
1 

 

 

 

 أثر التنمية االقتصادية في تحقيق السالم

 دراسة حول التجرية املاليزية

The Role of Economic Development in Peace Building 

A research about the Malaysian Case 
 

 والدبلوماسيةدبلوم الشؤون الدولية 

 2020-2019العام الدراس ي 

 

 

 أنجيال بطاح االسم:

 268 الرقم:

  6044 عدد الكلمات:

 

 الشؤون العلمية       التوقيع

 



2 

 

 

 

 ملخص البحث:

أدت إلى وصول دولة نامية مثل ماليزيا إلى البحث مثااًل واضحًا عن العزيمة واإلصرار التي يقدم   
خالل اإلدارة الجيدة التي سهلت جميع السبل للمواطنين أن ينالوا حقوقهم مستويات الدول الكبرى، وذلك من 

يقوموا بواجبهم في المقابل في بناء الدولة، ومن خالل اتباعها طريق التنمية واالستثمار في الفرد  بالكامل وأن
عديد من وضعت الواالقتصاد. وعلى طريقها لتحقيق هدفها مرت ماليزيا بعدة مراحل وقامت بعدة خطوات و 

السياسيات والرؤى، إلى أن وصلت إلى حالة من االستقرار الداخلي والسالم الخارجي مع جيرانها والدول 
 األخرى.

يستعرض البحث بعض األرقام واإلحصائيات عن االقتصاد الماليزي أثناء فترة تحوله من اقتصاد بسيط إلى 
ا من المقارنة بين ماليزيا قبل وماليزيا الحالية، كما اقتصاد متعدد القطاعات وبعض األرقام الحالية بما يمكنن

يتحدث عن عالقة التنمية االقتصادية التي اتبعتها ماليزيا بتحقيق االستقرار والسالم على الصعيد الوطني 
كل كبير لباقي أنواع التنمية حتى أصبحت ماليزيا مثااًل والخارجي، وكيف أن التنمية االقتصادية مهدت بش

 من قبل الدول الراغبة بالتنمية والتقدم.يحتذى به 
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Abstract: 

The research provides a clear example of how determination and persistence can 
lead a developing country like Malaysia to be at the same level with the major 
countries. Through good management that facilitated all ways for the citizens to 
acquire their rights and fulfill their duty in return to their state, and through 
following the path of development and investing in the individual and the 
economy. On its way to achieve its goal, Malaysia went through several stages 
and steps and set many policies and visions, till it reached a state of internal 
stability and external peace. 

The research displays numbers and statistics about the Malaysian economy 
during its transition from a simple economy to a multi-sectoral economy, and 
some current numbers to compare between Malaysia before and Malaysia now, in 
addition it talks about the relation between the economic development and the 
stability and peace at the national and external levels, and how economic 
development has paved the way for the other sorts of development until Malaysia 
has become an example to be followed by countries that are looking forward the 
development and stability. 
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 :المقدمة
يعتبر مصطلح التنمية من أهم المصطلحات التي بتنا نسمع ونقرأ عنها في عصرنا الحالي وال شك 

تبذلها جميع الدول للوصول إلى أن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا والتنمية وذلك بسبب الجهود التي باتت 
وبسبب  .متقدمةنامية ودول  حالة من التنمية تجعلها تنافس الدول الكبرى حتى أصبحت الدول تقسم إلى دول

تطور مفهوم التنمية تفرعت ودخل فيها عدة مؤثرات، كما وأثرت بالعديد من المجاالت. سندرس في هذا 
تيار أحد أهم األمثلة باخ قمنا قيق السالم. ولدراسة هذا الموضوعالبحث ما هو أثر التنمية االقتصادية في تح

وهو دولة ماليزيا وكيف أن التنمية االقتصادية التي وصلت إليها أثرت بشكل مباشر  عن نموذج تنموي ناجح
تحقيق االستقرار الداخلي والسالم الخارجي، وماهي الخطوات التي أتبعتها وكيف استطاعت أن تتغلب على 
 لمشاكل التي واجهتها والصعوبات التي وقفت بطريقها.على ا

تأتي أهمية البحث من كونه يسلط الضوء على مثااًل يحتذى به من قبل دول العالم الثالث عن تجربة 
وطنية صادقة في مجال التنمية، وكيف أن التنمية االقتصادية كانت أول خطوة في طريق تحقيق التنمية 

بشكل مباشر في ترسيخ قيم العدل والمساواة والسالم، خاصة وأن التركيبة وكيف أنها ساهمت البشرية، 
ة تشبه العديد من ومكانتها بين الدول التي تعرضت ألطماع خارجيماليزيا والموقع الجيواستراتيجي المجتمعية ل

 أن تستفاد منها الدول األخرى.ك فإن تجربتها يمكن الدول اآلسيوية، لذل

اإلشارة ألهمية الخطط التنموية في تحقيق الشراكات االستراتيجية، حيث أن كما ويهدف البحث إلى 
العامل االقتصادي والرغبة باالستفادة القصوى من الموارد المادية والبشرية شكل المحفز األول للسياسات 

شرق  الخارجية الماليزية وعالقاتها الدبلوماسية مع غيرها من الدول وخاصة جيرانها في رابطة دول جنوب
 .(ASEANآسيا أو ما يعرف باآلسيان )

 

 

 

 



6 

 

 

 

 فرضية البحث:

يفترض البحث وجود عالقة بين التنمية االقتصادية والسالم حيث أن تحقيق التنمية االقتصادية يلعب دورًا 
 رئيسيًا في تحقيق االستقرار على المستوى الداخلي والدولي.

 

 

 إشكالية البحث: 

كيف استطاعت ماليزيا تحقيق تنمية اقتصادية واستقرار داخلي وخارجي بالرغم يطرح البحث السؤال التالي: 
من وجود عدة جماعات داخلها وبينهم خالفات؟ وكيف يمكن االستفادة من التجربة الماليزية لتحقيق التنمية 

 والسالم بآن واحد؟
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 األول: التنمية االقتصادية ودورها في تنمية المجتمع بحثالم
التنمية من أهم المواضيع التي باتت تأخذ صيغًا وأشكااًل متعددة، وأصبحت تدخل في جميع تعتبر 

توضيح  المبحثسنحاول من خالل هذا  مجاالت الحياة وتتداخل مع بعضها البعض ومع جميع القطاعات.
بباقي أنواع مفهوم التنمية بشكل عام والتنمية االقتصادية بشكل خاص كنوع من أنواع التنمية وما عالقتها 

كيف أن الخطط االقتصادية والسياسات التي  التنمية، وسنستعرض من خالل التجربة التنموية الماليزية
 اتبعتها الحكومة الماليزية أدت إلى تنمية اقتصادية، وكيف يمكننا االقتداء بها وبتجربتها الناجحة.

 : مفهوم التنمية االقتصادية:المطلب األول

وتوضع كمقابل  ( بمعنى الزيادة واالنتشارنمىفي اللغة العربية مشتقة من كلمة ) "التنمية"لفظة  إن
استعمال ينسب و  ،في اللغة االنكليزية وهي ترجمة غير حرفية والتي تعني التطوير developmentلكلمة 

، كما ينسبها كمفهوم مستقلقترح خطة مصطلح التنـميـــة احين  "يوجين ستيلي" إلىكلمة التنمية ألول مرة 
 ندما أشار في خطاب تنصيبهع 1949في عام "هاري ترومان"إلى رئيس الواليات المتحدة األمريكية البعض 

 ،في ضوء مشروع مارشال لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى أهمية موضوع التنمية في البلدان النامية
  community development تمعات المحليةستعمال مصطلح تنمية المجانمية من خالل رفت التكما ع  

التوصل إلى أفضل و دارة في المستعمرات االنكليزية إلابهدف معالجة مشكالت  1954بريطانيا عام  من قبل
 1. السبل لحكم المستعمرات

 المفهومالمختلفة وكان  رغم أهمية مفهوم التنمية فقد أثير حوله جدل كثير من قبل التيارات الفكرية
شكل نقطة البداية دون غيره من المفاهيم األخرى. ولقد ترتب على ذلك النظر إلى  االقتصادي للتنمية قد

