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 العوامل التي تتحكم في نظم بلدان العالم الثالث -ب

  
اجمال العوامل التي تتحكم في طبيعة وشككل الكنظم السياسكية يمكن  

 في البلدان النامية .

  
 ازدياد تدخل الدولة : -اوال

ان الدولة ملزمه بكان تقكوم بعمليكة التنميكة بكافكة الق اعكاو لل كرو  

مكككن الواقكككخ المت لكككي فكككت تسكككت يخ ان تحقككك   لككك  اال مكككن خكككتل 

المشكككاراخ الىبكككري وت بالككك  االتكككت او والتصكككنيخ و ككك   االجكككرا او 

تحتككا  الككؤ رااو امككوال ضكك مه فنككي امككا ان تسككتقر  مككن دول 

للتبعيكككة الالنكككا او ان تعمكككل اجنبيكككة وتىكككون فكككي  ككك   الحالكككة ر النكككة 
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بنفسككنا علككؤ  يككام اجنككزة قواككة للدولككة وتقككوم بتوجيككه جميككخ افككراد 

 المجتمخ نحو ا داف عامة لتحقال  النمو.

  جرة الىفا او والىوادر المدربة:-ثانيا  

ان الككدول الناميككة تعككاني بصككورة عامككة مككن  جككرة الىفككا او العلميككة 

ل العالم الثالث الفقالكرة والىوادر المدربة و    المشكلة تعاني مننا دو

ق اع التعليم و تؤ التي  ي اكثر ت ورا التي است اعت ان تننض ب

في مشككلة اخكري و كي  امه اال اننا وجدو نفسنتز لتنالئة الىوادر ال

 جكككرة العقكككول الكككؤ البلكككدان الصكككنايية المتقدمكككة نتيجكككة لت كككرا او 

دول المادية والبحث عكن االسكتقرار التكي تتمتكخ بكه مجتمعكاو تلك  الك

وليس فقط العامل االقتصادي والدخل  و ال ي يكدفخ الكؤ النجكرة بكل 

االسباب السياسية تتعل  بتقالالكد الحراكاو مننكا  راكة الكروي و كو مكا 

 يفقد     الن ب الجو التزم لتبتىار والعمل.
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الواقخ ان الدول الناميكة تحتكا  اي كا دكوادر سياسكية مدربكة الشك ال 

الككبتد و البككا مككا دانككت  كك   المناتككب  المراكككز االداراككة العامككة فككي

تش ل من قبل العناتر الثوراة التي سبقت االستقتل وطابخ عملنكا 

الثكككوري ال يتناسكككب والواقكككخ الجديكككد الككك ي يحتكككا  الكككؤ درايكككة اداراكككة 

 وسياسية.

 

 طبيعة الت ور التارا ي للدول النامية:  -ثالثا

ل بقكككة ان نظراكككة الديمقراطيكككة التكككي ت كككورو فكككي اوربكككا مكككخ نشكككو  ا

البرجوازاة وبنكا ا علكؤ  لك  ا يمكت االنظمكة السياسكية علكؤ اسكاو 

الديمقراطيككة بككالت بال  مكككن خككتل تمثالكككل االرادة الشككعبية   والتبراكككر 

العقائدي ا يم علؤ القانون ال بيعي و ناك قانون ثابكت يحككم و كدة 
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المجتمككخ وا ا مككا طبكك   كك ا القككانون فككان االمككور تسككالر سككالرا طبيعيككا 

لىكككل فكككرد مصكككلحته بكككدون االتككك دام بكككاالخران  ولقكككد  بحالكككث يكككوفر

ظنكككرو اال كككزاب وت كككورو مكككخ تقكككدم النظكككام الروسكككمالي الككك ي خلككك  

بالمقابل ال بقة العاملة و    االنقساماو االجتمايية  كي التكي ادو 

 الؤ تأليف ا زاب برجوازاة وا زاب عمالية وا زاب وسط  

قككد قامككت علككؤ بيككان امككا المجتمعككاو التقلالديككة فككي اسككيا وافرا يككا ف

علؤ فلسفاو  ي اتت اوربيكة  قوق  و واجباو ازا  المجتمخ بنا    

مثل الروسمالية واالشتراكية فقد طبقكت بعكض نكوا ي الحيكاة االوربيكة 

كالصناعة والتعلكيم   اال ان االسكتعمار فكي مالكدان التنظكيم السياسكي 

ا   ككم الىيانككاو السياسككية التككي دانككت قائمككة فالنككا  واعككاق ت ور كك

وعنكككدما طالبكككت العناتكككر الواييكككة فكككي الحردكككاو الوطنيكككة بانظمكككة 
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ديمقراطيككككة دككككان يككككرد بككككاننم  الككككر منالئككككالن بعككككد لممارسككككة النظككككام 

 الديمقراطي وقد ظلت االدارة تحت سي رة االستعمار . 

