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مقدمة
ّ
يشتمل هذا الكتاب عىل افتتاحية
أو استهالل (ص  17 – 9باألرقام
الرومانية) ،وعرشة فصول (ص،)250 – 1
وثبت ألهم املفاهيم (ص  ،)257 – 251وقائمة
باهلوامش ،لكل فصل عىل حدة (ص – 259
مرجعا
 ،)285وقائمة باملراجع تضم 377
ً
(ص .)308 – 287
* املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر.

يف الفصل األول ،يوضح املؤلف أنه يفهم طبيعة
للتحول
التنمية االقتصادية بأهنا «عملية مستمرة
ّ
اهليكيل ،بام يف ذلك ليس فقط االرتقاء الصناعي
والتقني والتنويع االقتصادي وإنام ً
أيضا التغريات
يف هيكل التشغيل (حيث ينتقل العامل إىل قطاعات
مرتفعة اإلنتاجية) والتغريات يف البنى التحتية»
(ص .)8كام يوضح يف الصفحة نفسها أن الكتاب
يركز عىل «التحديات الطويلة املدى التي تواجه
ص ّناع القرار ،وحياول توفري خارطة طريق للذين
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ينخرطون يف السعي نحو حتقيق الرخاء لدوهلم»
(ص.)8
عىل أساس هذا الفهم ،يقدم الكتاب مقاربة
هيكلية جديدة لتحليل التنمية ،ولصوغ السياسات
التنموية ،بدي ً
ال من املقاربة اهليكلية القديمة التي
سادت يف مخسينيات القرن العرشين وستينياته،
ومن أمهها مقاربة مدرسة التبعية التي تطورت يف
أمريكا الالتينية .ويف هذا الصدد يالحظ املؤلف
أن االختالفات املشاهدة بني دول العامل مل ترتتب
عىل توزيع غري متكافئ للقوة السياسية أو عىل
أي من عوامل عدم املرونة اخلارجة عن نطاق
ٍّ
ّ
حتكم الدول ،وإنام هي نتيجة عوامل تتعلق هبيكل
اهلبات وبعمل آلية السوق.
ويسارع املؤلف ليالحظ أن املقاربة اهليكلية القديمة
ترتب عليها ا ّتباع الدول النامية اسرتاتيجيات
وسياسات تنموية ال تتسق مع هباهتا وال ميزاهتا
النسبية ،وهي اسرتاتيجيات وسياسات متثّلت يف
سياسات إحالل الواردات الكثيفة رأس املال.
من جانب آخر ،يعبرّ املؤلف عن رفضه «اإليامن
األعمى يف الفضائل السحرية آللية األسواق احلرة
وعصمتها من الزلل» (ص.)10-9
استنا ًدا إىل قراءة الشواهد التارخيية منذ ِ
القدم،
وتطور الفكر التنموي منذ هناية احلرب العاملية
الثانية ،يتوصل املؤلف إىل نتيجة متفائلة« :أعتقد
أن يف إمكان مجيع الدول النامية ،بام فيها تلك التي
هي يف أفريقيا جنوب الصحراء ،أن تنمو بمعدل
سنوي يبلغ  8يف املئة أو أكثر وبطريقة مستمرة
لعدد من احلقب يف ظل عامل متعومل عىل الدوام»
(ص.)9

مفصل ملحتوى الكتاب
من دون حماولة رصد
ّ
يف القسم الثاين من هذه املراجعة ،سيتم إطالع
القارئ عىل تسلسل وترابط ما جاء فيه ،خدمة
هلدف تأليفه الذي أرشنا إليه أعاله.

ً
أوال :محتوى الكتاب
خصص الفصل الثاين ،الذي جاء بعنوان «معركة
وتبدل النامذج الفكرية املهيمنة»،
احلكاوي
ّ
الستعراض أهم األفكار والنظريات والنامذج
التي حاولت تفسري النمو االقتصادي الطويل
املدى ،بام يف ذلك نظريات ونامذج اقتصاديات
التنمية التي تبلورت منذ أربعينيات القرن املايض
حتت ما أسامه بول كروغامن ،احلائز جائزة نوبل
يف علوم االقتصاد« ،النظرية الراقية للتنمية»(((.
بعد هذا االستعراض توصل املؤلف إىل ثالث
مالحظات وصفها باملربكة:
 إن خمتلف املقاربات يف جمال دراسة النمواالقتصادي الطويل املدى أثارت أسئلة مهمة،
وأضاءت قضايا شائقة بشأن النمو االقتصادي،
إلاّ أن مجيعها مل تتمكن من رشح فشل خمتلف
التحول اهليكيل
األقطار ونجاحها يف عملية
ّ
واالرتقاء الصناعي.

