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  خصائص الدول األقل نمواً

خلفـة تكشـف عـن وجـود بعـض      اقتصاديات الدول النامية أو المتإن دراسة التنمية االقتصادية و

ول النامية رغم تعدد هذه الـدول  العوامل المشتركة لظاهرة التخلف التي تعاني منها الدالخصائص و

خصائص التخلف االقتصادي، إال  و قد اختلف االقتصاديون في تحديد صفات و. اختالفها فيما بينهاو

ويقسم . أن هناك اشتراك في عدد من الخصائص الرئيسية التي تميز البالد النامية عن البالد المتقدمة

خصـائص  غير اقتصادية كما يقسمها البعض إلى إلى اقتصادية وبعض االقتصاديين هذه الخصائص 

  .لفخصائص تمثل أعراضا عامة للتختمثل عوائق أساسية للنمو و

النتيجة، فانخفاض بة بل استحالة الفصل بين السبب وتثير خصائص التخلف االقتصادي مشكلة صعوو

مستوى التعليم أو مستوى الصحة العامة مثال تعتبر كل منهما ظاهرة من ظواهر التخلف، كما أنهـا  

الدائرية للعالقات لذا يعمد  البعض إلى إبراز الطبيعة . تعتبر عائقا من عوائق التنمية في الوقت نفسه

ن مسة للعديد من الحلقات المفرغة، والتي تظهر بين خصائص الدول النامية، بما يوقع هذه الدول فري

  .التي سنتناولها فيما بعدأبرزها الحلقة المفرغة للفقر و

.. ي بكل مظاهر الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسيةتتعلق خصائص التخلف االقتصاد

ليس من الضروري أن تتوافر كل هذه المؤشرات في دولة معينة حتى تتصف بالتخلف بل يرها، ووغ

على الرغم من صعوبة و. فة التخلف االقتصادييكفي أن تتوافر بعضها بالشكل الذي يضفي عليها ص

خصائص عامة تنطبق  ثمانيتعميم جميع الخصائص على كافة الدول النامية، إال أنه يمكن تشخيص 

  -:نتناولها فيما يليإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، معظم تلك البالد و على

  

  

  

  

  



خصائص الدول األقل منواً: التنمية والتخطيط االقتصادي  اجلزء الثاين

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبلة عبد احلميد خباري. د

  خصائص الدول النامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعيشةانخفاض مستويات الدخل و -أوال

من ثـم  ناتج، والعوب الدول النامية بحالة الفقر وتردي مستويات الدخل وتتأثر مستويات المعيشة لش

لفقر ينقسم العالم إلى قسمين غير متعـادلين يضـم   فاصل لاستخدام خط الصحة، فبمستويات التعليم و

يضم ، و)فوق خط الفقر(للكرة األرضية األول خمس سكان العالم تقريبا يعيشون في النصف الشمالي 

الذين يعيشون في النصف الجنوبي من الكرة األرضية أي تحـت  قسم الثاني أربعة أخماس السكان وال

مات مستويات الخدتنخفض مستويات الدخل الحقيقية وتنخفض اإلنتاجية و ألخيروفي ذلك ا. خط الفقر

  .الصحية، أو بمعنى أخر انخفاض مستويات المعيشة بشكل عامالمختلفة وخاصة التعليمية و

ولبيان خطورة الوضع يجدر بنا أن نشير إلى أن سكان 

% ٨٢الذين يشكلون و) نسمة مليار ٥,٦(الدول النامية 

 مليـار  ٦,٧٩البالغ عددهم حوالي ( لعالممن سـكان ا

علـى   ٢٠٠٨ يحصلون وفق إحصائيات عـام  )نسمة

إنخفاض مستوى 
 الدخل والمعيشة

زيادة السكان

اإلنتاجيةإنخفاض 

االعتماد على 
 اإلنتاج األولي

تفشي البطالة 
قنعةالهيكلية والم

التبعية االقتصادية

انكشاف العالقات 
االقتصادية الدولية

محدودية المشاركة 
الجماهيرية في اتخاذ القرارات

 ارتفاع نسبة األمية

 انخفاض الدخل الفردي

 سوء توزيع الدخل

 الفقر المطلق

 سوء التغذية
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مليار دوالر، هـذا فـي حـين     ٦٠٩١٧والمقدر بحوالي العالمي من الدخل أو الناتج القومي % ٢١

.  من إجمـالي اإلنتـاج العـالمي   % ٧٦على  % ١٨الدول المتقدمة ونسبتهم أقل من يحصل سكان 

  -:العوامل مثلعيشة انعكاسا لعدد من المؤشرات والمنخفضة للمتمثل المستويات و

   :انخفاض الدخل الفردي - ١

لقيـاس مسـتوى رفاهيـة ومعيشـة      هاماً صادياًاقت اتخذ االقتصاديون معدل الدخل الفردي مؤشراً

ويثور الجدل حول الحد الفاصل مـن الـدخل     .الفقيرةللتفرقة بين الدول الغنية و ياراًمعالشعوب، و

ي يميز التقدم عن التخلف، ليتفق االقتصاديون بأنه يتمثل في ذلك المستوى مـن الـدخل الـذي    الذ

ـ   (يضمن للفرد الحد األدنى من ضروريات الحياة  هـذا  ).   Subsistence Level افحـد الكف

فـي الـدول الناميـة    )  عدد السكان÷ الدخل القومي ( = ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي و

ة لتوضيح هذه الظاهرة نقول بأن متوسط دخل الفرد في أغنى دولله في الدول المتقدمة، ورنة بمثيمقا

ط الـدخل  ـضعفا لمتوس ٣٠٧يبلغ أكثر من ) دوالر سنوياً  ٨٢,٤٤١: لوكسنبرغ(العالم  متقدمة في

تنطبق هذه المقارنة علـى الـدول العربيـة    و).  دوالر ٢٦٨: زيمباوبوي(ة ـالفردي في أفقر دول

حـوالي  يقدر بوالذي  )أغنى دولة في العالم(سط دخل الفرد في قطر ة فيما بينها، لنجد أن متوالنامي

 .  ضعفا له في اليمن ٣٦و ضعفا لمثيله في السودان ٣٩من  أكثردوالر  ٨٦٠٠٨

م الغني عن العـالم  التي تفصل شعوب العال  Underdevelopment Gap"فجوة التخلف"و تزداد 

