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حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

ايمريزو ستنتيزو نس تكزيزز
 

سعد التميمي .د
 
  

 أثبتتتقدم جتربة التنمية يف ماليزاي ظلوذجا فريدا ومتميزا للمجتمعات النامية وللمجتمع العريب والعراقي على وجو التحديد بعد ان 
جعلها من بُت الدول القالئل اليت الالتينية يف مسارىا ضلو التنمية شلا  وأمريكا وأفريقيا آسياماليزاي تفوقا واستثناءا على شعوب 

خاصة عند مقارنتها ابلتجارب اليت  أعليةحققت التنمية مبعدالت رفعتها اىل مصاف القوى االقتصادية يف عامل اليوم وىو ما يعطيها 
.  اآلخرمرت وما زالت دتر هبا تلك اجملتمعات من جانب والدروس اليت ميكن استخالصها منها من اجلانب 

دلاذا :  آخرمن حتقيق التنمية وبناء جتربتها ادلتميزة ، مبعٌت  إذنكيف دتكنت ماليزاي : ذي يطرح نفسو يف ىذا ادلقام ىو والسؤال ال
نقول ان النجاح ادلدىش الذي حققتو ماليزاي ليس مبعجزة او عمل من قبيل السحر ، بل  ولإلجابةانفرد ادلاليزيون هبذه التجربة ؟ 

 إليهاتفاعل ظروف اترخيية واجتماعية ، وعوامل جعلت ماليزاي من بُت القوى االقتصادية اليت يشار ىو نتيجة طبيعية وحصيلة 
القريب دولة فقَتة شاهنا شان بقية الدول الفقَتة  ابألمسيف حتقيق التنمية الشاملة رغم ان ماليزاي كانت  ظلوذجياً  ابلبنان وبلداً 
- :ذلك اىل ما يلي ميكن ان يعزى السر يف  وإإاالً وادلتخلفة ، 

 
التنمية وامتلكت إيع عناصرىا  إرادةلقد توفرت دلاليزاي منذ بداية هنضتها وحىت الوقت احلاضر القيادة الوطنية اليت وعت  -1

وفرت جلأت اىل الشعب ادلاليزي وهبذا ت وإظلاالتنمية  أعباءبناء دولة قومية متماسكة ومل تلجأ اىل القروض اخلارجية دلواجهة  فأمكنها
. او التبعية للخارج  االستدانةالوقاية للتجربة ادلاليزية ضد 

التنمية من جانب  النخب احلاكمة ، وىي القيادات  إرادةمن غياب  العربية خصوصاً  واألقطار بينما تعاا الدول ادلتخلفة عموماً 
 رادةاإلوفر يف ظلط القيادات اليت ينعدم لديها تجتد تعبَتىا  أظلاط، فهذه النخب تكون عادة على  واإلداريةالسياسية والثقافية 

،  أجنبيةلو بصورة مقصودة ، او ظلط القيادات احملافظة والتابعة لقوى  إعلاذلالتحقيق التنمية بسبب عدم وعيها جلوىر التخلف او 
 .ن وعيهم بقضية التخلف والتنمية قد تضر مبصاحلهم وتبدل مراكزىم على الرغم م ألهنافهؤالء ال يرغبون يف حتقيق التنمية والتغيَت 

احلقيقية لعملية التنمية ورمبا يعود ذلك اىل عدم التفرقة لديها بُت مظاىر  لألبعادمن القيادات يتميز بعدم وعيو  اآلخروالنمط  
كنها جتد نفسها عاجزة عن التنمية ، ول إرادةىناك ظلط القيادات اليت تتوفر لديها إيع عناصر  وأخَتاً ادلدنية احلديثة وبُت التنمية ، 

