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نظرية النمى غري املتىازن هلريمشان وامكانية تطبيقها لتحقيق 
 يف العراقالتنمية االقتصادية 

 مميحة جبار عبد الكعبي .م.د
 واالقتصادجامعة القادسية / كمية اإلدارة 

maliha.abdul@qu.edu.iq 
 :المستخمص

 البمادان بياا تمر التي المواقف تعكس. االقتصادية لمتنمية طبيعي طريق ىو المتوازن غير النمو
 مان ، االساتممار ىااا ممال إجارا  بمجارد. ... وتطورىاا الساابقة االساتممارية قراراتياا زمنياة نقطة أي في

تعاد نظرياة النماو لااا  .التعويضاية االساتممارا  مان المزياد يتطما  مماا ، جدياد خمال يظير أن المحتمل
غير المتوازن من النظريا  الميمة والتطبيقية والتي يمكن االساتااد  منياا والبحان مان خ لياا المكانياة 

 .االقتصادي المعوترجع اساس ىاه النظرية الى تحقيق التنمية االقتصادية في العراق, 

  (.التنمية االقتصادية ،نظرية النمو غير المتوازن لييرشمانالكمما  الماتاحية: )ال

Hirschman's unbalanced growth theory and the possibility of 

its application to achieve economic development in Iraq 

dr. Maliha Jabbar Abdul Kaabi 

Iraq/ Al-Qadisiyah University/ College of Administration and 

Economics 
Abstract: 

Unbalanced growth is a natural path of economic development. The situations 

that countries experience at any point in time reflect their past investment 

decisions and development. ... Once such an investment is made, a new flaw 

is likely to emerge, requiring more compensatory investments. Therefore, the 

theory of unbalanced growth is one of the important and applied theories that 

can be used and researched for the possibility of achieving economic 

development in Iraq, and the basis of this theory is due to the brilliant 

economist. 

Keywords: (Hirchmann's unbalanced growth theory, economic development). 

mailto:maliha.abdul@qu.edu.iq
mailto:maliha.abdul@qu.edu.iq


 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 304 

  :المقدمة

سااااااع  دول ماااااان المواضاااااايع الميمااااااة والتااااااي االقتصااااااادية يعااااااد موضااااااوع التنميااااااة 
العااااااالم لتحقيقيااااااا سااااااوا  كاناااااا  الاااااادول المتقدمااااااة فااااااي بدايااااااة تقاااااادميا او لماااااادول الناميااااااة 
التاااااااااي تساااااااااعى جاىاااااااااد  لتحقيقياااااااااا بر اياااااااااة دولياااااااااة وأممياااااااااة مختمااااااااااة, وتطباااااااااق باااااااااالك 
النظرياااااا  االقتصاااااادية وفاااااق المااااادارس الاكرياااااة المتنو اااااة باااااين االنظماااااة االقتصاااااادية, 

ياااااا  االقتصاااااادية واىمياااااا كونياااااا مااااان وتعاااااد نظرياااااة البااااار  ىيرشااااامان مااااان أناااااس النظر 
النظريااااا  قابمااااة لمتطبيااااق الااااى حااااد مااااا وتتساااام بالمرونااااة العاليااااة فااااي التطبيااااق العممااااي 
ليااااا , ولعميااااا تتحقااااق فااااي  صاااارنا الحااااالي  مااااى الاااادول الناميااااة ومنيااااا العااااراق , كااااون 
العاااااراق مااااان الااااادول النامياااااة والااااااي يساااااعى الاااااى تحقياااااق التنمياااااة االقتصاااااادية فاااااي ظااااال 

اتو ومعاناتااااااو ماااااان االخاااااات ل االقتصااااااادي غياااااار المرغااااااو  وفااااااق نظريااااااة تركااااااز صااااااادر 
ىيرشااااامان, لااااااا فقاااااد اقترحااااا  الباحماااااة ان ىااااااه النظرياااااة مناسااااابة لمتطبياااااق لمعاااااراق مااااان 
خااااا ل االساااااتااد  منياااااا ومااااان فرضاااااياتو االساساااااية التاااااي انطمقااااا  بياااااا لمتطبياااااق, ومااااان 

لمبحااااان مااااا ن مباحااااان , جاااااا  اأجااااال الوصاااااول الاااااى اىاااااداف البحااااان فقاااااد قسااااام  ماااااى 
, اإلطااااااااار الاكااااااااري لنظريااااااااة النمااااااااو غياااااااار المتااااااااوازن لييرشاااااااامانليوضاااااااا  األول منااااااااو 

و صاااااااااياغة وافتراضااااااااااا   نظريااااااااااة  المنطمقاااااااااا  الاكريااااااااااة لمنظريااااااااااةومايحتوياااااااااو ماااااااااان 
 أىميااااااة الماااااانظم الكاااااااو  واالسااااااتممارا  االبتكاريااااااة فااااااي نجااااااا  النظريااااااة.ىيرشاااااامان و 

