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 المقدمة
 

حققت كوريا الجنوبية خالل العقود األخيرة نقمة تنموية مجتمعية شاممة أدت إلى تحويل كوريا من مجتمع 
د التخمف إلى مجتمع ينافس كبريات الدول المتقدمة اقتصاديًا، وترجع أىمية ىذه النقمة إلى التدني الشديد شدي

( وىي ممزقة 0842 - 0841ت كوريا من حرب الكوريتين )لنقطة البدء في عممية التنمية، فقد خرج
بل إن القطاع الزراعي الذي اجتماعيًا وسياسيًا وغير قادرة حتى عمى إشباع الحاجات األساسية لممواطنين 

ن يشكل عصب االقتصاد الكوري تم تدميره خالل الحرب، ولم تكن المساعدات الخارجية قادرة عمى الوفاء كا
 الجنوبيةباإلضافة إلى عدم االستقرار السياسي الذي شيدتو كوريا من الغذاء والطاقة، باحتياجات المجتمع 

 ى زيادة تدىور األحوال االقتصادية .منذ نياية الحرب الكورية، والذي أدى إل
بدأت كوريا الجنوبية عممية التحول االقتصادي بوضع أول خطة  من القرن الماضي مع مطمع الستيناتو 

( ركزت فييا عمى إستراتيجية بناء القاعدة التحتية والتصنيع والتصدير، 0855ـ  0851لمتنمية االقتصادية )
بعض الصناعات اإلستراتيجية اليامة كالحديد والصمب، وتشجيع وذلك من خالل قيام الحكومة بإنشاء 

التنمية الخمسية األربع األولى إلى ظيور  ول في ميدان التصنيع، وقد أدت خططالقطاع الخاص الكوري لمدخ
رأسمالية صناعية كورية في شكل شركات عمالقة استطاعت أن ترتقي بالصناعة الكورية وتخرج إلى ميدان 

كة أل جي، سامسونج، ىونداي ...( ومع بداية الثمانينات بدأت الدولة في الحد من التدخل التصدير )كشر 
المتوسطة والصغيرة مع التركيز عمى الصناعات و  كتفية باإلشراف التوجييي لمساعدة الشركات العمالقة م

 متطمبات الجودة .ب االىتمام
كانغ(( والتي تمثمت في زيادة متوسط  يانمعجزة االقتصادية فوق نير ))اللقد أسفر ىذا الجيد عن ال

الدخل الفردي وزيادة الناتج القومي الكوري وزاد نصيب قطاع الصناعة التحويمية وحجم التجارة الكمي، ولعل 
ما تقدم يدعو لمكشف عن مجريات التحدي االقتصادي الذي حققتو الحكومة الكورية منذ الستينات وانعكاسيا 

اىية االجتماعية من خالل مرحمة اإلحالل محل الواردات ودور التصنيع والتحول عمى ارتفاع مستويات الرف
قصة نجاح الييكمي بين قطاعات االقتصاد المختمفة وتبيان جوانب استراتيجية التصنيع المختمفة متخذين من 

 شركة سامسونج العمالقة انموذجًا ليذا التحدي .
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 عامة عن تنمية االقتصاد الكوري نبذة
 
 مرحمة اإلحالل محل الواردات  :ـ 

من التخمف، وكانت البالد فقيرة وغير  ةبدأ االقتصاد الكوري في عقد الستينات من القرن الماضي في حال
مستقرة سياسيًا وليس لدييا إال موارد طبيعية محدودة وسوق محمية صغيرة ومدخرات محمية ال تكاد تذكر، ولم 

سياسات االقتصاد الكمي وقد اتسمت  اإلجمالي.من الناتج القومي تكن الصادرات تمثل إال حصة ضئيمة 
ن آنذاك بسعر فائدة منخفض وعجز في الميزانية يمول عن طريق  األقتراض من البنك المركزي خصوصًا وا 

