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 شكر وتقدير
 

شكري وامتناني الى زمالئي واساتذتي الذي  هذا العمل المتواضع أن أزج  من نتهاء إلبعد ا يسعنيال 
مي وتقديري افضل في ترسيخ المعرفة لدي في مجال الدراسات اإلقليمية، كما أتقدم بجل احتر ال مكان له

الى استاذتي التي أشرفت على هذا العمل منذ ان كان فكرة حتى ظهر الى حيز الوجود، التي أكن لها 
 كل االحترام والتقدير الدكتورة سنية الحسيني.

 

، تختص في هذا المجال لي من معرفة موصول الى اخي واستاذي احمد فارس عودة، لما قدمهالشكٌر الو 
ستاذ الدكتور سامي مسلم، واستاذي الدكتور أحمد أبو كوش، واستاذي الدكتور وشكر خاص لمعلمي، األ

ل ، كما أتقدم بجزيلملحوظاته ودعمه العلمي عزيز حيدر، وشكر خاص ألخي الدكتور سمير شقير
  الشكر واالمتنان لما قدمه لي من دعم إلظهار هذا البحث الى حيز الوجود.

في اخراج هذه الرسالة. وشكر موصول  ا قامت فيه من جهد واعدادكما أشكر أختي العزيزة غادة حذوة لم
 ألخي وعزيزي جريس فريج لما قدمه من تشجيع.أيضًا 

ي وابنائي الذين شاركوني العناء في الدراسة. أن أتقدم بشكر خاص لزمالئي واخواتكما ال يسعني اال 
ر زيل الشكر إلى أخي الحبيب نادكما أتقدم بج ،وأخص بالذكر اخي وصديقي األستاذ إبراهيم االعرج

 مشاهرة .
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 الملخص
 

 الذي يمكن تطبيقه في سياق عربي. زي التنموي المالي الستكشاف النموذحهدفت الدراسة 

، ولتحقيق هاياتومعط هالتحقيق ذلك اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتالئمه مع حيثياتو 
 موضوعها.ومراجع ذات عالقة في  ذلك تم االعتماد على عدة مصادر

قسمت هذه الدراسة الى ستة فصول شكلت المنهجية التأليفية والشكلية وحاولت اإلجابة عن حيث 
 :رئيسيال هااشكاليتها التي تمثلت في سؤال

 هل ممكن االستفادة من النموذج التنموي الماليزي عربيا ؟

صلت ا ومصطلحاتها، والفصول ذات العالقة بها تو وبعد التطرق الى كل من أهميتها واسئلتها وفرضياته
 الدراسة بنوع من المقارنة والمقاربة الى نتيجتين رئيسيتين.

: ان التجربة الماليزية في مرتكزاتها قامت على تنمية الموارد البشرية مع تنبيه الموارد الطبيعية األولى
 وخلقت بذلك نموذجًا تنمويًا أدى الى تقدمها.

االستفادة من النموذج التنموي الماليزي عربيًا في حالة التخلص من المعيقات التي تحد من : يمكن ثانيا  
 التنمية المتكاملة.

ي على إيالء أهمية فالدراسات في هذا المجال، والتركيز أيضًا  من كما أوصت الدراسة على أجراء مزيد
 .العربية ناتدريس هذه التجربة في كليات االقتصاد والعلوم السياسة في جامعت
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Abstracts 
 

The study aims at investigating the Malaysian Development Model which can 

be applied in an Arab context. To achieve this, the present study adopted the 

analytical descriptive method, since it fits the nature and details of this study. 

The researcher divided the study into six chapters to answer the following 

question of the study. 

Is it possible to use the Malaysian Model in an Arab Context? 

After addressing the study significance, questions, hypotheses, terminology, 

and the relevant chapters, the researcher has come to two main findings: 

First, The Malaysian experience was based on the development of both human 

resources and the natural resources. 

Second, The Malaysian model can be applied in the Arab world if relevant 

obstacles were addressed. 

The study concludes by recommending the adoption of the Malaysian Model 

in schools of Economics and Political Sciences, and by also recommending 

conducting more research in the field. 
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 الفصل األول

 خلفية دراسية وأهميتها
 

 المقدمة
(، من مشكالت سياسية وإدارية واقتصادية. وتعد ماليزيا بلد 3221عانت ماليزيا بعد استقاللها سنة )

متعدد العرقيات واالثنيات، وتعتبر العرقية المآالوية من أكبرها، ثم تأتي العرقيات األخرى. وكانت تعاني 
ر والبطالة، فاعتمدت في تلك الفترة الزمنية على المراعي، والزراعة البدائية، ماليزيا من انتشار الفق

انات يوكان اقتصادها ضعيف ومتدن، ويدين معظم سكانها بالدين االسالمي، باإلضافة الى د .والصيد
 (.32 :9133اسماعيل،) اخرى كالمسيحية والهندوسية

خطيط باتجاه الت األولى خطت ماليزيا خطواتهاير محمد الى سدة الحكم، ضاحوبوصول رئيس الوزراء م
والبناء والتنمية، فتطورت في جميع المجاالت، اداريًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وصحيًا وتعليميًا، حتى ان 

، ولكنها في الواقع (9191(الحكومة الماليزية وضعت خطة التكامل التنموي التي ستصل إليها في سنة 
ة المالية التي ألمت إضافة الى ذلك تمكن ماليزيا من تخطي االزم. (9131ققت تلك الخطة في سنة )ح

ويعود الفضل الى الخطط التنموية التي وضعتها لمعالجة تلك االزمة التي عصفت  (،3227) بها سنة
 بها.

أنها  طور، السيماوالتوُتعد التجربة التنموية الماليزية، من التجارب الماليزية الناجحة في االصالح والبناء 
نموذجًا اليزيا معلى التعليم والصحة والصناعة واالقتصاد، وبهذا تعتبر و  االداري اإلصالح  ارتكزت على

 تنمويًا تطبيقيًا، يمكن االستفادة منه في عملية التنمية في الدول العربية.

تحليلية  صفيةو  بمنهجية جانبًا مهمًا نعتمد عليه في عملية المقارنة والمقاربة ه الدراسة هذي فسنتناول 
 العربية من حيث االسس التي اسندت عليها، ومعوقاتها،الماليزيا و مالمح التنمية مقارنة بين هو و أال 

 المتكاملة. اد التنمية العربيةجوالعوامل االخرى التي تحد من اي

ن التنمية تحتاج الى مجموعة أب( Albert Hirshman, 1965) هيرشمان البرتوبهذا الخصوص يشير 
الشرفات، ) م بشكلها المتكاملتتحتى  المجتمعن العوامل والمتطلبات التي يجب ان تكون متوفرة في م

9131: 329.) 
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الفجوة ، و الحقيقيالدخل الفردي  معدل أبرزهاوعلى هذا االساس يمكن ان تقاس التنمية بعدة معايير من 
 فاألولة، التنمي راتقياس مؤشية في ن هذان المعياران ذو اهمبراحيث يعت وأسعار السلع. الدخلما بين 

ع اسعار يمثل تناسب الدخل الفردي م الثانييمثل الدخل الشهري او السنوي الذي يعود على الفرد، بينما 
الفرد  رفاهيةخصائص زيادة او نقص، وهذا بحد ذاته يحدد  وا اكتفاءالسلع والخدمات بحيث يشكل 

ة بشكل عام رات التنميشوعلى هذا االساس يمكن قياس مؤ ا، في دولته التي ينتمي له ،مستوى معيشتهو 
، وصحة وسكنمن تعليم  الذي ينتمي إليه مجتمعهداخل  للمواطنمن حيث مستوى الخدمات المقدمة 

 (. 71 :9133( )الدردي، Social welfare) فاه االجتماعي لديهر وصواًل الى مرحلة ال وعمل

د، ، وتطبيق القانون ومحاربة الفساهالمؤسساتاالداري يم لتنظلصعيد الدولة، يمكن ان ينظر  اما على
لى اية حال ع .على انه مؤشر من مؤشرات التنميةوتطبيق النموذج الديموقراطي  والشفافية والمكاشفة،

صناعيًا،  طورها، وتلديها يمكن التأكيد على تطور الدولة من ناحية توفر البنية التحتية لمستوى الخدمات
ت االحتياطي من العمالالقومي  هادخلحجم الواردات، و و حجم صادراتها ممثاًل ب نتاجهاوتقدير مستوى ا

ة احدى المؤشرات الهامة لقياس التنمي يعتبر على انه الصعبة، وحجم البطالة والتضخم االقتصادي.
 (.39 :9133)الدردي، 

انية الماليزيا، ومدى إمكاستندت عليها التنمية وسنوضح من خالل هذه الدراسة مجموعة المعايير التي 
التي يمكن أن نطرحها بشكل االستفادة منها عربيًا من خالل عرض مجموعة من الخطوط العريضة 

 وصفي وتحليلي.

 منهج الدراسة
المقارن، القائم  تاريخيالمنهج الوصفي التحليلي البعلمية، مرتبطة في  يتجه الباحث الى اتباع منهجية

وهذا  .النموذجية القائمة على النظريات التنموية التي تم تطبيقها في ماليزيامعايير التنمية  اةعلى محاك
يتطلب من الباحث أن يحدد أهم معايير النموذج التنموي الماليزي، ووصفه بشكل تحليلي علمي، ومعرفة 

 محاكاته على الواقع العربي، واالستفادة منه في مجال تطبيق التنمية المتكاملة. مدى

 ةأهمية الدراس
تكمن أهمية هذه الدراسة، في كونها ستلقي مزيدا من الضوء على الجوانب الهامة الذي ارتكز عليها 
النموذج التنموي الماليزي في عملية التطوير والبناء هذا من ناحية، والتركيز أيضًا على أهم معوقات 

التجربة  ة االستفادة منالتنمية في الدول العربية، واقتراح السبل لمعالجتها، بعد تشخيصها، ومحاول
 الماليزية التنموية من ناحية أخرى.
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 :الدراسة مشكلة
تعتبر التجربة التنموية الماليزيا تجربة فريدة من نوعها خاصة في مجال التنمية الشاملة التي تطرقت إلى 

ر ذلك ثجميع المجاالت الحياتيه في األقتصاد والتعليم والصالح االجتماعي والقضائي والسياسي، مما أ
على حياة المجتمع الماليزي بشكل عام، واالفراد بشكل خاص، فهي تستحق الدراسة إلنها تعد نموذجًا 
تنمويًا يمكن اإلستناد عليه في إنشاء وبناء تنمية متكاملة في الدول النامية بشكل عام والعالم العربي 

 ي السؤال المحوري التالي:ستحاول الدراسة اإلجابة على اشكاليتها، ممثلة فبشكل خاص، ولهذا 

 هل من الممكن االستفادة من النموذج التنموي الماليزي عربيا ؟ 

 مبررات الدراسة:
 تتمثل مبررات الدراسة في النقطتين التاليتين:

اعتبار التجربة التنموية الماليزيا فريدة من نوعها في مجال التنمية المتكاملة على صعيد العالم  .3
 اصة، ولذا تستحق الدراسة والبحث.عامة والدول النامية خ

شكل ب يمكن االستفادة من تلك التجربة التنموية في الدول العالم الثالث عامة والدول العربية .9
 التي مرت بنفس ظروف ماليزيا، ولهذا يستحق ذلك الدراسة والبحث. خاص

 أهداف الدراسة: 
 سعت هذه الدراسة لتحقيق ثالثة أهداف:

 بة التنموية المايزيا.التعريف بمقومات التجر  .3
 التعريف بالخطط واالستراتيجيات التي اتبعتها ماليزيا. .9
 التعرف على كيفية تطبيق تلك التجربة عربيًا وفقًا للمقومات البشرية والطبيعية. .1

 :أسئلة الدراسة
 تكمن أسئلة الدراسة في سؤالين هما: 

 ما العوامل التي ساهمت في نجاح النموذج التنموي الماليزي؟ .3
 هل هناك نقاط التقاء في التجربة التنموية الماليزية، يمكن االستفادة منها عربيًا؟ .9
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 فرضيات الدراسة
 ستحاول هذه الدراسة اإلجابة على فرضيتين انبثقتا عن أسئلة الدراسة، وهما على النحو اآلتي:

التنموي  تفترض هذه الدراسة أن هناك عدة عوامل كان لها عالقة في إنجاح النموذجاألولى: 
 الماليزي.

 .لمتكاملةا تفترض هذه الدراسة أن التجربة الماليزية قد شكلت نموذجا  ناجحا  في التنميةالثانية: 

 .الثالثة: تفترض هذه الدراسة أنه من الممكن االستفادة منها عربيا  

 : الدراسة حدود
 تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة في عدة نقاط:

مل ماليزيا، واالقطار العربية، حيث تعمم النتائج عليها دون غيرها من الدول : يشالمحدد المكاني .3
 األخرى.

 : يشمل الفترة الزمنية التي تمت فيها إجراء الدراسة.المحدد الزماني .9
ن الى موضوع النموذج التنموي الماليزي دو  : ستقتصر هذه الدراسة، الى التطرق المحدد المفاهيمي .1

 ميم النتائج في سياق هذا الموضوع.غيره، وهذا سيؤدي الى تع
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 ملخص الدراسات السابقة بخصوص النموذج التنموي الماليزي:
سنقدم في هذا السياق ملخصًا لعدد من الدراسات والمؤلفات المنشورة، ذات العالقة في موضوع النموذج 

ى النحو مالها علعلى تلك المؤلفات والدراسات، ويمكن اج وبعد ذلك سيتم تعقيب .الماليزي التنموي 
 التالي:

(، تدور في محورها حول النخب السياسية الماليزيا 6172الغزي، بدراسة سنة ) نجم عبد طارشقام 
، وأشارت الدراسة في مجملها بأن ماليزيا تعد نموذجًا واضحًا للتعدد العرقي وموقفها من الوحدة الوطنية

مختلفة ات، الماالوية والصينية والهندية بدياناتها الوالديني واالقتصادي والسياسي، ممثاًل في ثالث أثني
ة والهندوسية، فإستطاع السياسيون اإلسهام في بلورة مفهوم التعددية وترسيخها بالوحدة اإلسالم والبوذي

الوطنية، وكان الدور األكبر لشخصية إبراهيم تانجو الذي أسهم بذلك ومن ثم لمحاضير محمد أهمية في 
وحدة الوطنية بالرغم من التعددية، ولذلك كان لترسيخ الوحدة الوطنية أهمية في بناء اإلسهام بترسيخ ال

 .(13:9131التنمية الشاملة المتكاملة.)الغزي:
 

(، كانت تدور في محورها حول التجربة الماليزيا 6172وبهذا الصدد قدم علي أحمد درج، دراسة سنة )
ة على التجربة التنموية الماليزيا من جميع حيثياتها وركزت تلك الدراس ومدى االستفادة منها عربيا،

 ال سيما أن ماليزيا ركزت على وجوانبها ومدى االستفادة منها في العالم الثالث عامة وعربيًا خاصة،
المبدأ اإلسالمي الذي يشجع النشاط التنموي من خالل تركيزه على اإلنسان وتطبيقه لمبدأ العدالة والمساوة 

استفادت ماليزيا من تجارب اليابان في التنمية ممثاًل ذلك في االعتماد على الذات الذي  بين الناس، كما
يؤدي إلى االستقرار السياسي واألجتماعي، مما يشجع ذلك على تنمية االقتصاد، وخلصت الدراسة بأن 

واقع لالتجربة الماليزيا يمكن اإلستفادة منها في جميع المجاالت في النهوض االقتصادي وإصالح ا
 (.3123:9131السياسي واالقتصادي في االقطار العربية بإعتبارها تجربة تنموية فريدة.)درج:

(، التي كانت بعنوان مشكلة البطالة وآليات العالج دراسة 6172اما دراسة سحر أحمد حسن، سنة )
أهمية  حيث ركزت هذه الدراسة على (،6174-7997تطبيقية مقارنة بين حالتي مصر وماليزيا بين) 

التنمية المتكاملة من الناحية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية في بناء التنمية المتكاملة، 
واقترحت هذه الدراسة اربعة استراتيجيات وهي العمل على زيادة األنتاج، والتوسع في الصناعات الصغيرة 

ة ذه المرتكزات اعتمدتها ماليزيا في التنميوتطوير الزراعة والدعم المؤسسي من قبل الدولة للخدمات وه
تصلح أن يتم االسترشاد بها في التنمية في مصر، وهذا ال يتم إال بتوفير بنية مؤسسية التي   الشاملة
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تشجع المشاريع واالرتقاء بنوعية رأس المال البشري وتعزيز إمكانية التشغيل واالرتقاء بتوفير فرص 
 (.12:9131العمل.)حسن:

 
محمد والصحوة االقتصادية، للمؤلف محمد صادق  محاضيرب بعنوان التجربة الماليزية: جاء كتا

حيث احتوى  (، الصادر عن دار النشر )دار العربي للنشر والتوزيع(.6173إسماعيل، المنشور سنة )
ط لها ناحية اقتصادية، التي خط الماليزي منعلى ستة فصول، تحدثت عن الجانب التنموي هذا الكتاب 

تي ووضح المؤلف الجوانب ال .محمد في فترة وصوله الى سدة الحكم محاضيرئيس الوزراء الماليزي ر 
ركز عليها رئيس الوزراء، خاصة في مجال زيادة الصادرات، والتركيز على التصنيع وتحويل البلد من 

صادية قتكما وضح الكتاب مجموعة من الخطط التنموية اال .بلد زراعي بدائي الى بلد صناعي متطور
 الى نتيجة مفادها بان التخطيط والتنفيذ المبرمج جعل منالكتاب وخلص  .الصعبة العمالتالتي جلبت 

 (.9133، اسماعيللك البلد بلدًا صناعيًا متطورًا. )ذ
 

(، بعنوان التجربة الماليزيا في التنمية االقتصادية 6174وقام ثائر هليل كاظم، بإعداد دراسة سنة )
واستخدم بذلك المنهج الوصفي التحليلي، وارتكزت دراسته على مقومات  م،6171-7997من عام 

نجاح االقتصاد الماليزي، حيث أكدت هذه الدراسة على أهمية المقومات التي اتبعتها الحكومة الماليزيا 
 يفي إنجاح عملية التنمية، ممثاًل ذلك في سياسيتها القائمة على احترام جميع العرقيات واإلثنيات ف

ماليزيا، وهذا بحد ذاته إدى إلى التطور االقتصادي. وتأسيس دولة ماليزيا متحدة داخلياً وخارجيًا، والعمل 
على إيجاد مجتمع ديمقراطي متقدم واالبتعاد عن سياسة االستهالك واتباع سياسة االنتاج، ومحاربة 

وم على التجربة اليابانية التي تقالفساد اإلداري وكذلك العمل على زيادة النمو االقتصادي واالقتضاء ب
العمل بروح الفريق الواحد ممثاًل في االعتماد على الذات، وأهتمت بتطوير القطاع الخاص والقطاع العام 
بحيث يشكل ذلك وحدة من العمل االقتصادي الذي يؤدي في المحصلة النهائية إلى التطوير، وخصلت 

عود لتلك اإلستراتيجيات التي اتبعتها الحكومة الدراسة في نتائجها بأن النجاح االقتصادي ي
 (.31:9131المركزية.)كاظم:

 (، كانت تدور حول نموذج النهضة التعليمية في ماليزيا6174قامت نادية مطاوع، بدراسة سنة )
وارتكزت هذه الدراسة على منهجية وصفية تحليلية، واستندت إلى المقومات التعليمية في ماليزيا بحيث 

تأسيس المدارس والجامعات وكذلك التركيز على تنمية المعلمين وتطوير المنهاج الذي يقوم ركزت على 
على أستخدام التكنولوجيا، وفسرت تطور التعليم في ماليزيا بأن الحكومة تنفق ثلث الميزانية على التعليم 

خرى، ارنة بالدول األمقارنة بالدول األخرى مما أدى ذلك إلى تطور الناحية التعليمية في تلك البلد، مق



7 
 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها يعد التعليم المرتكز األساسي في التنمية البشرية، والتطور 
 (99:9131االقتصادي.)مطاوع:

 
. وفكر رئيس بعنوان معجزة التنمية في ماليزيا كانت، والتي (6177وجاءت دراسة رياض حاوي )

تطور التنموي الى فكره، الذي تمثل في التركيز على ير محمد، حيث عزت عملية الضاحوزرائها م
 التطوير االقتصادي والبناء ومحارته للفساد اإلداري والتركيز على التعليم أدى الى التنمية المتكاملة. 

كما لخصت الدراسة في نتائجها بأن هناك ارتباطا وثيقًا بين سياسة الحكومة ممثلة برئيس وزارتها، 
 .(312:9111،في ماليزيا، )حاوي ية المتكاملة والتنم

، وتناولت في هذه (، بعنوان السياسات التنموية في ماليزيا6177قامت وفاء لطفي، بدراسة سنة )
الدراسة عدة أصعدة سياسية وثقافية وإقتصادية، واستخدمت في ذلك االحصائيات التي صدرت عن 

بأن هناك كان تطور في تلك المجاالت الوزارات والمؤسسات الماليزيا، واتضح من خالل هذه الدراسة 
، وهذا يعزى لإلستراتيجيات التي قامت بها الحكومة فعلى الصعيد السياسي، اتبعت 9111 -3211سنة 

ماليزيا السياسة الديمقراطية الموجهة من أجل الصالح العام، كما استندت إلى المنظومة القيمية الغربية 
سياسي، وعلى الصعيد الثقافي وضعت الحكومة الماليزيا عدة التي لها عالقة في تحقيق اإلستقرار ال

استراتيجيات، تقوم على احترام عدة العرقيات المختلفة دون تهميش أي عرقية أخرى، وبالتالي جعلت من 
ثقافاتها هوية تخدم ماليزيا ككل، واستندت بذلك إلى تشجيع المحاضرات والمعارض التي ترسخ التنوع 

بشكل متكامل بحيث يخدم الهوية الوطنية الماليزيا، اما على الصعيد االقتصادي العرقي في ماليزيا 
قامت الحكومة الماليزيا بصياغة السياسة االقتصادية الجديدة التي منحت أهمية لالقتصاد ممثاًل في 
استغالل الثروات وتصنيعها واالتجاه نحو االنفتاح االقتصادي مع المحافظة على االقتصاد الوطني، 

خلصت الدراسة إلى بناء مجموعة من االستراتيجيات من شأنها ترسخ التركيز على أهمية القومية و 
الماليزيا، وتقديم نموذج للتنمية الماليزيا يشجع المشروعات الخاصة واالهتمام بدور اإلسالم بإعتباره قوة 

   (.91:9133الدولة.)لطفي، دافعة في ماليزيا، والتركيز على القوى االقتصادية التي لها أهمية في بناء
(، بعنوان التجربة التنموية في ماليزيا من 6177وتأكيدا  على ذلك قامت نادية عباس، بدراسة سنة )

ووضحت من خالل دراستها بإن تلك التجربة تعد من التجارب ذات األهمية بدول ، 6171-6111عام 
م التخلص من التخلف والتبعية االقتصادية، العالم عامة ودول العالم الثالث خاصة، والتي من خاللها ت

فقد استطاعت الحكومة الماليزيا أن توفق ما بين االتجاهين، اإلندماج في اقتصاديات العولمة من جهة 
مع االحتفاظ بالنهج الوطني من جهة أخرى، وبذلك تحولت تلك البلد في إعتمادها على تصدير المواد 

 سلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب آسيا.األولية البسيطة إلى دولة مصدرة لل
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كما حددت مجموعة من الخطط والمعايير التي استطاعت من خاللها التخلص من اإلزمة االقتصادية 
، وبذلك تكون قد تحررت من 3227التي عصفت بها، خاصة ودول جنوب شرق اسيا عامة سنة 

ت في حل هذه المشكلة من خالل قدرتها سياسة اإلذعان التي تشترط عليها شروطًا قاسية، وتعاون
الذاتية وتجنبت الكثير من المشكالت التي جعلتها تتخلص من سياسة البنك الدولي. كما ركزت ماليزيا 

على المبدأ اإلسالمي الذي جعل من االنسان محورًا في النشاط التنموي وركزت على تمسكها بالقيم 
ورسخت من خالل هذا المبدأ على القطاعات اإلنتاجية اإلخالقية والعدالة والمساوة اإلقتصادية، 

وتحررت من التبعية اإلقتصادية. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح الجانب التنموي يعزى إلى مجموعة 
عباس: )المتكاملة. االستراتيجيات التي اتبعتها الحكومة في حل مشكالتها وصواًل إلى التنمية 

311:9133.) 
(، هدفت للتعرف على كيفية تنمية الموارد البشرية وعالقتها في التنمية 6177قام التير بدراسة عام )

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن هذه الظاهرة، ودرست الفترات الماليزيا، 
التاريخية للتنمية الماليزيا وتم الوصول إلى عدة خطوط عريضة منها التركيز على التعليم النوعي بصته 

إلى تنمية الموارد البشرية من خالل التركيز على اقتصاديات التعليم، بمعنى بأن يكون هناك تالئم  يؤدي
بين نوعية التعليم وحاجات السوق وهذا بحد ذاته يؤدي إلى التنمية المتكاملة الشاملة ذات العالقة في 

ى ية، وخلصت الدراسة إلتنمية الموارد البشرية من خالل التركيز على مكافحة الفقر والبطالة واألم
مالحظتين األولى تركز على التعليم النوعي الذي يؤدي إلى تنمية المهارات البشرية ويؤسس الكفاءة لدى 
المتعلمين، إما الثانية إعتبار التعليم كمدخل إقتصادي يؤدي إلى التنمية الشاملة المتكاملة، ممثلة في 

 (322:9133ت.)التير:تنمية الصناعة النوعية وزيادة مستوى الصادرا
، التي كانت في محورها تدور عن (Jacqueline liza:2010وفي دراسة قام بها جوكلين ليزا )

يم وحاولت هذه الدراسة الكشف عن تطور التعلالتجربة الماليزيا التنموية بمحاورها التنموية المتكاملة، 
التعليم التنموية في ماليزيا تأثرت بفي محاوره األولى والمتوسطة والعليا، وحيث وضحت بأن التجربة 

بصفته المرتكز األساسي الذي قامت عليه التجربة الماليزية كما وضحت بأن هناك عوامل أخرى كان 
لها دورًا في التنمية المتكاملة وأدت إلى التطور واإلسهام في إنجاح التجربة التنموية الماليزيا، كتطور 

ات وعملية اإلصالح االجتماعي، وتأسيس البنية الخدماتية التحتية الصناعة وزيادة الصادرات على الوارد
من مواصالت متطورة واإلصالح السياسي واإلداري، كانت مجموعة من العوامل لها التأثير الواضح في 

 (Jacqueline,liza:2010:107) إنجاح التجربة الماليزية.
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وامل التي أثرت على تطور التعليم (، بدراسة بعنوان العKark wagner.2009قام كارول وينجر)
، حيث وضح في دراسته إلى عدد من العوامل كان لها أثرًا فعال في تطوير التعليم وتغييره في ماليزيا

في المراحل األولى، والعليا، والمعاهد والجامعات، ولتحقيق ذلك قام بإستخدام المنهج المسحي الذي يقوم 
 ا، فتوصل إلى نتيجة مفادها بأن اتباع ماليزيا إلستراتيجياتعلى جمع المعلومات وتحليلها وتفسيره

التطور من الناحية التعليمية، ممثاًل ذلك في استخدام تكنولوجيا التعليم وتطوير أساليب المعلمين، 
واالهتمام بطلبة تلك المراحل أدى إلى التعليم بتلك البلد، وخلص إلى نتيجة أخرى ممثلة بأن التعليم 

 karakطور التكنولوجي العالمي مما أدى ذلك إلى إيجاد تعليم نوعي. )ارتبط مع الت
wanger:2009:33). 

، التي كانت بعنوان: دراسات في التجربة التنموية (Kolic Enjy:2007)  انجيكولك اما دراسة 
ن من ا، حيث القى الضوء على عدة جوانب كان لها أثرًا واضحًا في تطور التنمية الماليزيا، وكالماليزيا

أهمها اصالح الجهاز اإلداري القائم على الموضوعية والمكاشفة، ومحاربة الفساد، وكذلك اإلصالح 
الجهاز السياسي القائم على سياسة موحدة اتجاه ماليزيا دون النظر إلى حزب أو اتجاه معين، كما ركزت 

اتها صاد، وهذه عوامل بحد ذهذه الدراسة على الجوانب اإلجتماعية والتعليمية والصحية، وتطوير االقت
إلى تطور ماليزيا من جميع النواحي، وخاصة تركيزها على التعليم بصفته المرتكز األساسي الذي يؤدي 

 .(Kolic Enjy:9117:311. )إلى اإلسهام في التطور النمائي لتلك البلد
 فقدا التنموية. (، كانت بعنوان قراءة في تجربة ماليزي6111اما دراسة عبد الحافظ الصاوي سنة )

مالمح التجربة التنموية الماليزية ممثالً ذلك في التركيز على التصنيع واستغالل الموارد الطبيعية  وضحت
والبشرية، وكذلك االهتمام باإلصالح االجتماعي واإلداري، وبهذا الصدد جاء تقرير التنمية الصادر عن 

بأن ماليزيا تأتي في المرتبة التاسعة بين اشار  الذي(، 9113مائي لألمم المتحدة سنة )نالبرنامج اال
 الدول المتقدمة عالميًا من حيث عملية االنماء والتنمية.

كما وضحت هذه الدراسة تجربة ماليزيا المتميزة في مواجهة األزمة المالية التي عصفت بدول جنوب 
دول  حين ما زالت في ،خالل عامين لهذه األزمة (، حيث تمكنت من تخطيها3227شرق آسيا سنة )

 ة اليوم كتايلند وإندونيسيا.يآسيوية أخرى تعاني منها لغا
وضحوا و على بعض اآلراء واالتجاهات للباحثين والمفكرين حول هذه التجربة أيضًا  هذه الدراسةوركزت 

مستقر السياسي ال أسباب نجاحها الوضع كان من أهم. و األسباب التي أدت الى إنجاح التجربة التنموية
في تلك البلد، والمفاوضات المستمرة بين أحزابها السياسية، التي تمثل في مجملها مختلف اإلثنيات 

 والعرقيات الماليزية، مما أدى ذلك الى إشاعة الجو الديمقراطي والعمل من أجل الصالح العالم.
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ي عدم اًل ذلك فممث ،تجاه االزمات السياسية العالمية الحياديةفقد اتجهت ماليزيا ب ة الى ذلكإضاف
 انحيازها نحو دولة من الدول اتجاه المشاكل العالمية.