 ضألة التباين ال بقي  -رابعا

ان ال بقككة االجتماييككة فككي دول العككالم الثالككث لككم تصككل الككؤ درجككة 

الت ككور بحالككث تبككرز التناق ككاو الحككادة ثككم تككنعكس  كك   عاليككة مككن 

التناق او في تراع سياسي عنيف   وتبعكا لك ل  لكم تتىكون ا كزاب 

سياسية تستند علؤ ال ب ية   ودانت اقامة اال زاب السياسكية علكؤ 

اسس اخري دالقبلية وال ائفية واالقليمية   واال زاب التي تقوم علؤ 

عيفة التنظكيم بحالكث ال تسكت يخ     االسس تىون ت الرة الحجكم ضك

ان تفر  سي رتنا علؤ جميخ انحا  البتد ف ت عن اننا لم تصكل 

بعد الؤ درجة عالية من الن ك  والكوعي السياسكي بحالكث يككون لنكا 

 مؤسساو مردزاة بنا .
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 االفتقار الؤ تقالالد تارا ية في الحكم -خامسا  

كم  و االستبدادي ان بلدان العالم الثالث دانت القاعدة العامة للح- 

الم لكك    ولككيس نظامككا وضككعيا قائمككا علككؤ عقككد اجتمككاعي   وبنككا  

علككؤ  لكك  فككان للفككرد واجبككاو ولككيس لككه  قككوق ازا  الدولككة  كمككا ان 

كثالر من البلدان دانت تفتقكر الكؤ السكل ة المردزاكة والجنكاز االداري 

والمنظمككاو الق ككائية  وال توجككد فروقككاو واضككحة مككن نا يككة المردككز 

 كانة والثروة .والم

وقد عرفت في بعض المجتمعاو االفرا يكة مجكالس تقلالديكة تسكم  -

للتعبالر عن ارا  المعارضة  الر ا ا مكا ات ك  القكرار فكان علكؤ االفكراد 

الكك ين يعارضككون التكككزام الصككمت واشككبه  ككك ا االجككرا  الكككديمقراطياو 

الشعبية مكخ  لك   ك ا المجلكس ي عقكد لالت ك  قكراراو تنفال يكة ال لت كخ 

ادي  سياسككية  وال تت كك  القككراراو باال لبيككة بككل يسككتمر النقككا  مبكك
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 تككؤ يت ككك  القكككرار او تنسككحب المعارضكككة وربمكككا ال يككتم ات كككا  قكككرار 

ننائيا    وعليه فان تقالالد دول العالم الثالث ت تلي تماما عن تقالالد 

اوربا ال ربية في الحكم   الننا نشأو من قاعدة ثقافيكة ت تلكي عكن 

 جم مخ المؤسساو القائمة باسم الديمقراطية .اوربا وال تنس

 

 دور الحزب الحاكم في الحردة الوطنية   -سادسا  

ان السككمة السككائدة فككي نظككم  كككم العككالم الثالككث  ككو سككي رة الحككزب  

الوا ككككد او اال ككككزاب المؤتلفككككة التككككي دانككككت تناضككككل فككككي المر لككككة 

 االسككتعماراة الننككا قككادو الحردككة الوطنيككة ضككد االسككتعمار و ققككت

اسكككتقتل الكككبتد واسكككتق بت  ولنكككا خكككتل  ككك   المر لكككة العناتكككر 

الوطنيككة الفاعلكككة والنشككك ة   ومكككن ثكككم تترسكككب السكككل ة بالكككد الحكككزب 
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وااخ  تكفة المؤسسكاو الرسكمية  وقكد ينفكرد  كزب اال لبيكة بكالحكم 

بعد تصفية اال زاب االخكري للكت لم مكن عوامكل التجزئكة العنصكراة 

ية   ان وسائل تصفية اال كزاب االخكري والقبلية وتعزاز الو دة الوطن

بالد  زب وا كد  متعددة وت تلي من بلد الؤ اخر  ان ا تىار السل ة

 يعد من ا م االسباب تعوبة  يام ديمقراطية في     البلدان

 المصادر 
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