يف مشكلة الديون اخلارجية اليت  جدايً  كما تواجو الكثَت من الدول ادلتخلفة ومنها العربية تصاعداً . اىل شعوهبا  اإلرادةنقل تلك 
عدت يف اىل أتثَتاهتا على جهود ىذه الدول من اجل التنمية ، فقد تصا إضافةالعوامل ادلؤثرة يف العالقات الدولية  إحدى أصبحت

منتجاهتا الرئيسية  أسعارذلك ارتبط ادلنحٌت التصاعدي للديون اخلارجية للدول ادلتخلفة ابطلفاض  وإزاءالسنوات القليلة ادلاضية ، 
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، وكان من نتائجها زايدة ادلشاكل ادلالية ذلذه  %(0.25) وما حتصل عليو من مدخوالت من تصديرىا بنسبة تقارب الربع ابدلائة
 أعباء، ومن مث اطلفاض قدرة الدول ادلدينة على السداد وابلنظر لزايدة حصة  وأقساطخدمة الديون من فوائد  أعباء الدول وزايدة

من الصادرات  إيراداهتاديوهنا عن رلمل  أعباءذلا لدرجة ان بعض تلك الدول ازدادت  اإلإايلخدمة الديون من الناتج القومي 
الديون وفوائدىا ، وارتفعت نسبة الديون  أقساطجو تعسر بعض الدول ادلتخلفة يف سداد ادلنظورة وغَت ادلنظورة وكان من نتائ

 ادلشكوك يف سدادىا يف سحاابت البنوك التجارية العادلية الدائنة شلا دفع تلك البنوك اىل التقليل من االئتمان ادلمنوح للدول ادلدينة
 .جية يف الوقت الذي تستمر فيو حاجة تلك الدول اىل ديون خار

 
لعبت القيم االجتماعية ادلاليزية دورا ابرزا يف صلاح جتربة التنمية يف ماليزاي الن القيم االجتماعية يف ماليزاي تصب يف وعاء واحد  -2

 . ادلاليزي تتوقف على انتمائو للجماعة  اإلنساناجلماعة على الفرد تؤكد ان قيمة  أولويةالتنمية ، فقيمة  أغراضىو خدمة 
عن ىذه القيمة سلوكيات النظام واالنضباط والتعاون ، فالفرد مستوعب دتاما يف اجلماعة واتبع ذلا وال خروج لو عليها ، وىنا ويتفرع 

الفكر ادلاليزي الرمسي للدولة ادلاليزية  أسسيربز دور اجلماعات الصغَتة يف اجملتمع والسياسة ادلاليزيُت ويف مقدمتها العائلة ، ومن 
وان الوالء السياسي على مستوى العائلة ىو نواة ( مبعٌت السلطة ) دلية الثانية قيمة العائلة ابعتبارىا مهدا نظراي للقوة قبل احلرب العا

ادللك رمز القيادة اجلماعية للماليزيُت ، وقيمة التدرج  يرأسهاادلاليزية عائلة كبَتة  األمة، وابلتايل فان  الوالء الوطٍت العام للدولة
يف مستوى معرفتو العلمية  ولألرقى وظيفياً  ولألقدمسنا  لألكرب واألحقية األفضليةالوظيفي والفٍت تتضح وفقا دلعايَت االجتماعي و

من حيث احلقوق اخلاصة واالمتيازات اليت حتددىا  األفرادوالتقنية ولذلك فال غرابة ان يتولد عن ىذه القيمة ظاىرة الالمساواة بُت 
واالتفاق العام وىي مشتقة منطقيا وواقعيا من قيميت  اإلإاعاذلرم االجتماعي او الوظيفي او الفٍت وقيمة ادلراتب االجتماعية داخل 

آليات اختاذ القرارات ان تشًتك إيع مستوايت اجلماعة او التنظيم او ادلؤسسة يف اختاذ القرار  أىمفمن اجلماعية والتدرج معا ، 
.  جتنبا للفرقة واالنقسام