كما أن التزامها بسياسة االنفاق على البنى التحتية والتعليم والصحة، واتباعها سياسة المساواة بين سكانها 
 .لك البلدذأدى الى نجاح التنمية في  ممثاًل في خلق الفرص للجميع بغض النظر عن الدين والعرقية،

وخلصت الدراسة الى نتيجة مفادها، بأن التجربة التنموية الماليزية، يعزى سبب نجاحها العتمادها على 
تمكين الجو الديمقراطي و  ةار السياسي في تلك البلد، واشاععدة مقومات رئيسية، كان من أهمها االستقر 

ذه ، كما يمكن أن يحتذى بهاالقتصاد، واإلصالح اإلداري واالجتماعي، والتركيز على البنية التحتية
 (.9117التجربة عربيًا واسالميًا، )الصاوي، 

 
. (، بعنوان التجارب الدولية: تجربة ماليزيا6112وبهذا الصدد قّدم عادل عبد العظيم، دراسة سنة )

وركز و  .حيث تطرق من خاللها الى التجربة الماليزية التنموية في اإلصالح االقتصادي، االجتماعي
لى البنية التحتية، مثاًل في تطوير شبكة المواصالت البرية والجوية والموانئ وبناء السكك الكتاب ع

التصنيع، واإلصالح االجتماعي، عن طريق  علىكما ركز  .الحديدية وانشاء الطرق، والمطارات والموانئ
 .األخرى  حسابمنح السكان الفرص المتساوية في التعليم والعمل، دون االهتمام بعرقية او إثنية على 

 المكاشفة والشفافية واإلصالح اإلداري. ولخصت د علىمحاربة الفساد واعتمدرس طريقة إضافة الى ذلك 
الدراسة في نتائجها، بأن اشراك جميع فئات الشعب الماليزي في عملية التنمية كان له اثرا واضحا على 

طور لموازنة على التعليم مما أدى الى تإنفاق ثلث اتوصل الكاتب على إنه تم  إضافة الى ذلك  .تطورها
كما اعتبرت هذه الدراسة بان التجربة التنموية الماليزية تعد من التجارب  .ماليزي في مجال التكنلوجيا

 التنموية الرائدة عالميا.
 

وفي جانب آخر قدم عبد الرحيم الواحد، كتاب بعنوان ماليزيا بعيون عربية وإسالمية، وكانت سنة 
واحتوى الكتاب على تسعة فصول، ومقدمة َوَضح من خاللها الصفات الشخصية  .(6114النشر )

محمد ما كان لها من أثر في التطور والبناء التنموي الماليزي، كما  محاضيرلرئيس الوزراء الماليزي 
كما أشار في بقية الفصول الى التزامه  .(9111-3293حدد الفترة الزمنية التي َحَكم فيها من سنة )

بالواقعية السياسية ممثال في اتباعه سياسة الحياد، وتمتعه بكاريزما قيادية بمعنى انه لم يكن قائدا مستغال 
ارتين باإلضافة الى ذلك انه اتبع في عملية التنمية بالجمع بين الحض. لمنصبه لتحقيق مصالحه الشخصية

 الشرقية والغربية، خاصة في عملية التنمية. 
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الكتاب ركزت على االهتمام في جوانب التنمية كالتعليم والعمل، وصرَف ميزانية اما بقية فصول هذا 
م ركز على التعليم التكنولوجي عن طريق انشاء الُكليات واالقسا ،اضافة الى ذلك .عليهما ال يستهان بها

اليزيا مكما انه اقتضى بالسياسة اليابانية التنموية ورفع من مستوى االقتصاد، بتحويل  .التي تختص به
 من بلد زراعي الى صناعي، وقام بإصالحات اجتماعية وإدارية، ولخص الكتاب الى نقطتين: 

: ركزت على شخصية رئيس الوزراء الماليزي باعتبارها شخصية قيادية كان لها اثرا واضحا في األولى
ية في عملية التنمو : اتباعه مجموعة من الخطط التطورية، كان لها أثرًا في الوالثانيةعملية التنمية، 

 (.9111ماليزيا )عبد الواحد، 
 

 :السابقة تعقيب على الدراساتال
هذا بحد ذاته و  .في ضوء ما تقدم ستحاول هذه الدراسة ان توضح تعقيبًا حول الدراسات التي تم تناولها

 جهائسيشكل مؤشرًا هامًا يمكن االستفادة منه في منهجية الدراسة الحالية من ناحية، ومناقشة نتا
 حيث جاءت في موضوعها، وتعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسات السابقة من ناحية أخرى  والتوصيات

 ،مماثلة للدراسات السابقة التي كانت في مجملها تتحدث عن التجربة التنموية الماليزية من جميع الجوانب
قدمت إنها لفت عن تلك الدراسات بوالدراسة الحالية اخت كاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية،

وحاولت ان  ،استندت إليهاوالنظريات التي  ،توصيفًا عن التنمية في ماليزيا واألسس التي قامت عليها
لكنها في بعض دول العالم عامة، و تضع هذه التجربة بإعتبارها نموذجًا يحتذى به في االستفادة منه 

 رزخي واإلستفادة منها في العالم العربي الذي ما زال حاولت أن تحدد الخطوط العريضة لتلك التجربة
في كونها حاولت  دراسات السابقةلغاية اليوم نحو التبعية والثقافة اإلستهالكية، فختلفت هذه الدراسة عن ال

أن تحدد مجموعة من المعايير واألسس التي يمكن االعتماد عليها في إيجاد تنمية عربية متكاملة، على 
 الماليزية. غرار التجربة

 عدة نقاط على النحو اآلتي:ب هاجمالوعلى هذا األساس يمكن ا

على المؤلفات والدراسات التي جاءت في مجملها تلقي الضوء على النموذج  طالعمن خالل اال -7
التنموي الماليزي، فقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي التاريخي وهذا بحد ذاته سيفيدنا في منهجية 

 لحالية.الدراسة ا
 محمد( باعتباره من ،محاضيرركزت الدراسات السابقة على شخصية رئيس الوزراء الماليزي ) -6

 القيادات الفذة التي يقودها والفضل في التطوير والبناء التنموي الماليزي.
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كما ان تلك الدراسات القت الضوء على مقومات التنمية الماليزية، من ناحية اقتصادية، اجتماعية،  -4
 ، تعليمية، وإدارية، كل ذلك كان له أهمية في ترسيخ عملية التنمية في ماليزيا.سياسية

كما ركزت تلك الدراسات على السياسية الداخلية للحكومة الماليزية ممثاًل في التوافق بين األحزاب  -3
لفساد امن أجل تطوير التنمية في ماليزيا، مما كان له اثرًا في عملية البناء والتطوير، وكذلك محاربة 

 والمحسوبية. 
كما وضحت تلك الدراسات السياسية الخارجية لماليزيا ممثلة بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات  -2

والمشكالت العالمية، مما كان لهذه السياسة أهمية في ترسيخ االمن واالستقرار، وبالتالي أدى ذلك الى 
 إنجاح عملية التنمية في ماليزيا.

اتباع الحكومة سياسة المساواة وهذا ما يطلق عليه بالتمييز االيجابي،  كما وضحت الدراسات كيفية -2
الذي من خالله اوجدت الفرص حسب الكفاءات بغض النظر عن األغلبية واألقلية، مما أدى الى إيجاد 

 فرص المناقشة الشريفة، بحيث أدى ذلك الى إنجاح عملية التنمية.
كومة الماليزية مع االزمة المالية العالمية وكيف كما وضحت الدراسات السابقة كيف تعاملت الح -1

 تخطتها.  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
 

 مقدمة
ثياتها لقاء الضوء على حيالتي تؤدي الى التنمية ومن خالل ا المقوماتستجالء سيتم في هذا الفصل ا

 الصحيةو  التي تؤدي الى تطور المجتمع والدولة من جميع الجوانب، االجتماعية، واالقتصادية، والتعليمية،
ن الدافعة التي تؤدي الى تطور والبناء، وتحسي بان تهيئة الظروف تعريفها، هذا يمكنول. والسياسية

كل  ، وتشجيع االستثمار وزيادة مستوى اإلنتاج، حيثالمستوى التعليمي والصحي، وخلق البنية التحتية
 ذلك يؤدي الى البناء واالستقرار والتطور والتقدم واالزدهار.

من التحول التدريجي التي تؤدي الى التطور  بأنها حالةوفي سياق متصل بالنص، تعرف التنمية 
 سيين:، وال بد ان ترتكز على بعدين أسازمنية مخطط لها والبناء وفقا لفترات

 : يقوم على تطور األطر الفكرية التي تؤسس لعملية التنمية المتكاملة.األول

 (.93 :9112)البستاني،  ناسبة لبدء في تنفيذ هذه العملية: تهيئة الظروف المالئمة والمالثاني

فكرية ال واآلراءسها، اولذلك تباينت االتجاهات في تحديد مالمح التسمية من حيث خصائصها، واس
النظر واالتجاهات  اختلفت وجهات لكولذ .علقة بالتخطيط لتنفيذها، والفترات الزمنية التي تحتاج إليهاالمت

لذا سنحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على ثالثة مباحث، فاألول في مجمله يمثل  .حول هذا المفهوم
رق الى م من خالله التطبينما الثاني سيت التي فسرت عملية التنمية من عدة جوانب، النظريات العامة

النظرية التي اتبعتها ماليزيا في عملية التنمية، اما الثالث سيتطرق الى النظرية التنموية التي قامت على 
م التطرق تالتي  ي وضحها من خالل الخطوط العريضةأساسها التنمية العربية، وصوال الى الخاتمة الت

 اليها بالفصل.
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 .ةالنظرية العام المبحث األول:
بأنها مجموعة من المسلمات التي نصل اليها من خالل البحث والجربة، واالستقصاء  تعرف النظرية

حول ظاهرة ما، في جميع جوانب الحياة. حيث يمكن تطبيقها واالستفادة منها على صعيد االفراد 
جريب تولذلك يفترض ان تخضع النظرية لل .والمجتمعات، في تفسير الظواهر الطبيعية واإلنسانية

 (.332: 9119)العالق، والجدل حتى يتم تبنيها. 

 ، ويمكن اجمال ذلك على النحو التالي:تخضع أي نظرية لعدة خطوات حتى يتم تبنيهاولذلك 

 مرحلة االستحضار لتفسير ظاهرة وهذا يتعلق في عدة تساؤالت تدور حول الظاهرة المراد دراستها.  .7
 النظرية مع واقع الظاهرة المراد دراستها. موائمةاللها مرحلة التجريب والتقصي، التي يتم من خ .6
المرحلة يتم تبني النظرية وتعميمها على الظاهرة التي يتم  مرحلة التبني والتعميم، ومن خالل هذه .4

  (. 393: 3222)خليل،  دراستها.

ول ح وبعدما تم التطرق الى تعريف النظرية بشكل عام والمراحل التي تخضع لتعميمها او تبنيها،
 الظاهرة المراد دراستها.

 في ضوء ما تقدم ستقدم عددا من النظريات التنموية التي سيتم التطرق لها. 

 :نظرية النمو االقتصادي التقليدية
ن القرن م الستينياتمن النظريات االقتصادية الكالسيكية، التي أصبحت منذ  تصنف هذه النظرية

يد دور وترى هذه النظرية ضرورة تحد .السوق برالي وحرية في مجملها على التوجه اللتعتمد  المنصرم
ورة اقض مع الفلسفة االقتصادية التي تنادي بضر تنوهذا بحد ذاته ي. لصعيد االقتصاديالدولة على ا
 في توصية االقتصاد. تدخل الدولة 

 التي تستند عليها هذه النظرية: أهم الركائزتقدم يمكن استخالص وعلى غرار ما 

 في جميع المجاالت يؤدي لتحقيق التطور االقتصادي.ان النمو  .7
عن مستوى رفاهية الفرد، حيث كلما نحنا صورة واضحة تميعد الدخل من المؤشرات الهامة الذي  .6

 كان مرتفعا يكون مستواها عاٍل، والعكس صحيح.
 ية.ممفهوم واحد يشكالن عملية التن يعتبران فهماان النمو والتنمية هما وجهان لعملة واحدة،  .4

ب هذه االساسيات لعملية التنمية، حس أوالتي تشكل في مجملها الركائز ومن النقاط التي تم ذكرها 
 المحصلة النهائية الى زيادة رأسمال االقتصادي يؤدي فيبان النمو  التأكيدالنظرية، البد من 



15 
 

من ثروات  لدولة، وما تمتلكه االدولة، وهذا يكون مقترن بالثروات الطبيعية، والتصنيع واالنتاج
 طبيعية، وايادي عاملة وتقدمها في مستوى التصنيع واالنتاج، وزيادة مستوى الصادرات.

 .هذه النظرية الى عدة جوانب او مضامين لها عالقة بالسياسة االقتصادية واالجتماعية كما اشارت
 كز على ضرورةير  فاألول، بهما لهما عالقة بعدانوعلى هذا األساس يمكن األخذ بعين االعتبار 

، االنفاق فييؤكد على ضرورة التقشف  الثانيتشجيع االستثمار الوطني والخارجي داخل الدولة، أما 
 .على الفئات التي هي اقل حظا، بهدف تعزيز النمو االقتصادي

مجتمع ومنافع لل وفي سياق متصل ترى هذه النظرية، بأن تعزيز النمو االقتصادي، يحقق فوائد
نى االستغناء والتضحية بمع التقشف بالرفاهية التلقائية على السكان. وهذا يتطلب منهمالحقا، ويعود 

هذه مسألة وقت قصير أو فترة زمنية محددة،  عن السلع والخدمات الرفاهية في بداية االمر. فإن
ة ل عمليكوبعدها تتم الرفاهية، التي تتم عن طريق التوزيع بالتساوي على الجميع فهذا بحد ذاته يش

  (.33 :9112)البستاني،  النمو التنموي المتكامل

وفي سياق ما ورد من خطوط عريضة، التي ركزت عليها هذه النظرية في النمو االقتصادي، اال انها 
االجتماعي والبشري في عملية التنمية.كما  مال كل من الجانبت انتقادات كثيرة كان من أهمها اهواجه

الثمانيات  الدول في أواخر معظمتخلت عنه  موذجاً احتكارياً واستغاللياً وقدان هذا النموذج التنموي يعد ن
احية والموارد من ن ركائز اإلنتاج ومقوماتهألنه لم يركز على عملية التنمية المتكاملة التي توازن بين 

 البشرية من ناحية أخرى.

 :نظرية التنمية التقليدية
 بعدما حصلت كثير من الدول النامية علىالحرب الثانية، َبَرَز هذا االتجاه بشكل خاص، بعد نهاية 

وجاءت  .وكان هدف هذه النظرية في اتجاهاتها تحقيق التقدم المقرون بالعدالة االجتماعية .استقاللها
 في حيثياتها ومقوماتها مخالفة لنظرية النمو االقتصادي الكالسيكية.

ة، ممثلة باللجنة االقتصادية االمريكية الالتينية مريكية الالتينياألمدرسة تبنى ذلك الوكان أول من 
(Economic commission for Latin America( والمختصرة )ECLA اما ركائزها، الممتدة .)

 النظريات االقتصادية الديناميكية والذي كان يمثل األولج انبثق على غراره مصدرين. على بناء نموذ
بعدها جاء  ( ومنLewis.Johon) جون  ولويس( Harrod O. Dover) هارود. و. دوفاراهم رواده 

على اهمية التطور  أكدوا جميعاً  ( حيثHirshman) ( وهيرشمانIaan .Myrdal) ميردالايان 
ينية في تجربة دول أمريكيا الالتأخذ بعين االعتبار  الثانياما  قتصادي في تحديد اساسيات التنميةاال
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التي فسرت العالقة  (Dependency Theoryة االعتمادية )بلورة مفهوم المركز المحيط في النظري
 (.329: 9111)العيسوي،  متكافئة القائمة بين الدول الصناعية والدول النامية. غير

ه النظرية، ممثلة في مجموعة من الخطوط العريضة منها، ضرورة نشير الى اهداف هذوبهذا الصدد 
الة، ايجاد فرص عمل للقوى البشرية المتزايدة، توفير توزيع التقدم االقتصادي بصورة أكثر عد اعادة

 الحاجات االساسية للسكان.

سه حددت في الوقت نف في تحقيق اهداف التنمية المطلوبة،وقد منحت هذه النظرية للدول دورًا رياديًا 
 . وفي سياق متصل بهذا الموضوع، أصبحتوالجودة مالمح السياسة االقتصادية واالجتماعية والحداثة

 هذه النظرية أكثر رواجًا وتأثيرا منذ الخمسينات من بداية السبعينات من القرن المنصرم.

وبالرغم من الزخم الهائل التي اكتسبته تلك النظرية من حيث شمولية ابعادها، وسعيها في تحقيق التوازن 
لنظرية هذه ا تالن التجارب التنموية المترابطة في حيثيا االجتماعية،و بين المجاالت االقتصادية 

 عباءا د، خاصة في دول امريكا الالتينية ذاتها. وتمثل ذلك بحدوث ومسلماتها وصلت الى طريق مسدو 
رتها على وقد افقادها زخمهاوبطالة وفقر في تلك الدولة، االمر الذي أدى  متراكمةمالية متفاقمة، وديون 

 تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية متكاملة رصينة.

 تالءمتان الحيثيات والمسلمات التي جاءت بها نظرية التنمية االقتصادية التقليدية، كانت  خالصة القول
 ةاكبو ، لم تستطيع ماو لفترة وجيزة من الزمن، سرعان ما انتهت في بداية االمرمع معوقات التنمية 

 التغيرات التي حدثت في السبعينات من القرن الماضي.

 

 :وارد البشرية: تنمية المالجديدةنظرية النمو 
تنمية راس المال من خالل التنمية البشرية، يعكس ما جاءت به النظرية جاءت هذه النظرية تركيزًا على 

 نمية لعملية الت المادي والثروات  راس المال من كل اخضعتالسابقة )نظرية النمو التقليدية(، التي 
ايضاً وسيلة  عدهمت، كما لإلنتاجوسيلة  بانهممن خالل سياقها  البشربعد التنمية البشرية واعتبرت  أهملت
ولكنها تحت االنتقادات التي واجهتها هذه النظرية، برزت في اواخر  .كسلعة انتاجية ممنتجاته انتاجية

الثمانينات وأول التسعينات من القرن المنصرم نظرية النمو االقتصادي الجديدة، التي تؤكد في سياقها 
 (.33 :9112اني، البست، بصفتها القوة الحقيقية الدافعة للتقدم االقتصادي )على أهمية التنمية البشرية
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وبهذا الصدد حرص التوجه الجديد الذي جاءت به نظرية النمو الجديدة، على منح دورا أكبر لنوعية 
بما قارنة مالعامل البشري، في تحقيق النمو االقتصادي، والنقلة النوعية، التي احدثتها تلك النظرية، 

المال.  رأس ي منالتي ركزت على االنسان كسلعة وهو جزء كم المحدثةاءت به النظرية الكالسيكية ج
النمو االقتصادي ما هو إال تراكم لرأس المال المادي، مع القوة العاملة في تالحمها مع عامل  وان

عاملة ورأس الوة من الق الى تنمية كليمثله التقدم التقني، الذي يؤدي في المحصلة النهائية خارجي، 
 (.33: 3291)صابر،  المال

 نظرية النمو الجديدة جاءت مختلفة مع ما جاءت به النظرية نجد بأنوبالمقارنة الجدلية بين النظريتين، 
السابقة حيث غيرت هذا المفهوم بشكل جذري، ممثاًل ذلك في تأكيدها بأن العامل الذي يؤدي الى زيادة 

 بسلوك البشر المسؤولين عن تراكم انتاجية ممثلة بعوامل ليا، وهذا مرتبطخارجيًا، بل داخاالنتاج ليس 
 االنتاج والتقنية. 

نجدها بأنها وسعت قاعدة مشاركة العامل البشري، بتأكيدها وفي سياق آخر من حيثيات هذه النظرية 
لبشري مال اعلى أهمية في زيادة رأس المال الذاتي بحيث يكون متالزما مع النمو، بحيث يكون رأس ال

 من مكونات التنمية االنتاجية. 

كة، تقوم على قناعات مشتر  عطفا على ما تقدم وعلى الرغم بأن نظرية النمو الجديدة انطلقت من قاعدة
لتحقيق  فرقانتبنت مساران مت اال انها .تتعلق بحيوية العامل البشري في عملية االنتاج والنمو االقتصادي

 Human) على نظرية راس المال البشري أو تنمية الموارد البشرية يمثل االعتماد فاألولذلك، 

Resource Development) ،والثاني ( البحث والتطويرResearch and Development).  كما
تشير هذه النظرية الى تنمية الموارد البشرية بشكل خاص، الى أهمية التعليم الذي يؤدي الى زيادة 

 م على االبداع، بما في ذلك الصعيد االنتاجي، ممثال ذلك في ايجادانتاجية البشر، من حيث قدرته
وفي سياق متصل تشير هذه النظرية بأن التعليم يؤدي الى زيادة ، فرص جديدة أفضل لعملية االنتاج

االنتاج، وتحسين من كفاءة عوامل االنتاج االخرى، إضافة الى ذلك فانه يساعد على احتواء وتعويض 
  ل المادي.رأس الما انخفاض

الشارة اعليه النظرية االنتاجية الحديثة،  اكدتومن المضامين المهمة التي ترتبت على هذا المجال الذي 
: رأس المال االولالتعاون بين الدول المتقدمة والفقيرة، وهذا ما يساعد على تطورها لسببين هما  ألهمية

( وهي تعد االكثر شيوعًا، Human Resources Developmentالبشري أو تنمية الموارد البشرية )
االعتماد على تنمية التعليم الذي بحد ذاته يزيد من مستوى االنتاجية البشرية، ويؤدي الى تنمية  والثاني
بأن  وعلى هذا االساس يمكن الجزم (.23: 9112)البستاني،  بشكل أفضل لعملية االنتاج قدراتهم
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االخرى، وهذا يتطلب تحسين الكفاءة التي يحددها االنتاج  االرتقاء بالتعليم، يؤدي الى زيادة عوامل
 التعليم الذي يساعد بدوره على احتواء وتعويض انخفاض انتاجية رأس المال المادي.

ذي أساسه يقوم للتعاون، ال بتقديم تفسيراً  ارتباطهومن المضامين المهمة التي تترتب على هذا التصور 
ينها، واستغالل ممثال ذلك في توجيه االستثمار ب والفقيرة، الغنيةدول تطبيقه أو تفعيله بين ال على فكرة

ر وكل ذلك يؤدي الى آثار إيجابية تتعلق بالبحث والتطويالمال البشري،  خاصة رأسا مالموارد فيما بينه
 واالختراعات.

في التركيز  لككما تشير هذه النظرية الى ادخال اعتبارات جديدة في التعامل مع العامل البشري، ممثال ذ
يؤدي الى  وهذا بدوره على الجانب التعليمي والتدريب المهني، واالستفادة من نتائج البحوث العلمية،

االجتماعية في تطوير المؤسسات من ناحية نوعية،  إضافة الى ذلك توظيف العالقاتتطوير اإلنتاج، 
 (.313: 9117)الفتالوي،  بدوره يؤدي الى تطوير رأس المال وهذا

صورة أو بأخرى فأن هذه النظرية ركزت على العامل البشري، ممثاًل بالقوى العاملة باعتبارها عنصرًا ب
 هامًا من عناصر اإلنتاج التي تؤدي تحقيق التوازن في عملية التنمية.

ية تعد من النظريات التي ركزت على العالقة الجدل بأن هذه النظريةعلى غرار ما تقدم تستطيع التأكيد 
ين نمو الموارد البشرية من جهة، وزيادة مستوى التنمية االقتصادية ممثاًل في اإلنتاج وزيادة رأس ما ب

حيث نجد بأن النظرية السابقة امتازت ببعض القصور ممثاًل في التوضيح  المال من جهة أخرى.
 والتوصيف الدقيق لمفهوم تنمية الموارد البشرية.

 :نظرية االستدامة التنموية
راتيجية تتضمن است . فهية هذه النظرية ألول مرة في مطلع الثمانينات من القرن الماضيبرزت فكر 

يئة لم تدمير البعدم  إن الحماية الدولية التي أقرها االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي جاءت مفادها
 نمو السكانيمع الفيها  ترافق الفقرفي ظل و ، أيضاً  ناعية بل الدول الناميةقاصرًا على الدول الص يعد

تصادي هناك تباين واضح يرى بأن النمو االق انبالرغم  ،أدى ذلك إلى زيادة مستوى الفقر والتفكك األسري 
  البيئة.مهددًا لنوعية 

( الذي أشار بأن التنمية المستدامة تعتبر قضية دولية Barndtlandد )نبيرندتالولهذا فقد صدر تقرير 
 وعرفها هذا التقرير بأنها تنمية حاجات الجيل الحاضر، دون المس .ميةلكل من الدول الصناعية والنا

حد بالرغم من وجود معوقات ت ،بحاجات األجيال القادمة، بمعنى التركيز على تلبية الحاجات األساسية
 من تلبيتها، باستخدام الموارد البشرية عبر الزمن.
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 لبيئة بتفسير وتطوير هذا المفهوم بشكلل المتحدةوبخصوص هذا المجال، جاء تقرير برنامج األمم 
البرازيل، حيث ( في ريو دي جانيرو في 3221أوسع، حيث صدر ضمن عقد مؤتمر قمة األرض سنة )

 أصدر وثيقة تقوم على ثالث مرتكزات.

 ظة عليهاالتنمية البيئية ممثاًل ذلك في المحاف .7
 االجتماعية. دالةن طريق تحقيق العتنمية االفراد عالتركيز على التنمية البشرية ممثاًل ذلك في  .6
 التركيز على التطوير الحالي، والتخطيط لتطوير األجيال القادمة. .4

ين التنمية ب ايجادهذه النظرية الى أهمية التطوير التنموي، ممثاًل ذلك في  تشيرعطفا على ما تقدم 
 البيئة والبشرية من ناحية، والتنمية االقتصادية من ناحية أخرى.

 اإلسالمية في التنميةالنظرية 
 ،ثالث مسلمات تقوم عليها التنمية ىأرسمن خالل االطالع على مالمح التنمية في المنهج اإلسالمي، 

محورها ية، وتقوم التنمو  في عملية التنمية، وهي ما يطلق عليها النظرية اإلسالمية وسيتم سردها تفسيرها
 على تلك المسلمات، ممثلة بالتالي:

 في التنمية. الملكية ودورها .7
 الضمانات اإلسالمية لتحقيق عملية التنمية ونجاحها. .6
 دور الدولة اإلسالمية في تحقيق التنمية.  .4

 لملكية اختلفتفبالنسبة ل .ة تفسيرًا لكل نقطة وبفروعهاقدمت النظرية اإلسالمي وعلى أساس تلك النقاط
ؤمن بالملكية الخاصة وهو ما يطلق ي فاألولالمواقف حولها، فقد انقسم العالم المعاصر الى نظامين 

ت تلك حيث سار  ،يؤمن بالملكية العامة وهو المجتمع االشتراكي والثانيعليه بالمجتمع الرأسمالي، 
 النظرية في التنمية المتكاملة التي تؤمن بتنمية الفرد والمجتمع معا. 

ملكية تنمية، لذا فإنه يؤمن بالمنهما نمطًا في عملية ال ويتخذأما النظام االسالمي يقوم على الشكلين، 
حيث يقرر بهذا الخصوص مجموعة من القيم الفردية من جانب، والملكية العامة من جانب آخر، 

والمعايير التي تضبط معايير التنمية، ممثلة في التوازن بين الجانبين، ممثاًل ذلك بالتوازن بين الصالح 
  (.12 :3299نجري، عالعام والخاص. )ال
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 راءآالعامة، بغض النظر عن و خاصة البين الملكية  ما النظرية االسالمية وسطية، توازن  لذلك جاءت
الفكرين الرأس مالي واالشتراكي حول عملية التنمية، اال ان النظرية االسالمية ترى  منظري واتجاهات 

 بتحقيق التنمية االقتصادية وتقوم على عاتق القطاع الخاص والعام. 

تنموية االسالمية الملكية الخاصة والعامة، وجاء تنظيمها مخالفا لما جاء به الفكر كما نظمت النظرية ال
بذا تكون الخاصة والعامة، و  التوازن بين الملكية اقامتاكي، حيث رفضت االتجاهين، و الرأسمالي واالشتر 

 بينهما. التوازن  تاقام

اما عن طريق البيع والصدقات،  على غرار ما تقدم حدد نظام االسالم طرق المتالك الملكية الخاصة،
 وصية في القرآن الكريم بهذا الخصأو الميراث، واما عن طريق التعاون بين الناس، وقد ورد نصوص قرآن

 . (7، وسورة الحشر آية 372كسورة البقرة اآلية )

ئية لنهاا تلك النظرة أهمية التكافل االجتماعي ممثاًل في الزكاة التي تشكل في المحصلة ارتأتكما 
بصورة  ن و هي في مجملها قدر معلوم، هي التزام يؤديه المسلملى الفقراء والعائالت المحتاجة، و التوزيع ع

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِ ، وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم مشرعية من امواله يَن َعَلْيَها ِإن َما الص 
ِبيِل ۖ َفِريَضًة ِمَن الل   َواْلُمَؤل َفِة ُقُلوُبُهمْ  َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الل ِه َواْبِن الس   َوالل ُه َعِليٌم َحِكيمٌ  ۗ   هِ َوِفي الرِّ

 .(21آية  التوبة،سورة )

الموارد  تدفع من يجب انأي يعتبر خمس العائدات التي  الزكاة،كما أكدت تلك النظرية على دفع خمس 
 اء والمحتاجين.الطبيعية للفقر 

تات فيوسف بأن النظرية االسالمية تعمل على اقامة التوازن بين  الباحث ابراهيم  وبهذا الصدد يشير
المجتمع، وهذا الى إيجاد مجتمع متعاطف يخلو من االمراض االجتماعية، وتعمل على ايجاد فرص 

 (.137 :3272)يوسف،  رأس المالوايجاد  العمل، مما يؤدي الى زيادة االنتاج

 

وفي سياق متصل قدمت النظرية االسالمية ضمانات لتحقيق التنمية المتكاملة، ممثاًل في العمل على 
التنمية االقتصادية المستمرة، التي ترتبط في عدة ضمانات وركائز. حرصت النظرية االسالمية على 

 -توفيرها، منها:
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زيادة  ئة الظروف التي تؤدي الىاالقتصادي وبلوغ التنمية، ويشمل ذلك تهيتحقيق االستقالل  .7
دخل المجتمع بشكل عاٍل، بحيث اباحت النظرية االسالمية ان يجمع المال بطريقة شرعية، 

 ممثاًل ذلك بتحريم الربا واالعمال غير شرعية.
 في تطبيق العدل بين ممثاًل ذلكركزت النظرية االسالمية على مفاهيم العدالة االجتماعية  .6

نين بين الناس، بغض النظر عن أصواتهم وعرقياتهم، خاصة في اقامة الناس، كتطبيق القوا
حد الكفاية بجميع افراد المجتمع، ممثاًل ذلك في تطبيق  االلتزامالى ذلك الى  باإلضافةالحدود، 

 .حتقارالبين الناس، وايجاد مبدأ التكافل االجتماعي، وعدم ا والمساوةمبدأ العدالة 
لمفاهيم السياسية، حيث اعتمدت على مبدا المكافحة والمحاسبة اهتمت النظرية االسالمية با .4

كم على الرعية، وكذلك تأمين العدالة في الح، و اإلدارةوسيادة القانون ونزاهة القضاء، وحسن 
 المساواة بين االخرين ومشاركتهم في اختيار الحاكم عن طريق الشورى.