القتصااااادية فااااي الاااادول الناميااااة تحقيااااق التنميااااة افقااااد تناااااول كيايااااة  المبحاااان الماااااني امااااا
طبيعاااااااة االخااااااات ال  التاااااااي تحااااااادن فاااااااي الااااااادول  , متضااااااامناً وفاااااااق نظرياااااااة ىيرشااااااامان

دور  و المشااااااااااارو ا  الجما ياااااااااااة ودورىاااااااااااا فاااااااااااي التنمياااااااااااة االقتصاااااااااااادية. , والنامياااااااااااة
الحكوماااااة فااااااي النشاااااااط االقتصااااااادي لتحقيااااااق التنمياااااة االقتصااااااادية فااااااي الاااااادول الناميااااااة 
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المتضااااامن ألىااااام ماااااا توصااااال المبحااااان المالااااان لنصااااال الاااااى  وفاااااق نظرياااااة ىيرشااااامان .
 . االستنتاجا  والتوصيا اليو البحن من 

 مشكمة البحث
يمكن صياغة مشكمة البحن في السؤال اآلتي: ىل يمكن تطبيق نظرية النمو  

غير المتوازن لييرشمان في العراق كنمواج مزدوج نظريًا و مميًا لغرض تحقيق التنمية 
 االقتصادية فيو.

 حثفرضية الب
ياترض البحن ان نظرية النمو غير المتوازن لييرشمان ىي من أنس  النظريا  
القابمة لمتطبيق العممي في العراق ويمكن من خ ليا ان تتحقق التنمية االقتصادية في 

 العراق.
 هدف البحث

ييدف البحن الى تحقيق التنمية االقتصادية في العراق من خ ل اتباع الوسائل 
 النظرية والتطبيقية لمماكرين االقتصاديين.والتجار  
 

 أهمية البحث 
تأتي أىمية البحن من أىمية الموضوع الاي تتناولو, اا ان تحقيق التنمية 

االقتصادية من االىداف االستراتيجية بعيد  المدى والتي يسعى العراق جاىدًا لتحقيقيا 
 في ظل تدىور اسعار الناط في كل مر  وبشكل مااجئ.
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 المبحث  األول
 اإلطار الفكري لنظرية النمو غير المتوازن لهيرشمان

 المطمب األول : المنطمقات الفكرية لمنظرية 
ان المنطماااق الاكاااري لنظرياااة النماااو غيااار المتاااوازن ىاااي ا تمادىاااا  ماااى ان  مبااادأ 

نياا نظريااة االتعااون باين االفاراد المساتممرين والحكوماة التاي تاوفر ليام مايحتااجون ,  ااا 
التقوم  مى خطة اقتصادية مركزية تضعيا الدولة بل تقوم  مى دافع الرب  الاردي الاي 

تجاىاااا  االساااتممارية التاااي يمجاااأ اليياااا المنظماااون الاردياااون ويرسااامون يعتبااار كمؤشااار ل 
 قماة بساب  والاكطرياق التنمياة االقتصاادية لمدولاة مان خا ل التعااون باين الطارفين, 

 لمادول األفضال ىاو األسامو  ىااا اتبااع أن ويارون ،1يا المتاحاة لادي المالياة الماوارد
  مى الجيود تركيز تتطمَّ  كعممية التنمية مواجية واقعية واألكمر األنس  منو  .النامية

 التاي الخ قاة توازناا  الا  مان لسمسامة   مصادًرا تكاون ألن القابمة االقتصادية القطا ا 
 أن التنمياة لعممياة ماا أرياد إاا اقتصاادية توازناا    إلاى تتحاول ال حتاى مراقبتياا ينبغاي
  مااى unbalanced growth لييرشاامان المتااوازن غياار النمااو نظريااة تعتماادو  .تسااتمر
 التاسااع القاارن منااا االقتصااادي تطورىااا فااي الغربيااة الاادول بااو ماار  الاااي التاااريخي الواقاع
 اإلسااتممارا  طريااق  اان ماااي ظ اقتصاااديا نمااوا الاادول ىاااه حققاا  فقااد. اآلن حتااى  شاار

 بااادورىا وىااااه ، السااامع بعااض  ماااى الطمااا  لمجابياااة توجااو كانااا  التاااي المختمااااة الارديااة
 الاااااي األماااار  مومااااا، القااااومي االقتصاااااد فااااي التااااوازن و اااادم اإلخاااات ال  بعااااض خمقاااا 

 ماااان أخاااارى أنوا ااااا يقتضااااي الاااااي المسااااتوفي غياااار الطماااا  ماااان أخاااارى أنوا ااااا اقتضااااى
 مختماااة أخاارى مراكااز فااي أخاارى اخاات ال  تظياار الااك و نااد التااوازن إلقاارار اسااتممارا 

 ..وىكاا الدائر  وتدور
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 في األموال لبعض ارىاباستمم ىاه النمو  ممية في الغربية الحكوما  تدخم  ولقد
 أماا  ، الخاادما  ماان الااك غياار و المحركااة القااوى محطااا  وأنشااا  المواصاا   تحسااين

