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 الثاني السنوي املؤتمر
 5102 نوفمبر  27-28-29

املاليزي التنموي النموذج من املستفادة الدروس  

 وإسالميا عربيا
 سراج الذهب طيفور / الجزائر  أبود. فاروق 

 باحث مهتم بالدراسات اآلسيوية )النموذج املاليزي واالندونيسي(.

  



 

 

 

1 

لقد تميزت التجربة املاليزية بإتباع اتجاهين يف التنمية االقتصادية. االتجاه األول يطلق عليه 
(، وقد عدت ماليزيا أن هذا االتجاه ينسجم مع توجهاتها اإلنمائية، ويتواءم االتجاه شرقامهاتير محمد)

مع تطلعاتها نحو املستتتقبا االقتصتتادي.رما رأت أن هذا االتجاه يستتير مع تطك الترريبة الستت انية 
رية. أما االتجاه الثاني املتباينة، سواء من حيث امتالك الثروات املادية أم من حيث تنوع الثروات البش

(، ممارستتة التنمية يف إطارها اإلستتالمي، رما يراها الباحثون العر  االتجاه إستتالميافستتنطلق عليه )
 .(1)املنشغلون بدراسة التجار  اإلسالمية

هذا االتجاه اإلستالمي، الذي ران وراءه دوافع بييية وقيمية وتارييية وسياسية، جاء للحد من  
ر من وجهة نظ -إلسالمية يف ماليزيا، التي تنادي بأسلمة التنمية بطريقة ال تتواءمصرتات الحررات ا
مع الترريبة العرقية املتناغمة يف البالد، فضتتال ح حرا القيادة الستتياسية  -الح ومة املاليزية

 دح منح التنمية االقتصتادية بعدا إستالميا، ير ي تطلعات املاليو الذين ال يرون يف اإلسالم)مجر
أيضتتتا يتعاما أبناء  ( 2)ديانة، ول نه ران دائما م ونا محوريا من م ونات أستتتلو  املاليو يف الحياة(

املاليو مع اإلستالم من منطلق أنه يش ا العنصر املررزي يف ققافتهم. وذل  بعد أن استقر اإلسالم 
هتمت ماليزيا بأسلمة لقد ا .يف عالم املاليو منذ القرن اليامس امليالدي عن طريق التجار املسلمين

التنمية، ألن اإلستتالم يشتت ا العنصتتر املررزي يف ققافة املاليو االقتصتتادية، وذل  لتحقيق مقاصتتد 
الحالل، توفتتا من الوقوع يف دائرة الحرام، التي ال تقلق األعراق املتتاليزيتتة األتر ، مثتتا الصتتتينيين 

 .(3)والهندوس

للتنمية، وهي مفاهيم تيتلف يف تصوراتها  تشت ا ماليزيا قاعدة غنية باملفاهيم اإلسالمية
للحياة عن املفاهيم اإلستتتالمية رما هي مبستتتوطة يف دول العالم اإلستتتالمي األتر . فاألنموذج 
املاليزي يتميز بأنه عملي، وفلستتفته تقوم ح منطق األتذ والعطاء. وهذا ما يؤدي إلك إغناء هذه 

اإلستتالمي، ويستتتدعي منها االستتتفادة من األتطاء  التجربة باملمارستتة اليومية للتنمية يف إطارها
والفشتتا والتعثر، ومن قم البحث عن را ما هو إيجابي ومفيد وصتتالح للمجتمع املاليزي. أما التنمية 
يف أطهارها اإلستتتالمي، رما هو عليه األمر يف دول العالم اإلستتتالمي األتر ، فقد يلت حبيستتتة 

هاتير محمد إلك االعتراف بأن البلدان العربية التي حلت فيها النظريات والرؤ  الضيقة، وهو ما حدا بم
األف ار االشتتتترارية والشتتتيوعية محا اإلستتتالم والقيم الروحية، تم فيها تيفيا عدد املستتتاجد 
واملدارس الدينية ولم يعد اسم الله يذرر، ولم يؤد بهم هناك إلك رفا التنمية يف إطارها اإلسالمي 

م صراحة، وينادونا بأف ار مناقضة وفو وية، يف الوقت الذي نلفي فيه فحستب، با إلك رفا اإلسال
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أن القيم الروحية يمن ن أن تستاعد املستلمين ح الصمود أمام املاديين، والحصول ح السعادة 
 .4أيضا

 النجاح يف النموذج املاليزي : سبا أ

 أوال : الجانب السياسي 

ت رارها، فقاموا بتعديا  ومنع 1999أحداث تبني ستتتيتاستتتات عتامتة تهتدف إلك معالجة  .1
بما يف ذل  الو تتع الياا  الدستتتور بشتت ا يمنع النقاى حتك يف البرملان يف قضتتايا حستتاستتة