الضرائب واإليرادات الناجمة عن المعونة الخارجية ال تكفي بحيث سادت لدى العديد من االقتصاديين نظرة 
 كوريا الجنوبية .ستقبل التنمية في متشائمة لم

لقد توافق تغيير النظام السياسي في بداية الستينات مع استكمال المرحمة األولى من التصنيع لإلحالل 
وكان لدى البالد بعض البنى  0851محل الواردات، حيث شرعت كوريا بتطبيق خطتيا الخمسية األولى عام 

ثر المخططون االقتصاديون الكوريون اتباع استراتيجية آ وموانئ وقداألساسية لما تركو اليابانيون من طرق 
المتمثمة بوفرة  الجنوبيةصناعية تقوم عمى تشجيع التصدير ساعدىا في ذلك الميزة التي تتسم بيا كوريا

 عروض من قوة العمل المحفزة لنمو الصناعات التحويمية كثيفة العمالة الموجية لمتصدير .مال
% خالل 7معدالت مرتفعة لمنمو االقتصادي حيث بمغ معدل نمو الدخل السنوي لمفرد لقد حققت كوريا 

، إلى جانب تنمية اقتصادية تمثمت بأحداث تغييرات أساسية في ىيكل االقتصاد (0)( 0882ـ  0851الفترة )
مة ( المؤشرات االقتصادية الكمية اليا0أسفرت عن تناقص معدالت التضخم والبطالة، ويوضح الجدول )

 خالل الفترة المذكورة .
إن زيادة الدخل ليست ىي الغاية الوحيدة لمتنمية، فاألفراد يتطمعون إلى التمتع بظروف صحية أفضل 
والحصول عمى تعميم عالي المستوى، وىذا ما تحقق في كوريا خالل الخطط الخمسية التي انطمقت منيا 

 . 0851مسيرة التنمية ابتداءًا منذ عام 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 28ـ ص 0885د سميم، النموذج الكوري لمتنمية ـ مركز الدراسات األسيوية ـ جامعة القاىرة ـ د.محمد السي (0)
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 ( 0ل )جدو ال
 بعض المؤشرات االقتصادية الكمية األساسية لالقتصاد الكوري لسنوات مختمفة

 1112 0882 0871 0861 0851 السنوات
 01002 6551 1001 711 ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي )دوالر أمريكي(

 %2.0 %5.2 %08.4 %06.4 ـ متوسط المعدل السنوي لمتضخم
 %1.3 %3.4 %4.1 ـ %7,1ـ معدل البطالة

                         . World Bank, 1983, World Bank (1993 – 1994), Hand book of Korea 2007 / المصدر
 

 ـ التصنيع والتحول الهيكمي :
أثره في الييكل االقتصادي، حيث واصل ىيكل  الجنوبيةكان لنمو قطاع الصناعة التحويمية في كوريا

 المختمفة لمنمولصناعة والخدمات ليعكس المعدالت ا قطاع الزراعة إلى قطاعي نتقالة من السكان والعمالة ا
زراعة في الناتج القومي اإلجمالي، حيث ( نصيب ال1ويوضح الجدول ) بين الصناعة التحويمية والزراعة.

في حين زاد نصيب قطاع الصناعة التحويمية من  1112% عام 6إلى  0851% عام 31أنخفض من 
من جانب أخر أرتفع نصيب الصناعة وأنخفض نصيب الزراعة في قوة  فس األعوام.% لن18% إلى 01

% عام    8.6ثم أنخفضت إلى  0851% عام 85العمل والتوظيف فقد كانت قوة العمل في الزراعة 
1111 (0 ). 

ي الحضر لقد قام المخططون في كوريا بتسريع نقل العمال من مجاالت العمل الريفية إلى العمل ف
وفي نفس الوقت قامت الحكومة بتحويل المزيد من  .وصاحب ىذه العممية تشجيع لسمع التصدير كثيفة العمل

لى جانب وفرة  أموال االستثمارات العامة إلى الزراعة لتسمح بتحسين شروط التبادل بين الريف والحضر، وا 
تحصيل التعميمي، حيث وصمت نسبة معرفة العمل فإن القوى العاممة كانت تتسم أيضًا بمستوى مرتفع من ال

% من السكان وىذه النسبة ساعدت في توفير المصدر األساسي لمنمو في 61القراءة والكتابة إلى أكثر من 
 االقتصاد الكوري فيما بعد .

