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ملخ�ص
ت�ستعر�ض الورقة جناحات وف�شل مناذج التخطيط املركزي أ
الوامري ح�سب النموذج ال�سوفياتي،
و أ�ثر ذلك على درجة االهتمام بالتخطيط التنموي مع التدخل احلكومي الفاعل ،الذي انح�رس مع
فقدان البنك الدويل الهتمامه بالتخطيط يف أ�وائل ثمانينيات القرن املا�ضي .وقد عزز هذا االنح�سار
توجه م�ؤ�س�سات بريتون وودز نحو �سيا�سات ما ُ�سمي بتوافق وا�شنطن ذي االهتمامات الق�صرية االجل،
واالنكما�شية يف ال�سيا�سات االقت�صادية املوجهة للدول النامية وب�شكل أ�خ�ص العالية املديونية .مقابل ذلك
االنح�سار ،تبنت عدد من االقطار آ
ال�سيوية النموذج الياباين يف التدخل احلكومي الفاعل ،والتخطيط
للتنمية مبعونة ال�سيا�سات احلكومية الفاعلة .وتبني الورقة أ�هم مالمح التخطيط التنموي من هذا ال�صنف،
الذي جنح جناحات باهرة اعتبار ًا من �ستينيات القرن املا�ضي يف كل من تايوان وكوريا اجلنوبية،
ومن ثم يف ماليزيا وال�صني ودول �آ�سيوية أ�خرى ،على أ��سا�س من املمازجة الفاعلة بني تدخل الدولة
وت�شجيعها للنمو ال�صناعي ،مع إ�جراء إ��صالحات زراعية فاعلة ،وباالرتباط مع �سيا�سات مهتمة اهتمام ًا
بالغ ًا بالتنمية الب�رشية والتطور التقاين ،مع ت�شجيع اال�ستثمار والت�صدير ،وحت�سني توزيع الدخول ورفع
م�ستويات املعي�شة .وت�ستعر�ض الورقة بع�ض مالمح ف�شل وجناح التخطيط يف دول أ�خرى ككولومبيا
و�رسيالنكا ،اللتان أ�عطيا درو�س ًا ملا �سيجب القيام به ،أ�و تالفيه يف الدول العربية ،وخ�صو�ص ًا تلك التي متر
مبخا�ض ما ُ�سمي “بالربيع العربي” ،متطرقة إ�ىل م�شاكل البطالة الوا�سعة ،وباالخ�ص منها بطالة ال�شباب
واخلريجني يف بع�ض الدول العربية امل�شار إ�ىل م�شاكلها التنموية .وتقرتح الورقة يف اخلامتة مقرتحات
و�سيا�سات ُتعد مهمة لتعديل امل�سارات التنموية على أ��سا�س التخطيط ملزيد من العدالة االجتماعية يف دول
“الربيع العربي” امل أ�زومة اقت�صادياً .ويف هذا ال� أش�ن ،تعطي الورقة جوانب ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
التي جنح أ�غلبها ،وتعرث البع�ض منها يف ماليزيا وتايوان وكوريا اجلنوبية ،ع�ساها ت�صبح نربا�س ًا ملا قد
ميكن القيام به �ضمن بع�ض االقت�صادات العربية يف الوقت احلا�رض.

Development planning with greater social justice
in market-oriented economies
Fadel Mahdi
Abstract
The paper reviews the success and failures of central planning models according to the Soviet
model, and its impact on the degree of interest in development planning and government
intervention. This method in turn declined with the loss of interest from the World Bank
in planning in the early 1980’s.This trend has reinforced the decline of the Bretton Woods
policies toward the so-called Washington consensus with short-term interests,and the
deflationary economic policies geared to developing countries and especially the high
indebtedness. On another hand, a number of Asian countries were succeful in adopting
the Japanese model of government intervention. The paper shows the main features of the
development planning process that was deemed succeful in a number of countries and why
did the same model fail in other countries.
* م�ست�شار اقت�صادي متفرغ ,تورنتو-كنداemail: famahdi95 @ gmail.com ,

 42فا�ضل مهدي

 .1مقدمة
بعد عقود من االهتمام بالتخطيط التنموي أ�داة لتوجيه الن�شاط االقت�صادي نحو التنويع
والتنمية وللحد من الفقر ،تراجع اهتمام أ
الدبيات التنموية بالتخطيط ،رغم بقاء إ�عداد خطط التنمية
ممار�سة دورية أ�و �شبه دورية يف العديد من الدول النامية .وككل �صرَ َ عات ال�سيا�سة االقت�صادية
الجنليزي
ونظرياتها ،كان التخطيط يف القرن الع�رشين مت أ� ِثر ًا مبا جنح ومبا ف�شل ،إ�ذ ينطبق املثل إ
امل أ�ثور “ال ينجح �شيء يف هذه احلياة أ�كرث من النجاح” على مدى االهتمام أ
الكادميي بالتخطيط
كذلك( .)1ومن هذا املنطلق ،تتعر�ض هذه الورقة يف جزئها أ
الول إ�ىل عالقة التخطيط بنجاح
وف�شل بع�ض أ
النظمة االقت�صادية املطبِقة لبع�ض �آلياته ،التي أ�ف�ضت يف نهاية املطاف إ�ىل العودة
لر أ��سمالية الدولة يف رو�سيا الفدرالية ،بعد حوايل عقد من اخل�صخ�صة والليربالية االقت�صادية.
وتتوجه الورقة يف جزئها الثاين إ�ىل معامل التخطيط أ
الكرث جناح ًا بتعامله مع �آلية ال�سوق و�آثار هذا
ال�صنف بتحقيق التنمية مع العدالة االجتماعية .ويف جزئها الثالث ،تعر�ض الورقة معامل التدخل
احلكومي الناجح مقابل �سيا�سات “توافق وا�شنطن” و�ضغوط العوملة .أ�ما اجلزء الرابع ،فيعر�ض
املن�صفة ويبدي اجلزء اخلام�س الر أ�ي عن املوقع أ
بع�ض آ
الراء عن التخطيط للتنمية ِ
الف�ضل جلهاز
التخطيط �ضمن الهرم احلكومي ،حتى ال تتهم�ش العمليات وال�سيا�سات التخطيطية يف خ�ضم التناف�س
على ال�سلطة واملوارد �ضمن البريوقراطيات احلكومية .ويف اجلزء ال�ساد�س ،تتناول الورقة بع�ض
الراء امل ُْ�س َتن َتجة حول بع�ض معامل النجاح والف�شل بالتخطيط التنموي .ويف اجلزء أ
آ
الخري ،تعر�ض
الورقة لبع�ض ما متخ�ضت عنه التغريات ال�سيا�سية أ
الخرية من أ�بعاد اقت�صادية تتطلب اهتمام ًا من
التخطيط التنموي و�سيا�ساته ،خ�صو�ص ًا و أ�ن الفقر وتباين توزيع الرثوات والف�ساد والبطالة كانت
من م�سببات الدعوات ال�سيا�سية امل�سماة “بالربيع العربي”.
إ�ن حمور هذه الورقة هو عر�ض بع�ض ال�رشوط الالزم توفرها للنجاح يف حتقيق التنمية،
مع العدالة االجتماعية يف اقت�صادات ال�سوق.

