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                                                                   م�خص:

التأكيد   حول    نأيمكن  العام  التنموي التقر�ر  ع��    النموذج  ومباشر  صر�ح  �ش�ل  �عمل  لم  باملغرب  ا�جديد 

التجارب م��ا،  الدولية  استلهام  الناجحة  املتبناة  ،خاصة  التنمو�ة  النماذج  مستوى  من     .ع��  العكس  ذلك وع�� 

 تمام
ً
 أمور متح  أ   ،و�ش�ل ضم�ي وغ�� مباشر  ،يمكن التأكيد أن هذا التقر�ر  ،ا

ً
املعول  -كث��ة من مضامينھ ومحاوره    ا

التنمو�ة املغرب  �� مسارات  الك��ى  النقالت  تجارب دول عدة  ،-عل��ا إلحداث  املعياري  من  األخذ  قبيل    ،ع��  من 

اإل  الطائردول  الثقافية والسياسية واإل   ،وز  م��ا ع��  وال�ي تمكنت مع مراعاة ا�خصوصيات  ل�ل دولة  يديولوجية 

 اقتصادي  :، متطورة  ورائدة  من أن تحقق  طفرات تنمو�ة  ،حدة
ً
 ، اجتماعيا

ً
 سياسي  ،ا

ً
 دار��و   ا

ً
بالش�ل الذي جعلها   ،ا

 شواطأتقطع و  بأنماطها ا�ختلفة ،�� مراتب متقدمة �� س��ورة "دولة ا�ح�امة"إتصل 
ً
               .مهمة ع�� صعيدها ا

املغرب، النموذج التنموي   صنع �� وز الطائر"، اقتصاد الفقاعة، النمور اآلسيو�ة،  " اإل   نموذج  مفتاحية:�لمات   

                                                        .ا�جديد، دولة ا�ح�امة

    

                                                                                                                                                                                  Abstract: 

 It can be emphasized that the general report on the new development model in Morocco did not 

explicitly and directly draw inspiration from international experiences, especially successful ones, at 

the level of the adopted development models. On the contrary, it can be emphasized that this report, 

implicitly and indirectly, take many things in its content and reliable axes to bring about major shifts 

in Morocco's development paths, by taking the standard from the experiences of several countries, 

such as the countries of the flying geese, which managed with Taking into account the cultural, 

political and ideological peculiarities of each country separately, in order to achieve developmental, 

advanced and pioneering leaps: economically, socially, politically and administratively, in a way that 

made it reach advanced levels in the process of the “Governance State” with its various patterns and 

make important strides in its level. 

      Key words:  The flying geese model, Bubble economy, Asian Tigers, Made in Morocco, New 

Development Model, Governance State.          
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                                                                                    :مقدمة 

، ي��ز �ش�ل ج��، أن التنموي ا�جديدالنموذج    العام حول يمكن القول بداية، أنھ من خالل قراءة أولية للتقر�ر  

، و�كيفية صر�حة، بالنماذج  
ً
، بيد أنھ، و�كيفية 1ع�� الصعيد الدو��   التنمو�ة الرائدةاملغرب لم �س��شد إطالقا

أن هذا   الكث��  االستنتاج قدضمنية، نجد  ال��يء  النسبية  �� طياتھ، من  �� مجمل مضام�ن   -حيث نجد    .يحمل 

التقر�ر تمظهراتأن    -ومخرجات  العناصرة  عد  هناك  من   الستلهام  الناجحة   اإليجابية  التنمو�ة  التجارب  معظم 

 هذا من ناحية
ً
  .عموما

أنھ، و�ن تم �غييب   التأكيد ع��  الناجحةومن ناحية أخرى، يمكن  النقيض من ذلك    التجارب  ، فإنھ، وع�� 
ً
دوليا

 
ً
محليا الناجحة  التجارب  �عض  استحضار  تم   ،

ً
ي��هن      .2تماما ��    -و�امللموس -مما  يدخل  ذاتھ  حد   �� التقر�ر  أن 

 
الخاصــة  المكلفــة �إعــداد    العــام  للجنــة  نــواقص التقر�ــرن مــن  أالتنمو�ــة    والمهتمــین �الس�اســاتالخبــراء االقتصــادیین  مــن    یــرى العدیــد     1

  یؤ�ـد   ،السـ�اقفـي هـذا       .قـل  استحضـارها والمقارنـة  معهـاو علـى األأالتجـارب  الدول�ـة     عـنخـذه   أالنمـوذج التنمـوي هنـاك عـدم   
و  هـذا النـوع مـن التقـار�ر �جـب أن �عتمـد المقارنـة مـع �عـض التجـارب الدول�ـة، سـواء الناجحـة أ" إنقصبي أنجیب  االقتصادي المغر�ي

  قصــبي فــيأنجیــب    نظــر:أ  .إلرادة المقارنــة مــع دول أخــرى"  اً الفاشــلة، للبنــاء علیهــا، وهــو مــا لــم �حضــر، وهــذا یــدل علــى أن هنــاك غ�ا�ــ
  .2021یونیو   3لخم�س  لكترون�ة  منشور یومه اجر�دة هسبر�س اإل  له معحوار 

ول  منطقة  تستفید  أ الجنو��ة  للمملكة ، التي  �انت   تشیر تجر�ة األقال�م   -وفق مؤشرات أول�ة -الناجحة  من التجارب المغر��ة   2
بذلتها    التي   مكنت الجهودوقد  مر ممكن.   أن تعبئة  المؤهالت على المستوى  الترابي   أ   إلىمن نموذج تنموي جدید خاص  بها،  

قال�م على سكة  واعدة  للتنم�ة، �ما تدل على ذلك  الدینام�ة  المتسارعة  لبلوغ  لحد  اآلن  السلطات  العموم�ة  من وضع  هذه   األ
"    ،اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي   : أنظر  .خرى للمملكة�المقارنة  مع الجهات  األ   2030فق  أهداف  التنم�ة  المستدامة  في  أ 

بر�ل  أ   ،-التقر�ر العام  -تحر�ر الطاقات  واستعادة  الثقة  لتسر�ع  وتیرة  التقدم وتحقیق  الرفاه للجم�ع"  : النموذج  التنموي الجدید 
ومن خالل ز�اراتها  المیدان�ة  للعدید  من المناطق على الوقوف     ،وقد عملت  اللجنة الخاصة �النموذج التنموي    .46، ص  2021

وتعتبر هذه   .والتي �اشرها فاعلون  عمومیون  وخواص  أو من  القطاع   الثالث  ،ع  الناجحة  على الصعید  المحليعلى المشار�
�جاد  الحلول المالئمة  ��م�ادرات واعدة  تدل على قدرة  المغار�ة  على االبتكار و   ، التي تتسم  بتنوع  �بیر في طب�عتها  ،المشار�ع

قدمت  للجنة  الخاصة  �النموذج    ، حیث  .حالما  توفرت �عض الشروط  لتحر�ر طاقات  الفاعلینشكال�ات،   والخالقة  ل�عض  اإل
وتتسم هذه  المشار�ع  التي    .ثر القوي وذات األ  ،نصات والز�ارات المیدان�ة العدید من المشار�ع  المبتكرةالتنموي  خالل  جلسات اإل

إلشكال االستجا�ة   بهدف  محلیون   فاعلون  والمضاعفة  ی�اشرها   للتوسع   �قابلیتها  محل�ة  تراب�ة  أ �ات  مجاالت   على  التعم�م  و 
   Bottom upعلى"  لى األ إ سفل  تمثل  م�ادرات واعدة  ولیدة  مقار�ة " من األ   ، وهي بذلك  .  -كممارسات  فضلى–خرى  أوقطاعات  

والتي تؤ�د  قدرة الفاعلین  والمجموعات  المحل�ة  على   ،مثلة  الواردة  في التقر�ر العامومن األ  .وترعاها  مجموعات اجتماع�ة  
�جاد حلول  مبتكرة  وفعالة تالئم  بیئتها وحاج�اتها هناك "مر�ز ماهر" المحدث على مستوى  جامعة  محمد  السادس  متعددة إ

والتي یتوزع  نشاطها     ،�ة  "تیبو"التخصصات  التقن�ة  ببنجر�ر  ومعهد  التكو�ن  في مهن  الطیران  �النواصر والمقاولة  االجتماع
في     14على   التنموي   أنظر:  .جهات   8مدینة  �النموذج   الخاصة  سابق ،اللجنة  الم�ادرات    .22-21،  ص صمرجع  هذه 

"دولة نماط  ألتحقق �عض  رائدة     جعلها  نماذج    ،و�التالي   .�اإلمكان  استلهام   نجاحاتها  وتوس�ع  فرص االستفادة  منها  ،الطموحة
   .الحكامة"
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املغرب"  �� " صنع  للمغار�ة  .سياق  ا�جما��  للذ�اء  نتاج خالص  يفيد �ونھ  الذي   من أجل    .باملع�ى 
ً
وذلك، أساسا

   2035 .مستقبل املغار�ة، �� أفق استشرا��، حدد أمده املتوسط �� أفق سنة 

عامة الرائدة  ،بصفة  التنمو�ة  التجارب  استلهام   محلي  ، �عد 
ً
دوليأ  ا ،و 

ً
نجاحا��ا   ا والفعال من  الفع��  واالستنباط 

 
ً
عامال بناء  املتعددة  عوامل  وطيد  ،من  داخل    ، و�ش�ل  املتبناة  التنمو�ة  النماذج  البلدانأدعامات  من  بلد   .ي 

 .3املتعددة بأنماطها  ،الس�� ا�حثيث بھ نحو مدارك "دولة ا�ح�امة" ، و�التا�� 

   ،وع�� هذا األساس
ً
امل��اكمة مثال العاملية  التنمو�ة ا�ختلفة   ،فالتجارب  و�� سياق العمل    ،وع�� صعيد املسارات 

فض��  كممارسات  التجارب  استلهام  النموذج    ،ع��  تقو�م  ع��  شديد،  و�عزم  االنكباب،  من  شك،  بال  ستمكن، 

الدولة داخل  السائد  واالجتماعية   .التنموي  واالقتصادية  السياسية  تحوال��ا  مواكبة  أجل  من  �لھ،  وذلك 

 .مع ضرورة كبح ش�ى معيقات الفعل التنموي القائم و"ال��نحات" املرتبطة بھ .والديمغرافية

،املتفوقة تنمو� وفق هذا املنطلق املرتبط باستلهام التجارب
ً
 -رب  النموذج التنموي ا�جديد املق��ح باملغ ينب�� ع��    ا

   بلوغ محطةجل  أومن  
ً
أن يجيب ع�� �ساؤالت التنمية    -"دولة ا�ح�امة" واالرتقاء إ�� مصاف الدول املتو�جة تنمو�ا

والتكتــالت  العاملية  والشرا�ات  الــدولية  املالية  السياسات  تفاعالت  وع��  أو��،  جهة  من  واالقتصادية  االجتماعية 

من  الك��ى  الــدولية  والسياسية  ثانية  االقتصادية  هذا    …جهـة   �� الدولية  التجارب  إ��  النظر  ضرورة  �ع�ي  وهــذا، 

 .، خاصة الناجحة والرائدة م��ا4ا�جال

، ل��ا كممارسات فض�� ع�� صعيد النماذج التنمو�ة املتطورة باستمرارإ  ال�ي يمكن االستناد من التجارب الدوليةو 

وتفوق  
ً
نجاحا أك��  تجارب  العاملي هناك  الصعيد  ع��   

ً
تجارب،  ا �عض  قبيل  اإل   من   " نموذج  تبنت  ال�ي  وز الدول 

عليھgeese  model  flying  The  5"  الطائر سنقف  ما  وهو  املضيئة  ، .  ا�جوانب  استحضار  ك��   واأل  ، محاول�ن 

 
 ، دولة الق�م  ،دولة القرب والثقة  ،دولة التمكین  ،دولة الرفاه  ،نتاجدولة اإل  ،نجازدولة اإل :عشر نمط    أر�عةنحدد هذه األنماط في    3

حكامة  دولة    ، دولة المعرفة، دولة الجهات،دولة المواطنة  ،دولة التضامن  ،دولة الحق والقانون   ،دولة المؤسسات  ،نصافدولة اإل
      .المخاطر

وهــذا ال یــقلل مـن شـأن المغـرب، بـــل هـــو    .أن استلهم مفهوم "العدالـة االنتقال�ة" من دولة جنوب إفر�ق�ا،  2004سنة  ،سبق للمغرب 4
بوصــــوف، موقـــع   عبـــد هللا     نظـــر:أ  .دلیــــل علـــى انفتـــاح المغـــرب علـــى �ـــل التجـــارب الناجحـــة، لكــــن مـــع احتـــــرام الخصوصـــ�ة المغر��ـــة

    .  2019غشت   21هسبر�س اإللكتروني،  في مقال له منشور یومه األر�عاء  
ال�ا�اني    نموذج اإلوز " ل  الفكرة األولىبدأت     5 من   منتصف الثالثین�اتفي      AKAMATSUكاماتزو  أالطائر" على ید المفكر 

  بدیلة لألفكارأضحت نظر�ة    لدرجة معها   .1984عام   بروس �منكر  وقد طورها  .-  1937�الض�ط  في عام     -القرن الماضي  
�مر بها البلد السائر في طر�ق   ،ثالث مراحلهذا النموذج عن    في  و�تحدث أكاماتزو  .الصناع�ة الغر��ةالمطروحة في نماذج التنم�ة  

وهو  �حدد تر�ی�ة  ونوع�ة مرحلة التنم�ة التي �مر بها االقتصاد  في ذلك البلد    ،منحنى االستیراد   : ولىالمرحلة األ    وهي:   .النمو
و�وضح   ، نتاجمنحنى اإل   الثان�ة:المرحلة    .على المجتمعات النام�ة  سمة تغلب  ،وهذا �الط�ع  .نه یتجه  نحو االستیراد  أي  أ  ،المعني

تطور اإل  مستوى  االقتصاد القوى  في   المنتجات  وتر�ی�ة   على    .نتاج�ة   ینطبق  فيوهذا  السائرة  والنمو   الدول  التطور   طر�ق 
منحنىالمرحلة    .االقتصادي یتم    ،الصادرات   الثالثة:  الذي  المنتج   نوع   �حسب  الصادرات  دینام�ة   ومدى  نوع�ة  یوضح   حیث 
الخارج  إ تصدیره    المتقدمة  .لى  الدول  ینطبق على  التنم�ةوالتي تكون    ،وهذا  المنحن�ات    ،لذلك   .فیها مرتفعة  عمل�ات  تعتبر هذه 
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  �� املسارات التنمو�ة لهذه  البلدان
ً
تجارب غنية  يمكن  للنموذج  التنموي املق��ح   ،بالش�ل الذي يجعلها  ،تأث��ا

اإل  "ال��ل"  املتجددةباملغرب  نماذجها  مع  الفعال  و"التالقح"  املتعددة  نجاحا��ا  من  مستوى    ،يجا�ي  ع��  خاصة 

            تنفيذ مضامينھ وتن�يل مخرجاتھ.      

 أ 
ً
             النموذج التنموي اليابا�ي ،وال

و�صفة   .العديد من العوامل والتأث��ات الداخلية وا�خارجية نموذجها التنموي املتطور نتيجة لتفاعلبنت اليابان  

و�مكن التأكيد ع�� أن هذه النظرة   .تحديث اليابان عندما واجهت الغرب القوي �� القرن التاسع عشر  أبد عامة،

اليوم �� عالم  ب  .ما زالت صا�حة ح�ى  النامية مطالبة  تأث�� عوامل قو�ة كنتيجة حيث، أن الدول  أن تتقدم تحت 

                                                                           .ا�خصوص ع�� وجھلضغوط العوملة 

ونظم   داخلية  نظم  ب�ن  الدينامي�ي  للتفاعل  كحالة  نفهمها،  أن  يمكن  الدول،  هذه  مثل  داخل  التطور  فعملية 

والنظم مع مسميات أخرى، من    .خارجية ا�جديدة  تأ�ي األف�ار  ما   ،
ً
السوق،    قبيل:وغالبا ، الديمقراطيةمي�ان��م 

   ا�خارج واملمارساتفرض شروط من  
ً
نتيجة تضافر جهود �ل   ،��ا تأ�ي �أف�ار رائدة وخالقةإ  ،يأ  6  ...األفضل عامليا

ا�خارجي�ن  ،الفاعل�ن اإل   ،بما ف��م  الفض�� واأل   يجا�ي من ع�� االستلهام  والعم�� التجارب واملمارسات  النظري  خذ 

 
ي  منها   أو   ،في النمو والتنم�ة   اً ي منها �أتي متأخر أو    ،هذه المراحل  الثالث  ي منأ�مثا�ة وصف لكل بلد من البلدان التي تقع في  

وز الطائر"  "اإل   تعني نظر�ة  ،دقأ و�توض�ح    .وز  الطائر"طار" اإلإولى  من عمل�ات  النمو والتنم�ة في  �أتي �ذلك في المراحل األ
ن عمل�ة النمو االقتصادي  في دول شرق آس�ا تأتي ال�ا�ان على مستواها  أعلى     -"  Vوالذي یتم تصو�ره  �سرب على شكل "في–

  .وهونغ �ونغ    الجنو��ة  وسنغافورة  تضم �ور�االتي    ،ولاأل  مجموعة السربوتلیها     .نها قائدة  السربأ�اعت�ار     ،في مقدمة السرب
والذي   ،وتفصل بین �ل سرب  .فهو �ضم فیتنام و�مبود�ا  ،ما السرب الثالثأ  .ندون�س�اأوتایالند و   و�شمل مالیز�ا  ،السرب الثاني  ،ثم

�ما یرى هذا   .وهو ما �عكس مرحلة ونمط التطور االقتصادي في �ل دولة  .مسافة تحددها سرعة السرب  ومقدار علو طیرانه    ،یل�ه
الدول  أ   ،النموذج ) ن  الالحق الصاعدة  األ إتمیل       )السرب   الصناعات  تقدملى  التطور    ،اً قل  في  تفوقها  التي  �الدول  مقارنة  

تقدمها االقتصادي   لىإ  و�النظر   ،ذلكلتتحول �عد    .ال�ا�ان تستورد  النس�ج من بر�طان�ا  �انت  ،مثالً   .)السرب السابق      (االقتصادي  
دروس    -تجر�ة مالیز�ا في التنم�ة االقتصاد�ة     ،بالل محمد  سعید  المصري    : نظر  �ل من أ  .لى منتج ومصدر له  إوالتقني  
،  �مال عا�ش     ؛42–  41ص ص    ،   2016،    غزة    ،زهرجامعة األ   ، دار�ةرسالة مقدمة �كل�ة االقتصاد والعلوم اإل ،  -مستفادة  

اقتصاد�ة   دور أ�حاث  التصدیري،  اله�كل   إلى  للتحول  الجزائر  في  الجدیدة  الصناع�ة  الس�اسة  في  اآلسیو�ة  الطائر  اإلوز  نظر�ة 
، مر�ز دراسات  الدروس المستفادة    : العرب والتجر�ة  اآلسیو�ة  ،محمود عبد الفضیل   ؛1، ص     2009العدد السادس ، و�دار�ة ،

هم�ة الصادرات الصناع�ة في تنم�ة  أ ، محمد صالح جسام؛  158-155ص ص  ،  2000  ،ولىالط�عة األ ،الوحدة العر��ة، بیروت
الجنو��ة  -س�ا  آدول جنوب  شرق   الطائر"  -كور�ا  "اإلوز  نموذج   االقتصاد�ة دراسة حالة، مجلة جامعة األ  : وفق  للعلوم   ن�ار 

إلى �ون السرب الثالث، والذي  �حتل المراتب    اإلشارة،وتجدر    .  133  ، ص  2015السنة     ، 13واإلدار�ة، المجلد السا�ع ، العدد  
األمر الذي لم �حفزنا، على   .األخیرة في مجموعة " اإلوز الطائر"،  ما یزال  یتخ�ط  في �عض المشاكل  التي تعیق نهجه التنموي 

   .أخذه �عین االعت�ار �نموذج، �مكن أن �حتذى �ه، ال في التحلیل، وال في الممارسة
 ،دار الشروق   ،ترجمة خلیل درو�ش   الطر�ق الذي قطعته  ال�ا�ان �دولة نام�ة،  ال�ا�ان: التنم�ة االقتصاد�ة في   ،ونو أ�ینئیتشي     6

  .  20ص     ،2008 ،  ولىالط�عة األ  ،القاهرة
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واملثمرة املتطورة  التنمو�ة  اإل  ،وكذا  .بالنماذج  الفعل  جوانب  �ل  وتجا�س  تفاعل  داخل  نتيجة    الدولة: �سا�ي 

،اقتصادي
ً
، اجتماعي ا

ً
 سياسيا

ً
 دار��و  ا

ً
                                                                             .ا

