
اّن عملية التنمية االقتصادية الكورية هي لغز كبير، قبل ان تكون معجزة. حيث اختارت 
لها  دعا  التي  والمنهجيات  الصيغ  عن  بدالً  االقتصادية  التنمية  لتحقيق   الفريد  مسارها  كوريا 
علماء غربيون، وتم تبنيها من قبل  المنظمات الدولية. وبالتالي  فان النموذج  الكوري للتنمية 
االقتصادية الخاص بها والمثير لالعجاب اليمكن ان يصنف ضمن النماذج التقليدية المعروفة. 
وهذا اليتفق كليا او يتناسب مع التصنيف الذي وضعه العلماء الغربيون حول التنمية االقتصادية 

الكورية بوصفها نموذج التصنيع المتاخر.

إن العديد من الدول النامية ترغب اليوم في تعلم المزيد عن النموذج الفريد للتنمية الكورية 
، وعلى اية حال قد بذلت كوريا جهودها نحو التشارك في تبادل خبراتها مع العالم وباسلوب فعال 
وكفوء . وبينما التزال مواصلة تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية يعد واجباً مهما، فان سعي 
الخطوة  .   ولذا فأن  الكثير  لها  الدولي يعني  المجتمع  للمعرفة في  بلداً مشاركاً  كوريا الن تعد 
االولى تبدأ بعد ان تصبح كوريا ُمعِلماً جيدا ألولئك الذين يتوقون للتعلم ومحاكاة الخبرة الكورية 

في التنمية االقتصادية .

وبالتالي كيف يمكن لكوريا ان تلعب هذا الدور ؟ هذا الكتاب سيناقش مسار كوريا الفريد 
ونموذجها في التنمية االقتصادية ، وبرنامج العمل  الذي تبنته الكمال مسؤولياتها. 
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 م  ر  االك   اقرأ وربك  .ق ل  من ع   ن  ااالنس   ق  ل  خ   . ق  ل  الذي خ   سم ربك  أب أ  ر  ق   ا))  
 (4-1\)القلم  -((   م  ل  ع   َ   مال   ان  االنس   م  ل  م ع  ل  ق  ابل   لم  الذي ع  

 
ٔانسالو عهٙ سٛدَا انحثٛة انًصطفٗ يحًد )صهٗ اهلل عهّٛ ٔانصالج ،انحًد هلل زب انعانًٍٛ، 

 ٔعهٗ انّ ٔصحثّ ٔسهى(
 ،انفاضم ٔاند٘ ايٙ انحَُٕح، ٔ، انكسًٚحٔانحُاٌ، ٔاندتٙ  ْد٘ جٓد٘ انًتٕاضع انٗ شًعتٙ انحة  ا  

  اتٙ انغانٙ انعصٚص
  ،زحًًٓا كًا زتٛاَٙ صغٛسا  أ زب  

حًد، زعاْى اهلل ٔتازك تٓى ٔفٛٓى أٚح ٔصٓٛة ٔأعائشح ٔ  تُائٙأعًس٘ شٔجتٙ انحثٛثح ، ٔ ٔانٗ زفٛقح   
ٓى يُٙ كم انتقدٚس فه يعسٔفأاسدٖ انٙ ٔدزسُٙ  ُْٙد٘ ْرِ انثًسج انٗ جًٛع يٍ عهًأ  ٔنٓى، ٔ

 ،عثاض صانح اانًحتسو ستاذ٘  ٔعًٙ انعصٚص يٓد٘ أخص تانركس أٔانعسفاٌ ٔااليتُاٌ ٔاالحتساو، ٔ
 َسانّ تعانٗ انقثٕل ٔانتٕفٛق،ى اَجاشَا نجًٛع يٍ شجعُا ٔساَدَا ٔدع يٕصٕل  ٔانشكس ٔاالْداء 

 د.حسٍٛ عهٙ دأد       

 

 

 

 

 

 

اُهدي جهدي المتواضع الى شمعتي الحِب والحنان، والدتي الكريمة، امي الحنونة، و والدي الفاضل، ابي الغالي 

العزيز 

رِب أرحمهما كما ربياني صغيراً، 

 والى رفيقةِ عمري زوجتي الحبيبة ، وأبنائي  عائشة وأية وصهيب وأحمد، رعاهم اهلل وبارك بهم وفيهم ولهم، 

وأُهدي هذه الثمرة الى جميع من علمني ودرسني واسدى   الي معروفا فلهم مني كل التقدير والعرفان واالمتنان 

واالحترام، وأخص بالذكر أستاذي  وعمي العزيز مهدي عباس صالح االمحترم ، والشكر واالهداء موصوٌل لجميع 

من شجعنا وساندنا ودعم انجازنا نساله تعالى القبول والتوفيق،

                                              د.حسين علي داود

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك.. وال تطيب اللحظات إال بذكرك.. وال 

 تطيب اآلخرة إال بعفوك.. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

اهلل جل جالله

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة.. ونصح األمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين ..

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه و اله وسلم 

الى الشخص الذي عانى المشاق وكافح من اجل ايصالي الى هذه المرحلة والدي العزيز، الي من ال اقدر 

علي وصفها الغالية الجميلة والدتي العزيزة

الى رفيق حياتي ومن انار بقلبه الطيب دنيتي الجميلة زوجي الحبيب   

الى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى إخوتي االعزاء

الى صديقاتي ورفيقات دربي )سارة، ريم، سمارة، اسراء، أيسر، أسماء( ومن وقف الى جانبي 

اهدي هذا الكتاب

                                                                                المهندسة 
                                                                               نسرين عبد الجبار حمزة
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 تمهيد
ھي صفحات منیرة ووقفات ملھمة للشعوب، تنیر بھا الطریق لالمم التجارب العظیمة 

 ً (دانییل إلى النھضة والبناءإلى المجد وطریقا  وتسترشد بھا في مسالك األمور وتتخذ منھا سلما
، من حقنا ان نخطط ونحلم بالمعجزة العراقیة على غرار )٢٠١٢ الدولة المستحيلة“\تیدور

معجزات االمم االخرى ، ومنھا معجزة التنمیة االقتصادیة في كوریا الجنوبیة التي تحققت خالل 
)، ویعد ھذا معدل عمر جیل انساني واحد اشتركت في مخرجاتھ ١٩٨٦ - ١٩٦١سنة فقط ( ٢٥

  فیة وزمانیة .ثالثة اجیال عاشت وتعیش سویة في بقعة جغرا
  

مباشرة بعد عودة وفد عراقي رفیع المستوى من  ٢٠١٧بدات قصة ترجمة ھذا الكتاب في ایلول 
ممثلي الوزرات العراقیة من جولة لالطالع والدراسة واالستفادة من قصص النجاح واالبداع 

الدروس الكوریة في مجال التنمیة االقتصادیة ،وحمل معھ الوفد العدید من االفكار والقصص و
والعبر ، ومن بینھا كتاب مترجم من اللغة الكوریة الى اللغة االنكلیزیة للمولف جونغ كیونغ 
تشوي، بعنوان قصة المعجزة االقتصادیة الكوریة وھو االثمن بین ماعاد بھ الوفد العراقي من 

الكوریة  ارض معجزة نھر الھان ،  وحینھا كان العطش للقراءة واالستزادة وتتبع اخبار المعجزة
یدب في االفكار واالحالم فقرأتھ اكثر من ثالث مرات ووجدتھ یحوي الكثیر من االسرار واالفكار 
واالثار وتطلعت الى نقل المعرفة الى الجمیع ، ووجدت ان اللغة تمثل عائقا في تحقق الكفائة 

  المرجوة من ھذه المعرفة فقررت ترجمتھ وھذا كتابي االول .
  

ً منا بان  الرابط بین یمكنھا ان تكون ھي فعل ثقافي لغوي حضاري الترجمة ھي وایمانا
الحضارات، والمترجمون رسل التنویر وخیول برید التنویر، من قدیم الزمان وحتى یومنا ھذا لم 
تفقد الترجمة أھمیتھا أو ضرورتھا أو فاعلیتھا، فھي الوعاء الذي تنقل من خاللھ المعرفة من بلد 

  أخرى. إلى آخر ومن لغة إلى
الترجمة إذن ھي نافذة فكریة ومدخل حضاري یضمن لھویتنا القومیة المزید من التواصل مع و

  اآلخر في كل مجاالت إبداعھ. 
   

وزارة التخطیط  \بدأت ومعي المھندسة المثابرة نسرین، احدى منتسبات دائرة تخطیط القطاعات 
معھ الزمن ، وتمت ھذه الترجمة  في قراءة وترجمة الكلمات والسطور والصفحات وبشكل نسابق

على ثالثة مراحل نراجع في كل مرحلة ماننتجھ من نصوص الترجمة ، وللحصول على اذن 
تم مفاتحتھ  (شركة دایوون للنشر) رسمي تحریري من المؤلف (السید كیونج تشوي) ودار النشر

حقوق  ألخالقیات وأصولوفقا  والموافقة التحریریة وعبر البرید االلكتروني برسالة لطلب االذن
سالة اسعدتنا والھبت حماستنا بشكل كبیر حیث عبر عن سعادتھ بان الملكیة الفكریة، فاجابنا بر

النسخة العربیة للكتاب ستكون من العراق ، كما وقال انھ یمكن ان نكون من یخطط للمعجزة 
العراقیة ، ووضع شرطا واحداً لموافقتھ على قیامنا بترجمة مؤلفھ الى اللغة العربیة وھي ان ننشر 

على  الخطیة للمؤلفووردت الموافقة التحریریة  الجامعات العراقیة،الكتاب ونوزعھ الى جمیع 
 ١٥الكتاب وبالتعاون  مع السفارة العراقیة في سیؤل ( بحسب الرسالة المؤرخة في  بترجمة اقیامن

  دفعنا ھذا الى المضي قدماً في انجاز ھذه المھمة الشیقة والممتعة.مما  ٢٠١٨تشرین الثاني 
  

وبدأت خطواتنا في ترجمة الكتاب لسببین ھما ھدفین رئیسیین، ان المعجزة العراقیة في التنمیة 
االقتصادیة حلم وقصة نجاح ممكنة تبحث عمن یخطط لھا وینفذھا في ضوء االستفادة الحقیقیة من 
قصة المعجزة الكوریة، والسبب الثاني نقل المعرفة والدروس واالسرار واالثار من معجزة نھر 

  الھان للجمیع
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لمد لضٌنا مع هذا الكتاب ساعات ودلائك من المراءة والتؤمل والتحلٌل والتؤشٌر حٌث العدٌد من االفكار 
المبتكرة واالسرار المفتخرة واالثار المتكررة، وٌسرنا ان نورد خالصة البرز محاور االفكار واالسرار 

 -:لدراسة واالستفادة كما نراها خالل سنة كاملة من االطالع وا
  

 ، وصل الجنرال بارن  دور انمُبدح انزبرَخُخ نهُهعخ وانًؼجشح وانًخطط انذكىيٍ نهزًُُخ
إلى الحكم بإنمالب عسكري وفور تسلمه ممالٌد السلطة لام   Park Chung-hee)تشنغ هً )

جراء نتائج  النتشال كورٌا الجنوبٌة من الوضعٌة المزرٌة التى تعٌشها  بإصالحات سرٌعة
. حٌث كان له تؤثٌر لوي إٌجابً وسلبً على السٌاسة سٌاسات دٌممراطٌة مشوهة بسبب الفساد

شركة  9ٔمنها العرض الذي لدمه لـ   الكورٌة فً تلن الفترة و شهدت فترته تغٌرات كبٌرة
البلد  ثروة عائلٌة من كبرٌات الشركات الكورٌة ومنها شركة سامسونغ التً تمتلن آنذان ُخْمَس 

تّم    ومن بٌن المشارٌع التى  والتى كانت متهمة فً دفع رشاوي لساسة و تهرب ضرٌبً. 
صناعة األسمدة الزراعٌة واإلسمنت والمواد الكٌماوٌة   : 6ٙ2ٔ – 6ٕٙٔإدراجها فً مخطط 

استراتٌجٌة  من االلتصادٌة التنمٌة استراتٌجٌة الجدٌد الرئٌس وتصفٌة النفط والنسٌج . وغٌّر
 التحول هذا وكان .الصادرات نحو موجه التصاد على تعتمد أخرى إلى الواردات محل إلحاللا

 لطاعه ٌحتاجها التً والتكنولوجٌا المعدات لشراء الصعبة العملة للحصول على ضرورًٌا
بوصلة وبالتالً فان  .تام استمالل التصنٌع وتحمٌك عملٌة تسرٌع وبالتالً الناشئ، الصناعً

نحو تنمٌة االلتصاد الصناعً وبناء شبكة بنٌة تحتٌة على درجة عالٌة من النهضة انطلمت 
الجودة واإلتمان؛ واصبحت تنمٌة موجهة للخارج تعتمد على تعزٌز المدرة التنافسٌة لصادرات 

ع كورٌا الجنوبٌة فً األسواق الدولٌة واتخاذ إجراءات صارمة لحماٌة اإلنتاج المحلً، مع تشجٌ
 جذب االستثمارات الخارجٌة المباشرة وتهٌئة المناخ المناسب لها؛

 
 ، اتسعت المجموعة الداعمة دشذ انًىارد انىطُُخ، وانزؼبوٌ انىثُك ثٍُ انمطبع انؼبو وانخبص

وهً   Daewooبإنضمام شركات جدٌدة منها شركة  6ٙ2ٔ – 6ٕٙٔللبرنامج االلتصادي 
، لكن الشركة تحولت  Park Chung-heeمدرس للجنرال   شركة للنسٌج كان والد مالكها

على أوامر من  بناء   إلى صناعة اإللكترونٌات والسٌارات والسفن. وحدث هذا التحول  الحما
انزكزالد اإللزصبدَخ انؼبئهُخ الحكومة فً إطار البرنامج االلتصادي الجدٌد.وبدأ عصر 

Chaebol، كورٌا  وتموم على الفلسفة الكونفوشوسٌة حٌث كانت هذه الشركات العائلٌة ف ً
تتعامل مع عمالها كؤبناء فتمدم لهم الهداٌا وتمف معهم فً المحن وتمدم لهم المساعدات المالٌة و 
االمتٌازات اإلدارٌة ، و فً الممابل ٌمدم العمال والءهم لهذه الشركات كآباء لهم وٌتربون على 

ح هذه الشركات مصدر فخر واعتزاز لهم ولعائالتهم. وانتهجت كورٌا الجنوبٌة سٌاسة أن نجا
ً للمسار التنموي فً البالد  تعلٌمة لوٌة وممنهجة أعطت ثمارها بسرعة وشكلت دعما كبٌرا

 التكوٌن ومدارس التعلٌم فً منذ البداٌة بكثافة واستثمرت وسرعت بتحمٌك أهداف النمو.
 التً واكبت التكنولوجٌة التطورات لمواكبة مهاراتهم وتحسٌن عمالها جٌةإنتا لتطوٌر المهنً،
      سنة %  ٔٔمن التعلٌم على اإلنفاق نسبة ارتفعت وهكذا .السرٌع التصنٌع عملٌات
 أولت كما .الثمانٌنٌات بحلول تخصٌصات المٌزانٌة  العامة % من    من أكثر إلى لتصل

 الطلبة عدد وبلغ العلوم والتكنولوجٌا، على التركٌز مع كبًٌرا اهتماًما المهنً والتكوٌن التدرٌب
% من  اجمالً الطلبة 6٘اكثر من   والعلمٌة التمنٌة الشعب فً دراساتهم ٌتابعون الذٌن

 المسجلٌن. 
 

واستطاعت كورٌا تحمٌك التنمٌة االلتًصادٌة بنجاح من خالل المزج بٌن تخطٌط الدولة المركزى 
ك للتنمٌة، مع تدخل الحكومة بشكل مباشر ومكثف فى التصاد السوق فى المراحل والتصاد السوق كطرٌ

األولى من عملٌة التنمٌة االلتصادٌة وعدم االعتماد على آلٌات السوق وحدها ، وانحصرت صور هذا 
التدخل فى وضع السٌاسات العامة واالستراتٌجٌات الكبرى والخطط والمشارٌع ، واعتماد المٌزانٌات 

ع فى التصدٌر باعتباره محرن للنمو االلتصادى ومتابعة مراحل التنفٌذ وإٌجاد سٌاسات متوازنة والتوس
 تجاه المطاعات اإلنتاجٌة والخدماتٌة المختلفة . 
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 تمهٌد
التجارب العظٌمة لالمم هً صفحات منٌرة وولفات ملهمة للشعوب، تنٌر بها الطرٌك وتسترشد 

ً إلى المجد وطرٌما إلى النهضة والبناء)دانٌٌل تٌدور انذونخ “\بها فً مسالن األمور وتتخذ منها سلما
(، من حمنا ان نخطط ونحلم بالمعجزة العرالٌة على غرار معجزات االمم االخرى ، ٕٕٔٓ انًظزذُهخ

(، 69ٙٔ - 6ٙٔٔسنة فمط ) ٕ٘ومنها معجزة التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا الجنوبٌة التً تحممت خالل 
ة وٌعد هذا معدل عمر جٌل انسانً واحد اشتركت فً مخرجاته ثالثة اجٌال عاشت وتعٌش سوٌة فً بمع

 جغرافٌة وزمانٌة .
 

مباشرة بعد عودة وفد عرالً رفٌع المستوى من ممثلً  2ٕٔٓبدات لصة ترجمة هذا الكتاب فً اٌلول 
الوزرات العرالٌة من جولة لالطالع والدراسة واالستفادة من لصص النجاح واالبداع الكورٌة فً مجال 

والمصص والدروس والعبر ، ومن بٌنها كتاب التنمٌة االلتصادٌة ،وحمل معه الوفد العدٌد من االفكار 
 Joong Kyung)مترجم من اللغة الكورٌة الى اللغة االنكلٌزٌة للمولف جوونغ كٌونغ تشوي

Choi)(ًمن لبل كرستً هٌون جو ل،Christy Hyun-Joo lee بعنوان لصة المعجزة االلتصادٌة )
جزة نهر الهان ،  وحٌنها كان العطش الكورٌة وهو االثمن بٌن ماعاد به الوفد العرالً من ارض مع

للمراءة واالستزادة وتتبع اخبار المعجزة الكورٌة ٌدب فً االفكار واالحالم فمرأته اكثر من ثالث مرات 
ووجدته ٌحوي الكثٌر من االسرار واالفكار واالثار وتطلعت الى نمل المعرفة الى الجمٌع ، ووجدت ان 

 المرجوة من هذه المعرفة فمررت ترجمته وهذا كتابً االول .اللغة تمثل عائما فً تحمك  الكفائة 
 

ً منا بان الترجمة هً فعل ثمافً لغوي حضاري ٌمكنها ان تكون هً الرابط بٌن الحضارات،  واٌمانا
والمترجمون رسل التنوٌر وخٌول برٌد التنوٌر، من لدٌم الزمان وحتى ٌومنا هذا لم تفمد الترجمة 

لغة  ومن اعلٌتها، فهً الوعاء الذي تنمل من خالله المعرفة من بلد إلى آخرأهمٌتها أو ضرورتها أو ف
والترجمة إذن هً نافذة فكرٌة ومدخل حضاري ٌضمن لهوٌتنا المومٌة المزٌد من التواصل  إلى أخرى.

 مع اآلخر فً كل مجاالت إبداعه. 
  

وزارة التخطٌط فً  \اعات بدأت ومعً المهندسة المثابرة نسرٌن، احدى منتسبات دائرة تخطٌط المط
لراءة وترجمة الكلمات والسطور والصفحات وبشكل نسابك معه الزمن ، وتمت هذه الترجمة على ثالثة 
مراحل نراجع فً كل مرحلة ماننتجه من نصوص الترجمة ، وللحصول على اذن رسمً تحرٌري من 

( تم مفاتحته وعبر البرٌد المإلف )السٌد جوونغ كٌونج تشوي(، ودار النشر )شركة داٌوون للنشر
ً الخاللٌات واصول حموق الملكٌة الفكرٌة،  االلكترونً برسالة لطلب االذن والموافمة التحرٌرٌة وفما
فاجابنا برسالة اسعدتنا والهبت حماستنا بشكل كبٌر حٌث عبر عن سعادته بان النسخة العربٌة للكتاب 

ٌخطط للمعجزة العرالٌة ، ووضع شرطا واحداً  ستكون من العراق ، كما ولال انه ٌمكن ان نكون من
لموافمته على لٌامنا بترجمة مإلفه الى اللغة العربٌة وهً ان ننشر الكتاب ونوزعه الى جمٌع الجامعات 

 العرالٌة، ودفعنا هذا الى المضً لدماً فً انجاز هذه المهمة الشٌمة والممتعة.
 

رئٌسان، ان المعجزة العرالٌة فً التنمٌة  ان وبدأت خطواتنا فً ترجمة الكتاب لسببٌن هما هدف
االلتصادٌة حلم ولصة نجاح ممكنة تبحث عمن ٌخطط لها وٌنفذها فً ضوء االستفادة الحمٌمٌة من لصة 

                                   .المعجزة الكورٌة، والسبب الثانً نمل المعرفة والدروس واالسرار واالثار من معجزة نهر الهان للجمٌع
 

وبعد مضً اربعة اشهر تم انجاز المسودة االولى من ترجمة الكتاب ، وبغٌة االستئناس واالستفادة من 
ً من العدٌد من  رأي االساتذة المختصٌن بالدراسات االلتصادٌة والتنموٌة ، وبعد ان وجدنا تشجٌعاً كبٌرا

لنا واستاذنا العلٌم الدكتور عماد عبد الشخصٌات والزمالء الكرام ، شاركنا وبفعالٌة ومثابرة كبٌرة زمٌ
بمراجعة  مشكورا جامعة النهرٌن ، حٌث لام  /اللطٌف سالم العمٌد االسبك لكلٌة التصادٌات االعمال  

مسودة الكتاب واعادة تحرٌر بعض الصفحات والفمرات وبتصرف الٌخل بؤصل ماورد فً النسخة 
 ضل ما وسعنا المٌام به.   االنكلٌزٌة من الكتاب، وخرج الكتاب المترجم باف
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 المتحدة،  الوالٌات مع كورٌا الجنوبٌة تحالفها استغلتانذػى انذونٍ ويذبرثخ انفظبد،  رىظُف
 وتحمٌك الشاملة لوتها بناء من كجزء االلتصادٌة التنمٌة وتصحٌح عاللتها مع الٌابان  لتحمٌك

وكان لمولفها من الوكاالت والمنظمات .وصناعً وتكنولوجً والتصادي سٌاسً استمالل
العالمٌة حاسما فً تفضٌل اسبمٌة التنمٌة االلتصادٌة والتصنٌعٌة خصوصا على برامج 

 ومشارٌع دعم التنمٌة االجتماعٌة ،
 

لكورٌة تتجّسدُ فً مسارها الخاص ، و ركلها للسلّم التملٌدي لـلصعود االلتصادي ، إّن روح التجربة ا
وخروج توّجهاتها الرئٌسة عن طاعة المنظمات االلتصادٌة الدولٌة ، ومنطلمات ومباديء اللٌبرالٌة 

موم بفرضِه الجدٌدة ، التً جعلت النموذج التنموي للبلدان المتخلّفة بمثابة كتاب منهجً مدرسً ُمَوّحد ، ٌ
  على "التالمٌذ" المطٌعٌن ، مفتّشو اجماع واشنطن ، وأساتذة مدرسة شٌكاغولاللتصاد.

لتحمٌك تنمٌة التصادٌة ناجحة، فإن هنان أربعة عناصر لكتاب )اواشٌر هنا الى نص حفظته من 
الضروري وضع جوهرٌة : اوالً، لٌادة مستمرة راسخة مع رإٌة سلٌمة ، هً أمر ال بد منه . ثانٌاً، من 

خطط للتنمٌة االلتصادٌة منظمة تنظٌما جٌدا، و بعد ذلن ٌؤتً دور البٌرولراطٌة المختصة لتسٌٌر 
االلتصاد. وأخٌراً، فإن الموارد المالٌة الالزمة لالستفادة من هذه الخطط ستكون ضرورٌة أٌضا،ومن 

دا . وعندما ٌتم النظر إلى نموذج الصعب تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة إذا كان أٌّا من هذه العناصر مفمو
 .(االربعةهذه العوامل التنمٌة االلتصادٌة لكورٌا الجنوبٌة ، ٌمكن أن نرى بوضوح الدور الفاعل ل

 
والنرٌد ان نمرأ الكتاب المترجم بدٌالً عن المارىء الكرٌم ، ولكننا عزمنا على خطوة جدٌدة بعد انجاز 

جدٌد ٌحمل عنوان ملهما ) االسرار واالفكار واثار المعجزة  ترجمة الكتاب ، حٌث سٌكون هنالن اصدار
ً كبٌرة مشرلة نسعى بجد ان نسلط  االلتصادٌة الكورٌة(، حٌث وجدنا ان هنالن اسراراً معلنة ، واثارا
علٌها االضواء لنبعث امالً جدٌداً نحو ما اسمنٌاه المعجزة العرالٌة فً التنمٌة االلتصادٌة  ٌحدونا االمل 

 الوطنً؟وتطوٌر االلتصادونمول هل باإلمكان تكرار "المعجزة" الكورٌة فً التنمٌة ، رها حدواً.نحو فج
نعم، بإمكاننا فعل ذلن من خالل ما فعلته كورٌا ذاتها بهذا الصدد ، ولكن  بوسائلنا  ومبادراتنا الخاّصة 

 ورإٌتنا العرالٌة،
 

وختاماً ، الدم شكري وامتنانً العمٌك لمن شاركنا فً هذه االنجاز ، ولمن دعمنا وشجعنا وحثنا على 
  انسانٌة   عباب بحر تجربة  بسالم انجاز المهمة ، فمد مثلت هذه التجربة لنا رحلة جمٌلة وممتعة  اجتازت  

وتنشد لصٌدة من االبداع جاءت من الشرق البعٌد ،  لتصدح وتعزف فً اسماعنا سمفونٌة جمٌلة 
 واالصرار والنجاح . وانتظروا منا االصدار المادم، ومن هللا التوفٌك.

 
 

  انذكزىر                  
  دظٍُ ػهٍ داود   

 5102اكزىثز  52،  انذجُجخ كزت فٍ ثغذاد                                                                   
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لمد لضٌنا مع هذا الكتاب ساعات ودلائك من المراءة والتؤمل والتحلٌل والتؤشٌر حٌث العدٌد من االفكار 
المبتكرة واالسرار المفتخرة واالثار المتكررة، وٌسرنا ان نورد خالصة البرز محاور االفكار واالسرار 

 -:لدراسة واالستفادة كما نراها خالل سنة كاملة من االطالع وا
  

 ، وصل الجنرال بارن  دور انمُبدح انزبرَخُخ نهُهعخ وانًؼجشح وانًخطط انذكىيٍ نهزًُُخ
إلى الحكم بإنمالب عسكري وفور تسلمه ممالٌد السلطة لام   Park Chung-hee)تشنغ هً )

جراء نتائج  النتشال كورٌا الجنوبٌة من الوضعٌة المزرٌة التى تعٌشها  بإصالحات سرٌعة
. حٌث كان له تؤثٌر لوي إٌجابً وسلبً على السٌاسة سٌاسات دٌممراطٌة مشوهة بسبب الفساد

شركة  9ٔمنها العرض الذي لدمه لـ   الكورٌة فً تلن الفترة و شهدت فترته تغٌرات كبٌرة
البلد  ثروة عائلٌة من كبرٌات الشركات الكورٌة ومنها شركة سامسونغ التً تمتلن آنذان ُخْمَس 

تّم    ومن بٌن المشارٌع التى  والتى كانت متهمة فً دفع رشاوي لساسة و تهرب ضرٌبً. 
صناعة األسمدة الزراعٌة واإلسمنت والمواد الكٌماوٌة   : 6ٙ2ٔ – 6ٕٙٔإدراجها فً مخطط 

استراتٌجٌة  من االلتصادٌة التنمٌة استراتٌجٌة الجدٌد الرئٌس وتصفٌة النفط والنسٌج . وغٌّر
 التحول هذا وكان .الصادرات نحو موجه التصاد على تعتمد أخرى إلى الواردات محل إلحاللا

 لطاعه ٌحتاجها التً والتكنولوجٌا المعدات لشراء الصعبة العملة للحصول على ضرورًٌا
بوصلة وبالتالً فان  .تام استمالل التصنٌع وتحمٌك عملٌة تسرٌع وبالتالً الناشئ، الصناعً

نحو تنمٌة االلتصاد الصناعً وبناء شبكة بنٌة تحتٌة على درجة عالٌة من النهضة انطلمت 
الجودة واإلتمان؛ واصبحت تنمٌة موجهة للخارج تعتمد على تعزٌز المدرة التنافسٌة لصادرات 

ع كورٌا الجنوبٌة فً األسواق الدولٌة واتخاذ إجراءات صارمة لحماٌة اإلنتاج المحلً، مع تشجٌ
 جذب االستثمارات الخارجٌة المباشرة وتهٌئة المناخ المناسب لها؛

 
 ، اتسعت المجموعة الداعمة دشذ انًىارد انىطُُخ، وانزؼبوٌ انىثُك ثٍُ انمطبع انؼبو وانخبص

وهً   Daewooبإنضمام شركات جدٌدة منها شركة  6ٙ2ٔ – 6ٕٙٔللبرنامج االلتصادي 
، لكن الشركة تحولت  Park Chung-heeمدرس للجنرال   شركة للنسٌج كان والد مالكها

على أوامر من  بناء   إلى صناعة اإللكترونٌات والسٌارات والسفن. وحدث هذا التحول  الحما
انزكزالد اإللزصبدَخ انؼبئهُخ الحكومة فً إطار البرنامج االلتصادي الجدٌد.وبدأ عصر 

Chaebol، كورٌا  وتموم على الفلسفة الكونفوشوسٌة حٌث كانت هذه الشركات العائلٌة ف ً
تتعامل مع عمالها كؤبناء فتمدم لهم الهداٌا وتمف معهم فً المحن وتمدم لهم المساعدات المالٌة و 
االمتٌازات اإلدارٌة ، و فً الممابل ٌمدم العمال والءهم لهذه الشركات كآباء لهم وٌتربون على 

ح هذه الشركات مصدر فخر واعتزاز لهم ولعائالتهم. وانتهجت كورٌا الجنوبٌة سٌاسة أن نجا
ً للمسار التنموي فً البالد  تعلٌمة لوٌة وممنهجة أعطت ثمارها بسرعة وشكلت دعما كبٌرا

 التكوٌن ومدارس التعلٌم فً منذ البداٌة بكثافة واستثمرت وسرعت بتحمٌك أهداف النمو.
 التً واكبت التكنولوجٌة التطورات لمواكبة مهاراتهم وتحسٌن عمالها جٌةإنتا لتطوٌر المهنً،
      سنة %  ٔٔمن التعلٌم على اإلنفاق نسبة ارتفعت وهكذا .السرٌع التصنٌع عملٌات
 أولت كما .الثمانٌنٌات بحلول تخصٌصات المٌزانٌة  العامة % من    من أكثر إلى لتصل

 الطلبة عدد وبلغ العلوم والتكنولوجٌا، على التركٌز مع كبًٌرا اهتماًما المهنً والتكوٌن التدرٌب
% من  اجمالً الطلبة 6٘اكثر من   والعلمٌة التمنٌة الشعب فً دراساتهم ٌتابعون الذٌن

 المسجلٌن. 
 

واستطاعت كورٌا تحمٌك التنمٌة االلتًصادٌة بنجاح من خالل المزج بٌن تخطٌط الدولة المركزى 
ك للتنمٌة، مع تدخل الحكومة بشكل مباشر ومكثف فى التصاد السوق فى المراحل والتصاد السوق كطرٌ

األولى من عملٌة التنمٌة االلتصادٌة وعدم االعتماد على آلٌات السوق وحدها ، وانحصرت صور هذا 
التدخل فى وضع السٌاسات العامة واالستراتٌجٌات الكبرى والخطط والمشارٌع ، واعتماد المٌزانٌات 

ع فى التصدٌر باعتباره محرن للنمو االلتصادى ومتابعة مراحل التنفٌذ وإٌجاد سٌاسات متوازنة والتوس
 تجاه المطاعات اإلنتاجٌة والخدماتٌة المختلفة . 
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 الهكٚ      اٌوؽٍخ اٌٝ ؽٛي ٔظوح ػٓ وضت 

 

  ً  .. ػٍٝ ػمت    هأ
 فٟ وٛه٠ب اٌغٕٛث١خاٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ  لظخ ٔغبػ 
 

  
 
 

 ٔغ  و١ٛٔغ رشٛٞٚعٛ
 

 

 
اٌٝ ٚاؽلح ِٓ  ، ِٓ ثٍل ِلِو ثفؼً اٌؾوةاٌغٕٛث١خ ، وٛه٠ب 

 أُ٘ اٌلٚي اٌوائلح طٕبػ١بً . 

اٌشبثّبد ، ِٓ ٘نا إٌّطٍك ا٘لٞ ٘نا اٌىزبة اٌٝ  اٌشجبة ٚ 
اٌٝ شٟء ِٓ  ٌّللغرؾ٠ًٛ اٌفمو آِ أعً  ُثؾ١برٙ ٛآِّ ػؾّ 
َ  ِٛعٛكاً ٕ٘ب ، فٟ وأٔٗ ٌُ ٠ىٓ .. اٌّبػٟ   . ِب ٠ٛ

 

 

 





 

ٗ 
 

 انًؾزٕٚبد
  اٌغيء االٚي / ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ اٌىٛه٠خ : عَو االًِ اٌٝ إٌغبػ
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 الممدمة
شممهادة  نٌلممً خممبلل  هممما درسممتلبلسممتفادة مفرصممة ً علممى أٌممة مممن حصممول تماممما   واثممما  لممم أكممن 

التنمٌة ممن جامعمة هماواي. وفمً ولمت الحمك أتٌحمت لمً الفرصمة للعممل  ٌاتفً التصادفلسفة دكتوراه 
وكسممفٌر لكورٌمما فممً  ،فممً البنممن الممدولً  تنفٌممذيالتنمٌممة للبلممدان النامٌممة كمممدٌر معونممات برنممامج علممى 

تبمادل الخبمرات فمً التنمٌمة كتماب عمن  لٌؾؤما فكمرت ألول ممرة فمً تمجمهورٌة الفلبٌن. كمان ذلمن عنمد
تؽطٌمة على خدممة الحكوممة الكورٌمة فمً فً امتبلكً المدرة  كنت محظوظا  ولد االلتصادٌة فً كورٌا. 

 الجانممب التنمممويعززتمجموعممة واسممعة مممن السٌاسممات االلتصممادٌة والمالٌممة والصممناعٌة. ولممد نتممابج 
وأٌمامً التمً لضمٌتها فمً جمهورٌمة الفلبمٌن ، دٌر تنفٌذي فً البنن المدولً معملً ك خبللتجربتً من ل

لدٌممه العدٌممد مممن الفممرص لتلمممً الخبممرة العملٌممة فممً صممنع  مممدنٌا   كمبعمموث دبلوماسممً. وبوصممفً موظفمما  
 انتماج وتمؤلٌؾالتنمٌمة االلتصمادٌة(، فمإن  دراسمةالسٌاسات االلتصادٌة )إلمى جانمب الخبمرة النظرٌمة فمً 

مهمة ذات مؽزى فحسب، بمل همو واجمب مهمم أشمعر اننمً  تتنمٌة االلتصادٌة الكورٌة لٌسكتاب عن ال
 .والمٌام به ملزم بمبوله

هً معجزة. ولم تلجؤ كورٌا إلى منهجٌمة  ماعملٌة التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة هً لؽز كبٌر، أكثر ماّن 
فمً الوالمع، و المنظممات الدولٌمة.  ل تمم تبنٌهما ممن لبمو ،علماء ؼربٌون دعا لهاالتنمٌة االلتصادٌة التً 

المواردات الصمناعٌة احمبلل اختمارت كورٌما مسمار فرٌمدا  ممن نوعمه. وبمدال  ممن األخمذ باسمتراتٌجٌة فممد 
(ISI ) ،االنفتماح نهمج علمى . واعتمدت كورٌا أٌضا التنمٌة الُممادة بالصادرات د استراتٌجٌةاتبعت الببل

التملٌمممدي نهج الممممن األخمممذ بممم بمممدال  المنظممممة الضممموابط  لؽممماءوسمممٌاق خطممموة بعمممد خطممموة ال ،التمممدرٌجً
 هكمذا مضمتلتصماد. والعلمى ا مشمددة وفمرض لٌمود وفورٌما   كمامبل   ، الذي ٌتضمن انفتاحما   لنٌولٌبرالٌةل

بناء طرٌك جٌونج بو السرٌع )الطرٌك السرٌع الذي ٌمربط الممدن الربٌسمٌة فمً كورٌما(، فً  الببلد لدما  
 عممىأدد والصمملب )بوسممكو(، وإنشمماء صممناعة ثمٌلممة وكٌمٌابٌممة. وكثٌممرا ممما وإنشمماء شممركة بوهممانػ للحدٌمم

ٖ  ٝذدىالً إلمى الجمدوى االلتصمادٌة. افتمارهما ؤن هذه المشمارٌع ال مبمرر لهما بسمبب بالخبراء الؽربٌون   ٓد
جُط٤ٌق جُٔرٌٍ ُِى٣ٔوٍجط٤س ػ٠ِ جُ٘ٔط جُـٍذ٢، ْؼص ٣ًٌٞدح أٝال ئُد٠ ضكو٤دن أهظد٠ هدىٌ ٓدٖ جٌُلدحءز        

 . "ط٣ٞٔ٘سجُى٣ٌطحض٣ٌٞس جُ"ٔٞجٌو ٝضهظ٤ظٜح ٖٓ نالٍ ٓٔحٌْس ك٢ ضؼرثس جُ

كثٌممرون أن وضممع الدٌممراطٌممة فممً كورٌمما ٌمتممرب مممن وضممع الدٌممراطٌممة فممً البلممدان ال والٌمموم، ٌعتمممد
ولد شهدت بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة التمً نفمذت المشمورة التمً لمدمها اللٌبرالٌمون الجمدد أزممات  . المتمدمة

 Importالصناعٌة اعتمدت استراتٌجٌة احبلل الواردات دول جنوب شرق آسٌا التً  أمامالٌة متعددة. 
Substitution Industrialization Strategy (ISI  ) أبطمؤ فٌهما كمان النممو االلتصمادي ، فممد

كانمت فمً أوضماع أفضمل فمً مراحلهما األولمى مممن  كثٌمر ممن كورٌما، علمى المرؼم ممن أن التنمٌمة فٌهماب
، و احمرزت المزٌمد ممن " رأسما علمى عممب"نهج بمكورٌما أخمذت  لهمذاوفً كورٌما . دٌة التنمٌة االلتصا

 التمدم.

ٌمكمن أن  عظٌمما   إنسانٌا   إنجازا   فً التنمٌة االلتصادٌة الكورٌّة تارٌخ المعجزةو من المحتمل أن ٌعتبر 
 الثممافً لئلنسمانٌة. و من التراثكجزٍء وم والثمافة )الٌونسكو( تسجله منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعل

، فمإن العدٌمد ممن المدول النامٌمة ترؼمب فمً معرفمة تحممت ممن خمبلل لموة العممللد بما أن هذه المعجزة 
. ولد بذلت الببلد جهمودا لتبمادل المعمارؾ المكتسمبة ممن التنمٌمة الكورٌة فً التنمٌة تجربة الالمزٌد عن 

( هو مثال علمى همذا KSP )الكوريالمعرفة  اسمتمبرنامج إّن االلتصادٌة السرٌعة مع الدول األخرى. 
حٌمث ٌممدم كبمار المسمإولٌن ، أصمب  أكثمر نجاحما لمد  أن نسمع أن هذا البرنامج الجهد. ومن الرابع حما

: "همل ٌعتممد برنمامج . وممن ناحٌمة أخمرى، تسماءل المبعضبهمذا الصمدد الحكومٌٌن السابمٌن مسماهماتهم
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و "هممل ٌركممز برنممامج تماسممم . " ؟  ٌممة والتجممارب الشخصممٌةكثٌممرا علممى المممدرات الفرد تماسممم المعرفممة
 الماعدة الصمناعٌةمن خبللها تتراكم  ٌة التًكٌفالالمعرفة على سٌاسات االلتصاد الكلً أكثر من معرفة 

 . ؟"

 

      هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى فٖ ػبم 

 

ل  هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى  (      ىهي إدارح هرافة صْ٘  هزرّثْل٘زب صْر) زبل٘ب
  

ؼطٙ نًؾخ ػبيخ عٛذح ًٚٚكٍ أٌ رفصٛهٙ ثب٠ظبفخ ئنٗ رنك، فاَّ يٍ انصؼت انؼضٕس ػهٗ كزبة 
هسدّدح ػٌدهب ا هكبًبد ّ  رزا  . يُٓب  ػٍ رغشثخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ فٙ كٕسٚب ٔانذسٔط انًغزفبدح

لزصجر ّازدح هي  ّرسدٗد هب ٌٗجغٖ الم٘بم ثَ لزكرار هب زممزَ كْرٗب م ٗزؼلة ااهر ثزمدٗن رسل٘ل دق٘ة
 المْٓ ا قزصبدٗخ فٖ الؼبلن. هي أٗي ًجدأ؟

 .خطبء؟اٞاسركبة  أٔ فشمهن ٝخشٍٚ نزغُت انزؼشضنانزٙ ًٚكٍ رقذًٚٓب  انُصٛؾخ يبْٙ 

ئٌ ئثشاص ثؼط انغٛبعبد انزٙ رُفزْب كٕسٚب ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ ٚؼزًذْب آخشٌٔ عزكٌٕ يًٓخ يفٛذح ٔراد 
ز٘ ــا٢قزصبدٚخ انؼبنًٛخ رغٛشا كجٛشا يُز انٕقذ ان اٞٔظبعخ انذٔنٛخ ٔرغٛشد انجٛئخ انغٛبعٛيغضٖ. نقذ 

كٕسٚب ٢ ًٚكٍ اَزٓغزّ  ، فاٌ انًغبس انز٘ شاد٢ٔ فٙ انزصُٛغ. ٔثغجت ْزِ انزغّٛ ششػذ فّٛ كٕسٚب أ
سانزغشثخ رقذو ئٌ  اٌٜ. رُفٛزِ ػهٗ انفٕس ّٕ خ ٔرأصٛشْب ػهٗ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚ فٙ كٕسٚب انذًٚقشاغٛخٔرط

ٌّ  خ٣ل فزشح ٢ٔٚزٙ فٙ انجُك انذٔنٙ،ٔ . عٛؾزبط ئنٗ دساعخ أكضش ش٢ًٕا  إال "ْم ًٚكٍ انغ ْزافا
؟" كبٌ دائًب فٙ رُْٙ. ْم انذًٚقشاغٛخ ٔؽشٚخ  انزقذو فٙ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ ٙءنهذًٚقشاغٛخ أٌ رجط

رضدْش ثفعم أٌ نفشدٚخ هذًٚقشاغٛخ ٔانؾشٚبد ان ًٚكٍثغجت انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ أو  رزعشس اٞفشاد 
 انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ 

 

ٔٓ 
 

و "هممل ٌركممز برنممامج تماسممم . " ؟  ٌممة والتجممارب الشخصممٌةكثٌممرا علممى المممدرات الفرد تماسممم المعرفممة
 الماعدة الصمناعٌةمن خبللها تتراكم  ٌة التًكٌفالالمعرفة على سٌاسات االلتصاد الكلً أكثر من معرفة 

 . ؟"

 

      هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى فٖ ػبم 

 

ل  هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى  (      ىهي إدارح هرافة صْ٘  هزرّثْل٘زب صْر) زبل٘ب
  

ؼطٙ نًؾخ ػبيخ عٛذح ًٚٚكٍ أٌ رفصٛهٙ ثب٠ظبفخ ئنٗ رنك، فاَّ يٍ انصؼت انؼضٕس ػهٗ كزبة 
هسدّدح ػٌدهب ا هكبًبد ّ  رزا  . يُٓب  ػٍ رغشثخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ فٙ كٕسٚب ٔانذسٔط انًغزفبدح

لزصجر ّازدح هي  ّرسدٗد هب ٌٗجغٖ الم٘بم ثَ لزكرار هب زممزَ كْرٗب م ٗزؼلة ااهر ثزمدٗن رسل٘ل دق٘ة
 المْٓ ا قزصبدٗخ فٖ الؼبلن. هي أٗي ًجدأ؟

 .خطبء؟اٞاسركبة  أٔ فشمهن ٝخشٍٚ نزغُت انزؼشضنانزٙ ًٚكٍ رقذًٚٓب  انُصٛؾخ يبْٙ 

ئٌ ئثشاص ثؼط انغٛبعبد انزٙ رُفزْب كٕسٚب ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ ٚؼزًذْب آخشٌٔ عزكٌٕ يًٓخ يفٛذح ٔراد 
ز٘ ــا٢قزصبدٚخ انؼبنًٛخ رغٛشا كجٛشا يُز انٕقذ ان اٞٔظبعخ انذٔنٛخ ٔرغٛشد انجٛئخ انغٛبعٛيغضٖ. نقذ 

كٕسٚب ٢ ًٚكٍ اَزٓغزّ  ، فاٌ انًغبس انز٘ شاد٢ٔ فٙ انزصُٛغ. ٔثغجت ْزِ انزغّٛ ششػذ فّٛ كٕسٚب أ
سانزغشثخ رقذو ئٌ  اٌٜ. رُفٛزِ ػهٗ انفٕس ّٕ خ ٔرأصٛشْب ػهٗ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚ فٙ كٕسٚب انذًٚقشاغٛخٔرط

ٌّ  خ٣ل فزشح ٢ٔٚزٙ فٙ انجُك انذٔنٙ،ٔ . عٛؾزبط ئنٗ دساعخ أكضش ش٢ًٕا  إال "ْم ًٚكٍ انغ ْزافا
؟" كبٌ دائًب فٙ رُْٙ. ْم انذًٚقشاغٛخ ٔؽشٚخ  انزقذو فٙ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ ٙءنهذًٚقشاغٛخ أٌ رجط

رضدْش ثفعم أٌ نفشدٚخ هذًٚقشاغٛخ ٔانؾشٚبد ان ًٚكٍثغجت انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ أو  رزعشس اٞفشاد 
 انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ 

 

ٔٓ 
 

و "هممل ٌركممز برنممامج تماسممم . " ؟  ٌممة والتجممارب الشخصممٌةكثٌممرا علممى المممدرات الفرد تماسممم المعرفممة
 الماعدة الصمناعٌةمن خبللها تتراكم  ٌة التًكٌفالالمعرفة على سٌاسات االلتصاد الكلً أكثر من معرفة 

 . ؟"

 

      هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى فٖ ػبم 

 

ل  هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى  (      ىهي إدارح هرافة صْ٘  هزرّثْل٘زب صْر) زبل٘ب
  

ؼطٙ نًؾخ ػبيخ عٛذح ًٚٚكٍ أٌ رفصٛهٙ ثب٠ظبفخ ئنٗ رنك، فاَّ يٍ انصؼت انؼضٕس ػهٗ كزبة 
هسدّدح ػٌدهب ا هكبًبد ّ  رزا  . يُٓب  ػٍ رغشثخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ فٙ كٕسٚب ٔانذسٔط انًغزفبدح

لزصجر ّازدح هي  ّرسدٗد هب ٌٗجغٖ الم٘بم ثَ لزكرار هب زممزَ كْرٗب م ٗزؼلة ااهر ثزمدٗن رسل٘ل دق٘ة
 المْٓ ا قزصبدٗخ فٖ الؼبلن. هي أٗي ًجدأ؟

 .خطبء؟اٞاسركبة  أٔ فشمهن ٝخشٍٚ نزغُت انزؼشضنانزٙ ًٚكٍ رقذًٚٓب  انُصٛؾخ يبْٙ 

ئٌ ئثشاص ثؼط انغٛبعبد انزٙ رُفزْب كٕسٚب ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ ٚؼزًذْب آخشٌٔ عزكٌٕ يًٓخ يفٛذح ٔراد 
ز٘ ــا٢قزصبدٚخ انؼبنًٛخ رغٛشا كجٛشا يُز انٕقذ ان اٞٔظبعخ انذٔنٛخ ٔرغٛشد انجٛئخ انغٛبعٛيغضٖ. نقذ 

كٕسٚب ٢ ًٚكٍ اَزٓغزّ  ، فاٌ انًغبس انز٘ شاد٢ٔ فٙ انزصُٛغ. ٔثغجت ْزِ انزغّٛ ششػذ فّٛ كٕسٚب أ
سانزغشثخ رقذو ئٌ  اٌٜ. رُفٛزِ ػهٗ انفٕس ّٕ خ ٔرأصٛشْب ػهٗ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚ فٙ كٕسٚب انذًٚقشاغٛخٔرط

ٌّ  خ٣ل فزشح ٢ٔٚزٙ فٙ انجُك انذٔنٙ،ٔ . عٛؾزبط ئنٗ دساعخ أكضش ش٢ًٕا  إال "ْم ًٚكٍ انغ ْزافا
؟" كبٌ دائًب فٙ رُْٙ. ْم انذًٚقشاغٛخ ٔؽشٚخ  انزقذو فٙ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ ٙءنهذًٚقشاغٛخ أٌ رجط

رضدْش ثفعم أٌ نفشدٚخ هذًٚقشاغٛخ ٔانؾشٚبد ان ًٚكٍثغجت انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ أو  رزعشس اٞفشاد 
 انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ 

 

ٔٓ 
 

و "هممل ٌركممز برنممامج تماسممم . " ؟  ٌممة والتجممارب الشخصممٌةكثٌممرا علممى المممدرات الفرد تماسممم المعرفممة
 الماعدة الصمناعٌةمن خبللها تتراكم  ٌة التًكٌفالالمعرفة على سٌاسات االلتصاد الكلً أكثر من معرفة 

 . ؟"

 

      هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى فٖ ػبم 

 

ل  هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى  (      ىهي إدارح هرافة صْ٘  هزرّثْل٘زب صْر) زبل٘ب
  

ؼطٙ نًؾخ ػبيخ عٛذح ًٚٚكٍ أٌ رفصٛهٙ ثب٠ظبفخ ئنٗ رنك، فاَّ يٍ انصؼت انؼضٕس ػهٗ كزبة 
هسدّدح ػٌدهب ا هكبًبد ّ  رزا  . يُٓب  ػٍ رغشثخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ فٙ كٕسٚب ٔانذسٔط انًغزفبدح

لزصجر ّازدح هي  ّرسدٗد هب ٌٗجغٖ الم٘بم ثَ لزكرار هب زممزَ كْرٗب م ٗزؼلة ااهر ثزمدٗن رسل٘ل دق٘ة
 المْٓ ا قزصبدٗخ فٖ الؼبلن. هي أٗي ًجدأ؟

 .خطبء؟اٞاسركبة  أٔ فشمهن ٝخشٍٚ نزغُت انزؼشضنانزٙ ًٚكٍ رقذًٚٓب  انُصٛؾخ يبْٙ 

ئٌ ئثشاص ثؼط انغٛبعبد انزٙ رُفزْب كٕسٚب ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ ٚؼزًذْب آخشٌٔ عزكٌٕ يًٓخ يفٛذح ٔراد 
ز٘ ــا٢قزصبدٚخ انؼبنًٛخ رغٛشا كجٛشا يُز انٕقذ ان اٞٔظبعخ انذٔنٛخ ٔرغٛشد انجٛئخ انغٛبعٛيغضٖ. نقذ 

كٕسٚب ٢ ًٚكٍ اَزٓغزّ  ، فاٌ انًغبس انز٘ شاد٢ٔ فٙ انزصُٛغ. ٔثغجت ْزِ انزغّٛ ششػذ فّٛ كٕسٚب أ
سانزغشثخ رقذو ئٌ  اٌٜ. رُفٛزِ ػهٗ انفٕس ّٕ خ ٔرأصٛشْب ػهٗ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚ فٙ كٕسٚب انذًٚقشاغٛخٔرط

ٌّ  خ٣ل فزشح ٢ٔٚزٙ فٙ انجُك انذٔنٙ،ٔ . عٛؾزبط ئنٗ دساعخ أكضش ش٢ًٕا  إال "ْم ًٚكٍ انغ ْزافا
؟" كبٌ دائًب فٙ رُْٙ. ْم انذًٚقشاغٛخ ٔؽشٚخ  انزقذو فٙ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ ٙءنهذًٚقشاغٛخ أٌ رجط

رضدْش ثفعم أٌ نفشدٚخ هذًٚقشاغٛخ ٔانؾشٚبد ان ًٚكٍثغجت انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ أو  رزعشس اٞفشاد 
 انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ 

 

ٔٓ 
 

و "هممل ٌركممز برنممامج تماسممم . " ؟  ٌممة والتجممارب الشخصممٌةكثٌممرا علممى المممدرات الفرد تماسممم المعرفممة
 الماعدة الصمناعٌةمن خبللها تتراكم  ٌة التًكٌفالالمعرفة على سٌاسات االلتصاد الكلً أكثر من معرفة 

 . ؟"

 

      هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى فٖ ػبم 

 

ل  هدرٓ رشًْ٘غ٘زشْ٘ى  (      ىهي إدارح هرافة صْ٘  هزرّثْل٘زب صْر) زبل٘ب
  

ؼطٙ نًؾخ ػبيخ عٛذح ًٚٚكٍ أٌ رفصٛهٙ ثب٠ظبفخ ئنٗ رنك، فاَّ يٍ انصؼت انؼضٕس ػهٗ كزبة 
هسدّدح ػٌدهب ا هكبًبد ّ  رزا  . يُٓب  ػٍ رغشثخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ فٙ كٕسٚب ٔانذسٔط انًغزفبدح

لزصجر ّازدح هي  ّرسدٗد هب ٌٗجغٖ الم٘بم ثَ لزكرار هب زممزَ كْرٗب م ٗزؼلة ااهر ثزمدٗن رسل٘ل دق٘ة
 المْٓ ا قزصبدٗخ فٖ الؼبلن. هي أٗي ًجدأ؟

 .خطبء؟اٞاسركبة  أٔ فشمهن ٝخشٍٚ نزغُت انزؼشضنانزٙ ًٚكٍ رقذًٚٓب  انُصٛؾخ يبْٙ 

ئٌ ئثشاص ثؼط انغٛبعبد انزٙ رُفزْب كٕسٚب ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ ٚؼزًذْب آخشٌٔ عزكٌٕ يًٓخ يفٛذح ٔراد 
ز٘ ــا٢قزصبدٚخ انؼبنًٛخ رغٛشا كجٛشا يُز انٕقذ ان اٞٔظبعخ انذٔنٛخ ٔرغٛشد انجٛئخ انغٛبعٛيغضٖ. نقذ 

كٕسٚب ٢ ًٚكٍ اَزٓغزّ  ، فاٌ انًغبس انز٘ شاد٢ٔ فٙ انزصُٛغ. ٔثغجت ْزِ انزغّٛ ششػذ فّٛ كٕسٚب أ
سانزغشثخ رقذو ئٌ  اٌٜ. رُفٛزِ ػهٗ انفٕس ّٕ خ ٔرأصٛشْب ػهٗ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚ فٙ كٕسٚب انذًٚقشاغٛخٔرط

ٌّ  خ٣ل فزشح ٢ٔٚزٙ فٙ انجُك انذٔنٙ،ٔ . عٛؾزبط ئنٗ دساعخ أكضش ش٢ًٕا  إال "ْم ًٚكٍ انغ ْزافا
؟" كبٌ دائًب فٙ رُْٙ. ْم انذًٚقشاغٛخ ٔؽشٚخ  انزقذو فٙ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ ٙءنهذًٚقشاغٛخ أٌ رجط

رضدْش ثفعم أٌ نفشدٚخ هذًٚقشاغٛخ ٔانؾشٚبد ان ًٚكٍثغجت انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ أو  رزعشس اٞفشاد 
 انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ؟ 
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ْزِ انًغبئم ثٕظٕػ. ٔقذ ؽبٔل انجؼط انزشكٛض ػهٗ ارٓبو أٔنئك انزٍٚ قبدٔا  َؼشفُٚجغٙ نُب أٌ 
ػذٔ نهذًٚقشاغٛخ. كٛف ًٚكُُب أٌ َفغش اَذ٢ع انؼُف انًزقطغ فٙ انجهذاٌ انًزخهفخ  ىانزًُٛخ انصُبػٛخ ثأَٓ

أٌ َفغش  يٍ َبؽٛخ أخشٖ، كٛف ًٚكُُب .  ذًٚقشاغٛخ ػهٗ انًُػ انغشثٙ؟انزٙ كبَذ يغهؾخ ثبنفؼم ثبن
ُل ٗوكي لجلد هؼ٘ي أى ٗسمة  .  ب ؽضة شٕٛػٙ ٔاؽذ؟ؾكًٓنهصٍٛ، انزٙ ٚ ُبْعخانزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ ان

 . الدٗومراا٘خ إ ا ريلٔ ػي الزٌو٘خ الصٌبػ٘خ؟

ٌّ ا٢عبثةةخ ػةةٍ  . ُٔٚجغةةٙ نُةةب أٚعةةب أٌ َطجةة  ا٢عةةزشارٛغٙ ا٢عةةزؼبَخ ثةةبنزفكٛش  ْةةزِ اٞعةةئهخ رؾزةةبط ئنةةٗئ
َٔضٚٓب ثشأٌ يب ئرا كبَذ عٛبعبد انًؼَٕخ فٙ انجهذاٌ انًزقذيخ قذ خططذ َٔفزد ػهٗ َؾٕ  ػبد٢ا  رؾه٣ٛا 
ٔاعزغهٕا يغةزؼًشارٓى  ، ٔفٙ انًبظٙ، قبو ثؼط ا٠يجشٚبنٍٛٛ ثزفغٛشاد يشْٕخ نهكزبة انًقذطٔ عهٛى. 

ْةةم أحةةجؾٕا اٌٜ يةةٕنفٍٛ ئَغةةبٍَٛٛ  بظةةجٍٛ رةةشٖ . ػهٛٓةةب  بؽقخانًةةذيشح انغةةيةةٍ خةة٣ل ثغةةػ عةةهطزٓى 
 ٚأيهٌٕ يخهصٍٛ فٙ يغبػذح انجهذاٌ اٞكضش فقشا؟

كهٛةخ ئنةٗ يشةٕسح انجهةذاٌ انًزقذيةخ انًُةٕ ٔيغةبػذارٓب  أٌ رُُغةت٢ًٚكةٍ ئٌ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ انكٕسٚةخ  
، اثزؼةذد ػةٍ يشةٕسح انجهةذاٌ نٗ ؽذ يبٔا انطٛجخ. ٔنؼم ْزا انزطٕس انغشٚغ كبٌ يًكُب ثبنفؼم ٌٞ كٕسٚب

، اػزًةةذد انةةٕاسداد انصةةُبػٛخ اؽةة٣ل  اعةةزشارٛغٛخثبػزًةةبد انخجةةشاء انةةذٔنٌٕٛ أٔحةةٗ فؼُةةذيب انًزقذيةةخ. 
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 انؼبنًٛخ.

ٔارخبر يٕقف َقذ٘ ،  هُغبػ ا٢قزصبد٘ فٙ كٕسٚبٔظغ يؼٛبس نذ رش ت فٙ ، "ئرا كُ يٍ َبؽٛخ أخشٖ
ٌّ ْزا " فٙ راد انٕقذ  ٔاعزشارٛغٛبد انًؼَٕخ نهجهذاٌ انًزقذيخ ٛخنًشٕسح انغٛبعيٍ انقجٕل ثب ًٚكٍ أٌ فا
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ْٙ ػًهٛخ ٌٞ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ  ، ثبنًؼَٕخ ا٢قزصبدٚخ ْٕ انُٓظ انصؾٛؼ ٕظٕػٍْٛزٍٚ انً سثػ
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ٔانغؼٙ نهؾصٕل ػهٗ ٔعجبد عهًٛخ ػُذيب ركٌٕ فٙ أٔظبع اقزصبدٚخ ،  بٔقًٛٓ بػٍ ؽقٕقٓخهٙ انز

ً كليا
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ػهٛٓب ٚغت نكٍ ، ٔفقػ  ثبنشظب ٔانصشاؽخ ػٍ َغبؽبرٓبا٢كزفبء ، نٛظ  ٚغت ػهٗ كٕسٚبنزا  حؼجخ.
ا  هُٓظ ن ٓبفٛحيٍ خ٣ل رٕ يٕقفٓبرؼهٍ ػٍ أٌ ػهٛٓب هًغزًغ انذٔنٙ. ٚغت ن يٕقفٓب رّٕظؼ ؽقٛقخأٌ أٚعب

انزًُٛخ َغبػ صخ ّ انجهذاٌ انُبيٛخ ؽقب .أٌ قانًغبػذح ا٢قزصبدٚخ ، ٔٔحف يب رؾزبعرقذٚى فٙ  انًُبعت
ؽزٗ ا٢ٌ. ٔثًب أٌ يؼغضح ا٢قزصبد انكٕس٘ ٢ رغزُذ  انهٛجشانٙ انطبثغ ػهٛٓب ٗا٢قزصبدٚخ نكٕسٚب قذ غغ

ٚؼّضص ادػبئٓب نًؼَٕخ انذٔنٛخ نٛظ نذٚٓب يب ، فاٌ انجهذاٌ انًزقذيخ ٔيُظًبد ا انُٕٛنٛجشانٙ ُٓظانئنٗ 
ٌّ َغبػ  . نقذ ؽبٌ انٕقذ نُشش انزغشثخ انقًٛخ فٙ انزًُٛخ َزٛغخ نغٛبعبرٓبكبٌ كٕسٚب ٙ ف انزًُٛخثأ

ا٢قزصبدٚخ انكٕسٚخ، ػهٗ انش ى يٍ أٌ انزغشثخ ٢ رذػى رًبيب انُٕٛنٛجشانٛخ. ٔأَب ٔاص  رًبيب يٍ أٌ 
 أٌ رؼشف انًضٚذ ػٍ ْزِ انزغشثخ.  زطهّغ انٗانؼذٚذ يٍ انذٔل انُبيٛخ ر

دت على أهمٌة بناء الماعدة الصناعٌة الدولً، شدّ وأثناء فترة والٌتً بصفتً المدٌر التنفٌذي للبنن 
حما فً األجل الطوٌل، وأن مساعدة من ذلن حٌث أن تلن البلدان ٌمكن أن تستفٌد ، للبلدان النامٌة 
أحد الموظفٌن  بوضوحما زلت أتذكر و تركز أكثر على النمو اإللتصادي. ٌنبؽً أن البنن الدولً 

إنه لمن دواعً  . ول: "بالنٌابة عنكم جمٌعا، أشكركم على تعلٌماتكم المٌمةٌموهو الذٌن ٌمثلون بلدا  نامٌا  
تعلٌماتً  .  سروري أن أسمع مبلحظاتكم الثالبة فً  اجتماعات المجلس خبلل االٌام المنصرمة."

ومع ذلن،  .ن ظروؾ الحٌاة " بناءالمدارس و المستشفٌات ٌمكن ان ٌحسّ  : كانت على النحو التالً
 ، للشبابأكثر على توفٌر فرص عمل فاننا سنكون لارٌن ،  اعدنا فً بناء لاعدة صناعٌةفاننا اذا س
 وبعكسه " ،الصناعةرأس المال المتراكم من خبلل من تواصل عملها المدارس والمستشفٌات وسنجعل 

اما الشباب  ، "فان هذه الدول ستعتمد على المساعدات الدولٌة لتشؽٌل المدارس و المستشفٌات
هذه النماط فً اجتماعات على لمٌن تعلٌما جٌدا فسٌمضون اٌامهم بدون عمل ". وأكدت باستمرار المتع

 .البنن الدولً مجلس اإلدارة فً

  ٌّ ل٘ش هي  ّلكي  . ثإٔ ّص٘لخم ٗوكي اًدبرُب هِوخ صِلخ ل٘ش ػلٔ خطٔ كْرٗب " " الض٘رئ
رنك" كٕسٚب كٛف فؼهذ  ". كدل٘ل ارشبدٕ  ا صز بدح هٌِب م ثبلزأك٘د م ٌٗجغٖ  ثل ل فؼل  لأ مالوضزس٘

نٍ زت انزٙ رزُبٔل رنك ثؾٛبدٚخ ربّيخ ، ٔانؼذٚذ يٍ انك عٕف ركٌٕ ثبنزأكٛذ دساعخ يفٛذح نهجهذاٌ انُبيٛخ؟ 
يًٓخ ظخًخ ئرا كبٌ ػهُٛب رهك كٌٕ ٔعز ، ثذقخ ٔكفبءح انقعبٚب ركٌٕ قبدسح ػهٗ رغطٛخ عًٛغ ْزِ 

ٔنكٍ ْزِ انًًٓخ ٚغت أٌ رزى يًٓب غبل  . ٙ رنك انؼُبحش انزقُٛخ، ثًب ف فٙ عًٛغ انزفبحٛم انذخٕل
ٌّ ،  انضيٍ ا عضءقذ أحجؾذ رغشثخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ انغشٚؼخ فٙ كٕسٚب ٞ يٍ انزشاس انضقبفٙ انؼظٛى  ا

 ..ػًم فٙ انشٕاسع دٌٔ  غّكؼٌٕٚزانزٍٚ انشجبة ..  ٞشغبسانزٙ رخهٕا يٍ ا انشبْقخجبل نغنهجششٚخ. ا
ّ٘ اٞسض  .. دٍٚ ًهٛئخ ثبنًششّ انانشٕاسع  ُٚؼَذْ ؽٛش انغٕع ، يجبَٙ، أٔ عغٕس أٔ غش ،  انخبنٛخ يٍ أ

ا عضء  ثٍٛ يُّ انٗ ٔاؽذ يٍ انؼششح اٞٔائم ْزا انًكبٌ انًٛإٔطكّم رؾٕٚم  صىّ  يٍ انؾٛبح انٕٛيٛخ .. ا
 م.  ٔ رغغّ رٕصّ  ٔقصخ َغبػ رؾزبط ئنٗ أٌ ، صؼت رصذٚقٓبْٚزِ ؽقٛقخ  ..  ػًبنقخ ا٢قزصبد انؼبنًٙ
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 م.  ٔ رغغّ رٕصّ  ٔقصخ َغبػ رؾزبط ئنٗ أٌ ، صؼت رصذٚقٓبْٚزِ ؽقٛقخ  ..  ػًبنقخ ا٢قزصبد انؼبنًٙ

 

 

 

 

 

 
 

 يتيم حرب كوري
  سيك إونغ ليم بواسطة صور
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لبممدء المهممة العمبللمة لتوثٌممك همذا اإلنجماز الممذي ال  بمثابمة تمهٌمد لٌكممون  لممد تمّم انجمازههمذا الكتماب إّن 
خطمة التنمٌمة االلتصمادٌة األخٌمرة. بمدء العممل ب  همذا الكتماب سمتكون لؽاٌمة التً ٌؽّطٌهماُمدّة الٌصدق. )

المدروس المسمتفادة المزٌمد ممن ممن أجمل تموفٌر       سوؾ ٌتم تحلٌل االزمة المالٌمة االسمٌوٌة لعمامو
 للبلدان النامٌة االخرى( . 

أمران ضرورٌان لجولة أخرى من  المرتبطة بهعوامل الإن النظر إلى نجاح االلتصاد الكوري وتحلٌل 
، فً الولت الحاضمر  األخرى التً ال تزال لابمة التنمٌة االلتصادٌة. وٌنبؽً النظر فً عوامل النجاح 

لمن تكمون التنمٌمة االلتصمادٌة المسمتدامة  مواصلة تطوٌرها. وبدون همذه الجهمودو، وحتى فً المستمبل 
،  فً اآلونة األخٌرة . و من خبلل دراسة المدٌم."ٌكون :" فهم الجدٌد مفاده أّن سهلة. هنان لول مؤثور 

علٌنا  كٌد. ومع ذلن، ٌنبؽًالطلب المحلً مهم بالتؤإّن كثٌر عن أهمٌة الطلب المحلً. فإّن هنان حدٌث 
" "ٌنبؽً تعزٌز الطلب المحلً حتى على حسماب انخفماض الصمادراتإنّهُ عندما نعلن نكون حذرٌن أن 

    ٕالطلب المحلً.تحفٌز فً  ، وذلن ألّن الصادرات ،بدورها،هً السبب الربٌس

لمد كورٌما  حمدث لمو أنّ مماذا كمان ٌمكمن أن ٌ عمدد كبٌمر ممن السمكان،ٌفتمر الى ، بالنسبة إلى بلد صؽٌر 
همل مما زلنما نتولمع أن نمرى نتٌجمة مماثلمة إذا ركمزت اسمتراتٌجٌات . على الطلب المحلً؟ ركزت فمط 

جم األراضً والسكان وبما أن ح ؟ .  التنمٌة االلتصادٌة فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات على الطلب المحلً
وأن تكمون واحمدة ممن  ، لشراكات العالمٌمةاكورٌا من الممكن أن تعزز  ، فمد كان فً كورٌا لٌس كبٌرا  

فمً وسمع لمم ٌكمن  الى ذلن ٌنبؽً االشارة  الى أنّه . وباالضافة  أكبر سبع التصادات مصدرة فً العالم
 من ندرة الموارد الطبٌعٌة.أصبل  ألن كورٌا تعانً ، تعزٌز اإلنفاق المحلً  كورٌا

لمذا   .لكسمب الممالأوال  نفماق الممال، نحمن بحاجمة أل. ولصنع السلع أوال  الستهبلن السلع، نحن بحاجة  
األسموأ أّن  . بمل هم بهذا الصمددوالتراحات همحذرٌن عند تمدٌم تعلٌمات على االلتصادٌٌن أن ٌكونوا ٌنبؽً

، عندما ٌحاول بعض الناس تمدٌم التراحمات بشمؤن السٌاسمات االلتصمادٌة المابممة ؾ ٌحدث سو من ذلن
ٌدفع ثمنا باهظا عنمد سالبلد بااللتصاد. اّن  عدم  المامهم، على الرؼم من  ةاعتبارات سٌاسٌ انطبللا  من

الممربٌس سٌاسممات عنممدما ننممالش إنجممازات وأوجممه المصممور فممً وتنفٌممذ اسممتراتٌجٌة التصممادٌة خاطبممة. 
: لمممد وضممع ٌختلممؾ حولهمماهنممان حمٌمممة واضممحة ال ٌمكممن ألحممد أن فممإّن هممً،  -الراحممل بممارن تشممونػ 
البلزمة للتنمٌة السرٌعة والمثٌرة لئلعجماب لبللتصماد الكموري. ولمال انمه ممارس  الربٌس بارن األسس
مشورة الخبمراء المدولٌٌن والمدول الضدّ من ، على تنمٌة ُممادة بالصادرات الصناعٌة  باستمرار سٌاسة 

 . فمً ذلمن الولمت(كٌونؽبمو)وبناء الطرٌك السرٌع  ( ،بوسكو)، واتخذ خطوة جرٌبة فً إنشاء  المتمدمة
. ولمم ٌكمن المربٌس بمارن ٌبمدو مسمتحٌبل  المهمام  محض ، وكان انجازهراء وكؤنّها كانت المشارٌع تبدو 

شممهد نجماح الممدول األخمرى التمً واجهممت حماالت مماثلممة مثمل كورٌمما  لكنّمهو ، التصممادٌا    همً –تشمونػ 
 التنمٌمة الُمممادة فمً سٌاسمة الفتما  حالمة ألمانٌما الؽربٌمة )التمً حمممت نجاحما فمً حدسه. أما  مضى وراءو
سٌاسمة ، ذات الال تزال ألمانٌما الموحمدة تتبنمى و .  أي اهتمام بالموارد الطبٌعٌة تولً الصادرات، ولم ب

ال مفمر منمه  تبمدو أممرا  فإن مثل هذه السٌاسة  . وهكذا باعتبارها دولة صؽٌرة ذات سوق محلٌة صؽٌرة
 بالنسبة لبلدان كهذه .  تمرٌبا

انتمالمه ممن التصماد مؽلمك إلمى التصماد  ، بمدأت عملٌمةخانممة الكوري أزمة مالٌمة شهد االلتصاد بعد ان 
بالتمالً فمإن تحدٌمد أسمباب  ه ممن النجماح. وممعلممما نتمفتوح. نحن ؼالبما نمتعلم المزٌمد ممن الفشمل اكثمر 

الجنوبٌمة . وعنمدما أصمبحت كورٌما ذاتها األزمات المالٌة سٌكون أول خطوة كبٌرة نحو تجنب األخطاء
من خبلل  ٖ(، بدت "التصادا  صؽٌرا  مفتوحا"OECD) ةفً منظمة التعاون والتنمٌة االلتصادٌ عضوا

علمى ٌعممل تحرٌر تدفك رإوس األموال إلمى المداخل والخمارج. وممع ذلمن، ظمل إطمار االلتصماد الكلمً 
ٌزال ٌركز فمط علمى المدخل و مسمتوى األسمعار ممع إهممال المطماع الخمارجً  ، ما ؼرار التصاد مؽلك

 تـشـونـغ هـــي

 تـشـونـغ هـــي
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األزممة المالٌمة. ولتجنمب تفمالم من دٌمن أجنبمً إلمى  لعجز فً الحساب الجاري وما تراكم. وأدى امرٌبا  ت
من أزمة مالٌمة، كورٌا إجراء تحلٌل ودراسة مفصلٌن. فبعد أن عانت كان من الواجب ، ذاتها األخطاء 
لوضممع بؽممض النظممر عممن ا ،نمدٌممة انكماشممٌة تعمممل علممى خفممض معممدالت التضممخم بنممً سٌاسممة كممان ت

وعلمى المرؼم ممن أن التضمخم مسمؤلة  .عدٌم الجدوىكان فحسب، بل أٌضا  الخارجً، ال ٌنّم عن الجهل
هً خٌار أفضل للناس ممارنة بمما تسمببه أزممة النممد األجنبمً.  حساسة سٌاسٌا ، فإن زٌادة األسعار للٌبل  

"ممن اجمل الشمعب"(  همو شمعار اشؽال انفسهم باألسعار فممط ) ممع ذرٌعمة  انّ ٌجب أن ٌفهم السٌاسٌون 
، وعندما تحدث أزمة، سٌتم نمل الثروة الوطنٌة إلى األجانب بؤسعار واطبة الكلفة . أسوأ حساب سٌاسً

مفعمول  فتموح، نمادرا مما ٌصمٌبظاهرة العاطلٌن عن العمل  فً الشوارع. وفمً ظمل التصماد م و تتفالم
 من خارج الحدود.بالتدفك الخدمات السلع وتبدأ ومع زٌادة األسعار،  . بعٌنه فمط ا  بلد التضخم

ه٤حوز ٓٓطوٍز ٌجْدهس ٓدغ    ،جٝاًل ُطكو٤ن ض٤ٔ٘س جهطظحو٣س ٗحؾكس، كإ ٛ٘حى أٌذؼس ػ٘حطٍ ؾ٣ٍٛٞس : 
، ٖٓ جُؼ١ٌٍٝ ٝػغ نطط ُِط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ٓ٘ظٔس ض٘ظ٤ٔح أٍٓ ال ذى ٓ٘ٚ . غح٤ًٗح، ٢ٛ ٌؤ٣س ٤ِْٔس 

ٍ ٣دأض٢ وٌٝ جُر٤ٍٝهٍجط٤دس جُٔهطظد   ذؼدى يُدي   ٝ  ،ؾ٤ىج ، كدإ جُٔدٞجٌو جُٔح٤ُدس    جالهطظدحو. ٝأن٤دٍجً   س ُطٓد٤٤
ٖٓ جُظؼد ضكو٤ن جُط٤ٔ٘دس جالهطظدحو٣س ئيج   ،ٝػ٣ٌٍٝس أ٣ؼحْطٌٕٞ جُالَٓس ُالْطلحوز ٖٓ ًٛٙ جُهطط 

،  جُؿ٘ٞذ٤سجُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ٣ٌٌُٞح ٗٔٞيؼ جُ٘ظٍ ئ٠ُ ح ٖٓ ًٛٙ جُؼ٘حطٍ ٓلوٞوج . ٝػ٘ىٓح ٣طْ ًحٕ أ٣ّ
 ًٜٙ جُؼٞجَٓ جالٌذؼس.جُلحػَ ُ جُى٣ٌٌٖٝٔ إٔ ٍٟٗ ذٞػٞـ 

المهنمدس المعمماري المذي لمام بالمٌمادة وخلمك  الربٌس الراحمل بمارن تشمونػ همً ، ٌعدبدون اي شن  و
وامتحمان الخدممة المدنٌمة التنافسمً ، لتصاد الكوري الحدٌث. إن الحماس من أجل التعلٌم لبل ا  لوٌ ا  أساس

ممن  . و الحفماظ علٌهماعمل على  و ، صةتخصمجعل من الممكن توظٌؾ بٌرولراطٌة ، والموضوعً 
ط فعالممة للتنمٌممة وجهممود البٌرولراطٌممة الفعالممة، كممان مممن الممكممن وضممع خطمم " ،البإرٌممة"خممبلل المٌممادة 

 . خمس سنوات االلتصادٌة أمدها

همً تمؤمٌن ، بالنسمبة لكورٌما ثمارة  لئلهتممام وا ن المهممة األكثمر تحمدٌا  بمارن تشمونػ همً فمإ واستنادا  لـ 
ل عممال اؤرسملهمذا لمام بمختلؾ مشارٌع خطط التنمٌمة االلتصمادٌة. وتموٌل وارد المالٌة الضرورٌة لالم

وضممان تمدفك تمؤمٌن الممروض ممن الحكوممة األلمانٌمة، بهمدؾ المناجم والممرضٌن إلى ألمانٌا الؽربٌمة 
المربٌس بمارن  عنمدما بكمىو ما زلنما نتمذكر دمموع همإالء . مستمببل  من المانٌا الى كورٌا هإالء اجور 

ما زلنا نتذكر اعتذار المربٌس بمارن لهمم بمالمول "أنما آسمؾ ، و  ٗمعاوعمال المناجم والممرضات كلهم 
بمؤّن فمٌمر جمدا ، ولكننمً أإكمد لكمم   مإلى بلد أجنبً بعٌدا عن المنزل الن بلمدك مجدا ألن علً أن ارسلك

لمادرة علمى تمؤمٌن  الجنوبٌمة كانمت فٌمه كورٌما ما زلنا نتذكر الولت المذي . أمامنا."باتت أٌامنا المشرلة 
 الحصمول علمى عابمدات ممن  و ، ٘جنود إلى حمرب فٌتنمامالتموٌل مستمر من الوالٌات المتحدة بعد إٌفاد 

بمناخهما الصمحراوّي ، الشمرق األوسمط  بلمدان رأس المال األجنبً عن طرٌك إرسال عمال البنماء إلمى 
ممن خمبلل الوطنٌمة الحكوممة الممدخرات اسمتمطبت ، المحلً ومن أجل حشد رأس المال شدٌد الحرارة. 

بٌة نتذكر طبلب المدارس االبتدا مانزال مع اإلعفاءات الضرٌبٌة. والمترابطة تعزٌز حسابات االدخار 
و مممدخراتهم لممموظفً البنممون الممذٌن زاروا المممدارس بشممكل منممتظم.  الممذٌن منحمموا مصممارٌؾ جٌمموبهم
 . تستعصً على الوصؾ اللواتً عملن لٌبل ونهارا فً مصانع ونتذكر أٌضا ربات األسر الشابات

معجمزة. كانمت أكثمر منهما معركمة شرسمة الجنوبٌمة كانت عملٌمة التنمٌمة االلتصمادٌة فمً كورٌما 
دابمرة الفممر الممدلع، ممن  ذٌن بمذلوا جهمودهم وطالماتهم للخمروجمنطمة حرب هادبة لجمٌع المواطنٌن الم

"ال همذا األممر بمولهما : 6ٙٓٔكدت مجلة اتنٌمرس األجنبٌمة لعمام من الخوؾ من المجاعة. وأ والخبلص
 . ."توجد فرصة لمعجزة التصادٌة فً كورٌا



الجزء األول
عملية التنمية اإلقتصادية الكورية: جسر األمل الى النجاح
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من الجهد والحمظ .  عملٌة التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة ، ٌمكن أن نشهد كبل  بداٌات ذا نظرنا إلى ا 
المكاسب بدون الحظ. من ناحٌة أخرى حتى لمو كنما  بؽض النظر عن الجهد المبذول، ال ٌمكن تحمٌكو 

دون جهد مبذول. هنان لول مؤثور فمً كورٌما بتتحمك ان عظٌمة ال ٌمكن النجازات فإّن اإلمحظوظٌن، 
عملٌمة التنمٌمة االلتصمادٌة الكورٌمة، . وعنمدما نمتفّحص عمن كثمب "أن الصدق هو طرٌك السمماء"مفاده 

والجهود الٌابسة المبذولمة لتسملك ، ثور على "المحٌط األزرق" للعالذي عشناه نكتشؾ الكرب الفكري س
سمملم النجمماح و اٌجمماد الحممظ السممعٌد. وحتممى اآلن، تممم تفسممٌر عملٌممة التنمٌممة االلتصممادٌة الكورٌممة بممموابم 

من خمبلل الحمابك واإلحصاءات. الحمابك واإلحصاءات مهمة ولكن ٌمكننا أن نفهم حما العملٌة بالكامل 
م الصمحٌ . نحمن بحاجمة إلمى منالشمات بالصممٌم حمول المضماٌا االساسمٌة. ٌجمب أن نثٌمر التحلٌل والتمٌٌ

: "كٌؾ حمك االلتصاد الكوري مستوى من النجاح لم ٌسمبك لمه مثٌمل فمً تمارٌخ  مثل هذهأساسٌة أسبلة 
هل تستطٌع بلدان نامٌة أخمرى ان تسمتلخص دروس . "كٌؾ تؽلبت كورٌا على تحدٌاتها؟ " . العالم؟ " 

تمّم اختبارهما ، "مما همً حماالت الفشمل التمً . على والعهم؟" بناء هذه المعجزة وإعادة ، مو كورٌا من ن
 . لآلخرٌن؟" درسا  لٌّما  ٌمكن أن توفروالتً 

نظمرة عاممة علمى المماء لبل البدء فً هذه المنالشات الجادة، ٌمكن العثور على تحلٌل هادؾ من خبلل  
تصمنٌؾ نمموذج ٌمكمن ، لهمذه العملٌمة  بسمبب الخصمابص الفرٌمدةو  عملٌة التنمٌة االلتصمادٌة الكورٌمة.

 الصعاب. الجنوبٌة على أنّه نموذج ٌمكن أن ٌتحدّى التنمٌة االلتصادٌة لكورٌا

،  إسممرابٌل   تؤسممٌس دولممةاولهممما المعجممزة السٌاسممٌة ل : كانممت هنممان معجممزتٌن فممً المممرن العشممرٌن 
تحممك كورٌما التنمٌمة االلتصمادٌة الملحوظمة فحسمب، بمل المعجزة االلتصادٌة لكورٌا. لمم هً واآلخرى 
لهمذه األسمباب، ٌجمب أن . أٌضا التنمٌة السٌاسٌة من خبلل إلامة دٌممراطٌة علمى المنمط الؽربمً حممت 
 .بالدراسة ا  جدٌر ا  موضوعالتجربة الكورٌة مإهلة بالتؤكٌد بعدّها تكون 
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 زصبدٗخ الكْرٌٕوْ ج الزٌو٘خ ا قااُو٘خ الزبرٗي٘خ ل
جوهر نموذج التصنٌع المتؤخر، وحٌث هً  نموذج التنمٌة االلتصادٌة الكورياألهمٌة التارٌخٌة ل

كممما ان  ألمانٌمما، لثممورات الصممناعٌة األولممى والثانٌممة ، أن المملكممة المتحممدة والوالٌممات المتحممدة لادتمما ا
بعمض البماحثٌن ٌصمنفون  ، فمإنّ يالبخمارمن خبلل المتعلم ممن المحمرن  الٌابان، وروسٌا حممت التصنٌع

نموذج التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة كنموذج للتصنٌع فً ولت متؤخر )أو حتمى نمموذج متمؤخر فمً ولمت 
 متؤخر من التصنٌع، ولكن هذا ٌبدو وكؤنه نهج مبسط للؽاٌة(.

النممد النابمب السمابك  العمام لصمندوق  و شوسمتس للتكنولوجٌما( ، األسمتاذ فمً معهمد ماساألٌس أمسمدن) 
الدولً  لال أن المٌزة الوحٌدة الممكنة التً ٌمكمن أن ٌتمتمع بهما األجانمب عنمد تحلٌمل بلمدان أخمرى همً 

دة المحمدِّ ، الجهل". فاألجانب ٌمٌلون إلى التركٌز على صورة عامة فمط بدال ممن تحلٌمل عواممل المٌمادة 
 ٙوراء عملٌة التنمٌة فً بلد ما. والحاكمة ، التً تمؾ بشكٍل ربٌس

 ، ٌهممدّدنممموذج التصممنٌع المتممؤخر ة االلتصممادٌة الكورٌممة ،بعممدّها تمممت علممى وفممكلتبسممٌط المفممرط للتنمٌمما
تلمن البلمدان التمً تمثمل نمموذج إّن خطر فمدان الكثٌر من التفاصٌل األساسٌة المتعلمة بعواممل نجاحهما. ب

العدٌد ممن التبمادالت ل ان وروسٌا( كانت على اتصال وثٌك من خبلالتصنٌع المتؤخر )مثل ألمانٌا والٌاب
ولت مبكر فً تارٌخها. وهكذا، فإن النموذج الؽربً للتصنٌع فمً همذه  ذمع الدول الصناعٌة الؽربٌة من

البلدان لد حدث بمعمدل بطمًء ومطمرد نوعما مما. وأرى أٌضما أن نمماط تحمول تارٌخٌمة محمددة فمً همذه 
، وتمركز الحكم من خبلل ثورة مٌجً فً البلدان دفعت التصنٌع. وتوحٌد ألمانٌا فً المرن التاسع عشر

تسممارع عمممل علممى الٌابممان، واالنتمممال إلممى االلتصمماد المخطممط فممً روسممٌا مممن خممبلل الثممورة الشممٌوعٌة، 
لبرتؽممال وهولنممدا منممذ المممرن التصممنٌع علممى الممنمط الؽربممً فممً هممذه البلممدان. وكانممت الٌابممان تتمماجر مممع ا

، وتم تؤسٌس المركز التجاري لشمركة الهنمد التجارة  اتّسع نطاق هذه 6ٓٙٔمنذ عام . و عشر  السادس
، كٌوشو، وإدخال التكنولوجٌا وعلوم الطب المنمولمة عمن الشرلٌة المملوكة لهولندا فً منطمة ناؼازاكً

التصمنٌع الؽربمً فمً الٌابمان. كمان هنمدرٌن ترسمٌخ نممط . ولد أدت هذه العوامل فً السابك إلمى الؽرب
ٓددٖ ٌِٓٔددس  ٌقِددس ٛددحُِٓ   ٝطددق"إلممى الؽممرب مممن خممبلل كتابممه  هامممل، الممذي لممدم مملكممة جوسممون

، واحمدا  ممن مموظفً شمركة الهنمد الشمرلٌة الممادمٌن ممن هولنمدا. و بمذل هاممل  (ٙٙٙٔ-ٖ٘ٙٔ)"٣ًٌٞح
ممع مملكمة جوسمون، لكنمه لمم ٌمتمكن ممن إحمراز تممدم بسمبب اعتراضمات  جهودا كبٌرة لتعزٌمز التجمارة

المركز التجاري لشركة الهند الشرلٌة فً الٌابان(. وهنان مشكلة  الحكومة الٌابانٌة )التً هددت بإؼبلق
نمدا فمً التجمارة ممع هول ةؼٌمر راؼبم تأكبر هً أن  الطبمة العلٌا فً مملكة جوسون فً ذلن الولت كان

 . على الرؼم من جهود فرٌك هامل

للضمؽط  دّها نتماج عملٌة تصنٌع الٌابان وفك النمموذج الؽربمً بعم أّن من الخطؤ أن ننظر الى فً رأًٌ،
 من أجل فت  موانبها أممام التجمارة األوروبٌمة ، وبمالتزامن ممعمن لبل العمٌد ماثٌو بٌري  المسلّط علٌها
 لبلسطول البحري لؤلدمٌرال بٌرٌس.  التمدم التمنً

بعمد ان كمان التصمنٌع  لتصمنٌع المركمزي بمٌمادة اإلمبراطمور )إلمى نمموذج ل الٌابمان تومع ذلن، تحولم 
أعمال ٌاواتا للحدٌد الصلب، التمً أنشمبت إّن جهود البلمركزٌة بمٌادة حكومات داٌمٌو المحلٌة(. للنتاجا  

المممدرات. ولممد أظهممرت المممدرات التمنٌممة مثممل هممذه لممدٌها بالفعممل كممان فممً أواخممر المممرن التاسممع عشممر، 
لممة مممن ، والتممً كانممت متفولممة علممى الطممابرات الممات6ٖٓٔللطممابرات المماتلممة زٌروسممٌن فممً أواخممر 

التنمٌممة الصممناعٌة و  ، بفعممل ، أن الدراٌممة التمنٌممة للٌابممان كانممت تتممراكم لممبعض الولممت الوالٌممات المتحممدة
التمً لمم ٌكمن ممن ضمد الوالٌمات المتحمدة ، المدرات. ولد تمكنت الٌابان من تؤمٌن التفموق الجموي تطوٌر
 . بٌري  "كومودورالـ " لد حدث نتٌجة  لضؽوطلو كان تطورها  أن تتفّوق الممكن
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نجماح الٌابمان . كمما أنمه ممن الصمعب تبسمٌط  ُخطمى نموذج التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة لم  ٌتبع فممط إنّ 
مسارات بالفعل اتخذتا  كانتا لدكورٌا والٌابان إّن . ِطظ٤٘غ جُٔطأنٍُنموذج التنمٌة الكوري بعدّه نموذج 
 ا  أسملوبها الخماص أو اسمتخدمت خلٌطمجت انتهكورٌا  ى الظروؾ، فإنّ . واعتمادا علبهذا الصدد مختلفة

الممنمط عممن تعمممل بمعممزل مممن بممٌن البلممدان التممً كانممت  مممن النممماذج األلمانٌممة واألمرٌكٌممة والٌابانٌممة. و
هممً البلممد الوحٌممد الممذي حمممك كانممت كورٌمما  بممً حتممى بداٌممة المممرن العشممرٌن، فممإنّ لتصممنٌع الؽرالتملٌممدي ل

ممن بمٌن البلمدان  عتبر كل ممن إسمرابٌل وسمنؽافورة أٌضما. وتمعا   التصنٌع الؽربً والدٌممراطٌة الؽربٌة
 ولكممن كانممت هنممان أسممباب تارٌخٌممة تمممن  كورٌمماالتصممنٌع الؽربممً والدٌممراطٌممة الؽربٌممة ،  التمً حممممت

مممن الممدول  الممذٌن لممدموا الٌهمماإسممرابٌل تشممكلت مممن لبممل السممكان الٌهممود فالبلممدٌن. هممذٌن األسممبمٌة علممى 
لشممركة الهنممد الشممرلٌة فممً المملكممة لاعممدة انتاجٌممة تشممّكل مدٌنممة صممؽٌرة الصممناعٌة. وكانممت سممنؽافورة 

 .من تارٌخها الحدٌث ولت مبكر فمد تؤثّرت بالنمط الؽربً للتصنٌع فً، وبالتالً  المتحدة لفترة طوٌلة

تلممن المممرارات التممً تممتمّخض عممادة  عممن لممرارات مختلفممة عممن فممً بعممض االولممات   كورٌمما لمممد اتخممذت
إال فً حاالت نادرة جمدا.  و هذا النوع من السلون ال ٌتّض الدولٌة.  تمدمة والمنظماتالدول المنصاب  

البلدان المتمدمة  فلٌس من السهل على بلد متلٍك للمعونات تجاهل المشورة التً تنطوي علٌها "وصفات"
. دراسة." لال أرسطو الٌونانً الشهٌر ذات مرة" هنان حاجة لمدارس لللمد ومنظمات المعونة الدولٌة. 

