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أ

االهداء
الي عيون أ طفال وشباب وشيوخ فلسطين المحدقة بالمجهول لنيل شرف وكرامة الحرية .
الي أبي الحبيب له مني كل حب وتقدير ..
الي أمي الحبيبة حفضها اهلل من كل مكروه وسوء ،والبسها اهلل ثوب الصحة والعافية .
الي زوجتي نموذج العطاء..
والى ابنائي االحبة "سامر  ،عامر ،منار ،ميساء ،رغد ،رهف" امال من اهلل ان يقر عيوني بهم

الي اخوتي واخواتي واهلي جميعا لهم مني كل الحب والتقدير .
الي الشهداء والجرحى واالسرى على طريق تحرير فلسطين .

ب

شكر وتقدير
انطالق ا ااا م ا اان ق ا ااول رس ا ااولنا الكا ا اريم محم ا ااد ص ا االى اهلل علي ا ااة وس ا االم" م ا اان ال يش ا ااكر الن ا ااا

ال يش ا ااكر اهلل"

اتقا ا اادم بجزيا ا اال الشا ا ااكر والتقا ا اادير الا ا ااي اسا ا ااتاذ الا ا اادكتور سا ا اامير مصا ا ااطفي ابا ا ااو ما ا اادهلل والا ا ااذ تفضا ا اال
مشا ااكو ار با شا ا اراف عل ا ااى ه ا ااذه الرس ا ااالة وك ا ااان لتوجيهات ا ااه ونص ا ااائحه وارش ا اااداته دو ار كبيا ا ا ار ف ا ااي الخ ا ااروج
بد ارسا ااة علميا ااة جا اااد  ،كما ااا واشا ااكر اسا ااتاذ الا اادكتور فا اااروق موسا ااي دوا

علا ااى ما ااا قدما ااة ما اان دعا اام

ومسا اااعد ط ا اوال اعا ااداد الرسا ااالة  ،كما ااا واتقا اادم بالشا ااكر الجزيا اال الا ااى لجنا ااة المناقشا ااة والحكا اام ،الا اادكتور
نسا ا اايم حسا ا اان ابا ا ااو جا ا اااما رئا ا ااي

قسا ا اام االقتصا ا اااد مناقشا ا ااا داخلا ا ااي  ،و الا ا اادكتور عا ا ااالء الا ا اادين عا ا ااادل

الرف ا ا اااتي مناقش ا ا ااا خارجي ا ا ااا عل ا ا ااى تفض ا ا االهما بقب ا ا ااول مناقش ا ا ااة ه ا ا ااذه الرس ا ا ااالة والحك ا ا اام عليه ا ا ااا  ،والش ا ا ااكر
ألصااادقائي االعا ازاء كا ااال باسااامة ولقباااة كما ااا انناااي اجا ااد نفساااى مااادينا بجزيا اال الشاااكر الاااي كا اال مااان قا اادم
ل ااي المس اااعد م اان قري ااب او م اان بعي ااد واخ اان بال ااذكر االس ااتاذ ايم ااان اب ااو ع ااويمر عل ااى م ااا بذلت ااه م اان
جهد في تنسيق الرسالة .

ت

ملخص الدراسة
تعتباار التجربااة الماليزيااة ماان التجااارب الناجحااة علااى المسااتوى العااالمي وخصوصااا اذا مااا قورنا ا

بالاادول

ان تسجل رقما قياسيا في التنمية االقتصادية وخصوصاا فاي مجااال

الريااد

النامية ،حيث انها استطاع
والتطااوير فانتقل ا

بموجااب ذلااا الااى مصاااف الاادول الصاااعد حيااث اعتمااد

بش ااكل اساس ااي ،وانتقلا ا
والتقنيا

ماليزيااا علااى مواردهااا الذاتيااة

م اان بل ااد مص اادر للس االا االساس ااية كالز ارع ااة ال ااى بل ااد مص اادر للس االا الص ااناعية

الحديثة .وتكمن اهمية الدراسة بضرور اشتقاق الدرو

والعبار مان التجرباة الماليزياة فاي القضااء

على الفقر والبطالة والعدالة في توزيا الدخل والثروا  ،ومادى مالئماة التجرباة للواقاا الفلساطيني وغيار مان
االقتص اااديا

النامي ااة لالس ااتفاد م اان التجرب ااة الماليزي ااة .وم اان اه ااداف ه ااذه الد ارس ااة التع اارف عل ااى الواق ااا

االقتصاااد الماااليز وم ارحاال تطااوره واسااباب تقدمااة خااالل العقااود الثالثااة الماضااية  ،وايضااا محاولااة فهاام
وتحليل التجربة الماليزياة ومادى االساتفاد منهاا اضاافة الاي تقاديم رقى مساتقبلية لالقتصااد اساوه باالقتصااد
الماليز .كما وتوصل

الدراسة الي ان موقا ماليزيا الغناى باالموارد الطبيعياة جعلهاا تحقاق االكتفااء الاذاتي

ماان االنتاااج الز ارعااي وارتفاااج معاادل النااات المحلااى بمااا لااذلا ماان اثااار ايجابيااة علااى الواقااا االقتصاااد
واالجتماعي  ،وهنااا اهتماام بشاكل كبيار فاي تطاوير وتحاديث الماوارد البشارية واالهتماام بالعنصار البشار
كونااه يمثاال الركيااز االساسااية فااي التنميااة االقتصااادية .مااا التركيااز علااى االسااتثمار الكثيااف فااي القطاعااا
الحقيقية كالمشاريا الزراعياة والصاناعية واالهتماام ببارام الصاحة والتعلايم والبحاث العلماي بماا لاه مان دور
كبير في نمو االقتصاد الماليز ورفاا مساتوى متوساط دخال الفارد  ،كماا واوصا

الد ارساة باالهتماام بالبعاد

التنمااو واالقتصاااد وتعزيااز عالقاتهااا الخارجيااة مااا دول العااالم وأهمهااا دول جنااوب شاارق اساايا واليابااان
والعدي ااد م اان ال اادول الص اااعد والواع ااد مث اال الب ارزي اال والص ااين وروس اايا .وه ااذا وق ااد اعتم ااد الباح ااث الم اانه
التحليلااي الوصاافي والماانه القياسااي وذلااا لوصااف وتحلياال الظاااهر محاال الد ارسااة ،والتوصاال الااى النتااائ
المتوخا .

ث

Abstract
the Malaysian experience is one of the most successful global experience,
especially when compared with developing countries, where it has been
able to register a record in economic development in the areas of
leadership and development moved under it into the ranks of emerging
countries where mainly, Malaysia has relied on its own resources, and
moved from the country of source basic commodities such as agriculture
to the country of source for industrial goods and technologies. The
importance of the study of the need to derive advantages from the
Malaysian experience in the eradication of poverty, unemployment and
justice in the distribution of income and wealth, and the need of the
Palestinian economy and other developing economies to benefit from the
Malaysian experience. One of the objectives of this study to identify the
economic reality of the Malaysian and the stages of its development and
the reasons for the offering over the past three decades, and also try to
understand the Malaysian experience and the extent to which Palestinians
in addition to providing future vision of the Palestinian economy like the
Malaysian economy. the research results also found that the location of
Malaysia to the availability of natural resources to make it self-sufficient
in agricultural production and the high GDP rate and the implications on
the economic and social reality, as Malaysia is of the most prominent
countries whose government has focused heavily in the development and
modernization of human resources and attention to the human element it
represents the essential foundation in economic development. This study
has found that the Malaysian government's heavy investment in the real
sectors of agricultural and industrial such as projects and attention to
health and education programs and scientific research with its major role
in the growth of the Malaysian economy and raising the per capita income
level, as the study recommended the attention of development and the
economic dimension in its foreign relations with the countries of the world
most notably Southeast Asia, Japan and several countries of the developed
countries, such as Brazil, China and Russia. The researcher has adopted
the analytical descriptive approach and standard approach in order to
describe the phenomenon under study.
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الفصل االول :

االطار العام للدراسة

1

مقدمة
تعتبا اار التجربا ااة االقتصا ااادية الماليزيا ااة ما اان أبا اارز التجا ااارب ال ارئا ااد فا ااي مجا ااال التنميا ااة االقتصا ااادية
واالجتماعيااة ،وتعتباار محااط أنظااار العديااد ماان االقتصاااديين فااي العااالم ،حيااث اسااتطاع

ماليزيااا وخااالل

العقااود الثالثااة األخياار ماان تحقيااق نمااوذج اقتصاااد تنمااو منااذ أواسااط العقااد السااابا للقاارن العش ارين ،هااذا

النمااوذج جعلهااا فااي مصاااف الاادول الصاااعد وأطلااق عليهااا النماار اآساايو العتيااد ،وهااو المصااطل األكثاار

انتشا اًر في األدبيا

االقتصادية (النمور اآلسيوية السبعة) حيث خرج

تلا الدول من الواقا االقتصااد

الصعب ومن دوالً نامية فقير تعتمد على الصاد ار األولية لسلعة ماا وخصوصااً المحاصايل الزراعياة ذا

القيمة المضافة المنخفضة ،إلى دول صناعية وفي مقدمة الادول مان ناحياة جاذبها لالساتثما ار األجنبياة

في أراضيها ،والحصيلة الكبير من العمال

الصعبة كاحتياطي نقد  ،وهذه النمور قد أصابها ضاعف فاي

بنيتها االقتصادية بسبب األزمة المالية اآسايوية فاي أكتاوبر 1997م ،حياث أد

الماليااة وخصوص اًا المضاااربة علااى عملااة الباه ا
أسواق المال ،مما انعك

التايلنااد إلااى خسااائر كبياار فااي أس اواق العمااال

سلباً على أداء االقتصاد الماليز  ،ورغم تحقيقها لمعدال

1998م2000-م إال أنها استطاع

أيضاً التمرد عليها واالعتماد على الذا

المضااربا

فاي األساواق

والحق اًا

نمو سالبة باين عاامي

النهوض باقتصادها دون الحاجة إلى صاندوق النقاد والبناا الادوليين،
وعلى حشد الموارد المحلية وتوظيفها في مساا ار تنموياة حقيقياة،

اسااتطاع

إعاااد األنظااار مجااددًا لماليزيااا ولتجربتهااا الناجعااة والتااي يعااود الفضاال ولدرجااة كبياار للاادكتور

الجنساايا

الاادول الناميااة ،نجاااح هااذه التجربااة قااد أثااار اهتمااام االقتصاااديين والااى الاادعو

مهاتير محمد ،ولخبرته في مجال التنمية االقتصاادية والمواقاف السياساية الرافضاة لهيمناة الشاركا
علااى اقتصاااديا

متعادد

بضاارور نقاال هااذه التجربااة إلااى بالدهاام وخصوص ااً الاادول الناميااة ومنهااا الاادول العربيااة وفلسااطين تحديااداً،
وعلى الرغم من االختالف والتباين في النظم االقتصادية واالجتماعية وتعدد األعراق في المجتما المااليز

إال أنها استطاع

تخطي هذه العقبا

واعداد نماوذج يحتاذى باه لجمياا دول العاالم النامياة ،حياث التركياز

علااى الصااناعة المحليااة والمعااد للتصاادير ،واعتماااد فلساافتها علااى أهميااة القطاااج العااام كونااه ركيااز أساسااية

للحد من المشاكال
فكان

االقتصاادية وأهمهاا الفقار والبطالاة ،ونظا اًر للواقاا االقتصااد فاي األ ارضاي الفلساطينية

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مقوما

االقتصااد المااليز وأساباب نماوه والخطاط التنموياة المتبعاة

وم اادى االس ااتفاد منه ااا فلس ااطينياً ،وخصوصا ااً االس ااتغالل األمث اال للما اوارد المحلي ااة واالس ااتفاد م اان ودائاااا

الجمهور الفلسطيني فاي البناوا ،وكيفياة تصاريف المان والمسااعدا
القتصااد مناات وسااو يحقااق مساتويا

الخارجياة فاي مساا ار تنموياة تقسا

ملموسااة ألفاراد المجتمااا الفلساطيني ،وضاارور اشااتقاق الاادرو

التجربة االقتصادية الماليزية قدر ا مكان ،وخصوصاً فيما يتعلق بالفقر والبطالة.
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ماان

مشكلة الدراسة:
وتكمن مشكلة الدراسة في ا جابة على التساقل الرئي

التالي:

إلى أي مدى استطاعت التجربة االقتصادية التنموية الماليزية تحقيق أهدافها ؟ وما هي التحديات

المستقبلية التي تواجهها؟

ويتفرع منها عدة أسئلة فرعية ومنها:

 .1هل الظروف االقتصا ا اادية والموارد المتاحة في ماليزيا ا ا ا اا سا ا ا ا ااعد
ك ا ا ا اافة األصعد ؟

في تحقيق تنمية شاملة على

 .2هل التعدد العرقي والطائفي في ماليزيا ساهم في تحقيق التقدم االقتصاد ؟ ومن ثم تحقيق تنمية
اقتصادية شاملة؟

 .3ما هي العوامل التي أد

إلى نجاح النموذج التنمو الماليز  ،وكيف يمكن تجسيره فلسطينيًا؟

 .4ما هي أهم مصادر النمو في االقتصاد الماليز ؟ وكيف يمكن االستفاد منها فلسطينياً؟
 .5كيف استطاع

ماليزيا تخطي األزما

في االعتماد على الذا

ورفض شروط وامالءا

 .6ما هي أفضل القطاعا
التنموية الماليزية؟

 .7ما هي التغي ار
القطاعا

المالية وخصوصاً أزمتي 1997م و2008م وكيف نجح
صندوق النقد الدولي؟

االقتصادية في األراضي الفلسطينية التي يمكن االستفاد من التجربة

الهيكلية والبنيوية التي شهدها االقتصاد الماليز في العقود السابقة وتأثير ذلا على

االقتصادية المختلفة؟

 .8ما هي طبيعة النظام االقتصاد

واالجتماعي السائد في ماليزيا وهل يمكن نقل التجربة إلى دول

العالم النامي ومنها األراضي الفلسطينية؟

فرضيات الدراسة:

بناءاً على تساؤالت الدراسة يمكن وضع العديد من الفرضيات ومنها:

 .1يوجد عالقة طردياة بين العنصر البشر الماليز المدرب والمقهل وبين تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

 .2توجد عالقة طردية بين توفر الموارد الطبيعة وارتفاج معدال

النمو االقتصاد .

 .3يعاني االقتصاد الفلسطيني من ضعف في توفر الموارد البشرية المقهلة والمدربة ،مما يعني صعوبة
اشتقاق التجربة االقتصادية الماليزية في فلسطين.

 .4يقثر االستقرار السياسي بشكل كبير على النمو االقتصاد في النجاح تطبيق التجربة الماليزية في
األراضي الفلسطينية.

 .5استطاع

ال أمثل ،مما ساعد في تحقيق معدال
ماليزيا استغالل مواردها الطبيعية والبشرية استغال ً

نمو اقتصاد مرتفا نسبيًا.
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الحكومة الماليزية الموائمة بين سياساتها االقتصادية والبعد االجتماعي مما ساهم في الحد

 .6استطاع

من مشكلة الفقر والتباين في الشرائ االجتماعية وتحقيق العدالة في التوزيا.

األكثر تأثي ًار وأهمية في نمو االقتصاد الماليز .

 .7يعتبر قطاعي الصناعة والخدما

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 .1تسليط الضوء على اآثار االقتصادية للتجربة االقتصادية الماليزية لتحفيز النمو االقتصاد
معدال

ا نتاج وكب جماح البطالة وتقلين معدال

الفقر.

 .2تزويد متخذ القرار االقتصاد في األراضي الفلسطينية بتوصيا
في تحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية.

 .3استفاد المكتبا

والباحثين من هذه الدراسة وامكانية اشتقاق الدرو

 .4حاجة االقتصاد الفلسطيني وغيره من االقتصاديا
 .5ضرور اشتقاق الدرو

توزيا الدخل والثروا .

والخب ار

وزياد

ورقيه ألهمية هذه التجربة ودورها
منها.

النامية لالستفاد من التجربة الماليزية.

من التجربة الماليزية في القضاء على الفقر والبطالة والعدالة في

أهداف الدراسة:

من خالل الدراسة يطمح الباحث في تحقيق بعض األهداف المرجوة و يمكن إيجازها بالنقاط التالية:

 .1التعرف على الواقا االقتصاد الماليز ومراحل تطوره وأسباب تقدمه خالل العقود الثالثة األخير .
 .2محاولة لفهم التجربة الماليزية ومدى االستفاد منها فلسطينياً.

 .3التعرف على واقا االقتصاد الفلسطيني كمقاربة ما واقا االقتصاد الماليز والتعرف على النقاط التي
من الممكن لمتخذ القرار االستفاد منها.

 .4تقديم حلول ورقى مستقبلية لالقتصاد الفلسطيني أسو باالقتصاد الماليز .

 .5التوصل إلى استراتيجية لعالج مشكلة الفقر والبطالة في األراضي الفلسطينية اشتقاقاً لدرو
وخصوصاً فيما يتعلق بالسياسا
والمتوسطة.

ماليزيا

المالية والنقدية المتبعة وسياسة التمويل الالزمة للمشاريا الصغير

 .6تبيان آثا ا ا ا ا اار األزما ا ا اا

المالية العالمية على االقتصاد الماليز وكيفية خا ا ا ا اروج ماليزيا ا ا ا اا المتعافي

 .7إب ارز أها ا ا ا ا ا ام نظري ا ا ا ا اا

التنمية االقتصادية ،والتطرق ألهمية نظريا ا ا ا ا اة الدفعة القوية في تحفيز النمو

من األزمة.

في ماليزيا.
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حدود الدراسة:

الحدود الزمنية :الدراسة ستغطي الفتر من 1981م2013-م ،أ منذ تطبيق النموذج التنمو الماليز ،
أما النماذج القياسية األربا فقد غطى الفتر 1987م2013-م وذلا حسب البيانا

الدولي ووزار االقتصاد الماليزية.

المتوفر في البنا

منهج الدراسة:
استناداً لمشكلة الدراسة وفروضها وأهميتها وأهدافها ،أ طبيعة البحث ومضامينه فقد استعان الباحاث

بااالمنه الوصاافي التحليلااي لجهااة تناساابه مااا موضااوعه ،وعلياه فسااوف يااتم جمااا وعاارض وتحلياال البيانااا

اسااتنادًا إل اى المصااادر الثانويااة ماان كتااب ومقلفااا
ويضاف لذلا المصادر األولية كلماا اقتضا

ودوريااا

متخصصااة بجانااب لغااة األرقااام ا حصااائية،

الضارور لاذلا ،ويعتقاد الباحاث أن تبناي المانه المشاار إلياه

كمانه علمااي متااداول ومتعااارف علياه لتحلياال الظاااهر موضاوج البحااث بعااد عاارض ومتابعااة حثيثااة ود ارسااة

جديااد للتجربااة الماليزيااة وذلااا بهاادف التوصاال إلااى نتااائ وتوصاايا

لموضوج البحث واقتراح حلول ورقى لإلجابة على التساقال

والفرضيا

معرفيااة تضاايف كاال مااا هااو جديااد
المطروحة.

الدراسات السابقة:

اوالً :الدراسات العربية:

 .1عبد الحافظ الصاوي2010،م ،مجلة الوعي اإلسالمي العدد  ،451دراسة بعنوان "قراءة في
تجربة ماليزيا التنموية":


تلا الدراسة إلى التعرف على العوامل االقتصادية والسياسية التي حقق

هدف

الماليزية ،وتوصل

نجاح التجربة

إلى نتائ منها اعتماد ماليزيا على الموارد المحلية الداخلية في توفير رقو

األموال الالزمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالعتماد على الذا

النقد الدولي.

ورفض توصيا

صندوق

 .2بيومي2011 ،م ،بعنوان "التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل واالقتصاد اإلسالمي:".
الدراسة إلى تقييم تجربة ماليزيا في مجال تطبيق االقتصاد ا سالمي والتعرف على عوامل



هدف



وتوصل

وكيفية التغلب عليها.

نجاح تلا الماليزية وأهم التحديا

الدراسة إلى أن ماليزيا استطاع

نتائجه تكد

األموال والثروا

استبدال النموذج الرأسمالي الغربي الذ

كان من

في يد فئة معينة من المجتما وهم الصينيون والوصول إلى

نموذج إسالمي يقوم على عدالة التوزيا واالستفاد من التكنولوجيا.
 .3إبراهيم غرايبة2010 ،م بعنوان " التجربة الماليزية «المهاتيرية» في مواجهة األزمة المالية:".
وهدف

هذه الدراسة الى التعرف على المقوما

وكيف استطاع

أ ن تقف في وجه امالءا

التي ساعد

ماليزيا في التغلب على االزمة المالية

صندوق النقد والبنا الدوليين وكيف استطاج رئي
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الوزراء

مهاتير محمد أن ينهض بماليزيا والعمل على الحد من تداعيا
وتوصل

الدراسة عدم التعاون ما امالءا

وملزمة التباج سياسا
النمو االقتصاد

صندوق النقد والبنا الدوليين ،حتى ال تكون ماليزيا حك ًار

موجهة من قبل الحكوما

التجربة اليابانية واشتقاق الدرو

األزمة المالية على االقتصاد الماليز

منها على أسا

الغربية ،كما وتوصل

الدراسة إلى االستفاد من

ما قدمته اليابان من تنمية شاملة مما ساعدها على
عملية تنموية

المرتفا ،وأيضا االهتمام بالقوى البشرية المدربة كونها وسيلة نجاح أ

مستقبلية بدل من االعتماد على القوى البشرية الخارجية.

 .4محمد المنسي قنديل 1995 ،م بعنوان "ماليزيا نمر اسالمي يتحفز:".
هدف

ماليزية الطبيعية والبشرية وكيف استطاع

هذه الدراسة إلى التعرف على مقوما

باقتصاداتها وتلحق بموكب الدول المتقدمة اقتصادياً وبموكب النمور اآسيوية السبعة .وتوصل

أن تنهض

الدراسة

إلى االهتمام بالقوى البشرية المدربة ألنها السبيل نجاح أ عملية تنموية مستقبلية بدل من االعتماد على
القوى البشرية الخارجية ،وكما توصل

تكون ماليزيا حك ًار وملزمة التباج سياسا

الدراسة عدم التعاون ما امالءا
موجهة من قبل الحكوما

صندوق البنا الدولي وحتى ال

الغربية.

 .5مهاتير محمد2000 ،م بعنوان "ماليزيا واالزمة المالية األسيوية:".
هدف

هذه الدراسة إلى التعرف على األزمة المالية التي عان

سنغافور وتايوان ،والصين  ،وكيف استطاع

ماليزيا التغلب على هذه األزمة والسبل الكفيلة التي اتخذتها

ماليزيا من أجل الخروج من هذه األزمة وتوصل

البنا الدولي ورفض كافة امالءاتها ،وتوصل
عملية تنموية.

منها الدول اآسيوية المجاور لماليزيا وهي

الدراسة إلى عدم التعاون ما البنا الدولي وصندوق

أيضاً االهتمام بالعنصر البشر الذ هو أسا

لنجاح أ

 .6محمود عبد الفضيل 2000م ،بعنوان العرب والتجربة االسيوية الدروس المستفادة:".
هدف

هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العناصر والمحددا

اآسايوية عنااد بداياة السااتينا
الشكل بينما تخلف

التي أد

إلى تلاا النقلاة الهائلاة مان المأساا

إلااى المعجاز اآساايوية عناد بدايااة التسااعينا  ،وكياف تقاادم

مسير التنمية في األقطار العربياة ،كماا بينا

هاذه الد ارساة رقياة متمياز لنماوذج التنمياة

اآسايو وباالساتناد إلااى التجرباة اليابانيااة فاي التنميااة ،تللاا التجرباة التااي صااحب
اآسيوية ومن ضمنها ماليزيا ،كماا عالجا
التنمية الزراعية وعمليا

بلادان آساايا بهااذا

هاذه الد ارساة القضاايا المتعلقاة بالعالقاا

دول عديااد مان البلاادان
المتبادلاة باين عملياا

الصناعة في ظل ا طار التقني والمقسسي السائد في آسيا.

 .7عمر الرافعي 2007،م ،بعنوان "خطابات محاضير محمد:".
هاادف

هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى م ارحاال التطااور فااي مجاااال

التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة وكيااف

ممكان أن تصااب ماليزيااا متقدمااة بحلاول عااام 2020م بناااءاً علااى معاارف ود ارسااا
فيهاا مجموعااة مان السياسااا

ورو مسااتقبلية وفصاال

التعليمياة والتجاريااة والصااناعية والتكنلوجياة واالجتماعيااة ،وكياف يمكاان تحقيااق

وحااد الصااف الماااليز ماان خااالل القضاااء علااى التعاادد العرقااي ماان خااالل أشاااركهم فااي العمليااة التنميااة.
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وكيف يمكن وضا خطاة وطنياة للخاروج مان األزماا
االنتاااج الز ارعااي الااي االنتاااج الصااناعي دفعا
في عدال

النات المحلي االجمالي .

المالياة .وتوصال

ماليزيااا نحااو عمليااا

الد ارساة الاي ان انتقاال ماليزياا مان

التنميااة الشاااملة وحققا

انجااا از كبياار

8. Ramon v,navratnam.2001,Malaysia economic recovery ,policy reforms
for economic sustainability.

دراسة بعنوان االنتعاش االقتصادي في ماليزيا واصالح السياسات والتنمية المستدامة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الواقا الماليز قبل االستقالل وبعد االستقالل وعمليا
االقتصادية بقياد مهاتير محمد وكيف وضا الرقى واألس

نحو الصناعة وا لكترونيا

والسياسا

وكيف استطاج التغلب على الصعوبا

للخروج من وضا ماليزيا الزراعي

من خالل عدم التعامل ما البنا

الدولي والصندوق الدوليين وكيف سخر االنسان الماليز من أجل خدمة بلد واستخدم مدخ ار
للتغلب على األزما

المالية واالتجاه نحو التصدير والتصنيا .وتوصل

الحكيمة لماليزيا بتصديها لق ار ار
االستدامة  ،وكما وتوصل

التنمية

االفراد

هذه الدراسة الي ان السياسة

البنا والصندوق الدوليين كان له اثر واض في صنا ماليزيا نحو

الي ان سياسة النظر شرقا التي اتبعها مهاتير كان

وراء نجاح التجربة

التنموية الماليزية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تعااد هااذه الد ارسااة ماان الد ارسااا

القليلااة علااى حااد علاام الباحااث التااي تناول ا

ماليزي ااا وم اادى مالئمته ااا لالقتص اااد الفلس ااطينير وتختل ااف ع اان الد ارس ااا

األساساية والمقومااا

الماليز منذ سبعينا

التاي اسااتند

قضااية التنميااة االقتصااادية فااي

الس ااابقة ف ااي تناوله ااا أه اام الرك ااائز

عليهاا التجربااة الماليزياة ،وأيضااا تطارق الباحااث لم ارحال تطااور االقتصاااد

القرن العشرين ،وكاذلا التطارق ألهام األزماا

االقتصاادية التاي تعرضا

لهاا وكيفياة

الخااروج منهااا ،وماادى إمكانيااة االسااتفاد ماان النمااوذج الماااليز كمقاربااة ورقيااة تنمويااة اقتصااادية واجتماعيااة
للدولااة الفلسااطينية المنشااود علااى حاادود ال اربااا ماان حزي اران للعااام 1967م  ،وتختلااف تللااا الد ارسااة عاان

الد ارسااا

الس اابقة فااي تحليلهااا لواقااا التجربااة االقتصااادية التنمويااة فااي ماليزيااا منااذ العااام 1980م إلااى العااام

2013م وكااذلا التطاارق إلااى أسااباب نجاااح التجربااة وأن جميااا الد ارسااا

وتقارير ،أما هذه الدراسة فسوف تكون شاملة ومختلفاة عان الد ارساا

السااابقة هااي عبااار عاان مقاااال

الساابقة وفاي األ ارضاي الفلساطينية ال

يوجااد أ د ارسااة بحج ام رسااالة ماجسااتير تخاان هااذا الموضااوج .وقااد تاام اسااتخدام الماانه التحليلااي الوصاافي
لوصاف الظااهر محال الد ارسااة والمانه القياساي لبيااان االحصاائيا

والنساب المئويااة لتعارف علاى الفروقااا

بااين االع اوام السااابقة ومحاولااة تفساايرها اقتصاااديا  ،وبيااان اهاام القطاعااا
عمليا

التنمية االقتصادية .
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التااي شااكل

النساابة االكباار فااي

الفصل الثاني
بنية ماليزيا االقتصادية والثقافية

املبحث االول :الجغرافيا االقتصادية لماليزيا(المقومات الطبيعية والموارد االقتصادية).
املبحث الثاني:

الثقافة الماليزية عبر االنفتاح حول العالم.

املبحث الثالث :واقع االقتصاد الماليزي وتطوره عبر التاريخ.
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املبحث االول

(املقومات الطبيعية واملوارد االقتصادية)
مقدمة

تمتااز ماليزياا بالعدياد مان المقوماا

تبني دولتها بمستويا

الطبيعيااة والماوارد االقتصاادية التاي مان خاللهاا اسااتطاع

أن

عالية ،فماليزيا تمتلا موارد طبيعية ومنهاا ماورد القصادير والفحام والمطااط والبتارول

والغاز الطبيعي ،والفوسافا

والاذهب ،إضاافة إلاى ذلاا الز ارعاة ،وسااعدها باذلا مناخهاا االساتوائي وساقوط

األمطار عليها طوال العام ،لهذا أعطتها مورد كبير في مجال الثرو الزراعية ،وأصاب لادى ماليزياا فاائض
با نتااج الز ارعاي ،ويوجاد أيضاًا الغاباا

الكبيار التاي تغطاي ماليزياا باألشاجار وخاصاة

العاذراء والمسااحا

أشااجار الساااج التااي هااي مصاادر األخشاااب وصااناعتها وتصااديرها ممااا جعلهااا تشااتهر بصااناعة األخشاااب،
واس ااتطاع

أن تحق ااق أعل ااى المس ااتويا

ف ااي انت اااج المط اااط والغا ااز الطبيع ااي ومش ااتقا

البت اارول كاف ااة،

وبفضل موقعها المتوسط بين البلدان األخرى زاد من قدرتها على االنتعاش والتقدم بمجتمعاتها.
هاذا البلاد الصاغير مقارناة باادول أخارى اساتطاع

وما اان إراد ونشا اااط شا ااعبها ثاني ا اًا اسا ااتطاع

أن تانهض وتنماو وتناات بفضال ماا لاديها مان ماوارد أوالً

ماليزيا ااا أن تحقا ااق مسا ااتويا

معقولا ااة ومتقدما ااة ما اان التنميا ااة

االقتصادية ،حيث تعتبر أحد أهم أعمد النمور اآسيوية السبعة ،وذلا بفضل تكيفها وقدرتها علاى مواكباة
التقاادم والتنميااة االقتصااادية ،ومااا ان ماليزيااا بلااد متعاادد القوميااا
توحيااد كاال هااذه القوميااا

تح ا

واألع ا ارق اال أنهااا امتلك ا

القاادر علااى

هاادف واحااد هااو حااب المواطنااة واالنتماااء لبلاادهم ،فكاال عاارق ماان األع اراق

لااديها لغتااه وعادتااه وتقاليااده الخاصااة بهااا فهااي تضاام ثااالث قوميااا

أساسااية أال وهااي الصااينيون ،والهنااود،

والمااليزيون المواطناون األصاليون ،فكال واحاد مان هاقالء لهاا ثقافتهاا الخاصاة والتاي تنساجم ماا معتقااداتها.

والجادير بالااذكر ،أن وجااود هااذه القوميااا

فااي ماليزيااا لاام تااأ

مجيئهم إلى ماليزيا ففي ظل الحكم البريطاني في ستينا

بطريااق الصاادفة ،باال كااان هناااا ساابب وراء

القرن الماضاي تام االساتعانة بالصاينيين والهناود

لمااا يملكااون ماان خباار وأيااد عاملااة مدربااة للعماال فااي المناااجم واسااتخرج المطاااط والقصاادير ،فعنااد انتهاااء
ماادتهم بقااا ماانهم فااي ماليزيااا يتمتع اوا بحقااوق وامتيااا از كااأ ماااليز آخاار .كمااا أنهااا تحول ا

الثمانينااا

ماان االنتاااج الز ارعااي إلااى االنتاااج الصااناعي والتكنولااوجي وأصاابح

تناااف

شااركا

فااي مطلااا

عالميااة فااي

األجهااز الكهربائيااة وا لكترونيااة .كمااا أن ماليزيااا اليااوم ماان أوائاال الاادول التااي تسااتقطب السااياح ماان كافااة
أقطاار األرض ،بفضال مااا يميزهاا مان مناااخ معتادل وطبيعااة خالباة تساحر كاال مان يزورهاا فهااي تمتلاا فاان
العمااار والترتيااب الماانظم والمساااحا

تقل أهمية عن القطاعا

الخض اراء لااذا أصااب قطاااج السااياحة ماان الم اوارد والقطاعااا

األخرى ،وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاج الصناعة.

9

التااي ال

ا

أوال :املساحة واملوقع:

تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا تبلغ مساحتها  329758كم مربع وتتألف من قسمين:

القسم االول :ويعرف بماليزيا الغربية (شبه جزيرة الماليو) ومساحتها  131598كم.2

القسم الثاني :ويعرف بماليزيا الشارقية (الجزء الشمالي من جزيرة بورنيوو) وتبلا مسااحتها 198160
ال تايلناد وبحار الصاين الجناوبي
كم ،2ويفصل بينهما بحر الصين بمسافه 650كم تقريبًا ،ويحاد ماليزياا شاما ً

وبرونااا  ،وجنوبااًا بحاار جاااوا ،وجزياار ساانغافور  ،واندونيس اايا ،وشاارقًا بحاار صااولوا ،وبحاار ساايلب  ،وغربا اًا
مضاايق ملقااا الااذ يفصاالها عاان جزياار سااومطر  ،لااو نظرنااا إلااى خارطااة ماليزيااا ساانجدها علااى شااكل هااالل،
وتتكوون ماليزيوا مون شوبه جزيورتين( :جزيورة الماليوو ،جزيورة بورنيوو) ،وتحتال ماليزياا مان حياث المسااحة

المرتبة  67في العالم( .هيئة السياحة الماليزية2014 ،م)

ا
ثانيا :النظام السياسي:

يوجد في ماليزيا نظام سياسي يختلف عن السائد في األنظمة السياسية في بعض الدول ،النظام

السياسي ملكي دستور انتخابي فدرالي ،ينتخب الملا من سالطين األقاليم التسعة وحكم الملا هو
خم

سنوا  ،أما تعيين الوزراء ،فيتم من خالل انتخابا

يوجد في ماليزيا  13والية منها  9واليا

شعبية يتخللها انتخابا

مجل

الشعب

)1(،

يحكمها سالطين ،والسلطنة هي بالوراثة ومعظمهم من كبار

المالا واألقطاعين  ،الذين تقدر ثروتهم بماليين الدوال ار
من أجدادهم عبر القرون .وكل خمسة سنوا

فهم يملكون الذهب بكميا

كبير والتي ورثوها

يختارون من بينهم ملا لماليزيا ،وهو ما يسمونه األجونج

(ملك الملوك) ،وللسلطان قدسيته الخاصة فتحيته تكون باالنحناء( .صادق ،2014،ن ،)22كان السلطان

يتمتا بسلطة مطلقة والرعية يقسمون والء والطاعة حتى لو كلفهم ذلا حياتهم ،واللون األصفر هو اللون

الملكي ال يرتديه أحد وال يتحلى به أحد إال السلطان وأقاربه من األمي ار  ،في أواخر القرن الخام

عشر ،وصل االستعمار الهولند وحاصروا ميناء ملقا ،وبعد ذلا تسلل االنجليز إلى (قدح) وهي موطن

أقدامهم وانطلقوا بعد ذلا إلى باقي البالد ،والسلطان هو الرئي

الديني للوالية ،وبقوا يحكمون حتى ما

دخول االستعمار البريطاني ،ولقد اتفقوا ما السالطين ،أن يترا لهم الحرية والتصرف في المسائل

الدينية ،على أن تستمر واليتهم كاملة ،على أن يتولى االنجليز بقية المسائل األخرى( .المنسي ،مجلة

بناء على
العربي،ن ،)41-40الملا يملا وال يحكم ،ويقوم بسلطا رمزية ،وفي معظم األمور يتصرف ً
"نصيحة" الحكومة؛ وقد َّ
تمكن مهاتير من تقلين صالحيا السالطين سنة 1993م ،عندما تم
قضائيا في محاكم خاصة في حالة اتهامهم؛ كما قلِّل
الموافقة على رفا الحصانة عنهم ،وعلى محاكمتهم
ً

عاما ( 1957م2012 -م) قاد ماليزيا
صالحياتهم في إعطاء العفو الملكي .وخالل خمسة وخمسين ً
ستة رقساء؛ وهو ما يشير إلى حالة االستقرار النسبي الذ عاشته ماليزيا .وعلى األغلب فقد كان كل
www.tourism.gov.my/ar .1



قدح هو اقليم في شمال ماليزيا تلقب " بدار االمان" وتعتبر سلة األرز ألنها تشتهر بزراعة األرز وتعتبر منطقة سياحية جميلة.

10

رئي

وزراء هو الشخن األنسب لمرحلته .كان تنكو عبد الرحمن أول رئيس للوزراء وكان هو بطل

االستقالل .وكان هذا الرجل ،الذ تعلم القانون في جامعة أكسفورد في بريطانيا ،يدرا أن االستقالل لن
يتحقق إال بتوافق جميا فئا

المجتما في ماليزيا .ونج في بناء عالقا

وثيقة وتفاهما

ما قيادا

الصينيين والهنود اعترف فيها هقالء بعدد من المزايا للماليو ،في مقابل اعتراف الماليو بحقوق المواطنة

الكاملة للصينيين والهنود .ونج تنكو عبد الرحمن في بناء التحالف من األحزاب الكبرى الثالث ،وهو ما
َّ
شكل أسا فكر التوافق و"اقتسام الكعكة " بين مختلف األعراق ،وعلى أسا هذه الفكر ما زال حكم
ضم صباح وس ارواا وسنغافور  .وعندما
قائما .ونج تنكو عبد الرحمن أن يكون بطالً للوحد فتم ّ
ماليزيا ً
شعر أن بقاء سنغافور سيهدد أس التوافق الماليز  ،اختار طرد سنغافور في سبيل الحفاظ على

التوافق.

()2

تعقد في ماليزيا كل خم

سنوا

الماليز (ديوان الرعية) ،وطبيعة االنتخابا

انتخابا

ديمقراطية حر النتخاب أعضاء مجل

النواب

باستخدام المال السياسي أو أصوا

الموتى

البرلمانية تتم على أسا

وفق درجة نزاهة معقولة ،لكنها ال تخلو أحيانا من اتهاما
..الخ ،وبشكل عام تتميز االنتخابا

حزبي وعاد ما تتم االنتخابا

بأنها تحدث بشكل منتظم في مواعيدها.

السياسية إلى ضمان نجاحها في االنتخابات عن طريق:
 .1تشكل تحالفا

لذلك تلجأ القيادة

موسعة ما مختلف الطوائف واألعراق.

 .2تقسيم الدوائر جغرافياً ،بحيث تعطى نسبة تمثيل أعلى للماليو ،وفرن نجاح اأفضل لمرشحيهم.
 .3حصر الحمال

االنتخابية في مد ال تتجاوز ثالث أسابيا.

 .4تبني نظام انتخابي يعتمد على األكثرية العددية البسيطة للفوز في الدوائر االنتخابية ،بحياث يفاوز عان
كل دائر مرش واحد فقط( .صادق،2014،ن)45-44

وتتشكل الخريطة االنتخابية بماليزيا من قطبين سياسيين رئيسين هما تحالف الجبهة الوطنية "بارسيان

ناشيونال " ،وهو التحالف الحاكم الحالي ويتألف بشكل رئيسي من حزب المنظمة الوطنية لالتحاد الماليو

"أمنو" إضافة ألحزاب تمثل األقلي ا اة الصينية والهندية .في الجهة المقابلة يقف تح ا ا ا االف المعارضة
"باكتان رعية" الذ

يتألف بشكل رئيسي من حزب عدالة الشعب بقيادة زعيم المعارضة أنور إبراهيم،

ال من
والحزب ا سالمي الماليز إضافة إلى حزبين يمثالن األقلية الصينية والهندية .ويالحظ أن ك ً

التحالف الحاكم وتحالف المعارضة راعي التنوج العرقي الموجود في البالد المكون من الماليو وهم غالبية

السكان إضافة إلى األقليتين الصينية والهندية .يمكن القول استناداً لطبيعة نظام الحكم في ماليزيا بأنه يقا
في خانة النظم البرلمانية الديمقراطية القائمة على أس
تظل صالحيا

الملا والسالطين صالحيا

من الصالحيا

بروتوكولية ،كأ

لمجل

نظام برلماني يمار

وسالسة انتقال السلطة ،سواء كان هذا النظام ملكيًا دستوريًا أم جمهوريًا رئاسيًا.

http://studies.aljazeera.net/issues/2012 . 2

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews . 3
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الوزراء ورئيسه في حين

() 3

التعددية الحزبية

ا
ثالثا  :املنـــــــاخ:
يمتاز المناخ المااليز

بأناه مادار ومصاحوبا بريااح موسامية ناعماة طاول السانه ،ويصال مساتوى الرطوباة

حوالي  % 90بسبب موقعها القريب من خاط االساتواء ،لاذلا يبقاى الطقا
شاامالة2001،م) وتت اراوح معاادال

الاادول التااي يكااون فيهااا الجااو ثابا

درج ا ا ا ا ا اا

حاار ورطاب طاول السانة( ،اباو

الح ارار فيهااا بااين  21إلااى  32درج ا ا ا ا اة مئويا ا اا اة ،وماليزيااا ماان

طاوال الساانة باادون تغيياار وتهطاال معظاام األمطااار بشااكل مسااتمر طاوال

العام بينما تزداد في موسم الرياح الموسمية التي تحدث بين شهر إبريال و شاهر أكتاوبر ،وتكاون الاري

الموساامية مشاابعة بالرطوبااة وقادمااة ماان بحاار الصااين الجنااوبي ،ممااا يااقد إلااى هطااول األمطااار بغازار فااي

ساحل ماليزيا الشرقي ،من شبه جزير ماليزيا ،وكذلا في الساحل الشرقي لكل من سرواا وصباح.
ا
رابعا :التضاريس:
تتميز التضاري

()4

في ماليزيا بالتنوج حيث تمتد سهول ساحلية واسعة ،ترتفا فيها الجبال والاتالل ،وشاالال

جبليااة ،وكهااوف جيريااة ،ومسااتنقعا  ،وش اواطر رمليااة ،وأنهااار متعرجااة ،وتقااا الاابالد فااي موقااا اسااتراتيجي
بالنس ا اابة للمالح ا ااة البحري ا ااة والجوي ا ااة فيم ا ااا ب ا ااين أوروب ا ااا والش ا اارق األوس ا ااط .ويوج ا ااد العدي ا ااد م ا اان األنه ا ااار

والش ااالال

وأكبره ااا األنه ااار الموج ااود ف ااي س اارواا وص ااباح ن ااذكر منه ااا نه اار ريج ااان ف ااي س اارواا ،ونه اار

كينبتنغااان فااي واليااة صااباح ،با ضااافة لعاادد ماان األنهااار األخاارى الموجااود فااي ماليزيااا مثاال نهاار باهااان ،

براا ،بارام ،وغيرها.

() 5

 ماليزيووا الغربيووة :وتتكااون هااذه المنطقااة ماان مجموع اة ماان الجبااال الممتااد ماان الشاامال إلااى الجنااوب
تفصل شرقها عن غربها ،وتنحدر من هذه الجبال األانهار الغزير وأطول هاذه األنهاار هاو نهار باهاان
الذ يبل طوله  475كم مربا ر ونهار بياراق وطولاه 400كام وأشاهر جزرهاا هاي جزيار بيناان وجزيار
النكاوى وجزير تيومان.



ماليزيووا الشوورقية :التااي تقااا فااي شاامال جزياار بورنيااو وتتااألف هااذه المنطقااة ماان سااهول ساااحلية ذا
مسااتنقعا  ،وماان مجموعااة ماان الجبااال وتنبااا األنهااار ماان هااذه الجبااال وتجاار ماان منحااد ار وعاار
وتتخللها الشالال .

() 6

http://www.m-arabi.com/aboutmalaysia.php . 4
arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=6612 . 5
http://www.palestineembassy.org/malaysia.html. 6

12

ا
خامسا :السـكان:

تمتااز ماليزيااا بتعاادد الجنساايا

والقوميااا  ،فنجااد أن ماليزيااا اليااوم تتكااون ماان ثااالث طوائااف بشارية

وكاال طائفااة لااديها تقالياادها ودينهااا ولغتهااا وحضااارتها الخاصااة بهااا ،مم اا يجعاال هااذا البلااد واحااد ماان أهاام
المجتمعا

التعددية بالعالم ،وأكبار هاذه المجموعاا

هام المالياو الاذ يشاكل أكثار مان  %50مان مجماوج

الساكان فاي ماليزياا وهام الماواطنين األصاليين ،يلاايهم الصاينيون الاذين يشاكلون  %25مان مجماوج السااكان،
ومان ثام بعاد ذلاا الهناود الاذ يشاكل  %10والبااقي يضام عرقياا

مختلفاة حساب تقادي ار 2014م ،لاذلا

يعتباار سااكان الماليااو هاام السااكان األصااليين ولهااذا يماان الدسااتور امتيااا از خاصااة للسااكان االصااليين فااي
قطاج التعليم ووظائف الدولة وامتالا االراضي.

شكل رقم ()1:1
50
40
30
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Series1

0

اخري

الهنود

الصينيون

الماليو

السكان في ماليزيا
رسم توضيحي من قبل الباحث لتوضي نسب التعدد العرقي في ماليزيا حسب احصائيا

2014م.

أما المجموعة الثانية :التي تضم الصينيون فقد جاءوا إلى ماليزيا ما بداية القرن العشرين بتشجيا من
السلطة االستعمارية البريطانية وذلا لخبرتهم في استخراج القصدير ،وتشير المصادر التاريخية بأن
الصينيين استوطنوا ماليزيا بعدما أرسل

أمير من ساللة صينية إلى مملكة مالكا الماليزية لتتم مراسم

عرسها على أحد سالطين مملكة مالكا في القرن الرابا عشر ،حيث كان

معبر العالقا

التجارية بين

مملكة مالكا وامبراطورية الصين .وخالل االستعمار البريطاني لماليزيا استقطب المستعمرون أعدادا

كبير من العمال الصينيين ألعمال البناء والنقل والصناعة ،وما مر السنين وجد

الجالية الصينية

طريقها للتكيف واالنسجام ما الماليزيين ،بالرغم من ارتباطهم القو بثقافتهم وعاداتهم األصلية ،حتى

أصبحوا تجا ًار يمثلون أغلبية األثرياء ورجال األعمال في ماليزيا.

()7

ويسايطرون الصاينيون اآن علاى معظاام االقتصااد المااليز وخاصاة التجااار والساياحة ،كماا يشاكلون جاازءاً

كبي ًار من القوى العاملة في الابالد ،وتشاير الدارساة إلاى أن ماليزياا كانا

ال لألمان
تعاد الصاين تهديادًا محاتم ً

القومي الماليز  ،ويتض ذلا لجهة األنشطة التي يقوم بها الحزب الشيوعي الماليز  ،والذ ينتماي معظام
atheer.com.my/index.php. 7
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أعضاااءه إلااى الجاليااة الصااينية فااي ماليزيااا ،ولكاان هااذا التهديااد قااد تغياار اآن ،وظاال هااذا التهديااد إلاى حاادود
الثمانينااا

حيااث كااان ينظاار للصااين علااى أنهااا مساائولة عاان دعاام المعارضااة الشاايوعية فااي ماليزيااا ،وكانا

هااذه حقيقااة تشااكل موضااوعاً مهم ااً بالنساابة لألماان الااداخلي فااي ماليزيااا ،وبعااد الثمانينااا

تغياار نااوج التهديااد

وحاال محلاه االهتمااام والقلااق إزاء الاادور والساالوا الصاايني اقليمياًا وعالمياًا ،ويرجااا الساابب إلااى االعتقاااد بااأن

ل ادى الصااين قابليااة لتحوياال االقلاايم إلااى بااقر للن ازاج والعنااف ،ذلااا ماان خااالل تعاماال الص اين مااا موضااوج
تااايوان وجاازر ساابراتلي ،وتوضاايحاً لهااذا التهديااد اتخااذ
عالقاتها ما الصين ،ولقد انتهج

ما الصين في فت ار

ماليزيا سياسا

مختلفة وقد انتهج

ومثمر ما الصين)davids.2002( .

ماليزيااا سياسااا

متعدد مثل التوازن والتعاون وترابط المصاال والتفاعال

ماليزيا للسياسا

اما المجموعة الثالثوة :فهام الهناود فقاد قاما

متنوعااة اسااتخدمتها لاادعم وتطااوير

الثالثة وذلا للحفاظ على عالقا

ثنائياة ودياة

الحكوماة البريطانياة بجلابهم للعمال فاي انتااج القصادير وفاي

مازارج المطاااط وكااان ذلااا فااي أوائاال القاارن العشارين ،يشااتغل معظمهاام اآن فااي الز ارعااة والتجااار ويمتاااز

الهنااود بالمهااار العاليااة فااي العماال ،ويمتااازون أيضااا بأيااد عمالااة رخيصااة  ،لااذلا نجااد أن معاادل النمااو
الساكاني هووو  ،%3.2ويبلا عاادد ساكان ماليزيااا  29ملياون نساامة حساب تقاادي ار 2014م ،ويشاكل ساكان

الماليااو %82ماان مجمااوج السااكان (ماليزيااا الغربيااة) أمااا سااكان جزياار بورينااو يشااكلون  %18ماان مجمااوج
السكان (ماليزيا الشرقية) ،فماليزياا هاي البلاد  43مان ناحياة التعاداد الساكاني ويصال معادل النماو الساكاني

الى ( %3.2ابو شمالة  ،2001،ب ن)

شكل رقم ()1:2

عدد السكان من عام 2015-1960م

()8

يوضوووح الباحوووث :إن الزي اااد المط اارد ف ااي التع ااداد الس ااكاني ،يع ااود إل ااى التحس ااينا

ف ااي البيئ ااة الص ااحية

والترفيهيااة وتحسااين فااي األجااور ،وماان ثاام يعااود الفضاال إلااى سياسااة الحكومااة التااي تنتهجهااا ماان أجاال زياااد

حص ااة الف اارد م اان الن ااات المحل ااي ا جم ااالي ،وبالت ااالي الزي اااد ف ااي مع اادال
http://ar.tradingeconomics.com/14yria14ia/population . 8
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التنمي ااة ف ااي كاف ااة القطاع ااا ،

إلى انخفااض نسابة الوفياا

وبالتالي أد

الموالياد .ويعتبار العارق المالياو ثالاث عارق

وزيااد فاي معادال

مسلم في العاالم وعاددهم فاي كال مان ماليزياا واندونيسايا وبروناا وسانغافور والفلباين وتايالناد وساائر أنحااء

العاالم يصال الااى  210مالياين نساامة يتمتاا العاارق الماالو بموقااا متمياز بااين األعاراق األخاارى وقاد تعاازز

ذلاا بعاد االسااتقالل حاين أصاب ا سااالم ديان الدولاة الرساامي واللغاة المالوياة هااي اللغاة الرسامية .ويشااكل

شعب الماليو ما السكان األصليين مجموعة تدعى بوميوبت ار أ أبناء

األرض(.عبد الرحمن  ،2000،ب ن)

الووووديانات واألعيوووواد :يعتبااار الااادين األساس ااي فاااي ماليزي ااا هاااو ا س ااالم ،وتمتااااز ماليزي ااا بتعااادد الاااديانا
والشا ا ااعائر الدينيا ا ااة للطوائا ا ااف األخا ا اارى ،وما ا اان ها ا ااذه الا ا ااديانا

البوذيا ا ااة التا ا ااي يا ا اادين إليها ا ااا الصا ا ااينيون،

والهندوسا ااية والمسا اايحية والوثنيا ااة وديانا ااة السا اايخ ،التا ااي يا اادين إليها ااا الهنا ااود وبعا ااض الا ااديانا

ونظ ا ا ا ا اًر لتعا ا ا اادد الجنسا ا ا اايا
والعط ااال

والا ا ا ااديانا

فا ا ا ااي ماليزيا ا ا ااا ف ا ا ا ا ن الا ا ا اابالد تحظ ا ا ا اى بالعديا ا ا ااد ما ا ا اان االحتفا ا ا اااال

الرس اامية م اان أهمه ااا العي ااد الق ااومي 31أغس ااط

م اان ك اال ع ااام م اايالد وك ااان يع اارف باسووووم

مرديكوووووا "أي عيووووود االسوووووتقال ل" ويحتف ا اال ب ا ااه ف ا ااي ك ا اال أنح ا اااء ماليزي ا ااا وتق ا ااوم المهرجان ا ااا
واالستع ارضا ا ااا

األخا اارى،

ويما ا اان الفق ا ا اراء الها ا اادايا والهبا ا ااا

واالحتف ا اااال

بها ا اادف احيا ا اااء الا ا ااذكرى السا ا اانوية السا ا ااتقالل ماليزيا ا ااا،

أيض ا ااً تحتفا اال ماليزيا ااا بعيا ااد الفطا اار ،وعيا ااد األضا ااحى المبا ااارا ،حيا ااث يتجا ااه المسا االمون إلا ااى مكا ااة ألداء
مناسا ا ا ااا الح ا ا ا ا حيا ا ا ااث ت ا ا ا اذب الا ا ا ااذبائ وت ا ا ا اوزج علا ا ا ااى الفق ا ا ا اراء (عبا ا ا ااد الا ا ا اارحمن 2000،م ن ب) ،يشا ا ا ااكل

المسا االمون فا ااي ماليزيا ااا حسا ااب تقريا اار عا ااام 2000م ، %60.4 ،أما ااا البوذيا ااون فغا ااالبيتهم السا اااحقة م ا اان
الصا ا ااينيين ويشا ا ا ِّاكلون  ،%19.2وتبل ا ا ا نسا ا اابة المسا ا اايحيين  ،%9.1وأغلا ا اابهم ما ا اان الصا ا ااينيين ،الدسا ا ااتور
مرعا ا ااا الا ا ااديانا
فا ا ااي ماليزيا ا ااا يا ا اانن علا ا ااى أن الا ا اادين ا سا ا ااالمي ها ا ااو الا ا اادين الرسا ا اامي ما ا ااا ا

ويتب ا ا ااا نظ ا ا ااام الحك ا ا اام الم ا ا اااليز النظ ا ا ااام العلم ا ا اااني

()9

األخا ا اارى،

 ،وب ا ا ااالمعنى المش ا ا ااار إلي ا ا ااه فهن ا ا اااا فص ا ا اال ب ا ا ااين

المقسسا ا ااة الدينيا ا ااة والمقسسا ا ااة السياسا ا ااية ،فممارسا ا ااة الطقا ا ااو

أن ممارس ا ااة السياس ا ااة ونظ ا ااام الحك ا اام يق ا ااوم عل ا ااى ع ا اادم تسا ا اي

الدينيا ا ااة مس ا ا األة يحترمه ا ا اا المجتما ا ااا  ،إال
ال ا اادين أو ت ا ااديين السياس ا ااة ،وعلي ا ااه فا ا ا ن

الدسا ا ااتور ونظا ا ااام الحكا ا اام يحما ا ااي ويصا ا ااون األديا ا ااان ما ا اان تا ا اادخل الدولا ا ااة وما ا اان هيمنا ا ااة رجا ا ااال الا ا اادين أو
تسلطهم على السلطة السياسية.

اللغوة :تعتبار اللغاة الرساامية هاي اللغاة المالوياة وتعاارف باسام (باهاسوا ماليووو) ،أماا الصاينيون فيتحاادثون

لغااتهم األم ،بينمااا الهنااود فلغااتهم هااي لغااة (تأميوول) كاال طائفااة تتحاادث اللغااة الخاصااة بهاام ،وتعتباار اللغااة
االنجليزية هاي اللغاة الثانياة فاي الابالد وهاي اللغاة التاي تساتخدم فاي المعاامال

والمطا ار .

www.forumfed.org/pubs/ara .9
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الحكومياة والادوائر الرسامية

واليوووووات ماليزيوووووا :تتا ا األف ماليزي ا ااا م ا اان  13والي ا ااة وتعتب ا اار كواللمبا ااور ها ااي العاص ا اامة االتحادي ا ااة للدول ا ااة
الماليزي ا ا ااة ،ث ا ا اام بع ا ا ااد ذل ا ا ااا انتقلا ا ا ا

مطل ا ا ااا الق ا ا اارن الح ا ا ااالي إل ا ا ااى بوتراجاي ا ا ااا (العاص ا ا اامة الذكي ا ا ااة) وه ا ا ااي

العاصمة ا دارية والسياسية بدالً من كوااللمبور العاصمة التجارية لماليزيا.

()10

العملة :العملة المتداولة في ماليزيا هي الريجنت ويرمز لها  ،rmوتضم عدة فئات ورقية ،وهي :
( 1و ، 5و ، 10و ، 20و ، 50و )100ريجن ؛ وعمال

استبدال أو تحويل العمال

بين  320-300رنج

األجنبية في المصارف ومحال

لا  100دوالر )11( .