 وهما: ة في البلدان الناميةالتنمية من خالل مفهومين مختلفين عند معالجة مشكالت التنمي

أنها بنى للتنمية إعطاء مععلى المفهوم األساسية من هذا  : تقوم الفكرةالمفهوم االقتصادي التقليدي-1
 أي أن هذا المفهوم ال ،فرديمعدالت الزيادة في الناتج المحلي والدخل ال والذي يعنيمجرد نمو اقتصادي 

الثقافية للمجتمع  وأالسياسية  وأاالجتماعية  خرى سواءً ويتجاهل العوامل اآليهتم سوى بالعوامل االقتصادية 

                                                           
خالد عباس، مفهوم التنمية وارتباطه بحقوق اإلنسان بين االثراء الفكري والتحديات، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد 1

 3-2، ص 2013، 2العدد، 21
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ة التنمية للبلدان النامية حتى في عملي ستراتيجياً ا وعامالً  أساسياً  كما يعد رأس المال في هذا المفهوم عنصراً 
الوحيد لتأمين النمو  جنبية كونه المخرجى التمويل الخارجي والمساعدات األلإفتقد فيمكن اللجوء ان إو 

 إلزالةوسيلة للتنمية وأنه  ومن نتائج هذا المفهوم ترسيخ االعتقاد بأن النمو االقتصادي مرادفاً . االقتصادي
 .الفقر ورفع مستوى المعيشة

 معالجة مشاكل: على أثر فشل المفهوم االقتصادي التقليدي للتنمية في المفهوم الشامل الحديث-2
، انخفاض يضاف إلى ذلك، لفةوقوع تلك البلدان تحت تأثيرات خارجية مختو  النامية، التنمية في البلدان

ارتفاع األسعار وشيوع ظاهرة التضخم و معدالت النمو االقتصادي في معظم الدول الصناعية المتقدمة 
عدم و  ،ألزمة االقتصاديةاالقتصادي في معالجة ا ، فضال عن قصور النظامالةوارتفاع معدالت البط والركود

 معونات وقروض تتناسب مع طموحاتها فيت تطمح فيه من تمكن البلدان النامية من أن تحصل على ما كان
مفاهيم حديثة  على حساب ظهور. إن بلوغ مثل هذا الوضع أدى إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية التنمية
، بل يفترض زيادة الدخل القومي رغم أهميتهماضمن نطاق التصنيع و  محصوراً  النمو يبقى الأتدعي  للتنمية
حو ناالجتماعية والسياسية والثقافية االهتمام باألهداف  األهداف االقتصاديةباإلضافة الى يشمل  به أن

 2.من تلك التنميةاألول أن يكون هو المستفيد و  نالحياة لإلنساتحسين نوعية 

ولتوضيح مصطلح التنمية عمومًا والتنمية االقتصادية خصوصًا سنستعرض بعضًا من التعريفات التي حددت 
 االقتصادية وشرحت ماهيته.مفهوم التنمية 

 واالجتماعية االقتصادية التركيبة في بنيويةتغيرات  إحداث خاللها من يتم التي العمليةالتنمية هي 
 الرفاه لتعزيز السياسات االقتصادية وتطوير لالقتصاد الهيكلة إعادة عملية بأنها وصفها ويمكن ،والثقافية

 هي االقتصادية التنمية نإ :يقول ١٩٦٣عام المتحدة األمم هتاعتمد لذيا التعريفأما  لمجتمع،ل االقتصادي
 االقتصادي الهيكل تطوير بغية الموارد القومية من األهمية متزايدة حصة بموجبها تعبأ التي العمليات إحدى

 .فروعه بكل الصناعي المحلي

 دخل في مستمرة زيادة تحقيق خاللها من يمكن التي العمليةا: أنهية باالقتصاد التنمية ت عرفكما 
أقل  دخولهم تكون  الذين األفراد عدد زيادة عدم بشرط طويلة، زمنية فترة مدى على الدولة في الفرد الحقيقي

 .الدخل توزيع في التفاوت تزايد وعدم الفقر، خط من
                                                           

 3-2عباس، مرجع سابق، ص خالد 2
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 في الجاهزةوالخدمات  السلع كميات في زيادةا: بأنه اقتصادية نظر وجهة من االقتصادية التنمية عرفت  و 
 .للحساب الكمي قابلة بعناصر يرتبط بمفهوم األمر يتعلق حيث معينة، جماعة ولدى زمنية، وحدة

 من االقتصاد القومي خاللها يتطور األمد طويلة تاريخية تطويرية عملية: بأنها ويعرفها أحدهم
 تغيير عبر عملية الفرد دخل ومتوسط القومي الدخل فيه يزيد متحرك اقتصاد إلى ساكن بدائي اقتصاد

 .المجتمع في كلية تغييرات إلى النهاية في يؤدي وسياسي جتماعياو اقتصادي

 القوى  من الكثير لتشغيل القومي االقتصاد في التوسع بأنهان فيعرف التنمية االقتصادية: بالدويأما 
 والصحية االجتماعية النشاطات ببعض بقيامها يسمح للدولة نقدي احتياطي خلق وكذلك عام، كل العاملة

 3.المجاني التعليم وتعميم رعاية الطفولة مثل

 الفرق بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي:

يقي الذي ال يرتبط الدخل الفردي الحق ى إلى مجرد الزيادة الكمية في مستو النمو االقتصادي يشير 
هو الركود حدوث تغييرات هيكلية اقتصادية أو اجتماعية، والمفهوم العكسي للنمو االقتصادي بالضرورة إلى 

ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كأحد العناصر الهامة، ولكنها  ما التنمية فهيأاالقتصادي أو الكساد. 
لثقافية والعالقات الخارجية. تتضمنه مقرونًا بحدوث تغيير في الهياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية وا

والمفهوم العكسي للتنمية هو التخلف. وهكذا فإن حدوث نمو اقتصادي ليس شرط لحصول تنمية بمعناها 
حيث يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي سريع، بينما يحدث تباطؤ في عملية التنمية وذلك لعدم إتمام الواسع 

. ومن الجائز حدوث نمو جميع المجاالت  تسبقها في التحوالت الجوهرية التي تواكب عملية التنمية أو
بين تطور االقتصاد واحتياجات المجتمع أو عندما  اقتصادي سريع وال تحدث تنمية عندما ينشأ عدم توازن 

 ماعيةاذ القرارات السياسية واالجتيكون النمو االقتصادي مصحوبًا بتقليص المشاركة الشعبية في اتخ
كما أن التنمية ال تحقق حتى عندما  .ور على الحقوق المدنية للمواطنينت والجواالقتصادية وكبت الحريا

يرتفع مستوى الدخل الفردي الحقيقي بمعدالت سريعة إذا كان ذلك النمو مصحوبًا بزيادة درجة االعتماد على 
م الرأسمالي لنظالوجية والعسكرية والسياسية في إطار او الخارج وبتفاقم أوضاع التبعية االقتصادية والتكن

                                                           
 - 58 ، ص2015دكتوراه، جامعة دمشق، ين حمد، أثر الدبلوماسية االقتصادية في التنمية االقتصادية، أطروحة صالح الد 3

60 
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، بينما تتطلب التنمية زيادة درجة االعتماد على العالقات السياسية الدولية الدولية المرتبطة به العالمي ونظام
 4الذات في سعي المجتمع لتحقيق أهدافه.

يعبر النمو االقتصادي عن الحالة الطبيعية التي تحدث للناتج القومي في أية دولة وبمعنى آخر 
جراء العمليات االقتصادية المتزايدة عامًا بعد عام، بينما تشكل التنمية االقتصادية التدخل المباشر من قبل 

رد بشكل الحكومات عن طريق وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحسين المستوى االقتصادي للف
خاص وللدولة بشكل عام وتطبيق هذه الخطط بفاعلية ضمن فترة زمنية محددة ودراسة األثر الناتج عنها 
سواء من نواحي داخلية سياسية وثقافية واجتماعية أو خارجية على مستوى عالقة الدولة بالدول األخرى 

 ومدى ارتباطها باقتصاديات الدول الكبرى. 