، علمى الطرٌممة الؽربٌمة عملٌمة صمنع الممرار حمول انتهماج أسملوب  تحممل تبماطإ كان بؤمكاننماهل ترى 
الصناعات التنافسٌة ننج  فً بناء أن  كان من الممكنعندما كنا نحاول جاهدٌن التؽلب على الفمر؟ هل 

التنمٌة االلتصمادٌة بمجمرد  هل كنّا سنفشل ونتخلّؾ فً تحمٌك؟ ل تبنً سٌاسة احبلل الواردات من خبل
فممت   السمملع األساسممٌة وفممً االلتصمماد ، مممن خممبلل ولممؾ دعممم النٌممولٌبرالً الممنهج تطبٌممك ابتعادنمما عممن 

فً  شٌكاؼو البلتٌنٌة باتباعها نصاب  مدرسة األسواق المالٌة على الفور )كما فعلت بعض بلدان أمرٌكا
رأس المال المحلً؟  جنبً، كٌؾ ٌمكننا أن نجتذبلمال األأردنا تحرٌرتدفمات رأس ا إذا . و (االلتصاد
، وبمذلوا لصمارى ، كثٌرا ما أثار المادة الكورٌون والموظفون المدنٌون هذه األسمبلة  األولى . فً األٌام

بممالتخلً عممن تؤسممٌس شممركة بوهممانج للحدٌممد  نا الخبممراء الممدولٌون ٌومهممانصممحجهممدهم للممرد علٌهمما . لمممد 
نطور سبسبب عدم جدوى هذه المشارٌع. كٌؾ كنا  ، ك كٌونؽبو السرٌعوبناء طرٌ، والصلب )بوسكو( 
كان التصدي ؟ . الصلب احتٌاجاتنا من بنٌة تحتٌة مناسبة للنمل وإمداد ذاتً بوجود لاعدة صناعٌة دون 

التنمٌمة االلتصمادٌة  عجزة االلتصادٌة الكورٌة. إنأساس المهو هذه األسبلة الصعبة بحكمة ؤلجابة عن ل
 فرٌممدة مممن نوعهمما وال تحتمماج إلممى أن تممتبلءم مممع أي نممماذج التصممادٌةحالممة هممً فممً حممد ذاتهمما  الكورٌممة
ن خممبلل تصممنٌؾ التنمٌممة عتمممد أنممه مممن ؼٌممر المنصممؾ للمثمفممٌن الممدولٌٌن تبسممٌط المضممٌة ممم. واأخممرى 

 .لتصنٌع المتؤخرالكورٌة بعدّها مجرد نموذج ل
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 ٓهطط ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ج٣ٌٌُٞس
)التً سبللة جوسون  فإنّ ندما نمارن االلتصاد الكوري مع االلتصادات النامٌة األخرى، ع 

كانت لد جوسون  سبللةعلى الرؼم من أن و .تمدّم نموذجا  ٌتم اؼفاله فً الؽالب  سبمت كورٌا الحدٌثة(
مواجهة   على فانها كانت تتمتع  بالمدرة دما تم استعمارها من لبل الٌابان ،اوشكت على الزوال عن

من  عن أنفسهم بعزم شدٌدجنود جوسون  دافع .معا   كل من الوالٌات المتحدة وفرنسالالبحرٌة  الموة
النزول  األمرٌكٌة والفرنسٌة عند محاولتهاضد الموات مدرعة ، ومدافع  طوٌلةخبلل استخدام بنادق 
بٌن مملكة جوسون  (شرالسادس ع فً اواخر المرن) قٍخ جُٓ٘س جُٓحذؼسخبلل و فً جزٌرة ؼانؽوا. 

جوسون أول سفٌنة حربٌة مكسوة لـ ، عرضت الموات البحرٌة  والٌابان )حرب ٌمٌجٌن ضد الٌابان(
، التً كان  الصوارٌخ الرابدةأو ومدفع متمدم )سٌنؽٌجٌون، ، بالحدٌد فً العالم )السلحفاة الحربٌة( 

أدى تطور باالضافة الى ذلن . ٌابانٌةكم( ، وتمكنت هذه الموات بذلن من هزٌمة نظٌرتها ال ٔاها مد
والمعادالت المتزامنة. والسبب  ون إلى حل معادلة الجذر التربٌعًالرٌاضٌات خبلل عهد مملكة جوس
الفجوة بٌن كورٌا والبلدان النامٌة األخرى )التً أصبحت خالٌة مدى  فً ذكر هذه الحمابك هو توضٌ  

نمطة  ، وكانت فً بداٌة تصنٌعها.  لمد كانتالمٌة( الحرب الع التواجد االستعماري فٌها بعدمن 
حممت كورٌا انجازات هامة بجهودها الذاتٌة ألنها كانت تمتلن على سبٌل المثال . ف االنطبلق مختلفة

تحمٌك نفس لبلدان أخرى  المدرات التمنٌة المتمدمة ، بٌنما ال ٌمكن و، المعرفة المتمدمة فً الرٌاضٌات 
،  عندما ٌكون لدى بلدٌن مستوٌات مختلفة من التراكم التمنً والدراٌة الفنٌة. و د الجه بذات االنجازات

 .ذاتها فً البلدٌن السٌاسات ال ٌمكن اعتماد

كمجتمع لابم على  كان االلتصاد الكوري لبل بدء خطة التنمٌة االلتصادٌة الخمسٌة األولى ٌمضً لدما  
التارٌخ الكوري لطبلب عن فً محاضرة وعمارٌة . الزراعة ، مع بعض التشوهات خبلل الفترة االست

الستعماري هو "التحدٌث اأّن البروفسور لً تاي جٌن من جامعة سٌول الوطنٌة  ، رأى جامعة طوكٌو
نظر إلٌه على تم الٌنبؽً أن ٌ لتبرٌر الحكم االستعماري الٌابانً ، الذيذرٌعة مفهوم مضلل ٌستخدم ك

،  رات الحدٌثة لبللتصاد الكوري بدأت من لبل النظام العسكريأول التطوإّن .  أنه حرمان الفرص
. ولد وضعت إدارة الربٌس بارن بنجاح خطط 6ٙٔٔالذي جاء من خبلل انمبلب عسكري فً عام 

. بسبب صعوبات فً تموٌل التصنٌع ٌة، ولكن األمور سرعان ما بدأت بالتلكإالتنمٌة االلتصادٌة الخمس
لتموٌل المطلوب بشدة بعد إٌفاد عمال المناجم والممرضات إلى ألمانٌا تؤمٌن ا كان النظام ٌعمل على

، وإرسال عمال البناء للعمل فً مشارٌع البنٌة التحتٌة  حرب فٌتنام ، وإرسال لوات للمتال فً الؽربٌة
، وتمكنت من لامت إدارة بارن بتطبٌع العبللات الدبلوماسٌة مع الٌابان وهنا فً الشرق األوسط. 

 . التنموٌة ألموال المادرة على االٌفاء باالحتٌاجاتتؤمٌن ا

 لتموٌل التنمٌة االلتصادٌة هذه المرارات كانت مصدرا  خبلل إن األموال التً اكتسبت بشك األنفس من 
هذه العملٌة بتفصٌل كبٌر فً كتاب )أوه . ولد وصفت وفً البناء االلتصادي على الطرٌمة الكورٌة 

ٖٓ ج٤ُأِ ئ٠ُ جألَٓ: "، ٝجُظحوٌ ذؼ٘ٞجٕ : مستشاري الربٌس بارن ون تشول( ، الذي كان كبٌر
جُٔٞظل٤ٖ ٍُِت٤ّ جٍُجقَ ذحٌى  : ًًٍٓجش ًر٤ٍ 7919-٣ًٌٞ7975ح  ط٘غ ج٤ُٓحْحش جالهطظحو٣س ك٢

 . 2"٣ّٞ-٤ًْ ضشٞٗؾ

بخطوة. ولد بدأ البلد بتعزٌز إنتاجٌة  -خطوة ٌموم على الاتخذ تطور االلتصاد الكوري نهجا  لمد 
من خبلل بناء مستوى  ، ولام بتعزٌز ذلن طاع الزراعً والعمل على تطوٌر الصناعات الخفٌفةالم

آخر ٌمكن أن ٌسهم كل عنصر ضروري ل تٌة للنمل واالتصاالت والطالة )اضافة  البنٌة التحمتمدم من 
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لتشجٌع كبٌرة إلنشاء نظام مالً ٌعتمد على الحوافز جهود أٌضا  بذلت كما بناء لاعدة صناعٌة(. فً 
 تعببة المدخرات المحلٌة . 

 

 كْرٗب لـالصْرح هي اارش٘ف الْاٌٖ . أرصلذ إلٔ زرة ف٘زٌبم الزٖ المْاد الكْرٗخ 

 

االلتصاد الكوري تختلؾ إلى حد ما عن أسالٌب المانحٌن  تّم  بها تطوٌرإن الطرٌمة التً 
 حٌثعلى البلدان النامٌة . رضها اآلن، والتً ٌتم فواالتحاد األوروبً( ، الدولٌٌن )مثل البنن الدولً 

المانون سلطة  المزٌد من التركٌز على لضاٌا مثل المساواة بٌن الجنسٌن وٌسلطون ن إّن المانحٌ
، والمخاوؾ المتعلمة بالصحة لة وتنمٌة المجتمع المحلً ، والحك فً الوصول الى الموارد والعدا

ك٢ ق٤ٖ ٣رىٝ ذٞػٞـ  ، اض معدل وفٌات األطفال(، وانخف العامة. مثل الحصول على المٌاه النظٌفة
ّٕ ٛ٘حى رىال ٖٓ جُٞطٍٞ ئ٠ُ ًٌٝٛج كض٤ًٍُج أهَ ٗٓر٤ح ػ٠ِ جُط٤ٔ٘س جُظ٘حػ٤س ٝذ٘حء جُر٤٘س جُطكط٤س.  أ
 . ٣كٕٞٓٞ قٍٞ جُٔٞػٞع جُٔكّىوز ، كاْٜٗجُ٘وطس 

لة. ولد تطورت بسهوذلن ، كما ٌمكننا أن نرى  متنوع بشكل جٌدالتصاد االلتصاد الكوري هو إّن 
مجموعة واسعة من الصناعات مثل صناعة السٌارات، وبناء السفن، وأشباه الموصبلت، والصناعات 

كل صناعة من خبلل التعاون بناء تّم  و ى .تلو اآلخر ٌة، واآلالت وااللكترونٌات، واحدةالكٌمٌاب
الدعم والتوجٌه أثناء  مستوى عال من الدولًالحكومة والمطاع الخاص. كما لدم البنن  الوثٌك بٌن

 عملٌة التصنٌع وتطوٌر البنٌة التحتٌة فً كورٌا.

البنن الدولً بالتصنٌع؟ لماذا ال ٌموم بتمدٌم موارد كافٌة لتطوٌر البنٌة التحتٌة؟ ٌعتمد لماذا ٌمل اهتمام 
النسبً  الحجم نّ . إ الماضًب البلزم ممارنة على تعببة رأس المال  الى تراجع لدرة البنن أنذلن ٌعود

انًؼقٕل  سٌكون من ؼٌر.وهكذا  جدا ً سوق رأس المال العالمً لد ا صب  صؽٌرا  للبنن الدولً ف
 َبؽٛخ ئٍ ظخًخ.  أيٕال سؤٔط رزطهت يٍ رهك انزٙٚغ غٕٚهخ اٞعم ٔاعؼخ انُطب  انقٛبو ثًشبس
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 شٔٚغٛخرَزبئظ ٍ أخشٖ  ًٚكٍ أٌ رُفز ثشايظ انزًُٛخ ا٢عزًبػٛخ ثشأط يبل أقم ثكضٛش، ٔأٌ رغزفٛذ ي
 )رٓذف ئنٗ رٕعٛغ َطب  انًغبػذح انًقذيخ ئنٗ انؼذٚذ يٍ انجهذاٌ انُبيٛخ(.يُبعجخ 

 كانت محظوظة. ولد مارس، ٌجب علً المول ان كورٌا  وعند استعراض عملٌة تنمٌتها االلتصادٌة
على والمعونة. منافع وكاالت استفادتها من  الدولٌة، و ظ دورا هاما فً سٌاساتها، وأوضاعهاهذا الح

المتعلمة بها ، والتً ٌجب أن تظهر فً مرحلة مع التفاصٌل الدلٌمة ، الرؼم من أن خطة لابلة للتطبٌك 
عادة فً نجاح  مع بعضها ، والتً نرصدهامتسمة العوامل ما، لد تشّكل عوامل حاسمة للنجاح ، فإّن ال

 والجهد والحظ.  التفانًفً نهاٌة المطاؾ : هً  ، نجاح أي أمةفً أو  ، الفرد

وهً األرز "تونػ اٌل" وعملٌة إعادة  ربطهما بعملٌة التصنٌع فً كورٌا، وهنان جانبان فرٌدان ٌمكن
التشجٌر. ارز "تونػ اٌل" هو مجموعة متنوعة عالٌة الؽلة  من الحبوب التً أدت إلى حل جزبً ولكن 

ٌموم على  ه أرز، ولكن(تملٌدٌة الكورٌةوهً األنواع ال )"كحذ٤ٌٗٞح"مفٌد لمؤزق نمص الؽذاء. انها لٌست 
من المناطك شبه االستوابٌة. ولد أجرٌت التجربة الختبار هذا األرز فً المعهد الدولً مستوحى مإشر 

بٌنما ال ٌمكن فً )الممكن حصاد ثبلثة محاصٌل سنوٌا أنه منتبٌن حٌث  ، لبحوث األرز فً الفلبٌن
مشابه لما و هذا هو عرض مثالً . واحد فً السنة( حصاد محصول وانجاز أكثر من عملٌة  كورٌا
 على مفهوم السرعة. "ن"المورٌّوٌطلمه 

 

 الٌوْا قزصبدٕ الضرٗغ لكْرٗب

 الوصدر الجٌأ الكْرٕ

أصبحت الجبال عارٌة تمرٌبا بسبب  بل الحكومة. وتم تنفٌذ عملٌة إعادة التشجٌر بعناٌة من للمد 
للؽابات من لبل الفمراء الذٌن كانوا ٌكافحون من أجل  ةة المتهوراإلزالكذلن بسبب و، الحرب الكورٌة 

بٌوت  كان باألمكان فً بعض االحٌان رإٌة ،  أمطار ؼزٌرة عنهم .لذلن فعند هطول المجاعةدفع 
و على نهر هان. على العكس من ذلن، وهً طافٌة والماشٌة )بما فً ذلن األبمار والخٌول(  ، المش

فً كثٌر من األحٌان بسبب نمص المٌاه السطحٌة. ومع  نت الزراعة تفشل، كا خبلل موسم الجفاؾ
 إعادة التشجٌر. ها  المثالً فًنجاححصلت كورٌا على الثناء العالمً لذلن، 

ستة سنوات خطة 
 التنمٌة االلتصادٌة
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من )، استفادت الحكومة الكورٌة من مختلؾ المرافك  من أجل تعزٌز تنمٌة مواردها البشرٌة 
وتم لتثمٌؾ ورعاٌة األطفال من أجل تعزٌز محو األمٌة. ألؼراض ا( المدارس إلى المدارس العسكرٌة 

لحضور دروس اللؽة الكورٌة خبلل خدمتهم  توجٌه األوامر الى الشباب )من مختلؾ المستوٌات(
العسكرٌة اإللزامٌة. وفً فروع خاصة مثل النمل والذخابر، تعلم الجنود كٌفٌة التعامل مع اآللٌات 

خدمتهم العسكرٌة. وأنشؤت نهاٌة بعد  هذه المعارؾ والخبرات بصورة منهجٌة لضمان استفادتهم من
الخدمة العسكرٌة  حٌث كان مطلوبا من الخرٌجٌن أداء،  التمنٌة الثانوٌة "كوموه"الحكومة مدرسة 

تمكنت ،  (المحلٌة و الخارجٌة)من خبلل تمدٌم المن  الدراسٌة الكاملة و اإللزامٌة كرلٌب فنً. 
ذلن، عملت كل هذه ب الموهوبٌن الذٌن نشؤوا فً بٌبات صعبة. ونتٌجة لالطبلمن تجمٌع الحكومة 

 لمجتمع ككل. خدمة اربط المهارات والدراٌة اإلدارٌة المستفادة فً الجٌش لالجهود كجسر ل

جهود عبارة عن ، وأصبحت  وٌمكن المول إن التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة كانت تماما مثل الحرب
المادة والحكومات و الجٌش والشركات و العامة  ، عندما اتفكالدراما مثٌرة تعببة كاملة. وكانت هذه 

بعزم لوي على لٌادة حٌاة أفضل خالٌة من الحلمة المفرؼة للفمر. وعلى الرؼم من تحمٌك لدر هابل من 
عتماد استراتٌجٌة أساسٌة تركز على تجمعات األعمال حتمٌة الالنجاح، إال أن تركٌز الثروة كان نتٌجة 

بارة أخرى، تحمك النجاح فً مجمل عملٌة التنمٌة فً )التً ٌطلك علٌها "تشاٌبول" فً كورٌا(. وبع
 فً توزٌع الثروات.كورٌا ، ولكنه أدى إلى عدم التناسب 

ال أستطٌع أن أتذكر اللحن من أٌام  . هنان أؼنٌة شعبٌة فً كورٌا تدعى "دعنا نعٌش حٌاة طٌبة"  
حركة ساٌمول، المعروفة  أخرى تسمى" أؼنٌة حركة ساٌمول ") شعبٌةأؼنٌة هنان كانت و. طفولتً

 ٕٕأٌضا باسم حركة المرٌة الجدٌدة هً مبادرة سٌاسٌة أطلمها الربٌس بارن تشونػ هً فً 
تجّسد وكانت هذه األؼنٌة والكلمات المصاحبة لها  ( ..لتنشٌط االلتصاد الكوري الرٌفً 62ٓٔنٌسان

ر على اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحمٌك النجاح. حركة ساٌمول هً تطلعات جادة لتشجٌع الجمهو
على سٌاستها اإلنمابٌة  ارت الصٌن مفهوم ساٌمول، و طبمتهواستع أو حركة تحفٌزٌة .تجدٌد روحانً 

 فً شكل أوسع وأكثر عمومٌة ٌعرؾ "تصور ساٌمول"فً المناطك الرٌفٌة. ولد وضع البنن الدولً 
ومع ذلن، فإن التنمٌة المدفوعة  . المجتمعات المحلٌة)وتصورات(  باحتٌاجات باسم التنمٌة المدفوعة

تمٌل أكثر المتبلن تضمن العوامل الذاتٌة لساٌمول. فالنسخة الصٌنٌة باحتٌاجات المجتمعات المحلٌة ال ت
 من نسخة ساٌمول. "من أسفل إلى أعلى"النهج  نسخة

رحلة  فانها كانت فً الوالعكورٌا تبدو وكؤنها معجزة، حتى لو كانت عملٌة التنمٌة االلتصادٌة فً و  
السبب والنتٌجة )جنبا إلى جنب  اتعبللتطور إٌجابٌة من خبلل  مكن التنبإ بها، مما أدى إلى نتابجٌ

 مع حسن الحظ(.

التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا من خبلل الجهود الرامٌة إلى تمكٌن الناس، ووضع  ولد تحممت نتابج
التصادٌة متطورة، وجمع التموٌل من خبلل تعببة المدخرات، وجذب رإوس األموال خطة تنمٌة 

 األجنبٌة والتعاون بٌن الصناعات، وتعزٌز المهندسٌن والفنٌٌن من خبلل التعلٌم الحكومً والعسكري. 

هنان ظاهرة مثٌرة لبلهتمام ٌمكن أن نراها عندما ننظر إلى عملٌة فإّن وكما ذكرنا فً الممدمة، 
السعً بدال من الخاص ،  تنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا. لمد منحت كورٌا األولوٌة لصنع مستمبلهاال
على باحثون بارزون فً البلدان المتمدمة  الستٌنٌات من المرن الماضً، رّكز. وفً مبولها عالمٌا  ل

فمد حّث  نوشجعوا المبادرة كؤفضل نموذج للتنمٌة االلتصادٌة. ومع ذلااللتصادي ، النمو تحمٌك 
نجاح تحمٌك إلى على انتهاج نموذج للتنمٌة ُمماد بالصادرات ، وهو ما أدى  باستمرارو كورٌا  هإالء

 استراتٌجٌة المبادرة. على اعتمد آخر كبٌر. وأظهرت كورٌا مستوٌات إنجاز أعلى من أي بلد 
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فة أن كورٌا، التً ال صاد؟ هل من لبٌل الم التنمٌة الُمماد بالصادراتلماذا تتمسن كورٌا بنموذج 
وعلى الرؼم من ، اختارت هذا النموذج؟ باإلضافة إلى ذلن،  فً االلتصاد الحدٌث تمتلن أسسا  راسخة

تفتمر إلى الجدوى االلتصادٌة، فمد التنمٌة الكورٌة كانت مشارٌع بؤن زعم منظمات المعونة الدولٌة 
أطول  وهو طرٌك جٌونجبو السرٌع ) ن خبلل بناءالمثابرة مالمزٌد من تمكنت كورٌا من إظهار 
مستوى العلى والسٌارات تطوٌر سرٌع لصناعات الصلب من تحمٌك  و طرٌك سرٌع فً كورٌا( ،

 عالمً.  ال

 فً البلدان المستفٌدة ،ملكٌة لضاٌا ال، تحدثت منظمات المعونة الدولٌة كثٌرا عن  وفً اآلونة األخٌرة
. للمعونة ، لبل تمدٌم المعونة لها وبعد تلمٌها ةالمتلمٌ انالبلد ، وعدوا باحترام آراء وعلى وجه التحدٌد

حول امتبلن المبادرة كانت تدور بشكل أكبرالملكٌة التً ٌتحدثون عنها لضاٌا ، فإن   ومع ذلن
بدال من تحدٌد االتجاه األخرى مثل الخدمات اللوجستٌة والعملٌات ، والمسإولٌة فً تفاصٌل ألل أهمٌة 

ًحٗص ٣ًٌٞح هى جضرؼص ذانالص ٓشٌٞز جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس ٝجُرِىجٕ جُٔطوىٓس، كاٜٗح  ُٝٞ. االستراتٌجً
من المحتمل جدا أن تكون فً ذٌل البلدان الفمٌرة كان  و ، ُٖ ضٌٕٞ ٓٞؾٞوز ًٔح ٗؼٍكٜح ج٤ُّٞ

 ر اآلن. االعتبا دان النامٌة بنظر البل . وهذه هً النمطة الربٌسة التً ٌنبؽً أن تؤخذهافً آسٌاالتصادٌا 

االلتصاد النمو على تؤثٌر الى صرٌ ( ؼٌر بشكل  )وإن بعض خبراء البلدان المتمدمة وكثٌرا ما ٌشٌر
 افسالتناآلن عمبللا  بامكانه اآلن أصبحت  هاالكوري. ولد نشؤت كورٌا بمساعدة أموال المعونة، ولكن

. ٌمول البروفٌسور تشانػ ها المحلٌة منتجات أجنبٌة خارج السوقباستمرار تطرح مع اآلخرٌن ، وأن 
إن هذا المصطل  ٌإكد أن البلدان المتمدمة تخشى من مثل هذا التؤثٌر  .م"ل  السِ  ركلجون  فً كتابه "

 للحفاظ على مزاٌاها النسبٌة.كما هو الهابل، وأنها تحاول الحفاظ على الوضع الراهن 

ْ ٣ٌٖٔ ًٛج جُِّٓٝؾٞو ٓغ ٝ ُ٘ؿحـ. ؽ جرِْٞ جألَٓ" ُ"ِّْ حٕ  ئ٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣ ذـكحألٓس ٝ جُلٍو ٣كطحؾ
ٓٞؾٞوز ك٢ ٓػَ ًٛٙ جالكٌحٌ ؟ َٛ ًحٗص  ٣ٓٔف جُ٘ظحّ جُؼح٢ُٔ ذًُيَٛ ضٍٟ . ضش٤ٌَ ٓؿطٔغ ٤ِْْ
أو عندما تمكنت كورٌا من  ، جُٔحػ٢ ػ٘ىج طٌٞش ٣ًٌٞح جهطظحوٛححش ٖٓ جُوٍٕ ٤جُٓط٤٘٤حش ٝجُٓرؼ٤٘

. إّن كورٌا نفك تم اكتشافه بجهودهم الذاتٌة ا  عبر الى مستمبل اكثر اشرالمن فمرها المظلم االفبلت 
مولفها فً المجتمع  ، و تحسٌنهذه األسبلة عن مسإولٌة بلؤلجابة البلزمة الشجاعة الٌوم تمتلن 
 وبناء هذا السلّم بالتعاون مع  ، لجهود الدولٌةجمع ابمولع فرٌد ٌإهلها ل إّن كورٌا تتمتع اآلنالدولً. 

 العالم . جمٌع دول

حش ٝجُٓرؼ٤٘٤حش. ٤ك٢ جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ك٢ جُٓط٤٘ ًجٓٞؾٞو "ْ جألَِّْٓ"٘حى ؾىٍ قٍٞ ٓح ئيج ًحٕ ٛ
أألّْ ػ٠ِ جُوحتْ   8 "ٝجش٘طٖجؾٔحع  ذـ " ٌُٖٝ ٖٓ جُٔإْق إٔ ٖٓ جُظؼد جُؼػٌٞ ػ٠ِ ٓح ٠ٔٓ٣

ّ، ٝجُط٢ ج٤ُٞجُٓحتى ُٔشٜى جالهطظحو١ ج٤ُٞ٤ُ٘رٍج٤ُس )ٝ جُط٢ ًحٗص جُط٤حٌ جٍُت٤ّ ج١ًُ ٣وق ٌٝجء ج
٤ْحْس جُرحخ  "ٝجش٘طٖ ئؾٔحع"ٓ٘ظٔحش جُٔٓحػىجش جُى٤ُٝس(. ٣ٝإ٣ى ضٞؾٜحش ػ٠ِ ك٢ جُـحُد أغٍش 

ضن تمما ٌجعل من الصعب على االلتصادات النامٌة أن تح الضوابط التنظٌمٌة ، ٝئُـحء، جُٔلطٞـ 
ستفٌد د إنتاج محلٌة توٌمكن لمإسسات البلدان المتمدمة النمو إنشاء لواع . الصناعات الناشبة الواعدة

الصعب على هذه البلدان تطوٌر التمنٌات  . ومع ذلن، سٌكون منمن انخفاض تكالٌؾ العمالة المحلٌة
 خلك العبلمات التجارٌة المتمٌزة.فً المجتمعات المحلٌة ، بهدؾ  الفرٌدة 

الحمابٌمة فمً ممدت لمد اعتكل دولة متمدمة نجد أّن ،  عندما نلمً نظرة على التارٌخ االلتصادي العالمً
اآلن صمامتة تبمدو البلدان المتمدمة النمو إّن  . سٌاستها التجارٌة عندما كانت صناعاتها ألل تطورا نسبٌا

جُؿدى٣ٍز ذحالٗطردحٙ   ٝٓدٖ جُٔلحٌهدحش   . ساعدت على حماٌمة صمناعاتهم الناشمبةالتً تجاه هذه الممارسات، 
ٓظدِكس   ض٘طٜؽ ٤ْحْحش كّظس ضودّٞ ػِد٠ قٔح٣دس   ًحٗص  جُط٢ ضىػْ ج٥ٕ جُطؿحٌز جُكٍز ، إٔ ًٛٙ جُرِىجٕ

عندما
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، ُططكٍٞ ًٛٙ جُٔٔحٌْدحش ذدًُي جُد٠ ذٍٗدحٓؽ      ذِى ٜٓ٘ح ، ٝضٓطهىّ جُىذِٞٓح٤ْس ػ٤ِٔح ًُٜج جُـٍعًَ 
طو٤٤ددى ئيج هحٓددص ًددَ وُٝددس ذٞػددغ ٤ْحْددحش ُ ٝ  ." ٓـحُطددس ٓ٘طو٤ددس"ذددىال ٓددٖ إٔ ضٌددٕٞ ٓؿددٍو ػٔددَ ، 

فالتجمارة   6الوضمع المراهن. ٌاسات ستإدي إلى جممودمثل هذه السفإن  ، جُٞهص جُطؿحٌز جُكٍز ك٢ يجش
،  ستضممن فممط بممماء الشمركات ذات المزاٌما النسمبٌة الحمٌمٌممة ، المٌممزة النسمبٌةمبمدأ ممن خمبلل ، الحمرة 

 وستدمر جمٌع المإسسات األخرى األلل شؤنا. 

ارة الحمرة وفمت  الحدٌث عن التجم ، لن ٌكون من الصواب وعند التفكٌر فً التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة
تلمن العواممل بعٌدا عن أن تكون و،  كعامل من عوامل نجاحها االلتصادي. والوالع أنهبالكامل أسوالها 

تحدٌات ٌجب علمى البلمد أن ٌتحممل التبعمات المترتبمة علمى  لنجاح، فهً فً الوالعربٌسة لبمثابة أسباب 
 التؽلمب علمى التحمدٌات التمً تفرضمها عمدإال ب التصدي لها . و لهذا ال ٌمكمن تحمٌمك النجماح االلتصمادي

 ومع أخذ كل ذلن باالعتبار ، ٌمكمن أن تمنج  كورٌما فمً ترسمٌخالمنافسة الشرسة فً السوق المفتوحة. 
 .بمثابة لراءة أكثر دلة للوالعوستكون هذه  ات التجارٌة العالمٌة الخاصة بها ،العبلم

على ، بانتهاج سٌاسة  فً كل مرة، كل شًء  من لتنفٌذ ألصى لدركورٌا لم تكن أبدا على استعداد إّن  
، الوضمع االلتصمادي ترالمب الحكوممة  و فً العادة كانمت ٓٔ. اؼرار سٌاسة الباب المفتوح فً حد ذاته

 االلتصمادٌٌنالسٌاسمٌٌن الكمورٌٌن وصمناع الممرار بموة بشادة الإجراءات تدرٌجٌة أوال. وٌنبؽً ا وتتخذ
.  علمى الممدى الطوٌملسات الباب المفتوح بشكل بطًء نسمبٌا سٌال هموتنفٌذ، اجراءات حذرة  همالتخاذ

لعملة واحمدة. إن إدارة سٌاسمة  ٌاسة التصنٌع تعبران فً الوالع عن وجهٌنسٌاسة الباب المفتوح وسإّن 
الصمناعات أوصمال تمطٌمع  لمد تعممل علمى ، الباب المفتوح الخاطبة لمد تتسمبب فمً نتمابج ؼٌمر مرضمٌة

سٌاسمة تنمتهج بب، ٌنبؽمً للبلمدان التمً تكماف  ممن أجمل تحمٌمك التنمٌمة االلتصمادٌة أن الولٌدة. ولهذا السم
 .لهاالمبلبمة  الباب المفتوح جنبا إلى جنب مع السٌاسات الصناعٌة

فت  األسواق ممابل الحصول على المعونة. وٌجب إعادة بعادة تطالب فً المنظمات المعونة الدولٌة إّن 
 علمى بحٌمث ٌممرّ  فمت  السموق تفتمر الى الحكمة. إّن ما ٌنبؽً عمله هواسة سٌ ، ألن هذهالنظر فً ذلن 

إذا كنما نصمر باسمتمرار ، خاصمة  لمعونمة ، ولٌس كشرط أوحمد لتممدٌم ا من التنمٌة الصناعٌة خط أوسع
 ممما سمٌجعل ممن العسمٌر علٌهما، تطمور الصمناعة فٌهما حتمى لبمل أن ت، على فت  أسواق البلدان الفمٌرة 

ٌمكمن أن فإنّمهُ ، وإن كمان ضمرورٌا وعمبلنٌما، إّن تمدٌم المال مع وجود لٌود لمنحه ها. اتادتطوٌر التص
وال ٌؤخذ بنظر االعتبار ما ٌترتب  ، ؼٌر أخبللً فً بعض الحاالتفعل وللوالع ، ازدراء  بمثابة ٌكون

 . على هذا السلون من تبعات فً البلدان الفمٌرة 

 للظروؾ من الحاضمر. تمرى همل ومراعاة   أكثر سخاء   ان زمنا  سٌبدو أن الماضً كفً ولت الحك، و 
لتحسمٌن التصمادها؟ فٌهما تسعى جاهدة  التً كانت على نحٍو أكثر سخاء فً المرحلة كانت كورٌا تعامل

 .؟ فً حٌنه  ٌستجٌبون جٌدا للتحدٌاتكانوا السٌاسٌٌن الكورٌٌن وصناع السٌاسات  أم أنّ 

جُرِى جُٞق٤دى كد٢ جُؼدحُْ     ظحو٣ح ذٍٓػس ه٤ح٤ْس جيِٛص جُؿ٤ٔغ . ك٢ٜإنٍج ضوىٓح جهطوى قووص جُظ٤ٖ ُٓ
جُطدد٢ ضر٘طٜددح   ؾددٍجءجشجال ، ذحػطٔحوٛددح ػِدد٠ يجش  ُط٤ٔ٘ددس جالهطظددحو٣س جكدد٢ جُدد٘ٔط جٌُدد١ٌٞ  جُدد١ً جػطٔددى  

ٝ جالهطظحو٣س ج٣ٌٌُٞس ج٤ُٓحْس  ّٞز   ) ًكًٍس ْدح٣ٍٔٞ،  وٞوٛدح جُكٌٞٓدس،   جُطد٢ ض  ج٤ُٓحْدحش جُظد٘حػ٤س  هد
ُّٔ٘ظ ُٔ٘ؼرط ْٝجالٗلطحـ جُ  ألْٞجهٜح(. ٝجُ

علٌهمما صممنع وتنفٌممذ المممرارات التممً ٌتعممٌن  الكورٌممة اتاحممت التنمٌممة االلتصممادٌة التممً تمودهمما الحكومممة 
. بلد ٌخطط لبناء محدّد ، دعونا نلمً نظرة على مثال بسرعة أكبر. و لتوضٌ  هذه النمطة التعامل معها
الكٌانمات المجتمعٌمة واألطمراؾ المعنٌمة (  وNGOs. لمدى المنظممات ؼٌمر الحكومٌمة ) سد كهرومابً
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األخرى أفكارا مختلفة تتعلك بالجوانب المتعددة للمشروع )مثل لضماٌا حماٌمة البٌبمة وإعمادة التموطٌن(. 
لمدى الحكوممة الصمبلحٌات البلزممة والكافٌمة كمن السد سوؾ ٌتولؾ أو ٌتمؤخر، مما لمم تولذلن، فإن بناء 

ات بنماء سمد ممن ٌ، كمان بإمكمان كورٌما فمً السمتٌنٌات والسمبعٌنلدفعه إلى األمام. وعلى النمٌض من ذلن
نتممال )بمسماعدة حكومٌمة(. وبالمماء نظمرة واضمطر السمكان إلمى اال. خبلل إصدار أمر بإعادة التموطٌن 

 البحٌرات االصمطناعٌة التمً خلّفتهما، كانت هنان الكثٌر من المدن المؽمورة تحت سط  على الماضً 
تؽٌٌممرات كبٌممرة فممً النظممام أٌضمما  ، وكانممت هنممان  تارٌخٌممة كورٌمما أطممبلال   السممدود. وبسممبب هممذا، فمممدت

بهممدؾ السممٌطرة علممى الفٌضممانات اإلنسممان التممً صممنعها البٌبممً. كممما أن العدٌممد مممن البحٌممرات الكبٌممرة 
، ٌكماد ٌكمون ممن )بمما فمً ذلمن عمدم الكفماءة فمً اسمتخدام الولمت(  على الرؼم من عٌوبهماووالجفاؾ . 
 فً الماضً.تم بناءها التً السدود سدود بحجم وبوتٌرة تلن بناء ولت الراهن فً الالمستحٌل 

  ٌّ انُبط انةزٍٚ أعجةشٔا ػهةٗ يغةبدسح يغةقػ سأعةٓى ثغةجت أٔنئك أ٘ شخص رقشٚجب عٕف ٚزؼبغف يغ ئ
رخصةةٛص عةةهٛى  َؾصةةم ػهةةٗ، ًٚكةةٍ أٌ  ثُةةبء انغةةذٔد. ٔيةةغ رنةةك، ارا رةةى انزؼةةٕٚط ثصةةٕسح حةةؾٛؾخ

 قذ أدد ئنٗ يُبفغ ٔغُٛخ.ٞٔنئَك انُبط زعؾٛبد انؾزًٛخ انقذ ركٌٕ ، ٔ نهًٕاسد

كبَةةذ كٕسٚةةب قةةذ ، نًةةب  أكضةةش يةةٍ ػشةةش عةةُٕادثُةةبءِ اعةةزغش   قةةذ رةةى  هقةةّ ، أٔعةةذ  ُْةةب كةةبٌ يةةب ٔئرا 
ٌ  كٕسٚةب نانٕقذ كةبٌ .ٔفٙ رنك  َؼشفٓب انٕٛو انزٙكٕسٚب ْٙ احجؾذ   نقةذ. انًةذقغيةٍ انفقةش غٕٚةم رةبسٚ

عٛؾصةهٍ كًشثٛبد نهزأكذ يةٍ أَٓةٍ نهؼًم ٢سعبل ثُبرٓى ثؼٛذا  هٗ اعزؼذاد  فٙ انًبظٙ ػكبٌ انكٕسٌٕٚ 
كةبٌ ثؼةط انكةٕسٍٚٛ ٚؾًهةٌٕ  انٕقةذ رنك فٙ يغزٕٖ يؼٛشخ أفعم ثبنُغجخ نٍٓ. ٔ ٔػهٗ ،ػهٗ انغزاء 

ٚأكهٕا شٛئب. ٔكةبٌ ػهةٗ ْةإ٢ء انكةٕسٍٚٛ أٌ ٚفؼهةٕا  اٜخشٍٚ يٍ أعم أٌ ػهت انصفٛؼ انفبس خ نٛزٕعهٕا
ا٢عةزغشاُ  نٕقةذ  غٕٚةم  ءٚغت أٌ ٚجةذٔ ٔكأَةّ ئعةشاف أٔ ػةت كبٌنٓزا كهّ  .ن٣ثزؼبد ػٍ انفقشيب شٛئب 

 ا٢قزصبد٘.انزطٕس ا٠عشاءاد ان٣صيخ نزؾقٛ   ، ٔرُفٛزرخبر انقشاساد فٙ ػًهٛخ ا

 ٌّ نغٛبعةخ فةٙ ٔقذ َعغذ ا . عُجب ئنٗ عُت يغ اقزصبدْبقذ اصدْشد انذًٚقشاغٛخ انكٕسٚخ ٔانٕٛو َغذ أ
. ثةةم ئٌ ثؼةةط انٛغةةبس٘ أٚةةذٕٚنٕعٛبد انغُةةبػثانًةةإيٍُٛ  قجةةٕل فٛٓةةب ثةةبد يةةٍ انًًكةةٍ ٚةةب ئنةةٗ دسعةةخكٕس

. ئٌ انؼ٣قخ ثٍٛ انذًٚقشاغٛخ خٓب انٛبثبَٛرانًؼبْذ اٞعُجٛخ رشٖ انذًٚقشاغٛخ انكٕسٚخ أكضش رطٕسا يٍ َظٛش
 زصبدٚخ.انكٕسٚخ ٔانزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ يضٛشح ن٣ْزًبو يٍ ٔعٓخ انُظش انغٛبعٛخ ٔا٢ق

، ًٚكةٍ يشؽهةخ صيُٛةخ ٔانؾبنةخ انغٛبعةٛخ فةٙ كةم ، فةٙ كٕسٚةب  ػًهٛخ انزًُٛخَظشح فبؽصخ ػهٗ ٔثانقبء  
ثب٢ػزًبد ػهٗ ثًُٛٓب  زجبٍٚ ا٢سرجبغٔٚ. َظشح اؽبدّٚخ انؼ٣قخ ثًُٛٓب انُظش انٗأَّ يٍ انصؼت ثعزُزبط ٢ا

 انزغٛشاد فٙ انؼٕايم ا٢عزًبػٛخ. انًشؽهخ انزًُٕٚخ ، ٔػهٗ

 

 

 

 

 

 

 



الجزء الثاني
العوامل الكامنة خلف نجاح اإلقتصاد الكوري
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 ّٕ ِ٘ؿحـ جالهطظحو١ ك٢ س ُػ٠ِ جػطٔحو ذؼغ جٌُٔٞٗحش جٍُت٣ٓ٤ٓحػى جُرِىجٕ جُ٘ح٤ٓس ٣ٌٖٔ إٔ ًٛج ئ
 جُو٤حّ ذٚ ػ٠ِ ٝكن جألٝػحع جُهحطس ذٌَ ذِى .ػ٠ِ ًٛٙ جُرِىجٕ ٝكْٜ ٓح ٣ؿد ، ٣ٌح ًٞ
وما هو نوع  ، ؟ كٌؾ حددت كورٌا أهدافها ما هو نوع النهج أو االستراتٌجٌة األساسٌة المعتمدة 

 تنباطهاساالتً ٌمكن  ٌات؟ ما هً المعط السٌاسات التً نفذت خبلل فترة التنمٌة االلتصادٌة السرٌعة
هذا النوع من التحلٌل سٌكون ؟ إّن  وما هً التحدٌات التً ٌمكن تولعها التجربة الكورٌة ، منبسهولة 

و من الممكن استخدام هذا التحلٌل  التنمٌة االلتصادٌة.انجاز عملٌة مفٌدا  للبلدان التً تسعى ببطء إلى 
كماعدة ذهبٌة لتحمٌك  ابه ٌتم  التمّسنوٌمكن أن  اتباعها ، إلظهار المبادئ األساسٌة التً ٌمكن اٌضا  
 النجاح.

 ّٕ جُُٔج٣ح جُ٘ٓر٤س ك٢ ذؼغ ٓؿحالش ك٢ ػٔحٕ ٝؾٞو  جُوظٟٞ ك٢ جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ٢ٛ جأل٣ُٞٝسئ
 ، ق٤ع ضؿ١ٍ جُٔ٘حكٓس نحٌؼ قىٝو جُرِى، جهطظحو جُىُٝس. ٝك٢ ًٛج جالهطظحو جُٔؼُْٞ جالٗطحؼ ػٖٔ 
ح النجاح للمٌادة الكورٌة مفتاإّن . فً انتاجها  ألي سلع أو خدمات ال تتمتع بمزاٌا نسبٌةال ٌوجد مكان 

الموثوق من خبلل التمٌٌم  "المحٌط األزرق"لعثور على ، على ا على حد سواء، و هو أنها كانت لادرة
ؾ اكتشاكان بؤمكانها وبالتالً من جهة أخرى ، لبٌبة الدولٌة لو منجهة ،  المحلً هموضعل

 فً المستمبل.لمختلؾ المنتجات المزاٌا النسبٌة اسرار

الذي ٌمكن استخبلصه من نجاح كورٌا ٌكمن فً جعل ما موجود  فإّن الدرس الربٌس،  بشكل عامو  
تناسب  ال ، من البلدان المتمدمةكنصاب  الممدمة ، السٌاسات السابدة  وبالتالً فانٌتبلبم مع الوالع. 

 فً المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌة. ، كونها ما تزالكورٌا 

التً كانت التصاداتها موجهة نحو السوق بشكل مفرط،  بلدانالتوصٌات التً لدمها خبراء ال بعضإّن 
لمد انتهى المطاؾ بتلن . لتنمٌتها االلتصادٌة  لم تسلط األضواء على والع كورٌا فً األٌام األولى، 

المباشر، وإلؽاء الكامل وفتاح نكبل من االوالمتضمن ، لنٌولٌبرالً" "انهج ال البلدان التً سارت على
لم ٌتم تنفٌذ توصٌات  ألنهوومع ذلن، كبٌرة . ، إلى الدخول فً ورطة  المٌود على التصاداتها

جٓط٘ؼص  لمد.من هذا النوع فوضوي من وضع الخبلص كانت كورٌا لادرة على  اللٌبرالٌون الجدد ،
 ْؼ٤ًح "و٣ٌطحض٣ٌٞس ض٣ٞٔ٘س"وٍجط٤س ػ٠ِ جُ٘ٔط جُـٍذ٢، ٝذىال ٖٓ يُي ٓحٌْص ى٣ٔج٣ًٌُٞح ػٖ ضطر٤ن 

اعتمدت كورٌا دٌممراطٌة النمط لمد  ٔٔ.ُطكو٤ن أهظ٠ هىٌ ٖٓ جٌُلحءز ك٢ ضؼرثس جُٔٞجٌو ٝضهظ٤ظٜح
من نوعه هو  النموذج الفرٌد. كان هذا ، ولٌس لبلها  الؽربً بعد تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة السرٌعة

فً مراحلها لكورٌا ، االلتصادٌة  ناجحة للتحدٌات التً كانت تفرضها الظروؾ بة استجابةبمثا
  المبكرة.

 

 

 

 

 

من جهة
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ُٔوحوز  جهطكحّ جُلؼحء جألْٝغ:جْطٍجض٤ؿ٤س جُط٤ٔ٘س جُ
 ذحُظحوٌجش

ُٔوحوز ذحُظحوٌجشإن اختٌار " هذه لم ٌكن لرارا رابعا فحسب ، بل كان أٌضا  "جْطٍجض٤ؿ٤س جُط٤ٔ٘س جُ
بٌر لبللتصاد الكوري. ولٌس من الواض  ما إذا كانت كورٌا لد تنبؤت بالعصر المادم مصدر حظ ك

جُط٢ قىوضٜح ٓ٘ظٔحش جُٔؼٞٗس جقالٍ جُٞجٌوجش جُظ٘حػ٤س  ٝذىال ٖٓ ٤ْحْسللعولمة فً ذلن الولت. 
ُٔوحوز  جُى٤ُٝس ٝجالهطظحو٤٣ٖ جُـٍذ٤٤ٖ ، ضكًٍص جُرالو هىٓح ك٢ جٗطٜحؼ جْطٍجض٤ؿ٤س جُط٤ٔ٘س جُ

  ظحوٌجشذحُ

 ٕٔ.) والتً تموم على ما ٌُعرؾ فً الكتابات االلتصادٌة بـ "استراتٌجٌة التصنٌع من أجل التصدٌر" ( 
بانتهاج  كان لد أوصى باصرار،  ، المستشار السابك أللمانٌا الؽربٌة وٌمول البعض إن لودفٌػ إٌرهارد

. وٌمول 6ٙٗٔانٌا الؽربٌة فً عام ألم ( بارن تشونػ هً)عندما زارالربٌس الراحل هذه االستراتٌجٌة 
لبل أن ٌعمل  على انتهاج هذه ،  آخرون أن بارن بارن استخدم ألمانٌا الؽربٌة كنموذج ٌحتذى به

 االستراتٌجٌة على أرض الوالع .

بارن ، الذي تعاطؾ الجنرال كان مثار اعجاب ٌمكننا أن نتصور أن التمدم فً التصاد ألمانٌا الؽربٌة 
مة مع موارد شحٌحة. ومن ألن كبل من كورٌا الجنوبٌة وألمانٌا الؽربٌة كانت دوال ممسّ   كثٌرا  ، معها

فً المابم على جعل لطاع التصدٌر هو المطاع المابد نهج التحلٌل أسباب نجاح اآلن الضروري 
 االلتصاد الكوري.

كورٌا أفمر بلد  كانت ،  التنمٌة االلتصادٌةتحمٌك من أجل ٌات ، ومع بداٌة تظافر الجهود وفً الستٌن 
، على الرؼم من أن لدٌها أعلى كثافة سكانٌة  لم ٌكن لدى الببلد أي موارد طبٌعٌة . زراعً فً العالم

كانت  ٖٔ  )6ٖ٘ٔعام لى ا 6٘ٓٔ)من عام بسبب الحرب الكورٌة وفً العالم. وباإلضافة إلى ذلن، 
عم صؽٌرة من األمل. اعلى برحتى ن العثور ، ال ٌمك فً هذه الظروؾ المرٌعة دمرت تماما . الببلد لد

ظل وفً داخل حكومة الوالٌات المتحدة، كان الرأي السابد هو أن كورٌا ال ٌمكن أن تتعافى أبدا. وفً 
، كان على كورٌا أن تتخذ بعض المرارات. وعلى الفور، حمك انخفاض مإشرات التعافً من االزمة 
ة التً الصناعات الخفٌف المابمة علىتثمار فً المنتجات البسٌطة المادة الكورٌون تمدما كبٌرا. وكان االس

وهً صناعات لابلة ب، عَ ، واللُ المنسوجات ، مثل الخٌاطة و رةٌفتستخدم العمالة الرخٌصة والو
 البلدان النامٌة. عموم فً لبلزدهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظٌٞزجنًش جُجُكٍخ ج٣ٌٌُٞس ك٢ جالٌجػ٢ جُٔىٍٓز 
 هرَ ًحذطٖ ش٤ر٤ٍ ، جُؿ٤ش جال٢ٌ٣ٍٖٓٓ 

إقتحام الفضاء األوسع : إستراتيجية التنمية 
المقادة بالصادرات
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باستخدام فطفٌة ومضنٌة. عملٌة عاوالتنمٌة  للنمو الصادراتلطاع نهج لٌادة ، كان وفً الولت ذاته 
ألن هذه الباروكات كانت طبٌعٌة جدا  "الباروكات"رت كورٌا عر الطوٌل من نساء الرٌؾ، صدّ الشَ 

ر االول للشعر المستعار فً العالم. ولد تم أصبحت الببلد على الفور المصدّ . وهكذا ومرٌحة االرتداء 
تعد تجد هذه االسمان فً الٌابان، وبالتالً لم تصدٌر جمٌع أنواع األسمان التً ٌفضلها الٌابانٌون إلى 

جُالَٓس ٝجُٔؼىجش الْط٤ٍجو ج٥الش  ًحجُؼِٔس جألؾ٘ر٤س ػ٣ٌٍٝجُكظٍٞ ػ٠ِ ًحٕ . االسواق الكورٌة
 ُِط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س.

 ، بذلها لتؤسٌس االلتصاد الكوريتم ولد دللت هذه األمثلة الرمزٌة على المساعً المكثفة التً  
 .من النهوض  باالنتمال إلى المستوى التالًاعً وسمحت هذه المس

، تمكنت كورٌا من  رةٌفادة الكاملة من مزاٌاها النسبٌة فً العمالة الرخٌصة والوومن خبلل االستف
 وبالتالً فٌما لو. االخرى  تؤمٌن المدرة التنافسٌة لمنتجاتها التصدٌرٌة إلى جانب تلبٌة معاٌٌر االلتصاد

 إٔك ، (ISIجُٞجٌوجش جُظ٘حػ٤س ) جقالٍذحْطهىجّ جْطٍجض٤ؿ٤س  ، المحلٌةالسوق فمط على  تم التركٌز 
لطاع التصدٌر المابد فً االلتصاد كان نهج وبما أن  ٌة األخرى ال ٌمكن أن تتحمك .االلتصاد المعاٌٌر

ال  وصوفً جمٌع أنحاء العالم، فإن عددا من المصانع ٌمكن أن ٌنمو الكورٌة مبٌعات ال سببا  فً زٌادة
مٌادة الرة تنافسٌة دولٌة. ومن شؤن نهج تتمتع بمدالتً تجعل الصناعة الكورٌة  "حرجةالكتلة تلن "الإلى 
بكفاءة فً االستثمار فٌها كورٌا  بدأتالتً المدة أن ٌثبت مزاٌاه مرة أخرى خبلل  هذا  لتصدٌرل

تم التً لشبكة لم االستراتٌجً العالم. وبسبب االستخدا معبها الصناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌة وتنافست 
، تمكنت صناعات السٌارات وأشباه الموصبلت والكٌماوٌات  من خبلل التجارة العالمٌة نصبها

 . المطلوب والصلب وبناء السفن من تحمٌك النجاح

ٌمكن العثور على ؟ للعمل  صالحالطاع التصدٌر المابد لبللتصاد  نهجفٌها  ما هً المدة التً سٌبمى
لطاع  لٌادةما زالت سٌاسة من خبلل النظر الى الوضع الحالً أللمانٌا الموحدة ، حٌث االجابة 

إلى وجود  ذلن أساسا   ة أللمانٌا الموحدة. لماذا ؟ ٌعودهً طرٌمة العمل الربٌسٌلبللتصاد الصادرات 
طبٌعٌة  وسوق محلٌة صؽٌرة. ماذا سٌحدث لو استخدم بلد ذو موارد ، كمٌة نادرة من الموارد الطبٌعٌة

مثل لبعض السنوات ستتمتع ة تركز أساسا على الطلب المحلً؟ نادرة وسوق محلٌة صؽٌرة استراتٌجٌ
كٌؾ ترى من االستهبلن، ولكن فً نهاٌة المطاؾ لن تبمى على لٌد الحٌاة.  بمستوى عالٍ هذه البلدان 

 فً الستٌنٌات؟ ؾ الوضع الحالً فً كورٌا عن الوضع الذي كان سابدا  ٌختل

أنّهُ ال ٌجد مصادر جدٌدة وكافٌة او  ، فً منحى جدٌد ا  ما عالمسٌكون إالموارد الطبٌعٌة، فإنه  لةبدال
ألل من  ستكونفؤنها  معٌار السوق المحلٌة، وحجم السكان ومستوى المعٌشةل ووفما  الطالة.  من

 . للتنمٌة والنمو راتالصاد لٌادة ط . وهكذا، ال ٌزال ٌتعٌن على كورٌا التمسن بنمةاأللمانٌ المستوٌات

لدمت ألمانٌا  و الصدارة فً تنفٌذ خطة العملة الموحدة فً أوروبا. نكانت ألمانٌا وفرنسا تحتبللمد 
على أسباب ذلن من خبلل ضمان والدة الٌورو. وٌمكن العثورمرارا تنازالت فً مجاالت أخرى ل

تعانً البلدان االوربٌة الطرفٌة  النظر فً الوضع االلتصادي األوروبً الحالً. وفً الولت الحالً،
هً الٌورو لعملة لوٌة  تجارة والمٌزانٌة. وٌعود ذلن إلى استخدام هذه البلدانمن عجز مزمن فً ال

الصناعٌة. وباستخدام الحس السلٌم، ٌمكننا أن نرى أنه عند فً المنتجات تها التنافسٌة الدر لتجسٌد
 المدرة، ٌمكن تحدٌد سعر صرؾ الٌورو وفما لمتوسط توحٌد العمبلت األوروبٌة المختلفة فً الٌورو

لادرة على ستكون لمتمدمة مثل ألمانٌا وفرنسا ا البلدان فإن وهكذا،. فٌه األعضاء للبلدان التنافسٌة
استخدام العملة التً ال تمدر لٌمتها بؤلل من لدرتها التنافسٌة الصناعٌة. وبهذه الطرٌمة، فهً لادرة على 

ة أخرى أن تستخدم عملة مبالػ فً لى التصدٌر. ؼٌر أنه ٌتعٌن على بلدان أوروبٌتعزٌز لدرتها ع
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حاالت العجز التجاري المعاناة من ، مما ٌضعؾ لدرتها التنافسٌة التصدٌرٌة وٌجبرها على لٌمتها
 المزمنة. 

 التصدٌراعتماد  فً نهج الخٌار الصحٌ ومن وجهة نظر ألمانٌا، كان نظام العملة الموحدة هو 
االلمانً )البنن المركزي  "بوندس"الٌورو، تدخل بنن  ظهورلبل  و. فً الوالع، كمحّرن للنمو

مٌك االستمرار فً لتحكبٌرة وبذل جهودا ، األلمانً(  فً سوق العمبلت األجنبٌة فً كثٌر من األحٌان 
واالنتظار رى من الممكن إدارة االلتصاد من خبلل الجلوس مرة أخفإّن اآلن،  سعر صرؾ العملة. أّما

ؤي تدخبلت. وٌرى بعض االلتصادٌٌن ان الدول االوروبٌة الكبرى مثل المانٌا وفرنسا المٌام بدون 
على نظام الٌورو الحالى. ؼٌر أّن للحفاظ  "الهامشٌةوربٌة "األواٌطالٌا تحتاج الى تمدٌم اعانات للدول 

أن الناس فً البلدان الكبرى ٌتساءلون دابما . وٌرجع ذلن إلى ا  من الناحٌة السٌاسٌةصعب ا  لرارهذا ٌُعد 
 لدعم الدول الصؽٌرة. عن سبب استخدام أموالهم الضرٌبٌة

 سعر صرؾ العمبلت أزمة المٌزانٌة التً تعانً منها بعض البلدان األوروبٌة هً فً الوالع أزمة إّن  
فسٌة للصادرات، فإن . وبما أن استخدام العملة الموحدة ٌإدي إلى انخفاض المدرة التناةاألجنبٌ

، أن تدعم الناس عن طرٌك مإسسات. وعلى الحكومة، بدال من الستعانً من االفبلس  المإسسات
نتٌجة على نطاق واسع ، لٌس تموٌل الحاجة للزداد ستتخصٌص بدالت البطالة. ونتٌجة لذلن، 

االصوات من بٌن ونفمات. بسبب زٌادة الولکن وزٌادة عببها فمط ، النخفاض اإلٌرادات الضرٌبٌة 
على  لماذا ٌجب: هنان شكاوى صحٌحة مثل فإّن المعارضة التً ٌمكن سماعها فً بعض البلدان، 

 التً تمرر بشكل خاطا استخدام عملة واحدة؟  الناس أن ٌتحملوا كل مسإولٌات الحكومات

لد عرضت مالٌة ومزاٌا ضرٌبٌة. و عٌن مكاسبولتعزٌز الصادرات، وفرت الحكومة الكورٌة للمصنِّ 
من  التوسع فً تصدٌر منتجات معٌنة للمصنّعٌن الكورٌٌن على الشركات األجنبٌة أن تعمل على 

،شجعت (ماسان)لصادرات. على سبٌل المثال، فً منطمة التصدٌر الحرة ل حرةخبلل إنشاء مناطك 
 بذلنو . (OEMعلى أساس طرٌمة تصنٌع المعدات األصلٌة )التً تموم الحكومة الكورٌة الصادرات 

بهذه الطرٌمة . ولد لامت هذه الشركات  الصادراتعلى دعم شجعت العدٌد من الشركات األجنبٌة 
، رج امستوردة من الخطالة تخدم عمالة كورٌة رخٌصة، باستخدام مصادر منتجات تس باالعتماد على

 .ثم لامت بتصدٌرها

 طظى٣ٍ؟ٓح ج١ًُ ٣ؿد جُو٤حّ ذٚ ُٔطحذؼس جُ٘ٔٞيؼ ج١ٌٌُٞ جُٔٞؾٚ ٗكٞ جُ 

ومن الضروري  أٝال ٝهرَ ًَ ش٢ء، ٖٓ جُؼ١ٌٍٝ هٍجءز جُٔإشٍجش جالهطظحو٣س ُِرِىجٕ جُ٘ح٤ٓس. 
هنان إمدادات  ٌا النسبٌة. على سبٌل المثال، ٌمكن أن تكونالذي توجد فٌه المزا أٌضا تحدٌد المجال

المعادن  تم صمل. ومع ذلن، إذا ا وتصدٌره استخراجها ببساطةكبٌرة من خام الحدٌد ٌمكن 
من لذا فإّن . ة الصادرات وعدد الوظابؾ سوؾ تزداد هً االخرى المستخرجة ومن ثم بٌعها، فإن لٌم
مدادات ضبٌلة من خام الحدٌد )ال تكفً لتحمٌك إذا كان هنان إف ٗٔالمهم جدا تصمٌم سلسلة لٌمة كاملة.

ولكن إذا  عببا  فً المستمبل . إنشاء مصانع الصلب ٌمكن أن تشّكل ( فؤنٌة المطلوبةااللتصادالمعاٌٌر
وفً هذه الحالة . إنشاء مصانع الصلب سٌكون لرارا حكٌما إّن كان هنان الكثٌر من خام الحدٌد، ف

، ٌستطٌعون بناء مصانع لتعاون االلتصادي مستعدٌن لٌتعٌن على واضعً السٌاسات أن ٌجدوا شركاء 
  .ذاته ٌستخرجون خام الحدٌد فً الولت الصلب ، و

فً بعض األحٌان عند بناء . فالموارد فً البلدان النامٌة  مً نظرة على طرٌمة استؽبلل وادارةلنل
ال على فإن أرباح الشركات العالمٌة التً توفر التموٌل والتكنولوجٌا تؤتً أوللمنتجات ، سلسلة لٌمة 
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ل والتكنولوجٌا، فإنها ال وبما أن حكومات البلدان النامٌة تفتمر إلى التموٌ حساب أرباح الدول النامٌة . 
 ، وذلن ألنّهاعلى الرؼم من أنها على بٌنة من هذه المشكلة تخضع لشروط الشركات ، تستطٌع إال أن 

عتمد أّن من الضروري وأ المترتبة على الفمر المطلك . مخاوؾ الفً حاجة ماسة إلى المال لمعالجة 
 . للمنتجات  سلسلة لٌمة عادلة دا  الىالخاصة بتنمٌة الموارد استنااالتفالات الدولٌة  بناء

من االستثمار فً لهذا البلد رة ، فبل بد ٌفلدى بلٍد شًء سوى العمالة الرخٌصة والووعندما ال ٌوجد 
شرط و متطلبات مسبمة كافٌة تعد و ماهرة  إّن الحصول على لوى عاملة . التعلٌم والتدرٌب أوال  

. ومن األمثلة الجٌدة على ذلن إنشاء نظام ربط صناعً لعمالةكثٌفة ا إللامة الصناعات التحوٌلٌة أساس
 عمودي ٌعالج فً الولت ذاته عملٌات مكثفة فً المختبر مثل الؽزل والنسٌج والحصاد الثبلثً الثمٌن

ومن ثم ، ومن الممكن تشجٌع تنمٌة زراعة تجارٌة واسعة النطاق  وتوفر األراضً الزراعٌة الكافٌة . 
 ء.للؽذا ا  تصب  مصدر

ٓٓحقس  ، ٝجٌُٓحٕ حُٔٞجٌو جُطر٤ؼ٤س ٌَُ ذِى، ٝقؿْ ذ ٝوٌجْس جالٌٓحٗحش جُهحطس ٖٓ نالٍ ضك٤َِ 
ٍٓقِس جُط٤ٔ٘س ك٢  نظحتض ج٤ٌَُٜ جُظ٘حػ٢، ٝجُ٘ظٍ ج٠ُ جُٔ٘حل، ٝطر٤ؼس  جألٌجػ٢ جٌُُجػ٤س، ٝ

ٍّهحش جُىذِٞٓح٤ْس، كٖٔ جٌُٖٔٔ إٔ ٗجُؼالٗٔط  ٝ، جُرِىجٕ جُٔؿحٌٝز  ٤ٌْٕٞ ُظ٘حػس ٗٞع ٖٓ ج ٌ أ١ّو
 تؤمٌن المدرة التنافسٌة للصادرات .وبعد ذلن ، ٌمكن للبلد فً نهاٌة المطاؾ   طط٣ٍٞ،ُالنط٤حٌ ٝجُهحذاًل  
  .بهذا الصدد لماعدة الصناعٌة الذي سنته كورٌا مرجعا  لٌما  الخاص لبناء اتارٌخ الٌمكن اعتبار وهنا 
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ف جألْٞجم ٝئُـحء ط٣ؿ٢ ُلضٍجؾغ ج٤ُٞ٤ُ٘رٍج٤ُس: جُٜ٘ؽ جُطىٌ
 جُو٤ٞو جُط٘ظ٤ٔ٤س

بلتٌنٌة بفت  أسوالها وإزالة المٌود التجارٌة فً الولت الذي بدأت فٌه بعض دول أمرٌكا ال
هنان و تماشٌا مع النهج اللٌبرالً الجدٌد(، رفضت الحكومة الكورٌة اعتماد النٌولٌبرالٌة.( والمالٌة

عام ضد النٌولٌبرالٌة. ٌولٌبرالٌة. أوال، كان هنان شعورعن الن بعٌدا  بماء سببان وراء تمكن كورٌا من ال
لتعزٌز صناعاتها الولٌدة بممارسات تجارٌة ولابٌة.  تبذل مساعٍ جادة كورٌا  كانتوفً ذلن الولت، 

وكان توافك اآلراء الذي تم التوصل إلٌه بٌن صانعً السٌاسات هو أنه من المبكر جدا فت  األسواق 
. وٌرجع ذلن إلى أن االلتصاد نٌولٌبرالٌٌن كان ٌمكن التحكم بهالضؽط من الإّن ثانٌا، بطرٌمة كاملة. 

 اهتمام اللٌبرالٌٌن الجدد. ٌات لم ٌصل إلى حجم الفت للنظر، بحٌث لم ٌكن محطّ الكوري فً السبعٌن

الداخلً،  ولد حمك االلتصاد الكوري تمدما ملحوظا فً الثمانٌنٌات وجذب انتباه العالم. وعلى الصعٌد 
وبدأت عملٌة إلؽاء الضوابط  ، ؼٌرت عملٌة التحول الدٌممراطً المشهد السٌاسً وفت  األسواق

من  ةمعٌنبمسافة . ومع ذلن، فإن كورٌا ال تزال تحتفظ من السابك  صل بوتٌرة أسرعتوات التنظٌمٌة 
 .ا  تدرٌجٌخطوة  ب –خطوة  المابم على العملوتحافظ على نهجها ، النٌولٌبرالٌة 

حٌث بدأ فت   . نمطة تحول      لمد أصب  إحٌاء نظام االنتخابات الرباسٌة الدٌممراطً فً عام
جالهطظحو ج١ٌٌُٞ ج١ًُ ٗٔح ٤ًًٔح ٖٓ نالٍ جٕ  ذىجٝ .  إلؽاء الضوابط التنظٌمٌة بشكل فعال والسوق 

جُطؼحَٓ ٓغ ٣ٓطط٤غ ( جُططحذغٓص ٍٓجش ػ٠ِ ُ جُط٢ ٝػؼص) جُه٤ٓٔسض٘ل٤ً  نطط جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س 
 ُطكو٤ن جُطوىّ جُ٘ٞػ٢. ك٢ ْؼ٤ٚ ، جُط٘ظ٤ٔ٤سٖٓ كطف جُٓٞم ٝئُـحء جُؼٞجذط ، جُطكى٣حش جُُٔوٝؾس 

الضوابط  جُـحءٝ جالْٞجم ، كطف ، ٖٓ نالٍ هطٞز ذهطٞز جُ ٜ٘ؽذحْطهىجّ جُٔرحوب جألْح٤ْس ُٝ 
بسبب فشل و ومع ذلن، . ها ت التً واجهفً إدارة التحدٌاي الكور ، نج  االلتصاد  التنظٌمٌة تدرٌجٌا

أولاتا  صعبة فمد واجهت األسواق المالٌة ، للسٌطرة على سرعة فت  االسواق المالٌة  اتبعض السٌاس
ل فتحت كورٌا سوق سلعها من خبلذاته  وفً الولت .      خبلل أزمة النمد األجنبً اآلسٌوٌة عام 

 عن الجمركٌة التعرٌفات معدل التً ٌمكن المتاجرة بها بحرٌة تامة . كما خفضتزٌادة عدد السلع 
 منذ أواخر( تمرٌبا )سوق السلع تماما  معدل التعرٌفة الجمركٌة. ولد تم فت  هٌكل تعدٌل طرٌك
والنظافة الوطنٌة. األمن المومً، وإضعاؾ المعنوٌات، ب، باستثناء بعض البنود ذات الصلة اتٌالثمانٌن

 من الوصول إلى األسواق. منه وبالنسبة لؤلرز، ال ٌسم  إال بالحد األدنى 

ٝٓؿِّ كانت الحكومة الكورٌة متحفظة حول لضاٌا فت  السوق، ولكن وزارة الشإون الخارجٌة 
ً ق فاسو  االفتولد أظهر تارٌخ  ئ٠ُ قى ٓح. ًُٜج جُطٞؾٚ ٤سأًػٍ ػىجت جُطهط٤ط جالهطظحو١ ًحٗطح

كورٌا الصراع بٌن تحالؾ وزارة الخارجٌة ومجلس التخطٌط االلتصادي ممابل جمٌع الوزارات 
 األخرى التً تتعامل مع الصناعات الكورٌة. 

فت  السوق الكورٌة تم بالشكل االمثل فً الولت الذي حاول فٌه صناع فإّن بالنظر إلى الوراء، 
وعلى اٌة عبللاتهم المتوترة.  تركة للعمل رؼملوزارات أن ٌجدوا أرضٌة مشالسٌاسات من مختلؾ ا

ًٔح ٢ٛ ٔلطٞـ ضٔحٓح، كإ ٣ًٌٞح ُٖ ضٌٕٞ ٓٞؾٞوز جُرحخ ج٤ُْحْس  ٝػؼص ُٝطّروص ك٤ٔح ُٞ ، قحٍ
مؽلمة تماما، فإن كورٌا ربما كانت  . وعلى النمٌض من ذلن، إذا تّم وضع سٌاسة سوق ػ٤ِٚ ج٤ُّٞ

على مستوى  لل تؤثٌرا بٌن البلدان األكثر بروزاالبلد األ أكبر وؼٍد فً العالم، وكانت ستبمىتعتبر س
 . العالم

ك التوازن بٌن إالٌجابٌات والسلبٌات ، تحمٌ ق ،اسوعند التعامل مع لضاٌا فت  االلذا فمن الضروري 

وعلى ايـة
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منالشات مستفٌضة. وٌنبؽً للمنظمات الحكومٌة التً تعالج اجراء بعد  بذلن االّ  اتخاذ لراروعدم  
 التوازنات. الامة  الضوابط وأجل وضع ق أن تعمل جنبا إلى جنب من اسواالمسؤلة فت  

هو اللواب  التمٌٌزٌة الكورٌة ضد المنتجات الٌابانٌة. فً هذا الصدد ، وبه  هنان شًء ٌجب أن نلّم 
ٌة للحد من سرعة تدفمها الى السوق الٌاباناللواب  التمٌٌزٌة ضد المنتجات ولد أبمت الحكومة الكورٌة 

السوق الكورٌة. ولم على  ستحوذتكانت للمة بشؤن السلع الٌابانٌة المتفولة التً كانت ألنها  الكورٌة ،
 التارٌخٌة إولٌتهامسكم االستعماري السابك للٌابان وبسبب الح مكن الٌابان من تمدٌم شكاوى فاعلةتت

فً حٌنه(  كان ٌابانٌا   ) الذي. وانتهت هذه السٌاسة عندما طلب مدٌر الصندوق النمدي الدولً عنه
كشرط لتلمً حزمة الدعم المالً من صندوق النمد الدولً خبلل أزمة عام  ، هذه المسؤلةلرارا حول 

ٔ662. 

مثل المانون والمحاسبة والمالٌة من لٌود ولد حاولت البلدان المتمدمة النمو تحرٌر تجارة الخدمات  
لمفاوضات حول ا 66ٗٔلات جولة أوروؼواي لعام تفاوالتؤمٌن والشحن )استنادا إلى أهداؾ لانون ا

التجارٌة المتعددة األطراؾ( لتسهٌل فت  أسواق الخدمات.ونظرا ألن مجاالت الخدمات  تهٌمن علٌها 
 فت  أسواق الخدمات ٌشكل عببا  اضافٌا  على البلدان النامٌة. فإنّ  البلدان المتمدمة النمو،

،  ٘ٔ"(FPTالسٌاسة المالٌة )ب "المحادثات الخاصة خبلل من المرن العشرٌن، من  فً الثمانٌنٌات 
و تدرٌجٌا   . فت  سوق الخدمات المالٌة الكورٌة وحسابات رإوس األموالبلبت الوالٌات المتحدة اط

وكان  . استمرار السوق المالٌة واالستمرار االلتصادي الكلً الكورٌة السوق لتعزٌزفتحت الحكومة 
وسوق السندات طوٌلة األجل لبل سوق السندات لصٌرة ، ق السندات لبل سو لد فت سوق األسهم 

كلً لبلستثمار األجنبً ، وحد لؤلجانب  لبلستثمار الفرديحد  . باإلضافة إلى ذلن، تم وضع األجل
تم تحرٌر حسابات سوق الخدمة المالٌة ورأس المال إلى حد كبٌر بعد انضمام كورٌا إلى و  .لكل بند

السوق الكورٌة . وبعد ذلن، أصبحت 66ٙٔفً عام  (OECDة)نمٌة االلتصادٌمنظمة التعاون والت
 .662ٔكورٌا شروط الدعم المالً خبلل أزمة  الرت ، بعدمامفتوحة تماما 

لصرؾ فً السوق كخطوة تسبك م خاص لسعر انظافً كورٌا بادخال سوق الصرؾ األجنبً  لام 
 ٌدحدٌتم بموجبها تالتً  اآللٌةتم اعتماد  النظاما من خبلل هذ و . "العابم"نظام سعر الصرؾ  تحرٌر
التالً ، لٌوم تحدٌد سعر الصرؾ "االفتتاحً" فً ال كمعٌار ٌوم السابكال فً الصرؾ سعرمتوسط 

بعد العمل بهذه اآللٌة على أساس تدرٌجً. ومع ذلن، تم إلؽاء العمل بهذا النظام نطاق بهدؾ توسٌع 
طلب ذلن االلؽاء ب)على وجه التحدٌد، كان ن صندوق النمد الدولًء على طلب مبنا،  662ٔأزمة عام 

االبماء على استثناءات من الدول المتمدمة، وخاصة أعضاء مجلس إدارة صندوق النمد الدولً( ، مع 
. كما تبنى دون أي لٌود، وشراء األسهم والسندات بحرٌة بحٌث أصب  من الممكن لؤلجانب للٌلة، 

من خبلل و . وباإلضافة إلى ذلن، الحر "العابم"سعر الصرؾ نظام  كورٌافً  سوق الصرؾ األجنبً
العمبلت سعر صرؾ سوق الصرؾ األجنبً، بدأ تذبذب  ؤلجانب ؼٌر الممٌمٌن بدخولالسماح ل

 األجنبٌة  ٌهدد استمرار االلتصاد الكلً.

كوري إلى التصاد ونظرا لتحرٌر حسابات رأس المال وفت  سوق الخدمات المالٌة، تحول االلتصاد ال 
و بسبب ، باالضافة الى ذلن صؽٌر مفتوح. ونتٌجة لذلن، كانت فعالٌة السٌاسة النمدٌة محدودة للؽاٌة. 

حٌث ٌتعرض المطاع الخارجً للخطر فً كثٌر من  عامة ، حالة كون كورٌا لد أصبحت جزءا  من
، لسٌاسات ة من لبل صانعً ا، وتحّمل تكالٌؾ ادارٌة كبٌر بذل جهودٌتطلب  ، فإن ذلن كان األحٌان

 على استمرار االلتصاد الكلً. بهدؾ المحافظة
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أبوابه أمام الشركات األجنبٌة بعد انضمام كورٌا إلى بفت  لطاع تجارة التجزبة فً كورٌا لام كما 
 االنفتاح مع إبرام اتفالٌة التجارة الحرة هذا و نما  .66٘ٔفً عام  (WTO)منظمة التجارة العالمٌة 

، واتفالٌة التجارة الحرة بٌن الوالٌات المتحدة ٕٔٔٓفً عام  تحاد األوروبً وكورٌا الجنوبٌةاالبٌن 
 . ٕٕٔٓعام فً ( FTA)وكورٌا 

عندها ال ٌمكن إلى مستوى معٌن من التطور ،  بمجرد نضج االلتصاد و وصولهوكما هو معروؾ ، ف
رة بسبب عتمد اعتمادا كبٌرا على التجاالسوق. وعلى وجه الخصوص، فإن البلدان التً تانفتاح تجنب 

. فٌها  التنمٌة االلتصادٌة للة الموارد الطبٌعٌة لن تتمكن من فت  أسوالها المحلٌة إالّ بعد رسوخ
سماحها بالممابل بٌع منتجاتها إلى بلدان أخرى دون سٌكون من المستحٌل وبالنسبة لهذه البلدان، 

ن التنازل فً مرحلة مبكرة من التنمٌة االلتصادٌة، ٌمكو . تجٌن األجانب بالوصول إلى اسوالهاللمن
دخل فٌه ال ٌصل  السوق ، فً بلدفت  ب .  فإذا تم السماح األمر مراعاة  ألوضاع الفمراء فٌها  عن هذا

المجتمع  من، فإنه ال ٌمكن تجنب موجة كبٌرة من االنتمادات  الفرد إلى مستوى عال بما فٌه الكفاٌة
على ٌجب هنا  بطرٌمة منظمة. وو لها تدرٌجٌا اسوا على هذه البلدان أن تموم بفت  الدولً . لذا فان

اإلٌجابٌة لفت  األسواق إلى  ، وأن تعمل على زٌادة اآلثارأن تكون حكٌمة البلدان المعتمدة على التجارة 
حلٌة(، المستهلكٌن وتعزٌز المدرة التنافسٌة للشركات الم )والتً تشمل زٌادة مكاسبألصى حد ممكن

 المطب(.  ةثنابٌ والدخول فً تكتبلتالمحلٌة ، مع التملٌل من اآلثار السلبٌة لها ) كانهٌار الصناعة 

أخذت كورٌا المبادرة ونفذت سٌاسة الباب المفتوح بطرٌمة تدرٌجٌة. ومع ذلن، ال ٌسعنً إال أن أفكر 
لم  كانت فً حٌنه مناسبة نوعا  ما( أن التدابٌر التنظٌمٌة التحوطٌة فً المٌدان االلتصادي ) والتً فً

عندما انضمت . و رأس المال حرٌة حركة  لضمان سبلمة األسواق المالٌة ومصممة فً األصل تكن 
فإّن ، سوالها. ولكً نكون صرٌحٌن علٌها أن تفت  ألزاما  كان ٌا إلى منظمة التعاون والتنمٌة كور

الذي فرضته  ة بسبب االنفتاح الكامل لؤلسواقلموى المضاربة األجنبٌلد تعرضت األسواق المالٌة 
. ونتٌجة لذلن، فإن تسرٌب الثروة الوطنٌة وما ٌرتبط بها من سٌاسات صندوق النمد الدولً وصفات

كورٌا الخارج الى مسؤلة خطٌرة ٌجب معالجتها عندما ٌتحرن رأس المال األجنبً من الى الخارج هً 
 إلى خارجها.، ومن كورٌا 

. فعلى سبٌل المثال، تمت خصخصة  تدرٌجًبشكل و خطوة بخطوةفً كورٌا ،  ابط تم إلؽاء الضو
المشارٌع  واستكمال لدراته ألدارةمع استعداد المطاع الخاص ، المشارٌع التً تدٌرها الدولة تدرٌجٌا 

 . الكبٌرة 

إّن هٌكل ات؟ ٌالنٌولٌبرالٌة فً السبعٌنالمباديء  لد انتهجااللتصاد الكوري  ماذا كان سٌحدث لو أنّ 
الصناعات الرابدة فً فإّن الصناعات الخفٌفة. باإلضافة إلى ذلن،  الصناعة فً كورٌا سٌتمحور حول

، مثل بناء السفن والسٌارات وجود حماٌة حكومٌة التً ٌمكن أن تنمو فمط مع ، و كورٌا 
ات الكٌمٌابٌة موجودة. إن حجم الصناعلن تكون وااللكترونٌات وصناعة الصلب، وأشباه الموصبلت 

هذه انشطة ولد تكون  كون ألل بكثٌر من المستوى الحالً . المالٌة، سٌالمإسسات حجم المحلٌة، ولٌس 
المادة إّن المالٌة.  من العاملٌن فً المإسساتكبٌر جزء  لبل منمصدرا  للمكاسب الشركات مرؼوبة أو 

الثناء علٌهم.  دفة لفت  األسواق ٌنبؽًالها والتكنولراط  الكورٌٌن الذٌن تعاملوا بحكمة مع الضؽوط 
وإذا تم خصخصة المإسسات التً تدٌرها الدولة لبل بناء لدرات المطاع الخاص، فإنها ال تستطٌع 

ألن ، إلى وضع إشكالً اذا حدث ذلن فإنه سٌإدي بٌعها للمستثمرٌن األجانب. وعملٌة من االفبلت 
. ومن خبلل تؽٌٌر إجراءات الترخٌص المختلفة إلى ٌسٌطر علٌها األجانبسالمرافك العامة األساسٌة 

، فمدت العدٌد  مباشرة، مثل الرلابةالى أنظمة ؼٌر  ، وتؽٌٌر انظمة االدارة المباشرةنظام إعبلن ذاتً 
  من األنظمة تدرٌجٌا أشكالها األصلٌة أو اختفت.
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رإٌتهم لوحات رٌا عند الفخر التً ٌشعر بها شباب كولٌم االحساس ب ٌكاد ٌكون من المستحٌل نمدو 
أو رإٌة شعارات الشركات ، ة ة الربٌسالمحلٌة فً المطارات الدولٌ المجموعات الكورٌة كبٌرة تمثّل

.  على الزي الرسمً للفرق الرٌاضٌة المرمولة المعروفة فً جمٌع أنحاء العالم ةمطبوعوهً الوطنٌة 
 .ثمةن هذا االحساس بالفخر والإّن الكثٌر مما ٌمكن المٌام به  ، ال ٌمكن المٌام به دو
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ديكتاتورية التنمية : تحقيق أقصى قدر من تعبئة 
الموارد ، وتخصيصها بكفاءة
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م  الوْاردرؼجئخ رسم٘ة اقصٔ قدر هي :  دٗكزبرْرٗخ الزٌو٘خ
 ثك ب ح ِبّريص٘ص

. فً خبلل الحرب الكورٌة حربٌة ةجابزة بولٌتزر، كمراسلب الفابرةمارؼرٌت هٌؽٌنز، عملت   
علمى ضمرورة التنمٌمة الكاتبمة شمددت  ، "رٌمة الكو الممرأةعمن كفماح كتابها "الحرب فمً كورٌما: تمرٌمر 

حٌمث ، و ممن المجاعمةفٌه ٌموت الناس  الدٌممراطٌة لن تنج  أبدا فً مكان "... وأضافت : االلتصادٌة
 ". ٌإدي الى فمدان األمنوالعنؾ ، العنؾ  الٌؤس . الٌؤس ٌولدبالجوع  ٌرتبط

،  خطة مصممة تصمٌما جٌمدا  : لتصادٌة التنمٌة اال كانت ضرورٌة إلنجاز عملٌةثبلثة عوامل أساسٌة 
بمذل وممن خمبلل  لتموٌمل الخطمة.المبلزم رأس الممال اممتبلن و،  وحكومة على درجة عالٌة ممن المهنٌمة

 لابمد ٌحمدّدممن المتولمع أن إّن  همذه البنمود الثبلثمة . اممتبلن ، ٌمكمننافذة  لٌادٌةالمرتبطة برإٌة جهود ال
سمتكون لمدٌنا ،  فً الوالمعهكذا ،  و النزاهة. لبصٌرة وامتبلكه ل معاتجاه التنمٌة الوطنٌة بمساره األمة 

 .االلتصادي  للنجاح وأساسٌة أربعة بنود ضرورٌة

 اذار ٘ٔ:  كورٌماتارٌخٌما  فمً فً االنتخابات العاممة )وهمو حمدث معمروؾ  بسبب التزوٌر الذي حدث 
ُ  نٌسان( 6ٔ: بلحمة )المعروؾ أٌضا تارٌخٌا  والثورة المدنٌة ال ، ( 6ٙٓٔ  -ر المربٌس ري سمونػجبِ ، أ
علمى وبشمكل ؼٌمر لمانونً. ثروتمه  أنمه لمم ٌجممع ، ممع سمتمالةعلمى اال(Rhee Seung-Man)ممان 

الممذي خلّفتممه دمار الممو ،  فممً أعممماب االسممتمبلل عممن الٌابممانالتممً سممادت فممً كورٌمما  الفوضممىالممرؼم مممن 
علممى الحفمماظ علممى ه المٌادٌممة ، ، مممن خممبلل شخصممٌتلممادرا  (ري)كممان الممربٌس ، فمممد الحممرب الكورٌممة 

االلتمزام وضممان سمبلمة االلتصماد الكموري ممن خمبلل ، العام الحد األدنى المطلوب من النظام مستوى 
 . 6ٖ٘ٔبمعاهدة الدفاع المبرمة بٌن جمهورٌة كورٌا و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لعام 

طلوبمة فمً بمبلده . وأبمدى اهتماممؤ الم لتنمٌمة الصمناعٌة( صاحب رإٌة معٌنة حمول اري)لربٌس كان ا 
الجمراء االختبمارات علمى بالطالة النووٌة، واتخذ المبادرة بتوجٌه إدارته لشمراء مفاعمل نمووي  ملحوظا  

إطممارا  (بممارن تشممونػ هممً)أكمممل الممربٌس و  .  فممً المسممتمبلاسممتخدامات الطالممة النووٌممة )السمملمٌة( 
و حتّى بعد انتهاء مدة (.  626ٔ-6ٙٔٔة عشر عاما )لبللتصاد الكوري خبلل فترة والٌته البالؽة ثمانٌ

( جدول أعمال الربٌس السابك إلى األمام . 699ٔ -69ٔٔ) دفع الربٌس الكوري الخامسفمد ، رباسته 
 ٌعمل بفعالٌة لمدة خمسة وعشرٌن عاما . الربٌس بارن استمّر اإلطار العام للتنمٌة الذي وضعه هكذا و 

من وضع أسس للتنمٌة كان من شؤنها أن تجعل من االلتصماد كن تم،   هذه لٌادتهخصابص ومن خبلل 
علمى مسمتوى العمالم . وهنما  ظهمر مصمطل  أكمادٌمً جدٌمد، التصمادات  الكوري واحدا  من أكبر عشرة

 للربٌس )بارن تشونػ هً( ، وأصب   االلتصادي النجاح، بسبب " الدكتاتورٌة التنموٌةأطلك علٌه اسم "
وتحلٌمممل فمممً المجمممالٌن السٌاسمممً التمممً تركهممما وراءه موضممموع دراسمممة  النجممماح تراثمممه الممممذهل ولصمممة

وٌمكممن تلخممٌص  بممه لممادة العدٌممد مممن البلممدان النامٌممة. نموذجمما ٌمتممدي وااللتصممادي ، وأصممبحت تجربتممه
الموٌمة السٌاسمٌة ة همً: اإلرادة بالتركٌز على أربعة مجاالت ربٌس لٌادة الربٌس بارنعناصر الموة فً 

التركٌمز علمى العلمم و ؛ الكفموءة ؛ وتعببمة المموارد البشمرٌة  ؛ وتضمامن األممة ٌمة ومزدهمرةلبناء أمة لو
  .والتكنولوجٌا

زٌارته فإّن الربٌس بارن ، وأثناء ومن األمثلة الواضحة على إرادته الموٌة لتحمٌك الرخاء الوطنً 
 مال المناجم الكورٌٌن الذٌنعلتفمّد احوال منجم تعدٌن الفحم ،  بالذهاب الى لام ، أللمانٌا الؽربٌة

: فخاطبهم لاببل   ، ن لرإٌتهممرضٌن كورٌٌمع هإالء العمال و تجمع  . أرسلوا إلى ألمانٌا الؽربٌة
هنا، بعٌدا  عن  كورٌا، ألن بلدنا فمٌر جدا، لكننً أإكد لكم الى "كان علٌنا أن نرسل أبناء وبنات بلدنا 
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و كذلن عمال المناجم الدموع ،  بدأ الربٌس بارن بذرؾ اوهنسوؾ تؤتً إلٌنا".  مشرلة   ا  أٌامأّن 
 والممرضٌن.

