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   Stages of Growthمراحل النمو  .3

 Walt Whitmanو املؤرخ االقتصادي األمريكي راحل النمو هالنظري الطويل ملالتقليد  مدافعني عندعاة كثر أ

Rostow.1 يدعي Rostow طوات سلسلة من اخلحلة التخلف إىل مرحلة التنمية عرب حتقيق االنتقال من مر إمكانية
تقديم نظرية عاملية بديلة ٌتفرس ل Rostow سعى Karl Marxومثل تي جيب عىل مجيع البلدان ختطيها، أو املراحل ال

  "مراحل النمو االقتصادي: البيان غري الشيوعي"يف مقدمة كتابه  رب عنهعالتاريخ كام 
ساس كل املجتمعات عىل أ تصنيفمن املمكن تعميم امتداد التاريخ احلديث...هذا الكتاب يقدم وسيلة تأريخ اقتصادي ل "      

رحلة اإلقالع، م املستدام،لالنطالق نحو النمو : املجتمع التقليدي، الرشوط املسبقة اخلمس بعدها االقتصادي ضمن واحدة من الفئات
املشاهد  جمرد وسيلة لتعميم بعض وهي ليست ذه املراحل ليست بالرضورة وصفيةهالكبري...  وعرص االستهالك الدفع نحو النضج

نظرية ٌتفرس  يف العمومودي ُتشكل يف هناية املطاف نظرية للنمو االقتصا إهنا... عملية التنمية للمجتمعات احلديثةالواقعية حول تسلسل 
 .)Rostow 1961:3( "التاريخ احلديث ككل

أن مجيع األمم متر بخمس مراحل: املجتمع التقليدي، الرشوط املسبقة لإلقالع، مرحلة  Rostowيعتقد                
د مرت بالفعل أن البلدان املتقدمة حاليا ق Rostowويرى ري، اإلقالع، الدفع نحو النضج وعرص االستهالك الكب

املتخلفة حاليا مازالت سواء يف املجتمع التقليدي أو مرحلة  وأن البلداناملستدام النمو  اإلقالع نحوعىل مرحلة 
 Rostowنى بدورها نحو نمو ذايت مستدام. اتباع جمموعة من قواعد التنمية لإلقالع ب وينبغي عليهاالرشوط املسبقة 

القتصاديني وعلامء واستخدم إطارا علميا يعرفه جيدا معظم ا Marxكام فعل حتليله النظري عىل تاريخ بريطانيا 
يس فقط ألهنا ل ،راسخة جدا يف الديناميكية التارخييةكانت كثريين ألهنا بدت حجته منطقية ومعقولة لاالجتامع: 

ا يف االقتصاد، بل ألن تعميامت ال حرص هلانية التي كانت منذ فرتة طويلة أساس مناسبة متاما لتفسري التجربة الربيط
 توافقياالقتصادي للمناطق األقل تقدما، وبالتايل  العديد من االقتصاديني مل يكونوا جاهزين بعد لفهم التاريخ

 ما يعتقدون أنه صحيح األقلبشكل عام مع ما يعرفه العديد من االقتصاديني أو عىل  Rostowالنموذج الذي قدمه 
 . )2.1(أنظر الشكل 
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 .Rostowمراحل النمو لـ . 2.1شكل ال

ملرحلة األوىل من التطور التارخيي يف حتديده ا: Traditional Society املرحلة األوىل. املجتمع التقليدي
املجتمع التقليدي بمجتمع أوروبا يف العصور  Rostowشبه غامضا إىل حد ما.  Rostowواالقتصادي، كان 

لقد حدث 2جمتمع ما قبل الثورة العلمية. : أٌي Newton Isaacجد قبل جمتمع وٌ  الوسطى وعىل نطاق واسع أٌي 
عملية اإلنتاج عىل  ضمناملعرفة العلمية  كن مل تكن هناك آلية منهجية أدت إلدخاللآلخر تقدم علمي من وقت 