الوامري �إىل توجيه أ
( )1رحلة العودة من التخطيط املركزي أ
ال�سواق ونحو ر أ��سمالية الدولة
تو�سع
ازدهر االهتمام بالتخطيط يف العقود التي تلت النمو ال�رسيع لل�صناعة ال�سوفياتية ،إ�ذ ّ
ال املوارد
التخطيط املركزي يف كل من اال�ستثمار والقطاع
العامني ،كما �ضغط اال�ستهالك محُ وِ ً
َ
أ�والً ،لتنفيذ ا�سرتاتيجية التطوير ال�رسيع لل�صناعات الثقيلة ،وتوجيهها بعد ذلك لتطوير ال�صناعات
مهد ت أ�ميم مراكز
اخلفيفة واال�ستهالكية .وت أ�ثّرت هذه اال�سرتاتيجية أ��ص ً
ال بال�رصاع ال�سيا�سي ،إ�ذ ّ
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حمجم ًا الريادة اخلا�صة والت أ�ثريين ال�سيا�سي
القرارات االقت�صادية الكربى حلقبة هيمنة الدولة
ّ
واالقت�صادي للطبقات الر أ��سمالية ال�سائدة �آنذاك.
وي�سرّ ت ملكية الدولة حتويل املوارد املالية والطبيعية والب�رشية إ�ىل قطاعات و أ�قاليم
جغرافية ،فخ�ضع تخ�صي�ص املوارد وتوزيع الدخول ل�سيطرة أ�جهزة التخطيط ،أ�كرث من خ�ضوعه
الع ِ
ر�ض والطلب يف ال�سوق.
آلليات َ
وقد أ�فلحت ا�سرتاتيجية الت�صنيع الثقيل ،ولعدة عقود ،بتحقيق منو اقت�صادي �رسيع ّ
وطد
النتاج يف
رات الدولة ال�سوفياتية النا�شئة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية ،ومن إ�نتاج و�سائل إ
ُق ُد ْ
ظل ال�ضغوط على التبادل التجاري ،وتدفقات اال�ستثمار أ
قر تقرير التنمية
الجنبي والتقانة .وقد أ� ّ
العاملية لعام  ،1996ب أ�ن الرتكيز على ال�صناعات الثقيلة التعدينية منها واملنتجة للمكائن قد حقق
لالقت�صاد ال�سوفياتي وتائر منو مرتفعة ،بلغت متو�سطاتها ال�سنوية  %10يف خم�سينيات القرن
املا�ضي ،و  % 7يف �ستينيات القرن نف�سه ،مرتاجعة إ�ىل  %5يف ال�سبعينيات و إ�ىل � %2سنوي ًا يف
الثمانينيات .وقد انكم�ش النمو االقت�صادي يف عام  1990رغم املعدالت املرتفعة لال�ستثمار (البنك
الدويل .)1996 ،وبعد انهيار الدولة ال�سوفياتية الذي أ�عقبته إ�جراءات يلت�سني يف اخل�صخ�صة
الجمايل مبقدار الثلث بني عامي  ،1990-1995كما أ�خفقت رو�سيا
ال�رسيعة ،انهار الناجت املحلي إ
بت�سديد ديونها اخلارجية يف عام ( 1998جملة االقت�صادي 21 ،يناير .)2012
بت أ�ثري عقود النمو ال�سوفياتي ال�رسيع ،ن� أش�ت بعد احلرب العاملية الثانيةُ ،ن ُظم اقت�صادية
أ�خرى هيمنت فيها الدولة على ملكية معظم القطاعات ،وترعرعت هناك بريوقراطيات إ�دارية
�سيطرت على القرارات االقت�صادية أ
ال�سا�سية ،مطبِقة منوذج الت�صنيع الثقيل املقرون بتو�سع
التبادل التجاري �ضمن منظومة االقت�صادات املخططة مركزياً .وقد تعزز بذلك االنغالق على
االقت�صادات الر أ��سمالية الغربية أ
الكرث تفوق ًا تقنياً ،كما وفرت احلماية لل�صناعات الوليدة من املناف�سة
من خارج املنظومة اال�شرتاكية .وجنحت املراحل أ
الوىل لهذه اال�سرتاتيجية ،بنقلها ال�رسيع ٍ
لعدد
من االقت�صادات املتخلفة إ�ىل م�ستويات إ�نتاجية أ�كرث تعقيداً.
النتاجية ،ووهن حمفزات
ومبرور الزمن ،عرقل كل من �ضعف وتائر تطور إ
الوحدات املنتجة لتطوير نوعية املنتجات ،وتائر منو االقت�صادات املخططة مركزياً .ي�شري “جون
توي” إ�ىل ميل التخطيط املركزي ال�ستثمارات الدولة ألن يحوي بداخله الوفورات والالوفورات
االقت�صادية ،خالق ًا لدى خمططي املركز دوافع لتفادي اال�ستثمار يف إ�نتاج �سلع جديدة ،أ�و
النتاجية القائمة،
لال�ستثمار بطرق إ�نتاج جديدة ،واللذان يف�ضيان إ�ىل التقادم املبكر للقدرات إ
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م�شري ًا كذلك إل�سهام مثل هذه آ
النتاج يف االحتاد
اللية بالنمو ال�ضعيف ملجمل إ�نتاجيات عوامل إ
ال�سوفياتي ال�سابق( .جون)2009 ،
وقد كان التخطيط الزراعي �صعب ًا هو آ
الخر ومنخف�ض الكفاءة ،إ�ذ برزت م�صاعب هيمنة
الدولة على ملكية أ
الر�ض بربامج التجميع الزراعي ،كما ت أ�ثر املزارعون ب�ضعف حمفزات زيادة
النتاج ،فقاوم اخلا�رسون ملمتلكاتهم التغيري ،بخف�ض العمل املبذول على أ�را�ضي الوحدات الزراعية
إ
املجمعة ،ليطوروا انتاجية حيازاتهم ال�شخ�صية ال�صغرية .وقد كانت الدول املخططة مركزي ًا ت�سعى
لتحويل املوارد من الزراعة إ�ىل ال�صناعة واحلوا�رض ،ب�ضغط أ��سعار ال�سلع الزراعية ورفع أ��سعار
امل�صنوعات عند التبادل( ،)2ذلك من أ�جل تعبئة املوارد لتمويل ا�سرتاتيجيات الت�صنيع ال�رسيع .وقد
أ�دت هذه آ
النتاج الزراعي وتطوير نوعيته و إ�نتاجيته
اللية إ�ىل خف�ض حوافز ومبادرات زيادة إ
()3
(مايكل إ�ملان . )1979 ،ويف ظل ال�سيطرة ال�سعرية على أ��سعار ال�سلع الزراعية ،انعك�س ازدياد
ال�ش َّحة وبطوابري امل�ستهلكني ،لتتف�شى أ
الطلب عليها ،بتفاقم ِ
ال�سواق ال�سوداء وكوبونات التقنني ،التي
أ�ف�ضت لظواهر الف�ساد والتذمر .و أ��سهمت هذه يف إ�ف�ساد القيم وقواعد التعامل ،لتتدهور أ
الخالقيات
النتاج .وقد جنمت مثل هذه امل�صاعب أ��سا�س ًا
النتاجية ،كما خلخلت حوافز و�آليات عمل م�ؤ�س�سات إ
إ
حجمت جناحات النمو ال�رسيع
عن �سعي املخططني لتجاوز قوانني العر�ض والطلب ،ليح�صدوا نتائج ّ
املتحققة أ�ول أ
المر ،عرب الرتاكم الر أ��سمايل ال�رسيع على ح�ساب الزراعة.
و إ�ثر حتول التخطيط نحو تنمية ال�صناعات اال�ستهالكية ،خلق انف�صام العالقة بني أ��سعار
املنتجات اال�ستهالكية والطلب عليها م�شاكل ماثلت قريناتها الزراعية ،ليزداد ُ�ش ُح ال�سلع املرغوبة
ال من زيادة أ��سعارها ،يف حني أ��صبحت ال�سلع املن َتجة على �ضوء معلومات �ضعيفة الدقة عن طلب
بد ً
م�ستهلكيها غري مطلوبة مبا يكفي ،فيزداد خمزونها املرتاكم .وقد عك�س ذلك انف�صام �آليات الطلب
ويعزى هذا
واحلوافز االقت�صادية عموم ًا عن �آليات اتخاذ قرارات إ
النتاج على امل�ستوى اجلزئيُ .
االنف�صام إ�ىل )1( :قلة املعلومات الدقيقة لدى املركز عن حجم الطلب على ال�سلع املختلفة وعن
نوعياتها يف �ضوء ندرتها يف أ
ت�شوه املعلومات عند انتقالها بني امل�ستويات املختلفة
ال�سواقُّ )2( .
ألجهزة القرار االقت�صادي )3( .تبني أ
والرتدد بتعديلها
ال�سعار املقيدة إ�داري ًا أل�سباب اجتماعية
ُّ
النتاج .وملا كانت االقت�صادات املخططة مركزي ًا “ا�شرتاكية التوجهات”،
دوري ًا مع تغري كلف إ
فقد كان �ضغط أ��سعار ال�سلع اال�ستهالكية للتواءم مع القدرات ال�رشائية لفئات الدخل أ
الدنى
بال�شحة املزمنة وبرتدي
ُيزي ُد الطلب كما ُي ِّخلُ بتوازناته مع العر�ض ،لتتكون اقت�صادات م ّت�سمة
ُّ
نوعية منتجاتها .وب�سبب م�شاكل النوعية ،تفاقمت مع أ
ال�سواق ال�سوداء لل�سلع املحلية ظاهرة منو
اقت�صاد موازٍ �آخر بالعمالت ال�صعبة التي ا�س ُتخ ِدمت لتوفري أ�ندر ال�سلع اال�ستهالكية .وقد أ�دت
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هاتان الظاهرتان املزمنتان إ�ىل تعزيز دعوات اللجوء آللية ال�سوق ،مبا انطوت عليه من م�شاكل
عرقلت عدالة توزيع الدخول واال�ستهالك يف أ
ال�صالح هذه بع ّدة
المد الق�صري .وبرزت دعوات إ
ِ�ص َيغ:
( )1يف هنغاريا مثالً ،وبعد حتقيقها ملعدل منو جيد تراوح بني  %5.7يف الفرتة -1950
 ،1955و  %6.8يف الفرتة  ،1970-1965فقد ا�س ُتح ِدثت آ
“اللية االقت�صادية اجلديدة”
النتاجية ب�إدخال �آلية ال�سوق والربح.
يف بداية عام  1968لتعزيز المركزية القرارات إ
ومع تخفيف القيود ال�سعرية ،فقد �شملت هذه آ
عملَ مبوجبها ب�ضع
اللية معظم القطاعات ُلي َ
�سنوات ،وكانت معدالت منو الدخل القومي جيدة حتى أ�وا�سط �سبعينيات القرن املا�ضي
(� %6.2سنوياً) ثم تعرثت يف ثمانينيات القرن ذاته لعدم مواكبة التطوير امل�ؤ�س�سي للتغري يف
�آليات اتخاذ القرارات املتبناة (باول هاري.)1983 ،
ال�صالح االقت�صادي ال�صيني بعد الهنغاري بع�رش �سنني مت�سم ًا بالرباغماتية
( )2جاء إ
ال�صالح ال�سيا�سي ،فتوفّر ا�ستقرار
وح ِذر ًا بوتائر إ
وباقتنا�صه للفر�ص االقت�صادية املتاحة َ
ال�صالح االقت�صادي (باول �سرتينت .)1994 ،و أ� ُن ِ�ش أ�ت
ن�سبي أ��سهم بكفاءة إ�دارة وتوجيه إ
“مناطق اقت�صادية خا�صة” الجتذاب امل�ستثمرين من تايوان وهونغ كوجن القريبتني منها
�سهم بتحويل ال�صني إ�ىل أ��رسع االقت�صادات
جنوبي ال�صني فتدفقت ر ؤ�و�س أ�موال كبرية ل ُت َ
الجمايل بوترية متو�سطة قدرها � %9.5سنوي ًا على مدى
منواً .وقد ازداد ناجت ال�صني املحلي إ
املــناظر لنمو جتارتها اخلارجية � %18سنوي ًا (جملة
العقود الثالثة املا�ضية ،كما كان املتو�سط ُ
هجنت ال�صني أ�حد
االقت�صادي 21 ،يناير  .)2012وبغر�ض توزيع املكا�سب التنموية ،فقد ّ
أ��شكال امللكية فيها ب�صيغة “م�شاريع املدن ال�صغرية والقرى” التي متلّكتها احلكومات املحلية
الجمايل من
مع املواطنني إلنتاج ال�سلع اال�ستهالكية ،فازدادت ح�صتها من الناجت املحلي إ
 13%يف عام  1985إ�ىل  31%يف عام  1994موفرة  95مليون فر�صة عمل خالل  15عام
�آنذاك( .البنك الدويل )1996 ،ومنذ ت�سعينيات القرن املا�ضي ا�ستند النمو ال�صيني ال�رسيع
على معدل ٍ
عال من اال�ستثمار قدره �( )4(%43شاهد يو�سف ،)2009 ،حيث حملت تدفقاته
النتاجية وزادت من مهارات العمل ،وي�سرّ ت مع
طورت إ
املتتالية ّ
بطياتها تقنيات أ�حدثّ ،
العمل الرخي�ص القدرة الت�صديرية الهائلة لالقت�صاد ال�صيني .وقد تعزز هذا اال�ستثمار الكبري
ب�إجراءات دعم ملحوظة من الدولة اىل ال�رشكات ال�صينية الكبرية ،التي تعود معظم ملكياتها
ل�رشكات حكومية قاب�ضة .و أ�ُديرت ال�رشكات هذه مبوجب املعايري التجارية احلديثة وك أ�نها
�رشكات خا�صة ليطلق على النموذج ال�صيني “ر أ��سمالية الدولة”( .جملة االقت�صادي21 ،
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يناير  ،)2012وقد حقّقت ال�صني بر أ��سمالية دولتها إ�جنازات كربى منها تقل�ص عدد الفقراء
بحوايل  440مليون ن�سمة خالل العقدين الفائتني( .جملة االقت�صادي 28 ،يناير .)2012
�ص أ
ويف حالة ال�صني ا�س ُت ِغلّت ميزة ُر ْخ ِ
الجور عند التوجه للت�صدير ولت�شجيع اال�ستثمار
أ
الجنبي وم�شاركته ملن�ش�آت الدولة والقطاع اخلا�ص الوطني جالب ًا معه تقنياته و�شبكاته
الت�سويقية أ
الو�سع.
( )3أ�ما يف االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،فقد أ� ِ
ال�صالحات حتى ثمانينيات القرن
ُرج أ�ت إ
املا�ضي ،لتتزامن طروحات “ إ�عادة الهيكلة االقت�صادية واالنفتاح” لغوربات�شوف مع ركود
بال�صالح قبل عقدين قد فاقم االختالالت
النتاج
ّ
وتف�شي الف�ساد البريوقراطي .وكان الرتدد إ
إ
االقت�صادية ،معقِّد ًا أ�زمات ِ
عمق ت أ�ثرياتها أ�ي�ض ًا
ال�ش ّحة والنوعية بال�سلع اال�ستهالكية ،التي ّ
�سباق الت�سلح الذي ا�ستنزف املوارد على ح�ساب التطوير أ
ال�رسع مل�ستويات املعي�شة          .
	�بان العقود أ
القت�صادي ال�رسيع بتح�سن عدالة
إ
الوىل ملركزية التخطيط ،اقرتن النمو إ
توزيع الدخل يف احلوا�رض ،الرتباطه بالت أ�ميم وبالقطاع العام وبالتو�سع ال�رسيع بالت�شغيل ،إ�ال
أ�ن هذه االقت�صادات بلغت مديات تطورها بعد تعقد بناها االقت�صادية وانعك�س ذلك بتكَ ل ِ
ُ�س �آليات
تخطيط و إ�دارة االقت�صاد أ
الوامري .وقد تطلب ا�ستمرار التنمية حت�سني الكفاءة والنوعية من
خالل الالمركزية ب�إعطاء �صالحيات أ�و�سع للمن�ش�آت ل�صياغة برامج إ�نتاجها وجتهيزاتها والت�سويق
ملنتجاتها .وملا كانت بع�ض م�صاعب التخطيط مرتبطة بتكثيف متطلباته املعلوماتية عند َتع ّقد الت�شابكات
النتاج
ال�صناعية والقطاعية ،فقد تفاقم اختالل توازنات العر�ض مع املطلوب،كما �ضعفت كفاءة إ
الدارات االقت�صادية
بالنظر إ�ىل وهن محُ ّفزات التطوير التقني ،و�ضعف ُق ُدرات املبادرة �ضمن إ
ملن�ش�آت القطاع العام.ونتيجةً للت�شابك االقت�صادي املتزايد مع النمو وتعقُّد املوا�صفات الفنية لل�سلع،
فقد ازدادت م�شاكل التخطيط املركزي و�ضعفت قدرات النظم املركزية على مواكبة التغيريات
بال�صناعات املتكاثرة ،فزاد الهدر كما وهنت قدرات املناف�سة على أ��سا�س الكلفة والنوعية .وقد
أ�دى �ضعف القدرات التناف�سية أ�ي�ض ًا إ�ىل انخفا�ض متو�سط أ��سعار ال�صادرات ومردودها(( )5البنك
الدويل.)1996 ،
ونتيجة ملا تقدم ،فقد تدهورت كفاءة التخطيط أ
واملف�صل من املركز .ورغم
الوامري
َّ
أ�ن انهيار الدول التي تبنت التخطيط أ
الوامري ُيعزى أ�ي�ض ًا لتكَ ل ِ
ُ�س �آليات تداول ال�سلطة يف دول
احلزب الواحد ،فقد �آذن ذلك االنهيار بتدهور جاذبية منوذج التخطيط املركزي .ومع ذلك
االنهيار وارها�صاته ،تب ّددت منجزات مهمة يف تقليل الفوارق االجتماعية واجلغرافية والطبقية،
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إ�ذ أ�فرز منو أ
ال�سواق ال�سوداء �رشائح أَ�ث َْر ْت من ف�ساد عالقاتها بالبريوقراطية امل�ؤثِّرة بقرارات
النتاج والتوزيع .وجاءت اخل�صخ�صة بعدها لتخلق طبقات من أ
الثرياء اجلُ ُد ْد الذين ا�ستحوذوا
إ
على ح�ص�ص كربى من أ��صول القطاعات العامة يف االقت�صادات “االنتقالية” إ�ىل ليربالية الن�شاط
االقت�صادي .وبا�ستثناء دول �رشق و�شمال �آ�سيا ،التي جنحت بتطوير هيكل العمالة فيها وبت�رسيع
النتاج وال�صادرات إ�ىل مع ّدالت مرتفعة قبل حترير االقت�صادات ،ف�إن
النمو االقت�صادي ونوعية إ
ح�صيلة “الليربالية” ال�رسيعة كانت مزيد ًا من انعدام تكاف�ؤ الدخل يف القطاعات ال�صناعية ،وجتارب
الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ودول �رشق أ�وروبا منذ عام  1989ت أ�كيد لهذا اال�ستنتاج( .جيم�س و
إ
جياكينج.)2001 ،
مقابل ح�صيلة الرتاجع بعد عقود النمو ال�رسيع عرب التخطيط املركزي ،كان التخطيط
الياباين بعد احلرب العاملية الثانية ومنو اليابان الفائق عرب توجيه وحتفيز ال�سوق ي�ؤثّر ِتباعاً،
وب أ�مناط خمتلفة ،يف تايوان وكوريا اجلنوبية ،ومن ثم يف �سنغافورة ،وماليزيا ،فال�صني،
وفيتنام وغريها .وقد حت ّقق ذلك �ضمن اقت�صادات �سوق أ�قل مركزية ،ب�آليات توجيهها رافع ًا
دخول الفقراء عرب النمو ال�رسيع للت�شغيل والت�صدير ،و /أ�و عرب �سيا�سات ترجمتها أ�هداف اجتماعية
حمددة .وقد ح ّقق التخطيط هناك إ�جنازات مبكّ رة وكبرية منذ �ستينيات القرن املا�ضي� ،سي�صبح
تقليدها أ��صعب بعد هيمنة تيار العوملة ،إ�ذ أ��صبحت �رشوط االن�ضمام ملنظمة التجارة الدولية حم ّدد ًا
�آخر على إ�مكانية دول عديدة يف دعم �سيا�ساتها اال�ستثمارية والت�صديرية ،كما كُ ّر�س فتح أ��سواقها
للمناف�سة أ
الجنبية.