هذا  ضماناألبرز هو كٌفٌة تؤمٌن  التحديوكان  لدمت ألمانٌا الؽربٌة أول لرض تجاري لكورٌا. 
 المرض .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٛةخ اقزشػ أؽذْى فكشح سائؼخ: اعزخذاو أعةٕس ػًةبل انًُةبعى ٔانًًشظةبد انكةٕسٍٚٛ فةٙ أنًبَٛةب انغشث
ٔػهٗ انش ى يٍ أٌ ْزا انُٕع يٍ انزًٕٚم يزةبػ فةٙ ْةزِ اٞٚةبو، ئ٢ أَةّ كةبٌ َةبدسا ٔصٕسٚةب . كعًبٌ

٣قزصةبد نٔاؽةخ فةٙ انصةؾشاء ثًضبثةخ يةٍ أنًبَٛةب انغشثٛةخ انًقةذّو ٔكةبٌ انقةشض  . عذا فٙ رهةك اٞٚةبو
 ًغٛخ.خطخ انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ انخاٞٔنٗ يٍ  ًشؽهخٔششٚبٌ انؾٛبح نذػى ان ،  انكٕس٘
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 انقبػخ انززكبسٚخ نؼًبل انًُبعى                                       انًصذس : عشٚذح كٕٛثٕ، 

 

حة ، فً سٌاق تمرٌر ما إذا كان واضكانت إرادة كورٌا الموٌة لتحمٌك الرخاء الوطنً و مرة أخرى 
لدورها كموة مرتزلة )ألن الجنود  المشاركة فً حرب فٌتنام. وانتمد المجتمع الدولً كورٌاعلٌها 

الكورٌٌن حصلوا على بدل إٌفاد من الخارج من جانب جٌش الوالٌات المتحدة(. وكان مصدر 
شترى كان ٌالٌات المتحدة الذي اإلمدادات والمرافك الممدمة إلى الجنود الكورٌٌن من جٌش الو

إضافٌة إلى كورٌا. ووفما  كما لدمت الوالٌات المتحدة لروض معونة من الشركات الكورٌة.االمدادات 

 
 ق٤حض٢ ُِٞطٖ ٝ ُشؼر٢

ج٣حٌ ،  24،  ضشٞٗؾجٍُت٤ّ ذحٌى 
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 انًًشظبد انكٕسٚبد فٙ انًبَٛب                             ػًبل انًُبعى انكٕسٍٚٛ فٙ انًبَٛب
 انقبػخ انززكبسٚخ نؼًبل انًُبعى                                       انًصذس : عشٚذح كٕٛثٕ، 

 

حة ، فً سٌاق تمرٌر ما إذا كان واضكانت إرادة كورٌا الموٌة لتحمٌك الرخاء الوطنً و مرة أخرى 
لدورها كموة مرتزلة )ألن الجنود  المشاركة فً حرب فٌتنام. وانتمد المجتمع الدولً كورٌاعلٌها 

الكورٌٌن حصلوا على بدل إٌفاد من الخارج من جانب جٌش الوالٌات المتحدة(. وكان مصدر 
شترى كان ٌالٌات المتحدة الذي اإلمدادات والمرافك الممدمة إلى الجنود الكورٌٌن من جٌش الو

إضافٌة إلى كورٌا. ووفما  كما لدمت الوالٌات المتحدة لروض معونة من الشركات الكورٌة.االمدادات 

 
 ق٤حض٢ ُِٞطٖ ٝ ُشؼر٢

ج٣حٌ ،  24،  ضشٞٗؾجٍُت٤ّ ذحٌى 
7914 

 جُٔظىٌ : ؿ٤ٍ ٓؼٍٝف
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، تم تزوٌد كورٌا بفابض  (6٘٘ٔ)لانون مساعدة تنمٌة التجارة الزراعٌة لعام  9ٓٗللمانون العام 
ولررت الحكومة الكورٌة إرسال فً حٌنه .  التً كانت على نطاق ضٌكالحبوب للتخلص من المجاعة 

كان تؤمٌن رأس الشباب الكوري. لمد إلى فٌتنام على الرؼم من انتماد المجتمع الدولً وتضحٌات  هالوات
ًٝٔح ٣ؼِْ جُؿ٤ٔغ، كإ أولوٌة لصوى بالنسبة لكورٌا. ٌشكل لتموٌل الخطة االلتصادٌة البلزم المال 

  ذىٕٝ هشٍز . ذحُلشَ ٓػَ ذ٤ؼس نطس ذىٕٝ ٓظىٌ ض٣َٞٔ ٓكٌّٞ ػ٤ِٜح

طورة للجٌش تاسلحة ممجانا وردا على ارسال لوات كورٌة الى فٌتنام، لدمت الوالٌات المتحدة 
متحدة ، ألوى لوة فً الكورى. على الرؼم من أنها كانت اسلحة مستخدمة من لبل جٌش الوالٌات ال

فٌها نموذجً السبلح الفً ذلن الولت. وكان  للجٌش الكوريللؽاٌة  كانت مهمةهذه األسلحة  العالم، فإنّ 
. وألن السبلح المشترن الذي استخدمته المٌلٌشٌات الكورٌة فً ذلن الولت كان    -Mبندلٌةهو 
 .على تعزٌز لدراتهكثٌرا الجٌش الكوري     -M ، فمد ساعدت بندلٌة -M بندلٌة

ً مواجهة مماومة هابلة من لبل المواطنٌن تطبٌع العبللات الدبلوماسٌة بٌن كورٌا والٌابان ف تم انجاز 
الٌابان ٌعتمد الكورٌون أّن ، حٌث  مثٌرا للجدل من وجهة نظر سٌاسٌة هذا الموضوعكان  .  الكورٌٌن

ممابل احتبللها لها .  لكورٌا ٌا  كاف ا  تعوٌض، وال تمدم ال تفعل ما ٌكفً لبلعتذار عن سلوكها السابك 
ُكبلًّ من بشكل كبٌر مع الٌابان لد ساعد  ّن تطبٌع العبللاتفإولكن على الصعٌد االلتصادي، 

لتموٌل خطة التنمٌة  ٌةالٌابان ً على حٍد سواء . واستخدمت االموالوالٌابان االلتصادٌن الكوري
من خبلل االستثمارات االلتصادٌة الكورٌة الخمسٌة. ولد تمكنت كورٌا من تعزٌز لدراتها اإللتصادٌة 

كات الٌابانٌة فً كورٌا. وعبلوة على ذلن، تمكنت الٌابان من رفع لدرتها على الشر التً لامت بها
  لتماسم اإلنتاج. رخٌصة ، واستعدادهاالمنافسة على الصعٌد العالمً من خبلل استخدام عمالة كورٌة 

بارن )وتسلٌط الضوء على أبطال الحرب الوطنٌة، استثمر الربٌس ،  "ساٌمول"من خبلل حركة 
وفً هذه األثناء، لاد  . الفخر الوطنً والثمة والتماسن والوحدة لٌم جهودا هابلة فً بناء ( تشونػ هً
"هٌونشونؽسا"  و" )وكان فً طلٌعة العاملٌن فٌها . هٌونشونؽسا"بناء  ( حملةبارن تشونػ هً)الربٌس 
ُ هو مولع  ه الحملة تم (. ومن خبلل هذًٌ سن شٌن)األدمٌرال  هًلتكرٌم شخصٌة تارٌخٌة كبٌرة   نشؤأ

العلم باستخدام على أساس تكتٌكات المدفعٌة والمتالٌة ، البحرٌة  ٌط الضوء على مهارات األدمٌرالسلت
 كما انه عدل مفهوم، معلما فً تارٌخ المتال البحري األدمٌرال  . لمد أصب والتكنولوجٌا المتطورٌن

من لربٌس بارن موظفً الحكومة ااستخدم  ، من لتل األرواح الى تدمٌر السفن. و المتال البحري
التً كانت تدار على أساس ، والشباب والموهوبٌن الذٌن اجتازوا امتحانات الخدمة المدنٌة العلٌا 

إلى أن  الجٌد، من االرتماء وظٌفٌا  ؤدابهم هإالء ب بامكانو . والكفاءة لبل أي اعتبار آخر  الجدارة
، تم منحهم سلطة تنفٌذ السٌاسات حٌث ٌرهم ، اعمأات من ٌفً الثبلثٌنوهم حتى ، ٌصبحوا وزراء 

 طوٌلة. والبماء فً مناصبهم لمدة

ممن بمذلن وتمكنموا  ، تحت لٌادة الربٌس بارن، كان لموظفً الخدممة المدنٌمة سملطتهم الخاصمة 
لنمماس وبهممذا تممم خلممك بٌبممة  جاذبممة ل .آراءهممم ولناعمماتهم الخاصممة اتخمماذ لممرارات حكٌمممة اسممتنادا إلممى 

، العمممل بجممد ، كممما اتاحمت لهممم فمً الولممت ذاتمه الحكومممة  ألذكٌمماء ، ووضمعهم فممً خدممةواالموهموبٌن 
فمً  أعلمى مسمتوٌات المٌمادةلبمل ممن  ات والصمبلحٌات المطلوبمةالسملط ٌضهمفوت وبكامل لدراتهم ، وتم

  .كورٌا 

والتنمٌمة  الحكومة الكورٌة األولوٌة للنهوض بالعلم والتكنولوجٌا ألنها تشكل لب األممن الممومً منحت 
( والمعهد الكوري للعلموم والتكنولوجٌما MESTوزارة العلوم والتكنولوجٌا )و هكذا بدأت االلتصادٌة. 

(KIST)  البحث والتطوٌرفً تركٌز جهودها على(RD) المهمة  التنمٌةٌُعَد االنفاق على متطلبات   .و
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و  ى كورٌمما فممً البحممث(، ومسممتوGDPكنسممبة مبوٌممة مممن إجمممالً النمماتج المحلممً اإلجمممالً ) ،هممذه 
الجهود المسمتمرة للحكوممة  . وما كان ذلن ممكنا لوالمن بٌن المراكز الثبلثة األولى فً العالم  رالتطوٌ

العلموم والتكنولوجٌما. تطموٌر كانت هنان إرادة لوٌمة للمضمً لمدما فمً . الكورٌة منذ عهد الربٌس بارن
. ولو لمم و "صنع المرار االلتصادي االول"، ع" إن جوهر الدكتاتورٌة التنموٌة هو "صنع المرار السرٌ

،  الجوانب السٌاسٌة لمراراتها المتعلمة بالمضاٌا الحساسةب الى هذه الموضوعات ، وأكتفتكورٌا  تلتفت
، فمإن  وتطبٌمع العبللمات الدبلوماسمٌة ممع الٌابمان، حمرب فٌتنمام كورٌة للمشاركة فمً مثل إرسال لوات 

 .مؾ اآلن، حٌث ت أبدا  تكون ل الببلد ما كانت
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ض٤ِٓط جُؼٞء ػ٠ِ  ٝجُطؼ٤ِْ ُِؿ٤ٔغ : ئطالـ جألٌجػ٢
   جال٣ؿحذ٤حش كوط

الزراعمممً  نوعمما مممن اإلصممبلح ( مممان -ري سممونػ)ارس المممربٌس لبممل الحممرب الكورٌممة، ممملؽاٌممة ما
مصمادرة ى علمهذه الطرٌممة ممن اإلصمبلح الزراعمً  . وتنطوي "هارثالمعروؾ باسم "األرض لمن ٌح
لاممت الحكوممة ببٌمع  ٌم تعوٌض ممابلها على شكل سندات حكومٌة. بعدهااألراضً من أصحابها، وتمد

األرض إلى المزارعٌن المستؤجرٌن بؤسعار ألل من السوق. وبطبٌعة الحال، كانمت السمندات الممنوحمة 
أسممالٌة، فمإن همذا ألصحاب األراضً األصلٌٌن سندات طوٌلة األجل. وألن كورٌا كانت تمدعو إلمى الر

النوع من تنتمً الى ذلن كن ستٌبلء على األراضً كان متنالضا. و مع أن هذه العملٌة لم تالنوع من اال
وتوزٌعها دون تعوٌض، فإن سٌاسة اإلصبلح  المرادؾ لمصادرة الشٌوعٌٌن لؤلرض ،تؤمٌم األراضً 

 شتراكٌة. تضمن بالتؤكٌد جرعة اتكانت هذه 

)ضمممد تهدٌمممدات الدعاٌمممة الكورٌمممة الشممممالٌة واألنشمممطة السمممرٌة سممموق الكوريوللحفممماظ علمممى نظمممام ال
أن  ارا ال مفمر منمه. وٌمرى بعمض الخبمراء، ربمما كمان اإلصمبلح الزراعمً خٌم للشمٌوعٌٌن داخمل البلمد(

ألّن  لٌة الكورٌمة والتنمٌمة االلتصمادٌة ،إصبلحات الحكومة فً األراضً لد أخرت بالفعل تمدم الرأسمما
تضممرر أصممحاب  كمممات كثٌممرا  ، اكم رأس المممال الممبلزم لتشممكٌل الرأسمممالٌة لممد تممؤخرتممرعملٌممة أسمماس 

سمبب اإلصمبلح الزراعمً(. رإوس األمموال بمراكممة وفممدوا الممدرة علم  المسماحة ، کبٌمرة األراضمً 
فمإّن ذلمن شمكل عببما  ر االلتصادي کبٌر جدا، وعند األخذ بنظر االعتبار أن رأس المال المطلوب للتطو

أعتمد أن اإلصبلح الزراعً ال مع ذلن فإنّنً  . ود من أصحاب األراضً الکبٌرة تحملهع العدٌلم ٌستط
األراضً إلى انهٌار التسلسل الهرمً نظام استؽبلل وأدى إصبلح  ٌشكل عابما أمام التنمٌة االلتصادٌة.

ل الحمرب خمبللحمك بماألرض التملٌدي فً كورٌما. وعمبلوة علمى ذلمن، وألن لمدرا كبٌمرا ممن المدمار لمد 
. وعلممى الممرؼم مممن أن كممان ٌسممٌر بمموتٌرة اسممرع مممن ذلممنالمجتمممع اإللطمماعً  ٌممة، فممإن انهٌممارالكور

دورا هامما  تؤخٌر طفٌؾ فمً نممو رأس الممال، إالّ أنّمهُ ممارساإلصبلح الزراعً لد ٌكون لد تسبب فً 
جر ممن الحصمول علمى فً التنمٌة االلتصادٌة منذ الستٌنٌات. فعلى سبٌل المثال، تمكمن الممزارع المسمتؤ

. وتمكن أطفاله من االلتحاق بالممدارس، التمً وفمرت أساسما جٌمدا الزراعً  أرضه من خبلل اإلصبلح
تنمٌة رأس الممال إّن لموارد البشرٌة للبلد من خبلل توفٌر الموى البشرٌة المدربة تدرٌبا جٌدا. تطوٌر ال

، التمً تفتممر إلمى المموارد بشمكل خماص  رٌمابالنسمبة لكو . و ا  لتنمٌمة بلمد مماضمرورٌ ا  أممرتعمد البشري 
 عملٌة أساسٌة للؽاٌة. هً الطبٌعٌة، فإن تنمٌة الموارد البشرٌة الماهرة 

الناس من مختلؾ الخلفٌات العابلٌة مواهب مختلفة. وإذا تم اإلبماء على التسلسل الهرممً الممابم، ٌمتلن 
تفادة الكاملمة البلمد لمن ٌكمون لمادرا علمى االسمفمإن  تعزٌز مواهب الطبمات العلٌا فمط ، وتم التركٌز على

 من موارده البشرٌة.

 والفتٌمات )المذٌن ٌمكمن أن ٌصمب  كمبل  ممنهمالفتٌمان  للموهوبٌن الكورٌبن من و اذا لم تتم اتاحة الفرص
، فمان فممط  فمً المزرعمة بالعمملواسمتمروا ،  تلممً التعلمٌم الجٌمد، ممن خمبلل ( المادم "ألبرت أٌنشتاٌن"

عنمد اإلشمارة  "بمرج العماج"عادة مصطل   فً الؽربلببلد لن ٌكون واعدا  جدا. ٌستخدم الناس مستمبل ا
إلى الجامعات. أما فً كورٌا، فممد اسمتخدمت العبمارة العامٌمة "بمرج عظمم البممرة" .وإلرسمال طفمل إلمى 

عالٌا  علٌما  فكل مزارع ٌمدم عادة ت .  ثمٌنةال المزارع أن ٌبٌع كل شًء، حتى بمرتهالجامعة، كان على 
ألكثر موهبة فً كورٌا من تؤمٌن الموارد البشرٌة للفرد اللطفل األكثر موهبة فً عابلته. وهكذا تمكنت 

وكانممت النتٌجممة  .  كممل مجممال مممن مجمماالت الرٌاضممٌات والعلمموم والمٌكانٌكمما واألدب والفممن والموسممٌمى
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ٌة للجمٌمع للحصمول علمى التعلمٌم متسماو ٌة التً حممها اإلصبلح الزراعً هً توفٌر فرصاألكثر إٌجاب
 العالً.

كمان الكورٌمون المذٌن .  لممد  جمدا ودإوبمونأذكٌماء وؼالبا ما ٌنظر األجانمب إلمى الكمورٌٌن علمى أنهمم  
فضمل، آمال أسرهم الوحٌمدة فمً حٌماة أٌجسدون وألنهم  .  التموا بهم هم األفضل عادة بٌن أفراد أسرهم

 وعندما ألوم بزٌارة.االجتهاد ، وكل هذا الفكرٌة  اته المدرهذ فلٌس من المستؽرب أنهم سٌجسدون كلّ 
كبار المسإولٌن لرإساء األلسام من ذوي المستوى المنخفض الذٌن كانوا زمبلء وألابل البلدان النامٌة ،

ذهمب إلمى نفمس المسمتوى األعلمى  لمد  ، وعلى الرؼم ممن أن كمبل ممنهم ) مثل الوزراء ونواب الوزراء(
عابلٌة جٌدة كانت لادرة على التحرن بسرعة كبٌرة ممارنة مع دمٌن الٌها من خلفٌات ، لا من الجامعات

م، فمإن هنمان ممن التعلمٌذاتمه المسمتوى  حصمولهم علمى اآلخرٌن الذٌن لم ٌفعلوا ذلن. وعلمى المرؼم ممن 
فمً بعمض لهمإالء  االنحمدار األسمري والعمابلًخلفٌمة ب فجوة كبٌمرة فمً التعلمٌم بمٌن الممواطنٌن ، تمرتبط

 البلدان النامٌة. 

من خلفٌمات فمٌمرة علمٌهم المٌمام المنحدرون وهنان مشكلة أكبر فً البلدان النامٌة تتمثل فً أن األطفال 
ممد ٌكمون ممن فإذا كانت ظمروفهم مختلفمة و فرص الذهاب إلى المدرسة.  باألعمال المنزلٌة ولٌس لدٌهم

فان . وهكذا، ا  أو ٌمكن أن ٌصب  عظٌم، عالم الممكن أن نجد بٌن هإالء األطفال عالما ٌمكن أن ٌؽٌر ال
لتحمٌمك التنمٌمة االلتصمادٌة . وفمً كورٌما، أدى فمً سمعٌها هاممة لكمل دولمة  هو وظٌفمةتعزٌز المواهب 

اإلصبلح الزراعً، إلى جانب الحرب الكورٌة البلحمة، دورا هاما فً إزالة النظمام الهرممً اإللطماعً 
والعمممل علممى توسممٌع فممرص  ،  وأولبممن الممذٌن زرعمموا األرض( )العبللممة المدٌمممة بممٌن مممالكً األراضممً

 لببلد .أساسا هاما للتنمٌة االلتصادٌة فً ا التً وفرتللجمٌع ، التعلٌم المتساوي 

إزالة  المفارلة كانت فًولكن  . خسابر فادحة فً األرواح والممتلكاتبتسببت الحرب الكورٌة البلحمة 
انخفضت لٌمة العملة  . فمد بب التضخم المفرط الناجم عن الحرباآلثار الجانبٌة لئلصبلح الزراعً بس

المصممادرة لممد انخفممض ألراضممً كممان عممبء سممداد السممندات الممنوحممة ممابممل ابشممكل كبٌممر، وبالتممالً 
تمم تشمكٌلها مسمإولٌة ضمخمة بالنسمبة لكورٌما التمً تسدٌد لٌممة همذه السمندات ٌُعَمد  انخفاضا كبٌرا . كان

ٌات عندما كان نصمؾ المٌزانٌمة الوطنٌمة للبلمد ٌسمتند إلمى المعونمة الممدممة ممن وفً أوابل الستٌن حدٌثا.
فمً الكفموءة المالٌة السٌاسة تعزٌز عبء تسدٌد السندات مهما جدا فً ، كان انخفاض  الوالٌات المتحدة

ّن إ: نممو االلتصماد الكموريإلى زعماء البلدان النامٌة الراؼبٌن فً لٌماس  بلحظةأن ألدم م اودو كورٌا.
إنشماء أّن همذا همو السمبب فمً  .انفسمهم  ممن لبمل النماس تم تحمٌمهو ا  ،النمو االلتصادي كان مخططهذا 

 .بالػ األهمٌة ا  أمركانوا( ٌُعَد من أي خلفٌة )ا لؤلفراد الموهوبٌن نظام ٌسم  بالوصول المتكاف

من  انت على مستوى عالٍ ك، فضبل  عن انها  تشكل تحدٌا  ربٌسا  مهمة كان تنفٌذ إصبلح األراضً إّن  
كمان بمدٌبل مفٌمدا ٌجمدر نظمام التعلمٌم اإللزاممً  ، فإّن تخصٌص مٌزانٌة وطنٌة لتطبٌمك التعمٌد. وبالتالً

ٌمكممن أن ٌكممون إنشمماء المممدارس اإلعدادٌممة والمممدارس الثانوٌممة ذات الفصممول المسممابٌة   2ٔفٌممه. الممتمعن
مما إذا بؽمض النظمر علهم بالمدرسة فً المسماء. وطرٌمة جٌدة لتشجٌع المواطنٌن على العمل أثناء التحا

 مهمة جدا. ستكون كان البلد ٌمتلن موارد طبٌعٌة أم ال، فإن تنمٌة األصول البشرٌة 

، واآلثمار الجانبٌمة  المزاٌما ُكمبلًّ ممنراضمً فمً كورٌما إصمبلح االنظام أظهر بسبب الحرب البلحمة ،  
الطبٌعمً أن ٌشمّكل . وكمان ممن لهذا النظام  مالً للحكومة(على المولؾ الالذي أثّر سلبا  )العبء المالً 

المذي لمم ٌكمن ؛ االلتصماد الكموري سمداد سمندات األراضمً عببما كبٌمرا علمى االلتزام المالً النماجم عمن 
 .هذه السلسلة من المصاببلالببلد  محظوظا  بتعرض
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المنافسة المفتوحة في التوظيف : القوى العاملة الكفوءة
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 جٌُلٞءز : جُوٟٞ جُؼحِٓسجُٔ٘حكٓس جُٔلطٞقس ك٢ جُطٞظ٤ق 
فً نهاٌة لد سلكوا ا، فإنه من الشابع جدا فً العدٌد من البلدان أن زمبلء من نفس الكلٌة سابم ناكما ذكر

فً حٌن ٌصب  الفرد وكٌبل  للوزٌر ، لد ٌصب  صدٌمه ربٌس لسم فً ذات مختلفة جدا. ف ا  المطاؾ طرل
و ٌمة لوٌمة. تشارن بعض المناصب العلٌا بٌن أولبن الذٌن ٌؤتون من خلفٌات عابلالكٌان الحكومً. وٌتم 

فمً ٌبمدأ ممنهم لمد واحمد  ا  شخصم ات الفكرٌمة، فمإّن نفمس الممدر انمتلكمعلى الرؼم ممن أن شخصمٌن لمد ٌ
. ومن شؤن ذلن أن ٌململ  لمبتدبٌن، فً حٌن أن اآلخر ٌبدأ بتؤدٌة مهام مخصصة ل منصب نابب الوزٌر
عمل ممن رؼبمة المجتممع فمً صمعبة. وهمذا سمٌملل بالف داء مهمامالعمام واالسمتعداد أل إلى حمد كبٌمر الحمافز

الهدؾ. ومنذ الستٌنٌات، مارست كورٌما نظمام توظٌمؾ  لدراته والعمل كفرٌك واحد لتحمٌك ذاتتطوٌر 
. ولمد لمدرتهم علمى انجماز أصمعب االعممال و امكاناتهممفتوح حٌث ٌتم توظٌؾ الموهوبٌن على أساس 

تنافسمٌة مفتوحمة أثبتمت  توظٌمؾعلى أنظمة  وتكتل الشركات الكبرىكل من الحكومة الكورٌة  اعتمدت
  النزاهة والموضوعٌة فً توظٌؾ األفراد الموهوبٌن.اعتمادها على 

عملٌممة التنمٌممة االلتصممادٌة فممً كورٌمما بعممد  فممً تكتممل الشممركات الكبممرى كممان دور الحكومممة الكورٌممة و
تهم )بمدال الموظفٌن العمومٌٌن ومموظفً الشمركات الخاصمة بنماء علمى صمبل . إّن تعٌٌنٌات كبٌرا  الستٌن

من نظام التوظٌؾ المفتوح(، كان ٌمكن أن ٌإدي إلى انخفاض اإلنتاجٌة. ولد ٌمإدي ذلمن إلمى إضمعاؾ 
الشمكاوى شمٌوع التمذمر ، و كثمرة  وبمٌن النماس ، مسمتوى عمدم الثممة  ، وإلى زٌادة الترابط االجتماعً 
 .لتنمٌة االلتصادٌةدٌنامٌة الموى الدافعة لالتً ٌمكن أن تعرلل 

المناصب  المدنٌة التنفٌذٌة )ؼوسً( الختٌار األفراد الذٌن بامكانهم تولً  تصمٌم امتحان الخدمة مد تمل
ولمد اسمتخدم همذا االختبمار التنافسمً واالنتممابً للؽاٌمة لتجنٌمد الموهموبٌن لؽمرض  .  العلٌا فمً الحكوممة

" فً تهٌبة جمو ؼوسً"وساهم  . تها على التنفٌذالدردعم  تعزٌز لدرة الحكومة على وضع السٌاسات و
 تلممن ) ٌشممبه مممن خممبلل تمموفٌر حممران اجتممماعً تصمماعدينحممو مجتمممع منفممت  وسمملٌم ٌتممٌ  التمممدم  عممام 

فإنهما ، لى المرؼم ممن أنهما جماءت ممن خلفٌمة متواضمعة عف . الدجاجة السوداء التً تضع البٌض الذهبً
 ، الممابم  اعً التصماعديممهمذا الحمران االجتبنشموء ٌسمم   مجتممع 9ٔ.لادرة على تحمٌك أشٌاء عظٌمة(

مجتمع بهذا الحران االجتماعً التصاعدي . وعندما ال ٌسم  الوسلٌمة  واحدة صحٌة على أساس وحدة
مسمتوى النزاعمات والشمكاوى إلمى ممن خبللهما  خطٌمرة ٌتمراكم  فإن ذلن ٌمكن أن ٌإدي إلى أوضماع ، 

الخدمة المدنٌة التنفٌذٌمة امتحانات  تازان ٌجبجد فً كورٌا فمن الممكن لمن ٌدرس لهذا نمطة االنفجار. 
 . صب  وزٌرا. وال ٌزال هذا هو الحال حتى الٌوموٌ

واالنتممال االجتمماعً التصماعدي  من البلمدان حٌمث ٌمتم تموفٌر الحمران كورٌا هً واحدة من عدد للٌل 
بمما فٌمه محاولمة لان الممرء علمى اسمتعداد لإذا كم، بمما فٌمه الكفاٌمة من خبلله من وضع الى وضع أفضل 

  صمب لممرء إلمى االنضمواء تحمت أجنحمة السٌاسمة لٌ. وخبلفا للبلدان األخرى حٌث ٌحتاج اأٌضا   الكفاٌة
ك اجتٌمماز امتحممان التوظٌممؾ ، ٌمكممن للمممرء أن ٌصممب  عضمموا فممً مجلممس المموزراء عممن طرٌمم ا  وزٌممر

ضمما علممى تكتممل طبممك نفممس الصممٌؽة أٌوتن. سمملم البٌرولراطٌممة اعلممى واالنتمممال إلممى  التنافسممً المفتمموح ،
عمن التوظٌمؾ األدنمى ، أولبمن المذٌن ٌبمدأون ممن مسمتوى  الكبرى ، حٌث أّن بإمكمان الكورٌة الشركات
ٌمكممن أن تتحممرن صممعودا والوصممول أخٌممرا إلممى منصممب ، مفتوحممة  متحانممات توظٌممؾاجتٌمماز اطرٌممك 

ا بمؤن تموفٌر فمرص . وإننً أعتمد اعتمادا لوٌمللمدرات  من خبلل آلٌات تعزٌز موحدة، الربٌس التنفٌذي 
لبذل أفضمل ٌزٌد من استعداد الناس سمتساوٌة للوصول إلى سلم اجتماعً ٌموم على الجدارة الشخصٌة 

زمنٌممة مممدة فممً  "خارلممة"بممدوره إلممى تنمٌممة التصممادٌة سممٌإدي فممً كورٌمما، األمممر الممذي أدى  جهممودهم 
 لصٌرة. 
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، فمإن نابمب الموزٌر همو أعلمى  راسمخة على الرؼم من أن الكثٌرٌن ٌمولمون إن البٌرولراطٌمة الٌابانٌمةو
ؽالبما ممع ذلمن ف فً مسٌرته المهنٌمة .الوظٌفً السلم ارتماء منصب ٌمكن للمرء أن ٌصل إلٌه من خبلل 

 البٌرولراطٌة الكورٌة.الذي تنتهجه سلوب ؤلل المسإولون الٌابانٌون أنهم ٌشعرون بالحسدما ٌذكر 

ن ٌعٌنوا من لبل لناة تجنٌد خاصة على أساس الخبرة وٌمول البعض أن المزٌد من المسإولٌن  ٌجب أ 
تجنٌمد الهذا النوع من هذا األسلوب ٌتمتع ببعض المزاٌا، فإّن على الرؼم من أن و األكادٌمٌة والمهنٌة. 
علممى  ا. وبممما أن آلٌممة التوظٌممؾ هممذه سممتجعل التركٌممز أكبممربعممض المشمماكل أٌضمم الخمماص ٌنطمموي علممى

فٌمات فمٌمرة ومتعثمرة كادٌمٌمة السمابمة، فمإن أولبمن المذٌن ٌنحمدرون ممن خلوالخلفٌمة األ،  الخلفٌة المهنٌمة
ٌصب  من الصعب للؽاٌمة علمى الفممراء وفً اوضاعٍ كهذه سنتٌجة لهذه العملٌة.  ٌمكن أن ٌتم استبعادهم

. فعلممى سممبٌل المثممال، تممإهلهم  للوصممول إلممى المناصممب العلٌمما  مهنٌممةلممدرات متمٌممزة ، أو خبممرات بنمماء 
، لعمد الطبممة المدنٌا ممن أن ٌصمبحوا محمامٌنابناء م المدارس المانونٌة المعتمد حدٌثا أن ٌمنع ٌمكن لنظا

ولبمن أل  ٌنبؽً أن تكون المن  الدراسمٌة متاحمةلدرتهم على  دفع رسوم الدراسة فً هذه المدارس . لذا 
رٌب المناسممبة المفتمموح والتنافسممً وكمٌممة التممد وظٌؾألممل ثممراء. فممالتطبمٌّممة الممذٌن ٌممؤتون مممن خلفٌممات 
ألنهمما لممادرة علممى تمموفٌر خلممك مجتمممع مفتمموح وصممحً، ل ، هممً عناصممر هامممةوتمٌٌمممات األداء العممادل 

 متساوٌة على أساس الجدارة الشخصٌة للفرد ولٌس على أساس عابلً. فرص

 ضممان ٌعنًفإّن هذا  امتحان الخدمة المدنٌة التنفٌذٌةشخص ما اجتٌاز انه بمجرد  أنا ال ألصد بذلن ، 
. عمن همذا الشمخص ممن الرضماعالٌة هذا ٌمكن أن ٌإدي إلى درجة إّن  وأ؛  نجاح الشخص مدى الحٌاة

االمتحانات التنافسٌة المفتوحة الحالٌمة، ٌجمب علمى الحكوممة أٌضما اسمتكمال لموة نظام مع الحفاظ على ف
صاصاتهم وفك اختعلى بهم العمل الخاصة بها عن طرٌك توظٌؾ الخبراء من خبلل لناة تجنٌد خاصة 

للتوظٌمؾ ممن باإلضمافة إلمى ذلمن، ٌنبؽمً اسمتكمال النظمام الكموري  . وو خبراتهم فً مجماالت عملهمم 
صملون علمى تمٌٌممات ٌنبؽً أال ٌسمم  لممن ال ٌح تنفٌذ عملٌات تمٌٌم األداء فً منتصؾ العمر. وخبلل 

  علٌا.المناصب ال جٌدة بإشؽال
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هؤصضبد ث٘ي م أّ الزْااؤ م ن : الزؼبّى الضل٘ا ًدهبج الكْرٕ 
 ّالسكْهخاليبصخ ااػوب  

خبمراء بعمض  لمام ،  الكورٌمة فمً التنمٌمة بداٌمة التجربمةالمى ، إلمى الموراء بالماء نظمرة فاحصمة  
  ا "،دماجنماالخماص بوصمفه "الحكومة و  لطاع األعمال  بٌنبوصؾ العبللة  العبللة  االلتصادٌة التنمٌة

. همذه التسممٌة جماءت بسمبب تعماون الحكوممة الكورٌمة و المطماع الخماص  ولكن على الطرٌممة الكورٌمة
على أنمه  ٌمكن أن ٌنظر إلى هذا التعاون وجهة النظر المتطرفةمن . ذاتها األهداؾ لتحمٌكككٌان واحد 

و المطماع الحكوممة الكورٌمة  بمٌنالتعاون ساهم  التركٌز على الجوانب اإلٌجابٌة فٌه . لمدمع  ا " تواطإ"
 .إلى حد كبٌر فً التطور السرٌع للببلد  الخاص

النعمت  الصمناعات الواعمدة و ممن العدٌد و بحذر كورٌا ةمت حكواختار اتٌات و السبعٌنٌالستٌنخبلل 
كمان على سبٌل المثمال، الصناعات.  فً هذهلتطوٌر التكنولوجٌات والمنتجات  الكبٌرة  الشركاتبعض 

تشجٌعهم علمى ل )تشٌبول( الكبرىالكورٌة الشركات  ن لتكتلرٌن التنفٌذٌٌٌجتمع مع المدٌ ربٌس كورٌا 
 .دخول الصناعات الجدٌدة

والممربٌس كممان ٌشممجع بلطممؾ لممادة المطمماع ،  هممذه االجتماعممات كانممت ؼٌممر رسمممٌةعلمى الممرؼم مممن أن  
و لم ٌكن باستطاعة احد عصٌانه فمً ، السلطة العلٌا  أمر منبمثابة فً الوالع، كان هذا ولكن الخاص، 

لمٌس لمدٌهم خٌمار سموى صمب كمل طمالتهم فمً  "تشماٌبول"األٌام. ولذلن، فإن أولبن المذٌن اختماروا تلن 
الرسموم الجمركٌمة، الؽماء أكبر لدر ممكن من الدعم، بمما فمً ذلمن من جانبها مهامهم. ولدمت الحكومة 

ر ، ومما إلمى ذلمن. ولمم تمدخ وتخفٌض الضرابب على الشركات، وتمدٌم لروض بؤسعار فابمدة منخفضمة
صمناعة جدٌمدة تحماول الحكوممة ؼممار  فمً " عنمدما تمدخل الشمٌبول"الحكومة جهمدا فمً تخفٌمؾ عمبء 

 . "الكوري دماجناال"مصطل  ، ظهر الوثٌمة  . من هذه العبللةتطوٌرها

 كربٌس، ٌمكن اعتبار كل مواطن كوري كمساهم، مع ربٌس كورٌا  وجهة نظر مختلفة من خبلل تبنً
 "شمٌبول"كمدراء تنفٌمذٌٌن. وبنماء علمى ذلمن، كمان نجماح  "شٌبول"شركات  ورإساء،  لمجلس اإلدارة 

الكورٌممة ممكنمما مممن خممبلل الجهممود الجماعٌممة لمممواطنً الممببلد. لممذلن، ٌجممب علممى التكممتبلت الكورٌممة أن 
إلى العمل الشاق للبلد بؤكمله )بالممارنمة ممع  ولٌة االجتماعٌة، ألن نجاحها ٌعودتتحمل المزٌد من المسإ

ن المسإولٌة االجتماعٌة عٌتم الحدٌث عندما و .( الؽربٌة األخرى التً نجحت من تلماء نفسها الشركات
مع المإسسات الصؽٌرة  ، والتعاون لنمو المشترنا  لنموذجا " باعتبارهالتكتبلت الكورٌة" للشركات فً
التمسمن فمإّن ،  معدالتمه الممبولمةبشؤن مرالبة األسعار للحفماظ علمى التضمخم فمً  ، التنسٌكوالمتوسطة 
 .  علمى أسماس مبمدأ السموقطبممت  لمد هذه السٌاسمة كانت  لٌس سٌاسة سابمة ألوانها ، وإن بمبدأ السوق

إلممى مثممل هممذا الحجممم الهابممل مممن خممبلل دعممم الممببلد  "شممٌبول"نمممت كٌممؾ ،  ذا سممٌكون مفهوممما جممداكمموه
،  ة للشمركات علمى محممل الجمدالمسمإولٌة االجتماعٌمالمى أن تنظمر علٌهما ، وبالتالً ٌنبؽً لها  الساحك

الصممناعات الناشممبة بممنفس الفوابممد جمٌممع لمإسسممات األعمممال الخاصممة ألن الحكومممة الكورٌممة لممدمت 
بالفعممل اتفمماق منظمممة التجممارة العالمٌممة الحممالً بشممؤن  لمممد راعممت هممذه الفوابممد نخفضممة و االعانممات .الم

اإلعانات )المذي ٌحمول دون دعمم بعمض  ، وعلى وجه التحدٌد مبدأ حظر اإلعانات والتدابٌر التعوٌضٌة
 .لم ٌسبك له مثٌل فً العالم  نهجا فرٌدا للؽاٌة، اتبع التعاون الكوريالصناعات(. ولد 

رإٌممة، لمم ٌكمن أحمد ٌعتمممد أن همذا النموع ممن الممنهج كمان ٌمكمن أن ٌكممون ، ذات  ممن دون حكوممة لوٌمة
لسملطة، فإنمه لمن ٌكمون ممكنما النماع شمعبها لمى اإذا كانت الحكومة تمتلن الرإٌمة ولكمن تفتممر إ. فناجحا 
إنمه الصناعات الجدٌدة. ومن ناحٌة أخرى، إذا كانت الحكومة تتمتع بالسملطة ولكمن دون رإٌمة، ف بدعم 

’’تشايبول’’

)تشايبول(

’’تشايبول’’
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للمطماع الخماص. وإذا لمم تكمن الحكوممة لمادرة، فممد كمان ممن  ةجٌمد لم ٌكن من الممكن إعطاء مإشمرات
لتنفٌمذ  االتجاه الصحٌ ، حتمى لمو كمانوا علمى اسمتعداد الى ، والعاملٌن فٌهالصعب لٌادة المطاع الخاص 

ولمد  نتاجا ثانوٌا لمٌادة عظٌممة . الكوري" على النمط  التعاون " كان. السٌاسات الحكومٌة بهذا الصدد 
، ولكمن همذه العبللمة  أشار البعض إلى التعاون الوثٌك بٌن الحكومة الٌابانٌة والمطاع الخاص فً الٌابان

 . كثٌر من تلن التً حممتها كورٌاكانت أضعؾ ب

"تشمونػ جمو ٌونمػ" باشمر  ،صمناعة لبنماء السمفن  مجموعمة هٌونمداي الاممةطلبت الحكوممة ممن  عندما 
لممماء مممع مممالكً شممركات الشممحن والمصممرفٌٌن  ، ولممام بعممد ربمٌس شممركة "هٌونممداي" العمممل علممى ذلممن

وورلمة العملمة الكورٌمة ، ً ذلمن الولمت( تمامما فم ، ولدم خارطة أولسان )التً كانت خالٌمة البرٌطانٌٌن
" التمً كانمت نتاجما  اةالسملحف"سمفٌنة الوهً ،  ون )التً كانت تحمل صورة "جٌوبوكسون" ( ٓٓ٘ فبة 

ممن الممرن السمادس عشمر. وممن خمبلل عمرض  (جوسمون)ممن مملكمة  (ن شٌنًٌ س)األدمٌرال  ألفكار
، والمسماعدة فمً الاممة طمانٌٌن بتممدٌم لمرض مصمرفٌٌن البرٌ، ألنع أصمحاب السمفن وال البندٌن فً ٌدٌه

 ون ٓٓ٘ ورلة العملمة فبمةسفٌنة السبلحؾ على عرض)ٌونػ( . لبناء السفن مجموعة هٌوندايمشروع 
تممت مسماعدتنا فمً فماذا  ،" أول سفٌنة حربٌة حدٌدٌة فً المرن السادس عشمرأسبلفنا بنوا إّن ولال: " ،

فمً دمنما  ألّن ذلمنَ " ، بناء أفضل السفن فً العالمله ، وتشؽٌعلى المشروع، سوؾ نكون لادرٌن انجاز 
وتلمممت لرضمما مممن المصممرفٌٌن ، الٌونممان  اؾ، فممازت هٌونممداي بعمممدها األول مممع". وفممً نهاٌممة المطمم

على  انطباعا جٌدا   ترن ، لد فً العالم مكسو بالحدٌد البرٌطانٌٌن. كان جوبوكسٌون، وهو أول أسطول 
بحرٌة فً مملكة جوسون من هزٌممة البحرٌمة الٌابانٌمة ممن خمبلل اسمتخدام تمكنت الموات الو األجانب. 

همذا حمدثا تارٌخٌما تمامما، كمان وفً الممرن السمادس عشمر ) المتٌنة الصنع و المواربأساطٌلها الحدٌدٌة 
 فمً ذلمن الولمت، وكمان لموام همزة تجهٌمزا جٌمدا بؤفضمل الممدافعمجكانت  ألن البحرٌة الٌابانٌة الضخمة

 .)الحرب األهلٌة الطوٌلة فً الٌابان تؤلؾ من لدامى المحاربٌن المشاركٌن فًسكرٌة ٌا العلواته
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إستراتيجية النمو غير المتوازن : تكوين الكتلة الحرجة

 

ٗٙ 
 

 اصزرار٘د٘خ الٌوْ غ٘ر الوزْارى: ركْٗي الكزلخ السرخخ

جعل التطور السرٌع ممكنا فً فترة لصٌرة. اتٌجٌة النمو ؼٌر المتوازن، مما كورٌا استرتبنت  
عمن ٌومما  بٌموم  تفٌة ذاتٌا  ، تعٌش فً جزٌرة معزولمة ، و تُطعمم نفسمهابٌلة مكدعونا نفترض أن هنان ل

وٌطلمب ممن كمل عابلمة فمً المبٌلمة أن تعطٌمه  د ربٌس المبٌلمة أن التؽٌٌمر ضمروري ،طرٌك الصٌد. ٌعتم
ل علمى كمٌمة ألمل ممن األسممان التمً ستحصم ن عوابمل المبٌلمةكمل ٌموم. وهمذا ٌعنمً أمن اسماكها سمكة 

 هذه األسمان التً التطعها ممن طعمام العوابمل الٌمومً علمىالربٌس  . ٌوزع ها ٌومٌا  تكفً الطعام افراد
بنماء سمفٌنة. عنمدما ٌمتم االنتهماء ممن صمنع لطمع األخشماب ل موٌطلمب ممنه، فمً المبٌلمة  الشباب االلوٌماء

ة والبحمث عمن األسممان الكبٌمر للكشمؾ ،لمذهاب المبٌلة على أشجع شباب المبٌلمة ا السفٌنة، ٌمترح ربٌس
لعمالم وٌشرع فً االبحار نحمو اأصدلابه سطول ٌجمع الشاب المسإول عن االومصادر الؽذاء الجدٌدة. 
، و ٌوزعون حمولتها بالمواد الؽذابٌة  محملةال سفنهممع  سٌعود هإالء الشبابالجدٌد. فً ولت الحك، 

 على المبٌلة. 

. من خبلل جمع المتوازن لنمو ؼٌراستراتٌجٌة ابها تعمل  بة التًكٌفالهذه المصة البسٌطة  توّض 
. اب المبٌلةبلشسفٌنة وإعطابها العلى بناء  ا  لادرالمبٌلة األسمان من جمٌع األسر فً المبٌلة، كان ربٌس 

من الخارج إلى المادم الؽذاء الشراكة فً أوال. ٌتم بناءه وهذا ٌعنً أن الربٌس اختار المطاع الذي 
فً هذا الموضوع للجدل  ة. النمطة المثٌرعلى الجمٌع النمو وزعتالمبٌلة بؤكملها ٌدل على أن فوابد 

الجمٌع أوال شارن ستكون : هل ٌجب أن ٌنمو حجم الكعكة أوال لٌتم تماسمها فٌما بعد ، أم ٌجب أن ٌت
على لدم دابما  كل شًء ٌتماسمون المبٌلة افراد ؟ إذا كان  على لدم المساواةصؽٌرة ٌرة فطفً تماسم 
إلنتاج شًء جدٌد، ٌجب الوصول و لن تكون لادرة على تحمٌك أي شًء جدٌد.  إنه المبٌلة، ف المساواة

من الصعب أن نرى أي تؽٌٌر ذي مؽزى لبل الوصول أوال إلى هذه . هذه إلى نمطة الكتلة الحرجة
 النمطة. 

ت التً هوده على المجاالأنه ٌنبؽً لبلد نام أن ٌركز جمٌع ج ( ،رودان –بول روزٌنشتاٌن ) ٌعتمد 
كبٌرة تجعل البلدان النامٌة لادرة على حداث آثار ٌمكن من خبللها خلك ارتباطات كثٌرة ، من شؤنها إ

نظرٌة فً الكتابات التنموٌة "النظرٌة  سحب نفسها من مصٌدة الفمر لتحمٌك النجاح. وٌطلك على هذه
  6ٔ .ة الموٌة"الدفع

بناء كانت ة فإن أحدى المبادرات األولى الربٌسلكوري ، تطور االلتصاد ا وإذا نظرنا إلى بداٌات 
بدأت وهكذا . كورٌا  ثانً أكبر مدٌنة فًب، الذي ٌربط العاصمة سٌول  بوسان السرٌع -طرٌك سٌول 

ولكن المناطك األخرى من الببلد،  . المجمعات الصناعٌة تتطور على طول هذا الطرٌك السرٌع
خٌارا ال مفر ذلن بهذا التطور. وكان وتؤثّرا  ارتباطا ومنطمة هونام ومماطعة جانج وون، كانت ألل 

 بموارد محدودة. تؤثٌر كبٌر ، لتحمٌك نتابج ذات  ةمصممالمنه للسٌاسات 

وفً اجتماع لمجلس اإلدارة عمد فً البنن الدولً، نالشنا مسؤلة توفٌر الكهرباء لمدٌنة رٌفٌة فً 
هواسونػ، فً مماطعة جٌونج  ً فً بلدةط رأسالتصاد نام. فً ذلن الولت، كان لً رأي مختلؾ. مسم

السابعة ان بلؽت بعد  كهرباء اال كن لم ٌكن لدٌنا سٌول، ولعن كٌلومترا  ٓٗال ٌبعد سوى ، جً 
ٌتمتع  بإمدادات المدٌنة التً ولدت فٌها فً  كل شخص لم ٌكن 62ٖٔحتى عام و عشرة من العمر. 

لمجمعات الصناعٌة والمناطك ل ى هً تجهٌز الكهرباءولالكهرباء فً ذلن الولت. كانت األولوٌة األ
ٌحصل على الكهرباء فً ٌمكن أن االلتصادٌة الحضرٌة. وكانت المناطك الرٌفٌة هً آخر مكان 

 ، ومن  االنتاجالكهرباء لئلنتاج  ذه السٌاسة التً كانت تستخدمكورٌا. ما هو األساس المنطمً له
فً اجتماع ا هو نوع من استراتٌجٌة النمو ؼٌر المتوازن. كان هذعلى ماعداه ؟.  األولوٌة المصوى
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توفٌر الكهرباء للمناطك تعطى األولوٌة ل، ذكرت حالة كورٌا، والترحت أن االدارة ذان  مجلس
باء توفٌر الكهرفإّن لمناطك الرٌفٌة فً االلتصادات النامٌة. من وجهة نظر إنسانٌة، ، ولٌس لالصناعٌة 

مصة مإثرة. ومع ذلن، من الذي سوؾ ٌكون لادرا على ل ن ٌكون موضوعا  للمناطك الرٌفٌة ٌمكن أ
ستٌمكن كٌؾ ف،  أكثر من ذلن بملٌل . ولو توّسعنا فً هذا األمر ؟هذه  باهظةالتحمل فاتورة الكهرباء 

األساسٌة بحدّها البنٌة التحتٌة مرافك فٌها ال توجد  المزارعون من تحمل مثل هذه النفمات فً مناطك
  ؟ األدنى

. الباهظة  كهرباءتعوٌض عن تكالٌؾ الللدعما  كان رد موظفً البنن الدولً هو أن الحكومة ستمدم 
هذه تؤتً من مإسسة مرمولة وعالمٌة ككان من الصعب بالنسبة لً أن أفهم وجهة نظر لصٌرة النظر 

بلل الضرابب خ منٌتم تموٌلها اإلعانات الحكومٌة فإّن مثل البنن الدولً. وباإلضافة إلى ذلن، 
. ومن شؤن هذه المصة أن تكون صورة جٌدة لصفحة الؽبلؾ فً مجلة تاٌم، المفروضة على المواطنٌن

ولكن ٌجب أن تكون هنان لٌم أكبر ٌجب مراعاتها عندما ٌتخذ البنن الدولً لرارات تتعلك بالسٌاسات 
ٌركز البنن الدولً على  أكثر من مجرد التروٌج لنهج البنن الدولً اإلنسانً والحرٌص. وٌنبؽً أن

 ، و لٌس على توفٌر فرص اللتماط البنٌة التحتٌة لتوفٌر الكهرباء لدعم الماعدة الصناعٌة للبلد النامً
 لتصاد الببلد.أسس البناء الموٌة الصور جمٌلة للمشارٌع التً ال تساعد على تعزٌز 

حجج بشؤن اإلنصاؾ. ولذلن، طرح  ؼالبا ما تثٌر استراتٌجٌات النمو ؼٌر المتوازن الرؼبة فً 
التنمٌة االلتصادٌة، ٌنبؽً استخدام أدوات السٌاسة العامة لمعالجة لضاٌا عملٌة وبمجرد إحراز تمدم فً 

. وفً أوابل العمد األول من المرن الحادي والعشرٌن، بدأت كورٌا فً منالشة المرتبطة بها اإلنصاؾ
السرعة و بمختلفة عندما ٌتعلك األمر  مكن طرح آراءكان من الم. المختلفة  النمو المتوازن للمناطك

أن ٌكون ضرورة كان ٌنبؽً أن ٌدور حول فً الولت المناسب المناسب النماش  . ولكن المنهجٌة
،  بٌن مختلؾ األحزاب السٌاسٌة ا  ربٌسا  للنماشموضوع وطنً والنمو اإلللٌمًالتوازن بٌن النمو ال

، على النمو فمط والسٌاسات التً تركز  ، التوزٌععدالة على فمط ن السٌاسات التً تركز وذلن أل
ٌمكن أن تإدي إلى نتابج كارثٌة للببلد. إن وجود مزٌج جٌد من النمو الوطنً والتوزٌع اإلللٌمً للدخل 

وهذه المهام تتطلب لدرا كبٌرا من  تً ٌتعٌن على السٌاسٌٌن معالجتها.جدا ال ، ٌُعد من المهام الحساسة
أن تتؤثر استراتٌجٌة النمو اإلللٌمً المتوازن بالمساواة  بعد النظر، بحٌث لن ٌكون من الجابز العناٌة و
 .اإلللٌمٌة

لتحمٌك ألصى مستوى  )أو توزٌعها( المواردتخصٌص وفما لخصابص كل منطمة، ٌنبؽً وهكذا .. و 
 . تتضرر وحدة األمة ،  وإال فمد تضٌع الموارد ، ولد من اإلنتاج

. ازنة لتنمٌتها االلتصادٌة فً مراحلها األولى استراتٌجٌة نمو ؼٌر متو ، كورٌا بحكمةولد مارست  
االستراتٌجٌة الوحٌدة المتاحة لبناء ، هً الكورٌة  "بولٌتشا"فً ولت الحك، كان تعزٌز تكتبلت و

ن نامٌة للمنافسة الدولٌة. وفً حٌن اعتمدت بلدا كان ضرورٌا  والزما  ، وهو ما  الكتلة الحرجة بسرعة
(  ، إال أن كورٌا اختارت ISIالواردات الصناعٌة ) حبللاستراتٌجٌة اذات صلة بأخرى سٌاسات 

مون أن تعزٌز لدرة كورٌا على ٌعل كانوا إن زعماء البلد التنمٌة الممادة بالصادرات . استراتٌجٌة
 . اآلخرٌن منافسةعلى دابما  لادرة كورٌا امر جوهري لتظل هو  المنافسة الدولٌة

، فإن لعملٌة التنمٌة  األولى مكن أن ٌجادل البعض أنه فً المراحلوبسبب هذه التدابٌر السٌاسٌة، ٌ
فً  فً لطاعات محددة و جمٌع المواردمن خبلل صب واضحة محاباة رون ٌظهكانوا المادة الكورٌٌن 
 د أّن هذه كانتعلى ذلن ، سنج نلمً نظرة فاحصةعندما . ومع ذلن، فإننا واأللالٌم  بعض المناطك

، وفً الولت الحاضر  . لصٌرة لتحمٌك الحد األلصى من االنتاج فً مدة استراتٌجٌة مختارة بعناٌة 
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باء توفٌر الكهرفإّن لمناطك الرٌفٌة فً االلتصادات النامٌة. من وجهة نظر إنسانٌة، ، ولٌس لالصناعٌة 

مصة مإثرة. ومع ذلن، من الذي سوؾ ٌكون لادرا على ل ن ٌكون موضوعا  للمناطك الرٌفٌة ٌمكن أ
ستٌمكن كٌؾ ف،  أكثر من ذلن بملٌل . ولو توّسعنا فً هذا األمر ؟هذه  باهظةالتحمل فاتورة الكهرباء 

األساسٌة بحدّها البنٌة التحتٌة مرافك فٌها ال توجد  المزارعون من تحمل مثل هذه النفمات فً مناطك
  ؟ األدنى

. الباهظة  كهرباءتعوٌض عن تكالٌؾ الللدعما  كان رد موظفً البنن الدولً هو أن الحكومة ستمدم 
هذه تؤتً من مإسسة مرمولة وعالمٌة ككان من الصعب بالنسبة لً أن أفهم وجهة نظر لصٌرة النظر 

بلل الضرابب خ منٌتم تموٌلها اإلعانات الحكومٌة فإّن مثل البنن الدولً. وباإلضافة إلى ذلن، 
. ومن شؤن هذه المصة أن تكون صورة جٌدة لصفحة الؽبلؾ فً مجلة تاٌم، المفروضة على المواطنٌن

ولكن ٌجب أن تكون هنان لٌم أكبر ٌجب مراعاتها عندما ٌتخذ البنن الدولً لرارات تتعلك بالسٌاسات 
ٌركز البنن الدولً على  أكثر من مجرد التروٌج لنهج البنن الدولً اإلنسانً والحرٌص. وٌنبؽً أن

 ، و لٌس على توفٌر فرص اللتماط البنٌة التحتٌة لتوفٌر الكهرباء لدعم الماعدة الصناعٌة للبلد النامً
 لتصاد الببلد.أسس البناء الموٌة الصور جمٌلة للمشارٌع التً ال تساعد على تعزٌز 

حجج بشؤن اإلنصاؾ. ولذلن، طرح  ؼالبا ما تثٌر استراتٌجٌات النمو ؼٌر المتوازن الرؼبة فً 
التنمٌة االلتصادٌة، ٌنبؽً استخدام أدوات السٌاسة العامة لمعالجة لضاٌا عملٌة وبمجرد إحراز تمدم فً 

. وفً أوابل العمد األول من المرن الحادي والعشرٌن، بدأت كورٌا فً منالشة المرتبطة بها اإلنصاؾ
السرعة و بمختلفة عندما ٌتعلك األمر  مكن طرح آراءكان من الم. المختلفة  النمو المتوازن للمناطك

أن ٌكون ضرورة كان ٌنبؽً أن ٌدور حول فً الولت المناسب المناسب النماش  . ولكن المنهجٌة
،  بٌن مختلؾ األحزاب السٌاسٌة ا  ربٌسا  للنماشموضوع وطنً والنمو اإلللٌمًالتوازن بٌن النمو ال

، على النمو فمط والسٌاسات التً تركز  ، التوزٌععدالة على فمط ن السٌاسات التً تركز وذلن أل
ٌمكن أن تإدي إلى نتابج كارثٌة للببلد. إن وجود مزٌج جٌد من النمو الوطنً والتوزٌع اإلللٌمً للدخل 

وهذه المهام تتطلب لدرا كبٌرا من  تً ٌتعٌن على السٌاسٌٌن معالجتها.جدا ال ، ٌُعد من المهام الحساسة
أن تتؤثر استراتٌجٌة النمو اإلللٌمً المتوازن بالمساواة  بعد النظر، بحٌث لن ٌكون من الجابز العناٌة و
 .اإلللٌمٌة

لتحمٌك ألصى مستوى  )أو توزٌعها( المواردتخصٌص وفما لخصابص كل منطمة، ٌنبؽً وهكذا .. و 
 . تتضرر وحدة األمة ،  وإال فمد تضٌع الموارد ، ولد من اإلنتاج

. ازنة لتنمٌتها االلتصادٌة فً مراحلها األولى استراتٌجٌة نمو ؼٌر متو ، كورٌا بحكمةولد مارست  
االستراتٌجٌة الوحٌدة المتاحة لبناء ، هً الكورٌة  "بولٌتشا"فً ولت الحك، كان تعزٌز تكتبلت و

ن نامٌة للمنافسة الدولٌة. وفً حٌن اعتمدت بلدا كان ضرورٌا  والزما  ، وهو ما  الكتلة الحرجة بسرعة
(  ، إال أن كورٌا اختارت ISIالواردات الصناعٌة ) حبللاستراتٌجٌة اذات صلة بأخرى سٌاسات 

مون أن تعزٌز لدرة كورٌا على ٌعل كانوا إن زعماء البلد التنمٌة الممادة بالصادرات . استراتٌجٌة
 . اآلخرٌن منافسةعلى دابما  لادرة كورٌا امر جوهري لتظل هو  المنافسة الدولٌة

، فإن لعملٌة التنمٌة  األولى مكن أن ٌجادل البعض أنه فً المراحلوبسبب هذه التدابٌر السٌاسٌة، ٌ
فً  فً لطاعات محددة و جمٌع المواردمن خبلل صب واضحة محاباة رون ٌظهكانوا المادة الكورٌٌن 
 د أّن هذه كانتعلى ذلن ، سنج نلمً نظرة فاحصةعندما . ومع ذلن، فإننا واأللالٌم  بعض المناطك

، وفً الولت الحاضر  . لصٌرة لتحمٌك الحد األلصى من االنتاج فً مدة استراتٌجٌة مختارة بعناٌة 

سيتمكن
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مسإولٌاتهم حدود نظر فً عاد الر المتوازن ٌجب أن ٌُ فوابد هذا النمو ؼٌالذٌن جنوا  فإّن هإالء
" الذٌن ال تشاٌبول"سرة د اأفراالجٌل الثانً والثالث من ذلن وواجباتهم تجاه اآلخرٌن، وخاصة 

كانت تجسٌدا  لتطلعات التً ، واألجداد  ، اآلباء المإسسٌنأهمٌة أفكار ودوافع أولبن تماما  ٌدركون
لد  بب هذا االفتمار إلى الفهم، فإن هذه األجٌال. وبسالكوري  من الحكومة الكورٌة والشعبمشتركة 

الببلد. وبالنظر إلى مستمبل هذه شعب تطلعات دة إلى تكون ؼٌر مبالٌة أحٌانا عندما ٌتعلك األمر بالعو
" أن تموم تشاٌبولـ "لالجٌل الثانً والثالث أسر والبلد على المدى الطوٌل، ٌجب على  " ،ٌبولاتش"

 .مسإولٌاتهم االجتماعٌة والتارٌخٌة ببناء نظرة أكثر جدٌة  حول حدود
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 الضْقبقبد اخ  رؼْٗضمبصن الويبار : زكْهخ ر
 

وفاعلمة . مارسمت  كورٌا ٌستند إلى حكومة نشطة كما ذكر من لبل، كان مفهوم "االندماج" فً 
مثمل خفمض الضمرابب حوافز معٌنة الحكومة دورا رابدا فً دعم التنمٌة الصناعٌة من خبلل تمدٌم هذه 

الحماالت الممواطنٌن،  والدعم المالً. ومن الجوانب الهامة األخرى لهذه اآللٌة أن الحكومة، وفمً بعمض
 تتماسم مخاطر الصناعات الخاصة. كانت 

كان طوٌلة، "تفرٌخ" بالنسبة لبعض الصناعات التً تتطلب لدرا هاببل من االستثمار وفترة حمل 
. وبالنسبة لهذه المطاعات، أنشؤت الحکومة الى هذه الصناعات ٌصعب على المطاع الخاص الدخول

عندما نما وساسٌة للتنمٌة االلتصادٌة. لتً تعد أصناعات الکبٌرة امنشآت تدٌرها الدولة لتطوٌر ال
، لامت الحكومة بعد ذلن بخصخصة هذه الشركات الصناعة  ونضجت، المطاع الخاص فً الببلد 

التً تدٌرها الدولة. وبذلن، تحملت الحكومة عبء مخاطر االستثمار ووفرت رأس المال المطلوب فً 
حكومة زمام المبادرة فً تطوٌر صناعات واسعة النطاق مثل الصلب ولد اتخذت ال .مرحلة مبكرة

، تمت لمطلوب ا نجاحالحممت هذه الصناعات وشركات الطٌران والنمل. وعندما  واألسمدة
هو مثال  نظام ضمان االبتمانإّن  التصنٌع.عملٌة تماسم المخاطر وتسهٌل تم ً ، وبالتالتها خصخص

المإسسات المالٌة تحتاج إلى أن تكون حكٌمة فً تمدٌم ف ة .ممع الحكوعلى تماسم المخاطر جٌد 
ألنها تحتاج إلى إدارة ودابعهم بؤمان. وهذا هو السبب فً أن المإسسات الصؽٌرة للشركات المروض 

ظروفا  صعبة فً الجدٌدة التً تحاول تسوٌك التكنولوجٌات المبتكرة تواجه (SMEs)والمتوسطة 
المسؤلة، حٌث  ولد تم اعتماد نظام ضمان االبتمان لمعالجة هذه . رفٌةتؤمٌن المروض المصل محاولتها

التً ترعاها الحكومة، وصنادٌك ضمان االبتمان، بإجراء التمٌٌمات ٌموم ممثلو مإسسات التموٌل 
تمٌٌم هإالء الممثلٌن، تمارٌر وبناء على  . خطط أعمال الشركات الصؽٌرة والمتوسطةل البلزمة

لنجاح على ضمانات ات الكبٌرة والمدرة على اٌرة والمتوسطة ذات اإلمكانٌستحصل الشركات الصؽ
لممترضٌن فً حالة عجز ا . و المروض على أساس هذه الضماناتبتمدٌم م البنون ستمو، و ابتمانٌة

لً تخفٌؾ أعباء المإسسات ، وبالتامتلكبة السداد تسدٌد المروض ب عن تسدٌد لروضهم، تموم الحكومة
 المالٌة.

ت خبلل األولات العادٌة، كما لتسهٌل استثمارات الشركاالحكومً ستخدم نظام ضمان االبتمان وٌ 
فً  ا  صنادٌك ضمان االبتمان دورا ربٌس ولد لعبت را هاما خبلل األزمات االلتصادٌة .دو ٌمارس

ت . ولد نفذ النظام ضمانا662ٔبلل األزمة المالٌة اآلسٌوٌة عام االبتمان خمشاكل التؽلب على 
P-) المضمونة  االولٌة السندات  االٌفاء بالتزامات إصدارضمانات من أجل ، و حاضنات األعمال ل

CBO) ٕٓرى . االلٌات االخى جانب العدٌد من ، ال 

تؤمٌن الصادرات، توفر الحكومة التؤمٌن لشركات التصدٌر فً حال عجزها عن  من خبلل الٌة
كشاؾ أسواق اعدت هذه اآللٌة الشركات الكورٌة على است. ولد ساتتحصٌل أموالها بعد تصدٌر المنتج

 المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌة .تصدٌر جدٌدة خبلل 

لم ٌكن هنان خٌار فً المراحل المبكرة سوى دخول البلدان ذات المستوٌات العالٌة من المخاطر 
البلدان المتمدمة. ب مرتبطة حتى جارٌة مرتفعةوعدم الٌمٌن المانونً. وكانت هنان مخاطر ت، السٌاسٌة 

وٌدعم نظام ضمان التؤمٌن على الصادرات تلن الشركات المصدرة وٌسم  لها بالتركٌز على التطوٌر 
تكون تلن الشركات فً مرحلة التمنً وتصنٌع المنتجات والتسوٌك، وهو أمر مهم بصفة خاصة عندما 

 الحجم.  المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطةلٌامها بتؤسٌس من  مبكرة 
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 اتهنان ضمان تكانذلن ولكن حتى لبل  .66ٙٔان الودابع فً كورٌا فً عام تم إدخال نظام ضم
، لامت الحكومة الكورٌة بتنظٌم ومرالبة إدارة 66ٙٔ. وحتى عام مخاطر االبتمان  فعلٌة للولاٌة من

لٌة ؼٌر المإسسات المالٌة عن كثب. وعبلوة على ذلن، لدمت الحكومة الدعم للمإسسات الما
ا. . وأدت هذه الممارسة إلى االعتماد بؤن المإسسات المالٌة لن تفشل أبدفً اولات األزمات المصرفٌة 

بسبلسة إلى أن تضررت كورٌا من األزمة المالٌة  ةالسوق المالٌ وأدى هذا االعتماد إلى أن تعمل
تخضع لعملٌة إعادة هٌكلة  ، حٌث كان ٌتعٌن على العدٌد من المإسسات المالٌة أن662ٔاآلسٌوٌة عام 

 لمإسساتاللراض األموال ل. ولد عملت الحكومة الكورٌة كملجؤ أخٌر أبوابها  مإلمة أو أن تؽلك
. ؼٌر أن " خبللٌةما ٌسمى بـ "المخاطرة األوخلك  مما أدى إلى تراكم األصول الردٌبة ، ،المالٌة 

 ء المإسسات المالٌة، فإن السٌاسات التًهو أنه نظرا ألن الحكومة تمؾ وراهنا ، الجانب اإلٌجابً 
تعمل بشكل جٌد. وإذا كان لدى المواطنٌن شكون بشؤن كانت ع المدخرات المحلٌة ٌتشج تعمل على

وبنون االدخار المتبادلة وشركات  ؼٌر المصرفٌة مثل صنادٌك االستثمارمصدالٌة المإسسات المالٌة 
  المالٌة المحلٌة. رد والمدخراتالمواالتموٌل، فإن ذلن سٌجعل من الصعب تعببة 

وفرت الحكومة أٌضا أمواال للشركات الخاصة لتطوٌر تكنولوجٌات جدٌدة من خبلل البحث والتطوٌر 
من خبلل تماسم بعض المخاطر واألعباء المالٌة لتطوٌر التكنولوجٌات الجدٌدة، سمحت و المشترن. 

 البحث والتطوٌر.مجال فً الحكومة الكورٌة للشركات الخاصة أن تكون أكثر نشاطا 

تماسم المخاطر من الضرابب التً ٌدفعها مواطنوها. ومع ذلن، إذا كان تماسم أعباء وتمول الحكومة  
المخاطر ٌخلك إٌرادات ضرٌبٌة مباشرة وؼٌر مباشرة أكثر من خبلل استثمارات الشركات النشطة 

تكون اإلٌرادات الضرٌبٌة اإلضافٌة أكبر  أن ٌكون من المفٌد للمولؾ المالًوالتطورات التمنٌة، فإنه س
والخسابر الناجمة ،  نفمات الناجمة عن ممارسات حكومٌة معٌنة ، مثل استبدال المروض الردٌبةمن ال

، ٌنبؽً  وحتى عندما تكون اإلٌرادات الضرٌبٌة ألل من النفمات . وؼٌرهاعن فشل البحث والتطوٌر، 
مدر بثمن فً المراحل األولى من التنمٌة ر عابدا  ال ٌهود الحكومٌة لتماسم المخاطاعتبار الج

المطاع الخاص والمساعدة على إٌجاد  ساعد على زٌادة المٌمة المضافة فً مشارٌعااللتصادٌة، ألنها ت
 .فرص العملالمزٌد من 
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الروح القتالية : اإلستثمار الجريء
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 جٍُٝـ جُوطح٤ُس :جالْطػٔحٌ جُؿ١ٍء
 

علمى تحمل ، وهً  فً الصحراء  رلةنت مجموعة من الكورٌٌن تسٌر تحت اشعة الشمس الحاكا
هدا رابعما وبمدا مشمبذلن وتؽنً أؼانً الثكنات. لمد خلموا ، بدال من البنادق  و الفإوسالمجارؾ  أكتافها

كبٌرا على صبً سعودي شاب أصب  فٌما بعد  وكؤنهم جٌش مدرب تدرٌبا جٌدا. ترن هذا العرض أثرا  
صادٌة الكورٌمة، ال ٌمكننما أن تارٌخ التنمٌة االلتحلٌل وتشرح   رفٌعا داخل منظمة دولٌة. وعندمسإوال
الكورٌٌن . هذه الروح ٌمكن تلخٌصها بإرادة لوٌة  العمال ورجال األعمال هذه لدى روح المتال نتجاهل

 ٕٔ ؟ أٌن تؤتً هذه الروح المتالٌة الكورٌة للعٌش بشكل جٌد. ترى من

بلدان من العادات الؽذابٌة. ومن بٌن  هاننا أن نستنتج، والتً ٌمكٌة طبٌعة البدوالأوال، ٌجب النظر فً  
على ؼٌرها  لحوم البمرل رٌا الجنوبٌة كانت تتمتع بؤلوى تفضٌلكورٌا والصٌن والٌابان، فإن كومثل 

 .من اللحوم 

بون )حٌث ال -على تبلل الجبال فً كٌونػ تتجّمع، "شٌبل"  الفرسانكانت الموات الرابدة فً أسرة 
ى الحمول العشبٌة(. تدعم األدلة التارٌخٌة النظرٌة المابلة بؤن الموى الربٌسٌة لسبللة ٌمكن العثورعل

التً ركوب الخٌل من خبلل الصور  وٌمكن العثورعلى آثار ثمافة .جبلٌة لوات اٌضا  كانت  "كاٌا"
س الممابر المدٌمة من سبلالت شٌبل وؼوؼورٌو. سبللة  باٌكجً كان لها نففً ، الفخار نمشت على 

من ثمافة  على األرج  ٌؤتً  "النسب مثل ؼوؼورٌو وفما للمإرخٌن.  المصطل  الكوري "بالً بالً
 . ركوب الخٌل 

 كانوا  ة فً التنمٌة االلتصادٌة للبلدمٌمة أن الذٌن مارسوا أدوارا ربٌسبعد ذلن، ٌنبؽً أن ننظر إلى ح
والموت. لم ٌكن هنان لحٌاة كانوا ٌواجهون الصراع بٌن الد نجوا من الحرب الكورٌة، حٌث 

بما فً ذلن الربٌس الراحل بارن ولادة الجٌش ورجال األعمال  ، متضررٌناستثناءات، كان الجمٌع 
بلػ أكثر كبٌرة من الموات المتالٌة )بحد ألصى  أعدادكورٌا  . خبلل حرب فٌتنام تمركزت فًوالعمال 

أنفسنا،  تحديفً فٌتنام.  "دعونا نحاول  رجال األعمال أٌضا طرلا ، و أنشؤ من خمسٌن ألؾ جندي(
ولذلن، فإننا لد نتحدى أنفسنا أكثر وأكثر". هذا  ، حاالت الحٌاة والموتلمد كنا بالفعل نتؤرجُ   بٌن 

الكثٌر من لؾ كان نموذجٌا للعملٌة الكورٌة فً ذلن الولت. وهكذا، كان لدى كورٌا االنوع من المو
من لوة اإلرادة، والتً كبٌر احتٌاطً بمستوى عال من التحمل، وب، وبروح رابدة الناس الذٌن تم رفدهم

لناس خبلل المراحل األولى من لما ٌمكن أن ٌكون علٌه اعملٌة أساسٌة وضرورٌة كلها بمثابة كانت 
 .التنمٌة االلتصادٌة

ة الراهنة دورا حاسما فً تطوٌر الحال ، مارساللمخاطرة  الكبٌرة ، و شهٌتها كورٌا الشدٌدتفانً إّن  
 على نطاق واسع، وصناعات المعدات.  تطور التمنٌاتللفن، و

اه الصلب، وبناء السفن، والسٌارات، وصناعات أشبصناعة نجاحات  كما نستطٌع أن نرى، أنّ 
نجاح البلد. فكلما  أكثر تشككا بشؤنالمحلٌّون واألجانب الخبراء  كانت تترّسخ كلما كانالموصبلت، 

الجدٌدة بطرٌمة حاسمة تحدٌات الصدد ، كلما كانت كورٌا )بذاتها( تواجه الازدادت الشكون بهذا 
. وكان ذلن مستحٌبل دون ا  حربأنهم كانوا ٌخوضون  مشارٌع كما لوألام الكورٌون المد وجرٌبة. ل

، فإن الكورٌٌن لم  باستخدام أٌدٌهم العارٌة فمط ، منتصؾ العدم تبلن روح لتالٌة. وألنهم بدأوا منام
 .من العودة إلى ذلن الوضع األولًوا ٌخافون ٌكون
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فمط من تحمل مخاطر هابلة ال تنطوي  فمد تمكن هذا الجٌل،  بالنسبة للجٌل الذي شهد الحرب المدمرة 
هم بؤكبر لدٍر من مع شعورالصعبة التعامل مع معظم الحاالت  الموت. وٌمكن لهإالءب ٌدعلى التهد
األهلٌة ٌنبؽً أن  ها من فظابع الحربفرٌمٌة التً عانى مواطنولدول األولهذا السبب، فإن ا الهدوء .

هذا الجانب من تارٌخ كورٌا. وأعتمد أنها ٌمكن أن تستخدم أٌضا هذه الروح المتالٌة  تنظر عن كثب الى
 التنمٌة االلتصادٌة. تحمٌك فً جهودها نحو 

خراج هذه الروح المتالٌة : من سٌكون لادرا على اوهنان نمطة ربٌسة للتفكٌر حول هذا الجانب 
وٌصب  التضامن المٌادة بدورها  تمومعندما  ؟ سٌتم تحمٌك ذلن للطالة ر ربٌسإلى مصد اوتحوٌله

الوطنً الموحد أساسٌا. ومن المهم التؽلب على الصراعات المبلٌة. ٌجب على المابد بذل جهود منتظمة 
ٌة تستخدم لتنمٌة بلده. ولد ٌساعد تشجٌع التزاوج لتحوٌل الطالة السلبٌة للنزاعات المبلٌة إلى طالة إٌجاب

كون لتعزٌز التضامن. وٌمكن أٌضا أن ت ، كعناصر موحدةوطنٌة الالمبلً واالستخدام اإلجباري للؽة 
تعزٌز تضامن الشعوب. على سبٌل المثال، كان العدٌد من المبابل ل لنظر فً التارٌخ مفٌدة إعادة ا

لمد . معٌنة  أصبحوا مشتتٌن من خبلل حوادث تارٌخٌةثم ؛  ةٌتحدثون نفس اللؽو ٌعٌشون معا 
تطورت لؽاتهم وثمافاتهم بطرق مختلفة، ولكن إٌجاد أدلة أنثروبولوجٌة تدعم التارٌخ لد تكون مفٌدة فً 

  .بناء الوحدة الوطنٌة
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أمهات مثابرات : األولوية للتعليم

 

ٖ٘ 
 

 جأل٣ُٞٝس ُِطؼ٤ِْجٜٓحش ٓػحذٍجش : 
 

له آثار مماثلة المثل وهذا .  " ا  عٌش مع الحممى ٌصب  احمممن ٌ" كوري لدٌم ٌفٌد بؤنّ مثل هنان 
على المكان األنسب لتعلٌم ابنها . المكان  ثبلث مرات للعثورت انتمل ، التً"أم منسٌوس" مع حكاٌة

النواح وتملٌد مراسم ، بدأ منسٌوس فً  منذ لحظة انتمالهم .و  إلٌه كان بجانب ممبرة األول الذي انتملت
بعد أن تاجر لعمل مثل بابع منسٌوس با السوق، بدأ مكان لرٌب من الى نملته والدتهدما عنو الجنازة.
حٌث ، بالمرب من المدرسة لتسكن ،  انتملت والدته مرة أخرى .عن لرب  هذا النشاطتفاصٌل شاهد 

فً  ما هو الخطؤ ، لد نسؤلعصر الحدٌثفً الإذا حاولنا تفسٌر هذه المصة  .بدأ ابنها فً الدراسة بجد
لدرا  كبٌرا  من  ا  ؟ إّن المؽزى من هذه الحكاٌة هو تصوٌر أهمٌة األم التً تمن  التعلٌمتاجر ا  كونه بابع

ومن خبلل اإلصبلح الزراعً، حصل األطفال من الطبمة الدنٌا على فرص .  طفلها األولوٌة لكً ٌتعلم
التً لدمت المزٌد من فرص العمل  متساوٌة فً التعلٌم فً كورٌا، وأنشبت العدٌد من المدارس المهنٌة

من خبلل التدرٌب. وتمكن البلد من الحصول على لوة عاملة مدربة تدرٌبا جٌدا من خبلل المدارس 
. إذا لم ٌكن الوالدان مهتمٌن بتعلٌم أبنابهم، كان من الممكن أن الصناعةتنمٌة  المهنٌة التً كانت أساس 

 النصؾ. لد انخفض بممدار  تؤثٌر هذه العملٌةٌكون 

بعبارة أخرى، فإن مستوى تفانً األم بارة "رٌاح التنورة". وؼالبا ما ٌشار إلى التعلٌم فً كورٌا بع
ؤسالٌب والٌات المتحدة بالفً  ا  متزاٌد ا  هنان اهتمامفً الولت الحاضر فإّن  و مستمبل أطفالها . حددٌ

الشعبٌة موجودة فً  "م النمراهرة "األالمتمشؾ بٌن الصٌنٌٌن ممارنة  باألمرٌكٌٌن . وكانت ظ التعلٌم
 منذ الخمسٌنٌات من المرن الماضً.كل أسرة كورٌة 

وخبلل ذلن  جٌدا  على الحماسة للتعلٌم فً كورٌا . فً الستٌنٌات مثاال   "الفجل وكانت حادثة "عصٌر
 ًاآلتً : "ما هطرح السإال ٌتضمن جدا  ان دخول المدرسة المتوسطة الشهٌرامتحكان الولت، 
من  ؟؟ . "خمرا   األرزعصٌر  تخدامها بدال من الشعٌر لجعلٌمكن اسالتً التخمٌر األخرى معجبلت 

 .الفجل " ،  و عصٌردٌاستاز" االجابات كانت  ، فإنّ بٌن االختٌارات المتعددة 
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أٌضا  لتسرٌع  عصٌر الفجل ٌمكن أن ٌستخدمفإّن . ومع ذلن، " دٌاستازهو "وكان الخٌارالصحٌ  
جل على مبنى وزارة التربٌة من عصٌر الف ا  مصنوعاما  أمهات المتمدمٌن الفاشلٌن طع التخمٌر. و ألمت

لضٌة اجتماعٌة كبٌرة فً ذلن الولت.  ت تلن الوالعة أصبحلمد . حاشدة  ونظموا مظاهرات، والتعلٌم 
 ، ولعت عدة حوادث مماثلة. و حتى بعد هذه الوالعة 

إن كورٌا بلد ٌعتبر  ها لتطوٌر رأس مالها البشري.ولعله من المنطمً ومفهوم أن تكرس كورٌا نفس
 مر فٌه أمرا ال مفر منه، واألراضً الصالحة للزراعة شحٌحة. والموارد الطبٌعٌة ؼٌر موجودة. الف

سٌكون صعبا   ، التعلٌم العالً  ن أخرى ذات بٌبات مماثلة، فإنوحتى عندما نمارن كورٌا مع بلدا
ن أبدوا أداء للؽاٌة. وهذا واض  بٌن الجٌلٌن الثانً والثالث من الكورٌٌن األمٌركٌٌن الذٌ ا  ومكثف

 فً الوالٌات المتحدة. عند دراستهم أكادٌمٌا استثنابٌا 

د منها البلدان النامٌة التً ٌمكن أن تستفٌاألخرى المستخلصة من التجربة الكورٌة ، و ما هً الدروس 
ٌنبؽً لهذه الحكومات أن تبذل جهودا أكثر انتظاما إللناع األمهات الشابات بإٌبلء مزٌد من األخرى؟ 

هتمام لتعلٌم أطفالهن. وٌنبؽً أن تموم الحكومات بسلسلة من الحمبلت لبلستثمار فً تعلٌم أبنابها اال
الى صعبة. ومن المإكد أن هذه االستثمارات الحكٌمة ستدفع البلد مرة أخرى المراحل الحتى فً 

 الطرٌك الصحٌ  لبناء المستمبل . 
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روح سان - بي : تقويض الفساد
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 ضو٣ٞغ جُلٓحو:  ذ٢ -ٌٝـ ْحٕ
 

ٌتم طرد دٌكتاتور من بلد ما، ٌمدم االعبلم تمرٌرا  عن المبالػ الخٌالٌة من الثروة المتراكمة  عندما
؟. وعندما ٌكون الفساد فساد البشكل ؼٌر لانونً. فالعدٌد من البلدان النامٌة تعانً من مشاكل لدٌه 

فً جمة صعوبات  اآلخرٌنالبلد  ، بٌنما ٌواجه مواطنو فبة معٌنة ار الثروة لدىحتكلابما، ٌتم ا
لخروج من أؼبلل الفمر. ربٌس دولة ٌسافر فً طابرة خاصة وٌتمتع بعشاء فاخر فً فندق محاولتهم ل

ٌبلػ  الى مبات اآلالؾ من الدوالرات ، بٌنمافً نهاٌة المطاؾ تكالٌؾ سفره صل ، لد تفً نٌوٌورن 
فمط ، و ٌعٌش العدٌد  لدوالراتنصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً ببلده بحدود المبات من ا

فً كبرى لضٌة  لسلون بمثابةهذا اتفسٌر أصب  لمد  واحد فً الٌوم .ألل من دوالر  من ابناء شعبه مع
 مجلس إدارة البنن الدولً .

مع و الذي بكى مع عمال المناجم الكورٌٌنفً ولت سابك، عرضت لصة الربٌس الراحل بارن 
 الربٌس بارن و ربٌس  بلد نام نٌا الؽربٌة. هنان فرق واض  بٌن الممرضات الذٌن ارسلوا إلى ألما

ورٌا .كان ال بد لكفً فندق فخم  مع موظفٌهالفاخرٌنفك مبات اآلالؾ من الدوالرات أثناء تناول الطعام 
 .تعامل مع الفساد. بٌد أن حجمها وحجمه كانا مختلفٌن تماما عن بلدان مثل تلن التً سبك ذكرهاأن ت

م لتسهٌل الموافمات وعملٌات ن الحاالت، فإن لضاٌا الفساد الجدٌدة تنطوي عادة على رسوفً كثٌر م
لم ٌكن ( على نطاق واسع )الذي ٌمكن أن ٌبطًء التنمٌة االلتصادٌة. إن الفساد المصادلة عى العمود 

 .سابدا فً كورٌا

ا ممارنة مع البلدان وراء هذا المستوى المنخفض نسبٌا من الفساد فً كورٌ ما هو السبب الربٌس
روح حول سان بً( )أو  ذا السإال من خبلل عرض طروحات أود أن أجٌب على ه ؟ النامٌة األخرى

فً عهد مملكة )بً موظفا مدنٌا أو باحثا -كان سون .ثمافة الكونفوشٌوسٌة من مملكة جوسونال
 ء هٌو،  )الوفاء(ونػ مثل تشالسابدة آنذان ، مكرسا لدراسة وممارسة المٌم  ، وكان جهده (جوسون

على تعالٌم كونفوشٌوس  توأكد، اوي )االنصاؾ( ، و ًٌ )االنضباط( . )خٌر( ان، )طاعة الوالدٌن(
. هذا التدرٌس لم ٌكن وحدة البلد واالستفادة من المعرفة من أجل ، تكرٌس الفرد للدراسة لدر اإلمكان 

فالموظفون المدنٌون ٌعٌشون حٌاة نبٌلة  .(بً -نس) لصوى لـ لٌمة جمع الثروة كؤولوٌة ٌنطوي على 
صب  موظفا حكومٌا . لذا فإّن عٌش حٌاة فمٌرة بعد أن ت وٌحظون باحترام كبٌر من جانب المجتمع

بالمرب من نهاٌة عصر مملكة ضعفت لد  (بً - نس) لٌمفخر. ٌبدو أن ٌدعو للمستوى هو أمر رفٌع ال
تإثر على موظفً الخدمة المدنٌة الذٌن وضعوا  لمٌملتلن ا جوسون. ومع ذلن، ظلت المبادئ األساسٌة

فً العصر ، فً كورٌا الحدٌثة سارٌة ال تزال  (بً – ن)س لٌمإّن ساس للتنمٌة االلتصادٌة. األ
 األٌام األولى من عصر التنمٌة االلتصادٌة.تلن الحدٌث، بما فً ذلن خبلل 

صٌاؼة تفاصٌل ومدونات لواعد ً فلد لعبت دورا كبٌرا  (بً -سن)ٌجب أن نعترؾ بؤن عملٌة  
ألفراد، المناطك التً نشؤ فٌها ان ال ٌزالون ٌمدرون فالكورٌو:  واضحة ألفراد المجتمع الكوريسلون 

؛  المرالبة بٌن المواطنٌن العابلً. توجد فبات ؼٌر مربٌة تمارس ارتادوها ، وتارٌخهم والمدارس التً
ً المدارس، وأفراد األسرة، إلى جانب تعالٌم كبار مسمط رأس الناس، وخرٌج تتحرى المعرفة عن و

 . معا لردع الفساد المفرطهذه كلها ، وتعمل  السن

زوج من األحذٌة كلفة كان هنالن لاضً ٌرتدي األحذٌة المطاطٌة ألنه لم ٌكن لادرا على تحمل  
  نموذجا العادٌة. كان ٌعرؾ باسم لاضً األحذٌة المطاطٌة. ولد حصل على احترام الجمٌع وأصب
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بٌن موظفً  وصؾ هو أسمى "لطب الخٌزران المدبب"لموظؾ حكومً رفٌع المستوى. وكان لمب 
الخدمة المدنٌة. وهذا ٌعنً أن عمل  وأخبللٌات العمل كان على التوالً كما عصا الخٌزران. وكان 

كان ذلن حد معٌن لضبط انفسهم فً بعض الحاالت . وب ٌلتزمونبعض الموظفٌن الذٌن كانوا فاسدٌن 
المرالبة ؼٌر المربٌة  بفبات و، ممكنا ألنهم كانوا محاطٌن بالعدٌد من أعمدة الخٌزران فً منظمتهم 

سٌكون المذكورة أعبله. وعندما ٌتعلك األمر بالفساد، فإن االختبلؾ بٌن كورٌا والبلدان النامٌة األخرى 
ضا فً االعتبار أٌ (بً –ن )سلٌم وسلوكٌات ألسباب عدٌدة كثٌرة، ولكن ٌجب أن تإخذ  ا  موجود

 ٕٕة .باعتبارها أحد العوامل الربٌس
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بناء األمة : التفاني الوطني
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 : جُطلح٢ٗ جُٞط٢٘ ذ٘حء جالٓس
 

عندما ذهبت ألول مرة إلى البنن الدولً، كنت محتارا   للٌبل لرإٌة منشور حول الحرب 
، حٌث أن العداوة والصراع البد للبنن أن ٌولً اهتماما لهذه المسؤلة هاناالهلٌة. و الحما  ادركت 

 المواطنٌنبٌن المبابل كانت فً كثٌر من األحٌان عمبات أمام التنمٌة االلتصادٌة. إن الشعور بوحدة 
  االلتصادي. ة للنمو، هو أحد العناصر الربٌس االمة أو بناء ،

بسهولة اوزها تجكن مالتً ٌ المجاالتفً كورٌا، فإن أحد  اللتصادٌةعندما ننظر إلى لٌاس التنمٌة ا 
. ومع بطبٌعة الحال اإلللٌمٌة موجودة فً كورٌا كانت الفوارقلبل حوالً ألؾ سنة ،  .  االمة هو بناء

مع التفاوت بٌن والٌات فٌرجٌنٌا والماري فً  بالممارنةذلن، فإن شدة هذه اإلللٌمٌة لم تكن لوٌة )
 تنافس إللٌمً بدال منلضٌة على أنها  هذه المسؤلة تحدة(. وسٌكون من األفضل النظر الىالوالٌات الم

 . متناحرة  فصابللضٌة  انتماء إلى 

جود نفس وهنان عدد من العوامل التً ٌنطوي علٌها بناء األمة، مثل امتبلن لؽة وثمافة مشتركة. إن و
عناصر ا دولة تمتلن الوى الٌكور. وكانت لشعب البلد هو بالتؤكٌد عنصر لوة  األصل العرلً واإلثنً

،مع احساس ، شاهد العدٌد من األجانب 662ٔخبلل االزمة المالٌة لعام و لتشكٌل أمة.  زمة البل
اجراءات على الرؼم من . و تعوٌضات المن أجل دفع للتبرع بالذهب الطوعٌة  الحملةبالؽرابة ، تلن 

س العالم كؤفعالٌات خبلل و أي أعمال شؽب.  ة ، والبطالة الهابلة، لم تحدثالتكٌؾ الهٌكلً الماسٌ
المواطنٌن الكورٌٌن الذٌن  وظفً سفارة الوالٌات المتحدة حشودا  منفً سٌول، الحظ أحد م ٕٕٓٓ

و  تحشٌد"ال"ها بؤنها مإشر مخٌؾ لحمى ، ووصفمؤلت شوارع المدٌنة ، ولد ٌرتدون لمصان حمراء 
رٌٌن، هذه العملٌة كٌؾ كانت هذه األمور ممكنة؟ بالنسبة لكثٌر من الكو ؟ فً الببلد"روح الجماعة" 
 من نفس األجداد. فكرة أننا عابلة واحدة كبٌرة، ٌنحدر افرادها الجماعٌة تؤتً من

، العداء بٌن المبابل المختلفة ؼالبا ما ٌإدي إلى حروب اهلٌة. وهذا ٌدمر األراضً الصالحة للزراعة  
راع بٌن المبابل وتكون سببا  وع تكثؾ الصمن هذا الن عماال  إنسانٌة. إّن  أوٌسم  باتخاذ إجراءات ال 

التنمٌة االلتصادٌة. ولد نشؤت هذه الظاهرة خبلل الحمبة االستعمارٌة عندما رسمت عملٌة تدهور  فً
، لذا فإن  فً اللؽات والثمافات المبلٌة ، دون مراعاة لبلختبلؾالموات الؽربٌة خطوطا حدودٌة تعسفٌة 

 كما ٌرونه مناسبا. ، الستمبلل وٌحصلون على ا، ٌحكمون كانوا  افراد المبابل

 الموى االستعمارٌة عملتو ، استخدمت العداوة بٌن المبابل المختلفة كوسٌلة لتعزٌز الحكم االستعماري
. ونتٌجة لذلن، اندلعت إبادة جماعٌة دموٌة بعد التحرر من الحكم االستعماري فً عدة على تفالمها 

ومع .  إذا بذل المادة جهدا كافٌاالولت ٌتطلب الكثٌر من بلدان أفرٌمٌة. إن توطٌد جهود بناء الدولة 
استراتٌجٌات نوع من حاجة  لتبنً هنان لؾ بسرعة. وبما أن توذلن، فإن هذه المساعً ٌمكن أن ت

، ، فؤن  متوازن  خبلل مرحلة التنمٌة االلتصادٌة للببلدالاالختبلل اإلللٌمً أو النمو  المطاعً ؼٌر 
مدمرة إذا لم ٌتم بناء الدولة بشكل سلٌم  هلٌةوب أحرا  لسببكون لت  ن أن تتفالمالتناحر والصراعات ٌمك

. 