 مختمااف فااي ارا االسااتمم وزياااد   مومااا الارديااة االقتصااادية الحركااة وتنشاايط تسااييل فااي
 مركزيااة لخطااة يخضااع لاام الحكااومي االقتصااادي النشاااط فاا ن ومااع الااك الصاانا ة أوجااو

 ىاااا ماان الغاارض كااان باال متااوازن بشااكل ارا االسااتمم ىاااه توزيااع  مااى تعماال موضااو ة
 وبالاعال.  االقتصاادية مياماو ليباشر الاردي المستممر أمام الطريق افسا  مجرد النشاط
 الساامطا  بكافااة تمتااع الاااي الااارديوالمسااتممر  الماانظم اكتاااف  مااى اً قاادم التنميااة سااار 

 فاااي الاااارد ناااات  فااازاد ،حکومتاااو بتاااوفير احتياجاتاااو كافاااة جانااا  مااان ماااؤازرا والصااا حيا 
 الحتميااة النتيجااة وكاناا  القوميااة دخوليااا فااي مضااطردا ارتاا ااا لمااب د تحقااق و المتوسااط

مرسمومة, وقد كان   ىادفة خطة وجود دون حدن ىاا كل ,المعيشة مستوى ارتااع ىي
ىااااه السياساااة مااان قبااال الحكوماااة باتاحاااة الحرياااة ل فاااراد المساااتممرين ورا  تحقياااق النماااو 

,  2االقتصاااادي فاااي الااادول الغربياااة واساااتطا ا  مااان خااا ل الاااك تحقياااق ماتصااابوا الياااو
لسياسة واصبح  سياسة جاابة وحق ان تتبع من قبل الدول االخرى وقد  بر  ن تمك ا

بااين المسااتممرين والحكومااة ماان خاا ل االقتصااادي االمريكااي المعااروف ىيرشاامان والاااي 
 سنبينو في الموضوع اآلتي .

 نظرية هيرشمان  وافتراضات صياغةالمطمب الثاني : 

 افتراضات نظرية هيرشمان  –أواًل 
 التاااريا االقتصااادي المعاصاار فااي البااارز  الشخصاايا  أحااد ىيرشاامان ألباار  ُيعااد

 ياةنظر فاي  الاكاري منيجاو بتاارد ويتمياز ، وغيارىم األوروبياين لممياجرين التنمية منظريل
 روفسااوبال فااي كتابااو المعااروف  اان التنميااة,  ان نظريااة شاارىاالتااي ن المتااوازن غياار والنماا
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 االقتصااد إن اسااس تقاوم  ماى ، 1958 سنو Hirschman 3مانرشىي البر  األمريكي
 فرصااا خمااقت باادورىا التااى الكبياار  سااتممارا اال عضبلاا رضيتعاا الناميااة الاادول فااى القااومي

وىاي . جديد في االستممار نمو لى تقوية تيار ا كبال فتؤدي االخرى ل ستممارا  د جدي
 ىااه أنصاار أىام ومان .االقتصااد فاى التاوازن و ادم االخات ال  خماق ماى  تعمال باالك

الارنسايين فرانساو بيارو  االقتصااديين مان كال   ماع نجاد ىيرشامان إلاى باإلضاافة النظرياة
 القطا اا  لتنمياة قادم جيارارد رؤًياة بينماا اإلقميمية، لمتنمية رؤًية بيرو وجيرارد حين قدم

 :تطبيق نظريتو يكون وفق االفتراضا  اآلتية ويرى ىيرشمان  .اليامة الصنا ية
 االقتصااد الحيوياة فاي خماق  ال تعمال أن جا ي االقتصاادية التنمياة م برا إن  - أواًل 

 . بو االخت ال  إزالة إلى تودى أن دون النامي التنافسى
 اسااةيس مااةمي فاا ن األمااام إلااى قاادما ساايري أن ىالقااوم االقتصاااد ى ماا كااانااا   -ثانيااًا 

 الااى كاابوسال إن.  التاوازن و ادم االقتصاادى القماق  ماى المحافظة النمو ىي
 غاىبني الااي بعيناو ىاو باالتوازن يناادون الاين التقميديون االقتصاديون بال قمقي

تحقيق  ممياة التنمياة االقتصاادية  فى دمسا  خير أنو  مى حنن إليو رنظن أن
 لمدولة النامية.