تغي توجهات التخطيط ومعامله أ
الكرث جناح ًا
( )2رُ

ا�س ُتخدم التخطيط يف عدة أ�قطار ر أ��سمالية إلعادة االعمار وت�رسيع النمو ولتحقيق التنمية
أ
الكرث توازن ًا إ�قليمياً .وكان البنك الدويل داعية للتخطيط التنموي يف خم�سينيات و�ستينيات القرن
املا�ضي وكذلك أ�ثناء وجود “هولي�س ت�شينريي”( )6ك�إقت�صادي أ�ول يف البنك خالل الفرتة -1982
 .)7(1972إ�ال أ�ن اهتمام البنك بالتخطيط قد تال�شى بعد ذلك ،مت أ�ثر ًا ب�صعود ريغان وتات�رش( )8لل�سلطة،
اللذان دعما هيمنة “الليربالية اجلديدة” الداعية خل�صخ�صة ال�رشكات احلكومية ولتقلي�ص منافع “دولة
الدوليني ،بدعوتيهما
الرفاه” .بذلك ،فقد أ��صبح “توافق وا�شنطن” �سيا�سة للبنك و�صندوق النقد
ّ
تعر�ض هذا “التوافق”
إلدارة االقت�صادات النامية �ضمن حدود دنيا من التدخل احلكومي .وقد ّ
النتقادات حادة لت أ�ثرياته االنكما�شية على معا�ش الفقراء وعلى العدالة بتوزيع ثمار النمو ،إ�ال أ�ن
ت أ�ثريه ظل كبرياً ،و إ� ْن تغيرّ بالتدريج ،حتى انهيار “ليمان برذرز” و أ��سواق املال يف عـام ،2008
لت�سرتجــع على إ�ثرها ال�سيا�ســة االقت�صاديــة التدخلية أ�هميتـها مبمازجـة لل�سيا�سـات الكينزيـــة على
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امل�ستوى الكلي ،مع دعم ر أ��سمالية الدولة لل�رشكات على امل�ستوى اجلزئي ،بعد عقود ثالثة من
تهمي�شهما.
ثر احلرب العاملية الثانية ،دفع �صعود الكينزية أ
والحزاب اال�شرتاكية الدميقراطية يف
إ
	� َ
أ�وروبا إلعداد خطط اقت�صادية يف كل من بريطانيا ،وهولندا وفرن�سا ،مبنهجيات أ�خذت دور
القطاع اخلا�ص وال�سوق بنظر االعتبار مع تو�سيع رقعة ن�شاط القطاع احلكومي .وتوافقت هذه
املنهجيات مع التخطيط املركزي بتحديد غايات اجتماعية واقت�صادية ُت ِ
مت اىل أ�هداف حمكومة
رج ْ
زمني ًا وحمددة كمي ًا على �ضوء تقديرات للموارد املتاحة خالل اخلطة .واعتمدت فرن�سا �آلية
“التخطيط الت أ��شريي” ب�صياغة إ��سقاطات ر�سمية مل�سار املتغريات االقت�صادية أ
ال�سا�سية ولتوجهات
الدولة لت�ؤ�رش للم�ستثمرين اخلوا�ص اجتاهات ا�ستثمارية ت�شجعهم على دخولها .وهنا ،افرتق هذا
النوع من التخطيط ب�آليات تعبئة وتخ�صي�ص املوارد عن التخطيط املركزي ،يف حني تقاربا بتحديد
الغايات أ
وتوجهت خطط الدول الر أ��سمالية ،ب�شكل أ�كرب ،ال�ستخدام النماذج
والهداف املبتغاة.
ّ
االقت�صادية القيا�سية و أ��ساليب املحاكاة ومناذج الربجمة الريا�ضية الختبار �آثار �سيناريوهات متوقعة
مفعلَة أ�دوات ال�سيا�ستني املالية والنقدية ،ومنها ال�رضائب والدعم و أ��سعار
عند �صياغة ال�سيا�ساتِّ ،
ال�رصف و أ��سعار الفائدة ،إ�لخ ..للت أ�ثري على القرارات اال�ستثمارية اخلا�صة وعلى دخول و إ�نفاق
امل�ستهلكني( .)9باملقابل ،فقد ظل التخطيط املركزي منهمك ًا أ
بالدوات الكمية ،و أ�همها موازين املواد
وموازين االقت�صاد الوطني مب�صاعب حتقيق االت�ساق يف توازناتها �ضمن اقت�صادات كانت هياكلها
النتاجية قد ت�شابكت كثرياً .من ناحية أ�خرى ،فقد اعتمدت كل من اليابان (كوي�شي تاين،)1988 ،
إ
وكوريا اجلنوبية ،وتايوان( ،روبرت ويد )1994 ،و�سنغافورة وماليزيا ،لنهو�ضها االقت�صادي
خطط ًا وا�سرتاتيجيات تنموية طويلة أ
الجل ح ّققت جناحات كبرية من تنمية ال�صناعة التحويلية
والتقانة .وقد أ�كدت هذه االقت�صادات يف بداية أ
المر على احلماية وتعوي�ض اال�سترياد ،ومن ثم
فتح أ�بواب الت�صدير ودعم ال�رشكات للتو�سع به بعد تطور تناف�سيتها (باول �سرتينت.)1994 ،
النفاق على التنمية الب�رشية والتدريب املهني ودعم أ
البحاث والتطوير
النتاجية عرب إ
وكان تطوير إ
وازن بع�ضها بني هدف النمو ال�رسيع ومكافحة
للعلوم والتقانة أ��سا�س ًا لهذه اال�سرتاتيجيات ،كما
َ
الخر بتنمية أ
الفقر ،ليهتم البع�ض آ
القاليم.
ويف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وعند درا�سته للتجربة التايوانية وغريها يف �آ�سيا وخالف ًا
لطروحات “اللرباليني اجلدد” الراف�ضة للتدخل احلكومي ،أ�و�ضح الربوفي�سور “روبرت ويد”
وجود عالقة تفاعلية إ�يجابية حمتملة بني النظام احلكومي ونظام امللكية اخلا�صة �ضمن ال�سوق ،حني
تكون مخُ رجات أ�ي منهما ُمدخالت آ
للخر ،وكذلك عند حتديد احلكومة لقواعد العمل وت أ�ثريها
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وت�صورِ ها للرتكيبة ال�صناعية والتجارية لالقت�صاد
على اتخاذ قرارات القطاع اخلا�ص مبا ين�سجم
ُّ
(باول �سرتينت .)1994 ،وح�سب «ويد» ،ف�إن مثل هذه آ
اللية التفاعلية متزج مزايا ال�سوق
(كالالمركزية ،واملناف�سة ،وتنوع وتعدد التجارب واخلربات) مبحا�سن عزل املنتجني جزئي ًا
عن تقلبات أ
معينة منتقاة حكومياً ،مبعيار أ�هميتها
ال�سواق احلرة ،لتحفز اال�ستثمار يف �صناعات ّ
ح�سنت نتائج عمل أ
ال�سواق ،معلن ًا
امل�ستقبلية لنمو االقت�صاد .وقد أ�و�ضح “ويد” ،ب أ�ن هذه اخللطة قد ّ
إ�ياها من أ�كرب ُمنجزات تطبيق منوذج اليابان على كوريا وتايوان وغريهما .بتلك االقت�صادات
املعروفة بنجاحاتها أ�كرث من اخفاقاتها ،كانت اخلطط اخلم�سية أ
والق�رص مدى تعتمد على خطط
وا�سرتاتيجيات تنموية طويلة آ
الجال ،كما احلال يف ماليزيا ،التي �سيتم التطرق لتخطيطها بتف�صيل
أ�كرب نظر ًا لربطها التنمية ب�إعادة التوزيع ،التي ح�سنت من العدل االجتماعي فيها ،ونظر ًا لوفرة
بياناتها كذلك.

 1.2النموذج املاليزي للتخطيط
الب ْع ِد ِ
الع ْر ِقي الذي كان مرتبط ًا بالفقر يف عام  ،1969فقد
بعد اال�ضطرابات ال�سيا�سية ذات ُ
اعتمدت ماليزيا “ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة” لتحديد “مالمح اخلطة اال�ست�رشافية أ
الوىل يف الفرتة
 .”1990-1971وقد أ�عقبتها “بال�سيا�سة التنموية اجلديدة” التي �صاغت “مالمح اخلطة اال�ست�رشافية
الثانية يف الفرتة � ،”2000-1991ضمـن منظـور أ�بعـد مـدى هـو“ ،ر ؤ�يا العام  .”2020واعتمدت
كالهما ،ومن ثم “الر ؤ�يا” ،على حتقق توافق �سيا�سي أ�عطى للمخططني غايات االندماج املجتمعي
ٍ
دور متزاي ٍد
املتفق عليها �سيا�سياً ،كان أ�همها حتقيق منو اقت�صادي ُمن�صف و�رسيع ،يعتمد على
ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص ،ب أ�فقني زمنيني مدتهما  20عام ًا “لل�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة”
و 30عام ًا “للر ؤ�يا” .وقد أ�كّ دت �سيا�سات النمو على ا�سرتاتيجية �صناعية  -ت�صديرية م�ستندة إ�ىل
«اخلطة أ
ال�سا�س لل�صناعة» ،التي و�ضعت لتطوير الت�شابك ال�صناعي .وا�ستهدفت خطط إ�عادة
توزيع الرثوات ب�إدماج املواطنني أ
ال�صليني “البوماباتريا” ،الذين كانوا ي�شكلون ن�سبة ( )%56من
مهم�شة اقت�صادي ًا
جمموع ال�سكان يف بداية تلك اخلطة (الي و تان ،)1988 ،التي كانت غالبيتهم ّ
وثقافياً ،وزيادة ح�ص�صهم ب أ��صول ال�رشكات مع تطوير تعليمهم وتدريبهم على أ�عمال الريادة
الدارية والفنية لتح�سني فر�صهم يف العمالة.
واملهارات إ
لقد كانت أ�كرث اخلطط املاليزية املن ّفذة حتى ثمانينيات القرن املا�ضي من ال�صنف
“الت أ��شريي” ،حيث حددت وثائق اخلطط أ�هداف ًا للقطاع اخلا�ص تخ�ص املعدالت املرغوبة
كمي ًا للنمو االقت�صادي ولال�ستثمار واالدخار ،إ�لخ( .الي و تان .)1988 ،وحققت “اخلطة
اال�ست�رشافية أ
الوىل يف الفرتة  ،”1990-1971التي أ�ُع ّدت خاللها أ�ربع خطط خم�سية متالحقة،
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الثنية ،من خالل
إ�جنازات ملحوظة بزيادة متو�سط الدخل وتقليل معدالت الفقر جلميع ال�رشائح إ
التو�سع الكبري بالت�شغيل ال�صناعي (خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية  .)OPP2، 1991كذلك ،أ�دى
ت أ�كيدها ال�صناعي التحويلي والت�صديري إ�ىل تنويع ملحوظ يف البنية االقت�صادية ،كما ارتفع معدال
االدخار واال�ستثمار .حيث ركّ ز اال�ستثمار احلكومي على تو�سيع البنى التحتية ون�رشِ ها يف أ�رجاء
النفاق العام خاللها مرنة وم�ضادة مل�سار الدورات االقت�صادية
الدولة .وكانت �سيا�سات تو�سيع إ
يف فرتات الهبوط ،بغية حتييد أ
الثر االنكما�شي للركود .ولعدم كفاية هذه ال�سيا�سات ملعاجلة �آثار
تدهور أ��سعار �صادرات املواد اخلام على الن�شاط االقت�صادي ،فقد راجعت ماليزيا ،ومبرونة،
خطتها اخلم�سية الرابعة للفرتة  1985-1981يف منت�صف فرتتها لت�ؤكد هذه املرة على معاجلة
النفاق احلكومي الذي
امل�شاكل الهيكلية لالقت�صاد وعلى تزايد دور القطاع اخلا�ص بد ً
ال من زيادة إ
كان التو�سع به �سيفاقم املديونية العامة (الي و تان .)1988 ،ورغم تعرث النمو باخلطة اخلم�سية
الرابعة ،إ�ال أ�ن ح�صيلة  20عام من “مالمح اخلطة اال�ست�رشافية أ
الوىل” كانت ُمعتبرَ ة ،إ�ذ بلغ
املتو�سط ال�سنوي احلقيقي للنمو  %6.7وزاد الت�شغيل مبعدل � %3.4سنوي ًا وارتفعت ال�صادرات
مبعدل � %9.2سنوي ًا متجاوزة املعدل امل�ستهدف وهو  .%7.2وتخطى املعدل الفعلي لال�ستثمار
البالغ  %35.1معدل اال�ستثمار امل�ستهدف والبالغ  .%22.3وت أ�ثرت هذه جميع ًا بنمو اال�ستثمار
اخلا�ص مبعدل � %9.4سنوي ًا مقابل الوترية امل�ستهدفة البالغة ( ،%8.5خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية
 .)OPP2، 1991وارتفعت الدخول كما تنوعت م�صادرها للريفيني ،الذين ت�شكلت غالبيتهم من
“البوماباتريا” ،لت�سهم بخف�ض معدل الفقر يف �شبه جزيرة ماليزيا من  %49.3يف عام  1970إ�ىل
 %15يف عام ( ،1990خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية   .)OPP2، 1991أ�ما يف والية “�صباح”،
فقد انخف�ضت ن�سبة الفقر من  %58.3يف عام  1976إ�ىل  %34.3يف عام  1990ويف “�رساواك”
من  %56.5إ�ىل  %21يف نف�س الفرتة ،ويف ماليزيا ككل من  %42.4يف عام  1976إ�ىل %17.1
يف عام ( 1990خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية   .)OPP2، 1991وكان من أ�هم إ�جراءات اخلطة،
تنمية أ
الرياف والزراعة ،والتو�سع ال�رسيع يف بناء املدن ال�صناعية لتوطني اال�ستثمار مبناطق
حرة ،الجتذاب اال�ستثمارات املحلية أ
والجنبية املبا�رشة ،كما ي�سرّ ت إ�جراءات اال�ستثمار وتدريب
القوى العاملة وزادت حوافزهما.
وبخ�صو�ص إ�عادة توزيع الرثوات ،فقد تو�سعت اخلطة بتمليك «البوماباتريا» من خالل
برامج اخل�صخ�صة وال�صناديق الت�ضامنية الوكيلة .وملا كان هدف التمليك طموح ًا بتمليكهم لن�سبة
 %30من جممل أ��صول ال�رشكات يف عام  ،1990فقد اقت�رص املتحقق على ن�سبة  %20.3عما
ا�ستهدفته اخلطة ،إ�ال أ�ن هذه الن�سبة ظلت إ�جناز ًا ملحوظ ًا إ�ذا قورنت مبلكية “البوماباتريا” لن�سبة
 %2.4فقط من أ��صول ال�رشكات يف عام ( ،1970خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية  .)OPP2، 1991
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وحتققت هذه الطفرة من خالل إ�جراءات حتيزت ِع ْر ِقي ًا ل�صالح أ�بناء املجتمع أ
ال�صلي)10(،الذين
اليجابي”
كانت غالبيتهم أ�كرث فقر ًا من معدالت فقر ال�صينيني والهنود ،مقتدية هنا ب�سيا�سة “التمييز إ
للواليات املتحدة أ
المريكية ل�صالح ال�سود بعد تظاهرات احلقوق املدنية ،وكذلك بربامج م�شابهة
يف الهند تعالج م�شاكل التمييز �ضد طائفة “املنبوذين” و�ضد أ�بناء “القبائل”( ،البنك الدويل،
 .)2006ورغم انتقاد مثل هذه ال�سيا�سات على أ��سا�س إ�فادتها للنخبة من �ضمن “البوماباتريا” أ�كرث
من غريهم ،إ�ال أ�نها دفعت �سيا�سات التنمية الب�رشية والتمليك للرتكيز على املجموعة ِ
الع ْر ِقية التي
كانت أ�فقر عند بداية اخلطة إلدماجها بالن�شاط االقت�صادي عرب إ�عادة توزيع الرثوة وفر�ص التعليم
والتدريب واملواقع يف �سوق العمل.
أ
	�ما يف جمال التكاف�ؤ اجلغرايف ،فقد ا�ستهدفت اخلطة اال�ست�رشافية أ
الوىل حتقيق تكاف�ؤ أ�كرب
الجنازات هنا
مبعدل دخل الفرد الواحد بواليات الدولة مقارنة باملتو�سط الوطني للدخل ،إ�ال أ�ن إ
مل تت�سق مبا فيه الكفاية مع أ
الهداف املحددة( ،)11ب�سبب �صعوبة حتفيز اال�ستثمار اخلا�ص ال�صناعي
النتاج ال�صناعي
للتوطن يف املناطق املت أ�خرة ،نتيجة ت أ�ثريات اقت�صاديات التكتل ،على كلُف إ
وامل�ستوطنات الب�رشية .من ناحية أ�خرى ،ف�إن التطور ال�صناعي واحل�رضي ال�رسيع يف مراكز
التكتل ال�صناعي ا�ستمر باجتذاب اليد العاملة من الواليات أ
الكرث ت أ�خراً ،التي كانت بدورها تر�سل
التحويالت النقدية أل�رسها ،فارتفعت م�ستويات الدخل وقلة أ�عداد الفقراء يف خمتلف الواليات،
رغم ا�ستمرار التباين يف تطور الواليات املختلفة .وقد بينّ تقرير التنمية العاملية لعام  2009أ�ن
امل�ستوطنات اجلغرافية احل�رضية القائمة جتتذب اال�ستثمارات والقوى العاملة نحو مواقع التكتل
ال�صناعي ،حيث يحفز ال ُقرب املكاين منو ات�صاالتها ،ومعها أ�فكار و�صفقات التعاون ومرونة �سوقي
املعزِ زان لوتائر التنمية( ،البنك الدويل .)2009 ،ورغم بع�ض احباطات حتقيق
العمل واالبتكار َّ
التنمية املكانية أ
الكرث تكاف�ؤ ًا الرتباطاتها الوثيقة بالقرارات اال�ستثمارية للقطاع اخلا�ص الذي كان
دوره يف ت�صاعد ،إ�ال أ�ن م�ؤ�رشات نوعية احلياة املاليزية ت�شري لتح�سن ملحوظ مبتو�سط أ
العمار،
وبتوزيع اخلدمات التعليمية ،وال�صحية ،واملياه ،وال�سكن وغريها( ،خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية  
الن�صاف مع حتقق النمو
 ،)OPP2، 1991كما ي�شري م�ؤ�رش جيني لقيا�س الفقر إ�ىل حت�سن درجة إ
الن�صاف بني عامي 1997
االقت�صادي ال�رسيع يف الدولة ،وي�شري أ�ي�ض ًا إ�ىل ركود التح�سن بدرجة إ
و  1999نتيجة النك�سات التي أ��صابت أ�كرث الطبقات فقر ًا عندما تراجع منو الناجت املحلي إ�ىل
معدالت �سالبة بني عامي  1998و  .)12(2009وقد ت أ�ثر الريفيون بك�ساد عام  2009أ�كرث من أ�بناء
احل�رض ،كما ي�شري إ�ىل ذلك �صعود م�ؤ�رش جيني للريفيني من  0.388يف عام  2007إ�ىل  0.407يف
عام .)13( 2009

