


"ال فقرم ِبالَع" 
"دور اإلقراض بالغ الصنميةغر يف الت" 

 
تكِّرز مظَعم شموب العالَع -ةً خاصامية  الن- ها املعيشمستوياِتهوض ِبعلى النيعود حنو ة، والص

مزايا حترير االقتصاديات، مع التمة، واغِتات العولَصدي لسلبينام مة واملزاياها املالية صرفي
والتسويقية، وتقْة تقضي على الفَحقيق فوائض مالير واجلوع من خالل عملينمية ات الت
خاءوالر،وتت جه األنظمة الدة إىل طَوليِحرطَ خط للتنمية، وجعص من نسب عوب تتخلَّل الش

جتماعي، وإقامة مشروعات كافل االا للت ختلق مناخ؛ة اقتصاديالفقر من خالل ابتكاراٍت
دة، وكان بنك الفُمتعدنوك املُقراء اآلسيوي وغريه من البوجهة اجتماعيوما نذجلشحن اضيئًا م 
ها ِلنمية، وتدوير عجالِتالتلتصري مجيعها ضمن الطُّ؛عوبصاحل الش اليتحيحة رق الص تن كِّم
 ايت منهوض باتمعات، وحتقيق االكتفاء الذَّل، والنشغي من خطط للت:ري فيه الس ِمنحلكوماتا

 .عوب لالستدانة واالستريادأ الشجلْى ال ت حتي؛اإلنتاج احملل
 
التنمية الشةعبي : 

 من خالل صناعات  مرتفعٍةصول إىل دخوٍلعوب على الودرة الشداية إىل قُيشري الكاتب يف الِب
وطنير للخارج، أوة تصدجتذب الس ائحني يف الداخل وتدرا وفريةً أرباحريع،  بتسويقها الس

وزيادة إمكانيات التصنيع هلا، بالتوسع يف املشروعات الص؛غرغرية ومتناهية الصل  كي تتحو
 لتصري مع ؛ا ورواجى إقباالًقَلْ يف أنشطة ترٍةثِّؤ ومنتجٍة مالفئات احملدودة والفقرية إىل عمالٍة

واطنني ة للم احلالة االقتصادينن ِمة حتس ملصانع شعبيالوقت هذه املشروعات احملدودة نواةً
سطاءالب. 
 

حة الفقر، كافَة ملُمسية والرعبيود الشهر اجلُ تضافُنحدثة ِمستة صورة منوك االجتماعي البولعلَّ
وتوجيه مدخالت البنمية احمللدان للتلية، وتالقادرين على االخنراط يف ِرشجيع األفراد غي 

القطاعات االقتصاديماية املُكثيف اِحلة من خالل تجتمعية والتعم، والعمل على أمينات والد
وضع اإلعانات يف صورة رؤوس أموال تسثْتح الطَّر لصاِلمبقات الدعوبنيا للش . 

 

 



وليني على ولني الدؤ املس تركيز الكثري من: أسباب الفقر، ومنهاف للحديث عنوينتقل املؤلِّ
معاجلة أوه القُجصور يف آليات العض والطَّرلب على السلع االستهالكيخول يف ة، دون الد

اتج عن انعدام املوارد شغيل والقضاء على البطالة، وخفض مستويات الفقر النمة للتحلول حاِس
الشة خصيفْلألفراد، فما فائدة خض األسعار ملن ال ميلك أيخل؟ مصدر للد! 
 

 كأحد جوانب ؛ة الفقريةية واتمعات األمبقات األكادميي الفرق الكبري بني الطَّويبدو أنَّ
رة ى لو ذاق مراة حتمنح الفرد قوعليم ي التا ألنَّ نظر؛ الفقرببسخصي، اليت تور الشصالقُ

ه لديه معاول هدمهما، واستثمار ما درسه خلدمة نفسه، سواء  لكن؛البطالة خالل بضع سنوات
ملكون العلم ن يماجنة ِمروات الد احليوانات والثَّون ومربوزارع املُرى، فمثالًن أو القُديف املُ

يستطيعون التز والثَّميراء والتمحني يف جماالى على الفالَّفوق حت. 
 

وهنا يربز دور اجلمعيات األهلية لتنشيط الوعي املعريف، ونشر التعليم بني الفئات األميل ة، لتتحو
عرب جسور التنمية لقوئًاة، وعندئذ فإعطائها القروض لبناء مصانع صغرية يكون شية إنتاجي 

اإجيابيومبش باخلريار . 
 

