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مطالعۀ موردی: امارات متحدۀ عربی

دکتر فهیمه آزموده

ــازی ها،  ــا، تصمیم س ــا، گزارش ه ــات، برنامه ریزی ه ــیعی از مطالع ــف وس ــا طی ــه ب ــت ک ــدی اس ــعه فراین   توس
ابتکارهــا و... عجیــن شــده اســت. در واقــع، توســعه، گســترۀ وســیعی از مســائل را در بــر  می گیــرد و صرفــاً توجــه 
ــرار  ــه مضمــون دقیــق ســطح زندگــی را مدنظــر ق ــام و درآمدهــا را شــامل نمی شــود و توجــه مفهومــی ب ــه ارق ب
می دهــد؛ امــا به راســتی چــرا الگوهــای توســعه در برخــی کشــورها موفــق و در برخــی دیگــر شکســت می خورنــد؟ 
ــان  ــم می ــارس، تفاه ــج ف ــیۀ خلی ــورهای حاش ــعه یافتگی در کش ــی توس ــل اصل ــی از عوام ــد یک ــر می رس ــه نظ ب
جامعــه و حکمرانــان و اندیشــمندان اســت. بخشــی از ایــن کشــورها، ضمــن رســیدن بــه مفاهیــم مشــترک و مهــم، 
در مســائل کالن داخلــی بــه قــرارداد و فهمــی مشــترک، و در ارتبــاط بــا نظــام بین الملــل بــه رویکــردی مشــخص 
ــل  ــی عل ــد شــماره نگاشــته می شــود، ضمــن بررســی کل ــه در چن ــزارش ک ــن گ ــن رو، در ای ــد. ازای دســت یافته ان
ــود؛  ــان می ش ــن کشــورها بی ــش روی ای ــارس، چشــم اندازهای پی ــج ف ــیۀ خلی ــی حاش ــعه در کشــورهای عرب توس

ــی بررســی می شــود.  ــارات متحــدۀ عرب ــزارش پیــش رو، چشــم اندازهای توســعه در کشــور ام ــه در گ البت

   توســعه و جهاني شــدن، تمــام کشــورهاي جهــان را در بــر گرفتـــه اســت و ایـــن فراینـــد در ذات خــود پدیــدۀ 
اقتصادي و فرهنگي و سیاســي را در بر می گیرد. این فراینـــد از دنیـــاي غـــرب برخاســـته و بســیاري از کشــورهاي 
مختلــف جهــان ســومي را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در ایــن میــان، منطقــۀ خلیــج فــارس و نظام هــاي موروثــي 
عــرب ایــن حــوزه کــه از رژیم هــاي ســّنتي و غیردموکراتیــك تشــکیل شــده اســت، روندهــای متفاوتــی از توســعه 
را طــی کرده انــد. از آنجایــي کــه رژیم هاي سیاســي حاکم بر کشـــورهاي عـــرب خلـــیج فـــارس از نـــوع نظـام هـــاي 
اســـتبداي، اقتدارگــراي ســّنتي یــا پاتریمونیالــي هســتند، هنــوز به صــورت وســیع و گســترده در معــرض توســعۀ 
ــان و  ــا وجــود زب ــد و ب ــادی از توســعه را طــی کرد ه ان ــد و فرازونشــیب هایی زی ــرار نگرفته ان فرهنگــي و سیاســي ق
مذهــب و جغرافیــا و نیــز ســاختارهای اجتماعــی و فرهنــگ مشــترک، روندهــای متفاوتــی از توســعه را داشــته اند. 
ــف  ــه گانۀ تعری ــور س ــن کشــورها، مح ــان ای ــعه در می ــای توس ــئلۀ الگوه ــی در مس ــۀ کانون ــزارش، نقط ــن گ در ای
ــان  ــعه بی ــد توس ــا در رون ــن محوره ــش ای ــدا نق ــه، ابت ــن رو در ادام ــت؛ ازای ــّنت اس ــت و س ــگاه نف ــعه و جای توس
ــن  ــی، چشــم اندازهای توســعه در ای ــارات متحــدۀ عرب ــت توســعه در ام می شــود و ســپس، ضمــن بررســی وضعی