 .للماالويين والجماعات االقنية األتر 
 :السياسي لدولة ماليزيا من تالل االستقرارتأمين  .2
 املجاورةال ثير من الدول  العس ر عن السلطة )ع س الحال يف أبعاد( 
 املستتتمرة بين األحزا  الستتياستتية القائمة  يتم اتياذ القرارات دائمًا من تالل املفاو تتات

  .متفق عليه اجتماعيح أسس عرقية وفق عقد 
الدمار  توجيته التمويا املتاح الك برام  التنمية بدال  من اإلنفاق ح التستتتلح وأستتتلحة .3
  .الشاما
بتيفيا النفقات    الدولي والصتتتندوق الدوليرفا الح ومتة املتاليزيتة نصتتتائح البنت .4

  .امليصصة ملشروعات البنية األساسية
املؤشتتترات االجتماعية لرأس املال البشتتتري، من تالل تحستتتين  اهتمام ماليزيا بتحستتتين .5

  .والصحية للس ان األحوال املعيشية والتعليمية

 :الجانب االقتصادي قانيا: 

 ( حيث أعتمدت هدفان91- 11اليطة العشرينية األولك )الح ومة املاليزية يف و تع  باشترت
  :رئيسيان

 تيفيا واستيصال الفقر .1
  .االقتصادية املقرونة باالنتماء االقني تيفيا واستيصال ياهرة الوييفة .2

  :ف ان من نتاج ذل 

 واالتصتتال بين األعراق، وتوستتعت حجم الطبقة املتوستتطة وإيجاد حالة اجتماعية  ازدياد التعاون
  .تالل ذوبان الفروق الطبقية والعرقية مستقرة من

  يعتمد ح الزراعة وتصدير املواد األولية الك اقتصاد صناعي  اقتصاداملاليزي من  االقتصادتطوير
 املنتجات ال هربائية واالل ترونية، املواد ال يماوية، األطعمة ):الرئيستتية حيث تضتتمنت الصتتادرات
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والستتيارات  ملصتتنةع واملتنتاجات املطاطية أ تتافة الك الفوالذ،املصتتنةعة، املنستتوجات واليشتتب ا
  .(والصناعات الثقيلة

والتي تهدف إلك أن تصتتبح ماليزيا بحلول  2020 أعلن عن برنام  الرؤية ملاليزيا 1991يف مطلع     
معيشتتي وحياتي عالي حيث تم و تتع اليطة العشتترية  دولة متقدمة وتتمتع بمستتتو  2020عام 

 :إلكوهدفت  2020 (  من برنام  الرؤية00- 91)األولك 
 .الترريز ح الفقر الصارخ .1
 .الياا إلنجاز هدف إعادة الهي لة االعتماد األربر ح القطاع .2
 .تنمية املوارد البشرية .3
يع مشتتاررة .4 املاالويين يف العملية االقتصتتادية بدون تيفيا الوصتتول االقتصتتادي  توستة

  .للمجموعات األتر 
تم نت البالد  املعروفة فقد 1991إلك  1991م من األزمة املالية يف أرتوبر/تشرين األوِلوح الرغ 

تلك ذل  و ع اليطة  .%1من املحافظة ح نسبة نمو سنوي تالل السنوات العشر بمعدل وقدره 
املعرفة  اقتصتتتادمفهوم  اعتمدت والتي 2020(  تتتمن برنام  الرؤية 2010-2000العشتترية الثانية )

أفت ار جديدة باإل تافتة إلك مهارة تطبيق  ز ح قدرة رأس املال البشري ليلق وإبداع وتوليداملرت 
  :التقنيات الحديثة وتهدف الك

  :املجتمع املاليزي معرفيا وتنمية القدرات الوطنية من تالل تطوير .1
  والقدرات اإلدارية تحسين املهارات .2
  زيادة اإلنفاق ح البحوث والتطوير .3
 .للت نولوجيا وت نولوجيا املعلومات يف رتاة القطاعات االقتصادية االستيدام األربر .4
 االستثمار الح ومي لتحسين نظام توصيا/إتاحة التعليم والتدريب تقِوية االستثمار ِزيادة .5

 الوطني ومواصلة جذ  االستثمار األجنبي يف املجاالت اإلستراتيجية
 . التصنيع واليدمات من تالل االستنبات ال بير للمعرفةدينامي ية قطاعات الزراعة و زيادة .9
 معالجة الفقر وتحقيق العدالة للماالويين يف قطاعات العما. .1
 

