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اخل��دم��ات ،ول�ك��ن الفجوة تقل�صت م��ع م��رور ال��زم��ن؛
حيث �إ َّن املجتمع امل��ال�ي��زي جمتمع ف�ت��ي .وبالتعامل
احلكيم مع الإثنيات من قبل احلكومة ،قامت ماليزيا
بتقليل اعتمادها على امل ��وارد الطبيعية مثل النفط
واملطاط ،حيث كانت هذه املوارد ت�شكل حوايل  %70من
دخل ال�صادرات ،واعتمادها على خطط خم�سية لتنويع
م�صادر الدخل .ينظر �إىل ماليزيا على �أنها ا�ستفادت
كثرياً من اال�ستعمار الربيطاين ،من حيث ا�ستزراع
امل �ط��اط م��ن الأم � � ��ازون ،وج �ل��ب ال�ع�م��ال��ة امل ��اه ��رة من
امل�ستعمرات الأخرى .وكذلك احلال يف هوجن كوجن.
اجل ��زء اخل��ام����س ُي�ح� ِّل��ل و َي � ْ�ط � َرح م��و��ض��وع التنمية يف
�شرق �آ�سيا ،وحتديداً يف كوريا اجلنوبية .ويناق�ش هذا
اجل ��زء الناحية التاريخية ،وي�ط��رح مفهوم التفاعل
وبناء العالقات بني القطاع اخلا�ص وخطط احلكومة
يف التنمية ،وما هي املعوقات واملحفزات لهذه العالقة.
ومم ��ا ي�ث�ير االه �ت �م��ام يف ك ��وري ��ا �أن ال �ب��داي��ة تختلف
ع��ن دول اخل�ل�ي��ج؛ مم��ا ي�ط��رح ت���س��ا�ؤال ح ��ول م�ستوى
ت�ن��وع ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة وك�ي��ف ت �ط��ورت ،وكيف
ت�ستطيع دول اخلليج اال�ستفادة من التجربة الكورية
والآ�سيوية ب�شكل عام .حيث يركز املقال على �أ َّن تاريخ
ال��دول��ة وجت��ارب �ه��ا ع�بر ال�ع���ص��ور لي�س مهما يف دع��م
التنمية؛ ك��ون ال��دول ت�ستطيع اال�ستفادة من جتارب
الدول الأخرى ،دون الرجوع لتاريخها الأ�صلي ،وهذا
ما يعك�س التجربة يف �شرق �آ�سيا ،ابتدا ًء من اليابان،
ث��م ال�صني وت��اي��وانُ ،م ��روراً بكوريا وب��اق��ي دول �شرق
�آ�سيا مثل ماليزيا و�سنغافورة .وبالتم ُّعن يف التجربة
الآ�سيويةَ ،ن َرى �أ َّن جميعها تت�شابه يف قطاع ال�صادرات،
كما �أ َّن ال�سيا�سات االقت�صادية تت�شابه حلد ما.
اجلزء ال�ساد�س ُيناق�ش التنويع االقت�صادي يف �أمريكا
الالتينية؛ حيث يك�شف املقال عن التط ُّور االقت�صادي
يف دول �أمريكا الالتينية ال��ذي ط��ر�أ عليها يف العقد
الأخ�ير؛ وذل��ك نتيجة طفرة ال�ثروات الباطنية .كما
يناق�ش ه��ذا اجل��زء ال�سيا�سات ال�ت��ي ات�خ��ذت للتنويع
االق �ت �� �ص ��ادي م �ث��ل امل ��دخ �ل�ات احل �ك��وم �ي��ة وال �ت��دخ��ل
احل �ك��وم��ي يف ال �ت �ن��وي��ع الأف� �ق ��ي وال ��ر�أ�� �س ��ي ،وال ��دع ��م
احل�ك��وم��ي يف جم ��ايل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالب �ت �ك��ار خ�لال
العقد الأخري .كما ناق�ش هذا اجلزء بع�ض التحديات
ال �ت��ي ت ��واج ��ه ه ��ذه ال � ��دول وت�ت�م�ث��ل يف ح �ج��م ال���س��وق
املحلي ،ووف��رة ال�ث�روات الباطنية ،وعامل البعد عن
الأ�سواق العاملية؛ �سواء كان ذلك من ناحية االتفاقيات
ال �ت �ج��اري��ة �أو م��ن ال�ن��اح�ي��ة اجل �غ��راف �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ال�ع��ام��ل امل��ؤ��س���س��ي .وي�خ�ت��م امل �ق��ال ب� ��أ َّن ه�ن��اك تذبذبا
يف النمو االق�ت���ص��ادي؛ وذل ��ك نتيجة ل�ت��ذب��ذب �أ�سعار
الرثوات الباطنية ،ولكن هذه الدول �أكرث قابلية من

حيث تنوع ال���ص��ادرات ،ويبقى التحدي الأك�بر لها يف
�سرعة تغيري ال�سيا�سات البريوقراطية لدعم عجلة
التنمية.
ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث والأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ُي�ن��اق����ش َ
بع�ض
ال�سيا�سات ال�ت��ي ت��دع��م ال�ت�ن��وع االق�ت���ص��ادي ،وينق�سم
�إىل �أربعة �أج��زاء .اجل��زء ال�سابع ي�شرح �أهمية نظرية
التنمية االقت�صادية لدول امل�صدرة للموارد الطبيعية؛
حيث يناق�ش امل�سببات يف منو الإنتاجية يف ال�شركات،
وم ��ا ه ��ي م �ع��وق��ات ال �ن �م��و ال �ت��ي ُت��واج �ه �ه��ا ال���ش��رك��ات
مب�خ�ت�ل��ف �أن ��واع� �ه ��ا .وي ��در� ��س اجل� ��زء ال �ث��ام��ن ت ��أث�ير
التنويع االقت�صادي يف عدة �أمور؛ مثل :الناجت املحلي
الإجمايل ،واالبتكار التكنولوجي ،وانخراط امل��ر�أة يف
�سوق العمل ،وريادة الأعمال..وغريها .وكانتْ النتيجة
ح�سن
�أ َّن التنويع االقت�صادي ذا التوجه ال�صناعي ُي ِّ
املخرجات االقت�صادية من عِ �دَّة ن��وا ٍح .كما ي�شرح هذا
اجلزء الربامج املدعومة من قبل احلكومة يف جمال
الأبحاث واالبتكارات املعمولة يف الدول املتقدمة مثل
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي.
اجلزء التا�سع ُيلقِي ال�ضو َء على النه�ضة ال�صناعية يف
الربازيل خالل العقدين املا�ضيني ،وما هو دور بنك
التنمية الربازيلي يف دعم النمو االقت�صادي ،وما هي
ال�سيا�سات التي اعتمدها خالل الألفية الثانية ،وما
هي خمرجات هذا الدعم .بد�أ بنك التنمية الربازيلي
جهوده يف تنمية القطاعات املختلفة يف اخلم�سينيات
من القرن املا�ضيُ ،معتمدا على وجود احلكم الع�سكري
الذي �أ�سهم يف و�ضع بع�ض القوانني لدعم ال�صناعات

املحليه مثل رف��ع ال�ضرائب على ال��واردات...وغ�يره��ا
م��ن ال �ق��وان�ين ال�ت�ح�ف�ي��زي��ة واحل�م��ائ�ي��ة ،وت�ع�ت�بر ه��ذه
اخلطوة مهمة يف تنويع االقت�صاد الربازيلي يف ذلك
الوقت؛ حيث و�صلت م�ساهمة القطاع ال�صناعي من
الناجت املحلي الإجمايل �إىل حوايل  %36يف ال�ستينيات.
ورغ��م منو القطاع ال�صناعي� ،إال �أ َّن��ه يفتقر لالبتكار
التكنولوجي والإبداعي .ومن ذلك الو�ضع مت تعديل
يف ب�ع����ض ال �� �س �ي��ا� �س��ات وف �ت ��ح ال �� �س��وق امل �ح �ل �ي��ة ،ودع ��م
الأبحاث والتطوير ،واالنخراط يف بع�ض ال�صناعات؛
مثل :الربجميات ،والأدوية والوقود احليوي؛ حيث �إ َّن
برامج الأبحاث والتطوير �أ�سهمت يف القيمة امل�ضافة
وزي� � ��ادة الإق� �ب ��ال ع �ل��ى امل �ن �ت��ج ال�ب�رازي �ل ��ي يف ال��داخ��ل
واخلارج.