ــود. ــان می ش ــور بی کش

  به طــور کلــی، دو برداشــت متفــاوت از توســعه در نــگاه رهبــران سیاســی وجــود دارد. در برداشــت اول از توســعۀ 
ــام  ــا نظ ــاط ب ــه در ارتب ــتند ک ــمول هس ــائلی جهان ش ــت، مس ــاورزی و صنع ــوزش، کش ــاوری، آم ــادی، فن اقتص
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ــا رشــد  ــه ب ــي انســانی اســت ک ــگاه، توســعه معرفت ــن ن ــر، در ای ــارت دیگ ــد. به عب ــدا می کن ــا پی ــی، معن بین الملل
و رونــق اقتصــادی دارای تعاریــف مشــترک اســت. در چنیــن جوامعــي، شــهروندان از پارادایــم زندگــي بـــراي بقـــا 
ــا نظــام  بـــه پـــارادایم زندگــي بــراي رشــد ســوق داده مي شــوند؛ امــا در برداشــتی متفــاوت از توســعه، ارتبــاط ب
ــودی ســّنت ها منجــر می شــود. ایــن رویکــرد، خــود  ــه ناب بین المللــی به معنــای ازدســت دادن هویــت اســت کــه ب
ــب  ــتای کس ــورها در راس ــن کش ــاً ای ــد و نهایت ــش می ده ــود را کاه ــذاری خ ــوزۀ اثرگ ــد و ح ــدود می کن را مح