دخل الفردي بين الـدول  ع مرور الزمن، حيث تزداد الهوة الفارقة بين معدل الم حدةًالفقير سوءاً و

 ١/٣٠من الدول النامية تعادل % ٢٠الدول النامية اتساعا، فبعد أن كانت حصة دخل أفقر المتقدمة و

 ١/٩٠ حوالي ، أصبحت هذه الحصة تعادل١٩٦٠من الدول المتقدمة في عام % ٢٠من دخل أغنى 

    .في الوقت الحالي

    :سوء توزيع الدخل القومي -٢

خطورة تلـك  الفقيرة ظاهرة خطيرة، تفوقها توزيع الدخل بين الدول الغنية و إن ظاهرة التفاوت في

عدم العدالة في توزيع الدخل واحدة، حيث تزداد  حدة التفاوت وفقراء الدولة الالموجودة بين أغنياء و

، غواتيمـاال فنـزويال،   ففي دول نامية كالبرازيل، .تقدمةالقومي في الدول النامية عنها في دول الم

دول الخليج  تظهر عدم العدالة في توزيع الدخل بصورة أكبر بكثير مما هي عليـه  جنوب أفريقيا و

تشيلي، هذا في حين تنخفض هذه الظاهرة بدرجة كبيرة فـي  ل نامية أخرى كالهند وماليزيا وفي دو

ن الدول المتقدمة، وإن كانت تظهر في دول متقدمة أخـرى  م غيرهاابان،السويد، كندا، سويسرا والي
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من السكان % ٢٠كالواليات المتحدة ولكن بدرجة أقل حدة، حيث تصل نسبة ما يحصل عليه أغنى 

تقدم إحصـائيات البنـك   و. فقط% ٥,٢يصل إلى % ٢٠في حين ما يحصل عليه أفقر % ٤٦,٤إلى 

% ٢٠دول التالي توزيع نسبة الدخل بين أغنى الدولي صورة واضحة لهذا التفاوت، حيث يظهر الج

 .من سكان بعض الدول النامية% ٢٠و أفقر 

 الدولة سيراليون باراغوي البرازيل النيجر مالي

 %٢٠ فقرأ ١,١ ١,٩ ٢,٢ ٢,٦ ٤,٦

 %٢٠ غنىأ ٦٣,٤ ٦٠,٧ ٦٤,٤ ٥٣,٣ ٥٦,٢

بين السكان، لعل أبرزها  الدخل طرق كمية لقياس درجة عدالة توزيعيستخدم االقتصاديون أساليب وو

  .معامل جينيمنحنى لورينز، و: عاأكثرها شيوو

  :  Lorenz Curveمنحنى لورينز - أ

يمثل منحنى لورينز العالقة الفعلية بين كل من نسبة السكان و نسبة الدخل التي يحصل عليها خالل 

يح بتوض  Conrad Lorenz"كونراد لورينز"قام عالم اإلحصاء األمريكي  ١٩٠٥ففي  . سنة معينة

    .حصصهم النسبية من الدخل القوميالعالقة بين مجموعات السكان و

منحنى لورينز عبارة عن شكل مربع ترصد على محوره األفقي فئات مكتسبي الدخل في شكل نسب 

كما يتضـح مـن الرسـم    و. حور الرأسي نسب الدخل المكتسبمئوية متصلة، بينما يرصد على الم

لممثل لمنحنى لورينز خط يقطع المربع بادئا من نقطة األصل ليقسم المربـع  الالحق أنه في الشكل ا

، حيث أن كل نقطة عليه تمثل حالة  Line of Equalityإلى مثلثين متساويين، يعرف بخط المساواة

منتصـف  النقطة التي تقع في .  لتساوي نسبة الدخل المكتسب مع نسبة السكان مكتسبي ذلك الدخل

من السـكان يحصـلون علـى    % ٥٠مثال تعني أن ) م ( لتكن النقطة مساواة، والمربع على خط ال

  .من الدخل% ٥٠

السكان، لذا فإنه يبتعـد عـن خـط    عكس العالقة الفعلية بين الدخل وأما عن منحنى لورينز، فهو ي

مـن الـدخل،   % ٢من السكان يحصلون على % ١٠أفقر مثال تشير إلى أن ) أ ( فالنقطة . المساواة

تظهـر  و. هكذاو.. من الدخل % ٦ون على من السكان يحصل% ٢٠على أن أفقر ) ب ( دل بينما ت

  .  فقط من الدخل% ٢٠من السكان يحصلون على % ٥٠عدم عدالة توزيع الدخل في كون 
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  %نسبة الدخل المكتسب 

١٠٠  

٩٠  

   ٨٠  

                         ٧٠  

٦٠  

  ٥٠                                    م                                                          

٤٠  

٣٠  

٢٠  

١٠  

٠   

       ١٠   ٢٠   ٣٠   ٤٠   ٥٠   ٦٠   ٧٠   ٨٠   ٩٠   ١٠٠     %  نسبة السكان   

     

توزيع الدخل، والعكـس   كلما زادت حدة التفاوت فيتعد المنحنى عن خط المساواة يالحظ أنه كلما اب

على إجمالي الدخل، حيث ينطبق حينها دالة أن يحصل فرد واحد عليه فإن منتهى عدم العو. سبالعك

عـن خـط    تمامـاً  يصعد مع الرأسي جهة اليمين مبتعدرينز على المحور األفقي السفلي ومنحنى لو

لى كما في حالة العدالة التامة حين ينطبق المنحنى عر غير واقعي ال يمكن حدوثه، وهذا أم. المساواة

  .ة التامة في توزيع الدخل القوميتسم بالمساواتساواة، حيث ال يمكن وجود أي بلد خط الم

  :  Gini Coefficientمعامل جيني - ب

محصـورة بـين خـط    يقيس معامل جيني درجة التفاوت في توزيع الدخل بحساب نسبة المنطقة ال

عليه فإن و.  يقع فيه المنحنى المربع الذينصف ساحة إجمالي م إلى منحنى لورينزالمساواة التامة و

ببساطة على قياس نسبة  تهتعتمد فكرو. نظرة أخرى لمنحنى لورينز معامل جيني ال يخرج من كونه

                -:، أي أن)س ص ع(مساحة المثلث المساحة المظللة على الرسم الالحق إلى إجمالي 

  )ن ( المساحة المظللة                                                         
  ــــــــــــــــــ=  معامل جيني                                  

