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 شكر وتقدير
 

أتقدم بداية جبزيل شكري وإمتناني إىل 
اضل الدآتور بوآرا إدريس لتفضله ألفاستاذي 

باملوافقة على اإلشراف على هذه األطروحة، وعلى 
 .ما قدمه يل من توجيهات

 
 بشكري الوافر إىل األستاذ الدآتور آما
ي عمار ملا أسداه يل من نصح وإرشاد إلخراج مساعد

هذه األطروحة إىل عامل النور على حنو تتحقق معه 
 .ائدة من البحث فيهاألف

 
أتقدم بعرفاني إىل عائليت وال يفوتين هنا أن 

 .جناز هذا اجلهدإلاليت وفرت يل الظروف املالئمة 
 

 الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 
 

قتصادية الدولية أن يدرك وببساطة أن تغيريات ضخمة قـد          ميكن للمتأمل يف واقع اخلريطة اال     
جرت على النظام الدويل من الناحيتني اجليو سياسية واجليو اقتصادية، وأن أوضاعاً قـد اسـتحدثت          

نتيجة الضغوط املتبادلة بني الـدول       أمر طبيعي     ويبدو أن ذلك   .بفعل متغريات أجنبتها عواصف التغيري    
لعاملي، وكـان   بالغة على االقتصاد ا    آثارها  فقد صاحب حقبة تشكل   ،  لدوليةاملشكلة للجيو اقتصادية ا   
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هو األوفر يف التأثر املباشر أو على األقل يف التفاعل مع هذه التغريات اليت هـي                 ناميةنصيب الدول ال  
  .ليست مبعزل عنها

  
روقات يفيد التأريخ االقتصادي أنه حىت منتصف القرن اخلامس عشر مل يكن هناك ففعملياً، 

جوهرية من الناحية االقتصادية بني اتمعات املشكلة للبشرية على حنو توجد معه بلدان متخلفة 
النظام الرأمسايل بدأ التمايز بني وظهور   تشكل االقتصاد األورويب الكوينمع و.وأخرى متقدمة

تصاديات تمعات واحلضارات بشكل بدت معه مالمح حدوث عدم تكافؤ وتفاوت يف مستوى االقا
  .بني دول العامل

  
ومع بدايات القرن السابع عشر امليالدي، وبفعل التفوق الصناعي األورويب أو ما يعرف 

 وبقية ،أوروبا املصنعة، واملفتقرة للمواد األولية: بالثورة الصناعية، انقسم العامل إىل قطبني متميزين
، وما رافقه من استغالل  بداية العهد االستعماري وقد أدى هذا االنقسام إىل.العامل الغين باملواد األولية

وب للمواد األولية يف املستعمرات من أجل خدمة الرأمسالية فضالً عن تشويه اهلياكل اإلنتاجية 
  . االستعماريةوتدمري القطاع الزراعي، وإتباع املستعمرات للدول 

  
أمسالية االستعمارية السابقة، بل فلم يبدأ القرن العشرين حىت طور العامل الرأمسايل مفاهيم الر

وأخذ يرسخها الستخراج نظام اقتصادي تندمج فيه دول العامل على قاعدة السيطرة والتبعية، حبيث 
اا االقتصادية واالجتماعية لتفويت فرص يزات بنقرية، مع زعزعة مرتكألفتستغل موارد البلدان 

دول :  من الدولجمموعتنيتصادية يف العامل يف ويف هذه املرحلة ارتسمت اجليو اق. وإمكانات تقدمها
 هاسيطر عليها اوعة األوىل وختضعتمتخلفة  متوازنة القوى نسبياً، ودول فقرية يرأمسالية صناعية وه

  .  هليمنتها
 

بفترة ما بعد احلرب العاملية جيده مرتبطاً فهوم التخلف يف التنمية االقتصادية املتتبع لنشوء مو
ان يشار به إىل الدول املتأخرة تقنياً واليت تشمل اجلزء  األكرب من قارة آسيا وإفريقيا الثانية، حيث ك
إىل ى قد خلفت احلرب العاملية الثانية نظاما عاملياً يقوم على الثنائية القطبية، أدو. وأمريكا الالتينية

تنافس يف التفوق حيث الالسوفييت، نشوء ما يعرف باحلرب الباردة بني الواليات املتحدة وبني االحتاد 
 وبالتايل انطالق العديد ، وما تبع ذلك من تأثري على ذات النظام االستعماري،االستراتيجي اجلغرايف

فكرة وطهور  ،دعوات للحياد عن املعسكرينوما رافق ذلك من  من الثورات للحصول على احلرية،
لظهور ما وما تبعه من متهيد  1955نيسان عام  يف باندونج بإندونيسياوعقد مؤمتر  ،عدم االحنياز
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ث على ضرورة وعي العامل الذي ما فتئ حي، "العامل الثالث " بـاتفق على تسميته يف اخلمسينيات
  . باألوضاع االقتصادية السيئة يف دول العامل املتأخر

  
مـن  اية الثمانينيـات     ما بعد    حلةومع تسارع التغريات على الصعيد الدويل ، وما شهد مر         

بفعل ايار االحتاد الـسوفيييت     واقتصادية،  تطورات سياسية    ، على وجه اخلصوص، من    ن املاضي القر
 ترك آثاراً بالغة على جوانب االقتصاد       على حنو   / ، وتعاظم التكتالت االقتصادية   وتالشي سور برلني  

 مفـاهيم   شهدت خريطة العامل االقتصادية تغيريات بالغة ظهرت معها، بل تكرست،         ،  العاملي املختلفة 
  . بعيدة عن التأثرناميةعاملية جديدة واستحدثت وضعيات مل تكن فيها الدول ال

  

  : البحثأمهية موضوع
  

استعراض وضعية الدول النامية يف ظل اجليو اقتصادية الدولية القائمة، وما يرافقهـا           إن جمرد   
بـة اجلديـدة للعالقـات       على الدول النامية ولد من رحـم التركي        ايز فرضته الرأمسالية الغربية   من مت 

جوة بني الدول املتقدمة وبني الدول النامية، وسيطرة        ألفتعاظم  عن  الء  يكشف وجب االقتصادية الدولية،   
وكذلك عن حالة عدم اإلنصاف والتكافؤ اليت تعيشها        أدواا املتمثلة باملؤسسات االقتصادية الدولية،      

 من  .هـب خرياا مث جعلها أسواقاً ل      الذي   ارالدول النامية بعد عقود من حتررها من حقبة االستعم        
   .املوضوعهنا تربز أمهية البحث يف هذا 

  
فليس وحدها إفرازات فترة االستعمار قد أحدثت أو أسهمت يف ختلف الدول النامية، بل أن 

الشركات عرب الوطنية مل من قبل حتكار ال تزال قائمة على يد حالة اال ناميةالدول المعاناة 
 فهي ال حتصل سوى على قدر قليل من القيمة املضافة على .ليات اإلنتاج حىت التوزيع النهائيعم

كما أن اإلجراءات احلمائية اليت . أسعار املواد والسلع األساسية اليت تصدرها إىل الدول الصناعية
حلماية أمام تتخذها الدول الصناعية، واليت تؤدي إىل حواجز مادية أمام حركة املبادالت، وسياسة ا

  .، كلها معوقات لتنمية هذه الدول وحتسني اقتصادياانامية اليت تصدرها الدول التدفق السلع
  

 يف صنع القرارات الدولية اليت تتأثر ناميةفعل انعدام مشاركة الدول الولعل األثر نفسه يتحقق ب
 تصنع يف املؤسسات املالية ا مباشرة أو بصورة غري مباشرة، كما هو احلال فيما خيص القرارات اليت

 35 إىل 1955 مليارات عام 8الدولية، فضال عن مديونية هذه الدول اليت تصاعدت فلكياً من 
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 مليار 2100 اىل ان وصلت قرابة  مليار يف بداية الثمانينيات،500 حىت وصلت 1965مليار عام 
  . مما اثقل كاهلها وأعجزها عن دفع املستحق،2000عام 

  
 بردم اهلوة بينها وبني الدول املتقدمة، عرب وضع نظام ناميةة، رغم مطالب الدول الة عاموبصور

اقتصادي عاملي جديد، يأخذ باالعتبار وضعية هذه الدول، ويقدم حلوال حقيقية حلالة التفاوت بني 
ات قرية، محلت حلول الدول املتقدمة واقع التبعية، عرب طرح برامج املساعدألفالدول الغنية والدول 

 مرحلية تزيد من حالة التبعية، وال تسهم يف حل املشكلة بل الاالقتصادية، والقروض، وجلها حلو
  . تعقدها

  
التخلي عن اخلطط اليت تستهدف ب، بغية إصالح اقتصادياا، ناميةالدول البل أنه طالبت 

ال الغريب، وذلك يف إرضاء الشعوب، والتقليل من الدور االقتصادي للدولة، وفتح اال أمام راس امل
إطار عملية إعادة البناء االقتصادي الشاملة لتتوافق مع قواعد النظام الرأمسايل، عرب تعزيز دور 

 لسياسات انتحارية من نامية الدول الوإتباعاملؤسسات املالية الدولية واملصارف متعددة اجلنسيات، 
دول  وحقيقة احلال أن .درة على املنافسةالناحية السياسية غري أا ضرورية للبقاء االقتصادي والق

الشمال كلما اشتدت أزماا االقتصادية قامت بعكسها على دول اجلنوب، فتنقل أعباء أزماا إىل 
  .حل مشاكلها االقتصادية على حسابهاجلنوب و

  
ر  وتدهوناميةكاسة التنمية يف البلدان المن هنا تنعقد مسئولية البلدان املتقدمة النمو يف انت

التخلي عن االجتاه االقتصادي القومي  سوى ناميةوباحملصلة فما على الدول ال. البيئة االقتصادية الدولية
  .سعي حنو التكامل مع الرأمسالية العامليةال للتنمية، وكإستراتيجية
  

 البلدان املتقدمة حنو إعادة هندسة هتلتحوالت اليت شهدها االقتصاد العاملي، توجوتبعاً ل
ضاءات االقتصادية، حبيث يسيطر كل قطب ألف االقتصادية العاملية، وبالتايل إعادة هندسة اخلريطة

اقتصادي على فضاء أو جمال اقتصادي، األمر الذي احدث فضاءات اقتصادية قارية عمالقة، 
ويبدو أن العهد . وفضاءات اقتصادية تابعة هدفها إحكام املركزية االقتصادية لصاحل الدول املتقدمة

ديد، قد ألقى بظالله، فأصبحت احلاجة ملحة إلجياد بدائل لثقل املفاوضات االقتصادية املتعددة اجل
  .بل الدول الصناعية املتقدمة النمواألطراف، وصار لزاماً احلديث عن حترير التجارة العاملية من ق
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القتصادية ضاءات األف، يبدو أن سياسة تشكيل نامية صعيد دول اجلنوب، الدول الغري أنه على
الكربى، محلت معها طابع التهميش القتصاديات هذه الدول مع التوجه حنو إدارا مركزياً وتدويل 

  .  ضاءات اإلقليمية والقاريةألفوحداا اإلنتاجية وعوملتها، وتقسيمها إىل فضاءات اقتصادية ملحقة ب
  

يسبق هلا مثيل، فمع العوملة النظام االقتصادي الدويل يف مواجهة حتديات مل وقد وضعت 
وجود املشكالت اليت تعتري النظام االقتصادي احلايل، يطرح النظام االقتصادي يف ظل العوملة حتديات 

الدول ولعل واقع حال . لناميةجه اخلصوص بالنسبة للدول اجديدة أكثر تعقيداً على العامل، وعلى و
  . والتبعية يف هذه الدول يف ظل مرحلة العوملة ينبئ حبقيقة تكريسها للتخلفالنامية

  
 ويتبدل منطها إىل النمط السائد يف الدول الناميةففي ظل العوملة تتغري ثقافة االستهالك يف    

كما تؤدي إىل تزييف وجهة الطلب وخاصة .البلدان املتطورة، وتسترتف املوارد املالية يف هذه البلدان
الدول  النفط وختفض أسعاره، وذلك على حساب ويف إطار العوملة تتضاءل أمهية. عند الطبقات الغنية

، بفعل اعتمادها على السياسات الدول الناميةفهي حتدث ركوداً يف الصناعات التحويلية يف . النامية
  .احلمائية لفترات طويلة مما يفقدها القدرة على املنافسة

  
كما .  وتزداد البطالةوبفعل العوملة ترتفع فاتورة املواد الغذائية املستوردة للدول املتخلفة،

.  يف تلوث البيئة حيث تنقل الدول املتطورة الصناعات األكثر تلويثا للبيئة إليهاالدول الناميةوتشغل 
واألخطر أا تتسبب يف فقدان الترابط بني قطاعات االقتصاد الوطـين وبالتايل التخـلف 

لذي أخذ يتعاظم يف ظل العوملة، ويكفي تتبع وضعية ونشاط الشركات متعددة اجلنسية ا. االقتصادي
للحكم على أا أقوى أدوات الرأمسالية باجتاه العوملة، واستغالهلا العالقة غري املتكافئة بني البلدان 

  .املتقدمة والبلدان املتطورة لرتع تنازالت إضافية من العمل الدويل
  

أي من خارج دائرة (لية كما تسهم العوملة يف تصفية أمناط اإلنتاج الرأمسايل غري الرأمسا   
فهي تفرض إعادة تنظيم . وتصفية شروطها لصاحل سيادة أمناط اإلنتاج الرأمسايل وحده) الرأمسالية

وباإلمجال ميكن القول بأن العوملة مل تأت . اهلياكل اإلنتاجية لتوائم التقسيم الدويل اجلديد للعمل
قري والغين، وعززت قدرات ألفة بني حبلول سحرية لصاحل الكون، بقدر إسهامها يف زيادة اهلو

ففي ظل العوملة االقتصادية الغربية . الرأمسالية يف السيطرة على االقتصاديات املتخلفة لتتبعها وترتبط ا
  .أصبح دور الدولة يف البلدان املتخلفة جمرد إدارة لألزمة االقتصادية
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لة جديدة من مراحل تطور االقتصاد وعملياً ميكن القول أن العوملة بصورا احلالية، متثل مرح

الرأمسايل، بل أا ليست إال منطاً من أمناط التوسع االستعماري الرأمسايل خارج احلدود، فبعدما 
انتقلت الرأمسالية من حدود الدولة القومية إىل ما وراء البحار بفعل الزحف االستعماري حبثا عن املواد 

دت عملية التوسع عرب توحيد العامل وإخضاعه لقوانني مشتركة اخلام والعمالة الرخيصة واألسواق، جتد
  .تضيق حدود السيادة

  
وباإلمجال، هذه الوضعية اليت تعيشها الدول النامية جتعل من األمهية مبكان البحث يف هذا 
املوضوع، عرب التعرف على املسئول عن إحداث هذه الوضعية أو اإلسهام فيها ، بغية تشخيص احلالة 

  .يف مدى جدوى العالج الذي وضع هلاوالبحث 
  

 :إشكالية البحث
 

تقدم أنه نتيجة لسيطرة الرأمسالية، وللتطور العاملي غري املتكافئ، وهليمنة بدا واضحاً مما 
التبادل غري املتكافئ يف التجارة الدولية، انقسم العامل إىل جمموعتني من البلدان، متثالن اجليو اقتصادية 

 باملائة 8متثل اموعة األوىل عاملاً ال يزيد سكانه عن . ألمم املتقدمة، واألمم الناميةا: هنةالدولية الرا
أما عامل األمم املتخلفة، .  باملائة من الناتج احمللي اإلمجايل للعامل80من سكان العامل، يسيطر على 

ن التجـارة  باملائة م20 باملائة من سكان األرض، ال تزيـد حصته عن 82الذي يشكل ما نسبته 
  . الدولية

  
 ناميةفغالبية الدول ال.  من فراغناميةالتخلف الذي تعيشه الدول الومل تتأت حالة أو واقع 

 عن احلقبة االستعمارية ورثت تركة ثقيلة من اهلياكل االقتصادية واالجتماعية املشوهة استقلتاليت 
غري أن حالة . مج املساعدات واملديونيةوغري املؤهلة، وأُتبعت للدول االستعمارية فيما بعد ضمن برا

 مرحلة االستعمار، سواء بفعل أدوات الرأمسالية انتهاءالتخلف بقيت رغم مرور سنني طويلة على 
 عن إسهامات  أزمتها، فضالًواشتدادوالتبعية للدول املتقدمة بصورها املختلفة، أم بفعل تفاقم املديونية 

  .ظاهرة التخلف وعمقتها ذاا اليت أبقت على ناميةالدول ال
  

وقد تكاثفت اجلهود واملبادرات إلجياد حلول للتخفيف من حدة التخلف والتبعية، كنوع 
. ةاملساوا األضرار اليت حلقتها جراء حالة التخلف وعدم بإصالح نامية ملطالب الدول الاالحتواءن م
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التنمية، واملساعدات أصبحت فالتجارة الدولية غري متكافئة، واملديونية متفاقمة على حنو يعرقل 
  .حمدودة ومشروطة، واالستثمارات موجهة

  
تساؤالت جديرة بأن تكَون من هنا، تطرح على صعيد العالقات االقتصادية الدولية 

 عن وضعية التخلف والتبعية اليت تعانيها اتمع الدويلمسئولية  مبدى:  وتتعلقا البحثإشكالية هذ
انت الدول املتقدمة تتحمل وحدها املسئولية عن هذه الوضعية، وما هو نوع ما إذا ك؟ وناميةالدول ال

 استمرار جانباً من املسئولية عن ناميةوهل ميكن حتميل الدول الوما هو نوع وأساس هذه املسئولية؟ 
هذه الوضعية بوصفها مسئولية مشتركة؟ ومدى جناعة احللول اليت قدمها اتمع الدويل ملعاجلة هذه 

 الضرر الذي حلقها بإصالح الدول الناميةية، وما إذا كانت هذه احللول ترقى ألن تليب مطالب الوضع
  .؟جراء هذه الوضعية

 
 اليت سوف يتم العمل على حتليلها وتناوهلا بالبحث بغية الوقوف على هذه إشكالية البحث

 املسئولية وكشف اللثام عن وضعية التخلف والتبعية، خاصة وأن إثباتالدول املتقدمة حقيقة مسئولية 
  .ةألف األضرار املترتبة على املخبإصالحعنها يف حد ذاته يشكل إجنازاً ومنطلقاً للمطالبة 

  

  :لبحثوخطة ااملنهجية املعتمدة 
  

 منهج حتليلي، يتم اعتماد، سيتم للبحثاإلجابة على اإلشكالية املطروحة  على لالستعانة
  :اثننيإىل حمورين  يم عناصر إشكالية البحثعلى ضوئه تقس

  
، الدول الناميةاحملور األول، ويتم فيه تناول التخلف والتبعية بالتحليل بوصفهما ضرر يلحق ب

 القواعد العامة للمسئولية الدولية إسقاطمث يتم . حبيث يتم الكشف عن العناصر املؤلفة للفعل الضار
  .ضررعل الضار ليتم التحقق من ثبوت املسئولية على حمدث الألفعلى 

  
وهلذه الغاية سيتم التعرف على ما إذا كانت األسس العامة للمسئولية الدولية وحدها تكفي 

والبحث . لتحميل الدول املتقدمة املسئولية أم هناك أسس أخرى ميكن تطويرها واملساءلة على أساسها
 والنصوص اليت  الضوء على القواعدإلقاءعملياً يف إطار اإلجابة على هذا احملور يتطلب بالضرورة 

 يف التنمية، الذي سوف لن يتحقق إال بوقف عوامل الدول الناميةأوجدها القانون الدويل إلثبات حق 
  .التخلف والتبعية اليت تعرقل تنمية هذه الدول
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أما احملور الثاين، فسيتم فيه تناول احللول والسياسات اليت أوجدها اتمع الدويل ملعاجلة 

يتطلب حتليل هذه احللول واجلهود والسياسات التنموية وتقييم ما إذا حققت وهذا . وضعية التخلف
سواء تعلق األمر مبعاجلة أزمة املديونية املتفاقمة، أم . الدول الناميةعل إصالح الضرر الذي حلق ألفب

باملعونات اخلارجية، أن بتدفق رؤوس األموال على شكل استثمارات مباشرة خاصة، أم من خالل 
  : على النحو التايلالبحثتفصيل خطة وميكن . ت العامليةالشراكا

  
  مقدمة

  

  .وانب القانونية للمسؤولية الدولية عن التخلف االقتصادياجل: الباب األول
  

  .البحث عن أسباب التخلف االقتصادي: لصل األوألف
  مربرات وأسباب ختلف التنمية االقتصادية  :املبحث األول
  لتنمية االقتصاديةأضرار ختلف ا  :املبحث الثاين

  
  أساس املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية والتعويض عنها: صل الثاينألف

  أساس املسئولية الدولية  :املبحث األول  
  التعويض عن أضرار ختلف التنمية االقتصادية يف الدول النامية  :املبحث الثاين

  
  
   النامجة عن التخلف االقتصاديراألضرا إلصالحجلهود الدولية ز اعج: الباب الثاين

  

   اآلليات اليت تديرها املؤسسات الدولية إلصالح ضرر املديونيةحمدودية: صل األوللفا
  إعادة جدولة الديون اخلارجية ال تصلح ضررها بل تفاقمه  :املبحث األول
  ختفيف أو إلغاء الديون اخلارجية آلية حمدودة اجلدوى  :املبحث الثاين

  
  إخفاق اتمع الدويل يف حتقيق بيئة اقتصادية عادلة: صل الثاينلفا

  استثمارات بدالً املساعدات للدول النامية   :املبحث األول
  جتارة غري مقيدة وشراكة عاملية من أجل الدول النامية  :املبحث الثاين
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  . تتضمن أهم التوصيات والنتائج اليت يتم التوصل إليهابحثخامتة للوسيتم وضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الباب األول
   وانب القانونية للمسؤولية الدولية عن التخلف االقتصادياجل

  
الـدول  بقـاء   أسـباب    تـساؤالت يف الـذهن، حـول         الدول النامية يطرح واقع حال    

 إىل اليوم، بعد عقود من تسلمها زمام اقتصادها، تعـاين مـن أزمـات اقتـصادية خانقـة،                   النامية
صادياا متهالكة، وهياكلـها االقتـصادية مـشوهة، وقطاعاـا          فاقت. وحالة من التخلف والتبعية   

اإلنتاجية مفتتة، وتشكو عجز موازين مدفوعاا، وتـردي أوضـاعها االقتـصادية واالجتماعيـة              
  .خاصة مع تفاقم املديونية، وكذا شروط التجارة احفة اليت تفرضها الدول املتقدمة
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 عـن وجـود     املـسئول  و املتخلفـة حـول       وقد تواردت االامات بني الدول املتطورة     
فالـدول  . عامل غري متساو و اقتصاديات متباينة وغري متكافئة، وبالتايل حالـة التخلـف والتبعيـة              

 نفسها املسؤولية عن تردي أوضـاعها، وعـن عـدم قـدرا علـى               الدول النامية املتطورة حتمل   
ـ    الـدول الناميـة   أما   .مواكبة التطور االقتصادي العاملي    زال حتمـل الـدول املتطـورة       ، فـال ت

املسؤولية عن أعمال النهب واالستغالل لثرواا ومواردها الطبيعية اليت قامـت ـا خـالل فتـرة                 
 لتـساعدها علـى   الـدول الناميـة  وكذا  مسئوليتها عن خلق فئات اجتماعية داخـل         . االستعمار

  .االستمرار يف ب ثروات هذه الدول يف حال خروجها منها
 

قـه الـدول، تعـين االلتـزام الـذي       ألفملسئولية الدولية، حـسبما يعرفهـا       وملا كانت ا  
ـ                   التزاماـا   ألفيفرضه القانون الدويل على الدولة الـيت ينـسب إليهـا تـصرف أو امتنـاع خي

الدولية أن تقدم للدولة اليت كانت ضحية هذا التـصرف أو االمتنـاع مـا جيـب مـن إصـالح                     
قـه، أنـه يـشترط لتـوافر        ألفف، الذي يتفق عليه غالبية      فيبدو واضحاً من هذا التعري    . )1(للضرر

عـل الـضار أحـد أشـخاص        ألفعل الضار، وأن يكون مرتكب      ألفاملسئولية عناصر ثالثة قوامها     
  .)2(عل ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدويلألفالقانون الدويل، وأن يترتب على 

  
ـ           الـدول  رار الـيت تـصيب      يقضي التسلسل املنطقي لألمور أن يتم التعرف علـى األض

 قواعـد   إسـقاط  جراء االستعمار وما تبعه من حالة التخلـف والتبعيـة املـستمرة، بغيـة                النامية

                                                 
  
   ،1970 قانون السالم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، - حممد طلعت الغنيمي، األحكام العامة يف قانون األمم .د: أنظر  )1( :
  :ومن بني التعريفات ألفقهية للمسئولية الدولية كذلك. 8 ص

ملنسوب إليها ارتكاب عمل غري مشروع وضع قانوين تلتزم مبقتضاه الدولة ا" ، حيث عرفها بأا  "شارل روسو"تعريف *   
  ".وفقاً للقانون الدويل بتعويض الدولة اليت وقع هذا العمل يف مواجهتها

-Voir: Ch. Roussea, La responsabilate internationale, Cours de droit international public de la faculte 
de droit, Paris, 1969-1970.P.7.  * هي املبدأ الذي يلزم الدولة اليت انتهكت القانون " ، حيث عرفها "لتونكاليد اجي"تعريف

 ".الدويل بتعويض الضرر الناشئ عن هذا االنتهاك
-Voir: Clyd Eagelton, “The responsibility of states in international Law”, Karus reprint co. New york 
1970, P.22. 

  أنظر ذا الشأن  )2 (
  .41، ص1962، املسئولية الدولية، معهد الدراسات العربية، القاهرة، حافظ غامن.د -
حممد سامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام ، اجلزء األول، القاعدة الدولية، الطبعة الثالثة، مكتبة .  د -

  . 488، ص1977مكاوي، بريوت، 
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 فيمـا إذا كانـت األسـس العامـة          أيـضا وهنـا تطـرح تـساؤالت       . املسئولية الدولية عليها  
  . ةالدول النامي الضرر الذي يصيب بإصالحللمسؤولية الدولية تصلح للمطالبة على أساسها 

  
، لوضع األمور يف نصاا، جتاوز احلـديث عـن إسـهامات ممكنـة للـدول                وال ينبغي 

 نفـسها ضـحية     الـدول الناميـة   فمثلما تعترب   . املتخلفة يف احلالة اليت آلت إليها من ختلف وتبعية        
 الـدول الناميـة   اتمع الدويل بفعل االستعمار بالدرجة األوىل، تلقـي الـدول املتقدمـة علـى               

تنكـر    ال الـدول الناميـة   رغـم أن    . نتيجة إسهامات بالغة هلا تكاد تشكل أسباباً ختلفها       بالالئمة  
أن هذه اإلسهامات قد تكون عمقت مـن التبعيـة أو التخلـف إال أـا مل تتـسبب يف إجيـاد                      

  . وإحداث الضرر أصالة
 

اإلجابة على هذه التساؤالت تقتضي دراسة املقـصود بـالتخلف االقتـصادي وأسـبابه              
فه كضرر حبسب قواعد القانون الدويل، وإذا مـا مت اخللـوص هلـذه النتيجـة، االنتقـال                  وتوصي

إىل إعمال قواعد املسئولية الدولية وإسـقاطها علـى الوقـائع للوصـول بالنتيجـة إىل حتميـل                  
ـ وهذا مـا سـيتم معاجلتـه يف         .  عن إحداث الضرر مدار اإلدعاء     املسئوليةاتمع الدويل    صلني ألف

  :التاليني
  

  بحث عن أسباب التخلف االقتصاديال:  صل األولفلا
  أساس املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية والتعويض عنها: صل الثاينلفا

  
 صل األولألف

  البحث عن أسباب التخلف االقتصادي
  

  أن هناك ختلفاً يكسب كل يوم بقعة جديدة على خريطة العامل، والهيفيد الواقع الذي نعيش
فكل .  تتباين يف تربير ظاهرة ختلف التنمية االقتصاديةالدول الناميةوجهات نظر الدول املتقدمة وتزال 

ولعل تبادل االامات ذا . منهما تلقي بالالئمة على األخرى يف إحداث التخلف ويف استمراره
 على كري، بقدر ما هو يتصل باألضرار اليت حيدثها هذا التخلفألفالصدد ليس من باب الترف 

  .  اليت أخذت هذه التسمية جراء الوضعية اليت تعيشهاالدول الناميةصعيد 
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، وما الدول الناميةوذا الشأن، يسوق احلديث عن وضعية التخلف يف التنمية االقتصادية يف 
، وقوامها أن الدول الناميةحتدثه من أضرار، طرح تساؤل يتصل مبا إذا كانت املربرات اليت تطرحها 

 ضرر أحدثه االستعمار أصالة، هي العامل الوحيد يف إنتاج ظاهرة التخلف؟ وما مدى التخلف
  صالحية األضرار االقتصادية النامجة عن االستعمار للتعويض على أساسها؟

  
 يف الدول النامية تقتضي التعرف على املربرات اليت ساقتها التاإلجابة على هذه التساؤإن 

وكذلك تناول التخلف كضرر، وذلك يف .  تقول ا الدول املتقدمةتفسري ظاهرة التخلف، وتلك اليت
  : املبحثني التاليني

  
  مربرات وأسباب ختلف التنمية االقتصادية: املبحث األول
  أضرار ختلف التنمية االقتصادية: املبحث الثاين

  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث األول
  مربرات وأسباب ختلف التنمية االقتصادية

  
 على الربط بني ظاهرة التخلف ونشأة النظام الدول الناميةهية يف قألفركزت الدراسات 

االقتصادي الرأمسايل العاملي، وأعتربت أن التخلف مرتبط بتقسيم العامل اقتصادياً من قبل 
وقد تزامن ذلك الوضع مع التقسيم . االقتصاديات العاملية وجغرافيا من قبل الدول االستعمارية

تخلف يف املستعمرات والبلدان اليت استقلت حديثاً عن الدول العاملي للعمل ومع بدء ال
  . املستعمرة
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 اليت الدول الناميةوباملقابل، تنظر الدول املتقدمة ملسألة التخلف االقتصادي على أا شأن 
وتعيد الدول املتقدمة من جانبها وضعية . تتسبب يف هذه الظاهرة ويف تعميقها واستمرارها

 كاجلغرافيا، واملناخ، والعرق، والدين، الدول الناميةظروف ذاتية ختص التخلف إىل أسباب و
، وسوء اإلدارة وفقدان احلكم قرألف نسبة والرتفاعوتدين املستويني التعليمي والصحي، 

  .الرشيد
  

وذا الصدد، يقتضي البحث العلمي عدم التسليم بإحدى وجهيت النظر هاتني دون 
يل التعرف على التربير الكالسيكي للتخلف الذي تقول به متحيصها والوقوف عليها، وبالتا

  :وذلك من خالل املطلبني التاليني. ، وكذا إدعاءات الدول املتقدمة ذا الصددالدول النامية
  

  . الدول الناميةمن وجهة نظر  التربير الكالسيكي للتخلف االقتصادي : األولاملطلب 
  .من منظور الدول املتقدمة تربير التخلف االقتصادي :املطلب الثاين 

  
  
  
  
  
  

  املطلب األول
  الدول الناميةالتربير الكالسيكي للتخلف االقتصادي من وجهة نظر 

  
إذا كان االستعمار من وجهة نظر املستعمر مشروعاً، إال أنه أصـبح مـن وجهـة نظـر                  

قـرة  ألف ذلـك يف     وقـد تأكـد   . اتمع الدويل منبوذاً وحمرما، وفقاً لقواعد القانون الدويل املعاصر        
من ميثاق األمم املتحدة الذي يلـزم الـدول أعـضاء هيئـة األمـم املتحـدة                 ) 2(من املادة   ) 4(

باالمتناع عن التهديد باستخدام القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـالمة األراضـي أو االسـتقالل                  
  .السياسي ألية دولة
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 وأبرزهـا مـم املتحـدة      العامـة لأل   اجلمعيةكما مت تـأييد هذا املفهوم الكثري من قرارات         
 12 يف دورـا اخلامـسة والعـشرين املؤرخـة يف            2621قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم       

، واخلاص بربنامج العمل من أجل التنفيـذ التـام إلعـالن مـنح              1970أكتوبر عام   / تشرين أول 
  .االستعمار جرمية دولية أعترب االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، الذي

  
تعلـن أن اسـتمرار     .…إن اجلمعيـة العامـة      : "فقد ورد يف البنـد األول مـن القـرار         

االستعمار جبميع أشكاله ومظاهره يعـد اآلن جرميـة تـشكل خرقـاً مليثـاق األمـم املتحـدة                   
  . )1("وإلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة وملبادئ القانون الدويل

  
 يف تفـسري وتربيـر ظـاهرة التخلـف          الدول الناميـة  يف  قهية  ألفوقد امكت الدراسات    

.  الرأمسـايل  اإلنتـاج االقتصادي على أساس مقولة عصر االستعمار، وأن التخلـف نتـاج منـط              
  :رعني التالينيألفويف هذا املطلب سيتم مطالعة هذه األفكار واآلراء وتقييمها عرب 

  
  .نتاج الرأمسايلالتخلف مقولة عصر االستعمار ونتاج منط اال: رع األوللفا
  .تربير التخلف باالستعمار وحده حمل نظر: رع الثاينلفا

  
  
  

  رع األوللفا
  التخلف مقولة عصر االستعمار ونتاج منط االنتاج الرأمسايل

  
 على فكرة مقتـضاها أن الـدول االسـتعمارية أحلقـت            الدول النامية تركز الدراسات يف    

قـه  ألففقـد أنـصب تركيـز         . (1) ختلفهـا اقتـصادياً    مبستعمراا أضراراً بالغة أدت بالنتيجة إىل     
على أن ختلف التنمية االقتصادية يعود بـصفة أساسـية إىل الـسياسة االسـتعمارية االسـتغاللية                 

  . اليت انتهجتها الدول األوروبية يف مواجهة هذه الدول منذ القرن الثامن عشر
  

                                                 
  .2، ص1970أكتوبر ) A/8028 (28، امللحق رقم 25دورة الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، ال: أنظر  )1(

  .139، ص1986مساعدي عمار، املسئولية الدولية لالستعمار األورويب، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، : أنظر   (1)
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هـرت مـع تكـون      أن ظـاهرة التخلـف ظ     " إبراهيم مـشورب  "يرى األستاذ الدكتور    
النظام االقتصادي الرأمسايل العاملي، وأن هذه الظاهرة ارتبطـت بتقـسيم العـامل اقتـصادياً وفـق                 

ترة مـن تقـسيم عـاملي للعمـل،         ألفاحتكارات عمالقة، وجغرافياً بفعل االستعمار، وما تبع تلك         
التخلـف هـو    ويـضيف بالنتيجـة أن      . وبالنتيجة ختلف املستعمرات وتبعيتها للدول املـستعمرة      

مقولة اقتصادية عاملية خاصة بعصر االستعمار، تـرتبط مبجموعـة مـن العالقـات االجتماعيـة                
واالقتصادية اخلارجية والداخلية اليت تتصف ا البلدان يف العـامل املتخلفـة، تـصلح ألن تكـون                 

  . (2)مؤشرات نوعية للتخلف
  

 متـت كنتيجـة لظهـور       أن عملية االسـتعمار، الـيت     " غسان بدر الدين  "ويرى الدكتور   
منط االنتاج الرأمسايل، هي اليت قضت على أية إمكانية للتنمية، وبالتـايل هـي املـسؤولة أساسـاً                  

  .(3)عن احلالة اليت تعيشها البلدان املتخلفة
  

أوروبـا البادئـة    : واعترب من جانبه كـذلك، أن تقـسيم العـامل إىل قطـبني متمـايزين              
ة، وبقية العامل الغين باملواد األولية، ومـا تبـع ذلـك مـن بدايـة                بالتصنيع، املفتقرة للمواد األولي   

للعهد االستعماري، أدى إىل رسم صورة جديدة للعامل الثالث، بوصـفه منبعـاً للمـواد األوليـة                 
وقد رافق هذه الوضعية عمليات ب واسـتغالل خلـريات هـذه البلـدان              . ومصباً للسلع املصنعة  

وما عمليات النهب هـذه إال وجهـاً كريهـاً مـن            . ال جديد لتتدفق إىل أوروبا على شكل رأمس     
  .أوجه االستعمار، اليت نتج عنها حالة التخلف اليت تعيشها هذه البلدان اليوم

  
إذ يـرى يف الـسياق نفـسه، أن         " علـي لطفـي   "يتفق مع هذا التحليل األستاذ الدكتور       

ـ         الدول النامية التخلف الذي تعاين منه      سياسة االسـتغاللية الـيت      يعـود بـصفة أساسـية إىل ال
  (1) انتهجتها الدول األوروبية جتاه املستعمرات

  
 فعندما قامت الثورة الصناعية قي بريطانيا يف أوائل النـصف الثـاين مـن القـرن الثـامن                  
عشر، مث يف عدد كبري من دول أوروبا كانت هـذه الـدول حباجـة إىل كميـات كـبرية مـن                      

عة يف الدول األوروبية، واصبح اإلنتـاج يف كـثري مـن هـذه              املواد األولية، وعندما تقدمت الصنا    

                                                 
  .23، ص1997، دار املنهل اللبناين، بريوت، 1ابراهيم مشورب،قضايا التخلف والتنمية يف العامل الثالث، ط.د: أنظر   (2)
  .23، ص1993، بريوت، 1غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، ط. د: أنظر   (3)
 110-109،ص1980علي لطفي ،التنمية االقتصادية ،مكتبة عني مشس ،القاهرة،:   هنظر (1)
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الدول يزيد على حاجات االستهالك، بدأت هذه الـدول يف البحـث عـن أسـواق خارجيـة                   
وقد وجدت هذه الـدول يف إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا            . ائض من إنتاجها الصناعي   ألفلتصريف  

  .(2) لية وسوقاً ملنتجااالالتينية مصدراً حتصل منه على ما حتتاج إليه من مواد أو
  

أن التوسـع االقتـصادي، يف أغلـب        " ايف الكوسـت  "ويف ذات السياق، يرى األستاذ      
احلاالت، مل يقم على أساس التبادل التجاري العادل نسبياً، وإمنـا كـان علـى صـلة وارتبـاط                   
بقيام سيطرة سياسية، مباشرة أو غري مباشـرة، مثلـت تبعيـة سياسـية تفاوتـت مـن حيـث                    

 أسـباب   وشـكلت سـبباً مـن أهـم        الـيت أصـبحت مـستقلة،        الدول الناميـة  رها يف   حضو
  .(3)التخلف

  
كـرة بالتحليـل، إذ يـرى أن تفحـص         ألفهـذه   " ابراهيم مـشورب  "ويناقش  الدكتور    

العالقات االقتصادية اخلارجية املتعلقة بوضع العامل الثالث، يفيد أن التخلـف قـد فـرض عليهـا                 
ستعمرة، واستند يف ذلـك ملؤشـرات تتـصل بالتبعيـة االقتـصادية             من اخلارج من قبل الدول امل     

للدول الصناعية املتقدمة ولالحتكارات العاملية، وللتقـسيم الـدويل للعمـل الـذي ولّـد هـذه                 
  .(4)التبعية، وألسباب تتعلق بتجزأ االقتصاديات وتشتتها يف العامل الثالث

  
أن التخلـف لـيس ظـاهرة داخليـة،         " جريالد تـشالياند  "ويف اإلطار ذاته، يرى األستاذ      

بسبب التركيب اهليكلي اجلامد يف بلدان العامل الثالـث، بـل هـو حـصيلة النظـام الرأمسـايل                   
العاملي، ويشكل قسطاً جوهرياً منه، وال جمال للتخلص مـن سـيطرته، إال بوضـع حـد للتبعيـة                   

 مـسألة التطـور     نفسها وجلميع أشكاهلا وعالقاا وتراكيبـها، وميكـن للجميـع اإلدراك بـأن            
  .(1)ليست مشكلة اقتصادية ميكن حلها حبقنات من رأس املال، بل أنه مشكلة قائمة بذاا

  
اجلدير بالذكر، أنه من مراجعة واقع اجليو اقتصادية الدوليـة،  يتـبني أنـه قبـل ظهـور                   
النظام الرأمسايل مل تكن هناك فروقـاً جوهريـة بـني اتمعـات األوروبيـة واتمعـات غـري                   

  . األوروبية، حيث كان التطور االقتصادي يسري بصورة بطيئة

                                                 
 .11علي لطفي ، املرجع نفسه ،ص.د: أنظر  (2)
 .54، ص1970لتخلف و أسباب التخلف االساسية ، دار الطليعة ، بريوت،بول باران وايف الكوست ، االقتصاد السياسي ل: انظر  (3)
 .27ابراهيم مشروب املرجع السابق،ص.د:  أنظر  (4)

 .51فؤاد مرسي، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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ومع بداية مرحلة االستعمار يف القرنني اخلامس عـشر والـسادس عـشر، الـيت سـبقت                 

)  املـسماة اليـوم باملتقدمـة     (ظهور االقتصاد الرأمسايل، بل هيأت لـه، قطعـت بعـض الـدول             
الـدول  (ر التطور لـدى الـبعض األخـر         أشواطاً يف التطور، يف حني أن هناك توقفاً يف مســا         

قـه بـأن التخلـف والتطـور ال متـثالن           ألفمن هنا يتحقق قول بعض      . بفعل االستعمار ) النامية
  (2)ظاهرتني خمتلفتني بل أما متالزمتني

  
بـأن البلـدان الرأمساليـة جنحـت يف إجنـاز           " فؤاد مرسي "ويف هذا اإلطار يرى األستاذ      

رخيية مبكرة مث مل تتوقف، بل منـت الرأمساليـة حـىت غـدت هـي                منوها االقتصادي يف مرحلة تا    
النظام االقتصادي العاملي السائد، وغدا اقتـصاد أي بلـد يف العـامل مربوطـاً ـذا االقتـصاد،                   
وحتت تأثري الرأمسالية، أصبح هناك أساس واحد حلساب ومعاجلـة الـسمات اخلاصـة للعمليـات                

ل اخلطر يف هذه العملية، بـأن اقتحـام الرأمساليـة للبلـدان             ويتمث. االقتصادية واالجتماعية للبلدان  
أدى إىل تـشويه عمليـات      ) البلدان قبـل الرأمساليـة    (اليت مل حتقق منوها االقتصادي الرأمسايل بعد        

  (3)النمو االقتصادي فيها
  

 موزعـة إىل مـستعمرات علـى الـدول          الدول الناميـة  فقبل احلرب العاملية الثانية كانت      
رغم حصول هذه الدول على استقالهلا، نتيجـة نـشاطها وبفعـل التـوازن الـدويل                األوروبية، و 

  . آنذاك، بقيت مرتبطة اقتصادياً بالنظام الرأمسايل تبعاً للتقسيم اجلديد للعمل الدويل
  

 الـدول الناميـة   وذا الصدد جيدر القول بأن إعتبار االستعمار السبب الـرئيس يف بقـاء              
قيـه  ألفإذ يــرى    . الـدول الناميـة   دي، ليس فقط مقولـة فقـه        يف حالة من التخلف االقتصا    

بـأن  " كـر االقتـصادي   ألفتـاريخ   "قه الغـريب، يف كتابـه       ألف، وهو من رواد     (1)" أريك رول "
حتليل الوقائع التارخيية بصدق وجترد، يبني أن مجيـع اتمعـات املتخلفـة يف الوقـت احلاضـر،                  

أثرت به ولكن بـدرجات متفاوتـة، إال أـا عانـت            كانت قد اتصلت بالعامل الغريب املتمدن، وت      
من سيطرة الغرب عليها سياسياً واقتصادياً، ممـا أدى إىل اسـتغالهلا واحتكـار أسـواقها دون أن                  

  . تطور أوضاعها االقتصادية واالجتماعية

                                                 
  ..29   أنظر  د  إبراهيم مشروب ، املرجع السابق ، ص        (2)

 .53السابق  ،ص فؤاد مرسي ، املرجع .         أنظر  د (3)
  .112يف مؤلف الدكتور علي لطفي، املرجع السابق، ص" رول"أنظر رأي ألفقيه    (1)
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الـدول  بأن مبدأ التخصص الـدويل أدى إىل جعـل اقتـصاديات            " رول"قيه  ألفويضيف  

لحقة باالقتصاد األورويب، الذي كـان حباجـة ماسـة إىل مزيـد مـن املـواد                  تابعة أو م   النامية
األولية الالزمة للتطور االقتصادي السريع واحملافظة على أوسـع األسـواق لتـصريف منتجاـا،               

 جـزءا مكمـالً القتـصاديات الـدول         الـدول الناميـة   ومع مرور الزمن أصبحت اقتـصاديات       
  .(2)الدول الناميةهو أحد األسباب الرئيسية للتخلف يف الصناعية املتطورة، لذا فاالستعمار 

  
  رع الثاينلفا

  تربير التخلف باالستعمار وحده حمل نظر
  

الدول  أن حالة التخلف والتبعية اليت تعيشها الدول الناميةقه يف ألفاتضح مما تقدم من آراء 
يعية وحتمية لفرض أسلوب وهي ظاهرة طب. ، مرتبطة بتطور االقتصاد الرأمسايل وناشئة عنهالنامية

 .اإلنتاج الرأمسايل من اخلارج على جمتمعات قبل رأمسالية، ووضعها يف خدمة السوق الرأمسالية
 وما تعيشه من إشكاليات يف اقتصادياا من ازدواج يف الدول الناميةاملتفحص حقيقة لواقع حال 

تجارية، بعد مرور عقود على إنتهاء عصر اهليكيلية وافتقادها للتكامل، وتشوه يف هياكلها الصناعية وال
االستعمار وحصول الدول على استقالهلا، ميكنه القول بأنه إذا كانت تصلح مقولة أن االستعمار 

الدول مسئول أساساً عن خلق حالة التخلف، إال أن ذلك ال يعين عدم وجود أسباب داخلية لدى 
واألمر . عن استمرارها وإعادة إنتاج التخلف مسئولة كذلك عن حالة التخلف أو على األقل النامية

يتصل بالبىن والسياسات االقتصادية واالجتماعية املتبعة اليت يف بعض األحيان من شأا أن تساعد يف 
  .استمرار التخلف

  املطلب الثاين
  تربير ختلف التنمية االقتصادية من منظور الدول املتقدمة

  
 األمـام مـن املـسئولية، ربـط الكـثري مـن             لتفسري ظاهرة التخلف، وبغية اهلروب إىل     

 وقـد وضـعت هلـذه الغايـة         .املفكرين الغربيني ظاهرة التخلف بالعوامل املرتبطـة بوجودهـا        
جمموعة من النظريات تبعد عن الدول املتقدمة أي مسؤولية ميكن أن تقـع عليهـا جـراء تـأخر                   

لـى عوامـل داخليـة كاملنـاخ،        قوام هذه النظريات، معايري وتفاسري، تقـوم ع       . البلدان املتخلفة 

                                                 
  . 113علي لطفي، املرجع السابق، ص. د   (2)
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 كمـا مت    .والعرق، والدين، وفقدان الطاقة، وكون التخلف مرحلـة طبيعيـة متـر ـا الـدول               
  .تفسريه باملظاهر االقتصادية واالجتماعية للدول املتخلفة

  
تطرح يف هذا اإلطار مسألة مفادها ما إذا كانـت حقيقـة العوامـل املتـصلة باجلغرافيـا                  

ن أو املظـاهر االجتماعيـة واالقتـصادية، كالوضـع الـصحي والتعليمـي              واملناخ والعرق والدي  
إليـضاح هـذه    . السـتمرارها قر، تصلح ألن تكون مربرات خللق ظاهرة التخلـف أو           ألفونسبة  

ـ يف  وهذا مـا سـيتم تبينـه        .  وتفنيدها  هذه النظريات ومتحيصها    تناول البد من املسألة،   رعني ألف
  :التاليني

  
  الدول الناميةخلف وفقاً ألسباب ذاتية خاصة بتفسري الت: رع األوللفا
   للدول املتخلفةواالقتصادية االجتماعيةتفسري التخلف باملظاهر : رع الثاينلفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رع األوللفا
  الدول الناميةتفسري التخلف وفقاً ألسباب ذاتية خاصة ب

  
 وفقاً الدول الناميةيف حاولت أقالم مفكري وفقهاء الدول املتقدمة تربير التخلف االقتصادي 

 ذاتية خاصة ذه الدول من بينها عوامل املناخ واجلغرافيا وضعف املوارد، ومسائل الدين العتبارات
وسيتم تناول هذه املربرات . والعرق، وكون التخلف مسألة طبيعية مرحلية البد وأن متر ا الدول

  :تالياً



 22

  
  اخ واجلغرافيا وضعف املواردتفسري ظاهرة التخلف وفقاً ملعايري املن: أوال

   
  عامل املناخ  -1

  
 بعدة نظريات من بينـها نظريـة        الدول النامية برر الباحثون الغربيون التخلف اإلقتصادي يف       

، تقع البلدان املتقدمة يف مناطق معتدلة،       وطبقاً هلذه النظرية  . املناخ كخاصية طبيعية تؤدي إىل التخلف     
الـدول  هذه اخلاصية الطبيعية اليت تتميز ا       .  مناطق استوائية وحارة   يف حني توجد البلدان املتخلفة يف     

  . )1(يعد املناخ هو السبب احلقيقي للتخلفوعليه  جتعل وترية النمو فيها متأخرة، النامية
  

قه، من زاوية كوا ال تستند إىل إي أساس علمي ، ذلك            ألفلقيت هذه النظرية انتقادات من      
 الالتاريخ أثبت أن هناك دو     أن   لعوامل املناخية تؤثر يف العملية اإلنتاجية، غري      أنه إذا كان صحيحاً أن ا     

غري معتدلة مناخيا، إال أا شهدت حضارات بلغت ذروة يف التقدم والتطور، مماثلة ملستويات التقدم               
دلة غري  كما أن هناك بلداناً تعيش مناطق معت      .  كمصر والعراق واهلند   اليت تعيشها الدول املتطورة اليوم    

  .(2)  كتركيا مثالًالدول الناميةزالت تعد من بني ما أا 
  

فما تشهده احلضارة اإلنسانية . اصل ذا الشأنألفاجلدير بالذكر، أن عامل املناخ ليس باملعيار 
اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي، جيعل اإلنسان أكثر قدرة على التحكم يف عنصر املناخ والعوامـل                

وعليه فان النظرية الغربية املصدر املبتغية دفع املسئولية عن التخلف، تفقد صـداها             . حلهاجلغرافية لصا 
افتراضية وتفتقر للدقة العلميةاهنا، ذلك أ .  

  
   عامل اجلغرافيا -2
  

، ختلف الدول أو تقدمها حبسب منظور الدول املتقدمـة        يف  جلغرافيا  وفقاً للفكر الغريب تسهم ا    
اطق غري ساحلية، وأخرى قوامها جزر صغرية، ضمن فئة أوسع تؤلف ما            منتقع يف   دول  حيث هناك   

  . يعرف بأقل البلدان منواً
  

                                                 
  .17، صالسابقغسان بدر الدين، املرجع .د: أنظر   )1(

  .13ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
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قـر، ومـن ضـعف    ألف بوجود فئة من البلدان تعاين من        1971فقد اقر اتمع الدويل عام      
دت وقد حـد  . مواردها االقتصادية واملؤسسية والبشرية، ومن كثرة العوائق اجليوفيزيائية اليت حتيط ا          

، غري أن عدد هذه البلـدان أخـذ          دولة منظمة األمم املتحدة آنذاك عدد هذه الدول بأربع وعشرين        
ويبدو أن هذه   ". البلدان األقل منواً  "يتزايد حىت وصل إىل مثاين وأربعني دولة، وقد أطلق عليها جمموعة            

عيشة الئق لـشعوا،    عدم  القدرة على تطوير اقتصادياا الوطنية، وضمان مستوى م         بالبلدان تتسم   
  .(1)فضال عن كون اقتصادياا شديدة التأثر بالصدمات اخلارجية والكوارث الطبيعية

  
من بني هذه الدول الثماين واألربعني األقل منواً هناك ست عشرة دولة هي بلدان غري ساحلية، 

أداء جتارـا  تعاين من ارتفاع تكاليف النقل، بسبب العائق اجلغرايف، األمر الـذي يـنعكس علـى          
  . اخلارجية، ومسرية تنميتها االقتصادية الشاملة

  
ولتخفيف حدة املشاكل اليت تعاين منها هذه الدول تبنت هذه الدول ودول العبـور الناميـة                
والدول املاحنة إطارا عاماً للتعاون يف جمال النقل يتضمن جمموعة من التوصيات، تتضمن تنظيم ورفـع               

  .ال عن املساعدات املاليةفعالية النقل العابر، فض
  

مثة دول أخرى، تنضوي ضمن البلدان األقل منواً، متثل البلدان اجلزرية، وتعاين أساسـاً مـن                
صغر مساحتها اجلغرافية، أو من عزلتها وبعدها عن املراكز االقتصادية الرئيسية، وتقع هذه البلـدان               

 واخلارجية، األمر الذي حيد بالنتيجة مـن        حتت تأثري تدهور عوامل البيئة، وإشكاليات النقل الداخلية       
  .عالة يف احلركة التجارية العامليةألفقدرا على املشاركة 

  
 يف  "بربـدوس "وقد حدد برنامج العمل للبلدان اجلزرية الصغرية النامية، الذي مت اعتماده يف             

ـ            1994أيار   ة الـيت   ، جمموعة من اإلجراءات اليت يتوجب اختاذها لتخفيف حدة املـشاكل اخلاص
وعمليا يدعو الربنامج اتمع الدويل إىل تقدمي املزيد من املعونـات إىل هـذه              . تواجهها هذه البلدان  

  .(1)الدول يف إطار عملية التنمية املستدمية يف هذه البلدان
  
    عامل ضعف املوارد-3
  

                                                 
  .1995م املتحدة للتجارة والتنمية، البلدان غري الساحلية واجلزرية األقل منواً، جنيف، برنامج األمتقرير  : أنظر   (1)
  .17املرجع السابق، صبرنامج األمم املتحدة للتجارة والتنمية، البلدان غري الساحلية واجلزرية األقل منواً، تقرير : أنظر   (1)
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ـ         ضعف مل تكتف الدول املتقدمة يف دفع مسئوليتها بعوامل املناخ واجلغرافيا، بـل كـذلك ب
مصادر الطاقة املنجمية يف البلدان املتخلفة، ذلك أن أوروبا ما وصلت إىل ما وصلت إليه إال بفـضل                  

فالتاريخ يفيد أن هناك دوا قبل      . غري أن هذه النظرية ووجهت باالنتقاد     . الطاقة املنجمية املتوفرة لديها   
الـدول  ا ال تزال ضمن ثلة      حم احلجري مبكراً، غري أ    ألفأوروبا، كاهلند والصني، بدأت باستخراج      

  . ((2)النامية
  

وذا الصدد،  ميكن القول بأن  مثة عدد كبري من الدول متلك طاقات منجمية ضخمة غـري                  
وباملقابل توجد بلدان وصـلت  . مستغلة، ولديها منابع نفط، غري أا ال تزال يف خانة البلدان املتخلفة      

  .ذه املواردلدرجة عالية من التقدم رغم افتقارها ملثل ه
  

  تفسري ظاهرة التخلف وفقاً ملعايري عرقية ودينية: ثانياً
  

 ذكرها، يف تفسري ظاهرة التخلف، أوجد       ألفأمام االنتقادات اليت وجهت إىل النظريات الس      
 بوصـفها أسـباباً، أدت   الدول الناميـة قه الغريب نظريات تقوم على معايري تتصل بأعراق وأديان       ألف

  .  ولتعميقهاحلدوث ظاهرة التخلف
  
 هـو  - باستثناء اليابـاين –يعترب اجلنس األبيض     القائلة بأن العرق يثبط التقدم،       لنظرية ل طبقاًف

اجلنس الوحيد القادر على التقدم، ملا هلذا اجلنس من خصائص املهارة والنشاط واملثابرة، يف حـني أن         
ول والكسل اللذين يشكالن عائقاً بقية األعراق األخرى كاألمحر واألسود واألصفر يسيطر عليها اخلم        

  .(1)أمام التقدم
  

قه، لكوا ال تستند إىل واقع علمي أو موضوعي؛ ذلـك أن            ألف  من لقيت هذه النظرية انتقاداً   
النشاط والكسل أمران نسبيان، وال يرتبطان على اإلطالق باجلنس والعرق، فهما يرتبطان بالتركيب             

كما أن حضارة العرق األبيض األورويب ليست ضاربة        . البشريزيولوجي والعقلي الواحد عند بين      ألف
بالتاريخ، فعمرها ال يعود ألكثر من قرنني، خبالف ما سبقها من حضارات ألعراق من غري اجلـنس                 

  .(2)رعونية والصينية واهلندية وغريهاألف قروناً من الزمن، كاحلضارة األبيض، سادت
                                                 

  .17غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص.  د  (2)
(1)   -Voir:  Guy Bajoit, Pourquoi sont-il si pauvre? Cinq theories sur le mal developpement,Seminaire 

de LASTM (Association Solidaire du Tiers Monde), Luxemaubourge, No.152-153, 1995, P.25.  
  .18، صالسابقغسان بدر الدين، املرجع . د: أنظر   ((2)
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قة يف حتديد ما إذا كانت تلك الدولة متخلفة أم          حقيقة، ليس لعنصر اجلنس أو العرق أي عال       

 فيما تقدم من    ،متقدمة، فالتاريخ البشري يثبت ذلك، فبالرغم من تقدم حضارات إنسانية غري بيضاء           
كما أن موطن الشاهد أن الدول املتقدمة مدانـة ألبنـاء           .  غري أا تشكو اليوم ختلفاً مهلكاً      ،التاريخ

  .ويساهم يف بناء صرح تقدمهاالعرق غري األبيض، الذي ساهم 
  

نادى بنظرية األديان القدرية رجال الدين الذين كـانوا         وعلى صعيد الدين كمربر للتخلف،      
وقوام هذه النظريـة    . يريدون باألساس التشكيك يف قيم وأخالق ومعتقدات شعوب العامل املتخلف         

أن الدين الربوتستنيت هو الـذي      عند رجال الكنيسة أن البلدان الربوتستنتية هي األكثر تقدما؛ ذلك           
حيث على التقدم والتطور، بوصفه دين إبداع، مث تلي هذه البلدان الدول املـسيحية الـيت، حبـسب                  

 تتأتى من   الدول النامية  وعليه، فان معاناة     .، قد ختلصت من شوائب األديان القدرية      (3)واضعي النظرية 
  .ارتباط واقعها بأدياا القدرية

  
بـأن  " غسان بدر الدين  "فقد اعترب األستاذ الدكتور     . ظرية سرعان ما انتقدت   غري أن هذه الن   

كن ديناً حمفزاً على اإلنتاج واإلبداع، ذلـك أن  يه، مل ـالدين املسيحي، من خالل التفسري الكنسي ل      
الكنيسة كانت غارقة يف التفسري القدري للدين املسيحي، الذي كان حقيقة عائقـاً أمـام التطـور                 

أما دعوى أن الدين الربوتستنيت هو الوحيد الدافع للتقدم والتطور، فهي عارية عن الدقـة؛               . والتقدم
ذلك أنه ولد من رحم الصراعات بني الطبقات الربجوازية واملؤسسات اإلقطاعيـة وعلـى رأسـها                

  .(1)الكنيسة، بفضل املعتقدات الكنسية اليت كانت تقف عائقاً امام التطور
  

فقد شـرعت خلـري البـشر       . ك أن جوهر األديان السماوية واحداً     ويف هذا اإلطار، بال ش    
ولتطورهم وتقدمهم، إال أن تطور اتمعات، وبالتايل ظهور معطيات سياسية واقتصادية واجتماعيـة             

. (2)مستجدة، فرض  تفسريات واجتهادات، اعتربها البعض أدوات جتميد وتقييد وصفت بالقدريـة            
هذه التفسريات مسئولة عن استمرار حالة التخلف، إال أـا ليـست   غري أنه يف احلقيقة، وإن كانت     
  .مسؤولة عن خلق هذه احلالة

                                                 
(3) )      -Voir:Guy Bajoit, Ibid, P.35.                                                                                          
  

  .20غسان بدر الدين، املرجع نفسه، ص. د: أنظر  (1)
  .28ص، املرجع السابق، ران و إيف الكوستابول ب: أنظر   (2)
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يف ذات السياق، ومن زاوية اخلصائص االجتماعية للشعوب، هناك نظرية أخـرى لتفـسري              
التخلف، تعترب أن أبرز أسباب التخلف االقتصادي يف بلدان العامل الثالث هـو اخلـصائص الذاتيـة                 

 يرمـز هلـا     –فلدى مؤيدي هذه النظرية، يشكل احترام شعوب العامل الثالـث             . شرقلشعوب ال 
قراء واجلياع يف اهلند للبقرة كحيـوان  ألفكما هو احلال يف تقديس (  للقيم والتقاليد القدمية   -بالشرق

  .(3)أحد األسباب الرئيسة لتخلفها) ال جيوز استهالك حلمه
  

ىل  إثبات عجز الشعوب املتخلفـة عـن تـسيري           يالحظ أن أصحاب هذه النظرية يسعون إ      
غري أن حقيقة احلال تثبت خالف ذلك، فمـا         . شؤوا، وأن املبادرة تكون غائبة لدى هذه الشعوب       

هي هذه اخلصائص الذاتية، هل ميكن حصرها، هل أن مجيعها يف صاحل التخلف أم أن هناك عوامـل                  
 دافعة للتقدم، وهي بذات الوقت تعـرب عـن          هناك معتقدات وتقاليد يف الغرب قد ال تكون       . تنمية

وكذا احلال هناك جمتمعات متخلفة وتتمتـع       . خصائص يف اتمع ذاته، إال أن هذه اتمعات متقدمة        
  .خبصائص ذاتية دافعة للتقدم غري أن اتمعات بقيت يف دائرة التخلف

 
  
   التخلف حالة طبيعية مرحلية:ثالثاً

  
. خلف حبد ذاته هو حالة طبيعية لبلد ما يف مرحلة زمنية معينـة            بأن الت " روستو"قيه  ألفيرى  

اتمـع  : وعلى هذا األساس، تصنف اتمعات، عنده، من ناحية بعدها االقتصادي، إىل مخس فئات            
التقليدي، واتمع الذي حتققت له الشروط املؤهلة لالنطالق، واتمع املنطلق، واتمع السائر حنـو              

  .(1)ر االستهالك الشعيب العايلـل عصـع الذي دخالنضوج، واتم
  

هم العلمي للبيئة الطبيعيـة، األمـر       ألف، يتصف باالفتقار إىل     "روستو"فاتمع التقليدي، عند    
يبدد سكانه  . يعمل غالبية سكان هذا اتمع يف إنتاج الغذاء       . الذي يعيق تطور التكنولوجيا واإلنتاجية    

ويبدو أن بنية اتمع اهلرمية القائمة علـى تركـز الـسلطة            . منتجةدخلهم القومي على غايات غري      
  . السياسية يف يد مالك األراضي، أو على دعم اجليش للسلطة املركزية، جتعل من تقدمه أمراً حمدوداً

                                                 
مة الشعوب البدائية العنيدة ألية تغيريات، كما يؤكد علماء السالالت، عقبة           أن مقاو " واينر. ج" يرى االقتصادي األمريكي      (3)

  .19ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر هذا الرأي. يف وجه جتسيد اإلصالحات االقتصادية الضرورية
 .8، ص1960روستو، مراحل النمو االقتصادي، منشورات املكتبة األهلية، بريوت، : أنظر  (1)
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 الشرط املسبق لالنطالق، حيدث تغريات جذرية يف القطاعات غـري           –ويف املرحلة االنتقالية    

النقل والتجارة اخلارجية، على حنو يزداد معه االسترياد، ويتحقـق االسـتغالل            الصناعية كالزراعة و  
األمثل للموارد الطبيعية، ويتحقق تطوير النقل واملواصالت عرب تسويق املواد األولية، وبالنتيجة تتحقق             

  .(2)عملية التقدم االقتصادي القادمة من اخلارج فتتخلل النخب االجتماعية وتنتشر خالهلا
  

يف مرحلة االنطالق، املرحلة احلامسة يف النمو، وهي مرحلة قصرية نسبياً، يرتفع اإلنتـاج              أما  
وتعرب هذه املرحلة يف واقعها عن ثورة صناعية تتسم بالتوسع للقطاعات           . احلقيقي للفرد بفعل احلوافز   

  .القيادية على حنو يتم معه حتديث النظام االقتصادي
  

عند روستو، يتم انتقال النمو مـن القطاعـات القياديـة إىل            يف اتمع السائر حنو النضوج،      
أما بالنسبة للمجتمع الـذي دخـل     . القطاعات الدنيا، ويتبع ذلك اتساع لتطبيق التكنولوجيا احلديثة       

عصر االستهالك الشعيب العايل، فيتطلب بلوغ هذه املرحلة وجود جمتمع ناضج تقنياً، بعد الوصول إىل               
  .ميحد معني من الدخل القو

  
أن جمتمعات البلدان املتخلفة ستمر ذه املراحل حىت تصل إىل مرحلة           " روستو"هم مما قدمه    في

اتمع الناضج، مث جمتمع االستهالك الشعيب العايل أو الوفري، هذا يعين أن ما متر به هذه الدول حاليـاً                   
بـصورة  . ملتقدمة يف املاضـي   ما هو إال مرحل طبيعية، تشبه إىل حد ما املرحلة اليت مرت ا الدول ا              

أخرى هو يلمع صورة الرأمسالية بوصفها أعلى مراحل التطور يف اتمعات اليت ينتظر أن تصل إليهـا                 
  . مبرور الزمانالدول النامية

  
 عرفت مراحل النمو االقتصادي من خالل       اأ" روستو"أُخذ على نظرية املراحل اليت قال ا        

 اتمعات، رغم أن هذه اخلصائص تعرب عن مؤشرات كمية حبتـة،            خصائص اجتماعية واقتصادية يف   
 إىل إمهـال هـذه   باإلضافة،  اإلنتاجيةفضال عن أن القوى املنتجة تتحدد بتطور العالقات االجتماعية          

  .)1( املنتجةالنظرية لعالقات امللكية اليت حتدد العالقات االجتماعية

                                                 
  .16إبراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: التعليق على هذه املرحلة: أنظر   (2)

 أن لكل جمتمع من اتمعات القائمة وجهاً خاصاً، وبناء اجتماعياً "شتوماس سانت"ويف نفس السياق، يرى الربفسور    (1)
صنف اتمعات مبعزل عن هذه ألفروق، فاعتمد " روستو"اقتصادياً خمتلفاً، وله ماض وتاريخ وبيئة جغرافية متيزه عن سواه، غري أن 
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 ظاهرها الترتيب الزمين، حىت يظن املرء أن بـني          ذا الصدد، ميكن القول بأن هذه النظرية يف       

 وبني التطور قاب قوسني، غري أن واقع حال عالقات اإلنتاج الـسائدة يف اتمعـات                الدول النامية 
املتخلفة، يفيد أا متفاوتة وخمتلفة من حيث تطورها وطبيعتها، فضال عن تشابكها بعضها مع بعض،               

فمن من غري املقبول عقالً أن يتم       . ة مع رأمسالية وأحياناً اشتراكية    فهناك عالقات إنتاج بدائية متشابك    
تصنيف دول ذات أنظمة اجتماعية خمتلفة يف جمموعة واحدة، فضال عن أن هناك جمتمعات تـشكلت                

  .من املهاجرين وقطعت أشواطاً يف التطور
  

ريها، يتضح أـا    ما تقدم من النظريات واألفكار اليت طرحتها الدول املتقدمة على ألسنة مفك           
، فهي  الدول النامية جمرد حماوالت للتهرب من عبء املسئولية عن حالة التخلف والتبعية اليت تعيشها             

  .تفتقر لألساس العلمي والدقة البحثية، وليست إال من قبيل ذر الرماد يف العيون
 
 
 
  

  الثاينرع لفا
  لفةباملظاهر االجتماعية واالقتصادية للدول املتختفسري التخلف 

  
 يف  ، علمـاء االقتـصاد    هاصـور   من مشكالت اجتماعية واقتـصادية     الدول النامية تعاين  
غـري أن البـاحثني     .  هـذه الـدول    تخلف التنمية االقتصادية يف   لأسباب  على أا    ،الدول املتقدمة 

هذه املشكالت علـى أـا مظـاهر نتجـت عـن العالقـة غـري                إىل   ينظرون   الدول النامية يف  
، ومـا هـي إال عوامـل تكـريس للتخلـف            الدول النامية لدول الصناعية املتقدمة و   املتكافئة بني ا  

والتـساؤل املطـروح هنـا      .  وليست أسـباباً لــه     وإلعادة إنتاجه، بل أا أعراض للتخلف ذاته      
 .مثل يف تبين حقيقة هذه املشكالت، بوصفها مظاهر تكـرس التخلـف أم أـا أسـباب لـه                  يت

  : ؤل تالياً التسااوسيتم اإلجابة على هذ
  

                                                                                                                                            
املؤشرات االقتصادية اليت متثل مستويات قوى الدول كمقياس للتمايز، رغم أن املؤشرات غالباً ما تكون سطحية وتعاجل طوراً من أطوار 

  :أنظر. التطور التارخيي اخلاص بكل دولة
  .39توماس سانتش، املرجع السابق، ص  -
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  االنفجار الدميغرايف خاصية مميزة للبلدان املتخلفة: أوال
  

 يفيد وجود انفجار سـكاين وزيـادة يف نـسبة النمـو سـكاين،               الدول النامية واقع حال   
   .غري أن التساؤل املطروح هل يشكل هذا الواقع سبب لتخلفها؟

  
ميغرافيا، الـذي سـهل      على علـم الـد      لإلجابة على التساؤل   لدراسات الغربية  ا اعتمدت

فـاعتربت أن  االنفجـار الـسكاين        . فهم التغريات السكانية وحتركاا والنتائج املترتبـة عليهـا        
 هو السبب يف ختلفهـا، وهـو أحـد العوائـق اهلامـة يف طريـق            الدول النامية الذي يشهده عامل    

ـ             . حركة منوها  ف، وليـست   وما معدالت الوالدات والوفيـات املرتفعـة إال سـبباً هلـذا التخل
عالمة له أو مظهراً من مظـاهره، ذلـك أن النمـو االقتـصادي ال يـستطيع اللحـاق بـالنمو                     

  . )1(اين ومتابعتهـالسك
  

 حيـاولون تربيـر سـوء توزيـع         ني الغربي نيأن االقتصادي  (2)"فهمي هويدي "يرى الدكتور   
 بـأن   ل الناميـة  الـدو  إقنـاع الثروة املعاصر بزيادة عدد السكان، وأن الدول الكربى تـسعى إىل            

أن الـسبب اجلـوهري     " حممـد جبـاوي    "األسـتاذ وباملقابل، يـرى    . تكاثرها يعطل التنمية فيها   
فهـذه  .  ثرواـا الطبيعيـة    لالنفجار الدميوغرايف يكمن يف ختلف الدول النامية، وب واسـتغالل         

  .(1)تاز باخلصوبة الدميوغرافية ألا متخلفة، وليس لكوا كثرية اخلصوبةالدول مت
  

ذا الشأن، أن اعتبار العامل الـسكاين مـسبباً للتخلـف هـو حمـل               ومن اجلدير بالذكر    
فبفعـل التقـدم الطـيب      . (2) حديثـة  الدول النامية  ذلك أن ظاهرة النمو السكاين املتزايدة يف         ؛نظر

                                                 
  .30 بدر الدين، املرجع السابق، صغسان.د: أنظر  (1)

  :أنظر    (2)
  . 43ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د  -
  .56- 55األستاذ حممد جباوي، املرجع السابق، ص   -

) .1990 ، نيويورك،الس االقتصادي واالجتماعي، دراسة حول احلالة االقتصادية يف العامل: منشورات األمم املتحدة (1)
  

  

من دول العامل، وأن نسبة % 77.4 بأن الدول النامية تشكل ما نسبته 1990 دراسة للبنك الدويل صدرت عام أفادت  (2) .-
فقد ارتفعت نسبة الزيادة يف عدد السكان يف . الزيادة يف عدد السكان من اموع الكلي للسكان يف العامل متيل لصاحل الدول النامية

من هذه % 53، وأن إفريقيا وآسيا وحدمها مسئوالن عن 1990يف عام % 93 إىل 1950يف العام % 77البلدان املتخلفة من 
  :أنظر ذا اخلصوص. الزيادة

  .1990، واشنطن، "1990تقرير حول التنمية يف العامل "إحصاءات البنك الدويل   -
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اخنفضت معدالت الوفيات وحافظت معدالت الوالدات علـى نـسبتها املرتفعـة، األمـر الـذي                
أما يف الدول املتقدمة فقـد بقيـت نـسبة النمـو الـسكاين              . ة نسبة النمو السكاين    يف زياد  أسهم

  .منخفضة
  

، غـري أنـه     (3)وبقدر ما يكون االنفجار السكاين ظاهرة طبيعية، ومسة من طبيعـة البـشر            
ال ينكر كونه عائقاً أمام تقدم عملية التنمية، مما جيعل اخلروج مـن دائـرة التخلـف أمـر غـري                     

 جهود جبارة يف هذا املضمار، خاصـة مـن زاويـة صـعوبة حتقيـق تقـدم يف                   يسري، دون بذل  
  . (4)التنمية إذا تعادلت نسبة الزيادة السكانية مع نسبة ارتفاع معدل زيادة الدخل القومي

  
فمن بني مخسة وتسعني بلداً متخلفاً رصدت األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة حالتـها                 

ـ  يف النـاتج     اخنفاضـا  بلـداً    37، سجل   (1)االقتصادية بصورة منتظمة    2000ردي يف عـام     ألف
 17 مـن سـوى      أكثـر أو  % 3، ومل يسجل زيـادة بنـسبة        )2000 بلداً يف عام     25مقابل  (

  . 2000بلدا، وهو نصف العدد املسجل يف عام 
  

وباستثناء الصني واهلند، اللتان استفادتا من الزيـادة احملـدودة يف معـدل النمـو الـذي                 
 من ربع سكان العامل املتخلف يف بلدان يوجـد فيهـا اخنفـاض يف نـصيب                 سجلتاها، يعيش أكثر  

ـ ، وال يعيش يف بلدان يزيـد فيهـا نـصيب            2001رد من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام        ألف رد ألف
وباإلمجـال مل حيـرز اي تقـدم        . سوى سـبع الـسكان    % 3من الناتج احمللي اإلمجايل عن نسبة       

وعملياً، مثلما يكـون التفـاقم الـسكاين عامـل          . (2)ن املتخلفة قر يف معظم البلدا   ألفيف احلد من    

                                                 
 24-15كثر من بليون من البشر بني يقول األمني العام لألمم املتحدة يف تقرير ه مبناسبة األلفية بأن بأنه تتراوح أعمار أ   (3)

من سكان العامل هم دون سن العشرينم ومعظم الزيادة يف عدد الشباب هي يف دول العامل الناين اي أن % 4سنة، وأن ما يقرب من 
 هائالً ال يعزى فالبد من منح الشباب ألفرصة، إذ أن الدميوغرافيا ليست قدراً حمتوماً ولكنها متثل حتدياً. منها يف هذه البلدان% 98

  :أنظر.لعدد البشر يقدر ما ما يرجع لظروف ألفقر واحلرمان اليت سيضطرون للعيش فيها
، 2000تقرير األمني العام لألمم املتحدة مبناسبة األلفية، منشورات إدارة مركز اإلعالم التابع لألمم املتحدة، نيويورك،    -

  . من التقرير96-93البنود 
اليت أصدرها الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة حول احلالة االقتصادية يف العامل ائيات اإلحصفقد أظهرت    (4)

فقد شهد ثلثا البلدان النامية اخنفاضاً يف نصيب . ، التدهور الكبري لنصيب ألفرد من الدخل خالل الثمانينات1989-1980لألعوام 
  .%10خنفاض نسبة ألفرد يف تلك ألفترة، ويف أكثر من نصفها بلغ اال

، الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، 2002أنظر دراسة حول احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام    (1)
  .2000، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، )E/2002/50(، الوثيقة رقم 2002الدورة املوضوعية لعام 

   .2002-1999مو نصيب ألفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حسب املناطق املتعلق بن) 1(امللحق رقم : أنظر  (2)
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تأخري للتنمية، فقد يكون كذلك عامل حفز هلا، خاصة بالنـسبة للبلـدان اجلاذبـة للعمالـة مـن                   
  .((3)اخلارج، حيث تكون الزيادة السكانية جزء من عجلة التنمية

  
  وحمدد للتنميةتدهور الوضع الصحي مظهر ختلف : ثانياً

  
 هو أحـد أسـباب ختلفهـا وتعطيـل          الدول النامية الغريب أن الواقع الصحي يف      قه  ألفيعترب  

أنـه مـن املؤكـد أن إنـساناً قـد يتحـول إىل              " : " الـربتيين "قية الغريب   ألفيقول  . التنمية فيها 
وعندما يقضى على املالريـا يف منطقـة مـا فـان            . متحف جرثومي ال يقدم سوى مردود سيء      

رؤيـة الغـرب أن احلالـة الـصحية         من الواضح بالنـسبة ل    . (4)"زاة ذلك اإلنتاجية ستتحسن مبوا  
   .يف العامل املتخلف، من وجهة نظرهم هي سبب ختلف، وتثبيط للتطور والتنميةنهارة امل

  
مقاييس ومعايري للوقوف على مدى التطور والتخلـف يف هـذا امليـدان، مـن               حقيقة، مثة   

بالنـسبة للـسكان وكـذلك عـدد األسـرة يف           الوفيات لألطفال وعـدد األطبـاء       : بني أمهها 
 أن هنـاك تطـوراً   (1)تفيد الدراسات واإلحصاءات الـيت أجرـا األمـم املتحـدة        . املستشفيات

                                                 
ليس أدل على ذلك اعتماد الدول الصناعية الكربى يف منو إنتاجها على نسبة السكان العاملني، كما هو احلال بالنسبة   (3)

يف التنمية بفعل افتقارها لأليدي العاملة، وذلك ويف ذات السياق، هناك مناطق يف إفريقيا تشهد ختلفاً . للواليات املتحدة وكندا وفرنسا
  :أنظر ذا الشأن. بفعل التهجري القسري الذي رافق عهد االسترقاق

  .25 ص، املرجع السابق،توماس سانتش: أنظر  -
  

  .119، ص1980م، التخلف والتنمية يف العامل الثالث، دار احلقيقة، بريوت، .الربتيين ج: أنظر  (4)
الصادر عن األمم املتحدة عدة اهداف من بينها ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن ) 2000(األلفية تضمن إعالن    (1)

 طفل قبل سن اخلامسة من 100 يف البلدان النامية حيث ميوت ما يربو على 2015- 1990اخلامسة مبقدار الثلثني يف ألفترة ما بني 
 لكل 91 إىل 2000، يف حني تناقصت عـام 1000 لكل 103 حوايل 1990بلغت الوفيات عام ( مولود 1000بني كل 
  ). 1000 لكل 9حوايل  (2000يف حني أن األمر خمتلف بالنسبة للدول متقدمة النمو فقد بلغت الوفيات عام ). 1000

 وبذات اخلصوص، يهدف إعالن األلفية بالسعي إىل ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة ارباع يف ألفترة ما بني
فاستنادا إىل تقديرات منظمة الصحة العاملية واليونسيف ترتفع معدالت الوفيات النفاسية يف الدول النامية مقارنة . 1990-2015

  .بالدول املتقدمة بأكثر من مخسني مرة خاصة فيما يتعلق بالدول الواقعة جنوب الصحراء
ملناعة البشرية بني الرجال والنساء يف العامل النامي وعلى صعيد مكافحة فريوس اإليدز، الذي تزداد فيه معدالت نقص ا

. مبعدل يزيد سبع مرات عن البلدان املتقدمة، تبذل الدول املتلخفة جهودها يف هذا اإلطار لتحقق هدف األلفية لكافحة هذا ألفريوس
 24 و 15، الذين تتراوح أعمارهم بني ففي الوقت الذي تبلغ فيه النسبة املئوية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية لدى الشبان

  :أنظر ذا اخلصوص.  0.3/1.6 تصل يف الدول املتقدمة نسبة 1.4/1.6سنة يف الدول النامية، حوايل 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تنفيذ إعالن األلفية ، البنود اخلاصة بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، منشورات إدارة   -

  .2002إلعالم، األمم املتحدة، نيويورك، شؤون ا
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كبرياً عرفته البلدان املتخلفة يف اال الصحي، رغم بقائها بعيدة عـن اللحـاق بالـدول املتقدمـة                  
ارتفـع معـدل متوسـط العمـر،        يف هذا امليدان، حيث اخنفضت معدالت وفيـات األطفـال، و          
  . وجرى حتسن على مستوى عدد األطباء واألسرة بالنسبة للسكان

  
 يف اجلانـب الـصحي، غـري أن         الدول الناميـة  فبالرغم من التقدم امللموس الذي شهدته       

خروجها من حالة التخلف يبدو بقي أمراً خارجاً عن دائرة الوضـع الـصحي، ممـا يـشكك يف                   
 عـدم   رغـم ضـرورة    .ائمة على الربط بني التخلـف والواقـع الـصحي         الطروحات الغربية، الق  

 يتطلـب   نهإنكار تأثري الواقع الصحي املتدهور على التنمية يف البلـدان املتخلفـة، غـري أن حتـسي                
توافر التنمية للنهوض به، وليس توفره كمحـدث للتنميـة، فهـو مـتالزم مـع حتقـق التنميـة                    

  . والتطور، بوصفه يعتمد على وجودها
  

 
 
 
 
 
  نقص التعليم وانتشار األمية حيد من التنمية ويعيقها: ثالثاً

  
، وما يـشهده مـن نقـص يف التعلـيم وانتـشار             الدول النامية يطرح الواقع التعليمي يف     

 حقيقـة عـن ختلـف التنميـة         مـسئوال لألمية، تساؤالت جادة حول ما إذا كان هذا الواقع          حاد  
؟  أم أن هـذا الوضـع لـيس إال مظهـراً اجتماعيـاً               يف هذه الدول، جرياً على املنظور الغـريب       

  . للدول املتخلفة؟
  

بــأن  ) 2000(يــــة   لفيقول األمني العام لألمم املتحدة يف تقريــره مبناسـبة األ          
املستويات التعليمية يف البلدان النامية ارتفعت ارتفاعاً هـائالً خـالل النـصف قـرن املنـصرم،                 " 

ويضيف بأنـه رغـم أن غالبيـة أطفـال          . رات يف جمال التعليم   ضل يف ذلك إىل االستثما    ألفويعود  
العامل منتظمون يف صفوف الدراسة فان عـدد غـري امللـتحقني باملـدارس ممـن هـم يف سـن                     

                                                                                                                                            
  



 33

 مـن نـصفهم يف      أكثـر  مليون فـرد،     130 الدول النامية يزيد على      أطفالاملدرسة االبتدائية من    
  .)1("اهلند وبنغالديش وباكستان ونيجرييا وإثيوبيا

  
جتريهـا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم              تظهر اإلحصاءات اليت      

 واخنفـاض نـسبة تعمـيم        بـشكل ملفـت،    الدول الناميـة  ارتفاع نسبة األمية يف     ) اليونسكو(
يـة  لفوقــد رصــد إعــالن األ      .  مقارنة بالدول املتقدمـة    الدول النامية التعليم االبتدائي يف    

حة ذا الشأن، مفادها أن تسري كثري مـن املنـاطق يف العـامل يف الطريـق                 أهدافاً واض ) 2000(
   . )2( 2015الصحيح حنو بلوغ هدف تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام 

  
قه الغريب أسباب التخلـف إىل األميـة ونقـص التعلـيم،            ألفيف ظل هذا الواقع املؤمل، عزا       

مج حمو األميـة الـيت حتققـت بعـد االسـتقالل يف             بل أبعد من ذلك اعترب أن انتشار التعليم وبرا        
 أدت إىل هجـرة األريـاف وإمهـال القطـاع الزراعـي،         قـد  إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة،    

وتضخم األحياء القصديرية يف املدن، دون أن تسهم هذه العمليـة يف رفـع مـستوى الـسكان،                  
  .(1)األمر الذي فاقم املشاكل االقتصادية واالجتماعية

  
ر اإلشارة، ذا الشأن، أنه رغم اجلهود املبذولة، واجلبارة حقيقـة، حنـو حمـو األميـة                 جتد

، ورغـم أن الـسنون األخـرية شـهدت ارتفاعـاً يف             الدول النامية املرتفعة على حنو ملموس يف      
فالتخلف متجذر، وليس عمليـة دفـع املـسرية التعليميـة           . نسبة املتعلمني، غري أن املشكلة قائمة     

   . الحقاً على توفري األرضية املتمثلة بالتنميةإال متطلباً
  

  قر وسوء التغذية توأم التخلفألف: رابعاً
  

                                                 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة مبناسبة األلفية، منشورات إدارة مركز اإلعالم لألمم املتحــدة، نيويورك، : أنظر   (1)

  .  من التقرير105-97، البنود 2000
املـدارس اإلبتدائيـة يف عينـة مـن الـدول           ففي دراسة اجرا اليونسكو حول النسبة املئوية لألطفـال املقيـدين يف                (2)

  --يف حـني ارتفعـت      % 70 حـوايل    1990، بدت النسبة لدول جنوب شـرق آسـيا          1998-1990النامية خالل ألفترة    
، ويف جنـوب    %75واخنفـضت إىل    % 80، ووعلى التوايل زمنياً، بلغـت النـسبة يف غـرب آسـيا              %75 إىل   1998يف عام   

 إىل 1998لتـصل يف عـام   % 50، ويف وسـط وغـرب إفريقيـا ارتفعـت مـن      %64 إىل% 60وشرق إفريقيا ارتفعت من  
58.%  

  .44غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص. د  (1)
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، التابعـة لألمـم املتحـدة، أن        (2)تفيد آخر إحصائيات منظمة األغذية والزراعة الدوليـة       
 -1998تـرة مـا بـني       ألف مليـون إنـسان يف       840عدد الذين يعانون من نقص األغذية بلغ        

 مليوناً يف البلدان الـيت متـر مبرحلـة حتـول            30 مليوناً يف البلدان النامية، و     799منهم  . 2000
 مليـون   508البـالغ   (وأن أكثر من نـصف ناقـصي التغذيـة          .  مليوناً يف البلدان املتقدمة    11و  

يعيشون يف آسـيا واحملـيط اهلـادي، فيمـا يعـيش ربعهـم       ) من العدد اإلمجايل% 60شخص؛  
يف إفريقيـا جنـوب الـصحراء       ) مـن العـدد اإلمجـايل     % 23 مليون شـخص؛     196(تقريباً  
  .الكربى

  

أن العـامل   " رئـيس برنـامج الغـذاء العـاملي       " جيمس موريس "يف السياق نفسه، يقول     
خيسر معركته ضد اجلوع، رغم اجلهود اليت تبذهلا املئات مـن املنظمـات والوكـاالت احلكوميـة                 

عانون مـن اجلـوع املـزمن، أو مـن           مليون شخص ي   800وغري احلكومية، وأن هناك أكثر من       
  .(1)"هـ مليون شخص ميوتون يومياً للسبب نفس24أمراض سوء التغذية، وهناك 

  
يتضح من اإلحصاءات الدولية أن البلدان املتخلفـة تعـاين تفاقمـاً مـستمراً يف مـشكلة                 

  تتحمـل املـسئولية    الـدول الناميـة   اجلوع وسوء التغذية، من هنا يطرح التساؤل اجلديل، هـل           
 ذلـك   ؛ بفقرهـا  الـدول الناميـة   وجهة النظر الغربية تتبىن تعليل ختلـف         .املطلقة عن هذا الواقع؟   

لـيس مبقـدوره أن يـوفر       لـذا   قر، فهو ال يستطيع االدخـار، و      ألفن الشعب يف حالة مريعة من       أ
  . (2)الغذاء عرب إقامة املؤسسات الزراعية والصناعيةتوفري رأس مال من أجل 

  

                                                 
 19وتشري اإلحصاءات كذلك إىل أن عدد الذين يعـانون نقـص الغـذاء قـد اخنفـض يف البلـدان الناميـة بنحـو                            (2)

ف مؤمتر القمة العاملي للغـذاء الـداعي إىل تقلـيص عـدد مـن يعـانون مـن                   مليوناً، وهو اقل بكثري من املعدل الالزم لبلوغ هد        
  ).1992-1990من فترة األساس  (2015نقص األغذية إىل النصف حبلول عام 

وقد سجلت إفريقيا جنوب الصحراء، وفق هذا اإلحـصاء، أعلـى نـسبة انتـشار لـنقص األغذيـة، حيـث بلغـت                       
ورغـم  . مـن الـسكان مـن نقـص الغـذاء     % 16آسيا واحمليط اهلادي حيث يعـاين  وتأيت يف املرتبة الثانية     . من السكان % 33

 ، غـري أـا بقيـت        1981-1979من جمموع الـسكان يف ألفتـرة        % 28اخنفاض نسبة انتشار األغذية يف البلدان النامية إىل         
  : أنظر.2000-1998يف ألفترة % 17حبدود 