ا
سادسا :املوارد الطبيعية :

تمتاااز ماليزيااا بماوارد طبيعيااة عاليااة فااي مجاااال

معدنية صغير أجزاء الرنج

و يمكن

الصرافة ويعادل سعر الصرف بالدوالر ما

الز ارعااة ،والمعااادن ،والغابااا  ،والبتاارول ،ويشااكل

نسبة احتياطي الغاز الطبيعي في ماليزيا النسبة األكبار ،يليهاا القصادير والفحام والغاباا

المناخية وهطول األمطار طوال السنة ف نها تمتاز بوجود الغاباا

وبسابب طبيعتهاا

الكثيفاة والتاي ياتم اساتخراج الخشاب منهاا

وحيااث تقااوم ماليزيااا بتصاادير األخشاااب وتحقااق بااذلا عوائااد ماليااة ماان وراء هااذه الم اوارد الطبيعيااة  ،كمااا

ويوجااد ف ااي ماليزي ااا الفح اام الطبيعااي واآب ااار النفطي ااة وبالتحدي ااد الغاااز الطبيع ااي  ،حي ااث اسا اتعان
بشااركا

ماليزي ااا

دوليااة السااتخراجها ممااا شااكل مااورد اقتصاااد مهاام ،كمااا وتمتاااز ماليزيااا بالز ارعااة نتيجااة سااقوط

األمطاار عليهاا طااول السانة وهاذا أعطاى ماليزياا مصادر أساسااي وثارو طبيعياة نتيجااة ساقوط األمطاار ممااا
جعل األرض خصبة وتمتاز ماليزيا بزراعة جوز الهند والفواكه بأنواعها المختلفة.)12( .

وتعد ماليزيا واحد من أكبر مصدر المطاط الطبيعي وزي
والكاكاااو واألنانااا

والتبا  .وتغطااي الغابااا

مااا يقاارب ماان  %59ماان مساااحة ماليزيااا مغطاى بالغابااا

أدى الى التوسا السريا في صاناعة األخشااب وخاصاة بعاد ساتينا
وجود مشكلة ،وهي قتل الغابا

النخيل جنبا إلى جنب ماا األخشااب

وفقدان مساحا

ممااا

القارن الماضاي ،هاذا األمار نجام علياه

كبير منها ،مما ترا آثار سلبية للغاية علاى ماوارد الابالد

من الغاباا  ،وهاذا جعال الحكوماة تنظار وتساعى إلاى تقليال معادل قطاا األشاجار .وتقاديم خطاط الساترداد
ما تم فقدانه من مساحا

مزروعة والعمل علاى إعااد تشاجير وز ارعاة ماا تام فقداناه ،لاذلا قاما

ب ا ثراء الطبيعااة ماان خااالل ز ارعااة نباتااا

تكااون مصاادر مه ام منهااا مثاال ز ارعااة نباتااا

الحكوماة

الروطااان ،وز ارعااة

أشااجار الساااج وغيرهااا ماان األشااجار والنباتااا  .وذلااا للحصااول علااى اللااب والااورق ،وكااان المطاااط الااداعم
األساسي لالقتصاد الماليز قبل أن يستبدل بزي

النخيل)13( .

الثروات المعدنية  :يعتبر هذان الموردان ذو أهمياة كبيار لالقتصااد المااليز

حياث كانا

ماليزياا أكبار

منت للق.صدير في العالم حتى انهار ساوق القصادير فاي أوائال الثمانيناا  ،وقاد لعاب القصادير دو ًار هاماًا
http://www.oman.org.au/80-education/16yria16ia/332-8-about-malaysia . 10
http://www.woody.my/P.aspx?id=44 . 11
/ https://travel.maktoob.com/vb/travel9008. 12
yria.news.com16 . 13
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في االقتصاد الماليز وكاان ذلاا حتاى عاام 1972م حتاى اصاب

وتراجع

حصة القصادير مان االقتصااد .حياث سااهم

االكتشاافا

البتارول و الغااز الطبيعاي فاي الصادار

البترولياة والغااز الطبيعاي فاي حقاول

النفط قبالة سواحل صاج وساوراا ،بدورها في دعم االقتصاد الماليز .

في عام 2004م كاان احتيااطي الانفط فاي ماليزياا قاد بلا  4.84ملياار برميال فاي حاين ازداد

احتيااطي

الغاز الطبيعي إلى  89ترليون قدم مكعب ،وكان مقدار الزيااد  %7.2عاام 2007م .وكماا أن احتيااطي
الانفط والغااز فاي ماليزياا بلا  20.18ملياار برميال عاام 2007م ،و قادر الحكوماة أن احتيااطي الموجااود
من انتاج النفط يكفي لمد  18سنة قادمة ،والغاز الطبيعي لمد  35سنة.

ففااي عااام 2004م صانف

ماليزيااا المرتبااة  24ماان حيااث احتياااطي الاانفط ،و 13ماان حيااث احتياااطي الغاااز
الاانفط حيااث تماان الحكومااة  %5للحكومااا

الطبيعااي ،لااذا تقااوم الحكومااة بجمااا عائاادا

تحتفظ باه ،ويضااف لماا سابق ماوارد طبيعياة كالنحاا
مثاال الحجاار الجياار وطااين الفخااار والفوساافا

وخاام الحدياد والفحام إضاافة إلاى المعاادن الصاناعية

وأحجااار الجرانيا

(البيومي2011،م،ن)24

المحليااة والباااقي

كم اا يااتم انتاااج كميااا

قليااة ماان الااذهب.

ا
سابعا  :املوقع االسرتاتيجي :

تمثل ماليزيا الموقاا االساتراتيجي الهاام فاي منطقاة جناوب شارق آسايا ويعتبار موقعهاا بمثاباة حلقاة

اتصااال بااين الشاارق األقصااى واسااتراليا والشاارق األوسااط ،وآساايا الغربيااة وأروبااا .ويعتباار مضاايق مالقااا الااذ

يفصل بين شابه جزيار المالياو (ماليزيوا الغربيوة) وجزيار ساومطر االندونيساية مضايقاً اقليميااً بمثاباة البحار

األحماار بالنساابة للاادول العربيااة ،ثاام إن األ ارضااي التااي تحاادد

فااي دولااة ماليزيااا الناميااة الناهضااة الجديااد

از والخصااائن الجغرافيااة الطبيعيااة فهااي تتمتااا بمناااخ اسااتوائي حااار
تشااارا بعضااها الاابعض فااي المميا ا

رطب وتتدر الخي ار الكثير مقابل جهد قليل ،بأرض غنية باالثروا

المعدنياة والزراعياة ومسااحا

تغطيه ااا األحا اراش الع ااذ ارء الت ااي لا اام تص االها ي ااد االنس ااان ،وقاااد ش اااء

الجغ ارف ا ااي الممت ا اااز يجعله ا ااا غني ا ااة ب ا ااالثروا

شاساعة

إراد اهلل أن يك ااون وض ااا ماليزياااا

المعدني ا ااة والزراعي ا ااة الت ا ااي تغط ا ااي حاج ا ااة ال ا اابالد( .الحص ا اار

،2009،ن)22

ا
ثانيا  :ثقافة وتاريخ ماليزيا عرب العصور:
التكامل الثقايف :

يمكن أن تتالقى الثقافات في ثالث محاور:
أو ًال :يمكن لثقافة واحد أن تهيمن على الثقافا
ثانيووواً :يمكاان أن تخ ااتلط هااذه الثقاف ا ا ا ا ا اا اا
الثقافا

األخرى.

ببعض ااها الاابعض بحيااث تظهاار ثقافا ا ا ا ا ا ا اة جدي ا ا ا اا اد خليطااة م اان

المختلفة.

ثالثاً :يمكن للثقافا

أن تتعايش ما بعضها البعض ويحدث بينهم انسجام أو يحدث تأزم وصراج فال

يوجااد فاصاال بااين األوضاااج الثالثااة ،لقااد ازداد

حركااة النااا

فااي عصاارنا الحاضاار وأصااب التنقاال بااين

الحدود أكثار ساهولة وأصاب اساتمرار الادول بوجاود عارق واحاد أكثار صاعوبة ،فادول الياوم تضام المزياد مان
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األعاراق المختلفاة مان خاالل هجار الناا

اليهاا ،ففااي الماضاي كاان الناا

المختلفاون ثقافيااً يتقاابلون نتيجااة

الهجاار أو الغاازو فلاام يكاان هناااا تعااايش ثقااافي بياانهم ،أمااا ماليزيااا ف نهااا دولااة متعاادد األع اراق مكونااة ماان
السااكان األصااليين (الماليوووو) إضااافة إلااى قبائاال السااا ارواا وصااباح ،وسلسااة المهاااجرين الصااينيون الااذين
الماليا ااو قبا اال االسا ااتعمار األوروبا ااي ،ولقاااد تا اام اسا ااتقدام الهنا ااود كعمالا ااة باالتفا اااق ما ااا

توافااادوا إلا ااى واليا ااا

البريط اانيون للعماال فااي اقطاعيااا

المطاااط ،فااي مرحلااة مااا زاد عاادد الصااينيون عاان عاادد السااكان الماليااو

المه اااجرين إل ااى بالده اام ،ألص اابح

ماليزي ااا دول ااة غالبي ااة ص ااينية مث اال س اانغافور خ ااالل فت اار االس ااتعمار.

الق اارن العشا ارين ،وال ااذ أدى إلا اى ع ااود كثي اار م اان

االص االيين  ،لا اوال الت ارج ااا االقتص اااد ف ااي عشا ارينيا

(قنااديل1995،م ب ن) ،با ضااافة إلااى ذلااا ،كااان لاادى الصااينيين قااو اقتصااادية ساامح
السياسية لدى الماليو .كماا أثار االختالفاا

فاي دياناا

لهاام بمعادلااة القااو

األعاراق الثالثاة المختلفاة ضاد االنادماج ،لاذا لام

تاانج أن تكااون الثقافااة الرساامية هااي الماليااو ،فااي النهايااة تاام قبااول أن تحااتفظ كاال طائفااة بثقافتهااا الخاصااة
بها ،إال ان ثقافة الماليو إلى حد كبير هي الثقافاة الرسامية ،هكاذا أصابح
بقاااء اللغااا

واضااحاً االخااتالف فااي ثقافااا

األخاارى كاالً حسااب الطائفااة ،بااا

ماليزياا يحااق لهاا أن تاادعى بأنهاا آساايا ألنهاا تمتلااا عااد ثقافاا
الخان والطقو

الدينية الخاصة بهم والمعابد والكنائ

اللغاة الرسامية هاي المالياو ماا

األعاراق المختلفااة بحيااث أن

المختلفااة بماا فيهااا عااداتهم وحتاى طعااامهم

لكل طائفة( .الرفاعي2007،م،ن(48

ير الباحث أنه ال يمكن أن تطبق وصفة ماليزياا علاى كال الادول ذا

الساكان المتعادد األعاراق  ،فاال

ال فاي حالااة
شاا أن روحاًا مان الساماحة والتعااون يمكان أن تسااعد علاى التكامال الثقاافي وهاذا ماا حادث فعا ً
ماليزي ااا حي ااث اس ااتطاع

أن تخ اارج م اان ه ااذه المش ااكلة الص ااعبة وأن تص اانا لك اال األعا اراق مب اادأ المواطن ااة

للجميا.

 .1تاريخ ماليزيا:

فماان خااالل التجااار تعرف ا

ماليزيااا علااى الحضااا ار القديمااة فااي المنطقااة فهااي تقااا علااى مفتاارق

الطريااق لبح ارين كبي ارين همااا بحاار الصااين ،وبحاار الهنااد ،لااذلا أصاابح

شاابة جزياار الماليااو هااي محطااة

استراحة لكال السافن الهندياة المتجهاة الاي الشارق ،ثام بعاد ذلاا اكتشاف البحاار الهناود أن ماليزياا لاي

فقاط

نقطااة عبااور واسااتراحة ولكنهااا منطقااة غنيااة بالتجااار أيضاًا ،فهاام يسااتطيعون الحصااول علااى الااذهب والبهااار

وأع اواد البخااور عناادما يبااادلون ببضااائعهم وكان ا

هااذه الطريااق األفضاال باادالً ماان المغااامر وسااط البحااار

وتعرضهم للقرصنة الذين كانوا منتشرين في بحر "ملقا".
انتشار فاي ماليزيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الدياناة الهندوسااية وبنيا

والية "قدح" بل أن بعض هذه المسا ا اتوطنا

المعابااد وقاد اكتشاف آثااار أقادم هااذه المعاباد فااي

قاد تط ا ا ا ا اور وأصابح

هذه اللحظة .أم اا الصينيون فهم أيضًا لهام عالقا ا اا





ممالاا هندياة صاغير وماا ازلا

حتاى

قوياة ووطياد بجازر المالياو ..فهنااا عشا ار المعاباد

ملقا هو ممر بحري وتجاري  ،وهو ملتقي السفن الواردة والخارجة  ،وهو مصدر مهم للتجارة حول العالم  ،وهو يشبه بذلك قناه السويس بمصر
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الصااينية  ،وقااد نقلااوا الصااينيون ذوقهاام فااي تناااول الطعااام فماان ياازور مطاااعم ماليزي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يمكنااه أن يطلااب
وجبة "حساء الطيور" وهو واحد من أشهر األطباق الصينية التقليدية.

ولكاان تاااريخ ماليزيااا الحقيقااي ي ارتبط إلااى حااد كبياار مااا دخااول االسااالم ،فكيااف وصاال الاادين االسااالمي ماان
رمال الجزير العربية إلاى هاذا البلاد اآسايو البعياد تام والوصاول إلياه دون غازاه ودون جياوش؟ ،.فاي القارن

السابا هجر تقريبًا بدأ التجار المسلمين من جنوب الهند من التوافد على شبة الجزير الماليو فكاان هاقالء

التجاااار أكثااارهم أخالقا اًا وساااماحة وأكثا اار تماس ااكًا ،فك ااانوا يحملاااون معها اام الااادعا ويحملاااون معها اام العقيا ااد
االسالمية بقيمها السمحة ،هذه الصفا

كااان يحملونهااا التجااار المساالمين ،وكانا

دفعا

المالوياون بالادخول إلاى االساالم عجاابهم بااألخالق الاذ

جزياار "ملقووا" أول ماان دخلا

االسااالم وانتشاار بااين كافاة سااكانها،

وقد اكتسب حاكمها لقب عربياً وهو "السلطان" ،وما زال هاذا اللقاب موجاود حتاى اآن ..فماليزياا هاي أكبار
دولااة تحتااو علااى نساابة ماان السااالطين فيوجااد فيهااا تسااعة سااالطين فلكاال واليااة كااان لهااا ساالطان وباااقي

الواليااا

فيترسااها محااافظون .أااشهر هاقالء السااالطين كاان ساالطان "ملقووا" فقااد باادأ
األخاارى الباقيااة أ

السلطنة في عام  1488ميالدياة ،فخاالل عشارين عامااً نهضا
واحاد مان أغناي وأقاوى الوالياا

هااذه

"ملقوا" مان تااريخ غاامض ومابهم لتصاب

فاي جناوب شارق آسايا ،فانتشار فيهاا البياو ووكااال

التجاار وأصاابح

الميناء الرئيسي لكال السافن التاي تعبار المحايط الهناد  .كاان السالطان يتمتاا بسالطة مطلقاة وماا كاان مان

الرعيااة إال الطاعااة للساالطان ،ولكاان هااذا الحكاام الملكااي لاام ياادم طااويال فباادأ عصاار االكتشااافا
القارن الخاام

فااي أواخاار

عشار وانتشار الساافن البرتغالياة بشاكل كثياف فاي عاارض البحار فكاانوا يبحثاون عان أساواق

لهم جديد وخاصة لتجار البهار وبدأ

المعارا وتم االستيالء على "ملقا" عام 1511م.

( ، )14بعد ذلا بسبعين عاام جااءوا الهولناديون وحاصاروا المينااء حتاى استسالم البرتغااليين ،فبادأ االساتعمار
الهولند في ماليزيا ،ثم بعد ذلا تسلل االنجليز بواسطة التجار ثم بعد ذلا قاموا بالسيطر العساكرية علاى
ماليزيا وكان " :قدح" هي موطن أقدامهم ومن ثم تسللوا إلاى بقياة منااطق ماليزياا حتاى اساتطاعوا القضااء
علاى الوجااود الهولنااد فاي "ملقااا" .لاام ينتهااي تااريخ االسااتعمار البريطاااني لمااليز إال مااا مشااارف العصاار

الحديث عندما بدأ

الحرب العالمية الثانية وانهزم

بريطانيا ،بعد ذلاا حال االحاتالل اليابااني وبقاوا فيهاا

مد قصاير مان الازمن حتاى تام هازيمتهم عاام 1945م ليعاود االحاتالل البريطااني مان جدياد عاام 1946م ،

فبقي

ماليزيا تح

االحتالل البريطاني يسلب مواردها ويسلب ثرواتها وأتوا باالهنود والصاينيون إليهاا للعمال

فااي المناااجم الفحاام والقصاادير والز ارعااة ،إال أن حقق ا
من النمو والتطور االقتصاد .

ماليزيااا اسااتقاللها عااام 1957م لتباادأ مرحلااة جديااد

 * مدينة مالقا او مالكا االثرية بعد كوااللمبور من حيث أهميتها التاريخية و السياحية وهي مدينة أثرية تاريخية تعود إلى القرن الخامس عشر
الميالدي وتعد من أبرز المدن التاريخية في ماليزيا ،نظراً ألنها تجمع عدد كبير من الحضارات ،فيوجد بها العديد من المعالم التاريخية واألثرية
والتي تستهوي العديد من السياح .
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املبحث الثاني

الثقافة املاليزية عرب االنفتاح حول العامل
ا
أوال :العالقات االقليمية والدولية:

تقا ماليزيا في منطقاة بعياد عان باقر الصاراج السااخنة وعان الصاراعا

االقليمياة والدولياة وبعياد

عاان مركااز الصاراج العربااي ا سارائيلي وعاان منطقااة تركااز الاانفط .ويتبنااى النظااام الماااليز سياسااة علمانيااة

معتدلااة ومنفتحااة ،وكمااا يتبنااى نظام ااً ديمقراطي ااً أقاارب إلااى األنظمااة الغربيااة وهااو نظااام يمياال بطبيعتااه إلااى
وفاق المصاال الوطنياة

ااء عالقاا
التعايش السلمي والى تهدئة نقاط االحتكاا ما دول الجوار ،وبالتالي بن ً
وخصوصاًا االقتصااادية وقااد ساااعدتها هااذه الظااروف إلااى تااوفير أج اواء مناساابة لعمليااة التنميااة االقتصااادية،
وكمااا مكنهااا ماان االنفاااق علااى عمليااا

التنميااة الواسااعة وأيضااًا إقامااة البنيااة التحتيااة والصااناعية والتعل اايم

والصحة أكثر ما ينفقه على الجيش والتسل العسكر .
وقد تجاوز ماليزيا أبرز التحديا

في الفتر 1948م1960-م وخرج

الخارجية في المراحل األولاى الساتقاللها فقضا

بنجاح من مواجهتها ماا اندونيسايا فاي الفتار 1962م1965-م وكماا

أنهااا عاازز عالقتهااا مااا ساانغافور بعااد أن انفصاال
سنغافور كان

ماان االتحاااد المااليز عااام 1965م ،ونحاان نعاارف أن

تابعة للحكام والسايطر الماليزياة إال أنهاا انفصال

فضاء استراتيجي أل عملياا

علاى ثاور الشايوعيين

ثورياة وقاد قاما

عنهاا ،لاذا فماليزياا لام تجعال مان أ ارضايها

بضابط حادودها حتاى ال تادخل فاي صاراعا

وهو ماا ينطباق علاى موقاف ماليزياا مان ثاوار ماورو فاي جناوب القلبياين حياث رفضا

ماا جيرانهاا

التادخل باا مشااكل

تااقثر علااى سااالمة أ ارضاايها ومسااتقبل بلاادها .لااذلا أخااذ العاماال االقتصاااد يلعااب دو اًر مهمااً فااي عمليااا

ال بالسياسة الخارجياة ،مصاحوبًا باروح الوطنياة وقاد مالا
التنمية االقتصادية التوسعية متمث ً
محمد لتشجيا عالقا

سياساة مهواتير

دول الجنوب ما بعضها لابعض وتبناي سياساة النظار شارقًا ،غيار أن ماليزياا ظلا

من الناحية العملية حليفاً قوياً للغرب فيماا يعارف الحارب علاى ا رهااب والتطارف االساالمي خصوصااً بعاد

أحداث 2001/9/11م ،ولقد سمح

مكافحااة الرهاااب فااي كواللمبااور وتعاون ا

ماليزيا للواليا

المتحد األمريكية ب قامة مركز اقليماي للتادريب علاى

معهااا فااي مجااال تبااادل المعلومااا

والخب ا ار المتعلقااة با رهاااب.

(التجربة الماليزية  ،2014،ن ،)44-43يقمن الماليزيون ب مكانية إيجاد دولة قوية مزدهر تقمن الرفاه والتقادم

للاابالد دون أن يكااون فااي ه اذا بالضاارور تضااارب فااي العقيااد ا لهي اة ،وبااذلا تاام بناااء حلاام مشااترا أكباار
يشمل الجمياا ،وجارى رسام سياساا

عملياة واقعياة بعياد عان الشاعا ار المزيفاة واألوهاام والم ازيادا  ،لاذلا

أصااب إعمااار ماليزيااا هاادفاً عمليااً قااابالً للتحقيااق وصااار النجاااح علااى المسااتوى الشخصااي جاازءاً ماان نجاااح
البلد وسرعان ما با

غض ااون عق ااد أص اابح

البحث عن مكان مميز لماليزياا فاي خريطاة العاالم طموحاا ممكناا قرياب المناال ،وفاي
ماليزي ااا مث اااالً للتع ااايش والتع اااون ب ااين ث ااالث ثقاف ااا

االجتماعي والثقافي واالقتصاد (الماليو  ،الصينية  ،الهندية).
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مختلف ااة تش ااكل نس ااي ال اابالد

ماليزيا قارار االنفتااح عبار العاالم بشاكل حاسام ومتاوازن ومبتكار رفعا

أخذ

الحكوماة شاعار(النظور شورقاً)

لاادعو الماااليزيون ليتعلمااوا ماان خصوصااية التجربااة اليابانيااة وكوريااا والتااي تجمااا بااين االنفتاااح االقتصاااد
والتكنولوجي من جانب والمحافظة على عالقا

المجتما األصلية من جانب اآخر.

لم يكن في ذلا دعو لالنفصال ما الغرب بأ شكل من األشكال بل عزز عالقتها ما جمياا الادول فاي
جميا مظاهر الحيا  ،وكان هذا درسًا واضاحًا مان درو

المصاالحة ماا الحياا  ،لتمثال القادر علاى بطاالن

أ أوهااام متضاااربة ماان خااالل االبتكااار والتخطاايط وحساان تقاادير األمااور وأولياتهااا ،لاام يصاارف الماااليزيون

اء عمليا ااً أو أي ااديولوجياً ،م اان التبعي ااة أو المواجه ااة ورغ اام أن
النظ اار ع اان التع اااون م ااا الع ااالم الخ ااارجي سا او ً
الدسااتور ياانن علااى أن االسااالم دياان الدولااة ف نهااا لاام تماازق ماليزيااا نفسااها بافتعااال مشاااعر التضااارب بااين
انتمائهااا االسااالمي وانتمائهااا االقليمااي كمااا فعاال ويفعاال كثياار ماان المساالمين شااعوباً وحكومااا  ،لاام تعتقااد
ماليزياا يااوم مان األيااام ،أن المصاالحة مااا العاالم تعنااي خياا ًار وحياادًا باين التنااازل أو العناف حتااى فاي أوقااا

األزمااا

كااان االبتكااار وكان ا

الحكمااة علااى الاادوام والشااعار والوساايلة ،فعناادما اتخااذ

بريطانيااا فااي عااام

1981م ،بعاض القا ار ار االقتصاادية المجحفااة بحاق ماليزيااا ماان طارف واحااد مان خااالل توجياه ضاربة إلااى
ماليزيا ،بذريعة الرشاو والفسااد وهاذا ماا افتعلتاه بريطانياا لشاعورها أن ماليزياا برفضاها االساتدانة مان البناا

الادولي باادأ

أصبح

تشاكل خطا اًر ،..وان ماان األماور المقبولااة إلااى درجاة مااا أن ماليزيااا وبعاض دول العااالم الثالااث

في وضا يسم لها بشراء بعض التكنولوجيا الحديثة من الغرب ولكن لي

مان المقباول أن تفلا

تلاا الادول مان نطااق السايطر الغربياة وهاو ماا يسامى بالتفرقاة التكنولوجياة لاذلا لام تلجاأ الحكوماة الماليزياة

إلى المزايدا  ،وانما رفع
عناادما أساااء

استراليا فحل

شعار لمواطنيها (اجعل شراء المصنوعات البريطانية خيوارك األخيور) .وأيضااً

اسااتراليا لصااور ماليزيااا فااي بعااض األف ااالم االسااترالية وقف ا

ماليزيااا وأعلناا

األخير سريعاً عبر تقديم اعتذار علني ورسمي لماليزيا( .يوسف،2005،ن)15

موون الواضووح  ..إن العالقااا
اهتماام ماليزيااا باألساا
العااالم لااذلا كان ا

مدروسااة وعقالنيااة ،فكااان

يكماان فاي مصااالحها التنموياة ومحاولااة البعاد عاان أ تاوت ار اقليميااة ودولياة حااول

عالقااا

ويحكمها من األسا

الدولي اة التااي اتخااذتها ماليزيااا كان ا

عالقااا

شااعار اتج اااه

ماليزيااا مااا الاادول العااالم وخاصااة الاادول المتقدمااة تتصااف باالسااتقرار والت اوازن،

التبادال

المعلوماتية وتباادل الخبا ار ومحاولاة االساتفاد قادر ا مكاان مان التجاارب

العالمياة مثال التجرباة اليابانياة وبعاض التجاارب األخارى ،لاذلا قارر ماليزياا أن تتبناي سياساة النظار شارقاً

وهي السياسة التي ساار عليهاا مهواتير محمود وكاان يهادف مان وراء هاذه السياساة االساتفاد مان التجاارب
ال من عملياا
الناجحة ،والتي اتخذها مهاتير نموذجًا متكام ً
بكاال مااا تقااوم بااه اليابااان ماان تنميااة متعلقااة بكاال القطاعااا

والبنية التحتية ،وان ما يلف

التنمياة لاذا أرسال البعثاا

التعليمياة واالساتفاد

ساواء الصااناعية ،التجاريااة ،الصااحية ،الخاادما

االنتباه ،هو مدى قادر ماليزياا فاي التصارف اتجااه بعاض الادول مثال بريطانياا

لدى محاولة األخير جرها نحو صراج اقليمي ومحلي مان خاالل اتهامهاا بالرشاو والفسااد ،وكاان السابب أن
ماليزيا استطاع

أن ترفض أ امالءا

دولية متمثلة بصندوق النقد والبنا الادوليين ،لاذا كاان واضاحاً رد
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ا ساء إليهاا عبار وساائل ا عاالم ،هكاذا اساتطاع

ماليزيا اتجاه بريطانيا حينما حاول

نموذجاً في مجال العالقا

الدولية ،وأن تقاوم المحاوال

ا
ثانيا :العالقات املاليزية

العربية:

االقتصادية واالجتماعية والحياتية.
حققا

الرامياة إلاى كاب جمااح تقادمها فاي مجاال التنمياة

()15

ماليزياا الكثيار مان ا نجاا از والتعااون المشااترا فيماا بينهاا ،وباين العدياد مان الادول العربيااة

ولعل أهم ميز حققتها في مجاال التنمياة االجتماعياة ،وهاي القضااء علاى مشاكال
االسااتفاد العربيااة ماان هااذا النجاااح ،وكااذلا إيجاااد الساابل لتطااوير العالقااا
عددًا من اآليا

أن تصانا لنفساها

التعادد العرقاي وامكانياة

العربيااة الماليزيااة ،فالتجربااة تقاادم

االقتصادية والسياسية والثقافية لتطوير تلاا العالقاا  ،وهاذا ماا أشاار إلياه مهواتير محمود

حووين قووال "إننووا فووي ماليزيووا نأموول بطريووق أو ب و خر أن نضوويء الطريووق الووذي يقووود المسوولمين والبلوودان

االسووالمية باتجوواه النهض وة الماليزيووة ،وبعووث االمووة موون جديوود ،ونأموول أن يجوود إخواننووا فووي العقيوودة فووي

تجربتنا ما يصلح ليكون نموذجاً يحتذى به" .فقد نم

الماليزية وعمليا

العالقا

العربية الماليزية منذ أن بادأ

الصاحو

التنمياة فيهاا فأصاب النظار إلاى هاذا البلاد ،يمان التفااقل لبااقي الادول العربياة ،لالساتفاد

من هذه التجربة ،من خالل ارسال البعثا

وب مكااان التااذكير بالعالقااا

التعليمية وتنشيط التعاون المشترا وتباادل الخبا ار فيماا بيانهم،

المص ارية الماليزيااة والتااي باادأ

ماان القاارن العش ارين ماان خااالل

فااي الثالثينااا

قاادوم ط االب ماليزيااا لتلقااي التعلاايم فااي األزهاار الش اريف ،وتاام تبااادل التمثياال الدبلوماسااي الكاماال معهااا عااام

1959م وقاما

حكومااة ماليزيااا بتعياين ساافير لهااا فااي القاااهر عااام 1960م ،أمااا علااى الصااعيد االقتصاااد

فااتم توقيااا اتفاااق التجااار بااين مصاار وماليزيااا عااام 1991م ماان خااالل فاات المكتااب التجااار المصاار فااي
كواللمبااور وفااي عااام 1997م أصاابح

الماليزية .وتحتفظ ما مصر بعالقا

القضااايا االقتصااادية تمثاال أولويااة متقدم اة فااي العالقااا

سياسية جيد وقد قام رئي

المص ارية

الوزراء مهاتير محمد إبان حكمه بزياار

إلاى مصاار عاام 2003م وقااام بعارض التجربااة الماليزياة وكيفيااة نهوضاها الفعلااي وذلاا لالسااتفاد منهاا ،فقااد
عاازز هااذا التعاااون حيااث أصاابح

مصاار تصاادر إلااى ماليزيااا الفوساافا  ،األمااالح المعدنيااة ،النس ااي ،

السجاد  .وازداد حجم التبادل التجار بين مصر وماليزيا عام 2008م بلغ
ا
ثالثا :أما عالقة ماليزيا بدول اخلليج العربي:
اتخااذ

 825.2مليون دوالر.

ال أكثاار عمق اًا عمااا عليااه فااي باااقي األقطااار العربيااة وذلااا بساابب القاارب
هااذه العالقااة شااك ً

المكاني النسبي ،فيما بينهما عن باقي الدول العربية ،وأيضًا نتيجة لالنفتاح التجاار واالساتهالكي الموجاود
في منطقة الخلي العرباي بسابب انتااج الانفط وتصاديره بكمياا
ماليزيااا ودول الخلااي العربيااة قااد اختلااف فااي الوقا

الماضااي ،ففااي بدايااة الثمانينااا

كان ا

واردا

هائلاة للخاارج .غيار أن هيكال التجاار باين

الحااالي عمااا كااان علياه فااي بدايااة الثمانينااا

ماليزيااا ماان دول مجلا

أن ااه نتيج ااة لنم ااو ص ااناعة تك اارار ال اانفط الماليزي ااة فق ااد انخفضا ا
www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx . 15
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وااردا

ماان القاارن

التعاااون الخليجااي ح اوالي  ،%4إال
ماليزي ااا م اان دول مجلا ا

التع اااون

الخليجاي ،فبعاد أن كانا

 462ملياون دوالر عااام 1985م ،انخفاض إلاى 279ملياون دوالر عااام 1991م،
ماليزيا( .الحصر ،2009،ن)27

أ أقل من  %1من إجمالي واردا

العالقات املاليزية االسرائيلية:

يبدو أن االنفتاح العربي علاى الكياان ا سارائيلي شاجا المااليزيون علاى اتخااذ نفا

الخطاوا  ،فقاد

نشر صاحيفة ياديعو أحرناو فاي 27سابتمبر 1999م  ،خبا اًر ذكار أن وزيور الخارجيوة المواليزي سويد
حامد البار التقى س اًر بنظيره االسرائيلي ديفيد ليفي على هامش اجتماج هيئة االمم المتحد وذلاا لمناقشاة

ساابل التعاااون بااين الطاارفين .أمااا ماان الناحيااة االقتصااادية فقااد بقي ا

االعاالم وعناادما كانا
حقيقة العالقا
أما االحصااءا

رفيوودة عزيووز وزيوورة الخارجيووة الماليزيوة وأجابا

العالقااا

هادئااة وبعيااد عاان وسااائل

علااى ساقال أحااد الصااحفيين ،عاان

التجارية ما اسارائيل فكوان جوابهوا "إن األمور ال يتجواوز قيمتوه مليونواً أو مليووني دوالر"،
الرسامية االسارائيلية فقاد كشاف

عااامي 2000م2001-م ،فقااد بلغ ا

ضاخامة حجام التجاار والتباادل التجاار باين البلادين ففاي

الصاااد ار ا س ارائيلية إلااى ماليزيااا  732مليااون دوالر بعااد إن كان ا

 107مليااون دوالر س اانة 1999م ،ويب اادو أن انتفاض ااة األقص ااى ك ااان له ااا اث اار عل ااى انخف اااض المش ااتريا

الماليزي ااة م اان اسا ارائيل ،فتراجعا ا

وبلغا ا

ع ااام 2002م 291 ،ملي ااون دوالر وس اانة 2003م  277ملي ااون

دوالر ،أ أن هناا انخفاض واض فاي حجام الاواردا
حال حافظ

مان اسارائيل بسابب انتفاضاة األقصاى .وعلاى أ

ماليزيا في الفتر الممتد ما بين 2002م2005-م كثااني أكبار مساتورد فاي العاالم االساالمي

ماان اس ارائيل بعااد تركيااا ،أمااا صاااد ار ماليزيااا إلااى اس ارائيل فكان ا

بلغ ا ا

ضاائيلة جاادا مقارنااة بحجاام وارداتهااا فقااد

حا اوالي  24ملياااون دوالر س اانة 1999م و 28ملياااون دوالر س اانة 2000م و 27ملياااون دوالر س اانة

2001م( .اسماعيل،2014 ،ن)203-202

يووري الباحووث  ..إنووه علووى الوورغم موون تنووامي العالقووات التجاريووة والتووي تووم تقليصووها نسووبياً بووين ماليزيووا
واسرائيل ،وهو ما يمكن تفسيره بالعجز العربي واالسالمي فوي توسويع جبهوة األصودقاء ،وتضوييق جبهوة

األعداء ،إال أن الموقف الماليزي ظل داعماً ومؤيداً للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

23

املبحث الثالث

واقع االقتصاد املاليزي وتطوره
ا
أوال :االقتصاد املاليزي قبل االستقالل:
خالل فتر االستعمار التي تعرض

له ماليزيا مثلها مثل باقي األمم المساالمة والشاعوب فاي آسا ا اايا

وأفريقيا وأمريكيا الالتينية ،نجد أن االستعمار عمال علاى امتصاان خيا ار الابالد االقتصاادية  ،ولام يعمال

شاايئاً جيااداً فااي تلااا األماااكن إال مااا يخاادم مصااالحة فقااط ،مثاال شاابكا
مس ااتعمراته بك اال س ااهوله وبأس اارج وقا ا

الطاارق التااي تمكنااه للوصااول إلااى

ليخ اادم قوات ااه وجيوش ااه الت ااي تباش اار االح ااتالل .فف ااي ماليزي ااا رب ااط

االستعمار اقتصادها باقتصاده ،حتى جعال هاذا االقتصااد يقاوم علاى تصادير السالا األولياة بصاور رئيساية
إلااى الخااارج ،وهااي المطاااط والقصاادير ،وفااي نف ا

الوق ا

كااان يسااتورد كاال شاايء ماان الخااارج الساايا ار ،

واألجهز ا لكترونية ،وحتى المالب  ،وكذلا السلا الكيماوية التاي تنات فاي الغارب وكاان يساعى لترويجهاا
بكل السبل ،وكان ذلا أثناء فتر االحتالل البريطاني لماليزيا ( .الحصار ،2009،مرجاا سابق ذكار،ن )94مان

يتتبا تاريخ ماليزيا قبل االستقالل يجده متربعًا بالحروب الدامية ،والجهل المطباق ،والبدائياة البشاعة ،والفقار

ارور بقناوا اسااتعمارية طويلااة ،لاام تسااتطا التحا ّارر منهااا إال فااي منتصااف القاارن الماضااي ،حااين
العنيااف ،ما ًا
حظي بأول شكل من أشكال االستقالل)16( .
أ ن العالقة التجارية ما دول االستعمار ودول المركز الرأسمالي ،كان
للسياسا

تقوم على التبعية واالرتهان

االقتصادية لهذه الدول ،حيث تم اعتبار ماليزيا من دول األطراف المتخلفة في العالم

الثالث.تعتبر ماليزيا (شبه الجزيرة المالوية) مركز تجار مهم حتى قبل ظهور (ملقا) التي كان
عاصمة سلطنة ملقا الشهير وسنغافور التي كان

تح

تعتبر

الوالية البريطانية ،ومن خالل ذلا تم اكتشاف

القصدير في ماليزيا في القرن السابا عشر الميالدية ،وعند احتالل بريطانيا لألراضي الماليزية بدأوا

بزراعة شجر المطاط الذ
المستعم ار

يستخرج منه المطاط الطبيعي ،وشجر النخيل (زيت النخيل) ،كبقية

التي تتناسب زراعة تلا النباتا

وما مرور الزمن أصبح

ماليزيا المصدر األول عالمياً

نتاج هذه السلا الثالثة ( زيت النخيل ،المطاط الطبيعي ،القصدير) )17( .جنباً إلى جنب ما غيرها

من المواد الخام ،دفع

ال من االعتماد على الشعب
االقتصاد الماليز في منتصف القرن العشرين ،بد ً

الماليو المحلي كمصدر للعمالة ،جلب البريطانيون الصينيين والهنود للعمل في المناجم والمزارج وملء
الفراغ في الخبر المهنية .وعلى الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى بلدانهم األصلية بعد انتهاء عقودهم،

ف ن بعضهم استقر في ماليزيا بصور

الدول من حيث التجار كان

دائمة)18( .

 ،فماليزيا كان

مرقداً تجارياً مهماً بين العالم ويتوسط

ممر يمر به التجار لتوزيا تجارتهم عبر مضيق ملقا الساحلي الذ يجما
اً

http://www.al-jazirah.com . 16
www.my.mec.bic/t41722.htm . 17
www.marefa.org/index.php . 18
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كل تجار العالم ،فوجود التجار هو ما يميز ماليزيا كونها تمتلا موارد عالية ومصدر مهم لتصريف

تجارتهم ومبادلتهم بالسلا التي تمتاز بها ماليزيا وهي زي

النخيل والمطاط والبخور والقصدير ،وهذا دفا

باالقتصاد الماليز أن ينمو بفضل حرك ة التجار بين المشرق والمغرب اآتية إليها فمن هنا أصبح

األطماج واالستعمار التوجه إلى ماليزيا لسلب ثرواتها والنيل من قدرتها

المستقبلية.

(الغباري،

،2014ص ، )38وقبل خروج االستعمار البريطاني من ماليزيا كان قد مكن العنصر الصيني من المناطق
الحساسة في االقتصاد الماليز ب سناده بالهيمنة على االقتصاد وتوطينهم على حساب أهل البلد

األصليين وأيضاً أتو بالعنصر الهند وخاصة الغير مسلمين منهم .وقد عمل على تعليم وتدريب تلا
العناصر ،وذلا لالستفاد منهم كأيد

عاملة قوية تحتاجها وتساعدها في الحصول على خي ار

البالد

وخاصة يتم استخدامهم الستخراج الفحم والمطاط الطبيعي والقصدير ،حيث يمثل العنصر الهند

قو

هقالء االجنا

في

بشرية عاملة  ،ورخيصة الثمن ،وبذلا نج االستعمار البريطاني من زرج وغر

ماليزيا وكان الهدف األساسي وراء ذلا أن تكون ماليزيا تابعة للعنصر الصيني وكذلا تبعية خارجية من

جانب هذا العنصر الصيني لصال بريطانيا خاصة والغرب عامة ،بما يعني في النهاية تبعية ماليزيا
بكاملها لبريطانيا بعد االستقالل ،وقد تجل

أمور المال واالقتصاد في البالد وكان
من ثروا

التبعية الداخلية في سيطر العنصر الصيني سيطر تامة على

األغلبية الماالوية المسلمة تعاني من الفقر وال تملا سوى %2.8

البالد والباقي للصينيين ،وهذا النوج من التبعية ال يمثل خط ًار خارجيًا بل يمثل خط ًار داخليًا

وهو أشد خطر من خالل زرج األعراق والطوائف داخل ماليزيا ،وبذلا أصب هناا فتنة تثار وانفجار في
كل أنحاء ماليزيا بسبب سيطر العنصر الصيني على ثروا

في موطنهم ،وبذلا ثار المشاكل والصراعا

البالد فأصب الماليزيون يشعرون بالغربة

وكان أوج هذه الصراعا

الطائفية والعرقية عام 1969م

حينما ثار الماليزيون على القالئل العرقية من الصينيون والهنود وقاموا بالتخريب والتدمير لكل شيء في

البالد احتجاجًا على سياسا

الماليز

الحكومة وسخطًا على الصينيين الذين أحكموا سيطرتهم على االقتصاد

( ،الحصر  ،2009،ن) 95

وبالطبا وضع

لجنة سموها لجنة ريد والتي سطر

الدستور وقد عمل

(أصحاب األرض األصليين) ،ومنحهم ا عفاءا
من رسوم

ماليزيا مخططًا للخروج من هذه األزمة وتم تشكيل
على إعاد توزيا الثروا

لصال

الماليو

ومنحهم الوظائف الحكومية وامتالا األراضي واعفائهم

التعليم( .الغولي ،1998،ن)12

تجدر ا شار إلى أن األقليا

ومالياة هامااة وماقثر لااي

الصينية بشكل رئيسي والهندية بشكل ثانو تحتل مركا ًاز اقتصاادية،

فاي ماليزيااا وحسااب ،بال فااي غالبياة بلاادان جنااوب شارق آساايا ،علاى ساابيل المثااال

فاألقلية الصينية تمثل حجر زاوية في االقتصاد االندونيسي ،ودون التقليل من الثقافا

المحلية التاي تتمياز

بهااا كاف ااة بلاادان المنطق ااة ،إال أن ااه يجااب الت ااذكر ب ااأن المنطقااة بكامله ااا ،ت ااأثر تاريخياااً وحض ااارياً بالثقاف ااة

والحضار الصينية والهندية.
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ا
ثانيا :االقتصاد املاليزي وتطوره بعد االستقالل:
منااذ مطلااا الساابعينا

ماليزيااا خط اى النمااور اآساايوية األربعااة (تووايوان ،كوريووا الجنوبيووة،

اتبع ا

سنغافورة ،هونغ كوونج) وبمسااعد الياباان بادء التحاول مان اقتصااد يعتماد علاى الز ارعاة والماوارد الطبيعياة
إلااى التصاانيا ،وت اام البحااث عاان كيفيااة حاال مشااكلة عاادم التااوازن فااي توزيااا الثااروا
المجتمااا ،حيااث أعط ا
مقاعد الجامعا

بااين طبقااا

وفئااا

لجنااة ريااد (التووي سووطرت الدسووتور) الماااليزيون م ازيااا خاصااة كضاامان  %60ماان

ولعب التخطايط المركاز دو اًر مهمااً فاي النهضاة ،فاتم اعتمااد الخطاط الخماساية بادءاً مان

عااام 1955م والتااي اسااتخدم

للتاادخل فااي توزي اا الثااروا

وتطااوير البنيااة التحتيااة ،ولقااد نجح ا

التجربااة

التنموية الماليزية بعاد االساتقالل عاام 1957م( ،الغاولي ،1998،ب ن) حياث تام اللجاوء إلاى االساتراتيجيا
التقليديااة وهااي إحااالل الااواردا  ،و كان ا
معظمهااا مملوك ااً لشااركا

لعمليااا

الساالا االسااتهالكية والتااي كااان

البدايااة التركيااز علااى صااناعا

كمحااور أساسااي

أجنبيااة ،وساارعان مااا تبااين قصااور اسااتراتيجية إحااالل ال اواردا

التنميااة المتواصاالة ،نظ ا ًار لضاايق السااوق المحليااة وضااعف حجاام الطلااب المحلااي ،الااذ عاازز ماان

ضعفة سوء توزيا الدخول باين فئاا

الز ارعااي ،فقااد ظل ا

عمليااا

المجتماا المختلفاة ،ورغام تحقياق قادر مان التناوج فاي منتجاا

التصاانيا خااالل السااتينيا

القطااج

محاادود ولاام تحقااق طفاار كبياار فااي حجاام العمالااة

والقيمة المضافة ،ويمكن تقسيم التحويالت التي لحقت بمسوار التنميوة فوي ماليزيوا منوذ نهايوة السوتينيات
على النحو التالي:

 .1فرتة الستينات:

هذه الخطة إلى تقليل نسبة الفقر ،وتحسين المستوى المعيشي للساكان إال أن هاذه الخطاة حققا

سع

نجاح ا اًا محا اادودًا لا اام يكا اان كافي ا اًا علا ااى المسا ااتوى العا ااام ،مما ااا أدى حا اادوث اضا ااطرابا
واحتجاجا

وانا اادالج انتفاضا ااة

شهدتها ماليزيا في  19مايو 1969م ،وباندالج أحداث وأعمال عنف مناهضة للحكوماة ،مماا

اضطر الحكومة إلى صياغة خطة ثانية بديل تعطي بعد أكبر وتحقق تنمية أوسا.
فرتة السبعينات:

()19

ال ما اان الخطا ااة الماليزيا ااة الثانيا ااة (1971م1975-م) والخطا ااة الماليزيا ااة الثالثا ااة
ها ااذه الفتا اار تغطا ااي ك ا ا ً

(1976م1980-م) وقااد اتساام التحااول فااي هااذه الفتاار بتطااوير دور الدولااة وتدخلااه ،وتوساايا رقعااة القطاااج

العاام فاي الحيااا االقتصاادية الماليزيااة ،ولقاد سااعد

للنفقااا

العامااة ،كمااا شااهد

على صناعة المكونا

الزياااد مان عائاادا

الانفط فاي تموياال الحجام المت ازيااد

تل اا الفتاار بدايااة التوجااه التصااديرية فااي عمليااا

ا لكترونية وبعاض المنتجاا

التصاديرية ،ولقاد اتسام

التصاانيا ،حيااث باادأ التركيااز
هاذه الصاناعا

التصاديرية

بأنه ااا كثيف ااة العم ااال ،مم ااا أدى إلا اى التوس ااا الكبي اار ف ااي حج اام العمال ااة ،وبالت ااالي انخف اااض مع اادل البطال ااة

وتحسين انتاجية العمال ،كماا ارفاق هاذه الفتار تحساين توزياا الادخول والثاروا
http://ar.wikipedia.org/wiki . 19
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باين االجناا

المختلفاة التاي

يتكون منها المجتما الماليز  ،والسيما في ماا باين النخباة الصاينية ،التاي كانا

تسايطر علاى معظام نشااط

األعمااال فااي االقتصاااد الماااليز خااالل فتاار االسااتعمار البريطاااني ،والسااكان ذو األصاال الماااالو الااذين
يشكلون األغلبية .ومن ناحية أخرى ،أعط

للسياسااة االقتصااادية الجديااد  ،فلقااد اسااتخدم

الشركة العاماة للبتارول التاي أنشائ

عاام 1969م ،دفعاة قوياة

الحكومااة تلااا الشااركة ،لتكااون بمثابااة شااركة قابضااة تساايطر

على فروج مهمة مان فروع النشاط االقتصادي :التأمين  ،البنوك  ،العقارات  ،وكذلك المزارع الكبورى التوي

توووم نقووول ملكيتهوووا مووون الشوووركات البريطانيوووة والصوووينية لتصوووبح شوووركات عاموووة تووودار بواسوووطة الحكوموووة

الماليزيووة ،وقااد نجحا

شووركة  PERNASبالفعاال بشاراء أغلبيااة الشااركا

الساابعينا  ،ولقااد أصااب عاادد هااذه الشااركا

األجنبيااة ذا

الفاعليااة مااا نهايااة

العامااة مااا يفااوق المائااة شااركة( .الفضاايل  ،2000،ن.)41-40
ثماااره لصااال

ويعتقااد الباحااث أن تنظاايم دور الدولااة التااداخلي فااي السياسااا

االقتصااادية الماليزيااة جاااء

التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة علااى الس اواء ،حيااث انتهج ا

الحكومااة سياسااة ب مكااان القااول أنهااا اقاارب

لليس ااار الكين ااز الق ااائم عل ااى تفعي اال الطل ااب الكل ااي االس ااتهالكي واالس ااتثمار  ،لتخف اايض مس ااتويا

والبطالة.

الفق اار

 .2فرتة الثمينينات (فرتة التصنيع الثقيل):

وهااي الفتاار التااي تغطيهااا الخطااة الماليزيااة (1981م1985 -م) وتمثاال بدايااة المسااير التنمويااة التااي

قادهاا مهوواتير محموود رئااي

التالي:

الااوزراء األساابق حيووث ركووزت عمليووات التنميووة فووي هووذه الفتوورة علووى النحووو

 التكثيف االنتاج الصناعي التي تقوم على أسا
 الصناعا

الثقيلة في إطار ملكية القطاج العام.

إحالل الواردا .

وتمثاال هااذه الفتاار أو المرحلااة بتعميااق القاعااد الصااناعية فااي االقتصاااد الماااليز  ،قباال االنطااالق إل اى

آفاق التصدير الجديد .

 .4مرحلة التحرير االقتصادي:

وهي المرحلة التي تغطي الفتورة موا بوين (1986م2000-م) وتتسوم هوذه الفتورة بوثالث خطوط خمسوية

مترابطة وهي:

الخطا ااة الماليزي ا ااة الخامسا ااة (1986م1990-م) ،والخطا ااة الماليزيا ااة السادسا ااة (1991م1995-م)،

والخطااة الماليزي ااة الس ااابعة (1996م2000-م) لااذلا ش ااهد

الفت اار الممتااد با اين منتص ااف التثميني ااا

والتسعينيا  ،ظهور مشروج مهاتير محمد في التنمية االقتصادية المنفتحة على العالم الخاارجي ،مان
دون التخلااي عاان مقومااا

الوطنيااة االقتصااادية ،وتتساام هااذه الفتاار ب فساااح المجااال للقطاااج الخااان

وتشجيعه واعطائاه المزياد مان الحاوافز علاى االساتثمار والمشااركة الفعالاة فاي مساير التنمياة ،كماا وتام

لر
السماح أ

المال األجنبي المباشر باالستثمار في االقتصاد الماليز .

وقد أدت هذه السياسات إلى:

 تنشيط عمليا

النمو الصناعي.
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 تعميق التوجه التصديرية في عمليا

التصنيا.

 تحديث البنية التحتية لالقتصاد الماليز .

 زياد التعاون االقتصاد االقليمي في إطار مجموعة بلدان الكتلة اآسيوية.
 تطوير طبقة من رجال األعمال الماليزيين من ذو األصول الماالو .

ويعتق ااد الباح ااث أن فت اار االنتع اااش الت ااي ش ااهدتها ماليزي ااا خ ااالل الفت اار الممت ااد 1987م1996-م،

مقشر على نجاح برام التنمية في ماليزياا فاي ظال السياساا

القائماة علاى التوفياق باين النماو االقتصااد

الداخلي والنجااح التاي تحقاق فاي االنفتااح عبار العاالم مان ناحياة أخارى ،وهاذا عمليااً تبنااه مهواتير محمود
ماان خااالل اتباااج سياسااة النظاار شاارقاً أ االتجاااه نحااو اليابااان للااتعلم واالسااتفاد ونقاال التجربااة لماليزيااا فااتم

ارسااال البعثااا

كم ااا أشاارنا إليه ااا سااابقاً ،وهكااذا ت اام اكتمااال المرحل ااة األولااى ماان مس ااير التنميااة لالقتص اااد

الماااليز  ،حيااث انتقاال االقتصاااد الماااليز ماان اقتصاااد متخلااف عنااد نهايااة الخمسااينا

ونهايااة السااتينيا ،

الاذ كاان يعتمااد بصافة أساسااية علاى تصاادير السالا األوليااة ،علاى أرسااها المطااط والقصاادير ،إلاى اقتصاااد

يانهض علاى التناوج فاي الهيكال االنتااجي والتناوج فااي الصااد ار مان منتصاف السابعينيا  ،فاتم التوساا فااي
تصدير زي

النخيل وأخشاب الغابا  ،وكما شكل

الصاد ار ( .الرفاعي  ،2013 ،ب ن) ،بقي

صاد ار البترول والغااز والكاكااو جانبااً مهمااً مان سالة

ماليزيا بعد االستقالل واقفة مكانهاا ال تتحارا مان سابعة عشار

عاما اًا (1963م1980-م) ،ال تمل ااا المعرف ااة الجي ااد بحاض اارها ،وال رقي ااة واض ااحة لمس ااتقبلها ،وال تع اارف
الجاماد حظيا

بحاراا فكار وثقاافي علاى

الطاق َة القادرَ على التفكير في النهضة ،لكنها في هذه السنوا
محمود مان أبارز أولئاا الشاباب الاذين مه ّادوا لهاذا
يد مجموعة من شبابها الوطنيون والغيورين ،كان مهاتير ّ
الحراا ثم اشتغلوا من خالله ،وكان جوهر حراكه نقد السياسة المتبعة الثقافية واالقتصاادية ،ورفاض التبعياة
واالناادماج مااا اآخارين ،وحموول شووعار "أيهووا الموواليزي ارفووع راسووك" ،ولقااد جمااا مهوواتير رقيتااه الناقااد لهااذه

الثقافة السائد وأصدرها في كتاب يحمال عناوان معضالة المالياو عاام 1970م ،أحادث هاذا الكتااب الكثي َار
من الجدل في ذلا الوق  ،ولم يحسم أمره إال بمنعه من التداول رسميًا ،وتوجياه التهماة إلاى مهواتير محمود
با ساااء إلااى الحاازب ،والتما ّارد علااى قاايم المجتمااا لكا ّان هااذا كلااه لاام يمنااا مهوواتير وال الشااباب الااذين حملاوا
معه الراية والمسقوليا من أن يواصلوا مشروعهم الثقافي ،ما حرصهم علاى التاوازن والعقالنياة فاي طرحاه
الااوزراء ،بعااد أن أقنااا أعضاااء الحاازب

محموود عااام 1981م علااى كرسااي رئااي
وتسااويقه ،فجل ا مهووواتير ّ
والجماهير بمشروج النهضة واالصالحا  ،وكان جلوسه على هذا الكرساي نقطاة االنطالقاة الفعلياة لنهضاة
كبير  ،نقل

ماليزيا من ظلما

الهامش إلى أنوار المستقبل.

* معضلة الماليو هو اسم كتاب اصدره مه اتير محمد يتهم فيه شعبة بالكسل واالتكالية  ،وسجن مهاتير محمد بسبب هذا الكتاب
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بنى مهاتير خطته األولى لنهضة ماليزيا على أربع أسس ثقافية تضم اآلتي:
 .1التعددية :فقد آمن مهاتير  -في مرحلة مب ّكر  -أن حالاة الصادام المساتمر باين األعاراق الثالثاة

في ماليزيا (الماليو  -الصينيين  -الهنود) هي العقباة األكبار فاي تحقياق النهضاة؛ لوذلك سوعى مبكو ارً

إلى معالجتها بطريقتين عمليتين هما:

 الوق ا ا ا ا ااوف ف ا ا ا ا ااي وج ا ا ا ا ااه ه ا ا ا ا ااذا الص ا ا ا ا اادام الن ا ا ا ا ااات ع ا ا ا ا اان التع ا ا ا ا ا ّادد ،ومواجهت ا ا ا ا ااه ف ا ا ا ا ااي التعل ا ا ا ا اايم
وا عا ا ا ا ااالم ومقسسا ا ا ا ااا الدولا ا ا ا ااة الكبا ا ا ا اارى ،وفا ا ا ا اارض حالا ا ا ا ااة حقوقيا ا ا ا ااة ت ا ا ا ا اربط حقا ا ا ا ااوق الفا ا ا ا اارد
وواجباته بانتمائه الوطني ولي

بانتمائه العرقي.

