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Abstract 

The issue of development is a civilized issue in which the factors of the political, 
social and cultural environment overlap, which makes it more influential in its 
counting aspects, most notably the economic aspect and the political aspect. And 
the extent to which it is affected by a number of political, economic and social 
factors Also, development represents a process of liberation from oppression and 
exploitation among peoples inside and outside countries, which necessitates them 
to encourage development and take into account other non-political factors, 
including the nature of political leaders, social systems, cultural values, scientific 
competencies and others. It calls for development plans and policies to be 
compatible with the existing philosophy in the country and based on acceptable 
systems The fact that the development process aims to move the society to a more 
developed state, provided that there is a political leadership that assumes 
responsibility and believes in development and seeks to achieve it in cooperation 
with a popular base interested in it, so that politicians, economists, businessmen, 
education and media have real trends and desires, and Malaysia is one of the 
successful countries that fought The experience of development with its economic 
and political aspects in achieving the transition from a backward agricultural 
economy to an advanced industrial economy through its industrial development 
and the effectiveness of its policy in the fields of science and technology in a short 
period of time The government policies adopted and the active participation of the 
industry greatly helped this by directing the government to the economy and 
identifying development goals, which changed according to the stages of its 
development internationally and locally, by integrating with the economies of the 
world and preserving its economic patriotism. Its president, Muhammad Mahathir, 
thought about its transition to the ranks of developed countries, as he embodied 
the country's ability to self-reliant government and people with the multiplicity of 
religions and ethnicities in light of its political and social stability. 
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 المستخلص 

تعد قضية التنمية مسألة حضارية تتداخل فيها عوامل البيئة السياسية واالجتماعية والثقافية مماا     

يجعلها اكثر تأثيرا في جوانب عدها ومن ابرزها الجانب االقتصااي  والجاناب السياساي ومان هناا 

التطاور والتنمياة الاص تصاور استند الكثير من المفكرين السياسيين فاي يراساتهل لواقاا والاكاليا  

واضح للعالقة الوثيقة التي تربط بين التطورا  االقتصايية ومسارا  التنمية ومدى تأثرها بجملاة 

من العوامل السياسية واالقتصايية واالجتماعية ، كما ان التنمية تمثل عملية تحرر من االضاطهاي 

هل تشاجيا التنمياة واالخاا بالعوامال واالستغالل بين الشعوب ياخل الدول وخارجها مماا يحاتل علاي

االخرى غير السياسية ومنها طبيعة القيايا  السياسية والنظل االجتماعية والقيل الثقافية والكفاءا  

العلمية وغيرها ، وبالك فأنها تمثل هدفاً اساسيا للسياسة سواء الداخلية منها او الخارجية أل  يولة 

نمية مالئمة ما الفلسفة القائماة فاي الدولاة ومساتندى علاص مما يستدعي ان تكون خطط وسياسا  الت

انظمة مقبولة ، كون عملية التنمية تهدف الص االنتقاال باالمجتما الاص حالاة اكثار تطاورا بشارط ان 

تتوفر قيايى سياسية تتحمل المسؤولية وتؤمن بالتنمية وتسعص الص تحقيقها بالتعاون ما قاعدى لعبية 

السياساايين ورجااال االقتصاااي واالعمااال والتعلاايل واالعااالم التوجهااا  راغبااة فيهااا ، فيكااون لاادى 

والرغبااة الحقيقااة فيهااا ، وتعااد ماليليااا ماان الاادول الناجحااة التااي خاضاان تجربااة التنميااة بجوانبهااا 
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االقتصايية والسياسية في تحقيق االنتقال من اقتصاي زراعاي متخلاا الاص اقتصااي ياناعي متقادم 

ونجاعة سياستها في مجالي العلاوم والتكنولوجياا فاي فتاري وجيالى مان من خالل تنميتها الصناعية 

اللمن ، ساعد علص ذلك السياسا  الحكومية المتبعة والمشااركة الفعالاة للصاناعة بشاكل كبيار مان 

خالل توجيه الحكوماة لالقتصااي وتحديادها ألهاداف التنمياة والتاي تغيار  وافقاا لمراحال تطورهاا 

ندماج ما اقتصاييا  العالل والحفاظ علص وطنيتها االقتصايية ، كما ان يوليا ومحليا، من خالل اال

ماليليااا عااد  االنسااان محااور واياى للنشاااط التنمااو  كمااا ساااهل فكاار رئيسااها محمااد مهاااتير علااص 

انتقالها الص مصاف الدول المتقدمة اذ جسد قدرى البلد علص حكومة ولعبا باالعتماي علص الااا  ماا 

 راق في ظل استقرارها السياسي واالجتماعي .تعدي االييان واالع

 ( االصالح المؤسسي،  تنمية المستدامةال،   القيادة السياسيةالكلمات المفتاحية للبحث) 

  

 

 المقدمة 

اتخا  الحكومة في ماليليا عدى اجراءا  جوهرية حققن قفلا  نوعية في مجالي التنمية االقتصايية          

الصناعية المتقدمة اذ تمكنن من تأسيس بنية  والبشرية وفي مجال الصايرا  والواريا  لتصبح من اهل الدول

وحققن تقدما في معالجة مشاكل الفساي والفقر والمديونية مما تحتية متطورى ونوعن من مصاير يخلها الوطني 

ساعدها ذلك في القيام بالعديد من االيالحا  السياسية وااليارية التي ساهمن في تطوير وتنمية الجهاز 

من االستقرار السياسي واالجتماعي ، كما اعتبر  ماليليا االنسان محور واياى للنشاط االيار  وتحقيق مستوى 

التنمو  فركل  علص اتباع القيل االسالمية في التمسك بالقيل واالخالق والعدالة والمساواى وتشجيا سكانها 

 بالعمل 

يا افراي المجتما من خالل في القطاعا  المنتجة لالقتصاي ، وبالك العمل علص تأمين الباع الحاجا  لجم

 تحقيق التوازن بين الفقر والبيئة وتحسين توزيا الدخل وتحفيل جهوي التنمية والتوازن البيئي .