ةاخلطط اإلستراتيجي: 
 املاضي ِد العقْاللَ ِختها استطاع أنغم من فقر الكثري من دول جنوب شرق آسيا إالَّلروعلى ا
الصة، من ِخعود بقوعاٍتالل إقامة جتمصناعي كَّة داخل املناطق السة كنواة يستطيع بعدها اني

الفرد شراء قطعة أرض لبناء مصنع يف مدن خصصتنمية، مع تشجيع ها الدول لالستثمار والت
السلطات احلكومية لألهايل على الصظيفة الَّناعات النالبيئةيت ال تضر . 
 

وعلى اجلانب اآلخِكر ربت اقتصاديات النتايالند:اليت تضم -ة مور اآلسيوي ،ة وكوريا اجلنوبي، 
ا ركّبها ماِت إجيابيائي فاختارتن منظور انتقمة ِم العولَ موجاِت-  وتايوان، وإندونيسيا،وماليزيا

اخلاملتستورد املواد ،فط والن،واملعادن، وتصد ر املنتجات والسلع تامنع من خمتلف ة الص
القطاعات عبراملشروعات الص طة والِعغرية واملتوسالقةم. 

 

 



دِتوقد تعمالت ة عدم ترك قنواٍتجارب اآلسيوين طريق فتح خزائن البنوك حبكمة مار عثِْت لالس
للمواطنني بقروض ميسرة وغالبا بال فوائد، حتا تروس املصانع، ويقومواديروى يبد ٍرويف اٍء بن 

؛نمية يكرب مع حركة رؤوس األموالالتليصب ولة واحلكومة، بتقليص حجم  يف صاحل الد
كود والكساد والبطالة، والقضاء على صور الرالتم، بتحقيق توازنات اإلنتاج واالستهالك ضخ

واطننيللم. 
 

احلكومات والوكَ أنَّوال شك االت الدة تعتمد على غَوليس ِقريخطيط يف اُألم الت؛رسب  لتجن
نمية وعدم إهدارها، هلذا جاحات التاظ على نفَفقات، واِحلاين، وترشيد النكَّمو السالت النانِف
 وتشجيع املواطنني ،ات كبرية، لرفع مستويات املعيشةوليؤها مسِقى على عاِتقَلْة تلبنوك الوطنيفا

فقراء إىل منتجني أغنياءهم من مستهلكنيمط حياِتعلى تغيري ن . 
 

وهناك أساليب مبكَترة لتحسني اهلياكل للصتناِهغرية واملُناعات الصِمغر، ِبية الصٍحنم تعدة د
اجلهات، خاصزمة والعقارات بإجيارات لت تلك اجلهات بإعطاء األراضي الالَّكفَّة إذا ما ت

ةرمزي،أو بنظام الس داد من املوارد، والتنوي للمشروعات لضمان حقيقتهاقييم الس،ة  وجدي
ا، قبل تهم األصول الثَّمليِكأصحااابتة اخلاص ة. 

 
ويبنَّف أن املؤلِّية جيب أن يكونَ استخدام احلكومات للمعونات اخلارجية  يف تكوينات صناعي

وإقامة دعائم التتمعية على أُنمية ا؛ سليمةٍسسى ال تنضب تلك املعونات مهما كانت  حت
رةًوقصم قيمتها، فإعادة األعمار ليستعلى الب ؛ضت للحروبلدان اليت تعرا على  ولكن أيض

عالشا طبقات فقرية تتضو وب اليتر جوعا، وتتأمني أقواِتريد عود حنو مرحلة ثبات ها، والص
ايخول، ووجود موارد تكفالداحتياجا . 
 

 :االستثمار االجتماعي
وتذهب املعونات أحيانر ا يف بناء طرق وجسور ومشاريع ضخمة طويلة األجل، بينما يتضو

املاليني جوعا ومرضا، ويتساءل الكاتبا وفقر:ملاذا ت ومات يف صياغة أوجه كُ تلك احلُئِطخ
ا البعيدة بدالً وحت!؟حيحاإلنفاق الصول توجهاري اَألِص االستثمار القَ منجل الذي يتنميةًيطع  

 !ميكن إذا ما جنحت حتقيق االستثمار طويل األجل يف ميادين كثرية؟

 



 
والرات يف إقامة طرق ة قبل اعتماد مليارات الدياجات األساسيظر يف االحت املطلوب الننَّإأي 

ري ا تنطوي على وجسور وشق ترع وقنواتة وسدود وغريها، فتلك اخلطط رغم طموحا
ا، فما مصري األجيال احلالية اليت تريد تنمية نمية البعيدة جد لصاحل الت؛ما هو متاحجمازفات ِب

ا يطارد الكثري من اا والقضاء على الفقر واجلوع الذي صار شبحوضة تشعر ا يف سد حاج
الشاميةعوب الن!! 
 