 52فا�ضل مهدي
اجلدول رقم ( :)1م�ؤ�رشات النمو احلقيقي يف ماليزيا
منو القيمة امل�ضافة
بال�صناعة التحويلية
()%

منو الناجت
الجمايل
املحلي إ
()%

1988

10.90%

24.75%

16.99%

9.94%

1989

15.19%

29.05%

20.32%

9.06%

1990

17.82%

33.86%

15.29%

9.01%

1991

15.77%

37.82%

14.00%

9.55%

1992

12.60%

38.56%

7.00%

8.89%

1993

11.54%

41.33%

14.58%

9.89%

1994

21.91%

43.94%

11.37%

9.21%

1995

18.96%

49.15%

11.36%

9.83%

1996

9.23%

48.35%

18.18%

10.00%

1997

5.49%

49.18%

10.12%

7.32%

1998

0.49%

30.28%

-13.42%

-7.36%

1999

13.16%

26.66%

11.67%

6.14%

2000

16.07%

25.29%

18.31%

8.86%

2001

-6.83%

24.64%

-4.27%

0.52%

2002

5.43%

23.52%

4.12%

5.39%

2003

5.13%

22.86%

9.16%

5.79%

2004

16.06%

22.17%

9.56%

6.78%

2005

8.30%

22.10%

5.20%

5.33%

2006

6.59%

22.45%

6.68%

5.85%

2007

4.07%

23.06%

2.79%

6.48%

2008

1.72%

22.25%

1.20%

4.81%

2009

-10.53%

21.36%

-9.34%

-1.64%

2010

9.91%

21.88%

11.42%

7.19%

ال�سنة

منو �صادرات ال�سلع واخلدمات
()%

1987

منو اال�ستثمار
22.08%

احت�سبت من أ�رقام:
الح�صاء ،ماليزيا.
( )1إ�دارة إ
الح�صاء يف ماليزيا ،البنك املركزي املاليزي.
( )2إ�دارة إ

ا�ستمر التخطيط املاليزي باملزاوجة بني فاعلية التدخل احلكومي املربمج ومزايا املرونة
والدارة التجارية أ
الكرث ديناميكية يف القطاع اخلا�ص .وحقق االقت�صاد منو ًا �سنوي ًا ملحوظ ًا قدره
إ
الجمايل
 %7.6خالل الفرتة  2000-1987رغم ك�ساد عام  1998الذي تراجع إ�ثره الناجت املحلي إ
مبعدل 7.4ــ( ،%اجلدول رقم  .)1وقد بلغ معدل النمو  %7.2يف عام  ،2010مما ي�شري إ�ىل
�رسعة ا�ستعادة االقت�صاد حلركته الت�صديرية عقب ت أ�ثريات �صدمة الك�ساد العاملي يف العامني  2008
الجمايل ال�سنوي إ�ىل
و  ،2009على ال�صادرات ،التي �سببت تدهور ًا بوترية منو الناجت املحلي إ
 %4.6خالل الفرتة  .2010-2000أ�ما البطالة ،فقد انخف�ض معدلها إ�ىل  %3.6يف عام ،2010
مما ي�شري إ�ىل احتمال زيادة أ
الن�صاف مع توزيع أ�عدل للدخل.
الجور ،و إ�ىل حت�سن درجة إ
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 2.2تايوان وكوريا اجلنوبية والتدخل احلكومي املخطط
لقد اقتدى هذان االقت�صادان ،بالنموذج الياباين قبل املاليزي ،وب�شكل أ�قرب منها
بخططهما ،وبرامج ت�صنيعهما وبدرجة تدخالت التوجيه احلكومي ،لينتقال من اقت�صادين زراعيني
يف أ�وائل �ستينيات القرن املا�ضي إ�ىل قوتني �صناعيتني بارزتني يف ما بعد .وكان إ�يجاد م�ؤ�س�سات
مهنية مركزية عالية الكفاءة والنزاهة �رضوري ًا لنجاح التدخل احلكومي( ،)14ومعها �آليات لت�شاور
وتوجهاتها .وعليه ،فقد أ��صبح
املهنيني مع كبار ال�صناعيني ،لي�سهم الطرفان بتحديد �سيا�سات التنمية
ُ
هناك ت أ�ثري وت أ�ثر بخطط الدولة وبا�ستثمارات القطاع اخلا�ص الكبري ،الذي أ��سهمت بتوجهاته
املدعمة حكومي ًا (روبرت ويد .)15()1994 ،وبدورها ،فقد وفرت امل�شاريع
تدفقات القرو�ض
ّ
فتكونت �آلية
ال�صناعية الكبرية قرو�ض ًا ودعم ًا تقني ًا إ��ضافة إ�ىل العمل املاهر لل�رشكات ال�صغريةّ ،
لتوجهات التنمية ال�صناعية للدولة إ�ىل القطاع اخلا�ص ال�صغري أ�ي�ضاً.
متممة وناقلة ُ
أ�خرى ِّ
والن�صاف يف
وت أ�ثر منو ال�صناعات املختلفة أ�ي�ض ًا ب�إجراءات لتح�سني العدالة االجتماعية إ
توزيع الرثوات أ
وال�صول يف الزراعة ،إ�ذ قامت كل من تايوان وكوريا اجلنوبية ب�إ�صالحات
زراعية ،كما �سيطرت احلكومة التايوانية على قطاع املال والعمالت أ
الجنبية فتمكنت من توجيه
اال�ستثمار قطاعي ًا عرب توزيعها لالئتمان امل�رصيف وب�سيطرتها على عر�ض العمالت أ
الجنبية.
ال�صالح الزراعي يف أ�وائل خم�سينيات القرن املا�ضي ،وهيمنة الدولة على قطاع املال
وب�سبب إ
وامل�ضاربات وحتديد حدود عليا لال�ستثمار بالعقار ،وفر�ض �رضائب مرتفعة على أ
الرباح
الر أ��سمالية من بيع العقارات ،ووجود حد �رضيبي قدره  %60على أ�على �رشائح الدخل ،فقد
�ضغطت الدولة التايوانية على امل�ستثمرين يف العقار ويف قطاع امل�ضاربات املالية ،ف أ��صبحوا
عاجزين عن تكوين ثروات كبرية خارج ال�صناعة ،مما �شجع على تدفق ا�ستثماراتهم لتحقيق
النمو ال�صناعي( ،روبرت ويد ،)1994 ،أ
ح�سن الدخول عرب النمو ال�رسيع للت�شغيل يف
المر الذي ّ
وال�صالح
النتاجية الت�صديرية الكورية ،إ
النتاجية .وقد أ�دى الت أ�كيد على القطاعات إ
القطاعات إ
الزراعي وتطوير نوعية التعليم والتدريب ،إ�ىل هبوط ن�سبة عدد الفقراء هناك �رسيع ًا من %39.6
يف عام  1990إ�ىل  %8.6يف عام  ،1997إ�ال أ�ن هذا التح�سن امللحوظ عاد فانعك�س ،نتيجة أ
الزمة
متخ�ض الك�ساد عن طفرة لن�سبة الفقر إ�ىل ( ،%19ناناك و
التي �رضبت االقت�صاد يف عام  ،1998إ�ذ ّ
إ�رن�ست .)2000 ،وي�شري التعايف االقت�صادي الكوري ال�رسيع إ�ىل أ�ن مراحل النمو باالقت�صادات
الدينامية تحُ ّ�سن من العدالة ،يف حني ي�رضب الك�ساد الفئات اله�شة بق�سوة عرب تزايد البطالة
والفقر.
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( )3معامل التدخل احلكومي الناجح مقابل �سيا�سات “توافق وا�شنطن” و�ضغوط العوملة
رغم إ�جنازات دول �رشق و�شمال �آ�سيا باعتماد النموذج الياباين ،ف�إن التدخل احلكومي
مل ِ
ينته دوم ًا بنجاح يف توجيه اقت�صادات ال�سوق ،فهناك دول عديدة أ�خرى تعد خطط ًا تنموية
وب أ��ساليب متعددة ،بع�ضها جنح ،وتعرث البع�ض آ
الخر .وقد أ�و�ضح تقرير “املعجزة ال�رشق
آ
(الـم َم ّول من اليابان ،الذي أ�ثار �ضجة الختالفه عن
ال�سيوية”( ،البنك الدويل،)1993 ،
ُ
الطروحات النيوكال�سيكية للبنك الدويل يف ت�سعينيات القرن املا�ضي) ،بع�ض ممار�سات مناذج
ُ�شري لنموذج اليابان الذي احتذت حذوه كل من تايوان،
ثر احلرب العاملية .وقد أ� َ
التنمية الناجحة إ� َ
وكوريا اجلنوبية وماليزيا ،وغريها ب أ��ساليب توجيه هذه الدول لفعاليات ال�سوق من خالل:
أ�والً :احلفاظ على �سيا�سة كلية ميالة لال�ستقرار ،وللت�صاعد البطيء يف معدالت الت�ضخم .وكان
اال�ستقرار وعدم جموح معدالت الت�ضخم مرغوبينّ لتعزيز االدخار ولتناف�سية هذه االقت�صادات
للن�صاف ،فالت�ضخم ال�رسيع ي�سحق
الت�صديرية .كما كان انخفا�ض معدالت الت�ضخم أ�ف�ضل إ
القدرات ال�رشائية لذوي الدخول الثابتة(.)16
ثانياً :إ�ن�شاء أ�نظمة م�رصفية ي�سرّ ت ارتفاع ن�سب الديون مقابل أ
ال�صول ال�صناعية ،وا�ستخدام
نظم تقييد ال�رصف أ
الجنبي ،وتوجيه القرو�ض ال�ضخمة لال�ستثمار اخلا�ص الكبري يف ال�صناعات
امل�سته َدفة بخطط التنمية ،وب أ��سعار فائدة تف�ضيلية ،ومنها ال�صناعات الثقيلة والكيمياوية يف كوريا
اجلنوبية مبراحل منوها أ
الوىل يف عام ( ،1973جيم�س و َجن ،)2001 ،كما ُع ّزز التوجه املدعوم
لت�صدير �سلع غري تقليدية( ،البنك الدويل .)1993 ،وكانت احلكومات هنا را ِئدة لال�ستثمار يف
�صناعات جديدة من اختيارها ،وبتطوير ونقل التقانة( ،روبرت ويد ،)1994 ،كما فعلت كوريا
يف �صناعتي بناء ال�سفن والفوالذ املتميزتان بالكفاءة العالية ،دون أ�ن تكون لها املهارات أ
ال�سا�سية
وجهت الن�سبة العظمى من
عند إ�ن�شائها( ،باول �سرتينت .)1994 ،يف املقابلُ ،يالحظ أ�ن ال�صني ّ
ائتمان م�صارفها إ�ىل �رشكات القطاع العام الكربى ،التي �صارت تندمج عمودي ًا وتتو�سع إ�ىل
اخلارج ب أ�ذرع عملياتية تابعة ومدعومة بالقرو�ض ب�سعر فائدة تف�ضيلي قدره  .%1.6وقد �شجع
ذلك على �رشاء �رشكات أ�جنبية ذات تقنيات متطوِ رة بغية اال�ستحواذ على تقنيات حديثة( ،)17أ �و
للح�صول على جتهيزات م�ضمونة من ال�سلع اخلام والطاقة .مقارنة بذلك ،دفعت �رشكات القطاع
اخلا�ص  %4.7كفوائد على قرو�ضها يف عام  ،2009كما ح�صلت على  %2فقط من القرو�ض
الر�سمية لذلك العام(.)18
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�سهم
ثالثاً :أ�دت �سيطرة الدولة على التمويل إ�ىل “ كبح مايل خفيف”( ،البنك الدويل ،)1993 ،أ� َ
بتحويل املدخرات أ
ال�رسية إ�ىل قرو�ض لل�رشكات ال�صناعية بفوائد منخف�ضة ن�سبياً ،ولكنها أ�على
من الت�ضخم ال�سائد ،ليعاد توزيع الدخل أ
ال�رسي هناك ل�صالح كربيات ال�رشكات التي منت
�رسيعاً .ورغم إ�عادة توزيع الدخل هنا ب�شكل مفتقرٍ للعدالة على امل�ستوى ال�ستاتيكي ،إ�ال أ�ن إ��سهام
هذه املدخرات بتمويل اال�ستثمار أ�دى إ�ىل منو اقت�صادي أ��رسع و إ�ىل تو�سع ِ
العمالة ،التي ارتفعت
أ�جورها ،فتح�سنت امل�ستويات املعي�شية على املدى أ
الطول.
ورغم النجاحات آ
ال�سيوية عرب املمار�سات التدخلية ،فقد أ�ث َّرت منذ ثمانينات القرن املا�ضي
َ�ساد تيار
نف�س امل�ؤ�س�سات الدولية
املروجة �سابق ًا للتخطيط التنموي ،بانح�سار االهتمام به وب�سيا�ساته ف َ
ِّ
القرا�ض طويل أ
الجل للبنك الدويل وبني ال�سيا�سات
“توافق وا�شنطن” الذي وائم بني �سيا�سات إ
االنكما�شية ق�صرية أ
الجل ل�صندوق النقد الدويل عند إ�قرار قرو�ض دعم موازين املدفوعات .وقد
ال مدينة لتبني أ�طر انكما�شية لل�سيا�سات الكلية ،حتددت حماورها باالن�ضباط
دفعت هذه ال�سيا�سات دو ً
املايل الذي تطلبه “بريتون وودز” من �صياغة وتنفيذ املوازنات ال�سنوية العامة .وقد أ��صبحت مثل
هذه ال�سيا�سات أ�طر ًا حاكمة لقرارات اال�ستمرار بتقدمي القرو�ض لتمويل عجوزات الدول املدينة
اعتماد ًا على اتفاقاتها مع دول “نادي باري�س” .ومبوجب هذه االتفاقات تلغى ن�سب من ديون
هذه االقت�صادات ،التي غالب ًا ما تكون متعرثة .وتقوم بعثات �صندوق النقد مبراقبة دورية ملدى
تنفيذ الدولة املعنية ل�رشوط �صفقة تخفي�ض ديونها .ومقابل “جزرة إ�عفاء الديون” ،ف�إن امل�ؤ�س�سات
الدولية ت�شرتط حتويل البنى االقت�صادية بتطبيق �سيا�سات ليربالية ،كحرية التجارة ،و إ�طالق
أ��سعار الفائدة ،وتي�سري تدفق ر أ��س املال ،وحتجيم التدخل احلكومي باالقت�صاد ،وخ�صخ�صة
م�شاريع الدولة وتقلي�ص الدعم .بهذا ،فقد هم�ش “توافق وا�شنطن” دور التخطيط ،الذي يفرت�ض
قدرة الدولة بالتدخل الفاعل واملتناغم ب�آلياته ،مع ت�شجيع اال�ستثمار ،والت�صدير والتطور التقني
لل�رشكات الوطنية ،كما أ�و�ضحت ذلك جتارب كل من اليابان ،وماليزيا ،وكوريا ،وتايوان
ومن بعدها ال�صني .وبالطبع ،ف�إن جناح التدخل يرتبط بوجود «جهاز مهني كف�ؤ ذي نزاهة
عالية»( ،)19للتحاور مع القطاع اخلا�ص ،ولتوجيه وتنظيم وت�شجيع فعالياته ،بالتناغم مع أ�ن�شطة
القطاع العام.
إ�ن من أ�هم �رشوط «توافق وا�شنطن» )1( :خ�صخ�صة أ��صول القطاع العام ،الذي ميهِ ُد
طريق �رشكات دول “نادي باري�س” ،وغريها القتنا�ص الفر�ص اال�ستثمارية أ�و امل�ضارباتية
الواعدة بعد انهيار االقت�صادات امل أ�زومة مالياً )2( .فتح أ�بواب التدفقات الر أ��سمالية نحو قطاع
املال وامل�صارف ،وتطوير عمل البور�صات لتعبئة املوارد لال�ستثمار اخلا�ص )3( .إ�طالق أ��سعار
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ال�رصف وعدم تقييد موازين املدفوعات“ )4( .الت�شاور” ل�ضغط عجز املوازنات العامة ،الذي
النفاقينّ اال�ستثماري العام واالجتماعي على ال�صحة والتعليم ،ويخف�ض دعم
يقل�ص عادة دور إ
ال�سا�سية .وكثري ًا ما يقود تغيري أ
أ��سعار ال�سلع أ
الولويات هذا إ�ىل �سلبيات يف توزيع اخلدمات
أ
ال�سا�سية والدخول ،تن�صب أ�كرث أ��رضارها وتكاليفها على معا�ش الفقراء( )5( .)20تخفيف القيود
والر�سوم احلمائية على التجارة الدولية لفتح املجال ل�صادرات الدول أ
القوى اقت�صادي ًا الخرتاق
ال�سواق املحمية �ضمن االقت�صادات امل أ�زومة ،ب أ�مل �سنوح الفر�ص ملن�ش�آت الدول أ
أ
الفقر لتطوير
المكانات اجلبائية وتعميقها بزيادة ر�سوم امل�شاركة بالكلف،
قدراتها الت�صديرية( )6( .)21تطوير إ
ال جبائي ًا للر�سوم
وبتعزيز دور ال�رضائب غري املبا�رشة ،ك�رضيبة القيمة امل�ضافة ،التي �صارت بدي ً
الفقر منها على ال�رشائح أ
ال�شد على امل�ستهلكني أ
اجلمركية رغم وط أ�تها أ
ال ( إ�ال عند ا�ستثناء
العلى دخ ً
ال�سلع أ
ال�سا�سية منها).

