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  ال�صيا�صات ال�صناعية 

يف ظل العوملة



اأهداف  »ج�صر التنمية«

و�شع �شريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�شاع القت�شادية والجتماعية  للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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العوملة القدمية

موجات  عدة  القدم  منذ  العامل  عرف   

العوملة.  بظاهرة  يعرف  ملا  وخمتلفة  منف�شلة 

باأنها  واملالية  القت�شادية  بالعوملة  يق�شد  وعموما 

عملية تفاعل وت�شابك القت�شادات  امل�شتقلة يف ما 

بينها من خالل تعاظم املبادلت التجارية واملالية 

للهجرة  �شعيا  مم  الأ خمتلف  مابني  الب�شر  وانتقال 

عمال.  الأ مبختلف  للقيام  اأو  والتعلم  وال�شياحة 

وهناك من يرى اأن اأ�شكال بدائية وخمتلفة من هذه 

لفية الثالثة قبل امليالد.  الرتباطات وجدت منذ الأ

مرباطورية  الغريقية  اإمتدت طرق  ففي ع�شر الإ

مراكز  وازدهرت  الهند،  اإىل  اأ�شبانيا  من  التجارة 

�شكندرية واأثينا. كما  ح�شرية جتارية عدة مثل الإ

مرباطورية   ظهرت اأ�شكال من التجارة خالل عهد الإ

طريق  جتارة  ظهور  اإىل  مهدت  التي  الرومانية 

احلرير الذي امتد من ال�شني اإىل روما. كما �شاهمت 

العوملة  من  وىل  الأ املراحل  يف  �شالمية  الإ النه�شة 

جتارة  بعوملة  وامل�شتك�شفون  التجار  قام  حيث 

املحا�شيل ونقل املعرفة والتكنولوجيا. ففي حقبة 

والقطن  ال�شكر  جتارة  راجت  �شالمية،  الإ احل�شارة 

واأدى تعلم العربية والتوافد اإىل احلج اإىل انت�شار 

مرباطورية  املنغولية   الثقافة املدنية. و�شاهمت الإ

اأول  وظهور  احلرير  طريق  جتارة  تعزيز  يف  اأي�شًا 

خدمة بريد. كذلك فقد اأدى ظهور القوة البحرية 

اإىل  ع�شر  وال�شابع  ال�شاد�س  القرنني  يف  وروبية  الأ

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

اإعداد : بلقا�شم العبا�س

تنمية  على  وتداعياتها  اأوًل:العوملة 

الدول النامية

القائمة على ال�شتعمار  العوملة  موجة جديدة من 

مربيالية، فقد   مربيالية. ومتا�شيا مع القوى الإ والإ

تو�شعت رقعة العوملة من خالل ن�شاط �شركات الهند 

ع�شر  اأدى  كما  والهولندية.  الربيطانية  ال�شرقية 

الكت�شافات اجلغرافية اإىل تطور العوملة، حيث مت 

اإدماج اأفريقيا واأورا�شيا يف تبادل مع العامل اجلديد، 

مرباطورية الليربالية نهاية القرن  حيث بداأت الإ

اخلام�س ع�شر باإر�شال الرحالت ال�شتك�شافية حول 

اأمريكا  باكت�شاف  انتهت  التي  ال�شالح  الرجاء  راأ�س 

القرن  بداية  يف  كولومب�س  كري�شتوفر  قبل  من 

ال�شاد�س ع�شر. بعد ذلك بداأ الربتغاليون بتاأ�شي�س 

والربازيل  اآ�شيا  اإىل  اأفريقيا  من  جتارية  مناطق 

املنتجات املحلية مثل الذهب والتوابل  للتعامل مع 

اإدارة  حتت  عاملي  جتاري  مركز  وتاأ�شي�س  واخل�شب 

�شركة اإمرباطورية ت�شمى بيت الهند.

املالية  و  االقتصادية  بالعوملة  يقصد 
االقتصادات  وتشابك  تفاعل  عملية 
خالل  من  بينها  ما  في  املستقلة 
واملالية  التجارية  املبادالت  تعاظم 
األمم.  مختلف  مابني  البشر  وانتقال 
شكلت الثورة الصناعية واالختراعات 
املوجه  يسمى  ما  النقل  مجال  في 
زادت  حيث  احلديثة،  للعوملة  األولى 
زيادة  إجراء  التجارية  املبادالت 
الصناعي بفضل  اإلنتاج  العرض من 
تكلفة  وانخفاض  االكتشافات 

النقل.



�

يعود  والذي  ال�شناعي  نتاج  الإ من  العر�س  اإرتفاع 

خا�شة  النقل،  تكلفة  وانخفا�س  الكت�شافات  اإىل 

مد خطوط ال�شكك احلديدية وتطور و�شائل النقل 

التجارية  ال�شيا�شات  بع�س  اأدت  كما  نهار.  الأ عرب 

التي طبقتها فرن�شا وبريطانيا اآنذاك اإىل مزيد من 

�شافة  بالإ وامل�شتعمرات،   اأوروبا  بني  ما  التدفقات 

اأمريكا.  مع  طل�شي  الأ عرب  التجارة  تطور  اإىل 

وا�شتمر تطور الت�شابكات وارتفاع تدفقات التجارة 

العاملية  احلرب  ن�شوب  حتى  موال  الأ وروؤو�س 

بني  ما  احلمائية  النزعة  ظهرت  حيث  وىل،  الأ

وروبية، التي جلاأت اإىل تطبيق احلماية  الدول الأ

موال. اجلمركية وفر�س القيود على روؤو�س الأ
  

اإىل  التجارية  ن�شوب هذه احلروب  واأدى   

اأزمة  جراء  وخا�شة  التجارية  التدفقات  تقل�س 

العاملية  احلرب  اإىل  �شافة  بالإ الكربى،  الك�شاد 

كما  احلمائية.  النزعة  من  زادت  التي  الثانية 

بداأت بعد احلرب العاملية الثانية املوجة الثانية 

يف  وروبية  الأ الدول  دخول  خالل  من  للعوملة 

الكتلة  ن�شوء  اأدى  كما  جتاري،   اندماج  اإتفاقيات 

ال�شرقية اإىل قيام جتارة بينية بني هذه الدول، 

طل�شي. وزاد  �شافة اإىل تعزز التجارة عرب الأ بالإ

بني  ما  التجارة  حترير  التدفقات  هذه  حدة  من 

وتطور  الخرتاعات  وا�شتمرار  املتقدمة،  الدول 

النقل اجلوي والبحري واكت�شاف و�شائل الت�شال 

احلديثة وانت�شارها.

بداأت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد   

القيود  تقليل  نحو  تتجه  التجارية  ال�شيا�شات 

احلربني،  بني  ما  فرتة  يف  ظهرت  التي  التجارية 

موؤ�ش�شات  واإن�شاء  وودز   بريتون   باتفاق  وكللت 

العوملة    العوملة. كما مت دفع  دارة عملية  دولية لإ

من طرف تعاظم دور ال�شركات املتعددة اجلن�شية 

ال�شتعمار  مع  الندماج  وا�شتمر   

الكولومبي  التبادل  وتطبيق  مريكا  لأ وروبي  الأ

�شجار، واحليوانات والغذاء والعبيد(  )مبادلة الأ

وبئة وت�شابه الثقافة  اأدى اإىل انت�شار الأ الذي 

طل�شي.  لالأ والغربي  ال�شرقي  ال�شطرين  بني  ما 

العوملة  حركات  اأهم  من  احلركة  هذه  وتعترب 

حيث  والثقافة،  والزراعة  البيئة  يخ�س  ما  يف 

�شاهمت املحا�شيل اجلديدة التي مت ا�شتريادها 

ت�شارع  اإىل  ع�شر  ال�شاد�س  القرن  يف  اأمريكا  من 

وتائر النمو ال�شكاين يف اأوروبا.

العوملة احلديثة

ظهور  ع�شر  التا�شع  القرن  �شهد   

الثورة  �شمحت  �شكلها احلديث، حيث  العوملة يف 

ال�شناعية باإنتاج ال�شلع على نطاق وا�شع وظهور 

العمل احلديث  تقييم  با�شتخدام  منها  الفائ�س 

ال�شكانية  الزيادة  �شاهمت  الغلة، كما  واقت�شاد 

يف ا�شتدامة الطلب على هذه املنتجات. واأخذت 

مربيالية يف القرن  العوملة �شكلها حتت تاأثري الإ

وا�شتعمار  فيون  الأ حرب  فبعد  ع�شر.  التا�شع 

امل�شتعمرات  �شكان  اأ�شبح  والهند  ال�شني 

وروبية، ويف هذه الفرتة  م�شتهلكون للمنتجات الأ

وجزر  فريقية  الأ ال�شحراء  جنوب  اإدماج  مت 

العاملية  التجارية  املنظومة  يف  الهادي  املحيط 

ولية.  من خالل التخ�ش�س يف ت�شدير املوارد الأ

اإىل  اأدى اكت�شاف هذه املناطق وا�شتعمارها  كما 

ا�شتغالل وا�شع للمنتجات الطبيعية و�شاهمت يف 

مربيالية  الإ الدول  بني  ما  التجارة  عجلة  دفع 

والعامل اجلديد.

