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تقديــــم

يعترب التفاوت القت�ضادي ما بني الدول املتقدمة والنامية، والفجوة فيما بينهما من املو�ضوعات 

�ضباب وحمددات النمو القت�ضادي، والتنمية  التي كانت، ولزالت، متثل اهتمام املخت�ضني، واملتابعني لأ

كرث اأهمية هو ملاذا مل تتحول الدول النامية اإىل متقدمة بعد احلرب العاملية  القت�ضادية.  اإل اأن املو�ضوع الأ

ن، با�ضتثناء عدد قليل جدًا حتّولت اإىل ما ُي�ضمى بالدول امل�ضّنعة حديثًا.  علمًا باأن  الثانية، ولغاية الآ

التقدم ُي�ضري اإىل عوامل مرّكبة منها، �ضمن اعتبارات عديدة، الو�ضول اإىل اقت�ضاد متنّوع قطاعيًا، على 

امل�ضتوى املحلي، وت�ضديريًا، على امل�ضتوى اخلارجي.  ومنها اأي�ضًا ارتفاع م�ضاهمة التطور التكنولوجي يف 

�ضافة اإىل انخفا�ص ظاهرة الفقر، وتطور الُنظم الجتماعية لرعاية العاطلني،  النمو القت�ضادي، بالإ

وقطاع �ضناعي حتويلي متطّور يوّفر اأغلب الحتياجات من ال�ضلع النهائية والو�ضيطة. 

“ثروة  كتابه  يف   ، لندز  ديفيد  هارفارد،  جامعة  من  القت�ضاديني  املوؤرخني  اأحد  حاول  لقد 

اأن  1998، حاول  خر بهذا الفقر؟” وال�ضادر عام  مم: ملاذا البع�ص بهذا الرثاء، والبع�ص الآ وفقر الأ

اأوًل: العوامل اجلغرافية البيئية، والثانية: القتدار  �ضباب اإىل ثالث جمموعات من العوامل:  يعزي الأ

التكنولوجي، والثالثة: العوامل الجتماعية وال�ضيا�ضية.  علمًا باأن عامل الجتماع العربي “ابن خلدون” 

كان قد اأورد اأهمية العوامل اجلغرافية والبيئية عام 1377، ويف مقدمته ال�ضهرية. 

�ضافة اإىل اإ�ضهامات املوؤرخ القت�ضادي “لندز”، فقد �ضهدت الدرا�ضات النظرية التطبيقية  بالإ

�ضباب لتف�ضري ظاهرة عدم حتّول الدول النامية اإىل متقدمة.  فهناك، اأوًل، على امل�ضتوى  العديد من الأ

مر يعود لف�ضل ال�ضيا�ضات القت�ضادية املطّبقة، واأن التقدم والف�ضل  القت�ضادي، ال�ضبب القائل باأن الأ

يرتبط بنجاح اأو ف�ضل ال�ضيا�ضات. ويرتبط هذا التف�ضري باملنهجية املتبعة من قبل النظرية القت�ضادية 

النيوكال�ضيكية، والتي تتبنى اأغلب اأفكارها موؤ�ض�ضات التمويل الدولية.  ويف املقابل هناك من يرى باأن 

بقيود هيكلية،  امل�ضاكل، مرتبطة  اأو  امل�ضكلة،  اإمنا  اأهميتها،  �ضيا�ضات، رغم  لي�ضت م�ضكلة  امل�ضكلة هي 

نتاج القطاعي، واأ�ضواق العمل، والقطاع اخلارجي، واملوؤ�ض�ضات، وغريها.   باأ�ضواق الإ

�ضباب الثانية يف �ضيادة الدولة القوية اأو التنموية يف الدول املتقدمة، و�ضيادة  وتتج�ّضد جمموعة الأ

الدولة ال�ضعيفة اأو الرخوة يف الدول النامية كما اأ�ضار اإىل ذلك عامل القت�ضاد ال�ضويدي “جونار مريدال”، 

احلائز على جائزة نوبل بالقت�ضاد عام 1974 بكتابه ال�ضهري، ال�ضادر يف �ضبعينات القرن املا�ضي، حتت 

عنوان “حتدي الفقر العاملي: ملخ�ص برنامج عاملي �ضد الفقر”، حيث تغيب �ضفة فر�ص القانون، والتدخل 

توزيع مقبول  و�ضمان  الف�ضاد،  �ضواق، وحماربة  الأ ف�ضل  ملعاجلة  الر�ضيدة  التخطيطية  دوات  الأ من خالل 

دارة القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية، وغريها.  اجتماعيًا للدخل، وتوفري املوؤ�ض�ضات املالئمة لالإ
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دارة القت�ضادية، التي هي بطبيعتها جزء ل يتجزاأ  وُي�ضار، ثالثًا، �ضمن اأ�ضباب عدم التحّول، اإىل �ضعف الإ

خطوات  وتتابع  مراحل  حتديد  يف  خطاء  الأ يف  يتج�ّضد  ما  اأف�ضل  ال�ضعف  هذا  ويتج�ّضد  للدولة.   العامة  دارة  الإ من 

�ضالح، على  دارة القت�ضادية ومراحل الإ اإعتماد الإ ل،  �ضالح القت�ضادي.  فمن غري امل�ضتح�ضن، ومن غري املف�ضّ الإ

مقولة البدء مبرحلة التحرير، حمليًا وخارجيًا، ي�ضمن اقت�ضادًا تناف�ضيًا لحقًا.  فال يقدم التاريخ القت�ضادي مثاًل 

اجلمركية  للتعريفة  اإلغاء  من  بذلك  يرتبط  )وما  التجارة  حترير  على  اعتمدت  �ضابقًا،  نامية  حاليًا،  متقدمة  لدولة 

املرتبطة بحماية ال�ضناعة والزراعية املحلية( قبل اأن تتيح بخلق قطاع زراعي، و�ضناعي حتويلي �ضمن فرتة من فرتات 

احلماية الر�ضيدة )اأي الهادفة اإىل خلق �ضلع مناف�ضة، ولي�ص اإىل خلق اقت�ضاد ريعي(.  كما اأن مرحلة بناء املوؤ�ض�ضات 

دارة القت�ضادية هي التحّيز  قل يوازي، اأي خطوات لتحرير القت�ضاد.  كما اأن من اأخطاء الإ لبد اأن ي�ضبق اأو على الأ

للت�ضنيع على ح�ضاب القطاع الزراعي �ضمن التطبيق اخلاطئ ل�ضيا�ضة اإحالل الواردات التي اتبعتها اأغلب، اإن مل يكن 

دارة القت�ضادية.  �ضافة اإىل اأخطاء اأخرى عديدة يف الإ جميع الدول املتقدمة والنامية، على حدٍّ �ضواء. بالإ

رابعًا، وُي�ضار اأي�ضًا كاأحد املعوقات لإجناز التحول، اإىل �ضعف املوؤ�ض�ضات وا�ضت�ضراء الف�ضاد.  وي�ضري القول 

دارة القت�ضادية.  عراف والتقاليد والعادات املحاربة لل�ضلوك التنموي يف الإ هنا على املوؤ�ض�ضات الر�ضمية، املتمثلة يف الأ

وعادًة ما ُيطلق على املوؤ�ض�ضات بــ “قواعد اللعبة” والتي حتكم بدورها دور “الالعبني” يف احلياة القت�ضادية مثل 

املنظمات والوزارات والهيئات وغريها، والتي تعمل يف ظل منظومة من القوانني جت�ّضد روح الد�ضتور.  وكلما كانت 

هذه املوؤ�ض�ضات مت�ّضقة مع املتطلبات التنموية كلما قلت تكلفة اإجناز املعامالت، والعك�ص �ضحيح. 

�ضباب وراء ت�ضريع اأو تباطئ التحّول لدول  خام�ضًا، كما تندرج طبيعة النظم ال�ضيا�ضية كاأحد الأ

متقدمة.  فالقناعة ال�ضائدة باأن نظم احلكم الدميوقراطية ت�ضاعد يف عملية التحّول، يف حني ُتعرقل النظم 

الدكتاتورية هذه العملية.  اإل اأن التجارب التاريخية غري مت�ضقة يف هذا املجال.  فمن النادر وجود جتربة 

اقت�ضادية حّولت بلد معني من “نامي” اإىل “ُمتقدم” اعتمادًا على نف�ص نظام احلكم طيلة فرتة التحّول. 

اأن  اإل  اأغلب الدول املتقدمة، والنامية على حدٍّ �ضواء ُنظمًا تتفاوت يف درجة دميقراطيتها.   فقد �ضهدت 

الثابت هو اأن احلكم الدميوقراطي هو اأمر �ضروري وُمّلح ل�ضمان احلرية الفردية واحلرية ال�ضيا�ضية.  

خرى، التي عادًة ما ُي�ضت�ضهد بها كاأ�ضباب  ول ي�ضتحب هنا يف ال�ضرت�ضال بعر�ص العديد من العوامل الأ

�ضباب هي لي�ضت  ملنع مرحلة حتّول الدول النامية اإىل متقدمة، اإل اأن ما يجب التاأكيد عليه هو اأن طبيعة هذه الأ

�ضافة اإىل  �ضباب الجتماعية، والثقافية، وال�ضيا�ضية، بالإ بال�ضرورة اأ�ضباب اإقت�ضادية فقط، بل هي توليفة من الأ

�ضباب هو من خالل منهج متعدد التخ�ض�ضات، وبال�ضكل الذي يوؤدي  ف�ضل لتناول هذه الأ القت�ضادية.  واأن املجال الأ

بعاد.  وذلك بهدف العمل على �ضمان تطور ورفاه الدول النامية، ومنها الدول العربية.  اإىل معاجلة متعددة الأ

                 د. بدر عثمان  مال اهلل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط        
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اأواًل: املقدمة

املتحدة  مم  الأ تبنته  الذي  املفهوم  نف�ص  هو  »التنمية«  لـ  املحا�ضرة  هذه  تتبناه  الذي  املفهوم   

اإجمالية، من �ضمنها احلّد من  اأهداف  ، الذي يعتمد على حتقيق ثمانية 
)1(

لفية اأهداف الأ يف م�ضروع 

�ضافة اإىل �ضبعة اأهداف اأخرى.  علمًا باأنه مت تعديل املوؤ�ضرات امل�ضتخدمة يف تقارير املتابعة  الفقر، بالإ

زمات الدولية والتغريات املناخية  القطرية بدًء من 15 يناير 2008 لتهتم مبوؤ�ضرات مثل البطالة، واآثار الأ

لفية.  على حتقيق اأهداف الأ

مر اجلديد، واإمنا اجلديد هو: ملاذا هذا ال�ضتمرار بالتخلف؟.   اإن قيود التنمية هي لي�ضت بالأ  

فوفقًا ملدر�ضة الطبيعيني، اأو الفيزوقراط، فاإن امل�ضكلة التنموية تتج�ضد يف القيود التجارية وبدء الدعوة 

ملا عرف لحقًا بــ »دعه يعمل دعه مير«، و�ضرورة التخل�ص من دور الدولة.  يف حني اعتقدت املدر�ضة 

التجارية يف القرن التا�ضع باأن م�ضكلة التنمية تتج�ضد يف قلة ما متلكه الدولة من معادن ثمينة، الذهب 

مريكا الالتينية بحثًا عن هذه املعادن، كما جت�ضدت اأي�ضًا  وروبية لأ والف�ضة.  لذلك اإزدادت الغزوات الأ

يف �ضرورة احلّد من حرية التجارة وتدخل الدولة.  يف حني راأى اآدم �ضمث، بدًء من منت�ضف القرن 

نتاج و�ضرورة اأن يتم يف بيئة من املناف�ضة التامة، وتق�ضيم  الثامن ع�ضر، باأن امل�ضكلة التنموية تقع يف الإ

عمل، وتطابق ما بني املنفعة الفردية والجتماعية.  اأما ريكاردو فقد راأى باأن امل�ضكلة التنموية تنبع من 

�ضعف »املزايا الن�ضبية ال�ضاكنة« لرتفاع تكلفة العمل، وبالتايل فقدان القدرة التناف�ضية حمليًا ودوليًا.  

امل�ضكلة تكمن يف غياب  باأن   1791 وا�ضنطن عام  ، وزير مالية 
)2(

اآخرون، منهم هاملتون اعتقد  يف حني 

، والتي تبناها لحقًا 
)3(

احلماية لل�ضناعة املحلية، وبداأت عندها فكرة اأو مقولة دعم ال�ضناعة النا�ضئة

 وُعرفت باإ�ضمه.  
)4(

ملاين ل�ضت القت�ضادي الأ

، حيث رّكزت 
)5(

وحديثًا برزت توجهات حتدد قيود التنمية منها ما اأ�ضار اإليه رو�ضتو، 1960(  

على اأن جناح الدول يف تنميتها يعتمد على خم�ص مراحل )مرحلة املجتمع التقليدي، ومرحلة التحول، 

ك�ضرط   )%10  -  5( مرتفعة  ا�ضتثمار  ملعدلت  واحلاجة  املرتفع(،  وال�ضتهالك  والن�ضج،  نطالق،  والإ

نطالق، ووجود اإطار �ضيا�ضي، واجتماعي، واقت�ضادي م�ضاعد على النمو.  ثم انت�ضرت لحقًا نظرية  لالإ

دخار )اإيجابًا(، ومعامل راأ�ص املال/  �ضا�ضي هو معدل الإ هارود- دومار للنمو باعتبار اأن حمدد التنمية الأ

�ضافة اإىل حمددات ال�ضكان، وفجوة التجارة اخلارجية.  كما ت�ضمنت قيود التنمية  الناجت )�ضلبًا(، بالإ

ال�ضكاين  الطلب  لرفع  الالزمة  ال�ضتثمارات  من  القوية  الدفعة  ندرة   
)6(

رودان روزن�ضتاين-  اإ�ضهامات 

 نف�ص الفكرة لتربير و�ضرورة النمو املتوازن الالزم لتحفيز 
)7(

على ال�ضلع واخلدمات. وا�ضتخدام نريك�ضه

نواع.  اإنتاج ال�ضلع املعّمرة من خمتلف الأ
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“�ضولو”)8( لــ  النمو  نظريات  اإ�ضهامات  على  واملعتمد  حاليًا  ال�ضائد  التوجه  ذلك  وعقب   

اإىل جمموع  �ضافة  بالإ والعمل،  العيني  املال  راأ�ص  القائمة على تطوير منوذج هارود- دومار، وحتديد 

�ضمن  حتدد  والعمل  املال  راأ�ص  م�ضاهمة  واأن  للتنمية،  كمحددات  )املتبقي(  نتاج  الإ عوامل  اإنتاجية 

)املتاأثرة  نتاج  الإ عوامل  واإنتاجية  التكنولوجي،  التغري  م�ضاهمة  واأن  )داخليًا(،  القت�ضادي  النظام 

�ضافة  اأ�ضا�ضًا بال�ضحة والتعليم( تتحدد خارج النظام القت�ضادي )خارجيًا( )Solow, 1987(.  بالإ

ريفي  اقت�ضاد  التحول من  يتج�ضد يف  التنمية  اأن حتدي  الذي حّدد 
  )9(

لوي�ص )1955(  اإ�ضهامات  اإىل 

وكذلك  و�ضناعي،  زراعي  اأجري  هيكل  من  ذلك  يتطلبه  وما  )�ضناعي(  ح�ضري  اقت�ضاد  )زراعي(، 

نتاجية ال�ضناعية، وفائ�ص يف عر�ص العمالة الزراعية، وندرة يف العمالة ال�ضناعية.  تنامي الإ

 
)11(

 التي تدعو اإىل اإزالة نقاط الختناق
كما برزت مناذج التغريات الهيكلية لـ “�ضينزي”)10(  

�ضواق.   كرث اإنتاجية، والتخل�ص من ف�ضل الأ اأمام اإعادة تخ�ضي�ص املوارد مابني القطاعات ل�ضالح تلك الأ

كما ظهرت حديثًا النماذج املعتمدة على منوذج �ضولو للنمو مع فارق اعتبار اأن )املتبقي( اأو التغريات 

نتاج تتحدد �ضمن اأو داخل النظام القت�ضادي.  واأن هناك حمددات  التكنولوجية واإنتاجية عوامل الإ

ميكن ا�ضتخدامها لتف�ضري �ضلوك املتغريات ال�ضحية والتعليمية والتكنولوجية اأو يطلق عليها مناذج النمو 

�ضافة اإىل راأ�ص املال العيني وقوة العمل، تتج�ضد يف راأ�ص  الداخلي.  وبالتايل فاإن حمددات التنمية، بالإ

املال الب�ضري اأي�ضًا والذي ميكن التاأثري عليه داخليًا. 

ثم ظهرت اإ�ضهامات تقارير التنمية الب�ضرية منذ عام UNDP( 1990( اإعتمادًا على اإ�ضهامات   

القت�ضادي الباك�ضتاين املرحوم حمبوب احلق.  وقد اعتمد هذا التقرير على التطور التنموي الذي ل 

يقا�ص بح�ضة الفرد من الدخل اأ�ضا�ضًا بل بامل�ضتوى ال�ضحي والتعليمي )مت تطوير التقرير لحقًا لي�ضمل 

مم(.  موؤ�ضرات تتعلق مب�ضاهمة املراأة، ومبقايي�ص خمتلفة لفقر الأ

 ، احلائز على جائزة نوبل 
)12(

اإمارتا�ضن اإ�ضهامات القت�ضادي  واأخريًا، ولي�ص اآخرًا، ظهرت   

القت�ضادية  احلريات  توفر  مدى  يف  للتنمية  الرئي�ضي  القيد  حدد  حيث   .1998 عام  بالقت�ضاد 

النفاذ ملختلف  فراد يف  الأ ا�ضتطاعة  تو�ضيع مفهوم  يوؤثر على  الذي  وبال�ضكل  وال�ضيا�ضية،  والجتماعية 

واخلدمات  ال�ضلع،  لنفاذ  يوؤهل  ل  اأنه  اإل  يتوفر  قد  )الذي  الدخل  مفهوم  من  بدًل  واخلدمات،  ال�ضلع 

املختلفة بفعل غياب احلريات( )�ضن، 1999(.

ملاذا،  التنمية، هو:  التطورات يف مفاهيم  قائمًا يف ظل هذه  يبقى  الذي  ال�ضوؤال اجلوهري  اإن   

دول  لتحّول  الدويل حتوًل ملمو�ضًا وجذريًا  القت�ضاد  ي�ضهد  ن مل  الآ ولغاية  الثانية  العاملية  ومنذ احلرب 

نامية )اأو متخلفة وفقًا للم�ضطلح ال�ضائد قبل احلرب العاملية الثانية وما بعدها بقليل( اإىل دول متقدمة، 
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اإذا ما ا�ضتثنينا الدول امل�ضّنعة حديثًا، وهي دول يف مرحلة التحّول لدول متقدمة. وهنا يربز ال�ضوؤال: ملاذا 

ول؟.  وهنا، ويف اإطار  ف�ضلت الدول النامية يف اأن ت�ضبح دوًل متقدمة ومتطورة، كما هو احلال يف العامل الأ

جابة قد نواجه اإجابات اقت�ضادية بحتة، واإجابات اجتماعية/ �ضيا�ضية/ثقافية، اأو قد نواجه  البحث عن الإ

اإجابات تعتمد على عوامل داخلية، وعوامل خارجية لتف�ضري بقاء الدول النامية دوًل غري متطورة.  

ودولة  نامية،  بدولة  املعني  هو  ما  لبد من حتديد  فاإنه  �ضباب،  الأ تفا�ضيل  وقبل اخلو�ص يف   

دخلها  م�ضادر  تنويع  يف  اإقت�ضاديًا،  تنجح،  مل  التي  تلك  هي  النامية  بالدول  هنا  املق�ضود  متقدمة. 

با�ضتقرار  يت�ضم  م�ضتقر  كلي  اقت�ضاد  اإيجاد  تنجح يف  ومل  لل�ضدمات اخلارجية،  وا�ضتمرار خ�ضوعها 

اإدارة القت�ضاد واملجتمع  اأنها مل تنجح يف خلق موؤ�ض�ضات جيدة يف  الت�ضخم والبطالة.  كما  معدلت 

بحيث تت�ضم هذه املوؤ�ض�ضات بال�ضتقرار وعدم التغري بتغري نظام احلكم، وكذلك بقدرتها على التاأقلم 

مع ال�ضدمات اخلارجية بفعل التدريب املتطور للعاملني بهذه املوؤ�ض�ضات.  كما اأن هذه الدول مل تنجح 

�ضافة  اإقليميًا ودوليًا.  بالإ يف خلق خمرجات تعليمية ذات م�ضتوى تعليمي متطور وقادر على املناف�ضة 

ول اخلا�ص بنوعية التعليم الراقي،  �ضافة للمطلب الأ اإىل توا�ضع اخلدمات ال�ضحية، املطلب الثاين، بالإ

يجاد راأ�ص مال ب�ضري متطور.  كما اأن هذه الدول مل تنجح يف حتييد تاأثري املوؤ�ض�ضات املوروثة  الالزمني لإ

قوميًا وطائفيًا وقبليًا، ودعم املوؤ�ض�ضات املنتجة دميوقراطيًا )ل ت�ضري الدميوقراطية هنا اإىل �ضناديق 

خرية من القرارات الدميوقراطية، بل كافة م�ضتلزمات العملية  النتخاب فقط، والتي متثل احللقة الأ

الدميوقراطية واأولهما واأهمهما وجود اأُنا�ص دميوقراطيني موؤمنني بالدميوقراطية، ووجود نظام ق�ضائي 

م�ضتقل، وف�ضل تام ما بني ال�ضلطات، واإلغاء تاأثريات رجال الدين، والقبائل والع�ضائر، والقوميات، على 

الناخبني(.  اأما الدولة املتقدمة فهي التي تتوفر فيها امل�ضتلزمات امل�ضار اإليها اأعاله اإىل حد كبري وب�ضكل 

اأف�ضل ن�ضبيًا من الدولة النامية.  