 ستفادة من التجربة املاليزية امل الدروس

 إن العالميقول عالم االستراتيجيات مرتضك زبوري الجزائري واملستشار لد  الح ومة ال ندية " 
عنوانهتا مرحلتة " ما بعد الغر  "، وأو تتتح بأن الحضتتتارة يف طريقها نحو يعيش تحوةالت محوريتة 
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مهدها األصتتتلي يف دول الجنو ، ممثلة يف الصتتتين والعالم اإلستتتالمي )ماليزيا، أندونيستتتيا، ترريا 
   (5).العاملي اإلنتاج من وإيران(، اللذين يسيطران حاليا ح تسعين باملائة

، التنمويةن التجار  الناجحة يف مجال تصتميم، وإنجاز، وتنستتيق الستتياسات ماليزيا واحدة مو
. والهدف األولي والستياسية وقد حققت تقدما ملحويا يف ميدان التنمية االجتماعية واالقتصتادية

من متابعة هذه التجربة، هو البحث عن إطار توجيهي واسترشادي منها، ليس بقصد إعادة تطبيقها 
وإنما بهدف التعرف ح املواقف االقتصتتادية، واملؤستتستتية، والستتياستتية  رما حدقت بالضتتب  

رما تبلور  للتنميةامليتلفتة التي تعوق إم تانيتة عتدم تطبيقهتا، وذل  يف إطار املفهوم الحديث 
أتيرا يف تراث دراستتات التنمية، ورذل  التعرف ح املناه  واآلليات املستتتيدمة يف التصتتميم 

ذل  تقويم السياسات التي اتبعتها ماليزيا، وفهم املتغيرات الحارمة يف هذا واإلنجاز والتنسيق، ور
الصتتدد، والتوصتتية باملقترحات املحددة التي قد تستتاعد يف صتتياغة رؤية اجتماعية شتتاملة ربما 
 .تبنتها مجموعة البلدان العربية واإلسالمية لتحديث تجاربها التنموية، أو تعزيز ودعم هذه التجار 

عتبر بمثتابتة نموذجتا أرثر صتتتالحيتة لالستتتتفادة من تجربتها يف البلدان العربية متاليزيتا ت
واإلستتالمية، والتعرف ح ما تنطوي عليه من آليات ومحررات للنهضتتة. وهي تجربة أقبتت تميزها 
بين مجموعة البلدان املصتتنعة حديثا أو النمور اآلستتيوية يف جنو  شتترق آستتيا، وهو األمر الذي تم 

ح املستتويين اإلقليمي والعاملي  بفضا الدور الذي قامت به دولة ماليزيا يف مجال  االعتراف به
تيطي  وتنفيذ عملية التنمية  بهدف التصتتدي ملشتتت التها العرقية واالجتماعية دون تفري  يف 
قيمها الثقافية واالجتماعية الياصتة، وقدمت نموذجا تنمويا فريدا يجمع بين أصالة التراث املاليزي، 

 .حداقة الت نولوجيا املعاصرةو

 يف مجال السياسات والرؤية العامة ملشروع التنمية 

ستتتيالا دروس مستتتفادة من تحليلنا لواقع التجربة املاليزية، ستتواء أرانت دروس نجاح إن ا
  التجربة يف التنمية لحقيقية يف هذه التجربة، أو عناصتتتر القوة، أو أهم املتغيرات التي ح مت ت

لقد تم نت بحوث التراث والدراستتتات الستتتابقة من تالل تحليا تجربة ماليزيا يف إطار  .والنهضتتتة
التجربة اآلسيوية من ناحية، أو يف إطار مقارن مع بعا الدول املتقدمة أو النامية من ناحية قانية، 
 أو يف إطار بعا التصتتورات واملنطلقات النظرية مثا منظور التحوالت االقتصتتادية واالجتماعية من

بأس بها من الدروس املستتتفادة إلنارة الطريق أمام راستتمي  ناحية قالثة  أن تستتتيلم مجموعة ال
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السياسة يف األقطار العربية يف مجال التنمية والنهوض االقتصادي، واالجتماعي، والثقايف، والتي 
 .(6)ة قد تعينه ح رسم وإدارة السياسات التنموية بأربر قدر من الفاعلية وال فاء

