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االبتكار،  عىل  ويرّكز  صغري  األول  عرضني؛  حديثي  يتضمن 
والثاين يرّكز عىل الشباب والتنمية االقتصادية واالبتكار. 

استقلت  للغاية،  صغرية  دولة  سنغافورة  أن  املعلوم  من 
و١٩٧٠،   ١٩٦٥ العامني  بني  عليها  ترددت  وقد   ،١٩٦٥ العام 
انسحب  ثم  الربيطانية،  الوصاية  حتت  الفرتة  تلك  يف  بقينا  حيث 

الربيطانيون عام ١٩٧١، تاركني خلفهم دولة صغرية.
عىل  احلكومة  إىل  وانضممت  عام ١٩٧٠،  كندا  أتيت من  وقد 
نحو فوري، واليوم، وصلنا إىل نقطة التعادل بني القوى الرشائية 
العامني  بني  كنا  حني  يف  كبري،  جهد  بعد  اإلمجايل  املحيل  والناتج 

* رئيس الوكالة السنغافورية للتنمية.
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تكن  ومل  ونبيع،  نشرتي  فقط،  جتارية  دولة  جمرد   ،١٩٦٥-١٩٧٠
حاولنا  ولذا  وظائف،  دون  من  ّجتار  لدينا  كان  أي  وظائف،  لدينا 
لدينا  الصناعة  إن  القول  يمكن  واليوم  الصناعات،  عىل  نركز  أن 
استحداث  بمحاولة  السبعينات  حقبة  منذ  بدأنا  وقد  متوازنة، 

وظائف، حتى يصبح اقتصادنا متوازًنا ونامًيا.
إذن، منذ منتصف الستينات إىل السبعينات من القرن املايض، 
سعينا إىل استحداث فرص عمل قدر اإلمكان، وكانت لدينا عاملة 
وقد  واملراكز.  التحتية  والُبنية  املياه  عىل  نرّكز  أن  وحاولنا  مكّثفة، 
عىل  بالرتكيز  رشعنا  السبعينات  من  وبدًءا   .EDB يف  أعمل  كنت 
الصناعات، أما يف الثامنينات فرّكزنا عىل رأس املال، ويف التسعينات 
عىل التكنولوجيا، واليوم أصبح اقتصادنا يدعى بـ«االقتصاد املبني 
استثامر  كيفية  فيها  نتقن  مرحلة  إىل  وصلنا  ألننا  املعرفة»؛  عىل 
املواهب، فيام تدنت البطالة يف بالدنا إىل ٢% فقط. ولدينا طلبة يف 
تشكل  واألخرية  البوليتكنيك،  وجامعات  األكاديمية  اجلامعات 
عالية،  مهنية  عاملة  لدينا  أن  أي  اجلامعات،  جمموع  من   %٣٥ نحو 
ومنذ العام ٢٠٠١ إىل اآلن، أصبحنا نركز عىل االقتصاد القائم عىل 

املعرفة عرب البحوث.
سنغافورة،  يف  اآلن  املوجودة  تروهنا  التي  الصناعات  هذه  إن 
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آخذين  اهلندسية،  العلوم  عىل  الرتكيز  حصيلة  املجمل،  يف  كانت، 
ضئيل،  السكان  وعدد  صغرية،  بالدنا  مساحة  أن  االعتبار  بعني 
نصنع  ال  أننا  صحيح  الفضائية،  اهلندسة  عىل  الرتكيز  بدأنا  واليوم 
طائرات، لكننا نصنع قطع الطائرات، ولدينا، أيًضا، العلوم الطبية 
ا للمنطقة يف هذا املجال، كام  احليوية، حيث بتنا نعترب مركًزا لوجستي�
توجد لدينا صناعات كياموية، عىل الرغم من أننا ال نمتلك النفط 
املواد  نصّدر  ثم  للبرتول،  التصفية  بعمليات  نقوم  لكننا  الغاز،  أو 

ا. البرتوكيميائية، بقيمة ٥٠ مليون دوالر سنوي�
أما بالنسبة للهندسة البحرية، فنحن ال نبني السفن، لكننا نبني 
ونصنع أجزاءها، ونصدر قسًام كبًريا منها إىل املكسيك والربازيل، 
أي أننا نركز عىل هندسة بناء هذه القطع، بمعنى أننا نصنع األجزاء 
الصناعات  هذه  ألن  سنغافورة،  يف  الكاملة  األجهزة  نصنع  وال 
تكفل توظيف عدد أكرب من األشخاص، أي أننا ال نركز عىل املنتج 
صناعة  وعىل  املضافة،  القيمة  وعىل  التجميع،  عىل  بل  النهائي، 

األجزاء؛ ألن عدد سكاننا ضئيل.
عىل  وعملنا  صغرية،  بل  كبرية،  سوق  لدينا  توجد  ال  واليوم، 
أنا  نذهب،  فنحن  للصناعات،  مستضيفة  دولة  سنغافورة  جعل 
التي  سنغافورة  إىل  هبا  ونأيت  لنستهدفها،  الرشكات،  إىل  وزمالئي 
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ا نافذة كبرية إىل قارة آسيا. فمن سنغافورة يستطيع  أصبحت حالي�
املستثمرون أن يشغلوا سائر عملياهتم، وهلم احلق بامللكية الكاملة، 
وحكومتنا مستقرة، وال نفرض عليهم أي رضائب. هذه الرشكات 
موجودة يف سنغافورة اليوم، وتستخدم بالدنا كمركز، وهي تقدم 

خدمات عربنا إىل إندونيسيا واهلند والصني والعديد من الدول.
نحن نقف أمام مثال حّي عىل دولة صغرية من دون أي موارد، 
إن  وما  فقط،  صخور  جمرد  صغرية،  جزر  بضع  لدينا  كان  ما  كل 
هلذه  رماًال  واشرتينا  الستصالحها،  خطة  وضعت  حتى  جئتها 
واليوم  اجلزر،  هذه  الستصالح  دوالر  مليارات   ٧ وأنفقنا  الغاية، 
وهيوستن،  روتردام  غرار  عىل  ليس  برتوكياموية،  صناعات  لدينا 
لكن اجلميع يقصدنا؛ ألننا استضفنا األعامل التجارية، ولدينا سائر 
السعودية  من  صديق  وثمة  واملاء،  والكهرباء  املواصالت  أنواع 
سألني: «كيف استطعتم أن تقوموا بذلك كدولة صغرية»، فأجبته: 
«أنتم تصّنعون النفط وتصدرونه، لكن جّربوا أن تقوموا بام نقوم 

به».
هذا ما نسميه «القيمة املضافة»، فلدينا رشكات قامت بتوظيف 
عاملة من سنغافورة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر. واإللكرتونيات أمر 
السيارات  يف  أو  التلفاز  أو  اهلاتف  يف  تلمسه  يشء  كل  ألن  مهم؛ 
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هذه  بتصنيع  قمنا  ولذا  وقطع،  أجزاء  عن  عبارة  هو  اإللكرتونية، 
القطع، وكذلك ذاكرات التخزين، تلك هي القيمة املضافة لنا.

بصنع  نقوم  ونحن  واسعة،  فمساحتها  الدقيقة،  اهلندسة  أما 
احليوية  الطبية  الصناعات  إىل  إضافة  امليكانيكية،  اآلالت  أجزاء 
كانت فكريت  اليوم، حيث  إىل  العام ٢٠٠١  منذ  عليها  رّكزنا  التي 
تقوم عىل أن الرعاية الصحية مهمة للغاية، وهذه الرعاية تتضمن 
فاخلدمات  خمتلفان،  ومها  الطبية،  واخلدمات  األدوية  مها  جزأين 
الطبية واملستشفيات حتتاج إىل أخصائيني وأطباء وجودة عالية من 
املامرسات الطبية، أما بالنسبة لألدوية، فتنقسم بدورها إىل نوعني: 
الرسطان.  أمراض  كأدوية  بيولوجية،  وأخرى  كيميائية  أدوية 
بتصنيعها  بدأنا  فقد  ا،  نسبي� جديدة  احليوية  الطبية  العلوم  وتعد 
ووظفنا  لدينا،  ارتفعت  قيمتها  لكن  ذكرت،  كام   ٢٠٠١ العام 
متعددة  رشكات  ولدينا  شخص،  ألف  عرشين  نحو  جماالهتا  يف 
املختلفة  األدوية  أنواع  سائر  يصنع  ما  ومنها  وبيولوجية،  كيميائية 
للرسطان، واملستثمرون يعرفون أن سنغافورة دولة آمنة، ولن جيرؤ 
أي شخص عىل تقليد أدويتهم، وليس كام حيدث يف اهلند والصني، 

مثًال، التي يوجد فيها مقّلدون.
اإلعفاء  هلم  نقّدم  سنغافورة،  إىل  املستثمرون  يأيت  وعندما 
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لن  اإلعفاء  هذا  دون  ومن  تقريًبا،  عاًما  عرش  مخسة  ملدة  الرضيبي 
يأتوا؛ ألن سوقنا صغرية، ويشجعهم عىل القدوم، أيًضا، استقرار 
دولتنا، األمر الذي يساعدهم عىل حتقيق أرباح وفرية لكن مقابل 

توظيف أبناء البلد.
لدينا  توجد  واألدوية،  واألطباء  املستشفيات  جانب  وإىل 
اآلالت، ففي جمال الطب التقني، نرّكز عىل األجهزة بشكل كبري، 
العلوم  رشكات  من  للعديد  مركًزا  سنغافورة  جعل  إىل  وهندف 
الطبية احليوية، بحيث تقوم تلك الرشكات بتصنيع األجزاء وتتوىل 
الرئيسية  املقّرات  والتصدير، فيام نقّدم هلا نحن  عمليات التجميع 
عىل  رضائب،  دون  من  والصني  اهلند  إىل  التصدير  تستطيع  كي 
ولذا  الرضائب،  هذه  مثل  تفرض  التي  املتحدة  الواليات  عكس 
والواقع  الرضيبي،  باإلعفاء  معنية  ألهنا  إلينا  الرشكات  هذه  تأيت 
أننا نتحاشى فرض الرضائب عليها، ألهنا تقوم بإعادة االستثامر، 
وهذا أمر رئييس، فالعلوم الطبية احليوية واسعة؛ كوننا ال نتحدث 
فقط عن اإلنتاج بل عن املعرفة أيًضا. عىل هذا النحو، لدينا تصنيع 
الطبية  واألجهزة  األطفال،  كحليب  التغذية  ثم  أوًال،  األدوية 

وعقاقري الرسطان.
مهم،  عنرص  وهي  املعرفة،  لدينا  ذلك  كل  بني  املنتصف  ويف   
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يف  قررت  ولذا  الدكتوراه،  درجات  طلبة حيملون  إىل  نحتاج  وكنا 
العام ٢٠٠١ أن أقوم بتدريب جيل كامل من الطلبة للحصول عىل 
الدكتوراه. قلت هلم: «اسمعوا، إذا أردتم القيام ببحث طبي فأنتم 
واليوم  سنوات»،  مخس  أو  ألربع  الدكتوراه  دراسة  إىل  حتتاجون 

أصبح اخلرجيون منهم يقّدرون نصيحتي السابقة هلم.
تفسريية،  وعلوم  أساسية،  علوم  لدينا  كانت   ٢٠٠٦ العام  يف 
وعلوم رسيرية ومستشفيات. وبدأنا كالعادة من البحوث لنحقق 

الشمولية يف العمل، ولذلك أصبحنا مقًرا للعلوم الطبية يف آسيا.
أما يف العلوم الطبية احليوية، فبدأنا، أوًال من العلوم األساسية 
Basic sciences، وصوًال إىل درجات الدكتوراه، وبعدها أصبحت 

لدينا مراكز أبحاث يف املستشفيات، واملعروف أن املستشفى مركز 
عالجي للمرىض يف األساس، لكن قمنا بتطوير العلوم واألبحاث 
هو  األوىل  املرحلة  يف  اهلدف  وكان  املرىض،  عالج  نطّور  حتى 
باستقطاب  فقمنا   ،bio polic احليوية)  بـ(السياسة  يسمى  ما  بناء 
اخلربات من حول العامل، كام تغلبنا عىل معضلة الرتمجة، أي كيف 
ننقل العلوم من األطباء إىل املستشفيات. واألطباء، عادة، ال توجد 
بإجراء  قمنا  ولذلك  اجلديدة،  باألبحاث  الكاملة  املعرفة  لدهيم 
كيفية  يف  فتمثلت  مرحلة  آخر  أما  املستشفيات،  يف  أبحاث  برامج 
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هذه  ألن  الصحية؛  الرعاية  من  يستفيد  االقتصاد  أن  من  التأكد 
الرعاية ذات عالقة وثيقة باالقتصاد. وكان علينا أن نكون ملتزمني 
باألبحاث، وأن نقوم باستثامر النقود يف الطلبة وتدريسهم من أجل 

إنجاز تلك األبحاث.
ويف الوقت الذي كان يشهد فيه العامل أزمة اقتصادية كبرية، كان 
معدل ناجتنا اإلمجايل يرتفع باستمرار، حيث قمنا باستثامر ٢٫٥% 
األبحاث،  عىل  ننفقه  فكنا  املواهب،  يف  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من 
ناجتها  من   %١-١٫٥ من  أكثر  تنفق  ال  العامل  دول  معظم  أن  علًام 
أعىل،  اإلنفاق  نسبة  نجد  كوريا  يف  لكن  الغاية،  هذه  عىل  اإلمجايل 
وباختصار نحن نستخدم خدماتنا حتى نزيد ونعّزز من األبحاث 

العلمية. 
واليوم، لدينا صناعات عديدة؛ ألننا ال ننجز األبحاث من أجل 
البحث فقط، بل من أجل تطوير أدوية جديدة مفيدة للصناعات، 

فاملصانع رشيكنا دائًام، وعلينا أن نتعاون معها.
 وبالنسبة لالبتكار، فنحن عادة ما نقوم بتصنيع عقاقري وأجهزة 
طبية جديدة ونقدم هلا الرتاخيص، وبراءات االخرتاع، وبعد ذلك 

نرّكز عىل ما يسمى Star Tops  (العلو) للرشكات اجلديدة.
الرشكات،  إدارة  كيفية  يعرفون  ال  العلامء  أن  املعروف  ومن 
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واألطباء ليسوا مديرين تنفيذيني، وكنا نعاين من نقص يف صفوفهم، 
وحاولنا  املجالني،  هذين  بتمويل  قمنا  لذا  االخرتاع؛  براءات  ويف 
الصناعات  ومن  العامل  دول  من  التنفيذيني  املديرين  نستقطب  أن 
املتنوعة. وباعتبارنا دولة صغرية بال أي تاريخ يف العلوم، كان عيل 
أن «أختطف» العلامء من حول العامل، فصغت برنامج الستقطاب 

مئة عامل، وكانت هذه أهم وظائفي: «اختطاف العلامء».
سنة،  كل  عامل  مئة  لتدريب  برناًجما  أطلقت   ٢٠٠١ العام  ويف 
سنوات؛  أربع  ملدة  وابتعاثهم  الطلبة  أفضل  باختيار  أقوم  فكنت 
لدراسة البكالوريوس، ومخس سنوات لدراسة الدكتوراه، وأقوم 
بتمويلهم عىل نحو كامل، وخالل دراستهم الدكتوراه، كنت أقدم 
أتركهم  أكن  مل  فأنا  البلد،  خلدمة  يعودوا  أن  مقابل  هلم،  رواتب 
سنوات  مخس  يعملوا  أن  عليهم  بل  دراستهم،  انتهاء  بعد  أحراًرا 
هؤالء  من  العديد  وكان  رساحهم»،  «أطلق  ذلك  وبعد  لدّي، 
يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الدول،  أفضل  يف  يدرسون 
جامعة ستانفورد، وكان عليهم أن يعودوا ليعملوا يف بلدهم، ومن 
ثم أترك هلم احلرية بالعودة للعمل يف اجلامعات التي خترجوا منها، 
وهناك  العامل،  دول  يف  السنغافوريني  من  الكثري  سرتون  ولذلك 
«أسامكي  أو  «عصابتي»،  وأسميهم  منهم،  النامذج  من  العديد 
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عاملة  اآلن  ومنهام  اجلينوم،  علوم  درسا  توأمان  ومنهم  الصغرية»، 
أعصاب، وهناك ٥٠% من طلبتي من الفتيات، وأدفع هلن مرتبات 
الذكور ملزمون  أن  الرغم من  عىل  أمريكا،  عىل خالف  كالذكور، 
اجلامعات  إىل  يذهبون  ولذلك  سنتني،  ملدة  اإلجباري  بالتجنيد 

متأخرين عن الفتيات.
يتجاوز  ال  كسنغافورة  صغري  بلد  يف  املواليد  معدل  وألن 
٤٠٫٠٠٠ طفل فقط يف السنة الواحدة، منهم نحو ١% أذكياء، أي 
بواقع ٤٠٠ طفل فقط؛ لذا وجدت أن أفضل طريقة للتنمية تكمن 
يف «اختطاف» األطفال األذكياء من الدول األخرى، ومنها ماليزيا، 
فمثًال لدينا طالبة من هذه الدولة حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف 
الفيزياء، وأخرى من شنغهاي حاصلة عىل درجة علمية عالية يف 
اهلندسة  عىل  حاصلة  كونغ  هونغ  من  وطالبة  الكيميائية،  اهلندسة 
اهلند  من  وطالب  اهلند،  من  وأخرى   ،MIT جامعة  من  احليوية 
يف علوم احلاسوب، وبعد ذلك حصل  البكالوريوس  أهنى درجة 
 ،(٣٫٩٧) بمعدل  اإللكرتونية  اهلندسة  يف  الدكتوراه  درجة  عىل 
فيتنام  من  أخرى  طالبة  وهناك  املعدل،  هذا  من  بأقل  أقبل  ال  وأنا 
حتمل الدكتوراه يف اهلندسة الكيميائية من جامعة MIT، وباختصار 
أو  األخرى  الدول  من  بـ«اقرتاضهم»  قمت  طلبتي  من   %٥٠ فإن 
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التاسع،  الصف  منذ  سنغافورة  إىل  يأتون  وهؤالء  «اختطافهم»، 
 ،(A) وأقوم بتمويلهم بشكل كامل، وعليهم أن حيصلوا عىل درجة
أي أعىل الدرجات، وإال فإنني أعيدهم إىل دوهلم مرة أخرى، ولذلك 
فهم يبذلون أقىص جهودهم، وينافسون الطلبة السنغافوريني؛ لرفع 
معايري تعليمهم. ويأيت هؤالء الطلبة إىل سنغافورة يف عمر اخلامسة 
العامة،  الثانوية  دراسة  وينهون  آمنة،  سنغافورة  ألن  عاًما؛  عرشة 
سنوات  بخمس  وبعدها  الدكتوراه،  ثم  البكالوريوس،  وبعدها 
يعملون لدينا، ثم «نطلق رساحهم»، ويف عمر الواحد والعرشين 
إىل  حتتاج  العلوم  دراسة  ألن  السنغافوري؛  اجلواز  هلم  نقّدم  عاًما 
وقت طويل، وعندما يعودون من دراستهم يف اجلامعات األجنبية، 
نقوم برصدهم، وعليهم أن يعملوا مخس سنوات يف بلدنا كام قلت، 
ومن ثم نطلق رساحهم، ومنهم اآلن من يعمل يف خمتربات أبحاث 
اجلامعات، ومنهم رياديون يف األعامل، لدهيم رشكات صغرية أو 

متوسطة، ويسهمون يف الصناعات.
ففي  الشوارع،  إىل  هبم  نقذف  ال  الطلبة  هؤالء  يعود  وعندما 
مساحة  عىل  للمعرفة  حديقة  بإنشاء  أقوم  أن  قّررت   ٢٠٠١ العام 
احليوية،  الطبية  للعلوم  واحدة  منطقتان،  وفيها  هكتار،   ٢٠٠
درجة  عىل  تقع  ألهنا  One North؛  وتدعى  للهندسة،  واألخرى 
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أبحاث  خمتربات  فيها  وتوجد  االستواء.  خط  شامل  إىل  واحدة 
تكون  التي  العامل  دول  معظم  عكس  عىل  رشكات،  وفيها  خمتلفة، 
مراكز أبحاثها مستقلة، أي أن ما قمت بعمله هو أنني مجعت بني 
مقابل  يدفعوا  أن  الباحثني  وعىل  العامة،  واألبحاث  الرشكات 
يستعملون  بل  األماكن،  يملكون  ال  ألهنم  األبحاث؛  إجراء 
العادة،  ويف  بينهم،  البيانات  يتبادلون  إهنم   حتى  املختربات فقط، 
معبد، لكنني مل  أو  أمريكا وأوروبا كدير  يف  األبحاث  مركز  يكون 
النقود  يدفعون  الباحثني  أترك  ال  فأنا  سنغافورة،  يف  كذلك  أرده 
وهم  يشء،  كل  يدفع  من  أنا  بل  والرواتب،  واألجهزة  للمعدات 
رشكات مرتبطة  هناك  املعرفة  مني، ويف حديقة  يستأجرون املركز 
ألهنا  بحث؛  مركز  أي  عىل  أسامء  هلا  توجد  وال  ببعض،  بعضها 
مستأجرة فقط، وال أحد يملك من هذه املباين شيًئا سوى احلكومة 
فقط، ونحن نقوم بالتحّكم باملنطقة كلها، وراعينا أن تكون املباين 
غري متطابقة، حيث صممتها (هبازادي)، وكان لكل مبنى تصميمه 

اخلاص؛ جتنًبا للملل، واملباين مجيعها صديقة للبيئة.
أما اليوم، فإن علامءنا مقيمون بيننا، وهم سعيدون ولدهيم مراكز 
بحثية، حيث نحّفزهم عىل البدء بأعامهلم اخلاصة، وما فعلته أنني 
الكثري  وأقمنا  الناشئة،  األعامل  البتكار  هلم،  مساحة  بتوفري  قمت 
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ا، ثامين جمموعات من  من املباين وجددناها مرة أخرى، ولدينا حالي�
املباين مقامة عىل مساحة ٥٦٫٠٠٠ م٢، والعلامء يكونون عىل قرب 
من املراكز البحثية، ويستطيعون أن يستأجروا هذه املراكز، ونحن 
نقدم هلم التمويل، وإذا فشلوا سيتعلمون من فشلهم، وإذا نجحوا 