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 74ـ ص 1112ـ  0الييئة الكورية لالستعالمات ما وراء البحار ـ حقائق عن كوريا ـ سيؤول ـ ط (0)
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 (1جدول )ال

 من الناتج المحمي اإلجمالي الجنوبيةنصيب القطاعات اإلنتاجية في كوريا
 %         1112 %         0871 %        0851 اعات اإلنتاجية السنوات / القط

 6 03 31 الزراعة
 32 31 08 الصناعة

 18 10 01 الصناعة التحويمية
 41 36 30 خدمات

  1113المصدر / الييئة الكورية لالستعالمات ما وراء البحار ـ كوريا 
    
 

و الخصوص في النمو السريع لقطاع الصناعة عاماًل مساعدًا عمى وج كان وضع الموارد البشرية 
مرتفع ساعد عمى االنطالقة والذي يتمتع بمستوى تعميمي  لمعمالة والكثيف التحويمية الذي يقوده التصدير 

لالقتصاد وصاحب ذلك ارتفاع تكاليف العمل بسبب زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير، إلى جانب  الخارجية
يمية في سياق التنمية من الصناعات الخفيفة )المنسوجات والمالبس ذلك تحول ىيكل الصناعات التحو 

واالحذية( إلى الصناعات الثقيمة )البترول والمعادن والمكائن واالالت والمعدات( التي أخذت تشكل حيزًا كبيرًا 
 في الصادرات الكورية .

 
 ـ إستراتيجية التصنيع 

الماضية بثالث مراحل والتي اعطت وصفًا لالقتصاد  خالل العقود الجنوبيةمرت عممية التصنيع في كوريا
 : كما يأتيالكوري بأنو اقتصاد موجو لمخارج وىذه المراحل ىي 

 
 ( 6616ـ  6621( )6622ـ  26ان األولى والثانية لمتنمية )لمرحمة األولى : الخطتان الخمسيتا

مع تطبيق الصادرات  ل تشجيع بتدخل الدولة من خال مسيرة االقتصاد الكوري خالل ىذه المرحمةأتسمت 
حماية الصناعات الوطنية لمواجية الواردات، بحيث سمحت الحكومة لممصدرين إمكانية الحصول سياسة 

عمى المدخالت الوسيطة المستوردة التي يحتاجونيا في إنتاج السمع الموجية لمتصدير دون أية قيود مع 
 .اعفائيم من أية تعريفات كمركية عمى تمك المدخالت 
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 (6616ـ  6616المرحمة الثانية : مرحمة االهتمام بالصناعات الثقيمة والكيمياوية )
عة القوية لمدخول في عصر الصناعات الثقيمة التي حصمت عمى نصيب أطمق عمى ىذه المرحمة بالدف

مية في األسد من موارد االستثمار، حيث أصبح التركيز عمى ىذه الصناعات بمثابة تحول رئيسي لسياسة التن
، وقد كانت ىنالك ثالثة عوامل ساعدت كوريا لمدخول في عصر الصناعات الثقيمة وىي الجنوبيةكوريا

الوصول إلى اقتصاديات الحجم الكبير عن طريق التصدير والحصول عمى جرعات كبيرة من المساعدات 
 0865حمول وب ات الفنية .لمخبر  الفنية المتطورة من أوروبا والواليات المتحدة ومن اليابان واالستيعاب السريع

حقق االقتصاد الكوري مستويات مرتفعة من النمو وتظير ميزان العمميات الجارية فائضًا ووصل معدل نمو 
 .( 0) 0865% عام  03.0الناتج إلى 