، رومـا،   123، الـدورة    )ألفـاو (والزراعـة لألمـم املتحـدة       تقرير حول حالة األغذية والزراعة، منظمة األغذيـة           -
  .14-6، ص2002نوفمرب 

  .75، ص2003، شباط 123عدد جملة الكترونية، جملة النباً، : أنظر  (1)
  .44غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص.د: أنظر  (2)
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ديون الغربيون اجلوع وسوء التغذيـة، بالزيـادة الـسكانية الكـبرية يف             كما يربط االقتصا  
وكـذلك بالتقلبـات املناخيـة الـيت تـؤثر علـى            . ، بوصفها سببا لألزمة الغذائية    الدول النامية 

حيـث الطـرق    (فضالً عن قلة فرص العمل، واخنفاض مستوى التكنولوجيـا الزراعيـة            . اإلنتاج
  .(3)إىل التذرع بالبعد عن األسواق الرئيسية للتبادلباإلضافة ). البدائية يف الزراعة

  
ويف هذا اإلطار، حاول عدد من البـاحثني تفـسري مظـاهر التخلـف بأسـباب تقنيـة                  

ومـن بـني هـذه املعـايري        . فركزوا على مفاهيم ومعايري تتصل بلغة الكميـات       .واقتصادية حمضة 
ـ التركيز على معيار الدخل القومي اإلمجايل أو الدخل          ، حبيـث جتـري حـسابات مـن         رديألف

أجل استخالص روابط املؤشر الذي ينظـر فيـه مـع اخلـصائص األخـرى ملـستوى التطـور                   
ـ    . (4)االقتصادي ومع حالة املوارد البشرية     رح هـذه االدعـاءات علـى سـاحة         حقيقـة، إن ط

قر واجلوع مها مسـة ليـست لـصيقة بالـشعوب،           ألفف. كري، يفيد بأا تعيش مغالطة    ألفالتشريح  
  .(5)اول الغرب جعلها، فهي نتاج معطيات كان للدول املتقدمة دوراً يف خلقهاكما حي

  
" مخـس مـشكالت أساسـية لعـامل متخلـف     " يف كتابه " صموئيل عبود " يرى األستاذ   

قر واجلوع ليست حالة ثابتة وأزلية مع بلدان العـامل الثالـث، بـل أن هـذه البلـدان               ألفأن حالة   
تواصـل الـيت قامـت ـا الـدول األوروبيـة أثنـاء توسـعها                فقرية نتيجة لعملية النـهب امل     

االستعماري، واليت ما زالت مستمرة إىل وقتنا احلاضـر عـن طريـق مـا يـسمى باالسـتعمار                   
  .(1)اجلديد

                                                 
  .46ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)
غري أن هذا املعيار    .الكمي، يقابل الدخل القومي املنخفض إمجاال مستوى منخفضاً من التطور االقتصادي          ووفقاً هلذا املعيار       (4)

هناك دخل قومي مرتفع، وال يعين ذلك بالضرورة أن         حيث  غري دقيق، ذلك أنه بأخذ شرحية من الدول النامية، كالدول املنتجة للنفط،             
  :أنظر. تكون هذه الدول متطورة اقتصادياً

  .44، ص2000، ايار 45 عدد  جملة الكترونية،مد آدم، خصوصية التطور يف البلدان النامية، جملة النباً،حم  -
توصل الباحثان ااألمريكيان جوزيف كوليرت وفرانسيس اليه، يف دراسة أجرياها على ظاهرة اجلوع وسوء التغذية يف العديد                    (5)

  :أنظر. يعية، إمنا هي ظاهرة اجتماعيةمن الدول النامية، أن هذه الظاهرة ليست ظارهة طب
  .10، ص1982فرنسيس اليه وجوزيف كولرت، عشر خرافات عن اجلوع يف العامل، مؤسسة األحباث العربية، بريوت،   -

   .72، ص، 1984مخس مشكالت أساسية لعامل متخلف، دار احلداثة، بريوت، صموئيل عبود، : أنظر   (1)
أن املعطيات املتوفرة حول إنتاج املواد الغذائية تثبت إن ظاهرة اجلوع " ان بدر الدينغس"ويف ذات اإلطار، يرى الدكتور 

اليت يعرفها العامل املتخلف، ليست متأتية من عدم توفر املواد الغذائية، بل الحتكار تلك املواد من قبل جمموعة من الشركات متعددة 
وباإلمجال أنتج االحتكار نظاماً كونياً زراعياً . تها على األسعار وعلى التوزيعفإحكام سيطرة القلة احملتكرة، يعين فرض مشيئ. اجلنسيات

  :أنظر . وحيداً متارس فيه السيطرة املتكاملة على مجيع مراحل اإلنتاج، وبالتايل وجود تفاقم لظاهرة اجلوع وسوء التغذية يف العامل
  .50غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص.د: أنظر   -
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أن التزايد السكاين يف العامل الثالـث لـيس خاصـية هلـذه             " رمزي زكي " ويرى الدكتور   

ني النمـو الـسكاين املرتفـع وبـني درجـة           الشعوب، وان بداية ظهور االختالل الذي حدث ب       
التقدم االقتصادي واالجتماعي يف هذه الدول كان نتاجـاً حتميـاً لالسـتعمار ونتيجـة مترتبـة                 

  .(2)على نشاط رؤوس األموال األجنبية داخل هذه الدول
  

الـدول  قر وسوء التغذيـة ليـست لـصيقة ب        ألفاجلدير بالذكر يف هذا اإلطار، أن ظاهرة        
إا من حمدثات االستعمار، وليس أدل على ذلـك أن املـستعمر قـام خـالل احلقبـة       ، بل   النامية

فقـد سـعى إىل     . الـدول الناميـة   االستعمارية بدور بغيض يف تشويه هيكلية البىن الزراعيـة يف           
كمـا  (فرض  ختصصية يف أنواع املواد املزروعة مبا خيدم املواد األوليـة الـيت حتتاجهـا مـصانعه                   

  . يف إمهال إنتاج وتنويع املواد الزراعيةأسهممما )  للكرمة باجلزائرهو احلال بالنسبة
  

، وقـد الحظنـا     الـدول الناميـة   االجتماعية اليت تتسم ا     االقتصادية و   هذه أهم املظاهر    
أا تكاد تكون نتائج حلالة التخلف اليت تعيشها هـذه الـدول، فـالتخلف هـو املـسئول عـن                    

وال يعـين ذلـك     . الدعاءات الغربية مـردودة علـى قائليهـا       خلق هذه املظاهر وليس العكس، فا     
  . إنكار ما هلا من دور يف إعاقة عملية التنمية

  املبحث الثاين
  أضرار ختلف التنمية االقتصادية

  
 وعمــالً، أن املــسئولية الدوليــة وقــضاءمــن املــستقر يف القــانون الــدويل فقهــاً 

ــضرر ــويض ال ــصفة أساســية بتع ــرتبط ب ــضرر ، وإن تفاوتــت )1(ت ــع ال ــرؤى يف موق ال
 إىل اعتبـاره شـرطاً لقيـام املـسئولية، يـــرى الـبعض              )2(فبينما ذهـب الـبعض    . ودوره

                                                 
، 1984، الكويـت،    48رمزي زكي، املشكلة السكانية واخلرافة املالتوسية اجلديدة، سلسلة عامل املعرفة، رقـم             .د :أنظر   (2)
  .308ص
(1)          - Voir:  Zemanek (Karl) Salmon (Jean), “ Responsabilite internationale”Edition, Pedone, Paris 

.1987, P.3.                                
حممد عبد العزيز ابو سخيلة، املسئولية الدولية عن تنفيذ قرارات األمم املتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، . د: أنظر   (2)

  .  47، ص1978
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ـــر  ـــدل ألفك(اآلخــ ــه هان ــود  ") Handl"قي ــروط وج ــن ش ــرط م ــه ش بأن
  .)3(الواقعة غري املشروعة أي أنه يعد داخالً يف أركان الالمشروعية

  
مــل غــري مــشروع، وأن ويتحــدد مفهــوم الــضرر بــضرورة أن يكــون نتيجــة ع

. ينطوي بدوره على مـساس حبـق أو مبـصلحة قانونيـة ألحـد أشـخاص القـانون الـدويل                   
فال يتم التعـويض عـن الـضرر إال إذا كـان نتيجـة فعليـة لتـصرف غـري مـشروع، أي                       

ـ أن يرتبط بواقعة خم    ة أو انتـهاك اللتـزام دويل بـصرف النظـر عـن منـشأه سـواء ورد                  ألف
  .)4( قاعدة عرفية أم أنه استمد من مبدأ قانوين عاميف معاهدة دولية أم ورد يف

    
وعليه، ينبغـي يف إطـار احلـديث عـن املـسئولية الدوليـة، حتديـد األضـرار الـيت                    

وأمـام تعـدد األضـرار      . يراد املساءلة على أساسها، وبالتـايل املطالبـة جبـرب الـضرر عنـها             
ــةالــيت حلقــت وتلحــق ب واالجتماعيــة والثقافيــة،  يف امليــادين االقتــصادية الــدول النامي

ــاول    ــسيتم تن ــصادية، ف ــة االقت ــف التنمي ــصل بتخل ــث يت ــوع البح ــث أن موض وحي
 بالبحـث، باعتبارهـا إجابـة ممكنـة         الـدول الناميـة   األضرار االقتصادية الـيت تـدعي ـا         

للتساؤل املطروح يف هـذا البحـث ومفـاده مـا إذا كانـت األضـرار املـدعى ـا تـصلح                
عىن املقـصود يف القـانون الـدويل العـام، وبالتـايل ميكـن املطالبـة                ألن تكون أضـراراً بـامل     

   .بإصالحها
  

، تعرضـها للعديـد مـن األضـرار االقتـصادية الـيت             الـدول الناميـة   يفيد واقع حال    
من هنـا سـيتم اإلجابـة علـى هـذه اإلشـكالية عـرب التعـرف علـى                   . أكت اقتصادياا 

 تكــرس دوامــة التخلــف واملتمثلــة األضــرار الــيت خلفهــا االســتعمار، واألضــرار الــيت
بكــون اقتــصاديات هــذه الــدول جمــزأة ومفككــة ومهــيمن عليهــا، وكــذلك علــى  

                                                 
يف مؤلف الدكتور عصام الزنايت، مفهوم الضرر يف دعوى املسئولية الدولية، دار النهضة العربية، " هاندل"أنظر رأي ألفقيه    (3)

  .4، ص1995
يتفق غالبية ألفقه على أنه ال يكفي لقيام املسئولية إخالل شخص من أشخاص القانون الدويل بالتزاماته الدولية، بل البد    (4)

  :أنظر ذا الصدد. وأن يترتب على هذا اإلخالل ضرر لشخص دويل آخر
، كلية احلقوق،، جامعة عني مشس، حممد حافظ غامن، املسئولية الدولية، حماضرات لطلبة دبلوم القانون الدويل. د -

  .113، ص1977-1978
    . 499حممد سامي عبد احلميد، املرجع السابق، ص.  د -
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وسـيتم التعـرف علـى هـذه األضـرار تفـصيالً مـن خـالل                . األضرار اليت ترتبها التبعيـة    
  :املطالب التالية

ــب  ــاليم  األ : األولاملطل ــات األق ــدمري ممتلك ــصادرة و ت ــن م ــة ع ــرار نامج ض
  .عمار حتت االست

ــاين  ــب الث ــة :املطل ــرار النامج ــى األض ــة عل ــتيالالنامج ــروات ءاالس ــى الث  عل
  .واملوارد الطبيعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب األول
  ضرار نامجة عن مصادرة وتدمري ممتلكات األقاليم حتت االستعمار األ

  
متلكات تفيد قواعد القانون الدويل، فيما خيص حقوق دولة االحتالل بالنسبة لألموال وامل

العامة يف األراضي احملتلة، أنه ال جيوز لدولة االحتالل أن تتملك األموال العامة العقارية، وإمنا هلا احلق 
كما ال جتيز هذه القواعد لدولة االحتالل أن . )1(يف إدارا واالنتفاع ا وفق قواعد االستغالل

                                                 
من ) 53(ونص املادة .  اخلاصة بقواعد احلرب الربية1907 و 1899من لوائح الهاي لعام ) 55(نص املادة : أنظر   (1)

  .1949ام اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني وقت احلرب لع
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وارد والثروات الطبيعية للدولة أو االقليم ،  أو أن تصادر امل)2(تستويل على امللكيات اخلاصة لألفراد
  .)3(احملتل

  
غري أن واقع احلال يفيد أن السلطات االستعمارية أمعنت يف تدمري امللكيات واملنشآت العامة 
يف املستعمرات وقامت باالستيالء عليها، واغتصبت امللكيات اخلاصة ونزعتها لصاحل املستعمرين، 

الطبيعية لألقاليم املستعمرة عن طريق شركات تتبع هلا أو عرب وقامت بنهب الثروات واملوارد 
وغين عن القول ما يترتب على هذه الوضعية من أضرار بالغة يف . الشركات املتعددة اجلنسيات

اقتصاديات الدول واألقاليم احملتلة، وبالتايل خلق حالة من التخلف والتبعية لدى املستعمرات تبقى تأن 
  .هلاهلا حىت بعد استقال

  
وملا كانت رقعة األضرار اليت أصابت  املستعمرات يف ظل عصر االستعمار، وتصيب بعض 

، ليست بالذي ميكن حصره، كما أن املقام يتعذر االحتاللالدول يف العصر احلديث حتت وطأة 
 يف هذا البحث بأخذ مناذج من الدول اليت كانت فسيكتفى كافة احلاالت موطن الشاهد، الستعراض

تزال حتت االحتالل بغية التمكن من الوقوف على حقيقة هذه  االستعمار، ومن األقاليم اليت الحتت 
  .األضرار وما إذا كانت تصلح للمساءلة على أساسها

  
 اجلزائر كنموذج لباقي املستعمرات، وفلسطني كنموذج لألقاليم حتت اختياروعليه سيتم 

وذلك من خالل استعراض األضرار . يف موقعهاوإن كان سيتم التطرق لبعض احلاالت . االحتالل
  :روع التاليةألفاليت أحدثها االستعمار وحيدثها االحتالل من خالل 

  
  أضرار االستيالء على املمتلكات العامة وإدارا على حنو جائر: رع األولألف
   رديةألفأضرار مصادرة امللكيات : ينرع الثاألف
  ستيالء على الثروات واملوارد الطبيعيةاألضرار النامجة عن اال: رع الثالثألف

  
  رع األولألف

  أضرار االستيالء على املمتلكات العامة وإدارا على حنو جائر
  

                                                 
  .1907من الئحة الهاي اخلاصة بقواعد احلرب الربية لسنة ) 46(نص املادة : أنظر   (2)
  .من من اتفاقية جنيف الرابعة) 127(من لوائج الهاي اخلاصة باحلرب الربية،، واملادة ) 55(نص املادة : أنظر   (3)
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تشكل عمليـات االسـتيالء املـنظم الـيت مارسـتها الـسلطات االسـتعمارية علـى                 
 هلـذه    حبد ذاا، فضالً عما قامـت بـه مـن تـدمري            إضرارااملمتلكات العامة لألقاليم املستعمرة     

األمـر الـذي جعـل هـذه        . املمتلكات وحتويل لنوعيتها وطريقة استغالهلا ميا خيـدم مـصاحلها         
وحيث أن أبرز األضـرار الـيت ميكـن ملـسها           . ن حىت اآلن من آفة التخلف االقتصادي      األقاليم تئ 

 وخاصـة   - وبالنتيجة ما عليها مـن ممتلكـات ومنـشآت         –يتمثل يف ما أصاب قطاع األراضي       
 الضوء على هذه األضرار عرب استعراض بعـض منـاذج مـن هـذه               إلقاءالحي، فسيتم   فألالقطاع  

  .)1(املستعمرات، وإن كانت األضرار تتقارب نسبياً
  

  رنسي على املمتلكات العامة يف اجلزائرألف االستعمار استيالء  :أوالً
  

. عمارالحة يف اجلزائر خالل فترة االستألفرنسي قبضته على قطاع ألفأحكم االستعمار 
فاستوىل على أراضي وممتلكات اجلزائريني عرب انتزاع امللكية ومصادرا من أصحاا ومنحها للوافدين 

  . (2)من أوروبا
  

فأصدر مراسيم تعزز من سيطرته على هذا القطاع اهلام، ومن أخطرها املرسوم الصادر يف 
ة يف االستحواذ على أي رنسيألف والذي يعطي احلق لإلدارة 1833أكتوبر عام /  تشرين أول17

وتكمن اخلطورة يف ذلك أن املرسوم جعل من . (3) ساعة بدون تعويض24قطعة أرض خالل 
لصاحل ) األوقاف(صالحية احلاكم العسكري أن يستويل على أراضي الدومني العام، وأراضي احلبوس 

اسيم بأحكام كما عززت السلطات االستعمارية هذه املر. (1) شرط دولة االحتالل دون قيد أو
  .2)اليت ليس هلا عقود ملكية  على األراضي االستيالءقضائية تؤكد 

  

                                                 
فة املستعمرات، سواء يف إفريقيا أو يف آسيا أو يف ينسحب احلديث عن أضرار االستعمار على القطاع ألفالحي على كا   )1(

وميكن للمزيد من التفاصيل حول . وسيتم إيراد بعض األمثلة من حلالة اجلزائر وإندونيسيا وفلسطني، كعينة عشوائية. أمريكا الالتينية
 االستيطان األجنيب يف الوطن العريب، مطابع آثار االستعمار على الدول العربية حتديداً الرجوع ملؤلف األستاذ عبد املالك خلف التميمي،

  .1983الرسالة، الكويت،  
 .52، ص 1974عمار بوحوش، العمال اجلزائريون يف فرنسا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،    (2)
 .142مساعدي عمار، املرجع السابق، ص: أنظر    (3)

  . 257، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص1919-1830جلزائر، عبد اهللا جندي أيوب،االستيطان ألفرنسي يف ا   ((1)
 .278عبد اهللا جندي أيوب، املرجع السابق، ص   2)
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 االحتاللوتفيد اإلحصائيات أن جمموع ما كانت قد استولت عليه سلطات االستعمار بطريق 
 هكتار، غري أن هذه النسبة أخذت ألف 115 ال يتجاوز 1850ووطنت فيه مستوطنيها حىت عام 

 مليون هكتار عام 2.727 هكتار، وإىل ألف 682 إىل مليون و 1900يف التزايد لتصل عام 
ويف اال ذاته، كانت الدولة االستعمارية قد . (3) يف صورة خيالية من االستيالء غري املشروع1951

 1843ففي عام . شردت يف بدايات عهد االستعمار سكان  القرى من أجل إسكان املستوطنني
 قرية على شكل مستوطنات 17 مت إنشاء 1844، ويف عام (5) قرية من ساكنيها14أفرغت 

ويبني اجلدول التايل عدد القرى اليت قام املستعمر باالستيالء عليها وتوزيعها على . للمستعمرين
  :(4)املستوطنني
  
 اهلكتارات املمنوحة من طرف االستعمار للمستوطنني عدد القرى السنة

1830-1840 - 2.743 
1841-1850 126 115.000 
1851-1860 85 251.550 
1861-1870 21 116.000 
1871-1880 264 401.099 
1881-1890 107 176.000 
1891-1900 103 120.097 
1901-1920 199 200.000 
1921-1937 70 294.961 

  هكتار1.657.405  اموع

  

فيد صالحية  للتصرف يف األراضي ي1844كما أصدر املستعمر قانوناً يف أكتوبر عام 
كما سهل هذا . االستيالء املطلق على املباين واملمتلكات العامة، وأجاز متلكها لغايات املنفعة العامة

القانون عمليات البيع غري املشروع للمستعمرين، وبذات الوقت ضيق فرص الشراء على السكان 
ل االستعمار، والذي يتضح منه ويبني اجلدول التايل عمليات تبادل شراء العقارات يف ظ. (1)اجلزائريني

  : البيع هلم على حساب السكانأسعاررفع حصة املستعمرين يف حيازة األراضي عرب تسهيل وختفيض 
  

                                                 
 .287عبد اهللا جندي ايوب، املرجع نفسه، ص   (3)

(5)  Voir: E. Robe, Origine formation et etat de la propriete en Algerie, edition chal, 
Paris, 1885,P.73. 

  .316، ص1927أنظر دليل اإلحصائيات العامة لسنة    (4)
(1)  Voir: E. Robe, Ibid, P.22. 
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متوسط سعر الشراء للجزائريني  السنوات
 )هكتار/ فرنك(

متوسط سعر البيع 
 للمستوطنني

 املستوطننيحيازة 
 باهلكتارات

1890-1889 237 110 127.505 
1890-1899 156 109 157.927 
1900-1909 210 117 214.895 
1910-1919 487 277 254.104 

  هكتار1.001.926   اموع

  
  

ويبدو الضرر الذي أصاب القطاع الزراعي واضحاً، من عمليات االستيالء والتملك لألراضي 
كتار بني  ه2.330.164 قرابة 1894فقد بلغ جمموع ما استولت عليه فرنسا يف عام . باجلملة

الحي وخلرياته ليس فقط لصاحل ألفأراضي زراعية وغابات، يف صورة ب وسلب مباشرة للقطاع 
رنسية بل لصاحل املستوطنني فقد بلغ جمموع ما صادرته ووزعته السلطات االستعمارية على ألفالدولة 

  . (2) هكتار ألف 880 حوايل 1880املستوطنيني عام 
 

ن االستيالء على األراضي وب خرياا بشكل جائر طيلة فترة ففضالً عن الضرر املترتب ع
الحني بأعداد ضخمة ألفهجرة : االستيالء، مثة نتائج أخرى تتفرع عن عملية النهب هذه، وتتمثل يف

الحون للعمل يف أعمال مرهقة كقطاعات البناء ألفعلى املدن ااورة أو للخارج، حيث هاجر 
كما . (4)فة إىل اخنفاض تربية املواشي بفعل االستيالء على أراضي املراعيباإلضا. (3)واملناجم وغريها

فرض املستعمر أصناف زراعية معينة ختدم غرضه، كحقول الكرمة اليت تغطي مساحات شاسعة من 
  .  أراضي اجلزائر

  

                                                 
عبد اللطيـف بـن أشـنهو، تكـوين التخلـف يف            : وكذلك أنظر   . 144مساعدي عمار، املرجع السابق، ص    : أنظر  (2)

 .82، دون ذكر سنة الطبع، ص1979اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 .29-28بد املالك خلف التميمي، املرجع السابق، صع   (3)
، 1981، الـشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع، اجلزائـر،            2تركي رابح، التعليم القومي والشخـصية اجلزائريـة، ط          (4)
 .86ص
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وليس الضرر وحده يف فترة االستعمار، بل امتدت آثار سيطرة املستعمر على األراضي 
فقد ورثت اجلزائر قطاعاً فالحياً مشوهاً متخلفاً، . وجيهها لصاحله إىل ما بعد االستقاللالزراعية وت

  .(1)بفعل اتباع املستعمر واعتماده على أسس رأمسالية تقوم على التصدير ال اإلنتاج والتصنيع
  
   االستعمار اهلولندي على املمتلكات العامة يف إندونيسيااستيالء  :ثانياً

  
الحة بفعل االستعمار، جنم عن استيطان ألفلى األضرار اليت أصابت قطاع ويف مثال أخر ع

.  لقرابة ثالثة قرون ونصف، أضراراً بالغة الشدة على هذا القطاعإندونيسيااملستعمر اهلولندي يف 
ففضالً عن األضرار املباشرة املتمثلة باالستيالء على األراضي، فرض املستعمر سياسة االستئجار 

فرض املستعمر نظام الزراعة اجلربية يف األراضي اليت مل . (2)راضي اليت مل يضع يده عليهااجلربي لأل
  .(3)يضعها حتت بسطته

  
فقد فرض على أصحاب األراضي من السكان األصليني زراعة حماصيل معينة هلا قيمة 

تالف آالف وعليه مت إ. اقتصادية عالية يف السوق األورويب، كالتوابل وقصب السكر والنب والشاي
  .اهلكتارات من احلقول واملزارع من خارج هذه األصناف

  
حصل املستعمر اهلولندي على عوائد من ) 1870 -1830بني (ففي أربعني عاماً فقط 

 مليون غولدن هولندي سدد فيها عجوزاً يف ميزانيته، ولعل 800استغالله هلذا القطاع تقدر حبدود 
 احملتل من تغيري نوعية املزروعات وجتريف األراضي الزراعية فضالً الضرر يتأتى حقيقة بالنسبة لإلقليم

 عاماً من االحتالل حيث مت 50 مليون هكتار يف غضون 1.278عن االستيالء على أكثر من 
  .(4) يف أحناء البالداملوزعةتوزيعها على املستوطنني يف اجلزر 

  

                                                 
 146مساعدي عمار، املرجع نفسه، ص   (1)
، ص 1984، جاكرتا، السنة 25ة حتليالت، العدد كريدي ديبويودو، االستعمارية اجلديدة ضد نظام االقتصاد العاملي، جمل  (2)

509 .   
 .512كريدي ديبويودو، املرجع نفسه،ص   (3)
 .517كريدي ديبويودو، املرجع السابق، ص  (4)
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راعية، بل فرضت سياسة احتكار ومل تكتف اإلدارة االستعمارية بفرض أصناف من املواد الز
حيث فرض على أصحاب األراضي بيع حماصيلهم احلقلية إىل الشركات اهلولندية، دون . املنتجات

  .(1)غريها من التجار األجانب وخاصة الربيطانيون
  
   على املمتلكات العامة يف فلسطنياإلسرائيلي االحتالل استيالء  :ثالثاً
 

الحي يف ألفاليت خيلفها االحتالل، اخلسائر اليت يتكبدها القطاع من األمثلة احلية على األضرار 
 .فال يتسع املقام للحديث عن مجلة األضرار اليت خيلفها االستعمار االستيطاين منذ االحتالل. فلسطني

 بذاته أمرا غري مشروع وعمل (2)فمن املعلوم أن االحتالل أصبح وفق قواعد القانون الدويل املعاصر
. (3)كما أن ضم األراضي أصبح عمالً غري مشروع وحترمه قواعد القانون الدويل. لعدوانمن أعمال ا

وحيث أن واقع احلال املوجود يفيد أن سلطات االحتالل تقوم باالستيالء على األراضي واألموال 
اللة لسطينية وتصادرها يوماً بعد يوم، فسيكتفى لغاية هذه الدارسة استعراض عينة زمنية للدألفالعامة 

 . على األضرار النامجة عن عمليات االستيالء والنهب والسيطرة على األراضي وجتريفها وتغيري معاملها
  

لسطينية حول خسائر ألفوذا اخلصوص، أورد تقرير صادر اهليئة العامة لالستعالمات 
  إىل29/9/2000ترة من ألفلسطيين  جراء احلصار واإلغالق اإلسرائيلي خالل ألفاالقتصاد 

ترة ما مقداره مليار ألف، بأن خسائر القطاع الزراعي وحده بلغت خالل هذه 30/4/2002
  . (4)دوالر

  
                                                 

 .521كريدي ديبويودو، املرجع نفسه، ص   (1)
 يف قرار اجلمعية العامة لألمم من ميثاق األمم املتحدة، وكذلك) 2(من املادة ) 4(ورد النص على هذا املفهوم يف ألفقرة   (2)

من مشروع قانون اجلرائم ضد االنسانية وأمن ) 2(، فضالً عن نص املادة 1966 نوفمرب سنة 30 الصادر يف 2160املتحدة رقم 
  :أنظر ذا اخلصوص. 1967البشرية، منشورات جلنة القانون الدويل، األمم املتحدة، 

  .110 اإلحتالل احلريب، دار عامل الكتب، القاهرة، بدون سنة النشر، صحميي الدين عشماوي، حقوق املدنيني حتت  -
من لوائح ) 43(من ميثاق األمم املتحدة، وكذا يف نص املادة ) 4(ألفقرة ) 2(ورد التأكيد على هذا املفهوم يف نص املادة    (3)

من اتفاقية ) 47(ولدى غالبية ألفقه تفسري املادة . 1907 و1899الهاي امللحقة باالتفاقية الرابعة اخلاصة بقواعد اخلرب الربية لعام 
كما أن الضم خيألف حق الشعوب يف تقرير مصريها املنصوص عليه يف االعالن . جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني يف زمن احلرب

قتصادية واالجتماعية الصادرين عن األمم العاملي حلقوق اإلنسان، ويف العهدين اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية واملدنية واحلقوق اال
  :أنظر ذا اخلصوص. كما واستقرت قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة على هذا النحو. املتحدة

  .174حميي الدين العشماوي، املرجع نفسه، ص  -
 الصحفي الدويل، العدد احلادي عشرن تقرير اهليئة العامة لالستعالمات، السلطة الوطنية ألفلسطينية، منشورات املركز: أنظر  ((4)

  . 7- 1، ص2002مايو ايار 
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 هكتار، تضم حماصيل حقلية ألف 60فقد بلغ إمجايل األراضي الزراعية اليت مت جتريفها حوايل 
بلغ عدد األشجار ( كالزيتون والنخيل واحلمضيات وأشجارومساحات خضار مكشوفة ودفيئات 

ويبني اجلدول التايل بعضاً من األضرار اليت ).  شجرةألف 92اليت مت جتريفها من خمتلف األنواع 
  :(1) باملمتلكات واألموال العامة يف فلسطنياإلسرائيلي االحتالل أحلقها

  
 العدد/ الكمية األضرار اليت حلقت باملمتلكات واملباين العامة

   مبىن142  مباين عامة مت تدمريها كليا
   مبىن411  باين ومنشآت أمنية دمرت جزئياًم

   هكتار40460  أراضي جتمعات أسكانية مت مصادرا
   هكتارألف 60  أراضي زراعية مت جتريفها
 296 خمازن زراعية مت هدمها

 147 هدم مزارع دواجن مع معداا
 76 هدم حظائر حيوانات

 231 هدم آبار كاملة مع ملحقاا
 806 نات مياههدم وختريب برك وخزا

  م357145 تدمري خطوط مياه وجتريف شبكات ري
  متر مربع1466 تدمري جدران استنادية

 8 جتريف حمطات جتارب ومشاتل حكومية

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  رع الثاينلفا

                                                 
  .9تقرير اهليئة العامة لالستعالمات، املرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
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  رديةألفأضرار مصادرة امللكيات 

  
  :جرياً على ما مت تقدميه سوف يتم استعراض بعض النماذج تالياً

  
  رنسي ملمتلكات اجلزائريني ألفستعمار مصادرة اال: أوالً

  
رنسي على أراضي وممتلكات املواطنني يف ألفتوالت املراسيم اليت أمعنت يف استيالء املستعمر 

 صدر مرسوم مبقتضاه املنع على األهايل إثبات ملكيتهم ألراضي املراعي إال 1846ففي عام . اجلزائر
رنسيني على أراضي ألف الذي سهل استيالء املستوطنني بعد تقدمي عقود تستويف شروطاً معينة، األمر

  . (1)املراعي 
  

 هكتار من أراضي اجلزائر ألف 200رنسية على ألف اإلدارةوبناء على هذا املرسوم استولت 
وقد أصدرت اإلدارة .  هكتار ال تصلح للزراعةألف 32العاصمة ومل تترك للسكان األصليني إال 

 مبوجبه صدر النظام اجلزائري للتملك العقاري، الذي أدخل 16/6/1851االستعمارية قانوناً يف 
الذي مل يكن معروفاً يف السابق، وقد استهدفت اإلدارة من هذا ) اجلماعية(مفهوم األرض العرش 

  .(2)رديةألفالقانون القضاء على امللكيات 
  

ارات  مرسوماً حيدد ملكية اجلزائريني بثالثة هكت1873كما أصدرت فرنسا يف عام 
  .(3)رنسينيألففقــط، وبالتالــي توزيع األراضي الشاسعة على املستوطنني 

  
 رغم كوا ملكية خاصة وتبدو األضرار واضحة يف نزع ملكية األهايل لصاحل املستوطنني

ذلك أن املستعمر فتح اال لعمليات البيع والشراء غري املشروع، األمر الذي بل وأكثر من . لألفراد
  .(4)يف غضون أعوام" سهول املتيجة"توطنني يستولون على أغلب أراضي جعل املس

  
  لسطينينيألفمصادرة االحتالل اإلسرائيلي ملمتلكات : ثانياً

                                                 
 .278عبد اهللا جندي أيوب، املرجع السابق، ص   (1)

(2)    Voir: E.Robe, Op.cite.P.23. 
 .26عبد املالك خلف التميمي، املرجع نفسه،ص   (3)
 .45وحوش، املرجع السابق، ص عمار ب   (4)
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يشكل االستيالء امللكيات اخلاصة لألفراد حتت االحتالل حبد ذاته ضرر، فضالً عن اخلسائر اليت 
نية سوف يتم استعراض مثال حي لعمليات لسطيألفويف احلالة . تترتب على فقدان تلك امللكيات

لسطينيني من خالل التعرض لألضرار اليت خيلفها اجلدار العازل الذي أقامته ألفاملصادرة ألراضي 
 كم ليفصل 620لسطينية بدعوى احملافظة على أمنها بطول ألفالسلطات اإلسرائيلية داخل األراضي 

يف إطار منوذج من مجلة واسعة من عمليات املصادرة وذلك . (1)لسطينيةألف عن بقية األراضي إسرائيل
  .ال يتسع املقام لذكرها

  

لسطيين، ألفوبنظرة بسيطة على اإلحصائيات الرمسية اليت أصدرها مركز املعلومات الوطين 
يتضح بأن اجلدار العازل تسبب يف مصادرة أراضي ومنشآت وتغيري تضاريس األراضي وحتويلها إىل 

بلغت مساحة أراضي التجمعات السكنية اململوكة لإلفراد واليت مت مصادرا فقد . مناطق معزولة
علماً بأن .  هكتاراً تركز معظمها يف حمافظة القدس124323لغايات بناء اجلدار العازل حوايل 

 62623معظم هذه التجمعات املصادرة حماطة ببساتني، األمر الذي يعين تدمري وختريب حوايل 
 هكتاراً مزروعة 8008 هكتاراً مزروعة باحملاصيل احلقلية، و18522لزيتون، وهكتاراًً مزروعة با

  .(2) هكتاراً 21002كما بلغت مساحة األراضي ارفة من األمالك اخلاصة حوايل . باحلمضيات
  

وقد بلغ عدد التجمعات السكنية اليت مت االستيالء عليها من أجل بناء اجلدار العازل، بقرار 
 جممعاً وهي مملوكة 31كما بلغ عدد امعات اليت مت وضع اليد عليها . اً جممع26عسكري، 

.  منشأة750أما عدد املنشآت االقتصادية اليت مت تدمريها بفعل  مرور اجلدار العازل . لألفراد
ويضاف لألضرار املتأتية من تدمري هذه املنشآت واالستيالء على التجمعات السكنية، جتريف 

 402فقد بلغ عدد األسر اليت هجرت من مساكنها . حملاصيل، وهجرة األسراألراضي وخسائر ا
  . (3)أسرة، فضالً عن ما يترتب على إمهال القطاع الزراعي من آثار سلبية على االقتصاد القومي

  رع الثالثلفا

                                                 
، حيث كانت األفكار تنصب على ضرورة بناء 1967إىل عام ) جدار ألفصل العنصري(تعود فكرة بناء اجلدار العازل    (1)

جدار يفصل اسرائيل عن جوارها حفظاً ألمنها، مث تعاقبت احلكومات حىت استقرت على قرار إنشائه فيما خيص ألفصل مع بقية 
 أمتار يعلوه سياج معدين الكتروين 8وهو عبارة عن جدار امسنيت بارتفاع . كم620بطول . 2002ايار / سطينية يف مايواألراضي ألفل

  :أنظر.  أمتار3بارتفاع 
 .5، ص2004، نيسان 7جدار التفرقة العنصرية وآثاره الضاره على املوارد البشرية، جملة فلسطني، عدد  -

 .2003 الوطين ألفلسطيين، السلطة الوطنية ألفلسطينية، اهليئة العامة لالستعالمات، آب منشورات مركز املعلومات: أنظر   (2)
، نيسان 7مسح آثار اجلدار العازل على التجمعات ألفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء ألفلسطيين، جملة فلسطني، العدد    ((3)

2004. 
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  األضرار النامجة عن االستيالء على الثروات واملوارد الطبيعية
  

صادرة األمالك العامة واخلاصة يف األقاليم حتت االحتالل، مل تكتف السلطات االستعمارية مب
بل أا جاوزت ذلك إىل االستيالء على الثروات الطبيعية يف هذه االقاليم، على حنو أفقرها وأوقعها يف 

  .هوة التخلف والتبعية
  

 رنسي يف اإلستيالء على ثروات اجلزائر الطبيعية، ويبدو ذلك واضحاًألففقد أمعن املستعمر 
 طن من احلديد، ألف 300، اليت تفيد إنتاج املستعمر ملا يقارب 1958طبقاً إلحصائيات عام 

 ألف 11 طن من الزئبق، ألف 12حم، ألف طن من ألف 300وسفات، وألف طن من ألف 600و
  . (1)طن من الزنك، وتصدير هذه املنتوجات إىل اخلارج دون أن تستعمل يف التصنيع باجلزائر

  
رنسية االستعمارية مبنح الشركات ألف سبيل املثال كذلك، قامت السلطات ويف تونس على

 على ما 1946فقد استولت هذه الشركات يف عام . رنسية احلق يف استغالل االنتاج املعدينألف
 طن من الرصاص، ألف 23 طن من احلديد، وألف 204وسفات، و ألفمقداره ثالثة ماليني طن من 
  .(2)صاحل تونس بل مت تصديره للخارجيف حني مل يوجه االنتاج ل

  
وال خيتلف احلال كثرياً بالنسبة للمغرب، حيث مت االستيالء على ثرواته وبها من قبل 

وسفات املستخرج من ألف ماليني طن من 7 مت االستيالء على 1961ففي عام . رنسيألفاالستعمار 
 456 طن من الزنك، وألف 70حم احلجري، وعلى ألف آالف من 510املناجم املغربية، وعلى 

  . (3) طن من املنغنيزألف
 
  
  
  
  

  املطلب الثاين

                                                 
 .246زاهر رياض، استعمار افريقيا، مرجع سابق، ص    (1)
 .247زاهر رياض، املرجع نفسه، ص   (2)
 .250زاهر رياض، املرجع نفسه، ص   (3)
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  اهلياكل االقتصادية للدول املتخلفة مشوهة ومفككة 
  

فهياكلها . اقتصادي مشكالت اقتصادية تشكل بذاا أضرار ختلف الدول الناميةتعاين 
وسيتم التعرف على . هااالقتصادية مفككة ومشوهة، فضالً عن خضوعها ملعوقات حتول دون تراكب

  :هذه األضرار تالياً
  

  رع األوللفا
  االستعمار يترك وراءه قطاعاً صناعياً حمطماً وجتارياً منهكاً

  
لعبت الدول االستعمارية دوراً كبرياً يف عزل مستعمراا عن العامل اخلارجي وربطها فقط ا، 

عية مطلقة هلذه الدول بعد رحيل االستعمار، مما اثر على قطاعاا التجارية والصناعية، فجعلها يف تب
وتبدو سيطرة االستعمار . (1)فضالً عن إغراقها يف واحة من التخلف واخنفاض حاد يف مستوى املعيشة

فقد كانت جل واردات املستعمرات من الدول املستعمرة من . على اقتصاديات مستعمراته واضحة
  .(2) املواد األوليةاملواد املصنعة، يف حني أن صادراا تتركز يف

  
ففي . ويف القطاع الصناعي على وجه التحديد، أحدث املستعمر شروخاً بالغة يف هذا القطاع

اجلزائر على سبيل املثال حطم املستعمر هذا القطاع بواسطة املستوطنني الذين سيطروا على هذا 
ار الذي دام مائة واثنتني القطاع، على حنو مل يسمح بقيام أية صناعات منافسة طيلة فترة االستعم

فخرج االستعمار ومن ورائه أدراج الرياح فال صناعة تذكر، مقارنة بدولة االحتالل . وثالثني سنة
  . (3)ذات الصناعة املتطورة

  
ولعل احلال يبدو أسوأ يف اجلانب الغريب من ر األردن، حيث تركز دولة االحتالل 

لغت خسائر القطاع الصناعي يف الضفة الغربية لسطينية، فقد بألفجهودها يف ضرب الصناعة 
 1300حوايل ) 30/4/2002 -29/9/2000(خالل فترة العينة الزمنية املشار إليها سابقاً 

 مصنع ومعمل 400مليون دوالر أمريكي، حيث بلغ عدد املصانع واملعامل املدمرة أكثر من 
لتايل إنتاجية املصانع حبدود كما تراجعت با.دمرت كلياً وجزئياً، وإن كانت صناعات بسيطة

                                                 
   . 43، ص1968صالح الدين نامق، قضايا التخلف االقتصادي، دار املعارف، القاهرة،    (1)

  .148مساعدي عمار، املرجع السابق، ص: أنظر  2)
  .89تركي رابح، املرجع السابق، ص: أنظر  (3)
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رص الضائعة من جمال االستثمار الصناعي حبكم عدم ثقة املستثمرين ألففضالً عن خسائر %. 90
ومل خيتلف احلال كثرياً بالنسبة إلندونيسيا اليت ترك املستعمر فيها، بعد ثالمثائة . (1)الصناعيني

  . (2)ومخسني عاماً، قطاعاً صناعياً معدوماً
  

صعيد القطاع التجاري، فرضت السلطات االستعمارية سيطرا على هذا القطاع أما على 
من خالل مؤسساا املالية، وعرب سيطرا وفقاً لقوانني تسنها على املرافق االقتصادية 

رنسية على ألفففي حالة اجلزائر سيطرت البنوك والشركات التجارية واملالية . للمستعمرات
رنسية االستعمارية قوانني ألفكما أصدرت السلطات .ؤسسات االقتصاديةاالقتصاد اجلزائري، وامل

حتدد كيفية التجارة بينها وبني مستعمرا،كمـا هـو احلال بالنسبة لقانون الوحدة اجلمركية بني 
وعملياً ال خيتلف احلال كثرياً بالنسبة للمستعمرات كافة إذ . (3)1951فرنسا واجلزائر لعام 
  . ري مفككاً حبكم خضوعه ومن بعد تبعيته لدولة االحتاللخرجت قطاعها التجا

 خالل فترة االحتالللسطيين جراء ألفوعلى صعيد اخلسائر واألضرار اليت مين ا االقتصاد 
  :(4) باإلمجال ميكن إدراجها يف اجلدول التايل،)30/4/2002 - 29/9/2000(العينة الزمنية 

  
 القيمة األضرار/ اخلسائر

تدمري املنشآت الصناعية والتجارية، ( القومية وتشمل خسائر الثروة
تدمري الثروات الزراعية، و هدم وجتريف األشجار وشبكات الري 

 )واملزارع، و تدمري البىن التحتية ووسائط النقل

  مليون دوالر أمريكي1050

  مليون دوالر أمريكي300.6 )االستثمارات احملتملة(رص الضائعة ألفخسائر 
  مليون دوالر أمريكي8.731)خسائر صايف الدخل، واإلنتاج احمللي، خسائر العمالة(ملباشرة اخلسائر ا

  

  
 

  رع الثاينلفا

                                                 
  .5يئة العامة لالستعالمات ألفلسطينية، املرجع السابق، صتقرير اهل: أنظر   ( (1)
  .523كريدي ديبويودو، املرجع السابق، ص: أنظر   (2)
 مليـون   6579 مـا مقـداره      1952بلغت أرباح الشركات ألفرنسية اليت متـارس نـشاطاا يف اجلزائـر يف عـام                   (3)

  :أنظر. فرنك فرنسي حيث ال تترتب رسوماً مجركية
  .150دي عمار، املرجع نفسه، صمساع: أنظر  -

  .11تقرير هيئة االستعالمات ألفلسطينية، املرجع السابق، ص: أنظر   (4)
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   اهليكلية وتفتقد للتكاملازدواجية الدول الناميةاقتصاديات 
  

ترتب على إدماج البلدان قبل الرأمسالية يف االقتصاد الرأمسايل العاملي، وسيطرة الرأمسالية العاملية 
قسراً، إحداث تغيريات جوهرية شاملة على اقتصاديات هذه ) وهي املتخلفة عملياً(لى هذه البلدان ع

كما فرض تقسيم دويل للعمل خيدم مصلحة الرأمسالية العاملية، إذ مل جتر عملية التقسيم . البلدان
، فأصبح بل أبعد من ذلك تعمق اختالل اهليكل اإلنتاجي. االجتماعي للعمل يف مسارها الطبيعي

 ازدواجية يف اهليكلية، فهناك اقتصاد تقليدي واقتصاد حديث، الدول الناميةيسيطر على اقتصاديات 
الغلبة لالقتصاد التقليدي من حيث الكمية، ومن حيث الكيفية . وكالمها يتعايشان معاً قسرياً

  .(1)لالقتصاد احلديث
  

 اقتصادياا بفعل ازدواجية القطاعني وبصورة أخرى، مييز البلدان املتخلفة فقدان التكامل يف
فيوجد يف البلد الواحد أسلوب . التقليدي واحلديث وتعايش اقتصاد التصدير مع اقتصاد الكفاف

وبالنتيجة حتقق اقتصاديات خملعة ومقسمة . اإلنتاج التقليدي البدائي، وإىل جانبه قطاع رأمسايل متطور
  . (2)لقطاعات مستقلة عن بعضها البعض

  
 الرغم من إدخال منط اإلنتاج الرأمسايل يف البلدان املتخلفة، إال أن أسلوب اإلنتاج فعلى

التقليدي البدائي أو االقتصاد التقليدي، بقي سائداً يف هذه البلدان، إذ يشكل السمة البارزة لنمط 
 حتتفظ ويضم هذا النوع من االقتصاديات جمموعة اهلياكل اإلنتاجية القدمية اليت. اإلنتاج الزراعي

بأسلوب اإلنتاج التقليدي قبل الرأمسايل، سواء من حيث استخدام القوى املنتجة أم من حيث نوعية 
ويؤخذ على هذا القطاع تدين مستوى إنتاجية العمل وتكنولوجيا اإلنتاج . العالقات اإلنتاجية السائدة
  .(3)وأساليب اإلدارة والتنظيم

  
سوق الرأمسالية العاملية، تبدو على هذا القطاع ظواهر، وبفعل اندماج االقتصاد التقليدي يف ال

ومن أبرزها غزو اإلنتاج السلعي . تنجم عن ما يطرأ عليه من تغيريات خطرية قد تصيبه قسراً

                                                 
  .36غسان بيضون، املرجع السابق، ص.د: أنظر   (1)
  .62غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص. د: أنظر  (2)
  .37غسان بيضون، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)
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املستورد، وحتول بعض منتجات هذا االقتصاد إىل خامات للتصدير بفعل التكنولوجيا املستوردة، 
  .(1) بعض جوانب ونشاطات اإلنتاج التقليديفضالً عن دخول رأس املال األجنيب إىل

  
  فمن اإلشكاليات اليت تبقي هذا القطاع احليوي متخلفاً، ما تتعرض له احملاصيل الزراعية يف 

فليس بيد املزارع أن يتحكم يف سعر .  من تنافس اقتصادي على املستويني احمللي والعامليالدول النامية
فضالً عن أنه يواجه متاثالً . (2) حتكم فيه االحتكارات العامليةالسوق فهو خيضع للعرض والطلب الذي

فاملزارع خيضع لسياسات . غري موجه إلنتاجه، مع عدم وجود ضوابط حتد من انتشار زراعة معينة
إغراق السوق باملنتجات السلعية املماثلة هلذه الزراعة، لدرجة أنه قد جيرب على التخلي عن العمل 

سائر النامجة عن املنافسة املتميزة باجلودة العالية والنوعية املوجهة للحاالت الزراعي تفادياً للخ
  . (3)التفضيلية

  
 علـى وجـه العمـوم مـن عـشوائية وفوضـى             الدول النامية ويعاين القطاع الزراعي يف     

السياسات الزراعية، مما يضعف حوافز اإلنتـاج لـدى املنـتجني واملـصدرين األكفـاء للـسلع                 
ة عن طريق فرض تعريفات مجركية وحواجز غـري مجركيـة تقيـد حركـة النمـو                 الزراعية احمللي 

الزراعي، خاصة وان هذه القيود قد تؤدي إىل حظـر السـترياد املـواد الغذائيـة مـن البلـدان                    
كما تعتريـه تـشوهات واخـتالالت جتعلـه ال يتكيـف مـع احلاجـات الغذائيـة                  . املتخلفة

حبكـم تبعيتـه املمتـدة جلهـة تـصريف املنتجـات            فهـو   . واملستلزمات االقتصادية هلذه الدول   
  .(4)الزراعية واسترياد الالزم منها، يكون يف أخطر وضعياته

  
وتبدو آثار السياسات القطاعية وسياسات االقتصاد الكلـي واحلمايـة الـصناعية، الـيت              
تشجعها الدول الكربى عرب املؤسسات املالية الدولية، واضحة علـى األسـعار الزراعيـة، وعلـى                

فقد قللت هـذه الـسياسات مـن جاذبيـة قطـاع الزراعـة،              . النمو وحتويالت الدخل وتوزيعه   
وخفضت معدالت التبادل التجاري، وخفضت كذلك مـن القـوة الـشرائية احلقيقيـة الناجتـة                

                                                 
د مرسي، ذا الصدد، أن االقتصاد التقليـدي ال يبقـى قـدمياً علـى حالـه الـسابق، وال يـصبح                       يقول الدكتور فؤا     (1)

  : أنظر.  حديثاً مثل االقتصاد احلديث، وإمنا ينتابه التغيري غري املتجانس
  .65فؤاد مرسي، التخلف والتنمية، مرجع سابق، ص.د  -

  .356غسان بيضون، املرجع نفسه، ص.د: أنظر   (2)
، 1993حممد السعيد حممـد، االقتـصاد الزراعـي، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة االجنلـو املـصرية، القـاهرة،                     : أنظر   (3)
  .115ص
  .358غسان بيضون، املرجع نفسه، ص. د: أنظر   (4)
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عن بيع السلع األساسية القابلة للتصدير واملنافسة للواردات، ومن القـوة الـشرائية لألسـر الـيت                 
  .(1)زراعة بوصفها مستهلكة للسلع املصنعةتعيش على قطاع ال

  
ففـي ظـل التقـسيم الـدويل     .  بأحـسن حـاالً  الدول الناميةوليس القطاع الصناعي يف  

للعمل، ويف ضوء منـط األسـاليب اإلنتاجيـة املوظفـة، تبـدو واضـحة الـصورة املفككـة                   
 لـدول الناميـة   اف. القتصاديات هذه الدول لدى مقارنتها بنيوياً باقتـصاديات الـدول املتقدمـة           

حاولت النهوض بصناعاا عرب قاعدة إنشاء منـوذج يف التـصنيع كمجموعـة صـناعات تـؤمن                 
، )مـن صـناعات خفيفـة اسـتهالكية إىل متوينيـة مث جتهيزيـة             ( السلع البديلة عن املستوردات     

  . (2)باملقابل تصنع الدول الصناعية الصناعات التجهيزية
  

تخلفة، يف حماولة منـها إلجيـاد موقـع هلـا يف عـامل              فرغم جتارب التصنيع يف البلدان امل     
.  التصنيع، إال أن هذه احملاوالت عمقت من تبعيتها بدالً مـن أن ختلـصها مـن حالـة التخلـف                   

وتقـوم هـذه الـسياسة      . ، بعيد استقالهلا، سياسة إحـالل الـواردات       الدول النامية فقد انتهجت   
ـ           غـري أن هـذه     . يت يـستوردها مـن اخلـارج      على قيام اتمع بإنتاج ما حيتاجه من الـسلع ال

السياسة فشلت وانتهت بـصناعات خفيفـة يف غالبيتـها، وأدت بالنتيجـة إىل تعميـق التبعيـة                  
للدول الصناعية، فضالً عن تعميق اخللل القائم يف توزيع الـدخل، حيـث تركـزت الـصناعة يف                  

 .(3)يد طبقة، واضطلعت الغالبية باالستهالك
  

 هذه السياسة بـسياسات التـصنيع لالسـترياد، كـردة فعـل             اميةالدول الن مث استبدلت   
وقـد  . على تزايد الطلب على السلع املستوردة واملواد الغذائية مـن البلـدان الـصناعية املتقدمـة               
فلـم  . جنم عن ذلك حاجة ماسة إىل العمالت األجنبية وتفـاقم العجـز يف مـوازين املـدفوعات                

غـري  . (4)جية، أو بإقامـة صـناعات موجهـة للتـصدير         جتد احلل سوى باللجوء للمديونية اخلار     

                                                 
، العـدد   32موريس شيف وألربتو فالديس، ب الزراعة يف البلدان الناميـة، جملـة التمويـل والتنميـة، الـد                   : أنظر   (1)
  .42، ص1995وق النقد الدويل والبنك الدويل، واشنطن، آذار، ، صند1
  :أنظر ذا الصدد  (2)
  .368غسان بيضون، املرجع السابق، ص.د -
  .183،ص1985 مسري امني،  التطور الالمتكافئ، ترمجة برهان غليون، دار الطليعة،بريوت،  -
  . 370غسان بيضون، املرجع نفسه، ص.د  3)

  .615مة الديون اخلارجية، مرجع سابق، صرمزي زكي، أز. د: أنظر   (4)
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أن هذا األمل قصر على بعض الصناعات اخلفيفـة أو املتوسـطة ذات اجلـودة املنخفـضة وغـري                   
  .(1)املنافسة يف أسواق الدول املتقدمة

  
 مـن العديـد مـن املعوقـات         الـدول الناميـة   وعلى العموم، يعاين القطاع الصناعي يف       

وره وتنميتـه، مـن بينـها االفتقـار للتقنيـة، ولـرؤوس األمـوال،               والصعوبات اليت تؤخر تط   
الـدول  اعـل لـسياسة إدمـاج       ألفغري أنه جيدر عدم نسيان الدور       . وللموارد البشرية املتخصصة  

 يف الرأمسالية العاملية بشكل تكاملي، دون أن تكـون مهيـأة لـذلك، يف تـشويه القطـاع                   النامية
 أسـواقاً اسـتهالكية ومراكـز متخصـصة         الدول النامية بقاء  وبالنتيجة  . الصناعي وتفككه وتبعيته  

  .بتصدير املواد األولية
  

باحملصلة، ميلي التأمل يف واقع العالقات التجاريـة اخلارجيـة الدوليـة أن األضـرار الـيت                 
 مل تـصب فقـط القطاعـات الزراعيـة والـصناعية، بــل امتـدت إىل                 الدول النامية حلقت  

تكبدت اقتـصاديات هـذه الـدول خـسائر فادحـة يف الـسوق              فقد  . اقتصادياا بصفة عامة  
 جراء اخللل يف التبادل التجاري، املتأيت أصالة من التفـاوت بـني تركيبـة اقتـصاديات                 (2)العاملية

  . (3) املتهالكة، وبني اقتصاديات الدول املتقدمة املتطورةالدول النامية
  

 ـذه الـصورة اـزأة، وعـن     ،الدول الناميـة الواقع أن احلديث عن وضعية اقتصاديات     
الـدول  األضرار اليت تتكبدها، ميلي اإلشارة إىل أن اخلطـورة تتـأتى مـن كـون اقتـصاديات                  

.  تبقى ضحية للهيمنة اخلارجية، عرب سيطرة القطـاع احلـديث علـى القطـاع التقليـدي                النامية

                                                 
  .112صموئيل عبود، املرجع السابق، ص.د: أنظر   (1)
تبدو هذه اخلسائر واضحة، يف اخنفاض أسعار صادرات البلدان املتخلفة حبكـم اخنفـاض القـوة الـشرائية لعمالـا،                       (2)

ـ . بسبب سيطرة الشركات االحتكارية على حركة السعار يف الـسوق العامليـة            ضالً عـن تـأثري التقلبـات احلـادة لعمليـات           ف
  :أنظر ذا اخلصوص. العرض والطلب للسلع األساسية اليت تصدرها الدول النامية على األسعار احلقيقة هلذه السلع

  .112-107بول باران وايف الكوست، املرجع السابق، ص:        أنظر -
  .69الربتيين، املرجع السابق، ص:          أنظر -

 احلرب العاملية الثانية، بدأت وترية االختالل يف هيكل التجارة العامليـة ترتفـع، األمـر الـذي اثـر علـى وتـرية                        إثر   (3)
ومن ابرز أوجه هـذه االخـتالالت، نـسبة الـدخل العـايل الـذي حتققـه                 . النمو يف اقتصاديات الدول النامية والدول املتقدمة      

يكل صادراا، لقاء تركـز هيكـل صـادرات الـدول الناميـة يف الغالـب علـى                  الدول املتقدمة نتاج جتارا اخلارجية، وتنوع ه      
  :أنظر ملزيد من التفاصيل. سلعة املواد األولية

  ..38غسان بيضون، املرجع السابق، ص.د -
  .78بول باران وايف الكوست، املرجع السابق، ص -
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ـ     . خاصة وأن القطاع احلديث أو العصري نشأ خارج البلدان املتخلفة          ذا االقتـصاد   فلـم ينـشأ ه
نتيجة التطور الطبيعي داخل هذه البلدان، بل أدخله املستعمر معه عـرب منطـه اإلنتـاج اجلديـد،                  

  . ومن خالل إدخال هامش من التكنولوجيا احلديثة
  

فغين عن القول بأن االقتصاد احلـديث أو العـصري، الـذي يـضم جمموعـة اهلياكـل                  
لرأمسـايل، يـشكل امتـداداً لالقتـصاد الرأمسـايل          اإلنتاجية احلديثة املشتغلة بأسلوب اإلنتـاج ا      

وعليـه تـسنح هـذه      . العاملي، ويرتبط مباشرة بالسوق الرأمسالية ألنـه قـائم علـى التـصدير            
رصـة للـسيطرة الرأمساليـة األجنبيـة علـى          ألفالوضعية املفككة القتصاديات البلدان املتخلفـة       
  .(1) للبالداملوارد الطبيعية والثروات القومية واهلياكل األساسية

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .39ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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  رع الثالثلفا
   ملعوقات حتول دون تراكبهاالدول الناميةخضوع اقتصاديات 

  
.  من تأثري معوقـات حتـول دون تراكـب التفكـك الـذي تـشهده               الدول النامية تعاين  

 مطيـة   إن اإلمربيالية، إذ جعلت نشر املدنية التقنية واسـتثمار خـريات العـامل            " : "الربتيين"يقول  
  .(1)" للسيطرة، إمنا تكون قد خلقت ظاهرة التخلف

 
من بني إفرازات التطور الطبيعي لنمط اإلنتاج الرأمسـايل، تـشكُل الـشركات الكـربى               

، حيـث قوامهـا امليـل       الدول الناميـة  أو العمالقة، اليت أخذت تتحكم وتسيطر على اقتصاديات         
وقـد تعـاظم دور هـذه الـشركات وأمهيتـها           . للتمركز واحتكار اإلنتاج على املستوى الدويل     

، حىت أصـبحت اسـتراتيجيتها ونـشاطاا تتجـاوز احلـدود            (2)منذ اية احلرب العاملية الثانية    
. (3)"الـشركـات املتعـددة اجلنـسية     "السياسية للدول، األمر الذي روج للتسمية السائدة هلـا          

واقـع االقتـصادي ختـضع ملركـز        ورغم أن هذه الشركات متعدية احلدود، غري أا من حيث ال          
  .(4)روع املستقلة وخيطط هلاألفموجود يف دولة ما يوجه سياسة ) الشركة األم(رئيسي 

  
وقد جاءت هذه الشركات حمصلة للعهد االسـتعماري ولـنمط الرأمساليـة الـذي وزع               
نشاطات هذه الشركات على املستعمرات، إما عرب اتفاقات بـني الـدول االسـتعمارية لتحديـد                

شاطات شركاا، أو من خالل ضم األقاليم ائياً وفتح اال هلـذه الـشركات للعمـل حبريـة                  ن
  . (5)للحصول على ما تشاء من املواد األولية

  
وحىت بعد استقالل األقاليم املستعمرة بقيت هـذه الـشركات حمافظـة علـى امتيازاـا،            

يف البلـدان املتخلفـة، بـل       وحافظت كذلك على احتكارها لبعض قطاعات اإلنتـاج الرئيـسية           

                                                 
  .68، املرجع السابق، صالربتيين:  أنظر   (1)
وجد هذا النوع من الشركات منذ فترة طويلة، غري أنـه تطـور بفعـل التطـور الـذي شـهدا قطاعـات النقـل                            (2)

دعـه يعمـل    "واالتصاالت خاصة يف ظل عوملة االقتصاد، فمع النظام الليربايل الذي عرفه القرن التاسع عشر القـائم علـى مبـدأ                     
  :أنظر.  لشركات األوروبية أن توزع نشاطها على األقاليم املستعمرة متكنت العديد من ا" دعه مير

  .347رميون حداد، املرجع السابق، ص.د  -
 استعمل بعض ألفقه مسميات اعتربوها أكثر دقة وواقعيـة هلـذه الـشركات، وتتمثـل بالـشركات عـرب الوطنيـة،                        (3)

  :أنظر.  وأحياناً عرب األممية، ذلك أن فيها جتاوزاً للحدود 
(4)                             - Voir:    Mucchielli, Multinationales et Mondialisation ,Ed. Seuil,Paris,1998, P.17  
  .341رميون حداد، املرجع السابق، ص.د: أنظر  (5)
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 بعـد اسـتقالهلا حتـت مـسميات اسـتثمار           الدول النامية اكثر من ذلك دخلت هذه الشركات       
وتتسم هـذه الـشركات عمليـاً بـشمولية نـشاطاتـها           . (1)الثروات بدافع احلاجة لرأس املال    
الً ، فـض  (3)، وازدياد حجم هذه الـشركات بـسرعة كـبرية         (2)وتنوعها بالنسبة للشركة الواحدة   

  .(4)عن انتشارها العاملي وازدياد عدد فروعها
  

ودف هذه الشركات عرب الوطنية إىل توفري أفـضل شـروط للعـرض، وحتقيـق أقـل                 
، وعـرب   الـدول الناميـة   كلفة ممكنة من خالل استخدام األيدي العاملـة الرخيـصة املتـوفرة يف              

 مـن التكنولوجيـا املتـوفرة يف        إنشاء املصانع قرب مصادر املواد األولية، فضالً عـن االسـتفادة          
باإلضافة إىل توفري افـضل شـروط للطلـب، عـرب جتـاوز احلـواجز اجلمركيـة                 . بعض املناطق 

وسياسات احلماية، وكذا عرب التواجد قرب املـستهلكني األمـر الـذي يـسمح بـالتكيف مـع          
يـة  يضاف إىل ذلـك جمتمعـاً االسـتفادة مـن عامل          . حاجات السوق احمللي ورغبات املستهلكني    

  .(5)األسواق املفتوحة
  

) الـصناعية املتقدمـة   (، سـاعدت الـدول األم       (6)وبغية حتقيق أهدافها وخدمة مصاحلها    
غري أن هذه الـشركات بقيـت رغـم انتـشارها الواسـع              . على انتشار هذه الشركات ومحايتها    

 خارج قطاعـات االقتـصاد الـوطين، ومل تنـدمج بـأي شـكل مـن             الدول النامية كفروع يف   

                                                 
  .350رميون حداد، املرجع نفسه، ص. د: أنظر    (1)

ية قاصرة علـى القطاعـات التقليديـة البتـرول وألفحـم واحلديـد، بـل                 مل تعد ميادين اهتمام الشركات عرب الوطن         (2)
  . أصبحت تشمل قطاعات الزراعة واإلنتاج الصناعي واخلدمات

 مليـارات دوالر، إىل     10 تزيـد أرقـام أعماهلـا عـن          1971 ازداد حجم هذه الشركات من أربع شركات عـام             (3)
رميـون حـداد، املرجـع نفـسه،     . د: أنظـر .  مليـار دوالر  6790  حوايل1997أن أصبح رقم أعمال أكرب مائتني شركة عام         

  .    352ص
 فـرع يف    280000 شـركة ـيمن علـى يتبـع هلـا            45000 حنـو    1997وصل عدد هذه الشركات يف عام          (4)

  :أنظر.  فرعا82000ً شركة يتبعها 11000 ال تتجاوز 1975اخلارج، بعد  ان كانت عام 
  .1997للتجارة والتنمية، جنيف، تقرير  مؤمتر األمم املتحدة   -

(5)                                                                                                 - Voir: Mucchielli,Op.Cit, P.25.  
 عليهـا مـن     تسهم الشركات عرب الوطنية يف زيادة الدخل الوطين للدول املتقدمة، من خـالل األربـاح الـيت حتـصل                     (6)

اخلارج من خالل إعادة استثمارها يف الداخل أو من خالل الضرائب اليت حتـصل عليهـا حكومـات الـدول األم، فـضالً عـن                         
ضمان سيطرا على املواد األولية اإلستراتيجية كالنفط، وهذا ما يشهده العـامل اليـوم مـن صـراع نفـوذ،، جتلـى مـؤخراً يف                         

لى مصاحل الشركات العاملة يف حقل النفط يف العـراق، األمـر الـذي سـعر احلـرب ودفـع                    الرتاع بني الدول الكربى للحفاظ ع     
  . الحتالل العراق عملياً هلذه الغاية
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ال يف االقتصاديات الوطنية هلذه الـدول، بـل بقيـت منفـصلة عنـها، وخمتلفـة عـن                    األشك
  .(1)املشروعات الوطنية

  
وتبدو مظاهر االختالف واضحة، إذ تستعيض هـذه الـشركات عـرب احلدوديـة عـن                

. األيدي العاملة بالعقل اإللكتروين، وهو األمر غري املتوفر بالنـسبة ألصـحاب املـشاريع احمللـيني               
خدمت هذه الشركات عمالة فتكون عمالـة ومـن الكـوادر املؤهلـة، األمـر الـذي                 وإن است 

 وإن كانـت    –جيعلها عامل متييز وانقسام وتشتت، حيـث تعـيش هـذه العمالـة يف مـستوى                 
  .(2) مرتفع متميز عن باقي السكان احملليني-رخيصة األجور بالنسبة للشركات

  
، ليـست   الـدول الناميـة   واجـدة يف    هكذا يتضح أن فروع هذه الشركات العمالقة، املت       

مشاريع وطنية، ذلك أن صادراا وإنتاجها يـسري يف دورة منفـصلة عـن االقتـصاد الـوطين،                  
فتبقـى فـروع    . رغم أا تؤدي الضرائب وتعيد إدخال العملة الصعبة عـن طريـق الـصادرات             

. ة هنـاك  هذه الشركات ترتبط مبراكز الشركات األم يف الـدول املتقدمـة، وأسـواقها موجـود              
ويبقى مهها الرحبية ومتطلبات السوق العاملية مـن حيـث الكميـات والتـصريف، ال حاجـات                 

  .ومصاحل البلدان املوجودة على أرضها
  

وقد بدا واضحاً للدول املتخلفة، اليت تنافست فيما بينـها السـتقطاب الـشركات بعـد                
ـ               يمن علـى كافـة     استقالهلا بغية جذب االستثمار األجنيب، أن هـذه الـشركات أصـبحت

كمـا بـدا    . (3)ميادين اإلنتاج األساسية، وأا تؤثر على اختيار احلكومـات والـنظم الـسياسية            
فقـد أدى احتكـار الـشركات العمالقـة         . تأثريها جلياً يف جانب التنمية والتطور للدول املتخلفة       

 الزراعيـة،   الستخراج املواد األولية الرئيسية يف بعض الدول كـالنفط والنحـاس وبعـض املـواد              
إىل جعل هذه الدول يف موقع التبعية لـسياسة هـذه الـشركات، خاصـة بالنـسبة لـسياسات                   

  .  األسعار والكميات املستخرجة
  

وتتمثل اخلطورة كذلك يف تأثري و دور هـذه الـشركات يف جمـال املبـادالت الدوليـة،                  
 فـضالً عـن تزايـد       حيث تتم الصادرات والواردات الدولية بنسبة الثلثني بني هـذه الـشركات،           

                                                 
  .360رميون حداد، املرجع السابق، ص.د: أنظر   (1)
  .71غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)

  .360رميون حداد، املرجع السابق، ص.د:  أنظر   (3)
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ومـا يـستتبع ذلـك مـن حتكـم          . املبادالت اليت تتم بني فروع الشركة نفسها يف دول عديـدة          
. (1)الشركة يف أسعار السلع واملواد األولية اليت تنتجها، وذلـك يف إطـار جتـارة عامليـة مقفلـة                  

يماً يضاف إىل ذلك أن نشاط هذه الشركات، القائم على حتقيق الرحبيـة احملـضة، حيـدث تقـس                 
جديداً للعمل الدويل، مبا يتفق مع مصاحلها، فهـي تنتقـل أينمـا اقتـضت مـصاحلها، وتعتـرب                   
نفسها غري ملزمة باحترام سياسات الدول املضيفة يف جمـاالت التنميـة، األمـر الـذي يـضعف                  

  .(2)قدرة هذه الدول على التخطيط بشكل سليم
  

تقـدم سـيطرة الـشركات     اجلدير بالذكر يف هذا الصدد، أنـه متـت مالحظـة فيمـا         
، األمـر الـذي اتبـع هـذه االقتـصاديات إىل            الدول الناميـة  العابرة للقارات على اقتصاديات     

الدول املتقدمة، وأسهم يف البقاء على ختلفهـا، الـذي جيـد مـصدره يف احلقبـة االسـتعمارية،                   
ـ          . حيث وزعت هذه الشركات على املستعمرات      رب وتالياً، بعـد االسـتقالل، حيـث التبعيـة ع

  . االستثمارات األجنبية
 

 املطلب الثالث
 الدول الناميةاآلثار الضارة للتبعية على اقتصاديات 

  
 بالـدول الـصناعية املتقدمـة،       الـدول الناميـة   لعل حتليل وضعية التبعية القائمة اليت تربط        

يفيد يف اإلجابة على التساؤل املطروح واملتمثل فيما إذا كانـت أسـباب التخلـف تنطلـق مـن                   
 وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية؟، أم أا تتصل حبالـة الـال تكـافؤ الـسائدة               الدول النامية ىن  ب

كما أن معاجلة املوضـوع تفيـد يف الكـشف عمـا إذا  كانـت                . داخل اجليو اقتصادية الدولية؟   
التبعية أثر من آثار التخلف، وبالتايل تنعقد املسئولية عنها بوصـفها ضـرر يلحـق باقتـصاديات                 

وعليه سيتم تناول املقصود بالتبعية وتـشكلها، وأشـكاهلا وآثارهـا مـن خـالل               . دول النامية ال
  :رعني التالينيألف

                                                 
تقوم التجارة العاملية املقفلة على فكرة مفادهـا أن قاعـدة العـرض والطلـب يف النظريـة الكالسـيكية واملبـادالت                         (1)

وقـد مثلـت   . احلرة حتل حملها قاعدة جديدة مبنية على حتديد السعار بـشكل عـشوائي حتكمـي خيـدم مـصاحل الـشركة األم                   
مقارنـة مـع    % 43، ويف اليابـان     % 42ألفـروع مـا نـسبته        مـن املراكـز إىل       1994صادرات الشركات األمريكية عام     

  :                                                                            أنظر .  1985عام % 30
-   Voir: Mucchielli, Op.Cit, P.261. 

(2) - Voir:  Serge Sur , Relations Internationales ,Edition Montchresien,Paris,1995,P.370.           
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  رع األولألف

  التبعية تعرب عن واقع االحتواء لدول األطراف تارخيياً وحاضراً يف النظام العاملي
  

داخليـة  وضـع دينـاميكي تتفاعـل فيـه عوامـل التبعيـة ال            : قه التبعية بأـا   ألفعرف  
كمـا عرفـت بأـا عمليـة        . )1(واخلارجية بشكل دائري يبقي هذه الدول داخل حلقات ختلفها        

إخضاع للهياكل االقتـصادية واالجتماعيـة وتقييـد تطورهـا الـشامل، وفـرض أو جتديـد                 
العالقات الغري متكافئة للنـهب واالسـتغالل، بواسـطة القـوى الرأمساليـة العامليـة املـسيطرة                 

  .)2(ولصاحلها
  

عليـة أو التمهيـد المتـداد       ألف ويرتبط مفهوم التبعية مبفهوم اهليمنة املتمثـل باملمارسـة          
فرغم أم الدول االستعمارية ختلت عـن احلـدود اجلغرافيـة ملـستعمراا،             . السيطرة وفرض النفوذ  

إال أا تركت وراءها استعماراً من شكل آخر يقوم على اتباع هـذه املـستعمرات إليهـا رغـم                   
فقد أبقت بالنتيجـة علـى اهلـدف ذاتـه مـن نظريـة              . )3(ا، يف صورة استعمار جديد    استقالهل

االستعمار، والقائم على حتقيق أكرب قدر ممكن مـن املـصاحل للطـرف القـوى املـسيطر علـى                   
  .(4)حساب الطرف الضعيف

  
الـدول  وقد تصدت أقالم املفكرين والباحثني للتعبري عن واقـع التبعيـة الـذي تعيـشه                

يف أطروحتـه مـن نظريـة       ) كاالقتـصادي األرجنتـيين راؤول بـريبش      (فانطلق البعض   . النامية
اإلمربيالية، ومن التجارب النظرية والعملية حلركات التحـرر الـيت ناضـلت ضـد االسـتعمار                

كبـول بـاران، وبـول سـوزي،        (وجلأ البعض مـن املفكـرين       . (5)واهليمنة اإلمربيالية املعاصرة  

                                                 
  .71، ص1995، حزيران 82منعم العمار، التنمية العربية ومشكلة التبعية، جملة شؤون عربية، العدد .  د: أنظر   (1)
 54، ص1987، 13عبد اخلالق عبد اهللا، التبعية، املصطلح وألفرضيات والنظريات، شؤون اجتماعية، العدد : أنظر   (2)
/  ، آذار69أمحد فارس عبد املنعم، االستعمار والتبعية وأزمة التنمية يف الوطن العريب، جملة شؤون عربية، العدد .د: أنظر   (3)

 .223، ص1992مارس 
 .24، ص1985 توفيق جماهد، االستعمار كظاهرة عاملية، عامل الكتب، القاهرة،   حورية.د: أنظر  (4)
 بفضل جهود الباحثني يف امليدان االقتصادي يف أمريكا الالتينية، مث امتد هذا االهتمام واالنشغال "مدرسة التبعية"تبلورت    (5)

ويبدو أن انشغال املفكرين يف أمريكا الالتينية . إىل أوروبا الغربية، وخاصة بني الباحثني يف الدول االسكندنافية، مث إىل الواليات املتحدة
ف فيها يف إطار عالقتها بالواليات املتحدة القائمة علـى التبعية ظهرت نظرية التبعية إبان عام مرده حماوالت لتربير أوضاع التخل

 يف كتابات عدد من األكادمييني االقتصاديني املهتمني باالنتكاسات االقتصادية املتوالية يف أمريكا الالتينية، وقد استبعد هؤالء 1960
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إىل االنطـالق مـن الـدور األمريكـي يف مرحلـة            ) رانـك وهاري ماجدوف وأندري قنـدر ف     
الا املباشـرة    عـرب تـدخ    الـدول الناميـة   الستينيات يف خلق وترسيخ التخلف واالنتكاسات يف        

  (1)مكما حدث يف فيتنا
  

على حماوالت تفسري العالقـة غـري املتكافئـة بـني دول املركـز              " مدرسة التبعية "وتقوم  
أو األطراف يف إطار العالقة بـني الـشمال واجلنـوب، مـن بـاب               الغنية املتقدمة، ودول احمليط     

التأكيد على االستعمار اجلديد القائم على السيطرة غري املباشرة عـرب تأكيـد وتـدعيم املـصاحل                 
والتحكم يف الروابط اليت تقوم عليهـا اهلياكـل االقتـصادية واالجتماعيـة والـسياسية يف دول                 

  .(2)احمليط
  

ليت قيلت يف التبعية جندها تنطلق مـن بديهيـة أساسـية قوامهـا              ومن مراجعة النظريات ا   
وجود نظام عاملي واحد يتميز بانقـسامه البنيـوي إىل صـنفني مـن التـشكيالت االقتـصادية                  

 األوىل من الدول الصناعية الرأمسالية املتطورة والـيت تـسمى بـدول املركـز               ألفتت. واالجتماعية
اين، فيتمثـل بـدول اهلـامش أو التـشكيالت الطرفيـة يف             أما الصنف الث  . للنظام الدويل املوحد  

ويسمى النظام العاملي املوحد بالنظـام الرأمسـايل الـدويل، األمـر الـذي يعـين                . النظام العاملي 
  .(3)وجود رباط عضوي وبنيوي بني دول املركز ودول األطراف

   
رأمساليـة  تؤكد نظريات التبعية أن ختلف الدول األطـراف مـرتبط جوهريـاً بانتـشار ال              

الغربية على النطـاق العـاملي، وأن واقـع التخلـف هـو حمـصلة طبيعيـة للتوسـع والنـهب               

                                                                                                                                            
أنظر ذا .   فادها أن تعثر التنمية يف الدول النامية يعود إىل نقص يف قيم التحضر املناسبةالقائمة على فكرة م" نظرية التحديث"أفكار 

 :اخلصوص
(1) - Andrew.W,Introduction to Sociology of Development, Mac, ilan publishers, LTD,London, 
1985,P.81.  

 
 .139حورية توفيق جماهد، املرجع السابق، ص.د: أنظر   (2)
أن أسباب ختلف الدول النامية ليست يف بنياا الداخلية وأنظمتها االقتصادية وإمنا يف " : " رميون حداد"يقول الدكتور    (3)

فاملركز يضم النواة األساسية يف النظام الرأمسايل . وجودها داخل منظومة عاملية واحدة حيكمها استغالل دول املركز لدول األطراف
أما األطراف فهي تشكل الدول والشعوب املستغلة يف العامل .  الصناعية املتطورة والشركات عرب الوطنيةحبيث تتحدد مصاحل الدول

  . 179رميون حداد، املرجع السابق، ص.د: أنظر".  الثالث
الدور األمريكي العسكري واالقتصادي يف تدعيم "يف دراسة أجرياها حول " Baran & Sweezy "اعترب ويف ذات السياق   
أن افضل وسيلة للدول املتخلفة، يف ظل عدم التكافؤ واملساواة، ويف ضوء اهليمنة التدرجيية لشمال أمريكا مكان "  مربياليةاإل

         .Baran Paul, Sweezy Paul M, Op.cit, P.21   -:أنظر". اإلمرباطورية األوروبية االستعمارية، أن خترج من هذا النظام
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االستعماري واهليمنة اإلمربيالية، وما التبعية إال نتيجة تارخييـة للعالقـة بـني دول املركـز ودول                 
  .(1)األطراف أو اهلامشية يف النظام الدويل املوحد

  
، وهـو أحـد الكتـاب البـارزين يف     (Frank, A.G)" قنـدر فرانـك  " يقول أندريه 

بأن عدم النمو والتخلف كان وال يزال مصدره نفس العمليـة التارخييـة الـيت أنتجـت                 "التبعية،  
  .(2)"ايضاً التطور والنمو االقتصادي يف الدول الرأمسالية الغربية

  
 أن  علـى " التراكم علـى الـصعيد العـاملي      "يف كتابه   " مسري أمني "يؤكد األستاذ الدكتور    

كل اتمعات املعاصـرة مت احتواؤهـا يف النظـام العـاملي، وال ميكـن فهـم طبيعـة أي بنيـة            
وعليـه فـان كـل      . (3)اجتماعية واقتصادية كوحدة يف حد ذاا معزولة عـن النظـام العـاملي            
  . الدول الطرفية واملركزية هي أجزاء من نفس النظام رغم التداخل فيما بينها

  

                                                 
لثالث مبراحل ثالث منفصلة ارتبطت بالنمو الصناعي يف الغرب، متثلت برامسالية التجار، واالستعمار مر استغالل العامل ا   (1)

وتتعلق رامسالية التجار بعمليات تراكم راس املال عن طريق التجارة وعمليات النهب والسلب اليت . التقليدي، واالستعمار احلديث
ستمرت حىت أواخر القرن الثامن عشر، أما االستعمار التقليدي فقد ساد بني ألفترة ما سادت خالل املرحلة األوىل من املد  الرأمسايل وا

، غري أن االستعمار احلديث فيعين أن الدولة رغم استقالهلا النظري غري أا تبقى تابعة ومرتبطة بل وموجهة 1950-1850بني 
                                                           .Andrew.W, Op.cit,P.29-72  -:  ملزيد من التفاصيل أنظر .اقتصاديا من اخلارج

                                       
  -  .Frank, A.G, Op. Cit,.P.27                                                                :                  أنظر          (2)

أن العالقات القائمة حاليا بني الدول النامية والدول الصناعية املتقدمة، " : " إبراهيم العيسوي"لدكتوروذا الصدد يقول ا  
إمنا تدل على ظرف موضوعي تشكل تارخيياً ينطوي على جمموعة عالقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية، تعرب عن شكل معني 

) اتمعات املتقدمة أو املتبوعة ( قتضاها توظيف جمتمعات لصـاحل جمتمعات أخرى من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدويل يتم مب
  : أنظر". متثل مركز أو قلب النظام العاملي

  .75، ص1975إبراهيم العيسوي، معىن التبعية ، قضايا فكرية، الكتاب الثاين، دار الثقافة اجلديدة، . د: أنظر  (3) 
، حيث يريا أن ظاهريت النمو والتخلف متالزمتني  (Frank, A.G)ندريه قندر فرانكيف طرحه هذا أ" مسري أمني"يؤيد  ;  

وأن ما حتقق يف الدول الرأمسالية من تطور وتنمية هو قائم على استعباد واستغالل . ووجهان لعملة واحدة، وحلركة تارخيية واحدة
 على الصعيد الدويل هو املسؤول عن خلق وإعادة إنتاج النمو الدول النامية، وأن السياق التارخيي الذي أدى إىل التوسع الرأمسايل

  :أنظر). العامل املتخلف(والتخلف البنيوي يف الطرف اآلخر ) العامل املتقدم(الصناعي يف طرف 
  .54- 48، ص1970مسري أمني، التراكم على الصعيد العاملي، دار إبن خلدون، بريوت،   -
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 أسباب التخلـف تكمـن يف اآلليـات الـيت حتكـم الـسوق            ويرى من جهته كذلك أن    
العاملية، وقوامها التخصص األممي غري املتكافئ، وحتويل القيمة مـن األطـراف إىل املركـز، ممـا                 

  .(1)يدفع حنو تطور الدول الصناعية وزيادة التخلف يف الدول الطرفية
  

ـ            دول املـستعمرة كانـت     يفيد املسرح التارخيي بأن العالقات بني الـدول املـستعِمرة وال
اإلداريـة، العـسكرية، القانونيـة، الثقافيـة، وعلـى وجـه            : قوية ومترابطة من مجيع النـواحي     

اخلصوص من االقتصادية،  لدرجة انـه وحـىت بعـد ايـار املـستعمرات مل تـستطع البلـدان                    
فظهـرت بـذلك شـكل جديـد هلـذه          . احلديثة االستقالل التخلص من هذا الرباط بـسهولة       

ة اليت كان حيكمها االستعمار، يقوم على عدم التكـافؤ بـني التـابع واملتبـوع، يتمثـل يف                   العالق
  .(2)واقع التبعية للدول املستعمرة حىت بعد زواهلا يف العديد من ااالت

  
 الـدول الناميـة   وقد ترسخ واقع التبعية بفعل عوامل خارجية وأخـرى داخليـة تتعلـق ب             

ـ     . ذاا  علـى سياسـات     الـدول الناميـة   ة، اعتمـاد اقتـصاديات      فمن مجلة العوامـل الداخلي
االستخراج أكثر من اإلنتاج، خاصة مـع سـيطرة الـدول الـصناعية علـى سـوق اخلامـات                   

فـضالً عـن التخلـف      . الـدول الناميـة   وتشوه السياسات التصحيحية املتبعة يف      . (3)املستخرجة
ـ        الدول النامية التقين، حيث ال ترصد        ، (4)ى البحـث العلمـي     خمصـصات كافيـة لإلنفـاق عل

  .  (5)وباملقابل توجه اقتصادياا حنو اإلنفاق العسكري
  

                                                 
أنه يف حالة التبعية يكون اقتصاد بعض الدول "  Theotonio Dos Santos "وس يف ذات السياق يرى تيونو دو سانت   (1)

. مرتبطاً بنمو وتوسع اقتصاد آخر، وأن تأخر عالقة التشابك بني اقتصاد دولتني أو أكثر وبينهما وبني التجارة الدولية، شكل تبعية
ال تستطيع أن تفعل ذلك إال انعكاس ) التابعة(الدول األخرى فعندما تستطيع بعض الدول املهيمنة أن تتوسع وتنمو ذاتيا، يف حني أن 

  :أنظر ملزيد من التفصيل ذا الشأن.    لتوسع ومنو االقتصاد املهيمن
  -  Theotonio Dos Santos ,The Structur of Dependence, American Economic Review,Washington, May 
1970, P.231 .      

