أوراق في التنمية االقتصادية
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كنت أبحث في مكتبتي عن كتاب فوقع نظري على كتاب الدكتور فؤااد مريؤي المفهوم الموي
للتنمية االقتصوي ية 1فتصؤححت وودؤدت أن الكتؤاب ضمؤم مؤادن ةنضؤت قات قضمؤت تارضسضؤت تيؤتح
النشر ساصت وأن الكتاب صدر قبل أزضد من أربعت عقود .النص أدنؤا ضمؤم مقتاحؤات استرت ؤا
من القيم األول مؤن الكتؤاب تحؤت عنؤوان :دؤورر النمؤو اتقتصؤادي التؤارضسي .فصؤول الكتؤاب
تمم:
الح ريت
تقدضم
مدسل
القيم اتول  -دورر النمو اتقتصادي التارضسي
القيم الثاني  -دورر التسلف اتقتصادي المعاصر
القيم الثالث  -ايتراتضدضت التنمضت اتقتصادضت
الساتمت
المرادع
قبل عرض المقتاحات اقتؤب أوت بعؤض مؤا كتبؤ الؤدكتور فؤااد مريؤي فؤي تقدضمؤ للكتؤاب فضمؤا
ضسص الدزء اتول من ؛ وثانضا ،إثارن الياال حول آلضات اليوق وتحقض التنمضت:
أوالً ،تقديم الدكتور فؤاد مرسي للكتاب:
"ان كل ما رو ماروح على البلدان المتسلحت بل كل ما تيتاضع عمل رو ان تيعى للنمو
المعدل اي ان تيعى لتكثضف النمو في فترن زمنضت مستصرن ورقا معنى قولنا ان ا تواد
م ام انداز دورر عملضت النمو الرأيمالي التارضسضؤت مؤن ةضؤر ان تلتؤزم تارضسضؤا بانت ؤا
1د .فااد مريي ،المفهم المي للتنمية االقتصي ية (بغداد :دار الثورن للصحافت والنشر ،إصدار النحا والتنمضت .)١٩٧٧ ،ضقع
الكتاب في  118صححت .ابع في مابعت اتدضب البغدادضت.
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الارضؤ الرأيؤؤمالي ال تارضسضؤؤت مؤؤا زال حتؤؤى اتن رؤؤو دؤؤورر عملضؤؤت التنمضؤؤت اتقتصؤؤادضت
المعاصرن ف قا الدورر رو ما ضنبغي ان تحقق التنمضؤت داممؤا قؤدضما وحؤدضثا بغؤض النظؤر
عن الارض القي تيلك التنمضت  -لم تكن الميالت في التابض ب ق البياات دامما.
فما رو رقا الدورر؟
لقد قلنا من قبل ان عملضت زضادن انتادضت العمل البشري وانعكايات ا على ايلوب ايؤتسدام
وتوزضؤع النؤؤاتال اتدتمؤؤاعي رؤؤو دؤؤورر عملضؤؤت التقؤؤدم الؤؤقي احرزتؤ المدتمعؤؤات البشؤؤرضت
فحض ا ضكمن النمو ولقد درى النمو الرأيمالي بدور على رقا النحو أضما.
فحضم ضتمثل دورر النمو الرأيمالي؟ ان ضتمثؤل بالتحدضؤد فؤي عملضؤت زضؤادن انتادضؤت العمؤل
البشري زضادن لم تعرف ا البشرضت كل ا من قبل ولقد تم رقا النمو بحمل امؤاراد التقيؤضم
اتدتماعي للعمل مما اتاح تنمضت ةضر ميؤبوقت للقؤوى المنتدؤت وفؤي مقؤدمت ا را المؤال
وبؤؤالابع تمؤؤت تنمضؤؤت القؤؤوى المنتدؤؤت فؤؤي إاؤؤار ععقؤؤات انتادضؤؤت معضنؤؤت اتسؤؤقت اؤؤابع
الرأيمالضت لكن ا رنا بالدقؤت بتلؤا اللحظؤت التؤي تؤم فض ؤا انتقؤال المدتمؤع مؤن اتقاؤا الؤى
الرأيمالضت ورؤي لحظؤت بؤالمعنى الحليؤحي الؤقي ضتمؤمن فتؤرن انتقالضؤت كاملؤت مؤن التؤارض
العام للبشرضت.
فمؤؤا رؤؤي العملضؤؤت او العملضؤؤات المومؤؤوعضت التؤؤي نقلؤؤت المدتمعؤؤات تارضسضؤؤا مؤؤن مرحلؤؤت
اتقاا الى مرحلت الرأيمالضت رقا رو القيم اتول من رق الدرايت".