  المساحة الكلية للمثلث س ص ع                                                   

 منحنى لورينز

 خط المساواة التامة
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وزيع العدالة التامة في تالصحيح، ليمثل الصفر المساواة و الواحدويتراوح معامل جيني بين الصفر و

على ذلك فإنه إذا و.  عدم العدالة في ذلك التوزيع منتهىما يمثل الواحد الصحيح التفاوت والدخل بين

فهذا يعني أن الدولة تتسم بدرجة عالية  ٠,٧٥-٠,٥امل جيني يعطي قيمة تتراوح بين كان مقياس مع

) ٠,٦١(يـا الوسـطى   ، أفريق)٠,٧٤( كما هو الحال في ناميبيا مثالً من التفاوت في توزيع الدخل،

 ٠,٣٥ – ٠,٢توزيع الدخل فتتراوح بـين  من والعادلة نسبياً أما النسب المقبولة  ).٠,٦١(بوستوانا و

يوضـح الشـكل   و  ).٠,٢٦(والنرويج ) ٠,٢٥(، اليابان )٠,٢٤(، كما في الدينمارك لمعامل جيني

  .الالحق المساحة الممثلة لهذا المعامل

  %نسبة الدخل المكتسب 

١٠٠  

٩٠  

   ٨٠  

٧٠  

٦٠  

                                                                                               ٥٠  

٤٠  

٣٠  

٢٠  

١٠  

٠   

       ١٠   ٢٠   ٣٠   ٤٠   ٥٠   ٦٠   ٧٠   ٨٠   ٩٠   ١٠٠     % نسبة السكان     
 

   :الفقر المطلق -٣

فقراء الجنوب، إال أن يفصل بين أغنياء الشمال و الذي Poverty Lineأشرنا مسبقا إلى خط الفقر 

التباين في مستويات المعيشة بين الدول النامية ذاتها دعا االقتصاديين إلى أيجاد مجموعة داخل دول 

من الدول النامية  هي مجموعة تمثل فئة فقيرة جداًتسميتها بدول العالم الرابع، والعالم الثالث نفسها و

خطا  يعرف األدب االقتصادياألمر الذي جعل هذا  .لسحيق تحت خط الفقر العالميالقاع ا تعيش في

 س

س ص ع  ÷ن= امل جينيمع

ص
 ع

 ن
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المعبر عن عدد السكان الذين يعيشون تحت و  Absolute Poverty"الفقر المطلق"آخر للفقر يسمى 

  ). تحت الحد األدنى للكفاف(الحد األدنى الالزم لتوفير الحاجات األساسية 

, يع هذا الـدخل التفاوت في توزعلى كل من مستوى الدخل القومي و أي دولةتعتمد حدة الفقر في و

وفقا لتقديرات البنـك  و. ا زادت حدة التفاوت في توزيعهكلماد حدة الفقر كلما انخفض الدخل وتزدو

% ٨٠غون يبل) دوالر يومياً ١,٢٥أقل من (فإن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر  الدولي،

هذا وتشير اإلحصائيات إلى أن دول جنوب آسيا تسجل أعلى نسبة . المتقدمالنامي و من سكان العالم

، ثم بلدان أمريكا الالتينيـة  %٣٩من السكان، تليها دول جنوب أفريقيا % ٤٣للفقر في العالم لتشكل 

من %  ٥٤أما على مستوى كل دولة على حدة فتسجل بيرو أعلى نسبة فقر لتبلغ %.  ٢٣,٥بنسبة 

 .في البرازيل% ٢٤في الهند، و% ٥٢,٥لسكان، وتبلغ هذه النسبة مجموع ا

 

   :سوء التغذية -٤

وعدم حصول نسبة عالية من السكان علـى القـدر    النامية من حالة سوء التغذيةتعاني معظم الدول 

على الرغم مـن التحسـن   و .الكافي من الغذاء، وما يترتب على ذلك من تفشي لألمراض واألوبئة

إال أن معدل العمر المتوقع في الـدول الناميـة    ،الطبيةستوى الخدمات الصحية وطرأ على م الذي

سنة في الدول األكثـر   ٥٢يقدر متوسط عمر الفرد بحوالي . مقارنة بالدول المتقدمة مازال منخفضاً

. سنة في الدول المتقدمة ٧٨بلغ يسنة في الدول النامية األخرى، و ٦٥، و)نيجيرياسنة في  ٤٨( فقراً

ية األساسية والتغذية السـليمة  ود ذلك إلى حرمان معظم سكان الدول النامية من الخدمات الصحيعو

ارتفاع معـدالت  األمراض وب عليه تفشي األوبئة وحتى المياه الصالحة للشرب، األمر الذي يترتو

طفل  ١٠٠٠ل حالة وفاة لك ١١٠تسجل  في الدول النامية األكثر فقراً.  الوفيات خاصة بين األطفال

، وفـي  ١٠٠٠/حالة٤٠الدول النامية األخرى حوالي  من العمر، بينما تسجل قبل بلوغ السنة األولى

  . ٦/١٠٠٠الدول المتقدمة 

مليون شخص من سكان الدول الناميـة   ٨٠٠تشير منظمة األغذية والزراعة إلى أن هناك ما يفوق 

 مـن % ٥٠يعاني ) وأميركا الشمالية العدد الذي يفوق إجمالي سكان أوروبا(ينامون جياعاً كل ليلة 

إذا كان عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد و .من سوء التغذية) دون الخامسة(العالم ال طفأ

فإننـا نشـير إلـى أن معـدل      من البروتينات مثال هو المؤشر الدال على حسن التغذية أو عدمه،

نجـد    .غرام في الهند ٤٥غرام، مقارنة ب  ٩٨االستهالك اليومي للفرد في الواليات المتحدة يبلغ 
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مليـون   ٥٢٦مليون  ٢٦ماليين نسمة في الدول الصناعية فقط يعانون من سوء التغذية مقابل  ٨أن 

هـذا  . مليون في الصحراء الكبرى ١٨٠، و)مليون ٢٠٤في الهند وحدها (في آسيا والمحيط الهادي 

 .بلصالحة للشرإضافة إلى الحرمان حتى من المياه ا

    :ارتفاع نسبة األمية - ٥

ظري، مفتقـرة إلـى الطـابع المهنـي والعلمـي      يغلب على مناهج التعليم بالدول النامية الطابع الن