. و واحدة  أساسٌةهما اجزاء فً مسؤلة  ، الرأي العام و ،  تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة، وبناء الدولةإّن 
النامٌة  على كل حال ٌنبؽً للبلدانوفً حالة كورٌا. ماتستحمه من اهتمام لد أعطٌت هذه العوامل 

األخرى أن تضع فً اعتبارها هذه المسابل وأن تعالجها بطرٌمة متؤنٌة. بدأت الوالٌات المتحدة 
بشروط مختلفة جدا. وبٌنما كانت الوالٌات المتحدة بوتمة من مختلؾ األعراق، عملٌة التنمٌة وكورٌا 
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ل إن كبل البلدٌن ٌمثبلن حممت كورٌا تمدما سرٌعا على أساس الوحدة الوطنٌة. ومع ذلن، ٌمكننا المو
كثب، وٌنبؽً لكل بلد نام  حاالت ناجحة لبناء األمة. وٌنبؽً تحلٌل حاالت هذٌن البلدٌن المختلفٌن عن

 الحل األنسب تبعا لظروفه الخاصة.  أن ٌختار

جهودا  وعلى الرؼم من أن كورٌا لد حممت مستوى كافٌا من بناء األمة فً السابك، فمد بذلت أٌضا 
الثمة فً المراحل األولى تعزٌز  و الوطنً الفخراثارة مزٌد من المشاركة النشطة من خبلل لحفز ال

ًٌ )للتنمٌة االلتصادٌة. وتشمل هذه الجهود تسلٌط الضوء على األبطال الوطنٌٌن، مثل األدمٌرال 
موة ه لنٌة فً أواخر المرن السادس عشر باستخدامضد البحرٌة الٌابا ( ، الذي حمك االنتصارسون شٌن

الهامة فً الكورٌة . كما شجعت هذه الجهود الناس على تذكر االختراعات من لوة اعدابه  أصؽر بكثٌر
أٌضا فً بناء  "ساٌمول"دن. وساهمت حركة انوع المعالكشؾ عن و، التارٌخ، مثل ممٌاس الجاذبٌة 

 .األمة فً كورٌا
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الثورة الثقافية : الظهور المتأخر للصين
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 ٖجُظٌٜٞ جُٔطأنٍ ُِظ٤:  جُػٌٞز جُػوحك٤س
 

ماو تسً تونػ الثورة  تمضً لدما  ، بدأالتنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا  فً حٌن كانت عملٌة
المثمفٌن فً توصٌؾ إعادة عملٌة بدأت من خبلل هذه الثورة  و . 6ٙٙٔالثمافٌة الصٌنٌة فً عام 

طون فً هم ٌنخر، وجعلتم نملهم إلى الرٌؾ  ٌة ، وكذلن أساتذتهم ،الصٌن الجامعات. طبلب ٖٕالصٌن 
االعمال البسٌطة . ربما كانت الثورة الثمافٌة لد عملت على تعزٌز لوة الشٌوعٌة فً الصٌن وتعزٌز 

صادٌة فى بسبب تؤجٌل التنمٌة االلتشدٌدة سٌطرة ماو تسً تونػ على الببلد. بٌد انه تعرض النتمادات 
ن لها بعض اآلثار اإلٌجابٌة( من منظور كوري ، وعلى الرؼم من الثورة الثمافٌة كا )الصٌن. كان ٌبدو
ن العالم الخارجً وٌجبرها وٌعزلها عجدار، ٌحٌط بالصٌن ٌعمل أساسا على بناء  ، وكؤن ماو كان

 على التركٌز على الشإون الداخلٌة. 

ن ثمبا أسود أصبحت الصٌ امٌة، ٌمكننا أن نفهم هذا المنطك .وبالنظر إلى الظروؾ الراهنة للبلدان الن
لها أن تموم  موارد الطبٌعٌة، ولكن ال ٌوجد شًء ال ٌمكنمط لكونها بحاجة ماسة للعمبللا. لٌس ف

العالم. ولد أصب  بناء لاعدة صناعٌة لادرة على المنافسة عالمٌا بانتاجه ، ألن الصٌن هً ورشة عمل 
منافسة   نامٌة األخرى، ألنه بالتؤكٌد لم ٌعد من السهل علٌهاكثٌر من البلدان اللمهمة صعبة بالنسبة ل

 ، والناس على استعداد للعمل إمدادات وفٌرة من العمالة المتاحة فلدى الصٌن. المنتجات الصٌنٌة
، صناعة تجهٌز بسٌطة، واستخدام العمالة الرخٌصة . حتى االكتفاء بمنخفضة نسبٌابمعدالت اجور 

 أصبحت مهمة صعبة بسبب وجود الصٌن. 

فً االلتصاد العالمً  ر الصٌن ، ولو كان أول ظهور للصٌن فً انحساالثورة الثمافٌة  ولو لم تتسبب
كان من الصعب على كورٌا أن تحمك سجل ل،  فً ولت مبكر من خبلل تبنً سٌاسة مفتوحةلد بدأ 

فً  ات. وكان أول ظهور للصٌنٌات والثمانٌنٌات والسبعٌنٌنموها الكبٌر الذي حممته  خبلل الستٌن
لم ولو مثل كورٌا.  مصدرا للحظ بالنسبة للكثٌر من الدول ،متؤخرلاولت ذلن الفً  االلتصادالعالمً

فً عهده ، كانت ستؤخر الصٌن  اسة االنفتاح التً انتهجتهافان سٌ( دنػ شٌاو بٌنػ)مثل  لٌادات تظهر
  للصٌن ماكان لها أن تبلػ معدالتها المعروفة اآلن . النمو االلتصادىمعدالت  وان أكثر من ذلن ، 
الذي التؤثٌر نطاق  و،  البلدانبعض إنجازات مدى وحجم لمضٌة أهمٌة المادة فً تمرٌر وتظهر هذه ا

، ٌمكن بالذات  فً المراحل االولى من التنمٌة  االلتصادٌة تمارسه على البلدان المجاورة لها. و
ٌمكن أن ت الخارجً لهذه المرارا تصادٌة. إن التؤثٌرتحدٌد ثروة البلد االلأن تعمل على لمرارات المادة 

 ٌدوم طوٌبل أٌضا. 
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لها أن تموم  موارد الطبٌعٌة، ولكن ال ٌوجد شًء ال ٌمكنمط لكونها بحاجة ماسة للعمبللا. لٌس ف

العالم. ولد أصب  بناء لاعدة صناعٌة لادرة على المنافسة عالمٌا بانتاجه ، ألن الصٌن هً ورشة عمل 
منافسة   نامٌة األخرى، ألنه بالتؤكٌد لم ٌعد من السهل علٌهاكثٌر من البلدان اللمهمة صعبة بالنسبة ل
 ، والناس على استعداد للعمل إمدادات وفٌرة من العمالة المتاحة فلدى الصٌن. المنتجات الصٌنٌة
، صناعة تجهٌز بسٌطة، واستخدام العمالة الرخٌصة . حتى االكتفاء بمنخفضة نسبٌابمعدالت اجور 

 أصبحت مهمة صعبة بسبب وجود الصٌن. 

فً االلتصاد العالمً  ر الصٌن ، ولو كان أول ظهور للصٌن فً انحساالثورة الثمافٌة  ولو لم تتسبب
كان من الصعب على كورٌا أن تحمك سجل ل،  فً ولت مبكر من خبلل تبنً سٌاسة مفتوحةلد بدأ 

فً  ات. وكان أول ظهور للصٌنٌات والثمانٌنٌات والسبعٌنٌنموها الكبٌر الذي حممته  خبلل الستٌن
لم ولو مثل كورٌا.  مصدرا للحظ بالنسبة للكثٌر من الدول ،متؤخرلاولت ذلن الفً  االلتصادالعالمً

فً عهده ، كانت ستؤخر الصٌن  اسة االنفتاح التً انتهجتهافان سٌ( دنػ شٌاو بٌنػ)مثل  لٌادات تظهر
  للصٌن ماكان لها أن تبلػ معدالتها المعروفة اآلن . النمو االلتصادىمعدالت  وان أكثر من ذلن ، 
الذي التؤثٌر نطاق  و،  البلدانبعض إنجازات مدى وحجم لمضٌة أهمٌة المادة فً تمرٌر وتظهر هذه ا

، ٌمكن بالذات  فً المراحل االولى من التنمٌة  االلتصادٌة تمارسه على البلدان المجاورة لها. و
ٌمكن أن ت الخارجً لهذه المرارا تصادٌة. إن التؤثٌرتحدٌد ثروة البلد االلأن تعمل على لمرارات المادة 

 ٌدوم طوٌبل أٌضا. 
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 ٖجُظٌٜٞ جُٔطأنٍ ُِظ٤:  جُػٌٞز جُػوحك٤س
 

ماو تسً تونػ الثورة  تمضً لدما  ، بدأالتنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا  فً حٌن كانت عملٌة
المثمفٌن فً توصٌؾ إعادة عملٌة بدأت من خبلل هذه الثورة  و . 6ٙٙٔالثمافٌة الصٌنٌة فً عام 

طون فً هم ٌنخر، وجعلتم نملهم إلى الرٌؾ  ٌة ، وكذلن أساتذتهم ،الصٌن الجامعات. طبلب ٖٕالصٌن 
االعمال البسٌطة . ربما كانت الثورة الثمافٌة لد عملت على تعزٌز لوة الشٌوعٌة فً الصٌن وتعزٌز 

صادٌة فى بسبب تؤجٌل التنمٌة االلتشدٌدة سٌطرة ماو تسً تونػ على الببلد. بٌد انه تعرض النتمادات 
ن لها بعض اآلثار اإلٌجابٌة( من منظور كوري ، وعلى الرؼم من الثورة الثمافٌة كا )الصٌن. كان ٌبدو
ن العالم الخارجً وٌجبرها وٌعزلها عجدار، ٌحٌط بالصٌن ٌعمل أساسا على بناء  ، وكؤن ماو كان

 على التركٌز على الشإون الداخلٌة. 

ن ثمبا أسود أصبحت الصٌ امٌة، ٌمكننا أن نفهم هذا المنطك .وبالنظر إلى الظروؾ الراهنة للبلدان الن
لها أن تموم  موارد الطبٌعٌة، ولكن ال ٌوجد شًء ال ٌمكنمط لكونها بحاجة ماسة للعمبللا. لٌس ف

العالم. ولد أصب  بناء لاعدة صناعٌة لادرة على المنافسة عالمٌا بانتاجه ، ألن الصٌن هً ورشة عمل 
منافسة   نامٌة األخرى، ألنه بالتؤكٌد لم ٌعد من السهل علٌهاكثٌر من البلدان اللمهمة صعبة بالنسبة ل
 ، والناس على استعداد للعمل إمدادات وفٌرة من العمالة المتاحة فلدى الصٌن. المنتجات الصٌنٌة
، صناعة تجهٌز بسٌطة، واستخدام العمالة الرخٌصة . حتى االكتفاء بمنخفضة نسبٌابمعدالت اجور 

 أصبحت مهمة صعبة بسبب وجود الصٌن. 

فً االلتصاد العالمً  ر الصٌن ، ولو كان أول ظهور للصٌن فً انحساالثورة الثمافٌة  ولو لم تتسبب
كان من الصعب على كورٌا أن تحمك سجل ل،  فً ولت مبكر من خبلل تبنً سٌاسة مفتوحةلد بدأ 

فً  ات. وكان أول ظهور للصٌنٌات والثمانٌنٌات والسبعٌنٌنموها الكبٌر الذي حممته  خبلل الستٌن
لم ولو مثل كورٌا.  مصدرا للحظ بالنسبة للكثٌر من الدول ،متؤخرلاولت ذلن الفً  االلتصادالعالمً

فً عهده ، كانت ستؤخر الصٌن  اسة االنفتاح التً انتهجتهافان سٌ( دنػ شٌاو بٌنػ)مثل  لٌادات تظهر
  للصٌن ماكان لها أن تبلػ معدالتها المعروفة اآلن . النمو االلتصادىمعدالت  وان أكثر من ذلن ، 
الذي التؤثٌر نطاق  و،  البلدانبعض إنجازات مدى وحجم لمضٌة أهمٌة المادة فً تمرٌر وتظهر هذه ا

، ٌمكن بالذات  فً المراحل االولى من التنمٌة  االلتصادٌة تمارسه على البلدان المجاورة لها. و
ٌمكن أن ت الخارجً لهذه المرارا تصادٌة. إن التؤثٌرتحدٌد ثروة البلد االلأن تعمل على لمرارات المادة 

 ٌدوم طوٌبل أٌضا. 
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الحرب الباردة : المنافسة في تقديم المعونة بين 
الشرق والغرب

 

ٙٓ 
 

جُٔ٘حكٓس ك٢ ضوى٣ْ جُٔؼٞٗس ذ٤ٖ :  جُكٍخ جُرحٌوز
 جُشٍم ٝ جُـٍخ

رب. تنافست الكتلة الشرق والؽ الثانٌة ، انمسمت المرٌة العالمٌة بٌن بعد الحرب العالمٌة 
االتحاد السوفٌاتً  والكتلة الشٌوعٌة ) ومركزها (االمرٌكٌة الوالٌات المتحدة الرأسمالٌة )ومركزها

لم  ضد بعضها البعض لمدة أربعٌن عاما. مع سموط  جدار برلٌن وتفكن االتحاد السوفٌتً، السابك(
م الوحٌد، وتوجد موجودا. ومع ذلن، ال تزال كورٌا هً البلد الممسّ  ٌعد هذا التنافس األٌدٌولوجً

لجنوبٌة. وخبلل الحرب الباردة، مستوٌات عالٌة من التوتر العسكري بٌن كورٌا الشمالٌة وكورٌا ا
البلدان النامٌة. وفً العدٌد من المناطك، بذلت سلسلة من  عت الكتلتان إلى توسٌع نفوذهما فًس

عكس مسار هذه ، بٌنما عمل المعسكر الراسمالً على  ثورات شٌوعٌة مسلحةلمٌام بالمحاوالت ل
 الجهود. 

ٌة كؤداة لكسب ثمة البلدان النامٌة. وتتنافس الكتلتان ولتعزٌز هذه العملٌة، استخدمت المعونة االلتصاد
الحرب الباردة،  االتحاد السوفٌٌتً ونهاٌةعلى تمدٌم المزٌد من المساعدات االلتصادٌة. ومع انهٌار 

إلى ذلن، وبسبب الضؽوط االضافة اختفى هذا المزاج التنافسً فً تمدٌم المساعدات االلتصادٌة. وب
ٌة من الدول المتمدمة إلى الدول النامٌة، أصب  تدفك هذه المالتمدٌم المعونات واالشتراطات المصاحبة ل

 أكثر صعوبة. المساعدات 

مع وعلى الرؼم من أن هذا الوضع لد ال ٌكون مرؼوبا فٌه بالنسبة للبلدان النامٌة، فإنه ٌتعٌن علٌها 
اردة تؽٌر نمط تمدٌم المعونة أن تمبل إسهامات حمٌمٌة فً الولت الحاضر. فبعد انتهاء الحرب البذلن 

أصب  من األسهل و مطالب البلدان المتلمٌة،  عكس مولؾ البلدان المانحة أكثر مما ٌعكسااللتصادٌة لٌ
اآلن كسب الدعم السٌاسً من خبلل استخدام جماعات المصال  الداخلٌة. ومن وجهة نظر السٌاسٌٌن 

عونة االلتصادٌة إلى بلدان أخرى هو مهمة صعبة فً البلدان المانحة، فإن تؤمٌن الموارد لتمدٌم الم
ولذلن فإن  جتماعٌة . عندما تواجه هذه البلدان عجزا فً المٌزانٌة بسبب ارتفاع متطلبات الرعاٌة اال

 التؽٌرات فً الهٌاكل الصناعٌة للبلدان المانحة لد عجلت بالتؽٌٌرات فً أنماط المعونة االلتصادٌة
 .الممدمة للبلدان النامٌة

التؽٌٌرات ركزنا على أولوٌات منظمات المعونة الدولٌة، ٌمكن مبلحظة امإذا و فً اآلونة األخٌرة،  
المانون والنظام ومكافحة الفساد والمساواة بٌن الجنسٌن والتنمٌة  المذكورة أعبله فً نمط تنفٌذ

ة النمو لبلدان المتمدم)اإلٌدز(. وإذا لدمت ا المكتسبة متبلزمة نمص المناعةتفشً االلتصادٌة والحد من 
 واالستشارٌٌن فً، فإن الخبراء لدٌها  لطاعات الخدمات المتمدمةهذه المطاعات من إلى  المساعدة

لمن  هذه المعارضة السٌاسٌة ٌخففون بالتالً من سو ، العمودتلن البلدان المانحة سٌفوزون بسهولة ب
تركز بشكل أكبر على بناء المإسسات . وبما أن منظمات المعونة الدولٌة فً بلدانهم المعونات 

، ٌمكننا  الصناعٌة ةاعدولٌس على بناء الم العام(اٌة االجتماعٌة )مثل الصرؾ الصحً ولطاعات الرع
 المعونة. تحدٌد وجهةفً  هً التً تمارس دورا  مهما  السٌاسٌة للبلدان المانحة  أن نرى أن االعتبارات

سٌؤتً سرعان ما ؟  لتصادها بعد نهاٌة الحرب الباردةماذا كان سٌحدث لو حاولت كورٌا تطوٌر ا
وٌساعدون على سن  الخدمات الطبٌة لٌمدمواالمحامون والمهنٌون الصحٌون من البلدان المتمدمة النمو 

دوٌة. ؼٌر أنه حٌة مشؽولٌن بتوزٌع اللماحات واالموظفو مراكز الرعاٌة الص التشرٌعات. بٌنما سٌكون
ٌنتظرون وصول الجولة سلطرق والمصانع الضرورٌة للبلد. وكان المواطنون لم ٌكن من الممكن بناء ا
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حث الدول للحصول على احتٌاجاتهم ، وستكون الحكومة موجودة فمط من اجل  المادمة من المساعدات
 األخرى على التبرع. 

على  متمدماات، كانت كورٌا فً مواجهة مع الشمال، الذي كان التصاده ٌخبلل الستٌنٌات والسبعٌن
. ولد حفز ذلن الدول الؽربٌة على دعم التنمٌة االلتصادٌة لكورٌا. كان الجنوبً االلتصاد الكوري

عرضا لتفوق الرأسمالٌة. وإذا لم تتمكن هذه البلدان من إظهار هذا التفوق، فإن نظرٌات الثورة 
 .البلدان الضعٌفة لستؽبلعمل على اوست، الشٌوعٌة ستنتشر فً جمٌع أنحاء العالم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





الجزء الثالث
الصيغة الكورية للنجاح اإلقتصادي
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عناصر  من هذا الكتاب حولالجزء الثانً  عوامل األربعة عشر الموصوفة فً فصولالإّن 
بناء حول أنواع الجهود البلزمة إلعادة  ، لد لدمت مماربتً الخاصة النجاح االلتصادي فً كورٌا

. ٌجب إجراء ة من العناصر ذات الصلة بهذا الموضوع لٌست سوى عٌنولكن هذه  االلتصاد الكوري .
 العمل. وحٌث أن كل دولة نامٌة تواجه ب شامل وتطوٌر خطة مفصلة لؤلفكار عند الشروع تحلٌل

ٌنبؽً أن تإخذ مجموعة متنوعة من العوامل، بما فً ذلن )على لذا بلد إلى آخر،  أوضاعا  مختلفة من
ٌة االلتصادٌة، والتعلٌم، وبناء االمة، والموارد الطبٌعٌة، وحجم سبٌل المثال ال الحصر( مستوى التنم

السكان، وٌنبؽً أن نمارن أوال االختبلفات بٌن البلد المعنً وكورٌا وننالشها.وٌنبؽً أٌضا أن تإخذ 
والتطورات التكنولوجٌة التً حدثت منذ عصر التنمٌة ، التؽٌرات التً طرأت على البٌبة الدولٌة 

 واحدة تجتمع فٌها جمٌع هذه العناصر ، بهدؾكورٌا فً االعتبار الكامل فً معادلة  االلتصادٌة فً
 وضع استراتٌجٌة أمثل للببلد .

السٌاسات التً تلن  أن نوصً بانتهاجو ، السٌاسات االلتصادٌة فً كورٌا بعد ذلن، علٌنا أن ننظر الى
المناظرة لنا . ت التنفٌذ فً الدولة تنطبك على بلد آخر، استنادا إلى تمٌٌم موضوعً لمدراٌمكن أن 

الكوري والتنمٌة ونحن بحاجة إلى الحصول على المشورة من مجموعة من الخبراء فً االلتصاد 
البد  أن كورٌا ارتكبت أخطاء واالعتبار  ٌجب االخذ بنظرااللتصادٌة أٌضا. وخبلل هذه العملٌة، 

.فً  لحصول على الدروس المستفادة منهاااألخطاء نفسها من خبلل هذه تجنب تكرار  من لبلخرٌن
على  المستوى حول اآلثار المترتبة مسإول صٌنً رفٌعمنالشة صرٌحة جدا مع  احد المرات خضت 

كورٌا" . بالصٌن محظوظة  هذا المسإول "ان. و لال لصٌن النجاح االلتصادي فً كورٌا بالنسبة ل
من ، تجنب ارتكاب األخطاء نفسها أن ت كورٌا. واألفضل من ذلن هو على خطىٌمكن للصٌن السٌر 

 خبلل دراسة المشاكل التً ٌمر بها االلتصاد الكوري. 

لبلدان النامٌة األخرى. إن الكثٌر من امكانٌة تكراره فً باالنجاح االلتصادي فً كورٌا إلى وٌوحً 
تؤكٌدها إلى  ، التً عانت منها سابما  مرحلة االهتمام بفض النزاعات الواسعة من  انتمال هذه البلدان

ٌعطً األمل فً أن تتمكن هذه البلدان أٌضا من تحمٌك ما أنجزته ، االلتصادٌة الٌوم  على أهمٌتها
كورٌا. وعلى الرؼم من أنه ال ٌمكن أن ٌكون هنان حل واحد ٌناسب جمٌع البلدان النامٌة التً ترؼب 

بعض االلتراحات استنادا إلى تدابٌر ٌم إالّ أن باالمكان تمدفً اتباع طرٌك النجاح االلتصادي لكورٌا، 
و  .األممو لتلن البلدان الت واالوضاع الخاصة السٌاسة الكورٌة السابمة للنظر فٌها اعتمادا على الحا

ل معدلة الستراتٌجٌات التنمٌة االلتصادٌة لكل اشكأفً  (تماما كما هً)ٌمكن تطبٌك التدابٌر الممترحة 
 منها.بلد 
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السياسة الصناعية اإلستباقية
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 ْطرحه٤سالظ٘حػ٤س جُج٤ٓحْس جُ  
 

 ٖ :الصٌبػ ركززلّ غ ااصبس ل - 

 لمد وعلمى المرؼم ممن أنهما . اتٌااللتصماد الكموري بشمكل جمدي خمبلل السمتٌن عملٌة تصنٌعبدأت 
علمى وجمه  من الصعوبات، بما فً ذلن نمص التموٌمل المبلزم بسبب العدٌد )بدال عن تطورها(تعثرت 

تلن المراحمل المبكمرة ممن التصمنٌع، بمدأت الصمناعات لدما مع ذلن. وفً  لد مضت االخصوص، فإنه
ن همذه مستعار فً النمو. وبمما أالشعر ال رلابك الخشب ، وصناعة الخفٌفة أساسا، مثل المنسوجات، و
، ممارنممة بممما تسممتخدمه مممن تكنولوجٌمما أو المزٌممد مممن الٌممد العاملممة  الصممناعات تمٌممل إلممى اسممتخدام 

هً الخٌار الصحٌ  لبللتصاد الكموري النمامً فمً كانت الخفٌفة رأسمالٌة، فإن الصناعات استثمارات 
 ذلن الولت.

وانكشؾ الؽطاء عن التؤلك االلتصادي فً كورٌا عندما لررت نمل تركٌزها الصناعً من 
ل هٌكلها ٌتحو األسالٌب التً أدارت بها األمة عملٌة الصناعات الثمٌلة. وأدتإلى  الخفٌفةالصناعات 
 الجوابز واإلشادات الدولٌة. وإذا ما تكلمنا من الناحٌة النظرٌةالكثٌر من على  حصولهاالى الصناعً 

ٌنتمل من الصناعات الخفٌفة إلى الصناعات الثمٌلة سما  ا  أن بلد فمط ، فمد ٌبدو من البدٌهٌات
 التً ة ت هنان عمبتٌن من العمبات الربٌس. ومع ذلن، كان، كلما ازداد تطوره االلتصاديوالكٌمٌابٌة 

ن كافً المجال الصناعً.  رابدةكورٌا تصب   تلن ، وتحول دون أنالتحول وجه عملٌة فً تمؾ 
صناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌة أمواال  هاببل ، حٌث تتطلب الاعترضهالتموٌل هو الحاجز األول الذي ٌ

رة عدم وجود الخب هو ًالمنشآت. وكان حجر العثرة الثان االستثمارات الرأسمالٌة فً لتموٌل
عصر  لت كورٌا بذكاء هذه المضاٌا وأدخلتح البلزمة لذلن . التكنولوجٌة والموارد البشرٌة

األموال من المدخرات  مٌلة فً تارٌخ االلتصاد الكوري. فمد لامت بتجمٌع وحشدالصناعات الث
زٌادة الدخل المالً من خبلل تحسٌن كفاءة تحصٌل الضرابب، وخصصت العمبلت و  ،المحلٌة
وفً الولت  . ة المكتسبة من صادرات العمالة إلدخال الصناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌة فً البلداألجنبٌ
، االستثمار الحكومٌة بحوث خصصة فً التدرٌب المهنً ومعاهد المدارس الثانوٌة المتانشؤت ، ذاته 

 .العمال المهرة والمهندسٌن ، لتوفٌر(KISTالكوري للعلوم والتكنولوجٌا ) مثل المعهد
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، ٌات فً مدٌنة أوسان مترو بولٌتان. وفً العام البلحك ، تم بناء مجمع للبتروكٌماو62ٕٔفً عام  
شهدت صناعة الصلب فً الببلد أول إنتاج لها. تم تصنٌع أول جهاز تلفزٌونً فً الببلد فً عام 

من خبلل و .62ٙٔاألجنبٌة ألول مرة فً عام  السٌارات الكورٌة على طرق الدول ظهرت، و62ٗٔ
 اتٌعٌنبسالمن أواخر  ، بدأت صناعة بناء السفن بالنمو اعتبارا  اتٌالسبعٌنخبلل  الناشبةحركة الهذه 

، انضمت شركات أشباه الموصبلت إلى صفوؾ االلتصاد 629ٔفً عام  , ات.ٌالثمانٌنإلى أوابل 
رفعت  ولها( ، لد )رؼم جمٌع الشكون التً اثٌرت حالتً اتخذت  المرارات الجرٌبةإّن  .الكوري

و اعادت ترتٌب الهٌكل ، صناعة بناء السفن و اشٌاه الموصبلت الكورٌة إلى مكانة رابدة فً العالم 
 الصناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌة. تحول مركز الثمل فٌه الىلٌ الصناعً للببلد

، ود وفً كل محاولة للدخول فً صناعة جدٌدة، اختارت الحكومة الكورٌة شركة لمٌادة الجه 
 ولدمت الدعم البلزم بما فً ذلن األموال منخفضة التكلفة، واإلعفاءات الضرٌبٌة، والموالع الصناعٌة

هً هو أن الحكومة ، عن هٌاكل دول أخرى ما ٌمٌز جهود كورٌا فً تنوٌع هٌاكلها الصناعٌة . ٝ 
المكتب ) "االزرقالبٌت "المٌادة والتشجٌع من لبل إّن  .لادت هذه الجهود بدال من السوق التً 

مدّ لى الصناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌة ع ، وساعد حفز الشركات التجارٌةلد   فً كورٌا( الرباسً
 جذورها بشكل أسرع فً الببلد. 

إسهامات المهندسٌن األجانب فً جهود األمة هو فً تلن الجهود  (بوجه خاص)من الجدٌر بالذكر و
معارفهم إلى  لام المهندسون األجانب بتزوٌدٌابٌة. لمد الصناعات الثمٌلة والكٌم لدخولالكورٌة 

هندسة ، ومراكز مد أدرن العاملون فً المدارس الثانوٌة المتخصصة فً كلٌات ال. لزمبلبهم الكورٌٌن
الممدمة الٌهم ،  توجٌهاتالوفهموا تماما ، الحكومٌة االستثمار بحوث التدرٌب المهنً ، ومعاهد 
 ٌٕٔم فً فً احتفال ألو . فً البلد  لصناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌةمٌة اولعبوا دورا محورٌا فً تن

، مما  جم التجارة السنوٌةحل مبلػ ترٌلٌون دوالر كمٌمة الى لبلحتفاء بوصول الببلد ٕٔٔٓدٌسمبر 
المٌاسً، منحت الحكومة الكورٌة مٌدالٌات هذا الرلم ل هتحمٌما البلد التاسع فً العالم فً جعل كورٌ

لمهندسٌن االجانب الذٌن خدموا كورٌا خبلل السنوات ( ألولبن اعلى وجه الخصوص)و مالتكرٌ
 .فٌها تطوٌر الصناعة الثمٌلة والكٌمٌابٌةمرحلة االولى من 

 اتالعطاء. إّن ممدمً  تعلمة بالتمدم الصناعً هً نمل التكنولوجٌاملواحدة من أصعب المضاٌا اإّن  
إن  عطى لهم.المدرة على لبول ما ٌمن اكتساب  كان البد للمتلمٌن وترددوا فً نمل تكنولوجٌاتهم، لد 

المعارؾ المنمولة. كان الشعب  ، وهً على استعداد الكتسابكورٌا لدٌها الموارد المدربة بالفعل 
 الماهرة. البشرٌة لموارد جادة فً رعاٌتها لكما كانت الحكومة ، الكوري متحمسا للتعلم 

كمحرن نمو  (الصناعٌة )كالمكوناتاالخرى  و المواد ا المعلومات ،صناعات تكنلوجٌ وتم تعزٌز
فً و الٌوم.  ها نحن نرالب نتابج نموهاو من المرن العشرٌن . اتٌفً التسعٌنللصناعة الكورٌة جدٌد 

منخفض الكربون كهدؾ لا "النمو األخضر"وحكومته  (لً مٌونػ بان)اآلونة األخٌرة، الترح الربٌس 
 لطاعات توفٌر الطالة والطالة المتجددة كمحركات نمو جدٌدة.  ، وتم دعم مة التصادي جدٌد لؤل

حٌث أن المرافك  فً التمدم الصناعً.أمر أساسً هو إن اإلنتاج الكافً والمستمر واإلمداد بالكهرباء 
ت والسفن تعمل على ت والبتروكٌماوٌات وأشباه الموصبلالواسعة النطاق لتصنٌع الصلب والسٌارا

باء. وكان تولٌد الطالة النووٌة هو خٌار الحكومة الكورٌة لتوفٌر خدمة عالٌة الجودة بؤسعار الكهر
تشكل الطالة النووٌة فاآلن لنووٌة فً الببلد .  أّما فً السبعٌنٌات، تم بناء محطة للطالة او معمولة. 

 فً الببلد. الكهربابٌة ثلث إجمالً تولٌد الطالة 

فــي

.  و
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التً أعتمد أنها ٌمكن و فاهٌم المستخدمة فً جهود التصنٌع فً كورٌا، وأود اآلن أن أشرح بعض الم
دول نامٌة أخرى. ومن بٌن مجموعة واسعة من المفاهٌم هنالن مفاهٌم ل بالنسبة أن تكون مفٌدة أٌضا

ات المتعددة ، أو الصناعمجموعة ٌمة، : مفاهٌم سلسلة الممثل من ؼٌرهانتباه  اكثر التستحك ا
 واالبتكار. ، والتنوٌع الصناعً ، ( ، تماسم اإلنتاج CMI) "العنمودٌة"

 لضلخ الم٘وخصرشک٘ل  - 

لتنمٌة االلتصادٌة والمعادن، فإن الترکٌز األولً لبالنسبة للبلد الؽنً بالموارد الطبٌعٌة مثل النفط 
ولکن فً الؽالب . إل  ألص  حد ممکن  و : استخدام الموارد الطبٌعٌة بشکل واض  سٌكون على

ألنها تفتمر ، ضحٌة للممارسات التجارٌة ؼٌر العادلة ، لموارد الطبٌعٌة فة المالكة لن الدول المتخلتکو
تلن الموارد بجهودها الذاتٌة . و فً كثٌر من الحاالت،  لتطوٌرالبلزم إلى التكنولوجٌا ورأس المال 

وجٌه معظم األرباح لت عادة   للٌلة فً عمود استؽبلل تلن الموارد، ٌتم استخدامهاأموال تم تخصٌص 
 ومحددة األهداؾ سلفا  كهذه ، ال ٌمكنلرارات متسرعة . وفً العمد  للطرؾ اآلخر )الخارجً( فً

 ان تتخذ الخٌار الصحٌ . لعمول المتعبةل

توظٌؾ المحامٌن  مشارٌع كهذه ، هًالخطوة األولى التً ٌجب على البلد اتخاذها عند التعامل مع 
ثم ٌجب على البلد صٌاؼة عمد ٌتم لمختصٌن لتمثٌل المصلحة الوطنٌة للبلد. والخبراء االستشارٌٌن ا
استخراج، تجهٌز وتصدٌر، ولٌس  :من استؽبلل الموارد ستكون شاملة عملٌة التحمك من خبلله بؤن 

، بحٌث ٌمكن لمواطنٌها ٌحدث فً الببلد ما وأن ال تتم بمعزل ع، األولى والثانٌة فمط مرحلتٌن لل فمط 
. فً سٌاق المشروع تولٌدها تم سٌالتً منها ، ووالمٌم المضافة والوظابؾ  لصى لدر من الفوابدجنً أ

، مثل بٌع  الفساد من الداخلللتعامل مع صارمة بٌر اوعبلوة على ذلن، ٌجب على الببلد إعداد تد
طرة على ممابل رشوة تحت الطاولة. وٌنبؽً أن تكون هنان آلٌة للسٌ محدد فً الصفمةسعر الموارد ب

تصدٌك  ٌة التعالد بؤكملها على أساس مباديء محددة لضبط التوازنات، على سبٌل المثال، وجوبعمل
 الجمعٌة الوطنٌة.  العمود من لبل

نً من حرب اهلٌة ولعت عمدا الستؽبلل صدمت تماما عندما اكتشفت ان دولة افرٌمٌة كانت تعالمد 
فى المابة  6ٓفى المابة من العوابد ، بٌنما تذهب الـ  ٓٔالنفط ال ٌمكن ان تحصل منه إالّ على حوالى 

الشركات  شركات النفط متعددة الجنسٌات. وبموجب بنود هذا العمد حصلتجٌوب  االخرى الى
. االهلٌة فً ذلن البلد الحرب  تحت مبرر استمرار خطورة مرتفعةعبلوة متعددة الجنسٌات على 
لؽاٌة وؼٌر عادلة. وتتمتع كورٌا بخبرة للٌلة فً تصدٌر مجحفة لاجماال   وبهذا كانت بنود العمد

فً مع ذلن، فإنها تمتلن تكنولوجٌا متطورة الموارد الطبٌعٌة المستخرجة والمصنعة من أراضٌها. و
معالجة الموارد الطبٌعٌة، مثل تصنٌع الصلب، والصهر، وتكرٌر النفط، والهندسة البتروكٌماوٌة. 

تطوٌر فً هذه المجاالت أن تساعد البلدان النامٌة الؽنٌة بالموارد على وٌمكن لتجربة كورٌا وخبرتها 
 ٕٗمواردها الطبٌعٌة. عملٌات استخراج و انتاج وتصدٌر

مٌمة للمهوة، فً حٌن أن معظم المن سلسلة  ا  ال تؽطً بعض صناعات البن فً أفرٌمٌا سوى جزء 
ارج أفرٌمٌا. وإذا كانت سلسلة المٌمة خفً البلدان متمدمة النمو عملٌات التجهٌز والتوزٌع تحدث 

فً أفرٌمٌا، فإن نوعٌة المعٌشة فً تلن الدول  ة موجودة فً الدول المنتجة للبنالكاملة لصناعة المهو
وكاالت المعونة الدولٌة والبلدان المتمدمة النمو إلى  . وفً هذا الصدد، فإّن دعواتستتحسن كثٌرا  ربما 

مثل هذه خالٌة من المعنى ، ألن انون والنظام فً أفرٌمٌا تبدو الم ؛ وبسط سلطة مكافحة الفساد
شركات حرمت من فرص تؽٌٌر مستوى المعٌشة من جانب لد المجموعات تجاهلت أن هذه البلدان 

 . وإذا كانت هذه الجماعات جادة فً مساعدة الدول النامٌة الفمٌرةذاتها متمدمة النموأخرى من البلدان 
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 دول على بناء سلسلة لٌمة سلٌمةمن خبلل مساعدة هذه الرهن على ذلن تبها أن ٌلعٌنبؽً ف، 
 مواردها.ل

  (MIC)"الؼٌمْدٗخ" ّ أ م هدوْػخ الصٌبػبد الوزؼددح - 

بالزراعة لثبلثة إذا كان للبلد أراض كبٌرة لابلة للزراعة، وكثٌر من المٌاه، ومناخ  ٌسم   
 فعاال   لابمة على الزراعة ٌمكن أن ٌكون نهجا   ة متعددةٌكل عام، فإن بناء مجموعات صناع مواسم

للتنمٌة االلتصادٌة. وٌمكن أن ٌإدي الجمع بٌن الزراعة والصناعات التحوٌلٌة ذات الصلة 
للصناعات متٌن عن إرساء أساس  والمصنعٌن فً مجال واحد إلى زٌادة اإلنتاجٌة الزراعٌة فضبل  

كن أن ٌزداد بسهولة عن طرٌك زراعة مجموعة التحوٌلٌة. وٌرى كثٌرون أن اإلنتاج الزراعً ٌم
، مع درجة هطول األمطار  ٌمكن فً منطمة ٌرتفع فٌها معدلعالٌة الؽلة من الحبوب. ومع ذلن، 

إذا لم ٌتم تجفٌؾ فإنه  وكما هو معلوم مناسبة ، زراعة المحاصٌل لثبلثة مواسم كل عام .حرارة 
اج الحبوب ذات الؽلة العالٌة لن ٌكون كافٌا  دون انتن إعفن. وبما تتسالحصاد بسرعة فان الحبوب 

أصناؾ عالٌة الؽلة  االنتاج ، فإنه ٌنبؽً توفٌر مناطكوجود مرافك خاصة بالتجفٌؾ وكافٌة فً 
ومرافك تجفٌؾ فً نفس الولت فً تلن المناطك لتحسٌن اإلنتاجٌة الزراعٌة. وباإلضافة إلى ذلن، 

لى جنب مع المماولٌن ة والمبٌدات واآلالت الزراعٌة جنبا إٌنبؽً أن تعمل الشركات المنتجة لؤلسمد
 الزراعٌٌن بهدؾ الحصول على حصاد وفٌر فً نهاٌة المطاؾ.

نسبٌا لسكانها، فإن كورٌا حاولت الحفاظ على شعبها  روعلى الرؼم من حجم األراضً الصؽٌ
إٌل األرز"، وهو صنؾ  جهود مختلفة مثل تطوٌر "تونػ وعبر، من خبلل تحسٌن اإلنتاجٌة الزراعٌة 

الزراعٌة ذات الصلة مثل األسمدة واآلالت  ركات تنتج المستلزماتكما أن لدٌها ش عالً الؽلة .
للمساعدة فً بناء البلدان متوسطة البلزمة لخبرة والمدرات اضافة لالزراعٌة ومبٌدات اآلفات، 

فٌدة للشركات الكورٌة لتجمٌع خبرات ملد لدمت الدخل.كانت عملٌة تصنٌع األسمدة ومبٌدات اآلفات 
المعارؾ والتكنولوجٌات التً طبمت فً ولت الحك على إدخال الصناعات الكٌمٌابٌة.وٌعد هذا 

زراعة والصناعات التحوٌلٌة للتنمٌة بالنسبة للبلدان النامٌة التً تعتزم تعزٌز المهما   النموذج نموذجا  
 الولت،  فً ذات

لتصاد الكوري بؤسره فً اال كنموذج لتجسٌد ات المتعددةلمجموعة الصناع  مد وضعت مفهومًل
وعرضت فكرتً على الحكومة الفلبٌنٌة فً نوفمبر / تشرٌن الثانً  لتنمٌة .من ااالولى مرحلته 
، 6ٕٓٓأٌار / ماٌو  وفً الممة الثنابٌة التً عمدت فً كورٌا فً الفلبٌن .ل ا  ، بعد تعٌٌنً سفٌر9ٕٓٓ
االتفاق الذي فً البلدٌن على هذا المفهوم. ولد ولع وزٌرا الزراعة  طبٌكعلى ت الدولتٌن ربٌسا وافك

فً والٌة مٌسامٌس أورٌنتال فً جزر  حمل لمجموعة الصناعات المتعددةعمد بٌن البلدٌن إلنشاء أول 
 . ٕٔٔٓمٌنداناو فً الممة التً عمدت فً نوفمبر 

 الى تفتمر للدول النامٌة التً  االخذ به  هو مفهوم ٌستحكمجموعة الصناعات المتعددة إّن 
توافر على الرؼم من ، االكتفاء الذاتً فً اإلمدادات الؽذابٌة بسبب انخفاض اإلنتاجٌة الزراعٌة 

تزٌد من  لن نفذت بنجاح، فإن البلدان التً تموم بتطبٌمها الظروؾ الجوٌة المثلى والتربة الؽنٌة. وإذا
ستعمل على و  ،  للتصدٌرفابضة إمدادات ؼذابٌة  بتوفٌر إنتاجٌتها الزراعٌة فمط ، بل ستموم اٌضا  

لطاع الصناعات التحوٌلٌة  ذات الصلة. إن خلك فرص العمل فًجذب شركات التصنٌع الزراعٌة 
خرى للبلدان متوسطة الدخل. وٌمكن تنفٌذ هذه المجموعات أ بمثابة مكاسب هوالمرتبطة بالزراعة ، 

ث تتعاون الحكومة حٌ، بٌن المطاعٌن العام والخاص اكة الصناعٌة المترابطة ، من خبلل الشر
لجمع بٌن المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة ، من خبلل اتحمٌك الهدؾ نفسه والمطاع الخاص على 
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من عندما تموده حكومات ، ٌنطوي على تعاون بٌن الحكومات  . كما أن هذا األمرواالستثمار التجاري
 .فٌه الدول المشاركة

 زبج رمبصن ا ً - 
 

لن الموارد الطبٌعٌة وال الظروؾ المبلبمة للزراعة هً تلن التً ٌمكن أن تستفٌد تاالمم التً ال تم
إلى ألصى حد من الوصفة الكورٌة للنمو االلتصادي. ومن أجل النهوض بالصناعات التحوٌلٌة 

برمتها. ولد سنت كورٌا العملٌة هذه وربطها بتدفمات التجارة الدولٌة، ٌحتاج البلد إلى إنشاء نظام لدعم 
الحوافز توفٌر وبٌبة العمل لرإوس األموال المادمة من الخارج ، لانونا لتشجٌع االستثمار وتحسٌن 

لبلستثمار فً كورٌا من خبلل تدابٌر مثل المزاٌا الضرٌبٌة. ولد تم تخصٌص مناطك تجارة حرة 
 .، او النصؾ مصنعةتامة الصنع السلعو عملٌة التخلٌص الجمركً للمواد الخام والمكونات تسهٌلل

دفع المستحمات او فرض التعرٌفات الجمركٌة و الناجم عنللحد من العبء اإلداري واتخاذ اجراءات 
. وفً مناطك التجارة الحرة، تمكن المستثمرون األجانب من الحصول على أراضً استردادها

 لمهنً لتوفٌر العمالة البلزمة.المصانع بسعر ألل. وباإلضافة إلى ذلن، أنشبت مإسسات للتدرٌب ا

 :  هنممان عممدة عناصممر ضممرورٌة للنجمماح فممً نمممو الصممناعات التحوٌلٌممة مممن أجممل تماسممم اإلنتمماج
رة العمبلت األجنبٌة لتوفٌر المكاسمب والبٌبمة : ٌنبؽً إعادة تكٌٌؾ األتعاب المتعلمة بالضرابب وإداأوال

البنٌممة التحتٌممة، مثممل المجمعممات الصممناعٌة  ٌٌدٌنبؽممً تشمم لمسممتثمرٌن األجانممب، وثانٌمما:المناسممبة لعمممل ا
وأخٌممرا، ٌنبؽمممً تعزٌمممز ، والخممدمات اللوجسمممتٌة . والطممرق والمممموانا، لتحسممٌن الخمممدمات الجؽرافٌمممة 

  . والتدرٌب أثناء العمل من أجل رعاٌة العمال المهرةالمهنً التدرٌب 

ة إدارة التجمارة، شمجعت التجمارة. ولزٌمادة كفماء لمدرات ممدراءتعزٌمز همو ومما له أهمٌمة مماثلمة 
دارة الحكومممة الكورٌممة الشممركات الصممؽٌرة والمتوسممطة الحجممم علممى االسممتعانة بمصممادر خارجٌممة أل

التجارٌمة. وكمبلء التجمارة  "بولٌشمات" و شمركاتوكمبلء تجمارٌٌن مسمتملٌن  اعمالها التجارٌمة ممن خمبلل
ٌممتم تصممنٌفها ومممن ثممم ، ب مممن المشممترٌن األجانمم شممركات شممابول للتجممارة تتلمممً طلبمماتالمسممتملة أو 

ممن لبمل  وٌمتم فحمص السملع المصمنعةالصؽٌرة والمتوسمطة الحجمم.  لمصانعالعدٌد من ا وتوزٌعها على
، ٌمكمن للشمركات الدارة التجمارةوكبلء وشحنها إلى المشترٌن. من خمبلل االسمتعانة بمصمادر خارجٌمة 

وارد المهنٌممة ن االسممتفادة مممن الممموكمذل، الصمؽٌرة والمتوسممطة الحجممم تحمٌممك الكفماءة مممن حٌممث التكلفممة 
ثمممة كسممب و، التجارٌممة  اتالعبلمممالمتخصصممة فممً التعامممل التجمماري السممتكمال الممنمص فممً فهممم اهمٌممة 

المستهلن. وعبلوة علمى ذلمن، تمم إنشماء بنمن كورٌما للصمرافة لتممدٌم الخمدمات المالٌمة المتخصصمة فمً 
 . (الصفمات )أي التموٌل، صرؾ العمبلت، والتحوٌبلتابرام 

 لزٌْٗغ ّا ثزکبر الصٌبػٖ ا - 

إن التدابٌر الثبلثة المذکورة أعبله، وسبلسل المٌمة، والبلدان متوسطة الدخل، وتماسم اإلنتاج، لد 
ٌوما ما، سوؾ تنفد الموارد الطبٌعٌة فتمود تدفمات التجارة إل  البلد، ولکنها ال تضمن رفاهٌة دابمة. 

ٌوفر تكالٌؾ عمالة ألل. و  بكة الدولٌة لتماسم اإلنتاج أٌضا، مماالش وستنضم الدول النامٌة األخرى الى
إلى تتطور ، ٌنبؽً للصناعات التحوٌلٌة المتصلة بالزراعة أن أٌضا   البلدان متوسطة الدخل فً

شركات تصنٌع أكثر تعمٌدا لبناء التصاد مستدام. ولد تطور االلتصاد الكوري من الصناعات الخفٌفة 
إلى صناعات تكنولوجٌا المعلومات، بما بوصوله ، كما زاد تنوعه  ٌلة والكٌمٌابٌةإلى الصناعات الثم

تصاد مستوى االلمن فً ذلن صناعة أشباه الموصبلت واالتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة، التً رفعت 
بناء ب الخاص فً البحث و التطوٌر  ستثمار على نطاق واسعالتم ا فً اآلونة األخٌرةو برمته. 
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لنمو الجدٌدة، مثل الطالة المتجددة، والطالة النووٌة، وتصنٌع الروبوت، والتكنولوجٌا الطبٌة محركات ا
 الحٌوٌة.

 سبلالعتماد على ظروفها الخاصة. واللتطورها بامختلفا  وٌمكن لكل دولة نامٌة أن تضع مسارا   
بؽً أن ٌكون التنوٌع الثبلثة المذكورة أعبله ٌمكن أن تكون واحدة من تلن الخطوط. على أٌة حال، ٌن

الصناعً فً صمٌم الجهود الرامٌة إلى اتباع نهج كورٌا فً التنمٌة االلتصادٌة. ولد تطور االلتصاد 
 تى داخلحو الكوري باستمرار من صناعة إلى صناعة أخرى، بحثا عن محركات نمو جدٌدة. 

ات الجدٌدة. ات والمنتجاالبتكارات وتطوٌر التكنولوجٌ تابعت الشركات المصنعة، ذاتها  الصناعة
بٌن شركات  ىاالولالشركات الكورٌة لتصب   دعونا نؤخذ مثاال من صناعة السفن فً كورٌا. ارتمت

على بناة المنافسٌن األوروبٌٌن والٌابانٌٌن. ومع ذلن، كان على تفوق وأصبحت تبناء السفن فً العالم، 
ألنها نمت  الصٌنٌة لشركاتل  - لفترة طوٌلة ولكن لٌس  -ً ربٌسال عهم تسلٌم مولالسفن الكورٌة أٌضا 

فً هذا المجال لتنافس مع الصٌنٌٌن وحٌث بدا من المستحٌل تمرٌبا ا بوتٌرة لٌاسٌة فً اآلونة األخٌرة،
وتوافر خطوط التجمٌع البلزمة لبناء السفن الضخمة . وفً المطلمة فً التسعٌر،  المتبلكهم المٌزة

فً كورٌا ، العدٌد من شركات بناء السفن الصؽٌرة والمتوسطة  فىتخضم هذه المنافسة الشدٌدة، اخت
 .إعادة الهٌكلةعملٌات من خبلل 

لصلدة إلى الصٌن ودول بناة السفن الكبٌرة فً كورٌا مرافك تصنٌع السفن ا ، نمل وفً الولت نفسه 
ة ، المتخصصسفن ال خطوط إنتاجها وتركٌزها على خصخصة عملٌة  ، من خبللجنوب شرق آسٌا 

، والتً تحتاج (FPSO، اإلنتاج والتخزٌن والتفرٌػ )ؽاز الطبٌعً المسال، سفن الحفرمثل نالبلت ال
هذه الجهود، تمكنت شركات بناء السفن الكورٌة من استعادة مكانتها  وبفضلإلى تمنٌات أكثر تمدما. 

الكورٌة )هانجٌن فن المنافسة الصٌنٌة. وبنت شركة بناء السعلى بشكل كبٌر  توتفول، فً الممة 
الفلبٌن، التً توظؾ حوالً عشرٌن ألؾ فً حوض بناء السفن فً خلٌج سوبٌن،  للصناعات الثمٌلة(

الفلبٌن سابع أكبر بلد لبناء السفن فً العالم. وهو دلٌل على حٌوٌة وخفة من وجعلت ، عامل محلً 
 لدرة الكورٌٌن على التكٌؾ. على  لحركة وا

وهً من بٌن  طابلة ، بالفعل ثروةجمعت التً ، ة للنفط فً الشرق األوسط فٌما ٌتعلك بالدول المنتج
مسار التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة لد ال ٌكون النهج الصحٌ . ومع ذلن،  فان اتباعأؼنى دول العالم، 

الم تجارب صناعٌة االلتصاد الكوري ٌستحك المحاولة. ولٌس لدى بلدان كثٌرة فً الع التعاون معفان 
ٌمكن أن ٌكون هنان نموذج مرب  للجانبٌن فٌما ٌتعلك ومع ذلن كورٌا.  ة كما هو الحال فًمختلف

أو انشاء أرضٌة جدٌدة لمحركات النمو الجدٌدة. وٌمكن  ، باالستثمارات المشتركة فً بلدان أخرى
للتعاون مع كورٌا أن ٌساعد بلدان الشرق األوسط على التخلص من الصدمة المحتملة الناجمة عن 

 وفً الخارج. ها ،ٌضالصناعات المختلفة على أرا نزاؾ الولود األحفوري عن طرٌك تطوٌراست
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جُطى٣ٌد  ك٢ جُظ٘حػس :ضؼ٣ُُ ٌأِ جُٔحٍ جُرش١ٍ 
 ُٔىجٌِ جُػح٣ٞٗس جُهحطسك٢ جج٢ُٜ٘ٔ 

 

 نوالمهنٌمة ، أل التمنٌمةالماهرة ممن الناحٌمة موارد البشرٌة تطوٌر الٌنبؽً أن تكون األولوٌة لكان 
على الصناعات التحوٌلٌة الموجهة للتصدٌر فمً تنمٌتهما االلتصمادٌة المبكمرة. وحٌمث أن ركزت كورٌا 

 ، كانمت هنمان حاجممةانشمؤت ونممت بسمرعة  التصمنٌع الصمؽٌرة والمتوسمطة الحجممالعدٌمد ممن شمركات 
مممدارس ض لهممذا الؽممرالمهممام المحاسممبٌة واإلدارٌممة. وأنشممؤت الحكومممة  داءمتزاٌممدة للممموارد البشممرٌة أل

ثانوٌة خاصة للتمنٌات الصناعٌة، والتجارة، والسكن الحدٌدٌة، واالتصاالت، والزراعة، وما إلمى ذلمن، 
البنمد ، كمان التمدرٌب المهنمً همو الممدة لتوفٌر همذه المموارد البشمرٌة فمً الولمت المناسمب. وخمبلل تلمن 

إلعدادٌمة والمرحلمة الثانوٌمة الحكومة أٌضما الممدارس ا انشؤتكما .  جدول األعمال الوطنًالربٌس فً 
بعد نهاٌمة عملهمم الصمباحً  لتوفٌر الفرص أمام عمال المصانع لمواصلة دراستهم بٌةالمساالدراسة فً 

نع مممن اكتسمماب المعرفممة االمممدارس فممً المسمماء، تمكنممت الممموى العاملممة فممً المصممارتٌمماد . ومممن خممبلل 
حددة. وبمدأت المنتجمات المصمنوعة فمً كورٌما بعٌدا عن مهاراتها التمنٌة الملؤلمور وتطوٌر فهم أعمك 

جودتها فً السوق العالمٌة، ممما سماعد كورٌما لتصمب  واحمدة االعتراؾ بتحظى بمن لبل هإالء العمال 
 من البلدان المصدرة الرابدة. 

 

 ِطالخ ك٢ ٓىٌْس ذْٞحٕ جُٞط٤٘س ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس جُػح٣ٞٗس ُجٍُت٤ّ ذحٌى ضشٞٗؾ ٢ٛ  ضشؿ٤غ 
 ٓس ؾ٣ٌٜٞٔس ٣ًٌٞحأٌش٤ق قٌٞ جُٔظىٌ:

كثر تركٌزا على تموفٌر الدولٌة كان أمحور المساعدات التعلٌمٌة التً تمدمها منظمات المعونة إّن 
المعنمً . وإذا كمان البلمد مختلمؾتفكٌرنممط  وهمذا ٌحتماج إلمى  التعلٌم النظامً بدال من التدرٌب المهنمً.
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من الصعب نسانٌة والعلوم االجتماعٌة، سٌكون الموارد البشرٌة المؤلوفة فً العلوم اإلفمط بالتنمٌة لدٌه 
أن ٌبنً لاعدته الصناعٌة. وٌعد تطموٌر المموارد البشمرٌة التمنٌمة ممن خمبلل الممدارس المهنٌمة علٌه جدا 

تجربمة ال ٌنبؽمً للبلمدان النامٌمة أن تمعمن النظمر فٌهاعنمد محاولتهما دراسمة المتخصصة نمطمة هاممة جمدا
حلٌل نظام التعلٌم فً كورٌا، تدراسة وتفكٌن و نة الوطنٌة المشتركة بلامت منظمات المعوالكورٌة. لمد 

أكثمر أصمب  على التدرٌب المهنً. ولعل ذلن ٌرجع إلى أن تركٌزها  ووجدت أن التركٌز لم ٌعد منصبا  
بٌنمما  لتنمٌمة الصمناعٌة للبلمدان النامٌمة ،اتركٌزهما علمى بمدال ممن ) األهداؾ اإلنمابٌة لؤللفٌمة)على اآلن 
َّ  جُظ٘حػ٤س ٤ُّٝ ػ٠ِ جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤سجُط٤ٔ٘س ؽً أن ٌنصب تركٌز المعونة اإلنمابٌة على ٌنب )ُٝؼ

 ٝجقىًج ٖٓ جألٍْجٌ جُط٢ ٣٘رـ٢ جٌُشق ػٜ٘ح ذًٜج جُظىو ٛٞ ٖٓ ٣ّٓرد ٖٓ ؟ ٖٝٓ ٣ظ٘غ ٖٓ ؟ ( .

ٌهٌمون سما عمبل، إذا لم ٌجدوالشباب المتعلمٌن تعلٌما جٌدا، فإنهم  حتى عندما ٌكون هنان العدٌد منو 
 سممٌإدي بممدوره الممى تنممامًخٌبممة األمممل إلممى الٌممؤس الممذي سمموؾ تممإدي  علممى وجمموههم فممً الشمموارع، و

ممن  و .  ولد شهدنا هذه الحاالت فً أجزاء كثٌرة من العمالم الذي ٌمكن ربطه بسهولة بالعنؾ .السخط 
 االهتممام أكثمر ممن المبلزم ن ولكمن إذا كما . الضروري لمنظمات المعونة الدولٌة أن تستثمر فً الصمحة

علممى  الممة هممذه البلممدان، ألنهمما سممتعتاد االعتمممادسممٌزٌد مممن سمموء ح ، فممإن ذلممن  فمممطالمتخلفممة المنمماطك ب
 .بهذا الصدد المساعدة الخارجٌة

همذا ٌمكمن أن ٌسماعد علمى فٌات والمدارس لمبٌلة فمً ؼابمة ، فمإن فعلى سبٌل المثال، إذا تم بناء المستش
وسموؾ ٌكمون األطفمال لمادرٌن ، للحد من اإلصابات الناجممة عمن األممراض المعدٌمة المبابل هذه الفور 

المدرسممة ن تكممون لممادرة علممى إدارة فممإن المبٌلممة لممو علممى المممدى الطوٌممل ، مممع ذلممن، ،  . علممى الممتعلم
دال بمصناعٌة. وإذا تم بناء لاعدة صناعٌة الماعدة لل ها تفتمر إلى الموارد المالٌة الفتمارهاوالمستشفى ألن

أولتعزٌز تعلٌم األطفمال األمراض المعدٌة معالجة دعمها إلدارة من المدرسة والمستشفى، فإن ذلن لن ٌ
على بناء وإدارة المدارس والمستشفٌات والثروة،  على الفور ، ولكنه سٌجعل المبٌلة لادرة على مراكمة

ُد١ً ال ؿ٘د٠ ػ٘دٚ ُططد٣ٍٞ     ٝٓدٖ جأل٤ٔٛدس ذٌٔدحٕ ضطد٣ٍٞ ٌأِ جُٔدحٍ جُرشد١ٍ جُطو٘د٢ ج       من تلمماء نفسمها. 
ػدحوًز   ال ضطْ جالْطلحوز ٓ٘ٚجُىٌِ جُْٜٔ ج١ًُ  (ػ٠ِ ٗكٞ ٓح) جُوٞجػى جُظ٘حػ٤س. ًٛج ٛٞ ػ٠ِ جالٌؾف

    ٍ ق٤دع  ؛ ٓدٍجًٌج   ٛدًٙ جُ٘وطدس  ػِد٠  كد٢ جُر٘دي جُدى٢ُٝ، أًدىش      ًحض٘ل٤د٣ً  ًجػ٠ِ ٗطدحم ٝجْدغ. ٝذظدلط٢ ٓدى٣
ً )٣٘رـ٢ إٔ ٣٘ظد ض٤ًٍُ جُٔؼٞٗس ػِد٠ ذ٘دحء هحػدىز طد٘حػ٤س     وأن ٌنصمب تركٌمز ج أقدى جألْدٍجٌ( ،   ٝٛد

 المعونة التعلٌمٌة على تطوٌر التدرٌب المهنً.
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الرقابة الصارمة على النقد األجنبي

 

2ٕ 
 

 ظحٌٓس ػ٠ِ جُ٘وى جألؾ٘ر٢جٍُهحذس جُ

التنمٌة االلتصادٌة مرحلة نفذت الحكومة الكورٌة رلابة صارمة على النمد األجنبً خبلل 
ج إلى موافمة الحكومة منذ عام السرٌعة. وكانت جمٌع عملٌات الصرؾ األجنبً عبر الحدود تحتا

  من المرن الماضً . الثمانٌنٌاتوصوال  الى ، وهو عام تؤسٌس الحكومة الكورٌة، 6ٗ9ٔ

دارة مستمرة لرأس المال االجنبى ودعم كورٌا سٌاسة صارمة جدا للصرؾ االجنبى لتحمٌك ااعتمدت 
موال رإوس األلنع أي هروب سٌاسات التصدٌر الحكومٌة. وعبلوة على ذلن، تعتزم الحكومة أٌضا م

جنبٌة التً تم ل فً كورٌا. وإذا كانت العملة االتراكم رأس المامن كورٌا، وبالتالً تسرٌع عملٌة 
من بدال  جنبٌة ٌمكن أن تؽادر البلد بسهولة عبر الحدود بحرٌة، فإن العملة االبشك األنفس ت تحصٌلها

 الصناعات المحلٌة.  تطوٌر، مما ٌإخر بناء و  إعادة استثمارها داخل الببلد

لتحرن بحرٌة داخل البلد نامٌة المنخفضة الدخل التً تسم  للعملة األجنبٌة باوهنان بعض البلدان ال
وخارجه. وؼالبا ما ٌكون لهذه البلدان لواعد صناعٌة ضعٌفة جدا. وعندما تستطٌع العمبلت األجنبٌة 

، كثٌرة لبناء لدرات التصنٌع فً  الدول النامٌة  حوافز( ، لن تكون هنان نسبٌا  )عبور الحدود بسهولة 
 من التحدٌات. ا  كبٌر ا  عدد التً تواجه

عبور الحدود بحرٌة خبلل مراحلها األولى من كورٌا أٌضا لدوالرات الوالٌات المتحدة ب و لو سمحت 
)ًٝٛج ٍْ  كورٌا المول بثمة أننا لن نرى الماعدة الصناعٌة الحالٌة فً ، فان بوسعنا التنمٌة االلتصادٌة

المواجهة بٌن الجنوب نتابج . ونظرا لعدم الٌمٌن الجٌوسٌاسً من ٖٓ جٍْجٌ جُطؿٍذس ج٣ٌٌُٞس(  آنٍ
البلد لٌست خٌارا وتدنً نوعٌة الحٌاة بسبب نمص البنٌة التحتٌة، فإن إعادة االستثمار داخل ، والشمال 

وا دافً البلدان األجنبٌة. وحتى أولبن الذٌن أع ممارنة باالستثمار، إلى تحمٌمه  جذابا للؽاٌة عندما نسعى
فً كورٌا لم ٌفعلوا ذلن إال بجزء من دوالرات الوالٌات المتحدة التً حصلوا  استثمار رإوس أموالهم 

بل إن ذلن ٌرجع دابما إلى احتمال وجود نزاع  ،ما ا  نوع بسبب انانٌة رجال األعمالٌها. وهذا لٌس عل
 ال والجنوب. بٌن الشمبنهاٌات مفتوحة 

وكانت اللواب  الصارمة للصرؾ األجنبً خبلل المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌة واحدة من 
اء أنج  تدابٌر السٌاسة العامة التً اعتمدتها الحكومة الكورٌة. وٌنبؽً للبلدان النامٌة التً تحاول بن

أن تدرس عن كثب لواعد اح ، بنجالتنمٌة االلتصادٌة عملٌة  لواعد صناعٌة خاصة بها لمواصلة
  . رإوس األموال تهرٌب وأن تعالج مسؤلة ، لبلد المعمول بها فً االصرؾ األجنبً 

رأس المال عبر الحدود. ولد نفذت الحكومة الكورٌة  انتمالعملٌات  هنان أنواع مختلفة ومتعددة من
مستفادة من تجربة كورٌا فً واحدة من أكثر اللواب  صرامة بشؤن النمد األجنبً. وستكون الدروس ال

 جدا لكثٌر من البلدان النامٌة. أنظمة الصرؾ األجنبً مفٌدة ادارة 

حدود ضابطة للحركة ، تعمل بدرجة أو بؤخرى دابما   نه ٌجب أن تكون هنااعتمادي الشخصً أنفً 
، حتى عندما  ةرإوس األموال األجنبٌ انتمالتنظٌم ب خاصة فٌما ٌتعلك ،النمد األجنبً تمٌٌد حركة  على

ٌصل االلتصاد إلى مراحل النمو الناضجة. وٌرى البعض أنه ٌنبؽً رفع هذه اللواب ، وٌنبؽً لنا أن 
ؼٌر مسإول. فعبل  رجال األعمال سٌكون " وطنٌةال األعمال. ولكن االعتماد على "نثك فً وطنٌة رج
ت المفروضة على أي أنشطة جمٌع أنواع العموبا لحجة هً ذاتها التً تستخدم اللؽاءوستكون هذه ا

 من خبلل التراح أن ٌترن ذلن لوطنٌة مواطنٌها. ، إجرامٌة 
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الفساد فً ٌتزامن حٌث ، فمن الضروري وضع لواب  صارمة للصرؾ األجنبً فً البلدان النامٌة 
، خارج الحدود  المرج  أن ٌتم نمل األموالؼٌر واذا كان من تراكم رأس المال. مع كثٌر من األحٌان 

النمد األجنبً، فإن الفساد الرأسمالً سوؾ ٌتراكم داخل حركة مع وجود ضوابط صارمة على و
وعبلوة على ذلن، سٌتم . بهذا الصدد ك أسهلي من شؤنه أن ٌجعل التتبع والتحمالحدود، األمر الذ

 ألنشطة االلتصادٌة المحلٌة على أي حال. تموٌل لهذا رأس المال  استخدام

فمط ،  الشخصٌةباستخدام الهوٌة  الفعلٌة ،  النشطة المالٌةالناس فً ممارسة ا الحكومة لحكإن تبنً 
ولكن تولٌت تنفٌذ هذه السٌاسة حساس  فٌه العدالة . حكمتالمجتمع الذي تتماسن أمر مهم لتعزٌز هو 

ً ف المتراكمرأس المال ٌعمل على انتمال ان جدا. واذا ما تم تبنٌه فً ولت مبكر جدا، فان ذلن ٌمكن 
على  عملٌة تراكم رأس المال صعبة  ، االمر الذي سٌجعل بشكل ؼٌر لانونً الى الخارج  الببلد

مرحلة التنمٌة بعناٌة ، ٌنبؽً للبلد أن ٌدرس  هذه السٌاسةالمناسب لتولٌت الااللتصاد. وعند تحدٌد 
 .، ودرجة سٌادة المانون، ولدرة سلطات اإلشراؾ المالً االلتصادٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

66

تعبئة رأس المال المحلي

 

2ٗ 
 

 ضؼرثس ٌأِ جُٔحٍ جُٔك٢ِ  
 

تعببة رأس المال المحلً. وهذه نمطة هامة ٌنبؽً لآلخرٌن بذلت الحكومة الكورٌة جهودا كبٌرة ل
. ألنه من الضروري تعببة رأس المال المحلً للتعجٌل بالتنمٌة االلتصادٌةالكافً أن ٌولوها االهتمام 

، لتشجٌع الحوافز الضرٌبٌة لحسابات االدخار  من ، بما فً ذلن  الحكومة تدابٌر مختلفة واتخذت
انضباط مسإولً الضرابب لمنع التهرب الضرٌبً. وفً على شددت مدخرات مواطنٌها . كما 

، وعلى ، تعتمد البلدان فً كثٌر من األحٌان على المساعدة اإلنمابٌة الخارجٌة المراحل األولى للتنمٌة 
لدر من الهٌاكل  ما ٌتوفر لدٌهاعند، خاصة  ( FDI)مباشر اجتذاب االستثمار األجنبً ال وسابلها فً
ٌعد مواطنٌها على االدخار الدولة ل، فإن تشجٌع  والموارد البشرٌة. ولتحمٌك لفزة إلى األمام، األساسٌة 

 .ا  بهذا الشؤن ضرورٌ ا  أمر

كانت عندما ، ات ٌلتعببة رأس المال المحلً خبلل السبعٌن سٌاسات فاعلة اعتمدت الحكومة الكورٌة
ستمرة من خبلل من فمرها المدلع. وحصلت الحكومة على عابدات ضرٌبٌة م توا  خرجت الببلد لد 

م استخدوتم ا .ٕ٘(VATإدخال ضرٌبة المٌمة المضافة )، فضبل عن  الضرٌبٌة تعزٌز كفاءة السٌاسة
ال، لدمت العم المدخرات المحلٌة. ولتعزٌز مدخراتجزء من هذه اإلٌرادات اإلضافٌة لتشجٌع 

معظم الكورٌٌن و ألسر دون مستوى دخل معٌن. لحسابات توفٌر ا اعفاءات ضرٌبٌة هابلة الحكومة
التوفٌر  اتحسابمع  ، لدٌهم اآلن خبرة فً التعامل ٌات من العمر و من كبار السنالذٌن هم فً الخمسٌن

 . 

ال. ومن خبلل لتطوٌر سوق رأس المعلى تمدٌم عروض كما شجعت الحكومة الشركات الخاصة 
، ٌمكن توفٌر رأس المال البلزم لبلستثمار تسجٌلها لدى الحكومة تشجٌع الشركات الواعدة التً سٌتم 

من خبلل إصدار االسهم والسندات. ونتٌجة لذلن، تم تنوٌع مصادر التموٌل: التموٌل ؼٌر المباشر من 
والسندات فً سوق رأس  والتموٌل المباشر من خبلل إصدار األسهم، خبلل المروض المصرفٌة 

المال. كما بذلت جهود لخفض تكالٌؾ التموٌل لتعزٌز كفاءة االستثمارات. وفً آب / أؼسطس 
 أؼسطس / آب لتمنٌن ٖالصادر فً  ، أعلنت الحكومة الكورٌة عن مرسوم الطوارئ الرباس62ًٕٔ

هو خفض تكالٌؾ  دوالجه الهدؾ من هذه. وكان ٕٙأسعار فابدة مرتفعة علٌها المروض التً فرضت 
مالٌة. وأدى المإسسات الالممرضٌن من المطاع الخاص إلى  تموٌل الشركات الخاصة، وكذلن لجذب

مثل حسابات الثمة المتبادلة )المعروفة حالٌا ببنون  ، ذلن إلى استحداث مإسسات مالٌة ؼٌر مصرفٌة
المال المحلً عن طرٌك ، وساهمت أٌضا فً تراكم رأس ( ومإسسات التموٌل لصٌرة األجل ،االدخار

 .( تعزٌز مدخرات المواطنٌن الكورٌٌن

من بٌن أعلى األكبر ات، حممت مدخرات المواطنٌن الكورٌٌن النسبة ٌات والثمانٌنٌوفً السبعٌن
و ، إلى جانب المساعدة االنمابٌة الرسمٌة هذا ، رأس المال المحلً  ولد وفر المعدالت فً العالم.
لتصادٌة التنمٌة االعملٌة دعم تثمارات والستموٌل رأس المال البلزم ل ،شر المبا االستثمار االجنبً

 فً كورٌا .السرٌعة 

زٌادة نفاق أكثر من اال ٌة، ٌمٌل السٌاسٌون إلى التوسع فًمع تمدم الدٌممراطٌة فً البلدان النامو 
جتماعٌة" بدال من من األسهل الحصول على تؤٌٌد الجمهور لشعار "المزٌد من الرعاٌة االالمدخرات. ف

لمثل واستنادا  ل. من الشعارات العامة الى االحتراس نحن بحاجة . لذا فلنا بتشدٌد الوثاق "  السماح"
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لن ٌكون من المنطمً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة  ،ساعد الذٌن ٌساعدون انفسهم" السماء ت"الذي ٌمول : 
 على المساعدات من الخارج.فمط باالعتماد 

فً حٌن أن لدى عدد للٌل ، لواتها الجوٌة ما ٌكفً من الطابرات  ال ٌوجد لدى دان النامٌةفً بعض البل
خلل فً الى الضرابب وتحصٌل إلى عدم الكفاءة فً  وهذا ٌعودمن الناس األؼنٌاء طابرات خاصة. 

الضرابب أمر ضروري لتحمٌك التنمٌة االلتصادٌة والحفاظ تحصٌل .الكفاءة فً  النظام الضرٌبً 
 "الضرٌبٌةالوطنٌة الخدمة دابرة " الكورٌة أنشؤت الحكومة  6ٙٙٔ. فً عام لى حسن اإلدارة السلٌمةع
(NTS ) ومن خبلل  و لمحاربة الفاسدٌن من مسإولً الضرابب . األداء الضرٌبً ،لتعزٌز كفاءة

، الٌة مٌن المزٌد من اإلٌرادات المآلٌات تحصٌل الضرابب تمكنت الحكومة الكورٌة من تؤ تطوٌر 
 .وٌل االستثمار فً البنٌة التحتٌة لتمأساسا  والتً كانت تستخدم 

فً نظامها لمحلٌة وضرابب اإلنتاج المحلٌة ضرابب الدخل ا استحداثحاولت بعض الدول النامٌة 
ووجود ، سٌاسً معٌن ، خاصة مع وجود التزام نعتمد أن هذه لٌست سٌاسات مرؼوبة  .الضرٌبً 

من الضروري جدا أن تستخدم الحكومات  ة تفرضها الحكومات المحلٌة . ومستمل عابدات ضرٌبٌة
للتنمٌة المركزٌة إٌراداتها المالٌة لتطوٌر البنى التحتٌة على الصعٌد الوطنً خبلل المراحل األولى 

 االلتصادٌة. 

من  ، سٌزٌد ذلن المبلػ الضبٌل من اإلٌرادات الضرٌبٌة بٌن الحكومات المحلٌة وعندما ٌتم تماسم
ون سٌاسة تعببة وستك لنطاق، مثل تشٌٌد الطرق والموانا ،المضً لدما فً مشارٌع واسعة ا صعوبات

كورٌا تستخدم إّن . البلزمة لذلن فً وضع المعاٌٌرجدا  لحكومة الكورٌة مفٌدة األموال المحلٌة من لبل 
ء آلٌات مالٌة لتشجٌع لجمع الضرابب، وتوفٌر حوافز ضرٌبٌة لحسابات االدخار، وإنشا مركزٌةالٌة 

المكان ان تستفٌد البلدان النامٌة األخرى من تجربة كورٌا. كما ٌجب على امدخرات مواطنٌها. و ب
ة لمنالشة السٌاسات عند محاولة تماسم هذا الموضوع كؤحد النماط الربٌس الحكومة الكورٌة أن تعالج

  .خبراتها اإلنمابٌة مع البلدان النامٌة األخرى
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األدارة السليمة للسيولة

 

2ٙ 
 

 جإلوجٌز ج٤ُِٓٔس ٤ُُِٓٞس  
 

لتصمادٌة فرٌمدة ممن نوعهما بعد أول صدمة نفطٌة، شمهدت العدٌمد ممن البلمدان األوروبٌمة ظماهرة ا
، مما أدى إلمى ارتفماع التضمخم خمبلل فتمرة للؽاٌة. كان هنان ارتفاع مستمر فً المستوى العام لؤلسعار

عممن  ؾ النمممدي لتحدٌممد العوامممل المسممإولةي. واعتمممدت هممذه البلممدان سٌاسممة االسممتهداالركممود االلتصمماد
السٌاسمة . وكمان همدؾ السٌاسمة ذاتهما  كمما اعتممدت كورٌما مرحلة التباطإ االلتصمادي .التضخم خبلل 

فٌشممر  كممما هممو مسممتمد مممن معادلممةو للنمممو.  الكافٌممة مممع تمموفٌر السممٌولة، هممو الحممد مممن التضممخم النمدٌممة 
المسمتوى العمام   :P؛تمداول النممود سمرعة  :V؛ النممود عمرض : (MV=PY M)للتبمادالت النمدٌمة  )

،   ذ كمبل الجمانبٌن كمشمتمات حسمب المزمنعنمدما ٌمتم أخم، والحمٌمً( الناتج ، أو الدخل  Y :؛ لؤلسعار 
 . dM/dt+Dv/dt= dP/dt+dY/dt  سٌكون لدٌنا : 

 .النممود  لتمداور فً سرعة التؽٌ -معدل النمو +معدل التضخم= عرض النمد وبالتالً، فإن معدل نمو 
الحمد همدؾ همو ٌكون سم وإذا لم تتؽٌر سرعة تداول النمود ، فإن معدل زٌادة عمرض النممد المسمتهدؾ ،

التضمخم  . على سبٌل المثال، إذا كمان معمدل النمو االلتصاديتحمٌك باإلضافة إلى هدؾ ، التضخم من 
عرض  ٌنبؽً زٌادة بة، ففً الم 2لتصادي المستهدؾ هو ومعدل النمو اال ، فً المبة ٖهو المستهدؾ 

 .فً المبة  ٓٔبنسبة  النمد

عمرض إدارة الخماص بم الهدؾ فإّن صٌاؼة وتحدٌد، وبالنظر الى بداٌات التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا 
التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا. ومن خبلل الحد على نحو فاعل فً عملٌة ساهم فً النمد فً االلتصاد لد 

. كبٌمرة خلمك بٌبمة مبلبممة لتحمٌمك وفمورات محلٌمةتمم ، ( لسمٌولةكفموءة ل ممن خمبلل إدارة)من التضمخم 
 سمٌكون ممن الصمعب تشمجٌع الممدخرات المحلٌمة لتموفٌرالتضخم، معدل وعندما ٌكون هنان ارتفاع فً 

لتوفٌر السٌولة الكافٌمة  ، إدارة إمدادات السٌولة بشكل جٌد ت للتنمٌة الصناعٌة. كما تمالبلزمة األموال 
 لتصادي.للنمو اال

 عمرض النممدإرادة لوٌة للوصول الى  وهو البنن المركزي الكوري،،  (BOK)بنن كورٌا لدى وكان 
لممدٌها أولوٌاتهمما فممً تمموفٌر السممٌولة الكافٌممة للتنمٌممة كممان المسممتهدؾ. بٌممد أن السمملطات المالٌممة الكورٌممة 

بمٌن الهمدفٌن ، مممن ازن ، تمم التوصمل إلممى التمو االلتصمادٌة. ومنمذ أن ركمز البنمن علممى احتمواء التضمخم
 والسلطات المالٌة. الكوري ، المركزي بننالوثٌك بٌن ال لتنسٌكاخبلل المزٌد من 

الذي اعتمده االتحاد األوروبً ٌركمز علمى الحمد ممن التضمخم فمً  كان هدؾ التحكم بـ "عرض النمد"  
ا بلمد نمام ٌتمتمع بمعمدل . وبمما أن كورٌمبؤحجام ومعدالت كبٌرة جدا   نمو األموالت ، حٌثالتصاد متمدم 

همدؾ  و، كب  التضمخم هدؾ االنسجام بٌن  ستستهدؾ تحمٌك، فإن إدارة السٌولة  نمو التصادي مرتفع
أدوات السٌاسمممة كٌفٌمممة اسمممتخدام علمممى  مثممماال  ٌعمممد للنممممو االلتصمممادي. وهمممذا  كمممافً نممممديتممموفٌرعرض 

 االلتصادٌة المتطورة للؽاٌة التً ٌطبمها البٌرولراطٌون الكورٌون.
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تشييد البنية التحتية

 

22 
 

 جُر٤٘س جُطكط٤س ضش٤٤ى
 

مثممل الخممدمات فاعلممة ، ، ٌلممزم إنشمماء بنٌممة تحتٌممة االمممام مممن أجممل دفممع التنمٌممة الصممناعٌة إلممى
ت، وإمدادات الطالة. وبما أن هذه التطورات فً البنٌة التحتٌة تتطلب استثمارات اللوجستٌة، واالتصاال

بكمرة ممن التنمٌمة االلتصمادٌة تموفٌر المموارد واسعة النطاق، فإن من الصعب على البلد فً المراحمل الم
فٌه . كما أن المطاع الخاص سٌكون  ضعٌفا  ،  وؼٌر  بسبب ضعؾ الوضع المالًلذلن المالٌة البلزمة 

البنٌمة تسمتثمر فمً على تعببة رأس المال المبلزم. وحتمى إذا كانمت الشمركات الخاصمة جماهزة ألن  لادر
لمإسسممات ، فممإن مممن الضممروري ضمممان أربمماح مناسممبة ( عامممةلامنممافع مرافممك لتمممدٌم الهممً )والتحتٌممة 

التمً رسموم الفٌهما. وفمً همذه الحالمة، فمإن علمى االسمتثمار المطاع الخماص  نحفّزلكً المطاع الخاص ، 
لصناعات تشّكل عببا  على اٌمكن أن  حصول المطاع الخاص على هذه االرباح ، ضمان سٌتم فرضها ل

المسممماعدة اإلنمابٌمممة التمممً تمممرد عمممن طرٌمممك فمممإن األمممموال ذلن الخاصمممة فمممً مراحلهممما األولمممى. و لممم
نامٌممة فمممً تطممموٌر الهٌاكممل األساسممٌة للبلمممدان ال، سمممتكون ضممرورٌة لوالضممرابب ،  (ODA)الرسمممٌة

التنمٌة. وفً حالة كورٌا، كمان هنمان اسمتثمار نشمط فمً الهٌاكمل األساسمٌة.  المراحل المبكرة من عملٌة
ن رفمض البنممن رٌع، المذي ٌمربط سممول وبوسمان، علمى الممرؼم ممواسمتمر تطموٌر طرٌممك جٌمونج بمو السمم

لممدعم التنمٌممة الصممناعٌة   ا  و ضممرورٌ ا  مهممم البنممى التحتٌممة امممرا   و كممان تشممٌٌد.تموٌممل المشممروع  الممدولً
 لكورٌا. 

البنٌة تطوٌر فً مجال ) ،االتجاه األخٌر للمساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة  ، لم ٌكن  66ٓٔو منذ عام 
، ألن ممدمً المساعدة  ا من هدؾ صندوق المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌةجزءا ربٌسثل ٌم ( ،التحتٌة

ٓشحًٌس جُوطحع المطاع الخاص. والوالع أن  إلنمابٌة الرسمٌة ٌتولعون أن تتم لٌادة هذا النشاط من لبلا
  . ة، مما أدى إلى تباطإ التنمٌة االلتصادٌؾىج ٤ٔس ج٤ُٜحًَ جألْح٤ْس ًحٗص ٓطٞجػؼسجُهحص ك٢ ض٘

مزٌدا من االهتمام مرة أخرى. ؼٌر أن وتطوٌرها الهٌاكل األساسٌة  نال تشٌٌد ، ٕ٘ٓٓومنذ عام 
أٌضا  بسبب ولتنفٌذ هذا الهدؾ ، التمدم المحرز لم ٌكن مرضٌا بسبب الحجم الكبٌر لؤلموال البلزمة 

وارد بشرٌة وفٌرة وبٌبة التركٌز على تحمٌك األهداؾ اإلنمابٌة لؤللفٌة. وحتى عندما ٌكون لدى البلد م
، سٌكون من الصعب جدا اجتذاب الشركات الخاصة لبلستثمار إذا لم تكن  خالٌة من الفسادعمل 

. وتعمل بكفاءة الهٌاكل األساسٌة البلزمة لبلتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة واالتصاالت والطالة موجودة
 كإ ضط٣ٍٞ جُر٤٘س جُطكط٤س جُالَٓس ٣٘رـ٢وهذا ٌنطبك على كل من الشركات المحلٌة واألجنبٌة. ولذلن، 

. ولد بذلت ك٢ ضكو٤ن جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣سج١ًُ ٣طٔف ُِرِى  جُوظٟٞٞط٤٘س جُ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ جأل٣ُٞٝحش
لبناء هٌاكل أساسٌة أساسٌة خبلل المراحل األولٌة للتنمٌة االلتصادٌة. ومن األمثلة  كورٌا جهودا كبٌرة 

وللصناعات  المٌاه للزراعة ود لتوفٌرالسد ت هذهاألؼراض. واستخدمعلى ذلن بناء السدود المتعددة 
التً عن طرٌك التوربٌنات توفٌر الكهرباء ، وفً الفٌضانات  الحد منلحٌاة الٌومٌة. كما ساهمت فً ول

آنفا، فإن البنن الدولً وؼٌره من الخبراء الدولٌٌن والمحلٌٌن كانوا  ناتعمل بالطالة المابٌة. وكما ذكر
مجدٌا  ، أنه لم ٌكن مشروعا  ، نظرا العتمادهم "ؼٌونؽبو"الطرٌك السرٌع  ضون فكرة تطوٌرٌعار
الطرٌك السرٌع بمثابة محور لوجستً مهم لدعم ذلن ومع ذلن، فمد كان  ، فً ذلن الولت .  ممكناو

 التنمٌة الصناعٌة فً كورٌا.

إلى الحد ، أربع ممرات ره عرض ممدامن  التوسٌعهو اآلن لٌد  "ٌونؽبوو الطرٌك السرٌع "ؼ 
تطوٌر آخر، بدال من مجال تم استخدام األموال فً  ولو.  الذي ٌبلػ عرضه ثمانٌة ممراتاأللصى 
ٌمكن أن تباطؤ بشكل كبٌر. وبدون هذا كان ، فان سرعة التنمٌة الصناعٌة  السرٌع "ؼٌونؽبو" طرٌك
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كفاءة ٌن، هما بوسان وإنتشٌون، وكانت ٌٌن ربٌسلم ٌكن من الممكن ربط أكبر مٌناب ، الطرٌك السرٌع
السٌد بشكل كبٌر. واستنادا إلى بعض النصاب  التً لدمها  فً كورٌا ستنخفض الخدمات اللوجستٌة

من أجل تم تشجٌع الربٌس بارن على المضً لدما  ، آنذان  ، ربٌس وزراء ألمانٌا الؽربٌة" إرهارت"
، حجرا الزاوٌة مع معجزة نهر هان الطرٌك ، ا أصب  هذوسرعان ماتطوٌر طرٌك كٌونؽبو السرٌع. 

