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ــد  ــأ د  ــا يتعل ــية المقترب ــة االدتصــادية  الرئيس ــاة التنمي ــاريق االدتصــادس بقي ــا الت ف
ــل   ــدط ال.وي ــا الم ــر و عل ــدين المااــيين  ا د  ــدط العق ــا م ــ ل العل ــن   ــال م مج

 Great‘تع يــــ  ف منــــا لمســــئلة الم مــــة  ــــول توديــــ   اال ــــت   الكبيــــر  
Divergence’  ــور ــين دمـ ــن بـ ــة  مـ ــتويا  المعيمـ ــا مسـ ــنيع علـ ــل التصـ دو عوادـ

ــ      د ــرط   ــع كل ــت  وم ــا ي ا م ــ  ــا  الب ــكا المجــال الب   ــا   ــة ف ــا  داــايا جو ري ن
ــكل   ــا بمـ ــت  معالجت ـ ــا دو يـ ــا    تجا ل ـ ــر كـ ــا  يـ ــات  الم لـ ــت دا  النـ ــة السـ   نتيجـ

ــالا الم   ــد  اإلجم ــعرع ــل الس  price-adjusted Gross Domestic ]ال اب [ل  س
Product   ــور والمقــايية المما لــة دو القــوا المــرائية  لل صــول علــا دردــا واألج

علــا ســبيل الم ــال  مــا  ــا التاييــرا  فــا االدتصــاد التــا يجــل  النــات  االدتصــادس  

ــا  ــل  ادتصــادية   تنميةة اعتبار  ــة األج ــتويا  المعيمــة .ويل ــس ر ســرديا  مس ــ  تت كي
 ــكا األســئلة كا  د ميــة دصــوط  باالفترااــا  التــا تقــو  علي ــا د.ــر القيــاة لــدينا  



 
 

ي    ت سياسا أوراق  
 بات القومية الحسا ف 

 
 

 

 
ي ماسيكورا  5ن م 2 صفحة سوء قياس التقدم: النمو االقتصادي ونقاده  ستيفن ج 

 

ماســـيكورا  كتــالألس مــ م م ـــت  بقيــاة دو ف ـــ  التنميــة .ويلـــة المــدط  ويقـــد  
 رؤط مفيدا عن ا 

ــال العــر  ي ــام   للمعاراــة والصــرا  وال ــ    ــوكت ا م ــ  ــات  تاري  ــو  الن ل مف 
ــالا   ــوما اإلجمـ ــاراداي    وGNPالقـ ــوك ] paradigmبـ ــرا دن  [نمـ ــو  دس فكـ النمـ

ــل دن ت   ــا  يجـ ــ  المجتمعـ ــوما عظـ ــد ل القـ ــ     الـ ــع ماسـ ــا  كوراييتبـ ــار الم نـ المسـ
ا فــا ت.ــوير وديــاة النــات   ا  اســم  والفكــرس لعــدد مــن ال بــرال الــكين لعبــوا دور 

ــالا  ــا اإلجمـ ــات  الم لـ ــالا والنـ ــوما اإلجمـ ــابا    GDP القـ ــا  ال سـ ــال نظـ وإنمـ

ــدس  ــكا المســعا  ــار منتق ــع كب ــا جنــل م ا إل ــ  ــة  جنب ــة   القومي ــال فــا ن اي ي ظ ــر الكت
ــكل  ــا بم ــا  دن القصــة ال تنت  ــكين ت.ل  الم. ــاد ال ــ  النق ــبة ألولئ ــد بالنس ــا جي ــوا إل ع

ــر جــكرس فــا كيفيــة ديــاة المجتمعــا  للــد ل القــوما وتفود ــا فــا األوســا.  تايي
ومــع كلــ      علــا دس  ــالاألكاديميــة والسياســة   يــا ســاد النــات  الم لــا اإلجمــالا 

ــور  ــا منظ ــة ف ــ  ال الي ــع ال ج ــ  لوا ــر م  ــار   دم ــوير دفك ــة ت. ــة كيفي ــ ن معرف ف
  ا اد النات  الم لا اإلجمالا تاري

ــاما  اــ ي ــة وفصــل  ت ــال ســتة فصــول ومقدم ــة  الكت ــد المقدم ــأ و تم  ــ  تال.ري رس
ت.ــوير  يبــدد   فــا المااــا وفــا الودــ  ال ااــردوجه التمــابه بــين نقــاد ديــاة النمــو  