ــد. ــتقالل گام برمی دارن اس

امــا در حــوزۀ منابــع نفتــی، تجربــه نشــان داده اســت کــه در بســیاری از کشــورهای صاحــب منابــع انــرژی، ایــن 
مــاده ســبب اختــالل در توســعه شــده اســت. در واقــع، افزایــش اهمیــت نفــت در جهــان، همــراه بــا افزایــش قیمــت 
آن در چنــد ســال گذشــته، باعــث شــده اســت درآمـــدهاي نفتــي حکومت هاي خلیــج فــارس و در نتیجه، وابســتگي 
دولت هــاي منطقـــه بـــه نفـــت و درجــۀ آسیب پذیري شــان افزایــش یابــد. البتــه تحت تأثیــر کاهــش شــدید قیمــت 
نفــت و رقابــت در ســال های اخیــر، برخــی از ایــن کشــورها تغییــرات جــدی را در اقتصــاد خــود شــروع کرده انــد. 
ــرمایه گذاری در  ــد. س ــاد کرده ان ــادی ایج ــوع اقتص ــی، تن ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــا ج ــورها ب ــی از کش بخش
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــت. س ــی اس ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــطوح س ــی از س ــه یک ــن منطق ــت ای ــت نف صنع
خارجــی در برخــی از ایــن کشــورها، بخــش خصوصــی قدرتمنــدی ایجــاد کــرده اســت. همچنیــن، ایــن کشــورها 
ــا فقــدان  ــا برخــی دیگــر ب ــك داری و گردشــگری پیوســته اند؛ ام ــا بان ــه فراینــد ســرمایه گذاری در پتروشــیمی ی ب
تنوع بخشــی اقتصــادی و دریافــت درآمدهــای کالن نفتــی، ســاختار دولــت رانتیــر پیــدا کرده انــد کــه تقاضــا بــرای 
تغییــرات در ســاختارهای تصمیم گیــری و اجتماعــی را بی پاســخ می گذارنــد. در ایــن میــان، آن دســته از الگوهــای 
توســعۀ اقتصــادی کــه مبتنــی بــر حمایــت از کســب وکار، لیبرالیســم اقتصــادی، بــازار آزاد و پذیــرش جهانی شــدن 
بودنــد، در برنامه هــای توســعه، عملکــرد موفق تــری داشــته اند. جایــگاه ویــژۀ نفــت در برنامه هــای توســعه ای ایــن 
ــداوم رشــد و توســعۀ  ــرای ت ــه ب ــای منطق ــی دائمــی نیســتند و اقتصاده ــع نفت ــه مناب ــد ک ــه نشــان می ده منطق
خــود در درازمــدت بایــد متنــوع شــوند. قبیله گرایــی، اســالم گرایی محافظه کارانــه، ســلطنت طلبی و دولــت رانتیــر، 
ــد  ــد؛ هرچن ــر را دارن ــت رانتی ــوی دول ــن کشــورها الگ ــد. ای ــن کشــورها را تشــکیل می ده چهارچــوب اساســی ای
ثروتــی را کــه در اختیــار دارنــد، میــان نخبــگان قبایــل توزیــع می کننــد و آن هــا را از لحــاظ اقتصــادی بــه خــود 
وابســته کرده انــد. در واقــع، نفــت در ایــن کشــورها یگانــه عامـــل مهـــم درآمـــد و جـــایگزین دیگـــر درآمـــدهاي 
اقتصــادي شــده اســت و ســاختار فرهنگــي و قبیله اي ملت هـــاي عربـــي خلـــیج فـــارس را دچـــار دگرگـــونی کرده 
اســت .هم بســتگي قومــي و قبیلــه اي و زندگــي ســخت صحرایــي، جــاي خــود را بــه شهرنشــیني و مصرف گرایـــي 
داده اســت. ایــن جوامــع نفتــي، دیگــر، انجــام کارهــاي فنــي و تکنیکــي یا کـــار در بخـش هـــاي دیگـــر را شـــرم آور 
تلقـــي مي کننــد و بدیــن ســبب، مشــاغل زیــادي در ایــن جوامــع بــه میلیون هـــا نفـــر خـــارجي واگذار شــده اســت. 
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ایــن کارگــران خارجــي حامــل فرهنگ هــاي متفاوتي بـــا فرهنـــگ بـــومي منطقـــه هســتند.

  نهایتــاً نقطــه کانونــی دیگــر در امــر توســعه، چالــش ســّنت و مدرنیتــه در ایــن کشورهاســت. بــا گســترش مدرنیتــه 
در کشــورهای عربــی خلیــج فـــارس، چـــالش بـــین مدرنیتــه و ســّنت شــدت بیشــتري بــه خــود گرفتــه اســت. در 
ــا گســترش الگوهــای توســعه، رهبــران سیاســی تــالش می کننــد شــرایط محیطــي جامعــۀ  قــرن بیســت ویکم و ب
مدنــي را ایجــاد کنــد و ثبــات بیشـــتري بـــه نهادهـــاي دموکراتیـــك دهنـــد. یکــی از آثــار مهــم مدرنیتــه و فراینــد 
جهاني شــدن در منطقــۀ عربــي خلیــج فــارس، تغییــرات تدریجــي اســـت کـــه در باورهــا و انگاره هــاي ذهنــي نســل 
جدیــد در ایــن کشــورها شــروع و با ســـرعت در حـــال افـــزایش اســـت. ایـــن به معني شــروع گــذار از دوران جوامع 
ســّنتي بــه دوران مــدرن اســت؛ ولــي هم زمــان حــکام ایــن کشـــورها در برابـــر شــکل گیري ایــن نهادهــا مقاومــت 
ــا اســتفاده از قــوۀ قهریــه  و حرکت هــاي اصالح طلبــي را ســرکوب مي نماینــد. حاکمــان سیاســي ایـــن کشــورها ب
و ســّنت و فرهنــگ موجــود در ایــن کشـــورها می کوشــند از ایجـــاد شــرایط و پــرورش جامعــۀ مدنــي جلوگیــری 
کننــد. جلوگیــري از شــکل گیري جامعـــۀ مـــدني و توســـعۀ سیاســـي بـــا ابزارهــاي سانســور و کنترل هــاي پلیســي 