ولوجيا كن، التالنيوتنيةمزيج عوامل اإلنتاج) تعمل عىل أساس العلوم ما قبل نتاج (كانت دوال اإل مستمر:أساس 
سقف حد أدنى لإلنتاجية واالقتصاديات هذه الدوال  تضعاجتاه العامل املادي، وو واملواقف الروحيةالبدائية 

هبيكل اجتامعي  التقليدي ويتميز املجتمع. )النشاط املهمني يف املجتمع التقليدي( املحدودة عىل املستوى الزراعي
مهيمنا  ون دوراويلعباألرايض عىل السلطة السياسية  يطر فيه مالكسيٌ  جمال للتنقل االجتامعي)ال ٌيوجد (هرمي جامد 

طر عىل مواقف الذي سي "القدرية طويلة اآلجل"نظم القيم من  ، وتم اشتقاقواالقتصاديةيف حتديد القوة السياسية 
              التقليدي. وثقافة املجتمع

بعد وصفه املوجز للمجتمع  :Preconditions for Take offاملسبقة لإلقالع املرحلة الثانية. الرشوط 
ن: يتاحتدث عمليتان أساس املسبقة لإلقالع. يف هذه املرحلةلمرحلة الثانية وهي الرشوط ل Rostow، انتقل التقليدي

ع الالحقة.  مرحلة اإلقال بداية التدمري الشامل ملعامل املجتمع التقليدي، ومجع القوى املجتمعية تدفعها لألمام يف

                                                 
وقادرا العامل اخلارجي كان خاضعا لبعض القوانني املعروفة "أن األفراد  اعتقد Newton، وبعد تفاضل والتكامل وقانون اجلاذبيةحساب ال Newtonصاغ  - 2

   ).Rostow 1961: 4( "منهجي عىل التالعب املنتج بشكل



 رمجتتظهرت هذه الرشوط املسبقة يف أوروبا الغربية أواخر القرن السابع عرش وبداية القرن الثامن عرش حيث 
 سابحمزيد من اآلالت عىل اعة والصناعة (عىل سبيل املثال رؤى العلوم احلديثة إىل وظائف إنتاج جديدة يف الزر

عها املواتية (موق وبفضل جغرافيتهاناميكية عن طريق التوسع الدويل. يئة أصبحت ديالعمل اليدوي أو احليواين) يف ب
ه املناسبة وهيكل سيايس موات، كانت بريطانيا أول بلد ٌحيقق هذ قبالة ساحل أوروبا الغربية) وإمكانياهتا التجارية

حاكاة أو ملاخارجيا عرب التطفل أو  لظروف ذاتيا (داخل املجتمع) بلالرشوط املسبقة. يف أماكن أخرى، مل تنشأ هذه ا
دمري تزت هذه التأثريات اخلارجية عىل بدء أو ترسيع حفل من قبل املجتمعات األكثر تقدما (التعرض لالحتال
دامة تلك صناعية مست وتأسيس بنيةاملجتمعية الرضورية إلحداث اإلقالع  وتشمل القوى .)املجتمع التقليدي

لسوق ا (والبنية التحتية) لتوسيع زيادة االستثامر يف وسائل النقل) 1( كل منية التغيريات اجلذرية غري الصناع
توسيع الواردات بام يف ذلك  )3(ثورة يف الزراعة إلطعام سكان املناطق احلرضية املتزايد،  )2(، وختصص اإلنتاج

تتطلب  التوسع النموذجي يف قطاع التعليم والصحة. )4(عن طريق تصدير املوارد الطبيعية، و رأس املال املمولة 
جديدة من رجال  أشكالظهور االستثامر)  إىل جانب زيادة تكوين رأس املال برفع حجم(أيضا هذه التغيريات 

 يتم إثارةبالتنمية االقتصادية، واألعامل واملديرين يف القطاعني العام واخلاص، ظهور البنوك ونخب سياسية مهتمة 
 ضد اهليمنة األجنبية أو الرغبة يف مستوى معيشة أعىل والتي ستضع "التفاعلية القومية"هتامم عرب ردة فعل هذا اال