 

  اشكالية البحث 

  -تنطلق الكالية البحث من مجموعة من التساؤال  التي تمثلن ب :           

 ؟ التنمية في ماليلياهل ان الدور السياسي واالقتصاي  يمثل ابرز مؤلرا  سياسا   -1

القيايى تمثل احد المرتكلا  الهامة لألنظمة السياسية في التخطيط لسياسا  التنمية هل ان  -2

 ؟الماليلية ووسائل تنفياها وما هو يورها في ضمان تلك الخطط 

طبيعة المؤلرا  االقتصايية والعالقة بين التوجها  السياسية للقايى السياسيين وبين تحقيق هي ما  -3

 ؟ روعا  التنمية في ماليليا مش

 

 البحث   هدف 
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يهدف البحث الص ضرورى التعرف علص السياسا  التنموية ومظاهر نجاحها في ماليليا وااليوار          

 . التي قامن بها القيايا  السياسية وكيا تطور االقتصاي الماليل  في ضوء تلك المتغيرا 

  فرضية البحث 

ظمة السياسية بدرجة قوى قيايتها وقدرتها علص احداث التغييرا  متص يقاس نجاح الحكوما  واالن  

ككل ، مما ساعد ذلك علص تطلب االمر واستمرارها في التأثير الفاعل علص المجتما والمجالس النيابية 

 . انتقال ماليليا الص مصاف الدول المتقدمة في ظل استقرارها السياسي واالجتماعي 

  منهجية البحث 

مظاهر النجاح التنمو  في ماليليا وطبيعة المؤلرا  السياسية واالقتصايية ونظراً نظرا ألهمية  بحث           

التنمية ومقاييس ووسائل مفهوم في بيان المنهج االستقرائي من تداخل وتفاعل بينهما ، فقد تل استخدام  لما يحدث

 يالح المؤسسي وتطور االقتصاي الماليل  القيايى السياسية واالالويفي في ويا واستخدام المقترب  نجاحها

 . المؤلرا  السياسية واالقتصايية للتجربة الماليليةوالمنهج التحليلي في تحليل 

  هيكلية البحث 

المحور ة تضمنن اهل االستنتاجا   تناول ثل خاتم ينرومح نظراً ألهمية هاا البحث فقد تل تقسيمة الص

ا وفي مطلبين االول كان في عناير ومؤلرا  التنمية والثاني مؤلرا  التنمية ومقاييس نجاحهاالول 

المؤلرا  السياسية واالقتصايية للتجربة ، اما  المحور الثاني فتناول   عن تطور االقتصاي الماليل 

الماليلية وفي مطلبين االول في القيايى السياسية وتأثيرها علص التنمية والثاني في النمو االقتصاي  وتأثيري 

.التنميةعلص 
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 مؤشرات التنمية ومقاييس نجاحها  /المحور االول 

بالتنمية انها عملية مجتمعية يجب ان تساهل فيها كل الفئا  والقطاعا  والجماعا  بشكل يقصد      

متناسق في تحقيق النجاح والويول لألهداف وتحقيقها بطريقة تضمن التوزيا العايل للثروى والدخل 

، عندما تشكلن لجنة عالمية للبيئة  1987الص عام ي الص التنمية والتنمية المستدامة ويعوي االهتمام العالم

( بإلراف االمل المتحدى ورئاسة رئيسة وزراء النرويج انااك ) برونتالند ( التي  WCEDوالتنمية ) 

التي تلبي اطلقن تقريرا بعنوان ) مستقبلنا المشترك ( عرفن فيه التنمية المستدامة بأنها تلك التنمية 

  االحتياجا  الراهنة يون التجاوز او المساومة علص قدرى االجيال في تلبية احتياجاتهل
(2)

، وفي ضوء  

  -ذلك سيتناول هاا المحور ما يلي :

 التنمية  عناصر ومؤشرات نجاح -اوال

يئي ان مفهوم التنمية ينطلق من ثالث اتجاها  جوهريه وهي االتجاى االجتماعي واالقتصاي  والب

والمحور المؤسسي الا  يتشكل من السياسا  المحلية والسياسا  العامة للدولة ، باإلضافة الص عناير 

  -عديدى يمكن استخدامها كمؤلرا  للتنمية وبإيجاز هي :
(3) 

 اتصافها باالستمرارية كونها عملية تتصاعد لتعبر عن احتياجا  المجتما وتلايدها . -1

فئا  وطبقا  وقطاعا  المجتما كافة وهي عملية واعية وليسن  عملية مجتمعية تشارك فيها كل -2

عشوائية لها غايا  واهداف واستراتيجية طويلة المدى واهداف وخطط وبرامج يتل تعميمها لكل 

 مرحلة .