  .63يم مشورب، املرجع السابق، صابراه. د: أنظر  (2)
  .79، ص1987، بريوت، 2جواد كاظم لفتة، مؤشرات صناعة استخراج النفط العربية، جملة دراسات عربية، ع: أنظر    (3)

يف % 2.6من الدخل القومي مقارنة مع % 0.17ال يتجاوز اإلنفاق العريب على سبيل املثال على البحث العلمي سوى      (4)
 : أنظر.  يف املانيا2.7يف فرنسا،  2.2بريطانيا

  .73منعم العمار، املرجع السابق، ص. د  -
(5) See: Robert S. Mc Namara. The post Gold War World and Its Imprecation for – Militiary     
Expenditures in the Developing Countries, Washington, 1991,P.31. 
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أما العوامل اخلارجية فترتبط باستيالء القوى االقتـصادية األجنبيـة علـى قـسط كـبري                
من اإلنتاج الوطين، عرب وجود الشركات الرأمسالية الكربى الـيت تـسيطر علـى إنتـاج املـوارد                  

ويضاف لـذلك تزايـد االعتمـاد علـى         . التقين لتسيري القطاع الصناعي   األولية واستغالل تقدمها    
واحلقيقة، أسهم التقـسيم الـدويل للعمـل، الـذي كرسـه             . (1)القروض واملساعدات اخلارجية  

 الـدول الناميـة   فقد جرى تـسخري اقتـصاديات       . العهد االستعماري، يف تعميق التخلف والتبعية     
املستعمرة هلذه الدول، بوصـفها مـصادر للمـواد اخلـام           لكي ختدم الوظائف اليت حددا الدول       

غـري أنـه يبـدو أن مفهـوم         . (2)وأسواق لتصدير السلع، و مواقع الستقطاب لرأس املال األجنيب        
التقسيم الدويل للعمل يتبدل و يتغري حسب الظروف واملعطيات الدوليـة، رغـم بقائـه حمافظـاً                 

  . (3) و الدول املتقدمةالدول النامية على جوهر العالقة غري املتكافئة القائمة بني
  

وباإلمجال، ميكن القول بأن هذه الوضعية من التبعيـة للـدول املتقدمـة، كـشفت عـن                 
 والـدول   الـدول الناميـة   حالة عدم التكافؤ يف العالقات التجارية واالقتصادية الدوليــة بـني           

ـ        .الصناعية املتقدمة  ن التوسـع التجـاري لـنمط       وأدت باحملصلة،كوا غزواً خارجيـاً نامجـاً ع
اإلنتاج الرأمسايل للمجتمعـات غـري الرأمساليـة، إىل العديـد مـن التـشوهات واالنتكاسـات                 
االقتصادية اليت حتقق نتيجة حتميـة تتمثـل بنـشوء تبعيـة جتاريـة وماليـة وتقنيـة يف الـدول                

  .اهلامشية، مع بقاء االرتباط قائماً بني اقتصاديات األطراف بدول املركز

                                                 
 .74 املرجع السابق، صمنعم العمار،. د: أنظر   (1)
خالل خلف خالف، اشكالية التنمية العربية بني االعتماد على الذات واحلد من التبعية، جملة شؤون عربية، عدد . د: أنظر  (2)

 .143، ص1992 آذار 69
الثانية، وحىت التو، فقد أسهمت التطورات اليت شهدا اجليو اقتصادية والعالقات االقتصادية الدولية، بعد احلرب العاملية   (3)

ولعل ما حتظى به الواليات املتحدة من وفرة . بانتقال قيادة املركز إىل الواليات املتحدة األمريكية، يف تغيري مفهوم التقسيم الدويل للعمل
اد مركبة يف املوارد، وتطور يف القطاع الزراعي، واتساع يف األسواق، وتطور التكنولوجي والعلمي، قد ساعدها على إنتاج مو

األمر الذي أدى لتقلص صادرات البلدان املتخلفة، وباحملصلة ظهرت التبعية بثوب جديد خاصة مع . استعاضت ا عن املواد التقليدية
  : أنظر. جتذر الشركات املتعددة اجلنسية

 املشترك، جملة شؤون أمحد ثابت، مؤشرات التبعية واالنكشاف اخلارجي يف االقتصاديات العربية وحتديات العمل العريب  -
  .131، ص1986، آذار 45عربية، العدد 

كان للسيطرة االستعمارية املباشرة الدور الرئيسي يف تعطيل و إبطاء تطور : "يقول الدكتور نبيل مرزوق  وذا الصدد 
 و قد فرضت دينامكية هذه العالقة القوى املنتجة يف البلدان املستعمرة األمر الذي الذي أوجد الظروف املوضوعية القامة عالقة التبعية

الحقا أمناط من التطور و مستويات من النمو حتافظ على التفاوت بني الطرفني و الذي جيدد عالقات التبعية بشكل موضوعي مبعزل 
  :أنظر". عن الية السيطرة املباشرة 

  .219، ص1993نبيل مرزوق، كتاب جدل، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، قربص، . د          -
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   الثاينرعلفا
  التبعية االقتصادية أهم وأخطر مؤشرات التخلف

  
. الـدول الناميـة   ليس وحده االستعمار التقليدي الـذي حيـدث أضـراراً باقتـصاديات             

فرغم االستقالل السياسي ال تزال حالة التبعية أو االستعمار اجلديد، تلقـي بظالهلـا علـى هـذه                  
ـ         عيد تـضييقها ملفهـوم التنميـة، أو تزايـد          االقتصاديات فتتسبب بإحلاق أضرار هلا سواء على ص

ولـن  . )1(معدالت الدين اخلارجي، فضالً عن اخللـل البنيـوي يف هيكـل التجـارة اخلارجيـة               
  .تكون الصورة واضحة دون التعرف على أشكال التبعية

  
التبعيـة  : قه من تناول التبعية علـى أشـكال رئيـسية هـي           ألفجرى عليه    ودأباً على ما  
سـوف يـتم تاليـاً التعـرف        . التبعية املالية، والتبعية التجارية، والتبعية التقنية     االقتصادية وتشمل   

على هذه األشكال، وحتليلها لربطها مبحدثاا للوصـول إىل نتيجـة مفادهـا أن التبعيـة واقـع                  
  .مفروض وحالة هيأت للتخلف، مهما كانت الصورة اليت خرجت ا

  
  أشكال التبعية: أوال
  

 إىل الـدول املتقدمـة ثالثـة وجـوه          الدول النامية ولـه أشكال تبعية    قه لدى تنا  ألفيورد  
شكل يتصل بالتبعية االقتصادية وبالدرجة األوىل مالياً، وشـكل يتـصل بالتبعيـة التجاريـة،               : هلا

  : وسيتم إلقاء الضوء على هذه األشكال تالياً. وآخر بالتبعية التقنية
  
  قتصادية التبعية املالية نتيجة حتمية للتبعية اال-1

  
 أن التبعيـة االقتـصادية تعـد مـن أهـم مؤشــرات              الـدول الناميـة   يكشف واقع   

ويقصد بالتبعية االقتـصادية أن تكـون املفاصـل األساسـية يف االقتـصاد الـوطين                . (2)التخلف

                                                 
  . وما بعدها21، ص1983، أيار 27فؤاد مرسي، االقتصاد العريب بني التبعية والتحرر، شؤون عربية، العدد .د: أنظر   (1)
 :أنظر ذا الشأن   (2)

  .25ص1966علي لطفي، مؤشرات التخلف االقتصادي، مطبعة جلنة البيان العريب، . د  -
  .62، ص1981دراسة يف اجتماعيات العامل الثالث، دار النهضة العربية، بريوت، " ميةعلم اجتماع التن"نبيل السمالوطي،   -      
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إذ يعـد تقـدير رؤوس األمـوال        . (1)حتت سيطرة رأس املال األجـنيب أو أـا ختـضع لتـأثريه            
ول، هو املقياس احلقيقي للتبعية، وكذا احلـال بالنـسبة لـرؤوس األمـوال              املستثمرة يف إحدى الد   

  . (2)ائض املستغلألفاليت يتم أخذها من اخلارج وهو ما يسمى ب
  

، وتبعيـة ماليـة وهـي األخطـر علـى      (3)وتنقسم التبعية االقتصادية إىل تبعيـة غذائيـة      
رمسيـة وعجزهـا عـن تغطيـة        ومن ابرز مظاهر التبعية املالية نقـص االحتياطـات ال         . اإلطالق

الواردات، وزيادة االعتماد على آليات التـصحيح والـيت تـصاحبها عـادة إجـراءات تقـشفية                 
  .(4)صارمة، وأصالة إىل االندماج اهلائل يف أسواق املال العاملية

  
فمن املتصور عقالً أن متتـع رأس       . وعملياً، متثل التبعية املالية نتيجة حتمية للتبعية االقتصادية       

، جيعل من أمر حتكمه يف دعم       الدول النامية ملال األجنيب باحلرية، عرب سيطرته على النظام املصريف يف          ا
أو إعاقة أي قطاع اقتصادي أمراً طبيعياً، سواء من خالل إصدار العملة احمللية، أم باالرتباط بالعملـة                 

  .األجنبية، أم عرب سياسات القروض واملعونات اليت يتبعها
  

                                                 
ففي إفريقيا كانت . وللوقوف على واقع حال هذه التبعية، ميكن استعراض بعض حاالت شهدا مناطق خمتلفة من العامل   (1)

 األوروبيني، واستمرت هذه الوضعية إىل ما بعد القطاعات االقتصادية قبل االستقالل يف يد الشركات األجنبية أو املستوطنني
االستقالل، بفارق تسلم األفارقة اإلدارات دون القرار، رغم أن هناك تغيريات طفيفة حصلت بفعل سياسات التأميم لبعض القطاعات 

  :أنظر ذا الصدد. االقتصادية بغية تقليص دور رأس املال األجنيب وقيام قطاع عام
  .65، املرجع السابق، صابراهيم مشورب.د  -

تسيطر الشركات النفطية العمالقة على إنتاج النفط ) حاهلا حال الدول النامية(ويف منطقة اخلليج العريب على سبيل املثال   
  . والغاز وتسويق هذه املنتجات وإنشاء املصانع الستخراجها والتكنولوجيا الالزمة لذلك

  585، ص1987العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، خالصة ندوة التنمية املستقلة يف الوطن   -
، أن حجم التدفق النقدي من الدول النامية إىل اخلـارج خــالل 1988تشري تقديرات صندوق النقد الدويل لعام    (2)

أنظر . لدول ألفترة ذاا مليار دوالر أي ما يعادل ثلث الزيادة يف املديونية اخلارجية هلذه ا300بلغ حوايل ) 1987-1975(ألفترة 
  :ملزيد من التفاصيل

  .30، ص1989، كانون ثاين 6هنري توفيق عزام، تدفق رؤوس األموال العربية إىل اخلـارج، جملة التعاون، عدد  -
  .151خالف خلف خالف، املرجع السابق، ص.  د -

الحتكاري لتجارة الغذاء يف العامل، وطبيعة النظام يعيد أغلب ألفقه يف الدول النامية هذه التبعية إىل عوامل تتصل بالطابع ا   (3)
وكذلك إىل عوامل تتعلق بكون املساحات الزراعية تعتمد يف أغلبه على . االقتصادي والسياسي للدول ملسيطرة على نتاج الغذاء وجتارته

 الكفء للموارد واألرض، باإلضافة إىل األمطار، ونظراً أيضاً لعوامل اختالل التوازن بني عدد السكان وإنتاج األرض، واالستخدام غري
  :أنظر. التصحر وآثاره

  .31، ص1993، 75 املنصور الراوي، األمن الغذائي العريب، مفهومة وواقعه، شؤون عربية، العدد   -
 . وما بعدها41، ص 1980جورج قرم، التبعية االقتصادية، دار الطليعة، بريوت، : أنظر   (4)
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 ترسخ هذا الشكل من أشكال التبعية إىل احلقبة االستعمارية، حيث مل يكـن              وترجع أصول 
 أن تصدر عملة وطنية، وكانت العمليات املصرفية تتم من خالل أحد البنـوك              الدول النامية مبقدور  

رنـسية أو الربتغاليـة     ألفالكبرية يف البلد املستعمر، كما هو احلال بالنسبة للمستعمرات الربيطانية أو            
لـديها  )  وتابعة دول النامية (ورغم أنه كانت هناك دوالً يف أمريكا الالتينية         .  يف إفريقيا و آسيا    خاصة

عملتها الوطنية إال أن معدل تبادل هذه العمالت كان خيضع مباشرة لنفوذ راس املال األمريكـي أو                 
  .بعض املنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل أو البنك الدويل لإلنشاء و التعمري

  
 من جهة أخرى، قد تكون التبعية املالية نابعة من ارتباط البلدان املتخلفة بالبلدان املتقدمة يف               

خاصـة وان تنميـة     . شؤون العملة األجنبية اليت حتتاجها هذه البلدان من اجل تـسيري اقتـصادياا            
قدار الذي تتلقاه من     حتتاج إىل قدر كبري و متنوع من الواردات؛ هلذا فان امل           الدول النامية اقتصاديات  

  .العمالت األجنبية يعترب عامالً هاماً يف االقتصاد ككل
  

 من الـدول    الدول النامية تبدو التبعية املالية واضحة يف صورة القروض واملعونات اليت تتلقاها           
وتعود هذه التبعية إىل مرحلة ما بعد االستعمار، حيث سعت          . املتقدمة ومن املؤسسات املالية الدولية    

الدول حديثة االستقالل إىل احلصول على موارد خارجية من اجل متويل بـرامج التنميـة و رفـع                  
  . املستويات االجتماعية و الثقافية و الصحية و التعليمية فيها

  
رصة ألفمن هنا ميكن القول بأن هذه املعونات وسياسات اإلقراض تشكل األساس الذي يتيح              

 ا وتتبعها هلا مالياً، وما يستتبع ذلك من تدخل يف السياسات            لناميةالدول ا للبلدان املتقدمة أن تربط     
املالية واخلطط التنموية للدول املتخلفة عرب برامج اإلصالحات االقتصادية والتكييف الـيت تفرضـها              

  .املؤسسات املالية الدولية
  

لجأ املـصارف   ويذكر ذا الصدد، أا يف جانب من سياساا اإلقراض للدول املتخلفة، مل ت  
الغربية الكربى إىل استخدام مواردها االئتمانية الداخلية، وإمنا اتبعت سياسات إقراض للدول الناميـة              
من األرصدة العربية نظراً لتفوق الربح الذي حتققه هذه املصارف من استخدام هذه األرصدة علـى                

قتصاديات الرأمسالية، وهـو    الربح الذي ميكن أن حتققه من اإلقراض الداخلي يف ظل ظروف أزمة اال            



 68

تسريع إدماج االقتـصاديات العربيـة يف       : األمر الذي يؤدي لنتيجتني على مستوى عال من اخلطورة        
  .)1(الدورة االقتصادية الرأمسالية العاملية، وتكريس انفصاهلا عن بلدان العامل الثالث

  
   التبعية التجارية تؤدي إىل عالقات جتارية حمدودة-2

   
 على قلـة مـن      الدول النامية بعية التجارية اقتصار العالقات التجارية اليت تقوم ا         يقصد بالت 

فيبدو أن التسلسل املنطقي ريـات      . البلدان الرأمسالية املتقدمة اليت تربم معها غالبية صفقاا التجارية        
 راس املال األجـنيب،     األمور أن تلتزم الدولة التابعة باملتاجرة على حنو واسع مع الدولة اليت جاء منها             

بل أكثر من ذلك، فان غالباً ما حيدث هـو  . طاملا أن راس املال هذا يسيطر على أهم فروع اقتصادها 
أن تدار التجارة اخلارجية للدولة املتخلفة أو توجه من قبل احتكارات أجنبية حتدد على حنو مباشـر                 

  .)2(اجتاه هذه التجارة
  

تبعية يف اخلشية من خضوع شروط التبادل التجـاري يف          تتمثل اخلطورة يف هذا الشكل من ال      
فضالً عن إمكانية استخدام هذا النـوع مـن         .  إىل تسيري الدولة الشريك وفقاً ملصاحلها      الدول النامية 

  . التبعية لتوجيه السياسات االقتصادية يف الدولة التابعة
  

   التبعية التقنية عامل ختلف دائم-3
  

 إىل احلصول على التكنولوجيا، والرخص وبراءات       الدول النامية تاج  بغية تطوير اقتصادياا، حت   
فالبد هلا هلـذه    . االختراع، ونتائج البحوث العلمية، وحتتاج أيضا إىل أخصائيني وخرباء ومستشارين         

من هنا تتحكم الـدول املتقدمـة يف        . الغاية أن حتصل على هذه املقومات األساسية لتطوير االقتصاد        
  .)3()اخلرباء(كرية ألفوتتبعها هلا عرب ربطها بفلك املصاحل التكنولوجية و الدول النامية

  
 تعتمد علـى    الدول النامية وتبدو التبعية التقنية واضحة عرب اتباع الدول املتقدمة سياسة جتعل           

التكنولوجيا دون نقلها حقيقة إليها مبعىن نقل املعرفة بأسرار التصنيع، بل فقط نقل األثاث واملعـدات                

                                                 
 .140، املرجع السابق، صأمحد ثابت:         أنظر(1)
 .67ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  .70ابراهيم العيسوي، املرجع السابق، ص.د: أنظر   (3)
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فقد دأبت الدول املتقدمة من     . )1("عملية النقل اخلالية من التكنولوجيا    "سعار باهظة فيما يعرف بـ      بأ
 تنتج أجزاء من منتج رئيـسي       الدول النامية خالل الشركات عرب القارية سياسيات تشييد مصانع يف         

تخدام أيـدي   وتستهدف من اتباع هذا النهج اس     . يصنع يف الدول املتقدمة، أو عرب جتميع أجزاء منه        
  .)2(عاملة وطاقة رخيصة وكثيفة بعيدا عن تلويث بيئتها

  
فباعتبـار أن   . واحلقيقة أنه البد من لفت النظر هنا إىل بعض خماطر التبعيـة غـري حمـدودة               

 فـسيتعرض   - لـصاحل املتبـوع    –العالقة بني الدولة التابعة واملتبوعة يفتـرض أن تكـون وثيقـة             
. لقسرية يف حالـة تعـرض الـشريك املتبـوع للركـود واألزمـات             اقتصاد الدولة التابعة للعزلة ا    

فضالً عن أن هذه السيطرة والتبعية تكون أخطر مـا تكـون يف حالـة نـشوب أزمـات بـني                     
كمـا يف حالـة املقاطعـة االقتـصادية         " املركـز " والـدول املهيمنـة     " األطراف"البلدان التابعة   

  .)3(واحلصار واحلروب وغريها
  
  عية غري حمدودة أضرار التب: ثانياً

  
 أو  الـدول الناميـة   ليست حمدودة هي آثار وأضرار التبعية سواء تلـك الـيت تعيـشها              

ففضالً عن تزايد نشاط الـشركات املتعـددة اجلنـسيات يف ظـل حالـة               . تلك اليت يف الغيب   
تتربـع أزمـة مديونيـة      . التبعية، وعن اختالل اهلياكل البنيوية التجارية، واالرتبـاط النقـدي         

، بوصـفها تكـرس وتعمـق       الـدول الناميـة    على قمة املشكالت اليت تعانيهـا         النامية الدول
 مكـشوفة للـضغوط     الـدول الناميـة   كما جتعل التبعية اقتـصاديات      . حالة التخلف والتبعية  

  :وسوف يتم تناول هذين الضررين أو باألحرى األثرين تالياً. اخلارجية

  
 
 
 
 

                                                 
جمد عبد الشفيع، قضية التصنيع يف الدول النامية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد، بريوت، دار الوحدة، :  أنظر  (1)

  .306، ص1981
  .142أمحد ثابت، املرجع السابق، ص: أنظر   (2)
انطونيوس كرم، التبعية االقتصادية يف القطار النامية وموقع دول اخلليج منها، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة . د: أنظر   (3)

  .88، ص1979، نيسان 18العربية، السنة اخلامسة، العدد 
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  وامل التخلف والتبعية  املديونية اخلارجية عامل رئيسي من ع-1
  

حالة عجز املقترض املدين عن سـداد ديونـه، وجلوئـه إىل طلـب              : تعرف املديونية بأا  
قروض جديدة ليس هدفها االستثمار وإمنا خدمة القروض الـسابقة املتراكمـة، حبيـث تتحـول                
 فوائد القروض إىل قروض إضافية تضاعف من حجم املديونية وثقلـها علـى االقتـصاد، وحبيـث                
يتحول املدين إىل مدمن على القروض يزداد طلبه للدين كلما ازداد حجـم ديونـه، ممـا يدفعـه                   

  .)1(إىل اإلفالس واخلضوع لتدخل شروط الدائنني القاسية يف شؤونه اخلاصة
  

بني البلدان املتخلفة وبـني الـدول الدائنـة إىل الـسطح            )2(ظهرت أزمة املديونية اخلارجية   
 عـن عجزهـا عـن الوفـاء خبدمـة           1982أغسطس عام   / يف أب مع إعالن حكومة املكسيك     

إال أن هذه األزمة كانت موجودة من قبل، فقد أشـار تقريـر البنـك الـدويل                 . ديوا اخلارجية 
الصادر يف اية الستينيات إىل أن هناك دوالً منها تشيلي وغانـا وإندونيـسيا واهلنـد وباكـستان                  

  . )3( ا تواجه صعوبات يف خدمة ديوا اخلارجيةوبريو وأفغانستان ومصر ويوغسالفيا وتركي
  

                                                 
  .201، ص1992 للدراسة والنشر، قربص، رزق اهللا هيالن، جملة جدل، مؤسسة عيبال. د: أنظر   (1)
متتد جذور  املديونية إىل حقبة االستعمار والتوسع الرأمسايل خارج حدود أوروبا الغربية، إذ مل تنفصل ظاهرة تصدير رؤوس    (2)

حبسب تغيريات االقتصاد األموال إىل البلدان املتخلفة والتابعة عن ظهور وتطور الرأمسالية، غري أن أهداف تصدير األموال وحجمه تتغري 
اليت كانت قائمة على املبادالت السلعية بني البلدان املتخلفة والبلدان ) 1880-1780(فقد شهدت مرحلة املنافسة، . الرأمسايل

 . الرأمسالية، استرتافاً للفائض االقتصادي الذي كانت حتققه الدول النامية
صدير رؤوس األموال إىل البلدان املتخلفة، كنوع من االستثمارات ومع دخول الرأمسالية مرحلة االحتكار التنافسي، وت

ويبدو أنه خالل هذه املرحلة بدأت ظاهرة . اخلاصة حنو جمال املواد اخلام، متكنت الدول الرأمسالية من فرض سيطرا على املستعمرات
ناء مشروعات البنية التحتية وتغطية النفقات العامة املديونية اخلارجية العامة للبالد املتخلفة بالظهور والتكون، يف صورة قروض لب

  .واإلدارية واخلدمية، ومل تكن املشكلة قائمة حيث أن فائض امليزان التجاري للبلدان املستعمرة يكفي لتمويل املدفوعات
رات، أخذت غري أنه بانتقال الرأمسالية إىل مرحلة تدخل الدولة يف خلق واستيعاب ألفائض االقتصادي بواسطة االحتكا

غرضاً وشكالً جديداً متثل يف القروض احلكومية الثنائية من الدول املتقدمة ومن املؤسسات واهليئات املالية الدولية، ) املديونية(القروض 
 تفاصيل هلذه أنظر.  اهلادفة إىل حتقيق أعلى ربح ممكن من املناطق املستثمرة وتأمني املصاحل العامة للبلدان الرأمسالية يف الدول النامية

  :املراحل
، مكتبة مدبويل،القاهرة،  - دراسة عن الوضع الراهن ملديونية مصر- رمزي زكي، حوار حول الديون واالستقالل. د -

  .124، ص1986
  .86- 83إبراهيم املشورب، املرجع السابق، ص.  د -

  
سبتمرب / ، ايلول87ة، جملة شؤون عربية، العدد عمر عبد احلي صاحل البيلي، مشكلة املديونية اخلارجية للدول العربي.د: أنظر   (3)

  .41، ص1996
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فبينما اندرجت القروض، مـن زاويـة الـدائن، ضـمن سياسـة واسـتراتيجية الـدول                 
الرأمسالية يف توفري أفضل الشروط لتوسيع نفوذ اقتصادها على النطـاق الـدويل واحملافظـة علـى                 

 ببنـاء مـشروعات الـبىن       جاءت املديونية بالنسبة للمـدين يف إطـار الـوهم         . مستوى أرباحها 
التحتية والنفقات العامة، واإلسـراع يف حتقيـق التنميـة، ومتويـل اسـترياد الـسلع اإلنتاجيـة،                  

األمر الـذي دفـع لإلغـراق يف االقتـراض اخلـارجي، وزيـادة              . ومتويل منوذج التصنيع املوجه   
لتحيز لتلـك   الواردات من السلع الوسيطة، والتأثري على طريقة ختـصيص املـوارد احملـدودة بـا              

  .)1(السلع دون سلع االستهالك الشعيب، فضالً عن شيوع منط االستهالك التريف
  

غري أن األماين اليت كانت ترجى من هـذا املخـرج الـومهي للمعـضالت االقتـصادية                 
، قد بدأت تفقد مـصداقيتها مـع بدايـة الـسبعينيات مـع دخـول                الدول النامية اليت تواجهها   

ملي يف أزمة هيكلية عميقـة أدت إىل عجـز كـبري يف مـوازين مـدفوعات                 االقتصاد الرأمسايل العا  
  .للدول املتخلفة

  
وقد جنم هذا العجز يف موازين املدفوعات عـن ايـار نظـام النقـد الـدويل، وتزايـد                   

اليابان، والواليـات املتحـدة األمريكيـة ودول غـرب          (الصراع بني املراكز االقتصادية الرأمسالية      
لركـود االقتـصادي، ومـا رافـق ذلـك مـن تـدهور ملعـدالت النمـو                  ، وسيطرة ا  )أوروبا

االقتصادي، ونشوء أزمة الطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط، وايار الطلـب العـاملي علـى املـواد                 
 وتقلب أسعارها، واخنفاض العائـدات رغـم ارتفـاع أسـعار            الدول النامية األولية املستوردة من    

 تردي شروط التبادل الـدويل األمـر الـذي انعكـس سـلباً              الواردات إىل هذه الدول، وبالنتيجة    
  . )2(على موازين املدفوعات

  
غري أن طريقة معاجلة هذه املشكالت، مل تكن عرب البحث عـن أسـاليب فعالـة وجمديـة                  

فقـد  . )3("إبـراهيم مـشورب   "لسد العجز، بل باهلروب إىل األمام، على حد تعـبري الـدكتور             
طريق استرتاف احتياطاـا مـن الـذهب والعمـالت الـصعبة،            جلأت الدول إىل سد العجز عن       

    عيـشة وانتـشار   اخنفـاض يف مـستويات امل  ا، وما تبـع ذلـك مـن        مث عرب التخفيف من واردا
 . البطالة

                                                 
 .86عبد اخلالق عبد اهللا، املرجع السابق، ص. د: أنظر  (1)
 .86إبراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  .87إبراهيم مشورب، املرجع نفسه، ص. د: أنظر   (3)



 72

أزمـة  زاد مـن تفـاقم      واألخطر أا جلأت إىل االستدانة املفرطة وبشروط جمحفـة ممـا            
   .(1)مديونيتها
  

 مليـار دوالر    658ن اخلارجيـة للبلـدان املتخلفـة مـن          فقد ارتفع الرصيد الكلي للديو    
، حـىت   1993 عـام    1812، وإىل حـوايل     1990 مليار دوالر عـام      1539 إىل   1980عام  

 تريليـون   2.2 حنــو    – فقـط بالنسبة لثمــاين ومخـسني دولــة          – 2002بلـغ عـام   
للـدول املتخلفـة،    وتبدو واضحة النتيجة الطبيعية الزدياد حجـم املديونيـة اخلارجيـة            .(2)دوالر

فمن حدوث تشوهات يف هيكـل الـديون، إىل ارتفـاع نـصيب الـديون اخلارجيـة اخلاصـة                   
ائدة عليها، وقصر فتـرة الـسماح فيهـا، وبالتـايل ترسـيخ             ألفوالقصرية األجل، وارتفاع سعر     

 .(3)حالة التبعية والتخلف وعرقلة الطموح حنو التنمية
  

م قـدرة الـدول املدينـة علـى متويـل وارداـا             وباحملصلة ترتب على أزمة املديونية عد     
ذاتياً، واخنفاض الناتج احمللي اإلمجال، حيث قيمة صادراا منخفـضة وتـستوعبها أعبـاء خدمـة                

 لقـسم كـبري مـن       الـدول الناميـة   يضاف لذلك استرتاف    . الدين اخلارجي من أقساط وفوائد    
  . (4)السلع الغذائية والوسيطةاحتياطاا من الذهب والعمالت الصعبة لتمويل وارداا من 

  
يضاف لذلك اضطرار الدول املدينة إىل ختفـيض وارداـا، وبالتـايل تعرضـها ملـشاكل                

وكذلك تقييد أسواق االئتمـان الدوليـة أمـام البلـدان           . خفض مستويات املعيشة وتفاقم البطالة    
امج التنميـة   ، وبالتايل إعاقـة تنفيـذ االسـتثمارات الالزمـة إلجنـاز خطـط وبـر               (5)املتخلفة

فمن شأن فـرض سياسـات ضـريبية مرتفـع ملواجهـة خدمـة الـدين، إعاقـة                  . االقتصادية
  .(6)االستثمارات اخلاصة وضياع فرص احلصول على إيرادات عامة من تلك االستثمارات

  
ومن بني املخاطر املترتبة على تفاقم أزمـة املديونيـة كـذلك، إمكانيـة تعـرض البلـد                  

                                                 
  .30، ص1987ب واحللول املطروحة، دار املستقبل العريب، القاهرة، رمزي زكي، أزمة القروض الدولية، األسبا. د: أنظر   (1)
  .2002أنظر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدويل، واشنطن، لعام    (2)
  .88ابراهيم مشورب، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)
  .89إبراهيم مشورب، املرجع نفسه، ص. د: أنظر   (4)

(5)- See : William R. Cline, Systematic Risk and Policy Response (Washington, D.C: Institute for 
International Economics, 1984), 1984,P.107.  

(6)                           -See:Eduarde Borenswetein, “Will Debt Reduction Increase Investment”, Finance & 
Development, Vol.28.No.1, March 1991,P.25.   
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رض أصوله يف اخلـارج إىل املـصادرة، أو أنـه حيـرم مـن اخلـصومات                 املدين للعزلة، وقد تتع   
ولعـل مـن أخطـر      . (1)النقدية وقد ال تتمتع صادراته باملعاملة التفـضيلية يف األسـواق العامليـة            

اآلثار املترتبة على أزمة املديونية هـو خـضوع الـدول املدينـة لـشروط املؤسـسات املاليـة                   
ا حتمله مـن شـروط جمحفـة، والـيت ختـدم بالدرجـة              وسياساا من إعادة جدولة وتكيف وم     

  .(2)األوىل الرأمسالية العاملي ومصاحل الدول الصناعية املتقدمة
  

جيدر الذكر يف هذا الـسياق، أن العدالـة تقتـضي القـول بأنـه جيـدر أن ال تتحمـل                     
اخلصائص االقتصادية للبلدان املتخلفة وحـدها العـبء يف تفـاقم أزمـة املديونيـة ويف عجـز                  

لدول املدينة عن الوفاء بديوا أو على األقـل خبدمتـها، إذ يعـود أصـل املـسالة إىل شـروط                     ا
اإلقراض ذاا اليت عقدت على أساس فائدة متغرية تبعـاً للتطـورات الـيت تطـرأ علـى النظـام                    

ولكون القروض اليت يـتم التعاقـد عليهـا بالـدوالر األمريكـي، بوصـفه نقـداً                 . املايل الدويل 
ائـدة، اخلاضـعة    ألفألمر الذي يعين أن تبقـى الـدول املدينـة حتـت رمحـة أسـعار                 متوفراً، ا 

  .(3)للسياسات االقتصادية األمريكية الداخلية
 
   منكشفة للضغوط اخلارجيةالدول الناميةالتبعية جتعل اقتصاديات    -2

  
 اليت تشكل صـادراا ووارداـا نـسبة عاليـة مـن النـاتج               الدول النامية تتعرض بعض   

حبيـث تكـون حـساسة      . لي اإلمجايل، إىل خماطر االنكشاف للخارج والـضغوط اخلارجيـة         احمل
ألي تغيري بالزيادة أو النقص يف حجم الصادرات أو الورادات، وكـذا ألي أزمـة قـد يتعـرض                   

وترجع حالة االنكـشاف هـذه إىل مـا تعانيـه هـذه االقتـصاديات مـن                 . هلا السوق العاملي  
فالقطاع احلديث نـشأ بـصورة مـشوهة ومرتبطـة باخلـارج            . اتازدواجية يف اهلياكل والقطاع   

  .(4)تصديراً واسترياداً وتصنيعا، دون أن يكون هناك توازن مع القطاع التقليدي
  

وعملياً، تفيد العالقة بـني الـصادرات والـواردات والنـاتج احمللـي يف إعطـاء دالالت                 
ـ   الـدول الناميـة   ومؤشرات على مدى اندماج اقتصاديات       سيم الـدويل للعمـل ومـدى      يف التق

                                                 
(1) - See:George Macesich, World Debt and Stability (NY: Praeger), 1991, P.23.                                       
  .46عمر عبد احلي البيلي، املرجع السابق، ص. خدجية األعسر و د. د: أنظر  (2)
، مركز 11 الدول النامية، جملة الباحث العريب، العدد روين ويلسون، القروض األجنبية واالستقالل الوطين يف: أنظر   (3)

  .109، ص1987نيسان، / الدراسات العربية، لندن، إبريل
  .134أمحد ثابت، املرجع السابق، ص: أنظر   (4)
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، إذ ميتـد مؤشـر االنكـشاف إىل التوزيـع اجلغـرايف             (1)تبعية هذه الـدول للـسوق العامليـة       
للصادرات والواردات، حيث تتركز حركة التبادل التجاري يف جمموعـة مـن الـدول الـصناعية                

 والدولـة   ، فكلما كانت الدائرة مغلقة بني الدولـة الـيت تـصدر الـسلعة             )مركز النظام الرأمسايل  (
اليت تستوردها، حبيث يصعب على املستورد االستغناء عن املـورد، وعلـى املـصدر أن يـستغين                 

  . (2)عن املستورد، كلما تعمقت التبعية وبالتايل التخلف
  

ـ وباإلمجال، بدا جلياً مما تقدم من هذا         صل أن التخلـف لـيس مسـة مميـزة للبلـدان            ألف
تاريخ التطـور البـشري تتـصل بنـشوء منـط اإلنتـاج             وأنه ظهر يف فترات حمددة من       . املتخلفة

الرأمسايل وتكون الرأمسالية العاملية، اليت لـيس هلـا أن تتطـور دون انقـسام العـامل إىل بلـدان                    
  .متخلفة وأخرى متقدمة

  
وتبني كذلك أن البلدان املتخلفة مل تكـن معـدة سـلفاً ألن تكـون كـذلك، بـل أن                    

كمـا ارتبطـت هـذه املظـاهر        .  املنطقي لتطور الرأمساليـة    املظاهر اليت تعيشها هي نتاج التطور     
فلـم يكتـف املـستعمر      . بالعمليات اليت فرضت عليها من اخلارج عرب االستغالل االسـتعماري         

، بل أنه ربطها به، وإن استقلت نظريـاً، ممـا جعلـها تـستمر تابعـة                 الدول النامية بنهب خريات   
ـ         يف الوقـت قـادت هـذه       . ساب املـستعمرات  له ليحقق مصاحله وتزداد تنميته وتطوره على ح

  .التبعية إىل تعميق التخلف وإعاقة التنمية يف البلدان املتخلفة
  

  
  
  
  
  

 
                                                 

قيا إلفري% 22، لقاء %60يف حالة الوطن العريب نسبة  : 1980بلغت نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف العام    (1)
% 32وباملقابل بلغت نسبة الواردات، ما نسبته . ألمريكا الالتينية وجزر الكارييب% 13جلنوب آسيا، و% 14وجنوب الصحراء، و 
 :أنظر. يف أمريكا الالتينية% 14يف آسيا و % 16يف إفـريقيا، و% 22يف الوطن العريب، إىل 

ية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، القاهرة، العدد مسري أمني، االقتصاد العريب املعاصر، السياسة الدول. د  -
  .28، ص1983إبريل، / ، نيسان72
 .137أمحد ثابت، املرجع السابق، ص: أنظر   (2)
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  صل الثاينلفا
  أساس املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية والتعويض عنها

  
عرفها الذي " شارل روسو"عرفت املسئولية الدولية بعدة تعريفات من بينها تعريف األستاذ 

وضع قانوين مبقتضاه تلتزم الدولة املنسوب إليها ارتكاب عمل غري مشروع وفقاً للقانون الدويل "بأا 
املبدأ " بأا " كاليد اجيلتون"قيه ألفوعرفها . )1("بتعويض الدولة اليت وقع هذا العمل يف مواجهتها

  . )2("اشئ عن هذا االنتهاكالذي يلزم الدولة اليت انتهكت القانون الدويل بتعويض الضرر الن
  

االلتزام الذي يفرضه القانون " بأا " حممد طلعت الغنيمي"كما عرفها األستاذ الدكتور 
 التزاماا الدولية بأن تقدم للدولة اليت ألف خيامتناعالدويل على الدولة اليت ينسب إليها تصرف أو 

حافظ "ويرى األستاذ الدكتور. )3("ح ذاا ما جيب من إصالاالمتناعكانت ضحية هذا التصرف أو 
 القانون الدويل أشخاصاملسئولية الدولية القانونية تنشأ يف حالة قيام دولة أو شخص من " بأن " غامن

 لاللتزامات املقررة وفقاً ألحكام القانون الدويل، ويف هذه احلالة ألف عن عمل خمامتناعبعمل أو 
  .)4(" اللتزاماته الدولية الواجبة االحترامألفعة تصرفه املختتحمل الدولة أو شخص القانون الدويل تب

  
يفترض توافر فعل ضار،  حبسب التعريفات املتقدمة، وحيث أنه لقيام املسئولية الدولية،    

ارتكبه شخص من أشخاص القانون الدويل، وأن يترتب ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون 
 للمسئولية تعلق بصالحية األسس العامةي تأسيس املسئولية،  إطار تساؤل، يفطرحيمن هنا . (5)الدويل
 النامجة عن  التخلفقيهة لتأسيس مسئولية اتمع الدويل عن أضرارألف املعروفة يف املؤلفات الدولية

  . فهناك دول وهناك مستعمرات. أطراف العالقة ليسوا على قدم املساواةأن طاملا ؟االستعمار
  

                                                 
(1)  Voir: Roussea (ch), Op.Cit.P7. 
(2)  Voir: Eagleton (ciyed), Op.Cit.P.22. 

  .868السابق، صحممد طلعت الغنيمي، املرجع . د: أنظر   (3)
  .15حافظ غامن، املسئولية الدولية، مرجع سابق، ص. د: أنظر   (4)

رشاد السيد، املسئولية الدولية عن اضرار احلروب العربية واإلسرائيلية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار ألفرقان، .د: أنظر   (5)
  .29-25، ص1984عمان، األردن، 
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، وحتاشياً للرجم (1)ه الدراسات املتخصصة يف املسئولية الدوليةفجرياً على ما دأبت علي
بالغيب، جيدر تأصيل وتأسيس املسئولية امللقاة على عاتق اتمع الدويل عن األضرار النامجة عن 
االستعمار والتخلف والتبعية، بغية حتديد املسئولية والتحقق من توافر شروطها مكتملة، وبالتايل 

  . جرب الضرراالنتقال ملرحلة 
  

ويف هذا اإلطار، يقضي املنطق السليم عدم االكتفاء بإلقاء الالئمة على اآلخرين باملسئولية من 
فواقع احلال يفيد أن مثة مسامهات .  اقتصادياًالدول الناميةجانب واحد، عما آلت إليه األمور يف عامل 

ة، جيدر أن ال تسقط عند احلكم على للدول املتخلفة عما آلت إليه من استمرار حالة التخلف والتبعي
، فكما هو مستقر وفق قواعد القانون الدويل أن قيام اتمع الدويل باملسئولية ومطالبته بإصالح الضرر

  . )2(املسئولية الدولية يرتب االلتزام جبرب الضرر
  

التنمية استمرار حالة ختلف ، يف ظل اوباحملصلة ميكن طرح عدة تساؤالت جيدر تدارسه
،  رغم انتهاء حقبة االستعمار ورغم جهود التنمية اليت تبذهلا هذه الدولالدول الناميةيف القتصادية ا

تقاسم إىل درجة   ترقى، يف اإلبقاء على وضعيتها املتخلفة،الدول الناميةإسهامات قوامها ما إذا كانت 
ول املتقدمة تتحمل وحدها  أم أن الد؟ فيهااملسئولية مع الدول املتقدمة عن حالة التخلف والتبعية

وكذا إمكانية مساءلة الدول جنائياً حال حتقق املسئولية . املسئولية عن وضعية التخلف والتبعية؟
  .عليها، ومدى إمكانية املطالبة بالتعويض ومدى جدوى هذه التعويضات يف إصالح وجرب الضرر؟

  

                                                 
املسئولية الدولية يف إطار حبثها، إذ تعج املكتب القانونية باملراجع املتخصصة يف هذا الصدد، تعارف ألفقه إىل تناول أسس    (1)

وسيتم اإلشارة لكل مرجع يف موقع . سواء عرضت يف إطار الكتب العامة أو املتخصصة باملسئولية الدولية أو بأحد أسس هذه املسئولية
  .توثيق املعلومة املستمدة منه

أنظر ذا الشأن .ى إصالح الضرر املترتب على حتقق املسئولية الدولية يف موقع متقدم من هذا البحثسوف يأيت احلديث عل )2(
كما . من مشروع جلنة القانون الدويل اخلاص مبسئولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، املتعلق جبرب الضرر) 34(نص املادة 

  :ذلك، نذكر منهاوتعج املكتبة القانونية باملؤلفات اليت تفيد 
  .868طلعت الغنيمي، املرجع السابق، ص. د -
، 1986، جامعة األزهر، 1عبد الغين حممود، املطالبة الدولية إلصالح الضرر يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، ط. د -
 .89ص
 .215، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، 3حامد سلطان، القانون الدويل العام، ط. د -
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ف املسئولية الدولية عن بداية تأسيس وتأصيل وتكييتتطلب التساؤالت  اإلجابة على هذه 
الدول ختلف التنمية االقتصادية، مث االنتقال للبحث يف مسألة التعويض عن األضرار اليت حلقت 

  :من خالل املبحثني التاليني اإلجابة على التساؤالت سيتمو.النامية
  

  أساس املسؤولية الدولية: املبحث األول
 .الدول النامية االقتصادية يفالتعويض عن أضرار ختلف التنمية :  الثاينحثاملب
 

  املبحث األول
  أساس املسؤولية الدولية

  
وهي . قه القانوين والقضاء أسساً للمسئولية الدولية لكل منها جمال تطبيق خمتلفألفطور 

قه والقضاء الدويل للمستجدات واملستحدثات على صعيد العالقات ألفباجلملة تعرب عن استجابة 
 احلق، استعمالاخلطأ، حتمل املخاطر، التعسف يف :  املسئولية على نظرياتقهألف فقد أسس .الدولية

  .رصةألف، وتفويت ببال سبالعمل غري املشروع، كما مت تطوير نظريات اإلثراء 
  

وملا كان االلتزام بتحقيق التنمية االقتصادية هو التزام على عاتق اتمع الدويل، فيمكن كذلك 
ويف هذا املبحث سوف يتم تبني مدى صالحية . إلخالل ذا االلتزامتأسيس املسئولية على أساس ا

وهذا ما سيتم . األسس العامة للمسؤولية الدولية لتأصيل املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية
  :تناوله يف املطلبني التاليني

  
  . الدوليةةقواعد املسؤولي تطبيق :املطلب األول 
   .سؤولية الدول عن ختلف التنمية االقتصاديةتكييف م:اين املطلب الث

  
  املطلب األول

  تطبيق قواعد املسؤولية الدولية
  

 كانت األسس العامة للمسئولية الدولية ميكن أن تصلح ألن تتأسس إذالغايات التحقق ما 
 الضوء بشكل موجز على هذه إلقاءعليها مسئولية الدول عن ختلف التنمية االقتصادية، البد من 

فيها للدارس يف املساءلة على أساسها، تاركني التوسع سس العامة، للوقوف على األسس اليت ميكن األ
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روع ألفوهذا ما سيتم معاجلته من خالل . أمهات الكتب العامة واملتخصصة يف املسئولية الدولية
  :التالية

  
 عن ختلف التنمية  لتأصيل املسؤولية العامة للمسؤولية الدولية األسسمدى صالحية: رع األولألف

  .االقتصادية
  . بااللتزام بالتنمية اإلخاللاملسؤولية الدولية على أساس : رع الثاينألف
  .التنمية االقتصادية حق غري قابل للتصرف:  الثالثرعألف
  

  رع األوللفا
   لتأصيل املسؤولية عن ختلف التنمية االقتصاديةاألسس العامة للمسئولية الدولية مدى صالحية 

  
، بوصفه األساس األول والوحيد (1)قه التقليدي املسئولية الدولية على نظرية اخلطأألف سسأ

قه التقليدي ألففمن الثابت واملستقر لدى أنصار . (2) رغم تعرض هذه النظرية للنقدللمسئولية الدولية
ملخطئة، أن سلوك الدولة اخلاطئ الذي يلحق ضرراً بدولة أخرى يرتب املسئولية على عاتق الدولة ا

ووفقاً هلذه النظرية كل خطأ دويل يكون مصدراً  . (3)وبالتايل ترتيب التعويض عن الضرر احلاصل
عنصر شخصي، يتطلب أن يصدر السلوك : (5)وليتحقق اخلطأ البد من توافر عنصرين. (4)للمسؤولية

بالتزاماا وعنصر موضوعي، يقتضي أن يكون هناك تقصري من الدولة يف الوفاء . اخلاطئ عن دولة
  .امللقاة على عاتقها من قبل القانون الدويل

  
قه، من زاوية أن فكرة اخلطأ نفسية ال تتناسب مع نظام ألفهذه النظرية انتقاداً من لقيت 

الدويل أشخاصه كلهم من األشخاص االعتباريني، فضالً عن أن الدولة دائما تكون مسئولة عن 
عل ألف املوضوعية للقاعدة القانونية، بصرف النظر عما إذا كان ة القواعدألفسلوكها اخلاطئ، مبجرد خم

  (6)أو االمتناع يعد أساساً ملسئوليتها

                                                 
  .176، ص املرجع السابقمساعدي عمار،: أنظر   (1)
  .872املرجع  السابق، صحممد طلعت الغنيمي، . د: أنظر   (2)
  .43رشاد السيد، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)

  .181، ص1971 القاهرة، سليمان مرقس، املسئولية املدنية يف تقنينات البالد العربية،.د: أنظر   (4)
  .48، صنفسهسيد، املرجع رشاد ال.د: أنظر   (5)
فعنده من الصعب نسبة اخلطأ، وهو أمر . ألفقيه أنزليويت نظرية اخلطأ، واعترب الدولة مسئولة دوماً عن فعلها اخلاطئرفض    (6)

رار ـرشاد السيد، املسئولية الدولية عن اض. قيه أنزليويت يف مؤلف دأنظر رأي ألف. نفسي، إىل شخص معنوي ال نفس له وال ضمري
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 هجران ضحى إطار العلوم والتكنولوجيا، أ اليت شهدها العامل يفتغريات والتطوراتوبفعل ال

هوم آخر يواكب هذه االنتقال إىل مف أمرا حمتوما بل وأصبح لزاما نظرية اخلطأ كأساس ملسئولية الدولة
التطورات يقوم على أساس فكرة العمل غري املشروع كأساس للمسئولية مع االحتفاظ بفكرة اخلطأ 

ة اللتزام دويل ألفوتقوم نظرية العمل غري املشروع كأساس للمسئولية على أن كل خم. (1)عند احلاجة
  .(2)تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدويل توجب املسئولية

  
 ملواكبة التغيريات والتطورات يف العامل على الصعيد العلمي والتكنولوجي، ونتيجة وتبعاً

قه القانوين نظريات وأفكار يف إطار املسئولية تستجيب لنوعية ألفلتشابك العالقات الدولية، طور 
 ،ئوليةفليست وحدها نظرية العمل غري املشروع األساس املتوفر للمس. (3)االلتزامات والقواعد الدولية

ة، كنظرية ألفإذ ميكن تأسيس املسئولية على أسس أخرى، حبسب الواقعة ونوع القاعدة واملخ
  . التعسف يف استعمال احلق، ونظرية املخاطر أو ما يعرف باملسئولية املطلقة

  
خاصة يف جمال (فقد أملت طبيعة وجسامة األضرار النامجة عن التطورات العلمية احلديثة 

عدم التقيد باخلطأ أو ) ضاء اخلارجيألفالنووية واستغالل أعماق البحار واحمليطات والطاقة الذرية و
العمل غري املشروع كأساس للمسئولية الدولية، واالستعاضة عن هذه النظريات بنظرية املخاطر أو 

ام حبسب هذه النظرية تقوم املسئولية الدولية عن األضرار النامجة عن استخد و.(4)املسئولية املطلقة
  .(5)األنشطة اخلطرة دون احلاجة إلثبات وقوع خطأ من املسئول

                                                                                                                                            
وذا الشأن يتفق من ألفقه العريب مع ألفقيه أنزليويت، الدكتور حافظ غامن  .55- 45، صنفسهرجع املاحلروب العربية واإلسرائيلية، 

  : أنظر.الذي دافع عن نظرية املخاطر أو املسئولية املطلقة مستبعداً فكرة اخلطأ ومنتقداً إياها
  .100 ص،مرجع سابق  املسئولية الدولية،حافظ غامن،. د  -

 العمل –بن عامر تونسي، املسئولية الدولية . د: أنظر خبصوص العمل الدويل غري املشروع كأساس للمسئولية الدولية    (1)
  .1995، منشورات دحلب، اجلزائر، -الدويل غري املشروع كأساس ملسئولية الدولة الدولية

  .222، صاملرجع السابقحامد سلطان، . د: أنظر   (2)
  .454، ص1976حممود مجال الدين زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري، اجلزء األول، . د: أنظر   (3)
  : عاجلت املسئولية املطلقة عدو مؤلفات فقهية من أبرزها   (4)

سالة دكتوراه، كلية مسري حممد فاضل، املسئولية الدولية عن األضرار الناجتة عن استخدام الطاقة النووية يف وقت السلم، ر. د -
  .1976احلقوق، القاهرة، 

- Voir: Paul Reuter: La responsabilite internationale cours de Doctarat Faculte de droit Paris, 1955. 
- Voir:Denis Levy: La responsabilitie pour Omission et la responsabiite pour risque en droit 
international public, Paris, 1961. 

   .100- 97 ص مرجع سابق،حافظ غامن، املسئولية الدولية،. د: أنظر       (5)
  .72، ص1971حممد خريي بنونة، القانون الدويل واستخدام الطاقة النووية، دار الشعب، الطبعة الثانية، القاهرة، . د               
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إذ يكفي جمرد وجود عالقة . إثبات اخلطأ يف الغالب ما يكون متعذراًويعلل ذلك بكون 

فمسئولية الدولة ذات صفة .  للقانون الدويلألفعل املخألفالسببية اليت تقوم بني نشاط الدولة وبني 
 أن املستفيد من النشاط اخلطر جيب أن يتحمل مسئولية األضرار النامجة موضوعية، وتستند إىل فكرة

  .(1)عن هذا النشاط أو ما يعرف بفكرة الضمان
  

قه القانوين نظرية التعسف يف استعمال احلق كأساس للمسئولية ألفويف ذات السياق، طور 
يتقيد استعماله هلذا احلق بنحو ، يف املسائل املترتبة على ممارسة الشخص الدويل حلقه، حبيث (2)الدولية

  .ال حيدث معه ضرر للغري، أو حيظر معه حتقيق هدف مغاير غري الذي وجد احلق من أجله
  

املسئولية الدولية بني أشخاص  أن تنعقد  هذه األسس العامة يتضح بأا تتطلبمن تتبع
مبا يفيد . دولية ودولةالقانون الدويل، أي بني دولتني، أو بني منظمتني دوليتني، أو بني منظمة 

 النعقادويفترض .  املسئولية بني شخصني دوليني متساويني قي السيادة أمام القانون الدويلانعقاد
املسئولية أن هناك خطأ أو ضرر أو تعسف يف استعمال احلق أحلق ضرراً مادياً أو معنوياً بدولة 

شريعية أو التنفيذية أو أو بأحد رعاياها نتيجة تصرف صادر عن إحدى سلطات الدولة الت
  .القضائية

  
اً، ألفحقيقة، لدى إسقاط أسس املسئولية الدولية العامة التقليدية، اليت مت استعراضها س

على األضرار الصادرة عن الدول االستعمارية جتاه املستعمرات، يتضح بأن هذه األسس قد ال 
  . احلالتني طبيعة املسئولية يفاختالفتصلح للمساءلة على أساسها، حبكم 

  
ففي حني أن املسئولية الدولية وفق املفهوم والقواعد العامة التقليدية هلا تقوم بني 

 القانون الدويل املتساويني يف السيادة، تكون املسئولية الناشئة عن االستعمار بني أشخاص
كما أن .  القانون الدويل من جانب وبني مستعمرة من جانب آخرأشخاصشخص من 
ن االستعمار تنعقد نتيجة عمل غري مشروع مقصود مناطه االستغالل واالستيالء املسئولية ع

                                                 
  . 69رشاد السيد، املرجع السابق، ص. د   (1)
. لشجب استعمال احلقوق بصورة تضر اآلخرين، وكرسا هذه النظرية يف كتاباما" لوران"و " بالنيول"دى ألفقيهني تص   (2)

  .68- 57رشاد السيد، املرجع نفسه، ص. د: أنظر ملزيد من التفاصيل حول هذه النظرية
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املتعمد على موجودات وأمالك املستعمرات واإلغراق يف ختلفها، يف حني أن املسئولية الدولية 
  .تنعقد نتيجة حدوث خطأ أو ضرر أو تعسف يف استعمال احلق

  
 للمساءلة عن أضرار االستعمار على وبناء على ما تقدم كون األسس التقليدية ال تصلح

قه الدويل ألفأساسها، فيمكن البحث يف املفاهيم املطورة ألسس املسئولية الدولية اليت أوجدها 
وتلك اليت ميكن نقلها من . املعاصر، ومناطها العمل غري املشروع كأساس للمسئولية الدولية

 تعد مصدراً من مصادر القانون الدويل، القوانني الداخلية بوصفها تشريعات الدول املتمدنة اليت
  . ومناطها مبدأ أو نظرية اإلثراء بالسبب

  
  

  العمل غري املشروع أساس مسئولية الدول عن ختلف التنمية االقتصادية: أوال 
  

نتيجة لالنتقادات اليت وجهت إىل نظرية اخلطأ كأساس وحيد للمسئولية الدولية، اجته أنصار 
بين أساس آخر ملسئولية الدولة يتفق مع طبيعة القانون الدويل العام، تكون العربة املدرسة الوضعية إىل ت

 للقانون الدويل، حبيث يكون العمل غري املشروع مرادف ألففيه للصفة غري املشروعة للتصرف املخ
رع سوف يتم التعرف على املقصود بالعمل غري ألفويف هذا . )1(لإلخالل بقاعدة قانونية دولية

ع، وتأصيل مسئولية الدول االستعمارية على أساسه عرب استعراض بعض مناذج األعمال غري املشرو
  .تهاألفاملشروعة اليت ارتكبتها السلطات االستعمارية حبق مستعمراا والقواعد الدولية اليت مت خم

 
   املقصود بالعمل الدويل غري املشروع- 1
  

ل عمل غري مشروع ترتكبه الدولة يفرض أصبح من املستقر عمالً يف القانون الدويل أن ك
وهذا ما كرسه مشروع جلنة القانون الدويل، الذي أقرته يف دورا الثالثة واخلمسني . مسئوليتها

                                                 
غري املشروع الذي ميثل عنهم األساس الوحيد من أنصار املدرسة الوضعية اليت تستبعد اخلطأ ائيا وتستبدله مبفهوم العمل    (1)

  : أنظر ذا الشأن". شارل روسو"وألفقيه " باديفان"ملسئولية الدولة ألفقيه 
  .13بن عامر تونسي، املرجع السابق، ص. د: أنظر  -
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كل : "يف املادة األوىل منه، اليت نصت على أن" حول مسئولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً"
  .(1)"تتبع مسئوليتها الدوليةفعل غري مشروع دولياً تقوم به الدولة يس

  
ة الدول اللتزاماا ألفخم: "العمل غري املشروع بأنه" حممد حافظ غامن"يعرف األستاذ الدكتور 

املقررة يف القانون الدويل نتيجة لقيامها بعمل أو امتناع عن عمل ال جييزه القانون الدويل أو يترتب 
ويعترب العمل الدويل . …ص القانون الدويل اآلخرينعليه املساس باحلقوق اليت قررها القانون ألشخا

  .(2)"ة ألحكام القانون الدويل أيا كان مصدر هذه األحكامألفغري مشروع إذا كان يتضمن خم
  

 اللتزامات قانونية دولية، ومبعىن ألفبأنه هو السلوك املخ" ابراهيم العناين"ويعرفه الدكتور 
ن الدويل، أياً كان مصدرها، إتفاق أو عرف أو مبادئ آخر هو خروج على قاعدة من قواعد القانو

العمل " حامد سلطان"ويف نفس السياق، يعرف الدكتور . (3)القانون العامة اليت أقرا األمم املتمدينة
  .(4)ة اللتزام تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدويلألفغري املشروع بأنه كل خم

  
ع من مشروع جلنة القانون الدويل، حول مسئولية وميكن استنباط تعريف للفعل غري املشرو

إذ . الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، حينما حددت عناصر فعل الدولة غري املشروع دولياً
ترتكب الدولة فعالً غري مشروع دولياً إذا كان التصرف : " نصت املادة الثانية من املشروع على أنه 

يشكل خرقاً اللتزام ) ب(نسب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل، و ي) أ: (املتمثل يف عمل أو إغفال
  ."  دويل على الدولة

  

                                                 
عامة لألمم املتحدة ، الدورة تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الثالثة واخلمسني، الوثائق الرمسية للجمعية ال: أنظر   (1)

            .A/56/10امللحق رقم نيويورك، السادية واخلمسون، 
  .42- 41حممد حافظ غامن، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  . 267، ص1975إبراهيم اهلناين، القانون الدويل العام، دار ألفكر العريب، . د: أنظر   (3)
  . 300، صاملرجع السابقالدويل العام،حامد سلطان، القانون . د: أنظر   (4)

ويف هذا الصدد جيدر القول بأن غالبية ألفقه تؤيد هذا التعريف، بغض النظر عن املصدر سواء كان اتفاقياً، أو عرفياً أو أحد   
من النظام األساسي ) 38(ص املادة ـويبدو أن هذه التعريفات ألفقهية اعتمدت على ن. مبادئ القانون العامة اليت أرقتها الدول املتمدنة

ويتفق هذا التعريف مع تقرير املقرر اخلاص للجنة . حملكمة العدل الدويل اليت حددت مصادر القانون الدويل الرئيسية ذه املصادر
خمألفة :  بأنهألفرعية التابعة للجنة القانون الدويل لألمم املتحدة، حول املسئولية الدولية، حيث عرف التقرير العمل الدويل غري املشروع

  : أنظر.من جانب دولة اللتزام قانوين مفروض عليها مبقتضى إحدى قواعد القانون الدويل
  .131مسري فاضل، املرجع السابق، ص.د  -
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ة اللتزام دويل ألف املتقدمة، أن العمل غري املشروع يطلق على كل خماتيتبني من التعريف
  . تفرضه قواعد القانون الدويل، بصرف النظر عن مصدرها

  
 أن -أ: ري مشروع يشترط توافر عنصرين مهاكما يتضح بأنه لكي نكون أمام عمل دويل غ

منسوباً لدولة طبقاً لقواعد القانون الدويل ) سلبياً(أو امتناعا ) إجيابيا(يكون هناك تصرفاً سواء فعالً 
العام، ويندرج كذلك اإلمهال أو الترك وكذلك اإلغفال من جانب الدولة، على حنو يؤدي للمساس 

 هذا التصرف أحد ألف أن خي-ب. يل ألشخاص دولية أخرى باحلقوق اليت قررها القانون الدو
  . )1(االلتزامات الدولية، بصرف النظر عن منشأ هذا االلتزام أو طابعه

  
   تأسيس مسئولية الدول االستعمارية وفق قواعد القانون الدويل - 2

  
نعت عن سياسة الدول االستعمارية جتاه مستعمراا، يتضح بأا قامت بأفعال وامتراجعة ومب

ة التزامات فرضها عليها اتمع الدويل، أدت إىل ألفتصرفات، ومارست سياسة ترك وإمهال، خم
املساس حبقوق أقرها القانون الدويل للمستعمرات، وفيما بعد للدول املتخلفة، اليت يشكل االستعمار 

دول االستعمارية وسوف يتم تبني القواعد اليت تتأسس عليها مسئولية ال. )2(سبب ختلفها األساسي
  :تالياً

  
  التقصري يف إبالغ رسالة احلضارة واملدنية  - أ

  
فقد أخلت الدول االستعمارية بالتزامها بالغرض الذي ادعت أا جاءت لتحققه، واملتمثل 

من عهد عصبة األمم، ) 22(بتبليغ رسالة احلضارة واملدنية إىل الشعوب املتخلفة، طبقاً ألحكام املادة 
لدول االستعمارية وعليه ميكن القول بأن ا .من ميثاق األمم املتحدة) 73(يدها يف املادة اليت مت تأك

                                                 
من مشروع جلنة القانون الدويل،حول مسئولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، اليت تشري ) 12(هذا ما تؤكده املادة    (1)
خترق الدولة التزاماً دولياً مىت كان هذا ألفعل الصادر عنها غري مطابق ملا يتطلبه منها هذا االلتزام، بغض النظر عن :  تنص على أنهإىل أنه

  .منشأ االلتزام أو طابعه
، 1962، كانون ثاين 307، العدد 53سعد ماهر محزة، مفهوم التخلف االقتصادي، جملة مصر املعاصرة، السنة : أنظر   (2)
  .44ص
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واحنرفت بالنتيجة عن اهلدف . قصرت يف بذل العناية الالزمة لتحقيق الغرض الذي جاءت من أجله
   .)1(األساس، مما احلق أضراراً بالشعوب املستعمرة األمر الذي معه تنعقد مسئوليتها التقصريية

  
  االستيالء على األموال واملمتلكات العامة خالفاً لقواعد القانون الدويل التقليدي  - ب
  

فقد قامت السلطات االستعمارية مبصادرة ممتلكات عامة ومباين وأراضي باجلملة يف 
املستعمرات، وقامت بتدمري الكثري منها خالفاً لنصوص القانون الدويل التقليدي اخلاصة بقواعد 

 1907 و1899فقد فرقت لوائح الهاي لسنة . قوق دولة االحتالل يف األراضي احملتلةاحلرب وح
اخلاصة بقواعد احلرب الربية بني األموال العامة العقارية يف األراضي احملتلة وبني األموال العامة 

  . املنقولة
  

من لوائح الهاي لدولة االحتالل مصادرة ) 53(ففي الوقت الذي أجازت فيه املادة 
لغايات ..) وأسلحةمن أموال سائلة ونقدية، وذخائر (االستيالء على األموال العامة املنقولة و

من لوائح الهاي مل جتز ذلك بالنسبة لألموال العامة ) 55(إال أن املادة . االستخدامات احلربية
ذلك تبقى هذه وب.  واستغالهلا واالنتفاع ا وفق قواعد االستغاللبإداراالعقارية، اليت مسحت فقط 

  .     (2)االحتالل لظروف انتفاعهااألموال مملوكة للدولة صاحبة السيادة األصلية وإن توقف 
  

ويتحقق العمل غري املشروع الذي يشكل أساساً ملسئولية الدول االستعمارية مبا قامت به 
تمثل بأعمال  فيه قواعد القانون الدويل السائدة، ويانتهكتالسلطات االستعمارية بعمل إجيايب 

  .املصادرة واالستيالء والتدمري لألموال واملباين واملمتلكات العامة
  
  

                                                 
تنعقد مسئوليتها  ففضالً عن املسئولية اجلنائية املترتبة على الدول االستعمارية اليت أقرا قواعد القانون اجلنائي الدويل   (1)

وسيتم االكتفاء باحلديث عن مسئولية الدول االستعمارية عن األضرار . التقصريية القائمة على العمل غري املشروع مبعناه الواسع املتقدم
  . قتصادية اليت حلقت املستعمرات باعتبار أن البحث يتصل باملسئولية عن وضعية التبعية والتخلف االقتصادياال

  :أنظر ذا اخلصوص   (2)
  .271حميي الدين العشماوي، املرجع السابق، ص -
ن ذكر سنة النشر، ، دار ألفكر اجلامعي، القاهرة، بدو4الشافعي حممد بشري، القانون الدويل العام يف السلم واحلرب، ط -
  .665ص
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فقد تبني لنا فيما تقدم من هذا البحث أن اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر سنت العديد من 
 فقد نزع آالف االستيالء واملصادرة للمباين واملمتلكات واألموال العامةالتشريعات اليت جتيز أعمال 

 هكتار من ألف 957رنسي على قرابة ألفاستوىل املستعمر ، اهلكتارات من األراضي من أصحاا
رنسية، وقد بلغ جمموع األراضي ألف قبيلة، لتصبح ملكاً للدولة 224األراضي كانت ملكاً ألكثر من 

 هكتار، سواء أكانت 3.345.667 قرابة 1930رنسيني عام ألفاململوكة من قبل املعمرين 
 مئات اآلالف من املاشية، ومت حرق قرى ، ومت غصب(1)  زهيدة جداًبأسعارغصب أو بالشراء بال

  . (2)أشجارهابأكملها وحرق غابات وقطع 
  

رنسي لداي اجلزائر بعدم ألف تعهد احلاكم العسكري 1830من عام ) جويليه(ففي متوز 
 على فاستوىلالعام باإلخالل بتعهده من ذات ) سبتمرب(املساس بأمالك اجلزائر، غري أنه عاد يف أيلول 

 صدر أول 1836من عام ) سبتمرب(ويف ايلول . ممتلكات الداي لغايات جتارية للسلطات االستعمارية
 173أوائل املناطق اليت مت استيالء " بوفريك"مرسوم يسمح باالستيالء على األراضي، وكانت منطقة 

مرسوماً يقضي " فاليي" أصدر املارشال 1840ام ويف ع. قطعة منها كل قطعة تقدر بأربعة هكتارات
عام ) ابريل(، تال هذا القرار مرسوم آخر يف نيسان "شرشال"و" البليدة"مبصادرة أراضي يف مناطق 

  .(3)ورية ألراضي من أجل املنفعة العامة إلدارة االستعمارألف يسمح برتع امللكية 1841
  

كان قد "  اجلنرال كلوزال"حلاكم العسكري بأن ا" أمحد هين" وذا الشأن يقول األستاذ 
". فال يوجد لدينا وقت لنقاش قضايا قانونية... جيب أن ُنثَِبت املستعمر على األرض " ذكر بأنه 

ولعل قطاع العقار فيي اجلزائر والنظام االقتصادي للعائلة باجلزائر بالنتيجة كان عرضة للتحطيم 
 والذي مبوجبه أجيز إلدارة االستعمار 1873عام ) جويليه(بالقانون الذي اصدره املستعمر يف متوز 

  .أن تستويل على األراضي، واألنكى من ذلك فرض الضرائب على املواطنيني املفقرين
  

يضاف لذلك حرمان السكان اجلزائريني من تأجري أراضيهم باسعار مرتفعة بل بأسعار زهيدة 
  فرنسة األراضي عرب تسهيل احلصول عليها سواء ويبدو أن اهلدف من هذا القانون كان . للمستعمرين

  
  

                                                 
  .287أندري برنيان وإيف الكوست، اجلزائر بني املاضي واحلاضر، مرجع سابق، ص: أنظر   (1)
  . 287أندري برنيان وإيف الكوست، املرجع نفسه، ص: أنظر   (2)

(3)  Voir: Ahmed Henni, La Colonisation et le sous development en Algerie, Societe 
National d’Edition et de diffusion, No 1057/81, Alger, 1982, P.15. 
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تيالء على أراضي بصفة س اال1877وقد تال ذلك يف عام .بالغصب أو بالشراء بثمن خبس
  .(1) هكتار110جمانية لصاحل ستة وسبعني مستعمراً لكل واحد منهم  

  
واملمتلكات ويف صورة مماثلة، أبدى املستعمر اهلولندي إلندونيسيا تفننه يف غصب األراضي 

فقد بسط سيطرته على مصادر إندونيسيا الطبيعية وثرواا، وجعل قرى بأكملها حتت . يف األرخبيل
  .(2)سيطرة املستوطنني اهلولنديني

  
  رديةألفاالستيالء على امللكيات   -ج
  

خالفاً ملا تقضي به أحكام القانون الدويل التقليدي السائدة من عدم جواز االستيالء أو   
من الئحة الهاي لسنة ) 46/2(ردية أو تدمريها، حسبما نصت عليه املادة ألف امللكيات مصادرة
ردية بنقلها إىل ألف، ارتكبت السلطات االستعمارية جرائم ب ومصادرة عشوائية للملكيات 1907

  .املستوطنني
  

قام يبدو واضحاً من هذه العينات، من مجلة واسعة من حاالت االستعمار اليت ال يتسع امل
 قوامها النهب والسلب وختريب عمديهأفعاال  انتهجت، أن السلطات االستعمارية الستعراضها
ومن جهة ثانية، إغفال وترك وإمهال لتنمية الشعوب وحتضريها، بشكل مقصود، األمر . االقتصاديات

  .الذي يشكل عمال غري مشروع يستوجب املسئولية الدولية
  

 يف حتقيق التنمية الدول الناميةتقدمة قد أخلت بالتزاماا جتاه فبسياساا تلك، تكون الدول امل
فقد سبق أن تبينا بأن مثة صكوك دولية . وختليصها من حالة التخلف اليت تسببت هي أصالً فيها

تقضي بالتزام الدول املتقدمة يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول املتخلفة، ومن بينها ميثاق حقوق 
وكذلك إعالن األمم املتحدة 1974ا االقتصادية الذي أصدرته اجلمعية العامة عام الدول وواجبا ،

  . وذلك حبكم أما صدرا باسم اتمع الدويل.1986اخلاص باحلق يف التنمية لعام 
  

                                                 
(1)         Voir: Ahmed Henni, Ibid, P.26. 

  .517كريدي ديبويودو، املرجع السابق، ص: أنظر   (2)
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، قد أخلت الدول الناميةوبناء عليه، تكون الدول املتقدمة يف إمهاهلا وتركها عن قصد تنمية 
يفرضها القانون الدويل املكتوب، وبالتايل أتت عمالً غري مشروع على النحو الذي مت بالتزاماا اليت 

  .إيضاحه أعاله يوجب مسئوليتها الدولية
  
   بال سبباإلثراءعلى أساس  مسؤولية الدول االستعمارية:ثانيا

   
 ذا احلديث عن مبدأ اإلثراء بال سبب كأساس للمسئولية الدولية، يتطلب بداية تبيان املقصود

املبدأ، مث تأسيس املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية على أساسه من خالل استعراض بعض 
  .الدول النامية الدول املتقدمة على حساب إثراءمظاهر 

  
  اإلثراء بال سبب كأساس عادل للتعويض يف التطبيق الدويل  - 1
  

ملدنية اليت تعترب أن اإلثراء بال سبب  بال سبب أصوهلا من التقنينات ااإلثراءتستمد قاعدة 
وفيما يلي نلقي الضوء على . مصدراً من مصادر االلتزام كالعقد والعمل غري املشروع واإلرادة املنفردة

قاعدة اإلثراء بال سبب بغية اإليضاح حول إمكانية نقل هذه القاعدة للتطبيق الدويل فيما خيص 
  .ديةمسئولية الدول عن ختلف التنمية االقتصا

  
  املقصود مببدأ اإلثراء بال سبب وأركانه   - أ

  
 بال سبب بأنه واقعة مادية يرتب عليها القانون أثراً معيناً يتمثل بالتزام الشخص اإلثراءيعرف 

ويشترط لتطبيق .  به يف حدود افتقار ذلك الغريأثرىاملثري دون سبب مشروع أن يرد للغري قيمة ما 
اقعة مادية يترتب عليها إثراء شخص، وأن يترتب على هذه الواقعة مبدأ اإلثراء بال سبب حدوث و

افتقار شخص آخر يف ذات الوقت ونتيجة لتلك الواقعة، وأن ال يكون هناك مربر مشروع وفقاً 
  .)1(اإلفقارللقانون يسوغ هذا اإلثراء وذلك 

  
  
  

                                                 
  .9والء رفعت مبدأ اإلثراء بال سبب يف القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ، ص. د: أنظر   (1)
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   بال سبب يف مناقشات جلنة القانون الدويلاإلثراءمبدأ   - ب
  

لقانون الدويل إىل مبدأ اإلثراء بال سبب خالل مناقشاا ملواضيع املسئولية تعرضت جلنة ا
جارسيا "ويف جمال املسئولية الدولية كان األستاذ . الدولية والتوارث الدويل وقواعد قانون املعاهدات

ألة  خالل مناقشة مس-ممثل كوبا يف جلنة القانون الدويل للجمعية العامة يف تقريره الرابع " أمادور
 قد قارن بني تأسيس االلتزام بالتعويض على –التعويض عن نزع امللكية من األجنيب للمنفعة العامة 

 احلق املكتسب وبني تأسيسه على االثراء بال سبب، وخلص إىل أن تأسيس االلتزام احترامأساس مبدأ 
رد ألفالدولة و(ومة  ألطراف اخلصواإلنصاف بال سبب يأخذ يف االعتبار عناصر العدالة اإلثراءعلى 
  .(1))األجنيب

  
يف تقريره أمام جلنة " جيمينه دو أريشا"ونفس االجتاه يبدو كان عند ممثل األوروجوي األستاذ 

القانون الدويل للجمعية العامة، حينما خلص يف اية تقريره إىل أن مبدأ اإلثراء بال سبب هو األساس 
  .(2)لة التأميم ألموال األجانبالصاحل لتأسيس االلتزام بدفع التعويض يف حا

  
ويف . جنة يف موضوع التوارث الدويللوقد طرح مبدأ اإلثراء بال سبب أيضاً أمام مناقشات ال

الرافض (3)" حممد جباوي"ممثل فرنسا أمام اللجنة على تقرير االستاذ " روتري"هذا اإلطار، علق األستاذ 
بوصفه أساساً حمتمالً للمسئولية عن التعويض لألجانب لألخذ ذا املبدأ يف إطار التوارث الدويل إال 

الذين نزعت ملكيتهم، بأنه جيدر التعليق على هذا املبدأ أمهية كبريه ويرى أنه ميكن تطبيقه على 
فعنده يطبق املبدأ على الدولة اليت ترتع . األطراف يف حالة التحرير بالنسبة للدول حديثة االستقالل

ذلك يطبق على املستثمرين األجانب أصحاب األموال لسبق إثرائهم بال ملكية أموال األجانب وك
وهذا مأيده مندوب . سبب على حساب اتمع الذي كان واقعاً حتت السيطرة االستعمارية

  .(4)"بارتوس"يوغسالفيا أيضاً أمام اللجنة األستاذ 
  

                                                 
 .3، ص2، الد 1959جارسيا أمادور، مسئولية الدولة، التقرير الرابع، الكتاب السنوي للجنة القانون الدويل، : أنظر   . (1)

جيمينه دو أريشاجا، االلتزام بالتعويض عن تأميم أموال األجانب، تقرير مقدم إىل جلنة القانون الدويل، الكتاب : أنظر   (2)
 .244-237، ص2، الد 1963السنوي للجنة القانون الدويل، 

حممد جباوي، توارث الدول واحلكومات، تقرير مقدم أمام جلنة القانون الدويل، الكتاب السنوي للجنة القانون : أنظر   (3)
 .95، ص2، الد 1969الدويل، 

ين للجنة القانون الدويل، التقرير املوجز وامللخص لإلجتماع احلادي والعشر" بارتوس"و " روتري"أنظر بشأن آراء ألفقهاء    (4)
  . وما بعدها66، ص1، الد 1969الكتاب السنوي للجنة القانون الدويل، 
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  مبدأ اإلثراء بال سبب يف التطبيق القضائي الدويل  -ج
  

أ اإلثراء بال سبب فحسب يف التشريعات الوطنية، بل هو حمل تأييد كثري من مل يستقر مبد
وغريهم كثريون ممن " وراميش جارج" "وجارسيا أمادور" "بن شنج"قهاء يف القانون الدويل أمثال ألف

 التعويض أقل القيمتني، يعتربسبب هو أساس عادل للمطالبة بالتعويض، بوصفه  يعتربون أن اإلثراء بال
 عن قيمة افتقار املفتقر وال اإلثراء اإلثراء أو قيمة االفتقار، مبعىن أن ال يزيد التعويض بوصفه جزاء قيمة

  .(1) املثريإثراءعن قيمة 
  

سبب حمالً له يف التطبيق وخاصة أمام حماكم  ويف إطار القضاء الدويل جيد مبدأ اإلثراء بال
  :(2)ائية الدولية ذا اخلصوص يف امليادين التاليةوقد تركزت السوابق القض. التحكيم واللجان الدولية

  
 . يف جمال التوارث الدويلاإلثراء -
اإلثراء الناجم عن ايار العالقة العقدية بني الطرفني مع زوال السبب الذي كان يستند اليه  -

  .أحد الطرفني للحصول على منفعة من الطرف األخر واالحتفاظ ا
 الدولة باملصادرة أو برتع امللكية دون تعويض على أموال  الناتج عن استيالءاإلثراء    -

 .األجانب املقيمني يف إقليمها
 . الناجم عن أداء خدمات أو بذل نفقات دون وجود عالقة تعاقدية بني األطرافاإلثراء    -
 . اخلاص بنشاط املنظمات الدوليةاإلثراء    -
 .ملستحقة الناجم يف جمال دفع الضرائب والرسوم غري ااإلثراء    -
  

قه الدويل من حتليله لألحكام القضائية اليت أصدرها القضاء الدويل إىل أن ألفوقد خلص 
واستخلص . أعالهاستقرار مبدأ اإلثراء بال سبب كأساس ملسئولية الدول يف احلاالت اليت مت ذكرها 

  :قه أركان اإلثراء كما وجدا احملاكم التحكيمية على النحو التايلألف
  

                                                 
 .185والء رفعت، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
 .218والء رفعت، املرجع السابق، ص: أنظر   (2)
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، ويتحقق إما باإلثراء يف صورة اكتساب مبلغ من النقود )أي إثراء املدعى عليه(ثراء ركن اإل -
 عقار، أو زيادة يف اكتسابينتقل مباشرة من الذمة املالية للمفتقر إىل الذمة املالية للمثري، أو عرب 

 .قيمة األموال نتيجة لفعل املثري، أو اإلثراء بفعل االنتفاع بشيء مملوك للمفتقر
 من اإلنقاص،  ويتمثل بفقدان املفتقر حقاً عينياً أو شخصياً أو )إفتقار املدعي(االفتقار ركن  -

و غري االفتقار مباشراً أهذا احلق أو فوات منفعة على املفتقر كان من حقه احلصول عليها وقد يكون 
 .مباشر، أو مادي أو معنوي

ة اليت تأىب أن يستفيد شخص ركن انعدام سبب اإلثراء، ويقوم هذا الركن على روح العدال -
وقد اعتمدت احملاكم يف . من خسارة آخر إذا مل يكن هلذه اخلسارة أو الكسب سبب مشروع قانوناً

 فإذا. قه أوضح هذا السبب بفكرة العوضألفوإن كان بعض . هذا الركن على فكريت العقد والقانون
 كان العدل فإذاس العدالة املطلقة، والبعض سببه على أسا. السترداده عوضاً فال سبب اإلثراءكان 

 . ينعدم للسبب هنااإلثراء يبقي املثري على إثرائه فان أنيقضي 
  

  الطبيعة القانونية ملبدأ اإلثراء بال سبب  - د
  

. قه والقضاء يف القانون اخلاص على أن مبدأ اإلثراء بال سبب يقوم على أساس العدالةألفيتفق 
 القانون يرتب األثر القانوين وهو أنية وليس عمالً قانونياً، ذلك  بال سب واقعة قانوناإلثراءوعندهم 

 دون اشتراط اإلثراءالتزام املثري برد اإلثراء احلاصل دون سبب على حساب الغري مبجرد حتقق واقعة 
  .)1( غلى ذلك األثراإلرادةاجتاه 

  
ة القانونية لإلثراء بال سبب قه كثرياًً بالبحث يف الطبيعألفقه الدويل، فلم تم غالبية ألفأما لدى 

  .)2(قه ينظر إليه على أنه مصدر من مصادر االلتزامات الدوليةألفذلك أن 
  
  
  

                                                 
  :أنظر ذا الشأن   (1)
  .442-440والء رفعت، املرجع السابق، ص. د -
  .23، ص1961، موجز اصول االلتزامات، القاهرة، سليمان مرقس. د -

  :أنظر ذا اخلصوص  (2)
Schzarwenberger (G),A manuals of international law, 4 edit, London, 1960, P.136.     -  

 .178-167املرجع السابق، ص، "القاعدة الدولية "- اجلزء األول-حممد سامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام. د               _   



 91

  
  
  سبب  تأسيس املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصادية على أساس اإلثراء بال - 2
  

بد ية الدولية الللمسئولية الدولية على أن أطراف املسئول )1(قهألفتتفق التعريفات اليت أوردها 
عل الضار شخص دويل، وأن ألفالدويل، حبيث يكون مرتكب وأن يكونوا من أشخاص القانون 

  . عل ضرر لشخص من أشخاص القانون الدويلألفيترتب على 
  

وعليه تقوم املسئولية الدولية بني أشخاص قانون دويل متساوية من حيث املبدأ يف السيادة أمام 
ة للقانون أو تعسف، ألفيل قد تؤسس هذه املسئولية، حال وقوع انتهاك أو خموبالتا. القانون الدويل

 التعسف يف معلى أحد األسس العامة اليت سبق وأن تناولناها فيما تقدم من البحث سواء اخلطأ أ
  . حتمل املخاطرماستعمال احلق أ

  
 كفاية وصالحية  وقوامها مدى،طرحهاسبق يقودنا هذا احلديث، إىل التذكري باإلشكالية اليت 

أسس املسئولية الدولية بوجه عام ألن تؤسس عليها مسئولية الدول املتقدمة عن حالة التخلف 
االقتصادي والتبعية، ومن قبلها االستعمار بوصفه املربع األول احملدث حلالة التبعية للمستعمر وبالتايل 

ة أن نوع املسئولية هذا خيتلف يكشف التحليل والتدقيق يف أطراف املسئولي. خلق التخلف وجتسيده
  . عن املسئولية الدولية على وجه العموم

  
فنحن أمام حالة انعدام للمساواة يف السيادة بني املستعمر واملستعمرات التابعة له يف ظل حقبة 

فضالً عن أن هناك اختالف يف . االستعمار، خبالف املسئولية الدولية اليت تنعقد بني دول ذات سيادة
إذ جيدر مساءلة الدول املستعمرة عن . ات واالنتهاكات اليت يراد املساءلة عنهاألفعض املخنوعية ب

استغالهلا وبها لثروات الشعوب املستعمرة، فضالً عن إحداثها حالة التبعية وجتسيد التخلف يف 
  . بعد رحيل االستعمارالدول النامية

  

                                                 
  : أنظر ذا الصدد   (1)
  .868حممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق، ص. د  -
  .79الشافعي بشري، املرجع السابق، ص. د   -
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م التوازن بني الدول يف ظل اجليو كما قد يصلح هذا التصور ألن ينسحب على وضعية انعدا
التبعية على منطق اخلطأ والتعسف  التخلف واقتصادية وحالة الال تكافؤ اليت جتعل من تأسيس حالة

 غري أا مل تعش الدول النامية كما أن مثة دول تندرج ضمن خانة .ضرباً من اجلري وراء السراب
ولعل . فهي غارقة يف التخلف االقتصادي وتركيا والربتغال ومع ذلك كإيرانحقبة االستعمار 

كر القانوين أكثر ألفأسس طورها  يفيد توافر مثة الذاكرة القانونية يف التشريعات الوطنيةالرجوع إىل 
  . القانون، على حنو ال يدع جماال للشك يف قيام مسئولية الدولةخمالفةتعبرياً بالنظر لطبيعة ونوعية 

  
ئ القانونية العامة املعترف ا من قبل الدول املتمدينة واليت متثل فمن املستقر والثابت أن املباد

يف جوهرها قواعد العدل واإلنصاف، تعد مصدراً من مصادر القانون الدويل األساسية، على مقتضى 
وعليه فان االجتاه حنو . )1(من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية) 38(من املادة ) ج(قرة ألفنص 

 ومن قبله الدول الناميةداخلي للبحث عن أساس ملسئولية اتمع الدويل عن ختلف التنمية يف القانون ال
عن االستعمار، من شأنه أن يعزز تأسيس املسئولية الدولية عن هذه األفعال، وأن جيد له مربراً 

  .ومستندا
  

ا يف القانون كر القانوين الداخلي نظريات ومبادئ ميكن تطويرها و االستعانة ألففقد أوجد 
الدويل لغرض البحث، طاملا أا يف السياق وتعرب عن أساس أكثر واقعية يف التكييف القانوين ألساس 

فمن بني هذه املبادئ مبدأ اإلثراء بال سبب، حيث أثرت الدول االستعمارية على حساب . املسئولية
 اإلثراء بال سبب أحد املا كان، ولطالدول الناميةاملستعمرات، كما أا ال تزال تثري على حساب 

املبادئ املستقرة يف القوانني املتمدينة بوصفه يعرب عن قاعدة أساسها اإلنصاف والعدل، فباإلمكان نقل 
  .واألمر عملياً مستقر لدى التطبيق القضائي الدول. هذه القاعدة للتطبيق الدويل

  
حممد "  الدويل األستاذ الدكتور قهاء الذين نادوا بنقل هذا املبدأ إىل القانونألفومن بني 
  . )3(الذي أكد على هذا النهج " قيه ولفانج فريد مانألف ، وكذلك (2)"طلعت الغنيمي

  
قرية ألفحقيقة احلال أن الواقع يفيد وجود عالقة غري متكافئة بني الدول املتقدمة وبني الدول 

على حساب املستعمرات اليت خرجت املتخلفة، نامجة أساساً عن إثراء الدول االستعمارية دون سبب 

                                                 
  .600، ص1938سامي جنينة، القانون الدويل العام، الطبعة الثانية، . د: أنظر   )1(

  .510، صحممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق. د: أنظر   (2)
  .90أنظر راي ألفقيه ولفانج يف مؤلف الدكتور والؤ رفعت، اإلثراء بال سبب يف القانون الدويل العام، املرحع السابق، ص   (3)
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مفقرة بعد عقود من االستعمار، خالفاً للمواثيق الدولية وخاصة عهد العصبة يف مادته الثانية 
. والعشرين واليت تفيد قدوم الدول االستعمارية من أجل تقدمي العمران ورسالة احلضارة للشعوب

 استغالل يف أمعنتا حتقيقها بل أا  أا مل تلتزم بذل العناية املفترض بالفعلوالذي حصل 
  .املستعمرات واالستيالء على ثرواا

  
 ملساءلة الدول املتقدمة عن إثرائها كأساسوعليه فباإلمكان األخذ بقاعدة اإلثراء بال سبب 

على حساب املستعمرات خاصة وأن نوع املسئولية يف هذه احلالة هو من نوع خاص قائم على أساس 
. ملساواة دولياً العالقة ليسوا على قدم اأطراف للدول املتخلفة املفقرة عمداً طاملا أن افواإلنصالعدالة 

، حيث يرون أنه ال جيوز أن يكون االحتالل )1(أيضاقه الغريب والعريب ألفثلة من وهذا ما يؤيده 
  . سلطات االحتالل على حساب شعب أو حكومة األراضي احملتلةالغتناءاحلريب سبباً 

  
اخلاص ) 52/78(  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم استذكار خيدرا الصدد، وذ  

) 2(بتنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة يف دورا الثانية واخلمسون، يف البند 
 مظهر، مبا يف ذلك أو شكل بأي االستعمار استمرارمنه والذي تؤكد فيه اجلمعية العامة على أن 

االستغالل االقتصادي، أمر يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن 
 يف إشارة واضحة إىل أن إثراء الدول املتقدمة واملتمثل )2(منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

  . الدوليةواإلعالنات املواثيق خيالفباالستغالل االقتصادي أم 
  

س السياق كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد أوردت هذا املفهوم صراحة يف ويف نف  
 اخلاص بأنشطة املصاحل األجنبية االقتصادية وغريها اليت تعرقل تنفيذ إعالن (3))43/29(قرارها رقم 

منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة يف ناميبيا ويف سائر األقاليم الواقعة حتت السيطرة 
أن على مجيع احلكومات اليت مل تتخذ بعد تدابري تشريعية أو " إذ طالبت اجلمعية العامة . الستعماريةا

                                                 
  :أنظر ذا اخلصوص   (1)

-  William W. Bishop, International Law, Cases and Materials, 1954, P.611. 
-  Philip C.Jessup, A. Belliger, Occupant’s Power over Property, A.J.I.L, vol 38, 1944,P.457. 