 ا�جانب االقتصادي -أ

عالية نمو  �سبة  اليابان  بلوغ  من    ،مع  ألك��  عقودثابتة   جذر�صور��ا    تبدلت  )1985-  1955(  ثالثة 
ً
فتحولت   .ا

 تنتج أر�� �� دولة  إ  ،ل�ي تباع بأسعار رخيصة  ،�سرعة مذهلة من دولة متخلفة تنتج تكنولوجيا مقتبسة من الغرب

،أحيان ،أش�ال التكنولوجيا ال�ي تضا�� 
ً
   .7و�� مختلف ا�جاالت  ،أفضل منتجات التكنولوجيا الغر�ية ا

مختلف   ،هكذا  �� االقتصادية  امل�جزة  مرحلة  �عيش  اليابان  �انت  املا��ي  القرن  من  السبعينيات  مطلع  ومع 

  .نتاج والتسو�ق والتطور التكنولو�� مجاالت اإل 

شهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشر�ن كثافة هائلة للتوظيف املا�� اليابا�ي ��    ،عالوة ع�� ذلك

 دور   ،المحالة  ،ال�ي لعبت  ،الكثافة  و��   .جنوب شرق آسيا
ً
 ساسيأ  ا

ً
و ما عرف أ�� �غي�� مستقبل دول هذه املنطقة    ا

                                                                         .8ب"تجارب النمور اآلسيو�ة" السبعة 

البلد  أة رهاصات �شإن من  أكما   ما عرفھ هذا  اليابانية  التنمو�ة  االقتصادي ،امل�جزة  املستوى   واخر أ��     ،ع�� 

املضار�ة     �� طفرة   من  املنصرم  القرن  من  ب"اقتصاد إ��    ،Speculative boom    9الثمانينيات  عرف  ما  طار 

 
ص   ،2002  ،الط�عة الثان�ة  ،بیروت  ،مر�ز دراسات الوحدة العر��ة  المستفادة، الدروس   المعاصرة: النهضة ال�ا�ان�ة   ،مسعود ضاهر  7

 .182  -181ص  
  .اً واقتصاد�  اً صناع�  ،لى دول متقدمةإ الس�عین�ات منه   الماضي إلىمن ستین�ات القرن    الفترة الممتدةوهي الدول التي تحولت خالل    8

"النمور    توص�ف  ،الدولطلق على هذه أوقد    .فلبین ومالیز�اال   ،إندون�س�ا  ،تایوان، سنغافورة، هونغ �ونغ، �ور�ا الجنو��ةوهي  
س�ا في إطار آ ، األخضر دیلمي، األقلمة في جنوب شرق  م�ارك بوعشة  أنظر:  .لتحق�قها معدالت نمو اقتصادي �بیر  ،سیو�ة"اآل

الصاعدة ، القوى االقتصاد�ة  براه�م حد�فةإولید    ؛292ص  ،2006نونبر  ،العدد العاشر  ،نسان�ةجلة العلوم اإل، منموذج اإلوز الطائر
،  العلوم الس�اس�ةلنیل درجة الد�توراه في العالقات االقتصاد�ة الدول�ة، �ل�ة    �حث مقدماالقتصاد الهندي نموذجًا،    العولمة: ظل    في

 التالي:على الرا�ط    ال�حث �امالً  االطالع على.  �مكن 53ص  ، 2015  -2014  السنة الجامع�ةدمشق،  
http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8

%AF%D9%8A%D9%81%D8%A9.pdf 
9 Robert J. Crawford, Reinterpreting the Japanese Economic Miracle,  Harvard Business Review, 
January-February1998,  pp. 179-184.  
 
 
 
 

https://hbr.org/search?term=robert%20j.%20crawford
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البالون   أالفقاعة"   اقتصاد  إ��  أ  ، حيث  .Bubble economy   10و  ذلك  �عرف   و�غية  ،التفك��دى  ما  تجاوز 

املفقودة"  ب ��   ،  11"العقود  باليابان  التنموي  القرار  متخذي  طرف   إلإ من  قو�ة  دفعة   النموذج  عطاء  �عاش 

القائم املتواصل  .االقتصادي  الرفع  خالل    ،مع  الشمو�� إمن  التنموي  لالرتقاء  فض��  صيغة  مقومات   ،يجاد  من 

                     .وع�� ش�ى األصعدة ،نموذج التنمية باليابان

عزز   اليابانيةومما  الر�ط  يض أ  امل�جزة  هو   ،
ً
ب�نا النمو   الك�ي  وسرعة  الزرا��  القطاع   �� التوزيع  إعادة  سرعة 

وجود أو غياب عوائق أمام إعادة   ومراعاة مسألةتوزيع املوارد ب�ن القطاعات ا�ختلفة    وكذا،  .االقتصادي لليابان

 معلن  .12مهمة �� فهم النمو االقتصادي ع�� املدى الطو�ل   التوزيع كعناصر
ً
 عن انطالقة جديدة وواعدة ،  �ل ذلك  ا

 
على سلعة ما في تزاید سعرها،   المضار�ة تتسببلحالة تحدث عندما    وصفهو  ف"اقتصاد الفقاعة"    ،حسب موسوعة و�كبید�ا     10

ال�الون، حتى یبلغ مرحلة ما وقتها یبلغ سعر هذه السلعة مستو�ات  .  �طر�قة تؤدي لتزاید المضار�ة عل�ه انتفاخ  خ�ال�ة، في تشب�ه 
السلعة. �ذلك ال�الون (االنه�ار) وحدوث هبوط حاد ومفاجئ في سعر هذه  الفقاعة أو  �انفجار  التعبیر وصف    ،�سمى  �قصد بهذا 
إنتاج�ة متینة قادرة على تولید �عض االقتصادات التي تشهد رواجًا اقتصاد�ًا �بیرًا لفترات زمن�ة محدودة، دون أن تستند إلى قاعدة  

ومتواصلة.   دائمة  أسس  على  الرواج  في  واالستمرار  المنتظم  :الدخل   أنظر 
81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%82%Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%

8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9    و�ذاGarber, Peter M. (1990). "Famous First 
Bubbles . The Journal of Economic Perspectives , 4 (2)pp . 35–54     و�ذلك¨Lei, Vivian; Noussair, 

Charles N.; Plott, Charles R. (2001) , Nonspeculative Bubbles in Experimental Asset Markets: Lack 
of Common Knowledge of Rationality Vs. Actual Irrationality . Econometrica , 69 (4)p. 831 

و�انت الصناعة ال�ا�ان�ة تس�طر علیها في    .شهد مجتمع ال�ا�ان التقلیدي تغیرات �بیرة �عد هز�مته في الحرب العالم�ة الثان�ة     11
القرن  من  األخیر  النصف  في  التجار�ة  األعمال  تكتالت  إلى  تطورت  والتي  والمال�ة،  الصناع�ة  األعمال  مجموعات  األول  المقام 

واإللكترون�ات في  و�حلول الس�عین�ات والثمانین�ات من القرن العشر�ن، أص�حت ال�ا�ان القوة الكبرى في تصن�ع الس�ارات    .العشر�ن
وقد تسببت "المعجزة االقتصاد�ة" لل�ا�ان في أواخر القرن العشر�ن في ارتفاع مستوى المع�شة في البالد إلى أعلى مستوى في    .العالم

ات  حیث، �ان نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ال�ا�اني في الثمانین�   .العالم وأص�ح لدى سكانها أطول عمر متوقع في العالم
و�حلول أواخر الثمانین�ات شهدت ال�ا�ان    .وأص�حت البالد أكبر دولة دائنة في العالم .ینافس أو حتى یتجاوز العدید من الدول الغر��ة

 .في البالد   (Overheated)إلى جنب مع االقتصاد الساخن اً "اقتصاد الفقاعة" الذي ارتفعت ف�ه أسعار العقارات واألوراق المال�ة جن�
و�دأت أسواق األسهم والعقارات المتضخمة في البالد تنهار.    .1989اقتصاد الفقاعة في ال�ا�ان إلى ذروته في أواخر عام    وصل  وقد 

وانخفضت    .ألف نقطة  40ألف نقطة من ذروته التي بلغت حوالي    15، انخفض مؤشر أسهم ن�كي ال�ا�اني إلى  1992و�حلول عام  
تسببت الفقاعة في انكماش االقتصاد ال�ا�اني على   1989ومنذ عام    .أسواق العقارات في البالد إلى جانب �ق�ة قطاعات االقتصاد 

  .، " أشهر ست  فقاعات  في العالم"محمد  النظامي  : نظرأ  .مما أدى لتسم�ة هذین العقدین "العقود المفقودة"  .مدار عقدین �املین
 .  tp://www.elnozamy.com/ht:   التالي  الموقع اإللكتروني  في  �امالً المقال    ع على�مكن االطال

  30أو�ازاكي تیتسوجي، معجزة ال�ا�ان.. ��ف نهض العمالق ال�ا�اني �عد دمار الحرب العالم�ـة الثان�ـة؟ ، دراسـة  منشـورة  یومـه    12
 depth/a04003/?pnum=3#-https://www.nippon.com/ar/in  : على الرا�ط  التالي  2018مارس  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.elnozamy.com/news-78-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_6_%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.html
https://www.nippon.com/ar/in-depth/a04003/?pnum=3
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 حيث االنكماشمن    ،زمة الفقاعة وتبعا��ا ع�� االقتصاد اليابا�يأ�عد ا�خروج من    ،اليابانية  للم�جزة االقتصادية

  .والر�ود

انصرفت   االقتصادية  م�جز��ا  تحقيق   �� اليابان  نجاح  الدول  إ�عد  مساعدة  ا�جاورة��  لها  اآلسيو�ة  فقدمت   .

الدعم االقتصادي واملا�� والتق�ي.  أمختلف   القطاع ا�خاص   االقتصادي وتحر�ر�جع��ا ع�� االنفتاح    ،ذإش�ال 

وقد نجحت �� �غي�� مستقبل دول جنوب    .) املوجھ االقتصاد    (املفرط �� السياسة   االقتصادية  تدخل الدولةمن  

آسيا   اآلسيو�ةأشرق  النمور  تجارب  باسم  عرف  ما  الذكر  -و  اليابانال  -السابقة  حذو  حذت  من  13�ي    ، حيث . 

األ   استلهامها البلد  ��ض��ا االقتصادية  ،خ��من هذا  ر   ،�ل مقومات  التحول  أوع��  والتخفيض  إسها  الصادرات   ��

  ، مراملستوى الذي يفوق فيھ حجم الصادرات نظ��ه من الواردات. األ   �� إ  ،من معدالت االست��اد. والوصول بالتا�� 

 . 14بالفائدة والنفع ع�� م��ان املدفوعات ،و�ال شك ،الذي �عود

ت��ز  ن من ا�جوانب األ أسنجد    ،ز�ادة ع�� ما سلف ال�ي  الدولة ع��   هو قدرة  ،اليابا�ي  االقتصاد ر�ادةخرى  هذه 

املالية  مواجهة األ  �� زمات  �� األ   ،"مجتمع ا�خاطر"  املتصاعدة  العاملية لسنة  كما هو الشأن ا�حاصل    .   2008زمة 

اإل   ،إذ الشأن  هذا   �� ع��  ساعدت  البنوك  طرفها  من  املتخذة  ما�� �شاء  إجراءات  املنافسة.  أ  نظام  ع��  قدرة  ك�� 

الذيوهو   نجاح  النظام   لقى 
ً
 �سبي  ا

ً
األ   ��   ا عن  النا��ئ  املا��  االضطراب  املالية  خضم  لزمة    .  2008  واالقتصادية 

  والشفافية للبنياناملرونة    ،يجابية �عزز الكفاءةإصالحات  إلدرجة أض�� بإم�ان ال��ك�� االس��اتي�� أن يبشر ببدء  

 .                            15املا�� العاملي

اليابا�ي ع�� ضوء ذلك  ، وعليھ  والتنافسية.    املرونة واالبت�ارش�ال  أ  يتسم ب�ل  ،متطور   هو اقتصاد  ،فاالقتصاد 

قائدة لسرب    اليابان دولةالذي يجعل من    ،مرمن اإلنتاجية. األ   الت�امل والرفع املستدامع��    القدرة الفائقة  ،وكذا

حقيقية  لإلقالع االقتصادي السريع، املثمر وامللهم لدول جنوب    ذات مقومات  ،"اإلوز الطائر" دولة رائدة بامتياز

عامة.                                              بصفة  املتقدمة  البلدان  بركب  ال�حاق  إ��  تتطلع  ال�ي  والدول  خاصة  بصفة  آسيا                         شرق 

                                                    جتما��ا�جانب اال -ب

كديمقراطية  �عد      �عمل  لك��ا  إم��اطور�ة  اجتماعية    ،و�الضبط .اليابان  سيا��يو  أكديمقراطية  من    كنموذج 

مجتمع  ،الديمقراطية ا�جتمع  جعل  عمقھ   ��  يتو�� 
ً
 ديمقراطي  ا

ً
،اجتماعي  / ا

ً
ا�حر�ة   ا أساسية:  قيم  ثالث  وفق 

 والعدالة والتضامن.                                                                       

لليابان قانون أسا��ي حديث، يضمن الكث�� من ا�حقوق األساسية للس�ان، مثل ا�حق �� العمل وا�حق �� ال�حة 

  .من أهم أهداف السياسة االجتماعية اليابانيةوا�حق �� الثقافة. ويش�ل إيجاد فرص العمل، 

 
 . 308ص  ،مرجع سابق ،األخضر دیلمي،  م�ارك بوعشة     13

14 Pekka Korhonen,The Theory of the Flying Geese :Pattern of Development and Its Interpretations 
, Journal of Peace  Research ,Vol .31,No .1, 1994 

لتي    ألـى اسـترات�ج�ة  لمسـإوجهـة  نظـر مـن ال�ا�ـان هنـاك  حاجـة     : لـى تحقیـق االنتعـاشإالطر�ـق    ،مرتضـى سـید   ،�ینیـث �ـانج       15
 25 .، ص2008، د�سمبر  4، العدد  45، التمو�ل  والتنم�ة، المجلد  ة على السداد  السیولة  والقدر 
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من   الكث��  ولدى  الياباني�ن.  تواجھ  قد  ال�ي  ا�حياة  مخاطر  من  ل�حد   ،
ً
معا والبنوك  االقتصاد  مع  الدولة  و�عمل 

                                                   .الياباني�ن وظائف دائمة

من ا�خدمات ليس من الدولة، بل من الشر�ات.  وهذا ما يجعل   ، يحصل الناس �� اليابان ع�� العديدهكذا

 يقوم باألساس ع�� تجو�د حياة الياباني�ن،  
ً
 من نوعھ واستثنائيا

ً
 فر�دا

ً
النموذج االجتما�� اليابا�ي نموذجا

ية  االحتياجات  االجتماع   خالل تلبيةوذلك من   .من أنماط "دولة ا�ح�امة" "، كنمطو�دماجهم �� "دولة الرفاه

                                             األداء الوظيفي للتنمية االجتماعية. ��  ا�خاص  القطاع/الدولة صيغة وفق ا�ختلفة،

يحتاج لوظيفة ن املرء أينب�ي النموذج اليابا�ي ع�� مستوى السياسة االجتماعية ع�� محددات تتمثل �� �ون 

، و�ال فإنھ لن يحصل ع�� الكث�� من ا�خدمات االجتماعية. ز�ادة ع�� ذلك، فإن عدم املساواة �� ا�جتمع 16ثابتة

 اليابا�ي ليست كب��ة.                                     

ا�حماية   مستوى  يحصلع��  معظمهم   االجتماعية  ولكن  الدولة.  من  قليل  أسا��ي  تقاعد  راتب  ع��  اليابانيون 

ع  العمليحصلون  صاحب  من  مح��م  تقاعد  راتب  األخ��ة،   .��  السنوات   �� ارتفعت  التقاعد  مساهمات  أن  كما 

                                                ل�ون عدد كبار السن �� تزايد مستمر.                                                                                 

املسألة ال�حية، تقوم الدولة بتمو�ل النظام الص��، بما �شمل الرعاية ال�حية للمؤمن عليھ من  أما بخصوص  

                                                             املائة.��   30وتصل املساهمة الفردية �� التأم�ن إ��  خالل وظيفتھ، وغ�� املؤمن عليھ كذلك.

 أما فيما يتعلق بالتعليم، فالنظام ال��بوي اليابا�ي، �عد أك�� 
ً
، باملقارنة مع غ��ه. حيث، يلتحق جميع عدالة و�نصافا

 
ً
 بالتدر�ب امل�ي املائة) �� 98(الطالب تقر�با

ً
                                                                                .17�عد التعليم إلزاميا

 ولقد لعب التعليم دور 
ً
 هام ا

ً
من التجارب الرائدة واملفيدة للعديد وجعلها  ،التجر�ة اليابانيةمقومات   الرفع من  ��  ا

 .طر�قها إ�� التنمية  التكنولو�� والصنا��، خاصة ا�جتمعات النامية أو ال�ي ��  التقدمصعيد ع��  من ا�جتمعات

                                                               .للتعليم نتاج خالصإذ، أثبتت التجارب أن ال��ضة اليابانية، إنما �� 

ا�حاسم �� �عز�ز  دعامات دينامية التحول  الر�ادي  اليابا�ي الدور  يصبح لالهتمام بالرأسمال البشري  ،هكذا

 منطلق  ،بال شك ،وجعلھ ،املعياري للبلد 
ً
 حقيقي  ا

ً
للرفع من مؤشرات  النمو االقتصادي وكسب رهانات التنمية   ا

  .دار�ةبما ف��ا تلك املتعلقة با�جوانب السياسية  واإل  ،الشاملة وتجليا��ا ا�ختلفة

 

 

 

 
 .وظائف مدفوعة األجر 65إلى   15في المائة من ال�ا�انیین، من سن  72لدى      16
سنجد أن هناك �عض   ،ال�ا�ان�ة  في المنظومة االجتماع�ة"االستثناء"    والتي ترسم عناصر  ،�جاب�ةاإلالمؤشرات  العدید من رغم    17

   .-أقل منها في بر�طان�ا والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة-من قبیل �ون فروقات الدخل في ال�ا�ان أعلى منها في ألمان�ا    ،السلب�ات
  ،ناالتي تر�ط  االجتماع�ة: الق�م  لى الد�مقراط�ةإ مدخل   بتشوالت،  أنظر: تم   و�وجد الكثیر من الفقراء في ال�ا�ان رغم غنى الدولة. 