 فً كورٌا. للتنمٌة الصناعٌة التارٌخٌة  فً البداٌات

أول لرض تجاري دولً لم ٌسبك له مثٌل لكورٌا بمبلػ  "إرهارتااللمانً "لدم ربٌس الوزراء ولد 
 .ملٌون دوالر، مما جعل زٌارة الربٌس بارن جدٌرة باالهتمام فً ذلن الولت ٖٓ

 

 ب  الرئ٘ش ثبرك ثرئ٘ش الْررا  ارُبردلم
 الوصدر : خ٘جبراًغ

المستمرة  الطالة الكهربابٌة، ٌلزم توفٌر إمدادات كافٌة من مناسبة  ومن أجل تطوٌر لاعدة صناعٌة
. وهذه البنٌة وأساسٌا   ٌصب  تطوٌر البنٌة التحتٌة للطالة عنصرا هاماسوالجٌدة النوعٌة. وهكذا 

بل أٌضا لجذب االستثمار ، االستثمار المحلً  تشجٌعة لٌس فمط لضرورٌستكون األساسٌة 
جزٌرة معزولة من وجهة بمثابة التصاد كورٌا  عبللة مع الوالٌات الشمالٌة، كاناألجنبً. وبسبب ال

ها. وهكذا، بدأت نظر لوجستٌة. وهذا ٌجعل من الصعب شراء الكهرباء من البلدان المجاورة ل
 جٌدة من الكهرباء ومعالجة التلوث . لتوفٌر نوعٌة ، ٌد الطالة النووٌة تولل كورٌا تبحث عن وسابل

إذا  أن ذلن كان سٌساعدها على التصدي للتحدٌات اللوجستٌة التً كانت ستواجهها ،فضبل عن 
 استمرت فً االعتماد على تولٌد الطالة األحفورٌة.ما
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تعزيز البحث والتطوير

 

26 
 

 ضؼ٣ُُ جُركع ٝجُطط٣ٍٞ
 

ٌعتممد علمى لدراتمه التمنٌمة. إن مسمتوى عمال مما ،  نٌؾ بلدوضع تص إن لٌس من المبالؽة المول
بممل ٌسممم  أٌضمما بتطمموٌر ، ممن المممدرات التمنٌممة ال ٌسمماعد فممط علممى تعزٌممز المممدرة التنافسممٌة الصمناعٌة 

رانسمٌس درٌمن، وبالتالً ٌعزز المدرات العسكرٌة. فعلى سبٌل المثال، همزم األمٌمرال ف، أسلحة متمدمة 
البرٌطانٌمة سطول إسبانٌا الذي ال ٌمهر، وبالتالً تمكن ممن تمؤمٌن السمٌطرة أ،  وهو فً األصل لرصان

 المذي اصمبحت بموجبمه برٌطانٌما العظممى تلمن المببلد "التمً التؽمرب األساس بذلن وفر ار ، وى البحعل
أنه لن ٌكون لادرا على هزٌمة البحرٌة اإلسمبانٌة ٌعتمد األمٌرال درٌن  كان .عن اراضٌها" الشمس ابدا

ضمرب ل اطمبلق النمار طموٌر اسمالٌب. ولمذلن، كمان حرٌصما علمى تلمسمافات لرٌبمةٌمدور كان المتال اذا 
 تكانم بعٌدة الممدى بفكرة السفن المجهزة بمدافع األمٌرال درٌن  عندما اتى. ن مسافات بعٌدة أهداؾ م

الممدى. همذا  ةبعٌمد نٌمران ممن خمبلل إطمبلق، مهر األسبانٌة التً ال ت "أرمادا"تدمٌر بحرٌته لادرة على 
 اإلرادة الموٌة للزعٌم.  ات كان ؼٌر ممكن لوالالمدراكتساب النوع من 

 

ذا أنشمؤت همل . من لبمل، فمإن الحكوممة الكورٌمة تفهمم جٌمدا أهمٌمة المموارد البشمرٌة المماهرة ناوكما ذكر
الحمك،  مدارس ثانوٌة خاصة للتدرٌب المهنً خبلل المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌة. وفً ولمت

، كمان ل التصادها من الصناعات الخفٌفة إلى الصناعات الثمٌلة والكٌمٌابٌمةتحوٌعندما لررت الحكومة 
لهذا الؽرض  مهرة. وأنشؤت الحكومة فنٌٌن علٌها أن توفر مهندسٌن ملمٌن بالتكنولوجٌا الحدٌثة و كذلن

ل علمى المسمتوى الموزاري. ، همً وزارة العلموم والتكنولوجٌما، ٌرأسمها مسمإو حكومٌة مستملة مإسسة
الولمت.  فمً ذات (KIST) كما تم إنشاء مركز األبحاث المذي تمدٌره الدولمة بمعهمد العلموم والتكنولوجٌما

 فمً العدٌمد ممن التخصصمات المختلفمة لتطموٌر تمنٌمات "مراكز تفكٌر"ومنذ ذلن الحٌن أنشؤت الحكومة 
 جدٌدة فً نطاق واسع من الصناعات.
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فً  (GDP)جمالًاال فً المابة من الناتج المحلً    ٌشكل  والتطوٌر البحث على كان االنفاق 
إسرابٌل كورٌا هً ثالث بلد فً العالم، بعد و . ٖٕٔٓفً المابة فً عام     السبعٌنٌات، وارتفع إلى 

، سنت ٕٓٔٓفً عام  .جمالًالً انفمات البحث والتطوٌر إلى الناتج المحلفٌما ٌتعلك بنسبة وفنلندا، 
وبعد عشر بذلن .  الشركات المتخصصة لانونا خاصا لدعم انتاج لطع الؽٌار والمواد فًالحكومة 

ملٌار دوالر من الفابض التجاري  9ٓاآلن أكثر من تحمك كورٌا  باتتسنوات من بذل هذه الجهود، 
التؤكٌد على أهمٌة البحث  ٌعكس أهمٌة هذا المثال األخرى .  والمواد،  لطع الؽٌار فً مجاالت

لبحث والتطوٌر الدعم المالً لالحكومة الكورٌة  توفر، ولم فً التمدم االلتصادي ألي بلد .  طوٌروالت
ذات صلة بالبحث من المٌزانٌة الوطنٌة فحسب، بل لدمت أٌضا حوافز ضرٌبٌة وتموٌلٌة إلى أنشطة 

اع الخاص ال جدا، ألن المط ا  مهمسٌبمى إال أن الدعم المالً الحكومً  والتطوٌر فً المطاع الخاص.
 . وامكاناته فً هذا المجال  ٌعمل بكامل طالته

ر فً السوق اشواالنت ، فإن عرض التمنٌات على نطاق واسع ،(R&D)إلى جانب البحث والتطوٌر
أمر بالػ هو ضرورٌان أٌضا لتسوٌك التكنولوجٌات الجدٌدة. والتموٌل ألؼراض التسوٌك سٌكونان 
، مع انها   اهمٌة بالؽة البحث و التطوٌر  أنشطة ما بعد اكتسبتفً اآلونة األخٌرة و  . 2ٕاألهمٌة

 نشر.الو ،  )العرض( تمثٌل ـعملٌات بحث وتطوٌر ، ومنها عملٌات الـ كؾ ؼالبا ما توص
وضع الهدؾ ٌتم  ستحصل على التموٌل بسهولة أكبر. لذلنالتكنولوجٌات ذات اإلمكانٌات الجٌدة  إنّ 

ٌات. االولوالبحث والتطوٌر ذات الجودة العالٌة على رأس لابمة  نشطةالخاص بخلك بٌبة داعمة ال
وبناء على ذلن، فإن إنشاء مإسسات للتعلٌم العالً من أجل تعزٌز الموارد البشرٌة المتطورة للؽاٌة فً 

 . أن تتصدى لها الحكومات أخرى ٌنبؽً ، هً مهمة ضرورٌةمجال البحث والتطوٌر 

التكنولوجٌات المتطورة للؽاٌة. المعرفة بذوي  الخبراءتوظٌؾ االعتباروبهذا الصدد ٌنبؽً االخذ بنظر 
ٌصب  من المفٌد للحصول على بعض التدرٌب من لبل خبراء أجانب على بعض التمنٌات. وٌعد وس

ٌٌر المجمعات الصناعٌة إنشاء الجامعات والمراكز الثمافٌة داخل المجمعات الصناعٌة وسٌلة جٌدة لتؽ
لتعلم واالستمتاع باألنشطة الثمافٌة. ومن خبلل ذلن، ستساعد تلن إلى مناطك لمن مناطك لئلنتاج 

وخلك ثمافات من التعاون الوثٌك ، المإسسات على اجتذاب المواهب الشابة إلى المجمعات الصناعٌة 
الحٌاة  وادي وعٌةخلك ن"دعم وٌُعد بٌن األوساط األكادٌمٌة والصناعة فً أنشطة البحث والتطوٌر. 

 9ٕ.خطوة جٌدة فً هذا الصدد ،من لبل الحكومة (  QWL) "ٌةالعمل

تعزٌز البحث والتطوٌر، واستخبلص التكنولوجٌات الجٌدة من خبلل دعم سٌاسات بهدؾ ال إّن تصمٌم
لهذه التكنولوجٌات الجدٌدة لٌتم البلزم دعم اللكن الحصول على  و . هو امر مهم ، البحث والتطوٌر

وادي "كثر أهمٌة. وكثٌرا ما ٌشار إلى عملٌة التسوٌك على أنها ألأ هوعلى نطاق واسع تسوٌمها 
أن ٌتؽلبوا على العدٌد من الصعوبات التً تعترض تسوٌك التكنولوجٌات  على الناسألن  " ،الموت

التموٌل من أجل والتنمٌة ، فإّن  الجدٌدة. وبما أن الدعم المالً هو أهم العناصر األربعة فً االلتصاد
 ماسة نحن بحاجة. لذا فهو التحدي الربٌس عند تمٌٌم نجاح سٌاسات البحث والتطوٌركون سٌالتسوٌك 

وعملٌة التسوٌك أٌضا. ومن الضروري ،النظر فً كل من تطوٌر التكنولوجٌات الجدٌدة امعان إلى 
ادي و" لعدٌد من التكنولوجٌات الجدٌدة لعبورومرالبة دلٌمة ل، اتخاذ تدابٌر دلٌمة فً مجال السٌاسات 

 ." ذانالموت
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إستخدام التكنولوجيا المالئمة
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 جْطهىجّ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔالتٔس  
 

أبعد ما تكون عن التكنولوجٌات األكثمر تطمورا فمً هً على الرؼم من أن بعض التكنولوجٌات 
العالم، فإن تلن التكنولوجٌات ال تزال تكنولوجٌات مفٌدة للبلدان النامٌة لبلنتمال من مرحلمة إلمى مرحلمة 

، التمً " التكنولوجٌات المناسمبة"تسمى  لصناعً. وهذه التكنولوجٌاتً تطورها االلتصادي واأخرى ف
خدمة مراحل معٌنة من التنمٌة الصناعٌة وااللتصمادٌة واالجتماعٌمة. وفمً حالمة التنمٌمة ل عادة تستخدم 

رفممع تممم   ، تممم اعتممماد تكنولوجٌممات منخفضممة المسممتوى بالنسممبة للبلممدان المتمدمممة ، الصممناعٌة الكورٌممة
، وجمود تكنولوجٌمات منخفضمة المسمتوى جمدا  من خبلل البحث والتطموٌر. وممن المهمم منً مستواها الت

التمً تعتبمر لدٌممة  ، و فضبل عن تكنولوجٌات متطورة للؽاٌة. وبعض هذه التكنولوجٌات المابمة بالفعمل
فمً ٌمكن أن تكون مفٌمدة جمدا فمً تطموٌر لواعمد صمناعٌة تنافسمٌة عنمد اعتمادهما ، فً البلدان المتمدمة 

 وأراضً رخٌصة.، تضاؾ إلٌها أجور منخفضة التكلفة البلدان النامٌة ، حٌث 

ة من البلدان المتمدمة ورفع مستواها من خمبلل البحمث والتطموٌر بلبمإن جلب التكنولوجٌات الم
و هً المجاالت التً ستكون مفٌدة جدا كطرق لتطوٌر المواعمد الصمناعٌة فمً البلمدان النامٌمة األخمرى. 

و التً ٌمكن ٌمكن نشمرها علمى ، لما ٌمكن االستفادة به من التجربة الكورٌة  تبر نمطة ارتكازهو ما ٌع
عملٌممات ، ٌمكممن للصممناعات النامٌممة أن تركممز علممى  الفممور. ومممن خممبلل تطبٌممك التكنولوجٌممات المناسممبة

ٌمكمن لهمذه البلمدان  . و المبكمرة ة فمً مراحمل تنمٌتهما الصمناعٌةكون مناسمباة ، التمً سمتع البسٌطٌالتجم
 تطبٌك تكنولوجٌات أكثر تطورا فً ولت الحك. 

، من المهم بذل جهود مشتركة من جانب كل ممن الجهمات  ومن أجل نمل التكنولوجٌا إلى العمل
لوجٌات الحدٌثة هو أكثر صمعوبة ممن التعلمٌم بحمد ذاتمه. تعلم التكنوذلن أّن المانحة والجهات المستفٌدة. 

تنمٌممة ل مناسممبا  مناخمما خلمممت جمماح عملٌممات نمممل التكنولوجٌمما، حٌممث أن الحكومممة لممد كورٌمما بن ولممد نفممذت
. وال ٌمكننممً ، لكممً تممتمكن مممن الحصممول علممى التكنولوجٌمما المتطممورةالممموارد البشممرٌة العالٌممة المممدرة 

ممن التؤكٌد على أهمٌة تعزٌز الموارد البشرٌة التمنٌة بما فٌه الكفاٌة. وٌمكن أن تتعاون كورٌما وؼٌرهما 
المسماعدة اإلنمابٌمة الرسممٌة. وسمٌكون ممن  استخدام التكنولوجٌات المبلبمة من خبللالبلدان النامٌة فً 

حٌمث تتعماون الحكوممة الكورٌمة بهمذا الصمدد ، المفٌد النظر فً الشراكة بمٌن المطماعٌن العمام والخماص 
 ، لتحمٌك ذلن .المطاع الخاص ، مع البلدان النامٌة  اتوحكوم
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تكتل الشركات الكورية الكبيرة
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  جٌُر٤ٍزج٣ٌٌُٞس جُشًٍحش َ ضٌط
 

ى التنمٌة االلتصادٌة ال ٌمكن التؽاضً عن مجموعات الشركات الكبٌرة فً تسلٌط الضوء عل
واصلت كورٌا تحمٌك ألصى لدر من الكفاءة من خبلل التركٌز على تطوٌر لدرات فً كورٌا. لمد 

عندما ٌتعلك األمر بالتوزٌع ا ، لهإنتاج الشركات الكبٌرة. وأظهرت هذه السٌاسة أٌضا الجانب السلبً 
 ؼٌر المتكافا للثروة. 

ٌركز كان بللتصاد الكوري الذي التكتبلت الكورٌة كانت نتٌجة ل، فإن  ومن الناحٌة االلتصادٌة
. فعندما )أو استراتٌجٌة التصنٌع من أجل التصدٌر( تصدٌرالداعمة للعلى السٌاسات الصناعٌة دابما  

 ا  هام ا  مٌاس االلتصادي عنصرال، سٌصب   الصادرات لٌادة تموم علىاسة تسعى البلدان إلى اتباع سٌ
مً إنشاء للحفاظ على المدرة التنافسٌة الدولٌة. وبالتالً فمن المنط ، فً لطاع الصناعات التحوٌلٌة
 الكٌمٌابٌة.  الثمٌلة و تثمارات واسعة النطاق فً لطاعات الصناعاتاس شركات تصنٌع ضخمة لتحمٌك

تها، وبالتالً ودمج الصناعات ذات الصلة تحت مظل، تنوٌع " تشاٌبول" تكتبلت الكورٌةواصلت ال
 الصناعات الكورٌة. أنشؤت هذه الشركات الكبٌرة شبكة للعمل مع هً الموة الدافعة فً تطوٌرأصبحت 

من المنتجات ، ٌتم  "لطع"أجزاء و المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة الحجم من خبلل الحصول على 
 تجمٌعها وتوزٌعها فً السوق.بهدؾ الشركات الصؽٌرة والمتوسطة  جها فًانتا

عادلة بٌن الشركات ، وممارسات تجارٌة ؼٌر متكافا للثروة وكان هنان بالطبع ، توزٌع ؼٌر  
دورا هاما فً  "ٌبولاش"ت. وفٌما ٌتعلك بالكفاءة االلتصادٌة، لعبت " ٌبولاشت" الصؽٌرة والمتوسطة و

نتمادات عندما ٌتعلك األمر بالمٌم الااٌضا  العدٌد من الكوري، ولكنها واجهت  تنمٌة االلتصاد
بشكل  "ٌبولاشذات الصلة بالممارسات ؼٌر األخبللٌة لـ " التعامل مع المضاٌااالجتماعٌة. وٌنبؽً 

فٌنبؽً أن ٌنصب ،  منفصل عن الوجود الفعلً  لها. وإذا كانت بعض ممارساتها التجارٌة ؼٌر أخبللٌة
ٌجعل سلوكها اخبللٌا  أكثر جعلها تتصرؾ بشكل كٌفٌة سن تدابٌر السٌاسة العامة التً تعلى  الهتماما

 . من السابك

تتوافك اوضاعها مع الحالة مزاٌاها فً االلتصادات النامٌة التً  "شاٌبولتـ "ومن الواض  أن ل
عندما ٌتم تشكٌل تكتل  وزمن العولمة.  " هو نهج فعال خصوصا فًكتلة حرجة". إن تشكٌل الكورٌة

من المهم تمدٌم الدعم عن طرٌك اإلعفاء الضرٌبً فإن كبٌر فً مرحلة مبكرة من التنمٌة االلتصادٌة، 
للتؤكد من أنها تعمل فً إطار سٌاسات  تالتكتبلهذه والدعم المالً. ومن المهم أٌضا رصد أنشطة 

الصرؾ االجنبً المناسبة  للشركات  من خبلل أنظمةعمل مبلبمة التنمٌة الصناعٌة. إن خلك بٌبة 
هروب السماح بوعدم  ، ضمن التصادها المحلًألموالها عادة استثمارها ، وبما ٌضمن االكبرى 

 حاسمة بالنسبة لصانعً السٌاسات. هو مسؤلةالى الخارج ، رإوس االموال 

لد حظٌت هً ف ادٌة. ومع ذلن،الرٌ ة أصبحت ناجحة أساسا بسبب روحهاصحٌ  أن التكتبلت الكورٌ 
على شدٌدة العبء النمو، التً كانت مرحلة  وتموٌل منخفض التكلفة خبلل ، ضرٌبٌة بحوافزأٌضا  

درجة ب هذه التكتبلتهنان مسإولٌات اجتماعٌة أساسٌة ٌنبؽً أن تتحملها  ورٌٌن. كما أنّ المواطنٌن الك
منخفضة من  برٌر وجود درجات. وال ٌمكن ت6ٕ ً والمساهمات المجتمعٌةألخبللاااللتزام عالٌة من 

بول. وبالتالً، ٌجب على الحكومة ٌشاتالرخاء الحالً لمع  ًاألخبللااللتزام المساهمة االجتماعٌة و
ٌبول اشطرٌمة ت. وال ٌنبؽً أن تكون بهذا الصدد  توفٌر المبادئ التوجٌهٌة المناسبة واتخاذ أدوار لٌادٌة
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  جٌُر٤ٍزج٣ٌٌُٞس جُشًٍحش َ ضٌط
 

ى التنمٌة االلتصادٌة ال ٌمكن التؽاضً عن مجموعات الشركات الكبٌرة فً تسلٌط الضوء عل
واصلت كورٌا تحمٌك ألصى لدر من الكفاءة من خبلل التركٌز على تطوٌر لدرات فً كورٌا. لمد 

عندما ٌتعلك األمر بالتوزٌع ا ، لهإنتاج الشركات الكبٌرة. وأظهرت هذه السٌاسة أٌضا الجانب السلبً 
 ؼٌر المتكافا للثروة. 

ٌركز كان بللتصاد الكوري الذي التكتبلت الكورٌة كانت نتٌجة ل، فإن  ومن الناحٌة االلتصادٌة
. فعندما )أو استراتٌجٌة التصنٌع من أجل التصدٌر( تصدٌرالداعمة للعلى السٌاسات الصناعٌة دابما  

 ا  هام ا  مٌاس االلتصادي عنصرال، سٌصب   الصادرات لٌادة تموم علىاسة تسعى البلدان إلى اتباع سٌ
مً إنشاء للحفاظ على المدرة التنافسٌة الدولٌة. وبالتالً فمن المنط ، فً لطاع الصناعات التحوٌلٌة
 الكٌمٌابٌة.  الثمٌلة و تثمارات واسعة النطاق فً لطاعات الصناعاتاس شركات تصنٌع ضخمة لتحمٌك

تها، وبالتالً ودمج الصناعات ذات الصلة تحت مظل، تنوٌع " تشاٌبول" تكتبلت الكورٌةواصلت ال
 الصناعات الكورٌة. أنشؤت هذه الشركات الكبٌرة شبكة للعمل مع هً الموة الدافعة فً تطوٌرأصبحت 

من المنتجات ، ٌتم  "لطع"أجزاء و المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة الحجم من خبلل الحصول على 
 تجمٌعها وتوزٌعها فً السوق.بهدؾ الشركات الصؽٌرة والمتوسطة  جها فًانتا

عادلة بٌن الشركات ، وممارسات تجارٌة ؼٌر متكافا للثروة وكان هنان بالطبع ، توزٌع ؼٌر  
دورا هاما فً  "ٌبولاش"ت. وفٌما ٌتعلك بالكفاءة االلتصادٌة، لعبت " ٌبولاشت" الصؽٌرة والمتوسطة و

نتمادات عندما ٌتعلك األمر بالمٌم الااٌضا  العدٌد من الكوري، ولكنها واجهت  تنمٌة االلتصاد
بشكل  "ٌبولاشذات الصلة بالممارسات ؼٌر األخبللٌة لـ " التعامل مع المضاٌااالجتماعٌة. وٌنبؽً 

فٌنبؽً أن ٌنصب ،  منفصل عن الوجود الفعلً  لها. وإذا كانت بعض ممارساتها التجارٌة ؼٌر أخبللٌة
ٌجعل سلوكها اخبللٌا  أكثر جعلها تتصرؾ بشكل كٌفٌة سن تدابٌر السٌاسة العامة التً تعلى  الهتماما

 . من السابك

تتوافك اوضاعها مع الحالة مزاٌاها فً االلتصادات النامٌة التً  "شاٌبولتـ "ومن الواض  أن ل
عندما ٌتم تشكٌل تكتل  وزمن العولمة.  " هو نهج فعال خصوصا فًكتلة حرجة". إن تشكٌل الكورٌة

من المهم تمدٌم الدعم عن طرٌك اإلعفاء الضرٌبً فإن كبٌر فً مرحلة مبكرة من التنمٌة االلتصادٌة، 
للتؤكد من أنها تعمل فً إطار سٌاسات  تالتكتبلهذه والدعم المالً. ومن المهم أٌضا رصد أنشطة 

الصرؾ االجنبً المناسبة  للشركات  من خبلل أنظمةعمل مبلبمة التنمٌة الصناعٌة. إن خلك بٌبة 
هروب السماح بوعدم  ، ضمن التصادها المحلًألموالها عادة استثمارها ، وبما ٌضمن االكبرى 

 حاسمة بالنسبة لصانعً السٌاسات. هو مسؤلةالى الخارج ، رإوس االموال 

لد حظٌت هً ف ادٌة. ومع ذلن،الرٌ ة أصبحت ناجحة أساسا بسبب روحهاصحٌ  أن التكتبلت الكورٌ 
على شدٌدة العبء النمو، التً كانت مرحلة  وتموٌل منخفض التكلفة خبلل ، ضرٌبٌة بحوافزأٌضا  

درجة ب هذه التكتبلتهنان مسإولٌات اجتماعٌة أساسٌة ٌنبؽً أن تتحملها  ورٌٌن. كما أنّ المواطنٌن الك
منخفضة من  برٌر وجود درجات. وال ٌمكن ت6ٕ ً والمساهمات المجتمعٌةألخبللاااللتزام عالٌة من 

بول. وبالتالً، ٌجب على الحكومة ٌشاتالرخاء الحالً لمع  ًاألخبللااللتزام المساهمة االجتماعٌة و
ٌبول اشطرٌمة ت. وال ٌنبؽً أن تكون بهذا الصدد  توفٌر المبادئ التوجٌهٌة المناسبة واتخاذ أدوار لٌادٌة



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

75

 

9ٖ 
 

آلٌة لتحمٌك ألصى لدر  اعلى أنه ن ٌنظر إلى هذه الطرٌمةٌة أو الطرد. وٌنبؽً أهدفا للحمافً العمل 
 بلضطبلع بمسإولٌات اجتماعٌة أكبر. ، وكذلن ل من الكفاءة فً االلتصاد

وٌمكن أن ٌكون التكتل الكبٌر أداة فعالة لتحمٌك نمو ؼٌر متوازن خبلل المراحل األولى للتنمٌة 
، ٌنبؽً أن تكون االستثمارات أكثر ن المراحل تلااللتصادٌة. ونظرا لمحدودٌة الموارد المتاحة فً 

ٌمكن للتكتبلت أن تعمل على وفمه تركٌزا على المجاالت ذات اإلمكانات العالٌة نسبٌا للنمو. وهو نهج 
 .اللتصادات النامٌةلتحمٌك ألصى لدر من الكفاءة فً تعزٌز عملٌة تصنٌع ا

وأوضاعها انشطتها ٌتم كشؾ المفترض أن ، فمن  بما فٌه الكفاٌة عندما تنمو الشركات بشكل كبٌر
فً  وأن تكون هنان آلٌات لعرض وبٌع حصصها لعامة الناس لكً ٌساهم هإالء المالٌة على المؤل ،

توزٌع الثروة التً تراكمت بطرٌمة نمو الشركات. وٌمكن أن تكون هذه طرٌمة أولٌة إلعادة 
 ؼٌرمتكافبة. 

 
الشركات الخاصة  ، وشجعتن تشجٌع االكتتاب العام ، سنت الحكومة الكورٌة لانو62ٖٔفً عام 

وسٌلة جٌدة لتؤمٌن لدر كبٌر من الموارد ٌمثل الجمهور. وكان هذا الجهد على عرض اسهمها على 
. كما إن هذه الجهود عام كبٌر التصادي تجمع خبلل الامة من ، المالٌة البلزمة للتنمٌة االلتصادٌة 

 بالتاكٌدو . جمٌع فبات المجتمع  ٌع ثمار التنمٌة االلتصادٌة علىأٌضا على إعادة توز تعملكانت لد 
ٌنبؽً  لمسإولٌات االجتماعٌة للشركات. وبمثابة نهاٌة لالعام ال ٌعتبر   فإّن المشاركة فً هذا الجهد

بذل جهود متواصلة لمعالجة الممارسات التجارٌة ؼٌر العادلة بٌن الشركات الصؽٌرة والمتوسطة 
على االضطبلع بمسإولٌات اجتماعٌة أكبر إلعادة الكبٌرة وتشجٌع الشركات  ،بٌرة والتجمعات الك

 .توزٌع الثروة على المجتمع األوسع نطالا
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 جالٗطوح٤ُسجٍُٔقِس نالٍ  ُُ٘جػحشئوجٌز ج  
 

نزاعمات لمم تكمن هنمان تبمٌن أّن ،  عندما وصل نصٌب الفرد من الدخل المومً إلى نمطة معٌنمة
كثٌر من االصوات التمً خبلل المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌة. وكان هنان  بوضوح لد ظهرت

وتملمٌص الفجموة بمٌن ممن ٌملكمون ، تحسٌن ظمروؾ العممل تدعوا الى المطالبة بمزٌد من الدٌممراطٌة و
دى لممز الممموة االلتصممادٌة ، وتركممومممن ال ٌملكممون. كممما أن االنتمممادات المتعلمممة بممالنمو ؼٌممر المتمموازن 

أهمٌممة دور متزاٌممد حممول و . وكممان هنممان أٌضمما شممعور متنممام علممى نطمماق واسممع  ٌبول كانممت سممابدةاشممت
 لتنظٌم والرصد. فً االحكومة 

أواخممر  ذالتممً بممدأت بالفعممل منممخممبلل المرحلممة االنتمالٌممة فممً الثمانٌنٌممات )ولممد شممهدت كورٌمما 
اإلدارة سمعً ممع  ، تتعارضالسط  مطالب مختلفة على  (  ظهورالسبعٌنٌات، وتعممت فً الثمانٌنٌات

العام ٌمكن . وبما أن هذه الشكاوى وعدم الرضا الشاملة والمستمرة التنمٌة االلتصادٌة الحكومٌة لتحمٌك
اتخذت الحكومة الكورٌة تمدابٌر سٌاسمٌة فمد ،  لتنمٌة االلتصادٌةأن تصب  حجر عثرة هابل فً طرٌك ا

  .لمواجهة هذا الوضع  مختلفة

 

 7891ص٘ئْ   دار ثلدٗخ
 7891-1-71الوصدر : رشْصًْلْثْ 

 
لمعالجممة هممذه  التممً اسممتخدمتها الحكومممة وكممان اعتممماد التممؤمٌن الصممحً المموطنً إحممدى الطممرق

فً الشركات التً لمدٌها أكثمر ممن خمسممابة ،  622ٔفً عام . ولد نفذت ألول مرة  الشكاوى المتزاٌدة
كمان  696ٔ، وأخٌمرا بحلمول عمام 699ٔعمام  توسعت تؽطٌتها للممزارعٌن والصمٌادٌن فمً، وموظؾ 

بمذلت أٌضما جهمود لتموفٌر المسماكن كمما . الصمحً  جمٌع المواطنٌن لادرٌن على االستفادة ممن التمؤمٌن
(  ٕم  9ٓالشممك العاممة )أصمؽر ممن  وكانمت  . لؤلسمر ذات المدخل الممنخفض الشعبٌة الصؽٌرة الحجم 

بمذلت الحكوممة جهمودا لخلمك كمما علمى همذه الجهمود.  ، همً أمثلمة التً تمدمها شمركة اإلسمكان الكورٌمة
، وخلمك فمرص عممل من خبلل تنظٌؾ الشوارع واألنهار ، فرص عمل للفمراء فً المناطك الحضرٌة 



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

77

 

9٘ 
 

. وأنشممبت المممدارس اإلعدادٌممة الثانوٌممة والمممدارس الثانوٌممة داخممل للعمممال الٌممدوٌٌن فممً مهممن بسممٌطة
 ل المصانع فً سن المراهمة.المجمعات الصناعٌة لتوفٌر فرص التعلٌم لعما

ٌملل أٌضا من  والمٌود ، كان ورفع بعض اللواب  ، كما أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة
التجممارة العادلممة فممً عممام  لممانون االحتكممار ولممانونوبموجممب للحكومممة.  عممبء التنظممٌم والتممدخل المفممرط

فممً دورهمما الفاعممل تؤخممذ  لعمالٌممةابممدأت الحركممة و التركٌممز المفممرط للممموة االلتصممادٌة.  تممم منممع 69ٓٔ
فً عمام و  .خبلل المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌةبالرؼم من الحذر الذي اتسمت به الثمانٌنٌات، 

لربٌس. لمد نتخاب ا، اعتمدت كورٌا نظام انتخابات رباسٌة مباشر ٌسم  لمواطنٌها بالتصوٌت ال692ٔ
" المى الوجمود ، والمى أن تتبموأ الدكتاتورٌمة التنموٌمة" راطٌة علمى المنمط الؽربمً إلمى ظهمورأدت الدٌمم

 فً كورٌا.المهمة ها تمكان

المتزاٌمدة. النزاعمات فمً إدارة همذه  (إلى حد مما)، لم تكن الحكومة ناجحة و فً حاالت معٌنة  
 علمى السمط . ووممة علمى التؤكمد ممن أن تلمن النزاعمات لمن تظهرركزت سٌاسات الحك ٌاتً السبعٌنفف
من أن تصمب  حجمر النزاعات اتخذت تدابٌر فعالة لمنع هذه كانت لد ن الحكومة األمر فإٌمة حمفً ن لك

 ٓٔواالنتفاضمة الدٌممراطٌمة فمً ، عثرة أمام التنمٌة االلتصمادٌة. وكمان اؼتٌمال المربٌس الراحمل بمارن 
صمعوبة التً تبمٌن ممدى من تلن األحداث ، والتً أدت إلى انتخابات رباسٌة مباشرة، هً 692ٌٔونٌو 

 .االنتمالٌة إدارة الصراعات خبلل المرحلة
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 جُؿٌُز ٝجُؼظح: قِٔس ٌٓحككس جُلٓحو   
 

دمة الخنظام الفساد فً شٌوع هً ، واحدة من أكبر المشاكل التً تواجهها البلدان النامٌة إّن 
الحرب ضد  ( تعلنولًمثل البنن الد)منظمات المعونة الدولٌة  المدنٌة. وهذا هو السبب الذي ٌجعل

الخدمة المدنٌة أٌضا، على الرؼم من نظام فً مشكلة الفساد الفساد كؤولوٌة سٌاسٌة. ولد واجهت كورٌا 
 بعض الشًء. عن ؼٌرها كانت مختلفة تلن أن درجة الفساد 

وأسفرت عن لانون االنضباط ، تمودها الحكومة مضادة للفساد ات، كانت هنان حركة ٌفً السبعٌن
تهدؾ إلى المضاء على فساد  من هذا المانون ، كانت ٕٗالمادة و .  622ٔلعام لٌن العمومٌٌن للمسإو

وأحالتهم إلى المحكمة  ، موظفً الخدمة المدنٌة. وأعلنت الحكومة لابمة الموظفٌن المدنٌٌن الفاسدٌن
 لحد من الفساد.ل، واجراء  فعاال جدا الجنابٌة. وكان ذلن بمثابة صدمة كبٌرة للبٌرولراطٌة الكورٌة 

،  تراكم الثروةفً البلدان النامٌة. أحدهما هو بهدؾ  لفساد لموظفً الخدمة المدنٌةوهنان نوعان ل
بؤن ٌصب  ؼنٌا  و فً حٌن أن النوع األول ٌجعل الشخص ملزما  عٌش. ة الوسٌلباعتباره واآلخر هو 

لعٌش بسبب راتب منخفض بكسب ا ، فإن النوع الثانً ٌجعل الشخص ملزما   بوسابل ؼٌر مشروعة
 بشكل ؼٌر معمول. 

صل الموظفون المدنٌون عادة ما ٌح، و للحد من مشمة المعٌشة ، ً حالة النوع الثانً من الفساد ف
النوع من الفساد اختفى هذا  و المال )كرشوة( من كثٌر من الناس فً كورٌا .مبلػ من ن على الفاسدو

لنسبة للنوع ع رواتب موظفً الخدمة المدنٌة. أما بااٌة وارتفمع تمدم التنمٌة االلتصاد من تلماء ذاته
بتراكم ثروة إضافٌة، فإنه ال ٌزال لابما حتى فً بعض البلدان المتمدمة،  األول من الفساد، الذي ٌسم 

ا  ربٌسٌا  هدفمن الفساد هو من ٌجب أن ٌكون بؽض النظر عن مرحلة التنمٌة االلتصادٌة. هذا النوع 
 ساد. لحرب ضد  الفل

: رفع مستوى مرتبات موظفً الخدمة  بطرٌمتٌن دابٌر لمكافحة الفساداتخذت الحكومة الكورٌة ت
أولبن الذٌن ارتكبوا الفساد ألؼراض تراكم .  أما  مصاعب الحٌاةالمرتبط ب، والحد من الفساد  المدنٌة
 حاولة لمكافحة الفسادمعالبتهم. وفً م توتم، لجمهور ، فمد تم عرضهم واشهار فسادهم على االثروة 

أنها ستنشر لابمة بؤسماء المتورطٌن فً )على سبٌل المثال ال الحصر( ، ، أعلنت الحكومة الكورٌة 
وبمجرد أن ٌتم المبض على .  هذا السجل إلى األبداسماء الفاسدٌن فً وتحافظ على ، لضاٌا الفساد 

  ةستخدممن الطرق المطرٌمة مروعة  . وهذهعلنا  ، سٌتم وصمه بالعارساد ارتكاب الفلام بمسإول 
 للمضاء على الفساد.

 استخدمت جهود الحكومة الكورٌة لمكافحة الفساد كبل من الجزرة والعصا. إذا تم استخدام العصا فمط 
تفالم  الىذلن ن ٌإدي أ وٌمكن ، موظفً الخدمة المدنٌة، فإنه ٌمكن أن ٌجعل المماومة تتزاٌد بٌن 

هامة  صعوبة . وهذه مسؤلةوٌجعل حٌاة المواطنٌن أكثر، على خدمة العمبلء  ٌإثر سلبا، مما  الوضع
ضبط لكً ٌنج  موظفو الخدمة المدنٌة فً لبلدان النامٌة األخرى دراستها بعمك . فٌتعٌن على زعماء ا
ٌجب أن ٌكون الجمٌع متساوٌن الفساد. كما جذور ٌنبؽً بذل جهود مستمرة إلٌجاد  سلوكهم الوظٌفً ،

مكافحة جهود  و لم ٌتم معالبة االخرٌن، فان حملة ، المجرمٌن معالبة بعض  تإذا تمأّما المانون.  أمام
 ؼٌر فعالة.ستكون الفساد 
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ساعد ، مما  الفساد بٌن موظفً الخدمة المدنٌةبإر جهود منتظمة للبحث عن  تم بذلفً حالة كورٌا،  
، فإن  مدنٌة. ولكً تكون هذه الجهود فعالةالخدمة النظام التوتر داخل من على الحفاظ على مستوى 

جدا. وٌنبؽً أال ٌكون هنان تساهل فً  ا  مهمسٌكون استمبلل المدعٌن العامٌن والهٌبة المضابٌة 
ٌحكم لالة رإساء كورٌا السابمٌن، ومبلحمتهم لضابٌا، وتم االتحمٌمات المتعلمة بحاالت الفساد. فعندما ت

مستوى عاٍل هً دولة ذات كورٌا ، ربما كان األجانب لد ظنوا أن  جنابٌة فً لضاٌا فساد علٌهم بتهم
ستكون أعطت انطباعا لوٌا للمجتمع الدولً بؤن كورٌا لد . لكننً أعتمد أن هذه الحوادث من الفساد

 وهً بلد ٌحترم المانون. ، جادة عندما ٌتعلك األمر بجهودها فً مكافحة الفساد 

لوجود العدٌد من حاالت  الفساد فً كورٌا  بهذا الشؤن ، نظرا   نٌزال هنان مجال لمزٌد من التحسال 
حٌث ان   بالبلدان النامٌة األخرى ، هنالن اختبلؾ واض  عند ممارنة كورٌا . ممارنة بالبلدان المتمدمة

ٌشكل تهدٌدا للتنمٌة االلتصادٌة. فعلى سبٌل المثال، لم تشهد كان لدرجة أنه  ا  لم ٌكن خطٌر فٌها الفساد
الحال فً بعض البلدان  نة الممدمة لبناء الجسور، كما هورٌا أبدا حاالت اختفت فٌها أموال المعوكو

، تم بناإها  مع ذلن فمد جادل المسإولون فٌها بؤنها لد ، و ٌها لطالجسور فهذه النامٌة التً لم ٌتم بناء 
 الفٌضانات. تدمرت بفعل هاو لكن

ها خفضت حاالت الفساد أنالتً اتخذتها كورٌا لمكافحة الفساد  لتدابٌرمن النماط الهامة االخرى فً ا
ساعد على بٌة، مما اإلٌرادات الضرٌ ، ارتفعت ونتٌجة لذلن والتواطإ فً فرض وتحصٌل الضرابب .

 ، مثل الطرق والموانا. البنى التحتٌةتشٌٌد وتطوٌر تموٌل 
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اإلتصاالت الفعالة : الطراز العسكري لإلتصاالت
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 دا رصب د ال ؼبلخ : الطرار الؼضكرٕ ل رصب 
 

داخل واإلخبار  ( ، تم تؽٌٌر أنماط االتصالماٌو ٙٔ كورٌا ) عسكري فًالنمبلب المنذ ا
 وتموم خصابص اإلتصالالحكومة والشركات المملوكة للدولة والمطاع الخاص إلى شكل عسكري. 

فً  أمر ضروري هً االتصاالت السرٌعة إّن بسٌطة وواضحة.   انماطالعسكرٌة على واالعبلم 
بٌن المطعات فً ساحة مشتركة هذه العملٌة ٌحتاج إلى أن تكون ٌث ان تحدٌث المعلومات ح ،الجٌش 

ة من أعلى إلى سكري إلى تبادل المعلومات الربٌسهدؾ اإلحاطة اإلعبلمٌة على النمط العالمعركة. وت
والمدرة  ابؾ ، والوظ، أسفل. وٌتؤلؾ الجٌش من أشخاص ٌنتمون إلى خلفٌات متنوعة من التعلٌم 

 بطرٌمة جماعٌة. فٌما بٌنهم ، للعمل  ، وٌحتاجون إلى إجراء تمسٌم تفصٌلً الفكرٌة

، ألنها أداة فعالة لحل المشاكل. فهً عملٌة جدا ، تكون واإلحاطة اإلعبلمٌة على النمط العسكري 
 ى وفك ذلنتم عل، وأخٌرا ٌ لبلختٌار من بٌنها ، ثانٌا  ، بعض البدابلوفر  للوضع، ثم توفر أوال تحلٌبل  ت

 .المناسب  اتخاذ المرار

هذا النوع من أسلوب اإلحاطة اإلعبلمٌة فً تعزٌز الكفاءة اإلدارٌة وتؽٌٌر األنماط استخدام ولد ساهم 
اإلدارٌة فً الحكومة والشركات المملوكة للدولة. وفً كثٌر من األحٌان، ٌنظر إلى الجٌش باعتباره 

لكن هنان بعض المزاٌا النسبٌة فً األجهزة العسكرٌة. فً .  كٌانا متخلفا ممارنة بالمنظمات الخاصة
الستٌنٌات، تؤثرت المنظمات العسكرٌة الكورٌة بإدارة الجٌش األمرٌكً، وكانت أكثر تمدما من تلن 
الموجودة فً المطاع الخاص. وتوجد منظمات عسكرٌة لكسب المعركة ونشر أسالٌب واستراتٌجٌات 

،  . إن اإلجراءات السرٌعة والجرٌبة هً أهم فضابل االستراتٌجٌة العسكرٌة المتال األكثر كفاءة وفعالٌة
ة وهً عناصر أساسٌة للمضً لدما بإجراءات سرٌعة وصرٌحة خبلل المراحل األولى للتنمٌ

لعمد  ت تشكل بٌبة مناسبة، فمد كان لزامٌةالعسكرٌة االخدمة ال االلتصادٌة. وبما أن كورٌا تعمل بنظام 
على هم جٌشا ، بالفعل ٌدعمون الذٌن كانوا ، طة اإلعبلمٌة مع العدٌد من المواطنٌن جلسات اإلحا

 به. تامةٍ  دراٌة

ومع تزاٌد تعمٌد العالم، لد ٌصب  من الصعب تفسٌر كل شًء فً إحاطات إعبلمٌة موجزة على  
ٌصها تلخ بمكان أن ٌتملٌس من األهمٌة بؽض النظر عن مدى تعمٌد األمور، أالنمط العسكري. و

 عسكري؟السلوب ا هو الحال فً االوجعلها بسٌطة جدا، كم

خبلل المراحل األولى من اإللتصاد أظهرت اإلحاطة اإلعبلمٌة ذات الصلة لٌمتها الحمٌمٌة ألن 
ت بسٌطة ومحدودة إلى حد ما. وسرعان ما المرار كانالعام التخاذ طار المطروحة فً اال الخٌارات
، لد تم والتنفٌذ ، وسرعة اتخاذ المرار ، الخٌارات  ، و تبسٌطللوضع مولؾ التحلٌل المباشر  أصب 

 ظمات.نمجمٌع الفً  ، النمط العسكري ؼرسها جمٌعا  على

مما ٌجعل النمو االلتصادي المكثؾ ، تعزٌز الكفاءة فً صٌاؼة السٌاسات والتنفٌذ  كما ساهم ذلن فً 
بما فً ذلن الربٌس والوزراء ورإساء ، ات لصناع المرارأساسً  . بما أن الولت هو عامل ا  ممكن

فً  ا  مكثف. ولكً ٌكون النمو طوٌلة ا  ن تمارٌرجعل هإالء ٌمرأوالشركات، فمن ؼٌر المرؼوب فٌه 
و المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌة، ٌجب على صناع المرار الربٌسٌٌن فهم الوضع والمشاكل 

فً التً تتخذ  المرارات إّن إحاطة موجزة.  بللفً أسرع ولت ممكن من خ خٌارات حل المشكلة
حتى الٌوم، و ضرورٌة إلبماء األمور على المسار الصحٌ  وتطوٌر االلتصاد. ستكون الولت المناسب 

 العسكرٌة فً تمارٌر الحكومة الكورٌة. الطرزٌمكن أن نجد العدٌد من آثار اإلحاطات على 
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طنٌها. ومع تطور االلتصاد بسرعة، ستكون هنان ٌجب على الحكومة التواصل بشكل فعال مع موا 
تؽٌٌرات مإسسٌة كثٌرة تتطلب تفسٌرات كافٌة للمواطنٌن. ومن المفٌد عمد جلسات إعبلمٌة عامة 

"دٌهان كان هنان واإلذاعة والتلفزٌون. فً كورٌا  للمواطنٌن واستخدام وسابل اإلعبلم، مثل الصحؾ
مة وإعبلم دورا أساسٌا فً تمدٌم رسابل من الحكوام األولى فً األٌلعبت التً  ()أخبار كورٌا نٌوز"

لد تم  مة ولد جادل البعض أن هذه الطرٌ. بشكل موجز  منهمالمواطنٌن عن اإلجراءات المطلوبة 
أسهم أٌضا  ، ولكن ذلن كان لد عض الحمٌمة فً هذه الحجةهنالن ب ة .الحالٌلتعزٌز االدارة   العمل بها

واستجابتهم لما كانت الحكومة  وحدة المواطنٌنالحكومٌة وحفز ز فهم السٌاسات اما كبٌرا فً تعزٌإسه
 تطلبه منهم .

و ة، "  لبل عرض المصة الربٌسدٌهان"وكان هنان ولت كانت فٌه المسارح مطلوبة إلظهار أخبار 
نٌن المواطتم اببلغ األخبار  ومن خبلل هذه الملل .الجمهوربب هذه االخبار موجزة كً ال ٌصاكانت 

ودفع ضرٌبة  ،وحمبلت إبادة الفبران  ، وزرع األشجار " ،اٌمول"تشعن مختلؾ األنشطة مثل حركة 
االحساس ت الحكومة لادرة على زٌادة كانوتعزٌز التجارة.  ، تدرٌب الدفاع المدنًو ، المٌمة المضافة 

التؽٌٌرات اإلدارٌة  الحاالت، وشرحلتفاعل مع بعض نحو وسابل محددة  لوجٌه الت و، الفخر الوطنً ب
للحكومة. وٌمكن للبلدان النامٌة أن تؤخذ هذه الطرٌمة فً االعتبار من أجل تعزٌز االتصال مع 

 .مواطنٌها

ثبلثة ل تهالمنظمات العامة والخاصة وشجعها، برباس (ًهبارن تشونػ )حفز الربٌس السابك  
التكنولوجٌا. ومع ت، وتطوٌر العلم واجتماعات مختلفة بشؤن أوضاع االلتصاد الكلً، وتشجٌع الصادرا

فً لضاٌا التصادٌة ألل. ومع ٌشارن الربٌس كان و بالتالً  ، نمو االلتصاد أصب  السوق منظما ذاتٌا
إلى حد  اسهمتلد مابد المشاركة النشطة لل، كانت راحل األولى من النمو االلتصادي ذلن، خبلل الم

 كبٌر فً النمو االلتصادي.

لتوحٌد ا. ومع ذلن، هنان مكون حاسم للتنمٌة: و محن مختلفة أوضاعا  صعبة ، امٌواجه كل بلد ن 
واستٌعاب أسالٌب التواصل. وخبلل المراحل األولى من التمدم االلتصادي فً كورٌا، ،  لؤلمة فعالال

إحاطة أثرت على العسكرٌٌن، تمكنت األمة من تعزٌز سرعة االتصال عن طرٌك تنفٌذ جلسات 
المشاركة المباشرة للربٌس.  ت ، من خبللفً االتصاال المتبادلة من الثمل على الرسابل ا  مزٌد وإضفت

وتعزٌز االتصاالت مع مواطنٌها، تمكنت ، ومن خبلل اتخاذ لرارات سرٌعة بشؤن تخصٌص الموارد 
   فً ذلن النمو. وتشجٌع المشاركة النشطة من مواطنٌها، كورٌا من تحمٌك نمو سرٌع 
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إعادة تشكيل وإستغالل األراضي : الوقاية من 
الفيضانات ، التشجير

 

6ٓ 
 

: جُٞهح٣س ٖٓ  جألٌجػ٢ ضش٤ٌَ ٝجْطـالٍئػحوز 
 ٝجُطشؿ٤ٍ، جُل٤ؼحٗحش 

 

منذ العصور المدٌمة، كانت إدارة المٌاه و التشجٌر لضاٌا سٌاسٌة مهمة للعٌش بشكل متناسك 
مع الطبٌعة. وبدون إدارة األنهار والجبال، ٌتسبب الجفاؾ الدوري فً معاناة الصناعات والزراعة من 

ة التً تتطلب تلحك الفٌضانات أضرارا بالمرافك والهٌاكل األساسٌة الصناعٌ ، بٌنما المٌاه الشحٌحة
، إذا فشلت الحكومة فً إدارة المٌاه، ال ٌمكن الحفاظ على  . لذلنلعادة اعمارها من جدٌدجهودا كبٌرة 

 الببلد. مصٌر 

ات كثٌفة. و فً ؼابإلى وتحوٌلها منذ الستٌنٌات، بذلت الحكومة الكورٌة جهودا لتشجٌر الجبال العارٌة 
وحاولوا ، من إدارة المٌاه عن طرٌك بناء سدود متعددة األؼراض الكورٌون  الولت ذاته ، تمكن

 توسٌع األراضً الزراعٌة من خبلل مشارٌع االستصبلح.

االحتفاظ بالماء  كثٌفةٌمكن للؽابات ال، حٌث من الجبال المادمة التشجٌر هو طرٌمة إلدارة المٌاه  إنّ  
هذا ٌمنع الحلمة المفرؼة من الفٌضانات والجفاؾ من فٌما بعد . و وسم االمطار وإطبلله ببطء خبلل م

 خبلل الحفاظ على كمٌة سنوٌة ثابتة من المٌاه السطحٌة.

الفعل ألضرار تعرضت الجبال بفمد فً المبة من األراضً فً كورٌا جبلٌة ،  9٘على الرؼم من أن 
الحصول على ٌمطعون األشجار من أجل كانوا بسبب أناس ، ة وسون المتؤخربالؽة فً عهد أسرة ج

، والحرب الكورٌة  ، كذلن تركت الؽزوات العشوابٌة خبلل الفترة االستعمارٌة الٌابانٌة .الحطب
عمل أساسً جدا إلرساء أسس البلد. هو الؽابات فً حالة ؼٌر لابلة لبلسترداد. ولذلن، فإن التشجٌر 

تحظى كورٌا باالهتمام الدولً كمصة نجاح عالمٌة للتشجٌر االصطناعً. واآلن، وبعد خمسٌن عاما، 
معمول من الربٌس مثابرة ودفع  ت هنانكاناالصطناعً  التشجٌر و فً خلفٌة هذا النجاح المرتبط بـ

 بارن تشونػ هً. 
 

عببة المزٌد حتى ٌمكن ت، نمل دابرة الؽابات الكورٌة من وزارة الزراعة إلى وزارة الداخلٌة تم          
ن، . وباإلضافة إلى ذلأنحاء البلد من أجل أعمال التشجٌرمن الموظفٌن العمومٌٌن المحلٌٌن فً جمٌع 

وأبماه هنان ، وزارة الداخلٌة كربٌس لدابرة الؽابات الكورٌة  عٌن الربٌس بارن أفضل مسإول فً
ٌار ارن اجتماعات الختلمدة ست سنوات حتى آخر ٌوم من حكمه. وعبلوة على ذلن، ترأس الربٌس ب

. اشجار أشجار بسٌودواكاسٌا  لت تم زرع العدٌد من . فً ذلن الوأنواع األشجار من أجل التشجٌر
وال تنمو بشكل مستمٌم. ومع ذلن، فٌها العدٌد من الشون ة كؤخشاب لوجود لٌست مفٌدبسٌودواكاسٌا 
الربٌس زرع عب الكوري. لماذا الش شعبٌة لدى بحٌث أصب  للعسل، ٌر من العسل فإنها تنتج الكث

ٌموم بتثبٌت . والجذر من هذا النبات بملً نبات بسٌودواكاسٌا هً بسٌودواكاسٌا؟ الاشجار بارن 
عبلوة على ذلن، فإنه  األرض التالفة. وخصوبة األرض وٌسترد  ٌخصبفإنه النٌتروجٌن لذا 

 وٌختفً مع مرور الولت.، ٌستوعب أنواع أخرى من األشجار 
 
لد  اشجار  البسٌودواكاسٌا الكورٌةأن  ، وهً األخٌرةفً اآلونة ظاهرة هو ما نبلحظه كإكد ذلن ٌما و
 ازدهرت. ولد تم اختٌار شجرة البسٌودواكاسٌا لتعزٌز و استعادة  لد فً حٌن أن أشجار البلوط ، ختفتا

و التً كورٌا،   لؽاٌة الستعادة الجبال العارٌة من الؽابات فًالتربة التً كانت ضرورٌة لخصوبة 
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الربٌس بارن  وهكذا عمل .لد تم  ؼسلها تماما  أسط  الجبال وكؤّن  عانت من أضرار بالؽة فً تربتها ،
التشجٌر على ؼرار السرٌع  اشجار تتمٌز بنموهاالتشجٌرعن طرٌك زراعة على تسرٌع عملٌات 

 اإلٌطالً .

ً كان مطلوبا الجبل لمنع التعرٌة؛ وبالتال بدأ من لمةصعبة للؽاٌة ، ألنه ٌجب أن ٌ كان التشجٌر مهمة 
جدٌدة لربٌس دابرة  مرالبة التمدم المحرز. اشترى الربٌس بارن طابرات هلٌكوبترمن طابرة هلٌكوبتر 
.  ٖٓ كثٌر من األحٌان نٌابة عنه زٌارة مناطك زراعة األشجار فًعلى  هوحث، الؽابات الكورٌة 

فً استعادة  تابجالن ها لتلنشجار بعد تحمٌماال لتؽٌٌر نوع  فً الجهود المبذولة وتشارن كورٌا اآلن
زٌادة الجدوى االلتصادٌة لؽاباتها عن طرٌك تحوٌل التركٌز من كورٌا وبعبارة أخرى، تعتزم  الؽابات.

 الكمٌة إلى النوعٌة.

 

 

 

 

 

 ثبنذ 

 ّ ثؼد قجل   ثبرك  ثم٘بدح الرئ٘ش خِْد الزشد٘ر
 كْى غٍْالوصدر : رئ٘ش الْررا  الضبثة 

 
 روتسٌطالكورٌة  بناء السدود متعددة األؼراض للسٌطرة على موارد الماء . الحكومة  نفذت
ز الماء ٌتجهب تموم و، و توفر الماء لحماٌة البٌبة من الكوارث الطبٌعٌة  ،على تدفك الماء  هذه السدود

تجمٌعها فً اماكن  تممماطعات  ولد نتجت عن هذه السدودلبلستخدامات الزراعٌة و الصناعٌة .  
هذه السدود خارطة كورٌا ، ؼٌرت فمد و بالتالً ، و بحٌرات مصنوعة من لبل االنسان معٌنة ، 

السٌطرة على تدفك  الجهود التً بذلتها كورٌا لتعزٌز موارد المٌاه السطحٌة ، وتطوٌر وساعدت على 
 المٌاه من المصادر األخرى .

الوفٌرة الوالعة تحت  وفر المٌاه الزراعٌة من موارد المٌاه، أدى بناء نظام ٌ وعلى وجه الخصوص  
إلى زٌادة معدل اإلمداد الذاتً  ل استخدام المضخات وطرق الري األخرى ، من خبل،  ضفاؾ النهر

 92إلى  6ٙ2ٔفً المابة فً عام  9ٗفً المابة )من نسبة  6ٓللمٌاه المتاحة لزراعة األرز إلى حوالً 
 (.626ٔفً المابة فً عام 

جزءا من جهود الحكومة للحد من مخاطر  (لً مٌونج بانربٌس)للٌعد مشروع تجدٌد أربعة انهار  
النهر، ٌتم تحسٌن المدرة على احتواء المٌاه داخل النهر  ضفاؾحفر فً شك من خبلل فالفٌضانات. 

ً بدأها الربٌس إدارة المٌاه والؽابات التانظمة كمال ستنفسه. وهذا المشروع ذو مؽزى ألنه ٌساهم فً إ
ٌتمثل فً إدارة مزارعً المطع والحرق. وٌمدر عدد شجٌر . وثمة إجراء هام آخر لمشروع التٖٔبارن

البلزمة . وحصلت الحكومة على األراضً 6ٙٙٔهإالء المزارعٌن بحوالً ثبلثمابة ألؾ فً عام 
لذلن اختفت الحمول الذابلة ة . ونتٌج، وتوفٌر نفمات تنملهملهإالء المزارعٌن لمساعدتهم على االستمرار
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بناء  اكتملت عملٌة إعادة التوطٌن و  622ٔوفً عام  . فً طً النسٌان وأصبحتو المحرولة 
وواصلت الحكومة الكورٌة جهودها من أجل أعمال االستصبلح. ومع ذلن، كانت كتلة  المستوطنات

ٌرة ح لم ٌسفر عن زٌادة كب؛ وبالتالً فإن مشروع االستصبل محدودة جداما تزال الٌابسة فً كورٌا 
 ٕٖ. فً األراضً المخصصة للزراعة ، كما كان مؤموال  منه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

85

حركة سايمول
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 قًٍس ْح٣ٍٔٞ
 

لعسممكري فممً كورٌمما. ولممد بممدأت لعبممت حركممة سمماٌمول دورا هاممما فممً تطمموٌر هٌبممة التصممنٌع ا
من االجتهماد المستمدة مول ، ولكن روح ساٌ كحركة تهدؾ إلى إعادة تشكٌل المنطمة الزراعٌة ساٌمول

 فً المنطمة الصناعٌة أٌضا.  مساعدة الذاتٌة والتعاون كانت تسريوال

دفعت حركة ساٌمول عد أولبن الذٌن ٌساعدون أنفسهم" ، فمد "السماء تسا : و استنادا  الى المثل المابل
جهزت الحكومة  و تبعا  لهذه الخطة هم لتحسٌن مدنهم .المشاركة فً صنع خطتالشعب الكوري إلى 
الطرق و اعمار المنازل  . وباإلضافة إلى ذلن، شكلت  ، لتعبٌدكالسمنتالضرورٌة ،مواطنٌها بالمواد 

حركة ساٌمول. وكان نشاط تحسٌن اإلنتاجٌة من أجل زٌادة دخل األسر الرٌفٌة جزءا هاما من  حملة
 تحسٌن الظروؾ الصحٌة للمرى الزراعٌة أٌضا دعامة أساسٌة للحركة.

حتى ٌومنا هذا، حاولت بلدان كثٌرة محاكاة حركة ساٌمول . وكانت الصٌن حرٌصة بشكل خاص و
ساٌمول  حركة مصنع من حركة ، إلى ساٌمول و توسعت. ٖٖعلى تبنً هذه الحركة وحممت نتابج جٌدة

ذلن موضع التنفٌذ. ولد أدى  ، وتم وضع افكارهمالمصنع افكارا   لتحسٌن اإلنتاجٌة  موظفوالترح  و، 
 إلى تحسٌن مناخ العمل فً مرافك المصنع وتحسٌن إنتاجٌة العمل.

 
 "صبٗوْ " زركخ فٖ هشبركخ الضكبى

 7811م ً٘ضبى  رشْصًْلْثْقبػدح ث٘بًبد الوصدر : 
 

وٌتم التروٌج  . "التنمٌة المجتمعٌة"مفهوم هً مفهوم شبٌه بفً التصادٌات التنمٌة  "حركة ساٌمول"إن 
ة من لبل بنون التنمٌة المتعددة األطراؾ، مثل البنن السٌاسات الربٌسمن لضاٌا  لها باعتبارها واحدة
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منظمات ؼٌر الحكومٌة. وهكذا، فإن التً تمودها ال التنمٌة االجتماعٌةهً التنمٌة المجتمعٌة  الدولً. و
مساعدة ال المابم على االجتهاد و ٌختلؾ عن النموذج األولً لحركة ساٌمول مفهوم التنمٌة المجتمعٌة

 الذاتٌة. 

على  ذٌن كانوا ٌعتبرون الفمر مصٌرهم وشجعت حركة ساٌمول المزارعٌن والمواطنٌن الكورٌٌن ال
ؼرس  عملت علىو ، و "ٌمكننا أن نفعل ذلن"، "ٌمكننا أن نعٌش بشكل جٌد"  ات مثل :شعارتبنً 
كان ٌمارس دورا  الذي ،االنهزام النفسً لدى المواطنٌن مولؾ  هذه الثمة كسرتو . بانفسهم  الثمة

 ؤن ٌكون لهم مولؾ إٌجابً واستبالً.ب ما ، وسم  هوا صعوبات كلما واج سلبٌا  

كورٌا لفت  عصر االلتصاد. وحافظت حركة ساٌمول على ل ا  جٌد ا  لدم هذا النوع من الموالؾ اساسو 
ض التشوهات، . وعلى الرؼم من وجود بعسبلمة حٌادها وحافظت على ، مسافة معٌنة من السٌاسة 

 فمد حافظت على مولؾ محاٌد سٌاسٌا بشكل عام. 

وتستحك حركة ساٌمول الحفاظ علٌها باعتبارها تراث روحً لكورٌا. وبالتالً، هنان حاجة إلى 
بحوث موسعة وتوثٌك حول حركة ساٌمول، بما فً ذلن الفلسفة والمفاهٌم األساسٌة والتطبٌك، وما إلى 

روح ساٌمول من االجتهاد والمساعدة الذاتٌة والتعاون كمٌمة  م بثلن. وعندها فمط ٌمكن أن ٌتذ
سٌساعد على توفٌر التدرٌب  ولت. وباإلضافة إلى ذلن، فإن ذلنال مساحة والمشتركة تتجاوز 

المناسب للمسإولٌن والناشطٌن المدنٌٌن من البلدان النامٌة الذٌن ٌرؼبون فً التعرؾ على حركة 
 ساٌمول. 

على المناطك الهامة فً تنمٌة االلتصاد الكوري، و كان لها تؤثٌرهً أحد المعالم إن حركة ساٌمول 
ولد جعلت الحكومة الكورٌة المزارعٌن. وعلى سكان المدن والحضرٌة وكذلن المناطك الرٌفٌة، 

مطلوبا من المسإولٌن المعتمدٌن  لمسإولٌها. أٌضا، كان ا  إلزامٌ " ، ولتا  ساٌمول"روح م علتل أسبوعا
 من متطلبات التدرٌب الخاصة بهم. كخطوة أولى "ساٌمولحركة "تعلٌم ثا استكمال حدٌ

لامت الحكومة ببناء فمد واحدة من أوجه المصور فً هذه الحركة كانت مصانع سٌمول الرٌفٌة. 
نتٌجة كاؾ تنج  بشكل لكنها لم المشارٌع المدرة للدخل . مصانع فً المناطك الرٌفٌة كجزء من 

مواجهة التكالٌؾ المرتبطة بوالتحدٌات ، فً توفٌر المتخصصٌن واجهتها  التًالصعوبات 
 . المرتفعةاللوجستٌة

إن حركة ساٌمول لم تجدد عملٌات المواطنٌن فحسب، بل عززت أٌضا بناء األمة من خبلل تشدٌد 
مثلون ، اجتمع م . وفً المإتمر الوطنً لمادة حركة ساٌمولالمختلفة  اإلحساس بالتضامن بٌن المناطك

لذلن، خلمت وتشجٌع بعضهم البعض. ونتٌجة  جمٌع أنحاء البلد لتبادل االفكار ماثلة منتلدٌهم والٌات م
تؽٌٌر المشاعر العدابٌة بٌن المناطك إلى منافسات ، من خبلل شعب حركة ساٌمول شعورا بوحدة ال

  .بناءة
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 ٓكحًحز جالهطظحو ج١ٌٌُٞ
 وٌبشال رغ٘ر - 

. ولم (WTO)لتجارة العالمٌةلم ٌكن هنان منظمة لد الكوري ٌنمو بسرعة عندما كان االلتصا 
تكن هنان مإسسات أخرى مثل البنن األوروبً لئلنشاء والتعمٌر، أو مصرؾ التنمٌة للبلدان األمرٌكٌة 

(EBRP )( ولد لعبت منظمات مثل وكالة التنمٌة الدولٌة التابعة للوالٌات المتحدة .USAID دورا )
، حٌث لامت منظمات المعونة الدولٌة خبلل ذلن الولت بتوفٌر  تمدٌم المساعدة اإلنمابٌةمحورٌا فً 

كما خصصت تشٌٌدها ، وشاركت بنشاط فً ، رإوس األموال التً تركز على تطوٌر البنٌة التحتٌة 
 ة. وضع السٌاسات الصناعٌة وفً إنشاء النظم المالٌالكثٌر من ولتها لتعلٌم المكلفٌن بهذه المنظمات 

اعدات الدولٌة ألل حماسا بكثٌر فٌما سموط جدار برلٌن، أصبحت منظمات المسحمبة وفً أواخر 
مبادرة المطاع الخاص الرامٌة إلى إنشاء دعم السٌاسات الصناعٌة، وبدأت تتبنى سٌاسات لب ٌتعلك

ٌعد ولم .  اتالمشروعهذه  نجاحا، وأكدت على دور المطاع الخاص فً  البنى التحتٌةمشروعات 
، بل ٌدعم   صناعٌة سٌاسات المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة للمإسسات الدولٌة ٌدعم إنشاء لواعد توجه
 النظام المالً.تطور 

تجاوز المنافسٌن . من ٌركزعلى ات طرق. أحد التفسٌر بعدة وٌمكن تفسٌر هذا التحول فً التوجهات 
لها. وهنان تفسٌر آخر هو أن  لنامٌة منافسةلبلدان المتمدمة ال ترٌد أن تكون البلدان اأن ا الممكن

سٌاسات المعونة فً البلدان المتمدمة تتفك مع هٌاكلها الصناعٌة المتؽٌرة التً تركز على المٌادٌن 
سٌكون ، وما إلى ذلن. وفً كلتا الحالتٌن،  الخدمٌة مثل الخدمات المانونٌة واالستشارٌة والمحاسبٌة

  ٖٗ .سٌاسة مناسبة وممبولة حتى من الناحٌة الفكرٌة  المتمدمة النمو البلدانخدمة مصال  ز على ٌتركال

شدد البنن الدولً فً الماضً على أهمٌة تعببة  فً المجال المالً . فمدعلى ذلن  ونجد المثال
إذا البلدان النامٌة ٌتم فرضها على المدخرات المحلٌة وتعزٌز أسواق رأس المال. وهنان لٌود واضحة 

على المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة وحدها لتموٌل التنمٌة االلتصادٌة. ولد شدد البنن  تمادما لررت االع
على أنه فكرة موجهة من ذلن ٌمكن أن ٌفهم  الدولً مإخرا على إمكانٌة الحصول على التموٌل. و

 . فً كل األحوال  لتنمٌةل فً جانب من جوانبه ، ولكنه لٌس نهجا ودٌا  العمبلء  خدمة نحو

جمع األموال لٌام الشركات بعلى ، النهج التملٌدي الذي ٌركز على تعببة المدخرات المحلٌة  موٌمو
 . ومع ذلن، فإن اعتماد نهج التموٌل سٌجعل بناء المواعد الصناعٌة والهٌاكل األساسٌة البلزمةلتموٌل 
تنطوي على تطوٌر . وفً حٌن أن تعببة المدخرات المحلٌة  على التموٌل االستهبلكًمنصبّا  التركٌز 

فً  المطاع الخاص سٌلعب الدور الربٌسالحكومة للنظام المالً، فإن الحصول على التموٌل ٌعنً أن 
 مالٌة.تشؽٌل الشبكة ال

ن ، فإاألسواق المالٌة  ما ٌتم تحرٌرال سٌما عند،  االلتصادٌة فً المراحل المبكرة من التنمٌةو 
 المإسسات المالٌة األجنبٌة تدٌر  عندما. والخاص  مطاعالعلى ستسٌطرالمإسسات المالٌة األجنبٌة 

أن ٌتٌ  لنا ، ولٌس هنان من حك  لدعم التنمٌة فً الببلد هذه الشبكات، فإنها لن تدٌر  الشبكات المالٌة
ذلن. وستموم المإسسات المالٌة األجنبٌة بإدارة أموالها فً إطار استراتٌجٌة  ماذا ٌفعلوننسؤلهم ل
علٌنا أن نعترؾ بذلن. وخبلل فترة والٌتً فً ل البلدان النامٌة. إّن نً أنه لد ٌتم إهما، مما ٌع عالمٌة

لتعدٌل  (البنن الدولً، شؽلت منصب ربٌس اللجنة المخصصة )المكونة من ستة مدٌرٌن تنفٌذٌٌن
توكل وأسندت إلى هذه اللجنة مهمة المساعدة على إنشاء نظام مالً  . استراتٌجٌة المطاع المالً

ٌنبؽً أن تعود منظمات المعونة الدولٌة لذا  . (فً البنن الدولً ةمسإولجهة الإلى الادارته لحكومة ا
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امكانٌة  بمكانإلى النهج الذي اعتمدته لدعم التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا، وذلن ألن من الصعوبة 
 تحمٌك كورٌا الثانٌة أو الثالثة من خبلل برنامج العمل السلبً الحالً.

ومنظمة  بمثابة عمبة أمام الدول النامٌة. (WTO)وجود منظمة التجارة العالمٌة  ن أن ٌكونوٌمك 
السوق، وهً تلعب دورا مهما فً تحرٌر التجارة والعولمة،   التجارة العالمٌة هً منظمة مسإولة عن

ام هذه . و ألحكادثات الدوحة األخٌرة من الجمودعلى الرؼم من أن تؤثٌرها لد تراجع مع التراب مح
من الصعب على البلدان النامٌة أن تفت   البلدان النامٌة بطرٌمتٌن: أوال: علىٌتم فرضها أعباء  المنظمة

التنمٌة الصناعٌة إّن مكاسب  . فٌها العملٌة الصناعٌة حاجتها لتطوٌرأسواق السلع األساسٌة إلى جانب 
:  كما كانت من لبل. وثانٌا اآلن ، ، والتً لم تعد متاحةحماٌة الصناعات الولٌدة  تتحمك من خبلل

أنظمة الدول ذا طبمت إ، ضرٌبٌة لدعم صناعات معٌنة اعفاءات مالٌة أو  اعانات تمدٌم  ٌجب أن ٌتم
ٌتعٌن على البلدان النامٌة تحمل العبء المالً الهابل المتمثل فً دعم خاصة بذلن .  وهنا  إعانات مالٌة
هذه  : "ماذا لو أنّ لد تسؤل وهنا لتصادٌة. ولى للتنمٌة االل االالمراح بؤكملها بالتساوي فً الصناعات

ى منظمة التجارة الفشل فً االنضمام إل. إّن ؟"لمنظمة التجارة العالمٌة   البلدان لن ٌسم  لها باالنضمام
ارات أخرى خٌلن تكون أمامها ؛ وبالتالً،  المجتمع الدولً العالمٌة سٌجعل هذه البلدان منبوذة من لبل

 .ؼٌر االنضمام الى هذه المنظمة ، والتمٌد باحكامها تاحةم

إلى فت  المطاع المالً والحسابات الرأسمالٌة. وتود الدعوة منظمة التجارة العالمٌة أٌضا  تبنىوت
حكومات البلدان النامٌة أن ٌكون لدٌها بعض الولت لتطوٌر مإسساتها المالٌة الخاصة، ولكن لٌس 

. وتؤمل هذه الحكومات أٌضا فً وضع لٌود على بهذا الصدد لى حل توفٌمًهنان مجال كبٌر للتوصل إ
ولكن لدٌها خٌارات ، رأس المال حركة  االستثمارات األجنبٌة لتحمٌك االستمرار فً األسواق المالٌة و

. لذلن تتملب أسعار الصرؾ وأسعار األسهم بشكل كبٌر وفما لتدفك رإوس بهذا الشؤن  محدودة
فً البلدان النامٌة ٌجعل بٌبة إدارة الشركات  لعدٌد من االلتصادات النامٌة. إّن هذاٌة فً ااألموال األجنب

 االلتصاد الكلً أٌضا. ذلن استمرار ٌهدد جدا  ، كما  صعبةبٌبة 

وعلى الرؼم من أن لدى كورٌا الولت الكافً لتحرٌر تحرٌر أسوالها المالٌة والسلع األساسٌة، إال أن 
على التجارة الحرة من جانب  . وٌمكن أن ٌشكل التركٌز662ٔفً عام التصادٌة بؤزمة  مرتكورٌا 

 .منظمة التجارة العالمٌة عببا كبٌرا على البلدان النامٌة

عببا كبٌرا على البلدان النامٌة.  ان ٌشكل  لؾ البلدان المتمدمة النمو بشؤن تؽٌر المناخٌمكن لمو 
ألل من الضوابط البلدان النامٌة التً لدٌها عدد  ثمٌلة على صادراتوٌمكن فرض رسوم جمركٌة 

 مدى نطاقالصارمة على انبعاثات الكربون. وٌمكن فرض تعرٌفات إضافٌة بسبب االختبلفات بٌن 
ن النامٌة عشرة لواب  انبعاثات الكربون، والمعروفة أٌضا باسم التدابٌر الحدودٌة. وإذا دفعت البلدا

كتكلفة  ، ودفعت البلدان المتمدمة عشرٌن سنتا لنفس المنتج الكربونعاثات نظمة انبسنتات لبلمتثال ال
صنوعة فً البلدان سنتات من التعرٌفات االضافٌة على المنتجات الم ٓٔتم فرض امتثال تنظٌمً، سٌ

البلدان المتمدمة منطك التارٌخٌة، تحتج ضد  تهالمسإولٌتحملها النامٌة. إن البلدان النامٌة، التً تدعً 
عملٌة التصنٌع سببت بها البلدان المتمدمة النمو فً التً ت الدفٌبة ؽازاتالوهم ٌصرون على أن النمو. 

كون البلدان المتمدمة أكثر سخاء من ولذلن ٌجب أن ت الحالٌة . مناخٌةالتؽٌرات التسببت فً ، الماضٌة 
أن البلدان المتمدمة  رهنٌبوأن تتحمل مسإولٌة إضافٌة. ومع ذلن، فإن الوالع الراهن ، لبلدان النامٌة ا

النمو لٌست على استعداد لدفع ثمن المظالم البٌبٌة الماضٌة، وأنها لٌست سخٌة كما كانت فً الماضً. 
إلى ، وبما أن هذه االلتصادات المتمدمة تواجه تحدٌات بسبب انخفاض النمو وارتفاع معدالت البطالة 

واجه السٌاسٌون صعوبات فً إلناع الشعب بزٌادة ، ٌ، وبلوؼها أوسع مدٌاتها  جانب نضوج الرأسمالٌة
مٌزانٌات المعونة. وللحفاظ على الوضع الراهن، ٌنبؽً أن تزداد مٌزانٌات المعونة نظرٌا وفما لمعدل 
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من الناحٌة التضخم والنمو االلتصادي. وإذا لم ٌكن األمر كذلن، فإن مٌزانٌات المعونة ستنخفض 
 .النسبٌة 

ً االعتبار أن النطاق الواسع لؤلنشطة االستثمارٌة المضاربة أصب  عامبل وعلٌنا أٌضا أن نؤخذ ف
أن الجوع  (جان زٌجلر)، أوض  666ٌٔعٌك التنمٌة االلتصادٌة. فً كتابه عن مشكلة الجوع عام 

، وأن الوحشٌة المابمة فً للب الرأسمالٌة  مشكلة هٌكلٌة ولٌست مشكلة التصادٌة منالعالمً هو جزء 
، واضحة لٌست  إن حجته راسخة ، ولكنها ٖ٘. على النطاق العالمً  توزٌع الؽذاء وٌهتشتسببت فً 
اآلجلة. وإذا تؽٌرت والصفمات فً أسواق النفط الخام والحبوب  على انخراط رأس المالالبل فهنان د

ان أسعار النفط الخام والحبوب بسرعة عن طرٌك المضاربة المالٌة، فإنها ٌمكن أن تشكل تهدٌدا للبلد
 النامٌة أٌضا.

 جُىٌج٣س جُل٤٘س ُٞػغ جُٔؼح٤٣ٍ  - 

ٌمكن تمسٌم المسإولٌن فً البلدان النامٌة الذٌن ٌفهمون عملٌة التنمٌة االلتصادٌة والظروؾ الدولٌة 
أن  هاٌمكنأنها  أكثر ثمة، تعتمد مجموعة ا كورٌا خبلل نموها إلى مجموعتٌن:المختلفة التً واجهته
عتمد أن احباطا  وتثبٌطا  للعزابم   ، وهً تأن المجموعة األخرى هً أكثر حٌن فً ، تتطور مثل كورٌا 

ٌكون من الصعب جدا سفً كل األحوال  و، لفهم التجربة ومحاكاتها االمر سٌستؽرق ولتا طوٌبل 
 أن تكون مثل كورٌا. علٌن 

مٌة االلتصادٌة وتختلؾ هاتان المجموعتان وفما لحالة بلدانهما أو وجهات نظرهما المختلفة للتن
ن ؤبلد ٌجادل  نمو كورٌا ، تحاكًٌمكن أن العوامل المشجعة التً بلد ان ٌذكر طلب منالكورٌة. إذا 

ن الحرب الكورٌة. بل إن الناجم عنتٌجة لتشوٌه الحمبة االستعمارٌة والدمار  بدأت من الصفرلد كورٌا 
أٌضا  كون للبلد مد تف،  الممارنة طبٌعٌة. وعلى سبٌلموارد فٌها حجم كورٌا صؽٌر جدا وال توجد 

منظمات دولٌة وبلدان تمدم  لدٌه، وموارد طبٌعٌة وفٌرة ، كما أن من األراضً مساحة واسعة جدا  
 لدرات لٌادٌةأظهر  أٌضا لدٌهم رؼبة لوٌة للتعلم ، و لد ٌكون له زعٌم الببلد كما أّن شبابالمساعدة. 

 كبٌرة حتى اآلن. 

عوامل تجعل البلد ٌفكر بتشاإم. توحٌد األمة أمر صعب جدا، ألن هنان ومن ناحٌة أخرى، هنان 
عداء شدٌد بٌن المبابل. ومن الصعب تؤمٌن لٌادة فعالة بسبب السٌاسة ؼٌر المستمرة. منظمات المعونة 

هنان صعوبة فً بناء لاعدة صناعٌة ألن  . الدولٌة لم تعد سخٌة بما فٌه الكفاٌة لتوفٌر األموال البلزمة
 ومتاحا  فً ظل احكام سهبل  الناشبة عن طرٌك السٌاسة التجارٌة الولابٌة لم ٌعد زٌز الصناعاتتع

 منظمة التجارة العالمٌة.

لكثٌر من البلدان النامٌة. ولكن إذا نظرتم عن   كبٌرةوآماال   ا  لمد أعطى نجاح االلتصاد الكوري أحبلم 
. إنه هدؾ من ت مستحٌلةلٌس الكنه مهمة سهلة ، كورٌا لٌست كثب، فإن عملٌة التنمٌة االلتصادٌة فً

 مستمرة.ال تمحاوالالٌتحمك من خبلل التصمٌم وه سالمإكد أن

ذلن ممكنا  و كما كان بلدٌ ما ، اتٌة ٌنبؽً أن ٌتمتع بها وعوامل مإ ومما ٌإسؾ له أنه ال توجد ظروؾ 
 معسكراتالتنافس على المعونة بٌن : التنمٌة الكورٌة. وتشمل هذه العوامل ما ٌلًمرحلة خبلل  مإاتٌا  

الصناعٌة الصادرات مجال الشرق والؽرب الناجمة عن الحرب الباردة، وعدد ألل من المنافسٌن فً 
عدم و واجهت الصٌن حالة من ،  الواردات الصناعٌة احبلل ن نامٌة أخرى استراتٌجٌة)اعتمدت بلدا

لتنظٌم التجارة مثل منظمة التجارة العالمٌة.  ولٌة، وال توجد مإسسات د خبلل الثورة الثمافٌة (الٌمٌن 
ٌعتمد فٌها التطور فً البلدان النامٌة    توجد اآلن سوى حاالت محدودة، ال وعلى النمٌض من ذلن
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ا  منافساآلن و تعد الصٌن  .لبلدان المتمدمة النمو االممدمة من لبل  الروتٌنٌةالمعونة  بشكل كبٌرعلى
باإلضافة   م.متاحة فً جمٌع أنحاء العالورخٌصة ولٌة ذات جودة عا ج سلعتموم بانتاحٌث  عمبللا ،

"اجماع و ، ٌة وفت  األسواق المالٌة تحت رعاٌة منظمة التجارة العالم تحرٌر التجارةفإن إلى ذلن، 
تنافس مع المنتجات الصٌنٌة ونحن نعلم أنه من الصعب حما الحالٌا  . العالمفً كم حٌت "  هو منواشنطن

ذات الصلة .  ، وٌحتل مركزا مهٌمنا فً السوق العالمٌةللبلد بالفعل تكنولوجٌا خاصة بهال إذا كان إ، 
نجاحات ملموسة باالعتماد على خطى ذلن كل ؟ كٌؾ ٌمكن أن ٌتبع ثم ماذا ٌمكن أن ٌنجز بعد ذلن 

 االلتصاد الكوري؟التً سار علٌها  النجاح

إذا كان ف. ذِى ذىهسًَ ك٢ جُٔطٞكٍز ج٤ُُٔز جُ٘ٓر٤س جُى٤ُٝس ٝضطٔػَ جُٜٔٔس جأل٠ُٝ ك٢ ضك٤َِ ٓؿحالش  
لبحث فً ، ٌمكننا أن نبدأ من هنان. او ٌجب علٌنا افً مجال ما  ةنسبٌلتحمٌك مٌزة هنان مجال 

ذات مجاالت الما لم نركز على و. بالنسبة لنا  مٌزة نسبٌةكبٌرة شكل بسرعة المجال الذي ٌمكن أن ٌ
ٌعادل افتتاح مطعم  الدٌون. وهذا مافخ مع فً نان احتمال كبٌر بالنسبة لنا أن نهفإن المٌزة النسبٌة، 

العدٌد من المطاعم المعروفة بالفعل. وال ٌمكن لبعض البلدان ب جدٌد وبٌع اطباق الطعام فً مكان مكتظ
ال تستطٌع أن ألن هذه البلدان ، البلدان الفمٌرة المثملة بالدٌون عادة أن تكسر األؼبلل التً تعانً منها 

مالدٌها من امكانات كز على هذه المجاالت بكل رأو أنها لم تخاصة بها ، مٌزة نسبٌة ذات تجد مجاالت 
 وطنٌة.وموارد 

وتتمتع  .ج٤ُُٔز جُ٘ٓر٤س ذحْطٍٔجٌجُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضطٞكٍ ك٤ٜح ٔؿحالش جُ ٝجُٜٔٔس جُػح٤ٗس ٢ٛ جُركع ػٖ 
المواسم ، ثبلثٌة لظروؾ المبلبمة النتاج المحاصٌل ، مثل ابعض البلدان بمجاالت ذات مٌزة نسبٌة 

النفطٌة الهابلة. ومع ذلن، ٌمكن لمعظم البلدان التً ال تتمتع بمزاٌا معٌنة أن تخلك  واالحتٌاطٌات
مثل بناء الصناعات الخفٌفة باستخدام موارد بشرٌة وفٌرة. وهً استراتٌجٌة بها ، مجاالتها الخاصة 

مرتفعة من التعرٌفات الكمركٌة فرض معدالت ، من خبلل  لصناعات الولٌدةباالهتمام لحماٌة اجدٌرة 
ماحدث فً مثل  لمنتجات المحلٌة فً المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌةعلى السلع المنافسة ل

 كورٌا.

عوامل هامة وراء النجاح كانت  ة االمةبذلها لاد جهود ضخمةنبلحظ أن حظا سعٌدا ، ممرونا  ب
الظروؾ التً كانت علٌها كورٌا فً  فإذا كان هنان بلد ٌتمتع بذات فً االلتصاد الكوري .المتحمك 

 .ذاتها النتابج لتحمٌك د وحتاج إلى بذل المزٌد من الجهالبلد سٌهذا فإن  ، مرن الماضًالستٌنٌات من ال

لمدٌها مموارد بلمدان ألن العدٌد من اللهذا الحدّ ، لٌست لاتمة  التجربة الكورٌةولكن فرص تكرار نجاح  
تبدأ من مرحلة متمدممة علمى ، فإن معظم البلدان النامٌة س كورٌا. وفً هذا الصدد طبٌعٌة أكثر مما لدى

حممث ً مجممال البوة علممى ذلممن، فممإن التطممورات فممكورٌمما لبممل التحممدٌث. وعممبل المرحلممة التممً كانممت فٌهمما
ممما ٌجعممل ، ن فعالٌمة وكفمماءة التعلمٌم زادت مملممد ت والبنٌممة التحتٌمة للنممل وتكنولوجٌما االتصماال ًممالعل

 مما كان علٌه.بكثٌر وارد البشرٌة أسهل تدرٌب الم

هممو أن البلممدان النامٌممة علٌهمما أن تبممذل لصممارى جهودهمما لبلنضمممام إلممى هنمما ، وآخممر ممما أود أن أذكممره 
ركات الشممبكات الدولٌممة لتماسممم اإلنتمماج مممن أجممل تنمٌممة التصمماداتها. وفممً اآلونممة األخٌممرة، أنشممؤت الشمم

واسمتخدمت شمركات ممن بلمدان مختلفمة كشمركاء ، العالمٌة الكبرى النظم اإلٌكولوجٌة التجارٌمة الدولٌمة 
همذه  خاصمة لكمً تصمب  جمزءا  ممناستراتٌجٌٌن. ومن المهم جدا بالنسبة للبلدان النامٌة أن تبذل جهمودا 

علمى أن تكمون رابمدة فمً لمدان هذه البوٌمكن أن ٌساعد النظام اإلٌكولوجً  .النظم اإلٌكولوجٌة التجارٌة
. إن الدول النامٌة التً تحاول تطوٌر األكثر تطورا   وأن تشارن فً التدرٌب المهنً ، أسواق التصدٌر

الصناعات التً تتطلب عمالة بسٌطة أوال، والتحول فً نهاٌة المطاؾ نحو مجاالت أكثر تعمٌمدا سموؾ 
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الدولٌمة مممع التجمارة شمبكات تٌحهما ارتبماط وهنمان فمرص أخمرى ٌتحصمل بالتؤكٌمد علمى نتمابج عظٌممة. 
ألنهما شرٌكة جٌدة  فمً ذلمن ، الشركات الكبرى فً العالم. وٌمكن للشركات المتوسطة الحجم أن تكون 

فمً الصمناعٌة العملٌمات  ن لمدرتها التنافسمٌة عمن طرٌمك توزٌمعتحاول أٌضا إٌجاد لواعد إنتاجٌة لتحسمٌ
تمسمٌم كمن هنمان عملٌة التنمٌة االلتصادٌة، لمم ٌأت فٌه كورٌا وبحلول الولت الذي بد .بلدان كثٌرة أٌضا

التطموري لمنظم تماسمم اإلنتماج الدولٌمة ٌموفر  ك و واض  و تفصٌلً للعممل. ولمذلن فمإن النسمكدلٌ دولً
جمزءا  فماعبل  الشركات التً ٌمكمن أن تشمكل  تعٌن على البلدان النامٌة أن تركز علىاآلن بٌبة أفضل. وٌ
ممن . وٌتعمٌن علٌهما أن تبمذل جهمودا متعمددة األطمراؾ إللاممة شمبكات دولٌمة الدولٌة فً شبكات التجارة
لبلمدان ل مستهدفة. على سبٌل المثال، ٌمكمنال البلدانفً  مستعدة للتعاون معهاشركات خبلل التعاون مع 

فممً البلممدان  أو لنمموات اتصممال مفتوحممة مممع السمملطات المسممإولة، عممروض اسممتثمارٌة تمممدٌم النامٌممة 
 .تهدفةالمس

، دراسة شماملة للسٌاسمات التمً اعتممدتها كورٌما فمً عملٌمة التنمٌمة االلتصمادٌة اجراء وأخٌرا، ألترح  
وتسمممرٌع البحمممث ، المحلٌمممة  ، وتعببمممة الممممدخراتوإدارة السمممٌولة ، مثمممل مرالبمممة التبمممادالت الخارجٌمممة 

 بشمكل مباشمر ،  اسماتالمتخصصة ، وتطبٌمك همذه السٌوتدرٌب الموارد البشرٌة الصناعٌة ، والتطوٌر 
 .وظروفه الخاصة والع البلد النامًاستنادا لأو تعدٌلها 
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كثٌر من البلدان النامٌة فً اتباع مسار االلتصاد الكوري، فما هو نوع األدوار التً  تإذا رؼب
، ٌستطٌع الكورٌون أن تمودها كورٌا؟ أوال   ٌنبؽً أن تموم بها كورٌا؟ أي نوع من النهج والبرامج ٌجب

اآلن   هو ما تموم به الدولة،  (KSP) الكوري المعرفة تشارنإّن برنامج .  بٌةنمل خبرتهم اإلنما
لمساعدة ٌحمك لوحده مكاسب كافٌة برنامج ال هذا الومع ذلن فإن  .لتحمٌك هذه الؽاٌة كتنفٌذ فعال

تحتاج إلى مشارٌع  . فهذه الوصفةكورٌة للنجاح االلتصادي البلدان النامٌة على تنفٌذ الوصفة ال
ورٌا المذكورة فً الفصول مشتركة أكثر تحدٌدا. ومن بٌن العوامل األربعة للنجاح االلتصادي فً ك

والمٌادة الفعالة  صة والنزٌهة ،والحكومة المخت ،بشكل جٌد  مٌة االلتصادٌة المعدةخطط التن( السابمة 
لدول النامٌة األخرى فً مجاالت تخطٌط التموٌل(، ٌمكن لكورٌا مساعدة ا صادرم توفرووالموٌة ، 
 .لتنمٌة االلتصادٌة وتموٌل ا

من المهام التً هً ، لٌادة بلد ما نمط وتحسٌن  وفً الولت ذاته ، فإن إنشاء حكومة كفإة ونزٌهة ،
ال مثل هذه المضاٌا ٌة فً ، ألن المساعدة الخارجباصرار  ب البلدان النامٌةوواصلها شعٌنبؽً أن ت

ٌمكن أن ٌكون لها سوى آثار محدودة. وال تزال هنان مجاالت ٌمكن أن تساعد فٌها وكاالت المعونة 
بما فٌها كورٌا، مثل تعلٌم وتدرٌب موظفً الخدمة المدنٌة، وبناء المدرات. ، الدولٌة والبلدان المتمدمة 

تصادٌة. وهذا ما ٌزعج الدول النامٌة أكثر من ؼٌرها. بٌد أن التموٌل له أهمٌة لصوى فً التنمٌة االل
 بة التؽٌرات التً حدثت مإخرا فً توجهات من  المساعداتوعبلوة على ذلن، فإنهم بحاجة إلى مواك

 مساعداتها من خبلل التركٌز بشكل أكبرالتً تمدمها وكاالت المعونة الدولٌة، والتً أعادت توجٌه 
 ة. التنمٌة االجتماعٌ مجاالت على

وفً هذه الظروؾ، ما هو نوع األدوار المحددة التً ٌمكن أن تموم بها كورٌا؟ كٌؾ ٌمكن لكورٌا 
اآلراء اصجاب أحبلم التنمٌة؟ ما الذي ٌجب المٌام به إللناع  مساعدة الدول النامٌة األخرى على تحمٌك

ه األسبلة ال تسفر عن التملٌدٌة بالتعاطؾ مع أشكال المساعدات التً ترٌدها الدول النامٌة؟ كل هذ
ادة تؤثٌرها كورٌا تحتاج إلى بذل المزٌد من الجهود لزٌإّن  تزال تستحك الذكر.لكنها ال ، إجابات سهلة 

وتشذٌب المطالب والتوجهات اللٌبرالٌة الجدٌدة فً  لتهذٌب، الساحة الدولٌة  واسماع صوتها فً
والخصخصة  السوقنظام نحو   بشجاعة لتحرن، من اجل ا المعونة الدولٌة والبلدان المتمدمة مإسسات

 . وإلؽاء الضوابط التنظٌمٌة فً البلدان النامٌة
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  جُٔؼٍكس شحٌىضك٤ٖٓ ذٍٗحٓؽ ض
 

(. KSP) الكوري المعرفة شارنٌبدو أن عددا كبٌرا من الدول النامٌة لد استفاد من برنامج ت
حتى ٌمكنها أٌضا به ، تعزٌز ثمة الدول المستمبلة وٌهدؾ هذا البرنامج إلى نمل تجربة التنمٌة الكورٌة و

وٌمترح أفكارا للسٌاسة العامة ، أن تحمك ما أنجزته كورٌا. وٌلهم هذا البرنامج واضعً السٌاسات 
" أشاروا المعرفة  شارنت "للنظر فٌها. ؼٌر أن صانعً السٌاسات فً البلدان التً استفادت من برنامج 

بشكل  زٌتركال ، بسبب " ال ٌمدم تدابٌر تفصٌلٌة لبناء لواعد صناعٌةفةالمعر شارنبرنامج تإلى أن "
إلى فبتٌن المكاسب . وٌمكن معالجة هذه المسؤلة عن طرٌك تمسٌم لنظرة الكلٌةواعلى النهج  أكبر

، فً التً ٌمٌمها البرنامج  الدورات التمهٌدٌةهو كسب الحالً مالمختلفتٌن. وبشكل أكثر تحدٌدا، ٌصب  
،  بما فً ذلن الهندسة، مختلؾ المجاالت والمتمدمة التً ٌدٌرها خبراء فً  الدورات المكثفةحٌن أن 

 .ستكون مفتوحة ، بحٌث ٌمكن لجمٌع االطراؾ المشاركة فٌها

. إنشاء السدود تمدما ٌجب أن تحدد أوال موضوع الحالةكثر دورات مكثفة لنمل المعرفة االإّن  
 ة المضافةالحدٌدٌة وإدارة الموارد المابٌة وإدخال ضرٌبة المٌمومحطات الطالة الحرارٌة والسكن 

كورٌا، ٌتم إدراج الحاالت ذات الصلة ب ثم .على ذلن  وتنفٌذ الضوابط الرسمٌة هً بعض االمثلة
فً المجاالت ذات المتماعدٌن المتخصصٌن  ء فً مختلؾ المجاالت )الخبرات األساسٌة ،راالخبتمدٌم و

علماء الدورات كمستشارٌن للتعلٌم النظري والتدرٌب العملً هذه ٌشارن فً  ٌجب أن، كما  (الصلة
تلبٌة احتٌاجات البلدان النامٌة للحصول على تفاصٌل ل، مسإولٌن على مستوى العمل ن ومهندسٌو

دم حالٌا برامج مماثلة، مثل تم( KOICAالتعاون الدولً الكورٌة )وكالة إّن ٌة. أكثر والععملٌة و
ؼٌر  .دول النامٌةتثمٌؾ وتدرٌب الموظفٌن المدنٌٌن لل، أو ة دراسات الجدوى االلتصادٌ برامج تطوٌر
البرامج تكامل بناء على طلب من الدول النامٌة، فإن  ن هذه البرامج تمدم  بشكل خاصأنه نظرا أل
دٌر وٌعلى ، ٌسٌطر الكوري  برنامج تشارن المعرفةإذا كان و . لاببلن للعدٌل والتطوٌر  وتنظٌمها

وكالة التعاون الكورٌة األنشطة الشاملة لدعم الدول النامٌة، بما فً ذلن تلن التً تمدمها وتشرؾ علٌها 
إذا تم تنسٌك أنشطة الكٌانٌن بهذه وتعزٌز فعالٌة الخدمات االستشارٌة للتنمٌة.  ، فان من الممكن

ً حٌن أن مشارٌع نمل ف، ، ٌمكن لؤلطراؾ المعنٌة االستمرار فً العمل بشكل مستمل  الطرٌمة
 .الزابدة عن الحاجة سٌتم التخلص من البرامجكما  كثر تنظٌما وتطورا  ،المعرفة سوؾ تصب  أ

االلتصاد الكوري، ٌنبؽً اإلحصابٌة من  لتارٌخٌة والبٌاناتباإلضافة إلى تمدٌم لابمة من األحداث او  
ادة واإلخفالات التً ٌعانً منها. وبدال عمما للدروس المستفم تحلٌبل   المعرفة تشارنأن ٌوفر برنامج 

، ممدمو الخدمات االستشارٌة  عتماد على النهج الفردي فً اداء مهام محددة، ٌنبؽً أن ٌسعىمن اال
إلى وضع نظم موضوعٌة موحدة. وهذا ٌتطلب لدرا ،  فً هذا البرنامج االستشارٌٌن المشاركٌنمن 

النطاق الحكومً النطاق تتطلب االهتمام والدعم على  مهمة واسعة ، ألن هذه كبٌرا من الولت والجهد
نفس المدر، ب . والمعرفة شارنبرنامج تمن مواصلة الجهود الرامٌة إلى تعزٌز خدمات هنا . وال بد 

لتراكم الخبرة العملٌة. وستطلب  -التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا عملٌة تنظٌم ٌنبؽً مواصلة الجهود ل
من المرن  اتٌإلى التسعٌن 6ٙٓٔمن  معرفة المزٌد عن كورٌا فً المدة ب فًالبلدان النامٌة التً ترؼ

 .تجربتنا فً المرن الحادي والعشرٌنمعرفة المزٌد عن ، العشرٌن 

 

 



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

95

تاريخ التنمية الصناعية والتكنولوجية

 

ٖٔٓ 
 

 ُط٤ٔ٘س جُظ٘حػ٤س ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤سجضح٣ٌم   
 

من ٌمكن ان ٌتم ذلن  أن توفر مجموعة متنوعة من الخدمات للبلدان النامٌة. ولكورٌا ٌمكن  
 المعرفة شارنبرنامج ت)عن طرٌك مثل تمدٌم المشورة فً مجال السٌاسة العامة معٌنة ، ل خدمات خبل

بناء المإسسات ونمل التكنولوجٌا، ٌمكن أن  المساعدة التمنٌة التً تمدمها كورٌا حولان  الكوري(  . 
أٌضا أن تساعد فً البلدان النامٌة على وضع وتنفٌذ سٌاساتها الصناعٌة الخاصة بها. وٌمكنها  دتساع

وضع برامج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة لتعزٌز الموارد البشرٌة من أجل التنمٌة الصناعٌة. وإلى جانب هذه 
الخدمات، فإن توفٌر مواد للمراءة للبلدان النامٌة هو شكل آخر من أشكال الخدمات التً ٌنبؽً أن 

التمارٌر والكتب عن عملٌة التنمٌة تولٌها كورٌا اهتماما إٌجابٌا. وٌنبؽً كتابة مجموعة متنوعة من 
عن تارٌخ التطور  ومن بٌن أمور أخرى، ٌنبؽً تمدٌم عرض واض  وتفصٌلً  .االلتصادٌة فً كورٌا

 الصناعً والتكنولوجً فً كورٌا. 

