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ملخص: 

بني  العالقة  طبيعة  على  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
درا�ضة  تقدمي  خالل  من  القت�ضادية،  والتنمية  الدميقراطية 
وتايوان  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  حلالتي  حتليلية  و�ضفية 
للفرتة املمتدة بني عامي 1970– 1995. حيث مت درا�ضة عملية 
ال�ضيا�ضية  التطورات  واأبرز  الدولتني  يف  القت�ضادية  التنمية 
وعملية التحول الدميقراطي التي مرت بها، وقد مت ال�ضتعانة يف 
الإجمايل  القومي  الناجت  باإح�ضائيات  الدرا�ضة  حلالتي  تقييمنا 
الدميقراطية  حلالة  احلرية  بيت  منظمة  تقييمات  اإىل  بالإ�ضافة 

يف كوريا اجلنوبية وتايوان. 
معدلت  ارتفعت  كلما  اأنه  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  وقد 
اأدى ذلك اإىل الدفع نحو عملية  التنمية القت�ضادية يف دولة ما، 
التحول الدميقراطي وبناء الدميقراطية يف الدولة. اإذ من ال�ضعب 
القت�ضادي  التقدم  اجناز  بعد  اإل  ما  دولة  يف  الدميقراطية  بناء 
النيابية  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  لبناء  لزمًا  عن�رشا  ميثل  الذي 

واحلزبية وحتقيق امل�ضاركة الدميقراطية. 
القت�ضادية،  التنمية  الدميقراطية،  املفتاحية:  الكلمات 

التحول الدميقراطية، كوريا اجلنوبية، تايوان. 

The Relation between Democracy and Economic 
Development: South Korea and Taiwan experi-

ence as a case study

Abstract: 

This study aims at identifying the nature of 
the relationship between democracy and economic 
development, by offering an analytical descriptive 
study of the cases of the South Korea and Taiwan 
experience for the period 1970 - 1995. During 
this study, we analyzed the process of economic 
development, democratic transformation, and 
democratic developments of the two countries. During 
our assessment of the case study, we have used the 
GDP statistics, and the evaluations of “Freedom 
House organization” for the state of democracy in 
all of South Korea and Taiwan. 

The results of the study showed that, whenever 
the rates of economic development have risen in a 
state, led to push the democratization process and the 
building of democracy in that state. This is because, 
it is difficult to build democracy in a state without 
completion of economic progress, which represents 
a necessary component to build the democratic, 
parliamentary, and partisan institutions, and achieve 
the democratic participation. 

Keywords: Democracy, Economic Development, 
Democratic Transformation, South Korea, Taiwan. 
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مقدمة: 
اأهم  من  القت�ضادية  والتنمية  الدميقراطية  درا�ضة  تعد 
لأهميتهما  نظراً  الباحثني  جمهور  ت�ضغل  التي  املوا�ضيع 
وتقدمها.وقد  الدول  وتطور  الأفراد،  بحياة  املبا�رش  وارتباطهما 
والتنمية  الدميقراطية  مفهومي  حول  والروؤى  التعاريف  تعددت 
القت�ضادية، وانق�ضم الباحثون فيما يتعلق بالعالقة املتبادلة بني 
املتغريين )الدميقراطية، التنمية القت�ضادية( من حيث اأيهما يوؤثر 

يف الآخر.
ت�ضور  حول  النق�ضام  هذا  العلمية  الأدبيات  تاأمل  ويو�ضح 
العالقة بني الدميقراطية والتنمية، حيث ياأخذ �ضكل تيارات فكرية 
الغربي  الفكر  يف  التحديث  تيار  عليهم  يطلق  ما  اأهمها  متعددة، 
اأمثال را�ضموزين وغريه ممن تبنوا هذا التيار، حيث يرى رواد هذا 
الدميقراطية والتنمية،  انه لي�س هناك عالقة �رشورية بني  التيار 
واإن كان هناك عالقة فهي يف اجتاه اأن عملية التنمية القت�ضادية 
هي التي ُتف�ضي اإىل الدميقراطية.فعملية التنمية ميكن اأن تتم يف 
يحقق  اأن  مبجرد  لكن  دميقراطي،  اأو  ت�ضلطي  �ضيا�ضي  نظام  اإطار 
يكون  فاإنه  الذاتية،  بقواه  يتميز  اقت�ضاديًا  نواً  ال�ضيا�ضي  النظام 
الذي ميكنه من مد نطاق امل�ضاركة  القت�ضادي  الأ�ضا�س  قد كَون 
الو�ضول  اأو�ضع.ومبجرد  اجتماعية  فئات  اإىل  تدريجيًا  ال�ضيا�ضية 
اإىل هذه املرحلة تن�ضاأ احلاجة اإىل حتقيق قدر اأكرب من الالمركزية 

والدميقراطية ل�ضمان ا�ضتمرار عملية التنمية.
الغربيني  الباحثني  من  عدد  ميثله  والذي  الثاين  التيار  اأما 
الدرا�ضات  يف  �ضائد  )اجتاه  هاجن  وايفرت  ليبي�ضت،  �ضيور  اأمثال 
القت�ضادي هو  املتغري  اأن  الأمريكية(  الغربية وخا�ضة  الإنائية 
البدء يف  نقطة  واأن  اأهمية،  الأقل  ال�ضيا�ضي هو  املتغري  واأن  الأهم 
وبعد  القت�ضادية  التنمية  �ضوى  تكون  اأن  ميكن  ل  العملية  هذه 
ال�ضيا�ضية. التنمية  اإجنازها ح�ضب نوذج معني )غربي( �ضتتحقق 

الدميقراطية  كتاب  يف  النجار  )�ضعيد  عنه  عرب  ثالث  تيار  ويرى 
وم�ضتقبل التنمية يف م�رش( اأن هناك عالقة وثيقة بني الدميقراطية 
بعيد  حد  اإىل  التنمية  تاأثر  اجتاه  يف  العالقة  هذه  واأن  والتنمية، 
بالإطار ال�ضيا�ضي.فمن ال�ضعب اأن تنجز عملية التنمية القائمة على 
القطاع اخلا�س واقت�ضاد ال�ضوق اأهدافها دون اأن تكون الدميقراطية 
ركنا اأ�ضا�ضيًا من اأركان النظام الجتماعي، ويركز هذا التيار على 
واأوروبا  ال�ضوفيتي  الإحتاد  يف  الت�ضلطية  النظم  يف  التنمية  خربة 
املناخ  يهيئ  الدميقراطي  ف�ضلها.فالإطار  اأثبتت  التي  ال�رشقية 
ال�ضفافية  من  ويخلق  البتكار  روح  وي�ضجع  ال�ضتثماري  للن�ضاط 
اأن  اأي  للموارد،  فعالية  اأكرث  تخ�ضي�س  اإجراء  من  معه  ميكن  ما 
عليه  تبنى  الذي  والأ�ضا�ضي  ال�رشوري  ال�رشط  متثل  الدميقراطية 
�ضيا�ضيًا  يبداأ  اأن  يجب  التطور  باأن  العلم  مع  القت�ضادية،  التنمية 

عن طريق الإ�ضالح ال�ضيا�ضي والدميقراطي.
انق�ضامًا كبرياً  اأن هناك  نرى  املوجز  العر�س  ويف ظل هذا 
الدميقراطية  بني  العالقة  بتحديد  يتعلق  فيما  املفكرين  بني 

بدرا�ضة  البحث  هذا  يف  نقوم  �ضوف  لذلك  القت�ضادية،  والتنمية 
كوريا  درا�ضة حالتي جمهورية  املتغريين من خالل  العالقة بني 
اقت�ضادي  نو  معدلت  حققتا  اأنهما  وخا�ضة  وتايوان،  اجلنوبية 
ل  املتقدمة.وهنا  الدول  من  واأ�ضبحتا  ق�ضرية  فرتة  يف  �رشيع 
كوريا  من  كاًل  جتمع  م�ضرتكة  �ضمات  وجود  اإىل  الإ�ضارة  من  بد 
اأبرزها:  احلالتني،  هاتني  لختيار  دافعًا  كانت  وتايوان  اجلنوبية 
اقت�ضاد �ضناعي متطور  اإىل  الأ�ضا�س  زراعي  اقت�ضاد  التحول من 
الدولتني على املعونات  اعتماد كلتا  اإىل  ب�ضكل �رشيع، بالإ�ضافة 
�ضيا�ضية  ناحية  من  اخلم�ضينيات.اأما  فرتة  ول�ضيما يف  الأمريكية 
ال�ضيا�ضي  التاريخ  بني  كبرياً  ت�ضابهًا  هناك  اأن  مالحظة  فيمكننا 
لكوريا اجلنوبية وتايوان، حيث اأن �ضمات النظام ال�ضيا�ضي يف كل 
من كوريا اجلنوبية و تايوان تعك�س نوعًا من التقارب اإذا ما نظرنا 
اأدت  فقد  الأمور،  زمام  على  قاب�ضة  جهة  وجود  منظور  من  اإليها 
به  قام  الذي  الدور  نف�س  اجلنوبية  كوريا  يف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

الكومنتاج يف تايوان.