   . 83  – 10   ص ص  ،    2018  ، عمان، الط�عة األولى،یبرتإ مؤسسة  فر�در�ش     ،ترجمة ول�ام  جوز�ف ورد 
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 ا�جانب السيا��ي -ج

 هدف  النمط الغر�يظل إ�شاء برملان ودستور ع��  
ً
 بالنسبة  قومي   ا

ً
 عاما

ً
وذلك ح�ى يمكن للغرب أن يتعامل   لليابان.ا

وهو الهدف املنشود الذي ما ف�ئ يتم العمل ع�� ترسيخھ �� إطار ما   .18املرونة، وع�� قدم املساواة    بنوع من معها  

الطبيعية ب"ال�ور�وراتية  ا�  السائدة  "،�عرف  اليابا�ي��  من    ،جتمع  بتناسقكمجتمع  املتم��ة  وت�امل   ا�جتمعات 

السيا��ي الثقا��   التار�خ  التناسق    .وا�جال  يتمأوهو  الذي  الت�امل  ،ساسأ  ،و 
ً
ا�خاصة  ا ا�جماعات  خالل                                                                                   .من 

املعيار�ة   األف�ار  من  جملة  ع��  السيا��ي  نظامها   �� اليابان  دولة  املتطورةوتنب�ي  للديمقراطية   وا�حقوقية 

األ   .االجتماعية السياسية حوذ ع��  الذي �ست  باعتباره ا�حزبا�حزب ا�حافظ،  ما ف�ئ يكرسها    ،خ��ةهذه  ا�حياة 

       .19، ومنذ عقود من الزمن باليابان

من    ومن  ،عام�ش�ل            العديد  واإل   املؤشرات:خالل  واالجتماعية  �ش�ل   ،يت�ح والقيميةدار�ة  االقتصادية 

،   نأ  ،ج�� 
ً
أساسا يحافظ،  للتنمية  ا�خاص  م��اجها  لنفسها  تختار  أن  الثانية  العاملية  ا�حرب  منذ  اليابان نجحت 

  ،يجاد أش�ال جديدة للممارسة الديمقراطيةإ�� إس��  وهو امل��اج الذي  .ع�� مناخ االستقرار السيا��ي واالجتما�� 

 وليس ��خ   ،الثقافات اآلسيو�ة  من تقاليدمستقاة  
ً
املطبقة �� الدول   األش�ال الديمقراطيةسة عن  مشوهة ومقتب  ا

اح��ام   اآلخر�ن إ��بل يدعو    ،الثقافة التقليدية  باح��ام قيمة  ،وال يكتفي الشعب اليابا�ي �� عصر العوملة .الغر�ية

ال�ي فقدت هو���ا األصلية  ،ثقافا��م األصلية الشعوب  الواحدة  من موقع  الثقافة  بفكرة   القبول  تحت   ،ورفض 

                                                                                .20وحدة الثقافة ال�ونيةستار 

بذلك منظوم��ا    ،اليابان  ،فت�ون  صعيد  ين�ي  قد  ،السياسيةوع��  للديمقراطية  نموذج  بناء  من  و��ل    ،تمكنت 

ا�حرص  بداع.اإل روح    ،حر�ة مقوماتھ    مع  ع��  ا�حفاظ  ع��  تجعلاألكيد  ال�ي  راقي   الثقافية  مجتمعا   منھ 
ً
ر��   ا

                   .التار�خ �� حضارتھ املتجذرة 

                                                                       داري   ا�جانب اإل -د

عام اإلداري   ،�ش�ل  النموذج  الصارمة  ،اليابا�ي  ينب�ي  والدعائم  القواعد  من  مجموعة  فيما إيمكن    ،ع��  جمالها 

   : 21ي�� 

من التقدم الصنا�� والتكنولو�� الذي حققتھ اليابان فيما يتعلق بالعمليات   : فبالرغمالبشري   األولو�ة للعنصر   -

"الرو�وت أجهزة  استخدام  من  ذلك  يتضمن  وما  اإلنتاج،  ووسائل  وأساليب  العمليات "   Robot الصناعية   ��

نابض وعمودها هو محور اهتمام اإلدارة اليابانية، وهو قل��ا ال العامل  اإل�سان ما زال  الصناعية وغ�� الصناعية،

   ؛الفقري 

 
  .76ص   ، مرجع سابق،ونو أ�ینئیتشي     18
 . 81–  10ص ص  تم بتشوالت، مرجع سابق،   19
 . 37ص     ،مرجع سابق ،مسعود ضاهر  20
علــى     2015مــایو     26دراســة منشــورة فــي مدونــة  الســراج  المنیــر  یــوم الثالثــاء  ،  دارة ال�ا�ان�ــة�حــث حــول اإلمنیــر صــحراوي،       21

 post_50.html-https://100mounir.blogspot.com/2015/05/blog  : الرا�ط التالي

https://100mounir.blogspot.com/2015/05/blog-post_50.html
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باملوظفاالهتمام  - املوظف    ال  :الشمو��  حياة  من  العم��  با�جانب  اليابا�ي  املدير      فقط،��تم 
ً
أيضا ��تم  و�نما 

من منطلق أن اإل�سان كيان مت�امل ال يمكن تجزئتھ، وأن كال ا�جانب�ن �� حياتھ   .با�جانب املتعلق بحياتھ ا�خاصة

�� اآلخر  �� حياتھ األسر�ة، من املتوقع أن ينعكس ذلك،   ؛يؤثر  فاملوظف الذي �عا�ي من �عض املشا�ل ا�خاصة 

و�ش�ل مباشر ع�� عملھ، من خالل انتظامھ �� العمل واهتمامھ بھ، وترك��ه ع�� األداء وعالقاتھ باآلخر�ن. ولذلك، 

اهتمامھ بمشا�ل العمل، بل، أن الناحية   فإن املدير اليابا�ي، يحرص ع�� االهتمام باملشا�ل ا�خاصة ملوظفيھ قدر

   ؛األو��، �عت�� من ب�ن ا�جوانب الهامة ال�ي تؤخذ �� االعتبار عند تقييم أدائھ

املوظف  - ب�ن  املتبادلة  نفس و  أ   :دارةواإل الثقة   �� يخلق  بما  ف��ا،  �عمل  ال�ي  واملنظمة  الفرد  ب�ن  املتبادلة  الثقة 

 نحو العمل
ً
 قو�ا

ً
اليابا�ي مقارنة �غ��ه  .الفرد حافزا حيث، تثبت اإلحصائيات   .و�تمثل ذلك، �� انضباطية العامل 

 
ً
جدا ضئيلة  العمل  عن  التغيب  �سبة  تبلغ    .أن  املائة  1.95إذ،  باإلجازات��  االستمتاع  وكذلك  الثقة   .،  وتنعكس 

   ؛كذلك، �� حسن األداء وز�ادة اإلنتاجية و�� �عز�ز الرقابة الضمنية والذاتية

التوظيف  - ا�حياة  نظام  تقوم     : مدى  فإ��ا  عامل�ن،  �عي�ن  إ��  الشر�ات  إحدى   �� اإلدارة  حاجة  تبدأ  فعندما 

أسماء   ملعرفة  الصغ��ة  الثانو�ة  واملدارس  با�جامعات  العملباالتصال   �� الراغب�ن  ا�جدد  تقوم   .ا�خر�ج�ن  حيث 

��ا  الختبارات يمرون 
ً
الالزم�ن وفقا باختيار األفراد  تبدأ رحلة جديدة،   .اإلدارة  العامل�ن ا�جدد  أولئك  وعند قبول 

 ع�� الرؤى واألف�ار املتولدة عن نظام التوظيف مدى ا�حياة
ً
   ؛اعتمادا

تطبيق سياسة ضمان العمل مدى ا�حياة للموظف، يحتم ع�� املنظمات اليابانية   : إنالتدر�ب املستمرتكريس      -

��اي��ا ح�ى  العملية  حياتھ  بداية  من  املنظمة،   �� فرد  �ل  �شمل  الذى  املستمر  بالتدر�ب  العناية     -      ؛ ضرورة 

ا�حدود التخصص  ع��  العام  اإلملام  تفضيل  اسياسة  التخصص  بأن  اليابانية  اإلدارة  تؤمن  مسار :   �� لدقيق 

أما اإلملام العام وعدم   .وظيفي مع�ن يقلل من الوالء التنظي�ي، ويسهل ع�� الفرد مهمة االنتقال من منظمة ألخرى 

ع��ا    
ً
داخليا أسهل  الوظيفية  ا�حركة  مرونة  و�جعل  التنظي�ي،  الوالء  يز�د  معينة  ناحية  من  الدقيق  التخصص 

 
ً
 ؛اون الداخ�� �� املنظمةكما �سهل من مهمة التنسيق والتع  .خارجيا

تحف��ي     - وال��قية   نظام  اليابا�ي   : لألجور  اإلداري   النظام    �� األجور  والشهادة   تحدد  الدراسة  نوع  أساس  ع�� 

املوظف عل��ا  األك��  .ا�حاصل  والسن  ا�خدمة  مدة  هو  األول  فاالعتبار  ال����،  لنظام  بالنسبة  إ��    .أما  باإلضافة 

  مستوى األداء واملهارة.
ً
من أن طول املدة �عطي الفرصة أك�� الكتساب ا�خ��ة واملعرفة املتنوعة ��   وذلك، انطالقا

   ؛مجال العمل

�شار�ي  - القرار    نظام  اتخاذ  القرار  : ��  اتخاذ  املشاركة  ،�عت��  تم��   همأمن    ،بطر�قة  ال�ي  ا�خصائص 

وهذا، بدوره �ع�ي تحمل املسؤولية، من قبل من     .بحيث، يتم إشراك �ل من سيتأثر ��ذا القرار  .اليابانية اإلدارة

ذلك �شارك �ش�ل   .��  تنفيذه  ع��  والعمل  بقبولھ،  القرار  لهذا  الوالء  وتحقيق  األفضل  القرار  إ��  الوصول  ثم، 

، اتخاذ القرارومن أهم القنوات التشاركية، فيما يخص    .نجاح القرار وموضوعيتھ وهذا، ينعكس ع�� مدى  .جيد

أهدافها   تحقيق   �� اليابانية  اإلدارة  عل��ا  �عتمد  امل  هناك:وال�ي  االق��احات، االتصاالت  نظام  واملكثفة،  فتوحة 
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ا�جودة ونظام  الرقابة ع��  العمل، جماعات  أثناء  الودية  املقابالت  والتظلمات،  الش�اوى  املش��كة، نظام  ال�جان 

   ؛ ...التقار�ر

��  بالرغم من أن التنظيم اليابا�ي يأخذ بالكث�� من املبادئ الكالسيكية �� التنظيم، سواء     :ا�جماعية املسؤولية  -

تجميع أوجھ النشاط أو �� التحديد الرأ��ي الوا�ح لعالقات السلطة واملسؤولية، إال أن أهم ما يم��ه عن التنظيم 

و�نما ع�� أساس جما��  ي�ون ع�� أساس فردي،  السلطات واملسؤوليات ال  أن تحديد  ثم،    .الكالسي�ي هو  ومن 

    ؛فإن وحدة البناء �� التنظيم �� ا�جماعة وليس الفرد

أي توف�� أجواء املناخ التنظي�ي العائ��، من  قبيل األلفة واملودة و�براز اهتمام اإلدارة باملوظف�ن    : �سنة اإلدارةأ -

ومن ثم، فإن هذه األجواء تبعث ��    .واهتمام املوظف�ن ببعضهم البعض وعدم األنانية واالعتقاد �� قوة ا�جماعة

التنظي�ي املناخ  ع��   
ً
إيجابا ينعكس  بما  اآلخر�ن،  واهتمام  والطمأنينة  باألمن  الشعور  من    ،و�التا��   .الفرد  الرفع 

        ؛نتاجيةاإل 

 دارة نموذج�� اإل   النموذج اليابا�ي�ش�ل   : " Zنظر�ة  التوسل ب"   -
ً
 رائد  ا

ً
من بلدان ما ف�ئ  يحتذى بھ  �� العديد     ا

األ   ،املعمور  املتحدة   �الواليات  م��ا  املتقدمة  ح�ى  ف��ا  مؤسسا��ا  ،مر�كيةبما   �� استحضار  ع��  عملت   وال�ي 

م��ا  ،دار�ةاإل  الصناعية  و   ،خاصة  "أمقومات  أو���يلصاح��ا    "،   Zنظر�ة  سس  وال�ي  ،  William  Ouchi  وليام 

                                                                                     : و�� ، ترتكز ع�� ثالث دعامات رئيسية

 أ *
ً
ي �ل أ ،االح��اق الوظيفيجواء أ�عادهم عن إمن حيث  ،املؤسسة /دارة �� اإل  الالزمة للعامل�نيالء العناية إ ،وال

 ماديرهاق العمل وتحف��هم �ش�ال الضغط و أ
ً
  ا

ً
شراكهم إواالستقرار �� العمل. مع  لهم األمانوتوف��  ،ومعنو�ا

    ؛املستمر �� اتخاذ القرار

 ثاني*
ً
داء  تحرص ع�� تطو�ر األ  شمولية وا�حةع�� وضع سياسات  ،داري اإل  تجو�د الفعلي أ ،رهان ا�جودة رفع ،ا

؛                                                                                   �� املعلومات   التحكم الصارمضمان  ،الوظيفي  للعامل�ن. وكذا

* 
ً
يجاد ا�حلول  إدارة  وا�حرص ع�� �سا�ي �� اإل من حيث االهتمام  بالعامل اإل ،�سنة عالقات العملأ  ،ثالثا

 املناسبة  للمشا�ل ا�خاصة بالعامل�ن املوظف�ن.                     

اإل   ،و�ذلك النموذج  هذا  �ون  ع��  التأكيد  اليابا�ييمكن  املقومات    ، داري  النماذج  ،والدعائم��ذه  الفض��    من 

والس�� ع��    ،من االقتداء بھالذي يجعل    ،مر. األ ا�جتمع اليابا�يدار�ة جيدة �ساهم �ش�ل فعال �� تنمية  إ�ح�امة  

 / وا�جتمعات ال�ي ترنو إ�� ال�حاق بركب الدول املتقدمة  بالنسبة للدول خاصة    ،لة من األهمية بم�انأمنوالھ مس

 تنمو� املتو�جة
ً
 .                                                                              �املغرب  ا

،عموم
ً
   مسألة التعليمع��    املغرب االرت�از ينب�� ع��    التجر�ة الر�ادية للنموذج اليابا�ي  االستفادة من �خصوص  و   ا

اليابا�يا�حيث، أن سبب تقدم    .وجعلها  قاطرة  حقيقية  لبلوغ مرامي" دولة  الرفاه" إ��  مرده، باألساس،    جتمع 

��   تحقيق نوعية  التعليمية  نقلة  بحث    .منظومتھ  من  ��ا  يرتبط  و�عليموما  ومحو  عل�ي  و�غناء    عا��  لألمية 

خصوص والرقمية  التقنية  اإلدراكية،   للمكتسبات 
ً
مجتمعع��    ا ب"دولة    أي(املعرفة    صعيد  كذلك  االرتقاء  

                                                                          . )املعرفة"، بوصفها  نمط آخر من أنماط "دولة ا�ح�امة "
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من   أن  سنجد  السياق،  هذا  الك��ى ��  املرتكزات   ا�حاور  ومن  الغد،  مغرب  صعيد  ع��  العميق  التحول  إلحداث 

التنموي ا�جديد من أجل تحقيق  الطموحات  واألهداف األساسية  ال�ي  ينشدها هناك  ا�حور    موذجالرئيسة للن

استعداد أك��  وجعلھ  البشري،   الرأسمال   بتعز�ز   املتعلق  
ً
من    .للمستقبل  ا تب�يوذلك،  من     خالل  العديد  

جودة ذي   �عليم   توف��  رأسها  ع��  يأ�ي   وال�ي  االس��اتيجية،  حقيقية     االختيارات   ��ضة  و�حداث  ل�جميع،  

الصدد هذا   �� اليابانية  التجر�ة   غرار  ع��  ال��بو�ة،  التنموي   .للمنظومة  اإلقالع  مدارك  إ��  الوصول  �غية  وذلك 

 . الشامل 

 ثاني
ً
 النموذج التنموي الكوري ، ا

ثم، ما لبثت ا�حرب   ا�جنو�ية و�ور�ا الشمالية.  قسم�ن: �ور�ا��  إالثانية تم تقسيم �ور�ا    ا�حرب العامليةمع ان��اء  

                                                                       .1953و�� ا�حرب ال�ي استمرت ح�ى عام    الدولت�ن.ال�ور�ة، أن قامت ب�ن  

ا�حرب ال�يبدأت �ور�ا    ،و�عد  الوقت  دولة متخلفة�انت    ا�جنو�ية  اقتصادهابإعادة    ،�� ذلك  عادة  إ وع��ه    ،بناء 

ك�ل التنموي  نموذجها  وكذلك  ،بناء  �حيحة.  بطر�قة  البشري  املورد  استثمار  ع��  الظروف   ،معتمدة  استثمار 

 االقتصادية ا�حلية والدولية.                 

األ الدور  االقتصاد   �� الدولة  لتدخل  ال�وري  و�ان  االقتصاد  نقل   �� االقتصادات��  إك��  ��   مصاف  املتقدمة 

�عد    ،العالم  
ً
اجتيازأخصوصا من  ا�جنو�ية  �ور�ا  تمكنت  سالسة  ،ن  اآلسيو�ة  األ   ،و��ل  املالية                                                                                           .  1997عام  زمة 

لذ االقتصادأ  ،لك ونتيجة  أنظارال�وري    صبح  األ   محط  ورجال  االقتصادي�ن  بالشأن معظم  واملهتم�ن  عمال 

 نحاء العالم. وخصوصأ�� �افة    ،االقتصادي
ً
ر   ا النقد الدو�� الذين  البنك الدو�� وصندوق  وا أمن قبل اقتصاديي 

 
ً
نموذجا الدول    فيھ  الس��يجب ع��  ما  إ  ،ع�� خطاه واالقتداء بھ  النامية  التنمية االقتصادية  ر أذا  ادت  تحقيق  

 نماط  "دولة ا�ح�امة" .أنتاج"  كنمط من �� ما حققتھ �ور�ا ا�جنو�ية ع�� مستوى نمط "دولة اإل إوالوصول 

إ�� تطور م�حوظ، و��  وع�� ضوء ذلك، استطاعت �ور�ا ا�جنو�ية أن تحول تأخرها السابق �� مؤشرات التنمية 

األصعدة رائدة  .ش�ى  دولة  قص��،  وقت  و��   اقتصادي  : ولتصبح، 
ً
اجتماعيا  ، 

ً
سياسيا  ، 

ً
 و�دار�  ا

ً
                                                               .ا

 ا�جانب االقتصادي    -أ     

استثمار   ال�وري  االقتصاد  الداخليةاأل استطاع  ال�ي  وضاع  خاللأحاطت    وا�خارجية  الستينيات     ف��ة    بھ 

لكن عوملة   .ل�خروج من دائرة الدول املتخلفة والدخول  �� دائرة  الدول املتطورة  ،والسبعينيات من القرن املا��ي

ا�خار��   ،االقتصاد العالم    ع��  االنفتاح  �سبة  ا�جنو�ي  ،وارتفاع  ال�وري  االقتصاد  قادت  دول   ، قد  بقية  ومعھ 

 وتحو�ل معظمها   جنبيةواالستثمارات األ القروض    االستفادة من بيد أن    .   1997زمة املالية سنة�� األ إ  ، شرق آسيا

أدى إ�� العودة نحو مسار النمو   -"دولة املعرفة" كنمط من أنماط "دولة ا�ح�امة"  -املعلومات  قطاع تكنولوجياإ��  

أخرى  مرة  ا  .22والتطور  النموذج  بل  ال�وري،  االقتصادي  النموذج  ع��  نطلق  يجعلنا  الذي  برمتھ األمر،  لتنموي 

 
 ،   )  2005  –  1965  (تحلیل�ة  لمرتكزات نجاح التجر�ة التنمو�ة في �ور�ا  الجنو��ة  للمدة  دراسة   ،عبد الحسین عدنان فرحان   22

 .  48  ، ص 2006ر�ل   أب،    18، العدد    ، جامعة  ال�صرةدارة  واالقتصاد �ل�ة اإل   ،مجلة العلوم  االقتصاد�ة
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ا�جنو�ية، من   ل�ور�ا  توصيفات،  لالستدانة،   قبيل:عدة   " املعقلن   " النموذج  الرماد"،  من  "املنبعث  النموذج 

                                                                              ...النموذج "ا�جابھ للصدمات"

، هناك العناية الكب��ة ال�ي أول��ا الدولة لقطاع 
ً
ز�ادة ع�� ذلك، نجد أن من أسباب نجاح التجر�ة ال�ور�ة اقتصاديا

   .الصادرات، �� إطار نمط "دولة اإلنتاج" 

صر�حة،   حمائيةسياسة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املا��ي،  كما أن ا�ح�ومة ال�ور�ة اتبعت خالل

                  .واتخذت إجراءات صارمة �حماية اإلنتاج  ا�ح�� 

إ�� ذلك ا�خارجيةباإلضافة  الديون  �� فخ  الوقوع  الدولة ع�� تجنب  وذلك، عن طر�ق تخفيض حجم   .، حرصت 

ا االدخار  ��جيع  خالل  من  املوارد،  �عيد   .�ح�� فجوة  حد  إ��  ذلك،   �� نجحت  بلغ    .وقد  االدخارحيث،    معدل 

سنة      36ا�ح��   اإلجما��  ا�ح��  الناتج  من  املائة  جذب    ،عالوة.   1995��  لت�جيع   واعية  سياسة  اتباع  ع�� 

    .23و��يئة املناخ  املناسب لها  ،ل��اإجنبية املباشرة االستثمارات األ 

التنمية    ،هكذا تحقيق  �ور�ا   استطاعت 
ً
اعتمادا بنجاح  السوق   االقتصادية  اقتصاد  للتنمية ع��  كطر�ق   ،

ودؤوب،     .االقتصادية شاق،  عمل  بدون  ليتحقق  يكن  لم  النمو  من  القدر  قو�ة هذا  الدول   وعالقات  مع  ومتينة 

العاملية األسواق  ع��  واالنفتاح  لعب  .الرأسمالية  يزال(التصدير    فقد  التنمية   )وال  عملية   ��  
ً
محور�ا  

ً
دورا

                                         .االقتصادية ال�ي أحدث��ا �ور�ا

ب�ن  ا�جهود  ت�اثف  بفعل  التحتية،  بني��ا  ودمرت  أهلك��ا  ال�ي  ا�حروب  من  ��ضت  ال�ي  الدول  من  العديد  هناك 

األو��، �� ظل تب�ي خطط واس��اتيجيات اقتصادية    ، بالدرجة-ترسيخ نمط "دولة املواطنة"  -ا�ح�ومات واملواطن�ن

باملقارنة �غ��ها    .ومن هذه الدول، هناك ال محالة �ور�ا ا�جنو�ية  .طموحة فقد استطاعت تلك الدولة الصغ��ة، 