ضااارور  ان  تاااوفر الدولااة البيئاااة والمنااااث المناسااا  ل ساااتممار الااااردي الخاااا   –ثالثاااًا 
الاي يحقق وفرورا  خارجية التي تات  مجاال  استممارية اخرى كان  ناقصة 

يمتااا  الييااا أحااد ماان قباال وىااو مااا اطمااق  ميااو لاظااة االسااتممارا  المقويااة ولاام 
وىاااي االساااتممارا  التاااي توضااا  كياااف يحااادن االخااات ل فاااي احاااد الصااانا ا  
فيؤدي الى مزيد من االستممار ال اد  التوازن مم يضير اخات ل  خخار يتطما  

 مزيدًا من االستممارا  وىكاا..
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 هيرشمان . المثال التطبيقي لنظرية  -ثانيًا 
ساانعيد صااياغتو دون االخاا ل بااالمحتوى أورد ىيرشاامان ممااااًل  اان تطبيااق نظريتااو 

ي مي وىااي ان زياااد  الطماا   مااى شاارا  المنتجااا  الغاائيااة المحميااة الصاانع ساايؤداالصاا
, واقامة صنا ا  غاائية جديد, مماا يخماق نقصاًا فاي الى توسع تمك الصنا ا  القائمة

 ما  فارغاة لمتعبئاة نتيجاة خ ل ضرور  تاوفير , من المصانعفير المواد األولية لياه تو 
, وبااالك سااييرع المنظمااون فااي انتاجيااالزياااد  الطماا   مااى تمااك المااواد األوليااة الداخمااة 

جديااد  فااي اقامااة تمااك الصاانا ا  أمااوال اسااتممار رؤوس  العماا  ماان خاا ل لتااوفير تمااك
ممياة حتاى يظيار اخاات ل ان تبادأ ىاااه الع , وماا4المتخصصاة فاي انتااج العماا  الاارغاة 

اخر وىو الانق  فاي المنتجاا  الزرا ياة  الداخماة فاي تماك الصانا ا  الغاائياة  فييارع  
االساتممار  زيااد  المسااحة المزرو اة ويتحقاق الاجاو  مان خا ل المزار ون الى  سد ىاه

, مام تظيار فجاو  اخارى الزرا ي لممنتجا  التي تعد مواد اولية لتمك الصنا ا  الغاائية
 خت ل خخر وىو الحاجة الى ايدي  اممة ومتخصصين في الزرا ة وىكاا..وا

ويظير من الممال ا  ه ان  ممية التنمية االقتصادية بااتيا تحتوي  مى  مميا  
صغير   تعتمد كل منيا  مى االخرى في تكامل وانسجام , فكل  ممية استممارية تسيل 

الااى مزيااد ماان الطماا   مااى الساامع   مميااة اسااتممارية جديااد  وكاال سمساامة منتجااة تااؤدي
االخرى  ىكاا.. تسير  ممية التنمية االقتصادية معتمد   مى مبدأ التكامال االقتصاادي 

 المعروف. 

 المنظم الكفوء واالستثمارات االبتكارية في نجاح النظرية. أهمية –المطمب الثالث 
 أخااارى جاااو  باااالك ياااات  قاااد الاجاااوا  أحاااد يماااأ وىاااو الكاااف  المااانظمتبااارز أىمياااة 

 الوفااورا  فاا ن الاجااوه ىاااه مماا   إلااى الماانظم  يااد مااا فاا اا. الخارجيااة الوفااورا  لظيااور
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 ورد  التااي وكمماة فجاو   اساتبدلنا فا اا.  وىكااا أخاارى و فجا تاات  قاد الاك  ان الناجماة
 اااو الك الماانظم إن:  يمااى كمااا الجممااة فساانجد ،(متااوازن غياار) بعبااار  السااابقة الاقاار  فااي
. وىكاا الخارجية لموفورا  نتيجة التوازن  دم  مى يعمل قد التوازن إحدان يحاول وىو
 طرياق فاي يسير أنو طالما أخرى إلى جية من القومي االقتصاد يتأرج  الطريقة وبياه
 .5النمو

 ، االبتكارياة,  الطبيعاة اا  االساتممارا  أن ىناا باال تباار الجادير  النقطة أن كما
فيج   . األخير  المراحل في بحتو روتينية ستصب  االقتصادية التنمية مراحل أولى في

 مااى المسااتممر ان يسااعى بشااكل مسااتمر فااي تجديااد وابتكااار مااا يسااتممر فيااو وان ياادخل 
كما  ميو ان يرا ي البيئة والمناث والمنطقة الجغرافية التي  ميو التعدي   والتحسينا  

سااابيل المماااال أن إنشاااا  مصااانع  يساااتممر بياااا اموالاااو, ولتوضاااي  ىااااا الااارأي نااااكر  ماااى
ألقا م الباااركر فااي الكونجااو ماام  ىااو اساتممار ابتکااارال وال شااك ألن الااب د الزالاا  بعااد 
فااي أولااى مراحاال النمااو وال تصاانع ىاااه الساامعة أو غيرىااا . ولكاان إقامااة مصاانع أو أكماار 

روتيناي ألق م الباركر في الوالياا  المتحاد  االمريكياة لان يكاون ابتکاار خوانماا اساتممار 
 . فشل المشروع من االساساألربا  ااا ما  أدنىبح  لن يحقق إال 

