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مفصلة لقطاع االقتصاد
في قراءة تحليلية
َّ
ضمن مؤشر المعرفة العالمي

الدكتور خالد الوزني:

فقر اإلدارة يعوق التنمية...
ومضات  -خاص
يض ــم مؤش ــر المعرف ــة العالم ــي س ــبعة مؤش ــرات قطاعي ــة رئيس ــة مهم ــة ف ــي بن ــاء معرف ــة كلي ــة للش ــعوب
ولصنــاع القــرار وللباحثيــن المهتميــن بقضايــا المعرفــة المختلفــة .ويغطــي المؤشــر قطــاع التعليــم بأنواعــه
المختلفــة .واالقتصــاد المعرفــي هــو الركيــزة األساســية التــي تظهــر منــه أهميــة المعرفــة وتنعكــس فــي تطــور
االقتص ــاد وتط ــور الش ــعوب ،وهن ــا تظه ــر الش ــعوب المتقدم ــة والمتط ــورة ف ــي المعرف ــة كش ــعوب متقدم ــة
ومتط ــورة اقتصادي ـ ًا مم ــا ينت ــج عن ــه ف ــي النهاي ــة بن ــاء فئ ــات تمكيني ــة مختلف ــة م ــن ش ــتى القطاع ــات األخ ــرى
الخدمي ــة وغي ــر الخدمي ــة.
وفــي جلســة معرفيــة غنيــة ،اســتضافت مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي ضمــن جلســات «حــوارات
المعرفــة» ،معالــي الدكتــور خالــد الوزنــي ،رئيــس
هيئــة االســتثمار فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية،
وكانــت تحــت عنــوان« :قــراءة فــي مؤشــر المعرفــة
العالمــي :قطــاع االقتصــاد» ،حيــث أكــد أن مؤشــر
المعرفــة العالمــي هــو خارطــة طريــق التنميــة
المســتدامة للمجتمعــات ،وأنــه ال توجــد دولــة فقيــرة
ودولــة غنيــة بالمــوارد ،بــل إن الفقــر فقــر الفكــر
أحيانــاً وفقــر اإلدارة ،وهــو مــا يــؤدي إلــى إفقــار
الشــعوب وإفقــار المعرفــة لــدى الشــعوب.
على اليسار:

د .خالد الوزني
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محاور شاملة

فــي البدايــة أوضــح الدكتــور خالــد الوزنــي
أن قطــاع االقتصــاد المعرفــي يتكــوَّن مــن محــاور

االقتصادات ُتبنى
على البنية التحتية
االقتصادية النوعية
وعلى انفتاح الشعوب
على أسواق العالم

أساســية شــاملة وهــي :التنافســية المعرفيــة
واالنفتــاح االقتصــادي والتمويــل والقيمــة المضافــة.
فعندمــا ننظــر إلــى التنافســية المعرفيــة نجــد أن
االقتصــادات تُبنــى علــى البنيــة التحتيــة االقتصاديــة
النوعيــة وعلــى انفتــاح الشــعوب ضمــن تنافســية
كاملــة تصــل فيهــا إلــى العالــم وتختــرق فيهــا
األســواق ،وقــد أثبــت هــذا بحــد ذاتــه أن االنفتــاح
االقتصــادي الــذي تتبنــاه الشــعوب هــو أســاس
معرفتهــا .أثبــت كوفيــد 19-للعالــم أجمــع أنــه ال
تســتطيع دولــة واحــدة أن تحــل قضاياهــا ومشــاكلها
مهمــا كانــت إال باالنفتــاح علــى العالــم .وبينمــا
يتطلــب كوفيــد 19-التباعــد الجســدي لكــن مواجهتــه

تتطلــب التقــارب االقتصــادي واالجتماعــي بيــن
الــدول مــن أجــل تبــادل المعرفــة والخبــرة فــي كيفيــة
التعامــل معــه أو مــن أجــل اســتمرار سالســل التزويــد
المختلفــة .وهنــا تأتــي لــكل دولــة قيمــة مضافــة فــي
المحــور الثالــث تســتطيع أن تقدمهــا لآلخريــن وأن
تتميــز فيهــا ،وهــذه القيمــة المضافــة تتطلــب نوع ـاً
مــن التمويــل والسياســات التحفيزيــة المختلفــة.
لــذا مــن خــال التنافســية فــي المعرفــة واالنفتــاح
االقتصــادي والقيمــة المضافــة يمكــن أن تتميــز
دولــة عــن أخــرى فــي قضيــة المعرفــة واالســتدامة
والتنميــة المســتدامة.
التنافسية المعرفية