عملية موجهة بموجب ارايى تنموية تعي الغايا  المجتمعية وتلتلم بتحقيقها وتملك القدرى علص  -3

 ي المجتما وتحافظ علص طاقاته .االستخدام االمثل لموار

انها تعمل علص ايجاي تحوال  هيكلية تساهل في عملية النمو االقتصاي  وتكون ضمن اطار  -4

سياسي واجتماعي لتواز  بالك ما في القدرى والتنمية والبناء الماي  للقاعدى االنتاجية الصلبة ويتل 

لقايرى علص مواجهة العقبا  استحداث مرتكلاتها وفق التطورا  الحايلة في المجتما وا

والتغييرا  علص ان يتوفر لهاي القاعدى التنظيل االجتماعي والقدرى المؤسسية والتراكل الرأسمالي 

 الكمي والنوعي الكافي .

زيايى في متوسط انتاجية الفري ويعبر عن ذلك بالمؤلر االقتصاي  وتلايد قدرا  المجتما  -5

ال عن وجوي اطار اجتماعي وسياسي يتضمن الية التغيير االجتماعية والسياسية واالقتصايية فض

واستمراري ويتمثل في نظام الحوافل القائل علص اساس الربط بين الجهد والمكافأى وتأكيد انتماء 

الفري لمجتمعة من خالل تطبيق مبدأ المشاركة والعدالة في توزيا نواتج التنمية وغير ذلك وهاي 

 ثل اهداف التنمية فهي مصدر قوى وفاعلية وكفاءى في اياءها .الجوانب باالضافة الص كونها تم

  -اما فيما يتعلق بمؤلرا  التنمية فهي عديدى ومتنوعة ويمكن مالحظتها كاالتي : 

اذ انها تمثل خصائص الجهاز االقتصاي  للدولة وتمثل الدخل السنو   -المؤشرات االقتصادية : -

جمالي كمعدل للتصدير واالستيراي او الديون ، وعند للفري ونسب مختلفة من الناتج القومي اال

مقارنة بعض المؤلرا  االقتصايية بين الدول المتقدمة والنامية يتبين ان مستوى يخل الفري في 

الدول النامية ينخفض كثيرا عما هو عليه في الدول المتقدمة ويخل الفري متفاو  في الدول النامية 

قدم نحو توزيا نتائج التنمية بين االفراي والفئا  للمجتمعا  وهاا يعد مؤلرا علص عدم احراز ت

النامية وباالنتقال لمؤلرا  القوى العاملة ونسبتها في اللراعة والصناعة والخدما  فأن 
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االحصائيا  تشير الص انتاجية قطاع اللراعة اقل من انتاجية باقي القطاعا  االخرى في الدول 

الواسعة بين نسبة العمال في اللراعة ونسبتها في الناتج المحلي ، النامية والمتقدمة نتيجة الهوى 

اما مقياس هاا المؤلر فيمكن استخدام مقاييس االياء االقتصاي  والميلان التجار  والحالة 

 المايية ، مقاييس انماط االنتاج واالستهالك وغيرها .

تينا  لمعالجة عيوب تل استخدام هاي المؤلرا  في اواخر الس -المؤشرات االجتماعية : -

المؤلرا  االخرى بتوسيا التحليال  االقتصايية االحصائية لتشمل المليد من القضايا 

االجتماعية كتخطيط التنمية والتقدم في تحقيق اهدافها ويراسة بدائل للسياسا  المتبعة من اجل 

الكثر عمقا مثل اختيار انسبها وبعد ما اتجهن تلك المؤلرا  الص مواضا االهتمام االجتماعي ا

تلبية االحتياجا  االساسية وتوفير النمو والرفاى ، وبالرغل مما احرزته مجاال  التنمية 

االجتماعية من تقدم ملحوظ في العقوي االخيرى اال ان هناك اكثر من مليار نسمة ال زالوا يعيشون 

ية ومعدل االعمار في حالة تخلا لديدى تتمثل في كثافة السكان وارتفاع معدال  الوفية واالم

وتلايد سكان الحظر ما ارتفاع نسبة حصولهل علص الخدما  الصحية والمياى االمنة والصرف 

 الصحي بالنسبة لسكان الريا 
(4)

اما مقياس هاا المؤلر فيمكن استخدام مقاييس المساواى 

المة العامة االجتماعية والعدالة في توزيا المواري واتاحة الفرص واتخاذ القرارا  والصحة والس

 والتعليل والسكن واالمن .

وهي تتطلب يياغة مالئمة لقياس التطورا   في الباع  -مؤشرات الحاجات االساسية : -

الحاجا  وتحديد االهداف في مختلا مكوناتها وابرز استعماال  مؤلرا  هاي الحاجا  انها تعد 

يلة لقياس االستهالك الالزم انعكاسا عن حالة التنمية علص المستوى المحلي واالقليمي وتعد ا

لتحقيق مستوى الرفاي المطلوب وقياس عرض السلا والخدما  وتحديد فجوى الباع الحاجا  

االساسية علص المستوى الدولي والسرعة المطلوبة لريم تضيق الفجوى وتقييل اثر سياسا  

االيالح االقتصاي  
(5)

 

ا  كونها تعكس امكانية قيايى وتوجية وهي من اهل المؤلر -المؤشرات السياسية واالدارية : -

عمليا  التنمية في الدول النامية خاية تلك التي عانن من هيمنة االستعمار المبالر وغير 

المبالر ومن حداثة عهدها باالستقالل واالستقرار السياسي وضعا المشاركة بين الطبقة الحاكمة 

ها في تحقيق االستقرار والتقدم وافراي الشعب ونظرا لقصر زمن استهالكها السياسي وجهوي

االقتصاي  واالجتماعي فأن مؤسسا  هاي الدول السياسية وااليارية تعاني من الفجوى بين 

محتوياتها وهياكلها مما يجعل مستوى كفاءتها ضعيفا واقل من المطلوب كثيرا وينبغي تحقيق 