المقوماا
اف النهضاة ،وجعلاه أحاد ِّ
 اساتثمار التع ّادد العرقاي فاي مل ّ
محمووود بأنااه قااد اسااتغ ّل الماليااو فااي إقامااة عالقااا
صا ّارح مهووواتير ّ

الرئيساة للنماو االقتصااد  ،وقاد
ثقافيااة واقتصااادية مااا العااالم

ا سالمي وتحديداً دول الخلي  ،في حين استغ ّل الصينيون والهناود فاي االنفتااح االقتصااد علاى

الصاين فاي مجااال

الصاناعة وعلاى شابه القاار الهندياة (فاي مجااال

الز ارعاة) ،واساتطاج باذلا

المجتما الماليز من حالة التعدد العرقي ،مصب واحد وهي الوطن للجميا.
أن ينق َل
َ

مهموة تحتاجهوا
محمد مقمنًا باأن التعليم أساس لوثالث حواالت ّ
 .2إصالح نظام التعليم :فقد كان مهاتير ّ
وخصاان صااالح نظااام التعلاايم أكثاار ماان ربااا الاادخل
النهضووة هووي :األموون ،والمعرفووة ،والرفاهيووة.
ّ
القومي لبالده.

.3الوودمج ال وواعي بووين المحافظووة واالنفتوواح :وربمااا كااان هااذا الاادم ساامة ماان أها ِّام سااما

الحداثااة التااي

محموود لاام
عاشااتها ماليزيااا فااي العقااود الثالثااة الماضاايةّ .
إن العقليااة المنفتحااة التااي انطلااق منهااا مهوواتير ّ
اداء ،وال إلااى الثااور المفتوحااة علااى قاايم المجتمااا وأع ارفااه
تدفعااه إلااى تنحيااه عاان المبااادإل ا سااالمية ابتا ً

وتقاليده ،وفي المقابل لم يمنعه اعتا اززه بديناه ،وال محافظاة علاى قايم مجتمعاه مان التواصال ماا اآخارين،
فقااد انفاات ثقافي ااً وسياسااياً واقتصااادياً علااى دول الشاارق والغاارب ،فأرساال البعثااا

التعليميااة وجلااب الخب اراء

لالسااتفاد ماانهم وأيض ااً ماان خااالل اتباااج سياسااة النظاار شاارقاً واتجااه صااوب عينيااه نحااو اليابااان فأرساال
البعثااا

التعليميااة إليهااا لنقاال التجرب اة اليابانيااة إلااى ماليزيااا ،وأيضااً أرساال إلااى الاادول األخاارى مثاال ألمانيااا

وفرنسا وبريطانيا البعثا

والوفود التعليمية وصنا جسر التعاون ما العالم.

 .4توحيوود الموواليزيين تحووت رايووة واحوودة :وهااي حااب المواطنااة والااوطن للجميااا وهااو بااذلا جمااا شاامل كافااة
األعاراق والطوائااف وأعطااى كاال ماانهم دينااه وثقافتااه الخاصااة وماانحهم الجنسااية وأن ماليزيااا للجميااا وبااذلا

استطاج أن يبطل ويفشل التخطيط االستعمار من خالل زرج هذه الطوائف لتكون لصال المستعمر.
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ا
ثالثا :مقومات التجربة التنموية املاليزية:

تعتبر التجربة الماليزياة تجرباة تساتحق الد ارساة والبحاث حياث يمكان لبلادان الادول النامياة االساتفاد

منهااا وخاصااة الاادول العربيااة التااي تتشااابه واياهااا فااي كثياار ماان ظروفهااا االقتصااادية والسياسااية والديمغرافيااة

وحتى الدينية.

إن دراسة مقوما

هذه الدولة ماليزيا تضعها في صور مهمة وهي كيف نستغل مواردنا وامكانياتناا وكياف

يمكاان ان نسااتفيد مثاال مااا اسااتفاد

الصاادار  ،فااي عمليااا

منهااا ماليزيااا ومااا هااي االسااباب التااي تقااف وراء نجاااح ماليزيااا وتصاادرها

التنميااة والتطااوير وخاصااة االقتصااادية .فمووا هووي ابعادهووا ومفاهيمهووا؟ وموون يقووف

وراء هووذه التجربووة الرائوودة :مهوواتير محموود هااذا الرجاال الااذ نشاأ عاام 1925م بواليااة كياادا بماليزيااا ،تلقاى
د ارسااته بكليااة الساالطان عبااد الحميااد ودر الطااب بكلياة الماليااو بساانغافور وماان ثاام در الشاائون الدوليااة

بجامعااة هارفااد بالوالي ااا

المتحااد االمريكي ااة ع ااام 1967م( .العاباادين ، )،2013،عماال مهووواتير محمووود بع ااد

تخرجااه بكليااة الطااب فااي عياااد خاصااة لااه ليعااال الفقاراء بالمجااان ،ثاام عماال كطبيااب فاي سااالح الخاادما

الطبيااة ،ع ارف عاان مهوواتير محموود باتجاهاتااه السياسااية وانتمائااه الااوطني ثاام تاادرج فيااه ماان عضااو مجل ا
األعلااى لتنظاايم االتحاااد ثاام إل اى نائااب رئااي

الااوزراء وماان ثاام إل اى رئااي

1981م .يتميز مهاتير محمد بقو وقياد وأفكاار مبدعاة فاي المجااال

الدولااة االسااالمية الماليزيااة عااام

التنمياة وخاصاة االقتصاادية حياث

باادأ سياسااته التنمويااة ماان خااالل تنفيااذ مشاااريا هادفااة حقيقيااة ضااخمة لمشااروج بترونااا

الااذ يعتباار أطااول

مبن اى فااي العااالم ومشااروج السااوبركوريد و ارمااا هااو مااا يعاارف بااالطريق الس اريا ،فض االً عاان بناااء العاصاامة

الذكيااة (بوت ارجاااوا) بتكلفااة  3.5مليااا دوال علااى أحاادث نظاام التخطاايط العم ارنااي لتكااون العاصاامة ا داريااة
وبالتالي تخفف الضغط عن عاصمتها الرئيسية كواللمبور.

 أما علوى المسوتوى الوديني  :وقاد مياز مهواتير محمود باين الادين والسياساة وقوال قولتوه المشوهورة "إن
أردت أن أصلي فسأذهب إلوى مكوة وان أردت المعرفوة فسوأذهب إلوى اليابوان" ومان هناا بادأ

التجرباة

الماليزية تأخذ طابا القو واالستدامة)20( .

 المستوى السياسي" :يقول مهاتير محمد أن التنميوة الناجحوة تحتوا إلوى اسوتقرار سياسوي ،ونظورة
ثاقبووة إلوى المسووتقبل البعيوود ،وثبووات علووى المبوودأ" (يوسااف ناصار،2010،ن ،)299لااذا باادأ مهوواتير منااذ

ال عاان تصااديه للنظااام
توليااة الحكاام بالقضاااء علااى الفساااد باادءًا ماان الحاازب الااوطني الااذ يتزعمااه وفضا ً

العالمي الجديد وتصديه لإلمالءا

الصندوق والبنا الدوليين.

 على المستوى االجتماعي :عمل مهاتير على توحيد الطوائف المتعدد المختلفة تح

ارياة واحاد هاي

التنميااة الشاااملة وجعاال كاال طائفااة تحكمهااا عاداتهااا وتقالياادها دون أ تتاادخل أو اضااطهاد واعطاااءهم
كافة الصالحيا

في اختيار حياتهم والتعبير عن ديانتهم من خالل تقاسام األدوار وعادم تركاز السالطة

واألموال في أيد طائفة معيناة بال أعطاى المالياو األصال فاي تملاا السالطة والنفاوذ ويكوناوا هام علاى
أر

الهرم فهو يمياز المالياو وأعطااه الحاق فاي تطاوير أنفساهم ،وفات المجاال لالساتثمار األجنباي أن

http://www.alriyadh.com/787888 . 20
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يعماال داخاال ماليزيااا وضااا لااه القيااود والشااروط التااي تخاادم ماليزيااا ،فااتم اسااتقطاب المسااتثمرين للعماال

واساتخراج البتاارول والاذهب وكااان مان إحاادى شااروطه أن يمناا إدخااال العماال ماان خاارج ماليزيااا باال أن

يكون العمال من داخل ماليزيا ليتعلموا ويستفيدوا من خب ار المهندساين األجاناب ،ومان الشاروط أيضااً

أن العق اد الااذ يااتم توقيعااه مااا الشااركا

األجنبيااة العاملااة داخاال ماليزيااا ينتهااي عقاادها بانتهاااء المااد

المحدد في العقد )21( .فمن هنا برز قو ماليزيا وكيف اساتطاع

أن تساخر خبا ار الغيار لصاالحها

وكيف استطاج المالويون أن يستفيدوا من الخب ار والمها ار الفنية والتقنية من هاذه الشاركا  .وضاا
الماليزيون خطط للتعلم واالستفاد مان خبا ار الادول الصااعد وخاصاة تجرباة الياباان وتقليادها ومعرفاة
مااا يناسااب ماليزيااا ماان هااذه االمكانيااا

منها في شتى مجاال

 االهتمام بالقطاع الخوا

فااتم إرسااال البعثااا

ماان الطلبااة للااتعلم داخاال اليابااان لالسااتفاد

التنمية وخاصة التنمية الصناعية والتقنية والخدماتية.

 :اهاتم مهواتير محمود بخصخصاة القطااج العاام واتباا هاذه السياساة لمادى

أهميااة هااذا الاادور واسااناده للقطاااج الخااان لتحقي ااق التنميااة االقتصااادية ،والسااوق الحاار ودفااا الااديون

الخارجيااة وأوقااف مهوواتير محموود االسااتدانة وقاارر تخصااين القطاااج العااام وأوقااف التعي اين فااي الدولااة
وأوضا ا مهوووواتير "إن االنسووووان لوووون يصووووبح مليووووونير بالتحاقووووه بالقطوووواع العووووام إال إذا كووووان يخلووووق
المليووونيرات" .ولقااد وضااا قاوانين تحاادد تاادخل الدولااة والقطاااج الخااان وهاادف بااذلا خلااق تعاااون بااين
الموظف العام والقطاج الخان الذ يدفا الضرائب والتي منها يتم دفا رواتب الدولة.

 اإلرادة السياسية :وجاود رغباة واارد سياساية واضاحة فمان ياذهب إلاى ماليزياا سايتردد أماام بصاره رقام
2020م ،وهاو الهادف الاذ وضااعه مهواتير محموود لتصال فياه ماليزياا لمصااافي الادول المتقدماة عالميااً
وهااي أن تصااب ماليزيااا دولااة مكتملااة البنيااان فااي المجااال الصااناعي وهااذا الااذ تحقااق فعاالً حت اى قباال

2020م .ويمكن تلخين جملة قالها مهاتير محمد "أيها الماليزي ارفع أرسوك نواظ ارً الوى المسوتقبل"،
تطااور مفهااوم التنميااة وكشااف

أن هناااا جوانااب غياار اقتصااادية مهمااة جاادًا فااي عمليااة التنميااة وهااي

الجانب السياسي وفاي مقادمتها الجاناب االجتمااعي المارتبط بعدالاة التوزياا وديمقراطياة الحكام والجاناب

الثقااافي ومنظومااة القاايم والمبااادإل السااائد فااي المجتمااا ،هااذا هااو معن اى التنميااة الااذ جاااء فااي سااياق
التجرباة الماليزيااة لاي

فقااط أن تعمال فااي ظاروف أزمااة طاحناة للتنميااة علاى مسااتوى العاالم ،وانمااا كااان

على مخططي هذا النموذج الماليز أن يسعى إلى تحقيق إنجا از ملموسة على أكثر من جبهاة حتاى

يمكنهم من قهر الفقر وبنااء االنساان المااليز الجدياد ،إن سياساة انظار شارقًا التاي اتبعتهاا ماليزياا عاام

1980م وامتد العمال بهاا حتاى عاام 1991م والتاي تهادف إلاى تشاجيا المااليزيين علاى االقتاداء والاتعلم
من التجربة اليابانية لي

متعدد القوميا

تقليداً بل اختيار ماا يناساب ماليزياا فاي اطاار صاحي وخاصاة أن ماليزياا بلاد

واألعراق( .العابدين،2013،مصدر سبق ذكر) ،اعتزل مهاتير محمد الحكم وهو بعز قوته

ونهضااة بااالده وذلااا عااام 2003م ،واعتباار أن فتاار حكماه طويلااة بمااا تكفااي وأن يتاارا لألجيااال الشااابة
الطريق بما فيه أفضل لماليزيا( .فرح نجيب،2007،ن)12
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اخلالصة
ت ا ا اام التع ا ا اارف فا ا ااي ه ا ا ااذا الفص ا ا اال عل ا ا ااى أهمي ا ا ااة موق ا ا ااا ماليزيا ا ااا ،وكي ا ا ااف اسا ا ااتطاع
ومواردها كي تضا األس

تثمي ا ا اار مقوماته ا ا ااا

القوية لبناء ماليزيا العصرية والحديثة.

الما ا اوارد الطبيعي ا ااة الت ا ااي تمتلكه ا ااا ماليزي ا ااا ش ا ااكل

دور مهما ا ااً ف ا ااي خل ا ااق عملي ا ااا
اً

التنمي ا ااة الش ا اااملة جنب ا ااا

إل ا اى جن ا ااب م ا ااا االنسا ااان الما اااليز ف ا ااي تسا ااخير ها ااذه الما ا اوارد لتنميا ااة الا اابالد ،رغا اام تعا اادد األعا ا اراق م ا اان
الصا ا ااينيين ،والهنا ا ااود ،والمالويا ا ااين ،إضا ا ااافة إل ا ا اى عرقيا ا ااا

أخا ا اارى ،ورغا ا اام تعا ا اارض ماليزيا ا ااا لكثيا ا اار ما ا اان

الغ ا ا اازو واالح ا ا ااتالل األجنب ا ا ااي واس ا ا ااتنزاف ثرواته ا ا ااا ،مضا ا ااافاً ل ا ا ااذلا التعددي ا ا ااة العرقي ا ا ااة ،لمكون ا ا ااا
العقالني ا ااة والرش ا اايد بع ا ااد االسا ااتقالل ق ا اااد

الماليزي ا ااة ،إال أن السياس ا ااا

األم ا ا ااة

ال ا اابالد إلاا اى االس ا ااتقرار والتا ا اوازن

المجتمعا ا ااي والتنميا ا ااة االقتصا ا ااادية واالجتماعيا ا ااة ،ويعا ا ااود الفضا ا اال فا ا ااي ذلا ا ااا السياسا ا ااة الحكوميا ا ااة بقيا ا اااد
مه ا اااتير محم ا ااد ال ا ااذى ارس ا ااى دع ا ااائم التنمي ا ااة الماليزي ا ااة و إل ا ااى انته ا اااج سياس ا ااا
ت ا اادخل الدول ا ااة وتحفي ا ااز القط ا اااج الخ ا ااان وع ا اادم الرض ا ااوخ م ا ااالءا

اقتص ا ااادية تجم ا ااا ب ا ااين

ص ا ااندوق النق ا ااد والبن ا ااا ال ا اادوليين.

وكم ا ااا ان سياس ا ااة الت ا ااي انتهجه ا ااا مها اااتير محم ا ااد ما اان خا ااالل عا اادم تا اادين السياسا ااة وعا اادم تسا ااي

ال ا اادين

كا ااان ل ا ااه اث ا اار واضا ا ا ف ا ااي تعزي ا ااز التعا اااون االقليم ا ااي وال ا اادولي وجن ا ااى ثما اااره ما اان خ ا ااالل عملي ا ااة نهض ا ااة
ش ا اااملة لكاف ا ااة القطاع ا ااا

 ،واه ا اام م ا ااا توص ا اال الي ا ااة الفص ا اال ان ه ا ااو توحي ا ااد المجتم ا ااا الم ا اااليز وال ا ااذ

يضا ا اام العديا ا ااد ما ا اان العرقيا ا ااا

والطوائا ا ااف تح ا ا ا

مصا ا ااب واحا ا ااد وها ا ااو المواطنا ا ااة للجميا ا ااا واعطا ا اااء لكا ا اال

طائفا ااة حريتها ااا الدينيا ااة وحريتها ااا العقائديا ااة وها ااذا كا ااان اسا ااا
القوميا .
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متا ااين لتوحيا ااد المجتما ااا الما اااليز المتعا اادد

الفصل الثالث
التنمية االقتصادية املاليزية
املبحث االول :

املبحث ،الثاني:

االطار النظري لمفهوم التنمية االقتصادية.
السياسات التنموية الماليزية ومراحل تطويرها.

املبحث الثالث :أهم القطاعات التنموية في االقتصاد الماليزي.
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مقدمة:

سااوف يتناااول هااذا الفصاال فلساافة التنميااة االقتصااادية فاي ماليزيااا والتااي تقااوم علااى فكاار "إن النمووو

االقتصوووادي يقوووود إلوووى المسووواواة فوووي الووودخل ،".لااذا سااوف ي ااتم التطاارق بشااكل مفصاال علااى العديااد ماان
السياسااا

والخطااط واالسااتراتيجيا  ،التااي حققتهااا ماليزيااا والتااي وصاال

إل اى حااد منافسااة الاادول الصااناعية

الكباارى ،باال وأصااب لااديها مكانااة بااين دول العااالم المتقاادم ،وعلي اه ساايكون هااذا الفصاال معنيااً بتوضااي أهاام
السياسااا

التااي وضااعتها الحكومااة بهاادف تحقيااق التنميااة االقتصااادية الجديااد  ،وسياسااا

التنميااة القوميااة،

وسياسااة الخصخصااة ،وسياسااة االتجاااه شاارقًا ،وماان يقااف وراء هااذه التنميااة رغاام تعاادد القوميااا

واألع اراق،

وأيضاً دون االنصياج ألوامر وتعاليم صندوق النقد والبناا الادوليين ،كماا سابق مناقشاة قادر مهواتير محمود
على الجماا باين الادين والعلام ،وكياف فارق بينهماا ،وكياف ترجما

سأذهب إلى مكة ،وان أردت المعرفة سأذهب إلى اليابان".

مقولتوه المشوهورة "إن أردت أن أصولي

وهذه المقولة تعناي أن مهواتير محمود اتباا السياساة ال أرسامالية العلمانياة فاي مجاال التجاار والتنمياة
الشاملة والمستدامة ،ومن هنا برز أهمية االتجاه نحو الشرق واالستفاد من تقادمها ونهضاتها ،مان خاالل

إرسااال البعثااا

التعليميااة له اذه الاادول كااي ينقل اوا مع االم التطااور والتنميااة التااي ساابقتها .ساايتم التطاارق إل اى

مجماال القطاعااا

ماليزيا ،حيث أول

االنتاجيااة ،أااولها قطاااج التعلاايم التااي تمثاال النهضااة وحجاار األسااا

لعمليااا

التنميااة فااي

الحكومة الماليزياة اهتمامهاا وتخصيصاها مان موازنتهاا النسابة األكبار ،كاي يانهض هاذا

القطاااج بشااكل كبيار ويناااف
نوعية ،وكيف استفاد

الاادول الكباارى والمتقدمااة ،وكااذلا قطاااج الصااناعة ومااا تخللااه ماان تطااور ونقلااة

الدولة من مواردهاا كاي تصانا هاذا الجيال الصاناعي ،رغام أن الحلقاة األولاى كانا

القطاج الز ارعاي الاذ أماده باالموارد والخبا ار والبداياة نحاو التصانيا ،وياأتي دور القطااج الخادماتي ليشاكل
نموذجااً مهمااً فااي كساب ا يارادا

والمسااهمة القوياة فااي الناات المحلااي ا جماالي ،ومان خاللااه تام التركيااز

على القطاج السياحي وهي اللبنة الجديد والممياز فقاد

أولا

الحكوماة الماليزياة أهمياة كبيار لهاذا القطااج

وسااخر لااه كافااة امكانياتهااا اللوجسااتية والماديااة كااي تسااتفيد ماان إيراداتهااا التااي تشااكل ثماار فااي طري ا ا ا ا ا ا اق

التنمية المستدامة.

أن مبادأ النماو االقتصااد يقاود إلاى العدالاة فاي توزياا الادخل رغام جاذبيتاه إال أناه لاي

بالضاارور

نفاااذ مفعولااة ،يمكاان القااول أن غالبيااة دول العااالم إن لاام يكاان كلهااا وخصوص ااً بلاادان المرك از المتقاادم فااي

البلدان الرأسمالية ،قد حقق

نمواً ماذهالً فاي الناات المحلاي ا جماالي ،وماا ذلاا ووفقااً للغاة األرقاام فالعاالم

يشااهد تفاوتااً متعاظمااً بااين األثرياااء ومحاادود الاادخل ،وترتفااا فيااه نساابة البطالااة والفقاار والتشاارد والجريمااة،

ويساار مفعول اه انعاادام العدالااة االجتماعيااة باال حتااى مظاااهر ومضااامين ا نسااانية فااي توزيااا الاادخل وعاادم
التوزيا العادل للدخل ،إال أن هناا بلدان قليلة قد اقترب

ومن ضمن هذه الدول ماليزي ا ا ا ا ا ا اا ،وهذا أمر يسجل لها.
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من العدالة االجتماعية والعدالاة فاي توزياا الادخل

املبحث األول

اإلطار النظري ملفهوم التنمية
استند الباحثون فاي تحدياد مفهاوم التنمياة ،علاى أنهاا عملياة شااملة لجمياا أوجاه الحياا االجتماعياة

واالقتصادية والسياسية ..الخ ،وكما وتعتبر التنمية في أ مجتما من المجتمعا

البشارية أيااً كاان موقعهاا

الجغ ارفااي بأنهااا عمليااة مركبااة ومتعاادد الجوانااب ،ف نهااا علااى المسااتوى الفاارد تعنااي التحساان المسااتمر فااي
مستويا

المهار والكفاء االنتاجية والحرية واالبداج وتحمل المسئوليا .

ال با جماااج ،لاذا يمكاان
فالتنمياة هاي شاااملة ومتكاملاة وتنمياة العنصاار البشار يجااب أن يكاون مقباو ً

القااول أن التنميااة هااي عمليااة مسااتمر ومتصاااعد وتعباار عاان احتياجااا
يطورهااا المجتمااا ،ويشااارا فيهااا كاال القطاعااا
مخططاااة ومحا اادد الغايا ااا

المجتمااا ،وهااي عمليااة مجتمعيااة

المختلفااة ،وهااي أيضاااً عمليااة واعيااة ولااي

وها ااي تسا ااعى يجا اااد تحا ااويال

عشااوائية باال

هيكليا ااة فا ااي ا طا ااار االقتصا اااد ،الز ارعا ااي،

الصاناعي ،الخادماتي  ،االجتمااعي والسياسااي .فالتنميوة كموا تووم اإلشوارة إليهووا هوي عمليووة تتطلوب تووافر

قدر من اإلبداع والتطور وهذا يحتا إلى شروط وهي:
 .1وجود بلد مستقل متماسا ومحقق لوحدته الوطنية.
 .2االستقرار السياسي فال تنمية في ظل نزاعا

سياسية وحروب وانقالبا

عسكرية واحتجاجا .

 .3االنفتاااح علااى العااالم الخااارجي كااي يسااتمد قوتااه وازدهاااره وكاال هااذا يعتباار ماان محااددا
مجتما كي يبدأ في عمليا

التنميااة أل

التنمية الشاملة.

 .4رفااا مسااتوى المعيشااة ماان خااالل تااوفر فاارن عما ا ال أكباار وتعلاايم أفضاال واهتما ا ا ا ا اام بالقي ا ا ا ا ا ام الثقافيا ا اة
والقي ا ا ام ا نسانية.

 .5توزيااا الساالا األساسااية علااى كافااة أف اراد الش اعب بالتساااو مثاال الغااذاء والسااكن وتااوفير الحمايااة لهاام.
(فضلي ،2010،ن)167

مفهوم التنمية املستدامة:
كثر التعريفا

التي تخن التنمية فهناا أكثر من ستين تعريف للتنمياة ولكان لام تساتخدم هاذه التعريفاا

بشكل صحي  ،لقد توصل تقرير بروندتالند الشهير عام 1987م الي تعريف التنمية المستدامة:

" التنمية هي التي تفي باحتياجات الحاضر دون المجازفة بقدرة األجيال في المستقبل على الوفاء
باحتياجاتها" .وكما عرف
دون أن يقد

من طرف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة "بأنها تعمل على تلبية احتياجا

إلى تدمير قدر األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة ،وانته

للتنمية المستدامة في تقريرها الذ

اللجنة العالمية

يحمل عنوان (مستقبلنا المشترك) إلى أن هناا حاجة إلى طريق

جديد للتنمية ،وهي طريق يستخدم فيه التقدم البشر ال مجرد أماكن قليلة أو بضا سنوا
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قليلة بل

طريق يشمل الكر األرضية أ المستقبل البعيد ،وهكذا فالتعريف المتفق عليه لتعريف للتنمية المستدامة

"بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون التقليل من قدرة األجيال المستقبل على الوفاء
باحتياجاتها ".وهي تهدف إلى التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية المستدامة ،والتي يجب أن تساهم
والجماعا

فيها كل القطاعا

بشكل متناسق وال يجوز االعتماد على فئة قليلة( .صحراو ،2008،ن)8

العناصر االساسية للتنمية املستدامة وهي :

 .1التنمي ااة عملي ااة وليسا ا
المجتما وتزايدها.

حالا ا ا ا ا اة وبالتا ا ا ا ا ا ا االي فه ااي مس ااتمر ومتص اااعد تعب اار ع اان تج اادد احتياج ا ا ا ا ا ا اا

 .2التنمية عملية موجهة بموجب إراد تنموية لكل الغايا

المجتمعية وتلتزم بتحقيقهاا ،وتمتلاا القادر علاى

تحقيااق االسااتخدام الكاافء لم اوارد المجتمااا انتاج ااً ،وتوزيع ااً ،وبموجااب أساالوب حضااار يحااافظ علااى
طاقا

المجتما.

 .3التنمية عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل القطاعا
على فئة قليلة أو مورد واحد.

 .4إيجاد تحوال

هيكلية وهذا يمثل إحدى السما

المجتمعية وكل الفئاا

وال يجاوز اعتمادهاا

التي تنهض عليه التنمية الشاملة.

اق عملي ااة التنمي ااة كقاع ااد انتاجي ااة ص االبة وطاق ااة
 .5بن اااء قاع ا ا ا اد وايج اااد طاق ا ا اة انتاجي ااة ذاتي ااة أ أن تب ا َ
مجتمعية متجدد .
 .6تحقيااق ت ازيااد منااتظم فاي الخي ا ار الماديااة بمعن اى أن ينبغااي أن يكااون ت ازيااداً منتظمااً عباار فتا ار زمنيااة
ومتوسطة وطويلة وقادر على االستمرار.

زياد في متوسط انتاجية الفرد( .صحراو ،2008،ن)9

خصائص التنمية املستدامة:

ال وأكثر تعقيدًا وخاصة فيما يتعلق بما
 .1إن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أشد تدخ ً
هو طبيعي أو اجتماعي.

 .2إن التنمية المستدامة تتوجه أساساً لتلبية احتياجا
للحد من الفقر العالمي.

الطبقا

الفقير واألكثر فق اًر أ أن التنمية تسعى

 .3إن التنمية المستدامة تسعى وتحرن على تطوير الجوانب الثقافية وا بقاء على الحضار الخاصة
بكل مجتما.

 .4ال يمكن فصل عناصر التنمية المستدامة عن بعضها البعض وذلا لشد تداخل العناصر والنوعية
لهذه التنمية( .صحراو ،2008،مرجا سبق ذكر)
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يرى الباحث :إن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في أنها تحافظ على ثروا
بنف

القدر الذ

لألجيال المستقبلية

يحصل عليه الجيل الحاضر .كما إ ن التنمية ممكن تكون في احدى القطاعا

األخرى ،فالتنمية تهتم بالنسبة ولي

دون

بالكم ،أما التنمية المستدامة فهي بعيد األمد وتشمل كافة القطاعا

دون استثناء وتهتم بأوضاج الفقراء واألشد فق ًار ،كما أنها مترابطة وال يمكن فصل أ قطاج عن اآخر.
هكذا فالتنمية المستدامة هي التي تحقق التوازن بين النظام البيئي واالقتصاد

وتساهم في تحقيق أقصي قدر من النمو في كل نظام دون أن يقثر التطور في أ

واالجتماعي،

نظام على األنظمة

األخرى تأثي اًر سلبيًا ،وتعتبر التنمية المستدامة عملية واعية ومعقد  ،طويلة األمد شاملة ومتكاملة في

أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية ،فالتنمية تختلف عن النمو أيضًا ،فالنمو هو

الزياد الثابتة والمطرد لإلنتاج الصناعي أو الخدماتي أو الزراعي ،الخ بمعنى أن لو زاد االنتاج

ال بمقدار الضعف عن السنة الماضية معنى ذلا هناا نموًا اقتصاديًا بمقدار
الزراعي لمحصول الذر مث ً

الضعف.

مقومات التنمية املستدامة :

 .1االنسان :باعتباره المسخر والمسئول عن عمليا
 .2الطبيعة :وما تملكه من ثروا
 .3التكنلوجيا :التي أصبح
العالج األمثل لعمليا

ومعادن ومن موارد متجدد موجود في باطن األرض.

تدخل في نسي المجتمعا

البحث عنها وعن التقنيا

التنمية .

التي تخدم النا

وفي حياه النا

والتي ال غنى عنها ،لذا يجب

وتخفف الضرر وحل المشاكل واألخطاء باعتبارها

التنمية المستدامة( .العم ار  ،2002،ن)97

وفي المقام يتوجب القول أن التنمية بالمفهوم المشار إليه يجب أن تتم با نسان ولمنفعته وآجله ،وال
قيمة لها إن لم تكن لصال ا نسان.

أهداف التنمية املستدامة:

 .1ضمان إ مداد كافي من المياه ورفا كفاء استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية
والريفية وتكفل الحصول على المياه لكل المناطق.

 .2تهدف إلى رفا درجة االنتاجية الزراعية من أجل تحقيق األمن الغذائي.

 .3تهدف إلى زي ا ا ا ااد االنتاجية من خالل الرع ا ا ااية الصحية والوقائية وتحسين الصحة واألما ا ا اان في
أماكن العمل.

 .4تهدف إلى تحقيق ا مداد الالزم لموارد البناء وأنظمة المواصال
المناسب وبأسعار مناسبة( .التميمي ،2013،ن)113

وتهدف إلى الحصول على السكن

وبكلمة واحدة فالهدف األساسي للتنمية االقتصادية واإل نسانية واالجتماعية المستدامة يتوجب أن

يلبي حاجات الناس المتنامية والمتنوعة والمتعددة وعلى أساس من العدالة واالنسانية.
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نظريات التنمية االقتصادية:
إن التنمية ليس

جوهرية في الهياكل االقتصادية،

تغير
ا
ظاهر اقتصادية فقط ،بل إنها تتضمن

االجتماعية ،الثقافية ،وا دارية وفي كل نواحي الحيا المختلفة ،كالعادا

االقتصاد على مجموعتين من النظريا .
 المجموعة األ ولى :تتحدث عن عمليا

والتقاليد ،لذلا يحتو الفكر

النمو وتحقيق االستقرار االقتصاد .

 المجموعة الثانية :فتتحدث عن كيفية البحث في ظروف تحقيق التنمية االقتصادية في البلدان
التي تعال قضايا التنمية االقتصادية في البلدان

المتخلفة اقتصاديًا ،وهناا العديد من النظريا
المتخلفة اقتصادياً ومن هذه النظريات:
 .1نظرية الدفعة القوية.

 .2نظرية النمو المتوازن.

 .3نظرية النمو الغير متوازن.

 .4نظرية مراحل النمو لروستو.

 .5نظرية التبعية الدولية( .القرشي،2007،ن)87

لقد قام الباحث بتلخي

نظريات التنمية ،من وجهات النظر المتعددة واالنتقادات الموجهة إليها:

صاحب هذه النظرية هو  ،RODANويقكد على أن القيود المفروضة في البلدان
المتخلفة تقثر على سير عمليا

التنمية ،ومن هذه القيود هي ضيق حجم السوق،

لذلا يتطلب توفر الحد األدنى من االستثمار ،والتي تسمي الدفعة القوية وقدر

بنحو  ،%13.2من الدخل القومي خالل الخم

سنوا

األولى من التنمية ،ثم يرتفا

تدريجيًا .كما ويقكد  ،RODANأن التصنيا هو السبيل األمثل في عمليا

نظرية الدفعة القوية

التنمية

في البلدان المتخلفة  ،وبالتالي سيكون هناا استيعاب لفائض العمالة المتعطلة ،لذلا

يجب أن يبدأ عمليا

التصنيا دفعة قوية ،من خالل توظيف حجم ضخم من

االستثما ار  .اال نتقادات التي وجهت لهذه النظرية:
أموال ضخمة

 .1تتطلب الدفعة القوي ا ا اة رقو

قا ا ا ا اامة ق ا ا ا ا ا ااعد صناعية وهذا

يعتبر مشكلة لدى البلدان المتخلفة حيث تعاني ها ا ا ا ا ا اذه الدول من نقن رقو

األموال الالزمة.

 .2تحتا ا ا ااج الدفعة القوي ا ا ا اة إلى كوادر كثير ومدربا ا ا اة ،وهذا م ا ا ا اا ال يتوفر ف ا ا اي
البلدان المتخلفة.

 .3التأكيد على التنمية الصناعية واغفال التنمية الزراعية التي تعتبر النشاط السائد
في المجتمعا

المتخلفة.
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صاحب هذه النظرية هو  :NURKSEاعتبر أن المشكلة هي الحلقة المفرغة
للفقر والناجمة عن تدني مستوى الدخل ،وضيق حجم السوق ،هو سبب مشكلة

التنمية ،لذلا نادى بتوسيا حجم السوق من خالل زياد االستثما ار
القطاعا

في كافة

في آن واحد ،بحيث تنمو جميا القطاعا  ،ما التأكيد على تحقيق

التوازن بين القطاج الصناعي والقطاج الزراعي ،وأن يكون هناا توازن في كافة

نظرية النمو المتوازن القطاعا

االستهالكية.

االنتقادات الموجهة لها:
 .1إن إقامة الصناعا

يجعلها غير مربحة.

 .2افترض

جميعها في آن واحد يقد إلى زياد تكاليف االنتاج مما

هذه النظرية زياد العوائد من خالل تنفيذ حجم كبير من استثما ار

في آن واحد ،إال أن هذا يقد

إلى وجود اختناقا

وبالتالي يقد إلى تناقن العوائد.

 .3تعتبر هذه النظرية غير واقعية ألنها تتطلب أر

في المواد الخام واألسعار

مال كبير وهذا ال يتوفر في

البلدان المتخلفة والتي تفتقر إليها.

 .4قد تقد هذه النظرية إلى عزل الدول المتخلفة والنامية عن االقتصاد الدولي.
 .5هذه النظرية تشجا على التضخم ألنه يتطلب مواد كثير ليس
ه ا ا ا ا اذه البلدان.

 .6ال تصل

متوفر في

هذه الن ظرية لتشمل جميا البلدان النامية ،بل تصل

للبلدان

الصناعية والمتقدمة فقط.
صاحب هذه النظرية هو  HIRSHMANوتن
نظرية النمو

الغير متوازن

هذه النظرية :إن على البلدان

المتخلفة أن تبدأ بتركيز جهودها ا نمائية على ما تتمتا به من موارد طبيعة أو
مزايا نسبية ،أو الموقا الجغرافي ،وأن تنمية هذه المناطق سوف تجذب وراءها

المناطق األخرى ما مرور الزمن ،حيث تنتشر عمليا

األخرى في البالد.

النمو إلى سائر المناطق

انتقد هريشمان نظرية النمو المتوازن على أنها غير واقعية حيث أن البلدان

النامية ال تمللا موارد طبيعية ،أكد هيرشمان أن عمليا

لي

في الموارد فحسب ،بل في طريقة عرض االستثما ار

الش في البلدان المتخلفة
 ،لذلا دعى إلى تبني

نظرية النمو الغير متوازن وهي الطريقة األفضل لتحقيق النمو االقتصاد

البلدان النامية ،فاالستثمار في القطاعا
استثما ار جديد ويمهد الطريق إلى عمليا

الصناعية واالستراتيجية يقود إلى

التنمية الشاملة.

 الحلقة المفرغة للفقر  :هي ان الدخل الذي يحصل علية الشخص ال يستطيع تلبية المتطلبات االساسية والمعيشية .
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في

آيد هيرشمان أن يبدأ التصنيا في المدن الكبرى وأن يكون لها األولية عن

التنمية الزراعية ،اعتبر أن التنمية الغير متوازنة من شأنها أن تقضي على العجز

الموجود في اتخاذ القرار االستثمار  ،وقد طالب هيرشمان ب قامة الصناعا

المراحل النهائية من االنتاج ثم بعد ذلا االنتقال نحو تصنيا السلا المعمر .

ذا

االنتقادات الموجهة لها:

 .1أن التنمية ال تتم في ظل التخطيط الشامل لكافة القطاعا .

 .2تفترض هذه النظرية أن الموارد متوفر وجاهز  ،وهذا غير واقعي فهناا دول ال
تمتلا موارد.

 .3تقد نظرية عدم التوازن إلى الضغوط التضخمية ومشكال

مي ازن المدفوعا

في البلدان النامية.
تعود جذور هذه النظرية إلى الفكر الماركسي  ،وتنن على أن الدول النامية

اء
والمتخلفة تعيش بحالة جمود في النواحي السياسية واالقتصادية والمقسسية ،سو ً
محليًا أو دوليًا وانها أسير التبعية وعالقا الهيمنة ما البلدان الرأسمالية الغنية،

والتبعية هي الحالة التي يكون فيها اقتصاد البلد التابا محكوم بالتطور والتوسا في

نظرية التبعية الدولية االقتصاد اآخر .وتفسر هذه النظرية استمرار الفجوة بين البلدان الرأسمالية
والدول النامية ،بجملة من العوامل وهي:

 .1اعتماد البلدان النامية بشكل كبير على أر

المال األجنبي.

 .2االعتماد على التكنولوجيا األجنبية.

 .3مستو األجور في الدول النامية قليل دون المستوى المطلوب.
 .4نسب التبادل لدى الدول النامية ضعيفة.

 .5جوانب اجتم ا ا ا ا ااعية وثقا ا ا ا اافية تعيق السير نحو االستقرار االقتصاد
على الذا .

يرى الباحث :إن االختالف في وجها
السياسا

النظر لدى رواد نظريا

المطروحة من كل نظرية ،إال أنها جميعاً ساهم

التي مر بها عملية التنمية االقتصادية  ،وساهم
كافة المتغي ار

واالعتماد

التنمية االقتصادية ،تقدم كنوج في

بشكل أو بآخر في شرح وتوضي المراحل

في توضي العوامل االجتماعية والسياسية ،وتوض

الغير اقتصادية التي تساعد في رفا مستوى التنمية االقتصادية في الدول النامية ،لذلا

من الممكن اعتبار نظرية الدفعة القوية هي النظرية التي تناسب االقتصاد الماليز  ،كونها شرح

كثير من الدول التي
المراحل التي تمر بها أغلب دول العالم للوصول إلى التنمية االقتصادية وكذلا ف ن ًا
حقق

التنمية االقتصادية كان

المستفاد من كافة النظريا

قد مر بهذه المراحل .ويضاف لما سبق ف ن ماليزيا قد اشتق

المشار إليها.
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الدرو

عمليات التنمية يف بلدان جنوب شرق اسيا ،يف اطار منوذج " االوز الطائر":
بادأ

الفكار األولاى النماوذج األوز الطااائر " "The flying geese modelعلااى ياد المفكاار

الياباااني اكاماااترو فااي منتصااف الثالثينااا

ماان القاارن الماضااي .ولقااد صاااغ هااذا النمااوذج لم ارحاال التطااور

االقتصاااد للباادان الناميااة والااذ جاااء فااي مسااار التنميااة والتصاانيا والتطااور ال أرساامالي ،وذلااا علااى غ ارار
نظريااة م ارحاال النمااو االقتصاااد الشااهير التااي صاااغها روسااو حااول مسااير البلاادان المتقدمااة ،وقااد جاااء
مراحل النمو لروساو الاذ صاور أن االنتقاال المجتمعاي ياتم باالنتقاال مان التخلاف إلاى التنمياة ،وهاذا يجاب

أن تمر فيه كل الدول وقد حدد روسو خمس خطوات ومراحل التي تمر بها أي دولة على النحو التالي:
 .1مرحلة المجتما التقليد .
 .2مرحلة توفر الشروط الالزمة لعملية االنطالق نحو النمو المستدام.
. .3مرحلة االنطالق.

 .4مرحلة االندفاج نحو النض .

 .5مرحلة االستهالا الجماهير المرتفا والكبير( .تودارو  ،2006،ن)124

وهاذا فقاد ثبا

أن الاادول المتقدماة قاد ماار جميعهاا بمرحلاة االنطاالق نحااو النماو المساتدام ،وأن الاادول

الناميا ااة ما ااا ازل ا ا

تقبا ااا فا ااي مرحلا ااة المجتما ااا التقليا ااد  ،أو مرحلا ااة ت ا اوافر الشا ااروط األزما ااة لعمليا ااة النما ااو

االقتصاد

وكما أن روستو واكاماتزو قد اتفقاا علاى وجاود نماط تااريخي وزمناي لتتاابا م ارحال النماو االقتصااد بشاكل
خطي وذلا ما اختالف درجا

السرعة لكل بلد في اطار المساار .ويتحدث اكاماتزو في نموذجوة األ وز

الطائر أن هناك ثالث مراحل تمر بها البلد االخذ في النمو وهي:

المرحلة األ ولى :منحني االستيراد :وهي تحدد تركيبة ونوعية مرحلة التنمية التي يمار بهاا االقتصااد فاي
ذلا البلد المعني ،أ أنه يتجه نحو االستيراد ،وهذا بالطبا سمة تغلب على المجتمعا

النامية.

المرحلة الثانية :منحني االنتا  :يوض مستوى تطور القوى االنتاجية وتركيبة المنتجا

فاي االقتصااد

وهذا ينطبق على الدول األخذ في التطور والنمو االقتصاد .

المرحلووة الثالثووة :منحنووي الصووادرات :حيااث يوض ا نوعيااة وماادى ديناميااة الصاااد ار بحسااب نااوج المناات
الذ يتم تصديره للخارج وهذا ينطبق على الدول المتقدماة والتاي تكاون عملياا

التنمياة فيهاا مرتفعاة ،لاذلا

يااأتي متااأخر فااي النمااو والتنميااة وأ منهااا يااأتي فااي الم ارحاال األولاى ماان عمليااا

النمااو والتنميااة فااي إطااار

تعتبر هذه المنحنيا

األوز الطائر ،لقد بادأ

بمثابة وصف كل بلد من البلدان التي تقا في أ من هذه المراحل الثالثاة وأ منهاا
التجرباة األولاى لهاذا النماوذج (االوز الطوائر) فاي منتصاف الثمانياا

مرحلة ما تسمى "الين القوي" هذه المرحلة امتاز بها اليابان عندما بدأ

الشركا

عنادما بادأ

اليابانياة بالبحاث عان

أساواق لهااا فااي أساواق جنااوب شاارق آساايا لتصاريف منتجاتهااا ،بهاادف حاال مشااكلة أسااعار الصاارف المرتفااا
ل ااديها ،وأيضا ااً مش ااكلة ارتفااااج مس ااتويا
(الفضيل،2000،ن)158-156-155

األج ااور ،ومشاااكلة الن اادر النس اابية فاااي األي ااد
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العامل ااة اليابانيا ااة.

نظرية األ وز الطائر كطريق لتطوير عملية التصنيع:
أكااد

لنااا التجربااة االقتصااادية فااي ماليزيااا وكوريااا الجنوبيااة علااى الاادور الااذ يلعبااه التصاانيا فااي

نهضة دول جنوب شرق آسيا وتقدمها االقتصاد  ،ولقد استخدم
كطريااق للتطااوير فااي عمليااا

هاتان الادولتان ماا يسامى بنظرياة األوز

التصاانيا لااديها خااالل التعاااون مااا الاادول اآساايوية األخاارى ،بتصااوير عمليااة

النمااو االقتصاااد فااي دول شاارق آساايا علااى أسااا

أن اليابااان تااأتي فااي مقدمااة الساارب باعتبااار أنهااا قائااد

السارب ،وتليهاا مجموعاة السارب األول ( )22الاذ يضام كورياا الجنوبياة ،وتايلناد ،وسانغافور  ،وهاون كاون ،
ثاام الساارب الثاااني وتشاامل ماليزيااا ،اندونيساايا ،أمااا الساارب الثالااث يضاام فيتنااام ،وكمبوديااا ،وتفصاال بااين كاال
ساارب والااذ يليااه مسااافة تحااددها ساارعة الساارب ومقاادار علااو طي ارنااه وهاو مااا يعكا

االقتصااد فااي كاال دولااة ،تاارى هااذه النظريااة أن الادول الناهضااة تمياال الااي الصااناعا

مرحلااة ونمااط التطااور

بالدول التي تفوقها في التطور االقتصاد ( .السرب السابق) (عايش،2009،ن)1

يؤكووود الباحوووث  ..إن اليابااان تاريخيا اًا كانا ا

ومصاادر لصااناعة النسااي واسااتطاع

تسااتورد النس ااي ماان بريطاني ااا ث اام تحول ا

أن تطااور صااناعا

العالية مثل صناعة السيا ار وا لكترونيا

األقاال تقاادماً مقارنااة

جديااد تعتمااد علااى كثافااة أر

اآن إلا اى من اات
المااال ،والتقنيااة

وهذا جعلها تتصدر مقدمة السرب وتكتسب صافة القيااد  ،وأماا

الدول التي تأتي بعدها فهي التي تحاول جاهد لاللتحاق بها ولكنهاا تنقصاها الماواد الخاام الالزماة لعملياا

التصنيا وبالتالي تقوم بشراء المواد الخام الخان لعمليا

التصنيا من اليابان ،وتقاوم با نتااج فاي أرضاها

وهااذا هااو الساارب األول  ،أمااا الاادول التااي تنقصااها الخباار والتقنيااا

الحديثااة والم اواد الالزمااة فتقااوم بعمليااة

ش ارء ما يلزمها من السرب األول لاللتحاق بها وهى الدول التي تسمى السرب الثاني ،أما الادول التاي تأخاذ
صفة االستهالا واالستيراد فقط فهي دول السرب الثالث.
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املبحث الثاني

السياسات التنموية املاليزية ومراحل تطورها
انتهجا
السياسا

.

الحكومااة الماليزيااة منااذ اسااتقاللها عان االسااتعمار البريطاااني عااام 1957م ،مجموعااة ماان

التنموياة ،ومان هاذه السياساا  ،سياساا

ماان هااذه السياسااا

طويلاة األجال ،وسياساا

هااو إعاااد بناااء المجتمااا الماااليز وتصااحي االخااتالال

الماليز  ،الذ يضم عرقيا

قصاير األجال ،وكاان الهادف
االقتصااادية داخاال المجتمااا

مختلفة ،وذلا من خالل التوزيا العاادل للثارو ومان ثام القضااء علاى البطالاة

والفقاار وتحقااق بااذلا التنميااة الشاااملة .وباإلمكووان إجمووالي السياسووات التووي حققووت انجوواز علووى المسووتوى
االقتصادي لسكان ماليزيا "الماليو" فيما يلي:

أوالً :السياسة االقتصادية الجديدة:

موون خووالل هووذه السياسووة الجديوودة وضووعت الحكومووة الماليزيووة رؤيووة طموحووة وذلووك للحوود موون التمووايز
والتفاوت االقتصادي بين الصينيين والمالويين والتي ركزت على هدفين رئيسين هما:

 .1القض ا ا ا ااء عل ااى االرتب اااط الق ااائم ب ااين العرقي ااا

والمس ااتوى االقتص اااد وذل ااا م اان خ ااالل إع اااد هيكل ااة

المجتما الماليز .

 .2العمل على مكافحة الفقر بين شرائ الشعب الماليز .
تاام وضااا هااذه السياسااة ماان قباال الحكومااة وذلااا نتيجااة أن الصااينيين أصاابحوا يهيمنااون علااى االقتصاااد

وعل ااى رقو

األما اوال ،مااان هناااا أعطا ا

الحكوماااة للمالوي ااين المشااااركة ف ااي عملي ااا

التنمياااة واعط ااائهم

األفضلية وخاصة في المجال االقتصاد  ،وذلا بهدف االرتقاء بأوضاعهم االقتصاادية والتعليمياة والمهنياة
وا دارية ومن ثم المشاركة في إدار البالد.

كمااا يااأتي دور الدولااة فااي تحسااين أوضاااج الماواطنين األصااليين ،بحيااث يجااب أال ينتهااي إال إذا وصاال

المالويااون إل اى نف ا

المسااتوى االقتصاااد والثقااافي والتعليمااي لغياار المالوي اين فااي ماليزيااا ،وان قيااام أمااة

ماليزيا ااة با ااالمعني الص ااحي لا اان يتحقا ااق إال بانته اااء التمييا ااز العرق ااي ،وتحقيا ااق العدالا ااة ف ااي توزيا ااا الثا اارو .

(البيومي ،2011،ن )50-49

ولتحقيووق هووذه األهووداف ارتووأت الدولووة االشووتراك بق ووة فووي األ نشووطة االقتصووادية عبوور إعطوواء دور

للقطاع العام وتعظيمه وقد أخذ هذا الدور أبعاداً رئيسية وهي:
 .1توفير الفرن للمالويين ،وذلا بزياد مستويا

الدخول وفارن العمال والتوظياف لهام ،وكاذلا التساريا

بعمليااة إعاااد هيكلي اة المجتمااا لتحقيااق هاادف زياااد حصااة المالويااون ماان الملكيااة فااي الشااركا
 %2.4عام 1970م ،إلى  %30عام 1990م.

 .2تعتباار الدولااة ماانظم ألنشااطة قطاااج األعمااال ساواء المحلااي أو األجنبااي وقااد تأسا
علااى توظيااف مجموعااة ماان اآليااا

ماان

دور الدولااة كماانظم

لزياااد ساالطاتها وقاادرتها علااى تنظاايم قطاااج األعمااال بمااا يضاامن
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التوافق بين هذه األنشطة ومن هذه اآليا

كان قانون التنسيق الصناعي والذ ينن علاى أن ال تقال

حصة المالويون في المشاركة عن  %30في الملكية والوظائف في الشركا .

 .3قاما

الدولااة كمسااتثمر ،فقااد قاما

عدد الشركا

بشاراء األصااول نيابااة عاان المالويااين وقااد شااهد

العاملة مان 22شاركة عاام  1960إلاى 109شاركا

هااذه الفتاار ارتفاااج

عاام  1970إلاى  560شاركة عاام

1980م إلى  1014شركة عام 1985م.
هكذا فقد قام

الدولة ب رساء دعائم العديد من المقسسا

التابعة لها والتي تقدم المساعدا

المالية والبنوا وصناديق االئتمان والهيئاا

الرسمالية ،حيث أصابح
التمويلية و أ

التخط اايط االقتص اااد واالجتم اااعي ،وانتقلا ا

السياساة االقتصاادية الجدياد بمثاباة

الحكوم ااة م اان التنمي ااة االقتص ااادية ف ااي ح ااد ذاته ااا ال ااي نم ااو

اقتصاد ما إعاد توزيا الثرو للمواطنين المالويين.

وبما يتعلاق فاي نجااح السياساة االقتصاادية الجدياد فاي تحقياق أهادافها ،تشاير ا حصااءا
ا جاراءا

الاي نجااح

المتخاذ فاي اطاار هاذه السياساة فاي الفتار مان ( ، )1970-1990حياث زاد نصايب المالوياين

في المشاركة في ثروا

البالد من  %2،4عام  1970إلى ما يقرب من  %30عام .1990

كم ااا صااااحب ذلاااا ارتفااااج فاااي نس اابة مسااااهمة المالوي ااين فاااي الم اركاااز المهنياااة ،كالط ااب والهندساااة

والمحاساابة والمحامااا والطااب البيطاار ماان % 4،9عااام 1970م إلااى  %29عااام  ،1990بعااد أن كااان

غالبي ااة المالوي ااين يعمل ااون بالز ارع ااة والص اايد بش ااكل ع ااام ،كم ااا اس ااتطاع

تخف اايض مع اادال

الفق اار مااان

 %49،3عام  1970إلى  %16،5عام 1990م إلى  %7.1عاام 2012م( .البناا الادولي ،مقشا ار التنمياة

العالمياة) ،وكااان نتيجااة اتباااج الدولااة للسياسااة االقتصااادية الجديااد عااام  ،1970ومااا اتبعهااا ماان توزيااا ثمااار
التنمية دور كبير في تقريب الفجو بين المالويين وبين الصينين من خالل االرتفااج بمساتوى دخاول األفاراد
خاصة في الريف ،حيث قل عدد الفقراء مان  1،100،000فارد عاام 1970م إلاى حاوالي  619،400فارد

عااام 1990م أمااا النااات القااومي ا جمااالي فقااد ارتفااا نصاايب المالويااين منااة ماان  %24عااام  1970إل اى
 %30عااام 1990م ،ويضاااف إل اى ذلااا التعاااون الااذ تاام بااين القطاااعين العااام والخااان الااذ أدى إلااى

تحقي ااق نساابة زياااد إجمااالي النااات المحلااي ( )GDPوبلغ ا

 %7،8خااالل الفتاار م اان 1971م 1980م.

وهااذا يعاازو إلااى السياسااة التنمويااة التوسااعية فااي هااذه الفتاار التااي صاااحب
قطاج التصنيا.

عمليااا

التنميااة الواسااعة ودخااول

وقااد نجاام عاان تطبيااق السياسااة االقتصااادية الجديااد تحاوالً جوهريااً فااي اقتصاااد الاابالد الااذ كااان يقااوم علااى

التصاادير لساالعتين أوليتااين همااا القصاادير والمطاااط ،إل اى اقتصاااد قااائم علااى التصاانيا فااي المقااام األول ،إذ
ارتفعا

نساابة مساااهمة القطاااج الصااناعي فااي النااات القااومي ا جمااالي ماان  %14عااام  1970إلاى %27

عام  ،1990كما ارتفع

نسبة المنتجا

الصاناعية مان مختلاف الصااد ار بشاكل ملحاوظ مان  %12الاي

 %59وهااذا األم اار باادوره ق اااد إل ااى ارتفاااج نس اابة التحضاار ،إال أن السياس ااة االقتص ااادية الجديااد ل اام تغف اال

القطااج الز ارعااي وخاصااة مااا تفشااي الفقاار بااين قطاعااا
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المالوياين فااي الرياف ،وفااي هااذا المجااال فقااد شااهد

عدد من المناطق نمواً ملحوظاً خالل الخطة الماليزية الثانية والثالثة ،حيث ركاز هاذه الخطاط علاى انتااج

زي

النخيال وز ارعاة األرز ،وذلاا لمحاولاة لتقليال اعتمااد القطااج الز ارعاي علاى المطااط ،كماا شاهد

الفتاار أيضااً ازدياااد فااي تاادفق االسااتثما ار االجنبيااة فااي الصااناعة منااذ منتصااف الثمانينااا
الحكومة اتجاها

ر ( .بيومي ،2011،ن)،51
أكثر ليبرالية الجتذاب هذه االستثما ا

ثانياً :سياسة التنمية القومية:

مان أهاام األهاداف التااي قاما

هاذه

بعااد أن اتخااذ

بهاا الحكومااة الماليزيااة هاي وضااا سياسااة التنمياة القوميااة عااام 1991م،

وتستمر هذه السياسة حتى عام 2010م والتي كان

بمثابة استمرار ألهاداف وغاياا

السياساة االقتصاادية

الجدي ااد وتق ااوم ه ااذه السياس ااة القومي ااة عل ااى اس ااتكمال دع اام المالوي ااين ف ااي كاف ااة المج ااال  ،بحي ااث تتف ااوق
معاادال

النمااو االقتصاااد بالنساابة لهاام دون األضارار بالعريقااا

األخاارى ،هااذه السياسااة جاااء

فااي إطااار

الرقيااة التااي وضااعها مهوواتير محموود والتااي تحماال شااعار ( )2020وهااو الهاادف ال اذ يجااب أن تصاال إلي اه
ماليزيا في مجال

التنمية القومية والتي تهدف إلاى انتقاال ماليزياا إلاى مصااف الادول المتقدماة بحلاول عاام

2020م ،وتهدف هذه الرؤية إلى اآلتي:
 .1القيام بعملية إصالح قطاج التصنيا.

 .2القيام ب عاد توجيه وزياد الجهود التعليمية.

 .3القيام بعملية اصالح زراعي من خالل دعم صغار مالا االراضي الزراعية.
ولتحقيووق هووذه األهووداف قامووت اسووتراتيجية التنميووة وبمووا تتضوومن الرؤيووة 2020م علووى عوودة محوواور

مترابطة من أهمها هي:

 .1خلق توازن بين النمو االقتصاد والعدالاة االجتماعياة (أ تحقياق العدالاة فاي توزياا الادخل مان خاالل
زياد عمليا

التصنيا والنمو االقتصاد ).

 .2تهاادف إل اى تقويااة االنتماااء للدولااة الماليزي اة عنااد جميااا األع اراق ،وبالتااالي العاايش المشااترا الااذ يتساام
بالمستوى المعيشي المرتفا.

 .3تحقيق التنمياة االقتصاادية المدعوماة باالقيم األخالقياة االساالمية( .أ أن ال يتعاارض عملياا
بالقيم والمبادإل االسالمية ،مثل منا الصناعا

المحرمة كالخمر ،أو غسيل األموال ).

