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 مة السياسية في دول الناميةاألنظ

تؤلف الدول النامية الجزء االكبر من عدد الدول في العالم وهي تشكل اكثر من     

وفيها القسط االعظم من ظواهر التخلف على شتى الصعد ,نصف سكان العالم

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية واآلدلوجية والعلمية والتكنولوجية وغيرها

 م الدول الناميةمفهو: أوال

ومصطلح " دول العالم الثالث"هو مرادف لمصطلح " الدول النامية"مصطلح     

وهذه المصطلحات جميعها تلطيف ,"االقل تطورا"أو " الدول ناقصة التطور"

 .الحرب العالمية الثانيةالذي كان سائدا حتى "  الدول المتخلفة"لمصطلح 

فثمة بضعة (الفقر)في معناها من كلمة  وبالرغم من أن هذه المصطلحات قريبة    

وال سيما التي تملك كميات ضخمة من النفط وعدد ,دول من الدول ناقصة التطور

وهكذا يمكن القول بأنها ,أي غنية جدا من حيث معدل دخل الفرد فيها,سكانها قليل

حيثما كان مستوى المؤسسات والمهارات والمعارف ,ناقصة التطور أو اقل تطورا

 .بة وصحة السكان أوطأ جدا مما لدى األقطار األقدم في ثرواتهاالمكتس

ثم استخدمه ,0591وقد استخدم مصطلح العالم الثالث الول مرة في فرنسا عام     

الكتاب االمريكيين قاصدين به الدول التي ال تعد من العالم الرأسمالي المتطور أو 

فالعالم الثالث يسبقه عالمان ,كذلك نفسهاهي أو التي ال تعد ,العالم االشتراكي المتطو

ويتشارك العديد من دول العالم الثالث في .االول الرأسمالي والثاني االشتراكي

 .وفي معاناة آثارها حاضرا  ,الخضوع للهيمنة الكولنيالية سابقا

توابع الرأسمالية و,وقيل ان دول العالم الثالث هي اما اشتراكية وأما رأسمالية    

هذا من الناحية .وهي جزء من الرأسمالية العالمية,العالم الرأسمالي يستغلها كلها

  .االقتصادية أما من الناحية السياسية فهذه الدول منحازة اما الى العالم االول او للثاني

 مشكالت العالم الثالث: ثانيا

 االجتماعية-مشكالت العالم الثالث االقتصادية-1

اجتماعي حقيقي -بأي تطور اقتصادي (الستعماريةا)الكولنياليةتسمح الهيمنة لم     

وال بقيام مؤسسات سياسية فعالة فيها أو بنشوء ثقافات ,في البلدان التي توجد فيها

فقد كان هم تلك الهيمنة ابقاء البلدان مصدرا للمواد الخام ,وطنية مستقلة لسكانها

دية اساسها وبذلك حالت دون قيام قاعدة اقتصا,وسوقا لتصريف سلعها الصناعية

 .صناعة متطورة تسهم اسهاما رئيسيا في قيام استقالل اقتصادي واكتفاء ذاتي
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وكانت مجتمعات هذه البلدان زراعية أصال تعتمد زراعتها على وسائل وأساليب     