ث االنسان تتمثل في تنمية مقدراته وامكانياته، حيوبهذا الصدد َيرى االمام الغزالي، بأن تلبية حاجات 
 ، الجزء األول(. 3222، )الغزالي، تقديم عادل حواء شرط من انتظام امور دينه ودنياه يعد ذلك

لذا يعتبر قول الغزالي بمثل مبدئ للتنمية السياسية، وعلى هذا االساس فان التنمية السياسية في المفهوم 
الحاجات االساسية والمعنوية بالمطلق، وانما تعتبر تأكيدا االفراد لذواتهم،  االسالمي ليست مجرد اشباع

 وهذا ال يتم اال باالهتمام بجميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

في ضوء ما سبق يمكن أن نتوصل بأن للتنمية االسالمية عدة خصائص، ممثلة في الشمول والتوازن، 
والمسؤولية، واالنسانية، وكل ذلك يؤدي الى تنمية االنسان المتكامل. وهذا يعتبر والواقعية، والعدالة 

 مجمل، لما جاءت به النظرية االسالمية.
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 تعقيب على النظريات التنموية
، على اربعة محاورهذه قد ارتكزت و  .لقد تم عرض عدة نماذج من النظريات التي تدور حول التنمية

 التالي: يمكن اجمالها على النحو

 ستثمار وزيادة الصادراتركز على التنمية االقتصادية، حيث ركز على بناء االقتصاد واال .7
ب وهذا يتطل .وهذ بحد ذاته، يؤدي الى زيادة مستوى الدخل القومي، ودخل االفراد. واالنتاج

ي ادوهذا ما جاءت به نظرية النمو االقتص .سياسة اقتصادية تتطلب تحقيق التكامل االقتصادي
 التقليدية، ونظرية التنمية االقتصادية.

اتجاه ركز على تنمية االنسان، ممثاًل ذلك في تطوير االفراد، من حيث التعليم، والتدريب  .6
وهذا بحد ذاته يخلق فرص العمل. مما يؤدي في المحصلة النهائية الى تحسين  .والتأهيل

لعمل توى االفراد وخلق فرص امسنى هناك عالقة وطيدة بين تحسين المستوى االقتصادي، بمع
لديهم وزيادة مستوى االقتصاد، وتحسين مستوى الدخل. وهذا ما جاءت به نظرية تنمية الموارد 

 البشرية.
هناك اتجاه ركز على االستدامة، في عملية التنمية، ويأخذ بذلك االستمرارية في التنمية ممثاًل  .4

عاون ى التطوير والتنفيذ، والتركيز على التذلك في وضع الخطط التنموية على مراحل، والعمل عل
كما ان هذا االتجاه يركز على طبيعة العالقة والتوازن بين التنمية  .بين الدول الغنية والفقيرة

 البشرية والتطوير االقتصادي، وهذا ما اكدته نظريات االستدامة.
يز على الستثمار والتركهناك اتجاه ركز على التنمية الشمولية من حيث االهتمام في االنسان وا .3

مفهوم العدالة في التنمية، من جميع الجوانب من الناحية الشمولية والتركيز على القضاء والشفافية 
 حيث ركزت على التوازن بين الواقعية والعدالة.

عية على التنمية االقتصادية، واالجتمافي ضوء ما تقدم نرى بأن االتجاهات التنموية ركزت بشكل عام 
مية ولكن الهدف هو التن ز على جانب أكثر من اآلخر،ئية، والتعليمية، بغض النظر ايهما ركوالقضا

. بمعنى ان ماليزيا عملت على تبني التنمية الليبرالية التي تقوم على الحرية االقتصادية والتطوير
فة والمحاسبة اش، وهذا بحد ذاته تماشى مع السياسة الليبرالية القائمة على المكواالجتماعية والقضائية

 ومحاربة الفساد من ناحية داخلية، واالنفتاح على العالم الخارجي.
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 .نموية التي استندت عليها ماليزياالنظرية التالمبحث الثاني: 
فاليوم اصبحت من الدول المتطورة، ولها دور اقتصادي هام،  .شرق آسياجنوب تعد ماليزيا من دول 

بنتها وأدت ، ممثاًل في التنمية المتكاملة التي تةالتي نفذتها تلك الدول ط التنمويةفي الخطويعود الفضل 
 ت منحاالرتقاء بتلك الدولة في المستوى العالمي المتطور والمتقدم، وأصبفي المحصلة النهائية في 

 (.331: 9117)الصاوي،  ة والصيد، الى دولة صناعة متطورةدولة تعتمد على الزراع

لهذا الجانب، ان نستنتج ونتوصل الى أهم النظريات التنموية التي لعرض وسنحاول من خالل هذا ا
ارتكزت عليها تلك الدولة، وبنظرة فاحصة فإنها اعتمدت على مجموعة من النظريات التنموية، وموائمة 

ذا االساس آخر، وعلى هبين تلك النظريات والخطط التنموية من جانب، وتنفيذها عبر فترات من جانب 
وبهذا بدأت عملية التطوير في تلك البلد من منتصف السبعينات من القرن المنصرم، حتى  .هاتم تطوير 

ما وصلت اليه اليوم من بلد متطور من جميع الجوانب، ويعود الفضل لقيادتها ممثلة في رئيس وزرائها 
 محمد. محاضير

تطور منذ على البناء والمن خالل اإلستطالع بنظرة إستقصائية في التجربة الماليزيا فإنها استندت 
إستقاللها لغاية اليوم، حيث عملت ماليزيا على استثمار الموارد الطبيعية واعتمدت على تصنيعها 
وكذلك عملت على تنمية الموارد البشرية ممثاًل ذلك في تطوير الفرد وتنميته من حيث تقديم خدمات 

تنمية  التعليم بصفتها عاماًل اساسيًا فينوعية في مجال الصحة والتعليم، واعتمادها على اقتصاديات 
األفراد من جميع النواحي وهذا بدوره أدى إلى محاربة البطالة والفقر والتخلف واألمية، مما جعل 

، حيث األساسية والبشرية للفردالمواطن الماليزي مواطنًا فعال، من حيث اإلنتاج وكذلك تطوير البنية 
على واستندت في ذلك على التجربة اليابانية و ال التنمية البشرية، أدى ذلك إلى البناء المتكامل في مج

نظرية التنمية اإلسالمية التي تقوم على رفع من مستوى األفراد، وكذلك اإلهتمام بالجماعة وهذا بدوره 
أدى إلى بناء نظرية تنموية ماليزيا متكاملة، بحيث أدت إلى ترسيخ المفاهيم التنموية التي من شأنها 

البناء التنموي المتكامل لدى المجتمع الماليزي، فإدى ذلك إلى تطور الصناعة والتجارة وكذلك شكلت 
التعليم، واعتمدت على اإلصالح السياسي القائم على الحرية الموجهة والعمل من أجل إيجاد ماليزيا 

 المتطورة والمتقدمة.
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 يمكن اجمالها على النحو التالي: ذج تنمويةاليزيا اعتمدت عدة نمااالساس يمكن التأكيد بأن مهذا  وعلى

سالمي قد اعتمدت على النموذج اإل اعتمدت على محاربة الفساد، والمكاشفة والشفافية وبهذا تكون  .7
 الذي ينادي بذلك.

اعتمدت على اصالح القضاء، وتبني مفهوم العدالة بين جميع الناس، وبذا تكون اعتمدت على  .6
 موية. نموذج النظرية االسالمية التن

 طويرهعن طريق تطوير التعليم وت في تنمية قدراته وامكانياته، باإلنساناعتمدت على االهتمام  .4
اعتمد على نظرية التنمية البشرية، والنموذج  الذي هذا الجانب على تركز النظريةوهنا . ونمائه

 االسالمي التنموي.
ين الملكيات، ب والمساواة ع الثروات، اعتمدت التجربة الماليزية في التنمية، على العدالة في توزي .3

ة وبذلك اليها، وخلقت فرص للتنمي ينتميالتي  العرقيةوخلقت الفرص للجميع بغض النظر عن 
االسالمي التنموي في هذا الجانب، الذي يؤكد على العدالة في  اعتمدت على النموذج تكون قد

 توزيع الثروة على جميع افراد المجتمع.
نشاء وتطوير البنية التحتية من جسور وشبكة مواصالت ومطارات وسكك عملت ماليزيا على ا .2

حديدية، وكذلك تطوير قطاع الصناعة واالنتاج، وزيادة مستوى التصدير، وبذا تكون قد طبقت 
  نظرية التنمية االقتصادية.

زيا على التخطيط الدؤوب، لتطوير وتخطي االزمات، ممثاًل ذلك في تخطي أزمتها عملت مالي .2
( 9191) ، وكذلك خطتها التي وضعتها لبناء ماليزيا الحديثة عام(3227)ي حلت بها سنة الت

حيث تمكن أوال من حل وتخطي االزمة االقتصادية وهنا نستطيع استخالص في هذا المجال 
     نظرية االستدامة والنموذج االسالمي. 

 
التطور  في ةوما زالت خاص فريدة التنميةي التجربة الماليزية ف تعدعلى غرار ما تقدم من النقاط السابقة 

د على االنسان، والتعليم واالقتصا هاوعدم التميز بين االثنيات، وتركيز  ،ومحاربة الفساد اإلداري،
لذي أدى ا دخل الفرد.التصنع واالنتاج وزيادة مستوى الصادرات، وزيادة  الهتمام في مجالاو  ،والصحة

 املة في تلك البلد. بحد ذاته الى إيجاد التنمية المتك

واء اكانت سالماليزي،  التنموي النظريات ذات العالقة في النموذج اهم يمكن استخالص وفي ضوء ذلك 
 النظرية االسالمية في التنمية.  نظرية التنموية الحديثة او
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 المبحث الثالث: النظرية التي قامت على اساسها التنمية العربية.
ى أوائل الستينات حتو  ،عليها االقطار العربية في منتصف االربعينات لتحصالل التي قمنذ فترة االست 

في كل من االردن والعراق، ودول الخليج العربي  كبريطانياالقرن الماضي، من الدول االستعمارية،  من
 ن والجزائر، واالستعمار اإليطالي في ليبيا.سوريا ولبناوفرنسا في ومصر، 

رقي، ولكن الش واالغربي التنموية باتباع النموذج التنموي ياستها في سحيث قامت الدول العربية، 
 رتقيتان الدول العربية، لم تضع خطط تنموية  كما ة للدول المتقدمة.بعاالتنمية في تلك الدول كانت ت
رة ولم تشجع كانت قاصالنظريات التنموية التي اتبعتها ان سبيل المثال  ىالى المستوى المطلوب، فعل

 ر الوطني بل شجعت االستثمار األجنبي ولم تؤدي في المحصلة النهائية الى تنميتها.االستثما

لى نظرية تنموية استثمارية، بل اعتمدت علم تعتمد على نظرية  مثال دول العربية في الخليج العربيفال
 ةاستهالكية، فأصبحت عائدات النفط قائمة على االستهالك وليس على اإلنتاج، وكذلك الحال لبقي

الدول األخرى كمصر ودول شمال افريقيا ما زالت ترزخ تحت مشكالت اقتصادية ممثلة في البطالة 
والتضخم ناهيك عن المشكالت االجتماعية واإلدارية وان كثيرا من الدول العربية ما زال يعتمد على 

 المساعدات االمريكية. 

رية حيح، بل كانت عبارة عن شعارات نظان كثيرا من تلك الدول لم تقدم الخطط التنموية بشكلها الص
 (.99 :9131لم تطبق على ارض الواقع )شرفات، 

ول العربية الدخمس نقاط فيما يتعلق بالنظريات التي طبقتها  نستخلصوعلى هذا االساس يمكن ان 
  -على النحو التالي:  اجمالهاحيث يمكن 

لصحية مجال الخدمات التعليمية واطبقت اجزاء من النظريات السابقة تختص في تنمية الفرد في  .7
 ية البشرية.و بحيث ال تفي حاجات الفرد وهذا فيما يتعلق بالنظرية التنم

ض كامل، واهملت بع التطبيق بشكل يكن مطبقت النظرية االسالمية في بعض االقطار، ول .6
 الجوانب كاالستثمار. 

مت الخدمات ألفرادها حاولت بعض الدول العربية ان تنحو النحو التكامل االقتصادي، وقد .4
الطبية والتعليمية واعتمدت على بعض النظريات التنموية االقتصادية، ونظرية تنمية الموارد 
البشرية ان هذا لم يدوم طوياًل، ولم تحقق تطبق تلك النظريات، كما حدث ذلك في العراق 

 وسوريا.
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ة الموارد وال حتى نظري تطبيق نظريات التنمية االقتصادية،لان بعض الدول العربية لم تنحو  .3
 اعتمدت عليها قاصرة من حيث الجوهر. التي معاييرالالبشرية فكانت 

ري بل بشكل جوهعدة نظريات  وأال تستطيع القول بأن الدول العربية، اعتمدت نظرية تنموية  .2
، وبهذا الصدد كانت منظمة جنوب شرق اسيا تنظر إلى مصر بإن لديها تنمية كان ذلك شكلياً 

م(، حيث قام مسؤولين في ماليزيا وسنغافورا بزيارة 3221ية متكاملة وكان ذلك في سنة )اقتصاد
مصر وإعجبو في النموذج التنموي آنذاك، وكان من بينهم عبد الرحمن تانجو رئيس الوزراء 

 الماليزي ورئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو.
هذا م تتبنى نظرية محددة من النظريات التنموية، و في ضوء النقاط السابقة نجد بأن األقطار العربية، ل 

بحد ذاته قد أثر سلبًا على التنمية في األقطار العربية، وبقيت تتراوح في مكانها بالرغم من التخطيط 
للمشاريع التنموية، فعلى سبيل المثال بقيت معظم القطار العربية تنميتها مرتبطة في الدول األخرى 

لية أو االشتراكية، ولم تستطع اي دولة من هذه الدول أن تستند الى تنمية وبالذات الدول الرأس ما
مستدامة، بل بقيت هذه التنمية من ناحية اسمية ولم تنفذ عبر مراحل كما هو الحال في الدول التي 

 نجحت التنمية فيها.
لم تستند الى ، و وبهذا الصدد يشير كل من الشرفات وداليدا، بأن التنمية العربية لم تقم على التخطيط

برامج إنمائية بل استندت الى فكر ذاتي دون األخذ بعين االعتبار المنفعة العامة، وكذلك كانت مرحلية 
قصيرة، وسرعان ما تنتهي في داخل القطر العربي نفسه، وما بين تلك األقطار ، وعلى هذا األساس 

وهذا بحد  فيذها فيما بينها، ولك دون جدوى،كثيرًا من المشاريع التنموية التي حاولت البلدان العربية تن
ذاته يحتاج الى التخطيط والتنفيذ، التي يقف في وجهها، معوقات التنمية، كالفساد اإلداري والقانوني، 
والسياسي، وهذا بحد ذاته في أدى في التنمية الى االنحصار وعدم قيام مشاريع تنموية ذات جدوى، 

المشاريع العربية قامت على أساس استهالكي وخدماتي، ولم تقم  وعلى هذا األساس يرى الباحثان أن
على اساس انتاجي ينمي من اإلستثمار عن طريق الصادرات، وصواًل الى مرحلة االكتفاء الذاتي، كما 

 (.12: 9119؛ داليدا، 71: 9131)الشرفات، هو الحال في كل من ماليزيا وسنغافورة. 
مح التنمية في األقطار العربية، بأنها كانت تنمية تبعية، وال على غرار ما تقدم يمكن أن نحدد مال

تمتاز باالستمرارية، ولم تولي أهمية في جانب التنمية البشرية، وبقيت تراوح ما بين التغير والثبات، 
فعلى سبيل المثال: إن التنمية في مصر في بداية العهد الناصري، قد استندت الى نظرية التنمية 

ما بعد وفاة عبد الناصر أصبحت تتجه نحو سياية االنفتاح االقتصادي، فأتجهت الى االشتراكية، و 
الرأس مالية، ولم يكن لديها صفة ثابتة، نحدد من خاللها مالامحها، أما التنمية في بقية األقطار 
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 العربية، فأتجهت الى الرأس مالية، كما هو الحال في دول الخليج وبعض األقطار العربية، وهناك من
 تبنى الجانب الفوضوي في التنمية، كما حدث في لبيا في عهد معمر القذافي.

فالفرق الجوهري ما بين األقطار العربية وماليزيا، فاألولى لم تتبنى نظرية تنموية واضحة المعالم، ولم 
، يتصل الى مرحلة االكتفاء الذاتي بل بقيت تنمييتها، تبعية دون الوصول الى مرحلة اإلكتفاء الذات

حتى أن استثمارات الموارد الطبيعية في تلك الدول أصبحت بيد الدول الكبرى، وبقيت التنمية العربية 
 رهن اتجاهات وقرارات الدول الكبرى من جانب والبنك الدولي من جانب أخر.

وعلى هذا األساس فإن النظريات التنموية التي تبعت في الوطن العربي ، لم تكن واضجحة المعالم، 
ا بحد ذاته يشكل معضلة تحتاج الى التخلص منها للوصول الى التنمية الحقيقية المتكاملة، والعكس وهذ

 في ماليزيا التي وصلت الى االكتفاء الذاتي.
 

نالحظ مما سبق أن التنمية في العالم العربي لم تتبنى نهجًا تنمويًا يؤدي إلى اإلستقاللية، كما هو 
النموذج التنموي التبعي، سوءًا كان اشتراكيًا أو رأسماليًا، أو كان خليط  ولكنها أخذتالحال في ماليزيا، 

ها بعض التي تبنتما بين األثنين معًا، وعلى هذا األساس سنطرح بعض األمثلة على تلك النظريات 
 األقطار العربية.

كي ا)جمال عبد الناصر( منحى إشتر التنمية في مصر: اتخذت التنمية في مصر في زمن الناصرية 
وتشييد السد العالي، وإنشاء معامل الحديد م(، 3212حيث تمثل ذلك في تأمين قناة السويس سنة )

يعزى ذلك و والصلب، وكذلك اإلهتمام بمجانية التعليم، وكانت التنمية هنا تقوم على الفكر اإلشتراكي 
 لتقاربها آنذاك مع االتحاد السوفيتي السابق.

لذات على الدول األخرى وباإلى تبني سياسة اإلنفتاح  ومبارك داتالساكل من وانتقلت مصر في عهد 
وكذلك تشجيع التجارة الحرة، وتعزيز القطاع واإلعتماد على مساعدات البنك الدولي الدول الغربية، 

ولذا نرى بإن التنمية لم تتبنى جانبًا من الجوانب  الخاص بعكس ما كان بفترة جمال عبد الناصر،
مرتبطة مع سياسة الدولة، فمصر تحولت من بلد إشتراكي إلى بلد رأسمالي يعتمد فإصبحت متغيرة، و 

 مساعدات الدول الغنية، ويؤمن بالثقافة اإلستهالكية.على 

التنمية في سوريا: اعتمدت سوريا النموذج الشبه اإلشتراكي فركزت على اإلنتاج، واالبتعاد عن 
لتنموية وقد أثر على السياسة اعلى قدرتها الذاتية، وبذلك نرى سوريا تعتمد على إنتاجها و الخصخصة 

سلباً الفساد اإلداري والمحسوبية وهذا بدوره إعاق عملية التنمية الشاملة، وهذا إنعكس سلباً على األوضاع 
خاصة في ظل اإلضطرابات والحروب التي تعاني منها، وكان للفساد السياسي في االقتصادية اليوم 
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النموذج فحكم آثرًا سلبيًا على وضعها الحالي بحيث أدى ذلك إلى إنهيار إقتصادها، سوريا واإلستئثار بال
 التنموي السوري نموذجًا إشتراكيًا لكن الذي حد من تطبيقه الفساد والمحسوبية، مما اعاق التنمية لديها.

الصناعية األخرى  لإما التنمية في بقية الدول العربية، فهي تنمية إستهالكية تعتمد على التبعية على الدو 
إلن السيطرة على مواردها وثوراتها تابع للشركات األجنبية، كما هو وإن تم بها إستثمار فإنه ال يخدمها 

ربية، اما للدول الغالحال في دول الخليج، حيث تعد التنمية بها تنمية إستهالكية، وهي بمثابة سوق 
اعدات عنى الحقيقي بل هي تنمية تعتمد على المسالتنمية في بعض الدول العربية، فال يوجد تنمية بالم

 .األجنبية ممثلة في الهبات والقروض التي تستدينها من البنك الدولي

 

نالحظ مما سبق، إنه ال يوجد لغاية اليوم تنمية بالمعنى الحقيقي في الدول العربية، بل التنمية قائمة 
دول مع ل يوجد تنمية إستهالكية تبعية لهذه الهناك تخطيط لبناء تنمية إنتاجية، ب على تخبط وال يوجد

 العالم الغربي.

 

 الخاتمة

ة التنمية، وتم لعملي وصفهالقد تم التطرق الى النظريات التنموية، بحيث تم شرح كل نظرية، من حيث 
 ظريةالنو التطرق الى نظرية التنموية االقتصادية التقليدية، والنظرية االقتصادية، ونظرية التنمية البشرية، 

تلك النظريات، وتطبيقها على التجربة التنموية الماليزية، بحيث تم استخالص تم مقاربة واالسالمية، ثم 
 اهم النظريات التنموية التي تم تطبيقها، وكذلك تم تطبقها على الواقع التنموي العربي.
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 الفصل الثالث

 مدخل للتعريف بماليزيا
 

 قدمةم
ى ، حيث سنتطرق في هذا الفصل التقدما من جميع النواحي الدول اإلسالمية أكثرتعتبر ماليزيا من 

اتهم. هم، وديانولغت ناحية جغرافيتها وعدد سكانها، وإثنياتهم، منتها هويفي عدة خطوط عريضة، تمثل 
  الى قيام الدولة.لقديم وصوالالتاريخي والسياسي اخذين بعين االعتبار تاريخ ماليزيا ا لجانبل سنعرج ثم

التعليمي في تلك البلد، وبعدها سنلقي الضوء على الجانب االقتصادي، ممثاًل ثم سنتطرق الى الجانب 
حدث عن ثم سنتذلك بالثروات، والتصنيع واإلنتاج، والصادرات والواردات، والدخل القومي والفردي. 

ما جاء اهم  لخص، ونظام االنتخابي المعتمد. ثم نفيهاى السياسي، بحيث تشير الى نظام الحكم المنح
 اليه.  نابهذا الفصل بخاتمته نوضح من خاللها اهم ما توصل

 المبحث األول: المنحنى الجغرافي والسكاني
 : الموقع

(، ويفصل 9كم 211تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا، وتتكون من اقليمين تبلغ المسافة بينهما نحو )
. وهذان االقليمان هما شبه جزيرة ماليزيا التي كانت تعرف باسم غرب ماليزيا بحر الصين الجنوبي

رة األجزاء الشمالية من جزي تشكل وصباح وهي جزر شرق ماليزيا وهي المنطقة التي سرواك سابقا.
حدود شبه جزيرة ماليزيا مع حدود تايالند. وتبلغ مساحة ماليزيا  تلتقي مع، ومن جهة الشمال برينو

، )الموسوعة العربية العالمية، ككل عبارة عن عدة جزر تشكل االقليم الماليزي  ( وهي9كم 111.911)
9111: 397 .) 

 الحدود:
كل من تايلند،  هايحد كما والغرب تايالند والشمال والجنوب بحر الصين. الفلبين،يحد ماليزيا من الشرق 

  ناي.و بر ة نواندونيسيا وسنغافورة، وسلط
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 المناخ:
حار  هامناخغابات كثيفة، بمعنى ان  تتشكل فيه خ ماليزيا مداري، اي ان معظم مناطقهايعتبر منا

 وسط طول السنةدرجة( في المت 11-91رطب طول السنة ويميل الى االستوائي، ويتراوح بين درجة )
 (.12: 9111)عبد الحافظ، 

 عدد السكان:
( السكان في المناطق الريفية، 1/1والي )، حيث يقيم ح( مليون نسمة37د سكان ماليزيا حوالي )يبلغ عد

، حيث يبلغ عدد يقتنون في العاصمة ( من اجمالي السكان%91وتضم شبه جزيرة ماليزيا حوالي )
 (. 397 :3222ة العربية العالمية ( نسمة. )الموسوع231.111حوالي )المبور( سكان العاصمة )كوال 

 

 االثنيات في ماليزيا:
( والهنود %11يمثلون ) صينيون (، وال%11المااليويون ويمثلون )كات مختلفة، تمتاز ماليزيا بعدة إثني

الموسوعة ) (. وتتركز في سرواك وصباح%1مثل )ت االخرى  (، واالثنيات والعرقيات%31نسبهم )
 .(29 :3222العربية، 

، ويعد توالجدير بالذكر بأنه تختلف تلك االثنيات من الناحية اللغوية، وأساليب الحياة والمعتقدا
. صادية واسعةعلى قطاعات اقت الصينيون القوى السياسية الرئيسة في البالد في حين يسيطر  ماالويون ال

ا تضم ان ماليزيا تعد نموذجا مثاليا للتعايش العرقي، كمف، بينهم بالرغم من المشاكل والحساسيات العرقية
 (.319: 3222وعة العربية العالمية، )الموس لسكان.شبه جزيرة ماليزيا مجموعة من المدن المكتظة با

 :اللغة

ماليزيا( اللغة  باهاساتتنوع اللغات في ماليزيا، وهذا يرجع لالثنيات العرقية المختلفة، لذلك تعد لغة )
 الرسمية، وهي لغة الحياة اليومية، بالنسبة ألهل الماليو والماليزيين بشكل عام. 

زيين يستخدمون ومعظم المالي التاميل،لي اللغة الصينية، ولغة اما الصينيون والهنود فيستخدمون على التوا
 (.92: 9111عبد الحافظ، ) إلنجليزية وخاصة في مجال االعمالا
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 الديانة:
( %2( البوذية و )%91)(، و%21ويشكل المسلمون )يدين معظم سكان ماليزيا، بالديانة اإلسالمية، 

)الموسوعة  (.%3.1( وديانات أخرى )%1.9يون )( والالدين%2.1مسيحيين، والهندوسية يعتنقها )
 (.1 :9111العربية، 
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 المبحث الثاني: المنحنى التاريخي
التي قامت بها الدولة الماليزية في عملية التنمية الشاملة، ال بد من خالل  االنجازاتقبل التحدث عن 

لى هذا سلة، ومترابطة، وعهذا المبحث، القاء الضوء على المنحنى التاريخي لذلك البلد بصورة متسل
 صوال الىها و القديم، استعمار  هااألساس سيتم استعراض جانبان يرتبطان في هذا المجال وهما تاريخ

 مرحلة االستقالل وقيام الدولة.

 

 أوال: تاريخ ماليزيا القديم.
القرن الثالث ي فالغربية لشبه جزيرة ماليزيا، كانت مركزا مهما للثقافة  الشواطئتوفرت أدلة تشير بأن 

ولهذا يعتقد المؤرخون، بأن الدولة السياسية المنظمة وجدت في شمال ماليزيا، لهذا قصد ما قبل الميالد. 
( وخضعت تلك الدولة لسيادة Lang Casoka, Kuoud) كايد كاسوكا النجالتجار من اقطار عديدة 

 شوالالتوبعد ذلك غزت قبائل ك. التي سيطرت على تلك الدول آنذا (Savuvyju) سيريفيجاياامبراطورية 
(Toshola( التي جاءت من الهند عام )ومع هذا فقد استمرت امبراطورية 3191 ،)ة لمد سيريفيجايام
 ( عاما أخرى.911)

 .مبراطوريةفي تلك اإل الضعفوبذلك دب  سيريفيجايا( في تلك االثناء عن سيطرة Jawa) جاوهثم خرجت 
ية الجاوية، الماجابائيالدي بعد ان قامت كل من اإلمبراطورية وفي نهاية القرن الثالث عشر الم

 (.22 :3227)شاكر،  سية تاي بحيث شكل ذلك كيان سياسيواالمبراطورية السيا

كيانًا سياسيًا، الذي بدأ في أواخر القرن الرابع عشر ميالدي، حيث تزامن تشكيل  ملقاكما كان لجزيرة 
من  تنحدر قة، كما ادعت االسرة الحاكمة في تلك الجزيرة انهاكيانها، مع انتشار اإلسالم في المنط

ة قوكانت السلطات في يد الراجا )الحاكم او ملك(، حيث يطلق على المنط ساللة االسكندر األكبر،
 التي تخضع تحت حكمه )كاي راجا(.

لتجار ت ا(، خالل القرن الخامس عشر ميالدي مركزا تجاريا، حيث جذبملقاكما أصبحت تلك الجزيرة )
استمر زدهارها، و س عشر الميالدي. مما أدى ذلك المن كافة انحاء آسيا والبرتغال في اوائل القرن الساد
مصبات األنهار الهامة الممالك الماليزية على  أسستذلك حتى القرن الثامن عشر ميالدي. حيث 

  (.71: 3222)الموسوعة العربية العالمية، 
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أكثر من القرن، ولم تنتهي نهائيا، اال عندما  سلطنة ملقااستمرت  وفي سياق متصل بهذا الموضوع،
، وفي تلك االثناء اسرة جوهرحكم الى نظام م( ثم انتقلت بعد ذلك  3133احتلها البرتغاليون في عام )

 (.72 :9133)التميمي، مضيق ملقافي  الرئيسيالميناء  وأصبحجذبت جزيرة سومطرة التجار المسلمين 

 جوهر. سرةأ سلطة جوهر لعدة هجمات من قبل البرتغاليين ومع ذلك ظلت السلطة بيد وبعدها تعرضت
م( 3233ام )في ع وفي بداية القرن السابع عشر ميالدي بدأت السفن الهولندية بزيارة المنطقة بانتظام

 قرابة قرنين.  ضد البرتغاليين، حيث استقرسلطة جوهر حليفة للهولنديين  وأصبحت

حروب مع انهم خاضوا العديد من ال لشؤون الداخلية للدولة الماليزية،خل الهولنديين في امع ذلك لم يتدو 
بيراق، كور بانغضد القوى المحلية، كما انهم توغلوا داخل االراضي الماليزية، وشيدوا حصونا في جزيرة 

يين لتأمين ، كما عقدوا اتفاقيات مع الحكام المحل(كم 11بنحو )بيراق في أعالي نهر بوتوس  وتونغ
  (.11: 9133)التميمي،  القصديرامدادات 

ثم  قا،ملكما حكمت سلطنة جوهر خالل النصف الثاني من القرن السابع عشر الميالدي كافة اراضي 
، وهذا ناجم عن الحروب، والمجاعات المحلية، وفي التدريجيما لبث ان أخذت في االنهيار والتدهور 

 عد هذا أول حادثوهو من عامة الشعب، وي باند هارائيس وزرائه حاكمها وخلفه ر  قتلم( 3222سنة )
 في الحفاظ على وحدة االمبراطورية، ثم استولى على ،أخفق الحاكم الجديدو من نوعه في تاريخ ماليزيا. 

 مدعيًا أنه ابن الحاكم المقتول. سياكالحكم االمير 

، استرجاع حكمه، وطرد االمير سياك من روبعد فترة استطاع الحاكم المعزول بمساعدة المرتزقة والتجا
 ه من قبل الهولنديينم( عندما تمت هزيمت3793والسيطرة على سلطة جوهر، وبقي في الحكم حتى عام )

 (.27 :3227)شاكر، 

ا، جوهر على المطالبة بعدة مناطق باستقالله لسلطنةفي ضوء ما سبق، لقد شجع ضعف االسرة الحاكمة 
 تشان،كلثالث سلطنات مثل  وكونتأخرى، وبذلك استقلت عدة مناطق،  وسلطنات كسلطنة برتغانو

تحكم حتى أواخر القرن الثامن عشر الميالدي، كما استمرت  االسرمن  ةحين بقيت ست وسيالنجور
 سلطنة جوهر القديمة تحكم حتى أوائل القرن العشرين.