 ة:أهمية التنمية االقتصادي

 .المواطنين معيشة تحسين وبالتاليللفرد  الحقيقي الدخل زيادة -1
 .وتقليل البطالة للمواطنين عمل فرص توفير -2
 .المواطنين حاجات إلشباع المطلوبة والخدمات السلع توفير -3
 .للمجتمع والثقافي والتعليمي الصحي المستوى  تحسين -4
 .المجتمع طبقات بين واالقتصادية االجتماعية الفوارق  تقليل -5
 .وتحسين وضع ميزان المدفوعات الدولة ديون  تسديد -6
 .تحقيق األمن القومي -7
 .المتقدمة والدول النامية الدول بين والتقنية االقتصادية الفجوة تقليص -8
 5ي وزيادة المناعة في مواجهة األزمات والعقوبات االقتصادية.االقتصاد لالستقالل أداة  -9

وبدونها ال يمكن  لها تأثيرًا كبيراً وبالحديث عن التنمية االقتصادية البد لنا أال ننسى أن العوامل الخارجية 
أن تتحقق أية تنمية. وهنا البد لنا شرح مصطلح العولمة االقتصادية والتي تعبر عن التغيرات التي طرأت 

للدول النامية ودول المعسكر االشتراكي سابقًا  على تنظيم وإدارة االقتصادات والعالقات االقتصادية الوطنية
: التحرير المتزايد لالقتصاد واألسواق الوطنية من التدخالت الحكومية والتحول إلى ومن أهم هذه التغيرات

                                                           
 19-17ص ، 2001ابراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، دار الشروق، القاهرة،  4
، 2008في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه، األكاديمية العربية المفتوحة، عمان، فارس البياتي، التنمية االقتصادية سياسيًا  5

 67ص 
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اقتصاد السوق. التسارع في معدالت نمو التجارة الدولية في السلع والخدمات ونمو حركات رؤوس األموال 
ز دور الشركات المتعددة الجنسيات كفاعل أساسي في اإلنتاج والتجارة عبر الحدود. نمو العابرة للحدود. برو 

االتجاه إلى تكوين تجمعات اقتصادية إقليمية والتوسع في االتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى تنظيم 
دًا حثيثة تسعى إليها جهو من الدول تتطلب  التنمية االقتصادية ومع ذلك بقيت 6االقتصاد العالمي. أوضاع

فاعلة عالميًا وتتمثل بالتخطيط الجيد واإلنتاج بوفرة مع تصبح من بين الدول ال لكيجميع الدول الراغبة 
ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة، وضع السياسات االقتصادية الفعالة ونشر التوعية بين أفراد المجتمع مع 

 7ضرورة توفير األمن واالستقرار.

 الماليزية: التنمويةالتجربة : الثانيالمطلب 

وهي دولة فيدرالية ملكية دستورية عن ماليزيا  بعض المعلومات األساسيةبداية البد لنا أن نستعرض 
ند وإندونيسيا وسنغافورة يقسمها والية وثالثة أقاليم، تقع جنوب شرق آسيا وتتوسط كاًل من تايال 13تتكون من 

 غربي ويعرف بشبه الجزيرة الماليزية حيث تقع العاصمة "كوااللمبور" بحر الصين الجنوبي إلى قسمين
، تبلغ مساحتها حوالي والتي تدعى بورنيو وماليزيا الشرقية لحكومة الفيدرالية "بوتراجايا"العاصمة اإلدارية لو 

 تتألف ماليزيا بشكل 8نسمة. مليون  32أكثر من  2019ألف كيلومتر مربع وبلغ عدد سكانها عام  330
% من السكان يدين معظمهم اإلسالم، 50.2أساسي من أربعة أعراق وخمسة ديانات وهي: الماليو ويمثلون 

% 7.2% ويدينون بالبوذية، الهنود ويمثلون 24.2%، الصينيون ويمثلون 11السكان األصليين ويمثلون 
نفوشية أما سيحية والك% من الجماعات العرقية األخرى ويدينون بالم1.2يدين معظمهم الهندوسية، وهناك 

 9%.5.9ن فيشكلون المواطنين غير الماليزيي

كانت شبه الجزيرة الماليزية عبارة عن مجموعة مستعمرات بريطانية يتمتع بعضها باستقالل ذاتي أو 
ي حكم بشكل مباشر، خالل الحرب العالمية الثانية قامت اليابان باحتاللها لكن سرعان ما أعادت بريطانيا 

                                                           
 46-45براهيم العيسوي، مرجع سابق، ص ا 6

 6فارس البياتي، مرجع سابق، ص  7
شذى خليل، النمو الهائل في االقتصاد الماليزي، مركز الروابط للدراسات االستراتيجية والسياسية،  8

2017،rawabetcenter.com/archives/53435 ، 14/01/2020تاريخ التصفح 
9  Library of Congress, Federal Research Division, Country Profile: Malaysia, September 2006, 

Society, Ethic Groups, P 10 
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حيث استطاعت الحصول على استقاللها على  1957وبقيت كذلك حتى عام  1945سيطرتها عليها عام 
تم تأسيس  1963الرغم من الصراعات اإلثنية والعرقية التي كانت تعاني منها ود عيت بدولة مااليا وفي عام 

بتطورات وتحسينات مه وتميزت فترة حك الوزراءهاتير محمد" رئاسة "م تولى 1981اتحاد ماليزيا. في عام 
واستلم بعده  2003 في عام منصبه من باالستقالةقام  .جميع الجوانب وأهمها على المستوى االقتصادي على

مهاتير "سنة عاد  15بعد لذلك . و تابع بنفس السياسة اإلصالحيةلم يستطع أن ي لذي"عبدهللا أحمد بدوي" ا
 10.عام كأكبر حاكم منتخب من قبل الشعب 92عن عمر يناهز  2018إلى رئاسة الوزارء في  "محمد

أما من الناحية االقتصادية فقد استطاعت ماليزيا تحويل نفسها من دولة ذات اقتصاد يعتمد إنتاج 
الدخل  لى مواطنين ذوي المواد الخام إلى اقتصاد متعدد القطاعات، ومن سكان فقراء ذوي الدخل المحدود إ

عام دوالر   مليار 118.3 إلى 1975في عام  دوالر مليار 9.9 منالمتوسط حيث ارتفع الناتج القومي 
بينما نما  دوالر مليار 130.1إلى  2005% ووصل الناتج القومي عام 6.4 بلغ سنوي  نمو بمتوسط ،2004

القطاع  . شكلدوالر للشخص الواحد 9630دوالرًا إلى  1130نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي من 
حيث  المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي منذ الثمانينات وخاصة صناعة اإللكترونيات للتصدير لصناعيا

 1980% عام 24.1ة فيها من وزادت نسبة العمال% من إجمالي الناتج القومي 48.8ساهمت الصناعة ب 
قوة ووصل عدد ال %3 حوالي إلى في البالد بشكل عام كما انخفضت نسبة البطالة 2005% عام 36.1إلى 

 . 1985يث ازدادت الضعف عما كانت عليه في مليون شخص ح 10.9العاملة إلى 

أكبر مصدر  وعلى رأسها السياحة التي تعد ثانيمن الناتج اإلجمالي  %46.3 ب الخدماتشاركت 
مليار دوالر  1.7من  2005و 1990للعمالت األجنبية في البالد حيث زادت إيرادات السياحة بين عامي 

الذي ساعدها  ، األمرمليون سائح في السنة 17مليار دوالر ووصل عدد السياح إلى أكثر من  8.4إلى 
 سياسات الحكومة االقتصاديةباإلضافة إلى  2002و  1997لخروج من األزمة االقتصادية بين عامي با

دوالر أمريكي  1رينجيت ماليزي يساوي  3.380ومنها تحديد سعر الصرف للعملة المحلية الرينجيت كل 
تياطي نقد أجنبي وانخفاض التضخم والديون حوامتالكها ا وجعلتها غير قابلة للتحويل في البلدان األخرى 