 

 

 
مان إلمى السملع الصمناعٌة، د األسمل أكبر الصادرات ممن الزراعمة ومصمابتشككانت التً التنمٌة االلتصادٌة، تحولت السلع مع تمدم خطة  - 

 ومن السلع الكٌمٌابٌة الخفٌفة إلى الثمٌلة.
فً المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌة، تم التركٌز على الصناعات الخفٌفة التً تستفٌد ممن لموة العممل البسمٌطة، ممع صمناعات مثمل  - 

 .ة فً صناعة التصدٌرهات فاعلة ربٌسالتً كانت تعمل كواجمبلبس المنسوجات ورلابك الخشب  و ال الباروكات و
ارتفاعمما فممً صممادرات السممٌارات فممً أوابممل ٌشممهد التممراكم التممدرٌجً اللتصمماد التكنولوجٌمما  كممن مممع اسممتمرار النمممو االلتصممادي بممدأول - 

وجٌما مثمل أشمباه الموصمبلت أحمدث السملع المابممة علمى التكنولانتماج إلى زٌادة السلع الصناعٌة الكٌماوٌة الثمٌلمة وإلمى ذلن الثمانٌنٌات وأدى 
 فً التسعٌنٌات.
   
 
 
 
 
 
 

ت البنٌة منتجا
التحتٌة 
 المتماربة

اشباه موصبلت 
،الهاتؾ المحمول، 

DTV ،بناء السفن، الخ 

منتجات 
الصناعات 
 الخفٌفة

منتجات  
 زراعٌة
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اإلنتقال من الصناعات الخفيفة الى الصناعات الثقيلة

 

ٔٓٗ 
 

 جُظ٘حػحش جُػو٤ِسج٠ُ  جالٗطوحٍ ٖٓ جُظ٘حػحش جُهل٤لس
 

 

وأدوار ، التطورات التكنولوجٌممة لصممناعات محممددة ٌجممب توثٌممك جهممود التنمٌممة ذات الصمملة بمم
التموٌمل، الضمرابب و جهود البحمث والتطموٌر، تطموٌر انظممة دعم عملٌاتالحكومة فً هذه العملٌات )

اسمتراتٌجٌات التسموٌك والتموٌمل للشمركات  النجاح حولوالتشرٌعات والمراجعات المانونٌة(، ولصص 
بحٌمث  الولمابعهمذه ، فمً تممارٌر منظممة أو كتمب لصمص توثمك  الخاصة وتطوٌر أسموالها فمً الخمارج

 األمممبمٌمة  فمً السٌاسمٌٌن ورجمال األعممللمسإولٌن الحكمومٌٌن والممادة الأساسٌا   تصب  اطارا  مرجعٌا  
ت مممع كبممار المسممإولٌن الحكممومٌٌن فممً هممذه الممدول، أعممرب هممإالء عممن . فممً العدٌممد مممن اللممماءاالنامٌممة

الصمناعً. إن سٌاسمات االلتصماد  بهما كورٌما تطورهماحمممت  ٌمة التمًكٌفالفً تعلمم  مصلحتهم الراسخة
السٌاسمات التدرٌجٌمة لفمت  األسمواق، و مما ٌمكن أن تمدمه للبلدان النامٌمة .الكلً فً كورٌا لدٌها الكثٌر 

السمبلمة المالٌمة والرلابة الصارمة على النمد األجنبً والعرض النمدي، والجهود المبذولمة للحفماظ علمى 
هً بعض مواضٌع االلتصاد الكلً التمً ٌنبؽمً للبلمدان النامٌمة أن تراعٌهما بعناٌمة. وممع ذلمن، ، العامة 

الضمرورٌة لبلمد مما لٌصمب  ؼنٌما  سموى أحمد العواممل الكلمً لمٌسفإن التنفٌذ الماهر لسٌاسات االلتصماد 
ومزدهرا. بل إن ما ٌمرر مصٌر الرخاء الموطنً همو مما إذا كانمت المببلد لمد عمززت بنجماح صمناعاتها 

 التنافسٌة.

العمالم، ٌجمب تسمجٌل تمارٌخ التطمور الصمناعً والتكنولموجً  ولتحمٌك دورها التوجٌهً لمتابعٌهما فمً 
رٌما، تمثمل الجمعٌمات والنمابمات فمً كو كمرجمع. و امنظممة وعرضمها علمى أتباعهم الكوري فً كتابات

التً تمثل مصال  الصناعات مراكز اتصال بٌن الشركات وبٌن الصمناعة والحكوممة، وتممدم التراحمات 
مممع الحكومممة  تتعمماونوالنمابممات إذا كانممت هممذه الجمعٌممات وسٌاسممٌة وبٌانممات إحصممابٌة إلممى الحكومممة. 

علمى همذا المسمتوى لتارٌخ الصناعً والتكنولوجً لؤلمة لن ٌكمون الكشؾ المكتوب عن ا والعلماء، فإن
 ٖٙ .العمل الشاق  من

جابممات التممً ملممن جمٌممع اإلناعٌة والتكنولوجٌممة فممً كورٌمما ال ٌبطبٌعممة الحممال، فممإن تممارٌخ التنمٌممة الصمم
ولوجٌا المعلوممات. وعلمى مد تمدمت التمنٌات كما شهدنا فً ثورة تكن. لًالعالمالمشهد متؽٌرات تناسب 

وجه الخصوص، تؽٌر النظام االلتصادي العالمً بشكل خاص مع ظهور منظمة التجارة العالمٌة. كمما 
تؽٌرت شروط المنافسة مع ظهور الصٌن كحلمة عمل عالمٌة. ومع ذلن، فإن لصمص التممدم الصمناعً 

البلمدان النامٌمة فمً ظمل ظروفمه والتكنولوجً فً كورٌا، إذا ما تم تحلٌلها ممن وجهمة نظمر كمل بلمد ممن 
إّن المنالشمات بمٌن صمانعً ، ستإدي إلى مجموعة واسعة من اآلثار واألفكار المفٌدة. الخاصة  وأهدافه

 الحصمول علمى نتمابج التحلٌمل المذي ٌجرٌمه سمتتٌ  الرانهم من الكمورٌٌنو، الدول النامٌة  السٌاسات فً
. المٌممة  األفكمار زٌمد ممن المدروس والماسمتنباط إلى  ذلن  سٌإدي بهذا الصدد ، و النامٌة خبراء الدول

 أن ٌضعوا دلٌبل لخطط العمل الممبلة ممن خمبلل فً هذه المنالشات وعبلوة على ذلن، ٌمكن للمشاركٌن 
 .ذاتها هذه المنالشاتنتابج 

نعً من المهمم بالنسمبة للخبمراء الكمورٌٌن وصما ذلن ، ٌمكننا تكرار المول بإنّ  وعلى الرؼم من بدٌهٌة 
إذا كانمت الممواد المسمتخدمة إنمه  ، و البلدان النامٌة أن تعمد اجتماعات متكررة للمنالشاتفً السٌاسات 

، سمٌكون ممن الصمعب اسمتخبلص نتمابج ذات لمنالشمات ال وجمود لهما وال مضممون كؤساس لمثل همذه ا
ٌمات العالمٌمة تارٌخ تطور الصمناعات والتكنولوجاستعراض سٌكون بذلن  مؽزى من هذه المنالشات. و

 النتابج. نمطة انطبلق جٌدة للمنالشات حولبمثابة ذات المستوى العالمً المكتوبة فً التمارٌر والكتب 
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الحفاظ على التكنولوجيا المناسبة ، ونشرها

 

ٔٓ٘ 
 

 ٝٗشٍٛح،  جُكلحظ ػ٠ِ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤حش جُٔ٘حْرس  
 

إن أحد خصابص أو مزاٌما االلتصماد الكموري همو هٌكلمه الصمناعً المتنموع. ولمٌس هنمان بلمد 
عة التحوٌلٌمة الكورٌمة لمدٌها الصمناإّن كورٌما.  متنوعة مثلما هو الحال فمً لم لدٌه صناعاتآخر فً العا
كمون كورٌما ٌمكمن أن تفمان  لبطارٌات الثانوٌة المتطمورة. لمذامن النسٌج إلى ا ، بدءا  للعمل  نطاق واسع

ضا كورٌا أٌإّن لدى . أ٣ؼًح وٌمكن أن تضطلع بدور المعلم لتكنولوجٌا التصنٌع، لتصنٌع مرجعٌا  لمثاال 
فمالموارد البشمرٌة التمً . )الحرفٌمة( تارٌخ حً حمول خطموات التممدم التكنولموجً فمً الصمناعة الفردٌمة

علمى أن تكمون نشمطة  أو ال تمزال لمادرة، إلى التمدم التكنولوجً ال تمزال نشمطة فمً موالمع العممل  أدت
وجٌات التصنٌع فً مولعها الصحٌ  لتدرٌس تكنولهً وهكذا، فإن كورٌا حتى لو تماعدت عن العمل . 

، ٌتعمٌن علٌهمما أن تممدم لابممة بالتكنولوجٌممات التمً ٌمكممن نملهما إلممى  للبلمدان النامٌمة. ولتحمٌممك ذلمن فعلٌمما  
فمً أن تحتاج كورٌا ٌمكن و ولوجٌات عن طرٌك توحٌد محتوٌاتها . البلدان النامٌة، وأن تدٌر هذه التكن

 تدرٌس تكنولوجٌات معٌنة.إلى وضع لابمة بالموارد البشرٌة المإهلة لهذا الصدد 

ٌجب على الحكومة المضً اذ الشركات فمط،  ال ٌمكننا أن نتولع أن ٌتم االنتهاء من هذا العمل من لبل
النامٌمة  المدول  فمً كمل ممن الحكومماتكانمت إذا  اٌضما  . و لدما لمٌادة العمل من وجهمة نظمر الشمركات

للشممركات نمممل عنممدها ٌمكن فمم،  بلممدان النامٌممةلخلممك بٌبممة صممدٌمة لؤلعمممال فممً المعمما  والمتمدمممة تنسممك 
مزٌمدا  همذا المجمال الخماص  فرص عممل جدٌمدة. وٌتطلمب العممل فمً التكنولوجٌا المناسبة والبحث عن 
 ثممبالمٌمادة ، وتحمدّد نطماق العممل ومجالمه ،  الحكوممة حٌمث تمموم  ؛ التعاون بٌن الحكوممة والصمناعات

 . الخطوات البلحمةالمٌام بلشركات تترن ل

تشكٌل فرلة عمل تتؤلؾ من الموزارة المسمإولة  الصواب وللمٌام بهذا العمل بكفاءة وفعالٌة، سٌكون من
ومعهمد التنمٌمة  ، (كوٌكماالوكالمة الكورٌمة للتعماون المدولً )عن الصمناعة والوكماالت ذات الصملة، مثمل 

تممممدم للعلممموم لموالمعهمممد الكممموري ا،  ي لبللتصمممادٌات الصمممناعٌة والتجمممارةوالمعهمممد الكمممور ، الكممموري
و  ، وؼرفممة التجممارة الكورٌممة . بحثٌممة األخممرى الممولممة مممن الحكومممةوالمإسسممات ال،  والتكنولوجٌمما 

كٌفٌة تسوٌك التكنولوجٌا المبلبمة من خبلل نهج الشراكة بمٌن المطماعٌن العمام هذه ستنالش فرلة العمل 
 .والخاص 

مربحما نموذجما  التعماون  ن تجعمل ممن نمموذجالتكنولوجٌا المبلبمة أهمٌة خاصمة ألنهما ٌمكمن أ وتكتسب
الهٌاكمل األساسمٌة المماهرة (. وٌجمب تحلٌمل  البلدان المانحة للمعونة والبلدان المتلمٌة للمعونة للجانبٌن )

 لمماببل   تجارٌمما   نموذجمما   للجهممة المانحممة والمتلمٌممة أن تنشممًء ٌمكممن، بحٌممث  والهٌاكممل األساسممٌة البلزمممة
فً حمٌن ٌممدم  ، لمتلمً اإلعفاءات الضرٌبٌة واألراضً الرخٌصة واإلدارات، ٌمكن أن ٌوفر لللتطبٌك 

و والمسمتثمرٌن ممن المطماع الخماص.  المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة، لمان  التكنولوجٌا المناسبة، وأموالا
معما فمً مجمال تمدرٌب المموى العاملمة ممن خمبلل إنشماء أٌضما  ٌمكن للجهات المانحة والمتلمٌة أن تعممل 

 . ونالمانح اد للتدرٌب ٌمولههامع

فمً الماضمً، وومن الضروري أٌضا بذل جهود للحفاظ على التكنولوجٌات ذات المستوى الممنخفض. 
 علمى دواسمة مالمداالضؽط ٌك اس الٌدوي، الذي ٌهز حبوب األرز فً اسطوانة دوارة عن طرالدرّ كان 

كهرباء محدودة. وهذا مثال جٌمد علمى إمدادات التكون ، هو آلة مفٌدة ألفرٌمٌا وجنوب شرق آسٌا حٌث 
إذا كانممت أممما التكنولوجٌمما المناسممبة التممً لممم تعممد كورٌمما تسممتخدمها، ولكممن لممد تسممتخدمها بلممدان أخممرى. 

 .كهربابًالدراس العندها النظر بجدوى استخدام ٌمكن فأو استخدام البطارٌة ممكن، ،  الكهرباء متاحة 

ً أيضا
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رفع الصوت عاليا في المجتمع الدولي

 

ٔٓٙ 
 

 ك٢ جُٔؿطٔغ جُى٢ُُٝظٞش ػح٤ًُح ٌكغ ج  
 

ؽزٛبعبد رُؾشف ػٍ ا٢ؾبنٙ انذٔنٙ انًغزًغ هنٛظ يٍ انخطأ انقٕل ئٌ عٛبعخ انًغبػذاد ن
رؾقٛ  رؾبٔل اٞيى انًزؾذح  كبَذ، 2ٕٔٓقبػذح حُبػٛخ. ٔؽزی ػبو أ٘ رشكٛم نت انكبيُخ فٙ 

ظش ثبنُٔ  .انزٙ رشکض ػهی انقعبٚب انصؾٛخ 3ٖ(أْذافٓب ا٠ًَبئٛخ نٟنفٛخ )اْٞذاف ا٠ًَبئٛخ نٟنفٛخ 
.  ّقجٕن  ٛظ يٍ انصؼتنأيش  فاٌ ْزا ،  ٓب نهزاد انجششٚخ فقػ ييٍ خ٣ل اؽزشا ٗ ْزِ اْٞذافئن

ُذ سػبٚخ خطخ انزًُٛخ انصُبػٛخ ػ خ ثبنزًُٛخ ا٢عزًبػٛخ ثذ٢ يٍ ٔرٓزى يُظًبد انًغبػذاد انذٔنٛ
 فٓزِ انًُظًبد. ٛخح ثُشبغ ثشأٌ انغٛبعبد انصُبػ٢ٔ رٕعذ يُظًخ رقذو انًشٕس .انزًُٛخ فٙ ثهذ يب

ا يٓزًخ  ، ٔانًشبسٚغ انصغٛشح ٔانًزٕعطخ نًزُبْٙ انصغشبنضساػخ انصغٛشح، ٔانزًٕٚم اثأعبعأ
 .خبسط َطب  انزشكٛض رجقٕٖٗ انٕغُٙ فٙ ؽٍٛ أٌ انقبػذح انصُبػٛخ ػهٗ انًغز .انؾغى

 ٌّ اء ػذو انغجت ٔسداسح انجُك انذٔنٙ ْٕ يغهظ ئ ػًُب ػًهذ فٙ انز٘ شغهُٙانغإال ا٢كجش ئ
 يٍ انزغشثخ انكٕسٚخ كًقٛبط يؼٛبس٘.،  انزًُٛخ ا٢قزصبدٚخ انكٕسٚخ  ثُغبػ اعزفبدح انزٍٚ اػغجٕا 

ا  ٛخ ا٢قزصبدٚخ فٙ كٕسٚب. كبٌ نذ٘ اَطجبع ثأَّ نى ٚزى رغبْم انزًُنقذ  .ٔيٍ انٕاظؼ أٌ ُْب  رُبقعب
يٍ أفشٚقٛب  انغٍفٙ كجٛش  سعم ثؼذ رنك أّكذ . فٙ اعزًبع يغهظ ا٠داسح ؽٕل رنكٔ اثذٚذ انشأ٘ 
فٙ ٔقذ " .شكشا نك .َٛبثخا ػُّب أَذ ٔ نقذ قهزٓب، "نقذ أسدَب أٌ َقٕل َفظ انكهًبد ػهٗ رنك ثقٕنّ : 

ا أحجؼ فٙ ٔقذ ٢ؽ  يؾبفظ ٢ؽ ، عًؼذ كهًبد يٍ سعم آخش آَب  "ؽٛش قبل :  جُك انًشكض٘نه ب
ا٢عزًبع ئنٗ ٔ، يغهظ ا٠داسح  ؽعٕس اعزًبع فٙ ْزِ اٞٚبو نؾظبد انًزؼخٔاؽذح يٍ أػظى 
ّٙ ى . ٢ ٚقزصش ا٢يشانجٛبَبد انخبحخ ثك ٣ء اٜخشٍٚ يٍ انؼذٚذ يٍ انضيػهٗ ٔنكٍ أٚعب ،  فقػ  ػه

انًضٚذ يٍ انقعبٚب  ، ٔقًذ ثبصبسحاكزغجذ انًضٚذ يٍ انضقخ .رارّ  انشؼٕس انزٍٚ ُٚزبثٓى انجهذاٌ انُبيٛخ
قغ، نٛظ يٍ انغٓم رخًٍٛ انغجت فٙ رغبْم ًَٕرط انزًُٛخ فٙ انٕا. هك انُقطخ فصبػذايٍ راثزذاءا 

غ فٙ انٕقذ انز٘ نى رزجّ ، ؽققذ َغبؽب اقزصبدٚب كبَذ قذ رنك ئنٗ أٌ كٕسٚب ٔسثًب ٚؼٕد  .نكٕس٘ ا
ا  ا  فّٛ َٓغب نٛجشانٛب  .عذٚذا

ا  رؾزبط كٕسٚب انؾذٚضخ ئنٗ سفغ حٕرٓب ُٔٚجغٙ أٌ ركٌٕ انزًُٛخ  . َظشا نخجشرٓب انضًُٛخ ػبنٛب
نزؾقٛ  ُٚجغٙ ثزل انغٕٓد نزٓٛئخ عٕ ٔد٘ كًب ،  انًؼَٕخ بددٚخ فٙ كٕسٚب ثًضبثخ يؼٛبس نغٛبعا٢قزصب
 (IMF)ٔحُذٔ  انُقذ انذٔنٙ (WB)يٍ خ٣ل سفغ أحٕارُب فٙ يُظًبد يضم انجُك انذٔنٙرنك 

ٔانجُك اٞٔسٔثٙ  (IADB)ٔيصشف انزًُٛخ نهجهذاٌ اٞيشٚكٛخ (ADB)ِٔيصشف انزًُٛخ اٞفشٚقٙ
ٔانزًُٛخ  ا٢قزصبد٘ ٔنغُخ انًغبػذح ا٠ًَبئٛخ انزبثؼخ نًُظًخ انزؼبٌٔ (EBRD)ن١َشبء ٔانزؼًٛش 

(OECD) ، يُزذٖ ؽٕل عٛبعبد انًغبػذاد انزٙ رقٕدْب كٕسٚب.ٔاقبيخ 

ا ثٓزا انصذد ْبو نشفغ حٕد كٕسٚبٔششغ يغج   ُْٔب  ًَبئٛخ غ َطب  انًغبػذح ا٠ٛرٕع ٕ.ْٔػبنٛب
ا  انجهذاٌ انًزقذيخرنك  ثؾٛش ٚشًمانشعًٛخ فٙ كٕسٚب  ٢نزفبرّ ٌ رؼٛذ ا.ٔٚغت ػهٗ كٕسٚب أأٚعب

يٍ انًغزًغ انذٔنٙ. ٔػ٣ٔح ػهٗ رنك، فاٌ كٕسٚب فٙ ٔظغ ٚغًؼ نٓب أٚعب ثذٔس  برهقزٓ زٙان انطٛجخ
انًٕعّ نهؼذٚذ يٍ انجهذاٌ انُبيٛخ؛ ْٕٔ دٔس ٚزٕقؼّ آخشٌٔ ثذسعخ كجٛشح، ُٚجغٙ أٌ ركٌٕ كٕسٚب 

جهذاٌ انُبيٛخ اٞخشٖ. ٔٚغت ػهٗ كٕسٚب أٌ رٕعغ أيٕال انًغبػذح ا٠ًَبئٛخ عخٛخ نه
فٙ انًغزًغ انذٔنٙ. ٔئرا رشاكًذ كٕسٚب  ٓب، ٔأٌ رشفغ فٙ انٕقذ َفغّ حٕر(ODA)انشعًٛخ

ؽب٢د َبعؾخ يٍ انًغبػذح ا٠ًَبئٛخ انشعًٛخ اعزُبدا ئنٗ خجشرٓب، فاٌ حٕد كٕسٚب عٛكزغت انقٕح. 
 .عٕف رٕنٙ اْزًبيب ٢قزشاػ اػزًبد رغشثخ كٕسٚب كًؼٛبس دٔنٙصى انذٔل اٞخشٖ 

عندما

لكوريا
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بيرقراطيو كوريا كمجهزين للمعرفة

 

ٔٓ2 
 

 ذ٤ٍٝهٍجط٤ٞ ٣ًٌٞح ًٔؿ٣ُٜٖ  ُِٔؼٍكس   
 

بٌرولراطٌهمما لممد ، فممان عملٌممة التنمٌممة االلتصممادٌة  تشممرؾ علممى الكورٌممة ألن الحكومممة  نظممرا            
ربمة التنمٌمة االلتصمادٌة ج. وال تزال تفً كورٌا عملٌة وضع السٌاسات وتنفٌذها، فً أهم دور  مارسوا
فمإن البٌرولمراطٌٌن الكمورٌٌن همم علمى حمد سمواء أصمل فً أذهان البٌرولراطٌٌن. ولمذلن  حٌة الكورٌة

وأصمموال لٌمممة للعممالم. ولكممن ٌبممدو أن الجهممود المبذولممة لبلسممتفادة مممن ، كورٌمما اصممول ملممموس مممن 
ٌن لمد اء ونمواب الموزراء السمابمالبٌرولراطٌٌن الكورٌٌن كانت ؼٌر كافٌة. وعلمى المرؼم ممن أن الموزر

 بالنسممبة السممتخدامتمممارب الصممفر نسممبة ال، فممإن (KSP)الكمموري  برنممامج تشممارن المعرفممةشمماركوا فممً 
 مجموعة البٌرولراطٌٌن المتماعدٌن. 

خمممدمات السمممتفادة ممممن ا ، و لمممٌس باالمكمممان م بسمممهولةهٌوظفتممم ٌمممتم ال الدولٌمممة، حتمممى فمممً المنظمممماتو
االنجلٌزٌمة. وإذا  اللؽمةهمإالء  وتعمزي اسمباب ذلمن المى عمدم اجمادة السمابمة . البٌرولراطٌٌن المتماعدٌن

لبلمدان الفمٌمرة، فٌنبؽمً أن دٌة فً التصاالتنمٌة االعملٌة حما على تحرٌن  حرٌصة كانت هذه المنظمات
دة . وبما أن كورٌما تمموم بتوسمٌع حجمم المسماعا  ٌحول دون ذلنسببتمار إلى الكفاءة اللؽوٌة االف ٌكونال 

، فإن المشارٌع التمً تسمتعٌن ببٌرولمراطٌٌن سمابمٌن كمستشمارٌن آخمذة فمً االزدٌماد.  اإلنمابٌة الرسمٌة
 وٌمكن تمسٌم البٌرولراطٌٌن الكورٌٌن إلمى ثبلثمة أجٌمال. ٌتكمون الجٌمل األول ممن أولبمن المذٌن شماركوا 

لثمانً الجٌمل ا ا. أممشمونػ همًالربٌس بارن ت فً عهد االلتصادٌة الخمسٌةإعداد وتنفٌذ خطة التنمٌة فً 
ممن الممرن الماضمً .  الثمانٌنٌماتعممد فمت  األسمواق وإلؽماء الضموابط التنظٌمٌمة بمدءا ممن ب فهو من لام

مسٌرته فبدأ الجٌل الثالث  مع صندوق النمد الدولً وبعدها. أمازمة وكان لهذا الجٌل دور ربٌس لبل األ
فهم الثمافة الرلمٌة بشكل جٌد للؽاٌة  فهو لد لدولً، لذلنالرسمٌة بعد األزمة االلتصادٌة لصندوق النمد ا

. 

حن بحاجممة نفمملممذلن  ها الممذهبً . لشممٌخوخة عصممراألول، بلؽممت الممموة المابمممة علممى حكمممة ا مممع الجٌممل
( كمٌم تشممونػ ٌممم )مممذكرات إّن  . 9ٖفممً ألمرب ولممت ممكمن لتوثٌمك خبممرات أولبمن "الشممٌوخ"  ودراٌمتهم

ما ٌمتم . والجٌمل الثمانً لمه مٌمزة نسمبٌة عنمدمن الناحٌة التارٌخٌمة ر بثمنال تمد (أوه ون تشول)وكتابات 
تمتم النمو االلتصادي للبلدان النامٌمة. وٌرجمع ذلمن إلمى تممدم العولممة، حٌمث كثٌمرا مما  البحث فً اسباب

لتصماد ألابطرٌمة سمرٌعة ، وعمن طرٌمك مثل هذه األنماط فً السعً لتحمٌك النمو االلتصادي مبلحظة 
 . ثمم التممدم نحمو التصماد مفتموح بعمد ذلمن..  التصماد مؽلمك أوال  مباشرة  ، ولمٌس عمن طرٌمك مفتوحال

التممً العدٌممد مممن التجممارب  فممإّن لدٌممه ، لممذلنلممه  الجٌممل األول كزعممماء ةخدمممبالجٌممل الثممانً لممام أٌضمما، 
ممن مراحمل سمابمة. وعمبلوة علمى ذلمن، فممد تمكمن خبراءهمذا الجٌمل ، مباشرة من أكتسبها بطرٌمة ؼٌر 

فهممم و تحلٌممل الممى  و، السٌاسممات  خممبلل أداءهممم لواجبمماتهم المٌادٌممة ، مممن الوصممول مباشممرة إلممى وثممابك
 لجٌل األول. بٌانات ا

النخب الذٌن اجتازوا امتحانمات وطنٌمة صمعبة وتنافسمٌة للؽاٌمة. من معظم البٌرولراطٌٌن الكورٌٌن هم 
م األكادٌمً المعرفة العملٌة والتعلّ  . إنّ دكتوراه ستٌر أو درجة الالؽالبٌة العظمى منهم لدٌهم درجة الماج

  .تماما مع بعضها البعض لد تم اكتسابهما
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تطوير نموذج المساعدات الكورية الطراز

 

ٔٓ9 
 

 رطْٗر ًوْ ج الوضبػداد الكْرٗخ الطرار
 

ن نممموذج ، ٌجممب أن ٌكمموتنممموي  إللنمماع المجتمممع الممدولً بمماالعتراؾ بتجربممة كورٌمما كمعٌممار
نممموذج المعونممة علممى  ان النامٌممة تتعامممل مممع. وإذا كانممت البلممدالمسمماعدات الكمموري ذو رإٌممة خاصممة بممه

، فإن هذا النموذج سٌكون ممبوال بطبٌعة الحال بوصفه المعٌار على أنّهُ ناج  و فعّال  الطرٌمة الكورٌة
 . بهذا الصددللبلدان النامٌة  الدولً

ة الماضممً، حٌممث أن كورٌمما لممدٌها الخبممراعدات الكورٌممة مممن إعممادة النظممر بٌجممب أن ٌبممدأ نممموذج المسمم
ممدّم ، وأٌضا ٌجمب أن ال ت  تكون متعجرفةكورٌا ٌجب أن اللهذه المساعدات . المتلمً كانت باعتبارها 
متابعمة. وممن األهمٌمة بمكمان أن ٌكمون تولمع ممن المتلممٌن الانب واحد هو جانبها هً ، وتمن ج حججها

" علمى أن  (ونمػ بمانلمً مٌ)شدد المربٌس ات . لمد ادعاء ةتواضع من دون تمدٌم أٌٌتسم بالهنان مولؾ 
المذي بلمد الو، والتنمٌمة االلتصمادي كورٌا العضو فً لجنمة المسماعدة اإلنمابٌمة التابعمة لمنظممة التعماون 

 ةاعدسمم، وأن ٌعممل علممى م نسممى الماضممًلمه أن ٌال ٌنبؽممً  ا  ،متلمٌّمم ا  بلمد بعممد ان كممان أصمب  بلممدا مانحما  
 تواضع".تتسم باللؾ االبلدان األخرى بمو

 ْل ّ الدبر الكث٘ر الس بّحالصدٗة الؼط -

بل ٌنبؽمً أن تؤخمذ فم . لنموذج الكوريل أود أن أشٌر إلى مجموعة العوامل الفكرٌة المحركة اوال 
ا  تعرض من خبلله نفسمها علمى انهما بلمد ٌعمٌش فمً أوضماع أعلمى) مثمل البلمدان المتمدممة( ، كورٌا مولف

ابعمد همو المذهاب المى مما علمى كورٌما ٌجمب . (الدول النامٌة) مثل منها ات تمع فً وضع أدنىكٌان ممابل
كورٌما ٌنبؽمً أن تعممل  خبلص حول أي نوع من األشٌاء ٌمكمن المٌمام بمه معما. وو التحدث با، من ذلن 

تشاور حول المخاوؾ وإٌجاد أن تكون شرٌكا مخلصا، ولها أن تٌنبؽً كصدٌك لطٌؾ وجار دافا. كما 
 الحلول معا. 

 
 لزمدٗن الوضبػدادهصووخ خص٘صب خدٗدح م همبرثخ  -

مرحلممة التنمٌممة تلبٌممة متطلبممات تم موابمتهمما بشممكل جٌممد لٌجممب أن تكممون هنممان مسمماعدة كافٌممة تمم
،  االللٌمٌمة األوضماعو ،البشرٌة والهٌاكمل الصمناعٌة والموارد  الموارد الطبٌعٌةتطوٌر  ، و االلتصادٌة

. جمدا عٌد المٌبلد" همو نهمج خطٌمر، ألّن "نهج شجرة الجمٌع واحد ٌناسب نهج  مشاكل البٌبة. الٌوجد و
وإلؽمماء الضمموابط ، االنفتمماح الفمموري والكامممل للسمموق ، وٌتطلممب الممنهج الواحممد الممذي ٌناسممب الجمٌممع 

نهج شجرة "ضخمة على عاتك البلدان النامٌة. وٌمترح  أعباء  فً مجملها  ، و التً تلمًالتنظٌمٌة الكاملة 
ممع  ل فمً آن واحمد .  وممن الصمعب تطبٌمك همذا المنهجحل كل تحد فمً كمل مجماأنه ٌنبؽً  "عٌد المٌبلد
بمٌن ممن تحدٌمد األولوٌمات  فإّن من األصم  أن ٌمتم،  فً البلدان النامٌة. ولذلن اتالحكوم اتمراعاة لدر

 .ومن ثم تناولها واحدا تلو اآلخر  ، بنود جدول األعمال
 
، وٌنبؽمً أن ٌمولً  بخطموة، ٌنبؽمً أن ٌمتم التحرٌمر خطموة لمجمال محمدد  مسماعدة المخصصمةلتمدٌم ال

فمً تممدم الالحاجة لزٌادة االشمراؾ الكلمً ممع  ، معلدرات موظفً الحكومة المتلمٌة  لبناء المان  اهتماما  
فممً كممل األحمموال ٌجممب ٌممتم تمممدٌم مسمماعدات  ٌممتم  وإلؽمماء الضمموابط التنظٌمٌممة. وانفتمماح السمموق عملٌممة 

ولكمً تمنج  لنمامً ، وتحتمرم آراءه وخٌاراتمه . بحٌث تؤخذ بنظر االعتبار وجهة نظر البلد ا تخصٌصها
فممً  حاسمممةبممٌن جمٌممع األطممراؾ سممتكون المحادثممات المسممتمرة  لمجممال ممما ، فممإن المسمماعدة المخصصممة
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السٌاسمات بمٌن  ً أن تكون هنان لنماة فعالمة للتواصمل حمول تعمدٌلولذلن ٌنبؽ تمرٌر وجهة المساعدات .
 البلد المان  والبلد المتلمً.

 ٗدٖالٌِح الزدر  -
ٌتداخل النهج التدرٌجً مع المساعدة المخصصة إلى حد ما، ولكن فٌما ٌتعلك بفت  أسواق السلع  

األساسٌة والمالٌة وتخفٌؾ اللواب ، أود أن أإكد من جدٌد أن من المهم مساعدة البلد المتلممً علمى اتخماذ 
 6ٖ.حدٌثا بعد التحرٌرالتدابٌر المناسبة وفما لمدرة الحكومة على التعامل مع المضاٌا الناشبة 

 

عندما كنت صؽٌرا. بعمد بعمض الولمت، أدركمت أن جدا  كانت أجهزة الرادٌو المصنعة فً كورٌا ثمٌلة 
أخمؾ كانمت وأٌضما ، نصمؾ حجمم أجهمزة الرادٌمو الكورٌمة بأجهزة الرادٌو المصنوعة فً الٌابان كانت 

ت، فمإن شمركات اإللكترونٌمات الكورٌمة تم فت  سوق أجهزة الرادٌو بالكامل فً ذلن الولم ماإذا وبكثٌر. 
إل )و  (سامسمونج)ولن نكون لادرٌن على رإٌة أي إعبلنات ممن لبمل ، النشطة الٌوم لن تكون موجودة 

ألن ، حصمملت الشممركات علممى الولممت الممبلزم للتطممور التكنولمموجً بهممذا  فممً المطممارات الدولٌممة. و (جممً
 سوق اإللكترونٌات.اٌة حملالتً تّم اتخاذها هنان بعض التدابٌر الولابٌة 

 
، ( هممانهوا للتممؤمٌن علممى الحٌمماة)، ( كٌوبممو للتممؤمٌن)سممٌكون مممن الممكممن لشممركات التممؤمٌن مثممل هممل 

أن تممموم شممركات التممؤمٌن األمرٌكٌممة  ، فٌممما لممو كممان بوسممعموجممودة  (سامسممونج للتممؤمٌن علممى الحٌمماة)و
وجودهما ضمرورٌا  فممً كون التمً سمٌإّن الحكممة ؟ الجمواب همو ال. اتٌالسمتٌنؤعممالهم فمً كورٌما خمبلل ب

البلمدان  ةطالبمم فمً مواجهمة ذلمن. وسمتكونُ  كفاءة البلمدمستوى  وفكعلى فت  السوق  حاالٍت كهذه ، هو
. وٌمكمن أن عممبل  ؼٌمر أخبللمً تمامما   النامٌة بفت  جمٌع األسواق وتٌسٌر جمٌع اللمواب  فمً ولمت واحمد

الفممراء ٌنبؽمً لتنمٌة منذ البداٌمة، وأن الفجموة بمٌن األؼنٌماء وأٌّة إمكانٌة ل عادذلن على أنه نٌة إلستبٌفهم 
 .أن تظل دابما لابمة ، وال تُمّس 

 
خممبلل األزمممة المالٌممة عممام بشممكل تممام فتحممت كورٌمما سمموق رأس المممال وسمموق العمممبلت األجنبٌممة لمممد  

إن كورٌا ال ونتٌجة لذلن، ف. فً ممابل الحصول على مساعدات مالٌة من صندوق النمد الدولً  ،662ٔ
وبما أن األجانب ٌشؽلون جزءا كبٌرا ممن سموق األسمهم، فمإنهم  . حتى اآلن تزال تدفع ثمن هذا اإلجراء

لكمونهم ٌسمبموننا  بمالبٌع و األجانب ٌلعبون دابمما لعبمة الفموز إّن . فً هذه السوق  ٌؤخذون الدور المٌادي
مبلت األجنبٌة. ولد تعمرض سموق العممبلت سوق العدابما  . و الحال هو نفسه فً  الشراء بخطوة واحدة

ممن إّن . وعمبلوة علمى ذلمن، فموجد همإالء أّن الطمرق مفتوحمة أممامهم منذ ان لمضاربٌن تبلعب ادابما ل
المشممتمات ألن ، ع الودابمممممن ٪ فمممط ٘العمممبلت علممى نطمماق واسممع مممع تممداول الممكممن إجممراء معممامبلت 

، لطات النمد األجنبً مشكلة التكالٌؾ المتزاٌمدة بسمرعة وهكذا، تواجه س .المالٌة مسموح بتداولها أٌضا  
 البلزمة لتحمٌك االستمرار فً السوق.و

 
إلمى عواممل ،  وابمد المسمتحمةودفمع الف، وفً كل عام، ٌمإدي إصمدار سمندات اسمتمرار العملمة األجنبٌمة 

رة أسمموالها تممإدي إلممى اإلضممرار بمرونممة المالٌممة العامممة. وفممً الولممت الحاضممر، فتحممت بلممدان نامٌممة كثٌمم
اللحظمة التممً ٌتممرر فٌهمما منمذ  ، ٌشمكل تهدٌمدا السممتمرار االلتصماد الكلممًممما المالٌمة بدرجمة كبٌممرة. وهمو 

 . لمضاربٌن الدولٌٌنانكشافه أمام ا
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 دػن إًشب  المْاػد الصٌبػ٘خ -

فٌما ٌتعلك بخطة التنمٌمة الوطنٌمة، ٌنبؽمً أن تركمز المسماعدة علمى المنمط الكموري علمى دعمم  
ن األفضمل أن ٌبمدأ البلمد المتلممً للتنمٌمة االجتماعٌمة ة االلتصادٌة بدال من التنمٌمة االجتماعٌمة. وممالتنمٌ
. وإذا مما اسمتمر البلمد فمً التنمٌمة االجتماعٌمة ولمٌس لبلهما  لدراته الخاصة بعد تنمٌته االلتصادٌةالعمل 
لضممان اسمتدامة المستشمفٌات وال توجد وسمٌلة  . التولعات ذلن لن ٌإدي إال إلى رفع مستوى ، فإنأٝال

والمدارس التً تتلمى مساعدات أجنبٌة. وٌإدي ذلن إلى جعل البلد المتلممً أكثمر اعتممادا علمى المعونمة 
 .الدولٌة

البلد  سلسلة المٌمة على االستمرار داخل مساعدة فً إنشاء لاعدة صناعٌة تساعدٌتمثل اإلجراء األول لل
ت والنممل والبنٌمة التحتٌمة للطالمة التمً تجعمل ت االتصاالالعادل لشبكاهتمام المتلمً. كما ٌنبؽً إٌبلء اال

فمً وضمع ٌمكنهما ممن مسماعدة المتلممً علمى أن تكون الجهة المانحة ٌجب على  و . سلسلة المٌمة تعمل
تعزٌز الموارد البشرٌة التمنٌة من خبلل توفٌر برامج التدرٌب وإنشاء معاهد التدرٌب. ومن المتولع أن 

 .كات لتماسم اإلنتاج معامان  والمتلمً إمكانٌة تشكٌل شبٌستعرض ال

 الوؼًْخ الصبدقخ -

،  و الجار الكثٌر الحفماوة ، الصدٌك العطوؾ مساعداتللتوافك مع المبدأ األول المتعلك بنمط  
الدعم الصادق بطبٌعة الحال. وعادة ما تكون البلمدان المتلمٌمة فمٌمرة، وهنمان إحسماس هو مطلوب فإّن ال
علمى الممدرة  فإّن هذه البلدان ، سمتكون لمدٌها فمً بعمض األحٌمان ة الملحة إلى كسب العٌش. لذلنبالحاج

أن  و فمً كثٌمر ممن الحماالت فمإن همذه البلمدان بامكانهماأٌضما، و المفروضة علمى المدعم. لبول الشروط 
هما ممن الخبمراء مما ٌكفٌ ، ألنهما ال تمتلمنممن البلمدان المتمدممة  فً المابة على خبراء  ٓٓٔبنسبة تعتمد 

مممن خبللهمما ، فممً وضممع البلممد المممان  ممماتم إذا ، مسمماعدة حمٌمٌممة سممتكون هممذه  بمثابممة  هممل  المممإهلٌن .
 على البلد المتلمً؟ كبٌرا  ٌمكن أن تشكل عببا  ، ؼٌر مواتٌة ظروؾ

إلممى بلممد فمٌممر بشممرط أن  مسمماعدات مالٌممةبلممد المممان  لممد لممرر تمممدٌم الأن علممى سممبٌل المثممال ، لنفتممرض 
تمموم  للمبن الوطنٌمة ان الشمركة  ، مثمل مشمروع المبن. مشروعه الذي تمدٌره الدولمةهذا البلد ٌخصخص 
اآلن إلممى البلمممدان األجنبٌممة. وترٌمممد الحكوممممة  ، ومممن ثمممم تصمممدٌره طحممن المممبنٌص و حممممبتجفٌممؾ و ت
ل المببلد بامكانمه الحصمو، ولكمن ال ٌوجمد أحمد داخمل همذه الشمركة امتثماال  لشمروط الممانحٌن  خصخصة

، ؼٌمر موجمودٌن  للمبن المادرٌن على الحصول علمى المإسسمة الوطنٌمةالمحلٌٌن . إن الرأسمالٌٌن ٌهاعل
الممذي ٌحممدد حالممة )فممً البلممد المممان   الشممركة الكبٌممرة النتمماج الممبناشممتراطات أن  ألن الجمٌممع ٌعرفممون

تإدي إلممى ، سم (تتمولى المسمإولٌة فمً همذه الحالمةوهمً التمً  ة فمً البلمد المتلممً للمسماعدة ،الخصخصم
وإذا كانت شركة البن األجنبٌة تسمتخدم مركزهما االحتكماري لشمراء سلسلة المٌمة فً البلد الفمٌر. تدمٌر 

ٌحدث سممبسممعر رخممٌص، األصمملً وإعادتهمما إلممى بلممدها  ، مممن ذي لبمملبكلفممة ألممل وتصممنٌع حبمموب الممبن 
فمً البلمد المتلممً أكثمر ه ، ، ومزارعٌماالستؽبلل تحت اسم المعونة. وفً النهاٌة، سمتكون ممزارع المبن 

، وال ٌمكننما أن فمرا. وال ٌمكن لهذا النوع من برامج المعونمة أن ٌحممك فوابمد ملموسمة للبلمدان المتلمٌمة 
 معونة"." نسمً ذلن 

ٌة، وأن ٌنمو الرأسمالٌون ٌنبؽً أن تتم خصخصة المإسسة الوطنٌة بعد نضوج المإسسة بما فٌه الكفا 
التطبٌممك الكامممل والسممرٌع مممع كممان ، ع الخصخصممة فممً أي ولممت ٌن تشممجة . إالمحلٌممون بممما فٌممه الكفاٌمم

البلمد لبمل أن ٌبمدأ  آخمر ، حتّمى لبلمد البلمدان النامٌمة بلد ممنإلى إخضاع التصاد  سٌإدي، مبادئ السوق ل
نظممة دولٌمة أعتمد أنه من الضروري أن نبمً على صدق المدعم ممن خمبلل إنشماء م النامً باالزدهار .
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 الوالمع،اعمبله علمى أرض  االفتراضمً الممذكورالمثمال ولبل ان ٌحدث  .تمدٌم المعونات ىلئلشراؾ عل
أممام المناسمبة لمه  ةمفمن األهمٌة بمكان العثور على البلد المان  للمعونة فً مثالنا السابك ، وتوجٌه الته

 المجتمع الدولً، واستبعاد ذلن البلد من نادي البلدان المانحة. 

واسع ونهر، لذلن  حملٍ  (A. ٌوجد فً البلد )من السابك  رنحو أكثافتراضً على  لدعونا نفكر فً مثا
ٌطلمب دراسمة  (A)البلمد ( . A)المدعم الممالً للبلمد  (Bٌممدم البلمد )نٌة زراعمة األرز. فهو ٌفكر فً إمكا

 (A)ٌخلص األخصابٌون إل  أن تربة البلمد B) .)البلد  زراعٌٌن فًاألخصابٌٌن الالتصادٌة من جدوى 
ٌتخلى سم (A)البلمد .  فٌمه زراعمة األرزب األرز: ولذلن، لٌس من المبلبمم الشمروع لزراعة  ؼٌر مبلبمة

ٌنجحمون فمً زراعمة األرز ثمبلث ممرات فمً  (C)عن الخطة. ؼٌر أن المختصٌن الزراعٌٌن ممن البلمد 
ون ٌشموه (B) البلد ون فًإذا كان االختصاصٌاعة األرز. فمناسب لزر (A)أن البلد ٌعتمدون  السنة، و
ٌسمتورد س (A)البلمد بسبب سعٌهم للحفاظ علمى مصمال  النماس فمً بلمدهم ، وأن الجدوى ، دراسة  نتابج

 دعما ؼٌر صادق. ستكون (B)البلد من الممدمة ، فإن المعونة المالٌة  ( نتٌجة لذلنB)األرز من البلد 

بالفعمل علمى حمدث ٌن ، لمن تتلمن التمً وردت فمً عرضمنا للمثمالٌن السمابمونؤمل أن تكون حاالت مثمل 
إذا مما أنشمبت منظممة ف هذه األمور ال تحدث أبدا.مثل الوالع، إال أنه من الصعب التؤكٌد على أن  أرض

دعم بلمد آخمر، أنه ٌسعى ل، الذي ٌدعً  ، فإن السلون الذي ٌسعى إلٌه البلد المان  لرصد صدق المعونة
علمى مولمؾ  ألن كورٌما سمتتعرؾ والحمٌمٌمة .  سٌكون عرضة  للتمٌٌم الكموري ، للتعمرؾ علمى دوافعمه

مسمإولة  كورٌما فمإن همذا سمٌجعل،  لد ٌفعل ذلمنمن أي بلد وأكثر حٌادٌة البلد المتلمً على نحو أفضل 
التمً لمدٌها  . وكورٌما، بوصمفها مرشمدا للبلمدان النامٌمةللبلد المتلمً للمعونمة تمدٌم المساعدة الصادلة عن

بهمذا  االلتصماد الكموري، ٌنبؽمً لهما أن تممدم دعمما مخلصما علمى خطمىالسٌر لرارها أهداؾ وآمال فً 
 .الصدد

 الشراكخ ث٘ي المطبػ٘ي الؼبم ّاليبص  -

لبلدان النامٌمة، فمإن فعالٌمة على وضع نظام المعونة ل معا   إذا عملت الحكومة والمجتمع المدنً 
الوكالمة امٌمة تسمتخدم تموٌمل لتوضٌ  ذلن، دعونا نممول إن البلمدان الن و . المعونة ٌمكن أن تصب  أكبر
تمموفٌر المعلومممات ذات الصمملة إلجممراء دراسممات الجممدوى بهممدؾ (KOICAالكورٌممة للتعمماون الممدولً )

تسمهم فمً الحمد ممن س فً تلن البلدان ، فإّن همذه الدراسمات للشركات الكورٌة التً ترؼب فً االستثمار
 أٌضما   النظمر لبلسمتثمار. وٌمكمن مةسلٌ وضع استراتٌجٌات، وفً مخاطر االستثمار للشركات الكورٌة 

الوكالمة الكورٌممة للتعماون الممدولً أو ممموارد ، فمً اسمتخدام ممموارد صمندوق التعمماون االلتصمادي للتنمٌمة 
(KOICA) لشمركات الكورٌمة. وٌمكمن اسمتخدام الطالمات االنتاجٌمة ل إلنشاء موالع صمناعٌة السمتٌعاب

لتسمرٌع نممل التكنولوجٌما وتصممٌم شمبكة تماسمم كمؤداة (  (PPP الشراكة بٌن المطماعٌن العمام والخماص
انتماج ق المان  والمتلمً علمى إنشماء شمركة ااتف: (ٔة : )المحتمل هاتاإلنتاج. دعونا ننظر فً السٌنارٌو

ممن أمموال المتلممً للمعونمة بمرأس الممال المبلزم لبلسمتثمار ، ٌمكمن تموٌمل : ( ٕ) . لطع ؼٌار مشتركة
 ٌتم انتاجها من لبملجزاء بعض اال :(ٖ. )إذا لزم األمرٌتم التروٌج لذلن و . المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة

برنامجما تمدرٌبٌا لتعزٌمز المموارد  تمدم وكالة مساعدة المانحٌن ( ٗ)و  . شركات خاصة فً البلد المان 
 لطع الؽٌار. انتاج التً تحتاجها شركة البشرٌة التمنٌة 

والمطماع ، المطاع الخاص من الجهمات المانحمة )المتلمٌة  تنتج الشراكة بٌن الحكومة المانحة والحكومة
حٌمث ٌمكمن متابعمة تماسمم اإلنتماج  ،مجموعمة متنوعمة ممن نمماذج التعماون ( الخاص من الجهة المتلمٌة 

 .ٌةاعلونمل التكنولوجٌا والتدرٌب المهنً وتراكم الماعدة الصناعٌة بطرٌمة تتسم بالكفاءة والف





الجزء الخامس
الدروس المستقادة من الفشل
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ٖٔٔ 
 

 ممن الفشمل؟ لمم ٌكمن األممر كمذلن. لممد ممّر االلتصماد الكموري هل كمان االلتصماد الكموري خمالٍ 
هنممان أخطمماء  تممم التممراؾ الكثٌممر مممن االخطمماء أثنمماء ذلممن . ومممن هممذه األخطمماءالتجممارب و بممالكثٌر مممن

الممى  لمماد الممببلد . وهنممان الممبعض ممممنالتنمٌممة االلتصممادٌة السممرٌعة  حمبممة السٌاسممة التممً ارتكبممت خممبلل
معرفمة أخطماء وعٌموب التجربمة الكورٌمة ، حٌمث ٌمكمن  جدا   . لمد كان من المفٌد أزمة مالٌةالولوع فً 

تجاربها مع تبادل أن تكورٌا أٌضا  . ٌجب علىٌمكن تجنبها ف ىاآلخر تصحٌ  بعضها ، بٌنما األخطاء
الجهممود بممذل األخممرى مممن ، لكممً تممتمكن البلممدان النامٌممة مممع البلممدان األخممرى األخطمماء والمطبممات علنمما 

. إّن هنان الكثٌر من األمثلة التً ٌمكن لنا عرضها بهذا الصدد ، والتمداول البلزمة لتجنب تلن العمبات 
 مع اآلخرٌن بشؤنها . 
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مصانع سايمول الريفية تتحول الى أنقاض

 

ٔٔٗ 
 

 ٓظحٗغ ْح٣ٍٔٞ ج٣ٍُل٤س ضطكٍٞ ج٠ُ جٗوحع  
 

فممً إلسممكان والطممرق ، مثممل شممبكات ا ، تحسممنت الظممروؾ المعٌشممٌة مممع تمممدم حركممة سمماٌمول
سمر دخمل اال تاجٌمة الزراعٌمة المى زٌمادةاالن ضافة إلى ذلن، أدى ارتفاع معمدالتلرٌفٌة. وباالالمناطك ا

مممن السممماد ، مثممل تعزٌممز إنتاجٌممة البممذور، وإنتمماج المزٌممد  عممدة تحسممٌنات لالرٌفٌممة  ، مممن خممبلل ادخمما
أن  سٌاسمة تنطلمك ممن فرضمٌة مفادهماهمذا الولمت، تمم اعتمماد  المابٌة. وفً العضوي، وتحسٌن المنوات

حد من اعتماد المزارعٌن على المدخل ، وٌٌزٌد دخل األسر الرٌفٌة سبناء المصانع فً المرى الزراعٌة 
كانمت وكانت هذه بداٌة مصانع ساٌمول فً المناطك الرٌفٌة. وٌبمدو أن همذه المصمانع   .الزراعً وحده
  .. كٌؾ حدث هذا؟تام  الة خرابفً ح ، ولكن سرعان ما أصبحت تتمدم فً البداٌة

 .ة بشمؤنهاااللتصادٌ جدوىالات دراس إلى عدم اجراء ، أّوال  ، هذه المصانع ٌعودفشل جدٌر بالذكر أن 
فمً خفمض تكمالٌؾ هذه المصمانع فشلت وهكذا الحجم.  ٌاتلتصاداهتماما  الصناع السٌاسة  لم ٌولًكما 

ممن المإٌمدٌن ،  ول على دعم سٌاسً من طابفة أوسعإلى مستوى تنافسً. ومن أجل الحصفٌها اإلنتاج 
 ن المجاالت علمى نطماق صمؽٌر، دون أن تإخمذ التصمادٌات الحجمم  بنظمرالعدٌد م تم بناء المصانع فً

 ذه المصمانع. وحتممى عنممدما ٌممتم تمموفٌرالممموظفٌن الفنٌممٌن لهمم كممان مممن الصمعب تمموفٌر ٝغح٤ٗددح،.  االعتبمار
 حٌمث كانمت الظمروؾ المعٌشمٌة أفضمل ، نهاٌمة المطماؾ إلمى الممدنفً  ، فإنهم سٌنتملونالفنٌٌن هإالء 

. وبسبب الزٌادة السرٌعة فً عدد المصانع، كان من السهل التنبإ بؤنه سٌكون ممن الصمعب بالنسبة لهم 
الفنٌٌن. ونتٌجة لذلن، لم ٌكن من السهل الحفاظ على جمودة المنتجمات المصمنعة. العدد الكافً من تؤمٌن 

ارعون بالعمل فً تلمن المصمانع دون أي تمدرٌب منهجمً، لمم ٌكمن ممن الممكمن ضممان وعندما بدأ المز
 جودة المنتجات، مما جعل من الصعب تؤمٌن األسواق لهذه المنتجات ذات النوعٌة المنخفضة.

أن دراسة الجمدوى الشماملة ضمرورٌة  )الذي ٌشٌر الى حالة من حاالت الفشل( هذا المثال وٌتض  من 
فً ، لتصاد، سٌكون هنان طلب متزاٌد على إعادة توزٌع الدخل شروع. ومع تطور االمٌام بؤي ملبل ال
اتخماذ ٌمكمن أن ٌمإدي إلمى ، . وهمذا ٌخلمك مزاجما داخمل الحكوممة الثروة بمالتراكم لدر ما من ٌبدأ حٌن 

 . منطمٌة ولٌس على أسس التصادٌة، التعاطؾ السٌاسً  لرارات تموم على

صب  حمٌممة والعمة عنمدما تمتمكن البلمدان النامٌمة ٌها االلتصاد الكوري سٌإن تجنب االخطاء التً ولع ف
مدما، من التؽلب على هذه األنواع من اإلؼراءات. كما أن كورٌا، التً تمؾ على عتبة أن تصب  بلدا مت

، لكً تتمكن ممن وتتجنب اتخاذ المرارات السٌاسٌة  ٌنبؽً أن تحافظ على حٌادها االلتصادي "البارد" ،
 ، إذا اسمتمرت كورٌما فمً الحممومهمذه العتبممة  بمكمان عبمورصمعوبة ال و سمٌكون مممنهمذه العتبمة.  زتجماو
  .حولها
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التحرر الزائف الذي يرهق الناس

 

ٔٔ٘ 
 

 جُ٘حِ ٣ٍٛنجُطكٌٍ جُُجتق ج١ًُ     
 

سارع سرعة التنمٌة االلتصادٌة عن طرٌك الحد ممن تمع تزاٌد حجم االلتصاد وزٌادة تنوعه، ت
الحكومٌمة  سوق. ولهذا السبب، ستمل حدة ودرجة الضموابطدور الحكومة والتركٌز على األداء الذاتً لل

اللمواب  لمد أعمدّوا همذه فً هذه العملٌة. ومع ذلن، لٌس ممن الصمعب تصمور أن المسمإولٌن المذٌن كمانوا 
دة الموٌمة لصمانعً الممرارات ألن تمؤثٌرهم سموؾ ٌتضماءل. وبالتمالً فمإن المٌماها ، سوؾ ٌماومون إلؽاء

عندما ٌدفع حتى واألهمٌة لتحمٌك هذا الهدؾ.  بط التنظٌمٌة هً أمر بالػمن أجل رفع الضواالحاسمة ، 
للثؽرات. وممن بمٌن هنان دابما مجاال بإرادة لوٌة، فإّن   إلؽاء الضوابطعملٌة الزعٌم األعلى إلى األمام 

 كٌانات المملوكة للدولة.، أو للة المحلٌة اتتفوٌض السلطة التنظٌمٌة للحكوم، ة الثؽرات الربٌس

 تهماوٌمكن لمسمإولً الحكوممة المركزٌمة المتحكم فمً المسمإولٌن الحكمومٌٌن المحلٌمٌن باسمتخدام سملط 
. وٌمكممن أٌضمما السممٌطرة علممى منظمممة تابعممة الممرار وتوزٌممع مخصصممات الموازنممة، مثممل الحصممرٌة 
علممى الممرؼم مممن أن الحكومممة  ، ، مممما ٌسممم  للبٌرولممراطٌٌن المركممزٌٌن باالحتفمماظ بسمملطتهم للحكومممة

"التصمادٌات جانمب علمى الممابم التنظٌمٌة. وانتهى هذا النموع ممن إزالمة المٌمود  اتهاسلطٌض تفومر بتست
 ات ، والمى تحمٌمل الممواطنٌن أو الشمركات علمى حمٍد سمواء مما أدى إلى مزٌمد ممن الصمعوب العرض" ،

 . هذه السٌاسات  فشلا  من العوالب الناجمة عن جزء

، اولهمما المزٌد من الولت والكثٌمر ممن الممال لسمببٌن : والشركات  إّن األسلوب أعبله ٌكلؾ المواطنٌن
التً كانت فٌها الحكومة المركزٌة مسإولة عن التنظٌم، لم ٌكن هنان سوى شمخص واحمد  وخبلل المدة
اآلن  أصممب  لممدٌناالتنظممٌم. وبعممد تفمموٌض السمملطة التنظٌمٌممة إلممى الحكومممات المحلٌممة، هممذا مسممإول عممن 

لنماعهم و اللحماق مممن ٌتطلمب ار من المسمإولٌن وهكذا، كان هنان عدد أكبعشرة أشخاص متورطٌن. 
فمً كمل ممن الحكوممة المركزٌمة والحكوممات المحلٌمة  والسبب الثانً هو أن الفسماد سمٌكوُن معممما  . بهم

التكالٌؾ الخفٌة أٌضما.  أثناء التنمٌة االلتصادٌة. وبالتالً، إذا زاد عدد األشخاص المشاركٌن، زاد حجم
وهمذا سمٌمودنا المى  بمدال  ممن تخفٌفهما( .)والمٌمود ذلمن فمً نهاٌمة المطماؾ إلمى تشمدٌد األنظممة  ديوسٌإ

ٌجمب أن ٌمتم اإلبمماء علمى وهنما . للعملٌمة برمتهما عكمس تمامما ممن المصمد األصملًال وضع سٌكون على
لتصاد ، ولٌس تفوٌضها بشكل ؼامض. ومع التطور المستمر لبل هاأو إلؽاب، أنظمة الحكومة المركزٌة 

لحكوممات التنظٌمٌة للمنظمات الحكومٌمة أو لهذا الوضع، ٌمكن تفوٌض التفاصٌل حدة من  ، والتخلص
 .المحلٌة

الؽامضممة للسمملطة التنظٌمٌممة فممً المراحممل المبكممرة مممن التنمٌممة  ومممع ذلممن، ٌجممب تجنممب االجممراءات 
مإسسممات وعلممم الممنفس نهجمما دلٌممما مممن حٌممث بنمماء ال تتطلممب عملٌممة إزالممة الؽممموض هممذه صممادٌة. وااللت

  .السلوكً
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الفهم غير الكافي للوائح اإلحترازية

 

ٔٔٙ 
 

 قطٍج٣َسالجُلْٜ ؿ٤ٍ جٌُحك٢ ُِٞجتف ج    
 

مرار النظممام وتمٌٌممد بعممض جممراءات مثممل مرالبممة اسممتإن التنظممٌم االحتممرازي هممو سلسمملة مممن اال
فمً مبمدأ المسماواة فمً المعاملمة  متثال. وهو مفهوم مهم جمدا لدرجمة أنالمعامبلت والتراح مإشرات اال

ماسمة كمان هنمان حاجمة فً حمال  على الواجهةنمش ٌمكن أن ٌ  (WTO)التجارة العالمٌةمة منظأحكام 
،  ةلها المالٌماسموبفمت  االحكوممة  تممومعنمدما التنظٌمٌمة . وٌنبؽً تشمدٌد همذه اللمواب  لمثل هذه المباديء

، ولمم  االحترازٌمة لوابحهما التنظٌمٌمةعمن لمد تخلمت الحكوممة ؾ من اللمواب  المالٌمة. وإذا كانمت ٌتخفالو
هما لمد تمدمر اسمتمرار ، فإن فمً ذات الولمت لٌمةالما هالاسمو، ولاممت بفمت  ا بدٌلمةحترازٌمة لواب  ا تعتمد 

 النظام المالً.

عضو فً منظمة التعماون ك هابحضور 66ٙٔفً عام  لبلرتماء بؤوضاعهاولد أتٌحت الفرصة لكورٌا  
ؼٌمر أن شمروط وأحكمام العضموٌة دممة .بمثابمة نماد للبلمدان المتم(، وهمً OECD) االلتصادي والتنمٌة

وتخفٌمؾ المٌمود واللمواب  ق المالٌمة اسموتاح األتتطلب انفوالتنمٌة االلتصادي الكاملة فً منظمة التعاون 
منظوممات سٌحتاج البلد إلى دفك رإوس األموال الدولٌة تلٌة وتق المااسووعندما ٌتم فت  األ.  التنظٌمٌة

ؤداء بمم والبٌانممات المتاحممة وذات الصمملة وفهممم المعلومممات ، د رصممد تممدفك رإوس األممموال عبممر الحممدول
أنهما أو  همم بشمكل كماؾ مفهموم التنظمٌم الحمذر ،المإسسات المالٌة المحلٌة. لكن الحكوممة الكورٌمة لمم تف

تسمم  تكمن اعتمدت أن المعاٌٌر الدولٌة لمم ازٌة فً ظل ظروؾ جدٌدة، ألنها أهملت تطبٌك أنظمة احتر
 .بؤنظمة إضافٌة 

الرافعة المالٌة. وكانت الحكومة بحاجة  المحددة لنسبة وحجم لواب  اللم تعزز  تٌجة لذلن، فإن كورٌاون
ول السمداد للمإسسمات المالٌمة اوالحفاظ على جد، إلى هذه اللواب  لتمٌٌم وضع الدٌون الخارجٌة بانتظام 

دٌون الخارجٌمة المصمٌرة فً حالة صحٌة. ونتٌجة لذلن، لم تتمكن كورٌما ممن رصمد الزٌمادة السمرٌعة للم
. والسمبب 662ٔاألجل، ممما تسمبب فمً معانماة البلمد أكثمر ممن المبلزم ممن األزممة االلتصمادٌة فمً عمام 

 لتصاد الكلً. ومع ذلن، ٌمكمن تملٌملالجذري لؤلزمة االلتصادٌة، كما سؤذكر الحما، هو فشل سٌاسة اال
ٌمة. وممن ثمم، فممن المهمم أن تمموم البلمدان عمك األزمة االلتصادٌة اعتمادا على وضمع اللمواب  االحتراز

  .بتمٌٌم أطرها التنظٌمٌة التحوطٌة بانتظام

وٌساورنً الملك إزاء االتجاه األخٌر المتمثل فً فمت  األسمواق المالٌمة علمى نطماق واسمع وزٌمادة تمدفك 
ا المالٌمة ان النامٌمة أسموالهرإوس األموال بؽض النظر عن مرحلة التنمٌة االلتصادٌة. وإذا فتحت البلمد

ن أسوالها ألنظمة االحترازٌة، فإدارة ابتدفك رإوس األموال عبر الحدود دون تؤمٌن خبراء أل وسمحت
 .حتى بصدمة خارجٌة صؽٌرة المالٌة لد تتعثر على نحو جدي ،

 اتتمدمر اسمتمرار االلتصماد الكلمً وتعمرض المببلد بسمهولة ألزمم ، فإن مثل همذه السٌاسمات لمدوأخٌرا   
لمعالجممة هممذه المشممكلة هممو تحسممٌن مربممع السٌاسممات الممذي  ممكنممة مماربممة . إّن ألممرب رٌممةالتصممادٌة دو

تحتاجه معاهد المعونة الدولٌة أو صندوق النمد المدولً أو البلمدان المتمدممة عنمدما تممدم أمموال المعونمة. 
، دٌة وسٌكون من الحكمة طلب االنفتاح والتحرٌر خطموة بخطموة، بمالنظر إلمى مرحلمة التنمٌمة االلتصما

مرة واحدة. وسٌكون من المفٌد لكورٌا أن تدرس وتعمم تجربتهما المجاالت جمٌع بدال من فت  وتحرٌر 
فً تطبٌك اللواب  االحترازٌة من خبلل تلخٌص وتحلٌل األنظمة التً أدخلت أو ألؽٌت فً سٌاق كونها 

 .على األزمةها تؽلبااللتصادي والتنمٌة ، وفً سٌاق عضوا فً منظمة التعاون 
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االخفاق في تغيير السياسة في اإلقتصاد الصغير 
المفتوح : أزمة عام 1997

 

ٔٔ2 
 

ػبم أرهخ :  الو زْذالصغ٘رفٖ ا قزصبد صخ رغ٘٘ر الض٘با خ بق فٖ 
7881 

 

االلتصاد المفتوح الصؽٌر ٌعنً . الصؽٌر المفتوح د ٌسمى االلتصاد هنان مفهوم فً االلتصا
من ذلن،  بدال  .  بشكل مستمل فً االلتصاد  مستوى سعر الفابدةفٌها  مررٌتالحالة التً ال ٌمكن أن تلن 
سعر الفابدة. والوالع أن معظم البلدان المتمدمة تصنؾ على أنها مبل "سلّة" المعدل العالمً لفإنه ٌ

الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً وبعض  -التصادات صؽٌرة مفتوحة باستثناء ثبلثة التصادات 
وبمٌت  ، لمالتحرٌر حسابات رأس االتً لم تكن متحمسة ل -الٌابان البلدان النامٌة مثل الصٌن والهند 

 .مفتوح  صؽٌر كورٌا أٌضا ضمن فبة التصاد . وتندرج" استنادا  لهذا المفهوم مؽلمة"التصادات 

لٌود على تدفك رإوس األموال عبر الحدود بحٌث ٌمكن  ةأٌالمفتوح لٌس فٌه فااللتصاد الصؽٌر  
ن البلدان. ولذلن، فإن تؽٌٌر سعر الفابدة وسعر الصرؾ بحرٌة وفما لحركات رإوس األموال الدولٌة بٌ

مطلوبة إلى حد كبٌر لتؤمٌن استمرار االلتصاد الكلً واستمرار األسواق ستكون جهود السٌاسة العامة 
 المالٌة.

ر فابدة أعلى على الرؼم من أن البنن المركزي ٌعتمد سٌاسة سع، وٌتم الحفاظ على سعر فابدة مرتفع  
لحركة الدولٌة لرأس المال فً التصاد لعدم وجود تحكم ل ، نظرا من سعر الفابدة على المستوى العالمً

 تدفكبحركة رأس المال الدولً، فإّن رأس المال األجنبً سوؾ ٌومع ذلن، إذا كان مسموحا  . "مؽلك"
 . العالمً  المستوى نهاٌة المطاؾ بخفض سعر الفابدة علىسبب فً ، مما ٌت فابدةعلى سعر باتجاه أ

نظرٌة منطمة ب 41المفتوحة الصؽٌرة ن المركزي ال تعمل فً االلتصادات السٌاسة النمدٌة للبنإّن 
الحل للتؽلب على هذا  بتدرٌسها ، باعتبارها هً األوساط األكادٌمٌة التً تموم 47،  العملة المثلى

فً منطمة الٌورو ،   البنون المركزٌة بالعمل على توحٌدبً االورالعابك. وٌموم البنن المركزي 
 هذه النظرٌة.ل استنادا  وذ السٌاسة النمدٌة للبنن المركزي، ستعادة نفال

سعر الفابدة وأسعار فكثٌرا ما ٌتعثر استمرار االلتصاد الكلً فً التصاد صؽٌر مفتوح نظرا لتذبذب  
( )العابد الداخلًبٌن التوازن الداخلً  فً كثٌر من األحٌان أّن االصطدام لد ٌحدثالصرؾ. كما 

بالسٌاسة النمدٌة السلطات المعنٌة ، وعلى (ٌزان المدفوعات، وسعر الصرؾوالتوازن الخارجً )م
التوازن الداخلً مع التوازن الخارجً، ٌجب على  التوازن فً هذه المعادلة .  وعندما ٌتعارض تحمٌك

ات التوازن الخارجً أوال لبل التوازن الداخلً، وإذا لم ٌحدث ذلن، فإن العجز فً الحساب البلد تحمٌك
 .التصنٌفات السٌادٌة الخارجٌة بسبب تراجع ترتٌبتسدٌد الدٌون  رٌة سٌحدث، ولد ٌتفالم عبءالجا

نجد وبعدها،      لكلً لبل األزمة االلتصادٌة لعامإذا نظرنا عن كثب إلى أولوٌة سٌاسة االلتصاد ا 
م من أن على التوازن الداخلً بدال من التوازن الخارجً على الرؼلد ركزااللتصاد الكوري أّن 

إلى منظمة التعاون  بانضمامهالمفتوح الصؽٌر اللتصاد احالة  االلتصاد الكوري لد تحول إلى
 .(OECD)االلتصادي والتنمٌة 

إلى عشرة آالؾ  من الدخل المومً لفردكان من  أهداؾ السٌاسة الربٌسة فً كورٌا رفع حصة ا 
بؤن المدرة على البٌرولراطٌون شعبهم م المبة. وعلّ فً  ٘وفرض زٌادة فً األسعار بحدود  ،دوالر

فً المبة على الرؼم  ٓٔالمنافسة فً الصادرات ٌمكن الحفاظ علٌها من خبلل تحسٌن اإلنتاجٌة بنسبة 
 وونع لٌمة المن أن العجز فً الحساب الجاري استمر لمدة ثبلث سنوات فً ذلن الولت بسبب ارتفا
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من خبلل  ، فً المابة ٌٓٔض تؤثٌر الزٌادة بنسبة ٌعتزمون تعو . وبعبارة أخرى، كان هإالءالكوري
 فً المابة. ٓٔتحسٌن اإلنتاجٌة بنسبة 

لتعوٌض أثر  فً المابة كافٌا   ٓٔاإلنتاجٌة بنسبة  فلم ٌكن رفع .نهجا ؼٌر والعً ومعٌبذلن وكان  
من فً المابة  ٓٔفً المابة. وٌتعٌن على البلد أن ٌحمك أكثر من  ٓٔارتفاع سعر الصرؾ بنسبة 

. فً سعر الصرؾ  فً المابة ٓٔتحسٌن إنتاجٌته من حٌث المدرة التنافسٌة لتعوٌض أثر زٌادة بنسبة 
ن إنتاجٌة فً المابة باإلضافة إلى النسبة المبوٌة لتحسّ  ٓٔوٌتطلب األمر زٌادة اإلنتاجٌة بنسبة )

وحدثت األزمة المالٌة فً  المنافس(. وكان هذا الحلم الذي أسًء تمدٌره أبعد بكثٌر من نطاق اإلمكانٌة.
ٌموم على افتراض سٌاسة االلتصاد الكلً لفً نموذج منذ سنوات ألن الحكومة كانت عالمة  662ٔعام 

 "مؽلك" استنادا  للتوصٌؾ األكادٌمً الذي اشرنا الٌه سابما  ، وذلنالتصادا أّن االلتصاد الكوري ، هو 
عضوا كورٌاعندما أصبحت  " مفتوحصؽٌر "اد ري لد تحول إلى التصالرؼم من أن االلتصاد الكوب

هذا  ذلن بسبب تراکم عجز الحساب الجاري. ولد حدث  ، وااللتصادي والتنمٌة فً منظمة التعاون 
 .تكراره السماح بوخطؤ مكلؾ ال ٌنبؽً ، هو مثال نموذجً لفشل سٌاسة االلتصاد الكلً 

إلى تكدّس        دت األزمة المالٌة فً عام بكثٌر من التضخم. وأ األزمة المالٌة أكثر إٌبلما  إّن 
 األجنبًفً الشوارع ، كما تم تسلٌم الشركات والِملكٌّات الجٌدة إلى رأس المال  العاطلٌن عن العمل

. وبالتالً، فإن التحكم فً تدفك رإوس األموال عبر الحدود هو أكثر أهمٌة من احتواء الُمضاِرب 
 . الضؽوط التضخمٌة
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فخ التمويل اإلستهالكي

 

ٔٔ6 
 

  كم جُط٣َٞٔ جالْطٜال٢ً 
 

وظهور فً التسعٌنٌات، ساهم االستخدام الواسع النطاق لبطالات االبتمان فً زٌادة االستهبلن 
وكانت المإسسات المالٌة  . ذهبٌا   أصبحت شركات بطالات االبتمان اوزا  ونظام تموٌل المستهلن. 
دام بطالات االبتمان بشكل مستمر، أعمال بطالات االبتمان. وازداد استخسوق تسعى إلى المفز إلى 

بؽض النظر عن مستوى دخل المستهلن  المزٌد من هذه البطالات وأصدرت شركات بطالات االبتمان
استخدام بٌن الشركات. ونتٌجة لذلن، لوحظت ظاهرة  االبتمانً بسبب المنافسة الشدٌدة أو وضعه

فً تناوب البتمان عن طرٌك ات اثبلث أو أربع بطال (أو العاطلٌن عن العمل)طبلب الجامعات 
سوق بطالات االبتمان تدهور ادى ذلن الى  ، فً نهاٌة المطاؾو.  ت لسداد الدٌونتلن البطالااستخدام 
االبتمان ات سبلمة المإسسات المالٌة التً تدٌر بطال ، وأصبحت المدفوعات المتؤخرةتراكم بسبب 

شركات التً تصدرها شركات بطالات االبتمان لد وبناء على ذلن، ونظرا ألن سندات ال . مهددة اٌضا
 . ٖٕٓٓواجهت كورٌا أزمة االبتمان فً عام فمد ، مرحلة االعسار المالًدخلت فً 

تدفمات ، و ما بٌن فترات االستهبلن  الستهبلكً من خبلل السماح بالفصلنظام التموٌل ا وٌعمل
خطرا  على االلتصاد المالً انشطة ً فالمفرط  التوسع هبلن. ومع ذلن، فإنه ٌمكن أن ٌشكلاالست

فً  إّن هذا التوسع لد تسببّ المستهلن. بل  االلتصاد فً حالة انخفاض المدرة على السٌطرة على سلون
ر طبلب الجامعات اانتح، عندما أصب  سببا  فً  كبٌرة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةمشاكل اجتماعٌة 

 . السداد من الممترضٌن العاجزٌن عن الذٌن باتوا

العمارات ، فإن اذا انخفض سعر ف . المرض السكنً األخرى ، هً من أشكال االبتمان االستهبلكًو 
فً  سبب توٌمكن أن ٌ، على سبلمة المإسسة المالٌة  سٌإثر سلبا  منزل ال المرض المضمون ممابل لٌمة

انخفاض أسعار المرتبطة بٌة مواجهة األزمات االلتصاد أزمة التصادٌة. وللدول االسكندنافٌة تارٌخ فً
المساكن. وٌمكن تحمٌك استمرار النظام المالً من خبلل مرالبة لروض اإلسكان باستمرار واالستعداد 

 سعر العمارات بشكل كبٌر.فٌها ٌنخفض لد ألٌام 

معاٌٌر معٌنة للتحكم بهذه النشاطات  ، استخدمت المإسسات المالٌة الكورٌة  وفً اآلونة األخٌرة 
(. وتتٌ  المروض طوٌلة األجل من  لمٌمة، ونسبة الدٌن إلى الدخل مثل نسبة المروض إلى اظٌمها )وتن

لممدرة للعمارات. وٌتحكم مإشر نسبة المروض إلى المروض وفما لنسبة معٌنة من المٌمة اإلجمالٌة ا
نسبة  من كبل  إّن . سداد الدٌنٌتم تخصٌصه لفً النسبة المبوٌة للدخل الشهري للمستهلكٌن الذي  المٌمة 

هً أنواع من اللواب  التحوطٌة. وتركز مإسسات ، المروض إلى المٌمة، ونسبة الدٌن إلى الدخل 
المستهلكٌن من خبلل الحصول على التموٌل بدال من تموٌل  ونة الدولٌة هذه األٌام على دعمالمع

 الشركات من خبلل تعببة المدخرات. 

ة أن تهتم باللواب  االحترازٌة بشؤن االبتمان االستهبلكً. وإذا لم ٌكن ولذلن، ٌتعٌن على البلدان النامٌ
األمر كذلن، ٌمكن للبلدان أن تواجه أزمة ابتمانٌة ال لزوم لها. والحل األکثر أهمٌة هو إعطاء األولوٌة 

ع ٌتوستعمل على وإرشادهم إل  اعتماد استراتٌجٌة ، لتموٌل الشرکات من خبلل تعببة المدخرات 
 .االبتمان االستهبلکً بالتدرٌج وفما لمرحلة التنمٌة االلتصادٌة  نطاق

 

 

ومــن
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وهم التقنيات المالية المتقدمة

 

ٕٔٓ 
 

 ْٝٛ جُطو٤٘حش جُٔح٤ُس جُٔطوىٓس
 

من أّن "الدول المتمدمة لدٌها  دولة نامٌة ذات نفوذل ه ممثللالما أستطٌع أن أتذكر بوضوح
من فت  السوق  سبن نحصل على أٌة مكابل ٌمكن أفنحن الدافع الٌضاح فوابد فت  السوق المالٌة، أّما 

ذلن بنبرة لوٌة عندما كانت مفاوضات منظمة  ه سٌزٌد من عدم االستمرار ". لمد لالنعتمد أن ، و
البلدان تحاجج فً جنٌؾ. وبصفة عامة، تعمد بشؤن الخدمات المالٌة  662ٔالتجارة العالمٌة لعام 

خبلل تعلم التمنٌات المالٌة المتمدمة من لللبلدان النامٌة ،  ٌتٌ  فرصا  سؤن فت  األسواق المالٌة بالمتمدمة 
تبعا لمرحلة التنمٌة أٌضا ٌمكن أن ٌكون مضلبل  هولكن، صحٌ  إلى حد ما  البلدان المتمدمة النمو. وهذا

 االلتصادٌة.

،  سٌكون  ألمة ناشبةبعد فً المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌة، والصناعة المالٌة لٌست مؤلوفة 
علم من البلدان المتمدمة. ومع ذلن، ال ٌوجد فً الوالع المزٌد من التعلم بعد تحمٌك لدر من المفٌد أن نت
ا إذا كان من مرر مفنحن بحاجة إلى أن ن، ٌة. إذا كان هنان شًء أكثر ٌنبؽً تعلمه معٌن من التنم

المروض أهمٌة تجاهل ى سبٌل المثال، هل هو خٌار أفضل أن ٌتم . علالمفٌد حما أن نتعلم هذا الشًء
  الرهن العماري لبللتصادات النامٌة؟، والعمارٌة 

بنن ، باعت الحكومة الكورٌة "662ٔوفً الولت الذي عانت فٌه كورٌا من أزمة التصادٌة فً عام 
" إلى "نٌو برٌدج كابٌتال". وكنا نتولع أن تموم نٌو برٌدج كابٌتال بإدخال العدٌد من كورٌا االول

الوطنٌة من الروح وبذلت الحكومة جهودا لتهدبة  .  ة لتموٌل التنمٌة االلتصادٌةالتمنٌات المالٌة المتمدم
خبلل التروٌج لهذه النمطة. ومع ذلن، كانت النتٌجة مخٌبة لآلمال حما. عند الحصول على بنن كورٌا 

،  والتركٌز على المروض االستهبلكٌة، األول، بدأت نٌو برٌدج كابٌتال فً خفض تموٌل الشركات 
تدافع لكسب المال السهل ى للً تم التؤمٌن علٌها ممابل المنازل. وتسبب ذلن فً دفع البنون األخرالت

 االبتمان.  اتبطالأنشطة  و، أفً لطاعات مثل تموٌل الرهن العماري  حٌثما وجدت ذلن ممكنا  ، سواء

من  دمة. وبدال  ولم ٌإد هذا االنخفاض فً التموٌل المصرفً للشركات إلى إدخال تمنٌات مالٌة متم
ذلن، واجهنا مرحلة أدت إلى تعثر أزمة االبتمان فً السوق المالٌة المحلٌة وإعادة تموٌل سندات 

المالٌة المتمدمة بتعزٌز فعالة. وهذا مثال ممتاز على كٌفٌة حتمٌة لٌام المإسسات الالشركات ؼٌر 
إلى المساهمة فً  رورة سعٌهالٌل المخاطر، ولٌس بالضلتحمٌك ألصى لدر من األرباح وتم أسالٌبها

 التنمٌة االلتصادٌة.

والذي أتذكر حدٌثً مع شخص لابلته فً برنامج الدكتوراه بجامعة هاواي فً أوابل التسعٌنٌات،  
نظام صب  كبٌر االلتصادٌٌن فً بنن هاواي. وفً ذلن الولت، اعتبر الجمهور العام فً كورٌا أن أ

بطالة استخدام رض بتممشارة إلى مجتمع ابتمان ٌسم  للفً إ المرض المضمون هو نظام متخلؾ )
ت المعكرونة إذا كان فً ن الذي تتعامل معه أمواال لعملًسؤلت: "هل سٌمرض البنهنا . ( هوٌة فمط
ؤوال ولبل كل شًء، علٌنا أن ف أن ٌكون مستحٌبل  .ٌكاد  ، إّن ذلن فؤجاب ؟بهذا الصدد  جٌدة لدي افكار

ا أن نمدم لن ٌمكننفجدوى،  سنحكم على أن فكرتن ذاتوإذا كنا  أم ال . عمولةنحلل إذا كانت فكرتن م
تحلٌل الجدوى هو إجراء أساسً لحماٌة أصولن المٌمة، والضمانات   المال من خبلل رهن منزلن.