 إن السياسات التنموية تطورت عىل الدوامعىل هدي األفكار البحثية السائدة ،بام يف ذلك
توصيات مؤسسات التمويل الدولية التي قدمت
النصح للدول النامية يف جمال السياسات.

نجاحا ُيعتد به يف جمال
 إن الدول التي حققتً
التحول اهليكيل واالرتقاء هبياكلها الصناعية مل
ّ
تتبع ،إلاّ يف حاالت نادرة ،توصيات السياسات
التي ارتكزت عىل النموذج التنموي املهيمن.

عىل أساس هذا الفهم ،يالحظ املؤلف أن «الوقت
أزف لتكملة املعرفة التنموية املرتاكمة بإطار نظري
عريض يوفر حتلي ً
هيكليا للعوامل املحددة
ال
ً
للنمو االقتصادي املستمر – وباألخص استنباط
العوامل التي ّ
متكن الدول الفقرية من االنتقال

 1انظر P. Krugman, “Towards a Counter – Counter :
Revolution in Development Theory” (Proceeding at
the World Bank Annual Conference on Development
Economics; Washington D.C., 1992).
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من مرحلة تنموية إىل أخرى ،والدول املتقدمة من
االستمرار يف خلق الفرص والثروة» (ص.)47

تناول الكتاب يف فصله الثالث ،وهو بعنوان
«التنمية االقتصادية :ودروس التجارب الفاشلة»،
أهم التجارب التنموية التي مر هبا عدد من الدول
النامية بعد نيله االستقالل السيايس .وبحسب
قراءة املؤلف للشواهد التارخيية ،متثّل فشل هذه
التجارب يف حماولة إنشاء قواعد للصناعة الثقيلة
الكثيفة رأس املال ،وهي اسرتاتيجيا تنموية تعاكس
اهلبات الطبيعية ٍّ
لكل منها ،وختالف امليزات النسبية
التي تتمتع هبا كل واحدة منها .وعىل الرغم من
أن املؤلف ركز عىل غانا مثالاً
تفصيليا ،فإن الدول
ً
األخرى املذكورة اشتملت عىل الصني (يف عهد
ماو) ،ومرص (يف عهد عبد النارص) واهلند (يف عهد
هنرو) ،وإندونيسيا (يف عهد سوكارنو) ،ومعظم
الدول يف أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا
الالتينية .كام يالحظ املؤلف فشل التجارب
التنموية التي فرضتها مؤسسات التمويل الدولية
منذ أوائل ثامنينيات القرن العرشين عىل الدول
النامية حتت ما عرف بسياسات «وفاق واشنطن»،
وهي سياسات مثّلت النقيض ملا اتُّبع يف املايض يف
ما يتعلق بدور الدولة يف إحداث التنمية وحتقيق
النمو االقتصادي .ويرضب املؤلف مث ً
ال لفشل
هذه السياسات بام حدث يف إلسلفادور وبريو
وكوت ديفوار وغانا (التي أشيد بتطبيقها امللتزم)،
ودول أوروبا الرشقية وروسيا.
وتناول الفصل الرابع دروس الدول التي نجحت
يف حتقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة ولفرتة
نسبيا ،ونجحت يف اللحاق بالدول
زمنية طويلة ً
صناعيا .اعتمد هذا الفصل ،بعد اإلشادة،
املتقدمة
ً
عىل التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للنمو
سنة  2008بعنوان «تقرير النمو :اسرتاتيجيات
للنمو املستدام والتنمية غري اإلقصائية»((( .وقد
2 Growth Commission, The Growth Report: Strategies
for Sustained Growth and Inclusive Development (www.
growthcommission.org; 2008).