ال�ور�ة االقتصادية  "امل�جزة  �سميتھ  يمكن  ما  تحقيق  الدول   ،  " من 
ً
عملية   للف��ة  نظرا استغرق��ا  ال�ي  القص��ة 

فقد تحول االقتصاد ال�وري من اقتصاد زرا�� متخلف إ��   .من دولة نامية فق��ة إ�� دولة صناعية متطورةالتحول 

التكنولوجية املعرفة  ع��  يقوم  متطور،  صنا��  املعرفة"  -اقتصاد  و"دولة  اإلنتاج"  "دولة  نمطي  ب�ن   .-املواءمة 

ا�عكس   مما  التحو�لية،  الصناعات  لتطو�ر  األولو�ة  ا�ح�ومة  �ش�ل وأعطت  باإليجاب،  ال�ور�ة  الصادرات  ع�� 

     .24 وأسهم �� نقل �ور�ا ا�جنو�ية من إحدى أفقر دول العالم إ�� أك�� قواها الصناعية الواعدة .كب��

عامة،  �� عناصر  إن    بصفة  �انتاالقتصاد    القوة  حقيقية  ال�وري  قوي تم    ، عناصر  بأساس  خالل   ،بناؤها  من 

                                               .ثناء مرحلة التطور والتنميةأالظروف  ا�حلية والعاملية ال�ي �انت سائدة     االستفادة  من 

الكب��  أكما                       الدور  لعبتھن  الدولة  الذي  �� من    ،وتلعبھ  ��    ا�حياة االقتصادية  خالل تدخلها  قد  نجح 

 من ن النمر ال�وري لم  أ  ،و�امللموس  ،تأكد  ،باإلضافة ا�� ذلك  .والنمو  ��يئة  بيئة �حية لالستثمار
ً
  ، ورق   يكن نمرا

 
 .2000 دمشق،  ،والنشر  المدى للثقافةدار    اآلسیو�ة،المعجزات    صعود وهبوط دول   اآلسیو�ة: قصةالمحنة   رمزي ز�ي،   23
استكمال لمتطل�ات      �حث  ،-دروس مستفادة  –  االقتصاد�ة التنمو�ة لكور�ا الجنو��ة  التجر�ة  ،الدهشانسعید �امل فخري     24

 .2ص   ،   2017سالم�ة، غزة ، السنة  الجامع�ةالحصول على درجة  الماج�ستر في اقتصاد�ات التنم�ة، �ل�ة التجارة، الجامعة اإل
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�عضأكما   عليھ  األ إالكتاب    طلق  املالية  بان  ذلك والدليل  اآلسيو�ة.زمة  ال�يرقام  األ   ،ع��  ��تم    املهمة     تحقيقها 

                                                                           .ا�جال  االقتصادي

البشري    املورد  استثمار  ال�وري  االقتصاد  استطاع  �ور�ا  إ��  -وقد  دولة  ترك��  ع�� طار  "  ا�جنو�ية  دولة  نمط 

لعبت اليد العاملة ال�ور�ة   ،�� هذا السياق      .25مورد متوفر لديھ   باعتباره أهم  ،-" ع�� وجھ ا�خصوصالتمك�ن

 �� إنجاح التجر�ة التنمو�ة ال�ور�ة
ً
 حاسما

ً
ففي ظل غياب املوارد الطبيعية وضيق املساحة ا�جغرافية و�ح   .دورا

الرأسمال املادي، راهنت القيادة ال�ور�ة ع�� الرأسمال البشري كمورد للتنمية. فاستثمرت بكثافة منذ البداية �� 

ال�ي ا التكنولوجية  التطورات  ملواكبة  مهارا��م  وتحس�ن  عمالها  إنتاجية  لتطو�ر  امل�ي،  الت�و�ن  ومدارس  لتعليم 

     .26واكبت عمليات التصنيع السريع 

. وذلك ابتداء من مطلع الستينيات من القرن �عدة مراحل   ال�وري ا�جنو�يمرت تنمية االقتصاد    ،�ش�ل مختصر

الوقت   تلكو�مكن    ن.الراهاملا��ي ح�ى  التنمية  أر�ع:��  إاملراحل    تقسيم  الثقيلة   ،وضع أسس  الصناعات  تطو�ر 

 ال�وري.  القطاع الصنا�� عوملة   ،الهيك�� الصنا��الت�حيح  ،والكيماو�ة

 ، بفضل مي�ان��مات  وعوامل  ا�جال االقتصادي �ان  النجاح ال�وري ا�جنو�ي ��أن    ،ع�� ضوء ذلك  ،و�مكن القول 

رأسها االقتصادي  : وع��  التنويع   العل�ي   ،اتباع سياسة   والبحث   بالتعليم   استقطاب االستثمارات    ،االهتمام  

وأخ�� إ   ،األجنبية الصناعية.  ا�جمعات   ،قامة 
ً
ا�خار��.    ا العامل  الواليات  ،ذإدور  �� املتحدة    ساهمت    األمر�كية 

 تنمية  �ور�ا   ا�جنو�ية.  

،وعموم 
ً
حيث، استطاعت   .27دارة  سياسات  العمل � �ل من التخطيط  و   أهمية املرونة �� التجر�ة ال�ور�ة  تب�ن    ا

، ش�ل بحق قاطرة أ�ور�ا ا�جنو�ية، وع�� ذلك،  
ً
 ورائدا

ً
 متطورا

ً
 اقتصاديا

ً
ن تب�ي لنفسها، و�جدارة وتم��، نموذجا

   .لنموذجها التنموي ك�ل

                              ا�جانب االجتما��                                      -ب

بما ف��ا   ،خرى �� �ل نوا�� ا�حياة األ إبل امتد    ،-نتاج"  "دولة اإل   -االقتصادي   ع�� ا�جالالتطور ال�وري    لم يقتصر

 عام   62.6  الوالدة من ارتفع متوسط العمر املتوقع عند    ،. �� هذا الشأن-"دولة الرفاه"  -ا�جال االجتما�� 
ً
خالل    ا

 عام   75.5��  إ    1975-1970الف��ة   
ً
األطفال الرضع  من    معدل وفياتفيما انخفض    .  2005-  2000خالل  الف��ة     ا

ل�ل  أ   5��  إ   1970طفل عام     1000طفل  ل�ل    43 انخفض     .  2002طفل عام      1000طفال    ض أيكما 
ً
معدل   ا

 يض أطفل     1000طفال  ل�ل  أ    5��   إطفل     1000طفل  ل�ل      54ا�خامسة  من    طفال دون األ وفيات  
ً
بلغ    .ا فيما 

 
 .  64 ، مرجع سابق، صعبد الحسین عدنان فرحان  25
  2013یونیو      24دراسة  منشورة  یومه  المستقبل،تجر�ة �ور�ا الجنو��ة: عوامل النجاح وتحد�ات   ،عبد الرحمن المنصوري  26

 : �موقع  مر�ز الجز�رة  للدراسات على الرا�ط التالي
https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/06/201362411828829138.html 

فق نموذج  "اإلوز و   -كور�ا الجنو��ة  -س�ا  آ  جنوب شرق هم�ة الصادرات الصناع�ة في تنم�ة دول أ ،  محمد صالح جسام  27
 .  130  ، ص  2015السنة     ، 13ن�ار للعلوم  االقتصاد�ة واإلدار�ة ، المجلد السا�ع ، العدد  دراسة حالة، مجلة جامعة األ  : الطائر"



فرص  :الطائر"بالمغرب ونموذج "اإلوز  التنموي الجدید النموذج
 ستلھاماال

 -دراسة في ضوء أنماط "دولة الحكامة"-
 

 
2021 غشت  16   16 الصفحة     

ارتفعت، ع�� ذلك، و   .28    1990��  املائة  عام     3.5ع�� التعليم كنسبة من الناتج  ا�ح��  اإلجما��    اإلنفاق العام

��    23أك�� من    إ��   1951�� املائة عام    2.5إذ، انتقلت من    .امل��انية  التعليم من و�ش�ل م�حوظ، �سبة اإلنفاق ع��  

املا��ي القرن  من  الثمانينيات  بداية   �� التنموي   ،و�ذلك     .29املائة   النموذج  نجاح   أسباب  من  أن  القول  يمكن 

اق ع��  نفمن ز�ادة مخصصات  اإل   ،ال�وري هو االهتمام الفائق  الذي أولتھ الدولة  لالستثمار �� املوارد البشر�ة

واإل  وال�حة  التكنولو�� التعليم  والتقدم   العل�ي  والبحث   أدى    .س�ان  ونمو  إمما  تطور  العملإ��     .30نتاجية   

التأكيد    ،و�التا��  االجتماعيةأن  ع��  �ستطيع  االقتصادي  التنمية  النمو  لتحقيق  "السهل"  السبيل  وفق     ،�� 

الرؤ�ة  املنظور  والوا�ح  األفق  البعيد   ال�وري  االجتما��          . االس��اتي��  النموذج  قوة   نقاط   من  نقطت�ن 

   املتمثالن:هما    ،ال�وري
ً
�� األخذ  بمبدأ  "عودة التجر�ة"  واالستفادة  من ا�خ��ات  السابقة واستخالص الع��   ،  أوال

،وثاني    .-"دولة ح�امة ا�خاطر"-والدروس �� مواجه��ا للمخاطر  الواقعة أو ا�حتملة
ً
آليات االرت�از ع�� استخدام    ا

كما هو الشأن الذي وقع  بخصوص ا�جانب الص�� عند  تف��ي جائحة  �ورنا    ،-"دولة املعرفة"  -الذ�اء االصطنا�� 

بأسره   العالم  اس��اتيحيث    .��  حققتھ  الذي  النجاح  من   
ً
كب��ا  

ً
جزءا والباحث�ن  املراقب�ن  من  عدد  جية �عزو 

االستجابة الو�ائية لل�ور��ن ا�جنو�ي�ن �� مواجهة ف��وس �ورونا املستجد، إ�� التعلم ا�جاد من ا�خ��ات السابقة  

�عاملهم أثناء  اكتسبوها  �حية  أمع    ال�ي  "دولة   .31خرى أزمات    �� ا�جنو�ية  �ور�ا  أن   ع��  بامللموس  ي��هن  مما 

  .ب�ل شفافية ونجاعة -امة"كنمط من أنماط  "دولة  ا�ح�  -تدب�� ا�خاطر" 

(�وفيدن  أكما    �جائحة  تدب��ها     �� اعتمدت  ا�جنو�ية  �ور�ا  الو�ائية 19-ح�ومة  لالستجابة  اس��اتيجية  ع��     (

ز�ادة   : من قبيل  -و تبن��ا لنموذج ص�� "ذ�ي"أ-ارتكزت ع�� جملة من اإلجراءات ذات الصلة بالذ�اء االصطنا��  

االختبارات،  إجراء   �� التوسع  واألو�ئة،  لألمراض  املبكر  اإلنذار  نظم  اتخاذ  للمستشفيات،  االستيعابية  الطاقة 

توظيف   اإلصابة،  فئات  وتصنيف  ��خيص  االنتشار،  خرائط  تصميم  الص��،  ل�حجر  ذ�ي  بنظام  التوسل 

ولتقدم   ...اء من إ�شاء مراكز املدن الذكية  التطبيقات والرو�وتات الذكية، تحس�ن خدمات "النقل الذ�ي"، االن��

  -من خالل األخذ  بمبدأ عودة التجر�ة  واستخدام   تقنيات  الذ�اء  االصطنا��    -بذلك، �ور�ا  ا�جنو�ية للعالم  

املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  السابقة،  ا�خ��ات  من  االستفادة  كيفية   �� نوعھ،  من   
ً
فر�دا  

ً
�حيا  

ً
نموذجا

 �� فقط    واالتصاالت  اكتفت  حيث  البالد،   �� الشامل  اإلغالق  تفرض  أن  دون  من  الف��وس،  النتشار  التصدي 

��ا املو��ى  االجتما��  التباعد  و�جراءات  ا�جزئي  اإلغالق  حاالت  �عض  ��  أكما    ...بفرض  قام  الذي  النموذج  نھ 

 
 .  54  ، مرجع سابق، صعدنان فرحان عبد الحسین      28

29 Kownkai sun , Chau Leung Chuen, Francis T Lui, Larry D Qui , Industrial Development In 
Singapore, Taiwan, and South Korea, World  Scientific Publishing , 2001. 

  .مرجع سابق     رمزي ز�ي،     30
، ومتالزمة الشرق األوسط 2003فبرایر من عام  التي ظهرت ألول مرة في قارة آس�ا في   SARS" "المتالزمة التنفس�ة الوخ�مة�   31

، وانتشرت على نطاق واسع في  2012، التي عرفت أ�ضًا �اسم "إنفلونزا اإلبل"، وتم اكتشافها في السعود�ة عام  "MERS" التنفس�ة
     .2015كور�ا الجنو��ة اعت�ارًا من مایو 
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توازن  إ�� نقطة  التوصل  ا�ح�ومة واملواطن�ن، واستطاع  ب�ن  الشفافية  ب�ن حماية ا�خصوصية   جوهره ع�� مبدأ 

ال�حية  الطوارئ   �� االصطنا��  والذ�اء  ال�خمة  البيانات  تحليالت                                                                                     .32وتفعيل 

ال�و  االجتما��  النموذج  مقاصد  إنجاح    �� الر�ادي  الدور  االقتصادية  لأل�عاد  �ان  عام،  خالل  و�ش�ل  من  ري 

نماط "دولة  ا�ح�امة"، أتحقيق  مجموعة من اإلنجازات، �� سياق  "دولة الرفاه" و"دولة التمك�ن"  كنمط�ن من  

                                                                                                        : 33من قبيل

��  املائة مع حلول سنة    96.97 حيث، ارتفعت �سبة التأم�ن الص�� إ��  .والطبية التقدم �� نظام الرعاية ال�حية-

     ؛ 2002

داء أتقديم نظام للمعاش هو املعاش القومي، والذي ��دف إ�� توف�� مستوى من الضمانات للفئة القادرة ع��    -

 ؛      1988زمات اقتصادية. وهو النظام الذي طبق ألول مرة سنة أاأل�شطة االقتصادية �� حالة حدوث 

سياسية  - ومشاركة  �عليم  من  امليادين،  مختلف   �� املرأة  �شؤون  الوظائف االهتمام  ع��  حصولها  و�سهيل 

  ا�ح�ومية ودعم النساء العامالت.

  ا�جانب السيا��ي -ج

 . صالح سيا��ي  عميق منذ ��اية  السبعينيات من القرن املنصرمإفق التنموي ب�ور�ا ا�جنو�ية  تم تب�ي   ملواصلة  األ 

اإل  حقيقيةوهو  حز�ية  �عددية   وجود   مداه  توسيع    �� ساهم  الذي  مدارك بالش�ل    ،صالح  تبلور  جعلها  الذي 

، تم تقو�ة دعاما��ا ا�حاسمة  ،تلك التعددية   .الديمقراطي  بالبلد   التنمية  السياسية  و�سرع  من  وت��ة  التحول 

ك�� نجاعة عداد السياسات العمومية وصياغة االق��احات األإحزاب �� مسارات  شراك  فع�� وفعال لأل إمن خالل   

                                        .بخصوصها 

،
ً
      : 34املبادئ  التالية السياسية ع�� �عاده أركز ��  فا�حزب الديمقراطي لأللفية ا�جديدة مثال

     ؛ز�ادة مشاركة املرأة �� ا�حياة العامة- 

      ؛تحس�ن  مستوى العمال والطبقة املتوسطة-

    .واملبادالت االقتصادية  �شطةمام  األأزالة ا�حواجز إ-

ذلك ضوء  دور   ،ع��  لعب  السيا��ي    فامل�ون 
ً
 محور�  ا

ً
و   ا االجتماعية  التنمية   تجليات   �ل  ترسيخ   النمو أ��  سس 

     . وتيس�� عوامل الدفع  ب�ور�ا  ا�جنو�ية  نحو  مصاف الدول املتقدمة  ،االقتصادي

 
جدیدة لكورونا، مر�ز المستقبل  لأل�حاث  والدراسات  المتقدمة ، دروس التجر�ة الكور�ة في مواجهة الموجة ال    ،سالم حجازي إ    32

   : �املة  على  الرا�ط التالي  االضطالع علیها�مكن    . 2020شتنبر    1دراسة  منشورة  یومه  الثالثاء  
AE/Mainpage/Item/5781-https://futureuae.com/ar 

یونیو    20منشورة یومه، دراسة  أثر التعدد�ة الحز��ة على التحول الد�مقراطي في �ور�ا الجنو��ة،  المر�ز الد�مقراطي العر�ي   33
 https://democraticac.de/?p=47245  : على الرا�ط  التالي  2017

العامة الكور�ة، �مال   المعاصرة في الس�اسات  : االتجاهات�ور�ا، ضمنمحددات عمل�ة صنع الس�اسة العامة في   فتحي،شاد�ة    34
  .2006، �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة : مر�ز الدراسات اآلسیو�ة ،   ) المنوفي ( تحر�ر
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الهام  للفاعل التنمو�ة  ال�ور�ة ش�لت عوامل  سياسية      عالوة ع�� الدور  ��  الس��ورة  خرى عناصر أالسيا��ي 

اإل  ا�جنو�يةللرفع   ب�ور�ا   الفر�د  السيا��ي  النموذج   مقومات   من  باإلصالح      .يجا�ي   املرتبطة   العوامل  و�� 

       : 35السيا��ي الذي  ارتكز �� عمقھ  ع�� ا�حاور الرئيسية  التالية

 ؛     قليميةبالش�ل الذي  يجعلھ يتجاوز �عض االختالفات اإل ، العمل ع�� مراجعة النظام  االنتخا�ي القائم   -

 ؛      و ا�ح�وماتأوليس  لألفراد  ،وطنية ذات والء قوي  للوطن ،سياسية ا�حرص ع�� إيجاد أحزاب  -

        ؛ ) رئيس الدولة( التنفيذية    ، ) جلس  الوط�يا�(التشريعية    ،القضائية : خلق التوازن ب�ن السلطات الثالث  -

األ   - دور  ��  تفعيل  وظائفهاإحزاب   تمارس  سياسية  مؤسسات  �عاونية  ،يجاد  صيغ   .                                                                                 وفق  

 .��  اش��اطات  داعمة  للفعل التنموي    و�ذلك، فاش��اطات  اإلصالح  السيا��ي الذي تم تبنيھ  ب�ور�ا  ا�جنو�ية

 نجاز  السيا��ي  منطلقالذي يجعل  مدخالت  اإل  ،مراأل 
ً
 .نجاز التنموي املرتفعق مخرجات اإل ال محيد  عنھ لتحقي  ا

 داري   اإل  ا�جانب-د

�ور�ا عموم  بنت  التنموي  نموذجها   ا�جنو�ية 
ً
مس  ا التخطيطأع��  تلعب    .لة   الدولة  فتئت  ما     حيث 

ً
    دورا

ً
حاسما

 �� عملية التنمية . �ل ذلك، �� ظل إرادة سياسية صلبة وثابتة �عتمد التخطيط البعيد املدى والسياسات 
ً
ور�اديا

            .التنمو�ة السليمة واملالئمة للواقع ال�وري

هذا   املرتكز��  االس��اتي��  التخطيط  السياق  نموذج    ،ع��  بناء  ب��وقراطيداري  إتم  نجاح   ،ذإ  .رائد  �وري  �عود 

التخطيط  مجلس   �� ا�ح�وميون  املوظفون  لعبھ  الذي  الدور  إ��  منھ،  كب��  جزء   �� ل�ور�ا،  التنمو�ة  التجر�ة 

االقتصادي ومكتب التنسيق والتخطيط ووزار�ي املالية والتجارة. حيث، أ�شئت وحدات التخطيط والتسي�� �� �ل 

                 وزارة.                                           

وقد �ش�لت هذه النخبة اإلدار�ة من ذوي التعليم العا��، والذين �انوا يحملون شهادات عليا من جامعات محلية، 

العاملي املستوى  رائدة ع��  اقتصادية وا�حة  .وأخرى خارجية  رؤ�ة  لد��م  التخطيط   .و�انت  و�انوا �سهرون ع�� 

ا وتطبيق  العر�ضة  وا�خطوط  األهداف  ع��  وتحديد  والقضاء  والتعليم  التنمية  مشكالت  �حل  الس��اتيجيات 

وتحض��   وتحسي��ا  التحتية  البنية  وتحديث  متطورة  وتكنولوجية  صناعية  و�نية  حديث  اقتصاد  و�ناء  الفقر، 

    .36الصناعة ال�ور�ة لدخول األسواق العاملية وتحو�ل البلد إ�� قوة اقتصادية وتجار�ة عاملية