ية المناهج بهذه الصورة ال تنسجم و احتياجات التنمو. البحث والدراسة العلميةاألساليب الحديثة في و

الملموسة التي حققتها الكثيـر مـن الـدول    على الرغم من اإلنجازات و. االقتصادية في هذه البلدان

محو األميـة بـين   صة في مراحل التعليم اإلبتدائي وخامجال توفير الخدمات التعليمية، والنامية في 

في الدول % ٣٦من إجمالي سكان الدول األكثر فقرا، و % ٥٥الكبار، إال أن األمية تصل إلى نسبة 

يقدر عدد التالميذ الـذين يتركـون   هذا و . ل المتقدمةفي الدو% ١النامية األخرى، مقارنة بأقل من 

تنتشـر  و. يـذ مليـون تلم  ٣٠٠المدارس قبل إكمال مرحلتي  التعليم االبتدائي و الثانوية بأكثر من 

أكثـرهم مـن   األمية بين الكبار في السن حيث يقدر عددهم بأكثر من ألف مليون شـخص،   ةظاهر

فيعيش أكثر من  سدس سكان الكرة األرضية من األميين،وتشير اإلحصائيات إلى أن حوالي . اإلناث

ر كثافة للسكان كالصين والهند خاصة الدول األكثألميين في العالم في قارة آسيا ومن السكان ا% ٧٥

 يتبين من الجدول التالي نسبة األمية بين الكبار ممن يبلغون الخامسة عشر فأكثرهذا و.  إندونيسياو

  .لعربيةمن العمر في بعض الدول ا

  نسبة األمية في اإلناث  نسبة األمية في الذكور %نسبة األمية  الدولة
  ١٨  ٧  ١٢  األردن
  ٤٠  ١٨  ٢٤  الكويت
  ٤٤  ١٤  ٣٠  سوريا
  ٤٧  ٢٩  ٣٨  السعودية
  ٦١  ٣٦  ٥٠  مصر
  ٦٩  ٤٣  ٥٦  المغرب

  :انخفاض اإلنتاجية -ثانيا

ل النامية ينحصـر فـي مسـتوى    الدوفه من فروق بين الدول المتقدمة ولعل من أهم ما يمكن اكتشا

تتسـم الـدول الناميـة    . إنتاجية العامل، حيث يعتبر انخفاض اإلنتاجية أحد العوائق الرئيسية للتنمية

  -:ذلك للعديد من العوامل، من أهمهافيها مقارنة بالدول المتقدمة، و بانخفاض إنتاجية العالم
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  .تنظيم الكفئالتاج األخرى المكملة كرأس المال والنقص في عوامل اإلن - ١

  .غياب الحوافز االقتصادية -٢

  .االستثمارات العامة خاصة في المجاالت الصحية والتعليميةنقص المدخرات و -٣

  .الناجم عن سوء التغذية منذ الطفولةضعف النمو الجسمي والعقلي لألفراد و -٤

  .عدم الشعور باالنتماءالالمباالة وتفشي ظواهر الكسل و -٥

التي في مقـدمتها  نتاجية بإيجاد الحلول الجذرية والحقيقية النخفاض اإلكل هذا يحتم معالجة األسباب  

لية المعنويـة ورفـع الشـعور بالمسـئو    لعامل وتوفير الحوافز المادية وتحسين الظروف المحيطة با

فكمـا يقـول   . االنتماء بما يضمن تعبئة الطاقات البشرية لبذل أقصى الجهود الكفيلة بزيادة اإلنتاجو

األمـر  ". أن تقود الحصان إلى بركة ماء، إال أنك ال تستطيع أن ترغمه على الشـرب يمكن : "المثل

الذي يوضح أن سياسات التنمية بالدول النامية ال يمكن أن تنجح في تحقيق أهـدافها إال إذا أوجـدت   

  .المعنوية لتحسين مستوى اآلداءة والحوافز التشجيعية المادية واألطر المؤسسية المالئم

تاجيـة المرتفعـة   اإلنالدول الرائدة في مجال الصناعة والنامية إمعان النظر في تجارب  على الدولو

بـل  . معدالت العـالم الصـناعي   التي يرتفع فيها معدل إنتاجية الفرد لتضاهي أعلىكاليابان مثال، و

ورة و تـايوان  يجدر بهذه الدول االستفادة من التجارب الناجحة في بعض الـدول الناميـة كسـنغاف   و

  .اإلنتاجيةمعدالت أعلى للنمو و ما حققته منكوريا الجنوبية، وو

  

  :الزيادة السكانية -ثالثا

االعتبارات الدينية المختلفة، فقد أيـدت  دية وتختلف النظرة إلى الزيادة السكانية وفق الفلسفات االقتصا

نرى ابن خلدون فـي  .  نظرت لها نظرة إيجابيةلديانات السماوية زيادة السكان واالفلسفات الشرقية و

كقوة اقتصادية تعمـل  و السكاني ضمانا لألمن السياسي والعسكري للدولة، ومقدمته الفكرية مؤيدا للنم

استمر تيار الفكر .  جاء الفكر التجاري مشابها لفكر ابن خلدون، كما وعلى تحسين مستويات المعيشة

ك أمثـال آدم سـميث و ريكـاردو،    المتفائل بزيادة السكان حتى في كتابات االقتصـاديين الكالسـي  

بظهور نظرية مالتس للسكان تغيرت تلك و. ملة في تحقيق النمو االقتصاديواهتمامهم بدور القوة العا

  . زعيم للمدرسة التشاؤمية" توماس مالتس"النظرة المتفائلة إلى نظرة تشاؤمية، جعلت من 

سيتزايد  - إذا لم يضبط-إن حجم السكان : "م من الزيادة السكانية قائال١٧٩٨ًحذر مالتس في نظريته 

د إنتاج الطعـام فـي أفضـل    في حين ال يتزاي) سنة ٢٥(بمتوالية هندسية كل ربع قرن من الزمان 
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مما ال شك فيـه أن نظريـة   و". توالية حسابية في نفس الفترةاإلمكانيات إال على أساس مالظروف و

عت في وقت كان فيه البـؤس شـائعا بسـبب    التي وضنظرتها التشاؤمية المبالغ فيها ومالتس رغم 