والخرتاعات  ال�شناعية  الثورة  �شكلت   

وىل للعوملة  يف جمال النقل ما ي�شمى املوجة الأ

احلديثة، حيث زادت املبادلت التجارية جزاء 
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فكار اجلديدة  وكذلك جراء التبادل الوا�شع لالأ

يف العلوم  والتقانة. ومت ت�شدير الثقافة الغربية 

عالم وال�شينما والتلفزيون  من خالل �شيطرة الإ

تطور  لعب  كما  امل�شجلة.  واملو�شيقى  والراديو 

النقل والت�شالت دورًا يف انت�شار العوملة، التي 

لعب   كما  اخلارجية.  التجارة  تكاليف  قللت 

يف  والدبلوما�شية  التجارية  ال�شيا�شة  ا�شتخدام 

جتارتها  لتحرير  النامية  الدول  على  ال�شغط 

موال دورًا حا�شمًا يف  وحرية التبادل لروؤو�س الأ

تعميق العوملة.

وبعد احلرب العاملية الثانية، بداأ اأغلب   

ا�شتقاللها،  على  احل�شول  يف  النامية  الدول 

التنمية  جتربة  غمار  تخو�س  الدول  وبداأت 

القت�شادية والجتماعية مع ت�شدر احلكومات 

�شا�شي وتركيز  والقطاع العام الدور التنموي الأ

وتنمية  تطوير  على  التنموية  التجارب  اأغلب 

يف  اأماًل  حمايتها،  خالل  من  الوطنية  ال�شناعة 

تقلبات  اأثر  وتقلي�س  الواردات  اإحالل  حتقيق 

تعتمد  التي  والزراعية،  ولية  الأ املواد  اأ�شعار 

عليها هذه الدول. ونتيجة العتماد الوا�شع على 

التنموية  امل�شاريع  لتمويل  اخلارجية  الديون 

هذه  من  العديد  يف  الفعالية  انخفا�س  وكذلك 

امل�شاريع، فقد ا�شطر العديد من الدول النامية 

اإىل اإعادة النظر يف ا�شرتاتيجية تنميتها نتيجة 

لالرتفاع الكبري يف خدمة املديونية.

وقد بداأت املوجة الثالثة من العوملة يف   

�شاهمت  حيث  املا�شي،  القرن  ثمانيات  منت�شف 

التكنولوجيا  جمال  يف  احلديثة  الخرتاعات 

نرتنت يف تخفي�س  واملعلومات، خا�شة اإخرتاع الإ

املعلومات  على  واحل�شول  الت�شال  تكلفة 

العالقات  وربط  عنها  والبحث  �شواق  الأ حول 

التجارية. وتزامن ذلك تقريبًا مع انهيار املع�شكر 

�شافة  ال�شرقي و�شقوط الحتاد ال�شوفييتي، بالإ

اأزمة  يف  النامية  الدول  من  العديد  دخول  اإىل 

اإعادة جدولة الديون  اإقت�شت  اإقت�شادية حادة 

ب�شفة وا�شعة مقابل اإجراء اإ�شالحات اإقت�شادية 

ومالية حتت رعاية �شندوق النقد الدويل، حيث 

الهيكلي،  والتعديل  التثبيت  �شيا�شات  �شكلت 

ومنها حترير التجارة اخلارجية وتقليل القيود 

�شواق  العامل احلا�شم يف رفع  دارية على عمل الأ الإ

خري اأدى  التدفقات التجارية اخلارجية.  ويف الأ

بروز القت�شاد الليربايل بقوة اإىل اإعادة هيكلة 

منظمة التجارة العاملية ودفع الدول نحو املزيد 

القطاعات،  من  العديد  يف  التجارة  حترير  من 

وفر�س  وال�شتثمار  اخلدمات  جمال  يف  وخا�شة 

قيود على احلماية الفكرية.

في  للعوملة  الثالثة  املوجة  بدأت 
املاضي،  القرن  ثمانينات  منتصف 
احلديثة  االختراعات  ساهمت  حيث 
واملعلومات،  التكنولوجيا  مجال  في 
خاصة إختراع اإلنترنت إلى تخفيض 

تكلفة االتصال. 

التنمية يف ظل العوملة ثانيًا: 

ت�شعى الدول النامية اإىل اإحداث تنمية 

وتعزيز  ُم�شتدامة،  واإجتماعية  اإقت�شادية 

تنميتها الب�شرية من خالل جتنيد املوارد املتاحة 

خالل  من  التنمية،  خدمة  يف  وتوظيفها  لها 

تنفيذ �شيا�شات تنموية متعددة ذات حمتويات 

والو�شـائل  هداف  الأ حيـث  من  خمتلفة، 

دوات. واإذا اأخـذنا معيار النـاجت املحلي والأ

ال�شرائية  القوة  باأ�شعار  للفرد  جمايل  الإ
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التنمية  لقيا�س م�شتوى  ب�شيط  املتعادلة كمعيار 

ت�شم  التي  النامية  الدول  فاإن  القت�شادية، 

واملتو�شط  املتدين  الدخل  ذات  الدول  جمموعة 

وهي مُتثل اأغلب دول العامل )145 دولة من اأ�شل 

ارتفع  قد  التنمية  هذه  ُم�شتوى  فاإن  دولة(   216

من   )2010-1980( املا�شية  �شنة  الثالثني  خالل 

2450 دولر عاملي اإىل 5139.6 مبعدل منو  و�شطى 

قدره 2.6% وهو معدل منو اأعلى من منو جمموعة 

 %1.8 بـ  املرتفع والتي منت  الدول ذات الدخل 

دخلها  برفع  النامية  للدول  �شمح  مما  �شنويًا، 

الن�شبي من 13% في �صنة 1980 اإىل 16% يف �شنة 

2010. ويالحظ اأن جمموعة الدول العربية  قد 

منى دخل الفرد فيها بـ 0.8% فقط، مما اأدى اإىل 

تراجع الدخل الن�شبي من 30% اإىل 22%. ومن 

املعلوم اأن عملية التنمية القت�شادية ت�شاحبها 

من  القت�شاد،  بنية  يف  عميقة  هيكلية  حتولت 

الناجت  الزراعي من  القطاع  اأهمها تراجع ح�شة 

وكذلك  التحويلية  ال�شناعات  ح�شة  وارتفاع 

حتول بنية التجارة اخلارجية. وتعتمد �شرعة 

اخل�شائ�س  من  جملة  على  الهيكلية  التحولت 

الهيكلية للدول النامية، اأهمها مدى متتع الدولة 

�شافة اإىل  بهبة املوارد الطبيعية وبحجمها، بالإ

التحول  درا�شات  اأفرزت  وقد  التجاري.  توجهها 

الهيكلي اأن الدول ال�شغرية ذات الهبات العالية من 

ن تكون دوًل منفتحة  املوارد الطبيعية تتجه لأ

ذات  الكبرية  الدول  بينما  اأويل،  تخ�ش�س  ذات 

فيها  �شتكون  ولية  الأ املوارد  من  العالية  الهبات 

عملية الت�شنيع بطيئة وموؤجلة. اأما الدول التي 

تلجاأ  فاإنها  معتربة،  طبيعية  موارد  اإىل  تفتقد 

اإىل ت�شريع عملية الت�شنيع كو�شيلة فعالة لرفع 

م�شتويات الدخل ورفاهية ال�شكان.

 

معتربًا  دورًا  القت�شاد  حجم  ويلعب 

والتوجه  التنموية  ال�شيا�شات  فحوى  حتديد  يف 

ذات  الكبرية  الدول  متيل  حيث  للدول.  التجاري 

�شواق الداخلية الوا�شعة اإىل النغالق والتوجه  الأ

نحو تطبيق �شيا�شات اإحالل الواردات، اأما الدول 

ال�شغرية، فاإنها على العك�س، متيل لالنفتاح وتتجه 

ويلعب  ال�شادرات.  ترويج  �شيا�شات  تطبيق  نحو 

حدة  تقليل  يف  حا�شمًا  دورًا  اخلارجي  التمويل 

قيد املوارد، فقد جلاأت  اأغلب الدول الكبرية التي 

الديون  اإىل  الداخلي  التوجه  �شيا�شات  انتهجت 

التنمية،  لتمويل  رئي�شي  كم�شدر  اخلارجية 

ال�شتثمار  فيها  �شاهم  فقد  املنفتحة،  الدول  اأما 

جنبي املبا�شر وامل�شاعدات دورًا مكماًل للديون.  الأ

ونظرًا حلدة قيد ميزان املدفوعات، الذي يتفاقم 

فاإن  الداخلي،  التوجه  ذات  الدول  يف  خا�شة  

العتماد  يف  ال�شتمرار  مُيكنها  ل  الدول  اأغلب 

تتجه  وقد  اخلارجية،  املالية  التدفقات  على 

التوجه  اإىل  الداخلي  التوجه  من  التحول  نحو 

اخلارجي. وهنا ميكن التمييز بني جمموعتني من 

وىل تلك الدول التي متادت  الدول، املجموعة الأ

يف تطبيق التوجه الداخلي حتى و�شلت اإىل اأزمة 

اأمريكا  املا�شي )دول  القرن  مديونية يف ثمانيات 

اإرتفاع   اإىل  وا�شطرت  فريقية(  والأ الالتينية 

�شيا�شات �شندوق النقد الدويل القا�شية بالتحول 

)دول  خرى  الأ واملجموعة  ال�شوق،  اقت�شاد  نحو 

التوجه  ا�شتخدمت  التي  اآ�شيا(  �شرق  جنوب 

مر،  الداخلي لتطوير �شناعة حملية يف بداية الأ

مع  اخلارجي  التوجه  نحو  تدريجيًا  حتولت  وثم 

اإىل  تهدف  متعددة  �شناعية  �شيا�شات  تطبيق 

وتطويع   تناف�شية  قدرة  وبناء  ال�شادرات  ترويج 

التقانة، مما �شمح لها بالتحول من دول فقرية اإىل 

دول �شناعية حديثة.
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التي  التنمية  ا�شرتاتيجية  خ�شعت 

وتقييم  وا�شع  نقا�س  اإىل  النامية  الدول  اتبعتها 

باملو�شوع،  املهتمني  القت�شاديني  قبل  من  طويل 

حالل  الإ �شيا�شات  ف�شل  اأ�شباب  حول  وخا�شة 

وجناح  الالتينية  اأمريكا  دول  اتبعتها  التي 

�شيا�شات الرتويج التي اتبعتها دول جنوب �شرق 

�شيوية اإىل طبيعة  اآ�شيا. ويعزي جناح الدول الآ

ال�شيا�شات ال�شناعية الذكية التي وفرت احلماية 

التنموية  مرحلتها  بداية  يف  املحلية  لل�شناعة 

�شواق اخلارجية، مع  ثم نقلتها تدريجيًا نحو الأ

حتقيق  مقابل  ال�شناعات،  دعم  على  املحافظة 

اأهداف تنموية حمددة من قبل متخذي القرار.