ا البريطاني. حيث يمكن اجمالهعطفًا على ما تقدم فقد نجم عن ذلك ثالثة معطيات مهدت لالستعمار 
 على النحو التالي:
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طة ، حيث كان ذلك نقملقا ق ذلك بوصول االوروبيين الى مضينمو القوة البريطانية: ممثالً   (7)
 م(3213ية )جاوا الغربفي التاريخ الماليزي، بوصول أولى الحمالت البريطانية الى  رئيسيةتحول 

ة العربية )الموسوع ولنديين انسحب البريطانيون.بعد الوصول الهولنديين بقليل، وبوجود اله
 (.3222:3971الحديثة، 

وبعدها دخلت بريطانيا ماليزيا عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية في القرن الثامن عشر 
ميالدي، حيث سيطرت هذه الشركة على معظم الهند والمحيط الهندي، وبذلك دخلت الى ماليزيا، 

بعد  لقامبين هوالندا وبريطانيا، وفي النهاية استولى البريطانيين على وأصبح التنافس شرسا 
الى  أرخبيل الماليوم( حيث قسمت المعاهدة 3993توقيع المعاهدة البريطانية الهولندية سنة )

القسم  ىاالستواء، بينما الهولنديون تول منطقتي نفوذ، البريطانيون تولوا القسم الشمالي من خط
 بنوا المستوطنات. الجنوبي، وبعدها

تطور مضيق الماليو: بعد انسحاب الهولنديين من شبه جزيرة ماليو، ازدهرت عمليات استخراج   (6)
المعادن، متمثاًل ذلك في انشاء مناجم جديدة وخاصة للقصدير، واتبعه ذلك اتفاقيات بين 

ميع في جناحية صناعية  البريطانيين وشيوخ القبائل، مما أدى ذلك الى تطور المناطق، من
 .المجاالت

مشكالت الهجرة: ان تطور استخراج المعادن، والصناعة في تلك البلد من ناحية، والحالة   (4)
المضطربة للصين شجع الهجرات الصينية الى ماليزيا، وباإلضافة الى هجرة جنسيات أخرى، 

لد باعتبارها بحيث وفر ذلك االيدي العاملة وهذا بحد ذاته شجع البريطانيين على النظر الى تلك ال
أدت الى جذب االيدي العاملة، خاصة في استغاللها في مجال الصناعة، وقد أدى ذلك الى 

 تغيرات في مالمح المجتمع الماليزي. من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
تلك  ت البريطانيين الستعمارها وكانتبن ثروات ماليزيا جذأفي ضوء النقاط السابقة يتضح ب

  بة عوامل جذب لالستعمار البريطاني.النقاط بمثا

 ثانيا: استعمار ماليزيا حتى مرحلة االستقالل وقيام الدولة

تؤكد الدراسات في مجال التاريخ الماليزي، بأنه بدأ امتداد التأثير البريطاني على شبه جزيرة ماليزيا 
ان ني، حيث كالبريطا للتاجمستعمرة تابعة  مضيقم(، بعد ان أصبحت مستوطنات ال3927عام )

 السبب الرئيسي للوصاية البريطانية على ماليزيا، ممثاًل ذلك في حماية مصالحها الخاصة. 
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أطلق  نموظفيوبهذا الصدد تمكن البريطانيون بعد توقيع معاهدات مع الحكام المحليون، من اختيار 
 (.99: 9111)عبد الحافظ،  تولي رئاسة كافة االمور اإلداريةعليهم آنذاك بالمستشارين ل

رواك سمن ناحية تجارية على جزيرتي  لتأثير البريطانيل اً امتداد وشهد القرن التاسع عشر الميالدي
ق والعمل تلك المناط الىلقدوم الصنينين  ، مما أدى يالزراع التطور وصباح، حيث جلب لتلك المناطق

 (.291 :3222)الموسوعة العربية،  بها.

. البريطانية للسيطرة السياسية عليها كمة الماليزية المحاوالتفي ضوء ذلك عارضت الطبقات الحا
ة عنيفة، وبعد ذلك سارت معارضالمستشار البريطاني.  اغتيلحيث  بيراق،وبذلك حدثت اضطرابات في 

م( من 3923م(. وتمكن البريطانيون بحلول )3971استطاع البريطانيون اخضاعها في أوائل نوفمبر )
وتمثلت سياسة بريطانيا االستعمارية بفرض طرة على الوضع بشكل تام. ات والسياخماد االضطراب

( في 3931الضرائب على مالكي األراضي، وسن القوانين التعسفية على البالد، وقمع ايضًا انتفاضة )
 بعد مقتل قائدها. كلتان

ألولى ا سوًأ، حيث انطلقت المقاومة ضد البريطانيين، منذ الساعات كان أكثر صباحاما الوضع في 
(، وكان من القادة البارزين للمقاومة )مت صالح( الذي نال شهرة 3997لتأسيس اإلدارة فيها، عام )

اسطورية في المقاومة، حيث خاض صراعا عنيفًا طيلة خمس سنوات حتى تمت هزيمته من قبل 
 م(.3211البريطانيين عام )

 الوضع في غاية التعقيد في منتصفاستمرت مقاومة البريطانيين بين المد والجزر، وهكذا أصبح 
العشرينات في منطقة جنوب شرق آسيا، ماليزيا خاصة، ونجم عن ذلك تأسيس األحزاب، كالحزب 

 (.11 :9133)التميمي،  م(.3211الشيوعي الماليزي سنة )

ونتيجة لذلك حاول البريطانيون في الواليات الماليزية، جعل اإلدارة ال مركزية، حيث تباينت وجهات 
النظر حول الالمركزية، االمر الذي أدى الى نشوب القتال بين فئات المواطنين الماليزيين كان أولها 

 م(، بهدف توحيد ماليزيا.3212في مدينة كواال المبور عام )

ء الغزو حتى جا العالمية الثانية،وبقيت األمور على ما هي من اضطرابات وعدم استقرار، ابان الحرب 
وصباح في منتصف  سرواكحيث غزو ماليزيا، وسقطت  م(،3233)ل ديسمبر عام الياباني في أوائ
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(، وقد اعتمدت السياسة اليابانية على االستفادة من المصادر الطبيعية لدعم المجهود 3239يناير )
 لمنح الماليزيين االستقالل. نيةلذا لم يكن أي  الحربي،

ر جاه الماليزيين، باإلضافة الى ذلك ارتكبت المجاز كما استخدمت القوة المفرطة من قبل اليابانيون، ات
شعب الماليزي، ود الكسب من قبلهم اتجاه العرقية الصينية في ماليزيا، بالرغم انهم حاولوا في البداية 

 ألنهم فشلوا في ذلك، عندما انكشفت اطماعهم في استغالل ونهب ثروات البالد.

لذي قام زي المقاوم لليابانيين، االمالي الجيش الشعبيدعم  لذا بدأ العديد من المواطنين الماليزيين في
ومع ذلك تشير الدراسات التاريخية، وبالذات من البريطانيين.  مدعوماعصابات ضدهم، وكان بحرب 

، بأن االحتالل الياباني حظي بدعم من مجموعات من المتطرفين، عرفت العربية الحديثة الموسوعة
ماليزي، ومع ذلك رفض اليابانيون قيام أي تنظيم بعيدا عن اشرافهم المباشر، آنذاك باسم اتحاد الشباب ال
 ،الموسوعة العربية الحديثة) كل بدل منه نادي الشباب الماليزي (، وش3239فتم حل هذا التنظيم عام )

3222: 337.) 

هم القديمة توفي سياق متصل بهذا الموضوع، سمح الحكم الياباني للمتطرفين الماليزيين، بإحياء منظما
باسم جديد، أطلق عليه قوة الشعب الخاصة وكانت هذه الحركة ترمي للسماح بحرية الماليزيين وتطور 

 ماليزيا تحت سيطرة اليابانيين.  بقيتالوعي السياسي، ولكن دون جدوى حيث 

( فقدت المنظمة معناها. وقدم حكم 3231وبعد هزيمة اليابان واستسالمها في منتصف أغسطس من )
جيش الشعب الماليزي، ماليزيا، بعد استسالم اليابان، حيث قامت تلك المنظمة بحمالت من الرعب، 

(، 3231واستطاعت ان تحكم البالد مدة أسبوعين أي من أواخر أغسطس حتى أوائل سبتمبر من عام )
ات في تلك موعاملت السكان بالطريقة نفسها التي اتبعها اليابانيون، وتمت حمالت من التنكيل واالعدا

م(، الكثير من المعارك 3232-3231أثره بين عامي ) علىالفترة، وهذا بدوره ولد صراعا عرقيا، نجم 
 بين الصينيين والماليزيين في أرجاء عديدة.

مامًا، كما سبق دستورية في البالد ت بتغييراتوفي أوج الصراع العرقي الدائر في ماليزيا، قامت بريطانيا 
م(، وأعلن آخر اقتراح لالتحاد الماليزي في البرلمان 3231للوحدة الماليزية في أوائل )أن قدمت مشروعاً 

من غير سنغافورة، ويرأسه حاكم  وملقى، تانجم(، يتضمن كل من 3232البريطاني، في شهر يناير )
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مع المجلس االستشاري، وينبغى الحصول على موافقة  باالرتباطبريطاني، ويمارس السالطين الحكم 
 حاكم البريطاني في كافة الموضوعات، ما عدا االمور المتعلقة منها بالديانة االسالمية.ال

م( هارولد ماك الى ماليزيا، لتأمين موافقة الحكام المحليين 3231ثم ارسلت الحكومة البريطانية )
جاجات تبعدها حدث مؤتمر الوحدة الماليزية الذي نجم عن االح وع االتحاد الماليزي.الخطية على مشر 

 على مشروع االتحاد الماليزي والتي كانت عنيفة وهاجمته الصحافة، ودعت لتوحيد الصفوف ضده.

م(، وارسلت 3232عقد المؤتمر في نادي السلطان سليمان في كواال المبور، في االول من مارس سنة )
ضع ؤتمر لجنة لو احدى واربعون منظمة ممثلين عنها للمؤتمر الذي استمر اربعة أيام، حيث اختار الم

   دستور لتشكيل منظمة الوحدة الماليزية الوطنية. 

(، اختار فيه المؤتمرون باهروم( في )جوهر 3232كما عقد مؤتمر آخر خالل شهر مايو من سنة )
( أول رئيس له. تمثلت الخطورة بوجه خاص في مجلس العمل الموحد الذي قادة تاوتشنغ. داثاعون )

المنظمات بما فيها االتحادات التجارية والمؤسسات الشيوعية والمؤتمر  حيث كان المجلس مختلط من
مع المجموعات الماليزية المتطرفة بقيادة  واالتحاد الديمقراطي الماليزي، وتعاون الهندي  -الماليزي 

 الحزب القومي الماليزي. 

 رواكسائلة وبعد ذلك شهدت سرواك وصباح تغيرات سياسية جذرية، ممثاًل ذلك في انتهاء حكم ع
لحل تلك االزمة  وفدهام( وارسلت بريطانيا 3232والشركة المساهمة اللتين كانتا تحكمانها في عام )

صدر أ حيث السياسة البريطانية في التهديد لم تجدياالضطرابات، و  واندلعت ،ولكن دون جدوى 
غبة مضم، وحذرتهم من ال البريطانيون امرًا فوريا لكافة العاملين في الحكومة للعمل على دعم قرار

( موظفًا حكوميا استقالتهم، واغلقت الكثير 119، عندئذ قدمت مجموعة تضم )السياسةالمشاركة في 
من المدارس ابوابها، ولقيت تلك الحركة تأييدا واضحا في الشارع، وفي مناطق اخرى وانضم اليها 

 العديد من المنظمات.

م(، 3232( في الثاني من ديسمبر )Duncan Stewart) دنكان ستيوارت البريطانيتم اغتيال الحاكم 
اعالن  . وأدى بعدها الىنهائياً اثناء زيارته الى سيو، مما ادي الى اضطرابات وانهيار حركة المعارضة 

م(، حاول الحزب الشيوعي الماليزي االستيالء 3231حالة الطوارئ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية )
لدستورية للدور الذي قام به في مقاومة اليابانيين، وحاول تخريب االقتصاد على السلطة بالوسائل ا
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 شلولكن باءت تلك المحاولة بالف الوطني، ظنًا منه ان الفئات الفقيرة والمهمشة ستقف الى جانبه،
 (.39: 9133)التميمي، 

باري، يد االجحشدت الحكومة كافة االمكانات لمحاربة العصابات الشيوعية، فاستحدثت انظمة التجن
احبطت عمل  .ونيوزيلنداوالحرس الوطني، والشرطة الخاصة بمساعدة بعض الدول كأستراليا 

 م( كان الحزب الشيوعي جاهز للتفاوض من اجل السالم.3213الشيوعيين، وبحلول )

ن يأدت االتفاقيات الفدرالية الماليزية الى تغيرات مهمة، حيث ادخل نظام العضوية الذي يتيح للمواطن
واجرت الحكومة الماليزية انتخابات محلية بعد مدة قصيرة المجلس الفيدرالي دخول الحكومة.  اعضاء 

م(، الختيار اعضاء مجالس البلدية لمدن ماليزيا، 3213من بدء الفيدرالية في االول من ديسمبر عام )
 حيث فازت منظمة الوحدة الماليزية بأغلبية المقاعد. 

 من الديمقراطيةواسعا قدرًا  تتيحمقترحات  عدةم(، 3211الذي انعقد عام )لماليزي اقدم المؤتمر الوطني 
 ولكنها لم تالقي قبوال من المستعمرات البريطانية. 

م(. 3217تكونت الدولة الماليزية المستقلة عام ) الى ان زرالمور بين االحزاب بين المد والجوبقيت ا
 وبذلك تأسست وزارتها ومؤسساتها.

 ما تقدم سنوضح الفترات التاريخية من خالل الجدول التالي. وفي ضوء
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 جدول يوضح الفترات التاريخية التي تتعلق بماليزيا وصوال  لمرحلة االستقالل والدولة

 الناس في العصر الحجري الحديث الزراعة. أبد ق. م. 9111-3111
 أصبحت كيالنج مركزًا ثقافيًا مهمًا. القرن الثالث قبل الميالد
خضعت بعض مقاطعات شبه الجزيرة لحكم  القرن العاشر الميالدي

 امبراطورية سريفيجايا
خضعت مقاطعات شبه الجزيرة لحكم امبراطورية  القرن الثالث عشر الميالدي 

 ماجابانيت
 ملقاتأسست مملكة  القرن الرابع عشر الميالدي

 ملقااستولت البرتغال على  م 3133
 ن البرتغالهزم الهولنديي م 3237

 تأسست ممالك جديدة في الماليو القرن الثامن عشر
 بانغاستولى البريطانيون على الحكم في  م 3792
 أسس البريطانيون مستوطنات المضايق م 3992
 أصبحت مستوطنات المضيف بريطانية م  3927

 انشاء مناجم تعدين القصديرومزارع المطاط  أواخر القرن التاسع عشر
 قام اليابانيون بغزو ماليزيا م 3233
 بالماليو الطوارئ بدأت حالة  م 3239
 نال االتحاد الماليزي االستقالل م 3221
 أسست الدولة الماليزية م 3221
 طردت سنغافورة من االتحاد الماليزي  م 3221
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 المبحث الثالث: التعليم في ماليزيا
وء ي ركزت عليها الحكومة الماليزية، وبهذا يمكن إلقاء الضيعد التعليم في ماليزيا من الجوانب المهمة الت

 الثانيةو سنتحدث عن التعليم قبل مرحلة التنمية في ماليزيا،  فاألولىعلى هذا الجانب على مرحلتين، 
 ما بعد مرحلة التنمية.

 المرحلة االولى

، الثالثية النظام رحلة فوق الثانوييضم النظام التعليمي المرحلة االبتدائية والثانوية المتوسطة والعليا، والم
 ويبدأ التعليم االبتدائي في سن السادسة، وسيتمر لست سنوات، وبعدها تأتي المراحل األخرى.

 والتأمليةنية الصيفي حين تستخدم اللغتان  ،الماالوية الوطنيةأما لغة التدريس في المدارس الوطنية هي 
 األطفال تعليمهم االبتدائي. ( من%21االثنيات. كما يكمل ) تلكفي مدارس 

غة ماليزيا لغة الماليو، باإلضافة الى الفنون واآلداب، والل الباهاساوفي المرحلة المتوسطة يدرس التالميذ 
الصاوي، )اإلنجليزية والعلوم والجغرافيا، والتاريخ والصحة والتربية البدنية والفنية وعلوم الدين اإلسالمي. 

9117: 911.) 

يم، (، أي شهادة التعلبالجران سجل )رانداوات يعقد امتحان الشهادة المتوسطة المسمى وبعد ثالث سن
الشهادة  ماليزيا او ما يطلق عليهبالجران حيث يمكن للتالميذ الناجحين التقدم بعد عامين المتحان سجل 

امعات، بالج لطلبة الراغبون في االلتحاقلطريق لالماليزية او امتحان الشهادة المهنية، وهذا يمهد ا
فيدرسون سنتين اضافيتين، ثم يتقدمون المتحان شهادة المدارس العليا، وإذا تم نجاحهم يحق لهم االلتحاق 

 (.72 :9117)الفتالوي،  بالجامعات.

وتوجد في ماليزيا سبع جامعات، أقدمها جامعة الماليو، في مدينة )كواال المبور(، والتي أنشئت عام 
م(، الذي شهد تأسيس كلية رافلر في 3211شاءها الحقيقي يعود الى عام )م(، ولكن تاريخ ان3212)

سنغافورة كما يوجد عدد من الجامعات األخرى، مثل جامعة العلوم، والجامعة الوطنية. وعدد من المدارس 
 النموذجية والمعاهد.
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 المرحلة الثانية

لتعليم على التعليم وبالذات على ا ركزت الحكومة الماليزية على التعليم، حيث انفقت ثلث ميزانيتها
التكنولوجي، ونظمت أسس التعليم بشكل يتناسب مع حاجات البلد. ومن مؤسسات التعليم العالي، مجلس 

 )أي مجلس امانة السكان الوطنيين(.  راكيات،امانة 

لدبلوم، اعبد الرحمن، برامج دراسية عديدة، للمهنيين وشبه المهنيين لنيل درجة تانجو كلية  تقدمكما 
رات، والبعثات ب، من حيث المنح الدراسية وتبادل الخين الكليات والجامعات في ماليزيايوجد تنسيق ب حيث

 (.31 :9131مطاوع، لذلك الى التطور ) أدىالدراسية، مما 

 على غرار ما تقدم ان الحكومة الماليزية، اهتمت بالتعليم، اهتماما كبيرا، حيث اعتبرته الركيزة األساسية
في عملية التنمية الشاملة وعلى هذا األساس يمكن استخالص ستة نقاط تتعلق في هذا الموضوع ويمكن 

 اجمالها على النحو التالي:

المدارس بل من قِ ركيز ى تقليديًا، قبل عملية التنمية فكان التاتخذ التعليم في ماليزيا منح  (7)
متطلبات التعليم أهمية لعلى  ائمون الق يولي، ولم على تدريس التخصصات التقليدية والجامعات

 في اقطار عديدة في العالم. كمثيله، بل كان التعليم وحاجاتها البلد
اهتمت سياسة التعليم بإنشاء مدارس تختص بالعرقيات واالثنيات التي تشمل المجتمع الماليزي،   (6)

ركة دون والمشا هدفها نقل سياسة التعليم القائمة على سياسة التفاهم عامةكما ان هناك مدارس 
 اقصاء ألية أثنية معينة في تلك البلد.

جدات التي مع متطلبات البلد والمست بحيث يتالءم ركز على التعليم في بداية التنمية وتطويره  (4)
 السياسة التطورية التنموية.  تطلبها

تقني لوالتركيز على التعليم ا ،اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المعاهد والجامعات وتطويرها  (3)
 والتكنولوجي في البلد.

ركزت الحكومة الماليزية على البحث العلمي الذي أدى الى تطورها تكنلوجيًا. وجعلها متقدمة   (2)
 في مصاف دول العالم.

 تسعة محمد، ثلث الميزانية التي تبلغ محاضيرانفقت الحكومة الماليزية في عهد رئيس وزرائها   (2)
 ترليون دوالر على التعليم.
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أثرا واضحًا على التطور والتقدم وازدهار البلد من ناحية علمية، حيث أدى ذلك الى محو  ما كان له
 االمية والجهل في تلك البلد.

عطفا على ما تقدم نجد بأن التعليم في ماليزيا، قد انهج الصفة النوعية، مما أدى ذلك الى ازدهارها 
 وتطويرها.
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 المبحث الرابع: المنحنى االقتصادي

 واإلنتاج  التصنيع
يعد اقتصاد ماليزيا واحد من اقوى النظم في دول جنوب شرقي آسيا، ويعتمد اقتصادها الى حد كبير 
على النفط والمطاط واالخشاب والقصدير، الى جانب عدة محاصيل أخرى، باإلضافة الى السلع 

 ادها.صحيث اعتمدت تلك البلد على التصنيع بصفته المقوم األساسي في بناء اقت المصنعة.

 

 الزراعة والثروات
للقطاع الزراعي أهمية في دعم االقتصاد الماليزي، بالرغم من تراجعه في اآلونة األخيرة، خاصة في 
حقبة الثمانينات من القرن المنصرم، بالرغم ان ثلث السكان يعملون في هذا المجال، كما يعزى تراجع 

صناعي، ومن أشهر انتاجها الزراعي المطاط  الزراعة في ماليزيا، بسبب تحولها من بلد زراعي الى
الطبيعي وزيت النخيل، وهي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، كما ان ماليزيا أكبر بلد 

 منتج للكاكاو باإلضافة الى تصنيع عدة منتوجات زراعية أخرى.

لمركز الثالث ماليزيا اكما اتجهت ماليزيا الى التصنيع، فطورت صناعة النفط والغاز الطبيعي، وتحتل 
عشر في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، والثاني والعشرين من حيث احتياطي النفط والمعادن 

( في أوائل %91األخرى. كما ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج الوطني اإلجمالي من حوالي )
 (.32 :9111)الحاوي،  ( في اواخرها.%92الثمانينات الى )

بالستيك وصناعة ال من التصنيع الغذائي، وااللكتروني،طت شركة التصنيع الكبرى في كل كما نش
واالقمشة والمطاط، ومنتجات االخشاب، باإلضافة الى تصنيع المواد الكيميائية، والصناعات التقنية 

 أدى الى دعم االقتصاد الماليزي وجعله يلعب دورًا ذو أهمية في العالم. مما

اعتمدت ماليزيا في سياستها االقتصادية على االقتصاد الحر، وفتحت المجال امام إضافة الى ذلك، 
الشركات االمريكية واليابانية اإللكترونية لفتح مصانع في ماليزيا، وهذا يعود على استقرارها االجتماعي 

نتج م والسياسي، لذا أصبحت هذه الصناعة من أكبر الصناعات في البلد، وتعتبر ماليزيا ثالثة أكبر
للدوائر االلكترونية في العالم، بعد الواليات المتحدة االمريكية واليابان. حتى أصبحت أكبر مصدر 
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أولت الصناعة في ماليزيا أهمية للتعدين، كتعدين القصدير والمعادن كما لصناعة الدوائر االلكترونية. 
 (.322، 3222العربية العالمية، ى الى جعل ماليزيا بلدًا صناعيًا )الموسوعة األخرى. وهذا بدوره أد

على غرار ما سبق نستطيع التأكيد على أن ماليزيا اهتمت في عملية التصنيع وزيادة مستوى اإلنتاج 
لد الصيد الى بي و عالصناعي، وأولت للتكنولوجيا أهمية مما حولها من بلد زراعي يعتمد على الر 

لك النهج اإلسالمي في االقتصاد فإولت ، كما انتهجت ماليزيا اضافة إلى ذصناعي منتج ومتطور
مرابحة، البعيدة عن االستغالل واالمتثال لسياسة الأهمية للبنوك اإلسالمية القائمة على السياسة التنموية 

 .بمعنى تزويد المشاريع بالتمويل المالي القائم على الربح

 

 الصادرات والواردات
جعلها  تنمية، التي اولتها تلك البلد أدى الى تطورها، ممازيادة مستوى اإلنتاج في ماليزيا لسياسة ال تعزى 

أكبر دولة تجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا )األسيان( حيث تفوقت على كثير من الدول المجاورة، 
 (.79، 9117)الصاوي،  باستثناء سنغافورة.

حيث  القرن المنصرم،كما نمت التجارة الخارجية الى حد كبير في عقدي السبعينات والثمانينات من 
اهتمت ماليزيا، في عقد اتفاقيات من حيث تبادل التجاري مع شركات عالمية، وهذا بحد ذاته أدى الى 

 زيادة النمو االقتصادي.

المواد الخام، باإلضافة الى ذلك التكنولوجيا وكل ذلك بغرض التصنيع. وعلى  تستوردكما ان ماليزيا، 
( دوالربليون  392( كما بلغ مجمل وارداتها )دوالربليون  913ها )هذا األساس فقد بلغ مجمل صادرات

وهذا يوضح بأن حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات، وبالتالي فإن هذا يعد مؤشرًا هامًا يمكن 
الدول من حيث التطور االقتصادي، وزيارة مستوى التنمية في تلك الدول، التي  تقييماالعتماد عليه في 

 قتصاد الحر الذي اتبعته.من تلك الدول المتقدمة. وهذا يعود لسياسة اال ماليزيا تعتبر
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 الدخل القومي
وكالة االستخبارات االمريكية مركز دراسات اشارت التقارير في هذا المجال، وبالذات الصادرة عن 

(C.I.A( عن معدل الدخل في ماليزيا )حيث يأتي مصدر هذا الدخل من  93711 .)بليون دوالر
 (.311-337 :9139األحمد، ستثمارات األجنبية، والتصنيع وهناك مجاالت أخرى. )اال

 الدخل الفردي
ألف دوالر امريكي(، ويعود ذلك  93تشير التقارير االقتصادية، بأن دخل الفرد الماليزي يبلغ في السنة )

 للخطة التنموية التي وصفتها الحكومة الماليزية.

بليون دوالر(، اما  913كان حجم الصادرات ) ت االقتصادية الماليزية،سنحدد المؤشرا في ضوء ما ورد 
ألف  93بليون دوالر(، اما معدل دخل الفرد ) 732بليون دوالر(، اما اجمالي الدخل ) 321الواردات )

دة فالوحت، ر(، والعملة الماليزية هي الرينجبليون دوال 311دوالر( سنويا، اما االحتياطي من العمالت )
 دوالر(   1.93) تساوي 

 

 نستخلص عدة نقاط تعد ذات عالقة في المنحنى االقتصادي:ما تقدم عطفا  على 

من خالل المؤثرات االقتصادية ممثلة في التصنيع واإلنتاج والصادرات والواردات واجمال  أوال :
ة تقدماالحتياطي، ومعدل دخل الدول والفرد، واحتياطي العمالت، نجد بأن ماليزيا تعتبر دولة م

 اقتصادية.

كان لعملية التنمية التي قامت بها ماليزيا، أثرًا واضحًا على النمو االقتصادي في تلك البلد، مما  ثانيا :
 لى تطورها في جميع مجاالت الحياة الصناعية والتجارية والمجاالت الخدماتية.أدى ذلك ا

أدى ذلك  الغة في تطور تلك البلد، وبالتالي: كان لسياسة االقتصاد الحر، والتبادل التجاري أهمية بثالثا  
 الى تطور اقتصادها.

عاليا  عتبريخل الفرد الماليزي االقتصادية السابقة نستنتج بأن د: من خالل اطالع على المؤثرات رابعا  
 دخل الفردي على المستوى العالمي.ما تم مقارنته مع ال إذا
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التجربة  سسلترسيخ أ يعودتصاد الماليزي متطور، وهذا وعلى أساس النقاط السابقة، يمكن القول بأن االق
جانب االت، وبالذات الالتنموية التي قامت بها تلك البلد، التي ركزت في تنميتها على جميع المج

 االقتصادي.

على غرار النقاط السابقة نجد بأن المعيار التي نحكم علية على التنمية االقتصادية يقوم على زيادة 
ستثمار، وزيادة حجم الصادرات على الواردات، وكذلك عدم وجود عجز في ميزانية الدولة، االنتاج، واال

وبالعكس كان هناك حجم الصادرات أكثر من الواردات، مما أدى الى زيادة في المستوى االقتصادي 
لي اوهذا يعزى الى سياسة التصنيع في جميع المجاالت، وكذلك توظيف األيادي العاملة الوطنية ، وبالت

 مما شكل لديها، االكتفاء الذاتي.قلل من حجم االعتماد الماليزي على الغير 

 عطفا  على ذلك نجد أن معيار التقدم االقتصادي يقوم على ثالثة نقاط. 

 سياسة التصنيع في جميع المجاالت وبالذات التصنيع التكنولوجي. .3
 لبلد وتقدمها.زيادة حجم االستثمار وبالذات الوطني الذي يعود الى منفعة ا .9
 زيادة حجم الصادرات على الواردات، الذي أدى الى االكتفاء الذاتي لتلك البلد. .1
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 ى السياسيالمبحث الخامس: المنح
نقطتين وهما نظام الحكم واالنتخابات بشيء من التفاصيل. إلبراز هوية ماليزيا لفي هذا المبحث  سنتطرق 
 السياسية.

 نظام الحكم
ماليزيا بأنه ديمقراطي اتحادي وفدرالي، حيث تنقسم السلطة السياسية فيه، الى يتصف نظام الحكم في 

( مجلسا تشريعيًا في الواليات، ويتكون البرلمان المركزي من مجلسين، 31حكومة مركزية تتألف من )
 )المجلس األصغر(. راكيات الثاني)المجلس األعلى(، والديوان  نيغاراديوان  فاألول

، وهو مجلس الواليات التشريعية )وهو عبارة عن اندانغانبديوان  يطلق عليهات اما مجلس التشريع
مجلس واحد( يتم اختيار اعضاءه باالنتخاب العام. والحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد هو الذي 

 يتولى الحكومة.

ان يكون اسميا طلسلي. فالملك او االحاكم الفعل يعتبر وزرائهاكما تعد ماليزيا ملكية دستورية، ورئيس 
الموسوعة ) حيث يوجد في ماليزيا تسع سالطين يحكمون الواليات ويختارهم الملك كل خمس سنوات.