وقــد لفــت الدكتــور خالــد إلــى أن األســاس فــي
سياسات عشوائية
نقــل المعرفــة هــو حجــم ســهولة العمــل فــي أي
اقتصــاد ،وبالتالــي ســهولة انتقــال المعرفــة منــه
لـدى سـؤال الدكتـور خالـد الوزنـي :هـل
وإليــه .أثبتــت مكونــات التكنولوجيــا األساســية التــي
تعانـي بعـض الـدول العربيـة مـن سياسـات عشـوائية فـي
ركــز عليهــا مؤشــر المعرفــة اليــوم بشــكل واضــح
اقتصـاد المعرفـة ممـا يسـبب تراجعهـا فـي مؤشـر المعرفـة
العالمـي؟ أوضـح أنـه باسـتثناء دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،لـم أن علــى الــدول أال تســعى إلــى تبســيط إجراءاتهــا
تكـن معظـم الـدول العربيـة فـي مراحـل متقدمـة وال قريبـة مـن ذلـك وتحفيــز االســتثمارات فقــط ،ولكــن ال بــد أن
المسـتوى المأمـول .فهنـاك سياسـات يجـب إعـادة النظـر فيهـا فـي تســعى إلــى الريــادة فــي األعمــال .وب َّيــن أن االنفتاح
االقتصــادي يمثّــل الســعي الدائــم نحــو تبســيط
كل المنطقـة العربيـة لتحسـين مسـتوى المعرفـة لـدى الشـعوب
إجــراءات التعامــل والتجــارة البينيــة بيــن الــدول.
ولـدى الدولـة بحـد ذاتهـا حتـى نرتقـي لمسـتوى أفضـل
يجــب علــى الــدول أن تخفــض مــن العوائــق الجمركيــة
فنكـون ضمـن الـدول األكثـر تقدمـاً.
وغيــر الجمركيــة حتــى تســتطيع أن تنمــو وتتعامــل مــع
كوفيــد .19-كان لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات هنــا
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مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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الــدور األساســي فــي مســاعدة دول العالــم جميعــاً
فــي التعامــل مــع كوفيــد 19-مــن الناحيــة الصحيــة مــن
وأوضــح الدكتــور خالــد أن مؤشــر المعرفــة
جهــة ،ومــن أجــل تســيير أمــور االقتصــاد مــن جهــة العالمــي ،الــذي تصــدره مؤسســة محمــد بــن راشــد
أخــرى.
آل مكتــوم للمعرفــة ،بالتعــاون مــع برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي ،طــوِّر ليكــون مؤشــراً عالميــاً
يأخــذ فــي االعتبــار النظــرة المســتقبلية الحتياجــات
التمويل والضرائب
وفــي معــرض حديثــه عــن التمويــل والضرائــب االقتصــادات بشــكل عــام .حيــث تتحــدث معظــم
والقيمــة المضافــة ،قــال الدكتــور خالــد الوزنــي :كلمــا التقاريــر الدوليــة فــي ســياق التعامــل مــع جائحــة
كانــت هنــاك إمكانــات ومــوارد دخــل تســتطيع أي دولــة كوفيــد 19-عــن سالســل التزويــد وعــن ضــرورة
أن تســتخدمها للتنميــة االقتصاديــة ،كانــت التنميــة تقــارب الــدول ومشــاركة أهــم المكونــات واإلنتــاج
فــي هــذه الدولــة كبيــرة؛ ألن القيمــة المضافــة تعنــي فيمــا بيــن بعضهــا البعــض ،ومــن الضــروري أن تكــون
إضافــة مــوارد إلــى االقتصــاد وإضافــة معرفــة إلــى مكونــات البنيــة التحتيــة االقتصاديــة والمنافســة
هــذه المــوارد .وكلمــا كانــت السياســات الضريبيــة ومؤشــر األداء اللوجيســتي موجــودة فــي التعامــل مــع
هــذه األزمــة وأن تســتمر الــدول فــي عملهــا،
محفِّــزة لالســتثمار ومُحبّــذة لــه انتقلــت المعرفــة
ويجــب أن تكــون تكنولوجيــا المعلومــات
إلــى هــذه الدولــة بســهولة وجعلتهــا أكثــر قــدرة
موجــودة فــي االقتصــادات إذا أرادت
علــى تطويــر معارفهــا ونقــل مســتوى
االقتصادي
االنفتاح
الــدول أن تتعامــل مــع كوفيــد19-
التكنولوجيــا فيهــا إلــى مســتويات
ّ
الدائم
السعي
ل
يمث
الــذي لــم نكــن نتنبــأ بــه فــي 2017
متقدمــة .كمــا أنــه لــن تتطــور البلــدان
نحو تبسيط إجراءات
ولكــن كنــا ننظــر إلــى بنــاء هيكليــة
ولــن ينتقــل اقتصادهــا إلــى مســتويات
التعامل والتجارة
تســاعد فــي تطويــر االقتصــادات
أكبــر مــن غيــر وجــود محافــظ
البينية بين الدول
معرفيــاً بالدرجــة األولــى.
تمويليــة كافيــة لالســتثمار واالقتصــاد.
نظرة مستقبلة
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إلــى إفقــار الشــعوب وإفقــار المعرفــة