 األستتبا  واستتتيعا  إلدراك الحاجة هو التجربة هذه من املستتتيلصتتة الدروس أهم بين ومن
 املتداتلة والعالقات بها، تعما التي وال يفية االقتصادي النشاط ان ماى إلك تؤدي التي الحقيقية
 األزمة م افحة من تتم ةن التي االستتتراتيجيات وهندستتة و تتع إن. امليتلفة االقتصتتادية للقطاعات
 واستيعا  املسببة العواما ح اليد و ع بمجرد اإلطالق، ح الصتعب باألمر ليس اليلا وإصتالح
 البد ل ن علة، ل ا عديدة حلول بطرح تقوم االتتصتتاا جهات فإن الحال وبطبيعة. عملها طريقة

 الحاة فشتتا حال يف جاهزة بدائا يوفر بما للتجربة وإتضتتاعه حدة ح را وتشتتريح مناقشتتة من
 تطبيق عملية أن إلك هنا اإلشارة من والبدة. األتريات بين من تيار رأفضا البداية يف اتتياره تمة الذي

 واليطوات اإلجراءات ح باإلشتتراف القرار، صتتانعي جهود تضتتافر تتطلب الحلول أو االستتتراتيجيات
 أن يم ن التي لعقبات وإزالة اليلا معالجة شتتأنها من التي القرارات واتياذ األقا، ح التنفيذية
  .اإلصالح مسيرة تعترض

 ح أمر األرض، ح يجري ما را عن باستتتمرار تدفقها و تتمان والبيانات املعلومات توفر إن
 الوستتائا أفضتتا من تتعدة التيطيطية والرستتومات األرقام أن بمعنك. والحيوية األهمية من بالغ قدر

 ينبغي نفسه، الوقت ويف. اإلنشائية التقارير فيها بما األتر  باألستاليب مقارنة املعلومة، لتوصتيا
 املسيولين أن ش  وال .شفاهة للمسيولين مضمونها وتو تيح بشترح التقارير ومحررو متعدةو يقوم أن

 التقارير بمو تتوع رافية ودراية معرفة ح ي ونوا أن ينبغي والبيانات التقارير هذه لهم تترفع الذين
  .بشأنه الناجع القرار واتياذ سليم نحو ح الو ع تقييم من تم نهم

 أو اإلداري أو الح ومي املستتتتو  ح ران ستتتواء فاعا نظام لوجود حاجة هناك بالطبع،
 يف واملهم الحاستتم العاما هو النظام هذا بتشتتغيا يقوم الذي البشتتري العنصتتر أن إال االقتصتتادي،

 ملا جزئية حلوال  يوفر أن األحوال، أفضا يف يم ن املمتاز النظام أن ش  وال. العملية جوانب ميتلف
 بين ومن .النظام هذا تشتتغيا ورفاءة ريفية يحدد الذي هو البشتتري العاما أن غير. أزمات من يطرأ

 اقتصتتادها إدارة تولي أن البد الح ومة أن ايضتتًا املاليزية التجرية من املتستتتفادة املهمة الدروس
 باملحافظة يتصا ما را يف والضعف بالتراتي لنفستها تستمح أال وينبغي ومستتمرًا، ربيرًا اهتمامًا
 ح ماليزيا بمحافظة ال فيلة وحدها رانت املطلقة اليقظة إن. واملالية االقتصتتادية قوتها ح

 املتطورة الدولة مرتبة بلوغ باتجاه بالبالد تدفع أن شتتتأنها من والتي عالية، نمو معدالت تحقيق
  .2020 عام بحلول
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تحقيق الستتتلم االجتماعي  ومن جهتة أتر   تتترورة االستتتتفتادة من اآلليتة املتاليزيتة يف   
 (: 7والتي تقوم ح )ريف يم ن تسوية الصراعات االجتماعية بش ا سلمي،  أووالسياسي 

  من احترام القانون ومن  التأرداالنضباط النظامي لصالح املجتمع، فمهمة السلطة السياسية هي
تتراجع الحقوق الفردية   أنحتدث هذا التجاوز فالبد  إذاملصتتتالح املجتمع وانته  األفرادعتدم تجتاوز 

 (.51ا 2جاملوسوعة لحسا  حقوق املجتمع )

 . (.33ا 2)املوسوعة جبناء نظم سياسية ديمقراطية تتفق ويروف املجتمع 

  حا الصراع الستياستة هي مشاررة بين البشر و أنبناء املشتاررة الستياستية الذرية ح اعتبار
 2)املوسوعة  جالستياسي ي من يف بناء املشاررة الذرية ح املستويين االجتماعي والسياسي .