�ضارة اإىل  يف ظل هذا التمييز ما بني دولة نامية، واأخرى متقدمة، حتاول هذه املحا�ضرة الإ  

�ضباب التي عادة ما يتم تداولها يف تف�ضري ف�ضل اأغلب الدول النامية يف جمال التحول.  اأهم الأ

ثانيًا: هل ف�سلت ب�سبب ا�ستنزاف املوارد؟

 Mathur, )1991(و )على �ضبيل املثال اأمني، )1974( 
)13(

يعتقد من يوؤمنون بنظرية ال�ضتنزاف  

و)Naoroji, )1878( Reprinted, ( 2010( اأن هناك عدة اآليات حتكم العالقة ما بني دولة نامية ودولة 

مر الذي ل ي�ضاعد على تطور الدول النامية وحتولها اإىل دول  متقدمة، تعتمد اأ�ضا�ضًا على ا�ضتنزاف املوارد، الأ

متقدمة. وميكن اعتمادًا على م�ضاهمات هوؤلء تلخي�ص اأربع اآليات يتم من خاللها عمل ال�ضتنزاف: 
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وىل  اآللية األولى: تقوم دولة نامية بت�ضدير مواد خام حتت تاأثري دولة متقدمة، وتقوم الدولة الأ
الدولة  مب�ضاعدة  واملايل  النقدي  والنظام  املدين،  والدفاع  �ضا�ضية،  الأ البنية  م�ضروعات  باإن�ضاء 

ولية، بفائ�ص يوؤهله  الثانية، املتقدمة.  وتتمتع الدولة النامية، بفعل عوائد �ضادراتها من املواد الأ

خرية بت�ضدير املواد امل�ضّنعة  ل�ضترياد احتياجاتها من الدولة املتقدمة.  يف حني تقوم الدولة الأ

�ضول  الأ ا�ضتنزاف  ا�ضتمرار  لية  الآ النامية.  ويرتتب على هذه  للدولة  الو�ضيطة  واملواد  واخلربات 

نتاجية يف الدولة النامية )والتي تعامل على اأنها دخول باخلطاأ( من دون جهد ملمو�ص خلف�ص  الإ

الواردات من الدولة املتقدمة وا�ضتمرار العتماد على اخلارج. 

اآللية الثانية: قيام دولة )دول( متقدمة يف ال�ضتثمار يف اأن�ضطة بالدول النامية، ويف ظل اأجر 
املنتجات  وت�ضدير  متقدمة،  وتنظيم  ت�ضويق  ونظم  متقدمة،  تقنية  وا�ضتخدام  منخف�ص،  حقيقي 

جمديًا،  الت�ضنيع  ويعترب    .
)14(

منعزلة ت�ضنيع  جتربة  لية  الآ لهذه  وفقًا  وتخلق  املتقدمة.   للدول 

خرى القادرة على ت�ضدير نف�ص  جر احلقيقي خمف�ضًا مقارنة بالدول الأ هنا، ب�ضرط )1( بقاء الأ

ل  الذي  وبال�ضكل  منخف�ضًا  للت�ضدير  القابلة  ال�ضلع  من  املحلي  ال�ضتهالك  بقاء  و)2(  املنتجات. 

ي�ضاهم يف خف�ص فائ�ص ال�ضادرات.  ويف مثل هذا الو�ضع �ضتربز م�ضاكل يف ميزان املدفوعات.  

)تاأميم  ال�ضناعات  بامتالك  الوطنية،  وامل�ضاعر  الدولة  رغبة  حالة  يف  م�ضكلة  لية  الآ هذه  جتابه 

ال�ضناعات، ح�ضل ذلك يف الدول العربية يف ال�ضتينات، والنفطية منها اأوائل ال�ضبعينات من القرن 

املا�ضي(. يف هذه احلالة لبد اأن تعتمد الدولة النامية على موارده اخلا�ضة وا�ضتخدام التكنولوجيا 

املتقادمة، ويبداأ بفقدان امليزة الن�ضبية، ويعتمد على راأ�ص املال املحلي للتو�ضع.  ويف حالة العجز 

مر الذي يقلل من معدل منو الدولة النامية.  ويل.  الأ لبد اأن يخلق فائ�ص الت�ضدير من القطاع الأ

اآللية الثالثة: عندما تبداأ الدولة النامية بالقرتا�ص اخلارجي لتنمية �ضناعاتها املحلية لتوفري 
املتطلبات ال�ضناعية املحلية.  وياأتي هدف ال�ضادرات يف املقام الثاين.  وهنا ل توجد ميزة ن�ضبية 

لذا  بال�ضادرات،  فائ�ص  يجاد  لإ اإمكانية  توجد  ل  وبالتايل  املنتجة حمليًا،  ال�ضناعية  لل�ضادرات 

اأن  على  التقليدية.   وال�ضناعات  امل�ضّنعة،  ومنتجاتها  ولية،  الأ املواد  �ضادرات  العتماد على  يتم 

 
)o(

جرية جر �ضتخلق فجوة بال�ضلع الأ تتم املحافظة على اأجر حقيقي منخف�ص، واأي زيادة بهذا الأ

جر( وخلق عجز جتاري.  )ال�ضلع ال�ضتهالكية التي ينفق عليها الأ

جتار  جنبي/ القرو�ص لتنمية ال�ضلع غري القابلة لالإ اآللية الرابعة: عند ا�ضتخدام راأ�ص املال الأ
مع  يتفق  الذي  املنهج  وهو  واملياه،...  والتعليم  ال�ضحة  م�ضروعات  اأو/و  �ضا�ضية،  الأ )البنية  مثل 

توجهات البنك الدويل اخلا�ص بتمويل التنمية بالدول النامية. 
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اخلال�ضة، يف حالة كون الدولة النامية عاجزة تقنيًا ول متلك عامل راأ�ص املال، حيث اأن اأي 

�ضا�ضية ل ميكن اأن يت�ضف بال�ضتدامة اإل  جهد اأجنبي مل�ضاعدة هذه الدولة يف جمال الت�ضنيع والبنية الأ

مر الذي �ضيخلق وميّكن  ولية.  وهو الأ جر احلقيقي منخف�ضة يف القطاعات الأ يف حالة كون معدلت الأ

من اإيجاد فائ�ص ي�ضاعد يف الت�ضدير. 

حيان  �ضا�ضي لف�ضل الدولة النامية يف رفع متو�ضط دخل الفرد يف كثري من الأ وهذا هو التف�ضري الأ  

جر احلقيقي لعدد كبري من قوة العمل هو ال�ضعر  ب�ضكل مطلق، ودائمًا ب�ضكل ن�ضبي. ويعترب انخفا�ص الأ

�ضا�ضية.  جنبي/وللقرو�ص املمولة للت�ضنيع، ولتنمية م�ضروعات البنية الأ الواجب دفعة لراأ�ص املال الأ

اإل اأن ما يوؤخذ على هذا التف�ضري لف�ضل الدول النامية هو:   

يف  املحققة  الت�ضنيع  حديثة  النامية  الدول  من  عدد  يف  احلقيقي  جر  الأ منو  معدلت  اأن  اأ. 

عقود، قد فاقت تلك التي حققتها الدول املتقدمة يف قرن. 

حدث  ثبات وجهة نظره، اإل اأن بيانات اجلداول الدولية الأ ا�ضتخدم ماثيور، بيانات عام 1975 لإ ب. 

ربعة  حدث ت�ضري اإىل اأن الدخول احلقيقية قد ارتفعت باأكرث من ال�ضعف للدول الأ  الأ
)16(

لنب

امل�ضّنعة حديثًا كوريا اجلنوبية، و�ضنغافورة، وتايوان، وهوجن كوجن. 

تطور  اإىل  الب�ضرية  التنمية  تقارير  اأ�ضارت  فقد  حديثًا،  امل�ضّنعة  الدول  ا�ضتبعاد  بعد  حتى  ج. 

ال�ضدمات  رغم  ال�ضابقة  العقود  خالل  النامية  الدول  من  العديد  يف  املعي�ضة  م�ضتويات  يف 

اخلارجية، مبا يف ذلك يف دولة كالهند )بلد بروفي�ضور ماثيور(. 

مت ا�ضتخدام حتليل املدخالت- املخرجات لتاأكيد نتائج املوؤلف، اإل اأن هذا التحليل قد اعتمد  د. 

�ضعار با�ضتخدام عالقات جدول املدخالت- املخرجات، واأجور حّد الكفاف، ومن  على حتديد الأ

نتاجية )من خالل ا�ضتخدام التقانة املتطورة مثاًل(.  دون ال�ضماح باإدخال التح�ضينات يف الإ

ثالثًا: هل الف�سل ب�سبب ال�سيا�سات؟

لعّل اأغلب ال�ضيا�ضات القت�ضادية املطّبقة يف الدول النامية خا�ضة منذ ثمانينات القرن املا�ضي   

تقع يف فئة �ضيا�ضات اإجماع وا�ضنطن )وهي ال�ضيا�ضات التي تتفق عليها موؤ�ض�ضات التمويل الدولية الرئي�ضية 

عانات  نفاق من الإ ومقرها وا�ضنطن، وتت�ضمن: جتنب العجز الكبري كن�ضبة من الناجت، واإعادة توجيه الإ

خرى الداعمة  ولية، واخلدمات الأ �ضا�ضي، والرعاية ال�ضحية الأ �ضا�ضية والتعليم الأ مل�ضروعات البنية الأ

اأمام  القيود  واإزالة  اخلارجية،  التجارة  وحترير  الفائدة،  اأ�ضعار  واإ�ضالح  ال�ضريبي،  �ضالح  والإ للنمو، 

جنبي، وخ�ضخ�ضة امل�ضروعات العامة، واإزالة ال�ضوابط، وحماية حقوق امللكية(.  دخول ال�ضتثمار الأ
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وقد  ال�ضيا�ضات.  هذه  وغريها،  الطبيعية  املوارد  ذات  تقريبًا،  الدول،  جميع  انتهجت  وقد   

اأو جتميدها، وخف�ص  العامة  امل�ضروعات  نفاق على  الإ الطبيعية خالل خف�ص  املوارد  جت�ضدت يف دول 

جنبي، مع  الدعم، وخ�ضخ�ضة امل�ضروعات العامة، وم�ضروعات التعليم وال�ضحة، وجذب راأ�ص املال الأ

نتاجية )اإ�ضالح ال�ضيا�ضات يتم اأ�ضا�ضًا من خالل جتميد  جور غري املرتبطة بعوامل الإ املحافظة على الأ

نفاق ال�ضتثماري العام ولي�ص اجلاري ب�ضكل كبري(.  اأو خف�ص الإ

القت�ضادية  �ضيا�ضاتها  جت�ضدت  فقد  الطبيعية،  املوارد  دول  ماعدا  خرى،  الأ النامية  الدول  اأما   

يرادات احلكومية، من خالل اإعادة هيكلة ال�ضرائب املبا�ضرة،  �ضالحية يف خف�ص الدعم اأ�ضا�ضًا، وزيادة الإ الإ

جور اأو جتميدها، وزيادة اأ�ضعار الفائدة، وتخفي�ص ال�ضقوف العليا ملنح الئتمان،  وغري املبا�ضرة، وخف�ص الأ

نفاق العام، والتحول  اأ�ضعار ال�ضرف، و�ضيا�ضات حتويل الإ و�ضيا�ضات انكما�ضية خلف�ص الطلب، وتخفي�ص 

نحو اإنتاج ال�ضلع القابلة للتجارة والت�ضدير، وحترير التجارة اخلارجية، واإن�ضاء �ضناديق اجتماعية. 

 )1994 ، رابعًا: اأهم اآليات تاأثري ال�سيا�سات على الفقر )هدف التنمية الرئي�سي( )كريمّ
   

يتاأثر الفقر بال�ضيا�ضات من خالل ثالث اآليات رئي�ضية، وهي: من خالل اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات   

�ضر(. والتغريات يف و�ضع الت�ضغيل )خف�ص اأو رفع  امل�ضتهلكة من قبل العائالت )خف�ص اأو رفع رفاه الأُ

الدخول(، والتغري يف توزيع الدخل. 

    اآللية األولى: أسعار السلع واخلدمات 

املوارد،  تخ�ضي�ص  كفاءة  عادة  لإ رئي�ضيًا  متطلبًا  العامة  ن�ضطة  الأ يف  �ضعار  الأ حترير  يعترب 

هذه  اأن  اإل  وا�ضنطن.  اإجماع  �ضيا�ضات  ح�ضب  والطلب،  العر�ص  ينب  ما  اخللل  وت�ضحيح 

ال�ضيا�ضة قد يكون لها اآثار �ضلبية على الفقراء من حيث رفع تكاليف املعي�ضة، من خالل رفع 

خري يتحقق بوا�ضطة تخفي�ص الطلب الكلي، وكذلك زيادة تكاليف  معدل الت�ضخم.  وهذا الأ

الهادفة  نكما�ضية  الإ املالية  ال�ضيا�ضة  خالل  من  الكلي  الطلب  تخفي�ص  اآلية  وتعمل  نتاج.   الإ

خلف�ص عجز املوازنة، واإعادة توجيه العجز اإىل موارد حقيقية بدًل من القرتا�ص من البنك 

الطلب  من  تخف�ص  �ضيا�ضات  هذه  وكل  جتميدها.   اأو  والرواتب  جور  الأ وتخفي�ص  املركزي، 

الكلي. كما يرتفع معدل الت�ضخم من جانب التكاليف ب�ضبب تخفي�ص �ضعر ال�ضرف وزيادة 

تكلفة املتطلبات امل�ضتوردة الو�ضيطة، اأو من خالل اإلغاء اأو تخفي�ص الدعم املوجه لبع�ص بنود 

التكاليف، اأو من خالل زيادة تكلفة التمويل )رفع �ضعر الفائدة(. 
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    اآللية الثانية: التأثير على التشغيل 

مدى  هما:  رئي�ضيتني  قناتني  خالل  من  ثر  الأ متار�ص  وا�ضنطن  اإجماع  �ضيا�ضات  فاإن  وهنا 

نتاج، ومدى حّدة اإ�ضالح وخ�ضخ�ضة امل�ضروعات العامة.  ولعّل اأهم  التاأثري على م�ضتوى الإ

نتاجية.  حيث اأنه كلما  نتاج، والإ عامل يوؤثر، هنا، على الطلب على العمالة هو معدل منو الإ

على  الطلب  زاد  كلما  العتبار،  بعني  نتاجية  الإ منو  معدل  اآخذين  نتاج،  الإ منو  معدل  ارتفع 

، املنبثقة من �ضيا�ضات اإجماع وا�ضنطن، على خف�ص 
)17(

العمالة. وتعمل ال�ضيا�ضات النكما�ضية

ال�ضتثمار الكلي )بفعل جتميد اأو خف�ص اأو اإلغاء ال�ضتثمارات العامة(، ومن ثم التاأثري �ضلبًا 

على معدل النمو. 

    اآللية الثالثة: التأثير على توزيع الدخل
 

ال�ضيا�ضات على هيكل توزيع  تاأثري  اإىل قناتني ميكن من خاللهما  �ضارة  اأي�ضًا ميكن الإ وهنا 

ثار على توزيع الدخل ال�ضخ�ضي من خالل التغريات يف ال�ضرائب والدعم وبالتايل  الدخل: الآ

�ضعار )مبا يف ذلك �ضعر العملة  جور والأ ثر على الدخل والرثوة، وتاأثري ال�ضيا�ضات على الأ الأ

فقر  الأ الدخلية  ال�ضرائح  على  اأكرب  عبئًا  املبا�ضرة  غري  ال�ضرائب  متثل  ما  وعادة  املحلية(. 

من  ال�ضتهالكية  ال�ضلع  ح�ضة  لرتفاع  كرب  الأ ت�ضررها  وبالتايل  لال�ضتهالك  ميلها  لرتفاع 

�ضا�ضية  اإجمايل اإنفاقها ال�ضتهالكي.  كما اأن احلّد من الدعم خا�ضة على ال�ضلع واخلدمات الأ

ال�ضلع.   هذه  من  ا�ضتهالكها  لرتفاع  فقر  الأ الدخلية  ال�ضرائح  على  �ضا�ضي  الأ �ضرره  �ضيقع 

�ضافة اإىل حتيز اآثار تخفي�ص قيمة )�ضعر( العملة املحلية ل�ضالح اأ�ضحاب الودائع بالعملة  بالإ

اأ�ضحاب الودائع من العملة املحلية.   جنبية وزيادة �ضرائهم بفعل التخفي�ص، على ح�ضاب  الأ

جنبية.  كما ت�ضاهم  مر الذي يعني اإعادة توزيع الدخل ل�ضالح احلائزين على العمالت الأ الأ

جور، الواردة باملوازنة العامة، يف خلق تاأثري توزيعي �ضلبي على املوظفني يف  اآليات تخفي�ص الأ

جور، بفعل  القطاع العام واحلكومي.  اأما يف القطاع اخلا�ص، فاإنه رغم الزيادة املحتملة يف الأ

�ضعار، التي عادة ما تقرتن مع  زيادة الطلب على العمالة املاهرة وحمدوديتها، اإل اأن زيادة الأ

جر احلقيقي يف القطاع اخلا�ص،  تطبيق �ضيا�ضات اإجماع وا�ضنطن، �ضوف ت�ضاهم يف خف�ص الأ

ثر التوزيعي ال�ضالب  اأي�ضًا.  وبالتايل فاإن هناك اأثرًا توزيعيًا �ضلبيًا )وقد ل يكون بنف�ص حدة الأ

يف حالة موظفي احلكومة والقطاع العام(.  ونف�ص التاأثري التوزيعي ال�ضلبي ميكن تلم�ضه يف 

حالة العاملني بدون اأجر حل�ضابهم اخلا�ص، وذلك ب�ضبب الت�ضدد يف منح الئتمان، وارتفاع 

�ضعار(.  وقد يكون  اأ�ضعار الفائدة )اإل اأنهم ي�ضتفيدون من ناحية اأخرى من ظاهرة ارتفاع الأ
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�ضارة  ثر ال�ضايف، يف حالة هوؤلء العاملني حل�ضابهم اخلا�ص، اإيجابيًا اأو �ضلبيًا.  ولبد من الإ الأ

تاأثري  تاأخذ بعني العتبار مدى  واأن  التنمية لبد  ال�ضيا�ضات على  اآليات عمل  باأن تقييم  هنا 

والتعليم وغريها من اخلدمات الجتماعية،  ال�ضيا�ضات على توفري اخلدمات ال�ضحية  هذه 

قل دخاًل.  واأن اأي �ضيا�ضة انكما�ضية يرتتب عليها تقليل فر�ص  وب�ضكل حمدد للفئات الدخلية الأ

نفاذ هذه الفئات للخدمات ال�ضحية والتعليمية لبد اأن تكون حمل حتليل، وتقييم اقت�ضادي/ 

لكل  حق  هو  املتطورة  وال�ضحية  التعليمية  اخلدمات  توفري  اأن  باعتبار  �ضيا�ضي،  اجتماعي/ 

مواطن بغ�ص النظر عن م�ضتوى الدخل. 

خام�سًا: هل ف�سلت ب�سبب ال�سيا�سات االقت�سادية الكينزية؟
 

اأو/و  ال�ضتهالكي  الفّعال:  الطلب  حتفيز  على  القت�ضاديات  اإنعا�ص  يف  النظرية  هذه  تعتمد   

  .
)18(

امل�ضاعف اآلية  خالل  من  �ضلي  الأ نفاق  الإ قيمة  عن  م�ضاعف  ب�ضكل  الدخل  ويرتفع  ال�ضتثماري، 

العامة(  النظرية  ال�ضهري عن  كتابه  للتنمية )�ضمن  اأنه طّور نظرية  يّدعي  اأن كينز مل  للنظر  وامللفت 

اإفرت�ضوا  النامية  الدول  اأغلب  القت�ضادية يف  القرارات  اأن متخذي  اإل  النامية،  الدول  مل�ضاكل  ت�ضلح 

وروبية  �ضمنًا باأن حتفيز الطلب �ضي�ضاهم يف حل م�ضاكل هذه الدول )كما هو احلال يف اأو�ضاع الدول الأ

للتنمية القت�ضادية، فقد وردت يف مقالته املعنونة  اإ�ضارته  اأما  بعد الك�ضاد العظيم )1933-1929(.  

، حيث اأ�ضار اإىل: قدرتنا على �ضبط النمو ال�ضكاين، واإرادتنا 
حفادنا”)19( لأ القت�ضادية  “الحتمالت 

على منح احلروب والقالقل، ورغبتنا يف الثقة بالعلم، ومعدل الرتاكم املحدد، الذي يتمثل بالهام�ص ما 

بالتنمية يتج�ضد يف اهتمامه  املبا�ضر  اأن اهتمامه غري  1930(.  كما  نتاج وال�ضتهالك )كينز،  الإ بني 

التنمية  حتديات  اأهم  اأحد  باعتبارها  النامي(  العامل  يف  اأ�ضبابها  اختالف  )رغم  البطالة  مب�ضاكل 

�ضا�ضي لكينز يف التنمية هو اآراوؤه اخلا�ضة باأهمية الدولة  القت�ضادية وارتباطها بالفقر.  اإل اأن الدور الأ

تن�ضيط القت�ضاد. 

اإل اأن النظرية الكينزية لها حمدوديتها يف حل م�ضاكل الدول النامية. ولعّل من اأهم م�ضادر   

املحدودية هي: 

جل الق�ضري )بفعل ا�ضتقرار الهياكل الجتماعية ونوعية مهارات العمل  اإرتباط النظرية بالأ اأ. 