 املناطق األقل تقدما عىل مسار جديد دافع للتحديث. 
: وهي مرحلة التوسع احلاسم حتدث عىل مدار عرشين إىل ثالثني عاما وُمتثل Take off اإلقالعملرحلة الثالثة. ا
يتم أخريا التغلب عىل احلواجز وعوامل  . خالل هذه املرحلة،"حتول كبرية يف حياة املجتمعات احلديثةنقطة "

النمو أمرا  حُيصبلذا االنسداد تعرتض النمو املطرد بينام ٌهتيمن القوى جتعل التقدم واسع النطاق عىل املجتمع، 
يا، انشاء رة الصناعية أواخر القرن الثامن عرش يف بريطانطبيعيا. إن اإلقالع حدث مثري يف التاريخ تزامن مع بداية الثو

 1848الصناعية يف الواليات املتحدة قبل احلرب األهلية، الفرتة التي أعقبت ثورة  وتطوير البنيةالسكك احلديدية 
ية النمو الرسيع لقطارات السكك احلديد، 1868يف اليابان عام  Meijiإصالحات  تلتالسنوات التي  أملانيا،يف 

، وفرتات بعد 1917يف ربع قرن قبل الثورة الروسية عام  واهلندسة الثقيلة واحلديد والصلب وصناعات الفحم
البد من استيفاء ثالث رشوط  Rostow). وفق 1949) والنرص الشيوعي يف الصني (1947استقالل اهلند (

تطوير  )2( باملئة من الدخل الوطني. 10ثر من باملئة أو أقل إىل أك 5زيادة معدل االستثامر املنتج من  )1(لإلقالع: 
 جتاهانمو القطاع الصناعي الرائد  ددمتو قطاع صناعي كبري أو قطاعات صناعية فرعية حتقق معدالت نمو مرتفعة

ىل سبيل املثال، عيستفيدون من إنتاجه الكبري: مشرتين عون لتلبية الطلب املتزايد وإىل موردي املدخالت يتوس
صناعة البغال يف و برسعة بسبب استخدام جهاز الغزل واإلطار املائي املنسوجات القطنية يف بريطانيا توسعت صناعة



ثريات صناعات النسيج وصادراهتا تأ ب املتزايد عىل املالبس القطنية، وكان لتطويرالطلإىل جانب املنسوجات 
أملانيا،  . يف الواليات املتحدة،سائل النقلوو رشة واسعة النطاق عىل طلب الفحم واحلديد واآلالتمبارشة وغري مبا

ديد صناعات الفحم، احل حتفيز الطلب عىلاحلديدية عرب توسيع األسواق  فرنسا، كندا وروسيا مكنت السكك
 يستغل الدوافع للتوسع برسعة ظهور إطار سيايس واجتامعي ومؤسسايت )3(التي غذت عملية اإلقالع. واهلندسة 

ظام ٌحمسن لفرض وتأسيس نرباح يف القطاعات رسيعة التوسع ألابقاء اتعبئة رأس املال عرب احلديث، ما يعني ضمنيا 
ستثامر الرضائب عىل فئات الدخل املرتفع خاصة يف الزراعة؛ تطوير البنوك وأسواق رأس املال وبشكل عام اال

ة ألعامل املستعدين للمخاطرغياب مبادرة الدولة جيب أن ٌتدعم الثقافة فئة جديدة من رجال ا ظليف األجنبي. و 
 واالبتكار. 