ثانياً ،آليات السوق وتحقيق التنمية
"الياال رل تتكحل آلضات اليوق رق بتحقض التنمضت فعع؟
إن كاتبؤؤا مثؤؤل بؤؤول روزنشؤؤتاضن رودانPaul Narcyz Rosenstein-Rodan, [ 2
 ]1902-1985ضرفض النظرضت القاملت بأن اآللضات الحرن الالضقؤت لقؤوى اليؤوق ضمكؤن أن
تحمي إلى تعظضم الدسل القومي لضصبح رو الدسل القؤومي األمثؤل فؤالتوازن بؤضن الالؤب
الكلؤؤي والعؤؤرض الكلؤؤي أ ي التؤؤوازن النقؤؤدي الؤؤدضنامضكي ت ضمكؤؤن تحقضق ؤ باتعتمؤؤاد علؤؤى
2للتعرضف باتقتصادي بول روزنشتاضن رودان ونظرضت حول الدفعت القوضت  Big Push Modelفي التنمضت ،رادع المويوعت الحرن:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Rosenstein-Rodan
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_push_model
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اتيؤؤتدابات التلقامضؤؤت لعقتصؤؤاد الحؤؤر وإنمؤؤا ضتحقؤؤ بيضايؤؤت مقصؤؤودن .إن اتتدارؤؤات
التلقامضت تقتصاد اليوق ت تحق توزضعا أمثل للموارد في مضدانضن بالقات رما اتيؤتثمار
والتؤوازن النقؤدي لكن ؤؤا تصؤلح فقؤا علؤؤى حؤد قولؤ فؤي توزضؤع مسؤؤزون يؤلع اتيؤؤت عا
وعرم ا المتدف من المسازن( ".ص  93من الكتاب)
انا اقتاحت بعض الحقرات نصا كما تقاف األزرار كما ري باألصل وقمت بتؤرقضم رؤق الحقؤرات
المقتبيت دون أي امافت او تعلض لتي ضل القراءن.
فاروق ضون **
 12أضلول 2018

المقتطفات
 -١فضم ضتمثل النمو اتقتصادي القي حققت الرأيمالضت الناشمت بالنيبت للمدتمع اتقااعي؟
ان ضتمثل بالدقت في نمو را المال بوصؤح القؤون المنتدؤت الغالبؤت وت شؤا ان النمؤو اتقتصؤادي
للقوى المنتدت رو قانون تاور المدتمع البشؤري لكؤن مثؤل رؤقا النمؤو تكبحؤ فؤي العؤادن ععقؤات
اتنتؤؤا القدضمؤؤت التؤؤي تكؤؤون متسلحؤؤت بحكؤؤم ابضعت ؤؤا المحافظؤؤت عؤؤن نمؤؤو القؤؤوى المنتدؤؤت وابضعؤؤت
الععقات اتنتادضت القاممت.
 -٢في البلدان النامضت  -أعنى المتسلحت  -تتمثل المشكلت بالحعل في رق الدرايؤت  -درايؤت الععقؤت
بضن نمو القوى المنتدت كما تتمثل في را المال وبضن ابضعت ععقات اتنتا التي تحدد بؤدوررا
كع من امكانضات تراكم را المال ومداتت ايتسدام .
 -٣بالعمل ضنتال اتنيان ما ت ضدؤد فؤي الابضعؤت دؤارزا عشؤبا حاداتؤ  ،رؤقا العمؤل رؤو دؤورر
عملضت تدري فضما بضن اتنيان والابضعت ،عملضت تبادل بضن ما.
بالعمل ضحول الابضعت ومن ثم ضحول نحي فلض امؤام اتنيؤان سؤعل عملضؤت اتنتؤا ات ان ضحؤقو
حقو الابضعت ،ان ضغضر اشكال المادن التي تقدم ا الابضعت نحي ا ،ومن ثم ضنحصؤر دؤورر النشؤاا
اتنتادي في كون بقت لقون العمل التي ضدب ان تكون على قدر معضن من التاور قبؤل ان ضكؤون
باعمكان بقل ا بأشكال متحاوتت ولقلا ضبدا العمل ضنقيم في المدتمع.