 المبحث الثاني
 تحقيق التنمية االقتصادية في الدول النامية وفق نظرية هيرشمان

 نظرة هيرشمان مفهوم التنمية االقتصادية وفق  –المطمب األول 
, فالنمو شيئان مختماانة االقتصادية فيما بداية يج  التاريق بين النمو والتنمي

, اي ائع وخدما  خ ل مد  زمنية معينة بار   ن زياد  مستوى النات  الحقيقي من بض
والتي اما التنمية االقتصادية ميمة وممموسة في الجوان  االخرى,  ىو حصول تغيرا 
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فقد بدأ الحدين  نيا كت  بيا وسعى لتحقيقيا ىيرشمان في نظريتو المعروفة, يقصدىا و 
الحر  العالمية المانية بعد ان ساد  ظروف الاقر واالمية بداية وبشكل اساسي منا 

والبطالة واالمراض في العديد من تمك الدول , ما امار اىتماميا والمؤسسا  الدولية 
ة وقد , والك بدوافع انسانية واحيانًا دوافع سياسي6التابعة ل مم المتحد  وغير التابعة ليا 

تركز االىتمام في البحن  ن الطرق الكايمة بالخروج من حالة البؤس ورفع مستوى 
ونتيجة لما سبق فأن التي تحرر  حديمًا من االستعمار,  المعيشة لسكان تمك الدول

التنمية االقتصادية تعني اضافة الى النمو في النات  القومي حصول تغيرا  ميمة 
ة واالجتما ية والسياسية والمقافية وفي التشريعا  وواسعة في المجاال  االقتصادي

الى ان النمو يتحقق في مجتمع جر   , وىاا يشير7ي تحكم ىاه المجاال  واالنظمة الت
فيو ممل ىاه التغيرا  في فترا  سابقة كما ىو الحال في الدول المتقدمة حاليًا وىاا ما 

ا  واسعة ولموسة في الجوان  يوؤدي الى نمو النات  القومي دون ان يرافق الك تغير 
المختماة في حين ان اجرا  ممل تمك التغيرا  يعتبر امرا ضروريا جدا في حال التنمية 
لتحقيق ارتااع معدل النات  القومي وبالشكل الاي ياوق معدل نمو السكان وتحقيق 
ارتااع في معدل الدخل الاردي بصور  مقبولة تسم  بتقميل درجة التخمف واالمية 

, وبالنظر المشاكل االقتصادية واالجتما ية بطالة والاقر وصوال لمقضا   مى جميعوال
لسعة التغيرا  المطمو  اجرا ىا في البمدان المختماة بصور   امة اضافة الى تنوع 

, فأن ىاا يجعل من دور الدولة 8وتعدد ىاه التغيرا  بحين تشمل جميع نواحي الحيا  
ر في القيام بممل ىاه التغيرا  ضمن اطار  مميا من اساسًا من خ ل نشاطيا المباش
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اجل احدان التنمية االقتصادية , والك المت كيا االمكانا  والقدر  التي تمكنيا من 
اجرا  الك , مقابل  جز القطاع  الخا  واالسمو  الحر في تحقيق التنمية 

ا في القيام بياا الدور االقتصادية , نظرا لعدم امت كيا االمكانا  والقدرا  التي تسا دى
من ناحية والن طبيعة نشاطيا محكوم اساسَا بالمصمحة الااتية وتحقيق الرب  دون 

 .االىتمام بناس القدر بتحقيق حالة التطور االقتصادي ككل

 طبيعة االختالالت التي تحدث في الدول النامية  -المطمب الثاني  

بدأ  تعتمد  مى انتاج سمعة واحد   كمير من الدول رغم افتقارىا لمموارد الطبيعية
او تقديم خدمة واحد  معتمد  في الك  مى مواد أولية من دول اخرى او جز  منو من 
الداخل فتقوم بصنا تيا وتصديرىا فض   ن  دم ضمان تدفق تمك المواد االولية 
وتغير اسعارىا وبالتالي يكون اقتصادىا ىشًا ايضًا ويتعرض لممتغيرا  الدولية 

ضغوطا  السياسية وغيرىا وبأ تقادىا تسعى من خ ل الك الى تحقيق ا مى معدل وال
اقر من النات  القومي االجمالي بأ تقادىا ان تحقيق الك اليدف سوف يحل مشك   ال

اال انيا تدىور المعيشة لشريحة واسعة من المجتمع , و دم  دالة التوزيع لمموارد و 
الدول النامية  مى قطاع رئيسي  تمك ا تمادب نيويةخت ال  الييكمية والبتوسع من اال

واحد من ناحية االنتاج والتصدير والتشغيل و دم البحن قطا ا  اقتصادية أخرى 
امبت  التجار  انيا اد  الى نتائ   كسية تممم  بمزيد من وقد  لتمويل موازناتيا ,

ا  الديمقراطية , التااو  في توزيع الدخل وتدىور مستوى المعيشة الغم  السكان وغي
, 9فبمجرد زياد  النات  القومي االجمالي بمارده ال معنى ليا بالنسبة الى قضية التنمية