أهمية الدراسة: 
ميكن اإيجاز اأهمية الدرا�صة بالنقاط التالية: 

لدى  ● اجلدلية  الق�ضايا  من  واحدة  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
النق�س  و�ضد  حولها،  الجتهادات  كرُثت  والتي  الباحثني  جمهور 

الذي تعاين منه املكتبة العربية يف مثل هذا النوع من الدرا�ضات.
اأهمية احلالة امُلزمع درا�ضتها )كوريا اجلنوبية وتايوان(  ●

لإحداثها نواً  النماذج املميزة نظراً  اإذ تعد كوريا اجلنوبية من   ،
مما  الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�ضف  خالل  �رشيعًا  اقت�ضاديًا 
بعد  وخا�ضة  امليادين،  �ضتى  يف  �ضاملة  تنمية  بتحقيق  لها  �ضمح 
مع  املدمرة  احلروب  من  و�ضنوات  الياباين  ال�ضتعمار  من  عقود 
جارتها ال�ضمالية، وبحلول القرن احلادي والع�رشين اأ�ضبحت كوريا 
ق�ض�س  اأجنح  من  واحدة  لتعترب  هامة  اقت�ضادية  قوًة  اجلنوبية 
التجربة  على  ينطبق  الكالم  احلديث.وذات  ع�رشنا  يف  التنمية 
التنمية  من  مرتفعة  معدلت  حتقيق  ا�ضتطاعت  والتي  التايوانية 

خالل ال�ضتني عامًا املا�ضية ولكن يف ظروف بالغة ال�ضعوبة.
يف  ● الدميقراطية  ق�ضايا  حول  يدور  كان  الذي  اجلدل 

احلرية(  )بيت  منظمة  ت�ضنيف  فبح�ضب  وتايوان،  اجلنوبية  كوريا 
1فقد كانت الدولتان ُت�ضَنفان باأنهما دول غري حرة حتى منت�ضف 

الثمانينيات من القرن املا�ضي.وهذا كان دافعًا لالهتمام بق�ضية 
العالقة  طبيعة  على  والتعرف  القت�ضادية  والتنمية  الدميقراطية 

بينهما.

فرضية الدراسة: 
تقوم هذه الدرا�ضة على افرتا�س اأن العالقة التي تربط بني 
املتغريين هي عالقة طردية، حيث اأن حتقيق معدلت نو اقت�ضادي 
اإىل بناء وتعزيز الدميقراطية يف الدولة،  يف دولة ما يوؤدي حتمًا 
القت�ضادية  التنمية  حدوث  بعد  تتحقق  الدميقراطية  اأن  مبعنى: 

والتي تعترب اأمراً �رشوريًا لبناء املوؤ�ض�ضات الدميقراطية.
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مشكلة الدراسة: 
بني  العالقة  طبيعة  على  للتعرف  الدرا�ضة  هذه  تاأتي 
اآراء  تعدد  ظل  يف  وخا�ضة  القت�ضادية،  والتنمية  الدميقراطية 
وتباين  حوله،  الدائر  اجلدل  وكرثة  املو�ضوع  هذا  يف  الباحثني 
حول  اخلرباء  قبل  من  البحوث  قلة  اإىل  اإ�ضافة  الدرا�ضات،  نتائج 
بالغة  النماذج  من  تعد  والتي  وتايوان  اجلنوبية  كوريا  من  كل 
لحظ  القت�ضادية.وقد  التنمية  بق�ضية  يتعلق  فيما  الأهمية 
الباحث قلة الأدبيات العربية التي تناولت هذا املو�ضوع وافتقار 
املكتبة العربية لهذا النوع من الدرا�ضات.من هنا جاء هذا البحث 
الدرا�ضة  النق�س احلا�ضل يف هذا املجال، وبالتايل فاإن هذه  ل�ضد 
ت�ضعى اإىل الإجابة عن الت�ضاوؤلت التالية: »ما هي طبيعة العالقة 
بني الدميقراطية والتنمية القت�ضادية؟ وهل توؤدي عملية التنمية 
القت�ضادية اإىل دعم عملية التحول الدميقراطي وبناء الدميقراطية 
يف الدولة؟ « مع الإ�ضارة اإىل اأن هذه الدرا�ضة �ضوف تتناول الفرتة 
املمتدة من عام 1970 - 1995، والتي �ضهدت اأبرز التطورات مبا 

يتعلق بعملية التنمية القت�ضادية والتحول الدميقراطي.

منهجية الدراسة: 
حيث  املنهجي،  التكامل  من  نوع  اإىل  الدرا�ضة  هذه  حتتاج 
�ضيتم ا�ضتعمال عدد من املنهاج كمحاولة لالقرتاب من الإ�ضكالية 
حمل الدرا�ضة، وحماولة لفهم العالقة اجلدلية بني املتغريين.لذلك 
�ضوف يتم ا�ضتخدام املنهج الو�ضفي، والذي يقوم على جمع ودرا�ضة 
املعطيات حول العالقة بني املتغريين، حيث �ضنقدم و�ضفًا دقيقًا 
ملفهومي الدميقراطية والتنمية القت�ضادية، مما ي�ضاعد على تقدمي 
اإطاٍر نظرٍي دقيٍق ي�ضاعد على فهم املتغريات وحتديد العالقة بينهما.
واأي�ضًا �ضوف يتم درا�ضة حالة كل من كوريا اجلنوبية وتايون من 
خالل تتبع التطور التاريخي لالأحداث يف كل منهما م�ضتعر�ضني 
القت�ضادية،  والتنمية  الدميقراطية  جمايل  يف  الدولتني  جتربة 
وهذا ي�ضاعد على اإثبات فر�ضية البحث.واأخرياً، �ضوف يتم ا�ضتخدام 
املنهج التحليلي، حيث �ضتقوم الدرا�ضة بتحليل البيانات املتوافرة 
حول معدلت التنمية القت�ضادية )ا�ضتناداً اإىل اأرقام الناجت القومي 
اإىل  ا�ضتناداً  الدولتني  الدميقراطية يف كل من  ، وتقييم  الإجمايل( 
من  ُتعد  والتي   )Freedom House( احلرية  بيت  منظمة  موؤ�رشات 
اأهم املنظمات العاملة يف جمال الدميقراطية والتي تتميز بخربتها 
�ضنوي  تقرير  باإ�ضدار  وبداأت   1941 عام  تاأ�ض�ضت  الطويلة.حيث 
)منذ العام 1972( يهدف اإىل قيا�س حالة الدميقراطية من خالل 
موؤ�رشي )احلقوق ال�ضيا�ضية واحلريات املدنية( جلميع دول العامل 
التح�ضينات  وتقييم  والو�ضفية،  امل�ضحية  البحوث  على  اعتماداً 

والنتكا�ضات يف جمال احلرية حول العامل.

الدراسات السابقة: 
بني  العالقة  تناولت  التي  ال�ضابقة  الدرا�ضات  اإىل  بالرجوع 
تنوع  القت�ضادية( نالحظ  التنمية  والتنمية )خا�ضة  الدميقراطية 
الغربية  الأدبيات  يف  خا�ضة  توجهاتها  واختالف  الدرا�ضات  هذه 
النق�س  ُيالحظ  كما  للباحثني،  مميزاً  نظريًا  اإطاراً  ت�ضكل  والتي 

الدرا�ضات املتعلقة بالتنمية.وفيما  العربية يف  ال�ضديد يف املكتبة 
يلي موجز لأبرز هذه الدرا�صات: 

اأوًل: »�ضيور مارتن ليب�صت«يف موؤلفه »الرجل ال�ضيا�ضي«  ♦
القت�ضادي  للتقدم  موؤ�رشات  عدة  ا�ضتخدم   ،1964 عام  ال�ضادر 
و�ضنف  والتعليم،  والتح�رش  والت�ضنيع  الدخل  مب�ضتويات  تتعلق 
طبقًا  الالتينية  والأمريكية  والأوروبية  الجنلو�ضك�ضونية  الدول 
دميقراطيات  اإىل:  الدميقراطية  عن  ابتعادها  اأو  اقرتابها  ملدى 
م�ضتقرة،  ديكتاتوريات  م�ضتقرة،  غري  دميقراطيات  م�ضتقرة، 
تت�ضدر  التي  الدول  اأن  اإىل  م�ضتقرة.وتو�ضل  غري  ديكتاتوريات 
امل�ضتقرة،  الدميقراطية  الدول  القت�ضادي، هي  املجال  غريها يف 
الديكتاتورية. النظم  ت�ضودها  اقت�ضاديا  املتخلفة  الدول  بينما 
نتيجة  اإل  الدميقراطية ما هو  النامية من  الدول  اقرتاب  واإن عدم 

لتخلفها القت�ضادي.2
»اإطار  ♦ بعنوان  له  درا�ضة  يف  هاجن،  ايفرت  اأما  ثانيًا: 

عام  املن�ضورة   « وال�ضيا�ضي  القت�ضادي  التغري  لتحليل  مرجعي 
1968، فقد ت�ضمنت درا�ضته ترتيبًا للدول من حيث م�ضتوى التقدم 
والت�ضنيع،  والدخل،  الرفاهية،  مبوؤ�رشات  عنه  معرباً  القت�ضادي 
�ضكل  ح�ضب  وت�ضنيفها  الت�ضايل،  والتطور  والتعليم،  والتح�رش، 
للمناف�ضة  كمرادف  الدميقراطية  وم�ضتوى  ال�ضيا�ضي  النظام 
�ضلطوية. دول  تناف�ضية،  �ضبه  دول  تناف�ضية،  دول  اإىل:  ال�ضيا�ضية 
للتقدم القت�ضادي  العليا  ارتباط امل�ضتويات  اإىل  الدرا�ضة  وانتهت 
القت�ضادي  التقدم  اأن  ال�ضيا�ضية.اأي  للمناف�ضة  مماثلة  مب�ضتويات 