 .4التأكيد على االقتصاد التنمو الملتزم سياسياً واقتصادياً بقضية التنمية.
تحقياق تاوازن انمااائي للقطاعااا

التنمياة

االقتصااادية ،وذلاا بتشااجيا المشااروعا

الخاصااة وجااذب االسااتثما ار

األجنبيااة ،والتوجااه نحااو التصاانيا التااي يااتم توجيهااا نحااو الصاااد ار ( .عااوض،2006،ن )194ووفق اًا له ااذه
األهااداف فقااد حققا

هااذه الخطااة معاادل نمااو ساانو بل ا  %9،2خااالل الفتاار ماان 1990م وحتااي ،1997

وهااو المعاادل الااذ فاااق معاادل النمااو خااالل عقااد الساابعينا  ،والثمانينااا  ،كمااا وصاااحب هااذه العمليااة

انخفاااض فااي معاادل التضااخم وأدى إل اى زياااد حقيقيااة فااي متوسااط دخاال الفاارد وانخفاااض مسااتويا

األمر الذ أدى إلى رفا مستو المعيشة الحقيقي لألفراد في ماليزيا.
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الفقاار،

(بيومي،2011،ن ،54مرجا سبق ذكر )

ثالثاً :سياسة الخصخصة:

فعلااي الاارغم ماان الع ادد الكبياار ماان الاادول التااي أعلن ا

االتج اااه ،إال أن ع اادد ال اادول الت ااي قاما ا

عاان عزمهااا علااى المضااي قاادماً فااي هااذا

بالفع اال بتنفي ااذ ه ااذه البا ارام مح اادود نس اابياً .ب اال إن ك اال تجرب ااة

خصخصاة تضاايف إلاى حصاايلة التجااارب الدوليااة دروسااً مسااتفاد  ،تسااتحق الد ارسااة لتفاااد ساالبياتها واتباااج

إيجابياتهاا فاي تنفيااذ مشااريا الخصخصاة المسااتقبلية .ويقكاد الخباراء فااي هاذا المجاال أهميااة أخاذ الظااروف
والعوام اال المحلي ااة االقتص ااادية واالجتماعي ااة والسياس ااية والقانوني ااة بع ااين االعتب ااار عن ااد رس اام اس ااتراتيجيا

الخصخصة وتنفيذها ،حيث أن هناا شبه اقتناج عالمي بأن تجارب الخصخصاة ال يمكان نقلهاا بحاذافيرها
ماان دولااة إلاى أخاارى( .الجازاف،1996،ن )134-131يقصوود بالخصخصووة :بووالمفهوم االقتصووادي :االنتقووال

الكامووول أو الجزئوووي للملكيوووة العاموووة أو خووودماتها وتفوووويض مؤسسوووات القطووواع الخوووا

لتوووولي إدارتهوووا

وتصريف شئونها بطرق مختلفة أبرزها البيع الكامل والتام لألصول الحكومية إلى جهوات خاصوة تصوبح

المالكووووة لتلووووك األصووووول( .الربيع ااي،2004،ن )246أماااا األسااالوب اآخااار للخصخص ااة فيتمثااال ف ااي توكيااال
مقسسا

خاصة للقيام بأداء خدما

حكومية للجمهاور .لاذلا ساع

الخصخصة عام 1985م وذلاا لتحساين أداء وكفااء المقسساا

الحكوماة الماليزياة إلاى اتبااج سياساة

الحكومياة ،والساماح للقطااج الخاان باأن

يلعب دو اًر مهماً في عملية التنمية االقتصادية.
التجربة الماليزية في الخصخصة:
تتمتا دولة ماليزيا بمعدال

نمو اقتصادية مرتفعة جادًا علاى الصاعيد العاالمي ،السايما بعاد مرحلاة

الرك ااود االقتص اااد ف ااي ع ااام 1985م ال ااذ ن اات ع اان تقلب ااا

حج اام الطل ااب وأس ااعار المط اااط والقص اادير،

المنتجااين الرئيسااين الااذين اعتمااد االقتص ااد الماااليز علااى تصااديرهما للخااارج .فلقااد بل ا معاادل نمااو النااات

ا جمالي المحلي  %8،3سنوياً خالل العامين 1993-1991م.

ويمكن إيعاز هذا المعدل المرتفع للنمو إلى عدة عوامل أهمها:
 تطوير القطاج الزراعي وتوسعة القاعد ا نتاجياة ،مماا سااهم فاي زيااد ا نتااج بشاكل ملحاوظ ،وجعال
هذا القطاج أقل عرضة لتقلبا

األسعار في السوق الدولي.

 تطوير القطاج الصناعي لتلبية االحتياجا
المنتجااا

المحلية في مراحلها األولى ،ومن ثام التركياز علاى تصادير

الصااناعية ،إلاى أن بلا معاادل النمااو الساانو لهااذا القطاااج  %12خااالل العقاادين الماضاايين،

أ إنه أصب من أعلى المعدال

العالمية.

 سياسااة االنفتاااح االقتصاااد الااذ تبنتااه الدولااة ونقذتااه بنجاااح كبياار ،حيااث تنوع ا
منتجااا

أخ اارى با ض ااافة إلا اى المطا ااط والقص اادير ،مث اال زيا ا

الطبيعي  ،وا لكترونيا  ،وغيرها .كما تبن
جعلتها ااا تسا ااتقطب رقو

االستثما ار

النخي اال واألخش اااب ،والبت اارول ،والغ اااز

ماليزيا مجموعة مان السياساا

أم ا اوال أجنبيا ااة ،إذ بلغ ا ا

االقتصاادية الفعالاة التاي

نسا اابة االسا ااتثما ار االجنبيا ااة  %29ما اان إجما ااالي

في الدولاة عاام 1993م .ونتيجاة لخصخصاة القطاعاا
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الصاااد ار لتشاامل

ا نتاجياة والخدماتياة اساتطاع

ماليزي ااا توس اايا قواع ااد ا نت اااج الص ااناعي وتح ااديث البني ااة التحتي ااة مس ااتفيد م اان رقو

الخان ومهاراته ا بداعية التي ساهم

في رفا الكفاء االقتصادية والزياد ا نتاجية.

أما اوال القط اااج

 االستقرار السياسي للبالد وعازم الدولاة علاى المضاي قادمًا فاي عملياة تنموياة بقاو كاان لهاا األثار الباال
النمو االقتصاد للبالد.

في تزايد معدال

 تطااوير وتنميااة القااو العاملااة الوطنيااة ،ذلااا حسااب االحتياجااا
القاوى العاملااة الماليزيااة اليااوم مثقفاة ومقتاادر وذا
لمعدال

التنمويااة وفااق خطااة مدروسااة ،وتعتباار

إنتاجيااة مرتفعااة مقارناة باادول آساايا المجاااور  .ونظا اًر

النمو المرتفعاة يتوقاا أن تع ا ا ا ا ا ا ااني ماليزياا خاالل الفتار القا ا ا اادمة مان نقان فاي القاوى العاملاة

الوطنيااة ولق ا ا اد باادأ بالفع اال ف ااي اسااتقطاب ق ااوى عا ا ا ا ا ا ا اا ااملة م اان ال اادول اآس ا اا ايوية المجا ا ا ا ا ااور أندونيس اايا
وتايالند وغيرها.

دوافع الخصخصة وأهدافها في ماليزيا( :الجزاف ،ن)133

لق ااد م اار االقتص اااد الم اااليز بمحن ااة ح اااد فا اي النص ااف األول م اان عق ااد الثمانين ااا  ،وذل ااا نتيج ااة

العتماااده الكبياار علااى تصاادير منتجااين رئيسااين همااا المطاااط والقصاادير ولقااد أد

تقلبااا

السلعتين في السوق الادولي إلاى ركاود اقتصااد عاام 1985م ومان جاناب آخار ت ازياد

األسااعار لهاااتين

المتطلباا

المالياة

لبنااء وتحاديث البنياة التحتياة وتوسااعة القاعاد الصاناعية إضاافة إلاى ذلااا ازديااد حجام القطااج العاام لتصاال
مساااهمته فااي النااات ا جمااالي المحلااي إلاى نساابة  %48وبل ا حجاام القااوى العاملااة فااي القطاااج العااام نساابة

 %15من مجموج السكان مقارنة  %3من اليابان وبل عدد الشركا
معاادال

بلغ ا ا

الحكومية نحاو  900شاركة ،وتادن

النمااو االقتصاااد لتصاال فااي عااام 1985م بالسااالب  %1،1مقارنااة %6،3عااام 1983م  ،كمااا

قيما ااة الما ااديونيا

الخارجيا ااة  50،5بليا ااون دوالر فا ااي عا ااام 1985م مقارنا ااة  7،3بليا ااون فا ااي عا ااام

1980م .ونتيجااة لهااذه الظااروف االقتصااادية الصااعبة تبن ا

المشاااركة القطاااج الخااان باارقو

الدول التي اتجه

الدولااة سياسااة اقتصااادية جديااد  ،تاادعو إل اى

أموالااه وقد ارتااه العاليااة فااي ا دار والتسااويق .وتعتباار ماليزيااا ماان أوائاال

نحو الخصخصة ،مما خلق لديها خب ار واسعة في هذا المجال.

أهداف عملية الخصخصة في ماليزيا يمكن إجمالها في التالي:
 .1تخفيف األعباء المالية وا دارية عن كاهل الدولة.
 .2تعجيل النمو االقتصاد .

 .3تحسين الكفاء واالنتاجية.

 .4تقلين حجم ودور القطاج العام في االقتصاد الوطني.
 .5المساهمة في تحقيق أهداف السياسة التنموية الوطنية.

ويمكن إجمالي عدد مشااريا الخصخصاة للفتار 1983م1994-م بنحاو مائاة وعشار مشاروعا
 25مشروعاً جديداً واألغلبية المتبقياة كانا
خصخصة محطة حاويا

كبي ا ًار ماان القطاعااا

نتيجاة تحويال أنشاطة كانا

كاان منهاا

ساابقاً ضامن القطااج العاام وكانا

ميناء كيالن من أوائل هذه المشاريا وسرعان ماا توساع

العملياة لتشامل عادداً

الهامااة األخاارى ،وفااي هااذا الموضااوج يقااول مهووواتير محمووود "كنااا أصااليين كااذلا فااي
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إجراءا

الخصخصة التي طبقناها في ماليزياا ،فقاد جار الممارساة فاي البلادان النامياة األخارى التاي تبنا

سياسة الخصخصة على بيا االصاول والشاركا
ببيعها للمواطنين المااليزيين "

()17

وهي:

الحكومياة للمساتثمرين األجاناب ،لكنناا قمناا بادالً مان ذلاا

فقود توم تنفيوذ سياسوة الخصخصوة فوي الوبالد باسوتخدام أكثور الطورق شوروعاً

بيا األصول ،وتأجير األصاول ،عقاود ا دار  ،واتفاقياا

القطاعااا

التااي تاام خصخصااتها :قطاعااا

ا نشااء ،ثام نقال الملكياة ،وتملياا ا دار  ،وتضام

البنيااة األساسااية ،والنقاال البحاار  ،والماوانر ،وخطااوط الطياران،

والطرق الساريعة ،واالتصااال  ،والصارف الصاحي .وبعاد عشار سانوا

مان بداياة البرناام جااء

واضاحة فاي صااور أرقاام المادخ ار المحققااة التاي تجاااوز  3،8بلياون ريجنا
بل ا عاادد المشااروعا

النتاائ

ماااليز  ،وماا عااام 1995م

التااي تاام خصخصااتها ح اوالي  374مشااروعًا ممااا خفااف بشااكل ملحااوظ ماان األعباااء

الحكومية وسياسة الخصخصة لم تقد فقط إلى رفا دخل الفرد في ماليزيا ،والاى نشار قاعاد الملكياة فاي
قطاج األعمال ،بل أتاح

وتبني سياسا

لجيل جديد من رجال األعماال أعاداد صاناعا

تسوقية جدياد أد

جدياد لادخول الساوق العاالمي،

إلاى ظهاور المساتثمرين األجاناب فاي الساوق الماليزياة وجاذب ماواردهم،

مما يوفر التمويل الالزم لمزيد من التنمية)23( .

ويعتقااد الباحااث أن إج اراءا

الخصخصااة التااي جاار فااي ماليزيااا قااد اتساام

مقارنة بالكثير من الدول الصاعد والنامية ،وكان ذلاا واضاحاً بعاد تنفياذ سياساا

لهااا أثاار ملمااو

بالعقالنيااة والرشاااد

الخصخصاة والتاي كاان

فيمااا يخاان بالعدالااة فااي توزيااا الاادخل وقااد أوضا معاماال جينااي ماادى الن ازهااة فااي توزيااا

الدخل والجدول التالي يوض ذلا.

المصدر/البنا الدولي

()24

رغم أنه بالضرور قد أحدث

جدول رقم ()2:1
العدالة في توزيع الدخل
السنوات
1984
1987
1989
1992
1995
1997
2002
2004
2007
2009

معامل جيني
48.6
47
46.2
47.7
48.5
49.2
46.1
37.9
46.9
46.2

تفاوتاً في الثرو بين قطاج األعماال ومان ال يملكاون وساائل ا نتااج،

وبالتالي يوض لنا الجدول السابق أن العدالة في توزيا الدخل ال تتخطي  %50وهذا مقشر يادل علاى ان
http://www.publications.zu.edu.e . 23
http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI . 24
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ماليزي ااا تع ااد م اان ال اادول القليل ااة الت ااي ته ااتم بالعنص اار البش اار وتحق ااق نس ااب معقول ااة واألق اارب إلا اى الن ازها اة

والشاافافية فااي توزيااا الاادخل ،وا نفاااق االسااتهالكي لألساار .وكانا

ساانة  2004ماان الساانوا

التااي حققا

أفضل نسبة عدالة في التوزيا حيث بلا معامال جيناي  %37.9وهاذا مقشار جياد مقارنااً بالسانوا
والالحقااة ويعااود ذل اا السياسااا

الخ اان فااي عمليااا

الساابقة

الخصخصااة التااي انتهجتهااا الحكومااة الماليزيااة ماان خااالل إش اراا القطاااج

التنميااة فااي ماليزيااا ،حي ااث يوضاا لنااا مقشاار جينااي إنااه كلمااا اقتاارب المقشاار إلااى

 %100يعني عدم مساواه في الدخل.

ويضا ا اايف الباحا ا ااث ان علا ا ااى الا ا اارغم ما ا اان التحسا ا اان النسا ا اابي فا ا ااي االقتصا ا اااد الما ا اااليز وخصوصا ا ااا فا ا ااي

العق ا اادين االخا ا اريين والت ا ااي اتس ا اام
اال ان الحكوما ااة ق ا ااد اتبع ا ا

باتس ا اااج دائ ا اار العولم ا ااة وس ا ااياد الخصخص ا ااة للكثي ا اار م ا اان المنش ا ااآ

العديا ااد م ا اان السياسا ااا

لصا ااال البعا ااد االجتما اااعي وعليا ااة يا اارى الباحا ااث ان

للخصخصا ا ااة نتا ا ااائ سا ا االبية علا ا ااى الصا ا ااعيد المجتمعا ا ااي ومسا ا ااتوى معيشا ا ااة الفا ا اارد فلا ا ااذلا يتوجا ا ااب علا ا ااى

الحكوم ا ااة الماليزي ا ااة اعط ا اااء دو ار مركزي ا ااا للقط ا اااج الع ا ااام وباختص ا ااار ،ش ا ااديد يج ا ااب للحكوم ا ااة ان يك ا ااون
له ا ااا دور ف ا ااي ادار المش ا اااريا والمش ا اااركة ف ا ااي عملي ا ااا

احتكار القطاج الخان الوظائف لصالحة .

الخصخص ا ااة لص ا ااال افا ا اراد المجتم ا ااا ب ا اادال م ا اان

رابعاً :سياسة النظر شرقا:

بعد ما أجرى مهاتير محمد (1981م2003-م) دراسة ميدانية في شكل جولة استطالعية إلى

اليابان سنة 1981م ،توصل

ا دار السياسية واالقتصادية في الحكومة الماليزية ،إلى أن النموذج

الياباني المفتوح يتناسب ما تطلعا

الشعب الماليز نحو بناء مستقبل بلدهم االقتصاد والتنمو  ،ونظ ًار

لما يوفره هذا النموذج من هامش كبير من الحرية ،والحد من وصاية الغرب (ناصر،2010،ن)224-223

حث واعتمد مهاتير محمد على االستفاد من التنمية اليابانية بشكل خان وأعطى الضوء األخضر

للماليزيين من االستفاد والتعلم من اليابان ،كونها تحظى بعمليا
إرسال البعثا

إليها والتعلم واالستفاد منها وان يتم نقل الخب ار

تنموية شاملة في شتى المجال
والمها ار

التي ساعد

فتم

على النهضة

اليابانية ،وقد حدد مهاتير محمد العوامل التي أعتقد أنها وراء نجاح النموذج الياباني في النظام
وأخالقيا

العمل ،فنظام ا دار في اليابان عالي الكفاء  ،وان هناا تعاون بين الحكومة والقطاج الخان

ومن ثم فقد دعا إلى تبني هذه الممارسا

والعمل به وزرعة لدى الماليزيين ،كما وأطلق مهاتير محمد

حملتين األولى باسم "نظيف وفعال" والثانية باسم " القيادة من خالل القدرة " اللتين ترك ازن على نماذج
القيم االيجابية واألخالق العملية العالية التي يجب أن يحتذ

الخارجية (سوجوشرشا ماليزيا) أو سياسة ماليزيا المتحد  ،الذ
يشترا فيها كل القطاعا

ن)

بها وأيضًا سياسة التوجه إلى األسواق
قدمها مهاتير محمد وحث على أن

الخاصة والعامة في التنمية بوصفها شريكان ال متنافستان( .صال ،2010،ب
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وعلى هذا تعني سياسة النظر شرقاً من وجهة نظر مهواتير االلتحواق بالودول المتطوورة فوي مجواالت

التنمية وخاصة اليابان ،وذلك لتحقيق األهداف اآلتية:

 .1بهاادف خلااق جياال جديااد ماان الشااباب والعمالااة الماليزيااة المدربااة تاادريباً تكنولوجيااا عالي ااً والقااادر علااى
مواكب ااة التط ااو ار الص ااناعية الحديث ااة ،وذل ااا م اان خا االل إرس ااال البعث ااا

والتدريب ،أو باستضافة الخبراء اليابانيين لنقل أحدث التقنيا

الطالبي ااة والعمالي ااة للتعل اايم

الحديثة إلى ماليزيا.

 .2تحويل أنظار الشعب الماليز إلى نموذج الدولة الناجحة المتقدمة التي استطاع

فاي غضاون سانوا

قليلة التغلاب علاى الخاراب والادمار الاذين خلقتهماا الحارب العالمياة الثانياة ،والوصاول إلاى أعلاى م ارحال

التكنولوجيا والتقدم ،وبالتالي بعث التفاقل والحماسة في عقول الشباب الماليز .

 .3فاات الباااب أمااام االسااتثما ار اليابانيااة فااي ماليزيااا بعااد تهيئااة المناااخ واأليااد العاملااة والبيئااة الصااناعية

وبا ا ا ااذلا تنتقا ا ا اال كا ا ا اال التكنولوجيا ا ا ااا اليابانيا ا ا ااة إل ا ا ا اى ماليزيا ا ا ااا لتصا ا ا ااب با ا ا ااذلا ماليزيا ا ا ااا يابا ا ا ااان الثانيا ا ا ااة.

(اي ااوب،2000،ن )106-105وبالفع اال ابتك اار الياب ااان نقل ااة حض ااارية ف ااي االقتص اااد الما ا ا االيز ويق ااول
مهووواتير محمووود "إن اليابااان اسااتثمر فااي بناااء االقتصاااد الماااليز حينمااا كان ا

وكانا

طموحاتهااا للتقاادم بعيااد عاان التحقيااق ،وقااد ساااعد

جاء

إلى ماليزيا بعد أن تجاوز االقتصاد الماليز مرحلة االقالج نحو التقدم لي

ماليزيااا ال ت ازال فقياار

هااذه االسااتثما ار فااي رفااا مسااتوى معيشااة

المااليزيين ،وهاذا الاادعم اليابااني يختلاف كليااً عان االساتثما ار الغربيااة فاي المضااربة علااى العملاة التااي
للمسااعد فاي بنااء

األمااة الماليزيااة ولكاان فااي جنااي ثمااار تقاادمها( .فاارح،2007،ب ن) ولهووذا ركووزت اإلدارة الماليزيووة علووى
هدفين أساسين وهما:

 الهدف األ ول :نقل تكنولوجيا الصناعا

الثقيلة إلى ماليزيا ،وذلا ألن تاوطين هاذه الصاناعا

يضمن تحويلها إلاى دولاة قائاد فاي إقلايم جناوب شارق آسايا .ولاذلا فقاد احتلا

ساوف

صاناعة السايا ار فاي

ماليزيا أولوية خاصة ،حيث تم إنشاء أول مصنا مشترا باين شاركتين (ميستوبيشوي اليابانيوة وشوركة

الصناعات الثقيلة الماليزية "هايكون" ) وقد تم إنشااء أول سايار عاام 1985م باسام (بروتوون سواجا)
وقد نج هاذا المشاروج فاي نقال التكنولوجياا والمهاا ار اليابانياة ساواء مان خاالل التفاعال المباشار باين

ادور التدريبيااة فااي مقاار
العمالااة اليابانيااة والماليزيااة أو ماان خااالل إرسااال العمااال الماااليزيين لحضااور الا ا

الشركة األم.

 الهووودف الثووواني :وهااو يتمثاال فااي نقاال نمااوذج مااا يعاارف بشااركا
الشركا

"سووووجا شواشوووا" وقااد تميااز هااذه

با ضافة إلاى طابعهاا العاالمي واماتالا أساواق عالمياة ال تتقياد بالعالقاا

والاروابط السياساية

األيدولوجيااة اليابانيااة مااا العااالم الخااارجي ،بااامتالا الم اوارد الماليااة الضااخمة والقاادر علااى التااأثير فااي

الحكوم اا

وفااي عمليااا

صاانا الق ارار الاادولي .وقااد اسااتطاع

ماليزيااا عااام 1983م تأسااي

شااركة

لتكااون نااوا ونمااوذج لشااركة "السووووجا شوشوووا"  .والتااي ركااز علااى األسااواق اآساايوية بشااكل خااان
والعمل كحلقة وصل بين الصناعا

الصغير الماليزية واألسواق الخارجية( .بيومي،2011،ن)59-58
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ا
خامسا :احملاور األساسية التي ركزت عليها عملية التنمية املاليزية :
 .1تحمل القطاج الخان دور مهم وأساسي في عملية التنمية.
 .2مساند واضحة من الحكومة للقطاج الخان.
 .3تهيئة المناخ ألعمال قوى السوق.

التنمية.

 .4التخطيط االقتصاد المنظم الهادف حداث عمليا

 .5وضااا سياسااة التصاانيا القوميااة ماان أجاال التحااول ماان إنتاااج وتصاادير الساالا األوليااة إلااى إنت ا ا ا ااج وتصاادير
السلا الصناعية.

 .6تخفيض معدل البطالة.
 .7تحويل العمالة غير الماهر إلى عمالة ماهر .

 .8تحفيز وتعبئة االستثما ار األجنبية في معظم القطاعا .
 .9تطبيق سياسة الخصخصة لجذب رقو

األموال إلى القطاعا

 .10رفا نصيب الفرد من النات المحلى االجمالي .
 .11وضا رقية استراتيجية حتى عام 2020م ذا

المتقدمة.

أهداف واضحة

 .12سياسااة تطااوير النشاااط الز ارعااي ليساااهم فااي خلااق فاارن عماال حقيقيااة للعمالااة بجانااب تنميااة الصاااد ار
الزراعية من بعض المنتجا

ذا

الميز التنافسية( .ابو بكر،2005،ن)124

وتعقيبا على ما سبق فان السياسة الماليزية التي تتبعها الحكوماة الماليزياة نحاو عملياا
جنا ا

ثماره ااا عن اادما اعطا ا

التنمياة الشااملة قاد

للقط اااج الخ ااان دو ار كبيا ا ار ومش اااركة فعال ااة ف ااي عملي ااة التنمي ااة االقتص ااادية

والسياسية  ،حيث نجد ان الحكومة الماليزية انتهجا

انعاش وتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق معدال

سياساة الخصخصاة واشاارا القطااج الخاان بهادف

نمو مرتفعة  ،رغم كل ذلا فاان الحكوماة الماليزياة تشاارا

القطااج الخاان فاي عملياتهااا التنموياة ،مان خااالل سان القاوانين واللاوائ المنظمااة والمخططاة لضامان سااير
عمليااة التنميااة بصااور صااحيحة وبعياادا عاان التخاابط والعشاوائية والمصااال الخاصااة  ،لهااذا ياارى الباحااث ان
دور الدولة مهم في العملياة االقتصاادية وعادم تارا القطااج الخاان وحيادا مان خاالل احتكااره وانفاراده فاي

عملياته التنموية بما له من سلبيا

كبير تعود للمجتما من خالل احتكاره للوظائف وتسرب االموال،

كمااا نجااد ان سياسااة مهاااتير محمااد ماان خااالل اتباااج سياسااة النظاار شاارقا واالتجاااه نحااو اليابااان ماان اجاال

االستفاد ونقل الخب ار والتجارب الناجحة الاي ماليزياا ،وارساال البعثاا
التجارب في كافة المجاال

لبناء ماليزيا واصالح كافة القطاعا

الاي الياباان والاي دول اخارى للنقال

من خاالل عملياة الشاراكة ماا الشاركا

اليابانية وفت لها فروج مشابهة في ماليزيا مثل شركة سوجا شوشا اليابانية.
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املبحث الثالث

أهم القطاعات التنموية يف االقتصاد املاليزي
ا
أوال :قطاع التعليم يف الدول النامية:
عملي ااا

يقكااد تقرياار البنااا الاادولي أن نسااب الااتعلم المتدينااة والمعااايير الركيكااة تشااكل أكباار العوائ ااق أم ااام
التنمي ااة االقتص ااادية وف اارن العم اال ،وق ااد وص ااف البن ااا ال اادولي تحا ا

عنا اوان التقري اار "اإلصوووالح

التربوي في الشرق االوسوط" الاذ وصاف األنظماة التربوياة فاي البلادان العربياة ،بأنهاا متخلفاة عان الركاب
مقارناة ببلادان نامياة أخارى ،فثماة ماا يزياد عاان مجماوج ماا يقاارب  70ملياون نسامة فاي الاوطن العربااي أ

 %27من مجموج السكان ،هم مان األمياين ،وكماا تعجاز أساواق العمال عان اساتيعاب هاذه األعاداد الكبيار

والمت ازياد مان العمااال ،نظا ًار ألن تحصاايلهم العلماي لاام ياقهلهم بالضاارور للنجااح فااي أرض الواقاا ،وبمااا أن
نصف السكان في المنطقة العربية من سن الشباب أ أقل من ثالثين عامااً ،كاان الباد العمال علاى تأهيال

وتعلاايم وتاادريب ه اقالء الشااباب ودمجهاام فااي الوظااائف المختلفااة ،ويالحااظ فااي الساانوا

القليلااة الماضااية أن

االهتم ااام ب ااالتعليم أص ااب بالنس اابة للبلا ادان النامي ااة يتس اام باألهمي ااة وتا اام اعتب اااره حج اار الزاوي ااة أل تطاااور
اقتصاااد  ،فأصاابح
المباد ار

الحاجااة إل اى ا صااالح التربااو والتعليمااي ضاارورية فااي البلاادان الناميااة ،ماان خااالل

العديد إلى تحسين التعليم نوع ًا وكم ًا ،خاصة ما تزايد أعداد الشباب( .حنانيا،2011،ب ن)

ولتطوير وتنفيد برامج شاملة من االصالح التعليمي والتربوي وتكون متماشوية موع االهوداف االجتماعيوة

واالقتصادية يجب اتباع هذه االستراتيجيات وهي:

 .1يجب توسيا نطاق النظام التربو ومناهجه على كل المستويا
 .2يجااب االسااتفاد ماان تااأثي ار العولمااة فااي اسااتراتيجيا
والنامية من مواجهة التناف

ما توفير التمويل الالزم.

ا صااالح التربااو الااذ ساايمكن البلاادان العربيااة

العالمي ،ما المحافظة على قيمها وتقاليدها.

 .3يجااب أن يكااون هناااا تارابط وتكاماال بااين الخطااط التربويااة الفعالااة وبااين المشااروعا
يكفل الترابط الوثيق بين التعليم وسوق العمال ،إذ يقاا
ذو كفاءا

الحكوميااة ،بشااكل

نجااح النظاام التعليماي بقدرتاه علاى إنتااج أفاراد

عالية قادرين على نيل وظائف تتالءم ما تحصيلهم العلمي.

 .4وجااود تطا ا ا ا اور تقن اي وبناااء المعرفااة يسااتلزمان تطويا ا ا ا ا ار المناااه واعاااد تنظيمهااا للوصااول إلااى تطبيااق
فعال للتكنولوجيا .

يجااب تااوفر عنصارين فااي عمليااة ا ص ا ا ا ا ااالح التعليمااي والتربااو األول المعلمااون األكفا ا اااء والثاااني التاادريب
المستدام( .حنانيا،2011،ب ن)
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يوورى الباحووث :أن نسااب ت ارجااا جااود التعلاايم فااي البلاادان الناميااة وبالتحديااد البلاادان العربيااة ،يع اود التباااج
سياسااا

حكوميااة خاطئااة اتجاااه قطاااج التعلاايم ،ماان خااالل تهماايش هااذا القطاااج وعاادم إعطائااه األولويااة ماان

نصيبها من الميزانية السنوية ،وكما أن دور المجتما المحلي المتمثال بالمقسساا
تحفيااز وتنشاايط قطاااج التعلاايم ماان خااالل ماادها بالكفاااءا

باادورها سااتحقق تنميااة تعليميااة ،وأيض اًا لااي

الخاصاة ،ال تعمال علاى

والقااد ار التدريبيااة وتخصااين الميزانيااا

التااي

هناااا وعااي كااافي لاادى المجتمااا للعماال والمساااعد والمطالبااة

بتحسين التعليم ،وتعود المشاكل التي تواجه النظام التعليمي في البلدان العربية إلى:
 .1النوعية الرديئة من المعلمين غير األكفاء.
 .2الدافعية المتدنية لدى التالميذ.

 .3العجز المالي وا نفاق على التعليم وتدني الرواتب.
 .4المناه الركيكة والقديمة والتي ال توائم العصر الحديث.
 .5غياب المراكز البحثية المتخصصة.
 .6تكد
الفروقا

الطالب بأعداد كبير واتباج التعليم التلقيني ،ولي

بين الجنسين ،كما بين الطبقا

ا
ثانيا :قطاع التعليم يف ماليزيا:

االجتماعية( .حنانيا،2011،ب ن)

يعتباار قطاااج التعلاايم ماان أهاام القطاعااا

التنمية على مصارعيه ،فقد أول

تكنولوجي عملي حديث.

حظ ااً والتااي مكن ا

ماليزيااا ماان النهااوض ،وفاات لهااا باااب

الحكومة الماليزية أهمية كبير للتعليم والتدريب وقاد خصصا

لهاا حصاة

كبير من ميزانيتها تتراوح  ،%25 - %20أ ما يعاادل  54.6ملياار دوالر لتطاوير قطااج التعلايم  ،وهاذا

يقكااد علااى أهميااة التعلاايم والمعرفااة وذلااا بهاادف تنفيااذ المخططااا

والمشاااريا فااي مجااال التربيااة والتعل اايم

لوصاول ماليزياا إلاى مصااف الادول المتقدمااة علميااً فاي غضااون  15سانة المقبلاة ،وان هاذه الموازناة تشاامل
عل ااى تعزي ااز أس اااليب الت اادري

والكف اااءا

ا نجليزية والتوسا في استخدام التقنياا
خصص

 600مليون ريجين

العلمي ااة إض ااافة ال ااي الحف اااظ عل ااى اللغ ااة المالوي ااة واتق ااان اللغ ااة

الحديثاة فاي النظاام التعليماي ،كماا أن الموازناة لعاام  2014م ،قاد

للمن البحثية في المقسسا

العامة للتعليم العاالي حساب احصاائيا

وزار

االقتصاد الماليز لعام 2014م ( ،)25وتعتبار هاذه النسابة مان أعلاى النساب علاى مساتوى العاالم ،حياث أن
مااا ياادهش حق ااً أن ا نفاااق علااى التعلاايم والتاادريب أكباار بكثياار مااا تنفقااه الحكومااة علااى القطاااج العسااكر

والج ا اايش وال ا اادفاج ويمث ا اال ث ا ااالث أض ا ااعاف م ا ااا تنفق ا ااه عل ا ااى قط ا اااج التعل ا اايم مقارن ا ااة بالقط ا اااج العس ا ااكر .

(صااال ،2010،ب ن) ،باارز قضااية التعلاايم فااي ماليزيااا كجاازء حيااو ماان سياسااة الدولااة ا نمائيااة ،تشاارف
الدولة على قطاج التعلايم الاذ خضاا لتطاو ار هائلاة عبار السانين ،فااألعوام الثالثاين األخيار كانا

بنااء

الدولااة وتعزيااز الوحااد الوطنيااة ،ماان خااالل تطااور نظاام تعليمااي موحااد وماانه د ارسااي وطنااي ،إضااافة إل اى
اعتماااد اللغااة الوطنيااة (بهاسووا مووالو) فااي التاادري

والتواصاال ،كااذلا لااوحظ ت ازيااد فااي أعااداد المسااجلين فااي
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المادار  ،السايما االبتدائياة والثانوياة منهاا تشاهد ماليزياا الياوم تساجيل حاوالي  6ملياون تلمياذ ماوزعين علاى
 7600مدرسااة ابتدائيااة و 2000مدرسااة ثانويااة ،كمااا أن التعلاايم ا ل ازمااي فااي الساانوا

االبتدائية يتبعها  5سانوا

ماان المرحلااة

السا

مان الاتعلم االختياار ( .حنانياا،2011،مرجاا سابق ذكار) وكماا أن نسابة الملتحقاين

بالتعليم األساسي  %101هذا حسب آخر إحصائية  ،2012وهي إجمالي عدد التالميذ الملتحقين باالتعليم

االبتدائي بصرف النظر عن السن معب ًار عنة كنسبة مئوية من السكان في السن الرسامي لاللتحااق باالتعليم

األساسي ،ويمكن أن يتجاوز نسبة االلتحاق عن  %100بسبب قيد األطفاال الاذين تخطاو العمار المدرساي

المقرر ،واألطفال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي المقارر فاي سان متاأخر أو مبكار ،أو بسابب إعاادتهم إلاى

الصفوف ( ،) 26أن نجاح السياسا

التربوية فاي ماليزياا أدى إلاى تحقياق تاراكم أر

والااذ يعتباار عمااود التنميااة وجوهرهااا ،فقااد أولا

والفني واستخدم

اعتمادا

لتلبيااة احتياجااا

الحكومااة عنايااة خاصااة بااالتعليم ،خاصااة التعلاايم األساسااي

مالياة كبيار فاي مجااال

بواسااطة القطاااج الخااان ،وقااد سااع

الماال البشار المادرب،

العلاوم التقنياة ،حتاي المجااال

ا نساانية ،تام دعمهاا

الحكومااة بجلااب الخبا ار األجنبيااة فااي كافااة مسااتويا

التعلاايم والتقنااي

سااوق العماال المحليااة ،وهااو مااا ساااهم فااي رفااا مهااار قااو العماال التااي أصاابح

التفضيلية لالقتصاد الماليز ( .ناصر ،الجغيمان،2012،ن)79-78

ماان م ازيااا

المبادئ واألهداف العامة للتعليم في ماليزيا:
تسااعى ماليزيااا ماان خااالل التعلاايم إل اى تربيااة جياال قااو ومت اوازن فااي بنااائهم النفسااي والروحااي والفكاار

والعقلي والجسد  ،با ضافة إلاى بنااء العقياد الساليمة ،كماا وتساعى ماليزياا إلاى تربياة أبنائهاا علاى مساتوى
عال من األخالق والمعرفة والكفاء يشعرون بالمسئولية تجااه وطانهم ويساهمون فاي تحقياق التنمياة ألسارهم

ومجااتمعهم ووطاانهم ،لووذلك تسووعى هووذه األ نشووطة والبورامج التعليميووة والتربويووة التووي تقوودمها ماليزيووا إل وى
تحقيق األهداف التالية:
 .1غاار القاايم األخالقيااة المحببااة فااي نفااو
وا حسا

الطلبااة وذلااا لترقيااة شخصااياتهم ولغاار التنميااة الجماليااة

بالمسئولية والنظام والعمل لإلسهام بشكل فعال في بناء وطنهم.

 .2إعداد القوى العاملة ذا

المها ار المختلفة والالزمة حداث التنمية االقتصادية والوطنية.

 .3تزويد الطالب بالمها ار العقلية واالنفعالية األساسية وذلا بشاكل متكامال عاداد أفاراد متاوازنين نفساياً
وجسدياً وروحياً وكذلا قادرين على القراء والكتابة وظيفياً.

 .4خلااق الضاامير الااوطني ماان خااالل بااث األفكااار العامااة والقاايم واالنتماااء وغرسااها لاادى التالميااذ وذل اا
لتحقيق الوحد الوطنية والهوية القومية( .الزكي،الخزاعلة،2013،ن)74-73
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األولويات واالهتمامات التربوية الحالية:
عند استقالل ماليزيا عام  1957أصب التعليم جزءاً ال يتج أز من السياسة التنموية التي تنتهجهاا الحكوماة،

لقد تعرض قطاج التعليم إلى متغي ار وعمليا
قاما

تطاوير مساتمر ودائماة ،فخاالل السانوا

الحكومااة بجهااود واضااحة وكبياار ماان أجاال توحيااد جميااا فئااا

الثالثاين الماضاية

المجتمااا ،فااتم اتباااج النظااام التعليمااي

الموحد ( المركز ) ،يضم فيه منه وطني واحاد ،والتأكاد مان اساتخدام اللغاة القومياة باعتبارهاا أدا تادري
واتصال ،وقد شهد

تلا الفتر تزايدًا كبي ًار في معدال

االلتحاق في مختلف المراحل التعليمية.

ومن أجل إحداث الجودة في العملية التعليمية باشرت الحكوموة الماليزيوة بوإجراء العديود مون اإلصوالحات

في النظام التعليمي وهي:

 .1إعداد معلمين أكفاء قادرين على العطاء بكفاء وفاعلية.
 .2تحسين جود ا دار وتطبيق برام التدريب والتعليم.
 .3زياد في استخدام التكنولوجيا والتقنيا
 .4التوسا في تقديم التسهيال

الحديثة في عمليا

التعليمية والتربوية المختلفة من أجل تحسين العملية ا دارية.

 .5تقديم الحوافز المناسبة وذلا لتشجيا االلتحاق بالمجاال
 .6تحسااين التسااهيال
ألطفال الريف.

التعليم.

العلمية.

التعليميااة فااي المناااطق schoolsوتقلياال معاادال

التساارب وتحسااين مسااتوى االداء

 .7التأكيد على استخدام لغة الماليو وهاي اللغاة الوطنياة كوسايط أساساي فاي التادري
والمقسسا

والجامعا .

 .8تشجيا القطاج الخان على االستثمار في المجاال
وقااد قاما

التعليمي ااة ،وه ااي إص ااالحا

واصالحا

التعليمية.

الحكوماة الماليزيااة با جراء العديااد ماان ا صااالحا
ف ااي التشا اريعا

فاي جمياا المادار

فااي المجاااال

الرئيسااة المتعلقااة بالعمليااة

التربوي ااة واقام ااة المجتم ااا التكنول ااوجي واث ااراء وتنوي ااا الم اانه

في التعليم العالي .وإلقامة المجتمع التكنولوجي قامت الدولة بمجموعة من اإلجوراءات وهوي

ما يلي:

 .1تطوير ما يعرف بالمدار الذكية .smart schools
 .2إدخال برام التعليم الحديثة.
 .3االهتمام بنشر ا نترن

والوسائط المتعدد .

 .4تطوير المصادر ا لكترونية.
 .5ترقية المدار حتى تصب مدار تقنية.
 .6نشر تعليم الحاسوب في جميا المستويا
 .7التأكيد واالهتمام بمقر ار

واألعمار.

العلوم والتكنلوجيا( .الزكي  ،الخزاعلة ،ن)83
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إدارة النظام التعليمي في ماليزيا:
تطور ا دار التعليمية فاي ماليزياا بعاد االساتقالل حياث مار بعاد م ارحال صااحبتها تغيا ار فاي

الهيكل المستوى العام أو المركز  .أماا علاى المساتوى ا قليماي أو مساتوى الوالياا

فكال والياة هنااا إدار

تعليمية تشرف على شئون التعليم( .الزكي  ،الخزاعلة ،ن)84

فهناك اربع مستويات لإلدارة داخل وزارة التعليم في ماليزيا وهم:

 .1على المستوى الفدرالي( :المركزي)

وزار التعليم هي المسئولة عن ترجمة السياسا
وفقا ااً للطموح ااا

التربوية ووضا الخطط والبارام والمشاروعا

واأله ااداف القومي ااة ،كم ااا تق ااوم ال ااوزار بوض ااا ا رش ااادا

ار
المساتوى الفيادرالي ،وادارتاه ،وي أ

التربوياة

لتنفي ااذ با ارام التعل اايم عل ااى

الااوزار وزيار يعاوناه اثناين مان المساااعدين ،إلاى جاناب المادير العااام

للتعليم يكون مسئول عن إدار األمور المهنية التخصصية وتتبا الاوزار نظا ا ا ا ا ا ا اام اللجا ا ا ا اان فاي إجراءاتهاا

التخ ا ا ا ااذ القرار.

 .2على مستوى الوالية:
يرسااها ماادير للتعلايم مساائول عاان
هنااا أربااا عشار واليااة فااي ماليزياا وكاال واليااة لهاا إدار تعلاايم خاصاة أ

تنفيذ البرام واألنشطة التربوية في الوالية ،ومن وظائفها الرئيسية وهي:

 تنظاايم وتنساايق وادار الماادار فااي الواليااة فيمااا يخاان المااوظفين والهيئااة التربويااة والشاائون الماليااة
وتطوير المباني.

 تتااولي عمليااة ا ش اراف علااى تنفيااذ الب ارام التربويااة وصااياغتها ،وتقاادم هااذه ا دار تغذيااة راجعااة
باستمرار عن كافة أنشطتها للوزار التعليم المركز .

 .3على مستوى المقاطعة( :مكاتب التعليم في المقاطعة  /المنطقة)
مكاتب التعليم في المنطقة هي امتداد دار التعليم في الوالية ،وتشكل حلقة وصل باين المدرساة وادار

التعل اايم ف ااي الوالي ااة وتس اااعد ه ااذه المكات ااب ف ااي ا شا اراف عل ااى تنفي ااذ البا ارام والمش ااروعا
التربويااة فااي الماادار بالمنطقااة ،والمقاطعااا

إنشائها على أسا

االحتياجا

 .4على مستوى المدرسة:

التعليمية ولي

التعليميااة لااي
االحتياجا

لهااا صاالة بالمقاطعااا

ا دارية.

واألنشا اطة

ا داريااة ف ن اه يااتم

يتوولى التعلويم :مسائولية القياااد المهنياة وا دارياة فاي الماادار  ،ويسااعد المادير مسااعد أول (وكياال)،
فاي إدار األعماال اليومياة بالمدرساة وتشامل واجبااا

المادير بشاكل أساساي وادار المدرساة بشاكل عااام

ا ش اراف علااى تطبيااق المناااه الد ارسااية وفق اًا لسياسااة التعلاايم الوطنيااة ويقااوم الماادير با شااراف علااى

األنشطة المنهجية وتعزيزها وقياد المدرسة مهنياً ،ومتابعة المعلمين والطاقم التدريساي ،ويوجاد فاي كال
مدرسة بماليزياا جمعياة لابااء والمعلماين ،حياث تقادم هاذه الجمعياا

بين المدرسة والمجتما( .الزكي  ،الخزاعلة ،ن)84
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الادعم والمسااعد وتعزياز التعااون

أهداف السياسة التربوية في ماليزيا:
تهدف السياسة التربوية في ماليزيا إلى:

 .1إعداد األفراد عقليا وروحياً وعاطفياً وجسمياً قائماً على ا يمان باهلل وطاعته.

 .2تزوياادهم بالمع ااارف والمها ا ا ا اا اا ار والق ا ا ا ا ا اد ار ليتحملا اوا المسااقولية والق ا ا ا ا ا ادر عل ااى المساااهمة ف ااي بنا ا ا ااء
الوطن والمجتما.

 .3ترساايخ االنتماااء الااديني وتعزيااز االتجاهااا

الفكريااة والثقافيااة والساالوكية المبنيااة علااى قاايم الاادين فيمااا

يتعلق باألعراق والطوائف المختلفة في ماليزيا فلكل طائفة لها تعليمها الديني الخان بها.

الق اارن الق ااادم ف ااي عملي ااة التنمي ااة

 .4إع ااداد الما اواطنين بص ااور أكث اار دينامي ااة وانتاجي ااة لمواجه ااة تح ااديا

الوطنية نحو تحقيق وضا صناعي جديد( .ناصر ،الجغيمان ،مرجا سابق)

 .5تمويل التعليم:

الحكوماة فااي ماليزياا هااي الملزماة ب نشاااء المادار والمعاهااد والجامعاا

والمقسسااا

الثقافياة والتربويااة،

فالتعليم مجااني وال ازماي فاي الم ارحال األساساية ،ويعاقاب عليهاا القاانون ،ومان أجال ذلاا تتكااتف جهاود كال
مان المقسساا

والااو از ار والهيئاا

الموجااود فاي ماليزياا ماان أجال النهااوض فاي التعلايم ،وتشااارا كال جهااة

في تمويل التعليم بماا تساتطيا ،با ضاافة إلاى بعاض المسااعدا

الدول والمنظما

الدولية.

الخارجياة التاي تتلقاهاا ماليزياا مان بعاض

ويعتبر التعليم في ماليزيا مركز  ،أ أن النظام التعليمي يخضاا لاوزار التعلايم ،لهاذا السابب فا ن التعلايم

يعاد أحاد بنااود ا نفاااق العااام فااي ماليزيااا ،وباادأ

الدولاة تزيااد ماان المخصصااا

الماليااة بااالتعليم حيااث تاادرا

أهميتااه الجوهريااة حااداث التنميااة االقتصااادية وكمااا أساالفنا سااابقاً ف ا ن ماان %20إلااى %25تخصاان ماان
الميزانية السنوية لإلنفاق التعليمي.

تااقمن ماليزيااا بمباادأ تكااافق الفاارن التعليميااة فهااي تقااوم بتقااديم الخاادما

التعليميااة للجميااا ،وبالنساابة للطلبااة

الغير القادرين اقتصادياً على مواصلة تعلايمهم تقادم الدولاة لهام العدياد مان المسااعدا

التاي تمثال فاي مان

الماليزي ااة أو ف ااي جامعااا

اء ف ااي الجامعااا
د ارسااية كم ااال د ارسااتهم ب ااالتعليم الج ااامعي س او ً
الواليااا المتحااد األمريكيااة وبريطانيااا واليابااان وكناادا ومصاار أيضااً .تتلقاى ماليزيااا العديااد ماان المساااعدا
الخارجيااة للتعلاايم والتاادريب وذلااا فااي شااكل مساااعدا
مقسسا

أوروبي ااة مثا ال

فنيااة وبارام اسااتثمارية ،وتااأتي هااذه المساااعدا

ماان

دولية مثل برنام األمم المتحد ا نمائي ،ومنظمة اليونيسف ،ومنظمة اليونسكو ،وبعاض الادول

مثل استراليا وكندا واليابان والمملكة المتحاد  ،أماا بالنسابة للقطااج الخاان والمقسساا

عمليااة تموياال التعلاايم يعااد ضاائيالً خصوصااً فااي المسااتويا

غيار الحكومياة فا ن

الاادنيا ،ويتركااز إسااهاماتها فااي التعلاايم الجااامعي

والتعليم العالي ،لذا ف ن الحكومة تسعى إلى تشجيا المشاركة مان قبال القطااج الخاان والمنظماا

األهلياة

وذلا للمشاركة فاي التمويال التعليماي لتخفياف العابء عان كاهال الحكوماة( .الزكاي ،الخ ازعاة ،ن .)78وعلاى
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سبيل المقارنة بين ا نفاق الحكومي على التعليم ف ن الحكوماة األمريكياة تنفاق  %12.7مان موازنتهاا علاى

التعليم وهذا آخر استطالج البنا الدولي عام 2010م)27( .

حول موازنات التعليم في الواليات المتحدة يدفع الباحث إللقاء الضوء حول التجربة األمريكية في

النظام التعليمي( .ناصر ،الجغيمان ،ن )85يعد نظام التعليم في أمريكا نظامًا ال مركزيًا،

ولهذا السبب

ف ن القوانين التي تحكم برام التعليم والتي تحكم الهيكل التعليمي كلل ،بأنها تتنوج بدرجة كبير ما بين

والية وأخرى ،فلكل والية لها نظام خان في التعليم ولها استراتيجياتها الخاصة به ،التي تبني عليها
نظامها التعليمي ،رغم هذا التباين يبدو أنها متشابهة بشكل ملحوظ بسبب العوامل المشتركة بين الواليا
كالحاجا

االجتماعية واالقتصادية والتنقل المتكرر للطالب والمعلمين من والية إلى أخرى ومن ثم ف ن

التجريب والتنوج في كل والية ال يعوق شكل النظام التعليمي في أمريكا.
نظرة عامة عن التعليم األمريكي:
كاال واليااة ذا

سااياد مسااتقلة فااي ا دار  ،كمااا أنهااا تحاادد مااد التعل ايم ا ل ازمااي ،وتضااا الق اوانين

المدرسااية الخاص ااة ،وتحاادد معاييره ااا ماان أج اال إعااداد المعلم ااين وتعيياانهم وغي اار ذلااا ،يعتب اار التعل اايم ف ااي
الواليا

المتحاد األمريكياة إجباار ومجااني فاي كافاة المادار الحكومياة يبادأ مان سان السادساة حتاى سان

السادسة عشر إلى أن ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية.
بناء على لوائ خاصاة وتاراخين خاصاة العتمااد
أما بالنسبة للمدار الخاصة فيسم لها العمل ً
هااذه الماادار ماان الواليااة التابعااة لهااا ،ال يوجااد ماانه قااومي رساامي للتعلاايم فااي الواليااا المتحااد باال تقااا

ااء علااى عاااتق إدار التعلاايم التابعااة للواليااة ،مااا إتاحااة الفرصااة
مساائولية المناااه وتخطيطهااا وتطويرهااا بنا ً
للواليا المحلية والمدار بقدر معين من المشاركة في المناه وفي تخطيط المناه وتطويرها وذلاا يقاا
على عاتق المختصين ومدراء المدار والمعلمين وأساتذ الجامعا .

لهذا يرى الباحوث :إن أوجاه التالقاي باين النظاام التعليماي المااليز  ،ونظاام التعلايم األمريكاي فاي
إجباريااة ومجانيااة التعلاايم فااي الم ارحاال األساسااية ،واالخااتالف بينهمااا فااي تطبيااق النظااام التعليمااي ،فماليزيااا
تتبا النظام المركز في التعليم ،والواليا

فالواليااا

المتحد األمريكياة تتباا النظاام الالمركاز فاي نظامهاا التعليماي،

الماليزيااة مرتبطااة بااوزار التعلاايم (الفاادرالي) ،وتسااتمد منهااا التعليمااا

وزار التعل اايم المتمثل ااة بالحكوم ااة ،تطبي ااق القا اوانين والسياس ااا
السياساا

وا رشااادا  .باادورها ت ارقااب

والمن اااه م اان خ ااالل وض ااا الخط ااط ورس اام

فياتم وضااا منهااج قااومي شاامل ،يحتااو علاى المعلومااا

والمقوماا

الوطنيااة والدينياة الماليزيااة،

أما النظام األمريكي فال يوجد مانه قاومي بال يتارا لكال والياة الحرياة والتصارف بوضاا المنااه المناسابة
أما ا نفاق الحكومي على التعليمي ف ن الحكوماة األمريكياة تنفاق  %12.7مان موازنتهاا علاى التعلايم وهاذا

آخاار اسااتطالج البنااا الاادولي عااام 2010م ،أمااا الحكومااة الماليزيااة تنفااق علااى التعلاايم  %20إل اى %25
اسااتنادًا للمقاربااة السااالفة الااذكر يعتقااد الباحااث أن النظااام الماااليز أفضاال ماان نظيااره األمريكااي كااون األول
http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS . 27
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يرتقااى إلااى مسااتوى ماانظم وبعيااد عاان العش اوائية ،مثاال مااا يحاادث فااي النظااام األمريكااي ،فه اي تتاارا الحريااة
األخاارى ،وان كاان لهااا بعاض ا يجابيااا

المطلقاة لكال واليااة ،وتتباا مناااه مغااير عاان الوالياا

تطااور المناااه والتقنيااا  ،إال أنهااا تفتقاار لتوحيااد الصاافوف تح ا

إدار مركزية واحد تقوم بتوزيا المهام والصالحيا
مساائول لهااا يتبااا تعليمااا

مان حيااث

اريااة واحااد وتوحيااد القوميااة ،ففااي ماليزيااا

وتراقب عن كثب ،حياث توكال لكال والياة

لكل الواليا

الااوزار (الرئيسووية) ،والتااي ت ارقااب النظااام المعمااول والمناااه التعليميااة فهااي بهااذا

تعمل على التوحيد المجتما وتماسكه وتبني وتحقق العدالة بين كافة أبناء المجتما الماليز .

تجاادر ا شااار أن الباحااث قااد أفاارد هااذا العاارض المطااول للنظااام التعليمااي فااي ماليزيااا ومقارنتااه مااا نظي اره

األمريكااي ،كااي يوض ا ماادى تعاااظم االهتمااام للدولااة الماليزي اة بتطااوير وتحااديث الم اوارد البش ارية ،كااون أن
هناا قناعة بأن التنمية يتوجب أن تنجز با نسان ولإلنسان ولي
ثانيا  :القطاع الزراعي املاليزي:

كهدف في حد ذاته.

()28

با ضافة بما سبق ذكر في الفصل االول تميز القطاج الزراعي في ماليزيا بالتنوج ،ويخضا هذا القطاج

للدعم الحكومي المتواصل نظ اًر ألهميته كونه يعد أحد أهم الركائز في دعم االقتصاد المحلي ،والذ

يشكل  % 12من النات المحلي ،وتصل نسبة األيد

العاملة في القطاج الزراعي حوالي  %14من

مجموج سكان ماليزيا.

قطاع متطور

وبعد استقالل ماليزيا في العام  1957واتجاهها في بناء مقوما

الزراعي متطو ًار ومتقدمًا منذ البداية ،وفي عام  1965تأسس

الدولة حرص

على أن يكون القطاج

هيئة تسويق زراعية وطنية وتسمى "فاما"،

وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الهيئة أن تكون جهه متخصصة لرصد ومتابعة وتطوير األنشطة

الزراعية والمنتجا

الزراعية الماليزية والعمل على تسويقها والتروي لها.

إضافةً إلى تعزيز الموارد البشرية وتدريبها وضمان استخدام التكنولوجيا المتطور في األساليب الزراعية،
وتركز ماليزيا على قطاعين رئيسيين في المجال الزراعي هما زي

النخيل وانتاج المطاط ،وتطم

الحكومة الماليزية من خالل خطتها للتحول االقتصاد في عام  2020أن يصل حجم العائدا

القطاج إلى  60مليار رنجي
أهداف تطويرية

من هذا

سنوياً.