العاملية  التجارة  منظمة  اإىل   )1995-1945(

وقوانينها ال�شارمة يف جمال القواعد الليربالية 

التجارية، اإىل العتقاد بعدم اإمكانية اإعادة نقل 

فحوى  لتعار�س  وذلك  �شيوية،  الآ النمور  جتربة 

ال�شيا�شات ال�شناعية مع مبادىء النظام التجاري 

العاملي اجلديد.

“ال�صيا�صة  اأن  الباحثني  العديد من  يرى 

ال�صناعية” مل متت ول زالت �شرورية واإمنا يجب 

التجارة  منظومة  مقت�شيات  مع  تكييفها  اإعادة 

العاملية. وهنا يجب العرتاف باأن هام�س التحرك 

امل�شموح به �شيق جدًا. فالقت�شاديون الهيكليون 

بالتنمية  ي�شمح  ل  ال�شوق  اإخفاق  اأن  يرون 

وم�شاكل  اخلارجية  الوفورات  ظل  يف  ال�شناعية 

املدر�شة  عك�س  وعلى  ال�شتثمار.  قرارات  تن�شيق 

جنوب  دول  جناح  اأن  الليرباليون  يرى  الهيكلية، 

ال�شناعية  ال�شيا�شات  ب�شبب  يكن  مل  اآ�شيا  �شرق 

ال�شيا�شات  جودة  ب�شبب  واإمنا  النتقائية، 

قواعد  واحرتام  والنفتاح  الكلية،  القت�شادية 

لالقت�شاد،  الكربى  والتوازنات  ال�شوق  اإقت�شاد 

�شعار  خا�شة يف جمال مراعاة حتديد منظومة الأ

الليربالية  املدر�شة  اإن  التوازين.  م�شتواها  عند 

بل  اإنتقائية،  �شيا�شات  تطبيق  يحبذ  ل  اأنه  ترى 

توؤدي  ذاتها  بحد  ال�شيا�شات  هذه  اأن  تزعم  اأنها 

اإىل ت�شويه اآلية تخ�شي�س املوارد وت�شعف فعالية 

�شيا�شات  تطبيق  يحبذ  مما  القت�شادي،  داء  الأ

على  وتركز  القطاعات  بني  تفرق  ل  متجان�شة 

ال�شيا�شات ال�شاملة.

 

ثالثًا: ال�شيا�شة ال�شناعية والتنمية

تعريف ال�شيا�شة ال�شناعية

ال�شيا�شة  الدويل  البنك  يعرف 

لتعديل  “اجلهود احلكومية  اأنها  ال�شناعية  على 

إلى  اآلسيوية  الدول  جناح  يعزي 
الصناعية  السياسات  طبيعة 
والتي  استخدمتها،  التي  الذكية 
في  احمللية  للصناعة  احلماية  وفرت 
بداية مرحلتها التنموية، ثم نقلتها 
اخلارجية،  األسواق  نحو  تدريجياً 
الصناعات  دعم  على  احملافظة  مع 
مقابل حتقيق أهداف تنموية محددة 
طبقت  وقد  القرار.  متخذي  قبل  من 
هذه السياسات في فترة سمح بها 
الدول  العاملي لهذه  التجاري  النظام 
بنقل التقانة عبر “التقليد املباشر” 
في  املنافسة  شروط  عن  والتغاضي 

األسواق الدولية.

ال�شيا�شات  هذه  تطبيق  مت  وقد 

النظام  بها  �شمح  فرتة  يف  الذكية  ال�شناعية 

التقانة  بنقل  الدول  لهذه  العاملي  التجاري 

�شروط  عن  والتغا�شي  املبا�شر«  »التقليد  عرب 

التغري  واأدى  الدولية.  �شواق  الأ يف  املناف�شة 

اجلات  اإتفاقية  من  العاملي  التجاري  النظام  يف 
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على  املبني  النمو  لرتويج  ال�شناعية  البنية 

نتاجية”. كما اأن ال�شيا�شة ال�شناعية لي�شت  الإ

حكرًا على القطاع ال�شناعي بل ميكن تطبيقها 

ذلك،  اإىل  �شافة  بالإ القطاعات.  كل  على 

لل�شيا�شات  متعددة  اأهدافًا  ت�شع  الدول  فاإن 

نتاج،  ال�شناعية مثل الت�شغيل، والت�شدير، والإ

غري  واأهداف  الدخل  وتوزيع  والواردات، 

ال�شيادة  تعزيز  مثل  )�شيا�شية(  اقت�شادية 

الوطنية وحتقيق ال�شتقالل القت�شادي. 

احلكومة  تدخل  تربير  يرجع 

اإىل  ال�شناعية  ال�شيا�شة  تبني  خالل  من 

عن  الناجم  �شواق”  الأ “باإخفاق  العتقاد 

�شواق. املربر  الوفورات اخلارجية، وفقدان الأ

حماية  هو  ال�شناعية  لل�شيا�شة  �شا�شي  الأ

الواردات  حماية  عرب  اجلنينية  ال�شناعة  

)الدعم والتعرفة(.  ويربر هذا الدعم  على اأ�شا�س 

اأو  املمار�شة  عرب  التعلم  مثل  ديناميكية  وفورات 

يجب  �شا�س  الأ هذا  )على  العمل  خالل  من  التعلم 

دعم التعلم اخلارجي عن نطاق املوؤ�ش�شة(.

اأن  يجب  اجلنينية  ال�شناعات  لنجاح 

وكذلك  الوفورات  بحجم  مرتبطًا  الدعم  يكون 

مرتبطًا  ال�شيا�شة  اأدوات  اختيار  يكون  اأن  يجب 

دعمًا  يتوجب  وهذا  ال�شوق،  اإخفاق  بطبيعة 

هذا  ي�شبب  الذي  املتغري  نف�س  قاعدته  تكون 

بحيث  الدعم  معدل  اإختيار  ويجب  خفاق.  الإ

ثر اأمثليًا. واإذا ما تعدت هذه ال�شريبة  يكون الأ

على  �شلبية  اآثارًا  تخلق  فاإنها  املن�شود  امل�شتوى 

باقي  على  الدعم  اأثر  ويقا�س  القت�شاد.  بقية 

القت�شاد بالنظر اإىل معدلت احلماية الفعلية، 

ثر على املدخالت واملخرجات. التي تاأخذ الأ

     اإطار رقم )1(:  �شروط  جناح  ال�شناعة اجلنينية

الدعم. فرتة  خالل  التكاليف  ارتفاع  ويعو�س  يتوافق  الزمن  عرب  التكاليف  تخفي�س   •
�شرط. بدون  ال�شناعات  لكل  مفتوحًا  لي�س  الدعم   •

رفع  )مثل  ال�شناعة  باأداء  مربوطًا  الدعم  وتقدمي  الوفورات  وجود  يكون  اأن  يجب   •
الفعالية اأو خف�س التكاليف(.

حمددة. فرتة  عرب  تدريجيًا  الدعم  اإلغاء   •
نتاج بل  اأو دعم الإ اأداة للدعم متوافقة مع الوفورات ولي�س باحلتم  التعرفة  اإختيار    •

نتاج اأو عمل حمدد مرتبط بالتعلم. يجب اأن تكون مرتبطة بعمليات الإ

دبيات عدة تربيرات  توجد يف الأ

للتدخل احلكومي وتوفري احلماية لل�شناعة 

املحلية، من اأهمها ما ي�شمى باحللول املثلى من 

الدرجة الثانية، وذلك لوجود اختاللت ل 

ميكن الق�شاء عليها )بع�س ال�شلع ت�شتوجب 

وهناك  عليها(.  التعرفة  وفر�س  املراقبة 

التقانية  التنمية  مفهوم  على  مبني  اآخر  تف�شري 

جنبي املبا�شر. و�شيا�شات ت�شجيع ال�شتثمار الأ

تاريخ ال�شيا�شات ال�شناعية

ال�شيا�شات  واأدوات  مناهج  تطورت   

وكذلك  التنموي،  الفكر  تغريات  مع  ال�شناعية 
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تطورت  كما  اخلارجية.  البيئة  لتغري  نتيجة 