يوؤدي بال�رشورة اإىل الدميقراطية.3
ثالثًا: قام »مايكل را�س« يف موؤلفه »ال�ضيا�ضة واملجتمع«  ♦

ال�ضادر عام 1992، بدرا�ضة التحديث والتنمية من عدة منظورات 
)النموذج  معينة  ناذج  عر�س  خالل  من  الت�ضنيع،  بينها  من 
.ورغم  الثالث(  العامل  يف  البديلة  النماذج  الياباين،  ال�ضوفيتي، 
اهتمامه يف حتليل هذه التجارب ال�ضناعية بدور ال�ضيا�ضة – الدولة 
يف حتقيقها، اإل اأنه منح اهتماما اأكرب يف كثري من احلالت لآثارها 
ال�ضيا�ضية، ف�ضال عن اتخاذه املجتمعات الغربية نوذجا مرجعيا 
الباحث  ر�ضد  ال�ضوفيتي  للنموذج  درا�ضته  التحليل.ففي  هذا  يف 
التطور يف اأدائه القت�ضادي من العتماد على الزراعة قبيل اندلع 
اأو�ضح  لينني وب�ضكل  ال�ضناعة يف عهد  اإىل دفع  ال�ضيوعية  الثورة 
يف عهد �ضتالني على نحو فاق معدلت النمو يف الغرب، لكن عدم 
القت�ضادية  لل�ضيا�ضات  الجتماعية  التكلفة  ارتفاع  اإىل  اللتفات 
يف الحتاد ال�ضوفيتي ويف دول �رشق اأوروبا كان من اأهم اأ�ضباب 

انهيار ال�ضيوعية فيها.4
رابعًا: يرى كٌل من )جوزيف �صيغل، ومي�صال واين�صتاين،  ♦

تعمل  كيف  الدميقراطية:  »فائدة  موؤلفهم  يف  هالبرين(  ومورتن 
الدميقراطيات على ترقية الزدهار وال�ضلم؟ « ال�ضادر عام 2005، 
الأداء  م�ضتوى  يف  متحكم  عامل  ال�ضيا�ضي  النظام  »نوعية  باأن 
القت�ضادي والجتماعي للدولة، ولي�س فقط العامل املوؤ�ض�ضي، واأن 
الدميقراطية ُتعترب اأف�ضل من غريها من النظم يف حتقيق التنمية 
القت�ضادية، فالنتخابات املنتظمة جتعل الأنظمة تعمل دومًا على 
ال�ضتجابة ملطالب املواطنني واجلماعات الجتماعية، اإ�ضافة اإىل 
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اأن هناك خ�ضائ�س، مثل امل�ضاءلة، وتدفق املعلومات، وال�ضفافية، 
النظم  الدميقراطيات تتفوق على غريها من  واملالءمة، جتعل من 
بعمل  قاموا  والجتماعية«.وقد  القت�ضادية  املوؤ�رشات  اأغلب  يف 
التاأكيد  »مراجعة لأربعني عامًا من البيانات الإح�ضائية، وقد مت 
الدميقراطية  الدول  قبل  من  املحققة  امل�ضتويات  اأن  على  فيها 
اأف�ضل  والجتماعية  القت�ضادية  باملوؤ�رشات  يتعلق  فيما  الفقرية 

كثرياً من تلك املحققة يف الدول غري الدميقراطية الفقرية«.5
»احلرية  ♦ ندوة  يف  جميل،  د.قدري  قدم  خام�ضًا: 

 ،2004 7/ مار�س/  والدميقراطية مقاربة يف املفاهيم« بتاريخ 
مداخلة حول الدميقراطية والتنمية مفادها: «اإذا كانت الدميقراطية 
هي تعبري عن م�ضتوى تطور القوى املنتجة يف جمتمع ما وكذلك 
واحد  وباآن  م�ضتق  عامل  هكذا  فهي  والثقايف،  احل�ضاري  م�ضتواه 
حمدد لجتاه التطور الالحق.فاإذا كان م�ضتواها اأدنى من حاجات 
املجتمع  للعالقات يف  ك�ضكل  فاإنها  امللمو�ضة،  التاريخية  اللحظة 
م�ضتواها  كان  اإذا  اأما  الالحق،  التطور  اأمام  عائق  اإىل  تتحول 
متنا�ضبًا مع م�ضتوى التطور القت�ضادي والجتماعي فاإنها ت�ضبح 
حافزاً وحمركًا للتطور كله«.كما اأن »الجتاه التاريخي كان دائمًا 
هناك  اأن  اإىل  ن�ضل  الدميقراطية..وبالتايل  تو�ضيع  باجتاه  ي�ضري 
عالقة ع�ضوية بني م�ضتوى و�ضكل الدميقراطية، اأي م�ضتوى و�ضكل 
حياتهم،  مت�س  التي  املجتمع  قرارات  اتخاذ  يف  النا�س  م�ضاركة 

وبني اجتاه تطور القوى املنتجة و�ضكل عالقات الإنتاج«.6
�ضاد�ضًا: يرى د.ر�صوان برو�صي يف درا�ضته »جدلية العالقة  ♦

بني الدميقراطية والتنمية: نحو مقاربة غري معيارية« واملن�ضورة 
ل  والتنمية  الدميقراطية  بني  العالقة  »ق�ضية  باأن   ،2013 عام 
والأكادميي«. الفكري  ال�ضعيدين  على  حم�ضومة  غري  م�ضاألة  تزال 
لإدارة  اآلية  باعتبارها  الدميقراطية  اإىل  النظر  »ينبغي  باأنه  ويرى 
الختالف اأو تكنولوجيا ملمار�ضة ال�ضلطة فقط، وعدم حتميلها كل 
اجناز نريد حتقيقه )التنمية( وبالأخ�س اإذا كان الأمر ُيتناول من 
دولة  قرار  هي  »التنمية  اأن  اإىل  خل�س  حتمي«.وقد  �ضببي  منظور 
بغ�س  ال�ضيا�ضية،  بالإرادة  اإدارتها  على  القائمة  النخب  حتلت  اإذا 
النظر عن نوعية النظام، بل املهم اأن يعمل هذا النظام على اإر�ضاء 
قيم العلم والتعلم، العمل واجلهد، العدل و�ضيادة القانون، ان�ضباط 
روؤية  املوؤ�ض�ضات.وهذا بطبيعة احلال، يرتافق مع وجود  وا�ضتقرار 
ومفهوميه  جمتمع  م�رشوع  تت�ضمن  النخب  لدى  اإ�ضرتاتيجية 
�ضيا�ضية تكون ح�ضيلة ملنظومة اإنتاج معنى اخل�ضو�ضية وامل�ضار 

التاريخي الداخلي، ل ح�ضيلة لرغبات ودوافع خارجية«.7

الدميقراطية والتنمية االقتصادية: 
القرن  يف  العاملية  املفاهيم  اأهم  من  التنمية  مفهوم  ُيعد 
الع�رشين، حيث تربز اأهميته يف تعدد اأبعاده وم�ضتوياته، وت�ضابكه 
مع العديد من املفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم، وقد 
برز مفهوم التنمية ب�ضورة اأ�ضا�ضية منذ احلرب العاملية الثانية، اإذ 
مل ُي�ضتعمل هذا املفهوم منذ ظهوره يف ع�رش القت�ضادي الربيطاين 
البارز »اآدم �ضميث« يف الربع الأخري من القرن الثامن ع�رش وحتى 
فامل�ضطلحان  ال�ضتثناء،  �ضبيل  على  اإل  الثانية  العاملية  احلرب 
اللذان ا�ضُتخدما للدللة على حدوث التطور امل�ضار اإليه يف املجتمع 

ثارت  عندما  وحتى  القت�ضادي،  التقدم  اأو  املادي،  التقدم  كانا 
م�ضاألة تطوير بع�س اقت�ضاديات اأوروبا ال�رشقية يف القرن التا�ضع 