وقد بدأ  الكمير من الدول النامية بتطوير صنا اتيا التحويمية رغم ا تمادىا جان  
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كبير من القوى العاممة بيا  مى العمل الزرا ي وقد أخا  صنا ا  ىاه الدول مكانيا 
االقتصاد القومي كما بدأ  صنا اتيا في منافسة صنا ا  الدول االخرى في في 

السوق المحمية بسب  الحماية الكمركية والمسا دا  الحكومية فض   ن انيا التخرج 
 ن اطار المنتجا  التحويمية التي التتطم  رأس المال الكبير والتيم الدول المتقدمة 

لموارد لنامية سوا  امتمك  او لم تمتمك ابأي شكل من االشكال , فبقي  الدول ا
, معتمد   مى الزرا ة والر ي والقميل من الصنا ا  التحويمة الطبيعية ممل الناط الخام

الضرورية ليا كصنا ة النسي  والزيو  النباتية واالسمن  وبعض المواد الغاائية من 
, ولالك بقي  10الخارجنتاج الزرا ي لمتصدير الى تعميبيا وتحويميا فض   ن تييأ  اال

وىي تطم  ألن تمحق  من انتاج زرا ي ور وي وتعدينيصنا اتيا تعتمد  مى مايتوفر 
كما ان ماتقدم اكره اليرقى الى نظرية ىيرشمان في برك  الدول المتقدمة ومازال الك 

احدان التنمية االقتصادية كونيا تاتقر الى التعاون بين القطاع الخا  المممل 
  11وبين الحكومة التي توفر تمك البيئة المناسبة ليم الحدان التنميةلممستممرين 

 المشروعات الجماعية ودورها في التنمية االقتصادية. -المطمب الثاني 
 جما ياااة  اماااة بمشااارو ا  القياااام تنطمااا  ةيتصااااداالق التنمياااة أن ىيرشااامان يااارى

 وىاااىحكومياااة  أم فااارد  نااا  مشااارو ا اساااوا  ك ىر خااااال المشااارو ا  ياااةبق امنيااا تساااتاد
 فااي اااةمختم ارا إسااتمم نوالتااي تتضاام ال جما يااة,مااو ا رؤوس تسااتخدم التااى المشارو ا 

 والطاااااارق الحديااااااد السااااااكك ومحطااااااا  وتوساااااايعيا المااااااوانئ كانشااااااا ) ماااااام ً  النقاااااال مرفااااااق
يااااه الم ومرافاااقالكيرباااا   حطاااا م ممااال)  العاماااة المنشااا   بعاااض أقاماااة أو( مطاااارا لوا
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 والقنااااااااطر. 12دالسااااااادو  ناااااااا كب العاماااااااة كبااااااارىال االقتصاااااااادية المنشااااااا  أو  وغيرىاااااااا ..(
 ماااان بسمساااامة القيااااام تتطماااا  االقتصااااادية التنميااااة أنلاااااا  . والصاااارف الاااارى ومشاااارو ا 
 مجااال  فاي الدخل تدفق زياد  إلى والمؤدية النافعة االقتصادية اآلمار اا  المشرو ا 

نشاا  والزرا ة المحركة والقوى والنقل والصحة والتعمم العامة كاإلدار  .شت   والصنا ة وا 
 ماادخرأ  شااكل  مااى . أكاناا  سااوا  المحاادود  اإلقتصااادية المااوارد أن إال إلااا. .  الماادن
 اإلختياار إلاى األحياان بعاض تضاطرنا فاي ، اراإلساتمم  ماى قادرتيا أو ار ساتممل معد 
 تساااااوى طريااااق  ااان إيجااااابي بااادور السااااوق القيااااام يساااتطيع وىنااااا ,المشااارو ا  ىاااااه بااان

 الدراساة في بو المعترف فمن الك القيمة الحدية ومع   ند المشرو ا  مخمف إنتاجيا 
 سلاي التاي لممشارو ا  األماوال مان کبيار  نسابة تخصاي  اصر  وجو عالم اإلقتصادية
 العاماة الخادما  مشرو ا  بعض و الصحة شرو ا مك الحال في سوقية لناتجيا قيمة

 بعاااض إظياااار . إلاااى تميااال التخماااف اقتصااااديا  أن الاااك إلاااى أضاااف - الاااك إلاااى وماااا
 الحاال  ىاه ممل وفي .اإلجتما ية والناقا  الخاصة الناقا  بين ظمةتالمن اإلخت فا 

الماوارد وقاد اد  ىااه اال تباارا   توزياع ساو  إلى يؤدى السوق  مى اداإل تم مجرد ف ن
باالضااافة الااى االحتياجااا  العمميااة لمخططااي التنميااةالى دراسااة ماصاامة  اان االسااتممار 
وضااامان اختياااار الارصاااة االساااتممارية المناسااابة التاااي تحقاااق االرباااا  لممساااتممر الخاااا  