عرفت اللجنة الدولية النمو االقتصادي املستدام
ّ
بأنه يتمثّل يف حتقيق متوسط معدل نمو سنوي
يساوي أو يفوق  7يف املئة ،وملدة  25عا ًما أو أكثر
منذ احلرب العاملية الثانية .لكن مل ّ
تتمكن من حتقيق
مثل هذا النمو سوى  13دولة فقط من خمتلف
أنحاء العامل .ومتعنت اللجنة يف اخلصائص املشرتكة
هلذه الدول ،ووجدت أن أهم هذه اخلصائص
متثّلت يف استغالل هذه الدول كلها لالقتصاد
العاملي ،بمعنى :االستفادة من العوملة؛ احلفاظ
تضخم
عىل بيئة اقتصادية كلية مستقرة (معدالت
ّ
غري مرتفعة ،وعجز حمتمل يف املوازنة ،ونسبة
َدين للناتج املحيل اإلمجايل يمكن متويلها بواسطة
التدفقات العادية للنقد األجنبي)؛ معدالت ادخار
نسبيا؛ االعتامد عىل آلية السوق
واستثامر مرتفعة ً
يف ختصيص املوارد؛ وجود حكومات ملتزمة
ومقتدرة وذات صدقية.
وبعد مناقشة هذه اخلصائص املشرتكة للتجارب
عينة من الدول
الناجحة يف حتقيق النمو املستدام يف ّ
النامية منذ احلرب العاملية الثانية ،خيلص املؤلف
إىل أن التحدي احلقيقي الذي يواجه ص ّناع القرار
يف الدول النامية يتمثّل يف «مساعدة القطاع اخلاص
التعرف إىل الصناعات اجلديدة التي تتسق مع
يف
ّ
امليزة النسبية لالقتصاد الوطني  ..ويف تيسري دخول
الوحدات اإلنتاجية يف الصناعات التي ّ
متكنها من
االزدهار» (ص.)101

يف الفصل اخلامس ،واستنا ًدا إىل فهم للتجارب
التنموية وللتطورات يف الفكر التنموي ،يصل
املؤلف إىل مرحلة تقديم إطاره املقرتح إلعادة
التفكري يف عملية التنمية ،وهو اإلطار الذي أسامه
«االقتصاد اهليكيل اجلديد».

ينطلق املؤلف يف هذا الفصل من املوافقة عىل
تلخيص يقول إن قصة رس النمو االقتصادي،
ومن ثم حمتوى اقتصاديات النمو ،تتمحور حول
عدد من املوضوعات تشتمل عىل « :أمهية عملية
تراكم رأس املال العيني ورأس املال البرشي؛
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تأثري العوامل التقنية يف معدل الرتاكم وعملية
خلق املعرفة وتأثريها يف اإلنتاجية؛ االعتامد
أخريا ،دور
املتداخل ملعدالت نمو خمتلف الدول؛ ً
املؤسسات االقتصادية والسياسية يف حتفيز تراكم
رأس املال واالبتكارات والتغري» (ص – 102
 .)103ومن الناحية املنهجية ،وألغراض حتليل
التنمية االقتصادية ،يقرتح املؤلف أن يبدأ التحليل
من النظر إىل «هبات القطر من عوامل اإلنتاج»،
وهو متغري معطى يف أي حلظة زمنية ،وأسايس
وقابل للتغيري .ويتوسع الفصل يف رشح أساسيات
املقاربة اهليكلية اجلديدة التي سبق للمؤلف أن
خلص أهم أفكارها يف الفصل األول (ص )15
عىل النحو التايل:

• فكرة هيكل هبات االقتصاد من عوامل اإلنتاج:
إن ما يتوفّر عليه أي اقتصاد مشاهد يف عوامل
اإلنتاج التقليدية (األرض ،والعمل ورأس
املال) ،وهو هيكل يكون عادة معطى عند نقطة
معينة ولكنه قابل للتغري مع الزمن ،حيدد
زمنية ّ
مقدرة االقتصاد املالية ،واألسعار النسبية لعوامل
اإلنتاج ،وامليزات النسبية ،وهو هيكل يتطور من
مرحلة تنموية إىل أخرى .ومن ثم ،فإن اهليكل
الصناعي ألي بلد سوف يكون خمتل ًفا بحسب
املرحلة التنموية .وحيتاج كل هيكل صناعي ملا
يالئمه من بنى حتتية لتسيري عمله ومبادالته.