التي ال تأخذ في االعتبار ما قد يحدث مـن تطـور   ة ولسوء التغذية لدى الفقراء، والحروب الفرنسي

الصناعي، إال أنها نظرية ال تخلو من الصـحة فهـي   م تكنولوجي في اإلنتاج الزراعي وعلمي و تقد

عة المشاهدة في الهند وأفريقيا والصين ودول مات المجاتفسر أوضاعا سكانية اتضحت معالمها في أز

لكن إن صدقت تنبؤات مالتس في بعض البالد النامية فإننا ال نجدها كذلك فـي  و.  جنوب شرق آسيا

دول تعاني من انخفاض المواليد، وتحاول حكوماتها تشـجيع اإلنجـاب   دول كالسويد أو فرنسا فهي 

  .    تمنح مساعداتها لدعم تكوين العائالتو

السكان كمصدر زالت تنظر إلى  بعد مرور أكثر من قرنين من الزمان نجد أن هناك دول الاليوم وو

 ١٥الحضارية، لتعلن ماليزيا عن خطتها لمضاعفة سكانها البالغ عددهم للقوة االقتصادية والفكرية و

يع هذا في حين تتبنى سنغافورة برنامج يهدف إلى تشـج . ٢٠٠٠-١٩٨٠مليون نسمة خالل الفترة 

النابغين والعلماء، مع تحديد نسل األفراد األقل تعليما ل للمتفوقين من خريجي الجامعات وزيادة النس

عـاكس  في االتجاه الممن ناحية أخرى و. تصادية للمجتمعدعم الرفاهية االقية ولتحسين القاعدة العلم

حمـالت  إندونيسيا بإعادة النظر في سياساتها السكانية، فتلجأ إلى تقديم تقوم الهند والصين ومصر و

فمـن  . ، بل أن الصين تتخذ إجراءات قسرية صارمة لتحديـد النسـل  خدمات تحديد النسلتوعية و

المالحظ أن الحكومات تنتهج سياسات سكانية معينة نابعة من األوضاع االجتماعية السائدة من أجل 

فاليابان مـثال، بعـد   .  ين نوعية السكان وغير ذلك من السياسات االجتماعيةتنظيم األسرة أو تحس

إتباعا ) ١٩٤٩سنة ( الحرب العالمية الثانية بدأت تشعر بخطورة الزيادة السكانية فعدلت من قوانينها 

لسياستها الموجهة نحو اإلقالل من النسل، لتبيح اإلجهاض وتسمح للمواطنين بـه تحـت الرعايـة    

فمشكلة التكدس السكاني إذا لم تقترن بسياسات سكانية رشيدة فقد تؤدي الى إنتشار الفقـر  .  الطبية

  .والبطالة وبالتالي الجرائم وغيرها من اآلفات االجتماعية

الجدير بالذكر أن مفهوم البعد السكاني لمجتمع ما يتجاوز بطبيعة الحال الجوانب الكمية ليشمل كـل  و

وغرافية ويتأثر بها في نفس الوقت، من اعتبارات حضـارية وثقافيـة   ما يؤثر على المتغيرات الديم

بمعنى آخر يمكن القول بأن الظاهرة السكانية هي ظاهرة معقـدة ال  .  اقتصادية واجتماعيةوصحية و

تتحدد أبعادها الحقيقية باالعتبارات الكمية فقط من تعداد كلي للموارد الطبيعية التـي يتفاعـل معهـا    

  . لحجم معين من السكان) لقوة العاملةا(الجهد البشري 
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لقوة اقتصادية وحضارية نشطة وفعالـة،   على ذلك نقول بأن الكم البشري لبلد ما قد يكون مصدراًو

يتفاعل مع أي حجم من الموارد الطبيعية لتحقيق مزيد من الرفاهية االقتصادية، ومن ثم يكون نمـو  

وإما أن يتحـول  ).  كما هو الحال في الدول المتقدمة(هذا الكم البشري أو تزايد السكان مرغوبا فيه 

إلى مجرد كم بشري خامل ال يـؤثر فـي المحـيط االجتمـاعي      أم صغيراً كان حجم السكان كبيراً

" باإلنفجـار السـكاني  " واالقتصادي الذي يعيش فيه، ومن ثم ال يمكن أن يوصف تزايده أو نموه إال 

Population explosion .مشكلة التضخم السكاني مشكلة معقدة متشـابكة تمـس    عليه نقول بأنو

فالسكان في زيادتهم عن الحجـم    ،مباشراً ماعية وتؤثر فيها تأثيراًحياة المواطنين اإلقتصادية واالجت

إلى تكدس السكان بشدة في الكيلومتر  ، ويؤدي ذلك أيضاًخرون من تيار التنمية االقتصاديةاألمثل يؤ

لكثير من المشكالت االجتماعية سواء تلك المتصلة بالجريمـة أو الصـحة   المربع مما يظهر بدوره ا

المعروفة المتصلة بـاألمن الغـذائي،   ناهيك عن المشاكل االقتصادية . وانتشار األميةة والبطالة العام

لمالئم ، وزيادة االستهالك مع ارتفاع األسعار وعدم توافر السكن اوانخفاض دخل الفرد في المتوسط

  .كثر شدة بدون شككل هذه مشكالت تعاني منها الدول النامية بصورة أو. مرافق العامةوتدهور ال

، ١٩٦٠مليار تقريبا عام  ٣,٢مليار نسمة، ثم ارتفع الى ٢,٥حوالي  ١٩٥٠بلغ عدد سكان العالم سنة 

هكذا حتـى وصـل فـي    ، و١٩٨٠بليون في  ٤,٤ ليصل الى حوالي ١٩٧٠يار عام مل ٣.٧فـإلى 

مليار نسـمة   ١٢ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ما يقارب الـ .  مليار نسمة ٦,٨ إلى ٢٠٠٨

  -:لسببين  قد أزعج ذلك العلماء كثيراًو%).   ١,٧بافتراض معدل نمو (م ٢٠٥٠بحلول عام 

  .مليون نسمة عما كانت في الخمسينات والستينات  ٢٠أن الزيادة السنوية أكثر بمقدار -أوال

يادة تتطلب زيادة مماثلة أو أكبر في متطلبات العيش الحضري من موارد الثـروة  أن هذه الز -ثانيا