ماان , فمااو تاام اختيااار العديااد وبااناس الوقاا  تساايم فااي تحقيااق التنميااة االقتصااادية لمدولااة 
المشاريع كالتعميم والنقل وغيرىا فأن نظرية النمو غير المتوزان تستطيع  قد مقارنة باين 
المشاريع والك من خ ل القو  التي سيتمتع بيا احد المشرو ين والتي  سوف تادفع الاى 
التقدم في الماني, اال انيا تكون غير اا  فائد  مالم يتحقق التقدم فاي الشاوع األول وىاو 

كمااا ان ىناااك مشاااريع سااتظير لمماائ الاجااو  بااين مااا موجااود فعااً  وبااين مااا ىااو التعماايم, 
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الااااي ساااتنظم الدولاااة حقاااوق تماااك المشااااريع وتضااامن تحقياااق االىاااداف وحماياااة ضاااروري 
  حقوق االفراد جميعًا.

فاي  دور الحكومة في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمياة االقتصاادية –المطمب الرابع 
 .ظرية هيرشمان الدول النامية وفق ن

 حجاام بظاااىر  بعااد الحاار  العالميااة المانيااةالتااي قباال و  الساانوا  خاا ل متزايااد اىتمااامباارز 
 ،ي لاادييا الييكماا والتصااحي  اإلصاا   وسياسااا . االقتصااادي النشاااطفااي  الحكومااة دور

واالنتقاااال الحقيقاااي الاااى نظاااام الرقاباااة  الااادور، ىااااا تقميااال أساساااي بشاااكل اساااتيدف  والتاااي
فقاد كاان  الحكومية والتعاون من أجل نجا  االستممارا  التي يقاوم بياا القطااع الخاا ,

 الخاادما   اال لمطماا  المتزايااد النمااو كبياار  بدرجااة يعكااس الحكومااة دور زياااد  إنالتوجااو 
 طاقااة فااي العااام القطاااع تنااامي تااأمير ىااو ياازال وال كااان الرئيسااي القمااق ومصاادر. العامااة
حادى. 13ل قتصاد الكمية النمو  االقتصاادي النماو د ام ىاي العاام اإلناااق وظاائف أىام وا 
 ال ف ناو ولااا. الماوارد لقا د  األممل االستغ ل وحاز االنتاج امكانيا  تطوير خ ل من

بنتاااائ  التنمياااة  التمتاااع أوجاااو مااان وجياااا يممااال أناااو  ااال العاااام اإلناااااق فاااي التاكيااار يمكااان
 مااان باااد ال أناااو إال ،االقتصاااادية المت تياااة مااان  ااادم التاااوازن باااين القطا اااا  االقتصاااادية

. الموارد في المتزايد الش  ظل في صعوبة أكمر با  أخرى أوجو  ن الدفاع بأن اإلقرار
 البشااارية، الماااوارد فاااي اساااتمماراً  تباااريع مااام ، الصاااحية، والخااادما  التعمااايم ى مااا واإلناااااق
 أكمار االقتصاادي األدا  ليكون ضروريا يعتبر األساسية اليياكل  ل اإلنااق ف ن وكالك
 الاي تقوم باو الحكوماة العام اإلنااق زياد  ف ن المجاال ، ىاه نطاق خارج ولكن. كاا  
 الحاوافز تخاايض إمكانياة وكاالك ،التنمياة االقتصاادية بعممية اإلخ ل إمكانية من ستزيد
الخااا  , اا ال بااد ماان ان تقااوم الحكومااة بعمميااة التنظاايم ل سااتممار  واالسااتممار لمعماال
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الخا  ور ايتو وتوفير المناث المناس  لو من أجل ان تتحقاق التنمياة االقتصاادية وفقاًا 
لمااا اراده ىيرشاامان فااي نظريتااو ولاايس كمااا تتبعااو حكومااا  الاادول الناميااة فااي انتياجيااا 

فسااا  المجااال لمقطاااع الخااا  بالمساااىمة فااي التاادخمي فااي االقتصاااد الكمااي لمبمااد ودون ا
 ممياااة التنمياااة مماااا خماااق اقتصاااادًا موجياااًا ومشاااوىًا غيااار قاااادر  ماااى النياااوض وتحقياااق 

 . 14التنمية االقتصادية التي تعد من الضروريا  لياه الدول

 لمبحث الثالث ا
 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات  –أواًل 
توصااااااام  الباحماااااااة مماتقااااااادم فاااااااي البحااااااان لمجمو اااااااة مااااااان االساااااااتنتاجا  يمكااااااان 

 : بما يأتي أىميا ايجاز

يمكن تطبيق نظرية ىيرشمان في تحقيق التنمية االقتصادية في العراق  .1
 والك من خ ل التعاون بين الحكومة والمستممرين.