• فكرة متصل مراحل التنمية :متثّل كل مرحلة من
مراحل التنمية االقتصادية نقطة يف متصل للتنمية،
من اقتصاد زراعي بدخل متخصص إىل اقتصاد
صناعي بدخل مرتفع ،وهي فكرة مقابلة لتلك
النظرة الثنائية التي تصنف االقتصادات إىل فقرية
ومتقدمة ،أو إىل دول اهلامش الصناعي ودول
املركز ،ومن ثم ينبغي للدول النامية ،يف سعيها
لالرتقاء هبيكلها الصناعي وحتسني بناها التحتية،
صناعيا.
ألاّ تتعلم من ،أو ألاّ تقلد ،الدول املتقدمة
ً

• فكرة آلية ختصيص املوارد :يف كل مرحلة

تنموية متثّل السوق اآللية األساسية للتخصيص
الفعال للموارد .إلاّ أن التنمية االقتصادية بطبعها
هي عملية ديناميكية تتطلب االرتقاء الصناعي
والتنويع ،مصحو ًبا بالتحسن يف البنى التحتية يف
كل مرحلة تنموية .مثل هذه التحسينات ينطوي
عىل تأثريات خارجية واسعة النطاق تؤثر يف تكلفة
املبادالت للوحدات اإلنتاجية والعوائد عىل رأس
املال .وبناء عليه ،فإنه إضافة إىل آلية سوق فعالة،
هنالك دور مهم للحكومة لتنسق بني الفاعلني
خصوصا يف ما يتعلق بقضايا
االقتصاديني،
ً
االستثامر ،وتوفري التحسينات الالزمة يف البنى
التحتية ،وتقديم التعويضات الالزمة التي يتطلبها
تفيش التأثريات اخلارجية.

يناقش الكتاب يف الفصل السادس عد ًدا من
قضايا السياسات االقتصادية حتت اإلطار املقرتح،
واختالفها عن ،أو توافقها مع ،السياسات
التقليدية حتت ٍّ
كل من املقاربة اهليكلية القديمة أو
املقاربة النيوكالسيكية .ويالحظ يف هذا الصدد أن
دورا اًّ
مهم للدولة يف عملية
املقاربة املقرتحة تسند ً
االرتقاء الصناعي .هذا وقد اشتملت القضايا
التطرق إليها عىل :قضية السياسة املالية
التي جرى
ّ
تفضل زيادة
(حيث ُح ِّبذت املقاربة الكينزية التي ّ
اإلنفاق احلكومي خالل األزمات االقتصادية)؛
قضية السياسات النقدية (حيث ُف ِّضل استخدامها
كام يف حالة السياسة املالية عن طريق سعر الفائدة،
ومل جي ِر حتديد موقف من قضية استقالل البنك
املركزي)؛ قضية تطوير القطاع التموييل (حيث
اقترُ ح عىل الدول النامية عدم حماكاة ما حيدث يف
الدول املتقدمة من هياكل للبنوك وأسواق املال،
وذلك مراعاة للمراحل التنموية)؛ قضية السياسة
بشأن تدفق رأس املال األجنبي (حيث ُح ِّبذت
سياسة الرتحيب باالستثامر األجنبي املبارش وتثبيط
تدفق االستثامرات املالية املضاربة)؛ قضية السياسة
التجارية (حيث ُأويص بالتحرير التدرجيي للتجارة
اخلارجية)؛ قضية االستثامر يف رأس املال البرشي
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(حيث ُأويص بصوغ اسرتاتيجيات للتعليم
والتدريب تأخذ بعني االعتبار الرتقي املتو َّقع عىل
سلم اهلياكل الصناعية) .باإلضافة إىل ذلك كله،
تطرق الفصل بالنقاش إىل قضية إدارة املوارد
ّ
العامة يف الدول الغنية باملوارد الطبيعية.