ع�رش كانت ال�ضطالحات امل�ضتخدمة هي التحديث اأو الت�ضنيع.8
حيث  القت�ضاد  علم  يف  بداية  التنمية  مفهوم  برز  وقد 
التغريات  من  جمموعة  اإحداث  عملية  على:  للدللة  ا�ضُتخدم 
القدرة  املجتمع  ذلك  اإك�ضاب  بهدف  معني؛  جمتمع  يف  اجلذرية 
املتزايد  التح�ضن  ي�ضمن  مبعدل  امل�ضتمر  الذاتي  التطور  على 
على  املجتمع  قدرة  زيادة  مبعنى  اأفراده،  لكل  احلياة  نوعية  يف 
لأع�ضائه؛  املتزايدة  واحلاجات  الأ�ضا�ضية  للحاجات  ال�ضتجابة 
عن  احلاجات؛  تلك  اإ�ضباع  درجات  زيادة  تكفل  التي  بال�ضورة 
املتاحة،  القت�ضادية  املوارد  ل�ضتغالل  امل�ضتمر  الرت�ضيد  طريق 
اإىل  التنمية  وح�ضن توزيع عائد ذلك ال�ضتغالل، ثم انتقل مفهوم 
كحقل  ظهر  حيث  الع�رشين؛  القرن  �ضتينيات  منذ  ال�ضيا�ضة  حقل 
الدميقراطية،  جتاه  الأوربية  غري  البلدان  بتطوير  يهتم  منفرد 
ولحًقا تطور مفهوم التنمية لريتبط بالعديد من احلقول املعرفية، 
فريدريك  ويرى  والب�رشية.9  والثقافية  الجتماعية  كالتنمية 
هاري�ضون اأن تعريف التنمية يظل مرتبطًا دومًا باخللفية العلمية 
والإ�ضرتاتيجيات النظرية، فعلماء القت�ضاد مثاًل يعرفونها باأنها 
من  الرفع  عرب  القت�ضادي  الإنتاج  م�ضتوى  يف  ال�رشيعة  الزيادة 
الجتماع  علماء  يلح  حني  يف  اخلام،  الداخلي  الناجت  موؤ�رشات 
ب�ضكل  واملواقف  املمار�ضات  ت�ضتهدف  اجتماعي  تغيري  اأنها  على 
الرتبية  يف  املتخ�ض�ضون  دربه  على  ي�ضري  ما  وهذا  اأ�ضا�س، 
ترتبط  اإنها  للتنمية،  موحد  تعريف  يوجد  ل  اأنه  حيث  ال�ضكانية، 
ال�ضتقالل يف  اإىل حتقيق  ترمز  و  الدول،  بالت�ضنيع يف كثري من 
اأخرى، بل يذهب ال�ضا�ضة مثاًل اإىل و�ضفها بعملية متدين تت�ضمن 
اأهل  مييل  بينما  ال�ضيا�ضية،  و  الجتماعية  املوؤ�ض�ضات  اإقامة 

القت�ضاد اإىل معادلة التنمية بالنمو القت�ضادي.10
القت�ضادية  التنمية  باأن هدف  الباحثني  ويرى جمهور   
وزيادة  معينة  قطاعات  يف  النمو  من  عالية  معدلت  حتقيق  هو 
يف الطاقة الإنتاجية وزيادة يف متو�ضط دخل الفرد، والهدف من 
كل ن�ضاط اقت�ضادي هو الإن�ضان نف�ضه، وكان رفع م�ضتوى معي�ضة 
املجتمعات  اإليها  ت�ضبو  غاية  هو  ومعنويًا  ماديًا  املجتمع  اأفراد 
يف جهودها الإنائية.وميكن القول اإن تطوير ال�ضتهالك كما من 
ال�ضلع واخلدمات ال�ضتهالكية ميثل الهدف النهائي لعملية التنمية 
لكل  الأ�ضا�ضية  احلاجات  تاأمني  مبداأ  اعتماد  اأن  فيه  ريب  ومما ل 
ميثل  اإنا  الزمن،  من  يتحرك  ديناميكي  كمتغري  املجتمع  اأفراد 
اإ�ضرتاتيجية التنمية باأبعادها الزمنية وبغاياتها النهائية،  جوهر 
يت�ضمن  ما  بني  من  يت�ضمن  الهدف  هذا  حتقيق  فاإن  وبالتايل 
وتنويع  الوطني  القت�ضاد  هيكلية  يف  جوهري  تطوير  اإحداث 

القاعدة الإنتاجية  وحتديث اأ�ضاليب اإدارة القت�ضاد الوطني.11
من  مكونة  قدمية  يونانية  كلمة  فهي  الدميقراطية،  اأما 
والأخرى  ال�ضعب  وتعني   “  »demos دميو�س  اأحدهما  مقطعني 
الكلمة  تعني  بذلك  و  �ُضلطة،  اأو  ُحكم  وتعني   crates«“ كراتو�س 
ال�ضعب”. “ُحكم  ال�ُضلطة” اأو  �ضاحب  “ال�ضعب  اللغوي  معناها  يف 

ويرى جون �ضتيوارت باأن الدميقراطية هي “�ضكل من اأ�ضكال احلكم 



96

العالقة بني الدميقراطية والتنمية االقتصادية: 
أ. بـيـدر التلدراسة حلالتي كوريا اجلنوبية و تايوان.

ميار�س فيه ال�ضعب كله اأو الق�ضم الأكرب منه �ضلطة احلكم من خالل 
البع�س  عرفها  دورية”.12وقد  ب�ضورة  باأنف�ضهم  ينتخبونه  نواب 
باأنها �ضكل من اأ�ضكال احلكم ال�ضيا�ضي قائٌم بالإجمال على التداول 
ال�ضلمي لل�ضلطة وحكم الأكرثّية وحماية حقوق الأقلّيات والأفراد، 
وحتت هذا النظام اأو درجٍة من درجاته يعي�س يف بداية القرن الواحد 
والع�رشين ما يزيد عن ن�ضف �ضّكان الأر�س يف اأوروبا والأمريكَتني 
والهند واأنحاء اأخَرى.ويعي�س معظُم الباقي حتت اأنظمٍة تّدعي نوعًا 
اآخر من الدميقراطية )كال�ضني الِتي تّدعي الدميقراطية ال�ضرتاكية( 
.و ميكن ا�ضتخدام م�ضطلح الدميقراطية مبعنى �ضيق لو�ضف نظام 
حر،  جمتمع  لو�ضف  اأو�ضع  مبعنى  اأو  دميقراطيٍة،  دولة  يف  احلكم 
والدميقراطّية بهذا املعَنى الأو�ضع هي نظام اجتماعي مميز يوؤمن 
و  اجتماعية  اأخالقيات  �ضكل  على  ككل  املجتمع  عليه  وي�ضري  به 
فيها  تتجلى  معينة  وقانونية  واأخالقية  �ضيا�ضية  ثقافٍة  اإىل  ي�ضري 
اأن ُن�ضري اإىل  مفاهيم الدميقراطية الأ�ضا�ضية.ويف هذا ال�ضدد يجب 
اأن التعريف ال�ضامل للدميقراطية يف الوقت احلا�رش - والذي يوجد 
�ضبه اإجماع عليه - يت�ضمن جمموعة من العنا�رش وهي: تعددية 
حزبية حقيقية، انتخاب ال�ضلطة التنفيذية وتداولها عرب �ضناديق 
النتخابات، حكومة جيدة على راأ�ضها امل�ضاءلة العامة وال�ضاملة، 
والعمل  التعبري  حرية  من  لالإن�ضان  الأ�ضا�ضية  احلريات  وتوافر 
ال�ُضلطات  بني  والف�ضل  القانون  �ضيادة  اإىل  13بالإ�ضافة  والتنقل، 

وا�ضتقالل الق�ضاء.14
والتنمية  الدميقراطية  بني  بالعالقة  يتعلق  وفيما 
اأن  افرتا�س  على  �ضابقًا  ذكرنا  كما  الدرا�ضة  تقوم  القت�ضادية، 
هناك عالقة وثيقة بني الدميقراطية والتنمية القت�ضادية، فكلما 
زادت معدلت التنمية القت�ضادية يف دولة ما، اأدى ذلك اإىل بناء 
تعترب  القت�ضادية  التنمية  لأن  وذلك  فيها،  الدميقراطية  وتعزيز 
امل�ضاركة  حتتاجه  ما  توفر  حيث  الدميقراطية  لقيام  مهمًا  عاماًل 
ال�ضيا�ضية والدميقراطية من ارتفاع م�ضتوى التعليم والدخل، وكذلك 
توؤدي اإىل تطوير التنظيمات اجلماعية التي ت�ضم العديد من الأفراد 
املواطن  ي�ضعر  لذلك  العمالية، وتزيد وظائف احلكومة  كالنقابات 
القرارات  يف  وخا�ضة  القرار  �ضنع  عملية  يف  التاأثري  باأهمية 
الظروف  خلق  اإىل  توؤدي  القت�ضادية  حياته.فالتنمية  مت�س  التي 
الدميقراطية يف  املمار�ضات  املالئم لرت�ضيخ  واملناخ  املو�ضوعية 
املجتمع، كذلك فاإّن التنمية تخلق القاعدة املادية واملناخ املالئم 
وتطوير  مبعارفه  الرتقاء  للمواطن  وتتيح  الدميقراطية،  لتطور 
قدراته، واختيار العمل الذي يجد فيه ذاته ويحقق له دخاًل يكفل 
له حياة كرمية، وينمي لديه الإح�ضا�س بامل�ضوؤولية جتاهه، ويعزز 
التعامل  يف  والتوا�ضل  احلوار  على  العتماد  ب�رشورة  اقتناعه 
امل�ضاكل  العامة، وهذا يخلق مناخًا مالئمًا ملعاجلة  الق�ضايا  مع 
التنمية  خطت  ال�ضلمية.وكلما  بالطرق  وال�ضيا�ضية  الجتماعية 
�ضوطًا يف م�ضارها، توطد ال�ضتقرار يف املجتمع وتعززت بالتايل 

التجربة الدميقراطية.15
القت�ضادية  التنمية  عملية  توؤدي  �ضبق،  ما  اإىل  بالإ�ضافة 
الدميقراطية  التوجهات  يخدم  مبا  املجتمعية  القيم  يف  تغري  اإىل 
وتعميق  �ضاملة،  تعليمية  عملية  قيام  على  قدرة  توفر  فهي 
الت�ضامح  قيم  ونفو�ضهم  املواطنني  عقول  يف  ُيجذر  الذي  التعليم 