قابماااة وال ان نظريااة النمااو غياار المتااوازن لييرشااامان ماان النظريااا  الميمااة .2
 لمتطبيق في الدول النامية وىي من النظريا  المرنة والمنطقية 

ان ىيرشامان اكااد مان خاا ل نظريتااو  ماى احاادان االخات ل المقصااود فااي  .3
القطا اااا  االقتصاااادية مااان أجااال تحاياااز  ممياااة التنمياااة االقتصاااادية فاااي 

 الدول النامية .
دي حار  ىيرشاامان  مااى ضاامان  اادم تادخل الدولااة فااي النشاااط االقتصااا .4

وا طااا  الحريااة الااى المسااتممر فااي تحقيااق اىدافااو بمااا ينسااجم مااع اىااداف 
 الحكومة في تحقيق الصحة والتعميم وتوفير الخدما  االخرى ل فراد.
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أىتمااا  نظرياااة ىيرشااامان فاااي المجاااال التنظيماااي لممشااااريع واكاااد  ماااى ان  .5
 التنظيم ىو  نصر ميم من أجل نجا  اي مشروع في المستقبل

والمعرفاي وضارور  تطاويره  مان  مى الجان  االبتكاارياكد  نظرية ىيرش .6
واىميتاو فاي خماق ال تاوازن باين المشااريع مان أجال  واالستااده مناو, وباين

 تحقيق التنمية االقتصادية
 منطمقاة مان ةيتصااداالق التنمياةال يمانع ىيرشمان وفاق نظريتاو ان تكاون  .7

ساااوا   ىر خااااال المشااارو ا  ياااةبق امنيااا تساااتاد جما ياااة  اماااة مشااارو ا 
 رؤوس تساتخدم التاى المشارو ا  وىاىحكومياة  أم فارد  كان  مشرو ا 

ال جما ياااة, مااان أجااال تحقياااق ال تاااوازن األولاااي فاااي االقتصااااد نظااارًا ماااو ا
 لضعف االمكانا  المالية ل فراد المستممرين.

إن باااارام  التنميااااة االقتصااااادية يجاااا  أن تعماااال  اااال خمااااق الحيويااااة فااااي  .8
 أن تودى إلى إزالة االخت ال  بو . االقتصاد التنافسى النامي دون

 التوصيات  –ثانيًا 

مااااااان خااااااا ل ماتقااااااادم مااااااان اساااااااتنتاجا  فقاااااااد توصااااااام  الباحماااااااة الاااااااى مجمو اااااااة 
تياااااادف الاااااى تحقيااااااق التنميااااااة االقتصاااااادي فااااااي العااااااراق وفاااااق ىاااااااه النظريااااااة توصااااايا  

 يمكن ايجازىا باالتي : و 

اتباع سياسة اقتصادية وفق نظرية النمو غير المتوازن وتوجو نحو  .1
القطا ا  االقتصادية االخرى والتي تمول في المرحمة االولى من واردا  
الناط حتى وصوليا لمرحمة االنط ق وا تمادىا  مى ناسيا وتكون برأس 

 مال حكومي او رقابة حكومية لغرض تحقيق االىداف 
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بن  التنظيمي واستخدام التقنيا  الحديمة في جيمع ضرور  االىتمام بالجا .2
 النشطة التجارية فضً   ن االىتمام باالبتكارا  الجديد  وتنميتيا.

وضع القوانين التجارية وفق المواصاا  والمعايير العالمية  ضرور   .3
واتباع سياسا  واجرا ا  محاز  ومشجعة لمتصدير ولبنا    قا  شراكة 

ماة من اجل تحايز االستممار وبالتالي تحقيق التنمية مختمع دول العالم ال
 االقتصادية في العراق.

زياد  و ي االفراد بأىمية التنويع في االنتاج والتصدير وتنمية مياراتيم  .4
ضمن مجال  مميم القطا ي وحس  توجو الدولة ضمن دورا  تدريبية 

 مى  تخصصية تعرفيم بأىم االسواق العالمية واىم المتجا  المطموبة
 مستوى العالم وافضل االسواق التي يمكن بيع المنتجا  بيا .

تقديم الد م الحكومي المباشر وغير المباشر ومنيا اتباع السياسا   .5
, التعرياة الكمركية ة لكل حالة ممل اتباع نظام الحص التجارية المأم

الاردية لغرض تشجيع , تغيير سعر الصرف لصال  المشاريع الوطنية 
  ار الخا .االستمم

توفير أحدن المعموما  لمتجار العراقيين المنتجين لسمع وطنية ممل   .6
معموما   ن المناقصا  الدولية وابرز المشترين الدوليين في االسواق 

 تجارتيموكالك الحال لو كان  وتزويدىم بالتقارير الوافية والمناسبة 
 .موجية لمداخل 

التجارية المجاال   من  المنتجين العراقيين تسيي   في كافة .7
ومنحيم التسيي   المصرفية وغيرىا مما يشجعيم  مى  واالستممارية

 بكل سيولة .  اقامة المشاريع واالنتاج