 (.971 :3222العربية، 

يحكمون  وتسع سالطين ،ك اسمياً ام السياسي في ماليزيا يرأسه الملنرى بأن النظ ،على غرار ما تقدم
 ا رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي لتلك البلد.نمالواليات ويختارهم الملك كل خمس سنوات، بي

وهو وثيقة مكتوبة، تنص على اإلطار العام لحكم البالد، وهو األساس التي  اما الدستور الماليزي 
ات وهو يمنح الحكومة الماليزية سلط المحاكم،اختصاصات  تحددتصدر من خالله القوانين، فمن خالله 
يضمن و الملك في ماليزيا يتصرف بناًء على الدستور، و لحياة، فيدرالية واسعة في جميع مجاالت ا

 ياةحرية التنقل، وحق الحك، لهم الدستور الحريات األساسية لمواطني ماليزيا والحريات الشخصية
لثي تور اال بموافقة ثادخال تعديل على الدسبأي حال من االحول . وال يجوز كالصحة والتعليم والعمل

 (. 92 :9111البرلمان )الحاوي، 
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 االنتخابات
الذي يبلغ  (المجلس األصغر)وهو  راكيات،لديوان  يح واالنتخابالدستور الماليزي حق الترش كفللقد 

يقوم الملك و  ،كل خمس سنوات مرة واحدة ( عضو وتجري االنتخابات العامة377عدد اإلجمالي )
ي م إحدى وعشرون سنة المشاركة فبتعيينها. حيث يجوز لجميع مواطني ماليزيا الذين تجاوزت أعماره

ح لعضوية كما يجب أن يكون المرشالعلم بأن التصويت ليس اجباريا.  االنتخابات، أو ترشيح أنفسهم، مع
 في ماليزيا وال يكون محكومًا بالسجن، وكامل االهلية. مقيماان يكون ماليزي الجنسية،  راكياتديوان 

 (.99 :9133)التميمي، 

 خاتمة 
تم االلقاء الضوء على متخصص في هذا المجال، من خالله ي هذا الفصل الى مدخل تم التطرق ف

ماليزيا من الناحية الجغرافية، ممثاًل ذلك بالموقع والمساحة والحدود، وعدد السكان والديانة واللغة، ثم 
ال الى المجال االقتصادي، ممث التاريخي، والتعليمي وكذلكتم التطرق في هذا الفصل الى الجانب 

، ومن ثم تناول هذا الفصل الجانب السياسي ممثاًل في شكل ج والتصنيع والصادرات والوارداتباإلنتا
 نظام الحكم، والنظام االنتخابي.

سكانيًا جغرافيا و  على غرار ما تقدم لقد وضح هذا الجانب من هذه الدراسة تعريفًا هاما بدولة ماليزيا
ذاته سيمكن الباحث في الخوض في مالمح التنمية الماليزية  وهذا بحدوتعليميا واقتصاديا وسياسيا، 

يات الى ما ورد في الفصل الثاني الذي ركز على النظر  اً دامن حيث أسس تشكيلها وبناءها وتطورها استن
 التنموية التي اعتمدت عليها تلك الدولة.

 في هذا المجال:الى أربعة نقاط  نستخلصوعلى هذا األساس يمكن ان 

 حتل ماليزيا موقفًا جغرافيًا هامًا بين دول جنوب شرق آسيا.: تأوال  

 دخلها.ى مستو : تمتلك ماليزيا ثروات طبيعية زراعية وخامات التصنيع وهذا ما أدى الى زيادة ثانيا  

الماليزية قبل  المالمح السياسية تشكل المثيرة التيمليء باألحداث قديما وحديثًا : التاريخ الماليزي ثالثا  
 قالل وبعده.االست

تلفة التي بين االثنيات المخ وتطبيق العدالة االجتماعية كالتعليم عدة جوانب: ركزت ماليزيا على رابعا  
 التنمية المتكاملة. األسس التي شكلتأدى الى أيجاد  بحد ذاته، وهذا تقطن بها
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 الفصل الرابع

 الماليزية مالمح التنمية
 مقدمة

س التي استعراضيًا وتفسيرا وتحليال وصوالً الى أهم األس نمية الماليزيةسنتناول في هذا الفصل مالمح الت
ذا سنستعرض وله .قامت عليها التنمية الماليزية، وهذا بحد ذاته يفسر الخطط التي قامت عليها التنمية

عدة موضوعات منها األساس النظري للتنمية الماليزية وحقوقها، والعوامل التي ساهمت في نجاحها، 
 الى استمراريتها والتحدي الذي واجهته التنمية في تلك البلد. إضافة

 .المبحث األول: األساس النظري للتنمية الماليزية
واجهت ماليزيا عدة تحديات خاصة في مجال التنمية بعد االستقالل، فكانت بلدًا مهمشة، تعتمد 

د ذلك إلى ديد، والتخلف ويعو على الزراعة البدائية والصيد إضافة إلى ذلك كان يسود بها الفقر الش
التخلف االقتصادي واالجتماعي والسياسي، أضافة إلى ذلك أنها واجهت عدة عقبات في مجال 
التنمية وعملت على حلها، وإستثمار الثورات الطبيعية والموارد البشرية حتى وصلت إلى ما وصلت 

 إليه اليوم.

تي على بناء الخطط ال النظري القائماألساس  هو األولماليزيا على أساسين هما،  قامت التنمية في
حددت المهمات ذات العالقة في عملية التنمية المتكاملة وفقا لجدول زمني حيث بدأت  من خاللها

 ويم.ومن ثم التقالعملي هو  الثانيالتخطيط في أواخر السبعينات من القرن المنصرم، اما األساس 

 دة نقاط منها: عاما جذور التنمية الماليزية فقامت على 

 .التجربة الشرقية االسيوية ممثلة في اليابان  .3
 .األوروبية الدولالتجربة الغربية ممثلة في   .9
 النموذج التنموي اإلسالمي في التطوير.  .1

انها قامت على عدة ُمسلمات ارتبطت في الجانب النظري  يجدلعملية التنمية الماليزية،  المتتبعان 
 و التالي:حيث يمكن اجمالها على النح
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قامت التنمية على اتباع عدة نظريات، النظرية اإلسالمية، ونظرية تنمية الموارد البشرية،  (7)
المخططين ان يحددوا الخطوط العريضة لعملية التنمية من خالل واالستدامة، وهذا بحد ذاته جعل 

 تلك النظريات.
ي الحرب لد تطورت بعد هزيمتها فاخذت التنمية الماليزية كل من النموذج الياباني باعتبار تلك الب (6)

العالمية الثانية وكانت تجربتها فريدة في عملية التنمية، وكذلك استفادت من عمليات التنمية 
 األوروبية واألمريكية، وهذا بحد ذاته أدى الى تطور تلك الدول.

الح اإلداري صقام األساس التنموي الماليزي ايضًا على جانبين، التنمية الداخلية ممثاًل ذلك في اإل (4)
واالجتماعي والتعليمي، واستغالل الثروات. اما الجانب الثاني فيتمثل في سياسة اإلنتاج والسياسي 

 االقتصادي الحر، مع المراقبة حيث تعاقدت مع الشركات الخارجية. 
تركيز التنمية الماليزية، على اإلصالح االجتماعي واالقتصادي، من خالل تنمية الفرد والمجتمع  (3)

  لتركيز على التنمية البشرية بصفتها تؤدي الى تطور المجتمع.وا

 رمحاضيبعنوان  موسوما، الذي كان اسماعيل في ضوء النقاط السابقة، جاء في كتاب محمد صادق
رئيس الوزراء الماليزي أثرًا واضحًا في إعداد الخطط الذي كان  االقتصادية،محمد والصحوة 

ي تطوير بالتركيز على جميع الجوانب، فو  ،بشكل متكامل االقتصادي للتطوير التنموي  واالستراتيجيات
ماليزيا، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، وتعد تلك الشخصية ذات أهمية في تطوير تلك البلد، 

إسماعيل، ) عالم عموماً وجعلها دولة عصرية حديثة ترتقي بين دول جنوب شرق آسيا خصوصًا، ودول ال
9133: 17.) 

قامت التجربة الماليزية على أساسها النظري على عدة ُمسلمات يمكن إجمالها على النحو  وعلى هذا
 التالي:

د من تمثلت تلك الخطط بالتركيز على الفر  الخطط واالستراتيجيات في مجال التنمية البشرية... (7)
وايجاد  ية،مالصحية والتعليتنمية الفرد من ناحية الى  أدىناحية الخدمات التعليمية والصحية، وهذا 

. لذي يعتنقهأو الدين ا ،متساوية، بغض النظر عن العرق الذي ينتمي اليه الفردالتعليمية الفرص ال
  (.31، 9131)طاوع، 
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اد اتبعت ماليزيا سياسة االحترام والمساواة بين الناس واالفر  ...القضاء على التمييز بين العرقيات  (6)
 ينم حيث كانوا يعاملون كمواطنين ماليزيين متساويبغض النظر عن لونهم وعرقهم ودينهم واقليته

 (.12، 9111)حاوي،  في الحقوق والواجبات والقوانين
 ركزت تلك الخطط على تحسين المستوى  الخطط واالستراتيجيات في مجال النموذج التعليمي... (4)

رس اح تعليم نموذجي عن طريق تطوير المناهج والمدأصب التعليمي وتطويره في ماليزيا، بحيث
  والجامعات.

حة ركزت تلك الخطط واالستراتيجيات على مكاف الخطط واالستراتيجيات لمكافحة الفقر والبطالة... (3)
البطالة عن طريق توفير فرص العمل وتقليل البطالة، بحيث تصبح معدومة، ودعم االسر الفقيرة 

 وذات الدخل المحدود.
اد في تطبيق االقتص ةماليزيا خاص الخطط واالستراتيجيات التي استندت الى النظرية في (2)

افل التي تقوم على التك اعتمدت خطط التنمية في ماليزيا، على النظرية االسالمية، االسالمي...
االجتماعي والتعاون، واقامة المشاريع التي تدعم الفرد واالسرة، وزيادة مستوى االستثمار االسالمي، 

 وهذا بحد ذاته يؤدي الى التطوير والتقدم.

ي سياق متصل حول النقاط السابقة، نستطيع التأكيد بأن ما جاء في الخطط واالستراتيجيات السابقة وف
 يعد أساسًا نظريًا ارتكزت عليه التنمية الماليزية في التطوير.

  



52 
 

 .المبحث الثاني: المقومات العملية للتنمية الماليزية
زية، بعنوان التجربة المالي كان الذي وميبينوال كتاب  وباألخصهذا الموضوع،  أدبياتباالطالع على 

من مشكالت  ااستقاللهعانت تلك البالد بعد االستقالل الماليزي.  زعيمخاصة في عهد تنجو عبد الرحمن 
سكان البلد االصليين واالقليات االخرى، مثاًل ذلك في النزاع العرقي، اضافة الى  المالويينعرقية بين 

انت جزر انها ك باإلضافةالمشكالت االقتصادية، حيث كانت بلد تعتمد على الزراعة والرعي والصيد 
،  ةيلى ذلك انتشار الفقر والبطالة واالممترامية االطراف ال يوجد فيها آنذاك شبكة مواصالت، اضافة ا

فالبد  نتهائهااوما عانته ايضا تلك البلد من االستعمار الياباني أبان الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد 
من وجود خطط تنموية متكاملة وشاملة، فالبد من القيام بعدة اصالحات وتغيرات جذرية للنهوض في 

 (.99 :9133بيومي، ماليزيا )

دول النامية، ال منفي فترات الستينات، وآخر السبعينات  زيامالي واعتبرتواستمرت االحوال السيئة، 
قام زت على عدة مقومات للتنمية، و لحكم، رئيسًا للوزراء الماليزي ركا سدةمحمد الى  محاضيروبوصول 

 بتنفيذها، مما أدى ذلك الى تطور ماليزيا والوصول الى مصاف الدول المتقدمة. 

لماليزية على عدة مقومات، كما ورد في كتاب التجربة الماليزية فقد ركز في عملية التنمية ا وبالتالي
جدلية والعالقة ال االقتصاد من خالل الفردة لمؤلفه محمد صادق اسماعيل الذي أكد من خالله على تنمي

 (.21 :9131)اسماعيل، أدت إلى التطوير،الدولة والمجتمع بحيث يشكالن تنمية تعاونية  بين الجانبان،

 -سبق يمكن عرض مقومات العملية التي قامت عليها التنمية الماليزية:وفي ضوء ما 

غالل فع مستوى الصادرات واستجربة هذا المجال، ممثالً ذلك في ر المقوم االقتصادي: اخذت هذه الت (7)
مار عن الصادرات على الواردات، واالستث التصنيع، وزيادةالثروات الطبيعية، واالتجاه بماليزيا الى 

التصنيع،  وزيادة مستوى لالقتصاد الحر.  السير بمنحىاالستثمار الخارجي عن طريق  طريق تشجيع
 (.Malaysia A statistic 9131:32) ادة مستوى الدخل القومي، والفرديأدى الى زي مما

أهمية المؤشرات االقتصادية التي وصلت اليها ماليزيا ولتوضيح ذلك يمكن ان نرفق جدوال يشير الى 
  (.6172حتى نهاية )
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 االقتصادية بالدوالرالتنمية في ماليزيا مؤشرات 

 دخل الفرد الدخل القومي اجمالي التجارة الواردات الصادرات السنوات
3291 99.13 99.79 11.72 1.93 39.2 
3291 17.19 99.22 22.97 9.99 31.1 
3221 77.31 71.17 337.91 7.12 33.2 
3221 372.32 372.12 119.91 1.31 31.3 
9111 171.97 133.32 293.71 23.93 32.2 
9111 112.91 319.97 222.31 311.12 37.23 
9131 219.99 199.91 31327.21 312.22 32.2 
9133 223.11 173.91 29.79 391.91 91.2 
9131 913 321 732 311 93.711 

 

ت الى سنة ا من فترة الثمانينايشير الجدول السابق الى المؤشرات االقتصادية التي وصلت اليها ماليزي
( بمعدل النمو االقتصادي من حيث الصادرات والواردات واجمالي التجارة، والدخل القومي 9131)

ودخل الفرد. حيث نرى نموًا متصاعدًا وهذا يعود للتطور التنموي الماليزي الذي ركز على الصادرات 
 هائية الى ارتفاع دخل الفرد الماليزي وهذا بحدوعلى اإلنتاج وعلى االستثمار مما أدى في المحصلة الن

  ذاته يعد مؤشرا هاما في التنمية االقتصادية، وكذلك مؤشرًا هاما في عملية الرفاه االجتماعي
(Malaysia A statistic:16,2010) 

المقوم االجتماعي: رسخت مفهوم السلم االهلي االجتماعي، ممثاُل ذلك في ايجاد المساواة بين  (6)
لبطالة اقل اات والعرقيات في تلك البلد، حيث حاربت الفقر والبطالة، حيث أصبحت نسبة االقلي
وهذا المقوم منح فرص الضرائب على خدمة المجتمع المحلي،  عائدات انفقتكما (، %3) من

 (.9131)نهضة امة ماليزيا، الجزيرة الوثائقية،  العمل والتعليم لجميع مكونات المجتمع الماليزي.
بكة السكك وشالذي يركز على البنية التحتية: ممثاًل ذلك في انتشاء الموانئ والمطارات،  المقوم (4)

الحديدية، وهذا بحد ذاته أدى الى التطور الحضاري من ناحية، وزيادة فرص العمل من ناحية 
 (.9131)نهضة امة ماليزيا، الجزيرة الوثائقية،  أخرى.
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اليزية على نظام التمثيلي االنتخابي لكل االحزاب المقوم السياسي: قامت الخطط التنموية الم (3)
 الماليزي، حيث أن جميع االقليات المجتمع ألجلبحيث تمثل جميع االحزاب في الدولة، وتعمل 

 واالثنيات ممثلة في البرلمان الماليزي والحكومة، وهذا بحد ذاته رسخ االنتماء الوطني.
اد دراي، ممثالً في محاربة الفساد واالبتعاالصالح اإللتنمية الماليزية على المقوم االداري: قامت ا (2)

عن الروتين، والمكاشفة والشفافية وهذا بحد ذاته سّهل العمل االدراي وابتعد عن البيروقراطية، 
، 9111 )عبد الواحد، االجراءات على المواطن في تلك الدوائر.وقامت التنمية الماليزية بتسهيل 

22.) 
ة الدينية: حيث قضت الخطة التنموية الماليزية، بالحرية الدينية، وعدم المقوم القائم على الحري (2)

ذا بالتعصب الديني والتطرف، ومنحت الحرية لجميع االثنيات واالديان، في ممارسة شعائرهم، و 
، بالرغم من ان غالبية السكان من أو مذهبتكون سمحت للحريات الدينية دون التعصب لدين 

 نة االسالمية.ياديعتنقون ال المالويين
المقوم التعليمي: قضت الخطة التنموية الماليزية في تحسين وتطوير التعليم في جميع مجاالته،  (1)

ممثاًل ذلك في المدارس والمعاهد والجامعات، حيث انفقت ماليزيا ثلث الميزانية على التعليم، 
 كما انفقت كثير من االموال على تطوير البحث العلمي.

مة الماليزية بمجانية التعليم األساسي، الذي ركز على تقديم المعارف األساسية، ولهذا التزمت الحكو 
 وترسيخ المعاني الوطنية، وتوجيه التعليم الثانوي نحو خدمة األهداف الوطنية. 

كما اهتمت الحكومة الماليزية بتأسيس مراكز التدريب للمعلمين التربوية والصناعية التي توافقت مع 
 ة والمعلوماتية، وتوظيف التعليم الجامعي لخدمة االقتصاد.التطورات التقني

 يتطلبو وهذا بحد ذاته أخضع التعليم لالقتصاد وربط ما بين التعليم وانشطة البحوث التي تخدم التنمية 
ذلك تحسين النظم التعليمية المتطورة، ولذلك أسهمت التعليم اسهاما وضاحا في تطوير االقتصاد 

ك في تفعيل الموارد البشرية، ألنها تعد الثروة الحقيقية ألي امة من األمم )عبد الماليزي، ممثاًل ذل
 (.97 :9111الواحد،

 %39عليم كما تخصص للتحيث تتولى الحكومة الماليزية مسؤولية تمويل التعليم في جميع مقاطعاتها 
ماليزيا تنفق على  من الناتج المحلي االجمالي، وبذلك نرى أن %2تقريبًا من الدخل القومي، وكذلك 

، خاصة على المرحلة اإلبتدائية والثانوية والمهنية، ناهيك إنها تنفق من الدخل %99التعليم بما يعادل 
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 )أيضًا على بحوث التخطيط التربوي وبالذات فيما يتعلق بإقتصاديات التعلم وإعداد المعلمين.
Malaysia A statistic:16,2010) 

نية التعليم في ماليزيا على أساس المرحلة اإللزامية والمرحلة الثانوية، وعلى هذا األساس تم تنظيم ب
 والمرحلة الثانوية العليا، والمسار األكاديمي والمسار الفني والمهني، وسنقدم جداواًل تشير إلى ذلك.

 9111-3222من جدول يشر للنفقات الحكومية المركزية على التعليم بالدوالر 

 نوع التعليم م9111قات التعليم نف م3222نفقات التعليم 

 المدارس اإلبتدائية دوالر ارملي  319 دوالر ارملي 139

 المدرسة الثانوية دوالر ارملي 127 دوالر ارملي 339

 المدارس المهنية والفنية دوالر يارمل 9321 دوالر ارملي3212

  

في  مية الموارد البشرية، وبالذاتيتضح من الجدول السابق بإن الحكومة الماليزيا قد أولت أهمية للتن
دى إلى تطور أمجال إقتصاديات التعليم إذ يلعب التعليم دورًا أساسيًا في تنمية األقتصاد، وهذا بحد ذاته 

 (Malaysia A statistic:16,2010 )النهضة التعليمية.

 م(،3221-9131وسنوضح أيضًا حجم النفقات على التعليم الماليزي ما بين عام )
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 ل يوضح نفقات التعليمجدو

 9131 9131 9111 9111 3221 بالدوالر نوع االنفاق
 مراحل  اجمالي النفقات العامة على

 المختلفة التعليم
 1.2 3.9 3.2 1.7 مليون  9.2

نفقات التعليم كنسبة من اجمالي 
 النفقات

93.7% 91.9% 93.1% 91.2% 92.7% 

 921 371 321 311 331 نصيب المتعلم من النفقات
 

( في الثالثة 9131 – 3221نالحظ من الجدول السابق ان النمو التعليمي في ماليزيا ما بين سنة )
 (.Donald,R,2015) مجاالت، بنمو مستمر وهذا بحد ذاته أدى الى تطوير التعليم بشكل نوعي،

  ن.لمحاضريكما كان هناك إنفاق على الجامعات والمعاهد وعقد دورات لتطوير األساتذة الجامعيين وا 

زي، في تطوير االقتصاد المالي التنمية الماليزيةات التي استندت اليها على غرار ما تقدم، ان المقوم
والتركيز على حل المشكالت التي تعاني منها ماليزيا، ممثلة في تنمية االنسان والمجتمع، وهذا بحد ذاته 

 يشكل نسق تنموي متكامل.

 اذا اردنا تنمية حقيقية في بلدنا ماليزيا، البد لنا منهذا الجانب،  محمد في محاضيروبهذا الصدد يشير 
تطوير االنسان او الفرد الماليزي، بحيث يصبح قادرًا على مساعدة نفسه اواًل، وتنمية مجتمعه بشكل 

مجال  لىعمتكامل، وال يتم ذلك اال اذا كان الفرد منتجًا وفاعاًل في مجتمعه، وبالتالي يجب أن نركز 
 (.77 :9133مية البشرية )اسماعيل، التن

نالحظ مما تم ذكره في سياق هذا المبحث، بأن مجموعة المعوقات التي تم التركيز عليها، في ايجاد 
يؤدي في المحصلة النهائية الى تطوير ماليزيا ووصولها الى مصاف نموذج تنموي شاماًل ومتكاماًل، 

 قطتين هما:اته ارتبط في نمجاالت، وهذا بحد ذالدول المتقدمة في جميع ال

والتي درست حاجات البلد، واتبعت النهج التخطيط القائم على الدراسة العملية المستفيضة  .7
 االصالحي التطوري، القائم على حل مشكالت البلد، وسد حاجاتها.
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 تالتنفيذ، بمعنى تنفيذ تلك الخطط واالستراتيجيات وفقًا لبرنامج زمني محدد، وقد تم ذلك عبر فترا .6
، اي قبل ست سنوات من 9133وقد وصلت اليها ماليزيا في  ،9191زمنية، كان آخر خط 

ى حبر على الجانب النظري )بمعن وام تقف الخطط واالستراتيجيات ،النهائية مراحلهاوصولها الى 
 التنفيذي الذي أدى الى تحقيق خطط التنمية علىالفعلي على ورق(، بل كانت تقوم على الجانب 

الصعوبات والمساوية في تلك البلد، و  ات متعاقبة، آخذين بعين االعتبار المقومات البشريةشكل فتر 
 تكاملة.للوصول الى المرحلة النهائية في التنمية الم وتذليلها،والعوائق التي تقف في وجه التنمية 

 (.11، 9133)إسماعيل، 

اضحا في التطوير أثراً و  براجمتيهاية في ونتلخص أيضا مما سبق، بأنه كان لدور القيادة السياسية الماليز 
 التنموي الماليزي حيث تمثل ذلك في جانبين:

: التركيز على اإلصالح ومحاربة الفساد من جانب، وتنمية الموارد البشرية، واستغالل الثروات األول
 من جانب آخر.

في ماليزيا،  بي، باالستثمار: اتباع سياسة االقتصاد الحر، ممثاًل ذلك في السماح لالستثمار األجنالثاني
 سياسيًا مع أي دولة من دول العالم، وعدم رضوخها لسياسة تكتلهاوفقًا لشروط ومعايير، كذلك عدم 

( وهذا جعل من تلك 3227لبنك الدولي، في االزمة االقتصادية التي واجهت دول جنوب شرق آسيا )
  البلد متطور اقتصاديًا.

بالبلدان االسيوية، وبالذات دول الجوار خصوصًا، ودول العالم عمومًا،  ناهيك ان ماليزيا إذا ما قورنت
ويعد  لفلبيناال يوجد فيها مشكالت سياسية تقوم على االنفصال العرقي كما هو الحال في إندونيسيا و 

 ذلك عامال هامًا في إيجاد ركائز التنمية. 

 زية:مما سبق نتلخص نقطتين لهما عالقة في مقومات التنمية المالي

الدور الفعال الذي قامت به القيادة السياسية في عملية التنمية، ممثال ذلك في دور حكومة  .7
رئيس الوزراء الماليزي، وما أولته هذه الحكومة لعملية اإلصالح والبناء والتطوير محمد  محاضير
 خطتها التنموية، والعالقات الحسنة مع دول الجوار خاصة، ودول العالم عامة.ضمن 

من واالستقرار الذي تتمتع به ماليزيا إذا ما قورنت بدول الجوار والدول األخرى أدى الى اال .6
 التركيز على التنمية بعكس ما حدث في الفلبين واندونيسيا.
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في سياق متقدم ان مقومات التنمية الماليزية نعتبرها مجموعة من الجوانب تفاعلت مع بعضها البعض، 
مع، والتركيز على الثروات واإلنتاج وعلى الصادرات أدى في المحصلة ممثلة في تنمية الفرد والمجت
 النهائية الى تنمية متكاملة.

 

  



59 
 

 .المبحث الثالث: العوامل التي ساهمت في نجاح النموذج التنموي الماليزي 
قبل الخوض في هذا المبحث، البد من التأكيد على أهمية التخطيط االستراتيجي التي قامت به الحكومة 

ماليزية وصوال الى المقومات التي أدت الى التنمية الشاملة في تلك البلد، وفي ضوء ذلك يدور سؤال ال
 ما هي العوامل التي أدت الى التنمية في ماليزيا؟في أذهان الجميع مفاده، 

عن هذا السؤال البد من القاء نظرة فاحصة حول اآلراء واالتجاهات التي تتعلق بهذا الجانب،  ولإلجابة
 ثم تتلخص منها مجموعة من العوامل ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة.

تعد ماليزيا الدولة اإلسالمية التي تقع في جنوب شرق آسيا، حيث أسست مملكتها ما قبل الميالد وهذا 
قصدها ر القديمة، و بحد ذاته منحها تاريخًا إنسانيا مهما، ناهيك انه كان لها تاريخ تجاري في العصو 

أصبحت محط لألنظار، لكونها سوقًا تجاريًا هذا من جانب، وتنوع ثروتها  ن ولذلكو ار المسلمالتج
 (.19 :9131)مطاوع،  الزراعية والحيوانية والمعدنية من جانب آخر

زيا، دولة إضافة الى ذلك تعد مالي في تشكيل التنمية في تلك البلد. فهذا بحد ذاته يعتبر عاماًل هاماً 
بالرغم ان العرقية المآالوية تمثل غالبية السكان، باإلضافة الى العرقية الصينية والهندية عراق متعددة اال

واعراق أخرى، كان البد من إيجاد خطة تنموية ترتكز على التنمية البشرية، وتركز على تنمية الفرد 
 (.317 :9133بغض النظر عن عرقه واثنيته ودينه )إسماعيل، 

الى استراتيجية التنمية،  (3221)بعد استقاللها سنة  اتجهتالسيوية التي وتعتبر ماليزيا من الدول ا
ول هذا االتجاه حتى وص وبقيممثاًل ذلك في إحالل الصادرات الصناعية محل الواردات االستهالكية، 

 :3227ير ماليزيا التنموي )شاكر، الحكم وهذا كان له دوراً هاماً في تطو  سدةمحمد الى  محاضيرحكومة 
97.) 

لدول السيان، وهي احدى ااواضافة الى ما سبق تعتبر ماليزيا احدى الدول الرئيسة في تأسيس منظمة 
، التي تشكل األساس فال غرابة ان تتجه نحو عملية التنمية الهامة والرئيسة في دول جنوب شرق آسيا

 (.11: 9111حاوي، المتكاملة )

س التي قامت عليها التنمية الماليزية مرتبطة حول األسا نعمة يوسف شيريوفي سياق هذا الموضوع، 
بعناصرها، حيث عملت ماليزيا على تحقيق العدالة االجتماعية، كما انها تبنت المبدأ اإلسالمي، الذي 
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ردها اد على الذات في موايجعل االنسان محورًا للنشاط التنموي، كما انها انتهجت استراتيجية االعتم
 (.91 :9131، مطاوع المتاحة )

ناهيك انها اهتمت بتحسين المؤثرات االجتماعية لرأس المال البشري، وزرعت مفهوم الديمقراطية القائم 
 دأ الشورى بين األحزاب الماليزية.على مب

من خالل ما ورد في الحيثيات السابقة، يمكن استخالص تسعة عوامل ساعدت على إنجاح التنمية 
 الماليزية، ممثلة على النحو التالي:

ناخ السياسي لدولة ماليزيا، يمثل حالة خاصة بين جيرانها خاصة، والدول النامية عامة، أدى الم (7)
ذلك الى تهيئة الظروف المالئمة لإلسراع في عملية التنمية وانجاحها على جميع األصعدة، كما 
 عان ماليزيا لم تخضع للحكم العسكري، مما كان لذلك اثرًا واضحا في تطويرها وتقدمها على جمي

 األصعدة االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والتعليمية.
التفاوض المستمر بين األحزاب السياسية الماليزية بشأن اتخاذ القرارات من أجل صالح البلد وليس  (6)

من أجل صالح عرقي أو ديني، بل كانت تلك األحزاب تعمل ألجل صالح ماليزيا وهذا بدوره أدى 
ة الماليزية، بعكس ما كان يحدث في الدول األخرى، حيث كانت تقف الى إنجاح التجربة التنموي

 األحزاب في وجه السياسة التنموية. 
ى سياسة بمعن انتهاج ماليزيا سياسة الحياد في المشكالت العالمية، لم تقف مع طرف ضد االخر، (4)

من الدولي، النأي بالنفس، واتسمت سياستها الخارجية في الحياد، فكانت دائما تقف مع ترسيخ اال
السلم العالمي، كمعاهدة الحد من االسلحة النووية، ومعاهدة  ترسخوتوقع على المعاهدات التي 

التسلح،  عن مكافحة االرهاب واولت جل سياستها في التطوير والتنمية بشكل أساسي، وابتعدت
 وهذا بحد ذاته أدى الى انجاح التجربة التنموية لديها.

تخفيض النفقات االساسية لمشاريع البنية األساسية، التي فرضت عليها رفضت الحكومة الماليزية  (3)
من قبل البنك الدولي، مما أدى ذلك الى تطوير اقتصادها وخروجها من االزمة المالية التي عصفت 

ن الدول مادى الى نجاح التجربة التنموية الماليزية، ليصبح اقتصادها ضم(، وهذا 3227بها سنة )
 (.23: 3222لميًا )جرن، الخمس االوائل عا
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لى بدرجة عالية، من خالل اعتمادها ع فيها على ذاتها، ستراتيجيات تعتمدانتهجت دولة ماليزيا ا (2)
السكان األصليين، الذين يمثلون غالبية السكان بالنسبة للعرقيات األخرى، ممثاًل ذلك بمنح الفرص 

 موية.ة والمهنية في إنجاح الخطة التنللجميع في تنفيذ الخطط التنموية، وتنمية الكفاءات العملي
أولت الحكومة الماليزية أهمية بتحسين التنمية البشرية من خالل تحسين األحوال التعليمية والصحية  (2)

للسكان سواء كانوا من أهل البالد او من المهاجرين. وهذا كان عاماًل هامًا في إنجاح العملية 
بهذا الصدد في مكافحة الفقر واالمية والمرض لدى التنموية في تلك البلد. وقد عملت الحكومة 

 السكان األصليين والمهاجرين.
ل لتموياعتمدت ماليزيا بدرجة كبيرة على المواد الداخلية في توفير رؤوس األموال الالزمة  (1)

االستثمارات حيث زاد ذلك من ارتفاع مستوى االدخار، مما كان له أثرًا واضحًا في نجاح التنمية 
 .الماليزية

وكان للحكومة الماليزية رؤيا مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي من خالل وضع خطط تنمية  (8)
متكاملة واستعدادها في دخول القرن الحادي والعشرين، مما كان ذلك له أثرًا واضحًا في إنجاح 

 التنمية في ماليزيا. 
روع النشاط ال ذلك في تغطيتها لفان النهج الذي اتبعته الحكومة الماليزية في التنوع الصناعي، ممث (9)

 الوسيطة. مما أدى ذلك لنجاح سياستها التنموية. الصناعي، كصناعات االستهالكية و 

من  في عملية التنمية الماليزية، وتعتبر ًا واضحأثر ذات على غرار ما تقدم تعد العوامل التي تم ذكرها، 
 المسلمات الرئيسية في عملية البناء التنموي الماليزي.
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 المبحث الرابع: االستمرارية التنموية والتحديات التي واجهت ماليزيا.
واجهت ماليزيا بعد االستقالل، عدة تحديات تمثلت بالفقر واالمية والجهل، والصراع بين العرقيات 
المختلفة في تلك البلد، وقد كانت بلد فقير يعتمد على الصيد والزراعة، وبالتالي كان لذلك أثرًا واضحًا 

 على تلك البلد فقد انعكس سلبًا على تطورها.