مُيكن  مراحل  عدة  عرب  ال�شناعية  ال�شيا�شات 

الواردات،  اإحالل  مرحلة  اإىل:  ت�شنيفها 

نحو  الدول  وتوجه  ال�شادرات،  ترويج  ومرحلة 

ملتطلبات  لال�شتجابة  التحتية  البنية  تطوير 

ال�شلع  اإنتاج  يف  والتخ�ش�س  املعرفة  اقت�شاد 

تطورت  وقد  العالية.  التقانة  ذات  واخلدمات 

مقت�شيات  ح�شب  وتغريت  دوات  والأ ال�شيا�شات 

وال�شدمات  ال�شوق،  حجم  مثل  القت�شاد  تطور 

اخلارجية،  وعدم  فعالية �شيا�شة اإحالل الواردات 

جنبي املبا�شر  وكذلك حاجة جذب ال�شتثمار الأ

وتاأثرت  والتقانة.  �شواق  الأ على  للح�شول 

املناف�شة،  مثل  اخلارجية،  بالعوامل  ال�شيا�شات 

العمالء  من  وال�شغوطات  التقاين،  والتغري 

زمات املالية. التجاريني وكذلك الأ

املت�شارعة  التقانية   التحولت  اأن  كما 

واملوا�شالت  النقل،  قطاعات  يف  والتطورات 

دارة قد  نتاج والرتويج والتوزيع ويف طرق الإ والإ

الن�شبية  املزايا  من  وقللت  العوملة  وتائر  �شرعت  

نتاج الوا�شعة. فقد اأ�شبح  التقليدية يف عمليات الإ

نتاج مرتبطًا ب�شل�شلة عاملية تتبع انخفا�س  فاإن الإ

نتاجية واملعطيات التقانية والبيئية.  التكلفة والإ

هيكلة  اإعادة  عملية  ت�شهد  ال�شناعة  فاإن  وعليه 

العملية  العاملي، و�شوف ت�شتمر هذه  ال�شعيد  على 

حتت ال�شغوط التقانية والبيئية، وذلك ملحاولة 

التكلفة  يف  التحكم  اجلن�شية  املتعددة  ال�شركات 

نتاجية وجتاوز هذه القيود. والإ

التناف�شية  انخفا�س  الدول  تواجه  كما 

هيكلة  عادة  لإ منها  حماولة  يف  نتاجية  والإ

�شناعتها واحلفاظ على امليزات الن�شبية التقليدية 

الوقت  نف�س  ويف  التكلفة،  انخفا�س  عن  الناجمة 

بناء منافع ن�شبية جديدة مبنية على التقانة وراأ�س 

فاإن  الهيكلية،  القيود  هذه  وملواجهة  الب�شري.  املال 

�شيا�شات الدول تركز على تطوير املناف�شة يف ال�شوق 

املحلية ملا للواردات من دور يف نقل التقانة،  وبالتايل 

ا�شتيعاب  يف  وت�شاهم  نتاجية  الإ على  توؤثر  فاإنها 

التقانات اجلديدة واملعرفة. وهنالك  �شيا�شات اأخرى 

ت�شاهم يف تطوير ال�شادرات مثل جذب ال�شتثمارات 

نتاج   الإ �شبكات  يف  وامل�شاهمة  املبا�شرة  جنبية  الأ

املالئمة،  الكلية  القت�شادية  وال�شيا�شات  الكونية، 

والبنى التحتية املتطورة وكذلك اخلدمات الداعمة، 

و�شيا�شات  الب�شري  املال  راأ�س  تطوير  و�شيا�شات 

البحوث  ن�شاط  تطوير  مثل  التقانية،  املقدرة  بناء 

والتطوير، والتعليم واإن�شاء ال�شناعات العنقودية.

رابعًا:  ف�شل ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل 

حماية الواردات 

تعترب  الواردات  اإحالل  منوذج  ظل  يف 

ال�شيا�شة  هذه  لنجاح  ُموؤ�شر  اأهم  الفعلية  احلماية 

ولت�شحيح اإخفاقات  ال�شوق الناجمة عن الوفورات 

اإخفاقات  من  وغريها  �شواق  الأ وغياب  اخلارجية 

�شواق. وقد طبق منوذج اإحالل الواردات يف دول  الأ

التنمية  غمار  خو�س  على  اخلا�س  القطاع  �شجعت 

لل�شناعة  احلماية  توفري  خالل  من  ال�شناعية 

فر�س  مثل  للحماية،  وا�شع  وتطبيق  اجلنينية، 

معدلت التعرفة املرتفعة واأ�شباه التعرفة،  وتوجيه 

القرو�س، وتثبيت �شعر ال�شرف، وفر�س نظام �شعر 

�شوق  يف  والتحكم  ال�شرف  ومراقبة  متعدد،  �شرف 

ال�شرف. ويف جتارب اأخرى، اأخذت احلكومات على 

عاتقها عملية بناء ال�شناعات الوطنية، من خالل 

ويف  التحويلية.  ال�شناعة  يف  العام  القطاع  �شركات 

واأفريقيا،  الالتينية  اأمريكا  دول  جتارب  اأغلب 

املا�شي  القرن  ثمانينات  منت�شف  قبل  طبقت  التي 
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البريوقراطي  والتدخل  املفرطة  احلماية  اأدت 

حدوث  اإىل  جور  والأ �شعار  الأ حتديد  يف  ال�شافر 

وانخفا�س معترب يف  اختالل هيكلي يف القت�شاد 

نتاجية، مما اأدى اإىل تعر�س هذه القت�شادات  الإ

القرن  ثمانينات  منت�شف   يف  فائقة  اأزمة  اإىل 

املا�شي جراء تطبيق �شيا�شات نقدية مت�شددة يف 

الدول ال�شناعية ملحاربة الت�شخم، متثلت بارتفاع 

�شواق الدولية وارتفاع  قوي يف اأ�شعار الفائدة يف الأ

�شديد يف قيمة الدولر.

     اإطار رقم )2(:  اأدوات ال�شيا�شة ال�شناعية

ال�شيا�شة  �شمن  ت�شنف  اأن  ميكن  التي  ال�شيا�شات  من  وا�شعًا  طيفًا  النامية  الدول  اإ�شتخدمت   

�شواق اخلارجية، واملنتجات  ال�شناعية، وميكن جتميعها يف ثالثة جمموعات �شيا�شات اأ�شا�شية: الأ

نتاج: وعوامل الإ

دوات اأ�شا�شًا يف: ال�شوق اخلارجية: حماية ال�شناعات املحلية من الواردات وتتمثل الأ

الوطني. – املحتوى  – الرتخي�س  – احل�ش�س  الواردات  على  التعرفة   •
اخلارجية:  �شواق  الأ اإىل  للو�شول  ال�شناعات  مل�شاعدة  ال�شادرات  ت�شجيع   •

ال�شادرات دعم   •
ال�شادرات ترويج  مناطق   •

الت�شدير( باأهداف  )مربوطة  القرو�س  دعم   •
�شواق الداخلية تت�شمن قوانني املناف�شة وتنظيم  نتاج: لتطوير املناف�شة يف الأ التدخل يف �شوق الإ

�شواق. الأ

جنبي  الأ ال�شتثمار  على  والقيود  داء  الأ �شيا�شات  متطلبات  نتاج:  الإ عوامل  اأ�شواق  يف  التدخل 

�شواق املالية واأ�شواق راأ�س املال  املبا�شر، بحيث حتقق الدول امل�شيفة اآثارًا اإيجابية. التدخل يف الأ

اأو  املتهالكة  ال�شناعات  وحماية  اجلنينية  ال�شناعات  وترويج  �شواق  الأ ت�شوهات  ت�شحيح  بغية 

اإخراج ال�شناعات.

جراءات من: تتكون الإ  

تنمية(. )بنوك  التنمية  متويل  موؤ�ش�شات  تطوير   •
املال. راأ�س  دعم  توفري   •

القرو�س. على  للح�شول  ولويات  الأ  •
التدخل يف �شوق العمل

اأهداف الفعالية والعدالة، مثل تطوير املوارد الب�شرية عرب التعليم والتدريب والثاين عرب اإدراج 

مان. جور الدنيا و�شبكات الأ حدود الأ

دول  في  الواردات  إحالل  منوذج  طبق   
خوض  على  اخلاص  القطاع  شجعت 
خالل  من  الصناعية،  التنمية  غمار 
اجلنينية،  للصناعة  احلماية  توفير 
فرض  مثل  للحماية  واسع  وتطبيق 
وأشباه  املرتفعة،  التعرفة  معدالت 
وتثبيت  القروض،  وتوجيه  التعرفة، 
سعر الصرف، وفرض نظام سعر صرف 

متعدد ومراقبة الصرف.
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ظل   يف  ال�شناعية  ال�شيا�شات    : خام�شًا 

ترويج ال�شادرات
 

والدول  اآ�شيا  �شرق  جنوب  دول  اإجتهت 

�شيا�شة  تطبيق  اإىل  التجربة  هذه  حاكت  التي 

اإحالل واردات مرنة قدمت احلماية الكافية لبزوغ 

�شناعة جنينية. لكن هذه الدول قد �شعت مبكرًا 

جتربة  غمار  خلو�س  ال�شناعة  هذه  اإقحام  اإىل 

حديثة.   �شناعية  دول  اإىل  والتحول  الت�شدير 

�شرق  جنوب  دول  اأهمها  من  دول  عدة  اجتهت 

اآ�شيا واليابان وال�شني موؤخرًا اإىل اعتماد �شيا�شة 

وتدعيم  اخلارجي  التوجه  اإىل  تهدف  تنموية 

ال�شادرات من ال�شلع املحولة. من املالحظ اأن هذه 

با�شتثناء  معتربة  طبيعية  موارد  متتلك  ل  الدول 

الزراعة، ول متلك هبات طبيعية ول ميزة ن�شبية 

اإىل دول  التحول  من  الدول  موروثة، ومتكنت هذه 

�شناعية حديثة ورائدة يف جمال التقانة. وبالرغم 

اأ�شباب جناح هذه الدول  من النقا�س الطويل حول 

و�شرها، فاإن ال�شيا�شات ال�شناعية التي طبقتها هذه 

الدول تلقى حيزًا رحبًا �شمن تف�شري اأ�شباب النجاح. 