ــرد. ــورت مي پذی ص

ــاي  ــي دولت ه ــي و ناتوان ــاي غرب ــا فرهنگ ه ــي ب ــا رویاروی ــراه ب ــّنتي هم ــي و س ــاعي و مذهب ــکاف هاي اجتمـ شـ
منطقــۀ خلـــیج فـــارس از بـــرآورد انتظــارات بخــش مذهبــي موجب تشدید شــدن و حادترشــدن شــکاف ها در جامعه 
ــه اي آشــکار از شــکاف هاي  شــده اســت کــه تشـــکیل گروه هـــاي تنــدروی اســالمي در اکثــر ایــن کشــورها نمون
موجــود اســت. به عـــالوه، ایجـــاد تغییـــرات تدریجــي در جنبه هــاي گوناگــون زندگــي ســّنتي و رشــد ارزش هــاي 
جدیــد مـــدني در بـــین مـــردم کشـــورهاي عربــي خلیــج فــارس، ارزش هایي متفــاوت با هنجارهــا و باورهاي ســّنتي 
در بیــن نســل جدیــد را بــه  وجـــود آورده اســت. از آنجایــي کــه ارزش هــاي جدیــد، ســازگاري و هماهنگــي بــا برخي 
از ارزش هـــاي مـــورد قبـــول جوامـــع ســّنتي ندارنــد، ارزش هــاي جدیــد بــه یکــي از کانون هــاي بحران و بي ثبـــاتي 
ــا مفاهیــم مــدرن هماهنــگ  ــان، کشــورهایی کــه توانســته اند نهادهــاي ســّنتي را ب ــن می ــده اند. در ای ــل شـ تبدی

ــده اســت.  ــریع تر ش ــان س ــت توسعه ش ــد، حرک کنن

روند توسعه در امارات متحده عربی

ــع  ــرداری از مناب ــه بهره ب ــته ب ــتی و وابس ــادۀ معیش ــاد س ــی اقتص ــده عرب ــارات متح ــاد ام ــش، اقتص ــا پی دهه ه
طبیعــی بــود؛ امــا هم اکنــون ایــن کشــور بــه یکــی از اقتصادهــای مرفــه و پیشــرفته تبدیــل شــده  اســت. کشــف 
ــی،  ــارات متحــدۀ عرب ــرداری و صــادرات آن و تشــکیل فدراســیون ام نفــت و گاز طبیعــی در ســال 1958 و بهره ب
رونــد توســعۀ ایــن کشــور را نشــان می دهــد. توســعۀ ســریع بــا درآمــد حاصــل از ســرمایه گذاری نفــت در خدمــات 
ــل  ــور به دلی ــن کش ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــاد ش ــای اقتص ــایر بخش ه ــاخت ها و س ــعۀ زیرس ــز توس ــی و نی اجتماع
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ــی و  ــی و اجتماع ــۀ صنعت ــن بخــش در اســتراتژی های بلندپروازان ــدی در ای ــت و ســرمایه گذاری چندبُع ــد نف درآم
زیرســاختی، مراحــل توســعه را ســریع طــی کــرده اســت. امــارات متحــدۀ عربــی در حــال گــذار بــه اقتصــاد نــوآوری 
ــه ایــن  ــر دانــش، در میــان رقابتی تریــن اقتصادهــای جهــان اســت. عوامــل مختلفــی وجــود دارد کــه ب مبتنــی ب
پیشــرفت ســریع دامــن زده اســت. ثبــات سیاســی کشــور، داشــتن ذخایــر عظیــم نفــت و گاز، وجــود نیــروی کار 
نامحــدود و ماهــر و غیرماهــِر عمدتــاً از کارگــران خارجــی و نیــز ســرمایه گذاری در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 

از جملــه ایــن عوامــل اســت. 