، الوثيقة 1997، ديسمرب 23الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم : أنظر   (2)
  .)A/52/23/I-VII(رقم 

، الوثيقة رقم 1988، نوفمرب 23الدورة الثالثة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، : أنظر   (3)
)A/43/23(  . رقــم  ، الوثيقة1992 الصـادر يف نوفمرب 47/15وعلى ذات املفهوم جرى قــرار اجلمعية العامة رقــم
)A/47/23/P.III(.  
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 ويديرها ميلكهاإدارية أو غريها إلاء ما يوجد يف األقاليم املستعمرة، وخاصة يف إفريقيا، من مشاريع 
  ".  األقاليم أن تفعل ذلك خاضعة لواليتها وتلحق أضراراً مبصاحل تلكاعتباريةرعاياها أو هيئات 

  
مجيع األنشطة االقتصادية األجنبية يف ناميبيا غري مشروعة مبقتضى " القرار بأن وأضاف  

 أن املصاحل االقتصادية األجنبية مسئولة عن دفع تعويض عادل إىل احلكومة واعتربتالقانون الدويل، 
 اجلمعية العامة قد طالبت جملس األمم بأن"  القرار وأضاف، " الشرعية املقبلة يف ناميبيا املستقلة

 عن الثروات اليت اإلحصائيةاملتحدة لناميبيا بأن يواصل اختاذ اخلطوات الضرورية جلمع املعلومات 
  ".تستخرج بصورة غري مشروعة لتقدير حجم التعويضات اليت ستستحق لناميبيا بعد نيلها استقالهلا

  
   الطبيعيةالدول الناميةموارد  الدول املتقدمة تثري على حساب ثروات و - 3

  
تطالع التاريخ أن الدول االستعمارية جرت على اإلثراء على وبنظرة حنو املاضي، يفيد اس

حساب املستعمرات، بل أن الدول املتقدمة، يف ظل منظومة العالقات االقتصادية الدولية احلالية، ال 
  .الدول الناميةتزال تثري على حساب 

  
واضحة من استغالل هذه تبدو  االستعمارية على حساب املستعمرات مظاهر إثراء الدولف

رنسي املوارد ألفالدول للثروات الطبيعية للمستعمرات، فعلى سبيل املثال ال احلصر، استغل االستعمار 
الطبيعية اجلزائرية لصاحله خالل حقبة االستعمار، حيث صدر كميات هائلة من خامات املعادن إىل 

، صدر املستعمر خامات جزائرية إىل 1954اء أجري قبل ثورة نوفمرب عام اخلارج، ففي إحص
 ب املستعمر ثروات اجلزائر 1958ويف إحصاء لعام .  مليار فرنك فرنسي154اخلارج مبا قيمته 

 600 طن من احلديد، وألف 300حم، وألف طن من ألف 300وأثرى على حسابه، فأنتج لصاحله 
  .(1)وسفات، وغريهاألف طن من ألف

  

                                                 
  .274حميي الدين العشماوي، املرجع السابق، ص. د  - (1)

 استغالل 1961رنسي كذلك على حساب املغرب، واستغله استغاللً فاحشاً ، إذ تفيد إحصاءات عام أثر املستعمر ألف  
 ماليني طن، وقرابة نصف مليون طن من ألفحم 7شركات رأمسالية فرنسية وأجنبية حمتكرة لكميات من ألفوسفات تقدر حبوايل 

  : أنظر.احلجري، وغريها من املعادن
  .191ع السابق، صمساعدي عمار، املرج  -     (2)
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فقد . وتبدو كذلك مظاهر اإلثراء واضحة يف آثار عمليات استيطان املستعمر يف املستعمرات
، (2) أخصب األراضي الزراعية اجلزائريةالفرنسيونرنسية واملستوطنون ألفمتلكت الشركات الرأمسالية 

تايل تبيت ، الذي فرضه املستعمر لتمليك املهاجرين، وبال1851نيسان /  إبريل 26مبوجب قانون 
من هنا يبدو إثراء . 1930 مليون هكتار يف عام 2.4عملية االستيطان اليت وصلت إىل قرابة 

املستعمر واضحاً، إذ أنه وطن مهاجرين من طرفه فيها، وقدم هلم أخصب األراضي على طبق من 
  .)1(فضة ليستغلوها لصاحله بالدرجة األوىل

  
الحي له خاصية ألفرنسي ألفن االستعمار بأ" أمحد هين"ويف هذا الصدد يرى األستاذ 

، إال أنه من جهة أخرى أدى إىل )اإلنتاجحجم (متناقضة، فمن جهة رغم إدعاء أنه أدى إىل التنمية 
 لصاحله على اإلنتاجإفقار البالد على أساس موضوعي، فقد استعمل االستعمار التقنيات وعالقات 

  .)2( االقتصادي وبالنتيجة أدى إىل التخلفاحتياجاتهحنو لىب 
  

لسطينية احملتلة اليت ألفولعل املثال ذاته ينطبق على واقع استغالل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
  .(3)لسطيينألفيستغلها لصاحله، فيثري ا على حساب الشعب 

  
ويف امليدان التجاري، أثرت الدول االستعمارية على حساب مستعمراا حيث كانت تسيطر 

رنسية، على سبيل املثال، ألففنتيجة الحتكار  الشركات . قومات جتارة مستعمرااعلى مقدرات وم
لقطاع النقل البحري والربي خالل استعمارها للجزائر، وفق قوانني أصدرا هلذه الغاية، استطاع 

  .   (4)املستعمر أن يسيطر على هذين القطاعني وبالتايل استغالل العوائد منهما
  

                                                 
 

 قراراً 1890ومن بني األمثلة كذلك على إثراء املستعمر على حساب املستعمرات، ففي تونس أصدرت فرنسا يف عام    (1)
 استولت على أراضي 1898ويف عام .  هكتار من أخصب األراضي الزراعية1.16يقضي بضم األراضي والغابات واألحراش مبقدار 

  :  أنظر.كتار مليون ه4األوقاف مبقدار 
  .243 ص املرجع السابق،،زاهر رياض  -

(2)   Voir: Ahmed Henni, Op.cit,P.6. 
قدر تقرير اهليئة العامة لالستعالمات ألفلسطينية قيمة األضرار اليت أصابت القطاع الزراعي النامجة فقط عن إعادة احتالل    (3)

 مليون دوالر أمريكي، استغلها االحتالل 24.5ني خبسائر تقدر بأكثر من قرية بيت حانون ألفلسطينية الذي استمر ملدة تقارب أسبوع
  : أنظر.ليثري ا على حساب الغري

  .1تقرير اهليئة العامة لالستعالمات ألفلسطينية، املرجع السابق، ص  -
  .54حيىي بوعزيز، املرجع السابق، ص: أنظر   (4)
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 مدى إثراء الدول االستعمارية على حساب املستعمرات، وما تبع ذلك من هنا يتضح جبالء
من حالة من التبعية والتخلف حبكم حتطيم اهلياكل الزراعية والصناعية والتجارية، وختريب 

 بعد استقالهلا اقتصادها منهكاً، فطفقت تصلح بدالً من أن الدول الناميةحيث تسلمت . االقتصاديات
  .تسري إىل األمام

 
   الثاين رعفال

  قيق التنمية  بااللتزام بتحاإلخاللاملسئولية الدولية على أساس 
  

إذا ما نظر للتنمية على أا الوجه املشرق املرغـوب بـه، وأن التخلـف خالفهـا غـري                   
 أو حتـويراً    ا، بـل وحرمانـاً منـه       الشعوب انتقاصاً لتنمية يشكالن  التخلف والتبعية   أن  و. احملبب
هنا يثور يف الذهن تساؤل يتعلـق مبـدى أحقيـة البلـدان املتخلفـة                .حوال يف أغلب األ   املفهومه

يف التنمية والتخلص من التخلف، وتأسيس هذا احلـق إذا مـا ثبـت لكـي يكـون باإلمكـان                    
االنطالق من هذه الثابتة، واملطالبة مبسئولية البلدان املتقدمة عـن حالـة التخلـف والتبعيـة الـيت                  

  .تعيشها البلدان املتخلفة
  
 مـا تـضمنته املواثيـق واإلعالنـات        النظـر يف   لعل اإلجابة على هذا التساؤل تـستلزم      و

الذي يكفل للـشعوب التنميـة حبريـة وبـدون          والقرارات ذات الصلة، واليت جسدت هذا احلق،        
وهـذا مـا سـيتم اسـتبانته        .هذا احلق املكرس املغاير للتخلـف االقتـصادي       من  ضغوط حترمها   

  :تالياً
  

   تكرسه املواثيق واإلعالنات الدولية جلميع األمم على السواءالتنمية حق -أوال
  

 اخلاص باحلق يف التنميـة، التنميـة بأـا عمليـة            1986عرف إعالن األمم املتحدة لعام      
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تـستهدف التحـسني املـستمر لرفاهيـة الـسكان               

 النـشطة واحلـرة واهلادفـة يف التنميـة ويف           بأسرهم واألفراد مجيعهم على أسـاس مـشاركتهم       
  .)1(التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها

  

                                                 
.1986، نيويورك، )41( التنمية، منشورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة إعالن األمم املتحدة اخلاص باحلق يف :أنظر      )1(
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اجلهـود  مجلـة   :  بأـا  "غسان بـدر الـدين    " عرفها األستاذ الدكتور     قه،ألفوعلى صعيد   
املنظمة اليت تبذل وفق ختطيط مرسوم للتنسيق بـني اإلمكانيـات البـشرية واملاديـة املتاحـة يف                  

رديـة،  ألف، بقصد حتقيق مـستويات أعلـى للـدخل القـومي، والـدخول              وسط اجتماعي معني  
ومستويات أعلى للمعيشة واحلياة االجتماعية يف نواحيها املختلفة لتحقيـق مـستوى أعلـى مـن                

االقتـصادية    التنمية عملية كلية شاملة متس اتمـع يف مجيـع جوانبـه            عدوت. الرفاهية االجتماعية 
  .(1)واالجتماعية والسياسية

  
  

حتقيق التنمية التزام مل تفرضه فقط النـصوص الدوليـة، بـل هـو التـزام عـام                  ويشكل  
. تفرضه القواعد العامة للمسئولية الدولية تمـع دويل سـليم تـسوده العدالـة وروح املـسئولية                

 يبدو جبـالء ارتـسام وتأصـل أحقيـة الـشعوب            ،فمن مراجعة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
   .رص بني األمم بل كذلك بني األفرادألفمنظور ليس فقط تكافؤ كافة يف التنمية من 

  
  مواثيق دوليةواردة يف  جذور احلق يف التنمية -ثانيا

  

ورد التأكيد على احلق يف التنمية والتخلص مـن حالـة التخلـف، وتـشجيع التعـاون                  
  : يف مواثيق دولية من بينهاالدول الناميةالدويل على تنمية 

  

   حلق يف التنمية يف ميثاق األمم املتحدةاإلشارة إىل ا   -1
  

إذ يبـدو ذلـك     . كان احلديث عن احلق يف التنمية مـستبقاً يف ميثـاق األمـم املتحـدة              
 الدوليـة   كالتجبالء حينما تناول امليثاق املسائل املتصلة بتحقيق التعاون الـدويل يف حـل املـش              

تـشجيع احتـرام حقـوق اإلنـسان        ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي أو اإلنساين ويف تعزيز و        
  .األساسية

  
ـ  يف املــادة األوىل مـن امليث        ذلـك  دــرع الدويل قد قص   ـ فواضحاً أن املش   اق ــ

منه، الـيت تـضمنت تعهـد الـدول األعـضاء بـأن تقـوم منفـردة                 ) 56( و) 55(واملادتني  
ـ                   ع ومشتركة مبا جيب عليها من عمل بغية تشجيع حتقيق مـستوى أعلـى مـن املعيـشة، والتمت

 وتيـسري احللـول للمـشاكل       ي،الكامل والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتمـاع       
                                                 

    .79غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص. د:       أنظـر(1)
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وأن يـشيع   . الدولية واالقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل ا وتعزيـز التعلـيم والثقافـة            
يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية بـال متييـز بـسبب اجلـنس أو اللغـة أو                    

  . الدين
  

   يف التنميةالدول النامية ميثاق حقوق الدول وواجباا االقتصادية يكرس حق   -2
  

استكماال ملقاصد األمم املتحدة يف إمناء العالقات الوديـة بـني الـدول وحتقيـق التعـاون        
ورغبـة منـها    . الدويل من أجل حل املشكالت الدولية يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي            

وتعجيل النمو االقتصادي للبلدان الناميـة بغـرض تـضييق اهلـوة            . يع البلدان بلوغ رخاء يعم مج   
االقتصادية بني البلدان املتخلفة والبلدان املتقدمة النمو، أعلنت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة                
ميثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادية، الذي أقر بقرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة رقـم                 

3281(ا التاسعة والعشرين يف دور(.  
  

أسست اجلمعية العامة يف ديباجة امليثاق قرارهـا علـى مـضامني تقـوم علـى احلاجـة                  
إلنشاء نظام اقتصادي واجتمـاعي عـادل ومنـصف، حيقـق عالقـات دوليـة اكثـر رشـاداً               

  .وأنصافاً، ويعزز االستقالل االقتصادي للبلدان النامية
  

نـه تأكيـدات علـى التعـاون الـدويل يف جمـال             تضمن امليثاق يف أكثر من موقع يف مت       
من امليثـاق الـنص صـراحة علـى أن          ) 17(فقد تضمنت املادة    . التنمية، وكوا مسئولية اجلميع   

التعاون الدويل من أجل اإلمناء هو اهلدف املشترك والواجب العـام لكـل الـدول وينبغـي علـى       
 لتعجيـل إمنائهـا االقتـصادي        يـد العـون إىل البلـدان الناميـة يف جهودهـا            دكل دولة أن مت   
  .واالجتماعي

  
بغية حتقيق التنمية وإيصاهلا كحق للـدول املتخلفـة، ورد يف امليثـاق نـصوصاً تفـصيلية                 
تفيد ضرورة االلتزام بتحقيق التنمية وتعجيلها، وتضييق اهلوة االقتـصادية بـني البلـدان املتخلفـة                

  . والبلدان املتقدمة النمو
  

                                                 
  .1974، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، 29، الدورة 328قرار اجلمعية العامة رقم : أنظر   (1)
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م مجيـع الـدول مـسئولية التعـاون يف ميـادين االقتـصاد              فقد تصمن امليثـاق التـزا     
ـ واالجتماع والثقافة والعلم والتكنولوجيـا للنـهوض بالتقـدم العلمـي خاص            ة يف البلـدان    ــ

وأن للدول مجيعاً احلق ،بوصفها متساوية، يف أن تـشارك يف وضـع القـرارات علـى                 . (1)النامية
  . (2)واملالية والنقديةالصعيد الدويل حلل املشاكل العاملية االقتصادية 

  
ويبدو أن االلتزام بتحقيق التنمية ترجم كذلك بواجب كل الـدول يف مـد يـد العـون                  
لتوسيع التجارة الدولية وحتريرهـا بـصورة دائمـة، بغيـة حتـسني رفاهيـة مجيـع الـشعوب                   

  .(3)ومستويات معيشتها وخاصة شعوب البلدان النامية
  

هذه الغاية، ينبغـي علـى البلـدان املتقدمـة النمـو            كما أفاد امليثاق صراحة بأنه لتحقيق       
معاملة البلدان النامية معاملة تفـضيلية معممـة، دون متييـز ودون معاملـة باملثـل يف جمـاالت                   

وينـسحب احلـال كـذلك بالنـسبة        . التعاون االقتصادي الدويل الذي يكون ذلك فيه مستطاعاً       
تعمل البلـدان املتقدمـة يف تـسيريها لعالقاـا          لتطبيق نظام األفضليات التعريفية املعممة، على أن        

ثر الـسليب علـى إمنـاء االقتـصاديات القوميـة           أل تتحاشى التدابري ذات ا    علىاالقتصادية الدولية   
  . (4)للبلدان النامية

  
وعلى حنو واضح، أورد امليثاق التزاماً على مجيع الـدول بوصـفه حقـاً يف ذات الوقـت،                  

صل العنصري والتمييـز العنـصري واالسـتعمار اجلديـد          ألفعمار و منفردة وجمتمعة، بإزالة االست   
وكافة أشكال العدوان األجنيب واالحتالل والعواقب االقتـصادية واالجتماعيـة النامجـة عنـها،              

  .(5)باعتبار ذلك شرطاً الزماً لإلمناء
  

ونص امليثاق صراحة على أن الدول اليت متـارس هـذه الـسياسات مـسئولة اقتـصادياً                 
بلدان واألقاليم والشعوب املتضررة عن إعادة األمور إىل نـصاا والتعـويض الكامـل عـن                أمام ال 

                                                 
  .من امليثاق) 13(دة ونص املا)  9(نص املادة : أنظر   (1)
  .من امليثاق) 10(نص املادة : أنظر   (2)
  .من امليثاق) 14(نص املادة :  أنظر   (3)
  .من امليثاق) 19(ونص املادة ) 18(نص املادة :  أنظر   (4)
  .من امليثاق) 16(نص املادة : أنظر   (5)
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استغالل واسترتاف وإعطاب املوارد الطبيعية ومجيع املـوارد األخـرى لتلـك البلـدان واألقـاليم                
  .والشعوب

دمي املــساعدة لتلــك البلــدان واألقــاليم ـ وأن علــى مجيــع الــدول واجــب تقــ
  . (1)والشعوب
  

ن امليثاق مثلما ألقى املسئولية على الـدول املتقدمـة النمـو للتعـاون يف املـساعدة                 غري أ 
 كـأي دولـة، بوصـفها مـسئولة     الدول الناميـة ، إال أنه خاطب كذلك  الدول النامية على تنمية   

وعليـه جعـل لكـل دولـة احلـق          . عن النهوض باإلمناء االقتصادي واالجتماعي والثقايف لشعبها      
  .(2)ار وسائل وأهداف إمنائهاواملسؤولية يف اختي

  
ويف هذا اإلطار رغم أن امليثاق بدا واضحاً يف إقـرار حـق البلـدان املتخلفـة يف التنميـة              

 ضـغوط الـدول     امتـصاص ويبدو أن مرد ذلك لرغبة الدول املتقدمـة         .  بقي أدراج الزمن   هغري أن 
  . صادي دويل جديدالنامية يف تلك املرحلة اليت ترمجت يف هذا امليثاق املؤطر لنظام اقت

  
   احلق يف التنمية تكفله اإلعالنات الدولية-الثاًث

  
من بني الصكوك الدولية األكثر صراحة يف النص على حـق الـدول والـشعوب وعلـى                 

وهـذا مـا سـيتم      . وجه اخلصوص املتخلفة يف التنمية، ما ورد يف اإلعالنات الدولية واإلقليميـة           
  :تناوله تالياً
  

حدة بإقامة نظام اقتـصادي دويل جديـد يـشكل إطـارا حلـق الـدول                عالن األمم املت  إ -1
  .تعويضها عن ختلفهاوالنامية يف التنمية 

  
 عـام    أول اثر الزيادة احلادة يف أسعار النفط اليت هـزت العـامل بعـد حـرب تـشرين                 
تكاثفـت جهـود دول     . ، وما تال ذلك من تضخم كبري، رافقـه أزمـة غذائيـة حـادة              1973

فقعدت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة         . طالبة بتغيري النظام االقتصادي القائم    عدم االحنياز للم  

                                                 
  .من امليثاق) 16(نص املادة : أنظر   (1)

  . امليثاقمن) 7(نص املادة :  أنظر   (2)



 101

 خصصتها للمـشاكل االقتـصادية، وعلـى وجـه          1974دورة استثنائية يف شهر نيسان من عام        
  .اخلصوص للمواد اخلام والتنمية

  
هـواري  "وقد جاء عقد هذه الدورة بناء على طلب مـن الـرئيس اجلزائـري الراحـل                  
وانتهت الـدورة بـإقرار إعـالن إقامـة نظـام           . ، رئيس مؤمتر دول عدم االحنياز آنذاك      " بومدين

 على وجه االستعجال مبين علـى قواعـد اإلنـصاف وعلـى تـساوي               (1)اقتصادي دويل جديد  
الدول يف السيادة وترابطها واشـتراكها يف املـصاحل وتعاوـا بـصرف النظـر عـن نظمهـا                   

  . االقتصادية واالجتماعية
  

و واضحة عبارات اإلعالن يف التأكيد على أن النظـام االقتـصادي الـدويل اجلديـد                وتبد
،الذي سن آنذاك، جيدر أن يؤسس على مبـادئ تـساوي الـدول يف الـسيادة وحـق مجيـع                    

  . الشعوب يف تقرير املصري وعدم جواز حتقيق املكاسب اإلقليمية بالقوة
  

لـدويل بتوسـيع التعـاون مبـا يكفـل          كما يقوم النظام على تعاون مجيع أعضاء اتمع ا        
وإشراك مجيع البلدان، على قـدم املـساواة، اشـتراكاً فعـاالً يف             . روق السائدة يف العامل   ألفإزالة  

حل مجيع مشاكل العامل االقتصادية ملا فيـه املـصلحة املـشتركة جلميـع البلـدان مـع مراعـاة                  
  .ضرورة تعجيل إمناء مجيع البلدان النامية

  
مقدراً لإلعالن أن يكون متقدماً، حيـث أشـار إىل حـق كـل بلـد يف                 ويبدو أنه كان    

األخذ بالنظام االقتصادي واالجتماعي الذي يراه اكثر مالئمـة إلمنائـه وعـدم التعـرض نتيجـة                 
فضالً عن متتع كل بلـد يف الـسيادة الدائمـة علـى مـوارده الطبيعيـة وعلـى         .  متييز إىللذلك  

  .أنشطته االقتصادية
  

أنه نص على حق مجيع الـدول واألقـاليم والـشعوب الواقعـة حتـت               ويسجل لإلعالن   
صل العنـصري يف رد مواردهـا األخـرى إليهـا           ألفاالحتالل األجنيب أو السيطرة االستعمارية أو       

  .واحلصول على تعويض كامل عن استقالهلا واسترتافها وإحلاق الضرر ا
  

                                                 
نص اإلعالن ضمن البيان اخلتامي للدورة االستثنائية السادسة لألمم املتحدة، منشورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة :  أنظر   (1)

  .1974، نيويورك، 
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ول املتخلفـة واعترافـاً مـن       حقيقة إن نظرة متفحصة لإلعالن تفيد أنه شكل نصراً للـد          
 كمـا يقـول الـدكتور      –رغـم أن هـذا النـصر        . الدول املتقدمة مبسئوليتها جتاه هذه الـدول      

 سـوى يف    الـدول الناميـة   بقي حرباً على ورق، حيـث مل تفلـح          إال أنه    –" غسان بدر الدين  "
  .)1(تطوير هذا اإلعالن إىل حوار بني الشمال واجلنوب

  
   اخلاص باحلق يف التنمية1986لعام إعالن األمم املتحدة   -2

  
 ، مبوجـب قـرار    (2) اخلـاص بـاحلق يف التنميـة       1986ألمم املتحدة لعام    اإعالن  اعتمد  

ــدة رق   ــم املتح ــة لألم ــة العام ـــاجلمعي ــؤرخ يف 41/128م ـ ــانون أول4 امل /  ك
جاء هذا اإلعالن حصيلة جهـود مـضنية ومـداوالت دوليـة مطولـة عنيـت                .1986ديسمرب

 على العموم، اليت بدأ الترويج لفكرا بـإعالن فيالدلفيـا ملـؤمتر العمـل الـدويل              حبقوق اإلنسان 
، الـذي أقـر بوحـدة       1948، ومن مث باإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان لعـام            1944لعام  

حقوق اإلنسان جبملتها، وكذا باإلعالن حـول التقـدم والنمـاء يف امليـدان االجتمـاعي لعـام                  
جمموعيت حقـوق اإلنـسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية            والذي شدد على ترابط      1969

  .واالجتماعية
  

ويف أوائل السبعينيات برز مفهوم احلق يف التنمية كحـق مـن حقـوق اإلنـسان بذاتـه                  
بني مجلة هذه احلقوق، وطوال العقد السابع مـن القـرن املاضـي قـام اتمـع الـدويل ممـثال                     

ومية ببحث خمتلف جوانـب احلـق يف التنميـة ليـصار            باهليئات والوكاالت احلكومية وغري احلك    
بالنتيجة إىل وضع امللف يف يد جلنة حقوق اإلنسان اليت عاجلت احلـق باعتبـاره كـال ال يتجـزأ                    
عن حقوق اإلنسان األخرى، وباحملصلة جنحت اجلمعيـة العامـة يف إخـراج مـشروع إعـالن                 

  .1986احلق يف التنمية إىل النور يف ديسمرب 
  

عشر مواد تسبقها مقدمـة طويلـة تـشكل األسـس           ا اإلعالن، الذي يتضمن     ويندرج هذ 
يف إطار التوجهـات املعاصـرة لتـشريعات حقـوق اإلنـسان،            ،  والبواعث اليت اعتمدها اإلعالن   

   .وخاصة فيما يتعلق بالشؤون االقتصادية واالجتماعية
  

                                                 
  .105غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
  .من البحث) 2( يف امللحق رقم انص اإلعالن مرفق: أنظر   (2)
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لبعيـد، يف   وقد اتضحت هذه الروح يف تكريس التنمية، وإقـصاء التخلـف إىل الـوراء ا              
جبالء عن رغبـة اتمـع الـدويل يف إخـراج احلـق يف التنميـة                فقد أفصحت   . مقدمة اإلعالن 

لألمم واألفراد على حد سواء إىل النور، جرياً على ما تضمنته مقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم                   
  .املتحدة املتصلة بتحقيق التعاون الدويل يف حل املشكالت الدولية ذات الطابع االقتصادي

  
تعزيـز وتـشجيع احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              وكذلك من باب    

بـأن التنميـة عمليـة اقتـصادية تـستهدف التحـسني            منطلق التسليم   ومن  . للجميع دون متييز  
املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد مجيعهم على أسـاس مـشاركتهم النـشطة واحلـرة يف                

  .لنامجة عنهاالتنمية والتوزيع العادل للفوائد ا
  

تتضمن مقدمة اإلعالن تعريفاً ملفهوم التنميـة باعتبارهـا عمليـة اقتـصادية واجتماعيـة               
وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف التحـسني املـستمر لرفاهيـة الـسكان بأسـرهم واألفـراد                
مجيعهم، على أساس مشاركتهم النـشطة واحلـرة واهلادفـة يف التنميـة، ويف التوزيـع العـادل                  

  .  النامجة عنهاللفوائد
  
فهـو  . تكفلت املقدمة بالتعريف بأوصاف احلق يف التنمية كما تراهـا األمـم املتحـدة             و

حق غري قابل للتصرف، أي أنه ال ميكن التنـازل عنـه أو احلرمـان منـه، وحـىت يف احلـاالت                      
كمـا أنـه يـرتبط بـاحلقوق        . االستثنائية فان هذا احلق جيب أن يراعى ملا له من أمهيـة خاصـة             

فهـو ينـدرج ضـمن أحـدث        . نسانية األخرى، كما هو احلال بالنسبة للحق يف تقرير املصري         اإل
  .جماميع احلقوق املعترف ا عاملياً

  
. عرفت املادة األوىل من اإلعالن جوانب احلـق يف التنميـة وبينـت مـضمونه عمومـاً                

مـن حقـوق    فكما ورد يف املقدمة كذلك، شددت هذه املادة  على أن احلـق يف التنميـة حـق                   
كمـا  . اإلنسان، وذلك بغية الربط بني أحكام حقـوق اإلنـسان العامـة وبـني حـق التنميـة                 

وربطت هذه املادة بني هـذا احلـق وحـق تقريـر            . اعتربت املادة أن هذا احلق غري قابل للتصرف       
  . املصري واحلق يف السيادة على املوارد الطبيعية للدول

  
ه أن املـسئولية عـن التنميـة يتحملـها البـشر مجيعـاً،       واعترب اإلعالن يف املادة الثانية من   

فهم يتقامسون هذه املسئولية بشكل متناسب وتكاملي، وقـد نبـهت هـذه املـادة إىل ضـرورة                  
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ومل تكتـف هـذه املـادة باعتبـار أن          . وجود نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية      
د حقـوق للـدول بـل هـي واجبـات           وضع السياسات اخلاصة بالتنمية والربامج املتعلقة جمـر       

  .عليها، وصوالً للتحسني املستمر ورفاه مجيع السكان ومجيع األفراد
  

يتبني على حنو واضح البعد الدويل يف إنفاذ احلق يف التنمية يف املـادة الثالثـة منـه، ذلـك                    
أن عملية التنمية تتطلب نشاطاً للدولة ال على املستوى الداخلي فحـسب، بـل علـى مـستوى                  

يئـة الظـروف املناسـبة                 . تمع الدويل ا فالدولة حبسب اإلعالن مـسئولة بـشكل عـام عـن
لالنطالق بعملية التنمية، وتبدو حدود املـسئولية حمـددة يف إطـار احتـرام وتعزيـز العالقـات                  
الودية وقواعد القانون الدويل، ال سيما ما ورد يف امليثاق ـذا الـشأن، بـشكل يهيـئ أرضـية                    

  .مناسبة للتنمية
  

وبذات السياق، يوجب اإلعالن، يف مادتـه الرابعـة، علـى الـدول أن تـضع مبـادئ                  
وقواعد التنمية املقررة موضع التطبيق، ومن ضمنها االلتـزام بالتعـاون مـع الـدول األخـرى،                 

فـضالً عـن    . وذلك عن طريق صياغة تلك القواعد واملبادئ علـى شـكل سياسـات إمنائيـة              
لدول تعاوناً مثمراً لتكملة جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ خططهـا              يف تعاون ا   الدول النامية حاجة  

  . التنموي وتعزيز عملية التنمية عموماً
  

، الـدول الناميـة   الواضح من هذا النص أنه يعكس عمق آثـار التخلـف الـذي حلـق                
رق الشاسع بني مـستويات تلـك الـدول والـدول           ألفبصرف النظر عن مستوياا، كما نوه إىل        

  . مواملتقدمة الن
  

بغية إعمال احلق يف التنمية، تكفلت املادة اخلامسة من اإلعـالن بتبيـان العالقـة الوثيقـة                 
بني تعزيز حقوق اإلنسان وتصفية خملفات االستعمار والـسياسات الدوليـة االنتهاكيـة، وبـني               

إذ طالبت املادة اخلامسة من اإلعـالن باختـاذ خطـوات حازمـة للقـضاء               . إنفاذ احلق يف التنمية   
لى االنتهاكات اليت جرَّت إليها السياسات الرافضة لتطبيق حـق تقريـر املـصري مبـا يف ذلـك                   ع
  .صل العنصريألف
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يبدو واضحاً أن أمهية هذا النص ال تقتصر على كونـه أفـاد اعتـراف اجلمعيـة العامـة                   
لألمم املتحدة خبلفيات وأسس وأسباب التخلف يف الدول النامية، بـل أنـه أشـار إىل مـسئولية                  

   .الدول اليت كانت تنتهج ،أو ما زالت، سياسات عدوانية انتهاكية
  

 أو ـب الثـروات      ،صل العنـصري أو التمييـز العنـصري       ألفسواء يف جمال    ويبدو ذلك   
خاصـة  . الطبيعية وحرمان الدول من ممارسة حقها الطبيعي يف السيادة علـى ثرواـا ومواردهـا              

تصادي ومـن ختريـب للـهياكل االقتـصادية للـدول           فيما تركته من شروخ خطرية يف البناء االق       
عتـراف مبـصادر أساسـية حلـاالت انتـهاك          الاإلعـالن ا   وبصورة أخرى، يتـضمن      .املتخلفة

  .صارخة وواسعة النطاق ويف مقدمتها االستعمار واالستعمار اجلديد
  

 واملتأمل لتاريخ الشعوب ليجد أن هذه املـصادر كانـت موجـودة يف تـاريخ الـدول                 
ـ                   املتقدمة  ة غري أا اندثرت، لتفتح اال أمام تنميتها، يف حني أا ال تـزال هـذه املـصادر قائم

بالنسبة للدول املتخلفة، وعليه فالدول الـيت كانـت وراء هـذا التخلـف ومـصادره عليهـا أن           
  .)1(تسهم يف معاجلته

  
 ومل يغفل اإلعالن عن التأكيد علـى العالقـة الوثيقـة بـني التنميـة واحتـرام حقـوق                  

بـني  وعلـى العالقـة الوثيقـة       . )2(اإلنسان، بوصفها حق من مجلة جماميع حقوق اإلنسان احلديثة        
وكذا احلال بالنسبة ألمهيـة العامـل الـوطين ودوره يف عمليـة التنميـة،          . )3(التنمية السلم الدويل  

  .)4(إذ يتوجب على الدول اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلعمال احلق يف التنمية
  

  ن ريو بشأن البيئة والتنميةإعال  -3
  

صدر إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية عن مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة                  
وقـد  . )5(1992 حزيـران    14-3ترة مـا بـني      ألفالذي عقد يف ريو دي جانريو بالربازيل يف         

                                                 
هذا ما أكدته املادة اخلامسة من اإلعالن اليت ألزمت الدول بأن تتخذ خطوات حازمة للقضاء على االنتهاكات الواسعة    (1)

  .والصارخة حلقوق اإلنسان
  .من اإلعالن) 6(نص املادة :  أنظر  (2)
  .من اإلعالن) 7(نص املادة :  أنظر  (3)
  .من اإلعالن) 8(نص املادة :  أنظر  (4)
  .623الترمجة العربية لإلعالن يف مؤلف الدكتور رميون حداد، املرجع السابق، صأنظر    (5)
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 يف التنميـة بوصـفه      ومت يف هذا اإلعالن تنـاول احلـق       . تركز بالدرجة األوىل على اجلانب البيئي     
حقاً جيدر إعماله على حنو يكفـل الوفـاء بـشكل منـصف باالحتياجـات اإلمنائيـة والبيئيـة                   

  .(1)لألجيال احلالية واملقبلة
  

تضمن املبدأ الثاين عشر من اإلعالن التزام الـدول يف أن تتعـاون علـى تـشجيع قيـام                   
والتنميـة املـستدامة يف مجيـع       نظام اقتصادي دويل داعم ومنفتح يؤدي إىل النمـو االقتـصادي            

كمـا مل يغفـل     . يف صورة واضحة تكشف عن التزام اتمع الـدويل بتحقيـق التنميـة            . البلدان
البند السادس من اإلعالن عن منح نوع من األولوية اخلاصة حلالـة البلـدان الناميـة واحتياجاـا                  

  .اليت وصفها باخلاصة، وال سيما اقل البلدان منواً
  

  ثالرع الثألف
  غري قابل للتصرفاالقتصادية حق التنمية 

  
اتضح مما تقـدم، أن احلـق يف التنميـة مكـرس يف املواثيـق واإلعالنـات والقـرارات                   

وبغيـة وضـوح الـصورة يف شـأن         . وتبني أن التنمية حق لألفراد والشعوب على السواء       . الدولية
ـ                افه، ومـا إذا كـان      هذا احلق سوف يتم يف هذا املطلب التعرف على حقيقة هـذا احلـق وأوص

  .ينطبق عليه ما ينطبق على حقوق اإلنسان عامة من أحكام
  
  التنمية حق من حقوق اإلنسان: أوالً

  
، ينـدرج احلـق يف       (2) اخلـاص بالتنميـة    1986 األمم املتحدة لعـام      من منظور إعالن  

بلـة  التنمية، باعتباره حق جلميع الشعوب دون متييز وبوصفه حق من حقـوق اإلنـسان غـري القا                
للتصرف، يف إطار التزام عام وأصويل يقع على عاتق الـدول مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة                   

  .بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز
  

                                                 
  .من منت اإلعالن) 3(نص املبدأ رقم : أنظر   (1)

  . مت االنطالق يف احلديث من اإلعالن بوصفه أكثر ختصصية يف احلديث عن مضمون احلق يف التنمية وصلته حبقوق اإلنسان    (2)
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فقد تناولـت املـادة األوىل منـه التأكيـد          . د هذا املضمون يف مقدمة اإلعالن ويف متنه       ور
 احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غـري قابـل للتـصرف، ومبوجبـه حيـق كـل                    على أن 

إنسان بل جلميع الشعوب املشاركة واإلسـهام يف حتقيـق التنميـة االقتـصادية، والتمتـع ـذه                  
  .التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً

  
 يتـضح أن مـشرع اإلعـالن نظـر إىل احلـق يف التنميـة                ،بةومبعىن ال جمال فيه للموار    

بوصفه حق مجاعي جلميع األمم دون متييز وليس للفرد فقـط، الـذي البـد وأن يكـون حمـوره                    
قـري، ومل يـضع يف ذهنـه أن مييـز           ألفواملشارك فيه، فلم يفرق النص بني اتمع الغين واتمـع           

نه حتدث بلغـة واحـدة ختاطـب مجيـع األمـم،            يف التنمية بني دول الشمال ودول اجلنوب، وكأ       
  .مجيع الدول، ليصل إىل املثل السامية الواردة يف مقدمة اإلعالن

  
وقد تعزز مركز احلق يف التنميـة كحـق أساسـي مـن حقـوق اإلنـسان اجلماعيـة،                   
وبكونه يتصل ويرتبط برباط وثيق جبملة ومنظومة حقـوق اإلنـسان املتكاملـة، بفعـل حـسم                 

ه، إثر توافق اآلراء حـول إعـالن وبرنـامج فيينـا لعـام              ـ الذي كان يدور حول    النقاش واجلدال 
 اللذين أعادا التأكيد على أن هذا احلق يعد حقاً عاملياً غـري قابـل للتـصرف وجـزءا ال                    1993

  .)1(يتجزأ من حقوق اإلنسان  األساسية
  

 يف  اجلدير بالذكر أن العالقة بـني قـضايا حقـوق اإلنـسان والتنميـة جتـد جـذورها                 
الـيت  " التحـرر مـن العـوز     " اإلشارة الواردة يف اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان يف عبـارة           

تضمنتها الديباجة، كما توجد أصول العالقة يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 
، ويتضح ذلك من الـربط بـني تقـدم حقـوق اإلنـسان وسياسـات                )2(واالجتماعية والثقافية 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنفيـذ بـرامج التعـاون االقتـصادي             احلكومات لتعزيز 
  .)3(والتكنولوجي الدولية

  

                                                 
، يف دراسة أعدها عن احلالة الراهنة للتقدم احملرز يف تنفيذ عمل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنميةفريق التقرير : أنظر   (1)

  . 4، ص1999، األمم املتحدة، جنيف أيلول 56احلق يف التنمية، منشورات جلنة حقوق اإلنسان، الدورة 
  . منه) 2(ألفقرة ) 6(فضال عن مقدمة اإلعالن، املادة : أنظر   (2)
  .من اإلعالن) 2(ألفقرة ) 9(، واملادة )2(ألفقرة ) 6(يتضح هذا الربط جبالء يف املادة   (3)
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 إىل مـا تتـضمنه، ـذا الـشأن،          ة اإلعـالن  وقد اتضح هذا التصميم كذلك عرب إشـار       
الصكوك اخلاصة بإـاء االسـتعمار، ومنـع التمييـز، واحتـرام حقـوق اإلنـسان وحرياتـه                  

لعالقات الودية والتعاون فيما بـني الـدول، واحلـق يف تقريـر املـصري للـشعوب                 األساسية، وا 
  .(1)وحقها يف السعي إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبرية

  
ويف هذا الصدد، ويف إطار ارتباط احلق يف التنمية بـاحلقوق اإلنـسانية األساسـية، اعتـرب                 

 اإلعمال التام حلق الـشعوب يف تقريـر مـصريها وللحـق يف              اإلعالن أن هذا احلق ينطوي على     
  .ممارسة  الدولة للسيادة على ثرواا ومواردها الطبيعية

  
وهذا يستدرجنا لالستشهاد بـإعالن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة اخلـاص مبـنح                 

 املـؤرخ يف    1154االستقالل للبلدان والشعوب املـستعمرة الـصادر مبوجـب قرارهـا رقـم              
، حيث أن هذان احلقان لصيقان، فـال يتـصور تنميـة لـشعب حتـت نـري             1960ن أول   كانو

  .االستعمار، حيث التنمية مهددة، فالبد ملباشرة احلق يف التنمية إعمال احلق يف تقرير املصري
  

قد دعم بكافـة مؤسـساته الرمسيـة واألهليـة          كان   اتمع الدويل    ويذكر ذا الشأن أن   
 وحقوق اإلنسان، وقد بدا هذا الـدعم يف عـدد مـن املـؤمترات العامليـة                 قضية الربط بني التنمية   

املـؤمتر العـاملي حلقـوق      :  اإلعالن، ومن أهـم هـذه املـؤمترات        إقرار تاريخ   1986منذ عام   
، ومـؤمتر   1994، مـؤمتر الـسكان والتنميـة يف القـاهرة عـام             1993اإلنسان يف فيينا عام     

  .1995التنمية االجتماعية يف كوبنهاجن عام 
  
 الذي قدمـه، إىل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة،             يتضح من التقرير  ويف هذا اإلطار،     

 ، أن عمليـة التنميـة     ، املعين بـاحلق يف التنميـة      (2)" آرجون سانغوبتا "بري املستقل املعين السيد     اخل
ميـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات        جل الإعماتشكل حبد ذاا    بوصفها حق من حقوق اإلنسان،      

  . اسيةاألس
  

                                                 
  .من اإلعالن) 6(راجع املادة    (1)

، املقدم طي مذكرة أعدها األمني العام لألمم تقرير اخلبري املستقل السيد آرجون ك سانغوبتا، املعين باحلق يف التنمية: أنظر    (2)
  .11، ص2000معية العامة، منشورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ، الدورة اخلامسة واخلمسون،نيويورك، آب املتحدة إىل اجل
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 وحريـة املـشاركة   ،تتصل اتصاال وثيقاً بأداء احلقـوق املدنيـة والـسياسية       فعملية التنمية   
 والتمتع مبزايا التنمية يف كافة اـاالت الـيت ال ميكـن إعماهلـا دون                ،يف عمليات اختاذ القرارات   

  .أداء للحقوق املدنية والسياسية
  

ـ              . دالـة االجتماعيـة   عساواة وال عالوة على أن مفهـوم التنميـة متجـذر يف مبـادئ امل
 ،حركة حقوق اإلنسان مبجملها قائمة على مبادئ املساواة يف املعاملة بـني كافـة أفـراد البـشر                 ف

احلركـة الراميـة إىل صـياغة احلـق يف          فضالً عن أن    .  واملطالبة بإقامة العدل   ،رصألفوالتكافؤ يف   
  .(1)باملساواةالتنمية كانت بداية بوازع إقامة نظام اقتصادي دويل يتسم 

  
جتدر اإلشارة هنا إىل أنه يبدو جبالء مدى االرتباط بني احلـق يف التنميـة ومجلـة جمـاميع                   

من هنا يقتضي إقرار احلق يف التنميـة وإعمالـه، بوصـفه حـق غـري                . حقوق اإلنسان األخرى  
قابل للتصرف من حقوق اإلنسان، وتوفري نصيباً مـن املـوارد الوطنيـة والدوليـة لـدعم هـذا                   

  .وبالتايل إلزام الدول، بل اتمع الدويل، بإعمال هذا احلق. حلقا
  

  يتحمل مجيع البشر املسئولية عن التنمية فردياً ومجاعياً: ثانياً
  

وفقاً ملا هو مستقر يف إطار القواعد العامة للقانون الـدويل يقـع علـى عـاتق الـدول،                   
الحتـرام واملراعـاة العـامليني حلقـوق        كالتزام عام، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، واجب تعزيز ا        

ورد هـذا املفهـوم يف عـدة مواضـع يف           فقـد   . اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز     
  .(2)امليثاق سواء بشكل مباشر أم غري مباشر

  
تعهد الدول األعـضاء بـأن تقـوم منفـردة          أحكام امليثاق،   تضمنت  على وجه التحديد،    

ل بغية تشجيع حتقيق مـستوى أعلـى مـن املعيـشة، والتمتـع              ومشتركة مبا جيب عليها من عم     

                                                 
  .13تقرير اخلبري آرجون سانغوبتا، املرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
وهي تصدر هذا اإلعالن ورد هذا املضمون يف ديباجة اإلعالن اخلاص باحلق يف التنمية، إذ تقول الديباجة أن اجلمعية العامة    (2)
تضع يف اعتبارها االلتزام الواقع على الدول مبوجب امليثاق بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية " 

القومي أو األصل , للجميع دون متييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء ا
  " .االجتماعي أو امللكية أو املولد أو غري ذلك من األوضاع
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وتيـسري احللـول للمـشاكل      . الكامل والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتمـاعي       
 .، مبا يفيد أن هذه املسئولية مجاعيةالدولية واالقتصادية واالجتماعية

  
يقـة التـرابط والتالصـق      رع السابق من هذا البحث، مـن حق       ألفيف  نه  وعلى حنو ما مت تبي    

ميكـن القـول بـأن احلـق يف التنميـة           . العضوي بني حقوق اإلنسان ومن بينها احلق يف التنمية        
 علـى  الـدول الناميـة   مسئولية مشتركة ومجاعية، أي تقع علـى الـدول املتقدمـة و         هوللجميع  
 سنده فقـط مـن الـصكوك الدوليـة الـيت تناولـت حقـوق               هذا اللزوم    ال يستمد . (1)السواء

اإلنسان وعلى رأسها امليثاق األممي، بل كذلك من صراحة اإلعـالن اخلـاص بـاحلق يف التنميـة                  
  .قرة الثانية من املادة الثانية منهألفيف 

  
، إىل أن   "آرجـون سـانغوبتا   "املعين بـاحلق يف التنميـة الـسيد         اخلبري املستقل   يشري تقرير   

لناميـة علـى حنـو مـا هـو حمـدد يف             أصحاب احلق يف التنمية هم شعوب وأفراد يف البلـدان ا          
 وسـائر أعـضاء     ،اإلعالن، إال أن الواجب ملقى باألساس على عاتق الـدول واتمـع الـدويل             

  .(2)اتمع املدين الوطين والدويل
  

الـدول، أمـا    ملقـاة علـى      بأن املسئولية عن تنفيذ احلق يف التنمية          اخلبري املستقل  ويضيف
 يقع على عاتق اتمـع الـدويل واجـب التعـاون مـن أجـل                وبالتايل. املستفيدون فهم األفراد  

  .(3)متكني الدول األطراف من أداء تلك االلتزامات
  

يبدو أن واجب اتمع الدويل يف التعاون يف تنفيـذ احلـق يف التنميـة واجـب مطلـق،                   
ويتحتم توافق اآلراء حول إطار التعاون الدويل من شـأنه متكـني الـدول األطـراف، مبـساعدة                  

  . اتمع املدين، من إعمال احلق يف التنمية جلميع شعوب البلدان الناميةمن
  

                                                 
للسالم وجهة النظر السائدة فيما خيص احلقوق بأا مستحقات تستلزم " نوبل"احلائزة على جائزة " آمارتيا سني" تصف    (1)

وعليه يرى املقرر اخلاص .أو التمكني من أدائهواجبات متبادلة، والتسليم حبق من احلقوق يقتضي تعيني من عليه واجب اداء ذلك احلق 
بأن ميلك حقاً يعين أنه ميلك املطالبة بشيء له قيمة من غريه أو من املؤسسات أو الدولة أو اتمع الدويل ومجيعهم عليه االلتزام بتوفري 

  : أنظر .تلك احلاجة ذات القيمة أو املساعدة على توفريها
  .3صاملرجع السابق، ، "آرجون سانغوبتا"السيد املستقل تقرير اخلبري   -

  .13املرجع السابق، ص، "آرجون سانغوبتا"السيد املستقل تقرير اخلبري :  أنظر   (2)
  .13، صاملرجع نفسه، "آرجون سانغوبتا"السيد املستقل  تقرير اخلبري : أنظر   (3)
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 وقد قدم املقرر اخلاص مقترحاً يتضمن تعاقداً دوليـاً للمـسئولية الدوليـة املتبادلـة بـني                 
  .(1)راف واتمع الدويلـاألط

  
 1972يف ذات السياق، تضمن ميثـاق حقـوق الـدول وواجباـا االقتـصادية لعـام        

ولـوحظ فيمـا تقـدم كـذلك أن         تحقيق التنمية وإيصاهلا للدول املتخلفة،      لك التزام الدول ب   كذ
ضـرورة االلتـزام بتحقيـق التنميـة وتعجيلـها،          أفادت  فصيلية  نصوص امليثاق تضمنت أحكاماً ت    

   . (2)البلدان املتقدمة النموبني وتضييق اهلوة االقتصادية بني البلدان املتخلفة و
  

 إطار احلديث عن مسئولية الدول كافة عـن حتقيـق التنميـة وإعماهلـا،                اجلدير ذكره، يف  
، وهـي    رئيسية يف يئة األوضاع الوطنية والدولية إلعمـال احلـق يف التنميـة              الدول سئوليةأن م 

  .مهيأة إلعمال احلق يف التنميةهي  وبالنتيجة .مكملة لدور األفراد
  

ة الظروف، وقد بـدا ذلـك واضـحا يف أكثـر            فالدول ملتزمة باختاذ التدابري الالزمة لتهيئ     
 سواء بـااللتزام بوضـع سياسـات إمنائيـة وطنيـة             اخلاص باحلق يف التنمية،    من موقع يف اإلعالن   

 بـالتزام الـدول باختـاذ التـدابري الالزمـة            أم بوصفه حق وواجب يف ذات الوقـت،      ،  (3)مالئمة
 سـبيل التنميـة والناشـئة عـن عـدم            العقبات اليت تعترض   بإزالةأم  ،  (4)إلعمال احلق يف التنمية   

  .(5)مراعاة احلقوق املدنية والسياسية فضال عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

  
 

                                                 
  . 17جع نفسه، املر، "آرجون سانغوبتا"السيد املستقل تقرير اخلبري :          أنظر(1)
تصمن امليثاق التزام مجيع الدول مسئولية التعاون يف ميادين االقتصاد واالجتماع والثقافة والعلم والتكنولوجيا للنهوض    (2)

وأن للدول مجيعاً احلق ،بوصفها متساوية، يف أن تشارك يف وضع القرارات على الصعيد الدويل . بالتقدم العلمي خاصة يف البلدان النامية
   . حلل املشاكل العاملية االقتصادية واملالية والنقدية

  
  .من اإلعالن) 3(ألفقرة ) 2( املادة : أنظر   (3)
  .من اإلعالن) 8(املادة :  أنظر   (4)
  .من اإلعالن) 6(املادة :  أنظر   (5)
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  املطلب الثاين
  تكييف مسئولية الدول عن ختلف التنمية االقتصادية والتعويض عنها

  
ية يف البلدان املتخلفة، ومت بعد أن مت تبيان أساس املسئولية الدولية عن ختلف التنمية االقتصاد

. مالحظة أنه ميكن تأسيس املسئولية على العمل غري املشروع وكذا على أساس اإلثراء بال سبب
ل جبرب ثملى حتقق املسئولية الدولية واملتوبالتايل قيام املسئولية الدولية فالبد من تناول األثر املترتب ع

  . الضرر وإصالحه
  

نتيجة جيدر التعرف على طبيعة املسئولية عن ختلف التنمية االقتصادية  إىل هذه الاالنتقالوقبل 
 تتحمل كذلك جانباً من املسئولية عن ختلف الدول النامية كانت إذامن خالل تكييفها، وكذلك ما 

  :ني التاليرعنيلفاا سيتم معاجلته يف وهذا م. التنمية فيها
  
  ة عن التخلف االقتصاديرئيسية للدول املتقدمسئولية الامل:  ألول ارعلفا
  .سؤولية املشتركة للدول املتخلفة عن التخلف االقتصاديامل:    الثاينرعلفا

  
   األولرعلفا

  املسؤولية الرئيسية للدول املتقدمة عن التخلف االقتصادي
  

، إىل مسئولية قانونية ومسئولية الوطنيةتنقسم املسئولية على وجه العموم، وفق التشريعات 
وتنقسم املسئولية املدنية إىل . رع عن املسئولية القانونية املسئولية اجلنائية واملسئولية املدنيةويتف. أدبية

مسئولية عقدية ومسئولية تقصريية، ويندرج يف إطار املسئولية التقصريية العمل غري املشروع الذي 
  . )1(خالفاً للقانون

  
لدولية عن ختلف التنمية االقتصادية، ويف هذا املطلب سوف يتم التعرف على طبيعة املسئولية ا

 إلقاءوما إذا كانت تقصريية حبكم كوا تقوم على العمل غري املشروع كأساس ممكن هلا؟ وكذلك 
  .لف التنمية االقتصاديةالضوء على إمكانية مساءلة الدول املتقدمة جنائياً عن خت

  

                                                 
  .741األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فيي القانون املدين، ص: أنظر   (1)



 113

  
  ة تقصريية االقتصادي التنميةمسئولية الدول املتقدمة عن التخلف: أوال

  
تبني فيما تقدم من هذا البحث تعريف املقصود بالعمل غري املشروع يف القانون الدويل، واتضح 

وقد .  تفرضه قواعد القانون الدويل بصرف النظر عن مصدرهااللتزام خمالفةبأنه يطلق على كل 
 عن األفعال غري أكدت على ذلك املادة الثانية من مشروع جلنة القانون الدويل حول مسئولية الدول

ترتكب الدولة فعالً غري مشروع دولياً إذا كان التصرف : "املشروعة دولياً، اليت نصت على أن 
يشكل خرقاً اللتزام ) ب(ينسب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل، و ) أ: (املتمثل يف عمل أو إغفال 

  ".دويل على الدولة
  

 هلا يف موضع التطرققه اليت سبق ألفاليت وضعها واضح من هذا التعريف وغريه من التعريفات، 
 أو باالمتناعأو تصرف ) إجيايب(سابق من البحث، أن العمل غري املشروع قد يكون تصرفاً فعلياً 

  ).سليب(اإلغفال أو اإلمهال 
  

، تطرقنا فيما تقدم إىل الدول الناميةويف إطار مسئولية الدول املتقدمة عن التنمية االقتصادية يف 
 فيها انتهكتلة من األفعال العمدية اليت قامت ا الدول االستعمارية خالل حقبة االستعمار، مج

 حىت بعد تأثريهقواعد القانون الدويل السائدة فأحدثت ختلفاً يف األقاليم حتت االحتالل ال زالت تعاين 
مري األموال العامة ومن بني هذه األعمال غري املشروعة االستيالء على املمتلكات، وتد. استقالهلا

وليس املقام يتسع لتكرار ما .  على الثروات واملوارد الطبيعيةواالستيالءومصادرة األموال اخلاصة، 
سبق ذكره من أفعال غري مشروعة سبق إدراجها يف املبحث السابق حيث مت تأسيس املسئولية عن 

  .ختلف التنمية على أساس العمل غري املشروع
  

 والتقصري يف واإلمهال االمتناعمل غري املشروع إجيابيا، قد يكون سلبياً عرب ومثلما قد يكون الع
وينطبق احلال على تقصري الدول املتقدمة يف بذل العناية . بذل العناية اليت يتطلبها القانون الدويل

 ادعت ففي املاضي غري البعيد، يف ظل احلقبة االستعمارية،. الدول الناميةالالزمة لتحقيق التنمية يف 
الدول االستعمارية أا جاءت إلقامة العمران وإبالغ رسالة احلضارة واملدنية لألقاليم حتت االستعمار، 

من عهد عصبة األمم، واليت تأكدت ) 22(إعماالً ألحكام القانون الدويل التقليدي وخاصة املادة 
  . من ميثاق األمم املتحدة) 73(باملادة 
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ارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بتنفيذ إعالن األمم وهذا ما أكدته العديد من قر
. املتحدة اخلاص باستقالل البلدان والشعوب املستعمرة يف األقاليم الواقعة حتت السيطرة االستعمارية

 ".... 1992نوفمرب عام / تشرين ثاين16 املؤرخ يف 47/15فقد جاء يف قرار اجلمعية العامة رقم 
العامة من جديد على االلتزام الرمسي الذي يقع على عاتق الدول القائمة باإلدارة، تؤكد اجلمعية 

مبوجب ميثاق األمم املتحدة، بتشجيع التقدم السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتعليمي لسكان 
األقاليم الواقعة حتت إدارا، وحبماية املوارد البشرية والطبيعية لتكل األقاليم من ضروب 

 .)1(..."اللاالستغ
 

 تشرين 22الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ) 43/29(كما جاء يف القرار رقم 
 تدابري فعالة اختاذإن اجلمعية العامة حتث الدول املعنية القائمة باإلدارة على  "... 1988نوفمرب /الثاين

مواردها الطبيعية ويف السيطرة  املستعمرة يف األقاليملصون وضمان احلق غري القابل للتصرف لشعوب 
وتطلب إىل الدول القائمة باإلدارة اختاذ مجيع . على تنميتها يف املستقبل ومواصلة هذه السيطرة

  .)2(...."اخلطوات الالزمة حلماية حقوق امللكية لشعوب تلك األقاليم

 تفحص واقع احلال يفيد بأن هذه الدول، ليس فقط إرتكبت أعماالً غري مشروعة بنهب
واالستيالء على ممتلكات وأموال االقاليم املستعمرة وتدمريها، فأخلت بالتزامها املقرر قانوناً باحملافظة 
. على هذه املمتلكات، بل أا قصرت يف واجبها يف متدين هذه االقاليم وإيصال رسالة احلضارة إليها

األمر الذي يعين إحنرافها . بكما أا قصرت يف بذل العناية الالزمة لتحقيق غرض حتضري هذه الشعو
  . عن الغرض الذي قدمت من أجله

وعليه خرج االستعمار من هذه املستعمرات مقصراً يف واجبه يف متدينها تاركاً وراءه ختلفاً 
وتبعية، وبىن وهياكل اقتصادية مشوهة ومفككة، فهو مل يسلبها خرياا بل أنه تركها بدون مستقبل 

من هنا جيدر القول بأن مسئولية االستعمار مسئولية تقصريية . فات التخلفلتبين وترمم ما خلفه من آ
  .قائمة على افخالل بالتزاماته اليت يفرضها القانون الدويل

  
  
  

                                                 
، الدورة السابعة واألربعون، الوثائق 1992نوفمرب /  تشرين ثاين16الصادر يف ) 47/15(قرار اجلمعية العامة رقم : أنظر   (1)

 ).A/RES/47/15(الوثيقة رقم . ، ، األمم املتحدة، نيويورك1993فرباير /الرمسية للجمعية العامة، شباط
، الدورة الثالثة واألربعون، الوثائق 1988نوفمرب / تشرين ثاين22 الصادر يف) 43/29(قرار اجلمعية العامة رقم " أنظر   (2)

 ).A/43/23(، األمم ملتحدة، نيويورك، الوثيقة رقم 1988الرمسية للجمعية العامة، نوفمرب 
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  إمكانية مساءلة الدول عن ختلف التنمية االقتصادية جنائياً:ثانيا 
  

ح عرب ميالد حمكمة تكللت اجلهود الدولية حنو إجناز مدونة قضاء جنائي دويل مكتوب بالنجا
 حمكمة بإنشاء نظامها األساسي من قبل املؤمتر الدبلوماسي للمفوضني السامني اعتمدجنائية دولية، 

 سنداً للمادة 2001جوان / ، وبدأ نفاذها يف حزيران1998جويليه / متوز17جنائية دولية بتاريخ 
  . منها126

  
إنشاء : ة وثالثة عشر باباً تتوزع بني نظامها األساسي املعروف بنظام روما من ديباجألفويت

احملكمة، واالختصاص واملقبولية والقانون الواجب التطبيق، واملبادئ العامة للقانون اجلنائي، وتكوين 
 وإعادة النظر، والتعاون واالستئنافاحملكمة وإدارا، والتحقيق واملقاضاة، واحملاكمة، والعقوبات، 

  .نفيذ، مجعية الدول األطراف، مث التمويل، وأخرياً األحكام اخلتاميةالدويل واملساعدة القضائية، والت
  

فقد كانت األمم املتحدة يف . ويأيت هذا اجلهد الضخم بعد معاناة طويلة من احملاوالت اجلادة
 قد طلبت من جلنة القانون الدويل دراسة إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، غري أنه مل 1948عام 

مث توالت احملاوالت إلجياد حماكم . ة النور نظراً لعوامل تتصل بالتوازنات الدوليةكرألفيكتب هلذه 
) Ad hoc tribunal(جنائية دولية غري أا بقيت خاصة جبرائم وأحوال وفترات ومناطق معينة 

كمحكميت طوكيو ونورمربغ حملاكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية، وكذلك احملكمتني اللتني مت 
  .ا يف ايات القرن العشرين حملاكمة جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة وروانداإنشاؤمه

  
 استقرارغري أن هذه احملكمة، وإن كانت إجناز عظيم بوصفها آلية قضائية جنائية دولية تفيد 

زاوية وإرساء قانون جنائي دويل وبالتايل إخراج فكرة املسئولية اجلنائية الدولية إىل النور، غري أا من 
 النوعي الواسع الذي يشمل جرائم اإلبادة اختصاصهافبالرغم من .  تبقى قاصرةاالختصاصنطاق 

 من النظام 8، 6،7، 5املواد (اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان 
ن يرتكبون ، إال أنه تعاين حمدودية االختصاص فقط على األشخاص الطبيعيني الذي)األساسي للمحكمة
، أي أا ال ختتص (1)) من النظام األساسي للمحكمة26، 25/1، 1املواد (جرائم دون الدول 

  .مبقاضاة الدول

                                                 
 يكون للمحكمة إختصاص على األشخاص الطبيعيني عمالً -1: "من النظام االساسي للمحكمة على أنه) 25(تنص املادة    (1)
الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف إختصاص احملكمة يكون مسئوالً عنها بصفته ألفردية وعرضة للعقاب -2. ذا النظام االساسي 
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فوفقاً للنظام األساسي للمحكمة ال يسري إختصاص . كما أن إختصاص احملكمة حمدود زمنياً

 مستقبلي فقط، إذ ال اختصاصهاأي أن . احملكمة على اجلرائم اليت ارتكبت قبل سريان معاهدا
مل تكن  يسري اختصاصها على اجلرائم اليت ارتكبت قبل انضمام الدولة الطرف للنظام األساسي ما

من النظام األساسي تقبل معه ) 12(من املادة ) 3(قرة ألفالدولة املعنية قد أصدرت إعالناً مبوجب 
  .إختصاص احملكمة يف قضية مدار حبث أي أا قائمة وقت اإلعالن

  
وهذا يعين أن احملكمة ال ختتص بالنسبة للجرائم اليت ارتكبتها الدول االستعمارية حبق 

  -  هذه الدولمسئويل واملقصود هنا –غري أا تصلح ملساءلة الدول االستعمارية احلديثة . مستعمراا
ه جرمية ضد  استيطاين إحاليل ترتكب معالحتاللكما هو احلال بالنسبة إلسرائيل اليت ختضع فلسطني 

، حيث تقوم يف إطار، هجوم واسع )من النظام األساسي للمحكمة) 7(على مقتضى املادة (اإلنسانية 
لسطيين من ألفالنطاق ممنهج ضد السكان املدنيني وعن علم وقصد، جبملة من األفعال ضد الشعب 

 والفصللعرقي والديين،  اواالضطهاد للقانون الدويل، املخالفالقتل العمد، واإلبادة، والسجن : بينها
  .العنصري، وأعمال التعذيب

  
 املؤرخة التفاقياتلسطيين عرب انتهاكها اجلسيم ألفكما أا ترتكب جرائم حرب حبق الشعب 

 الالانسانية، التدمري واملعاملة، ومن بني هذه االنتهاكات القتل العمد، التعذيب 1949أوت /يف آب
كما أا ترتكب جرائم تنتهك . ء عليها دون مربر او ضرورةالواسع النطاق باملمتلكات واالستيال

قرة ب من النظام ألف 8على مقتضى املادة (فيها القوانني واألعراف السارية يف املنازعات املسلحة 
كما هو احلال بالنسبة لتعمد شن هجوم يرتب خسائر يف األرواح وأضرار مدنية ) األساسي للمحكمة

 املمتلكات وتدمري قصف املدن والقرى واملباين، فضالً عن ب القرى  بالبيئة، فضالً عنوأضرار
  .واالستيالء عليها دون ضرورة

  
  
  

                                                                                                                                            
 18ال يكون للمحكمة إختصاص على اي شخص يقل عمره عن : " على أن) 26(كما تنص املادة ...."  وفقاً هلذا النظام االساسي

 "ة إليهعاماً وقت ارتكاب اجلرمية املنسوب
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 2002، يف تقريرها السنوي لعام )أمنسييت(ويف هذا الصدد اعتربت منظمة العفو الدولية 
هم لسطينيني وأراضيألفالذي رصدت مبوجبه اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه على )1(

ومن بني هذه اجلرائم . وممتلكام، بعض االنتهاكات اليت ارتكبها اجليش اإلسرائيلي جرائم حرب
تدمري املمتلكات العامة بشكل واسع النطاق ودون مربر، والتوسع يف االستيالء على األراضي 

، وكذلك باملواطنني، واالغتياالت وهدم املنازل اخلاصة استيالء أوامر بإصداراحلكومية واخلاصة 
  . التعرض للمدنيني

  
 مرتل، وعشرات 2000 بلغ تدمري 2002وقد أورد التقرير بأن حجم اخلسائر يف خالل عام 

يضاف لذلك مئات القتلى . املباين العامة، وتدمري البنية األساسية اخلاصة بالكهرباء واملاء والطرق
. لسطينية واقتطعت منهاألفاألراضي وذكر التقرير بأن السلطات اإلسرائيلية توغلت يف . واملعتقلني

وأوضح التقرير ما ترتب على بناء .  الزراعية وتدمري املنشآت الصناعيةاألراضي بإتالفكما قامت 
 بالغة يف تشريد آالف األشخاص، معظمهم من األطفال، وكذلك تدمري أضراراجلدار العازل من 

  . مساحات واسعة من األراضي الزراعية
  

 فعالية هذه اآللية القضائية رهينة بكون الدولة املراد مالحقتها طرفاً يف النظام وباإلمجال، تبقى
، وهذا أمر ال يفيده الواقع إذ أن إسرائيل من بني قائمة (2)اختصاصهااألساسي للمحكمة أو تقبل 

لدويل كما أن األمر رهني جبدية اتمع ا. الدول اليت مل توقع ومل تنضم إىل النظام األساسي للمحكمة
وعليه فال جمال .يف مالحقة جمرمي احلرب، فضالً عن القيد الزمين املتمثل بكون االختصاص مستقبلي

للحديث عن املسئولية اجلنائية الدولية عن أضرار االستعمار واإلخالل بالتنمية االقتصادية يف ظل والية 
  .األساسيول نظامها احملكمة اجلنائية الدولية فيما خيص األضرار السابقة على سريان مفع

  
غري أن عدم االختصاص الزمين ال ينفي االختصاص املوضوعي للمحكمة، وبالتايل املساعدة يف 

 احملكمة املوضوعي الختصاصفوفقاً . بالفصلعل وتكييف املسئولية وإن مل ختتص احملكمة ألفتشخيص 
 االستيالءقليدي فيما خيص أعمال  الدول االستعمارية لقواعد القانون الدويل التانتهاكاتميكن اعتبار 

                                                 
 .2002أنظر التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية لعام    (1)
 الدولة اليت تصبح طرفاً يف هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصاص - 1: من النظام االساسي على أن) 12(تنص املادة    (2)

 جيوز للمحكمة أن متارس 13من املادة ) ج(أو ) أ( يف حالة ألفقرة -2. احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة اخلامسة
) أ: (3إختصاصها غذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً يف هذا النظام األساسي أو قبلت باختصاص احملكمة وفقاً للفقرة 

الدولة اليت ) ب. (جلرمية على متنهاالدولة اليت وقع على اقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة اذا ارتكبت ا
 .يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها
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واملصادرة والتدمري والنهب واالستغالل املنظم للمستعمرات أعماالً غري مشروعة تستوجب املسئولية 
على وجه ) 8(و) 7(من هنا ميكن االستعانة بنصوص املادتني . اجلنائية بوصفها جرائم حرب

  . يةاخلصوص يف تشخيص نوع املسئولية بأا ميكن ان تكون جنائ
  

فقد ارتكبت الدول االستعمارية حبق املستعمرات جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية لتشكل 
 العنصري، االستيالء على والفصل، )1(برمتها عوامل تدمري للشعوب من حيث إبادة اجلنس البشري

  . )2(واملمتلكات وتدمري والبىن التحتية عناصر التنمية
  

 كان باإلمكان مساءلة الدول االستعمارية إذا ما صاستخالموطن الشاهد يف احلديث هو 
جنائياً عن األعمال غري املشروعة اليت ارتكبتها خالل االستعمار، وخاصة فيما يتصل بتقصريها يف 
تبليغ رسالة احلضارة والتمدن وإمعاا يف ارتكاب جرائم دولية من إبادة مجاعية ومتييز وفصل 

للقول بأن املسئولية اجلنائية للدولة كشخص معنوي يبدو مل اإلجابة على التساؤل تقود . عنصري
وهذا ما استقر عرب السوابق .  تنعقد لألشخاص الطبيعينيأعاله املسئولية حبسبما تبني أن إذتتبلور بعد، 

  .(3)الدولية يف مالحقة ممثلي الدول املرتكبة جلرائم احلرب
  

 يثبت ارتكاا ألفعال غري مشروعة وعلى الرغم من صعوبة إيقاع العقوبة حبق الدول اليت
دولياً؛ لكون املسئولية اجلنائية الدولية فردية، ولعدم وجود هيئة دولية خمتصة مبعاقبة الدول جزائياً، اإل 

الرئيس األسبق للجمعية الدولية لقانون العقوبات، " بيلال"قه الدويل كاألستاذ ألفأن مثة جانب من 

                                                 
تؤكد األطراف املتعاقدة على أن األفعال : " على أن1948من إتفاقية مكافحة إبادة اجلنس البشري لعام ) 1(نصت املادة    (1)

 تعد جرمية دولية يف نظر القانون الدويل وتتعهد باختاذ اليت ترمي إىل غابدة اجلنس البشري، سواء ارتكبت يف زمن احلرب أو السلم،
ففي اجلزائر كاحد النماذج قامت السلطات االستعمارية بابادة قرى وقبائل بأكملها يذكر منها . التدابري ملنع ارتكاا والعقاب عليها

صاري : أنظر". فونرونس" بقيادة اجلنرال 1832إبريل / نيسان 7و6بأن قبيلة العواقبة ابيدت بأكملها ليلة " صاري جياليل"األستاذ 
" أندري برنيان، أندري نوشي، أيف الكوست"ويذكر األستاذة . 126جملة الثقافة، ص) وادي احلراش(جياليل، إبادة قبيلة العواقبة 

أندري : "ظرأن. 1852-1840بأن اخلسائر البشرية من اجلزائريني يف إطار عمليات إبادة وصلت اآلالف خالل ألفترة من عام 
، اجلزائر بني املاضي واحلاضر، ترمجة استنبويل رابح ومنصف عاشور، ديوان املطبوعات "برنيان، أندري نوشي، أيف الكوست

 . وما بعدها198، ص1984اجلامعية، 
 . اخلاصة باحلرب الربية1907 و1899من لوائح الهاي لعام ) 55(، )53(، )47(، )46(أنظر نص املواد    (2)

 حملاكمة جمرمي احلرب األملان بأا صدرت حبق أشخاص ارتكبوا 1946ح من أحكام حمكمة نورمربغ اليت عقدت عام يتض  (3)
 متهماً، والسجن املؤبد لثالثة منهم، 12فقد أصدرت احملكمة أحكاماً باعدام . جرائم وصفت جبرائم حرب فتم معاقبتهم جرائها

  :خلصوصأنظر ذا ا. والسجن ملدد خمتلفة حبق آخرين
 .90، ص1977، 1حسنني ابراهيم عبيد، القضاء اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، ط.د  -
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لدولة قد وجدت فعالً يف جمال القانون الدويل املعاصر، وأن االعتراف يرى بأن املسئولية اجلنائية ل
الكامل هلذا النوع اجلديد من املسئولية سيكون له الثر الكبري يف حتسني فعالية وكفـاءة القانون 

  . )1(الدويل
  

ويبدو أن هذا الرأي مرده االعتماد على نصوص مشروع جلنة القانون الدويل اخلاص باملسئولية 
قرة الثانية، ألفرهناً مبراعاة أحكام : " منه واليت كانت تنص على أن) 19(وخاصة املادة . دوليةال

 انتهاك خطري - أ: وقواعد القانون الدويل النافذة، جيوز أن تنجم اجلرمية الدولية عن مجلة أمور، منها
 - ب. حظر العدواناللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني، كالتزام 

انتاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية لضمان حق الشعوب يف تقرير مصريها كالتزام حظر 
 انتاك خطري وواسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية -ج. فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة

  ".صري العنوالفصلجوهرية حلماية البشر، كالتزام حظر الرق واإلبادة اجلماعية 
  

غري أنه ومع التطور الذي جرى على مشروع جلنة القانون الدويل املتعلق باملسئولية الدولية، مت 
وإمنا . من املشروع القدمي متيز بني اجلرائم واجلنح الدولية) 19(حذف تفاصيل كانت تتضمنها املادة 

ن األفعال غري املشروعة أكتفي يف املشروع الذي أقرته جلنة القانون الدويل حول مسئولية الدول ع
  . (2) الدولية القطعيةية للقواعد القانوناخلطرية املخالفاتدولياً بالنص على 

  
 جنائياً قد تكون متعذرة يف ظل معنوية كأشخاصوعليه يبدو أن عملية مساءلة الدول بذاا 

 الدول على عدم وجود آلية قضاء جنائي دويل ختتص مبحاكمة الدول وليس األفراد التابعني لتلك
ينفي ثبوت املسئولية على  غري أن ذلك ال. النحو الوارد يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  .الدول االستعمارية جنائياً طبقاً للتشخيص الوارد للجرائم الدولية اليت ارتكبتها حبق املستعمرات
  
  
  
  
  

                                                 
، دون ذكر سنة 1983صالح الدين محدي، العدوان يف ضوء القانون الدويل، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية، : أنظر   (1)

 .145الطبع، ص
  .ن املشروعم) 40،41(نص املادتني : أنظر   (2)
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   الثاينرعلفا
  لتخلف االقتصادي للدول املتخلفة عن ا  املسؤولية املشتركة

  
 يف تعميق حالة التخلف اليت تعاين منها من بينـها           الدول النامية سامهت عدة معطيات لدى              

ساد املستشري يف بعـض  ألف العسكري، فضالً خطورة    اإلنفاقتوجيهها قسماً كبرياً من مقدراا حنو       
ملطلب سيتم التعرف على هذه اإلسهامات    ويف هذا ا  .  وكونه معوقاً هاماً يف طريق التنمية      الدول النامية 

 على أساسها عن واقـع التخلـف يف         الدول النامية وتقييمها، وكذلك على األسس املمكنة ملساءلة       
الـدول  وتالياً سيتم الكشف عن هذه اإلسهامات، مث االنتقال ألساس مـسئولية            . تنميتها االقتصادية 

  . النامية
  

  يق حالة التخلف االقتصادي يف تعمالدول الناميةإسهامات : أوال 
  

 يف تعميق حالة ختلف التنمية االقتصادية فيها توجيه جل الدول الناميةلعل أبرز مسامهات 
ساد املستشري لفاكما يشكل .  حساب التنميةعلىمقدراا حنو املؤسسة العسكرية والتسليح وذلك 

  .لفعلى مستوى أصحاب القرار االقتصادي آفة تأكل التنمية وتعمق التخ
  
   اإلنفاق العسكري اهلائل يعرقل التنمية ويبقي على التخلف- 1

  
 مسة عامة وخصيصة من خصائص أصبحصحيحاً أن اإلنفاق العسكري الضخم يف العامل 

غري أن املشكلة حقيقة . )1(العالقات الدولية املعاصرة، حيث يفيض على تريليونات من الدوالرات
ادة إنفاقها على اآللة العسكرية حتت مسميات وتربيرات تتعلق  حنو زيالدول الناميةتكمن يف توجه 

باحملافظة على سيادا وحتقيق التوازن األمين وسياسات الردع، رغم أن األمن القومي قد يتحقق 

                                                 
تزايد اإلنفاق العسكري العاملي على أغرض التسلح منذ اية احلرب العاملية الثانية بواقع أكثر من أربعة أضعاف، وقد بلغ   )1(

 .هذا اإلنفاق حىت أوائل العقد التاسع من القرن املاضي ما يعادل جمموع الناتج القومي اإلمجايل لدول إفريقيا وأمريكا الالتينية جمتمعة
 بنسبة 1990-1985إذ زاد حجم اإلنفاق العسكري العاملي خالل ألفترة من . ولعل لغة األرقام أكثر توضيحاً على ضخامة اإلنفاق

  :أنظر ذا الشأن. من الناتج احمللي اإلمجايل% 5.2
حدة العربية، الطبعة ، مركز دراسات الو" من اجل جمتمع عاملي جديد- الثورة العاملية األوىل"تقرير نادي روما بعنوان   -

    .73، ص1992األوىل، 
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على حتقيق التنمية والتخلص من التخلف، أكثر منها على جمرد قطع عسكرية مستوردة تقوم بوسائل 
  .(1)من اخلارج
  

آثار اإلنفاق على التسلح املغاىل فيه تنعكس على حياة البشر وأمنهم وسالمتهم وليس فقط 
وتدمري البىن التحتية للدول، بل أن هذه اآلثار متتد إىل اقتصاديات هذه الدول فتنهكها وتؤدي إىل 

  . (2)ختلفها وتبعيتها ليس فقط يف القطاعات االقتصادية بل االجتماعية كذلك
  

 أن التكلفة البشرية لإلنفاق العسكري يف البلدان 1994ية البشرية لعام فقد ذكر تقرير التنم
 مليار 125ففي جمال الصحة، من بني . املتخلفة كانت على حساب جماالت حيوية أوىل بالتنمية

األمر الذي جيعل مليار %. 12 متثل كلفة الصحة فقط (3)الدول الناميةخمصصة لإلنفاق العسكري يف 
ي، و ملياران من األطفال ميوتون كل سنه بسبب أمراض معدية ميكن شخص دون تأمني صح

 مليار شخص ال حيصلون على مياه 1.3وء التغذية، وـون من سن مليون طفل يعا192تفاديها، 
  .مأمونة

  
 رغم االجتاه العاملي العام حنو خفض اإلنفاق الدول الناميةوقد تزايدت نفقات بعض 

 مليار دوالر يف كل من 1.5- 1لح قي املتوسط السنوي بني إذ تتراوح نفقات التس. العسكري
 مليارات يف املتوسط السنوي يف كل من 4-2بينما تتراوح بني . الكويت وبورما وسنغافورة وتايالند
  .اهلند وباكستان وسرييالنكا وتايوان

  

                                                 
 بدراسة حول التسلح والتنمية االقتصادية، فخلصت منها إىل أن التسلح يف حد ذاته 1972قامت األمم املتحدة يف عام    (1)

من القومي صارت فهو بالتايل يهدد األمن القومي، خاصة وأن مهددات األ. أصبح يهدد األمن والسلم الدوليني، ويعترب معوقاً للتنمية
مرتبطة يف معظمها بالضغوط االقتصادية مثل مشكالت التضخم وتدهور قيمة العمالت الوطنية وندرة املوارد، خاصة يف جمال الطاقة 

     .واملوارد غري املتجددة وتلويث البيئة والتضخم السكاين والصراعات السياسية واالجتماعية
م املتحدة تقريراً حول العالقة بني التسلح والتنمية االقتصادية حذر من اآلثار  قدمت جلنة خاصة لألم1981ويف عام    (2)

واعترب أن السباق احملموم للتسلح أدى إىل ازدياد حجم . السلبية الرتفاع النفقات الدفاعية على أوضاع التنمية خاصة يف الدول النامية
نفقة يف الصحة والتعليم والرفاهية االقتصادية، كما تأثرت مكونات االستثمار املوارد املنفقة للتسلح، وباملقابل اخنفاض حجم املوارد امل

  .واإلنتاجية يف القطاعات املدنية بسبب سوء ختصيص املوارد املالية يف ظل سباق التسلح
م اإلنفاق فقد بلغ حج. ففي على صعيد الدول العربية وحدها تزايدت نسبة اإلنفاق على التسلح بقفزات نوعية يف القيمة   (3)

وقد .  مليار دوالر50 بلغ أكثر من 1985 مليار، ويف عام 20 بلغ 1978 مليارات دوالر، ويف عام 7 أكثر من 1973يف عام 
  :أنظر. تضاعف هذا احلجم أضعافا كبرية يف العقد األخري من القرن املاضي

  .95غسان بدر الدين، املرجع السابق، ص. د  -
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  مليون طفل80 مليون شخص ال ميكنه القراءة والكتابة، و 900ويف جمال التعليم، هناك 
  السكان، حوايل ثالثة مليارات من البشر يعيشون يف بلدانلويف جما. غري ملتحقني باملدارس االبتدائية

 األمم املتحدة الصادرة حول إحصائيات حسبما تفيد %2.0ز فيها املعدل السنوي للنمو يتجاو ال
  .األلفية

  
 – التبعية التقنية وجيدر ذا الصدد عدم إغفال دور اإلنفاق العسكري املتزايد يف تعظيم

العسكرية للدول الغربية الصناعية، خاصة وأن القطع العسكرية تتطلب قطع غيار وصيانة وتدريب 
  .وتأهيل ملستخدميها، تزيد من نفقات فاتورة السالح

  
 يضاف إىل ذلك أن من شأن هذا اإلنفاق أن يقتطع جزءا كبرياً من الناتج احمللي اإلمجايل 

فقد وصلت على سبيل املثال نسبة النفقات العسكرية . طاعات املدنية األخرىلصاحله على حساب الق
، بينما مل %7.5 حدود 1997إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا يف العام 

  . )1(% 2.5تتجاوز يف بقية العامل نسبة 
  

  ساد يقوض فرص التنمية ويبقي على التخلفلفا - 2

  
واملتمثل فيما إذا كانت صحيحة مقولة الغرب اليت حتمل  التساؤل املطروح لإلجابة على

، ومبجاالته، بالفسادينبغي التعرف على املقصود ساد؟ ألف مسئولية ختلفها نتيجة استشراء الدول النامية
ساد، ما هي أضراره، وماذا فعل اتمع الدويل ملكافحة هذه الظاهرة، وهل ألفوأمثلة على حاالت 

  .سيتم التعرف عليه تباعاً وهذا ما.  أم أا عامليةالدول الناميةختص هي 
  

ساد بأنه استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة، ويشمل هذا التعريف مجيع لفايعرف 
ساد أشكاال عديدة، لفويتخذ . )2( املسئولني احملليني الوطنيني أو السياسيني املوجهة إىلرشاوىالأنواع 

الطلبات املباشرة للحصول على دفعات مالية كبرية كشرط للحصول على عمل (لكبري ساد األفمن 
الدفعات املالية الصغرية يطلبها عادة املسئولون يف مصلحة اجلمارك يف بلد (ساد الصغري ألفإىل ) جتاري

                                                 
  .96، ص السابق، املرجعغسان بدر الدين. د: أنظر   (1)
نطن، ـرفة التجارة األمريكية، واشـز املشروعات الدولية اخلاصة، غـجورج مودي ستاروت، تكلفة ألفساد، مرك: أنظر   (2)

  .12، ص2003
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دارات  اليت تتم مبعرفة قياديني يف اإلالصفقات احلكوميةساد عملياً يف ألفيكثر انتشار و.(1))أجنيب
  .(2)احلكومية وحتت أنظارهم

  
ساد باهظة إذ يلحق ضرراً بالتنمية االقتصادية واإلصالح االقتصادي ومن شأنه ألفإن تكلفة 

، وان يعيق قدرا على جذب االستثمارات األجنبية النادرة خاصة، الدول الناميةأن يعمق التخلف يف 
 عن أنه يؤذي املصدرين واملزودين واملستهلكني ساد وجهة استثمار الرساميل، فضالًألفكما قد يبدل 

  .(3)ساد على املستهلكألفأنفسهم خاصة عندما تنعكس فاتورة 
  

 على سبيل الدول الناميةفقد كان للفساد تأثري بين يف األعوام األخرية على اقتصاديات بعض 
ففي .سياسية جراء ذلك، اليت أضعفت اقتصادياا ونظمها ال(4))نيجرييا وإندونيسيا وروسيااملثال 

 دولة يف العامل من حيث 91نيجرييا على سبيل املثال اليت وردت يف املرتبة الثانية، بعد بنغالدش، بني 
بنهب آالف املاليني من الدوالرات من ) بقيادة اجلنرال ساين أباشا(ساد، تتهم القيادة السابقة ألف

مر الذي أدى إىل الك البنية التحتية من إيرادات البالد، األ% 80صناعة النفط اليت تشكل 
 دوالر يف 800 دوالر بدالً من 300واخلدمات االجتماعية وهبط الدخل السنوي للفرد إىل اقل من 

  .(5)الثمانينيات
  

ساد الذي أودى لفاوال خيتلف احلال كثرياً بالنسبة إلندونيسيا اليت حتتل مرتبة عالية يف 
ظام املايل بأسره، وايار العملة الوطنية، ودفع إىل اإلفالس على نطاق باقتصادياا وعرضها اليار الن

 39 إىل حدود 2002ب تقارير حكومية لعام سفع عدد العاطلني عن العمل ليصل حواسع، وارت
وينسحب . قر ملا يقارب النصف تقريباًألفمليون شخص عاطل عن العمل، فضالً عن ارتفاع نسبة 

                                                 
 تبدو جماالت ألفساد واضحة يف الرشاوى اليت تصرف يف املعامالت املرتبطة باملعدات العسكرية، الطائرات، السفن وأجهزة   (1)

االتصاالت، والسلع الرأمسالية يف املشروعات الصناعية والزراعية الكربى اليت تتضمن أعمال اهلندسة املدنية كالسدود واملوانئ والطرق 
  :أنظر ذا اخلصوص. السريعة

إلكترونية ستيورات آيزنستات، تعزيز حكم القانون ومكافحة ألفساد يف اقتصاد عاملي الطابع، جملة مواقف اقتصادية، جملة   -
  .2، ص1998نوفمرب / تصدر عن وكالة اإلعالم األمريكية، وزارة اخلارجية األمريكية، تشرين أول

دونالد سترومبوم، الرشوة يف عقود املشتريات احلكومية تشكل لب ألفساد، جملة مواقف اقتصادية، جملة إلكترونية : أنظر   (2)
  . 7، ص1998نوفمرب / ية األمريكية، تشرين أولتصدر عن وكالة اإلعالم األمريكية، وزارة اخلارج

    .3ستيورات آيزنستات، املرجع نفسه، ص: أنظر   (3)
 .25املرجع نفسه ،ص:          أنظر  (4)
براين أتوود، مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، جملة مواقف اقتصادية، جملة إلكترونية تصدر عن وكالة اإلعالم : أنظر   (5)

  . 9، ص1998نوفمرب / كية، وزارة اخلارجية األمريكية، تشرين أولاألمري
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ساد اإلصالحات االقتصادية فيها، وشوه عمليات اخلصخصة، ألف قوض األمر كذلك على روسيا اليت
  . )1(الً عن وقوفه عائقاً أمام االستثمارات األجنبيةضف

  
 يف تسببه يف ميش الدول ذات املستويات الدول الناميةساد على اقتصاديات لفاوتظهر خماطر 

رئيس البنك الدويل، " جيمس وولفنسون"يقول . ساد يف عامل التكامل الصناعي السريعألفالعالية من 
فتدفق الرساميل ومساعدة التنمية . هإن األسواق املفتوحة ال تستطيع أن تعمل خلف أبواب مقفل: "

 قدرة أكثرفاملستثمرون هلم خيارات عديدة، وهم . يتأثران كثرياً باألداء السياسي واستقامة املؤسسات
  .)2("ل بروزاًساد أقألفعلى نقل أمواهلم إىل حيث أخطار 

  
أما ماذا فعل اتمع الدويل حيال هذه املسألة؟ فاجلهود عظيمة غري أن نتائجها يف طريقها 

، 1997 املؤرخ يف ديسمرب 52/87فقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم . لألفضل
وقد أسفرت . )3(دولية يف املعامالت التجارية الوالفساداخلاص بالتعاون الدويل ملكافحة الرشوة 

فتحت للتوقيع يف ساد ألفحملاربة وضع معاهدة مجاعية عن األمم املتحدة  الدولية يف إطار هوداجل
  . ساد امللحقة باجلمعية العامة لألمم املتحدةلفاتتابعها جلنة حماربة ، 2003ديسمرب / كانون أول
  

هدة حماربة رشوة املوظفني  معا1997اعتمدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 
كما عقدت للغاية . )4(1999الرمسيني لألجانب يف الصفقات العاملية وقد دخلت حيز النفاذ عام 

 آذار 12ساد اعتمدا منظمة الدول األمريكية يف ألفذاا اتفاقية يف إطار البلدان األمريكية ملكافحة 
ساد ألفممارسات  1977لصادر لعام وعلى الصعيد الوطين، جرم القانون األمريكي ا. 1996

  . (5)اخلارجية، أي اليت يقوم ا مسئولون خارج الواليات املتحدة
  

ساد يف واشنطن يف عام ألفعقد املؤمتر الدويل األول ملكافحة . وعلى صعيد املؤمترات الدولية
 عام ، مث تلته مؤمترات تعقد كل عامني آخرها املؤمتر الذي عقد يف سيؤول بكوريا يف1993

                                                 
  .10براين أتوود، املرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
استراتيجية ملكافحة ألفساد، جملة مواقف اقتصادية، جملة إلكترونية تصدر : جيمس وولفنسون، عودة إىل األساسيات: أنظر   (2)

  .17، ص1998نوفمرب / ية األمريكية، تشرين أولعن وكالة اإلعالم األمريكية، وزارة اخلارج
  .1997، نيويورك،، منشورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة )A/52/87(الوثيقة رقم : أنظر   (3)
إيليانور روبرتس لويس، معاهدة التعاون االقتصادي والتنمية ملكافحة الرشوة، جملة مواقف اقتصادية، جملة إلكترونية : أنظر   (4)

  .9ص17، 1998نوفمرب /  وكالة اإلعالم األمريكية، وزارة اخلارجية األمريكية، تشرين أولتصدر عن
  .4جورج مودي ستاوت، املرجع السابق، ص: أنظر   (5)
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كرة هلذا املؤمتر بفضل ضغوط العديد من الوكاالت واهليئات الوطنية يف ألفوقد انطلقت . 2003
  . (1)الدول املطالبة بتطبيق القانون

  
منظمة الشفافية " يف برلني 1993وعلى صعيد املنظمات غري احلكومية، أنشأت يف عام 

 وضعت املنظمة مفهوماً جديداً يطلق عليه وقد. سادألف حتت شعار االحتاد العاملي ضد (2)" الدولية
وقد أنشأت . وهو عبارة عن ميثاق ملكافحة الرشوة يف عقود الصفقات العامة الكبرية" جزر الرتاهة"

  .ساد تعدله كل مخس سنواتألفاملنظمة مؤشراً دولياً لقياس 
  

على درجات، أي أنه إذا حصلت الدولة ) 10(و ) صفر( وتنحصر قيمة هذا املؤشر بني 
ساد، أما إن وصلت للصفر لفادرجات فهذا يعين أا دولة نظيفة متاماً من عمليات ) 10(تقدير 

غري ) 10(ومل حتصل أي دولة على تقدير . فذلك يعين أن الصفقات والعمليات فيها خاضعة للفساد
يت نيجرييا فنيوزلندة هي أفضل دولة وفق هذا املؤشر أما تأ. أن بعض الدول اقتربت من هذا التقدير

  .(3)وبنغالدش يف ذيل القائمة
  

ساد آفة تقض مضجع التنمية بل وتعرقلها، وجتعل من التخلص من حالة ألفمن هنا، يتضح أن 
 حيث لن حتقق - ذااالدول النامية وخاصة على صعيد - اجلهود الدولية بواقعيةالتخلف أمراً رهنا 

  .  ةالتنمية هدفها املنشود دون وضع حد هلذه الظاهر
  

  
  
  
  

                                                 
، الرابع يف سدين امستردام كانوكون بكني 1987، الثالث يف هونج كونج عام 1985عقد املؤمتر الثاين يف نيويورك عام    (1)

  .2001غ ليما ديربان برا
 عضواً من دول 12تتألف املنظمة من جملس إدارة وهو اهليكل املركزي الذي يرعاها، ينتخب يف اجتماع سنوي، ويضم    (2)

ومتارس املنظمة . متول املنظمة الشركات متعددة اجلنسية. ومن جملس استشاري ومركز أحباث يتألف من األكادمييني. ومناطق خمتلفة
 من خالل املنتديات العامة، واجلوالت امليدانية للحصول على املعلومات، ومن خالل التشجيع على تشكيل ما أشكال بناء جزر الرتاهة

  :أنظر.يعرف بدائرة الرتاهة ضمن احمليط 
  .  4 ص،2003ية، صيف البحث عن الرتاهة، إسالم أون الين، جملة إلكترون: لبىن سعيد، منظمة الشفافية   -

  .1997 اخلاص مبؤشر الرتاهة والشفافية لعام )3(امللحق رقم : أنظر    (3)
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   التنميةبتحقيق مبااللتزا اإلخالل قائمة على الدول الناميةمسئولية : ثانيا
  