الواردات  واإحالل  احلماية  حول  النقا�س  ويدور 

�شمن هذه ال�شرتاتيجية وانتقالها التدريجي اإىل 

�شيا�شة توجه خارجي، وكذلك يدور النقا�س حول 

طبيعة ال�شيا�شة ال�شناعية النتقائية التي طبقتها 

هذه الدول.

)ERP( والفعلية )NRP( معدلت احلماية ال�شمية  :)اإطار رقم )3     

جنبي اخلايل من القيود التجارية )التجارة احلرة(  = ال�شعر الأ
*P

نتاج الواحدة مبا فيها التعرفة على ال�شلع     V = القيمة امل�شافة املحلية لوحدة الإ

            ومدخالتها.

 = القيمة امل�شافة يف حال جتارة حرة.
*V

.t=0 القيمة امل�شافة يف حال جتارة حرة = 
*V

1 طن من خام احلديد  نتاجه يحتاج  1000$  يف ال�شوق العاملية ولإ 1 طن من احلديد �شعره   

اأن  1100$. يفرت�س  �شتكون  امل�شافة  القيمة  فاإن  الدولية. يف هذه احلالة  ال�شوق  600$ يف  ب�صعر 

تعرفة 20% تفر�س على واردات احلديد ول توجد تعرفة على خام احلديد.

خام  واردات  على   %33 تعرفة  يفر�س  بل  احلديد  واردات  على  تعرفة  توجد  ل  اأنه  فر�س  على   

احلديد.
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دبيات اإىل اأن �شر جناح  ت�شري بع�س الأ

�شيوية يكمن اأ�شا�شًا يف اإر�شاء �شناعة  النمور الآ

تخفيفها  مت  مق�شودة  حماية  ظل  يف  تركزت 

الت�شدير  نحو  ال�شناعات  توجيه  مع  تدريجيًا 

عرب تطبيق حوافز عديدة مثل اإعطاء الدعم 

كانت  كما   الت�شدير.  اأهداف  حتقيق  مقابل 

وارتكزت  �شمولية  اأكرث  ال�شناعية  ال�شيا�شات 

الناجحني  اختيار  مثل  قطاعية  �شيا�شات  على 

وا�شتهداف بع�س القطاعات الرائدة لتطويرها 

�شواق العاملية. كما مت الهتمام  واإقحامها يف الأ

خرى التي  �شا�شية الأ بكل ما ي�شكل العوامل الأ

حتقق جناح ال�شناعة، مثل ال�شتثمار يف البنية 

التحتية  وتنمية راأ�س املال الب�شري والتنمية 

ال�شتثمار  توجيه  �شيا�شات  لعبت  كما  املالية. 

دورًا  معينة  قطاعات  نحو  املبا�شر  جنبي  الأ

�شروط  وتوفري  ال�شناعات  تطوير  يف  حا�شمًا 

ودعم  التقانة  �شيا�شات  لعبت  وقد  النجاح. 

هذه  يف  حا�شمًا  دورًا  البتدائية  الطاقة 

وىل من  ال�شيا�شات ال�شناعية. ففي املراحل الأ

ذات  ال�شناعات  تطوير  مت  ال�شناعية  التنمية 

اخلفيفة  ال�شناعات  مثل  الب�شيط،  حالل  الإ

مع  املتالئمة  وال�شناعات  التجميع  و�شناعات 

يقلل  مما  جور  الأ وانخفا�س  التقانة  �شهولة 

�شواق  الأ يف  التناف�شية  درجة  ويرفع  التكلفة 

العاملية. ومع تعمق الت�شابك ال�شناعي وارتفاع 

اإحالل  اإىل  متر  الدول  فاإن  جور،  والأ الدخل 

�شناعات اأكرث تعقيدًا يف جمال التقانة،  و�شاعد 

على هذا املرور تطبيق �شيا�شات تطويع التقانة 

لت  ونقلها امتدت من خالل ا�شترياد املعدات والآ

اإىل اعتماد التقليد من خالل �شيا�شات الهند�شة 

التعليم  ت�شجيع  �شيا�شات  اإىل تطبيق  العك�شية 

يف امليادين العلمية والهند�شية، وكذلك ت�شجيع 

يف  الدخول  واأخريًا  والتطوير،  البحوث  ن�شاط 

جمال الخرتاع وتطوير املنتجات كاأ�شا�س لدعم 

�شواق العاملية. التناف�شية يف الأ

ال�شيا�شات ال�شناعية والنظام  �شاد�شًا:  

التجاري العاملي
 

مبرحلتني  العاملي  التجاري  النظام  مر  

مرحلة  وهما:  التنظيم،  ناحية  من  اأ�شا�شيتني 

)اجلات(  والتجارة  للتعرفة  العامة  التفاقية 

ومنظمة التجارة العاملية. بالرغم من اأن النظامني 

يهدفان اإىل تاأ�شي�س نظام جتاري حر تقل فيه القيود 

التجارة   نظام  اأن  اإل  احلرة،  املناف�شة  فيه  وت�شود 

يف ظل اجلات كان نظامًا مت�شاحمًا اإىل درجة كبرية 

يف جمال معاقبة الدول التي تخرتق نظام املناف�شة 

جذريًا  املوقف  هذا  تغري  وقد  اإليها.  يدعو  التي  

اأ�شبحت  حيث  العاملية،  التجارة  منظمة  حال  يف 

�شروط الن�شمام اأكرث ق�شاوة بالن�شبة للدول التي 

مل تن�شم بعد، واأ�شبحت مراقبة اخلروقات ونظام 

ف�س النزاعات اأكرث �شرامة.

حتولت  التي  الدول  اأن  من  وبالرغم 

التجارة  منظمة  ع�شوية  اإىل  اجلات  ع�شوية  من 

وا�شتفادت  التجاري  نظامها  من  تعدل  مل  العاملية 

فقد  املنظمة  لتاأ�شي�س  النتقالية  جراءات  الإ من 

اأف�شى ذلك اإىل تواجد دول اأع�شاء تطبق اإجراءات 

خمالفة ملبادىء التجارة احلرة، مثل �شيا�شة الحتاد 

الزراعة. كما  القائمة على دعم  الزراعي  وروبي  الأ

اأن اأغلب تعهدات الدول يف جمال التعرفة اجلمركية 

تلكوؤ  اإىل  �شافة  وبالإ عالية،  م�شتويات  يف  متت 

املفاو�شات يف العديد من القطاعات. وبالرغم من هذه 

العاملية،  التجارة  منظمة  تواجهها  التي  التحديات 

�شيا�شات  وتنفيذ  الدولة  ع�شوية  بني  اجلمع  فاإن 

�شناعية ديناميكية اأ�شبح اأمرًا �شبه م�شتحيل.
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تقوم منظمة التجارة العاملية على مبداأ 

كرث رعاية واملعاملة  الوطنية. يق�شي  الدولة الأ

باملزايا  ع�شو  دولة  اأي  تتمتع  باأن  ول  الأ املبداأ 

وُيالحظ  ع�شاء.  الأ الدول  عليها  حت�شل  التي 

ا�شتثناء  هي  القائمة  اجلهوية  التكتالت  اأن 

املعاملة  مبداأ  اأما  رعاية.  كرث  الأ الدولة  ملبداأ 

املوؤ�ش�شات  التمييز  بني  بعدم  فيق�شي  الوطنية، 

الوطنية وغري الوطنية.

احلكومية. وبالرغم من اأن املفاو�شات  بني الدول 

ع�شاء حول املزيد من حرية التجارة متلكئة  الأ

النامية قد  اأن الدول  اإّل  امليادين،  يف العديد من 

اأجندة  اإطار  يف  ال�شتثناءات  بع�س  على  ح�شلت 

الدوحة للتنمية.

املتعددة  التجارية  القواعد  �شابعًا:  

طراف واأدوات ال�شيا�شات ال�شناعية الأ

منظمة  اإجراءات  تعترب  حد  اأي  اإىل   

ال�شيا�شات  العاملية مقيدة لتنفيذ برامج  التجارة 

يتطلب  ال�شوؤال  هذا  على  اجلواب  ال�شناعية؟ 

هم القواعد ذات ال�شلة بال�شيا�شات  ا�شتعرا�شًا لأ

ال�شناعية واأدواتها.

والقيود  غراق  الإ حماربة  اإجراءات  التعرفة، 

التحوطية

بتخفي�س  الدول  من  العديد  قامت   

الدول  من  العديد  قامت  كما  تعرفتها،  معدلت 

مرتفعة  م�شتويات  عند  تعرفتها  معدلت  بربط 

وبالرغم  الفعلية.  املعدلت  برفع  لها  ي�شمح  مما 

من انخفا�س املعدلت،  فاإن هناك معدلت لزالت 

مرتفعة على بع�س ال�شلع، كما اأن ت�شتت معدلت 

غراق  التعرفة ل زال مرتفعًا. كما اأن حماربة الإ

حلماية  ا�شتخدامها  ميكن  التحوطية  والق�شايا 

بع�س القطاعات. 

ترويج ال�شادرات ودعم الت�شدير

جراءات املعاك�شة   اإن اتفاقية الدعم والإ  

حترم دعم ال�شادرات لدول دخلها اأعلى من 1000 

دولر وت�شع قواعد ل�شتخدام اإجراءات معاك�شة 

الذي   املحلية  لل�شناعات  امل�شبب  ال�شرر  لدرء 

التفاقية  هذه  املدعومة.  ال�شادرات  ت�شببه 

على  العاملية  التجارة  منظمة  تقوم 
ومبدأ  رعاية  األكثر  الدولة  مبدأ 
املعاملة  الوطنية. يقضي املبدأ األول 
بأن تتمتع أي دولة عضو باملزايا التي 
حتصل عليها الدول األعضاء. وياُلحظ 
هي  القائمة  اجلهوية  التكتالت  أن 
رعاية.  األكثر  الدولة  ملبدأ  استثناء 
فيقضي  الوطنية  املعاملة  مبدأ  أما 
املؤسسات  بني  ما  التمييز  بعدم 

الوطنية وغير الوطنية.