انتعا�س  اإىل  توؤدي  اأنها  الآخر.كما  واحرتام  والعقالنية  والعتدال 
ويحد  للمواطنني،  القت�ضادي«  »الأمن  يحقق  مبا  القومي  الدخل 
اأطول  وقت  تكري�س  من  بينهم مبا ميكنهم  الطبقي«  »ال�رشاع  من 
لبلورة روؤية �ضيا�ضية ذاتية.وت�ضهم التنمية كذلك يف اعتدال موقف 
مبا  العليا،  الجتماعية  القت�ضادية  ال�رشائح  من  الدنيا  الطبقات 
يجعل الأخرية تطمئن اإىل اأن ال�رشائح الدنيا ل ت�ضكل خطرا عليها، 
القوة  ال�ضيا�ضية ونيل ن�ضيبها من  واأنها ت�ضتحق ممار�ضة احلقوق 

يف املجتمع.16
كما ت�ضهم الوفورات املالية التي حُتققها التنمية يف تو�ضيع 
التغيري  مل�ضارات  الأ�ضا�ضي  املحرك  ُت�ضكل  التي  الو�ضطى  الطبقة 
ال�ضيا�ضي والقت�ضادي يف الدولة.فعمليات التغيري تلك ل ميكنها اأن 
ت�ضري ب�ضكل ان�ضيابي يف املجتمع دون ارتكازها على روح الطبقة 
والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  احلراك  فبتفاعل  ومكوناتها،  الو�ضطى 
اإحداث  يف  ديناميكية  عمليات  من  ينتجه  وما  للمجتمع  اليومي 
التحولت  جلهة  املطلوب  النوعي  والتغري  الجتماعي  التغيري 
تاأخذ  الو�ضطى  الطبقة  فاإن  املجتمعية،  املناخات  يف  والتغريات 
دورها الطليعي لقيادة عمليات التطوير والتحديث وت�ضكيل الأدوات 
امل�ضتدامة  التنمية  اقت�ضاديات  من  وتنمي  تفعل  التي  التنموية 
وعوائدها  فوائدها  خالل  من  النا�س  حياة  على  وان�ضحاباتها 
اإ�ضفاء  على  الو�ضطى  الطبقة  والقت�ضادية.17وتعمل  الجتماعية 
طريق  عن  ال�ضيا�ضي  الختالف  اأو  التناف�س  على  الو�ضطي  الطابع 
اجلماعات  عن  والتخلي  واملعتدلة  الدميقراطية  الأحزاب  م�ضاندة 
اأو على  ، وتوافر الرثوات املالية،  اأو ميينية(  الراديكالية )ي�ضارية 
الطبقة  اأمام  الختيارات  هام�س  يو�ضع  الكفاية،  حد  بلوغ  الأقل 
العاملة واملهم�ضني، بحيث ي�ضبح باإمكانهم اأن ي�ضتخدموا و�ضائل 
التطرف  اإىل  ينحدرون  ول  حقوقهم  على  للح�ضول  �ضلمية  �ضغط 
لقيام  كبرية  فر�ضًا  القت�ضادية  التنمية  تتيح  ال�ضيا�ضي.18وكذلك 
العديد من موؤ�ض�ضات املجتمع املدين والتي ل تكتفي فقط يف بع�س 
بل  احلكومة،  اأداء  على  ر�ضمي  غري  رقابي  دور  مبمار�ضة  الأحيان 
ت�ضجع على قيام م�ضاركة �ضيا�ضية، وتعمل جاهدة على اإيجاد راأي 
عام يتمتع بدرجة منا�ضبة من الوعي واملهارات ال�ضيا�ضية الالزمة 

لقيام نظام حكم دميقراطي.19
وهنا ميكننا النظر اإىل الدول املتخلفة �ضناعيًا واقت�ضاديًا، 
حيث اأن هذه الدول ل ي�ضمح تخلفها ال�ضناعي والقت�ضادي لظهور 
ال�ضيا�ضية، فهي دول  الدميقراطية وامل�ضاركة  وازدهار املوؤ�ض�ضات 
ن�ضبة  وارتفاع  الزراعة  عليها  يطغى  �ضعيفة  اقت�ضاديات  ذات 
وبهذا  الدميقراطية،  اإىل  الو�ضول  ت�ضتطيع  ل  لذلك  والفقر،  الأمية 
ال�ضدد يقول ليب�ضت: «اإن عدم اقرتاب الدول النامية اإىل الدميقراطية 
اأن  القت�ضادي«.فالدميقراطية ل ميكن  لتخلفها  نتيجة  اإل  ما هو 
اإل بعد اجناز التقدم القت�ضادي الذي ميثل عن�رشاً لزمًا  تتحقق 
لبناء املوؤ�ض�ضات الدميقراطية النيابية واحلزبية وحتقيق امل�ضاركة 
الدميقراطية، خا�ضة اأنه كلما تطور الو�ضع القت�ضادي للفرد، زاد 
اكت�ضابه للمهارات والفر�س والدوافع الالزمة للم�ضاركة ال�ضيا�ضية 

الن�ضطة.20

الدميقراطية والتنمية االقتصادية يف مجهورييت 
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كوريا اجلنوبية وتايون: 
دول  يف  القت�ضادية  والتنمية  الدميقراطية  درا�ضة  ُتعد 
من  وتايون  اجلنوبية  كوريا  حالتي  ل�ضيما  الأ�ضيوية  النمور 
اأنها  الباحثني، وخا�ضة  املوا�ضيع املثرية لالهتمام لدى جمهور 
واأ�ضبحت  ق�ضرية  فرتة  يف  �رشيع  اقت�ضادي  نٍو  معدلت  حققت 
�ضابقًا  القت�ضادية  التنمية  اأو  املحرك  املتقدمة، وكان  الدول  من 
�ضوف  وهنا  الأ�ضيوية،  الدول  هذه  يف  الدميقراطي  التحول  لعملية 
الأول/  رئي�ضيني:  حموريني  درا�ضة  خالل  من  املو�ضوع  نتناول 
التنمية القت�ضادية يف كوريا اجلنوبية وتايوان.والثاين/ التحول 

ال�ضيا�ضي والتطور الدميقراطي يف كوريا اجلنوبية وتايوان.
للتنمية  م�ضرتكة  �ضمات  اإىل  الباحثني  من  عدد  ي�ضري   
اإيجازها  ميكن  وتايوان،  اجلنوبية  كوريا  حالتي  يف  القت�ضادية 

مبا يلي: 
التحول من اقت�ضاد زراعي الأ�ضا�س اإىل اقت�ضاد �ضناعي . 1

متطور ب�ضكل �رشيع حيث اعتمد كالهما على �ضيا�ضة الت�ضنيع من 
�ضيا�ضة  ثم  بدايةال�ضتينيات(   - )خم�ضينيات  الواردات  اإحالل  اأجل 

الت�ضنيع من اجل الت�ضدير )– �ضتينيات - �ضبعينيات( .21
العتماد على املعونات الأمريكية، فقد قدمت الوليات . 2

لأهداف  كبرية  مالية  معونات  اخلم�ضينيات  فرتة  يف  املتحدة 
اإ�ضرتاتيجية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وقد ا�ضتخدمت كوريا 
اجلنوبية املعونات للغذاء والك�ضاء والوقود والب�ضائع، اأما تايوان 

ا�ضتخدمتها لدعم قدرتها الإنتاجية.22
قاطرة . 3 باعتباره  العمل  عن�رش  من  الق�ضوى  ال�ضتفادة 

الو�ضائل  ا�ضتخدام  كوريا  حاولت  فقد  التناف�س،  على  القدرة 
هناك  يكن  مل  حيث  و�ضبطه  العمل  عن�رش  يف  للتحكم  ال�ضلطوية 
قواعد للحد الأدنى من الأجور.23اأما تايوان فقد عملت على اإقامة 
الن�ضبية يف  ا�ضتغالل مليزتها  م�ضانع ذات كثافة عمالية مرتفعة 
العمالة املاهرة املدربة و الرتكيز على ال�ضناعات كثيفة العمالة 

كاملن�ضوجات والأخ�ضاب واملعادن والإلكرتونيات.24
فرتة  يف  وحتديداً  تايوان  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  لبد  وهنا 
والليربالية  التحرير  �ضيا�ضات  تبني  على  عملت  الثمانينيات 
اخلارجية  الأ�ضواق  على  التناف�س  حدة  زيادة  ب�ضبب  القت�ضادية 
املحلي  الطلب  يف  تو�ضيع  على  عملوا  لذلك  الأمريكية،  وال�ضغوط 
لتخفيف ال�ضغوط على اأ�ضواق الت�ضدير واتخذوا عدة اإجراءات مالية 
الت�ضخم  دورة  من  واخلروج  الأ�ضعار  ا�ضتقرار  اإىل  تهدف  ونقدية 
القطاع  يف  الإنفاق  وخف�س  املايل  التق�ضف  برامج  وا�ضتخدموا 
اإىل  واجتهوا  ال�ضبعينيات،  يف  عجز  من  يعاين  كان  الذي  العام 
لإتاحة جمال  واملعرفية  ال�ضناعية  العامة  املوؤ�ض�ضات  خ�ضخ�ضة 
جنحت  املوارد.25وقد  تخ�ضي�س  و  الأ�ضعار  لتحديد  ال�ضوق  لقوى 
تايوان يف املزج بني نط النمو القت�ضادي ال�رشيع واحلفاظ على 
من  انطالقًا  وذلك  الدخل  توزيع  يف  التفاوت  من  مقبولة  درجات 
قناعات باأن تركيز املوارد يف يد القطاع اخلا�س كان ال�ضبب وراء 
انهيار �ضلطته يف ال�ضني الأم، وقد كان لتبني �ضيا�ضات الإ�ضالح 
وا�ضتقدام  لل�ضناعات  اجلغرايف  النت�ضار  على  والعتماد  الزراعي 