 عن ختلف التنمية االقتصادية على أساس اإلخالل بااللتزام الدول الناميةتتأسس مسئولية 
ن  االلتزام بتحقيق التنمية امللقى على عاتق الدول هو حق من حقوق اإلنساأصبحفقد . بتحقيق التنمية

فقد تبني فيما تقدم بأن لكل إنسان، مبوجب إعالن األمم املتحدة اخلاص . العاملية غري القابلة للتصرف
، وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق التنمية االقتصادية 1986باحلق يف التنمية لعام 

وبرنامج فيينا الذي كما تعهدت احلكومات يف إعالن . واالجتماعية، فضالً عن التمتع ذه التنمية
، باحترام كافة تصرفاا 1993جوان /  حزيران25 املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف اعتمده

  .)1(ومعامالا
 اتمع املسئولية التقصريية نتاج إخالهلا بااللتزام امللقى عاتق الدول الناميةمن هنا تتحمل 
جمها غري املوفقة كانت أحد أهم عوامل إعادة ختلفها فسياساا االقتصادية وبرا. الدويل بتحقيق التنمية

وهي  تشكل بذاا أعماالً غري مشروعة . ساد املستشريألففضالً عن . واستمراره لفترات طويلة
" آرجون سانغوبتا"كرة من تقرير اخلبري األممي ألفوتتضح هذه . واالمتناعبطريق اإلمهال أو اإلغفال 

 يف التنمية، كأحد حقوق اإلنسان، تلتزم الدول بسن التشريعات  أنه على صعيد احلقاعتربالذي 
ووضع التدابري الالزمة لتمكني  األفراد من االستفادة من هذا احلق، وعلى األقل أن ال ترتكب 

  .)2( تقوض هذا احلق وتفرغه من مضمونهخمالفات
  

 استمرار عن أضرار    الدول النامية وعلى هذا األساس تنعقد مسئولية القياديني والسياسيني يف         
ختلف التنمية االقتصادية، على أساس ارتكاب عمل غري مشروع حتظره القواعد اجلماعية اليت تكرس              

 القوانني الـدول    خيالفعل  ألفرد يف التنمية، بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان، فضالً عن هذا            ألفحق  
ري حكومية حملية مبالحقة املسئولني  ففي األرجنتني على سبيل املثال طالبت منظمات شعبية غ         .املتمدينة

   واالجتماعية ومن بينها تدمري مقوماتاالقتصاديةيف السلطة جبرائم قوامها حرمان الشعب من حقوقه 
" سوهارتو"كما قامت النيابة العامة يف إندونيسيا دعوى حبق الرئيس اإلندونيسي األسبق   .(3)التنمية

  .يتهم فساد مايل وتقويض اقتصاد الدولة
  

                                                 
  .13تقرير اخلبري آرجون سانغوبتا، املرجع السابق، ص: أنظر   (1)
  .4تقرير اخلبري آرجون سانغوبتا، املرجع نفسه، ص: أنظر   (2)

(3)   Voir: Luis Guillermo, Pour une Cour economique international, La novella Letter de La 
FIDH, Colomble, No.58, Juillet-aout, 2002. 
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 عن استمرار وضعية الدول الناميةويف هذا الصدد، جيدر القول بأنه بغية مالحقة املسئولني يف 
 ملحة إلنشاء أصبحتالتخلف، وبغية تنفيذ حق الشعوب يف التنمية وختليصها من التخلف، فاحلاجة 

وب للمطالبة  لذات الغاية، حبيث يترك اال لألفراد وللشعإقليميةحمكمة اقتصادية دولية أو حماكم 
  .اعلةألفحبقوقهم يف التخلص من التخلف واملضي حنو التنمية 

  
  بحث الثاينامل

  الدول الناميةالتعويض عن أضرار ختلف التنمية االقتصادية يف 
  

من املتفق عليه وفق القواعد املستقرة يف القانون الدويل بأن ألشخاص القانون الدويل احلق يف 
 و انتهاك قواعد القانون الدويل إذا ما ثبتت مسئولية حمدث خمالفةرتب على املطالبة بإصالح الضرر املت

  . (1)الضرر
  

عل غري املشروع ألففيترتب على قيام املسئولية الدولية نشوء التزام أو عالقة قانونية بني مرتكب 
إزالة اآلثار اعل يف ألفواملضرور، موضوع هذه العالقة االلتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدويل على 

اليت ترتبت على فعله، بصرف النظر عن الوسيلة املمكن إتباعها، وباملقابل يترتب للمضرور احلق يف 
  .(2)املطالبة بالتعويض أو جرب الضرر سواء أكان التعويض عينياً أو مالياً أو من خالل الترضية

  
لف التنمية االقتصادية يف فبعدما مت، فيما تقدم، تأسيس مسئولية الدول وتكييفها عن أضرار خت

 وما رافقه من ب واستغالل للثروات، أم حبالة االستعمار، سواء تعلق األمر بأضرار الدول النامية
 أضرارها حىت اليوم، فمن الطبيعي التوصل إىل أثر املسئولية الدول الناميةالتخلف والتبعية اليت تعاين 

 املقصود إيضاح الضوء عليه عرب إلقاءوهذا ما سيتم . دولالدولية املتمثل جبرب الضرر الذي حلق هذه ال
بالتعويض أو جرب الضرر وأنواعه يف القانون الدويل، واهليئات املمكن املطالبة بالتعويض أمامها، 

                                                 
  :تعج املكتبة القانونية باملراجع العامة واملتخصصة يف هذا امليدان، غري أن ال ضري من استذكار بعضها   ( (1)

- See: O’ Connell (D.P.), International Law, 2nd Edition, Vol.2, (Steven & Sons), 
London, 1970. 
- See: Brownlie, Principles of  Public International Law, 3 rd Edition, Clarendon 
Press, Oxford, 1979,  

عبد الغين حممود، املطالبة الدولية إلصالح الضرر يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، جامعة األزهر، . د   (2)
 . وما بعدها210، ص1986



 128

املطلبني وذلك يف . التبعيةوكذلك تفحص مدى جدوى تلك اآللية يف إصالح ضرر التخلف و
  :التاليني
  لتعويض وأنواعه يف القانون الدويلاملقصود با:  األولطلبامل
  وجوب التعويض عن ختلف التنمية االقتصادية:  الثاينطلبامل
  

   األولطلبامل
  املقصود بالتعويض وأنواعه يف القانون الدويل

 
  :رعيني التاليني لفايف سيتم التعرف على مفهوم التعويض يف القانون الدويل وأنواعه 

  
  األولرع لفا

  يف القانون الدويلاملقصود بالتعويض   
  

عل غري املشروع الذي ألف يف القانون الدويل العام جرب الضرر الناجم عن )1(يقصد بالتعويض
وقد يكون .  اآلثار الضارة املترتبة على عملهابإزالةيصدر من دولة يف مواجهة دولة أخرى، وذلك 

التعويض األضرار املادية كما يشمل . جرب الضرر يف صورة تعويض عيين أو مايل أو يف صورة ترضية
  .(2)واملعنوية على السواء

  
من مشروع جلنة القانون ) 31( وقد ورد هذا األثر املترتب على املسئولية الدولية يف املادة 

 على الدولة - 1: "الدويل اخلاص مبسئولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، واليت نصت على أن
 تشمل اخلسارة أي -2. عل غري املشروع دولياًألفاخلسارة النامجة عن  التزام جبرب كامل ةاملسؤولي

  .(3)"عل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه الدولةألفضرر، سواء أكان مادياً أو معنوياً، ينجم عن 

                                                 
أن العوض هو البدل واملستعمل التعويض، واجلمع " لسان العرب"جاء يف معجم . لبدل أو اخللفا: بالتعويض لغةيقصد    (1)

  :أنظر. أعوض، وعاضه منه وبه، والعوض مصدر قول عاضه عوضاً ومعوضه ووعوضه وأعاضه
  .50 هـ، ص1301، املطبعة األمريية، بوالق، مصر، سنة 1، ط9ج/  لسان العرب، ابن منظور-
البدل الذي يلتزم به املسئول يف املسئولية املدنية جتاه من حلقه حاً، حبسب التشريعات املدنية الوطنية،  إصطالويقصد به  

  .من القانون املدين اجلزائري) 182(نص املادة : أنظر. ضرر
 .334حممد عبد العزيز أبو سخيلة، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
أعمال دورا الثالثة واخلمسني، الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة تقرير جلنة القانون الدويل عن : أنظر   (3)
          . .A/56/10 امللحق رقم ،2001  واخلمسون،سةالساد
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كما استقر العرف الدويل على التزام الدولة املسئولة عن جرب الضرر على حنو كاف، وقد تأثر 

 ذا الشأن باملبادئ العامة للقوانني الوطنية حىت أصبح تطبيق التعويض مستقراً يف العمل القضاء الدويل
ففي قضبة املطالب الربيطانية بشأن األضرار اليت حلقت الرعايا الربيطانيني يف املنطقة االسبانية . الدويل

ترتب على  بأن األثر امل1925يف حكمه يف القضية عام " ماكس هوبر"يف مراكش، قرر احملكم 
وعلى هذا النحو سارت جلنة . املسئولية الدولية هو االلتزام بالتعويض ما مل يكن هذا االلتزام قد نفذ

  .(1)1923يف عام " Lusitania"املطالبات األمريكية األملانية املختلطة يف قضية لوزيتانيا 
 

شوروزو صنع موهذا ما أكدته عليه أيضاً حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية 
"Chorozow Factory"  حيث اعتربت أن من مبادئ القانون الدويل وكذلك 1927عام ،

 التزام يترتب عليه التزام بالتعويض بشكل كاف، وأن التعويض أيمن املبادئ العامة للقانون إن خرق 
  .(2)يعترب النتيجة الطبيعية لإلخالل بالتعهد القائم ما بني الدول

  
لى أن املسئولية الدولية تنشئ على عاتق الدولة حمدثة الضرر التزاماً جبرب قه الدويل عألفويتفق 

املسئولية هي املبدأ الذي ينشئ التزاماً : " بأن " Eagleton"قيه ألفيقول . الضرر وإصالحه
  ". للقانون الدويل الذي ترتكبه الدولة املسئولة ويترتب عليه ضررانتهاكبالتعويض عن أي 

  
يترتب على قيام املسئولية الدولية نشوء التزام على عاتق : " (3)"افظ غامنح"ويقول الدكتور 

وموضوع هذا االلتزام اجلديد تعويض كافة النتائج اليت . الشخص املسئول هو االلتزام باملسئولية
يترتب على "  هيفأبوعلي صادق "ويف هذا الصدد يقول الدكتور . ترتبت على العمل غري املشروع

 الضرر الذي أحدثته أو تسببت يف حدوثه فضالً بإصالحية القانونية قبل الدولة التزامها قيام املسئول
عما تقوم به من ترضية معنوية تقدمها للدولة اليت تشكو من هذا الضرر كاالعتذار الدبلوماسي، أو 

  .(4)"عل املشكو منهألف إقرارالتصريح بعدم 
  

 يتمثل جبرب الضرر من املسئولةاتق الدولة وهكذا يتضح بأن التعويض هو التزام يقع على ع
  .خالل إزالة آثاره على حنو كاف وعادل

                                                 
 .107رشاد عارف السيد، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)

(2)  See: Chorozo Factory Case, 1927, P.C.I.J. No.9, P.21 
  . 125 حافظ غامن، املسئولية الدولية، مرجع سابق، ص.د   (3)
  .251، ص1975، 11علي صادق ابو هيف، القانون الدويل العام، منشاة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة . د: أنظر   (4)
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  رع الثاينلفا
  أنواع التعويض وصوره يف القانون الدويل

  
 درج ثالث التعويض يف القانون الدويل العام، غري أنه ميكن إمجاهلا يف صور أشكالتتنوع 

ال إىل ما كانت عليه أو التعويض العيين، التعويض إعادة احل: قه والعمل الدويل عليها وتتمثل يفلفا
 مشروع جلنة القانون الدويل اخلاص اعتمدوقد . النقدي أو املايل وهو أكثر الصور شيوعاً، مث الترضية

من ) 34(فقد نصت املادة . مبسئولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً هذه الصور للتعويض
عل غري املشروع دولياً عن طريق الرد ألف الكامل للخسارة النامجة عن يكون اجلرب: " املشروع على أن

  : وهذا ما سيتم تناوله تالياً". صلألفوالتعويض والترضية أو باجلمع بينها وفقاً ألحكام هذه 
  
  التعويض العيين  -أوال

  
 أو يقصد بالتعويض العيين إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب العمل غري املشروع،

 مبوجب التزاماا الدولية وفقاً للقانون أصحااإصالح الضرر، وذلك برد الدولة املسئولة احلقوق إىل 
  .(1)الدويل، حبيث تزال اآلثار املترتبة على العمل غري املشروع ما أمكن

  
من مشروع جلنة القانون الدويل اخلاص مبسئولية الدول عن ) 35(وقد أوضحت املادة 

على الدولة املسئولة : "املشروعة دولياً هذا النوع من أنواع التعويض حينما ذكرت بأناألفعال غري 
عل غري ألف احلالة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب بإعادةعن فعل غري مشروع دولياً التزام الرد، أي 

مستتبع غري ) ب. (غري مستحيل مادياً) أ: (املشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون
  .لعبء ال يتناسب إطالقاً مع املنفعة املتأتية من الرد بدالً من التعويض

  
ويعترب التعويض العيين هو الطريقة املثالية لتعويض الضرر، بوصفه يستهدف حمو الضرر 

وهذا ما . وإزالة آثاره مىت كان ذلك ممكناً، وهو الوصف األكثر مالئمة لفكرة املسئولية التقصريية
عام  "Chorozow Factory"كمة العدل الدولية الدائمة يف قضية مصنع شوروزو  حمأكدته

  . ، حيث اعتربت أن إعادة احلال إىل ما كانت عليه مبثابة التعويض الطبيعي1928
  

                                                 
لقانون العراقي املقارن، حسن اخلطيب، نطاق املسئولية املدنية التقصريية واملسئولية التعاقدية يف القانون ألفرنسي وا. د: أنظر   ( (1)

 .248، ص1968بغداد، 
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وإذا كان األصل يف التعويض أن يكون عينياً، إال أنه قد يكون متعذراً كما هو احلال 
نس البشري وتدمري املمتلكات وب الثروات، حيث ال ميكن بالنسبة للتعويض عن أضرار إبادة اجل

فاذا ما .  أخرى للتعويض كالتعويض املايل أو الترضيةأشكالإعادا عينياً، من هنا فالبد أن يصار إىل 
عل الضار، أو طالب الطرف املضرور بتعويضه ألفاستحالت إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوع 

رك األمر للمحكم لتقدير التعويض، ففي هذه احلالة يتم االستعاضة عن التعويض على حنو آخر، أو ت
  .(1) التعويض األخرى حبسب كل حالة على حدهبأشكالالعيين 

  
  التعويض املايل  -ثانيا

  
قابل هو أكثر صور التعويض شيوعاً، ويتمثل بالتزام الدولة املسئولة يعد التعويض املايل أو مب

 إىل املضرور كتعويض عن األضرار اليت جنمت عن أفعاهلا غري املشروعة اليت بدفع مبلغ من املال
التعويض النقدي لقاء الضرر، : ويأخذ التعويض املايل إحدى صورتني. (2) بالغريإضراراأحلقت 

 بني أطراف باالتفاقويتم حتديد التعويض املايل . والتعويض غري النقدي كتقدمي بضائع او خدمات
 . (3)ق املفاوضات أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدويلالرتاع عن طري

 
وقد تضمن املشروع املقدم إىل جلنة القانون الدويل حول مسئولية الدول عن األفعال غري 

  : "منه النص على أن) 36(املشروعة دولياً يف املادة 
ر الناتج عن  على الدولة املسئولة عن فعل غري مشروع دولياً التزام بالتعويض عن الضر- 1 

  .عل، يف حالة عدم إصالح هذا الضرر بالردألفهذا 
 ضرر يكون قابل للتقييم من الناحية املالية مبا يف ذلك  ما فات من أي يشمل التعويض، - 2 

  "كسب بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداً
  

يكون كل يتضح من هذا التعريف بأنه يلجأ إىل التعويض املايل يف حال تعذر التعويض العيين، و
رصة أو ما يعرف بالكسب ألفضرر قابل للتقييم مالياً حمال للتعويض، مبا يف ذلك التعويض عن فوات 

  .ائت مىت كان مؤكداًألف
                                                 

  :أنظر باخلصوص   (1)
  .351عبد القادر ابو سخيلة، املرجع السابق، ص. د -
 .255- 250عبد الغين حممود، املرجع السابقن ص. د -

  .113رشاد عارف السيد، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  .309، ص1994، مل تذكر دار النشر، 1متغري، طنبيل بشري، املسئولية الدولية يف عامل . د: أنظر   (3)



 132

  الترضية  -ثالثا
  

يقصد بالترضية أي إجراء غري التعويض العيين واملايل، ميكن للدولة املسئولة أن تقدمه للدولة 
وتعد الترضية هي .  الرتاع، إلصالح الضررأطراف بني االتفاقو املتضررة، مبقتضى العرف الدويل أ

يقول األستاذ . الصورة األكثر مالئمة إلصالح الضرر املعنوي الذي ينال من ذات دولة أو هيبتها
 على عدة أشكال للترضية، منها االعتذار استقرالعرف الدويل :"بأن " عبد الغين حممود"الدكتور 

وقد تتم الترضية بواحدة من الثالث، كما . عل الضار، وتقدمي مبلغ من املالألفوإعالن عدم مشروعية 
  (1)".قد تتم ا مجيعاً

  
ويف هذا املعىن جاء املشروع املقدم إىل جلنة القانون الدويل حول مسئولية الدول عن األفعال 

  : "من املشروع النص على أن) 37(فقد تضمنت املادة . غري املشروعة دولياً
 عن فعل غري مشروع دولياً التزام بتقدمي ترضية عن اخلسارة اليت املسئولة الدولة  على- 1

  . هذه اخلسارة عن طريق الرد او التعويضإصالحعل اذا كان يتعذر ألفتترتب على هذا 
 رمسي، أو أي اعتذار وقد تتخذ الترضية شكل إقرار باخلرق، أو تعبري عن األسف، أو - 2 

  .شكل آخر مناسب
  " .بغي أال تكون الترضية غري متناسبة مع اخلسارة، وأال تتخذ شكالً مذالً للدولة وين- 3 
  

من الواضح بأنه قد تكون الترضية عبارة عن إعالن عن عدم مشروعية فعل الدولة املدعى 
 Corfu"وذا الشأن رفضت حمكمة العدل الدولية يف حكمها يف قضية مضيق كورفو . عليها

Channel "اء املايل كنوع من الترضية إلصالح الضرر املعنوي الذي يصيب الدولة، احلكم باجلز
  . (2)علألف عن عدم مشروعية باإلعالنواكتفت 
  

كما قد تكون الترضية عرب دفع مبلغ مايل، وهذا ما أخذت به حمكمة التحكيم الدائمة يف قضية 
املادية دون الضرار ، اذ حكمت بدفع ترضية مالية عن اخلسائر 1913 عام  "Cartage"قرطاج 
  .كما قد تكون جمرد تعبري عن عدم األسف أو االعتذار. (3)املعنوية

  

                                                 
 .200عبد الغين حممود ،املرجع السابق  ،ص .د: أنظر  (1)

(2) See: The Corfu Channel Case, 1949, I.C.J. Report, P.113-114. 
(3) See: The Cartage Case, 1913, P.C.I.J, No.13, P.457. 
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   الثاينطلبامل
  وجوب التعويض عن ختلف التنمية االقتصادية

  
 مما تقدم بأن التعويض هو إصالح للضرر الذي يلحق الدولة املضرورة جراء العمل اتضح

ويقوم التعويض على فكرة جوهرية مفادها محاية . يهاغري املشروع الذي قامت به الدولة املدعى عل
.  عليها، ومبعىن آخر إعمال فكرة العدالة يف العالقات بني الدولاالعتداءمصاحل وحقوق الدول من 

وفيما يلي نلقي الضوء على القواعد واألطر الدولية اليت تكفل للدول املتخلفة التعويض عن أضرار 
  . ن حقبة االستعمارالتخلف بوصفها أساساً ناشئة ع

  
عن ) والدول االستعمارية يف حقبة االستعمار(فبعدما ثبت فيما تقدم مسئولية الدول املتقدمة   

 غري مشروعة يف حق شعوب هذه أعماال، جراء ارتكاا الدول الناميةختلف التنمية االقتصادية يف 
رتب جراء حتقق املسئولية الدولية البلدان، يصبح التعويض من قبيل األثر الطبيعي الذي يفترض أن يت

من املشروع املقدم إىل جلنة القانون ) 37، 36، 35، 34(على هذه الدول على مقتضى املواد 
  .الدويل حول مسئولية الدولة عن األفعال غري املشروعة دولياً

  
لدول كما أن الرجوع إىل املواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة يفيد أحقية ا

الصادر عن ) 3281(فالقرار رقم . املستقلة بالتعويض عن األضرار اليت أحلقتها ا الدول االستعمارية
، املتضمن ميثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادية، جيمل 1974اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 

  .(1) االستعمارأضرارالدول االستعمارية املسئولية عن التعويض عن 
  

بأن من حق مجيع الدول ومن : " من امليثاق) 16(من املادة ) 1(قرة ألفاء يف نص فقد ج
 العنصري والتمييز العنصر واالستعمار اجلديد والفصلواجبها، منفردة أو جمتمعة، إزالة االستعمار 

والدول اليت متارس هذه السياسات القسرية مسئولة اقتصادياً أمام البلدان واألقاليم والشعوب ...
 املوارد وإعطابملتضررة عن إعادة األمور إىل نصاا والتعويض الكامل عن استغالل واسترتاف ا

  ". لتلك البلدان واألقاليم والشعوباألخرىالطبيعية ومجيع املوارد 
  

                                                 
، لوثائق الرمسية )3281(تصادية الذي اعتمدته اجلمعية العامة بقرارها رقم ميثاق حقوق وواجبات الدول االق: أنظر   (1)

 .1974، ديسمرب 29للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة 
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) 3201(وقد جاء هذا القرار وامليثاق مؤيداً ملا ورد يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
قرة ألففقد ورد يف البند السادس من . ن بشأن أقامة نظام اقتصادي دويل جديدواملتضمن اإلعال

من حق مجيع الدول واألقاليم والشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب أو السيطرة : "الرابعة منه
 إليهاصل العنصري يف رد مواردها الطبيعية ومجيع مواردها األخرى ألفاألجنبية االستعمارية أو 

  (1)"على تعويض كامل عن استغالهلا واسترتافها واحلق الضرر اواحلصول 
  

ا أكدت على التزام دولة االحتالل ه جند1907و 1899وبالعودة إىل لوائح الهاي للعام 
 وأموال سائلة ومشروعات وأثاث ممتلكام من منازل إتالفبتعويض سكان األقاليم احملتلة عن 

من هذه اللوائح اليت نصت على أن تقوم دولة ) 52(ادة هذا ما أكدت عليه امل. خاصة وغريها
 ا حبيث تدفع واإلضراراالحتالل بدفع مبالغ نقدية للسكان تعويضاً هلم عن إتالف هذه املمتلكات 

وري تقوم دولة االحتالل مبنح هؤالء ألفهذه التعويضات ملتضررين مباشرة، ويف حالة عدم الدفع 
  .(2)كنالسكان ايصاالت يف أسرع وقت مم

  
يتضح من هذه النصوص وجوب التعويض عن ختلف التنمية االقتصادية، فضالً عما تقضي به 

ملسئولية الدولية اليت مت إثباا وتبينها فيما خيص مسئولية الدول عن التخلف االقواعد العامة 
  .االقتصادي

  
  ألولارع لفا

  اهليئات املمكن املطالبة بالتعويض أمامها
  

سواء عرب الوسائل .  الضرر الوسائل السلمية حلل الرتاعاتبإصالحد املطالبة تنتهج الدول عن
 إىل آلية قضائية وافتقادهوعملياً متلي طبيعة التركيبة احلالية للمجتمع الدويل، . أو القضائية(3)السياسية 

تنازعني  باملنازعات دون موافقة األطراف على اللجوء إليها، فضالً عن كون املبالفصلدولية ملزمة 

                                                 
 .1974مايو /، منشورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة االستثنائية السادسة، ايار)3201(القرار رقم : أنظر   (1)
 .437-436لدين العشماوي، املرجع السابق، صحميي ا. د: أنظر   (2)
املفاوضات، االحتجاج الدبلوماسي، املساعي احلميدة، الوساطة، التوفيق، التحقيق، التسوية عن : يقصد بالوسائل السياسية   (3)

  :أنظر ملزيد من التفاصيل. طريق املنظمات الدولية
  . وما بعدها73عبد الغين حممود، املرجع السابق، ص. د -
الشافعي حممد بشري، القانون الدويل العام يف وقت السلم واحلرب، منشأة املعارف، االسكندرية، . د -
 . وما بعدها379، ص1974
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 الضرر الناجم عن التخلف االقتصادي عرب بإصالحطرفان يف ميثاقها األساسي، أن تكون املطالبة 
  . آليات التحكيم بوصفه قائما على فكرة االتفاق

  
  القضاء الدويل  :أوالً
  
  حمكمة العدل الدولية  - أ

    
 تعرض عليها من صل يف املنازعات القانونية اليتألفينعقد االختصاص حملكمة العدل الدولية 
فتختص احملكمة بناء على إرادة الدول وقبوهلا . (1)الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة

  : يف املنازعات اليت تعرض عليها بالطرق التاليةبالفصل
  
 إذا اتفق أطراف الرتاع على تسوية خالفام عن طريق اللجوء للمحكمة وهو القبول - 1
  . االختياري
ت هناك اتفاقية مربمة بني أطراف الرتاع قبل وقوع اخلالف تنص على احملكمة  إذا كان- 2

 .هي اليت تفصل يف اخلالفات املتصلة بتفسري االتفاقية وجلأ األطراف للمحكمة
 حملكمة العدل الدولية وفقاً لنظامها اإللزاميإذا كان طرفا الرتاع قد قبال مسبقاً االختصاص  - 3

 .(2)لدعوى أمام احملكمةاألساسي وقام أحدمها برفع ا
  

يتضح من النص بأنه لكي ميكن املطالبة أمام حمكمة العدل الدولية بتعويض أضرار التخلف 
 ما قبلت الدول االستعمارية املثول أمام احملكمة فإذا. االقتصادي، البد من موافقة طرفا الرتاع

غر . الدول الناميةقها إلنصاف ، فان ذلك يفتح الباب أمام العدالة لتجد طريالدول الناميةوكذلك 
 قبول الدول االستعمارية إختصاص احملكمة لصيقة احتماليةأن هذه اآللية مشكوك فيها، ذلك أن 

  .باعترافها باملسئولية، وهو األمر املستبعد من حيث الواقع العملي
  
  
  

                                                 
  .من النظام األساسي للمحكمة) 35/1(املادة : أنظر   (1)
  .من النظام األساسي للمحكمة) 36(املادة : أنظر  (2)
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  التحكيم الدويل  - ب

 
 املتبادل على رفع موضوع الرتاع يقصد بالتحكيم بأنه اتفاق أطراف الرتاع املستند إىل الرضا

 مبلء حرية أطراف الرتاع للفصل فيه على أساس من القانون، مع اختيارهمإىل حكم أو حكام يتم 
  . (1)التزامهم باخلضوع للحكم الذي يصدر عن التحكيم

  
من اتفاقية تسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية اليت متخضت عن ) 37(وقد عرفته املادة 

الغرض من التحكيم هو تسوية : "، حيث نصت على أن1907ر السالم يف الهاي سنة مؤمت
يتضح من ". املنازعات بني الدول بواسطة القضاة الذي ختتارهم وعلى أساس احترام القانون الدويل

 احملضة باإلرادة احملكمني يكون اختيارهذا التعرف ان التحكيم يقوم على إرادة الطرفني، وأن 
  . (2)للخصوم
  

خاصة وانه .  الطرق قرباً للواقع إلصالح ضرر التخلف االقتصاديأكثرولعل التحكيم يكون 
فلغايات . يقوم على اإلرادة البحتة لألطراف من حيث املبدأ، وتعيني األطراف، وحتديد االختصاص

ة من  ختلف التنمية االقتصادية ميكن ألطراف العالقة االتفاق على تشكيل هيئأضرارالتعويض عن 
، وتقدر على ضوئها الدول الناميةاجلانبني وبصوت مرجح، تقوم بتحديد األضرار اليت حلقت 

  .التعويض املناسب والعادل من حيث كمه وكيفية تنفيذه
  

  القضاء الوطين: ثانياً
  

تسمح أنظمة بعض القوانني الوطنية أن تقام أمامها دعوى تتصل حبقوق اإلنسان وجرائم 
لسطيين حلقوق اإلنسان وحمام سويسري بدعويان ألففقد تقدم مدير مركز . موماحلرب على وجه الع

تعلق األوىل دم تو.  أمام القضاء السويسري بالنيابة عن ضحايا فلسطني2003سبتمرب /أيلوليف 
 منازل مواطنني ومصادرة ممتلكام خالفاً للقانون الدويل، واألخرى تتعلق اإلسرائيليقوات االحتالل 

 ترتكب إسرائيل أن أساسويبدو أن تكييف القضيتني كان على .  فلسطينيني وسوء معاملتهمبتعذيب

                                                 
 .80، صعبد الغين حممود، املرجع السابق.د: أنظر   (1)
  .11-10، ص1973، دار ألفكر العريب، القاهرة، 1ابراهيم العناين، اللجوء للتحكيم الدويل، ط. د: أنظر   (2)
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من اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية املدنيني ) 146( تعاقب عليهما املادة الفلسطينينيجرائم حرب حبق 
  .صللفاضاء السويسري هاتني القضيتني ومها يف طور قولإلشارة قبل ال. 1949زمن احلرب لعام 

  
  أمام جلنة تصفية االستعمار: ثالثاً
  

 جراء أضرار التخلف االقتصادي، التفكري الدول الناميةيقودنا البحث عن آليات إلنصاف 
يف أن تقوم جلنة تصفية االستعمار مبمارسة مهمة حتديد التعويضات النامجة عن األضرار اليت أحدثتها 

 اجلمعيةي اهليئة الوحيدة املكلفة بتنفيذ إعالن ذلك ان جلنة تصفية االستعمار ه. الدول االستعمارية
  .العامة لألمم املتحدة، اخلاص مبنح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

  
 يف دورا السادسة 1654وقد أنشئت هذه اللجنة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

معية العامة لألمم املتحدة اخلاص مبنح  اجلإعالن بغية تنفيذ 1961 نوفمرب 27عشرة املنعقدة بتاريخ 
كانون 14 بتاريخ 1514االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، الذي صدر مبوجب قرارها رقم 

 الستبعاد على اعتبار أن إخضاع الشعوب اإلعالنولإلشارة تنصب بنود هذا . 1960ديسمرب /أول
 األساسية ويناقض ميثاق األمم املتحدة اإلنساناألجنيب وسيطرته واستغالله يشكل إنكاراً حلقوق 

  .)1(وأن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها. ويعيق السلم واألمن العامليني
  

  ثاينرع اللفا
  التعويضات املمكن املطالبة هبا وإمكانية جدواها

  
ار  عما أصاا من أضرالدول الناميةيف إطار احلديث عن التعويضات املمكن املطالبة ا من قبل 

 األضرار فحسب؟ بإصالحتثار مسائل تتصل بكون التعويض يتخذ صفة عقابية أم أنه جمرد مطالبة 
كما أن املطالبة بالتعويض هل تغطي فقط األضرار املباشرة أم أا تشمل األضرار املمتدة؟ يضاف 

لتعويض؟  ااحتساب لدى الدول الناميةلذلك التساؤل عما إذا كان جيدر األخذ باحلسبان مسامهات 
؟ وأخرياً البحث يف مدى جدوى الدول النامية لتعويض إشكاالوما هي أكثر الصور قابلية ألن تكون 

آلية التعويض يف إصالح ضرر ختلف التنمية االقتصادية؟ اإلجابة على هذه التساؤالت ميكن التعرف 
  :عليها تالياً

                                                 
 .75، ص1993جمموعة صكوك دولية، الد األول، األمم املتحدة، نيويورك، : أنظر   (1)
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  التعويض يستهدف إصالح الضرر وليس العقاب: أوالً
  

بأنه ال يترتب على املسئولية  )Anzilotti, Paul Rruter( النظرية التقليدية يرى أنصار
فهم .  الضرر الذي ترتب على انتهاكها اللتزاماا الدوليةبإصالحالدولية سوى التزام الدولة املسئولة 
 دفعت  احلال، أوبإعادة ما التزمت الدولة املسئولة بالتعويض فإذا. ال يعترفون بالتعويضات العقابية

 غري ملزمة بدفع مبلغ فإاضية مناسبة جترب الضرر، رمبلغاً من املال يعادل اإلعادة العينية أو قدمت ت
  .(1)إضايف كعقوبة جراء إخالهلا بالتزاماا الدولية

  
بأن ال يوجد هناك سوابق تشكل قاعدة عرفية دولية تقضي " عبد الغين حممود"ويذكر األستاذ 
 وفقاً اللتزاماالدولة املسئولة يف شكل تعويضات مالية يف حالة انتهاك الدولة بتوقيع عقوبات على ا

للقانون الدويل انتهاكاً ال يشكل خطورة على املصاحل األساسية للمجتمع الدويل، وان املسئولية هنا 
 ذلك . احلال إىل ما كانت عليه، أو التعويض املايل أو الترضيةبإعادةتنحصر يف إصالح الضرر، وذلك 

  .(2)أن الغرض من التعويض هنا هو جرب الضرر وعودة الود والسالم بني الدول وليس بغرض االنتقام
غري أن آثار املسئولية الدولية يف إطار القانون الدويل العام املعاصر مل تقتصر على إصالح الضرر 

 يتمثل يف إيقاع العقوبة بطريق التعويض العيين أو املايل أو بالترضية، بل أصبحت تشمل أثرا جنائياً
 . اخلطرية لقواعد القانون الدويل واليت تكون جرمية دوليةاالنتهاكاتعلى 

   
من ) 19(كما ورد هذا املفهوم يف املادة . (3)وقد اتضح ذلك يف حماكما نورمربغ وطوكيو

بالعودة إىل و. (4)1978 السابق للمسئولية الدولية املقدم إىل جلنة القانون الدويل يف عام املشروع
 جلنة القانون الدويل يف دورا الثالثة واخلمسني حول مسئولية الدول اعتمدتهاملشروع األخري الذي 

اليت كانت واردة يف نص ) 19(يتضح بأن املشروع اسقط املادة . عن األفعال غري املشروعة دولياً

                                                 
(1)   Voir: 
- Anzilotti, La responsabilite International des Etats a reison dommages souffer par des 
etrangers, Revue general de drois international public, 1906, P.308. 
- Paul Reuter, Principles de droit international public, R.C.A.D.I, 1961, Vol.II.P.586. 

لوزيتانيا                 يف قضية1923انية سنة أنظر ايضاً باخلصوص احلكم الذي اصدرته جلنة الدعاوى املختلطة األمريكية األمل -
"Lusitania "حيث رفضت الصفة العقاابية للتعويض. 

 .222عبد الغين حممود، املرجع السابق، ص.د: أنظر   (2)
  .33حممد حافظ غامن، املسئولية الدولية، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)

، 33، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة 1978مايو /ال دورا الثالثني، ايارتقرير جلنة القانون الدويل عن اعم: أنظر   (4)
  .184ص. 10امللحق رقم 
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رمية دولية وذلك الذي يشكل املشروع القدمي اليت كانت متيز بني العمل غري املشروع الذي يشكل ج
كما كانت تدرج أصناف اجلرمية الدولية حمل املسئولية اجلنائية كجرمية العدوان، وفرض . جنحة دولية

  . العنصري، وكذلك جرمية تلويث البيئةوالفصلالسيطرة االستعمارية، واالسترقاق واإلبادة اجلماعية 
  

ترتيب املسئولية الدولية حدوث إخالالت أما النص اجلديد للمشروع فقد جاء عاماً يتطلب ل
 خطرية إذا انطوت على اإلختالالتخطرية بالتزامات مبقتضى القانون الدويل العام، وتكون هذه 

وجاء النص لريتب التعويض .  االلتزامأداءختلف منهجي أو جسيم من جانب الدولة املسئولة عن 
ترضية، دون احلديث عن وصف عقايب  الواردة يف املشروع من تعويض عيين ومايل وبإشكاله

 .(1)للتعويض، بل بوصفه أثر وجرب للضرر
 

أياً كان احلال يؤخذ على هذه النصوص أا مل حتدد العقوبات اليت ميكن توقيعها يف حال 
ارتكاب اجلرائم، وإن كان املشروع رتب املسئولية على الدولة واألفراد وكذلك املنظمات الدولية 

خبالف النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي حصر ).  املشروع من58-55املواد (
  . بالشخص الطبيعي، فاملسئولية لديها فرديةاختصاصهااملسئولية عن اجلرائم الدولية حمل 

  
 من املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت الدول الناميةويف هذا اإلطار جيدر القول بأن غرض 

دمة، جيدر أن يكون قائماً على إزالة آثار األضرار فحسب، ألن اهلدف ليس تسببت فيها الدول املتق
  . االنتقام أو العقاب بل هو جرب الضرر الذي أصاا

  
  التعويض للدول املتخلفة عن األضرار املباشرة وغري املباشرة: ثانياً
  

املشروعة اليت  جراء األفعال غري الدول النامية اليت حلقت (2)ليست وحدها األضرار املباشرة
در أن تكون بل ايضاً جي. ارتكبها املستعمر، كالتدمري واالستيالء واملصادرة لألموال واملمتلكات

اليت ترتبت على األفعال غري املشروعة، ويتصل األمر بتحطيم اهلياكل االقتصادية  األضرار غري املباش

                                                 
الصادر يف  ) 53(من املشروع الوارد يف تقرير جلنة القانون الدويل عن اعمال دروا ) 41(واملادة ) 40(نص املادة : أنظر   (1)

 .)A/56/10(امللحق رقم . ألمم املتحدة، السادسة واخلمسني، الوثائق الرمسية للجمعية العامة ل2001
وهذا ما أكدته . يذكر بأن التعويض عن األضرار املباشرة مستقر يف القانون والعمل الدوليني على أساس اخلسارة ألفعلية   (2)

  :أنظر. 1949حمكمة العدل الدولية يف حكمها يف قضية مضيق كورفو عام 
  .258املرجع السابق، صعبد الغين حممود، .  د-  
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 يف تبعية مستمرة، يف لدول الناميةاالحية والصناعية، وكذلك إغراق لفاوتفكيكها وتشويه القطاعات 
  .صورة ضرر ممتد جيدر التعويض عنه

  
  عل غري املشروع لدى احتساب التعويضألف يف الدول الناميةعاة مسامهة امر: ثالثاً
  

تطرقنا فيما تقدم من هذا البحث إىل أن الدول املتقدمة ليست وحدها املسئولة عن التخلف 
ويتصل األمر .  باحلسبانأخذهاأن مثة إسهامات للدول املتخلفة جيدر ، بل الدول الناميةاالقتصادي يف 

ومت . اشلة لبعض البلدان مما أعاد ختلفها واسهم يف تعميقهألف وبالسياسيات االقتصادية نتشر، املبالفساد
  . اإلخالل بااللتزام بتحقيق التنميةأساسمالحظة أن هذه املسئولية تقوم على 

  
من مشروع مسئولية الدول عن ) 39(ة يف املسئولية، وإعماالً لنص املادة وتطبيقاً للقواعد العام

 جلنة القانون الدويل يف دورا الثالثة واخلمسني، فيجدر أن أقرتهاألفعال غري املشروعة دولياً الذي 
يراعى عند حتديد اجلرب املسامهة يف الضرر النامجة عن عمل أو إغفال مقصود أو إمهايل، من جانب 

وعليه فالبد وأن يكون مقبوالً  .لة املضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يلتمس له اجلربالدو
 مدى إسهامها يف حالة التخلف االقتصادي احتسابللدول املتخلفة لدى تقدير التعويض أن يتم 

  .الذي تعيشها
  

  التعويض املتصور منحه للدول املتخلفة عن أضرار التخلف: رابعاً
  

عل غري املشروع، او ما يعرف باإلعادة ألفال إىل ما كانت عليه قبل تنصرف إعادة احل
كما يتعني على الدولة . النسبة لألقاليم حتتهبالعينية بالنسبة ألضرار االستعمار، إىل إاء االحتالل 

ويشمل ذلك   فترة االحتالل،أثناء احملتل اإلقليماحملتلة أن تعيد األشياء اليت استولت عليها من 
وميكن أن يستفاد ذلك من حـكم حمكمة العدل الدولية . نية والتارخييةألفتلكات املنقولة وخاصة املم

  .)1(1923 والنرويج سنة الدامنركبني ) Eastern Greenland(الدائمة يف قضية 
  
 ما استحالت اإلعادة العينية فيصار إىل التعويض املايل، ومن أبرز األمثلة عليه، التعويض فإذا

أكدت لوائح الهاي اخلاصة باحلرب  فقد.  احملتلة الذي متت مصادرة ممتلكاماألقاليملسكان النقدي 

                                                 
(1)   See: Eastren Greenland Case, (Danemark V. Norwy), 1933, P.C.I.J, Ser A/B. No.52, P.22. 



 141

منها على التزام احملتل بدفع مبالغ نقدية للسكان تعويضاً هلم عن ) 52( يف املادة 1907الربية لعام 
طار ويف تطور واضح يف إ . ممتلكام من منازل وأثاث وأموال سائلة ومشروعات خاصةإتالف

 مليون 260التعويض عن األضرار اليت خلفها االستعمار، تنازلت احلكومة اإليطالية عن ما مقداره 
دوالر أمريكي من مستحقاا لدى ليبيا كتعويضات عن فترة االحتالل االيطايل لليبيا، وقد مت التنازل 

ويتضمن  . 1998وليو  يف ي أعلن يف صورة إعالن مشترك بني البلديناتفاقعن هذا املبلغ يف إطار 
  .(1) إبان فترة االحتاللأضرارعالن تعويض الشعب اللييب مالياً ومعنوياً عما حلقه من هذا اإل

  
  العمل الدويل يكاد خيلو من حاالت تعويض عن أضرار ختلف التنمية االقتصادية: خامساً

  
 لليبيا طوعاً، خلوه من يفيد الواقع التطبيقي يف العمل الدويل، باستثناء حالة التعويض اإليطايل

وعليه يطرح تساؤل عن مدى حتقق . حاالت مت فيها التعويض عن أضرار ختلف التنمية االقتصادية
   . الضرر بالتعويضبإصالحنتيجة وأثر املسئولية الدولية املتمثل 

  
حقيقة، وإن كان التطبيق العملي مل يعمل التعويض سواء العيين أو املايل كأثر للمسئولية عن 

 الدول الناميةختلف التنمية االقتصادية، إال أن هناك جمهودات بذلت إلصالح الضرر الذي يلحق ب
وقد جاءت هذه . جراء ختلف التنمية االقتصادية فيها عرب سياسات تنموية تبناها اتمع الدويل

فالتعويض  .اة على أساس العدالة واملساو يف كافة احملافل الدوليةالدول الناميةالسياسات بضغوط من 
عملياً مل يثبت للدول املتخلفة حىت يعيد استقالهلا عن الدول االستعمارية ال اتفاقاً وال قضاء وال 

الدول كل ما يف األمر هي مطالب وبيانات تضمنتها املؤمترات واالجتماعات اليت ضمت . عرفاً
ا يف إطار إعالنات ومواثيق  وإن كانت الدول املتقدمة قد استجابت هلذه الضغوط واستوعبته،النامية

  .تشكل إرادة دولية غري أا تفتقد للقوة امللزمة
  

 مما تقدم من هذا الباب بأن ختلف التنمية االقتصادية ضرر نتج عن أفعال غري مشروعة خنلص
 الدول االستعمارية، ونتجت أيضاً عن إخالهلا كدول متقدمة بااللتزام بتحقيق التنمية ارتكبتها

ومت تأسيس املسئولية عن هذه األفعال غري املشروعة وتأصيلها ومت تبني . الدول الناميةيف االقتصادية 
  . أا قائمة على العمل غري املشروع دولياً، ومبدأ اإلثراء بال سبب

  

                                                 
  .2001، مارس 1425جريدة البيان اإلماراتية، العدد :  أنظر -   (1)
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 تقصريية، وبالتايل البد أساساوتبني أن مسئولية الدول االستعمارية ليست فقط جنائية بل هي 
فتم مالحظة أن إصالح الضرر .  الضرربإصالحية الدولية ونتيجتها املتمثلة من حتقيق اثر املسئول

مفهوم واسع يشمل التعويض بصوره املختلفة، غري أنه تبني أن التعويض كوسيلة إلصالح الضرر 
وعليه اجته . الدول الناميةيفتقر للتطبيق العملي الذي يكاد خيلو منه كوسيلة جلرب الضرر الذي حلق 

دويل إلجياد وسائل وآليات إلصالح الضرر سوف يتم تناوهلا يف الباب الثاين من هذا البحث اتمع ال
  . ختلف التنمية االقتصاديةأضراربغية حتليلها والتعرف على مدى جناعتها يف إصالح 

  
، جبهود اجلزائر اليت كانت ترأس مؤمتر بلدان عدم االحنياز وقتذاك، يف الدول الناميةفقد جنحت 

 واليت 1974ر قرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا االستثنائية السادسة يف عام استصدا
خصصتها للمشاكل االقتصادية، مت مبوجبه اإلعالن عن إقامة نظام اقتصادي دويل جديد، يرسخ 

قاليم وقد جاء من بني أهم بنوده أحقية مجيع الدول واأل. مسئولية الدول املتقدمة عن ظاهرة التخلف
صل العنصري يف رد مواردها ألف األجنيب أو السيطرة االستعمارية أو االحتاللوالشعوب الواقعة حتت 

 وإحلاقالطبيعية ومجيع مواردها األخرى إليها واحلصول على تعويض كامل عن استقالهلا واسترتافها 
  .)1(الضرر ا
  

يثاق حقوق الدول وواجباا  يف الوصول إىل مالدول الناميةيف السياق ذاته جنحت جهود 
 يف 3281 الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها رقم 1974االقتصادية لعام 

 اتمع الدويل يف إصالح أضرار ختلف التنمية اهتمامدورا التاسعة والعشرين، وفيه يبدو واضحاً 
 باإلمناءام الدول بالتعاون يف النهوض ويبدو ذلك من خالل التز. االقتصادية يف الدول املتقدمة

، والتعاون يف ميدان توسيع وحترير التجارة الدولية   ) من امليثاق17املادة (االقتصادي للدول النامية 
املادة (، مسئولية الدول االستعمارية عن تعويض األقاليم والشعوب املستعمرة ) من امليثاق14املادة ( 

  ). من امليثاق22املادة  (اإلمنائيةل املتقدمة بالتعاون يف جمال املساعدات من امليثاق، التزام الدو) 16
  

 أضرارمن الواضح أن اتمع الدويل حاول عرب نصوص امليثاق أن يضع بدائل إلصالح 
 ضمانة ألمن واستقرار اتمع الدول الناميةالتخلف االقتصادي، فمصلحته تقضي حتقيق التنمية يف 

  . الدويل بأسره
  

                                                 
 . 102ابراهيم بدر الدين، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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 الباب الثاين
  اجلهود الدولية إلصالح األضرار النامجة عن التخلف االقتصادي

  
مت فيما تقدم من الباب األول من هذه الدراسة أنه من املتفق عليه وفق القواعد املـستقرة يف                  
القانون الدويل بأن ألشخاص القانون الدويل احلق يف املطالبة بإصالح الضرر املترتب علـى خمالفـة                

وقد اتضح مدى حتقق املسئولية     . )1(قواعد القانون الدويل إذا ما ثبتت مسئولية حمدث الضرر        وانتهاك  
، سواء تعلق األمر بأضرار االستعمار      )2(على الدول املتقدمة عن األضرار اليت حلقت الدول املتخلفـة        

. ها حىت اليـوم   وما رافقه من ب واستغالل للثروات، أم حبالة التخلف والتبعية اليت تعاين من أضرار             
  . وعليه يثبت هلذه الدول احلق يف املطالبة الدولية إلصالح األضرار اليت حلقتها

  
 ميكـن  - باملعىن احلـريف للتعـويض  –غري أن العمل الدويل ال يفيد بوضوح وجود سوابق       

 االعتماد عليها للقول بأن هناك تعويضاً عينياً أو مالياً جرى للدول املتخلفـة عـن ختلـف التنميـة           
االقتصادية فيها، بل أن األمر يتعلق بسياسات اختذها اتمع الدويل للتخفيف حدة عـدم املـساواة                
والتوازن بني الدول الغنية والدول الفقرية، يف صورة وسائل ميكن اعتبارها آليات إلصالح ضرر ختلف 

  .إلقليميةالتنمية االقتصادية، وذلك بفضل ضغوط الدول املتخلفة أمام احملافل الدولية وا
  

فبجهود الدول املتخلفة، واجلزائر على وجه اخلصوص اليت كانت ترأس مؤمتر بلـدان عـدم               
االحنياز وقتذاك، مت استصدار قرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا االستثنائية الـسادسة يف                

نظام اقتصادي دويل    واليت خصصتها للمشاكل االقتصادية، مت مبوجبه اإلعالن عن إقامة           1974عام  
وقد جاء من بني أهم بنوده أحقية مجيـع         . جديد، يرسخ مسئولية الدول املتقدمة عن ظاهرة التخلف       

الدول واألقاليم والشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب أو السيطرة االستعمارية أو الفصل العنصري             

                                                 
  : باملراجع العامة واملتخصصة يف هذا امليدان، غري أن ال ضري من استذكار بعضهاتعج املكتبة القانونية  (1)

- See: O’ Connell (D.P.), International Law, 2nd Edition, Vol.2, (Steven & Sons), London, 1970. 
- See: Brownlie, Principles of  Public International Law, 3 rd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1979,  

عبد الغين حممود، املطالبة الدولية إلصـالح الـضرر يف القـانون الـدويل والـشريعة اإلسـالمية، الطبعـة األوىل،                     . د -
 .1986جامعة األزهر، 

مـن عهـد عـصبة      ) 22(املسئولية واضحة يف خمالفة الدول االستعمارية سابقاً والـدول املتقدمـة ألحكـام املـادة                   (2)
  .فضالً عن خمالفة املواثيق واإلعالنات األممية اخلاصة باحلق يف التنمية. من ميثاق األمم املتحدة) 76، 73(ادتني األمم، وامل
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على تعويض كامل عـن اسـتقالهلا       يف رد مواردها الطبيعية ومجيع مواردها األخرى إليها واحلصول          
  .)3(واسترتافها وإحلاق الضرر ا

ويف السياق ذاته جنحت جهود الدول املتخلفة يف الوصول إىل ميثاق حقوق الدول وواجباـا               
 يف  3281 الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارهـا رقـم             1974االقتصادية لعام   

ه يبدو واضحاً اهتمام اتمع الدويل يف إصالح أضرار ختلف التنميـة             دورا التاسعة والعشرين، وفي   
فقد تضمن امليثاق ضرورة التزام الدول بالتعاون يف النهوض باإلمنـاء           . االقتصادية يف الدول املتخلفة   

، والتعاون يف ميدان توسيع وحترير التجارة الدوليـة         ) من امليثاق  17املادة  (االقتصادي للدول النامية    
كما تضمن اإلشارة إىل مسئولية الدول االستعمارية عن تعـويض األقـاليم            ).  من امليثاق  14ملادة  ا(

، وإىل التزام الدول املتقدمة بالتعاون يف جمال املـساعدات          )من امليثاق 16املادة  (والشعوب املستعمرة   
  ). من امليثاق22املادة (اإلمنائية 
  

الدول املتخلفة منهجيات وحلول بغية معاجلة ظاهرة       فقد أتبع اتمع الدويل استجابة ملطالب       
وعملياً انصبت معظم جهود اتمع الدويل حنو اجتاه التعويض مبقابل، عـرب املـساعدات              . التخلف

خاصة حديثة  (، وسياسات إقراض الدول املتخلفة لبناء اقتصادياا        )منح وقروض ميسرة  (االقتصادية  
األموال عرب االستثمارات اخلارجية، ومـنح تـسهيالت يف         ، والعمل على تدفق رؤوس      )االستقالل

  .التجارة الدولية، ومن خالل سياسات الشراكة
  

فإمياناً من اتمع الدويل بالتزاماته جتاه الدول املتخلفة، أوجد وعاءاً هلذه اجلهود واحللول يعىن              
قد استضافت مدينـة مـونتريي      ف. بتمويل التنمية، وذلك اتساقاً مع األهداف اإلمنائية إلعالن األلفية        

، ضم أكثر من مخسني رئيس      2002مارس  / يف آذار " املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية    "باملكسيك  
وقد عين املؤمتر مبواضيع املـوارد املاليـة، والتـدفقات          . دولة أو حكومة ومئات من القطاع اخلاص      

  . ة، ومسألة الديوناخلاصة، والتجارة العاملية، واملساعدة اإلمنائية الرمسي
ويف هذا الباب من الدراسة سوف يتم تدارس مدى جدوى هذه اجلهود الدولية اليت أفرزهـا                

  :وسيتم ذلك من خالل الفصلني التاليني. اتمع الدويل يف إصالح أضرار ختلف التنمية االقتصادية
  

  رر املديونية اآلليات اليت تديرها املؤسسات الدولية إلصالح ضحمدودية: الفصل األول
  إخفاق اتمع الدويل يف حتقيق بيئة اقتصادية عادلة: الفصل الثاين
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  الفصل األول

  اآلليات اليت تديرها املؤسسات الدولية إلصالح ضرر املديونيةحمدودية 
  

، بال شك هي ضرر بين، وذا أبعاد وآثـار          (1)بعيداً عن احلديث عن أسباب أزمة املديونية      
فيما تقدم من هذا البحث إىل مجلة من هـذه          مت التطرق   ت الدول املتخلفة، وقد     مهلكة على اقتصاديا  

  .)2(األضرار
فقد اتضحت معامل إشكالية أزمة املديونية جبالء بعـد ارتفـاع أسـعار الـنفط عـامي                 

، حيث ظهر عجز كبري يف موازين املدفوعات للدول املتخلفة املـستوردة للبتـرول    1979و1973
إال " األوبك" فرغــم متويل هـذا العجز باالقتراض من فـائض        . الوارداتنتيجة ارتفاع تكلفة    

أن املديونية اخلارجية استمرت يف التصاعد حىت وصلت حداً أعجز العديد من الدول املتخلفة عـن                
ولعل من الطبيعي أن تزداد األزمة تعقيداً       . الوفاء خبدمة ديوا اخلارجية، ومن باب أوىل عن تسديدها        

ار التمويل من مصادره التقليدية، نتيجة هلذا العجز، خاصة مع بداية العقد الثامن من القـرن                مع احنس 
  .)3(املاضي

  

                                                 
نيات مع أزمة النظام النقدي وأزمـة   تعترب أزمة املديونية، أزمة هيكلية بنيوية متعددة األبعاد  ازدادت تعقيداً منذ بداية السبعي                )1(

فقد شهدت الدول املتخلفة عدة أزمات عمقت من أزمة املديونية كأزمة النمو والعجـز يف ميـزان                 . الطاقة وأزمة الغذاء وأزمة البطالة    
ألمـوال  املدفوعات وأزمة التضخم، فضالً عن أن امليل إىل االستثمار من أجل التنمية، وسوء توظيف القـروض، وهـروب رؤوس ا                   

للخارج، واالهتمام بالصناعة على حساب الزراعة، وارتفاع أسعار الفائدة، واخنفاض األسعار العاملية للمواد اخلـام، وآثـار الركـود              
  :أنظر ذا الشأن. التضخمي السائد يف الدول الرأمسالية

اجلزيرة نت،  رونية، السنة الثالثة، شبكةحممد ولد عبد الدائم، أسباب الديون، جملة الديون العربية مهوم وقيود، جملة إلكت -
  .9- 1، ص30/4/2002

- Voir: Berthelemy J.C et Vourch, Allegement de la dette et la Croissance, OCDE,1994. 
 العاملي  سواء أكانت تبعية جتارية أي أن الطلب      . جيدر القول بأن من شأن املديونية أن ترتب حالة من التبعية للدول الرامسالية               (2)

فضالً عن التبعية املالية، إذ يعود مصدر هذه التبعية إىل حاجة الـدول املتخلفـة إىل                . يتحكم يف معدالت منو اقتصاديات الدول النامية      
ولوجية، أما التبعية التكن  . املصادر املالية لتمويل خططها اإلمنائية، فضالً عن اندماج مؤسسات الدول املتخلفة يف النظام الرأمسايل الدويل              

حيث أصبحت األصول اإلنتاجية للدول املتخلفة عرضة للمبادلة باملديونية، أي مقايضة الديون حبقوق امللكية يف املشاريع اليت متلكهـا                   
يضاف إىل ذلك كله إشكاليات تفاقم نسبة الفقـر         .  هذه البلدان باعتبار أن مشكلة املديونية هي مسألة إفالس وليس نقص يف السيولة            

تطرقت العديـد مـن     .  ترتب على أزمة املديونية وسبل معاجلتها، وكذلك احلال بالنسبة الرتفاع نسبة البطالة وغريها من اآلثار              اليت ت 
  : البحوث هلذا املوضوع أنظر  من بينها

ـ                 - ات عبد اهللا رمضان الكندري، الدول النامية وأزمة الديون اخلارجية، معهد البحوث والدراسات العربية، سلـسلة الدراس
    .1987، القاهرة، 26اخلاصة، العدد 

  .41عمر عبد احلي صاحل البيلي، املرجع السابق، ص. خدجية حممد أمحد األعسر و د: أنظر  (3)
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وحقيقة، إن تفحص جذور األزمة يفيد بأا تأتت نتاج مجلة معطيات تتحمل فيها الـدول               
 املـال   أسرفليس خباف أن منطق تـصدير       .  املسئولية عن إجيادها   - مثلما تتحمل املتخلفة   –املتقدمة  

تثمارات أجنبية إىل الدول املتخلفة مل يكن من باب اإلحسان، بقدر ما    ساألجنيب يف صورة قروض أو ا     
كان عملية عكس لنتائج األزمة اهليكلية الداخلية اليت أصابت النظام الرأمسايل مع بداية العقد الـسابع                

  . من القرن املاضي على الدول املتخلفة
  

فة يبدو أن الصورة ليست أكثر من هاجس حنو تعجيـل التنميـة             وعلى صعيد الدول املتخل   
. االقتصادية، ورفع مستوى املعيشة لشعوا، وحال ملشكلة التراكم، ودف متويل التنمية االقتصادية           

فاقم األزمة، عن إدراك أو بدونه، إسهاب الدول املتخلفة وإغراقها يف االسـتعانة        أدى إىل ت  غري أن ما    
ية لتمويل برامج تنميتها، دون أن تنظر إىل هذه املوارد على أا عنصر ثانوي ومكمـل            باملوارد األجنب 

  . )1(للموارد الداخلية ، بل اعتربته عامالً حامساً يف مسار عملية التنمية، كبديل جلهد االدخار الوطين
  

ـ              ها وميكن القول ببساطة أن الدول املتخلفة أتبعت سياسات خاطئة يف عملية االقتراض برمت
فيبدو أن هناك غياب لرؤية واضحة حول حدود املدى الزمين للتمويـل            . أودت ا إىل تفجر األزمة    

اخلارجي، وعدم مراعاة للتزامن بني سداد القرض وتشغيل الطاقة اإلنتاجية املمولـة بواسـطة هـذه            
قة اإلنتاجيـة   القروض، فضالً عن متويل الواردات من السلع االستهالكية اليت ال تسهم يف زيادة الطا             

عالوة على تنفيذ مشاريع ال تليب حاجـة        . وال ختلق مورداً مباشراً أو غري مباشر لتسديد أعباء الدين         
  . الشعوب وال تؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد

  
ولعل إخفاق الدول املتخلفة يف حتقيق أهداف التنمية اليت بنتها على املديونية، يعود أساسـاً               

ي السياسة االقتصادية يف الدول املتخلفة عند وضع استراتيجيات التنميـة واخلطـط             إىل اعتماد واضع  
املتفرعة عنها على تطبيق مناذج جاهزة للنمو من خلق الفكر الغريب، دون مراعاة أوضاع هذه البلدان                

  .)2(وظروف اقتصادياا
  

                                                 
                                                                                                               :أنظر ذا الشأن   (1)

                                                        .25بد اهللا رمضان الكندري، املرجع السابق، صع  -
 عبد السالم أديب، املديونية اخلارجية والعوملة، ورقة قدمت يف إطار ندوة نظمتـها الـسكرتارية الوطنيـة للجنـة                    -     -

  .2002التحضريية جلمعية أتاك أغادير، املغرب، آب 
                                                                .9عبد السالم أديب، املديونية والعوملة، مرجع سابق، ص: أنظر   (2)
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 عن تفاقم أزمة    وليست فقط جذور األزمة يتحملها الطرفان بل أما يشتركان يف املسئولية          
فقد زامن العجز يف ميزان املدفوعات يف الدول املتخلفة زيادة كبرية يف معدالت التضخم يف               . املديونية

الدول الصناعية، مما أدى لقيامها بانتهاج سياسات مالية ونقدية مقيدة مبا حيقـق حتجـيم الطلـب،                 
و التجارة العاملية وأسواق تصدير الدول وبالنتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إىل مستويات عالية، وتقلص من    

  .النامية
  

 الدول املتخلفة لسياسات اقتصادية حملية غري املناسبة        إتباعفاقم األزمة،   أدى إىل زيادة ت   ومما  
فضالً عن قيامها باستثمارات حتقق عائدات ال       . أدت إىل استخدام القروض يف زيادة االستهالك احمللي       

ى مساحها مبستويات مرتفعة لعمالا جتاوز قيمتها احلقيقية، وما لذلك          عالوة عل . تكفي خلدمة الدين  
  .من اثر على صادراا، ودفع إىل نزوح رؤوس األموال إىل اخلارج

  
من هنا حترك اتمع الدويل من دول دائنة ودول مدينة ومؤسسات دولية إلجيـاد حلـول                

فنتيجة لتفاقم حدة املديونية    .  الوفاء بالتزاماا  ختفف أو تعاجل أزمة املديونية ومتكن الدول املتخلفة من        
على الدول املتخلفة املدينة وبالتايل على الدول الدائنة على حنو عرض النظام املصريف الدويل ملخـاطر                
بفعل هذه األزمة، أخذت مبادرات تظهر هنا وهناك دف ختفيف أعباء املديونية اخلارجية، و حتقيق               

  . التمويل الدويلنوع من االستقرار لنظام
  

فقد وضعت خططاً من قبل اقتصاديني ملعاجلة األزمة، كوزير املاليـة األمريكـي األسـبق               
"Baker "   واالقتصادي ،"Brady"          مفادها أن تقوم البنوك التجارية الكربى بتقدمي متويل ألكثر ،

ادياا وإجراء تعديل   الدول املتخلفة مديونية، لقاء تعهدها بتنفيذ سياسات إصالح شاملة لتنمية اقتص          
هيكلي على اقتصادياا، بشكل يؤدي إىل تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب وزيادة املدخرات وحترير             

  .)1(التجارة ودفع الصادرات وحتسني كفاءة استخدام املوارد وخفض العجز يف املوازنات العامة
  

لدول املدينـة، وذلـك     ورغم ذلك باءت هذه اخلطط بالفشل، وتعرضت لالنتقاد من قبل ا          
لعدم كفاية املبالغ املقترحة لتنفيذ برامج اإلصالح واستئناف النمو االقتـصادي وتـشدد شـروط               
اإلقراض، فضالً عن عدم تعرض هذه اخلطط ملشكلة اخنفاض أسعار املـواد األوليـة والـسياسات                

لـدول املدينـة، سـعياً    يضاف إىل ذلك تباطؤ البنوك التجارية يف تقدمي القروض اجلديدة ل       . احلمائية

                                                 
  .48عمر عبد احلي صاحل البيلي، املرجع السابق، ص . خدجية حممد أمحد األعسر و د   (1)
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قابل تقدمي تلك القروض مما أدى بالنتيجة       مللحصول على إعفاءات ضريبية أو مميزات من احلكومات         
  .لتعثر هذه اخلطط

  
وتبع ذلك سياسات إعادة جدولة الديون اخلارجية للدول املتخلفة كنوع من تأجيل سدادها             

كما مت اعتماد سياسـات     . ني ميزان مدفوعاا  ومتديد آجال السداد، لترك اال للدول املدينة لتحس       
وقد تطلبت عملية إصالح الضرر املترتب على املديونيـة         . لتحويل الدين اخلارجي عرب آليات متخلفة     

  .يف بعض جوانبها إجراء إصالحات اقتصادية هيكلية
  

ـ                ة غري أنه رغم مرور عقود من الزمن على استئناف اتمع الدويل للحلول اليت وضعها بغي
إصالح ضرر املديونية، إال أن احلال بقي على ما هو عليه، بل مثة تفاقم للمديونية وعجز مـزمن يف                   

 دىقوامه م  من هنا يطرح تساؤل   . موازين املدفوعات، وآثار سلبية أخرى نأيت على استعراضها الحقاً        
ة؟ وما إذا كانـت     ونيإلصالح الضرر املترتب على أزمة املدي     جناعة احللول اليت قدمها اتمع الدويل       

سياسات اإلقراض واملعونات من باب تعويض أضرار التخلف مبقابل أم أا جمرد عكـس ألزمـات                
  .هيكلية داخلية يف النظام الرأمسايل العاملي؟

  
 ها اتمع الـدويل   تتطلب استعراض احللول واألساليب اليت اتبع     تساؤل  اإلجابة على هذه ال   
ويف . كم بالنتيجة على مدى جناعتها واقتراح املمكن من السبل لتطويرها         ملعاجلة األزمة وحتليلها، للح   

 سوف يتم التطرق إىل هذه احللول وتقييمها واحلديث عن آثارها على اقتصاديات الدول              فصلهذا ال 
  .املتخلفة

  
  ال تصلح ضررها بل تفاقمها  إعادة جدولة الديون اخلارجية :بحث األولامل
   آلية حمدودة اجلدوى إلغاء الديون اخلارجيةختفيف أو : ينالثابحث امل
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  األولبحث امل
   ال تصلح ضررها بل تفاقمهاإعادة جدولة الديون اخلارجية

  

احلديث عن إعادة جدولة الديون اخلارجية للدول املتخلفة املدينة يدعو لطرح تساؤل مفاده             
اإلجابة على هذا التـساؤل     .  أن ختففه  ملاذا عمقت هذه اآللية حجم الدين الكلي هلذه الدول بدالً من          

وهذا ما سيتم معاجلته يف     . متلي التعرف على كيفية إعادة اجلدولة، وشروطها، وأمناطها، بغية تقييمها         
  :طلبني التالينيامل

  

  .إعادة جدولة الديون اخلارجية قائمة على املشروطية: املطلب األول 
  ع الكامل باحلق يف التنميةإعادة اجلدولة تؤثر على التمت:املطلب الثاين 

  
  األولطلب امل

  قائمة على املشروطيةعملية إعادة جدولة الديون اخلارجية 
  

لكي يكون باإلمكان احلكم على ما إذا كانت عملية إعادة جدولة الديون اخلارجية حتقـق اهلـدف                 
لى املقصود باعادة   املنشود باصالح ضرر املديونية اخلارجية للدول املتخلفة، البد من التعرف بداية ع           

  :وهذا ما سيتم تناوله يف الفرعني التاليني. اجلدولة وكيفيتها، مث القاء الضوء على أمناطها
  

  الفرع األول
  جديد ملالية الدولة املدينةإعادة اجلدولة دف إىل إعطاء نفس 

  
يل ومتديد آجال   يقصد بإعادة جدولة الديون اخلارجية للدولة املدينة تعديل شروط تسديد الديون بتأج           

وتنصرف عملية إعادة اجلدولة إىل الديون      . (1)التسديد، دف إعطاء نفس جديد ملالية الدولة املدينة       
املستحقة خالل فترة زمنية معينة ليتم سدادها خالل فترة زمنية أطول بعد مرور فترة مسـاح يتفـق                  

ملتخلفة املدينة يف فضالً عن الدولـة       وحتقق عملية إعادة اجلدولة عملياً مكاسب لصاحل الدولة ا        . عليها
  :وسيتم التعرف على ذلك تاليا. الدائنة اليت تأمل من هذه االلية احلصول على ديوا ولو بعد حني

  
  لمدينلفوائد اقتصادية للدائن وحتقق إعادة اجلدولة :  أوال

                                                 
لة الديون العربية مهــوم وقيود، جملة إلكترونية شبكة اجلزيـرة    صباح نعوش، إعادة جدولة الديون اخلارجية، جم      . د: أنظر   )1(

  .1نت، ص
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ه احلصول  ـ، تضمن ل  ففيما خيص الدائن  . لمدينلحتقق عملية إعادة اجلدولة فوائد اقتصادية للدائن و       

ه فترة التأجيل إعادة ترتيـب أوضـاعه االقتـصادية          ـوبالنسبة للمدين، تتيح ل   . على أمواله يوماً ما   
والتجارية، حبيث خيفف ما أمكن من العجز املايل الذي تسبب يف جلوئه إىل االقتراض، ويـسعى إىل                 

  .)1(ونه املؤجلةـتنمية صادراته للحصول على موارد مالية لتسديد دي
  

وبقدر ما حتققه من أمل يف فوائد مرجوة يترتب على تطبيق عملية إعادة اجلدولة إخـضاع                
الدول املدينة إىل شروط قاسية تؤثر بشكل كبري على احلياة االقتصادية واالجتماعية للدول املتخلفـة               

من أن يـتم     غري أن حجم الدين يتضاعف بدالً        نيفبالرغم من الشروع يف هذه اآللية منذ سن       . املدينة
 إلعادة جدولة الـديون الرمسيـة       )2(وعملياً، يتم اللجوء إىل نادي باريس     . سداده أو ختفيض حجمه   
  .والديون املضمونة رمسياً

  
أما القروض املمنوحـة مـن       .ويتم اللجوء إىل نادي لندن إلعادة جدولة الديون التجارية        

  .جلدولة والبنك العاملي فال تقبل إعادة ا)3(ندوق النقد الدويلـص

                                                 
                                                                                   .2صباح نعوش، املرجع نفسه، ص.د: أنظر   (1)
النمسا، استراليا، بلجيكـا، كنـدا،      ( عضواً   19ائه  يبلغ عدد أعض  . نادي باريس هو جمموعة غري رمسية من الدول الدائنة           (2)

الدامنارك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا االحتادية، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، هولندا،                
  ) .والواليات املتحدة األمريكية

اجهها الدول املدينة يف سداد ديوا، عرب تغيري أساليب سداد الديون املستحقة،            هدفه إجياد حلول مالئمة، للصعوبات اليت تو      
وجيتمع النادي بالدول املدينة اليت حتتاج إىل دين عاجل، وبذات الوقت نفذت اإلصالحات املطلوبة منها لتحسني وضعها االقتـصادي                   

وقد بلغت االتفاقيات اليت عقدت مع النادي منذ عام         . اق مشروط واملايل، أي أن يكون هلا برنامج مع صندوق النقد الدويل مدعوم باتف           
  . دولة مدينة يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية وأوربا77 اتفاقاً يتعلق بـ 343 ما يزيد على 1956

. 1944عـام   يف الواليات املتحدة    أنشئ صندوق النقد الدويل، وفقاً التفاقات أسفر  عنها مؤمتر بروتون وودز الذي عقد                  (3)
يهدف الصندوق إىل العمل    .  بلداً 183يديره جملس حمافظني يضم حمافظاً وحمافظاً بديالً لكل دولة من الدول األعضاء اليت يبلغ عددها                

م متعدد األطراف للمدفوعات، وتوفري معونـة       اعلى استقرار أسعار صرف العمالت، وحتقيق منو متوازن يف التجارة الدولية، وإقامة نظ            
فهـو  . ة مؤقتة للبلدان األعضاء يف الصندوق اليت تعاين من مشاكل يف ميزان املدفوعات، دف تقليص اخلطر على النظام الـدويل                   مالي

يراقب األوضاع االقتصادية يف البلدان أعضاء الصندوق، ويؤكد سياسات أسعار الصرف، ويوفر معونة مالية على شـكل تـسليفات                   
  .يق السياسات املالية والنقديةدة تقنية لتطباعوقروض، ويقدم مس

مرافق الصندوق العادية، املعونات امليسرة، ومرافـق خاصـة         : نقسم قروض الصندوق إىل ثالثة أنواع على شكل ترتيبات        ت  
يأيت اإلقراض وفق مرافق الصندوق العادية من حساب املوارد العامة لدى الصندوق الذي حيق جلميـع البلـدان األعـضاء يف                     . أخرى
   ---وفيما خيص التابعة فيقدم من خالهلـا        . ويشتمل هذا النوع على مرافق تابعة احتياطية وأخرى إضافية        . ق أن تسحب منه   الصندو
أمـا  .  سـنوات  4 شهراً على أن يتم سداد القرض خالل         18-12مساعدات تتعلق مبيزان املدفوعات وتكون يف العادة ملدة            ---

وقد .  سنوات7 سنة حىت 4 سنوات على أن يتم سدادها يف غضون 3عيدة األجل تكون عادة لفترة   املرافق اإلضافية فيقد فيها قروضاً ب     
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فعلى الدولة املدينة أن تقوم بسداد ديوا يف مواعيدها، وخبالف ذلك تتردى العالقة مـع               
هذه املؤسسات وبالتايل تتعذر إعادة جدولة ديوا مع النوادي الدولية، سواء أكانت ديوناً رمسيـة أو        

  .)1(مضمونة دولياً أم كانت جتارية
  

 املدينة، الراغبة بإعادة جدولة ديوـا، طلبـاً إىل          ففيما خيص الديون الرمسية، تقدم الدولة     
سكرتارية نادي باريس، الذي يتوىل مجع معلومات عن احلالة االقتصادية هلذا البلد من مؤسساته ومن               

وتشمل املعلومات حمل البحث حتري دقيق عن الوضع االقتصادي واملـايل          . الدول واملؤسسات الدائنة  
ا حسب مصادرها وتواريخ استحقاقها، بعد التحقق من برنـامج          وحجم الديون اخلارجية وتقسيمه   

 مث توجه دعوة الجتماع من رئيس النادي         .االصالح االقتصادي املتفق عليه مع صندوق النقد الدويل       
 وممثل صندوق النقد الـدويل      )2(إىل ممثلي الدول الدائنة وممثل الدولة املدينة حبضور ممثل البنك العاملي          

                                                                                                                                            
 مليون دوالر مل تسدد بعـد أكربهـا منحـت           17320 قرضاً من الترتيبات االحتياطية بقيمة حوايل        15  حدود 2001شهد عام   

 مليـون دوالر أكربهـا منحـت        14850مبا جمموعه    دول مقترضة وفقه     9أما مرفق الصندوق اإلضايف فهناك      . لألرجنتني وتركيا 
  . إلندونيسيا

  
 تفرض فيه فائدة قدرها نصف باملائة سـنوياً،         1999وباإلضافة هلذه املرافق هناك مرفق أنشأ دف تقليص الفقر يف عام            

واسطتها إقراض البلـدان  أما املرافق اخلاصة، فيتم ب.  سنوات10 سنوات ونصف، حبيث تسدد يف غضون   5تعطى فيه فترة مساح مدا      
األعضاء يف الصندوق وفق مرفق التمويل التعويضي، الذي يساعد البلدان األعضاء املتضررة من نقص مؤقت من عائدات التـصدير أو                    

 الذي ومرفق االحتياط اإلضايف الذي يساعد الدول اليت تتأثر من فقدان الثقة املفاجئ بالسواق   . زيادة مفرطة يف تكاليف استرياد احلبوب     
ومرفق التسليف الطارئ الذي مينح للبلدان اليت تكون أوضاعها سليمة اقتصادياً فلها ان تسحب من    . يتسبب بعرقلة النشاط االقتصادي     

  .هذا احلساب كتدبري احتياطي
  .139، ص1986 اكتوبر ،68 ع حممد نور الدين، املؤسسات الدولية وديون العامل الثالث، جملة السياسة الدولية،: أنظر   (1)
مت . World Bankسيتم استعمال مسمى البنك العاملي بدالً من البنك الدويل، وذلك لشيوع املصطلح باللغة األجنبيـة     (2)

مقـره  .  دولـة 183يبلغ عدد أعـضاؤه    .  باسم البنك الدويل للتعمري والتنمية     1944إنشاء البنك العاملي يف مؤمتر بريتون وودز عام         
يهدف البنك العاملي إىل تشجيع استثمار رؤوس األموال بغرض تعمري وتنمية الدول            . لس حمافظني وجملس إدارة   واشنطن، يتشكل من جم   

املنضمة إليه واليت حتتاج إىل مساعدة يف إنشاء املشروعات الضخمة اليت تكلف كثرياً وتساعد على تنمية اقتصاد البلد بشكل يعينه على                     
تتمثل مساعدة البنك الدويل إما عرب اإلقراض من أمواله اخلاصة، أو من خالل إصدار سـندات                و. مواجهة العجز يف ميزان املدفوعات    

  . مليون دوالر109186 منح البنك الدويل قروضاً بقيمة 2000ففي العام . قروض لالكتتاب الدويل
  

أنـشأت عـام     (مؤسسة التنمية الدوليـة   : تطور البنك العاملي ليصبح على شكل جمموعة تتألف من مخس مؤسسات هي           
 دولة االقتـراض طبقـاً      78، متخصصة يف تقدمي قروض ميسرة طويلة األجل دون فائدة ألشد الدول فقراً، وحالياً حيق لت                 1960
، توفر متويالت طويلة األجل ملشاريع القطا ع اخلاص واخلصخـصة،           1956أنشأت عام   ( وهيئة التمويل الدولية      ---،  )لشروطها

أنشأت (، ووكالة ضمان االستثمارات املتعددة األطراف       ) دولة 81 مشروعاً يف    259 قرابة   2000يف عام    بلداً ، مولت     174تضم  
 دولة، تشجع االستثمار األجنيب يف البلدان املتخلفة، نوفر ضمانات لالستثمار ضد خمـاطر غـري جتاريـة،                  154، تضم   1988عام  
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العادة يتمخض االجتماع الذي يتخذ قراراته بتوافق اآلراء عن تفاصيل إعادة اجلدولة،            ويف  . كمراقبني
وما مييز هذا القرار أنه حقيقة عبارة عن توصية للدول الدائنة ألن تعقد اتفاقات ثنائية مع الدولة املدينة                

تفاقات الثنائية  وبالنتيجة فقرارات النادي توصف بأا اتفاقات وتستمد قيمتها من اال         . خبصوص الدين 
  .(1) هلاةجينت اليت تعقد

  
أما فيما خيص الديون التجارية، فقد كانت إعادة جدولتها تتم مع الـدائنني مباشـرة دون                

 بـدأ الـصندوق     1982تدخل صندوق النقد الدويل، غري أنه مع األزمة اليت حلت باملكسيك عام             
نوك التجارية للصندوق بغية احلـصول علـى        حيث جلأت الب  . يلعب دوراً كبرياً لصاحل البنوك الدائنة     

ضمانات السترداد ديوا من أموال الدولة املدينة، خاصة وأنه بدونه لن تتمكن من فرض سياسـات                
  .)2(اقتصادية معينة على الدولة املدينة تعينها على السداد

  
  أمنــاط إعــادة اجلدولــة: ثانيا

  
، أو لبنود هيوسـنت، أو لبنـود        بنود التقليدية ا لل ميكن أن تتم أمناط إعادة اجلدولة، وفقاً إم       

ففيما خيص البندين األخريين، ملا يتضمنان من إلغاء جلزء من ديون الـدول             . نابويل أو لبنود كولونيا   
لبنـود  وفقـا ل  . املدينة، فسيتم تناوهلما الحقاً يف املوضع من البحث املتعلق بتخفيف وإلغاء الـديون            

 مت إعادة جدولة    1995ففي عام   . ثابتة، إذ أن األمر متروك لتقدير الدائنني      ليس مثة قواعد    التقليدية،  
ومع املغرب كان األمر خمتلفاً، فقط مت يف عام         .  سنوات 4 عاماً مع فترة مساح      15ديون اجلزائر ملدة    

سباب تتعلق بعدم مالئمة هذا      ونتيجة أل  . سنوات دون فترة مساح    9 إعادة جدولة ديونه ملدة      1983
يؤدي إىل ارتفاع خدمة الدين بشكل كبري يف ظل فترة          لكونه  ملديونية الدول املتخلفة الفقرية،     النمط  

قصرية، أقرت قمة الدول الصناعية السبع الكربى مبادئ وأمناط جديدة، حبيث ال تطبق البنود التقليدية    
  .على الدول الفقرية

                                                                                                                                            
، واملركـز الـدويل حلـل       ) بلداً 71 من القطاع اخلاص يف حوايل        عقداً ملستثمرين  420 أكثر من    2000أصدرت الوكالة حىت عام     

للمساعدة يف حل الرتاعات بني احلكومات واملستثمرين األجانب، ال يقدم قروضاً أو هبات وقعت           1966أنشأ عام   (نزاعات االستثمار   
  ). دولة اتفاقات ختص املركز149

  
 مليـون   7320 عن قرار النادي إعادة جدولة ما يقارب         1995 نتج عن جوالت تفاوض اجلزائر مع نادي باريس يف عام            )1(

وقد جنم عن هذا القرار عقد اتفاقـات ثنائيـة مـع            .  سنة، مع فترة مساح ملدة أربعة سنوات       15دوالر أمريكي من ديون اجلزائر ملدة       
  .الواليات املتحدة وكندا واليابان وأربعة عشرة دولة أوروبية

                                                                             .141ملرجع السابق، صحممد نور الدين، ا: أنظر   (2)
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دولة الديون العادية ملدة    على إعادة ج  ، فتشتمل   1990لعام  " بنود هوسنت "أما فيما خيص    

.  بالفوائد اجلديدة حسب أسعار السوق  ب سنة أو أكثر مع فترة مساح ملدة سنتني أو أكثر، وحتتس           15
 10 سنة مع فتـرة مسـاح ملـدة          20أما فيما خيص املساعدات الرمسية للتنمية فتعاد جدولتها ملدة          

ويشترط إلتباع هذا   . ر الفائدة األصلية  مع مراعاة أال تزيد أسعار الفائدة اجلديدة على أسعا        . سنوات
 دوالراً،  2995 يف الدولة املدينـة علـى         السنوي النمط من إعادة اجلدولة، أال يزيد الدخل الفردي       

  . )1( مديونيتها مرتفعةنويشترط أن تكو
  

من % 20وفقاً هلذه البنود ميكن تبديل الدين مبوافقة الدولة املدينة، إذ ميكن تبديل ما نسبته               
وتتم عملية التبـديل    . يون العادية، أما بالنسبة للمساعدات الرمسية للتنمية فال سقف لنسبة تبديلها          الد

بعدة طرق، كأن يتبدل الدين حبصول الدولة الدائنة على سلع من الدولة املدينة، أو أن يـتم تبـديل                   
 بالتنازل عن حقوقهـا     وقد تقوم الدولة الدائنة   . عملة السداد من عملة قابلة للتحويل إىل عملة حملية        

لصاحل مستثمرين، حبيث يقوم املستثمرون مبقايضة الدين مع الدولة املدينة بأسهم يف شركات حملية أو               
 غري أنه يؤخد على هده اآللية يف إعـادة         . )2(مببالغ نقدية بالعملة احمللية إلقامة مشاريع يف البلد املدين        

ية وتتأثر ا خاصة بالنسبة ملواقف الدول املدينـة مـن           اجلدولة،كغريها، أنه ترتبط باملعطيات السياس    
  .بعض القضايا الدولية

  
  الفرع الثاين

  إشتراط برنامج إصالح إقتصادي من إجل إعادة جدولة الديون اخلارجية
  

يتم إعادة جدولة ديون الدولة املدينة اخلارجية إذا ما استفحل العجز يف ميزان مدفوعاا أو               
يشترط إلبـرام    . )1(نيتها، وبصورة أخرى إعسارها عن الوفاء بالتزاماا املالية       ازدادت متأخرات مديو  

اتفاقات إعادة جدولة الديون، تطبيق الدولة املدينة لربنامج اإلصالح االقتـصادي الـذي يقترحـه               

                                                 
مـن النـاتج احمللـي      % 50حجم املديونية يفوق    : تعترب، وفقاً لنادي باريس، املديونية مرتفعة إذا حتقق أحد املعايري التالية             (1)

  . من الصادرات% 30من الصادرات، أو أن خدمة الدين تفوق % 275اإلمجايل، أو أن حجم املديونية يزيد على 
فبينما طبقـت   . ، ومن بني هذه البلدان األردن     " لبنود هوسنت " دولة مدينة وفقاً     16 متت معاجلة مديونية     2002حىت عام      (2)

يف " بنـود هوسـنت  "، طبقت 1992م  وعا1989البنود التقليدية على حاليت إعادة اجلدولة اللتني جلأ فيهما إىل نادي باريس يف عام      
  .أعيدت فيها جدولة ديونه اخلارجية، وطبق فيها منوذج تبديل الديون) 1999، 1997، 1994(ثالث مرات 

                                                                                .3صباح نعوش، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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 اهليكلي النابعة   )2(صندوق النقد الدويل عليها، أو ما يعرف بسياسات التثبيت أو التكيف االقتصادي           
حبيـث يطبـق برنـامج      .  اليت يشرف الصندوق والبنك العاملي على تنفيذها       )3( قواعد املشروطية  من

اإلصالح االقتصادي اهليكلي سواء جلأ العضو إىل الصندوق لتمويل العجز يف ميـزان مدفوعاتـه أم                
  .للحصول على معاونته يف عملية إعادة اجلدولة لديونه اخلارجية

  
جمموعة اإلجراءات واإلصالحات االقتصادية املوصـى      : ليويقصد بسياسات التكيف اهليك   

ا من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، واليت تؤدي إىل االنتقال من نظـام اقتـصادي يتميـز                  
بالتخطيط املركزي إىل نظام ليربايل يقوم على اقتصاد السوق، دف الوصول إىل االقتصاد إىل حالة                

وكذلك حتقيق منو مـستمر،     . ختالالت املالية والنقدية اليت تعاين منها     االستقرار من خالل معاجلة اال    
  .عرب إجراءات تعديل هيكلي على هذا االقتصاد

  
 ضـمان   - من وجهة نظر املؤسسات املالية الدولية        –تستهدف سياسات التكيف اهليكلي     

 منو اقتصادي، من خـالل      وحتقيق. قدرة الدولة املدينة على سداد األعباء الناجتة عن القروض املتفاقمة         
عدد اآلليات املتمثلة بتشجيع االستثمار يف املشاريع اإلنتاجية، وزيادة املدخرات الوطنية، واجتـذاب             

وكذلك متكني هذه الدولة من حتقيق إصالح يف أدائها االقتصادي وبالتـايل            .رؤوس األموال األجنبية    
       ا اخلارجية وزيادة قدرا على حتمل عبء املديونيـة واحلـد مـن          حتقيق حتسن يف موقف مدفوعا

  .القروض اخلارجية ما أمكن
  

غري أنه رغم أن هذه األهداف يف ظاهرها نبيلة، إال أن باحثوا الدول املتخلفة املدينة شككوا                
فمن وجهة نظرهم تستهدف هذه السياسات إنقاذ البنوك الغربية الدائنة الـيت            . يف صدق هذه النوايا   

هليكلي، واليت كانت مهددة باإلفالس يف حال توقف الدول املدينة عن الوفاء            تبنت سياسات التكيف ا   

                                                 
وم أوسع للتكيف يعرب عنه بإعادة اهليكلة الرأمسالية، وفيه تتم إعادة اهليكلة دون احلاجة إىل الصندوق أو البنـك                   هناك مفه    (2)

فقد سبق حلكومة العراق يف أوائل الثمانينيات أن طبقت برنامج نقل ملكية القطاع العام إىل األفراد                . الدوليني، ودون احلاجة لالقتراض   
. طبقت احلكومة السودانية أن طبقت حزمة سياسات مماثلة لتلك اليت يتبعها الصندوق دون اللجـوء لـه             دون االتفاق مع الصندوق، و    

  :أنظر
، 1998نادر الفرجاين، آثار إعادة اهليكلة الرأمسالية على البشر يف البلدان العربية، مركز املشكاة للبحث، القاهرة، آب                 .د  -
  .2ص

                                                                                                   :أنظر يف املشروطية وتطورها   (3)
- See: Josef Gold, Conditionality, IMF, Pamphelet Seeies, No. 31, Washington, 1979. 
-See: Shahana S.Ahmed, Globalization: towards a liberalized or re- colonized world, African political 
and economic monthly review, Vol.13, No.1, March 2000, Pp.44. 
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بالتزاماا، على حنو يهدد النظام املصريف الرأمسايل العاملي بأكمله، خاصة وأن هذه البنـوك قـدمت                
  .(1)قروضاً تزيد على حجم رأمساهلا بكثري

  
مام منتجات البلدان الرأمسالية    كما أن هذه السياسات تسعى إىل فتح أسواق الدول املدينة أ          

من خالل حترير التجارة كأحد شروط سياسات التكيف اهليكلي، رغم إبقاء الدول املتقدمـة علـى                
فضالً عن أن من شأن إدمـاج البلـدان         . (2)فاقم املديونية تزيد من ت  سياساا احلمائية، اليت تعمق و    