ــ   ــع ســؤال  اســ : كي ــل م ــكس يتعام ــا الفصــل األول  ال ــال ف المنادمــة الرئيســية للكت
ــر السياســ  ــل  دوائ ــة مــع  ا توص ــتويا  المعيم ــ. مس ــا رب ــع األكــاديما إل والمجتم

-1901]   ســـايمون كـــو نتة قـــد  دبـــل دن ي    النــات  القـــوما اإلجمـــالا بمـــكل اــيأ 

1985] Simon Kuznets  ــوما ــد ل القـ ــن الـ ــرا عـ ــيو  تقريـ ــة المـ ــا مجلـ إلـ

ــا عــ  ــا إ.ــ   1934ا  األمريكــا ف ــة إل ــا  العامل ــة ال.بق   دد  الم ــاو  بمــسن  ال

ــر المتعلقــة بالــد ل  مــن  ــول الجوانــل الم تلفــة   ي ــادرا  لجمــع المعلومــا    مب
علــا ســبيل الم ــال  دجــر  منظمــة العمــل الدوليــة دراســا  استقصــائية    يــاا النــاة 
الاــكال والمــسوط  وجمعــ   علــاالعمــال  صــول ة لقيــا فــا عــدد مــن الــدولاجتماعية  

ــا  ــة وم ــدال  الجريم ــار ومع ــاال  االنت  ــن   ــا  ع ــة بيان ــل اإل صــائية الو.ني المكات
ــ    ــا كل ــة إ صــالا   إل ــرل العالميــة ال اني ــاد الكبيــر وال  ــ   عــ   الكس ومــع كل

الـــد ل القـــوما كسولويـــة لوااـــعا السياســـا   الـــكين اســـت دمو ا إلدارا مي انيـــا  
 وتعبئة ددر كبير من الموارد الدتصاد ال رل  tight budgetمتقمفة 
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يـــة بنـــال إ صـــالا  الـــد ل القـــوما واعتماد ـــا للسياســـة االدتصـــادية عمللـــ  يكـــن 
ــا  ــانا وال ال ــر فــا الفصــلين ال  ــن   سلســة  كمــا يظ  ــا  م ــا  واألربعيني فــا ال   يني

ــام    ا ك ــ  ــا مقياس ــا تعن ــا دن  ــوما عل ــد ل الق ــرال  ــدود ال القــرن المااــا   ــدد ال ب
ــا  ــدان ف ــ  ادتصــاد البل ــه لف  ــا فائدت ــككين ف ــانوا متم ــالا ك ــا. االدتصــادس  وبالت للنم

ــا ييواــم ماســ   مرا ــل م تلفــة مــن التنميــة  كورا  ــكا مــن  ــ ل تســلي. الاــول عل
ــن ــية دي ــل فيل ــة  ا  و ــ Phyllis Deane [2012-1918] عم  ةادتصــاد بري.انيــ عالم

ــا    فــ ل   ك   ــا األربعيني ــتعمرا  ف ــادية للمس ــدرا االدتص ــاة الق ــا   بقي ــا ف ــا عمل  داد 
 امبيــا إلــا انتقــاد ال ســابا  القوميــة ك .ــار مقــارن وااــم للنمــا. االدتصــادس  

ــ    ــا لـ ــك تيـ ــابا  س ـ ــكا ال سـ ــسجور  ـ ــر المـ ــاا  يـ ــل اإلنـ ــبان دن عمـ ــا ال سـ فـ
unwaged ــا  اإلو ــا لنت ــا ف ــا  المن ل ــن اإلنت ا م ــ  ا م م ــ ل  ــا ج ــكاتا كان ــال ال  كتف

إلــا كلــ   جــادل عــدد مــن النقــاد بــسن الســعا لت قيــأ النمــو لــه آ ــار  باإلاافة   امبيا   
جانبيــة ســلبية علــا البيئــة ال.بيعيــة والمجتمــع  بمــا فــا كلــ   يــادا الفقــر وعــد  

ــاواا  ــاج    المس ــا   ــو كم ــدود النم ــؤ ر   ــر الم الــكس  Limits to Growthالتقري

ــا   ــا ع ــا ف ــتة للتكنولوجي ــد ماساتموس ــرا مع  ــود ا 1972نم ــسن القي ــتؤدس ب ــة س لبيئي