  .االقتصادية والطاقة والطعام وما إلى ذلك من متطلبات اإلنسان العديدة المعاصرة

  )مليون(عدد السكان   السنوات )مليون(عدد السكان  السنوات

٣.٢١٠  ١٩٦٠  ٢٥٠  ١  
٣.٦٩٨  ١٩٧٠  ٥٤٥  ١٦٥٠  
٤.٤٤٨  ١٩٨٠  ٧٢٨  ١٧٥٠  
٥.٢٩٢  ١٩٩٠  ٩٠٦  ١٨٠٠  
٦.٠٠٠  ٢٠٠٠  ١.١٧١  ١٨٥٠  
١٢.٠٠٠  ٢٠٥٠  ١.٦٠٨  ١٩٠٠  
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% ٣,٥-٢,٥بـين   تعتبر معدالت نمو السكان في الدول النامية مرتفعة بصورة عامة لتتـراوح هذا و

  .في الدول المتقدمة% ٠,٧-٠,٥سنويا مقارنة بـ 

   

  :االعتماد على اإلنتاج األولي -رابعا

خاصة على الزراعة، حيث تستأثر الزراعـة  في جملتها على الحرف األولية، و ناميةتعتمد الدول ال

فمعظم سكان الدول الناميـة يعتمـدون فـي    .  بالشطر األعظم من النشاط االقتصادي للدول النامية

تخلـف البنيـان   كبيرة من الدخل القومي، مـع ضـعف و  معيشتهم على الزراعة، لتشكل بذلك نسبة 

عن  يجة اتباع األساليب البدائية و عدم التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، فضالًالزراعي فيها، نت

لعل السبب الرئيسي لتركـز  و.  غير ذلكفي برامج التنمية، وعدم إعطاء القطاع الزراعي األولوية 

ان النشاط الزراعي في هذه الدول إلى حقيقة أنه عند المستويات المنخفضة للدخل تكون األولوية للسك

  . في مقدمتها الغذاءمحاولة إشباع الحاجات األساسية وهي 

يكاد يكـون   اًهناك بدون شك اختالف في درجة اعتماد الدول على الزراعة، فبعضها يعتمد اعتمادو

. التجاري، أو بين الزراعة والرعياعي والبعض اآلخر يجمع بين اإلنتاج الزرعلى الزراعة، و تاماً

خالفـه، ممـا   ا كالبترول والنحاس والقصدير وتصديرهعلى إنتاج المعادن ونامية تعتمد هناك دول و

ذلك ال تخرج عن القاعدة العامة لكنها على الرغم من الدولية، ويجعلها تساهم بقدر كبير في التجارة 

الذي قد يتمثل في الزراعة، صـيد األسـماك، قطـع    ا على الحرف واإلنتاج األولي، وهي اعتمادهو

هذا مع مالحظة أن معظم الصناعات التعدينية يقوم بإنتاجها عادة . الخ..ين أو الحجيراألخشاب، التعد

  . شركات أجنبية و تسخرها لصالح اقتصاديات دولها

هي أيضا دول صناعية، تـأتي   لو ألقينا نظرة على تقسيم الدول لتبين لنا أن الدول المتقدمة اقتصادياً

الخدمات، هذا في حين يهـيمن القطـاع   طاعي الصناعة واتجها القومي من قالمساهمة الكبرى في ن

ال يعني ذلك أن الدول الصناعية قد أهملت قطاعها الزراعي و. على معظم نشاط الدول الناميةاألولي 

 حيـاً  تحسين إنتاجيته، فالواليات المتحدة األمريكية تعطي مثاالًل على العكس فقد اهتمت بتطويره وب

ستفادة حققتها إنتاجية القطاع الزراعي خالل العقود القليلة الماضية نتيجة االعلى الزيادة الهائلة التي 

  . اآللية الحديثة في الزراعةمن التكنولوجية الفنية و

يمكن القول بأن الجهاز اإلنتاجي لالقتصاديات النامية يتميز بالجمود النسبي، حيث يغلب عليه طابع و

هذا أمر يمكن تفسيره علـى أسـاس   يطرأ عليه تغيير، و أن اإلنتاج األولي منذ عشرات السنين دون
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القات التبعية التـي  عو أسفرت سياسات االستعمار. مع قضية التخلف نفسها هتاريخي تتأصل جذور

تاجي فيها بهذا البنيان االقتصادي للدول المتخلفة بمصالح الدول المتقدمة عن طبع النشاط اإلنربطت 

 مثـل الممصدرها الرئيسي للنقد األجنبـي و  اتها بمنتج أولي واحد هوارتباط اقتصاديالطابع الفريد، و

لتقلبات مسـتمرة   هارعة تعرض اقتصادياتللنسبة األكبر من دخلها القومي، األمر الذي يؤدي إلى س

فيما يتعلق بالصادرات األوليـة، نجـد أن   و. وما يصيبها من رواج أو كساد ترتبط باألسواق العالمية

من % ٧٠الدول النامية تتسم بعدم المرونة، حيث تشكل الصادرات األولية حوالي معظم االقتصاديات 

  .  المنتجات األوليةمن المواد و% ٣٠الدول الصناعية  إجمالي صادراتها، لتشكل صادرات

النسبة التـي  ألولي في عدد من الدول النامية ويقدم الجدول التالي بعض األمثلة لسيادة اإلنتاج اهذا و

  .ا اإلنتاج من صادرات كل منهايشكلها هذ

  من الصادرات% النسبة المنتجات الدولة
  %٩٩  الفول السوداني  زامبيا
  %٩٢  البترول  فنزويال
  %٨٤  البن  هايتي

  %٨٠  السكر  موريشيوس
  %٧٨  الكاكو  غانا

  %٧٨  الحديد  موريتانيا
  %٧٠  البن  البرازيل
  %٧٠  القصدير  بوليفيا
  %٤٠  القطن  مصر

اعتماد اقتصاد الدول على منتج أولي يستخدم مؤشر التركيز السلعي للصـادرات، و  لحساب درجة و

  -:ذلك على النحو التالي

                                        
  صادرات السلعتين الرئيسيتين                                                     

  ـــــــــــــــــ=      مؤشر  التركيز                            
  إجمالي الصادرات                                                          

  
اس كحل وسط يكون من المناسب قيير سلعة أو عدد قليل من السلع، وقد تقوم الدول النامية بتصد