ناعية يف استثمار رؤوس أمواهلا وحتقيق األربـاح        املتخلفة يف االقتصاد الرأمسايل حتقيق غاية الدول الص       
يضف لذلك أن إجراءات التكيف هذه تقف ضد القطاع العام          . )3(املرجوة على حساب هذه الدول    

  .  )4(ومتيل إىل اخلصخصة
  

وبكلمات أخرى، تربط املؤسسات املالية استمرار التدفقات املالية اخلارجيـة، مـن مـنح       
لسياسة االقتصادية للدولة املدينة، عرب اتفاق بني الـصندوق والبنـك           وقروض، بإجراء تغيريات يف ا    

ويعرب عن هذا االتفاق من خالل ما يعـرف بــ           . العاملي من جهة والدولة املدينة من جهة أخرى       
الذي يعده الصندوق وتوجهه احلكومة املعنية إليه، متضمناً حزمة مـن اإلجـراءات             " خطاب النوايا "

اتباع الدولة املدينة لسياسات انكماشـية    : ليت سيتم اتباعها، واليت تتركز حول     والسياسات التفصيلية ا  
عرب زيادة الضرائب وأسعار السلع األساسية      (للحد من التضخم عن طريق ختفيض عجز املوازنة العامة          
  .واخلدمات اليت تقدمها احلكومة، وختفيض اإلنفاق العام

  
قدية وائتمانية وانكماشية عن طريق احلد مـن         الدولة املدينة لسياسات ن    إتباعيضاف لذلك   
، ورفع أسعار الفائدة املصرفية على الودائـع        )خاصة للحكومة والقطاع العام   (زيادة االئتمان املصريف    

فضالً عن التزامها بتحرير املعامالت اخلارجية، بإلغـاء        . والقروض ووضع قيود مباشرة على االئتمان     
                                                 

                                                                                                                :أنظر ذا الشأن  )1(
 لصندوق النقد الدويل يف ضوء أزمة االقتصاد الرأمسايل الدويل، اجلزء رمزي زكي، حنو فهم أفضل للسياسات التصحيحية.د -

  . 146، ص1989، بريوت، 10-9، العدد 25الثاين، دراسات عربية، السنة 
، 1987، لندن،   11 رودين ويلسون، القروض األجنبية واالستقالل الوطين يف دول العامل الثالث، الباحث العريب، العدد               -
  .110ص

عـرض  (طفى مهدي حسني، مدخل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف التكييف االقتصادي للبلدان النامية               مص: أنظر )2(
  . 116، ص1997، أبو ظيب، 69، العدد 18، جملة آفاق اقتصادية، جملد )وحتليل وتقومي

مة االقتصاد الرأمسايل الدويل،    رمزي زكي، حنو فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد الدويل يف ضوء أز            .د: أنظر   (3)
  .151املرجع نفسه، ص

                                                                        .123مصطفى مهدي حسني، املرجع نفسه، ص: أنظر   (4)
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وكذلك حتريـر   . ادة الضرائب اجلمركية على الواردات والصادرات     اتفاقات الدفع الثنائية، وعدم زي    
سعر الصرف، وإلغاء الرقابة على الصرف األجنيب، مع ختفيض قيمة العملة الوطنية كحافز على زيادة               

كما يتضمن االتفاق التزام الدولة املدينة بتشجيع راس املال الفردي احمللي واألجنيب ومنحه             .الصادرات
تيازات اليت تشجع التوسع يف االستثمار، وكذا إقرار حرية حتويل األرباح، وكـذلك        الضمانات واالم 

  .  بتطوير أسواق املال احمللية والقوانني اليت حتكم تأسيس الشركات والتعامل يف األسهم والسندات
  
 ميكن القول بأن املؤسسات املالية الدولية قد خرجت عن دورهـا            ،بالنظر هلذه السياسات  و
وإذا ما صلحت األفكار املقدمة من هذه املؤسسات نظرياً يف إطار           . لذي وجدت من أجله   األساس ا 

يضاف إىل ذلـك أن      . اقتصاد رأمسايل متقدم، فانه تطبيقها يف بيئة الدول املتخلفة قد ال يكون عملياً            
بـار  إجراءات التكيف يبدو أا موحدة جلميع الدول اليت تأخذ ا، أي أا ال تأخـذ بعـني االعت                 

  . )1(االختالفات املوجود بني الدول املدينة من حيث ظروفها ومتطلباا وأولوياا

  
  املطلب الثاين

  إعــادة اجلدولـة تؤثر على التمتع الكامل باحلق يف التنمية
  

يف تعليقها على آثار إعادة اجلدولة وسياسات التكيف االقتصادي الناشـئة عـن الـديون               
ق اإلنسان وخاصة احلق يف التنمية، اعتربت جلنة حقوق اإلنـسان التابعـة             اخلارجية على التمتع حبقو   

لألمم املتحدة أن هذه الربامج والتدابري مل حتقق حالً منصفاً ومستدمياً وموجهاً حنو التنميـة ملـسألة                 
و املتفحص لنتائج هذه التدابري ال يسعه إال أن جييب وببساطة على اإلشكالية اليت سـبق                . )1(الديون
حها يف توطئة املبحث، واليت محلت تساءال ملاذا عمقت إعادة جدولة املديونية احلجم الكلي لديون               طر

اإلجابة حتملها اآلثار اليت رتبتها إعادة اجلدولة علـى الـدول املتخلفـة اقتـصاديا               . الدول املتخلفة 

                                                 
                                                                                                           :يتفق مع هذه الرؤية   (1)
، 1993صفوت عبد السالم عوض اهللا، السياسات التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليني، دار النهـضة، القـاهرة،                           -
، القاهرة،  67 سليمان املنذري، سياسات التصحيح االقتصادي اهليكلي يف الدول العربية، شؤون عربية، العدد               و . وما بعدها  11ص

  . وما بعدها148، ص1991
قرار جلنة حقوق اإلنسان حول آثار سياسات التكيف االقتصادي الناشئة عن الديون اخلارجية على التمتع الكامـل                 : أنظر     )1(

تـصادي  ، منشورات الس االق   1999نيسان  /  ابريل   16،  )55(حبقوق اإلنسان وخباصة على تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، الدورة           
  ).E/CN/4/1999/L17(واالجتماعي، األمم املتحدة، نيويورك، رقـم الوثيقة 
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املعطيات تفيد هـذا    وسيتم تالياً وضع مجلة من      . واجتماعياً، وكذا اإلشتراطات اليت أضعفت فعاليتها     
  .احلكم على آلية إصالح ضرر املديونية هذه

  
  الفرع األول

  سياسات تطبيق إعادة اجلدولة ترتب آثاراً اقتصادية واجتماعية بالغة
  

لقد أدى تطبيق سياسات التكيف والتثبيت االقتصادي إىل آثار بالغة التأثري على اقتصاديات             
كما كان لإلشتراطات اليت استلزمتها العملية برمتها       . جتماعيةالدول املتخلفة وعلى جوانب احلياة اال     

سواء أكانت سياسية أو اقتصادية، تاثرياً سلبياً أضعف من فعالية هذه الوسائل أو احللول يف التخفيف                
  :وسيتم تناول هذه اآلثار تاليا. من حدة أزمة املديونية

  
  آثار غري حممودة إلعادة اجلدولة:  أوال
  

 اليت تشكل شروط تطبيـق       جتاه سياسات التكيف والتعديل اهليكلي      القائم دساحلمما يؤكد   
، النتائج واآلثار اليت ترتبت على تطبيقها يف الدول املتخلفة سـواء يف امليـادين               عملية إعادة اجلدولة  

فمن حيث اآلثار االقتصادية، أسهمت هـذه الـسياسات يف          . االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية    
فقد اخنفض دخل الفرد، واخنفضت االستثمارات،      . )2(، كما غذت التضخم   )1(ود اقتصادي خلق رك 

  .  )3(وبقيت البلدان املتخلفة يف غالبها تعاين من عجز كبري على الرغم من جدولة ديوا

                                                 
ماري فرانس لريو، صندوق النقد الدويل وبلدان العامل الثالث، ترمجة هشام متويل، دار طالس للدراسات والترمجة : أنظر   (1)

  .223-215، ص1993والنشر، دمشق، 
 حول املشروطية، واليت تناولت سياسات اإلصـالح        1995ا صندوق النقد الدويل عام      تعزز هذا الرأي الدراسة اليت أعده        (2)

تبني من هذه الدراسة أن األهداف مل تتحقق علـى صـعيد ختفـيض             . 1991-1988املرتبطة باتفاقات الصندوق خالل الفترة من       
 بقيت غالبية البلدان يف حالة من التصاعد يف         ففي مقابل اخنفاض معدالت التضخم يف عدد قليل من البلدان موضوع الدراسة،           . التضخم

  :أنظر. معدالت التضخم
، العدد  33سوزان شادلر، إىل أي مدى جنحت برامج التصحيح اليت يساندها صندوق النقد الدويل، التمويل والتنمية، جملد                   -
  .  15، ص1996، واشنطن، 2

الدوليني على سالمة هذه السياسات، وأن الفـشل يف حتقيـق        يالحظ أن هذه النتائج ترتبت رغم إصرار الصندوق والبنك             (3)
انظر نتائج الدراسة اليت أجريت حـول       .  النتائج يعود إىل التطبيق، حيث مل تلتزم الدول املدينة ذه السياسات بصورة تضمن فعاليتها             

ل لألستاذة  منار حممد رشـواين، األبعـاد         مذكورة يف مقا  " أداء االقتصاد الكلي يف كل من منطقة جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية          "
، 20/2/2003،  2االقتصادية واالجتماعية والسياسية لربامج التكيف االقتصادي الدولية، جملة اإلسالم اليوم، جملة إلكترونية، العـدد               

  . وما بعدها6ص
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، املترتبة على سياسات التكيف اهليكلي، فتتمثل بـالفقر، وسـوء           )4(أما اآلثار االجتماعية  

خاصة وأن فرض ضرائب ورسوم     . آثار أخرى على صعيد قطاعات الصحة والتعليم      توزيع الدخل، و  
جديدة أو رفع نسبة الضرائب والرسوم القائمة من شأنه أن يدي إىل تدين مـستوى األداء الـصحي                 

تبدو النتائج االجتماعية أكثر وضوحاً يف حالة زيادة نسبة الفقـر يف الـدول املتخلفـة                 ، والتعليمي
 ارتفع معدل الفقر نتيجة للسياسات االنكماشية املتمثلة بتخفـيض القيمـة احلقيقيـة               إذ ،)5(املدينة

ضمين لبعض السـلع،   اللألجور، وختفيض أو إلغاء الدعم واإلعانات يف املوازنة العامة، وإلغاء الدعم            
وغين عن القول ما لزيادة نسبة الفقر من تأثري شـديد           . )6(وفرض أو زيادة الرسـوم على اخلدمات     

اخلطورة على اتمع، من إهدار الكفاءات واملوارد البشرية، وانتشار اجلرميـة وعمالـة األطفـال،               
  .)1(والبطالة

  
كما يؤدي األخذ بسياسات التعديل اهليكلي إىل سوء توزيع الدخل أو إحداث تفـاوت يف             

ة العليـا يف    إذ تتعزز مداخيل فئات على حساب أخرى يف اتمع، على األغلب تكون الفئ            . التوزيع
ويبدو مرد ذلك إىل عوامل تتعلق بتخفيض قيمة العملة، حيث غالباً ما تدخر الفئات العليا               . )2(اتمع

                                                 
                                                                                                        : أنظر ذا اخلصوص   (4)

 102، ص1994هبة نصار، بعض اآلثار االجتماعية لربامج اإلصالح االقتصادي يف مصر، دار املستقبل العريب، القاهرة،  -
  . وما بعدها

سينا، ابن النامية، دار رمزي زكي، الليربالية املستبدة، دراسة يف اآلثار االجتماعية والسياسية لسياسات التكيف يف الدول        .د -
  .117-79، ص1993القاهرة، 

                                                                               . 7نادر الفرجاين، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (5)
ر على صعيد املناطق احلضرية، بينما      يرى صندوق النقد الدويل بأن آثار السياسات االنكماشية قد ترتب زيادة يف نسبة الفق                (6)

غري أن هذه   . حتقق هذه السياسات آثراً إجيابيا بالنسبة لسكان املناطق الريفية حيث يكون األثر إجيابيا على متوسط دخول فقراء الريف                 
ع غيـار للمعـدات     الرؤية حمل نظر، ذلك أن خفض قيمة العملة يؤدي بالنتيجة إىل ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج من مساد وقط                 --

كما أن املؤسسات املالية ذاا سعت إىل وضع برامج يطلق عليها شبكات أو حزم األمن االجتماعي حلماية الفئات                  . ولآلالت الزراعية 
  :  أنظر باخلصوص. األكثر تضرراً من تلك اآلثار

  .10منار حممد الرشواين، املرجع السابق، ص -
  .23، ص1987، واشنطن، 2، العدد 24كيف، التمويل والتنمية، جملد يوكول هوانج، التكاليف االجتماعية للت -
 32صندوق النقد الدويل والفقراء، التمويل والتنمية، جملد، :  بوريس برينشتني وجيمس بوتون، التصحيح من أجل التنمية       -

      . وما بعدها43، ص1994، واشنطن، 3العدد 
نظرة عامة يف صـندوق النقـد       : نينات يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب     دارام جاي وكينيثا هيويت، أزمة الثما     : أنظر   (1)

  . 56، ص1993الدويل وبلدان اجلنوب، ترمجة مبارك على عثمان، مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر، القاهرة، 
، العدد  23لبلدان منواً، التمويل والتنمية، الد      شارلز سيسون، الربامج اليت يدعمها الصندوق وتوزيع الدخل يف أقل ا          : أنظر   (2)

  . 36-33، ص1986، واشنطن، 1
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ونتيجة كذلك لرفع أسعار الفائدة حملياً، إذ تستفيد هذه الفئات كذلك من            . أرصدا بالعملة األجنبية  
جة ذاا تبعاً لعملية اخلصخصة، حيث يتم بيع        وتتحقق النتي . )3(زيادة أسعار الفائدة على العملة احمللية     

مؤسسات القطاع العام إىل القطاع اخلاص، إذ تعمق عملية اخلصخصة التفاوت يف توزيع الدخل بني               
الفئات العليا اليت تشتري هذه املؤسسات وحتقق أرباحاً، وبني الطبقة الوسطى والدنيا اليت حتصل على               

  .)4(األجور والرواتب
  

 الفقر والتفاوت يف توزيع الدخل آثاراً تترتب على سياسـات التثبيـت أو              وليس وحدمها 
  .)5(التكيف اهليكلي، فارتفاع نسبة البطالة، تشكل إحدى النتائج املباشرة لألخذ ذه السياسات

 فرغم أن املؤسسات املالية تنظر إىل هذه اآلثار على أا مؤقتة، وأن سياساا سـتؤدي إىل                
، تبدو آثار هذه السياسات على صعيد رفع نسبة البطالـة           )1(وختفيض نسبة الفقر  تعزيز فرص العمل    

  . واضحة
  

فاستجابة ملطالب برنامج التصحيح التثبيت االقتصادي، البد وأن خيفض اإلنفـاق العـام،             
 كنتيجـة إليقـاف     )2(وبالتايل إبطاء أو وقف التعيينات يف القطاع العام، أو تسريح قسم من العمالة            

. ن عدد من مؤسسات القطاع العام وتصفية بعضها، أو عرب بيعها يف إطار عملية اخلصخصة              الدعم ع 
وبذات الوقت تؤدي سياسة رفع أسعار الفائدة إىل التأثري سلباً على قدرة القطاع العام على التوسع يف      

  .)3(تشغيل العمالة، وعلى قدرة القطاع اخلاص على توفري وظائف ختفف من عبء البطالة
  
ى صعيد اآلثار السياسية، وإن كان البعض يرى أن مثة إجيابيات لسياسات اإلصـالح              وعل

االقتصادي وبرامج التثبيت اهليكلي على صعيد املستوى السياسي، سواء من حيث خلق جـو مـن                

                                                 
                                                                            . 11منار حممد الرشواين، املرجع نفسه، ص: أنظر   (3)
                                                                                                                           :أنظر   (4)

                                                                .223ماري فرانس لرييتو، املرجع السابق، ص -
                                                  . 58-48 دارام جاي وكيتيثيا هيويت، املرجع السابق، ص -

                                                                        . 12منار حممد الرشواين، املرجع السابق، ص: أنظر   (5)
    

 العربية،  باتريشا ألونسو وحممد العريان، اإلصالح االقتصادي والنمو والعمالة والقطاعات االجتماعية يف االقتصاديات           : أنظر   (1)
/ ورقة مقدمة إىل ندوة اآلثار االجتماعية للتصحيح االقتصادي يف الدول العربية، أوب ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، كـانون ثـاين                   

  .23، ص1996ديسمرب، 
                                                                                            .13منار حممد الرشواين، ص: أنظر  (2)

                                                                      .111- 109هبة أمحد نصار، املرجع السابق، ص : أنظر   (3)
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تبقى اآلثار السلبية أكثر مرارة سواء متثلت       . )4(التوجه الدميوقراطي، أو تعزيز مؤسسات اتمع املدين      
فضالً عـن   . )6(، أم بتعزيز التبعية وسيطرة راس املال األجنيب       )5(دخل األجنيب يف السياسة الوطنية    بالت

عدم االستقرار السياسي بفعل رفض واحتجاج الطبقات املتوسطة والدنيا يف اتمع املتأثرة لسياسات             
  .)7(الصندوق اليت تؤثر عليها مباشرة

  
ة على سياسات التكيف اهليكلي الناشئة عن الـديون         ويف هذا اإلطار، مل تكن اآلثار املترتب      

اخلارجية حمل اهتمام الفقه يف الدول املتخلفة، بل أخذت حيزاً هاماً يف اجتماعـات جلنـة حقـوق                  
  .اإلنسان اليت أضطلعت ببحث هذه املسألة

  
فقد اصدرت اللجنة يف دورا اخلامسة واخلمسون، قرارا حول آثار سياسـات التكيـف              

الناشئة عن الديون اخلارجية على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وخباصة على تنفيذ إعالن             االقتصادي  
، أكدت فيه على خطورة تفاقم عبء أزمة الديون اخلارجية على الـدول الناميـة،   )1(احلق يف التنمية  

عالن وذكرت أن سياسات التكيف اهليكلي هلا آثار خطرية على قدرة البلدان املتخلفة على التقيد بـا               
احلق يف التنمية وصياغة سياسات إمنائية وطنية دف إىل تعزيز احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                

  .)2(والثقافية ملواطنيها
  

وباإلمجال، إن مسألة اتباع سياسات مالية وجتارية سليمة هي أمر ضروري وحيوي سواء يف   
ومن الواضـح   . م على وتقييم أي برنامج    ظل وجود املديونية ويف غياا، غري أن العربة بالنتائج للحك         

أن سياسات املؤسسات املالية للتثبيت والتكيف االقتصادي أدت إىل آثار سلبية علـى اقتـصاديات               

                                                 
 (4)                - See: Richard Alan, Economic Imperatives and Political System, Middle East Journal, 

Vol.47, No.2, Washington, 1993,P.217-227.   
                                                               .61- 6دارام جاي وكيتيثيا هيويت، املرجع السابق، ص: أنظر  (5)
  ،1986رة، ـايا فكرية، القاهـآليات التبعية يف التطبيق، قض: جودت عبد اخلالق، مصر وصندوق النقد الدويل.د: أنظر   (6)

  .151  ص
                                                                                         .19 منار حممد الرشواين، ص: أنظر   (7)

   
قرارا جلنة حقوق اإلنسان حول آثار سياسات التكيف االقتصادي الناشئة عن الديون اخلارجية على التمتع الكامـل                 : أنظر   (1)
، منشورات الس االقتـصادي     1999نيسان  /  ابريل   16،  )55(قوق اإلنسان وخباصة على تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، الدورة           حب

  ).E/CN/4/1999/L17(واالجتماعي، األمم املتحــدة، رقـم الوثيقة 
 البلدان النامية املدينة يف احلـصول       ويف ذات اإلطار أكد قرار جلنة حقوق اإلنسان على أن ممارسة احلقوق األساسية لسكان                (2)

على الغذاء واملأوى وامللبس والعمل والتعليم واخلدمات الصحية والتمتع ببيئة صحية، ال ميكن أن خيضع لتطبيـق سياسـات التكيـف     
  .من قرار جلنة حقوق اإلنسان، املرجع نفسه) 5(أنظر الفقرة . اهليكلي واالصالحات االقتصادية الناشئة عن الديون
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فزادت نسبة الفقر، وارتفعت البطالة، وتفاوتت الدخول، وازدادت        . الدول املتخلفة أكثر منها إجيابية    
   .بعية بالنتيجة هلذه املؤسساتالضرائب املباشرة وغري املباشرة، وتعمقت الت

  
فيبدو أن الضماد الذي تستخدمه املؤسسات املالية إلسكان نزيف اجلرح يعمقه ويزيد األمل             

فال أظن القول بأن الصندوق والبنك الدوليني قد فشال يف معاجلـة            . بدالً من أن يوقفه ويهيئه للعالج     
 هو من قبيل العبـث، فواقـع   ،ونيتها اخلارجيةإشكالية موازين مدفوعات الدول املتخلفة املدينة ومدي   

  . )3(احلال يثبت ذلك
  
 املشروطية تضعف فعالية إعادة اجلدولة يف احلد من أزمة املديونية: ثانياً

  
دور يف التقليل   كذلك   هلما   ، حقيقة ،إىل مسألتني يف غاية األمهية    يف هذا املقام، جتدر اإلشارة      
تتـصل األوىل   .  املقترح من قبل اتمع الدويل مبؤسساته املالية       من شأن النتائج املرجوة من هذا احلل      

، أم ما استحدث    )أو ما يطلق عليها اجليل األول      (بقضية املشروطية، سواء أكانت املشروطية التقليدية     
  .)1()اجليل الثاين (على اإلطالق عليها باملشروطية السياسية

  
فان مـن شـأن      ح والتكيف االقتصادي،   اجليل األول، املتعلق بآليات اإلصال      ففيما خيص 

عادة اهليكلة  اليت وضعتها إل  ربامج   ال  يف ليةمن قبل املؤسسات املالية الدو    والتفصيلية  تشددة  املسياسات  ال
. ، أن تضعف قدرة الدول املتخلفة على حتقيق أهداف هـذه الـربامج            والتثبيت والتكيف االقتصادي  

جيعل القروض عبئاً على الدول املتخلفة، ذلك أا        حنو   جداً يف الغالب على      مفصلةاإلقراض  شروط  ف
ولة، خاصة وأن الـشروط     ؤتقيد دور املؤسسات يف السياسة الوطنية وحتد من تطوير املؤسسات املس          

  .)2( من اخلارج وقد ال تتفق مع صميم وضعية الداخلتأيت

                                                 
موطن الشاهد فشل الصندوق يف معاجلة أزمة املديونية يف كثري من البلدان املتخلفة، كاملكسيك، والربازيل، ومجايكا، وكثري                    (3)

  .من الدول اإلفريقية
دد راوية توفيق، القوى الكربى واملشروطية السياسية يف إفريقيا، العدد اجلديد، السنة السابعة عشرة، الع: أنظر ذا الشأن   (1)
  .2002 نوفمرب - ، اكتوبر18
فبعدما كانت الدول املتخلفة تواجه عدداً قليالً من الشروط اهليكلية لكل برنامج أصبحت تواجه يف أواخر التسعينيات اثين    (2)

جز عن الوفاء عشر شرطاً خمتلف لكل برنامج يف املتوسط، وبالتايل أدت هذه الشروط التفصيلية إىل زيادة املخاطر على الدولة اليت تع
، فقد بلغ متوسط الشروط اليت يفرضها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل تولعل إفريقيا خري مثال على كثرة االشتراطا. بالتزاماا

 150 شرطاً، وكان لترتانيا النصيب األكرب منها، فقد بلغ عدد الشروط 114 دولة إفريقية جنوب الصحراء 13 على 1999سنة 
  :أنظر. شرطا
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العقد التاسـع    الذي ظهر مع     )3(كما ينسحب األمر كذلك على اجليل الثاين من املشروطية        

طورت عقلية املؤسسات املالية الدولية والدول املاحنة جـيالً جديـداً مـن             قد  ف. من القرن املاضي  
قوم على ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدول املتخلفة املدينة، وخاصة اإلفريقية،            ياملشروطية  

ض بالدميوقراطيـة وحقـوق     القرووربط  إلقامة نظام دميوقراطي مدين يستمد شرعيته من انتخابات         
  . )1( أو التكيف اهليكلي السياسياإلنسان، فيما ميكن تسميته باملشروطية السياسية

  
يف ظـل هـذه       مـن املـسوغات،    تقييم مفهوم الدميوقراطية وغريها    أن   واخلطورة تكمن 

ـ                املشروطية، ة  يتوقف على مدى مالئمة أنظمة احلكم يف الدول املتخلفة مع تطلعـات الـدول املاحن
 ويف نفس السياق، إن شأن هذه الـشروط أن تقييـد التحـول    .)2(ومصاحلها السياسية واالقتصادية  

الدميوقراطي وتؤدي للتراجع عنه، ذلك أن مسئولية النظام احلاكم يف الدول املدينة تصبح أمام جهات               
خلي يف  خارجية تتحكم وفق مصاحلها، وليس أما الشعب، وبالتايل تراجع سيطرة صنع القرار الـدا             

  .الدولة املدينة
  

  الفرع الثاين
  إعادة اجلدولة مل حتقق حالً فعاالً ومنصفاً ودائماً ملشكلة املديونية

  

                                                                                                                                            
الكسندر شكولنيكوف و جون سوليفان، شروط االقراض الدويل، بدائل برامج اإلقراض احلالية لصندوق النقد الدويل   -

  . 2002والبنك الدويل، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن، 
يت ظهرت على الساحة الدولية بالتحول إىل األحادية ويبدو أن سبب ظهور هذا النوع من  املشروطية يتعلق بالتغيريات ال   (3)

وكذلك ميكن إعادة ظهوره إىل إخفاق تطبيق املشروطية االقتصادية، مما دفع املؤسسات الدولية والدول املاحنة لتربير استمرارها . القطبية
 أن الراجح أن هذه املشروطية تتعلق غري. يف املعونات والقروض للدول املتخلفة على أساس مبادئ الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

 ن األخرى بغية حتقيق مصلحة الدول املتقدمة يف اإلبقاء على هيمنتها يف كافة املياديتبالدرجة األوىل حبلول الليربالية حمل األيديولوجيا
  :أنظر باخلصوص. على العامل

- Olav Stokke, Aid and political conditionality: core issues and state of art, Frank cass, London, 1995, 
P.12. 

                                                                               .11-1راوية توفيق، املرجع السابق، ص: أنظر   (1)
دأي الدميوقراطية واحترام ليس أدل على ذلك من السياسة األمريكية اليت تتبعها يف إفريقيا؛ حيث كانت قد أعلنت أن مب   (2)

واقع احلال يفيد أا جمرد أداة تستعملها لتحقيق مصاحلها يف القارة وبغية . حقوق اإلنسان مها ركيزتان للسياسة اخلارجية جتاه إفريقيا
  :أنظر. حتجيم الدور والنفوذ األورويب فيها

، 18ت وحبوث الدول النامية، قضايا التنمية، العدد نيفني حليم، التنافس الدويل لكسب النفوذ يف إفريقيا، مركز دراسا  -
  .45، ص2000
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يف ست وثالثني دولة متخلفة طبقت برامج صندوق النقد الدويل انتقـل ثقـل املديونيـة                
يف % 154يات إىل   يف منتصف الثمانين  % 82اخلارجية هلذه الدول قياساً بالناتج احمللي اإلمجايل من         

% 56يف حني انتقلت مديونية الدول املدينة اليت مل تطبق برامج الصندوق من             . منتصف التسعينيات 
فبالرغم من خمتلف مشاريع إعادة اجلدولة وإعادة اهليكلة، ازداد عبء          . )3(عن الفترة ذاا  % 76إىل  

 مليـار   162لقائم طويل األجل حنـو      فبعدما كان إمجايل الدين ا    . املديونية اخلارجية للدول املتخلفة   
 مليـار دوالر عـام   481، قفز إىل سبعة أمثاله يف فترة السبعينيات، ليـصل إىل         1970دوالر عام   

 دوالر عـام    2000، مث استمرت الزيادة ليصل إمجايل ديون الدول املتخلفة إىل أكثر مـن              1980
  .)4(2000مليار دوالر عام 2100، وإىل أكثر من 1996

  
نظر فقط يف املديونية اخلارجية للدول اإلفريقية جنوب الـصحراء بـني األعـوام               يفيد ال 

 ،على سبيل املثال، أن هذه الدول تكون قد سددت ما يساوي ضعفي مديونيتـها               1980-1997
مليار دوالر مث انتقلت عام 80 حوايل 1980اخلارجية األصلية، حيث كانت هذه املديونية تصل عام   

 مليار دوالر خالل الـ     160دوالر، رغم أم هذه الدول قد سددت حوايل          مليار   235 إىل   1997
  .)1( عاماً، ومع ذلك تضاعفت املديونية أضعافا كثرية18

  
ويبدو أن ارتفاع املديونية بالنتيجة مرده العتبارات تتعلق بدفع املدين لفوائد إضافية عنـد              

ترة التأجيل، فضالً عن أن أسعار الفائدة       حلول استحقاق الديون املؤجلة، إذ أن الفوائد تسري طيلة ف         
  . )2(تكون معومة وغري حمددة مقدماً الرتباطها بظروف السوق

  
ويف إطار تقييم آثار إعادة اجلدولة وما تتطلبه من برامج التكيف والتثبيـت، تقـول جلنـة      

رجية على  حقوق اإلنسان، يف قرارها حول آثار سياسات التكيف االقتصادي الناشئة عن الديون اخلا            
التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وخباصة على تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، بأنه على الرغم من إعـادة                 

                                                 
  .7صباح نعوش، املرجع السابق، ص: أنظر   (3)
  .2003، متوز 6البلدان النامية والقرن العشرين، تقرير منشور يف جملة حقائق مصرية، جملة إلكترونية، العدد : أنظر   (4)

                                                                             .10عبد السالم أديب، املرجع السابق، ص: أنظر   (1)
من املديونية التونسية عقدت % 35تذكر األستاذة صباح نعوش على سبيل املثال هلذه الوضعية، احلالة التونسية حيث    (2)

تراكمها وارتفاع القوائد وكذلك إىل إتباع سياسات تقشفية، باسعار معومة، مما اضطرها إىل التفاوض بشأن تأجيل ديوا مما أدى إىل 
  :أنظر. مما قلب احللول إىل مشاكل إضافية

  .7صباح نعوش، املرجع السابق، ص  -
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جدولة ديون الدول النامية مراراً وتكراراً، ما زالت هذه البلدان تنفق سنوياً أكثر مما تلقاه فعلياً مـن                  
  . )3(املساعدة اإلمنائية الرمسية

  
 مل حتقق أهدافها املرجوة، بل أا عمقت من أزمة املديونية، تؤكد            وما يؤكد أن هذه الربامج    

جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها املشار إليه أعاله على أن التدابري الرامية إىل ختفيف مشكلة الـديون،                 
سواء كانت ذات منشأ رمسي أو خاص، مل حتقق حالً فعاالً ومنصفاً وموجهاً حنو التنمية ومـستدمياً                 

ديون املستحقة وخدمة الديون اليت تعاين منها عدد كبري من الدول املتخلفة و السـيما يف                ملشكلة ال 
  . )1(الدول األشد فقراً يف إفريقيا خاصة

  
 الصادر يف كـانون األول      185/52تقول اجلمعية العامة يف قرارها رقم       ذات السياق،   ويف  

د بصورة كاملة حلوال فعالة ومنـصفة        أن تدابري ختفيف الديون املتخذة حىت اآلن مل توفر بع          1997
وإمنائية ملشاكل الديون وخدمة الديون القائمة اليت تواجهها عدد كبري من الدول الناميـة، ال سـيما                 

  .)2(األشد فقراً واملثقلة بالديون
  

ويف تصورنا أن هذه التدابري اليت وضعت كحلول إلصالح الضرر املترتـب علـى أزمـة                
. ما مل يتم إصالح املؤسسات املالية الدولية املشرفة على معاجلة أزمة املديونية           املديونية، لن تؤت أكلها     

تتميز االس املؤلفة هلذه املؤسسات بالطبيعة غري الدميوقراطية، حيث ال يتمتع األعضاء بقوى تصويتية              
تسب فأصوات كل دولة حت   . فتسري قاعدة القوى الصوتية املرجحة وقاعدة املقاعد الدائمة       . متساوية

على أساس حصتها يف الصندوق، أي أن نظام التصويت يقوم على القوة املالية وهي املفتقدة لـدى                 
  .  )3(وبالنتيجة تنعكس هذه التركيبة على سياسات الصندوق وقراراته. الدول املتخلفة املدينة

  
  

                                                 
قرار جلنة حقوق اإلنسان يف دورا اخلامسة واخلمسون حول آثار سياسات التكيف االقتصادي الناشئة عن الـديون                 : أنظر   (3)

  .ع الكامل حبقوق اإلنسان وخباصة على تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، املرجع السابقاخلارجية على التمت
قرار جلنة حقوق اإلنسان يف دورا اخلامسة واخلمسون حول آثار سياسات التكيف االقتصادي الناشئة عن الـديون                 : أنظر   (1)

  .ق يف التنمية، املرجع السابقاخلارجية على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وخباصة على تنفيذ إعالن احل
م ـدة، الوثيقة رق  ـم املتح ـ، اجلمعية العامة لألم   1997ون أول   ـخ كان ـ تاري 185/52قرار اجلمعية العامة رقم     : أنظر   (2)

)A/52/185.(  
فريقية جمتمعة من إمجايل القوة التصويتية يف الصندوق، بينما حتوز الدول اإل% 65.5حتوز الدول الرأمسالية املتقدمة حنو    (3)

  أنظر . من األصوات% 3حصة ال تتجاوز 
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 املبحث الثاين
   آلية حمدودة اجلدوىإلغاء الديون اخلارجيةختفيف أو 

  
 الدويل، إزاء حمدودية ضعف ألية إعادة اجلدولة يف التخفيف من حدة تفـاقم              نشط اتمع 

فتوالت املبادرات الدولية منذ أواخر الثمانينيـات ملعاجلـة         . املديونية، للبحث عن حلول أكثر جناعة     
ن مثة مبادرات تتعلق بالدول األكثر فقراً يف العامل تركز على الغـاء الـديو             . مشكلة املديونية املتفاقمة  

وهناك مبادرات تتصل بالغاء جزء من      . كلية أو الغاء الفوائد وجزء من الديون أو بالغاء الفوائد فقط          
. ديون الدول املتخلفة ذات الدخل املنخفض أو املتوسط وجدولة املتبقي منها أو بتحويلها هذه الديون        

  . وهناك اليات أوجدت لتحويل الديون إىل استثمارات بغية استيعاب أثرها
  

كالم مجيل احلديث عن الغاء أو ختفيف الديون اخلارجية للدول املتخلفة سواء أكانت مـن               
غري إن التساؤل الذي يطرح نفسه يف هـذا         . الدول متوسطة الدخل أم املنخفضة أم تلك األشد فقراً        

 أم  هل حقيقة أسهمت هذه اآلليات اليت أوجدها اتمع الدويل يف احلد من أزمة املديونية،             اإلطار،  
اإلجابة على هذا التساؤل تقتضي القاء الضوء على هذه         . اا جمرد  حماوالت مل ترق ملستوى احللول       

اآلليات، سواء تعلق األمر بتحويل الديون أم بالغائها أم بتخفيفها وهذا ما سيتم التعـرف عليـه يف                  
  :املطالب التالية

  
  املطلب األول

  ختفيف ديون الدول األكثر فقراً يف العامل
  

بدأت دراسة وضعية الدول ذات الدخل املنخفض، على حنو يقدم مساعدة هلا يف ختفيـف               
مث بدا االهتمـام    . 1978مديونيتها، بشكل مبكر يف إطار مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عام            

 فيكن ختفيفها   أما املديونية الرمسية االمنائية   . واضحا عرب مبادرات ثنائية لتخفيض عبء املديونية الثنائية       
  .عرب إعادة جدولتها

  
 وافقت جمموعة الدول السبع الصناعية على تقلـيص عـبء           1988ففي قمة تورنتو لعام     

مث ارتفعت النـسبة إىل     . يف قمة لندن للمجموعة   % 67ورفعت النسبة إىل    %. 50املديونية حبدود   
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ويف إجتماعها يف   .  كولونيا يف قمة اموعة يف   % 90مث إىل   . يف قمة اموعة بليون الفرنسية    % 80
  %.100طوكيو صرحت بعض الدول كفرنسا رغبتها بأن التخفيض بالنسبة هلا سيصل إىل 

  
وقد تبلورت اجلهود لتخفيف املديونية عن الدول الفقرية ذات املديوينة الثقيلـة يف مبـاردة               

تعاون مـع الـشركاء     ، بال 1996سبتمرب عام   /أطلقها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل يف ايلول       
الثنائيني ومتعددي األطراف، دف إىل ختفيف أو تقليص أعباء الديون اخلارجية املستحقة على الدول              

على شكل وصفة تقدم حالً جذريا ودائماً ملشكلة املديونية الثقيلة والفقـر            . (1)الفقرية املثقلة بالديون  
  .اللذين يشكالن خطراً على النمو االقتصادي

  
يوحي " مبادرة تقليص أو ختفيف أعباء ديون الدول الفقرية املثقلة بالديون         "ع تعبري   ظاهر مسا 

للوهلة األوىل بأن احلل وجد وما على الدولة املدينة إىل أن تسعى جرياً حنو اإلفادة من هذه املبـادرة                   
م مديونيتها  غري أن واقع احلال يفيد أن العامل ال يزال يعج بدول فقرية تتفاق            . 1996اليت أطلقت عام    

من هنا يقضي منطق التحليل عدم التسليم ذه املباردة دون دراستها والوقوف عليهـا              . مع الوقت   
وهذا ما سيتم تبينه    . بغية تقييم مدى فعاليتها يف احلد من أزمة املديونية وإصالح الضرر املترتب عليها            

  :تاليا
  

  الفرع األول
   احملتملةمبادرة لتخفيف مديونية الدول الفقرية غري

  
" ختفيف أعـباء الديون عـن البلـدان الفقـرية املثقلـــة بالـديون    "تستهدف مبادرة   

)PPTE (               الدول األكثر فقراً املؤهلة إىل مستويات ميكنها حتمل هذه الديون، للتمكن مـن خدمـة
يمـا  وف. )2(ديوا اخلارجية دون احلاجة للحصول على ختفيف الحق لديوا، ودون اإلضرار بتنميتها           

  .يلي سوف يتم توضيح املقصود ذه املبادرة وشروط تطبيقها
  
  مبادرة ختفيف املديونية تتم على مراحل تستلزم وقتاً: أوال

                                                 
 (1) Voir: Un endettemment soutenable pour un developpement durable, Rapport de la Banque 
Mondiale, Washington, 2000.  
(2)   Voir: Clare Short, Alleger la dette pour reduire la pauvrete, Revue L’ Economie Politique, No.3 
eme trimestre 1999, P.57. 
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توجه مبادرة ختفيف مديونية الدول الفقرية املثقلة بالديون، املتعلقة بالدين الرمسي املـستحق             
 الدول الفقرية اليت ال حتصل على مساعدات إال         حلكومات الدول املاحنة واملؤسسات املالية الدولية، إىل      

من خالل مؤسسة التنمية الدولية أو من البنك العاملي عرب قروض ميسرة، أو من خـالل تـسهيالت       
كما تستهدف املبادرة الدول ذات الديون الثقيلة       . صندوق النقد الدويل املقدمة يف إطار إعادة اهليكلة       

  . )3()بنود نابويل(لتقليدية اليت يطبقها نادي باريس حىت بعد تطبيقها آلليات التخفيف ا
  

، على برنامج عمل مشترك لتـسوية  1997تقوم هذه املبادرة، اليت دخلت حيز التنفيذ عام         
  .مشكالت البلدان الفقرية املثقلة بالديون القائمة باتباع سياسات اقتصادية سليمة

  
 للبلدان املعتدلة سياسياً املؤهلة القائمة باتبـاع        متثل املبادرة التزاماً بتقدمي مساعدات استثنائية     

برنامج تصحيح لإلقتصاد الكلي، وإلصالح السياسات اهليكلية واالجتماعية من أجل مـساعدا يف             
ومن شأن هذه املساعدة    . خفض القيمة الراهنة الصافية للمطالبات املستحقة مستقبالً على البلد املدين         

.  لالستثمار، فضالً عن توسيع نطاق التأييد الشعيب إلصـالح الـسياسات      االستثنائية أن توفر احلوافز   
وميكن وصف هذه املبادرة بأا ج متكامل ومنسق إزاء الدين اخلارجي يـشتمل علـى مـشاركة                 

  . )1(أطراف العالقة من دائن ومدين
ج التـصحيح    اليت تنجح يف برام    -فتحت املبادرة امام الدول الفقرية املثقلة بالديون واملؤهلة         

 للحصول على متويل من الصندوق االستئماين -اليت يدعمها ويشرف عليها البنك والصندوق الدوليني      
  .للمبادرة لدى صندوق النقد الدويل، وكذلك من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العاملي

  :)2(يشترط إلستفادة الدولة الفقرية املثقلة بالديون من هذه املبادرة أن

   
  . دوالر سنويا885أن يقل دخل الفرد فيها عن   . أ

أن تواجه الدولة املعنية مستوى دين غري ثقيل حمتمل، حىت بعد تطبيقها إلجـراءات              .   ب
  ).أمناط إعادة اجلدولة وفق منوذج نابويل(معاجلة الدين التقليدية 

                                                 
(3)  Voir: Andrew D, Boot, Rizavi S, Allegement de la dette des pays a faibles revenus, FMI, 
Washington, 2000, P 32-42. 
(1)  -Voir:  Marc Raffinot, Reduction de la dette: un echec economique, Revue L’ Economie Politique, 
No.3 eme trimestre 1999, P.26..                                                                 
(2)  -Voir: Anne-Sophie Bougouin & Marc Raffinot, L initiative PPTE et la lutte contre la     pauverte, 
ACDU & Universite Paris 4 Dauphine, Paris, Nov 2001, P.5.               
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 خالل  أن تتبع الدولة املدينة بنجاح اصالحات يعتمدها الصندوق والبنك الدوليني           . ج
فترة ثالث سنوات يواصل فيها البلد املدين تنفيذ يرنامج قوي للتصحيح واإلصـالح االقتـصادي               

  .واهليكلي يف إطار متويل من البنك العاملي
  .أن تكون الدولة ذات أداء سياسي جيد  .د
  

يستلزم تطبيق هذه املبادرة على الدول الفقرية الثقيلة  السري          ومن حيث التطبيق العملي،     
  :)3( مرحلتنييف

  
 نقطة القرار، البد بداية لقبول الدولة الفقرية أن تكون مديونيتها على حنو يثقل كاهلها حىت                 -1

من هنا تقبل الدولة مبدئياً     .  دوالر سنويا  885تكاد ال حتتملها، وبشكل ال يتجاوز معه دخل الفرد          
  ). نقطة القرار(للسري يف برنامج املبادرة والشروع يف مرحلة 

   
ويف هذه املرحلة، تقوم الدولة املدينة باتباع برنامج إصالحات اقتصادية وهيكلية يقترحـه               

فيحصل على إعادة جدولة من جانب الدائنيني الثنائيني بـشروط قمـة         . الصندوق والبنك الدوليني  
  . نابويل، ليصل إىل ما يعرف بنقطة القرار اليت تستغرق مدة ثالث سنوات من األداء اجليد

  
. مرحلة اإلجناز، فلكي يتم تقييم أهلية البلد املعين للحصول على مساعدة مبوجب املبـادرة               -2

فيقوم الصندوق والبنك الدوليني بالتعاون مع السلطات املختصة يف البلد املعين بتحليل قدرته علـى                
  : على أساس- عادة ثالث سنوات-جعل عبء الدين قابالً لإلحتمال يف غضون فترة اإلجناز 

  
 القيمة الراهنة الصافية للدين اخلارجي العام واملضمون من احلكومة بالنـسبة للـصادرات               .أ
)VAN(                واليت جيب أن تنخفض كنسبة مئوية من الصادرات إىل اقل من املستوى احملدد للبلد املعين ،

  . باملائة250 إىل 200حىت تكون يف حدود ما بني 

  
  . باملائة25 إىل 20جيب أن بط إىل اقل من اليت ) VAN(خدمة الدين إىل الصادرات   .ب

  
 أما بالنسبة للدول ذات االقتصاديات املنفتحة فيجب أال تتجاوز نسبة القيمة الراهنة الصافية               .ج

  % .280للدين إىل ايرادات املالية العامة 
                                                 
(3)  - Voir: Anne-Sophie Bougouin & Marc Raffinot, Ibid, P.11.                                                                                    
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ع املايل  ويستفيد البلد املعين باملبادرة خالل فترة برنامج التصحيح من مساعدة مالية من اتم            

وبالنتيجة يلتزم الدائنون جبعل اعباء دين البلد املدين عند مستويات قابلة لالحتمال يف ايـة               . الدويل
وخالل فترة الست سنوات املطلوبة إلثبات األداء اجليد من الدولة اخلاضعة للمبـادرة             . املرحلة الثانية 

  .  )1( على حدايتم مراعاة املرونة يف تنفيذ هذا األداء على أساس كل حالة
غري أنه بعد مرور ثالث أعوام على إطالق املبادرة، أجنزت فقط أربع دول برنامج املبـادرة                

أوغندا وبوليفيا وموزمبيق وغويانا، فحصلت على ختفـيض اقـساط خدمـة ديوـا              : األصلي هي 
، صعوبة القواعد   ولعل ما يفسر هذا التأخر يف إستفادة الدول اليت أُطلقت املبادرة لصاحلها           . اخلارجية

من هنا أجرى صندوق النقد الدويل والبنك العاملي        . اليت وضعت للتأهل لإلشتراك يف برنامج املبادرة      
، حبض من الدول الصناعية السبع، تغيريات ملموسة على املبادرة اتسمت باملرونة يف             1999يف عام   
  .التطبيق

 أصبح يف   1999اكتوبر  /من تشرين أول  فوفقاً للربنامج اجلديد للمبادرة، الذي طبق اعتباراً        
مبادرة خفض  "وسع الدول الفقرية احلصول على قروض، إذا كانت مؤهلة للحصول عليها وفقاً لـ              

، وبذات الوقت إذا حققت سجالً قويـاً يف األداء          )FRPC()2" (مستوى الفقر ودعم مرافق النمو    
  .ن مؤسسة التنمية الدوليةالسياسي مبوجب هذه املبادرة األخرية، والربامج املدعومة م

وإجرائياً لكي تكون الدولة الفقرية مؤهلة للحصول على قروض بفوائد خمفـضة، موجهـة              
لتخفيف الفقر وتطوير التنمية، وفقاً ملبادرة خفض مستوى الفقر ودعم مرافق النمو، البـد أن تعـد                 

شارة مرجعيات واسعة    بعد است  )DSRP()3" (وثيقة استراتيجية من أجل ختفيف الفقر     "وثيقة تسمى   
  .يف البلد املعين وبالتنسيق مع كافة أطياف اتمع املدين

تقدم الدولة املعنية الوثيقة االستراتيجية إىل جملس مشترك من الصندوق والبنك الدوليني، ليتم             
اعتمادها كمرجعية ملنح القروض وختفيف الديون اليت تدخل يف إطار مبادرة ختفيف أعبـاء ديـون                

 إن دعـت احلاجـة      -وعمليا يتم تقدمي هذه الوثيقة عـلى مرحلتني        . لفقرية املثقلة بالديون  الدول ا 
أحدمها أولية يتم فيها تقييم أداء االصالحات اليت أجنزا الدولة املدينة ومـدى كفايتـها                : -لذلك

                                                 
(1)   Voir: Marc Raffinot, Reduction de la dette: un echec economique, Op.cit, P.22.               

وتستطيع ). 4( دولة أنظر احمللق رقم 77بلغ عدد الدول ذات الدخل املنخفض اليت مت قبوهلا ضمن برنامج هذه املبادرة   - )2(
والبالغ من حصتها يف صندوق النقد الدويل، وميكن أن يرتفع إىل أعلى قدر % 140الدولة املقترضة أن تستفيد من قرض لغاية 

على أن يتم % 0.5ويتم تسديد القروض املصروفة وفق هذه املبادرة مبعدل فائدة سنوي يقدر ب . يف حاالت استثنائية% 185
  .  سنوات10السداد يف غضون 

 )3( - See: International Monetary Fund, International development Indications,Washington, April 2003.          
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الية على هـذه    واألخرى ائية لتاليف التحفظات اليت أدرجتها املؤسسات امل       . لإلنتقال للمرحلة التالية  
  .اإلصالحات
  

وعملياً، وفق أحكام مبادرة ختفيف اعباء ديون الدول الفقرية املثقلة بالديون تعفى الـدول              
الفقرية، اليت تطبق برامج االصالحات االقتصادية ويكون أدائها السياسي جيداً، من دفع رسوم خدمة              

فحىت عام  . ين املستحق على هذه الدولة    ولدى انتهاء الربنامج خيفض اصل الد     . الديون املستحقة عليها  
 19 مل تنجز سوى أربع دول هذه الوثيقة االستراتيجية يف صورا النهائية، يف حني قـدمت                 2000

  :)1(وفق اجلدول التايل. دولة  الوثيقة بصورا األولية املؤقتة واخلاضعة للمراجعة
  

  مكتملةتاريخ تقدمي الوثيقة تاريخ تقدمي الوثيقة املؤقتة الدولة
  2000جانفيي /كانون ثاين بوليفيا
  2000ابريل / نيسان موزمبيق
  2000ابريل / نيسان ساوتومي
 2000ماي / ايار    أوغندا

  2000جوان / حزيران    بوركينا فاسو
   2000جوان / حزيران  السنغال
  2000جويليه / متوز  بنني
  2000جويليه / متوز  تشاد
   2000جويليه / متوز  زامبيا

   2000جويليه / متوز  هندوراس
   2000سبتمرب / ايلول  مايل

  2000اكتوبر / تشرين أول كامريون
 2000نوفمرب /تشرين ثاين    ترتانيا
   2000نوفمرب /تشرين ثاين  غوانا
   2000ديسمرب/ كانون اول  رواندا
  2000ديسمرب/ كانون اول غامبيا
  2000ديسمرب/ كانون اول غينيا

  2000ديسمرب/ كانون اول وغينيابيسا
  2000ديسمرب/ كانون اول ماالوي
  2000ديسمرب/ كانون اول مدغشقر

                                                 
(1) Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op.cit, P.8.                                             
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  2000ديسمرب/ كانون اول نيكاراغوا
  2000ديسمرب/ كانون اول نيجر

 2001فيفري / شباط    موريتانيا
  

  
ف كـذلك    واملنكر للتعطيل الذي تشهده، مت التخفي      )1(واستجابة لألصوات املؤيدة للمبادرة   

فأصبح يشترط أن تكون حدود القيمة      . من حدة القواعد املطبقة يف برنامج املبادرة لتصبح أكثر مرونة         
. 250-200بدالً  % VAN (150(الراهنة الصافية للدين اخلارجي كنسبة مئوية من الصادرات         

اهنـة الـصافية    وبالنسبة للدول ذات االقتصاديات املنفتحة فيجب اصبحت النسبة املطلوبة للقيمة الر          
وعليه أصبحت معايري احتمالية الدين وفـق       %. 280 بدالً من    250للدين إىل ايرادات املالية العامة      

  :)2(املبادرة املعدلة
  
 وفق املبادرة املعدلة وفق املبادرة األصلية خمزون الدين
 VAN 200-250% 15%للصادرات / خمزون الدين 
 VAN 20-25% 15%للصادرات / خدمة الدين
  %250  %280  موارد امليزانية/ خمزون الدين

  
   

  الدول الفقرية املستفيدة من مبادرة ختفيف الديون: ثانيا
  

ختاطب هذه املبادرة اثنان وأربعون دولة ذات دخل منخفض، وتتميز مبديونية ثقيلة وغـري              
ادرة بوصفها دول    مت قبول فقط اربع وثالثون دولة لإلشتراك يف املب         2001غري أنه  حىت عام      . حمتملة

  . ذات مديونية غري حمتملة وأوضاعها االقتصادية والسياسية تتماشى مع مراحل وشروط املبادرة
يف حني مت اقصاء ثالث دول من الدول املخاطبة باملبادرة ألسباب تتعلق بعـدم االسـتقرار                

خرى خماطبة باملبادرة   ومل يقبل اشراك أربعة دول أ     . السودان، والصومال، وليبرييا  : السياسي فيها وهي  
وهي أنغوال وكينيا وفيتنام واليمن، ألا متكنت من الوصول إىل جعل مستوى دينها حمتمال عرب تطبيق                

                                                 
 مليون توقيع تطالب الدول الصناعية واملؤسسات املالية 18جبمع  "Jubilie" حتت مسمى 2000متكنت محلة عام    (1)

  .درة ختفيف ديون الدول الفقرية املثقلة بالديونالدولية بتخفيف حدة القواعد املطبقة يف برنامج مبا
(2) Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op.cit, P.8.                                                
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كما مل تتقدم الوس لإلستفادة مـن       . لتقليص الدين ضمن إطار نادي باريس     " منط نابويل "إجراءات  
  .)3(برنامج املبادرة رغم أا مشمولة بالدولة املخاطبة ا

  :توزع الدول اليت ختاطبها املبادرة جغرافيا حبسب اجلدول التايل

  
 الشرق األوسط أمريكا الالتينية آسيا إفريقيا

أنغوال، بنني، بوركينافاسـو،بوروندي،    
كامريون، افريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمـر،       
كونغو، كونغو الدميوقراطية، كـوت دي فـوار،        

نيا بيساو، كينيـا،    اثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غي    
ليبرييا، مدغشقر، مـاالوي، مـايل، موريتانيـا،        
موزمبيق، نيجر، رواندا، سـرياليون، سـاوتومي       
وبرنسيب، السنغال، الصومال، السودان، تانزانيا،     

 .توغو، أوغندا، زامبيا

الوس، فيتنام،  
 ماينمار

بوليفيا، هندوراس،  
 غوانا نيكاراغوا،

 اليمن

  
  

يف حـني أجنـزت     . وغندا وبوليفيا للمرحلة النهائية من االجناز      وصلتا أ  2002وحىت عام   
إحدى وعشرون دولة املرحلة األوىل من مبادرة ختفيف أعباء الديون، فوصلت إىل نقطة قرار القبول،               
اليت بدأت فيها هذه الدول بتطبيق برامج اإلصالح السياسي وأخذت حتصل على ختفيضات ألقساط              

  .)1(خدمة الدين
  

  للمبادرة وكيفية استعماهلا) املرصودة(ملبالغ املخصصة ا: ثالثاً
  

تقدر التكلفة املترتبة على ختفيف مديونية ثالث وعشرين دولة وصلت إىل نقطة القـرار يف               
 مليـار دوالر بقيمـة      20( مليار دوالر كقيمة امسيـة للمبلـغ         34 حبدود   2001سبتمرب  / ايلول

VAN .(     ــد قدرت التكلفة    وبالنسبة لإلحدى عشرة دولة األخرى فق)مقـدار  ) املبالغ املرصودة

                                                 
(3) Voir: Madhur Gautam, The hevely Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative,Precis, OED Review, 
No.230, Spring 2003, P.2-7. 

بنني، بوليفيا، بوركينا فاسو، غامبيا، غينيابيساو، غويانا، هندوراس، مدغشقر، ماالوي، مايل، موريتانيا، :  البلدان هي   (1)
  .مزمبيق، نيكاراغوا، النيجر، ساوتومي ورنسيب، السنغال، ترتانيا، أوغندا، زامبيا، الكامريون، غينيا، غينيا بيساو، رواندا
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 مليار دوالر مرصود    54اي بواقع إمجايل    ). VAN مليار بقيمة    12( مليار دوالر كقيمة امسية      20
  . )2()الديون متعددة األطراف(

  
وإذا اضيفت إىل هذه املبالغ قيمة ختفيض الدين املخفض يف إطار نادي باريس، الناتج عـن                

 مليـار   63( مليار   100 فان القيمة االمجالية االمسية للدين املنوي ختفيفه تقدر بـ           القرارات الثنائية 
  ).VANبقيمة 

  
غري إن هذه القيمة االمجالية، حال تفحصها عملياً، تبدو غري ذات أمهية كبرية يف ظل طول                

عة إلجناز مـشروع    إذ يقدر الدائنون املدة املتوق    . الفترة الزمنية املتوقعة لعملية ختفيف أو تقليص الدين       
كما قد تفقد هذه القيمة أمهيتها كذلك أمام احتياجـات الـدول            .  سنة 50-40التخفيف حبدود   

عالوة على أن املبـالغ املخصـصة       . الفقرية حقيقة، اليت جيدر أن يتم دراستها يف كل حالة على حدا           
عـرب االصـالحات    للمبادرة تتناقص مع مرور الزمن، حبكم ختصيص جزء منها لغايات يئة الدول             

  . االقتصادية وحتقيق التنمية وختفيف الفقر
  

  الدائنون املعنيون باملبادرة: رابعاً

  
  :هناك نوعان من الدائنون املعنيون ذه املبادرة

  

، الـذين   )الدول األعضاء بنادي باريس   (     الدائنون التجاريون الثنائيون ذوي الضمان العمومي            -أ
 قام هؤالء الـدائنون     1999ففي عام   ). APD(ساعدة الرمسية االمنائية    اليندرج دينهم يف إطار امل    

  . من الدين التجاري العمومي املستحق هلم على الدول املدينة املشمولة باملبادرة% 90بالغـاء 
  
). صندوق النقد الدويل، البنك العاملي، مؤسسة التنمية الدوليـة        (دائنون متعددوا األطراف      -ب

لون ختفيف الدين الذي قام به مسبقاً الدائنون الثنائيون إذا مل يصل هذا التخفيف              هؤالء الدائنون يكم  
  . إىل مستوى درجة التحمل املطلوبة لغايات املبادرة

   
  

                                                 
(2)   Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op, cit, P.11.                                               
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  الفرع الثاين
  املبادرة جمرد ديون لتخفيف ثقل فوائد الديون

  
ها من عدمه   وااجلدير بالذكر، أنه رغم حداثة هذه املبادرة وصعوبة إعطاء حكم عليها جبد           
  .يف معاجلة احلمل الثقيل ملديونية الدول الفقرية، ال يعين أا ختلو من بعض النقائص

  
فلعل الفكرة ذاا يف أن تعفى قائمة من الدول بعينها رد أا مثقلة بالديون، تشجع علـى                 

ات االسـتفادة   تراجع إنتاجية بعض الدول الفقرية، بل وجتعلها تتسابق يف التوائم مع شروط ومستلزم            
وبصورة اخرى استعملت املؤسسات الدولية منهجية االختيار التعسفي للدول املستفيدة          . من املبادرة 

من املبادرة واقصاء دوا، مما يدفع الدول تتسابق ألن تثقل نفسها باملديونية لكي تصبح ديوا غـري                 
  . حمتملة لكي تتمتع باملبادرة

  
– دولـة   42هذه املبادرة على قائمة حمددة بعينها تضم        ويشكل قصر الدول املستفيدة من      

فالواقع يفيد بأن مديونيـة الـدول املـشمولة       .  من ابرز املثالب اليت ميكن إن تثار ذا الشأن         -حاليا
من فقراء  % 20فضالً عن االستفادة تشمل فقط      . من ديون الدول املتخلفة   % 10بالقائمة متثل فقط    

  .)1(من فقراء العامل املوجودون يف دول ال تشملها القائمة% 80ملبادرة العامل، وعليه سوف لن متس ا
  

فقـد تطلبـت    . كما قد ينتقص من فعالية املبادرة إخضاعها إلشتراطات سياسية واقتصادية         
األمـر الـذي يعـين      . املبادرة، لكي تتمتع الدولة الفقرية املثقلة بالدين ا، أن تكون معتدلة سياسياً           

 الدول املثقلة بالديون إذا مل تكن يف منظور واضعي املبادرة معتدلة سياسياً، فـضالً               استبعاد كثري من  
ولعل هذه املشروطية هي اليت تفسر اسـتفادة أوغنـدا احلليفـة            . عن كون هذا املصطلح فضفاضا    

  .للواليات املتحدة من هذه املبادرة يف حني استبعدت السودان مثال رغم كوا فقرية ومثقلة بالديون
  

ومن زاوية الشروط الفنية اليت استلزمتها املبـادرة للتأهـل لالسـتفادة منـها، واملتعلقـة                
باالصالحات اهليكلية ملدة ست سنوات، يقال هنا ما سبق ذكره يف موضع سابق من البحث، حول                

وعلى وجه اخلصوص ما يرتبه حترير التجارة وفتح األسواق مـن غـزو      . آثار إعادة اهليكلة والتكيف   

                                                 
/ احللقة الدراسية حول إدارة املديونية واالستثمارات والتجارة لشمال إفريقيا، طنجة، تشرين الثاين: أنظر ذا اخلصوص   (1)

  .17، ص1999نوفمرب 
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وبالتايل حيصد املواطن الفقري سياسيات االنفتـاح الـيت         . ميل واملنتوجات األجنبية للدولة املعنية    للرسا
  .حتمل أعباء جديدة كضريبة القيمة املضافة املرتفعة

  
يضاف لذلك، أنه رغم حماوالت املؤسسات الدولية لتسريع اجراءات ختفيف الـدين عـرب              

، إال أن هذه الوثيقـة مل تتـضمن         "الستراتيجية لتخفيف الفقر  للوثيقة ا "اشتراطها تقدمي الدولة املعنية     
سوى االجتاهات العامة دون أن تتضمن استراتيجيات دقيقة ومدعمة بإحصائيات، مما جيعلها جمـرد              
أفكار عامة تنقصها الدقة مما جيعل تطبيقها خاضعا لإلجتهاد والتعـديل طبقـاً إلرادة املؤسـسات                

  . )1(واضعتها
  

، يف )M. Bernards Mudho " (برينار ميودو"ه، يرى اخلبري املستقل ويف السياق ذات
تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان حول آثار سياسات إعادة اهليكلة والدين اخلارجي على التمتع الفعلي               
حبقوق اإلنسان خاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن معاجلة الدين اخلارجي وإعـادة             

إطار مبادرة ختفيف ديون الدول الفقرية املثقلة بالديون،  هلا آثار سلبية على االقتصاد الكلي          اهليكلة يف   
  .)2(للدولة وعلى الربامج االجتماعية والثقافية للدولة املدينة املشتركة باملبادرة اليت إزداد وضعها سوء

  
ت اليت تقدم لتخفيف    ويرى اخلبري كذلك يف هذا اإلطار، أنه جيدر أن تكون الربامج واملبادرا           

الدين على الدول املثقلة بالديون من جمموعة الدول الصناعية الثماين واملؤسسات الدولية، أكثر فعالية              
ويضيف أنه لن يتحقق ذلك إال عرب تعاون الدول املعنية          . وأكثر احتراماً حلقوق االنسان والدميوقراطية    
  . ذه املبادرات مع اجلهات املشرفة عليها

  
موضع تعليقه على الوثيقة االسترتيجية اليت جيدر أن تقدمها الدولة املعنية، ركـز علـى          ويف  

أمهية ايالء الدولة اهتمام بالغ للجوانب االجتماعية وخاصة حماربة الفقر، حتت رقابـة املؤسـسات               
 تلك  وذلك على حنو يكفل لإلنسان يف     . الدولية، اليت جيدر ا أن تفحص برامج الوثيقة قبل اعتمادها         

وهذا يتطلب مـن الـصندوق والبنـك        . الدولة التمتع مبستوى الالزم من حقوق اإلنسان األساسية       
الدوليني بداية تكوين اطارات الدولة نفسها من خالل اخلرباء الدوليني لتكون مهيئة لوضـع بـرامج                

                                                 
)1(    Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op, cit, P.18.                                             
)2(  Voir: rapport de M. Bernards Mudho, expert indepondant, Sur les effets des politiques d ajustement 

structurel et de la dette exterieure sur la jouissance effective de tous les droits de l homme, Conseil 
Economique et Social, Doc No. (E/CN/10/4/2003), October 2002, P 7.  
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سكان والبيئـة   ومراعاة آثار هذه الربامج على ال     . جمدية يف ختفيف الفقر وحتقيق االصالحات املطلوبة      
  .ومستويات الفقر

  
، حول وضعية الدول األقـل      2002ويف تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية لسنة         

تقدماً، وبعد فحصه لبعض والوثائق االستراتيجية لتخفيف الفقر املقدمة من بعض الـدول الفقـرية               
 يعيشون على اقـل مـن دوالر يف         لالستفادة من مبادرة ختفيف الديون، تبني أن نسبة السكان الذين         

  . )1(2000عام % 65 إىل 1980سنة % 56اليوم ارتفعت من 
  

وحبسب تقرير املؤمتر، اخنفصت قيمة املساعدات املنضوية حتت برامج املـساعدة الرمسيـة             
وهـذا  . وهي النسبة اليت كانت سائدة يف التسعينيات من القرن املاضـي   % 49للتنمية، إىل أقل من     

وأوضح التقرير أن   . عادة النظر يف السياسات اجلديدة املكرسة حملاربة الفقر يف هذه الدول          يدعو إىل إ  
هناك أولويات اجتماعية جيدر ايالئها امهية على خدمة الدين وختفيفه كاملـسائل املتعلقـة بالـصحة                

  .والتعليم وتوفري املياه النظيفة واحملافظة على البيئة
  

إذ أقـرت   . نسان التابعة لألمم املتحدة بدلوها ذا الشأن      ومن جهتها، أدلت جلنة حقوق اإل     
وأا تبذل جمهوداً لتثبيـت     . باملسئولية املشتركة للدائنيني واملدينني عن تفاقم مشكلة املديونية يف العامل         

وانه جيدر األخذ بعني االعتبار هذه املسئولية عند تطبيق مبـادرة ختفيـف             . االعتراف ذه املسئولية  
  .)2(الدول الفقرية املثقلة بالديون لضمان فعاليتهامديونية 

  
عالوة على ما تقدم، تبقى فعالية هذه املبادرة رهينة بوفاء الدول املتقدمة الغنية بتعهداا من               

فقد سبق أن تعهدت الدول الصناعية      .  مليار دوالر  214أجل ختفيف عبء املديونية الذي يصل إىل        
مث تطورت الوعـود    .  مليار 70دفها يصل إىل ختفيض الديون حبدود       السبع عند إطالق املبادرة أن ه     

 مل يتم ختفيض    2000 مليار، غري أنه حىت اية عام        100 إىل أن يشمل التخفيض قرابة       1999عام  
وما جيدر التنويه لـه هنا البطء الذي تسري يف عملية إقرار استفادة الدول الفقـرية               .  مليار 15سوى  

 مل تستفد منها سوى أوغندا وبوليفيا، يف حني أن بوركينـا فاسـو              2000م  من املبادرة، فحىت عا   
  .وكوت دي فوار ال تزاال يف طور اإلجراءات

                                                 
)1(  ) Voir: Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, Les pays les moins avances 

Rapport 2002, Geneve, 2002, Chap.5.  
)2(    Voir: Rapport de M. Bernards Mudho, Op.cit, P.23.                                                      
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بقي أن نقول أن عملية ختفيض ديون الدول الفقرية عرب هذه املبادرة ليس إال عملية إعـادة                 

ان ببساطة بتغيري الدين القدمي     ذلك أن البنك العاملي والصندوق املشرفان على املبادرة يقوم        . إقراض هلا 
وتتم عملية تسديد الدين من صندوق متوله الدول املتقدمة عـن طريـق             . إىل دين جديد بفائدة أقل    

يف صورة  ميكن القول معها أن الغاء الديون يعـد           . قروض، فاملسألة تعود وكأا اعادة متويل للدين      
  .ضرباً من املستحيل

  
أعوام على إطالق هذه املبادرة مل تتحقق األمال املعلقة على          وعملياً، وبعد مضي قرابة سبعة      

تطبيق هذه املبادرة يف ختفيف ديون الدول األكثر فقراً يف العامل، غري أن رحابة املستقبل ال متنع األمل                  
  . بتحقيق تقدم يف هذا املضمار

  
  املطلب الثاين

  الغاء الديون اخلارجية للدول املتخلفة بني احلقيقة والوهم
  

حىت اية الثمانينيات كانت الدول املتقدمة الدائنة تعارض فكرة الغاء الديون املترتبة علـى              
غري أنه مع   . الدول املتخلفة، وكانت متيل إىل إعادة جدولتها وفقاً للبنود التقليدية اليت تطرقنا هلا سابقاً             

زم اليت وصلتها املديونيـة،     ضغوط دول العامل املتخلف املطالبة بتخفيف عبء الديون، ومع حالة التأ          
فنحت الـدول الدائنـة     . وما هلا من خماطر على العامل بأسره، حتولت رؤية الدول الدائنة ذا الصدد            

منحى الغاء جزء كبري من الديون العسكرية، أما الديون املدنية املخصصة للتنمية فيمكن الغاء نـسبة                
  .(1)منها حبسب درجة النمو يف الدولة املدينة

  
. 1994لعـام   " ويلــبنود ناب "ى هذا االساس، أقرت الدول الدائنة مـا يعرف بـ          وعل

كحد أقـصى،  % 67 بنسبة  املستحقة على الدول املتخلفة   تلغى الديون العادية  ومبقتضى هذه البنود،    
 سنوات بأسعار الفائدة الـسائدة يف       6 سنة مع فترة مساح ملدة       22وتعاد جدولة النسبة املتبقية ملدة      

 سـنة،   16 سنة مع فترة مساح ملدة       40وتتم إعادة جدولة املساعدات اإلمنائية للتنمية ملدة        . قالسو

                                                 
(1) Voir: Eric Toussaint - Arnaud Zacharie, Garantir a tous et a toutes la satisfaction des besoins 
humains foundamentaux et sortir du cercle vicieux de l endettemnt, coedition CADTM, Bruxelles/ 
Syllepesm Paris, 2001, P212.            
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حبيث ال تزيد أسعار الفائدة اجلديدة على أسعار الفائدة األصلية ويشترط أال يزيد الدخل الفردي يف                
  .)2( دوالر امريكي755الدولة املدينة على 

بنـود  "ملديونية، توصلت الدول الدائنة إىل إقرار       ويف إطار مبادرات جديدة للحد من أزمة ا       
فأكثر، وتعـاد   % 90إلغاء الديون العادية بنسبة     وببموجب هذه البنود، يتم     . 1999لعام  " كولونيا

" أما املساعدات الرمسية للتنمية فيتم التعامل معها وفقاً لـ          ". بنود نابويل "جدولة املتبقي منها حسب     
بنـود  "ويشترط لتطبيـق    ". بنود هوسنت "البنود ميكن تبديل الدين حسب      ووفقا هلذه   ". بنود نابويل 
، وأن يعتربها البنك العاملي وصـندوق النقـد         "بنود نابويل "أن تستجيب الدولة املدينة لـ      " كولونيا

  .)3(الدويل من الدول األكثر فقراً ذات املديونية املرتفعة
  

 لن يدوم طويالً إذا ما مت تفحص حقيقـة          التفاؤل الذي حيدو املرء لسماع الغاء الديون، قد       
ففيما خيص الديون املستحقة للدول األعضاء يف نادي باريس سواء عرب بنود نابويل اليت              . هذا اإللغاء 

، ميكن القول بداية أن هذا االلغاء فقط   %90أم عرب بنود كولونيا حىت      % 67تلغى فيها الديون حىت     
  .ساعدات الرمسية للتنميةهو للديون العادية، وال يشمل قروض امل

  
 كما أن االلغاء يكون على أصل الدين، أي على قيمة الديون قبل إعادة جدولتها ألول مرة،  

فلو أخذنا السودان على سبيل املثال كان احلجم الكلي         . وفقط يف احلصة املتعلقة بديون نادي باريس      
 مليـون دوالر،  3802مرة، يبلـغ    ، عندما تقدم إلعادة اجلدولة ألول       1979لديونه اخلارجية عام    

فوفقاً للبنود املتقدمة سـوف  .  مليون دوالر800وكانت ديونه املستحقة ألعضاء نادي باريس فقط  
  .)1( مليون دوالر بوصفه اصل الدين800فقط على مبلغ الـ % 90تطبيق نسبة االلغاء 

  
ة من  الدول ذات     على قائمة حمدد  " بنود كولونيا "ويف ذات الصدد، إن قصر االستفادة من        

يعتربها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل من الدول األكثـر فقـراً            اليت   الدخل الفردي املنخفض  
. ، يثري إشكالية ما إذا كانت هذه البنود حقيقة تعاجل أزمة املديونيـة والفقـر              ذات املديونية املرتفعة  و

                                                 
فقد عقدت اتفاقات الـيمن إلعـادة اجلدولـة    .  دولة مدينة من أكثر البلدان فقرا32ًعقدت وفقاً هلذه البنود اتفاقات مع      (2)

  . طبقاً هلذا البند) 2001و 1997و 1996األعوام (
                                                                                .15صباح نعوش، املرجع السابق، ص. د:أنظر (3)

(1) World bank, World Debt Table, External Debt of Developing Countries, Washington, 1996-1997.- 
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ارج القائمة اليت وضعاها الصندوق والبنك      خاصة وأن غالبية الفقراء يف العامل يقيمون يف بلدان من خ          
  .)2(الدوليني

  
ومما يشكك يف مصداقية هذه الوسيلة أو اآللية للتخفيف من حدة املديونية وتأثريها، خضوع              

فمصر على سبيل املثال حصلت عـام       . عملية إلغاء الدين لالعتبارات السياسية وعالقة الدائن باملدين       
لدورها يف حـرب    % 50ية املستحقة ألعضاء نادي باريس بنسبة        على الغاء لديوا اخلارج    1991

 مليار دوالر، والغاء    7.1اخلليج الثانية، فضال عن تنازل الواليات املتحدة عن ديوا العسكرية البالغة            
األمر الذي جعل حجم املديونية اخلارجيـة       .  مليار دوالر من املديونية املصرية     6.2دول اخلليج لـ    
  .(1)1997 مليون دوالر عام 28179 إىل 1989 مليون دوالر عام 51696ملصر ينتقل من 

  
ويف هذا اإلطار، لعل الفائدة تكون يف القول أنه يف ظل متاطل اتمع املايل الدويل يف الغـاء                  
ديون الدول املتخلفة وخاصة األشد فقراً منها، جيدر تركيز اجلهود وتوجيهها حنو ختفيض مـستوى               

الدين حىت الصفر، ذلك أن اي حماولة أو مبادرة تتحدث عن الغاء الدين سـوف               نسبة الفائدة على    
يكون مصريها الفشل مع مرور الزمن، خاصة وأن الدول الصناعية واملؤسسات املالية دأبت على خلق               

 .)2(مبادرات تلي بعضها البعض جلها إلصالح سلفها
  

  املطلب الثالث
  ررهااستبدال الديون باستثمارات هبدف إصالح ض

  
يعد حتويل الديون إىل مسامهات، وحتويلها ألجل التنمية من بني أهم فئات حتويل الديون إىل               

فبفعل تضخم حجم الديون وزيادة احتمال عدم القدرة على سدادها، أنشئت الـسوق             . استثمارات
سي يف بيانه وقد تعززت هذه االلية باعالن الرئيس الفرن     . 1982الثانوي لديون البلدان النامية يف عام       

                                                 
من فقراء العامل % 80ديش واملكسيك والربازيل غري مشمولة بالقائمة رغم أن فاندونيسيا ونيجرييا واهلند وباكستان وبنغال   (2)

                                                                                                                  :أنظر. يعيشون فيها
- Raffinot Morc, reduction de dette et pauveretée: faut-il annuler la dette des pays les plus pauvres, 
Reveue Techniques Financieres et developpement No 57-58, Dec-Mars 2000, P.74-84. 

  :أنظر ا اخلصوص   (1)
قشات عزت ابو العز، جتربة مجهورية مصر العربية يف جمال إدارة الدين العام، صندوق النقد العريب، سلسلة حبوث ومنا  -

  . وما بعدها23، ص1998حلقات العمل، العدد الرابع، أبو ظيب، 
 .41، ص1998صباح نعوش، أزمة املالية اخلارجية يف الدول العربية، دار املدى، دمشق، .د  -

(2) Voir: Helmut Creutz, Annuler la dette ne sufffit pas, Reveue Le principe de L’equilibrisme, 
2001,P.42.  
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 عن مبادرة   1988سبتمرب عام   /خالل اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف أيلول         
  .)3(لتخفيف عبء املديونية على الدول متوسطة الدخل

  
وإنشاء . تقوم هذه املبادرة على حتويل الديون التجارية إىل سندات تستحق بعد فترات طويلة            

نقد الدويل مهمته ضمان دفع الفوائد املستحقة على الديون التجاريـة           صندوق خاص لدى صندوق ال    
اليت مت حتويلها لسندات، على أن يتم متويل هذا الصندوق عن طريق اصدارات جديدة مـن حقـوق     

غري أن هذه املبادرة لقيت معارضة من كل من املانيـا           . السحب اخلاصة من الدول الصناعية الكربى     
  .طانيا رغم تأييد اليابان هلاوالواليات املتحدة وبري

  
 وقد انتقلت روح هذه املبادرة إىل مبادرة أخرى تبناها وزير اخلزانة األمريكـي األسـبق               

"Brady "       مت هذه املبادرة السوق     . )1(1989قدمت إىل جلنة مؤمتر بروتون وودز يف عاموقد دع
 كحلول إلصالح الضرر املترتب على      ومن بني البدائل املطروحة فيها،    . الثانوي لديون البلدان النامية   

أزمة املديونية اخلارجية للدول املتخلفة، عملية استبدال الديون بأصول، واستبدال الـديون بالتنميـة              
  :وسيتم التعرف على هذه احللول تالياً. وعلى وجه اخلصوص استبداهلا باالستثمارات

  

  الفرع األول
  استبدال الديون بأصول

  
  :لديون بأصول عدة أشكالتأخذ عملية استبدال ا

إعادة شراء الديون أو جزء منها، فقد تتم هذه العملية خبصم متفق عليه إما على أصل الدين                   :أوال
غري أنه قد ال تتوافر للبلد املدين اإلمكانيات لكي يشتري دينه، ممـا             . أو الفوائد املستحقة أو كليهما    

  .طار عملية مقايضة الدين بدينيلجئه إىل عقد قرض جديد لتسوية القرض القدمي يف إ
    استبدال القروض، وتتم إما من خالل استبدال القروض بسندات تعادل قيمـة القـرض                 :ثانياً

أو من خالل استبدال القروض بسندات مساوية لقيمتها        . األصلي بعد خصمه مبعدل خصم متفق عليه      
تتم العملية عرب استبدال القـروض      وقد  . االمسية ولكن مبعدالت فائدة أقل بشكل خيفض خدمة الدين        

بسندات امسية مبعدل فائدة سوقي مع احلصول على موارد جديدة من البنوك بنسب حمددة يف حـال                 
  . عدم القدرة على خفض الدين أو خدمته

                                                 
 .2، ص1998 ديسمرب 4حيىي املصري، الديون اخلارجية وحرية الشعوب، جريدة البيان اإلماراتية، : أنظر   (3)

  .48خدجية األعسر و عمر عبد احلي صاحل البيلي، املرجع السابق، ص: أنظر   (1)
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، يف التخفيف من حدة الضرر املترتب علـى أزمـة           )2(وبالرغم من جناعة هذه احلل، نسبياً     

ية االستبدال هذه، تتوقف أسعار الديون األجنبية يف السوق الثانوي  البلدان            غري أنه يف عمل   . املديونية
الظروف االقتصادية للبلد املدين، ثقة مراكز االئتمان الـدويل بـه،           : املتخلفة على عدة عوامل منها    

وبالتايل العودة للحلقة املفرغة، حيـث      . موقف املنظمات الدولية والدول املاحنة يف دعم تلك السوق        
ضع هذه الطريقة يف إصالح الضرر ملدى موقف الدول واملؤسسات الدولية من الدولة املدينة الذي               خت

  .حتكمه املصاحل بالدرجة األوىل
  

  الفرع الثاين
  استبدال الديون بالتنمية

  
 بشراء الديون الرمسية    - غري حكومية يف العادة    -تتحقق هذه العملية عندما تقوم منظمة دولية      

دولة املدينة يف السوق الثانوي مبعدل خصم مرتفع، مث بيع هذا الدين بقيمته االمسيـة أو                املترتبة على ال  
  . املخصومة للبنك املركزي يف تلك الدولة

  
ودف هذه العملية إىل توجيه األموال إىل حنو متويل مشروعات تنموية يف جماالت خمتلفـة               

دولة املعنية بإصدار سندات حملية عادة ما حتمل        وهلذه الغاية تقوم ال   . كالبيئة والصحة والتعليم وخالفه   
  .)1(اسم املشروع، وذلك لتجنب اآلثار التضخمية النامجة عن تلك التحويالت

  
) اليونسيف(وذا اخلصوص، يشري تقرير البنك الدويل إىل أن منظمة األمم املتحدة للطفولة             

) بالعملة احمللية ( مليون دوالر    440بة  من املنظمات الرائدة يف هذا املضمار، حيث بلغت عملياا قرا         
ففي السودان مثالً مت مقايـضة  . استخدمت يف خفض املديونية اخلارجية على عدد من الدول املتخلفة     

                                                 
 حتسن من موقف الدول يف من مزايا هذه اآللية أا قد تسهم يف احلد من هروب رؤوس األموال الوطنية للخارج، كما قد   (2)

- -  للسندات 26.2 حنو 1994 عام BRADYفقد قدر متوسط العائد الصايف على سندات . خدمة ديوا، وقد تغري املستثمرين
كما قامت بعض اهليئات املعنية بالبيئة بشراء ديون يف البلدان املتخلفة وحتويلها إىل عملة .  للسندات املكسيكية12.8 النيجريية و -- 
  :أنظر.  أصول تستخدم يف مشروعات للحفاظ على البيئةأو
  .50خدجية األعسر و عمر عبد احلي صاحل البيلي، املرجع السابق، ص  -

  50خدجية األعسر و عمر عبد احلي صاحل البيلي، املرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
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 مليون دوالر يف مشروعات للمياه خالل الفترة        59الديون بتنمية الطفولة، حيث استبدلت ما قيمته        
  .)2(1994-1989من 

  
  الفصل الثاين

تمع الدويل يف حتقيق بيئة اقتصادية عادلةإخفاق ا  
  

 والتـوازن يف    ةيف ظل حالة عدم التكافؤ يف العالقات االقتصادية والدولية وعدم املساوا          
ظل تركيبة اجليو اقتصادية احلالية، كان البد من التعاون الدويل املتعدد األطراف وبذل جهـود                

فقد توصل  .  تراعى فيها وضعية الدول املتخلفة     جبارة حنو إجياد بيئة اقتصادية قائمة على اإلنصاف       
اتمع الدويل إىل قناعة مطلقة بضرورة النهوض بتنمية العامل املتخلف لتحقيق توازن يكفل األمن              

 األجنبية املباشرة، أم مـن      تاجلماعي للعامل، سواء من خالل املعونات اخلارجية وعرب االستثمارا        
  .ء شراكات عاملية بني الشمال واجلنوبخالل حترير التجارة العاملية وإنشا

  

غري أن املتتبع لوضعية الدول املتخلفة يلحظ بأن حالة التخلف والتبعيـة ال تـزال قائمـة،                 
من هنا يثور تساؤل يتعلق مبدى جناح اآلليات اليت أوجدها اتمع الدويل            . ووضعية عدم التكافؤ باقية   

حنو ميكن اعتباره نوعاً من التعويض مبقابل الترضية للدول         يف توفري بيئة اقتصادية متوازنة وعادلة على        
  . املتخلفة عن أضرار التخلف والتبعية

  
املعونـات  : اإلجابة على هذه التساؤل تتطلب القاء الضوء على هذه اآلليـات املتمثلـة يف             

 ذلك من   وسيتم. اخلارجية، االستثمارات املباشرة، حترير التجارة من قيودها، وانشاء شراكات عاملية         
  :خالل املبحثني التاليني

  

  استثمارات بدالً من املساعدات للدول املتخلفة: املبحث األول
  جتارة غري مقيدة وشراكة عاملية من اجل الدول املتخلفة: املبحث الثاين

  

  
  
  
  

                                                 
(2)  See: The World Bank, World Debts Tables 1994-1995, Washington, 1995, P.163.                                      
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  املبحث األول
  استثمارات بدالً من املساعدات للدول املتخلفة

  
ة واالستثمارات املباشـرة يف إطـار تـدفق رؤوس     تندرج املساعدات أو املعونات اخلارجي    

األموال إىل الدول املتخلفة، دف التخفيف من حدة احتياجات هذه الدول لرؤوس األموال لغايات              
إذ تسعى الدول املتخلفة، يف تنافس ملحوظ، إىل استقطاب أكرب قدر ممكن من االستثمارات              . التنمية

رب قدر ممكن من املساعدات اخلارجية، بغية التخفيف من حدة          األجنبية املباشرة، كما وتسعى لنيل أك     
  .التخلف الذي تعاين آثاره

  
تصلح ألن تكـون إشـكالية      ويف إطار تناول هذين املوضعني بالبحث، تربز تساؤالت،         

، وتتعلق مبا إذا ميكن اعتبار املعونات عامالً معينا على حتقيق التنمية على حنو مستقل وسيادي،          للبحث
 ا تعمق من التبعية للعامل املتقدم؟ وإىل أي مدى ميكن التفاؤل باالستثمارات األجنبية كحلـول               أم أ

وهل التوجه حنو االستثمارات بدالً مـن       . ملأزق التخلف والتبعية يف ظل طبيعتها وأهدافها احلقيقية؟       
رب للـهروب إىل   املساعدات طريقة جديدة للتخلص من االلتزام بالتنمية أم أا عبارات يستعملها الغ           

اإلجابة على هذه التساؤالت تتطلب دراسة املساعدات اخلارجية، واالستثمارات األجنبية،          .  األمام؟
  :وذلك يف املطلبني التاليني. وسيتم قصر البحث على االستثمارات املباشرة

  

  االستثمارات األجنبية عامل تبعية ال تنمية: املطلب األول
  ة حترر التجارة الدولية وتشارك يف تنمية الدول املتخلفةمنظمة عاملي: املطلب الثاين

  
  املطلب األول

  االستثمارت األجنبية عامل تبعية ال تنمية
  

يعرف االستثمار بأنه التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفترة معينة من الزمن               
فترة الزمنية، بقصد احلـصول     قد تطول أو تقصر، وربطها بأصول من األصول اليت حيتفظ ها لتلك ال            

  :)1(على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن
  

                                                 
(1)  See: Moran, Theodore, Foreign Direct Investment and Development, Washington D C, 
1999, P.12.   
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  .  القيمة احلالية لتلك األموال اليت ختلى عنها يف سبيل احلصول على ذلك األصل-1
  . عن النقص املتوقع يف قوة تلك األصول الشرائية بفعل التضخم-2
  .ية املرغوب فيها كما هو متوقع هلا املخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات املال-3

  
أما عن جماالت االستثمار، واليت متثل نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي يوظف فيـه         

معيـار يتـصل    . املستثمر امواله بقصد احلصول على عائدات، فثمة معياران لتصنيف هذه ااالت          
   :)1(افياً إىلوتصنف جماالت االستثمار جغر. بالتصنيف اجلغرايف، وآخر نوعي

  
ثمارات حملية، ومتثل مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللية بغض النظر عن إدارة                 إست   -1

  .االستثمار املستعملة كالعقارات واألوراق املالية واملشروعات التجارية
ر عـن   تثمارات خارجية، وتشكل الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق األجنبية، بصرف النظ             -2

  :)2(أدوات االستثمار املستعملة، وقد تتم عملية االستثمار هذه إما بشكل مباشر أو غري مباشر
االستثمارات املباشرة، وينصرف تعريفها إىل حقوق امللكية للمستثمرين املتواجدين يف دولة ما          -

. يمنـة علـى اإلدارة    يف أنشطة األعمال اليت تتم يف دولة أخرى، حبيث يكون هلؤالء املستثمرون اهل            
وبصورة أخرى، يقصد ا قيام املستثمر بشراء عقار خارج بلده بقصد املتاجرة، أو عرب شراء حصة                

فقد تكون هذه االستثمارات عرب التملك املطلق للمـشروع، أو مـن            . من شركة عاملية يف اخلارج    
  .خالل مشروعات االستثمار املشتركة

يقصد ا قيام املستثمر بشراء حصة يف حمفظة مالية لشركة استثمار                االستثمارات غري املباشرة، و        -
عقود اإلدارة، عقود التـصنيع،  : ويكون هذا النوع من االستثمار عرب. حملية تستثمر أمواهلا يف اخلارج    

عقود االنتاج الدويل من الباطن، عقود التجارة الدولية من الباطن، مشروعات تسليم املفتاح، وعـرب               
 .للوكالء املوزعني واملعارض الدوليةالتراخيص 

  :)3(أما فيما خيص التصنيف النوعي لالستثمارات، فتصنف إىل
  

استثمارات حقيقية أو اقتصادية، وتتحقق هذه االستثمارات مىت كان مثة حق للمـستثمر يف                -أ
تـه  وميثل احلق األصلي كل اصل له قيمة اقتصادية يف حـد ذا           . حيازة أصل حقيقي كالعقار والسلع    