سالسل التوريد
لــدى الشــعوب.
الــدول
اســتجابة
وعــن
كلما كانت موارد
وفــي ربــط االقتصــاد
والسياســات التــي لــم تكــن تمتلــك
دخل وإمكانات أي
موجهة إلى
دولة
َّ
بالتكنولوجيــا ،أوضــح الدكتــور
انفتاحــاً اقتصاديــاً ومــدى تبعــات
كانت
االقتصاد
خالــد الوزنــي أنــه ســتكون هنــاك
الجائحــة عليهــا ،أوضــح أنــه فــي
أكبر
فيها
التنمية
فجــوة كبيــرة فــي مؤشــر المعرفــة
بدايــات كوفيــد ،19-قامــت بعــض
وأسرع
بيــن الــدول العربيــة التــي تعيــش
الــدول بإغــاق تــام ،ولكنهــا اكتشــفت
تطــوراً بطيئــاً فــي التقنيــة الرقميــة وبيــن
فــي فتــرة وجيــزة أن اإلغــاق التــام يعنــي
توقــف سالســل التزويــد ،ممــا يعنــي عــدم التطــور الــدول المتقدمــة ،وســتواجه تحديــات لســنوات حتى
وعــدم القــدرة علــى االســتجابة لكوفيــد .19-وهنــا تصــل إلــى اقتصــاد المعرفــة .وأن الجيــد اليــوم فــي
يركــز مؤشــر االنفتــاح االقتصــادي علــى التجــارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وفــي الــذكاء
الخارجيــة وصناعــة الخدمات وصــادرات الخدمات ،االصطناعــي أنــه يســتطيع أن ينقــل الدولــة إلــى
وقــد اهتمــت الكثيــر من الــدول بخدمات التكنولوجيا مــا انتهــت إليــه الــدول األخــرى ،وبالتالــي المطلــوب
والخدمــات الصحيــة والطبيــة والمســتهلكات الطبيــة مــن صنــاع القــرار أن يبحثــوا عــن تطويــر مســتوى
كالصناعــة ،ولكــن الــدول التــي نجحــت هــي الــدول المعرفــة لــدى هــذه الــدول مــن خــال االســتثمار فــي
التــي كان فيهــا مســتوى االنفتــاح االقتصــادي عاليـاً ،اإلنســان وتطويــر معرفتــه وتغذيــة اإلبــداع واالبتــكار
وقامــت علــى الفــور بإيقــاف كل أنــواع اإلغــاق علــى حتــى يتــم بنــاء قطــاع االقتصــاد وفقــاً لذلــك.
الحــدود وأتاحــت التبــادل التجــاري .كل التقاريــر
تشــير إلــى أنــه ليــس الوقــت اليــوم لوضــع عوائــق قطاع الزراعة
جمركيــة ،بــل الوقــت اليــوم النفتــاح أكثــر حتــى
وعــن أهميــة التطويــر الزراعــي فــي اقتصــاد
تســتطيع الشــعوب أن تتبــادل المنافــع وأن تســتمر المعرفــة ،أفــاد الدكتــور خالــد بــأن هــذا قطاعــي
فــي تنميتهــا.
الصحــة والزراعــة همــا األكثــر أهميــة بيــن جميــع
القطاعــات ،فقــد أثبــت قطــاع الزراعــة اليــوم أنــه
قابــل للتطويــر وبــرزت فيــه مبــادرات تكنولوجيــة
فقر اإلدارة
وكيــف تســتطيع الــدول الفقيــرة أن تخــرج مــن حديثــة اســتطاعت أن تمكــن الــدول مــن إنتــاج
الفقــر إلــى دنيــا المعرفــة واقتصــاد المعرفــة؟ ســلع زراعيــة لــم تكــن حتــى تحلــم بــأن تســتطيع
ولمــاذا ال يتــم وضــع نظــام لســهولة االســتثمار فــي أن تنتجهـ�ا ،مثـ�ل اسـ�تخدام تقنيـ�ات   �Acropon
هــذه الــدول مــن قبــل المنظمــات الماليــة؟ يجيــب  icsوالـــ  .Aquaponicsوقــد وضعنــا هــذا ضمــن
الدكتــور خالــد بأنــه يجــب أن يــدرس أصحــاب البنيــة االقتصاديــة فــي المؤشــر عندمــا تحدثنــا
القــرار مكونــات مؤشــر المعرفــة ويأخــذوا قراراتهــم عــن مؤشــر أحــدث تقنيــات االقتصــاد التــي تعنــي
علــى أساســه .لــن تســتطيع أي دولــة أو مؤسســات أنــه يمكــن تحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي قطــاع
دوليــة أن تســاعد أي دولــة فــي العالــم علــى تنميــة االقتصــاد مــن خــال تطويــر مســتوى المعرفــة
معرفتهــا إن لــم يقــم صنــاع القــرار فــي هــذه الدولــة والحصــول علــى دعــم القطاعــات المختلفــة ،ســواء
بتحســين مســتوى المعرفــة فيهــا علــى المســتويات كانــت زراعــة أم صناعــة أم غيــر ذلــك.
الســبعة الموجــودة لدينــا فــي المؤشــر ،وال توجــد
دولــة فقيــرة ودولــة غنيــة بالمــوارد ،بــل إن الفقــر
لمشاهدة الجلسة يرجى زيارة الرابط:
فقــر الفكــر أحيانــاً وفقــر اإلدارة ،وهــو مــا يــؤدي
https://bit.ly/3dOpo7V
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