واليت تنعكس بصورة ملموسة على صعيد السلوكيات ادلعيشية الفردية واجلماعية  األقصىر القوة الذاتية اىل ادلدى وقيمة استثما
ادلاليزية واىل  اإلنتاجتتضمن تعظيما لقيم االدخار وزلدودية االستهالك حيث ترإت مردوداهتا اىل استثمارات ضخمة يف شىت فروع 

، والعزوف عن التفاخر  وتقدمي النفع العام على ادلنافع الشخصية واإلنتاجومي وتقديسا للعمل فوائض مالية عالية على ادلستوى الق
والوالء ادلطلق والًتفع عن الصغائر ادلشينة ، وىكذا ال ميكن فصل االصلاز الكبَت  ادلتوارثةاالجتماعية  اآلدابالًتيف واحلفاظ على 

. يزي ، تلك الطبيعة اليت جاءت نتيجة دلا استقر عليو اجملتمع ادلاليزي عرب التاريخ الذي حققتو ماليزاي عن طبيعة وسلوك الفرد ادلال
السليب على  أثرىاال ميكن جتاىل اما عن البلدان ادلتخلفة ، فتلعب التقاليد االجتماعية دورا كبَتا ورئيسيا يف أتخر اجملتمع ، حبيث 

تتصف بكوهنا من إاعات متعددة ومتميزة وفقا العتبارات العرقية او  ، فطبيعة اجملتمعات يف تلك الدول عرقلة عملية التنمية
الدينية او اللغوية ، وان ىذه اجلماعات داخل الدولة الواحدة ال تشعر ابلرابطة بُت بعضها البعض من انحية ، او ابالنتماء اىل 

ددية ، بل يتعدى ذلك ليشمل تلك ادلؤسسات اجملتمع الكلي من انحية اخرى ، وال يقتصر تشتت اجملتمع وطاقاتو عند ىذه التع
. االجتماعية السائدة اليت تتصف ابجلمود 
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وسلبية ،  والكسل واالتكالية،  السلوك االستهالكي الًتيفاىل ذلك ىناك القيم الثقافية السائدة يف اجملتمعات ادلتخلفة مثل  وإضافة
رابطة القرابة او  أساسوتوزيع الوظائف على ،  للمشاكل اليت تواجهو نساناإلاالبتعاد عن النظرة الواقعية العلمية يف حل ، و التفكَت
 .النسب 

 
 األفكارذلا ان تتبٌت العديد من  فأمكنوادلعاصرة عن طريق التوليف وادلواءمة بينهما  األصالةكلة شاستطاعت ماليزاي ان حتل م -3

 .من كوهنا تثَت استنكاره وحتديو أكثروتقدمو  إثرائوطبيعة اجملتمع ادلاليزي وتعمل على مع  تتالءموادلؤسسات الوافدة ابلصورة اليت 
يف رلاالت  ترسل البعثات وتستقبل اخلرباء مبا يكفل توافر ادلهارات واخلربات احلديثةلكي  إمكانياهتاوقد سعت ماليزاي بكل ما يف 

، ويف التعليم والصحافة واالقتصاد ونظم االتصاالت وغَتىا من اجملاالت ،  ويف النظم الدستورية والقانونية والسياسيةالتكنولوجيا 
الذي ضمن صلاحا اقًتن  األمرمالئمة مع التقاليد الياابنية وتقوم بتطويعها لتظهر بروح ماليزية  األظلاط أكثروكانت يف كل ذلك تنتقي 

.  ابلتجربة ادلاليزية دون غَتىا من جتارب عديدة يف العامل ادلعاصر
غالبا ما تصطدم مبقاومة العناصر التقليدية او احملافظة واليت تكون ذلا  ةالعصرناما يف البلدان ادلتخلفة فان عملية التحديث او 

احلياة التقليدية القدمية تشعر  أبظلاط، وىذه العناصر حبكم مصاحلها وارتباطها الوثيق اذليمنة على النظام االجتماعي واالقتصادي 
 .وادلؤسسات يهدد امتيازاهتا وىيمنتها  واألفكار وما غللبو من مستحداثت يف التكنولوجيا ابن التغيَت