خصص الفصل السابع الذي جاء بعنوان «تطبيق
املقاربة اهليكلية اجلديدة ،مسارين وست خطوات»،
موجهات عملية لص ّناع القرار التنموي.
لتقديم ّ
تستند املوجهات العملية التي تم التوصل إليها إىل
أن هدف حتقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد عىل
اكتشاف اهليكل الصناعي املالئم الذي ّ
يمكن كل
دولة نامية من تنفيذ اسرتاتيجيا تنموية متوافقة مع
ميزاهتا النسبية (كام تعرفها هباهتا الطبيعية وبناها
التحتية) .ويف هذا الصدد اس ُتنبطت ست خطوات
ينبغي حلكومات الدول النامية ا ّتباعها لصوغ
االسرتاتيجيا التنموية.

بالتعرف إىل
اخلطوة األوىل هي أن تقوم احلكومة
ّ
«قائمة السلع واخلدمات القابلة للتبادل التجاري
مستمرا ملدى عرشين عا ًما يف
نموا
والتي شهدت ً
ً
الدول املشاهبة هلا يف اهلبات الطبيعية ولكنها تتمتع
بدخل حقيقي للفرد أعىل (بقيمة  100دوالر ،عىل
سبيل املثال).
اخلطوة الثانية هي التخلص من القيود احلاكمة؛
فمن قائمة السلع واخلدمات القابلة للتبادل
التعرف إليها يف اخلطوة األوىل،
التجاري التي تم
ّ
يمكن احلكومة أن تعطي أولوية للصناعات التي
نشطت فيها وحدات إنتاجية حملية بطريقة تلقائية،
تتعرف إىل القيود التي متنع هذه الوحدات
وأن ّ
من حتسني نوعية املنتجات ،أو من توسيع نطاق
اإلنتاج ،أو من عدم تشجيع وحدات إنتاجية
جديدة عىل ولوج جماالت اإلنتاج وتكوين
جممعات صناعية.

اخلطوة الثالثة هي إغراء املستثمرين األجانب
خصوصا يف الصناعات التي حييط
وجذهبم،
ً

هبا قدر كبري من املخاطر نسبة إىل عدم توافر
املعلومات بشأهنا لدى الوحدات اإلنتاجية املحلية
بسبب قلة التجربة.

اخلطوة الرابعة هي تصميم عملية اكتشاف النفس؛
فبغض النظر عن قائمة السلع واخلدمات التي تم
ّ
التعرف إليها يف اخلطوة األوىل ،ربام متكنت بعض
الوحدات اإلنتاجية املحلية ،وبحسب الظروف
املحلية ،من ارتياد جماالت واعدة يف إنتاج سلع
وخدمات أخرى متوافقة مع ما يتمتع به البلد
املعني من ميزات نسبية .يف مثل هذه احلاالت،
يتوجب عىل احلكومة دعم هذه الوحدات
حتد من
اإلنتاجية ،والتخلص من القيود التي ّ
توسع اإلنتاج ودخول وحدات إنتاجية حملية يف
املجال املعني.
اخلطوة اخلامسة هي فهم قوة املناطق الصناعية
وسحرها واستيعاهبام .وللتغلب عىل القيود التي
تفرضها حالة خت ّلف البنى التحتية وضعفها ،يمكن
احلكومات يف الدول النامية إنشاء مناطق حرة
ومناطق صناعية توفر فيها بنى حتتية ذات نوعية
جيدة تكون جاذبة للوحدات اإلنتاجية األجنبية
واملحلية ،قبيل توفري مثل هذه البنى عىل مستوى
القطر ككل.

اخلطوة السادسة هي توفري حوافز للصناعات
املستهدفة؛ إذ يمكن احلكومات أن تقدم حوافز
لبعض الصناعات التي تم استنباطها يف اخلطوة
خصوصا تلك التي ينطوي نشاطها عىل
األوىل،
ً
خماطر ،أو ينطوي إنتاجها عىل معلومات يمكن
استخدامها بواسطة الغري من دون مقابل.