صادرات النفط  ، هذا باستثناء الدول النفطية حيث يكفي حسابدرجة التركيز في تصدير سلعتين

  .نسبة إلى إجمالي الصادرات
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م الرخيصة يجدر بنا القول أن دول االستعمار تحرص على إبقاء الدول النامية مصدرا للمواد الخاو 

قد استطاعت عن طريق  استثماراتها أن توجه خـط  و. في الدول المتقدمة ةحتاج إليها الصناعتالتي 

لحة البالد الخاضـعة  لحتها الخاصة، دون النظر إلى مصامص ما يحققبر التنمية في البالد النامية سي

وجهت لتنمية  االستثمارات التي تمت في الدول المتخلفة أثناء فترة االحتالل قدلالستعمار، ولنجد أن 

  .خاصة قطاع التصدير، لتضمن لصناعاتها مصدرا رخيصا دائما للمواد الخامالتجارة الخارجية و

  

  :المقنعةيكلية وتفشي البطالة اله -خامسا

المالية التي تلجأ إليهـا الدولـة   دة نتيجة فشل السياسات النقدية وتظهر البطالة في الدول المتقدمة عا

لتحقيق االستخدام األمثل للطاقة المتاحة، فعندما تحاول الدولة عالج التضـخم مسـتخدمة سياسـاتها    

أما في الدول النامية فالوضع . سوق العملالنقدية و المالية االنكماشية تكون النتيجة وجود بطالة في 

لكن في ظل و. ة ودون مستوى التشغيل الكاملمختلف تماما، حيث أن الطاقة اإلنتاجية التزال محدود

ع الزراعي بمرحلـة  ظروف تتسم بثبات الفن اإلنتاجي المستخدم و باستمرار زيادة السكان يمر القطا

  . Disguised Unemploymentهور البطالة المقنعةتكون النتيجة الحتمية هي ظتناقص الغلة، و

إن زيادة العمال مع عجز القطاعات الغير زراعية على التوسع الستيعاب األعداد المتزايدة ، فإنه لن 

تستمر الزيادة السكانية حتى يصل القطـاع  . يكون هناك ملجأ للزيادة السكانية سوى القطاع الزراعي

هذه الزيادة هي البطالـة  . بعد ذلك قوة عاملة تزيد عن حاجته الفعليةالزراعي إلى حد التشبع ليتحمل 

المقنعة و المتمثلة في وجود أعداد من القوة العاملة تزيد عن حاجة مستوى اإلنتاج السائد مما يـؤدي  

 إن الوفرة الكبيرة في األيـدي العاملـة   .إلى أن تصبح اإلنتاجية الحدية للقوة الفائضة مساوية للصفر

تنظيم تعمل على وجود مـا  رؤوس أموال و ،من موارد طبيعيةاألخرى  ة لندرة عوامل اإلنتاجبالنسب

هي تلك الناشئة عن وجود إختالالت هيكليـة  و ،Structural Unemploymentة الهيكليةلطايعرف بالب

ـ  و. عية عرض العمل عن المطلوب منهفي االقتصاد نتيجة اختالف نو دول الناميـة يعجـز   فـي ال

عن خلق فرص عمل جديدة المتصاص القوة العاملة العاطلة لتمثل البطالة الهيكلية صـورة   االقتصاد

عندما تعجز القطاعات المختلفة عـن امتصـاص   و. سوء استغالل الموارد البشرية أخرى من صور

عليه تكون البطالة الهيكليـة  والعمالة الفائضة لتوجه للقطاع الزراعي، فتعمل دون طاقتها اإلنتاجية، 

  . نا بطالة مقنعةه
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  :التبعية االقتصادية -سادسا

سيطرة الدولة على مواردها االقتصادية في التبعية االقتصادية للخارج، ويقصد بالتحرر االقتصادي ن

فالتحرر السياسي ليس كافيا لتحقيق التحرر . على نحو يضع حدا لتسرب الفائض االقتصادي للخارج

أعقـاب الحـرب    حصول الدول النامية على استقاللها السياسياالقتصادي، ذلك أنه على الرغم من 

ة لالقتصاد الرأسـمالي  انفصالها عن النظام االستعماري، إال أنها بقيت في حالة تبعيالعالمية الثانية و

  -:ذلك بفعل عاملين أساسيين، هما العالمي، و

ستعمار الذي فـرض  تقسيم العمل الدولي الذي ورثته هذه الدول من مرحلة االنظام التخصص و - ١

الخام للسوق الرأسمالي تصدير المواد شوه من خالل اعتماده على إنتاج وعليها هيكل اقتصادي م

  .استيراد المنتجات الصناعيةالعالمي و

بتعدد أنمـاط اإلنتـاج    التي تتميزية التي تكونت في ظل االستعمار وطبيعة التشكيالت االجتماع - ٢

  .رجية بشكل عامتوجهها إلى األسواق الخاوخضوعها و

تمثل التبعية االقتصادية لب وضع التخلف الذي تعيشه الدول النامية فهي تعني الحالـة المشـروطة   و

نكمـاش الـذي   التوسع أو االمعينة من الدول محكومة بالنمو و التي تكون فيها اقتصاديات مجموعة

فـي نظـام التخصـص     ذورها اقتصادياعليه فإن التبعية االقتصادية تجد جو. يحدث في دول أخرى

تقسيم العمل الذي جعل الهياكل االقتصادية للدول التابعة أجزاء مندمجة و متكاملة مع االقتصاديات و

أن شروط التبادل التجاري تميل دائما في غير صالح الدول النامية التي تصـدر  سمالية، خاصة والرأ

  . ثير من أسعار السلع األوليةسلعا أولية منخفضة السعر لتستورد سلعا مصنعة أسعارها أعلى بك

تتمثل ظاهرة التبعية االقتصادية في سيطرة األجهزة األجنبية علـى العمليـات المتعلقـة بالتجـارة     

الواقعة تحت السيطرة األجنبيـة بمـا   نتاج األولي في البالد النامية والخارجية، ومن ثم في تنظيم اإل

فال يخفى كيف تستأثر الشـركات األجنبيـة   . وروبيةيالئم المصالح االقتصادية االستعمارية للدول األ

بالشطر األكبر من تجارة البلدان المتخلفة، بل كيف تصل سيطرتها إلى حد امتالك مشروعات اإلنتاج 