 
أصابو نوع من اإلرباك في نياية السبعينات، حيث  ولم يستمر تطور االقتصاد الكوري بذات الوتيرة، اذ 

الييكل الصناعي من األفراط في زيادة االستثمارات في الصناعات الثقيمة عمى حساب االستثمارات في  عانى
الصناعات الخفيفة إلى جانب ارتفاع األجور الحقيقية بصورة أسرع من معدالت الزيادة في اإلنتاج، األمر 

يال الرئيس الكوري )بارك( الذي أضعف قدرة التنافس لممنتجات الكورية في سوق الصادرات، وقد أدى أغت
لى تردي الوضع السياسي في البالد، مما ترتب عميو انخفاض االستثمارات وتراجع إنتاجية إ 0868عام 

معدالت اإلداء االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم، األمر الذي  وىبوط في 0871المحاصيل الزراعية عام 
ة تيدف إلى تحقيق االستقرار في األسعار وتحقيق لتطبيق إصالحات اقتصادي الجنوبيةكوريا دعا حكومة

 النمو االقتصادي .
 

 ( 6661ـ  6691المرحمة الثالثة : مرحمة التحرير االقتصادي واإلصالحات االقتصادية )
وقف عممية تعزيز ومساندة الصناعات تراجع تأثير دور الدولة من خالل شيدت ىذه المرحمة 

حادة ومفاجئة، فقد حدث تحول في سياسات توزيع موارد االئتمان وانتيى االستراتيجية والعدول عنيا بصورة 
الصناعات الثقيمة والكيمياوية، وشيدت الخطة  بإعطاء افضميات واسعة النطاق في منح االئتمان لقطاع

عطاء دور أكبر آلليات السوق ترجمت في  الخمسية ليذه المرحمة بإعطاء مؤشرات لمسارات عممية التنمية وا 
اية لمجموعة من برامج التحرير المالي وتحرير الواردات وتركزت عمميات تدخل الدولة نحو إعادة تشكيل الني

ىيكل الصناعات الخاسرة وتوفير برامج لتعزيز وتطوير التكنولوجيا والنيوض بالقدرة عمى المنافسة، ولم 
تمكن االقتصاد الكوري النيوض  سياسات اإلصالح وقتًا طوياًل، أذيستغرق تحقيق االقتصاد الكوري لثمار 

                                                           
 . 063ـ ص 1111لكويت ـ باتريك سميث ـ كوريا رؤية جديدة ـ المجمس الوطني لمثقافة والفنون واألداب ـ ا (0)
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من االخفاقات التي شيدىا في نياية السبعينات وسجل معدالت عالية لمنمو وانخفضت مستويات التضخم 
وأصبحت بيئة وضع السياسات أكثر قبواًل وجرى تنفيذ برامج لتحرير التجارة وتحرير السياسات المالية، 

الية من التقنية من أجل القضاء عمى التضخم وتييئة وأصبحت السياستين النقدية والمالية عمى درجة ع
ظروف أكثر أمانًا لممقترضين األجانب، وقد لعب ارتفاع اإلنتاجية الدور الحاسم في عممية االنتعاش 

نسبة كبيرة من ارتفاع اإلنتاجية في صورة زيادات في األجور الحقيقية، إلى جانب قيام االقتصادي، وذىبت 
)خطة التنمية االقتصادية االجتماعية( التي زادت من خالليا أىمية تحقيق أىداف الحكومة بوضع مصطمح 

واستكمال عممية تحرير التجارة والتحرير  الجنوبيةالرفاىية االجتماعية وتخفيض حجم الدين الخارجي لكوريا
 المالي .
 

 ـ سامسونج ... قصة نجاح اقتصادي :
تحقيق أىداف التنمية في كوريا الجنوبية، من ىذا المنظور الشك إن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في 

التي ىي إحدى الشركات الكورية التي ليا تاريخ مشرف بين شركات العالم المعروفة  (سامسونج )فأن شركة
 حققت مستويات عالية النمو وعززت من مجاالت التنمية في كوريا الجنوبية .