سنكون سعداء هبم.
ولدينا خمترب اسمه Launch Pad، وهو عبارة عن مساحة ألجل 
التفاعل، أي أنه منطقة اجتامعية، ونحن ندرهبم ونقدم هلم املراكز 
أن ندعمهم لفتح أعامهلم اخلاصة، وأيًضا لدينا  البحثية، ونحاول 
لغايات  خمصصة  األخرى  املختربات  معظم  ألن  للهندسة؛  خمترب 
األعامل  بدعم  نقوم  التجارية،  بأعامهلم  يبدأوا  أن  وبعد  خمتلفة، 
الناشئة، بتقديم املنح، وقد نقوم برشاء حصة مقدارها ثلث رأسامل 
الرشكة،  ثم نعيد هذه احلصة إىل الرشكة بعد نجاحها؛ ألننا عندما 
نفعل ذلك نكون قد منحنا مصداقية هلذا العمل التجاري، وبذلك 
ما  الرشكات  هذه  ومن  حيتاجها،  تسهيالت  أي  البنوك  له  تقدم 

أصبح ضخًام، وصار أصحاهبا من ذوي املليارات. 
نحو  تقدم  حكومية،  وكالة  فهي   ،(Splunk) سبلنك  وكالة  أما 
ذلك  وبعد  املفهوم،  إلثبات  الناشئة؛  للرشكة  دوالر  ألف   ٢٠٠
عليها أن تقدم إثبات التسويق التجاري، وبعد إثباته، تقدم هلا نحو 

ثامنية ماليني دوالر.
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وهو  اهلندي،  اخلبز  لصنع  ماتيك»؛  «رويت  اسمه  جهاز  ولدينا 
هندي،  دائري  خبز  هو  والرويت  الشباب.  أحد  أفكار  بنات  من 
وهذه اآللة متّكن الناس من صنع الرويت يف البيوت، حيث يضعون 
أحد  الشاب  هذا  وكان  وجاهزة.  رائعة  خترج  ثم  ومن  العجينة، 
العلامء الذين دعمتهم، وجاءين ذات يوم ليقول يل: « أريد أن أصنع 
شيًئا جديًدا»، وشجعته عىل صناعة آلة خبز الرويت الذي يستهلكه 

اجلميع.
كام عملنا عىل تشجيع املستشفيات واملختربات البحثية؛ إلجراء 
لدهيم  والعلامء  العالج،  حيتاجون  املرىض  ألن  جديدة؛  ابتكارات 

معرفة، لكنهم حيتاجون إىل الدعم.
ومن حصيلة خربيت يف العام ١٩٩٠، حني عملت يف إندونيسيا، 
قمت باخرتاع حديقة لتكنولوجيا املعلومات يف حيدر آباد بمنطقة 
ا، نحو ٤٥٫٠٠٠ فرصة عمل يف جمال  شّني، وهي تستقطب، حالي�

احلاسوب.
أما مرشوع (سوتشو) يف الصني، فبدأ العام ١٩٩٤ وقد أرشفت 
عىل إنشائه، ويوفر اليوم ٥٠٠ مليون فرصة عمل يف تلك املنطقة. 
وقد قام الصينيون بمحاكاة ترشيعاتنا يف سنغافورة، وتلتها فيتنام 
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جمال  يف  وساعدهتا  فيها،  صناعية  مدن  بإنشاء  أيًضا  قمت،  التي 
بعض  هلم  وقّدمت  املشاريع،  بإدارة  وقاموا  والتنمية،  التخطيط 
عىل  سنغافورة،  فإن  وهكذا  الصني،  خالف  عىل  فقط،  خربايت 
الرغم من أهنا دولة صغرية، لكنها تساعد دوًال كبرية يف التخطيط.
أو   «٣٥٠ باص  طائرة «آير  متن  عىل  املسافرون  يعرف  ال  وقد 

«بوينج ٧٤٧» أننا نصنع اجلهاز الذي يربط املحّرك بالطائرة.
بعد ذلك، قمت ببناء مصنع يف منطقة بانيه بامليزيا، مزود بآالت 
سنغافورة،  يف  كبرية  استثامراتنا  فإن  اليوم  أما  وأمريكا.  أملانيا  من 
ونرّكز عىل العقول، لكن من أجل توفري األيدي العاملة، نلجأ إىل 
الصناعة  لوزير  ونقّدم  والصني،  واهلند  وفيتنام  ماليزيا  يف  جرياننا 

كل ما حيتاجه.
ويف ما يتعلق باإلعالم، فمن املعروف أن مجيع العاملني يف هذا 
احلقل هم من أبناء املنطقة، ولذلك انتقلت إلينا إذاعات وتلفازات؛ 

ألن الُبنية التحتية لدينا تساعدهم عىل العمل.
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األخرى،  الدول  من  املواهب»  «اختطاف  عن  كثًريا  حتدثت  س: 
خيططون،  هنا  فالناس  كبرية،  قضية  األردن  يف  لدينا  املقابل  ويف 
عندما تسنح هلم الفرصة، لرتك البلد، واهلجرة إىل أمريكا أو كندا 
أو بريطانيا، ونحن ال نستطيع أن نبقي عىل مواهبنا هنا يف األردن، 
والسؤال كيف نستطيع أن نبقي عىل املوهوبني يف بلدنا، أي أننا لسنا 

بحاجة لالختطاف؛ ألن لدينا مواهبنا املحلية.
هلؤالء،  عمل  فرص  استحداث  هو  املطلوب  أن  شك  ال  ج: 
فرص  للمواطنني  يكون  فعندما  احلكومة،  وظيفة  هي  وهذه 
البلد؛  من  سيخرجون  فإهنم  وإال  دولتهم،  يف  سيبقون  عمل، 
وتفتح  ختطط  أن  الدولة  وعىل  فيها،  مضمون  غري  مستقبلهم  ألن 
ا؛  سنوي� «االختطاف»  فنامرس  نحن  أما  والتسهيالت،  الرشكات 

ألننا نعاين نقًصا يف اخلربات واملواهب.
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فرص  تستحدث  أن  احلكومة  عىل  أن  حديثك  من  فهمنا  س: 
العمل وتّرسع يف عملية التنمية االقتصادية، لكن كيف يمكننا، يف 
األردن، أن نستفيد من املثال السنغافوري، كيف يمكننا أن نحفز 

اقتصادنا؟
ولذلك  األخرى،  الدول  بني  مّرشفة  سمعتنا  سنغافورة  يف  ج: 
كنا قادرين عىل تسويق أنفسنا، فقد ذهبنا إىل الرشكات األمريكية، 
مثًال، التي تعودت أن تبحث عن األيدي العاملة يف الصني؛ ألهنا 
مشكلة  لكن  ا.  سنوي� املواليد  ماليني  ولدهيا  كبرية،  بسوق  تتمتع 
ال  أننا  نعرف  وكنا  العامة،  والسالمة  املصداقية  يف  تكمن  الصني 
نستطيع التنافس معها، لكنني كنت أذهب إىل الرشكات األمريكية 
منتجكم؟  سالمة  تضمنون  هل  الصني،  إىل  ذهبتم  «إذا  وأسأهلا: 
وعندما تستوردون أي يشء من الصني، هل تضمنون أمن املنتج؟ 
أن  وبرسعة،  الرشكات،  تلك  قررت  وهكذا  سليم؟»  هو  هل 

تستثمر لدينا.
العلب  باسترياد  وأقوم  حممّي،  وهو  نيوزيلندا،  يف  مصنع  لدّي 
حليب  أن  ذلك أصدرها. ومعروف  دول أخرى، وبعد  حتى من 
األطفال باهظ الثمن، حتى إن الصينيني أنفسهم يشرتون منا هذا 
فاستحدثوها،  موارد  لديكم  تكن  مل  إذا  أنه  أقصده  ما  احلليب. 
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ال  والنظافة.  والرشف  والسمعة  املصداقية  هو  ذلك  من  واألهم 
يوجد يشء مستحيل، فلَم ال حتاولون؟

س: أنا مهتمة بمزيد من التعلم حول التنمية البرشية، وعندما 
حتدثت شعرت أن القرارات االقتصادية هي من قامت بقيادة التنمية 
البرشية، لكن عىل املستوى االسرتاتيجي الكّيل، كيف كانت هذه 
القرارات مؤثرة عىل جودة التعليم املقدم، خصوًصا وأنك قلت إن 
البطالة لديكم تبلغ ٢%، وأفهم من ذلك أنك تقدم ما حيتاجه سوق 

العمل.
ج: الحظنا أنه إذا كان علينا أن نخلق فرص عمل، فإننا نحتاج 
بفرص  يظفروا  حتى  للشباب  معرفة  يقّدم  التعليم  برامج.  إىل 
عىل  ورّكزت  املهني،  التدريب  أسّميه  بام  بدأت  وهكذا  العمل، 
التلمذة املهنية، وانتهجنا النظام األملاين يف ذلك، كام أنني أرّكز عىل 
أن  املهم  ومن  والتقنية،  املهنية  الدراسة  أي  البوليتكنيك،  دراسة 
تكون لدينا أيد ماهرة. كان لدينا ٢٥% فقط من السكان املتعلمني 
رئيًسا  كنت  وحني  مهنيون.  ال  والباقون  ا،  أكاديمي� ا  جامعي� تعليًام 
للجنة التعليم، سألتني وزارة الرتبية والتعليم: ما هي فرص العمل 
التي نستطيع توليدها؟ فأجبت هناك، عىل سبيل املثال، الصناعات 

الكياموية.
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يف عام ١٩٩٥ كانت لدينا جامعتان فقط، خترجان ٤٠ طالًبا يف 
اهلندسة الكيمياوية، فقلت هلم إننا بحاجة إىل ٤٠٠ طالب خرّيج 

من هذا احلقل.
الدول  معظم  ويف  لالقتصاد،  ا  جد� مهم  التعليم  أن  شك  ال 
يعتقدون أن التعليم ال يكون إال ألجل التعليم فقط، وهذا خطأ؛ إذ 
ينبغي أن يكون ألجل التوظيف أيًضا. وبالنسبة ألي دولة صغرية، 
ا، وهذا ما فعلناه  جيب أن يعمل التعليم والتخطيط االقتصادي سوي�
يف سنغافورة. أنا كنت أتعاون مع قطاع الصناعة، وأيًضا مع جلنة 
التعليم، وكنا نخطط للخرجيني لتحقيق ما قلته؛ لتنمية بلدنا، وكنا 
موصالت،  أشباه  يف  نفكر  فعندما  املهارات،  عىل  أيًضا،  نرّكز، 
نحتاج إىل هندسة إلكرتونية، هذا ما كنت أقوم به. ال يوجد لدّي 
اخلرجيني،  من  أحتاجه  ما  يعرفون  وهم  جامعات،  أربع  من  أكثر 
وهلذا السبب أصبح للطلبة وظائف، كل سنغافوري لديه وظيفة، 
خيدم  أن  جيب  بل  فقط،  التعليم  ألجل  التعليم  نجعل  أن  جيوز  ال 
التعليم الطلبة، وإال ملاذا يدرسون يف اجلامعة وبعد ذلك ينتهي هبم 

املطاف من دون عمل؟
س: أتوقع أنك عندما رشعَت باإلصالح، باعتبارك من النخبة 
صعوبة،  واجهت  واضحة،  إصالحية  رؤية  متتلك  التي  السياسية 
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القضية؟  هذه  مع  تعاملت  فكيف  احلكومة،  قبل  من  خصوًصا 
املعضلة أنه حتى لو كان لدى اإلدارة العليا رؤية إصالحية، فسيقوم 

بعض املامنعني بعرقلة هذه الرؤية.
فالناس  التغيري،  يقاومون  أشخاص  دوًما  يوجد  صحيح،  ج: 
ال يتغريون وعليك أن تغريهم، يف منظاميت كان هناك العديد ضد 
التغيري، لكني مل آخذ برأهيم، بل صممت عىل التغيري، ولو حاولت 
أن تغّريهم بالتدريج ستهدر وقتك، والسنتان األوليان مها األهم، 
امِض برسعة، ادفع العجلة ودعهم يرون التغيري حتى يعرفوا أنك 
تقوم بذلك للمصلحة العامة، وليس للربح أو املنفعة الشخصية، 
بالضبط  املهمة  هلم  ترشح  أن  عليك  لكن  يعرقلوك،  لن  وعندها 
جيب،  لكن  يقاومون،  أشخاص  هناك  إذن  معك.  يتعاونوا  حتى 
ونرشحها  واضحة  مهمتنا  تكون  وأن  واضحني،  نكون  أن  دائًام، 
للعامة، وعندها سيتعاون معنا معظم الناس، وقد واجهت بعض 
نامذج من هؤالء األشخاص الذين حاولوا عرقلتي لكنني منعتهم 

من ذلك.
س: سؤايل يدور حول الصناعات اإللكرتونية واملشاريع، فقد 
ولدينا  التكنولوجيا،  جمال  يف  الناشئة  الرشكات  من  العديد  رأينا 
هنا يف األردن ريادّيو أعامل والعديد من الرشكات الناشئة يف جمال 
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األجهزة، وتصنيعها، لكن بعد تطوير الفكرة وإثبات املفهوم، نجد 
قمتم  فكيف  السوق،  حاجات  نغطي  أو  نتقّدم  أن  نستطيع  ال  أننا 
أنتم بحل هذه املشكلة يف سنغافورة؟ وكيف نستطيع أن نشجعها 

يف األردن؟
ج: أوًال جيب أن جتد العميل أو الزبون. امليزة املهمة يف سنغافورة 
هي أن لدينا رشكات عاملية كثرية، وكنا نسعى إىل ربط الرشكات 
جتد  أن  عليها  ناشئة  رشكة  فكل  العاملية.  الرشكات  هبذه  الناشئة 

ا. هذه هي اخلطوة األهم. ا أو خارجي� عميًال هلا، حملي�
بعض  يف  حتديات  نواجه  قد  لكن  زبون،  هناك  يكون  أحياًنا 
غري مستخدم،  أو ألن املنتج  املشاريع، نتيجة نقص املوارد، مثًال، 
يكّلف  قد  نفسه  فاملنتج  التحّدي،  هي  التكلفة  تكون  وأحياًنا 
عنيته.  ما  هذا  التصنيع.  حسب  دوالر،  مئة  أو  دوالرات  عرشة 
ندعم  أن  نحاول  وأرأسها،  مؤسستي  هي  التي  «سربينغ»،  يف 
هلم  متويل  تقديم  عرب  عميل،  أو  زبون  إلجياد  الناشئة  الرشكات 
للتسويق  ذلك  وبعد  املفهوم،  وإثبات  بمنتج  للخروج  أو  للتنمية 
هبم،  يثق  الذي  الزبون  إجياد  عىل  ونساعدهم  للمفهوم،  التجاري 
وأن  الناشئة،  الرشكات  هلذه  الدعم  يد  نقّدم  أن  علينا  وكحكومة 
الرشكات  نرتك  ال  أن  نموهم. نعم علينا  طريق  يف  نقف حائًال  ال 
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وحدها، بل جيب أن ندعمها، خاصة الرشكات الناشئة، ونمتلك 
رشكات عديدة تتعامل مع أسواق عاملية، وعندما نقوم بتصنيع أي 

ا. يشء يتم تسويقه خارجي�
التكثيف  هلذ  وشكًرا  سنغافورة،  تاريخ  أرى  أن  يرشفني  س: 
واحد.  عرض  يف  لبلدكم  الصناعية  السياسات  كل  اخترص  الذي 
وقد بعث هذا الرشح فينا، نحن األردنيني، مشاعر خمتلطة بأن هذا 
اجلانب  ففي  نصل،  مل  ألننا  حمبطون  لكننا  إليه،  نصل  أن  نريد  ما 
أن  يستطيع  الذي  املال البرشي  برأس  املتصل  األهم،  وهو  األول، 
نواجه  األسف،  مع  لكننا،  لدينا،  موجوًدا  نجده  النامء،  هذا  يقود 
هجرة الكفاءات، وجزء من املشكلة يف هذا اإلقليم، هو أن العلامء 
واملهندسني عندنا أكثر فعالية من الدول األخرى. لدينا دول حميطة 
ال  لكننا  ننفق،  ما  أضعاف  ينفقون  وهم  بالبرتول،  جًدا  غنية  بنا، 

نستطيع منافستهم يف املنطقة. 
أعتقد أن حتدي هجرة الكفاءات من األردن هو حتد كبري، وكثًريا 
قدمنا هلم  نسمع أن املغرتبني يودون العودة إىل األردن حتى لو  ما 
نصف رواتبهم أو ثلثها يف اخلارج، إذا شعروا أن البيئة ستحفزهم 
عىل العمل. هذا حتد واحد، وثمة حتديات أخرى، فمثًال نشعر أن 
الوقت مناسب لنا ولكم؛ ألن سلسلة التوريد يف العامل تم تقسيمها، 



٣٠

فليس علينا أن نصّنع طائرة أو سيارة بعد اآلن، بل يكفي أي جزء 
 ، من األجزاء فقط، وقد أعجبني ما قلته عن أن التجميع ليس مهام�

بل املهم الرتكيز عىل قطعة واحدة.
أستزيد  أود أن  والذي  ورد يف حديثك،  الذي  األمر الثالث  أما 
وكال  وحتفيزية،  صناعية  سياسات  لديكم  التحفيز.  بيئة  فهو  منه، 
السياسات  أن  هو  نستفيده  قد  الذي  والدرس  مهم،  األمرين 
وإال  تغيريها  عدم  ينبغي  املدى  طويلة  سياسات  هي  الصناعية 
ختتارون  كيف  والسؤال  احلوافز.  وكذلك  مصداقيتنا،  سنخرس 
تقوم  حتى  الصناعات  هلذه  حوافز  تقدمون  وكيف  الصناعات؟ 

بإعادة االستثامر، كام ذكرت؟
ج: األرض هي أحد أهم جوانب الصناعة، جيب أن نتأكد أن 
نقم  ومل   ،١٩٦١ العام  النور  رأت  سنغافورة  موجودة.  األرض 
التحتية،  بالبنية  اهتممنا  وأيًضا  أجرناها.  بل  األرض،  باستثامر 
وتبدأ  وتستأجر  تأيت  أن  تستطيع  أنت  وغريمها.  وكهرباء  ماء  من 
مستثمر  أي  أراد  إذا  األخرى،  الدول  يف  واحد.  يوم  بعد  العمل 
أننا،  هو  به  قمنا  وما  ذلك،  إىل  وما  مبانيه  يبني  أن  فيجب  يأيت  أن 
برشاء  هلم  نسمح  مل  متعددة.  مصانع  خمتلفة  أماكن  يف  بنينا  أصًال، 
استباقية  حكومتنا  وكانت  يشء،  أهم  األرايض  ألن  أراضينا؛ 



٣١

عندما  ألهنم  حوافز؛  هلم  قدمنا  وأيًضا  االستثامر،  بتحفيز  وقامت 
يتملكون  هم  للملكية،  وبالنسبة  رضيبة،  أي  يدفعون  ال  يأتون 
ومن  سنوات،  لعرش  يستمر  الرضيبي  واإلعفاء  أعامهلم،  كامل 
جديد  جزء  بتصنيع  يقوموا  أن  إما  ذلك  وبعد  نمدده،  أن  املمكن 
حتى يستكملوا اإلعفاء الرضيبي، وربام ال يدفعون الرضائب ملدة 
عرشين سنة؛ ألننا يف كل مرة نحفزهم عىل تغيري ما يصنعونه، حتى 
منتج  كل  األصل  ويف  سنة.  بعد  سنة  الرضيبة  من  بإعفائهم  نقوم 
لديه عمر حمدود يستمر من مخس إىل عرش سنوات، ومن األفضل 

هلم أن جيّددوا منتجاهتم ليحصلوا عىل اإلعفاء الرضيبي.
وأسأهلم  املهندسني،  من  العديد  لدّي  مؤسستي،   ،EDB يف 
باستمرار ما هي الصناعات وما الرشكات؟ أحتدث إىل الرشكات 
ونقّدم هلا استشارات، ونقول بأن سنغافورة بيئة حاضنة لألعامل 
التجارية، إذن اذهبوا إىل الرشكات، وحتّدثوا إليها، ولدينا ثالثون 
أبواب  كل  ونطرق  بجد،  نعمل  نتعب،  نحن  العامل،  حول  مكتًبا 
الرشكات. فال جتلسوا وتعملوا كمّرشعني، احلكومة جيب أن تكون 
استباقية، اهتموا باخلدمات والبنية التحتية، واإلعفاءات الرضيبية 
وجتديدها، حتى يتم جتديد األعامل واالستثامر لديكم، انظروا إىل 
وفنيني،  مهندسني،  توظف  التي  العالية  القيمة  ذات  الصناعات 
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هي  صناعة  كل  نفسه،  الوقت  ويف  مثًال،  كالتجميع،  وتقنيني، 
منخفضة.  وأخرى  كبرية  قيمة  ذات  الصناعات  وبعض  جمموعة، 
أو  بتصنيع  يقوم  السلسلة  هذه  يف  جزء  كل  أو  سلسلة  كل  ولكن 
تكون  قد  إذن،  السلسلة.  يف  األخرى  املجموعة  إىل  أجزاء  تقديم 
لدينا صناعات منخفضة القيمة لكنها تقّدم خدمات لصناعات أو 

منتجات عالية القيمة.
الطبية  األجهزة  فمثًال  جمموعات،  عن  نبحث  أن  هي  الفكرة 
األجهزة  إىل  أعىل  قيمة  تضيف  لكنها  القيمة،  منخفض  بعضها 
األخرى ذات القيمة العالية. ويمكن، طبًعا، بالنسبة إىل الصناعات 
ا ملدة مخس سنوات  ذات القيمة املنخفضة، أن أعطيهم إعفاء رضيبي�
وزراء  إىل  نحتاج  ودائًام  األخرى،  عن  ختتلف  حالة  كل  عرش.  ال 
وهتمهم  املخارس  من  يقلقون  دائًام  ألهنم  باحلكومة؛  يثقون  مالية 