اأ�ضاليب الإنتاج ذات الكثافة يف عن�رش العمل وت�ضجيع امل�ضاريع 
ال�ضغرية واملتو�ضطة دور حموري يف جناح النموذج التايواين يف 
هذا الإطار، وقد �ضاعد ذلك على زيادة دخول املزارعني واحلد من 
الريف وامل�ضاعي يف تراكم  الدخل بني �ضكان  التفاوت يف توزيع 
راأ�س املال من خالل ال�ضيطرة على الفائ�س الزراعي وحتويل جزء 

كبري منه لتمويل الت�ضنيع.26
اأما كوريا اجلنوبية فقد عملت على دمج نف�ضها مع القطاع 
ذات  قرو�س  بتقدمي  قامت  حيث  الأعمال  وحتالف  اخلا�س 
اعتمدت  مالية.27وقد  ت�ضهيالت  برامج  وو�ضع  مف�ضة  فائدة 
ال�ضتينيات  فرتة  خالل  اجلنوبية  كوريا  يف  القت�ضادية  التنمية 
وال�ضبعينيات على قطاع عام ذي حجم كبري خروجًا على التجارب 
�ضناعات  اإقامة  اإىل  اأدى  حيث  اآ�ضيا  �رشق  جنوب  لدول  التنموية 

رئي�ضية كانت فيها الدولة مفتاح التنمية.28
القومي  الناجت  من  الفرد  لـ«ن�ضيب  ا�ضتعرا�س  يلي  وفيما 
كل  يف  القت�ضادية  التنمية  عملية  لقيا�س  كموؤ�رش  الإجمايل«29 
من كوريا اجلنوبية وتايوان وحتديداً خالل الفرتة من )1970 – 

 : )1995
جدول رقم )1( : 

نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي في كوريا الجنوبية بالدوالر األمريكي.30

القيمةال�صنة

1970284

1975620

19801688

19852413

19906307

199511778

جدول رقم )2( : 
نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي في تايوان بالدوالر األمريكي.31

القيمةال�صنة

1970432

1975976

19802363

19853270

19908086

199512865

الربامج  جناح  مدى  تقييم  ميكننا  اأعاله  اجلدولني  من 
حيث  وتايوان،  اجلنوبية  كوريا  من  كل  تبنتها  التي  القت�ضادية 
كبري  ب�ضكل  الإجمايل  القومي  الناجت  من  الفرد  ن�ضيب  ت�ضاعف 
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العالقة بني الدميقراطية والتنمية االقتصادية: 
أ. بـيـدر التلدراسة حلالتي كوريا اجلنوبية و تايوان.

الفرد  ن�ضيب  بلغ  اجلنوبية  كوريا  ن�ضبيًا.ففي  ق�ضرية  فرتة  خالل 
دولراً  قيمته284  ما   1970 عام  الإجمايل  القومي  الناجت  من 
للفرد وا�ضتمر يف الرتفاع لي�ضل اإىل6307 دولر يف عام 1990، 
وكذلك بالن�ضبة لتايوان حيث بلغ ن�ضيب الفرد من الناجت القومي 
الإجمايل عام 1970 ما قيمته 432 دولراً وت�ضاعف الرقم لي�ضل 

اإىل8086 دولراً يف عام 1990.

ثانياً: التطور السياسي والتحول الدميقراطي يف 
كوريا اجلنوبية وتايوان: 

تت�ضابه التطورات ال�ضيا�ضية اأي�ضًا يف كل من كوريا اجلنوبية 
ال�ضيا�ضي لكوريا اجلنوبية  التاريخ  اأن  وتايوان، فيمكننا مالحظة 
وتايوان مت�ضابه اإىل حد كبري، حيث اأن �ضمات النظام ال�ضيا�ضي يف 
اإليها من  اإذا ما نظرنا  التقارب  الدولتني تعك�س نوعًا من  كل من 
منظور وجود جهة قاب�ضة على زمام الأمور، فقد لعبت املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية يف كوريا اجلنوبية نف�س الدور الذي قام به الكومنتاج 

يف تايوان.32
والتحول  ال�ضيا�ضي  التطور  عملية  عن  باحلديث  ونبداأ 
والتي كانت تعترب مملكة مغلقة  الدميقراطي يف كوريا اجلنوبية، 
اأمام مطالب  اأبوابها  على نف�ضها يف القرن التا�ضع ع�رش ومل تفتح 
مرور  والتجارية.ومع  الدبلوما�ضية  العالقات  بت�ضكيل  الغرب 
الوقت تناف�س العديد من الدول الأوروبية والآ�ضيوية ذات الأطماع 
الإمربيالية للح�ضول على قوة التاأثريات يف �ضبه اجلزيرة الكورية.
هذه  يف  ورو�ضيا  ال�ضني  على  فازت  التي   - اليابان  واحتلت 
التناف�ضات - كوريا بالقوة وبداأت ُحكمها ال�ضتعماري يف كوريا 
من عام 1910 - 1945.ويف 1 مار�س عام 1919 بداأ الكوريون 
الأمر  الياباين  الحتالل  �ضد  النطاق  وا�ضعة  وطنية  مظاهرات  يف 
حركة  ف�ضل  من  الرغم  فيها.وعلى  ال�ضحايا  اآلف  عن  اأ�ضفر  الذي 
الكوريني.واأ�ضفرت  بني  القومية  الهوية  عززت  اأنها  اإل  ال�ضتقالل 
�ضانغهاي  مدينة  يف  املوؤقتة  احلكومة  ت�ضكيل  عن  احلركة  هذه 
امل�ضتعمرين  �ضد  املنظم  امل�ضلح  الن�ضال  جانب  اإىل  ال�ضينية 
م�ضتوى  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  لبد  وهنا  من�ضوريا،  يف  اليابانيني 
الياباين  معي�ضة الكوريني كان منخف�ضًا حتت احلكم ال�ضتعماري 

حتى هزمية اليابان يف احلرب العاملية الثانية عام 1945.33
الكورية  اجلزيرة  �ضبه  انق�ضمت  اليابان  هزمية  وبعد   
احلرب  عن  الناجتة  الإيديولوجية  الختالفات  ب�ضبب  ق�ضمني  اإىل 
عندما  م�ضتقلة  حكومة  لإن�ضاء  الكوريني  جهود  الباردة.وف�ضلت 
اجلزيرة  �ضبه  يف  اجلنوبي  ال�ضطر  املتحدة  الوليات  قوات  احتلت 
ال�ضمايل، ويف  ال�ضطر  ال�ضوفيتي ي�ضيطر على  الكورية وبداأ الإحتاد 
يدعو  قراراً  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  تبنت   ،1947 نوفمرب 
اإىل اإجراء انتخابات يف كوريا حتت رعاية الأمم املتحدة.ويف 10 
يف  وبخا�ضة  كوريا  يف  الأوىل  النتخابات  جرت   ،1948 مايو 
مناطق جنوب خط عر�س 38 واأ�ضبح هذا اخلط يق�ضم �ضبه اجلزيرة 
كاأول  �ضونغ مان«  انتخاب »د.يل  �ضمال وجنوب.ومت  اإىل  الكورية 
حكم  نظام  اأ�ض�س  1948.بينما  عام  يف  كوريا  جلمهورية  رئي�س 
�ضيوعي يف منطقة �ضمال خط عر�س 38 حتت قيادة الزعيم »كيم 
عام  حتى  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  حكم  ا�ضتمر  وقد  �ضونغ«،  اإيل 