ويضرب الكاتب أمثلة على ذلك باآلثار اإلجيابية لالئتمان قصري األجل بإعطاء قروض ميرة س
للبر بدالًشمن ت قْب الفَكهم يف غياِهرم الفارهر، بينما األغنياء يسريون بسيرق ة على الطُّارا

 .حعب الكاِددت بأموال الشييت شائرات عرب املطارات الَّن بالطَّد ويتنقلون بني املُ،والكباري
 

راء  الثَّيِنتاح للغى ال يا حتكافل معنمية والته منظور حقيقي للت ولكنا؛راكي اشِتاركْوليس هذا ِف
اهلائل على حساب تد اهلُزايراء، فاملُقَه وبني الفُة بينوخصصات العامة يِكمها بصورة ن توجيه
مباشرة وغري مباشرة للتتمع، مع حديث للقطاعات اليت ختدم كافَّشغيل واإلنتاج، والتة فئات ا

التركيز على املعدمني ومحدودي الدخل، وحتى يسري اجلميع حنو التتمعي، وازن، والسالم ا
 . واجلرمية، واإلرهاب،مرد على أسباب التىضقْة، فيوافق الوطين خلدمة األهداف القوميلتوا
 

امية، وتستطيع ة أحد أسلحة الدول الكربى اليت توجهها عند غزوها لألسواق النأمسالي الرولعلَّ
صاحلها من خالل ختفيف ة لأمسالية الرمة، وحتويل دفَّالبلدان األقل مستوى جتاوز عقبات العولَ

قْة الفَحداخلي، دون تطبيق ِصر الدغ االيتلُطْومات، فاملَكُة على احلُكاليوب دعم وماندة ودفع س
 .اتارزلطات والوا على السكاهلا كليمة، وليس اتدعة واملُومبقات احملرللطَّ
 
يخ االقتصاديِرأْالت: 

 لكن ؛بقات واألفرادتكافئة للطَّص املُرة بوسائل عديدة حتقيق الفُإلنسانيعات ا اتموقد حاولِت
الفقر ال يزال موجودا، خاصات ال حصر هلا، متنع نفاذ ة مع متادي بعض اجلهات يف بريوقراطي

سطاء حنو حتسني أوضاعهم ومواردهمالب. 
 

 



ويقود الغرب األورويب الشعوب املتقدنمة حنو طريق التة، خللق سوٍقمية العامليدولي ؛ةة حره  ألن
ِثيق يف قدراته املالية واالقتصاديك بالعولَة، ويتمسوغريها، ملا "اجلات"ات مة وبنود اتفاقي 

امية، اليت يغرق الكثري منها عوب النة للشسينافُدرات الت نتيجة ضعف القُ؛ستحمله له من ثروات
 .يون وفوائدها أو يف فقر بشع تنوء فيه بالد،ةبيعي مبوارده الطَّيف م استهالكي

 
فالبلدان النامية تستطيع حلاق ركب التطور التا املالية كنولوجي من خالل حتديث منظوما

واالستثمارية والتعليميخلُّة، مع التص من النظم املتحجا، لتخطوحنو رة يف عقول بعض قيادا 
اا من خالل مشروعات رى، وضخ األموال يف شرايني اقتصاديبى الكُوالشراكات مع القُ

خول يف شرائح العمل، والكسب املادي، خللق مناخ بسيطة وصغرية، حتمل الفقراء حنو الد
 لة اليت تتيح امتصاص األيديناعات الوسيطة واملكم للصياحة، ودافٍع لالستثمار والسجاذٍب

ة تزيدها مهارةًالعاطلة يف حرف يدويا ، قبل انتقاهلا مع عوائد اإلنتاج لقطاعات أضخم صناعي
وزراعياا وجتاري. 

 
 حيث ؛نمية البعيدة وطويلة األجلنمية قصرية األجل صارت أحد روافد الت التمن ذلك جند أنَّ

ة دة وحتقيق إجنازات ماليض جتارب واِعوخل خطة والفقرية وحمدودة الدبقات املتوستكفل للطَّ
ة بقُواستثماريروض ومعولتصري ضمن عوامل رفع مستويات ؛ولة أوجه صرفهانات تراقب الد 

ة الفقر، وترفع من قدرات و كأعباء بفوائدها تزيد من ه؛كها لالستهالكر من تاملعيشة بدالً
ة، وتفعيل ب تكثيف اجلهود احمللي تتطلَّ،ةي واألم، واملرض، مكافحة الفقرما أنَّسي األفراد ال

الضمائر القومية والشعبينمية هباًءة، حىت ال تضيع مقدرات التيف دو مة وحترير ات العولَام
 .ةحاألسواق بال أهداف واِض

 