اجل��زء العا�شر يتحدَّث عن حركة �سيمول �إن��دوجن يف
كوريا ،والتي تعرف با�سم حركة املجتمع اجلديد التي
َن ��ادَى بها الرئي�س ال �ك��وري ب ��ارك ��ش��وجن-ه��ي ،وكيف
ا��س�ت�ط��اع��ت ه ��ذه احل ��رك ��ة ت��وف�ير ح�ل�ق��ة ال��و� �ص��ل بني
ال�سوق والأه ��داف التنموية ل�ل��دول��ة .حركة املجتمع
اجلديد يف كوريا مل ُت�سهم فقط يف تطوير االقت�صاد
واملجتمع ،و�إمن��ا عملت ك�آلية لالندماج االجتماعي؛
ح�ي��ث �إ َّن جن ��ا َح احل��رك��ة اع�ت�م��د ب���ش�ك��ل �أ��س��ا��س��ي على
امل�شاركة املدعومة من احلكومة والهيكل االجتماعي
يف ت��رق�ي��ة الإ� �ص�ل�اح ال ��زراع ��ي يف اخل�م���س�ي�ن�ي��ات .كما
ا�ستطاعتْ احلركة تغيري النظرة حول املجتمع الكوري
م��ن جمتمع ك�سول وغ�ير ُمنتج� ،إىل جمتمع تعاوين
و�شغول يعتمد على نف�سه.
�إ َّن النفط ق��د ال ي�ك��ون امل���ص��د َر الأ��س��ا��س� َّ�ي للطاقة يف
امل�ستقبل؛ لذلك يجب علينا تغيري املعادلة القائمة
على االقت�صاد ال��ري�ع��ي ،وب�ن��اء اقت�صاد ق��وي ومتن ِّوع
وم�ستدامُ .يقدِّم هذا الكتاب درو�ساً من ُمتلف الدول
ُ
النامية ح��ول تنويع م�صادر ال��دخ��ل ،وكيف ت�ستطيع
دول اخلليج وال��دول القائمة على ال�ثروات الباطنية
اال�ستفادة من هذه التجارب.
------------------------------ الكتاب« :ك�سر موجة النفط». امل�ؤلف :ر�ضاء �شريف ،وف�ؤاد ح�سنوف ،ومني زوه. ال�ن��ا��ش��ر�� :ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل (،2016 ،)IMFباللغة الإجنليزية.
* كاتب ُعماين
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«كسر موجة النفط»
ُم َّ
حمد السالمي *
ُتعترب التنمية االقت�صادية هدف ًا لأي دولة؛ فالدول النامية وال�صناعية -على حدٍّ �سواءَ -ت ْ�س َعى لرفع ُم�ستوى ُم�ؤ�شر التناف�سية الدولية والتنمية االقت�صادية.
فالقادة ُو�صنَّاع ال�سيا�سة ينظرون للتنمية االقت�صادية ورفع امل�ستوى املعي�شي على �أنها هدف �أ�سا�سي ُي ْر َجى حتقيقه .وللو�صول لهذا الهدف ،يجب احل�صول على
ً
مقارنة بالدول النامية ،ف�إنَّها حققت جناح ًا باهر ًا يف رفع كفاءة اقت�صادها ،وت�سجيل
املوارد املالية الالزمة للتمويل .وبالنظر لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
ُم�ؤ�شر ُمرتفع يف التنمية االقت�صادية؛ وذلك نتيجة لال�ستك�شافات النفطية .هذه اال�ستك�شافات النفطية �أ�سهمت -ب�شكل وا�سع -يف �إثراء املحفظة اخلليجية،
وبالتايل متويل م�شاريع البنية التحتية ورفع كفاءة ال�سوق ،والتعليم ،وال�صحة .وبعد م�سرية مميزة من الطفرة االقت�صادية يف دول اخلليجُ ،يطْ َرح ت�سا�ؤل عام
حول �صحة االقت�صاد اخلليجي .فلو �أمعنَّا النظر يف امل�شاريع التنموية ،ف�إنها تعتمد ب�شكل رئي�سي على التمويل احلكومي والذي ي�أتي من ال�صادرات النفطية .كما
�أنَّ النفط اخلام واملنتجات النفطية ت�شكل ما ن�سبته  %90-80من �إجمايل ال�صادرات .واملنتجات غري النفطية ال متتلك امليزة التناف�سية يف اخلارج!!