الرضيبة.
عندما تأيت هذه الرشكات تقوم باالستئجار، وتقدم اخلدمات، 
مبارش  غري  دخل  وهذا  البيوت،  وتستأجر  الرواتب،  وتدفع 
هذه  يفهمون  ال  املال  خرباء  فإن  األسف  مع  لكن  للحكومة، 

اجلوانب.
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القرارات لكل حالة  يف اختاذ  أن تكون لديكم مرونة  املطلوب 
مثًال،  أحدهم،  يتساءل  كأن  احلكومي،  الفساد  وجتنب  حدة،  عىل 
الرضيبة؟  الشخص Y من  إعفاء  يتم  ومل   X الشخص أعفيتم  ملاذا 
ففي  احلكومة،  موظفي  ومصداقية  موثوقية  هو  لدينا  يشء  أهم 
كل سنة يقوم موظفو احلكومة بإعالمنا عام يملكون من سيارات 
وبيوت، ويف املقابل، فإن األهم أن ندفع هلم رواتب جيدة حتى ال 

ا. يتم إغراؤهم خارجي�
س: لدّي رشكة اسمها «بيو سولو كلني» Bio solo clean، تقّدم 
حلوًال للطاقة البديلة، وأود أن أشكرك عىل حديثك عن استخدام 
امللكية الفكرية، وعن الرتاخيص يف األردن. والواقع أن لدينا أعىل 
نسبة من املهندسني يف العامل مقارنة بعدد السكان. وأرى أن توجيه 
مواردنا جيب أن يكون جتاه املشاريع العملية، حتى نقوم بيشء ذكي 
ا من األلف  يمكن ترخيصه، وليس مطلوًبا أن نجعل كل يشء جتاري�
إىل الياء، لكن أود أن أركز عىل حتد كبري، فنحن يف بعض األحيان 
ندّرب ريادّيي األعامل عىل بعض نامذج األعامل، واملشكلة أنه بعد 
لدهيا  ويوجد  السوق،  يف  ومطلوبة  عملية  تكون  فكرة  أي  تطوير 
أي  نجد  ال  ذلك  بعد  لكن  املفهوم،  إثبات  ورقة  نقدم  فإننا  زبون، 
منح أو متويل. وأطلب منك نصيحة يف األردن ولكن بعيدة عن أي 
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متويل حكومي؛ ألن احلكومة أصًال لدهيا حتدياهتا املالية وال يمكنها 
أن تدعم مشاريع كهذه. ما هي االقرتاحات األخرى التي تستطيع 

أن تقدمها لنا هنا يف هذه احلالة؟
ج: بالنسبة للتمويل، جيب أن يكون حسب القطاع. من جهتنا 
حاولنا أن نبحث عن رشكات خبرية يف إدارة مّرسعات األعامل، 
عىل  الصغرية  الرشكات  أساعد  حتى  هلا  متويًال  أيًضا  أقدم  وأنا 
إثبات املفهوم والتسويق التجاري. نحن ال نحتاج فقط إىل فكرة، 
املال  رأس  لرشكات  وبالنسبة  األفكار.  هلذه  متويل  إىل  أيًضا،  بل، 
أن  تستطيع  حتى  سنوات  لعرش  رضيبية  إعفاءات  هلا  نقّدم  املغامر 
جتني األرباح، وكحكومة نستطيع أن نأخذ حصة، لكننا رسعان ما 
ننسحب ونبيع حصتنا مرة أخرى إىل املالك، فوظيفة احلكومة أن 
ال تقوم بجني األرباح أو كسب الدخل، بل أن تساعد. ويف بعض 
األحيان، عندما يفشل أي عمل جتاري فنحن نخرس األموال، ومع 
األرباح. كام نقّدم  تسعى إىل جني  األسف، فاحلكومات األخرى 
اسرتداد  أو  باستعادة  نقوم  لكن  الرضيبة،  من  ونعفي  أيًضا،  املنح 
حصتنا يف املستقبل. واألهم أننا نحتاج أيًضا إىل القطاع اخلاص، 
ا حتى يعمل. ويف األردن  فهذا القطاع جيب أن نقّدم له إعفاء رضيبي�
إذا  رضيبي  إعفاء  هلم  يقّدم  ال  فلامذا  األثرياء،  من  العديد  هناك 
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عاًما،  عرش  مخسة  أو  عرشة  ملدة  أصغر  رشكات  متويل  إىل  عمدوا 
هذه  يستثمرون  ال  فلامذا  البنوك،  يف  أمواهلم موجودة  األصل  ويف 
األموال يف األعامل التجارية الصغرية ومتويلها؟ أنت إذا كنت مدير 
ويف  حسابات.  لدهيا  البنوك  معظم  أن  ستعرف  األردن،  يف  بنك 
بريطانيا وجدوا أن العديد من البنوك لدهيا حسابات مل يأت أحد 
هناك،  الفكرة  تلك  فبزغت  عاًما،  عرش  مخسة  طوال  هبا  للمطالبة 
فلامذا ال تطلب احلكومة استخدام هذه النقود واستثامرها يف أعامل 
من  العديد  فهناك  أمريكا،  يف  اآلن  حيدث  نفسه  واألمر  جتارية؟ 
احلسابات املجّمدة، فلامذا ال تستخدم لتمويل املشاريع الصغرية؟ 
بريطانيا مجعت ٥٠٠ مليون يورو من هذه احلسابات واستخدمتها 
حكومتكم إىل البنوك  الصغرية. فلامذا ال تذهب  لتمويل املشاريع 
وتطلب منها تزويدها باحلسابات التي ال تستخدم، ومن ثم تقوم 
باستثامر هذه النقود؟ أنا متأكد أنه حتى يف سنغافورة هناك العديد 
مخسني  وبعد  أحد،  يستخدمها  ال  حسابات  لدهيا  التي  البنوك  من 
عاًما يمكن أن يعود الشخص ويطالب بالنقود، أنا متأكد أن هناك 
البنوك  يف  النقود  يضعون  عادة  فاألغنياء  هكذا،  احلاالت  بعض 
وينسوهنا. وهذه طريقة متويل غري اعتيادية ولكنها تدعم األعامل 

الناشئة.
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إىل  بحاجة  لكننا  دعًام،  تقدم  فهي  ملؤسستي «سربينغ»  بالنسبة 
والقيمة  املال  رأس  وهناك  ودوليون،  حمليون  ورشكاؤنا  رشكاء، 
استثامر  فهذا  احلصص،  برشاء  يتصل  ما  ويف  املال،  لرأس  املضافة 
بحد ذاته، ونحن نضخ النقود يف هذه املشاريع ونستثمر هبا ونأخذ 
حصة. ولدينا أيًضا طريقة أخرى وهي رشاء احلصة، واألمر هذا 
حميطة  دول  يف  رشكات  من  خصوًصا  عليكم،  ينسحب  أن  يمكن 
أو  عرش  ملدة  ا  رضيبي� إعفاء  للمستثمرين  تقدمون  ال  فلامذا  بكم، 
مخس عرشة سنة، كجزء من احللول؟ ويل صديق بريطاين قام بجمع 
٥٠٠ مليون ألهداف اجتامعية منها دعم الرشكات الناشئة ونجح. 
ونحن  واملجتمع،  التكنولوجيا  جمال  يف  أعامل  ريادي  أنا  س: 
 Oaiss مرشوع  عرب  الناشئة  الرشكات  ويف  الرشكات،  يف  نستثمر 
أن  تطمح  التي  الدول  من  العديد  وهناك   ،(٥٠٠ (أويسز   ٥٠٠
تكون مثل سنغافورة، لكن ال يوجد إال سنغافورة واحدة يف العامل، 
وسؤايل ما هي خلطة النجاح لديكم، والتي يصعب تقليدها طبًعا 

يف أي دولة أخرى؟
كام أود أن أسأل عن الثقافة، فنحن لدينا مواهب وشباب أذكياء 
يف األردن، لكن ثقافتنا ال تتقبل التغيري وال تدعمه، فكيف يمكن 
التعامل مع قوى الشد العكيس هذه، حسب خربتكم يف سنغافورة؟ 
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ختّطيته  وكيف  عندنا  حدث  كام  كبًريا  عائًقا  ذلك  شكل  وهل 
كثًريا من الشباب األردنيني استسلموا،  ونجحت؟ ولألسف فإن 
يف هناية املطاف، ووجدوا أن من األسهل هلم أن هياجروا بعيًدا عن 

وطنهم، ليقوموا بتأسيس أعامهلم يف املهاجر.
ج: بالنسبة للحكومة، فأظن أن عليها هي أن تبتعد عن النمطية، 
وقد كانت لدينا جلنة حكومية، وحاولنا أن نقوم بتغيري هذه األنامط 
ا وحليًفا يف  السلوكية، واملعروف أن احلكومة يمكن أن تكون عدو�

الوقت ذاته؛ خصوًصا عند ترشيع القوانني.
أن تؤسس رشكة وأن  يمكنك، يف مخس دقائق،   يف سنغافورة 
تبيعها، وهناك ترشيعات وديوان مظامل، ودور احلكومة هو خفض 
العوائق بشكل مستدام وواع. وعىل كل حكومة أن تعيد النظر يف 
فكل  وتسهيلها،  ختفيفها  يمكن  التي  وتلك  وعددها،  الترشيعات 
ترشيع لديه غاية، لكن ملاذا ال نبّسطها للناس؟ ملاذا ال نقوم بإعادة 

هيكلة سائر القوانني، خاصة القوانني املتعلقة باألعامل الناشئة.
قد تكون احلكومة أيًضا ناشطة بدعم الرشكات الناشئة، فلامذا 
وأفكارهم  الشبـــاب  دعم  منها  وتطلبون  للحكومة  تذهبون  ال 
الناشئة،  للرشكات  احلوافز  تقّدم  أن  عليها  احلكومة  ورشكاهتم؟ 
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به،  فنعّم  املرشوع  نجح  فإذا  تفشل،  وقد  تنجح  قد  بدورها  والتي 
دور  يكون  أن  جيب  بل  صاحبه،  معاقبة  عدم  جيب  فشل  إذا  لكن 

ا. احلكومة استباقي�
األعامل  ريادة  لدعم  مستعد  املركزي  البنك  أن  نعرف  س: 
ورأس املال املغامر، فلامذا ال نقوم بيشء عميل يف هذا املجال؟ وملاذا 
ال نحصل عىل أسامء رياديي األعامل من الشباب، وتنظيم اجتامع 
بينهم وبني حمافظ البنك املركزي، ونتبادل مع املحافظ ما تعلمناه 

اليوم، ونستمع إىل أفكار الشباب، وقد ندفع العجلة إىل األمام.
أن  واحلال  الطبية،  واخلدمات  العقاقري  عن  الكثري  قيل  س: 
ومستشفيات  مهرة  أطباء  فلدينا  املجال،  هذا  يف  رائع  مثال  األردن 
جيدة،  دوائية  صناعة  لدينا  أن  واألهم  راقية،  وجامعات  ممتازة، 
وطنية  اسرتاتيجية  وضع  يف  فشلنا  فقد  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن 
من  أو  احلكومية،  املؤسسات  جانب  من  سواء  عملنا،  لتفعيل 
جانب مستشفيات القطاع اخلاص واجلامعات. نعم فشلنا يف هذه 
االسرتاتيجية، لكن هذا ال يعني أن نستسلم، بل علينا أن نحاول 
دفع العمل قدًما إىل األمام؛ ألننا نخرس أطباءنا الذين هياجرون إىل 
اخلارج، فيام يعمل املوجودون يف الداخل بمعزل عن اآلخرين، بال 

تعاون بينهم.
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سياحية  إمكانيات  فلدينا  السياحة،  عىل  ينطبق  ذاته  واألمر 
ممتازة، وطبيعة رائعة، وفنادق ومطاعم، ورشكة طريان ممتازة، غري 
أننا فشلنا يف حتقيق اسرتاتيجية وطنية للسياحة، وعلينا أن نستكمل 
الدفع واملحاوالت. جيب أن ال نستسلم، بل أن نحاول، وأن نضع 
فريًقا  ونشكل  املعنية  األطراف  سائر  جتمع  وطنية  اسرتاتيجيات 

واحًدا، يستطيع أن يضع خطة رئيسية، وربام سننجح بعدها.
ج: بالنسبة للصناعات احليوية، فقد قمت بتأسيس جلنة، وألول 
مرة يف حيايت كنت رئيًسا هلذه اللجنة، التي تضم أطباء ومستشفيات 
وغريهم، ووضعنا خطة واتبعناها، وكل األطراف شاركت فيها. 
توجيه.  إىل  حيتاج  لكنه  ويتعاون  يشارك  أن  يود  اجلميع  أن  الواقع 
مثًال، املستشفيات يف كل دولة ال تدفع رضائب عالية، وهي تشرتي 
وقبل  الصويت.  الرنني  أو   MRI جهاز  مثل  متطورة  طبية  أجهزة 
الدول،  إحدى  يف  املستشفيات  أحد  خدمات  أراجع  كنت  سنتني 
وكانت لدى تلك احلكومة منطقة جتارية أو تكنولوجية معفاة من 
بشأن  وماذا  فسألت  معفاة،  املستشفيات  كل  وكانت  الرضائب، 
وبعد  رضائب،  أيًضا،  يدفعون،  ال  املرىض  أن  فوجدت  املرىض؟ 
الرضائب.  من  املعفاة  املنطقة  هذه  يف  املستشفيات  توّسعت  ذلك 

وأرى أن هذا األمر يساعد، وال يوجد مستحيل.
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س: أوجعني قلبي حني حتدثت عن اإلعفاءات الرضيبية، لكننا، 
مع األسف، يف األردن، نميش يف االجتاه املعاكس متاًما، فحكومتنا 
رضائب  يدفعون  واملستشفيات  األطباء  جعل  بكيفية  إال  تفكر  ال 
سنة  العرشين  ويف  املعاكس.  االجتاه  يف  نميش  إذن،  نحن،  أكثر. 
املاضية، رأينا العديد من املبادرات، حيث بدأنا بأفكار ومبادرات 

جيدة، لكننا مل نستطع أن نطبقها عىل أرض الواقع.
من  الفرتة  يف  كنا  بأننا  هنا  لزمالئي  رسالتي  أخرى  مرة  ج: 
من  أقل  األجنبي  النقد  احتياط  وكان  فقرية،  أمة   ١٩٦٥-١٩٧٠
مليون دوالر، لكننا قدمنا إعفاءات رضيبية عىل الرغم من فقرنا. 
وأنتم  حاولنا.  لكننا  نخرسه،  أو  به،  لنحتفظ  يشء  لدينا  يكن  ومل 
تقوموا  فال  فقراء  جرياننا «أنتم  لنا  قال  وقد  ا.  رضيبي� إعفاء  قّدموا 
بذلك»، لكننا بدأنا وتضاعفت أرباحنا برسعة. املفتاح هو أنه إذا مل 
يكن لديك أي يشء خترسه فقم باملخاطرة، وقّدم إعفاءات رضيبية 

للرشكات؛ ألهنا ستخلق وظائف وفرص عمل.
ألننا  حمظوظني  وكنا  االجتاه،  هذا  يف  الربح  عىل  رّكزنا  لقد 
األرض  سوى  هلم  نقّدم  أن  نستطع  مل  أننا  من  الرغم  عىل  نجحنا، 
واملرافق واخلدمات، كانت جمازفة كبرية لكننا نجحنا، واليوم لدينا 

احتياط نقدي يفوق ٥٠٠ مليار دوالر.
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عاًما.  عرشين  منذ  اجلامعات  يف  كيميائية  خبرية  أعمل  أنا  س: 
وطوال عرشة أعوام كنت أقوم باألبحاث يف جمال الكيمياء، وأتيت 
أساعد  حتى  املتحدة  الواليات  يف  والبحث  لالبتكار  مركز  من 
حاولت  سنوات  عرش  مرور  بعد  لكن  خمترباهتا،  يف  وأعمل  بلدي 
أن  منها  وطلبت  احلكومة،  إىل  وحتّدثت  تغيري،  بأي  أقوم  أن  فيها 
تساعد عىل االبتكار والبحث وما إىل ذلك، لكن بال جدوى، وآمل 
زمالء  ذكر  وكام  نبدأ؟  خلية  أي  من  سؤايل  مهم.   بيشء  أقوم  أن 
عىل  القادر  اجلديد  اجليل  ولدينا  املبادرات،  من  العديد  لدينا  قبيل، 
البقاء يف الوطن والعمل فيه، لكن كيف نستطيع أن نبدأ بكفاءة؟ 
هل نبدأ باسرتاتيجية، أم بمبادرات، أم من شغف الناس للعمل، 
نجمع  أن  نستطيع  كيف  أعرف  ال  أنا  احلكومة؟  من  بمساعدة  أم 
هذه املبادرات مجيعها ونبدأ فعلًيا بشكل كبري، ودفعة واحدة؟ أقول 
واحدة  بسنة  احلكومي  املجال  يف  العمل  بعد  أنني  وأستذكر  ذلك 
املعنيني  ألن  رأيي؛  أغري  ورحت  اإلحباط،  إيل  يتسلل  بدأ  فقط 
اجليل  أما  األردن.  يف  دونية  بطريقة  العلمي  البحث  إىل  ينظرون 
اجلديد، فهمه الربح والرشكات، فيام تريد احلكومة جني الربح من  

رفع الرضائب.
أعتقد أن اخللية الرئيسة أو النواة املطلوبة غري فعالة، وأريد أن 
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السبعينيات،  أعوام  يف  سنغافورة  عن  أفكارك  تقديم  منك  أطلب 
التي مل يكن معظمنا فيها مولوًدا بعد، وأريد عقب هذا احلوار اليوم، 
أن  حّفزتنا لكن جيب  أنت  األقل.  عىل  أو فكرة  إىل خطة  أصل  أن 

تكون لدينا فكرة واضحة، كيف نستطيع أن نبدأ بكفاءة؟ 
العلمي،  البحث  صندوق  يف  خربيت  منطلق  من  هنا  وأحتدث 
البدء  يف  ننجح  مل  لكننا  األفكار،  من  العديد  لدينا  كانت  حيث 
للغاية،  مهم  العلمي  البحث  أن  عىل  تقوم  وفكريت  وقوة.  بكفاءة 
أي  مع  تتقاطع  نقطة  أهم  وهو  عرضك،  يف  عليه  رّكزت  وأنت 
اقتصاد نام، لكننا ننظر اليوم إىل البحث وتنميته بطريقة خمتلفة؛ ألنه 
ال جيلب األرباح، بل يستهلك نقود احلكومة. أود أن أسمع رأيك، 

ونصيحتك حول كيفية النهوض بالتنمية يف األردن.
ج: أوًال بالنسبة للحكومة، عليها أن تساعدكم، وربام تستطيع 
جلنة اقتصادية، وكنا  تفعل كام فعلنا يف سنغافورة، حني أنشأنا  أن 
نستمع إىل الشكاوى العامة، حتى نعمل بكفاءة. وكان تضم اللجنة 
أكفأ األعضاء، أي أن احلكومة مسؤولة عن دعم رياديي األعامل.