ستقاللها، ما بعد ا األولىولذلك سنتحدث في هذا الجانب عن فترتين من التحدي التي واجهت ماليزيا. 
م(، ومن خالل 3227فترة االزمة االقتصادية التي واجهتها ماليزيا ما بعد عملية التنمية سنة ) والثانية

، سنحاول ان نستخلص عدة نقاط تمثل في مجملها مجموعة الحلول التي نالفترتيفي تلك  تلك االزمات
 وضعتها الحكومة الماليزية التي أدت الى استمراريتها.

(، 3221: التحديات التي واجهتها ماليزيا بعد استقاللها من االستعمار البريطاني في سنة )الفترة األولى
مراض وصراع بين العرقيات، وصراع سياسي، حيث عانت ماليزيا بعد االستقالل من جهل وفقر وا

واقتصاد يعتمد على الزراعة والرعي والصيد. وهذا ما جاء في فلم وثائقي عن نهضة امه ماليزيا، الذي 
 (.9131قدمته محطة الجزيرة الوثائقية، سنة )

ضح من و لم جانبان للمشكالت التي عانت منها ماليزيا بعد االستقالل، والجانب الثاني قوضح هذا ال
خالله التنوع العرقي والثقافي واالجتماعي في تلك البلد، وتتنوع الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية في 

 تلك البلد. 

طوير محمد في التركيز على ت محاضيرمن هنا جاءت الرؤية الماليزية في عملية التنمية، وبالذات رؤية 
من زراعي الى صناعي والتركيز على اإلنتاج، وعلى  جوانب هامة كالجانب االقتصادي، وتحويل البلد

التعليم وانشاء البنية التحتية، وهذا بحد ذاته أدى الى خروج ماليزيا من مصاف الدول النامية الى الدول 
جًا متطورًا وذالمتقدمة حيث نفذ الخطة التنموية. عبر فترات زمنية متعاقبة وبذلك جعل من ماليزيا نم

  (.331: 9133)إسماعيل،  ويمكن ان يحتذى به

وعلى هذا األساس سنقدم ست مجاالت أدت الى مواجهة التحديات التي عصفت بتلك البلد بعد االستقالل 
 ويمكن اجمالهم عبر نقاط تتعلق في مواجهة التحديات:

ذلك في التطوير اإلداري واصالحه، حيث ان جميع مواطنين محاربة الفساد والمحسوبية ممثاًل  (7)
 للمسألة بدون استثناء. خضعون يالدولة 
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طريق سياسة المساواة بين السكان بغض النظر عن العرقيات، وما تشكله في المجتمع الماليزي  (6)
 وفقًا لثالثة شروط:

 الشفافية في التعامل مع تلك العرقيات. -أ
 منح فرص الوظائف للجميع بدون استثناء وفقا للمؤهالت والكفاءات. -ب
 لبيًا.س تمييزالسكان بدون استثناء، بحيث ال يخلق ذلك التأكيد على منح المساعدات ل -ت

في تأسيس البنية التحتية ممثاًل ذلك في انشاء شبكة الطرق، والموانئ،  بالغالأولى االهتمام  (4)
 والمطارات والسكك الحديدية.

 ةمحمد أهمية للتصنيع باعتباره ُيعد البوابة الرئيسي محاضيركما أولت الحكومة الماليزية بقيادة  (3)
ماليزيا على العالم، وبالذات التصنيع االلكتروني والصناعات األخرى وهذا أدى الى  تنفتح بهالتي 

 زيادة الدخل.
ركز على اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية واالصالحية بأجماع األحزاب الماليزية دون استثناء،  (2)

شعب، عن طريق ممثلي ال لهاوسبل حالبلد،  تتعرض لهاحيث شكل معامل لدراسة المشكالت التي 
 كافة األحزاب. الذين يمثلون 

محمد أهمية بالغة في تطوير التعليم بصفته الركيزة األساسية في التقدم  محاضيراولت حكومة  (2)
والتطور التنموي، حيث تم صرف ثلث الميزانية على هذا المجال، في تحسين مستوى التدريس في 

ن انه شجع البحث العلمي لما له من أهمية في تطوير ناهيك ع المدارس والمعاهد والجامعات،
 ماليزيا في جميع المجاالت.

ير محمد أهمية في منح الحرية الدينية، وهذا بحد ذاته منح التساوي بين جميع ضاحأولت حكومة م (1)
في لك التصادم الديني الطائذ جنبالديانات والطوائف التي تشكل مكونات المجتمع الماليزي، مما 

ورسخ االمن واالستقرار، الذي أدى في المحصلة النهائية الى تجنب التحديات والصعوبات  يقوالعر 
ح االنتماء و التي تقف في وجه التطور التنموي، وحل كثيرًا من المشكالت، وبذا يكون قد غرس ر 

 .هحيث ان جميع افراد الشعب سواسية امام القضائيلدى ماليزيين. كما اولت أهمية للجانب 
على ترسيخ التعاون الدولي ممثاًل بعدم الصراع مع دول الجوار خاصة  حكومة الماليزيةعملت ال (8)

ودول العالم عامة، مما رسخ االمن واالستقرار وأدى الى التطور التنموي، وتخطى العقبات التي 
 واجهتها ماليزيا بعد فترة االستقالل.
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بات ساسيتين في مجال مواجهة العقعلى غرار النقاط السابقة استطاعت ماليزيا تحقيق نقطتين أ
 والصعوبات:

 استطاعت ماليزيا ان تتحدى الكثير من المشكالت خاصة في تحقيق الخطط التنموية التي اتبعتها. (7)
 استمرت ماليزيا في التطور التنموي حتى وصلت الى مصاف الدول المتقدمة عالميا. (6)

 

ة دول جنوب شرق أسيا عامة وماليزيا خاص : تتمثل في االزمة المالية التي عصفت فيالفترة الثانية
ة، ون فترة زمنية بسيطضالدولة ان تتخطى تلك االزمة في غ(، حيث استطاعت تلك 3227في سنة )

وهذا يرجع للخطط العالجية التي اتبعتها الدولة ممثلة في عدم االستجابة واالذعان للصندوق الدولي، 
قات والدعم عن الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، وبالذات الذي اشترط لتقديم المساعدة لها تقليل النف

تقليل المصاريف على البنى التحتية ولكنها لم تستجب لذلك، فعن طريق التخطيط المتواصل والدؤوب 
ك االزمة لاستطاعت تخطي تلك االزمة، مما أدى ذلك الى استمرارية التطور التنموي لديها، ولم تقف ت

 عائقا في وجه التنمية.
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 الخاتمة
تم استعراض في هذا الفصل مالمح التنمية الماليزية في عدة مباحث تناولت األساس النظري للتنمية 
في تلك البلد فسرت من خاللها، األساس النظري التي قامت عليها التنمية في ماليزيا، كمقوماتها 

شكلت  الموضوعات بحيثوعوامل نجاحها، والتحديات التي واجهتها واستمراريتها. حيث تداخلت تلك 
مالمح التنمية الماليزية، وهذا بحد ذاته يعد معيارًا يمكن االعتماد عليه في عملية المقارنة والمقاربة في 

 هذه الدراسة.        
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 الفصل الخامس

 االسس التي قامت عليها، والمعوقات :مالمح التنمية العربية
 

  مقدمة 
تحليلية  صفيةو  بمنهجية صل جانبًا مهمًا نعتمد عليه في عملية المقارنة والمقاربة هذا الفي فسنتناول 

لتي والعوامل االخرى ا هو مالمح التنمية العربية من حيث االسس التي اسندت عليها، ومعوقاتها،و أال 
 المتكاملة. اد التنمية العربيةجتحد من اي

لها ربي، و حياة المواطن العالجوانب التي ترتبط في  وعلى هذا االساس نقصد بالتنمية العربية من جميع
 رتباطية مع الدولة.جدلية ا ةعالق

 ،قتصاديةسواء كانت امن األسس الهامة التي تؤدي إلى التطوير،  رات التنمية شمؤ تعد في ضوء ما تقدم 
 اتموضوع طياتهاان نلقي نظرة فاحصة على عدة مباحث تحمل في  وسنحاول ،اجتماعية ،سياسية

 تتعلق بهذا الجانب.

 المبحث االول: اسس التنمية العربية.
ن الوطن العربي أحكمًا، البد من االشارة بيالً و تحلض في اسس التنمية العربية وصفا و في الخو  أقبل البد

في اواخر القرن التاسع عشر، حتى منتصف القرن العشرين،  روبياالو  راالستعما نيرخضع تحت 
 الدولة العثمانية.انت منه ع الذيخاصة بعد الضعف 

استثناء كل بلفرنسي كالجزائر وتونس والمغرب، حت االستعمار ات خضعت فاألقطار العربية في افريقيا
 عتاوالسودان خض مصراالستعمار االيطالي، و نير خضعت تحت ومصر والسودان، فليبيا  ليبيامن 

ي مجملها كانت ف اليوم دول الخليج العربياما االقطار العربية األسيوية ك .تحت االستعمار البريطاني
فلسطين و  اما العراق واالردن .لبريطانيا مباشرة يخضعون  او شيوخبواسطة أمراء  تداربريطانية،  محميات

 قطار العربيةاال سمتقد قُ ، وسوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي، و االنتداب البريطانيخضعت لسيطرة 
اقيات )سايكس بيكو( قبل هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية خاصة في بالد الشام وفقا التف

 (. 971 :3272األولى، حيث أطلق عليها آنذاك بالرجل المريض )لوتسكي، تاريخ األقطار العربية، 
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 لعشرين،اثلث االول من القرن الفي نالت األقطار العربية في معظمها استقاللها،  وفي سياق متصل
جتماعية في السياسية واالقتصادية واال مشكالتال األوروبي في تلك الدول ممثال فيار االستعم تبع وما
 (.3272:971)لوتسكي،  الدول تلك

حسم الحرب لدول و  ،في ايطاليا والفاشية في المانيا وانهزام النازيةاما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
لواليات المتحدة اتتزعمه الرأسمالي و  فاألولتصاديين، اق معسكرين سياسيين الىانقسم العالم  الحلفاء،

ق، الساب ياتيالسوفاالتحاد يتزعمه المعسكر االشتراكي الشيوعي و  والثانيا، االمريكية ودول غرب اوروب
بذلك أدى الى انقسام العالم الى معسكرين، فأصبحت الدول النامية تتجه اما الى الرأسمالية او و 

 (.9133:29ان نجد الدول العربية ينطبق عليها ذلك )التميمي،  االشتراكية، وال غرابة

أسمالي السياسيين، الر  النموذجينتبني بان مالمح التنمية العربية قامت على  نجدوعلى هذا االساس، 
مالمحها  مية فيالفكرية لمفهوم التن البنيةله بعنوان  ةالقادري بمقال يعل الصددويشير بهذا  .االشتراكيو 

ا التي تشكل األسس للتنمية العربية، حيث أكد في تلك المقالة بأن األساس الذي قامت عليه وخصائصه
التنمية العربية لم يكن استثماريًا بل كان استهالكيا، وبالتالي فان ذلك اثر بصورة سلبية على بناء نموذج 

 (.333 :9131تنموي متكامل )القادري، 

 بنيما  منها وتباينت،تنوعت في مجال التنمية العربية  بعض االفكار واالتجاهاتعلى اية حال ان 
جربة التواألخر قام على أساس فكرة التنمية الرأسمالية، لعلى اساس فكري أيديولوجي مستنسخا 

 تؤسس نموذجا تنمويا مستقاًل على غرار التجربةالعربية ان  وبالتالي لم تستطع الدولاالشتراكية، 
 :9133لك امتازت التنمية العربية باالستهالك والتبعية والتخلف )التميمي، الماليزية والسنغافورية، وبذ

17.) 

واصفا  ،(C.I.A) االستخبارات االمريكية والدراسات التابع لوكالة ألبحاثامركز  اشاروبهذا الصدد 
ام قيرتكز على االستقاللية واإلنتاج، وحتى ان االساس التنموي الذي قام في معظم الدول العربية، لم 

على ذلك لم يصل الى المستوى المطلوب. فكان يحتاج الى مزيد من التخطيط والتنفيذ في مجال تنمية 
الموارد البشرية، ونجم عن ذلك هجرة كثير من العقول وبالذات فئة الشباب والمتعلمين الى الدول 

ر سلبا ا على اإلنتاج وأثبحد ذاته قد أثر سلب، وهذا عموماً  وكندا والواليات المتحدة األوروبية خصوصاً 
على الحياة االجتماعية والسياسية وال نستغرب اليوم لما وصلت اليه الدول العربية من حالة من التشرذم 

 (.9131)مايكل هايدن،  واالضطرابات وخير مثال على ذلك ما يطلق عليه بثورات الربيع العربي
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الذي وضح  ربي،المجتمع الع ه فيم شرابي في كتابوبالذات هشا وقد انتقد سابقا المفكرين واالدباء العرب
يعزى لعدة أسباب، منها التخلف االجتماعي، والوالء التنمية العربية  صعوبات تحقيق بان من خالله

للعشيرة والدين، فالدول العربية في سياستها قامت على التبيعة للدول الكبرى، واهملت الجانب اإلنساني 
يدية لتعليم والتثقيف والديمقراطية، وبذا اتسمت التنمية االجتماعية العربية بالتقلللمواطن العربي من ناحية ا

 .(3279، شرابي) القائمة على العجز ولم ترسخ في مجملها االنتماء والوالء لدى المواطن العربي

 عدمو يتضح مما تقدم ان االسس التي ارتكزت عليها التنمية العربية، قائمة على التبعية االستهالكية، 
على االستثمار وهذا يعد عامال حاسما يقف عائقا في وجه التنمية التكاملية التي قامت في  التركيز

الدول العربية، بعكس التنمية التي قامت في دول أخرى مثل الصين واليابان ودول شرق آسيا وبالذات 
 ماليزيا وسنغافورة.

لى بأن التنمية العربية قامت ع ي هذا المجال،واالتجاهات السابقة، ف اآلراء من خالليستخلص الباحث 
 :عدة أسس يمكن ان نطرحها تفسيرا وتحلياًل بطرح األمثلة التالية

لتجارب ابحيث ارتبطت ب العربية،في بعض األقطار  قامتهناك بعض األمثلة التنموية التي  .7
عظم و الحال في معلى اساس التجارب الرأسمالية كما ه فكان منها قائماااليدولوجية السياسية، 
اكي قام على اساس شبه اشتر  االخر منها والبعضفي سنوات الستينيات، الدول العربية اليوم، 

 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. الستيناتكحال مصر في سنوات 
البضائع  واالعتماد على استيراد ،استهالكى تكزت علار بعض التجارب التنموية في الدول العربية   .6

  الصناعية، فركزت على النموذج االستهالكي كما هو الحال في دول الخليج.من الدول 
وإطالق  ،المعالم غير الواضح الفوضوي  على االساس تركز هناك بعض من الدول العربية  .4

 (.79 :9131)الشرفات،  الحال في ليبيا زمن معمر القذافيالشعارات التنموية كما هو 
ات تنموية تقوم على أساس بناء الجيوش وتسليحها، حيث حاولت بعض الدول العربية تبني سياس .3

منحتها أولوية على بقية المجاالت األخرى وخير مثال على ذلك ما قامت به العراق قبل غزو 
 (.  3221الكويت في سنة )

 النفطكاستغالل ثرواتها خاصة في  واالستهالكية، الخدماتيةركزت بعض الدول على المشاريع  .2
 دولال بعضسمحت حيث  قامت على أساس استثماري خدماتي المشاريع وهذه ،والمعادن االخرى 

لحال في عالية كما هو ابالتنقيب عن النفط المعادن االخرى، ومنحتها امتيازات لشركات االجنبية ل
 .دول الخليج
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جاالت واولته أهمية على بقية م عن طريق االستثمار السياحيناك دول عربية ركزت على التنمية ه .2
وبذلك تكون قد ركزت على هذا  كما هو الحال في لبنان، وتونس والمغرب، ستمارات األخرى،اال

  الجانب دون بقية الجوانب األخرى.

على  اورهاكانت تدور في محالتنمية العربية، التي قامت عليها سس الا نستنتج بأنعلى ما تقدم  عطفاً 
عضها قد ناهيك ان ب اج الصناعي والتكنولوجي،االنت جانب ز علىكر ت ولم، خدماتيةمشاريع استثمارية 

وهذا  ،كالصحة والتعليم األخيرة الى عملية الخصخصة في مجال الخدمات االساسيةفي اآلونة  اتجه
 سلبا على بناء مقومات التنمية العربية.  أثر

نها من قام مالتنمية العربية لم تكن متظافرة في التخطيط والتنفيذ  ننصل الى نقطة مفادها بأ مما سبق
 قوماتم، بمعنى لم تأخذ بعين االعتبار شاملة عربية توجد لغاية االن تنمية أساس فردي او إقليمي، فال

 التنمية.

س ااستناد الى ما تم ذكره من اسس ومقومات قامت عليها التنمية العربية نستنتج عدة خصائص لألس
التالي ال الى العمليات التي يجب تنفيذها وباألهداف وصو  ممثلة في عدم التركيز على .ي العربيو التنم

لم نصل الى المخرجات الحقيقية للتنمية العربية التي تؤدي الى تغير نوعي وكمي. حتى تصل الى 
  (.32 :9133مرحلة النضج واالكتمال )الدردي، 
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 .المبحث الثاني: معوقات التنمية العربية
ما هو للمستوى المطلوب ك ترتقيلم تصل الى مرحلة ال شك فيه ان التنمية العربية سبق، ومما مما 

 ة.ماليزيا وسنغافور  مثلالحال في الدول التي كان لها تجارب ناجحة في عملية التنمية المتكاملة 

الذي كان موسومًا  الحاوي ذا الموضوع وبالذات مؤلف االطالع على عدة مراجع متعلقة به ومن خالل
ة التنموية الذي وضح من خالله األسس والمقومات التي قامت عليها قراءة في التجربة الماليزيبعنوان 

وسنحاول هنا بمقاربة ما بينها وما بين التنمية في العالم العربي الذي جاء في مؤلف  .التجربة الماليزية
كذلك كتاب و مبادئ التنمية والتخطيط االجتماعي في العالم العربي.  الذي كان موسوما بعنوان الشرفات

 الذي كان بعنوان التعليم وسوق العمل. االقتصادي اع الصن

لعربي، عتماد على النفس في الوطن االى اال التبعيةمن الذي كان بعنوان التنمية المحلية  الصايغومؤلف 
ت تلك عز و حيث أجمعت تلك المؤلفات في بعض جوانبها على معوقات التنمية في الدول العربية، 

 الدول العربية في عملية التنمية، إضافة الى ذلك بان اتبعتهاياسات التي المعوقات الى مجموعة من الس
، وابتعدت الى الدول الصناعية الكبرى  تبعيةتنمية  التنمية التي حصلت في بعض الدول العربية، كانت

ولي، والبنك الصندوق الد مؤسستي الىتنمية تبعية التنمية العربية  بأنذلك ل عن االستقاللية، إضافة
الصايغ،  ؛9131الشرفات،  ؛9111الحاوي، ل التنمية العربية )افشادولي، وهذا بحد ذاته أدى الى ال

3229.) 

التنموية العربية التي حصلت في بعض األقطار العربية، لم  بوبهذا الخصوص، فان مجمل التجار 
 والثاني ،الشكلية لىلم تكن تنمية نوعية بمعناها الفعلي بل اعتمدت ع فاألول، لسببينيكتب لها النجاح 

 (.31 ؛9111كان هناك فجوة ما بين النظرية والتطبيق، مما أدى الى افشالها )السماك، 

مية، فشلت ان التجارب العربية في التنالمستقلة ابعاد وتخوم، ب في دراسته بعنوان التنمية غانمويشير 
صحيح، طبيعية والبشرية بالشكل الالبسبب الفساد اإلداري والرشوة والمحسوبية وعدم استثمار الموارد 

 (.391 ؛9133وعدم المسائلة القانونية لذلك فان هذه الظواهر تعد من معوقات التنمية )الغانم، 

في ضوء ما تقدم من أراء واتجاهات وابحاث ومؤلفات ودراسات يمكن ان نحدد أهم معوقات التنمية 
 تالي:العربية في ثالثة مجاالت ويمكن اجمالها على النحو ال

 



71 
 

 المعوقات اإلدارية والقانونية: 

الفساد بمن المعوقات الهامة التي تقف في وجه التنمية في األقطار العربية، ممثاًل ذلك  تعد هذه الظاهرة
 اإلداري، والمحسوبية، وعدم المسائلة القانونية. 

بيتها لم ، خاصة ان غال، كانتشار النار بالهشيمفي جميع األقطار العربية الظاهرة منتشرةعد هذا كما ت
في مؤسساتها، اتسمت تلك المؤسسات في الترهل والبيروقراطية، وعدم  تأخذ عملية اإلصالح اإلداري 

تعمل جاهدة على تطور أجهزتها اإلدارية األساسية حتى تصل الى  لمكما انها الشفافية والروتين، 
، ممثال التوظيف عملية سوء في هناك وعطفا على ذلك المستوى المطلوب في عملية التنمية اإلدارية.

لتحسين  هدفت وجود دورات تدريبيةناهيك عن عدم الرجل المناسب في غير المكان المناسب،  تعيينفي 
 كترونيةلسائل التكنولوجيا االة او البعض منها لم تدخل و الجهاز اإلداري، وحتى كثير من الدول العربي

: 3221هاما إلنجاح تنمية إدارية متكاملة )فتح الله،  شكل معوقاً لتحسين األداء الوظيفي، وهذا بحد ذاته 
93 .) 

اسدين محاسبة الفعدم على إعاقة التنمية، ممثال ذلك ب اثر واضح فساد في الجهاز القانوني،للكما ان 
 لتنمية.ملية اعووقوفهم امام القضاء بغض النظر عن شخصياتهم االعتبارية وهذا بحد ذاته قد أعاق 

ات االقتراح على سلبياً ل يقف فساد الجهاز اإلداري والقانوني عائقا في وجه التنمية العربية، كما انه وما زا
 العجز التنموي، الن كثير منواضح على  اثر قضايا الفساد والرشوة،لكما ان  والمخططات التنموية.

عدى ها موجودة اسمًا وال يتنال يتعدى األمور الشكلية، حتى ا اليوم ، عملهاالعربية الوزارات الخدماتية
 عملها الشكل الفعلي بل قائما على الروتين الشكلي.

جح نرى ان التنمية التي قامت في الدول العربية، لم تن وبنظرة المقارنة ما بين األقطار العربية وماليزيا
ن العربي طبسبب الفساد والمحسوبية والتبعية، التي وقفت عامال حاسما في عدم إنجاح التنمية في الو 

ناهيك عن الفساد والروتين والبيروقراطية. في حين ان التنمية في ماليزيا كانت قائمة على أساس محاربة 
ئيس وزراءها وهذا ما قام به ر التي تقف في وجه التطور التنموي، الفساد باعتباره آفة من آفات التخلف 

م الثانية عربية تقوم على التبعية في حين تقو محمد. وبمقارنة ما بين االثنتين نجد ان التنمية ال محاضير
 (.31 :9133إسماعيل،  ؛99 :9131الشرفات، )على االستقاللية والذاتية. 
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مما  ائي،والقض لفساد االداري ااألقطار العربية، لغاية االن لم تضع خطط لمحاربة يتضح مما سبق ان 
يح. وعلى هذا األساس يمكن استخالص في المعنى الصححقيقية أدى ذلك الى عدم وجود نماذج تنموية 

 اهم المعوقات التنموية التي تقف في وجه التطوير االدراي والقضائي في الدول العربية.

 الروتين والبيروقراطية  (7)
 ال يتعدى األمور الشكلية. تلك المؤسسات العمل او المهمات التي تقوم بها (6)
 عمالهم بشكل مهني. للقيام بأ وغير المؤهلينمهنيين الغير توظيف األشخاص  (4)
 للمجتمع.عدم قدرة تلك المؤسسات على المكاشفة والموضوعية في تقديم الخدمات  (3)
 فساد الجهاز اإلداري وعدم استقالليته. (2)

 المعوقات التعليمية

رتقي الى ، فإنها ال تيمجال التعليماللو نظرنا نظرة فاحصة لألولية التي تقدمها األقطار العربية في 
المتطورة كاليابان وسنغافورة، وماليزيا،  إنفاق من قبل الدولمن  لما يقدمب، مقارنة المستوى المطلو 

 والدول األوروبية. 

كذلك و  كالسودان واليمن وموريتانيا والصومال، في بعض األقطار العربية، نسبة االميةناهيك ان انتشار 
وي، التطور والبناء التنموي )الفتال أدى الى عدمعدم قيام تلك الدول باإلنفاق على الخدمات التعليمية، 

9117: 19) 

ق وحاجته بعين االعتبار متطلبات السو  يأخذكما ان التعليم اليوم في األقطار العربية مازال تقليديًا، وال 
عن العمل وهذا يعزى الى عدم موائمة  ، تخرج طوابير من العاطلينالجامعات العربيةفأصبحت 

ارة عن عبفي األقطار العربية كما أصبحت الجامعات وق العمل.  التخصصات الجامعية لمتطلبات س
 :9139الفردي بغض النظر عن االهتمام بالجودة والنوعية )عساف،  الماديمؤسسات هدفها الربح 

333.) 

في تطوير المناهج التعليمية لكي تواكب التطورات التي حدثت في العالم، من  قصوراكما ان هناك 
وهناك قصور في  (،High Techالهاي تك )ومات التي تختص في موضوعات والمعل المعرفة،حيث 

تطوير المعلمين، واالهتمام بهم، حتى ان المعلمين ال يحصلون على حقوقهم في السلم الوظيفي، وهذا 
 بحد ذاته يقف عائقًا في وجه التنمية العربية.
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من  وماليزيا، يضاهي راتب الوزراء، وتأكيدًا على ذلك فان راتب المعلم في كل من اليابان وسنغافورة
ين ر من مهاراتهم، وتجعلهم قادر وي، كما انهم يحصلون على دورات تأهيلية لتطحيث السلم الوظيفي

 (.33، 9117عليمية الحديثة )الفتالوي،على مواكبة األساليب الت

طلوب، من وى الممدرسية ال ترتقي الى المست ابنيةفي بعض الدول العربية كالسودان وتونس،  كما ان
الصحية، وال يوجد فيها مالعب، ومختبرات وال قاعات لألنشطة، ناهيك بان عدد الطلبة مكتظ،  ناحيةال

)الصايغ،  ةوليس هناك تناسب بين عدد الطالب ومساحة المدرسة، وهذا بحد ذاته أعاق العملية التعليمي
3229 :931 .) 

يصل الى المستوى المطلوب، بسبب تقصير الحكومات ان التعليم في مجمله في األقطار العربية، لم 
إذا ما دني متمن قبل تلك الدول يعد  االنفاق فاألول جانبين،ويعزى ذلك الى  العربية في هذا الجانب،

صل ك الدول للتطورات الحديثة التي و عدم مواكبة تل الثانيقورن بما تنفقه بعض الدول المتقدمة، اما 
 لمتطورة.اليها التعليم في الدول ا

مجال التطور التنموي المتعلق باألقطار العربية، بأن تلك الدول، لم تعطي  وأشارت الدراسات، في
اهتماما في مجال البحث العلمي، ولذا فان هناك قصورا واضحا مقارنة بالدول المتقدمة والمتطورة، وان 

رياح ا ان الخطط تذهب ادراج المام فانه يبقى نظريًا ولم يصل الى المستوى المطلوب، كمتاهوجد هناك 
 (.99 :3229تفعيلها وتنفيذها )دليلة،  مال يستفاد منها بسبب عد

على غرار ما تقدم ان الجانب التعليمي في الدولة العربية، لم يمنح القدر الكافي من االهتمام والمتابعة 
العربي  م في الوطنالتعلي المعوقات التي تقف في وجه تطوروالتطوير، ولذلك يمكن استخالص اهم 

 بالنقاط التالية:

ي مكانه في فيتراوح لم يرتكز التعليم في الوطن العربي على المجاالت التكنولوجية، بل بقي  (7)
 التركيز على التعليم التقليدي.

التنموي،  في عملية التطوير اساسيا عامالبصفته  للتعليم أهملت الدول العربية الدور األساسي (6)
 التنمية العربية. قاتوبالتالي كان من معو 

العربية تطوير التعليم لديها حتى يواكب الدول المتطورة تنمويًا، كما هو  لم تستطيع األقطار (4)
 الحال في اليابان وماليزيا وسنغافورة مما أدى ذلك الى إعاقة التنمية.
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عليم، تان فترة التعليم طويلة في أغلبية االقطار العربية، ممثاًل ذلك في ثالث مراحل خاصة ال (3)
ثم يذهب الى ( سنة من التعليم، ومن 39ما قبل مرحلة البكالوريوس حيث يقضي الطالب )

جهد، بعكس االقل، وهذا ما يطلق فترة هدر وقت و  ( سنوات على3الجامعة، حيث يحتاج فترة )
 كتبرمج التعليم وفقًا لنظام المساقات أو الفصول الدراسية، بحيث يؤدي ذل فإنهاالدول المتطورة، 

ية ويؤدي ذلك في المساهمة الفعالة في عملالطالب الوقت والجهد  لتوفيرفي المحصلة النهائية 
 انما ال سيوهذا ما حدث في ماليزيا خصوصًا والدول المتطورة عمومًا،  التنمية واالسراع بها، 

 مممثال في تهميشهم وعدفي الوطن العربي، اآلن ما يحدث  بعكسعماد للتنمية،  همالشباب 
ان عدم االهتمام في تطوير التعليم أدى الى االهتمام بهم مما أدى ذلك الى انحرافهم وهجرتهم 

  اعاقة عملية التنمية. 
لم تولي الحكومات العربية أهمية في استثمار عقول النوابغ والمبدعين، وهذا له أهمية في تسريع  (2)

القطار العربية الى دول أخرى عملية التنمية، بحيث أدى ذلك الى هجرة تلك االدمغة، خارج ا
كالواليات المتحدة االمريكية، والدول االوروبية، وهذا بحد ذاته أعاق من عملية التنمية  بهمتهتم 

 العربية.