ال  "خطؤ ما " ،فمط فً حالة حدوث  العمبلء الذٌن ٌودعون أموالهم فً البنن . وضرورٌة لحماٌة 
، تحلٌل الجدوى هذه األدوات المستخدمة فً  .ت المالٌة المتمدمة على اإللراض السهلتركز التمنٌا

 هً طرق لتحسٌن حماٌة العمبلء الحالٌٌن والمستمبلٌٌن.، ومتطلبات الضمانات 
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تها االلتصادٌة بمجرد أن وال ٌنبؽً للبلدان النامٌة أن تتولع أن تسهم التمنٌات المالٌة المتمدمة فً تنمٌ 
تدخل السوق سمالٌة، فإن المنظمات المالٌة األجنبٌة اله السوما أبلد ها المالٌة. إذا فت  سوالتفت  ا
األرباح فً تعظٌم  اتختلؾ إجراءالمناسبة لها لكسب المال . وٌمكن أن تطرٌمة عمل  ، وتجدالمحلٌة 
ك تنشٌط تموٌل ن طرٌ، مثل التنمٌة الصناعٌة ع عن أهداؾ السٌاسة العامة للحكومة ، المانوناطار 

 عود بنتابج عكسٌة.ا أن ذلن ٌمكن أن ٌأن نضع فً اعتبارن الشركات. أرجو

أظهرت  662ٔلتصادٌة لعام المنظمات المالٌة األجنبٌة التً دخلت السوق الكورٌة بعد األزمة االإّن 
ملبات سعر باستمرار فً ت سببتلد ت ومن المخٌب لآلمال أن المإسسات المالٌة األجنبٌة .هذا تجرٌبٌا  

المشتمات المالٌة مشتمات النمد األجنبً مثل الصرؾ المضاربً ، من خبلل المضاربة  فً أسواق 
ومن الواض  أن فت  السوق المالٌة لٌس هو .  (NDFs )"ؼٌر لابلة للتسلٌم المعروفة بالمشتمات "

الدراسة فً الخارج،  من خبلل ة. حٌث ٌمكن تعلم ذلنالسبٌل الوحٌد لتعلم التمنٌات المالٌة المتمدم
واالنضمام إلى الدورات التدرٌبٌة للمنظمات المالٌة األجنبٌة، أو حضور المإتمرات والندوات الدولٌة. 

المتمدمة فً الوالع. ان هذه التمنٌة لد تكون ؼٌر مالٌة التمنٌة الأٌضا، فإنه من الصعب تحدٌد ما هً 
 نتٌجة ما اذا كانت تلن المنتجات المشتمة هً ، و ؼٌر كافٌة لتمرٌرعلوصؾ المنتج المشتك  كافٌة

 .مالٌة متمدمة اتتمنٌالستخدام 
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فقدان مكاسب تحرير رأس المال في اإلقتصاد المفتوح

 

ٕٕٔ 
 

 كوىجٕ ٌٓحْد ضك٣ٍٍ ٌأِ جُٔحٍ ك٢ جالهطظحو جُٔلطٞـ
 

مشمورة صمندوق النممد المدولً فمً عمام ل رٌة بالكامل اسمتنادا  تم تحرٌر حسابات رأس المال الكو
إلى جنب مع تحرٌر سوق الصرؾ األجنبمً نممل االلتصماد  نبا  . وتحرٌر الحسابات الرأسمالٌة ج662ٔ

من فاعلٌتها. ولد رفمع  ٪ٓٓٔالسٌاسة النمدٌة لـ الكوري إلى التصاد مفتوح صؽٌر، مما أدى إلى فمدان 
حٌز السٌاسات بالنسبة للسلطات. ومع ارتفاع أسمهم  ، وللص الحصة السولٌة للمستثمرٌن األجانب ذلن

ً سوق األسهم، بدأنا فً دراسمة سملون المسمتثمرٌن األجانمب. فمً همذه العملٌمة، المستثمرٌن األجانب ف
تعلمنمما تمنٌممات االسممتثمار المتمدمممة، مممما أدى إلممى نظممام ؼربممً وممارسممة مماثلممة لتلممن التممً فممً أسممواق 

ت اددزاحٌث  لذلن ، أثر جانبًوجود األوراق المالٌة فً االلتصادات المتمدمة. ومع ذلن، لوحظ أٌضا 
لرإوس األموال لصٌرة األجمل  تدفمات متكررة، وصاحب ذلن التباٌن فً حركة أسعار األسهم  ة وتٌر

المحرن الربٌسمً لسموق هم حٌث أصب  المستثمرون األجانب بأكبر من رأس المال األجنبً، ،  كانت 
اطرة وفمما على رأسممال المخمأدى ذلن إلى تؽٌٌر كبٌر فً أنماط اإلدارة، وزٌادة نسبة العابد  و .األسهم
 مستثمرٌن األجانب.النفوذ المتزاٌد للمن  للمولؾ

حتمى موجمودا  زال ٌومماسٌاسمً إلمى حمد مما، همو جمدل لدابر حول تسمرب الثمروة الوطنٌمة  الجدل اإّن  
. وٌمكن تبرٌر رأس المالالمفرطة لمكاسب الو ،  مرتفعة جدا  الٌومنا هذا. هنان انتمادات، مثل األرباح 

نظرٌة اإلدارة المالٌة. ومع ذلن، فإن مولؾ النماد لمه ل رباح استنادا  ى أنها استثمار لؤلعل هذه االنتمادات
االسمتثمار األجنبمً المباشمر أو علمى  تحسمب لصمالحه ، وهمً ، أّن  مكاسمب االسمتثمار ال تتولمؾنمطة 

، ٌمكممن . وفممً الوالمعتجارٌمةالسممندات ال اٌضمما  علمى االسممتثمار فمً، وإنمما فمممط  األسمهم الصممادرة حمدٌثا
دون مسماهمة فمً تكموٌن  ، وأربماح رأسممالٌة، مبلحظة أن المستثمرٌن األجانب ٌحصلون على أربماح 

رأس المممال. وٌمكننمما أن نتخممذ مولفمما مفمماده أنممه لممٌس مممن المرؼمموب فٌممه الحصممول علممى ربمم  أكبممر مممن 
  .بٌن المدافعٌن والنمادفً مولؾ وسط به، مما ٌضعنا رأس المال الجزء الذي أسهم 

 ، ألن هذا الفوز همو فهم ٌفوزون دابماولذلن لمشكلة هً أن السوق ٌهٌمن علٌها مستثمرون أجانب. او
المستثمرون المحلٌون. وتبلػ  ٌموده المستثمرون األجانب وٌسٌر على نهجه حمٌمة منممة أو نمط مستمر

. وبمالنظر إلمى فمً كورٌماالمابممة فً المابة فمً معظمم الشمركات  ٓ٘حصة االستثمار األجنبً أكثر من 
فمً المبمة ممن أسمهم  2ٓأكثمر ممن  فإن المسمتثمرٌن األجانمب لمدٌهم( تشاٌبول  ة ) اومالكالأسهم األسرة 
، فممن  إذا كمان العدٌمد ممن شمركات األوراق المالٌمة الدولٌمة متواطبمةو فً التمداول. المدرجة الشركات 

ا سمهبل للمسمتثمرٌن األجانمب )أو سمعر السموق. وٌعتبمر سموق األسمهم الكورٌمة همدفب السهل حمما المتحكم
شمركات األوراق من عمل المكتب الكموري لهدؾ السبٌل المثال، هنان شابعات بؤن  المضاربٌن(. على

ثبلثمة أرلمام. النسمبة رابدة فً العالم فً وول سترٌت هو للحصول علمى معمدالت ربم  تتجماوز المالٌة ال
فمً  ٓ٘األرباح المفرطة: حٌازات أجنبٌمة تحتمل  نكار أن المستثمرٌن األجانب ٌحممونلٌس من السهل إ

لرابمدة فمً للشمركات اؤلرباح المستهدفة من المكتب الكوري مرتفع ل المبة من األسهم المتداولة، ومعدل
، وكلهمما تسممتخدم لتحمٌممك معممدل ربمم  شممركات األوراق المالٌممة الموجممودة فممً وول سممترٌت  ، والعممالم 

العبللمة بمٌن تمدفك رأس الممال أن تظهر إلحصابٌة مكن لؤلسالٌب و ٌ . األرباح العادٌة تٌتجاوز معدال
 األجنبً والتملبات فً سوق األسهم الكورٌة. 

نصمٌب الفمرد ممن النماتج  ، وبلمػوعلى المرؼم ممن أن كورٌما الجنوبٌمة حمممت نمموا التصمادٌا متواصمبل 
أن الكمممورٌٌن ال ، إال 662ٔعشمممرٌن ألمممؾ دوالر منمممذ األزممممة المالٌمممة عمممام فٌهممما المحلمممً اإلجممممالً 

لطمرات العمرق ممن حصل علٌهما ننا نفمد عملتنا األجنبٌة التً نأل ، النموالتمتع بخٌرات هذا ٌستطٌعون 
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ؼٌر مجزٌة بالنسبة لهم  لمستثمرٌن األجانبا مما ٌجعل عابدات، عمالنا اجساد من المتسالطة البلورٌة 
ا كممان علٌهمما أن تمتممرض مممن الخممارج. كلممما خسممرت كورٌمما المزٌممد مممن العمممبلت األجنبٌممة، كلممم و ٕٗ. 
ه هنان. هنان لول مؤثور أنم ٌة للمال هً السابدةلعبة الصفرفإن النظرا لطبٌعة سوق األوراق المالٌة، و

العممل  على األدؼمال، وآخمر ٌمسمن الطٌمور )رجمل واحمد ٌفعمل كملٌجب أن ٌكون هنان شخص ٌسٌطر
مممن ، بشممك األنفممس  بٌممة التممً تممم الحصممول علٌهمماسمملٌم عملتنمما األجنتإّن الشماق، وآخممر ٌحصممد الفوابممد(. 

المثمالً الٌمماؾ أحمبلم الوضمع  الممال ، همووالتراض الكثٌر من  ، الصناعة التحوٌلٌة إلى وول سترٌت
 . إّن وضمعا  كهمذا  د اسمتمرار االلتصماد الكلمًٌمهدالمستثمرٌن األفراد بتراكم المدخرات واألصمول ،  وت

لمسممتثمرٌن رأس المممال لفممً  ، والمشمماركةاالسممتثمار الفممردي فتجنممب  ٌجممب أن ٌممتم إصممبلحه بسممرعة.
 أمر حاسم لكسب المبادرة فً سوق األوراق المالٌة.  ، هو المإسسٌٌن من أجل االستثمار ؼٌر المباشر

خلى عمن الجممدول الزمنممً لفممت  جسممد بممالتوكمان هنممان خلممل فمً عملٌممة التنمٌممة االلتصممادٌة فمً كورٌمما ٌت
االنفتممماح الكاممممل لتمممؤمٌن التبمممادالت الخارجٌمممة خمممبلل األزممممة المالٌمممة وفمممرض ، حسمممابات رأس الممممال 

همذا الفشمل مثمل السمماح ل، الكوري االلتصاد نهج اآلسٌوٌة.وٌنبؽً للبلدان النامٌة التً ترؼب فً اتباع 
وأن ، وٌتعٌن على هذه البلدان أن تولً العناٌة الكاملة لتدفك رإوس األموال األجنبٌمة ان ٌكون درسا . ب
مثمل أسمعار الصمرؾ وأسمعار الفابمدة لمنمع حمدوث أزممة ، مل علمى ضمبط متؽٌمرات السٌاسمة العاممة تع

التصادٌة. وٌنبؽً أن تماوم االلتصادات النامٌة إؼراءات فت  حسابات رأس المال للحصول على أموال 
دا ألن ممن الصمعب جمبهمذا الصمدد ، مساعدات إسمٌة. وعلمٌهم أن ٌكونموا حمذرٌن فمً اتخماذ الممرارات 

ممن خمبلل منظممة الممنوحمة فتحمه. وتتطلمب االمتٌمازات ب أن نمموم بمجمرد، إؼبلق السوق ممرة أخمرى 
من المهم تجنب فمت  حسمابات رأس الممال فإن التعوٌض فً حاالت التراجع. ولذلن، ، التجارة العالمٌة 

  .ذن  من خبلل منظمة التجارة العالمٌة، إن أمكن
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عدم كفاية إجراءات الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي
 

ٕٔٗ 
 

 ُكلحظ ػ٠ِ جُطر٤ؼس ٝجُطٍجظ جُػوحك٢ػىّ ًلح٣س جؾٍجءجش ج
 

ٌتمدفك عبمر  مرتٌن عنمدما ٌمرون نهمرا  بالذهول الضٌوؾ األجانب الذٌن ٌزورون كورٌا  ٌصاب
ركموب المدراجات ومرافك ممارسمة  ، رض وحجم نهر هانلزوار بالدهشة من عُ ا مدٌنة سٌول. ٌصاب

الحفماظ علمى بعمض أجمزاء النهمر كمما  نّ . إإلى جنمب ممع النهمر أٌضما نبا  ج، الترتٌبات البٌبٌة وجود ، و
كانت فمً األصمل، كمان ٌمكمن أن ٌكمون أكثمر إثمارة لئلعجماب. كمان ممن األفضمل بنماء جمزء معمٌن ممن 

السممفن السممٌاحٌة علممى نهممر هممان ربممما تكممون  متممر مممن حافممة مٌمماه النهممر. ثممم أنّ  ٓٓٔ الطممرق علممى بعممد
 االلتصمادي السمرٌع، ركمزت كورٌما كثٌمرا  السٌاح األجانب. وخبلل النممو تدفك  مزدحمة باستمرار مع 

 بٌبٌممما   الطبٌعمممة. واسممممحوا لمممً أن ألمممدم مثممماال  لٌممممة علمممى  ةظمممافحمال وأهملمممتعلمممى الفعالٌمممة والكفممماءة، 
البمٌض . من  واإلى الماء بمجرد أن ٌفمس ، وتنمل فراخهاالبطة البرٌة تتكاثر على األرض  .وإٌكولوجٌا  
طرٌمما بممالمرب مممن حافممة الحكومممة منممذ أن شممٌدت  كن تكابرهماة البرٌممة أممما، فمممدت همذه البطمم وممع ذلممن

فمً  كبٌمرا   عونا  ذلن سٌمدم أن  ونظامه اإلٌكولوجً، فإن من الواض  النهر. إذ تم الحفاظ على نهر هان
ممن منظمور طوٌمل  هماتوجهات لبلدان النامٌمة بحاجمة إلمى أن تتبنمى. وأعتمد أن امجال الحفاظ  على البٌبة

 مجال الجذب السٌاحً المحتمل، مع مراعاة الفعالٌة والكفاءة على المدى المصٌر.  األجل، ال سٌما فً
 

بسهولة على نصب صؽٌر مع فً جمٌع أنحاء وسط مدٌنة سٌول، ٌمكنن العثور  وعندما تموم بالتجّول
 المذي كمان منمزلاللمولع الذي كان ٌرتاده شخص شهٌر، ولو لمّرة واحدة  ، أو للمكان  نمش علٌه ٌشٌر

، وهلم جرا. بصراحة، أنا أشعر بخٌبمة أممل كلمما أرى همذا. إذا كمان هنمان شمًء ٌمٌم فٌه  ذا الشخصه
فمً الولمت ذاتمه . أنما ال ألصمد أن  والحفاظ على المبنمى ، ٌستحك الحفاظ علٌه، ٌجب علٌنا الحفاظ علٌه

لمم ٌعملموأ كفاءة. فلمماذا مع التركٌز على ال، من إنجاز الناس الذٌن عملوا من أجل التنمٌة السرٌعة  أللّل
بماٌما ثمافٌمة لٌممة إلمى باعمادة شعور بالندم. حتى اآلن لم ٌفمت األوان  ٌنتابنً؟ من منظور طوٌل األجل 
كننمما أن نمموفر وٌم ٌمكممن أن ٌكمون مناسممبا، مكمان آخممرأي أو فممً  ، أصممبلفٌهمما األمماكن التممً كانممت تممع 

 لذلن. خاصة مٌزانٌة 
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ٕٔٙ 
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سوؾ تمر من خبلل مجموعمة العدٌد من الدول النامٌة إن كورٌا.  تكرار النجاح االلتصادي فًامكانٌة 
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 .من ذلن معرفة كٌفٌة االلترابعلٌها  جداالسهل 

سمفٌر  ، و نمن المدولًمجلمس إدارة البفً عضو ولسٌاسات، نع لطوال حٌاتً المهنٌة كصا الحظتهما م
 نبمؤ ؾاعتمراجتماعمات المنظممات الدولٌمة، فمإننً ، ومن خبلل حضمور عمدد ممن إلى دولة نامٌةكورٌا 
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إختفاء السياسات الصناعية

 

ٕٔ2 
 

 جنطلحء ج٤ُٓحْحش جُظ٘حػ٤س
 

صمادٌة إلمى حمد كبٌمر. تنمسم اآلراء حول فعالٌمة السٌاسمات الصمناعٌة خمبلل عملٌمة التنمٌمة االلت
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  ٖٗتكالٌؾ إعادة الهٌكلة.
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 لدول النامٌة الٌوم؟ فً بلدانها ، لم تعد صالحة لالصناعٌة 

،  مصادر التموٌل فً المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌة هً دابمما محمدودة ومتفرلمة. وممن ثممإن 
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فمإن عملٌمة تصمنٌع ، التنمٌمة الصمناعٌة لؤلممة ب مما ٌتعلمكفٌ لررت الحكومة المعنٌة أن تظل ؼٌر مبالٌمة
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 تطوٌر األسواق الخارجٌة.ل ، وتمهد الطرٌكخبلل توفٌر المزاٌا المالٌة والضرٌبٌة 

جمٌمع الصمناعات الكورٌمة، التمً إّن اسمات صمناعٌة اسمتبالٌة. سٌ مدت الحكومة الكورٌمة بمموةولد اعت 
أشمممباه الموصمممبلت والسمممٌارات و الصمممناعات المؽذٌمممة  . ممممن.ات مطاعمممالد اآلن العمممالم فمممً كمممل تممممو

علممى الممرؼم مممن أن و ، علممى سممبٌل المثممال ال الحصممر.  تمممع فممً هممذه المابمممة، والصممناعات الكٌماوٌممة 
خضمعت لعملٌمة  ، فإنهما ممع المشمارٌع الخارجٌمة رن بشمكل ربمٌس، تتشاشركات النمل البحري والبناء 

كانمت السٌاسمات الصمناعٌة فمً كورٌما ناجحمة  .لممد إعادة هٌكلة واسعة النطاق بسبب االستثمار المفرط
 على العموم.
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الصناعات التي تمت تغذيتها من الحكومة
 

ٕٔ9 
 

 جُط٢ ضٔص "ضـ٣ًطٜح" ٖٓ جُكٌٞٓس جُظ٘حػحش

 

جشرحٙ  LCD ط٘حػس جُٓلٖ 
 جُكى٣ى ج٤ُٓحٌجش جُٔٞطالش

 6 5 2 7 7 ٢ُٝجُر٘ي جُى

 %4.7 %6.9 %77.3 %44.7 %57.5 قظس جُٓٞم

 جُرِىجٕ جُؼشٍز
 جالٝجتَ

شًٍحش )ٛٞٗىج١ ،  1
 (STXْحٓٓٞٗؽ . 

ْحٓٓٞٗؽ ، 
LG 

ْحٓٓٞٗؽ ، 
 ٤ٛ٘رٌّ

ٛٞٗىج١ ، ٤ًح 
 ذٌْٞٞ ٓٞضٌَٞ

 

تجاه السٌاسات الصناعٌة: فوكاالت المعونة الدولٌة  متنالضا   ولد اتخذ المجتمع الدولً مولفا  
أو تنظم ، والدول الؽربٌة تشن فً فعالٌة السٌاسات الصناعٌة، بٌنما تحظر منظمة التجارة العالمٌة 

الدعم الحكومً فً شكل مزاٌا مالٌة وضرٌبٌة لصناعات أو شركات معٌنة. وإذا كانت السٌاسة 
سإوال  عنها لٌكون كل بلد ملٌس من األفضل ترن هذه السٌاسات ٌة، أو الصناعٌة لضٌة فاشلة منذ البدا

لن تحتاج منظمة التجارة العالمٌة إلى ف، فً سٌاسة صناعٌة  ما  رؼب بلد ما فً المشاركةما إذا  و ؟
للمحافظة على موارده. وكانت وكاالت ، المٌام بؤكثر من مجرد تمدٌم المشورة بؤدب إلى البلد المنفذ 
وال ترتبط موالفها تجاه السٌاسات الصناعٌة المعونة الدولٌة والبلدان المتمدمة النمو متنالضة مع نفسها، 

نفذت الوالٌات المتحدة نظام حماٌة المرن التاسع عشر بتجاربها السابمة. على سبٌل المثال، خبلل 
دؾ إلى الحفاظ مبادئ عدم التدخل المتبادل من خبلل عمٌدة مونرو، التً ته تومارسللتجارة ،  خاص

وروبٌة. وبفضل هذه السٌاسات، تمكنت الوالٌات المتحدة من الدول األ على مسافة معٌنة بٌنها وبٌن
من ٌضمن المزٌد  بامكانه أن باإلضافة إلى ذلن، وبما أن البلدصلة التنمٌة الصناعٌة المستملة. موا

زٌن بالتكنولوجٌات جه  نظرابه األوروبٌٌن، فإن رجال األعمال المُ حرٌة أنشطته التجارٌة ممارنة ب
األنظمة التً فرضتها الحكومات والنمابات األوروبٌة  وا بذلنلى العالم الجدٌد، وتجنبانتملوا إ، الجدٌدة 

 وساهم ذلن فً تجاوز الوالٌات المتحدة ألوروبا فً المرن العشرٌن .. 

إن فعالٌة ولٌمة السٌاسات الصناعٌة تحتاج إلى تحلٌل دلٌك ووصؾ من منظور مختلؾ. وبالنظر  
من خبلل السٌاسات  حممت نجاحا التصادٌا  لد بلدان اآلسٌوٌة األخرى إلى أن كورٌا والعدٌد من ال

ال ،  هً سٌاسات صحٌحة السٌاسات الصناعٌة التً تبادر بها الحكومات، فإن المول بؤن  الصناعٌة
هو من جلب تزال ممنعة إلى حد بعٌد. ومن المإكد أنه لٌس فت  األسواق وإلؽاء الضوابط التنظٌمٌة 

إال بعد أن حممت الدول اآلسٌوٌة  تدرٌجٌا   ادي آلسٌا. ولم ٌتم إدخال هذه الترتٌباتااللتصاالزدهار 
بمكان المول إن الصناعات الٌمكن لدرا معٌنا من التنمٌة االلتصادٌة. ومن السخرٌة  (المزدهرة اآلن)

كون هنان ، حتى عندما ال ٌ إال إذا تم فت  السوق وتخفٌؾ اللواب ، نفسها أن تتطور وتنمو من تلماء 
 .ؼٌر هذه الصناعات  به شًء لتبدأ

نمٌة الصناعٌة فً الببلد وتوثٌمها ٌجب على الحكومة الكورٌة والخبراء إجراء تحلٌل شامل لتجربة الت 
ن آرابهم على الساحة الدولٌة. فالدول النامٌة ترٌد أ ان ٌطرحوا  أٌضاعلٌهم ظم. وٌنبؽً تمن بشكل

، األرض الكورٌة لاحلة مثل صناعات عالمٌة المستوى فً  أرض  تتعلم كٌؾ أن الكورٌٌن لد ؼرسوا
 . فهم تسلسل تنفٌذ السٌاسات الصناعٌةأن ٌتم وأنهم ٌرٌدون 
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، األرض الكورٌة لاحلة مثل صناعات عالمٌة المستوى فً  أرض  تتعلم كٌؾ أن الكورٌٌن لد ؼرسوا
 . فهم تسلسل تنفٌذ السٌاسات الصناعٌةأن ٌتم وأنهم ٌرٌدون 
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تجاه السٌاسات الصناعٌة: فوكاالت المعونة الدولٌة  متنالضا   ولد اتخذ المجتمع الدولً مولفا  
أو تنظم ، والدول الؽربٌة تشن فً فعالٌة السٌاسات الصناعٌة، بٌنما تحظر منظمة التجارة العالمٌة 

الدعم الحكومً فً شكل مزاٌا مالٌة وضرٌبٌة لصناعات أو شركات معٌنة. وإذا كانت السٌاسة 
سإوال  عنها لٌكون كل بلد ملٌس من األفضل ترن هذه السٌاسات ٌة، أو الصناعٌة لضٌة فاشلة منذ البدا

لن تحتاج منظمة التجارة العالمٌة إلى ف، فً سٌاسة صناعٌة  ما  رؼب بلد ما فً المشاركةما إذا  و ؟
للمحافظة على موارده. وكانت وكاالت ، المٌام بؤكثر من مجرد تمدٌم المشورة بؤدب إلى البلد المنفذ 
وال ترتبط موالفها تجاه السٌاسات الصناعٌة المعونة الدولٌة والبلدان المتمدمة النمو متنالضة مع نفسها، 

نفذت الوالٌات المتحدة نظام حماٌة المرن التاسع عشر بتجاربها السابمة. على سبٌل المثال، خبلل 
دؾ إلى الحفاظ مبادئ عدم التدخل المتبادل من خبلل عمٌدة مونرو، التً ته تومارسللتجارة ،  خاص

وروبٌة. وبفضل هذه السٌاسات، تمكنت الوالٌات المتحدة من الدول األ على مسافة معٌنة بٌنها وبٌن
من ٌضمن المزٌد  بامكانه أن باإلضافة إلى ذلن، وبما أن البلدصلة التنمٌة الصناعٌة المستملة. موا

زٌن بالتكنولوجٌات جه  نظرابه األوروبٌٌن، فإن رجال األعمال المُ حرٌة أنشطته التجارٌة ممارنة ب
األنظمة التً فرضتها الحكومات والنمابات األوروبٌة  وا بذلنلى العالم الجدٌد، وتجنبانتملوا إ، الجدٌدة 

 وساهم ذلن فً تجاوز الوالٌات المتحدة ألوروبا فً المرن العشرٌن .. 

إن فعالٌة ولٌمة السٌاسات الصناعٌة تحتاج إلى تحلٌل دلٌك ووصؾ من منظور مختلؾ. وبالنظر  
من خبلل السٌاسات  حممت نجاحا التصادٌا  لد بلدان اآلسٌوٌة األخرى إلى أن كورٌا والعدٌد من ال

ال ،  هً سٌاسات صحٌحة السٌاسات الصناعٌة التً تبادر بها الحكومات، فإن المول بؤن  الصناعٌة
هو من جلب تزال ممنعة إلى حد بعٌد. ومن المإكد أنه لٌس فت  األسواق وإلؽاء الضوابط التنظٌمٌة 

إال بعد أن حممت الدول اآلسٌوٌة  تدرٌجٌا   ادي آلسٌا. ولم ٌتم إدخال هذه الترتٌباتااللتصاالزدهار 
بمكان المول إن الصناعات الٌمكن لدرا معٌنا من التنمٌة االلتصادٌة. ومن السخرٌة  (المزدهرة اآلن)

كون هنان ، حتى عندما ال ٌ إال إذا تم فت  السوق وتخفٌؾ اللواب ، نفسها أن تتطور وتنمو من تلماء 
 .ؼٌر هذه الصناعات  به شًء لتبدأ

نمٌة الصناعٌة فً الببلد وتوثٌمها ٌجب على الحكومة الكورٌة والخبراء إجراء تحلٌل شامل لتجربة الت 
ن آرابهم على الساحة الدولٌة. فالدول النامٌة ترٌد أ ان ٌطرحوا  أٌضاعلٌهم ظم. وٌنبؽً تمن بشكل

، األرض الكورٌة لاحلة مثل صناعات عالمٌة المستوى فً  أرض  تتعلم كٌؾ أن الكورٌٌن لد ؼرسوا
 . فهم تسلسل تنفٌذ السٌاسات الصناعٌةأن ٌتم وأنهم ٌرٌدون 
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ٌبدو إّن هذا لد نشر التنمٌة الصناعٌة. لٌجب أن تكون الحكومة الكورٌة والخبراء على استعداد  
صعب. وٌنبؽً أن نمدم التعلٌم المابم الأ هًولكن الخطوة األولى هً األكبر بمدر ما  اآلن ، متؤخرا  

س سٌاساتنا فً مجال التنمٌة الصناعٌة من وجهة نظرنا. وٌنبؽً أن تدرّ التارٌخٌة على خبرتنا 
 .بطرٌمة منظمة بؤسرع ما ٌمكنأٌضا  س تدرّ ، وأن  وتارٌخ نجاحها وفشلها بجدٌة ، الصناعٌة 
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فخ التعميق المالي
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 كم جُطؼ٤ٔن جُٔح٢ُ
كخط أنابٌب نمدٌة للتنمٌة االلتصادٌة. وتتٌ  الصناعة ، المالٌة دورا حٌوٌا األنشطة تمارس 
، وهً إحدى الركابز الهامة  تعببة المدخرات المحلٌةخبلل من ، لبلستثمار البلزمة المالٌة األموال 

فً وً المباشر. التً تدعم التنمٌة االلتصادٌة، إلى جانب المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة واالستثمار األجنب
ى معٌنا من النمو ألنه حمك مستو، بلد ال ٌمكن أن ٌتولع المزٌد من المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة 

وتضطلع  . تمدماج إلى تعببة المدخرات المحلٌة لتحمٌك المزٌد من الٌحتهذا البلد  االلتصادي، فإن
اعة المالٌة عادة إلى ممولٌن منظمٌن، . وتنمسم الصنبهذا الصدد  الصناعة المالٌة بدور متزاٌد األهمٌة

مع  تماشٌا  و  .مثل المصارؾ والممرضٌن من المطاع الخاص الذٌن ٌعملون خارج الحدود المانونٌة
 .كذلن  د التموٌل المباشر من أسواق رأس المالة، وٌزداالمالٌ وسع الصناعةتتالتنمٌة االلتصادٌة، 

، لامت الحكومة الكورٌة 62ٕٔ / آب أؼسطس ٖفً كما ذكر االمر التنفٌذي  الصادر  ، وكذلن  
و مودعٌن ؼٌر مصرفٌٌن، ك ة ،المنظم ةالممرضٌن من المطاع الخاص فً السوق المالٌ بتجمٌع
/ أؼسطس  ٖفً ر التنفٌذي األمصدور بعد وحتى  خصومات لصٌرة األجل لخصم الفواتٌر.كبٌوت 
معظم هإالء موجودون زال وال ٌ . مجالهذا الفً بالعمل خاص المال ال ممرضً ، استمر62ٕٔآب 

أصبحت الصناعة  عندما تملص تدرٌجٌا   بمٌونػ دونػ فً سٌول، لكن وجودهم فً المناطك المحٌطة
الدخل  ت نسبة األصول المالٌة الىوأصبح، وتوفر مجموعة أكبر من المنتجات .  المالٌة أكثر تنوعا  

التجزبة. وتحتل الصناعة تجارة وتموٌل  ، كاتتموٌل الشر التوسع فًالمومً أكبر، كما ٌتض  من 
 فً االلتصاد الوطنً. فؤكثر المالٌة مركزا مهٌمنا أكثر 

انتمال حركة رأس ان االلتصاد الؽربً انهار بسبب  "كٌؾ خسر الؽرب"لالت دامبٌسا موٌو فً كتابها 
ات التحوٌلٌة. وعلى من الصناع ( بما فً ذلن الصناعة المالٌةالمال والعمل الى صناعات الخدمات )

عرلل فإن هذا ٌمكن أن ٌنفس المنوال، إذا حدث تعمٌك مالً فً البلدان النامٌة بسرعة كبٌرة جدا، 
كما شهدنا جمٌعا فً األزمة المالٌة األخٌرة الناجمة عن الرهن العماري فً و تنمٌتها االلتصادٌة. 

مثل العمود أخرى مشتمات لتشمل  لٌة الٌومتم توسٌع المنتجات المافمد ، االمرٌكٌة  الوالٌات المتحدة
. ونتٌجة لذلن، فإن الؽرض األصلً من التموٌل، وهو توفٌر رأس االستثمار فً البدابلو، اآلجلة 

المال البلزم لئلنتاج، لد تبلشى فً الؽالب، وأصب  التموٌل العب مستمل عمبلق فً االلتصاد 
رٌة عالٌة الجودة تتؽذى على الصناعة المالٌة فً الوطنً. وإذا كانت رإوس األموال والموارد البش

من نمص فً كبل المجالٌن. ستعانً الصناعات األخرى  ة من التنمٌة االلتصادٌة، فإنّ مرحلة مبكر
وبالتالً، ٌنبؽً السماح للصناعات المالٌة بؤن تنمو بوتٌرة منظمة فً االلتصادات النامٌة. وفً 

 مرتفعمالٌة وؼٌرها من الصناعات ذات الصلة بالخدمة مستوى الوالٌات المتحدة، تدفع الصناعات ال
التحوٌلٌة، الصناعات العمل فً العمال الموهوبٌن ٌخجلون من أصب  وبالتالً،  .للؽاٌة من التعوٌضات

عبلمة جٌدة  تلٌس األجل الطوٌل . وهذهمن منظور  فً هذه الصناعاتملحوٍظ  بانكماٍش سبب مما ٌت
 .لبللتصاد الوطنً

ودرجة تنوٌع ما ٌهم هو سرعة  التعمٌك وااللتصادٌة. لتنمٌة لتعمٌك المالً هو نتٌجة وسبب لإّن ا
 الصناعة المالٌةل تحوّ وؤسواق البٌع بالتجزبة ومشتماتها . مدفوعة بكانت إذا  ، وعّما المنتجات المالٌة

لذلن  .الكلًة لبللتصاد تدفك التموٌل بعٌدا عن لطاع الصناعات التحوٌلٌة مما ٌملل من المدرة التنافسٌ
سٌطة تركز فمط على المراحل األولى للتنمٌة االلتصادٌة، ٌنبؽً تصمٌم النظام المالً ألداء مهام بففً 

تمدم سثم، مع تطور االلتصاد فً المراحل التالٌة من التنمٌة، فإن الصناعة المالٌة  تموٌل الشركات ،
االلتصاد الوطنً. وفً هذا الصدد، فإن نهج ، وذلن تمشٌا مع صعود بحذر منتجات أكثر تنوعا  
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لمرحلة التنمٌة االلتصادٌة، ٌمكن  الكورٌٌن إزاء الصناعة المالٌة، الذي ٌنظم سرعة التنوٌع المالً وفما  
 .أن ٌكون مرجعا مفٌدا للدول النامٌة

لمزٌد من تتطلب االهٌكل الصناعى للوالٌات المتحدة وأوروبا، التى طبٌعة المشاكل الناجمة عن إّن 
لسٌطرة على المطاعات المالٌة، تمترح الكثٌر للدول النامٌة حول السٌاسات المالٌة. بٌد أننا ال نعرؾ ا
اشتراطات ألن ، البلدان المتمدمة النمو  اتمدمه ؾ سترد البلدان النامٌة على حزمة السٌاسات التًكٌ

أن تحد من خٌارات السٌاسات فً البلدان ها البلدان المتمدمة النمو ٌمكن المعونة اإلنمابٌة التً تمدم
 .النامٌة. وال ٌزال من ؼٌر المإكد مدى لدرة واضعً السٌاسات فً البلدان النامٌة على تحمٌك ذلن 

لمنازل فً الدول النامٌة أكثر عن طرٌك الرهن العماري لإذا توسعت المروض االستهبلكٌة المضمونة 
الناس فً تلن الدول ٌة و البنٌة التحتٌة ذات الصلة، فإّن حوٌلمن االستثمار الرأسمالً فً الصناعات الت

، وسوؾ ٌكون هنان نمص فً فرص العمل لكسب المال فً نهاٌة المطاؾ  فً فخ الدٌون سٌمعون
بالنسبة للسٌاسٌٌن، فإن إعطاء الناس فرصة وض على المنازل التً تم شراإها. ولدفع المرالبلزم 

. إّن  من األفضل ار األفضل ، حتى لو تّم  ذلن من خبلل االلتراض تبلن منازل،  سٌكون هو الخٌام
لد على المدى المصٌر. وهذا عامل آخر  أن ٌحصل هإالء الممترضٌن على تمٌٌم ألوضاعهم المالٌة

ٌجدون انفسهم بالنسبة لصانعً السٌاسات فً البلدان النامٌة عندما  أكثر صعوبةٌجعل األمور 
 .صحٌ  تخاذ الخٌار المضطرٌن ال

على أن صناعة مالٌة نامٌة ٌمكن أن تكون مواتٌة للنمو  إّن االلتصاد األلمانً هو دلٌل حً
ولكن لٌس  . االلتصادي. الصناعة األلمانٌة لدٌها حتى اآلن أعلى مستوى فً العالم من المدرة التنافسٌة

فً فعل الصناعة التحوٌلٌة. وهنان العدٌد من المإسسات المالٌة األلمانٌة التً تسٌطر على العالم كما ت
فً متفولة ستكون الصناعات التحوٌلٌة ، فإن األرضٌة الكبٌرة  االلتصادات النامٌة ذات المساحة

ٌنبؽً أن ٌوفر التموٌل الدعم للصناعة التحوٌلٌة. ومن  و . التصاداتها الوطنٌة ممارنة بنظٌراتها المالٌة
تتطور أن سٌطر على الصناعة التحوٌلٌة، أو ؼٌر المرؼوب فٌه أن ٌكون هنان صناعة مالٌة ت

لطاع الصناعات التحوٌلٌة. وٌمول بعض لبل وتصب  ؼٌر ممٌدة من ، بشكل مستمل الصناعة المالٌة 
فً العمود اآلجلة لضؽوط الناجمة عن المراكز المالٌة االتً تحكمت لمدة طوٌلة مرالبً السوق أن ا

ً زٌادة جذرٌة فً تسببت فلد ات المالٌة فً الؽرب المإسسعوابدها لدى التً تراكمت ، وللنفط 
المإسسات المالٌة فً سوق العمود اآلجلة للنفط مشكلة  تشكل سلوكٌات.  9ٕٓٓفً عام   أسعار النفط
، دعون أن هدفهم فً السوق هو فمط ادارة مخاطر تملب األسعار لعمبلبهمحتى لو كانوا ٌو خطٌرة. 

ال موضع نماش. وفً هذا الصدد، إذا كانت هذه المإسسات فضٌلة وجودهم فً السوق ال ٌزفإن 
 .معها  المضاربة فً السوق، فبل مجال للتسام من خبلل تستهدؾ المكاسب 
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 جُٔؼحٓالش جُٔح٤ُس جُٔكظٌٞز
 

فاعلٌة  معه ونالشت كومً رفٌع المستوى من دولة نامٌة ،مع مسإول حاجتمعت  وم ماًٌ ف
المنالشة، الحظت أن البلدان النامٌة تواجه صعوبات فً الحصول على  المساعدات الخارجٌة. وأثناء

المساعدة التمنٌة من خبلل أسالٌب التشاور. ولال المسإول ان دولة متمدمة، كانت لها عبللة سابمة 
فإن ببلده لم وطرحت امكانٌة الامة هٌاكل مإسسٌة ؼربٌة فى الببلد. ومع ذلن،  معها، لدمت لرضا  

واحد من عشرة سنتات من المرض الممترح، وارتفع الدٌن الوطنً سنتا   ة المطاؾ،فً نهاٌ تستلم
 بمبلٌٌن الدوالرات.

، ووصل استشارٌا   ولعت الدولتان عمدا   فإنه بعد فترة وجٌزة من تمدٌد المرضووفما للمسإول،  
كومٌٌن خبلل لحوأجروا دراسات استمصابٌة ومماببلت مع المسإولٌن ا مستشارون من البلد الُممرض ،

الدولة صل تمرٌر ملزم إلى حد كبٌر، ودفعت وثم ؼادروا. وبعد عدة أشهر،  األسبوعٌن البلحمٌن
. ومع ذلن، لم ٌكن للدولة الُممِرضة تمرٌبا جمٌع األموال الممدمة كمساعدات كرسوم استشارٌةالنامٌة 

فً جزء ؼٌر فتمنٌة. دة دا وكؤنه مساعدات خارجٌة حمٌدة لدمت على شكل مساعهذا هو نهاٌة ما ب
متولع كان التمرٌر الذي تم تلمٌه معبؤ بالصٌػ والمعادالت ؼٌر المؤلوفة المعمدة، لذلن كان من الصعب 

فهموها. وفً نهاٌة المطاؾ، لم لة أن ٌستمبِ على أي من العلماء والمسإولٌن الحكومٌٌن فً الدولة المُ 
ادت المساعدات المالٌة الممدمة ارجً، فً حٌن عحجم الدٌن الخ على أي شًء ؼٌر زٌادةلبلد ٌحصل ا

 .إلى ُممرضها األصلً  الدولة النامٌة الى

شركة التنمٌة المتمدمة  فً كل مكان. لمد كسرتمثٌلة لها تومض وكان لهذه الحالة إشارات حمراء 
نامٌة لم ، فً حٌن أن الدولة الالمال على الفور جمعتتمدٌم المساعدات الخارجٌة وفً  لٌاسٌا   رلما  

تمدٌم وٌبدو أن مثل هذه الممارسة ؼٌر المواتٌة فً  .كمٌة متضخمة من الدٌون الوطنٌة تحصل إالّ على
المساعدات انتمل من تركٌز حٌث أن ، المعونة الخارجٌة تتكرر فً كثٌر من األحٌان فً هذه األٌام 

المساعدة التمنٌة لبناء تطلب دان المزٌد من البل ، وبدأت التنمٌة االلتصادٌة إلى التنمٌة االجتماعٌة
من مجال الى آخر ، ٌنبؽً أن ٌكون هنان  الهٌاكل المإسسٌة. ومن أجل وضع حد لتحوٌل األموال

 جمٌع أنواع المساعدة التمنٌة، بتموٌل من مصادر ثنابٌة أو متعددة األطراؾ، و نظام للحصول على
من فً المابة أو أكثر(     األلل سبٌل المثال، على )على نسبة معٌنة على ان تكون هنان 

السكان المحلٌٌن. وإلى جانب ذلن، ٌنبؽً أن تكون التمارٌر بٌن من  ارٌٌن أو المساعدٌناالستش
 .تكون صالحة للتطبٌك فً الدولة المستمبلةاالستشارٌة سهلة الفهم وأن 
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هل يمكن الحد من الكسب غير المشروع تلقائيا ؟

 

ٖٖٔ 
 

 ؟ ٖٓ جٌُٓد ؿ٤ٍ جُٔشٍٝع ٝجُلٓحو ضِوحت٤ح ُكّى٣ٌٖٔ جَٛ 
 

التولؾ ما  ، موضوع  فً ٌوم نالش أعضاء المجلس  عمل فً البنن الدولً،عندما كنت أ
نمل التجار فً هذه الدولة لد لررت محلٌة ال اتحكومكانت احدى العن تمدٌم المعونة إلى دولة نامٌة. 

جمٌع أنحاء السوق وفما ب كانت تخطط لبناء حزام  ٌحٌطكما آخر ، السوق التملٌدٌة إلى مكان نطاق من 
ً ثبلثٌن دوالرا من التجدٌد الحضري. عند نمل هإالء التجار، تلمى مسإولون حكومٌون حوال لخطة

كان . ضمن االنتمال السلس إلى سوق بنٌت حدٌثا  ه على ترخٌص ٌحصولكل تاجر تم نمله لؽرض 
وواضحة حول هذه  جدا   ةحازمسٌاسة ٌلتزمون بأعضاء المجلس من الدول األوروبٌة المتمدمة 

شارن المسإولون المعنٌون فً الكسب ، طالما ولالوا إن المشروع ٌنبؽً أن ٌتولؾ فورا  الممارسة.
الكثٌر من  ؾ. لمد أكدت أن ثبلثٌن دوالرا ال تعنًؼٌر المشروع والفساد. لمد عبرت عن رأي مختل

دنٌة كانت متالثروة. حدث ذلن ألن أجورهم  عتزمون مراكمةالمال. لم أكن أعتمد أن المسإولٌن كانوا ٌ
 . بالكاد  تؽطٌة نفماتهم كانوا ٌحاولون .جدا

عندما ٌبدأ  ٌختفً تلمابٌا  سالكسب ؼٌر المشروع والفساد من هذا النوع فإن من تجربتً فً كورٌا، 
أفضل. هذه لٌست مسؤلة خطٌرة بما ٌكفً لولؾ تموٌل المشروع.  لحصول على رواتبباالمسإولون 

إالء األموال من البنن الدولً، ألٌس كذلن؟ ومع ذلن، فإن هبعد كل شًء، لم ٌمم المسإولون بجلب 
لم ٌكن بوسعهم أن  األعضاء الؽربٌٌن لم ٌموموا بدفع رسوم تصرٌ  أو رسوم ختم من لبل، وبالتالً

 إلى ما كنت ألول. ٌفهموا بشكل دلٌك ، أو ٌستمعوا بشكل أفضل 

ٌتها وتنفك معظم مٌزانصعبا   مالٌا   وضعا   الحكومة تواجه فً المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌة،
للحصول على المال. وبالتالً، على اآلخرٌن ترن مسإولٌها ٌضؽطون وت على بناء الطرق والموانا، 
رسوم صرٌحة أو رسوم ختم ممابل فرض المصروفات النثرٌة من خبلل  سٌحاول المسإولون تؽطٌة

، ولكن عندما ٌتم النظر فً بالطبع  نً وخاطاالحصول على تراخٌص أو أذونات. هذا أمر ؼٌر لانو
هذا الوضع. إن جٌل الٌوم فً كورٌا لن ٌعرؾ حتى أن هذا هً من أوجدت الحكومة  فإنكل شًء، 

ما ٌصب  البلد أكثر اختفى اآلن. وعندببساطة لد فً الماضً ألنه  النوع من الممارسة كان لابما  
، وال ٌشعرون بالحاجة إلى مواصلة مثل أفضل  على أجرالمسإولون الحكومٌون  ازدهارا، ٌحصل

السماح لتولٌد الدخل ٌتبلشى الكسب ؼٌر المشروع والفساد لمجرد . وهكذا هذه الممارسة المخزٌة 
 بشكل طبٌعً مع تراكم الثروة الوطنٌة. الشخصً

ٌشة ٌمكن المعسد تكالٌؾ إن تطبٌك الموانٌن الصارمة بشؤن الفساد المرتكب بسبب الحاجة الماسة إلى 
د عزز البلمعٌنة ، حٌث  أن ٌإدي إلى نتابج عكسٌة. ومن األمثلة على ذلن ما حدث فً دولة نامٌة

، ذاته . وفً الولت وا  فً لطعهااستمرالسكان ، ولكن لؤلشجار ؼٌر المشروعاللواب  المتعلمة بالمطع 
أكثر فمرا ألن  وا صبحأ، وبذلن للعٌش  كمصدر  على لطع األشجار وافإن السكان األصلٌٌن اعتمد

بؤّن ؼض الطرؾ هذا ٌمثل  ، مدعٌن الطرؾ عن الجرٌمةؼض ضاعفوا سعر المسإولٌن الحكومٌٌن 
 .أكثر صرامة  لواب تطبٌك الحكومة لعبلوة عالٌة المخاطر بسبب 

تعوٌض راتب ضبٌل، هو ت الفاسدة التً ٌتم التعهد بها، كإن الردع األکثر فعالٌة ضد الممارسا 
االعتماد فمط لتنمٌة االلتصادٌة وزٌادة الدخل المومً، وبالتالً ترشٌد أجور موظفً الحکومة. فتعزٌز ا

 عمك أعماق الفمر. أٌمكن أن ٌدفع األشخاص المعوزٌن أصبل إلى  على األنظمة المتشددة



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

126

 

ٖٔٗ 
 

لمساعدات ً أن ٌُلزم المسإولون الحكومٌون المابمون باالختبلس بتمدٌم اومن ناحٌة أخرى، ٌنبؽ
تراكم الثروات منع الضرابب لٌخضعون لمزٌد من أو ، لتنمٌة االلتصادٌة تموٌل عملٌة مالٌة لال

من أجل تحمٌك مكاسب شخصٌة السلون ؼٌر األخبللً إن انتهاج ثمن.  بؤي ، واستحصالهاالشخصٌة 
ات مفاصل  الجهوٌزدهر فً جمٌع ، من اإلهمال والبلمباالة من لبل السلطات األعلى  عادة ما ٌؤتً

شخصٌة. وال ٌمكن أن تتؤصل ٌسٌبون استخدام سلطتهم لتحمٌك مصال   ألن هإالء الناس، الرسمٌة 
زمام المحٌطٌن به شرور الفساد بٌن المسإولٌن الحكومٌٌن إال عندما ٌتخذ ربٌس الحكومة واألشخاص 

لى درجات أع العامون والمضاة، فً حٌن ٌمارس المدعون على النزاهة  المبادرة وٌضربون مثاال  
 االنضباط الصارم.
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القروض أم المنح ؟

 

ٖٔ٘ 
 

 جُٔ٘ف؟ ّجُوٍٝع أ
 

تمسٌم المروض إلى لروض إلى لروض ومن . ثم ٌتم  سم المساعدات المالٌة على األؼلبتنم
بسعر فابدة مماثل مٌسرة ، ولروض ؼٌر ألل من سعر السوق سعر فابدة بمعدل  مٌسرة تمن  ممابل

، بٌنما تمدم للبلدان النامٌة ن  البلدان المتخلفة من  أو لروض مٌسرة ٌتم مسعر السوق. وبوجه عام، ل
. وتنمسم اآلراء حول آثار كل مٌة االلتصادٌة لروضا ؼٌر مٌسرة التً حممت مستوى معٌنا من التن

أي نوع من المساعدات  سوؾ ٌبدأ الناس بالنماش حولالمساعدات المالٌة. وبالتحدٌد، انواع نوع من 
التزامات بسداد أصل الدٌن  فعالٌة: المن  التً ال تترتب علٌهافضل من حٌث الون هو األسٌكالمالٌة 
من أجل اثبات  ٌضؽط س إّن كل طرؾ. ؟ لتزاماتالا ، أو المروض التً تترتب علٌها مثل هذهوالفابدة 
 نحدار معمدة. ، وتحلٌلها باستخدام نماذج احجته من خبلل تمدٌم األدلة التجرٌبٌة صحة 

مع ذلن، فإن  من بعض النواحً. وهً األكثر فعالٌة التزامات  بدو أن المن  التً ال تترتب علٌهاٌ و
سٌكونون عرضة التزامات، فإن المتلمٌن الجدد  وندبتمن   هامن ٌعارضون المن  ٌمولون أنه بما أن

فً تحمٌك  ونشلفسٌفً نهاٌة المطاؾ ولبلستسبلم للمخاطر األخبللٌة، وتبدٌد المال وفمدان التركٌز، 
حول تحوٌل البنن الدولً إلى وكالة نماش ساخن حدث فٌها انت هنان مرة واحدة األهداؾ المرجوة. ك

هنان حاجة للبنن الدولً لتمدٌم  ، أنه لم تعدولال أولبن الذٌن دافعوا عن تؽٌٌر طبٌعة الوكالة  مانِحة .
لبنن على اٌنبؽً ن والهند والبرازٌل ، لذا هرة، مثل الصٌالمساعدة المالٌة لبللتصادات الناشبة المزد

لعدد  وتمدٌم المزٌد من المساعدة ، تهاتطبٌك معاٌٌر أكثر صرامة عند اختٌار المستفٌدٌن من مساعد
إلى حل وسط  تم التوصلوأخٌرا  فً النهاٌة.  محدود من المستحمٌن لها. ولم ٌمبل البنن هذه الحجج

 .دات المالٌة للبنن إجمالً المساع لزٌادة نسبة المن  من

من المن  والمروض، ٌجب أن ٌإخذ فً  من أجل وضع حزمة مساعدات ممترنة مع نسبة معمولة
الحزمة وضع االعتبار مستوى التنمٌة االلتصادٌة والمناطك المستهدفة. المبدأ األول الذي ٌطبك عند 

ؽً أن تمول التنمٌة االلتصادٌة ٌنب :من المن  للبلدان الفمٌرة. والمبدأ الثانً هو هو إعطاء المزٌد 
دٌة من . وٌرجع ذلن إلى أن التنمٌة االلتصابال فً حٌن أن التنمٌة االجتماعٌة تمّول أساسا بالمروض،

فً حٌن أن التنمٌة االجتماعٌة ال ترتبط  ، تولٌد الدخلتإدي إلى بناء لواعد صناعٌة لادرة على 
 باالزدهار االلتصادي.  ارتباطا مباشرا  

نامٌة لادرة على عرض سلطة اتخاذ المرار، ٌنبؽً أن تكون البلدان ال الرؼم من عدم امتبلكهاوعلى 
 ستعدادا  على أتّم اال ن سٌكونونالمساعدات المفضلة لدٌها. إّن الممرضٌ حول أنواع وضوحآرابها ب

المترتبة  وابدلفمع ا أن تسدد دٌونها البلدان النامٌةبإمكان ، فمط عندما ٌعتمدون أن  لتمدٌم المروض
ا ال تعتمد هذه النمو االلتصادي الناجم عن المعونة. ومع ذلن، عندمعابد تحصٌلها لمن خبلل  علٌها ،

 الٌها .  تمدٌم المن ى سداد المروض، سٌكون من األفضل تكون لادرة علس البلدان أنها

بالتالً فهً  و سب ، والمكا جدا من االمتٌازات سرة تتٌ  تحمٌك نسبة مرتفعةالمروض المٌ إّن بعض
ٌخٌة للمروض الممنوحة بمرور التارالمٌمة ارتفاع عن المن . ومع فً ذلن بشكل أساسً ال تختلؾ 

هذه المروض منخفضة جدا. وبطبٌعة الٌة لتدفمات السداد المستمبلٌة ممابل ، تصب  المٌمة الح الولت
بٌن و، ، ال ٌوجد فرق كبٌر بٌن المن  الحال، ٌمكن أن تكون النظرٌة والوالع أمرٌن مختلفٌن. ومع ذلن

 .عابد كبٌرة  معدالتتتٌ  تحمٌك لتً المروض اتلن 
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العالقة بين الديمقراطية والتنمية اإلقتصادية

 

ٖٔٙ 
 

 ذ٤ٖ جُى٣ٔوٍجط٤س ٝجُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س جُؼالهس
 

ؤظن أن هنان عبللة عكسٌة بٌن ففً ماضً كورٌا وحاضر الصٌن، ، إذا نظرنا إلى الوراء 
فترة االزدهار االلتصادي فً الستٌنٌات خبلل و .  نضج الدٌممراطٌة والنمو االلتصادي الكمً

ات، كانت كورٌا تحت المٌادة الدٌكتاتورٌة للربٌس بارن تشونػ هً، الذي لاد األمة نحو ٌوالسبعٌن
، والتً اختلفت كثٌرا عن المفهوم الؽربً  التنمٌة االلتصادٌة فً دٌممراطٌة على الطراز الكوري

تصادي أجنحة لوٌة من النمو االل كبٌر باستخدامارتفاع  للدٌممراطٌة. وبالمثل، فإن الصٌن تحلك على
 .الشٌوعٌة فً ظل نظام الحزب الواحد ، و

ثم، ما هً األسباب الكامنة وراء الفمر المتزاٌد باستمرار للبلدان النامٌة، التً اعتمدت وتمارس  
همه. إذا لررت دولة سهل فٌ دٌممراطٌات برلمانٌة ؼربٌة؟ هل هً مسؤلة لٌمة أو وظٌفة؟ فلنؤخذ مثاال  

إصدار أمر نمل للسكان سوؾ تنساب فً ترتٌب مثالً، ٌبدأ ببناء سد، فإن األمور  ؼٌر دٌمولراطٌة
من المناطك التً سٌتم ؼمرها. وعلى النمٌض من ذلن، تكاف  الدول الدٌممراطٌة  لرٌبا  الذٌن ٌعٌشون 

لبناء، فإن ذلن ى بعد أن تمرر مولع احتو سد. الالنامٌة األخرى بدءا من مسؤلة اختٌار مكان لبناء 
الكثٌر من الولت والمال لوضع اللمسات هذا ٌستؽرق س ، و مإكدةالبلحمة ؼٌرات ممهسٌجعل ال
رله هذه األمة . إن الولت الذي تستؽالبلزمة لها متابعةالعلى خطة إعادة التوطٌن و عمل  األخٌرة

تستؽرله كورٌا فً الستٌنٌات كانت سالذي ال ٌتعدى الولت ، موضع التنفٌذ  التخاذ لرار ووضعه
، لٌمة عبارة عن الولت هو فإّن عندما ٌتعلك األمر بالتنمٌة االلتصادٌة، لهذا الؽرض. و والسبعٌنٌات

 نجاح الهامة. وإذا كانت الصٌن تستخدم منالسرعة هً واحدة من عوامل ال، و مثل أي مورد آخر
واحد فمط، فإن وتٌرة سد مٌة األخرى تمكنت من بناء خمسة إلى ستة سدود، فً حٌن أن الدول النا

سٌتجاوز نمو الدول النامٌة ، معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للصٌن  التنمٌة االلتصادٌة، وبالتالً
 األخرى بفارق كبٌر. 

ترة ألصر بكثٌر، وكٌؾ ٌمكن أن ٌتحمك هل هنان طرٌمة التخاذ المرارات بطرٌمة دٌممراطٌة فً ف
دان ملك لجمٌع البلالا استطعنا أن نجد إجابات على هذه األسبلة، فسوؾ نتخلص من مصدر إذذلن؟ 

،  ، فإن الولت الذي ٌستؽرله اتخاذ لرار بطرٌمة دٌممراطٌة ومتابعتهالنامٌة معا. وفً بعض الحاالت 
 ن أن تمضً، ٌمك بالتنمٌة االلتصادٌة ةالمتعلم ات االخرىالمرارالمترتبة على ثار فة إلى اآلباإلضا

جنبا إلى جنب. ومع ذلن، ماذا لو كانت العبللة بٌن عملٌة صنع المرار الدٌممراطً والتنمٌة 
فً اآلراء،  فً مثل هذه الحالة، وبناء على توافك وطنًشكلٌة ؟ كونها أكثر من تبادلٌة االلتصادٌة 

، ٌرٌد البعض تجاوز بما ٌتبلءم مع حالة كل أمة. فعلى سبٌل المثال ٌنبؽً تعدٌل درجة المماٌضة
، فً حٌن ٌرؼب آخرون فً إٌبلء المزٌد من األهمٌة  دٌممراطٌة لئلسراع بالنمو االلتصاديالعملٌة ال

حتى مع االعتراؾ بؤهمٌة االزدهار االلتصادي. إن نظام المسار السرٌع  ، للعملٌة الدٌممراطٌة
والسرعة فً ، اإلجرابٌة للدٌممراطٌة  بٌن الشرعٌةو مثال جٌد على تحمٌك التوازن للوالٌات المتحدة ه

ئلدارة التخاذ السلطة ل، أعطى كونؽرس الوالٌات المتحدة  صنع المرار. وفٌما ٌتعلك بمضاٌا التجارة
لتحمٌك على مشارٌع الموانٌن التشرٌعٌة التً لدمتها اإلدارة. الرد بنعم أو ال ولم ٌمدم سوى ، المرارات 

لتحمٌك شخصٌة أو تحمٌك مكاسب دفع الثمن، سواء كان ذلن لأن توالتضحٌة  شًء ما، علٌن أن تتحمل
لدفع  االستعداد التضحٌة أوتحّمل دون  نتابج المتحممة ،أعتمد أن النٌة. بهذا المعنى، لثروة الوطتراكم ا
 .اإلنجازالى ، ولٌس  حسن الحظل ٌنبؽً أن ٌعزى، الثمن 
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التوازن بين العمل اإلنساني والكفاءة

 

ٖٔ2 
 

 زجُطٞجَٕ ذ٤ٖ جُؼَٔ جإلٗٓح٢ٗ ٝجٌُلحء
 

مرٌة رٌفٌة نابٌة ٌمكن اعتبارها ابٌة لً ذكرتها من لبل حول تزوٌد الطالة الكهربالمصة الت
، وؼٌر  سٌكون ؼٌر لابل للتبرٌر و من منظور الكفاءة، فإن ذلن ،  لئلنسانٌة. ومع ذلن ملهما   انتصارا  

السعً ع ، ماإلنسانٌة  ، والتطلع لتلبٌة االحتٌاجات التنمٌة االلتصادٌةعملٌة فً سٌاق ذي جدوى ، 
من شؤنه أن ٌحمك التنمٌة  اختٌار المجال الذيٌفكر البلد فً س، كهذه  لحظاتفً  ولتحمٌك الكفاءة. 

 أسرع من اآلخر. بشكل االلتصادٌة 
ات حواجز حراسة بٌن المنصات ٌخبلل السبعٌن تكن لخطوط مترو األنفاق التً شٌدت فً كورٌا، لم

الحوادث خبلل ساعات الذروة. كان ٌجب أن ولوع مخاطر ، على الرؼم من ارتفاع  والسكن الحدٌدٌة
للحد من تكلفة البناء. وفمط بعد الحوادث الممٌتة األخٌرة، لامت الحكومة بتثبٌت  ابسا  ب خٌارا  ذلن ٌكون 

عندما كان البلد ٌسعى إلى تحمٌك  كافٌا   المٌم اإلنسانٌة اهتماما   هكذا لم ٌتم من . وهذه  ماٌةحواجز الح
 . ٌة بموارد محدودة خبلل السبعٌنٌاتااللتصادالتنمٌة 

 
وجهة من فإنها إذا كان على الحكومة أن تمرر ما إذا كان سٌتم بناء مستشفى أو مصنع فً دولة نامٌة، 

بناء أول لدٌها فإنها لد تإّجل  االلتصادلتدعٌم . ومع ذلن، نظر إنسانٌة سوؾ تختار المستشفى
عدم وجود مستشفى لتلمً  سٌعانً الناس بسببعندها . اته بحد ذ المستشفىبناء مستشفى، ولٌس 

لبناء  التً ٌمكن أن تستخدم األرباح  درّ ٌنجاح سوؾ العبلج . ومع ذلن، على المدى الطوٌل فان ال
المعونة للحفاظ المستشفى. من ناحٌة أخرى، إذا كنت ستختار المستشفى، فإنن ستحتاج باستمرار إلى 

تحمل كلفة بناء اللمستشفى ، ودون ان على بناء مصنع مع  كون لادرا  على المستشفى،  ألنن لن ت
المستشفى. هذه حالة مبسطة إلظهار ما ٌجب التً سٌتم المٌام بها فً عملٌات المن  ٌكون هنان عابد
اإلنسانٌة والكفاءة االلتصادٌة. علٌن أن تمرر ما  ا ٌتعٌن علٌن االختٌار بٌن االعتباراتمراعاته عندم

 ، عدم المدرة على مساعدة األفراد المصابٌن عن الناجمتحمل اإلجهاد العاطفً  أوال  بوسعن  إذا كان
وما إذا كان المضً لدما فً االلتزام بالحساب االلتصادي بدم بارد ، على حساب الدوافع االنسانٌة ، 

الشعوب، عواطؾ ٌستدرو ، هدؾ إلى الكفاءة. وبما أن بناء المستشفى ؼالبا ما ٌبدو جٌدا فً الصحافةٌ
 .  مصال  سٌاسٌةخدمة فإن هنان احتماال بؤن تكون عملٌة صنع المرار منحازة ل

 
اإلنسانٌة. وإذا تؤجل  الكفاءة عموما ، أكثر أهمٌة من الدوافعوفً حاالت مماثلة، اعتبرت كورٌا 

مستمرا ٌبمى  لد ال، فإن مستوى دخل الدولة  الرخاء االلتصادي من أجل تلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة
ات، التنمٌة االلتصادٌة األولٌة فً الستٌنٌ سٌتحمك فً ظروؾ صحٌة. وخبلل مرحلةفحسب، بل أٌضا 

ات، كانت هنان ٌالبلحمة من بذل المزٌد من الجهود اإلنمابٌة المكثفة فً السبعٌن وفً المرحلة
 للمرارات التً تملٌها أو، دٌكتاتورٌة تنموٌة فً كورٌا. لم ٌكن هنان مجال للمعارضة السٌاسٌة 

 انٌة وٌن االعتبارات االنسالطوٌل من إٌجاد توازن ب المدىعلى ولد مكن ذلن األمة الكورٌة . وبالشع
 .السعً لتحمٌك الكفاءة بٌن 

 
وكاالت المعونة الدولٌة، بما فٌها البنن الدولً  وٌبدو أن سٌاسات التنمٌة الخارجٌة التً تتبعها مإخرا  

باالهتمامات المتعلمة  المتمدمة، أصبحت مربكة ألنها تمن  أولوٌاتها اآلن للجوانب لؽربٌةوالبلدان ا
 أساسا   )التً صممتاألهداؾ اإلنمابٌة لؤللفٌة اإلنسانٌة.  إّن االتجاه األخٌر الذي ٌتمحور حول تحمٌك 

مثل البنن ) ةولٌلتموٌل الدلمنظمات ااألولوٌة العلٌا  جعل، ٌ االساسٌة ( االحتٌاجات اإلنسانٌة لتلبٌة
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ٖٔ9 
 

ما اختاره االلتصاد الكوري من أجل عإلى حد ما  ةختلف(، مالدولً وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً
 تنمٌته.

 
التجربة عن نجاح  بعٌدا  هها ، وج عموما   والدول المتمدمةبالذات ، هذه الوكاالت الدولٌة  لماذا أشاحت 

صة التنمٌة لبكونها  أو ، ً كورٌا بؤنها معجزة السرٌعة فالنجاح لصة . لمد صنفت  ٘ٗ؟ الكورٌة
ومع ذلن لكثٌر من البلدان النامٌة.  كنموذج مادو عة فً العالم، وتم اعتمادهاااللتصادٌة األكثر برا

سبب آخر ٌدعو إلى  بسهولة . وهذا ال ٌمكن حله لؽزا   الكثٌر من تفاصٌل لصة النجاح هذهزال مات
 بشكل خاص ، و بناءٌة إلى بناء نموذج للمساعدة على النمط الكوري جهود كورٌا الرامدراسة معممة ل

 . بشكل عام  لتصادٌات التنمٌةاطار نظري جدٌد ، خاص با
 

من هو مجال آخر المختلفة ، مناطك االلتصادٌة المختلفة ، أو لللمطاعات لالنمو ؼٌر المتوازن إّن 
ً المراحل األولى من التنمٌة االلتصادٌة، ٌصعب ف الكفاءة مع المساواة. و فٌها تتنافسالمجاالت التً 

. وإذا ما تم تخصٌص هذه توزٌع الموارد المحدودة على لدم المساواة فً جمٌع المطاعات أو المناطك
تهٌبة ، ولن تكون لادرة بذلن على بالتساوي، فإن الموارد المخصصة ستكون متناثرة جدا  الموارد

والفوضى االجتماعٌة. ، لمنافسة، مما ٌإدي إلى عدم الكفاءة على ا تجعل البلد لادرا  كتلة حرجة 
ك التً تتمتع بؤلصى ، ٌتعٌن على أي بلد أن ٌختار وٌركز على المطاعات أو المناط وبموارد محدودة
من خبلل الامة على إحداث ألصى لدر من التؤثٌر على لطاعات أو مناطك أخرى  لدر من االمكانٌة

لكافٌة لبناء الموارد ا ٌتم رصدمن هنا، سوؾ . فٌة بٌن المطاعات والمناطك الترابطات األمامٌة والخل
توازن هو فً نهاٌة المطاؾ خٌار مالإّن النمو ؼٌر نمو التصادي مستدام.  كتلة حرجة لادرة على تولٌد

فضل أ هذا سٌإدي إلى نتابج، فإن  المثابرة فإذا كنت لادرا  علىفً المستمبل. للناتج لرفع الحجم الكلً 
عبر مجموعة واسعة من المحدودة ت حفنة من الموارد ٌتشتبكثٌر من مراعاة هاجس اإلنصاؾ ، و

 المطاعات أو المناطك المختلفة.
 
فً انجاز الصفمة بٌن البٌبات السٌاسٌة واالجتماعٌة ، والتً هً ، والجوانب الحرجة فً هذه العملٌة  

عن لموارد لالمبدّد التوزٌع الخارجً التركٌز على وعلى المدى الطوٌل. تسم  بالامة الحكم الرشٌد 
تجمٌع رأس المال لتموٌل التنمٌة الذي ٌحفزعلى من االستثمار  بدال   ، األسهم تداولطرٌك حرٌة 
على الوالعة المناطك بالصٌن  اآلن أن نلمً نظرة على ماحدث فً الصٌن. أهتمت حاولنلااللتصادٌة. 

 -للامت كورٌا بتطوٌر محور سٌو ، فً حٌنملت إلى الؽرب أوال ثم انت، طول الساحل الشرلً 
لة النموذجٌة الستراتٌجٌة النمو . وحالة كورٌا هً الحامتابعة النمو المتوازن إللٌمٌا  ، ثّم أوال   بوسان

. وفً الصٌن، تجاوز نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً للسكان الذٌن ٌعٌشون فً ؼٌر المتوازن
. ولد خلك هذا بالفعل  عشرة آالؾ دوالرحاجز اللحضرٌة على طول الساحل الشرلً بعض المناطك ا

والمناطك الحضرٌة فً الشرق. وهذه الفجوة الحادة فً ، فً الؽرب  الرٌؾفجوة هابلة بٌن مناطك 
للتماسن  تهدٌدا حمٌمٌا  تدرٌجٌا   تشكلأصبحت  ً ،الرٌفالؽرب الدخل بٌن الشرق الحضري و

حملة إّن الولت؟  وٌر البلد بؤسره فً ذاتماذا كان سٌحدث لو حاولت الصٌن تط االجتماعً. لكن
" انتهت الى لفزة كبٌرة إلى األمامتحت عنوان " 6٘9ٔعام فً الصٌن بدأت فً ضخمة لد التصادٌة 

 .الفشل الذرٌع لتبنٌها نهجا  كهذا 
 
بطٌبة جدا  الؽربً لد تمدمت بوتٌرة  دٌممراطٌة على النمطالالعدٌد من البلدان النامٌة التً اعتمدت إن 
العمل ود بسبب الدٌممراطٌة الشعبٌة،ستجد أّن ، أو ظلت فً بعض الحاالت عالمة فً الجم( الحلزون)ك

. وحتى إذا كان هنان اتفاق علٌها ثمٌبل   سٌاسٌا   شكل عببا  المتوازن تؼٌر استراتٌجٌة النمو على وفك 
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ٖٔ6 
 

التوصل إلى توافك فً اآلراء بشؤن المنطمة والصناعات التً  ، فإنه لٌس من السهل على هذا المفهوم
ٌنصب حول المبادئ والمٌم السٌاسة فإن عمل ،  من الناحٌة المثالٌةو . أوال   ً أن ٌتم االهتمام بهاٌنبؽ

هو النضال من أجل األصوات فإن عمل السٌاسة الربٌس لكن فً الوالع،  و التً تم السٌر على وفمها .
عمل مٌك التنمٌة االلتصادٌة أن تا تحد بالػ األهمٌة ٌتعٌن على البلدان التً تسعى إلى تحوالسلطة. وهذ

 .لتحمٌك أهدافها تؽلب علٌهعلى مواجهته وال
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السوق والحكومة

 

ٔٗٓ 
 

 جُٓٞم ٝجُكٌٞٓس
 

فً  االلتصادي" على أن البلعب الربٌسشدد روبرت ل. هٌل فً كتابه "صنع المجتمع 
من  . ووإلى السوق، إلى السلطة  ، التمالٌد واألعر اؾ السابدةلموارد لد تؽٌر من تخصٌص ا

لعبه السوق والحكومة فً المراحل المبكرة من التنمٌة االلتصادٌة. إذا الضروري تلخٌص الدور الذي ٌ
فإن ذلن سٌكون تخصٌص الموارد فً كل ولت، مجال عمل بشكل جٌد فً أن ٌ بامكان السوقكان 
سلع لهو ا ٙٗ إّن المجال الربٌس الذي تعمل فٌه الحكومة. فً هذا الصدد  للحد من دور الحكومة مهما  

تطوٌر الهٌاكل األساسٌة مثل لٌام الحكومة بمن الضروري فااللتصادي،  العامة. ولمواصلة التطور
تستطٌع  فإنها ال،  السلع العامةهذه  تعانً من للة وتخلّؾالطرق والموانا. ولما كانت البلدان النامٌة 

 .االعتماد على السوق وحده لتؤمٌن احتٌاجاتها منها 
 

كم مسإولٌة تطوٌر السلع العامة نظرا ألن تراوحدها الحكومة أن تتحمل  وكثٌرا ما ٌكون من واجب 
ببناء الحكومة فً البداٌة  و فً كورٌا، اهتمتٌزال ؼٌر كاؾ. رأس المال فً المطاع الخاص ما

. وفً ولت الحك تم خصخصة صلب والطالة والنمل الجوي، والصناعات الثمٌلةالوتطوٌر صناعات 
تصاعد وتٌرة بسبب ، للمطاع الخاص  هذه المطاعات ، وجعلها جزءا  من عملٌة تراكم رأس المال

 لصناعات واسعة النطاقعملٌة التنمٌة االلتصادٌة. وعندما تتم زٌادة االستثمار على المدى الطوٌل فً ا
لدرة المطاع الخاص حملها تتعدى ألن فترات ، ضرورٌة ستكون للحكومة  شاركة النشطة ، فإن الم

األولى مراحل ال. ومن الصحٌ  أن ٌكون للحكومة دور أوسع، وخاصة خبلل على تحمل تكالٌفها
 لتنمٌة االلتصادٌة.ل

 
 أدوارا أكبرالخاص المطاع من  وٌنبؽً بالتؤكٌد إعادة النظر فً تركٌز منظمات المعونة الدولٌة على  

وبافراط دورا  أكبر فً النشاط االلتصادي، وذلن لبل المطاع الخاص ٌمن  فً البلدان النامٌة. وعندما 
ٌإدي تلمابٌا إلى س على نحو كاؾ ، فإن ذلن  ٌتراكم رأس المال فً المطاع الخاص المحلًأن 

واألكثر من ذلن هو  االجنبً تماما . تجنب رأس المال هذا ال ٌعنًواالعتماد على رأس المال األجنبً. 
أن تستحوذ  صوابمن ال، النه لٌس أنه ٌنبؽً الحفاظ على التوازن بٌن رأس المال المحلً واألجنبً 

بحجة تطوٌرها . و حول  رإوس األموال األجنبٌة على البنٌة التحتٌة والصناعات الربٌسٌة فً بلد ما
رأس توضٌحا  للسبب الذي ٌمنع البلدان المتمدمة النمو  دّمتمأن هذه المضٌة بالذات ، فلٌس من المتولع 

 فً مٌناء بلد متمدم. ، من االستثمارمن بلدان الخلٌج المادم المال 
 
من المطاع الخاص تحمل المسإولٌة عن تطوٌر الكورٌة ومنذ منتصؾ التسعٌنٌات ، طلبت الحكومة  
ذلن  ، ولامت بتؽطٌة نفمات تشٌٌداء طرٌك ببن لبنٌة التحتٌة. على سبٌل المثال لامت شركة خاصةا

بلدان األلل تمدما ا فً الولم تكن النتٌجة ناجحة. أمّ  فرض رسوم على المستخدمٌن، الطرٌك من خبلل
ن المطاع الخاص من بناء الطرٌك وتؽطٌة النفمات عن مكّ ست جدا ةمنخفضالحركة المرور  نسبٌا، فإن

الت التً ال تسم  فٌها الظروؾ . وفً الحارة أصبل  اضافٌة على الرسوم الممر طرٌك فرض رسوم
 تولً هذا الدور. بعمل آلٌة السوق، ال ٌمكن ألي بلد أن ٌجبر المطاع الخاص على 

بمجملها ، البنٌة التحتٌة، مثل الطرق والموانا، األولى من التنمٌة االلتصادٌة ، تكون  المراحلوفً 
إدارة تلن أكبر، هنان مجال للمطاع الخاص لبناء و تصاد بشكلالعامة. ومع نضج االل البضابع من

مستوى لٌس من السهل تحمٌك  ذلن على نطاق واسع أبدا، ألنهكون ٌمكن أن ٌ البنى التحتٌة، ولكن ال
 .التكلفة واطبة لتؽطٌةرسوم ستثمار مع فرض عابد االممبول من 

األعـــراف
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ٔٗٔ 
 

 وال .ٌك التعاون المتبادللتعاٌش عن طركً ٌتمكنا من ال أن ٌكون السوق والحكومة نظراء ٌجب 
لسوق، فعندما ٌكون هنان فشل فً ا تماما . ىاآلخرالمإسسة  تستطٌع أي مإسسة أن تضطلع بدور

بشكل مستمل تعمل ولكن إذا كانت وظابؾ السوق  ٌجب على الحكومة التدخل لتصحٌ  الوضع . 
فمط التركٌز من خبلل  فً النشاط  االلتصادي ، ٌجب على الحكومة أن تملل من مشاركتهافتماما، 

ون دور وبالتالً ٌجب أن ٌك االلتصادي . فً النظامالحاكمة على الحفاظ على الحد األدنى من المواعد 
االلتصادٌة، ٌمكن للحكومة التنمٌة عملٌة فً المراحل األولى من  و الحكومة مرنا تبعا للظروؾ . 

لتنمٌة كورٌا حول ا ٌمكن أن تمدمه . ولعل أفضل مثالالسوق  النزٌهة والفعالة أن تمارس دور
 .هانالحكومة ، هو تحمٌمها لمعجزة نهر االلتصادٌة السرٌعة التً تمودها 
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إنهاك التنمية

 

ٕٔٗ 
 

 جُط٤ٔ٘سجٜٗحى 
 

ن مستوى المعٌشة. ٌحستعمل على ت اإن التنمٌة االلتصادٌة تحظى بتؤٌٌد كبٌر من الشعب ألنه
من الخوؾ من الجوع هو التحرر جهون الملك مع كل وجبة طعام ، فإن سبة ألولبن الذٌن ٌوابالنو

عاش . وعندما ٌتطور االلتصاد بشكل مطرد، والجٌل الجدٌد )الذي لم ٌسبك له أن تؽٌٌر رهٌببمثابة 
 شرطا  ستصب  الجوانب اإلٌجابٌة للتنمٌة االلتصادٌة السٌاسٌة، فإّن سلطة ال هو من ٌستلم زمام( الفمر

تولد صراعات وتكالٌؾ اجتماعٌة، وتعرؾ ، سً الولت نفسه، فإن الجوانب السلبٌة الضخمة .وفالزما  
 التنموي". نهاناالذه الظاهرة بؤنها "ه

فهنان العدٌد  ستكون ضعٌفة.لتصادٌة ، فإن االرادة لتحمٌك التنمٌة االمرتفعا   النهانوإذا كان مستوى ا
 ، مثل  ةفً مجال التنمٌ من العوامل التً تشكل إجهادا  

والجرابم والمشاكل ، : التدمٌر البٌبً، والفجوة بٌن المناطك الحضرٌة والرٌفٌة، والنزاعات العمالٌة  
، وضؽط السوق، والتحول إلى مجتمع متعدد  ٌةبولشع، وظهور ا االجتماعٌة للمجتمع الحضري

المدرة التنافسٌة فً ض التنموي المتراكم هو عبء باهظ التكلفة، وٌعمبه انخفا نهانواال الثمافات .
نصٌب الفرد  بعد ان ٌصل، خاصة   فً مجال التنمٌة جهادمن المهم الحد من االفإّن وبالتالً  الوطنٌة،

لتصادٌة. وفً الإلى مستوى معٌن ٌمكن من خبلله التعجٌل بالتنمٌة ا من الناتج المحلً اإلجمالً 
تعزٌز الكفاءة االلتصادٌة االلتصادي ، و نمو مصدر جدٌد للعلى إٌجاد ذلن ٌشجعنا س، الولت ذاته 

 للمحافظة على المدرة التنافسٌة العالمٌة. 
 
تعثّر تزداد المخاوؾ السٌاسٌة من سعندما ٌتحسن مستوى المعٌشة من خبلل التنمٌة االلتصادٌة، و 

ه من كنوتتطور عملٌة إرساء الدٌممراطٌة. وهذا مفٌد للتنمٌة االلتصادٌة، ول، الدٌممراطٌة العملٌة 
التنمٌة  إلى السط . وٌسهم التحول الدٌممراطً فً تعزٌز  الممكن أن ٌإدي أٌضا ٌإدي إلى رفع

وتنوٌع الصناعات، ألنه ٌسهل على المواطنٌن التعبٌر عن إبداعهم. ومن ناحٌة أخرى، هنان حاجة 
من الخصوم ، سً الثؤر السٌا حٌة من أجل حماٌة الناس الذٌن ال ٌسعون الىأٌضا إلى ثمافة سٌاسٌة ص
 ي. والنهج الشعبسلون  و، من اإلفراط فً الطموح 

 
سواق. فعندما ٌنمو االلتصاد وتزداد درجة ة أخرى تتمثل فً زٌادة سرعة فت  أالوهنان مشكلة ربٌس

فً العمود التجارٌة، فإن من النتابج  االستمرار فً االطار المانونً ، وما ٌترتب على ذلن من زٌادة
ألنشطة لامة وعمل اتنبإ بها أن المستثمرٌن والشركات األجنبٌة سٌطلبون ضمانات ألالتً ٌمكن ال

رافعة للنمو ،  الصادراتٌة االلتصادٌة من خبلل سٌاسات تجعل االلتصادٌة الحرة. وإذا تحممت التنم
ن ح السوق من شؤنه أانفتا. ولكن فمن المناسب أن ٌتم فت  السوق على أساس المفاضلة بٌن العطاءات 

ذلن أّن . ، ولٌس الفوري  تاح التدرٌجًاالنفنهج ل ٌفعّ ولذلن فمن المهم أن ، ٌهدد الصناعات المحلٌة 
التصادٌة ناجمة عن انهٌار الماعدة الصناعٌة  -إلى مشاكل سٌاسٌة  ٌمكن أن ٌإدي االنفتاح الجذري

 المحلٌة. 
 ، ألن االرهاق 662ٔعام صرؾ العمبلت األجنبٌة فً تذبذب اسعار فً ولت الحك، حدثت أزمة 

.  التنمٌة لد تم التعامل معه بشكل ؼٌر مبلبم. ومن المإسؾ أننا لم نمنع هذا الوضععملٌة المتراكم من 
 لبللتصاد الكوري. وإذا ما أرٌد طموس الخبلص بالنسبة ولكن بطرٌمة ما ٌمكن اعتبار ذلن كجزء من

 مسارات ٌجب علٌها أٌضا أن تحللفكورٌة، ة اللتصادٌأن تتعلم من التجربة اال األخرى للبلدان
 . فً كورٌا لتصادٌةاال زماتاالالمرتبطة بنتابج الجراءات والواصعود ال

 

 

ٕٔٗ 
 

 جُط٤ٔ٘سجٜٗحى 
 

ن مستوى المعٌشة. ٌحستعمل على ت اإن التنمٌة االلتصادٌة تحظى بتؤٌٌد كبٌر من الشعب ألنه
من الخوؾ من الجوع هو التحرر جهون الملك مع كل وجبة طعام ، فإن سبة ألولبن الذٌن ٌوابالنو

عاش . وعندما ٌتطور االلتصاد بشكل مطرد، والجٌل الجدٌد )الذي لم ٌسبك له أن تؽٌٌر رهٌببمثابة 
 شرطا  ستصب  الجوانب اإلٌجابٌة للتنمٌة االلتصادٌة السٌاسٌة، فإّن سلطة ال هو من ٌستلم زمام( الفمر

تولد صراعات وتكالٌؾ اجتماعٌة، وتعرؾ ، سً الولت نفسه، فإن الجوانب السلبٌة الضخمة .وفالزما  
 التنموي". نهاناالذه الظاهرة بؤنها "ه

فهنان العدٌد  ستكون ضعٌفة.لتصادٌة ، فإن االرادة لتحمٌك التنمٌة االمرتفعا   النهانوإذا كان مستوى ا
 ، مثل  ةفً مجال التنمٌ من العوامل التً تشكل إجهادا  

والجرابم والمشاكل ، : التدمٌر البٌبً، والفجوة بٌن المناطك الحضرٌة والرٌفٌة، والنزاعات العمالٌة  
، وضؽط السوق، والتحول إلى مجتمع متعدد  ٌةبولشع، وظهور ا االجتماعٌة للمجتمع الحضري

المدرة التنافسٌة فً ض التنموي المتراكم هو عبء باهظ التكلفة، وٌعمبه انخفا نهانواال الثمافات .
نصٌب الفرد  بعد ان ٌصل، خاصة   فً مجال التنمٌة جهادمن المهم الحد من االفإّن وبالتالً  الوطنٌة،

لتصادٌة. وفً الإلى مستوى معٌن ٌمكن من خبلله التعجٌل بالتنمٌة ا من الناتج المحلً اإلجمالً 
تعزٌز الكفاءة االلتصادٌة االلتصادي ، و نمو مصدر جدٌد للعلى إٌجاد ذلن ٌشجعنا س، الولت ذاته 

 للمحافظة على المدرة التنافسٌة العالمٌة. 
 
تعثّر تزداد المخاوؾ السٌاسٌة من سعندما ٌتحسن مستوى المعٌشة من خبلل التنمٌة االلتصادٌة، و 

ه من كنوتتطور عملٌة إرساء الدٌممراطٌة. وهذا مفٌد للتنمٌة االلتصادٌة، ول، الدٌممراطٌة العملٌة 
التنمٌة  إلى السط . وٌسهم التحول الدٌممراطً فً تعزٌز  الممكن أن ٌإدي أٌضا ٌإدي إلى رفع

وتنوٌع الصناعات، ألنه ٌسهل على المواطنٌن التعبٌر عن إبداعهم. ومن ناحٌة أخرى، هنان حاجة 
من الخصوم ، سً الثؤر السٌا حٌة من أجل حماٌة الناس الذٌن ال ٌسعون الىأٌضا إلى ثمافة سٌاسٌة ص
 ي. والنهج الشعبسلون  و، من اإلفراط فً الطموح 

 
سواق. فعندما ٌنمو االلتصاد وتزداد درجة ة أخرى تتمثل فً زٌادة سرعة فت  أالوهنان مشكلة ربٌس

فً العمود التجارٌة، فإن من النتابج  االستمرار فً االطار المانونً ، وما ٌترتب على ذلن من زٌادة
ألنشطة لامة وعمل اتنبإ بها أن المستثمرٌن والشركات األجنبٌة سٌطلبون ضمانات ألالتً ٌمكن ال

رافعة للنمو ،  الصادراتٌة االلتصادٌة من خبلل سٌاسات تجعل االلتصادٌة الحرة. وإذا تحممت التنم
ن ح السوق من شؤنه أانفتا. ولكن فمن المناسب أن ٌتم فت  السوق على أساس المفاضلة بٌن العطاءات 

ذلن أّن . ، ولٌس الفوري  تاح التدرٌجًاالنفنهج ل ٌفعّ ولذلن فمن المهم أن ، ٌهدد الصناعات المحلٌة 
التصادٌة ناجمة عن انهٌار الماعدة الصناعٌة  -إلى مشاكل سٌاسٌة  ٌمكن أن ٌإدي االنفتاح الجذري

 المحلٌة. 
 ، ألن االرهاق 662ٔعام صرؾ العمبلت األجنبٌة فً تذبذب اسعار فً ولت الحك، حدثت أزمة 

.  التنمٌة لد تم التعامل معه بشكل ؼٌر مبلبم. ومن المإسؾ أننا لم نمنع هذا الوضععملٌة المتراكم من 
 لبللتصاد الكوري. وإذا ما أرٌد طموس الخبلص بالنسبة ولكن بطرٌمة ما ٌمكن اعتبار ذلن كجزء من

 مسارات ٌجب علٌها أٌضا أن تحللفكورٌة، ة اللتصادٌأن تتعلم من التجربة اال األخرى للبلدان
 . فً كورٌا لتصادٌةاال زماتاالالمرتبطة بنتابج الجراءات والواصعود ال

 

التــدمـير البيـئي
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تم لمع ماإذا وسٌاسٌة للؽاٌة. حركات ومن المهم أن نبلحظ أن الحركات العمالٌة ٌمكن أن تصب  
المزٌد من المتشددٌن  أفضل، فإنها بدورها ٌمكن أن تستمطب الحركات التً تطالب بظروؾ عمل

ما أرٌد لها أن على الرؼم من أنه من الصعب فصل الحركات العمالٌة عن السٌاسة تماما، إذا وذلن 
وٌصب  ، اضطراب اجتماعً  لهذا الوضع أن ٌكون سببا  فً حدوثو ٌمكن  تصب  سٌاسٌة للؽاٌة . 

مستوى المعٌشة،  مة. ومع ارتفاعهذا الوضع بحكمن المهم التعامل مع فإن . وبالتالً، للؽاٌة مكلفا  
ه الشركات تواجس. ونتٌجة لذلن، الُمنهكة جسدٌا  سوؾ تمٌل األجٌال الشابة إلى تجنب الوظابؾ 

توظٌؾ رأس المال البشري البلزم. وستإدي هذه محاولتها فً  الصؽٌرة والمتوسطة  أولاتا  عصٌبة
د مشاكل اجتماعٌة جدٌدة ٌمكن أن ٌولّ  الظاهرة إلى جلب العمالة الرخٌصة من الخارج، األمر الذي

مختلؾ األعراق والثمافات. وهذه مشكلة من  ٌة أعلى بسبب الصراعات الناشبة بٌنوتكالٌؾ اجتماع
 .المشاكل التً ٌواجهها االلتصاد الكوري حالٌا  
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الحلقة المفرغة لألزمة

 

ٔٗٗ 
 

 ألَٓسُٔلٍؿس جُكِوس جُ
 

ٌعمل فً ممر ، جاء دبلوماسً فرنسً 662ٔلٌة عام وخبلل األزمة الما . ٌتطور نمط األزمة
حاالت دعم بند  زمة النمد األجنبً الحالٌة ستنتهً عبرأإّن وذكر: "زٌارتً ل سفارته فً طوكٌو

تعثر الحمٌمً سٌواجه تحدٌات أكبر مع  االلتصاد، ولكن صندوق النمد الدولً الممدّم من  طوارئال
ر خطورة ". البطالة، وهذه مشكلة أكثمعدالت  س وارتفاع عدد حاالت اإلفبل االلتصاد بسبب زٌادة

العدٌد انهارت حٌث ، اجه االلتصاد الكوري تحدٌات ضخمة و ،بشكل دلٌك  هذا الدبلوماسًوكما تنبؤ 
. لماذا تتطور األزمة ، وارتفعت معدالت البطالة إلى مستوٌات مرتفعة من الشركات تحت وطؤة 

  .االلتصاد الحمٌمً؟ فً اتالمالٌة إلى أزم اتاألزم
كما ،  أمر ال مفر منه االلتصاد الحمٌمً ، فإن انكماشصندوق النمد الدولً  برامج استنادا  لخبراء

تشٌر العدٌد من التحلٌبلت. واستنادا إلى نظرٌة االلتصاد الكلً، ٌعزى العجز فً الحساب الجاري إلى 
الحساب الجاري، من  مشكلة العجز فً عالجةومن أجل ملذلن،  . والعابلً والحكومً زٌادة اإلنفاق 

السٌاسة النمدٌة والسٌاسة المالٌة. إن خفض الطلب الكلً من خبلل خفض المعروض  الضروري تمٌٌد
. صندوق النمد الدولً التً ٌوصً بهاة ، هً البرامج الربٌس اإلنفاق المالًخفض  و، من السٌولة 

 أمر ال مفر منه. هو االلتصاد الحمٌمً  وبالتالً، فإن انكماش
 

 أسرع بكثٌر وأوسع نطالا   الحمٌمً بسبب األزمة المالٌةااللتصاد  إذا نظرنا إلى الوراء، كان انكماش
تمٌٌد أكبر بكثٌر من النطاق الذي تم فٌه  ذا كان نطاق انكماش االلتصاد الحمٌمًلمامما كنت أتولع. 