ويف ما عدا ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية امل�ستقرة وتطوير قدرات اجلباية ال�رضيبية ،ف�إن
الكثري من عنا�رص هذه الو�صفة تغاير ُحزمة �سيا�سات التدخل للدول �رسيعة النمو وامل�شار ل�سيا�ساتها
يف ما �سبق.
ويف عامل اليوم ،هناك دول فقرية عديدة ُد ِف َع ْت لتهمي�ش التخطيط وتوجيه الدولة لل�سوق.
الغنى ،التي متتلك أ�غلب أ
أ�دى هذا إ�ىل غلبة �آليات ال�سوق مبحاباتها للفئات أ
ال�صول الر أ��سمالية
الدارة والت�سويق .كذلك ،أ� ّدت مراجعة أ�نظمة الدعم ونفقاتها يف
والعقارية ،والتعليم ،وفنون إ
املوازنات ال�سنوية ،ب أ�حوال كثرية ،إ�ىل تقلي�ص منافع ال�رشائح أ
الفقر ،إ�ال إ�ذا ت�ضمنت تقلي�ص ًا
حمدود ًا للدعم ،مع تركيز ناجع إلنفاقه امل�رشوط يربط الدفعات النقدية للعوائل الفقرية بالتغذية
للطفال أ
أ
والمهات ،وبزيارة العيادات الطبية وباملواظبة يف املدار�س .وقد فعلت ذلك كل من
الربازيل بربنامج “البول�سا فاميليا” واملك�سيك بربنامج “التقدم” .وت�شري بع�ض الدرا�سات إ�ىل
انخفا�ض تكاليف الدفعات النقدية امل�رشوطة ،و إ�ىل جناعتها يف حت�سني م�ستويات معي�شة الفقراء
هناك ،وتقليلها لالم�ساواة بفتحها فر�ص التعليم ،وت�شجيعها لل�سلوك ال�صحي أ
لل�رس الفقرية امل�ست ِلمة
ت�رسب أ�طفالها من املدار�س مع تلقيحهم طبياً ،ومراقبة ت أ�ثري هذه
لها ،التي ا�شترُ ِ ط فيها عدم
ُ
الربامج على تغذيتهم ومنوهم( .ريكاردو و�آخرون( ،)2010 ،جرياردو و�آخرون.)2010 ،
ب�شكل عام ،أ�دى “توافق وا�شنطن” إ�ىل ا�ضعاف امل�ؤ�س�سات والقرارات املحلية ل�صالح
االنخراط �ضمن تيار مناه�ض لدور الدولة ،بر�سم �سيا�ساتها ال�صناعية واملالية والتجارية ،وهو
بهذا خمالف ملا فعلته أ�هم االقت�صادات الناجحة بتحقيق “التطور الر أ��سمايل املت أ�خر” ،مثل أ�ملانيا
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املمولة لل�صناعة ،وبحمايتها ملنتجاتها ال�صناعية ،والواليات
القرن التا�سع ع�رش ،مب�صارفها
ِّ
املتحدة ،يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،بحمايتها ل�صناعاتها الوليدة ،واليابان ،بتخطيطها
طويل أ
الجل ،وحتفيزها وحمايتها لل�صناعة ،ودعمها لل�صادرات ،مع تقييد الواردات يف القرن
الع�رشين ،الذي حذت حذوه كل من كوريا اجلنوبية ،وتايوان ،وماليزيا وال�صني وغريها .لقد
دعمت الدولة بهذه االقت�صادات منو القطاع اخلا�ص ،ودور القطاع العام و�صادراتهما ،من خالل
التدخالت التخطيطية والتحفيزية واالقرا�ضية املي�سرّ ة ،موفّرة احلمايتني اجلمركية والنوعية للحد
من املناف�سة أ
عود ال�صناعات ،ومتكنت من املناف�سة الدولية( ،باول �سرتينت،
الجنبية ،حتى ا�شتد ْ
القتداء بهذه النماذج التدخلية الناجحة بدون تخفي�ض
 .)1994ومنذ عام  1995أ��صبح من ال�صعب إ
معدالت أ
الجر ،وذلك الزدياد �ضغوط االنفتاح واملناف�سة عرب االن�ضمام ملنظمة التجارة الدولية
مهم�شة
هذه املرة .وقد تفاو�ضت دول فقرية عديدة ب�رشوط غري مواتية عند ان�ضمامها لهذه املنظمة ِّ
قدراتها بتوجيه الن�شاط االقت�صادي ل�صالح �آفاق ت�صدير غري وا�ضحة .لذا ،فقد بقيت اقت�صاداتها
ومكبلة عند حماولة ك�رس إ��سار احللقة املفرغة للفقر والتخلف .بالتايل،
مفتوحة للغزو االقت�صادي
ّ
ف�إنه مل يبق أ�مام الكثري من الدول النامية أ
الفقر من خيارات كبرية ،منها إ�قامة تكتالت إ�قليمية
مع دول أ�خرى تتمتع مب�ستويات تقنية مقاربة ،بغية تو�سيع حجم ال�سوق ،واحلفاظ على بع�ض
احلماية اجلمركية �ضمن التكتل تمُ َن ُح ال�صناعات داخله ُمتنف�س ًا للتطور والتكامل ،ولقدراتها الب�رشية
هوام�ش ،لتطوير املهارات عرب ممار�سة العمل ،مع التفاو�ض مع إ�حدى تكتالت الدول الغنية لفتح
أ�بواب الت�صدير الوا�سع أ�مامها .و�سيتطلب هذا اخليار إ�ما التفاو�ض من جديد مع منظمة التجارة
لتح�سني �رشوط االن�ضمام ،أ�و ترك ع�ضويتها ملا بعد تطور اقت�صاداتها كي تتمكن من التناف�س مع
عمالقة ال�صناعة والتجارة احلرة ،و أ�همهم ال�صني ،الذين ميلكون لي�س العمل الرخي�ص واملاهر
فح�سب ،بل أ�ي�ض ًا املعارف التقنية ور أ��س املال .كذلك� ،ستتمكن هذه الدول من التخطيط لزيادة
القيم امل�ضافة من ا�ستخدام وت�صدير مواردها الطبيعية ب�شكل ُم�ص ّنع كما �ستتمكن من حتفيز التقدم
�سي ِ
مك َنها « إ�خفاء» دعم �رشكات القطاع
التقني يف الزراعة وال�صناعات الزراعية بكلف قليلة .كذلك ُ
العام بالقرو�ض املي�سرّ ة أ��سوة باملثال ال�صيني و�رشكات القطاع اخلا�ص الكربى ،على �شاكلة
كال�سمنت
والن�شاءات وال�صناعات املرتبطة بهما إ
النموذج الكوري اجلنوبي .ويبقى قطاعا ال�سكن إ
وغريها من ال�صناعات ،جمال نهو�ض للقطاعات الوطنية العامة واخلا�صة إ�ذا ما ُد ّعم الن�شاط
اال�ستثماري هناك بقرو�ض مي�سرَّ ة وبربامج لتطوير املعارف التقنية.
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ْن�ص َفة
( )4التخطيط للتنمية المُ ِ
مل يتعد الغر�ض من بع�ض اخلطط إ�عداد وثائق تقنية لدول فقرية ت�سعى للح�صول على
قرو�ض أ�و ِم َن ٍح من الدول أ
الغنى ،يف حني كان البع�ض آ
الخر منها قد تطور باجتاه إ�عداد وثائق
ألهداف و�سيا�سات وطنية قطاعية ومكانية واجتماعية ُم ّت�سقة ت�ست�رشف �آفاق التطور الواعد .وكما
تبني حال املمار�سات اجلادة للتخطيط يف ماليزيا وغريها ،فينبغي حتديد غايات طويلة أ
الجل
و أ�هداف مربجمة زمني ًا ومكاني ًا واجتماعي ًا للم�سار املبتغى يف االقت�صاد ومتغرياته الكلية والقطاعية
املعتمد دولي ًا ملكافحة الفقر أ�حد حمفزات
واملكانية بالعالقة مع توزيع الدخل واخلدمات .و�صار الت أ�كيد
َ
التخطيط التنموي ب�إدراج م�ؤ�رشات توزيعية و أ�هداف أ�كرث حتديد ًا للتنمية الب�رشية ومل�ؤ�رشات نوعية
احلياة على �ضوء التقديرات للموارد املتاحة من متويل حملي و أ�جنبي وقوى عاملة وموارد طبيعية
يف �ضوء م�سوحات اح�صائية ،ودرا�سات تقييمية قطاعية ،ومكانية واجتماعية .من هنا ،ميزج هذا
ال�صنف من التخطيط بني أ�هداف النمو االقت�صادي الكلي والقطاعي أ
والهداف االجتماعية ،مع
إ�يالء عالقتها بالبعد املكاين اهتمامه الالزم وبت�صور واقعي ،وحمدد زمنياً ،آلفاق تنمية املناطق
القل تطوراً .أ�ما أ�ف�ضل اخلطط ،فهي التي متازج أ
أ
الهداف وال�سيا�سات الالزم اتباعها لتحقيق
البعاد التنموية املذكورة ،عرب االنتقال من ر�سم أ
أ
الهداف الكمية للنمو االقت�صادي على �ضوء
تقدير املوارد املتاحة ،و أ�ي�ض ًا بتقدير �آثار املحفزات ال�رضيبية والدعم واحلماية واملدن ال�صناعية
والر�شاد والتطوير الزراعيني وغريها لال�ستثمار اخلا�ص .وتكون ل�سيا�سات التطوير امل�ؤ�س�سي
إ
أ
أ
وبرامج تطوير التعليم وال�صحة والبنى التحتية و�سيا�سات مكافحة الفقر ،ب��شكاله املتعددة� ،دوارها
ك أ�دوات الزمة لتحقيق أ
املعتمدة.
الهداف
َ
النتاجية أ�همية خا�صة،
وهنا كانت ل�سيا�سات تطوير املهارات والت�شغيل يف القطاعات إ
كما كان لربامج وم�ؤ�س�سات التطوير ال�صحي ومكافحة الفقر وحت�سني البيئة وغريها أ�هميتها
�ضمن مفهوم التنمية الب�رشية ،وحتقيق أ
الهداف التنموية أ
لللفية ،التي �صارت أ�هداف ًا م�شرتكة
للب�رشية .إ�ال أ�ن الرتكيز على اجلانبني االجتماعي والبيئي امل�ؤكِّ د عليهما ب أ�هداف أ
اللفية ،الذي
الن�صاف بتوزيع مكا�سب التنمية ،قد يوقع املخططني بفخ «الطوعية» عند �صياغة
يدفع لتحقيق إ
الربامج التنموية ،وذلك نظر ًا ملحدودية الت أ�كيد على ُب ْع ِد النمو االقت�صادي( .)22ويف هذا ال� أش�ن،
دلت التجارب على إ�مكانية حت�سني م�ؤ�رشات نوعية احلياة والتعليم ب�رسعة ن�سبية .وقد حدث هذا
يف �رسيالنكا يف �ستينيات القرن املا�ضي ،مع انت�شار التعليم العايل املدعوم ،ومع التح�سن ال�صحي
امللحوظ نتيجة الدعم الغذائي ،حيث أ�دى تطور التعليم مع منو ال�سكان وحت�سن امل�ستويات ال�صحية
إ�ىل تدفقات كبرية من ال�شباب إ�ىل �سوق العمل ،الذي مل ي�ستوعبهم ب�سبب الكثافة الر أ��سمالية املرتفعة
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للم�شاريع ال�صناعية املنتقاة ،أ
المر الذي انعك�س بق�صور الطلب على العمل ،واملاهر منه ب�شكل
خا�ص( ،جودفري .)1988 ،وقد أ��سهم مثل هذا االختالل بني �سيا�سات التنمية الب�رشية والنمو
االقت�صادي والت�شغيل بتف�شي البطالة ،التي كان أ��شد خماطرها تفا ُقم بطالة ال�شباب أ
الكرث تعليماً،
والتي حفزت على ظهور حركات �شبابية م�سلحة يف عام  ،1971أ�قلقت التوازنات ال�سيا�سية اله�شة
يف �رسيالنكا وب�شكل مكلف للتنمية(.)23
وكما ات�ضح آ
الن ،فقد أ�دى اختالل التوازن بني منو قوة العمل ال�شابة و إ�مكانيات
فزي ِن للتذمر
ّ
ا�ستيعابها بالت�شغيل املُن ِت ْج إ�ىل تفاقم بطالة وفقر �شباب دول عربية عديدة ،لي�صبحا محُ
واالنتفا�ضات أ�ي�ضاً .وقد ُق ِّدرت بطالة ال�شباب يف م�رص للفئة العمرية  24-15يف عام  2005مبعدل
 %34وللفئة العمرية  30-25مبعدل ( ،%16فا�ضل .)2011 ،وت�شري �آخر تقديرات البنك الدويل
إ�ىل انخفا�ض بطالة ال�شباب إ�ىل معدل  %24.8يف عام  .)24(2007أ�ما يف تون�س ،فقد ُق ّدر معدل
بطالة ال�شباب للفئة العمرية  24-20بن�سبة  ،%30مع معدل  %25للخريجني اجلامعيني �صغريي
ال�سن( ،فا�ضل.)2011 ،
وقد أ��سهم الت�ضخم ال�رسيع ،وخ�صو�ص ًا ب أ��سعار اخل�رض والفواكه يف م�رص ،بزيادة
معدالت الفقر قبل انتفا�ضة عام  ،2011والتي فاقمها ت�ضا ؤ�ل فر�ص الهجرة اخلارجية ،وتقل�ص
حتويالت العاملني باخلارج يف عام  2009مبعدل  ،)25(%17.8يف الوقت الذي ف�شل فيه النظام
االقت�صادي بتوفري فر�ص كافية للت�شغيل ،ليعيد توزيع الرثوة ل�صالح أ
ال�رسة احلاكمة �آنذاك
وحوارييها .وقد حتقق تطور مماثل لهذا يف تون�س ،حيث زاد معدل البطالة عن  %14.2يف
عام  2008ح�سب أ�رقام �صندوق النقد الدويل�( ،صندوق النقد الدويل ،)2010 ،وتقل�صت فر�ص
الهجرة إ�ىل اخلارج ،يف حني أ�ثْرى احلكام وحواريهم من الف�ساد ،يف الوقت الذي تخلَّفت فيه
أ
القاليم الداخلية عن غريها بتوفري اخلدمات وفر�ص الت�شغيل .ومن اجلدير بالذكر هنا ،هو أ�ن
الفجوة الكبرية بني الطلب على العمل واملعرو�ض منه كانت تعزى أ�ي�ض ًا للنمو ال�سكاين ال�رسيع ن�سبي ًا
بفرتات �سابقة ،الذي مل تعالج اخلطط التنموية ال�سابقة �آثاره امل�ستقبلية بالكفاية من ُب ْع ِد النظر.
على أ��سا�س ما تقدم ،ولكون �آليات ال�سوق ذات �آثار ملحوظة مب�سارات االقت�صادات
النتاجية التي يخ�ضع أ�دا ؤ�ها للمعايري التجارية �ست�سعى
املتوجهة نحو النمو ،وملا كانت الوحدات إ
الب ْحت على معايري أ
الداء التجارية �سيغفل أ�همية وم�شاكل
لتعظيم أ�رباح مالكيها ،ف�إن االعتماد َ
الالوفورات االجتماعية ،الناجمة عن تف�شي �آثار التباين بالدخول والرثوات ،الذي قد ي�سهم
باختالل التوازنات واال�ستقرار االجتماعي أ�و ال�سيا�سي .كذلك ،ف�إن الرتكيز على �آليات ال�سوق
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كر�س احللقة
الـمدمر “اجلهل والفقر واملر�ض” ،الذي ُت ِّ
ال يعالج لوحده تبعات ثالوث التخلف ُ
املفرغة لتداخالته عرب أ
دخل الدولة
الجيال تو�سع التمايز بتوزيع الدخول .لذا ،فمن ال�رضوري َت ُّ
ب�سيا�سات فاعلة حتقق للمجتمعات املعنية أ�هداف ًا أ�كرب من جمرد تعظيم النمو ومع ّدالت الربح والعائد
التجاري على اال�ستثمار .ويربز هنا أ�حد مربرات توجيه اال�ستثمارات العامة والن�شاط التنموي
وا�ستخدام أ�دوات ال�سيا�سة املالية إلعادة توزيع الدخل والرثوات ومنوهما ب�شكل أ�كرث إ�ن�صافاً.
إ�ال أ�ن بع�ض امل�سائل املحورية ،التي ينبغي درا�ستها وحتليلها لكل اقت�صاد على حدة ،هي)1( :
املخططة توجيه أ
هل ت�ستطيع أ
ِّ
النتاجية واخلدمية بكفاءة اقت�صادية،
الجهزة احلكومية
الن�شطة إ
بالنتاج ،وت�ستطيع يف الوقت ذاته حتقيق
وب�إن�صاف مقبول ،ف ُتحفز اال�ستثمار اخلا�ص نحو التو�سع إ
عدالة أ�كرب بتوزيع الرثوة والدخول واخلدمات؟ ( )2وكيف ميكن زيادة ت�شغيل القوى العاملة
املتاحة لتتقل�ص معدالت البطالة وتزداد معدالت أ
الجور مع احلفاظ على التناف�سية الدولية؟ ()3
الجور لدفع غائلة الفقر مع تقلي�ص تباين توزيع الدخول؟ ( )4وهل ت�ستطيع أ
وهل تكفي أ
الجهزة
التخطيطية العمل ب�شكل مهني دون �ضغوط من قوى الت أ�ثري على القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية
الن�صاف ،والتباين
للدولة لتحويل م�سار الن�شاط االقت�صادي العام باجتاه تعميق فجوات عدم إ
بتوزيع الدخل واخلدمات أ
ال�سا�سية كال�صحة والتعليم وخدمات املياه والكهرباء وال�رصف ال�صحي
الجهزة اهتمام ًا كافي ًا مل�صالح أ
والنقل والنظافة البيئية؟ ( )5هل تعطي هذه أ
الجيال القادمة ،عرب
النفاق
االهتمام با�ستدامة املوارد الطبيعية ،خ�صو�ص ًا و أ�ن هذه املوارد كثري ًا ما ُت�ستخدم لتمويل إ
العام والنفقات الت�شغيلية للحكومات؟ وهل �سيمكن تقريب أ�مناط اال�ستهالك من الهياكل املحلية
النتاج و أ�مناط اال�ستهالك؟
إ
للنتاج بعد انف�صامهما لتحقيق درجة تواءم مقبولة يف ما بني قدرات إ
ال�سئلة املهمة ،أ
ال ميكن تقدمي أ�جوبة �شمولية ملثل هذه أ
فالجوبة هنا ترتبط بطبيعة
وخ�صائ�ص االقت�صاد املراد التخطيط له ،مب�ؤ�س�ساته وبياناته االقت�صادية أ
ال�سا�سية وبظروفه
ال�سيا�سية واالجتماعية .ودون �شك ،ف�إن التخطيط التنموي أ
الكرث وعد ًا هو الذي ي�ست�رشف �آفاق ًا
م�ستقبلية واعدة لتطور االقت�صاد املعني ،وذلك باتفاق املخططني كتقنيني مع القيادات ال�سيا�سية
لكل دولة ح�سب ظروفها وخ�صائ�صها ،فال معنى كبري للعمل التقني إ�ن مل تقتنع القيادات ال�سيا�سية
للمجتمع والدولة بغايات التنمية و أ�هداف اخلطط .إ�ذَ ْن ،ينبغي أ
للجهزة التقنية التو�صل لتحديد
هذه أ
الهداف والغايات ب أ�كرب قدر من الواقعية ،ومبواءمة ما يتطلبه حتقيقها مع املوارد املالية
والدارية  /امل�ؤ�س�ساتية ،و�ضمن إ�طار جغرايف إ�قليمي ودويل محُ ّدد
واالقت�صادية والب�رشية إ
ووا�ضح آ
ولمكانات نقل وتطوير املعارف والتقانة.
للثار املرتقبة للتبادل التجاري إ
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( )5موقع جهاز التخطيط �ضمن الهرم احلكومي