% 8.7% إلى حوالي 22.6ي من زراعة بالناتج القوموعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة ال الخارجية.
 واألرز واألناناس والفلفل الهند ووجوز والكاكا لموزبقيت من أكبر الدول المنتجة لزيت النخيل والكنها 

 المداري  الصلب للخشب مصدرة دولة أكبر ماليزيا كانتباإلضافة إلى صيد األسماك، كما  والشاي والمطاط
                                                           

 7-1، ص  Historical Backgroundالمرجع السابق، 10



13 

وتعتبر ماليزيا أكبر دولة منتجة  .األخشاب صادرات قلصت المستدامة الحكومة سياسات لكن العالم، في
 والذهب والنحاس والفحم لبوكسيتللقصدير في العالم باإلضافة إلى مجموعة هامة من المعادن األخرى مثل ا

 .والحديد

عمدت الدولة إلى سياسات هدفت إلى تخفيض القروض وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية والمالية 
غير العاملة التي ال تحقق إيرادًا من فوائدها، وتحسين شفافية الشركات المدرجة بالبورصة من خالل تقديم 
تقارير ربعية، كما عمدت إلى رفع أهمية البنك الماليزي المركزي الذي يتمتع بسلطة على النظام المصرفي 

 82.9إلى  1985مليار دوالر أمريكي في عام  6.6ونما إجمالي أصول البنك المركزي من والسياسة النقدية 
 -اإلسالمية  سواءبنك دورًا كبيرًا  50، ولعبت البنوك الخاصة التي فاق عددها 2006مليار أمريكي عام 

نسبة الفائض وشكلت  أو البنوك العادية. -2006مليار دوالر أمريكي عام  17.6حوالي التي شكلت ودائعها 
 رتفاعا امنه عدةعوامل، إلى التحسن هذا ويعزى مليار دوالر  19.3 2005في الحساب الجاري عام 

مليون  350.5الذي ارتفع من  والخدمات التصنيع في قطاعات األجنبي االستثمار وتدفقة التجاري األرصدة
حيث جاءت معظم  2001ول أيل 11وتأثر باألزمة  1992مليار دوالر عام  5.2إلى  1975دوالر عام 

االستثمارات األجنبية من الواليات المتحدة، اليابان، سنغافورة والمملكة المتحدة وأهمها كانت في مجاالت 
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية في ماليزيا  التكنولوجيا الحيوية، التقنيات الحديثة والسياحة.

إال أن هذه المساعدات استخدمت لمشاريع  2004ليون دوالر عام م 289.5مليون دوالر إلى  12.8من 
دوالر للفرد الواحد وجاءت أغلبها من  11.49دوالر إلى  1.56تنموية حيث زادت نسبة الفرد منها من 

 11اليابان.

وإذا أردنا أن نبحث باألسباب التي أدت إلى هذا النمو االقتصادي في ماليزيا علينا أواًل أن نعاين 
السياسات والقوانين التي اتبعتها في طور تنميتها االقتصادية وعلى رأس الهرم الدستور الفيدرالي الذي تضمن 

 نها ما يهمنا في هذا البحث:وسنذكر مفصاًل كاماًل حول األحكام المالية والقوانين االقتصادية 

 ال يتم فرض ضريبة أو سعر من قبل الدولة إال بموجب القانون الفيدرالي. -1
الصناديق الموحدة: تتبع جميع اإليرادات واألموال التي تجنيها الدولة ألحكام الدستور والقانون  -2

من  األموال تم إدخارالفيدرالي وتشكل صندوقًا واحدًا يعرف باسم الصندوق الفيدرالي الموحد. وإذا 

                                                           
 .16 – 12، ص Economyالمرجع السابق، 11
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أو غيرها من إيرادات الفرائض اإلسالمية يتم جمعها في صندوق منفصل وال يتم التصرف بها الزكاة 
 إال بموجب القانون الفيدرالي أو قانون الوالية.

 يكون الصندون الموحد مسؤواًل عن المصاريف التالية:

 .واإلكراميات الوظيفة فقدان عن والتعويض التقاعدية، المعاشات -
 .محكمة أي قبل من االتحاد ضد قرار أو حكم بأي للوفاء المطلوبةاألموال  -
 المنح أو المكافآت.و  الديون  -
 وبمشورة رئيس الوزراءكما ينص الدستور على إيجاد وظيفة مدقق عام للدولة يعين من قبل الملك  -3

ويقدمها إلى الملك الذي يعرضها بدوره والذي يقوم بمراجعة حسابات األقاليم والواليات وتقدم التقارير 
 على مجلس النواب.

المجلس المالي الوطني: وهو مجلس يتألف من رئيس الوزراء ووزراء آخرين معنيين باإلضافة إلى  -4
ممثل عن كل والية يعقدون اجتماعات دورية كل سنة أو عندما تدعو الحاجة ويكون مسؤواًل عن 

 تقديم المشورة باألمور التالية:
ديم المنح أو القروض للواليات من قبل االتحاد أو التنازل عن جزء أو كل عائدات الضرائب تق -

 والرسوم إلى الواليات.
 متطلبات القروض السنوية للدولة أو الواليات. -
 وضع خطط التنمية -
كما يضع الدستور قيودًا على االقتراض ويضعها حصرًا تحت سلطة القانون الفيدرالي، حيث ال  -5

والية االقتراض إال من االتحاد أو من بنك أو مصدر مالي آخر بشرط موافقة الدولة على  يجوز ألي
 12سنوات. 5أال تتجاوز مدة القرض أكثر من 

جانــب كبيــر منــه إلــى الــدور  فــي شــهدته ماليزيــا يعــود الــذي والتنمــوي  قتصــاديالا النجــاح نأ القــول ويمكــن
ـــدءًا مـــن التخطـــيط  ـــه الدولـــة ب ـــذي قامـــت ب ـــذها و  الصـــحيحة للسياســـات االقتصـــاديةال وضـــع حتـــى متابعـــة تنفي

الضــوابط للنشــاطات االقتصــادية. كمــا برهنــت عــن مــدى التــأثير االيجــابي للحكــم المحلــي الــذي اســتطاع القيــام 

                                                           
12, reprint year 2010 sFederal Constitution, Part VII Financial Provision       
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بنهضــة فعليـــة دون االســـتماع لنصـــائح صــندوق النقـــد الـــدولي التـــي اتضـــح أنهــا كانـــت مضـــللة وهـــدفها إحبـــاط 
 التجربة الماليزية.

وشــهرة علــى مســتوى العــالم بســبب  الكبــرى فــي آســيا واكتســبت أهميــة كبيــرة الــدولزيــا اليــوم مــن تعتبــر مالي
أو تجارتهـا المفتوحـة مـع المكانة  االقتصادية الذي استطاعت أن تتبوأها سـواًء مـن خـالل صـناعاتها المتطـورة 

. بحسـب آخـر إحصـائيات لمواسـممن خالل الوفود السياحية التي تزورهـا فـي جميـع اع األرض أو جميع أصقا
 مليــار 90.5للدولــة مـا يفــوق ، بلــغ النـاتج المحلــي اإلجمـالي 2019عــام لصـادرة عــن البنـك المــاليزي المركـزي 

ع وشـكلت الزراعـة مـا يقـارب دوالر لكـل قطـا مليار 19لصناعة والتجارة أكثر من دوالر حيث شكلت عائدات ا
. أمــا نســبة 100يســاوي  2015بينمــا كــان فــي عــام  117.4اإلنتــاج الصــناعي  ردوالر، وبلــغ مؤشــ مليــار 7

 % من الشباب0.512مقابل  مليون نسمة 15% من الفئة العاملة أي ما يقارب 96.8األيدي العاملة فبلغت 
حـوالي  2018بلـغ الـدخل الحكـومي لعـام  مليون نسمة من أصـل عـدد السـكان(. 3العاطل عن العمل )حوالي 