سية وااليارية لضمان افضل التكامل بين مختلا مجاال  التنمية االقتصايية واالجتماعية والسيا

نتائج للتنمية في ضوء المواري المتاحة للمجتما ، اما مقياس هاي المؤلر فيكون في وضا 

استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة بتطبيق االتفاقا  العالمية مثل عدي خطوط الهواتا واالنترنن 

 اجمالي الناتج المحلي .للمستخدمين وتحديد نسبة االنفاق علص البحث العلمي والتنمية من 

 

 المؤشرات السياسية واالقتصادية للتجربة الماليزية المحور الثاني / 

 

ان هناك العديد من العوامل التي ساعد  علص انجاح  التنمية الماليلية وابرزها تحول ماليليا من بلد 

يل في القضاء علص التفاو  معتمد علص اللراعة الص بلد مصدر للسلا الصناعية ذا  التقنية العالية والترك
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الطبقي بين مختلا العرقيا  ، وتجلي مالمح االقتصاي المعرفي وذلك بفضل السياسة الداعمة لتطوير 

القدرا  والمهارا  البشرية في التربية والتعليل وهي بالك احتلن المرتبة السايسة في اسيا فيما يخص 

ورى وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان والمرتبة مستوى المنافسة الصناعية بعد كال من الصين وسنغاف

الحاي  والعشرون عالميا وفقا للمؤلرا  االقتصايية االيجابية ، وكل ذلك يعوي الص القيايى السياسية 

الناجحة وااليالح السياسي المتمثل في ترسيخ قيل الثقافة الوطنية في المجتما وتكريس مبايئ الثقة 

ح ونبا العنا واقصاء االخرين بين فئا  ومكونا  المجتما ، ويمكن تناول هاي والحوار والتربية والتسام

 -المؤلرا  كاالتي :

 القيادة السياسية وتأثيرها على التنمية الماليزية  -اوال

ان موضوع القيايى السياسية يحظص باهتمام كبير من قبل الباحثين اذ انها تمثل قدرى القائد علص التأثير في 

تعبر عن تفاعل عوامل لخصية يتعلق بالسما  النفسية والسلوكية للقائد من قبيل السيطرى المرؤوسين و

والخضوع وعوامل اجتماعية تتعلق بطبيعة البناء االجتماعي واالزما  التي يعاني منها المجتما وتاريخه 

 وثقافته 
(6)

ول التنوع من اجل ان تح 1957ولقد كرسن تلك القيايى منا حصولها علص االستقالل عام 

العرقي والطائفي واللغو  والديني الا  يتميل به المجتما الماليل  الص عامل قوى ووحدى للبالي، وكل هاي 

القيايا  المتعاقبة ايركن طبيعة االختالفا  الموجويى في المجتما كونها اخا  طابا التعاون واتباع 

لمكونا  في العملية السياسية مما ساعد سياسة الشراكة وليس التصايم ومن خالل الراك جميا القوى وا

ذلك علص تحقيق االستقرار السياسي وتحويل ماليليا من مجتما متفكك التركيبة الص مجتما متماسك ، فمنا 

استقالل ماليليا الص يومنا هاا  حكمها العديد من القايى السياسيين وهاا يدل علص االستقرار النسبي الا  

 1976-1970، تون عبد الرزاق حسين  1970-1957يى ) تكنو عبد الرحمن عالته ومن ابرز هؤالء القا

-2003، عبد هللا احمد بديو   2003-1981، محمد مهاتير محمد  1981-1976، تون حسين عون 

 الص يومنا هاا (  – 2018، محمد مهاتير  2018-2009، نجيب بن نون عبد الرزاق  2009
(7) 

وبسبب 

اليو والصينين قامن القيايى السياسية الماليلية بمجموعة من االيالحا  الصراعا  العرقية بين الم

السياسية العايى تشكيل التركيبة السياسية في ماليليا واقامة حكل ائتالفي اكثر يالبة واستقراراً  وكان 

 للعقد االجتماعي الا  طوري الماليليون يورا كبيرا في نجاح الوحدى الماليلية واستمرارها علص ضوء

حالة التنوع الموجويى ياخل المجتما  واالبتعاي عن االنقساما  المجتمعية ، مما ساعد ذلك علص نجاح تلك 

القيايا  في ايارى التنوع الطائفي العرقي الموجوي في البالي وتجنبها من الوقوع في االزما  واالبقاء علص 

والسلل واالمن يتطلب التركيل علص قيل  التحالفا  ، كما اقتنعن ان ضمان استمرارية االستقرار السياسي

التسامح وتفعيل مبايئ الديمقراطية التوافقية في ايارى العملية السياسية واقامة السياسة الوطنية من خالل 

 التعديية والمشاركة السياسية 
(8) 

ومن ابرز االستراتيجيا  التي اتبعتها ماليليا لحل الخالفا  سياسة ) 

اذ يتل من خاللها التويل الص الصفقا  السياسية وتوزيا المكاسب للتخفيا من  خلا االبواب المغلقة (

حدى التوتر الطائفي والعرقي وتوفر بيئة افضل للتطور االقتصاي  وتحقيق مستويا  التنمية المستدامة ، 

لثالث في باالضافة الص ماليليا كانن بمنأى عن االنقالبا  العسكرية التي لهدتها العديد من يول العالل ا

افريقيا ويول امريكا الالتينية واسيا ، كون السلطا  المدنية فرضن  سلطاتها علص المؤسسة العسكرية 

وجعلها في موقا الحياي والبعد عن الحياى السياسية وهاا يبرر جعل رؤساء وزراء الدفاع من الجانب 