التمييز  من  يجعالن  املبدءان  هذان 

واخلا�شة  العمومية  املحلية  املوؤ�ش�شات  ل�شالح 

التجارة  منظمة  مبادىء  اأن  كما  �شعبًا.  اأمرًا 

القائمة على تكري�س حرية التجارة واملناف�شة 

املعيقة  والقيود  العوائق  كل  اإزالة  اأن  بحيث 

لهذه احلرية تعترب جزءًا اأ�شا�شيًا من �شالحيات 

الن�شمام  يف  الراغبة  الدول  وتقوم  املنظمة 

ع�شاء لتقدمي تعهدات  بالتفاو�س مع الدول الأ

نظام  اإىل  تف�شي  جتارية  اإ�شالحات  واإجراء 

القيود  من  القليل  ت�شوده  ليربايل،  جتاري 

العديد من  املنظمة  باحليادية. وحتكم  وميتاز 

التفاقيات القطاعية، وكذلك اإتفاقيات حول 

غراق  الإ وحُماربة  الفكرية،  امللكية  احرتام 

وق�شايا ال�شتثمار املتعلقة بالتجارة وامل�شرتيات 
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ت�شمل امل�شاهمات املالية التي تقدمها احلكومة 

)اأو باإيعاز منها( ملوؤ�ش�شة، �شناعة، اأو جهة. كما 

ممنوع،  ال�شادرات  لت�شجيع  املوجه  الدعوم  اأن 

ا�شتخدام  على  يحفز  الذي  الدعوم  وكذلك 

امل�شتوردات.  ح�شاب  على  املحلية  املدخالت 

فعليًا  بوجوده  ترتبط  الدعوم  حماربة  لكن 

اإن  التجاريني.  املتعاملني  على  �شلبًا  وتوؤثر 

ال�شيا�شات  على  انعكا�شات  لها  الدعم  اتفاقية 

اأما  ال�شادرات.  دعم  على  وخا�شة  ال�شناعية، 

منظمة  ت�شريعات  فاإن  نتاج  الإ دعم  على  القيود 

املوجودة  الثغرات  اإن  �شعيفة.  العاملية  التجارة 

يف اتفاقية الدعم الواردة ل�شالح الدول النامية 

وبالتايل  اأي�شًا،  املتقدمة  الدول  منها  ت�شتفيد 

فاإنها ل متثل ميزة تناف�شية.

�شكل رقم )3(: متو�شط معدل التعرفة يف الدول النامية 2009-1999

اتفاقية ق�شايا ال�شتثمار املرتبطة بالتجارة

داء  جراءات املرتبطة بالأ العديد من الإ  

مت  قد  بالتجارة  املرتبط  ال�شتثمار  قطاع  يف 

اأن  كما  التنمية.  قليلة  الدول  با�شتثناء  اإلغاوؤها 

جراءات التي يجب اإلغاوؤها كليا هي متطلبات  الإ

اأهم  وهما  التجارة،  وموازنة  الوطني  املحتوى 

اأدوات ال�شيا�شة ال�شناعية، وعلى الدول النامية 

جراءات  بالإ التجارة  منظمة  اإبالغ  ع�شاء  الأ

الدول  لكن  التطبيق،  حيز  من  اإخراجها  ومبدة  

نها تق�شي على  جراءات لأ النامية تعار�س هذه الإ

اأجزاء هامة من تطبيق ال�شيا�شة ال�شناعية.

اإتفاقيات احلماية الفكرية املتعلقة بالتجارة

التفاقية  هذه  تطبيق  يتطلب   

وتقوية  املحلية  الت�شريعات  يف  قوية  تعديالت 

دور املوؤ�ش�شات. حيث اأن تقوية حقوق احلماية 
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ال�شناعية.  ال�شيا�شات  على  تبعات  له  الفكرية 

املحلية  لل�شركات  بالن�شبة  يعني  ما  وهو 

طاقاتها  تطوير  على  حتثها  التفاقية  اأن 

حيث  الديناميكية،  واملناف�شة  بداعية  الإ

الهند�شة املعاك�شة والتقليد ي�شبح اأقل اإمكانية. 

يعني  فهذا  جنبية،  الأ لل�شركات  بالن�شبة  اأما 

حت�شني �شروط تواجدها التجاري في�شبح اأكرث 

�شواق. وانطالقًا   لالأ نفاذها  ي�شهل  جاذبية، مما 

يف  ن�شبية  ميزة  متلك  ل  النامية  الدول  اأن  من 

املتعددة  ال�شركات  جذب  فاإن  الخرتاع،  جمال 

وتوطينها  التكنولوجيا  على  للح�شول  اجلن�شية 

اإتفاقية  فاإن  وبالتايل  للغاية،  مهمًا  اأمرًا  ي�شبح 

�شيا�شات  اأداء  حت�شني  تتطلب  الفكرية  احلماية 

جنبي املبا�شر. ال�شتثمار الأ

اإتفاقية  جتارة اخلدمات اجلات�س

اأن  ع�شاء  الأ للدول  التفاقية  ت�شمح   

ربعة لتقدمي  ت�شع تعهدات )قيودًا( على الطرق الأ

اخلارج،  يف  ال�شتهالك  احلدود،  )عرب  اخلدمات 

�شخا�س الطبيعي(  التواجد التجاري، وانتقال الأ

قواعد  فاإن  التجاري  التواجد  اإدخال  خالل  ومن 

جزءًا  اأ�شبحت  املبا�شر  جنبي  الأ ال�شتثمار 

طراف املتعددة، وبالتايل  اأ�شا�شيًا يف اإتفاقيات الأ

حترير  ا�شتخدام  ميكنها  ع�شاء  الأ الدول  فاإن 

ال�شيا�شات  لرتويج  كاأداة  )التعهدات(  ال�شتثمار 

ال�شناعية مثلما ح�شل يف قطاع ال�شياحة.

حماية ال�شناعة اجلنينية

املادة  وخا�شة  اجلات،   اتفاقية  اإن 

يف  ع�شاء  لالأ ت�شمح   Cو  A )الف�شالن   XVIII

التعرفة  ل�شتخدام  التنمية  من  ويل  الأ الطور 

كما  النا�شئة.   ال�شناعات  حلماية  اجلمركية 

ي�شمح الف�شل B  من املادة XVIII للدول النامية 

ميزان  حلماية  التجارية  جراءات  الإ با�شتخدام 

املدفوعات. ولكن الدول مل ت�شتخدم هذا الف�شل 

ال�شناعات  حلماية  ورجواي  الأ جولة  قبل 

دفع  تتطلب  التدابري  هذه  ن  لأ وذلك  النا�شئة، 

لها  كانت  النامية  الدول  ن  لأ وكذلك  تعوي�شات 

اأغلب  ا�شتخدمت  فقد  باملقابل،  قليلة.  تعهدات  

الدول الف�شل B الذي ل يتطلب دفع التعوي�شات 

جراءات التف�شيلية يف  وكذلك ي�شمح بتطبيق الإ

اإطار ال�شيا�شات ال�شناعية.

اأما منظمة التجارة العاملية، فقد فر�شت 

املدفوعات،  ميزان  جمال  يف  �شرامة  اأكرث  �شلوكًا 

من  وذلك  النامية،  الدول  هام�س  من  يقلل  الذي 

 .B الف�شل  ا�شتخدام  ومدة  املجال  ت�شييق  خالل 

الدول  فاإن  التعرفة،  تعهدات  جمال  تو�شع  ومع 

مع  املادة  ل�شتخدام  م�شطرة  تكون  النامية 

املحلية  الدعم  وبرامج  التحوطية  جراءات  الإ

حلماية ال�شناعات النا�شئة.

املعاملة التف�شيلية للدول النامية

ميكن تطبيق هذه املعاملة من قبل الدول 

ظل  يف  ال�شناعية  ال�شيا�شات  جمال  يف  النامية 

تاأجيل  اإىل  �شافة  بالإ املذكورة.  التفاقيات  كل 

مثل  التفاقيات  بع�س  فاإن  التفاقيات،  تطبيق 

التحوطية  جراءات  والإ غراق،  الإ حُماربة 

كما  ال�شتثناءات  بع�س  على  حتتوى   ،)SCM(

ولكن  النامية.  للدول  بالن�شبة  �شرامة  اأقل  اأنها 

جراءات  الإ هذه  اأن  النامية  الدول  اأغلب  ترى 

وال�شتثناءات غري كافية ول ت�شمح  باأن تكون لها 

�شيا�شة �شناعية فاعلة.
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ثامنًا:  هل انتهت ال�شيا�شة ال�شناعية 