ذلك ضوء  ع��  اإل   ،فأصبحت   الب��وقراطية 
ً
عامال ا�جنو�ية  ب�ور�ا   مهم  دار�ة 

ً
الشمو��     ا االرتقاء   عوامل   من 

تجليا��ا  ،بالتنمية ش�ى  ، اجتماعي  : �� 
ً
،اقتصادي  ا

ً
...قيمي  ا

ً
هنا  ا ب��وقراطية   أ  ،فن�ون  نجاعة أدار�ة  إمام  ك�� 

محالة،  �ساهم  ،وفعالية صارمةإ وع��    ،ال  قبيل   ،واليات  اإل    : من  والقانون    ،دار�ةال��اتبية   النظام    ،سيادة  

 وفق  استخدام  ماكس في��  ،ك�� من الالزمأنتاج  واملنظمات  �ش�ل  ��  العلمية  وتمركز  وحدات  اإل إا�خضوع  

Max Weber  اش��اطات    ،للب��وقراطية تحقيق   و"ر�ادي"إ��   "منتج"   تنموي                                                                         .قالع  

 
 .2001الد�مقراط�ة ، العدد الرا�ع ، سنة    والنام�ة، مجلةو عامود، األحزاب بین الدول المقدمة  أب سعد  محمود     35
 .، مرجع سابقعبد الرحمن المنصوري  36
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آخر اإل   عامل  النموذج  تطور   عوامل   ال�وريمن  شموليتھ  ،وع��ه   ،داري    �� التنموي   يمكن     ،النموذج  ما  هو 

       .�� النجاح إخفاق والوصول تجاوز اإل  ،�سميتھ ب" قمة  العز�مة ��  التجاوز والوصول" 

اليوم  �عب�� ال  إ  ليس  ،امل�جزة ال�ور�ة  ،فما نطلق عليھ 
ً
فما    .رادة ال�ي  يمتلكها هذا  الشعبواإل    مدى ا�جهد  عن   ا

، ولكنھ 
ً
 خارقا

ً
      .37و�صرار  لم �سبق لھ مثيل ومثابرة وص�� حصيلة جهدحدث ليس عمال

بذلك،    فالر�ادة 
ً
نتاجا لقمة  �عت��   

ً
دواليب     العز�مة   خالصا تحر�ك  الدؤوب ع��  والعمل    والوصول،  التجاوز   ��

السليم االتجاه    �� السياق،    .الدولة  هذا   �� �عد  وال�ي  اإلدارة،  ا�خصوص  وجھ  ع��  مهمةوم��ا  ع��   قاطرة  يتم، 

 
ً
                              .          مستواها،  توف�� األرضية املناسبة للتحوالت الهي�لية والبنيو�ة العميقة للدولة وا�جتمع معا

،عموم   
ً
  ،ينب�� عليھ  ،يمكن القول أن املغرب،  التنمية  ا�جنو�ية �� وفيما يتعلق باألخذ املعياري من تجر�ة �ور�ا    ا

م��ا يمتح   الصدمات   ،أن   مجا��ة  ع��  "ال�جيبة"  ذلك�و   ،قدر��ا  ع��  ا�خاطر"  ،رساء  تدب��  "دولة      ،دعامات  

ع��  و�توفرها    ،شأ��ا شأن بقية دول النمور اآلسيو�ة  ،ف�ور�ا ا�جنو�ية  .نماط  "دولة ا�ح�امة"بوصفها نمط  من أ

ومن خاللها العالم  بأسره   ،"املقاومة" ا�خاصة بالتخلص من التداعيات  السلبية  لألزمة املالية ال�ي  ضر���ا   آليات

 نموذج  ،بنت ع�� ضوء  ذلك   ،1997سنة      ،
ً
 تنمو�   ا

ً
،رائد  ا

ً
ونموذج  قادر أن  �ستعيد    ،نموذج مقاوم  للصدمات  ا

ا�جاالت   ،و�قوة عافيتھ �سرعة ومتم��  ،باختصار شديد   .و�� ش�ى  ر�ادي  �جميع    ،نموذج  الناميةيمكن     ،الدول 

                          .والس�� ع��  خطاه  بدون أد�ى  تردد  ،وم��ا الدول الصاعدة �املغرب االحتذاء بھ

أنفما   ال�وري  يمكن  التنموي   النموذج   من  ا�خصوص  ،�ستخلصھ   وجھ   ع��  منھ  كيف     ،االقتصادي   هو 

ن �ش��ھ  بقطار منطلق  أ  ،يمكننا  حدث لالقتصاد ال�وريفما     .�� مسارها  الطبي�� إرجاع  قاطرة  النمو  إاستطاع   

ثم عاود  االنطالق     ،ص�ح  ا�خللأ ن   أ��  إفتوقف     ،ثم �عرضت �عض  عر�اتھ ل�خروج  عن السكة   ،�سرعة  كب��ة 

    .38ن �ستثمرها  إليجاد سبل النجاح أو   ،زماتن ال �ستسلم  لأل أ ،بليغ للدول الناميةدرس  ،و�� هذا .خرى أمرة  

خذ بمبدأ عودة  التجر�ة ع�� مستوى ح�امة األ   لةأمس  التنمو�ة ال�ور�ة  يمتح من الر�ادةن  أ  ،كما يمكن للمغرب

كما برز ذلك  �� حرص �ور�ا  ا�جنو�ية �� تدب��ها  �جائحة �ورنا ع�� االستفادة  من التجارب     ،ا�خاطر �ش�ل عام

��وذلك    .السابقة فهمها  �لھ  للمخاطر  سياق  األ   .االستخال��ي  التأكيد  مر،وهو  �ستطيع  ��    ،هميتھأع��     الذي 

وجعلھ  �� منأى عن الصدمات الناشئة   ،تحص�ن  النموذج  التنموي ا�جديد  باملغرب  ، ن �عت��ه  أيمكن   إطار ما  

ع��    ،   ، �عيش تحت رحمة  "مجتمع   ا�خاطرة"   Ulrich Beckبحكم  أننا أصبحنا، كما يؤكد ذلك، أولريش  بيك

لها مجاب��ھ  مقومات  من  ثقة  ،الرفع   ب�ل  النماء  نحو  طر�قھ                                                                          .وعز�مة  ومواصلة  

ع�� مستوى ا�حماية االجتماعية،  باعتبارها ورش  كب��  معلن عنھ    التجر�ة ال�ور�ةخذ من  األ   ،كما يمكن للمغرب

التنموي املق��ح النموذج   تحقيق التغطية ال�حية   ،و��ل جدارة  ،استطاعت هذه الدولة  ،حيث  .ملواكبة محاور 

  .لفية الثالثةو�� من األ�� السنوات األ  ،الشاملة ملواطن��ا

 

 
 .2ص   ،مرجع سابق  ،سعید �امل فخري الدهشان   37
 .64 ص  سابق،مرجع    الحسین،عدنان فرحان عبد    38
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،ثالث
ً
         النموذج التنموي السنغافوري  ا

العـام   فـي  مال��يـا  انفـصالها عـن  �عـد  إ�� دولة قو�ة   1965نجحـت سـنغافورة  بلـدها من دولة ضعيفة  تحو�ـل   .فـي 

�جذب    " أسطور�ة  "جز�رة  البعض  حسب  واملستثمر�ن ولتصبح،  الناجحة .  39السياح  السياسات  بفضل  وذلك، 

                . واملتوازنة ال�ي طبق��ا البالد، وال�ي جعلت م��ا أبرز االقتصاديات العاملية

األ  هذا  ا�جا   ،ساسع��  فـي  التنميـة  أن  مبكـر،  وقـت  ومنـذ  سـنغافورة،  قـادة  مكملة أدرك  سـت�ون  االجتمـا��  نـب 

    . ل�ون هذا األخ��، العنصر الرئيس الـذي �عتمـد عليـھ عمليـة التنمية ك�ل .للتنمية �� ا�جانب االقتصادي

االستقرار  ودعم  الدولة  بنـاء  كيفيـة  فـي  بـھ  يحتـذى   
ً
مثـاال التنمو�ـة  سـنغافورة  تجر�ـة  جعـل  الفعـال  التمـازج  هـذا 

والذي �عرف بحق كيفية توظيف   ،�� االتجاه اإليجا�ي ال�حيح  ، وجعلھ �س���ل ذلك  و�سريع وت��ة.  40والنمو ف��ا  

املوارد ك��ها  –  وعقلنة   �� الطبيعية  ،القليلة  م��ا  البشري   ، بالتا��   ،وخلق   -خاصة  إم�ا��ا  تثم�ن  سس أ  ،وع�� 

 دامجة ومستدامة.                                                                                ،ومقومات تنمية منتجة

                    ا�جانب االقتصادي  -أ

 ظل   
ً
 �ش�ل األولو�ة �� االهتمام، نظرا

ً
الطا�ع االقتصادي للتنمية �� دول جنوب شرق آسيا، وم��ا سنغافورة دائما

  �� األساس  واملرتكز  للتنمية،  النابض  القلب  اإلإل�ونھ  املستو��ن  ع��  تفوقها  ودعم  األمم  تقدم  قلي�ي ظهار 

 .  41والعاملي 

قامت    نإ سنغافورة   �� التنمية  كذلكومازال-تجر�ة  مبادئ  -ت  واألمانة   ع��  وال��اغماتية  ا�جدارة   �� رئيسية 

فال��ك�� ع�� هذه املبادئ �س�� إ�� البحث عن أفضل العقول الذكية �� ا�جتمع. فسنغافورة ليس لد��ا   .والن�اهة

        .مصادر طبيعية غنية، لك��ا اعتمدت ع�� مصادرها البشر�ة ال�ي ش�لت ال��وة ا�حقيقية

��  إ   ،باإلضافة  .انيات البشر�ةاالهتمام باإلم�ي  أ  ،قوتھ من هذا املعطى  ،وقد استو�� البعد االقتصادي لسنغافورة

االقتصاداعتمد    ،خرى أعوامل   ��جلة  للدفع  ،عموم  عل��ا 
ً
ش�ى   ا  �� التنمية  صعيد  ع��  هامة  مؤشرات  وتحقيق 

                      قبيل:من   ،تجليا��ا

السوسيو    - ضمان   ال��ك��:  اقتصاديالعامل  برنامج  أفضل  توف��  تضمن  آلية  بوصفھ  االقتصادي،  النمو  ع�� 

                                                                         ؛اجتما�� للناس و�ستطيع معا�جة الكث�� من املعيقات والتحديات 

                   ؛وال��وةالعمل ال��و�ج ملنشئات كفيلة بخلق فرص اعتماد من�جية  :العامل اإلنتا�� -

املؤسسا�ي  - االقتصادية   : العامل  للتنمية  مجلس  الوزراء  42إ�شاء  لرئيس  تا�ع  خصوص،   يضطلع 
ً
بمشاريع   ا

       .43وهو املسؤول عن وضع االس��اتيجية االقتصادية والسياسة الصناعية و�قود تطبيقها .التصنيع واالستثمار

 
 .27ص ، مرجع سابق،عبد الفضیلمحمود      39
بر�ـل    أ   ،ر�عـون العـدد الخـامس  واأل  ،جلـة �حـوث الشـرق  األوسـط  ، مالتجر�ـة  التنمو�ـة فـي سـنغافورة    ،  محمـد العـامري ابتسـام        40

 . 271ص  ، 2018
 . 277ص  ،المرجع نفسه      41
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اإل  ع��  ومحور�ة  عامة  بصفة  لسنغافورة  االقتصادية  التجر�ة  ارتكزت  حيثوقد  التنافسية.  بدأت   ،نتاجية 

منذ "اال    1995سنة    سنغافورة  مفهومي  ع��   
ً
اعتمادا اإلنتاجية،  بمستوى  لالرتقاء  من  خط��ا  و"ا�جودة"،  بت�ار" 

(املدخالت)، و��جيع االبت�ارات   رفع مستوى كفاءة عوامل اإلنتاج    : خالل إيصال التنمية �� البالد إ�� هدف�ن هما

                             . لتطو�ر عمليات التجديد �� مختلف املنتجات

�� املائة   2   امل اإلنتاج إ�� مستوى ال يقل عن من أجل ذلك، سعت سنغافورة إ�� إيصال نمو اإلنتاجية ال�لية لعو 

 سنو�
ً
هكذا44ا رهان ، .  رفع  التنافسية،  وع��  خالل    اإلنتاجية  الشديدة   بالدينامية  السنغافوري  االقتصاد  ا�سم 

��    8املائة و  ��   7النمو للناتج ا�ح�� اإلجما�� ما ب�ن   إذ، تراوح معدل  .املا��يالثمانينيات والتسعينيات  من القرن  

 .                                                                              199445عام   )املائة �� 10.5 وليصل، إ�� ذروتھ (  .املائة

��  دوره  الر�ادي    بالنظر إ��   ،ع�� االهتمام بالتعليم  ،وقد قامت سنغافورة بتعز�ز م�ونات هذه اإلنتاجية التنافسية

وأدوات   بوسائل  وتزو�ده  حجمھ  وتوسيع  ا�ح��  االقتصاد  مستوى  جديدة، إتطو�ر  سلع  وابت�ار  متطورة،  نتاج 

مع تب�ي ا�ح�ومة   ،2014سيتم توطيد دعاماتھ عام    ،.  �ل ذلك46يجاد فرص جديدة فيھ �وتوسيع أسواق العمل و 

�عاد التطبيق التكنولو�� �� ا�حياة أك��ھ �عز�ز �ل  والذي تو�� ��    ،ملا عرف ب��نامج  "الدولة الذكية"    السنغافور�ة

ملواط�ي   ،اليومية واالقتصادية  واملعرفية  ال��بو�ة  اإلنتاجية  منسوب  من  والالمحدود  املتواصل  الرفع   ع�� 

ثم ومن  ثالثة    ،سنغافورة.  ب�ن  الضرور�ة  املواءمات  “نماط  أخلق  ا�ح�امة"  من  التنموي أدولة  النموذج  دولة  و 

                                                                        و��" دولة املواطنة  و"دولة اإلنتاج"  و"دولة املعرفة".  ،"املنتج "

    ا�جانب االجتما��   -ب

التنمية االقتصادية والتنمية  إومنذ وقت مبكر، ضرورة    سنغافورة،أدركت   ب�ن  . االجتماعيةجراء توازن فعال ما 

طار االرتقاء الشمو�� ب"دولة الرفاه"، إ لذا، و��    .ن الثانية مكملة لألو�� إذا �انت األو��، تمثل ضرورة للثانية، ف إف

واإل  التعليم  قضايا  بالغة أولت  أهمية  ا�جتمع  ورفاهية  وال�حة     .س�ان 
ً
نظرا كب��ة،  م��انيات  لها  وخصصت 

    �لالعتقادها أن العنصر البشري يمكن أن �ش
ً
، كما �� األرض ورأس املالإعنصرا

ً
 .                           47نتاجيا

 
واللذان شكال مع مجلس التنم�ة االقتصاد�ة دعامة    ،التجارة السنغافوري لى المجلس الوطني لإلنتاج�ة ومجلس تنم�ة  إ  ،�اإلضافة   42

   .ضالع للحكامة التنمو�ة المؤسسات�ة لسنغافورةة األثالث�
  االقتصاد  وزارة ،2016مارس    12لى  إ  5من    ،"  من التجر�ة السنغافور�ة في التنم�ة  لالطالع واالستفادةال�عثة الصناع�ة  "تقر�ر     43

 .5، االتحاد  العام  للصناعات  الفلسطین�ة، ص الوطني  �فلسطین
 .298ص  مرجع سابق،  محمد العامري،ابتسام      44
 .29ص ، مرجع سابق،عبد الفضیلمحمود      45
الدار    ،سرائیل والصین ومالیز�ا� قراءة في تجارب الدول العر��ة و   المعرفة:عبد الحسن الحسیني، التنم�ة ال�شر�ة و�ناء مجتمع       46

 .19- 18ص ص  ،2008بیروت،   ،العر��ة للعلوم ناشرون 
جامعة القاهرة،    ،)محررالنموذج الكوري للتنم�ة، محمد السید سل�م (  ضمن:ن�فین توفیق منیر، تنم�ة الموارد ال�شر�ة في �ور�ا،       47

 .      182ص ،  1996كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة ، مر�ز الدراسات اآلسیو�ة،  
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   االجتما��    التوازن واالستقرارش�ل بحق عنصر    ،من خالل تب�ي عقد اجتما��   ،وقد جسدت سنغافورة �ل ذلك

          : 48اثن�ن شق�ن�� معادلة  التجر�ة السنغافور�ة . وهو العقد الذي ت�ون من 

      ؛منخفضة اإليجار. و�� مكفولة ل�ل املواطن�ن  ،اإلس�ان  ا�ح�ومي : مشروعاتول األ الشق  -

فضل نظم التأمينات ��  أا�حقوق التقاعدية. و�� �عت�� من    االجتماعية وصندوق نظام التأمينات    :الثا�ي الشق  -

 العالم.      

عام لسائر    ،و�ش�ل  االجتما��  الرهان  تحقيق  ممكنات  من  الدولة  ا�جتمعيةرفعت  ما.   الفئات  ��  وهو    تبلور 

        : 49ا�جاالت  التالية

والتعليممجال    - أساسية    :ال��بية  رك��ة  �عد  التعليم  أن  فائقةبما  عناية  الدولة  أولتھ  فقد  والتفوق،   .للتقدم 

�� املائة من م��انية الدولة.      15.2ي  حوا��  أ  ،   2007سنة     مليار دوالر    7.5 ��إوخصصت لھ م��انية كب��ة وصلت  

أن   ع��  سنغافورة  عملت  منحهم    ي�ون   كما  ��دف  الطلبة،  الختيارات  واستجابة  مرونة  أك��  التعلي�ي  نظامها 

 .                                                              اختيارات أوسع، يمكن أن تتالءم مع كفاءا��م وطاقا��م

وذلك املرتكزات.  من  جملة  ع��  �سنغافورة  التعليمية  السياسة  بنيت  مراحل     ،وقد  قبيل  ،مختلفة  وفق    : من 

،مواءمة    
ً
وخارجيا  

ً
داخليا ا�حيطة   الظروف  مع  ال��بو�ة  اإلن�ل��ية  ا�خطط  اللغة  الدراسية   اعتماد  املنا�ج   �� ،

العناية  تطبيق م��اج موحد للمدارس �افة، إ�شاء عدد من املدارس املستقلة ال�ي تتمتع باستقالل ذا�ي �� اإلدارة،

بالتعليم األو��، التعلي�ي وال��بوي إالنظر    املطلقة   النظام    �� الزاو�ة  بتنمية   �� املدرس باعتباره  حجر  ، االهتمام 

ومهاراتھ، سياسة التعليم    بتقنيات  ا�خاصة  املستجدات  ملواكبة  تدر�بية   دورات   �� و�دخالھ  املدرس    " مهارات 

        ...العا��  والبحث العل�ي ، االهتمام ا�خاص بالتعليم 50 " النموذج املركز ع�� القدرة

 �عد آخر،   بال��امن مع ارتفاع ناتجها     : ا�جال الص��  -
ً
تزايدت �سب إنفاق ا�ح�ومة ع�� القطاع الص�� عاما

     .ا�ح�� اإلجما�� 

 حثيثة �عد االستقالل، من أجل معا�جة مشا�ل القطاع الص�� بوقد  
ً
واهتدت لفكرة، ��   .ذلت سنغافورة جهودا

ومن أجل منع هدر و�ساءة استخدام   .دل إقامة نظام للتأم�ن الص��، ع�� غرار ما موجود �� الدول الغر�يةأنھ ب

العالجات الطبية، فإن أفضل طر�قة �حل هذا املوضوع هو تخصيص �سبة من مساهمة الفرد �� صندوق التوف��  

 .   املركزي لدفع ت�اليف عالجھ

 
 .37ص  ، مرجع سابق،عبد الفضیلمحمود      48
 .307 -  299صص   مرجع  سابق ،  محمد العامري،ابتسام      49
الذي     50 النموذج  المع�ار�ةوهو  م�ادرتین    بنى مرجعیته  في    هامتین:على  األولى  الم�ادرة  “مدارس تجسدت  تعلم   ص�غة  التفكیر، 

في عملهم    ،1997عام     "األمة االستقالل�ة  المز�د من  والتر�و�ة  اإلدار�ة  المدارس واألطر  تخو�ل  أن   .والمعتمدة على  في حین، 
في منطلقاتها على منح المتمدرسین،  والتي استندت    ،   2005عام  "،تدر�س أقل، تعلم أكثر  /الم�ادرة الثان�ة، تمثلت في ص�غة " تعل�م

  . المواد الدراس�ة   -حشو  –من حجم    على التقلیلن نفسه،  اآلمع العمل، وفي    .من تالمیذ وطل�ة هامش موسع في التفكیر الواعي
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انطال تم  االس��اتيجية،  لهذه   
ً
سنة  وتنفيذا من   