كتاب «ك�سر موجة النفط» (Breaking The
 )Oil Spellم��ن ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويلُ ،ي�ق�دِّم
ن�ظ��رة تاريخية وحتليلية وا�ستق�صائية ح��ول كيفية
حتقيق و�إدارة من��و ط��وي��ل الأج ��ل لالقت�صاديات ذات
ال �ط ��اب ��ع ال ��ري �ع ��يُ .ي �غ � ِّ�ط ��ى ال �ك �ت ��اب ُم �ت �ل��ف م�ن��اط��ق
العامل من ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،و�أمريكا
الالتينية ،وجنوب �شرق �آ�سيا .وهو من ت�أليف خرباء
ال�صندوق :ر�ضاء �شريف ،وف��ؤاد ح�سنوف ،ومني زوه،
وقد �أتى نتيجة م�ؤمتر «التنويع االقت�صادي املتقدم»
يف الكويت.
وال �ك �ت ��اب ع �ل��ى ��ش�ك��ل ��س�ل���س��ة م ��ن امل� �ق ��االت يف ث�لاث��ة
ف�صول؛ الف�صل الأول يناق�ش التنوع االقت�صادي يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وينق�سم هذا الف�صل
�إىل ج��ز أ�ي��ن .اجل��زء الأول يناق�ش التنوع االقت�صادي
يف دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ،وك�ي��ف �أن �ُ��ص� َّن��اع
ال �ق��رار ب�ح��اج��ة لأخ ��ذ م���س��أل��ة ت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال��دخ��ل
من الأولويات ل�ضمان منو اقت�صادي م�ستدام ،و�أي�ضاً
تقليل االعتماد على القطاع العام يف �صناعة الوظائف؛
حيث تعتم ُد دول اخلليج على �صادرات النفط كم�صدر
�أ َّويل للدخل دون �إنتاج �سلعة �أخ��رى مناف�سة له .كما
يناق�ش هذا اجلزء كيفية اال�ستفادة من جتارب الدول
الغنية باملوارد الطبيعية يف التنويع االقت�صادي؛ مثل:
املك�سيك ،وماليزيا ،و�إندوني�سيا .وي��رى اخل�براء �أ َّن
تنويع ال���ص��ادرات ي��أخ��ذ وق�ت�اً لي�س بالقليل ،ولذلك
يجب العمل عليه يف �أقرب وقت .مع الأخذ يف االعتبار
تعديل ال�سيا�سات ،وتطوير امل�ؤ�س�سات وبيئة الأعمال،
وت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي ��ة...وغ�ي�ره ��ا .ك �م��ا َي � ْ�ط � َرح
اخل�براء �أ َّن دول اخلليج عُر�ضة للمر�ض الهولندي؛
مم��ا ي���س�ت��وج��ب �إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال�ت�ح�ف�ي��زات ل�ل���ش��رك��ات



وال�ق��وى العاملة ،وذل��ك ع��ن طريق التنويع الر�أ�سي
(التنويع يف نف�س القطاع) ،والتنويع الأفقي (التنويع
يف ع��دة قطاعات خمتلفة) ،وا�ستثمار تنمية مهارات
القوى العاملة.
اجل ��زء ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب ُي�ن��اق����ش ال�ن�ج��اح والف�شل
ال��ذي حتقق يف دول منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�إفريقيا ،وبالأخ�ص يف ال�سعودية واجلزائر .حيث �إنْ
الدولتني حققتا طفرة �صناعية منذ ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي ،وكونهما �أي�ضاً الأكرث من حيث الكثافة
ال�سكانية مقارن ًة مع الدول امل�صدرة للنفط يف املنطقة.
كما �أ َّن يف هذا اجلزء يناق�ش ال�سيا�سات املختلفة التي
ات�خ��ذت يف �سبيل دف��ع النمو وتنويع م�صادر الدخل.
َي� � َرى اخل �ب�راء �أ َّن حت�ق�ي��ق ط �ف��رة ��ص�ن��اع�ي��ة يف هاتني
الدولتني مع �ش ِّح املوارد يف القوى العاملة املاهرة هو
بحد ذات��ه تعليمي؛ حيث �إ َّن اال�ستثمار الب�شري قبل
التوجه لل�صناعة لي�س متطلبا �أو عائقا ح�سب خربة
هاتني الدولتني يف املجال ال�صناعي.