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فؤي البداضؤت فؤي اتيؤرن ثؤم فؤي القبضلؤت دؤرى تقيؤضم العمؤل بصؤورن تلقامضؤت تبعؤا تسؤتعف الدؤن
والعمر وعندما انحصلت قبامل الرعان عن مدتمع البرابرن حدث اول تقيضم ادتماعي كبضر للعمل
ولقؤد ادى رؤؤقا الؤؤى قضؤؤام الزراعؤؤت .وعنؤؤدما انحصؤلت الحرفؤؤت عؤؤن الزراعؤؤت حؤؤدث التقيؤؤضم الثؤؤاني
الكبضؤؤر للعمؤؤل وانقيؤؤم المدتمؤؤع الؤؤى رضؤؤف وحمؤؤر وكؤؤان رؤؤقا ايايؤؤا ألول تبؤؤادل بؤؤضن الزراعؤؤت
والصناعت وأصبح اتنتا اتدتماعي ضنقيم الى فروع الرمضيضت.
 -٤بعد قلا ادتازت البشرضت عتبت الحمارن بساون ددضدن في تقيضم العمل ري نشأن التبؤادل فؤي
نااق عدد قلضل من المنتدات عند اتصال الدماعات بعم ا ببعض وسلحت ألول مرن فمت التدار
ت تتعااى اتنتا وانما تتبادل المنتدات التي ضنتد ا اتسرون وظ رت الثرون لدض ا فؤي صؤورن
نقود.
 -٥لم ضلبث التبادل ان اقام ععقت بضن مضادضن اتنتا لضحول ا الى فرو لإلنتا تتحاوت من حضث
اعتماد كل من ا على اتسر.
 -٦ان انقيام المدتمع الى رضف وحمر ورؤو اتيؤا لكؤل تقيؤضم ادتمؤاعي للعمؤل فضمؤا بعؤد لؤم
ضلبؤث ان تاؤؤور بحضؤؤث أصؤؤبح التؤارض اتقتصؤؤادي للمدتمؤؤع بايؤؤر ضؤتلسص فؤؤي التاؤؤور العحؤ
لتقيضم العمل رقا بضن الرضف والحمر.
 -٧وركقا نشأت الحرف ومن بعدرا الصناعت الضدوضت وبالتالي بدأت الصناعت تتنو وتتحر الى
تقيضمات ساصت بحضث تشكل داسل التقيضم العام للعمل ما ضيمى بالتقيضم الساص للعمل.
الصناعت الضدوضت ري الشكل التقلضدي للتعاون فضمؤا بؤضن أكثؤر مؤن منؤتال علؤى ايؤا تقيؤضم للعمؤل
ولقد اصبحت الشكل اليامد منق حوالي القرن الياد عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر.
 -٨لقد ظ رت الصناعت الضدوضت تارضسضا من سعل ارضقتضن :ا -من سعل تدمع عدد من الحرف
بحضث تقوم كل حرفت من ا بعملضت دزمضت ميتقلت كما في صناعت العربات ورنؤا بؤدأ الحرفؤي ضحقؤد
قدرت ؤ فؤؤي مماريؤؤت حرفت ؤ فؤؤي شؤؤمول ا لكن ؤ علؤؤى العك ؤ اسؤؤق ضكتيؤؤب م ؤؤارن أكثؤؤر فؤؤي عمل ؤ
الدزمي .ب -مؤن سؤعل اتحؤاد عؤدد كبضؤر مؤن الحؤرفضن ضقؤوم كؤل مؤن م بصؤنع الشؤيء نحيؤ فؤي
الورشؤؤت نحيؤ ا ورنؤؤا اسؤؤقت العملضؤؤات المستلحؤؤت التؤؤي ضصؤؤنع ا علؤؤى التؤؤوالي صؤؤانع واحؤؤد تتحؤؤول
بالتدرضال الى عملضات منحصلت ضصنع ا عمال متعددون كما في صناعت اتبرن او الدبو .
 -٦تشكلت آلضت انتادضؤت معضنؤت اد زت ؤا رؤم البشؤر؛ مؤا ضؤزال العمؤل ضحؤتحظ باابعؤ الحرفؤي ومؤا
زال ت الدزمضت المعضنت من صنع العمل الضدوي ولكن اترم رو ان فؤي الحؤالتضن اصؤبح النؤاتال فؤي
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الن اضت شيء من صنع الدماعت ت من صنع الحرد الواحد فنحن رنا امام واحؤد مؤن ومؤعضن :امؤا
تدمضع بيضا لمنتدات دزمضت مثل الياعت او امام يليلت من العملضات المترابات في ورشت واحدن
مثل اتبرن في كل عملضت من ا ضقدم كل صانع من الصنا مادن اولضت لغضر ،كل صانع ضنتال كمضت
معضنت في وقت معضن ومن ثم ضتحق اتيتمرار واتنتظؤام والتكامؤل والكثافؤت فؤي العمؤل وضصؤبح
العمل بقلا رو العمل المروري ادتماعضا.