فنزويال وإيران، كشركات البترول في دول الخليج و األولي بغرض التصدير إلى بالد هذه الشركات،

و يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن التبعية في .  غيرهاا الالتينية واألمريكية في أمريك هةاكوشركات الف

الدول النامية ليست قاصرة على التجارة الخارجية فقط، إنما تمتد لتشمل العديد من المجـاالت منهـا   

  -:على سبيل المثال
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االعتماد  إن كان هذاالطرق الحديثة في اإلنتاج، ولى انسياب التكنولوجيا واعتماد الدول النامية ع -١

 التي تستفيد من الدول النامية كأسواق طبيعية لوسائل اإلنتـاج ي المقام األول الدول المتقدمة ويخدم ف

  . التي يراد إحاللها بأخرى أحدث منها في الدول المتقدمةالقديمة التي انتهى العمل بها و

لمتقدمة لتمويل استثماراتها اعتماد الدول النامية على انسياب رؤوس األموال األجنبية من الدول ا -٢

القومية، أي االعتماد في تمويل استثماراتها على مـدخرات الـدول المتقدمـة النخفـاض التكـوين      

  .الرأسمالي في الدول النامية أساسا

ال يخفى ما تنفقه ات الحربية باهظة التكاليف، واألدوول النامية على انسياب األسلحة واعتماد الد - ٣

الذي يتطلـب المزيـد مـن    ح، للدفاع أو لحروب أهلية أو إقليمية، األمر هذه الدول على التسلي

  .عمقاية وتزداد فجوة التخلف اتساعا وتزداد التبعاألسلحة، و

ظمات اعتماد الدول النامية على انسياب المعونات الخارجية و المقدمة من الدول المتقدمة أو المن -٤

األردن تشكل المعونات الخارجية ة، ففي إسرائيل مثال ودول متقدم تمولهاالدولية التي تسيطر عليها و

  .الشق األعظم من موارد البالد

اعتماد الدول النامية على أسواق المال العالمية كمصدر رئيسي لحصولها على القروض الالزمة  -٥

ـ مختلفة، وتتمركز هذه المؤسسـات و تمويل نفقاتها الالمعيشية والتنمية و لمواجهة متطلباتها ات الهيئ

% ٥٠ -%١٥تستهلك الدول النامية هذا و. تقدمة أو الدول البتروليةالتمويلية بدون شك في الدول الم

  .من حصيلة صادراتها سنويا لسداد أقساط وفوائد الدين
  

  :لدوليةانكشاف العالقات االقتصادية ا -سابعا

فرت نتائج التوزيع الغير متكـافئ  بالتبعية االقتصادية السابقة، فقد أس وثيقاً يرتبط هذا المؤشر ارتباطاً

إعاقـة   بلدان الجنوب المتخلف عن بروز دور العوامل الخارجية فيلقوة بين بلدان الشمال المتقدم ول

مـن  التقني للدول الفقيرة، بهدف إبقائها معتمدة على االقتصاد العالمي بدال مسيرة التقدم االقتصادي و

فـي  بة أداة تسيرها الدول المتقدمـة و العالمي الجديد بمثا أصبح النظامو.  زيادة االعتماد على الذات

العسكرية، فهي تـتحكم  لسياسية وايكية لخدمة مصالحها االقتصادية ومقدمتها الواليات المتحدة األمر

نالحظ قيام الواليات المتحـدة بالضـغط علـى     تتدخل في العالقات الدولية لخدمة مصلحتها، فمثالًو

خابـات الرئاسـة فـي    مليار دوالر إلى روسيا قبـل انت ١٠يم قرض قيمته صندوق النقد الدولي بتقد

ذلك لضمان إعادة انتخاب بوريس يلتسن للمرة الثانية خوفا من مجيء األحـزاب  ، و١٩٩٦حزيران 

لم يقف األمر عند هـذا الحـد، بـل    و. ضة لسياسات االنفتاح االقتصادي والسياسي إلى الحكمالمعار

ألمريكية منذ بداية تفكك االتحاد السوفيتي إلى إحكـام سـيطرتها علـى    سارعت الواليات المتحدة ا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبلة عبد احلميد خباري. د

التدخل السافر في الشـؤون  مجلس األمن الدولي وخاصة في منظمة األمم المتحدة ووالمسرح الدولي 

الضـغوط االقتصـادية والسياسـية     من خالل استخدام" غير الصديقة"الداخلية لبعض الدول النامية 

  . ء إلى استخدام القوة العسكرية ضد هذه البلدانحتى اللجووالتقنية، و

الذي يتمثل في بيان أهميـة الصـادرات   رجة االنكشاف االقتصادي للخارج ومؤشر دنشير هنا إلى و

أشد تـأثرا   فبقدر ما يكون هذا المؤشر مرتفع يكون االقتصاد. والواردات من الناتج المحلي اإلجمالي

ـ    جارة الدولية أو بعبارة أخرى أشد تأثراًالمتعلقة بالتبالعالقات الخارجية و ريـاح  "بمـا يعـرف بـ

  -:يحسب مؤشر االنكشاف االقتصادي كالتاليو.  The Winds of Trade"التجارة

  الواردات+ الصادرات                                                            
  ـــــــــــــــ= مؤشر االنكشاف االقتصادي                         

  إجمالي الناتج المحلي                                                           

   :ة في اتخاذ القراراتمحدودية المشاركة الجماهيري -ثامنا

إن محدودية المشاركة الجماهيرية بالدول النامية من أهم العوامل التي أسهمت فـي بقـاء ظـاهرة    

المركـزة  لمتقدمـة و القيم السائدة في الدول اكان انتقال العادات والتقاليد و التخلف االقتصادي، حيث

البذخية إلى الدول النامية سواء عن طريـق  األنماط االستهالكية الترفية ووحب الثراء على الفردية و

بـددت الـدول الناميـة    . السلع المستوردةة أو عن طريق التجارة الخارجية ووسائل اإلعالم المرئي

امتـد  لتي ينتجها العالم المتقدم، بـل و ر من النقد األجنبي الستيراد السلع االستهالكية الكمالية االكثي

هذا كله ينعكس فـي سـوء تخصـيص    . التعليميةب حتى في مجاال الخدمات الصحية وتأثير الغر

  .أو حتى اقتصاد الدولة في مجمله يخدم صالح التعليم أو الصحة أمثالً الموارد تخصيصاً