الف�صل ال�ث��اين م��ن الكتاب ينق�سم �إىل �أرب�ع��ة �أج��زاء،
وي �ن��اق ����ش خ �ب�رة ال � ��دول يف ال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص ��ادي يف
��ش��رق �آ��س�ي��ا و�أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة .ف�ف��ي اجل ��زء الثالث
ُي�ن��اق����ش ال �ت �ح � ُّول ال�ك�ب�ير ال ��ذي ط ��ر�أ ع�ل��ى �سنغافورة
م �ن��ذ ال���س�ت�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي م ��ن دول� ��ة ذات
ف�ق��ر م��دق��ع ،ل�ت�ك��ون يف م���ص��اف ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة من
حيث م�ع��دل التنمية والتناف�سية ال��دول�ي��ة .فتجربة
�سنغافورة يف جمال التنمية تق�سم �إىل خم�سة مراحل؛
ابتدا ًء من مرحلة اال�ستثمار الب�شري يف ال�ستينيات،
م � ��روراً مب��رح�ل��ة ت�ن�م�ي��ة م �ه ��ارات ال �ق ��وى ال�ع��ام�ل��ة يف
ال�سبعينيات ،ثم الدخول يف املرحلة الثالثة باال�ستثمار
يف املجال ال�صناعي يف الثمانينيات ،واملرحلة الرابعة

يف الت�سعينيات كانت للدعم التكنولوجي لل�صناعات
و�إعطائها امليزة التناف�سية ،واملجال اخلام�س اال�ستثمار
يف املعرفة واالبتكار منذ الألفية اجلديدة .فهذا اجلزء
يناق�ش ال�سيا�سات التي �أ�سهمت يف االنتقال من مرحلة
�إىل �أخرى ب�سال�سة.
اجل ��زء ال��راب��ع ُيناق�ش التجربة امل��ال�ي��زي��ة يف التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة؛ ح�ي��ث �إ َّن �ه ��ا جت��رب��ة م �ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام؛
لأن �ه ��ا م ��ن ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ال �ق�لائ��ل م ��ن ح �ي��ث قلة
ال� ث��روات ،ول�ك�ن�ه��ا ا��س�ت�ط��اع��ت حتقيق ث ��روة �صناعية
ونظام ت�صديري ق��ويُ .يناق�ش هذا اجل��زء التحديات
الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية يف ماليزيا ،وكيف
ا�ستطاعت �أن تواجهها .كما يناق�ش ال�سيا�سات التي
اتخذتها ال��دول��ة لتحقيق منو هائل يف ف�ترة وجيزة.
قامت احلكومة املاليزية بدعم التعليم ب�شكل مكثف،
حيث ي�شكل الإن �ف��اق احل�ك��وم��ي للتعليم ح ��وايل %16
م ��ن �إج� �م ��ايل الإن� �ف ��اق ال� �ع ��ام .ك �م��ا ق ��ام ��تْ احل�ك��وم��ة
املاليزية بدعم التنويع االقت�صادي الأفقي خا�صة يف
قطاعي الت�صنيع ،واخلدمات ،وقد �أعطاها ذلك امليزة
التناف�سية يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا؛ حيث �أ�صبحت
ال�ع��ا��ص�م��ة ك��واالمل �ب��ور م��ن امل ��دن اجل��اذب��ة لال�ستثمار
نتيجة جودة البنية التحتية وبيئة الأعمال اجلذابة.
ك �ث�ير م ��ن امل�ح�ل�ل�ين ي� ��رون �أن جن ��اح م��ال �ي��زي��ا ي��رج��ع
للقيادة احلكيمة ملهاتري حممد الذي ا�ستطاع حتقيق
طفرة يف االقت�صاد املاليزي ،والتعامل مع التحديات
االجتماعية وال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة .وبعد انتهاء
اال�ستعمار الإجنليزي ملاليزيا ،كانت الدولة متعددة
الإثنيات من ال�صني والهند� ،إ�ضافة لل�سكان الأ�صليني؛
وذل ��ك ب�سبب ج�ل��ب ال �ق �ي��ادة ال�بري�ط��ان�ي��ة ال�صينيني
للعمل يف ال�ت�ع��دي��ن ،وج �ل��ب ال�ه�ن��ود للعمل يف قطاع