وقد تناول الفصل الثامن نقاش جتربتي الصني
واالحتاد السوفيايت من وجهة نظر املقاربة
اهليكلية اجلديدة ،وركز عىل توضيح كيف كانت
االسرتاتيجيات التي اتُّبعت ،قبيل اإلصالحات
االقتصادية يف ٍّ
كل منهام ،متعارضة مع امليزات
تشوهات
النسبية لالقتصادين ،وكيف أهنا أفرزت ّ
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اقتصادية مثّلت حتديات مستقبلية لص ّناع القرار
تبينت هلم أمهية تغيري االسرتاتيجيات
عندما ّ
التنموية القديمة .ويالحظ املؤلف أن التشوهات
االقتصادية التي ترتبت عىل ا ّتباع اسرتاتيجيات
وسياسات اقتصادية غري مالئمة ،والتحديات
التي فرضتها عىل ص ّناع القرار ،أثارت أسئلة
ملحة حول «رسعة اإلصالحات االقتصادية
املطلوبة وتتابعها؛ إذ ينبغي لص ّناع القرار حتقيق
مكاسب يف جمال الكفاءة االقتصادية نتيجة
القضاء عىل التشوهات املوروثة ،ولكن ينبغي
هلم يف الوقت عينه اختيار اسرتاتيجيا متوافقة
مع ‹املقاربة اهليكلية اجلديدة يف ما يتعلق باختيار
عملية االرتقاء باهليكل الصناعي وتيسريها بطريقة
قابلة لالستمرار›» (ص .)181
تصور أن عملية التنمية االقتصادية متثّل
بناء عىل ّ
متص ً
ال يضم مجيع األقطار ،من أفقرها إىل أغناها،
ُخصص الفصل التاسع الذي جاء بعنوان «تفعيل
التغري اهليكيل عىل مستويات مرتفعة للتنمية»،
للتحديات التنموية التي تواجه الدول ذات الدخل
املتوسط والدخل املرتفع .وهو يناقش التحديات
الطويلة املدى التي ينبغي لص ّناع القرار يف الدول
نجاحا يف التنمية االقتصادية،
النامية التي حققت
ً
وخصوصا الدول النامية ذات الدخل املتوسط،
ً
أخذها بعني االعتبار؛ ويتطرق إىل كيفية تعامل
بعض الدول مع مثل هذه التحديات بواسطة
سياسات تتسق مع املقاربة اهليكلية اجلديدة
بالتعرف إىل عملية النمو
وإطارها العميل املتعلق
ّ
مستعرضا بعض األمثلة من الدول
ً
وتيسريها،
املتقدمة .ويالحظ املؤلف ،يف صدد مأزق الدول
ذات الدخل املتوسط يف سعيها للحاق بالدول
ذات الدخل املرتفع ،أن مثل هذا اهلدف ينبغي ألاّ
يكون الغاية القصوى والوحيدة لص ّناع القرار؛ إذ
إن «االرتقاء التقني والصناعي املستمر والتحول
اهليكيل سيظالن أهم القوى املحركة لتعظيم الرفاه

املجتمعي ،وخلق فرص العمل ،واالستقرار
االجتامعي» (ص .)214

يف الفصل اخلتامي للكتاب ،وقد جاء بعنوان
«وصفة للرخاء االقتصادي» ،خلص املؤلف ،كام
هو متو َّقع ،أهم مكونات املقاربة اهليكلية اجلديدة،
وأفصح عن عدد من أفكاره اخلاصة املتعلقة بعلم
االقتصاد ،وال سيام يف ما يتعلق بالدول النامية.
وهيمنا يف هذا الصدد تلخيص أهم ما عبرّ عنه
املؤلف:

• التشديد عىل أن «النظريات االقتصادية املوجودة
حاليا فشلت يف توفري توصيات بشأن السياسات
ً
املالئمة للدول النامية ،عىل الرغم من اجلهود
البحثية ،بواسطة العديد من االقتصاديني العباقرة
الذين تصدوا ملثل هذه املهمة بعد نرش كتاب آدم
سميث» (ص .)236

• من الناحية املفاهيمية ،هنالك فوائد حتليلية من
فهم هبات أي اقتصاد عىل أهنا تشتمل عىل البنى
التحتية إضافة إىل املوارد الطبيعية والعامل ورأس
املال بنوعيه العيني والبرشي .كام أن هنالك فوائد
حتليلية من النظر إىل البنى التحتية عىل أهنا تشتمل
عىل املوارد املادية (كالطرق ،واملطارات ،واملوانئ،
ونظم االتصاالت ،وشبكات الطاقة ،واخلدمات
العامة األخرى) ،واملوارد املؤسسية (كاألعراف،
والقوانني ،واإلجراءات واللوائح ،والعالقات
االجتامعية ،والقيم املجتمعية) (ص.)240
• إن أخذ هيكل هبات كل قطر بعني االعتبار عند
صوغ السياسات التنموية يتطلب القيام بجهد
منهجيا ،وأصيل ،وذي عالقة
بحثي منضبط
ً
بأوضاع القطر املعني (ص .)241