قطاعني  أو  قطاع  عىل  ترّكز  عمل  جمموعة  تأسيس  جيب  أيًضا، 
بعضهم  مع  جيلسون  بحيث  واخلاص،  العام  القطاعني  من  فقط، 
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ينبغي  فقط.  اهلندسة  عىل  الرتكيز  يتم  وربام  األفكار،  ويتبادلون 
إىل  االستامع  جيب  والشباب،  الصّناع  من  فرعية  جلنة  تأسيس 
أفكارهم التي ربام تكون غري صحيحة، لكن علينا أن نستمع إليها، 

ا للحكومة.  وهذا مهم جد�
نفقة.  وليس  استثامر  فهذا  العلمية،  األبحاث  لتنمية  بالنسبة 
يف  األرباح  ونجني  سنحصد  ألننا  ننجح؛  لن  كنفقة  إليه  نظرنا  إذا 
املستقبل بعد االستثامر وبعد تطبيق األبحاث، ما يعني أنه إذا نظرنا 
أن  احلكومة  عىل  جيب  سنخرس.  األموال  الستنزاف  كمجال  إليه 
تقرر هل تريد أن تستثمر ١% من الناتج املحيل اإلمجايل يف األبحاث 
أم ال؟ وملدة سنة أو مخس سنوات أم ال؟ فالبحث ال يتم متويله لسنة 
واحدة فقط، بل خلمس عىل األقل. كل يشء جيب أن يكون مبنًيا 

عىل مدة مخس سنوات عىل األقل؛ ألن املشاريع حتتاج إىل وقت.
س: قلت إّن التعليم هو استثامر، وبأنك يف كل سنة تقوم بجذب 
متعلمني جدد، أي أنه جيب أن يكون لدينا أطفال متعلمون بشكل 
فاحلاجة  اجلامعات،  إىل  مجيعهم  يذهب  أن  رشًطا  وليس  جيد، 
ماسة، أيًضا، إىل مهارات الشباب قبل اجلامعة، فكيف هو نظامكم 

التعليمي اخلاص هبم. 
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ج: نحن مثل األردن، نظامنا املدريس بريطاين، ولدينا مدارس 
للمدارس  بالنسبة  ثانوية.  ومدارس  «بوليتكنيك»،  ومهنية  تقنية 
األساسية يف سنغافورة، استعرضنا التعليم عام ١٩٧٩، وحتّدثت 
إىل  سنوات  ست  سن  من  الطلبة  إن  له  وقلت  الوزراء،  رئيس  إىل 
اثنتي عرشة سنة يدرسون عرش مواد. أما اليوم فالطلبة بالسن ذاهتا 
إضافة  وعلوم،  ورياضيات  إنجليزي  فقط،  مواد  أربع  يدرسون 
إىل  وما  وماليزيا  الصني  من  طلبة  لدينا  ألن  األصلية؛  لغتهم  إىل 
ذلك. وعندما يصلون إىل الصف السابع يبدأون بدراسة اجلغرافيا 
والتاريخ؛ ألن تأسيسهم سيكون جيًدا عند ذلك، وعلومهم مبنية 
آخذ  كنت  طفًال  كنت  عندما  ممتازة.  ورياضياهتم  جيد،  نحو  عىل 

سبع أو ثامن مواد، لكن هذا كثري، وعبء ثقيل عىل األطفال.
أعىل  من  أصبحنا  نحن  واليوم   ،١٩٧٩ عام  بذلك  بدأنا  وقد 
هو  ذلك  وراء  والسبب  والعلوم،  الرياضيات  يف  املتفوقة  الدول 
فال  العارش  الصف  يف  أما  قلت.  كام  مواد  ثالثة  فقط  ندّرس  أننا 
ا فقط، بل يمكن أن يتجهوا إىل دراسة  يبقى تعليم الطلبة أكاديمي�
التعليم املهني والتقني، وبعد ذلك يستطيعون العمل، ثم ينتقلون 
إىل اجلامعات وهم ناضجون بام فيه الكفاية، واجلامعة ليست أمًرا 

إلزامًيا، فهذا هدر للنقود. 
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ونحن تبنينا النموذج األملاين يف التعليم، خصوًصا عندما كنت 
األملانية  املؤسسة  مع  عملت  فقد  االقتصادية،  التنمية  جلنة  رئيس 
السنغافورية، واملؤسسة السنغافورية الفرنسية التي تركز أيًضا عىل 
اإللكرتونيات والربامج، وعملت مع اليابان عىل أشباه املوصالت، 
إىل  الساعة الثامنة صباًحا  يبدأ دوامها من  املدارس لدهيم  وكانت 
اخلامسة مساء، وال يوجد لدهيم إّال أسبوعان للعطلة، لكنهم بعد 
املهارات  أن  الفكرة  وللجميع.  وظائف،  هلم  تتاح  يتخّرجوا  أن 
مهمة، ويف الوقت نفسه مل يتوّقف تعليمهم، بل يستطيعون التجسري 
وإكامل تعليمهم، فالتعليم جيب أن ال ينتهي عند نقطة معينة، بل أن 

يظل متسلسًال يف املدارس األساسية. 
عام ١٩٧٩ كان لدينا أفضل الطلبة يف الصفني الرابع والتاسع، 
يف الرياضيات والعلوم. ويف سنغافورة كل املدارس حكومية، وال 
خاصة  مدرسة  يف  كنت  إذا  هي:  فاملعايري  خاصة،  مدارس  توجد 
فهذا يعني أنك ال تستطيع أن تتكيف وتتامشى مع طلبة املدارس 
رواتب  للمعلمني  ندفع  احلكومية  املدارس  يف  ألننا  احلكومية؛ 
اخلاصة  املدارس  إىل  الطلبة  ينتقل  وحني  قوية،  واملناهج  عالية، 
نحو  ويتكبدون  للجامعات،  وكذلك  مرتفعة،  مبالغ  يدفعون 

١٢٫٠٠٠ يورو سنغافوري يف السنة. 
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مرة أخرى أقول إن لدينا تعليًام ومعّلمني، لكن ال يوجد لدينا 
الصف  وبعد  عالية،  معايري  ذات  احلكومية  واملدارس  أطفال، 
السابع يبدأ الطلبة بتعلم اآلداب والتاريخ واجلغرافيا. وقد قامت 
كولومبيا باستنساخ منهاجنا وتقليده، ويدّرسونه باللغة اإلسبانية، 

ويرسلون معّلمني لنا حتى يقوموا باستنساخ فكرتنا.
عموًما، إن أول ست سنوات من عمر الطالب هي أهم يشء، 
وإذا مل يتأقلم الطالب فلن يستطيع أن يكمل الدراسة إىل الصفوف 
فامذا  املواد،  من  العديد  الطلبة  ندّرس  ال  أن  علينا  ولذا  العليا، 
أن  بإمكاهنم  واجلغرافيا؟  التاريخ  من  الصغار  الطلبة  سيستفيد 
يتعلموها بعد الصف السابع، وقد أثبتنا نجاحنا، وعندما ينتقلون 
املواد  بتعّلم  يبدأوا  أن  يستطيعون  والثانوي  اإلعدادي  التعليم  إىل 
تدّرس  الدول  مجيع  وألن  والتاريخ.  كاجلغرافيا  الرضورية  غري 
مواد عديدة يف املدارس األساسية، فقد صار جرياننا يرسلون إلينا 
طلبتهم، لكن الطلبة غري السنغافوريني يدفعون لقاء التعليم، حتى 
إّن رئيس ماليزيا أرسل إلينا ابنه ليدرس لدينا، وأيًضا هناك طلبة 

من فيتنام، وطبًعا يعيشون مع أصدقائهم أو عائالهتم.
س: الدكتور عمر الرزاز(وزير الرتبية والتعليم األردين): نعم، 
نحن يف األردن ندرس أربع عرشة مادة يف بعض الصفوف للصفني 
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لدى  تشتت  وهناك  قلته،  ما  إىل  فعلًيا  يقود  مما  والثامن،  السابع 
الطالب، حتى إن حجم الكتب املدرسية كبري جًدا، وهبذا لو كان 
لدينا معّلمون جّيدون، فإهنم سينفقون أوقاهتم لإلرساع من أجل 
إهناء املادة، وال يأخذون أسئلة الطلبة أو مشاريعهم بعني االعتبار. 
 ،٢٠١٨-٢٠١٩ الدراسية  السنة  هذه  يف  به  نقوم  أن  نحاول  وما 
هو أننا نعّزز ٢٠% من التعليم التطبيقي، بحيث يستطيع الطلبة أن 
خيرجوا بأفكار، طبًعا فقط للصفني الثامن والتاسع. هذا ما أعنيه. 
عىل  فنرّكز  والثالث،  والثاين  األول  األساسية،  الصفوف  يف  أما 
السادس،  إىل  الرابع  من  للصفوف  بالنسبة  وأما  والكتابة،  القراءة 

فمع األسف موادهم ثقيلة جًدا، ونحن نرّكز عىل كل املواد.
س: أنا عضو يف فريق التنمية االقتصادية يف مكتب جاللة امللك 
عبداهللا الثاين. واحلال أن األردن يواجه العديد من التحديات حديًثا، 
وال  املايل،  للتأهيل  الدويل  النقد  صندوق  من  برنامج  لدينا  واآلن 
يتضمن أي إعفاءات رضيبية؛ ألننا إن فعلنا سنغّري النظام الرضيبي، 
واإلعفاءات،  الرضيبية  املزايا  عن  نتحدث  عندما  أننا  ونالحظ 
ليس  املعاكس،  يف االجتاه  السري  يعني  فذلك  األعامل،  عند تسهيل 
ألننا نريد ذلك، ولكن ألن هناك العديد من املقّيدات املالية، وهو 
هو   املقيدات  وأول  األردن.  إىل  القدوم  من  املستثمرين  يمنع  ما 
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حوافز  من  يتبعها  وما  الرضيبية  األنظمة  يف  املستمرة  التغيريات 
أخرى، فكيف نبلغ احلكومات بام عليها أن تفعله، عىل الرغم من 
أنني متأكدة أننا نكافح ونحارب لتلبية احلاجات األساسية فقط، 
ومنها الرعاية الصحية والتعليم، فكيف نفكر يف النمو عندما تكون 

لدينا رضورات ال تتم تلبيتها؟ هذا أمر غري سهل علينا.
أن  املقصود  فليس  الرضيبي  اإلعفاء  عن  نتحدث  حني  ج: 
تكون صفًرا، بل ربام نفرض عىل املستثمرين نسبة ١٠% أو ٢٠% 
لثالثني سنة. احلكومة يف بعض األحيان ال تتدخل يف الرضائب، 
دفع  عىل  احلكومة  مع  الرشكات  تتفق  قد  األحيان  بعض  يف  لكن 
رضيبة ثابتة، قدرها مثًال ٥% أو رضيبة قليلة ملدة عرشين سنة، هذا 
أفضل، فجميع الرشكات تدفع الرضائب إن كانت منطقية وثابتة، 
شخص  أي  يأيت  فلن   %٣٠ أو    %٢٠ الرضائب  كانت  إذا  ولكن 
إىل األردن ليستثمر، اي إذا كانت هناك رضائب فلن يأتوا، ولكن 
ويوظفون  أجوًرا  ويدفعون  سيأتون  رضيبي  إعفاء  هناك  كان  إذا 
وهي  مبارشة،  غري  رضائب  وهذه  البيوت،  ويستأجرون  الناس 
األردن،  يف  صبورين  لستم  أنتم  الدولة.  نامء  فرص  مقومات  أهم 
وتريدون حتقيق األرباح برسعة، ال، الفكرة هي أن هتيئوا للتغيري، 
البنك  من  أو  الدويل  النقد  صندوق  من  تأيت  ال  نصيحة  وأفضل 

الدويل، أنتم دولة صغرية ونحن دولة صغرية، وغري  تكنولوجية.
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إجياد  حاولنا  خمتلفني؟  نكون  حتى  به  القيام  نستطيع  الذي  ما 
إعفاء  فأعطيناهم  املستثمرين،  جللب  العمل،  تسّهل  سياسات 

ا لـ ١٠ أو ٢٠ سنة، فأتى اجلميع.  رضيبي�
ماذا  فعىل  واضح،  غري  األردن  يف  املشهد  يظل  أيًضا،  س: 
ننافس؟ وما هو تركيزنا القطاعي؟ هل علينا أن نركز عىل األمور 
التي نعمل هبا بشكل جّيد أم ننظر إىل القطاعات كافة؟ هل نحن 

دولة تكنولوجية أم دولة صناعية أم نقّدم خدمات طبية؟
أعرف  ال  ولذا  ساعة،  وعرشين  ألربع  هنا  موجود  أنا  ج: 
األمر  أمس.  زرهتا  التي  البرتا  هي  أعرفه  ما  لكن  صناعاتكم، 

األسايس هو أن تنظروا إىل نقاط ضعفكم وقوتكم.
س: هل ينبغي أن نرّكز عىل قطاع معّني أم القطاعات كافة يف 

الوقت ذاته؟
قطاع  مع  ابدأوا  واحد،  قطاع  عىل  ترّكزوا  ال  أن  جيب  ال،  ج: 
حاولتم،  قد  ستكونون  األقل  عىل  فشلتم،  أو  نجحتم  وإن  معّني، 
إن كان لديكم مثًال أطباء جيدون فلامذا ال تكونون مركًزا للرعاية 
الطبية، اعفوا املستشفيات من الرضائب، وهذه املستشفيات ستدفع 

رواتب لألطباء، واملرىض سيدفعون لكم، وستحققون أرباًحا.
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جيب  فقلت  كاتكينا،  يف  نصيحة،  مني  طلب  مستشفى  هناك 
عىل  أو  املرىض  عىل  الدفع  رضائب  سواء  الرضائب،  من  نعفيه  أن 
األجهزة الطبية أو حتى األطباء، وقلت له إن عليه أن خيفض من 

الرضائب عىل الدوام.
نستطيع  ال  أتساءل ملاذا  وأنا  أعجبني،  شبابنا  إىل  االستامع  س: 
أشخاص  بوجود  النجاح،  عىل  قادرين  نكون  أن  جيب  ننجح؟  أن 

مثلكم. 
واآلن إذا عدنا إىل النقاط الرئيسية التي حتّدث عنها زمالئي، فهل 
تستطيع أن ختربنا، بشكل خمترص، كيف استطعت أن تدير اقتصاًدا 
ما  ا؟  تكنولوجي� ليصبح  سنغافورة  يف  املوجود  كاالقتصاد  ا  تقليدي�

الدروس التي نستطيع أن نتعّلمها من جتربتك؟ هذه أول نقطة. 
اخلاص،  للقطاع  تنتمي  عامة  شخصية  أنت  الثانية:  النقطة 
يتعّلق  وفيام  اخلاص؟  القطاع  دور  تعريف  أو  حتديد  تستطيع  فهل 
كنموذج،  سنغافورة  نّتبع،  أننا  يل  يتضح  االقتصادية،  بإنجازاتك 

والقطاع اخلاص يلعب دوًرا رئيسًيا يف التنمية عادة.
ج: قلت سابًقا إن سنغافورة منذ الثامنينيات والتسعينيات كانت 
القرن  يف  صناعات  أي  لدينا  تكن  ومل  التجارة،  عىل  فقط  تعتمد 
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املايض. بل كانت لدينا نسبة بطالة عالية قدرها ٣٠%، وكّنا فتّيني. 
السابق.  مثل  كاف،  أطفال  عدد  لدينا  عاد  ما  لألسف،  اآلن،  أما 
وألن املجتمعات التجارية ختلو من الوظائف، فقد فكرت احلكومة 
بتعزيز االقتصاد، وحاولت أن تستقطب الرشكات لتستخدم الُبنى 
العجلة  قادت  التي  هي  إلينا،  أتت  التي  الرشكات  وهذه  التحتية، 
ومررنا  فعل،  من  الرشكات  بل  أنفسنا  نغّري  مل  نحن  وغريتنا، 
بمراحل خمتلفة، فنحن ال نستطيع تغيري التفكري احلكومي يف يوم 
ينبغي  ولذا  رئيسية،  كمسؤولية  العمل  فرص  توفري  جيب  وليلة، 
للدولة،  املفيدة  املهارات  هبا  وأعني  أيًضا،  املهارات  عىل  نرّكز  أن 
وإىل  ومهنية  تقنية  مهارات  إىل  ونحتاج  والتدريب،  التعليم  وعىل 

متعّلمني.
 كان علينا أن نغّري نظامنا التعليمي حتى يتناسب مع التغّريات 
االقتصادية، وأنتم جيب أن تكون لديكم حاجة ملّحة للتغيري، أما 
أن توجد لديكم نسبة ٣٠% من البطالة، فهذا رقم كبري. وأما ملاذا 
أي خيار، وحاولنا أن نبحث عن فرص  مل يكن لدينا  غّرينا فألنه 
اقتصادية يف كل مكان، ومنها البنوك واللوجستيات وما إىل ذلك. 
األخرى كافة،  القطاعات  نمو  حمرك النمو، أي  فهي  الصناعة  أما 
كالدوالر  األجنبية،  العملة  بتوليد  طبعًا  وبدأنا  وغريها.  البنكية 

األمريكي، وأصبحنا مركًزا للعمالت األجنبية.
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ومساعدة  العمل،  فرص  استحداث  هو  احلكومة  دور  إن 
الرشكات عىل ذلك أيًضا. وينبغي أن ال تقف احلكومة عائًقا أمام 
للقطاع  رشيًكا  نفسها  احلكومة  ترى  أن  جيب  بل  اخلاص،  القطاع 
 %٣٠ تفرضون  هل  مثًال  مًعا.  النقود  يولد  فكالمها  اخلاص، 
كرضيبة؟ هذا رقم كبري، وبدًال من ذلك اشرتوا حصة بقيمة ٣٠% 
ألهنا  الرشكة،  تنجح  أن  بعد  الحًقا  وانسحبوا  معينة  رشكة  من 
احلكومة  تكون  ال  أن  ينبغي  مبارشة،  غري  رضائب  لكم  ستولد 

ا، بل حليًفا، الستحداث فرص العمل. عدو�
العمل  فرص  تولد  التي  الدول  من  العديد  هناك  أن  أعرف  أنا 
عن طريق احلكومة فقط. هذا خاطئ، ونحن أيًضا ال يوجد لدينا 
العام،  القطاع  ملوظفي  تقاعدية  معاشات  أو  للتقاعد،  نظام  أي 
املتحدة،  كالواليات  املعاشات  لدفع  مشكالت  أي  لدينا  وليس 
أن  عليه  شخص سنغافوري  الناس عىل االدخار، كل  نجرب  لكننا 
يقتطع ٢٠% من دخله لالدخار، ويوضع املبلغ يف صندوق ادخار، 
يستطيع  النقود  وهذه  أيًضا،  الدخل  من   %١٥ يدفع  العمل  ورب 
أن يسرتدها صاحبها يف عمر اخلامسة واخلمسني أو الستني، لكننا 
سنمدد سن العمل؛ ألن الناس صاروا يعيشون فرتة أطول، وسابًقا 
نساعد  أن  جيب  مثًال.  هاواي  إىل  ويذهبون  النقود  يأخذون  كانوا 
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الناس عىل االدخار؛ ألهنم ال يدخرون من تلقاء أنفسهم، بل جيب 
عىل احلكومة أن جتربهم عىل ذلك حتى يشرتوا بيوًتا يف املستقبل، 

أو يدفعوا لتعليم أطفاهلم أو رعايتهم الصحية.
أهلك  ملساعدة  تستخدمها  أن  وتستطيع  لك،  املدخرات  هذه 
مستقبًال. كانت لدينا خطة إجبارية لالدخار، وليست لدينا اآلن أي 
مشاكل يف املعاشات. قمنا بإجبار الناس عىل االدخار واستخدمنا 
هذه النقود لتأسيس البنية التحتية للدولة، باستخدام نقود التوفري، 
إذا ُوضعت النقود يف البنك لن نقوم بأي إنجاز، لكننا استخدمنا 
هذه النقود لبناء الدولة، والحًقا يستطيع األشخاص أن يستخدموا 

مدخراهتم لبناء بيوت أو رشاء بيوت وما إىل ذلك.
أهلَمتنا،  التي  جتربتك  تتبع  أن  احلكومة  أقنع  أن  حاولت  س: 
ورأيت  بالطبع،  أنجح  ومل  وإعفاءاهتا،  بالرضائب  املتعلقة  خاصة 
ال  السكان  من   %٦٠ أن  ومنها  الصني،  حول  اإلحصاءات  بعض 
يرغبون باخلروج من بلدهم، وسؤايل ما هي رؤيتك لصّناع القرار 

يف األردن؟ 
فرص  استحداث  يف  املساعدة  هو  احلكومة  دور  قلت  كام  ج: 
العمل، وهذا دور القطاع اخلاص كذلك، لكن جيب عىل احلكومة 
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سائر  وتشغل  العمليات  تسّهل  أن  أي  اخلاص،  القطاع  تدعم  أن 
الصناعات، وأن تساعد الناس عىل االدخار إلعادة االستثامر، وإال 
لن تكون هناك نقود كافية لذلك، والدولة جيب أن تكون رشيًكا 
للقطاع اخلاص وليس عدًوا له، وبالنسبة للرضائب جيب أن تعفي 
تقوم  لن  الرضائب  جتمع  عندما  فاحلكومة  منها،  اخلاص  القطاع 

باستحداث فرص عمل.
س: كيف يمكن أن نحّفز الرشكات عىل خلق فرص العمل؟

من  فستعفى  وظائف،  باستحداث  قامت  إذا  هلا  سيقال  ج: 
أي  لدينا  توجد  ال  سنغافورة  ويف  صحيح.  والعكس  الرضائب، 
معاشات تقاعدية ملوظفي القطاع العام، وهذه ممارسة غري موجودة 

يف باقي دول العامل.
س: هل تعني أنكم الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك؟

ج: تقريًبا نعم، ال توجد لدينا أي معاشات تقاعدية، بل نجرب 
االدخار،  عىل  ونجربهم  هلم  ندفع  فنحن  التوفري،  عىل  الشخص 
التقاعدية  املعاشات  عىل  املوظفون  فيعتمد  الدول  معظم  يف  أما 
ويصبحون عبًئا عىل الدولة. لكن يف سنغافورة ال نطبق ذلك وليس 

علينا أي ديون للشعب أو واجبات.
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أما بالنسبة للقطاع العام، فقد قضيت نصف وقتي يف الصناعات، 
إدارة وتشغيل دولة هو أمر  حيث عملت عىل وجهي العملة. إن 
دفع رواتب.  عىل  ينطوي  أن  جيب  رشكة  وتشغيل أي  سهل،  غري 
عن  بل  الترشيعات،  عن  فقط  مسؤول  غري  العام  فالقطاع  إذن، 

التسهيل أيًضا. 
الناس،  أحّري  العام واخلاص، وكثًريا ما  القطاعني  أنا أعمل يف 
فهم ال يعرفون إن كنت أعمل للقطاع العام أو اخلاص. أنا موظف،  

وأعمل يف القطاعني، وأتقاىض رواتب من الطرفني.
وإن  أجانب،  مستثمرين  سنغافورة  لدى  إن  لنا  قلت  س: 
باالقتصاد.  ترقى  العمل  وفرص  العمل،  فرص  خيلق  االستثامر 
للمستثمرين  جاذبة  دولتنا  نجعل  أن  نستطيع  كيف  هو:  سؤايل 

األجانب واملحليني؟ 
واملستثمرين،  بني الدولة  هناك ثقة  أن تكون  أنه جيب  أنا أؤمن 

وأن يتأكدوا أهنم لن يفشلوا أو يفلسوا، فكيف نبني هذه الثقة؟
س: بنينا برامج ترّكز عىل «الربوتيكس» والتكنولوجيا، وعملنا 
مع ٦٧ رشكة ناشئة، وخلقنا مئتي فرصة عمل، أي بدأنا من مرحلة 
ولدينا حاضنات  الفكرة، وبعد ذلك عملنا يف مّرسعات األعامل، 
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أعامل، وسنعمل عىل التمويل. سؤايل الرئييس حول التعليم، وحول 
ما  التكنولوجية،  العمل  فرص  وخلق  التكنولوجيا  يف  التطورات 
أن  األردن  يستطيع  كيف  والتكنولوجيا؟  التعليم  بني  الثغرة  هي 
نتحّدث  كنا  إذا  خصوًصا  املجال،  هذا  يف  للمستقبل  نفسه  هييئ 
عن األشخاص من عمر ٢٥-٣٥ عاًما؟ هل يستطيعون أصًال أن 
يبدأوا خطة تعليمية جديدة؟ ولكن كيف نستطيع أن ندعمهم يف 

املوقف احلايل؟
الكم،  عىل  تطغى  اجلودة  نرى  سنغافورة  إىل  ننظر  عندما  س: 
وأؤمن أن هذا األمر ساهم يف إحداث التحّوالت من العاملة املكثفة 
إىل الرتكيز عىل املهارة وما إىل ذلك، فكيف نستطيع يف األردن أن 