النامية  الدول  اأن م�ضاكل  املتقدمة(.  يف حني  الدول  والعادات يف  ذواق  والأ املناف�ضة  ودرجة 

جل الطويل.  ترتبط اأكرث بالأ

حيث  الك�ضاد،  اأوقات  يف  الفائ�ضة،  العمالة  ا�ضتيعاب  ميكن  اأنه  الكينزية  النظرية  اإفرت�ص  ب. 
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�ضا�ضية  مر زيادة الطلب الفّعال، من خالل املتاح من الطاقات العاطلة والبنية الأ ي�ضتدعي الأ

املالئمة، اإل اأن هذا الواقع قد ل يتوفر يف حالة الدول النامية. 

ل تعاين الدول النامية من بطالة اإختيارية فقط، بل اأي�ضًا من بطالة مقّنعة.  ج. 

قد ل ي�ضري افرتا�ص الدخار املفرط املت�ضبب يف البطالة على حالة الدول النامية التي تتمتع يف  د. 

حالت كثرية بانخفا�ص م�ضتوى الدخل وبالتايل الدخار مع ارتفاع يف امليل لال�ضتهالك وتدهور 

نفاق، اإىل ت�ضخم ب�ضبب ندرة املوارد.  مر الذي قد يت�ضبب يف حالة زيادة الإ دخار.  الأ امليل لالإ

رباح(، حيث  �ضتثمار هو الكفاية احلّدية لراأ�ص املال )توقعات الأ يعترب كينز اأن اأهم حمدد لالإ هـ. 

مر لي�ص كذلك يف حالة الدول  توجد عالقة عك�ضية ما بني ال�ضتثمار وهذه الكفاية.  اإل اأن الأ

النامية حيث يخف�ص ال�ضتثمار وتنخف�ص الكفاية احلّدية لراأ�ص املال.  وينبع �ضبب هذا التناق�ص 

اإىل عدة اأ�ضباب منها: ندرة راأ�ص املال وبقية املوارد، و�ضغر حجم ال�ضوق، وانخفا�ص الدخل، 

�ضواق املالية والنقدية، وزيادة عوامل عدم التاأكد.  وقلة الطلب، وارتفاع التكاليف، و�ضعف الأ

يعترب كينز �ضعر الفائدة، املحدد الرئي�ضي الثاين لال�ضتثمار والذي يتحدد بدوره من خالل  و. 

ال�ضيولة يف  تف�ضيل  اأ�ضباب  فيه  تتحدد  الذي  الوقت  النقدي.  ويف  والعر�ص  ال�ضيولة  تف�ضيل 

ول  الدول املتقدمة يف عوامل املعامالت والعوامل الوقائية وعوامل امل�ضاربة )يعترب ال�ضبب الأ

فيوؤثر  امل�ضاربة،  الثالث،  ال�ضبب  اأما  الفائدة،  �ضعر  على  يوؤثر  ول  الدخل  جتاه  مرن  والثاين 

ول والثاين، املعامالت  على �ضعر الفائدة(.  اأما يف حالة الدول النامية فاإن اأهمية ال�ضبب الأ

والعوامل الوقائية، مرتفعة، ول تعترب كذلك يف حالة امل�ضاربات.  لذلك يف�ضل تف�ضيل ال�ضيولة 

�ضافة اإىل ذلك فاإن �ضعر الفائدة يف الدول النامية ل يتاأثر  يف التاأثري على �ضعر الفائدة.  بالإ

كثريًا بالعر�ص والطلب النقدي، بل بعوامل موؤ�ض�ضية وعادات وتقاليد. 

رغم انت�ضار ا�ضتخدام اآليات عمل امل�ضاعف يف ال�ضيا�ضات املالية يف الدول النامية لقيا�ص تاأثري  ز. 

امل�ضاعف  كينز مل يقرتح عمل هذا  اأن  اإل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  نفاق على  الإ الزيادة يف 

راأي القت�ضادي املعروف راو )1958(  املتقدمة، وذلك ح�ضب  النامية، بل  الدول  يف ظروف 

حيث يفرت�ص هذا امل�ضاعف بطالة اإجبارية، واقت�ضادًا �ضناعيًا مييل منحنى عر�ضه للمرونة، 

نتاج ال�ضلع ال�ضتهالكية، ومرونة عر�ص ن�ضبي لراأ�ص املال.  وطاقة فائ�ضة لإ

�ساد�سًا: هل ف�سلت ب�سبب اآلية عمل م�ساعدات التنمية؟

اأنفق الغرب حوايل )2.5( تريليون دولر على امل�ضاعدات اخلارجية خالل العقود اخلم�ص املا�ضية   

بتوفري  واملرتبطة  فريقية  الأ القارة  الفقرية خا�ضة يف  بالفئات  املرتبطة  امل�ضاكل  ب�ضط  لأ اإيجاد حل  دون 
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 للوقاية من البعو�ص 
)21(

�ضّرة )12( �ضنت ل�ضراء جرعة الوقاية من مر�ص املالريا، ودون توفري �ضبكات لالأ

العمر  �ضنوات  خالل  املوت  من  طفل  مليون   )5( اإنقاذ  ودون  دولر(،   4 ال�ضبكة  )تكلفة  للمالريا  الناقل 

وىل )التكلفة 10 دولر لكل اأم(، دون اأن يوفر تكاليف م�ضاعدات العائالت الفقرية لتمويل تعليم  الع�ضر الأ

فريقية )اإي�ضرتيل، 2006(.  اأما على م�ضتوى الدول العربية فقد بلغ �ضايف ال�ضحب  اأبنائها يف القارة الأ

منائية الر�ضمية، ومن جميع امل�ضادر، حوايل )197( بليون دولر للفرتة 2008-1990  من امل�ضاعدات الإ

)اأو ما ميثل 14.8% من ح�ضة الدول النامية جمتمعة( )�ضندوق النقد العربي واآخرون، 2010(. 

مر مب�ضاعدات التنمية، هو هل تعترب هذه امل�ضاعدات حمّفزًا  اإن ما يهم هنا، وبقدر تعلق الأ  

جابة عادًة ما يتم التمييز، يف  لتحول الدول النامية اإىل مراحل تنمية اأف�ضل اأم العك�ص؟ وللم�ضاهمة يف الإ

هذا املجال، ما بني النظرة التي تعتقد باأن م�ضكلة الدول النامية هي م�ضكلة فقر الدخار )�ضا�ض�ص،2005( 

واأن النمو يعتمد طرديًا على امل�ضاعدات )Burnside and Dollar، 2000(، وتلك التي تعتقد باأن م�ضكلة 

هذه الدول هي فقر وف�ضاد حكومات واإدارة ر�ضيدة )اي�ضرتيل، 2006( واأن اأي جهود تنموية قائمة على 

نها ت�ضب وتدار من قبل  جنبي، هي جهود بدون جدوى اأو طائل لأ “الدفعات القوية” من خالل التمويل الأ
لعبني فا�ضدين، و�ضوف لن ت�ضاهم يف حتّول الدول النامية لدول متطورة، بل العك�ص.  ورغم اإدعاء الكثري 

الإح�ضاءات  اأن  اإل  الفا�ضدة(  باحلكومات اجليدة )غري  م�ضاعداتها  بربط  املانحة  الغربية  الدول  من 

ت�ضري باأنه يف عام 2002 تلقت )25( حكومة غري دميوقراطية يف العامل )من اأ�ضل 99 دولة دميوقراطية 

ح�ضب ت�ضنيف البنك الدويل( ما يعادل )9( بليون دولر كم�ضاعدات خارجية، يف حني ح�ضلت الدول 

كرث اإ�ضتالمًا للم�ضاعدات  كرث ف�ضادًا على ما يعادل )9.4( بليون دولر.  وتقع احلكومات الــ )15( الأ الأ

�ضواأ من حيث انت�ضار الف�ضاد.  معنى ذلك اأن املحتالني هم من يح�ضلون  �ضمن ت�ضنيف احلكومات الأ

مر الذي ل  على امل�ضاعدات ب�ضكل كبري ولي�ص الفقراء امل�ضتهدفني يف �ضيا�ضات وخطط التنمية، وهو الأ

مم املتحدة،  اأدبيات الأ اأن تتناول  اأكرث دخاًل وتطورًا.  وكان من املوؤمل  اإىل فئات  ي�ضاعد على حتّولهم 

مم  لفية” التابع لالأ ب�ضكل اأكرث �ضراحة، مع�ضلة الف�ضاد وامل�ضاعدات والتنمية، اإل اأن تقرير “م�ضروع الأ

املتحدة الذي قدم يف يناير/ كانون الثاين 2005 يعتقد باأن وجود احلكومات ال�ضيئة لي�ص هو امل�ضكلة التي 

موال. حيث اأ�ضار التقرير يف �ضفحة )34( حتت عنوان فرعي: “ملاذا  تواجه الدول الفقرية، بل نق�ص الأ

�ضا�ضية،  يحدث فّخ الفقر” اإىل اأن الدول الفقرية تفتقر للموارد املالية الالزمة لال�ضتثمار يف البنية الأ

العامة الالزمة لتح�ضني احلكم ال�ضالح.  ويحدد  دارة  واخلدمات الجتماعية، ولال�ضتثمار حتى يف الإ

�ضا�ضية للدول النامية يف: انخفا�ص معدلت الدخار، وانخفا�ص  ب�ضكل وا�ضح )�ضفحة 35( امل�ضاكل الأ

جنبي، وال�ضراعات العنيفة، وهجرة العقول، ومعدل النمـــو  العوائد ال�ضريبية، وانخفا�ص ال�ضتثمـــار الأ
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ب�ضكــــل وا�ضح وجهـــة  البتكــــار والخرتاع، وغريها. ويحدد  البيئي، وفقـــر  والتاآكل  املتزايد،  ال�ضكاين 

انخفـــا�ص معدل  اأن  )36(، حيث  )3.1(، �ضفحة  ال�ضكـــل  النامية يف  الدول  الفقر يف  فّخ  نظـــره اجتاه 

الفقــــر (م�ضروع  تعميق  يت�ضبب يف  بدوره  وهذا  النمو،  معـــدل  انخفا�ص  يت�ضبب يف  وتدهــــوره  الدخار 

باأن  علمًا  اأعاله(.   اإليه  امل�ضار  دومار  هارود-  منهج  عن  كثريًا  يبتعد  ل  منهج  )وهو   )2005 لفية،  الأ

و�ضوء  الف�ضاد  ملحاربــة  هدف  اأو  اإ�ضـــارة  اأية  اإىل  تفتقـــر  لفية  الأ مل�ضروع  جمالية  الإ الثمانية  هداف  الأ

دارة.  ورغم كرثة عدد احلكومات الفا�ضدة، كما اأ�ضار )اإي�ضرتيل، 2006(، وامل�ضار اإليه اأعاله، اإل اأن  الإ

لفية يح�ضر الدول الغري موؤهلـــة )�ضفحة 204( ل�ضتالم امل�ضاعدات بفعـل ف�ضاد احلكومات  تقريـــر الأ

يف اأربعة: جمهورية كوريا الدميقراطية ال�ضعبية، وزمبابوي، ومينمار )بورما �ضابقًا(، وبيالرو�ص )رو�ضيا 

�ضباب الرئي�ضية  مر الذي قد ل ي�ضاعد يف تو�ضيف وحتديد الأ لفية، 2005(.  وهو الأ البي�ضاء( (م�ضروع الأ

وراء ا�ضتمرار الدول النامية يف اأو�ضاعها احلالية. 

منذ  النمو  ف�ضل  اأ�ضباب  يف  ا�ضهاماته  اأحد  رودريك  به  و�ضف  الذي  املنطقي  ال�ضوؤال  ولعّل   

الت�ضعينات من القرن املا�ضي )رودريك، 1998( هو �ضوؤال منطقي ويجيب عليه من خالل عدة اأ�ضباب 

و�ضراعات  موؤ�ض�ضية،  اأ�ضباب  بل  جنبية،  الأ امل�ضاعدات  اأو �ضعف  الدخار  نق�ص معدل  بينها  لي�ص من 

دارة.  داخلية، تعود اأ�ضا�ضًا اإىل ف�ضاد احلكومات والإ

وطاملا اأن العديد من امل�ضاعدات تعمل يف ظل اآليات اإ�ضالح اقت�ضادي ي�ضرف عليها �ضندوق   

النقد الدويل، والبنك الدويل، فاإن اآلية عمل هذه ال�ضناديق التي حتّيد يف حالت كثرية ف�ضاد احلكومات 

ل�ضمان  الدويل  النقد  �ضندوق  وفقها  يعمل  التي  لية  الآ على  )يطلق  املالية”  “الربامج  يف  دارة  والإ

ال�ضتقرار القت�ضادي ا�ضم “الربجمة املالية”(. 

�سابعًا: هل ف�سلت ب�سبب ال�سيا�سات ال�سناعية والزراعية؟
 

�ضا�ص، با�ضتثناء اأغلب دول املوارد الطبيعية  ل�ضك باأن اأغلب الدول النامية هي دول زراعية بالأ  

من النفط والغاز.  وبعد اأن نالت هذه الدول ا�ضتقاللها ال�ضيا�ضي منذ منت�ضف القرن املا�ضي، بداأت 

. ووفقًا لهذه ال�ضيا�ضة التي 
)22(

يف انتهاج �ضيا�ضات ت�ضنيع تعتمد اأ�ضا�ضًا على �ضيا�ضة اإحالل الواردات

اأغلب  قامت  �ضابقًا،  اإليهما  امل�ضار  ل�ضت  ملاين  والأ هاملتون،  مريكي  الأ املالية  وزير  اإىل  جذورها  تعود 

هذه الدول، اإت�ضاقًا مع منوذج لوي�ص املتعلق بعر�ص العمالة الفائ�ص يف القطاع الزراعي، بالتحول من 

القت�ضاد القائم على ت�ضدير حما�ضيل زراعية خام اأ�ضا�ضًا اإىل اقت�ضاد �ضناعي موجه لل�ضوق املحلي 

وفقًا لال�ضرتاتيجية امل�ضار اإليها اأعاله. 
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�ضباب )القت�ضادية( وراء ف�ضل العديد  ويعترب التعرث يف ال�ضيا�ضة ال�ضناعية والزراعية من اأهم الأ  

من الدول النامية يف التحول اإىل دول متقدمة تنمويًا.  ففي الوقت الذي جنحت فيه دوًل متقدمة يف تطبيق 

�ضيا�ضة اإحالل الواردات بالقرنني الثامن والتا�ضع ع�ضر، من دون اإهمال للقطاع الزراعي، ف�ضلت العديد من 

الدول، اأنظر جتارب بريطانيا، واأملانيا )�ضينغ، 2003(، والوليات املتحدة، وغريها من الدول املتقدمة يف 

النامية، ماعدا تلك امل�ضّنعة حديثًا.  وللتعرف على اأهم اأ�ضباب ف�ضل هذه ال�ضرتاتيجية دعنا نلخ�ص اآلية 

وىل،  واأ�ضباب الف�ضل.  متّر ال�ضرتاتيجية بثالث مراحل: املرحلة الأ اأهم مواطن  اإىل  اأوًل، ثم ننتقل  عملها 

من  ال�ضتهالكية  ال�ضلع  حتّول  و/اأو  الو�ضيطة،  ال�ضلع  اإحالل  الثانية:  واملرحلة  ال�ضتهالكية،  ال�ضلع  اإحالل 

ال�ضوق املحلي اإىل اخلارجي )�ضادرات(، واملرحلة الثانية: اإحالل ال�ضلع ال�ضتثمارية ويف نف�ص الوقت الذي 

قد تتجه اآلية ال�ضلع الو�ضيطة وال�ضتهالكية لل�ضوق اخلارجي اأي�ضًا. وعادًة ما يتم البدء باإحالل اإنتاج ال�ضلع 

�ضافة اإىل اأن ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهالكية،  ال�ضتهالكية ب�ضبب توفر الطلب، وتوفر التقانة واخلربة.  بالإ

وخا�ضة املعّمرة، يعترب اأقل �ضررًا من ارتفاع ال�ضلع الو�ضيطة وال�ضتثمارية. 

املوازنة  عوائد  )زيادة  النا�ضئة  لل�ضناعات  حماية  توفري  ال�ضرتاتيجية  هذه  تطبيق  ي�ضتتبع   

جانب  يف  )عبئًا  التكاليف  خمّف�ضة  عامة  ومنافع  �ضناعية  مناطق  �ضكل  على  ودعمًا  للدولة(،  العامة 

)قد  النا�ضئة  ال�ضناعات  واردات  لدعم  ال�ضرف  اأ�ضعار  يف  وتعددًا  للدولة(،  العامة  باملوازنة  نفاق  الإ

، والقائل ب�ضرورة اأن تكون 
)23(

يرتتب على ذلك تثبيط ال�ضادرات يف حالة توفر �ضرط مار�ضال-لرينر

تعمل  حتى  واحد  من  اأكرب  لل�ضادرات  ال�ضعرية  الطلب  مرونة  زائدًا  للواردات  ال�ضعرية  الطلب  مرونة 

�ضيا�ضة تخفي�ص قيمة العملة لت�ضجيع ال�ضادرات، والعك�ص لت�ضجيع الواردات. كما ي�ضتتبعها كبح اأ�ضعار 

املوؤمل  من  كان  وقد  اأخرى.   متطلبات  �ضمن  الواردات،  اإمالء  قناعات  متويل  تكلفة  خلف�ص  الفائدة 

�ضعار ال�ضادرات/  بهذه ال�ضرتاتيجية اأن ت�ضاهم يف اإ�ضالح معدل التبادل الدويل )الرقم القيا�ضي لأ

�ضعار الواردات( من خالل خف�ص الواردات من ال�ضلع ال�ضتهالكية ثم الو�ضيطة ثم  الرقم القيا�ضي لأ

اإ�ضالح و�ضع ميزان  الذي �ضي�ضاهم يف  مر  الأ الوقت.  وهو  ال�ضادرات، يف نف�ص  ال�ضتثمارية، وزيادة 

املدفوعات خارجيًا، وحتفيز النمو داخليًا. 

الدول  اأغلب  اأعاله يف  مو�ضحة  كما هي  اأهدافها  ال�ضرتاتيجية  ن: هل حققت هذه  الآ وال�ضوؤال   

جابة: ويف حالت كثرية، هي: ل. هذا يعني اأن ال�ضيا�ضة فا�ضلة بحّد ذاتها،  النامية، عدا امل�ضّنعة حديثًا؟ الإ

بل اأن ما طبق من �ضيا�ضات قد يكون بعيدًا عما تتطلبه هذه ال�ضيا�ضة، بفعل اعتبارات تعود اأ�ضا�ضًا لربوز 

، وما ارتبط بها من م�ضالح متبادلة  بني متخذي القرار ال�ضيا�ضي، امل�ضوؤولني عن ا�ضتمرار 
)24(

ظاهرة الريع

مر الذي يتنافى مع ما تو�ضي به هذه ال�ضيا�ضة.  احلماية، وال�ضناعيني )يف القطاعني العام واخلا�ص(. الأ
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ميكن، باإيجاز، عر�ص اأهم ماآخذ التطبيق، وما ترتب عليه من هدر فر�ص اأغلب الدول النامية   

للتحول لقت�ضاد اأكرث تطورًا:  

�ضهدت هذه ال�ضيا�ضة، يف حالت كثرية، تنامي الواردات من ال�ضلع الو�ضيطة، وال�ضتثمارية،  اأ. 

التجاري  العجز  تنامي  يف  �ضاهم  مما  ال�ضتهالكية.   ال�ضلع  ا�ضترياد  يف  الوفر  فاق  وب�ضكل 

الو�ضيطة  ال�ضلع  ا�ضترياد  العجز يف  تنامي  مبوازين املدفوعات ال�ضتهالكية.  مما �ضاهم يف 

وال�ضتثمارية )اأنظر اجلدول رقم )1( بامللحق، حيث يالحظ اأن كافة الدول امل�ضمولة باجلدول 

مر الذي ي�ضري اإىل  قد �ضهدت ولزالت عجزًا يف امليزان التجاري لل�ضلع الو�ضيطة(.  وهو الأ

يف  تطبيقيًا  وف�ضلها  الواردات  اإحالل  �ضيا�ضة  نتائج  تو�ضح  الإميان،  اأ�ضعف  على  اأو  الف�ضل، 

نتاج ال�ضلع الو�ضيطة.  ونف�ص ال�ضيء ي�ضري على امليزان التجاري لل�ضلع ال�ضتثمارية  التحول لإ

)اجلدول رقم )2( بامللحق(.  لذا فاإن اأحد اأهداف �ضيا�ضة اإحالل الواردات املتمثل يف اإ�ضالح 

مر  و�ضع معدل التبادل الدويل من خالل الت�ضنيع بالجتاه لل�ضوق املحلي مل تتحقق، وهو الأ

كرث تطورًا، اعتمادًا على معايري التنويع من  الذي �ضاهم يف تاأخري مرحلة التحول لفئة الدول الأ

خالل الت�ضنيع، واإ�ضالح و�ضع امليزان التجاري.  

اإفتقر تطبيق هذه ال�ضيا�ضة اإىل احرتام مبداأ الكفاءة والتحيز بدًل من ذلك ملبداأ خلق اقت�ضاد  ب. 