حتولت من اقتصادات
• «إن مجيع الدول التي ّ
زراعية إىل اقتصادات حديثة متقدمة – بام يف ذلك
القوى الصناعية احلديثة يف رشق آسيا – توفرت
عىل حكومات قامت بمساعدة الرشكات اخلاصة

مناقشات ومراجعات
السعي نحو الرخاء« :كيف يتسنى للدول النامية تحقيق مرحلة االنطالق االقتصادي

يف التغلب عىل قضايا التنسيق والتأثريات اخلارجية
التحول اهليكيل .وإن حكومات
يف السعي نحو
ّ
الدول ذات الدخل املرتفع ال تزال تقوم بتأدية مثل
هذا الدور» (ص.)241

• مهام يكن من أمر اجلدل الدائر حول فشل
أو نجاح تطبيق السياسات الصناعية يف الدول
النامية ،وألغراض صوغ سياسات مالئمة
للمرحلة التنموية التي يمر هبا أي قطر ،جيب
تدخل احلكومات يف
التفرقة بني نوعني من أنواع ّ
الشأن التنموي« :األول هو السياسات التي تيرس
التحول اهليكيل بالتغلب عىل القيود التي تفرضها
ّ
قضايا توافر املعلومات ،والتنسيق ،والتأثريات
اخلارجية ،وهي قيود تتأتى من طبيعة عملية تطوير
والتحول
اهليكل الصناعي ،والتنويع االقتصادي،
ّ
اهليكيل  ...والثاين يتمثّل يف السياسات الرامية
إىل توفري احلامية لعدد من الوحدات اإلنتاجية
والصناعات التي يتم اختيارها بعناية يف قطاعات
جديدة متطورة أو يف قطاعات قديمة فقدت ميزهتا
النسبية» (ص .)243يف إطار هذا الفهم ،ليس
هنالك ما يمنع الدول النامية من صوغ سياسات
صناعية تتوافق مع مرحلتها التنموية وتتسق مع
ميزاهتا النسبية.
• «تتمثل أهداف قادة الدول يف احلفاظ عىل
السلطة السياسة والتمتع بسمعة حسنة يف تاريخ
دوهلم» .ومهام يكن من أمر مجاعات املصالح
التي حتيط هبم ،فإهنم عادة ما يتمتعون بقدر كبري
من حرية الترصف التي ّ
متكنهم من تغيري بلداهنم
با ّتباع األفكار النيرّ ة التي تنطوي عىل سياسات
تنموية مالئمة متى ما توافرت (ص.)250

ثان ًيا :مالحظات
ليس هنالك من شك يف األمهية العلمية هلذا
خصوصا بالنسبة إىل االقتصاديني
الكتاب،
ً

وص ّناع القرار يف الدول النامية .كام أنه ليس
متخصصا
هنالك من شك يف أن القارئ ،أكان
ً
أم غري متخصص ،سيجد متعة غري متناهية يف
ّ
االطالع عىل كتاب ُكتب بلغة رفيعة وأسلوب
مشوق ومعلومات وشواهد تطبيقية تلخص
احلالة املعرفية يف الفكر التنموي من دون تعنت
وتقعر وا ّدعاء.
ّ

يزيد من أمهية الكتاب أن مؤلفه ،مثله يف ذلك
مثل أمارتيا ِسن ،ينتمي إىل دولة نامية حققت
معجزة تنموية يف زمن ق ّلت فيه التجارب التنموية
اخلارقة .وعىل الرغم من تدريبه املهني العايل يف
أرقى مدارس االقتصاد العاملية ،مدرسة جامعة
شيكاغو ،فإن كتابه استبطن التجربة الصينية يف
مقرتحه للمقاربة اهليكلية اجلديدة التي بشرّ هبا.