وتسا ا ااعى ماليزيا ا ااا لتحقيا ا ااق أها ا اادافها الزراعيا ا ااة ضا ا اامن خطا ا ااة التحا ا ااول االقتصا ا اااد لتصا ا ااب ما ا اان الا ا اادول

المصا اادر غا ااذائياً ،وشا اارع

ماليزيا ااا من ا اذ بدايا ااة نهضا ااتها فا ااي اعتما اااد تقنيا ااا

الز ارعا ااة ،حيا ااث تعا ااد الز ارعا ااة فا ااي ماليزيا ااا إحا اادى القطاعا ااا

عا ااام  2010با اادأ

مبتكا اار فا ااي سا اابل تطا ااوير

الداعما ااة لالقتصا اااد الا ااوطني ،ومنا ااذ بدايا ااة

الحكوما ااة العما اال علا ااى ها ااذا القطا اااج وتطا ااويره إضا اااف ًة إلا ااى وضا ااا ها اادف محا اادد أال

وه ا ااو زي ا اااد ال ا اادخل الق ا ااومي لماليزي ا ااا ليص ا اال إل ا ااى  2.5تريلي ا ااون رنجيا ا ا
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لتص ا اال إل ا ااى مص ا ااافي ال ا اادول

العالمي ا ااة المتقدم ا ااة ،وتنب ا ااا رقي ا ااة الحكوم ا ااة الماليزي ا ااة م ا اان خ ا ااالل ذراعه ا ااا الز ارع ا ااي "فام ا ااا" ب ا ااأن تك ا ااون

رائد في المجال الزراعي العالمي واألغذية الزراعية إضافة إلى التسويق الزراعي والتجار ()29
جدول رقم ()2:2

جدول يوضح الفروقات املختلفة للقطاع الزراعي :
السنوات

القيمة المضافة

نصيب الفرد من

في الزراعة

الناتج GDP

العاملون في الزراعة

القيمة المضافة للزراعة

مساحة االراضي الزراعية

المشتغلون %

الثابتة بالدوالر 2005

%

كنسبة من اجمالي

بحسب العامل باألسعار

المزروعة بالمحاصيل

2008

%10

8.486.6

14

7.926

21.9

2009

%9.2

7.312.0

14

8.060

22.2

2010

%10.1

9.069.0

13

8.398

27.7

2011

%11.5

10.427.8

12

9.125

23.2

2012

%9.8

10.834.7

13

9.379

23.5

2013

%9.1

10.973.7

13

9.731

23.9

2014

%8.9

11.307.6

12

10.121

23.9

المصدر :البنا الدولي ()30

يوض ا لجدول ان القيمة المضافة في الزراعة وهو قيمة االنتاج التي تقا

لم تتأثر باألزمة المالية العالمية  2008حيث شكل
االزمة المالية وقد كان

لكل عامل حيث نالحظ انها

القية المضافة  %10مقارنة حتي ما سنوا

ما بعد

ادائها جيد ومرتفعة وهذا يعود الي ان ماليزيا كما اشارنا اليها سابقا بلد متعدد

المناخ وتمتاز بخصوبة التربة وان كان نصيب الفرد قد تأثر بنسبة قليلة تراوح اقل من  ، %1كما
نالحظ ان عدد المشتغلين شكل نسبة اعال ابان االزمة حيث شكل

بنسبة  %14وبدا انخفاض عدد

المشتغلين بعد االزمة المالية لتصل الي  %12لعام  2011ولعام  2014ويفسر ذلا الي ان سياسة
التصنيا واالنتقال من االنتاج الزراعي الي االنتاج الصناعي قد خفض نسبة العاملين في القطاج الزراعي
جدول رقم ()2:3

مستويات االكتفاء الذاتي في السلع الغذائية 2000م2010-م ،كنسبة مئوية %
الصنف

2000م

2005م

2010م

االرز

70

72

90

الفواكه

94

117

138

الخضروات

95

74

108

الثروة السمكية والبحرية

86

91

104

لحم البقر

15

23

28
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60

لحم الظان

6

8

10

الدواجن

113

121

122

البيض

116

113

115

لحم الخنزير

100

107

132

الحليب

3

5

5

المصدر :حسب وزارة االقتصاد الماليزي حسب ما حدده المرجع (يوسف،2010،

)276

يرى الباحث :إن مستويات االكتفاء الوذاتي التوي تعتمود عليهوا ماليزيوا والتوي تغطوي الطلوب المحلوي
ألس وواقها نوواتج عوون :تمتااا ماليزيااا بماوارد طبيعيااة التااي كااان لهااا الاادور األساسااي فااي زياااد االنتاااج ماان
الزراعة والثرو الحيوانية وأخن بالذكر الفواكاه ،الخضاروا  ،والادواجن والبايض ولحام الخنزيار إضاافة إلاى
الثرو السمكية التي تشكل  ،%104حيث أن هذه االصناف تتمتا بزياد مطارد مان ا نتااج والتاي تقابلهاا
عمليااا
عمليا

التصاادير إل اى الاادول المختلفااة وهااذا الفااائض يزيااد ماان معاادل النااات المحلااي ا جمااالي ويزيااد ماان

التنمية التي تقوم بها ماليزيا وتساعدها في رفا معدال

الدخل.

ا
.ثانيا :القطاع الصناعي املاليزي:
مما ال شا فياه أن القطااج الز ارعاي فاي ماليزياا قاد سااعد علاى إنجااح عملياة التصانيا ،وذلاا ألن

المجتمااا الز ارعااي قااد نج ا بصااور واضااحة وقااد اسااتطاج أن يحقااق اكتفاااء ذاتااي ياادفا بااذلا إلااى سياسااة

التصنيا نحو التركيز على السوق الخارجي ،ويسعى بذلا الى إنتاج سلا منافسة.

ففي ماليزيا وبعد النجاح الز ارعاي الواضا فقاد تام رفاا شاعار (التصانيا مان أجال التصادير) والاذ

بدوره يسهم بفاعلية في استم اررية التصانيا ومواكباة التطاور التقناي ،فكاان االنتقاال مدروسااً مان الصاناعا

الخفيفة إلى صناعة السيا ار إلى صناعة ا لكترونيا

المتطاور  ،وهاذا يوضا لناا االساتراتيجية الصاناعية

من عام 1957م2007-م ،والمراحل التي مرت بها( :يوسف،2010،ن)277

المرحلة األ ولى :والتي تشمل من 1957م1970-م كان
االتجاه نحو الصناعا

تتباا اساتراتيجية إحاالل الاواردا  ،أ محاولاة

المحلية بادل مان االساتيراد مان الخاارج ،ففاي هاذه المرحلاة كاان االتجااه نحاو السالا

االستهالكية البسيطة واالتجاه نحو السوق المحلي.

المرحلوووة الثانيوووة :والت ااي تش اامل م اان 1971م1980-م ،فق ااد تبنا ا

اس ااتراتيجية التص اادير نح ااو الخ ااارج،

وتشا ااجيا االسا ااتثمار األجنبا ااي المباشا اار ،ما اان خا ااالل منا اااطق التجا ااار الحا اار والتشا ااجيا علا ااى الصا ا ا ا ااد ار
ا لكترونية والمنسوجا .
المرحلووة الثالثووة :تشاامل ماان 1981م1985-م وهااى المرحلااة التااي باادأ
التنمياة الشااملة بقياااد مهواتير محموود عناد تولياه مقالياد الحكام ،فلقااد اتبعا

الاواردا

وتشااجيا الصااناعا

فيهااا عمليااا

االنطااالق نحااو

هاذه المرحلااة اساتراتيجية إحااالل

الثقيلااة مثاال ،صااناعة الساايا ار  ،الحديااد والصاالب ،أيض ااً الساالا االسااتهالكية

المعمر والوسيطة والمنتجة ،وكان التوجه نحو السوق المحلى.
61

هااذه االسااتراتيجية موجااه نحااو التصاادير للخااارج

المرحلووة الرابعووة :تشاامل ماان 1986م2006-م وكان ا

وكااان التركيااز فااي هااذه المرحلااة عل اى القاادر التنافسااية للقطاااج الصااناعي والتركيااز علااى سااوق التصاادير،
التاي تركاز علاى الماوارد ،وتشاجيا الصاناعا

وأيضااً تشاجيا الصاناعا

والتركيااز علااى االبتكااار والصااناعا
على قطاج الخدما

التحويليااة ذا

صاغير الحجام ومتوساطة الحجام،

الصاالة بالخاادما  ،كمااا وميااز هااذه المرحلااة التركيااز

مثل التوسا في قطاج البنوا والشركا

الوسيطة والقطاج السياحي.

تعاود عملياة النجااح فااي ماليزياا فاي مساايرتها التصانيعية إلاى أنهااا لجاأ

إلاى عااالم التصانيا بادافا الحاجااة

إلااى التقاادم ،ويضاااف إلااى ذلااا قلااق ماليزيااا علااى مساتقبلها وسااط وجااود النمااور اآساايوية ،وهااو مااا أضاااف
عل ااى االقتص اااد الم اااليز التن اااف

القيمة المضافة ألهم الصناعا

والتع اااون والشا اراكة( .يوس ااف،2010،ن )277فف ااي س اانة 1978م كانا ا

التحويلية الماليزية قد ساجل

نسا اابته  ،%20،8المطا اااط  ،%9،7المع ا اادا

النسااي  ،%5،7الكيمائي ااا

ارتفاعااً ملحوظااً ،فاالمواد الغذائياة ساجل

الكهربائيا ااة سا ااجل

 ،%9،9المنتجا ااا

( % 36،6يوسااف ،2010،ن )278فلقااد تق اادم

كجاازء أساسااي ماان عمليااة التنميااة ،وماان أهاام الصااناعا

ماا

الخشا اابية،%6،5 ،

ماليزي ااا بخطااى جريئ ااة وه ااي

هااي صااهر القصاادير ،تصاانيا المطاااط ،صااناعة

االخشاااب ،صااناعة الخاازف ،صااناعة المنسااوجا  ،معاماال الصااابون ،والكيمائيااا  ،واألساامد  ،وموون بووين
أهداف خطط التنمية الخمسية التي توالت منذ عام 1965م هي العناية بالصناعة وانمائها حتوى تحقوق
تنوعاً في اإل نتا  ،وخلق فر

المعيشووة لألف وراد .وبااذلا بااذل

عمل للسكان الذين يتزايدون وأيضا لزيادة الودخل القوومي ورفوع مسوتوى
الحكومااة الماليزيااة جهااداً كبيا اًر لزياااد مصااادر الوقااود ،وماوارد المياااه ،ومااد

الطاارق ،ماان أجاال إنجاااح خط ااط التصاانيا( .فضاالي،2010،ن ،)163إن ماان أهاام الاادرو
التجرب ااة الماليزي ااة والت ااي تص اال للتطبي ااق ف ااي ال اادول النامي ااة ه ااي سياس ااا
تستهدف إحالل الواردا

إلى الصناعا

المسااتفاد ماان

التح ااول م اان الص ااناعا

الت ااي

التي تستهدف تنمية الصاد ار الصناعية التي يتاوافر فيهاا الم ازياا

التنافسية ،لذا يعتبر القطااج الصاناعي العماود الفقار لالقتصااد المااليز فهاو يسااهم بحاوالي  %54،7مان

إجمالي النات المحلي ،ويوظاف حاوالي  %27مان إجماالي فارن العمالاة المتاحاة ،ويسااهم بحاوالي %82
من إجمالي الصاد ار الوطنية وذلا عام 2002م ،لاذلا يعتبار القطااج الصاناعي الرافعاة الرئيساية الدافعاة

للنمو االقتصاد

في ماليزيا( .فضلي،2010،ن)163

ينقسم القطاع الصناعي الماليزي إلى قطاعين هما:

 القطوواع الصووناعي المعتموود علووى الصووادرات الطبيعيووة :وهااو القطاااج الااذ يعتمااد علااى الم اواد الخااام
المنتجااة محلي ااً مثاال الصااناعا
المطاطية ،والصناعا

الغذائيااة ،والصااناعا

الكيمائيااة ،والصااناعا

الخشبية ،ويساهم هذا القطاج بحوالي  %49من إجمالي النات الصناعي.

 القطووواع الصوووناعي المعتمووود علوووى المصوووادر الخارجيوووة :وه ااي الص ااناعا
وص ااناعا

البتروليااة ،والصااناعا

النس ااي  ،وص ااناعة الس اايا ار  ،والمع اادا

وص ااناعة الحدي ااد والص االب ويس اااهم ه ااذا القط اااج

 %51من إجمالي النات الصناعي( .شمي ،2010،ن)236

62

الكهربائي ااة ،وا لكتروني ااة

لووذلك يؤكوود الباحووث :إن ماليزيااا تمتلااا المقومااا
نحااو التنميااة المسااتدامة ،كمااا واسااتطاع
حيااث اسااتفاد

ماليزيااا ماان الثااروا

الماديااة والبشارية التااي اسااتطاع

ماان خاللهااا السااير

از ماان بااين دول القااار اآساايوية،
ماليزيااا أن تحتاال موقعااً متميا اً
هااذه الثااروا

التااي تمتلكهااا سااواء كان ا

المدرب أو الموارد الطبيعة والمادية ،التي تمتاز بها ماليزيا حياث قاما
وصناعة السيا ار وصناعة األخش ا ا ا ا ا ااب الاخ ،..وبالتا ا االي عملياا
مجال التصنيا المختلفة.

المااال البشاار

ماان أر

بتمياز فاي مجاال ا لكترونياا

التصادير المرتفاا التاي تقاوم بهاا فاي

أهم الصناعات التي تمتاز بها ماليزيا)31( :

 الصناعات الغذائية:
إنجااا از ماليزيااا ماان صااناعة المنتجااا
ومنتجا

الغذائيااة ،إال أنهااا مسااتمر فااي اسااتيراد الم اواد الخااام ،مثاال الحبااوب

األلبان لتصنيعها ،لقد سااهم

العام 2013م.

صاناعة األغذياة المصانعة بنحاو 14،2ملياار رنجيا

مااليز فاي

جدول رقم ()2:4
الصادرات الرئيسية للصناعات الغذائية المصنعة لعام 2013م

/ 3.2

الكاكاو
الحبوب ومستحضراتها
منتجا

االلبان

السكر والحلويا
الخضروا

1.8

/

مليار رنجي
مليار رنجي

 / 957.4مليون رنجي
 / 843.8مليون رنجي

السكرية

 / 578.1مليون رنجي

والفواكه المصنعة

المصدر)32( :

تصدر ماليزيا المنتجا

الغذائية ألكثر من  200دولاة حياث تشامل كاالً مان سانغافور  ،اندونيسايا ،الوالياا

المتح ااد  ،تايلن ااد ،الص ااين ال ااخ ،ويالحا اظ ف ااي المج ااال أن الش ااركا
تسيطر على هذه الصاناعا

ص ااغير الحج اام والمتوس ااطة ه ااي الت ااي

الغذائياة وتشامل أيضاًا صاناعة األساماا المعلباة ،والمنتجاا

السامكية والثارو

الس اامكية والحيواني ااة وكاف ااة منتجاته ااا .وتع ااد ماليزي ااا ثال ااث أكب اار من اات للح ااوم وال اادواجن ف ااي منطق ااة آس اايا
والمحيط الهاد وتتمتا ماليزيا باكتفاء ذاتاي فاي الادواجن ولحام الخنزيار ،والبايض ،ولكان رغام ذلاا تساتورد

نحو  %80من احتياجاتها من اللحم البقار  ،وكماا وتعاد ماليزياا مان أكبار مصانعي الكاكااو فاي آسايا وهاي
خام

أكبر دولاة منات للكاكااو فاي العاالم ،إال أن ا نتااج المحلاي ال يكفاي الطلاب الهائال علياه ،لاذلا ياتم

اسااتي ارد حبااوب الكاكاااو لسااد العجااز المحلااى ،وكمااا وتعااد ماليزيااا ماان المنتجااين األوائاال فااي تصاانيا التواباال
وهااي ساااد

أكباار دولااة فااي العااالم مصاادر للفلفاال ومنتجاتااه ،كمااا ويااتم إنتاااج التواباال األخاارى مثاال الكزباار ،

الكركم ،ورق الليمون ،القرفة ،القرنفل.
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 الصناعات القائمة على المطاط)33( :

إن مااا يزيااد عاان  500شااركة فااي ماليزيااا تقااوم بصااناعة منتجااا

ا طااا ار  ،ومااا يتعلااق ماان منتجااا

المط اااط الصااناعية ،لق ااد بلاا إنت اااج المط اااط الطبيعااي ف ااي ع ااام 2013م  826،421ط اان ،مقارنااة للع ااام
2012م ب 922،798طا اان  ،اما ااا االسا ااتهالا المحلا ااي ما اان المطا اااط الطبيعا ااي فا ااي عا ااام 2013م نحا ااو
 434،192طن
وباإلمكان تلخي

 ا طا ار
 منتجا

 منتجا
 منتجا

االستهالك المحلي للمطاط على النحو التالي:

%7،3

المطاط الصناعية %2،9
المطاط العامة %6
%83،6

ا تك

لذا تعتبر ماليزيا أكبر مستهلا لمنتجا

شركة مصنعة تنت

الصاد ار

من منتجا

قطاج المنتجا

القفا از  ،الواقيا

االتك  ،وهي من المنتجا

المطاطية ويتكون من 125

الذكرية والخيوط المطاطية ،ويسهم هذا القطاج با  %81من

المطاط والذ يتكون معظمها من القفا از  ،والقسطر  ،والخيوط المطاطية ،يتألف

المطاطية العامة والصناعية من  185شركة تنت

مجموعة واسعة من المنتجا

المطاطية مثل الركائز ،الدعائم ،الخراطيم ،األنابيب المطاطية ،وموانا التسرب ،الكسوا
لالستخدام في صناعة السيا ار  ،والصناعا

وتستخدم معظم هذه المنتجا
رنجي

الكهربائية ،وا لكترونية ،وصناعة اآال

في السوق المحلي ،وتساهم صناعة المنتجا

المطاطية،
والمعدا ،

المطاطية با  52،9مليار

في النات القومي ا جمالي بحلول عام )34( .2020

 الصناعات القائمة على األخشاب:
تهمااين الشااركا

الماليزيااة علااى صااناعة األخشاااب وتشااكل الشااركا

إلاى  ،%90ماان إجمااالي الشااركا

الصااغير ومتوسااطة الحجاام ماان 80

التااي تتاألف منهااا هااذه الصااناعة ،تقااا معظام هااذه الشااركا

فااي مناااطق

ص ااباح ،وساااارواا ،وتس ااتخدم هاااذه المعامااال األخش اااب االس ااتوائية نتااااج الخش ااب المنشاااور ،واألخش اااب

القشا ارية ،والخش ااب الرق ااائقي وغيره ااا ،ف ااالتجهي از النهائي ااة والت ااي تق ااوم به ااا ه ااذه المعام اال ،ب نت اااج االث اااث
ومنتجاته ااا م اان األث اااث المكتب ااي ،المط ااابخ ،غ اارف الناااوم ،غ اارف تن اااول الطعاااام ،غ اارف المعيش ااة ،أث اااث

الحاادائق ،األثاااث الخااارجي ،الااخ أيض ااً تاادخل فااي ها ا ا ا ا اذه الصااناعا

الخشاابية م اواد أخاارى ماان المعااادن

والقش والبالستا والزجاج والرخ ا ا اام الخ ،تساتخدم خشاب المط ا ا ااط فاي كثيار مان الصاناعا
بلغا ا

صا ا ا ا ااد ار الخش ااب المنش ا ا ا ا ا اور ف ااي ع ااام 2013م با ا ا ا ا  2،41ملي ااار رنجيا ا

خشا ا ا ا ا ا ا ا اب الرقا ا ا ا ا اائا ا ا ا اق با ا ا ا ا 5،32ملي ااار رنجيا ا  ،حي ااث توجها ا
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الخشابية ،وقاد

م اااليز  ،وص ا ا ا ا ا ااد ار

الص اااد ار إلا اى تايلن ااد ،هولن اادا ،الص ااين،

صناعة الخشب الرقائقي الماليزية من تحقيق معاايير الجمعياة الدولياة ،bs

اليابان ،سنغافور  ،ولقد تمكن

والمعايير البريطانية  jasالدولية لذلا يوجد  125معمل للخشب الرقائقي.

 الصناعات الكهربائية واإللكترونية:
يعتبر قطاج الصناعا

الكهربائية وا لكترونية ،من أهم القطاعا

ويساهم هذا القطاج بحصة كبير من صاد ار

القطاج  22،36مليار رنجن

لإلحصائيا

2013م.

ماليز أ

الرائد في مجال التصنيا،

البالد والتي تبل  ،%32،8وقد بلغ

صاد ار

هذا

 9مليار دوالر ،ويشغل من إجمالي العمالة  ،%27،2طبقًا

واهم هذه الصناعات هي:

 .1الحواسيب اللوحية.
 .2الهواتف الذكية.
 .3أجهز التخزين.

 .4أجهز التلفاز واالستقبال.
 .5المنتجا

السمعية والبصرية.

 .6منصا

االلعاب ا لكترونية.

 .8اللوحا

ا لكترونية.

 .7الكامي ار الرقمية.
وتعتبر الصناعا

الكهربائية من أكبر القطاعا

رنجي  ،أما الصناعا
من إجمالي االستثما ار

أجهز أشباه الموصال

الفرعية وقد بلغ

إجمالي االستثما ار

 5،3مليار

ا لكترونية في ماليزيا ف نها ثاني أكبر قطاج فرعي حيث يشكل ما نسبته %27
المعتمد في قطاج الصناعا

ضمن قطاج صناعة المكونا

الكهربائية وا لكترونية عام 2013م ،ويعتبر

ا لكترونية ،وقد بلغ

صادراتها 111،19مليار

رنجي ماليز أ  %47من إجمالي منتجا الصناعا الكهربائية وا لكترونية لعام 2013م)35(.

 قطاع اخلدمات:

يعتبر قطاج الخدما

أحد األعمد األساسية ،التي تحقق فيها ماليزيا تقدماً جوهرياً في عمليا

التنمية الشاملة والمستدامة ،حيث يساهم قطاج الخدما  ،بنسبة  %50في النات المحلي االجمالي حسب

تقدي ار

ا حصاء الماليز  ،وتأمل الحكومة الماليزية أن يساهم هذا القطاج بنسبة  %65في النات

المحلي ا جمالي بحلول عام 2020م وهو الهدف التي تسعي إليه ماليزيا حتي تكون في مراتب الدول
المتقدمة ، )36( .حيث ازدهر هذا القطاج منذ عام  2009م ،فقد تم إلغاء القيود المفروضة على مشاركة
أر

المال االجنبي ،وبدأ

لر
ماليزيا في عام 2012م تنفيذ هذا القرار ،ومن المشاركة في الملكية أ
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المال األجنبي ،وقد تم بالفعل عام 2012م بتنفيذ هذا القرار في  17قطاعاً فرعياً من قطاج الخدما
منها ،الخدما

المهنية ،وخدما

صحية ،واضافة إلى خدما
ونتيجة لهذه التغي ار

سمح

االتصاال  ،خدما

محاسبية إذ أصب أر

المال األجنبي في هذا القطاج كامل المشاركة،

ماليزيا بنسبة  %100للمالكين األجانب لخدما

االتصاال  ،المخازن المتخصصة ،خدما

العقبا

التوزيا ،خدما

التعليم ،خدما

معالجة النفايا

البريد ،وخدما

(تدوي ًار أو حرقًا) ،لذلا قام

أمام االستثمار األجنبي المباشر في قطاج المصارف والتأمين ،كما عزز

المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ،منذ عام 2009م قام
والتصميما

الصناعية ،وحقوق الطبا والنشر ،إلى المعاهدا

يبين الباحث أن قطاج الخدما

وسنغافور  ،وأمريكا ،حيث يشكل نسبة مساهمة قطاج الخدما

وتواصل.

تطبيقا

الحكومة ب ازلة

ماليزيا أنظمتها

بتعديل قوانينها المعنية ببراءا

االختراج،

الدولية والتعاون الدولي بهذا الشأن)37(.

في ماليزيا يساهم بشكل ملمو

إلى مضاعفة الجهد في هذا القطاج كي تصل إلى مستويا
وفي الواليا

البيئة ،خدما

في إجمالي ا يرادا  ،ولكنها تحتاج

عالية مقارنة بالدول المتقدمة مثل اليابان،
في سنغافور  ،%72وفي اليابان %70

المتحد  ،%62وبالتالي ف ن حصة ماليزيا مقارنة ما هذه الدول ال زال

بحاجة إلى جهود

والشكل التالي يوضح الفروقات في نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي

اإلجمالي لبعض الدول.

شكل رقم ()1:2
شكل موضح من قبل الباحث لتوضيح نسبة قطاع الخدمات
في الناتج المحلي لبعض الدول مقا نة مع ماليزيا 2013م
ماليزيا
50%

سنغافورة
72%

اليابان
70%

الواليات المتحدة
62%

 قطاع السياحة:

يعتبر قطاج السياحي ثاني أكبر قطاج بعاد قطااج الصاناعة ،حياث أولا

الحكوماة الماليزياة ،كافاة

المحلااي ا جمااالي ،ويااوفر هااذا القطاااج  %2،1فرصااة عماال حسااب احصااائيا

2012م )38)،لااذلا تقااوم

إمكانياته ااا اللوجس ااتية والمالي ااة ،ف ااي خدم ااة ه ااذا القط اااج ،حي ااث يس اااهم ه ااذا القط اااج  %12،5ف ااي الن ااات

الحكومااة الماليزيااة ماان خااالل حملااة (زوروا ماليزيووا) إلاى اسااتقبال  28مليااون سااائ ماان حااول العااالم .وقااد
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ماليزيااا أحااداث  11ساابتمبر لزياااد إيراداتهااا ماان السااياحة ،حيااث تعتباار ماليزيااا أكثاار الاادول أمن ااً

اسااتغل

وتتمتا بمناخ معتدل طول السنة مما جعلهاا تحظاى باهتماام باال للزياار والارحال

مان شاتى أنحااء العاالم،

ها ااذه الحملا ااة سا ااوف تزيا ااد وتسا اااعد علا ااى النها ااوض باالقتصا اااد الما اااليز وتتوقا ااا أن تصا اال عائا ااداتها إل ا اى

103مليااار رنجي ا

ماااليز (الووودوالر يسووواوي  3،28رنجينوووت) ،لااذلا فقااد ساااهم القطاااج السااياحي خااالل

2001م بمقاادار  %5،5فااي النااات المحلااي ،ولقااد بلا عاادد الاازوار مطلااا عااام 2000م إلاى  12،5مليااون

شاخن ،وزاد معادل النماو فاي القطااج الساياحي  %8حساب إحصاائيا

محموود الحكاام عماال علااى سياسااة جااذب االسااتثما ار األجنبيااة ،وقااد نجحا

2001م .ومناذ أن تاولى مهوواتير

هااذه السياسااة فااي بااالده ،وعليااه

ومن خالل سياسته االتجااه شارقاً بالتعااون ماا الياباان ببنااء طرياق ساريا ،تمتاد مان سانغافور جنوبااً ويشاق
ماليزيا وصالً إلى تايالند شماالً ،ومن يمر بهذه الطريق عليه بدفا رساوم بسايطة للشاركة اليابانياة ،وبعادها

توافد

االستثما ار وبادأ

حركة السياحة وزاد

ماليزياا ب نشااء المالهاي ومادن االلعااب ،وقاد سااعد

من عجلة التنمية في ماليزيا)39( .

هاذه الطرياق إلاى تنشايط

أهم المناطق السياحية في ماليزيا هي:
 .1مدينة كواللمبور.
 .2جزير بينان .

 .3جزير لنكاو .
 .4مرتفعا

 .5مرتفعا

كاميرون.

منت هايالند

 .6والية سيالنجور

 النظام املايل يف ماليزيا:
لقد شهد

اقتصاديا

البشرية في السنوا

األخير العديد من األزما

العديد من الدول ،في حين أن آثار األزمة كان

محدود على االقتصاد ا سالمي الذ كان

أكثر استق ار ًار ومتان ًة بسبب اعتماده على االقتصاد الحقيقي ولي
(البورصة) ،لقد حقق

االقتصادية التي أثر

على

الوهمي والمتمثل بأسواق المال

الصيرفة االسالمية انتشا ًار واسعًا ونجاحًا على مستوى العالم حيث يوجد أكثر من

 400مصرف حول العالم ويزيد حجم التداول لتلا المصارف عن  2تريليون دوالر وتعمل تلا المصارف

في  80دولة حول العالم وتنمو سنويًا بما يقارب  %20وتعتبر ماليزيا أحد أبرز الدول التي اعتمد

اقتصادها على البنوا االسالمية وكان

الدولة الرائد للصيرفة االسالمية على مستوى العالم ،ويعود ذلا

إلى دعم الحكومة الماليزية للمنتجا

الصيرفة االسالمية حيث يوجد في ماليزيا  22مقسسة تعليمية

متخصصة في الصيرفة االسالمية وتعتبر ماليزيا من أكثر الدول التي تقدم الصكوا ومن الدول األوائل

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/special-interviews . 39
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التي ينشط فيها السوق المالي ا سالمي ( )40لقد أدى وجود قطاج مالي ومصرفي متطور في ماليزيا إلى

اعتبارها أحد أهم المراكز المالية في آسيا نظ اًر المتالكها العديد من المقسسا

المالية المتطور في

المنطقة إلى جانب المصارف التجارية واالستثمارية وا سالمية التي توفر القروض للقطاج الصناعي
استفاد من التسهيال

المتطور في ماليزيا والذ

االئتمانية الذ

يقدمها أهم المصارف في ماليزيا وهي

مصرف بيرهارد لالستيراد والتصدير وهو مورد مالي هام لتمويل وتامين الصاد ار

والكفاال

والذ

الماليزية بتأسي

ساهم في تحقيق استقرار اقتصاد

وتقديم خدما

في ماليزيا با ضافة إلى ذلا قام

التامين

الحكومة

مركز يوان للتجار واألعمال الدولية  IBFCفي جزير يوان الواقعة في شمال غرب

ساحل بورينو حيث أن الشركا

العاملة في يوان تتمتا بتخفيضا
الذ

أجنبية مما ساهم ذلا في زياد النمو االقتصاد

ضريبية ويبل عددها  2700شركة

يعتبر أحد مصادر نمو االستثمار األجنبي

المباشر ( )41لقد استطاج النظام االقتصاد ا سالمي خالل األربعين عامًا الماضية أن تثب

للعالم من

خاللها أدائها المميز وشفافية أعمالها قدرتها على التجديد واالبتكار وأنها صناعة مالية راسخة؛ ومرشحة
ألن تصب من الدول االقتصادية العالمية ،ولقد آثار ذلا النجاح اهتمام عدد كبير من البنوا العالمية
لفت

نوافذ وفروج للخدما

البحرين ،وبنا اتش ا

المالية المصرفية ا سالمية مثل مجموعة سيتي بنا جروب في مملكة

بي سي في ا ما ار

العربية المتحد  .وتعتبر ماليزيا في الوق

الراهن من الدول

التي تقدم خدماتها ويوجد لديها خمسة بنوا إسالمية بما يتوافق وأحكام الشريعة ا سالمية ،منها ما يوجد

خارج ماليزيا وعددها ثالثة مصارف وهي بنا التمويل الكويتي ،وبنا الراجحي ،وبنا قطر ا سالمي،

كما لها بنكين محلين وهما بنا معامال  ،وبنا إسالم ماليزيا ،إضافة للعديد من البنوا التقليدية التي

تقدم خدماتها للجمهور ،فالبنوا ا سالمية ملزمة تقديم خدماتها حسب الشريعة ا سالمية حيث أن لدى
البنا المركز الماليز هيئة شرعية مستقلة تابعة له لإلشراف على ما تقدمه البنوا من خدما

ترى أنها

ال في الصكوا ا سالمية والتي تعتبر بأنها
متوافقة ما الشريعة ،كما أن ماليزيا من أكثر الدول تداو ً

متوافقة ما الشريعة والتي تبنى على عقود المرابحة وا جار والمشاركة وأصب لها انتشا ًار واسعًا وتحديدًا

في دول الخلي العربي ،يذكر أن أول بنا إسالمي أنشر في ماليزيا هو بنا إسالم ماليزيا عام 1983م،
وسبقه بنا ناصر االجتماعي في مصر التي تأس
إنشاء صندوق الح والذ

يعتبر أحد أكبر المقسسا

عام 1971م ،وقبل إنشاء بنا إسالم ماليزيا تم
المالية في ماليزيا وجاء تأسيسه استجابة لرغبة

الحجاج الماليزيين في إيجاد قنا مقبولة شرعًا يحتفظون فيها مدخراتهم المخصصة ألداء ركن الح
بعدما قاطعوا المقسسا

المصرفية التقليدية التي تتعامل ما الربا ،حيث بلغ

حصة المقسسا

ا سالمية من السوق المصرفي  %17.4من ضمنها ما يعرف بنظام النوافذ)42( .

www.woody.my/p . 40

www.malyasia.visa/posts . 41
www.kenanonline.com . 42
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المالية

جدول رقم ()5:2

جدول توضيحي من قبل الباحث لتوضيح الفروقات يف املؤشرات املالية
االستثمار
السنوات االجنيب املباشر
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9.071
7.572
11.46
10.88
15.11
9.733
11.58
11.99

االحتياطي

سعر الفائدة

سعر الفائدة على سعر الفائدة على االسهم

الذهب

احلقيقي

الودائع

القروض

املتداولة

101.99
92.166
96.704
106.528
133.571
139.73
134.853
140.221

1.5
-3.9
11.8
0.8
-0.6
4
4.6
4.6

3.2
3.1
2.1
2.5
2.9
3
3
3

6.4
6.1
5.1
5
4.9
4.8
4.6
4.6

77.5
36.9
36.1
36.4
44.6
40.8
40.9
40.9

المصدر)43( :

يوضا الجاادول ماادى التذبااذبا

والفروقااا

التااي صاااحب

األزمااة الماليااة وانعكاسااها علااى األوضاااج الماليااة

لاادى المصااارف (البنااوا) حيااث كااان واضااحاً ماادى انخفاااض االسااتثمار األجنبااي المباشاار فااي عااام 2008
بفااارق وقاادر  1.42مليااار دوالر عاان الساانة السااابقة  2007أ أن االسااتثمار األجنبااي المباشاار انخفااض

بحاادود  %18.8وهااذا بس اابب تااأثي ار األزم ااة الماليااة الت ااي ضاارب

المال ،وكان تأثير هذه األزمة واضحاً في ماليزيا وقاد واجها

األجنبياة خااارج ماليزيااا واحتفظا
التنموية ،كما اتبع

الع ااالم وصاااحبها انكم اااش فااي أسا اواق

ماليزياا هاذه األزماة ،وهاى عادم خاروج العملاة

باحتياطاتهاا ماان العملااة األجنبيااة لمواجهاة األزمااة ولضاامان سااير عملياتهااا

الحكومة الماليزية والبنا المركز سياسة مالية انكماشية بغياة التخفياف مان حاد هاذه

األزمة وكان ذلا واضحًا من خالل تخفايض ساعر الفائاد علاى القاروض التاي تمنحهاا للعماالء حياث زاد
نسبة الفائد ب %6علاى قيماة الودائاا التاي يساحبها العميال معناى ذلاا أن البناوا بادأ

تأخاذ احتياطاتهاا

بعدم خروج األموال وللحفاظ على التوازن النقد فاي الساوق وعادم التضاارب فاي المصاال المالياة ،لقاد بلا

االحتيا اااطي ما اان الا ااذهب إبا ااان األزما ااة  92مليا ااار دوالر بفا ااارق قا اادر  9.82مليا ااار دوالر بانخفا اااض قا اادر
 %10.6عااان الس اانة الس ااابقة  2007والا ااذ كاااان 101ملياااار دوالر ،يفسا اار ذل ااا أن الحكوماااة الماليزيا ااة

اسااتخدم

ماادخ ار األفاراد لاادى البناوا لعمليااا

ار
الاادوليين ،والتااي تنص ا بتاارا الحريااة لا أ

األزمااة الماليااة العالميااة باادأ

التنميااة ولمواجهااة األزمااة ولمواجهااة صااندوق النقااد والبنااا

المااال دون تاادخل الحكومااة )44( .كمااا نالحااظ أن بعااد انتهاااء

ماليزيااا تأخااذ منحن اى أوسااا فااي عمليااا

التنميااة لقااد زاد

قيمااة االحتياااطي

الااذهبي إلاى أقصا ا ا اى درجااة فااي عااام 2014م ،والااذ وصاال إلاى  140مليااار دوالر هااذه النقلااة النوعيااة فااي

االحتياااطي الااذهبي يفساار أن السياسااة التااي اتبعتهااا الحكومااة الماليزيااة المتمثلااة فااي البنااا المركااز كان ا
http://data.albankaldawli.or . 43
http://www.docudesk.com . 44
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ناجحة وهي سياسة االعتماد على الفارد المااليز والقادر الماليزياة وهاي سار نجااح هاذه التجرباة ،ومان أبارز

التداعيا
بلغ

األزمة علاى الجهااز المصارفي فاي ماليزياا هاو تحقياق ساعر الفائاد الحقيقاي لمعادال

نماو ساالبة

 %3.9-وهذا يعني أن هناا ارتفاعاً كبي اًر في المستوى العام لألسعار (التضخم) يفاوق ساعر الفائاد

األسمى ،وفقًا لألدبيا

االقتصادية ف ن (سعر الفائدة الحقيقي وووووو سعر الفائودة األسومى = التضوخم) وهاذا

االرتفاااج الكبياار فااي األسااعار يعااود إلاى األزمااة الماليااة التااي أثاار علااى مسااتويا

األسااعار وتحدياادًا أسااعار

الغذاء والطاقة )45( .من وجهة نظر الد ارساة فا ن الوسااطة المالياة المتعلقاة بمعاامال
تسااتطيا التوصاال إلاى معااايير محاادد لتنظاايم آليااا

البناوا ا ساالمية لام

عماال وصااناعة أماوال البنااوا ا سااالمية ،ويعااود األماار

لجهة االختالف والتباين في الفتاوى المنظمة آلية عمل هذه البنوا ،وبالتالي بشرعية ومشاروعية نشااطاتها
المستند افت ارضاياً ألحكاام ومقاصاد الشاريعة ،وتجادر المالحظاة هناا أن هنااا الكثيار مان المصاادر العلمياة
التااي تثياار الشااكوا فااي جااوازه هااذه ا سااالمية فااي أنهااا أدا ناجحااة فااي عمليااا

التنميااة االقتصااادية فااي

ماليزيا ،كما أكد مهاتير محمد في عام 2013م عدم ثقة المسالمين المااليزيين فاي النظاام البنكاي البناوا أو

حتى اختالفها ماا البناوا ال أرسامالية .فيماا يخان الصاكوا ا ساالمي )46(.كماا أن هنااا العدياد مان فقهااء

االقتصاد ا سالمي قد شككوا في هذا النظام واعتبروا تحايال على الفقه ومنهم د .راشد بن احمود العيلووي،

والخبير السعودي عمر حافظ ،ود .رفيق المصري ،والشويخ حامود عبوداا العلوي وآخارون ( ،مساعود سامي ،

 ،2010ن )112-103اسااتنادًا لمااا ساابق ورغاام الجاادل الواسااا والتباينااا

المختلفااة حااول ج اواز المعااامال

ا سااالمية فاا ن اتباااج مقاصااد الشااريعة ساايحمي االقتصاااد ماان االنهيااار حيااث أن الاادين ا سااالمي يجمااا
الرسامالي الاذ يقاوم علاى الملكيااة الفردياة واالقتصااد االشاتراكي الاذ يقاوم علاى الملكيااة
بأطيافاه االقتصااد أ

العامة وتدخل الدولة وهو األجدر في قياد عالم اقتصاد يسوده العدالة في التوزيا.

45

http://go.worldbank.org/V8NIP7DTN0 .

https://www.youtube.com/watch?v=lPO0BO1DDww . 46
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اخلالصة
تم التعرف في هذا الفصل على مفهوم التنمية االقتصادية ومدى أهميتها لالقتصاد الماليز وللعالم،
باعتبار ان التنمية عملية شاملة ومستمر لكافة جوانب الحيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية
فهي عملية منظمة وليس

عشوائية ،وكما وتم تعريف التنمية المستدامة بأنها تهتم باحتياجا

دون المجازفة بقدر األجيال في المستقبل ،كما وتم التطرق إلى نظريا

الحاضر

التنمية االقتصادية من وجها

نظر متعدد وقد رأى الباحث أ ن نظرية الدفعة القوية هي النظرية التي تناسب الحالة الماليزية كون
ماليزيا تمتلا أر

المال العامل والموارد الطبيعة  ،وحسب نظرية الدفعة القوية ف نها تنن على توافر

الحد األدنى الالزم من االستثمار قدر  %13من الدخل القومي خالل خم
باالرتفاج تدريجياً ،وكما وتم التعرف على السياسا

سنوا

ثم بعد ذلا تبدأ

التنموية ومراحل تطورها والخطط الخمسية وذلا منذ

استقالل ماليزيا عام  1957وعلى وجه الخصون سياسا

مهاتير محمد والتي تبن

رقية طموحة للحد

من التفاو االقتصاد بين الماليزيين ذو االصول الصينية  ،والتي ركزت على هدفين :األ ول :القضاء

على التناقض القائم بين األعراق المختلفة والمستوى االقتصاد  ،والثاني :العمل على مكافحة الفقر
والبطالة بين شرائ المجتما الماليز  .كما ووضح

الدراسة عمليا

الخصخصة التي انتهجتها منذ

عام 1985م بقيادة مهاتير محمد ،من أجل إعطاء دور هام للقطاج الخان للمشاركة في االقتصاد
الماليز  ،ويكون له دور في عمليا

التنمية الماليزية بشكل فعال ،وأهم السياسا

بقيادة مهاتير محمد هي سياسة االتجاه شرقًا أ

إرسال البعثا

التي اتبعتها الحكومة

االتجاه نحو التعليم واالستفاد من خب ار

الطالبية للتعلم واالستفاد من التجربة ،كما وتم التطرق على أهم القطاعا

االقتصاد الماليز  ،ومن أهم هذه القطاعا

لقطاج التعليم كونه اللبنة األولى في عمليا

هو قطاج التعليم ،فلقد أول

اليابان فتم

التنموية في

الحكومة الماليزية أهمية كبير

التنمية المستقبلية فقد سخر لهذا القطاج  %25-20من

ميزانيتها وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول األخرى ،كما وتم

دراسة قطاج الصناعة حيث انتقل

ماليزيا

من مجتما زراعي إلى مجتما صناعي ففي ماليزيا تم رفا شعار التصنيا من أجل التصدير وذلا

للتشجيا عمليا

التصدير ولمواكبة الدول الصناعية ،كما وتم التطرق أيضًا إلى قطاج الخدما

ومنها

قطاج السياحة الذى يشكل إيراد قو لماليزيا لما تتمتا به من مناخ معتدل ومناطق سياحية وأثرية ،فلقد

ساهم هذا القطاج بنسبة  %12.5من النات المحلي ا جمالي ،كما يوفر هذا القطاج  %2.1من فرن

العمل ،هذا وتس تقطب ماليزيا السياح من كافة العالم وخاصة بعد أحداث  11سبتمبر حيث تتمتا ماليزيا
باألمن واألمان واالستقرار فقد استقطب

 28ألف سائ وقد وصل

ماليزية أ بحدود  3مليار دوالر أمريكي.
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عوائد السياحة إلى 103مليار ريجن

الفصل الرابع
التعامل مع املشاكل االقتصادية يف ماليزيا
 المبحث األول :األ زمات المالية التي مرت بها ماليزيا.
أوالً  :األ زمة المالية اآلسيوية 1997م.

ثانياً  :األ زمة المالية العالمية 2008م.

 المبحث الثاني :عال مشكلة الفقر والبطالة في ماليزيا.

 المبحث الثالث :التجارة الخارجية وانعكاسها على التنمية في ماليزيا.
 المبحث الرابع  :الدروس المستفادة فلسطينيا من التجربة الماليزية
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املبحث األول
األزمات املالية التي مرت بها ماليزيا
ا
أوال :أزمة النمور اآلسيوية 1997م:
بوادر األزمة اآلسيوية :
بدأ

بوادر األزمة اآسيوية ،نتيجة سلسلة متواصلة الحلقا

العالم ،هذه األزما

أد

من أزما

أسعار الصرف حول

إلى الضغط المتزايد على أسعار الصرف االجنبية ،وكان ذلا نتيجة االرتفاج

المستمر في سعر الصرف المارا األلماني األمر الذ

أدى إلى انخفاض الدوالر مما ترتب عليه

انسحاب كل من انجلت ار وايطاليا عام  1992من السوق .وفي عام 1994م قام

كل من مقسسة

موديز ،ومقسسة ستنداند بور ،بتخفيض الجدار االئتمانية لتركيا بالنسبة للقروض طويلة األجل المقومة

بالعملة األجنبية ،مما ترتب عليه انهيار سوق األسهم التركي بنسبة  ،%30وخالل ذلا الشهر تدهور
سعر صرف اللير التركية من  15،000لير للدوالر األمريكي ،الى  22،000لير للدوالر األمريكي أ

انخفاض ما نسبته  ،%31،8وهو انخفاض تبعته سلسلة من االنخفاضا

األخرى في ديسمبر 1994م.

انفجر بعد ذلا األزمة المالية في المكسيا حيث صاحبها تدهور حاد في سعر صرف البيزو المكسيكي

وانهيار سوق المال بشكل حاد وهروب رقو

األموال ،واندفاعها بسرعة نحو الخارج بدرجة كاد

إخالل المكسيا بالتزاماتها الدولية لوال صندوق ا نقاذ الذ
كان المساهم الرئيسي فيه حكومة الواليا

المكسيا إلى دول أمريكا الالتينية ،حيث شهد
باسم (آثار التاكيال).



بلغ

موارده 40مليار دوالر أمريكي ،حيث

المتحد األمريكية ،وقد انتقل

الحكومة التايالندية فا ارتباط البا

بالدوالر األمريكي وتعويمه ،تتبا ذلا انخفاض سعر صرف البا
الصرف الرينجي

بنسبة  ،%20كما انخفض سعر

األزمة خالل شهر نوفمبر وديسمبر من عام 1997م ويناير

من عام 1998م في كوريا الجنوبية حيث تدهور سعر صرفها ،كما تراجع

أوراقها المالية ،وقد أدى ذلا إلى فشل العديد من وحدا
وقد انعك

عدوى األزمة المالية من

أسواق تلا البالد تدهور حاد وسريا وأصب هذا التدهور

وفي الثاني من يوليو 1997م أعلن

الماليز  ،وقد تعمق

تهدد

أسعار األسهم في سوق

قطاج األعمال الكورية عن الوفاء بالتزاماتها،

ذلا على جهازها المصرفي الذ ظهر عجزه الشديد عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوا العالمية

وهو ما اضطر الحكومة الكورية إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وذلا بهدف تشكيل صندوق إنقاذ

لكوريا الجنوبية بل حجمه  59بليون دوالر .ما نهاية الربا األول من عام 1998م بدأ
تنتشر في روسيا بمعدال




متباطئة ثم بمعدال

عدوى األزمة

سريعة ومتالحقة ،حيث تدهور سوق األوراق المالية بها

الجدارة االئتمانية  .هي قواعد وشروط تضعها البنوك المعنية من اجل تحديد قيمة والفترة الزمنية للقروض الممنوحة
التاكيال  .هو مشروب روحي السائد في المكسيك وأميركيا الالتينية
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وانحدر سعر الصرف الروبل انحدار شديد مما اضطر الحكومة الروسية إلى وقف التعامل في الروبل
الحكومة الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها الخارجية من خالل وقف

وايقاف قابليته للتحويل ،كما قام

سداد الدين الخارجي لمد  90يوماً ،لذلا وبسبب األزما
العديد من قطاعاتها سواء كان

أدى بهذه المقسسا

والشركا

هذه الوحدا

المتتالية تأثر الواليا

بنوا أو مقسسا

المتحد األمريكية في

غير مالية كالشركا

الصناعية ،مما

الصناعية إلى شطب جزء كبير من أرباحها وتحقيق البعض اآخر خسار

كبير  ،وكان ذلا واضحاً في تدهور سوق األسهم في بورصة نيويورا (وول ستريت) في أغسط
المتحد

1998م وقد أدى إلى اضطراب أسواق المال في الواليا

األمريكية ( .محي الدين،2000،ن)18-17

أسباب األزمة املالية اآلسيوية:
بدأ

األزمة المالية في آسيا ،وأول من استقبلتها هي تايلند (نمر آسيا المريض) إذ كان

تايلند

تتمتا بالبنية االقتصادية األضعف عن مثيالتها ،ولقد أدى االنخفاض الكبير في سعر الصرف العملة

التايلندية (البات) والهبوط الكبير لألسهم إلى انتشار آثار العدوى إلى أسواق المال المجاور في ماليزيا،
وهون كون واندونيسيا وكوريا الجنوبية ،وقد أد

هذه األزمة الى تدخل صندوق النقد الدولي بقو في كل

من تايالند وكوريا الجنوبية واندونيسيا عاد انضباط القطاج المالي وقد ارتبط ذلا بمشروطيه قاسية من

قبل صندوق النقد الدولي وتدخل مباشر في إدار الشئون االقتصادية لتلا البلدان بينما ظل

مهاتير محمد تقاوم تدخل الصندوق وقد أعد

برام للخروج من األزمة من صنعها وقد تم بالفعل

الخروج من األزمة تدريجياً خالل عام 1999م وعند بداية  2000عاد
(الفضيل،2000،ن ،)201أ دى التدهور الحاد في سعر صرف عمال
وخيمة لحق

باقتصادا

ماليزيا بقياد

االستثما ار تتدفق على ماليزيا.

العديد من دول شرق آسيا إلى نتائ

هذه الدول مثل ارتفاج سعر الفائد  ،وتقلين معدل النمو االقتصاد  ،وتصاعد

معدل التضخم .كما أن المضاربة الشديد التي حدث

في أسواق هون كون

فجر أزمة في األسواق

المالية ،مما ترتب عليه زياد حاد في المخاطر السيادية لألسواق الناشئة ومما دفا بعائد سندا

من دول االقتصادا

الناشئة إلى االرتفاج ،فضالً عن تقلن أسعار أسهمها.

العديد

(كامل،1998،ن)11

هناك عدة أسباب وتفسيرات مختلفة األ زمة اآلسيوية وهي:
 .1التحيز نحو االقت ارض الخارجي فلقد لجأ

المقسسا

اآسيوية إلى االقتراض ،وكان

ال تخضا لضريبة بنسبة  %10على الدخول من القروض من العمال
الفلبين مث ً
كان

 .2العمال

نسبة الضريبة على الدخول .%35
اآسيوية كان

مثبتة بالدوالر وبالتالي عند انخفاض قيمتها خسر الشركا

البنوا في

األجنبية ،بينما
والمقسسا

اآسيوية نسبة كبير من عملتها كما أثر على التزاماتها نحو الغير سواء الخارجية والداخلية.

 .3الزياد الكبير في االلتزاما
للمقسسا

الخارجية قصير األجل وهي بالنقد األجنبي مثل الدوالر أو الين،

المالية والتي ترتب عليها مشاكل السيولة في النقد األجنبي مما أدى إلى انفجار األزمة.
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 .4التحرر المالي الغير منضبط حيث قام

الدول اآسيوية في نهاية الثمانينا

حر ( ،تعويم العملة ) موجهة نحو السوق شمل ذلا تحرير معدال

االحتياطي القانوني من السيولة لدى القطاعا

 .5كان

بتبني سياسة مالية

الفائد وتخفيض متطلبا

المصرفية.

النتائ المباشر للتحرير المالي هو تأثيره على وضا السيولة الدولية للنظام المالي بما سم

للمصارف االحتفاظ باحتياطي قليل من السيولة( .السقا،2010،ن)2-1

تلخيص عناصر األزمة الذي شهدها القطاع املايل يف اجملاالت التالية:
 ارتفاج مديونيا

المصارف المحلية والمشتركة بالعمال

ا قراض قصير األجل بالدوالر األمريكي خالل السنوا

األجنبية إذ توسع

األخير لتمويل عمليا

ولضخ المزيد من السيولة في السوق ولالستفاد من فروق أسعار الفائد .

 ات سم

مما أدى إلى ارتفاج نسبة الديون الرديئة والمشكوا

(الفضيل ،مرجا سابق سبق ذكر )

خالصة القول :لقد أثبت

األزمة اآسيوية أن التمويل باالعتماد على القروض قصير األجل أمر في

غاية الخطور وغالبًا ما تقوم به الحكوما
كميا

التوسا في ا قراض

سياسة ا قراض المصرفي بارتفاج نسبة قروض المجاملة نتيجة الفساد والتوسا في التمويل

العقار خالل النصف الثاني من التسعينيا
فيها.

تلا المصارف في

التي سمح

بعجز كبير في ميزانياتها ،وقد قام

كبير من النقود لتمويل احتياجاتها المالية فضالً عن قيامها بتوفير ضمانا

وارتفاج أسعار األصول مما أدى إلى االنهيار المالي في الدولة.
يتبين للباحث :أن مظاهر األزمة تجل

بطبا

للبنوا في االستثمار

في تمويل العجز بالعجز وهروب وتهريب رقو

األموال من

الدول النامية والصاعد إلى مراكز أخرى خارج البالد ،أو ما يمكن تسميته بالنقل العكسي للموارد.
ويعتقد الباحث :أن جذور وجوهر األزمة يكمن في طبيعة النظام الرأسمالي والذ

الرفاهية التداخلية ذا

بشكل عام.

تخلى عن دولة

السياسة المالية التوسعية ،لصال المدرسة النقدية ومدرسة العرض والنيوكالسيكية

انعكاس األزمة اآلسيوية على ماليزيا:

أثر األزمة اآسيوية 1997م بشكل مباشر على الجانب السياسي واالقتصاد في الداخل الماليز ،

فلقد فجر

أزمة سياسية ال تزال تلوح في األفق وهي الخا ا ا ااالف الداخلي بين رئيس الوزراء األسبق

مهاتير محمد وبين نائبه وزير المالية أنور إبراهيم ،حيث أن األخير يقيد التوجه الغربي الرأسمالي في
معالجة األزمة من خالل إعطاء صندوق النقد الدولي الصالحية في انتشال ماليزيا من هذه األزمة ،أما

مهاتير محمد رئي

الوزراء الذ

يتمسا بدور الحكومة في المال واالقتصاد ،رأى ضرور عدم

االنصياج لتعاليم وأوامر صندق النقد ،فكان إن تم عزل أنور إبراهيم ثم محاكمته بتهم الفساد وتهم أخرى

أخالقية ،كان أبرزها وضا أنور إبراهيم في السجن حيث أصب هذا الخالف بمثابة كارثة سياسية نتج
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عنها اتهاما

متبادلة بين مقيدين الطرفين )47( .أد

ارتأى مهاتير محمد ضرور االعتماد على الذا

هذه األزمة إلى تراجا الرجين

الماليز حيث

من خالل االعتماد على ا نسان الماليز أ

من

خالل االعتماد على مدخ ار األفراد ،وأيضًا قام بجذب االستثما ار المباشر من خالل تسهيل عملها في

ماليزيا ومن األمور الهامة للخروج من األزمة هي عدم السماح لألموال الخروج من ماليزيا حتي تنتهي

فتر األزمة المالية التي عصف

بالبالد

(فضلي،2010،ن،)155

ويعود اهتمام مهاتير لالستثمار الخارجي

دور مهمًا في تعزيز قو االقتصاد الماليز من خالل جذب األموال داخل ماليزيا
المباشر كونه يلعب ًا
حيث اكتسب

ماليزيا خبر كبير في التعامل ما االستثمار األجنبي المباشر ،وعدم خروج األموال خارج

حدود ماليزيا خاصة أموال الشركا

األجنبية العاملة في ماليزيا.

(الرفاعي ،2007 ،ن،)103

هكذا ف ن

مهاتير إبان األزمة المشار إليها أعاد للدولة اعتبارها وهيبتها التداخلية من خالل عدم السماح لهروب
رقو

األموال الوطنية وحتى أموال الشركا

وبهذه تعتبر ماليزيا قد خرج

األجنبية ،أ

فرض حظر على النقل العكسي للموارد،

بأقل الخسائر الممكنة ،حيث تعافى االقتصاد الماليز في فتره قياسية،

ويضاف لذلا فقد تم اعتبار مهاتير بأنه شق عصا الطاعة للواليا

المتحد المهيمنة على صندوق النقد

والبنا الدوليين .ولعل أهم الدروس المستفادة من األزمة المالية اآلسيوية والتي تهمنا نحن
الفلسطينيون أو العالم العربي بشكل عام تتلخ

 إن عدم ضبط حركة رقو
اضطرابا

بالتالي:

األموال قصير األجل التي تسمى (باألموال الساخنة) تقد

إلى

مالية كبير في حال البلدان النامية ،لذلا يجب وضا حد للمضاربين على العملة ذلا

ألنهم يمسوا باستقرار األسواق ،وهذا األمر يقثر مباشر على مستويا

الطاقة االستيرادية وعلى معدال

النمو والتنمية.

 ال بد من وضا نظام اقتصاد آمن لتالفي حدوث أزما

المعيشة لدى السكان وعلى

مالية مستقبلية ،وذلا من خالل تبني فكر

تنمو جديد يقوم على االنفتاح الحذر والمشروط بمعنى أن يتم تنظيم رقو

التنموية واالحتفاظ باحتياطي مالي لتفاد أ ازمة قادمة مستقبلية.
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األموال حسب أهميتها

شكل من اعداد الباحث لتوضيح العالقة بين القطاع المالي والقطاع العيني في ظل األزمة اآلسيوية
شكل رقم ()3:1
مستويات مختلفة من
االنشطة

ضعف الطلب

قيم منخفضة لالسهم
واالصول المالية

انخفاض االجو والدخول = بطالة
انخفاض الربحية

على المنتجات

تغذية عكسية

القطاع المالي

القطاع العيني
اثار انكماشية نقص السيولة والحد من االئتمان

ا
ثانيا :األزمة املالية العاملية  ،2008التداعيات واألسباب :

نقطة بدء
االزمة


عاش العالم أزمة مالية مصدرها النظام الرأسمالي وظهر بوادر تلا األزمة في منتصف شهر

سبتمبر  2008بالواليا

المالية األمريكية في

المتحد األمريكية ،وذلا نتيجة توسا البنوا والمقسسا

من االئتمان العقار دون التركيز على جود العميل ومقدرته على السداد ،وأدى ذلا إلى حدوث هز

قوية لالقتصاد األمريكي ،وصل
البنوا والمقسسا

على دفا مستحقا

تبعاتها إلى اقتصاديا

دول العالم ،لتطي في طريقها بعدد كبير من

الواليا

المتحد ارتفاعًا كبي ًار في عدم قدر المقترضين

المالية العالمية .لقد شهد

قروض الرهن ال عقار  ،وعدم مقدرتهم على السداد ،مما أدى إلى أول عمليا

إفال

مصرفية متخصصة .إذ لم تكن هذه األزمة محض الصدفة أو الفجائية بل كان هناا جذور وتداعيا
سابقة نتيجة التأثير السلبي لألزمة المالية اآسيوية 1997م ،وأزمة قطاج تكنولوجيا المعلوما

 ،2000هذا أدى إلى انعكاسه على أداء االقتصاد األمريكي ،والعجز الكبير لميزان المدفوعا
للواليا

المتحد األمريكية .فلم تقتصر هذه االضطرابا

ذلا إلى المقسسا

المالية مثل البنوا وشركا

سنة

التجار

على األسواق المالية والنقدية فقط ،بل تعد

التأمين ،حيث وصل األمر إلى إفال

أكبر المقسسا

المالية في العالم مثل بنك "ليمان براذرز" وقد قدر الخسائر في أهم عشرين بنا حوالى 130مليار
دوالر سنة  2007لوحدها ،لقد تطور هذه االختالال
من الحكوما

وعلى رأسها الواليا

بعض المقسسا
وشركا

المتحد األمريكية والدول األوروبية إلى ضخ مئا

في االقتصاد العالمي.