 (.34ا 

  العمتا ح تحقيق التوازن بين القيم املتاديتة والقيم الروحيتة ح اعتبار ان نظام القيم هو
 (. 34ا 2ج  )املوسوعةاالستقرار .   أساس

 الحرمان  أنمستتتتحيلة، فهو ير   أنهاة  تتتارة بتاملجتمع رمتا التوزيع العتادل للثروة واملستتتاوا
االقتصتتادي الناشتت  عن عدم عدالة توزيع الثروة هو احد مصتتادر الصتتراع الستتياستتي، ويقصتتد بذل  

 إعطاءالستتعي نحو زيادة حجم النات  القومي أي الثروة االجتماعية قم  أولهما أستتاستتيينعنصتترين 
 (.113ا  4ج 31ا  3" )جاألغنياءالفيات املحرومة نصيبا اربر من هذه الزيادة "بدون مصادرة قروة 

  عن طريق  أوالستتلمي لتستتوية الصتتراعات، عن طريق املفاو تتات والتح يم  األستتلو اعتماد
 املحارم وليس عن طريق املواجهة واتتبار القوة .

 ح مستو  التنمية االقتصادية واالجتماعية :

ومن بين الدروس املهمة املستتتفادة من التجربة املاليزية أيضتتا أن الح ومة البد من أن تولي 
إدارة اقتصادها اهتماما ربيرا ومستمرا، وينبغي أال تسمح لنفسها بالتراتي والضعف يف را ما يتصا 

 باملحافظة ح قوتها االقتصادية واملالية.

محافظة ماليزيا ح تحقيق معدالت نمو عالية، إن اليقظتة املطلقتة رتانت وحدها ال فيلة ب
 . ( 8)م2020والتي من شأنها أن تدفع بالبالد باتجاه بلوغ مرتبة الدولة املتطورة بحلول عام 
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 ويم ن تلييم الدروس املستفادة ح مستو  التنمية االقتصادية واالجتماعية فيما يلي : 

ر تا ح أنها شتتتررة ربيرة ورا من يف يتا مفهوم متاليزيتا املتحتدة ينظر إلك األمتة  .1
املويفين العامين والقطاع الياا مستتتيولون عن نجاح الشتتتررة. ويدرك املويف العام أن فشتتتا 
القطاع الياا يؤدي إلك  تياع عائد الح ومة. وبما أن عائد الح ومة يستيدم ولو جزئيا ح األقا 

را مباشرا ح دتله. وإذا ران املويفون لدفع أجر املويف العام، فإن تسارة القطاع الياا تؤقر تأقي
العموميون يريدون دتال أفضا، فإن أ من طريقة لذل  هي  مان زيادة إيرادات الح ومة عن طريق 

 . (9)الضرائب التي يدفعها القطاع الياا يف الغالب
وتظتا اليتدمة املدنية إلك حد ربير تدمة مهنية، أي: ليستتتت حزبية باملرة ومستتتتعدة  .2

ز  أو ستتياستتي يف الستتلطة. هذا  تتتروري يف ماليزيا ألن ح ومات الواليات قد تتغير ليدمة أي ح
 وتش لها أحزا  غير التي يف الح ومة املررزية.

أن التجربة الصتناعية تمت يف يا نظام ح م مستقر، ينزع إلك إعطاء القطاع الياا دوره  .3
الشعبية وتفعيلها يف صنع  يف الحياة االقتصتادية، وعما ح توفير األطر املؤستستية للمشاررة

 القرار االقتصادي. 
أن الصتتتنتاعات اإلستتتتراتيجية يجب أن يتوفر إليها دعم ح ومي قوي عند بداية انطالقها  .4

تتاصتتتة يف مجتال البحث والتطوير واستتتتيعا  التقنية، وأن تحفز الصتتتناعات الفرعية املتصتتتلة 
بالصتتناعات اإلستتتتراتيجية، ويتم بناء شتتب ة صتتتناعية مت املة تحقق التقدم الصتتتناعي املطلو  

 تحقيقه. 
ران  -وح وجه اليصتتوا يف ماليزيا-ر الصتتناعي يف دول جنو  شتترق آستتيا أن التطو .5

مستنود ا بالترريز ح دعم التعليم وتطويره، وتحستتين مدتالته إلك جانب االهتمام بتنمية املوارد 
 البشرية، وتأهيا وتدريب العمالة. 

جي من إنتاج يم ن وصتف األنماط الصتناعية يف التجربة املاليزية ح أساس التطور اإلنتا .9
منتجات أستاسية "زهيدة الثمن" إلك منتجات قانوية "ذات قيمة مضافة". ويعد ذل  من أهم الدروس 

 املستفادة من الناحية الفنية للدور الذي تلعبه الصناعات األساسية يف االقتصادات النامية. 