كي يكون التخطيط م�ؤثر ًا و أ�قل ت أ�ثر ًا بال�رصاع على تخ�صي�ص املوارد �ضمن أ�جهزة
احلكومة ووزاراتها ،ف�إنه من ال�رضوري أ�ن يكون موقع اجلهاز التقني للتخطيط أ
والجهزة
الح�صاء وجهاز املتابعة قريبني من القيادة ال�سيا�سية للدولة املعنية ،ك أ�ن ُتل َْح َق
املرتبطة به كجهاز إ
هذه أ
الجهزة مبكتب رئي�س الوزراء كما يف ماليزيا ،أ�و برئا�سة اجلمهورية يف الدول الرئا�سية التي
يهتم رئي�س اجلمهورية فيها بدور التخطيط كما يف كولومبيا يف ال�سنوات التي كان التخطيط فيها
م�ؤثِّر ًا( .)26ويتوجب تعزيز هذه أ
الجهزة بكفاءات عالية يف االقت�صاد والرتبية والتعليم وال�صحة
القليمية ودرا�سات الفقر وطرق تنمية أ�و�ضاع
والح�صاء بفروعه املختلفة والبيئة والتنمية إ
والهند�سة إ
املر أ�ة .وينبغي دعم قدرات أ
الح�صائية ،من أ�جل توفري البيانات الدقيقة وال�رسيعة عن
الجهزة إ
أ�و�ضاع االقت�صاد وتطور م�ؤ�رشات الفقر والبطالة وتوزيع اخلدمات التعليمية وال�صحية يف أ�رجاء
الدولة .ومن ناحية أ�خرى ،ف�إن دور التخطيط باال�ستثمار العام �سيتطلب رفده بقاعدة معلومات
كف�ؤة و�رسيعة التحديث ملتابعة التنفيذ الزمني للم�شاريع ،وكذلك من أ�جل تقييم أ
الداء ملا ُي ْن َجز من
زاويتي الكلفة والنوعية.