ــارات متحــدۀ  ــران سیاســی ام ــگاه رهب ــوع برداشــت و ن ــه ن ــوان ب ــای ســه گانه، می ت در راســتای بررســی محوره
ــد؛  ــدا می کن ــا پی ــی معن ــاد جهان ــا اقتص ــاط ب ــعه در ارتب ــان، توس ــگاه آن ــه در ن ــرد ک ــاره ک ــعه اش ــی از توس عرب
بــرای نمونــه، معــاون فنــی شــرکت هواپیمایــی امــارات اروپایــی اســت. معنــای ایــن انتخــاب در جهــان فعلــی ایــن 
اســت کــه اعتمــاد بــر اســاس تخصــص و کارکردهاســت و ایــن یکــی از ویژگی هــای مهــم جامعــۀ جهانــی اســت؛ 
ــدارکات و  ــه خدمــات قــوی، شــامل خدمــات ت ضمــن اینکــه متنوع ســازی اقتصــاد از اقتصــاد بهره گیــر از نفــت ب
گردشــگری و مالــی، وضعیــت کشــور را رقابتــی کــرده اســت. همچنیــن، اقتصــاد امــارات متحــدۀ عربــی، به عنــوان 
ــکا، انگلیــس، ســوئیس،  ــاالت متحــده آمری ــا ســایر کشــورهای پیشــرفته ماننــد ای ــوآوری، ب ــر ن اقتصــاد مبتنــی ب

ــروه شــده اســت. ــد هم گ ســنگاپور و ایرلن

ایــن کشــور تولیــد ناخالــص داخلــی و ســرانه و اســتاندارد زندگــی باالیــی دارد. نمــودار زیــر رشــد صعــودی تولیــد 
ناخالــص داخلــی ایــن کشــور از دهــۀ 80 تاکنــون را نشــان می دهــد.

 در همیــن راســتا، گــزارش UNDP در ســال 2015 نشــان می دهــد کــه 99 درصــد از جمعیــت ایــن کشــور بــه 
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خدمــات بهداشــتی، 95 درصــد بــه آب ســالم و 77 درصــد بــه بهداشــت دسترســی داشــتند؛ عــالوه بــر اینکــه در 
ــه پیشــرفت اقتصــادی کشــور و  ــی در ســال 2000 ب فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، تأســیس شــهر اینترنتــی دب
ــه ای آزاد را در  ــارک تجــاری، منطق ــن پ ــرده اســت. ای ــادی ک ــان کمــك زی ــه اقتصــاد دانش بنی تبدیل شــدن آن ب
ــوآوری و رشــد و پشــتیبانی در  ــا در توســعه و ن ــه آن ه ــرار می دهــد کــه ب ــره ای ICT ق ــار شــرکت های زنجی اختی
ــن  ــارک تجــاری، بزرگ تری ــن امــر باعــث شــده اســت پ بخش هــای دیگــر اقتصــاد کمــك می کنــد. همچنیــن، ای
واحــد ICT در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا باشــد کــه شــرکت های جهانــی و منطقــه ای در آن میزبانــی می کننــد. 
ــد و مشــوق های دیگــری  ــب می کن ــه خــود جل ــان ب ــره ای را از سراســر جه ــارک، ارزش شــرکت های زنجی ــن پ ای
ماننــد مالکیــت 100درصــدی مشــاغل ، معافیــت از مالیــات، فرصت هــای شــبکه، خدمــات دولتــی و برنامه هــای 
ــور  ــن کش ــی، ای ــده عرب ــارات متح ــعۀ ICT ام ــناختن توس ــا به رسمیت ش ــد. ب ــم می کن ــت را فراه ــاد صنع ایج
ــی  ــع جهان ــات مجم ــی اطالع ــاوری جهان ــزارش فن ــد و گ ــاب ش ــۀ MENA در ICT انتخ ــر منطق ــوان رهب به عن
اقتصــاد در ســال 2009 و 2010 ایــن کشــور را در جایــگاه 23 در شــبکه های اقتصــادی جهــان قــرار داد. نمــودار 