 13.كلت القروض الخارجية حوالي ملياري دوالردوالر نفقات تشغيل، وش مليار 62دوالر مقابل  مليار 54

وبحسب المعلومات التي ذ كرت سابقًا يمكننا القول أن االقتصـاد المـاليزي مـر بـثالث مراحـل، المرحلـة 
شــملت و  االقتصــاديةفــي طريــق التنميــة  وحتــى الثمانينيــات والتــي شــكلت الخطــوة األولــىاألولــى منــذ االســتقالل 

مستقر وركـزت علـى القطـاع العـام وتشـغيل أكبـر لبناء اقتصاد لتي اتبعتها ماليزيا جميع الخطوات والسياسات ا
قــدر مــن األيــدي العاملــة وتحريــر االقتصــاد المــاليزي مــن التبعيــة الخارجيــة ممــا أدى إلــى القضــاء علــى الفقــر 

عــن أعــراقهم او أديــانهم. المرحلــة الثانيــة والتــي اســتمرت وتحقيــق المســاواة بــين جميــع المــواطنين بغــض النظــر 
حتى بداية القرن الحالي ركزت فيها ماليزيـا علـى الصـناعة والتصـدير وتقليـل االسـتيراد وتحـديث البنيـة التحتيـة 

برقابــة وطنيــة وتخفــيض االقتــراض مــن الخــارج. أمــا لالقتصــاد، ومــع ذلــك فتحــت المجــال لالســتثمار األجنبــي 
الثة وهي مرحلة استقرار االقتصاد الماليزي وتضمنت الخطط االسـتراتيجية طويلـة األمـد مثـل "رؤيـة المرحلة الث

والتــي أثبتــت بجــدارة نجــاح التجربــة الماليزيــة فــي تحقيــق  وضــعها رئــيس الــوزراء "مهــاتير محمــد" " التــي2020
 14التنمية في المجتمع سواًء من ناحية االقتصاد أو التعليم أو الصحة.
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 الثاني: تحقيق السالم من خالل التنمية االقتصادية: حثبالم
وتحقيقه هي عملية صعبة وتشكل تحديًا مما ال شك فيه أن عملية المحافظة على االستقرار الداخلي 

جديًا في وجه جميع الدول النامية التي ما زالت تبحث عن االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 
الخطوات التي اتبعتها ماليزيا في طريقها لتحقيق السالم على المستوى الداخلي  المبحثسنتناول في هذا 

 والخارجي وكيف يمكن للتنمية االقتصادية أن تمهد الطريق لعملية تحقيق السالم وتثبيت دعائمه.

 : الخطوات التي اتخذتها ماليزيا لتحقيق السالم على المستوى الداخلي:المطلب األول

الداخلي هو قدرة الدولة على تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع والوصول إلى المقصود بالسالم 
حالة من رضى المواطنين بالخدمات والتسهيالت التي تقدمها الدولة والسياسات التي تنتهجها بما يخدم 

قوق مصالح كل فئات الشعب، مما يؤدي إلى تقليص النزاعات بين األفراد ألن الجميع يتمتع بنفس الح
والواجبات ويخضع لسلطة القانون، وانعدام التوترات الداخلية وأعمال الشغب تجاه الحكومة ألنها تقوم بواجبها 

ر لن تكتمل تجاه المواطنين في جو يسوده إدارة جيدة وأمن وأمان للمواطنين. بالتأكيد هذه الحالة من االستقرا
في جميع  لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشردية التنمية االقتصا إال بوجود تنمية مستدامة من ضمنها

 أنواع وأساليب التنمية األخرى.

في الحالة الماليزية شكلت التنمية االقتصادية حجر األساس من حيث الخطط التي وضعتها الدولة 
 المبحثلتنمية أعمال القطاع العام وزيادة عدد األيدي العاملة مما أدر دخاًل جيدًا للدولة كما الحظنا في 
 األول واستطاعت أن تستخدمه لتنمية قطاعات أخرى في الدولة مثل الصحة والتعليم والتنمية البشرية.

ن التسامح كما يمارسه جميع أ ،رئيس الوزراء "مهاتير محمد" وهو أبو النهضة الماليزية ويرى 
يزيا دولة متعددة األعراق واألديان الماليزيين هو مفتاح التنمية والسالم في البالد، وأنه على الرغم من كون مال

إال أن الناس ال يعادوا بعضهم بل يتعاونوا ويتشاركوا في أعيادهم الدينية والثقافية، ويقارن بين دولته والدول 
األخرى التي يجمعهم نفس الدين ومع ذلك يختلفون بطريقة التفسير وال يستطيعون العيش بوئام وسالم وتعاني 

ت. كما يؤكد على أن الشعب المتعدد األعراق يستطيع أن يقدم إسهاماته في ثقافة دولهم من حروب وويال
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واقتصادها وأن تكامل هذه العناصر جميعها يؤدي إلى بناء دولة متطورة بالكامل، لذلك فإن الحفاظ  الدولة
 15على السالم هو شرط أساسي لزيادة التنمية وسبب رئيسي لتسريع وتيرتها.

ن السالم الداخلي في ماليزيا نالحظ أن الدستور الفيدرالي للدولة يعزز موضوع وفي مستهل حديثنا ع
الدين الرسمي للدولة لكن جميع األديان بين الطوائف واألعراق حيث يؤكد أن اإلسالم هو  العيش المشترك

قوانين كل ديني يخضع لسلطة األخرى يمكن أن تمارس طقوسها بسالم في أي بقعة من الدولة، وأن الحاكم ال
كما أن جميع األشخاص متساويين أمام القانون ولهم الحق في الحماية القانونية، وأنه "لن يكون  16والية.

 أو قانون  أي في الجنس أو الميالد مكان أو النسب أو العرق  أو الدين أساس علىهناك تمييز بين المواطنين 
 أو أوحيازة باكتساب يتعلق قانون  أي إدارة في أو عامة سلطة بموجب وظيفة أو منصب أي في التعيين في

وأن لكل شخص الحق  17".وظيفة أو مهنة وعمل أ أو تجارة أي ممارسة أو إنشاء أو الممتلكات في التصرف
 ع أي ضريبة تخصص عائداتها ألغراضفي اعتناق دينه وممارسته، وال يجوز إجبار أي شخص على دف

إنشاء مؤسسات ألغراض دينية و دينية غير دينه، وكل مجموعة دينية لها الحق في إدارة شؤونها الدينية، 
 18ولتعليم الدين وحيازتها وفقًا للقانون.

)وهو ماليزيا من منطلق فكرتها لبناء مشروع اإلسالم الحضاري يأتي هذا التصور الذي تسعى إليه 
مل لتجديد اإلسالم في ماليزيا، ويستخدم كمحرك لألمة نحو التقدم اصطالح يقصد به المنهج الحضاري الشا

يعتمد بالدرجة األولى على المشاركة الحرة والواعية لجميع المواطنين وسد  ية( والذينوالتطور والريادة اإلنسا
يق ذلك عن طر يتم و  .احتياجات جميع الفئات االجتماعية واحترام القانون وكرامة اإلنسان وحماية الحقوق 

تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المجتمع، ويرى القائمين على مشاريع التنمية في ماليزيا أنه ال يمكن فصل 
في هذا البلد ذو األغلبية المسلمة الذي استطاع أن يقدم للعالم مشروع تنموي معاصر االقتصاد عن القيم 

وأن ماليزيا استطاعت بالفعل تقديم نموذجًا فعااًل للتنمية من خالل استيعاب  ،يجمع بين اإلسالم والحداثة
التكنولوجيا الغربية وتطويرها في إطار االحتفاظ بالقيم الثقافية اإلسالمية وأنها بذلك تستطيع أن تبني حضارة 

ية هي عملية منطلقة التنم أن أعظم من أي حضارة في التاريخ. كما يقوم مشروع التنمية الماليزية على مبدأ
                                                           

15Bernama, Mahatir: Tolerance is key to development, peace in Malaysia, 
2020-01-, date of browsing: 18  www.theedgemarkets.com/articles 

16the federation, previous reference, P Federal Constitution, Part I The state religion and law of 
19 

17Federal Constitution, Part II Fundamental Liberties , previous reference, P 21  
1826-Federal Constitution, previous reference, P 25 

http://www.theedgemarkets.com/articles
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الماليزي مع نبذ فكرة "أسلمة المجتمع الماليزي" أي أن اإلسالم هو إطار مرجعي عام من واقع المجتمع 
للتنمية لكن يجب االستفادة أيضًا من القيم الروحية واألخالقية لدى الشعوب األخرى والتمسك بأخالقيات 

وتبقى عملية بناء الهوية للدولة هي  نضباط الصارم.العمل اآلسيوية التي تقوم على العمل الجماعي واال
دية بين األعراق العائق التي واجهت ماليزيا أثناء نهضتها حيث شكلت الفجوة االقتصاالعملية األصعب 

بمختلف  في وجه بناء دولة موحدة وتحقيق وحدة وطنية ورموز يلتف حولها جميع الشعب الماليزي  األكبر
لة تم انتهاج السياسة االقتصادية الجديدة على طريق تحقيق السالم والتجانس ولحل هذه المشكمكوناته. 