نصل إىل حتول مستدام يفيد سائر مناحي االقتصاد وجوانبه؟
نقدم  ونحن  األعامل،  مّرسعات  عىل  تعتمد  التعليم  قوة  ج: 
تكون  ربام  واجبنا،  وهذا  الناشئة،  للرشكات  والتدريب  التمويل 
لدهيم فكرة لكن اإلدارة ختتلف، لذلك جلبنا خربات من أمريكا 
خلدمة    aseآس تدعى  هيئة  ولدينا  نفقات،  وتكبدنا  عدة،  ودول 
مهم،  املال  ألن  عام؛  كقطاع  نمّوهلم  فنحن  األعامل،  رياديي 
واحلسابات مهمة، ونعّلمهم التسويق وتصميم املنتج، وأيًضا ننمي 
مواردهم البرشية. ولكي نساعد أي رشكة ناشئة جيب أن ندعمها، 
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من  العديد  يف  اجلودة.  عالية  استشارات  هلا  ونقدم  أعامهلا،  لتدير 
دول أمريكا وأوروبا، لدهيم رشكات تدعم الرشكات النامية، وهي 

رشكات كبرية. إذن؛ جيب أن ندّرب الرياديني. 
وعندما دعمنا االستثامرات استهدفنا استثامرات معينة، وكانت 
قمت  لذلك  معينة.  رشكات  إىل  فذهبنا  واضحة،  رؤية  لدينا 
استخبارات،  كجهاز  أعمل  كنت  الرشكات،  سائر  عن  بالبحث 
وأبحث يف الرشكة، وقطاعها، وأين أستطيع أن أضعها أو أقّدمها 
يف سنغافورة؟ وما هي منتجاهتا؟ ولعبت دوري بشكل جيد جًدا، 
وحتى  ذلك.  إىل  وما  التحتية  البنية  من  حزمة  هلا  أقّدم  ذلك  وبعد 
لو ارتفعت قيمة العقار نحن ال نرفعه عىل هذه الرشكات. أبًدا ال 
نحاول أن نقوم بجني دخل مبارش من مثل هذه األرباح، بل جيب 
أن نكون ثابتني وصادقني معها وإال سنخطئ؛ ألن االستثامر يعتمد 

ا.  عىل املصداقية، ومصداقية احلكومة مهمة جد�
عندما كنت أرّوج لالستثامر، كنت أقابل رئيس الوزراء وأقول 
له: «أنت املسؤول عن التسويق؛ ألن املستثمرين يريدون أن حيظوا 
بعض  عاتق  عىل  املسؤولية  هذه  نضع  ال  أن  جيب  مستقرة،  ببيئة 
املوظفني الصغار، بل عىل رئيس الوزراء نفسه». وقال يل أرسل إّيل 
أي مستثمر وأنا سأحتدث معه. وكان يتحّدث إليهم عن السياسة 

واالقتصاد وكل يشء.
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أن  وجيب  الترشيعات،  يف  مهام�  دوًرا  تلعب  أن  جيب  احلكومة 
تغّري. ودائًام يأيت املستثمرون إىل احلكومة ويطلبون دعمها. أما يف 

معظم الدول فيرتكون املستثمر يعمل وحده، عىل عكسنا نحن.
س: بالنسبة هلذه النقطة، هل باإلمكان أن ختربنا حول التسويق؟ 
ال  ألنه  البرتوكياموية؛  الرشكات  يف  نستثمر  سنغافورة  يف  ج: 
يوجد لدينا برتول، وال مواد خام، بل أشرتهيا من الرشق األوسط 
األرباح  بجني  الرشكات  هذه  تقوم  أن  بعد  لكن  وإندونيسيا. 
ا كامًال. ويف كل الدول جيب أن يكون هناك  أقّدم هلا إعفاء رضيبي�
رشيك حميل مع أي مستثمر، لكننا يف سنغافورة ال نقوم هبذا ألن 
ميزة  نعم هي  هنا.  ميزة  يصبح  العجز  وربام  أصًال،  صغرية  سوقنا 
نكون  وأن  ألنفسنا،  نرّوج  أن  حاولنا  وقد  جيًدا،  استثمرناها  إذا 
خمتلفني. ففي السعودية يقومون بإنتاج وتصدير البرتول. جيب أن 
نضيف قيمة عالية ألعاملنا، وأن نستثني مجيع املقّيدات، واألهم أن 
نتعامل مع املستثمرين كأهنم من أبناء الدولة األصليني؛ ألننا من 

دوهنم لن نستحدث فرص عمل.
س: هل طلب األردن دعًام منك أو من سنغافورة حول كيفية 

التعّلم من خرباتك؟
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أقول ذلك ألن من الواضح أن حكومتنا ال توجد لدهيا خطة أو 
رؤية مستقبلية لتوليد فرص العمل، وال يعفيها أن تكون موازنتها 
فرص  لتوليد  به  نقوم  أن  نستطيع  الذي  ما  لكن  ضعيفة،  احلالية 
جميء  حتى  ننتظر  أن  علينا  جيب  هل  منك.  نصيحة  نريد  العمل؟ 

احلكومة املقبلة أم ماذا؟
ج: أنا ال أستطيع أن أعطيكم أي نصيحة.

الطبي،  املجال  يف  طب»  «تِْك  تدعى  مؤسسة  يف  أعمل  س: 
وأسأل هل تستطيع أن تقّدم لنا أسامء منظامت ومؤسسات قوية يف 
العلمي  البحث  لتعزيز  األردنيني؛  للشباب  فرًصا  م  تقدِّ سنغافورة 
االجتامعية  التنمية  يف  وللمسامهة  واملهارات،  اخلربات  وتبادل 

واالقتصادية؟
اخلارج،  من  خرباء  البحثية  مؤسساتنا  يف  العاملني  نصف  ج: 
ولدينا علامء يعملون يف املراكز البحثية بشكل منفتح، ولدينا برنامج 
أوروبا  مع  علامءنا  نتبادل  اجلامعات، كام  اخلربات لكن مع  لتبادل 
العلامء،  لدعم  أخرى  مشاريع  لدينا  وأيًضا  وبريطانيا،  وأمريكا 
أنا  وجامعاتنا.  جامعاتكم  بني  تعاون  أي  يوجد  ال  اآلن  إىل  لكن 
قمت اليوم بزيارة بعض اجلامعات، وربام يف املستقبل نقوم ببعض 

عمليات التبادل. 
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س: هل طلب األردن منك أي مساعدة؟
ج: ال، إىل اآلن مل حيدث ذلك.

س: لدى الدكتور يو العديد من اجلمل الرائعة، عىل غرار «أنا 
يفّضل  إنه  يقول  ودائًام  القوانني»،  أتبع  ال  «أنا  القوانني»،  أخرق 
مّيزة  «العجز  أن  قوامها  جديدة  فكرة  عىل  حصلنا  كام  العمل. 

للدولة». 
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يف  أما  والصناعة،  الدولة  تنمية  عن  األوىل  اجللسة  يف  حتدثت 
اجللسة الثانية فلن أحتّدث إال عن االبتكار. 

ا  جغرافي� الصغر،  بالغة  دولة  سنغافورة  أن  أوضحت  قد  كنت 
عىل  حصلنا  عندما   ،١٩٦٥ العام  منذ  بزغت  حيث  ا،  وتارخيي�
استقاللنا، ثم بدأت عجلة النمو بالدوران منذ العام ١٩٧٠ تزامًنا 
مع انسحاب الربيطانيني من بلدنا سنة ١٩٧١، وكانت البطالة متثل 

أكرب حتد أمامنا.
 ١٩٦٥ العامني  بني  جتارية  دولة  كانت  سنغافورة  أن  واحلال 
عندما  العمل،  فرص  استحداث  عىل  رّكزنا  ذلك  وبعد  و١٩٦٩، 
تقليص  يف  ونجحنا  خانات،  ثالث  من  يتألف  البطالة  رقم  كان 
الرقم إىل أصغر حد ممكن، وسأحاول أن أوضح كيف حدث ذلك.
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مرحلة  يف  األوىل  التنمية،  من  مراحل  مخس  البالد  شهدت 
من  أنواعها  بشتى  الوظائف  استحداث  عامدها  وكان  الستينيات، 
العمل  فرص  هنيء  أن  املهم  كان  بل  النوعية،  عىل  الرتكيز  دون 

لشعبنا. فقد كان مهنا الشاغل توظيف العاملة عىل نحو مكثف.
 أما يف السبعينيات، فحاولنا الرتكيز عىل املهارات ذات القيمة 
وسعينا  واملهني،  التقني  التدريب  حقل  ودعمنا  للشباب،  العالية 

لتنمية مهاراتنا عىل نحو مكّثف، أيًضا. 
ويف الثامنينيات بدأت العمل عىل اجلانب االقتصادي، بالتعاون 
الدفاع،  وزارة  يف  السابقة  وظيفتي  كانت  حيث  احلكومة،  مع 

ورّكزت عىل رأس املال وتكثيف الصناعات. 
شملت  التي  التكنولوجيا،  حقل  عىل  رّكزنا  التسعينات  ويف 
ست جمموعات صناعية: اإللكرتونيات، والكيامويات، واهلندسة، 

والصناعات الطبية احليوية، إضافة إىل جمالني آخرين.
ويف التسعينات، كذلك، أنشأنا جمموعة للتنمية، وهي جمموعة 
وتنتهي  الفكرة،  بابتكار  تبدأ  كاملة  سلسلة  من  تتألف  صناعية 

باملنتج النهائي، وخاصة يف صناعة األجزاء والقطع.
 أما يف عام األلفني، حني كنت مسؤوًال عن التنمية االقتصادية، 
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عرب تأسيس وكالة ائتامنية ألنظمة التكنولوجيا العلمية، فقد رّكزنا 
عىل ما يسمى بـ «االقتصاد املبني عىل املعرفة»، وهو املجال الذي 
ما يزال حيظى باهتاممي إىل اليوم؛ ذلك أن املعرفة مهمة لالبتكار، 
املال  رأس  هو  املعرفة  عىل  املبني  االقتصاد  يف  عنرص  أهم  أن  علًام 
يتدّربوا  أن  وإناثهم،  بذكورهم  الشباب،  من  ويتطلب  البرشي، 

للوصول إىل أعىل املراتب.
ويف العام ٢٠٠١، أطلقت برناًجما البتعاث مئة شاب وشابة إىل 
اخلارج ملدة تسع سنوات، ليدرسوا ثالث سنوات يف البكالوريوس، 
بمعنى  الدكتوراه،  درجة  لنيل  سنوات  ومخس  للتدريب،  وسنة 
واهلندسة  العلوم  يدرسوا  كي  سنوات؛  تسع  ملدة  بتمويلهم  القيام 
والطب احليوي والرياضيات، وانتقيت املتميزين من الشباب هلذه 

الغاية.
سنغافورة،  أطفال  من   %١ أفضل  اخرتت  ذاته،  املنوال  عىل 
وبواقع ٤٠٠ طفل، واعتنيت بتدريسهم، ثم أرسلتهم إىل اخلارج، 
وهؤالء نسميهم «كابيتي» أو «األسامك الصغرية»، التي كنا نراهن 
أن تصبح، يوًما، «أسامًكا كبرية»، وهذا ما حدث، فمنهم من حصل 
الكيمياء،  جمال  يف  ويعمل  ستانفورد،  جامعة  من  الدكتوراه  عىل 
وأخرى  اجلينوم،  علم  يف  الدكتوراه  بدرجة  خترجتا  طالبتان  وثمة 
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درست  وواحدة  األعصاب،  علم  درست  حيث  ستانفورد،  من 
علم الطاقة.

الطلبة  أكثر  كانوا  ألهنم  الصغار؛  هؤالء  اخرتت  أنني  واحلال 
خيرج  يفلح  ال  ومن  املنافسة،  واجتازوا  الثانوية،  الدراسة  يف  متّيًزا 

من السباق.
فقط،  ألًفا   ٤٠ أطفاهلا  عدد  يتجاوز  ال  صغرية،  أمة  وباعتبارنا 
فقد كانت خّطتنا أن «نقرتض» أو «نختطف» املواهب من جرياننا، 
ماليزيا  من  فتاة  أول  عىل  حصلنا  االختطاف،  هذا  نتيجة  ومن 
خترجت بدرجة دكتوراه يف الفيزياء من جامعة كورنيل، ودكتوراه 
فتاة ثانية  عىل  الفيزياء، كام حصلنا  يف جمال   MIT أيًضا من جامعة
الكياموية  العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  اآلن  حتمل  شنغهاي،  من 
جمال  يف  ستانفورد،  من جامعة  ودرجة مماثلة  كورنيل،  جامعة  من 
الطبية  العلوم  بريطانيا  يف  درست  كونج  هونج  من  وثالثة  الطاقة، 
العظام،  هندسة  يف   MIT جامعة  من  الدكتوراه  وحتمل  احليوية، 
ولدينا شاب من اهلند حيمل درجة الدكتوراه يف علوم الكمبيوتر، 
ثالث  يف  البكالوريوس  أهنوا  هؤالء  وكل  ستانفورد،  جامعة  من 

سنوات ألهنم أذكياء للغاية. 
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وثمة نموذج لشاب آخر حيمل درجتي البكالوريوس واملاجستري 
يف علوم الكمبيوتر، فرع االقتصاد، وأهنى تعليمه يف ثالث سنوات 

بمعدل ٣٫٩٧، وآخر حيمل الدكتوراه من ستانفورد.
درجاهتم.  وأعرف  منهم،  طالب  كل  ا،  شخصي� قابلت،  ولقد 
اهلندسة  لتدرس  إلينوي  جامعة  إىل  أرسلتها  فيتنام  من  شابة  وثمة 
هؤالء  كل   .MIT جامعة  من  الدكتوراه  عىل  وحصلت  الكياموية 
املرحلة  ودرسوا  ١٣عاًما،  سن  يف  سنغافورة  إىل  أتوا  الشباب 
الثانوية يف سنغافورة ملدة أربع سنوات، وتنافسوا مع طلبتها، وبعد 
اجتياز املعايري ذاهتا يف سن احلادية والعرشين وقبل احلصول عىل 

الدكتوراه، نقّدم هلم اجلواز السنغافوري.
املعرفة  عىل  املبني  لالقتصاد  البرشي  املال  رأس  أن  واملعروف 
يف  درست  اهلند  من  شابة  فثمة  طويل،  وقٍت  إىل  حيتاج  والعلوم 
إمربيال، وحاصلة عىل الدكتوراه يف الطب، أي أهنا أصبحت طبيبة 
وعاملة، وأخرى من فيتنام ختّرجت من «UCL» ولدهيا دكتوراه من 

جامعة أكسفورد، وكلتامها من جمموعة العام ٢٠٠٥. 
عىل  للحصول  الطلبة  هؤالء  يذهب  الثانوية،  دراسة  وبعد 
يف  سنغافورة  إىل  يعودون  ثم  والدكتوراه،  البكالوريوس  درجتي 
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يف  نستثمر  وأن  صبورين،  نكون  أن  علينا  أن  أي  الثالثني،  عمر 
الطلبة وأن نتحّمل نفقاهتم؛ ألهنم يمثلون رأس املال البرشي.

السنغافوريني،  غري  من  الطلبة  أغلبية  كانت   ٢٠٠١ عام  يف 
غري  وقررت أن يكون ٥٠% منهم علامء سنغافوريني، و٥٠% من 
واليوم  مكان.  كل  يف  ينترشون  علامؤنا  وأصبح  السنغافوريني، 
أستطيع أن أقول إن أرقامنا صحّية، وإن اجلودة ممتازة، فمن أجل 
ووضعنا  مًعا،  والنقود  املال  رأس  نضخ  أن  جيب  الشباب،  متويل 
اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   %٢٫٥ نحو  إنفاق  قوامه  هدًفا  ألنفسنا 

عىل البحث العلمي، وتعليم الشباب.
أن  نجد  املعرفة،  عىل  املبني  االقتصاد  نتائج  طالعنا  إذا  واليوم، 
من  األرباح  وحتقيق  البحوث،  وإجراء  الرتاخيص،  هو:  قوامها 
تلك الرتاخيص. وأيًضا- وهو املهم- إنشاء أعامل جتارية جديدة. 
الرغم  عىل  إذ  ا كبًريا؛  حتدي� تشكل  اجلديدة  األعامل  أن  والواقع 
من أن علامءنا الشباب عىل درجة عالية من التعليم، لكن تنقصهم 
اخلروج  الناشئة  األعامل  يف  التحّدي  يكن  ومل  اإلدارة،  مهارات 
بفكرة، بل بتشغيل وإدارة هذا العمل، فأصبحنا نرّكز عىل املهارات 
رشعنا  ذلك،  ولتحقيق  العملية.  املهارات  جانب  إىل  اإلدارية، 
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الرشكات،  إدارة  حقل  يف  العامل  من  املختصني  أمهر  بإحضار 
وأصبحنا ندفع لرباءات االخرتاع. صحيح أن بعض االخرتاعات 
غري مستخدمة، لكننا نحاول أن نتأكد من أن لدى سائر الرباءات 

جدوى جتارية.
ولدينا طلبة من فوج العام ٢٠١٢، وكنا ابتعثناهم عامي ٢٠٠١ 
و٢٠٠٢ وأصبحت لدينا جمموعة مؤلفة من ١٥٠٠ خريج حيملون 
والعلوم  الطب،  مثل  التخصصات،  سائر  يف  الدكتوراه  درجة 
أصبحوا   ،٢٠١٨ العام  يف  اآلن،  وهم  والرياضيات،  والفيزياء 
الرشكات  ندعم  ألننا  الناشئة؛  مؤسساهتم  ولدهيم  أعامل،  رياديي 
جديدة،  برشكات  ليبدأوا  علامءنا  ونقرض  واملتوسطة،  الصغرية 
يف  مسامهات  اآلن  لدينا  أصبحت  املحصلة  ويف  سنتني.  وملدة 
الصناعة، وأصبح هؤالء الشباب مستشارين يف حقل الصناعات، 
ويديرون خمترباهتم البحثية اخلاصة هبم، وبعضهم أصبحوا أساتذة 
جامعات، وثمة خريج منهم أرسل إيل رسالة األسبوع املايض، عىل 
الربيد اإللكرتوين، يبلغني فيها أنه أصبح أستاًذا مساعًدا، وهو يف 

عمر صغري جًدا، يف جمال اهلندسة.
احليوية،  الطبية  اهلندسة  يف  الدكتوراه  درجة  حتمل  شابة  وثمة 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  لدى  وتعمــل 
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جامعة  يف  درست  قد  وكانت  النساء،  متكني  جمال  يف  «اليونسكو» 
ثم  الطب  كلية  يف  هارفرد،  خمتربات  يف  وعملت  كامربيدج، 
عادت، وهناك نموذج لشابة أخرى حاصلة عىل درجة الدكتوراه 
«كامربيدج»  ومنها  اجلامعات،  أفضل  يف  ودرست  الفيزياء،  يف 

و«كولتك».
بإنشاء  قمنا  عودهتم،  بعد  بلدهم  يف  الشباب  هؤالء  ولتأصيل 
جامعة التكنولوجيا الوطنية، وهي ثاين جامعة بعد اجلامعة الوطنية، 

وفيها كلية طب، وتضم أربعة أقسام. 
وأخرى  احليوي  للطب  كلية  لدينا  توجد  للطب  وبالنسبة 
من  واحدة  درجة  بعد  عىل  يقع  الذي  املرفق  هو  واألهم  للعلوم، 
ويمثل   ،«ONE NORTH» أسميناه  والذي  االستواء،  خط  شامل 
حمطتني،  تضم  جامعة  مقابل  هكتار،   ٢٠٠ مساحتها  أرض  قطعة 
كاالبتكار،  األساسية،  العلوم  سائر  وتقدم  احليوي  للطب  واحدة 
واخلاليا اجلذعية، وأمراض الرسطان. ولعل الشيق يف هذا املرفق 
أن احلكومة قّدمت املباين، وجئنا بمصممني لبنائه عرب خطة رئيسة 
صممتها الراحلة «هبا زادي». وكل مبنى ذو تصميم خمتلف. وما 
نقوم به هو تقديم املرافق، فيام يدفع العلامء والرشكات إجياًرا مقابل 

استخدام املختربات.
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العلامء  دعم  يف  املبنى،  هذا  يف  األساسية،  الفكرة  وتكمن 
املواهب،  لتبادل  واخلاص،  العام  القطاعني،  حيتضن  مرفق  ضمن 
أما  املستأجرين،  املوهوبني  الستخدام  متاح  املخترب  حيث 
واملعّدات؛  الرواتب  عىل  فننفقها  اإلجيار  من  املتحصلة  األموال 
يدفع  ال  فيام  والرواتب،  املعّدات  أثامن  دفع  هي  مسؤوليتنا  أن  أي 

املستأجرون غري اإلجيار فقط.
حمطة  وفيه  الفيزيائية،  للعلوم  معدات  عىل  آخر  مرفق  وحيتوي 
أساسية حتت املبنى تنقلنا إىل أعىل، ويضم سائر العلوم الفيزيائية، 
ختزين  وذاكرات  جديدة،  ومواد  موصالت،  أشباه  توجد  حيث 
املبنى  مساحة  وتبلغ  متعددة.  اتصاالت  ووسائل  البيانات، 
٥٠٠٫٠٠٠ م٢ ، مقّسمة إىل ٢٥٠٠ م٢ للعلوم الطبية احليوية، وهو 
مساحة مكّثفة، واخرتنا تعدد التصميم للمباين، ولكل منها تصميم 

خاص ذو نكهة خمتلفة؛ كي ينافس اآلخر يف العمل. 
وبالنسبة لوسائل اإلعالم، فقد جذهبم املقر، أيًضا؛ ألهنم أرادوا 
أن يكونوا قريبني من تكنولوجيا املعلومات، حيث يتواجد التلفاز 
تتعدى  ال  فيام  ١٦هكتاًرا،  مساحة  عىل  جانبنا،  إىل  املبارش  والبث 
عن  عبارة  والباقي  هكتاًرا،   ٦٠ املقامة  لألبنية  اإلمجالية  املساحة 