�ضارة اإىل اعتبارات التكلفة(.  وقد جت�ّضد   )خلق دخول لفئات معينة غري  مرّبرة بالإ
)25(

ريعي

�ضمية )على املنتج النهائي( واحلماية  فراط باحلماية الإ ذلك، من �ضمن موؤ�ضرات اأخرى، يف الإ

خذ بنظر العتبار معدلت احلماية على ال�ضلع الو�ضيطة والنهائية على حدٍّ �ضواء،  الفّعالة )الأ

توفر  ح�ضب  العربية،  م�ضر  جمهورية  حالة  اأخذنا  فلو  امل�ضافة(.   القيمة  على  احلماية  اأي 

الفّعالة قد فاقت ال�ضمية. فقد بلغ متو�ضط احلماية ال�ضمية  اأن احلماية  البيانات، لوجدنا 

على ال�ضلع ال�ضناعية التحويلية 21.2% عام 2000 انخف�ضت عام 2004 اإىل 13.0% يقابلها 

حماية فعلية بلغت 23.3% انخف�ضت اإىل 14.0%، تباعًا )جالل، 2005(.  وقد بلغت اأق�ضى 

حذية، واجللود ومنتجاتها، واملن�ضوجات )وكلها �ضلع  حماية اإ�ضمية على املالب�ص اجلاهزة والأ

اأكرب  الو�ضيطة ن�ضبيًا، وانخفا�ص  ال�ضلع  ا�ضتهالكية(، مع انخفا�ص هذه احلماية ن�ضبيًا على 

لت واملعدات.  علمًا باأن معدلت احلماية الفّعالة  يف حالة ال�ضلع ال�ضتثمارية وب�ضكل حمدد الآ

يف القطاع ال�ضناعي التحويلي فاقت بحوايل )3.5( مرة ما يناظرها يف القطاع الزراعي عام 

مر الذي �ضن�ضري اإليه لحقًا(.   2000، وحوايل )2.6( مرة عام 2004 )وهو الأ
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وذلك  الزراعي،  للقطاع  وخطري  وا�ضح  اإهمال  الواردات  اإحالل  �ضيا�ضة  تطبيق  على  ترتب  ج. 

مر الذي �ضاهم يف مزيد من العجز بامليزان التجاري الزراعي  يف حالت لي�ضت بالقليلة، الأ

�ضهدت  قد  العربية  الزراعية  النامية  الدول  اأن  يالحظ  حيث  بامللحق(،   )3( رقم  )اجلدول 

تطورًا �ضلبيًا يف تنامي هذا العجز خالل اخلم�ضة عقود ال�ضابقة تقريبًا، خا�ضة حالت م�ضر، 

الزراعي(،  بالقطاع  الهتمام  تهمل  يبدو مل  كما  التي  �ضوريا  )با�ضتثناء  وال�ضودان  والعراق، 

وتون�ص، واملغرب. 

كما �ضاهمت هذه ال�ضيا�ضة، ومن خالل التطبيق ال�ضيئ، يف ت�ضجيع ال�ضناعات كثيفة راأ�ص املال،  د. 

وبالتايل �ضعف الطلب على العمل. وذلك من خالل املغالة بقيمة �ضعر العملة املحلية الذي �ضّجع 

على ا�ضترياد ال�ضلع ال�ضتثمارية وبال�ضكل الذي �ضّجع بدوره على اإقامة �ضناعات ذات حمتوى 

�ضادراتها  يف جمال  املتحدة  الوليات  قامت جتربة  )وللمفارقة  الراأ�ضمالية  الكثافة  من  عاٍل 

، ن�ضبة 
ال�ضلعية على �ضناعات ذات كثافة يف العمل، وهو ما يطلق عليه بــ “تناق�ص ليونتيف”)26(

 .)Mathur, 1963( مريكي اجلن�ضية ليونتيف اإىل القت�ضادي الرو�ضي املولد الأ

وىل، ال�ضلع ال�ضتهالكية،  كان جلهود �ضيا�ضة الت�ضنيع، يف اأغلب الدول النامية، عند املرحلة الأ  

بفعل احلماية املرتفعة على ال�ضلع ال�ضتهالكية وانخفا�ضها على الو�ضيطة وال�ضتثمارية، �ضمن عوامل 

رباح على عدم اإنتاج امل�ضتلزمات الو�ضيطة، وال�ضلع ال�ضتثمارية  ثر يف زيادة اإعتماد معدل الأ اأخرى، الأ

لية من عمل ال�ضيا�ضة يف خلق وتر�ضخ املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية الحتكارية،  حمليًا. وما ترتب على هذه الآ

اأو انهيار  اإجتماعية �ضناعية م�ضتفيدة من الحتكار، مما ترتب عليه �ضعف  �ضافة اإىل خلق فئات  بالإ

اعتبارات الكفاءة، والتطور التقني.  وقد اعتقد البع�ص باأن تغيري معدلت التبادل التجاري املحلية بني 

ل�ضالح  الدخل  توزيع  اإعادة  يف  ي�ضاهم  �ضوف  احلماية،  على  املعتمدة  القطاعات  ول�ضالح  القطاعات 

قطاعات احلماية، ومن ثم يرفع معدل الدخار ولحقًا ال�ضتثمار.  اإل اأن هذا العتقاد مل يجد ما يربهن 

عليه يف الواقع، حيث اأدى هذا التغري، معدلت التبادل، اإىل خف�ص املدخرات ولي�ص رفعها وذلك يعود 

اإىل اأن التحيز يف اإنتاج ال�ضلع ال�ضتهالكية �ضد الو�ضيطة وال�ضتثمارية �ضوف ي�ضّجع املزيد من ا�ضتهالك 

ال�ضلع ال�ضتهالكية، وبالتايل يخف�ص الدخار )تايلور، 1974(. 

ل عة حديثًا يف التحومّ ثامنًا: جتارب دول اأمريكا الالتينية، وجتارب الدول امل�سنمّ
 

من املهم تقييم جتارب ال�ضيا�ضة ال�ضناعية يف خمتلف الدول النامية، وامل�ضّنعة حديثًا، ملا   

لذلك من اأهمية يف تقييم �ضيا�ضتي اإحالل الواردات، وت�ضجيع ال�ضادرات، ودورهما يف التحّول من بلد 
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الالتينية  اأمريكا  اأ�ضا�ضيتني: جتربة دول  اأو تقدمًا. وهنا نواجه جتربتني  اأكرث ت�ضنيعًا  اآخر  اإىل  نامي 

�ضافة لإحالل الواردات، على  اآ�ضيا املعتمدة، بالإ املعتمدة على اإحالل الواردات، وجتربة جنوب �ضرق 

ت�ضجيع ال�ضادرات )مت العتماد بالكمل يف عر�ص التجربتني على )هيامي وجودو، )2005((.  

 )1955-1946(
)27(

رجنتني خالل فرتة حكم جون بريون رافقت جتربة اأمريكا الالتينية، خا�ضة جتربة الأ  

يدويوجيا وال�ضيا�ضة القت�ضادية نابع من م�ضايرة للرغبات ال�ضعبية.   حيث مت خلق حتالف  خلطًا مفرطًا ما بني الأ

بني الع�ضكر، وال�ضناعات احل�ضرية والعّمال، نتج عنه حماية مفرطة لل�ضناعات املحلية، ومغالة يف 

جنبية، ويف نف�ص الوقت تعزيز اأنظمة ال�ضمان الجتماعي.   حتديد �ضعر ال�ضرف، وتاأميم لل�ضركات الأ

وقد ترتب على ذلك عدة اأمور منها: زيادة اأع�ضاء نقابات العّمال من ن�ضف مليون اإىل خم�ص ماليني، 

وارتفاع عدد العاملني احلكوميني مبعدل فاق منو اإجمايل العمالة.  وقد ترتب على هذه ال�ضيا�ضة عجز 

مر  الأ القرو�ص،  للقرو�ص اخلارجية، وتراكم هذه  التوجه  التجاري، وما ترتب على ذلك من  بامليزان 

جنبية للداخل.  ويف ظل عدم  موال الأ الذي اأّثر �ضلبًا على املالءة املالية وبالتايل توقف تدفق روؤو�ص الأ

مر الذي �ضاهم بارتفاع  نفاق العام قامت بطبع النقود لتغطية العجز، الأ قدرة احلكومة على مواجهة الإ

ارتفاع �ضعر  الثابت، يف مزيد من  ال�ضرف  �ضيا�ضة �ضعر  الذي �ضاهم بدوره، يف ظل  الت�ضخم،  معدل 

ال�ضرف احلقيقي، وبالتايل املزيد من العجز التجاري.  ومل تتمكن احلكومات من اإيقاف هذه ال�ضيا�ضة 

رجنتني يف نهاية خم�ضينات القرن املا�ضي.  بفعل ال�ضغط ال�ضعبي.  اإل اأن هذه التجربة اإنهارت يف الأ

الكبرية  �ضواق  الأ ذات  الالتينية  اأمريكا  دول  يف  جنحت  قد  الواردات  اإحالل  �ضيا�ضة  اأن  اإل   

للدول  مبعدلت  مقارنة  ال�ضناعي  الناجت  يف  منو  معدلت  عنها  نتجت  حيث  واملك�ضيك،  الربازيل  مثل 

امل�ضّنعة حديثًا يف اآ�ضيا خالل ال�ضتينات وال�ضبعينات من القرن املا�ضي.  اإل اأن معدل منو ال�ضادرات 

ال�ضناعية كان بطيئًا يف دول اأمريكا الالتينية امل�ضّنعة حديثًا، كما رافقه اإجتاه نحو ارتفاع املديونية 

1973( ب�ضبب الواردات من ال�ضلع الراأ�ضمالية  اأ�ضعار النفط منذ عام  اخلارجية )خا�ضة بعد ارتفاع 

ولية.  اإل اأن  املوجهة لبناء امل�ضروعات التنموية الطموحة حتت افرتا�ص ا�ضتمرار ارتفاع اأ�ضعار املواد الأ

 بالوليات 
)28(

ولية اإنهارت بعد عام 1981، مع ارتفاع اأ�ضعار الفائدة يف ظل اإدارة ريغان اأ�ضعار املواد الأ

مر الذي خلق موجة من الرتفاع يف معدلت الت�ضخم، وتراكم املديونية، التي  مريكية.  الأ املتحدة الأ

الالتينية  اأمريكا  دول  بع�ص  يف  املا�ضي،  القرن  من  الثمانينات  يف  ال�ضهرية  املديونية  اأزمة  يف  انتهت 

ل�ضيما املك�ضيك. 

اأما يف ما يخ�ص التجربة الثانية، التي �ضادت يف دول �ضرق اآ�ضيا، فقد اعتمدت اآلياتها على   

التجربة  هذه  على  اأطلق  وقد  الواردات(.  اإحالل  �ضيا�ضة  على  م�ضبق  اعتماد  )مع  ال�ضادرات  ت�ضجيع 
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�ضافة اإىل الدول امل�ضّنعة  �ضمن م�ضميات اأخرى “منوذج اإقت�ضاديات ال�ضوق التنموية اجلديدة”، بالإ

حديثًا. وقد اعتمدت هذه الدول على جتربة اليابان امل�ضماة بــ “ع�ضر النمو القت�ضادي املرتفع” والتي 

�ضادت خالل عقدين منذ منت�ضف اخلم�ضينات من القرن املا�ضي. 

وتعتمد هذه التجربة على تنمية اقت�ضاديات ال�ضوق التي �ضادت قبل احلرب يف اأملانيا واليابان،   

حيث تعزز احلكومة الرتاكم الراأ�ضمايل من خالل �ضغط ال�ضتهالك، ومن خالل اآلية ال�ضوق.  ومل يتم 

تفعيل اآليات ال�ضوق يف اليابان، وكوريا اجلنوبية وتايوان، حتى اأعوام ال�ضتينات، وال�ضبعينات، تباعًا، من 

القرن املا�ضي.  اأما قبل ذلك، فقد انتهجت هذه الدول �ضيا�ضات حمائية �ضواء على �ضكل نظام ح�ض�ص 

للواردات اأو رقابة على �ضعر ال�ضرف، ورقابة على الئتمان املحلي )خا�ضة يف كوريا(، و�ضركات عامة 

جنبي املبا�ضر.  كما �ضهدت هذه الدول دعمًا  )خا�ضة يف تايوان(، مع رقابة على اأن�ضطة ال�ضتثمار الأ

ن�ضطة املوجهة لل�ضادرات.   اأ�ضا�ضيًا لالأ

جنبية، بل امتد  موال الأ ومل يقت�ضر التدخل والدعم على التجارة اخلارجية وحركة روؤو�ص الأ  

دارة والبريوقراطية املحلية )والتي  ن�ضطة املحلية، التي ُترك مدى التدخل يف عملها لتقدير الإ لتنظيم الأ

وامر وفقًا للتجربة الكورية اجلنوبية  قناع وفقًا للتجربة اليابانية، والأ ات�ضمت بالعتماد على احلوار والإ

 )1961-1979( ، حيث لعبت البنوك احلكومية، 
)29(

خا�ضة خالل فرتة حكم اجلرنال باك جنك هو  

املدخرات  تخ�ضي�ص  يتم  )مل  والت�ضنيع  التنمية  يف  مهمًا  دورًا  العامة  ال�ضناعية  ال�ضركات  وتكتالت 

جنبية(.  مع العتماد على عدد  املحلية فقط من خالل �ضيا�ضة الئتمان احلكومية بل حتى القرو�ص الأ

قليل من ال�ضركات ال�ضناعية الكربى لإجناز عملية الت�ضنيع. ال�ضيء ذاته كان ي�ضري على جتربة تايوان 

التجربة،  نتج عن هذه  العامة.  وقد  ال�ضركات  الت�ضنيع من خالل  الوا�ضع يف  الدولة  من حيث تدخل 

الثانية، اأن قفزت الدول املعنية من فئة الدول متو�ضطة الدخل اإىل مرتفعة الدخل )رغم تدخل الدولة 

وىل اأعاله(.  وال�ضوؤال املنطقي هو: ملاذا  ب�ضكل يفوق منوذج اأمريكا الالتينية امل�ضار اإليه يف التجربة الأ

مر الذي حدا  مل تف�ضل هذه الدول يف التجربة الثانية ب�ضبب التدخل احلكومي )اأو الف�ضل احلكومي(، الأ

باأدبيات البنك الدويل اأن تو�ضفها بــ “معجزة �ضرق اآ�ضيا” )البنك الدويل، 1993(. 

جابة ميكن القول باأن الدول املن�ضوية حتت هذه التجربة الثانية جنحت يف حتقيق تعاون  لالإ  

(، وذلك حتت 
)30(

عمال وحتت مظلة ما ميكن اأن يطلق عليه )�ضركة الدولة بني احلكومة، وكبار رجال الأ

مانة فاإنه ميكن القول باأن هذه التجربة مل تخُل من اأ�ضكال للف�ضل  جل.  ولالأ خطة اإ�ضرتاتيجية طويلة الأ

 لرئي�ص الوزراء 
)31(

احلكومي.  فعلى �ضبيل املثال، كانت هناك ف�ضيحة ر�ضاوي �ضركة لوكهيد للطائرات

 1990 و    1987 عامي  يف  يابانيتني  كبريتني  جتاريتني  �ضركتني  خالل  ومن   
)32(

تاناكا كاكوي  الياباين 
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 اخلا�ضة باأموال 
)34(

، ورو تاي وو
)33(

�ضافة اإىل ف�ضيحة رئي�ضني لكوريا اجلنوبية هما جون دون هوان بالإ

�ضرّية ل�ضالح الرئي�ضني. اإل اأن هذا الف�ضل احلكومي مل يرَق اإىل اإف�ضال منوذج التجربة الثانية من حيث 

جناح هذه الدول يف التحول اإىل دول مرتفعة الدخل. 

�ضارة اإىل اأن التجربة الثانية ما كان لها اأن تنجح دون اإدارة اإقت�ضادية ناجحة.   وهنا لبد من الإ  

دارة هو �ضمان معدل م�ضتقر ملعدل الت�ضخم وكبح جماح اأي توجه لرتفاع هذا  ولعّل من اأولويات هذه الإ

 
)35(

املعدل، بال�ضكل الذي يجعل �ضعر الفائدة احلقيقي �ضعرًا �ضالبًا.  كما اأن عدم املبالغة يف الكبح املايل

قد �ضاهم يف ا�ضتمرار ان�ضياب مدخرات القطاع العائلي نحو التنمية ال�ضناعية. كما �ضاهم ا�ضتمرار 

اإ�ضتبعاد حدوث ت�ضخم يوؤثر �ضلبًا على   ،1960-1945 توازن املوازنة العامة يف اليابان، خالل الفرتة 

جتارة  مثل  املتدهورة  ال�ضناعات  دعم  يف  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضة  �ضاهمت  كما  القت�ضادي.   ال�ضتقرار 

ن�ضطة(،  الفرد، والزراعة، والغزل والن�ضيج، يف �ضمان ال�ضلم الجتماعي )بفعل كثافة العمل يف هذه الأ

مع توجيه هيكل �ضريبي مت�ضاعد لل�ضناعات املتطورة وال�ضاعدة.  

كوريا  يف  القت�ضادية  ن�ضطة  الأ كافة  اإنعا�ص  يف  واخللفية  مامية  الأ الروابط  �ضمان  �ضاهم  كما   

اأو  وال�ضلب،  احلديد  جمال  يف  �ضواء  ال�ضخمة،  ال�ضناعية  التكتالت  اإن�ضاء  خالل  من  وذلك  اجلنوبية، 

لت، وغريها.  يف حني �ضاهمت جتربة تايوان، يف جمال دعم  ال�ضناعات الكيماوية، اأو املكائن والعدد والآ

ال�ضناعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، يف ك�ضر مفهوم هذه الروابط بحيث امتد هذا املفهوم لريبط بني هذه 

جنبية )ولي�ص املحلية كما تقول النظرية اخلا�ضة بهذه الروابط وامل�ضتمدة  ال�ضناعات وبني ال�ضتثمارات الأ

اأ�ضا�ضًا من اإ�ضهامات روزن�ضتاين- رودان يف اأربعينات القرن املا�ضي(.  وطبقت هذه الفكرة يف حالتي هونغ 

كوجن، و�ضنغافورة، باعتبارها ا�ضرتاتيجية ممكنة وحيدة لقت�ضادات �ضغرية تعتمد على املوانئ. 

الثانية،  التجربة  يف  احلكومة  ف�ضل  ب�ضبب  واخلا�ص  اأعاله  اإليه  امل�ضار  ال�ضوؤال  على  جابة  ولالإ  

عمال، امل�ضار اإليه �ضابقًا اأي�ضًا، وهو  �ضافة اإىل تعاون احلكومة مع رجال الأ ميكن اإ�ضافة �ضبب اآخر، بالإ

اأن هناك تنظيمًا اإداريًا م�ضتقاًل عن ال�ضيا�ضة يف دول �ضرق اآ�ضيا، �ضاهم يف عدم ا�ضت�ضراء ظاهرة البحث 

جل، ويف ظل قيم  عن الريع، كما هو احلال يف دول نامية اأخرى.  كما اأن منط الت�ضغيل امل�ضتقر وطويل الأ

�ضافة اإىل  اإجتماعية راقية �ضد الف�ضاد قد �ضاهم يف التخّوف من فقدان هذا النوع من منط الت�ضغيل.  بالإ

العقوبات القا�ضية �ضد الف�ضاد يف تايوان وكوريا اجلنوبية )بفعل احلكم الع�ضكري لفرتة من الفرتات(.  

كما اأن الدرجة املخف�ضة من عدم عدالة توزيع الدخل قد �ضاهمت يف عدم الف�ضل احلكومي. 

)36(”.  ففي 

يديولوجية اخلفية اأ�ضف اإىل ذلك، فاإن هناك، يف التجربة الثانية، ما ي�ضمى بــ “الأ  

ليات القي�ضرية يف اأملانيا والتو�ضع  الوقت الذي اعتمدت فيه تنمية اإقت�ضاديات ال�ضوق القدمية على الآ
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بالتوجهات  ي�ضمى  ما  على  اجلديدة  ال�ضوق  اإقت�ضاديات  تنمية  اعتمدت  فقد  الياباين،  ال�ضتعماري 

اأو ف�ضل، �ضيا�ضات  التي يتم وفقها احلكم على مدى جناح،   ،”)38(

نتاج الإ “تقدي�ص  )37(” اأو 

“الإمنائية
هذه  اأن  ويبدو  املادي.   نتاج  الإ منو  يف  ال�ضيا�ضات  هذه  م�ضاهمة  مدى  اإىل  �ضارة  الإ خالل  من  معينة، 

يديولوجية قد تكونت عند اليابانيني بعد ماآ�ضي احلرب العاملية الثانية وا�ضمحالل العتماد على وهم  الأ

�ضافة اإىل الرغبة امللّحة يف اللحاق بالغرب  القوة الع�ضكرية كاأ�ضا�ص للنمو وحماربة الفقر واجلوع، بالإ

نتاج املادي قد �ضاهم اأف�ضل  �ضلميًا.  وعليه فاإن العتماد على معيار مدى م�ضاهمة ال�ضيا�ضات يف دعم الإ

�ضيوية امل�ضابهة، مما لو كان العتماد على البحث عن الريع هو ال�ضائد.  وهو  يف تنمية اليابان، والدول الآ

مر الذي �ضاهم يف عدم ف�ضل ال�ضيا�ضات احلكومية، ومن ثم التقليل من ف�ضل ال�ضوق، قيا�ضًا بالتجربة  الأ

وىل، اأي دول اأمريكا الالتينية.   الأ

تا�سعًا:خرافات اإقت�سادية
 

الدول  تعرّث تطور  ال�ضديد، يف  �ضف  لالأ تزال  ول  �ضاهمت،  التي  اأهم هذه اخلرافات  لعّل من   

خرى  �ضياء الأ النامية، هو ذلك العتماد املفرط على القت�ضاد حلل امل�ضاكل.  لقد امتد فر�ص “بقاء الأ

، الذي عادة ما ي�ضتخدم عند تدري�ص مبادئ القت�ضاد لت�ضهيل فهم تاأثري متغري 
على حالها ثابتة”)39(

معني على اآخر، اإمتد هذا الفر�ص اإىل فر�ضية بقاء تاأثري بقية العلوم والتخ�ض�ضات ثابتة عند ا�ضتخدام 

هنا  )ويق�ضد  لنف�ضه  القت�ضادي  ي�ضمح  ما  مفاده  املجتمع.   م�ضاكل  حلل  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات 

بالقت�ضادي من ينتمي اإىل مدار�ص اإقت�ضادية مبنية على فرو�ص اإقت�ضادية جمّردة وم�ضبقة( عندما 

 اأن يجّرد املتغريات املف�ّضرة لال�ضتثمار من تاأثري نظام القيم 
ٍ
يبحث يف اأمر حتفيز ال�ضتثمار يف بلد نام

ال�ضائد، ومن اأخالقيات املجتمع، بدعوى اأن مثل هذه املتغريات ل ت�ضلح للتحليل العلمي املن�ضبط، اأو اأن 

يبحث عن موؤ�ضرات ل تعك�ص واقع تاأثري هذه املتغريات. 