قادها  التي  املظاهرات  نتيجة  احلكم  عن  تنازل  والذي   1960
الطلبة.34

يف  الدميقراطية  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  ال�ضدد،  هذا  ويف 
العديد  اجلنوبية  كوريا  وواجهت  نا�ضجة  تكن  اجلنوبية مل  كوريا 
الأحداث  تلك  كانت  وقد  والقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  ال�ضعوبات  من 
احلزب  وت�ضكيل  الثانية  الكورية  اجلمهورية  لتاأ�ضي�س  بداية 
الدميقراطي بزاعمة »ت�ضانغ ميون« احلكومة يف اأغ�ضط�س 1960، 
اإل اأن اجلمهورية الثانية مل ت�ضتمر طويال ب�ضبب النقالب الع�ضكري 
بقيادة اجلرنال« بارك جونغ هي« يف 16 مايو 1961، الذي اأ�ضبح 
رئي�ضا �رشعيا بعد النتخابات التي جرت يف عام 1963، واجلدير 
وجنحت  ال�رشيع  بالت�ضنيع  اهتمت  قد  حكومة«باراك«  اأن  بالذكر 
يف النمو القت�ضادي املتقدم خالل ال�ضتينيات وال�ضبعينيات وذلك 
ي�ضمى بـ »املعجزة على نهر هان كانغ«، اإل انه قام بالت�ضييق على 
احلقوق واحلريات ال�ضيا�ضية واملدنية.وقد اأدى اغتيال »باراك« يف 
اإىل فرتة حكم انتقايل حتت القانون الع�ضكري والتي   1979 عام 
ا�ضتمرت حتى اأواخر الثمانينيات عندما مت انتخاب اجلرنال ال�ضابق 
»روه تاي وو« كرئي�س جلمهورية كوريا حتت مظلة د�ضتور جديد 
»روه  الرئي�س  حكم  فرتة  يف  اأحرزت  التي  الدميقراطية  وفتحت 
تاي وو« بابًا لنتخاب اأول رئي�س مدين منذ اثنني وثالثني عامًا، 
رئي�ضًا  �ضام«  يونغ  »كيم  الدميقراطي  ال�ضيا�ضي  انتخاب  مت  عندما 
لل�ضلطة من  �ضلمي  انتقال  اأول  1992.ويف  عام  كوريا  جلمهورية 
املوؤمتر  حزب  رئي�س  انتخاب  مت  معار�س،  حزب  اإىل  حاكم  حزب 
القومي لل�ضيا�ضات اجلديدة »كيم داي جونغ«، حيث �ضميت اإدارته 

حينها بـ »حكومة ال�ضعب«.35
اأما فيما يتعلق بالد�ضتور يف كوريا اجلنوبية، فقد مت تبني 
ت�ضع  تعديله  قد مت  اأنه  اإل   ،1948 عام  البالد يف  د�ضتور يف  اأول 
مرات يف ظل ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية التي تعر�ضت لها كان اآخرها 
1987.ويعترب الد�ضتور احلايل من الد�ضاتري الدميقراطية  يف عام 
يف العامل، خا�ضة بعد تقوية �ضالحيات اجلهاز الت�رشيعي، وتدعيم 
ومن  امل�ضتقلة.36  الد�ضتورية  املحكمة  وت�ضكيل  الإن�ضان،  حقوق 
هو  اإغفالها  ن�ضتطيع  ل  التي  كوريا  يف  الدميقراطية  موؤ�رشات 
وي�ضار  الربملان،  يف  الأحزاب  من  عدد  ومتثيل  احلزبية  التعددية 
هنا اإىل اأن مفهوم احلزب ال�ضيا�ضي قد عرفه الكوريون مع تكوين 
»باراك« حزبه ال�ضيا�ضي الذي عرف باحلزب اجلمهوري الدميقراطي 
عام 1963، بعد ذلك ت�ضكل نظام ثنائي احلزبية بعد تكوين حزب 
الدميقراطية اجلديدة وظل قائمًا حتى تعليق الن�ضاط احلزبي عام 
تكونت   1981 عام  موهان«.ويف  »�ضان  انقالب  ب�ضبب   1980
الربملان،  يف  ممثلة  اأحزاب  ثمانية  هناك  واأ�ضبح  عديدة  اأحزاب 
وبعد عام 1985 ت�ضكلت عدة اأحزاب وح�ضلت حالت اندماج من 

الأحزاب القدمية.37
اأما مبا يخ�س التطور ال�ضيا�ضي وعملية التحول الدميقراطي 
يف تايوان، ي�ضار هنا اإىل اأن الفرتة الواقعة ما بني عامي 1885 
حتت  وقعت  وقد  �ضينية،  مقاطعة  تعترب  تايوان  ظلت   1894  -
يف  اليابان  ُهِزَم  حتى  احلال  هذا  على  وبقيت  اليابانية  ال�ضيطرة 
يف  ال�ضني  اإىل  تايوان  عادت  ذلك  الثانية.بعد  العاملية  احلرب 
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فرتة حكم »�ضيانغ كاي �ضيك« حيث ُعرف تنظيمه ال�ضيا�ضي با�ضم 
اإىل  ذلك  اأدى  ال�ضني  يف  ال�ضيوعية  تنامي  وب�ضبب  الكومنتاج، 
انح�ضار الكومنتاج، فقد ح�ضل قتال بني جماعة »�ضياجن« والقوى 
ال�ضيوعية عام 1949 اأدى اإىل جلوء »�ضياجن« اإىل جزيرة تايوان مع 
مليون من اأتباعه.بعد ذلك، وقعت احلرب الكورية بالفرتة 1950 - 
1953 والتي كانت عاماًل لتدخل اأمريكي يف ق�ضية تايوان حيث 
�ضاندوا نظام »�ضياجن«القت�ضادي والع�ضكري وعملوا على حماية 
جزيرة تايوان من ال�ضيوعيني، واعرتفت الوليات املتحدة بحكومة 
ال�ضني الوطنية )تايوان( ووقعت معاهدة دفاع م�ضرتك معها عام 
1954 وا�ضتمرت لعام 1979، بعد ذلك اعرتفت بال�ضني ال�ضعبية 
مع ا�ضتمرار الدعم الأمريكي لتايوان بال�ضالح.ا�ضتمر حكم »�ضياجن« 
�ضينجكو« عام  ابنه »�ضياجن  1975، وبعدها خلفه   - 1949 من 
العقبات  واإزالة  الطوارئ  قانون  باإلغاء  »�ضياجن«  قام  1978.وقد 
ال�ضني، وبعد وفاته توىل »يل تنج هوى«  اإىل  لل�ضفر  اأمام تايوان 
احلكم حيث اجته اإىل دعم الإ�ضالح ال�ضيا�ضي و�ضمح باإقامة اأحزاب 
�ضيا�ضية عام 1989.وبعد انهيار ال�ضيوعية اأعلن يل تنج نظام حكم 
د�ضتوري و�ضن نظام النتخابات لالأجهزة الت�رشيعية التايوانية.38

نوعًا  �ضهد  والذي  مكتوب  د�ضتور  بوجود  تايوان  تت�ضم 
بداأت  الثمانينيات  الثمانينيات.وخالل  حتى  ال�ضتقرار  من 
واحرتام  الدميقراطي  التحول  م�ضار  يف  الد�ضتورية  ال�ضطالحات 
العرفية  الأحكام  مر�ضوم  اأُلِغَي   1987 عام  الإن�ضان.ففي  حقوق 
الأحزاب  ت�ضكيل  جتيز  التي  الد�ضتورية  احلقوق  جزئية  واأعيدت 
�َضِهدت   1991 مار�س  باملظاهرات.39ويف  والقيام  ال�ضيا�ضية 
اأهُمها: تقليل مدة الرئا�ضة  تايوان تعديالت د�ضتورية جديدة كان 
للجمعية  املمنوحة  ال�ضلطات  وزيادة  4�ضنوات،  اإىل  �ضنوات   6 من 
اختيار  و�ضيلة  هو  التعيني  ولي�س  النتخاب  يكون  واأن  الوطنية، 

اأ�ضحاب املنا�ضب كمحافظ تايوان.40
يُكن  فَلم  تايوان،  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  اإىل  بالن�ضبة  اأما 
ا�ضتطاعت  حيث   ،1986 عام  حتى  حزب  اأي  تنظيم  م�ضموح 
الكومنتاج حتقيَق نتائج  اإىل  جماعتان غري ر�ضميتان ل تنتميان 
يف  جناحهم  .وبعد  م�ضتقلني(  �ضكل  )على  النتخابات  يف  جيدة 
ويف  متثيلية،  مكاتب  بفتح  لهم  احلكومة  �ضمحت  النتخابات 
التقُدمي  احلزب  نواة  اإحداها  كانت  جماعتان  تكونت  لحق  وقٍت 
لي�ضبح  الأحزاب  بتكوين  ال�ضماح  مت  عام1989  الدميقراطي.ويف 
يف تايوان 74 حزبًا يف عام 1993 مثل حزب ال�ضني ال�ضغرية ، 

واحلزب التقدمي الدميقراطي.41
اأن الدور الذي  وكتعقيب على املحور ال�ضابق، ميكننا القول 
اأدته الدولة يف كوريا اجلنوبية وتايوان من خالل عملية التنمية 
القت�ضادية اأثر كثرياً على الأو�ضاع ال�ضيا�ضية يف البلدين، فقد اأدت 
حتقيق  على  وعملت  القت�ضادية،  احلياة  يف  ن�ضطًا  دوراً  احلكومة 
القت�ضادية  للتنمية  كنتاج  الدخل  توزيع  يف  العدالة  من  نوع 
جمعوا  حيث  والفقراء،  الأغنياء  بني  الفجوة  تو�ضيع  على  ولي�س 
التوزيعية  العدالة  القت�ضادي واحلد من عدم  النمو  �ضيا�ضات  بني 
لعائد  العادل  التوزيع  تاأمني  على  ت�ضاعد  برامج  تبني  خالل  من 
التنمية القت�ضادية كان اأهمها الإ�ضالح الزراعي والإ�ضكان العام، 

و�ضطى  طبقة  تكوين  اإىل  اأدت  القت�ضادية  التنمية  فاإن  وبالتايل 
عري�ضة اعتمد على تطوير الطبقات الفقرية الأمر الذي اأدى اإىل دعم 
التنمية  اأن  اعتبار  الدميقراطي، وبالتايل ميكننا  التحول  اإمكانات 