ً
الشهري    1�سبة     اقتطاع 1977  قا املواطن�ن  دخل  من  املائة   ��

وعالج  عالجهم  ت�اليف  لدفع  استخدامھ  يتم  خاص،  حساب   �� و�يداعها  املركزي،  التوف��  صندوق   �� املدخرة 

                                         .أسرهم

     ��:رجات أو برامج أقدمت سنغافورة �عد نجاح هذه ا�خطوة، ع�� إ�شاء نظام للتأم�ن الص�� يقوم ع�� ثالث د

     ؛تركزت وظيفتھ �� التأم�ن ضد مخاطر ال�حة متوسطة املستوى  الذي ،برنامج االدخار الط�ي-

و�تم دفع أقساط  .وهو برنامج طو�� للضمان الص��، �غطي نفقات عالج األمراض ا�خط��ة، برنامج الدرع الص�� -

   ؛من صندوق االدخار الط�ي عالج مرضاه

الط�ي- الصندوق  املمول   ،برنامج  ال��نامج  طرفوهو  عالج  من  ت�اليف  لتغطية  املواطن�ن،  من  وليس  ا�ح�ومة، 

املر��ى الذين استنفذوا أموالهم �افة �� ال��نامج�ن األول�ن، وليس لهم عائلة �عتمدون عل��ا، من خالل طلب منحة  

    .�جنة الصندوق الط�ي �� املستشفى �عد اختبار إم�انا��م من قبل

خاصة، وأنھ لم يكن    .أ�حت مش�لة اإلس�ان �عد االستقالل قضية م�حة توجب املعا�جة   : 51مجال اإلس�ان  -

بينما �عيش نصف الس�ان   ،1959س�ان سنغافورة �عيشون �� وحدات سكنية سنة    املائة من   ��   8.8هناك سوى  

األ   األ�واخ.��   الدولةالذي    ،مروهو  بإ�شاء  جعل  سنة    �سرع  اإلس�ان   تنمية  سلطة   1960مجلس  بوصفھ   ،

يتم   األجل،  طو�لة  إس�ان  قروض  املش��ين  ومنح  الت�لفة  رخيصة  شعبية  مساكن  ببناء  مهم��ا  تتحدد  قانونية، 

مدى   ع��  أقساطها  ،  15�سديد 
ً
قليلة،   عاما لھ ومساعدة   و�فائدة  والسماح   من�ل   امتالك  ع��  عامل  �ل 

مما أدى إ�� تزايد عدد   .كزي، لدفع القسط النقدي األول باالستفادة من مدخراتھ امل��اكمة �� صندوق التوف�� املر 

كما يملك أك�� من    .املائة من س�ان  سنغافورة  �عيشون  �� مساكن ح�ومية  ��   80ليصبح    .أبنية املشارع السكنية

     .52�� املائة من األسر الوحدات السكنية ال�ي �عيشون ف��ا   90

التأكيد  ،و�ذلك بالقوة  أع��    ،يمكن  الوجود  من  وانتقلت  تحققت.  قد  السنغافور�ة  الرفاه"  "دولة  الوجود  إن   ��

رصده تم  ما  وهو  القرار    ، بالفعل.  متخذي  حرص  خالل  بالبالدمن  توف��    ،التنموي  التعليم  أ ع��  النافع  سس 

الشاملة.    والسكن  وال�حة  ع��  يأالالئق   العمل  االجتماعية،  التنمية  فرص  ب�ل  قدموالس�  ،االرتقاء   � 
ً
��     ا

 
هذا      51 یو   المجال،�خصوص  �وان  لي  لجمهور�ة سنغافورةأ ، Lee Kuan Yew�قول  رئ�س وزراء  یلي  ،ول  انصب    : ما   "

  �أو�ها.سرة بیتا أتملك ف�ه �ل  اً ر�د مجتمعألقد �نت  .وفي مستقبلها   ،في البالد  اً عطي  �ل مواطن نصی�أ ن أعلى   ،ولاهتمامي األ
والتي ال تتم ص�انتها وتلك   ،�جارات المنخفضة التي �ساء استخدامهاللشقق ذات اإل  مجمع المساكنولقد رأیت الفروق الكبیرة بین  

بیتهاأذا امتلكت �ل  إنه  أ�  ،واقتنعت  .و�فتخرون بهاالتي بناها مالكوها  البیوت   لي   : نظرأ  .استقالالً كثر  أن البالد ستكون  إف  ،سرة 
المر�ز   حمد  المختار الجمال،أترجمة      ،2000لى  إ    1965قصة سنغافورة  من    : من العالم  الثالث إلى العالم األول  ، كوان یو

 .   146- 145ص ص     ،2014    ،الط�عة األولى  ،القاهرة     ،القومي  للترجمة
دور الدولة بین االستمرار�ة والتغیر في الخبرة   : ضمن  سنغافورة،عبد الرحمن عبد العال، دور الدولة في التنم�ة االقتصاد�ة في     52

اآلسیو�ة،   ،اآلسیو�ة   الدراسات  الس�اس�ة، مر�ز  والعلوم  االقتصاد  �ل�ة   ، القاهرة  ، جامعة  (محرر)  ، ص    2009جابر عوض 
 . 334-333ص
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ا�ح�امة" "دولة  و�التا��   ،مسارات  واالجتما��.  االقتصادي  �عد��ا  "املنتج"    ،��  التنموي  النموذج  دولة  دعم 

 و"الرائد".    

 ا�جانب السيا��ي    -ج

 نظام  1965 غشت      9صبحت دولة مستقلة مع فك اتحادها مع مال��يا  ��  أن  أمنذ    سنغافورة،بنت   
ً
 قو�  ا

ً
، سياسيا

ً
  ا

 أيجاد  نموذج سيا��ي  سنغافوري  إيتم�� بجملة من الدعامات ال�ي  �ان لها الفضل الكب�� ��   
ً
  صبح  �� ك��ھ عامال

                    : ي��  الدعامات فيماهذه  وتتج�� مختلف�� ش�ى تمظهرا��ا.    ،من عوامل الدفع  بقاطرة   التنمية

،يقصد باملشروعية عموم   : الدستور�ة  املشروعية  ع��االرت�از  -
ً
جملة  العناصر الفكر�ة والرمز�ة واملعنو�ة ال�ي   ا

من   بواسط��ا  السياسية   السلطة   ا�حكمإتتمكن   �� بأحقي��ا  ا�ح�وم�ن   هنا53قناع   واملشروعية  وفق   ،.  تتعدد 

مختلفةأ هوأن  أال  إ  ،نماط  ف��ا  نمط  القانو�ي  هم  الدستوري  و أاملم   النمط  املشروعية  تتموقع    ،�ذلكسس. 

                     .نماط  "دولة ا�ح�امة"أ"دولة القانون"  كنمط  من  ب املراتب األو�� لالقتناع��   الدستور�ة

و بحكم أمرة واحدة بحالة طوارئ خارج  نطاق الدستور    وال   لم ينقطع   ،فا�حكم الدستوري  سنغافورة،بخصوص  

.                                                                     54ي  مرحلة  من تار�خ  سنغافورة  املستقلة أ االنتخابية  ��     وال العملية  ، ا�حكم الدستوريولم يتوقف     .عسكري 

،  يتم��  النظام  ال��ملا�ي  �سلطات  محددة  لل��ملان  الذي تنبثق عنھ  ا�ح�ومة ب�املها ال��ملا�ي:  بالنظام  خذ  األ -

الدولة رئيس   باسم  السلطة   تمارس   ا�ح�ومةو�تم    .وال�ي  رئيس  ال��ملانيةمن    اختيار  طرف   ويع�ن من ،  األغلبية 

وم   .الدولة  رئيس ال��ملان  أمام   
ً
سياسيا مسؤولة  ا�ح�ومة  تحمل     ج��ةوت�ون   �� لالستمرار   ثقتھ   نيل   ع�� 

ا�جلس  التشري��     و�خول الدستور السلطة إ��     .جمهور�ة برملانيةف�ي �عت��    لسنغافورة،بالنسبة     .55مسؤولي��ا 

أما    .الفرعية   با�حكمة العليا وا�حاكم، منوطة  السلطة القضائية�� ح�ن أن    .الذي يتألف من  الرئيس  وال��ملان

  للوزراء  فمنوطة بالرئيس الذيالسلطة التنفيذية،  
ً
ومن     .يدعو من يتمتع  باألغلبية  ال��ملانية  إ�� أن ي�ون  رئيسا

من أعضاء     رئيس الوزراء مجلس الوزراءو�ختار     .زعيم  األغلبية  �� ال��ملان  الوزراء هو، فرئيس  الناحية العملية

                                                .                     56 ال��ملان

 
الــدار   ،بروفــانس  ، مكت�ــة21واقــع المؤسســة والشــرع�ة فــي النظــام الس�اســي المغر�ــي علــى مشــارف القــرن    ،عبــد اللط�ــف أكنــوش   53

 .19-18، ص ص    1999  األولى،الط�عة    ،الب�ضاء
مم  األ، سنغافورة   "،      1/5من  مرفق قرار  مجلس  حقوق   اإلنسان     )  (أ    15للفقرة       اً تقر�ر  وطني  مقدم   وفق"   54

، الجمع�ة   العامة ،  مجلس   حقوق   اإلنسان ، الفر�ق العامل  المعني  �االستعراض  الدوري الشامل ، الدورة  الحاد�ة  المتحدة  
 . 4 ص      ، 2011ماي      13إلى     2من     جن�ف،عشرة،  

 .51ص    ، 2015مط�عة  المعارف  الجدیدة، الر�اط، الط�عة الثان�ة، ،علم الس�اسةمدخل إلى   الرضواني،محمد       55
  ، سنغافورة  "،  مرجع سابق ،    1/5من  مرفق قرار مجلس  حقوق  اإلنسان     )  (أ   15    وطني مقدم وفقًا للفقرة" تقر�ر      56

 . 3ص   
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2021 غشت  16   25 الصفحة     

نظام- ومتطور    تواجد  "محوكم"  آلية     : انتخا�ي  االنتخابات  ��  أ�عت��  ملمثل��م   املواطن�ن   الختيار   ساسية 

. 57من خالل تصو���م  ع�� مشروع   من املشاريع   ا�حز�ية  املتنافسة    ،راد��مإاملؤسسات السياسية والتعب�� عن  

ما    ،
ً
تنظيمكث��ا ع��    �ان  األو��  ا�خطوة  هو  املعقداق��اع  األخ��ين،    .الطر�ق  العقدين  أثناء  ا�جتمع  تب�ى  و�� 

    .ومراقبة  االنتخاب �وسيلة عملية لنمو وتقدم الديمقراطية االنتخابات

الشرعية الكتساب مظهر  كث��ة االنتخابات ففي الواقع، تبنت نظم طاغية   .��اية املطاف االنتخابات ليستإن 

و�ساعد  .، إال أن االنتخابات ا�حرة  والن���ة بالنسبة  لبالد عديدة جسر �ع�� منھ من  القهر إ�� ا�حر�ةالشعبية

خاصة �� ظل التشبت بتمظهرات "ا�ح�امة  ، 58 ع�� عبور هذا ا�جسر بنجاح ع��  االنتخاب  البالد الرقابة

 حرة ونز��ة.                                                ،ي ا�حرص  ع�� تنظيم  انتخابات دور�ةأ ،االنتخابية"

 ، فإننا لسنغافورة،و�النسبة  ،هكذا
ً
وتتم   ،مرة  �ل خمس سنوات  تنظم  االنتخابات ال��ملانيةن أ ،نجد مثال

دوائر التمثيل الفردي ودوائر     االنتخابية:وهناك نوعان من الدوائر  ،جباري إن التصو�ت أكما  .باالق��اع العام 

                                                                                .59وما فتئت  سنغافورة  منذ استقاللها  تنظم  انتخابات عامة بانتظام .ا�جما��  التمثيل

�سنغافورة  ع�� رأس  األولو�ات     ظل الوئام العر��  والدي�ي لالختالف:دارة السلسة  الوئام العر�� والدي�ي واإل -

تجنب أحداث ك��ى من العنف الطائفي  منذ    استطاعت سنغافورةوقد  .ال�ي حدد��ا  مؤسسات ا�حكم

ومما ال يقلل أهمية ذلك، هناك  .استقاللها، بفضل إدارة  العالقات ب�ن  مختلف األعراق والديانات، برفق ودقة

 �� اتخاذ إجراءا
ً
                                                                                                                       .60ت  صارمة  ضد  أي  جماعة  ��دد الوئام  العر��  أو الدي�ي عدم ال��دد إطالقا

موذج سيا��ي رائد  وال�ي ساهمت ��  خلق ن  ،من العوامل  الهامة  والرئيسية : تخليق  ا�حياة السياسية   -

هيئة ملراجعة تار�خ  إ�شاء  تم ،�� هذا السياق          لة التخليق   السيا��ي.أهناك  ذاك املرتبط  بمس ،�سنغافورة

                                                                               .61الفساد  األفراد قبل توظيفهم لضمان عدم تو�� أي �خص منصب قيادي أو عمل سيا��ي �سبب ش��ة

 سيما حقوق  ،�ساناإل  عززت بالتدر�ج حماية حقوق  ،فمع تقدم سنغافورة :رائدةمنظومة حقوقية تمكينية -

  .62طفال والعمال املهاجر�ن واملعاق�ن مثل النساء واأل  ،فئات محددة 

 
 .181، ص   2014، الر�اط، الط�عة الثان�ة،المعارف الجدیدةمط�عة   ،الدستوري   إلى القانون مدخل    الرضواني،محمد     57
مر�ز وودرو   ،هامیلتون   لي ه.    58 ومدیر  للعلماء  رئ�س  الدولي  تقد�مه   و�لسون  مافي  الحرة    لكتاب:  االنتخا�ات    والنز�هة: وراء 

المعرفة والثقافة     الجمع�ة المصر�ة لنشر،  ترجمة ناد�ة خیري   بیورنلوند،.  أر�ك س  تأل�ف:مراق�ة  االنتخا�ات  و�ناء  الد�مقراط�ة  .  
 .   1ص    ،   2013    الط�عة األولى ،  القاهرة ،  ،العالم�ة

 .  4، سنغافورة   "، مرجع سابق ، ص      1/5قرار  مجلس حقوق اإلنسان     من مرفق  )  أ( 15وطني مقدم وفقًا للفقرة" تقر�ر      59
 . 3ص     ،المرجع نفسه   60
العـدد الثـاني، یونیـو    السا�ع،المجلد    االقتصادي،دراسات، العدد    مكافحة الفساد،  السنغافوري في  واقع النموذج،  عبد القادر شارف    61

 .158ص ،2016
    ،  مرجــع  ســابق  ، ســنغافورة  "،     1/5نســان   مــن  مرفــق قــرار  مجلــس  حقــوق  اإل  )  أ( 15    مقــدم وفقــًا للفقــرة" تقر�ــر وطنــي     62

 .4 ص  
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2021 غشت  16   26 الصفحة     

 ا�جانب اإلداري    -د 

باعتباره    ،إن من أهم مرتكزات النموذج اإلداري �سنغافورة، االهتمام  بالعنصر  البشري  و�يالئھ العناية   الالزمة

فقد   ،دعامة من دعامات س��ورة التنمية ك�ل. فبالنظر إ�� �ون سنغافورة  جز�رة مجردة من �ل املوارد الطبيعية

ساليب اإلدارة ا�حديثة ل�ي أمع التقانة و   ،�علم السنغافور�ون كيف يدمجون مهارا��م والرأسمال البشري لد��م

                                                                          .  63تصبح القوة الدافعة لنموهم  االقتصادي

خاصة ع�� مستوى  تحر�ك    ،ولو�ات الفعل التنموي القائم  بالبلدأضمن    وضع قطاع التعليمتم    ،�� هذا اإلطار 

                   دينامية  ا�جاالت االقتصادية  ا�ختلفة.        

من  التوفر   ،فقد تمكنت هذه األخ��ة     ،لقطاع  التعليم  �سنغافورة  ال�ي منحت  امل�انة الرائدةومن منطلق هذه  

  ، يأع�� ش�ى األصعدة.    ،حملت ع�� عاتقها  مسؤولية   تحقيق اإلقالع  التنموي   ،ع�� خ��ات وكفاءات إدار�ة مهمة

التعليميةن  أ املساهمة    املنظومة  ستساهم   الكفء�سنغافورة   البشري   الرأسمال  إيجاد   �� والذي   ،الفعالة 

 وراشها تدب�� أبإم�انھ  قيادة   املس��ة  التنمو�ة قيادة ناجحة  ومتم��ة وتدب��  
ً
 "محوكم   ا

ً
 �عيد  ،"ا

ً
عن االرتجالية  ال�ي   ا

                          ن  توصل سنغافورة  إ�� الباب التنموي " املسدود".  أ��ا أمن ش

اإل آجانب    ا�ح�امة  مجال   �� مهم   األ خر   املراتب  تحتل   جعلها   �سنغافورة   اإل دار�ة   املنظومات   �� دار�ة  و��  

األ  العاملية، 
ً
ر�ادة  وتطورا ا�جانب  .ك��  �� مس  وهو  يتمثل   التخليق  وم�افحة  أالذي  والتعامل مع آلة  الفساد،  فة 

 . و�استمرار، العمل ع�� قطع دابرها واجتثا��ا �ش�ل جذري و��ائيخ��ة ، كمعضلة  عو�صة  ينب��،  هذه  األ 

العديد من   ��  البلدان اآلسيو�ةفع�� عكس  ال�ي �انت منتشرة  الفساد   ا�حد من ظاهرة    �� ، نجحت سنغافورة  

تج��،    .البالد ما  حسن  أوذلك،   ��  ،
ً
��  أساسا من دا��ا  األ   العديد  بيئة  �الشفافية،  القياسية  ل،  عمااملؤشرات 

            ...التنمية البشر�ة، التنافسية الدولية 

�شاء إوهو  ما ا�عكس  ��     .64رادة السياسية  �ح�ومة حزب العمل  الشع�ي�� اإل إن ينسب هذا النجاح   أو�مكن  

الفساد   �� ممارسات  التحقيقات   �عت�� هيئة   Investigation  Bureau Corrupt Practices of65مكتب   الذي   ،

س  هذا املكتب مدير أو�ر   .مستقلة  عن الشرطة، يقوم بالتحقيق �� وقائع الفساد �� القطاع�ن  العام وا�خاص  

 
 .27ص  ، مرجع سابق،محمود عبد  الفضیل    63
السلطة في        64 الشعبي  العمل  فقد عانت     .دارة نظ�فةإقامة  إ  الشروع فيتم    ،1959  سنغافورة فيفعندما تولت حكومة حزب 

هكذا، �ان الحرص  الشدید  من طرف هذه الحكومة  ...  من انتشار الفساد  والطمع  واالنحالل  بین عدد �بیر من القادة   ،البالد 
لى  المستحقین في القاعدة  الشعب�ة،  دون إ نه س�صل  ألعامة  للمساءلة المناس�ة،  والتأكد  یرادات ا خضاع �ل دوالر  من اإلإعلى  

و�ذا، تطو�ر .  هم�ة خاصة  للمناطق التي  استغلت فیها  سلطات متاحة  لمنافع  شخص�ةأ یالء   إ�ما تم     .ن ینهب  في الطر�قأ
 .  225ص    ،مرجع سابق  ،لي �وان یو   :نظرأ.  مثل هذه الممارساتن تمنع  وتكتشف وتردع   أ دوات  التي �مكن األ   المز�د من 

مع وصول ،  1959ال سنة  إ  �فعل مؤسسات�اً لكنه لم    .1952 سنة  المكتب من   طرف البر�طانیین    حداث هذاإعالن عن  تم اإل    65
 العمل الشعبي.   حكومة حزبو  أ   لي �وان یو إلى رئاسة الوزراء
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مباشرة الوزراء   رئيس  سن     .يتبع  ا�جر�مة وكذا،  عائدات  تحي��   1960سنة    قانون  دون   القانون  هذا  وفرض   ،

                                                    .وتمي��، ودون أي تدخل من ا�ح�ومة

  . النجاح   ع�� �ساعد  النقاط األساسية ال�ي    �ستنتج �عضع�� التجر�ة السنغافور�ة �� م�افحة الفساد،  إن املطلع  

          :و��، �التا�� 

 ؛   مخططات تنمو�ةوجود اإلرادة السياسية، ال�ي لد��ا القناعة بأن الفساد هو العائق األسا��ي ألي برامج أو  -

القيام    - من  البد  مستمرة،  عملية  عن  عبارة  الفساد  م�افحة  أن  تؤمن  فعالة،  إدارة  �ش�لوجود  منتظم    ��ا 