مساحات خرضاء.
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وعندما يأيت هؤالء اخلرجيون، فإهنم يعملون يف خمتربات خمتلفة، 
أن  علًام  ذاهتا،  األجور  يتقاضني  اللوايت  النساء،  من  منهم  و٥٠% 
األقل  هم  األوىل،  اجللسة  يف  ذكرت  وكام  سنغافورة،  يف  الشباب 
حًظا؛ ألن عليهم أن ينهوا سنتني من التجنيد اإللزامي، ثم يكملوا 
نضع  ألننا  تتشابه؛  الدراسة  ظروف  لكن  اإلناث،  بعد  الدراسة 
اجلنسني يف املستوى نفسه من اجلامعات واملدارس، وهم يتقّدمون 
إىل اجلامعات لوحدهم، حيث خيتارون ما يناسبهم من قائمة تضم 
يف  جامعات  من  االختيار،  حرية  وهلم  جامعات،  مخس  أفضل 
بريطانيا وأمريكا، ونروج لشبابنا عرب نرش صورهم يف إعالنات يف 

الصحف، فنحن ال نسّوق املمثلني، بل العلامء.
ال  ألننا  ناشئة؛  رشكات  تأسيس  عىل  نشّجعهم  يأتون  وحني 
نريدهم أن يبقوا داخل خمترب إىل األبد، حيث تقوم وكالتي واسمها 
«سربينغ»، باعتبارها مسؤولة عن املعايري الوطنية واالبتكار وتنمية 
األموال، بمساعدهتم. وتوجد لدينا آليات دعم للرشكات الناشئة، 
إلدارة  ودعمهم،  العلامء  بتوجيه  متخصصة  أعامل  ومّرسعات 
الرشكات،  تشغيل  يف  خربة  النقود  ترافق  أن  ينبغي  إذ  رشكاهتم؛ 
ونقّدم هلم أيًضا منًحا بعد أن ندرس مقرتح إثبات املفهوم، وإثبات 
كان  إذا  دوالر   ٢٠٠٫٠٠٠ إىل  متويلنا  ويصل  التجاري،  تسويقه 
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املرشوع جيًدا. أما املتقّدمون فهم مستقلون وعلامء ليس أكثر، فنقّدم 
هلم التمويل، إذا أثبتوا نجاعة املفهوم أو الفكرة، وإذا نجحوا بعد 
سنة أو سنتني، نموهلم إلثبات تسويق املنتج التجاري، وهؤالء قد 
حيصلون عىل نحو ٦٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي من املنح، وإذا كان 
 ٧٠٠٫٠٠٠ بني  الدعم  يرتاوح  قد  جيدة  واإلدارة  جيًدا  املرشوع 
أو  حصة  تشرتي  أن  للحكومة  ويمكن  دوالر،   ٨٠٠٫٠٠٠ و 
أسهًام تصل إىل ثلث رأس املال، ملساعدهتم عىل رفع قيمة األسهم 
األخرى، أي أن يف وسع أي رشكة أن تبدأ مبيعاهتا التجارية بعد أن 
تنجح، ثم نقوم باسرتداد رأس املال؛ ألن هديف ليس حتقيق األرباح 
منها  األسهم  نشرتي  عندما  فنحن  الرشكات،  مصداقية  زيادة  بل 

تزداد مصداقيتها.
الناشئة، فهي ال حتتاج  هذا هو هنجنا الذي نتبعه يف الرشكات 
للتشجيع أو اخلربات اإلدارية وحسب، بل إىل النقود أيًضا، وتقّدم 
رشكاء  يأيت  أن  ويمكن  املضافة،  والقيمة  املال  رأس  وكالتي  هلا 
وأنا  دولًيا،  أو  حملًيا  سواء  االستثامر،  عىل  الرشكات  ويشجعوا 
تذهب  هي  بل  عملها،  يف  أتدخل  ال  لكنني  األسهم  ثلث  أشرتي 

للرشكات وللبنوك لطلب القروض. 
هذه هي ممارساتنا احلالية، ونامرسها منذ عرش سنوات، أي منذ 
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العام ٢٠٠٧ تقريًبا، ولدينا بعض األمثلة عىل رشكات، تم متويلها 
واالستثامر،  واملنح  األسهم  متويل  يف  نتبناه  الذي  النهج  عرب  كلها 
وتذّكروا أننا من خالل االستثامر إنام نستثمر النقود، بينام نحصل 

عىل حصة عندما نشرتي األسهم.
املسرتدة،  غري  املنح  هو  األول  برامج:  ثالثة  لدينا  باختصار، 
واالستثامر، وهو أيًضا برنامج غري مسرتد، إضافة إىل متويل األسهم 

الذي نستطيع أن ننسحب بعده.
ومن النامذج التي ذكرهتا يف اجللسة األوىل، رشكة تدعى «رويت 
ماتيك»، والرويت هو خبز هندي، وقام عامل شاب بصنع آلة خاصة 
لعجن العجني وإعداده عىل هيئة خبز «رويت» متقن الصنع، ويباع 

ا يف اهلند. هذا االبتكار حالي�
وتتلخص الفكرة التي تبنتها وكالتي «سربينغ»، يف رعاية باحثني 
خاضعني لربنامج يدعى *A (أي ستار)، ولدينا تكنولوجيا طبية 
ومستشفيات، ال تقترص عىل األرسة فحسب، بل تضم أيًضا أجهزة 
طبية حميطة بكل رسير، ووظيفتنا كوسيط تتمثل بجمع األطراف 
كافة يف مكان واحد حتى يتمكنوا من النمو. وبعد تدريب الشباب 
وتزويدهم باملختربات واملرافق، ندعمهم ليبدأوا أعامهلم التجارية، 
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وجيب أن تكون هذه األجهزة قابلة لالستخدام، خاصة يف الرعاية 
األجهزة  استخدام  وعليهم  أطباء  يوجد  املستشفيات  ويف  الطبية، 
وتطبيقها، ونسمح هلم أيًضا بالسفر إىل اخلارج لتسويق أجهزهتم 

الطبية أو أي أجهزة أخرى.
ويف ما يتصل بالرشكات الناشئة، فال يمكن هلا أن تبدأ عملها 
العامل  عىل  يصعب  بحثية  مرافق  املختربات  ألن  املختربات؛  من 
مساحات  بإنشاء  قمنا  ولذلك  جتاري،  عمل  وتأسيس  فيها  البقاء 
قريبة، وأول مساحة منها تدعى ONE NORTH بجانب مكتبي، 
وكال  الوطنية،  اجلامعة  جانب  إىل  سنغافورة،  غرب  يف  والثانية 

هذين املوقعني حيتوي عىل مرافق نقوم بتمويلها.
وصمم مكتبي يف الطابق احلادي والعرشين من املبنى، مصمم 
ويدفع  جيد  بشكل  جمهزة  املباين  وبقية  كوك،  َكول  يدعى  ياباين 
املتخصصني جيرون  وتوجد جمموعة من  إجيار.  بدل  مستخدموها 
مقابالت مع املرشحني، وبعدها يبدأون بدفع اإلجيارات ويعملون 

ملدة ثالث أو أربع سنوات.
ويوجد موقع يدعى لونش باد (Launch Pad) حيتوي عىل ثامن 
وفيه٨٠٠  م٢.   ٥٦٫٠٠٠ مساحتها  بقاعة  املباين،  من  جمموعات 
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ا، و٥٣ رشكة من مرسعات األعامل، وهذا املرفق  رشكة ناشئة حالي�
متاح لزيارة صغار الشباب والطلبة إلقامة عالقات اجتامعية، هو 

ليس خمتًربا للمصادر بل جلمع األفكار وتسهيل التفاعل.
البيئية،  اهلندسة  عىل  فيه  نرّكز  الغرب،  يف  مرفق  يوجد  كام 
نقوم  كاملة  خمتربات  جتهيز  نفسها:  بالفكرة  حديًثا،  إعداده  وتّم 
حيث  الشباب،  العلامء  عىل  املتاعب  نخترص  وبذلك  بتأجريها، 
تكون أمامهم خمتربات للمصادر، وليس عليهم إال أن يبدأوا بفتح 

رشكات جديدة.    
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اقتصاد  عن  املزيد  أعرف  أن  وأود  اقتصاد،  رجل  أنا  س: 
سنغافورة، وكيف انتقل إىل هذا الناتج املحيل اإلمجايل العايل للفرد؛ 
إذ إننا نعرف أن سنغافورة دولة صغرية، فام هي أكرب قوة دافعة هلذا 

النمو يف االقتصاد، ويف التكنولوجيا، ويف الناتج املحيل اإلمجايل؟ 
بدًءا  الصغار،  العلامء  رعاية  حول  قدمته  ما  احلقيقة،  يف  س: 
الطلبة  عىل  الرتكيز  خصوًصا  للغاية،  الفت  الثانوي،  التعليم  من 
األكثر متّيًزا. وأعتقد، يف هذا الصدد، أن الرتكيز يكون عىل املنهاج، 
من  بداية  الكثري،   ينجزون  فاخلرجيون  ولذا  اجلامعة،  يف  وخاصة 
البحث األسايس وصوًال إىل التسويق التجاري. وهنا أود أن أفهم 

هذه العملية بالضبط.
توجد  هل  اآلخرين؟  للطلبة  بالنسبة  ماذا  هو:  الثاين  سؤايل   
ربام  إذ  الفرصة؛  هلم  تسنح  مل  للذين  استدراكية  برامج  أي  لديكم 
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سيبدعون لو أتيحت هلم فرصة أخرى؟ وهل بوسعكم أن حتتضنوا 
طالًبا من منطقتنا؟ 

يتعدى  ال  فشعبنا  أصًال،  سوق  عندنا  توجد  ال  أنه  الواقع  ج: 
٥٫٥ مليون نسمة، لكننا نتمتع بموقع جغرايف جيد قرب الصني 
ولذا  نسمة،  مليون   ٦٠٠ نحو  نجاور  أننا  أي  وأسواقهام،  واهلند 
قمنا بدعوة الرشكات لالستثامر يف سنغافورة واستخدام مرافقنا، 
واملاء  والكهرباء  واملباين  التحتية  الُبنية  بتوفري  حكومتنا  وقامت 
سان  من  مصانع  حتى  نقلنا  وبذلك  املصانع،  إلقامة  كمفتاح 
أي   ،٧٤٧ بوينغ  طائرات  ألجزاء  مصنع  ومنها  إلينا،  فرانسيسكو 
أننا نتيح للمستثمرين ملكية كاملة للرشكة، وال نفرض عليهم أي 
من  معفاة  الصادرات  وسائر  رضائب،  أي  حتى  وال  حميل  رشيك 
ولكي  املستثمرين،  جلذب  تقريًبا؛  عاًما  عرش  مخسة  ملدة  الرضائب 
يوّلدوا فرص عمل، أي أهنم يدفعون رضائب غري مبارشة، وهي 
األهم، وقيمتها أعىل، فهم يدفعون األجور ويقومون بالتوظيف، 
الرضائب  تعترب  وبذلك  خدماتنا،  ويشرتون  املرافق  ويستأجرون 

غري املبارشة أفضل وذات قيمة. 
وسعها  يف  أن  علًام  بسهولة،  تستثمر  إلينا  رشكة  أي  تأيت  عندما 
أن تنتقل إىل أي مكان آخر إذا فرضنا عليها رضائب، ولذا قررت 
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يف  يكون  بحيث  لألعامل،  مستضيفة  تكون  أن  سنغافورة  حكومة 
مقدور املستثمرين أن ينشئوا أعامهلم، ويدفعوا بالدوالر األمريكي، 
واهلند  للصني  يبيعون  وبذلك  معفاة،  صادراهتم  كل  وتكون 
لعملة  مركًزا  اآلن  سنغافورة  جعل  مما  رضائب،  أي  يدفعون  وال 
ويدفعوا  سنغافورة  إىل  يأتوا  أن  هي  والفكرة  األمريكي،  الدوالر 

النقود، ونحن نصبح بمثابة بنك لنقودهم.
أما بالنسبة للتعليم يف سنغافورة، فنظامنا التعليمي خمتلف عن 
باقي دول العامل، فقد بدأنا بتغيريه عام ١٩٧٩، وكنا ندّرس أربع 
فالصيني  أصوهلم،  حسب  األم،  لغتهم  هي:  لألطفال  فقط  مواد 
واملاليزي  (ألنتاما)،  يدرس  واهلندي  (ماندارين)،  بلغة  يدرس 
والعلوم  اإلنجليزية  اللغة  جانب  إىل  طبًعا  املاليزية،  باللغة  يدرس 
والرياضيات، من دون التاريخ واجلغرافيا وسوامها، بل نرّكز عىل 
العلوم والرياضيات، ويف املرحلة الثانوية يدرسون املواد األخرى.
هلذا السبب يبدع طلبتنا يف املدارس، ونظامنا التعليمي معتمد 
املدرسة  إهناء  سنغافورة  طلبة  ويستطيع  كامربيدج.  جامعة  من 
وااللتحاق بأي جامعة يف بريطانيا أو يف أمريكا؛ ألن معايرينا عالية 
جًدا يف التعليم، وبعض طلبتنا يف الصف العارش يذهبون لدراسة 
املرحلة الثانوية يف الواليات املتحدة، ونحن نقّدم املنح للمبدعني 
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أيًضا ألفضل الطلبة، ويمكن للطلبة اآلخرين، كذلك، أن يلتحقوا 
بالتعليم. فالطلبة غري األذكياء يدرسون البوليتكنيك ضمن برنامج 
مدته ثالث سنوات، وبعدها ينتقلون إىل اجلامعة، بمعنى أن لدينا 
برامج لدعم الطلبة متوسطي الذكاء، أما املبدعون فيكونون نامذج 
لآلخرين، حيث يعملون بجد، ويمكنهم أن يذهبوا إىل أي مكان 

يف العامل.
س: أتساءل حول مسارك الذي اختذته وأوصلك للنجاح، هل 
واجهت أي عوائق حكومية، وبريوقراطية، أو فساد، أو أي قضايا 
أخالقية أو ترشيعية؛ وهل كان يمكن أن يكون مسعاك أسهل لو مل 
تكن هذه العوائق موجودة؟ وحني حاولت بناء رأس املال البرشي 
هل كانت هناك أي جهود موازية، كبناء الذكاء العاطفي، مثًال، أو 
عىل  لبلدهم  الطلبة  انتامء  تضمن  حتى  الوطن،  كحب  األخالقي، 
أفضل وجه، ولكي ال يسببوا أي قضايا سلبية تؤثر عىل االستثامر 

يف الدولة؟
س: أود أن تعّلق عىل أثر رحلة سنغافورة عىل توزيع الدخل. 

ج: بام أن عدد سكان بلدنا صغري، ولكي ال ترسق جهات أخرى 
طلبتي، قمت باستغالهلم، وساومت احلكومة، وقلت هلا إن معظم 
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الدكتوراه،  درجة  حيملون  وكلهم  السنغافوريني،  من  املئة  علامئي 
وعيل أن (أخطف) البقية من جرياين، من اهلند والصني وماليزيا، 
لزيادة رأس املال البرشي. والواقع أنني، وألجل تنميتهم، أنفقت 
شخص  أي  أّمحل  ومل  سنوات،  مخس  وملدة  النقود  من  الكثري 
يل.  املخصصة  امليزانية  يف  الترصف  حر  وكنت  نفقات،  أي  منهم 
وكانت  الثانوية،  املدارس  من  الطلبة  أفضل  طبًعا  اخرتت  وقد 
حتى ُخيرجوا أفضل ما لدى  الرفاهية للمعّلمني،  أهيء  أن  فكريت 
الطلبة، كام أن هؤالء الطلبة من ذوي خلفيات متنوعة، أما بالنسبة 
حيتاجون  ال  وهم  دراسية،  منح  أي  هلا  أقّدم  فال  الغنية  للعائالت 
أصًال إىل متوييل، ولذا أركز عىل املبدعني من الفقراء وذوي الدخل 

املنخفض، هؤالء هم الذين أستثمر هبم.
بدأنا  ألننا  مهمة؛  فهي  االجتامعي  الدخل  لقضية  بالنسبة  أما 
كدولة فقرية، وكان اجلميع فقراء. أما اآلن، فهناك فرص متنامية، 
وأصبحت الفرص أفضل للطلبة الفقراء. كنا نحاول أن نتأكد من 
احلكومة  وحاولت  والفقراء،  املحدود  الدخل  ذوي  استبعاد  عدم 
يكونوا  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  ملساعدهتم،  ووسائل  طرق  إجياد 
حيصلوا  وأن  اخلارج،  يف  التّرصف  يسيئوا  ال  أن  وعليهم  مدللني، 
للمنح،   ٣٫٨ من  بأقل  أقبل  وال  األقل،  عىل   ٣٫٩٧ معدل  عىل 
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وعىل الطلبة أن يعملوا بجد لرفع حتصيلهم الدرايس، وإذا مل حيققوا 
املعدل املطلوب نوقف منحتهم بعد فصل أو اثنني. وهم يرسلون 
وأسأل  ا،  شخصي� درجاهتم  أتابع  وأنا  فصل،  كل  يف  نتائجهم  إيل 
ملاذا يدرس هذا العامل أساسيات البيولوجيا، مثًال؟ أي أننا نفحص 
الدرجات واملواد؛ ألن نقود املنح من دافعي الرضائب، وعلينا أن 

نتأكد من أهنم يدرسون بجدية وليسوا يف نزهة أو إجازة. 
تطبيق  قبل  واجهتكم  التي  التحديات  عن  أسأل  أن  أود  س: 
توجه  هو  ما  اآلن؟  بعد  الربامج  هذه  مستقبل  هو  وما  براجمكم، 

سنغافورة للمستقبل؟ وماذا حققت لشخصك يا دكتور يو؟
به،  ُحيتذى  كنموذج  خربتك  من  االستفادة  يمكننا  كيف  س: 
وكقصة نجاح ملا حدث يف سنغافورة. ونحن يف األردن نعاين من 
أزمة الجئني، فكيف يمكننا حتويل هذا التحدي إىل قصة نجاح كام 

فعلت أنت يف سنغافورة؟
عىل  املبني  االقتصاد  إىل  لالنتقال  خطة  وضعت  عندما  ج: 
إذ  رخيًصا؛  بلًدا  سنغافورة  تعد  ومل  سهلة،  اخلطة  كانت  املعرفة، 
عىل  االعتامد  بإمكاننا  يعد  ومل  مرتفعة،  حياتنا  معايري  أصبحت 
عىل  الرئييس  اعتامدنا  يعد  ومل  املنخفضة،  القيمة  ذات  األنشطة 
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جديدة،  أشياء  وابتكار  وتنمية  تطوير  علينا  كان  بل  االستهالك، 
ولذلك قررنا أن ننمي رأس املال البرشي والتعليم العايل ودرجات 
البكالوريوس والدكتوراه عىل األقل، وحلسن حظي وافقني رئيس 
املحيل  الناتج  من  موازنة  أوًال  وطلبت  اخلطة،  هذه  عىل  الوزراء 
اقتطاع  لتقبل  احلكومة  دفع  أحاول  حتى   %١٫٥ بنسبة  اإلمجايل 
باالستثامر  أقنعهم  أن  عّيل  وكان  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  من  املبلغ 
يف املواهب البرشية. املفتاح األسايس أن تعطيني احلكومة النقود، 
وأن تقّدم يل املوازنة، ألننا كنا نعاين من نقص يف املوارد البرشية، 
بالدراسة  الراغبني  والرجال  النساء  أجذب  أن  حينها  عّيل  وكان 
للحصول  لفرتات طويلة، ليس لثالث أو أربع سنوات فقط، بل 
عىل درجات الدكتوراه، وبالفعل كان الطلبة ينهون البكالوريوس 
يف ثالث سنوات وبعدها حيصلون عىل درجات الدكتوراه يف مخس 
سنوات حتى يصبحوا علامء، وهي رحلة طويلة وحتتاج إىل صرب، 
وكان التحّدي الكبري يف كيفية جذب الشباب والشابات ليضّحوا 
من أجل التعليم والتدريب ملدة طويلة، وكانت إحدى طرق حل 
الدكتوراه، وأقّدم هلم،  املشكلة أن أدفع هلم رواتب خالل دراسة 
البكالوريوس،  بعد  عملوا  إذا  نظريه  يضاهي  جيًدا  دخًال  بالطبع، 
أي أن أدفع هلم رواتب تساوي عملهم يف سنغافورة، والبالغ ثالثة 
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آالف دوالر، وبعد ذلك عندما يعودون إىل سنغافورة، يستأجرون 
شقًقا، ويدفعون للخدمات. 

يف سنغافورة املساحة صغرية، لكن املواهب مقّيدة، نظًرا لضآلة 
حجم سكاننا ويصعب إجياد أفضل املواهب، لذلك كان علينا فتح 
اجلريان ليدرسوا عندنا، ونأمل بعدها  أبواب مدارسنا للطلبة من 

أن نضمهم إىل سكاننا.
وال  بالنقود  متمثلة  سنغافورة  يف  املقيدات  تكن  مل  باختصار 

األرض، بل باألمر األهم، وهو رأس املال البرشي.
واستطاعت حكومة سنغافورة جذب املواهب واحلفاظ عليها 
للمستقبل، وآمل آن أرى هؤالء الشباب الذين عادوا وقد اندجموا 
وأحرض  مستمر،  بشكل  أقابلهم  وأنا  االقتصادية.  العجلة  يف 
عىل أطفاهلم. هذا هو االستثامر طويل  حفالت زفافهم، وأتعّرف 

األمد يف الشباب. 
بالنسبة لقضية الالجئني، فأنا ال أعرف عن مشكلتهم، لكنني 
ليفيدوا  بـ«رسقتهم»  فسأقوم  موهوبون،  منهم  وكان  هنا  كنت  لو 
وعليكم  وأذكياء،  مواهب  بينهم  أن  متأكد  أنا  األردن،  اقتصاد 
دجمهم يف سوق العمل. نسبة البطالة يف سنغافورة منخفضة قدرها 
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أن  وعليكم  عالية،  النسبة  فإن  دولتكم  يف  أما  ثابتة،  وهي   ،%٢
تتخذوا القرار بشأن استخدام القوى العاملة من الالجئني أم ال.