ترونيات والكيربائيات وقطع الغيار واليواتف النقالة تكاد تكون إذ إن سمعيا المختمفة سواء في مجال االلك
األوسع انتشارًا في األسواق العالمية، وىي منذ زمن طويل تحتل مكانة مرموقة في االقتصاد الكوري وألجل 

أىم النقاط سنستعرض  ج اقتصادي يشار لو بالبنان، نموذصورة واضحة عن معالم ىذه الشركة كإعطاء 
 سر نجاح ىذه الشركة . الرئيسية التي تكشف

 
 نشأة الشركة :

نما في متاجر لبيع األرز والسكر، 0827بدأت ىذه الشركة عام  ، ليس في مجال الصناعة والتكنولوجيا وا 
أطمق عمييا ))سام سونج(( وتعني بالكورية النجوم الثالثة والتي قصد مؤسس الشركة )بيونج شول لي( 

 ئ الرئيسية التي أنشأ شركتو من أجميا وىي : المباد

 . أن تكون كبيرة وواسعة 

 . أن تكون قوية 

 . البقاء لألبد 

تحمل سر نجاح ىذه الشركة في الوقت الحاضر، إذ إن ذلك تحقق بالنسبة ولعل ىذه الصفات الثالثة 
ركًا صناعة األرز والسكر، فبدأت لمؤسسيا، فعندما تحول العالم إلى التكنولوجيا االستيالكية دخل فييا بقوة تا
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ىذه الشركة بصناعة أجيزة التمفاز والغساالت والثالجات ودعمتيا بعروض في الدفع والضمان لما بعد البيع 
 استطاعت بصناعتيا من خالليا غزو االسواق العالمية .

 مقرات الشركة 
ن في كوريا الجنوبية وتحمل أسم تنفرد الشركة بوجود عدة مباني ليا وفي مدن كاممة فيي تممك ثماني مد

))مدن سامسونج(( وىي مدن متكاممة يعمل فييا موظفو الشركة وتحتوي ىذه المدن عمى جميع النواحي 
الخدمية التي يستفيد منيا موظفوىا، إذ تحتوي عمى مصارف ومستشفيات وعيادات طبية ووسائل لمترفيو، 

 داخل الدولة الكورية ىذه الشركة عمى إنيا دولة صغيرةوبذلك يمكن تصور  إضافة إلى المالعب والمطاعم 
بكل المقاييس الحديثة، وتمتاز ىذه الشركة بنظام حديث لمدخول إلييا والخروج منيا، وكأنيا نقطة حدودية 

 بين دولتين وتتصف بنظام أمني متطور لتفتيش السيارات والحقائب . 
 

 العمل العممي والبحثي في الشركة :
 ( الف41 )كة اعدادًا ىائمة من الباحثين الذين يعممون فييا، حيث يقدر عددىم بحدودتضم ىذه الشر 

وىذا العدد  ( ألف233 )باحث يحممون مختمف االختصاصات العممية وعدد من العاممين يبمغ أكثر من 
ل باحثو وفي كل المجاالت، ويعم اليائل يساوي مجموع الباحثين الذين يعممون في عدد من الدول العربية 

شركة سامسونج في مباني تحمل أعمى المستويات األمنية وتعادل إجراءاتيا السرية ما يحدث في أعمى 
المؤسسات العسكرية وال يمكن شخص خارج نطاق الشركة أن يعرف ما يحدث داخل ىذه المراكز البحثية 

 لدوالرات .التابعة لمشركة حرصًا عمى األسرار الصناعية التي تساوي قيمتيا مميارات ا
 

 االبتكار والصناعة في الشركة 
ىذا العدد اليائل من الباحثين ومع توفر اإلمكانيات المالية الكبيرة، فإن ىذه الشركة تستطيع صناعة أي 
شي، ولعل ذلك يبدو جميًا عندما قامت خالل السنوات األخيرة في سوق اليواتف الذكية، فيي لم تعط ليذا 