خطاء �ضررًا التي يقع بها القت�ضاديون )باملعنى امل�ضار اإليه اأعاله( هو نظريتهم  ولعّل من اأ�ضد الأ  

الفرد، من دون  للتجزئة.  حيث ميكن حتقيق زيادة مبتو�ضط دخل  اأنه رفاه قابل  ن�ضان على  الإ اإىل رفاه 

العمل على اإ�ضالح م�ضبق للموؤ�ض�ضات، وللنظام ال�ضيا�ضي املالئم، وللعادات والقيم املتوارثة التي تعمل �ضد 

ن�ضان،  الإ رفاهية  للرفاهية:  ف�ضل  الأ املفهوم  ا�ضتبدال  عليه  يرتتب  الذي  مر  الأ وهو  املنتج...الخ.   العمل 

ن�ضان كائن معقد جدًا، وغالبًا ما ل حتكم ت�ضرفاته   �ضائع ال�ضيت. اأن الإ
)40(

مبفهوم الرفاهية القت�ضادية

العتبارات القت�ضادية وحدها، بل اإعتبارات اأخرى مثل التقليد، و�ضراء ال�ضلع التي ل حاجة له بها )ين�ضب 

ر�ضطو قوله عندما دخل ال�ضوق ووجده مملوًء باحلاجات فقال: اآه من احلاجات التي ل اأحتاجها(.   لأ
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خرى غري القت�ضادية ف�ضل العديد من املجتمعات يف حتقيق  �ضياء الأ همال لالأ ويرتتب على هذا الإ  

املالية(، وجناح  الفوائ�ص  دول  العديد من  اقت�ضادية )مثال ذلك  اأ�ضباب  توفره من  ما  كل  التطور رغم 

وال�ضني،  اليابان،  اإقت�ضادية )مثال  لي�ضت  �ضباب  لأ اإقت�ضادية  اأهداف  املجتمعات يف حتقيق  العديد من 

وجوهريًا،  اأ�ضا�ضيًا  �ضرطًا  يعترب  القت�ضادية  غري  القيود  وحتليل  وفهم  احرتام،  اإن  وغريها(.  والهند، 

خر متطور اإقت�ضاديًا واإجتماعيًا وثقافيًا و�ضيا�ضيًا.   لآ
ٍ
لتحقيق تطور اإقت�ضادي يرتتب عليه نقل بلد نام

عا�سرًا: التاريخ االقت�سادي للدول املتقدمة، والنامية
 

وروبي  ما يلفت النتباه، اأن اأغلب الكتب املتاحة واملقررة، هي كتب عن التاريخ القت�ضادي الأ  

�ضهامات الرائدة، �ضمن  مريكي، وقلما جتد كتابًا مقررًا عن التاريخ القت�ضادي العربي )ماعدا الإ والأ

اأطروحة  قّدم  الذي   )2010-1919( الدوري  عبدالعزيز  املرحوم  للموؤرخ  اأخرى،  رائدة  م�ضاهمات 

العراق  وتاريخ  العبا�ضية،  للفرتة  القت�ضادي  التاريخ  عن   1942 عام  يف  لندن  جامعة  يف  الدكتوراه 

ول:  الأ العبا�ضي  العربي، والع�ضر  التاريخ القت�ضادي  الرابع ع�ضر، ومقدمة يف  القرن  القت�ضادي يف 

داري واملايل، واأوراق يف التاريخ القت�ضادي والجتماعي(.  وقد ترتب  درا�ضة يف التاريخ ال�ضيا�ضي والإ

كويني، بدًل من الهتمام باإ�ضهامات الدرا�ضات  كرب باأفالطون و�ضانت توما�ص الإ على ذلك الهتمام الأ

خوان ال�ضفا )جماعة فكرية ل �ضيا�ضية تاأ�ض�ضت يف الب�ضرة يف عام 232هــ يف عهد اخلليفة  املو�ضوعية لإ

باإ�ضهامات ابن خلدون  اأو الهتمام  العبا�ضية(،  اأحوال اخلالفة  املتوكل، وجاءت كرّد فعل على تدهور 

�ضواء يف كتاباته التاريخية اأو يف املقدمة )ولد ابن خلدون يف تون�ص ويعترب موؤ�ض�ص علم الجتماع، وتنّقل 

التاريخ  علم  تت�ضمن  التي  1377م،  عام  ال�ضهرية يف  واأّلف مقدمته  وم�ضر،  واملغرب  ما بني اجلزائر 

واأحوال املجتمعات و�ضيا�ضاتها واأ�ضباب ن�ضوئها(. 

نف�ص  اإعتماد  النامية  الدول  القت�ضادي يف  بالفكر  العتناء  همال يف  الإ ترتب على هذا  لقد   

املنطلقات النظرية املعتمدة يف كتب التاريخ القت�ضادي للدول املتقدمة )اأنظر يف م�ضاهمات املفكرين 

القت�ضاديني الغربيني العظام وتاأثريهم يف الفكر القت�ضادي الغربي: ن�ضار، 2011، وقد مت ا�ضقاطات 

اأغلب هذه امل�ضاهمات يف الكتب اجلامعية القت�ضادية يف اأغلب، اإن مل يكن، يف جميع اجلامعات العربية، 

وبدون متحي�ص واإعادة نظر، بهدف اإقرار كتب اإقت�ضادية تعك�ص قيود التنمية يف الدول النامية، ماعدا 

قاليم اأخرى مثل اإ�ضهامات تيلور،  اإ�ضهامات قامت بها املدر�ضة الهيكلية يف اأمريكا الالتينية وانت�ضرت لأ

 .)1979،1998،2008
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حادي ع�سر: الفقر واأ�سبابه
 

اأفالطون،  �ضمنهم  ومن  اليونانيني،  فالفال�ضفة  الدول.   فقر  تف�ّضر  التي  �ضباب  الأ تفاوتت   

باأن  يوؤمن  البع�ص  ولزال  العبودية يف جيناتهم.   يحملون  اأنهم  على  )الفقراء(  للعبيد  ينظرون  كانوا 

الفقر  باأن  اإح�ضائيًا.  وهناك من يعتقد  الراأي مل يدعم  اأن هذا  اإل  بايولوجيًا،  الذكاء ميكن تف�ضريه 

1955( اإىل اأن الدولة الواحدة من املمكن اأن متر مبراحل  اإ�ضارة )لوي�ص،  والغنى نتيجة املناخ، رغم 

ازدهار وتدهور اإقت�ضادي يف ظل مناخ غري خا�ضع للتغرّي.  وقد اأ�ضار اجلغرايف العربي امل�ضعودي، يف 

وروبيني يقوم على مالءمة املناخ يف الدول  القرن العا�ضر امليالدي اإىل اأن )تقّدم( العرب، و)تخّلف( الأ

العربية، وعدم املالءمة يف دول اأوروبا.  يف حني ُي�ضري كتاب يف القرن الع�ضرين اإىل تف�ضري عك�ضي مفاده 

اأن �ضبب تخّلف الدول النامية يعود اإىل احلرارة والرطوبة وقربها من املناطق ال�ضتوائية.  حيث اأ�ضار 

)�ضا�ض�ص، 2001( وبالعتماد على مقارنات تاريخية/ جغرافية اإىل اأن متو�ضط ح�ضة الفرد من الناجت 

القومي الإجمايل يف املناطق ال�ضتوائية كان يعادل حوايل )70%( من نظريه يف املناطق املعتدلة عام 

1820، وانخف�ضت هذه الن�ضبة لت�ضبح )25%( عام 1992.  معنى ذلك اأن هذه احل�ضة منت، ما بني 

1820-1992، يف الدول ال�ضتوائية بــ )0.9%( مقارنة بــ )1.4%( يف الدول املعتدلة املناخ.  ويعزى ذلك 

اإىل طبيعة التطور التقني الذي يرتبط باملناطق ال�ضتوائية مقارنة باملناطق املعتدلة، وتقّدم غريها يعود 

اإىل برودة واعتدال املناخ.  وقّدم مالت�ص يف نهاية القرن الثامن ع�ضر تف�ضريًا اآخرًا للفقر يرتبط مبعدل 

ويل مبتوالية هند�ضية، والثاين مبتوالية عددية(.  النمو ال�ضكاين والغذائي )ينمو املعدل الأ

كما ذهب اآخرون باأن �ضبب الفقر يعود اإىل �ضوء توزيع الدخل.  وبالتايل فاإن حّل م�ضكلة الفقر   

غنياء ثابتة(، والثاين  ول رفع م�ضتوى الدخل القومي، )زيادة الدخل مع بقاء ح�ضة الأ ي�ضتلزم حّلني، الأ

غنياء والتوزيع على الفقراء )من خالل اأدوات ال�ضيا�ضة  خذ من الأ اأو/و توفري فر�ص عمل للفقراء اأو الأ

عانات(. اإل اأن زيادة الدخل القومي ل تبدو اأنها �ضرط �ضروري ول كاف.   املالية اأ�ضا�ضًا: ال�ضرائب والإ

غنياء من  ف�ضرط ال�ضرورة قد ل يتوفر، حيث اأنه من املمكن اأن يتح�ضن و�ضع الفقراء على ح�ضاب الأ

غنياء دون اإنعكا�ص  دون اإرتفاع الدخل القومي.  كما اأن ال�ضرط لي�ص كافيًا اإذ من املمكن اأن يزيد دخل الأ

ذلك على اأحوال الفقراء. 

اإن املوقف القائل باأن تقليل الفقر يتم من خالل رفع معدل منو الدخل القومي هو موقف لزال   

الدول  النيوكال�ضيكية واملحافظني اجلدد يف  للمدر�ضة  املنتمني  اأغلب القت�ضاديني ل�ضيما  �ضائدًا بني 

نفاق العام على  املتقدمة يف عالقتهم مع الدول النامية.  وقد ا�ضتخدم هذا املوقف كمربر خلف�ص الإ

اخلدمات الجتماعية )ل�ضيما ال�ضحة والتعليم( كحجة لتعظيم معدل النمو من خالل اإعادة توجيه 
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برامج اخل�ضخ�ضة  اإىل دعم  �ضافة  بالإ كرب،  الأ الكفاءة  للتجارة ذات  القابلة  القطاعات  نفاق نحو  الإ

باعتبارها متثل ا�ضتخدامًا اأمثل للموارد. 

كما اعترب هذا املوقف اأن اإعادة توزيع الدخل ل�ضالح الفقراء ي�ضّر مبعدل النمو باعتبار اأن   

غنياء اأكرث مياًل لالدخار ومن ثم ال�ضتثمار وبالتايل تعظيم معدل النمو، واأن اأي اإعادة توزيع ت�ضّر  الأ

جل الطويل، من خالل ما ي�ضمى باآلية ت�ضاقط  بهذا املعدل.  واأن اإعادة التوزيع �ضوف حت�ضل اآليًا، يف الأ

 )�ضرني، 1976(.  
)41(

ثمرات النمو على الفقراء

اإن القول بارتفاع معدل اإدخار الفئات الغنية )وبالتايل م�ضاهمتها يف رفع معدل ال�ضتثمار(   

�ضالح �ضوء  هو قول قد ل يكون �ضحيحًا دائمًا، وبالتايل فاإن ا�ضتخدام هذه احلجة لعدم تدخل الدولة لإ

توزيع الدخل ل يعترب مقنعًا، اأمنيًا.  ففي الدول الفقرية التي تتميز باأمناط ا�ضتهالك مرتفعة )تغفل 

كرب من  اأو املتقدمة(، مييل ذوي الدخول املرتفعة اإىل ا�ضتهالك احل�ضة الأ اأثر حماكاة الدول الغنية 

الدخول )كما فعل نظراوؤهم يف اأوائل الثورة ال�ضناعية يف القرن التا�ضع ع�ضر(. ويف حالة اإدخارهم فقد 

يف�ضلون الدخار اخلارجي بدًل من الدخار املحلي. 

اإن ما يجب الهتمام به يف هذا املجال )وكما اأ�ضار اأمني، 2009( هو يف ما اإذا كان املزيد من   

تقليل الفجوة ما بني ذوي الدخل املنخف�ص واملرتفع من �ضاأنه اأن يخّف�ص معدل النمو اأم ل.  وحتى لو 

جابة بـــ: نعم.  فهل هذا النخفا�ص مبعدل النمو ل ميكن تربيره، ول يعترب ثمنًا مقبوًل،  افرت�ضنا اأن الإ

اإذا ما كان الهدف هو تقليل الو�ضول لدرجة اأف�ضل من ال�ضلم الجتماعي، وتقليل حجم الف�ضاد، ودعم 

م�ضاركة النا�ص يف احلريات ال�ضيا�ضية. 

ثاين ع�سر: هل النظم ال�سيا�سية هي امل�سوؤولة
 

دبيات اخلا�ضة بعالقة التنمية القت�ضادية بالنظام ال�ضيا�ضي اإىل اأن النظم  عادًة ما ُي�ضار يف الأ  

الدميوقراطية ت�ضّجع على التنمية وبالتايل ت�ضاهـم يف نقــل الدولة النامية اإىل اأخــرى متطــّورة )اأنظر 

فر�ضية على �ضبيل املثال لب�ضت، 1959، القائلة بوجود عالقة طردية ما بني النمو واحلكم الدميوقراطي، 

وغانا،  مايل،  مثل  دول  حالت  اأن  اإل  العالقة(.   نف�ص  اإىل  اأ�ضار  حيث   )1991 )برزيور�ضكي،  وكذلك 

وبوليفيا، وغريها، ال�ضائدة على النهج الدميوقراطي، تتحدى مثل هذه الفر�ضية.  وكما اأ�ضار )يو�ضف 

وديفي�ص، 2011( فاإن حالة العراق تتحدى اأي�ضًا هذه الفر�ضية حيث �ضاد العراق خالل الفرتة -1980

1970 م�ضتوى مرتفعًا جدًا من النمو والتنمية القت�ضادية، خا�ضة من حيث توفر اخلدمات ال�ضحية التي 

مّية.  اإل اأنه بنف�ص الوقت كان النظام ال�ضائد غري دميوقراطي.  و�ضلت لكافة القرى، والق�ضاء على الأ
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عادة تقييم فر�ضية منط العالقة الطردية بني م�ضتوى التنمية والدميوقراطية  ويف حماولة لإ  

واحلكم  التنمية،  من  املتطور  امل�ضتوى  اأو  التحديث،  فر�ضية  بني  ما  العالقة  اإثبات  �ضعوبة  )بعد 

2011(  اإىل عدد من الفر�ضيات البديلة )تاأثري  اأ�ضار (البدوي، مقد�ضي و ميالنتي،  الدميوقراطي( 

ال�ضتعمار تاريخيًا، وتاأثري الدين يف احلكم، والتما�ضك الجتماعي اأو العالقة املتينة ما بني النا�ص ونظام 

قليمية ووجود الرثوات النفطية(، واأ�ضارت النتائج اإىل  احلكم، والتاأثريات العربية مثل ال�ضراعات الإ

قليمية، ودور النفط )الدولة الريعية( متار�ص دورًا معوقًا للمّد الدميوقراطي.  اأن ال�ضراعات الإ

اأ�ضارت درا�ضة )�ضريوي واآخرون، 1990(  اإىل عالقة �ضالبة ما بني الدميوقراطية والتنمية.    

)برزيور�ضكي  اأما  الثنني.   بني  ما  موجبة  عالقة  اإىل    )2007 واآخرون،  )�ضوموليكاي  اأ�ضار  حني  يف 

النمو.   تثّبط  اأم  تعزز  الدميوقراطية  كانت  اإذا  ما  قاطعة يف  نتيجة  اإىل  ي�ضل  فلم   )1993 وليمونغي، 

دبيات التطبيقية يف هذا املجال غري مقنعة لوجود م�ضاكل منهجية مثل م�ضكلة الرتابط  وعمومًا فاإن الأ

على  القائمة  الدرا�ضات  فائدة  حمدودية  اإىل  �ضافة  بالإ  ،
)42(

الع�ضوائي واملتغري  امل�ضتقل  املتغري  بني  ما 

اآ�ضيا  �ضارة اإىل خربة الدول ال�ضمولية يف �ضرق   يف هذا املجال.   وغالبًا ما تتم الإ
)43(

بيانات مقطعية

والثمانينات  وال�ضبعينات  ال�ضتينات  خالل  الهند  مثل  الدميوقراطية  اآ�ضيا  جنوب  ودول  ال�ضني،  مثل 

ول.  حيث و�ضل متو�ضط معدل منو الناجت املحلي  لفية الأ والت�ضعينات من القرن املا�ضي وكذلك عقد الأ

الإجمايل لل�ضني خالل هذه العقود، تباعًا: 4.6% و8%، و9.4%، و10.4%، و10.4%.  يف حني و�ضل 

7.2%، و3.1%، و5.6%، و5.5%، و7.7% )حمت�ضبة من موقع موؤ�ضرات البنك  املعدل املناظر للهند: 

الدويل(.  اأما يف ما يخ�ص اأحد موؤ�ضرات التنمية الرئي�ضية )الرقم القيا�ضي للتنمية الب�ضرية(، باعتبار 

اأن معدل منو الناجت امل�ضار اإليه اأعاله تعك�ص النمو ولي�ص التنمية، فاإن اأداء ال�ضني، الدولة ال�ضمولية، 

يو�ضح اأداًء اأف�ضل من الهند، اأكرب دولة دميوقراطية يف العامل النامي.  حيث و�ضل متو�ضط قيمة الرقم 

ول  القيا�ضي للتنمية الب�ضرية اإىل )0.45 و 0.493( خالل عقد الت�ضعينات من القرن املا�ضي، والعقد الأ

لفية يف الهند، يف حني و�ضل ما يناظره يف حالة ال�ضني اإىل )0.514( و )0.631( )بداأ العمل  من الأ

باإ�ضدار تقارير التنمية الب�ضرية املت�ضمنة لهذا الرقم منذ عام 1990، علمًا باأن قيمة الرقم ترتاوح ما 

فرعية  اأرقام  ثالث  من  املركب  املوؤ�ضر  ويتكون  تامة.  ب�ضرية  “1” قيمة  و  ب�ضرية  قيمة  بني “0” ل 

تعك�ص م�ضتوى الدخل، والتعليم، وال�ضحة، حمت�ضبة من موقع اليونيدو(. 

ورغم اجتاه هذه املوؤ�ضرات للدللة على عدم وجود عالقة بني الدميوقراطية، والنمو، والتنمية،   

اإل اأنه من املهم التعّمق قلياًل يف هذه الدللة، من دون العتماد على املنهج املجّمع لدول عديدة وذات 

خ�ضائ�ص خمتلفة �ضمن حتليل املقطع العر�ضي، امل�ضار اإليه اأعاله. 
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خالل  من  الدميوقراطية  املمار�ضة  على  العتماد  ميكن   )1999 )باردهان،  على  اإعتمادًا   

دارية  الإ واملحا�ضبة  امل�ضاءلة  واإجراءات  وال�ضيا�ضية،  املدنية  الدنيا  احلقوق  مب�ّضطة:  موؤ�ضرات  ثالثة 

اليومية، وممار�ضة التمثيل بالنتخاب احلّر )رغم اأن بع�ص النظم ال�ضمولية قد متار�ص، اأحيانًا، بع�ص 

دارية، اإل اأنها قد ل تت�ضم بال�ضتدامة وال�ضمول وامل�ضداقية  نواع من امل�ضاءلة الإ ال�ضتفتاءات، وبع�ص الأ

يف اأحيان كثرية(. 

طار واملوؤ�ضرات الدميوقراطية ي�ضرب )باردهان، 1999( مثاًل بال�ضيا�ضة  واإعتمادًا على هذا الإ  

احلمائية لل�ضناعة النا�ضئة الذائعة ال�ضيت �ضواء يف جتارب الدول املتقدمة حاليًا النامية �ضابقًا، اأو 

الدول النامية حاليًا.  حيث اأن هذه ال�ضيا�ضة لطبيعتها ترتبط باأمد زمني معني بهدف حماية ال�ضناعات 

 ولي�ص املق�ضود باحلماية، هنا، اإ�ضتفادة فئات اأو تكتالت �ضناعية 
)44(

يف فرتة التعلم من خالل املمار�ضة

�ضف ال�ضديد فاإن جتارب العديد من الدول العربية والنامية  من حتويالت احلكومة لهذه ال�ضناعة.  ولالأ

هداف ل ترتبط بكفاءة ال�ضناعة بل بفعل الف�ضل  خرى قد ات�ضعت يف جمال هذا النوع من احلماية لأ الأ

املحا�ضيب”  “راأ�ضمالية  بــ  امل�ضتفيدين من احلماية، من خالل خلق ما يطلق عليهم  تكتل  يف مقاومة 

)ميري و�ضتيغلتز، 2001(.  اإل اأن املوؤ�ض�ضات الدميوقراطية ال�ضائدة يف العديد من الدول النامية ذات 

النهج الدميوقراطي مل تتمكن من اإيقاف هذا النوع من الهدر يف جهود التنمية القت�ضادية.  يف حني 

وتايوان،  كوريا اجلنوبية  �ضمولية مثل  باأنها  الفرتات،  ُو�ضفت يف فرتة من  �ضهدت جتارب، ذات نظم 

ن�ضحاب من ال�ضوق بعـــد  اإيقـــاف هذه احلمايـــة وتــرك ال�ضناعة امل�ضتفيدة لقوى املناف�ضة الدولية اأو الإ

كا�ضيتات  من  الواردات  على  بحظـــر  مثاًل   ،1982 عام  يف  تايوان،  )قامت  احلمايـــة  فرتة  ا�ضتنفـــاد 

ت�ضجيـــل الفيديو VCR حلمايـــة اأهم �ضركتني حمليتني منتجتني لهذه ال�ضلعــة، اإل اأن احلمايـــة �ضحبت 

الدولية )وادي،1990(.  كما و�ضلت فرتة  للمعايري  وفقًا  نتـــاج  الإ ال�ضركتني يف  لف�ضل  �ضهــــر   18 بعد 

 15–%45 100 �ضنة ومبتو�ضط حماية ما بني  اأو�ضرتاليا اإىل حوايل  احلماية يف بلد دميوقراطي مثل 

للفرتة 1998 – 1901 )ليود، 2007(. 