العامل،  دول  وإعجاب  بإعجايب،  التعليمي  نظامكم  حظي  س: 
النهوض  أن  اليوم،  عرضك  خالل  من  وبرهنت  عليه.  مآخذ  وال 
املستويات،  أعىل  إىل  البرشية  املوارد  تنمية  إىل  حيتاج  دولة  أي  يف 

للوصول إىل أفضل اجلامعات حول العامل. 
املواليد يف سنغافورة ال يتعدون  قلت إن  إذ  سؤايل ديموغرايف؛ 
ا، مقارنة بعدد سكان قدره ٥٫٥ مليون نسمة،  ٤٠٫٠٠ طفل سنوي�
السنغافوريني  وعدد   ،%٠٫٧ يتجاوز  ال  صغري،  نمو  معّدل  وهو 
من  أقل  أي  اخلارج،  من  والبقية  نسمة،  مليون   ٣٫٥ األصليني 

٠٫٥%، أليست هذه قضية ديموغرافية مقلقة؟
للمستقبل؛  اسرتاتيجي  ختطيط  أي  لديكم  هل  أيًضا:  أتساءل 
أن  يعني  هذا  سنغافورة  ويف  ا،  عاملي� يزداد  العمر  ارتفاع  توّقع  ألن 
لديكم كباًرا يف السن، ولن يكونوا قادرين عىل العمل، فهل لديكم 

أي خطط هبذا الصدد للمستقبل؟
كانت  والسبعينيات،  الستينيات  يف  التنمية  بدأنا  عندما  ج: 
العائالت كبرية، تتألف من نحو ستة أطفال، ثم بدأنا بتشجيعهم 
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عىل تقليص عدد األطفال، واآلن ال يتجاوز عددهم يف العائالت 
أن  الحظنا  وقد  وعيوبه،  مزاياه  األمر  وهلذا  طفلني،  أو  طفًال 
التعليم  يف  يتأخرون  ألهنم  متأخر؛  عمر  يف  يتزوجون  الشباب 
فرتة  أن  يعني  ما  للشباب،  و٣٢  للفتيات   ٢٨ عمر  يف  فيتزوجون 
مزايا  لتقديم  قوانني  احلكومة بسّن  قامت  ولذا  إنتاجيتهم قصرية، 
تعمل،  وكنت  عاملًا  أو  طبيًبا  كنت  فإذا  األكرب،  للعائالت  أكثر 
تستطيع أن تلجأ إىل عامالت املنازل لرعاية األطفال، ويتم اقتطاع 
املقابل  ويف  املنازل،  رّبات  أو  الفتيات،  رواتب  من  التكاليف  هذه 
قمنا بتعزيز رواتبهن، لتشجيعهن عىل اإلنجاب. كام عملنا، أيًضا، 

عىل دعم رعاية األطفال، ولدينا العديد من الطرق للتشجيع. 
الناس  أصبح  إذ  مقلق؛  السكاين  العمر  أن  الرأي  وأشاطرك 
يعيشون لعمر أطول، ويتقاعدون يف عمر اخلامسة والستني، ولذا 
جيدة.  بصحة  كانوا  طاملا  يعملون،  نجعلهم  أن  نحاول  أصبحنا 
وعىل جانب آخر اقرتضنا مواهب برشية، أو «رسقناها»، وأصبح 
بعد  السفر  جوازات  هلم  نقّدم  فنحن  جمتمعنا،  من  جزًءا  هؤالء 

خترجهم.
بالشباب  واالستثامر  وأمهيته،  التعليم  عىل  بالرتكيز  قمت  س: 
دون غريهم، بمعنى أن املهم هو أن نستثمر بالشباب قبل كل يشء. 
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ومن مقوالتك الشهرية أن «من املهم أن نخرق القوانني إذا كانت 
ولكن  القانون،  بخرق  فيه  قمت  موقف  عن  فأخربنا  جيدة»،  نيتنا 

كان قرارك حكيًام. 
من  أنواع  ثالثة  هناك  أن  قوامها  مجيلة  أخرى  مقولة  لدّي  ج: 
خيرق  ومن  القوانني،  يعرف  ومن  القوانني،  يسن  من  البرش: 
القوانني. وأعتقد أن من خيرق القانون يقوم بذلك لسبب أو آلخر، 
فإن كانت نواياهم حسنة فال مشكلة. صحيح أن من الرضوري أن 
جيوز  القوانني جيدة، لكن ال  ألن  القوانني؛  يسن  هناك من  يكون 
أن تكون القوانني جامدة غري مرنة؛ ألنني عندما أقوم بعميل أضع 
لغايات معينة، فإذا كنت  أخرقها  أن  يمكنني  منطقية حتى  قوانني 
أعتقد أن ما أقوم به صحيح فأستطيع أن أخرق القانون للمصلحة 

العامة.
يف احلكومات اجليدة علينا أن نحرتم صانع القوانني وخارقها، 
وليس من يتجاهل القوانني، جيب أن نشّجع الناس عىل عدم خرق 

القانون إال لغاية معينة، أو هلدف.
من  الصغرية  األسامك  جتلب  إنك  قلت  حديثك  بداية  يف  س: 
الدول املجاورة، وترّكز عىل البحث والتنمية، وسؤايل كيف يقوم 
هؤالء بوضع نامذج أعامل، ومن أين حيصلون عىل التمويل، وكيف 
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مّيز  الذي  ما  أي  مميًزا؟  بلًدا  سنغافورة  من  النامذج  هذه  جعلت 
الرشكات الناشئة يف سنغافورة؟

مسؤولية  فهذه  الدكتوراه  درجات  عىل  للحصول  بالنسبة  ج: 
احلكومة، أما بالنسبة لألعامل الناشئة، فعندما يأيت العلامء بفكرة، 
الدعم  أو  املنحة  أو  التمويل  هلم  تقدم  «سربينغ»  وكالتي  فإن 
هو  عملهم  بداية  عند  يواجهونه  ما  أصعب  أن  غري  االستثامري، 
املهارات اإلدارية، وكيفية وضع خطة عمل، وكيفية إنشاء منتجات 
أو خدمات وتسويق، وهذه املهارات ال تدّرس يف اجلامعات، ومن 
واألخصائيني  الناجحني  األعامل  رجال  تقديم  وكالتي  مهامت 
األعامل،  إدارة  يف  للمساعدة  التنفيذيني  واملديرين  اخلربة  وذوي 
ونحن ندعم التكاليف أيًضا. إن معنى أن تكون لديك فكرة جيدة 
هو  الرئييس  األمر  جّيدين،  خدمة  أو  منتج  إىل  بالرضورة  يقود  ال 

تزويد الشباب باملهارات الرئيسية ومهارات تشغيل األعامل.
س: أعجبتني فكرة الربط وقدرتك عليه؛ ألن القدرة عىل الربط 
فكرة  تبّني  يمكن  هل  وسؤايل  االبتكار،  توليد  عىل  القدرة  تعني 
التوحد،  مرض  عالج  عن  واألردن  أملانيا  بني  حديًثا  ُطرح  بحث 
األردن  يف  ألن  أملانيا؛  يف  ينجح  ومل  األردن  يف  نجح  املرشوع  لكن 
فإذا  املرض،  هذا  عالج  فكرة  انطالق  يف  ساعدت  اجتامعية  بيئة 
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كانت الفكرة أن يعالج األطفال بالتعاون بني أملانيا واألردن، فهل 
يمكن تبني فكرة هذا البحث الذي كان أطروحة ماجستري، وساعد 
يف  تفاقًام  تزداد  بدأت  التي  املشكلة  هذه  حل  عىل  عديدين  أطفاًال 

مجيع البيئات والدول؟ 
ج: مرض التوّحد يشّكل حتّدًيا، لكننا الحظنا أننا أصبحنا اآلن 
أكثر تطوًرا يف الكشف عنه حتى قبل عمر السنتني، وبعد الكشف 
بالعلوم  يرتبط  ال  مرض  وهو  العالجات،  من  سلسلة  هناك  عنه 
تأهيل  عىل  األطباء  معظم  ويرّكز  ا.  جيني� يكون  فقد  األساسية، 
عن  اخلاصة  األبحاث  متّول  احلكومة  ألن  سنغافورة؛  يف  املريض 
مرض التوّحد، غري أهنا تبقى أبحاًثا أكاديمية أكثر من كوهنا رسيرية 
لعالج  الضغط  جمموعات  من  العديد  هناك  أمريكا  ويف  طبية،  أو 
هذا املرض، وحياولون مساعدة  األطفال املرىض. ونحن نؤمن أن 
مرض التوّحد صعب، وأنه جيني إىل حّد ما، وأن الكشف املبكر 
التوحد  مرىض  ومساعدة  طرق لعالج  إجياد  أن  إال  جيد،  عنه أمر 
هو التحدي، ذلك أن عالجه ال يقترص عىل األدوية فقط، بل يتعّلق 
بكيفية تعامل العائالت مع أطفاهلا املرىض، ووجدنا أن املرض يف 

الدول النامية يف تزايد.
س: من املؤكد أن ما قلته لنا اليوم ذو صلة بام نواجهه يف األردن، 
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فقد فهمنا أن مفتاح التنمية هو االهتامم بالشباب، وحتفيزهم ليس 
عىل العمل فحسب، بل عىل ابتكار األفكار، غري أن التحّدي الذي 
عىل  التمويل،  شح  هو  القرار،  صناع  مستوى  عىل  دوًما  نسمعه 

الرغم من وجود العديد من األفكار، التي تذهب هدًرا. 
وأنا  األعامل»،  «ممّكنات  مصطلح  عرضك  خالل  ذكرت  وقد 
املشكلة  بل  إليه،  الوصول  يف  مشكلة  وال  متوفر  التمويل  إن  أقول 
يف مساعدة هؤالء الشباب األذكياء، وقد رأيت العديد من الشباب 
هنا يف هذه القاعة ممن يرغبون بتأسيس األعامل لكن تنقصهم املعرفة 
نستطيع  الذي  فام  والتشغيل،  واإلدارة  التأسيس  بعملية  اخلاصة 

القيام به يف هذه املرحلة؟
 ج: قلت إن جمرد وجود عامل مع فكرة ال يعني أّن الفكرة قابلة 
للتسويق التجاري، فالشباب تنقصهم املهارات حول كيفية صياغة 
نحاول  ونحن  للتسويق،  قابل  منتج  صناعة  وكيفية  عمل،  خطة 
توفري خرباء يوّجهون الشباب، عن طريق تعيني هؤالء اخلرباء يف 
وكالتي، عىل أن يكونوا من ذوي اخلربة يف األعامل التجارية، وهم 
مديرون سابقون، ونحن ندفع هلم مقابل معارفهم، ومتكينهم؛ ألن 
جتارية،  أعامل  فتح  عن  عجزهم  تعني  الشباب،  بني  اخلربة  غياب 
تأسيس  كيفية  حول  التجارية،  لألعامل  نصائح  هلم  نقّدم  ونحن 
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العمل، وكيفية الذهاب إىل البنك واقرتاض النقود، وما نفعله يف 
مؤسسة «سربينغ» هو تقديم التمويل عن طريق ٧٠ بنًكا، وال نقّدم 
حالة اإلعسار  ففي  البنوك؛  طريق  القرض بشكل مبارش، بل عن 
لكن  معنا،  تعمل  البنوك  وهذه   ،%٥٠ سأدفع  أنني  البنك  يعرف 
العلامء الصغار حيتاجون ملن يكتب هلم خطة عمل وخطة متويل أو 
خطًطا مالية، وهذا أمر مهم. ولعل أكرب حتد واجهنا هو هذا األمر، 
اخلربات  ذوي  واستقطبنا  وبريطانيا،  أمريكا،  إىل  ذهبنا  ولذلك 
بعقود للمساعدة. هذه هي مهمة وكالتي: مساعدة العلامء، وعلينا 
أيًضا أن نوّفر هلم املرافق، التي جيب أن حتتوي عىل سائر املعدات 
واملختربات، وال يرتتب عليهم غري دفع اإلجيار فقط، ما يسّهل عىل 

الشباب، اإلناث والذكور، أن يبدأوا بمرفق جاهز. 
املشورة جيدة  أن  ونصيحتي هي  أمر مهم،  األعامل  تسهيل  إن 
يف العمل أيًضا، فإذا كانت لديكم مشورة جيدة ومرافق جيدة، فام 

عليكم غري إقراض النقود للشباب.
ال  فأنتم  سنغافورة،  بيئة  عن  خمتلفة  بيئة  يف  نعيش  نحن  س: 
تستقطبون  وال  باملشاكل،  لكم  يتسببون  جريان  لديكم  يوجد 
البيوت،  يف  أطفالكم  ورعاية  مزارعكم  لزراعة  اخلارجية  اخلربات 
جيدين  نكون  أن  يف  والرغبة  احلامسة  لدينا  لكن  فنفعل،  نحن  أما 
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فهل  به،  نقتدي  أن  علينا  نموذًجا  دائًام،  سنغافورة،  ومتثل  مثلكم. 
لك أن تقّدم لنا اخللطة التي تساعدنا عىل إصالح األردن والتقدم 

واالزدهار؟
وال  قصرية،  وزياريت  شومان  مؤسسة  عىل  كضيف  هنا  أنا  ج: 
الصباح  هذا  نصح، ولقد قابلت شباًبا كثريين  أي  أستطيع تقديم 
متميزين  شباًبا  لديكم  إن  القول  وأستطيع  خمتلفة،  جامعات  من 
أن  وعليكم  هلم،  احلكومة  دعم  كيفية  يف  هو  املهم  أن  غري  للغاية. 
التي  مشاريعهم  بعض  املختربات  يف  رأيت  ولقد  تساعدوهم، 
عكس  عىل  البرشي،  املال  رأس  مزية  ولديكم  اهتاممي.  أثارت 
سنغافورة، ولذا ليس مطلوًبا منكم أن ختطفوا الطلبة، إذ إن لديكم 
مواهب هنا، وما عليكم غري أن تضعوا خطًطا خاصة بكم، يتعاون 
فيها وزراء معنيون، أو ربام تعملون عىل تشكيل جلنة من الشباب 
ركوب  عىل  قادرون  فالشباب  مستقبلية.  خطة  لوضع  والكبار، 

املخاطر، واملستقبل ملك هلم.
والدجاجة»  «البيضة  مشكلة  من  األردن  يف  نعاين  نزال  ما  س: 
وأهيام أسبق، فمن يقود الركب يف سنغافورة؟ أي هل يقود التعليم 
التعليم  خمرجات  يقود  ما  هي  العمل  سوق  أن  أم  العمل  سوق 

اجلامعي؟
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سنغافورة  يف  توجد  األوىل،  اجللسة  يف  اليوم  قلت  كام  ج: 
املجلس  أيًضا،  أرأس،  وأنا  التنمية،  لوزارة  تابعة  اقتصادية  وكالة 
اللجنتني  ورئيسا  للعلوم،  غرفة  ولدينا  االقتصادي،  االستشاري 
استحداث  عن  مسؤولون  ألننا  إداري؛  جملس  يف  معي  يعمالن 
املهارات  مع  متالئمة  تكون  أن  الفرص  هذه  وعىل  العمل،  فرص 
املتوفرة، ومع اجلامعات، وأنا أعمل مع اجلامعات يًدا بيد، فمثًال 
هلا،  طلبايت  وأقّدم  كيميائيني،  مهندسني  إىل  بحاجة  إننا  هلا  أقول 
والرقم املتوقع الذي أحتاجه، وأطلب منها أن ختّرج يل هذا العدد.

 إذن، سوق العمل هي التي تقود التعليم، فاملسؤولية احلكومية 
يف سنغافورة  الطلبة بل عىل توظيفهم أيًضا.  تعليم  تقترص عىل  ال 
اخلطأ  فمن  التعليمية،  العملية  يوّجه  الذي  هو  االقتصادي  الدور 
أن نقّدم للشباب تعليًام فقط من دون عمل، بل علينا أن نستحدث 
وقد الحظنا  التكنولوجيا،  عىل  نرّكز  ولذلك نحن  العمل،  فرص 
أن هناك عجًزا لدينا يف هذا املجال، ونحاول أن نوسع وننّوع من 

تعليمنا.
هيتم  الثاين  عبداهللا  امللك  جاللة  أن  الحظنا  مدة  منذ  س: 
بسنغافورة، وقد زارها عدة مرات، وأمتنى أن تتعزز هذه العالقات 
حتد  أكرب  أن  أؤمن  وأنا  سنغافورة.  إىل  اجلديد  سفرينا  إرسال  مع 
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يواجه األردن هو نسبة البطالة العالية، ولعلك تعلم أن الوضع يف 
نعمل،  أن  تقرتح  فامذا  اقتصادنا،  عىل  كبًريا  ضغًطا  يسبب  اإلقليم 
الرشكات  وأن  خصوًصا  التكنولوجيا،  عىل  تركيزك  من  انطالًقا 
كبًريا،  عدًدا  توّظف  وال  بسهولة،  تنجح  ال  املجال  هذا  يف  الناشئة 
وأرى أهنا لن حتل مشكلة العاملة املكّثفة، التي حتتاج إىل حسابات 
وبيئة معينة، فام الذي نستطيع عمله لتخفيض نسبة البطالة العالية 

يف وقت قصري؟
ج: عندما حصلنا عىل استقاللنا يف الستينات والسبعينات كانت 
نسبة البطالة تتألف من ثالث خانات، وبعد ذلك شّكلنا املجلس 
أعامل  لدينا  وكانت  والوظائف.  العمل  نسبة  لزيادة  االقتصادي 
فكرة  الرشكات  استقطاب  عملية  أن  وبام  زهيدة،  بأجور  بسيطة 
جيدة، طاملا ال تلوث البيئة وال هتدر الطاقات، فإهنا حتًام ستخلق 
الوظائف، وبعد مرور الزمن ستتم زيادة هذه الوظائف نفسها. عىل 
سبيل املثال، يف التسعينات، دعتني حكومة إندونيسيا ألساعدها، 
فبحثت يف خطة، وكانت جاكرتا بعيدة، لكن كان لدهيا جزر قريبة 
من سنغافورة، وإحداها جزيرة َبَطم، بمساحة صغرية، ويف أقل من 
سنتني استحدثنا ٢٠٠٫٠٠٠ وظيفة، وقمنا بتكرار األمر نفسه يف 
سنغافورة، وكنت أرسل املنتجات إىل بطم ليتم جتميعها، ويف العام 
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 ٥٠٠ إىل  أحتاج  بأنني  هلا  فقلت  فيتنام،  حكومة  دعتني   ،١٩٩٤
وأنا  والطرق،  والكهرباء  األرض  يل  وقّدموا  األرض،  من  هكتار 
قمت بتوفري فرص العمل، واآلن أصبحت يف فيتنام ٧ صناعات 
خمتلفة، ومتلك احلكومة ٥١% من هذا املرشوع، وحكومتنا ٤٩%، 
مسموح  نظيفة  لصناعات  هلم،  حملية  وظائف  استحدثنا  أننا  أي 

دخوهلا إىل أي دولة.
برأس  اهتممنا  وبعدها  املهارات،  وبناء  بالتوظيف  بدأنا  نحن 
كنت  لو  نشّجعها؟  ال  فلامذا  نظيفة  الصناعات  كانت  إذا  املال. 
من  وُأعفيها  الصغرية  األعامل  جلميع  اهتاممي  سأوجه  مكانك 
الرضائب، خاصة إذا عملت عىل تكثيف التوظيف، وكام فعلنا يف 
إندونيسيا وغريها، مل نفرض الرضائب عىل مثل هذه املشاريع، بل 
املستثمرون.  الرضيبة ٣٠% فلن يأيت  إذا كانت  أما  جذبناها فقط، 
ذلك  بعد  لكننا  إلكرتونيات،  أي  أسواقنا  يف  توجد  مل  املايض  ويف 
سمحنا هلذه الرشكات باملجيء من دون دفع أي رضائب ملدة مخس 
أو عرش سنوات. ويف السابق، يف إندونيسيا، كان هناك قانون ينص 
لكنني  خارجي،  استثامر  أي  يف  حميل  رشيك  وجود  وجوب  عىل 
جتربون  فلامذا  الرشكة،  يف  يساهم  لن  املحيل  الرشيك  إن  هلم  قلت 
وفيتنام  بطم  جزيرة  حالة  ويف  حميل،  رشيك  وضع  عىل  الرشكات 
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أيًضا. الفكرة ال تعتمد عىل من يملك الرشكة بل من خيلق فرص 
العمل. أما الدول ذات األسواق الكبرية فحاهلا ختتلف. كنا سابًقا 
نرّكز عىل الصادرات من أجهزة التلفاز والراديو، أما اآلن فنحن ال 
نقوم بصناعة أي منتج، بل نصنع القطع فقط، مثل أشباه املوصالت 
نرّكز  وبدأنا  رخيصة،  تعد  مل  التكلفة  ألن  الكيميائية؛  واملكّونات 
عىل العاملة وتقّدمنا وتطورنا. ومع تقدمنا يف التوظيف قمنا برفع 
قدراهتم ومهاراهتم؛ ألهنم كانوا حيتاجون إىل املعارف والتدريب. 

برسعة  اخلمس  املراحل  يف  أتقّدم  أن  يمكن  هل  سألني:  وملن 
فرتة  يف  تتقدم  أن  تستطيع  ال؟  ومل  نعم  أجيب  واحدة؟  ودفعة 
قصرية، وأن تنتقل من التوظيف إىل املعرفة واالقتصاد املبني عىل 

املعرفة إن كانت لديك مواهب برشية، فهل أجبتك؟
أمريكا  مع  حرة  جتارة  اتفاقات  لدينا  ألن  جتبني؛  مل  ال  س: 
العربية،  الدول  بعض  ومع  وتركيا،  وأوروبا  والفلبني  وسنغافورة 
وتركيا  مرص  بني  ما  مستهلك  مليون   ١٤٠ إىل  نصل  أن  ونستطيع 
فقط، ولدينا سائر احلوافز التي حتّدثت عنها للتو، حوافز رضيبية، 
وسالمة  مهمة،  وترشيعات  ومتويل،  مال،  ورأس  حرة،  وملكية 
وأمن، ولدينا أيًضا أسواق كبرية، لكن إىل اآلن ما تزال لدينا مشكلة 
يف التوظيف، وهلذا طرحت عليك هذا السؤال. كل أمر أخربتني 
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به موجود لدينا لكننا مل نتقّدم، وقد اعتقدت أن لديك عصا سحرية 
مثًال.