ــكان و ــا الس ــا  ف ــا ان ف ــا إل ــتويا  ف ــة  مس ــر.  المعيم ــ  المف ــ ن التركي ــكل  ف ول
ــه تكــالي   ــا اإلجمــالا كــان ماــل   ألن النمــو االدتصــادس ل علــا تعظــي  النــات  الم ل

وبالم ــل  جــادل آ ــرون بــسن الســعا ورال  بيئيــة لــ  يــت   ســاب ا بمــكل صــ يم  
ــ  ــة والكفــالا ددط إلــا مجتمــع ب ــد  رو ــانا يركــ  العق ني   بمــكل كبيــر علــا    

 الن عة االست  كية الجماعية 

يصـــ  الفصـــ ن الرابـــع وال ـــامة األ مـــة التـــا عـــانا من ـــا نمـــوك  النمـــو فـــا 
دصـــبم اعتمــاد البلـــدان لقــد  الســبعينيا  والب ــا عـــن البــدائل التــا دعقبـــ  كلــ   

ــ  والــنف.   ــود األ فــورس  م ــل الف  ــناعية علــا الود ــادن األ ــرط  م ــل الص والمع
ــا  ــاة   ي ــة الن ــرال وعام ــد لل ب ــكل مت اي ا بم ــ  والرصــام  وااــ   الن ــاة وال ن

دســـعار  وعانـــ  االدتصـــادا  مـــن د مـــة 1950ارتفـــع اســـت    ال.ادـــة بعـــد عـــا  

ــة  ــا ال.اد ــنف.  ف ــدما ارتفعــ  دســعار ال ــرين   الســبعينيا  عن ــ ن بالنســبة للك ي ــو ف النم
ــة ســيؤدس الردســمالا  ــر   فــا الن اي إلــا االاــ.رال االجتمــاعا والصــرا   علــا ال

ــع  ــا  الجمي ــا  دنالجنــول دول ردط الم قفــون فــا و  مــن عــد  اتف ــات  الم ل تعظــي  الن
ــو الصــفرس  ــة النم ــدا سياس ــالا عاراــوا دجن ــال  وبالت ــأ الر  ــيلة لت قي ــالا وس اإلجم
ــع  ــكال القمـ ــن دمـ ــد ا مـ ــك   جديـ ــبع  مـ ــا الـ ــا اعتبر ـ ــة  والتـ ــدان الناميـ ــا البلـ فـ

ــالا اإل ــد   مبريـ ــ  لقـ ــرا  وفـ ــوير المؤمـ ــبة لت.ـ ــية  صـ ــا  دراـ ــكا المنادمـ ر   ـ
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 نــا  مقياســان   م ــل النــات  الم لــا اإلجمــالا  االجتماعيــة التــا يمكــن دن ت ــل  
مــؤ ران فــا  ــكا الصــدد  ولــ  ينج ــا فــا الن ايــة  و مــا مؤمــر جــودا ال يــاا الماديــة 

ــورية  ــد م ــورية ديفي ــاة ال Morris David Morrisلم ــادية ومقي ــة االدتص رفا ي

 William D. Nordhaus and ويليـــا  دس نورد ــــاوة وجـــيمة تــــوبينل
James Tobin  

إ يــال نقامــا  ي تــت  الفصــل الســادة النقــاي الرئيســا فــا الكتــال مــن  ــ ل تا.يــة 
دع.ــا االعتمــاد علــا ودــد    ــ ل العقــود األ يــرا مــن القــرن العمــرين نموك  النمــو  

ــا  الســو  إلعــادا  ــ    آلي ــد ا مــن ال ــا الســبعينيا  م ي تنمــي. االدتصــادا  الراكــدا ف
ــل  ــاعا .وي ــتقرار ادتصــادس واجتم ــا اس ــيؤدس إل ــوما س ــد ل الق ــي  ال ــرا دن تعظ لفك

ومــع كلــ   وب ــ    يمنــة نمــوك  النمــو فــا األربعينيــا  وال مســينيا  مــن   األجــل 
ــر مــ  ــا جم ــور دوســع بك ي ــاد إل ــادرا  النق ن كس القــرن المااــا  وصــل   جــ  ومب

د ــد األم لــة علــا كلــ   ــو مؤمــر التنميــة البمــرية المعــرو  الــكس تبنتــه األمــ      دبل 
علــا الــر   مــن    1990المت ــدا إل ــرال النقــاي العــا   ــول التنميــة الدوليــة فــا عــا  