 -٧لقد ظ رت اآللت في الصناعت الضدوضت في مرحلت مبكرن مثل اواحضن الغعل ومعامل الاباعت
لكن ا كانؤت عندمؤق ثانوضؤت بضنمؤا ظلؤت اآللؤت اتيايؤضت فؤي المدتمؤع الضؤدوي رؤي العمؤل الدمؤاعي
لمدمع الصناعت.
 -٨ان الثورن في ايلوب اتنتا وري التي بدأت في الصؤناعت الضدوضؤت بقؤون التؤي كؤان علض ؤا ان
تبؤؤدأ اآلن مؤؤن ادوات العمؤؤل وكؤؤل تركضؤؤب آلؤؤي متاؤؤور ضتؤؤألف فؤؤي الواقؤؤع مؤؤن ثعثؤؤت ادؤؤزاء مؤؤن
المحرا ومن ناقل الحركت ومن اتدان او اآللت.
 -٩لقد بدأت الثورن الصناعضت في القرن الثامن عشر باآللؤت حضؤث انتقلؤت اتدان مؤن اتنيؤان الؤى
اآللت فأصبحت تدار بوايات اآللت لكن تحت اشراف اتنيان القي ما زال اتيا .
 -١٠ر كقا قامت الصناعت اآللضت التي احدثت ثورن راملت في ايلوب اتنتا زادت انتادضؤت العمؤل
زضادن راملت بحمل تعاون العاملضن وتقيضم العمل فضما بضن م داسل المصنع.
 -١١ان التمضضز بضن اتشؤكال النافعؤت مؤن العمؤل ضنمؤو وضتاؤور لضصؤبح نظامؤا معقؤدا مؤن التقيؤضم
اتدتماعي للعمل .ا -فمن دانب باتنتقال الى الصناعت اآللضت تنتقل م ؤارن العامؤل فؤي ايؤتعمال
اتدوات الى اآللت نحي ا مما ضقمي على اتيا الحني القي كؤان ضرتكؤز علضؤ تقيؤضم العمؤل فؤي
ظل الصناعت الضدوضت ورو الم ارن الضدوضت القاتضت .ب -ومن دانؤب اسؤر باتنتقؤال الؤى الصؤناعت
اآللضت وتحول المنتدات الى يلع ضتم ايتكمال عملضت انحصال قضمت اتيتعمال عن قضمت المبادلت في
اليلع وتنتال المنتدات اتيت عكضت مباشرن ولكن لمبادلت ا ورقا اتنحصال القي بدأ قدضما ددا فؤي
صورن المقاضمت ت ضلبث ان ضيود بايتسدام النقود وتكوضن اليوق الداسلضت.
 -١٢نحن نعني بنشأن الرأيمالضت مدمو العملضات التارضسضت التي افمت الى يضادن نظام اقتصاد
اليوق فما اليوق يوى مقولت من مقوتت اتقتصاد اليلعي الؤقي ضتحؤول فؤي مدؤرى نمؤو الؤى
اقتصاد رأيمالي حضث تيضار اليوق الداسلضت على مدمو اتقتصاد القومي.
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 -١٣لقد درى تاوضر التقيضم اتدتماعي للعمل في واقع اتمر بحمل نمو ويؤضارن را المؤال
على عملضت اتنتا وتحول اتنتا اليلعي مؤن انتؤا بيؤضا الؤى انتؤا رأيؤمالي ومعنؤى قلؤا ان
المنتال في اتنتا اليلعي البيضا مالا ضملا ويامل اتنتا التي ضعمل ب ا اما المنؤتال فؤي اتنتؤا
اليلعي الرأيمالي ف و ت ضملك ا انما رو عامل علض ا.
فكضف درى قلا التحول؟
ان الحؤؤامض مؤؤن المنتدؤؤات الزراعضؤؤت او الحرفضؤؤت الؤؤقي أمكؤؤن اتبقؤؤاء علضؤ بعؤؤد اتيؤؤت عا صؤؤار
موموعا للمبادلؤت بوايؤات التدؤار ومؤن ثؤم بؤدأت الثؤرون النقدضؤت فؤي اضؤدض م تكتيؤب صؤحت را
المال.