من الناحية الفنية ،وكام فعل كثري من االقتصاديني
قبله ،أعاد الكاتب اكتشاف احلكمة التنموية
التي قالت هبا نظرية التنمية االقتصادية الراقية
التي تبلورت خالل أربعينيات القرن العرشين
ومخسينياته .ويف هذا الصدد يمكن القارئ احلريص
مالحظة أن الفكرة املحورية للمؤلف تتمثّل يف
اعتقاده بأن العامل ال ينقسم إىل معسكرين :الدول
املتقدمة (املركز) والدول النامية (األطراف)،
وأن العالقة بينهام تتلخص يف هيمنة املركز عىل
األمور االقتصادية الدولية وما ينطوي عىل هذه
اهليمنة من استغالل (كام قالت بذلك نظرية التبعية
التي تبلورت يف أمريكا الالتينية) ،وإنام يمكن
النظر إىل الدول عىل أهنا تصطف عىل متصل من
املراحل التنموية بحسب هباهتا الطبيعية وغري
الطبيعية ،وأن التنمية االقتصادية تعني االرتقاء
باهلياكل الصناعية.
كام سيالحظ القارئ احلريص أن حمتوى السياسات
التنموية التي قال هبا الكتاب ال ختتلف يف كثري أو
قليل ،عن تلك التي أوصت هبا نظرية التنمية
االقتصادية الراقية ،يف ما عدا إرصار املؤلف عىل
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توجيه نقد الذع ،ومتكرر ،السرتاتيجية إحالل
خصوصا يف ما ترتب عليها من
الواردات،
ً
ويالحظ يف هذا
تشوهات يف ختصيص املوارد.
َ
الصدد أن مثل هذا املوقف النقدي غري املتحفظ
ربام كان بسبب عدم ّ
اطالع املؤلف عىل ما توصل
إليه داين رودريك ،بعد تقويم منضبط للشواهد
التطبيقية ،من أنه خالل الفرتة 1973 – 1960
سجلت  42دولة نامية ،من بني  50دولة توافرت
هلا املعلومات ،معدالت نمو الدخل احلقيقي
للفرد فاقت  2.5يف املئة سنو ًيا ،وأن معظم هذه
الدول ا ّتبعت اسرتاتيجية إحالل الواردات .كام
الحظ رودريك أن ما حدث من اهنيار للنمو يف
عدد كبري من الدول النامية مل يكن مرده إىل استنفاد
اسرتاتيجية إحالل الواردات لطاقتها وإنام ألسباب
خارجة عن نطاق حتكم الدول النامية ،بام يف ذلك
التخيل عن نظام بريتون وودز ألسعار الرصف
الثابتة ،وصدمتا أسعار البرتول ،ودورات ارتفاع
واهنيار أسعار السلع األولية .وقد عبرّ رودريك
عماّ توصل إليه بمالحظة ذكية هي « :لو انتهى
العامل يف عام  1973ملا اكتسبت اسرتاتيجية إحالل
الواردات تلك السمعة السيئة» ،وهذه مالحظة
ر ّددها مؤلف الكتاب الذي نحن بصدده(((.
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يضاف إىل ذلك جتاهل املؤلف التطرق إىل كيفية
إدارة عملية التنمية بواسطة الدولة النشطة
املقتدرة؛ ففي حني أولت النظرية الراقية للتنمية
خاصا بالتخطيط إلحداث التنمية،
اهتام ًما
ً
صمت الكتاب عن هذا اجلانب متا ًما .وتكمن
املفارقة يف هذا الصدد يف أن اخلطوات العملية
التي متخض عنها إطار اكتشاف عملية النمو
االقتصادي وتيسريها تتطلب رصاحة ليس فقط
ً
واعيا ومتواصلاً
التزام الدولة وإنام ً
أيضا
ختطيطا ً
بواسطتها حتى تتمكن من حتقيق تطوير اهليكل
الصناعي .ويمكن فهم إغفال املؤلف هذا
اجلانب بأنه حماولة جماملة منه للمؤسسة التي
نائبا للرئيس القتصاديات التنمية
كان يعمل فيها ً
(البنك الدويل) ،وذلك قبيل تأليف الكتاب ويف
أثناء تطويره مقاربته اهليكلية اجلديدة والتبشري هبا
يف أروقة املؤسسة املحافظة.