السابق، ولكن سرعان ما تداركت ىذا الخطأ الفادح عندما أىتمت بو واستطاعت  المجال اىتمامًا يذكر في
اكتساحو بجدارة لتتصدر مركز المنافسة في ىذا المجال وتتفوق عمى جميع منافسييا، حيث فاقت مبيعات 

                                                           
   لى الشركة ومدارس ألطفاليم وحافالت كيربائية كما توفر الشركة لموظفييا مساكن فاخرة ووسائل مواصالت تنقميم من وا 

 لنقل األطفال لممدارس، وىذه المدارس تابعة لمشركة لكنيا تدار بواسطة التعميم في كوريا الجنوبية .
   ( 3نج يعادل مجموع عدد الباحثين في مصر، وضعف عدد الباحثين في األردن و )عدد الباحثين في شركة سامسو

 أضعاف عدد الباحثين في السعودية .
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 الشركة ىذا العام مبيعات شركة نوكيا وأبل، لتصبح الشركة األولى في سوق اليواتف الذكية في العالم،
، من جانب أخر يظن الكثيرون إن ( مميار دوالر 111فاقت ) 1100واستطاعت أن تحقق أرباح عام 

شركة سامسونج مختصة بصناعة أجيزة التمفاز والموبايل فقط، لكن واقع الحال يكشف إن ىذه الشركة تضم 
يا المعمومات في في داخميا شركات كبرى بعضيا مختص بااللكترونيات وىي أكبر شركة لصناعة تكنولوج

العالم، وكذلك شركات تختص بالصناعات الثقيمة والتي تحتل المركز الثاني كأكبر مصنع لمسفن في العالم، 
يندسة تختص ببناء المباني وىذه الشركة إحدى الشركتين التي ساىمت ببناء برج خميفة في دبي موشركات ل

البناء المعروفة، أما شركة سامسونج لمسيارات فأن والتي تحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لشركات 
% من أسيميا لشركة رينو الفرنسية، إضافة إلى 61تأريخيا معروف، فقد أستطاعت ىذه الشركة من بيع 

 وشركات سامسونج لألمن وكذلك لمدعاية . شركات سامسونج لمتأمين
ه ليذه الشركة، إذ لم يكن يحتاج ىذا البناء إن ىذه األرقام والحقائق المدىشة تعكس البداية الممفتة لالنتبا

المدىش ألكثر من شخص استطاع بأبحاثو عمى التغيير أن يترك بصماتو، فمن بيع األرز والسكر إلى 
مجموعة شركات استطاعت أن تحكي قصة نجاح اقتصادي بدأ مسيرتو برجل ال يعرفو الكثيرون، ولكنو ترك 

  بصمة في منازل الماليين حول العالم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . )تعادل هذه األرباح أضعاف الدخل القومي لدول عربية كاملة كـ )قطر، الكويت، المغرب، العراق 
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 معالم تنمية االقتصاد الكوري وأسبابها
 

لكل تجربة تنموية ناجحة معالم وأسباب تقف وراء ىذا النجاح واالقتصاد الكوري قد شيدت تجربتو 
التنموية، خالل العقود الخمس األخيرة نجاحًا متميزًا وضعو في مصاف دول العالم المتقدمة، مما يستدعي 

براز معالميا األساسية التي كانت االنطالقة  الوقوف عمى أسباب مكانية االستفادة منيا وا  نجاح ىذه التجربة وا 
 األولى ليذا النجاح، وتتمخص ىذه األسباب والمعالم عمى النحو األتي : 

 
 ـ النظام السياسي : 

يدور في  فإن خصائص النظام السياسي 0842عقب عام الجنوبية ترة االستقالل التي شيدتيا كوريامنذ ف
محاور ليا عالقة وثيقة بالعممية التنموية، فالقرار النيائي يتمركز برئيس الجميورية وعدد محدود جدًا من 
معاونيو إلى جانب احترام رمز السمطة من قبل افراد الشعب وضمان توافر الحريات األساسية لألفراد المتمثمة 

برلمانيين، وبالتالي فإن نتيجة ىذا النظام السياسي كانت بحرية التعبير عن اآلراء وحرية اختيار الممثمين ال
وما زالت تمثل استقرارًا داخميًا لفترات طويمة أدى إلى خمق مناخ مناسب لوضع أسس مستمرة لمنشاط 

 االقتصادي وانماط مستقرة لالنطالق التنموي داخميًا وخارجيًا .
 