 -١٤لؤقلا ومؤن ادؤؤل ان ضبؤدا التؤؤراكم الرأيؤمالي كؤؤان تبؤد مؤن مرحلؤؤت اولضؤت لتؤؤراكم النقؤود رؤؤي
مرحلت التراكم البدامي لرا المال والم م اتن ان را المال التداري قد لعب دورا حايؤما فؤي
رقا التحول فقد يعى من دانب لليضارن على اتنتا ب ؤدف تحيؤضن عملضؤت اتنتؤا نحيؤ ا لضزضؤد
من ربح را المال التداري وتحوضل اتنتا لضكؤون فؤي سدمؤت ايؤواق اويؤع تحقؤ ربحؤا أكبؤر
ولقد تم قلا بصؤور متعؤددن كؤان ارم ؤا تحؤول التؤادر نحيؤ الؤى رأيؤمالي صؤناعي فؤي الحؤرف
المنتدت لليلع الكمالضت وتحول المنتال الى تادر رأيمالي.
 -١٥ان النمو الممارد للقيضم اتدتماعي للعمل رو العامل الرمضيي في عملضت النمو الرأيمالي
التي تتسق صورن نمو اتقتصاد اليلعي وتحول الى اقتصاد رأيمالي.
 -١٦بتحول اتقتصاد اليلعي الى اقتصاد رأيمالي تتكون اليوق الداسلضت فعندما ضصبح اتيا
في المدتمع رو اتنتا اليؤلعي فؤي أرقؤى اشؤكال فؤي شؤكل المالؤ رؤو اتنتؤا الرأيؤمالي فؤ ن
المنتدات تصبح يلعا اي قضم اي تعمال قات قضم مبادلت وضكون المالوب رو تحوضل ا الى نقود فؤي
اليوق.
 -١٧وركقا ف ن را المال يرعان مؤا ضسلؤ لنحيؤ يؤوقا داسلضؤت .رؤق اليؤوق ثمؤرن مؤن ثمؤار
اتنتا اليلعي ورؤي تعتبؤر مقضايؤا ابضعضؤا لمؤدى نمؤو اتنتؤا بؤل ان الععقؤت متبادلؤت بؤضن ناؤاق
اتنتا اليلعي وبضن اليوق فكلما اتيعت اليوق كلما كحلت مدات اويع لتاوضر القوى المنتدت.
 -١٨ان يؤؤضادن اتنتؤؤا اليؤؤلعي تعنؤؤي تصؤؤحضت اتيؤؤواق المحتتؤؤت المؤؤضقت لحيؤؤاب اليؤؤوق الموحؤؤدن
الوايعت التي تكون ايايا بدوررا لتاوضر أكبر لحنون اتنتا وتنظضمات .
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أوراق في التنمية االقتصادية
ان نمو اليوق الداسلضت ت ضتم بحمل يلع اتيت عا بقدر ما ضتم بحمل ويامل اعنتا .
 -١٩ان اليوق الداسلضت تعبضر عن الوحدن بؤضن العؤرض والالؤب وكمؤا ضتوقؤف نمؤو اليؤوق علؤى
العرض المتزاضد من اتنتا اليلعي ضتوقف اضما على نمو الالب على اليلع.
 -٢٠لقد كانت اليوق الساردضت ري نقات البدء فؤي تاؤوضر اتنتؤا اليؤلعي فؤي المرحلؤت اتولؤى
من الرأيمالضت حضث كان التصدضر رو محرا النمو وقامت المدريت التدارضؤت علؤى ايؤا زضؤادن
الصادرات عن الواردات.
(*) الدكتور فااد مريي ()1990-1925
لضيا الحقوق من دامعت اتيكندرضت عام ١٩٤٥
دكتورا الدولت في اتقتصاد اليضايي من دامعت بارض عام ١٩٥٩
أيتاق مياعد اتقتصاد اليضايي بدامعت اعيكندرضت حتى عام ١٩٥٩
رمض شركت مصر لتدارن اليضارات  -قاا عام حتى عام ١٩٧١
رمض البنا الصناعي عام ١٩٧١
عمو مدل إدارن البنا المركزي المصري حتى عام ١٩٧٢
وزضر التموضن والتدارن الداسلضت ١٩٧٣-١٩٧٢
عمو مدل األمت ١٩٧١-١٩٦٩
تدور كتابات حول العدضدن حول النقود والبنوا والععقات اتقتصادضت الدولضت والتنمضت اتقتصادضت والتساضا
المالي وتساضا التدارن الساردضت .نشر العدضد من المقاتت والكتب ومن ا :مدسل إلى اتشتراكضت ،النقود
والبنوا ،الرأيمالضت تددد نحي ا (ورو آسر كتاب ل نشر ينت .)1990
(**) سبضر اقتصادي ياب في ةرفت تدارن بغداد
حقوق النشر مححوظت لشبكت اتقتصادضضن العراقضضن .ضيمح ب عادن النشر بشرا اعشارن إلى المصدر 21 .اضلول /
يبتمبر 2018
http://iraqieconomists.net/ar/
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