 السياسية .المدني وليس العسكر  مما يجعل الجيش بعيدا عن المشاركة في الحياى 

  االصالح المؤسسي والسياسي في التجربة الماليزية  -ثانيا

حرين القيايى الماليلية بقياياتها السياسية علص تأسيس جهاز ايار  قو  ونشط وفعال اذ قامن بعقد 

اتفاق ما احد المؤسسا  االستشارية االمريكية في اعداي يراسة لاملة حول احتياجا  الجهاز االيار  في 

لة وآليا  تطويري لغرض زيايى قدرى وكفاءى وفعالية االجهلى االيارية في تقديل الخدما  العامة الدو

وتحقيق االهداف العامة للدولة، وقد انتهن هاي الدراسة بمجموعة من التوييا  تمثلن بإنشاء جهاز 
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لتها تابعة متخصص لهاا الغرض عندما قامن الحكومة الماليلية بتأسيس وحدى التطوير االيار  وجع

لمكتب رئيس الوزراء بهدف اعايى هيكلة اسلوب التوجيه والتفكير في القطاع العام كما توسعن في 

عمليا  ايفاي القيايا  الحكومية والمدربين للتدريب واستكمال تعليمهل ما بعد الجامعي وفق المنح الدراسية 

 
(9)

 -اليار  لماليليا وعلص النحو االتي :ويمكن القول ان هناك ثالث عمليا  في االيالح والتطوير ا

-1975وهي مرحلة التطوير االيار  وبناء المؤسسا  والتي بدأ  منا عام  -المرحلة االولص : -1

والتي تل من خاللها التركيل علص  تغير الهيكل االيار  وتكنولوجيا االيارى ومهارا   1990

 الموظفين والنظل االيارية وبناء المؤسسا  .

، اذ تل تبني نماذج واساليب من يول اخرى في  1990 -1981وبدأ  من عام  -انية :المرحلة الث -2

هاي المرحلة من اجل تحسين جويى واياء الخدما  العامة فيما عرفن بسياسة التوجه نحو الشرق 

والتي تمثلن اولص اثارها في تأسيس عالقة جديدى بين القطاع الخاص والحكومة من اجل تحقيق 

 ية .التنمية القوم

والص االن ، وتمثلن في تحسين الخدما  وجويى االيارى  1990بدأ  من عام -المرحلة الثالثة : -3

العامة اذ حصلن حركة ايالح ايار  واجراء تحسينا  ايارية وتبني فكر جديد بالتركيل علص 

ة ، القيل االخالقية بين الموظفين واالهتمام باالبداع والجويى واالبتكار واالنضباط والمساءل

في كافة مجاال   2020وحدي  من خالل ذلك ماليليا اهدافها بأن تكون يولة قوية بحلول عام 

ثقافيا ، وفي ضوء ذلك يمكن ان نتطرق الص فكر رئيسها  –اياريا  –اقتصاييا  –الحياى سياسيا 

الحالي )محمد مهاتير( ضمن االيالح السياسي الا  اتبعه ، اذ تميل  الفترى التي حكل بها 

بارتفاع مؤثرا  ومستويا  االيارى الحكومية الا  اكد علص ضرورى وجوي خدمة مدنية فعالة 

قايرى علص ايصال المعلومة في كل االقاليل الماليلية وحسب مهاتير فأن االياريون الكبار في 

ماليليا قد خدمو في مراكل رئيسية لشركا  امريكية في اطار تحقيق الجويى الشاملة تل اتباع 

سة عامة لإليالح االيار  بايدار منشورا  لالرتفاع بكفاءى االيارى في مختلا مجاال  سيا

 العاملين اذ لمل مجموعة من الجوانب وهي 
(10)

 

ميثاق العمالء لالرتقاء بمستوى النظام والجويى االنتاجية في خدمة المواطنين وتعريفهل بحقوقهل  -

لمقدمة لهل وازالة اللبس والغموض في المعامال  ما تيسير وتمكينهل من تقييل جويى الخدما  ا

 مقارنة االياء فيما بين وحدا  الخدمة المدنية .

مراجعة النماذج واالستمارا  المستخدمة في الخدمة المدنية ما التحقق من توافق بياناتها ما  -

 متطلبا  اتخاذ القرار تيسيرا واختصارا الجراءا  التعامل

ن مستوى الخدما  في اماكن التعامل ما المواطنين يكون لامال ما االرتقاء ايدار يليل لتحسي -

بمستويا  التجهيلا  والنظام والنظافة وسلوكيا  التعامل ما االلتلام بتخصيص نظام لشكاوى 

واقتراحا  المواطنين وبعقد اجتماعا  معهل لدراسة مشاكلهل ومن االساليب التي يتضمنها الدليل 

 ولي الضرائب لتقييل مستوى الخدما  في االيارا  الضريبية .استبيانا  ما مم

كما يرى رئيس الوزراء السابق ) محمد مهاتير ( ان ماليليا تؤمن بالديمقراطية وليس بالفوضص وليس 

الديمقراطية هنا ان تؤي  الص حكومة عاجلى عن الحكل فال بد ان تحكل الحكومة البالي والبد ان تكون 

اهداف وغايا  كبرى غير حفظ القانون والنظام العام ، واذا اخفقن الحكومة ينبغي  فعالة وقوية ولها

عللها بطريقة ييمقراطية عن طريق االقتراع العام ولكي تنفا الحكوما  المنتخبة سياساتها وبرامجها ال 

مج بد من وجوي آلة ايارية فعالة والتي يجب بناءها بحرص كبير كي نمكنها من تنفيا قرارا  وبرا