العرقي في البالد حيث قامت الدولة باقحام جميع مكونات الشعب الماليزي في األنشطة االقتصادية وذلك بعد 
االعتراف بوجود اختالالت حقيقية بمستوى الدخل بين فئات المجتمع والموافقة على ضرورة تقليص 
التناقضات وعالج االختالل بشكل واقعي وموضوعي وحل المشكالت االقتصادية عن طريق الزيادة والتوسع 

وبناء إلى تنمية فعالة وبالتالي ألفة وسالم داخل الدولة  أدىوليس من خالل مصادرة حقوق األخرين مما 
 19و العرق أو القومية.فيها للوطن وليس للدين أاألكبر لمواطنين اوالء هوية وطنية ماليزية يكون 

 NEP( )New Economicمنذ أن تم وضع السياسة االقتصادية الجديدة أو ما يعرف ب )
Policy أصبحت هي القوة الدافعة لهياكل السالم في ماليزيا واستطاعت تحقيق أهدافها بالحد  1971( عام

ة المجتمع الماليزي ثانيًا لتصحيح هيكلعادة من الفقر أواًل من خالل رفع مستوى الدخل وزيادة فرص العمل، وإ 
االختالالت االقتصادية من خالل إلغاء توزيع وظائف االقتصاد على أساس عرقي. كما ظهرت سياسة 

تحقيق  2000و  1991التنمية الوطنية كجزء من برنامج العمل الوطني واستطاعت خالل عشر سنوات بين 
عب الماليزي والتأكيد على تنمية الموارد البشرية كأداة فعالة لجميع مكونات الشنمو اقتصادي ومشاركة 

ومما يميز الشعب الماليزي هو القدرة على مناقشة األمور التي تخص مشاكلهم العرقية  لتحقيق أهداف النمو.
صراحة وإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالعالقات بين األعراق من أجل حماية أنماط حياتهم والتمتع بنوعية 

على أن تكون مصلحة الشعب هي المصلحة العليا التي تعمل الحكومة على ة التي تنعم بها البالد الحيا
 20عن المصالح الشخصية لطبقة الحكام. تحقيقها بغض النظر 

 
                                                           

تقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية خديجة بوريب، النموذج التنموي الماليزي: المنطلقات الواقع والتحديات المستقبلية، المل19
 2012المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة، الجزائر، 

20, University , Managing peace in Malaysia: A case studyShamsul A.B and Anis Y. Yusoff
Kebangsan Malaysia (UKM), Institute of Ethnic Studies, Bangi, 2011, P 10-11  
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حقيق السالم على وبذلك نستطيع أن نلخص أهم العوامل التي ساعدت على نجاح التجربة الماليزية في ت
 المستوى الداخلي كما يلي:

اإلدارة الجيدة التي آمنت بأن التغيير هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق األهداف التي تسعى إليها أية دولة  -1
من دول العالم الثالث وعملت بصدق وإخالص للوصول إلى هذا التغيير بالقضاء على جميع أنواع 

ثقة بالنسبة الفساد وتعيين أشخاص كفؤين وذوي الخبرات، وتطوير القطاع العام بحيث يكون محط 
 .للمواطنين

التخطيط الجيد انطالقًا من واقع المجتمع الماليزي وذلك بدراسة المشكالت التي يعاني منها والتفسير  -2
الحقيقي ألسباب هذه المشاكل وإيجاد الحلول المنطقية القابلة للتحقيق والمتابعة المستمرة وتقويم 

 الخطط بحسب المتغيرات الداخلية والخارجية.
اة بين جميع األديان واألعراق والذي شكل عالمة فارقة بين الدول المجاورة حيث استطاعت المساو  -3

توحيد جميع المواطنين تحت راية الدولة وباسم األمة الماليزية بعد أن كانت مجرد  الحكومة الماليزية
 البعض سوى بعض العالقات السطحية من زمن االحتالل.مجموعات متفككة ال يربطها ببعضها 

تطوير القوانين بما يتناسب مع الخطط التي وضعتها الدولة في طريقها لتحقيق التنمية الشاملة  -4
ووضع دستور فيدرالي موحد لجميع األقاليم والواليات تضمن جميع األحكام التي تنظم الحياة 

انين مساحة لكل إقليم أو والية بوضع القو قتصادية واالجتماعية مع إعطاء بأشكالها السياسية واال
 ، والتأكيد على تطبيق هذه القوانين بشكل فعال ومتكافئ لجميع الفئات.الخاصة التي يراها مناسبة

تحقيق استراتيجية االعتماد على الذات من خالل تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع العام وتوفير  -5
ة أو شجعت فرص عمل ألكبر عدد ممكن من الشعب ضمن المشاريع الجديدة التي فتحتها الدول

على استثمارها واعتمادها بشكل كبير على الصناعة وخاصة التكنولوجيا الحديثة مما عزز من ارتباط 
 21المواطنين اقتصاديًا بالدولة.

انتهاج سياسة ديمقراطية وذلك من خالل المفاوضات المستمرة بين األحزاب السياسية التي تؤدي إلى  -6
ومحاولة إيجاد الرابط المشترك الذي يجمع بينها وأن مصلحة الجميع نبذ االختالفات الدينية والعرقية 

 22تكمن باألمن واالستقرار والسالم بين فئات المجتمع والتي شكلت المصلحة العليا للدولة.

                                                           
 2020-01-14، تاريخ التصفح www.marefa.orgماليزيا وتجربتها االقتصادية،  21
 المرجع السابق 22
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اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخصيص جزء ال يستهان به من اقتصادها  -7
 نى التحتية واالهتمام بقطاع الصحة والتعليم حيث انتجت أجيااًل سليمةالوطني لمشروعات التنمية والب

بدنيًا وفكريًا وهي التي ستقوم بنهضة حقيقية ألن هذه األجيال ال تعترف بصراعات الماضي اإلثنية 
وال بالفروقات بين األديان بل نشأت على جو من األلفة والمودة والحالة االقتصادية الجيدة وستكون 

 23حو مشاريع التنمية وتنقل دولتها من دولة نامية إلى دولة كبرى.سباقة ن
اهتمام الدولة بالرأس المال الفكري والمتمثل باستثمار الدولة للخبرات والمهارات الوطنية وفتح المجال  -8

أمام الطاقات اإلبداعية وجذب الطالب الموهوبين للدراسة في جامعاتها التي أصبحت تحتل مراكزًا 
وتقوية العالقة بين الجامعات ومراكز البحوث مما مستوى العالم ودعم األبحاث العلمية هامة على 

يؤدي إلى إيجاد نخبة من الموارد البشرية ذوي الخبرة في التخصصات التي تحتاج لها الدولة وبذلك 
تحد من مشكلة هجرة العقول بل تستثمر طاقاتها المحلية وطنيًا وتستفيد منهم وتفيدهم بنفس 