 ؛  باالعتماد ع�� جميع هيا�ل ومؤسسات الدولة

     ؛التطبيق القوي والصارم للقانون وفرض عقو�ات شديدة ع�� الفساد  -

      .66فا�جميع يخضع للقانون  .ميع، ودون استثناء العدالة �� تطبيق القانون ع�� ا�ج -

ثم التأكيد  ، ومن  النموذج    ، يمكن  أن  السنغافوريع��  املعيار�ة  اإلداري  قوتھ  ،خصوص  ،أمتح  
ً
الذي     ا املبدأ  من 

كمبدأ  ،67واملتمثل �� النقاء ونظافة  اليد �� السلوك العام    ،رئيس وزراء سنغافورة  املستقلة  ،نادى بھ �� �وان يو

 ، وال�ي �ساهم   ،و�رفع  من مقومات الن�اهة وحكم القانون   ،�ستند عليھ  ل��سيخ  أخالقيات  تدب�� شؤون املواطن�ن

السنغافوري   الفساد  م�افحة   �� التحقيقات  ملكتب  املرجعية  املنطلقات  الديم  ،ووفق  املواطن   " بناء    ، قراطي"�� 

   " مواطن  شر�ف �ع�ي  أمة  شر�فة".   : �� دالالتھ املعيار�ة ،تحت شعار قوي 

بنيت "دولة الثقة" ع�� نمط آخر من "دولة ا�ح�امة" هو "دولة املعرفة". وهو ما برز منذ بداية   ،عالوة ع�� ذلك

العامة    ،التسعينيات من القرن العشر�ن  ال�ي   .)  IT 2000  (تلتقانة املعلوما من خالل إطالق ا�خطة  و�� ا�خطة 

�ل �سري تقانة املعلومات إ��    ،". بحيث  Intelligent Island  جز�رة ذكيةتحو�ل سنغافورة إ�� "  ،باألساس  ،توخت

 وأيض  ،�� العمل  ،�� املن�ل   : ا�جتمع السنغافوري جنبات
ً
 .68�� أ�شطة "أوقات الفراغ"  ا

سنغافورة   ،و�ذلك  اإل    طورت  اإلدار�ة   ،دار�ةح�ام��ا  مؤسسا��ا  مختلف   �� ا�حديثة   التكنولوجيا  دمج   ع�� 

وجعلها من  إ   ، بالتا��   ،القائمة.  اش��اطاتواليات  إوالية  اإل   تحس�ن  ك�لاملردودية  االرتقاء    ، دار�ة  فرص  و�عز�ز 

ا�ح�امة" "دولة  من  أخرى  اإل    ،بأنماط  اإل ك"دولة  و"دولة  عمومنتاج"   ،نجاز".  
ً
البعض  ا قول  من    ،ورغم  بأنھ 

تجر�ة   تكرار  �� الصعب  العر�ية   سنغافورة  املنطقة   اإل   ،69بلدان  ال��ل  أن  ع��  التأكيد  يمكننا  من    ،يجا�يفإنھ 

،مقومات وأسس هذه التجر�ة الرائدة واملتو�جة تنمو�
ً
  ، �عت�� ضرورة بالنسبة لغالبية البلدان العر�ية ال�ي ترنو  ا

كما هو الشأن بالنسبة ،  ا�ح�امة" أو دولة النموذج التنموي املأمول   تحقيق مدارك" دولة  ،و�ثبات  وعزم شديدين 

 للمغرب.     
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، يمكن استلهام الدروس والع�� منھ�� ا�جمل
ً
 عامليا

ً
فدولة صغ��ة، بموارد    .، جعلت سنغافورة من نفسها أنموذجا

    .محدودة، تمكنت من أن تتحول إ�� أ�جو�ة، �شار لها بالبنان
ً
 ومواردا

ً
 وأك�� س�انا

ً
فيما أن هناك دول أك�� حجما

     .70وهذا هو حال بلداننا العر�ية  .لم تحقق ر�ع ما وصلت إليھ سنغافورة

 ،نماطهاأمن "دولة ا�ح�امة" لسنغافورة  �عض  حن يمتأ ،وع�� نموذجھ التنموي املق��ح ،يمكنھ ،بالنسبة للمغرب 

االستمرار �� محار�ة الفساد،  والذي �عت�� عقبة حقيقية أمام املسارات من خالل  ،من قبيل "دولة الثقة"

 .وكذا، "دولة القانون"، من حيث ا�حرص ع�� التطبيق الصارم وا�حاسم للقانون ع�� ا�جميع  .التنمو�ة ألي بلد

، من  )ا�حماية  االجتماعية  (النموذج الص�� القائم وتوسيع نظام التأم�ن الص��   ع�� تطو�ر، و"دولة الرفاه "

 .الدرع الص��، االدخار  الط�ي  والصندوق  الط�ي  : خالل األخذ املرج�� ببعض ال��امج  املعتمدة �� هذا الصدد

ك��  ألنظام ا�حماية  االجتماعية، وجعلھ   �� س��ورة مراجعتھن يتوسل بھ أالذي يمكن للمغرب  ، مراأل  وهو

 نصاف�شمولية وعدالة و 
ً
للتجر�ة السنغافور�ة   ا�خطوات املشا��ةمن خالل تب�ي �عض  ،وذلك .نصاف" "دولة اإل  ا

كما هو الشأن، الذي يمكن أن ي���خ �� آلية املساهمة املهنية املوحدة،    .�� هذا ا�جال االجتما�� االس��اتي�� 

 املغرب، �� �عد��ا الضر��ي واالجتما��، وا�جمع، �� آن واحد، ب�ن مساهمة الدولة ومساهمة  وال�ي تبناها
ً
مؤخرا

                                                                                  ...املواطن�ن، من فالح�ن وصناع تقليدي�ن وتجار ومقاول�ن شباب

،را�ع 
ً
       ال��ي النموذج التنموي امل ا

واحدة  -أف�ار   "نموذج اإلوز الطائر"    الثا�ي، وفقكدولة من مجموعة السرب    –�عت�� التجر�ة التنمو�ة �� مال��يا  

العص   �� التنمو�ة  التجارب  أهم  التنمو�ة تحقيق معدالت   .ا�حديث رمن  حيث، استطاعت، من خالل سياسا��ا 

أجمع والعالم  االقتصادي�ن  ا�خ��اء    ��ا  أ��رت  م��ر   .نمو   
ً
نموذجا قدمت،   كما 

ً
 أيض   ا

ً
األزمة    ا إدارة  ع��  قدر��ا   ��

       .وال�ي �انت ��دد منجزات التنمية االقتصادية  �� مال��يا برم��ا ،  1997املالية ال�ي عصفت ��ا عام 

النموذج و�قدم  املال��ي  هذا،   دروس  التنموي 
ً
بصفة   ا العر�ية  والدول  عامة،  بصفة  النامية  للدول  األهمية  بالغة 

واألديان األعراق  املتعدد  ا�جتمع،  إدارة  أسلوب   �� إ��   .خاصة،  أدى  الذي  هامة،  األمر،  مجتمعية  قيم  إرساء 

�� �عز�ز �التسامح  ونبذ العنف والتعا�ش السل�ي واالندماج   ا�جتم��، وال�ي ساهمت بدورها، و�ش�ل  شمو��، 

       .حالة التماسك االجتما�� �� مال��يا

 
ً
عامال �ان  سيا��ي  باستقرار  مال��يا  تمتعت   رئيسي  كما 

ً
التنموي   ا نموذجها  نجاح  استقرار   .��  بفضل  وذلك، 

األداء   وفعالية  وكفاءة  �انتاملؤسسات  بھ  الذي  العدالة   .تتمتع   من  عالية  مستو�ات  تحقيق   �� ساهم   مما 

السيا��ي  االستقرار  تحقيق  متطلبات   أهم  من  �عت��ان  واللذان  واملساواة،  الفعلية   ،71االجتماعية  واالستجابة 

 .نماط "دولة ا�ح�امة"أن والفعالة ملتطلبات "دولة املؤسسات" كنمط م

                                                                

 
 .  308ص مرجع  سابق،  محمد العامري،ابتسام      70
سلسلة   ،وعبد الحل�م  شاهینف�صل المناور  ،  اً مالیز�ا نموذج  -تنمو�ة رائدة     تجاربلكتاب:   تقد�مه  للتخط�ط فيالمعهد العر�ي   71
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                                                  ا�جانب االقتصادي  -أ   

املال��ية         التجر�ة  العاملي �عت��  املستوى  الناجحة ع��  التجارب   وخصوص  .من 
ً
ما  ا إذا  الناميةقورنت  ،   .بالدول 

استطاعت  أ  ،حيث رقمأ��ا  ��جل   ن 
ً
 قياسي  ا

ً
االقتصادية  ا التنمية  والتطو�رأو   ،��  الر�ادة  مجاالت   ��  

ً
 .ساسا

ذلك بموجب  الصاعدةإ  ،فانتقلت  الدول  مصاف  مال��يا  ،ذإ   .��  مواردها    اعتمدت  �ش�لع��    .سا��يأ   الذاتية 

    .72ا�حديثة   الصناعية والتقنيات�� بلد مصدر للسلع إة �الزراع  ،ساسيةوانتقلت من بلد   مصدر للسلع األ 

مرحلة صناعات إحالل   : رائدة، وفق أر�ع مراحل  أساسية   التصنيع ثورة صناعيةمال��يا ع�� مستوى    وقد حققت

املال��ية،  املوارد  ع��   املعتمدة  والصناعات  الثقيل  التصنيع   مرحلة  التصدير�ة،  الصناعات  مرحلة  الواردات، 

                                                                     .73مرحلة ��جيع  الصناعات العالية  التقنية وذات القيمة املضافة 

وتحقيق مستو�ات   خطاها لل��وضهم التجارب ال�ي يمكن الس�� ع��  أالتجر�ة التنمو�ة �� مال��يا واحدة من  �عد  و 

النمو االقتصادي تتبع    ؛عالية من  التنميةفمع  بنية اإل أ-�� مال��يا  مس��ة   ع�� صعيد تطو�ر 
ً
سنجد   ،  -نتاجساسا

 حي��ا  ضعيف  االقتصاد املال��ي و�ان    .  1957أ��ا بدأت �عد أن نالت استقاللها من املستعمر ال��يطا�ي عام  
ً
 وهش  ا

ً
 .ا

 مساو�  الفرد ف��احيث، �ان متوسط دخل    .وفق��ة  دولة متخلفةو�ان العالم ينظر إل��ا باعتبارها  
ً
 تقر�ب   ا

ً
لدولة    ا

 األفقر اقتصاد  (هاي�ي  
ً
ف��ة  وج��ة ، بل وتحقيق   خالل  باقتصادهابيد أ��ا استطاعت ال��وض    .    )يت�ن�� األمر�ك  ا

الف��ات   من  العديد  خالل  والعالم  آسيا   �� اقتصادي   نمو  معدالت  ف��ة      (أع��  من  األول  النصف   �� خاصة  

�عد   املثال، فع�� سبيل    .الدولية  من التقار�ر  واملؤشرات  �شهادة العديدوذلك،    .   )التسعينيات من القرن املا��ي

 مال��يا وفق
ً
، وال�ي  74من "القصص الناجحة  �� مجال التنمية  االقتصادية"   ،  2008لتقر�ر البنك الدو��  للعام    ا

�� املائة   7معدالت نمو اقتصادية عالية،  بحوا��    مال��يا تحقيقواستطاعت    .أطلق عل��ا " امل�جزة  االقتصادية"

  25وذلك ع�� مدار أز�د من    .ك��أو 
ً
                                                            .75 عاما

االقتصادي املستوى  ع��  رائد  تنموي  لنموذج  مال��يا  بناء   �� املساهمة  العوامل  باستقرار هناك    ،ومن   تمتعها 

وما تبعھ من استقرار اقتصادي، مك��ا من تنفيذ العديد    ،1957منذ حصولها ع�� االستقالل عام    ،سيا��ي �س�ي 

عالوة، ع�� امتالكها لبنية    .قص��ة وطو�لة األجل الرامية إ�� تحقيق معدالت نمو اقتصادية مرتفعة  ا�خطط،من  

ومعلوماتية تحتية   واملتانةتمتاز    أساسية  لشفافيةبالقوة  وتكريسها  والسياسات  ،  ال�ي    ا�خ�خصة  ا�ح�ومية 

والفساد الفقر  �حار�ة  ا�اتبع��ا   ال�ي  واالجتما��،  السيا��ي  اإلصالح   سياسات  وصياغة  بفعالي��اس،  وقد    .مت 
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وغ��ها العوامل،  هذه  املال��ية ...ساهمت  ال��ضة  تحقيق   �� بالش�ل    76،  جعل،  هذا    الذي   من 
ً
نموذجا   البلد 

 متطور 
ً
     .دة ع�� الس�� ع�� ن�جھ التنموي الرائد واستلهام نجاحاتھ، تتنافس  دول عدي ا

 ا�جانب االجتما��       -ب

االجتما��  با�جانب  يتعلق  مال��يا    ،فيما  نوعيةحققت  م�افح��ا��    طفرة  الفقر  مجال  فلسفة    ،ذإ   .آلفة  قامت 

ومن    .املز�د من العدالة وتوزيع الدخل  االقتصادي يحققن تحف�� النمو  أالتنمية االقتصادية �� مال��يا ع�� فكرة  

الفقر  ،ثم ع��   
ً
تدر�جيا والقضاء  املعيشة  مستو�ات  الفقراء  إف  ،و�التا��  .ز�ادة  أول ن  ز�ادة    هم  من  املستفيدين 

ال�ي صاغها رئيس الوزراء األسبق،   ،2020وهو األمر، الذي أكدت عليھ رؤ�ة      .77معدالت النمو االقتصادية  للدولة 

كهدف من  أهدافها الك��ى ال�ي ينب�� الوصول إل��ا، من خالل العمل ع��   ، Mohamad Mahathir محمد مهات��

االجتماعية   والعدالة  االقتصادي  النمو  ب�ن  توازن  ز�ادة    (تحقيق   ع��  الدخل،  توزيع    �� العدالة  تحقيق   أي 

         .78 )اإلنصاف"و�التا��، خلق مواءمة أك�� ب�ن "دولة اإلنتاج" و"دولة  .عمليات  التصنيع  والنمو االقتصادي

 .تم تحقيق تقدم ملموس  ،-طار تكريس دعامات" دولة التمك�ن"إو��  -وع�� مستوى حقوق املرأة بمال��يا  ،نھأكما  

ع��    ،حيث امل�اسب  من  العديد  ع��  املال��ية  املرأة    التعليميةحصلت  املستو�ات  واالقتصادية    �افة 

                                                                          .79واالجتماعية

  ومن ثم، لعب اإلصالح
ً
  �� تحقيق  ال��ضة  االقتصادية ملال��يا     االجتما�� دورا

ً
مع    �عاملت مال��يا، وقد  هذا  .هاما

    .لهاالتعدد العر��  والدي�ي ع�� أنھ  �� صا�ح التنمية  االقتصادية  وليس كعائق 

اش��كت   ا�خططوقد  الفقر    جميع  محار�ة  أهداف   �� ا�خمسية   ا�خطط  أو  العامة  ا�خطط   سواء   املال��ية، 

االجتماعية العدالة  يحقق  بما  ا�ختلفة  األعراق  ب�ن  ال��وة   توزيع  املواطنة،   .80و�عادة   تحقيق  سبيل   �� وذلك، 

ع��   الداخليةوالتغلب  واملستدامة   االضطرابات  االقتصادية   التنمية  إيمان    .وتحقيق  نتيجة  �� وذلك   السلطة 

األجيال  حساب   ع��   أو  جماعات أخرى   حساب   ع��  ��ا  االقتصادية  التنمية   ت�ون  أن  ورفض  بالعدل   مال��يا 

                                                                         .املستقبلية

 
   .10-  9ص ص    ،المرجع نفسه 76
انعكست الس�اسات االقتصاد�ة المت�عة، في خفض معدالت    ،فقد   .تخطى �ل التوقعات  ،فأداء مالیز�ا في مجال محار�ة الفقر    77

، انخفضت إلى حوالي عدد السكان القرن الماضي نصفف�عد أن تخطت تلك النس�ة في بدا�ة فترة الس�عین�ات من  �بیرة.الفقر بنس�ة 
في     6، وواصلت  االنخفاض ، حتى بلغت    1990عام     في المائة  15  وصلت إلىثم،    .بنها�ة فترة الس�عین�ات  في  المائة  37

االنخفاض، حتى    واستمرت في  .2012في المائة عام    7. 1  ثم، إلى  .2004عام  في المائة    7. 5ولتصل    .  2002المائة عام  
  .  39ص  ، مرجع  سابق ،الحل�م شاهین ف�صل المناور وعبد   نظر:أ  .  2014عام     0.6وصلت إلى  أدنى  مستوى هو   
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والتوافق ب�ن   وتحقيق الت�املتحقيق العدالة االجتماعية،  ومحسوسة نحوو�ذلك، خطت مال��يا خطوات سريعة 

 مختلف األعراق، بالش�ل الذي ال 
ً
 ألية عرقية أو اخ��اق  يمثل ان��ا�ا

ً
لنظامها العقيدي أو الثقا��، والتمسك    ا

بمنظومة القيم اآلسيو�ة  �� عملية  التنمية  وعدم  التخ�� ع��ا، وا�حفاظ ع�� الهو�ة  املال��ية، واالل��ام  بالقيم 

و�� " الت�حية، والصدق، واإلخالص، وا�حبة، واألخالق، والن�اهة، والعطاء،   .اإل�سانية  املش��كة �� األديان

فالقيم   .خالل االندماج الوط�ي أ��م متوحدون من  ��ي�ن يدر�ون املالوغ��ها"، وال�ي تجعل من  ،الذاتونكران 

عن أفرادها وليست  األسرة فيھ مسؤولة  كما ت�ون  .قبل الفردا�جتمع  و�أ�ي ف��ا .اآلسيو�ة قديمة وقو�ة

     .81ا�ح�ومة 

    ،عالوة ع�� هذا
ً
 من  أ تم جعل التعليم رافدا

ً
والرفع  من مقومات �ل من     ،مواطن اليوم  والغد  روافد بناء ساسيا

    .-�أنماط  ل"دولة ا�ح�امة املأمولة" –نتاج " و"دولة املعرفة" "دولة املواطنة"  و"دولة اإل 

�� البشر، من خالل  ع�� �عز�ز التعليم واالستثمار    ،�� ا�جال االجتما��   التنمو�ة املال��ية حرصت التجر�ة    ،هكذا

ن م  �� املائة  20نفاق  إ  ،تم �� هذا السياق  ،حيث   .من القوة العاملة املاهرة  نظام �علي�ي قوي، لتلبية االحتياجات

التعليم   ع��  القومية  من  –امل��انية  للدفاع  أع��  ا�خصصة   و�رسال    -تلك  يمثلون   50000،  ا�خارج  إ��  طالب 

مع تطو�ر منا�ج   .نصف عدد الطالب لتحصيل مختلف العلوم املتطورة والعودة الستغالل تلك الكفاءات �� البلد

للتواصل مع املستثمر�ن   اللغات األجنبية  البشر�ة و�علم  املوارد  التجديد، وتؤهل  تتفاعل مع   .82التعليم، بصورة 

ش�ى   ،المحالة  ،لتشمل  ،تتوسع دائر��ا  ،�� ��ضة حقيقيةإرافعة رئيسة للوصول    �� إ  ،وع�� ذلك  ،فيتحول التعليم

    .التنمو�ة للبلدمنا�� املسارات 

 ا�جانب السيا��ي       -ج

 
ً
    .تمتعت مال��يا بمناخ سيا��ي جيد ومستقر �سبيا

ً
 م�حوظا

ً
 الدستوري والقانو�ي   نحو اإلصالحفقد حققت تقدما

اإل وحقوق  ا�حز�ية  والتعددية  القضاء  النظم واستقاللية  من  وغ��ها  ا�حر�ات  من  عام  مناخ  وتوف��  �سان 

تزدهر الديمقراطية عندما  "  :صالحاتبخصوص مختلف هذه اإل  محمد مهات��،  وكما يقول   ،حيث. الديمقراطية

 .تواجھ مال��يا العديد من املعوقات"و�املثل، بدون ديمقراطية س   .ترتكز ع�� نمو اقتصادي واجتما�� سليم وقوي 

     .83بالعملية التنمو�ة  املشاريع املتعلقة لإلسراع بتنفيذمهد الطر�ق  ،ن �ل ذلكإف  ،ومن ثم

اإلصالحات عام     بدأت   جديد   دستور  �عمل  بمال��يا  الفيدرالية   ،حيث  .   1957السياسية   ا�ح�ومة  منحت   

، وسلطات  مطلقة �ح�ومات الواليات،  فيما  ن الدفاع  والتعليم وال�حة واملالية والتجارةأ�ش  ،صالحيات واسعة