                                                 
  .2002نشرة التجارة والتنمية الصادرة عن النبك العاملي، : انظر ملزيد من التفاصيل    (1)
االستثمار األجـنيب املباشـر والتجـارة، مركـز املـشروعات الدوليـة، غرفـة               : العمل معاً جراهام،  . ادوارد م : أنظر   (2)

  .7، 2000التجارة األمريكية، واشنطن، 
  .2002منشورات التجارة والتنمية، البنك العاملي، : أنظر   (3)
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فاالسـتثمارات  . وتترتب على استعماله منفعة إضافية تظهر على شكل سلعة أو خدمة كالعقار مثالً            
  .احلقيقية هلا عالقة بالطبيعة والبيئة، وهلا كيان ملموس

  
استثمارات مالية، وهي عبارة عن حقوق تنشأ عن معامالت مالية بني الناس، متثلـها أوراق                 -ب

 األصول املالية عن وثائق أو مستندات تربهن على حق حاملها مبطالبـة             وتعرب. تدعى باألصول املالية  
شراء تكوين رامسأيل   "وبصورة أخرى يقصد ذه االستثمارات      . اجلهة مصدرا بقيمتها أو عوائدها    

تعطـي  ) سند أو خزينـة   (أو حصة قي قرض     ) سهم(، ويعين ذلك شراء حصة يف رأمسال        "موجود
  .مالكها حق األرباح والفوائد

  
. وميكن حتديد األصول اليت ميكن تسويقها بتلك اليت ميكن االجتار ا بسهولة ودون تكاليف

وغالباً ما يكون تسويق األصول املالية      . وعليه قد تكون األصول اليت ميكن تسويقها حقيقية أو مالية         
ن أنـه قـد     فضالً ع . أكثر سهولة من األصول احلقيقية نظراً لوجود أسواق متنوعة ونشطة للتعامل          

يكون هناك اصوالً حقيقية غري قابلة للتسويق بسرعة، كما هو احلال فيما خيص األراضي والعقارات               
جيدر القـول بـأن     . بعد أن مت التعرف فيما تقدم على املقصود باالستثمار        .  واآلالت وبعض السلع  

 حلوالً للضوائق املاليـة     ظاهر عملية االستثمارات األجنبية يف الدول املتخلفة إجيابية وأا قد تشكل          
فقد بلغ صايف االستثمارات األجنبية املباشرة املوجهة إىل الدول         . واالقتصادية اليت تعيشها هذه الدول    

 1999 مليار دوالر منخفضاً عن الذروة اليت حققهـا عـام            143  مقدار    2002املتخلفة، لعام   
انت هذه االستثمارات حبجمها الضخم     غري أنه يثور هنا تساؤل حول ما إذا ك        .  مليار 179والبالغة  

تصلح ألن تكون سيلة إلصالح الضرر املتأيت من ظاهرة التخلف وحالة التبعية اليت تعيشها الـدول                
  . املتخلفة

فثمة تساؤالت تثار قوامها هل جاءت االستثمارات األجنبية بناء على حاجة ملحة للدول             
ات الرأمسالية؟ ما هي اآلثار احلقيقية لالسـتثمارات        املتخلفة، أم أا نامجة عن دوافع خاصة بالسياس       

األجنبية على الدول املتخلفة، وهل تسهم يف ختليصها من حالة التخلف أن أا تكرس تبعيتها للدول                
املتقدمة؟  اإلجابة على هذه اإلشكالية تقتضي القاء الضوء على دوافع تصدير رؤوس األموال للدول               

وهذا ما سـيتم تناولـه يف الفـرعني         .  على مستقبليها  تذه االستثمارا املتخلفة، والبحث يف آثار ه    
  :التاليني

  
  االستثمارات األجنبية تنمي التجارة وتقوي املنافسة: الفرع األول
  االستثمارات األجنبية اخلاصة تعمق التبعية وتعومل الفقر: الفرع الثاين
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  الفرع األول

  نافسةاالستثمارات األجنبية تنمي التجارة وتقوي امل

  
فهو يعمل علـى    . يعد االستثمار األجنيب بالنسبة للدول املتخلفة، بصفة عامة، أمراً مرغوباً         

. دفع النمو يف اقتصاديات الدول املضيفة، كما حيفز التجارة يف كل من الدول املضيفة والدولـة األم                
 خاصة يف حال نقل جزء من       يضاف لذلك أنه غالباً ما يتجه النظراء احملليون إىل املنافسة عرب التقليد،           

  .)1(الفنون التكنولوجية واإلدارية إىل الدولة املضيفة
  

وقد يبدو للوهلة األوىل أن االستثمارات األجنبية قد حتل حمل التجارة كوسـيلة إلجـراء               
التبادل يف السلع واخلدمات على املستوى العاملي، إال أن ذلك ال يعين بالـضرورة أن االسـتثمارات                 

فاالستثمار األجـنيب ال حيـل حمـل        . الدولية وسيلتني بديلتني لتحقيق التكامل االقتصادي     والتجارة  
وإن كان يعمل على اجياد  قاعدة توزيعية أوسع، كما يوسع           . صادرات الدولة بل يعمل على تنشيطها     

ـ       .  )2(نطاق مزيج املنتجات اليت تباع يف األسواق األجنبية        ة ويف هذا الفرع من البحث، سيتم معاجل
طبيعة املستثمرين األجانب، ودوافع تصدير االستثمارات األجنبية إىل اخلارج، ودواعي تسابق الدول            

والتعرف على االتفاقات اليت حاول اتمع الدويل أن يؤطر من خالهلا عملية تدفق             . املتخلفة الجتذاا 
  .األجنبية اخلاصةوسيتم التركيز كذلك على االستثمارات . هذه االستثمارات للدول املتخلفة

  
  طبيعة املستثمرين األجانب وااالت اليت يسعون هلا  :أوال

  
وميثلون يف  . متثل شرحية املستثمرين األجانب أصحاب رؤوس األموال املتراكمة عرب الزمن         

وحيمـل أغلـب هـؤالء      . العادة األفراد والشركات متعددة اجلنسيات والبنوك متعددة النـشاطات        
من دول متقدمة سواء أكانت أمريكيـة أم بريطانيـة أم فرنـسية أم يابانيـة                املستثمرون جنسيات   

  .)3(وغريها
  

                                                 
  .3جراهام، املرجع السابق، ص. إدوارد م: أنظر   (1)
  .7فسه صجراهام، املرجع ن. إدوارد م: أنظر   (2)

(3)  See: Helleiner, Transnational Corporations and Direct Foreign Investments, T.N: hand 
-Book of  Development Economics, Vol.2,1989, P.47.  
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األوىل، وختص مستثمرون يف احملفظة املالية، : )1(وينقسم املستثمرون األجانب إىل جمموعتني  
كاملؤسسات البنكية التجارية، واملؤسسات التجارية غري البنكية كـشركات         : يأخذون عدة اشكال  

ويعمل غالبية هؤالء املـستثمرون     . صناديق التأمينات االجتماعية وصناديق االستثمار وغريها     التأمني و 
  .يف أنشطة اخلدمات املالية املختلفة،كاإلقراض واعادة االقراض واملدخرات املالية وادارة األصول املالية

  
ة املنتجة للسلع    أما اموعة الثانية، فتمثل املستثمرون يف النشاطات االقتصادية الكالسيكي        

واخلدمات، وأغلب استثمارام يف املقاوالت العابرة للقارات واليت يصل عددها حسب إحـصائيات             
  . )2( شركة فرعية عرب العامل280 ألف شركة وتتحكم يف ما اليقل عن 44األمم املتحدة إىل حوايل 

  
ج تسارعاً ملحوظاً،   ومنذ الثمانينيات شهد التدفق السنوي لالستثمارات املباشرة يف اخلار        

 إىل  1980عـام   % 5حبث ارتفعت نسبة هذه االستثمارات إىل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مـن             
  . 2000عام % 20

  
لتـدفقات االسـتثمارات    % 48وقد توزعت نشاطات هذه االستثمارات بني حـوايل         

% 10 -4ايل  لقطاع الـصناعات االنتاجيـة، وحـو      % 42اخلارجية املتعلقة بقطاع اخلدمات، و      
  .للقطاع االستخراجي مبا فيه النفط

  
وقد كانت الشركات عرب القومية، يف إطار التقسيم التقليدي للعمل الذي ساد قبل عقـد               
السبعينيات من القرن املاضي، تركز استثماراا يف العامل املتقدم على الصناعات احلديثة، ويف العـامل               

غري أنه مع بدايات عقد السبعينيات، وبروز التقسيم        . والغذائيةاملتخلف على املواد املنجمية والنفطية      
الدويل اجلديد للعمل، بفعل تزايد وترية االحتكار واملنافسة عاملياً، حتولت طبيعـة االسـتثمارات يف               

وبذلك اصـبح   . الدول املتخلفة إىل جماالت الصناعات التحويلية وقطاع اخلدمات واملضاربات املالية         
  . اجلديد للعمل يقوم على االحتكار املطلق ملناطق االنتاج وأسواق التصريف عاملياًالتقسيم الدويل

  
  
  
  

                                                 
  .2002عبد الفتاح أمحد الفقي، االستثمار، نشرة التجارة والتنمية، البنك الدويل، واشنطن، : أنظر   (1)
  .347رميون حداد، املرجع السابق، ص.  د:أنظر   (2)
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  دوافع تصدير املستثمرين األجانب استثمارام للخارج : ثانياً
  

 إىل أن العوامل اليت تقف وراء تصدير املـستثمرين األجانـب            )1(تشري غالبية الدراسات  
رئيسي يتمثل باألزمة اهليكلية الداخلية للنظام الرأمسايل والسعي   استثمارام إىل اخلارج، تتلخص بدافع      

تكاد جتمع علـى    ) الكالسيكية، واملاركسية، والكيرتية  (فالعودة للمدارس االقتصادية    . للخروج منها 
  .حقيقة واحدة وهي أن معدل الربح يف النظام الرأمسايل يف األجل الطويل يتجه حنو التدهور

  
نظرية الدورة االقتصادية هذه احلقيقة، إذ أن الـدورة االقتـصادية            وبذات السياق تفسر    

سواء أكانت قصرية كدورة كيتشن لثالث سنوات، أو متوسطة كدورة جاجلر لعشر سـنوات، أو               (
تبدأ عموماً مبرحلة قصرية نسبياً مـن االزدهـار مث          ) طويلة األجل كدورة كونداراتيف خلمسني سنة     

  .  األزمةتليها مرحلة طويلة نسبياً من
  

وعملياً يتأتى الدهور أو التناقص يف معدل الربح نتاج التفاوت بني قدرة النظام الرأمسـايل               
الكبرية على االنتاج والتراكم املايل، وبني التدهور احلاد يف القدرة على تصريف االنتاج واالستهالك              

وبالتـايل  . لبية االسـتهالكية  نتيجة سوء التوزيع وتدهور القدرة الشرائية للعمال الذين يشكلون الغا         
األمر الذي يدفع النظـام     . ينتشر الكساد وتتجمد األجور وتتفاقم البطالة وتتفاقم معدالت التضخم        

وعليه اجته النظام حنو التوسع خارجياً عرب       . للبحث يف خارج دائرته الرأمسالية عن كيفية معاجلة األزمة        
يا وأمريكا الالتينية، للتخفيف مـن حـدة أزماتـه          سيطرته واستعماره لبلدان أخرى يف آسيا وافريق      

  .اهليكلية
  

ولعل تركز االستثمارات يف اخلارج هي الوسيلة األطول عمراً للحفاظ على توازن النظام             
من هنا ميكن تفسري اهتمام الدول الصناعية املتقدمة واملؤسسات املاليـة           . الرامسايل، وامتصاص أزماته  

دعمها وبالتشديد على ختفيف الدول مستقبلة هذه االسـتثمارات مـن           الدولية ذه االستثمارات وب   
القيود التقليدية اليت تفرضها، حىت أنه أصبح هناك ربط بني مديونية الدول املتخلفة واالستثمارات عرب               

  .آليات التحويل
  
  

                                                 
(1)  See: Ivar Kostad, Social Development and Foreign Direct Investements in Developing 
Countries, Michelen Institute, 2002, P.17. 
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  الدول املتخلفة متعطشة جلذب االستثمارات األجنبية: ثالثاً
  

عقاب حركات التحرر وحداثة االستقالل، كانت متيـل إىل         رغم أن الدول املتخلفة، يف أ     
النفور والتحسس من استقبال االستثمارات األجنبية بل وتأميمها لكوا تذكر باملاضي األليم حلقبـة              

 بدأت االستثمارات األجنبية اخلاصة تشهد تدفقاً على هذه         1968االستعمار، إال أنه مع حلول عام       
عدة اعتبارات مردها انتشار ايديولوجية مزايا االسـتثمارات األجنبيـة          ولعل ذلك يعود إىل     . الدول
  .، وتراجع الدولة عن دورها التقليدي، والرتوع حنو خوصصة املرافق العمومية)1(اخلاصة

  
فمع بداية عقد السبعينيات، وتوجه الدول الصناعية حنو االستثمارات يف اخلارج، يبدو أن             

لوجية االستثمار بوصفه مرادفاً للتنمية، ظناً منها أنه املخـرج األمثـل           الدول املتخلفة قد فتنت بايديو    
  .مما أوقعها يف فخ املؤسسات املالية. ألزماا وحاجتها للتنمية خاصة مع خروجها باقتصاديات منهكة

  
غري أن هذه السياسات احلاملة الراغبة يف رفع معدالت االستثمار إىل أعلى مـستوياته، إىل               

ض لتأمني متويل هذه االستثمارات، مما أوقعها يف أزمة مديونية متفاقمة انعكست سـلباً              اللجوء للقرو 
على الدور التقليدي للدولة يف جمال إدارا القتصادها وشؤا االجتماعية وحىت السياسية، ومما أخضع              

لـي أم   الدول املتخلفة إىل شروط الدائنني القاسية سواء من حيث سياسات التكيف والتثبيـت اهليك             
  .إعادة جدولة الديون اخلارجية، وكذلك خوصصة القطاع العام

  
ويبدو أن إنبهار الدول املتخلفة ايضاً بالثقافة الليربالية الرأمسالية القائمة قـد عمـق مـن                
تبعيتها، مما جعلها تتبىن سياسات اقتصادية أخضعتها للنظام االقتصادي العاملي ظناً منها أا باخنراطها              

على حصص أكثر من االستثمارات األجنبية، مما أحدث حتوالً يف مفهومهـا التقليـدي              هذا حتصل   
  .للتنمية

                                                 
لنقاشـات الـيت    ، الـذي تـزامن مـع ا       1968لعام  " ليستر بريسون "فمع صدور تقرير رئيس الوزراء الكندي األسبق           (1)

بدأت تثور وقتذاك حول أزمة املديونية اخلارجية للدول املتخلفة، وبفعل تبـاطؤ اقتـصاديات الـدول الـصناعية، سـعت الـدول                      
املتقدمة لوضع استراتيجية سريعة مع بداية عقد السبعينيات لتوفري اسـواق جديـدة وجمـاالت حيويـة لتـصدير الفـائض مـن                       

  .اخلارجيةرؤوس األموال عرب االستثمارات 
    
تقريره بتكليف من رئيس البنـك الـدويل بغيـة حتديـد املنـاخ االسـتثماري املطلـوب                  " لستر بريسون "وقد اصدر     

وقد اوضح التقرير ان علـى الـدول املتخلفـة أن تتبـع سياسـات تـوفر                 . حتقيقه يف البلدانن املتخلفة من وجهة نظر املستثمرين       
  . ئمة لنشاط رأس املال األجنيباملناخ املناسب لالستثمار والظروف املال
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فتوجهت .  فعمدت إىل سياسات اقتصادية كلية تُغل يد الدولة بقصد جذب االستثمارات          

حنو ختفيض العجز يف امليزانية العامة من خالل ختفيض اإلنفاق احلكومي، وإجراء ختفيضات هائلة يف               
ئب املفروضة على الدخول املرتفعة وارباح الـشركات ورؤوس األمـوال بقـصد جـذب               الضرا

وشرعت يف سياسات زيادة اسعار الفائدة، وتقييد حجم االئتمان املمنوح للحكومات           . االستثمارات
  .وللمشروعات العمومية

  
ـ             ى ويظهر االنسياق حنو الثقافة االقتصادية اللربالية، بقصد جذب االسـتثمارات، يف أ

خاصة وان اخلوصصة تضع املرافق العمومية احليويـة حتـت سـيطرة            . صوره، يف عملية اخلوصصة   
سواء بالنسبة لتلك اليت تعاين من عجز وتكلف ميزانية الدولة أعباء هائلـة، أم              . املستثمرين األجانب 

  .)1(ماراتتلك اليت تصفى بغية رفع أدائها حتت مظلة االستثمار أو بفعل حتويل املديونية إىل استث
  

  الفرع الثاين
  االستثمارات األجنبية اخلاصة تعمق تبعية الدول املتخلفة

  
رغم اآلمال العريضة املعلقة على االستثمارات األجنبية إال أا ترتـب آثـاراً اقتـصادية               

وفيما يلي نعرض ألهم اآلثار املترتبـة علـى         . واجتماعية تعمق من حالة التخلف وتبقي على التبعية       
 االستثمارات األجنبية يف الدول املتخلفة على حنو يفقدها دورها كوسيلة إلصـالح الـضرر،               انتشار

  .آخذين باالعتبار وغري مغفلني لدور إدارات الدول املتخلفة كذلك يف اإلسهام يف هذه النتائج واآلثار
  
  
 
  غالبية االستثمار األجنيب املباشر يتم يف العامل املتقدم: أوال
  

ويتم القسم األكـرب    . ركات عرب الوطنية على األقل حنو ثلث التجارة العاملية        متثل أنشطة الش  
ويتركز نشاط االستثمار األجنيب املباشـر   . من هذه التجارة فيما بني الشركات التابعة للشركات األم        

ه ومنافعه، يف غالبه، يف الدول الصناعية املتقدمة، حيث تتم غالبية االستثمار األجنيب املباشـر يف هـذ     
                                                 

برايان جريفر، كيف يستطيع صناع السياسة جذب االستثمارات األجنبية، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة               : أنظر   (1)
  .7، ص2002التجارة األمريكية، واشنطن، 
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من رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف اخلارج يتولد يف هذه الـدول،            % 90فما يزيد على    . الدول
  . )1(من هذا الرصيد الداخل يتم داخل اقتصاديات هذه الدول% 68وحوايل 

  
ومتثل ارصدة االستثمار املباشر تراكم تدفقات االستثمارات على مدى السنوات اليت متـت             

ولعل تربير ذلك يعود إىل أن املستثمرين األجانب والشركات عرب          . ت يف الدولة  فيها هذه االستثمارا  
وـذا الـشأن    . القومية يبحثون يف العادة عن الدول املستقرة ويتحقق هلم ذلك يف الدول املتقدمـة             

 349 دولة متقدمة ما مقداره      25 يف   2002وصلت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف عام        
  . 2001 مليار العام 503ر، مقارنة مع مليار دوال

  
 بقيت البلدان املتقدمة هي املرسـلة واملـستقبلة الرئيـسية           2001حبسب إحصاءات عام    

اإلحتـاد األورويب والنـرويج     (فالدول األوروبية الغربيـة جمتمعـة       . لالستثمارات اخلارجية املباشرة  
 يف العامل، يف حني اقتصرت حصة       من تدفقات هذه االستثمارات   % 62متثل مصدراً لـ    ) وسويسرا

  .من هذه التدفقات% 18الواليات املتحدة األمريكية على 
  

وال يعين تدفق هذه االستثمارات إىل الدول املتقدمة فيما بينها حرمان الدول املتخلفة مـن               
 .)2(تدفق هذه االستثمارات حنوها

تـذاب معـدالت تـدفق       فالصني حبكم البيئة واملناخ االستثماريني الناجحني متكنت اج       
فقد وصلت تدفقات هذه االستثمارات حنوها مقـدار        . 2002االستثمارات األجنبيبة املباشرة لعام     

 مليار دوالر أمريكي، مسجلة بذلك رقما قياسيا حسب مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة،               50
  . فتكاد تتجاوز الواليات املتحدة األمريكية يف هذا امليدان

  

                                                 
، 2003ن الين، جملة الكترونية، صيف عبد الكرمي محودي، االستثمارات األجنبية ترفض قرابني العرب، اسالم أو: أنظر   (1)
  .5ص

لوضـع مقترحـات    " دانييـل شـابريو   "و" سـتيفن جلوبرمـان   " كلفت حكومة كندا اثنني من كبار اخلـرباء مهـا              (2)
توصـل اخلـبريان إىل أن ابـرز عوامـل جنـاح           . خبصوص السياسات الوطنية الواجبة االتبـاع جلـذب االسـتثمارات األجنبيـة           

توفر قوى عاملة مـاهرة، وقييـام نظـام قـانوين يقـسم بالكفـاءة والعدالـة، وتـوفري                   : هذا املضمار هي  السياسات الوطنية يف    
شبكات نقل كفؤة ومتطورة، اتباع سياسات قوية ملكافحـة االحتكـار، انتـهاج سياسـة سـليمة علـى مـستوى االقتـصاد                       

ت عـن الـسياسات الـيت تـؤدي إىل نتـائج غـري              واقترح اخلبريان ضرورة أن تبتعد الدولة الراغبة يف جذب االسـتثمارا          . الكلي
  .مشجعة كانتقاء االستثمارات، والتمييز يف معدالت الضريبة، ووضع القيود احلمائية
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 حجـم   2002ياق ذاته، وصف تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية لعام           ويف الس 
تدفق حجم االستثمارات األجنبيبة املباشرة إىل الشرق األوسط ومشال افريقيا بأنه متواضـع، حيـث          

وذات الوضع بالنسبة للدول اآلسـيوية الـيت        .  مليار سنوياً يف األعوام األخرية     3 إىل   2وصل ما بني    
 مليـار   90أي أا استقبلت تدفقات حبـدود       % 12حجم تدفق االستثمارات اليها حبدود      اخنفض  
  .دوالر

  
، %27 أما دول أمريكا الالتينية والكارييب فقد اخنفض حجم االستثمارات حنوها بنـسبة             

واحلال يبدو أسوأ بالنسبة إلفريقيا اليت اخنفض حجم تدفق االستثمارات          .  مليار دوالر  62فاستقبلت  
 6، استضافت افريقيا تدفق استثمارات حبدود       2001 مليار للعام    17ها بشكل كبري، فبدالً من      حنو

 27أما وسط ومشال أوروبا فقد وصلت تدفقات االستثمارات املباشرة إليها حبدود            . مليارات دوالر 
  .مليار دوالر
  

 الواردة اليها   وبالنسبة للدول العربية على وجه اخلصوص، بلغ إمجايل االستثمارات املباشرة         
. 1992 -1987 يف األعوام    35326 مليون دوالر مقارنة مع      165936 مقدار   1998يف عام   

، يف حني بلغت بالنسبة إىل      %3.6وبلغت نسبة االستثمارات الواردة اليها إىل جمموع الدول النامية          
  %. 0.9األمجايل العام العاملي نسبة 

  
ة املباشرة اليت قامت ا الشركات العاملية حـول         والناظر حلركة تدفق االستثمارات األجنبي    

  :)1(العامل جيد اا تتوزع على النحو التايل
  
  
  
  

 حجم االستثمارات األجنبية املوجهة إىل حجم االستثمارات األجنبية القادمة من
 موجهة إىل دول أوروبا الغربية%       2 قادمة من أوروبا الغربية%   61.7
 موجهة إىل دول آسيا مبا فيها الصني%  18.6لواليات املتحدة األمريكية قادمة من ا%   22.7
 موجهة إىل الواليات املتحدة األمريكية%      7 قادمة من دول متقدمة أخرى%   10.3

                                                 
  .8/5/2003مزن مرشد، العوملة واالستثمار، جملة احلوار املتمدن، جملة الكترونية، : أنظر   (1)
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 موجهة إىل الشرق األوسط%       1 قادمة من دول آسيا النامية%     4.8
   قادمة من متخلفة أخرى%   10.5

  
  

  االستثمارات األجنبية تقوض القطاع العام  :ثانياً
  

أدت سياسات اخلوصصة إىل إفالس القطاع العمومي، وحتويل املرافق العامة عن أهـدافها             
وتكمن خطورة  . اخلدمية إىل أهداف رحبية للمستثمر، وبالتايل ترسيخ االستغالل هلذه املرافق احليوية          

قويض املرافق األساسية كالتعليم والصحة والسكان والنقل       احالل الرحبية بدالً من الغاية التنموية، يف ت       
  .وبالنتيجة تصبح الدولة أداة حترس هذه االستثمار يف هذه القطاعات بدالً من تباشرها. وغريها

  
  االستثمارات األجنبية تعمق الفقر وتعومل االستغالل: ثالثاً
  

فنتيجة . ملة االستغالل يؤدي اتساع حركة رؤوس األموال عرب احلدود دون حواجز إىل عو          
لتسابق الدول املتخلفة على استقدام االستثمارات ومنحها التـسهيالت حبـدها األقـصى، نقلـت               
الشركات عرب القطرية مصانعها من بالدها األصلية إىل الدول املتخلفة، حيث األجـور منخفـضة               

  .والتسهيالت بعيدة املدى
  

 من االستغناء عن اليد العاملة الرخيصة        غري أن الثورة التكنولوجية مكنت هذه الشركات      
. يف الدول مستقبلة االستثمارات واستبدلتها باآللة، يف إطار ما يعرف بعملية إعادة هندسة الوظـائف    

وبالتايل تعميق انتشار البطالة، بفعل استخدام عمالة أجنبية رخيـصة يف بعـض الـدول املـضيفة                 
كمـا  . )1()واجد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مثالً      كاستخدام العمالة االسيوية يف استثمارات تت     (

تؤدي إىل خلق تفاوت اجتماعي بني األفراد يف اتمع، خاصة مع التفاوت يف توزيع الدخل والثروة                
يفيد الواقع العملي، أن هناك تزامناً بني اتساع انتشار وتزايد نشاط االستثمارات األجنبيـة              . الوطنية

  . مظاهر الثراء يف دول الشمال، وانتشار مظاهر الفقر يف دول اجلنوباخلاصة، وبني تزايد
  

                                                 
تثمار األجنيب تتراجـع يف ظـل بيئـة اقتـصادية مناسـبة، جريـدة               جنيب عبد اهللا الشامسي، االثار السلبية لالس      : أنظر   (1)

  .9، ص2000، صيف 15البيان، االمارات العربية املتحدة، العدد 
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 بأن الثالثة أشخاص األكثر ثراء يف العامل ميلكـون          2000يذكر تقرير التنمية البشرية لعام      
ـ      كما أن الــ    .  دولة من الدول النامية وخاصة األكثر فقرا       48ثروات تفوق الناتج احمللي االمجايل ل

غىن يف العامل، تتجاوز ثروم الناتج احمللي اإلمجايل مـوع الـدول االفريقيـة               شخصاً األكثر    15
 األكثر غىن يف العامل تتجاوز ثروم الناتج احمللـي          32ويضيف التقرير بأن الـ     . وجنوب الصحراء 

يل  شخصاً األكثر غىن يف العامل الناتج احمللي اإلمجـا         84وتتجاوز ثروة الـ    . اإلمجايل آلسيا اجلنوبية  
  .للصني

  
أما عن متركز الفقر يف دول اجلنوب، يقول تقرير التنمية البشرية بأن ثالثة أمخاس سـكان         

وربع سكان . وثلث السكان حمرومون من ماء الشرب. العامل ال يتوفرون على البنيات الصحية الالزمة     
  .ة احلديثةكما أن مخس سكان الكرة ال يتوفرون على اخلدمات الصحي. العامل ال ينالون سكنا

  
  االستثمارات األجنبية تكرس مديونية الدول املتخلفة: رابعاً

  

يبدو تأثري االستثمارات األجنبية اخلاصة يف تعميق أزمة املديونية بوضوح، من زاوية كوـا              
تلجئ الدولة مستقبلة هذه االستثمارات إىل زيادة االقتراض اخلارجي لتوفري البيئة واملنـاخ الـالزم               

فضالً عن أن الشركات متعددة اجلنسية غالباً ما تلجأ إىل االقتراض مـن             . االستثماراتجلذب هذه   
البنوك العاملية ومصادر اإلقراض اخلاصة لتمويل استثماراا ودعم نشاطاا، وغالباً ما تكون الدولـة              

  .)1(املضيفة لالستثمار هي الضامنة هلذه القروض
  

اخلاصة تؤدي إىل زيادة كـبرية يف معـدالت منـو           وحىت لو قيل أن االستثمارات األجنبية       
الصادرات وحتقيق فائض يف امليزان التجاري، إال أن هذا الفائض غالباً ما يذهب إىل متويـل خدمـة                  

وموطم الشاهد أن كـثري مـن       . حتويالت أرباح وفوائد ومداخيل هذه االستثمارات حمو البلد األم        
ستثمارات األجنبية ومع ذلك فهي مثقلـة مبديونيـة        البلدان االسيوية تستضيف حجماً ضخما من اال      

  .عالية
ويسترعي االهتمام هنا اإلشارة إىل مسألة مهمة ترتبها نشاطات االستثمارات األجنبيـة يف             

ففي الوقت الـذي حتقـق فيـه هـذه          . الدول املتخلفة، وتتمثل يف ظاهرة النقل العكسي للموارد       
اب موارد الدول املضيفة حتول إىل الدولة األم، تترك هذه          االستثمارات أرباحاً بالكاد طائلة على حس     

وبالتايل نكون أما ظاهرة النقل     . االستثمارات وراءها اقتصاديات تعاين صعوبات اقتصادية ومالية مجة       
                                                 

                                                                       .11جنيب عبد اهللا الشامسي، املرجع السابق، ص: أنظر   (1)
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فالدولة املضيفة تعانب األمرين لكي تعمل على جذب االسـتثمارات، وتتكبـد            . العكسي للموارد 
وكأا أعادت باليـد    . ورة التحويالت واألرباح والفوائد إىل الدولة األم      مديونية إضافية، وتتحمل فات   
  .  اليسرى مأخذته باليد اليمىن

  
من هنا جيدر القول بأن احلديث عن جذب االستثمارات بغية حل إشكالية املديونية ليس إال               

استرتاف للفـائض   حديث احلاملني فغين عن التذكري ما حتدثه تكلفة هذه االستثمارات واملديونية من             
فالدول املتقدمة هربت من االختناق الذي تعانيه لتحمل الدول املتخلفة العـبء            . االقتصادي الوطين 

  .وكأا عكست العبء عليها
  

   األجنبية تسهم يف إحداث تقسيم دويل جديد للعملتاالستثمارا: خامساً
  

األجنبية يف تشكيله، تعمل    ففي إطار التقسيم الدويل اجلديد للعمل الذي تسهم االستثمارات          
هذه االستثمارات على تصدير الصناعات التقليدية إىل البلـدان املتخلفـة كـصناعة املنـسوجات               
والصناعات التعدينية وتعمل كذلك على تصدير بعض صناعات الثورة الصناعية احلديثـة كتجميـع              

زاء هذه الـصناعات مـع      السيارات والسلع الكهربائية، وتسمح أحيانا بالتصنيع اهلامشي لبعض أج        
وعليه يتحول دور الدول املتخلفة التقليدي من كوا موقعاً الستخراج املواد           . احملافظة على مصاحلها  

  .)1(الطبيعية إىل موقعاً لتجميع الصناعات األولية اهلامشية
  

ويف قطاع الزراعة، ويف ظل التقسيم الدويل اجلديد للعمل، حيافظ الشمال الغين على كونه              
يف حني يتخصص اجلنوب يف انتاج      . نتج الرئيسي لألغذية من قمح وحبوب وحلوم وألبان ومشتقاا        امل

وبالتايل احتكـار   . حماصيل التصدير من اخلامات كالقطن واملنتجات الزيتية والنباتات الطبية وغريها         
الدوليـة يف هـذه     الدول املتقدمة من خالل أدواا املتمثلة بالشركات عرب الوطنية باحتكار التجارة            

  .امليادين
  

 وما جيدر التنويه لـه يف هذا اإلطار إشكالية نقل التكنولوجيا، حيث تستوطن الشركات             
متعددة اجلنسية وتقيم مشاريعها وتستثمر أموالً ضخمة غري أن عامل نقل املعرفة الفنيـة إىل الـدول                 

  .املتخلفة يبقى امراً جدلياً حىت هذه الساعة

                                                 
(1)  See: Ivar Kostad, Op, cit, P.45. 
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  ارات األجنبية دد السيادة الوطنيةاالستثم: سادساً

  
ويبـدو ذلـك واضـحاً مـن        . دد ضخامة االستثمارات األجنبية اخلاصة سيادة الدول      

إذ أا يف غالب األحوال ما تتـدخل يف بعـض           . )1(االشتراطات اليت تضعها واملتطلبات اليت تفرصها     
على تسيري األمور لصاحلها وضـمان      امليادين اليت متس سيادة الدولة مباشرة وذلك من باب حمافظتها           

وتبدو اخلطورة واضحة من تدخلها أحياناً يف املـسارات االنتخابيـة           . مزاولتها لنشاطاا دون إعاقة   
  . إلخراج قيادات موالية هلا، فضالً عن قيامها بافساد املسئولني احلكوميني بالرشاوى

  
يقال أـا حتقـق منـواً يف        ويف هذا الصدد، جيدر الذكر بأن هذه االستثمارات رغم ما           

اقتصاديات الدول املتخلفة وتشجع على املنافسة، إال أا حقيقة جمرد استثمارات حملية حبتة ملـشاريع               
األمر الـذي   . خدمية استهالكية، وليس بقصد النهوض باالقتصاد الوطن وبصناعات الدولة املضيفة         

  . لسلع االستهالكيةجيعل اتمع برمته استهالكياً نتيجة اغراق السوق يف ا
  

وعالوة على ذلك، ميكن القول بأن االستثمارات األجنبية قـد حتـدث نزيفـا حقيقيـا          
وتعد االستثمارات بطبيعتـها قـصرية      . إلحتياطات الدولة من العمالت الصعبة من االقتصاد الوطين       

 استراتيجية تكفل   املدى ووقتية، مما يعين أا ختتار قطاعات خدمية ألهداف رحبية مرحلية دون اتباع            
كما أن هذه االستثمارات ال تتورع عن الرحيل عند توافر إغراءات أكثـر يف              . حتقيق تنمية متواصلة  

  .دول أخرى
  

وجيدر التذكري ذا اخلصوص، بأن االستثمارات األجنبية اخلاصة ال تويل أمهية كافية لبيئـة              
وال . ال املواد امللوثة أو احملظورة يف صناعتها      البلدان املستقبلة لتلك االستثمارات، فال تتردد يف استعم       

يأيت ذلك كله يف الوقـت الـذي جيـين فيـه            . تتورع يف استرياد املنتوجات الضارة بصحة األفراد      
املستثمرون ارباحاً طائلة يثرون ا على حساب الدولة املضيفة اليت تبقى رهينة التبعية ليس فقط املالية                

                                                 
غالباً ما تتدخل الشركات متعددة اجلنسيات لكي تفرض على الدول إزالـة القيـود املفروضـة علـى حريـة اتـساع                         )1(

سواء تعلق األمر بسياسات الـضرائب، أم مبـساواة املـستثمرين األجانـب بـاحملليني، أم باسـعار                  . نشاط االستثمارات األجنبية  
 حتـويالت األربـاح للخـارج، أم بتلـيني القـوانني اخلاصـة بالعمالـة والرعايـة االجتماعيـة                    الصرف، أم ختفيف القيود على    

  .واألجور، واخريا بالنسبة للسياسات السعرية املطبقة
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بل ميكن القول أـا فعليـاً       . ستثمارات أمهيتها كوسيلة إلصالح الضرر    بل التقنية، مما يفقد هذه اال     
  .ادوات لتكريس التبعية وتعميق التخلف يف الدول املتعطشة هلذه االستثمارات

  
ولعل الفائدة تكون حيث يكون هناك تكثيف للجهود حنو وضع اتفاقية إطاريـة تكفـل               

حبيث ال ينظـر    . رات األجنبية على الدول املتخلفة    عدالة التوزيع وختفف من اآلثار السلبية لالستثما      
وحتدو الذكرى هنا  االتفاق متعدد      . ملصاحل املستثمرون بالدرجة األوىل على حساب البلدان املضيفة       

 من قبل املنظمة العاملية     1995األطراف حول االستثمارات املرتبطة بالتجارة، الذي متت صياغته عام          
  ). OMC(للتجارة 

  
ديث كذلك إىل مشروع االتفاق الذي وضعته منظمـة التعـاون والتنميـة     وينسحب احل 

، والذي يهدف إىل تقدمي افضل محاية للمستثمرين ضد املـصادرة وضـد             )OCDE(االقتصادية  
وبصفة عامة تستهدف مسودة االتفاق محاية      . اإلجراءات التعسفية، وإىل إنشاء آليات تسوية للرتاعات      

غري أن عوامل إخفاق هذا االتفاق يف تقـدمي         . وق عرب قواعد موحدة     املستثمرين وعلى دخوهلم الس   
  .حلول اجيابية تكمن يف فرضه لقواعد متثل كل احلقوق للمستثمرين وكل االلتزامات للدول

  
من هنا تبقى احلاجة قائمة إلتفاق منوذجي إطاري غري متييزي وبذات الوقـت ال يهـدد                

  .ستثمارات األجنبية السلبية ويعظم آثارها االجيابيةسيادة الدول، ويقلص ما أمكن من آثار اال
  

  املطلب الثاين
  املساعدات االقتصادية ال تصلح الضرر تأيت مقيدة وتظل مشروطة

  

غري أن عـدم    . األصل أن تعتمد تنمية الدول املتخلفة بشكل رئيسي على التمويل الداخلي          
       ا السبيل        كفاية املوارد املتاجة لكفاية احلد األدىن من احتياجاا جتعلها تنظر للموارد اخلارجية على أ

  . (1)األمثل لإلنقاذ
  

غري إن مما الشك فيه أن تدفق رؤوس األموال إىل الدول املتخلفة هي ضرورة ملحة لتخفيف                
وقد عين  . معاناا، وملساعدا على حتقيق التنمية االقتصادية وختليصها من حالة التخلف اليت تعيشها           

                                                 
، 1971، السنة 23ابراهيم شحاته، املنظمات الدولية ومتويل العامل التنمية يف العامل الثالث،السياسة الدولية، العدد .د: أنظر   (1)
  .67ص
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ويل ذه القضية منذ ايات احلرب العاملية الثانية واستمرت اهـودات تـصب يف هـذا                اتمع الد 
االجتاه، ومن بني صور هذا التدفق املساعدات أو املعونات االقتصادية اليت يقدمها اتمع الـدويل إىل                

  .)2(الدول املتخلفة
  

ى أن وضعيتها االقتصادية يف       غري أن الناظر حلال الدول املتخلفة ميكنه احلكم دون معاناة عل          
إىل أي مدى حققت املساعدات االقتصادية أهـدافها يف         : من هنا يطرح التساؤل التايل    . سوء متزايد 

تفعيل التنمية وختليص الدول املتخلفة من حالة التخلف، خاصة وأا غالباً ما تأيت مشروطة ومقيـدة                
عية بدالً مـن إصـالح ضـرر التخلـف          من ماحنيها؟ وهل أسهمت هذه املساعدات يف تعميق التب        

  .االقتصادي؟
  

وحيث أن اهلدف من تناول هذه اجلزئية من البحث ليس دراسة املـساعدات االقتـصادية               
األجنبية تفصيالً، بقدر ما هو تبسيط املفهوم بغية التحليل والوصول للنتائج، فإن اإلجابة على هـذا                

ات االقتصادية على حنو موجز، ومبا إذا حققت فعالً         إشكالية املبحث متلي التعريف باملقصود باملساعد     
  :وهذا ما سيتم التعرف عليه يف الفرعني التاليني. نوعاً من ختفيف املعاناة اليت تعيشها الدول املتخلفة

  
  الفرع األول

  املساعدات االقتصادية الدولية وسيلة جوهرية للتخلص من التخلف
  

ت االقتصادية اخلارجية التزام على الدول املتقدمة       يتطلب التعرف على ما إذا كانت املساعدا      
وهذا ما  . جتاه املتخلفة إلقاء الضوء على املقصود ذه املساعدات وأشكاهلا وحجمها، ومن مث طبيعتها            

  :سيتم تبينه تالياً
  

  املساعدات االقتصادية تدفق لرأس املال من العامل املتقدم إىل املتخلف:  أوال
  

قتصادية تدفق رؤوس األموال من االقتـصاد املتقـدم إىل االقتـصاد            يقصد باملساعدات اال  
وميكن تقسيم املساعدات االقتـصادية     . )1(املتخلف، تدفقاً ال تقدر احلوافز العادية للسوق على جذبه        

                                                 
 .230، ص1987، السنة 87رفعت الفخراين، املعونات االقتصادية اخلارجية، السياسة الدولية، العدد : أنظر   (2)
 .92، ص1967جودت عبد اخلالق، املساعدات االقتصادية للدول املتخلفة، السياسة الدولية، العدد السابع، : أنظر   (1)
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وهي النوع  ) تقدمها دولة ألخرى  (مساعدات ثنائية   : إىل) القسيم النوعي (اخلارجية من حيث املصدر     
  ). تقدمها جمموعة دول أو هيئة دولية أو إقليمية أو أكثر(عدات متعددة األطراف وإىل مسا. السائد

  
القروض طويلة األجل واجبة السداد     : كما ميكن تقسيمها من حيث شكل املساعدات إىل         

بالعملة األجنبية، املنح، القروض امليسرة واجبة السداد بالعملة احمللية، بيع فائض املنتجات الزراعية اليت              
من هنا يبـدو واضـحاً أن       . وافر يف بعض البلدان املتقدمة إىل الدول املتخلفة، واملساعدات الفنية         تت

القروض القصرية األجل واملتوسطة األجل واالستثمارات األجنبية ال تنـدرج ضـمن املـساعدات              
العادية االقتصادية، ذلك أا تقترب من التجارة أكثر منها للمساعدة، فهي تسعى وراء حوافز السوق               

  . )2(وتتأثر ا
  

ففيما خيص القروض طويلة األجل، فتكون مدا طويلة نسبياً حبيث تتيح للبلد املقتـرض أن               
فـالبعض  . وتتباين اآلراء حول مدة هذه القروض     . يسدد بشكل مريح وأقل إرهاقاً للتنمية االقتصادية      

دة سنه فأكثر تصلح العتبار     يف حني يرى آخرون أن م     . يرى أن مدا قد تكون حبدود عشر سنوات       
والراجح اعتبار القرض طويل األجل طاملا ارتبط مبشروع أي أنه القرض الذي            . القرض طويل األجل  

  .  )1(ميكن تسديده من إيراد املشروع سواء أكان مباشرا أو غري مباشر
  

جتاه أما املنح، فهي حركة رؤوس األموال من جانب واحد، فال يترتب عليها دائنية للمانح               
كما لو  . وبالنسبة للقروض امليسرة أو السهلة، فهي تلك القروض اليت تكون أعباؤها سهلة           . املستفيد

، أو بسعر فائدة خمفضة، أو أن يتم سداده بالعملة احمللية للبلـد             ) سنة 99(مت القرض ملدة طويلة جداً      
  . املدين

  
، فأكرب مثال عليه بيع الواليات      وفيما خيص بيع فائض املنتوجات مقابل الدفع بالعملة احمللية        
ولعل فائدة املساعدة الفنية    . )2(املتحدة لفائض منتجاا الزراعية ضمن برنامج الطعام من أجل السالم         

املتمثلة باخلربة واالستشارة يف ااالت اإلدارية والتكنولوجية، أا ال تؤثر بشكل ملموس على ميزان              
  .مدفوعات الدولة متلقية املساعدة

  

                                                 
 .ة واالستثمارات األجنبية يف موضع مستقل من هذا البحثسيتم معاجلة القروض القصرية األجل واملتوسط   (2)
 .93جودت عبد اخلالق، املرجع السابق، ص: أنظر   (1)
 94جودت عبد اخلالق، املرجع نفسه، ص: أنظر   (2)
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فقـد كانـت    . عن نسبة هذه املعونات إىل إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للدول املاحنة          أما  
، قـد   )DAC(جمموعة الدول الغربية الرئيسية واليابان، األعضـاء يف جلنـة مسـاعدات التنمية             

مارس عـام   / يف آذار ) UNCTAD(قبلت املبدأ الذي تبناه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية          
من الناتج القومي اإلمجايل للدول الغنية املاحنة ألغراض تنمية الدول     % 1 والقاضي بتخصيص    1968

  . )3(األقل تقدماً
  

فـرغم أن اهلـدف   . غري أن واقع احلال يفيد أن هذه النسبة يبدو ستكون ضرباً من احللـم           
التطبيق العملي يشري إىل أن     من الناتج القومي اإلمجايل للدول الغنية املاحنة، إال أن          % 0.7اخنفض إىل   

فقد اخنفضت نسبة املساعدة االمنائية الرمسية من إمجايل        . هذه النسبة ليست إال مطلباً ال واقعاً ملموساً       
غري أن ذلك مل يضن     . 1999 عام   0.24 إىل   1992عام  % 0.33الناتج القومي للدول املاحنة من      

  % .0.7شيط االلتزام بتحقيق هدف الـ جهود الدول املتخلفة يف كافة احملافل ألن يعاد تن
  

 وقد ركز تقرير األمني العام لألمم املتحدة املقدم إىل اللجنة التحضريية للحدث احلكـومي              
الدويل رفيع املستوى املعين بتمويل التنمية على أنه ينبغي للماحنني جتنب اخنفاض حجم املساعدة عن               

  .)1( عملية ومستقبل التنمية هذه النسبة ملا يكتين عليه ذلك من خمـاطر على
  

ويبـدو إن   . وقد بلغ تدفق املساعدات ذروته يف أوائل التسعينيات غري أنه أخذ يف االخنفاض            
مرد ذلك العجز املايل يف البلدان املاحنة، فضالً عن انعدام احلوافز واالستمرار يف التشكيك يف مـدى                 

، على وجـه    1997ان لألزمات املالية عام     كما ك . كفاءة املشاريع والربامج املدعومة باملساعدات    
اخلصوص، اليت ضربت منطقة جنوب شرق آسيا، دور كـبري يف إحـداث االخنفـاض احلـاد يف                  

  .(2)املساعدات
  

فقد بلـغ إمجـايل     . فيما خيص مقادير هذ املساعدات، والدول املاحنة، والدول املستفيدة        
 مليون دوالر أمريكي موزعة علـى       58394 للدول املتخلفة مبلغ     2000املساعدات املقدمة عام    

                                                 
(3)                  -Voir: OECD, Review Development Assistance, Dec. 1969, P.39.                          

تقرير األمني العام لألمم املتحدة املقدم إىل اللجنة التحضريية للحدث احلكومي الدويل رفيع املستوى املعين بتمويل : نظرأ   (1)
الوثيقة رقم . 45، ص 2001فرباير / التنمية، الدورة املوضوعية الثانية، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، نيويورك، شباط

A/AC.257/12).(  
 العام املقدم إىل اللجنة التحضريية للحدث احلكومي الدويل رفيع املستوى املعين بتمويل التنمية، املرجع نفسه، تقرير األمني   (2)
  .43ص
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 مليون دوالر   2108حيث بلغت مساعدات الواليات املتحدة األمريكية وحدها إلفريقيا مبلغ          . العامل
تلتـها  . من الدول متلقية هذه املعونـات     % 21من نسبة املاحنني للقارة، قدمت لـ       % 13لتشكل  

من إمجايل اسـهامات املـاحنني،      % 12 مليون دوالر أي ما نسبته       1943فرنسا اليت قدمت مبلغ     
% 8من املستفيدين من القارة، حصلت فيها مصر على أعلى نـسبة بلغـت               % 46وزعت على   

  . (3) مليون دوالر15729وقد بلغت إمجايل هذه املعونات إلفريقيا .  مليون دوالر1328فجنت 
  

 مـن   %34 مليـون دوالر أي بنـسبة        5607أما نصيب آسيا، فقد قدمت اليابان مبلغ        
تلتها الواليات املتحدة اليت قدمت معونـات      . من متلقي املساعدات  % 58اسهامات املاحنني، لتغطي    

مـن  % 22من جمموع مسامهات املاحنني، وزعت على       % 13 مليون دوالر، بنسبة     2205قدرها  
، فحـصلت علـى     %10الدول املستفيدة من املعونات، استأثرت فيها الصني بنسبة تزيد قليالً على            

  .   )1( مليون دوالر 16717وقد بلغت إمجايل املساعدات اليت قدمت آلسيا .  مليون دوالر1733
  

فقد بلغت حصة   . أما حصة دول أمريكا الالتينية فيبدو اقل مما حصلت عليه افريقيا أو آسيا            
أسهمت فيه الواليات املتحدة بـأكرب      .  مليون دوالر  5161هذه الدول من املعونات اخلارجية مبلغ       

% 14من إسهامات املاحنني، وزعت علـى      % 26 مليون دوالر أي بنسبة      1355صة، إذ بلغت    ح
  .من املستفيدين من املعونات

  
 مليون دوالر أي    799 أما اليابان اليت جاءت يف املرتبة الثانية، فقد قدمت معونات قدرها            

 يف حني وزعـت     من الدول متلقية املعونات،   % 8من إمجايل املسامهات، وزعت على      % 15بنسبة  
من الـدول متلقيـة     % 44على  % 6 دوالر اليت مل تتجاوز نسبتها       322اسبانيا مساعداا البالغة    

فقد حصلت على   . ويبدو أن نيكاراغوا هي اليت استاثرت بأعلى نسبة من املساعدات املقدمة          . املعونة
  .)2( مليون دوالر 562من إمجايل املعونات أي مبقدار % 11

  

                                                 
 ، 2000يتضمن قائمة الدول العشرة األوىل اليت قدمت مساعدات اقتصادية إلفريقيا لعام    ).  4(أنظر امللحق رقم    (3)

  .والدول اليت استقبلت تلك املعونات
 ، 2000يتضمن قائمة الدول العشرة األوىل اليت قدمت مساعدات اقتصادية السيا  لعام   ). 5  (أنظر امللحق رقم    (1)

  .والدول اليت استقبلت تلك املعونات
  

م يتضمن قائمة الدول العشرة األوىل اليت قدمت مساعدات اقتصادية لدول أمريكا الالتينية  لعا ). 6(  أنظر امللحق رقم   (2)
  . ، والدول اليت استقبلت تلك املعونات2000
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 دول أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيييت السابق، الـيت         2000اعدات لعام   كما مشلت املس  
 مليون دوالر، أي بنسبة     2930قدمت منها اموعة األوروبية     .  مليون دوالر  8048حصلت على   

 تلتها الواليات املتحدة الـيت      ،من الدول متلقية املعونات   % 41من مسامهات املاحنني غطت     % 36
مـن إمجـايل    % 21من إمجايل املعونات، وزعت على      % 25ر بنسبة    مليون دوال  2042قدمت  

  .املستفيدين من املعونات
  

 مليون دوالر لتشكل نـسبة      1565 وقد كانت حصة روسيا هي حصة األسد فقد تلقت          
  . )1(من إمجايل الدول متلقية املعونات% 19

  
 دوالر، أي    مليـون  3789ويف داخل أوروبا، قدمت اموعة األوروبية معونات قـدرها          

تلتها . من امجايل الدول متلقية املعونة    % 17من إمجايل مسامهات املاحنني، وزعت على       % 32بنسبة  
. من املـستفيدين  % 5 مليون دوالر وزعت على      460مبعونة قدرها   % 12الواليات املتحدة بنسبة    

الـدول  مـن  % 30 مليون دوالر لتشكل نسبة    1135وقد تلقت مجهورية صريبا ومونتنيغرو على       
  . )2(املتلقية للمساعدات

  
 مليون  1519وغطت اقل نسبة متلقني للمعونات الدول اجلزرية، اليت مل حتصل على سوى             

من امجايل مسامهات املاحنني، وزعـت      % 52 مليون دوالر بنسبة     813قدمت منها فرنسا    . دوالر
% 17يون دوالر بنسبة     مل 269تلتها استراليا اليت قدمت     . من الدول متلقية املساعدات   % 21على  

 الفرنسية  Polynesiaوقد تلقت   . من املستفيدين % 35من امجايل اعانات املاحنني، وزعت على       
  . (3)من إمجايل املستفيدين% 26 مليون دوالر، أي بنسبة 403معونة قدرها 

  
) 187( بلغ عدد الدول متلقية املساعدات مبختلف أنواعها         2001ووفقا إلحصائيات عام    

  .(4)زعة على العاملدولة مو

                                                 
يتضمن قائمة الدول العشرة األوىل اليت قدمت مساعدات اقتصادية دول أوروبا الشرقية واالحتاد  ). 7(  أنظر امللحق رقم    (1)

  . ، والدول اليت استقبلت تلك املعونات2000السوفيييت السابق  لعام 
ن قائمة الدول العشرة األوىل اليت قدمت مساعدات اقتصادية لدول داخل أوروبا لعام يتضم ). 8(  أنظر امللحق رقم    (2)

  . ، والدول اليت استقبلت تلك املعونات2000
 ، 2000يتضمن قائمة الدول العشرة األوىل اليت قدمت مساعدات اقتصادية للدول اجلزرية لعام  ). 9(  أنظر امللحق رقم    (3)

  .املعوناتوالدول اليت استقبلت تلك 
  .2001 يتضمن قائمة بامساء الدول اليت تلقت مساعدات لعام   )10(  أنظر امللحق رقم    (4)
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  املساعدات االقتصادية الدولية التزام من الدول املتقدمة جتاه املتخلفة : ثانياً
  

مع تطور الفكر القانوين واالقتصادي، ومع تزايد الوعي العاملي لتفاقم إشـكاليات التنميـة              
ـ             ساعدات االقتـصادية   والتخلف يف العامل وخاصة بالنسبة للدول املتخلفة املثقلة باألعباء، مل تعد امل
بل أصبحت حاجـة    . الدولية للدول املتخلفة جمرد إحسان يشعر به اتمع الدويل جتاه الدول املتخلفة           

  .ملحة يفرضها الواقع
  

، ويقابل  )1(فقد اهتمت الصكوك والقرارات الدولية بالنص على حق الدول املتخلفة يف التنمية           
وعلى وجه اخلصوص تضمنت العديد من      . ه التنمية املنشودة  هذا احلق التزام اتمع الدويل بتحقيق هذ      

القرارات والصكوك الدولية ضرورة مساعدة الدول املتخلفة وإعانتها للنهوض باقتصادياا وحتقيـق            
  . )2(التنمية والتخلص من حالة التخلف اليت تعيشها

إذ تنظر الدول   . ميةوعلى هذه الرؤية يؤكد خطاب الدول املتخلفة يف احملافل الدولية واإلقلي          
املتخلفة للمساعدات االقتصادية األجنبية على أا ليست إال ضرباً من الدين املستحق علـى الـدول                

أن تؤدي دينـها  ) االستعمارية سابقاً (إذ يتوجب على الدول املتقدمة      . املتقدمة، وحقاً للدول املتخلفة   
  .   )3(اعداتملستعمراا اليت استقلت بتعويضها عرب املعونات واملس

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (  ).  اخلاص باحلق يف التنمية، امللحق رقم 1986إعالن األمم املتحدة لعام : أنظر   (1)
). راجع الصفحات رقم من البحث(وميثاق حقوق الدول وواجباا االقتصادية . ديباجة ميثاق األمم املتحدة: أنظر   (2)

 املؤرخ يف ديسمرب 50/92والقرار رقم . 1993 املؤرخ يف ديسمرب 48/165القرار رقم : وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 .1997 املؤرخ يف ديسمرب 185/52والقرار رقم . 1995

ابه أمام مؤمتر القمة اإلفريقية املنعقد يف أديس أبابا عام من بني هذه اخلطابات اعترب الرئيس الراحل مجال عيد الناصر يف خط   (3)
 أن املعونة اخلارجية ليست إال حقاً للشعوب املتخلفة على الذين سبقوا يف التقدم، وأا فريضة واجبة األداء على الدول الكربى 1963

   :أنظر. ذات التاريخ االستعماري تعويضاً عن النهب الذي تعرضت له وما زالت تتعرض
 .47، ص1969ن السنة 18بطرس بطرس غايل، الدبلوماسية اإلفريقية ومشاكل التنمية، السياسة الدولية، العدد . د  -
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  الفرع الثاين
  املساعدات االقتصادية الدولية تبقي على تبعية الدول املتخلفة

  
ليس جمرد املطالبة باملساعدات واملعونات األجنبية وبرفع قيمتها، هو ما حيقق هدف التنميـة              

ن قيـود  بل البد وأن تصل هـذه املعونـات دو  . وإصالح حالة التخلف اليت تعيشها الدول املتخلفة  
فهل التقت املساعدات االقتصادية اخلارجية بوضعها احلايل مـع هـذه           . أوشروط وان تكون كافية   

املستلزمات، أم أا عمقت تبعية الدول املتخلفة للعامل املتقدم وابقت عليها؟ هذا ما سيتم تفحصه يف                
  :الفروع التالية

  املشروطية السياسية تقيد املساعدات االقتصادية : أوال

  
تكون املساعدات االقتصادية للدول املتخلفة أحياناً مقيدة بقيود وحواجز حتد مـن              

كما قد تعتريها شروط توقف االفادة منها على الدول امللتزمة مببادئ الدميوقراطية واحتـرام              . جناعتها
 األمر الذي يشكك يف مصداقية األهداف املنشودة منها، كما يقلل من فعاليتـها يف             . حقوق االنسان 

وسوف يتم يف هذا الفرع تفحص هذه القيود، ومـدى          . حتقيق التنمية والتخفيف من حدة التخلف     
بعد أن يتـسىن    . إسهامها يف احلد من قدرة املساعدات اخلارجية على إصالح ضرر التخلف والتبعية           

  . تبين ما إذ كانت هذه املساعدات كافية لتحقيق الغرض منها
  

  كافية  املساعدات االقتصادية غري -1
  

فاألمني العام لألمـم املتحـدة      . هذه ليست فقط مقولة الدول املتخلفة احملتاجة للمساعدات       
/ باملكـسيك يف آذار   " مـونتريي "، يف كلمته أمام مؤمتر مكافحة الفقر الذي عقد يف           " كويف عنان "

، فمطلوب  املساعدات اليت تقدمها الدول الغنية للدول النامية ليست كافية        "، ذكر بأن    2002مارس  
على األقل مخسون مليار دوالر إضافية للدول النامية، أي ضعف ما حصلت عليه هذه الدول حـىت                 

فإذا مت التوصل إىل هذا اهلدف فسيكون بإمكان العديد من فتيات إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا                 . اآلن
لشباب أن يـصبحوا    كما ميكن ملاليني ا   . الالتينية الذهاب إىل املدرسة بدالً من الزواج يف سن مبكرة         

  ".أعضاء منتجني يف جمتمعه بدالً من أن يصبحوا ضحايا ملرض اإليدز
  

   املساعدات االقتصادية اخلارجية يف غالبها مقيدة-2



 205

  
 مليار دوالر سنوياً يف شكل منح وقروض منخفـضة          58رغم أن الدول الغنية تقدم قرابة       

وإن كان بعضها يتصل بغايـات تنظيميـة        . الفائدة، إال أن هذه املساعدات تكون يف الغالب مقيدة        
للتأكد من سالمة سياسات الدول متلقية املعونة يف توجيه هذه املعونات لغايات ختفيف حدة الفقـر                

  .)1(والتخلف
  

على إحدى وعشرين دولة غنية تقدم مساعدات       " املركز العاملي للتنمية  "ففي دراسة أجراها    
اوت يف مدى القيود اليت تضعها علـى مـساعداا هلـذه            للدول املتخلفة، اتضح أن هذه الدول تتف      

  .)1(الدول
  

فقد اعتمد املركز على جودة ونوعية املساعدات وما إذا كانت مقيدة أم ال، وليس حجمها               
فاعتمد معيار قوامه مدى اتساع املساعدة أو اإلعاقة النامجة عن سياسات الدول الغنية علـى               . فقط

:  دولـة مـن بينـها      21ومشلت الدراسة   . ية يف الدول الفقرية املتخلفة    التنمية االقتصادية واالجتماع  
  .استراليا وكندا واليابان ونيوزلندا والواليات املتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية

  
وتكون املساعدات مقيدة كما لو     . فوفقاً هلذا املعيار، تعترب املساعدات املقيدة حمدودة املفعول       

 الدولة املستفيدة إنفاقها هلذه املساعدات على شراء خدمات منها، أو إذا            اشترطت الدولة املاحنة على   
قدمت الدولة الغنية مساعدات لتشييد طرق سريعة، واشترط على الدولة متلقية املعونة أن تتعاقد مع               

  .(2)شركات أو مقاولني من الدولة املاحنة
  

لسويد وهولندا والنرويج، حيث    وحبسب دراسة املركز، حتتل الدامنارك املركز األول وتليها ا        
أما اليابان والواليات املتحدة فترتيبهما يف املركز العشرين        . نسبة ضئيلة من مساعداا مقيدة بشروط     

  . واحلادي والعشرين على التوايل بسبب مساعداما املقيدة
  

                                                 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة املقدم إىل اللجنة التحضريية للحدث احلكومي الدويل رفيع املستوى املعين بتمويل :  أنظر   (1)

  .50التنمية، مرجع سابق، ص
مارس /  آذار14، 987نانسي بريد سال، املساعدات االقتصادية بني احلقيقة والوهم، صحيفة الوطن، العدد : أنظر   (1)

2003. 
  .12نانسي بريد سال، املرجع نفسه، ص: أنظر   (2)
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رضها الدول  ومن بني املعوقات اليت يراها املركز تقيد املساعدات االقتصادية، احلواجز اليت تف           
وبالتايل مقدار الدخل الذي حترم منه هذه الدول نتـاج عـدم            . الغنية على صادرات البلدان املتخلفة    

مقدرا على منافسة منتجات الدول الغنية اليت حتمي املنتجات الزراعيـة واملنـسوجات واملالبـس               
  .اجلاهزة، وهي املنتجات األكثر قدرة على املنافسة للدول الفقرية

  
 هلذا املعيار، يأيت ترتيب اليابان والواليات املتحدة، ومها األكثر مسامهة يف املساعدات             وطبقاً

يف حني حتتل هولندا املرتبـة األوىل مث تليهـا الـدامنارك            . اخلارجية للدول الفقرية، يف آخر القائمة     
  .)1(والربتغال

  
   املساعدات االقتصادية الدولية تعيقها املشروطية-3

  
النسبة ملديونية الدول املتخلفة، يقال بالنسبة للمساعدات االقتـصادية الدوليـة           مثلما يقال ب  

فقد دأبت الدول الغنية املاحنة على وضع اشتراطات لتقدمي املساعدات، قد تنتقص من      . للدول املتخلفة 
ن القرن  فمع بداية التسعينيات م   . السيادة، وبالنتيجة قد حتد من فعالية هذه املعونات يف حتقيق التنمية          

املاضي بدأت الدول املاحنة األوروبية واألمريكية واملؤسسات املالية الدولية ربط مـساعداا بإقامـة              
، وخبالف ذلـك فهـي مهـددة بوقـف          )2(الدول املتخلفة لنظم دميوقراطية حتترم حقوق اإلنسان      

  .املساعدات عنها أو بقطعها
  

فاالسـتعراض  .  سألة املشروطية هذه  ولعل النموذج اإلفريقي أكثر النماذج وضوحاً على م       
البسيط لسياسة الواليات املتحدة يف تقدمي معوناا ألفريقيا، يفيد بأا بعدما كانـت قائمـة علـى                 
اعتبارات الصراع مع الكتلة السوفييتية، أصبحت حمكومة بانتهاج الدميوقراطية والتعدديـة الـسياسية     

  . )3(يدةواحترام حقوق اإلنسان بالنسبة للدولة املستف
  

، وطبقـت   1961فقد قننت هذه املتطلبات يف قانون املساعدات اخلارجية األمريكي لعام           
فقد مجدت الواليات املتحدة على سبيل املثال مساعدات قدرها      . عملياً يف اإلدارات األمريكية املتعاقبة    

                                                 
  .15نانسي بريد سال، املرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
سبة املؤمتر الدويل الذي عقد من أجل إعمار أفغانستان يف نوفمرب ربط االحتاد األورويب على لسان وزرائه، يف بيان هلم مبنا   (2)
 . يف إسالم آباد، املساعدات يف إعادة بناء أفغانستان باحترام السلطة اجلديدة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل2001عام 
 .3راوية توفيق، املرجع السابق، ص: أنظر   (3)
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مر بالنسبة ونيجرييـا     مليون دوالر للحكومة الكينية  رهناً بتطبيقها التعددية السياسية، وذات األ           52
 مليون دوالر من املـنح نتيجـة        11 آلف دوالر من املساعدات العسكرية و      450اليت قطعت عنها    

كما انسحب األمـر    ". أباتشا" إلغائها االنتخابات العامة وقتل املدنيني يف ظل نظام الرئيس األسبق           
 .)4( وتوجوعلى دول أخرى يف القارة اعتربت عري دميوقراطية كالكامريون وزائري

 
، والذي يركز   2001كما أصدرت اإلدارة األمريكية قانون النمو والفرص يف إفريقيا لعام           

على شروط حماربة الفساد، ومحاية حقوق امللكية اخلاصة، بغية منح املساعدات االقتصادية خلمـس              
  نتيجة صرامة    وثالثني دولة خاطبها القانون، رغم أن مخسة فقط حىت اآلن استفادت من هذا القانون             

  .)1(الشروط اليت وضعها
  

ولعل سياسة فرنسا يف تقدميها للمعونات إلفريقيا ال ختتلف كثرياً من حيث االشتراطات اليت              
أن أعلن، أمام القمة اإلفريقية الفرنسية السادسة       " ميتران"فقد سبق للرئيس الفرنسي السابق      . تتطلبها

 لتقدمي املساعدات للدول اإلفريقية الـيت حتقـق         ، أن فرنسا سوف تكون مستعدة     1990عشرة عام   
تقدماً ملموساً على مسار التحول الدميوقراطي، بينما ال تلتزم جتاه الدول اليت ال تتخذ إجراءات ذا                

وقد استعملت فرنسا هذه الورقة لتضغط على عدد من الدول اإلفريقيـة لتحقيـق حتـول                . الصدد
  . )2(فوار، وتشـاددميوقراطي، ومن بينها بنني، وكوت دي 

  
جـاك  "وقد تأكد هذا النهج، وإن كان بصفة أكثر اعتدال، يف موقف الرئيس الفرنـسي               

الذي ركز على هذه االشتراطات، وبذات الوقت ركز على أمهية تدفق املساعدات للقـارة              " شرياك
  .)3(التواقة هلا بغية حتقيق التنمية ال تعطيلها

  
فليس فقط  . لشك يف أا ليست يف صاحل الدول املتخلفة       التدقيق يف هذه االشتراطات يقطع ا     

بل أا قد تسهم يف عرقلة املسار الـدميوقراطي         . تعد هذه املشروطية تدخالً يف السيادة للدولة املعانة       
ذلك أن الدميوقراطية تعين مساءلة احلاكم أمام الشعب عرب ممثليه، ال           . الذي تدعي أا وضعت ألجله    

                                                 
(4).                        See: Mai Plumberg, The struggle for Africa, Pitman Press, London, 1983, Pp.49-51- 
 . 4راوية توفيق، املرجع السابق، ص:         أنظر(1)

(2)  See: Claud Wathier, French policy in Africa, African contemporary Record, Vol.23, 1990, Pp.92                                         
(3) See: Estelle Drew, Eu-African summit: Temperature rise, African business, No.225, June 2000, 
P.20.                                                                                                
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من هنا فرغت الدميوقراطية من مضموا طاملا أن احلديث         . ام دول وهيئات خارجية   أن تتم احملاسبة أم   
  .عن تطبيق حملي هلا

  
كما وتعمق هذه االشتراطات تبعية الدول املتخلفة دون أن حتقق املساعدات إخراج الـدول          

صالحات فكوت دي فوار على سبيل املثال التزمت باإل       . املتخلفة من حالة العوز والتخلف اليت تعيش      
السياسية والدميوقراطية  اليت اشترطتها فرنسا حلصوهلا على املساعدات، غري أن حجم املـساعدات مل               

  . )1(يتزايد ومل يتحسن وضعها االقتصادي
  

ولعل ما جيعل املساعدات تفقد قيمها، ازدواجية املعـايري املطبقـة يف قواعـد املـشروطية                
ساعدات، تبعاً ملصاحلها، مواقف أحياناً متعارضـة يف قـضية          إذ قد تتخذ الدول املاحنة للم     . السياسية

  .)2(ونسوق النموذج الكيين واألوغندي مثاالن هلذا التقييم. ذات طبيعة واحدة يف بلدين خمتلفني
  

يف بداية العقد التاسع من  " دانيال آراب موي  " فعلى سبيل املثال، تعرض نظام الرئيس الكيين        
ونتيجة لـذلك قـام     . ية تطالبه باإلصالح السياسي والتعددية احلزبية     القرن املاضي إىل ضغوط خارج    

فانتقلت املـشروطية إىل معاجلـة الفـساد        . مبجموعة إصالحات دستورية تدفقت معها املساعدات     
فاستفادت كينيا من سيل من املساعدات، دون االلتفـات إىل االهتمـام            . واإلصالحات االقتصادية 

  .    سواء بالنسبة للمسار الدميوقراطي أو فيما خيص حقوق اإلنسانباستمرار اإلصالحات السياسية
  

أنه ليس على استعداد    " يوري موسيفيين "غري أن الوضع خمتلف يف أوغندا اليت أعلن رئيسها          
لتبين النموذج الغريب يف اإلصالح السياسي، وأنه يتبىن نظام اجلبهة االئتالفية للحفاظ علـى متاسـك                

م ذلك تستفيد أوغندا من حجم كبري من املساعدات اخلارجية، ومل يتم ديدها             ورغ. الوحدة الوطنية 
 مليون  830 إىل قرابة    1995-1991بل تزايدت املعونات يف الفترة من       . بوقف أو جتميد املعونات   

  .)3(دوالر
                                                 
(1) See: Samuel Decalo, The process, Prospects and constrains of Democratization in Africa, African 
Affairs, Vol.91, No.362, January 1992, P.30.                                                                

  :أنظر ملزيد من التفاصيل   (2)
  .10اوية توفيق، املرجع السابق، ص        ر -
         محدي عبد الرمحن، قضايا يف النظم السياسية األفريقية، مركز دراسات املستقبل اإلفريقي،  -

 . وما بعدها252، ص1998القاهرة، 
راغوا يف عهد  يف عهد ماركوس ونيكاينطبق احلال على الكونغو الدميوقراطية، وإيران يف ظل عهد الشاه، وكذلك الفليبني   (3)

  :أنظر. سوموزا، حيث أمهل هدف احترام حقوق اإلنسان لدى تقدمي الدول واملؤسسات الدولية املعونات هلذه الدول
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وباحملصلة، فضالً عن أن فرض املشروطية حبد ذاته يؤدي إىل عرقلة التنمية يف الدول متلقيـة                

فان االنتقائية واالزدواجية يف املعايري جتعل املـرء يـشكك يف           . عونة واإلبقاء على ختلفها وتبعيتها    امل
. مصداقية الدعم الغريب لنهج الدميوقراطية واحترام حقوق اإلنسان أو احلكم اجليد يف الدول املتخلفة             

 من أجل حتقيق مـصاحلها      فهذه الشعارات ليست إال أدوات تستعملها الدول الغنية املتقدمة املتنافسة         
  .وأهدافها االستراتيجية يف الدول املتخلفة

  
   املساعدات األجنبية غري حممودة أحياناً-4

  
متيل الدراسات املعنية باملعونات األجنبية إىل اإلشارة إىل أن شأن املساعدات اخلارجيـة أن              

تفشي الفـساد واحملـسوبية     تضعف نفوس بعض القيادات والكوادر يف الدول املتخلفة، مما يدفع إىل            
فضالً عن أن التنافس بـني الـدول        . والرشاوى، وبالنتيجة إعاقة عملية التنمية بدال من التعجيل فيها        

املاحنة أحياناً عل تقدمي املساعدات لدولة معينة، تبعاً ملصاحلها، يدفع إىل الفوضى والعشوائية وأحيانـاً               
  .ت إىل أغراض حقيقية للتنميةعدم القدرة على التنسيق وتوجه هذه املساعدا

  
يتعلـق  . )1(يضاف إىل ذلك ما قد ترتبه املساعدات األجنبية من تغيريات اجتماعية            

 منح  األمر هنا باملساعدات األجنبية املقدمة على شكل معونة فنية كتدريب كوادر وتأهيلها، أو تقدمي             
 هذه املساعدات أا سوف حتـدث       اخلطورة اليت يتم تصورها نتاج    . دراسية، أو إنشاء مكاتب ثقافية    

تغيرياً اجتماعيا قد يؤدي إىل تطلعات طبقية عند الكوادر والقيادات احمللية، على حنو حبدث تفاوتاً بني                
  . )2(وبالنتيجة تعطيل التنمية بدالً من تعجيلها. القاعدة وهذه القيادات والكوادر

  
  

                                                                                                                                            
نصر عارف، صاحل جواد كاظم، حممد صقر، حممد املكاوي، حممد : جمموعة مؤلفني( سيف الدين عبد الفتاح وآخرون،   -

املساعدات اخلارجية والتنمية يف العامل العريب ، الطبعة األوىل، املركز العلمي ) النجفي، حممد صفي الدين خربوش، نصر عارف
 .122للدراسات السياسية، عمان، األردن ، ص

يرى الدكتور نصر عارف، يف مؤلف املساعدات اخلارجية والتنمية يف العامل العريب، أن حتليل املضامني الثقافية للمساعدات    (1)
  :أنظر. ؤثر تأثرياً بالغاً على القيم الثقافية للدول املتلقية وبالتايل حتدث تغيرياً اجتماعياًاخلارجية يفيد بأنه ت

 . 92 سيف الدين عبد الفتاح وآخرون، املرجع السابق، ص  -
  .50بطرس بطرس غايل، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
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  دةاملساعدات االقتصادية موجهة ودميومتها مهد: ثانياً
  

إن من شأن اختالل توزيع املساعدات االقتصادية على حساب املساعدات اجلماعية املقدمة            
فضالً عن أن قيام املعونات اخلارجيـة       . من منظمات التمويل الدولية، أن يهدد دميومة هذه املعونات        

ة االهتمـام   كما أن عدم ايالء برامج املساعدات االقتصادي      . على فكرة املصاحل قد يفرغها من فائدا      
من هنا سـيتم تنـاول هـاتني        . الكايف قد حيدث نوعاً من القصور يف رسالة املساعدات االقتصادية         

اجلزئيتني تالياً وذلك يف إطار تقييم مدى جناعة آلية املعونات يف التخفيـف مـن آثـار التخلـف                   
  .االقتصادي
  

   استمرارية املعونات اخلارجية رهينة بإرادة الدول اليت تقدمها-1
  

فهي حتمـل يف    . تقوم فكرة املساعدات االقتصادية الدولية على املصاحل واملنافع للدول املاحنة         
ثناياها أطماعاً سياسية استعمارية من نوع جديد قائم على تعميق تبعية الدول املتخلفـة إىل الـدول                 

ـ           .  )1(املتقدمة  ا يف سـاحة    ففي املاضي غري البعيد كانت تستعملها الدول العظمى كأدوات تلعب
فالواليات املتحدة سعت إىل حماربة الشيوعية من خالل هـذه املـساعدات، كمـا              . حرا الباردة 

و ال تزال فرنـسا     . استعملها االحتاد السوفيييت السابق بغية تعجيل تنمية االشتراكية يف البلدان املعانة          
امحها فيه الواليـات املتحـدة      توجه مساعداا يف إفريقيا بغية اإلبقاء على نفوذها الذي أصبحت تز          

  .)2(حالياً
  

 وعليه، قد تفقد املعونات االقتصادية للدول املتخلفة فعاليتها، كحل أو وسيلة لتخليص هذه             
فالتطبيق العملي يفيد بأن توزيع هـذه       . الدول من ختلفها وإصالح الضرر الذي تعانيه، كوا موجهة        

 علـى عالقـة     -باعتبار أن غالبية املساعدات ثنائية    –د  املعونات ال يتم يف إطار نظام شامل، بل يعتم        
  .)3(الدولة املاحنة بالدولة متلقية املساعدة، وللغرض املنشود

                                                 
ن تلقت مساعدات منذ اخلمسينيات استطاعت أن خترج جزئياً من يفيد تقرير للوكالة األمريكية للتنمية بأن دوالً قليلة مم   (1)

حالة التبعية للمساعدات، وبقيت غالبية الدول مرتبطة بربامج صندوق النقد الدويل عدة عقود دون أن تصل إىل مستوى اخلروج من 
 .  39سيف الدين عبد الفتاح وآخرون املرجع السابق، ص: أنظر. احلاجة املتنامية للمساعدات

(2)  See: Sheila caprapico, Foreign Aid for Promoting Democracy in the Arab World, Middle east 
Journal, Vol.56, No.3 Summer 2002, P.379.                                                 

فقد تكون بغية دعم أنظمة حكم . ؤسسات املاحنةمتنح املساعدات يف غالبها بدوافع أهداف سياسية واقتصادية للدول أو امل   (3)
وقد يستعمل وقها أو التهديد به للردع، كما هو احلال يف إيقاف املساعدات األمريكية لباكستان بسبب نشاطها . صديقة أو حليفة
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فاستعراض منوذجني من البلدان املستفيدة من املعونات االقتـصادية األمريكيـة، كمـصر             
األمريكية، استفادت  فمصر، ثاين متلقي للمساعدات     . وإسرائيل، يفيد بأن املساعدات املقدمة موجهة     

 حـىت  1975من احلياد السياسي يف ظل اتفاق كامب ديفيد لتحصل على مساعدات تصل منذ عام        
 مليار دوالر سنوياً    1.3 مليار دوالر يضاف هلا مساعدات عسكرية تبلغ حنو          26 حوايل   2000عام  

  . )1(منذ ذلك التاريخ
  

ل املساعدات املقدمة إليهـا قرابـة       أما إسرائيل، أكرب متلقي للمساعدات األمريكية، فتشك      
 وإسرائيل تستفيد من معونـات      1987فمنذ عام   . من إمجايل املساعدات األجنبية األمريكية    % 30

 مليار دوالر، فضالً عن مليارين حتصل عليها سنوياً على شكل ضـمانات قـرض               3سنوية قدرها   
يف احلفـاظ املـصاحل األمريكيـة يف    ويبدو اهلدف واضحاً . )2( مليارات سنوياً  5فيدرالية، أي بواقع    

فعلـى  .  الشرق األوسط، وبالنتيجة اإلبقاء على وضعية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية          
ولـيس  . الرغم من سياسة التوازنات يف املنطقة فان املساعدات تبقى غري متوازنة بالنسبة للمستفيدين            

املتضررين جراء االحتالل والذين ال يطاهلم سـوى         احلديث يقترب ولو من بعيد بالنسبة للفلسطينيني      
الرتر اليسري من خالل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن               

  ).األونروا(
  

   االختالل يف توزيع املساعدات االقتصادية -2
  

ستمرارها رهنـا بـإرادة     واقع احلال يفيد بأن الطابع الثنائي للمساعدات االقتصادية جيعل ا         
فالدول الغنية تفضل يف العـادة أن تقـدم         . الدولة اليت تقدمها، فال ضمان الستمرار هذه املساعدات       

                                                                                                                                            
سبب رفض جملس  مساعداا للفليبني ب1991كما خفضت الواليات املتحدة . 2001النووي، رغم استئنافها بعد أحداث سبتمرب 

سيف الدين عبد : أنظر. الشيوخ الفليبيين جتديد املعاهدة مع أمريكا بشأن الوجود العسكري األمريكي يف الفليبني على شكل قواعد
 .87الفتاح وآخرون، املساعدات اخلارجية والتنمية يف العامل العريب، املرجع السابق، ص 

  :  أنظر ذا اخلصوص(1)
    USAID, http://www.usaid.gov. -  

  The Jewish Virtual Library, http:// www.us-israel.org/jsource/.- 
  :أنظر ذا الشأن   (2)

   The American Israel Public Affairs Committee, http://www.aipac.org/.-  
-  USAID, http://www.usaid.gov. 
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فتسعني باملائة من املساعدات االقتصادية     . قروضها ومعوناا إىل الدول األخرى بطريق مباشر وثنائي       
  .)3( الـدولية ثنائي

  
 قوامها جوانب عملية وتقنية تناوهلا تقرير اخلـبري         ويبدو أن ذلك يعــود لعـدة أسباب     

)Pearson ( األممية"املقدم إىل جلنة التنمية الدولية " شركاء يف التنمية"املعنون")1(.  
  

فقد يكون السبب وراء ذلك رغبة هذه الدول يف استخدام برامج املعونة كأدوات فاعلة يف               
ق األمر مبسائل تقنية، إذ قد يصاحب هـذه املعونـة           وقد يتعل . سياسة هذه الدول جتاه الدول املعانة     

تصريف ملنتجات الدولة مقدمة املعونة عرب ربط ربط املعونة بصادراا من فائض انتاجهـا، بـشكل                
كما متيل الدول الغنية املاحنة إىل االعتقاد بأا        . خيفف ما قد ينجم من اثر سليب على ميزان مدفوعاا         

قة أكثر فعالية حبكم االتصال املباشر الذي يـوفر النفقـات واجلهـد             تستطيع أن حتقق اهلدف بطري    
  .)2(والوقت

  
بأنه ميكن تفسري ميل الدول الغنية املتقدمة، لتقدمي املعونات مباشرة          ) Pearson( ويعتقد  

فضالً عن أن   . لبعض الدول املستعمرة سابقاً منها، باعتباره استشعارا للمسئولية جتاه هذه املستعمرات          
ل الغنية املاحنة متيل إىل التخلص من بعض قيود منظمات التمويل الدولية اليت قد ال تتفـق مـع                   الدو

  .)3(حريتها يف توجيه املعونة مباشرة للدولة املستفيدة
  

غري أن ذلك اليعين أن الدول مقدمة املعونة ال متيل أحيانا إىل تقدمي مساعداا من خـالل                 
ها ضمانة القوى التصويتية يف هـذه املنظمـات، لطاملـا أن            منظمات متويل دولية، خاصة وأن لدي     

فهي حتتفظ يف مقدرا على توجيـه قـرارات         . التصويت مرتبط باملسامهات املالية يف تلك املنظمات      
  . )4(املنظمة وسياساا حسبما ترغب

  

                                                 
  .69ابراهيم شحاته، املرجع السابق، ص. د  (3)

(1) See: Pearson, L.B and Others, Partners in Development, Report of  The International Development 
Commission ,Praeger Paperback, 1969, P.209-215. 
(2) See: Pearson and Others, Ibid, P.209             
(3) See: Pearson and Others, Ibid, P.209. 

  .70حاته، املرجع السابق، صابراهيم ش. د   (4)
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ها عـن   فقد تسعى الدول الغنية لتفادي اإلحراج أحياناً الناتج عن اآلثار املترتبة على اعتذار            
يـضاف لـذلك جتنبـها      . التمويل لبعض الدول أو املشاريع فتفضل إن يأيت ذلك بشكل غري مباشر           

فضالً عـن أن    . لإلنتقادات اليت قد تصدر عمن تتأثر مصاحلهم  بالتغيريات الناجتة عن العملية املمولة            
دول املتخلفة متلقية   الدول تلجأ هلذه الوسيلة األسهل واألضمن إلستعادة القروض املسرية املمنوحة لل          

  .)1(املعونة
  

بثقة الدول املتخلفـة    ) من خالل منظمات التمويل الدولية    (وعملياً، حيظى التمويل اجلماعي     
فرغم أن هذا النوع من التمويل يتسم يف العـادة بـالبطء يف اإلجـراءات، وكثـرة                 . متلقية املعونة 

. فيه، إال أن الدول املتخلفة تعول كثرياً عليـه        التعقيدات الروتينية، وتأثره بتوجهات الكبار املسامهني       
بل وتطالب باستمرار أن يتم التوسع فيه من جانب الدول الغنية لإلعتقاد بأنه أقل حتقيقاً لسياسة دولة                 

 -ماحنة معينة بعينها، خاصة وأن الدول املتخلفة أصبحت تشعر بأن ما تتلقاه من منظمات التمويـل               
قيبل اإلحسان بقدر ما هو يتصل حبق حتصل عليه مبوجب عضويتها يف             ال يعد من     -وخاصة اإلقليمية 

  .)2(هذه املنظمة
  

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه رغم أن تقدمي املساعدات الثنائية حمل نظـر لكوـا                 
 ختضع بالدرحة األوىل ملصاحل الدول مقدمة املعونة ولسياساا االنتقائية، غري إن األمر ال خيلو مـن أن    

فعلى األغلب تكون اعتبارات اجلدية يف جمهودات التنمية        . تكون املساعدات اجلماعية كذلك حمل نظر     
ويبدو ذلك  . واملطالبة ا هي األساس يف اختيار الدولة متلقية املعونة من قبل منظمات التمويل الدولية             

لفساد والرشـاوى   من وضعها االقتصادي، وحرصها على حتسني األداء ومكافحة أمراض التنمية كا          
  . )3(وسوء اإلدارة

  
فليست اعتبارت احلاجة احلقيقية للدولة املتخلفة وحدها هي املوجب لتقدمي املـساعدات،            
بقدر ما هي تولد القناعة لدى املنظمة املمولة بأن الدولة متلقية املعونة ستحرص جبدية علـى حتقيـق        

ملعونة باملشروع وجبدواه املبنية على رؤيتها      يضاف لذلك مسألة قناعة اجلهة مقدمة ا      . أهداف التمويل 
للهياكل االقتصادية يف الدولة املراد تنفيذ املشروع ا، األمر الذي جيعل لإلنتقائية مكانـاً يف عـامل                 

                                                 
(1) See:Weaver, J.H, The International Development Association, A New Approach to Foreign Aid, 
1969< p.80-81.                                                                                         

  .71رجع السابق، صإبراهيم شحاته، امل. د: أنظر   )2(
  .84ابراهيم شحاته، املرجع نفسه، ص.د: أنظر   (3)
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اختيار من يستحق أن ميول، وجيعل تنمية الدول املتخلفة تبعد آالف األميال عن اروقـة منظمـات                 
  .)4(التمويل الدولية

  
كن القول بأنه رغم االختالل يف توزيع املساعدات االقتصادية لصاحل املـساعدات            من هنا مي  

الثنائية على حساب متعددة األطراف، ختضع املساعدات اجلماعية ملثلما ختضع له الثنائية من تأثريات              
 األمر الذي جيعل دميومة العملية برمتها ختـضع       . سياسة املصاحل للدول املسامهة يف منظمات التمويل      

  .ملواقف الدول مقدمة املعونة من الدول متلقيتها
  

فاخلطورة تكمن هنا فيما إذا كانت الدولة املستفيدة قد وجهت املعونات الـيت تلقتـها إىل                
. مشاريع حتتاج إىل مدى طويل نسبياً لتنفيذها، وللمعونات اضافية مستقبلية تعتمد على سري املشروع             

خاصة وأن املفترض يف عملية التنمية أا تسري وفق         .  خصصت مما يهدد بالفشل وهدر اإلمكانات اليت     
  .املدى الطويل
  

   ال تويل برامج املساعدات االقتصادية التعاون اإلقليمي اهتماماً بالغاً-3
  

 نتيجة لكون املساعدات توجه يف معظمها إىل البلدان منفردة ولـيس إىل هيئـات مؤلفـة                
ال تويل برامج املساعدات االقتصادية غالباً التعاون اإلقليمـي         . موعة من البلدان ضمن جتمع إقليمي     

وتبدو أمهية التطرق هلذه اجلزئية يف أن مثة احتياجات قائمة ليس فقط بالنسبة الدولـة               . اهتماماً بالغاً 
ولعل ذلك يعود إىل نظم اهليئات املاحنة سواء        . املعانة بل كذلك للبلدان ااورة ضمن احمليط اإلقليمي       

  ). صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مبؤسساته(نت دوالً أم مؤسسات مالية أكا
  

النقص : "، مدير مركز التنمية الدولية واألستاذ جبامعة هارفرد، بأن        "جيفري ساكس "يقول  
الشديد الذي يعتري األطر القائمة حالياً للمساعدات االقتصادية اليت متنح للبلدان النامية هو يف جمال               

السلع العامة اإلقليمية، واليت ميكن أن تتراوح بني جهود األحباث اخلاصة باألمراض االسـتوائية              توفري  
فالضرورة تقتضي إلجناح عملية املساعدات إعـادة       . والزراعة والصحة العامة وفرض تطبيق القانون     

اصة اليت يتعـذر    النظر يف استراتيجية املؤسسات املالية الدولية على حنو ال مل معه السلع العامة وخ             

                                                 
(4) See: George B.N. Ayittey, The Myth of Foreign Aid, The Free Africa Foundation, Kenya, 2002, 25.                                      
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توفريها بكفاءة إال على مستوى إقليمي عرب تعاون البلدان املتجاورة أو على نطاق عاملي عرب البنـوك                 
  . )1(متعددة األطراف

  

  استبدال املساعدات باالستثمارات ينقلها من صعيد املعونة إىل التجارة: ثالثاً
  

وجهة إىل الدول املتخلفة باستثمارات      يبدو أن التوجه حنو استبدال املساعدات االقتصادية امل       
فوزير اخلزانـة األمريكـي     . داخلها أخذ جيد له طريقاً على األقل يف تصرحيات بعض الدول املتقدمة           

،على هامش مؤمتر مكافحة الفقر، قلل من جدوى املساعدات وما ميكـن أن تقدمـه               " بول أونيل "
يف االستثمار يف البالد النامية بدالً من تقـدمي         للدول الفقرية، وذكر بأن على الدول الغنية أن تشارك          

  .املساعدات هلا
  

صـرح الـرئيس    . ويف نوع من حلول الوسط على طريق حتويل املساعدات إىل استثمارات          
املـساعدة  " جيدر تصحيح مفهـوم     : " على هامش مؤمتر مكافحة الفقر بأنه     " جاك شرياك "الفرنسي  

 الغنية مبساعدة الدول الفقرية عن طريق االستثمار والتجارة        الذي يقضي بقيام الدول   " وليس االستثمار 
  ".املساعدة من أجل االستثمار"الذي ساد منذ التسعينيات، ليتم تعديله إىل 

  
حقيقة، إن من شأن استبدال املساعدات باالستثمارات، أن ينتقل باملسألة من صعيد املعونة             

عدات من مضموا وأهدافها يف التخفيف من حـدة         مما يهدد حقيقة بتفريغ املسا    . إىل صعيد التجارة  
  . الفقر والتخلف الذي تعيشه هذه البلدان

  
باإلمجال، ميكن القول بأن املساعدات اخلارجية ليست من قيبل االحسان للدول املتخلفـة،             

فال زالت حالـة التخلـف      . غري أا مل تفلح حقيقة يف اصالح األضرار الذي تعانيها الدول املتخلفة           
بل جيدر التركيز هنا على أن هذه االلية هي من أشد أدوات الدول املتقدمة يف تعميق عمليـة                  . ئمةقا

إذ ليست الدول متلقية االعانات مرتبطة مالياً فقط بالدول املتقدمة فهـي            . تبعية الدول املتخلفة اليها   
لسلعة دون املعرفـة    خاصة وان الدول الصناعية ال تنقل من أدوات التكنولوجيا سوى ا          . كذلك تقنياً 

  .الفنية مما يبقي الدول املتخلفة يف غياهب التخلف
  

                                                 
ليزا كوك، وجيفري ساكس، السلع اإلقليمية يف املساعدات الدولية، جملة مواقف اقتصادية، جملة إلكترونية تصدر عن : أنظر   (1)

 .16، ص2001وزارة اخلارجية األمريكية، شباط 
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عالوة على ما ذكر، فان االفادة احلقيقية من املعونات تتحقق على املدى البعيد وليس علـى            
املدى القصري، مما يعين احلاجة إىل برنامج طويل األمد، تتكفل به منظمات دولية واقليميـة مـستقرة                 

وبالنتيجة قد ال يكون    .  تغليب للمصاحل، وهو األمر املفقود يف عامل املساعدات احلايل         دون انتقائية أو  
من باب التجين القول بأن املساعدات االقتصادية األجنبية اقترتبت من درجة الفشل يف حتقيق هدف               

  .تنمية الدول املتخلفة وختليصها من التخلف
  

املدير الـسابق لربنـامج   ) Alan Woods" (أالن وود"ومما يعزز هذا اإلجتهاد تقرير 
 400 الذي أفاد بأن الواليات املتحدة قدمت قرابة         1989لعام  ) USAID(املساعدات األمريكي   

 قـد   1968مليار دوالر كمساعادت للدول املتخلفة، غري أنه ال يوجد دولة على األقل منذ عـام                
بالتقارير الالحقة ملـدراء    " وود"د قول   وقد تأي . انتقلت من وضعية الدول املتخلفة إىل الدول املتقدمة       

 أفادت بـأن    1999بل أن األمم املتحدة يف تقاريرها الصحفية لعام         . لربنامج املساعدات األمريكي  
  . (1)الوضع االقتصادي لسبعني دولة متلقية للمساعدات اآلن أسوأ من حاهلا يف الثمانينيات

  
حمدودية جناعة املساعدات ذاا لعوامل تتعلـق       و اليفوتنا اإلشارة هنا، إىل أنه مثلما يقال يف          

جيدر أن ال يغفل كـذلك دور       . بطبيعتها وتوزيعتها واستخدامها من قبل الدول واملنظمات مقدمتها       
إما نتيجة الفساد احلكومي، وإمـا  لـسوء إدارة هـذه            . الدول متلقية املساعدات يف هدرها أحياناً     

  . )2(جدوىاملساعدات وتوجيهها ضمن مشاريع غري ذات 
  

  
  
  

                                                 
  :أنظر   (1)

 - Alan Wood, Report on the US AID, Feb. 1989, P.112 
   - The Washington Times, Oct 10, 1996,P.A 19.  