 ـ دور الدولة في التنمية االقتصادية : 
فعالة بين قطاعات االعمال الخاصة واالجيزة الحكومية )التنفيذية والتشريعية( وىذه  ىنالك مشاركة

نما عالقة تتميز باالحترام المتبادل ومبنية عمى أسس التشاور  العالقة ليست عالقة مصالح متعارضة، وا 
 المستمر بين واضعي السياسة االقتصادي ومنفذي ىذه السياسة .

 
  : ـ األولويات

نما تم تعديل االستراتيجيات عمى كانت الحكو  مة الكورية ليا أىداف واضحة، وىذه األىداف لم تتغير وا 
المدى الطويل، بمعنى إن اليدف ىو التنمية االقتصادية وليس التنمية السياسية أو االجتماعية، بأعتبار إن 

، فزيادة الدخل القومي ىدف اليدف االقتصادي )التنمية االقتصادية( سيولد تمقائيًا تنمية سياسية واجتماعية
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رئيسي في حين زيادة الدخل الفردي ىدف تابع لميدف األول وىو يخمق تنمية اجتماعية من خالل تحقيق 
 رفاىية الفرد .

 
 ـ التأكيد عمى اشباع حاجات السوق المحمي من السمع الضرورية :

ع األساسية الضرورية وعدم أكدت الحكومة الكورية منذ بداية تجربتيا التنموية عمى استيالك السم
االسراف واالنفاق عمى السمع الغير ضرورية أو السمع الترفييية، وقد كان ذلك مقبواًل بتأثير رجال الدين 
الكونفوشيوسي الذي يؤكد عمى ذلك مع عدم إثارة مشاعر األفراد بالسماح باستيراد سمع غير ضرورية حتى 

ية ىذه اإلستراتيجية فإن الدولة قامت بمراجعة حسابات الدخول لمطبقات العميا من الدخول، ولتأكيد مصداق
 والضرائب لمفئات التي استوردت لحسابيا مثل ىذه السمع .

 
  : ـ األساليب المؤسسية

إن العالقة بين الدولة وبين المؤسسات أو قطاعات األعمال الخاصة لم تكن عالقة تبعية من جانب 
الدولة، بل كانت ىنالك مصالح مشتركة ومنافع متبادلة وعالقة المؤسسات أو عالقة سمطوية من جانب 

 شراكة ىدفيا الرئيسي تحقيق المصمحة العامة .
 

  : ـ التعاون بين أفراد الشعب والحكومة
سعت الحكومة الكورية إلى تقديم أفضل الخدمات إلى شعبيا منذ بداية تجربتيا التنموية، وبالمقابل فإن 

صور التالحم والتعاون لحكومتو ولعل ما يجمع الطرفين ىو إعالء شأن كوريا بين الشعب الكوري قدم أروع 
دول العالم، وىذا ما يالحظ في طبيعة الفرد الكوري الذي يسعى إلى استغالل الوقت بشكل مثالي من أجل 

ن تحقيق ذلك، مكن ملة بتييئة كافة المستمزمات التي توتنمية القابميات الذىنية مقابل قيام الدو  ر الذاتيتطو 
وبالفعل انعكس ىذا التعاون من خالل ارتفاع نسبة مؤشرات التعميم والصحة في كوريا إلى جانب توفر 