لم يأخذ و على ضوء ما سبق، نجد أن التعليم في الدول العربية لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، 
ولم يعمل على تطوير المعلم، وال المناهج الدراسية، ولم بعيين اإلعتبار مبادئ إقتصاديات التعليم، 

يوفر الخدمات التعليمية بشكل كاف، وكان ذلك عاماًل مهمًا في عدم وجود نموذج تنموي متكامل في 
 تلك الدول.

 المعوقات االجتماعية

ة ونقصد بذلك بيلها دورًا بارزًا في الحد من عملية التنمية في االقطار العر  االجتماعية تعتبر المعوقات
 ان هناك فئات كثيرة من الناس مهمشة، بسبب انتمائها الديني او السياسي او االجتماعي.

كثيرًا من الدول العربية أولت اهتماما في عملية التنمية الخدماتية في عواصمها وبقيت باقي كما ان 
وهذا بحد ذاته أدى الى المناطق مهمشة، ال تقدم لها أي خدمات على المستوى المطلوب او الكافي، 

 في االقطار العربية. متكامل قف عائقًا في ايجاد نموذج تنموي تهميشها وو 
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لمنشور ا الذي بعنوان مبادئ التنمية والتخطيط االجتماعي،في مؤلفه  الحواتوتأكيدًا على ذلك أشار 
ت الخدما تقديمفي  الذي مارسته بعض األقطار العربية بأن التهميش االجتماعي (،3292سنة )

والوظائف والتعليم أدى الى انتشار االمراض االجتماعية في تلك المجتمعات وعزا ذلك بسبب اختالف 
الفئات المهمشة لسياسات  عدم تقبلمما خلق االزمات و  عقائدهم أو أفكارهم أو جنسهم او لونهم،

  (.29: 3292هامًا من عوائق التنمية )الحوات،  تعد عائقاً  حكومتها مما

 ظلمالخلق نوعًا من في األقطار العرية المواطنين ذلك ان عدم المساواة بين الناس و  كيدًا علىوتأ
الة االجتماعية، مما جعل انتشار االمراض االجتماعية كالفقر مبادئ العد انتفتاالجتماعي، وبذا 

 اعي. مواالنحراف والرذيلة في تلك المجتمعات بصورة واسعة، وأدى ذلك أيضا الى التفكك االجت

ومما ال شك فيه أيضا بأن انتشار بعض العادات االجتماعية في المجتمعات العربية، كالتحزب للعشيرة 
أو العائلة والقبيلة، أو المنطقة الجغرافية، وعادات الوالء المطلق واالعمى للعشيرة، وتفضيل المصالح 

ة أدى الى اعاقو ي الوظيفي، انعكاس على العمل المهنية الذاتية على المصلحة العامة، قد الشخص
 التنمية في بعض المجتمعات العربية.

، تفي بعض المجتمعا االجتماعي على القانون المدني في حل المشكالت القانون العشائري كما ساد 
ى تنشئة االجتماعية الخاطئة أثرًا سلبيًا علعملية الوأثر ذلك سلبًا على التنمية. إضافة الى ذلك ان 

 قف ذلك عاماًل هاما في وجه التخطيط للتنمية وجعل منها امرا شبه مستحياًل. التوعية وبذا و 

التي يقوم بها بعض االفراد والجماعات على عملية التنمية،  بعض السلوكيات الشخصيةوقد اثرت 
 وعدم قبول النقد او ابداء الرأي جعل من الناس والعجز والتهرب من المسؤولية، ممثال ذلك في االتكالية

األقطار العربية سلبيون ال يساهمون في عملية التنمية والتعاون البناء. بحيث كانوا يقومون  في
 (.31 :3272شرابي، إلرضاء السلطة بجميع أنواعها ) بسلوكيات المصانعة

مواطنيها،  لدى او تستدخل مفهوم االنتماء قبكافة مؤسساتها، لم تخل لغاية االن ان الحكومات العربية
كل  ن يقومون بأعمال روتينية، وبعيدو  عد تتنافى مع ذلك بحيث أصبح الموظفون وقوا  واتبعت أسس

 البعد عن االبداع.  وهذا أثر سلبا على قيام تنمية في األقطار العربية. 
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قامت التنمية على أساس المساواة ما بين اعراقها المختلفة واوجدت ما حدث في ماليزيا التي بعكس 
أساس مهني واعتمدت الكفاءة والخبرة والمؤهل والجدارة في عملية التوظيف،  فرص العمل والتعليم على

 (. 99 :9133ية في تلك البلد )اسماعيل، مما كان له أثرًا ايجابيا على انجاح عملية التنم

 دور ، لم يكن لهفي األقطار العربية بان العامل االجتماعي وفي سياق متصل بهذا الموضوع، نجد
صف ذلك تاالمحلي، بل المجتمع  مؤسسات في استحداثالتنمية، خاصة  عمليةفي  يذكر في االسهام

نوعًا من عدم التخطيط والتنظيم في تقديم الخدمات  ذلك لفئة اجتماعية دون االخرى، مما خلق بالتحيز
الذي يتناسب مع حيثيات ومقومات  ،تقديمها لم ترتقي الى المستوى المطلوب االجتماعية، وان تم

 (.321 :3229الصايغ، ة الحقيقية )التنمي

اثرا واضحا في إعاقة التنمية الخدماتية وهذا ما ينتشر في  نتشار المناطق المهمشة والعشوائياتكما ال
 والجزائر بحيث أثر ذلك سلبا على بناء بنية تنموية خدماتية في تلك البلدان. تونس كل من مصر 

اثرًا  لهماان ك بناحيتينعي في االقطار العربية اتصف تحديدا لما تم عرضه نجد بأن الجانب االجتما
 في اعاقة التنمية. 

داخل الدولة الواحدة اما على االساس العائلي او الجغرافي او  بين الجماعاتالتميز السلبي  (7)
السياسي، وهذا بحد ذاته لم يخلق الفرص المتكافئة استنادًا للكفاءة والمؤهالت والخبرة، مما جعل 

 أثر ذلك على بنية المؤسساتو ر من االمراض االجتماعية كالواسطة والرشوة والفساد ظهور الكثي
 داخل الدولة، وهذا بحد ذاته كان عاماًل مهمًا من العوامل التي تعيق التنمية. 

ؤسسات ان موظفي تلك المالحكومية، بمعنى  المؤسساتاختالط العادات والتقاليد السيئة في اعمال  (6)
عية مما أدى ذلك الى أثر سلبي في نو  انب الذاتي الشخصي المختص بالجماعةالج لم يفصلوا بين

 عملهم وأدى أيضا الى وجود فجوة ما بين الموظفين والمواطنين. 

 أهم المعوقات االخرى التي تقف في وجه التنمية العربية

كاملة في العالم ة المتنستنتج مما سبق بان هناك عامالن رئيسيان كان لهما أثرًا رئيسيًا في اعاقة التنمي
 العربي. ويمكن اجمالهما على النحو التالي:

االقليمي واالنقسام ما بين الدول العربية، أدى الى عدم انجاح الخطط التنموية بين الدول  التشرذم: أوال  
ن خالل القر  تمتضمن االتحادات العربية التي  تنمويةالعربية، بالرغم من أنه حدث هناك خطط 
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 صرموكذلك ما حدث ما بين سوريا و  المغاربي،ثل مجلس التعاون الخليجي وكذلك االتحاد مالماضي، 
كل  اق.الثنائية بين سوريا واالردن والعر تفاقيات الناهيك عن ا .في اوائل الستينات من القرن المنصرم

عد من أهم يفالتشرذم العربي  الوجود، يستطع الخروج بخطة تنموية الى حيز ذلك ذهب ادراج الريح، ولم
مشاريع  وكثيرا منات التي أدت الى عدم انجاح التنمية العربية، بشكل متكامل، او بشكل جزئي، المقوم
 كل ذلك يعزى لهذا العامل. عنها ولم تنفذ،  أعلن التي تنموية

ال الجنبي حل ا: االنفصال واالنقسام الذي حدث في بداية هذا القرن في داخل الدول العربية والتدخثانيا  
 (9111، فعلى سبيل المثال احتالل امريكا للعراق في عام )في تلك االقطار ةدون وجود تنمية حقيقي

لربيع ، وما أطلق عليه اانقسام السودان، والثورات العربيةفي  متالحقة من أحداث وتقسيمه، وما تبعة
 .متكاملة قيةحقي عربية ى الى االنقسام. وهذا يعد عائقا هامًا في ايجاد تنميةالعربي أد

، لعربيةا ما تقدم يتضح هناك عوائق رئيسية واخرى ثانوية وقفت في طريق انجاح التنمية ضوءفي 
عراق االنفصال واالنقسام ما حدث في ال واالخرى تمثلت بالتشرذم وعدم اتفاق االقطار العربية،  فاألولى

 ة في تلك الدول.الداخليتمثلت في المعوقات  يةالثانوسوريا واليمن والسودان. اما 

 

     الخاتمة  
تم استعراض في هذا الفصل جانبان ارتبطا بمالمح التنمية العربية واالسس التي قامت عليها. وبنظرة 

تم التطرق الى الجانب األول على أساس مقومات التنمية العربية. وتم طرح األمثلة التي فاحصة متأملة 
ات تنموية، تؤدي الى إنجاح التنمية فيها. ولكنها لم تقوم تتعلق بذلك، فاألقطار العربية لديها مقوم

مثال الثاني  وهذا ما ارتبط في الجانببالتخطيط والتنفيذ ويعزى ذلك لمصالح سياسية او فردية او حزبية. 
في المعوقات. فالمعوقات التي تم ذكرها في هذا الفصل والتي بدورها اعاقت عملية التنمية في األقطار 

  م كذلك طرح بعض األمثلة ذات العالقة الجدلية في هذا الموضوع. العربية وت
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 الفصل السادس

 إمكانيات تطبيق معايير النموذج التنموي الماليزي عربيا  
 

  مقدمة
ا لحيثيات والمقومات التي قامت عليهلسنتناول في هذا الفصل إجابة عن إشكالية الدراسة استنادا 

وتحلياًل لهذا  الً شرحًا وتفصية ما ورد في الفصول السابقة التي شكلت التجربة التنموية الماليزية، خاص
 الموضوع.

يشكل مجموعة الخطوط العريضة للنموذج التنموي الماليزي،  فاألولوسيتناول هذا الفصل جانبان، 
 التنموي. يها النموذجمقومات وأسس وركائز قام عل بمثابةبمعنى آخر استخالص تلك الخطوط التي تعد 

سيحتوي على المقارنات والمقاربات بين التنمية الماليزية والعربية، ومن ثم سيتم ربط الجانبان  الثاني اما
االتجاهات اآلراء و  الى استناداً  اللها الى أهم النتائج والتوصيات،جدلية نصل من خال تهمامن خالل عالق
 وردت في فصول هذه الدراسة. واألفكار التي

 .لنموذج التنموي الماليزي امقومات المبحث األول: 
يث حتعد التجربة الماليزيا، تجربة فريدة من نوعها خاصة في مجال التطور والتنمية من جميع الجوانب 

مما جاالت، في جميع المقامت ماليزيا بالتركيز على عملية التنمية من حيث التشكيل والبناء والتطور 
زي ي الفصل األول والثالث والرابع، بان النموذج الماليهذه الدراسة، وبالذات فل السابقة فصولالورد في 
ى وصفه لولذلك سنتطرق في هذا المبحث امن النماذج التنموية المثالية الناجحة في العالم،  يعدالتنموي، 

المقارنات  دنا فيسيساعالتحليلي، وهذا األساس منهجية البحث العلمي الوصفي وتحليله بصورة تستند ل
 جال تحليل النتائج.والمقاربات في م

، يتضح بأن تلك التجربة قامت على تنمية الموارد هذا الموضوعفي ضوء المعطيات التي ذكرت حول 
 مرحلية متوائمة مع طبيعة اإلمكانيات والقدرات لتلك البلد،الطبيعية، ضمن خطط زمنية و البشرية 

الموارد  تها تقوم على استمرار استثمارواعتمادها على عدة نظريات كنظرية التنمية المستدامة التي بحد ذا
الطبيعية والموارد البشرية بصورة مستمرة، وقد اعتمدت أيضا على نظرية التنمية اإلسالمية التي تقوم 
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على االستقاللية في االستثمار، وترسيخ العدالة االجتماعية فيما يتعلق بتوزيع الثروات الطبيعية على 
  ي إنجاح عملية التنمية في ماليزيا عدة عناصر منها:ساعد ف وقد االفراد والمجتمعات،

وارد ممثلة في الم ،الثروات الطبيعية من حيث تنوعها، حيث ان ماليزيا تملك ثروة طبيعية (7)
 وهذا بحد ذاته ساعد على نهوضها.الطبيعية 

داري اإلصالح اإلداري، ومحاربة الترهل اإلك عتها القيادة السياسية الماليزيةالسياسات التي اتب (6)
وتطبيق سياسة العدالة بين جميع العرقيات دون استثناء، وهذا بحد ذاته والبيروقراطية، الفساد، 

 بين فئات المجتمع الماليزي. التمييز اإليجابيساعد على ترسيخ مفهوم 
السياسة المعتدلة التي انتهجتها ماليزيا، فيما يتعلق بالمشكالت الدولية والعالمية بحيث لم تولي  (4)

ة لسياستها الخارجية، من تكتل لو انحياز لدولة ما على حساب األخرى، وهذا بحد ذاته أهمي
 جعل كل اهتمامها في عملية التنمية الداخلية وشجع على استقرارها. 

ركزت الحكومة الماليزية على جوانب عديدة في عمليات التنمية، ولم تولي االهمية ألي جانب  (3)
  لك الى تنمية متكاملة.  على حساب االخر، وبالتالي أدى ذ

تعاملت الحكومة الماليزية مع االزمات االقتصادية وبالذات مع االزمة المالية التي تعرضت لها  (2)
(، بحكمة وروية، لذا وضعت الخطط 3227دول جنوب شرق آسيا عامة وماليزيا خاصة )

ا تتخطى جعلهواالستراتيجيات لتخطي هذه االزمة بحيث لم تنصاع لشروط البنك الدولي، مما 
تلك االزمة في فترة قصيرة، بعكس الدول المجاورة مثل اندونيسيا وتايلند التي ما زالت تعاني من 

 (. 39 :9117تلك االزمة. )الصاوي، 

في ضوء الخمسة نقاط السابقة يمكن ان نوضح ماهية النموذج التنموي الماليزي بشكل يستند الى 
ا األساس يمكن االعتماد الى ما أشار اليه إسماعيل في كتابه وعلى هذ. منهجية علمية إجرائية واضحة

(، الذي أكد من خالل ما ورد في طيات 9133محمد الصحوة االقتصادية ) محاضيرالتجربة الماليزية: 
دراته بناء االنسان الماليزي واستثمار قيرتكز على التجربة التنموية الماليزية كان  محور كتابه بأن

ال يتم اال من خالل تطبيق العدالة االجتماعية بين الماليزيين ورفع مستواهم االقتصادي،  وامكانياته، وهذا
والتركيز على التعليم بصفته استثماراً للفرد ويرتبط ارتباطا وثيقا في االقتصاد، كما ان الحكومة الماليزية 

بط بأقلية ما نية ال ترتركزت على محاربة الفساد، وكذلك حسن االختيار في التوظيف وفقًا لمعايير مه
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او بدين ما. ناهيك انها اعتمدت على نظريات تنموية لها عالقة في التنمية، واخذت بعين االعتبار 
 (.12 :9133أهمية التجربة اليابانية )إسماعيل، 

سنة  الدراسات الدولية في دراستها التي تم نشرها في مجلة ناديا عباسعطفا على ما تقدم، اشارت 
لتي كانت موسومة بعنوان: التجربة التنموية في ماليزيا. والتي وضحت من خاللها، بأن ا(، 9111)

تلك التجربة ارتكزت على إصالحات جذرية في جميع المجاالت، سياسيًا واقتصاديا واداريًا وقانونيا، 
ت زمنية اوخدماتيًا، فكان ما بين تلك المجاالت توائم وتناسق وترابط وفقًا لخطط تنموية مرتبطة بفتر 

 (.331 :9111محددة، وبذلك أصبحت ماليزيا اليوم في مصاف الدول المتقدمة. )عباس، 

وعلى هذا األساس، سنقوم من خالل هذا الفصل باستعراض لتلك المجاالت آخذين بعين االعتبار 
صة من االتحليل والتفسير وعدم التكرار، وهذا بحد ذاته يمنحنا مؤشرا هاما فيما يتعلق بتك التجربة خ

 ناحية المقارنة والمقاربة والتحليل. 

وقبل البدء بالتفسير والتحليل البد من التأكيد بان تلك التجربة بنيت على نظريات كانت ذات أهمية 
(، 9111) عبد الواحدوهي نظرية التنمية المستدامة والنظرية اإلسالمية، والبد هنا ان نستشهد بكتاب 

ون عربية وإسالمية، الذي عرف من خالله بأن تلك التجربة كانت فريدة الذي كان بعنوان: ماليزيا بعي
من نوعها، خاصة انها أدت الى تغير جذري لهيكلية البلد من جميع الجوانب. واضافة الى ذلك، فقد 
وضح من خالل كتابه الى أهمية االستثمار والتركيز على اإلنتاج وزيادة الصادرات على الواردات )عبد 

 (.12: 9111الواحد، 

وتعليقا على ما سبق، ان النموذج التنموي الماليزي كان طفرة بحد ذاته، خاصة فيما يتعلق بنقل ماليزيا 
والبد هنا  .من دولة نامية متخلفة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة وتركيزها على التنمية المتكاملة

من النظرية اإلسالمية، ونظرية التنمية بماذا استفادت ماليزيا  ان نحاول اإلجابة على السؤال التالي:
 المستدامة؟   

استفادت ماليزيا من النموذج اإلسالمي بعدة نقاط كانت لها عالقة في عملية التنمية. ويمكن سردها 
 على النحو التالي:
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تطبيق مفهوم العدالة االجتماعية بين جميع الفئات بغض النظر عن عرقياتهم او اديانهم او مكان  (7)
ل حاولت تطبيق ذلك النموذج على أساس الكفاءة والمهارة والقدرة التي يتسم بها الفرد. سكنهم، ب

 أي كل حسب مهارته وخبرته.
طبقت ماليزيا مفهوم استثمار التنمية باستخراج الموارد الطبيعية من داخل األرض، وحاولت  (6)

سالمية مسلمات التنمية اإلاالستفادة من عائدها لصالح المواطن الماليزي وهذا بحد ذاته يتماشى مع 
 من حيث االستفادة من تلك الموارد للصالح العام.

اعتمدت تلك التجربة على مبدا ترسيخ مفهوم المساواة في القانون وكذلك مبدأ الشفافية، بين الحكومة  (4)
 والمواطن وكذلك العالقة الوثيقة ما بين الحاكم والمحكوم. وهذا بحد ذاته يتماشى مع مبادئ التنمية

 اإلسالمية.
عملت على إيجاد فرص العمل ومحاربة البطالة، والفقر ورسخت بذلك مفاهيم االمن االجتماعي  (3)

 بين الناس وهذا يتماشى مع هذه النظرية.
كما كان هناك دور هام للقيادة الماليزية خاصة في العمل الدؤوب في تطوير البلد من الناحية  (2)

ستثمار واإلنتاج، وترسيخ مفهوم الديمقراطية بين الناس االقتصادية والسياسية ممثال ذلك في اال
 وهذا بحد ذاته شكل االمن واالستقرار في تلك البلد. 

اما فبما يتعلق باالستفادة من نظرية التنمية المستدامة، فان ماليزيا عملت على التطوير المتواصل 
طة لكي حديثة حتى انها وضعت خوالتنمية المتواصلة ووضعت الخطط واالستراتيجيات لبناء ماليزيا ال

تصبح ماليزيا نموذجا حضاريا وصناعيا وتكنولوجيا يحتذى به في العالم، وان تصل اليه في سنة 
 (.  9133(، ولكنها بعملها الدؤوب والمستمر وصلت الى هذا النموذج في )9191)

دى هذا ي وأخارجلي والفي ضوء ما تقدم نستطيع التأكيد بان هذه التجربة قامت على االستثمار الداخ
بحد ذاته الى نهوضها من كبوة اتخلف والتبعية، بالرغم من انفتاحها على الخارج واندماجها في 

(، اال انها احتفظت بهامش ذو خصوصية من الناحية Globalizationاقتصاديات العولمة )
ي )عادل، قدم الصناعاالقتصادية ولم تتأثر بالتبعية، فأصبحت تاسع دولة في العالم من ناحية الت

9131: 71.) 

وخالل العشرين عاما التي مضت أصبحت ماليزيا بلدا صناعيا متطورا يصدر المعدات واآلالت 
( وتأكيدا على ذلك أشار High Techالكهربائية وااللكترونية وكذلك لديه اهتمامات في الهاي تيك )
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(، الذي تم اإلشارة من 9113م المتحدة عام )تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألم
خالله بان ماليزيا تعد من اهم الدول المصدرة للتقنيات العالمية. وتأتي بالمرتبة التاسعة في هذا المجال 

 بعد كل من إيطاليا والسويد والصين.

لدخل ا وتتصف التنمية الماليزية بانها عملت على التخطيط والبناء وقد أدى ذلك الى زيادة مستوى 
قية قيوالصادرات والواردات ومعدل الدخل العام واجمالي اإلنتاج واالحتياطي من العمالت والقيمة الح

 بالنسبة للدوالر، وهذا ما تم التطرق اليه في الفصول السابقة. وهذا بحد ذاتهللعملة الماليزية الرينجنت 
رار االقتصادي )عبد العظيم، أدى الى انخفاض مستوى التضخم والبطالة وكذلك أدى الى االستق

9112: 331.) 

ا يعادل ثلث م إنفاقوعلى هذا األساس فقد ارتبطت تلك التنمية باالستثمار البشري وتم ذلك من خالل 
الدخل على التعليم وربط التعليم باالقتصاد، فكان للتعليم أهمية في جلب العائدات في السوق الماليزي 

ير من الكفاءات الخارجية واستبدالها بكفاءات وطنية ماليزية. ولهذا ومن خالله استغنت ماليزيا عن كث
ليزية قامت عليها التنمية الما تم التطرق اليها بنوع من التفصيل. يمكن اجمال اهم المرتكزات التي

 موضحين ذلك بنقاط ونموذج يوضح ذلك. 

 

 اإلصالح اإلداري والقانوني (7)
 ةاستثمار القوى البشرية والمصادر الطبيعي (6)
 سياسة العدالة االجتماعية بين العرقيات (4)
 السياسة الداخلية والخارجية (3)
 التركيز على الخدمات التي تؤدي الى الرفاه االجتماعي (2)
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 .نموذج يوضح ركائز التنمية الماليزية

 محاربة الفساد اإلصالح اإلداري  (3)
 القضاء على البيروقراطية

 القضاء على الترهل اإلداري 
 تطبيق العدالة القانونية قانونياإلصالح ال (9)

 استقاللية القضاء
 الشفافية والمكاشفة

 الناس سواسية امام القانون 
 تطوير التعليم والصحة استثمار الموارد البشرية (1)

 القضاء على الفقر والبطالة
 محاربة االنحراف

 إيجاد فرص عمل للجميع
 بناء شبكة المواصالت الخدمات (3)

 ات التي تختص في مجال الحياة اليوميةتقديم الخدم
 تفضيل اقلية على حساب األخرى  معد اإلصالحات االجتماعية (1)

 ترسيخ العدالة االجتماعية
 ترسيخ المواطنة الماليزية

 اتباع سياسة التمييز اإليجابي
 زيادة اإلنتاج عن طريق تحويل البلد من زراعية الى صناعية اإلصالحات االقتصادية (2)

 ادة الصادرات على الوارداتزي
سياسة االنفتاح االقتصادي بصورة مضبوطة واستقطاب الكفاءات 

 الخارجية من افراد وشركات
 التصالح بين األحزاب والعمل من اجل ماليزيا  اإلصالحات السياسية (7)

 سياسة النأي بالنفس والحيادية
 سياسة التوازن والوفاق مع الدول المجاورة ودول العالم
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ط مجموعة الخطعلى غرار ما تقدم يمكن ان نصل الى تعريف مانع جامع للنموذج التنموي الماليزي: 
وضعتها ماليزيا ممثلة في اإلصالحات والتنمية والتطور في جميع المجاالت بشكل  يالتنموية الت

 يذها. فمتكامل وتنفيذها عبر فترات زمنية بحيث ترتبط تلك الخطط ارتباطا  وثيقا  في آلية تن
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 .معايير التنمية الماليزيةالمبحث الثاني: 
سنتطرق في هذا الجانب للمعايير األساسية التي اعتمدها النموذج التنموي الماليزي مع انه تم ذكرها في 

 الفصول السابقة، ولكن من باب التوضيح البد من تحليلها استنادا لتحليل نتائج هذه الدراسة.

لعيار وفي هذا المبحث سنتناول ا .بنية األساسية في عملية التطور التنموي حيث تعد هذه المعايير ال
ضيح تأثيرها عالقة جدلية من خالل تو باإلداري والقانوني والسياسي والتعليمي واالقتصادي. وسيتم تناولها 

لعربية امن خاللها سنصل الى مقاربة ومقارنة بين التنمية الماليزية و على التنمية بصورة منهجية علمية. 
حتى نصل الى اهم الخطوط العريضة المستفادة من النموذج التنموي الماليزي عربيًا وهذا بحد ذاته 

 سيجيب على إشكالية الدراسة.

 

 المعيار اإلداري 

، أي إدارة المؤسسات الحكومية بجميع أنواعها واشكالها والتي تمثل المؤسسينقصد بهذا المعيار النظام 
ة الى ذلك إدارات الشركات الدولية والخاصة، حيث قامت ماليزيا بوضع تلك وزارات الدولة، إضاف

 اإلدارات تحت الرقابة والمسائلة من ناحية تقييم اداءها فهذا بحد ذاته قام على ثالث مرتكزات:

لميا والمؤهلين ع ، أي اختيار الموظفين االكفاء،في التوظيف والكفاءة الجدارةاستخدام معيار  :أوال
كفايات شخصية ومهنية، أي اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب وفقا لمعايير  ، ولديهمومهنياً 

تستند الى قدراته وامكانياته وخبراته. وقد اعتمدت الحكومة الماليزية بهذا الخصوص اختبارات تختص 
ت واالمكانيات رافي هذا المجال الختيار الموظفين والمدراء ذوي الكفاءات على أساس يقوم على تقييم القد

الشخصية والمهنية التي تساعد باختيار الموظف بشكل قائم على موضوعية االختيار بعيدا كل البعد 
 (.32 :9111عن الواسطة والمحسوبية )حاوي، 

ونعني بها القيام بأنماط من شأنها ان تساعد في التطور والتحسين في النظام المؤسسي  البرجماتية: ثانيا
ماءها وتطورها بحيث تقدم خدمات نوعية للمجتمع. وهذا ما اتبعته الحكومة الماليزية في والقيام على ان

 توصيف عمل كل مؤسسة من ناحية، وتقديم خدمات نوعية من قبلها من ناحية أخرى.
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ان يكون لدى موظفي المؤسسات انتماء لمؤسساتهم ، ونعني بذلك ثالثا: اإلخالص واألمانة في العمل
م وتقديم خدمات عالية الجودة من شأنها ان تقدم التنمية المتكاملة وعلى هذا األساس وإخالص في عمله

 قامت الحكومة الماليزية بتطبيق هذا المعيار. 

 

فنقصد به تفعيال واعماال في تطبيق القانون بتفعيل دور القضاء وتطبيقه على  المعيار القانونياما 
كم حسب درجاتها وسن القوانين وتعديلها حسب ما الجميع، دون استثناء، وتنظيم اختصاص المحا

يتناسب مع طبيعة المرحلة ومحاربة الفساد كالرشوة والمحسوبية وهذا ما قامت به الحكومة الماليزية 
 ممثال في تحديد معايير وقواعد قانونية تقوم على ستة نقاط:

 رعية.ية والمحاكم الشتنظيم عمل المحاكم حسب اختصاصاتها كالمحاكم النظامية والصلح والبدا (7)
 تنظيم القوانين التي تختص بالقانون المدني والعقوبات. (6)
 تنظيم مهام المحكمة الدستورية. (4)
 تعيين القضاء والقضاة حسب المؤهل والكفاءة والخبرة.  (3)
سن القوانين بواسطة ممثلي الشعب الماليزي وعرضها على لجنة قضائية لإلعمال بها بما  (2)

  . يتناسب مع طبيعة المرحلة
الناس امام القضاء متساويين بغض النظر عن صفاتهم العرقية او الدينية او شخصياتهم  (2)

 االعتبارية. 

هذه النقاط كانت بمثابة خطوط عريضة ترتبط ارتباطا وثيقًا في عملية اإلصالح القانوني والقضائي 
امة لى تشكيل األسس العوهذا بحد ذاته حد من انتشار الفساد والجرائم داخل المجتمع الماليزي وأدى ا

 في عملية التنمية الماليزية.

ن اإلداري والقانوني، أدى الى تحديد وتوصيف اساسيات الجانبيتطوير و صالح اعطفا على ما تقدم ان 
ة معوقات التنمية مما رسخ أسس التنمية الماليزيومسلمات التنمية الماليزية وهذا بحد ذاته أدى الى إزالة 

 فيه.بشكل واضح ال لبس 
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   اسييالمعيار الس

ماليزيا،  تمثل هيكلية نظام الحكم في فاألولىنقصد بهذا المعيار السياسة الداخلية والخارجية الماليزية، 
أي حكم الملك والسالطين الذي كان ومازال اسميًا، وحكم رئيس الوزراء فعليًا، الذي يتم انتخابه عن 

في االنتخابات. وإذا نظرنا نظرة فاحصة متعمقة نجد بأن طريق الحزب الذي ينتمي اليه، والذي يفوز 
 ، وهذا يعزى الى سياسة التمثيل النسبي لدى جميع فئاتةهناك انسجام وتوافق ما بين األحزاب الماليزي

الشعب الماليزي، فالحكم في ماليزيا يقوم على الديمقراطية الموجهة، القائمة على تحمل المسؤولية مما 
يخ التجربة التنموية السياسية التنموية، التي قامت على االستقرار السياسي الداخلي أدى ذلك الى ترس

ممثاًل بالعمل من أجل ماليزيا وليس من أجل مصالح األحزاب. بعكس الدول المجاورة التي مازالت 
 (.29 :9133)أسماعيل، تعاني من االضطرابات كإندونيسيا والفلبين 

الخارجية، لقد كان لسياسة الحكومة الماليزية اثرًا واضحا في ترسيخ االمن ، تمثل في السياسة الثانيأما 
واالستقرار وإرساء التنمية وهذا يعزى الى احتفاظها بسياسة عدم االنحياز والحيادية، والنأي بالنفس في 
دخولها بتكتالت مع دولة ضد األخرى او حلف ضد االخر، فقد احتفظت بسياسة متوازنة وحسنة مع 

 ل اآلسيوية من جانب والدول األوروبية والعربية اإلسالمية من جانب اخر. الدو 

اليزيا التي تتصف بها م كن استخالص اهم المعايير السياسة الداخلية والخارجيةوعلى هذا األساس يم
 بثالثة خصائص:

اخل د الحرية السياسية الموجهة بمعنى منح األحزاب الماليزية فرصا متكافئة في التمثيل الحزبي (7)
 المؤسسات الحكومية. 