ج: نحن حاولنا أن نخلق فرص العمل عرب الرشكات الكبرية، 
نجذهبا  أن  وحاولنا  وتعبنا،  واجتهدنا  الرشكات  تلك  إىل  فذهبنا 
الرضائب،  من  أعفيناها  ألننا  إلينا  أتت  النهاية  ويف  لدينا،  للعمل 
مثًال،  األطفال،  حليب  موضوع  عىل  للعمل  بجد  وسعينا  حاولنا 
وهو مرتفع السعر وحيتوي عىل معادن كثرية. وقد فكرت الرشكات 
وأطفاًال  كبرية  سوًقا  هناك  ألن  الصني؛  إىل  بالذهاب  األمريكية 
ألنني  معهم؛  وعملت  ربحت  لكنني  نحن،  عكسنا  عىل  كثريين، 
أقنعت أمريكا أنه عىل الرغم من وجود سوق كبرية يف الصني لكن 
العمل  الرشكات  تلك  ففضلت  منخفضة،  منتجاهتا  بجودة  الثقة 
وجود  دون  من  األطفال  حليب  نصّدر  نحن  وها  سنغافورة،  مع 
أطفال لدينا أو بقر. أنصح أن تقوموا بالعمل من دون أن ترتكوه 
لالتفاقيات، ما نحتاج إليه هو أناس يعملون بجد، ويستطيعون أن 

يبيعوا الثلج يف األسكيمو.
مرات،  ثالث  املاضية  الثالثة  العقود  يف  سنغافورة  زرت  س: 
حداثة  الدول  أكثر  اآلن  وأجدها  كثب،  عن  التنمية  عىل  واطلعت 
ومعارصة يف العامل. أود أن أنحرف قليًال يف سؤايل، متطرًقا إىل األدب 
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الديمقراطية  بني  واضًحا  ربًطا  هناك  إن  يقول  الذي  اإلنجليزي 
أحدها  استثناءات،  ثمة  أيًضا  لكن  واملعارصة،  واحلداثة  والتنمية 
سنغافورة، فهي من الدول القليلة التي تعد غري ديمقراطية باملنطق 
األجنبي، لكنها نجحت، فهل شعرت يف أي حلظة أن هذا العنرص 

أو هذا اجلانب عرقل عملك؟ 
بأخالقيات  املتصلة  بالثقافة  اهتاممي  من  ينبع  الثاين  واألمر 
يف  كنت  عندما  ذلك.  إىل  وما  واإلنتاجية  بالعمل  وااللتزام  العمل 
أصحاب  جانب  من  كبًريا  التزاًما  رأيت  املاضية،  املرة  سنغافورة، 
املحالت واملطاعم، ويف أي مكان تذهب إليه، فكيف نجحتم بزرع 

ثقافة االلتزام؟ 
والسؤال أيًضا: ما الذي ينقصنا يف األردن؟ هل ينقصنا شخص 
هذا  اختطاف  أعني  اختطافه؟  نستطيع  أال  يو؟  فيليب  كالدكتور 
رؤية  مع  الدولة،  بقيادة  عقود،  ثالثة  خالل  قام  الذي  الشخص، 
واضحة  وأهداف  واضحة،  وخطة  واضحة،  ورسالة  واضحة، 
للمستقبل، وكانت لديه اسرتاتيجية وضعها وحوهلا إىل خطة عمل، 
وتم متكينه من أجل تنفيذها عرب احلكومة. أنا أعترب أن هذا هو أحد 
أهم الدروس التي يمكن أن نفهمها ونتعّلمها من سنغافورة؛ إذ ال 
أن  ثالث  أو  لسنتني  شخص يتوىل منصًبا  أي  من  نتوقع  أن  يمكن 
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يقوم بيشء كالذي قمت به. وكام قلت أنت، عندما نبدأ مع طالب 
من عمر عرش سنوات سيحتاج إىل مخس وعرشين سنة حتى نجني 

ثامر عمله وحصوله عىل الدكتوراه. 
ولدّي تعليق أخري يتعلق باحلوكمة والفساد، فقد كان أحد أهم 
وعالية،  ثابتة  أخالقية  معايري  لديك  أن  هو  دولتك  تنمية  عنارص 
يف  وسجلك  العامل،  يف  األقوى  هي  لديك  الفساد  مكافحة  ودائرة 
أن  يمكن  كبري  جانب  وهذا  دول،   ١٠ أعىل  من  الفساد  مكافحة 

نأخذه بعني االعتبار.
 ١٩٦٥ العام  الثالث  العامل  دول  من  انتقالكم  إىل  بالنظر  س: 
التي  الدروس  أقوى  هي  ما  أتساءل  اليوم،  األول  العامل  دول  إىل 
نستفيدها من حديث السيد يو. هو قال إن العمل أهم يشء، لكن 
هي  سنغافورة  مصادر.  لنا  تتوفر  وال  وقت،  لدينا  يوجد  ال  نحن 
يف  دولة  أعظم  خامس  وهي  الرشقي،  آسيا  جنوب  يف  دولة  أصغر 

العامل من ناحية اخلدمات املرصفية، وهذا ينعكس عىل الدولة. 
وأريد أن أطرح عليك سؤاًال: إذا كنت ستختار خلطة للنجاح 
بني التعليم والصناعة والسياحة، فكيف تضعها بالرتتيب للحفاظ 
يشء  أي  هناك  كان  إن  تعرف  وهل  ومتوازنة؟  صحية  دولة  عىل 
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تستطيع  ال  أو  سنغافورة  به  تقوم  أن  وتستطيع  العامل،  يف  مستحيل 
أن تقوم به؟ 

وزارة  يف  موظًفا  كنت  عندما  إليك  األنظار  لفت  كيف  س: 
يف  قرار  صاحب  فيليب  الدكتور  كان  إذا  الثاين  والسؤال  الدفاع؟ 
بلد كسوريا تم تدمري بنيته التحتية وهتجري شبابه، ما هي أهم خطوة 

للنهوض هبذا البلد؟
الدفاع  عىل  املنفقني  أكرب  أحد  هي  سنغافورة  أن  قرأت  س: 
والصناعات الدفاعية، هل يف وسعك أن ختربنا قليًال حول القواعد 
األخالقية للصناعات احلربية يف سنغافورة؟ وهل فكرتم هبا خللق 

الوظائف والتطوير التكنولوجي، أم لسبب آخر؟
والتعليم  االبتكار  برامج  بوضع  سنغافورة  بدأت  عندما  س: 
والتنمية والصناعة لبناء الدولة، هل ذهبت إىل أي منظامت متويل 
هل  إليها،  ذهبت  وإذا  الدويل،  النقد  ومؤسسة  الدويل  كالبنك 
من  وكم  املالية؟  املنظامت  هذه  مع  جتربتكم  عن  ختربنا  أن  تستطيع 

الوقت استغرقته سنغافورة لتنهي الربامج املالية معها؟
النقد  صندوق  وال  الدويل  البنك  إىل  تذهب  مل  سنغافورة  ج: 
ا، ضمن أحد برامج  الدويل، بل حاولنا أن نوّظف مستشاًرا هولندي�
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يف  سنغافورة  إىل  وأتى  شيميس،  الدكتور  وهو  املتحدة،  األمم 
الستينات ملساعدتنا عىل التنمية االقتصادية وما يامثلها. ويف الوقت 
ذاته مل تقرتض سنغافورة أي نقود، بل حّفزنا الناس عىل االدخار؛ 
حسب  ادخارها  يتم  الرواتب  من  و٢٠%  العمل،  فرص  خللق 
القانون، وهبذه النقود التي اقرتضتها احلكومة استطاعت أن متول 
تأسيس الُبنية التحتية واملدارس والبيوت، أي أن سنغافورة مّولت 
انضباط  لدينا  كان  فقد  أنفسنا  مّولنا  وألننا  ا.  ذاتي� بنفسها،  نفسها 
ملتزًما  رئيسنا  وكان  ثالث،  طرف  من  نقود  أي  نقرتض  ومل  أكرب، 

بعدم االقرتاض، وسعينا لتنمية اقتصادنا حملًيا.
حكومات  بعض  إىل  نذهب  أن  حاولنا  الستينيات  أعوام  ويف 
الذي  اجليل  هذا  من  كنت  وأنا  دراسية،  منًحا  لنا  لتقدم  العامل 
ونيوزيلندا،  وأسرتاليا  كندا  إىل  شخص  مئتي  ضمن  إرساله  تم 
يعني  مما  دولنا،  إىل  عدنا  لكننا  املنح،  تلك  لنا  وقّدموا  وبريطانيا، 
أننا ال نستطيع أن نختفي. ومن ساهم ببناء سنغافورة هو كرم هذه 
التعليم،  ومتويل  التعليمية  املنح  لنا  قدمت  التي  التعليمي،  الدول 
من  عدنا  وعندما  التنمية.  يف  وكبًريا  ا  أساسي� دوًرا  ذلك  لعب  فقد 
وقمنا  كشباب،  احلكومة  يف  عملنا  ونيوزيلندا،  وأسرتاليا  كندا 
بإدارة الدولة، وعملت موظًفا صغًريا يف وزارة الدفاع، كمتطلب 

إجباري، وقمنا بجلب القواعد األخالقية إىل سنغافورة معنا.
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عملنا  مؤسسة  أول  كانت  استقاللنا،  عند   ١٩٦٥ العام  يف 
العمل.  عليها هي مؤسسة الدفاع، حيث قمنا باستحداث فرص 
أن  تستطيع  التي  الوحيدة  الدولة  نحن  جرياننا،  بحسب  واآلن، 
تصنع دباباهتا وطائراهتا احلربية، وما إىل ذلك، كام نستطيع رشاءها 
الدفاع  صناعة  استخدام  عىل  قادرون  ونحن  أيًضا،  وتعديلها 
للنامء. بالنسبة للوجستيات واملشرتيات، فإن الدول تستطيع رشاء 
مشرتياتنا  سائر  فإن  سنغافورة،  يف  أما  اخلارج،  من  معداهتا  سائر 
العسكريني،  طريق  عن  وليس  املدنيني  طريق  عن  رشاؤها  يتم 
فالقوات العسكرية بجميع قطاعاهتا، حتدد متطلباهتا، ومن يشرتهيا 
ففي  التالعب،  لتجّنب  الرغبات؛  بني  فصل  فهناك  املدنيون؟  هم 
معظم الدول يشرتون املعدات وحيققون أرباًحا ألنفسهم، إال أننا 
الرشاء.  عملية  يف  تتدخل  ال  احلكومة  أن  من  نتأكد  سنغافورة  يف 
وأيًضا لدينا جيش ال توجد فيه مغريات، فكل الشعب جمّند، وهذا 
الدفاعي،  النظام  يف  لدينا  فساد  أي  وجود  عدم  خلف  السبب  هو 
جندي،  هو  لدينا،  شخص  وكل  السويرسي،  النظام  اتبعنا  فقد 
ا ملدة مخس  وكل طالب يتم جتنيده ملدة سنتني، وبعدها يبقى احتياطي�
عرشة سنة. والدولة سليمة وآمنة، ونفصل بني العسكر واملدنيني، 

أو بني املؤسسات الدفاعية واملؤسسات املدنية.
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حيصل  أن  جيب  نفسه،  الوقت  يف  لكن  مهم،  دور  وللتعليم 
اخلرجيون عىل وظائف، ولذلك مل نركز عىل التعليم األكاديمي أو 
فقط،  طالب  مئة  كل  أن  اآلن  لدينا  حيدث  وما  للجميع،  اجلامعي 
يف اجلامعات، و٣٥%  أي ٢٥%، حيصلون عىل التعليم األكاديمي 
تبنينا  وهكذا  مهنيون.  والباقون  البوليتكنيك،  بدراسة  يلتحقون 

النموذج األملاين. 
أما بالنسبة جلامعاتنا فتبنينا النموذج الربيطاين، ولدينا فقط أربع 
ا  جامعات، وكل اجلامعات واملدارس عامة تقدم املعايري العالية جد�
تذهب  أن  فلك  املعايري  تلك  مع  تتامشى  أن  تستطع  مل  وإن  ذاهتا، 
احلصول  دون  من  كثًريا،  ستدفع  لكنك  اخلاصة،  اجلامعات  إىل 
األكثر  كنا  وربام  ملعلمينا،  الكثري  ندفع  ونحن  نفسها.  املعايري  عىل 
أيًضا،  اجلامعي  التدريس  ننوع  أن  ونحاول  اجلانب،  هذا  يف  دفًعا 
فلدينا طلبة من خارج سنغافورة يدرسون للحصول عىل درجات 
البكالوريوس واملاجستري يف الطب واهلندسة، ولدينا رشاكات بني 
القطاعني العام واخلاص، لكن الدراسة األساسية واإلعدادية فقط 

تقدم من احلكومة.
س: سؤايل يتعّلق بـ«تكنولوجيا املعلومات والبيانات والفضاء 
ومن  والتحسني،  االبتكار  عىل  أيًضا،  تعمل،  فأنت  اإللكرتوين»، 
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يأيت  السيرباين  األمن  يف  سنغافورة  تصنيف  أن  نعرف  أن  الرائع 
أحدها  أركان،  مخسة  عىل  يعتمد  املؤرش  وهذا  األوىل،  املرتبة  يف 
التكنولوجيا، واآلخر R&D، أي البحث والتنمية والتعاون البيني 
أفضل  سنغافورة  تكون  أن  صعًبا  كان  وبالتأكيد  املؤسسات،  بني 
من الواليات املتحدة يف جمال التكنولوجيا، أو أن تكون أغنى منها، 
خصوًصا أن لديك ثالث ثقافات يف دولتك، لكنك فعلت، فكيف 
حتى  القطاعات  وسائر  املنظامت،  يف  األشخاص  بدمج  نجحت 
األمريكية؟  املتحدة  الواليات  من  أفضل  دولتك  تصنيف  يكون 
وكيف غدوت األول يف التصنيف، قبل الواليات املتحدة؟ وكيف 
ثقافة  بصنع  تقوم  وأن  الثالث،  الثقافات  عوائق  ختطي  استطعت 
يتعلق  ما  يف  العامل،  يف  الدول  أعىل  من  وأصبحت  متنوعة؟  هجينة 

بمؤرش األمن السيرباين العاملي؟ 
سائر  يف  اخلدمات  جلميع  مهم  األمر  هذا  ألن  ذلك؛  عن  أسأل 
القطاعات، يف الدولة؟ وهو يمثل مشكلة عاملية، خصوًصا وأن ثمة 

تكاليف كبرية تتعلق باألمن السيرباين.
جمال  يف  املوهوبني  غري  للطّالب  سنغافورة  فعلت  ماذا  س: 

العلوم، لكن لدهيم مواهب يف الكتابة واملوسيقى والرياضة؟
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فام  األردن،  يف  سنغافورة  مرشوع  لتطبيق  دعوة  تلقيت  لو  س: 
أول القرارات التي ستقوم باختاذها؟ 

والسؤال الثاين: يف كلمة تعريفية ملديرة اجللسة، قالت إن أطول 
اجتامع لديك هو عبارة عن ١٥ دقيقة، لكن هنا يف األردن يستمر 
االجتامع ١٥ ساعة ثم يقولون لك نكمل غًدا. أريد منك نصيحة 

ملسؤولينا.
شخص  بسبب  تنجح  املؤسسات  من  كثًريا  أن  نعرف  س: 
أعده  الذي  ما  فيليب،  الدكتور  يتقاعد  حينام  هو  وسؤايل  واحد، 
ملواصلة العمل الكبري الذي قام به؟ والسؤال اآلخر: كيف تتعامل 
وأخرى  تدعمك  قد  حكومات  هناك  ألن  املتغرية؛  احلكومات  مع 

تعرقلك، فكيف تضمن استمرارية العمل اجليد الذي تقوم به؟
س: ما قمت به سابًقا كان رائًعا، لكن إذا نظرت إىل املستقبل مع 
غزو التكنولوجيا، هل يمكن أن تكرر التجربة ذاهتا، خصوًصا بعد 
تغّري شكل الدولة؟ وعندما ننظر إىل سنغافورة، فمن األجدى أن ال 

ننسخ جتربتكم، بل علينا أن نقيم جتربتنا وفق بيئتنا.
بإجراء  وقمت  أعامل،  ريادية  فأنا  ناشئ،  عمل  لدّي  س: 
البحوث الالزمة يف املجال البيئي، واملشكلة  يف األردن هي أن علينا 
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عىل  نحصل  وأن  احتضاننا،  أن يتم  قبل  العلمي،  املفهوم  نثبت  أن 
استخدمتها  التي  التمويل  مصادر  هي  فام  الفكرية،  امللكية  حقوق 
هي  وما  العلمي؟  مفهومهم  إلثبات  ا  مالي� الطلبة  لدعم  سنغافورة 
معايري احتضان الرشكات الناشئة؟ وكيف نتأكد أن مفهومهم يتم 
إثباته واملصادقة عليه؟ وكيف سيكونون راضني عن هذا املوضوع 

وراغبني يف النجاح؟ 
ج: قلت إننا نقّدم متويًال إلثبات املفهوم، وهو ال حيتاج إىل ملكية 
فكرية؛ إذ ال حتتاج كل األفكار إىل هذا املوضوع، ويف وسع أي عامل 
أو خمرتع صغري أن يتقدم بمقرتح ملجلس معني من أشخاص ذوي 
تم  وإذا  مشاريعهم،  ويقّيمون  الشباب  مع  جيلسون  سابقة  خربة 
إثبات املفهوم نقّدم هلم ٢٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي ملدة سنة ونصف 
السنة، وخالل هذه الفرتة، عىل هذا املخرتع الصغري أن يقّدم تقارير 
دورية لنا. ويف معظم األوقات تكون املفاهيم خاطئة؛ ألننا عندما 
نبدأ العمل يظهر لنا إن كان املفهوم ثابًتا أم ال. إذن، نقدم أوًال منحة 
ثبوت  عدم  حال  يف  النقود  ونخرس  مسرتدة  غري  وهي  سنتني  ملدة 
التجاري،  للتسويق  قابًال  وكان  املرشوع  نجح  إذا  لكن  النجاح، 
وبعد  ومالية،  وقانونية  عملية  نصيحة  الشاب  املخرتع  هلذا  نقّدم 

ذلك نقّدم له متويًال قد يصل إىل ٦٥٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي.
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 إذن، نقوم بالتمويل بشكل حذر، وبالنسبة إىل إثبات املفهوم، 
ملكية  ذات  املفاهيم  كل  تكون  وال  سنتني،  إىل  أوًال،  حيتاج،  فهو 
يقوموا  أن  األساتذة  عىل  اجلامعات  يف  أنه  الرئييس  واألمر  فكرية، 
بدعم الطلبة، لكنهم يف املستقبل سيحتاجون إىل نصيحة عملية من 

خرباء.
يعود  فذلك  الفضائي،  أو  السيرباين  األمن  لسؤال  بالنسبة 
سنغافورة  يف  دويل  بنك   ١٠٠ وهناك  ا،  جد� قوية  عملتنا  أن  إىل 
تتعامل بالعملة األمريكية، ونقوم باالحتفاظ بعملتنا السنغافورية، 
إىل  وما  بالّني  نقرتض  أن  ونستطيع  األمريكي،  بالدوالر  ونتعامل 
ا يف هذه احلالة؛ إذ نقوم بمجهود  ذلك. واألمن السيرباين مهم جد�
الوكاالت  من  العديد  ولدينا  عملتنا،  محاية  لضامن  كحكومة  كبري 

العاملة مع األمن السيرباين، وأنا أستطيع أن أربطك هبم. 
علامء،  اجلميع  يكون  أن  مطلوًبا  فليس  العلامء،  لغري  وبالنسبة 
بل لدينا مدرسة لألدب وندّرسه، وجيب أن نقّدم عنارص متنوعة 
للتنمية، وبشكل عام تقدم وكاالت خمتلفة دعًام هلؤالء املوهوبني، 
الفنون التمثيلية نقدم متويًال للشباب، ويف التصميم، وهناك  ففي 
ندعمها،  نحن  معينة  مهارة  لدهيام  فتاة  أو  شاب  فكل  آخر،  متويل 
عىل  والتنمية  بالتعليم  يتعّلق  العلم  ألن  أكثر؛  العلوم  ندعم  لكننا 
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املدى الطويل، وهذا خيتلف عن باقي العلوم، التي ال حتتاج فرتات 
طويلة من الدراسة.

سيخلفني،  بمن  أفكر  كنت  التنمية،  جملس  كنت رئيس  عندما 
-٣٠ نحو  وأرسلنا  املنح،  بتقديم  وبدأنا  رحلتي،  يكمل  ومن 
يعودون  عندما  وكانوا  العلوم،  لدراسة  التسعينات  يف  طالًبا   ٤٠
طبيًبا  كان   ،١٩٩٤ العام  ختّرج  املجلس  ورئيس  لدّي،  يعملون 
وجاء ملساعديت يف العلوم الطبية احليوية، وبعد ذلك أصبح مديًرا، 
أعد  مل  وأنا  األربعينات.  أوائل  يف  وهو  التنمية،  ملجلس  رئيًسا  ثم 
أننا  وأعتقد  خليفتي،  أجد  أن  عّيل  جيب  كان  أنه  يعني  ما  صغًريا، 

نحتاج أن نعرف من هو األفضل خلالفتي. 
وبالنسبة ملا أقوم به حالًيا لدولتي، ربام آيت يف املرة القادمة ويكون 
العديد من  لديكم  أنتم  ذلك.  للحديث عن  األطول  الوقت  لدّي 
الشباب، ذكوًرا وإناًثا، وهم متعلمون بشكل جيد، وربام جيب أن 

تستمع هلم احلكومة وحتفزهم وتقابلهم أيًضا.