 24وقت.ال

 :تحقيق السالم على المستوى الدولي: الخطوات التي اتخذتها ماليزيا لالمطلب الثاني

وى الدولي هو قدرة الدولة على الحفاظ على عالقات جيدة مع الدول المقصود بالسالم على المست
األخرى واالبتعاد عن الصراعات الدولية وعن استخدام العنف في حل نزاعاتها مع جيرانها، وتعزيز استخدام 

إن حالة السالم الدولي تعني بالضرورة اتباع سياسة الوسائل الدبلوماسية في تواصلها مع الدول األخرى. 
أسلوب لحل النزاع. دخل فيها القوة العسكرية كنأي بالنفس عن جميع التطورات التي تحصل حول العالم وتال

بالتأكيد هذه الحالة من السالم الدولي لن تتحقق إال بظل استقرار وسالم داخلي ورغبة قوية من جميع 
اف خارجية هدفها تأجيج األطراف أن تحل النزاع وطنيًا دون اللجوء إلى العنف ودون اللجوء إلى أطر 

 لتحقيق مصالحها.الصراعات 

مجموعة السبع وسبعين  حركة عدم االنحياز، في عدة تجمعات دولية منها هي عضو اليوم ماليزيا
(G77( حوار آسيا والشرق واألوسط، اجتماع آسيا أوروبا ،)ASEM التعاون االقتصادي لمنطقة آسيا ،)

                                                           
 المرجع السابق 23
وداد غزالني، حنان حكار، التجربة الماليزية في التنمية المستدامة: استثمار في الفرد وتوفير للقدرات، مجلة: العلوم  24

-01-14، تاريخ التصفح: www.democratic.de، المركز الديقراطي العربي، 2017السياسسة والقانون، العدد الثالث، 

2020 
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 في كل من منظمة التعاون اإلسالمي ورابطة أمم جنوب شرق آسياعضو مؤسس كما إنها  والمحيط الهادئ،
(ASEAN) ،دولة من دول اتحاد الكومنولث، باإلضافة إلى عضويتها باألمم المتحدة والعديد من  وهي

تتبع ماليزيا سياسة خارجية مستقلة وبراغماتية تقوم على تعزيز قيم السالم والمساواة  .الوكاالت المتخصصة
بعثات دبلوماسية 110 )لدى ماليزيا  والمساهمة بإقامة مجتمع عادل من خالل ممارسة الدبلوماسية الفعالة

وهي موقعها وتتأثر السياسة الخارجية لماليزيا بثالث عوامل رئيسية  ،(من بينهم سوريا بلد 84في 
االستراتيجي، وخصائصها كدولة تجارية باإلضافة إلى التركيبة السكانية الفريدة مما جعلها تنتهج نهجًا خارجيًا 

تسهيل عمليات التجارة وجذب االستثمارات الخارجية وزيادة التعاون مع دول  يهدف إلىواحدًا منذ االستقالل 
ماليزيا الفعالة في عمليات حفظ السالم تحت راية  (، كما أن مشاركةASEANرابطة جنوب شرق آسيا )

مما يؤكد أن ماليزيا ستظل تحترم  ها في حفظ األمن والسلم الدوليين،األمم المتحدة هو دليل واضح على دور 
للمنازعات استقالل وسيادة الدول والسالمة اإلقليمية وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى والتسوية السلمية 

 25عة المتبادلة في العالقات.سلمي والمنفوالتعايش ال

وإذا أردنا أن ندرس عالقة التنمية االقتصادية في ماليزيا بتحقيق السالم مع الدول األخرى علينا أن 
نركز بدايًة على العالقة التي تربط دول رابطة جنوب شرق آسيا مع بعضها البعض ومع الدول األخرى التي 

مدى ترابط العالقات والمصالح بين الدول المشكلة للرابطة وهم باإلضافة إلى ، فنالحظ ال تنتمي إلى الرابطة
ماليزيا كل من تايالند، سنغافورة، إندونيسيا، فيتنام، كامبوديا، فيلبين، ميانمار، بروناي دار السالم وجمهورية 

العالقات بين الدول  ، حيث شكلت التنمية االقتصادية الدافع األول لتوطيد وتنظيمالو الديمقراطية الشعبية
المذكورة وذلك بعد القناعة التامة التي توصلوا إليها بأن البقاء في حالة انفصال وعزلة لن تجلب إال المزيد 
من الفقر والتخلف والشقاء بينما االنفتاح والتواصل مع الدول ذات المصالح المشتركة سوف يعود بالنفع على 

تنظيم العالقات بين دول جنوب شرق آسيا وأصبحت تظهر أمام جميع األطراف، ومن هنا جاءت الفكرة ب
 المجتمع الدولي كمنظمة قوية ولها وجود فعلي على األرض. 

بناء مجتمع يقوم على ثالث ركائز أساسية وهي مجتمع األمن السياسي، المجتمع  الرابطة على تركز
وضع خطط دورية تهدف لتحقيق التنمية  بانتظام على االقتصادي، والمجتمع الثقافي واالجتماعي، كما تعمل

 MPAC 2025 "Master Plan on ASEANفي العديد من المجاالت وكان آخرها خطة "

                                                           
25 , www.kln.gov.my/web/guest,Malaysia’s Foreign PolicyMinistry of Foreign Affairs Malaysia, 

date of browsing 24-02-2020 

http://www.kln.gov.my/web/guest
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Connectivity  والتي تهدف إلى تنمية خمسة  2025الخطة الرئيسية حول تواصل رابطة جنوب شرق آسيا
قمي، الخدمات اللوجستية، التفوق التنظيمي، مجاالت استراتيجية وهي : البنية التحتية المستدامة، االبتكار الر 

قادرة على مواجهة التحوالت التحرك لألفراد. كما تهدف إلى الوصول لمرحلة من التكامل اإلقليمي وحرية 
ستراتيجية العالمية ومستعدة القتناص الفرص والتصدي للتحديات التي ترافق الثورة الصناعية والرقمية الجيوا

مفهوم الثقافة " MPAC 2025كما تطرح خطة " 26االستدامة االجتماعية والبيئية. مع التأكيد على مسألة
تحقيق شكل اللبنة األساسية في ي مجتمع سلمي، شامل ومرن وصحي ومتناغمالوقائية والتي تهدف إلى بناء 

وذلك من خالل توفير االستقرار االجتماعي، السالم واألمن، التعليم  .بأسلوب مبتكر لتنمية واالستدامةا
والعمل للجميع، الرعاية الصحية للجميع، البيئة النظيفة األمنة والمستدامة، التأهب لألزمات االقتصادية، 

لتفاهم بين : السالم واوهي فرعية من الثقافات والمساواة بين الجنسين. ويطرح مفهوم الثقافة الوقائية ست أنواع
الشعوب، احترام الجميع، الحكم الرشيد، المرونة والعناية بالبيئة، أسلوب الحياة الصحي ودعم قيم االعتدال. 
وبذلك يتم الوقاية من العنف الجسدي واعتالل الصحة النفسية لألفراد، العنف ضد المرأة واألطفال، التمييز 

الثروة بأيدي طبقة محددة، والكوارث الطبيعية التي يسببها  الديني والطائفي، الفساد، البطالة والفقر وتركز
وعند تحقيق هذه الغايات السامية تكون قد حققت أهداف خطة التنمية المستدامة  اإلنسان والتدهور البيئي.

 27التي وضعتها األمم المتحدة. 2030

والمصالحة بين دول ومن المسائل الجوهرية التي تطرحها رابطة دول جنوب شرق آسيا تعزيز السالم 
الرابطة وهذا األمر ال يتعلق فقط بغياب الصراع بين الدول بل بالمصالحة الحقيقية بين مختلف الشعوب التي 

وبتنمية السالم داخل كل دولة عضو من جهة، وبين الدول األعضاء من جهة أخرى، ومع  تضمها الرابطة
وكما ذكرنا سابقًا أن المصالح المشتركة التي جمعت دول جنوب  الدول التي ال تقع في جنوب شرق آسيا.