      .84يتعلق  بالزراعة  و�دارة األرا��ي  والشؤون االجتماعية  والدينية داخل الوالية 

 
  .  26ص    ،المرجع نفسه   81
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 . 2008،فلسطین  ،المستدامة للمجتمعات المحل�ة في منطقة طو�اس، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، مقدمة لجامعة النجاح الوطن�ة
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املسارات،  ناحية أخرى من   بما   ولتدعيم  رؤ�ة   السياسية   نادت  الوزراء    2020ل��يا،  رئيس  وال�ي وضع أسسها    ،

  العيش املش��ك و�التا��،    .السابق محمد مهات��،  بضرورة  تقو�ة  االنتماء إ�� الدولة  املال��ية  عند جميع األعراق

املرتفع املعي��ي  باملستوى  يتسم   حرصت    .الذي   الرؤ�ةكما  االقتصاد    الطموحة   هذه  ع��   التأكيد  ع��  كذلك 

 التنموي املل��م اقتصادي
ً
 وسياسي ا

ً
      .85بقضية التنمية ا

 أيض  كما أن الدولة ما فتئت �عمل، 
ً
ملال��يا  املتطورة  ع�� التوفيق    السياسية املعيار�ة  وضع الدعاماتومن أجل   ،ا

وا�حث ع�� التمكن والر�ادة، األخالق والقيم  ة الفقر،ب�ن األصالة والدين والثقافة و��ن ا�حداثة والتنمية،  ومحار� 

العر�� والدي�ي، والقضاء ع�� �ل  التنوع  القدرات الدفاعية لألمة، االستفادة من  البيئة، تقو�ة  الفاضلة، حماية 

بالعدل   ال��وة  وتقاسم  ا�حر�ة   وضمان  الصراع  ��     .86أسباب  �عت��،  السياسية  الدعامات  هذه   ك��ها، �ل 

 ألي نموذج تنموي يتو�� أن ي�ون  "منتج منطلقات
ً
 "، "متوازن ا

ً
 " و"مستدام ا

ً
                ."ا

 داري      ا�جانب اإل -د

   داري حققتاإل صالح  �� مجال اإل 
ً
 ��  رفع كفاءة األ   مال��يا تقدما

ً
داء ا�ح�ومي  وتحس�ن ا�خدمات العامة ملموسا

   .االقتصادية عملية التنميةوذلك، لتسريع  .التعاون ب�ن القطاع  العام  وا�خاصوتحس�ن  ،صالح ا�خدمة املدنية�و 

سلب  يؤثر  الفساد  تف��ي  أن  مال��يا  أدركت   وقد 
ً
معدالت    ا وكفاءةع��  واالستثمار  فقد   .ا�ح�ومة   النمو  ولذلك، 

والسلطة،    فة العامةالوظيعملت ع�� محار�تھ، ع�� تفعيل دور املؤسسات الرقابية لضمان عدم إساءة استخدام  

و�التا��، سرعة اإلنجاز    .وتحديد واختصار اإلجراءات اإلدار�ة واملالية من خالل التوصيف الدقيق للمهام واألعمال

       .87الفرصة للتالعب والتحايل وعدم ترك

من     مجموعة  ا�ح�امة  واإلجراءاتو�اعتبار  ا�جيد  اآلليات  للتدب��  فقد   ، املستو�اتش�ى  وع��    ،الداعمة 

و�� املؤشرات  .امل�ونة ل�ح�امةبخصوص املؤشرات املؤسساتية ا�ختلفة    ،استطاعت مال��يا تحقيق قفزات هامة

  �� الدو��  البنك  منظور  من  أ�عاد:املتمثلة  واملساءلة  ستة  السيا��ي  ،التعب��  العنف  االستقرار  فاعلية وغياب   ،

                   .ومحار�ة  الفساد ا�ح�ومة، نوعية  التنظيم، سيادة  القانون،

   ،مال��ياعملت    ،من جهة أخرى 
ً
فيما يتعلق  بتدب��      ،ع��  تب�ي اس��اتيجية  هامة  ،�� عهد محمد مهات��  خصوصا

�� توف�� االش��اطات  السليمة إلدارة متطورة  منفتحة ع��     ،بوصفها عنصر من العناصر الفعالة  ،املوارد البشر�ة

 ومطورة آلليات �سي�� الشأن العام وا�خاص مع  ،وع�� العالم  ،نفسها
ً
 ، �� سياق نموذج تنموي متوازن   ،وذلك �لھ  .ا
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لمدى   إدراك  الفساد    اً الذي �صنف دول العالم وفق    :Corruption Perception Index  CPIلمؤشر مدر�ات الفساد   اً وفق   87
،   2016لتقر�ر صادر عن منظمة  الشفاف�ة  الدول�ة   عام    اً الموجود في أوساط المسؤولین الحكومیین والس�اسیین، فإن مالیز�ا وفق

ف�صل المناور وعبد   أنظر:   .ًا  ساد دولة على مستوى العالم  �النس�ة لترتیب الدول األقل ف   176من بین      55تحتل المرت�ة رقم  
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�ة  وقد تجسدت أبرز دعامات اس��اتيجية تدب�� املوارد البشر   .بأهداف متوسطة  ،�شتغل وفق اس��اتيجية تنمو�ة

    :  88كما ي��  ،بمال��يا

    ؛�و�ن املهارات التدر�بية وتنمي��ا، بإيجاد البيئة الثقافية السليمة ال�ي تؤسس لقيم العمل واألخالقت -

اإلبداع  - ع��ا  و���تب  املضافة،  القيمة  معها  تز�د  ال�ي  والوظائف  املعقدة  الصناعات  لتغذية  متخصص،  تدر�ب 

    ؛والتجديد

فقد استفادت مال��يا من    .إذ، أن نجاح أي مشروع يتوقف ع�� مهارة املدراء  .نتقاء الدقيق للمدراءاال العمل ع��    -

مثل   ومباد��ا،  طرقها  محا�اة  ع��  وعملت  اليابانية  �� التجر�ة  العمال   التحكم  إشراك  جودة   �� والتحكم  الوقت 

   ؛ ...و�شر ثقافة العمل

من�ج ا  - االس��اتي��  التخطيط  أسلوب   تباع 
ً
واالجتماعية  ا االقتصادية  البشر�ةوجعل    للتنمية  املوارد  من   تنمية 

   .خاللھ �أساس  جوهري لتحقيق القفزات الر�ادية

ا�جمل املغرب  ،��  صعيد  املمكن   ،وع��  �عملأ  ،من  ا�جديد  ،ن  التنموي  نموذجھ  مضام�ن  تحقيق  أجل   ، ومن 

“ ��  إوالوصول   بإحدى  مدارك  التشبت  الدولة"  "ح�امة  مرحلة  من  نفسھ  اآلن   �� واالنتقال  ا�ح�امة"  هم أدولة 

  .املتجدد  /النفس ا�جديد  ،ومنحھ، و�استمرار  ،�عاش نموذجها التنموي القائماالس��اتيجيات ال�ي تبن��ا مال��يا إل

��   و��  عشرةاملتمثلة  ا�حادية  ب     ا�خطة  عرف  ما  ميلأو  آخر  املغرب   2020نحو    )خطوة    ("  بإم�ان  وال�ي   ،"

  .استلهام دعامات وأنماط " دولة ا�ح�امة "م��ا، وكذا من مجمل ا�خطط  واالس��اتيجيات املتبناة  من طرف مال��يا

  : وذلك �لھ، �� سياق  نموذج تنموي متوازن، �شتغل وفق اس��اتيجية تنمو�ة، بأهداف متوسطة  املدى، من قبيل

العادل   ا�جتمع   نحو  واالتجاه  العدالة   العدالة  (�عز�ز  رفع )دولة  خالل  من  الرفاهية،  مستو�ات  تحس�ن   ،

الرعاية  وتوف��  عليھ  ا�حصول  و�م�انية  التعليم  مستو�ات  وتحس�ن  ا�حياة  نوعية  وتحس�ن  املعيشة  مستو�ات 

وا�خدمات العامة، مثل النقل  واالتصاالت ال�حية عالية ا�جودة وتوف�� اإلس�ان  امليسر وتوف�� وسائل الراحة  

النظيفة   واملياه  الرفاه"   (والكهر�اء  ا�جيدة    )"دولة  التحتية  واملرافق  والبنية  املشاريع     )" دولة اإلنجاز"    (و��شاء 

وتوف�� فرص العمل  والس�� وراء النمو األخضر. وذلك �� سبيل تحقيق التنمية املستدامة وضمان ا�حفاظ ع�� 

التوسع    البيئة لدعم  التحتية   البنية  وتقو�ة  و�عز�ز  واملستقبلية   ا�حالية  األجيال  أجل  من  الطبيعية   والهبات  

والتمسك بمنظومة القيم اآلسيو�ة �� عملية  التنمية وا�حفاظ ع�� الهو�ة  الوطنية   )دولة  اإلنتاج"  " (االقتصادي  

املعيار�  وأخالقها  املش��كة   اإل�سانية  بالقيم  القيم"    (ةواألخذ  الواقعة   )"دولة  واألزمات  الصدمات  ومواجهة 

         .                                       )"دولة  ح�امة  ا�خاطر" (وا�حتملة
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 :ةخالص

  دولة لها. ف�ل  كما ��   الناجحة ونقلها  استنساخ التجاربليس املقصود بالقيام �عملية االستلهام    صفوة القول،

ا�خاصة، و�نما الهدف هو محاولة استخالص الدروس  والع�� من التجارب الناجحة، ومحاولة     أوضاعها وتجر���ا

      .89تطبيقها بما يتناسب مع ظروف و�م�انيات �ل دولة 

العمل    ،ثم  .نتاجھ للكمامات�و   ،بان جائحة �ورونا إ  للمغرب:بالنسبة    ،طرح التساؤل التا��   يمكن   ،السياق�� هذا  

 من مظاهر براد�غم "اإل   أنع��  ،  هل يمكن التأكيد  ا�خارج،��  إع�� تصديرها  
ً
وز الطائر" قد تحقق ع�� هذه مظهرا

عالن عنھ والذي تم اإل   ،نتاج اللقاحاتإلة بخصوص رفعھ لرهان  أونفس املس   ؟ ا�خطوة املهمة �� االقتصاد املغر�ي

  
ً
و�� ا�خطوات ال�ي يظل الهدف املتو�� م��ا    .ال�حية للبالد  يادةتحقيق السكرهان اس��اتي�� �� سبيل    90مؤخرا

" دعامات  �عز�ز  ��هو  ذلك   .املغرب"  صنع  خالل  �ل    ،ومن  ال��ضةأتكريس  ش�ى    ،التنمو�ة  �عاد                                                    األصعدة. وع�� 

يقت��ي إرساء نموذج تنموي باملغرب �� مستوى التطلعات، استحضار الكفاءة �� العنصر البشري،    ،�ش�ل عام

ا�ختلفة   صورها   �� املتوافرة  واملقومات  اإلم�انات  وتجنيد  توظيف  بإم�انھ  الذي  فهو  تنمية،  �ل  أساس  باعتباره 

                                                                               .جھع�� أحسن و 

املطروحة،  األولو�ات  عند  والوقوف  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  املتغ��ات  مواكبة  األمر  يتطلب  كما 

املقتضيات مع   
ً
ا��جاما با�حاسبة،  املسؤولية  ور�ط  منفتحة،  �شاركية  مقار�ة  ع��    .الدستور�ة  وتو��  عالوة، 

     .91االستئناس بالتجارب الدولية الرائدة �� هذا الشأن، مع استحضار ا�خصوصية املغر�ية لهذا النموذج 

نماط املتعددة للنموذج التنموي، إال ، األ -�� سياق علم االقتصاد  -ورغم تبلور نھ  أ، �� هذا الصدد،  و�مكن التأكيد

 نھ ال يمثل أي أ
ً
 ل�لمثال نموذج حال

ً
   .92ن ل�ل دولة خصوصي��اأحيث،  .دولة يا

ف��ا تلك املرتبطة   الرائدة، بماالتنمو�ة    مستوى النماذجالناجحة ع��    استحضار التجارب الدوليةهكذا، و�� حالة  

ينب��   الطائر"  "اإلوز  تكييفبنموذج   
ً
املغر�ية   ولزوما التأكيد،    .ذلك مع ا�خصوصية  يمكن  ثم،  نھ ليس من  أومن 

 
  .10ص    ،مرجع سابق،  الحل�م شاهینف�صل المناور وعبد   89
حیث، تم التوق�ع �القصر الملكي �فاس على اتفاق�ات تتعلق �مشروع لتصن�ع وتعبئة لقاح    .2021یولیوز  5االثنین  یوم  وذلك     90

�المغرب الذي وهو     .كورونا ولقاحات أخرى  القر�ب إلنتاج    إطالق   �طمح   المشروع  المدى  أول�ة على  مالیین جرعة من   5قدرة 
جل ذلك س�عبئ المشروع استثمارًا أومن    . شهر�ًا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدر�ج�ًا على المدى المتوسط  19-اللقاح المضاد لكوفید 

 .ملیون دوالر  500إجمال�ًا قدره 
  التــالي:أنظــر الــرا�ط     .27/12/2019بتــار�خ     مقــال منشــور  جر�ــدة الخلـ�ج،التنمــوي �ــالمغرب،    ســئلة النمــوذجأ  ،در�ــس لكر�نــيإ   91

A335F03E329D-94AB-4DE7-6B04-http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/AAB34828 
  النمو االقتصادي والتنم�ة المستدامة  ضمن:عقد اجتماعي عر�ي جدید،   الصع�ة نحوالطر�ق   اإلنتاج:، من الر�ع إلى  عمر الرزاز  92

 ، الط�عة األولى،   الس�اسات، بیروتمجموعة مؤلفین، المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة  األ�عاد االقتصاد�ة،  ؛في الدول العر��ة
 .  198ص ،2013
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التنموي  اإلقالع  تحقيق  أجل  من  نفسھ  املسار  ع��  البلدان  جميع  �س��  أن  ظروفها   .الضروري  دولة  فل�ل 

 .  -تحقيق التنمية املندمجة واملستدامة -وخصائصها ال�ي يمكن استثمارها بطرق مختلفة للوصول إ�� الهدف

الرؤى  �ستلهم  أن  للبلدان  يمكن  العوامل   لذلك،  مع  وتوائمها  الدول،  �عض  تجارب  نجاح  إ��  أدت  ال�ي  واألف�ار 

  ،93ال�امنة لد��ا، لوضع اس��اتيجيات و�رامج تنفيذية، تحقق النجاح االقتصادي واالجتما��، والتنمية الشاملة  

     التنموي املأمول.  دولة النموذج�� أفق بلوغ مدارك "دولة ا�ح�امة" أو 

ذا �ان التقر�ر العام حول النموذج  التنموي لم يأخذ  ببعض التجارب �و   ،نھأ��     يمكن ا�حسم  ،خرى أ من جهة  

مضامينھ صياغة  مستوى  ع��  الناجحة  الدولية  صر�ح  -التنمو�ة  جد  ،-�ش�ل  املمكن  ، فمن 
ً
ع��    ا ��ا  يأخذ   أن 

ع ع�� شا�لة �عض الدول وعملها من قبيل خلق آلية للتنفيذ والتتب  ،وذلك  .مستوى التن�يل الفع�� لهذه  املضام�ن

نماذج  إع��   و�النظر    ،مرنة  ،تنمو�ة طيعةرساء   . �� �ل  �حظة وح�ن  للتعديل   ساسأقابلة 
ً
الظروف  إ  ا الطارئة  �� 

 مد  التنموي املتوسط  ملغرب الغد. األ  ،  2035فق أن تقع  �� أالالحقة ال�ي يمكن  واملستجدات
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 العر�ية                                                                                  
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العاملية،  خ��ي   والثقافة  املعرفة  لنشر  املصر�ة   ،  ،ا�جمعية   األو��،     القاهرة                                                  .  2013  الطبعة 

ال�ي تر�طنا     االجتماعية:   �� الديمقراطيةإ مدخل   تم بتشوالت،  -        مؤسسة    ،ترجمة وليام  جوز�ف ورد  ،القيم 

                     2018.فر�دريش  إي��ت، عمان، الطبعة األو��،  

ا�خ��ة    -  �� والتغ��  االستمرار�ة  ب�ن  الدولة  دور  (محرر)  عوض،  االقتصاد   القاهرة،جامعة    اآلسيو�ة،جابر  �لية 

                       2009.مركز الدراسات اآلسيو�ة،  السياسية،والعلوم 

اإلسالمية جامعة العلوم    العر�ية،  النظم السياسية  املقارنة ومن�جية دراسة، نظر�ات السياسة  حمد عارف نصر  -

            .1998الطبعة األو��،  ف��جينيا،/ ل��برج،  واالجتماعية

دار املدى  للثقافة والنشر، دمشق،   ،دول امل�جزات اآلسيو�ة     صعود وهبوط  اآلسيو�ة: قصةا�حنة   رمزي ز�ي،  -

2000  .    

سرائيل والص�ن  �قراءة �� تجارب الدول العر�ية و   املعرفة:عبد ا�حسن ا�حسي�ي، التنمية البشر�ة و�ناء مجتمع    -  

    .2008ومال��يا، الدار العر�ية للعلوم ناشرون، ب��وت، 

أكنوش  - اللطيف  القرن  عبد  مشارف  ع��  املغر�ي  السيا��ي  النظام   �� والشرعية  املؤسسة  واقع  مكتبة21،   ،  

                     .1999 األو��،، الطبعة الدار البيضاء بروفا�س،

   -رائدة    تجارب تنمو�ة،  ا�حليم شاه�نفيصل املناور وعبد    -
ً
،   54، سلسلة دراسات  تنمو�ة، العدد مال��يا نموذجا

         .  2017املعهد العر�ي للتخطيط ، ال�و�ت، نوفم�� 

�لية االقتصاد والعلوم السياسية:    العامة ال�ور�ة، ، االتجاهات املعاصرة �� السياسات ) كمال املنو�� ( تحر�ر   -  

                                                                                             .2006مركز الدراسات اآلسيو�ة ،  

  ، ترجمة خليل درويش   الطر�ق الذي قطعتھ  اليابان كدولة نامية،  اليابان:التنمية االقتصادية ��   ،ونوأكينئيت��ي    -
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املركز العر�ي  األ�عاد االقتصادية ، ؛�� الدول العر�ية االقتصادي والتنمية املستدامةمجموعة مؤلف�ن، النمو -

 .    2013 ، الطبعة األو��،  ، ب��وتلألبحاث ودراسة السياسات

                                                                                                            .  2014، الر�اط،  الطبعة الثانية،املعارف ا�جديدةمطبعة  ،القانون الدستوريإ�� مدخل محمد الرضوا�ي،  -

    .  2015، الر�اط، الطبعة الثانية،املعارف ا�جديدةمطبعة  ،السياسةعلم مدخل إ�� محمد الرضوا�ي،  -
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"النموذج ال�وري للتنمية"،  جامعة القاهرة، �لية االقتصاد والعلوم السياسية،  ، )محمد السيد سليم (محرر  -

                                     . 1996مركز الدراسات اآلسيو�ة، 
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اليابان   : ا�ختلفة التنمية املستدامة واالستفادة من تجارب الدول  يوسف أمحمد صا�ح،، رشيد حميد زغ��

  والهند ومال��يا 
ً
 واقع النموذج، عبد القادر شارف -  .2العدد  ، 2، ا�جلد لعلم االجتماع آفاق، مجلة نموذجا
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   . 2009العدد السادس،  التصديري، أبحاث اقتصادية و�دار�ة،

�� اس��اتيجية   إوجهة  نظر من اليابان هناك  حاجة   االنتعاش:�� تحقيق إالطر�ق  ،مرت��ى سيد ،كينيث �انج -
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جلة العلوم  سيا �� إطار نموذج اإلوز الطائر، مآ، األخضر ديل�ي، األقلمة �� جنوب شرق مبارك بوعشة -

                                  .2006العدد العاشر، نون��، �سانيةاإل
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2015     . 

                                                                                  .2001سنة  الرا�ع،العدد  الديمقراطية، والنامية، مجلةسعد أبو عامود، األحزاب ب�ن الدول املقدمة محمود  -

                                                                        رسائل وأطروحات:

ب�لية  رسالة مقدمة، -مستفادة  دروس -تجر�ة مال��يا �� التنمية االقتصادية  ،محمد سعيد املصري بالل  -

       . 2016 غزة، ،زهر األ  جامعة ،دار�ةاإل االقتصاد والعلوم 
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استكمال  ، بحث-دروس مستفادة  – التنمو�ة ل�ور�ا ا�جنو�يةاالقتصادية  التجر�ة ،الدهشانسعيد �امل فخري  -
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