وبالرغم من ان الدول المهيمنة كانت تسد الكثير من حاجاتها االستهالكية ,متخلفة

 .ابقت على تخلف الزراعة بشكل عام,بلدان الزراعية نتجات هذه الوالصناعية من م

-التخلف االقتصاديوبعد نيل االستقالل ورثت الدول النامية تركات هائلة من     

 :اآلتي المشكالتبفالتخلف االقتصادي تجسد ,االجتماعي 

 .تدني انتاج السلع الصناعية - أ

 .عجز الزراعة عن سد حاجات السكان من المواد الغذائية - ب

 .نمو هذه البلدان تقيدا شديدا بسبب المديونية العامة المستمرة لها تقييد - ت

 .لم تحسن االستثمارات االجنبية ظروف الحياة في هذه الدول - ث

 :ولقد نشأت عن هذه المشكالت االقتصادية مشكالت اجتماعية كثيرة في مقدمتها    

 .انخفاض مستوى دخل الفرد - أ

 .انتشار البطالة - ب

 .النزوح من االرياف - ت

 .خفاض المستويات التعليمية والثقافيةان - ث

 .تضخم مشكالت السكن والنقل - ج

 شحة المواد الغذائية - ح

الكوارث -4,التفجر السكاني-0:د من وطأة هذه المشكالت عدة عوامل أهمهاوزا    

عدم وجود سواحل -3,كالجفاف والتصحر والتلوث البيئي والفيضانات,الطبيعية

التي تهدد االستقرار "طلقمالفقر ال"ت حالة من وبهذا كله خلق. لبعض الدول النامية

  .االجتماعي والسياسي معا

 مشكالت العالم الثالث السياسية-2

 اآليدلوجية-أ    

االجتماعية -قاعدته االقتصادية لمجتمع الكامل التكوين من حيثلقد كان لغياب ا    

 وذلك,مجتمع الناميثر كبير في غياب اآليدلوجية الخاصة بالأ,وعالقاته المنبثقة عنها

بينما .محددة المعالم اجتماعية-أن اآليدلوجية بناء فوقي يقوم على قاعدة اقتصادية

في كثيرا من مة المالمح هشة ومفتتة وعديفي المجتمعات النامية القاعدة كانت هذه 

 بدأتلذلك ,ثل هذه المجتمعاتكان من الصعب ظهور آيديولوجيات في ماألحيان و

ومن هنا بدأت ,واختيارها منهجا للعمل لبحث عن آيديولوجياتالدول النامية ا
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ختيار الطريق المالئم للتطور ال" التجربة والخطأ"أو ممارسة اسلوب " التجريبية"