رت م�سر؟ ثالث ع�سر: ملاذا تقدمت اليابان وتاأخمّ
 

يطرح املوؤرخ العربي �ضارل عي�ضاوي )عي�ضاوي، 1983( �ضوؤاًل جوهريًا يف ورقته: ملاذا اليابان؟   

الالتينية  واأمريكا  واآ�ضيا  اأفريقيا  دول  وملاذا  التحديث،  يف  م�ضر  اأ�ضبقية  رغم  اليابان  تقدمت  ملاذا 

التي فعلتها يف القرن التا�ضع ع�ضر واأوائل القرن الع�ضرين، وملاذا لي�ص العراق الذي تنباأت به العديد 

اإمكانياته  بفعل  القت�ضادي  للتقدم  �ضديد  كمر�ضح  املا�ضية  �ضنة  واخلم�ضني  املئة  خالل  التقارير  من 
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القت�ضادية: اأرا�ص �ضغرية، وثروة معدنية، واأنهار �ضاحلة للمالحة )قبل الكوارث ال�ضيا�ضية التي حّلت 

�ضافة اإىل قربه من الهند وتركيا ومراكز اإقت�ضادية هامة اأخرى.  بالعراق( بالإ

وي�ضتطرد عي�ضاوي بالقول باأن م�ضر كانت يف و�ضع اأف�ضل من اليابان يف القرن التا�ضع ع�ضر.   

تراك، اإل  وروبية، مقارنة بالعرب والأ فرغم اهتمام اليابانيني يف القرن الثامن ع�ضر بالتقانة والعلوم الأ

اأنه منذ بداية ثالثينات القرن التا�ضع ع�ضر وب�ضبب اإقامة املدار�ص والبعثات على يد حممد علي اإنعك�ص 

1834 فهمًا قويًا  بريز يف فهم باريز( عام  مر.  فقد فهم رفاعة الطهطاوي )يف كتابه تخلي�ص الإ الأ

رميني، مدر�ضة الهند�ضة امل�ضرية يف  للمجتمع وال�ضيا�ضة الفرن�ضية، واأن�ضاأ يو�ضف حكيكان، امل�ضري الأ

عام 1830.  كما اأن متو�ضط دخل الفرد امل�ضري، كان يف عام 1913، اأعلى بقليل من الفرد الياباين، 

ون�ضيب الفرد امل�ضري من التجارة اخلارجية يعادل �ضعفي اليابان، و�ضبكة ال�ضكك احلديد امل�ضرية 

اأكرث تغطية مقارنة باليابان اآخذين بنظر العتبار امل�ضاحة املاأهولة بال�ضكان. كما متتعت م�ضر بفائ�ص 

زراعي، حيث و�ضلت اإنتاجية الهكتار يف م�ضر يف عام 1844 ما ي�ضاوي نظريه يف فرن�ضا واأملانيا، واأكرب 

دولة  اآنذاك  م�ضر  اأن  اإىل  �ضافة  بالإ اأوروبا.   وو�ضط  وال�ضرقية  ال�ضمالية  اأوروبا  يف  ال�ضائد  ذلك  من 

ح�ضرية حيث �ضكن مدنها حوايل 10% من ال�ضكان وهي نف�ص الن�ضبة ال�ضائدة يف فرن�ضا يف عام 1800. 

اأما على اجلانب الياباين، فقد خل�ص التقييم الغربي لها، اآنذاك، اأي يف عام1881، بالقول: “ل نعتقد 

اأن  بالقليل، ولي�ص من املرجح  اأبدًا ... فاليابانيون جن�ص �ضعيد وير�ضى  اأنها �ضوف ت�ضبح دولة غنية 

خر القائل “اأن النظام امل�ضريف الوطني يف اليابان هو جمرد اأحد  يحققوا الكثري”.  والتقييم الغربي الآ

مثلة على عبثية املحاولة التي ا�ضتهدفت نقل التقدم الغربي اإىل بيئة �ضرقية.  ففي هذا اجلزء من  الأ

العامل تبدو املبادئ التي ُعرفت وتر�ّضخت يف الغرب وكاأنها تفتقد كل ما فيها من ف�ضيلة وحيوية، ومتيل 

عمال.   للف�ضاد والتهالك” وتقييم غربي ثالث يف عام 1900: “ينبغي األ يكون لليابانيني اأية عالقة بالأ

 .)Ibid.( ”عمال فالياباين ل ميلك اأي ذكاء يف جمال الأ

اإذن ملاذا �ضبقت اليابان م�ضر، وحتّولت اإىل دولة متقدمة، يف حني ظّلت م�ضر دولة نامية؟ يورد   

 )1805 – اأ�ضبقية جتربة حممد علي )1847  اأوًل، رغم  �ضباب منها:  الأ العديد من   )1999 )�ضاهر، 

اإجنازات  اأن  ورغم  اليابانية(  قبل  قرن  ون�ضف  العثمانية،  ال�ضلطة  قبل  قرن  )ربع  م�ضر  حتديث  يف 

حممد علي ل تقل اأهمية عن اإجنازات فرتة امليجي )بداية فرتة النهو�ص احلديثة باليابان( )1912 

كثار من القرو�ص، والبذخ،  – 1868(، اإل اأن من خلف حممد علي كان مغايرًا له يف �ضيا�ضاته من حيث الإ

وال�ضماح  لف من اجلنود وال�ضباط،  �ضا�ضية لالقت�ضاد امل�ضري داخليًا، وت�ضريح الآ الأ البنى  وتدمري 

مب�ضاركة وزراء اأجانب بحكم م�ضر، وال�ضتنجاد باجلي�ص الربيطاين ل�ضرب اإنتفا�ضة اجلي�ص امل�ضري 
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نتهاء بالحتالل الربيطاين يف عام 1882.  وحتّول �ضعار م�ضر للم�ضريني، وال�ضيادة  بقيادة عرابي، والإ

الوطنية اأيام حممد علي اإىل “م�ضر قطعة من اأوروبا” اأيام اخلديوي اإ�ضماعيل.  ثانيًا، رهن حممد علي 

م�ضروع التحديث امل�ضري باجلانب الفرن�ضي فقط، وعند ا�ضتداد ال�ضراع الفرن�ضي- الربيطاين �ضعت 

�ضقاط حممد علي باعتباره ممثاًل للنفوذ الفرن�ضي باتفاقية لندن عام 1840، ثالثًا، �ضبقت  بريطانيا لإ

اإ�ضالحات امليجي )ي�ضري لقب “امليجي” اإىل احلاكم امل�ضتنري الذي اأطلق عليه املُ�ضلح “موت�ضوهيتو” 

عائلة  حكم  باإنهاء  وقام   1868 عام  يف  ال�ضابقة  قطاعية  الإ احلكومة  ل�ضحق  بانقالب  قام  الذي 

ل�ضمان  والجتماعية  ال�ضيا�ضية  �ضالحات  الإ والع�ضكرية  القت�ضادية  ال�ضابق(  امل�ضدر  “توكوغاوا”، 
جنبية. رابعًا، احلر�ص على �ضمان ال�ضلم الجتماعي، وال�ضتفادة  �ضالحات من التدخالت الأ حماية الإ

الغرب )يف عهده  الطوعية عن  العزلة  اأو مرحلة  توكوغاوا،  الذي مّت يف مرحلة  يجابي  الإ الرتاكم  من 

نقلت العا�ضمة من “كيوتو” اإىل “ادو” املعروفة حاليًا باإ�ضم طوكيو، وو�ضع قواعد �ضارمة للعزلة عن 

�ضطول  اخلارج منذ عام 1642 وا�ضتمرت ملدة قرنان ون�ضف، ولغاية فتح ال�ضواحل اليابانية من قبل الأ

مريكي يف عام 1853، الغامدي، 2007(. خام�ضًا، اإنتهت فرتة حممد علي دون وجود عقد اجتماعي  الأ

عيان  ممثل لد�ضتور م�ضتنري واإ�ضالحي )وا�ضتبدال الد�ضتور اآنذاك مبجال�ص متثيلية منتخبة ت�ضمن الأ

يتم اإختيارهم اأ�ضبه ما يكون بالتعيني(.  يف حني ولد د�ضتور ع�ضري فرتة “امليجي”، د�ضتور عام 1889، 

ف�ّص  ومت  للحاكم.   املطلقة  ال�ضالحيات  من  الكثري  وجود  رغم  �ضيا�ضية جديدة،  بتجربة  �ضمح  الذي 

الت�ضابك، ما بني املفاهيم الغربية التي متّجد الفرد، وتلك التي متّجد الإمرباطور. ومت الو�ضول، اأثناء 

حكم “امليجي” اإىل تفاهم يرف�ص مقولت التغريب التي متّجد الفرد على ح�ضاب اجلماعة، مع التم�ضك 

باأ�ضالة القيم اليابانية. 

وتطورها،  م�ضر  على  اليابان  تقدم  اأ�ضباب  من  اآخر  عددًا   )1983 )عي�ضاوي،  وي�ضيف   

�ضباب : اأوًل، نعمت اليابان بثالثة قرون من ال�ضالم وباإنفاق ع�ضكري منخف�ص  اإقت�ضاديًا.  ومن هذه الأ

)حتى بداية ممار�ضتها ال�ضيا�ضة ال�ضتعمارية يف ت�ضعينات القرن التا�ضع ع�ضر(. يف حني اأنفقت م�ضر 

يف عهد حممد علي، واإ�ضماعيل، مبالغ �ضخمة على الدفاع من دون تخ�ضي�ص نف�ص الهتمام مل�ضروعات 

التنمية.  اإل اأنه يجب التنبيه هنا اإىل اأن ذلك يجب اأن ل يوحي باأهمية العامل اخلارجي فقط لتف�ضري 

بالكامل ف�ضل  العوامل اخلارجية تف�ّضر  اأن  اإىل   )1979 اأ�ضار )اأمني،  اليابان وتلكوؤ م�ضر.  فقد  تفّوق 

مري ب�ضري  جتارب التنمية العربية )اأ�ضار اإىل جتارب حممد علي يف م�ضر، وداود با�ضا يف بغداد، والأ

اأن عي�ضاوي ينتقد  اإل  العربية(  ال�ضنو�ضية يف برقة، والوهابية يف اجلزيرة  لبنان، واحلركة  الثاين يف 

اأن تفتح  التقني( قبل  اليابان �ضهدت حتديثًا كبريًا يف كل املجالت )ماعدا  باأن  التف�ضري بالقول  هذا 
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وهنا  )داخليًا(.   الفريد  اأداوؤها  يف�ّضر  الذي  مر  الأ وهو  املتحدة.   الوليات  يد  على  العامل  على  ق�ضرًا 

 الفيل�ضوف، والريا�ضي، واملوؤرخ الربيطاين )1872 – 1970( يف عبارته 
)45(

ُي�ضت�ضهد بقول براتد را�ضيل

حول التجربة اليابانية: “كانت اليابان دولة متخلفة اإقت�ضاديًا، ولكنها لي�ضت متخلفة ثقافيًا”. 

رابع ع�سر: ملاذا جنحت �سنغافورة؟
 

عام  يف   
)46(

رافلز �ضتامفورد  ال�ضري  الربيطاين  اأ�ض�ضها  لل�ضيادين  قرية  اإىل  �ضنغافورة  تعود   

القادمني  املهاجرين  من  خليط  ولكنها  ع�ضكريتان،  قاعدتان  وفيها  طبيعية،  موارد  دون  من   ،1819

اأ�ضا�ضًا من ال�ضني وماليزيا والهند.  وبعد اأن غادر الربيطانيون منطقة جنوب �ضرق اآ�ضيا يف �ضتينات 

القرن املا�ضي، مل جتد �ضنغافورة اإل الن�ضمام لحتاد املاليو )ما ُيعرف باإ�ضم ماليزيا( يف عام 1963.  

اإل اأن هذا الحتاد مل يدم طوياًل ب�ضبب رغبة �ضكان املاليو امل�ضلمني يف احتواء �ضنغافورة غري اآبهني 

مر الذي انتهى لحقًا بخروج �ضنغافورة من احتاد املاليو يف عام  بحقوق الغالبية ال�ضينية البوذية.  الأ

1965 واإعالن ا�ضتقاللها يف العام ذاته. 

، موؤ�ض�ص �ضنغافورة احلديثة )رئي�ص الوزراء للفرتة 1990 – 1959، 
ويورد “يل كوان يو”)47(  

)15%(، مع تخلف  اقت�ضادًا مبعدل بطالة  اأنه ورث  اإل   ،)2007 الر�ضيد( )يو،  بالدكتاتور  واملعروف 

من )كتيبتني ع�ضكريتني فقط(، ول وجود لقوات ال�ضرطة، مع غليان عرقي  �ضا�ضية، وانهيار الأ بالبنية الأ

كانت  التي  بريطانيا  وان�ضحاب  �ضنغافورة،  على  لالنق�ضا�ص  للف�ضل  ماليزي  وترّقب  بالنفجار،  يهدد 

اأن�ضطتها توفر )30( األف فر�ضة عمل، وتولد حوايل )20%( من الناجت املحلي الإجمايل. 

يف ظل هذه املعطيات، وغريها، بداأ “يو” يف بناء �ضنغافورة بدًء من ت�ضجيع ال�ضياحة، اإل اأنه   

ثبت اأنها مل تِف بحل امل�ضاكل املرتاكمة خا�ضة حّل  م�ضكلة البطالة.  لذا مت النتقال اإىل اإن�ضاء امل�ضانع 

جنبية على اأمل ت�ضنيعها حمليًا لحقًا.  ويف ظل التجربة واخلطاأ،  ال�ضغرية القائمة على جتميع املنتجات الأ

كفاأ بغ�ص النظر عن دينه اأو قوميته، والهتمام بالنتيجة.  كان املبداأ الرئي�ضي هو العتماد على الأ

وبعد و�ضول حزب “يو” لل�ضلطة يف عام 1959 )ل تزال اخلارجية والدفاع بيد الربيطانيني   

اآنذاك( مت اإعالن اأول خطة اإقت�ضادية اإعتمدت على الت�ضنيع كثيف العمل )من خالل جمل�ص التنمية 

وجذب  التخ�ض�ضات،  خمتلف  ح�ضب  ال�ضناعية  واملدن  باملناطق  العمل  تكثيف  ومت  القت�ضادية(، 

جنبي، واملحافظة على عالقات م�ضتقرة و�ضلمية مع دول اجلوار )ال�ضني وماليزيا اأ�ضا�ضًا(،  ال�ضتثمار الأ

جتارة  من   %70 حوايل  ت�ضتقبل  �ضنغافورة  )اأ�ضبحت  واحلاويات  املوانئ  بخدمات  خا�ص  اهتمام  مع 

�ضافة اإىل خدماتها املالية.  حاويات العامل(، بالإ



- 33 -

وبتحّول  اإقت�ضادي(  وتخطيط  �ضوق  املختلط )قوى  القت�ضاد  اآليات  وقد مت ذلك من خالل   

مرحلي من عدم ا�ضتقرار وبطالة يف �ضتينات القرن املا�ضي، اإىل حترك نحو �ضناعات كثيفة العمل يف 

ال�ضبعينات، فال�ضناعات الثقيلة واملتقدمة تقنيًا يف الثمانينات، اإىل اخلدمات ال�ضناعية يف الت�ضعينات، 

نظمة على  لفية الثالثة، وذلك من خالل نظام تدريب مهني يعترب من اأف�ضل الأ والبحث والتطوير يف الأ

 لتوّفر احتياجات ال�ضناعة باملقايي�ص 
امل�ضتوى الدويل واإن�ضاء ما �ُضّمي بـــ “�ضهادة التجارة الوطنية”)48(

م�ضتجدات  مع  للتعامل   1991 عام  يف  خطة  واإ�ضدار   ،
)49(

امل�ضتمر التدريب  برامج  واإدخال  املطلوبة. 

– 40 �ضنة القادمة.  املرحلة القادمة: حتويل �ضنغافورة اإىل اأول اأّمة متطورة خالل 30 

انتهاج  هو  ال�ضتقالل  بعد  ال�ضنغافورية  التجربة  عليها  اعتمدت  التي  املبادئ  اأهم  من  ولعّل   

مبداأ “العدالة الجتماعية” ولي�ص “الرعاية الجتماعية” بدًء من توفري م�ضكن لكل مواطن )من خالل 

�ضكان والتنمية(، واإغالق ال�ضجون وبناء املدار�ص بدًل منها، وتقدمي الدعم احلكومي للتعليم  هيئة الإ

وال�ضحة.  وقد مت ذلك بتمويل اأ�ضا�ضي من “�ضندوق التوفري املركزي” الذي بداأ بخ�ضم )5%( من 

راتب املوظفني لرتتفع اإىل )25%( لحقًا.  وكان هناك ت�ضّور م�ضبق ب�ضرورة اإعادة توزيع الرثوة لتعميق 

ال�ضتثمار، ال�ضرط الرئي�ضي للعمل اجلاد واملخل�ص ل�ضالح الدولة، �ضنغافورة. 

نفاق احلكومي اجلاري )و�ضل اإىل 20% مقارنة بــ 33% يف  وكان هناك حر�ص اأن يتم �ضغط الإ  

نفاق ال�ضتثماري، مموًل اأ�ضا�ضًا من “�ضندوق التوفري املركزي”  الدول ال�ضناعية(، مع اجتاه معاك�ص لالإ

امل�ضار اإليه اأعاله، و“�ضندوق توفري الربيد”، و�ضرائب مبا�ضرة بلغت حوايل ثلثي العوائد ال�ضريبية، مع 

فراد لغاية بلوغها الن�ضف يف العوائد ال�ضريبية.   اجتاه خلف�ص هذه ال�ضرائب املبا�ضرة على ال�ضركات والأ

وحتّول العبء ال�ضريبي لحقًا اإىل ال�ضريبة على ال�ضتهالك.  مع عدم وجود مديونية خارجية. 

كما كان �ضمن اأحد مبادئ جناح التجربة ال�ضنغافورية هو املحافظة على حكومة نظيفة اليد. 

فبعد فوز حكومة “يو” يف النتخابات لعام 1959 قام جميع اأع�ضاء احلكومة بلب�ص قم�ضاٍن خفيفة، 

مانة والنقاء.  ومت التاأكد على اأن كل )دولر( من العائدات ي�ضّجل،  و�ضراويل بي�ضاء كرمز للطهارة والأ

وي�ضل اإىل م�ضتحقيه، دون اأن يقتطع منه اأي جزء يف الطريق.  ومت ذلك من خالل “مكتب التحقيق يف 

ممار�ضات الف�ضاد” الذي كان م�ضت�ضريًا قبل ذلك ما بني امل�ضتويات الدنيا والو�ضطى من اأفراد ال�ضرطة، 

را�ضي.  ومت تفعيل اأهم اإجراء ملحاربة الف�ضاد يف  وبع�ص م�ضوؤويل تنفيذ القوانني خا�ضة املرتبطة بالأ

عام 1960 من خالل مبداأ “من اأين لك هذا” من خالل ال�ضماح للحاكم بالتحقيق يف ثروات من يعي�ضوا 

م�ضتويات بذخ دون اأن ت�ضمح لهم م�ضادر دخلهم بذلك.  ومت بناًء على ذلك تنظيف اجلهاز التنفيذي، 

تدريجيًا من كل الفا�ضدين بدًء من املوظفني العموميني وانتهاًء بالوزراء. 
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خام�س ع�سر: هل ف�سلت ب�سبب �سعف املوؤ�س�سات؟
 

املوؤ�ض�ضة هي بالتعريف “هيكل اأو اآلية من النظام والتعاون الجتماعي حتكم �ضلوك جمموعة   

. وتعود اأهمية املوؤ�ض�ضات، �ضمن عوامل اأخرى، اإىل دورها يف ت�ضهيل 
فراد يف جمتمع معني”)50( من الأ

 وحماربة حمتكري املعلومات، وبالتايل �ضال�ضة تدفق 
)51(

احل�ضول على املعلومات وتقليل تكلفة املعامالت

قرب للر�ضادة.  وقد تكون  املعلومات وي�ضرها و�ضفافيتها، ومن ثم �ضهولة اتخاذ القرارات ال�ضليمة، والأ

املوؤ�ض�ضات ر�ضمية مثل الد�ضتور )وثيقة يتم التوافق عليها لتحديد م�ضار املجتمع، ويجب اأن يتم متيزها 

ورد  ما  على  والتطبيق  التنفيذ  على  الرتا�ضي  روح  تعني  والتي  هم  الأ والتي هي   
“الد�ضتورية”)52( عن 

حد اأهم املهتمني بالقت�ضاد املوؤ�ض�ضي )نورث، 1995(  بالد�ضتور(، اأو غري ر�ضمية كالثقافة.  ووفقًا لأ

فاإن املوؤ�ض�ضات هي “قواعد اللعبة”، التي مييزها عن “الالعبني” اأي املنظمات القت�ضادية وال�ضيا�ضية 

وغريها التي تعمل �ضمن اإطار منظومة من القوانني )املفرت�ص اأنها امل�ضتمدة من روح الد�ضتور(. 