 
وما او يف مراحل معينة وعدم االقتصار على ظلوذج واحد ،  بنموذج التطور الرأمسايل وادلخطط يف الوقت ذاتو األخذالشك ان  -4

، والتوسع يف األفضل التطور واجلرأة يف التغيَت ضلو أسلوبيع يف اتسمت بو التجربة ادلاليزية من الديناميكية والتكيف السر
عملية التنمية يف ماليزاي ، وتعترب من الشروط البارزة يف صلاح التجربة  إنضاج، إيعها عوامل ساعلت يف االستثمارات اخلارجية 

.  األخرىادلاليزية دون غَتىا من التجارب 
 

االستفادة من تلك التجربة  إمكانيةاال ان ذلك ال يعٍت عدم  األخرىن غَتىا من جتارب التنمية ورغم دتيز جتربة التنمية ادلاليزية ع
سيما وان  عموماً  واإلنسانيةعلى مستوى الدول ادلتقدمة  وإظلاالعربية ودول العامل النامية فحسب  األقطارليس على مستوى 

يف سلتلف اجملاالت واليت تصل اىل حد  بسبب النجاحات اليت حققتها يرةاألخ اآلونةاالىتمام العادلي بتلك التجربة راح يتزايد يف 
ال يعٍت بطبيعة  األخرىادلعجزات ، وغٍت عن القول ان اعًتافنا بصعوبة نقل وتعميم إيع جوانب التجربة ادلاليزية ابلنسبة للدول 

وس وتداعي فيها الظروف وادلستلزمات ادلطلوبة احلال استحالة النجاح والتطبيق خاصة يف اجلوانب اليت تتم بشكل انتقائي مدر
 .ودول عديدة متباينة اخللفيات والثقافات على صلاحها وتقدمها  أماكنيف  أجريتفلقد دللت العديد من التجارب اليت 

 
- :لتالية الدروس اليت ميكن استخالصها من التجربة ادلاليزية لغرض االستفادة منها تتلخص يف اجلوانب ا أىمومن ىنا صلد ان 
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ابجتاه  األفرادكيفية التأثَت يف سلوك وان  الرئيسية وأداهتاىو جوىر عملية التنمية  اإلنسانان التجربة ادلاليزية  أكدتلقد     -أ
ر ابلتطو اإلسراعفاعلية يف  األكثر األداةالنظام والشعور الذايت ابدلسؤولية ىي  وإطاعةحتقيق االنضباط اجلماعي العايل وحب العمل 

ان للًتبية االجتماعية شلثلة يف عناصرىا كافة ابتداء من العائلة ومرورا ابدلؤسسات ، ويبدو من جتربة ماليزاي  االقتصادي واالجتماعي
 .وقيمها االجتماعية الذاتية األمةعندما تنطلق ىذه الًتبية من تراث  األفراديف سلوك  مؤثراً  دوراً  واإلعالميةالتعليمية 

 
التفاعل الوثيق بُت  أسلوبيف  متميزاً  جربة ادلاليزية اىل دول العامل النامية عامة والعراق على وجو التحديد ظلوذجاً تقدم الت   -ب

 لألفكار اآليل، فلم تعتمد ماليزاي على النقل  والتزاوج ادلثمر بُت التصنيع والقيم االجتماعية السائدة التنمية والبيئة االجتماعية
 األصالةقدرة فائقة يف تطويرىا وفقا للبيئة احمللية من خالل عملية التوليف وادلوائمة بُت عناصر  أظهرتبل  وادلؤسسات من الغرب ،

يف ىذا اجملال ىو انطالق ادلؤسسات الياابنية يف سلتلف نشاطاهتا من القيم  إاثرةوادلعاصرة ، لعل ابرز جوانب التجربة ادلاليزية 
اليزية واليت تلتقي بصورة واسعة يف طابعها الشرقي مع القيم والتقاليد السائدة لدى العائلة العربية والتقاليد السائدة لدى العائلة امل