ــد.  ــان می ده ــف ICT را نش ــای مختل ــت در بخش ه ــای دول ــزان هزینه ه ــر می زی

همــان طــور کــه ذکــر شــد، امــارات متحــدۀ عربــی دارای ذخایــر عظیــم نفتــی، هــم در خشــکی و هــم در دریاســت. 
ــری از  ــا بهره گی ــت ب ــت. دول ــی اس ــع اصل ــز مناب ــته نی ــام و گاز غیروابس ــت خ ــد نف ــل از تولی ــر گاز حاص ذخای
جدیدتریــن فنــاوری کــه به طــور مرتــب بــرای افزایــش کارایــی تولیــد ارتقــا می یابــد، بهره بــرداری از ایــن منابــع 
ــوان  ــت، به عن ــه نف ــکا ب ــرده و از ات ــوع ک ــاد را متن ــت اقتص ــرده اس ــالش ک ــور ت ــن کش ــد. ای ــت می کن را مدیری
ــاری و  ــب تج ــه قط ــدن ب ــرای تبدیل ش ــور ب ــن کش ــای ای ــر از تالش ه ــن ام ــود. ای ــور دور ش ــد کش ــع درآم منب
ــات  ــل ثب ــی به دلی ــدۀ عرب ــارات متح ــع، ام ــود. در واق ــخص می ش ــی مش ــرمایه گذاری های خارج ــگری و س گردش
سیاســی و وحــدت و تالش هــای دولــت بــرای فراهــم آوردن زمینه هــای تجــاری، روابــط صمیمانــه ای بــا کشــورهای 
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ــط  ــرای تجــارت و ســایر رواب ــه ب ــرال، مســیری اســت ک ــی لیب ــوان کشــوری عرب ــی دارد و به عن دموکراتیــك غرب
ــاری  ــت های تج ــت سیاس ــته اس ــی توانس ــی و اجتماع ــات سیاس ــا ثب ــور ب ــن کش ــت. ای ــاز اس ــان ب ــرای جهانی ب
ــی و  ــای صنعت ــی در بخش ه ــی و بین الملل ــرمایه گذاری داخل ــرای س ــه راه را ب ــد ک ــرا کن ــن و اج ــی را تدوی لیبرال
ــد. ــر نشــان می ده ــای اخی ــوع آن را در دهه ه ــرمایه گذاری و ن ــزان س ــر می ــودار زی ــد. نم ــاز کن ــود ب ــی خ خدمات

در نهایــت بایــد بــه نقــش ســّنت در روندهــای توســعه در ایــن کشــور به عنــوان یکــی از چالش هــای مهــم اشــاره 
کــرد. ظهــور فرهنگ هــاي جدیــد از طریــق تکنولــوژي یــا ورود خارجیــان بــه ایــن کشــور و همچنیــن فرهنگ هــاي 
ــگ  ــان فرهن ــه می ــظ موازن ــراي حفـ ــح ب ــاي صحی ــي و کانال ه ــاي رقابت ــود فض ــي و نب ــران خارج ــف کارگ مختل
ســّنت گرا و فرهنگ هــاي جدیــد باعــث شــده اســت نه تنهــا فرهنـــگ بـــومي منطقـــه بـــه چالــش کشــیده شــود، 
بلکــه توســعۀ فرهنگــي نیــز در مــواردی بــا مشــکل مواجــه شــده اســت. به  عبارتــي، بســـیاري از زنــان و جوانــان 
ایــن کشــور کــه بــا جهاني شــدن فرهنــگ در حــال آشنا شــدن و در ارتباطــات گســترده بــا دیگـــر جوامـــع از طریــق 
ــا جامعــه ســّنتي خــود و دانــش جدیـــد شــده اند  ــد هســتند، دچــار دوگانگــي در مواجهــه ب تکنولوژي هــاي جدی
و بــراي تطبیــق دانــش جدیــد کسب شــده بــا معیارهــاي ســّنتي خــود از حکومــت خـــود، مطالبـــات و تقاضاهــاي 

گســترده اي دارنــد.