داء القت�ضادي فتتحقق من خالل تكلفة  ليات، التي توؤثر بها املوؤ�ض�ضات على الأ لية، الآ اأما عن الآ  

املعامالت و�ضفافيتها. فاإذا ما كانت هذه التكلفة اأكرب من ال�ضفر، فاإن املوؤ�ض�ضات توؤثر يف توزيع املوارد 

جمالية لعمل ال�ضركات  من خالل رفعها اأو خف�ضها لتكلفة املعامالت، وبالتايل التاأثري على التكلفة الإ

)مثل التكاليف القانونية حلماية �ضركة حلقوق ملكيتها يف دولة تكرث فيها املقا�ضاة(.  وما يرتتب على 

ذلك من تاأثر القت�ضاد املعني ب�ضبب اإرتفاع تكلفة املعامالت.  وعادًة ما يتم حتييد عمل املوؤ�ض�ضات يف 

الدول التي ترت�ّضخ بها قيم الريعية القت�ضادية، والف�ضاد، والنفوذ غري القائم على الد�ضتور وقوانينه.  

مر الذي يجعل من ال�ضعوبة تغيري املوؤ�ض�ضات املرتبطة بهذه الريعية وكذلك الف�ضاد، اإل يف ظل حتّول  الأ

 وهي ترجمة امل�ضلحة، من خالل 
جذري وهيكلي يف املجتمع.  وطاملا اأن “ال�ضيا�ضات القت�ضادية”)53(

 التي ترتبط ب�ضراع امل�ضالح 
)54(

ال�ضيا�ضة للتنفيذ، واأن هذه امل�ضلحة هي بدورها نتائج  برنامج قابل 

ال�ضيا�ضات  فاإن  لذا  الدولة”.   اأجهزة  با�ضتخدام  للم�ضالح  ال�ضعي  هي  ال�ضيا�ضة  “قمة  طراف  الأ بني 

القت�ضادية �ضتظل قا�ضرة يف حتقيق الربنامج، يف حالة كون امل�ضالح املطلوب حتقيقها هي م�ضالح ل 

تعك�ص اإجماع املجتمع والرفاهية القت�ضادية والجتماعية لعموم النا�ص. 

�ضكالية الكبرية التي تواجهها الدول النامية يف جمال اإمكانية حتّولها لدول متقدمة، هي  اإن الإ  

يف اإخ�ضاع املوؤ�ض�ضات الر�ضمية لتاأثري املوؤ�ض�ضات غري الر�ضمية )الُعرف والتقاليد اأو الثقافة املوروثة(. 

ح اجلدول   قد تاأخذ عقودًا عديدة.  يو�ضّ
خ�ضاع، خا�ضة يف ظل عدم وجود “دولة قوية”)55( واإن اآلية الإ

اأدناه امل�ضتويات املختلفة للموؤ�ض�ضات )امل�ضتويات 1-4(، واأمثلة هذه املوؤ�ض�ضات، ومدى اإمكانية تغيريها 

زمنيًا، واآثارها املحتملة. 
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ت�ضنيف املوؤ�ض�ضات ح�ضب الت�ضل�ضل الهرمي

ثر الأ مدى تكرار التغري اأمثلة امل�ضتوى

ت�ضكل الطريقة التي يحيا 

بها املجتمع.

ذات مدى زمني طويل جدًا 

)200-300 �ضنة( اإل اأنها 

ميكن اأن تتغري بال�ضدمات/

زمات. الأ

اأغلبها موؤ�ض�ضات غري ر�ضمية مثل 

العادات واملعايري الجتماعية، 

والعادات العامة. وحتدد خارج 

النظام القت�ضادي. 

ول: امل�ضتوى الأ

املوؤ�ض�ضات املرتبطة بالهيكل 

)56(

الجتماعي للمجتمع

حتدد البيئة العامة 

للموؤ�ض�ضات. 

ذات اأجل طويل 

)10-100 �ضنة(.

اأغلبها مرتبط باملوؤ�ض�ضات 

الر�ضمية والتي ت�ضكل حقوق 

امللكية، والنظام الق�ضائي. وحتدد 

خارجيًا وحتدد داخليًا �ضمن 

النظام القت�ضادي، اأو خارجيًا.

امل�ضتوى الثاين:

املوؤ�ض�ضات املرتبطة بقواعد 

)57(

اللعبة

تقود اإىل بناء 

التنظيمات.

ذات مدى زمني متو�ضط 

)1-10 �صنوات(.

املوؤ�ض�ضات التي ت�ضكل هيكل 

اإدارة احلكم للدولة، والعالقات 

عمال.   التعاقدية، مثل عقود الأ

وتتحدد داخل النظام 

القت�ضادي.

امل�ضتوى الثالث:

موؤ�ض�ضات مرتبطة بلعبة 

)58(

اللعبة

�ضعار، والناجح،  تكيف الأ

وحتديد احلوافز. 
ذات مدى زمني ق�ضري. 

القواعد املرتبطة بتخ�ضي�ص 

املوارد، مثل الرقابة على 

تدفقات راأ�ص املال، واأنظمة 

من  تدفقات التجارة، واأنظمة الأ

الجتماعي.  وتتحدد داخل 

النظام القت�ضادي. 

امل�ضتوى الرابع:

موؤ�ض�ضات مرتبطة باآليات 

)59(

التخ�ضي�ص

 .Jütting, 2003 امل�ضدر: ُم�ضار اإليه يف

�ضباب )اأو البيئة  ميكن اأن تعزى اأ�ضباب التخلف املوؤ�ض�ضي يف الدول النامية اإىل العديد من الأ  

املوؤ�ض�ضية( واأن اإهمال هذا التخلف �ضمن درا�ضات حمددات منو القت�ضاد يعترب نق�ضًا اأ�ضا�ضًا يف هـذه 

رث ال�ضتعماري )دول ورثت هياكل موؤ�ض�ضية  الدرا�ضـات كما اأ�ضار اإي�ضرتيل، 2000(، والتي منها:  الإ

�ضيئة من م�ضتعمريها(، وال�ضراعات ال�ضيا�ضية  بني الدول اأو داخل الدول، والتي اأدت اإىل خلق موؤ�ض�ضات 

فراد  فراد ولي�ص املجتمع، وقناعات �ضابقة مرت�ضخة �ضد عمل املوؤ�ض�ضات وتقدي�ص الأ تخدم م�ضالح الأ

العديد من  فاإن هناك  ال�ضتعماري  رث  بالإ مر  الأ تعّلق  املوؤ�ض�ضات. وبقدر  بدًل من  والتقاليد  والعادات 

رث ال�ضتعماري قد �ضاهم بكبح املوؤ�ض�ضات املالئمة.   الدول النامية كانت دوًل م�ضتعمرة، لذا ُيقال باأن الإ

اإل اأن هناك، بنف�ص الوقت، دول متقدمة حاليًا كانت حتت ال�ضتعمار!.

يجيب )نورث، 1995( على هذا التناق�ص بالقول باأن القوى ال�ضتعمارية تخلق موؤ�ض�ضات تعك�ص   

�ضبان حكوماتهم املركزية، والنزعة املتطرفة  هباتها املوؤ�ض�ضية.  فعلى �ضبيل املثال زرع امل�ضتعمرون الأ

ال�ضتعماري  اأن  حني  يف  الالتينية.   اأمريكا  يف  باملتنفذين  اخلا�ضة  امللكية  حقوق  وحماية  للتدخل، 

الوليات  و�ضع  فاإن  ال�ضابق،  امل�ضدر  ح�ضب  لذلك،  بالالمركزية.   اخلا�ص  اجتاهه  جلب  الربيطاين  
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املتحدة، وكندا، كان اأف�ضل يف جمال كبح الدور املغاىل به للدولة، وخلق مزيد من الفر�ص التناف�ضية، 

وبالتايل منت هاتان الدولتان اأ�ضرع من دول اأمريكا الالتينية امل�ضتعمرة اأ�ضبانيًا.  

ف�ضل  ملاذا  اإذن  هو:  اأعاله،  اإليه  امل�ضار  ال�ضتنتاج،  على  يرتتب  الذي  املنطقي  ال�ضوؤال  اأن  اإل   

اأ�ضبانيا،  اآ�ضيا؟ وملاذا منت  اأفريقيا، والكاريبي، وجنوب  اإفادة دول نامية يف  ال�ضتعمار الربيطاين يف 

وبريطانيا، اأ�ضرع من الدول التي ا�ضتعمروها؟. 

الت�ضريعي  رث  الإ اأن  اإىل   )1997 واآخرون،  ي�ضري )لبورتا  الت�ضاوؤلت  جابة على مثل هذه  لالإ  

والقانوين ال�ضابق لفرتة ال�ضتعمار له تاأثري قوي على مدى ال�ضتفادة، اأو عدم ال�ضتفـــادة، من موؤ�ض�ضات 

الدول امل�ضتعمـــرة. اإل اأن )بي�ضتور واآخرون، 2000( ل يتفقوا مع هذا القول حيث ي�ضريون اإىل حالت 

والقانوين، ومع ذلك  الت�ضريعي  رث  الإ بها  يت�ضابه  واأذربيجان، وغريها(  واأرمينيا،  األبانيا،  دول )مثل 

جابة على ذلك يعتقد )بريكوويتز واآخرون، 2000(  باأن الطريقة اأو  اإختلفت يف اأدائها املوؤ�ض�ضي. ولالإ

لية التي يتم وفقها ا�ضت�ضافة املوؤ�ض�ضات )من خالل الحتالل، اأو ال�ضتعمار، اأو التقليد، اأو التقّبل اأو  الآ

عدم التقّبل( هي العامل الرئي�ضي املحدد ملدى ا�ضتفادة الدولة امل�ضيفة من املوؤ�ض�ضات.  وي�ضريون اإىل 

 ،
)61(

التقّبل على  ذلك  �ضاعد  كلما  امل�ضتوردة  باملوؤ�ض�ضات   
)60(

دراية على  امل�ضيفة  الدولة  كانت  كلما  اأنه 

.  كما اأن التقّبل يرتبط باآلية ا�ضتزراع 
)62(

وكلما كانت على غري دراية كلما كان ذلك مدعاة لعدم التقّبل

وروبية، التي تال�ضت بعد  املوؤ�ض�ضات، ففي حالة احلرب مثاًل فر�ضت القوانني النابليونية على الدول الأ

مريكية على  ندحار النابليوين.  اأما يف حالة الفر�ص من خالل اإعالن بالقبول مثل فر�ص القوانني الأ الإ

ملانية، فاإنها قد ت�ضتمر مع اإعادة التكييف لحقًا.  اليابان، وكذلك الأ

�ضارة اإىل مدى )تقّبلها( اأو )عدم  ويورد ).Ibid( اأمثلة �ضملت )39( دولة متقدمة، ونامية لالإ  

جنبية يف الدولة امل�ضيفة، و�ضواء جاء هذا التقّبل، اأو عدم التقّبل وفقًا  تقّبلها( للموؤ�ض�ضات والنظم الأ

الفرتة  خالل  املوؤ�ض�ضي  ال�ضتزراع  ح�ضل  مثاًل،  اأو�ضرتاليا،  حالة  ففي  لزامية.   الإ اأو  الطوعية  لية  لالآ

)1833 – 1808( ب�ضكل ملزم، اإل اأن الدولة امل�ضيفة كان على دراية وفهم باملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة بالدولة 

امل�ضتعمرة لذلك تقّبلتها.  اأما يف حالة �ضنغافورة فكانت ب�ضكل اإلزامي )1858-1895( ومل يتم تقّبلها 

)اأنظر امللحق(. 

خال�ضة القول اأن هناك �ضروط لبد من توفرها حتى تعمل املوؤ�ض�ضات املتطورة بال�ضكل الذي   

ي�ضاهم يف حتّول الدول النامية اإىل اأخرى متطورة.  ولعّل من اأهم هذه ال�ضروط القيم والعادات والرتاث 

العادات  من  وامل�ضتمدة  ال�ضائدة  الثقافة  الر�ضمي،  وغري  والقوانني،  الد�ضتور  )الر�ضمي:  املوؤ�ض�ضي 

والتقاليد وغريها( التي تعمل بظلها املوؤ�ض�ضات املتطورة القادمة من دول متقدمة.  وكلما كانت هذه 
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احلا�ضنة من املوؤ�ض�ضات الر�ضمية وغري الر�ضمية متقبلة وعلى دراية باملوؤ�ض�ضات املتطورة، كلما مت تفعيل 

عمل املوؤ�ض�ضات، والعك�ص �ضحيح.  ويبدو اأن اأغلب الدول النامية، التي مل ت�ضهد ما يوحي بفرتات حتّول 

نحو التطور، هي دول ي�ضودها التاأثري املوؤ�ض�ضي غري الر�ضمي امل�ضتمد من القبلية والع�ضائرية والطائفية، 

اأو/و التي ت�ضود موؤ�ض�ضاتها الر�ضمية بنود ل تت�ضق مع التطور القت�ضادي والجتماعي، مثل عدم ف�ضل 

ال�ضلطات، اأو عدم �ضمان حرية تداول املعلومات د�ضتوريًا )رفع يف تكلفة املعامالت(، اأو التمييز ح�ضب 

�ضارة اإىل مرجعيات غري مدنية كاأ�ضا�ص للت�ضريع.  النوع الجتماعي، اأو الإ

�ساد�س ع�سر: مالحظات ختامية

اأخرى  اإىل  النامية  الدول  انتقال  عدم  عن  م�ضوؤولة  اأعاله  اإليها  امل�ضار  العوامل  جميع  هل  اأ. 

غياب  هو  هم  الأ اأن  اإل  النتقال،  عدم  يف  دورًا  لعبت  �ضباب  الأ هذه  كل  جابة:  الإ متقدمة؟ 

غياب  هي  امل�ضبقة  ال�ضروط  اأهم  من  ولعّل  والتنمية.   للنمو  امل�ضبقة  ال�ضروط  �ضعف  اأو 

 امل�ضبقة مل�ضتقبل الدولة النامية.  وهذه الروؤية قد ل ت�ضتلزم نظامًا �ضيا�ضيًا معينًا 
)63(

الروؤية

)�ضنغافورة: دكتاتورية ر�ضيدة، ال�ضني: نظام �ضمويل، كوريا اجلنوبية: نظام ع�ضكري حتّول 

اإىل دميوقراطي، تركيا: نظام يقوده الع�ضكر حتّول اإىل نظام دميوقراطي، ...(.  وت�ضتلزم 

 )على �ضبيل املثال: الفجوة املوؤ�ض�ضية(.
ٍ
هذه الروؤية حتديد الفجوة التنموية لكل بلد نام

قابلة  ثم  ومن   
)64(

للنمو قابلة  اإقت�ضاديات  بكونها  النامية  الدول  اإقت�ضادات  تت�ضف  هل  ب. 

النامية احلالية  الدول  التنمية يف  باأن   )2011 اأم ل؟ يرى )ريفريو،  للتحّول لدول متطورة، 

عبارة عن وهم، واأن اإقت�ضاديات هذه الدول غري قابلة للحياة، واأن ما يح�ضل من جهود هو 

ربع املا�ضية   خالل العقود الأ
ٍ
�ضمن �ضياق عدم التنمية، وذلك بفعل عدم تنمية )130( بلد نام

با�ضتثناء اأربع دول حديثة الت�ضنيع هي: تايوان، وكوريا اجلنوبية، و�ضنغافورة، وهونغ كوجن، 

عامليًا  نظره(  وجهة  )ومن  خطاأ  عليه  يطلق  الذي  العامل  �ضكان  من   )%2( ي�ضكلون  وهوؤلء 

“من املتعذر ن�ضوء اأرخبيل  اأنه  ناميًا. ويعتقد املوؤلف باأن جتربة هذه الدول لن تتكرر، حيث 

�ضغري مكّون من اأربع دول اقت�ضادية راأ�ضمالية �ضبه متطورة يف عامل التخلف الوا�ضع املكّون 

�ضبعينات  يف  الالتينية.   واأمريكا  واآ�ضيا  اأفريقيا  يف  الدخل  واملنخف�ص  الفقراء  ال�ضكان  من 

ال�ضيني  التو�ضع  تهديد  وكان  اآ�ضيا،  يف  احلرب  تعني  الباردة  احلرب  كانت  املا�ضي  القرن 

اإقت�ضادات  تعزيز  اإىل  واليابان  املتحدة  الوليات  فا�ضطرت  فيتنام،  يف  ملمو�ضًا  وال�ضوفيتي 

تاأثري  وجتنب  ال�ضيوعية  لحتواء  كمعاقل  كوجن  وهونغ  و�ضنغافورة  اجلنوبية  وكوريا  تايوان 

الدومينو يف حال فقدان جنوب �ضرق اآ�ضيا.  لذلك اأغدقا عليها ال�ضتثمارات الدولية الوفرية 
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والئتمانات و�ضمحا لها باإن�ضاء الراأ�ضمالية التي تدعمها الدولة، وحماية املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 

ربع  مر الذي يعترب حمظورًا اليوم.  وتلقت هذه الدول الأ وتوجيهها نحو ال�ضادرات، وهو الأ

مريكية تكاليف �ضباق  اأي�ضًا اإ�ضتثمارات كبرية من اليابان، الدولة التي وّفرت عليها احلماية الأ

الت�ضلح الباهظة”. 

وي�ضيف املوؤلف �ضببًا اآخرًا لعدم قابلية الدول النامية للحياة وهو التغري الهيكلي يف الطلب على 

ولية، وال�ضلع امل�ضّنعة التقليدية.  ففي جمال املواد  منتجات الدول النامية املت�ضمنة للمواد الأ

ولية اإنخف�ضت، على �ضبيل املثال، املواد اخلام التي ت�ضتهلكها اليابان حاليًا بنحو )%40(  الأ

عن املواد اخلام امل�ضتخدمة يف عام 1973.  مع اجتاه خلف�ص ا�ضتخدام املعادن، مثل النحا�ص 

اأثرًا  �ضيرتك  الذي  مر  الأ وهو  واحلديد،  والر�ضا�ص  والزنك  والق�ضدير  والفولذ  ملونيوم  والأ

على الدول النامية امل�ضدرة لهذه املعادن يف القرن احلايل. مع اجتاه ل�ضتبدال املن�ضوجات 

الطبيعية مبن�ضوجات م�ضّنعة كيميائيًا )خيوط �ضناعية بدًل من خيوط القطن وال�ضوف(، 

واإحالل املحّليات والدهون ال�ضناعية حمل ال�ضكر وزيت النخيل، والقهوة احليوية حمل القهوة 

الطبيعية، والفانيليا ال�ضناعية حمل الطبيعية، واإحالل ال�ضرياميك حمل املعادن يف ال�ضيارات 

اليوم  وينقل  الوزن.   خّفة  ب�ضبب  الطاقة  يف  كبري  توفري  وبالتايل  والقطارات،  والطائرات 

النحا�ص.   ينقلها طن من  التي  الهاتفية  الر�ضائل  ال�ضوئية عدد  لياف  الأ كيلوغرام من   )40(

الوقود( من  يدعى )خلّية  الطاقة  من  نوع  على  اأخرى،  العمل، �ضمن م�ضادر طاقة  وجاري 

وك�ضجني يف نوع من البطارية التي حتدث تفاعاًل يوّلد الكهرباء  خالل مزج الهيدروجني بالأ

البنزين يف حمرك  الطاقة حمل  امل�ضدر من  اإحالل هذا  قل يف  الأ على  والعمل  واحلرارة.  

الحرتاق الداخلي )تقوم مر�ضيد�ص بنز، ومازدا، وني�ضان، حاليًا بتجارب على هذه امل�ضادر 

من الوقود(.  وت�ضيف مثل هذه التحولت يف هيكل الطلب على منتجات الدول النامية حتديًا 

اآخر اإىل التحديات التي جتابه الدول النامية، وامل�ضار اإليها يف منت املحا�ضرة.

مر يعتمد   لتحويل الدول النامية اإىل اأخرى متطورة.  الأ
)65(

ما العمل اإذن؟ بدايًة ل يوجد حّل �ضحري ج. 

اأهمية  رغم  املتبعة،  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  على  ولي�ص  امل�ضبقة،  ال�ضروط  )حزمة(  توّفر  مدى  على 

خرية يف حالة توفر هذه ال�ضروط.  وعلى راأ�ص هذه ال�ضروط اأوًل، راأ�ص مال ب�ضري متطور، اأو قابل  الأ

للتطوير، اأي ل ي�ضطدم مبعوقات من موؤ�ض�ضات غري ر�ضمية )ثقافة من اأعراف وتقاليد وقيم ل ت�ضجع 

التطور(.  اإن وجود راأ�ص مال ب�ضري، ويف كل م�ضتويات اإدارة الدولة، ب�ضكل عام اأو خا�ص، اأو م�ضرتك، 

مدّرب تدريبًا راقيًا وحديثًا يجعل من مهمة اإدارة واتخاذ القرارات اأمرًا �ضهاًل وروتينيًا ويقود اإىل نتائج 

زمات وال�ضدمات ب�ضكل اإيجابي.  اإيجابية ل�ضالح القت�ضاد القومي، وي�ضاهم يف التعامل مع اإدارة الأ
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امل�ضبقة.   ال�ضروط  من  اآخر  �ضرطًا  اإقت�ضادية  اإدارة  من  يتبعها  وما  ال�ضيا�ضية  دارة  الإ تعترب  د. 