 .وغالبية العوائل يف الدول ادلتخلفة 
 

السياسات  إحدىبنظر االعتبار رلمل اذليكل االقتصادي عندما يصار اىل صياغة  األخذطرحت التجربة ادلاليزية ضرورة    -ت
فكل ىذه السياسات غلب  ،ل السياسة الصناعية او السياسة الزراعية او السياسة ادلالية او السياسة التجارية االقتصادية مث
 األنشطةمًتابطة لسياسة اقتصادية واضحة ادلعامل تشًتك يف دراستها وصياغتها وتنفيذىا عموم  أجزاءدتثل  أهنا أساسصياغتها على 

ورفع كفاءة  اإلنتاجية، وان ما غلمعها ىو وحدة اذلدف والذي يتمثل يف ارتفاع بغَتىا  وتتأثر ان كالً منها تؤثر االقتصادية ابعتبار
 .االقتصادي  األداء

 
تبٍت قياداهتا ادلنهج الرأمسايل يف قيادة االقتصاد مث تدخل الدولة يف مراحل ان النجاح الذي حققتو التجربة ادلاليزية من خالل    -ث

التخطيط االقتصادي  أسلوب إتباعهاىا بنشاطات استثمارية مباشرة ودعم ورعاية مشروعات خاصة او سواء عن طريق قيام معينة
لة االختيار أوىي مس األعليةلة على درجة عالية من أل ملح على دول العامل النامية مسالتدخل ، يطرح وبشك أساليبوغَتىا من 

يف عمليات بناء كيان الدولة واختيار النظام السياسي ، فهي تقدم  ىاماً  وان كانت تلعب دوراً  اإليديولوجية، ذلك الن  اإليديولوجي
اليت يؤدي غرسها وتعميمها اىل خلق الوحدة  واألفكارترتبط ابلتنمية من خالل القيم  أهناادلالئمة لتحقيق التنمية كما  اإلسًتاتيجية

 .رية الالزمة يف اجملتمعات التواقة اىل التنمية والنهضة السريعة النفسية والفكرية والثقافية وتوفَت اجلهود والطاقات وادلوارد البش
 

منها يف سلتلف اجملاالت وخاصة  االستفادةالعربية ولعموم الدول ادلتخلفة من ادلمكن  لألقطار ابرزاً  تقدم اخلربة ادلاليزية ظلوذجاً    -ج
اخلارجي  االستثماربدو لنا من خالل دراسة جتربة ماليزاي يف حيث ي االجتماعيةيف رلال نقل التكنولوجيا وتطويعها وفقاً لبيئتها 

أن ماليزاي من ادلمكن ذلا أن تساىم مساعلة فعالة يف صياغة وتنفيذ برامج التصنيع يف الدول النامية وابلتايل حتقيق التنمية ادلباشر 

http://www.adhwaa.org/
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حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

أمام الشركات ادلاليزية خاصة وألن السجل التارخيي  االستثمار أبوابمن اخلربة ادلاليزية وفتح  االستفادةفيها ، ولذلك نرى ضرورة 
عن أي دور سياسي دلاليزاي يف اخلارج كما ىو احلال مع العديد من الشركات متعددة اجلنسيات  ابتعادىالتلك الشركات يؤكد 

. للدول الكربى ودورىا يف أضلاء سلتلفة من دول العامل األخرى 
 

صلاح تلك التجربة  أسبابميكن للقيادات العراقية االستفادة منو ودراسة  شليزاً  ادلاليزية دتثل درساً  وأخَتاً فأننا نعتقد أن جتربة التنمية
 .وان العراق وماليزاي يتشاهبان من حيث اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية وهللا ادلوفق وعكسها على الواقع العراقي خصوصاً 

http://www.adhwaa.org/