كبرى قد حقق

لتصب أزمة مالية عالمية ،ولقد سارع

خسائر كبير حاول

المليا ار

الكثير
النعاش

حيث من آثار ذلا انخفض الطلب العالمي بشكل كبير
الواليا

المتحد واليابان التصد

لهذه األزمة من خالل

 مفهوم االزمة المالية  /هو اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات االقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية وتمتد اثاره
الى قطاعات اقتصادية اخرى .
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تخفيض أسعار الفائد من  %1إلى صفر با ا  ،%0.25وهو أقل مستوى شهدته الواليا
كما خفض

تاريخها.

محمد،2009،ن.)7

والتي نتج
كان

البنا الياباني سعر الفائد في  19ديسمبر الى %0.10

ويشير عدد من الدراسا

( دوابه اشرف

أن سبب األزمة يعود إلى انفجار فقاعة سوق العقا ار

عن تسويق العقا ار لمحدود الدخل في الواليا

صياغتها بمثابة فخ لمحدود الدخل ،حيث تضمن

المد ( ،كلما زادت مدة السداد زادت الفائدة) ،هذه التسهيال
محدود

المتحد في

المتحد بطريقة ملتفة وشروط سهلة ،ولكن

العقود نصوصًا تجعل القسط يرتفا ما طول
االئتمانية طويلة األمد جعل الكثيرين من

الدخل االقتراض لتمويل شراء مساكن لهم .وبعد فتر وتحديداً 2006م2007-م بدأ

الفائد في االرتفاج على غير متوقا مما أدى إلى تزايد التزاما

محدود

الدخل حيث ارتفع

أسعار
أعباء

قروض العقا ار  ،وبالتالي أصب لديهم عجز وعدم مقدرتهم على السداد مما أضطر الكثيرون إلى بيا

العقا ار

في سوق األوراق المالية والتي خسر خسائر كبير من وراء هذه العقا ار

الورقة المالية (الضامن للعقار) أقل من قيمتها الفعلية التي اشترتها.

حيث أصبح

قيمة

(شحاد عبد اهلل،2009،ن)10

مقارنة بني األزمتني اآلسيوية والعاملية :2008
تكتسب أ

ال أساسية في االقتصاد العالمي مثل دول المركز
أزمة صفة العالمية في حالة شمولها دو ً

الرأسمالي ،وهى لي

كذلا عندما تشمل بلدنا ذا

مكانة أقل .وأهم الفروقات بين األ زمتين هي:

 .1األزمة اآسيوية كان

أقل تأثير على مستوى العالم ككل ،بينما األزمة العالمية  2008كان لها أثر

 .2األزمة اآسيوية كان

أول دولة تلقتها هي تايلند (نمر

أكبر على مستوى العالم وتأثر فيه.

تتمحور حول شرق آس ا ا ا ايا وجنوبها وكان

آسيا المريض).

 .3األثر الذى تركته األزمة اآسيوية والتي تشمل الخسائر في أسواق أر
بينما الخسائر التي تركته أزمة 2008م تقد با .%44

 .4كان االقتصاد العالمي قبل أزمة 1997م أكثر استقرار في معدال

المال تقدر با ، %12.4
النمو ،وخاصة في الواليا

المتحد األمريكية وأروبا ،بينما عشية أزمة 2000م فكان أكثر تعقيدًا ومتعثر الخطوا
دول المركز الرأسمالي.

 .5األزمة اآسيوية ترجا في األسا
الخارجية قصير األجل أ

وتأثر فيه

إلى أسباب سياسية نتيجة اعتماد هذه الدول على القروض

عالج العجز بالعجز أ

أن هذه القروض الصغير ال تحل مشكلة بل

تفقمها بشكل أكبر ،حيث بل الدين الخارجي ألربا أكبر دول آسيوية  %180من إجمالي ناتجها
المحلى ا جمالي وكان ذلا نتيجة الفساد والرشاو واتباج سياسة غير رشيد في اقتصادياتها.

 .6إضافة إلى ذلا ف ن كلتا األزمتين أظهر ضعف دور المنظما

االقتصادية الدولية (صندوق النقد

والبنا الدوليين) ،حيث تدخلهما في األزمة اآسيوية لم يكن حاسماً ،بل تم تقديم بعض المساعدا
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والبرام لإلصالح االقتصاد

شريطة التزام تلا الدول بتنفيذ حزمة من السياسا

اندونيسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى ،ورفضتها ماليزيا.

 .7مس

األزمة اآسيوية بالدرجة األولى مصال

األغنياء(المستثمرين الكبار والمضاربين) ،ومن ثم

انتشر العدوى لتطال مصال المودعين والمستثمرين فضرب

 .8رغم بعض التأثي ار

السلبية التي انتقل

والهيكلي فقبلتها

مصال الطبقة الفقير والمقترضين.

إلى بعض الدول األخرى خاصة تلا التي تمتلا استثما ار

لحد ما دوالً أخرى ،مستفيد من انخفاض أسعار

واسعة في دول شرق وجنوب آسيا ،إال أنها أفاد

عمالتها ،بينما أزمة 2008م قد انتشر آثارها بسرعة لتشمل معظم دول العالم خاصة التي اعتمد

على سياسة اقتصادية منفتحة ( .قحطان )2009،

أنواع األ زمات المالية:
 .1األ زمة المصرفية:
تلبية سحوبا

وهي تحدث عندما تقل سيولة البنوا التجارية بحيث ال تستطيا هذه البنوا من

المودعين ،وهذا سبب إفراط البنوا في من االئتمان وبالتالي ف ن المودعين يقومون

با سراج في سحب ودائعهم فتعجز البنوا من توفير السيولة النقدية.

 .2أزمة العملة وأسعار الصرف :وهي تحدث عندما يحصل هبوط حاد في قيمة العملة الوطنية ،مقابل
العملة األجنبية وهذا يسبب حدوث مضاربا

كبير في عملة البلد مما يدفا بالبنا المركز إلى

استخدام احتياطاته من العملة الصعبة للدفاج عن العملة الوطنية.

 .3أزمة الديون العالمية :وهي تحدث عندما يتوقف المقترض عن السداد ،وقد ارتبط هذا النوج من
األزما

كثي اًر بعدم قدر الحكوما

(دول العالم الثالث) على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الدول المقرضة.

 .4أزمة االسواق المالية :وهي تحدث نتيجة الهبوط الحاد في أسعار األوراق المالية المتداولة في هذه
األسواق كاألسهم والسندا

وهذه االنهيا ار

نتيجة حتمية لظاهر الفقاعا

سعر األصول المالية بشكل مبال فيه( .سعد )2009،

تبين للباحث :إن أزمة عام 2008م كان
1997م حيث إن االنفصال بين أر

حيث يقدى ذلا إلى زياد

ال وامتدادًا من نظيراتها أزمة النمور اآسيوية
أكثر شمو ً

المال العيني و أر

الورقي قد بل ذروته ،فاألول

المال النقد

عالميًا تصل قيمته إلى  600تريليون دوالر ،أما الثاني ف نه يتجاوز ال  600تريليون هذا االنفصال عمق
األزمة بين أر

المال المنت الحقيقي وبين أر

المال الرمز الذ

ال يضيف قيماً اقتصادية جديد

لتساهم في القيمة االقتصادية واالجتماعية ،وعليه ف ن هذه األزمة والتي تتجاوز في مضامينها أزمة
الكساد الكبير لعام 1929م ،تحتاج إلى سياسة اقتصادية جديد تعال
معالجة قشور وظواهره الخارجية.
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المرض المتفشي ولي

فقط

يعتبر آثار األزمة التي ضرب
كبير ،حيث احتفظ

انعكاس االزمة العاملية  2008على ماليزيا

ماليزيا محدود وهى من الدول القالئل التي لم تقثر األزمة عليها بشكل

ماليزيا بقوتها في صد آثار األزمة من خالل الخبر السابقة التي واجهتها إبان أزمة
جدول رقم ()3:1

املتغريات االقتصادية املصاحبة لالزمة

السنوات
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

GDP
163.691
193.552
230.988
202.251
247.533
289.548
305.263
313.159

معدل التغير %GDPالصاد ات %البطالة%
3.3
112.2
14
3.2
106.2
18.2
3.3
99.5
19.3
3.7
91.4
-12.4
3.4
93.3
22.3
3.1
91.5
16.9
3
85.3
5.4
3.2
81.7
2.5

التضخم%
4
4.9
10.4
-6
4.1
5.6
0.7
0

االدخا %
39
39
39
33
34
35
32
32

سعر الفائدة على
الودائع%
3.1
3.2
3.1
2.1
2.5
2.9
3
3

المصدر/البنا الدولي ()48

يوض الجدول مدى تأثير االزمة العالمية على المتغي ار

، 2008حيث نجد ان االثار التي صاحبتها كان

ا جمالي في سنة  2008يساو

االقتصادية في السنوا

التي صاحب

االزمة

محدود فنجد ان معدل التغير في النات المحلى

 %19.3وفي  2009وهي السنة التي تحسب من العام السابق نجد

ان معدل التغير اصب سالب بمعدل  12.4-وهذا يفسر لنا ان تأثير االزمة على ماليزيا كان موجود
ولكن بفضل جهود الحكومة عبر وضا سياسا

تحكم سير العمل المالي من خالل منا هروب رقو

االموال الي الخارج وخفض نسبة الفائد على الودائا  ،فكان ذلا واضحا حيث شكل

ما نسبته %2.1

مقارنة من العام السابق الذ شكل ما نسبته  3.1وهذا يفسر لنا ان الحكومة الماليزية  ،قد اتبع
مالية توسعية من خالل بيا السندا
مالءا

المركز

االقتصاد

الحكومية واستخدام مدخ ار

صندوق النقد والبنا الدوليين  ،وتشير احدى الدراسا
لمواجهة الكساد النات

سياسة

االفراد لحل لمواجهة االزمة والتصد

الى ان من اهم الحلول التي تبناها البنا

عن االزمة المالية واالقتصادية العالمية والحفاظ على دور النشاط

هو تخفيض سعر الفائد الى ادنى مستوياته  ،وذلا للمحافظة على استقرار السوق والحفاظ

على قو العملة الوطنية كما واثر االزمة على البطالة وزاد معدلها لتصل الي  % 3.7وهو اعلى معدل

تشهده ماليزيا  ،وبكل االحوال فان معدل البطالة مقارنة بمعدال
بسياسة حكيمة وهي سياسة العدالة في توزيا الدخل )49(.

http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI . 48
WWW.NAMA-CENTER.COM/ACTIVITIE . 49
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الدول االخرى نجد ان ماليزيا اتسم

وباتباع سياسة مالية ونقدية للخرو من هذه االزمة فقد اتبعت الحكومة الماليزية استراتيجية واضحة
للخرو من االزمة المالية ومن أهمها هي:
 .1عدم الخضوج مالءا

وتعليما

()50

األفراد

صندوق النقد والبنا الدوليين من خالل استخدام مدخ ار

واالعتماد على ا نسان الماليز في مواجهة التحديا .

 .2اتباج سياسة مالية ونقدية للتعامل ما هذه األ زمة من خالل اتباج نظام ضريبي خان واعطاء حوافز
االنتاج واآال

جمركية لمستلزما

 .3دعم المنتجا

والمعدا

الالزمة للصناعا .

الوطنية وتشجيا االستثمار المحلي للخروج من حالة الركود واالعتماد المباشر على

العنصر البشر الماليز .

النقدية لدى البنوا لسد االحتياجا

 .4منا هروب األموال خارج ماليزيا والمحافظة على االحتياطا

المجتمعية.

 .5العمل على تخفيض نسبة الفائد على قروض الودائا حيث وصل

األزمة وهي محاولة للتقليل من ا قبال على االقتراض بشكل كبير.
 .6جذب االستثمار األجنبي المباشر واعطائه الحوافز والتسهيال
عليه أ أن هذه الشركا

 .7اتبع

ولكن ضمن شروط وتاريخ محدد متفق

لم تكن لديها حرية كاملة في األموال بل باالتفاق ما الحكومة الماليزية.

الحكومة الماليزية سياسة محاربة المضاربين في األسواق وذلا للمحافظة على استقرار السوق.

 .8انتهاج سياسة السوق الحر وهذه السياسة امل

الداخلي .
.9

نسبة الفائد إلى  %2.1إبان

عدم بقاء الثروا

في أيد

المستثمرين وقد عمل

ضبط السوق لصال االقتصاد الوطني.

يشير الباحث :إنه وعلى الرغم من سياسا

على الدولة اتباج سياسة تحكمية على االقتصاد
الحكومة على مكافحة تجار العمال

االنفتاح االقتصاد

ومحاولة

الذى انتهجته ماليزيا ،إال أن هذا

االنفتاح كان حذ ًار ومشروطاً ومعتمداً بدرجة كبير على تعظيم الموارد المحلية الذاتية عوضًا عن االعتماد
على الديون الخارجية ،وترافق ذلا ما عدم االنصياج لتعليما

متعدد الجنسيا

.

)http://chnaasis-rc.org/index.php( . 50
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صندوق النقد والبنا الدوليين والشركا

املبحث الثاني
عالج الفقر والبطالة يف ماليزيا
تعتباار مشااكلة الفقاار والبطالااة ماان أكباار المشااكال

االقتصااادية واالجتماعيااة التااي تواجااه البش ارية

أجم ااا ،بس اابب م ااا يترت ااب عليه ااا م اان تش اارد وجريماااة وانقس ااام وخل اال ف ااي المجتمع ااا
المجتمعاا

الفقياار باال المجتمعااا

البشا ارية ل ااي

فقا ااط

الغنيااة أيضااً ،وهناااا الكثياار ماان الاادول تعاااني ماان الفقاار والبطالااة وماان

ضمنها بالد العالم العربي وهي بالد إسالمية ،ويعود ذلا إلى عد عوامل منها ما هو اقتصاد ومنهاا ماا
هاو اجتماااعي أو سياسااي كااالحروب مااثال والكاوارث الطبيعيااة وزياااد معاادال

التنموية ، 51إن البلدان العربية وان كانا

قاد حققا

تواجاه مشاااكل اقتصاادية واجتماعيااة متعاادد تما

االسااتهالا وقلااة المشااروعا

انجاا از انمائياة خاالل العقاود الثالثاة الماضاية إال أنهاا

حاضاارها ومساتقبلها ،ويتصاادر الفقاار أولاى هااذه المشاااكل

حيث يقف عائقاً في وجه التنمية المنشود  ،إذ يعتبر ظاهر عالمية وال يقتصار علاى دولاة دون ساواها فيماا

نجااد أن نس اب بعااض الاادول تت ازيااد باسااتمرار وتقااف الاادول عاااجز أمااام هااذه الظاااهر  ،وهناااا بعااض الاادول
تمكنا

ماان تحقيااق إنجااا از فااي فتا ار زمنيااة قصااير نساابياً فااي هااذا المجاال ،وفااي هااذا الصاادد سااوف يااتم

التطاارق لتجربااة ماليزيااا فااي معالجااة الفقاار والبطالااة حيااث أنهااا تمكن ا

ونهضة شاملة فاق

كل التوقعا )52(.

ماان تحقيااق قفااز تنمويااة واقتص اادية

جدول رقم ()3:2

جدول توضيحي من قبل الباحث مستنداً من بيانات البنك الدولي لتوضيح الفروقات خالل السنوات التالية:
السنة

معدل
البطالة%

معامل
جيني%

متوسط نصيب
الفرد

مؤشر
الفقر%

2007

3.2

46

6.179.6

3.6

2008

3.3

46

7.218.4

3.6

2009

3.7

46.2

7.277.8

3.8

2010

3.4

46

8.754.2

2.7

2011

3.1

37

10.068.1

2.3

2012

3

35

10.440.0

1.7

2013

3.2

34

10.538.1

1.3

2014

10.538.3
35
3.1
المصدر :البنا الدولي http://wdi.worldbank.org/table/

يوض ا الجاادول أن ماليزيااا رغاام مااا تعرض ا
كان

ماان أزمااا

0.6

وخاصااة األزمااة الماليااة  2008إال أن تأثيراتهااا

محدود  ،حيث بل مقشر الفقر إبان األزمة المالية  % 3.8بفاارق وقادر  % 0.2عان العاام الساابق

وان دل ف نه يدل على أن األزمة لم تستفحل جذورها ،كما أن نسبة البطالة أيضًا إبان األزمة المالياة كانا
 51يعرف البنك الدولي الفقر  /بانها الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن .$600
بينما البطالة /فقد اعتبرت منظمة العمل الدولية البطالة بانها هي تشمل كل القادرين على العمل وراغبين فية ولكنهم ال يجدون فرصة عمل
http://www.alwasatnews.com/1087/news . 52
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 ،% 3.7وه ااي نس اابة متدني ااة مقارن ااة بال اادول األخ اارى حت ااى المتقدم ااة ،ويع ااود ذل ااا إل ااى سياس ااة الحكوم ااة

الماليزيااة التااي تااولي اهتمام ااً كبي ا اًر فااي مساااعد األساار والعااائال

ماان ذوى الاادخل المحاادود وذلااا لتكااون

ضمن مجموعة الطبقة المتوسطة الدخل حسب الخطاة التنموياة الحااد عشار التاي وضاعتها الحكوماة وقاد

صاارح رئااي

الااوزراء الماااليز عبااد الواحااد عماار أن نساابة الفقاار فااي بااالده انخفض ا

بنساابة  %0.6للعااام

 2014مقارنة بنسبة  %1.7عاام  2012وذلاا ضامن مسااج الحكوماة فاي تخفايض نسابة األسار الفقيار ،

وتش ااير إح اادى الد ارس ااا

أن نسا ابة الفق اار ف ااي ع ااام  1970كانا ا
أدنااي نساابة حيااث شااكل

 ، %1.7وفااي ساانة  2014كان ا

 ،%49.3مقارن ااة للعا اام  2012بنس اابة

بنساابة  ، %0.6وهااذا يعنااى أن العدالااة فااي

توزيا الدخل الذ يقيسه مقشر جيني كان أقرب إلى حدود المساوا في توزيا الدخل فكاان مقشار جيناي

العااام إبااان األزمااة قااد شااكل نساابة  %46.2وبكاال المقااايي
ال ماان  %50فمقشاار جينااي يقااي
الاادخل ،ألنااه أقاال أص ا ً
المائة يكون هناا عدم المساوا ()53
وتشاير إحادى الد ارساا

ف ا ن المقشاار أقاارب إلااى المساااوا فااي توزيااا

مااا بااين  % 100-0فكلمااا اقتاارب المقشاار إلااى

إلاى أن سياساة مكافحاة الفقار والبطالاة اساتعمل

كحال للصاراعا

العرقيااة

التي عرفتها ماليزيا بعاد االساتقرار وتقوياة الوحاد الوطنياة باين األعاراق المختلفاة المكوناة للمجتماا المااليز
الذى يتكون من السكان األصليين المالويون والذين يشكلون االغلبية المجتما الماليز

)54(.

الخطط والبرامج الحكومية التي اتبعتها الحكومة الماليزية في مكافحة الفقر والبطالة:

نفوووذت الحكوموووة الماليزيوووة سياسوووة واضوووحة لمواجهوووة الفقووور عبووور بووورامج محوووددة مووون

محمد،2010،

أبرزهوووا( :زيووودان

)8

 .1برنوووامج التنميوووة لألسووور األشووود فقووو ارً :يق اادم ه ااذا البرن ااام فرصا اًا جدي ااد لألس اار الفقي اار وذو ال اادخل
المانخفض جاادًا ،وزياااد الخادما

الموجهااة للمناااطق ذا

األولياة بهاادف تحسااين نوعياة الحيااا  .وقااد قااام

البرنام ب نشاء العديد من المساكن للفقراء بتكلفاة قليلاة وتارميم وتأهيال المسااكن القائماة وتحساين بنائهاا
وظروف السكن فيها بتوفير خدما
مساعدا

المياه النقية والكهرباء والصرف الصاحي وفاي بعاض األحياان تقادم

مباشر للفقراء.

 .2برنووامج لتقليوول اخووتالالت الت ووازن بووين الفئووات االجتماعيووة والعرقيووة االثنيووة :ماان خااالل محاربااة كاال
أشكال التمييز وتقلاين الفاوارق االجتماعياة حياث تام إنشااء برناام أماناة أساهم الباوميبت ار ،وهاو برناام

تمااويلي يقاادم قروض اًا باادون فوائااد للفق اراء ماان السااكان األصااليين (البااوميبترا) وبفت ا ار سااماح تصاال إلااى

أرب ااا س اانوا  ،ويمك اان للفقا اراء أن يس ااتثمرون بع ااض م اان ها ا ا اذه الق ااروض ف ااي ش ا ا ا ا ا ا ا اراء أس ااهم بواس ااطة
المقسسة نفسها.

 .3منحووت الحكومووة إعانووات ماليووة للفق وراء أف وراداً وأس و ارً :ماان خااالل تقااديم إعانااا

شااهرية تت اراوح بااين

 260-130دوالر أمريكي لمن يعول أسر وهو غير قادر على العمل نتيجة إعاقة أو شيخوخة.
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 .4تقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قليلة التكلفة للفقراء :من خاالل مسااعي الحكوماة الماليزياة
للتخفياف والمساااعد للفقاراء ،فقااد تاام تأسااي

صاندوق لاادعم الفقاراء المتااأثرين باألزمااة العمااال

1997م ،وتحاادد اعتماداتااه فااي الموارنااة العامااة للدولااة ساانويا ،إلااى جانااب اعتمااادا

اآساايوية

ماليااة أخاارى رغاام

تخفاايض ا نفاااق الحكااومي عقااب األزمااة الماليااة وتباااطق االقتصاااد العااالمي ،وذلااا لصااال مشااروعا
اجتماعية موجهة لتطوير الريف واألنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء.

 .5توفير مرافق البنية األساسية االجتماعية واالقتصوادية فوي المنواطق النائيوة الفقيورة :مان خاالل تاوفير
م ارف ااق النق اال واالتص اااال

الس االكية والالس االكية والم اادار والخ اادما

الحكوم ااة ف ااي توس اايا ق ا ا اا اااعد الخ اادما
استراتيجية 2020م.

الص ااحية والكهرب اااء ،وق ااد نجحا ا

األساس ااية فاااي المنااااطق الس ااكنية الفقيااار بالحضااار فاااي إطاااار

 .6دعم الحكومة لألدوية التي يستهلكها الفقوراء واألدويوة المنقوذة للحيواة :مان مسااعي حكومياة لتقاديم
الخاادما

الخاصااة للفقاراء فقااد قاما

الحكومااة باادعم االدويااة التااي يسااتهلكها الفقاراء بأسااعار زهيااد وتكاااد

تكااون مجانيااة وأيض ااً تاام افتتاااح م اركااز صااحية وعيااادا
وتقديم خدما

أفضل ومجانية.

تركااز فااي المناااطق الريفيااة والمناااطق النائيااة،

 .7انشوواء موودارس دينيووة للسووكان الفق وراء :وذلااا بهاادف تقااديم خاادما

تعليميااة ولتشااجيا التالميااذ علااى

البقاء في المدار من خالل القيام بأنشطة تعليمية يستفيد منها الفقراء.

 .8برنوووامج أمانوووة اختيوووار ماليزيوووا :وهااو برنااام غياار حك اومي تنفااذه مجموعااة ماان المنظمااا
الوطنية من الواليا

األهليااة

المختلفة ويهدف إلى تقليل الفقر المدقا عن طريق زياد دخول األسر األشاد فقا ًار،

وتقااديم قااروض باادون فوائااد للفق اراء ،وتقاادم الحكومااة ماان جانبهااا قروض ااً للبرنااام باادون فوائااد ماان أجاال

تموياال مشااروعاته للفق اراء فااي مجااال الز ارعااة ومشااروعا

األعمااال الصااغير  .كمااا تضاامن

السياسااة

الضريبية في ماليزيا بعدًا اجتماعيًا يستفيد منه الفقراء وذلا بتأكيد مبادأ التصااعدية فاي ضاريبة الادخل،
حيااث يبل ا الحااد األدنااى ماان الاادخل الخاضااا للض اريبة ح اوالى  658دوال ًار أمريكي اًا فااي الشااهر وتقخااذ

الضاريبة بعااد خصاام أقساااط التااأمين الصااحي ونساابة تكلفااة معيشااة األطفااال ونفقااا

تعلاايمهم وماان يعااول

من الوالدين ومساهمة صندوق التأمين ا جباار  ،كماا أن الدولاة الماليزياة شاجع

الماواطنين المسالمين

(أفرادا وشركات) على دفا الزكا لصال صندوق جماا الزكاا القاومي الاذ يادار بواساطة إدار الشائون
ا سالمية في مقابل تخفيض نسبة ما يقخذ من ضريبة الدخل)55( .
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خصائ

التجربة الماليزية في مكافحة الفقر:

التجربة الماليزية تتميز بكثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول الناميوة كوي تونهض مون
كبوة التخلف وأهم العوامل التي ساعدت على هذا النجاح هي:
دور مهماًا فااي دعاام عمليااة التنميااة نحااو األمااام
 .1المناااخ السياسااي للاابالد حيااث لعااب االسااتقرار السياسااي ًا
ذلا أن االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحد .

 .2اعتمد

بدرجة كبيار مان خاالل االعتمااد علاى الساكان األصاليين

ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذا

إلى جانب اهتمامها بالتنمية البشرية.

 .3مكافحة الفقر كان

من أولويا

السياسة الوطنية.

 .4إقامااة مشااروج مصاارف قاراض الفقاراء ماان أجاال توليااد دخااول جديااد لهاام تساااعدهم علااى الخااروج ماان
الفقاار ،وهااو عماال يمكاان لألفاراد القيااام بااه فااي شااكل مجموعااا

التجربااة فااي ماليزيااا

صااغير وقااد طبقا

علااى شااكل قااروض حساانة ،وقااد نج ا فااي القضاااء علاى الفقاار خاصااة فااي المناااطق الريفيااة ،كمااا كااان

لتجربة صناديق الزكا دور في تخفيف حد الفقر ( .زيدان محمد ،مرجا سابق)

يووورى الباحوووث :رغ اام المشاااكل الت ااي تعرض ا

لهااا ماليزيااا بدايااة ماان سلساالة االخااتالال

ال للمشااااكل االجتماعياااة المتمثلاااة بالعرقي ااا
ووصا او ً

والطوائاااف المختلفاااة والمعوق ااا

التااي اجتاحته ااا

الت ااي صااااحب

أزماااة

1997م واألزما ااة الماليا ااة العالميا ااة  2008م ،إال أن سياسا ااة النهضا ااة التنموي ا ا ا ا ا ا ا اة االقتصا ااادية بقيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

مهاتير محمد الذ وضا األس

المتينة نشاء ماليزيا الجديد  ،واعتماده علاى اساتراتيجيا

تنموياة تخادم

ماليزيااا ماان خااالل انتهاااج سياسااة النظاار شاارقاً والنظاار إلااى التطااو ار فااي الساااحة اليابانيااة ،ونقاال وصااقل

التج ااارب لالس ااتفاد ونق اال الخبا ا ار وبه ااذا نقك ااد أن مش ااكلة الفق اار والبطال ااة ل اام تك اان له ااا أث اار كبي اار عل ااى
االقتصاااد الماااليز بساابب السياسااة المنهجيااة التااي اتبعتهااا الحكومااة ماان خااالل إنشاااء صااندوق عااام للزكااا

لمعالجاة الفقار والبطالااة واتبااج سياسااة البنااء المجتمعااي وأشاارا القطااج الخااان فاي عمليااة التنمياة وعااالج

الفقاار ماان خااالل البرنااام التااي تاام إنشاااءه تح ا

اساام أمانااة ماليزيااا وهااو برنااام غياار حكااومي يهاادف إلااى

تقليل الفقر المدقا عان طرياق زيااد دخاول األسار األشاد فقا ًار ،وتقاديم قاروض بادون فوائاد للفقاراء .وبجملاة

واحاد توضا الد ارساة أن التجربااة الماليزيااة فاي التوصاال لحلااول مشارفة عالميااً فااي مكافحاة الفقاار والبطالااة،
قد جنى ثمارها الشاعب المااليز بكافاة أصاوله العرقياة وتحدياداً محادود الادخل والفقاراء ،يكفاى التاذكير أن

نسبة الفقر فاي العاام 1970م قاد وصال

إلاى  ،%50وأماا فاي عاام 2014م فلام تصال إلاى نسابة أقال مان

 %1وهذا إنجاز كبير بكافة المعايير االقتصادية والسياسية واالجتماعية على السواء.
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املبحث الثالث
التجارة اخلارجية يف ماليزيا
اعتمد

ماليزيا قبل االستقالل على ستة سلا أولية فقط في صادراتها للعالم الخاارجي وهاى زيا

النخيال،

المطاااط ،التواباال ،الكاكاااو ،جااوز الهنااد ،جااذور األخشاااب .ومااا بدايااة االسااتقالل لاام تتجاااوب ماليزيااا مااا
اتج اااه معظ اام ال اادول حديث ااة االس ااتقالل ف ااي ت ااأميم مص ااادر تل ااا الس االا ولكنه ااا س اامح

باستمرار نشاطها مقابل مشاركة أر

للش ااركا

الدولي ااة

المال الوطني في استثماراتها كماا ألزمتهاا بوقاف تصادير تلاا السالا

فااي شااكلها الخااام ماان خااالل فاارض الض ارائب علااى تصااديرها والقي اام بتصاانيعها فااي األ ارضااي الماليزيااة ثاام

اعتمد

عليها في إقامة مشروعا

مشاتركة نشااء منااطق صاناعية لجاذب االساتثما ار األجنبياة خاصاة

ماان الاادول الصااناعية وألزمتهااا ب نف اااق جاازء ماان أرباحهااا فااي إنش اااء البنيااة األساسااية الالزمااة لجااذب تل ااا

االساتثما ار ومااا بدايااة الثمانيناا

االستقالل اتبع

اسااتطاع

ماليزيا سياسة إحالل الواردا

ماليزيااا جاذب اسااتثما ار ضااخمة فاي عااد قطاعااا  .عقااب

خااالل زياااد االسااتثما ار الوطنيااة فااي الصااناعا

سنوا

قليلة ثم أحلا

مكانهاا سياساة تنمياة الصااد ار مان

التااي تتمتااا بم ازيااا تنافسااية وتنميااة صااادراتها .واعتمااد

ماليزيااا فااي تلااا المرحلااة علااى المصااادر الطبيعيااة المتاوافر فااي أ ارضاايها علااى األخاان السا

ذكرها فأصبح

ماليزيا من كبار مصدر األخشاب الصناعية ثم األثاث الخشبي ،كما أصبح

ساالا السااابق

مصاادر الزيااو الطبيعيااة النباتيااة واطااا ار الساايا ار ( شاام نيفااين ،2010،ن ،)245لااذلا سااع

مان أكبار
الحكومااة

ألن تصب مركز الصاد ار الرئيسي في آسيا مستغلة في ذلا الجاود العالياة لمنتجاتهاا التاي تتمتاا بصافة
عالميااة متميااز ثاام ماان خااالل اطااالج دول العااالم والمسااتوردين والشااركا

بينهما ،لهذا السبب قرر الحكومة الماليزية فاي بداياة عقاد التساعينا
بالتجار الدولياة ،وأطلقا

العالميااة علااى منتجاتهااا والتفريااق

مان القارن ل 20إنشااء وزار خاصاة

عليهاا اسام  mitiوكاان ذلاا نساخة مطابقاة لماا فعلتاه الياباان فاي بداياة القارن 20

لدعم سياساتها التصاديرية ،وبعاد ذلاا تام إنشااء مان داخال هاذه الاوزار هيئاة اطلقا

التج ااار والص ااناعة الخارجياااة ،مهمته ااا مس اااعد الشاااركا

عليهاا اسام هيئاة تنمياة

الماليزي ااة ف ااي الوصاااول إل ااى األسا اواق العالمياااة

وا قليمية من خالل مكاتبها المنتشر في أنحاء العالم أو من خالل المعارض والمقتم ار

www.ahram.org.eg . 56
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في ماليزيا ()56

جدول رقم ()3:3

والجدول التالي يوضح مراحل تطور التجارة الخارجية الماليزية كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي
عبر السنوات من2013-1981
فائض امليزان
السنوات

الواردات %

الصادرات%

التجاري %

1981

57.7

51.6

-6.1

1982

58.8

50.1

-8.7

1983

56.1

50.4

-5.7

1984

51.6

53.5

1.9

1985

49.1

54.1

5

1986

49.5

55.5

6

1987

49

62.9

13.9

1988

56.2

66.4

10.2

1989

65.2

71.4

6.2

1990

65.3

54.5

-10.8

1991

72.4

77.8

5.4

1992

81.5

76

-5.5

1993

74.6

78.9

4.3

1994

79

89.2

10.2

1995

98

94.1

-3.9

1996

90.2

91.6

1.4

1997

92.4

93.3

0.9

1998

93.7

115.7

22

1999

96.3

121.3

25

2000

100.6

119.8

19.2

2001

93

110.4

17.4

2002

91.1

108.3

17.2

2003

87.3

106.9

19.6

2004

95

115.4

20.4
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منو الواردات%

منو الصادرات%

1.1

-1.3

1.1

-1.5

-2.7

0.3

-4.5

3.1

-2.5

0.6

0.4

1.4

-0.5

7.4

7.2

3.5

9

5

0.1

-16.9

7.1

23.3

9.1

-1.8

-6.9

2.9

4.4

10.3

19

4.9

-7.8

-2.5

2.2

1.7

1.3

22.4

2.6

5.6

4.3

-1.5

-7.6

-9.4

-1.9

-2.1

-3.8

-1.4

7.7

8.5

2005

91

112.9

21.9

2006

90.4

112.2

21.8

2007

86.3

106.2

19.9

2008

77.2

99.5

22.3

2009

71.1

91.4

20.3

2010

76.3

93.3

17

2011

75.1

91.5

16.4

2012

73.7

85.3

11.6

2013
72.4
المصدر /البنا الدولي

81.7

9.3

بااين الساانوا

يوضا الجاادول سلساالة الفروقااا

-0.6

-0.7

-4.1

-6

-9.1

-6.7

-6.1

-8.1

5.2

1.9

-1.2

-1.8

-1.4

-6.2

-1.3

-3.6

فااي مجااال الصاااد ار وال اواردا

 1981عندما استلم مهاتير محمد سد الحكام واتباا خاللهاا سياساا

تعزي ااز الص اااد ار

-4

-2.5

وقااد كااان ذلااا منااذ بدايااة

اصاالحية تنموياة وخاصاة فاي مجاال

وم اان خ ااالل اتباع ااه سياس ااة اح ااالل الا اواردا

 .اعتم ااد مه اااتير محم ااد عل ااى التص اانيا

كالطريق نحو بناء اقتصاد ماليز قوى حيث كاان نماو الصااد ار

 %1.3-وفاي المقابال كاان هنااا زيااد

فااي ال اواردا

بنساابة  %1.1وهااذا ياادل علااى ان اعتماااد ماليزيااا علااى الاواردا

ا صااالحا

التنمويااة تأخااذ جانااب التصاانيا والتحوياال المجتمعااي ماان مجتمااا ز ارعااي الااي مجتمااا صااناعي

الصا اااد ار و با ااذلا قا ااد حقق ا ا
وباادأ

كااان يشااكل نساابة اكباار ماان

عج ا ا از فا ااي المي ا ازان التجا ااار بنسا اابة  ، %-6.1ما اان هنا ااا با اادأ

الطفاار الصااناعية واالتجاااه شاارقا ،وباادا االعتماااد علااى االنسااان الماااليز فااي عمليااا

بذور التنمية تظهار عاام 1985حياث حققا

االولااي الااي سياسااة احااالل الاواردا

سلسا االة

التنميااة فباادأ

فاائض فاي الميازان التجاار بنسابة  ، %5وهاذا يعاود بالدرجاة

واتباااج سياسااة توسااعية نحااو التصاادير والتصاانيا  ،الااى ان باادأ

ازمااة

االس اايوية ع ااام  1997وب اادأ

تأخ ااذ طري ااق الرك ااود بس اابب ه ااذه االزم ااة  ،والتا اي تع ااود ال ااي ارتف اااج اس ااعار

تايلند نمر اسيا المريض وبدأ

عملية زعزعاة االقتصااد فاي جناوب وشارق اسايا فكاان لاذلا تأثي ارتاه الكبيار

الصرف االجنبي وخاصة المارا االلمااني والاذ ادى الاى انخفااض قيماة العملاة لادول شارق اسايا وخاصاة
علاى هاذه البلادان ومان ضامنها ماليزياا  ،فاي هاذا العاام بلا نسابة الفاائض فاي الميازان التجااار  %0.9أ

صاافر بالمائااة فقام ا

الحكومااة الماليزيااة بسياسااة انقاااذ ماان خااالل رفااض امااالءا

الادوليين وتام االعتمااد علاى مادخ ار االفاراد لعملياا

صااندوق النقااد و البنااا

انقااذ لسياساة التصانيا ومناا هاروب رقو

خارج ماليزيا ففي سانة  1998كاان الفاائض فاي الميازان التجاار  %22وباذلا خرجا
هذه االزمة .
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االماوال

ماليزياا بسارعة مان

أهم أسواق الصادرات املاليزية:
الصاد ار

تعتبر الواليا

المتحد األمريكية المرتبة األولى إذ تستحوذ على أكثر من  %20من إجمالي

ال من (سنغافور  ،وتايلند ،كوريا الجنوبية  ،تايوان ،
الماليزية  ،بينما تأتي في المرتبة الثانية ك ً

وهون كون ) ،على نسبة %34من إجمالي الصاد ار
النمور اآسيوية وسوق الواليا

الماليزية وبالتالي يمكن القول أن أسواق دول

المتحد تستحوذ على أكثر من نصف صاد ار

سوق االتحاد األوروبي على  %13فقط من قيمة صاد ار
الماليزية ( .شم

من  %11من الصاد ار

الصادر للعام  2014تشير إلى أن الصاد ار
ارتفاج الصاد ار

ماليزيا ،بينما سوق اليابان يستحوذ على أكثر

 ،2010 ،ن ،)250وتشير إحدى الدراسا
الماليزية قد ارتفع

أن البيانا

إلى مستوى ممتاز ،وبلغ

نسبة

الماليزية لدول العالم حوالى  %8وتأتي هذه النسبة لتشكل دعماً قويًا لالقتصاد الماليز

ومدى قوته على الساحة الدولية .ويعزى االرتفاج في الصاد ار

ارتفا الطلب عليه بنسبة  ،%24.5وصاد ار

فالفائض التجار الماليز أقل من التوقعا
مليار رينج  .يتض

اآال

الماليزية إلى قطاج النفط الخام والذ

بمختلف أنواعها بنسبة بلغ

 ،%19.3وما ذلا

التي أشار إليها الخبراء االقتصاديين حيث بل 3.97

من السابق أعاله أن التجار الخارجية لماليزيا تلعب دو ًار مهمًا في االقتصاد

الماليز من حيث معالجة اختالال
النقد

ماليزيا ،بينما تستحوذ

المقوم بالعمال

ميزان المدفوعا  ،والحفاظ على نسبة عالية ورزانة من االحتياطي

األجنبية ،وهذا ما يدفا نحو التنمية االجتماعية جنباً إلى جنب ما التنمية

االقتصادية ،وبمعنى آخر استثمار وتثمير النمو االقتصاد باتجاه التنمية االجتماعية للنا )57(.
املشاكل واملعوقات التي تواجه االقتصاد املاليزي:

على الرغم من النجاح الكبير التي حققته ماليزيا إال أن هناا مجموعة ن االشكاليا

وبناء على تصري رئي
على االقتصاد الماليز
ً
الذى عقد في كواللمبور أن ماليزيا تواجه أربع تحديات رئيسية وهي:

التي تشكل عبئا

الوزراء الماليز نجيب رازق وفي منتدى الديمقراطية

 .1االحترار العالمي.

 .2األزمة المالية العالمية 2008م.
 .3االستقالل االقتصاد الماليز .
 .4ارتفاج أسعار السلا.

 حول االحترار العالمي :وهي لها عالقة بالتغي ار

المناخية التي تضرب ماليزيا مثل هطول االمطار

الغزير على مدار العام وخاصة في والية جوهور في أقصى الجنوب حيث أن الحكومة الماليزية
تحتاج إلى  33مليون دوالر عاد بناء البنية التحتية المدمر وتعويض ضحايا الفيضانا

والسيول.

 األ زمة المالية العالمية  :2008حيث أثر على ماليزيا من خالل انخفاض صادراتها إلى العالم
الخارجي حيث أن ماليزيا تعتمد على نمو التجار الخارجية والطلب العالمي.

http://www.aswaqpress.com/articles/193 . 57
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 االستقال ل االقتصاد الماليزي :من هيمنة الصينيون على رقو
تداعيا

البالد كان لها

األموال وعلى ثروا

جمه على الطابا االجتماعي الماليز حيث تشكل الصينيون نسبة تتراوح  %30من سكان

ماليزيا حيث هيمنتهم على الثروا
أن تفت

طائفية بينهم كاد

أصب يقلق الماليزيون أصحاب البالد األصليين وخلق نزاعا

بالبنية االقتصادية واالجتماعية لوال تدخل مهاتير محمد ووحد األقليا

وأعطى للماليزيين حقوقهم في الملكية والوظائف بذلا استطاج أن يوحد الصف الماليز .

 ارتفاع أسعار السلع األساسية :وهذه ظاهر مرتبطة بارتفاج األسعار عالمياً وبسبب ارتفاج األسعار
تلجأ الحكومة الماليزية لتخزين األرز لضمان توفير إمدادا

كافية من السلا األساسية

 مشكلة أسعار الصرف :من خالل اتباج ماليزيا لسياسة التعويم الحر في أسعار صرفها فهي تترا
الحرية للسوق في التحكم في أسعار صرف عملتها مقابل العمال
البنا المركز األمريكي إلغاء تثبي

ادع

األجنبية وهذا جاء بعد إعالن

العملة الماليزية بالدوالر األمريكي ،حيث أن الحكومة الماليزية

أ ن تعويم العملة سوف يكون لصال االقتصاد الماليز ( )58ويرى الباحث أن تعويم الريجن

الماليز قد تسبب بالعديد من المشكال

االقتصادية وأهمها ارتفاج األسعار األساسية وتذبذبا

أسعار الصرف مما أدى إلى عدم االستقرار في فت ار معينة وتحديداً في األزما


المالية .

في

حالة الركود العالمي :ادى استمرار األزمة المالية وتداعياتها إلى تأثير على االقتصاد الماليز

حيث انخفض االستثمار األجنبي وتقلين الثقة بعد قيام أمريكا بتبني سياسة الحماية الجمركية من

خالل فرض ضرائب على المنتجا

المستورد ما الدول اآسيوية ومنها ماليزيا وهذا مما أدى الى

استمرار حالة الركود وتباطق النمو في ماليزيا رغم أنه ما زال إيجابيًا( )59يقكد الباحث ان النجاحا

الماليزية والمتميز في انخفاض نسبة البطالة الي اقل من %3في عام  2012وقدر السوق الماليز على

استيعاب  %60من خريجي الجامعا

83مليون دوالر بهدف تطوير مها ار

التحفيز الوظيفي والسياسا

سنويا ،وانتهاج سياسا
العمال

انماء اقتصاد

كصناديق التدريب بقيمة

والشروط المبرمة ما االستثما ار

االجنبية ،وقوانين

االستفاد وتثمير انجا از

االخريين كاليابان

التفصيلية  ،في اليا

التوظيف وتبني نسبة  %30من الوظائف في

القطاعين العام والخان للنساء ،كل هذا قام على اسا

مثال  ،ففي ماليزيا هناا ايمان بان التقليد ال يمكن ان يضاهي االصل  .فتجربة النمو االقتصاد

من

خالل الشراكة والعدالة وتوحيد شرائ وطوائف الشعب الماليز على اهميتها البالغة ،ال تعنى وصفة طبية
كدواء لكل داء ،فاالقتصاد الماليز ورغم السياسة التدخلية النشطة للدولة في كافة مناحي الحيا

االقتصادية واالجتماعية  ،اال انه بالمقابل فان حكوما
اقتصاد السوق واليا

ماليزيا المتعاقبة تنته سياسا

تحرير االسعار ،وهذا بالضرور ستكون له اثار ضار على اسعار الصرف وميزان

المدفوعا  ،كما ان الكساد االقتصاد

العالمي النافذ المفعول منذ عام  2008الزال يقثر سلبا على

نسب النمو في ماليزيا وعلى صادراتها واالستثما ار االجنبية فيها .

artravelers.com . 58
59

تقوم على اسا

arab.dmalaysia.com .
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اخلالصة
اس ااتعرض ه ااذا الفص اال األزم ااا

المالي ااة الت ااي مااار به ااا ماليزي ااا وه ااي األزم ااة المالي ااة اآس اايوية

1997م ،واألزمة المالية العالمية 2008م ،والتي كان

نتيجاة انخفااض ساعر الصارف مقابال العماال

األجنبياة حيااث أثار ذلااا علااى الادول اآساايوية وخاصااة تايلناد نماار آسايا الماريض ،وماان ثام انتقلا

آثااار

هذه األزمة إلى دول آسيا المجاور ومنها ماليزيا ،وحاول صندوق النقد والبنا الدوليين الحاد مان األزماة
من خالل تقديم المساعدا

رفض ا

هااذه االمااالءا

كمااا وضااع

المالية ،ولكن كان

وفضاال

ذلا تح

أن تعتمااد علااى الااذا

امالءاتها وبمشروطيه باساتثناء ماليزياا التاي

لسااد العجااز والحااد ومواجهااة األزمااة بمفردهااا،

الحكومااة الماليزيااة سياسااة ورقى لمواجهااة هااذه األزمااة منهااا منااا هااروب األم اوال خااارج

ماليزيا ،اعطاء التسهيال

لالستثمار األجنبي للعمال داخال ماليزياا علاى بناد الشاراكة مان خاالل شاروط

وضعتها ماليزيا لهم وهي فتر انتهااء هاذه الشاركا  ،وعادم تشاغيل أياد عاملاة مان خاارج ماليزياا ،كماا
وتم التطرق في المبحث الثاني في مشاكلة الفقار والبطالاة وكياف اساتطاع

التنمويااة حيااث اس اتطاع
المتقدمااة وقااد نجح ا

خفااض معاادل الفقاار والبطالااة ألدنااي مسااتويا

لهااا لتواكااب الاادول الصااناعية

فااي ذلااا حيااث كااان مقشاار الفقاار عااام 1970م  %50لتصاال مقشاار الفقاار الااي

 %0.6للعام 2014م ،والبطالة وصل
كانا

ماليزياا النهاوض بعملياتهاا

إلى أدنى مستوياتها  %3.2للعام 2013م ،هذه القفاز النوعياة

نتيجااة جهااود متواصاالة ماان العماال الجاااد وماان خااالل عمليااا

تنمويااة واسااعة فااي شااتي المجاااال

واالعتماااد علااى سياس ااة التصاادير والتص اانيا ،كمااا وتناااول المبح ااث الثالااث سياس ااا
وانعكاسا اااتها علا ااى التنميا ااة الماليزيا ااة  ،ما اان خا ااالل سياسا ااة احا ااالل ال ا اواردا
والتصاانيا والسااماح لالسااتثمار االجنبااي المباشاار فااي المشاااركة فااي ار

التجااار الخارجي ااة

واتبا اااج سياسا ااة التصا اادير

المااال  ،حيااث شااكل

سياسااة

التصدير أهمية كبارى لماليزياا وخاصاة فاي آسايا التاي تساتحوذ علاى نسابة  %34مان صااد ار ماليزياا

إليها ،با ضاافة إلاى نسابة  %20للوالياا

المتحاد االمريكياة  ،وكاان الهادف االساساي هاو فات اساواق

في اسيا نظر لجغرافيا المحيطة وقرب المكان وايضا بهدف الحصانة واالستدامة وقلة التكاليف
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 4.1مقدمة:

االقتصادية وال يمكن عد النظرية

يهدف االقتصاد القياسي إلى تحليل واختبار النظريا

االقتصادية صحيحة ومقبولة ما لم تجتاز االختبار الكمي ويجب أن يكون النموذج مفس اًر لقو العالقة بين
المتغي ار

االقتصاديةر وصار الحاجة إلى أساليب االقتصاد القياسي الذ

النظرية كما تسهم هذه األساليب برسم السياسا

لمعامال

العالقا

عن طريق الحصول على قيم عددية

االقتصادية بين التغي ار لتساعد في اتخاذ الق ار ار

في التنبق بقيم المتغي ار

الق ار ار

واتخاذ الق ار ار

يساعد في تحليل واختبار

المناسبة؛ كما تساهم هذه األساليب

االقتصادية والتنبق بما ستكون عليه الظاهر االقتصادية مستقبالً ليتمكن متخذ

من تنظيم الحيا االقتصادية على نحو سليم .وسوف يستعرض الباحث في هذا الفصل منهجية

تحليل البيانا

االقتصادية واألساليب القياسية التي تم االعتماد عليها لدراسة وتحليل البيانا

االقتصادية

التي تتعلق بنموذج الدراسة وذلا باستخدام أساليب التحليل المناسبة ،والتحليل القياسي المتمثل في عملية
التقدير والفحن لنموذج الدراسةر الذ يهدف تقدير أهم مقوما

التجربة التنموية في ماليزيا .حيث سيتم

االعتماد على األساليب ا حصائية المتقدمة والتي تستخدم في دراسة تأثير مجموعة من المتغي ار
المستقلة على المتغير التابا بهدف قيا

تأثير كل متغير ومعرفة أ المتغي ار األكثر تأثي ًار على المتغير

التابار وأهم هذه األساليب نموذج االنحدار الخطي المتعدد وذلا من خالل استخدام أساليب تحليل
السالسل الزمنية الحديثة كاختبار السكون للسالسل الزمنية والتعرف على خصائصها ،وتطبيق أسلوب
التكامل المشترا متعدد المتغي ار

لجوهانسونر ما االعتماد بشكل أس ا ا ا ا ا ا ااسي على طريقة المربعا

الصغرى العادية ( )OLS-Ordinary Least Squareفي التحليل؛ كونها من الطا ا ا ا ارق التي تعطي
أفضل التقدي ار .
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 4.2اإلطار النظري لمنهجية التحليل القياسي:
 4.2.1مصادر جمع البيانات:
اعتمد

هذه الدراسة على بيانا

حسب توافرها في التقارير والنش ار
في جما البيانا

السالسل الزمنية لالقتصاد الماليز  ،والتي تمثل

الرسمية

في البيانا

الرسمية عن االقتصاد الماليز وتم االعتماد على المقسسا

التالية

عن االقتصاد الماليز وهي :مقسسة ا حصاء الوطنية بماليزيا60ر ومركز األبحاث

ا حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول ا سالمية بأنقر .61الفتر الزمنية 2013-1981
 4.2.2المنهجية اإلحصائية والقياسية لتحليل البيانات:
لقد اتبا الباحث في هذه الدراسة المنه ا حصائي الوصفي لوصف متغي ار

المنه الكمي القياسي لتحديد العالقة بين المتغي ار
أو معامال

على مرونا

خط االنحدار للمتغي ار

واألساليب ا حصائية والقياسيةر والتي تمثل

الدراسة ،با ضافة إلى

المستقلة والمتغير التابا محل الدراسة بهدف الحصول
المستقلة ،حيث تم االستعانة بمجموعة من الطرق

فيما يلي:

أو ًال :طريقة المربعات الصغرى العادية ( :)OLSوتعتبر هذه الطريقة من أشهر الطرق التي تستخدم في

ت قدير معامال

نماذج االنحدار التي تدر

عالقة متغير أو أكثر من المتغي ار

ومن خصائن هذه الطريقة أنها تعمل على تدني مجموج مربعا

انحرافا

المستقلة بمتغير تابار

القيم المقدر عن القيم

المشاهد للمتغير التابا(عطيةر 2005ر ن .)256كما أنها تمتاز بدقة تقدير المعلما

بعد تحقق

افتراضاتها لكي يتم الحكم على جود النموذج المقدرر ولكي نتمكن من بناء نموذج قياسي دقيق باستخدام
طريقة المربعا

االفتراضا

الصغرى العادية في تقدير النموذج القياسي المراد تقديره يجب توافر مجموعة من

ال
العلمية لنحصل على الدقة المطلوبة للنموذج .والتي تتمثل فيما يلي كما يوضحها ك ً

من(صافي,2015 ,

 )186-184و(:)Gujarati, 2004, p63-65

 المتوسط الحسابي للبواقي يساوي صفر.
 األخطاء العشوائية (البواقي) تتبا التوزيا الطبيعي (.)Normality
 تجان

تباين حدود الخطأ بمعنى ثبا

تباين حد الخطأ (.)Heteroskedasticity

 استقالل حدود الخطأ بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود الخطأ (.)Autocorrelation

 عدم وجود تداخل خطي متعدد بين المتغي ار المستقلة (.)Multicollinearity
 المتغي ار المستقلة غير مرتبطة ما حد الخطأ العشوائي.

./https://www.statistics.gov.my 60
.http://www.sesrtcic.org/index-ar.php 61
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ا
ثانيا :اختبار السكون :يعتبر شرط السكون شرطاً أساسياً لدراسة تحليل السالسل الزمنية للوصول
إلى نتائج سليمة ومنطقية:

 ثبا

المتوسط الحسابي للقيم عبر الزمن.

 ثبا

التباين عبر الزمن.

 التغاير بين أ قيمتين لنف

المتغير معتمدًا على الفجو الزمنية بين القيمتين ولي

للزمن الذ يجب عنده التغاير.

وهناا العديد من االختبا ار

على القيمة الفعلية

والطرق ا حصائية المستخدمة في الكشف عن سكون السالسل الزمنيةر

ونذكر من هذه االختبا ار  :اختبار ديكي فوالر الموسا ()Augmented Dickey Fuller - ADF

وكذلا اختبار فيلب
مجال الدراسا

برون ()Philips Perron - PPر وتعتبر هذه االختبا ار

االقتصادية والقياسية للكشف عن سكون السالسل الزمنية.

األكثر استخداماً في

ا
ثالثا :اختبار التكامل املشرتك :يعرف التكامل المشترا بأنه تصاحب ( )Associationبين سلسلتين
زمنيتين أو أكثر ،بحيث تقد

التقلبا

في إحداهما لغاء التقلبا

في األخرى بطريقة تجعل النسبة بين

قيمتهما ثابتة عبر الزمن .ويتطلب حدوث التكامل المشترا بين السالسل الزمنية أن تكون هذه السالسل
متكاملة من الدرجة نفسها كل على حده ،بمعنى أن تكون هذه السالسل ساكنة من نف

الدرجة ،ويستخدم

اختبار جوهانسون ( )Johnasen Approachللكشف عن التكامل المشترا ،ألنه يعتبر أكثر

االختبا ار شمولية في هذا المجال(عطية2005 ،ر ن.)673-670

ويفضل أسلوب ا مكانية العظمى (اختبار جوهانسون) المقترح من قبل جوهانسون وجوسيل
 1990مر عندما يزيد عدد المتغي ار
المشترا .ولتحديد عدد متجها

عام

محل الدراسة عن متغيرين الحتمال وجود أكثر من متجه للتكامل

التكامل المشترا اقترح جوهانسون وجوسيلس إجراء اختبارين:

 األول :اختبار األثر()Trace

 الثاني :اختبار القيمة الذاتية العظمى ( )Maximumحيث أن كالهما يعطي نف

النتيجة(عبد

القادرر 2007ر ن.)6
ا
رابعا :الصيغة اللوغاريتمية ( :)Logتعتبر الصيغة ذا

أهمية عالية في تقدير النماذج القياسية وذلا

ألنها تعطي تأثير المتغي ار المستقلة على المتغير التابا على شكل مرونا

تقلل من التشت

في البيانا (بدوانر 2014ر .)146
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طويلة األجلر با ضافة ألنها

ا
خامسا :األساليب واالختبارات اإلحصائية للتحقق من افرتاضات طريقة املربعات الصغرى

العادية ( :)OLSلطريقة المربعا

الصغرى العادية عد افتراضا

ال بد من توافرها في أ

نموذج

انحدار يتم تقديره باستخدام هذه الطريقة؛ لكي يتم الحكم على صالحية وجود النموذج المقدر ،وأهم هذه

األساليب ما يلي:

 رسم لوحة االنتشار ( :)Scatter Plotيهتم االقتصاديون عاد بطبيعة العالقة بين متغيرين اثنين
أو أكثر لذلا يتم استخدام شكل االنتشار للمتغير التابا ما كل من المتغي ار المستقلة كالً على حدهر
لمعرفة شكل العالقة بين المتغيرين يمثلها خط مستقيم أم منحنىر ف ذا كان

أغلب المشاهدا

للمتغيرين تقا على الخط المستقيم أو قريبة منه ف نه يتم الحكم على أن العالقة خطية بين
المتغيرين(السواعير 2012ر ن.)41
 اختبار ( )Tللبواقي :حيث يتم استخدام هذا االختبار للتحقق من شرط مساوا بواقي النموذج المقدر
للصفرر ويعتبر شرط المساوا للصفر متحقق إذا تبين من خالل نتائ االختبار أن مستوى داللة

االختبار أكبر من مستوى .%5

 اختبار ( :)Jurque - Beraالختبار طبيعة توزيا البواقي فيما إذا كان

تتوزج طبيعياً أو ال؟ حيث

يعتبر افتراض التوزيا الطبيعي متحقق إذا تبين أن إحصائية  Jurque – Beraأقل من القيمة

الجدولية لتوزيا ( )2كأ  -تربيار وك جراء بديل إذا كان

قيمة  P-valueأكبر من مستوى المعنوية

0.05؛ ف ننا ال نستطيا رفض الفرضية األساسية للتوزيا الطبيعي ()h0: Normalر وبذلا يكون

التوزيا طبيعي(السواعير 2012ر ن .)116أما إذا لم يتحقق افتراض التوزيا الطبيعي وفق

إحصائية  Jurque – Beraف نه يتم االعتماد على نظرية النهاية المركزية التي تنن على أن توزيا

المعاينة للوسط الحسابي يقترب من التوزيا الطبيعي كلما كبر حجم العينة ()n؛ وعند التطبيق ( ≥ n

 )30تعتبر كبير بشكل كافي يمكننا من استعمال النظرية(أبو صال ر  ,2000ص)273ر وبالتالي ف ن
فرضية التوزيا الطبيعي تصب أقل أهمية ،ومن ثم ال توجد مشكلة في التوزيا الطبيعي.