السياسا  العامة للدولة وحتص يكون التنفيا فعاال يقتضي وجوي اتصال فعال بين مجلس الوزراء وكبار 

المسؤولين في االيارى النه كثيرا ما يكون تفسير االيارى لقرارا  الحكومة خاطئا وبالتالي حكومة غير 
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لك عملن ماليليا بفكر رئيسها فعالة وذلك يؤثر علص االستقرار السياسي واالجتماعي للدولة ومن خالل ذ

 -واتباع استراتيجية وطنية بالقيام بمجموعة من االجراءا  تمثلن في :

  ايجاي اطار عمل قانوني وايار  من اجل زيايى فاعلية الجها  المكلفة بمكافحة الفساي والوقاية

يل التنظيل منه وتقوية المنظومة السياسية والقانونية للدولة ، وتحديث وتطوير االيارى وتفع

 والتحديد الدقيق للمسؤوليا  وتفعيل اليا  الرقابة والمساءلة .

  تحسين الظروف االقتصايية واالجتماعية والباع الحاجا  االساسية للموظفين العاملين في

 مختلا االيارا  الحكومية والقطاع الخاص .

 ي االجتماعي ومستوى تحسين مستويا  تقديل الخدما  الصحية والرفا من مستوى التعليل والوع

 التنشئة االجتماعية . 

  تفعيل يور مؤسسا  المجتما المدني وجعلها اكثر مساهمة في الكشا عن مارب الفساي بكل

 انواعه والرقابة علص االياء الحكومي مما يساهل في كبح انتشار الفساي .

قيق العديد من النتائج هاي االجراءا  التي اتبعتها الحكومة الماليلية  ساهمن وبشكل كبير في تح

 والتي تتمثل في : 

 زيايى الشرعية السياسية للنظام السياسي الماليل  وتقوية الهياكل المؤسساتية للدولة . -

 تحقيق الرضا والقبول لدى المواطنين الماليليين تجاي النظام الحاكل ومؤسساته . -

 طنية .تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي والمحافظة علص الوحدى الو -

زيايى يرجة المشاركة السياسية للمواطنين الماليليين في العملية السياسية كاالنتخابا  نتيجة  -

 عامل الثقة بين المواطنين والنظام الحاكل ومؤسساتة االيارية . 
(11)

 

 

 المؤشرات االقتصادية والنمو ااالقتصادي للتجربة الماليزية  -ثالثا

التجربة التنموية في ماليليا خالل العقدين االخيرين علص اقل تقدير، هناك مؤلرا  عدى علص تقدم ونجاح 

وهاا التقدم يقاس من خالل وجوي قطاعا  متميلى ،حققن تطورا  اكثر من غيرها سجلن لها في 

- ٢٠٠١فسياســــة الرؤيــــة الوطنيــــة والــــتي بــــدأ  بــــين عــــامي  . الميايين والمحافل الدولية

٢٠١٠ visionpolicy National   لعامـــة ا، وقد تابعن الخطوط  مرحلتينخطة عشرية قسمن الص

 قتصاي ااهتمامــا  صــاعطفيها مما للتنميـــة في ،ولكنهــا اكــبر للتعامــل مــا العولمــة وتســارع النمــو 

االقتصـاي  المتلايـد التنـافس اجتاح اماكن كثيرى من العـالل، و مـن ثل وضـا خطـط وبـرامج تتعامـل مـا 

ضـمن لماليليـا اسـتمرار تطورهـا البشـر  واالرتقـاء النـوعي باالنسـان المـاليل  والويول به الص ي

رأس مالهـا يعد الحكومة الماليليـة  كما انمستوى متميل عن طريق المليد من االهتمام بالبحث العلمي، ، 

رفي ، وهـي بـالك خاضـن مسـيرى لـاقة اليـالح سياسـتها التربويـة البشـر  هـو النـواى في اقتصـاي معـ

في القطـاعين العـام والخـاص منـا منتصـا التسـعينيا  الص يومنـا هـاا ، ولل يقتصــر النهــوض 

،  بــالثروى البشرية علص المهارا  والمعرفة بل لملن القيل االخالقية والفكر المستنير والوعي الثقافي

(12)  تيجة تطور اقتصايها بشكل منافس ما الدول االخرىوبالن
حصر ابرز مالمح التجربة ويمكن  

 -:من خالل الماليلية  

 

 -نمو وتطور االقتصاد الماليزي : -1

علص النظام الرأسمالي حتص نهاية الستينا  اذ  1957اعتمد  ماليليا منا حصولها علص استقاللها عام 

وكالك الصراعا  العرقية بين الماليو والصينين عام  1963اليليا عام تميل  هاي الفتري بقيام اتحاي م
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، مما ساعد ذلك الحكومة الماليلية في تبني سياسة اقتصايية للقضاء علص الفقر ورأ  بالك  1969

الحكومة بضرورى تدخلها واهمية يورها في المجال االقتصاي  لتحقيق النمو وما وجوي االختالفا  

ك مؤسسا  تعاونية لخدمة الفئا  الفقيرى من السكان االيليين )الماليو ( وتل انتهاج العرقية كانن هنا

(13) خطة جديدى العايى الهيكلة االقتصايية واالجتماعية لرفا ثروى االغلبية من سكانها 
كما انها تبنن 

 ( بهدف خفض معدل الفقر ومحاولة القضاء عليه برفا معدل 1990 -1971خطط تنموية منا عام )

( التي جاء  مكملة للخطوى 2000 -1991الدخل وخلا منايب عمل اكثر ، وخطة ثانية من )