ويعني ذل  أن العمليات اإلنتاجية تبدأ زهيدة الت لفة من تالل تشتتت يلة محدودة من الستتتلع 
التي تباع ح أستتاس قاعدة ستتعرية، ويتحول ذل  مع الزمن إلك تطور وتوستتع يف صتتنع منتجات 
قتانويتة "ذات قيمتة عتالية" باستتتتيدام املواد األستتتاستتتية املتاحة محلي ا بت اليف زهيدة واليبرة 

 ة من تالل تسويق املنتجات األولية. امل تسب

التحول نحو االقتصتتتاد املعريف باعتباره الحا  أهمية أدررتالح ومة  أننجد ومن جهة أتر  
التقدم املعريف من  ألهمية اإلدراكالتقدم االقتصتتادي وقد تبلور ذل   إلكلالنتقال من حالة التيلف 

تطة  بإطالقرة املوارد البشتتترية املاليزية قتامت وزا 2001تالل العتديتد من املبتادرات، ففي عتام 
جهود الح ومة  إطاريف  تتأتيوهتذه اليطتة  ،2020-2001يف متاليزيتا  تنميتة املهتارات العمليتة
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تنافسية يف االقتصاد العاملي وتعتمد اليطة ح عدة محاور  أرثراملاليزية لدفع االقتصاد ليصبح 
 :  (10أهمها)

 .يف التعليم  اإلصالحاستمرار نه   .1
  .اليصيصة أهمهاالتوسع يف تشجيع القطاع الياا تحت ترتيبات ميتلفة  .2
 . األجنبيةمع املنشآت واليبرات  التوأمةدعم سياسة  .3
 الت نولوجية املتقدمة . واملؤسساتعدد متزايد من املعاهد  إنشاء .4

وقتد اتتتارت لهذا االنتقال قطاعات تمثا قاطرة نحو االقتصتتتاد املعريف وهي الت نولوجيا 
 .الحيوية، االل ترونيات الدقيقة، ت نولوجيا االنترنت، ت نولوجيا الطاقة والبيية

 مجاالت االستفادة عربيا وإسالميا 

مجموعة من الدروس اإلشتتتارة إلك  رما يم ن من تالل الدراستتتة واإلطالع ح التجربة املاليزية 
 :وهي االستفادة منهاواالسالمي  العربييم ن لبلدان العالم 

o املجال  االهتمتام بجوهر اإلستتتالم وتفعيتا منظومة القيم التي حا عليها اإلستتتالم يف
  ·اإلسالم االقتصادي وغيره وال داعي لرفع الفتات إسالمية دون وجود مضمون حقيقي لقيم

o تحترم حقوق  إعمال مبادئ الشتتور  التي حا عليها اإلستتالم من تالل نظم ديموقراطية
 ·األفراد

o  تتقاطع فيها دوائر املصتتتالح  عرقيات ميتلفة يم ن التوصتتتا إلك اتفاقاتيف حال وجود
 ·امليتلفة وبذل  ي ون التنوع مصدر إنماء ال هدم

o االستفادة من الظروف العاملية السياسية لبناء االقتصادات الوطنية· 

o ح الذات يف بناء التجار  التنموية ولن يتحقق هذا إال يف يا استقرار سياسي االعتماد 
 ·واجتماعي

o يؤدي إلك قوة واستقالل  االستفادة من الت تالت اإلقليمية بتقوية االقتصادات املشاررة بما
  ·هذه ال يانات يف املحي  الدولي

o ورفع رفاءة رأس املال البشري فاإلنسان هو عماد التنمية تقوم به ويجني  التنمية البشرية
 ·قمارها
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o والوقف  ة اإلستتالمية يف مجال التنمية مثا الزراةأهمية تفعيا األدوات االقتصتادية واملالي
  ·من تالل وجود مؤسسات تنظم عملها والرقابة ح أدائها

o التنمية ح جميع م ونات القطر دون القصور ح مناطق وإهمال مناطق أتر ،  أن تتوزع
 ةية بالتنميعليه ال ثير من املش الت مثا الت دس الس اني والهجرة إلك املناطق املعن مما يترتب

 ·وت ريس الشعور بالطبقية وسوء توزيع الدتا

o استتتتيعتا  التقدم الت نولوجي، وأن املعرفة ترارمية،وأن  اعتبتار البعتد الزمني من حيتث
 ·وجود أداء منضب  باليط  املرسومة املش الت مع الوقت سوف تزول يف

o انتقالية لتهيية  اإلسالمي قد ت ون هناك فترات بيصوا التطبيق ملبادئ وأسس االقتصاد
ذل  التوقف عن البدء يف التطبيق، فماال يدرك جله ال يترك  املجتمع للتطبيق ال اما ول ن ال يعني