القت�ضادية كانت الدافع واملمهدة لعملية التحول الدميقراطي.42

تــقــيـيـم: 
بني  العالقة  جدلية  عن  احلديث  اإىل  التقييم  هذا  يف  نعود 
درا�ضة  اأن  القول  ميكننا  حيث  القت�ضادية  والتنمية  الدميقراطية 
»اإن  مفادها  نتيجة  اإىل  تو�ضلنا  وتايوان  اجلنوبية  كوريا  حالتي 
فقد  الدميقراطية«،  حتقيق  اإىل  توؤدي  القت�ضادية  التنمية  عملية 
عملية  يف  مميزة  نتائج  تايوان  و  اجلنوبية  كوريا  من  كل  حققت 
التنمية القت�ضادية )قبل ال�رشوع يف عملية التحول الدميقراطي( 
والدافع  املحِفز  كانت  حققتها  التي  القت�ضادية  التنمية  وهذه   ،
يلي  ال�ضابق.وفيما  املحور  يف  ذكرنا  كما  الدميقراطية  لإجناز 
 43 4( ا�ضتعرا�س لأرقام )الناجت القومي الإجمايل(   ،3 )اجلدولني 
وكذلك تقييم حالة الدميقراطية يف كل من كوريا اجلنوبية وتايوان 
العلم  ، مع   )Freedom House( وفقا لتقارير منظمة بيت احلرية

باأن تقييم حالة الدميقراطية للدول متوفر من عام 1973: 
جدول )3( : 

الناتج القومي اإلجمالي وتقييم الديمقراطية في كوريا الجنوبية.

الـــرمز تقييم الدميقراطيةالناجت القومي الإجمايل )دولر اأمريكي( ال�صنة

 )NF( غري حرة9.177 مليار1970

 )PF( �ضبه حرة21.87 مليار1975

 )PF( �ضبه حرة64.39 مليار1980

 )PF( �ضبه حرة98.50 مليار1985

 )F( حرة270.41 مليار1990

 )F( حرة531.14 مليار1995

جدول )4( : 
الناتج القومي اإلجمالي وتقييم الديمقراطية في تايوان.

الـــرمز تقييم الدميقراطيةالناجت القومي الإجمايل )دولر اأمريكي( ال�صنة

 )NF( غري حرة6.334 مليار1970

 )NF( غري حرة15.82 مليار1975

 )PF( �ضبه حرة42.23 مليار1980

 )PF( �ضبه حرة63.17 مليار1985

 )PF( �ضبه حرة164.97 مليار1990

 )PF( �ضبه حرة274.77 مليار1995

 )F( حرة298.74 مليار1997

كوريا  اأن  نالحظ  ال�ضابقني،  للجدولني  �رشيعة  قراءة  ويف 
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العالقة بني الدميقراطية والتنمية االقتصادية: 
أ. بـيـدر التلدراسة حلالتي كوريا اجلنوبية و تايوان.

اجلنوبية قد َحققت اإجنازات هائلة فيما يتعلق بالتنمية القت�ضادية 
وحتديداً منذ النقالب الع�ضكري الذي قام به اجلرنال »باراك جونغ 
قد  »باراك«  حكومة  اأن  بالذكر  واجلدير   ،1961 عام  يف  هي« 
املتقدم  القت�ضادي  النمو  يف  وجنحت  ال�رشيع  بالت�ضنيع  اهتمت 
على  »املعجزة  بـ  ي�ضمى  ما  وذلك  وال�ضبعينيات  ال�ضتينيات  خالل 
واحلريات  احلقوق  على  بالت�ضييق  قام  اأنه  اإل  كانغ«،  هان  نهر 
ال�ضيا�ضية واملدنية، حيث كانت كوريا اجلنوبية ت�ضنف باأنها دولة 
غري دميقراطية خالل تلك الفرتة.وخالل فرتة احلكم النتقايل )بعد 
حققت  الثمانينيات،  اأواخر  حتى  ا�ضتمرت  والتي  باراك(  اغتيال 
الناجت  بلغ  اقت�ضادي مرتفعة، حيث  اجلنوبية معدلت نو  كوريا 
القومي الإجمايل يف عام 1987 ما قيمته 143.38 مليار دولر.

ويف عام 1992 مت انتخاب الرئي�س » كيم يونغ �ضام » كاأول رئي�س 
بداأت  ال�ضيا�ضية احلقيقية  الإ�ضالحات  باأن  العلم  للبالد، مع  مدين 
يف اأواخر الثمانينيات حيث مت ت�ضنيف كوريا عام 1989 باأنها 
دولة دميقراطية )وفقًا ملنظمة بيت احلرية( مع ناجت قومي اإجمايل 

بلغ 236.23 مليار دولر.44
مميزة  اقت�ضادية  اجنازات  اأي�ضًا  حققت  فقد  تايوان،  اأما 
ولفرتة طويلة قبل اأن ت�ضنف باأنها دولة دميقراطية.وهنا ميكننا 
الإ�ضارة اإىل اأن الربنامج القت�ضادي الفعال يف تايوان قد بداأ يف 
والليربالية  التحرير  �ضيا�ضات  تبني  مت  حيث  الثمانينيات  فرتة 
اخلارجية  الأ�ضواق  على  التناف�س  حدة  زيادة  ب�ضبب  القت�ضادية 
التق�ضف  برامج  اعتماد  اإىل  بالإ�ضافة  الأمريكية،  وال�ضغوط 
املايل وخف�س الإنفاق يف قطاع العام الذي كان يعاين من عجٍز 
النمو  نط  بني  املزج  يف  تايوان  جنحت  وقد  ال�ضبعينيات،  يف 
التفاوت  من  مقبولة  درجات  على  واحلفاظ  ال�رشيع  القت�ضادي 
تايوان  يف  الإجمايل  القومي  الناجت  بلغ  وقد  الدخل،  توزيع  يف 
»يل  توىل  اأن  دولر.وبعد  مليار   63.17 قيمته  ما   1985 عام 
تنج هوى« احلكم اجته اإىل دعم الإ�ضالح ال�ضيا�ضي و�ضمح باإقامة 
ال�ضيوعية  انهيار  اأدى  1989.كما  عام  جديدة  �ضيا�ضية  اأحزاب 
النتخابات  نظام  و�ضن  د�ضتوري  حكم  نظام  تنج«  اإعالن«يل  اإىل 
لالأجهزة الت�رشيعية التايوانية، وقد ارتفع الناجت القومي الإجمايل 
يف تايوان عام 1995 لي�ضل اإىل 274.77 مليار دولر، مع العلم 

باأن البالد مل ت�ضنف باأنها دولة دميقراطية اإل يف عام 1997.
ومما �ضبق ميكن الو�ضول اإىل نتيجة مفادها اأنه«كلما زادت 
معدلت التنمية القت�ضادية يف دولة ما، اأدى ذلك اإىل الدفع نحو 

عملية التحول الدميقراطي وبناء الدميقراطية يف الدولة”.

النتائج: 
مهم . 1 عامل  القت�ضادية  التنمية  اأن  �ضبق  مما  يت�ضح 

ارتفاع م�ضتوى  الدميقراطية يف دولة ما، حيث تعمل على  لن�ضوء 
تدعم  عري�ضة  و�ضطى  طبقة  تكوين  اإىل  وتوؤدي  والدخل،  التعليم 
التنظيمات  تطوير  اإىل  وتوؤدي  الدميقراطي  التحول  اإمكانات 
بناء  رئي�ضية يف  العمالية، وجميعها عوامل  اجلماعية كالنقابات 

الدميقراطية.
كان للدور الذي اأدته الدولة يف كوريا اجلنوبية وتايوان . 2

من خالل براجمها القت�ضادية تاأثري هام على الأو�ضاع ال�ضيا�ضية 
يف البلدين حيث عملت احلكومات على حتقيق نوع من العدالة يف 
توزيع الدخل كنتاج للتنمية القت�ضادية ولي�س على تو�ضيع الفجوة 
و�ضطى  طبقة  تكوين  اإىل  ذلك  اأدى  حيث  والفقراء،  الأغنياء  بني 
عري�ضة اعتمد بالأ�ضا�س على تطوير الطبقات الفقرية، والذي بدوره 

دعم اإمكانات التحول الدميقراطي يف البالد.
�ضعوبة بناء وازدهار املوؤ�ض�ضات الدميقراطية يف الدول . 3

املتخلفة �ضناعيًا فهي دول ذات اقت�ضاديات �ضعيفة يطغى عليها 
الزراعة وارتفاع ن�ضبة الأمية والفقر، لذلك ل ت�ضتطيع الو�ضول اإىل 

الدميقراطية.
القيم . 4 يف  تغري  اإىل  القت�ضادية  التنمية  عملية  توؤدي 

قدرة  توفر  فهي  الدميقراطية  التوجهات  يخدم  مبا  املجتمعية 
والعتدال  الت�ضامح  قيم  وتعزز  �ضاملة،  تعليمية  عملية  قيام  على 

والعقالنية واحرتام الآخر.
يتعني على �ضانعي القرار - يف الدول التي متر مبرحلة . 5

يف  تقوم  فعالة  اقت�ضادية  �ضيا�ضات  تبني   – دميقراطي  حتول 
الأ�ضا�س على احلد من عدم العدالة التوزيعية من خالل تبني برامج 
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يف الدول النامية ما هو اإل نتيجة لتخلفها القت�ضادي.
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