 . بعد تجربة اكثر من طريق واحد

  النظام السياسي-ب

 الدولة-1

 المعني لم تظهر الدولة في اقطار العالم الثالث إال بعد استقالل القطر  :تكوينها

من "منحة"وسواء جاء هذا االستقالل بشكل ,رسميا عن الدولة المهيمنة عليه

سواء كان استقالال حقيقيا ,هذه الدول أو بعد انتهاء فترة االنتداب أو الوصاية

فقد اضطرت الدول المهيمنة الى الموافقة عليه اضطرارا  وليس ,أو شكليا

 :ومن اسباب اضطرارها على ذلك,"طوعيا

 قوة الحركات الوطنية االستقاللية -أ

 .عجز الدول المهيمنة عن ادارة االقطار المعنية على نحو مباشر-ب

 . 0591بعد اعالن االمم المتحدة عام ,تزايد قوة الرأي العام العالمي-ج

 بشكل عام على المستويين الخارجي  ان الدولة النامية ضعيفة :دور الدولة

 متالكها اجهزة قمعية لكبيرة في الظاهر اي اوالداخلي بالرغم من قوتها ا

فهذه التبعية .ومصدر ضعفها األول تبعيتها االقتصادية,وجيوشا ضخمة احيانا

ولعل اهم ادوار .تؤدي الى تبعيات سياسية وعلمية تكنولوجية وثقافة عامة

هذا ف,االجتماعي-الدولة واخطرها دورها في مواجهة التخلف االقتصادي

وان تنظم ,أن تضمن معدالت عالية من التقدم االجتماعي يرتب على الدولة

 ,يعابذلك يتطور قطاع الدولة تطورا سرو,االنتاج وفقا للعلوم والتكنولوجيا

كذلك في اقامة مختلف الهيئات ,وتزداد اهمية دوره في االقتصاد الوطني

هذا  إال أن دور الدولة.المسؤولة عن التنمية السياسية واآليديولوجية والثقافية

 .تكبحه عدة عوامل ذاتية وموضوعية

 نظام الحكم-2

بنظام الحكم الم الثالث أخذت أغلب هذه الدول باستثناء عدد قليل جدا من دول الع    

 .هذا النظام في اطار دستوري مدون الجمهوري بنوعيه البرلماني والرئاسي وقد ثبت

حياة الدستورية بمعناها المجتمعات النامية محرومة من ممارسة الضلت : الدستور-أ

اي تنظيم الحياة العامة وفق قواعد عليا يتم بموجبها توزيع السلطة وتحديد ,لحقيقيا

فقد كان ,كل ذلك بسبب االنظمة الكولونية الحاكمة,المسؤوليات وضمان الحقوق

أي وجود استقالل  ود الدولةجوجود الحياة الدستورية أو الدستور ذاته مرتبط بو
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فالدستور يمثل ,لذلك جاءت المطالبة باالستقالل مرتبطة بوضع دستور,تجسده الدولة

 .في كثير من االحيان وثيقة االستقالل أي وثيقة انشاء الدولة

يمكن القول أن حرمان العالم الثالث من ممارسة الحياة السياسية كان جزءا   لذلك    

فالبد ,نة االجنبيةاالجتماعي في ظل الهيم-من حرمانها من فرض التقدم االقتصادي

االجتماعية مع التنمية السياسية وفي مقدمتها الحياة -أن تترافق التنمية االقتصادية

 .السياسيةالتي هي صلب الحياة  , الدستورية

ومن المالحظ ان جميع دساتير دول العالم الثالث وبخاصة ما وضع منها بعد     

من المبادئ واالتجاهات تتشارك في النص على عدد الحرب العالمية الثانية 

كما تتشارك في النص على عدد من المبادئ ,االجتماعية المتشابهة-االقتصادية

كالمبادئ المتعلقة بأعلوية الدستور وسيادة ,بعضها القديمة المعروفةالدستورية 

والبعض االخر جديد كالمبادئ المتعلقة باحترام حقوق ,البرلمان واستقالل القضاء

 .وبالسلم والتعاون الدوليين,القانون الدوليعلوية وباالنسان 

وفي الوقت نفسه تتشارك معظم دساتير دول العالم الثالث في عدد من السمات     

وقد ادت هذه السمات والظروف معا الى ,والظروف التي تطبق فيها الخاصة بها

 :ومن تلك السمات,اضعاف الدساتير نفسها

 .أصاليها فكرة الدستور التي تقوم عل بالعلويةانها ال تتمتع  .1

فهنالك وسائل خارج الدستور وصالحيات ,انها لم تتمتع باالستقاللية الذاتية .2

 .وقد ينص عليها الدستور نفسه,تعمل للتأثير في نصوص الدستور

 .كحاالت الغاء الدستور وستبداله,كثرة التغييرات الطارئة عليها كال  أو جزءا   .3

احتوائها على حقوقا من رغم بالف,ادا إليهاانها دساتير ال يمكن التقاضي استن .4

إال أنها ال تنص أحيانا على حق ,بل لوائح حقوق متكاملة,واسعة للمواطنين

وبذلك ال يعوض ,الطعن في القوانين التي تتعارض وهذه الحقوق نصا وروحا

ون عما يصيبهم من ضرر جراء انتهاك حقوقهم التي ينص عليها المواطن

حق المواطنين في اللجوء الى القضاء لتنفيذ الحقوق كما ال تضمن ,الدستور

 .تصبح الحقوق الدستورية مجرد حبر على ورقف,التي نصت هي نفسها عليها

النظام في العالم الثالث منها موجهة وجهة عدة انتقادات الى هذا : النظام البرلماني-ب

 .الى النظام نفسه والثانية موجهة الى تطبيقاته

انها تواجه ثالث مهمات اساسية هي ,ت معظم الدول النامية وجد :النظام الرئاسي-ج

واالستقرار , تماعيةاالج-والتنمية االقتصادية,الحفاظ على الوحدة الوطنية واستكمالها

 .يتحقق بالنظام الرئاسيالذي ,السياسي