دارة للفئات  دارة الدول النامية، وترك مهام الإ لغياب الطبقة الو�ضطى املوؤهلة تاأهياًل مدنيًا لإ

اإىل  نامية  من  الدولة  حتول  يف  اإطالقًا  ي�ضاعد  ل  املدنية،  غري  اخللفيات  ذات  املدربة  غري 

مثلة كثرية يف هذا املجال،  فعلى �ضبيل املثال، تعترب فرتة احلكم  متطورة، بل يعّومها.  والأ

دارة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية مقارنة  امللكي يف العراق 1921-1958 من اأف�ضل الفرتات يف الإ

بالفرتات الالحقة.  حيث كان هناك وعي من النخبة الو�ضطى باأهمية التمثيل الربملاين احلّر، 

اإنفاق  النفطية يف  العوائد  وا�ضتثمار  عمار،  الإ وبرامج  وال�ضحة،  التعليم  وتوفري  واملعار�ضة، 

هلية وما تبعها من  ا�ضتثماري ولي�ص جاري.  وكذلك جتربة لبنان ولغاية 1975، قبل احلرب الأ

نتائج، حيث حقق لبنان معدلت منو و�ضلت اإىل )6%(، والتي مل ترقى لها حتى الدول ذات 

الفوائ�ص املالية، اآنذاك. 

ي دولة متقدمة اأو نامية من دون تدخل )ر�ضيد(  ل توجد �ضواهد قوية على تطور اقت�ضادي لأ هـ. 

عندما  )وحتى  نامية  كانت  عندما  املتقدمة  الدول  جتارب  ال�ضواهد  هذه  وت�ضمل  للدولة. 

الدول  هذه  جتارب  تف�ضيل  يف  )اأنظر  حديثًا  امل�ضّنعة  النامية  والدول  متقدمة،  اأ�ضبحت 

�ضينغ، 2003(.  كما اأنه ل ين�ضح بتحرير التجارة اخلارجية من دون جناح م�ضبق لل�ضيا�ضة 

�ضيرتتب  العك�ص  ن  لأ تناف�ضية.   �ضلع وخدمات  عنها  ينتج  واخلدمية  وال�ضناعية،  الزراعية، 

عليه اإغراق وتدهور قطاعي )اأنظر �ضينغ، 2006(.  لقد تبنت جميع الدول املتقدمة حاليًا، 

اإحالل واردات ترتب عليها خلق منتجات قطاعية متطورة،  النامية �ضابقًا، تقريبًا، �ضيا�ضة 

تبعها حترير تدريجي وحتول لل�ضادرات. 

الدميوقراطية  اأن  بل  التحول.   لتحقيق  م�ضبق  �ضرط  الدميوقراطية  باأن  يوحي  ما  يوجد  ل  و. 

مهمة لعتبارات اأخرى من اأهمها �ضمان حرية املواطن، و�ضيادة القانون، وحرية عمل املجتمع 

املدين.  بعبارة اأخرى، اإن العمل ل�ضمان حياة دميوقراطية قد حتركه اأ�ضباب �ضيا�ضية واإن�ضانية 

اأكرب مما حتركه احلاجات القت�ضادية. 

ل يوجد ما ي�ضمى بكونية النظرية القت�ضادية ال�ضاحلة لكل زمان ومكان، فال توجد جتارب  ز. 

النتائج.   نف�ص  اإىل  واأدت  كونيًا،  تطبيقها  جرى  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  حيث  من  متطابقة 

ف�ضيا�ضة اإحالل الواردات وت�ضجيع ال�ضادرات قد تنجح يف دول، وقد تف�ضل يف اأخرى.  وقد 

يعمل دعم ال�ضادرات يف فرتة ودولة معينة، وقد ل يعمل يف فرتة اأخرى ودولة اأخرى، وهكذا 

والتكّيف  ال�ضتقرار،  ف�ضيا�ضات  اآ�ضيا(.  �ضرق  الالتينية، وجنوب  اأمريكا  )قارن جتارب دول 

اآ�ضيا، قد ل ت�ضلح لدول نامية ومنها دول  لليابان ودول جنوب �ضرق  التي �ضلحت  الهيكلي، 
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يف الوطن العربي. فالدكتاتورية الر�ضيدة، التي متثلت يف رئي�ص وزراء �ضنغافورة، قد ل تكون 

واليابان، قد ل تكون  اآ�ضيا،  التي �ضهدتها دول جنوب �ضرق  اأن الدميوقراطية  متوفرة.  كما 

وبالتايل  دميوقراطيني(.   بدون  دميوقراطية  )ل  الدميوقراطيني  ندرة  بفعل  اأي�ضًا  متوفرة 

عادة بناء نظام للقيم من خالل نظام تعليمي ت�ضاهم فيه الدولة ب�ضكل  فهناك حاجة ملّحة لإ

كبري ملكية وتوجيهًا ومن خالل روؤية مدنية وا�ضحة. 

�ضئلة اخلاطئة” عند التعامل مع ا�ضكاليات التنمية يف الدول النامية  من املهم جتّنب طرح “الأ ح. 

مثل  الأ النمو  معدل  اخلا�ص مباهّية  ال�ضوؤال  املثال، طرح  �ضبيل  فعلى  وجه اخل�ضو�ص.  على 

لّلحاق بالدول املتقدمة هو �ضوؤال خاطئ.  وكذلك طرح ال�ضوؤال اخلا�ص مباهّية معدل النمو 

الالزم لال�ضتقرار القت�ضادي ك�ضرط جلذب ال�ضتثمارات، ومن ثم تعزيز معدل النمو، هو 

�ضوؤال خاطئ.  وطرح ال�ضوؤال اخلا�ص بتعديل اخللل ل�ضوق العمل ح�ضب اجلن�ضية هو �ضوؤال 

خاطئ.  ونف�ص ال�ضيء بالن�ضبة لل�ضوؤال اخلا�ص بدور ال�ضيا�ضة النقدية واملالية والتجارية يف 

اإجناز مراحل التحول من دول نامية اإىل متقدمة، هو �ضوؤال غري دقيق.  وهناك العديد من 

�ضئلة اخلاطئة امل�ضابهة.  الأ

 )معني(؟ وبعد 
ٍ
نام النمو، يف جمتمع  التنمية، ولي�ص  هم هو: ما هي حمددات  ال�ضوؤال الأ اإن 

ال�ضتنارة باآراء القت�ضاديني )وغري القت�ضاديني(، قد ل يفاجاأ متخذوا القرار باأن اأهم هذه 

عراف والتقاليد على القانون واملوؤ�ض�ضات  �ضا�ص، مثل: �ضيادة الأ املحددات غري اقت�ضادية بالأ

، وعدم وجود م�ضروع للنه�ضة، 
)67(

 رغم وجود د�ضتور
)66(

الد�ضتورية، وفقدان احلياة الد�ضتورية

ب�ضكل عام، وعدم وجود نظام تعليمي راقي يخدم م�ضروع النه�ضة، ب�ضكل خا�ص، ...الخ. 

املوارد  يف  تنوع  عنه  ينتج  الذي  بال�ضكل  قليمية  الإ التكتالت  يف  النظر  اإعادة  املهم  من  ط. 

ن هناك العديد من الدول النامية احلالية التي )قد(  واخلربات �ضمن التكتالت اجلديدة، لأ

2011(.  وذلك بفعل التطورات  تتحول اإىل دول غري قابلة للحياة )ح�ضب تو�ضيف ريفريو، 

ولية التقليدية، وحتى ال�ضلع امل�ضّنعة التقليدية، اإىل  التقنية التي �ضتدفع الكثري من املواد الأ

�ضافة اإىل احتمالت تغري امل�ضالح اجليو�ضيا�ضية.  اإن اإعادة النظر يف التكتالت  الك�ضاد. بالإ

نية،  القت�ضادية، القائمة على تبادل امل�ضالح القت�ضادية، بدًل من العتبارات ال�ضيا�ضية الآ

اأكرث تطورًا. خا�ضة واأن امل�ضالح  قد يكون عاماًل م�ضاعدًا يف حتول الدول النامية اإىل دول 

تنتفي  وبالتايل  القادمة،  الطويلة  جال  الآ يف  متاحة  تكون  ل  قد  التبادل  حمل  القت�ضادية 

مربرات التكتل. 
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ال�ضتنتاج واملالحظة الرئي�ضية هي اأنه من املوؤكد اأن حل مع�ضلة الدول النامية هي لي�ضت حاًل  ي. 

ول. بل اأن احلل القت�ضادي هو حل تابع ملتغريات اأخرى منها الثقايف،  اإقت�ضاديًا باملقام الأ

والجتماعي، وال�ضيا�ضي، وغريها.  وميكن اأن تو�ضف هذه املتغريات بو�ضف ال�ضروط امل�ضبقة 

واإن  ي�ضعب احلديث عن مراحل حتول،  قد  غيابها،  ا�ضتمرار  والتي يف حال  والتنمية  للنمو 

ح�ضلت فاإنها غري م�ضتدامة. 

�سابع ع�سر: ملخ�س املناق�سات

بربنامج  يرتبط  ما  اأوًل،  منها،  واملالحظات،  �ضئلة  الأ من  العديد  اإىل  املناق�ضات  تطّرقت   

جابة ت�ضري اإىل  �ضالح الزراعي و�ضرورتها يف احلالة امل�ضرية ل�ضدة ترّكز امللكية الزراعية، وكانت الإ الإ

اأهمية احرتام العدالة يف توزيع واإعادة توزيع امللكية الزراعية، اإل اأن املهم اأن ل يتم ذلك على ح�ضاب 

الزراعية.  كما  لل�ضلع  اإىل م�ضتوردة �ضافية  الدولة من م�ضدر �ضاٍف  الزراعي وحتويل  نتاج  الإ كفاءة 

اأن الدول  اإىل  جابة  التنمية.  وتطّرقت الإ اأم  خر: النمو  اإ�ضكالية من يقود الآ اإىل  �ضارة، ثانيًا،  متت الإ

العربية والنامية عمومًا قد جّربت الرتكيز على النمو من خالل عدة عقود اإل اأنها انتهت بتعميق �ضوء 

ل الرتكيز على التنمية، التي ت�ضمل �ضمنها  توزيع الدخل، وانت�ضار ظاهرة الفقر.  لذا فاإنه من املف�ضّ

النمو باعتباره ميّثل املكّون الكّمي للتنمية. واأ�ضارت يف جمموعة ثالثة من املالحظات اإىل اأهم التحديات 

جابة هي �ضيق ال�ضوق و�ضرورة التكتل اإقليميًا اأو بالتعاون مع الدول  التي تواجه الدول النامية، وكانت الإ

اإ�ضتثمارات �ضناعية  �ضكل  الدول على  ال�ضتثمارات يف هذه  والهند، من خالل  ال�ضني  ال�ضاعدة مثل 

الالزمة  التكنولوجية  القدرات  خللق  و�ضروري  مهم  عامل  الكبري  نتاج  الإ اأن  حيث  وخدمية،  وزراعية 

يجاد ميزات تناف�ضية جديدة.  لإ
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امللحق رقم )1(: تقّبل وعدم تقّبل ال�ضتزراع املوؤ�ض�ضي

الدولة
فرتة ال�ضتزراع 

املوؤ�ض�ضي

مدى تقبل التقّبلالتحويل

ال�ضتزراع على درايةتاأقلماإلزاميتطوعي

تقبل18080101-1873ا�ضرتاليا

تقبل18101001-1887بلجيكا

تقبل18100101-1830كندا

تقبل17690101-1801ايرلندا

تقبل18580110-1945فل�ضطني املحتلة

تقبل18051011-1870اإيطاليا

تقبل18681010-1899اليابان

تقبل18101011-1838هولندا

تقبل18400101-1900نيوزلندا

رجنتني تقبل18621011-1880الأ

تقبل18541010-1880ت�ضلي

عدم تقبل18081000-1865الربازيل

عدم تقبل18211000-1853كولومبيا

كوادور عدم تقبل18311000-1881الإ

عدم تقبل17981000-1840م�ضر

عدم تقبل18211000-1878اليونان

عدم تقبل18440100-1898هوجن كوجن

عدم تقبل18580100-1888الهند

عدم تقبل18150100-1870اندوني�ضيا

ردن عدم تقبل18501000-1918الأ

عدم تقبل18950100-1918كينيا

عدم تقبل18670100-1937ماليزيا

عدم تقبل18211000-1889املك�ضيك

عدم تقبل18630100-1915نيجرييا

عدم تقبل18580100-1888باك�ضتان

عدم تقبل18111000-1853بريو

عدم تقبل18890100-1898الفلبني

عدم تقبل18081000-1867الربتغال

عدم تقبل18580100-1895�ضنغافورة

عدم تقبل18150100-1865جنوب اأفريقيا

عدم تقبل19120100-1945كوريا اجلنوبية

عدم تقبل18081000-1829اأ�ضبانيا

عدم تقبل17960100-1861�ضرييالنكا

عدم تقبل18950100-1945تايوان

عدم تقبل19081000-1935تايالند

عدم تقبل18501000-1927تركيا

عدم تقبل18781000-1900اأوروغواي

عدم تقبل18111000-1873فنزويال

عدم تقبل18880100-1923زمبابوي
 

 .Berkowitz, et. al., 2000 :امل�ضدر

لزامية، والطوعية.   )1( ت�ضري اإىل توفر الإ

لزامية، والطوعية.   )0( ت�ضري اإىل عدم توفر الإ
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امللحق رقم )2(: متو�ضط معدلت التعريفة على ال�ضلع امل�ضّنعة يف الدول املتقدمة حاليًا والنامية �ضابقًا

182018751913192519311950الدولة
R20-1518162418ا�ضرتاليا

99151411-610-8بلجيكا
3غ.م151410-2520-35الدامنارك

R15-1220213018فرن�ضا
413202126-86-12اأملانيا

818224625-10غ.ماإيطاليا
غ.مغ.مغ.مR530اليابان

11غ.م346-65-8هولندا
R20-1584RRRرو�ضيا

غ.مR20-15414163اأ�ضبانيا

R5-32016219ال�ضويد
غ.م491419-86-12�ضوي�ضرا

23غ.م45005-55بريطانيا
4044374814-3550-45اأمريكا

 .Chang, 2003 :امل�ضدر: ُم�ضار اإليه يف

R = قيود كبرية وجوهرية على الواردات من ال�ضلع امل�ضّنعة وبالتايل فاإن متو�ضط معدلت التعريفة ل يعني الكثري. 
غ.م = غري متوفر

امللحق رقم )3(: احلماية يف بريطانيا وفرن�ضا 1913-1821 

)ُمقا�ضة يف �ضايف عوائد الر�ضوم اجلمركية كن�ضبة من قيم �ضايف الواردات(

فرن�ضابريطانياال�ضنوات

1825-182153.120.3
1830-182647.222.6
1835-183140.521.5
1840-183630.918.0
1845-184132.217.9
1850-184625.317.2
1855-185119.513.2
1860-185615.010.0
1865-186111.55.9
1870-18668.93.8
1875-18716.75.3
1880-18766.16.6
1885-18815.97.5
1890-18866.18.3
1895-18915.510.6
1900-18965.310.2
1905-19017.08.8
1910-19065.98.0
1913-19115.48.8

 .Chang, 2003 :امل�ضدر: ُم�ضار اإليه يف
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مريكية امللحق رقم )4(: التعريفة اجلمركية التاريخية للوليات املتحدة الأ

متو�ضط التعريفةال�ضنوات

ن�ضبة التعريفة اإىل 

اإجمايل العوائد 

باملوازنة

متو�ضط التعريفةال�ضنوات

ن�ضبة التعريفة اإىل 

اإجمايل العوائد 

باملوازنة

1792%15.1%95.01916%8.9%27.3
1795%8.0%91.61917%7.7%20.1
1800%10.0%83.71918%31.2%25.8
1805%10.7%95.41920%16.8%13.2
1810%10.1%91.51925%13.0%14.5
1815%6.5%46.41928%13.8%14.0
1820%20.2%83.91930%19.2%14.1
1825%22.3%97.91935%15.6%8.4
1830%35.0%88.21940%12.6%6.1
1835%14.2%54.11942%13.4%2.9
1840%12.7%64.21944%10.6%0.9
1845%24.3%91.91946%7.7%0.9
1850%22.9%91.01948%5.5%0.9
1855%20.6%81.21950%4.5%0.9
1860%15.0%94.91951%5.5%1.1
1863%25.9%55.91955%5.1%0.8
1864%32.3%38.71960%7.3%1.1
1865%35.6%25.41965%6.7%1.2
1870%44.6%47.31970%6.0%1.3
1875%36.1%54.61975%3.7%1.3
1880%27.6%55.31980%2.9%1.4
1885%32.6%56.11985%3.6%1.6
1890%27.6%57.01990%2.8%1.1
1900%27.4%41.11995%2.6%1.4
1910%15.0%34.62000%1.6%1.0
1913%17.6%44.02005%1.4%1.1
1915%12.5%30.12010%1.3%1.2

.Tariffs in United States History :امل�ضدر: ُم�ضار اإليه يف    



- �1 -

�سدر عن هذه ال�سل�سلة:

التحرير بعد  ما  لظروف  الكويت  بدولة  والنقدية  المالية  ال�ضيا�ضات  مواءمة   -  1
د. يو�ضف البراهيم ، د. اأحمد الكواز  

تحريرها بعد  الكويت  في  ال�ضكانية  وال�ضيا�ضات  الاأو�ضاع   -  2
د. ابراهيم العي�ضوي )محرر(  

الكويت في  والتنمية  التعمير  اإعادة   -  3
د. عمرو محي الدين  

العربية الاأقطار  في  الاقت�ضادي  الاإ�ضلاح  ق�ضايا  بع�ص   -  4
د. جميل طاهر ، د. ريا�ص دهال ، د. عمادالامام  

العربي الوطن  في  والعمالة  التعليم  وتخطيط  الب�ضرية  الموارد  اإدارة   -  5
د. محمد عدنان وديع  

العربية الاأقطار  في  التخطيط  م�ضتقبل  حول   -  6
د. ابراهيم العي�ضوي  

العمل �ضوق  على  واأثرها  التعليم  م�ضاكل    -  7
د. محمد عدنان وديع   

العربية الدول  في  الاإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  الدولية  التنمية  اأهداف   -  8
د. علي عبد القادر علي  

الحديث العربي  الاقت�ضاد  في  النمو  تحديات   -  9
د. عماد الاإمام  

العربية؟ الدول  نمو  معدلات  على  الكلية  الاقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  توؤثر  هل   -  10
د. علي عبد القادر علي  

�ضالمية : الفر�ص والتحديات الإ ال�ضيرفة   -  11
د. محمد اأن�ص الزرقا  

دور التجارة العربية البينية في تخفيف وطاأة  النظام الجديد للتجارة  -  12
اعداد : د. محمد عدنان وديع ، تحرير : اأ. ح�ضان خ�ضر  

العربية الدول  في  الدخل  توزيع  في  الم�ضاواة  وق�ضايا  العولمة   -  13
اعداد : د. علي عبد القادر علي  

ال�ضيا�ضات الكلية واإ�ضكالات النمو في الدول العربية  -  14
اعداد : اأ. عامر التميمي ، تحرير : د. م�ضطفى بابكر  

الجودة ال�ضاملة وتناف�ضية الم�ضروعات  -  15
اعداد : اأ.د. ماجد خ�ضبة ، تحرير : د. عدنان وديع   

العربية الدول  في  المبا�ضرة   غير  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  تقييم   -  16
اإعداد: د. عماد مو�ضى، تحرير : د. اأحمد طلفاح  



- �2 -

-      الاأ�ضرار البيئية والمحا�ضبة القومية المعدلة بيئيا : اإ�ضارة لحالة العراق  17
اإعداد: د . اأحمد الكواز   

18 -      نظم الاإنتاج والاإنتاجية في ال�ضناعة
اإعداد: م . جا�ضم عبد العزيز العّمار، تحرير: د. م�ضطفى بابكر  

19 -      اتجاهات توزيع الاإنفاق في الدول العربية
، تحرير: د. ريا�ص بن جليلي ي عبدالقادر علي اإعداد: د . عل  

20 -      هل اأ�ضاعت البلدان العربية  فر�ص التنمية؟
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

21 -      ماأزق التنمية بين ال�ضيا�ضات  الاقت�ضادية والعوامل الخارجية
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

22 -     التنمية وتمكين المراأة في الدول العربية
ي عبد القادر اإعداد: د .عل  

23 -     العولمة والبطالة: تحديات التنمية الب�ضرية
اإعداد: د .محمد عدنان وديع  

وال�ضيا�ضات الاآثار  المناخي:  التغير  اقت�ضاديات       -  24
اإعداد: د .محمد نعمان نوفل  

25 -     املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية
اإعداد: د .ريا�ص بن جليلي  

26 -     البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت
قا�ضم العبا�ص اإعداد: د .بل  

27 -     الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  

عمال ودور القطاع اخلا�ص 28 -     بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأ
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

جنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية  29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأ
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

اإعداد: اأ .منى ب�ضي�ضو  

30 -     ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت
اإعداد: د .عبا�ص املجرن  

31 -     ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي: ماذا يعني لدول جمل�ص التعاون؟
اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

زمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج  32 -    الأ
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

            د .اإبراهيم اأونور

            د .وليد عبد موله



33 -     ا�ضتخدام العوائد النفطية
اإعداد: د .حممد اإبراهيم ال�ضقا  

34 -      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  

ال�ضرائب، هبة املوارد الطبيعية وعر�ص العمل يف الدول العربية ودول جمل�ص التعاون      -  36
                  اإعداد: د. بلقا�ضم العبا�ص

            د. و�ضاح رّزاق

اإندماج اإقت�ضادي اإقليمي اأم دويل: احلالة العربية      -  37
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
                 اإعداد: د. وليد عبدموله

النا�ضئة �ضواق  بالأ خا�ضة  اعتبارات  والتقلب  التقييم  املالية  �ضواق  الأ تطوير       -  39
                  اإعداد: اأ. اآلن بيفاين

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجي التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  كفاءة  قيا�ص       -  41
                  اإعداد: د. اإبراهيم اأونور

العربية الدول  اإىل  الداخل  املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  حُمددات       -  42
                  اإعداد: د .وليد عبد موله

العربية الدول  يف  والنمو   الب�ضري   املال  راأ�ص       -  43
                  اإعداد: د . بلقا�ضم العبا�ص

             د. و�ضاح رزاق