شرق آسيا كانت السبب الرئيسي لتحقيق هذا التعاون المشترك والذي عزز القدرة على التواصل مع الخارج 
كيد واحدة مما أدى إلى تعزيز الثقة االستراتيجية مع الشركاء من أجل توطيد العالقات والسالم المتبادل معهم 

لذي جعل رابطة دول جنوب شرق آسيا تظهر على الساحة الدولية كقوة إقليمية لها دورها بالمنطقة بتعزيز وا
 28ومشاركة الجميع بعملية بناء السالم بمن فيهم المرأة.األمن والسالم وتقويض النزاعات 

                                                           
26ASEAN A Community of opportunities for all, ASEAN Community, P1  
27Prevention, ASEANCulture of  
28Promoting Peace and Reconciliation: The ASEAN Approach, Promoting Peace And 

Reconciliation, P 15-17 
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 Growthو" ولعل أهم مثال عن عالقة ماليزيا الخارجية بجيرانها هي تأسيسها لما يسمى "مثلث النم
Triangle  عن كيفية تحويل النزاع على المناطق والذي يعتبر من أهم األمثلة اقتصادية تنمية منطقة وهو

حدود بحرية ومليئة بالجزر الصغيرة( إلى بين دول جنوب شرق آسيا هي الحدود  أغلب الحدودية )خاصة وأن
إلى مشاركة الموارد واإلمكانات لتسريع ف هذه الشراكة ، تهدوفاق اقتصادي وسياسي وشراكة استراتيجية
حيث دعت الحاجة إلى وجود جهود  في هذه الدول الثالث عملية التنمية ورفع سوية االقتصاد المحلي

 مشتركة لبناء اقتصاد ديناميكي بشكل يعزز العالقات المتينة ويؤسس لتنمية اقتصادية مستدامة.

ل بين كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة شاركت ماليزيا جيرانها بثالث مثلثات نمو األو 
بدأت الفكرة بتشكيله و  IMS-GT ((Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangleوسمي
عندما رأت الدول الثالث أن كاًل منها يتميز بموارد وخدمات معينة فسنغافورة لديها الخبرة  1993عام 

التواصل واالتصال الحديثة، بينما إندونيسيا وماليزيا لديهما األرض  اإلدارية، البنى التحتية المتطورة، ووسائل
الواسعة، الغاز والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، لذلك تم االتفاق على تكامل االقتصاديات الثالث في هذه 

ات شغيلية للعديد من األيدي العاملة، وتمت المفاوضت منطقةالمنطقة وعرضها على االستثمار وجعلها 
القواعد والقوانين لهذه المنطقة ومع ذلك ظلت هناك بعض االستثمارات الخاصة بكل دولة والتي  ون ظمت

تفرض عليها قوانينها االقتصادية والتنظيمية مما يؤكد أن سيادة الدول على هذه األراضي لم تنقص ولم 
 29تتعرض ألي تهديد لألمن والسيادة الوطنية.

( أيضًا بهدف تسريع التنمية IMT-GTفقام بين إندونيسيا وماليزيا وتايالند )أما مثلث النمو الثاني 
االقتصادية واالجتماعية في المقاطعات األقل نموًا، وبحسب األمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا فإن 

فها دإلقليمية وهوأنها وسيلة هامة لتنفيذ المبادرات ا 2025هذا التعاون يشكل اللبنة األساسية لخطة التنمية 
 30ط تحقيق النمو االقتصادي بل أيضًا تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التكامل اإلقليمي.قليس ف

منطقة نمو دول  تأما ثالث منطقة نمو فنشأت بين بروناي دار السالم وإندونيسيا وماليزيا والفيلبين وسمي
 – Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines( BIMP-EAGAشرق الرابطة )

East ASEAN Growth Area   وتهدف أيضًا إلى التعاون االقتصادي بين هذه الدول وتضييق الفجوات
                                                           

29Terence P. Stewart, Margret L.H. Png, The Growth Triangle of Singapore Malaysia and 
Indonesia, Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 23, 1993, P 2 

30-, date of browsing 25www.imtgt.orgGT), -Thailand Growth Triangle (IMT-Malaysia-Indonesia
02-2020 

http://www.imtgt.org/
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االقتصادية والتنموية وتؤكد بشكل رئيسي على أربع ركائز أساسية وهي: تعزيز االتصال والعالقات 
تسهيل انتقال األشخاص والبضائع عبر االستراتيجية بين الدول األربعة، تعزيز األمن الغذائي من خالل 

الحدود واالستفادة من التنوع البيولوجي والحيوي، التنمية السياحية من خالل زيادة االهتمام بالموارد الطبيعية 
والثقافية وتأسيس بنية تحتية سياحية، واالهتمام بالبيئة من خالل التركيز على مبادرات الحماية المستدامة 

 31لطبيعية.للبيئة والموارد ا

نالحظ مما سبق أن دوافع التنمية االقتصادية في ماليزيا والرغبة الحقيقية في رفع سوية البالد كانت 
المحفز األول إلنشاء عالقات وطيدة مع دول الجوار مما أدى إلى خلق جو من االستقرار والطمأنينة في 

للنهوض بدولتهم التي أعطتهم بالمقابل جميع نفوس الحكومة والمواطنين وجعلتهم قادرين على العمل والعطاء 
حقوقهم الدينية والمدنية وسخرت كل إمكانات الدولة لتحسين مستوى معيشتهم. كما فتحت أبواب االستثمارات 

بشروط موضوعية تحت إشرافها مما عزز بالمقابل ضرورة الحفاظ على عالقات وطيدة ومسالمة الخارجية و 
عدالة الية مصالحها االقتصادية بالدرجة األولى وللتأكيد على نهج السالم و مع الدول الخارجية وذلك لحما

 الذي انتهجته ماليزيا وأصبحت تفاخر به أمام المجتمع الدولي.
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 :الخاتمة
استعرضنا فيما سبق التجربة الماليزية في التنمية والخطوات التي اتخـذتها لتحويـل التنميـة االقتصـادية 

مثـااًل يحتــذى بـه للـدول الناميــة سـتوى الـداخلي والخــارجي. إن هـذه التجربـة يمكــن أن تشـكل إلـى سـالم علــى الم
وأن تطبيقهـــا يحتـــاج إلصـــرار وحشـــد جهـــود وطنيـــة كبيـــرة، وقيادتهـــا مـــن قبـــل أشـــخاص راغبـــين رغبـــة حقيقيـــة 

ض أن هذا أشبه بالتغيير على أن يعي الشعب أن انتماءه األكبر للوطن وليس للعقيدة أو القومية. قد يرى البع
بالمدينة الفاضلة وغير قابل للتحقيق خاصة في ظل التحوالت الكبيرة التي نشهدها على الساحة الدولية وكيف 

لكـي يكـون الدول الصغرى أو تأجج الصراعات فيهـا تلبث أن تحاول فرض سيطرتها على أن الدول الكبرى ال 
لها مبرر للتدخل تحت عناوين حماية المدنيين وحماية حقوق اإلنسان وغيرها. لكن التجربة الماليزية أثبتت أن 
دول العالم الثالث قادرة أن تفرض سيادتها الكاملة على أراضيها وأن تفتح أبوابها لالستثمارات األجنبيـة ضـمن 

على الصعيد االقتصادي واالجتمـاعي دون أن تـنقص سـيادتها،  قوانينها المحلية وأن تقوم بشراكات استراتيجية
وذلـــك كلـــه بفضـــل تطـــوير القـــوانين، وتحســـين األوضـــاع المعيشـــية المـــواطنين الـــذين ســـاهموا بشـــكل كبيـــر فـــي 
النهضة الماليزية، وقد قام عدد مـن دول جنـوب شـرق آسـيا باالحتـذاء حـذو ماليزيـا وجيرانهـا فـي مسـيرة التنميـة 

وبنهاية البحـث نجـد أنـه هنـاك بالفعـل عالقـة هذه التجربة في جميع دول آسيا والدول النامية.  ونأمل أن تطبق
 بين التنمية االقتصادية وتحقيق السالم، وأن الدول التي تدعو للتنمية عليها االستفادة من التجربة الماليزية.
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