تبع ت واملستقل ذاتياالنمو املنتظم املتوقع  وهي فرتة: Drive to Maturity املرحلة الرابعة. الدفع نحو النضج
 اقتصاد(فرتة زمنية طويلة، حيث تنترش التكنولوجيا احلديثة يف مجيع أنحاء االقتصاد  وحتدث عىلمرحلة اإلقالع 

الدخل الوطني يف االقتصاد بحيث  باملئة من 20-10الناحية التكنولوجية). يتم إعادة استثامر  من ومتطورمتنوع 
حالة تكون  – "ناضجا"عاما تقريبا من اإلقالع ُيصبح املجتمع  60هناك زيادة كبرية يف دخل الفرد، وبعد  كونت

آلية أو  سواء كان ذلك أدوات ويراه رضورياع إلنتاج أي يشء حيتاجه املجتم والتقنية كافيةفيها املهارات الريادية 
 .مواد كيميائية أو معدات كهربائية

: وهي املرحلة النهائية حيث High Mass Consumption Age املرحلة اخلامسة. عرص االستهالك الكبري
عىل تنوعة (املوة واسعالُتصبح القطاعات الصناعية الرائدة متخصصة يف إنتاج السلع االستهالكية املعمرة واخلدمات 

فع الدخل ه املرحلة، يرتزيادة بناء قدرات اإلنتاج. يف هذسيارات) مع اهتامم ضئيل نسبيا بحاجة سبيل املثال ال
ألساسية ااالستهالك عند مستويات تتجاوز بكثري االحتياجات ستوى يسمح لعدد كبري من األفراد احلقيقي مل

 ن(منها الرعاية االجتامعية) والتمتع بالفنولك، السعي إىل األمن ار املستهنفسه اآلن ملتعة خي وٌيكرس املجتمع
بارشة م رشينات القرن املايض وبشكل أكثر اكتامالذه املرحلة يف عكانت الواليات املتحدة أول من وصل هلوالرتفيه. 

الحتاد كان ا 1960بعد احلرب، وبعد ذلك دخلت أوروبا واليابان هذه املرحلة خالل اخلمسينات، وحتى عام 
 "ون بذلكإذا سمح قادته الشيوعي"دخول سوق االستهالك الكبري للجامهري يتمتع بالقدرة التقنية ل السوفيايت

)Rostow 1960 :12( . من وجهة نظرRostow قد ختتار جمتمعات أخرى اجتاه دولة الرفاهية أو أن ُتصبح قوة ،
 عسكرية أو سياسية دولية. 

جلميع املجتمعات التي تتحرك من التقليدي إىل احلديث، من  "ةعاملي"هذه املراحل  Rostow يعترب                   
جتمع عىل امل الرئيسية التي تدفعالتنمية الرضورية  تاسرتاتيجياإحدى إىل التقدم.  ومن التخلفاخللف إىل األمام 



يع النمو لترس كافستثامرات ا(املحلية واخلارجية) هبدف خلق حجم  تعبئة املدخرات طول املسار التارخيي هي
إىل جانب التطور التكنولوجي يف سياق الظروف االجتامعية، الثقافية والسياسية املناسبة للتحديث. االقتصادي 

مواقف  تستأسمكانة رائدة يف الفكر التنموي التقليدي خالل الستينات عندما  Rostowاحتلت نظرية املراحل لـ 
اديات ري من اقتصلكث "األساس التارخيي"ثالث: عىل سبيل املثال، شكلت هذه األفكار ليربالية جديدة جتاه العامل ال

عىل إصدارات من مراحل النمو يف خطابات ألقاها الرئيس األمريكي  التنمية التي نوقشت سابقا، وٌيمكن العثور
John F. Kennedy  وهذا ليس مفاجئا ألنRostow ألمن القومي عمل أنذاك كنائب مساعده اخلاص لشؤون ا

كان له دور فعال يف ارشاك الواليات املتحدة يف حرب فيتنام). من جانب آخر، كانت اآلثار السياسية لنظرية (
 وجيب أن ،املراحل واضحة: كان عىل املجتمعات التقليدية الراغبة يف التطور أن تنسخ مثال الغرب املثبت بالفعل

سواقا أكثر حرية أ من املجتمعات احلديثة املتقدمة وأن تتبنى االبتكار تشجع املجتمعات املتخلفة والتقليدية انتشار
  كطريقة للتكامل االقتصادي وأن ترحب باملساعدات األمريكية ويف جمال االستثامر والرشاكة.

                