 اختبار ( )Whiteأو اختبار ( :)Breusch Pagan Godfreyحيث تستخدم هذه االختبا ار
اكتشاف مشكلة عدم تجان

في

تباين حد الخطأ العشوائي في نماذج االنحدارر ويعتبر افتراض تجان

حد الخطأ العشوائي متحقق إذا تبين من خالل النتائ أن قيمة  P-valueلالختبار أكبر من مستوى

المعنوية (%5صافير 2015ر ن.)284-280

 اختبار ( :)Durbin-Watsonيتم استخدام هذا االختبار للتحقق من افتراض استقالل حدود
الخطأ وعدم وجود ارتباط ذاتي بينهار ويعتبر هذا االفتراض متحقق إذا تبين من خالل النتائ أن

قيمة اختبار  DWالمحسوبة تقا أعلى من الحد األعلى للقيمة الجدولية ( )duبينما إذا وقع

قيمة

االختبار بين قيمة الحد األدنى ( )dLوالحد األعلى ( )duف نه ال يمكن الحكم على وجود المشكلة
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من عدمهار أما إذا كان

قيمة االختبار أقل من قيمة الحد األدنى للقيمة الجدولية ( )dLف ن ذلا

يعني وجود مشكلة االرتباط الذاتي .ويمكن تحديد قيمتي ( )du , dLمن خالل جداول أعد

أعد

( )nوعدد المتغي ار

من قبل داربن-واتسون وذلا بمعرفة كل من :عدد المشاهدا

خاصة

المستقلة

( )kومستوى المعنوية( )αوعاد ما تستخدم قيمة  αما بين %1ر (%5صافير 2015ر ن.)236

ويشترط في استخدام اختبار  DWأن يكون االرتباط الذاتي من الدرجة األولىر ويستخدم اختبار

 Residual Correlogramحيث تظهر األعمد الطويلة المضللة على إخفاء الخطوط المنقطة
مشيره إلى وجود ارتباط ذاتي وتختلف داللته عن الصفر عند مستوى معنوية %5ر أ

الخطين المنقطين يدل على عدم وجود ارتباط ذاتي(السواعير 2012ر ن.)189

أن ما بين

 اختبار ( :)Lagrange Multiplierيتم استخدام هذا االختبار للتحقق من شرط استقالل حدود
الخطأ وعدم ترابطها ذاتياًر كبديل الختبار  DWحيث يعتبر هذا االختبار أدق وأفضل من اختبار

 ,DWويعتبر هذا الشرط متحقق إذا تبين من خالل نتائ االختبار أن مستوى داللة االختبارP-
 valueأكبر من .%5

 اختبار معامل تضخم التباين ( :)Variance Inflation Factors – VIFيستخدم هذا
االختبار للتحقق من عدم وجود مشكلة ازدواج خطي بين المتغي ار

المستقلة في النموذج المقدر،
1

ويتم حساب معامل تضخم التباين ( )VIFمن خالل المعادلة التالية لكل متغير ((VIF = 1−R2
حيث أنه كلما زاد

قيمة معامل التضخم زاد

التي تفوق الرقم  5على أنها انعكا

حد

المشكلة ،وعاد ما ينظر لقيم معامل التضخم

الحتداد المشكلة()Studenmund, 2011, P257-258ر

وهناا من ينظر لقيم معامل التضخم التي تفوق الرقم  10على أنها تعك

كبير(صافير 2011ر ن.)11

وجود المشكلة بشكل

 اختبار التأكد من عدم وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة وحد الخطأ :حيث يتم إيجاد العالقة
بين حد الخطأ وجميا المتغي ار

المستقلة الداخلة في النموذج كالً على حدهر حيث توض النتائ

عدم وجود عالقة بينهما عندما تكون قيمة ( )Probabilityلمعامل االرتباط بين المتغي ار المستقلة

وحد الخطأ أكبر من .%5

 4.3النموذ

القياسي للقطاعات االقتصادية :تم صياغة نموذج انحدار متعدد ليعبر عن القطاعا

االقتصادية األكثر تأثي اًر في التجربة التنموية االقتصادية في ماليزيا وذلا خالل الفتر الزمنية (-1987
 )2012حسب توافر البيانات عن هذه القطاعات ,على النحو التالي:

Log(GDP) = β0 + β1 Log(Ag) + β2 Log(Co) + β3 Log(Ma) + β4 Log(Mq) + β5 Log(Se) + εt
β5 > 0

β4 > 0

β3 > 0
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β2 > 0

β1 > 0

حيث أن:
 : β5 ,β4 , β3 , β2 , β1, β0تعبر عن الحد الثاب

حد الخطأ العشوائي.

ومرونا

المتغي ار

 : εtيمثل

المستقلة على التوالي.

المتغير التابع :النات المحلي ا جمالي .GDP
المتغيرات المستقلة :القطاج الزراعي Agر وقطاج ا نشاءا
التعدين والمحاجر Mqر وقطاج الخدما

Coر والقطاج الصناعي Maر وقطاج

.Se

 4.3.1نتائج تقدير النموذ القياسي للقطاعات االقتصادية:
سوف يتناول الباحث هنا نتائ األساليب القياسية المستخدمة في تقدير النموذج القياسي للد ارسةر وذلا
لكل من اختبا ار

التكامل المشترا للسالسل الزمنيةر با ضافة لنتائ تقدير النموذج

السكون واختبا ار

القياسي وأيضاً نتائ اختبا ار التحقق من صالحية وجود النموذج المقدرر كما يلي:

أو ًال :نتائج رسم لوحة االنتشار لتوضيح العالقة الخطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة لنموذ
القطاعات االقتصادية :تم استخدام الرسم البياني لتوضي ما إذا كان

العالقة خطية أم ال بين المتغير

التابا ( )GDPوالمتغي ار المستقلة ()Ag, Co, Ma, Mq, Seر كما يوضحها الشكل التالي:
شكل بياني ( :)4.1يوض العالقة الخطية بين المتغير التابا والمتغي ار المستقلة لنموذج القطاعا
200,000

60,000

160,000

50,000

120,000

40,000

االقتصادية
30,000
25,000
20,000

Ma

AG

40,000

20,000

CO

80,000

30,000

15,000
10,000

0
200,000 400,000 600,000 800,000

5,000

10,000

0

200,000 400,000 600,000 800,000

GDP

0

0
200,000 400,000 600,000 800,000

GDP
500,000

0

GDP
70,000
60,000

400,000
50,000
300,000

SE

30,000

200,000

MQ

40,000

20,000
100,000

10,000
0

0
200,000 400,000 600,000 800,000

0

200,000 400,000 600,000 800,000

0

GDP

GDP

ويتض من خالل الرسم السابق أن هناا عالقة خطية قوية ما بين المتغير التابا وكالً من المتغي ار

المستقلة كالً على حدهر كما يتض

أيضاً أن هذه العالقة طردية .وهذا يقكد صحة استخدام نموذج

االنحدار الخطي باستخدام طريقة .OLS
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ثانياً :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية لنموذ القطاعات االقتصادية :كما سبق توضيحه ف ن من

شروط تحليل السالسل الزمنية اختبار جذر الوحد للتأكد من سكون السالسل الزمنية وتحديد التكامل لكل

سلسلة زمنية ،وبناءًا على ذلا يوض الجدول ( )4.1نتائ اختبا ار

جذر الوحد لجميا متغي ار

الدراسة

باستخدام اختبار(.)Philips Perron - PP

جدول ( :)4.1يوض نتائ اختبار الوحد ( )Unit Root Testلمتغي ار

P-values
*0.0000
*0.0002
*0.0000
*0.0002
*0.0005
*0.0000

Phillips Perron Test
P-values 1st Difference
0.8529
0.9747
0.7103
*0.0069
0.9083
0.5801

-7.65
-5.32
-5.42
-5.33
-5.04
-6.47

نموذج القطاعا

االقتصادية

Level
-0.60
0.32
-1.07
-3.88
-0.32
-1.37

Variables
)Log(GDP
)Log(Ag
)Log(Co
)Log(Ma
)Log(Mq
)Log(Se

* رفض عدم سكون المتغير عند مستوى .%5
يتض من خالل الجدول ( )4.1أن نتائ اختبار جذر الوحد ( )Unit Rootلكافة متغي ار
أنها كان

الدراسة تبين

غير ساكنة في صورتها األصلية عند المستوى ( )Levelباستثناء متغير القطاج الصناعي

() )Log(Maحيث تحقق له شرط السكون عند المستوىر لذلا تطلب األمر إجراء فروق من الدرجة
األولى لهذه المتغي ار

المتغير  ،فكان
ا

( ) 1st Differenceوتم إعاد إجراء اختبا ار

النتائ تشير لوجود سكون لهذه المتغي ار

وهذا يعني أن السالسل الزمنية متكاملة من نف

من الدرجة األولي ()1

جذر الوحد مر أخرى لهذه

بعد الفروق األولى عند مستوى معنوية %5ر

الدرجة ،بمعنى آخر أن جميا السالسل الزمنية متكاملة

 Iر وهذا يعتبر مقشر جيد لفاعلية استخدام اختبار التكامل المشترا بين

السالسل الزمنية.

ثالثاً :نتائج اختبار التكامل المشترك لنموذ القطاعات االقتصادية :بعد التحقق من الشرط األول ،وهو
سكون السالسل الزمنية ،وتحديد درجة تكامل كل سلسة زمنية على حده ،والتأكد من أن جميا السالسل

الزمنية متكاملة من نف

الدرجة ،قام الباحث ب جراء اختبار جوهانسون للتكامل المشترا للتحقق من وجود

عالقة تكاملية طويلة األجل بين المتغي ار

السابقة ر ومن أجل تحديد عدد متجها

اختبارين إحصائيين مبنيين على دالة ا مكانا

التكامل تم استخدام

العظمى ( )Likelihood Ratio Testوهما اختبار

األثر  )trace( Trace testواختبار القيم المميز العظمى Maximum Eigenvalues Test
()maxر حيث أن كال االختبارين يعطي نف

النتيجة.
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وتم إجراء اختبار التكامل المشترك وفق الفرضيات التالية:
السلسلة.

الفرضية الصفرية( :)H0: r = 0وهي تفيد على أنه ال يوجد تكامل مشترا لمتجها

الفرضية البديلة( :)H1: r > 0وهي تفيد على أنه يوجد تكامل مشترا على األقل
لمتجها

السلسلة.

جدول ( :)4.2يوض نتائ اختبار التكامل المشترا بطريقة جوهانسون لمتغي ار

نموذج القطاعا

Critical Value
Trace
Statistic
Sig Level = 0.05
201.8
95.7
112.1
69.8
59.6
47.8
26.7
29.7
12.7
15.4
3
3.8
* تشير لرفض الفرضية الصفرية عند مستوى .%5

االقتصادية

Prob.

Hypothesized

*0.0000
*0.0000
*0.0027
0.1079
0.1254
0.0813

None
At most 1
At most 2
At most 3
At most 4
At most 5

يتض من الجدول ( )4.2أن القيمة المحسوبة الختبار  Traceأكبر من القيمة الحرجة ( Critical
 )valueحتى المستوى الثاني ،لذلا ف ننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلةر وبالتالي نستنت
أنه يوجد تكامل مشترا ) )r + 1وأن عدد متجها

وكذلا تأكد هذه

التكامل المشترا أكثر من  3متجها

النتيجة قيمة  Prob.عند حتى المستوى الثاني ألنها أقل من %5ر وهكذا يتض وجود عالقة توازنية
طويلة األجل بين المتغي ار .

رابعاً :نتائج تحليل وتقدير نموذ
السالسل الزمنية ووجود عالقا

القطاعات االقتصادية :بعد التحقق من العالقة الخطية وسكون
تكامل مشترا طويلة األجل بين المتغي ار ر سوف نقوم اآن بتقدير

النموذج القياسي حيث تم إجراء تقدير أولي للنموذج القياسي ب دخال جميا المتغي ار

النموذج ،وذلا للحصول على مرونا

المتغي ار

المستقلة وتأثيرها على المتغير التابار الملحق( .)1وبعد

ذلا تم التأكد من صالحية النموذج المقدر والتحقق من افتراضا

طريقة المربعا

توضيحها سابقاًر حيث أشار النتائ لوجود مشكلة تداخل خطي بين المتغي ار
بلغ

قيمة ( )VIF = 18.9لمتغير قطاج الخدما

التقدير مر آخر ملحق()2ر فكانت النتائج كما يلي:

Prob.
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0002

الصغرى التي تم

المستقلة وبشكل واض

()Se؛ مما تسبب في استبعاده من النموذج واعاد

جدول رقم ( :)4.3يوض نتائ تقدير النموذج القياسي للقطاعا
)Dependent Variable: Log(GDP
t-Statistic
7.477347
5.545421
4.883563
9.851833
4.506195
F =732 , Prob.=0.000

المستقلة في

االقتصادية

Coefficient
Std. Error
0.020586
0.002753
0.271246
0.048914
0.141630
0.029001
0.336052
0.034111
0.131058
0.029084
R2=0.993, Adj. R2 =0.991 , DW=1.46,
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Variable
C
)Log(Ag
)Log(Co
)Log(Ma
)Log(Mq

 4.3.2تقييم الجودة اإلحصائية والقياسية للنموذ المقدر:
قبل استخ دام النموذج في تفسير العالقة بين المتغي ار

المستقلة والمتغير التابا ال بد من التأكد من صحة

الصغرىر وكذلا جود النموذج

النموذج المقدر من خالل اختبار مدى تحقق شروط طريقة المربعا

ا حصائية بشكل عام على النحو التالي:

أوالً :التحقق من الجودة اإلحصائية للنموذ :
o

معامل التحديد المعدل :نالحظ من خالل الجدول ( )4.3أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغ

( )Adj. R2 =0.99وهذه القيمة تشير إلى أن المتغي ار

المستقلة (Agر  Ma ,Coر ) Mqفي

النموذج المقدر تفسر ما نسبته  %99من التغير الحاصل في المتغير التابا( ،)GDPأما النسبة
المتبقية فهي ترجا إلى عوامل أخرى.
o

اختبار المعنوية الكلية  :نالحظ من الجدول ( )4.3أن قيمة اختبار ( )F =732بقيمة احتمالية

( )Prob.= 0.000وهي أقل من( ،)0.05وهذا يعني أن هناا عالقة بين المتغي ار
على المتغير التابا وهذا يعني أن النموذج المقدر جيد ويمكن التنبق به.

o

المستقلة معاً

اختبار  :Tنالحظ من الجدول ( )4.3أن القيمة االحتمالية الختبار ) )tالمحسوبة للمتغي ار
هي ذا

داللة معنوية ألنها أقل من %5ر لذلا جميا المتغي ار

هي دالة إحصائيًا.

المستقلة

المستقلة الداخلة في النموذج المقدر

ثانياً :التحقق من شروط طريقة المربعات الصغرى(:)OLS
في ظل اعتماد الباحث على طريقة المربعا
ذلا يشترط إجراء بعض االختبا ار

الصغرى العادية؛ واستخدامها في تقدير نموذج الدراسة ،ف ن

الهامة للتحقق من افتراضا

طريقة التقدير المستخدمة ،وذلا بهدف

التحقق من صالحية وجود النموذج المقدر لكي يتم االعتماد على نتائ التقديرر وللتحقق من شروط
طريقة المربعات الصغرى تم إجراء االختبارات الالزمة على النحو اآلتي:

 اختبار أن المتوسط الحسابي للبواقي يساوي صفر :للتحقق من هذا الشرط تم استخدام اختبار (T-
 )testفكان

النتيجة تشير إلي أن قيمة ( )T-statistic =9.05E-15وأن قيمة االحتمال (= 1.000

 (P-Valueوتشير هذه النتيجة لعدم رفض الفرضية الصفرية التي تفترض أن المتوسط الحسابي
للبواقي تساو صفرر انظر الملحق رقم (.)3

 اختبار شرط التوزيع الطبيعي لبواقي النموذ المقدر :للتحقق من شرط إتباج بواقي النموذج المقدر
للتوزيا الطبيعي تم استخدام اختبار ( )Jurque- Beraفكان

النتيجة تشير أن قيمة االختبار تساو

( )J-B = 2.69باحتمال بل ( )P- Value = 0.2593انظر ملحق رقم ( ،)4ويتض من ذلا قبول

الفرضية الصفرية التي تنن على أن بواقي النموذج المقدر تتبا التوزيا الطبيعي.
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 اختبار شرط ثبات تباين حدود الخطأ (تجانس التباين) :تم استخدام اختبار(Breusch-Pagan-
تباين حدود الخطأ فكان

 ) Godfreyللتحقق من شرط تجان

النتائ تشير إلى أن قيمة االختبار

تبل ( )N*R-squared=7.90باحتمال ( )P-value = 0.8944وهذه النتيجة تدعم قبول الفرضية
تباين حدود الخطأر انظر الملحق رقم (.)5

الصفرية التي تنن على تجان

 اختبار شرط استقالل حدود الخطأ ( بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي) :للتحقق من عدم وجود مشكلة
ارتباط ذاتي في حدود الخطأ للنموذج المقدر يمكن االعتماد على قيمة ( )DWالتي تم توضيحها

سابقاً في جدول ()4.3ر ولكن قبل ذلا ال بد من التأكد من درجة االرتباط من خالل اختبار
 Residual Correlogramحيث تشير نتائ هذا االختبار أن االرتباط من الدرجة األولى؛ انظر

الملحق رقم ( ،) 6وهذه النتيجة تقكد صحة استخدام اختبار  DWحيث بلغ

قيمة هذا االختبار

) (DW =1.46وتظهر هذه القيمة أن النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتي وذلا ألنها تجاوز

الحد األعلى للقيمة الجدولية ( )du = 1.45وبالتالي خلو النموذج المقدر من هذه المشكلةر ولمزيد من

الدقة تم استخدام اختبار  LMفكان

نتائ هذا االختبار تشير إلى أن قيمة االختبار تبل (N*R-.75

 )squared=3باحتمال( )P-value = 0.1526وهذه النتيجة تدعم نتيجة اختبار  DWوبالتالي
يتض أن النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتير انظر الملحق رقم (.)7

 اختبار شرط استقالل المتغيرات المستقلة (عدم وجود تداخل خطي متعدد) :للتحقق من عدم وجود
مشكلة ازدواج خطي بين المتغي ار

المستقلة في النموذج المقدر تم االعتماد على قيمة معامل تضخم

التباين ( ،)VIFوقد تم حساب هذه القيمة لمتغي ار النموذج فكان
جدول( :)4.4يوض
Ag
Variable
7
VIF
وتشير النتائ في الجدول ( )4.4إلى

النتائ كما يلي:

نتائ حساب معامل تضخم التباين ()VIF
Mq
Ma
Co
6.9
4.6
4.4
أن قيمة ( )VIF < 10وذلا لجميا المتغي ار ؛ وهذا مقشر

واض على خلو النموذج من مشكلة االزدواج الخطي ،مما يدل على جود النموذج المقدر.

 اختبار التأكد من عدم وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة وحد الخطأ :حيث تم إيجاد العالقة بين
حد الخطأ وجميا المتغي ار

المستقلة الداخلة في النموذج كالً على حدهر حيث تشير النتائ لعدم

وجود عالقة بينهما وذلا ألن قيمة ( )Probabilityلمعامل االرتباط أكبر من  .%5وتظهر النتائ

كما في جدول (.)4.5
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جدول( :)4.5يوضح نتائج معامل االرتباط بين حد الخطأ والمتغيرات المستقلة
Variables

RESID

Mq

Ma

Co

Ag

-0.010899

0.030604

-0.034191

0.054676

Correlation

-0.052273

0.146842

-0.164068

0.262610

t-Statistic

0.9588

0.8845

0.8711

0.7952

Probability

ومن خالل ما سبق نالحظ تحقيق النموذج المقدر لجميا شروط طريقة المربعا

الصغرى العادية ،وهذا

دليل واض على جود النموذج المقدر وسالمته من أ خلل قياسي ،وبالتالي يمكن االعتماد على نتائجه

وتفسيرها بما يتناسب ما الواقا االقتصاد .

ثالثاً :تقدير نموذ االنحدار البسيط لمتغيرات قطاع الخدمات:
نظ اًر الستبعاد متغير ( )Seالذ يمثل قطاج الخدما

المتغي ار

المستقلة األخرىر لذلا لجأ الباحث

()GDPر فكان

النتائ كما يلي:

من النموذج المتعدد بسبب وجود تداخل خطي ما

جراء انحدار بسيط لمتغير( )Seعلى المتغير التابا

جدول رقم ( :)4.6يوضح نتائج تقدير النموذ البسيط لمتغير قطاع الخدمات
)Dependent Variable: Log(GDP
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.035555
0.006841
-5.197271
0.0000
)Log(Se
1.291414
0.051793
24.93434
0.0000
2
2
R =0.964, Adj. R =0.962 , DW=1.52, F =621.7, Prob.=0.000
وقد تم التحقق من جود النموذج ا حصائية والقياسية والتي تم شرحها سابقاً وال داعي لشرحها مر أخرىر

الملحق (.)8

 4.3.3اختبار الفرضيات والتفسير االقتصادي لنموذ القطاعات االقتصادية:

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي والقطاع الزراعي في

 .1الفرضية األولى التي تن

ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.3فقد بلغ

مرونة إنتاج القطاج الزراعي ()0.271

وهذا يعني أنه كلما زاد إنتاج القطاج الزراعي بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد

المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة  %27.1في حال ثبا

المتغي ار

النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة الطردية بين النات

لزياد النات

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه

المحلي ا جمالي وانتاج القطاج

الزراعير كما أنها تتفق ما دارسة نوال البيومي  ،التجربة الماليزية وفق مبادإل التمويل واالقتصاد

االسالمي ،مكتبة الشروق الدولية

الفرضية الثانية التي تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي وقطاع اإلنشاءات في

ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.3فقد بلغ
يعني أنه كلما زاد قطاج ا نشاءا

مرونة قطاج ا نشاءا

بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد
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( )0.141وهذا

لزياد النات المحلي ا جمالي

لماليزيا بنسبة  %14.1في حال ثبا

المتغي ار

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية

االقتصادية في العالقة الطردية بين النات المحلي ا جمالي وقطاج ا نشاءا ر

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي وانتا القطاع الصناعي في

الفرضية الثالثة التي تن

ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.3فقد بلغ

مرونة إنتاج القطاج الصناعي ()0.336

وهذا يعني أنه كلما زاد إنتاج القطاج الصناعي بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد

ا جمالي لماليزيا بنسبة  %33.6في حال ثبا

لزياد النات المحلي

المتغي ار المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية

االقتصادية في العالقة الطردية بين النات المحلي ا جمالي وانتاج القطاج الصناعير

الفرضية الرابعة التي تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي وانتا

والمحاجر في ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.3فقد بلغ

قطاع التعدين

مرونة إنتاج قطاج التعدين

والمحاجر ( )0.131وهذا يعني أنه كلما زاد إنتاج قطاج التعدين والمحاجر بنسبة  %100ف ن ذلا سوف
يقد

لزياد النات المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة  %13.1في حال ثبا

المتغي ار

المستقلة األخرى،

وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة الطردية بين النات المحلي ا جمالي وانتاج قطاج

التعدين والمحاجرر

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي وقطاع الخدمات في

الفرضية الخامسة التي تن

ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.6فقد بلغ
يعني أنه كلما زاد إنتاج الخدما

بنسبة  %1.29في حال ثبا

مرونة إنتاج قطاج الخدما

( )1.29وهذا

بنسبة  %1ف ن ذلا سوف يقد لزياد النات المحلي ا جمالي لماليزيا

ا لمتغي ار

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في

العالقة الطردية بين النات المحلي ا جمالي وقطاج الخدما ر
وبشكل عام حسب النتائ

السابقة يمكن القول بأن القطاج الصناعي احتل المرتبة األولى في تحقيق

التنمية في ماليزيار يليه القطاج الزراعي في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في تحقيق التنميةر أما
المرتبة الثالثة فقد كان

األخير  .أما بخصو

من نصيب قطاج ا نشاءا ر بينما جاء قطاج التعدين والمحاجر في المرتبة

قطاع الخدمات فال يمكن مقارنته مع القطاعات السابقة كونه كان يسبب مشكلة

بالنموذ المتعدد وتم إجراء انحدار بسيط له ومع ذلك فهو مهم أيضاً في المساهمة في تحقيق التنمية.

 4.4النموذ القياسي لطريقة اإلنفاق :تم صياغة نموذج انحدار متعدد ليعبر عن أنواج ا نفاق وأيها له
تأثير أكثر في التجربة التنموية االقتصادية في ماليزيا وذلا خالل الفتر الزمنية ( )2012 -1980حسب
توافر البيانا

عن هذه األنواجر على النحو التالي:

Log(GDP) = α0 + α 1 Log(Cg) + α 2 Log(Cp) + α 3 Log(I) + α 4 Log(Ex) + α 5 Log(Im) + εt
α5 ˂ 0

α4 > 0

α3 > 0
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α2 > 0

α 1> 0

حيث أن:
 : α 5 , α 4 , α 3 , α 2 , α 1, α 0تعبر عن الحد الثاب

ومرونا

 : εtفيمثل حد الخطأ العشوائي.

المتغي ار المستقلة على التوالي.

المتغير التابع :النات المحلي ا جمالي .GDP
المتغيرات المستقلة :ا نفاق الحكومي Cgر وا نفاق الخان Cpر وا نفاق االستثمار Iر والصاد ار
Exر والواردا

.Im

 4.4.1نتائج تقدير النموذ القياسي لطريقة اإلنفاق:

أو ًال :نتائج رسم لوحة االنتشار لتوضيح العالقة الخطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة لنموذ
طريقة اإلنفاق :تم استخدام الرسم البياني لتوضي ما إذا كان

العالقة خطية أم ال بين المتغير التابا

( )GDPوالمتغي ار المستقلة ()Im, Ex, I, Cp, Cgر كما يوضحها الشكل التالي:
شكل بياني ( :)4.2يوض العالقة الخطية بين المتغير التابا والمتغي ار المستقلة لنموذج طريقة ا نفاق
100,000

400,000

250,000

80,000

200,000

300,000
60,000

150,000

CG

CP

I

200,000

40,000

100,000
100,000
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50,000

0
200,000 400,000 600,000 800,000

0

0

200,000 400,000 600,000 800,000

GDP

0

0

200,000 400,000 600,000 800,000

GDP

0

GDP
800,000

700,000
600,000

600,000

500,000
400,000

IM

EX

400,000

300,000
200,000

200,000

100,000
0

0
200,000 400,000 600,000 800,000

0

200,000 400,000 600,000 800,000

0

GDP

GDP

ال من المتغي ار
ويتض من خالل الرسم السابق أن هناا عالقة خطية قوية ما بين المتغير التابا وك ً

المستقلة كالً على حده .وهذا يقكد صحة استخدام نموذج االنحدار الخطي باستخدام طريقة .OLS
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ثانياً :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية لنموذ

طريقة اإلنفاق :يوض

الجدول ( )4.1نتائ

اختبا ار جذر الوحد لجميا متغي ار الدراسة باستخدام اختبار(.)Philips Perron - PP

جدول ( :)4.7يوض نتائ اختبار الوحد ( )Unit Root Testلمتغي ار نموذج طريقة ا نفاق

P-values

Phillips Perron Test
P-values
1st Difference
-7.65
-4.45
-9.03
-5.18
-5.93
-5.52

*0.0000
*0.0013
*0.0000
*0.0002
*0.0000
*0.0001

0.8529
0.9875
0.9895
0.8548
0.6258
0.7453

Variables

Level

)Log(GDP
)Log(Cg
)Log(Cp
)Log(I
)Log(Ex
)Log(Im

-0.60
0.59
0.67
-0.60
-1.28
-0.98

* رفض عدم سكون المتغير عند مستوى .%5

يتض من خالل الجدول ( )4.7أن نتائ اختبار جذر الوحد ( )Unit Rootلكافة متغي ار

أنها كان

الدراسة تبين

غير ساكنة في صورتها األصلية عند المستوى ( )Levelلذلا تطلب األمر إجراء فروق من

الدرجة األولى لهذه المتغي ار
المتغي ار  ،فكان

( ) 1st Differenceوتم إعاد إجراء اختبا ار

النتائ تشير لوجود سكون لهذه المتغي ار

وهذا يعني أن السالسل الزمنية متكاملة من نف

جذر الوحد مر أخرى لهذه

بعد الفروق األولى عند مستوى معنوية %5ر

الدرجة ،بمعنى آخر أن جميا السالسل الزمنية متكاملة

من الدرجة األولي ( I ~ )1ر وهذا يعتبر مقشر جيد لفاعلية استخدام اختبار التكامل المشترا بين

السالسل الزمنية.

ثالثاً :نتائج اختبار التكامل المشترك لنموذ طريقة اإلنفاق :بعد التحقق من الشرط األول ،وهو سكون
السالسل الزمنية ،وتحديد درجة تكامل كل سلسة زمنية على حده ،والتأكد من أن جميا السالسل الزمنية
متكاملة من نف

الدرجة ،قام الباحث ب جراء اختبار جوهانسون للتكامل المشترا للتحقق من وجود عالقة

تكاملية طويلة األجل بين المتغي ار

السابقةر فكان

النتائ كما في جدول():

جدول ( :) 4.8يوض نتائ اختبار التكامل المشترا بطريقة جوهانسون لمتغي ار نموذج طريقة ا نفاق

Critical Value
Trace
Statistic
Sig Level = 0.05
153.8
95.7
88.9
69.8
56.8
47.8
32.1
29.7
16
15.4
4.7
3.8
* تشير لرفض الفرضية الصفرية عند مستوى .%5

Prob.

Hypothesized

*0.0000
*0.0007
*0.0057
*0.0266
*0.0419
*0.0296

None
At most 1
At most 2
At most 3
At most 4
At most 5

يتض من الجدول ( )4.8أن القيمة المحسوبة الختبار  Traceأكبر من القيمة الحرجة ( Critical

 )valueعند جميا المستويا  ،لذلا ف ننا نقبل الفرضية البديلةر وبالتالي نستنت أنه يوجد تكامل مشترا r
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) )+ 1وأن عدد متجها

عند جميا المستويا

التكامل المشترا أكثر من  6متجها

وكذلا تأكد هذه النتيجة قيمة Prob.

ألنها أقل من %5ر وهكذا يتض وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغي ار .

رابعاً :نتائج تحليل وتقدير نموذ طريقة اإلنفاق :سوف نقوم اآن بتقدير النموذج القياسي حيث تم إجراء
تقدير أولي للنموذج القياسي ب دخال جميا المتغي ار

المتغي ار

المستقلة في النموذج ،وذلا للحصول على مرونا

المستقلة وتأثيرها على المتغير التابار الملحق( .)9وبعد ذلا تم التأكد من صالحية النموذج

المقدر والتحقق من افتراضا

طريقة المربعا

الصغرى التي تم توضيحها سابقاًر فكان

النتائ كما يلي:

جدول رقم ( :)4.9يوضح نتائج تقدير النموذ القياسي لطريقة اإلنفاق
)Dependent Variable: Log(GDP
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.003166
0.001716
-1.845292
0.0764
0.137883
0.025155
5.481398
0.0000
)Log(Cg
0.318335
0.026934
11.81900
0.0000
)Log(Cp
0.154068
0.011889
12.95895
0.0000
)Log(I
0.423825
0.019066
22.22968
0.0000
)Log(Ex
-0.379230
0.022380
-16.94518
0.0000
)Log(Im
2
2
R =0.997, Adj. R =0.996 , DW=1.42, F =1808 , Prob.=0.000

وقد تم التحقق من جود النموذج ا حصائية والقياسية والتي تم شرحها سابقاً وال داعي لشرحها مر أخرىر

الملحق (.)9

 4.4.2اختبار الفرضيات والتفسير االقتصادي للنموذ المقدر لطريقة اإلنفاق:

الفرضية األولى التي تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي واالستهالك الحكومي في

ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.9فقد بلغ

مرونة االستهالا الحكومي ( )0.137وهذا

يعني أنه كلما زاد االستهالا الحكومي بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد لزياد النات المحلي ا جمالي

لماليزيا بنسبة  %13.7في حال ثبا

المتغي ار

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية

االقتصادية في العالقة الطردية بين النات المحلي ا جمالي واالستهالا الحكومير الفرضية الثانية التي

تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي واالستهالك الخا

التحليل في جدول ( ،)4.9فقد بلغ

مرونة االستهالا الخان ( )0.318وهذا يعني أنه كلما زاد

االستهالا الخان بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد
المتغي ار

 %31.8في حال ثبا

في ماليزيا :من خالل نتائ

لزياد النات المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة

الطردية بين النات المحلي ا جمالي واالستهالا الخانر
الفرضية الثالثة التي تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي واالستثمار في ماليزيا :من

خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.9فقد بلغ

االستثمار بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد
حال ثبا

المتغي ار

مرونة االستثمار ( )0.154وهذا يعني أنه كلما زاد

لزياد النات المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة  %15.4في

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة الطردية بين
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على وجود عالقة طردية بين النمو

النات المحلي ا جمالي واالستثمارر الفرضية الرابعة التي تن

االقتصادي والصادرات في ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.9فقد بلغ
( )0.423وهذا يعني أنه كلما زاد

بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد

الصاد ار

ا جمالي لماليزيا بنسبة  %42.3في حال ثبا

مرونة الصاد ار

لزياد النات المحلي

المتغي ار المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية

االقتصادية في العالقة الطردية بين النات المحلي ا جمالي والصاد ار .

الفرضية الخامسة التي تن

على وجود عالقة عكسية بين النمو االقتصادي والواردات في ماليزيا :من

خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.9فقد بلغ

الواردا

بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد

حال ثبا

المتغي ار

مرونة الواردا

( )-0.379وهذا يعني أنه كلما زاد

لخفض النات المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة  %37.9في

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة العكسية بين

النات المحلي ا جمالي والواردا .

وبشكل عام حسب النتائ السابقة يمكن القول بأن الصاد ار
التنمية في ماليزيار يليها في المرتبة الثانية الواردا
أما المرتبة الثالثة فقد كان

احتل المرتبة األولى في المساهمة تحقيق

حيث أن زيادتها يخفض النمو االقتصاد في ماليزيار

من نصيب االستهالا الخانر بينما جاء االستثمار في المرتبة الرابعةر بينما

احتل االستهالا الحكومي المرتبة األخير .

ال
 4.5النموذ القياسي لالدخار واالستثمار األجنبي :تم صياغة نموذج انحدار متعدد ليعبر عن تأثير ك ً

من االدخار المحلي واالستثمار األجنبي المباشر في التجربة التنموية الماليزية وذلا خالل الفتر الزمنية

()2012 -1980ر على النحو التالي:

Log(GDP) = δ0 + δ 1 Log(S) + δ 2 Log(FDI) + εt
δ2 > 0

δ1> 0

حيث أن:
 : δ 2 , δ 1, δ 0تعبر عن الحد الثاب
 : εtيمثل حد الخطأ العشوائي.

ومرونا

المتغي ار المستقلة على التوالي.

المتغير التابع :النات المحلي ا جمالي .GDP

المتغيرات المستقلة :االدخار المحلي Sر واالستثمار األجنبي المباشر. FDI

 4.5.1نتائج تقدير النموذ القياسي لالدخار واالستثمار األجنبي:

أوالً :نتائج رسم لوحة االنتشار لتوضيح العالقة الخطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة لنموذ
االدخار واالستثمار األجنبي :تم استخدام الرسم البياني لتوضي ما إذا كان

العالقة خطية أم ال بين

المتغير التابا ( )GDPوالمتغي ار المستقلة ()FDI, Sر كما يوضحها الشكل التالي:

108

شكل بياني ( :)4.3يوض العالقة الخطية بين المتغير التابا والمتغي ار المستقلة لنموذج االدخار واالستثمار األجنبي
14,000

80,000

12,000
60,000

10,000
8,000
S

FDI

40,000

6,000
4,000

20,000

2,000
0

0
40,000 80,000

160,000

160,000

0

40,000 80,000

0

GDP

GDP

ويتض من خالل الرسم السابق أن هناا عالقة خطية قوية ما بين المتغير التابا وكالً من المتغي ار

المستقلة كالً على حده .وهذا يقكد صحة استخدام نموذج االنحدار الخطي باستخدام طريقة .OLS
ثانياً :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية لنموذ

االدخار واالستثمار األجنبي :يوض

الجدول

( )4.10نتائ اختبا ار جذر الوحد لجميا متغي ار الدراسة باستخدام اختبار(.)Philips Perron - PP
جدول ( :)4.10يوض نتائ اختبار الوحد ( )Unit Root Testلمتغي ار نموذج االدخار واالستثمار األجنبي

P-values

Phillips Perron Test
P-values
1st Difference
-7.65
-5.54
-7.51

*0.0000
*0.0001
*0.0000

Level
-0.60
-1.38
-2.01

0.8529
0.5778
0.2801

Variables
)Log(GDP
)Log(S
)Log(FDI

* رفض عدم سكون المتغير عند مستوى .%5

يتض من خالل الجدول ( )4.1أن نتائ اختبار جذر الوحد ( )Unit Rootلكافة متغي ار
أنها كان

الدراسة تبين

غير ساكنة في صورتها األصلية عند المستوى ( )Levelلذلا تطلب األمر إجراء فروق من

الدرجة األولى لهذه المتغي ار
المتغي ار  ،فكان

( ) 1st Differenceوتم إعاد إجراء اختبا ار

النتائ تشير لوجود سكون لهذه المتغي ار

وهذا يعني أن السالسل الزمنية متكاملة من نف

من الدرجة األولي ()1

جذر الوحد مر أخرى لهذه

بعد الفروق األولى عند مستوى معنوية %5ر

الدرجة ،بمعنى آ خر أن جميا السالسل الزمنية متكاملة

 Iر وهذا يعتبر مقشر جيد لفاعلية استخدام اختبار التكامل المشترا بين

السالسل الزمنية.

ثالثاً :نتائج اختبار التكامل المشترك لنموذ االدخار واالستثمار األجنبي :بعد التحقق من الشرط األول،

وهو سكون السالس ل الزمنية ،وتحديد درجة تكامل كل سلسة زمنية على حده ،والتأكد من أن جميا
السالسل الزمنية متكاملة من نف

الدرجة ،قام الباحث ب جراء اختبار جوهانسون للتكامل المشترا للتحقق

من وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين المتغي ار

السابقةر فكان

109

النتائ كما في جدول():

جدول ( :)4.11يوضح نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون لمتغيرات نموذ االدخار واالستثمار األجنبي

Critical Value
Trace
Statistic
Sig Level = 0.05
None
54.05509
29.79707
At most 1
30.06913
15.49471
At most 2
12.38904
3.841466
* تشير لرفض الفرضية الصفرية عند مستوى .%5

Hypothesized

Prob.
*0.0000
*0.0002
*0.0004

يتض من الجدول ( )4.11أن القيمة المحسوبة الختبار  Traceأكبر من القيمة الحرجة ( Critical

 )valueعند جميا المستويا  ،لذلا ف ننا نقبل الفرضية البديلةر وبالتالي نستنت أنه يوجد تكامل مشترا r
) )+ 1وأن عدد متجها

عند جميا المستويا

وكذلا تأكد هذه النتيجة قيمة Prob.

التكامل المشترا أكثر من  3متجها

ألنها أقل من %5ر وهكذا يتض وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغي ار .

رابعاً :نتائج تحليل وتقدير نموذ االدخار واالستثمار األجنبي :سوف نقوم اآن بتقدير النموذج القياسي
حيث تم إجراء تقدير أولي للنموذج القياسي ب دخال جميا المتغي ار

على مرونا

المتغي ار

المستقلة في النموذج ،وذلا للحصول

المستقلة وتأثيرها على المتغير التابار الملحق( .)10وبعد ذلا تم التأكد من

صالحية النموذج المقدر والتحقق من افت ارضا

النتائ كما يلي:

طريقة المربعا

الصغرى التي تم توضيحها سابقاًر فكان

جدول رقم ( :)4.12يوضح نتائج تقدير النموذ القياسي لالدخار واالستثمار األجنبي
)Dependent Variable: Log(GDP
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.042186
0.006396
6.596134
0.0000
0.217695
0.069672
3.124585
0.0040
)Log(S
0.018194
0.007693
2.364955
0.0249
)Log(FDI
2
2
R =0.47, Adj. R =0.43 , DW=1.78, F =13 , Prob.=0.000
وقد تم التحقق من جود النموذج ا حصائية والقياسية والتي تم شرحها سابقًا وال داعي لشرحها مر أخرىر

الملحق (.)10

 4.5.2اختبار الفرضيات والتفسير االقتصادي للنموذ المقدر لالدخار واالستثمار األجنبي:
الفرضية األولى التي تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي واالدخار المحلي في ماليزيا:

من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.12فقد بلغ

مرونة االدخار المحلي ( )0.217وهذا يعني أنه

كلما زاد االدخار المحلي بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد لزياد النات المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة
 %21.7في حال ثبا

المتغي ار

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة

الطردية بين النات المحلي ا جمالي واالدخار المحلير .
الفرضية الثانية التي تن

على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر

في ماليزيا :من خالل نتائ التحليل في جدول ( ،)4.12فقد بلغ
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مرونة االستثمار األجنبي المباشر

( )0.018وهذا يعني أنه كلما زاد االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  %100ف ن ذلا سوف يقد
النات

المحلي ا جمالي لماليزيا بنسبة  %1.8في حال ثبا

النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة الطردية بين النات

المباشرر .

المتغي ار

لزياد

المستقلة األخرى ،وتتفق هذه

المحلي ا جمالي واالستثمار األجنبي

 4.6النموذ القياسي ألثر النمو على معدل البطالة :تم صياغة نموذج انحدار بسيط ليعبر عن تأثير
النمو االقتصاد

النحو التالي:

في عالج مشكلة البطالة في ماليزيا وذلا خالل الفتر الزمنية ()2012 -1980ر على
U = ζ0 + ζ 1 Log(GDP) + εt
ζ1 ˂ 0

حيث أن:

ومرونة المتغير المستقل على التوالي.

 : ζ 1, ζ 0تعبر عن الحد الثاب
 : εtفيمثل الخطأ العشوائي.

المتغير التابع :معدل البطالة Uر والمتغير المستقل :النات المحلي ا جمالي .GDP

 4.6.1نتائج تقدير النموذ القياسي ألثر النمو على معدل البطالة:

أو ًال :نتائج رسم لوحة االنتشار لتوضيح العالقة الخطية بين المتغير التابع والمتغير المستقل لنموذ
أثر النمو على معدل البطالة :تم استخدام الرسم البياني لتوضي ما إذا كان

العالقة خطية أم ال بين

المتغير التابا ( )Uوالمتغير المستقل ()GDPر كما يوضحها الشكل التالي:
شكل بياني ( :)4.4يوض العالقة الخطية بين المتغير التابا والمتغير المستقل لنموذج ألثر النمو على معدل البطالة
200,000

160,000

120,000

GDP
80,000

40,000

0
8

7
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4

3

2

U

ويتض من خالل الرسم السابق أن هناا عالقة خطية قوية ما بين المتغير التابا والمتغير المستقل .وهذا

يقكد صحة استخدام نموذج االنحدار الخطي باستخدام طريقة .OLS
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ثانياً :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية لنموذ

أثر النمو على معدل البطالة :يوض

الجدول

( )4.1نتائ اختبا ار جذر الوحد لجميا متغي ار الدراسة باستخدام اختبار(.)Philips Perron - PP
جدول ( :)4.13يوضح نتائج اختبار الوحدة ( )Unit Root Testلمتغيرات نموذ أثر النمو على معدل البطالة

Phillips Perron Test
P-values
1st Difference

P-values

-3.47
-7.65

*0.0156
*0.0000

Variables

Level

0.3805
0.8529

U
)Log(GDP

-1.78
-0.60

* رفض عدم سكون المتغير عند مستوى .%5

يتض من خالل الجدول ( )4.1أن نتائ اختبار جذر الوحد ( )Unit Rootلمتغي ار
كان

النموذج تبين أنها

غير ساكنة في صورتها األصلية عند المستوى ( )Levelلذلا تطلب األمر إجراء فروق من الدرجة

األولى لهذه المتغي ار
المتغي ار  ،فكان

( ) 1st Differenceوتم إعاد إجراء اختبا ار

النتائ تشير لوجود سكون لهذه المتغي ار

وهذا يعني أن السالسل الزمنية متكاملة من نف

من الدرجة األولي ()1

جذر الوحد مر أخرى لهذه

بعد الفروق األولى عند مستوى معنوية %5ر

الدرجة ،بمعنى آخر أن جميا السالسل الزمنية متكاملة

 Iر وهذا يعتبر مقشر جيد لفاعلية استخدام اختبار التكامل المشترا بين

السالسل الزمنية.

ثالثاً :نتائج اختبار التكامل المشترك لنموذ أثر النمو على معدل البطالة :بعد التحقق من الشرط األول،
وهو سكون السالسل الزمنية ،وتحديد درجة تكامل كل سلسة زمنية على حده ،والتأكد من أن جميا

السالسل الزمنية متكاملة من نف

الدرجة ،قام الباحث ب جراء اختبار جوهانسون للتكامل المشترا للتحقق

من وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين المتغي ار

السابقةر فكان

النتائ كما في جدول():

جدول ( :) 4.14يوضح نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون لمتغيرات نموذ أثر النمو على معدل البطالة

Critical Value
Trace
Statistic
Sig Level = 0.05
None
16.94499
15.49471
At most 1
7.160354
3.841466
* تشير لرفض الفرضية الصفرية عند مستوى .%5

Hypothesized

Prob.
*0.0300
*0.0074

يتض من الجدول ( )4.14أن القيمة المحسوبة الختبار  Traceأكبر من القيمة الحرجة ( Critical

 )valueعند جميا المستويا  ،لذلا ف ننا نقبل الفرضية البديلةر وبالتالي نستنت أنه يوجد تكامل مشترا r
) )+ 1وأن عدد متجها

عند جميا المستويا

التكامل المشترا أكثر من  2متجها

وكذلا تأكد هذه النتيجة قيمة Prob.

ألنها أقل من %5ر وهكذا يتض وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغي ار .

رابعاً :نتائج تحليل وتقدير نموذ أثر النمو على معدل البطالة :سوف نقوم اآن بتقدير النموذج القياسي
حيث تم إجراء تقدير أولي للنموذج القياسي ،وذلا للحصول على مرونة المتغير المستقل وتأثيرها على
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المتغير التابار الملحق( .)11وبعد ذلا تم التأكد من صالحية النموذج المقدر والتحقق من افتراضا
طريقة المربعا

الصغرى التي تم توضيحها سابقًار فكان

النتائ كما يلي:

جدول رقم ( :)4.15يوضح نتائج تقدير نموذ القياسي ألثر النمو على معدل البطالة
Dependent Variable: U
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.114776
0.042220
2.718521
0.0108
0.623366
-3.644289
0.0010
Log(GDP) -2.271726
2
2
R =0.30, Adj. R =0.28 , DW=1.62, F =13 , Prob.=0.001
وقد تم التحقق من جود النموذج ا حصائية والقياسية والتي تم شرحها سابقاً وال داعي لشرحها مر أخرىر

الملحق (.)11

 4.6.2اختبار الفرضيات والتفسير االقتصادي للنموذ المقدر ألثر النمو على معدل البطالة:
الفرضية التي تن

على وجود عالقة عكسية بين معدل البطالة والنمو االقتصادي في ماليزيا :من

خالل نتائ التحليل في جدول ( ،) 4.15فقد بلغ
أنه كلما زاد معدل النمو االقتصاد

مرونة معدل النمو االقتصاد

بنسبة  %1ف ن ذلا سوف يقد

( )-2.27وهذا يعني

لخفض معدل البطالة في ماليزيا

بنسبة  ،% 2.27وتتفق هذه النتيجة ما النظرية االقتصادية في العالقة العكسية بين معدل النمو
االقتصاد ومعدل البطالة.
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ا
الدروس املستفادة فلسطينيا
حاول الباحث أثناء إعداده للدراسة البحث بعمق في مقوما

التجربة االقتصادية التنموية في ماليزيا،

ومن خالل استعراض الفصول السابقة المتعلقة بالتجربة الماليزية ودورها في عالج المشاكل االقتصادية
إليه

ناء على ما توصل
والتنموية كالتخفيف من حد الفقر والبطالة والعدالة في التوزيا ،ف ن الباحث وب ً
الدراسة ،استقصى الدرو المستفاد من التجربة الماليزية واشتقاق ما يمكن اشتقاقه من تلا التجربة من
أجل النهوض بواقا االقتصاد الفلسطيني الذ

المعنى ف ن الدراسة حاول
السياسا

يعاني من اختالال

هيكلية في بنية االقتصاد .وبهذا

صياغة رقية للنهوض بالواقا االقتصاد الفلسطيني عبر التركيز على بعض

التي انتهجتها ماليزيا رغم التفاو الكبير بين االقتصاديين ،ومجموعة من ا ج ا ا اراءا

الممكن لها أن تحد من المشكال

ويمكن إيجازها بالنقاط التالية:
 دعم مشاريع اإلنتا

التي من

االقتصادية في فلسطين وتخفف من وطا ا ا ا ا ا ااأ البطا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالة والفقر،

الزراعي :وذلا من خالل زياد نصيب وزار الزراعة من الموازنة العامة

الفلسطينية والتي ال تزيد في أحسن أحوالها عن  ،%1وزياد التسهيال

االئتمانية المقدمة للقطاج

وتحديدا في قطاج
الزراعي ،واصالح األراضي واستثمارها نتاج ما يكفي لحاجا الفلسطينيين من الغذاء
ً
غز عبر االستثمار في األراضي المحرر  ،وضرور زياد التمويل الحكومي والمقسسي والمصرفي
للزراعة ،حيث أن التمويل الموجه للزراعة ما زال متدنياً ويعتمد على التمويل الشخصي بسبب ارتفاج

أسعار الفائد في المصارف المحلية وتراجا دورها التنمو  ،ويمكن تتبا ذلا من خالل تقارير سلطة النقد
االئتمانية المقدمة للقطاج الزراعي فقط  191مليون

الفلسطينية التي تشير إلى أن إجمالي التسهيال

دوالر في األعوام ما بين 2009م2013-م ( .الدماغر ر 2015ر ن  )100ومن هذا المنطلق ف ا ا ا ا ا ا ا ن هناا

ضرور نش ا ا ا ا ااء صندوق قوما ا ا ا اي
عمر ر 2014م).

نق ا ا ا ا ا ا ااذ القطا ا ا ااج الزراعي عبر دع ا ا ام المزارعين وتعزيز صمودهم (أبو

 دعم وتمويل المشاريع الصغيرة :يعتبر القطاج الخان الفلسطيني المشغل الرئيسي في االقتصاد،
وبهذا المعنى ف نه يتوجب العمل على تقديم التسهيال
كافة األنشطة ومنها الصناعا

التحويلية ،حيث بل

المناسبة لتمويل المشاريا الصغير والمتوسطة في
عدد العاملين في قطاج المشروعا

الصغير

الفلسطينية حين بل في العام 1994م عدد العاملين حوالي  50523عامل وفي العام 2005م وصل

العدد إلى  64735عامل في العام  2010حوالي  65538عامل ،وبالتالي فهناا ارتفاج كبير في عدد
العاملين مما يستوجب ذلا على الحكومة والقطاج العام والخان ومقسسا

توفير التمويل الالزم للمشروعا

العمل( .درويشر 2015ر ن )30

الصغير مما ينعك
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المجتما المدني العمل على

با يجاب على تشغيل عدداً أكبر من العاطلين عن

 إنشاء بنك للفقراء وتمويل المشاريع الصغيرة (صندوق وطني لإلنقاذ) :يعتبر إنشاء بنا للفقراء من
االقتصادية في األراضي

أهم المشاريا االقتصادية التي من الممكن لها أن تحد من المشكال

الفلسطيني ،ويمكن بذلا االستفاد من تجارب العديد من الدول ومنها ماليزيا وبنغالدش وفلسطينيًا ،ف ن

مهمة هذا البنا تكمن في تقديم القروض الميسر لاالف من األسر في األراضي الفلسطينية ،وبدون

فوائد وبفت ار

سماح مختلفة وفقاً لطبيعة المشروج ،وتقدم الحكومة الفلسطينية دعماً لهذا البنا كتغطية

نسبة من قيمة القرض المقدم لألسر الفقير ؛ كما تستطيع من خالل هذا البنك من تشغيل أعداد كبيرة من
العاطلين عن العمل وتوفير لهم فر

عمل ()62

 االستثمار في مشاريع البنية التحتية :كشق واصالح الطرق واألراضي ،وتكثيف االستثمار في القطاج
الزراعي والصناعا

التحويلية ،ودعم مشاريا البناء والتشييد وخصوصًا في غز ؛ وتحديدًا بعد العدوان

ا سرائيلي في يوليو 2014م والذ أودى بحيا قرابة  2200فلسطيني ،حيث أن حاجة قطاج غز إلى
 70.000وحد سكنية للعام 2014م ،وأن هناا حاجة سنوية الى  13000وحد سنوية ما وجود زياد
طبيعية نتيجة النمو السكاني رغم قي ام قطر بتبني بناء عدد من الوحدا

البنية التحتية إال أنها ما تزال المشكلة قائمة وتحتاج إلى مزيد من
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تركيز االهتمام بالتمويل الميكروي :والذ

السكنية وبناء بعض المشاريا

الدعم)63(.