( )6ا�ستنتاجات حول بع�ض معامل النجاح والف�شل بالتخطيط التنموي
لقد مت عر�ض جتارب بع�ض الدول التي جنحت يف تخطيط التنمية ،ويف الت�صنيع
املوجهة ،ومت تبيان بع�ض العنا�رص امل�شرتكة ملا جنح وبع�ض
ومكافحة الفقر ،م�ستخدمة �آليات ال�سوق ّ
م�ستلزمات النجاح بالتخطيط التنموي .يف املقابل ،هناك أ�ي�ض ًا خطط فاقدة لبو�صالتها التنموية،
الكثري منها هي تلك التي ُت ْه ِملْ إ�ما االت�ساق الداخلي للخطط ،و  /أ�و �رضورات البناء امل�ؤ�س�سي ،و /أ�و
إ�قناع ال�سيا�سيني والقطاع اخلا�ص بالربامج املطروحة ،لتتوجه أ��سا�س ًا نحو ا�ستجالب القرو�ض من
القرا�ض الدولية ،التي كثري ًا
اخلارج .وهنا َي ْن َ�ص ُب اجلهد املبذول إلعدادها على إ�ر�ضاء م�ؤ�س�سات إ
ما تزج ب أ�ولوياتها حمل أ�ولويات املجتمع املعني يف �صلب اخلطط املع ّدة .ومن أ�هم هذه أ
الولويات
االن�سجام مع متطلبات العوملة من فتح أ
لل�سواق �سابق ألوانه ،ومن ت�سهيل لتدفقات م�ضارباتية
الموال �سواء أ
بر ؤ�و�س أ
بال�سهم وال�سندات ،أ�و مبحافظ اال�ستثمار التي تحُ دث احلركات ال�رسيعة
لر ؤ�و�س أ�موالها ارجتاجات عنيفة مبوازين املدفوعات ،كما تجُبرِ االقت�صادات الفقرية على اكتناز
لال�ستثمارين الثابت والب�رشي ،اللذان ُي َد ِّعمان
احتياطيات أ�جنبية �ضخمة ،بدل ا�ستغاللها كر أ��سمال
ّ
النمو احلقيقي .وال �شك ،ف�إن م�صالح الدول النامية من اجتذاب ر أ��س املال أ
الجنبي تتمحور حول
رفع معدالت االدخار واال�ستثمار ومن ت أ�ثرياتهما على الت�شغيل .وتقت�ضي هذه تعزيز معدالت
الجمايل ،ونقل املعارف والتقانة ،وكليهما يتطلب احل�صول
اال�ستثمار الثابت إ�ىل الناجت املحلي إ
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على التزامات طويلة أ
المد من امل�ستثمرين ،نحو االقت�صادات املعنية بجلبهم للتقنيات ،وتدريبهم
للكوادر الوطنية ،وبتي�سريهم للت�صدير عرب م�ساربهم الت�سويقية.
ف�شلها أ�ي�ضاً ،تلك التي تكون جمرد رمز �آخر من رموز الرتويج
ومن اخلطط التي ُيح َتملُ َ
ال�سيا�سي ،حيث تت�ضح ركاكة م�ضامينها التنموية االقت�صادية واالجتماعية ،ب�سبب �ضعف ال�سيا�سات
الهداف املختلفة ،وو�سائل بلوغ تلك أ
الالزمة لتحقيق االن�سجام بني أ
الهداف باحلد املعقول من
إ�نفاق املوارد املالية والب�رشية املتاحة.
ب�شكل عام ،ميكن القول ،وبدرجة مقبولة من اليقني ،ب أ�ن ال�سعي املربمج �سلف ًا لتحقيق
�سي َح ّ�سن م�ستويات معي�شة قطاع وا�سع
منو اقت�صادي �رسيع ومتنوع القطاعات على مدى عقدين ُ
من املجتمع .ومن هذا املنطلق ،ف�إن ا�سرتاتيجيات النمو ال�رسيع واملتنوع �ستخف�ض من م�ستويات
الفقر يف غالب أ
الحيان ،إ�ال أ�ن نف�س هذا النمو باقت�صاد ال�سوق قد يحفز على تو�سع فجوة الدخل
()27
عمق التباين يف الدخول ،رغم خف�ضه ألعداد الفقراء مبوجب
بني �رشائح وطبقات املجتمع ُ ،لي ّ
معيار “عدد الر ؤ�و�س الفقرية”.
ويف اقت�صادات ال�سوق املت أ�ثرة بالدورات التجارية ،ف�إن فرتات االنتعا�ش ُتقلِّ�ص عادة
أ�عداد الفقراء ،إ�ال أ�ن ما يعقبها من ركود اقت�صادي يفاقم معدالت البطالة لريفع من وط أ�ة الفقر.
وبالتايل ،ف�إن التخطيط ال�صائب هنا هو ذلك الذي يكون مرن ًا با�ستجابته آلثار الدورات ب�سيا�سات
ق�صرية أ
الجل ،تكبح الن�شاط االقت�صادي بحذر عند حتوله إ�ىل منو ت�ضخمي ،كما حتفز اخلروج
ال�رسيع من الركود عند الدخول فيه .وبهذا ال�شكل من التدخل ،الذي يتطلب ا�ستخدام املوازنات
احلكومية ال�سنوية ،وتن�سيق عملها مع اخلطط أ
الطول مدى ،ف�إن حدة التقلبات االقت�صادية �سوف
ُت َخ َفف ،و�سيتم تاليف الهزات أ
العنف لالقت�صاد واملجتمع ،عند مزاوجة ما يتطلبه احلفاظ على هدف
النمو مع ا�ستقرار وحت�سن م�ستويات التنمية الب�رشية مع الت�شغيل املُن ِتج .ويتطلب ذلك ،التخطيط
احل�صيف لتعبئة املوارد الالزمة لنمو اال�ستثمار ولتمويله املي�سرّ يف اقت�صادات ال�سوق ،واملحافظة
على م�ستويات عادلة لتوزيع ال�سلع واخلدمات أ
ال�سا�سية من غذاء كاف وتعليم و�صحة ورعاية
للطفولة و�سكن ،والتي ت�ستلزم برامج ذات تخ�صي�صات جيدة لتح�سني أ�و�ضاع الفقراء واملناطق
الولوية هنا لتلك أ
الفقر يف الدولة .وينبغي إ�عطاء أ
أ
القاليم املت أ�خرة التي تت�سم باختالف إ�ثني أ�و
ي�شجع منو حركات جتزئ الدولة إ�ن مل ُت َعالَج م�شاكل الفقر والبطالة والتخلف
طائفي أ�و لغوي قد ّ
فيها ،بزمن ُم َبكّ ر ،فيعاد توزيع املكا�سب التنموية ،مبا ي�ضمن اندماج الروابط االقت�صادية على
امل�ستوى الوطني ،وتعزيزها للم�صالح امل�شرتكة بني أ
القاليم .وتتطلب املعاجلة اجلادة هنا:
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أ�والً :تو�صيف ًا حقيقي ًا للم�شاكل االقت�صادية واالجتماعية بعالقتها ب�سو�سيولوجيا و أ�نرثوبولوجيا هذه
أ
القاليم ،ومن ثم حتديد و�سائل أ�و �سيا�سات االندماج االقت�صادي ،وتخ�صي�ص املوارد لتفعيلها
تعزيز ًا أ
للوا�رص امل�شرتكة ،من خالل التخطيط التنموي الذي يتوجب القيام به من أ�جل ح ّدة
النتاج و أ�مناط اال�ستهالك.
التباين يف م�ؤ�رشات نوعية احلياة ،ويف م�ستويات إ
ثانياً ،لكون إ�عادة التوزيع والتنمية الب�رشية لي�سا �رشطني كافيني لدميومة تو�سع الن�شاط االقت�صادي،
ف�إنه ي�صبح من ال�رضورة حتقيق التوازن املطلوب بني حمفزات تنمية اال�ستثمارات اخلا�صة وت�شغيل
ال ُم ْن ِتجاً .و إ�ذا ما كانت الدولة مت�سمة بالبطالة الوا�سعة وب�رسعة النمو ال�سكاين
املواطنني ت�شغي ً
العالة ،ف�إن حت�سني م�ستويات املعي�شة ي�ستلزم إ�تباع �سيا�سات فعالة لتنظيم
وبارتفاع معدالت إ
أ
ال�رسة �ستكون لها وفوراتها اخلارجية يف قطاعات ال�سكن والتعليم وال�صحة وامل�ستويات املعي�شية
العامة للفقراء ب�شكل خا�ص .ويف الكثري من االقت�صادات العربية ،ال زالت مثل هذه ال�سيا�سات
قا�رصة عن اللحاق مبا حققته نف�س ال�سيا�سات يف أ�قطار أ�خرى .وقد أ� ّدى هذا إ�ىل ت أ�خر ارتفاع
معدالت دخل الفرد عن ما كان ممكن ًا حتقيقه لو كانت مثل هذه ال�سيا�سات أ�كرث فاعلية بتخفي�ض
العالة وعجز الكثري من االقت�صادات
معدالت النمو ال�سكاين .وهنا ،فقد أ� ّدى ارتفاع معدالت إ
العربية عن الزيادة ال�رسيعة ملعدالت الت�شغيل إ�ىل تفاقم م�شاكل البطالة ومع ّدالتها اخلطرية امل�شار
إ�ليها �سابقاً.

( )7م�شاكل راهنة ومهام للتخطيط التنموي و�سيا�ساته يف االقت�صادات املت أ�ثرة «بالربيع العربي»

لكون الفقر والتباين يف توزيع الرثوات والبطالة أ��سباب ًا اقت�صادية وراء دعوات “الربيع
العربي” يف عام  ،2011وملا كانت كل من م�رص وتون�س واليمن على م�سار تغيري هياكلها ال�سيا�سية،
وهي االقت�صادات التي ت أ�ثرت ب�شكل وا�ضح مب�شاكل الف�ساد املرتبط بتف�شي الفقر والتباين يف الدخول
عالوة على البطالة ،ف�إنه من املهم الت أ�كيد يف املرحلة القادمة على مكافحة فاعلة للف�ساد ،مع قيام
اخلطط وال�سيا�سات االقت�صادية بتوجيه الدعم ،أ�ول أ
المر ،نحو القطاعات التي ُيحتمل توليدها
لفر�ص أ�كرب من غريها يف الت�شغيل املن ِتج ،مع إ�يالء ت�شغيل ال�شباب وتدريبهم االهتمام الالزم.
ويف أ
المد الق�صري ،ونظر ًا لل�رضبات القا�سية التي تلقاها قطاعي ال�سياحة التون�سي
وامل�رصي ،وب�سبب أ�ثرهما امللحوظ على الت�شغيل ،ف�إنه �سيكون �رضوري ًا للحكومتني طم أ�نت
بالو�ضاع أ
ال�سواح ،إ�ذ أ�ن ن�شاط هذا القطاع �شديد الت أ�ثر أ
المنية وبا�ستقرارها .ولن يكون هذا
بالمر الي�سري يف أ
أ
المد الق�صري ،فاالحتقانات االجتماعية التي ولَّدها القمع لن تنتهي بني ليلة و�ضحاها
باليديولوجيات
ومبجرد إ�جراء التغيري ال�سيا�سي .كذلك ،ف�إنه من املُحتمل ت أ�ثر هذا القطاع أ�ي�ض ًا إ

 64فا�ضل مهدي

أ
والفكار الدينية ،التي تعترب بع�ض ما ي�ستهوي ال�سياح كاخلمور واملالهي وريادة ال�سواحل..
املحرمات .من هنا ،ف�إنه من ال�رضوري قيام احلكومتني امل�رصية والتون�سية
الخُ ،منكر ًا أ�و من
ّ
بدرا�سة جادة للتبعات ال�سياحية لقراراتهما ،خ�صو�ص ًا و أ�ن الت�شغيل يف الدولتني معتمد على ال�سياحة
ب�شكل كبري.
الثر االقت�صادي ق�صري أ
لقد كان أ
الجل للتغريات ال�سيا�سية منذ عام � 2011سلبياً ،فقد
ال يف تون�س من أ�قل من  500أ�لف يف نهاية عام  ،2010إ�ىل حوايل  700أ�لف يف
تفاقمت البطالة مث ً
أ�واخر العام  ،2011لريتفع معدل البطالة إ�ىل  %17تقريباً( ،اله�شني .)2011 ،إ�ال أ�ن هذا الت أ�ثري
ال�سلبي خالل أ
المد الق�صري قد ميكن حتويله إ�ىل عامل محُ فز لتغيري وجهات الن�شاط االقت�صادي،

من خالل إ�تباع �سيا�سات جادة لتنويع م�صادر توليد الدخل وحتفيز منوها .ومن املمكن حتقيق ذلك
عرب دعم اال�ستثمار يف القطاعات أ
الخرى املولّدة للوظائف والدخل ،كالفروع الواعدة �ضمن
ال�صناعات التحويلية ويف الزراعة من أ�جل ت�رسيع النمو االقت�صادي املتوجه المت�صا�ص قدر أ�كرب
من العاطلني عن العمل.
ومن أ
الهمية هنا ر�صد ت أ�ثري التغريات ال�سيا�سية على بطالة وت�شغيل الفئات ال�شابة .لذا،
ف�إنه �سيكون من ال�رضوري للخطط وال�سيا�سات التنموية التوجه بفاعلية للتنويع �ضمن القطاع
ال�سياحي ،ويف القطاعات أ
الخرى أ�ي�ضاً ،وذلك بغر�ض توفري فر�ص الت�شغيل املن ِتج للعاطلني من
ال�شباب ،وتدريبهم مهني ًا بهذه االجتاهات.
و�سيكون من أ
الهمية مبكان إ�تباع �سيا�سات لت�شجيع �سياحة امل�ؤمترات ،ودعم �سياحة
اخلدمات الطبية وال�سياحة الثقافية ،بغية تنويع م�صادر الدخل ال�سياحي ،والمت�صا�ص جزء من
“ال�صدمة” هناك .كما ينبغي على الدولة لعب دور أ�كرث فاعلية للرتويج ال�سياحي ،مع تي�سري ِ�سمات
الدخول ،التي كثري ًا ما ت�شكل عائق ًا جدي ًا أ�مام تطور �سياحة امل�ؤمترات و�سياحة اخلدمات الطبية يف
بع�ض الدول املت�شددة.
أ�ما خارج ال�سياحة ،ف�إن التدخل الفاعل للدولة �سيكون مهم ًا و�رضورياً ،وذلك بدعم
امل�شاريع الواعدة �ضمن القطاع ال�صناعي� ،سواء بتوفري التمويل املي�سرَّ ل�صادراته ،أ�و بدعم عمليات
النتاجية ،أ�و بتوفري ر أ��س املال االبتدائي املدعوم ،مع التدريب
نقل املعارف والتقانة وتطوير إ
والدارة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .ويف ذات الوقت ،ينبغي
على فنون الريادة واملحا�سبة إ
ال�صغر باملن�ش�آت ال�صناعية أ
توفري احلوافز لتعزيز روابط ال�صناعات أ
الكرب ،مع تطوير معارف
احتذاء بنماذج االقت�صادات الناجحة يف دول �رشق �آ�سيا وال�صني.
الدارة التجارية احلديثة،
إ
ً
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ويف بقية قطاع اخلدمات ،ينبغي للتخطيط وال�سيا�سات االقت�صادية دفع القطاع اخلا�ص
باجتاه اال�ستثمار يف الربامج وامل�شاريع التي �سرتفع القيم امل�ضافة ،عرب دعم تطوير الربجميات،
وت�سهيل اخلدمات امل�رصفية ،والنقل واالت�صاالت ،واخلدمات ال�صحية والتعليمية ،إ�لخ .ويتوقع
أ�ن يقود مثل هذا التوجه ،مع إ��صالح نظام ال�رضائب إ�ىل زيادة التح�صيل اجلبائي عند تطوير
الن�صاف.
فاعلية �رضائب الدخل و إ�عادة هيكلتها باجتاه املزيد من إ

أ�ما بالن�سبة للزراعة ،وهي ُمعني مهم المت�صا�ص البطالة الريفية قبل انتقالها إ�ىل احلوا�رض،
ف�إنه ينبغي الت أ�كيد على توفري التمويل املي�سرّ هناك ،وتطوير إ�مكانات التخزين والت�سويق وتقنيات
النتاج يف الفرعني النباتي واحليواين ،مع إ�يالء كفاءة الري أ
الهمية التي ت�ستحقها.
إ
إ�ن تخفيف التفاوتات يف توزيع اخلدمات أ
ال�سا�سية العامة ،كالتعليم وال�صحة واملياه
والكهرباء واملجاري وال�سكن ،تعترب من أ�هم مقومات �سيا�سات تقلي�ص الفوارق اجلهوية.
وتكت�سي هذه أ�همية بالغة يف كل من تون�س ،و�سوريا والعراق وغريها ،حيث يتوازى التخلف
بتقدمي اخلدمات مع م�ؤ�رشات انخفا�ض الدخل وتف�شي الفقر يف بع�ض املحافظات ،التي قد تت�سم
بخ�صائ�ص �سو�سيولوجية متميزة ينبغي لها أ�ن تدفع لتطوير البنى امل�ؤ�س�سية للمحافظات أ
الفقر،
مع تخ�صي�ص املوارد النت�شالها من براثن التخلف والتهمي�ش .وهنا� ،ستكون لتنمية قطاع ال�سكن
أ�هميته يف أ
المد الق�صري من أ�جل التو�سع بالت�شغيل وتقلي�ص معدالت الفقر الناجم عن تف�شي البطالة.
و�سيكون لربامج الدفعات النقدية امل�رشوطة دورها ب�إ�ضعاف بع�ض التبعات العابرة أ
للجيال للحلقة
املفرغة للفقر على م�ستويات �صحة وتعليم الفقراء.
الطول ا�سرتاتيجياً ،ف�إن أ
المد أ
أ�ما على أ
المر يتطلب إ�عداد درا�سات ميدانية جادة
للمكانات التنموية الواعدة ،التي �ستنري الطريق ملتخذي القرار حول التوجهات أ
ال�صوب
إ
ل�سيا�سات وبرامج تنمية كل من هذه االقت�صادات امل أ�زومة حالي ًا و أ�قاليمها املختلفة.
ويف ميدان التكامل االقليمي ،ف�إنه ينبغي على حكومات الدول املعنية الت�شاور حول أ�ف�ضل
الدنى من ت�ضارب امل�صالح ،حول كيفية توليد فر�ص العمل أ
أ��ساليب تو�سيع أ��سواقها باحلد أ
بالمد

الق�صري .وهنا� ،سيكون للتفاو�ض على �رشوط االندماج االقت�صادي �ضمن اقت�صادات �شمال
أ�فريقيا دور ًا مهم ًا ل�ضمان احلد أ
املعزز لت�شابك امل�صالح ،التي
الق�صى من ذلك النمط من التكامل ّ
الجراءات االندماجية املقرتحة.
�ست�ؤثّر بدورها يف دميومة إ
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ال�شارة إ�ىل جتارب التكامل اجلزئي لعدد من أ
القاليم آ
ال�سيوية املتجاورة ،كتكامل
وجتدر إ
الندوني�سية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي مع االقت�صاد
والية جوهور املاليزية وحمافظة رياو إ
ال�سنغافوري املتاخم لهما ،وتكامل املناطق احلرة جنوبي ال�صني مع تايوان وهونغ كونغ مبا أ�ُطلق
عليها “مثلثات النمو”( ،ميو ثانت و�آخرون ،)1998 ،التي قد ت�صلح كنماذج م�ستقبلية لكيفية
حتقيق تكامل موارد ر أ��س املال الفائ�ض يف ليبيا ،مع العمالة الفائ�ضة يف كل من تون�س وم�رص
من جهة ،وتكامل ر أ��س املال الكويتي الفائ�ض مع العمالة الفائ�ضة يف حمافظتي الب�رصة وذي قار
العراقيتني من اجلهة أ
الخرى ،وذلك �ضمن مثلثات منو وت�صنيع عربية و إ�قليمية م�ستقبلية عابرة
للحدود ال�سيا�سية القائمة حالياً.