يف ظل العوملة؟

هناك العديد من اخل�شائ�س امل�شرتكة 

لالتفاقيات التي حتد من قدرة احلكومات على 

فالتفاقيات  ال�شناعية.  ال�شيا�شات  تطبيق 

ميزان  على  ولي�س  التجارة  على  تعتمد 

اأن  ومبا  ال�شيا�شات،  على  للتاأثري  املدفوعات 

يف  �شا�شي  الأ الزاوية   حجر  هو  التمييز  عدم 

ال�شيا�شة التجارية،  فاإن اأي �شيا�شة توؤثر على 

ثر. التجارة حتتاج اإىل قاعدة جتيد هذا الأ

يف  حيادية  التجارة  قواعد  كل  اإن 

اخلدمات  جتارة  با�شتثناء  امللكية  يخ�س  ما 

واتفاقية ال�شتثمار، حيث يوجد معيار معاملة 

بني  متيز  فال  جراءات  الإ باقي  اأما  حملية، 

جنبية. ما يهم بالن�شبة  ال�شركات املحلية والأ

التجارة  على  ثر  “الأ مقدار  هو  لالتفاقيات 

التي  الدول  فاإن  وبالتايل  ال�صيا�صات”،  دوات  لأ

جنبية  حتاول تطبيق �شيا�شات على ال�شركات الأ

فاإن عليها اإيجاد ترتيبات يف التفاقيات ت�شمح 

ال�شركات  على  ال�شيا�شات  هذه  بتطبيق  لها 

جنبية اإذا مل توؤثر على التجارة. الأ

عرب  ال�شناعات  ترويج  �شيا�شات  اإن 

بالن�شبة  فقط  م�شموحة  وال�شادرات  ال�شتثمار 

اخلا�شة،  لل�شيا�شات  ولي�س  جمالية  الإ لل�شيا�شات 

وعليه فاإنها ل ت�شمح للدول بتطبيق اإجراءات خا�شة 

بقطاعات معينة عرب �شيا�شات واأدوات معنية. كما اأن 

منهج التف�شيل املت�شمن يف اإتفاقيات  منظمة التجارة 

�شا�س حمدود يف التفاقيات النتقالية. هو يف الأ

التنموي  الفكر  يف  التحولت  اإن 

على  تفر�س  التجارية  والقواعد  والتقانة 

يف  النامية  الدول  يف  ال�شناعية  ال�شيا�شات 

مع  متطابقة  تكون  اأن  والع�شرين  احلادي  القرن 

فاإنه  وعليه  العاملية.  التجارة  منظمة  قواعد 

�شا�س �شاملة التوجه ول تكون  يجب اأن تكون بالأ

العرتاف  اأن  كما  حمددة.  لقطاعات  موجهة 

باأهمية ال�شيا�شات املكملة يف دعم التناف�شية اأدى 

البنية  فعالية  حت�شني  على  التاأكيد  انتقال  اإىل 

وتطوير  الب�شري  املال  راأ�س  وحت�شني  التحتية، 

بناء  اأن  كما  والخرتاع.  لال�شتثمار  ناقلة  بيئة 

للموارد  حمولة  وقطاعات  حتويلية  �شناعة 

داعمة،  خدمية  قطاعات  اإىل  حتتاج  الطبيعية 

فاإن �شيا�شات التنظيم والنفتاح يجب اأن متتد اإىل 

قطاعات اخلدمات )الت�شالت، والقطاع املايل(.

مع  تتطور  التجارة  قواعد  ن  لأ ونظرًا 

النتقال نحو ا�شتخدام ال�شيا�شات العامة لدعم 

الدعم  ا�شتخدام  فاإن  ال�شناعية  ال�شيا�شات 

فاإن  وبالتايل  مقبوًل،  يعد  مل  ال�شادرات  على 

حجم  تقليل  على  ين�شب  اأن  يجب  الهتمام 

ال�شادرات  لقطاع  والتنظيمية  اجلبائية  القيود 

ال�شيا�شات  وتطبيق  التجارة  ت�شهيل  وبرامج 

العامة غري القطاعية لتح�شني الو�شع التناف�شي 

لي�شت  التجارة  منظمة  قوانني  اإن  للدولة. 

موجهة للق�شاء على ال�شيا�شات العامة بل لنقلها 

املال  راأ�س  �شيا�شات  اأن  حيث  العر�س،  جهة  نحو 

الب�شري، والبنية التحتية والتقانة ذات اأهمية 

ال�شيا�شات  وهذه  التناف�شية.  لتدعيم  ق�شوى 

حتتاج اإىل �شيا�شات تكميلية مثل �شيا�شات �شعر 

ال�شادرات،  تف�شل  ول  ت�شر  ل  م�شتقرة  �شرف 

وكذلك ل�شيا�شات تنمي التناف�س ما بني املنتجني 

ال�شركات  ذلك  يف  مبا  الداخلية  ال�شوق  يف 

جنبية. وهذه كلها �شيا�شات عامة ل متيز بني  الأ

ال�شناعات اأو القطاعات اأو اجلهات.
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التجارة  حرية  عن  املدافعون  يرى 

لل�شركات  الالتناف�شي  ال�شلوك  من  اخلوف  اأن 

ومتطلبات  القيود  و�شع  ي�شتدعي  ل  جنبية  الأ

فاإنه   ذلك،  من  العك�س  على  بل  عليها،   داء  الأ

اأن  مبا  عادلة.  مناف�شة  �شيا�شات  تطبيق  يجب  

تطوير �شيا�شات املناف�شة يتطلب بناء موؤ�ش�شات 

وقدرة فاعلة، فاإن على الدول الرتكيز يف بداية 

�شواق،  الأ وفتح  التجارة،  حترير  على:  مر  الأ

عوامل  واأ�شواق  جنبية  الأ ال�شتثمارات  وجذب 

نتاج، والتاأكد من اأن القوانني مطابقة ملتطلبات  الإ

منظمة التجارة العاملية.  كما اأنه ل زال للدول 

النامية جماًل رحبًا يف ا�شتخدام التعرفة يف ظل 

عانات من اأجل  املعدلت املتعهد بها،  وكذلك الإ

والبنية  والتطوير،  والبحث  املحلية،  التنمية 

مثل  ال�شادرات  تنمية  و�شيا�شات  التحتية، 

قرا�س والتاأمني املدعومة ال�شرائب  �شيا�شات الأ

والر�شوم وجمالت معاجلة لل�شادرات.

اإذا ما اأخذ بالتعريف ال�شيق لل�شيا�شة 

ال�شناعية على اأنه مركز حول حماية ال�شناعة 

اجلنينية وتقدمي الدعم املبا�شر لها فاإن مبادىء 

احلماية  مبداأ  مع  تتعار�س  التجارة  منظمة 

ع�شاء غري  والدعم والتقليد، وت�شبح الدول الأ

قادرة على تنفيذ ال�شيا�شة ال�شناعية التقليدية 

اإل يف ظل ما تنجح به من تعهدات ل ميكن جتاوزها، 

اخلدمات.  وجتارة  التعرفة  جمال  يف  خا�شة 

دوات التقليدية التي ا�شتخدمتها دول جنوب  فالأ

�شرق اآ�شيا مثل دعم ال�شادرات وانتقاء الفائزين 

غراق  والإ املبا�شر  والتقليد  العك�شية  والهند�شة 

من  املناف�شة  للدول  وميكن  حمرمة  �شيا�شات  كلها 

حتارب  اأن  باملنظمة  النزاعات  ف�س  اآلية   خالل 

هذه ال�شيا�شات.

مع  تتطور  التجارة  قواعد  ألن  ونظراً 
السياسات  االنتقال نحو استخدام 
السياسات  لدعم  العامة 
الدعم  استخدام  فإن  الصناعية، 
وبالتالي  مقبوالً،  يعد  لم  للصادرات 
تقليل  نحو   اجته  قد  االهتمام  فإن 
والتنظيمية  اجلبائية  القيود  حجم 
تسهيل  وبرامج  الصادرات  لقطاع 
التجارة وتطبيق السياسات العامة 
الوضع  لتحسني  القطاعية  غير 

إذا ما أخذ بالتعريف الضيق للسياسة 
الصناعية على أنه مركز حول حماية 
الدعم  وتقدمي  اجلنينية  الصناعة 
منظمة  مبادىء  فإن  لها  املباشر 
اإلجراءات،  هذه  مع  تتعارض  التجارة 
قادرة  غير  األعضاء  الدول  وتصبح 
الصناعية  السياسة  تنفيذ  على 
تعريف  اعتمد  ما  وإذا  التقليدية. 
ليشمل  أوسع  الصناعية  للسياسة 
والداعمة  املساندة  السياسات  كل 
نحو  وتوجيهها  الصناعية  للتنمية 
تطبيقها  في  اجملال  فإن  التصدير، 
منظمة  ملبادىء  معارض  غير  يصبح 

التجارة العاملية.

واإذا ما اعتمد تعريف لل�شيا�شة ال�شناعية 

والداعمة  امل�شاندة  ال�شيا�شات  كل  لي�شمل  اأو�شع 

فاإن  الت�شدير،  نحو  وتوجيهها  ال�شناعية  للتنمية 

ملبادىء  معار�س  غري  ي�شبح  تطبيقها  يف  املجال 

�شا�شية  الأ امل�شاألة  اإن  العاملية.  التجارة  منظمة 

واجلوهرية يف ال�شيا�شة ال�شناعية تتمثل يف كيفية 

يف  املناف�شة  على  قادرة  نا�شئة  �شناعات  تطوير 

جنبية. اإن   اأ�شواق داخلية منفتحة على املناف�شة الأ

تقل�س حيز ا�شتخدام التعرفة اجلمركية ومراقبة 
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الواردات حلماية ال�شناعة املحلية يعقد عملية 

داة  الأ ال�شرف  �شعر  ويبقي  ال�شناعية  التنمية 

الهوة  تغيري  يف  القرار  �شناع  يد  يف  �شا�شية  الأ

فبالرغم  جنبية.  والأ املحلية  �شعار  الأ بني  ما 

معدلت  على  التاأثري  يف  ال�شرف  �شعر  قوة  من 

نطاق  من  تخرج  اإدارته  فاإن  الفعلية،  احلماية 

ويتطلب  العاملية.  التجارة  منظمة  �شالحيات 

ال�شرف عند  �شعر  الفعلية حتديد  رفع احلماية 

م�شتوى متدن اأقل من قيمته التوازنية، مما يرفع 

الت�شدير بفعل  الواردات وي�شجع على  من قيمة 

ارتفاع قيمة ال�شادرات بالعملة املحلية.
  