يقوم على إقراض الفقراء والعاطلين عن العمل وادخالهم

بسوق العمل ،ويمكن لتحقيق ذلا ،اشتقاق الدرو

من فلسفة التمويل األصغر والتي يتسم ب قراض

العاطلين عن العمل مبال مالية تكفي نشاء مشروج متوسط ويدر دخالً سنوياً ومستم اًر بشكل يحقق
درجا

معينة من األمان وتحقيق الذا

لصاحبه ،وذلا بدون أسعار فائد وبفت ار

ومن أبرز التجارب الناجح ة في ذلا؛ هي التجربة الب ارزيلية والهندية ومحمد يون

سماح عالية نسبيًا،
ببنجالدش وعبد

اللطيف جميل في السعودية وتجربة بنا ناصر االجتماعي بمصر ،وتعتبر تجربة البروفيسور محمد

يون

في عالج المشكلة االقتصادية وادخال الفقراء والعاطلين عن العمل في سوق العمل األكثر تناسبًا

للدول النامية بما فيها اقتصاد األراضي الفلسطينية ؛ رغم التباين الكبير في كال البلدين من حيث إمكانية
تطوير ودعم مشاريا نسائية وزراعية وصناعة المواد الغذائية وبعض الصناعا

المنسوجا

واألثاثر حيث بدأ

قراض الفقراء وتنمية المجتمعا

التحويلية وأهما صناعة

التجربة البنغالدشية ب نشاء البروفسور محمد يونس بنا جرامين

65

الفقير في العام (1976م) وتقديم قروض صغير للفقراء وخصوصا

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books . 62
http://alray.ps/ar/post . 63
 64التمويل الميكروي  :هو تقديم قروض للفقراء وادخالهم في سوق ال عمل وجاءت هذه الفكرة في االردن لتغلب على مشاكل الفقر والبطالة وبقصد
بالميكروي هو انتقال الشخص من اعتماده على الغير الي االعتماد على الذات .
 65بنك جرامين  :هو بنك تم أنشاءه في الهند عام  1976كأول مصرف في العالم يقدم قروض صغيرة للفقراء وخاصة النساء لتمكنهم من ادارة
مشاريع صغيرة منتجة بدون ضمانات وهذا البنك ال يحقق ربح وانما بنك خدماتي بالدرجة االولي وصاحب فكرة هذا البنك هو محمد يونس الذي
حصل على جاهزة نوبل للسالم عام 2006
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النساء لتمويل مشاريا متناهية الصغر لم تتجاوز  200دوالر في المجال الزراعي والمهن والتصنيا
وبدون أ شروط وبدون ضمانا

ولم يأخذ بعين االعتبار توفر الجدار االئتمانية للمقترض والتي غالبًا

ما تكون منخفضة جدًا للفقراء ومحدود

الدخول الذين يفتقرون لإلمكانيا

إنشاء مشاريا تخرجهم من دائر الفقر ،وتقوم فلسفة محمد يون

المادية التي تساعدهم في

على أن الفقراء يحتاجون القليل من

المال ليصبحوا منتجين وفاعلين .استناداً لما سبق ف ن إنشاء مناطق صناعية في محافظا

قطاج غز

والضفة الغربية ،يمكن من خاللها توفير اآالف من فرن العمل من جهة ،والنمو في ا نتاج الصناعي
كأهم مورد للنمو االقتصاد من جهة أخرى ،وأن يكون إنتاج تلا المناطق كافيًا ويلبي احتياجا

غز  ،وتحديدًا في توفير السلا الضرورية من غذاء ومالب

وبعض االحتياجا

قطاج

التي يحتاجها المواطن

الفلسطيني)66( .

الالزمة

 تنمية المخيمات الفلسطينية المنتشرة في األ راضي الفلسطينية ،عبر دعم وتقديم التسهيال

نشاء عدداً من المشاريا الصغير ر وتحديداً مشاريا الم أر كاألعمال النسوية والخياطة وتعليب المواد

الغذائية وبعض المشاريا التي لها عالقة بالصناعة السياحيةر وهذا من شأنه توفير مئا

من فرن

العمل في كل محافظة من المدن الفلسطينية.

 إعادة النظر في موازنة السلطة الفلسطينية ،والتي تهتم باألمن والقطاج االجتماعي على حساب
القطاعا

بالسياسا

التنمويةر وذلا بزياد حصة الزراعة والصناعة والبنية التحتية من الموازنة ،واعاد النظر
االقتصادية ككل ،كزياد الدور الرياد

عمل الجهاز المصرفي ومقسسا

للقطاج العام ،وتشديد الرقابة على األسعار وعلى

ا قراض المتخصصة والتي تلعب دو اًر محدوداً في توفير فرن

العمل ،كما يتوجب االستثمار المكثف في الزراعة كونها مصد ًار لتوليد الدخل ،وكذلا إنشاء مزارج لتربية
األسماا لتغطية النقن في الثرو السمكيةر وبناء العديد من الدفيئا
نتاج ما يكفي الفلسطينيين من الثرو الزراعية والحيوانية.

والفقاسا

واآبار الزراعية وذلا

ال من تمويلها للعجز في الموازنة
 توجيه المنح والمساعدات الخارجية لقنوات االستثمار الحقيقي ،بد ً
العامة الفلسطينية ،والضغط على إسرائيل لالستفاد من موارد األراضي الفلسطينية كغاز بحر غز والذ
ال سنويًا يزيد عن  3مليار دوالر ،والثروا
يوفر دخ ً

المادية في مناطق  cبالضفة الغربية.

 زيادة االهتمام بالمورد البشري وخصوصا في قطاع غزة ،عبر االهتمام بالقطاج التعليمي والبحث
العلمي ،واالستثمار في قطاعا

البرمجة والتطوير ،إضافة لبناء مستشفى تخصصي يهدف لالرتقاء

بالمستو الصحي واستقدام علماء وأطباء من الخارج وتحديداً من مصر من جهة ،وارسال بعثا
أطباء وطالب غز لتعلم العلوم الدقيقة في الصحة كاستشار القلب وغيرها من التخصصا

http://alray.ps/ar/post . 66
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من

التي

تفتقدها مستشفيا

للعالج بالخارج.

قطاج غز ر وبذلا يتم توفير عش ار

الماليين من الدوال ار

والتي تدفا كتحويال

 نظ ارً لالرتفاع في ملوحة المياه ،والنقن الحاد في المياه العذبة ،يتوجب على السلطة والحكومة
الفلسطينيتين االستثمار في إنشاء محطا
يساهم هذا المشروج والذ

لتحلية المياه على مستوى محافظا

يكلف قرابة  450مليون دوالر؛ مئا

غز  ،ومن المتوقا أن

فرن العمل ويحد من مشكلة نقن

األمن الغذائي والمائي في قطاج غز ( .ماضي ،2015 ،ن)194

 إعادة النظر بالسياسات المالية المتبعة في األراضي الفلسطينية ،والعمل قادر ا مكاان علاى زيااد النماو
فااي ا نفاااق الحكااومي بااوتير أعلااى ماان النمااو فااي ا يارادا

الضاريبية ،وكااذلا تطبيااق سياسااا

اقتصااادية

تتجاه نحااو مزياادًا ماان العدالااة االقتصااادية واالجتماعيااة ،وفارض حااد أدنااى لألجاار وربطااه بمسااتوى المعيشااة

وبح ااد الفق اار ر إض ااافة لف اارض ضا ارائب تص اااعدية عل ااى ال اادخول واألج ااور ،ووض ااا ح ااد أقص ااى لألج ااور،
واالهتمااام أكثاار بالض ارائب المباشاار علااى الاادخول وأرباااح الشااركا  ،وتقلياال اعتماااد الحكومااة علااى م اوارد
مالي ااة جله ااا م اان المس اااعدا

والضا ارائب غي اار المباش اار والت ااي بتحمله ااا الفقا اراء وذو ال اادخول المنخفض ااة

والمتوسطة.

 منع هوروب رؤوس األمووال الفلسوطينية للخوار  :تحقاق البناوا الفلساطينية أرباحاًا مرتفعاة قياساًا بحجام
االقتصاد الوطني ،حياث أنهاا حققا

أرباحااً بحادود  1.023ملياار دوالر خاالل الفتار 1997م2013-م

مما يستوجب ذلا اعاد النظر بالسياسا

المتبعاة لمناا هاروب الودائاا الفلساطينية للخاارج والتاي تقتارب

ماان  6مليااار دوالر ماان أصاال مااا يقتاارب ماان  9مليااار دوالر ك جمااالي الودائااا فااي البنااوا العاملااة فااي
األراضي الفلسطينية ،إضافة إلى استثمارها فاي االقتصااد الحقيقاي والعمال علاى تقاديم تساهيال
للمشاريا التنموية وزياد المساهمة المجتمعية في االقتصاد المحلي ،وكان

ائتمانياة

تجربة أكبار دليال علاى ذلاا

حينما منا هروب األموال لمحافظة على االستقرار النقد إبان االزمة المالية التي عصف

العالم)67(.

 إنهاء االنقسام السياسي :يعتبر انهاء االنقسام السياسي الفلسطيني ضرور وطنية ومطلبا أساسيا
لتحقيق ارتفاج في النمو االقتصاد في فلسطينر وعليه ف ن تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام
وتفعيل عمل حكومة التوافق الوطني للبدء بعملية إعمار قطاج غز وحل المشكال

تحسنًا في األداء االقتصاد واعاد هيكلة االقتصاد الفلسطيني بشكل

 إعادة إعمار ما دمره االحتالل خالل الحرب األخيرة 2014م:

الراهنة سيرافقه

أفضل (.أبو مدللةر ر 2015ر ن )31

لذلا يجب أن نقوم ب عاد ترميم وبناء واصالح ما تم تدميره و نقاذ االقتصاد الفلسطيني بشكل عاجل

يجب وضا رقية سريعة ومدروسة نعمل من خاللها على تشغيل المصانا وتعمير البيو التي
تضرر بشكل جزئي حتي نخفف من األعباء االجتماعية وتشرد السكان ،أيضاً يجب أن يكون هناا
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وبناء ما
سقف زمني محدد يتم من خالله االستعانة بشركا عربية وأجنبية من اجل إعمار غز
ً
تعرض له .إن الخسائر التي تقدر  4.4مليار دوالر إن توفر ف نها سوف تزيد من عجلة التنمية
االقتصادية ناهيا عن تصلي وبناء المدار والبيو والمصانا والورش التي دمرها االحتالل،
 عال مشكلة البطالة المتفاقمة في فلسطين:

يعاايش الشااعب الفلسااطيني وخاصااة قطاااج غااز أزمااة حاااد فااي ارتفاااج معاادل البطالااة فيهااا اذ انهااا تعتباار ماان
أعلى معدال العالم ارتفاعا حيث بل معدل البطالة السنة الماضية حسب إصدار دائار االحصااء المركاز
الفلسطيني لعام 2013م با ،% 47تشمل العاطلين عن العمال مان الخارجين الجاامعين ،والعماال ،وأصاحاب
المهن المختلفة  ،ناهيا عن توقف المصانا بسبب العادوان الغاشام الاذ خلاف و ارئاه خساائر كبيار تقادر 4
ملياار دوالر وفقاادان العاااملين لعملهاام  ،والحاااقهم بموكااب العاااطلين عاان العماال  ،هااذا مااا قااد يزيااد ماان نساابة
ومعاادل البطالااة ليصاال الااي  % 44لعااام 2014م نتيجااة الحاارب وتاادمير المصااانا والشااركا واال ارضااي
الزراعيااة التااي تشااغل اعااداد كبياار جاادا ماان العمااال  ،ويبلا عاادد العمااال الااذين تركاوا اعمااالهم بساابب تاادمير
مصااانعهم اكثاار ماان  2000عاماال  ،كمااا ان الحصااار التااي يفرضااه االحااتالل االسارائيلي علااى أوجااه الحياااه

ومنا كافة المدخال االساسية من مواد بناء ومعدا الزمة لتشغيل المصانا عمل على تفقم حجام البطالاة
وانتشارها الواسا بين شرائ المجتما  ،اال ان هذا ال يمنا من ان نستغل ما بأيدينا مان مقوماا كاي نعاال
ونخفف من حد البطالاة بشاكل ملماو  .هنااا رواتاب عالياة جادا تصارف ألصاحاب المعاالي  ،والساياد ،
وقاااد االجهااز  ،والماادراء العااامين  ،والساافراء  ،تقاادر رواتاابهم ماان  10.000شاايكل الااى  18.000شاايكل،
ويبل ا عااددهم اكثاار  4000شااخن فااي ظاال ازمااة البطالااة الخانقااة التااي تواجااه مجتمعنااا الفلسااطيني  ،فلااو
اسااتقطعنا نساابة  %5فقااط ماان رواتااب هاقالء  ،السااتطعنا تااوفير فاارن عماال ألكثاار ماان  5000عاطاال عاان
العمال  ،الاي هاذا حاال بسايطا ممكان ان ننتهجاه حتااي نساتطيا ان نقلال مان نسابة العااطلين ان اخاذنا فقااط
هذا المعيار فان نسبة البطالة ساوف تانخفض بدرجاة ملحوظاة ،هاذا جاناب بسايط وساريا لمعالجاة البطالاة ،
ولااو أخااذنا جانااب آخاار لمعالجااة البطالااة وهااو إصااالح اال ارضااي المحاارر فااي قطاااج غااز وزراعتهااا وتشااغيل
العاااطلين فيهااا والتااي يمكاان ان تأخااذ بنسااب المشاااركة ،اذا اسااتثمرناها بالطريقااة الصااحيحة ف ننااا بااذلا نحقااق
ثالث أهداف ،الهدف األول تنمية زراعية نستطيا ان نستكفي من خاللهاا محلياا ونساتطيا أيضااً أن نصادر
إل اى الاادول األخاارى ،والهاادف الثاااني وهااو تشااغيل نساابة كبياار ماان العاااطلين عاان العماال وبهااذا نعماال علااى
تخفاايض نساابة البطالااة  ،بأياادينا نسااتطيا ان نحقااق تنميااة ونقضااي علااى التبعيااة ان اردنااا ذلااا  ،وان نشااجا
المسا ااتثمرين واصا ااحاب المصا ااانا والشا ااركا علا ااى العما اال واالسا ااتثمار واعطا ااائهم الا اادعم الا ااالزم  ،ويمكا اان
المساهمة في معالجة مشكلة البطالة عن طريق انشااء صاندوق عاام للزكاا يجماا بصاور منتظماة وياتم مان
خالله دعم المحتاجين الذين ال يملكون قو يومهم ومساعد العاطلين بفت مشاريا صغير تاوفر لهام سابل
الحياه الكريمة  ،لذلا نوصي اصحاب القرار باان يكاون هنااا عادل فاي توزياا الادخل مان خاالل وضاا حاد
أعلى وحد أدني لألجور ولو نجحنا في ذلا فسوف نستطيا أن نقضاي علاى العجاز وان نشاغل أعاداد كبيار
من العاطلين )68(.
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ويقكااد الباح ااث الااى كيفيااة االسااتفاد الفسااطينية ماان التجربااة الماليزيااة وكيااف يمكاان لفلس ااطين ان

تعمل من أجل رفا مساتوى عملياتهاا التنموياة مان خاالل انتهااج بعاض الادرو

المساتفاد والناجحاة مان

التجربااة الماليزيااة مثاال انشاااء بنااا للفق اراء  ،واستصااالح اال ارضااي المحاارر وتقااديم مساااعدا

للفق اراء ماان

خااالل تقااديم قااروض ميساار باادون فوائااد نش ا ا ا ا اااء المشاااريا الصااغير الخاصااة والتقلياال ماان حااد الفقاار
والبطالة المستعصية في األراضي الفلسطينية وأيضاً من الدرو
وتخص ااين الميزاني ااة المناس اابة والت ااي كانا ا

المساتفاد االهتماام بالقطا ا ا ا اااج الز ارعاي

بأحس اان احواله ااا ال تزي ااد ع اان  %2م اان الموازن ااة والت ااي ال

تستطيا النهوض لهذا القطاج الهاام  ،ايضاا تطارق المبحاث ال ارباا  ،ان علاى الحكوماة الفلساطينية اتبااج

سياسا

عادلة فاي توزياا الادخل وتحدياد سالم للرواتاب حاد ادناى وحاد اعاال حتاى تساتطيا عاالج مشاكلة

الفقر والبطالة  .وايضا على الحكوماة الفلساطينية انهااء االنقساام السياساي القاائم وتوحياد الصاف الاوطني
ألنااه يعماال علااى تفعياال العمليااة االقتصااادية للصااال الااوطني الفلسااطيني الن ماان خاللهااا تسااتطيا فاات

اسواق ما العالم الخارجي وتعزيز التبادل التجار ورفا مستوى دخل الفرد .
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النتائج
 .1ساهم

السياسا

الحكومية المطبقة في ماليزيا الي رفا معدال

الدخل وتحقيق مستويا

النمو االقتصاد ونصيب الفرد من

جيد في التنمية االقتصادية واالجتماعية رافقها تحسن في االجور ومستويا

الصحة والتعليم والبحث العلمي.

 .2يعتبر البعد التنمو واالقتصاد

العالقا

هو أسا

باالستقرار

الخارجية لماليزيا والتي اتسم

والتوازن والعقالنية واهمها سياسة النظر شرقا واالقتداء بتجربة اليابان.

 .3شهد االقتصاد الماليز قبل االستقالل المزيد من العالقا
االستعمار والمركز الرأسمالي المتقدم  ،حيث قام

لتلا الدول.

 .4إ ن تعظيم دور الدولة التدخلي في السياسا

على التبعية واالرتهان للسياس ا ا ا اا

االقتصادية الماليزية جاء

االقتصادية واالجتماعية وساهم ذلا في تخفيض مستويا

 .5على الرغم من تحقيق الكثير من الدول من معدال
اال ان ذلا لم يحد من المشكال
وارتفاج معدال

واهمها نظرية االوز الطائر.

ثماره لصال

التنمية

نمو عالية وتحديدا في الدول الرأسمالية المتقدمة
الكبير بين األثرياء ومحدود

االقتصادية واهمها التفاو

علية التجربة التنموية الماليزية حيث اشتق

ماليزيا

بهذه النظرية وبا ضافة الي االستفاد من بعض النظريا

األخرى

 .6تعتبر نظرية الدفعة القوية من اهم ما اعتمد
العديد من الدرو

الفقر والبطالة.

االقتصادية

الدخل

البطالة والفقر وتراجا مستويا
التي ارتبط

االقتصادية غير المتكافئة ما دول

العدالة االجتماعية الى حدود االنسانية.

 .7ما يميز الخصخصة في ماليزيا ان اجراءاتها قد اتسم
الدول الصاعد والنامية ،رغم وجود التفاو

بالعقالنية والرشاد مقارنة ما الكثير من

في الثرو بين قطاج االعمال ومن ال يملكون وسائل

االنتاج باألحرى من يبيعون قو عملهم مقابل اجر في ماليزيا.
 .8تعتبر ماليزيا من ابرز الدول التي اهتم

حكوماتها بشكل كبير في تطوير وتحديث الموارد البشرية

واالهتمام بالعنصر البشر كون ان هناا قناعة رئيسية بان التنمية يتوجب ان تنجز با نسان

ولإلنسان ومن اجل االنسان  ،ولي

كهدف بحد ذاته.

 .9لقد ساهم تمتا ماليزيا بتوفر الموارد الطبيعية الي تحقيقها االكتفاء الذاتي من النتاج الزراعي وارتفاج
معدل النات المحلي وبالتالي تعظيم مواردها المحلية وانعك

واالجتماعي .
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هذا با يجاب على الواقا االقتصاد

 .10على الرغم من التدخل النشط للدولة في ماليزيا واندماجها في االقتصاديا
يمنا ماليزيا ان تكون بمأمن من تأثي ار

بشكل محدود من األزما .

االزما

المعلومة اال ان ذلا لم

المالية واالقتصادية رغم انها من الدول التي تأثر

 .11من ابرز مظاهر معالجة االزمة ال مالية في ماليزيا هي تخلي الحكومة الماليزية عن تمويل العجز
بالعجز ومنعها هروب رقو

االموال الي الخارج او ما يعرف بالنقل العكسي للموارد .وهذه سمة

رئيسية في النظام الرأسمالي المتسم بالتعقيدا

الكثير وتفجر االزما

باستمرار.

 .12من االسباب الرئيسية لتعافي االقتصاد الماليز من االزمة المالية عام  1997يعود الي ادار
مهاتير محمد الذ رفض امالءا

وشروط صندوق النقد والبنا الدوليين حيث اعاد االعتبار للدولة

وهيمنتها التد خلية وذلا بعدم السماح بهروب رقو
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االموال من ماليزيا الي الخارج

التوصيات
 .1ماان األفضاال للحكومااة الماليزيااة االسااتمرار فااي االسااتثمار الكثيااف فااي القطاعااا

االقتصااادية الحقيقيااة

كالمشاااريا الز ارعااة والصااناعة واالهتمااام ببارام الصااحة والتعلاايم والبحااث العلمااي بمااا لااه ماان دور كبياار

في نمو االقتصاد الماليز ورفا مستوى دخل الفرد .

 .2علااى الحكومااة الماليزيااة مواصاالة الساير و االهتمااام بالبعااد التنمااو واالقتصاااد فااي عالقاتهااا الخارجيااة
ما دول العالم واهمهاا دول جناوب شارق اسايا والياباان واوروباا والعدياد مان االقتصااديا

الب ارزيل والصين وروسيا والهند وجنوب افريقيا مجموعة البريك

الصااعد مثال

.

 .3علا ااى الحكوما ااة الماليزيا ااة ان تقا ااوم بزيا اااد دورها ااا االقتصا اااد والتا اادخل المسا ااتمر فا ااي بنا اااء السياسا ااا
االقتص ااادية بالش ااكل ال ااذ ي اانعك
وتقلين معدال

ثم اااره با يج اااب عل ااى مس ااتويا

الفقر والبطالة وتحسين مستويا

التنمي ااة االقتص ااادية واالجتماعي ااة

العدالة االجتماعية .

الدفعااة القويااة لمااا لهااا ماان دور كبياار فااي نمااو

 .4ماان األفضاال للحكومااة الماليزيااة التركيااز علااى نظريااا

القطاج الصناعي وهو مصدر مهم في نمو االقتصاد الماليز .

 .5يستحساان لماليزيااا ان تكااون اجاراءا

الخصخصااة فااي بلاادها متساامة بالعقالنيااة والرشاااد واسااتغالل كافااة

الموارد المحلية وعدم هدرها ،وزياد تدخل الدولة في برام الخصخصة وعدم تركها للقطاج الخان .

 .6علااى ماليزيااا بااذل الجهااود المتعاظمااة بتنميااة العنصاار البشاار وتطااويره وتحديثااه بمااا يااتالءم ومتطلبااا
القاارن الواحااد والعشاارون حيااث ان ذلااا سيساااهم برفااا مسااتويا

ومن اجل االنسان .

التنميااة االقتصااادية التااي هااي لإلنسااان

 .7على الحكومة الماليزية التدخل النشط فاي اساواق الماال واتبااج اجاراءا
آثارها الى الحد االدنى أ ان تقوم بالتحكم بالتعامال

المالية .

وقائياة لتقليال الصادما

 .8يستحسن للحكومة الماليزية مواصلة التخلي عن تمويل العجز باالعجز وزيااد معادال
ومنااا هااروب رقو

االماوال وذلااا للحفاااظ علااى مسااتويا

معدل النمو المرتفا .

االدخاار الاوطني

معينااة ماان االسااتثمار وبالتااالي الحفاااظ علااى

 .9ماان االفضاال للحكومااة الفلسااطينية انشاااء بنااا للفقااراء والتموياال االصااغر وتقااديم التسااهيال
للمشااريا الصاغير وذلااا لتقليال معاادال

االئتمانيااة

الفقار والبطالااة ويمكان االساتفاد ماان التجرباة الماليزيااة فاي هااذا

الشأن.

.10

وتقليال

عل ااى الس االطة الفلس ااطينية انته اااج سياس ااا

القطااج الحقيقااي واسااتغالل الماان والمساااعدا

اقتص ااادية قوامه ااا العدال ااة االجتماعي ااة واالس ااتثمار ف ااي

والرشااد والعقالنيااة عنااد اعااداد الموازنااا

التنمو االقتصاد واالجتماعي  ،اضافة الى اشتقاق بعض الدرو
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واالهتمااام بالبعااد

المستفاد من التجربة الماليزية .

قائمة املراجع
اوال :الكتب العربية:

 .2أبو صال  ،محمد2001( ،م) ،الطرق ا حصائيةر دار اليازور العلمية للنشر والتوزيا ،عمان.
 .3أحمد عبد الفتاح الزكي  ،محمد سلمان الخزاعلة  ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقاتها  ،عمان  ،دار
صفاء للنشر والتوزيا  ،ط2013 1م ،ن.74-73

 .4اس ااماعيل محم ااد صاااادق  ،التجرب ااة الماليزياااة مه اااتير محماااد والص ااحو االقتصاااادية  ،الطبع ااة األولا اى
2014م ،القاهر  ،ن22

 .5بيومي ،نوال ،التجربة الماليزية وفق مبادإل التمويل واالقتصااد ا ساالمي ،مكتباة الشاروق الدولياة ،ط،1
مصر2011 ،م.

 .6التميماي رغاد ساامي ،العولماة والتنمياة المساتدامة فاي الاوطن العرباي الفارن والتحاديا  ،عمااان األردن،
2013م ،ن.113

 .7جا ااابر عا ااوض ،محاضا ااير محما ااد وقضا ااية التعدديا ااة العرقيا ااة فا ااي المجتما ااا الما اااليز  ،الفكا اار السياسا ااي
لمحاضير محمد ،برنام الدراسا

الماليزية ،جامعة القاهر 2006 ،م ،ن.194

 .8الحصااار نبيا ااه فا اارج أما ااين  ،تجربا ااة ماليزيا ااا فا ااي تطبيا ااق االقتصا اااد االسا ااالمي  ،دار الفكا اار الجا ااامعي
االسكندرية ،الطبعة األولى 2009،م

 .9دواباااه ،أشااارف  ،األزم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة المالياااة العالميا ااة رقياااة إسا ا ا ا ا ا ا االمية ،دار الس ا ا ا االم للنشااار ،ط ،1القا اااهر ،
مصر2009 ،م.

 .10الربيعي عبده محمد فاضل ،الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول العربية ،مكتبة الجامعة ا سالمية
غز  ،الناشر ،مكتبة مدبولي 2004ن.246

 .11سمي مسعود  ،األزمة المالية العالمية ،دار الشروق  ،عمان  ،2010،ن.112-103
 .12السواعي ،خالد محمد2012( ،م)  EVIEWSوالقيا

االقتصاد  ،الناشر :دار الكتاب الثقافي،

عمان  -األردن.

 .13السااويد  ،عبااد اهلل  ،معجااز شاارق آساايا  ،مركااز ا مااا ار للد ارسااا
ا ما ار 2000 ،م.

والبحااوث االسااتراتيجية  ،ط،1

.14الصاو ر عبد الادايمر تجرباة االنفتااح االقتصااد والتنمياة الصاناعية فاي مصار ومقارنتهاا بتجرباة كورياا
الجنوبية وسنغافور ر الهيئة العامة المصرية للكتابر مصرر.1992
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.15عبااد الفضاايل محمااود  ،العاارب والتجربااة االساايوية الاادرو
بيرو 2000م.

المسااتفاد  ،مركااز د ارسااا

الوحااد العربيااة ،

 .16عبد القادر ،السيد متولير (2007م) اشتقاق نموذج تصحي الخطأ من اختبار التكامل المتساو
لجوهانسن إطار نظر

المعلوما

.17

ومثال تطبيقي باستخدام  ،EViews5المعهد العالي للحاسبا

ا دارية وعلوم ا دار  ،مصر.

ونظم

عطي ،عبد القادر2005( ،م) ،الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،الدار

الجامعية ،ا سكندرية.

 .18عمر الرفاعي  ،خطابا
 .19العم ار

مهاتير محمد  ،القاهر 2007م ،ن.48

أحمد صال  ،والتنمية منظومة األ من الشامل كبيئة حاضنة للتنمية المستدامة في ظل

ظروف العولمة ،األردن 2002م ،ن.97

 .20عمرو محي الدين ،أزمة النمور اآسيوية  ،دار الشرق القاهر  ،ط2000 1م  ،ن.18-17
 .21فتحي محمد ناصر  ،عبداهلل بن محمد الجغيمان ،ا دار والسياسا

التربوية في مجال الموهوبين،

ط2012 1م  ،عمان  ،دار المسير للنشر والتوزيا  ،ن.79-78
 .22فرح نجيب  ،ترجمة عمر الرفاعي  ،خطابا

مهاتير محمد  ،يناير 2007م  ،ن.12

 .23كمااال عااايش ،نظريااة األوز الطااائر اآساايوية فااي السياسااة الصااناعية الجديااد فااي الج ازئار لتتحااول إلااى
الهيكل التصديرية ،جامعة بانته ،أبحاث اقتصادية وادارية ،العدد الساد 2009 ،م ن.8

 .24محمود عبد الفضايل  ،العارب والتجرباة اآسايوية الادرو

درساا
المساتفاد  ،مركاز ا

الوحاد العربياة ،

الطبعة األولى  ،2000دار النشر بيرو ن40ن.41

 .25م اادح

القريش ااي ،التنمي ااة االقتصاااادية ،الطبع ااة األول ااى2007،م ،جامعاااة البلق اااء التطبيقي ااة ،السااالط،

 .26م ا ا اادح

أي ا ا ااوب ،السياس ا ا ااة الخارجي ا ا ااة الماليزي ا ا ااة تج ا ا اااه الق ا ا ااوى الدولي ا ا ااة الكب ا ا اارى  ،ن،106-105

األردن ،ن.87
القاهر 2000،م.

 .27مسااعود ،ساامي  ،األزمااة الماليااة العالميااة نهايااة الليبراليااة المتوحشااة ،المركااز الكنااد للد ارسااا  ،عمااان،
األردن2010 ،م.

 .28مصااطفي محمااود ،أبااو بكاار  ،ا دار العامااة "رؤيووة اسووتراتيجية لحمايووة الجهوواز اإلداري موون التخلووف
والفساد"  ،الدار الجامعية االسكندرية  ،ن 124،2005م.

 .29مهد اسماعيل الجزاف ،تجارب دولية في الخصخصة  ،درو

من تجارب ماليزيا ونيوزيالندا

والمكسيا  ،مجلة العلوم االجتماعية  ،المجلد الرابا والعشرون ،العدد الثاني 1996م ،ن134-131

 .30ناصر يوسف  ،دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة  ،دراسة مقارنة بالجزائر وماليزيا  ،مركز
دراسا

الوحد العربية  ،بيرو ،ن224،2010-223م.
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 .31نبياااه فا اارج أم ااين الحصا اار

 ،تجرباااة ماليزيا ااا فا ااي تطبيا ااق االقتصا اااد ا س ااالمي  ،الناشا اار دار الفكا اار

الجامعي  ،الطبعة األولى 2009م ،ن22.

 .32نبي ااه ف اارج أم ااين الحص اار  ،تجرب ااة ماليزي ااا ف ااي تطبي ااق االقتصا ااد ا س ااالمي  ،دار الفك اار الج ااامعي،
الطبعة االولي  ،2009ن27

مهاتير محمد  ،ترجمة عمر الرافعي ،مكتبة الشروق الدولية ،ط2007 1م.

 .33نجيب فرح  ،خطابا

 .34ن اوال البيااومي ،التجربااة الماليزيااة وفااق مبااادإل التموياال واالقتصاااد ا سااالمي ،مكتبااة الشااروق الدوليااة،
ط2011 ،1م ن 49ن.50

 .35نيفااين حسااين شاام

 ،التنافسااية الدوليااة وتأثيرهااا علااى التجااار العربيااة والعالميااة  ،2010،دار التعلاايم

الجامعي  ،االسكندرية  ،ن.236

 .36يوسف ناصر  ،دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركباة  ،دارساة مقارناة باالجزائر وماليزياا  ،مركاز
دراسا

.37

الوحد العربية  ،الطبعة األولى ،2010بيرو  ،ن.299

يوسااف ناصاار  ،ديناميااة التجربااة اليابانيااة فااي التنميااة المركبااة  ،د ارسااة مقارنااة بااالجزائر وماليزيااا،

مركز دراسا

الوحد العربية  ،بي

النهضة بيرو .

 .38صافي ،سمير2015( ،م) مقدمة في تحليل نماذج االنحدار باساتخدام  ،EVIEWSالناشار :مكتباة
آفاق ،غز  -فلسطين.

.39

ميشايل تاودارو  ،التنمياة االقتصاادية  ،الطبعاة االنجليزيااة  ،ترجماة الادكتور محماود حسان حسااني ،

السعودية ،دار المريخ للنشر ن.124

 .40هاريسون بريان  ،موجز تاريخ جنوب شرق آسيا ،الناشر مطبعة الكيالني الصغير باب اللوق ،
ترجمة سعد أحمد حسين.

ثانيا :الرسائل العلمية:
.41

أبو عمر  ،وليد  ،أثر التمويل الزراعي على التنمية الزراعية في األراضي الفلسطينية ،رسالة

ماجستير غير منشور  ،جامعة األزهر ،غز  ،فلسطين.2014 ،

.42
.43

أر

دوابه أشرف محمد األزمة المالية االسالمية رقى إسالمية ،القاهر 2009،م ،ن.7

ساامور نبياال خلياال  ،سااوق األوراق الماليااة االسااالمية بااين النظريااة والتطبيااق  ،د ارسااة حالااة سااوق

المال ا سالمي في ماليزياا  ،رساالة ماجساتير غيار منشاور  ،الجامعاة االساالمية  ،غاز فلساطين

2007م.

نفين حسن  ،التنافسية الدولية وتأثيراتها على التجار العربية والعالمية  ،دار التعليم

.44

شمي

.45

ماضي عبد ،اقتصاديا

الجامعي ،ا سكندرية  ،2010ن.245

المياه في قطاج غز بين الواقا والمستقبل  ،رسالة ماجستير غير

منشور  ،جامعة األزهر  ،فلسطين 2015م ،ن.194
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.46

محما ااد صا ااادق اسا ااماعيل ،التجربا ااة الماليزيا ااة  ،مها اااتير محما ااد  ،الصا ااحو االقتصا ااادية  ،رسا ااالة

ماجستير ،العربي

.47

 ،2014ن.203-202

سامور نبياال خلياال ،سااوق األوراق المالياة ا سااالمية بااين النظريااة والتطبياق ،د ارسااة حالااة سااوق أر

المال ا سالمي في ماليزيا ،رسا ا ا ا ا ا االة ماجستير غير منشور  ،الجامعة ا سالمية ،غ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا از فلساطين
2007م.

.48

ف ااي االقتص اااد الفلس ااطيني وآفاق ااه المس ااتقبلية ،رس ااالة

ازها ار ،ب اادوان )2014(،دور قط اااج الخ اادما

ماجستير غير منشور  ،قسم االقتصاد ،كلية االقتصاد والعلوم ا دارية ،جامعة األزهر ،غز .

ثالثا  :اجملالت والتقارير:
.49

أباو شاامالة مااروان ،ماليزياا لقلااق آساايا  ،مجلاة المنباار وزار االوقاااف والشائون الدينيااة  ،العاادد السااابا

.50

أبو مدللة ر دراسة بعنوان واقا البطالة وتداعياتها في قطاج غز ر مقتمر قطاج غز  :الواقا

والثالثون  ،مكان االصدار غز 2001م.

وآفاق المستقبلر كلية اآداب والعلوم ا نسانية ر جامعة األزهر ر غز ر فلسطينر  8-6أكتوبر

.2015امد لإلعالم . http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=40400

 .51احم ا ا ااد يوسا ا ا ااف  ،الغ ا ا اارب ومخطاا ا ااط الت ا ا ااآمر علا ا ا ااى ماليزي ا ا ااا ،مجلا ا ا ااة المجتم ا ا ااا ،العا ا ا اادد ، 1106
26محرم1415ه ،سنة 2005م،ن.15

 .52أسااامة الغااولي  ،تقياايم التجربااة الماليزيااة فااي اقامااة سااوق نقااد اسااالمي  ،مجلااة المساالم المعاصاار ،
الجامعة االسالمية ،العدد  ،1998،88ب ن.

.53

إيمان صحراو ،التنمية المستدامة والكفاء االستخدامية للموارد المتاحة  ،المقتمر العلمي األول

.54

بيااومي ناوال  ،التجربااة الماليزيااة وفااق مبااادإل التموياال ا سااالمي  ،ن ، 199مجلااة النهضااة العاادد

.55

جاسم صهيب  ،ماليزيا والزلازال االقتصااد اآسايو  ،مجلاة المجتماا مجلاة المسالمين حاول العاالم

.56

ماان تجااارب ماليزيااا ونيوزيالناادا

 ،2008ن.8-7

الثالث يوليو 2011م.
1997،م.

الجازاف مهااد اسااماعيل  ،تجااارب دوليااة فااي الخصخصااة  ،درو

والمكسيا ،مجلة العلوم االجتماعية  ،المجلد الرابا والعشرون العدد الثاني 1996م.

.57

درويشر سالمر دور المشروعا

الصغير في دعم االقتصاد الفلسطيني وتطويرهر دراسة محكمةر

مجلة األبحا ا ا ا اااث المالية والمصرفية ر المجلد الثا ا ا ا ااانير العدد األول ر المعهد المصرفي الفلسا ا ااطينير

رام اهللر فلسطينر 2015م.
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 .58الدماغ ر صكوا السلم ودورها في تمويل القطاج الزراعي في االقتصاد الفلسطينير دراسة محكمةر
مجلة األبحا ا اااث المالي ا ا ا ا ا ااة والمصرفية ر المجلد الثانير العدد األول ر المعهد المصرفي الفلس ا ا ااطينير

رام اهللر فلسطينر 2015م.
.59

رحيم حاجي عبد الرحمن  ،ماليزيا المسلمة نمر من نمور جنوب شرق آسيا ،مجلاة منبار االساالم ،

.60

سعيد عبد قحطان ،األزمة المالية االسيوية  ،1997االزمة المالية العالمية ،2008االسباب

تصدرها وزار األوقاف المجل
واالثار والدرو

2009
.61

األعلى للشئون الماليزية  ،مكتبة الجامعة االسالمية 2000م ب ن

المستفيد  ،دراسة مقارنة  ،كلية بغداد للعلوم االقتصادية  ،العدد الحاد والعشرين

السااويد  ،عبااد اهلل  ،معجااز شاارق آساايا  ،مركااز ا مااا ار للد ارسااا

ا ما ار 2000 ،م.

.62

العاباادين وقااار علااي  ،ق اراء فااي مقومااا

االثنين 2013/3/11م.

.63

فاطمة بكد  ،درو

والبحااوث االسااتراتيجية  ،ط،1

التجربااة التنمويااة الماليزيااة ،جريااد المااد العاادد ،2747

مستفاد مان التجرباة الماليزياة فاي مكافحاة الفقار  ،المركاز الجاامعي بخماي

مليانة  ،جامعة الشلف.

.64

الف ااولي اس ااامة محم ااد احم ااد  ،تقي اايم التجرب ااة الماليزي ااة  ،المس االم المعاص اار مجل ااة فص االية فكري ااة ،

.65

القن ااديل محم ااد المنساااي  ،ماليزي ااا نمااار اس ااالمي يتحفاااز  ،مجل ااة العرباااي  ،دار النش اار  ،القااااهر ،

اصدار مقسسة المسلم المعاصر  ،العدد  ، 87القاهر 1998 ،م.

ن40

.66
.67

قنديل محمد المنسي  ،ماليزيا نمر إسالمي يتحفز  ،مجلة العربي كانون ثاني 1995م

مجلااة التجديااد  ،مجلااة فكريااة نصااف ساانوية تصاادرها الجامعااة ا سااالمية العالميااة بماليزيااا ،العاادد

الثالث عشر  ،رئي

التحرير محمد كمال حسن  ،سنة ا صدار 2003م.

.68

محسن صال  ،قراء في خلفيا

.69

محمد ابراهيم السقا ،عالم ال يتعلم من أزماته ،جريد االقتصادية ،الكوي

عمان 2010

.70

مرابط سعد

ومعالم التطور االقتصاد  ،مركز الزيتونة للدراسا  ،جريد
2010م،ن.2-1

 ،األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية  ،الجزائر  ،2009ورقا ا ا ا ااة

عما ا ا ا اال جامعة فرحا .

.71

مالا محمد أحمد  ،ماليزيا  ،مجلة الجامعة االسالمية  ،العدد األول  ،حزيران 1968م  ،المدينة

.72

مي حنانيا ،السياسة التربوية والتعليم في األداء التنمو لسنغافور وماليزيا  ،مجلة المستقبل ،

المنور .

حزيران  ،2011العدد  ،388المركز االردني لألبحاث وحوار السياسا
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الوطنية.

.73

نادية فاضل عبا

.74

يوسف أحمد  ،الغرب ومخطط التاآمر علاى ماليزياا  ،مجلاة المجتماا  ،مجلاة المسالمين حاول العاالم

والعشرون  ،دراسا

فضلي  ،التجربة التنموية في ماليزيا من العام  ،2010-2000العدد الرابا
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سنة ا صدار 1994م.
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Edition. Addison Wesley Longman.

130

املالحق

مخرجات النموذ القياسي للقطاعات االقتصادية
 نتائ تقدير النموذج القياسي بشكل أولي:)1( ملحق رقم
Dependent Variable: D(LOG(GDP))
Method: Least Squares
Date: 05/31/15 Time: 21:59
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(LOG(AG))
D(LOG(CO))
D(LOG(MAA))
D(LOG(MQ))
D(LOG(SE))

0.004587
0.194188
0.078860
0.259617
0.111094
0.355925

0.003678
0.036251
0.023133
0.027491
0.019936
0.070731

1.247044
5.356833
3.409014
9.443714
5.572637
5.032124

0.2275
0.0000
0.0029
0.0000
0.0000
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.997095
0.996331
0.007333
0.001022
90.84215
1304.496
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.089061
0.121059
-6.787372
-6.494842
-6.706236
1.828417

)SE(  نتائ تقدير النموذج القياسي بعد استبعاد متغير:)2( ملحق رقم
Dependent Variable: D(LOG(GDP))
Method: Least Squares
Date: 05/31/15 Time: 22:10
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(LOG(AG))
D(LOG(CO))
D(LOG(MAA))
D(LOG(MQ))

0.020586
0.271246
0.141630
0.336052
0.131058

0.002753
0.048914
0.029001
0.034111
0.029084

7.477347
5.545421
4.883563
9.851833
4.506195

0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0002

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.993224
0.991869
0.010916
0.002383
80.25404
732.9449
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.089061
0.121059
-6.020323
-5.776548
-5.952711
1.466122

(الختبار المتوسط الحسابي للبواقي يساو صفرT) نتائ اختبار:)3( ملحق رقم
Hypothesis Testing for RESID
Date: 06/01/15 Time: 11:59
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 1.80e-17
Sample Std. Dev. = 0.009965
Method
t-statistic

Value
9.05E-15

Probability
1.0000

) للتوزيا الطبيعيJarque-Bera( نتائ اختبار:)4( ملحق رقم
9

Series: Residuals
Sample 1988 2012
Observations 25

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-0.02

-0.01

التباين

0.00

0.01

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.80e-17
-0.000655
0.027494
-0.019961
0.009965
0.491186
4.275322

Jarque-Bera
Probability

2.699480
0.259308

0.03

) لتجانWhite( نتائ اختبار:)5( ملحق رقم

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.330107
7.901892
8.281996

Prob. F(14,10)
Prob. Chi-Square(14)
Prob. Chi-Square(14)

)Residual Correlogram(  نتائ اختبار:)6( ملحق رقم
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0.9711
0.8944
0.8741

) لالرتباط ذاتيLagrange Multiplier(  نتائ اختبار:)7( ملحق رقم
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.592969
3.759497

Prob. F(2,18)
Prob. Chi-Square(2)

0.2307
0.1526

)Se(  مخرجات نموذ االنحدار البسيط لمتغير:)8( ملحق رقم
)Se( نتائ تقدير النموذج البسيط لمتغير
Dependent Variable: D(LOG(GDP))
Method: Least Squares
Date: 06/01/15 Time: 12:41
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(LOG(Se))

-0.035555
1.291414

0.006841
0.051793

-5.197271
24.93434

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.964326
0.962775
0.023357
0.012548
59.49021
621.7215
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.089061
0.121059
-4.599216
-4.501706
-4.572171
1.521727

( الختبار المتوسط الحسابي للبواقي يساو صفرT)نتائ اختبار
Hypothesis Testing for RESID
Date: 06/01/15 Time: 12:47
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 5.41e-18
Sample Std. Dev. = 0.022865
Method
t-statistic

Value
1.18E-15
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Probability
1.0000

) للتوزيا الطبيعيJarque-Bera(نتائ اختبار
8

Series: Residuals
Sample 1988 2012
Observations 25

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.41e-18
-0.001918
0.046656
-0.040328
0.022865
0.315943
2.434211

Jarque-Bera
Probability

0.749373
0.687505

2
1
0
-0.04

-0.02

0.00

التباين

0.02

0.04

) لتجانWhite(نتائ اختبار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.192119
0.429138
0.260469

Prob. F(2,22)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.8266
0.8069
0.8779

)Residual Correlogram( نتائ اختبار

) لالرتباط ذاتيLagrange Multiplier( نتائ اختبار
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.946271
3.909346

Prob. F(2,21)
Prob. Chi-Square(2)
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0.1677
0.1416

نتائ معامل االرتباط بين حد الخطأ والمتغير المستقل
Correlation
t-Statistic
Probability
Log(Se)

RESID
0.302510
1.522101
0.1416

 مخرجات النموذ القياسي لطريقة اإلنفاق:)9( ملحق رقم
نتائ تقدير النموذج
Dependent Variable: D(LOG(GDP))
Method: Least Squares
Date: 06/01/15 Time: 14:49
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(LOG(CG))
D(LOG(CP))
D(LOG(I))
D(LOG(EX))
D(LOG(IM))

-0.003166
0.137883
0.318335
0.154068
0.423825
-0.379230

0.001716
0.025155
0.026934
0.011889
0.019066
0.022380

-1.845292
5.481398
11.81900
12.95895
22.22968
-16.94518

0.0764
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.997133
0.996582
0.006899
0.001237
117.1607
1808.711
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.088322
0.118003
-6.947547
-6.672721
-6.856450
1.428908

(الختبار المتوسط الحسابي للبواقي يساو صفرT)نتائ اختبار
Hypothesis Testing for RESID
Date: 06/01/15 Time: 15:01
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -7.21e-18
Sample Std. Dev. = 0.006318
Method
t-statistic

Value
-6.46E-15

) للتوزيا الطبيعيJarque-Bera(نتائ اختبار
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Probability
1.0000

7

Series: Residuals
Sample 1981 2012
Observations 32

6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.21e-18
3.51e-05
0.012230
-0.011226
0.006318
0.043351
2.336608

Jarque-Bera
Probability

0.596808
0.742001

0
-0.010

-0.005

التباين

0.000

0.005

0.010

) لتجانWhite(نتائ اختبار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.313161
22.55369
9.950350

Prob. F(20,11)
Prob. Chi-Square(20)
Prob. Chi-Square(20)

0.3279
0.3112
0.9691

)Residual Correlogram( نتائ اختبار

) لالرتباط ذاتيLagrange Multiplier( نتائ اختبار
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.817238
2.040346

Prob. F(2,24)
Prob. Chi-Square(2)

)VIF( نتائ حساب معامل تضخم التباين
Variance Inflation Factors
Sample: 1980 2012
Included observations: 32
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0.4536
0.3605

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

C
D(LOG(CG))
D(LOG(CP))
D(LOG(I))
D(LOG(EX))
D(LOG(IM/GDP))

2.94E-06
0.000633
0.000725
0.000141
0.000364
0.000501

1.979769
6.232744
11.10599
4.281982
7.334997
2.252632

NA
3.535364
7.520274
3.591173
4.490631
2.178052

نتائ معامل االرتباط بين حد الخطأ والمتغي ار المستقلة
Correlation
t-Statistic
Probability
Log(CG)

RESID
-0.193414
-1.079760
0.2889

Log(CP)

-0.149778
-0.829728
0.4132

Log(I)

-0.053245
-0.292048
0.7723

Log(EX)

-0.137934
-0.762786
0.4515

Log(IM)

-0.111742
-0.615895
0.5426

 مخرجات النموذ القياسي لالدخار واالستثمار األجنبي:)10( ملحق رقم
نتائ تقدير النموذج
Dependent Variable: D(LOG(GDP))
Method: Least Squares
Date: 06/01/15 Time: 15:50
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(LOG(S))
D(LOG(FDI))

0.042186
0.217695
0.018194

0.006396
0.069672
0.007693

6.596134
3.124585
2.364955

0.0000
0.0040
0.0249

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.474353
0.438101
0.028256
0.023154
70.29488
13.08503
0.000089

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.056663
0.037695
-4.205930
-4.068517
-4.160382
1.783018

(الختبار المتوسط الحسابي للبواقي يساو صفرT)نتائ اختبار
Hypothesis Testing for RESID
Date: 06/01/15 Time: 15:58
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 2.31e-17
Sample Std. Dev. = 0.027330
Method
t-statistic

Value
4.78E-15

Probability
1.0000

) للتوزيا الطبيعي للنموذج الثالثJarque-Bera(نتائ اختبار
9

Series: Residuals
Sample 1981 2012
Observations 32

8
7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.31e-17
0.004448
0.032693
-0.108892
0.027330
-2.067017
8.897391

Jarque-Bera
Probability

69.15927
0.000000

0
-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

التباين

-0.02

0.00

0.02

0.04

) لتجانWhite(نتائ اختبار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.002255
5.171050
16.76982

Prob. F(5,26)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

)Residual Correlogram( نتائ اختبار
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0.4360
0.3954
0.0050

) لالرتباط ذاتيLagrange Multiplier( نتائ اختبار
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.264796
0.615589

Prob. F(2,27)
Prob. Chi-Square(2)

0.7693
0.7351

)VIF( نتائ حساب معامل تضخم التباين
Variance Inflation Factors
Date: 06/01/15 Time: 16:01
Sample: 1980 2012
Included observations: 32

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

C
D(LOG(S))
D(LOG(FDI))

4.09E-05
0.004854
5.92E-05

1.639380
1.920939
1.226962

NA
1.213860
1.213860

نتائ معامل االرتباط بين حد الخطأ والمتغي ار المستقلة
Correlation
t-Statistic
Probability
Log(S)

RESID
-0.091307
-0.502204
0.6192

Log(FDI)

0.131963
0.729166
0.4716

 مخرجات النموذ القياسي ألثر النمو على معدل البطالة:)11( ملحق رقم
نتائ تقدير النموذج
Dependent Variable: D (U)
Method: Least Squares
Date: 06/02/15 Time: 00:08
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(LOG(GDP))

0.114776
-2.271726

0.042220
0.623366

2.718521
-3.644289

0.0108
0.0010

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.306853
0.283748
0.130832
0.513507
20.70961
13.28085
0.001004

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

139

-0.013946
0.154589
-1.169351
-1.077742
-1.138985
1.628944

(الختبار المتوسط الحسابي للبواقي يساو صفرT)نتائ اختبار
Hypothesis Testing for RESID
Date: 06/02/15 Time: 00:15
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 4.12e-17
Sample Std. Dev. = 0.128704
Method
t-statistic

Value
1.81E-15

Probability
1.0000

) للتوزيا الطبيعيJarque-Bera(نتائ اختبار
9

Series: Residuals
Sample 1981 2012
Observations 32

8
7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.12e-17
-0.004925
0.329455
-0.233978
0.128704
0.313979
3.025155

Jarque-Bera
Probability

0.526618
0.768504

0
-0.2

-0.1

0.0

0.1

التباين

0.2

0.3

) لتجانWhite(نتائ اختبار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.368185
0.792425
0.705227

Prob. F(2,29)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

)Residual Correlogram( نتائ اختبار
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0.6952
0.6729
0.7028

) لالرتباط ذاتيLagrange Multiplier( نتائ اختبار
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

0.907675

Prob. F(2,28)

0.4150

Obs*R-squared

1.948366

Prob. Chi-Square(2)

0.3775

نتائ معامل االرتباط بين حد الخطأ والمتغير المستقل
Correlation
t-Statistic
Probability
GDP

RESID
-0.059532
-0.326652
0.7462

 القيمة بالمليون ريجنت الماليزي, يوضح بيانات النموذ القياسي للقطاعات االقتصادية:)( جدول
Y

GDP

Ag

Mq

Ma

Co

Se

1987

81085

16185

10235

16058

2818

36734

1988

89143

16624

11309

18786

2853

40182

1989

97219

17415

9955

22604

3163

44697

1990

105977

17308

9968

26060

3750

49619

1991

116093

17292

10432

29708

4333

55259

1992

126408

18478

10910

31788

4799

61651

1993

138916

17898

10475

36423

5317

70338

1994

151713

17559

11099

40566

6122

77433

1995

166625

17114

13643

45174

7411

85348

1996

183292

17890

14040

53387

8610

92962

1997

196714

18010

14305

58788

9522

102163

1998

182237

17512

14357

50899

7241

101753

1999

193422

17596

15344

56840

6926

106293

2000

356401

30647

37617

109998

13971

175648

2001

358246

30594

36980

105301

14427

182821

2002

377559

31471

38610

109640

14762

193499

2003

399414

33369

40959

119687

15031

201568

2004

426508

34929

42627

131127

14903

214528

2005

449250

35835

42472

137940

14685

230043

2006

475526

37701

42030

147154

14639

247099

2007

506341

38177

42881

151257

15707

272406

2008

530683

39825

41831

153078

16365

293072
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302044

17329

138784

39209

40083

522001

2009

322610

18220

154640

39270

40916

559554

2010

385180

22464

178237

62565

54253

711351

2011

409976

26531

186748

63432

54782

751471

2012

المصدر Malaysia Economic Statistics - Time Series 2013 :ر مقسسة ا حصاء الوطنية بماليزيار
./https://www.statistics.gov.my

النات المحلي ا جمالي GDPر القطاج الزراعي Agر وقطاج ا نشاءا

وقطاج التعدين والمحاجر Mqر وقطاج الخدما

.Se

Coر والقطاج الصناعي Maر

جدول () :يوضح بيانات النموذ القياسي لطريقة اإلنفاق ,القيمة بالمليون ريجنت الماليزي

Im

Ex

I

Cp

Cg

GDP

Y

23914

22619

13612

24445

7750

44511

1980

25251

22431

15952

25686

8784

47601

1981

28724

24826

18245

26531

9552

50430

1982

31310

27889

19638

27376

9989

53583

1983

33347

31733

20713

29142

9500

57742

1984

30027

31875

16586

29299

9417

57150

1985

28122

35632

14444

26369

9536

57859

1986

39752

50998

18716

39063

12060

81085

1987

47589

56556

23572

43657

12947

89143

1988

59820

65149

28988

49473

13429

97219

1989

75544

76758

35189

55354

14219

105977

1990

94588

88863

45569

60361

15889

116093

1991

100617

100056

47126

63170

16673

126408

1992

115745

111605

57859

67120

18078

138916

1993

145417

136054

68154

73422

19500

151713

1994

179878

161856

81985

81981

20682

166625

1995

188666

176792

86724

87609

20833

183292

1996

199655

186499

96468

91385

22017

196714

1997

162212

187415

54944

82031

20059

182237

1998

179347

212085

52822

84377

23485

193422

1999

358529

427003

95756

155941

36229

356401

2000

329004

397838

86832

160662

41918

358246

2001

349359

419430

93699

166883

46902

377559

2002
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365195

440963

92283

180423

50939

399414

2003

436906

511774

98613

198193

54832

426508

2004

475838

554261

96186

216247

58395

449250

2005

514544

590784

107007

230948

61332

475526

2006

545099

614815

115981

255263

65381

506341

2007

556715

625370

112611

277540

71877

530683

2008

488691

559537

97125

279361

74669

522001

2009

562382

614988

134334

297604

75009

559554

2010

620955

714793

170405

352872

94236

711351

2011

650007

714070

208356

379990

99061

751471

2012

المصدر Malaysia Economic Statistics - Time Series 2013 :ر مقسسة ا حصاء الوطنية بماليزيار . /https://www.statistics.gov.my

النات المحلي ا جمالي GDPر ا نفاق الحكومي Cgر وا نفاق الخان Cpر وا نفاق االستثمار Iر والصاد ار  Exر والواردا
جدول () :يوضح بيانات النموذ القياسي لالدخار واالستثمار األجنبي ,القيمة بالمليون دوالر
S

FDI

GDP

Y

10847.14

933.9

32370

1980

10205.08

1264.69

34617

1981

10748.75

1397.2

36685

1982

12706.72

1260.53

38966

1983

15074.48

797.48

41990

1984

13774.2

694.71

41539

1985

13728.73

488.87

41997

1986

16748.2

422.68

44261

1987

17677.63

719.42

48155

1988

19084.93

1667.87

52576

1989

19893.14

2611

57312

1990

21609.97

4043

62783

1991

25280.09

5138

68362

1992

29562.03

5741

75126

1993

32687.32

4581

82046

1994

36008.32

5815

90111

1995

42663.16

7297

99124

1996

46861.71

6323

106383

1997

48094.3

2714

98554

1998

49874.71

3895.26

104603

1999

54008.07

3787.63

113869

2000

49629.42

553.95

114459

2001
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.Im

52594.24

3203.42

120629

2002

56174.8

2473.16

127612

2003

61252.47

4624.21

136268

2004

63642.98

4065.31

143534

2005

67440.2

6060.25

151551

2006

69722.35

8594.67

161096

2007

73952.55

7171.98

168880

2008

63386.08

1452.97

166324

2009

71952.02

9060.04

178674

2010

74570.89

12197.5

187836

2011

74669.21

10073.9

198430

2012

المصدر :مركز األبحاث ا حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول ا سالمية بأنقرر .http://www.sesrtcic.org/index-ar.php

النات المحلي ا جمالي GDPر االدخار المحلي Sر واالستثمار األجنبي المباشر. FDI

جدول () :يوض بيانا

U
5
4
3.4
3.8
5
5.6
7.4
7.3
7.2
5.7
4.5
3.3
3.7
4.1
3.8
3.1
2.5
2.4
3.2
3.4
3
3.5
3.6

النموذج القياسي ألثر النمو على معدل البطالةر القيمة بالمليون دوالر

GDP
32370
34617
36685
38966
41990
41539
41997
44261
48155
52576
57312
62783
68362
75126
82046
90111
99124
106383
98554
104603
113869
114459
120629
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Y
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

3.5
3.5
3.3
3.2
3.3
3.7
3.4
3.1
3
3.2

127612
136268
143534
151551
161096
168880
166324
178674
187836
198430

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

المصدر :مركز األبحاث ا حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول ا سالمية بأنقرر .http://www.sesrtcic.org/index-ar.php
معدل البطالة Uر والنات المحلي ا جمالي.GDP
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