الهوام�ش
( )1يف �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي ،أ��صدر الكثري من أ
الكادمييني البارزين م�ؤلفات تو�ضح أ��ساليب التخطيط
التنموي ،إ�ال أ�ن هذا االهتمام يف التخطيط تراجع بثمانينات وت�سعينيات القرن املا�ضي بعد انح�سار اهتمام البنك
الدويل بالتخطيط .ومن هذه امل�ؤلفات الكتابان اللذان أ�لًفهما احلائزان على جائزة نوبل يف علم االقت�صاد “�آرثر
لوي�س” يف عام  1996و “يان تنربجن” يف عام  ،1967وكذلك امل�ؤلًف القيم الذي كتبه كل من كيث جريفني وجون
إ�ينو�س يف عام .1970
( )2أ�ي بتحويل ن�سب التبادل التجاري داخل االقت�صاد لغري �صالح الزراعة.
( )3لقد أ��شار “مايكل إ�يلمان” إ�ىل هذا أ
المر خالل �سبعينات القرن املا�ضي ،ليبني أ�ن منو البريوقراطية التي ا�س ُتخ ِدمت
لتوجيه الن�شاط الزراعي ،الذي اقرتن أ�ي�ض ًا بتدهور روح املبادرة املحلية �شكّ ل خ�سارة وا�ضحة ملجمل جمتمعات
أ�وروبا الو�سطى وال�رشقية �آنذاك.
( )4يجدر الذكر حتقيق الهند لن�سبة قاربت  ،%37كما حققت �سنغافورة وفيتنام  %34و ،%29على التوايل ،خالل
الفرتة .2000-1996
( )5أ��شار تقرير التنمية العاملية للبنك الدويل لعام  1996إ�ىل حتقيق �صادرات و�سط و�رشق أ�وروبا من ال�صناعات
الهند�سية ملردود كان يقل مبعدل  %30عن املعدل الو�سطي ،الذي كان جميع م�ص ّدري ال�صناعات الهند�سية يحققونه
خالل عام  ،1985كما أ��شار إ�ىل كون �صادراتهم هذه متخلفة ،يف الكثري من أ
الحيان ،ع�رشين عام عن م�ستويات
التطور التقني ،الذي كانت �سائدة �آنذاك .وكانت الفجوة النوعية على أ��شدها بال�صناعات اال�ستهالكية ،ومن �ضمنها
ال�صناعات االلكرتونية ،نتيجة �ضعف ت أ�ثريات امل�شرتين املحليني على نوعية ال�سلع املنتجة.
( )6كان “ت�شينريي” أ��ستاذ االقت�صاد يف جامعة هارفرد يف �ستينيات القرن املا�ضي ،مت أ�ثر ًا يف أ�طروحته للدكتوراه
بجامعة هارفارد يف عام  1950ب أ��ستاذه “فا�سيلي ليونتيف” ،الذي كان رو�سي أ
ال�صل ،وم�ؤلف الكتاب ال�شهري يف
عام  1941حول “هيكل االقت�صاد أ
المريكي للفرتة  ”1929-1919م�ستخدم ًا جداول املدخالت -املخرجات ،التي
ت�ستخدم القيمة أ
وال�سعار لتحديد الت�شابكات االقت�صادية .وقد كتب “ت�شيرني” مع زميله “بول كالرك” كتاب ًا مهم ًا عن
ّ
“اقت�صاديات الت�شابك ال�صناعي “ يف عام  ،1959وعاد يف �سبعينيات القرن املا�ضي ليوجه الكثري من موارد العمل يف
البنك الدويل لتقدير جداول املدخالت – املخرجات ،و أ�ي�ض ًا لتطوير ما ُ�سمي “مب�صفوفات احل�سابات االجتماعية”.
وقد ا�ستخدم العديد من الباحثني هذه اجلداول يف التحليل االقت�صادي ،ويف النمذجة للتخطيط االقت�صادي يف �سبعينيات
القرن املا�ضي.
( )7كانت اهتمامات “ت�شينريي” بالتخطيط التنموي وا�ضحة قبل التحاقه بوظيفته كاقت�صادي أ�ول يف البنك الدويل
يف عام  ،1972فقد أ�عد كتاب ًا قيم ًا عن التخطيط التنموي مع جملة من أ�قرانه أ
الكادمييني الالمعني يف عام   ،1971
ت�ضمن الكثري عن ا�ستخدام النمذجة الريا�ضية يف التخطيط الكلي والقطاعي( .هولي�س.)1971 ،
َّ
المنائي أ
للمم املتحدة ب أ�نه “ال يوجد
( )8يقول كمال دروي�ش الذي كان نائب ًا لرئي�س البنك الدويل ورئي�سا للربنامج إ
أ�دنى �شك ب أ�ن اقت�صاد التنمية يف البنك الدويل ،ومبعيته تقارير التنمية العاملية كانت و�ستبقى مت أ�ثرة أ
بالجواء
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اليديولوجية والفكرية للرئي�س ولالقت�صادي أ
الفكرية وال�سيا�سية حلقبها .........و أ�ن التوجهات أ
الول ت�ؤثر
ب�شكل وا�ضح على عمل االقت�صاديني يف البنك”( .كيمال.)2009 ،
( )9هنا يعود الف�ضل لالقت�صادي الهولندي الراحل “يان تنربجن” يف اقرتاحه ربط حتقيق كل هدف من أ�هداف
ال�سيا�سات االقت�صادية ب أ�داة لتحقيقه ،ك أ�ن يربط هدف حتقيق م�ستوى معني لالدخار ب�سعر الفائدة على الودائع،
بالدوات بغية حتقيق أ
وهل َُّم َج َرا فتتحكم ال�سيا�سة االقت�صادية أ
الهداف املبتغاة.
َ
( )10أ��شار االقت�صادي املاليزي املعروف “جومو كوامي �سندارام” إ�ىل هذا أ
المر ،منتقد ًا ال�سيا�سة التمييزية امل�شار إ�ليها
عند قيام الدولة ب�إر�ساء تعاقداتها عرب البوماباتريا ،التي أ�فرزت ظواهر “ال�رشكاء اخلاملني” يف ال�رشكات املاليزية،
�شجعت على االندماج عرب أ
الخاديد العرقية ،إ�ذ �صارت الكثري من العقود احلكومية املمنوحة ل�رشكات القطاع
التي ّ
اخلا�ص ت�ؤ ِثر من فيها ملكيات من البومابوتريا ،ليقوم ال�صينيون ب�إجناز أ
العمال املتعاقد عليها واملطلوبة ،ليح�صل
ال�رشيك البومابوتري “النائم” على ريع ،مقابل توظيف عالقته املتميزة عرقي ًا بالدولة دون عمل فعلي ،وهو م�شابه
للظواهر الريعية ال�سائدة يف دول اخلليج العربية”� ،سوى أ�ن إ�عادة توزيع الدخل هناك لي�ست ألفقر من هم يف
املجتمع املقيم( .جومو)2004 ،
( )11كما يت�ضح من مراجعة أ�رقام متو�سطات الدخل املتحققة مقارنة بامل�ستهدفة واملعطاة يف اجلدول رقم (� ،)2-8ص
 ،51من مالمح اخلطة اال�ست�رشافية الثانية ( . 1990-1971خطة ال�سيا�سة العامة املاليزية )OPP2، 1991
( )12اجلدول رقم ( )1واملوقع االلكرتوين لوحدة التخطيط االقت�صادي املاليزي http://www.epu.gov.my
( )13املوقع االلكرتوين لوحدة التخطيط االقت�صادي املاليزي http://www.epu.gov.my
( )14يف هذا ال� أش�ن ،ت أ�خرت كوريا � 15-10سنة عن تايوان بتكوين بريوقراطية اقت�صادية قوية ،وب�إن�شاء نظام مايل
قادر على تعبئة املدخرات للمقرت�ضني وتوجيهها( .روبرت ويد.)1994 ،
( )15وبالن�سبة لكوريا اجلنوبية راجع( :جيم�س و َجن                     )2001 ،
ال �صول اململوكة لل�رشائح أ
( )16كما يرفع من قيم أ
ال غنى مفاقم ًا تباين الدخول والرثوات ،كما تدل
على ذلك نتائج الت�ضخم ،الذي كان جاحم ًا بالكثري من اقت�صادات أ�مريكا الالتينية ،يف الثمانينيات والت�سعينيات من
القرن املا�ضي ،ويف االقت�صادات “االنتقالية” بالت�سعينيات ،و أ�ي�ض ًا يف العراق خالل فرتة احلظر الدويل بالت�سعينات
حيث تفاقم التباين نتيجة ان�سحاق امل�ستويات املعي�شية ل�رشائح الدخل املحدود والطبقة الو�سطى.
ال مع �رشكة جيلي ال�صينية التي ا�شرتت �رشكة فولفو ال�سويدية مببلغ  1.8مليار دوالر م�ستحوذة
( )17كما هو احلال مث ً
على تقنية رفيعة ل�صنع ال�سيارات .وقد ن�رش ذلك اخلرب يف جملة االقت�صادي بتقرير خا�ص عن الدول الر أ��سمالية.
(جملة االقت�صادي 21 ،يناير .)2012
( )18تقرير خا�ص عن الدولة الر أ��سمالية ،املن�شور يف جملة االقت�صادي( .جملة االقت�صادي 21 ،يناير .)2012
( )19يف كوريا ،كان الف�ساد متف�شي ًا يف أ
الجهزة احلكومية يف أ�وائل �ستينيات القرن املا�ضي ،إ�ال أ�ن حكومة الرئي�س
الداري ،و�شجعت على
بارك الذي جاء اىل ال�سلطة يف عام  1961أ�لغت نظام الغنائم ،وقامت مبكافحة الف�ساد إ
اختيار العنا�رص أ
بالدارة االقت�صادية ،مما مكنها من �صياغة خطط ت�صنيع جادة ،ومن
الكف أ� بالبريوقراطية املكلفة إ
م�ساعدة احلكومة على �صياغة ا�سرتاتيجيات فاعلة للتنمية وتنفيذها( .البنك الدويل.)1993 ،
ال�شارة هنا ،إ�ىل أ�ن منظمة أ
المم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) كانت من أ�ول املنظمات الدولية التي ّنبهت
( )20جتدر إ
إ�ىل خماطر ال�سيا�سات ال�صارمة على التنمية الب�رشية يف الدول الفقرية ،التي دعى لها منظرو الليربالية اجلديدة
“التكيف الهيكلي” ،وتبنتها م�ؤ�س�ستي “بريتون” و “ودز” بعد ك�ساد الثمانينات ،التي �صار يطلق عليها
ب�صيغة
ُ
“توافق وا�شنطن” بعد ذالك( .جيوفاين و�آخرون.)1990 ،
( )21إ�ن امتلكت �شبكات الت�سويق الدولية ،وزادت إ�نتاجية العمل عرب التقنيات أ
الحدث ،الذي قد يتطلب حتجيم
أ
الجور ،وتطوير التناف�سية ،كما فعلت كل من فيتنام والهند وال�صني ب أ�يامنا هذه.
( )22يف هذا ال� أش�ن ،كان التخطيط يف أ�وائل خم�سنيات القرن املا�ضي ي�سمى بالتخطيط االقت�صادي ،لت أ�كيده �آنذاك على
ال أ
حتقيق منو اقت�صادي �رسيع ِ
البعاد االجتماعية ومن �ضمنها التنمية الب�رشية واحلفاظ على البيئة وق�ضايا توزيع
مهم ً
الدخل .أ�ما بعد التوجه لتحقيق أ�هداف أ
اللفية مب�ضمونها االجتماعي الغالب وتوجه املنظمات الدولية للت أ�كيد على
التنمية الب�رشية ،فقد �صار �رضوري ًا حتقيق أ�هداف وغايات تكاملية بني البعد االقت�صادي للتنمية والبعدين االجتماعي
والبيئي لها.
( )23من درا�سته لتجربة �رسيالنكا يف التخطيط ،يو�صي غودفري غوناتيليكي بتحديد أ
الهداف التنموية التي تتوافق
ٍ
مرجح ًا التخطيط لتحقيق التوازن بني متطلبات النمو
واملطامح االقت�صادية – االجتماعية ملعظم النا�س يف املجتمع،
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 التي لها إ�مكانية كبرية، قيام التخطيط باال�ستدالل على امل�شاكل املحددة بالنظام، كما أ�و�صى.الن�صاف
ومتطلبات إ
ال�سهام بتحققها
لها
يحتمل
التي
االقت�صادية
العنا�رص
بتحديد
والقيام
،واالنتفا�ضات
ال�سيا�سي
النزاع
جيج
�االحتمال لت أ
إ
.)1988 ، (جودفري.ومعاجلة هذه العنا�رص عرب إ�لغاء م�سبباتها بغية حل النزاعات
(24)

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.15Z4.ZS

(25)

) http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.15Z4.ZS

 ي�شري “ميجيل أ�وروتيا” إ�ىل أ�ن مبادرات دائرة التخطيط يف كولومبيا كانت فعالة ب�شكل خا�ص،) يف هذا ال� أش�ن26(
، (ميجويل. وعند متابعتها لفعاليات أ�جهزة الدولة ل�ضمان االت�ساق يف ما بينها،كدائرة فنية تابعة للجمهورية
.)1988
) رغم وجود حاالت يف أ27(
الدبيات االقت�صادية كذلك عن “النمو املو ٍلد للتعا�سة” والفقر ك أ�ن ُت�ستح َدث تقنيات
النتاج الزراعي ب�شكل كبري لي�ؤدي إ�ىل خف�ض أ��سعار املنتجات الزراعية ودخول
زراعية حديثة ترفع من حجم إ
 وعلى أ،بع�ض املزارعني
.الخ�ص أ�ولئك غري القادرين على ا�ستحداث تقنيات مكلفة
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