 الخدمات اآلخرى التي تعتبر أىم مؤشرات التنمية .
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 م تجربة كوريا التنمية :ـ مديات تعمي
ادية التي عاشتيا جميورية كوريا ىنالك تساؤل مطروح ... ىل من الممكن تعميم تجربة التنمية االقتص

الجنوبية لتصبح نموذجًا صالحًا لمتطبيق في الدول النامية التي تطمح لموصول إلى ما وصمت إليو كوريا 
 الجنوبية خالل العقود األخيرة ؟ 

 
 
 

 األجابة تحتمل جانبين : 
 

 يتعمق بعدم إمكانية تحقيق ذلك ألسباب أىميا :  الجانب األول :

 فقد تغيرت فييا االنظمة السياسيةعد الزماني ما بين فترة الستينات وأواخر التسعينات، اختالف الب 
 وأنيارت االحالف االستراتيجية .

 ياية الثمانينات من القرن الماضيالمناخ االقتصادي الذي كان سائدًا في فترة الستينات وحتى ن 
والمتعمقة بإستراتيجية  الجنوبيةبعتيا كورياوالذي كان مييئًا بشكل مالئم إلستراتيجية التنمية التي ات

النمو الموجية لمخارج والمعتمدة عمى التصدير والتي مكنتيا من االستخدام األمثل لمصادرىا في 
ضوء زيادة الطمب العالمي خالل تمك الفترة، لذلك ارتفعت الصادرات بمعدل سنوي بمغ أكثر من 

 .( 0) 0877ـ  0851% خالل السنوات 21

 
حيث تستطيع الدول من تحقيق اشواط في التنمية االقتصادية إذا ما  يجابق باإليتعم ب الثاني :الجان

 الجنوبية والمتعمقة  باستقرار النظام تحققت ليا ظروف مشابية لظروف جميورية كوريا
وتوحيد سمطة القرار وضمان توافر الحريات األساسية لألفراد، مما يخمق مناخ السياسي 

سس مستمرة لمنشاط االقتصادي وأنماط مستقرة لالنطالق التنموي، إلى مناسب لوضع أ

                                                           
 . 550د.محمد السيد سميم، مصدر سبق ذكره، ص (0)
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جانب المشاركة الفعالة لمقطاعين العام والخاص عمى أن ال تتبنى ىذه المشاركة عمى أساس 
نما عمى االحترام المتبادل المبني عمى تحقيق المصمحة الوطنية .  المصالح المتعارضة وا 

 
س في االنطالقة التنموية لكل دولة يتعمق بمديات التعاون بين الفرد واليدف األسمى الذي يبقى األسا

والدولة، عمى أن يشعر الفرد بصفة الوالء لمدولة وليس االنتماء إلييا، كما إن الدولة يجب أن ال تتياون أو 
، تستيين بكرامة األفراد ويجب أن تضع في خططيا إن التنمية يجب أن تخدم شرائح المجتمع بكل أطيافيا

ن مؤشراتيا يجب أن تصل إلى مديات عالية لخدمة المواطن وخصوصًا في جانب التعميم والصحة،  وا 
بأعتبار ىذين المؤشرين ىما األساس لبناء نموذج متقدم من األيدي العاممة التي تتعامل مع أساليب 

 التكنولوجيا المتطورة التي غزت العالم في الوقت الحاضر .
 
 
في أن يكون ضمن الدول التي تحتل مواقع متقدمة في مجاالت التنمية، رغم  األمل يحذو كل بمد نإ

الصراع الذي يدور في العالم حاليًا نحو التفرد بالقرارات السياسية واالقتصادية، والذي قد يصعب من تحقيق 
وى كثير من المسائل التي تتعمق بتطورات العمل التنموي، لكن إرادة الشعوب تبقى فوق إرادة كل الق

 المعارضة، وبيذا المجال نستشيد بقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي 
 

 إذا الشعب يومًا أراد الحياة .. فالبد أن يستجيب القدر
  سرـــــــــد أن ينكـــــــــــــد لمقيـــــجمي .. والبـــــــــل أن ينـــــــــــــد لميــــوالب
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