 ·تتوافر له الشروط والظروف املالئمة ويفضا البدء بما· رله

 مبادئ مع بعيد مد  إلك اتفقت ماليزيا يف التنمية تجربةفان  أما ح املستتتو  اإلستتالمي
 بتحقيق ماليزيا اهتمت فقد. االنتماء هذا عن صراحة اإلعالن يتم لم وإن اإلسالمي، االقتصتاد وأستس
 واألهداف ال مية األهداف بين املوازنة مع واالجتماعية، االقتصادية املظاهر من ل ا الشاملة التنمية
 ما تالل من إليه ذهبت ما ح 11"مشهور نعمت" الدرتورة وتدلا. األتيرة بهذه االهتمام مع النوعية،

 :يلي

 يتم ال بحيث املناطق، بين العدالة تحقيق ح ماليزيا عملت املادية التنمية مجال يف 
 اهتمت رما الواليات، را يف األساسية البنية مشروعات فازدهرت أتر ، حستا  ح منطقة تنمية
 عيالصنا القطاع تنمية سبيا يف الزراعي القطاع يهما فلم جميعها، االقتصادية النشاطات بتنمية
 نموه، تدعم التي والوستتائا بالتستتهيالت إمداده تم وإنما االستتتراتيجي، التجاري القطاع أو الوليد

 .األتر  القطاعات لنمو الداتلي السند وتجعله

 التنموي النشتتاط محور اإلنستتان يجعا الذي اإلستتالمي املبدأ مع املاليزية التنمية اتفقت رما 
 يةبتنم االهتمام مع االقتصادية، واملساواة االجتماعية والعدالة األتالقية بالقيم تمس ها فأردت وأداته،
 اإلنتاجية بالقطاعات العما ح وتشتتجيعهم املالويين من األصتتليين البالد لستت ان املستتلمة األغلبية
 مراحله يف العلم تحصتتتيا إم انيات املجتمع ألفراد وفرت رما. لها مل يتهم زيادة عن فضتتتال  الرائدة،

 الصتتحي باملستتتو  االرتفاع وترتيبات اإلنتاجية، مستتتو  ورفع والتدريب التمرين وتستتهيا امليتلفة،
 ونوعًا، رمًا الشتعب أفراد من العظمك األغلبية معيشتة مستتتويات تحستين يف فنجحت العمر، وتوقعات
 .الفردي الدتا متوس  ارتفاع مع وتصوصًا
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  ءسوا التنموي، بالعبء اال طالع يف الذات ح االعتماد استراتيجية ماليزيا انتهجت رذل 
 اإللهية املوارد الستتتغالل الالزمة املحلية املدترات حشتتد ح عملت حيث التمويلي، أو البشتتري
 .املتاحة

 اإلستتالمي، البشتتري املال لرأس االجتماعية املؤشتترات تحستتين بتجربة ماليزيا اهتمت أيضتتًا 
 الستتلطات ترحب الذين املستتلمين من إليها املهاجرين من أو األصتتليين البالد أها من ران ستتواء

 اجيةاإلنت القطاعات يف للثروة املشتررة املل ية يف املالويين نصيب ارتفاع أسهم رما بتوطينهم،
 مليتلف الالزمة املحلية األموال رؤوس توفير إلك واملصتتريف، املالي القطاع عن فضتتال  امليتلفة،

 من عليها يترتب وما اليارجية، الديون من اإلقالل يف أستتهمت والتي متزايدة بصتتورة التنمية أوجه
 .وسياسيًا اجتماعيًا الوتيمة العواقب عن فضال  للتنمية، الالزمة املوارد يرهق الذي الدين عبء زيادة

 الديموقراطية القنوات تالل من تتم ماليزيا يف االقتصتتادي النشتتاط يف الدولة دور طبيعة 
 يف للناس مم نة مشتتتاررة أوستتتع توفر التي املتعددة املاليزية األحزا  يف املتمثلة للشتتتور 
 لجادا تطبيقها يف التنفيذية السلطة ومتابعة العامة، باملصلحة املتعلقة القضايا جميع مناقشتة
 .عليها املوافقة يتم التي السياسات لجميع

 األنشتتطة ميتلف ممارستتة يف الستتليم اإلستتالمي باألستتلو  املاليزية الح ومة التزمت 
 االقتصتتادية املشتتروعات ميتلف مل ية تحويا ح عملت حين ففي املوارد، وتوجيه االقتصتتادية