اإلصالحات السياسية ممثلة بوجود مؤسسات برلمانية تمثل المجتمع الماليزي بكافة احزابه واثنياته  (6)
 ودينه دون استثناء، او دون تفضيل مجموعة على أخرى.

ممثال بإقامة عالقات سياسية دبلوماسية مع الدول االسيوية المجاورة سياسة االنفتاح الخارجي،  (4)
 بشكل عام.  كل خاص ودول العالمبش

(. في مقالته بعنوان السياسة الماليزية بوجه عام، Vujanovic,2015:47وعلى هذا الصعيد يشير )
حيث وضح من خاللها التحالفات االسيوية ممثلة في دول جنوب شرق آسيا، واالقتصادية منها بوجه 

مة دول، التي شكلت في مجملها مؤسسة منظخاص بانها أدت الى تحقيق التكامل االقتصادي بين تلك ال
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.  وهذا بحد االندونسية(، وكان مؤتمر التأسيس في جاكارتا العاصمة 3227آسيان التي أسست سنة )
 ذاته يوضح أهمية ماليزيا السياسية واالقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا. 

تزعمت هذا المؤتمر ونادت كما برز دورها السياسي كعضو هام في منظمة المؤتمر اإلسالمي وقد 
 بأهمية القضية الفلسطينية ممثال ذلك بحل الدولتان الفلسطينية واإلسرائيلية ورسخت االمن والسلم الدولي. 

وفي ضوء ما سبق كان لسياسة ماليزيا الداخلية والخارجية أهمية في ترسيخ االمن واالستقرار في تلك 
الجوار  نم األهلي من جانب وترسيخ عالقة حسى ترسيخ السلالبلد، ولكون السياسة الماليزية ارتكزت عل

 ة او حركات انفصالية كما هو الحال في اندونيسيا والفلبينيمن جانب آخر، لم يكن فيها اضطرابات داخل
ولم يكن لديها أي اضطرابات مع الدول المجاورة األخرى كما هو الحال ما بين الكوريتين الشمالية 

 ذلك في المحصلة النهائية الى صرف جل اهتمامها في التنمية في جميع المجاالت. والجنوبية.  مما أدى

 

 المعيار التعليمي

اولت ماليزيا اهتماما بالغا ال يستهان به حول التعليم، وقد تم تفصيل ذلك وشرحه في الفصول السابقة، 
ويرية في ية تنموية تطمن حيث تحسين مستوى التعليم وانشاء المدارس والجامعات واتباع سياسة تربو 

ليم في تلك البلد التعولهذا امتاز  .بحيث يرتبط باقتصادياته ممثال بتلبية حاجات السوق  مجال التعليم.
وقد ركزت على التعليم التقني والصناعي والعلوم اإلنسانية واعتبرت ماليزيا من الدول المتقدمة بأنه نوعي 

 ى ثالث مرتكزات:في مجال التعليم، وقد قام التعليم فيها عل

تقديم تعليم نوعي يركز على تطوير الطالب من الناحية المعرفية، وكذلك يركز على تطوير المعلم  (7)
 من ناحية أدائية مهنية. 

 في هذا األداء.التركيز على البحث العلمي وتطوير إمكانيات الطلبة من ناحية مهاراتية  (6)
مع  رج الجامعات التخصصات التي تتناسبتوائم التعليم مع متطلبات السوق الماليزي بحيث تخ (4)

 حجم المتطلبات.

تعد تلك النقاط السابقة عامال أساسيا في التنمية والتطوير في مجال التعليم في ماليزيا، بحيث جعلت 
 (. 13 :9111منها بلدا متطورا أسهم في مجال التطور والتقدم )عباس،
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ت بعنوان قراءة في التجربة الماليزية ان (، التي كان9117) الصاوي وبهذا الخصوص أشارت دراسة 
الحكومة الماليزية عملت على أنفاق كثير من األموال على تنمية المشاريع التعليمية سواء على صعيد 
تأسيس المدارس والجامعات وتطوير المنهج والمعلم واالختبارات، فهذا بحد ذاته جعلها من الدول المتقدمة 

 .  (32 :9117والمتطورة )الصاوي، 

 وعلى هذا األساس نستخلص ثالثة مجاالت قامت بها الحكومة الماليزية في تطوير الجانب التعليمي.

استحداث مناهج تعليمية منسجمة مع متطلبات العصر، بحيث تؤدي تلك المناهج الى خلق  (7)
 االبداع لدى الطلبة.

يمية فريدة، م نماذج تعلاالهتمام بالمعلم من حيث تنمية قدراته وامكانياته بحيث يستطيع ان يقد (6)
 ينقل من خاللها المعرفة النوعية الى الطلبة بصورة علمية.

االهتمام بالمبدعين وتطوير البحث العلمي مما جعل الطالب الماليزي طالبا مميزًا في الخلق  (4)
 واالبداع.

يزيا، وبذلك لعلى غرار ما تقدم، نستنتج بأن هناك عالقة جدلية ما بين التعليم والتنمية والتطور في ما
يكون قد أسهم هذا الجانب في التطور والتقدم المعرفي ورفض السوق الماليزي في احتياجاته من الجوانب 

   التي بحاجة لها. 

 المعيار االقتصادي

يعد هذا المعيار ذو أهمية بالغة في عملية التنمية في ماليزيا وقد تم التحدث عنه في الفصول السابقة 
السهامات التي قدمها هذا المعيار في مجال البناء والتطور واالستحداث. فكان ولهذا سنوضح بعض ا

مرتبطا ارتباطا وثيقا في تنمية اقتصاد ماليزيا وقائما على الصناعة والتصدير واالنفتاح االقتصادي على 
 ىدول العالم. كما استند هذا المعيار على تحقيق اهداف التكامل االقتصادي من خالل االعتماد عل

اإلنتاج وزيادة حجم الصادرات على الواردات، ومحاربة البطالة، وكذلك التخلص من التضخم المالي 
واذلك اعتمدت ماليزيا لدرجة كبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس األموال الالزمة لتحويل 

ي لى القروض التع ، وعدم اعتمادهااالستثمارات، دون اللجوء الى االقتراض من الدول الغنية األخرى 
 يقدمها البنك الدولي، وهذا بحد ذاته جنبها كثيرا من االزمات المالية. 
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كما تعاملت ماليزيا مع االستثمار األجنبي بأن سمحت له باالستثمار في داخلها ضمن شروط ومعايير 
لوطني، اتصب في المحصلة النهائية لصالح االقتصاد الوطني، ممثال ذلك في عدم منافسته لالقتصاد 

( على األقل من جملة ما انتجته والباقي يصب في %11كما تعمل الشركات األجنبية على تصدير )
مليون دوالر(، كما حددت باستقدام  9مصلحة البلد. كما انها حددت رأس مال الشركات األجنبية الى )

  قتصاد الماليزي.خمسة أجانب للعمل بها، وهذا بحد ذاته حد من سيطرة راس المال األجنبي على اال

ليم الماليزية وهذا بحد ذاته أدى الى تنمية اناطق واالقمكما أقامت المشاريع الصناعية في جميع اغلب 
المناطق من ناحية خدماتية وأنشأت تبعا لذلك المؤسسات التي تختص بهذا المجال والطرق البرية والسكك 

 :9112في جميع مناطق ماليزيا )عبد العظيم،  الحديدية والمطارات مما ساع ذلك على انتشار التنمية
97.) 

على اية حال من خالل سرد الحيثيات والوقائع السابقة يعد االقتصاد في ماليزيا العمود الفقري للتنمية 
الماليزية وكان بمثابة العامل الحاسم في عملية التنمية، خاصة في التطوير والبناء والتكامل في ماليزيا. 

 ك بعدة نقاط ترتبط بالعامل االقتصادي. ويمكن اجمال ذل

 استغالل واستثمار الثروات الطبيعية والقوى البشرية.  (7)
 االعتماد على المقدرات الداخلية والمحلية دون اللجوء الى االقتراض من الدول األخرى  (6)
لدول ابان وادول المتقدمة كاليبالالمتابعة في التنمية االقتصادية حتى تواكب التطور العلمي اسوة  (4)

 األوروبية.
 إيجاد األسواق لتصريف المنتجات الماليزية.  (3)
سعت ماليزيا من خالل خططها التنموية الى ان تصل الى مرحلة اقتصادية متطورة وصوال الى  (2)

 مرحلة االكتفاء الذاتي. 

ئية اعلى غرار ما سبق يعد العامل االقتصادي الذي اولته ماليزيا ذو أهمية خاصة في إقامة المشاريع البن
 االستثمارية عامال هاما في تشكيل النموذج التنموي الماليزي. 

 المعيار االجتماعي

لقد تم توضيح ذلك وتفسيره في الفصول السابقة وسنقوم هنا بنوع من تفسير هذا المعيار لذا قامت 
ختالف دينها ا الحكومة الماليزية بالتعامل مع االثنيات والعرقيات بسياسة تستند الى المساواة بينها، على
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( من االثنيات %11ونوعيتها. فالعرقية الماالوية تعد أكبر عرقية من حيث عددها في ماليزيا وتشكل )
األخرى ولهذا نتيجة للسياسة الماليزية لم تستأثر تلك العرقية بالسلطة او المركز الهام بالدولة. بل طبقت 

ما فيهم على أسس تمكين جميع السكان الماليزيين ب الحكومة الماليزية سياسة التمييز اإليجابي التي تقوم
األصليين والمهاجرين في الحصول على فرص متساوية في العمل والوظائف دون التمييز بينهم على 

 (.92 :9111والدين )عباس، أساس العرق 

نتخاب كما يتصل هذا الجانب بمنح السكان الماليزيين ممارسة نشاطاتهم في العمل السياسي كالترشح واال
بغض النظر عن عرقياتهم ودينهم، ولديهم حقوق وواجبات كدفع الضرائب مقابل تقديم الخدمات لهم 
بغض النظر عن عرقهم او دينهم ولم تأخذ الحكومة الماليزية بمبدأ األغلبية على األقلية أي بمعنى لم 

الواجبات ين في الحقوق و بالحكم بل جعلت الناس متساوي االفضليةتمنح العرق الماالوي السائد فيها 
 واعتمدت بدال من ذلك المؤهل والخبرة والقدرة على ممارسة العمل الوظيفي.

كما أولت الحكومة الماليزية أهمية في توزيع التنمية وانتشارها في جميع مناطقها ومقاطعاتها، فلم تتبع 
 ا. سياسة التهميش واالقصاء بل اتبعت مبدأ إيجاد الفرص المتساوية لمواطنيه

التي وضح من خاللها العالقة ما بين التنمية  الصاوي وبهذا السياق نسير الى ما ورد في دراسة 
االجتماعية التي قامت بها ماليزيا وفقا للمبدأ اإلسالمي الذي يقوم على المساواة والعدالة االجتماعية في 

  (.29 :9131فئة على أخرى )الصاوي،  تفضيلتوزيع الثروات والخدمات دون 

وفي سياق متصل بهذا الحديث جعلت ماليزيا من تطبيق معيار العدالة االجتماعية أهمية في ترسيخ 
الحقوق والواجبات بين مواطنيها دون استثناء وهذا بحد ذاته لم يتيح الفرص لظهور حركات انفصالية 

 كما هو الحال في اندونيسيا والفليبين، وهذا أيضا سهل من عملية التنمية. 

دًا على ما سبق ان الحكومة الماليزية رسخت مفهوم المواطنة والوطنية، ممثال ذلك بالوالء نحو وتأكي
ماليزيا فهذا بدوره يعد عامال أساسيا في ترسيخ المفاهيم المتعلقة بالوالء واالنتماء مما مهد االستقرار 

 كاملة.  االجتماعية المت السياسي الداخلي المرتبط بالمعيار االجتماعي وبالتالي رسخ مفهوم التنمية

 على غرار ما تقدم، ذكره في هذا المجال يمكن استخالص ستة نقاط ترتبط بالمعيار االجتماعي بالتنمية. 
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الغت الحكومة الماليزية الفوارق بين االثنيات والعرقيات التي تشكل المجتمع الماليزي واتبعت  (7)
ذا له دور أساسي في عملية التنمية سياسات تقوم على المساواة وترسيخ السلم األهلي، وه

 االجتماعية.
قدمت الخدمات التنموية كالصحة والتعليم والمسكن لجميع مناطقها بغض النظر عن عرقياتهم  (6)

ودينهم وأصولهم بما فيهم المهاجرين، وهذا أدى لتطبيق العدالة االجتماعية على الجميع دون 
 استثناء.

الة، وبالتالي فان هذا بحد ذاته قلل من االمراض عملت ماليزيا على محاربة الفقر والبط (4)
 االجتماعية كاالنحراف الذي يؤدي الى تفكك المجتمع. 

قامت بالتركيز على ترسيخ مفاهيم تؤدي الة صهر المجتمع الماليزي بغض النظر عن اختالف  (3)
لى االحترام ا اثنيته ودينه ومنابته واصوله بحيث شكل ذلك مفهوم المواطنة الماليزية الحقيقية وأدى

 واالستقرار. 
سمحت الحكومة الماليزية لكل اثنية وعرقية ان تمارس ثقافتها وشعائرها الدينية، لذا خصصت  (2)

لها مدارسها ومؤسساتها دون المس بثقافات االخرين، ودون هيمنة ثقافة على أخرى، مما رسخ 
 (.3222:21)روبرت جران، هذا مبادئ االحترام بين الجميع وخلق الثقة المتبادلة فيما بينهم 

الهندية التي تعد عرقية كبيرة و  كالماالويةمنحت ماليزيا ضمن خططتها التنموية جميع العرقيات  (2)
التي تعتبر عرقية صغيرة وبقية العرقيات األخرى تمثيال في مجلس الشيوخ للمشاركة في القرارات 

 دون استثناء او تهميش ألي فئة او عرقية.  واالنجازات

مما سبق بان يعد المعيار االجتماعي عامال هامًا في عملية التنمية الماليزية، ألنه رسخ من  نستخلص
خالله االمن واالستقرار بين فئات المجتمع الماليزي على اختالف عرقياتهم وكان له دورا أساسيا في 

 عملية تحقيق التنمية والبناء، وتشكيل النموذج التنموي الماليزي. 
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 ث: مقارنة بين التنمية الماليزية والعربيةالمبحث الثال
لما سبق طرحه وسيحاول اإلجابة عن السؤال المحوري  ديعد هذا المبحث محور الدراسة، السيما أنه امتدا

 لإلجابةو  هل من الممكن االستفادة من النموذج التنموي الماليزي عربيا ؟، الذي يتعلق بإشكالية الدراسة
لمنهجية الوصفية التحليلية، معتمدين من خاللها على المقاربات والمقارنات على هذا السؤال استخدمت ا

بين ماليزيا واالقطار العربية. فمن خاللها سنوضح نقاط التشابه واالشتراك ونقاط االختالف، معتمدين 
 على الوقائع والحيثيات مستندين بذلك على الدراسات ذات العالقة بهذا الموضوع.

د ماليزيا كما تم عرضه سابقًا في الفصل الثالث منطقة متعددة الثروات الطبيعية، من خالل ما تقدم تع
ومساحتها واسعة واستطاعت ان تعد خططا تنموية توازن من خاللها ما بين الثروة الطبيعية من جانب، 
والتنمية البشرية من جانب آخر معتمدة على نظريات تنموية وعلى تجارب في التنمية. وتحول نفسها 

 من بلد يعتمد على الزراعة والصيد الى بلد صناعي وانتاجي وصل الى مصاف الدول المتقدمة. 

ار العربية تمتلك مساحات شاسعة من األراضي، تتنوع ما بين األراضي الساحلية والجبلية اما االقط
ناهيك  .والسهلية والصحراوية وتتنوع في المناخ والتضاريس فهي أكبر في مجملها من مساحة ماليزيا

انها تمتلك معادن متنوعة، فعلى سبيل المثال األقطار الخليجية لديها ثروات هائلة من احتياط النفط 
والمعادن، والسودان يعتبر السلة الغذائية للوطن العربي، وتعتبر المصدر األساسي للثروة الحيوانية، 

ستهان بها د الشام ليدها إمكانيات ال يودول شمال افريقيا تمتلك ثروات نفطية كليبيا والجزائر، ودول بال
من الثروة الزراعية ولها أهمية في المجال السياحي. كذلك العراق يمتلك ثروة نفطية هائلة إضافة الى 
ذلك بان الوطن العربي بجناحيه االسيوي واالفريقي يمتلك موقعا استراتيجيا هامًا، فهو يمتلك ممرات 

ي مصر، ومضيق باب المندب على البحر األحمر ومضائق أخرى، مائية استراتيجية، كقنات السويس ف
مما جعل منه ذو أهمية في العالم خاصة في مجال االتصال بين القارات، حيث أصبح مثارًا للتنافس 

 بين دول العالم قاطبة إليجاد منطقة نفوذ لها.

ء دة منها، لحدث بنااستغلت وتمت االستفاوعلى هذا األساس امتاز الوطن العربي بعدة مقومات لو 
 نموذج تنموي ناجح، ويمكن اجمالها على النحو التالي: 

 لمغربافي الجناح االفريقي، كمصر وليبيا وتونس و  الدول العربية: تقع جميع الموقع الجغرافي (7)
. اما ما تبقى من األقطار العربية األخرى يقع في وحزر القمر والسودان والصومال وموريتانيا

واليمن وسلطنة ُعمان والعراق واألردن وسوريا ولبنان والسعودية ، كدول الخليج الجناح االسيوي 
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وفلسطين. وهذا الموقع يعد موقعا استراتيجيا هاما من حيث الطرق البرية والبحرية والجوية. ويعد 
 مقوما هاما من مقومات التنمية. 

ة والغاز، إضافة الى عد بالذات النفط ة من المصادر الطبيعيةو ر يمتلك الوطن العربي أكبر ث (6)
معادن كالحديد والنحاس والقصدير والذهب والفوسفات، إضافة الى ذلك يمتلك ثروة زراعية 
وحيوانية وسمكية هائلة موزعة على كافة أرجاء األقطار العربية. وفي اعتقادي يعد هذا مقوما 

 أساسيا من مقومات التنمية المتكاملة الشاملة.
 .معظمها من فئات الشباب القدارين على العمل واالنجاز واإلنتاج لةيمتاز بكثافة بشرية هائ (4)

دي العاملة ويعد مقومًا أساسيا من مقومات التنمية في الوطن هذا بحد ذاته يؤدي الى توفر االيف
 العربي.

 والباحثين الذين قد يكون لهم دوراً  يزخر بعدد كبير من المتعلمين والعلماء الوطن العربيان  (3)
البحث والتطوير الذي يؤدي في المحصلة النهائية الى إيجاد نموذج تنموي يؤدي  أساسيا في
 الى تطوره. 

وفي غرار ما تقدم نجد بمقارنة موضوعية شاملة بان األقطار العربية بجناحيها االفريقي واالسيوي لم 
ارنة بهم. وعلى مقتصل الى مقومات التنمية المتكاملة مقارنة بماليزيا التي ال تمتلك كل تلك الخصائص 

 سنقوم بمقارنة موضوعية ما بين ماليزيا والوطن العربي من ناحية استراتيجيات التنمية. هذا األساس 

قامت ماليزيا ببناء خطط تنموية قائمة على االهتمام باإلصالحات اإلدارية والقانونية ومحاربة  (7)
بية م ذكره سابقًا، في حين ان غالالفساد والمحسوبية والبيروقراطية والترهل اإلداري. وهذا ما ت

األقطار العربية ترزخ تحت هذه الظاهرة، التي وقفت عائقا في وجه وجود نموذج تنموي حقيقي، 
ولذا فان ماليزيا أصبحت من الدول المتقدمة نتيجة لمحاربتها لتلك الظاهرة في حين ان األقطار 

 لج هذه الظاهرة.  العربية تعد من الدول النامية والمتخلفة ألنها لم تعا
اولت ماليزيا اهتماما واسعا للتنمية البشرية ممثال ذلك بتقديم خدمات صحية وتعليمية نوعية،  (6)

ووفرت المسكن وحاربت البطالة والتضخم حيث أولت أهمية لتلك الخدمات، فأنفقت ميزانية هائلة 
حقيقة بالدول العربية، والعلى كل من التعليم والصحة. مما جعلها ان تحقق تنمية متكاملة مقارنة 

تقال بان هناك ليس وجها للمقارنة ال سيما ان كثيرا من األقطار العربية اليوم تنتشر بها االمية 
بنسبة عالية كالصومال وموريتانيا واليمن ويعود ذلك لعدم اهتمامها بهذا المجال، إضافة الى ذلك 
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( او أكثر، %31تصل للبعض منها الى )ان نسبة البطالة في األقطار العربية عالية جدا. حيث 
وهذا بحد ذاته أدى الى إعاقة إقامة تنمية حقيقية  .(%3بينما في ماليزيا تصل نسبة البطالة )

 شاملة، في األقطار العربية. 
األقطار العربية ركزت على تصدير ثرواتها الطبيعية كالبترول ومشتاته بشكله الخام،  معظم (4)

نشاء أسواق استهالكية واعتمدت على الواردات أكثر من الصادرات واستفادت من عائداته في ا
وهذا ما حدث في دول الخليج خاصة، والدول العربية عامة بعكس ما حدث في ماليزيا التي 

 استغلت ذلك في االتجاه نحو التصنيع واإلنتاج وانشاء البنية التحتية.
الفساد اإلداري، فأعاق ذلك التنمية  جميع األقطار العربية لم يكن لديها خطة واضحة لمحاربة (3)

ا ربت تلك الظاهرة وأدى الى تطورها وتقدمهامًا فحاولكن ما حدث في ماليزيا هو العكس تم .فيها
وانجاح خطتها التنموية، وهذا ما ورد في االدبيات والدراسات السابقة التي تم ذكرها في الفصل 

حاوي وعبد العظيم، التي تم التوضيح من األول من هذا البحث كدراسة إسماعيل والصاوي وال
 خاللها مقومات التطور التنموي الماليزي.

ولو نظرنا نظرة فاحصة متأملة لوجدنا ان معظم األقطار العربية تعتمد في تنميتها على التبعية  (2)
لدول أخرى. كما انها تعتمد على سياسة االقتراض من البنك الدولي، والمساعدات العينية والنقدية 

تي تقدمها الدول الكبرى بشكل عام والدول الغربية بشكل خاص. فعلى سبيل المثال ان مصر ال
تعتمد على استيراد القمح من الواليات المتحدة االمريكية. والبعض من األقطار العربية، يعتمد 
 على المساعدات المالية التي تقدمها الواليات المتحدة والدول األخرى وبذلك لم تصل تلك الدول
الى مرحلة االستقاللية واالكتفاء الذاتي وبقيت تنميتها تبعية لتلك الدول في حين ان ماليزيا اعتمدت 

ما أدى ذلك م واالستقالليةالكتفاء الذاتي  صلت الى مرحلةعلى كواردها وثرواتها بصورة ذاتية وو 
ى الغير في حين عل دةمعتم تباعيهالى نجاح التنمية فيها. خالصة القول ان التنمية العربية تعتبر 

 ان التنمية في ماليزيا تعتبر مستقلة معتمدة على امكانياتها الذاتية. 
مازالت األقطار العربية ترزخ تحت الحكم السياسي االستبدادي الديكتاتوري، القائم على االضطهاد  (2)

الشعوب  هلشعوبها، وما الربيع العربي الذي قام في تلك األقطار نتيجة لرد الفعل الذي عانت من
العربية، كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا واليمن. فلم تولي الحكومات العربية أهمية 
لإلصالحات السياسية بل سيطرت على الحكم فئة من االفراد او حزب من األحزاب او العسكر 

ديها لوهذا بحد ذاته أدى الى افشال الخطط التنموية في الوطن العربي. بعكس ماليزيا التي ترتكز 
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السياسة على مشاركة األحزاب السياسية دون استثناء او اقصاء لحزب او لفئة. وبالتالي، فان 
العامل السياسي الداخلي والخارجي في العالم العربي كان من معيقات التنمية فيها، ناهيك 

 الخالفات المستشرية بين الدول العربية فيما بينها. 
االجتماعية. في معظمها تعاني من الفقر والتهميش والتمييز،  أخفقت األقطار العربية في التنمية (1)

رة فعلى سبيل المثال هناك أعداد كبي .وسنحاول هنا ان نطرح بعض األمثلة التي تشير الى ذلك
قهم (. وال يحق لهم ممارسة ابسط حقو البدون من الناس تمثل ثلث المجتمع الكويتي يطلق عليهم )

ذين (. الالجنجويليطلق عليها )ش، وفي السودان هناك جماعة وواجباتهم. ويعانون من التهمي
كذلك و  عانوا من التهميش وأصبحوا في النهاية حركة انفصالية تطالب باستقاللها عن السودان.

ن أصبحوا حركة انفصالية بسبب التهميش م ( في اليمنالحوثيون الحال قبائل جنوب السودان، و)
دى الى إعاقة التنمية في األقطار العربية، بعكس ما حدث قبل الحكومات المتعاقبة. كل ذلك أ

وفي سياق هذا البحث نجد بأن ماليزيا اتبعت سياسة التمييز اإليجابي،  .في ماليزيا التي ذكرنا
ممثاُل بخلق الفرص بغض النظر عن عرقية الفردي ودينه دون إستثناء مما أدى ذلك إلى إنجاح 

 (.919 :9131، )الشرفاتالنموذج التنموي لديها. 
االقتصاد العربي متذبذب ال يمتاز بالثبات والتطور، وهذا يعزى التباع العالم العربي خططاً تنموية  (8)

اقتصادية غير واضحة المعالم. يتحكم بها فئة من الناس او االفراد وحتى انه أصبح في العالم 
ستفادة على الفئتين دون ا العربي تزاوج ما بين السلطة السياسية ورأس المال. وعاد ذلك بالنفع

بقية افراد الشعب. ناهيك بأن التنمية العربية تنمية تبعية في مضمونها وفي تنفيذها وهذا أدى ان 
تكون تنمية استهالكية بعكس ماليزيا التي شكلت بنية تنموية تقوم على االستقاللية ونفذت كل 

 عربي.صغيرة وكبيرة من عناصر التنمية بعكس ما حدث في العالم ال
المواطن العربي يأن تحت وطئه الضرائب وغالء األسعار وتدني الدخل لديه مما جعل هذا  (9)

المواطن عرضة لالنحراف والتفكك االسري، والبطالة كان لها الدور األساسي في خلق االمراض 
االجتماعية بعكس ما حدث في ماليزيا التي وفرت فرص العمل، ووفرت بنية األمان االجتماعي 

 خل ومسكن وتعليم وصحة. وهذا بحد ذاته يعد مقوما هاما في إنجاح عملية التنمية. من د

 األولىفسنحاول على غرار النقاط السابقة، ان نحدد وصفًا للتنمية في كل من ماليزيا والدول العربية.  
سارت خططها التنموية بشكل عمودي متسلسل مترابط في جميع جوانبه بحيث أدى ذلك الى تنمية 

ط لم تكن التنمية مخط الثانية( بينما الصاوي ومطاوع، وإسماعيلتكاملة. وهذا ما جاء بدراسة كل من )م
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ياسية لمعوقات السلرياح وال يمكن تنفيذها، كما ان االشكل الفعلي، وان خطط لها تذهب ادراج ابلها 
ن ذا ما جاء في دراسة كل مإنجاح عملية التنمية فيها، وه مواإلدارية واالجتماعية أددت الى تخلفها وعد

 (.الشرفات، والصايغ، ودليدا)



98 
 

 :مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة

على هذه األسس، البد اإلجابة عن إشكالية الدراسة، ممثلة في مدى االستفادة من النموذج التنموي 
ن واالقطار العربية معربيًا. خاصة بعد اجراء كل من المقاربات والمقارنات بين ماليزيا من جانب، 

 جانب آخر.  وهذه اإلجابة تتمثل في أربعة مرتكزات يمكن اجمالها على النحو التالي:

اعداد  التخطيط والتطبيق فيمل التي من شأنها ان تساعد على الظروف والعوا : ال بد من تهيئةاألولى
ؤدي هيئة الظروف التي ت، على غرار النموذج الماليزي، اخذين بعين االعتبار تنموذج تنموي عربي
 الى إنجاح ذلك.  

اد الذي يؤدي الى عدم االعتم عربية الى مرحلة االكتفاء الذاتي: العمل على وصول األقطار الالثانية
عد ذو يوهذا بحد ذاته  .على الدول الغنية والبنك الدولي، واالبتعاد عن المساعدات الدولية واالقراض

 يدة كل البعد عن التبعية.  إيجاد تنمية مستقلة بعأهمية في 

: العمل على إيجاد نقاط االلتقاء والتقاطع ما بين النموذج التنموي الماليزي ووضع األقطار الثالث
العربية الحالية. ممثال ذلك بالتركيز على مقومات التنمية السيما ان األقطار العربية تمتلكها. والعمل 

ا في المحصلة النهائية، يؤدي الى استنساخ ونمذجة على إزالة العوائق التي تقف في وجهها، وهذ
 للتجربة الماليزية الفريدة والرائدة. 

وبإصالح  .في األقطار العربية هو اصالح النظام السياسي والقضائي تنمية: من أهم المعيقات للالرابعة
ل عمل من أجهذان الجهازين نصل الى الحكم العادل الرشيد الذي يؤدي الى المساواة والمكاشفة وال

 الصالح العام وهذا يؤدي الى تسريع التنمية في األقطار العربية.  
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 :التوصيات
الدراسة الحالية، البد لنا ان نوضح نقاط تؤدي الى استكمال هذا الموضوع  نتائجضوء ما ورد في في 

 من خالل اقتراح أربعة توصيات.

 قتصاد والمعاهد اإلدارية في جامعاتنا العربية: اقترح ان يدرس النموذج الماليزي في كليات االاالولى
ة وتطبيقية ناحية فكري نبشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص حتى يتسنى لنا االلمام بهذا النموذج م

 ويساعدنا في عملية التخطيط والتنفيذ. 

لعربية اكليات التربية في جامعاتنا  خطة مساق يدرس في: اقترح بان يكون النموذج التنموي كالثانية
تحت مسمى اقتصاديات التعليم الماليزي نوضح من خاللها كيف ربطت تلك الدولة التربية بالتعليم 

 وأدى ذلك الى االستثمار في الموارد البشرية. 

: اقترح في هذا المجال ان نحدد عدة نماذج تنموية عالمية ناجحة ودراستها بنوع من المقارنة الثالثة
 لذات النموذج السنغافوري والياباني والصيني. والمقاربة والتحليل. وبا

 لها كيف استطاعت ماليزيا من: اقترح تقديم محاضرات وندوات في هذا المجال نوضح من خالالرابعة
بناء نموذجها واالسس التي اتبعتها، وكيف تخطت االزمة المالية التي عصفت بها حتى نستفيد من 

 تنمية. ذلك في حل مشكالتنا التي تقف في وجه ال
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