در نگاهــی کلــی، آینــدۀ اقتصــاد امــارات متحــدۀ عربــی بســیار امیدوارکننــده بــه نظــر می رســد. ایــن امــر بیشــتر 
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به دلیــل منبــع اصلــی آن، یعنــی نفــت اســت؛ زیــرا ســایر کشــورهای پیشــرفته، همچنــان، در بخــش انــرژی خــود 
ــن  ــد. در عی ــه می دهن ــه تقاضــای نفــت ادام ــن کشــورها ب ــان ای ــه رو هســتند و همچن ــی روب ــا چالش های ــوز ب هن
حــال، اقتصــاد ایــن کشــور بــا تبدیل شــدن بــه اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش و راهبردهــای بلندمــدت، نیــاز خــود بــه 
نفــت را کمتــر می کنــد. توســعه در بخش هــای دیگــر اقتصــاد از جملــه گردشــگری و لجســتیك و خدمــات مالــی، 
ــات و  ــاوری اطالع ــا فن ــوده اســت کــه یکــی از آن ه ــن کشــور بســیار مهــم ب ــل توســعۀ زیرســاخت ها در ای به دلی
ارتباطــات اســت. بــه همیــن دلیــل، چشــم اندازهایی کــه دولــت امــارات ترســیم کــرده اســت، معطــوف بــه فنــاوری 
ــر دانــش اســت کــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را به عنــوان یکــی از لنگرگاه هــای خــود  ــه و مبتنــی ب مبتکران
بــرای امــکان برقــراری ارتبــاط مؤثــر و انتشــار و پــردازش دانــش تعریــف کــرده اســت. ایــن امــر بــا هدایــت رهبــراِن 

ــود. ــه توســعه و مشــارکت فعــال ســرمایه گذاران خارجــی امکان پذیــر خواهــد ب پایبنــد ب

ــادی  ــالش زی ــد ت ــان، بای ــطح جه ــور در س ــاد دانش مح ــه اقتص ــدن ب ــرای تبدیل ش ــارات ب ــال، ام ــن ح ــا ای ب
بــرای سیســتم آموزشــی خــود انجــام دهــد. آن هــا بایــد سیســتم آموزشــی ای را در نظــر بگیرنــد کــه بــا معرفــی 
ــز  ــرمایه گذاری در مراک ــن، س ــر ای ــزون ب ــد. اف ــعه می دهن ــی را توس ــی و علم ــای فن ــی، مهارت ه دانشــگاه های فن
ــا  ــم انداز آن ه ــد، چش ــارکت دارن ــهام داران مش ــایر س ــا و س ــگاه ها و بنگاه ه ــا دانش ــه ب ــرفته ک ــی پیش تحقیقات
ــداد  ــارات تع ــش روی ام ــی پی ــش اصل ــه چال ــد. البت ــتیبانی می کن ــه را پش ــش نوآوران ــر دان ــی ب ــاد مبتن از اقتص
چشــمگیر مهاجــران و کاهــش تعــداد اتبــاع در ایــن کشــور اســت و در صــورت عــدم ادغــام مهاجــران، ایــن موضــوع 
بــه مســئله ای اساســی بــرای ایــن کشــور تبدیــل می شــود. ایــن مســئله و دوگانگــی موجــود میــان جامعــۀ ســّنتی 
و مــدرن بــه درگیری هایــی منجــر می شــود کــه رشــد اقتصــادی کشــور و برنامه هــای آینــدۀ اقتصــادی را تهدیــد 

می کنــد. 

 