( 2010-2000االولص في اعايى بناء المجتما والتركيل علص التنمية البشرية وخطة ثالثة من عام )

باالضافة الص تطور مالمــح االقتصــاي المعــرفي : بفضــل التي ركل  علص البحث العلمي ، 

اســة الــتي يعمتهــا آليــا  تطــوير القــدرا  والمهـارا  البشــرية مـن خــالل تطـوير اليــا  السي

التربيــة والتعلـيل وتأســيس معاهـد بحــوث علميــة ومؤسسا  تدريب مهنية ارتفا اجمالي الناتج 

،  ٢٠٠٦ـن العـام ع ٠٤،٦بليايى قـدرها  ٢٠٠٧مليـار يوالر في العـام  ٦،٨٤القومي ليصـل الص 

 ٧٦,١٨٨لتصـل الص  ٢٠٠٦عـن العـام % ٥،١٠وارتفعـن قيمـة الصـايرا  الصـناعية بنسـبة 

بمعـدل ارتفـاع سـنو   ١٠٨٨٢، كمـا بلـغ متوسـط النـاتج الفـري   ٢٠٠٧مليـار يوالر في العـام 

نيا واسعة في البالي ،%ولقـد اعتمد  الحكومة الماليلية سياسة تص ٣,٣للنـاتج الفـري  بحـدوي 

وفتحتها امام االستثمارا  الخارجية المبالـرى وتحولـن بفعـل ذلـك الص اقتصـاي موجـه بالسـوق 

جعل ماليليا  ومـبرمج االنتـاج ، يتفاعـل بـين القـوى ً والمتعديى اللغا  والبنية التحتية العالية التطور ما

ية متقدمة ومستقبلة لالستثمارا  من الدول الغنية يولة ملويى العاملة الماهرى فنيا بمؤسسا  علم

السايسـة في آسـيا علـص مسـتوى المنافسـة الصـناعية بعـد)  178والمتقدمـة، واحتلـن المرتبـة 

للمؤلــرا  االقتصــايية  ٢١الصـين ، سـنغافورى، تـايوان ، كوريـا الجنوبيــة، واليابــان(، والدولــة) 

، وبالك تمكنن ماليليا بنظام حكمها المحلي من تقديل  ـالمي وفقــا االيجابيةعلــص المســتوى العـ

نموذج تنمو  في عهد رئيسها مهاتير محمد اذ تضاعا متوسط يخل الفري وارتفعن الصايرا  ونما 

االستثمار االجنبي من الناتج المحلي االجمالي وحققن ماليليا بالك اهدافها التنموية ، ويمكن متابعة 

 -وتطور االقتصاي الماليل  من خالل : نمو

 سياسة مهاتير محمد الوطنية  -

اذ اتبا ما يعرف بسياسة التنمية القومية والتي تعد اتباعا واستمرارا للسياسا  السابقة والتي هدف من 

( لالنتقال 2020خاللها الص تعليل االقتصاي كيفا وكما وهي ذا  توجه قومي تمثل  بشعار ) رؤية 

،  وهي رؤية تمثل خظة لثالثين عاما القايمة  2020الص مصاف الدول المتقدمة بحلول عام بماليليا 

الص بلد محافظ علص  2020تتحول فيها ماليليا  باعتمايها علص طرقها الخاية قبل عام  1990من 

حقيقية لخصيته وقيمه الثقافية واالخالقية والدينية بالدرجة االولص وتساعد علص النمو والتطور وزيايى 

في متوسط يخل الفري وبالك فان التنمية السريعة للنمو االقتصاي  ساعد  علص تخفيض نسبة الفقر 

اعتبر  ماليليا نموذجا لبلد متعدي  2006% ، ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 17% الص 49.3من 

التنمية ويعوي ذلك الص  االعراق لتحتل المرتبة العالرى عالميا وفق هاا التقرير من خالل تطبيق خطة

الدور التدخلي للدولة في النشاط االقتصاي  من التخطيط للسياسا  االقتصايية ويوال الص تنفياها 

وساعدها في ذلك مساعي الدول المتقدمة والتي مكنتها من تقديل انموذجها االقتصاي  كنموذج فريد ذو 

للنموذج التنمو  الناجح اذ تضاعا  نظام حكل محلي رليد ولعل عهد مهاتير محمد مثل انطالقة

 متوسط يخل الفري وارتفعن الصايرا  ومعدل االستثمار االجنبي المبالر 
(14)

وقام بتخصيص 

 االراضي اللراعية للعاطلن .
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 بناء االنسان االقتصادي والتعايش السلمي  -

من الميلانية  % 25 – 20عنين الحكومة الماليلية بالتعليل والتدريب فخصصن مبالغ مالية تقدر ب 

السنوية العامة للدولة وهي بالك تنفق علص تعليمها اكثر بثالثة اضعاف ما تنفقه علص الدفاع الوطني 

 1993والجيش ، وفي اطار نجاح هاا الجهاز ايدر  الدولة قانون موظفي الخدمة القومية لعام 

وغيرها من القوانين  1997لتجيل للحكومة قانون منا الفساي عام  1994وقانون اخالق مهنة القضاء 

، كما ان التجربة الماليلية انتجن جملة من المتغيرا  الداخلية والخارجية كالمشروع الوطني لرئيس 

ذو نمط غربي يعتمد في بناء  1982وزراءها مهاتير محمد وهو مشروع تنمو  انطلق منا عام 

ً في التنمية المالي لية والا  قدم فيه ضرورى انفتاح لرعيته علص االسالم الا  لعب يوراً محوريا