وامل�شاعدة  امل�شاندة  ال�شيا�شات  اإن 

التيار  يعتربها  التي  ال�شناعية  للتنمية 

ظل  يف  التنمية  لتحقيق  كافية  النيوليربايل 

مع  تتعار�س  ل  اأغلبها  يف  هي  ال�شوق،  اقت�شاد 

فال�شيا�شات  العاملية.  التجارة  منظمة  مبادىء 

حتقيق  اإىل  الهادفة  الكلية  القت�شادية 

اإىل  املطاف  نهاية  يف  تهدف  الكلية  التوازنات 

اإىل  وبالتايل  القت�شادي،  ال�شتقرار  حتقيق 

الكلية،  الختاللت  عن  الناجم  الت�شخم  تقليل 

بعدم  املرتبطة  الاليقني  معدلت  تقليل  وكذلك 

اإ�شتقرار ال�شيا�شات.

البنية  تطوير  �شيا�شات  اأن  كما 

املبا�شر  جنبي  الأ ال�شتثمار  وت�شجيع  التحتية 

مُيكن  الب�شري  املال  راأ�س  تنمية  و�شيا�شات 

تنفيذها بفعالية ح�شب �شيغ معينة ل حتتوي 

خالل مببادىء منظمة التجارة العاملية  على الإ

خا�شة مبداأ املعاملة الوطنية.

الدعم  �شيا�شات  تنفيذ  من  وبالرغم 

وامل�شاندة غري النتقائية واملت�شقة مع مبادىء 

اخلارجية  التجارة  وحرية  ال�شوق  اقت�شاد 

م�شاألة  فاإن  مبا�شر،  دعم  على  حتتوي  ل  التي 

نه ل ميكن  “اإنحبا�س التنمية” ل تزال قائمة لأ
تخطي قيد املوارد وتخ�شي�شه للقطاعات بحيث 

ميكن ت�شريع  وتائر النمو القت�شادي. فالقطاع 

اخلا�س عمومًا يتجه نحو القطاعات التي ت�شمن 

يف  للمخاطرة.  كرهه  ظل  يف  اأكرب  عائدًا  له 

�شيتجه  اخلا�س  القطاع  فاإن  املعطيات،  هذه  ظل 

لال�شتثمار يف قطاع التجارة واخلدمات، وحتتاج 

عوائق  على  للتاأثري  قوية  �شيا�شات  اإىل  الدول 

�شا�س ُمتعار�شة مع  التنمية التي قد تكون يف الأ

مبادىء ُمنظمة التجارة العاملية.

تا�شعًا:  ال�شيا�شات ال�شناعية والتقانة

تعزيز  يف  حا�شمًا  دورًا  التقانة  تلعب   

�شواق الدولية.  القدرة التناف�شية لل�شركات يف الأ

فاملنتجات احلديثة تتفوق ب�شهولة على املنتجات 

العديد  اأن  املتقادمة. وبالرغم من  التقانة  ذات  

�شافة اإىل اأن  من املنتجات لها تقانة م�شتقرة بالإ

التقانة مت�شمنة يف املعدات امل�شتوردة، فاإن الدول 

النامية التي تفتقر اإىل قدرات حملية خا�شة يف 

املهارات وتدين راأ�س املال الب�شري، جتد �شعوبة يف 

ال�شيطرة على التقانة ويف عملية ا�شتيعابها، ففي 

وىل من التنمية، عادة ما تركز الدول  املراحل الأ

على ا�شترياد التقانة ونقلها مبا�شرة عرب ا�شترياد 

بالتوازي  عادة  هذا  ويتم  الراأ�شمالية.  ال�شلع 

ال�شتثمار يف  الب�شري عرب  املال  راأ�س  مع تطوير 

التعليم، وكذلك مع حماولة تطوير نظام وطني 

لالخرتاع والتطوير عرب ت�شجيع وظائف البحث 

التابعة  البحثية  واملراكز  اجلامعات  يف  العلمي 

دول  عدة  ا�شتطاعت  وقد  واملوؤ�ش�شات.  لل�شركات 

مثل اليابان اخت�شار الطريق الطويل نحو الو�شول 

اإىل العاملية للتقانة والتحول  اإىل الخرتاع عن 
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�شلع مقلدة من  البدء بالتقليد و�شناعة  طريق  

العك�شية، والتعلم  الهند�شة  خالل تطبيق طرق 

�شافة اإىل الرتكيز على الوظائف  باملمار�شة، بالإ

�شلع  نتاج  لإ والت�شميم،  الهند�شة  يف  �شا�شية  الأ

منظمة  اأن  اإىل  ونظرًا  الت�شدير.  نحو  موجهة 

ا�شتخدام  يف  عائقًا  تقف  العاملية  التجارة 

الطرق  على  التقليدية  ال�شناعية  ال�شيا�شات 

ال�شرق اآ�شيوية، فاإنه من ال�شعب اأن تكون للدول 

النامية فر�شة لت�شريع ُمعدلت منوها مثلما كان 

�شيوية. ُمتاحًا للنمور الآ

عا�شرًا:  ُمالحظات ختامية

التاريخ عدة موجات  العامل عرب  عرف   

الكت�شافات  اإىل  دفعتها  العوملة  من  ُمتعددة 

التجارية  وال�شيا�شات  والتقانية  العلمية 

الليربالية. يعتقد اأن املوجة الثالثة قد انطلقت 

ثورة  جراء  املا�شي  القرن  ثمانيات  منت�شف  يف 

القيام  �شهلت  التي  املعلومات،  وتقانة  احلا�شوب 

وتائر  ورفعت  تكاليفه،  وخف�شت  عمال،  بالأ

كله  العامل  اأن  درجة  اإىل  والت�شابك،  التفاعل 

اأ�شبح ي�شمى بالقرية الكونية. كذلك فقد �شكلت  

ال�شيا�شات القت�شادية التي انتهجتها املوؤ�ش�شات 

تو�شيع  يف  حا�شمًا  عاماًل  الدولية  املالية، 

رقعة العوملة التجارية واملالية من خالل فر�س 

�شواق �شمن ما يعرف بربامج  حترير التجارة والأ

التثبيت والتعديل الهيكلي، واأخريًا �شمن موجة 

الن�شمام ملنظمة التجارة العاملية. ونتيجة لهذه 

التحولت العميقة، بداأت الدول النامية ُتواجه 

حتديات اإقت�شادية قوية، قد تكون عاماًل مثبطًا 

للتنمية القت�شادية والجتماعية.

التنمية  وتائر  تراجع  اإىل  �شافة  بالإ  

اإحالل  على  املبني  التنمية  منوذج  ف�شل  جراء 

�شالحات  الواردات، الذي �شبب اأزمة املديونية، فاإن الإ

الليربالية زادت ال�شغط على تنمية الدول الفقرية، 

الليربايل،  النموذج  مع  التاأقلم  ت�شتطيع  ل  التي 

تدخل  اإمكانية  وتراجع  املوارد  قيد  ظل  يف  خا�شة 

تفعيل  على  دورها  واقت�شار  �شافر،  ب�شكل  الدولة 

ترتاجع  اأن  الطبيعي  من  فاإنه  العامة،  ال�شيا�شات 

القت�شادية،  الرتتيبات  النمو يف ظل هذه  معدلت 

�شناعية  �شيا�شات  تطبيق  حمدودية  ظل  يف  خا�شة 

القت�شادي.  النمو  ُمعدلت  ت�شريع  على  قادرة 

من  كبريًا  قدرًا  معه  جلب  ال�شديد  النفتاح  اأن  كما 

القت�شادية  املتغريات  يف  القت�شادي  التذبذب 

اأكرث كفاءة.  اإقت�شادية  اإدارة  الذي يتطلب  الكلية، 

تهدد  اأ�شبحت  عاملية  اأزمات  �شبب  النفتاح  اأن  كما 

فاملنظومة  العاملي.  القت�شادي  النظام  ا�شتقرار 

تراجع  �شغط  ُتواجه  اأ�شبحت  اجلديدة  العاملية 

النمو حتى يف الدول ال�شناعية وكذلك ارتفاع �شوء 

التوزيع الدخل وارتفاع الفقر يف الدول النامية.

التوجه  هذا  يف  العوملة  مل�شاهمة  فنظرًا   

قادرة  الغري  الدول  من  العديد  تهمي�س  خالل  من 

التجارة  حرية  جلبتها  التي  الفر�س  قن�س  على 

يكمن  احلل  فاإن  مو�شوعية،  عوامل  عدة  نتيجة 

على  قادرة  تنموية  ل�شيا�شات  الدول  تفعيل  يف  

خالل  من  وذلك  القت�شادي،  التحدي  ُمواجهة 

النمو  نحو  ُموجهة  هيكلية  ل�شيا�شات  حزم  و�شع 

اإجتماعية  �شيا�شات  اإىل  �شافة  بالإ نتاجية،  والإ

على  اأن  كما  والبطالة.  الفقر  حتدي  على  قادرة 

الدول النامية تفعيل دورها اجلماعي يف التفاو�س 

مع ُموؤ�ش�شات العوملة والدول الغنية، للح�شول على 

التجارة  لتجعل من  اإن�شافًا  اأكرث  �شفقات جتارية 

وال�شتثمار دافعًا للتنمية ل مثبطة له.
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مفهوم التنمية
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