 القومية، األهداف تحقيق يف عمليًا وأشتتتررتهم األفراد مستتتؤولية نمت فقد الياا، القطاع إلك
 التيلي لعدم واالستراتيجية، االجتماعية األهمية ذات املؤسسات إدارة يف تاا بستهم واحتفظت

 من التقليا يف الح ومة أسهمت أتر  ناحية ومن. عليها واإلشتراف الرقابة ممارستة يف دورها عن
 اليدمات يف للعاملين البطالة  تتد تأمين منح طريق عن الياا القطاع إلك للتحول الستتلبية اآلقار
 ح يؤتذ ول ن القريب، املد  يف أح بأجور وعدهم مع الياا، القطاع إلك تحويلها تم التي

 الياا القطاع إلك العامة الطبيعية املوارد تحويا ح اإلستتالمية لالعترا تتات تجاهلها الح ومة
 وتؤرد. ورقابتها الدولة مستتتيولية تحت للمستتتلمين املشتتتتررة املل ية إطار يف إبقائها من بدال 

 الفتة وجود دون من إستتالمية رانت املاليزية التجربة بأن نظرها وجهت "مشتتهور نعمت" الدرتورة
 الستتياستتية القوة بتحول تنبأوا الذين الدارستتين أنظار لفتت التجربة أن تالل من االنتماء هذا تحدد

 الت نولوجية باالبت ارات األتذ يؤدي أن يتوقع حيث آستتيا، جنو  إلك األوستت  الشتترق من اإلستالمية
 وجود أهم إلك ماليزيا، مثا النمو ستتريعة صتتغيرة دولة تحويا إلك العالية، التنمية معدالت وتحقيق
 .اإلطالق ح العالم يف إسالمي

حري بنا أن نيتمه ب لمة وردت يف تطا  هام لقائد التجربة املاليزية  البحثويف نهاية هذا 
األمري ية بشتتي اغو، التي بمؤستتستتة )الريبا( مهاتير بن محمد، موجه إلك األمة العربية واإلستتالمية 

إن مستتتقبا األمة اإلستتالمية ح  :" م2000أيلول )ستتبتمبر(  1يف  أستتبغت عليه جائزتها لجنجاز
الصتتعيد االقتصتتادي بأيدي املستتلمين أنفستتهم. صتتحيح أننا نعيش يف عالم تهيمن ح اقتصتتاده 

لمون بأقا قدر من وستتياستتته دول غير إستتالمية، وصتتحيح أننا نعيش يف عالم ال يحظك فيه املستت
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التعاطف، غير أن ال يوجد ما يمنع أمتنا اإلستتتالمية من النهوض مجددًا متك ما أبدت الجدية الالزمة 
 باتجاه هذا الهدف.

ولعاة من أهم القضتايا التي ينبغي ح املستلمين أن يبدؤوا بها إلعادة أنفسهم ويضتيف : "
مع الواقع الراهن، وأن يوفقوا أو اعهم معه،  ملجابهة التحديات املستجدة، هي أن ي يةفوا أنفسهم

من دون أن يتيلوا عن جوهر وأصتتول الدين اإلستتالمي الحنيف. أنا استتتيدمت رلمة أصتتول اإلستتالم 
وأعني أستاسيات وأصول ديننا التي تم  إرساؤها تالل العصر اإلسالمي الذهبي حينما غطةت حضارتنا 

امًا عليَّ أن أشتتتير هنا إلك أن مان يدةعون األصتتتولية اليوم معظم بقاع العالم املعروف آنذاك. وأجد لز
 ."يسعون يف الواقع إلك االلتفاف ح اإلسالم ح حسا  جوهر وأصول ديننا الحنيف

إن ممارستتات وستتلوك هؤالء املتطرفين لن تجلب لجستتالم واملستتلمين إال مزيدًا من التمزق "
اآلترين من غير املستتلمين ح ديننا وأتباعه يف را والتجزئة والتيلف، وتؤجة  حقد وعداء ونفور 

 ."م ان

أنتا مقتنع تمتامًا بأن الجهاد الحقيقي ما هو إال جهاد املستتتلم لتحقيق الوحدة اإلستتتالمية، "
وارتسا  فنون الح م وإدارة الدولة وتحصيا املعرفة والتسلح باملهارات العالية، بما يؤدِّي إلك تحرير 

والقمع، ويتم ِّنهم من إعداد أنفسهم للمساهمة بفاعلية يف إعادة إنتاج املستلمين من اال تطهاد 
 .12"الحضارة اإلسالمية املتقبلة ح غرار ما شهده العالم من قبا

 ش را ل م ح ررم اإلصغاء والسالم علي م ورحمة الله وبرراته .
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