ماليليا علص كل االفكار والثقافا  والسياسا  لصالح المجتما الماليل  والتعايش السلمي بمختلا 

 (15) االعراق والمشاركة بينهل 

 

 العالقات الدولية واالقليمية لنجاح تجربة التنمية -

االسرائيلي ، لل تتأثر عملية  –ونظرا لوقوع ماليليا في بؤر الصراع الساخنة كالصراع العربي 

النهوض الماليل  بالظروف والتحديا  الخارجية ويمكن القول ان هناك مجموعة عوامل اي  الص 

طراف االخرى فيما نجاح تلك التجربة ابرزها ) المفاوضا  المستمرى التي تجريها ماليليا ما اال

بجعل  1990اعالن يول االسيان عام توقيا وثيقة  –يتعلق باتخاذ القرار بين االحلاب السياسية 

ماليليا منطقة خالية من السالح النوو  مما ساعد علص التوجه لتمويل التنمية بدل االنفاق علص اسلحة 

انتهاج سياسة االعتماي علص السكان االيليين والاا  وتمويل االستثمارا   –الدمار الشامل والتسلح 

 –الوسيطة  –لنشاط الصناعي كالصناعا  االستهالكية وتنوع البيئة الصناعية وتغطيتها لفروع ا

الراسمالية والرؤيا المستقبلية لمشوار التنمية االقتصايية من خالل الخطط الخمسية منا استقاللها 

 . 2020وخاية التخطيط لماليليا لعام 

 

 

 الخاتمة

ا  التنمية ومقاييس مؤلرفي  كان االول منها محورينوفي خاتمة بحثنا وما تضمنه من              

واالقتصايية للتجربة الماليلية يمكن القول ان ماليليا وقياياتها  المؤلرا  السياسية عن الثانيونجاحها 

السياسية المتعاقبة علص الحكل اتخا  استراتيجيا  عديدى في البالي كان ابرزها التخفيا من حدى التنوع 

والنهوض في المجال االقتصاي  واندماجها في ما الماليل  العرقي والطائفي واالثني الا  يتميل به المجت

اقتصاييا  العولمة ما الحفاظ علص وطنيتها االقتصايية وتحولها من بلد يعتمد علص تصدير المواي االولية 

الص اكبر بلد مصدر للسلا الصناعية عالية التقنية في منطقة لرق اسيا واتباعها سياسة تشاركية في اطار 

الديمقراطية التوافقية االمر الا  ساعد علص تكوين حكومة اكثر فاعلية ونجاعة في تأيية  قيل ومبايئ

  والتوييا  التي تويل اليها البحث .. وفيما يلي ابرز االستنتاجا مهامها وايوارها

 -:االستنتاجات 



152                           Obaid, A. A. (2022). Manifestations of development success in Malaysia among political 
and economic indicators 

نمية قيام ماليليا بمجموعة من االيالحا  السياسية وااليارية ساهمن بشكل كبير في تطوير وت -1

 الجهاز االيار  وتحقيق مستويا  من االستقرار السياسي واالجتماعي 

ركل  ماليليا علص االنسان كمحور للنشاط التنمو  وبإعتماي المبايئ االسالمية متمسكة بالقيل  -2

االخالقية من مساواى وعدالة اقتصايية واالهتمام بالسكان االيليين للبلد ) الماليو ( وتشجيعهل 

 اعا  االنتاجية واالقتصاي .بالعمل القط

يعد فكر مهاتير محمد رئيس وزراءها محفلا لقيايى ماليليا ووضعها في مصاف الدول المتقدمة  -3

الصناعية والمعتمدى علص الاا  في جو يتميل باالستقرار السياسي واالجتماعي وهو ماساعد علص 

 في اثراء العملية التنموية .تحقيق التقدم االقتصاي  كما ساهل التنوع في المجتما الماليل  

سن العديد من القوانين والتشريعا  وتنمية وتحديث الجهاز االيار  وتقديل خدما  ذا  جويى  -4

باالضافة الص عمليا  االيالح السياسي وااليار   2020عالية وبأقل التكاليا وتحقيق رؤية 

ا القيايا  السياسية في التي اخا  يورا كبيرا من االتساق واالستمرارية والشرعية كون جمي

البالي علص اختالف تياراتها وانتماءاتها الطائفية والعرقية عملن علص ترسيخ ثقافة التغيير لدى 

رية وتكوين راس مال فكر  ومعرفي المواطن الماليل  مما ساعد في تنمية مواريها البش

 .باالرايى السياسية والدعل السياسي ارتباط النجاح الماليل  و

 -:ات توصيال

االستفايى المهنية والتقنية للدول النامية االخرى من نجاح التجربة الماليلية واالستثمار الخارجي  -1

 لتي استفاي  منها يولة ماليليا .واالستفايى من الخبرا  والمعارف االجنبية ا

مقراطية العمل علص بناء مجتما موحد ومتضامن وذا  رؤية مشتركة وعايل ذو قيل واخالق نبيلة يي-2

واالستغالل االمثل للمواري وانتشال المجتما من حالة الفقر ومحدويية الدخل من الجهل وقلة فرص العمل 

 ووضا خطة واضحة للتنمية وحماية البيئة وتحقيق التنمية بكل ابعايها .

 

ة التعليل بمختلا ان النجاح الا  عرفته ماليليا اليوم يعوي الص قياياتها السياسية واالهتمام الكبير ببيئ -3

مراحله واكتشاف المواهب وتوفر فرص العمل ومنايب لبناء مجتما متعايش ومتسامح بين مختلا 

اعراقه ويياناته وهو الهدف االسمص بالعمل والوالء المطلق لماليليا .
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