لبيئــة وعمــل اإلنــاا لــ  ي ــل فــا ل الكمــا ديــ دن  ــكا اإلجــرال و يــرا مــن تــدابير الت د
ــات  الم ــل الن ــا  م  ــة الم. ــار ن اي ــر األفك ــكل كبي ــع بم ــه وس ــالا  إال دن ــا اإلجم  ل

 ل التنمية وكيفية الن و  ب ا مك   ول ما ي  

 لكنــه فــا الاالــل  يعتمــد علــا الوصــ   ــو دنــه  علــا الكتــالالرئيســا  اعترااا  إن  
 ــول النــات  الم لــا اإلجمــالا التــا كانــ  دائــرا يتفــو  فــا تقــدي  دصــول المعاراــة 
ــر   ــ  ظ  ــو  وكي ــوك  النم ــ  ونم ــايية  وتاي ــا ي  والمق ــ  المف ــة بع ــا الن اي ر   وف

ــ  تجا ل ــا   ــن المفيــد والم يــر ل  تمــا  دن يمــرح ماســ  ت كورا يومــع كلــ   كــان م
بعــ  فــ ن لتسكيــد  وبا بالتفصــيل ســبل تجا ــل م ــل  ــكا األفكــار فــا ن ايــة الم.ــا   

ــالد ــا تاــ   دســا  الكت ــ   لكنن فصــل افتقــد  وجــود تلمي ــا   ــول ســبل  ــدوا كل
ــع   دو ــا م ــة مقارنت  ــة وكيفي ــيرا  الم تلف ــة للتفس ــة من جي ــد  مراجع ــة  يق ددســا  م تلف

ــبع   ــ     بعاــ ا ال ــا كل ــا  وباإلاــافة إل ــد بســي.   ن ــكا نق ــن دن   ــر   م ــا ال عل
التــا كــان مــن الممكــن تجنب ــا ب  الــة القــار  إلــا  دســا بعــ  التكــرار فــا بعــ  األ

 فصول د رط 

ا كمــل بمــكل عــا    ــكا كتــال م يــر ل  تمــا  ي  ــول دصــول وت.ــور النــات   اســابق  كتابــ 
ــان كويــلاالم لــا اإلجمــالا  بقلــ  د ــر   باإلاــافة إلــا Diane Coyle ي الكتــال األك 
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ا  ــ  ــلا تمام ــة بالجوان ــ و الفني ــالا  دن كي ــا اإلجم ــات  الم ل ــاة الن ــال دي ــل يس جوان
ــديي ــاس وديـ ــار  فلوربـ ــ  مـ ــوا.نين  بقلـ ــاا المـ ــن  يـ ــة مـ ــي  رم مـ  Marc ب نمـ

Fleurbaey and Didier Blanchet     ــا ــة األولـ ــول ال   ـ ــد دن الفصـ دعتقـ

ــ   ــد ل القــوما وكي ــدا لل ــدرية لرســ  األصــول المعق كا  ديمــة  اصــة أل ــرا  الت
ــارل االدتصــاديون   ــوا   ــن دن يكون ــد م ــ  دبع ــة مو  ــوير مجموع ــة بت. ــة م تم تجانس

ــة ــدا معين ــ  األدجن ــور  بع ــا ي م ــا الت ــدولا عتبر  ــع ال ــة المجتم ــكا كا  ديم ــر   دك 
ــاواا   ــد  المس ــتدامة دو ع ــين دو االس ــين الجنس ــاواا ب ــل المس ــا   م  ــون  األي ــا يك وربم

 ــكا د ــد الــدروة الرئيســية التــا يمكــن است  صــ ا منــه:  نــا  تقليــد .ويــل ل بــرال 
ــاريق ــن ت ــتعل  م ــا ال ــد ويمكنن ــر م اي ــو  ي ــسن النم ــرال يجــادلون ب لصــيا ة   ــؤالل ال ب

ــدا ــا ب ــة ف ــتويا  المعيم ــاة مس ا لقي ــ  ــر إدناع ــا  إن   وال ااــر  المااــائل دك  االتف
ــاة للتقــد   ا بعيــد المنــال وربمــا مســت ي   دعــد  ي  علــا تعريــ  دو مقي   ولكــن إجــرال مــر 

منادمــا  عامــة  ــول دوجــه القصــور فــا د.ــر القيــاة لــدينا ســيقربنا مــن مــال يمــبه 
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