    The Washington Post, Nov 25,1999, P. A31- 
مثلما سبق لنا وان تعرضنا يف موضع سابق من هذا البحث إىل أن الفساد املستشري يف بعض دوائر الدول املتخلفة يعمق    (2)

 فال شك أن هذه اآلفة املستشرية يف بعض الدول املتخلفة قد جتعل املساعدات .حالة التخلف وبقضي على آمال رعيضة من التنمية
فقط من " سامول دو" فمثال تلقى الرئيس الليبريي السابق . األجنبية مصدر متويل جليوب املسئولية فيها مما يهدد درها وضياع هدفها

.  غري أنه بددت ومل تستفد منها التنمية يف ليبرييا1985-1980 مليون دوالر لألعوام 375الواليات املتحدة معونات لبالده تقارب 
  :أنظر ذا الشأن. وحاهلا حال الكثري من الدول االفريقية واملتخلفة إمجاالً
                  -    George B.N. Ayittey Op.cit, 17.                        
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  املبحث الثاين
  جتارة غري مقيدة وشراكة عاملية من أجل الدول املتخلفة

  
خضعت التجارة العاملية ولفترات طويلة لقواعد تنبثق عن اتفاقات دولية جتارية غري متكافئة             
أو جمحفة، مث طورت مساعي اتمع الدويل قواعد دولية متعددة األطراف ـدف ضـبط وتـنظم                 

فنجح العامل يف إخراج منظمة عاملية تعىن بتحرير التجارة الدولية من القيـود الـيت               . لدوليةالتجارة ا 
  .حبستها وجعلتها تعيش غمار العزلة ردحاً من الزمن

  
واقع احلال يفيد أنه رغم إنشاء هذه الثروة العاملية، غري أا بقيت تعاين تأثري الدول األعضاء                

اؤل حول حقيقة كوا منرباً لتحرير التجارة أم أـا أداة إضـافية             يثور تس على استقالليتها، من هنا     
  .أوجدا الدول املتقدمة لتكريس سيطرا على التجارة يف العامل

  
ويف اإلطار ذاته بدأت وبغية رأب اهلوة بني الشمال الغين واجلنوب الفقري، ظهرت آليـات               

 املوطن من البحث سوف يتم القاء الضوء على         ويف هذا . للشراكة بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة     
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا، بوصفها منوذجاً جديداً للشراكة مل تتضح معـامل النجـاح                

وعليـه  . والفشل بعد، غري أنه خطوة أو قفزة، إن جاز التعبري، كبرية حنو جتاوز افريقيا هلموم ختلفها               
 التعرف على حقيقة الشراكة ومدى جناعتها كوسيلة إلصـالح          سيتم االجابة على التساؤل املطروح    
  :أضرار التخلف يف املطلبني التاليني

  
  حصاد العوملة وحترير التجارة على حساب تنمية الدول املتخلفة: املطلب األول

  شراكة مع الدول املتخلفة منط جديد للتنمية : املطلب الثاين 
  

  املطلب األول
  جارة على حساب تنمية الدول املتخلفةحصاد العوملة وحترير الت

  
بعيداً عن اخلوض يف غمار املاضي، أسهمت الثورة الصناعية يف بدايات عصر التجارة الدولية،              
الذي ترافق مع احلقبة االستعمارية وظهور االحتكارات العمالقة، وما تبع ذلك من تنافـسات بـني                

 . القوى املسيطرة على التجارة الدولية
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احلرب العاملية الثانية، وتعاظم تأثري الواليات املتحدة األمريكية على العامل يف كافة            ومع اية   
الصعد وخاص اقتصادياً، وبالتايل تدفق سلعها الغذائية والرأمسالية إىل العامل وخاصة أوروبـا مبعونـة               

يات املتحدة إىل   الشركات عرب الوطنية، وبغية احلد من التنافسات وجتنباً للرتعات احلمائية، سعت الوال           
مث انضمت دول أوروبا الغربية هلا يف هذا        . وضع منظمة عاملية للتجارة مهمتها تنظيم التجارة الدولية       

املسعى ليتم بلورة إطار املفاوضات التجارية بني دول العالـم بالتوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات              
  . )1(1947لعام " GATT"والتجـارة 

  
، إال أن العالقـات  1948تفاقية سرى مفعوهلا اعتباراً من أوائـل عـام   ورغم أن هذه اال  

وقد . التجارية الدولية سادا سياسات محائية خمتلفة، احدثت نوعاً من اإلنكماش االقتصادي يف العامل            
ترتب على هذه السياسات تطبيق أكثر مائتني منوذج ونوع من القيود احلمائية، اليت أعاقت بالفعـل                

  .لطبيعي للتجارة الدولية ، مما جعل املناخ التجاري الدويل يشوبه الشك و فقدان الثقةاملسار ا
  

وبغية تصفية األجواء التجارية الدولية، أسفرت اجلهود اليت بذلتها االتفاقية العامة للتعريفات            
عـالن  والتجارة إزالة احلواجز أمام حرية التجارة، عن عقد عقد مثاين جوالت تفاوضية انتهت إىل إ              

، "OMC"وقد اسفر هذا اإلعالن عن إنشاء منظمة التجارة العاملية          . 1994 افريل   15مراكش يف   
لتكمل عمل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، وتشكل مظلة تنظم التجارة الدولية ملختلف الدول             

  .)1(سواء كانت متقدمة او نامية، كما وتشرف على فض املنازعات التجارية الدولية
  

ويف هذا املوضع من الدراسة، تتمثل الغاية من البحث ليس التطرق اىل عمل املنظمة العاملية               
االشكالية املتعلقة للتجارة او اىل كيفية سري النظام التجاري الدويل، بقدر ما هو اهتمام باالجابة على               

 العاملية للتجارة ملساعدة    بالتساؤل عن وضعية الدول املتخلفة يف التجارة الدولية؟ وماذا قدمت املنظمة          
التنمية يف هذه الدول؟ وما إذ كان هذا اإلطار يراعي وضعية الدول املتخلفة وخيفف من معاناا أم أنه  

  ؟ يعمقها ويزيد من تبعيتها
  

ولإلجابة على هذه اإلشكالية، يف ظل الوضع غري املتكافئ الذي حتتله الدول املتخلفـة يف               
 اتباع املنهج النقدي للمنظمة يف موقفها وتعاملها مع الـدول املتخلفـة،             االقتصاد العاملي، سوف يتم   

                                                 
 .315، ص1989عاصرة، منشأة املعارف باالسكندرية، حممد سعيد الدقاق، املنظمات الدولية امل. د: أنظر   )1(

 .44، ص1995نبيل حشاد، اجلات ومستقبل االقتصاد العاملي والعريب، دار النهضة، العربية، القاهرة، . د   (1)
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وبالذات سيتم التركيز على وضعية الدول العربية يف إطارها بوصفها عينة خمتارة من مجلـة الـدول                 
  :وعرب الفروع التالية سوف يتم معاجلة هذه اإلشكالية واإلجابة عليها. املتخلفة

  
  الفرع األول

  فة تعيش حالة من الوضع غري املتكافئ يف االقتصاد العامليالدول املتخل
  

  :)1(على قواعـد هامة" OMC"يرتكز النظام الذي جاءت به منظمة التجارة العاملية 
  

الدول األوىل بالرعاية، ويقصد بذلك أن االمتيازات املمنوحة من قبل دولة لبد ما جيب أن متنح للبلدان األخرى، ويهدف هذا اإلجراء                      -
  .مع بعض االستثناءات.  حتقيق املساواة بني مجيع الدولإىل
 
ويؤمن هذا املبدأ املساواة بني السلع بغض النظر      . املعاملة الوطنية، وتقضي بأن السلع املستوردة جيب أن تعامل معاملة السلع املنتجة حملياً             -

 .عن الدولة املنتجة، مع بعض االستثناءات
  
 .إن أعضاء املنظمة يتفقون على معاملة التجارة بني الدول بشكل متساوالتجارة بدون متييز، ويعين ذلك  -
  

تزايد فرص الدخول اىل االسواق، و يتمثل هذا االلتزام من قبل اعضاء املنظمة بتخفيف                -
  .التعريفة اجلمركية واملعوقات االخرى وااللتزام بالشفافية يف القوانني و التشريعات  الداخلية

  

عين ذلك إن قواعد واجراءات املنظمة تطبق على مجيع الدول اليت التـزال             املنافسة احلرة، وي   -
  .حتتفظ بقيود حتد من حترير التجارة دون متييز بينها

  

من الدول االعضاء يف املنظمة، والـذين       % 75االصالح والتنمية االقتصادية، ذلك أن أن         - 
مـن  . راءات االصالح االقتصادي   دولة، يعتربون دوال نامية ودوال تقوم باج       150يزيد عددهم عن    

هنا نصت املنظمة على توفري بعض املرونة يف التعامل مع هذه الدول و منحهم امتيازات يف جمـاالت                  
 .معينة

  
دورة (وقد متخضت اجلولة األخرية من مفاوضات االتفاقية العامة للتعريفـات والتجـارة             

وصفها اإلطار الوحيد لتنفيذ النظام     عن ظهور املنظمة العاملية للتجارة ب     ) 1994-1986أوروغوي  
وقـد تناولـت هـذه      .  اتفاقاً 29التجاري اجلديد القائم على االتفاقات متعددة األطراف وعددها         

                                                 
، 97د أسامة عبد ايد العاين، منظمة التجارة العاملية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية، شـؤون عربيـة، عـد    : أنظر   )1(

 .12، ص1999آذار /مارس
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االتفاقات حترير التجارة من القيود التعريفية وغري التعريفية، ومشلت حترير جتارة املنسوجات واملالبس             
 امللكية الفكرية، وإجراءات االستثمار املرتبطة بالتجـارة،        اجلاهزة والسلع الزراعية، كما مشلت محايية     
  .)1(واملشتريات احلكومية، وجتارة الـخدمات

  
، متكـني   1994هذا وقد استهدفت االتفاقيات، اليت متخضت عنها دورة أوروغوي لعام           

 فيـه   يف الوقت الذي تلتزم   . الدول األطراف من الوصول إىل أسواق بقية الدول األعضاء يف املنظمة          
فضالً . هذه الدول بتقليص كل أو بعض بنودها التعريفية إىل حدود مقبولة من باقي الدول األطراف              

عالوة على عدم اختاذ تصرفات أو   . عن استبعاد سياسة األسعار احلمائية دف محاية املنتجات الوطنية        
  .إجراءات دد مصاحل الدول األعضاء كالدعم واإلغراق

  
أن هذه االتفاقات والقواعد صيغت بيد الـدول الـصناعية املتقدمـة،            واقع احلال يفيد، ب   

ومل يكن دور أغلب الدول املتخلفة سوى القبـول ـا أو هجراـا أو               . ولصاحلها بالدرجة األوىل  
. باملطالبة بالتخفيف من آثارها عليها أو باملرور يف فترة انتقالية قبل اخلضوع لاللتزامات املتأتية عنـها               

  .ذه الدول صورة مشرقة للنظام التجاري الدويل يف ظل حزمة االتفاقات واألطر هذهوقد رسم هل
  

 فخيل للدول املتخلفة أا سوف تستفيد من الزيادة اليت حيققها الـدخل العـاملي، وأـا                
ستستفيد من العوملة وحترير التجارة الدولية، حبيث تصل لألسواق العاملية، وسـتزداد قـدرا علـى             

وأومهت بأا ستتمكن من جذب االستثمارات األجنبيـة املباشـرة، وأن مـوازين             . ملياًالتنافس عا 
ولعل تبني املعطيات التالية يكشف عن واقع       . مدفوعاا ستتحسن وستقل حاجتها للمديونية اخلارجية     

  :الدول املتخلفة يف التجارة الدولية
  
  احل التجارية املنظمة العاملية للتجارة در التنمية مقابل املص: أوال

  

رغم خروج منظمة التجارة العاملية إىل النور إال أن نصيب الدول املتخلفة مـن التجـارة                
العاملية بقي ثابتاً خالل العقود الثالثة األخرية، رغم إن سكان هذه الدول يشكلون ما يزيـد علـى                  

  . )1(من سكان األرض% 75

                                                 
                                                                      . 49حممد سعيد الدقاق، املرجع السابق، ص. د: أنظر   )1(
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فقد تعرضت هذه الدول    . بادهلا التجاري وفعلياً تعاين الدول املتخلفة من تدهور يف شروط ت        

-1980 مليار دوالر خالل الفترة مـن        290إىل خسائر تراكمية يف شروط تبادهلا بلغت حوايل         
ويعود هذا التدهور يف شروط التبادل إىل التردي يف اسعار السلع االساسية، واسعار السلع              . 1999
 اسعار صادراا مما يهددها بعدم االسـتقرار        كما تعاين الدول املتخلفة من عدم استقرار يف       . املصنعة

  .االقتصادي
  

ويف هذا اإلطار، جيدر القول بأن اآلمال اليت رمست للدول املتخلفة مبستقبل أكثر إزدهـاراً               
فـرغم  . وبتدفق املعونات ولالستثمارات األجنبية، وبتخفيف أزمة املديونية تبددها مؤشرات الواقع         

ارة، طوال العقد املاضي، حنو اصالحات هيكلية واعفـاءات مجركيـة           جمهودات الدول املتخلفة اجلب   
أما الـدول   . من حركة االستثمارات األجنبية توجهت حنو البلدان املتقدمة       % 90وضريبية، إال أن    

  .من تلك احلركة% 10املتخلفة اليت تشكل ثالثة أرباع سكان العامل فلم حتصل على سوى 
  

 وتضخمها على النحو الذي مت تبينه يف موضع سابق مـن             فضالً عن تفاقم أزمة املديونية    
وال خيتلف األمر كثرياً بالنسبة للمعونات املالية والفنية اليت نصت غالبية اتفاقـات اجلـات            . الدراسة

حيث مل تتجاوز نـسبة     . على ضرورة توفريها لتمكني الدول املتخلفة من حتمل التزاماا جتاه املنظمة          
من الناتج احمللي االمجايل هلا وهو أقل من الطموح الـذي           % 0.25عية عن   ما ختصصه الدول الصنا   

  %.0.7تسعى له الدول املتخلفة والبالغ 
  

ويف هذا اإلطار حيدر الذكر بأن منظمة التجارة العاملية تعمل على هدر التنمية والتغـيريات               
 بني اثر حترير التجارة الدوليـة       اهليكلية لالقتصاد مقابل املصاحل التجارية، كما وتعمد إىل عدم التمييز         

فقد يكـون أثـر     . واالستثمارات األجنبية يف رفع معدل النمو، واثره يف تغيري هيكل الناتج القومي           
  .)1(التحرير اجيابيا فيما خيص معدل النمو وسلبيا يف جانب التنمية

                                                                                                                                            
، يف حـني تراجـع حجمهـا        1999 إىل   1980تضاعف حجم التجارة العاملية مـرتني خـالل الفتـرة مـن عـام                  (1)

من ناجتهـا احمللـي اإلمجـايل اإل أـا تراجعـت إىل حـدود           % 85فقد كانت يف بداية هذه الفترة تشكل        . العربيةبالنسبة للدول   
  :أنظر ذا الشأن%. 43

  .3صباح نعوش، العرب ومنظمة التجارة العاملية، اجلزيرة نت، جملة الكترونية، العدد السنة الثالثة، ص.د  -
ة العربية، على أن منظمة التجارة العامليـة قـد حتـث يف اجتـاه حريـة التبـادل                   تقوم ختوفات الدول املتخلفة، وخاص       (1)

غري أن النتيجة بالكاد خفـض معـدل التـصنيع وتعـريض الـصناعات الوليـدة إىل املنافـسة                   . التجاري، وباحملصلة رفع احلماية   
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  تخلفة بالنسبة لدول املفعالةالتخفيضات اجلمركية واملعاملة التفضيلية غري : ثانياً

  

بالرغم من أن من املفروض حبسب قواعد منظمة التجارة العاملية أن ختفض حدود التعريفات              
إىل احلدود املقبولة من الدول األطراف، إال أن الدول املتخلفة ال تزال تواجه عقبـات حتـول دون                  

ىل أسواق البلدان   إيصال صادراا من السلع الزراعية واملنسوجات واجللود واللحوم وألبان ومنتجاا إ          
  . الصناعية

  
ويتحقق ذلك بفعل قيود التعريفات اجلمركية اليت تفرض معدالً أعلى على السلع املـصنعة              

وكذلك نتيجة احلواجز غري اجلمركية اليت اجتهت هلا الدول الـصناعية،           . مقارنة بالسلع غري املصنعة   
القواعد الصحية املتشددة، وتـشريعات  سواء تعلق األمر بنظام احلصص، وقيود التصدير االختيارية، و    

  . )2(مكافحة اإلغراق املبالغ يف تنفيذها
  

ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنه رغم إحراز تقدم يف إطار حترير املبادالت العاملية مـن                 
الرسوم اجلمركية والقيود، إال أن هذا التحرير غري كامل وقد يضر بالدول املتحلفة ذاا وخاصة فيما                

يذكر التقرير السنوي الصادر عن منظمة التجارة العاملية بأنه قد          . )3(تعلق بسياسات مكافحة اإلغراق   ي
 يف الواليـات املتحـدة      336منها  .  إجراء ملكافحة اإلغراق يف الدول األعضاء      1121مت إحصاء   

ـ      .  يف كندا  88 يف بلدان االحتاد األورويب و     193األمريكية، و    ضرر وحقيقة اخلطورة تكمـن يف ت
  .الدول املتخلفة من سياسات مكافحة اإلغراق أكثر من استفادا منها

  
  الدول املتخلفة تعيش حالة من التبعية الغذائية: ثالثاً

  

                                                                                                                                            
ـ         . الشرسة من قبل الشركات متعددة اجلنسيات      اتج الـومي بفعـل حتريـر التجـارة قـد         فضالً عن أن هذه الزيادة يف معدل منو الن

  . تكون مؤقتة وال حتدث تغيريا يف اهليكل االنتاجي
حممد ولد عبد الدائم، انتقادات ضد منظمة التجارة العاملية، اجلزيرة نت، جملة الكترونية، السنة الثالثة، أكتوبر : أنظر   )2(

 .5، ص2001
المدرج في اتفاقات أوروغوي، يقصد باإلغراق السماح " لجاتل"     بحسب المادة السادسة من االتفاق العام  (3)

ولكي نكون في إطار . بادخال سلعة معينة منتجة في دولة ما إلى سوق دولة أخرى بسعر اقل من قيمتها العادية
مكافحة اإلغراق البد للدولة المستوردة أن تحدد حجم اإلغراق، وتثبت تضررها جراء هذه العملية، وأال يكون 

 الرسوم الجمرآية المفروضة على السبعة محل اإلغراق أآبر من الفرق بين سعر استهالك السلعة في الدولة مبلغ
.المصدرة وسعرها في الدولة المستوردة  
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يف الوقت الذي عمدت فيه الدول املتقدمة، يف إطار ما قبل دورة أروغوي، إىل دعم القطاع         
فض أسعار املنتجات الزراعيـة يف الـسوق        الزراعي وصادراا الزراعية بشكل كبري، مما أدى إىل خ        

أصيبت صادرات الدول املتخلفة ذات القدر احملدود من السلع الغذائية بضرر كبري من تلـك               . العاملية
كما وتعرضت أسواقها لإلغـراق     . التدعيمات لعدم قدرا على املنافسة أمام تلك األسعار املخفضة        

وباحملـصلة  . ل عن سعر التكلفة بالنسبة للدول املتخلفـة       بالواردات الغذائية منخفضة األسعار اليت تق     
  . )1(تأثرت حوافز إنتاج األغذية الزراعية

  
ومع تطبيق اتفاقات أوروغوي اهلادفة إىل حترير الزراعة والغاء الدعم تدرجييا عـن اسـعار               

. لفة الفقـرية  السلع الغذائية الزراعية، إزداد األمر سوء، حيث ارتفعت فاتورة الغذاء على الدول املتخ            
.  بلدا ينفق حوايل نصف حصيلة النقد األجنيب على استرياد الغذاء         88تشري اإلحصاءات إال أن حوايل      

ورغم معاجلة املوضوع من قبل اتفاق حترير الزراعة عرب النص على تعويضات عرب معونات غذائيـة                
  .)2(لة وتفتقد آللية تنفيذهاوميسرة أو قروض للبلدان املتضررة، إال أن هذه املعونات يف غالبها ضئي

  
جدير بالتنويه هنا أن املسألة برمتها بالنسبة للدول املتخلفة ضرب من الثراء الفكري؛ ذلك              
أن فرص دخول منتجاا الغذائية الزراعية إىل أسواق الدول الصناعية يتوقف على مرونـة الطلـب                

لقيود غري التعريفية اليت قد تتمـسك ـا         الداخلية هلذا النوع من السلع املنخفضة عملياً، فضالً عن ا         
  .الدول الصناعية

  
  حترير اخلدمات يرتب آثاراً غري حممودة : رابعاً

  
ويـسيطر  . )1(يعد قطاع اخلدمات املولد الرئيسي للدخل القومي للبلدان الصناعية املتقدمة         

من هنا شهد هذا    . على هذا القطاع عدد حمدود من الدول املتقدمة عرب الشركات متعددة اجلنسيات           

                                                 
                                                                           .7حممد ولد عبد الدائم، املرجع السابق، ص: أنظر   )1(

تعاين املوازين الزراعية العربية من عجز مزمن، فحصيلة الصادرات الزراعيـة ال متـول سـوى جـزء مـن الـواردات                         (2)
من مبلغ للواردات، وبط هـذه النـسبة بالنـسبة للـسعودية ومـصر              % 77ففي تونس مثالً تعطي حصيلة الصادرات       . الزراعية

  :أنظر% . 4والكويت أقل من وبالنسبة للجزائر وليبيا % 16ولبنان إىل اقل من 
  .21، ص1998الكتاب السنوي للتجارة، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،   -

 مليـار   1415 حـوايل    2000فقـد اصـبح حجمهـا يف عـام          . حتتل جتارة اخلدمات موقعاً مهماً يف التجارة العاملية          (1)
حتـاد األورويب والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان وكنـدا،             وعلى صـعيد اال   . دوالر، بواقع مخس التجارة العاملية الكلية     

يف حـني مل تتجـاوز صـادرات البلـدان          .  مليار دوالر، بواقع ثلثي صـادرات العـامل        939بلغت صادراا من اخلدمات حوايل      
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القطاع عمليات دمج ومتركز بني كربى الشركات املهتمة ذا القطاع فاقت عداها من القطاعـات               
  .األخرى

  
 ورغم أن االتفاق اخلاص بتحرير قطاع اخلدمات يتضمن تعميم مبادئ الدولـة األكثـر              

اً تتحمل الـدول املتخلفـة      بالرعاية وحرية النفاذ إىل األسواق وعدم التمييز وااللتزام بالشفافية، عملي         
كمـا تبـدو هـذه      . جراء هذا التحرير خسائر كبرية جراء كوا املستورد الصايف تقريباً للخدمات          

األضرار واضحة يف إبتالع الشركات األجنبية الشركات الوطنية العاملة يف قطاع اخلـدمات لعـدم               
  .قدرا على املنافسة

  
تراع انعدام التوازن بني حجم قطاعات اخلدمات يف        وذا الشأن ميكن القول بأن املنظمة مل        

فضال عـن عـدم مراعاـا       . الدول الغنية وحجمه يف الدول الفقرية، وذلك لصاحل الدول الصناعية         
إلرتباط بعض قطاعات اخلدمات يف الدول املتخلفة مبصاحلها االستراتيجية األمر الذي يهـدد هـذه               

  . املصاحل
  

  ية ذات آثار خطرية على الدول املتخلفة عوملة األسواق املال: خامساً
  

فقد الغي احلظر على    . ترتب على إجراءات التحرير املايل آثار وخماطر على البلدان املتخلفة         
املعامالت اليت يشملها حساب رأس املال واحلسابات املالية مليزان املدفوعات، اليت تشمل القيود على              

تأملت الدول املتخلفة من هذا التحرير أن تزداد قدرا         . ة ا معامالت النقد األجنيب والضوابط املتعلق    
على االتصال بأسواق النقد واملال العاملية، بشكل يسمح هلا بزيادة معدالت االستثمار يف مواردهـا               

فضالً عن املها يف جذب االستثمارات األجنبية       . املالية، وخفض تكلفة التمويل يف القطاعات املختلفة      
  . )1(تثمارات الوطنية املهاجرةواستعادة االس

  

                                                                                                                                            
عمالـة املقيمـة باخلـارج      وعلى صعيد الدول العربية ترتكز جتارة اخلدمات علـى حتـويالت ال           .  مليار دوالر    30اإلفريقية مقدار   
ويف تـونس   .  مليـون دوالر   8446 حـوايل    1999فبالنسبة ملصر مثال بلغ فائضها من هـذه التجـارة عـام             . وعوائد السياحة 

  :أنظر.  مليون دوالر1621 مليون دوالر ويف لبنان حوايل 1708حققت هذه التجارة فائضاً قدره 
  .142،ص 2000، يونيو 256قبل العريب، عدد ميهوب عالب أمحد، العرب والعوملة، جملة املست  -
                                                                   .324حممد السعيد الدقاق، املرجع السابق، ص. د: أنظر   )1(
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تبصر ما جنته الدول املتخلفة جراء التحرير، يفيد أنه قد حدث نوع من التـدفق يف رؤوس                 
ومن املعلوم املخاطر اليت تؤديها حركـة       . األموال الساخنة قصرية األجل اهلادفة لتحقيق الربح السريع       

جة التقلبات الفجائية النامجة عن دخول هذه       هذه األموال على االستقرار االقتصادي، خاصة واا نتي       
  . األموال وخروجها كارتفاع معدل التضخم ومعدل الصرف وزيادة اسعار األصول املالية والعقارية

  
فضالً عـن   . يضاف لذلك ما رتبته عملية التحرير من أزمات تعرضت هلا األجهزة املصرفية           

لعل أبرز مثال يقال يف إطار احلديث عن آثـار          و. معاناة عمليات غسيل األموال، وسياسات املضاربة     
وخماطر حترير التجارة، األزمة املالية النقدية اليت عصفت مبنطقة جنوب شرق آسيا يف صـيف عـام                 

  . بفعل التشابك والترابط بني األسواق1997
  

ويف هذا اإلطار، جتدر اإلشارة إىل أن الدول املتخلفة ترفع دائما يدها بـاالعتراض علـى                
 الذي يصيبها جراء مناداة املنظمة بتحرير االستثمار لصاحل شركات الـدول علـى حـساب                احليف

وذا الصدد ترى الدول املتخلفة أن حرماا من وضع قيود علـى االسـتثمارات              . مصاحلها الوطنية 
األجنبية دون الزام الشركات عرب القومية باالمتناع عن فرض اسعار احتكارية هو من قبيل احليـف                

  . ومن هنا تعترب هذه الدول أن حترير االستثمارات موجه هلا فقط. ورواجل
  

ويبدو أن هذه التخوفات حقيقة هلا مايربرها، ذلك أنه قد يترتب على العوملة املالية مبا فيها                
حترير االستثمارات حدوث تدفقات مالية مفاجئة ومتقلبة، وبالتايل إحداث اضرار باالقتصاد الوطين،            

فضالً عن أن عمليـة     . رات هذه الدول املالية مدولة ومهددة بالتصريف حنو اخلارج        خاصة وأن مدخ  
االستثمارات عادة ما تتم من خالل شركات متعددة اجلنسية، لذا البد من وضع قيود تضمن مصاحل                

  .الدول املتخلفة
  

  ختفيض القيود التعريفية وغري التعريفية جمرد وعود: سادساً
  

ء منظمة التجارة العاملية قد نصت على أن هناك احتياجات للبلدان           صحيحاً أن اتفاقية انشا   
وان مثة وعود طرحتها جولة اوروغوي لتخفيض القيـود التعريفيـة وغـري             . املتخلفة جيدر مراعاا  

ويستذكرنا هنا جماالت الغزل والنسيج واملالبس      . التعريفية، إال أن الواقع يفيد إن القيود ال زالت باقية         
. يت تتمتع فيها الدول املتخلفة مبيزة تنافسية ومتثل صادراا من املنسوجات قيمـة معتـربة              اجلاهزة ال 
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مما يعين التآكل إلمتيازات املعاملة التفضيلية      . فالقيود ال تزال مستمرة وخاصة بالنسبة لقيود احلصص       
  .)1(اليت كانت تتمتع ا البلدان املتخلفة املصدرة للمنسوجات واملالبس اجلاهزة

  
  املدد املمنوحة لإلستعداد ملواجهة نتائج أوروغوي غري كافية: سابعاً

  
منحت الدول املتخلفة ملواجهة نتائج دورة أوروغوي، فيما خيص عمليات حترير التجـارة             

إال أن هـذه    .  سنوات 10-5العاملية وإدماج البلدان املتخلفة يف االقتصاد العاملي، فترات تتراوح بني           
فتكيف أوضاع الصناعات واملنتجـات احملليـة يف        . ري كافية ملواجهة هذا التحدي    املدد يف حقيقتها غ   

إذ . الدول املتخلفة، يف غضون هذه املدد ملنافسة الصناعات واملنتجات األجنبية، هو ضرب من احملال             
  .ال زالت هذه البلدان يف مرحلة التكوين والنشأة وحتتاج لفترات كافية للحماية

  
ول بأن عملية حترير التجارة العاملية فيه من النفع للدول املتخلفة وفيه مما             وباحملصلة ميكن الق  

إذ يتوقف حجم االستفادة والضرر على احلجم التجاري واملايل والتكنولوجي لكل دولـة             . عدا ذلك 
  .فحيثما زاد هذا احلجم ارتفعت نسبة االستفادة وقل الضرر. على حدة

  
تخلفة، وخاصة العربية املصدرة للمواد الغذائية واملالبس        ففي ميدان جتارة السلع، للدول امل     

. اجلاهزة أن حتسن مركزها التجاري ما مل تواجه بسياسات مكافحة اإلغراق أو التـدابري املـضادة               
وينـسحب  . وباملقابل قد تتضرر هذه الدول جراء استريادها للسلع الزراعية نظراً إلرتفاع أسـعارها            

مات اليت قد حتقق مكسباً يف جانب وتلحق ضـرراً يف جانـب آخـر               احلديث ذاته على جتارة اخلد    
  .وهكذا

  

  الفرع الثاين

  سري عمل منظمة التجارة العاملية حيد من فعاليتها

  
، 1998، جنيـف    1996سـنغافورة   (بنوع من التحليل ملؤمترات منظمة التجارة العاملية        

ن خالهلا يكون التقيـيم أكثـر       ميكن التوصل لبعض النتائج اليت م     ) 2001، الدوحة   1999سياتل  

                                                 
                                                                        .152ميهوب غالب أمحد، املرجع السابق، ص: أنظر   )1(
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جدوى ملدة فعالية سري املنظمة يف حل املشكالت اليت تعانيها التجارة الدولية على صـعيد الـدول                 
  :وسيتم تناول سري عمل املنظمة بالنقد والتحليل على النحو التايل. املتخلفة

  
  املنظمة غري دميقراطية يف قراراا وتعاين من أزمة يف إدارا : أوال

  
 يف هذا اإلطار علـى حقيقـة        )1(يقوم االنتقاد املوجه إىل سري عمل منظمة التجارة العاملية        
ففي الوقت الذي طالبـت فيـه       . مفادها أن عملية اختاذ القرار فيها ختضع موعات الضغط العاملية         

ل الدول املتخلفة اثناء مفاوضات أوروغوي باعتماد آلية التصويت إلختاذ القرارات، كانـت الـدو             
ورغم الصيغة التوافقية اليت مت التوصل هلا على مقتضى املـادة           . املتقدمة تلح باعتماد آلية توافق اآلراء     

التاسعة من اتفاقية إنشاء املنظمة، ومفادها أنه إذا تعذر التوصل إىل توافق اآلراء يتم اللجوء إىل آليـة                  
  .يتالتصويت، غري أن التنفيذ عملياً يغلب عليه تناسي آلية التصو

  
مما يعرض املواضيع اليت ال     . من هنا تبدو أصوات الدول املتخلفة وكأن ال قيمة هلا وال وزن           

ولعل حجة املنظمة يف هذا     . )1(تروق ملصاحل الدول املتقدمة لعدم املوافقة حتت ذريعة عدم توافق اآلراء          
ة من اختاذه باألغلبية؛ ذلك أن    الشأن تتعلق بكون اختاذ القرار باالمجاع أو بتوافق اآلراء أكثر دميوقراطي          

  . اجلميع يلزم بأن يكون موافقاً
  

جتدر اإلشارة ذا الصدد إىل أن ينبغي أن يوضع باحلسبان مسألة بأن الدول ال تتمتع بذات                
فضالً عن أن إصرار الدول األعضاء على اختاذ آلية التصويت بتوافق اآلراء يهـدد              . القدرة التفاوضية 

الدول املتخلفة ادراج الرياح إذا فشل القرار مدار البحث يف احلـصول علـى              بضياع آراء ومواقف    
  .توافق اآلراء
  

ويف السياق ذاته، ال تزال الدول املتخلفة تشري باصابع االام للمنظمة بأاُ أخضعت للتوقيع              
نظمـة  على ميالد املنظمة حتت التهديد والضغط واالغراء أحياناً، األمر الذي يكشف عن إن هذه امل              

وما يؤكذ هذا التحليل أن املنظمة فشلت يف تنظيم مـؤمتر سـياتل لعـام               . تعاين من ازمة يف إدارا    

                                                 
جون هاود، حرية التجارة والتنمية االقتصادية، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن، : أنظر   )1(

 .12، ص2002
ظمة متذرعة بعدم أبرز مثال على هذه احلالة رفض الدول املتقدمة قبول ترشيح سوباتشي التايلندي ملنصب املدير العام للمن   )1(

  .رغم أن احلجة احلقيقية وراء هذا الرفض التخوف من تعاطف التايلندي مع قضايا الدول املتخلفة. توافق اآلراء
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 على حنو رفيع، بل أا مل تتمكن من وضع جدول األعمال بفعل آلية اختاذ القـرارات الـيت     1999
 مصاحل الدول الغنية    وبالنتيجة إن سري عمل املنظمة ذه الطريقة خيدم بالدرجة األوىل         . تتبعها املنظمة 

  .على حساب الدول الفقرية بل وجيعلها مهمشة
  

ولعل تركيبة املنظمة اليت يسيطر فيها منطق األقطاب االقتصادية يلعب دورة بشكل بارز يف              
فاحتمالية تعارض مصاحل الواليات املتحدة واإلحتاد األورويب واليابان، جتعل سري املفاوضات . توجيهها

 كان هناك تنافس حاد بني الواليات املتحدة 1999ففي مؤمتر سياتل لعام . اً للفشل واملؤمترات معرض 
  . )2(وأوروبا حول القضايا االساسية املطروحة

  
فأوروبا كانت تسعى لتوسيع أجندة املؤمتر ليتسع لقضايا أمشل، وكان املوقف األمريكـي             

ورة مراجعـة الواليـات املتحـدة       يف حني ركزت اليابان على ضر     . مركزاً على قضايا معايري العمل    
لتشريعاا اخلاصة مبكافحة اإلغراق اليت حتمي الصناعات احمللية األمريكية على حنو خيل بقاعدة حترير              

  . أما الدول املتخلفة فتنادي من بعيد بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقات املنظمة اخلاصة ذه الدول. التجارة
  

لى هذا التخوف، أو النقد بصورة أخرى، البد من أن          من جهتها ترى املنظمة أنه للتغلب ع      
تتكتل الدول املتخلفة لكي حتقق مصاحلها وتصبح قوة تفاوضية جتد لنفسها مكاناً يف عامل التفـاوض                

غري أن هذه التطمينات إن جاز التعبري تصطدم حبقيقة أن اهليمنة           . الذي تسيطر عليه احلصص الكربى    
 تؤدي إىل فشل املنظمة ذاا، فضالً عن توكيـد مـيش الـدول              السائدة لألقطاب االقتصادية قد   

  .املتخلفة
  

  االنضمام للمنظمة جرب ال اختيار : ثانياً
  

حتت عصا التهديد بالبقاء على اهلامش، واخلشية من حتملها مسئولية فشل املنظمة وما قـد               
دات يف حال عـدم     يترتب على ذلك من إمكانية نشوب حروب االقتصادية، أو حرماا من املساع           

توقيعها على اتفاقيات املنظمة، وجدت الدول املتخلفة نفسها مضطرة لإلنضمام إىل منظمة التجـارة              
وكأن هذه الدول هرولت حنو وصفة املنظمة اجلاهزة اليت مل تأخذ بعني االعتبـار وضـعيتها                . العاملية

  . )1(ومشاكلها
                                                 

                                                                         .17حممد ولد عبد الدائم، املرجع السابق، ص: أنظر   )2(
                                                                    .349حممد السعيد الدقاق، املرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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ن خيار التفاوض الثنـائي قـد يـنقص         غري أن احلديث قد ال يروق للمنظمة اليت تعتقد بأ         

وعليه فان اخليـار    . حظوظها، خاصة الدول الصغرية، يف احلصول على مزايا أو حتقيق مصاحل افضل           
حقيقـة،  . اجلماعي ضمن تفاوض يقوم على الشفافية وعدم التمييز هو األنسب للـدول املتخلفـة             

 ابرز هياكل العوملة، إال أنه جيـدر أن ال  صحيحاً أن االنضمام إىل املنظمة هو جرب ال إختيار باعتبارها    
  . ينكر اآلثار السلبية اليت قد تترتب جراء عدم التكافؤ يف القدرات التفاوضية للدول

ومن أبرز العوامل املؤثرة يف قدرة الدول على التفاوض قدرا          . فاملنظمة تعتمد آلية التفاوض   
فضالً عن أن التفاوض يتطلب حرباء وكفاءات       . االقتصادية وهيبتها السياسية والعسكرية واالقتصادية    
من هنا تفتقد الدول الصغرية، اليت لديها نقص        . لديها املعلومات والتجربة الكافية يف موضوع البحث      

يف اخلرباء أو عدم قدرة على متويلهم، للقدرة على التفاوض بالطريقة اليت تؤهل الدول املتقدمـة ذات                 
  .)1(اإلمكانيات واخلربات الكافية

  
  املطلب الثاين

  شراكة مع الدول املتخلفة منط جديد للتنمية
  

سيتم تناول منوذج مبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا، الذي أقره القادة األفارقـة يف العاصـمة                
على غرار خطة مارشال األمرييكة ألوروبا، بالبحث والدرس، بوصفه أحد أمناط           " أبوجا" النيجريية  

شمال واجلنوب، خاصة وأن املبادرة حديثة العهد، وحري حبثها والتـدقيق يف مـدى              الشراكة بني ال  
جناعتها يف إجياد حلول إلصالح أضرار التخلف الذي تعيشه الدول املتخلفة، وخاصة يف إفريقيا الـيت                

  .تشكل ثقال ذا اخلصوص
  

 األول الفرع
  )نيباد(ا  لتنمية إفريقياجلديدة الشراكة

  
 على شكل تعهد من جانب      2001لعام  )2( إفريقياشراكة اجلديدة لتنمية     ال مبادرة انطلقت

 علـى  على أساس رؤية مشتركة واعتقاد راسخ منهم بأن عليهم واجباً ملحاً للقـضاء  األفارقةالقادة  

                                                 
  :أنظر.  خبري260 مبا يقارب 1999فعلى سبيل املثال حضرت الواليات املتحدة مؤمتر سياتل عام    )1(

  .7، اجلزيرة نت، جملة الكترونية، السنة الثالثة، صحممد ولد عبد الدامي، انتقادات ضد منظمة التجارة العاملية  -
  :، أنظر)نيباد(ملزيد من التفاصيل حول مبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا املعروفة اختصاراً بالـ     )2(
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وبـذات  . املستدامةالفقر ووضع بلدام، بصورة فردية أو مجاعية، يف مسار من النمو املطرد والتنمية              
  .السياسيةركة بصورة فعالة يف االقتصاد العاملي واملؤسسة الوقت املشا
  

 الشراكة على عزم اإلفريقيني على ختليص أنفسهم والقارة من الضيق النـاجم             برنامج يتركز
يقوم برنامج  . )1(خاصة وأن القارة عانت من التهميش واإلفقار      .  واإلقصاء يف عامل العوملة    التخلفعن  

 يف القرن احلادي والعشرين ختتلف عـن        مستدامة خاصة بتحقيق تنمية     عمل الشراكة على استراتيجية   
وتعرب هذه الشراكة عن رؤية طويلة املدى لربنامج        .  إفريقيا يفاخلطط واملبادرات السابقة دعما للتنمية      

ويشتمل هذا الربنامج على جمموعة من األولويات ميكن مراجعتها مـن           . إفريقياتنمية متتلكه وتقوده    
  .  جلنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدولبواسطةحني آلخر 
  
 القارة، القادة األفارقة هذه الشراكة بوصفها فرصة تارخيية إلاء كارثة التخلف يف             بلور وقد

 عاملية جديـدة    شراكةعرب جهود جريئة وواسعة حنو التنمية املستدامة والقضاء على الفقر عالوة على             
 علـى أهـداف هـذه       التعرفوتاليا سوف يتم    . مام متبادل تقوم على أساس مسئولية مقتسمة واهت     

 الشراكة لتحقيق التنميـة املـستدامة،       هذهالشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا، واالستراتيجية اليت تتبعها        
  .)2( مع العامللتحقيقهافضالً عن الشراكة العاملية اليت تسعى القارة 

  
    )3( الشركة اجلديدة لتنمية إفريقياأهداف: أوال

  
 اجلديدة لتنمية إفريقيا على املدى البعيد إىل القضاء على الفقـر يف إفريقيـا               الشراكة دف

 ومن مث وقف    املستدامة، البلدان اإلفريقية، منفردة ومجاعية، يف مسار من النمو املطرد والتنمية            ووضع

                                                                                                                                            
 Voir: Le Nouveau Partenariat pour le development de l Afrique (NEPAD), Documente de Cadre, 
Addis abeba, Dec  2001.   

 قـروض   شـكل وحني قدم هلا املعونـة كانـت إمـا علـى            .  من اقصاء وميش اتمع الدويل هلا      افريقيا عانت   تارخييا   )1(
وحاليـا هنـاك    .  بـدأت يف اإلخنفـاض     ثنائيـة أغرقت ا فأصبحت تشكل أزمة هلا تعيق تنميتها، وإما على شـكل مـساعدات               

وان معـدل الوفيـات     .  علـى اقـل مـن دوالر واحـد يف اليـوم            يعيشونالقارة   مليون شخص، واي قرابة نصف سكان        340
 وتتـوفر .  عامـاً  54ويبلغ متوسط العمر املتوقـع عنـد الـوالدة هـو            .  لكل ألف  140 العمر هو    منلدى ألطفال دون اخلامسة     

 مـا   15سـن الــ      لألشـخاص فـوق      بالنـسبة ويبلغ معدل األميـة     . من السكان طرق احلصول على املياه النقية       % 58لدة  
  %.41يعادل 

  :أنظر. ملزيد من التفاصيل حول هذه الشراكة   )2(
Voir: frederic Morteau, A chacun son Nepad, AITEC, fev. 2003, P.1-11. 

  .14، املرجع السابق، ص) نيباد(أنظر الوثيقة اإلطارية للشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا    )3(
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وتتمثل أهـدافها   . نشطة يف مجيع األ   املرأةكما دف إىل تعزيز دور      . ملية العوملة عميش إفريقيا يف    
  :على املدى القريب

  
 15 احمللي خبصوص الـ     الناتجيف العام ملتوسط إمجايل     % 7 ودعم معدل منو يزيد على       حتقيق - 1

  .سنة القادمة
  

ختفـيض نـسبة    :  عليهـا، واملتمثلـة يف     املتفق حتقيق القارة ألهداف التنمية الدولية       ضمان  -2
وتسجيل مجيـع األطفـال     . 2015 حبلول عام    النصفاألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل        

وإحراز تقدم حنو حتقيق املـساواة      . 2015 حبلول عام    وليةدارس األ الذين هم يف سن الدراسة يف امل      
التسجيل للتعلـيم األويل    من   طريق القضاء على التفاوت بني اجلنسني        عنبني اجلنسني ومتكني املرأة     

  .2005 عاموالثانوي حبلول 
  

 الثلـثني حبلـول عـام       بنسة لذلك خفض نسب معدالت الوفيات لدى األطفال         يضاف          
توفري سـبل   . 2015 عام حبلول   3/4خفض نسب معدالت الوفيات عند الوالدة بنسبة        . 2015

 استراتيجيات وطنية لتنميـة     تنفيذ. 2015الوصول إىل حمتاجي خدمات الصحة االجنابية حبلول عام         
  . 2015 البيئية حبلول عام املوارد بغيو عكس اخلسائر يف 2005مستدامة حبلول عام 

  

وختفيف حـدة   . متزايدةمنو وتنمية اقتصادية وعمالة     :  االستراتيجية حتقيق النتائج التالية    تتوقع    -3
 التنافسية الدولية وزيـادة حجـم       القدرةوتعزيز  . وتنويع األنشطة اإلنتاجية  . الفقر واحلد من الظلم   

  .ة التكامل اإلفريقيوزياد. الصادرات
  

  )1(مبادرات من اجل حتقيق التنمية املستدامة: ثانياً
  

ختليص القارة من الفقر وكارثة     و مبادرات لتحقيق التنمية املستدامة      عدة القادة األفارقة    طرح
  .التخلف

  
   )2( واألمن من أجل حتقيق التنميةالسالم مبادرة  -1

  

                                                 
  .16، املرجع السابق، ص) نيباد(لشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا أنظر الوثيقة اإلطارية ل   (1)
  .16، املرجع نفسه، ص) نيباد(أنظر الوثيقة اإلطارية للشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا    (2)
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روف طويلة املدى املواتية للتنميـة      ظتعزيز ال : ثة من عناصر ثال   واألمن مبادرة السالم    تتألف
يـضاف  .  املؤسسات اإلفريقية لإلنذار املبكر، ومنع الرتاعات وإداراا وتسويتها        قدرةوبناء  . واألمن
 عن طريق   إفريقيا إضفاء الصفة املؤسساتية على االلتزام بالقيم اجلوهرية للشراكة اجلديدة لتنمية            لذلك
  .القيادة

  
  )1( واإلدارة السياسيةالدميوقراطية مبادرة  -2

  
 إفريقيا باحترام املعايري العاملية للدميوقراطية بغية املـسامهة يف          تتعهد وجود الشراكة هذه     مع

وستقوم قيادة الشراكة من أجل حتقيق أهـداف        .  السياسي واإلداري للبلدان املشاركة    اإلطارتعزيز  
 وإقرار تدابري   القرار،وتعزيز اإلشراف الربملاين، وعملية صنع       بتعزيز اخلدمات اإلدارية واملدنية،      املبادرة

  .من أجل حماربة الفساد، والقيام باصالحات قضائية
  

، فبغية حتقيق التنمية البد مـن تـوفري الظـروف            االقتصادية وإدارة املنشآت   اإلدارة مبادرة   -3
 بغيـة تعزيـز     القطاعيةاء القدرات   وعليه ستتوىل الشراكة أولوية بن    .  ووضع األرضية املناسبة   املالئمة

 القطاعات اليت يغطيها الربنامج     وتشتمل. فعالية اهلياكل االقليمية القائمة وترشيد املنظمات املوجودة      
 البشرية، العقول، الصحة، الزراعة، طرق وصول    املوارد التحتية،   لبىنا: على جماالت ذات أولوية وهي    
ويتمثل اهلدف بالنسبة لكل قطاع يف سد الفجوة بني إفريقيا          . املتقدمةالصادرات إىل اسواق البلدان     

 عمليـة  على حنو حيقق القدرة التنافسية الدولية للقارة ومتكينها من املـشاركة يف              املتقدمة،والبلدان  
  .  العوملة

  
  :وتشتمل على. )2( املوارد البشرية مبا يف ذلك عكس هجرة العقولتنمية مبادرة  -4

  
 أولوية قصوى لتخفيف حدة الفقر عرب برامج        بايالءويتمثل اهلدف منها     حدة الفقر،    ختفيف  -

ودعم املبـادرات القائمـة حاليـا       .  الفقر بني النساء   حدةوايالء اهتمام خاص لتخفيف     . الشراكة
 األطراف، سواء يف إطار التنمية الشاملة التابع للبنك الدويل          متعددلتخفيف حدة الفقر على الصعيد      

                                                 
  .17، املرجع نفسه، ص) نيباد(أنظر الوثيقة اإلطارية للشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا    )1(
                                       .27، املرجع السابق، ص) نيباد(ية للشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا أنظر الوثيقة اإلطار   )2(
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 الفقرية ختفيف حدة الفقر املرتبطة مببادرة ختفيف عبء الديون اخلاصة بالبلدان            يجيةاستراتأم منهاج   
  .املثقلة بالديون

  
 كـسب " العقول، ويتحقق اهلدف منها بعكس هجرة العقول وحتويلـها إىل            هجرة عكس  -

يها، فـضالً   واحلفاظ علإفريقياوالقيام داخل القارة ببناء قدرات بشرية هامنة لتنمية     . إلفريقيا" العقول
 والتكنولوجيـة لـدى األفارقـة يف        العلميةعن وضع استراتيجيات لإلستفادة من املعرفة واملهارات        

 السياسية واالجتماعية واالقتـصادية، وانـشاء       الظروفويتطلب حتقيق هذه األهداف يئة      . الشتات
  .قاعدة معلوماتية ذا الشأن

  
 خطط عمـل خاصـة مـن أجـل العلـم            دادوإع ، الثغرات يف التعليم، ودعم الثقافة     سد  -

.  املعدية واحلصول على نظام صحي مضمون      األمراضوالتكنولوجيا، ودعم الربامج اخلاصة باحتواء      
يضاف لذلك يئة بيئـة صـحية       .  يف البلدان اإلفريقية   الغذائيووضع الربامج الكفيلة بتحقيق األمن      

وخبصوص املبادرة الفرعية اخلاصة بالبيئة     . ا من أجل تنمية إفريقي    للشراكةومنتجة كشرط سابق والزم     
 وحفظمكافحة التصحر،   :  وضعهتا استراتيجية الشراكة يف مقدمة إهتماماا وتتمثل يف        اولوياتمثة  

 إدارة السواحل، ومراقبة وتنظيم آثـار االحتـرار         الغريبة، غزو األصناف    مكافحةاألراضي الرطبة،   
  . احلدود عربالبيئةالعاملي، وتعزيز احلفاظ على 

  
  )1( من اجل تدفقات رأس املالمبادرة  -

  

التقديرية واملطلوبة لبلوغ أهداف التنمية الدوليـة،       % 7 معدل منو سنوي بنسبة      حتقيق بغية 
، 2015 فيما يتعلق ختفيض نسبة األفارقة الذين يعيشون يف الفقر إىل النصف حبلـول عـام                 وخاصة
  :يتعني

  
من ناجتها احمللي اإلمجايل، وزيـادة      % 12 نسبته   البالغةة   العجز السنوي يف موارد القار     سد  -

وذا اخلصوص، تشتمل املوارد احمللية على املدخرات الوطنيـة         .  واألجنبية احملليةتعبئة مواردها املالية    
 املـصروفات  حتققها الشركات واألسر، باإلضافة إىل أنظمة فعالة يف حتصيل الضرائب وترشـيد              اليت

 من خالل املستثمرين    اخلاصعمل على اجياد يئة السبل لتعزيز استثمارات القطاع         وكذا ال . احلكومية
  .  حقوق سحب خاصة إلفريقياإقراروذا الصدد يقترح القادة األفارقة . احملليني واألجانب

                                                 
  .36، املرجع السابق، ص) نيباد(أنظر الوثيقة اإلطارية للشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا    (1)
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وهذا يقتضي سداد   .  على أساس دعم الديون    احلالية عبء الديون ألبعد من مستوياته       ختفيف  -
ويتمثل اهلدف البعيد األجـل     .  من العجز يف املوارد    كبريةديون اليت تشكل نسبة     مدفوعات خدمة ال  

ويف غضون ذلك البد مـن      .  بنتائج ختفيف حدة الفقر املكلفة     الديونللشراكة يف ربط ختفيف عبء      
 خدمة الديون حبيث ميثل نسبة من اإليرادات املالية على أن يكـون احلـد               لنسبةحتديد احلد األقصى    

 الـيت ال    والبلدان اليه خمتلفاً بالنسبة للدول اليت حتصل على مساعدات التنمية الدولية            شاراملاألقصى  
  .حتصل على هذه املساعدات

  

 املبادرة الفرعية ضرورة احلصول على أكرب قدر ممكن من اإللتزامـات الـيت              هذه وتتضمن
باملـساعدات االمنائيـة     بشروط ميسرة، سواء تعلق األمر بتخفيف عبء الديون أم           إفريقياحتتاجها  
 لتنمية  اجلديدةوميكن للبلدان املدينة، قبل حماولة احلصول على املساعدة عم طريق الشراكة            . اخلارجية

واملقصود هنا مبادرة ختفيف أعبـاء      (إفريقيا، أن تشارك يف اآلليات املوجودة لتخفيف عبء الديون          
وتتطلب املبادرة اخلاصة بالديون من الـدول       . )باريسديون الدول الفقرية املثقلة بالديون وعرب نادي        

 متفق عليها بشأن ختفيف حدة الفقر واستراتيجيات بـشأن          استراتيجياتألن تستفيد منها أن تعتمد      
  . يف مبادرة اإلدارة االقتصادية بغية امتصاص ما أمكن من املوارد اإلضافيةاملشاركةالديون، فضالً عن 

  

 اخلارجية، وذا اخلصوص تـسعى الـشراكة        اإلمنائيةات   من اجل زيادة املساعد    إصالحات  -
 املتوسط إىل زيادة املـساعدات اإلمنائيـة اخلارجيـة، وإىل      املدىاجلديدة من اجل تنمية إفريقيا على       

 اإلمنائية اخلارجية من أجل ضمان استخدام تدفقاا بصورة اكثر فعالية           املساعداتإصالح نظام تسليم    
 اإلقتـصادية وحبسب ميثاق الشراكة يشترط أن اتبـاع املبـادرة   . ية املستفيدة البلدان األفريققبلمن  

  . املتزايدةالتدفقاتكشرط أساس مسبق والزم لتعزيز قدرة البلدان االفريقية على استخدام 
  

 زيادة تـدفقات رأس     ىل لتنمية إفريقيا إ   اجلديدة رأس املال اخلاص، تسعى الشراكة       تدفقات  -
وتتمثل .  طويل األجل ومستمر يهدف إىل سد فجوة املوارد        لنهجقيا كعنصر مهم    املال اخلاص إىل إفري   

.  مبعاجلة تصور املستثمرين إلفريقيا على أا قارة املخـاطر الكـربى           اإلطاراألولوية القصوى يف هذا     
 يةواالقتصادبالسلم واألمن واإلدارة السياسية     ة   تعول هذه الشراكة على املبادرات اخلاص      الغاية،وهلذه  

  .واهلياكل األساسية وختفيف الفقر، للتقليل من هذه املخاطر
  
   خاصة بطرق الوصول إىل األسواقمبادرة  -6
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 االقتصاديات اإلفريقية إىل اعتمادها على قطاعات االنتاج األساسي القائمة على           ضعف يعود
 تـسخري   من البد   من هنا البد من تنويع االنتاج، ولتحقيق ذلك       .  مع ضيق قواعدها للتصدير    املوارد

 للـصناعات الزراعيـة     املـضافة يضاف لذلك البد من زيادة القيمة       . قاعدة املوارد الطبيعية إلفريفيا   
كمـا  .  استراتيجية للتنويع االقتصادي   خاللواالستفادة من املعادن وتنمية قطاع السلع الرأمسالية من         

أو الصغرية واملتوسـطة يف قطـاع        غري الرمسي    القطاعجيدر دعم املنشآت اخلاصة سواء الصغرية يف        
  .الصناعة

  
 حتسني قطاعات الزراعة والتعدين، والنهوض بالـسياحة، وتـرويج الـصادرات            جيدر كما

 واالتفاقيات  التدابريوخيصوص هذه الغاية األخرية ينبغي السري يف إجراءات التفاوض حول           . اإلفريقية
 وتشجيع االستثمار األجنيب املباشر،     العاملية، بغية تسهيل سبل وصول املنتجات اإلفريقية إىل األسواق       

  . حبيث يتم تعزيز اسهام التجارة يف إنعاش القارةالعامليوتدعيم املشاركة يف النظام التجاري 
  

  )1(الشراكة العاملية اجلديدة: ثالثاً
  

 إفريقيا مع العامل مزايا وتتطلب الوقوف عن االلتزامـات،          تعرضها هذه الشراكة اليت     تتضمن
 احلياة للشعوب اإلفريقية هناك مسئوليات مقتسمة وفوائد متبادلة بالنـسبة           نوعيةك أنه بغية حتسني     ذل

 وجمـال   املـوارد ذلك أن الثورة التكنولوجية العاملي حتتاج إىل قاعدة موسعة من           .  وشركائها إلفريقيا
ترب مدخالت حامسـة يف   تعواملاديةواسع من األسواق، ونظام بيئي جيد، فضالً عن أن املوارد املعدنية       

  .)2(عمليات اإلنتاج يف البلدان املتقدمة
  

 جهتها تعرض قاعدة واسعة من املوارد األساسية، وسـوقا ضـخمة ومتناميـة              من فإفريقيا
 البىن  تنميةوتفتح القارة فرصة كبرية أمام اجلهود الدولية املشتركة يف          .  عاملة ماهرة  وأيديللمنتجني،  

 إفريقيـا إمكانـات     ويءكما  . نولوجيا املعلومات واإلتصاالت والنقل   التحتية بصفة خاصة يف تك    
 املوارد املعدنية والصناعات الزراعيـة      إثراءللشراكات اخلالقة بني القطاعني العام واخلاص يف جماالت         

فضالً عما تتضمنه القارة من تنوع إحيائي وغطـاء         .  الريفية والتنميةوالسياحة وتنمية املوارد البشرية     
 واحتـرام يضاف لذلك األخذ بعني االعتبار مسعى القارة حنو الدميوقراطية          .  البيئي التدهوريت يقي   نبا

  .حقوق اإلنسان، والتزامها بتنمية وتعزيز الشراكات بني اجلنوب واجلنوب

                                                 
  .50، املرجع السابق، ص) نيباد(أنظر الوثيقة اإلطارية للشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا    (1)

(2) Voir: Frederic Morteau, Op.cit, P.3.                                                                                     
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 هذه التعهدات فالبد من اقامة عالقة جديدة مع الـشركاء يف التنميـة عـرب                مع وباملوازاة

مع االبقاء على الشراكات القائمة بـني       .  الصناعية واملنظمات متعددة األطراف    البلدانالتفاوض مع   
  .  )1( والبلدان الصناعية من جهة وبني املؤسسات متعددة األطراف من جهة أخرىإفريقيا

  
 القادة األفارقة أن تتضمن املسئوليات وااللتزامات امللقاة على عاتق البلدان           يتصور وباملقابل

 وإدارـا   الرتاعاتظمات متعددة األطراف نوعاً من الدعم املادي آلليات وعمليات منع            واملن املتقدمة
 بالديون، بالتزامن مع برامج     املثقلةوأن يتم التعجيل خبفض الديون للبلدان       . وتسويتها وحفظ السالم  

 عبء الديون ببلـدان ذات الـدخل        ختفيفوحتسني استراتيجيات   . أكثر فعالية لتخفيف حدة الفقر    
مـن  % 0.7 اإلمنائية اخلارجية الدويل والبالغ      املساعدةوتلبية املستوى املستهدف لتدفقات     . ملتوسطا

  .  املتقدمةالبلدانإمجايل الناتج القومي لكل من 
  

 املطالبة بشروط جتارية أكثر عدالة وإنصاف للبلدان اإلفريقية ضـمن اإلطـار     لذلك يضاف
 القطـاع  والسعي إىل تشجيع االستثمار يف القارة بواسـطة          . ملنظمة التجارة العاملية   األطرافمتعدد  

 املتقدمة إىل البلدان    البلدانورفع مستويات محاية املستهلك للصادرات من       . اخلاص يف البلدان املتقدمة   
 متعـددة األطـراف األخـرى       التنميـة وضمان مشاركة البنك الدويل ومؤسسات متويل       . النامية

 بغية تسهيل وضمان مشاركة القطـاع       الرئيسيةتحتية االقتصادية   كمستثمرين يف مشروعات البىن ال    
 للمؤسسات املالية متعددة األطراف، وتشكيل      اإلدارةومن أبرز هذه األمايل دعم إصالحات       . اخلاص

 فعالة عالوة على التزامها باعادة األموال أو العائدات من هـذه            بصورةآليات منسقة حملاربة الفساد     
  .ةالقاراملمارسات إىل 

  
  الفرع الثاين

  شراكـة أم صدقــة) نيباد(
  

                                                 
 الـصادرة  األمم املتحدة اجلديد لتنميـة إفريقيـا يف التـسعينيات، وخطــة عمــل القاهــرة                  بربنامج األمر   يتعلق   )1(

 الـدويل، وخطـة عمـل طوكيـو بقيـادة           النقـد أوروبا، والشراكة االستراتيجية مع إفريقيا بقيـادة صـندوق          –قمة افريقيا   عن  
 املتحدة، واالتفـاق الـشامل مـع إفريقيـا بقيـادة اللجنـة االقتـصادية                للوالياتاليابان، والقانون اإلفريقي للنمو والفرص التابع       

  .إلفريقيا
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رغم أن الوقت ال يزال مبكراً لتقييم مبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا، فامسها وحـده               
يفيد اا جديدة، إال أن ليس من ضري ترقب التقييم املبدئي هلذه املبادرة، بغية التعرف علـى مـا إذا                    

الح األضرار اليت تعانيها القارة السمراء اليت تعج باملشكالت         كانت املؤشرات تفيد مقدرا على إص     
  .واألزمات اليت قد تشكك يف مقدرة اي مبادرة على معاجلة التحديات اليت تعيشها

  
والشراكة . فربنامج الشراكة ليس مبعروف وال مبتفهم على حنو واضح بالنسبة لشعوب القارة           

لى أا حتتاج إلستراتيجيات جادة من قبل حكومـات         عالوة ع . عبارة عن ثوب جديد ألبسته القارة     
إفريقيا، وجمهودات جبارة لتحقيق إصالحات اقتصادية يئ القارة لالستفادة من الطموحات العريضة            

 . )1(مضمون هذه املبادرة
 

ولعل ما جيعل هذه الشراكة حمل نظر من حيث مقدرا على إصالح الضرر، تركز جناحهـا              
فضالً عن توفري   . فريقية ملناخ مالئم استثماري أم تشريعي فضالً عن البنية التحتية         على توفري الدول اإل   

قاعدة قائمة على الدميوقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وهو األمر الذي حيتاج إىل التزام ورغبة أكيدة               
 )2(الـسياسية رغم انه ميكن النظر هلذه املسألة على أا تصب يف إطار املشروطية             . يف إجناح الربنامج  

والعودة للمربع األول حول جناعة االشتراطات اليت تضعها الدول املتقدمة وآثارهـا علـى العمليـة                
كما يؤخذ على هذه املبادرة أا أسقطت البعد االجتماعي ومدى تاثر الطبقـات الفقـرية               . برمتها

  . )3(بربامج اإلصالحات وخاصة فيما يتعلق باخلوصصة

                                                 
بأن مبادرة النيباد هي حماولة لتطبيق دميوقراطيات غربية على دول افريقية : مر القذايف ذا الصدد اللييب معزعيميقول ال   (1)

أما الرئيس السنغايل عبد وايل واد فركز من جهته . ويقول الرئيس الغاميب حيىي جامبه بأا برنامج صدقات ال شراكات. خمتلفة التقاليد
  :ذا الشأنأنظر .  على احلاجة لشراكات ال مساعدات

-Voir: Ernest Harsch, Les Africians analysent le Nouveau Partenaritat, Afrique Relance, Vol.16, Fev 
2003, P.7. 

)2( Voir: Frederic Morteau, Op.cit, P.4.                                                                                     
)3(  Voir: Ernest Harsch , Ibid, P.9. 
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لذكر بأن تصفح ما جاءت به مبادرة الشراكة اجلديدة يفيد بأنه من            وذا اخلصوص، خيدر ا   

حيث املبدأ مبادرة هادفة وجريئة ونبيلة املقاصد، غري إن مدى كوا يف الصميم حنو حتقيـق التنميـة     
إلفريقيا ولتصبح منوذجاً حيتذى بالنسبة لبقية الدول املتخلفة فإا حتتاج إىل املزيد مـن اهـودات                

 .لوضع األمور يف نصاا وللتخفيف من مهوم املديونية والفقر والتبعية اليت تئن هلا القارةاجلبارة 
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  الخاتمة
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  خامتة البحث
  

تناولت الدراسة فيما تقدم موضوع مسئولية اتمع الدويل عن ختلف التنمية االقتصادية يف 
سة، خاصة وأن الدول املتخلفة ال تزال تعاين من الدول املتخلفة، وهو من املواضيع احليوية واحلسا

إرهاصات ماضي مؤمل من االستعمار القدمي، وواقع يشخصه االستعمار اجلديد بأدوات العوملة يعمق 
األمر الذي . ويزيد من حالة التخلف اليت تكاد تأيت على اقتصاديات هذه الدول ومستقبل شعوا

حنو جاد حنو إصالح إضرار التخلف وبشكل خيلِّص ما أمكن ينبغي معه التفات اتمع الدويل على 
  .هذه الدول من هذه الوضعية

  
فقد بدا جلياً من هذه الدراسة أن اجليو اقتصادية الدولية، اليت حتتل فيها الدول املتخلفة 

عادلة وأن العالقات االقتصادية بني العامل املتقدم والعامل املتخلف غري مت. مساحة واسعة، غري متكافئة
فرغم حماوالت إعادة هندسة . فاهلوة كبرية بني الشمال الغين واجلنوب الفقري. ويعتريها عدم املساوة

اخلريطة االقتصادية الدولية، وبالتايل إعادة هندسة الفضاءات االقتصادية بني الدولية والقارية، مت 
  .ية ملحقة وتابعةميش الدول املتخلفة وإدارا مركزيا وتقسيمها إىل فضاءات اقتصاد

  
واتضح أن تعاطي الشمال الغين مع ظاهرة التخلف ليس إال من قبيل عملية اإلحتواء ملطالب 
اجلنوب الفقري، فكلما اشتدت أزمات دول الشمال قام بعكسها على دول اجلنوب بدالً من معاجلتها، 

ف االقتصادي برمته فالتخل. لتحل مشاكلها على حساب هذه الدول مما يزيد من ختلفها وإفقارها
ليس إال نتاج إفرازات منط االنتاج الرامسايل، وقد أسهمت العوملة احلالية يف تصفية أمناط االنتاج غري 

وبالتايل إدماج الدول املتخلفة يف املنظومة االقتصادية املعوملة . الرامسالية لصاحل امناط اإلنتاج الرأمسالية
  .إال إدارة لألزمة االقتصاديةواصبح دور الدول املتخلفة ليس . قسراً

  
وتبني بأن جذور ظاهرة التخلف تعود لالستعمار ولسيطرة الرأمسالية، مما أحدث أضراراً 

وقد . بالغة على صعيد اقتصاديات الدول حديثة االستقالل حيث تركها جمزأة ومشوه ومفككة
لدول املتخلفة، فضالً استمرت وصعية التخلف بفعل املعوقات اليت حتول دون تراكب اقتصاديات ا

فرغم زوال تلك احلقبة، بقيت الدول املتخلفة تابعة للدول . عن حالة التبعية اليت أوجدها االستعمار
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الدول (املتقدمة، ويفسر ذلك أن التبعية حبد ذاا تعرب عن احتواء اتمع الدويل للدول األطراف 
 .دية أو جتارية أو تقنيةسواء أكانت تبعية اقتصا. يف النظام الدويل) املتخلفة

 
كما عكفت الدراسة على تأسيس حق الدول املتخلفة يف التنمية وبالتايل التخلص من 

فهو ثابت يف ميثاق األمم . التخلف، بوصفه حق تكفله الصكوك الدولية جلميع األمم على السواء
قوق وواجبات الدول ، ويف ميثاق ح1986املتحدة، ويف إعالن األمم املتحدة اخلاص بالتنمية لعام 

. ، ويف العديد من القرارات الدولية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة1974االقتصادية لعام 
وبالتايل فان املطالبة بتخليص الدول املتخلفة من وضعية التخلف وإحالل التنمية بوصفها حق أساسي 

  .من حقوق اإلنسان غري القابلة للتصرف، جتد أساساً هلا
 

وعليه ميكن حتميل الدول املتقدمة املسئولية عن ختلف التنيمة االقتصادية على أساس العمل 
الدويل غري املشروع، وعلى أساس تفويت فرص التنمية على الدول املتخلفة واإلثراء  دون وجه حق 

رار وال يعين ذلك تربئة الدول املتخلفة من حتمل جانب من املسئولية كذلك عن استم. على حساا
فتفشي ظاهرة الفساد، والرتاعات العرقية وعدم احترام حقوق اإلنسان، . وضعية التخلف وتعميقها

وغياب املؤسسات، وتوجيه املقدرات حنو التسليح والعسكرة، فضالً عن السياسات االقتصادية 
ب يف العشوائية واخلاطئة، هي أمور يف مجلتها متثل عوامل تعمق ظاهرة التخلف وإن مل تكن السب

  .وجودها
 

وتبني من الدراسة أن اتمع الدويل مل يهمل هذه الوضعية، بل كانت حمل اهتمامه بدافع 
غري أن تفحص هذه احللول اليت أوجدها اتمع الدويل . احتواء مطالب الدول املتخلفة وضغوطها

ن مسلكيات برامج فعلى صعيد معاجلة إشكالية املديونية تبني أ. يفيد بأن مدى جناعتها مشكوك فيه
التصحيح االقتصادي وبرامج اعادة اجلدولة، اليت تطلب من الدولة املدينة، هي عمليا تفاقم من 

ورغم املبادرات . املديونية وتثقل محلها بدال من أن ختففه، بل وتترك آثاراً اقتصادية واجتماعية بالغة
أما فيما . يون لتخفيف ثقل الديوناليت أطلقت للتخفيف من عبء املديونية إال أا بقيت جمرد د

خيص مبادرات الغاء الديون فبدا واضحاً أا جمرد إلغاء ألصول الديون مما يبقي هم املديونية املتفاقمة 
  . قائماً

 
واتضح من مراقبة اآلليات واحللول اليت وضعها اتمع الدويل، ملعاجلة إشكالية التخلف 

فاالستثمارات الدولية . الة واإلنصاف يف البيئة االقتصادية الدوليةوإصالح أضراراها، أا مل حتقق العد
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حنو الدول املتخلفة رسخت من تبعيتها للدول املتقدمة، وأسهمت يف عوملة الفقر فيها، وزادت من 
 . مديونيتها، بل أن غالبية هذه االستثمارات بقيت يف إطار الدول املتقدمة ذاا

  
دولية للدول املتخلفة فهي تبقي على تبعية هذه الدول، رغم أن أما املساعدات االقتصادية ال

وال يفوتنا الذكر هنا أن . دميومتها بيد الدول مقدمتها، رغم أن املشروطية ملنحها قد تفقدها إجيابياا
توجه الشمال الغين فيما خيص املعونات اخلارجية أصبح حنو استبداهلا باالستثمارات مما يعين 

  .ئرة املعونة إىل دائرة التجارةاالنسحاب من دا
  

وعلى صعيد التجارة الدولية، فرغم وعود العامل ببيئة جتارية حمررة، أال أن واقع احلال أن 
حترير التجارة وعوملة األسواق جاءت على حساب التنمية يف الدول املتخلفة، فضالً عن أن املنظمة 

. ها يف حتقيق األهداف املأمولة منها للجميعالعاملية للتجارة تعاين من معوقات قد حتد من فعاليت
وبالنسبة للدول املتخلفة، فيبدو أن إنضمامها جربا ال إختيار، عالوة على أن افتقاد املنظمة 
للدميوقراطية يف قراراا وأزمة إدارا تنعكس على الدول املتخلفة اليت تشكل احللقة األضعف يف 

  .املنظومة التجارية الدولية
  

ت هذه الدراسة اختيار منوذج من الشراكات اليت متت بني الدول املتقدمة والدول وقد حاول
املتخلفة بغية القاء الضوء على فكرة الشراكة كوسيلة إصالح الضرر والتخفيف من حدة التخلف يف 

بوصفها ) نيباد(فقد مت اختيار الشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا املعروفة بالـ . دول اجلنوب الفقري
ورغم حداثتها، إال أن جديتها رهينة بااللتزام بالوعود . حدث مناذج الشراكة بني اجلنوب والشمالأ

  .اليت قطعها القادة اإلفارقة عند إطالقها
  

  :ويف اية هذه الدراسة جتدر اإلشارة إىل أن
  

ضعية الدول رغم عدم تبلور املسئولية اجلنائية االقتصادية يف القانون اجلنائي الدويل، إال أن و  *
املتخلفة وما تعانيه شعوا من انتهاك حلقوقها االقتصادية واالجتماعية، تثري إشكالية ضرورة وجود 

سواء تعلق األمر مبسئولية الدول املتقدمة عن تفاقم . هذا النوع من املسئولية واالعتراف ا دوليا
تعلق األمر بالسياسات االقتصادية اليت أضرار التخلف، أم مبسئولية الدول املتخلفة ذاا خاصة عندما ي

  . تؤدي إىل خسائر فادحة وبظاهرة الفساد
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من هنا فوجود حمكمة جنائية اقتصادية دولية هو ضرورة ملحة لوقف عملية التخلف 
فضال عن أن وقف عملية استرتاف التنمية . وحماسبة املتسببني، لفسح اال لصفحة جديدة من التنمية

تخلفة يقطع الطريق على الدول املتقدمة لإلدعاء دوماً بأن أسباب ختلف الدول من جهة الدول امل
  . املتخلفة من ذاا

  
البد من إصالح مؤسسات اتمع الدويل، فعلي صعيد األمم املتحدة البد من دور اكثر   *

يف املسائل اليت فالوضع احلايل يفيد أا يف اال االقتصادي بعيدة وغري مسموح هلا أن تتدخل . فعالية
حتكم العالقات االقتصادية الدولية، وخاصة اليت تكرس الفروقات بني الدول الغنية والدول الفقرية، 
كمسائل املبادالت الدولية وتدفق االستثمارات وأسعار الصرف واإلشراف فعلياً على حلول ملشاكل 

  .املديونية
  

هذه امليادين، كصندوق النقد الدويل وعلى صعيد املنظمات الدولية اليت استفردت مبعاجلة 
. والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية، فهي مؤسسات تابعة ومهيمن عليها من قبل الدول الغنية

وصحيحاً أن املقدرة على التغيري أو إحداث اإلصالحات اجلذرية قد ال يكون باألمر السهل، إال أن 
 77عندما دعت باسم جتمع الـ ( دم االحنياز، استذكار جهود اجلزائر خالل رئاستها ملؤمتر ع

 1974وحركة عدم االحنياز، إىل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف ربيع عام 
وافقت فيها على إعالن يتعلق باقمة نظام اقتصادي دويل جديد، وما تبع ذلك من تبين مليثاق حقوق 

قد جيعل من إمكانية تكثيف اجلهود للتخفيف من شروط ، )1974وواجبات الدول االقتصادية عام 
  .هذه املؤسسات الدولية أمراً ممكنا

  
  وختاماً آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  96  الل بااللتزام بتحقيق التنمية املسئولية الدولية على أساس اإلخ   الثاينلفرعا
  96  التنمية حق تكرسه املواثيق واالعالنات الدولية جلميع األمم على السواء  :     أوال
  97  جدور احلق يف التنمية واردة يف مواثيق دولية  :ثانياً
  100  احلق يف التنمية تكفله االعالنات الدولية  :الثاًث

  106   حق غري قابل للتصرفالتنمية االقتصادية  لثالفرع الثا
  106  التنمية حق من حقوق اإلنسان  :أوالً
  109  يتحمل مجيع البشر املسئولية عن التنمية فردياً ومجاعياً  :ثانياً

  112  تكييف مسئولية الدول عن ختلف التنمية االقتصادية والتعويض عنها   الثاينطلبامل
  112  التخلف االقتصادي عن لدول املتقدمةل  الرئيسيةسئوليةامل   األولفرعال

  113  مسئولية الدول املتقدمة عن ختلف التنمية االقتصادية تقصريية  :      أوال
  115  إمكانية مساءلة الدول عن ختلف التنمية االقتصادية جنائياً  :      ثانيا

  120  ملسؤولية املشتركة للدول املتخلفة عن التخلف االقتصاديا   الثاينفرعال
  120  اسهامات الدول املتخلفة يف تعميق حالة التخلف االقتصادي  :أوال     

  126  مسؤولية الدول املتخلفة قائمة على االخالل بااللزام بتحقيق التنمية  :     ثانيا 
  127  التعويض عن أضرار ختلف التنمية االقتصادية يف الدول املتخلفة  بحث الثاينامل
  128  اعه يف القانون الدويلاملقصود بالتعويض وأنو   األولطلبامل

  128  املقصود بالتعويض يف القانون الدويل  الفرع األول
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  130  أنواع التعويض وصوره يف القانون الدويل  الفرع الثاين
  133  وجوب التعويض عن ختلف التنمية االقتصادية   الثاينملطلبا

  134  اهليئات املمكن املطالبة بالتعويض أمامها  ألولالفرع ا
  135  القضاء الدويل  :أوالً
  136  القضاء الوطين  :ثانياً
  137  أمام جلنة تصفية االستعمار  :ثالثاً
  137  التعويضات املمكن املطالبة ا وإمكانية جدواها  ثاينالفرع ال
  138  التعويض يستهدف إصالح الضرر وليس العقاب  :أوالً
  139   املباشرةالتعويض للدول املتخلفة عن األضرار املباشرة وغري  :ثانياً
  140  مراعاة مسامهة الدول املتخلفة يف الفعل غري املشروع لدى إحتساب التعويض  :ثالثاً
  140  التعويض املتصور منحه للدول املتخلفة عن أضرار التخلف  :رابعاً
  141  العمل الدويل يكاد خيلو من حاالت تعويض عن اضرار ختلف التنمية االقتصادية  :خامساً

 143 اجلهود الدولية ألصالح األضرار النامجة عن التخلف االقتصادي اينالباب الث

 145  اآلليات اليت تديرها املؤسسات الدولية إلصالح ضرر املديونية حمدودية الفصل األول
 149 إعادة جدولة الديون اخلارجية ال تصلح ضررها بل تفاقمها املبحث األول
 149 يون اخلارجية قائمة على املشروطية عملية إعادة جدولة الد املطلب األول
 149 إعادة اجلدولة دف إىل إعطاء نفس جديد ملالية الدولة املدينة الفرع األول
 150 اعادة اجلدولة حتقق فوائد اقتصادية للدائن واملدين :       أوال
 152 امناط اعادة اجلدولة :       ثانيا
 154 قتصادي من أجل إعادة جدولة الديون اخلارجيةاشتراط برنامج إصالح ا الفرع الثاين
 157 إعادة اجلدولة تؤثر على التمتع الكامل باحلق يف التنمية املطلب الثاين
 157 سياسات تطبيق إعادة اجلدولة ترتب آثارا اقتصادية واجتماعية بالغة الفرع األول
 157 آثار غري حممودة إلعادة اجلدولة :      اوالً

 162 املشروطية تضعف فعالية اعادة اجلدولة يف احلد من أزمة املديونية :ثانياً       
 163 إعادة اجلدولة مل حتقق حال فعاال ومنصفا ودائما ملشكلة املديونية  الفرع الثاين
 165 ختفيف أو إلغاء الديون اخلارجية آلية حمدود اجلدوى املبحث الثاين
 166 ألكثر فقراً يف العاملختفيف ديون الدول ا املطلب األول
 167 مبادرة لتخفيف مديونية الدول الفقرية غري احملتملة  الفرع األول
 167 مبادرة ختفيف املديونية تتم على مراحل تستلزم وقتاً :      أوالً
 172 الدول الفقرية املستفيدة من مبادرة ختفيف الديون :      ثانياً
 173 للمبادرة وكيفية استعماهلا) املرصودة(ة املبالغ املخصص :      ثالثاً
 174 الدائنون املعنيون باملبادرة :      رابعاً
 175 املبادرة جمرد ديون لتخفيف ثقل فوائد الديون الفرع الثاين
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 179 الغاء الديون اخلارجية للدول املتخلفة بني احلقيقة والوهم املطلب الثاين
 181 باستثمارات دف إصالح ضررهااستبدال الديون  املطلب الثالث
 182 استبدال الديون بأصول الفرع األول
 183 استبدال الديون بالتنمية الفرع الثاين
 184 اخفاق اتمع الدويل يف حتقيق بيئة اقتصادية عادلة الفصل الثاين
 185 استثمارات بدالً من املساعدات للدول املتخلفة املبحث األول
 185 االستثمارات األجنبية عامل تبعية ال تنمية املطلب األول
 188 االستثمارات األجنبية تنمي التجارة وتقوي املنافسة الفرع األول
 188 طبيعة املستثمرين األجانب وااالت اليت يسعون هلا :أوال
 190 دوافع تصدير املستثمرين األجانب إلستثمارام للخارج :ثانياً
 191 لفة متعطشة جلذب االستثمارات األجنبيةالدول املتخ :ثالثاً
 192 االستثمارات األجنبية اخلاصة تعمق التبعية وتعومل الفقر الفرع الثاين
 193 غالبية االستثمار األجنيب املباشر يتم يف العامل املتقدم :أوال
 195 االستثمارات األجنبية تقوض القطاع العام :ثانياً
 195 نبية تعمق الفقر وتعومل االستغاللاالستثمارات األج :ثالثاً
 196 االستثمارات األجنبية تكرس مديونية الدول املتخلفة :رابعاً
 197 االستثمارات األجنبية تسهم يف إحداث تقسم دويل جديد للعمل :خامساً
 198 االستثمارات األجنبية دد السيادة الوطنية :سادساً
 200 ية ال تصلح الضرر تأيت مقيدة وتظل مشروطةاملساعدات االقتصاد املطلب الثاين
 201 املساعدات االقتصادية الدولية وسيلة جوهرية للتخلص من التخلف الفرع األول
 201 املساعدات االقتصادية تدفق لراس املال من العامل املتقدم إىل العامل املتخلف :أوال
 205 ول املتقدمة جتاه الدول املتخلفةاملساعدات االقتصادية الدولية التزام من الد :ثانياً
 206 املساعدات االقتصادية الدولية تبقي على تبعية الدول املتخلفة الفرع الثاين
 207 املشروطية السياسية تقيد املساعدات االقتصادية  :أوال
 213 وجهة ودميومتها مهددة ماملساعدات االقتصادية :ثانياً
 218 ستثمارات ينقلها من صعيد املعونة إىل التجارة استبدال املساعدات باال :ثالثا

 219 جتارة غري مقيدة وشراكة عاملية من أجل الدول املتخلفة املبحث الثاين
 220 حصاد العوملة و حترير التجارة على حساب تنمية الدول املتخلفة املطلب األول
 222  يف االقتصاد العامليالدول املتخلفة تعيش حالة من الوضع غري املتكافئ الفرع األول
 224 املنظمة العاملية للتجارة در التنمية مقابل املصاحل التجارية :أوال
 225  بالنسبة للدول املتخلفةفعالةالتخفيضات اجلمركية واملعاملة التفضيلية غري  :ثانياً
 226 الدول املتخلفة تعيش حالة من التبعية الغذائية :ثالثاَ
 227 خلدمات يرتب آثاراً غري حممودةحترير ا :رابعاً
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 228 عوملة األسواق املالية ذات آثار خطرية على الدول املتخلفة :خامساً
 229 ختفيض القيود التعريفية غري التعريفية جمرد وعود  :سادساً
 229 املدد املمنوحة لإلستعداد ملواجهة نتائج أوروغوي غري كافية :سابعاً

 230  منظمة التجارة العاملية حيد من فعاليتها سري عمل الفرع الثاين 
 230  وتعاين من أزمة يف إداراااملنظمة غري دميوقراطية يف قرارا :أوال
 232 االنضمام إىل املنظمة جرب ال إختيار :ثانياً

 233 شراكة مع الدول املتخلفة منط جديد للتنمية املطلب الثاين
 234 )نيباد(نمية افريقيا الشراكة اجلديدة لت الفرع األول
 234 أهداف الشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا :أوال
 235 مبادرات من أجل حتقيق التنمية املستدامة :ثانياً
 239 الشراكة العاملية اجلديدة :ثالثاً
 241 شراكة أم صدقة) نيباد( الفرع الثاين

 243  اخلامتة
 248  املالحق

 261  قائمة املراجع
 277  رستالفه

 
  