 من الممترضٌن ، أصول المروض بتحصٌل صةالخا مراراتالٌاسة النمدٌة والسٌاسة المالٌة؟ إّن الس
 بدأ الممرضون ؼٌر الرسمٌٌن  باستعادةعندما و. تمٌٌد االبتمان لصٌر األجل أدى بسرعة إلى 

من الممرضٌن ؼٌر االلتراض ، بدأت الشركات التً كانت لادرة فمط على الحصول على  لروضهم
لمتوسطة التً الشركات الصؽٌرة وا بعضن باإلفبلس. وأدى ذلن إلى نمص رأس المال فً الرسمٌٌ

صادرة عن شركات تعتمد على اإللراض ؼٌر الرسمً. وبدأت المصارؾ  كانت تحظى بضمانات
تملٌص حجم االبتمان الممدّم الى ع الصؽٌرة والمتوسطة الحجم فً إلى هذه المشارٌلروضها التً تمدم 

  هذه المشارٌع .
آثار أخرى من الماعدة إلى الممة، حدثت أٌضا سلسلة متد الذي كان ٌوإلى جانب هذا التؤثٌر السلعً 

على بدورها فبلس التكتبلت الكبٌرة التً تإثر أمتدت من أعلى إلى أسفل ، والتً كانت نتٌجة ال
أصول المخاطر التً تهدد  إفبلس المزٌد من الشركات، كانت . ومعالشركات األصؽر حجما  

ن إلى أن المروض الممدمة من المإسسات المالٌة للشركات ذل ٌعود تزداد سوءا. والمإسسات المالٌة 
. وفً أصول خاسرة بؤنها صنفت على أنها أصول سٌبة، وهذا ٌعنً االعتراؾلد الخاضعة للتصنٌؾ 
ولم تتمكن المإسسات المالٌة من تمدٌم ، كفاٌة رأس المال  ، إذا انخفضت معدالت المصطلحات التمنٌة

روض المابمة، فإن ذلن سٌزٌد من حدة أزمة االبتمان. ومع إفبلس لروض جدٌدة أو حتى تحصٌل الم
تحفظة اإلنفاق واالستثمار م سلوكٌاتن الشركات وفمد المزٌد من الناس لوظابفهم، تصب  المزٌد م

. لذلن، ٌجب تجنب أزمة النمد األجنبً بؤي طرٌمة للؽاٌة، مما ٌإدي إلى انكماش االلتصاد الحمٌمً 
 ممكنة.

 
هنان صادٌة لد تستمر مع البطالة الواسعة وانكماش االلتصاد الحمٌمً، فن األزمة االلتفً حٌن أ و

 الناجمة عنلٌست أزمة االبتمان هً  هذه و محلٌة. المالٌة الزمة فً االنتظار ، هً االموجة أكبر
 .االختبلل المنهجً فً النظام المالً ذاته  ناجمة عنأزمة هً سلسلة من إفبلسات الشركات، بل 

 

ٔٗٗ 
 

 ألَٓسُٔلٍؿس جُكِوس جُ
 

ٌعمل فً ممر ، جاء دبلوماسً فرنسً 662ٔلٌة عام وخبلل األزمة الما . ٌتطور نمط األزمة
حاالت دعم بند  زمة النمد األجنبً الحالٌة ستنتهً عبرأإّن وذكر: "زٌارتً ل سفارته فً طوكٌو

تعثر الحمٌمً سٌواجه تحدٌات أكبر مع  االلتصاد، ولكن صندوق النمد الدولً الممدّم من  طوارئال
ر خطورة ". البطالة، وهذه مشكلة أكثمعدالت  س وارتفاع عدد حاالت اإلفبل االلتصاد بسبب زٌادة

العدٌد انهارت حٌث ، اجه االلتصاد الكوري تحدٌات ضخمة و ،بشكل دلٌك  هذا الدبلوماسًوكما تنبؤ 
. لماذا تتطور األزمة ، وارتفعت معدالت البطالة إلى مستوٌات مرتفعة من الشركات تحت وطؤة 

  .االلتصاد الحمٌمً؟ فً اتالمالٌة إلى أزم اتاألزم
كما ،  أمر ال مفر منه االلتصاد الحمٌمً ، فإن انكماشصندوق النمد الدولً  برامج استنادا  لخبراء

تشٌر العدٌد من التحلٌبلت. واستنادا إلى نظرٌة االلتصاد الكلً، ٌعزى العجز فً الحساب الجاري إلى 
الحساب الجاري، من  مشكلة العجز فً عالجةومن أجل ملذلن،  . والعابلً والحكومً زٌادة اإلنفاق 

السٌاسة النمدٌة والسٌاسة المالٌة. إن خفض الطلب الكلً من خبلل خفض المعروض  الضروري تمٌٌد
. صندوق النمد الدولً التً ٌوصً بهاة ، هً البرامج الربٌس اإلنفاق المالًخفض  و، من السٌولة 

 أمر ال مفر منه. هو االلتصاد الحمٌمً  وبالتالً، فإن انكماش
 

 أسرع بكثٌر وأوسع نطالا   الحمٌمً بسبب األزمة المالٌةااللتصاد  إذا نظرنا إلى الوراء، كان انكماش
تمٌٌد أكبر بكثٌر من النطاق الذي تم فٌه  ذا كان نطاق انكماش االلتصاد الحمٌمًلمامما كنت أتولع. 

 من الممترضٌن ، أصول المروض بتحصٌل صةالخا مراراتالٌاسة النمدٌة والسٌاسة المالٌة؟ إّن الس
 بدأ الممرضون ؼٌر الرسمٌٌن  باستعادةعندما و. تمٌٌد االبتمان لصٌر األجل أدى بسرعة إلى 

من الممرضٌن ؼٌر االلتراض ، بدأت الشركات التً كانت لادرة فمط على الحصول على  لروضهم
لمتوسطة التً الشركات الصؽٌرة وا بعضن باإلفبلس. وأدى ذلن إلى نمص رأس المال فً الرسمٌٌ

صادرة عن شركات تعتمد على اإللراض ؼٌر الرسمً. وبدأت المصارؾ  كانت تحظى بضمانات
تملٌص حجم االبتمان الممدّم الى ع الصؽٌرة والمتوسطة الحجم فً إلى هذه المشارٌلروضها التً تمدم 

  هذه المشارٌع .
آثار أخرى من الماعدة إلى الممة، حدثت أٌضا سلسلة متد الذي كان ٌوإلى جانب هذا التؤثٌر السلعً 

على بدورها فبلس التكتبلت الكبٌرة التً تإثر أمتدت من أعلى إلى أسفل ، والتً كانت نتٌجة ال
أصول المخاطر التً تهدد  إفبلس المزٌد من الشركات، كانت . ومعالشركات األصؽر حجما  

ن إلى أن المروض الممدمة من المإسسات المالٌة للشركات ذل ٌعود تزداد سوءا. والمإسسات المالٌة 
. وفً أصول خاسرة بؤنها صنفت على أنها أصول سٌبة، وهذا ٌعنً االعتراؾلد الخاضعة للتصنٌؾ 
ولم تتمكن المإسسات المالٌة من تمدٌم ، كفاٌة رأس المال  ، إذا انخفضت معدالت المصطلحات التمنٌة

روض المابمة، فإن ذلن سٌزٌد من حدة أزمة االبتمان. ومع إفبلس لروض جدٌدة أو حتى تحصٌل الم
تحفظة اإلنفاق واالستثمار م سلوكٌاتن الشركات وفمد المزٌد من الناس لوظابفهم، تصب  المزٌد م

. لذلن، ٌجب تجنب أزمة النمد األجنبً بؤي طرٌمة للؽاٌة، مما ٌإدي إلى انكماش االلتصاد الحمٌمً 
 ممكنة.

 
هنان صادٌة لد تستمر مع البطالة الواسعة وانكماش االلتصاد الحمٌمً، فن األزمة االلتفً حٌن أ و

 الناجمة عنلٌست أزمة االبتمان هً  هذه و محلٌة. المالٌة الزمة فً االنتظار ، هً االموجة أكبر
 .االختبلل المنهجً فً النظام المالً ذاته  ناجمة عنأزمة هً سلسلة من إفبلسات الشركات، بل 



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

137

 

ٔٗ٘ 
 

ؤولبن الذٌن ٌمتلكون رأس المال ٌشعرون بملك فوٌمكن وصؾ هذه الظاهرة بؤنها رحلة إلى الجودة. 
. ومن الواض  أن السندات الحكومٌة هً ذات المخاطر العالٌة فمط  األصول بالػ من االستثمار فً

هذا كات خبلل سندات الشر لن ٌستثمروا أموالهم فً انا، وبالتالً فإن المستثمرٌن األصول األكثر أم
، فً فمط  انخفاض أسعار األسهم وبالنسبة للموجودات المالٌة ، فإن ما ٌتسبب فً المعاناة هوالولت. 
للشركات عندما ال ٌمكن ، عوالب أكثر خطورة  ستكون لهسندات الشركات  االستثمار فً  حٌن أن

 لشركات المدرجةافبلس اذلن  إلى سلسلة من  ، وسوؾ ٌإديادارة سنداتها عندما ٌحل أجل سدادها 
ٌمكن أن ٌضع االلتصاد الكوري بالفعل تحت رحمة رأس هو ما . وهذا فً لواب  التصنٌؾ المعتمدة 

 المال األجنبً.
 
لتصب  أزمة مالٌة  669ٔمد تطورت أزمة االلتصاد الحمٌمً لعام . ل666ٔوهذا ما حدث فً عام  

وزارة المالٌة وااللتصاد أصدرت ولد  .ٕٓٓٓبلؽت ذروتها فً عام  ، و 666ٔمحلٌة فً عام 
، وطرحتها  2ٗ(P-CBO) ، هً السندات الموازٌة االساسٌة الملزمةدة جداالكورٌة منتجات مالٌة فرٌ

، عانت ٕٓٓٓوفً عام  . 9ٗ لتؽلب عل  األزمة المالٌة المحلٌةا فٌها بهدؾ بتاکتعلى الشركات لؤل
التعامل مع المنتجات المالٌة من صعوبات فً ،  مثل مجموعة سامسونج، الرابدة  معظم المجموعات

كان  فً النظام المالً ، فإن ذلن األزمة المنهجٌةعلى الحکومة الکورٌة  و لو لم تتؽلب ،الجدٌدة 
  ٌمود إلى أزمة التصادٌة حمٌمٌة . وهذا سٌإدي بدورهو ،  لدورة مفرؼة من أزمة النمد األجنبً سٌإدي

فً  عند اعادة التفكٌرو النمد األجنبً. سوق ، وٌسبب أزمة أخرى فً مة متفال إلى أزمة مالٌة منهجٌة
 أن تتحول إلى كارثة حمٌمٌة.ت كاد هذه األزمة  كٌؾ ان ٌصٌبنً بالدوارفإنه ال ٌزال هذا األمر ، 

 
وضعوا ، كما منتجات مالٌة فرٌدة جدا  أصدروا رة المالٌة وااللتصاد لدكان البٌرولراطٌٌن فً وزا 

عملٌة الوطنٌة ، بهدؾ ادامة كتتاب االحمبلت سندات الشركات من خبلل  التً تدار بهاة المنهجٌ
ٌُدار من لبل مجموعة من كان بنن التنمٌة الكوري  . لمدفً تلن المرحلة الصعبة  التنمٌة الكورٌة

على عهد الربٌس بارن. و رٌبهم من لبل بٌرولراطًٌ الجٌل األول فًالمسإولٌن الذٌن تم تدو  النخب
" األخطاء التً تنظٌؾ"ارتكبت، فإن هإالء المسإولٌن كانوا مسإولٌن عن لد الرؼم من أن األخطاء 

وهذا المثال ٌدل على أهمٌة تنمٌة رأس المال خلّفها ؼٌرهم عندما حدثت الفوضى مرة أخرى . 
 .بلداستمرار الالبشري للحفاظ على 

 
فً هذه الدورة  كانت محاصرةلبلدان النامٌة العدٌد من ا وعندما نعود الى الماضً ، سنجد أن 

أزمة النمد األجنبً، أزمة االلتصاد الحمٌمً، أزمة النظام المالً :  األزمات الشرسةمن المفرؼة 
بعض  األزمة ٌمكن أن تكون طوٌلة أو ٌمكن أن تكون لصٌرة.سنإّكد على أّن مرة أخرى و  . المحلً 

، ربما ألنهم إلى ثبلثٌن عاما   رب من عشرٌنما ٌمامتدت لأزمة فً تعٌش بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة كانت 
حول  كان هنان بعض االنتمادات . لمد فً اآلونة األخٌرةمن األزمة محاصرٌن فً هذه الحلمة كانوا 

.  نظام اإلنذار المبكرعتماد صندوق النمد الدولً ، واللً اآلثار الجانبٌة لبرامج صندوق النمد الدو
رة ولكن ال تزال إٌجابٌة. ولد تم اعتماد شبكة السبلمة المالٌة التً الترحتها كورٌا خطوة متؤخ ًٝٛٙ

دورا هاما فً منع  رٌن فً سٌول، ومن المتولع أن تمارس هذه الشبكةخبلل لمة مجموعة العش
 ا.التؽلب علٌهفً  و، األزمات المالٌة المستمبلٌة 
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ٔٗٙ 
 

 الهطظحو٣حش جُط٤ٔ٘س جُهحطة طٞؾٚجُ
 

حمل فً  العاملٌن ر االتجاه األخٌر فً التعامل مع الكورٌٌن السابمٌنٌتصو من الصعب
ات حول االلتصاد الدراسؤّن ، ولكن لٌس من الصعب االعتراؾ ب التصادٌات التنمٌة فً كلمة واحدة

ألن وضع كورٌا لد تؽٌر من الدولة التً تحتاج إلى مساعدة  طبٌعٌا  ذلن . وٌبدو الكوري لد تراجعت
الدخل المومً لكورٌا هو أكثر من إّن إلى البلدان النامٌة.  دولة تمدّم المساعداتمن الخارج إلى ُممدّمة 

فً منظمة التعاون  ٌتهاالببلد عضو استكملتعشرٌن ألؾ دوالر للشخص الواحد فً السنة، ولد 
مرن كمعجزة فً ال ٌمهاتمٌٌتم . إن التنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا (OECD)االلتصادي والتنمٌة 

للبلدان النامٌة. إن عملٌة التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة كافٌة  ، وأصبحت بمثابة دلٌل ارشاديالعشرٌن 
ربما ألن التنمٌة كافٌا ، لٌس ذلن ولكن  للدراسة المكثفة أو البحث العلمً .بما ٌكفً لتكون موضوعا 

أن الحكومة الكورٌة واألوساط  االلتصادٌة الكورٌة لم تتحمك من خبلل نهج النٌولٌبرالٌة. وأنا أرى
ألنها لم تبذل لصارى جهدها ، جزءا كبٌرا من المسإولٌة على عاتمها األكادٌمٌة تحتاج إلى أن تؤخذ 

لدعوة العلماء كافٌة  تبذل جهودا  لم ؤسؾ ألنها كورٌا ٌجب أن ت. إّن  6ٗالتجربة الكورٌة  لترسٌخ
دراسٌة   الكورٌة. وعبلوة على ذلن، فإن عدم وجود موادالتنمٌة االلتصادٌة  والخبراء الدولٌٌن لدراسة

المسإول األساسً عن هذا الوضع  تؽاضً، ٌعنً  نمٌة االلتصادٌةلتالتجربة الكورٌة ل دولٌة تتناول
 عن حمٌمة أن التجربة الكورٌة للتنمٌة االلتصادٌة ال تستخدم استخداما كامبل كؤداة للبحث العلمً.

 
على التنمٌة االجتماعٌة ولٌس على إنشاء  لتنمٌة االلتصادٌة أساسا  األخٌر با المًٌركز االهتمام الع 

لاعدة صناعٌة. وتتعلك التنمٌة االجتماعٌة بالصحة والتعلٌم وتمكٌن المرأة، وهو ما ٌفسر عدم جاذبٌة 
، فإن الصناعٌة. ومع ذلنالماعدة  عبارة عن عملٌة طوٌلة لبناءهً  ، جُط٢ التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة

هو أمر مطلوب ، والخبراء  ، بؽض النظر عن اهتمام العلماءالكورٌة فً التنمٌة تجربة ال التعلم من
البحوث التً تمودها الحكومة بشؤن عملٌة التنمٌة االلتصادٌة فً انجاز بدء للذا فمد آن األوان ل جدا .

التنمٌة االلتصادٌة ٌم تمداألمر بذل جهود ضخمة وموارد ضخمة من أجل هذا الكورٌة. وسٌتطلب 
. وستوفر هذه على مستوى العالم كنظرٌة راسخة ، وتؤطٌرهاالكورٌة كنموذج للتنمٌة االلتصادٌة 

الجهود مادة جٌدة للبلدان النامٌة لدراسة التنمٌة االلتصادٌة الكورٌة بصورة مكثفة. إلى جانب ذلن، 
األخٌرة التً بدأت تولً اهتماما البحوث  سٌلمع تدفك  لذلن أن ٌسٌر جنبا  الى جنب أعتمد أنه ٌمكن

 التنمٌة االجتماعٌة. كبٌرا  ب
 

فإن هنان العدٌد من السبل حول ومع ذلن .  من هذه نسانٌةا أكثرباشتراطات من المهم أن نعٌش حٌاة 
. واسمحوا لً أن أعٌد النظر فً مثال مبسط. بعض الناس الوضع  هذا كٌفٌة وصول بلد ما الى

مساعدات الخارجٌة مطلوبة إلنشاء المدارس والمستشفٌات، ولكن هنان أشخاص آخرٌن ٌعتمدون أن ال
على إنشاء لذلن إعطاء األولوٌة  ، وٌنبؽًلبناء لاعدة صناعٌة ضرورٌة ٌعتمدون أن المساعدات 
،  نفسهاالمدارس الصناعٌة والمستشفٌات ب ببناء وتشؽٌل ٌمكن للدولة أن تموم .المدارس والمستشفٌات

البلدان النامٌة على التنمٌة االجتماعٌة  . وإذا ما ركزتوتكرارا   مرارا  ذلن ، كما للت ذات الولت وفً 
مستهدفة، فمد ٌرتفع مستوى متابعة تحمٌك مإشرات التنمٌة االجتماعٌة الواصلت و، بشكل مفرط 

 إنكارألحد ٌمكن  لمعونة األجنبٌة. وال، ولكنها ستمٌل إلى االعتماد بشكل دابم على امعٌشة مواطنٌها 
. وإذا كان األمر كذلن، فٌنبؽً أن أساسا   صناعٌةالماعدة الهً التً ترسً  أن التنمٌة االلتصادٌة

 مرارا  األمر هذا على ٌنصب تركٌز التصادٌات التنمٌة على تراكم الماعدة الصناعٌة. وأود أن أإكد 
 . وتكرارا  
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ٔٗ2 
 

 
لدولً من الكلٌات ومعاهد البحوث والبنن ا ٌؤتون عادة  لذٌن ٌمودون التصادٌات التنمٌة ن اإّن الباحثٌ

تمود بالفعل تدفك هً التً البنن الدولً ومصارؾ التنمٌة اإلللٌمٌة  ومصارؾ التنمٌة اإلللٌمٌة . إنّ 
ستخدام أساتذة وعلماء من ٌر العدٌد من المشارٌع البحثٌة وتألنها تد، األفكار فً التصادٌات التنمٌة 

البحوث كمستشارٌن. وبعبارة أخرى، ما لم ٌركز البنن الدولً أو مصارؾ التنمٌة  الكلٌات أو معاهد
تركٌز ٌنصب ضبٌبل بؤن  ، فإن هنان احتماال   بناء الماعدة الصناعٌةل تمدٌم المعوناتاإلللٌمٌة على 

الماعدة الصناعٌة. وهذا هو السبب فً أن الحكومة الكورٌة  بناءبحوث االلتصاد اإلنمابً على 
تدفك البحوث الجدٌدة على  أن تطلك عملٌة و،  ان تشد الحزام  كلٌات ومعاهد البحوث تحتاج إلىوال

 التنمٌة االلتصادٌة. الكورٌة فً تجربة الخبرات المستمدة من ال أساس
 

بادارة حمبلت مكافحة السل  فً  ،فً التنمٌة االلتصادٌة التجربة الكورٌة  ولٌس من السهولة ان تمترن
بالتفصٌل فً الكتب المدرسٌة اللتصادٌات فً الصٌن ، وأن ٌتم تناول ذلن كلّه اإلٌدز  أو تاٌبلند ،
ون هدؾ الصحة تحتاج إلى أن تكلضاٌا ما إذا كانت منالشة جادة للحكم على فً صدد نحن  . التنمٌة

وعٌة نمستوٌات الدخل لتحسٌن من نرفع أن صناعاتنا و م أم ال. كٌؾ ٌمكننا أن نرتمً بوضعبحثً مه
ذات أولوٌة كون مهمة بحوثا  من هذا النوع ٌجب أن تمد أن عتالخرى؟ امجاالت أالصحة والتعلٌم وال

البلزمة التدابٌر على علٌنا أن نركز البحوث على التنمٌة الصناعٌة و .علٌا من أجل التنمٌة االلتصادٌة
 .التموٌله

 
بل هً أٌضا مشكلة بٌن  ، لة بٌن األفرادالفجوة االستمطابٌة بٌن األؼنٌاء والفمراء لٌست مشكإّن  

نتماد فشل وبالنظر إلى شٌوع االتجاهات األخٌرة التً تعمل على ا. ، وعامل خطر ربٌسالبلدان 
صادٌات التنمٌة. وفً البداٌة اللت حان الولت لتؽٌٌر التٌار الربٌس برالٌة الجدٌدة، فمدولٌالعولمة والنٌ

أن اآلن ات. وعلٌنا ٌولكن هذا اختفى بحلول الثمانٌن . ٌاسة الصناعٌةالسبتؽطٌة تموٌل البنن الدولً  لام
  .نؤخذ ولتا للتفكٌر فٌما إذا كان هذا هو المرار الصحٌ
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 جُط٤ٔ٘س جًُجض٢ الهطظحوجشجالنطرحٌ 
 

االلتصاد الكوري، فإنها تحتاج إلى بعض المساعدة نهج إذا رؼبت بلدان أخرى فً اتباع 
أن تصب  كورٌا  ً المراحل المبكرة من تطورها. ولم ٌكن باالمكانعلى األلل ف، ان المتمدمةمن البلد
ما هً علٌه الٌوم دون مساعدة من البلدان المتمدمة النمو مثل الوالٌات المتحدة وؼٌرها. كانت على 

ش االلتصادي مساعدة الوالٌات المتحدة لكورٌا، التً بدأت مباشرة بعد الحرب الكورٌة، مهمة لبلنتعا
كانت كورٌا  الكورٌة الحرب . و خبلل السنوات األولى التً تلتفً فترة ما بعد الحرب فً كورٌا 

ألؼذٌة والسلع االستهبلكٌة. كما لدمت الوكالة ، لتزوٌدها باتعتمد إلى حد كبٌر على الوالٌات المتحدة 
ما الوزارات الكورٌة. بٌد أنه  خدمات استشارٌة للموظفٌن فً( USAID)األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

متواصلة من أجل تحمٌك النجاح  من المعمول تمٌٌم ما إذا كانت البلدان المتمدمة النمو تبذل جهودا  ٌزال 
االلتصادي للبلدان النامٌة. وعلى الرؼم من وجود بعض االستثناءات، فإن نمط المعونة فً البلدان 

مستعمراتها تتشّكل منها ة ٌمدم إلى البلدان التً كانت المتمدمة ٌظهر أن التركٌز الربٌسً للمعون
مثل الحفاظ على األصول، وحماٌة ، المصال  الوطنٌة االهتمام بالسابمة. وٌمكن أن ٌعزى ذلن إلى 

 وما إلى ذلن.  الحصول على الموارد الطبٌعٌة ،المواطنٌن، و
  

،  الوطنٌة هامصالحالمساعدة دون مراعاة ل أن تمدمأن البلدان المتمدمة ٌنبؽً هنا  ال ألصد أنا بالطبع 
ٌجب علٌنا أن ننظر و البلدان لٌست مإسسات خٌرٌة، إّن الكونٌة. نزعتها إلى فً ذلن تستند فمط  وأن
ٌنبؽً   السماح  .براعم االملو ، المصال  الوطنٌة، ولكن نحن بحاجة أٌضا إلى المٌاه والسماد الى 

ٌن. ومن المبلحظ ٌدابمكونهم مستلمٌن بدال من ، لنا فً المستمبل أعمافً شركاء  بان ٌكونوا لآلخرٌن
من الدول الؽربٌة الممدمة المساعدات فً كتابه "عبء الرجل األبٌض"،  أن وٌلٌام راسل إٌسترلً انتمد

ر فً سبل تحسٌن فعالٌة لها تؤثٌر شرٌر. وفً هذا السٌاق، ٌنبؽً أن ننظ ، واصفا  اٌّاها بؤنّ المتمدمة 
لال أحد زمبلبً من . لمد البرامج اإلنمابٌة بدال من التركٌز فمط على توسٌع حجم المعونة ة فًالمعون

عمل لدى البنن الدولً: " لو لم ٌؤت البٌض إلى جزٌرتنا، ففمد كان بدأ بالجزر المحٌط الهادئ عندما 
األسمان . وإذا كان اول الملماس وجوز الهند والحفاظ على أسلوب حٌاتنا البسٌط المتمثل فً تنبوسعنا 

وهو ٌمول حازمة ال تهمن االن ". وظلت لهج حٌاة  أكثر سعادةأن نعٌش  األمر كذلن، فمد كان بإمكاننا
 . ال  ووخج عادة هادبا  فً الإلى حد ما ألنه كان  بذلن فً ذاكرتً. لمد فوجبتذلن عالمة 

 
لمتلمً التخاذ لرار بشؤن تحدٌد مجال ابلد المبادرة على فً هذه األٌام، تإكد مإسسات المعونة الدولٌة 

ة مساعدة بلد ما تسمى . كانت استراتٌجٌ"لكٌة المطرٌةالمِ ـ "هو ما ٌسمى بهذا  . واستخدام المساعدات 
ٌطلك علٌها استراتٌجٌة الشراكة ف . أّما اآلن (CAS)فً الماضً استراتٌجٌة المساعدة المطرٌة 

لمتلمٌن ة هم من ٌمررون عما اذا كان بوسع االحال هذه. إّن الشركاء المطرٌٌن فً  (CPS)المطرٌة
هذا  المول أنللمناطك التً ٌرؼبون فً دعمها؟ ربما أستطٌع البلزمة الحصول على األموال للمعونة 

واحدة من الحمابك فإّن بصراحة، و .ممكنا لبلدان لوٌة مثل الهند والصٌن والبرازٌلٌمكن أن ٌكون 
 كان سٌصب  بلهالمذكورة أع تلن الدول الثبلث ل المالً هو أن الوضعجة بشؤن البنن الدولً المحر
و ٌنمون  جً البنن. وبما أن تلن البلدان تعد بمثابة زبون مخلص للبنن،خرٌلو أنها أعتمدت على أسوأ 

من وجهة نظر و. ما ٌدور فً عمولهممراءة ل بحاجة ماسة البنن الدولً ذاته ، فإّن فً الولت باستمرار 
 بالنسبة لها. انها واثمةؼٌر دلٌمة  هً مفردة  (CAS)المطرٌة"  المساعدة" فإن مفردة،  الثبلثالدول 
 ال تزال تمترض المال.  من ذلن ، على الرؼم من أنهاجدا 
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ٌصب  حجم رأس المال المتاح لمإسسات المعونة الدولٌة صؽٌرا نسبٌا هو أن و ان للك آخر، وهن
بحٌث ال ٌمكن تموٌل البلدان النامٌة على نحو كاؾ.  المتمدمة ٌتراجع ، وضع المالً للبلداننظرا ألن ال

للدول الصؽٌرة المخصص ، فإن ممدار رأس المال  األكبر حجما تم االحتفاظ  بالمال للزبابنإذا و 
كٌؾ ٌمكن للبلدان النامٌة الصؽٌرة أن ، سٌكوُن للٌبل  .  إلى المالماسة التً هً فً الحمٌمة بحاجة و

نظام بحكم تالبلدان المتمدمة النمو التً ت إّن على ؟  المساعدة دون حل هذه المشكلة الهٌكلٌة تتلمى
أن تتٌ  الحصول على حّصة أكبر من مساعدات  ، لصٌن والهند والبرازٌل، اضافة  لبرٌتون وودز 
 .حجما   النامٌة األصؽر لموارد الشحٌحة المتاحة للبلدانمن أجل توفٌر ا، البنن الدولً 

 
ألنه من ؼٌر  ن والنظام ومكافحة الفساد ، ٌُعد ضرورٌا  ،المانوااللتزام بسلطة إن التؤكٌد على  

فٌها الفساد. و خبلؾ ذلن ستدفن هذه  ٌسود ، و فً حالة فوضىتعٌش المعمول مساعدة البلدان التً 
هً لضاٌا ٌمكن افحة الفساد المانون والنظام ومكااللتزام بأن  ت تعتمدإذا كان، فً الرمال  البلدان رأسها

. فً تماضون رسوما لانونٌة باهظة الكلفةمن االستشارٌٌن الذٌن ٌ أن تتحمك بسهولة من خبلل تعلّم ذلن
 زٌادة  مستوى االلتزام االخبللً فً ادارة جرد تحمٌك التنمٌة من خبللضوء تجربة كورٌا، وبم

على البلدان النامٌة أن ترسً المانون والنظام  ٌتم تملٌل الفساد. ولٌس من السهلس ، اد الوطنًااللتص
. ولذلن، ٌنبؽً على البلدان  فً مكان تتفشى فٌه المجاعة واألمراض بسبب تؤخر التنمٌة االلتصادٌة

، بحٌث ٌتم تحوٌل نمط المعونة  تنظٌم مإسسات المعونة الدولٌة المتمدمة النمو أن تعمل على اعادة 
 .اعٌةنشاء لاعدة صنٌدعم إآخر ، إلى شكل  الحالٌة

 
أكثر ، فإن الطلب ؼٌر المعمول مارس االدارة ولما كنا ال نستطٌع أن نطلب من طفل صؽٌر أن ٌُ  

، أسواق السلع أن تموم بفت  التً دخلت للتو فً عملٌة التصنٌع من البلدان النامٌة  الطلب هوسٌكون 
ذا الطلب ٌمكن أن ٌطور هتنفٌذ أن  انفٌها بشكٍل تاّم . وإذا اعتمدت هذه البلدواألسواق المالٌة 

فهم تارٌخ االلتصاد العالمً. وال ٌمكننا أن  ت، فإن البلدان النامٌة ربما تكون لد أساءالتصاداتها 
وجمٌع البلدان األوروبٌة، االمرٌكٌة ، نتجاهل الحمٌمة التارٌخٌة التً مفادها أن الوالٌات المتحدة 

العمل دون ،  لد اعتمدت سٌاسة تجارٌة ولابٌةعلى بلدان أخرى،  باستثناء إنكلترا التً كانت متمدمة
البلدان  أن ممابل ذلن ، ٌجب أن نشٌر الىمن الثورة الصناعٌة. المرحلة األولى فً ات استثناءبؤي 

. ومع ذلن، األخرى لد تّم المضاء علٌها بسبب انتهاج البلدان الصناعٌة هذه السٌاسة التجارٌة الولابٌة
 من أفضل البلدان المتمدمة ، وهً من ٌمود االلتصاد العالمًأن ننكر أن هذه الدول هً  كٌؾ ٌمكننا
، ال ٌمكن للبلدان النامٌة أن بلدان المتمدمة النمو تطبك معاٌٌر مزدوجة بهذا الصدد ما دامت ال اآلن؟ و

أن تموم  باجراء  لبلدان المتمدمةمن اطلب لتنضم إلى صفوؾ البلدان المتمدمة النمو. ولد حان الولت ل
 ." واشنطنأهمٌة "إجماع تمٌٌم  فحص ذاتً لسٌاساتها ، وأن تعٌد

 
زراعة األرز على هنان بلد نام، سؤلت لماذا ال ٌمارس الناس لمت بزٌارة وفً أحد األٌام، عندما  

وفما  االراضى ؼٌر مإهلة لزراعة االرز  جدا  فً ذلن البلد . وأجابوا بؤنّ  الرؼم من أنها تبدو ممكنة
تفٌد بؤّن خبراء  سمعت أنباء  كنت لد ، من ذلن  طوٌلة و لبل مدةزراعى فى دولة متمدمة.  لرأي خبٌر

ذلن البلد. كٌؾ ٌمكننا تفسٌر هذا؟ هنان لد نجحوا فً زراعة األرز فً ، طرؾ ثالث زراعٌٌن من 
لنمو لم ٌكونوا على دراٌة الزراعٌٌن فً البلدان المتمدمة االخبراء أن  سٌنارٌوهٌن ممكنٌن. األّول هو

البلد زراعة  أفكار مسبمة حول عدم امكانٌة ذلن لدٌهم توكان، البلد النامً امكانات وظروؾ كاملة ب
لبلدان ، الى درجٍة سبموا فٌها من العمل فً البٌبة السٌبة  ل. لمد ولدوا وترعرعوا فً بلد متمدم األرز

ربما ال ترؼب البلدان المتمدمة النمو فً أن مصال . ف، فهو تضارب ال النامٌة. أما االحتمال اآلخر
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تنافسٌة من خبلل النجاح فً زراعة األرز. وفً كلتا التصب  البلدان النامٌة مصدرا آخر لؤلؼذٌة 
 ألنهم لم ٌمارسوا العناٌة الواجبة. االجانب ،  ن ٌالزراعٌالخبراء الحالتٌن، ٌنبؽً انتماد 

 
دمة واألوساط األكادٌمٌة ومنظمات المعونة الدولٌة أن تبذل لصارى واآلن ٌتعٌن على البلدان المتم

هم  فً حمٌمة بٌنما  ، جهدها لمعرفة ما إذا كان هنان أشخاص ٌدعون أنهم ٌإٌدون المبادئ اإلنسانٌة
الذٌن للدخول الى الؽابة. إن  حول األدؼال دون أن ٌتعلموا الطرٌك الواجب اتباعهاألمر ٌدورون 
الذٌن ٌجبرون البلدان النامٌة على االعتماد على فً هذه الحالة ، هم اولبن ماد ٌستحمون االنت

دون تعلٌمهم كٌفٌة الصٌد. ،  لمساعدات الدولٌة ، وبشكٍل شبٌٍه بإطعامهم من خبلل  تمدٌم السمن لهما
وربما ر ، لؤلمووإذا تؤخرت هذه الجهود، فإن البلدان المتمدمة ومنظمات المعونة الدولٌة ستفمد لٌادتها 

حكم تتالفوضى والعداوة و عبر الزمان والمكان، كانت تضع النظام الدولً فً حالة من الفوضى. 
 .بالثمة ةكن هنان لٌادة جدٌر، ما لم تالعالم ب
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 خبروخ
  الدّ  الٌبه٘خ الوزأخرح : فرصخ  لزمبا ااً بس

 
، تواجممه البلممدان النامٌممة التممً تحلممم بالتنمٌممة هممذا الكتمماب فممً  حتممى اآلن وفممما لممما تمممت منالشممته 

 :اآلتٌة  االلتصادٌة المشاكل
، لٌس هنان ما ٌكفً من الولت لتحمٌك التصنٌع على أساس تكنولوجٌاتها الخاصة بسمبب الضمؽط أٝال 

ٌة مال. كما أن األسواق الن ستنادا  لمباديء عمل اجماع واشنطا الذي ٌمارس علٌها لفت  أسوالها
فك الحممر لممرأس المممال الكلممً النمماجم عممن التممد الصممؽٌرة تتعممرض لخطممر عممدم اسممتمرار األلتصمماد

 األجنبً. 
ألن المسماعدة  لتنمٌتهما االلتصمادٌة ،كافٌمة الموال صعوبة تؤمٌن األتعانً بلدان نامٌة عدٌدة من  غح٤ٗح، 

 سخٌة كما كانت فً الماضً.  مو لم تعدالممدمة من البلدان المتمدمة الن
،  على تحمٌك األهمداؾ اإلنمابٌمة لؤللفٌمةاآلن المعونة األجنبٌة  تركز منظمات و مإسسات تمدٌم غحُػح، 

 إلنشاء لاعدة صناعٌة. الهادفة ولٌس على التنمٌة االلتصادٌة 
ممن الصمعب و . الصمٌنفً  تصنٌعارتفاع وتٌرة عملٌة ال بسبب ارتفعت الحصة السولٌة للصٌن ٌجذؼًح،

االلتصاد. وباإلضافة إلمى ذلمن، حجم  تنافسٌة من حٌثصناعٌة  تؤمٌن لاعدة نامٌةعلى البلدان ال
 .المفتوحة السوق فإنها ال ٌمكن أن تحمً الصناعات المحلٌة بسبب

 
ه، ٌكماد ٌكمون ممن المسمتحٌل أعمبلالممذكورة فمً وما لم تتمكن البلدان النامٌة من حل المشماكل األربعمة 

المعونة األجنبٌة مسمإولٌة  ة ومنظماتتتحمل البلدان المتمدمو .  يااللتصاد الكورنهضة معجزة تكرار
. إّن حلممول للمشمماكل األربعممة المممذكورة أعممبله التمممدٌم المسمماعدة إلممى البلممدان النامٌممة مممن خممبلل التممراح 

ن للبلمدان متمدممة النممو أن تتصمّور أن بامكانهما حلهما. وال ٌمكمالسهل  المشاكل الثانٌة والرابعة لٌس من
بهما ، الخاصمة  لصمعوباتنظمرا ل، أمموال المعونمة الخارجٌمة تممدٌم  ة الضرابب لتؽطٌة التوّسمع فمًزٌاد

، وبالتالً، فمن الضروري  وانهٌار الطبمة المتوسطة الدخل، فً إدارة المخاطر المالٌة والتً تواجهها 
 .المعونة الخارجٌة  دٌموتوسٌع نطاق تم زٌادة ، على بما فٌها كورٌا، البلدان النامٌة الرابدة  أن تعمل

 
ن وأ ، خاصممةتممدٌم المشممورة للصمٌن لكمب  جمماح التنمٌممة والسمٌطرة علمى الصمادرات  إّن ممن الصمعب

فموارق كبٌمرة فمى المدخل  اولدٌه ، مستوى خمسة االؾ دوالر فٌها ال ٌزال عندنصٌب الفرد من الدخل 
حضمرٌة والرٌفٌمة. و لمذلن فمإن بلمدان الفموارق بمٌن المنماطك الباالضافة الى  ا ،وؼربه بٌن شرق الببلد
اللتصادٌة تحتاج إلى تموٌل متطلبات التنمٌة ا (فً السوق المالٌة الدولٌة بها جٌدا   الموثوق)مثل الصٌن 

، وٌنبؽً أن تخمرج ممن لابممة المسمتفٌدٌن ممن منظممات المعونمة األجنبٌمة ممن أجمل إٌجماد مسماحة ذاتٌا  
 اج إلى مساعدة عاجلة.التً تحت األخرى نإضافٌة لدعم البلدا

 ٌجب علٌنا نمل اشمتراطات ، اوال   ، من خبلل ، األولى والثالثة حل المشكلتٌن سهل نسبٌا  من الٌبدو و  
فمت  االسمواق علمى الفمور ، وبمما ٌتّسمك ممع توجهمات "اجمماع واشمنطن" ، المى المعونة من طلمب تمدٌم 

التركٌمز علمى  وثانٌما  ، حمل التنمٌمة االلتصمادٌة. مراتمدّم إلى جنب مع  جنبا  لؤلسواق االنفتاح التدرٌجً 
تعببمة ، وإنشماء نظمام ممالً ل الماعمدة الصمناعٌة تمدٌم المساعدات لتموٌل إنشاء البنٌة التحتٌة بهدؾ بنماء

المحلٌممة. وٌنبؽممً أن ٌممموم البنممن الممدولً ولجنممة المسمماعدة اإلنمابٌممة التابعممة لمنظمممة التعمماون المممدخرات 
مممن خممبلل اجممراء تعممدٌل سٌاسممات المعونممة الحالٌممة ل بمبممادرة تهممدؾ (OECD) االلتصممادي والتنمٌممة

عممال  لكورٌمما صمموت ٌكممون، وٌنبؽممً أن حممول هممذا الموضمموع بممٌن األطممراؾ كافممة  مفتوحممةات منالشمم
  ومسموع لتحمٌك ذلن.
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ٕٔ٘ 
 

 
. إن التؽاضممً عممن وهناعلٌنمما ان نممموم بطممرح المضممٌة األساسممٌة التممً ٌجممب علٌنمما منالشممتها بوضمموح

ٌمكن أن ٌزٌل المشاكل المستمبلٌة، ولكنه ال ٌمكن أن ٌشفً المشاكل الحالٌمة  "واشنطن"اجماع مباديء 
كٌممؾ نتعامممل مممع البلممدان النامٌممة التممً فتحممت ف. بممدورها عممن التطبٌممك السممابك لهممذه المبمماديء الناجمممة 

لتصمادٌة بعمد ٌمة االمجمال للتمنفس ممن أجمل التنم ، الى الدرجٍة التً لم ٌعد فٌهماأسوالها بصورة مفرطة 
المطلمموب ، فممً حممال لممم أعتمممد أنممه مممن الضممروري أن نعتممرؾ رسمممٌا بمماالنحراؾ عممن االنفتمماح اآلن؟ 

ممن خمبلل عملٌمة المنالشمة ،  مع مستوى انفتاح األسمواق تتطابك أوضاع التنمٌة )فً كل بلد على حدة(
معجمزة  ممن الصمعب تكمرارنفتماح المفمرط، فمإن المفتوحة والدراسة الشاملة. وما دام هنان حالمة ممن اال

 االلتصاد الكوري. 
 
، اللٌبرالٌمة الجدٌمدة  المهمة للتنمٌة االلتصادٌة فً كورٌا ٌجمب أن تخمرج  ممن تحمت عبماءةتجربة الإن 
ٌممتم نشممرها علممى نطمماق واسممع. لمممد أظهممرت كورٌمما حكمتهمما مممن خممبلل صممٌاؼة سٌاسمماتها لتناسممب وأن 

فمً بنماء البنٌمة التحتٌمة الرابمدة فمً مجمال السٌاسمات وظروفها. وتتمتمع كورٌما بخبمرة جٌمدة  خصابصها
ٌجب علمى و مع التركٌز على إنشاء لاعدة صناعٌة. ، ، وتعببة المدخرات المحلٌة  الصناعٌة الحكومٌة

ابزة جم إّن جوزٌمؾ سمتٌؽلٌتز) الحمابز علمىكورٌا إدارة وتوزٌع هذه الخبرات المٌمة على نطاق واسع. 
كورٌا خطها  : "انتهجتتفعٌل العولمة على النمط الكوري كتابه " ممدمة فً  ، لال( نوبل فً االلتصاد

. و ممن حمك  عملٌمة التنمٌمة االلتصمادٌة سمعٌها لتحمٌمك فمً ، علمى عكمس البلمدان األخمرى بها الخاص 
والحفماظ علمى ، تحمٌمك التنمٌمة االلتصمادٌة األسمرار الكفٌلمة ب كورٌا ومسإولٌتها تعلمٌم البلمدان أالخمرى

 ."، على التوالً  لفترة طوٌلة االستمرار
 

الصمناعٌة المابمدة الموجهمة  الصمادرات اللتصادٌة من خمبلل اسمتخدام سٌاسمةولد حممت كورٌا التنمٌة ا
انفتاحهما وإلؽماء الضموابط المفروضمة السوق و لد جرى اٌضا  التعامل بحذر مع و إلى السوق العالمٌة .

للبلممدان التممً ترٌممد أن تممتعلم  وأمممبل   زمممة بممؤن تكممون مممبلذا  وكورٌمما ملت.  مممن متابعتهمما بممموة بممدال   علٌهمما ،
أن ٌكممون لهمما صمموت وهممذا هممو السممبب فممً أن كورٌمما تحتمماج إلممى  . تجربتهمما كممموة رابممدة فممً االلتصمماد

، لمن نجمد كلممة المصمةهمذه  إذا تولفت ، ألنّهُ ن تستمرلصة نجاح كورٌا ٌجب مسموع بهذا الصدد . إّن 
 ة.من األطفال فً البلدان النامٌ لكثٌرا فً عٌون مرتسمة بوضوحاألمل 
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اإلستنتاجات

جونغ كيونغ تشوي
عند سفح جبل نام ،سيئول ، كوريا

 

ٖٔ٘ 
 

 ا صزٌزبخبد
 

ن البلمدان النامٌمة المذٌن أعجبموا ، التمٌت العدٌد من الناس مم كمسإول حكومً ًخدمت خبلل
لسمنا مسمتعدٌن  منهما. ولكمن ٌبمدو أنّنما واأن ٌتعلم واوأراد لتنمٌة االلتصادٌة ،االتجربة الكورٌة فً ب

الحصول  إنّ  للعالم.الحمٌمً ظهار حجمها تبدو صؽٌرة نسبٌا وال تعمل على اكورٌا . ذلن  لتعلٌمهم
 أكثممر وضمموحا   هممو إن تكممونَ  لممد ٌكممون مهممماُ ، ولكممّن األهممّم  واألكثممر فابممدة   ، أكبممرمكاسممب علممى 
الخطموة و فمً المجتممع المدولً.  لادرة على نشمر المعرفمة علمى نطماق واسمعدولة  ٌة لتكونومعمول
للبلمدان التمً ترٌمد حمما أن   ا  جٌمد ا  معلمن تصب   ، هو أرفة معللابلة على نشر ادولة ون لتكاألولى 

بوصفها تراثا ستكوُن أٌضا  ثمٌنة  جدا برتنا فً التنمٌة االلتصادٌة . إن ختعلم من تجربتنا التنموٌة ت
 ثمافٌا للبشرٌة. 

 
لتمدرٌس بعضمنا المبعض. كمافً السمتعداد النحن بحاجة للمعلمٌن والكتب المدرسٌة للحصمول علمى ا

 المسممإولٌن الحمالٌٌن والسمابمٌن، ورجمال األعممال، والمهندسممٌن لمعلممٌن بالفعمل :لمدٌنا الكثٌمر ممن ا
وا معلممٌن ٌمكمن أن ٌكونم ، وكل هإالء الشركات الكبرى مرتفعً الجودة، والمدٌرٌن التنفٌذٌٌن فً

ٌعمرض  الذي ٌنسج الحممابك ولمرجع مرجعً . ا . المشكلة هً أنه لٌس لدٌنا كتاب مدرسًجٌدٌن 
 دروسمما  ٌجممب ان ٌتضمممن المرجعممً المدرسممً  الكتمماب .لممٌس ممممررا دراسممٌا   حصممابٌةالتمممارٌر اال

 تولظ الناس الذٌن ٌمرأونها. وفلسفة  
 
ولكمن وضمعها األكمادٌمً فمً  ، حممت كورٌا معجمزة ؼٌمر مسمبولة ممن خمبلل التنمٌمة االلتصمادٌة 

ُ جب أن ٌكون بمستوى أفضل ٌ ٌةااللتصاد مجال التنمٌة سممع صموتها، . واآلن، ٌنبؽمً لكورٌما أن ت
معجزة التنمٌة االلتصادٌة. وعلٌنا أن  تمكن من تحمٌكعلى األلل فً مجال التصادٌات التنمٌة، كبلد 

مما همذا الكتماب ٌممدّم فً التصادٌات التنمٌة لبمل فموات األوان. آممل أن  خاص نإّسس لتوجه كوري
ٌممة نمالتفممً  الراسممخ للتوجممه الكمموريبنمماء األسمماس و، تحمٌممك هممذه الرإٌممة سمماعد فممً ٌٌمكممن أن 
 االلتصادٌة.

 
 خًْغ كًْ٘غ رشْٕ 
 ًبمم ص٘ئْ م كْرٗب ٌد ص ر خجلػ 
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شكر وتقدير
 

ٔ٘ٗ 
 

 ّرمدٗر شكر
 

تممدر بمثمن ممن مسماعدة ال  لمدّموا لمًالمذٌن العدٌد من النماس  تمدٌر الىالشكر واتمدم بال
 .أجل أن ٌرى هذا الكتاب النور

ً السممٌبة إلممى تكتمماب مسمماعد باحممث فممً جامعممة دونؽممون ، التممً حّولممت،  كممٌم اسممور 
 صلة.البٌانات ذات الحمابك والعلى ، ولم تدخر جهدا فً العثورنصوص أنٌمة 

لً التمابع لموزارة ولد ساعدنً جونكٌمو بمارن، زمٌلمً السمابك فمً مكتمب التموٌمل المدو 
سمماعدت علممى تمممدٌم دم أفكممارا مفٌممدة ولمم ، نتهمماء مممن عملٌممة التحرٌممرالمالٌممة، علممى اال

 بشكل أفضل. موضوعات هذا الكتاب 
الممذي لممدّم لممً جممون تشممامبرس، ربممٌس لجنممة التمٌممٌم السممٌادٌة مممن سممتاندرد آنممد بممورز، 

 تعلٌمات مفصلة ومفٌدة. 
 شجعنً على كتابة ونشر الكتاب. الذي سٌن تشوي، ربٌس مجموعة سٌمبان،  -جٌن
هممذا الكتمماب مممن الكورٌممة الممى تممرجم ونجممو لممً، الممذي ولممٌس آخممرا، كرٌسممتً هٌ أخٌممرا

ألولمى ممن بنشر الطبعة ا ، ولام لصعبالعمل ا المٌام بهذااخذ على عاتمه و االنجلٌزٌة ،
 شركة نشر جدٌدة.من خبلل  هذا الكتاب

ال أستطٌع بهذه العبارات الموجزة ان أفً هإالء جمٌعا  حمّهمم فمً الثنماء علمى مما بمذلوه 
 النجاز هذا الكتاب بؤفضل شكل ممكن .من جهود مخلصة 
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المالحظات الختامية
)الهوامش(

 

ٔ٘٘ 
 

 اليزبه٘خ و زظبدال
 )الِْاهش(         

 
 جُٔوىٓس

،  ٘٘ٗٔؼمزو أفرٌمٌما وجلمب العبٌمد فمً عمام  لتبرٌمرأممرا  بابوٌما   البابا نٌكموال الخمامس أصدر -7
 .ٕ٘ٗٔمن خبلل لٌامهم بؤعمال السخرة منذ عام  الستعبادهم فً البرتؽال فضبل عن دعمه

 حجممم الصممادرات ، وكممانالتصممنٌع ومضمماعفة ٌمممود جهممود لممدعم عملٌممة الممربٌس أوباممما  إنّ   -2
هنمان "إّن  وكمما لمال فمً خطابمه أممام شمركة بموٌنج كورٌما .  كبٌمرة علمى هذه تبعاتسٌاساته ل
منتجاتها فمً جمٌمع أنحماء العمالم، ألن المزٌمد ممن لبوٌنػ ى بوسعنا فعلها تسهٌل بٌع آخراء شٌأ

مضمماعفة ل ا  هممدف وضممعتُ كنممُت لممد لبممل عممامٌن، وت ٌعنممً المزٌممد مممن فممرص العمممل. الصممادرا
 ٔٔفمً  خطاب أوبامما لشمركة بوٌنمػ . )صادرات الوالٌات المتحدة على مدى خمس سنوات" 

 (.ٕٕٔٓفبراٌر 

بشمكل تمام ر حركة رأس المال عبر الحدود هو االلتصاد الذي ٌحرّ المفتوح االلتصاد الصؽٌر   -3
السٌطرة على سمعر الفابمدة الخماص بهما. وفمً همذه الحالمة معها ستطٌع الحكومة ال تالى درجٍة 

أعلى أو ألل سٌكون ٌعتمد سعر الفابدة المحلً على سعر الفابدة الدولً. و سعر الفابدة المحلً 
 من خبلل عملٌة التحكٌم. ذاته المستوى  الىسعر الفابدة صل من سعر الفابدة الدولً، وسوؾ ٌ

عممال المنماجم ً ألمانٌما الؽربٌمة، شمعر بالشمفمة علمى فحمم فمالبٌس بمارن ممنجم عندما زار المر  -4
. وفً الولت الذي كان والممرضٌن الذٌن كانوا ٌعملون بجد فً أرض أجنبٌة بعٌدة عن الوطن

ٌمكننما أن نكمون  .. ولمال "، لمال انمه ٌكماف  لمواصملة خطابمه حزنما  علمٌهم  المدموع ٌذرؾ فٌمه
بمسممماعدة )ألمانٌممما الؽربٌمممة( لمممربٌس لوبننمممة المممربٌس وعمممد الطمؤ . و أفضمممل ممممن اآلن ... "

العممال والممرضمات مسمتحمات  للممنجم و ةالمسمتمبلٌالعابمدات الربٌس لوبن  كورٌا.لمد استخدم
أن تلمن علمى المرؼم ممن ممابمل تممدٌم تلمن المسماعدات . و العامبلت فً ألمانٌا الؽربٌة كضممان

 فمإن همذا المنهج المبتكمر، المذي ٌسمتخدم ،  فً الولت الراهن تملٌدٌة وكؤنها فكرةالمبادرة ستبدو 
تمنٌمة لمد أصمب  همو األسماس فمً بنماء ، بالسمداد  ممن التعهمدكجمزء التدفك النمدي فً المسمتمبل 

. ومع ذلمن ، وبممدر تعلّمك األممر بهمذه الوالعمة التارٌخٌمة ، فممد  مالٌة متمدمة بعد سنوات عدٌدة
المربٌس بمارن إلمى حٌمث أن المربٌس لوبمن لمم ٌرافمك  ، ٌنللربٌسم مختلفمةكانت هنان حسمابات 

 لمانٌا الؽربٌة.منجم الفحم عند  زٌارته أل

ممابمل ذلمن علمى وحصملوا  ٌمة ،فٌتنامالحمرب الفمً ٌشماركون كان جنود ممن جمهورٌمة كورٌما  -5
، واشممترت الوالٌممات األمرٌكٌممة  الخارجٌممة مممن حكومممة الوالٌممات المتحممدة مخصصممات الخدمممة

لبمل ك و ممواد لمدعم الجنمود الكمورٌٌن، وتمم شمحن همذه المنتجمات إلمى فٌتنمام ممن المتحدة مرافم
 لروض إضافٌة لدعم التنمٌة االلتصادٌة أٌضا.تم من  كورٌا  ، و الشركات الكورٌة
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ٔ٘ٙ 
 

 / ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ج٣ٌٌُٞس : ؾٍٓ جالَٓ ج٠ُ جُ٘ؿحـجُؿُء جالٍٝ : 

االلتصمماد  : ٌون  ٌطممارد كورٌمما الجنوبٌممة ، فممًساكسممورٌزات-"شممب  انجٌلممو: ألممٌس، أمسممدن  -6
شمركة هٌلٌونمػ )-السٌاسً الكموري ممن وجهمة نظمر مإسسمٌة، إدس. تشمو لمً جماي و كٌمٌمون

 ٕٙٔ-92(، 66ٗٔ: وٌستفٌو برس، بولدر

 

ٌممم العدٌممد مممن المناصممب الحكومٌممة مثممل وزٌممر المالٌممة ووزٌممر التجممارة -شممؽل كممٌم تشممونػ  -1
عملمه كمربٌس تمارٌخ التنمٌمة االلتصمادٌة الكورٌمة ممن خمبلل  ا  علمىهداشمكمان والصناعة. كما 

، وسماهم فمً سٌاسمة تطموٌر الصمناعة الثمٌلمة 629ٔإلى  6ٙ6ٔلمدة تسع سنوات من  لؤلركان
 والكٌمٌابٌة.

ممن المتمدممة البلمدان  المذي ٌمضمً بمؤن تطلمبالمتخلص ممن المبمدأ  صانعو السٌاسمات ٌحاول    -8
لدان أمرٌكا البلتٌنٌة( أن تعٌد جدولة دٌونها عندما ال تستطٌع نظرابها من البلدان النامٌة )مثل ب

ة، وإزالمة ٌمالحكوم صانعو المرار أساسما بخفمض الموازنمةتسدٌد األموال التً تتلماها. وٌطالب 
اللواب  الحكومٌة، وفت  أسواق رأس المال، ورفع المٌود المفروضة على رأس المال األجنبً، 

 . وخصخصة المإسسات العامة، الخ

 62ٓٔالتجارة الحرة المابمة على المٌزة النسبٌة، ومعاهمدة عمدم انتشمار األسملحة النووٌمة لعمام  -9
ٌمكمن اعتبارهما مبمررا ، للحد من ثمانً أكسمٌد الكربمون  ٕ٘ٓٓواتفالٌة بروتوكول كٌوتو لعام 

 الوضع الراهن من وجهة نظر البلدان النامٌة.لهذا 

النمد األجنبمً وأسمواق رأس الممال سوق من ، فتحت كورٌا كل أسوالها  662ٔفً عام  - ٓٔ
 المرض االحتٌاطً من صندوق النمد الدولً.، للحصول على 

 جُؼٞجَٓ جُٔإغٍز ػ٠ِ ٗؿحـ جالهطظحو ج١ٌٌُٞجُؿُء جُػح٢ٗ :  

تمؾ وراء ، وزٌر المالٌة السابك وربٌس الوزراء، ستة أسباب ( نام)الدكتور  ٌعتمد - ٔٔ
 : االلتصادي لكورٌالنجاح ا
للتعلٌم كبرى التجانس العرلً والثمافً والتمالٌد الكونفوشٌوسٌة الموٌة التً تولً لٌمة  (ٔ

 .والوالء لؤلمة 
كورٌا الشمالٌة الشٌوعٌة، التً ساعدت الحكومة على لبل المومً من  تهدٌد األمن (ٕ

ً مزٌد من التماسن الوطنً والتوافك فً اآلراء لصال  التنمٌة االلتصادٌة، وفالتحمٌك 
 ذاته الحفاظ على الحكم االستبدادي.الولت 

 الحكم االستبدادي. لّوة لٌادة وتؤثٌر (ٖ
 .التنمٌة الُممادة بالصادرات  اتٌجٌةاستر (ٗ
النظام الشٌوعً فً لٌادة ، فً ممابل السوق الحر نظام بشعب كورٌا الجنوبٌة ٌمان ( ا٘

 .كورٌا الشمالٌة 
 ات والسبعٌنٌات.ٌخبلل الستٌن تساد ة التًٌتة الموآالدولٌ ةااللتصادٌ بٌبةال (ٙ

جاي تشو "مإسسات الثمافة والتنمٌة االلتصادٌة فً شرق آسٌا فً -لً المصدر :
تشو لً جاي وكٌم ٌون هٌونػ صاد السٌاسً الكوري: منظور مإسسً . تحرٌر االلت

  ٗٗ -ٖ،  (66ٗٔ)بولدر، كو: وٌستفٌو برٌس، 
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 انهمما مفهومماحمبلل المواردات و اسمتراتٌجٌة دٌر ، التصنٌع من أجل التصماستراتٌجٌة  - ٕٔ
همً مفهموم أوسمع التصنٌع من أجل التصمدٌر ولکن إستراتٌجٌة  . عل  ما ٌبدو انمتضارب

وبعبممارة أخممرى، ٌمکممن بٌممع  .علمم  المسممتوى العممالمًاحممبلل الممواردات ٌشمممل إسممتراتٌجٌة 
ضممبل عممن السمموق المحلٌممة ف فممً السمموقالتصممنٌع مممن أجممل التصممدٌر اسممتراتٌجٌة منتجممات 
 .العالمٌة

وبلمػ عمدد لتلمى أمرٌكمً ، أكثمر ممن خمسمٌن ألمؾ ممتمل تسمببت فمً  انت حربما رهٌبمةك - ٖٔ
 ٌملمابة ألمؾ لتن وأفمراد لموة األممم المتحمدة سمبعالكورٌٌن الجنوبٌٌن والشممالٌٌن والصمٌنٌٌ

لتٌمل بمٌن  عدد أكبر ممن الضمحاٌا الممدنٌٌنوفما للوثابك اإلحصابٌة، كان هنان  و . تمرٌبا 
 .ومفمود

أو البلمدان الزراعٌمة  فمبعض البلمدان الؽنٌمة بمالموارد من المهم إنشاء سلسلة لٌممة كاملمة. - ٗٔ
صممعوبات فممً وتصممدٌرها . وسممتواجه هممذه البلممدان خممام تممموم بانتمماج سمملع بسممٌطة ومممواد 

كبرى للتصنٌع لادرة على تولٌد ألنه لن ٌكون هنان أي شركات ، تطوٌر التصادات لوٌة 
ة. أي أنه ٌنبؽمً للبلمدان املالعتشؽٌل الموى فة أكبر ٌكون لها تؤثٌر إٌجابً على لٌمة مضا

و سمممتخراج المثمممل اخاصمممة بهممما ، سلسممملة لٌممممة بنممماء ثمممبلث خطممموات ل مطمممعالنامٌمممة أن ت
بدال من خطموتٌن ، تصدٌر والالُمعالجة)أي خلك لٌمة مضافة للمواد األولٌّة الُمستَخرجة(  

إلندونٌسمٌا خطمة التنمٌمة االلتصمادٌة  تصمدٌر. وتضممنتالاج وستخرالمٌمة مثل االلسلسلة 
 إنشاء سلسلة لٌمة مثالٌة. استهدافها مإخرا عن تم االعبلن عنها التً 

الذي عمل هو مساعد وزٌر الخزانة فً الوالٌات المتحدة / لسم الثروات، تشارلز داالرا،  ٘ٔ
الهادفمة المى أعمادة تمٌمٌم لماد الجهمود المالٌمة بشمكل جمدي. كمما  على تؤسٌس سوق األوراق

 ."  الكورٌةوونعملة الـ "

كان الجمدل حمول المرتزلمة المدولٌٌن ٌمموده أساسما المثمفمون األوروبٌمون الٌسمارٌون. لمم  - ٙٔ
ً التسمعٌنٌات ممن المممرن فمبالنسممبة للشمعب الكموري، وممع ذلممن، فهمذه المضمٌة مهممة تكمن 

 . بهذا الصدد شالماضً، أعاد المثمفون الٌسارٌون الكورٌون إثارة النما

ٌصؾ جان زٌؽلر وضعا فرٌدا حٌث ٌممدم ضمابط شماب ممن ساندٌنٌسمتا شمهادات ملكٌمة  - 2ٔ
مراسممم توزٌممع األراضممً فممً  هحضممور ، عنممد)بنممادق كبلشممنٌكوؾ(  2ٗ-األرض مممع أن

الرادٌكممالً المنمماهض للسمموق الممذي  هممذا هممو نمموع مممن اإلصممبلحفساندٌنٌسممتا. ومممع ذلممن، 
علمى أسماس مبمادئ  ، الذي تمّم  العممل بمهاعً فً كورٌا أساسا عن اإلصبلح الزر ٌختلؾ
 السوق.

، " دوكسممٌامبوموا"مممن أسممرة شممٌبل الموحممدة  (وونسممونػ)الملممن  ، لممرر299عممام فممً   - 9ٔ
تعٌمٌن ، بهمدؾ  إجراء فحص حكمومً رفٌمع المسمتوى لتعٌمٌن مسمإولٌن رفٌعمً المسمتوى

 على أساس نظام  ٌن"محسوبال"بدال من تعٌٌن ، وفما لمدراتهم  العلٌا مناصبالموظفٌن فً 
مسمتوى ودرجمة  تراتبً ، ٌستخدم لتصنٌؾ كوري طبمً كان فً ذلن الولت نظام وراثً

جعممل المسممإولٌن ،  سممنةالممؾ ومممابتً  ا  أمتممدّ لممـتارٌخممكممان هممذا أعضمماء الطبمممة الرسمممٌة. 
فممً عملٌممة التنمٌممة  بانجمماز المهممام المخصصممة لهمممٌمومممون  ،طٌلممة هممذا التممارٌخ، األكفمماء 

 اللتصادٌة.ا
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رودان، "مشماكل التصمنٌع فمً شمرق وجنموب شمرق أوروبما"، المجلمة -روزنسمتٌن .لبو - 6ٔ
 (.6ٖٗٔ) 6ٗٔ، عدد ٖ٘االلتصادٌة  

  P-CBO  مفهوم فً الجزء السادسراجع  - ٕٓ

مضملّل ، فهمذه المروح ٌمكمن أن تعبٌمر  بـ "الروح الجابعمة" . ولكمن همذاوعادة ما تسمى  - ٕٔ
تنج  فمً الاممة ال ٌمكن أن تحمك حلما فً الحٌاة، أو  ة( ،تكون روحا حابرة )ؼٌر مستمر
الفمممر الثمممافً فممً المجتمممع مممع الحضممارة  ، حٌممث ٌترافممك عبللممة مممع العابلممة واألصممدلاء

 المادٌة المتطورة للؽاٌة.

لهما فمً الكونفوشٌوسمٌة أن السٌاسمة واألخمبلق ال ٌمكمن فصم (همام)أوض  البروفٌسمور  - ٕٕ
 والدٌممراطٌمممممممة الكونفوشٌوسمممممممٌة .، م اآلسمممممممٌوٌة مفممممممماهٌم الممممممممٌ التمممممممً تمممممممموم علمممممممى

 (.ٕٓٓٓالكونفوشٌوسٌة والرأسمالٌة والدٌممراطٌة )المصدر : هام تشاي بونػ: 

ترحٌممل المثمفممٌن الحضممرٌٌن إلممى   " لمممدة عشممر سممنوات علممىالثممورة الثمافٌممةعملممت "  -ٖٕ
تفشمت  "المفمزة الكبمرى إلمى األممامما سمً بمـ "بعد فً الرٌؾ . و المناطك الزراعٌة 

أدت مرحلة انتكاسٌة الثورة الثمافٌة وتُعَد مرحلة الحزب الشٌوعً.  ، وانمسمالمجاعة 
 إلى تؤخٌر التحدٌث واإلصبلح االلتصادي فً الصٌن.

 ١٘ؿحـ جالهطظحوِجُؿُء جُػحُع: جُظ٤ـس ج٣ٌٌُٞس ُ 

( هممو IEDPكمما ذكممرت سممابما، فممإن تركٌممز خطمة التنمٌممة االلتصممادٌة اإلندونٌسممٌة )  -ٕٗ
علممى فمممط االعتممماد لممٌس ، والمممواد الخممام واعممادة تصممنٌعها معالجممة مصممانع ل إنشمماء

 ا  ربٌسٌا  شرٌكالجنوبٌة كورٌا من الحكومة اإلندونٌسٌة وجعلت . تصدٌرها كمواد خام
ٌعممل فٌمه  ، وأنشمؤت مكتبما مشمتركا لهمذا الؽمرض( IEDP)فً عملٌة تنفٌمذ برنمامج 
 مسإولون من البلدٌن معا.

تمثل عببا كبٌرا على الشعب، وهذا هو السمبب مضافة فإنها المٌمة الضرٌبة بالنسبة ل  -ٕ٘
ممكنما تطبٌمهما ولمد أصمب   بهمذه الضمرٌبة . العدٌد من الدول المتمدمة لم تعملفً أن 

كانممت  فممً الوالممع، المٌممادة خممبلل تلممن الفتممرة . ةألن كورٌمما كانممت لوٌممفممً كورٌمما ، 
 .ٌةفٌتنامالالحرب  دٌلة بعد نهاٌةضرٌبة المٌمة المضافة مصدرا  لعابدات ضرٌبٌة ب

سممداد المممروض م بموجبممه تجمٌمد رباسمً تممعبمارة عممن مرسمموم  ٖو 9كانمت التممدابٌر   -ٕٙ
 وتحوٌل الممرضٌن من المطاع الخاص إلى مإسسات مالٌة ؼٌر مصرفٌة.

 696ٔبؽٌة دعم التسوٌك التجاري للتكنولوجٌات الجدٌدة، أنشؤت الحكوممة فمً عمام   -2ٕ
تممموفٌر مممما ٌكفمممً ممممن ( لKOTECا االبتممممان الكممموري )صممندوق ضممممان تكنولوجٌممم

الُمسممّمى بممـ صممندوق المممن المإسسممات المالٌممة الخاصممة )مثممل الممممدّم والممدعم  الضمممان
الشمركات ممع فمً رأس الممال  زٌمادة حجمم المشماركة العادلمة و، ( "بلنالَمم"صندوق 
 الكبرى.

ٌة إلمى مجمعمات ، حاولت الحكومة تحوٌل المجمعات الصناعٌة الحالٕٔٔٓمنذ عام   -9ٕ
حدٌثة متعددة الوظابؾ حٌث ٌمكن للعمال العممل والمتعلم واالسمتمتاع بالحٌماة الثمافٌمة 

 

ٔ٘9 
 

رودان، "مشماكل التصمنٌع فمً شمرق وجنموب شمرق أوروبما"، المجلمة -روزنسمتٌن .لبو - 6ٔ
 (.6ٖٗٔ) 6ٗٔ، عدد ٖ٘االلتصادٌة  

  P-CBO  مفهوم فً الجزء السادسراجع  - ٕٓ

مضملّل ، فهمذه المروح ٌمكمن أن تعبٌمر  بـ "الروح الجابعمة" . ولكمن همذاوعادة ما تسمى  - ٕٔ
تنج  فمً الاممة ال ٌمكن أن تحمك حلما فً الحٌاة، أو  ة( ،تكون روحا حابرة )ؼٌر مستمر
الفمممر الثمممافً فممً المجتمممع مممع الحضممارة  ، حٌممث ٌترافممك عبللممة مممع العابلممة واألصممدلاء

 المادٌة المتطورة للؽاٌة.

لهما فمً الكونفوشٌوسمٌة أن السٌاسمة واألخمبلق ال ٌمكمن فصم (همام)أوض  البروفٌسمور  - ٕٕ
 والدٌممراطٌمممممممة الكونفوشٌوسمممممممٌة .، م اآلسمممممممٌوٌة مفممممممماهٌم الممممممممٌ التمممممممً تمممممممموم علمممممممى

 (.ٕٓٓٓالكونفوشٌوسٌة والرأسمالٌة والدٌممراطٌة )المصدر : هام تشاي بونػ: 

ترحٌممل المثمفممٌن الحضممرٌٌن إلممى   " لمممدة عشممر سممنوات علممىالثممورة الثمافٌممةعملممت "  -ٖٕ
تفشمت  "المفمزة الكبمرى إلمى األممامما سمً بمـ "بعد فً الرٌؾ . و المناطك الزراعٌة 

أدت مرحلة انتكاسٌة الثورة الثمافٌة وتُعَد مرحلة الحزب الشٌوعً.  ، وانمسمالمجاعة 
 إلى تؤخٌر التحدٌث واإلصبلح االلتصادي فً الصٌن.

 ١٘ؿحـ جالهطظحوِجُؿُء جُػحُع: جُظ٤ـس ج٣ٌٌُٞس ُ 

( هممو IEDPكمما ذكممرت سممابما، فممإن تركٌممز خطمة التنمٌممة االلتصممادٌة اإلندونٌسممٌة )  -ٕٗ
علممى فمممط االعتممماد لممٌس ، والمممواد الخممام واعممادة تصممنٌعها معالجممة مصممانع ل إنشمماء

 ا  ربٌسٌا  شرٌكالجنوبٌة كورٌا من الحكومة اإلندونٌسٌة وجعلت . تصدٌرها كمواد خام
ٌعممل فٌمه  ، وأنشمؤت مكتبما مشمتركا لهمذا الؽمرض( IEDP)فً عملٌة تنفٌمذ برنمامج 
 مسإولون من البلدٌن معا.

تمثل عببا كبٌرا على الشعب، وهذا هو السمبب مضافة فإنها المٌمة الضرٌبة بالنسبة ل  -ٕ٘
ممكنما تطبٌمهما ولمد أصمب   بهمذه الضمرٌبة . العدٌد من الدول المتمدمة لم تعملفً أن 

كانممت  فممً الوالممع، المٌممادة خممبلل تلممن الفتممرة . ةألن كورٌمما كانممت لوٌممفممً كورٌمما ، 
 .ٌةفٌتنامالالحرب  دٌلة بعد نهاٌةضرٌبة المٌمة المضافة مصدرا  لعابدات ضرٌبٌة ب

سممداد المممروض م بموجبممه تجمٌمد رباسمً تممعبمارة عممن مرسمموم  ٖو 9كانمت التممدابٌر   -ٕٙ
 وتحوٌل الممرضٌن من المطاع الخاص إلى مإسسات مالٌة ؼٌر مصرفٌة.

 696ٔبؽٌة دعم التسوٌك التجاري للتكنولوجٌات الجدٌدة، أنشؤت الحكوممة فمً عمام   -2ٕ
تممموفٌر مممما ٌكفمممً ممممن ( لKOTECا االبتممممان الكممموري )صممندوق ضممممان تكنولوجٌممم

الُمسممّمى بممـ صممندوق المممن المإسسممات المالٌممة الخاصممة )مثممل الممممدّم والممدعم  الضمممان
الشمركات ممع فمً رأس الممال  زٌمادة حجمم المشماركة العادلمة و، ( "بلنالَمم"صندوق 
 الكبرى.

ٌة إلمى مجمعمات ، حاولت الحكومة تحوٌل المجمعات الصناعٌة الحالٕٔٔٓمنذ عام   -9ٕ
حدٌثة متعددة الوظابؾ حٌث ٌمكن للعمال العممل والمتعلم واالسمتمتاع بالحٌماة الثمافٌمة 
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مشمروعا  تجرٌبٌما  مجممع سمٌهوا الصمناعً . و ٌُعمد نوعٌة الحٌماة العملٌمة واالرتماء ب
 ضمن هذه المجمعات .

فمإن طة، االتحماد الكموري للشمركات الصمؽٌرة والمتوسم المس  الذي اجراهوفما لنتابج  -6ٕ
السٌاسمات الحكومٌمة همً ٌعتممدون أن  ابة من الذٌن تم اسمتطبلع آرابهممفً الم 2٘5ٙ

فً المبة من الذٌن تم استطبلع   ٔٔ . كما أنّ  الكبٌرة التً تمؾ وراء نجاح الشركات
هم من 65ٙ وأّن  ، إلى تعاون الشركات الصؽٌرةٌعود ٌعتمدون أن هذا التطور  آرابهم

 59ٖعوامل أخمرى )كالمدعم الخمارجً( ، بٌنمما نجمد  أّن   إلى  ٌعتمدون أن ذلن ٌعود
إلمى  ممن المذٌن تمم اسمتطبلع آرابهمم ٌعتممدون أن همذا التطمور ٌعمودفً المبة فممط ممن 

ظهمور ، فمد تولمع النماس المس هذا  نتابجخبلل العمل الشاق للشركة . وكما نعلم من 
 .  على مستوى عال  تجارٌةت تكتبل

. أنظمر لتشجٌر لتكوٌن الجبال الخضمراء.الخاص للربٌس بارن باٌتعلك بالشؽؾ فٌما  -ٖٓ
معجمزة بمارن تشمونػ همً: ممن جبمال عارٌمة ، وكٌم ووي تشول ، لً ؼٌونج جون : 

 .إلى مشهد جمٌل 

، تحمت إدارة لمً مٌونمػ بمان ، األنهمار األربعمة كان الهدؾ الربٌسً لمشروع تجدٌمد  -ٖٔ
المٌمماه فممً كورٌمما وتممدفك الكبٌممرة الفٌضممانات المممدرة علممى السممٌطرة علممى تحسممٌن هممو 

نمد ممن الفٌضمانات ألن لمدرة عانمت تاٌبلٕٔٔٓوفً عام  خطر الفٌضانات.والحد من 
وكان نظام الممر المابً ؼٌر فعال أثناء هطول ، السٌطرة على األنهار كانت ضعٌفة 

األمطممار الؽزٌممرة تكممررت ظمماهرة هطممول وفممً اآلونممة األخٌممرة  األمطممار الؽزٌممرة.
و خبلل مدة دراستً العلٌا لم تعانً جزٌرة أوهاو .  ً جمٌع أنحاء العالمالموضعٌة ف

تعرضمت  األخٌمرةالموضعٌة األمطار الؽزٌرة ظاهرة فٌضانات .ولكن بسبب  ةمن أٌ
مشممروع حكومممة الكورٌممة بم التممم لممم .  ولممو جامعممة همماواي للؽممرق بسممبب الفٌضممانات

ؤضمرار ب ٕٔٔٓد تسببت فً عام الموضعٌة لاألمطار لكانت تجدٌد األنهار األربعة، 
تمم حفمر . علمى سمبٌل المثمال، جمّراء ذلمن  تاٌلنمدرة تتجاوز األضرار التً لحممت بكبٌ

تجماوزت همذا العممك بارإتفماع أمتمار، ولكمن المٌماه  عمكٙمشروع سد ؼورنً حتى 
فممً عممام  هطممول األمطمماراسممتمرار تممار مممن خممبلل أم ٖمتممر إلممى  ٕ  ٌتممراوح مممابٌن

أمتمار ،  ٗإلمى  ٖكان سٌفٌض الى ارتفاع ٌتراوح مابٌن إن النهر . وبالتالً، فٕٔٔٓ
حفممر حمموض النهممر ممممدما. وفممً مثممل هممذه الحالممة، كانممت األضممرار التممً مممم بلممم ن لممو

والمجمعات الصناعٌة األخرى فً جمٌع أنحاء  ( ،ؼومً)بالمجمع الصناعً ستلحك 
 خطٌرة جدا. ستكون منطمة جٌونؽام والمدن المجاورة

لتصممادٌة فممً كورٌمما ، السٌاسممة اال صممنعمممن الٌممؤس الممى االمممل: ، ٌممم  -كممٌم تشممونػ -ٕٖ
 (.ٕٔٔٓ،)سٌبول، كورٌا، معهد التطوٌر الكوري، 626ٔ~6ٗ٘ٔ

حركمة سماٌمول الكورٌمة علمى المرؼم ممن أنهما خطمى الصٌن رسمٌا أنها تتبع  لم تعلن -ٖٖ
 . الصٌنٌٌن إلى كورٌا لتدرٌبهم على ذلن أرسلت العدٌد من المسإولٌن

كنمت  ،2ٕٓٓإلمى  ٕ٘ٓٓممن خمبلل الممدة فً البنن الدولً  ا  تنفٌذٌا  مدٌر كنتعندما  -ٖٗ
المعونممة  ه السممابك فممً تمممدٌمالبنممن الممدولً أن ٌعممود إلممى نهجمم علممى أن ه ٌجممبأرى أنّمم

ٌتفمك  فً ذلن الولت (بول وولفوٌتزالبنن )ربٌس كان رأي ،  التملٌدٌة. ولحسن الحظ
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، وعلممى دعممم تشممكٌل  شمماء نظممم مالٌممةضممرورة إنمممع رأٌممً ، الممذي ٌشممٌر أٌضمما الممى 
 . اتعلى إجراء هذا التؽٌٌر لهذا الؽرض ، وتمت الموافمة هٌاكل األساسٌةال

جان زؼلر، ال فٌٌم دانز لً موند إكسبلٌكوي مون فٌلس )بارٌس، فرنسا طبعمات دو   -ٖ٘
 (ٕٔٔٓسٌبول  ، 

 جُؿُء جٍُجذغ: أطٞجش ٣ًٌٞح

صممناعة أشممباه الموصممبلت )كسممٌا( أن جمعٌممة كورٌمما ل مممن الجهممود ذات المؽممزى ،  -ٖٙ
التمً تلخمص تمارٌخ صمناعة  (نشرت كتابا تحت عنموان )اسمطورة أشمباه الموصمبلت

 بالذكرى السنوٌة الخمسٌن إلنشابها . ، احتفاال  أشباه الموصبلت لمدة خمسٌن عاما 

 :" ، األهداؾ الثمانٌة اآلتٌةاألهداؾ اإلنمابٌة لؤللفٌة" تتضمن  -2ٖ
  . المدلع والجوع( المضاء على الفمر ٔ) 
 ( تحمٌك تعمٌم التعلٌم االبتدابًٕ) 
 . ( تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأةٖ)
 وفٌات األطفال. ( الحد منٗ)
 .( تحسٌن الصحة االنجابٌة ٘)           
، والمبلرٌا / اإلٌدز المكتسبةمكافحة فٌروس نمص المناعة البشرٌة  (ٙ)

 .األمراضوؼٌرهما من 
 .مان االستدامة البٌبٌة ( ض2)
 ( إلامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة.9)

مالٌمة بمٌمادة وزارة االسمتراتٌجٌة واللمت حكومة لً مٌونػ بان مهامها  عندما تولت  -9ٖ
منصمب نابمب همذه المهممة ألول ممرة ب ولدت .9ٕٓٓومعهد التنمٌة الكوري منذ عام 

 يما شممؽلت منصممب كبٌممر مستشممارعنممد ا  كبٌممر ا  اهتماممم، وأولٌممت هممذا العمممل المموزٌر 
 السٌاسة االلتصادٌة للربٌس.

ماكٌنون على أن االنفتماح  ، أصر الخبٌر االلتصادي التنموي  رونالد62ٖٔفً عام   -6ٖ
الفمموري والكامممل لؤلسممواق المالٌممة سممٌكون مفٌممدا للنمممو اإللتصممادي. ومممع ذلممن، فمممد 

وتنظمٌم آلٌمات اق المالٌمة االنفتماح التمدرٌجً لؤلسمو تبنى ، حٌث أفكاره الحما  تؽٌرت 
األزمممة  شمماهدعن كثممب آثمماربعممد ان  66ٖٔ عممام فممً الكتمماب الممذي نشممره فممًعملهمما 

 ات.ٌمممممات والثمانٌنٌالمالٌمممممة / االلتصمممممادٌة فمممممً أمرٌكممممما البلتٌنٌمممممة خمممممبلل السمممممبعٌن
تنظمممٌم  ،رونالمممد ل. مكٌنممون، الممممال و رأس المممال فمممً التنمٌممة االلتصمممادٌة أنظممر : 

 (. 66ٖٔصحافة جامعة جونز هوكٌنز  ، ،  بالتٌمورالتحرٌر االلتصادي  )

 جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز ٖٓ جُلشَ جُهحّٓ :جُؿُء

 على أن النتٌجة ٌمكن أن تختلؾ باختبلؾ نوع نظام سعر الصرؾ، ٌصر النمودٌّون  -ٓٗ
نظام سمعر صمرؾ ثابمت أو نظمام سمعر صمرؾ عمابم. وممع هذا النظام وعّما اذا كان 

النمدٌمة بشمكل حمماد فعالٌممة السٌاسمة  ، سمٌتم تخفٌمؾرعة بسم ذلمن، إذا تمم تنفٌمذ التحكممٌم
 . سعر الصرؾ المعمول به فً االلتصاد نظامبؽض النظر عن 

فً نظرٌمة منطممة العملمة المثلمى تتخلمى البلمدان عمن موازناتهما الخاصمة وتمتمرح شمروطا   -ٔٗ
ٌة مختلفة إلدخال عنصر واحد مشترن. وٌنبؽً أن تكون درجة االعتماد على التجارة البٌن

م ٌممدتمم توأن تحافظ على مستوى مماثل من سبلمة المالٌة العاممة. ولمد  ، اإلللٌمٌة مرتفعة



رأس على عقب . . قصة جناح التنمية اإلقتصادية في كوريا اجلنوبية

153

 

ٔٙٔ 
 

 . 6ٙٔٔهمممممممذه النظرٌمممممممة ألول ممممممممرة ممممممممن لبمممممممل روبٌمممممممر أ. مونمممممممدٌل فمممممممً عمممممممام 
روبممرت أ. مونممدٌل، "نظرٌممة منطمممة العملممة المثلممى"، تنمممٌ  االلتصمماد االمرٌكممً أنظممر : 

٘ٔ(ٔ6ٙٔ:)٘ٓ6~ٔ2 

أن المستثمرٌن  ممالتهذكر فً  (ٌونسً)نػ سٌن من جامعة البروفٌسور كٌم جو   -ٕٗ
ملٌار دوالر أمرٌكً فً اعادة االستثمار سنوٌا،   ٖٓاألجانب حصلوا على أكثر من 

التبادل  و صرح لاببل  "..... على الرؼم من أننا نخلك ثروة وطنٌة من خبلل
الى الجزء المالً ة الكوري راكد بسبب تدفك الثروة الوطنٌ فإّن االلتصاد، التجاري 

 ....."من االلتصاد 
 2ٖ(:ٕٔٔٓ) ٗ، العدد  ٗكٌم جونػ سٌن، منتدى االلتصاد الكوري  المصدر :  

جٌمس جٌربر ، االلتصاد العالمً ، الطبعة السادسة .)ابر سمادل رٌفمر ، نٌوجٌرسمً  -ٖٗ
 .6~   (، ٖٕٔٓ:برنتٌس هول، 

 : ٓح ج١ًُ ٣ؿؼِ٘ح ٓشٞش٤ٖجُؿُء جُٓحوِ

ال ٌستطٌعون ٌن ٌكدّون فً زراعة مساحاٍت ضٌمة من األراضً ، ن الذالمزارعٌإّن  -ٗٗ
التمً  من خبلل اإلعانماتوإن كان ذلن حتى ، باهظة الثمن  دفع رسوم كهرباءتحمل 

المثمن باهظمة أصمبحت  لمد تكلفة تولٌمد الطالمةفإن . وعلى وجه الخصوص، تمدّم لهم 
ٌمكن لنا  مثال نموذجً  بمة. وهذابكة توزٌع الكهرباء المافً األماكن المستثناة من ش

 .بهذا الصدد عرضه

. إن التنمٌمة االلتصمادٌة لمد طؽمت علٌهما اللٌبرالٌمة الجدٌمدةوكمؤّن تبدو تجربمة كورٌما   -٘ٗ
اللٌبرالٌون الجدد.  اح الكامل والفوري للسوق الذي دعى الٌهلكورٌا لم تتبع نهج االنفت
 فً فت  أسوالها.حفّظة متكانت  هاتحمٌك التنمٌة ألن ولد تمكنت كورٌا من

تماثمممل السممموق تشممممل السممملع العاممممة، والعواممممل الخارجٌمممة، وعمممدم اخفممماق أسمممباب   -ٙٗ
 المعلومات، واالحتكارات الطبٌعٌة.

ٌسمم  بمدمج العدٌمد همو نظمام K (P-CBO) المضممون األسماسذو التزام السمندات   -2ٗ
حزمممة بوراق المالٌممة الجدٌممدة مدعومممة وتصممدر األ.  حزمممة واحممدة  مممن السممندات فممً

  الحٌمازة فمً صمنادٌك لبٌمع شمهادات ، وٌتم وضعهادمج السندات من شركات مختلفة 
مممن خممبلل  للمسممتثمرٌن. وهممذا النظممام  ٌملممل مممن مخمماطر اإلفممبلس لشممركات االفممراد

أنشؤت الحكومة الكورٌة أصوال خالٌة ممن المخماطر ممن خمبلل ولد تجمٌع المخاطر. 
مجتمممع المحلممً بحٌممث ٌمكممن للمسممتثمرٌن جزبٌممة لمنظمممات الأولٌّممة تمموفٌر ضمممانات 
 بحرٌة دون خوؾ من اإلفبلس الفردي. األسهم شراء شهادات 

علمى إدراج  CBO نظمامً حالمة عمدم لمدرة  فماالكتتاب السرٌع لسمندات الشمركة  ٌتم -9ٗ
فمً حمال اسمتحماق  . وفمً السموق المالٌمة  سندات الشركات الكبمرىأحجام كبٌرة من 

بضممان همذه دات ، ٌمموم بنمن التنمٌمة الكموري والمدابنون السمنهذه الكمٌة الكبٌرة ممن 
و  ، CBOالعملٌة ، من خبلل وضع هذه السمندات فمً شمراب  صمؽٌرة ضممن نظمام 

علمى  هذا النظامبعمل تم ال. ولد ، كلما تم أصدار جزء منها بالتتابع، وبشكل منفصل 
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وري  والبنمون بنمن التنمٌمة الكماالجمراءات ولٌمدة أفكمار نطاق واسع . ولد كانت همذه 
 للسٌارات.  ا  مإلت ، وتّم التعامل معها كما لو أنّها كانت مولَفا  الدابنة 

ٌمكممن للمإسسممات البحثٌممة الممولممة مممن الحكومممة أن تمممود البحمموث المتعلمممة بالتنمٌممة  -6ٗ
تصممماد االلتصمممادٌة الكورٌمممة، مثمممل معهمممد التنمٌمممة الكممموري،  والمعهمممد الكممموري لبلل

( . وممع ذلمن، ممن اخمرى .. ٌاسة االلتصمادٌة الدولٌمةوالمعهد الكوري للس الصناعً،
تموم هذه المعاهد بتؽطٌمة نفماتهما وتكالٌفهما اإلدارٌمة ممن خمبلل عابمدات  المفترض أن

بمكمان ممن الصمعوبة  موازنمة البمرامج واألداء .ان من خمبلل، والبحثٌة  الخدماتبٌع 
النمه لمٌس ، ٌة الكورٌة الدولٌٌن إلجراء البحوث حول التنمٌة االلتصادالباحثٌن  دعوة

موازنممة ٌممتم اعممدادها علممى  البمماحثٌن فممً ظمملّ إلطعممام الممبلزم المممال تممؤمٌن مممن السممهل 
ممن على أسماس األداء كمإجراء  موازنةاألداء . ولد تم اعتماد نظام الاساس البرامج و

ات مإسسممدعممم مولممؾ مممن أجممل  ، حكومممة كممٌم داي جونممػل االجممراءات االصممبلحٌة
 لحصول على بحوث أفضل.الحكومة ، فً سعٌها لالبحوث الممولة من 
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