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 تجربة ماليزيا في التنمية االقتصادية

 

تعد التجربة املاليزية من التجارب التنموية الجديرة باالهتمام والدراسة ملا حققته من انجازات كبيرة يمكن أن تستفيد 

 . العربية بخاصة كي تنهض من التخلف والجمود والتبعيةمنها الدول النامية عامة والدول 

تعد ماليزيا دولة إسالمية ذات مقومات كبيرة حققت خالل العقود األربعة املاضية قفزات هائلة في التنمية البشرية 

  : واالقتصادية إذ أصبحت

 .اإلسالميلدولة الصناعية األولى في العالم  ا -1

 .آسياق والواردات في جنوب شر  األولى في مجال الصادرات  - 2

 .متطورةتمكنت من تأسيس بنية تحتية   - 3 

 .والسياحةتنوع مصادر دخلها القومي من الصناعة والزراعة واملعادن والنفط   - 4

 في ميادين معالجة الفقر والبطالة والفساد وتخفيض نسب املديونية بشكل   - 5 
ً
 .كبيرحققت تقدما

 مع أند ونسيا كما 1963كدولة موحدة حتى عام /لم يكن ملاليزيا وجود 
ً
/ اذا شهدت السنوات األولى من االستقالل نزاعا

 . /1969/ وشهدت صراعات عرقية وأعمال شغب عرقية في عان /1965خرجت سنغافورا من هذا التوحيد عام /

اقع االقتصاد املاليزي قبل وبعد عملية التنمية أو  : و
ً
  : ال

اقع االقتصاد املاليزي قبل الشروع بعملية   - 1   :التنميةو

 إذكان 
ً
ا على يعشر وعند استحواذ بريطان تاسعالقصدير في ماليزيا في القرن الاكتشف  االقتصاد املاليزي بسيط جدا

يت ز بزراعة شجر املطاط ) الذي يستخرج منه املطاط الطبيعي ( وشجر النخيل )الستخراج ت األراض ي املاليزية باشر 

النخيل ( كباقي املستعمرات البريطانية في املنطقة , ومع مرور الزمن إلى عهد ليس ببعيد أصبحت ماليزيا مصدره لهذه السلع 

  . الثالثة

  يتكون من ثالثة مكونات: .اماليزياملجتمع في كان 

 .ليزي املافي املجتمع متوسطة  طبقة تهنون الزراعة والصناعة وهم الذين يم الصينيون:  -1  

 . الهنود : ويمتهنون الزراعة والصناعة والطب والتعليم وهم أغنى طبقة في املجتمع املاليزي   - 2 
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3  -  
ً
  . الشعب األصلي ) املاليو ( : وكانوا يعيشون في قرى شعبية ومهنتهم الزراعة وهم األكثر فقرا

( من السكان , ومع سير البلد نحو  %75وضعت إحدى الدراسات اإلحصائية ان نسبة السكان تحت خط الفقر في حدود ) 

/ , بعد أن جاءت أول حكومة وطنية 1965لتنفذ عام /لاالستقالل بدأت الحكومة بتنفيذ الخطة االقتصادية الخمسية 

  . لتحكم ماليزيا

اقع االقتصاد املاليزي بعد عم - 2 بدأت ماليزيا في السبعينات بتقليد اقتصادات النمو اآلسيوية ,  لية التنمية :و

وألزمت نفسها باالنتقال من كونها تعتمد على الزراعة والتعدين إلى اقتصاد يعتمد على التصنيع والتصدير . ومع وجود 

ور فلم قاد ماليزيا نحو التط مد ( الذيحكومة وطنية مؤمنة بالتغيير والتي تمثلت بجهود رئيس وزراء ماليزيا ) مهاتير مح

تجربة ماليزيا الحضارية والتكنولوجية واالقتصادية من فراغ بل هي نتيجة لجهود القيادة املاليزية , فاستفادت من   تأت

لوقوع ا تجارب غيرها في التنمية فعلى سبيل املثال لم تدع التجربة اليابانية على اختالف مراحلها دون االستفادة منها وتجنب

 لال   م تكتففي األخطاء التي رافقت النهضة الصناعية الكبرى في اليابان ول
ً
 بل اتجهت غربا

ً
ستفادة من ماليزيا باالتجاه شرقا

  . التجارب الصناعية الكبيرة والطويلة لتلك الدول 

اعدت اقتصادية وسياسة سدة املدى كما وإن لها عوامل يإن عملية التنمية في ماليزيا كان لها تخطيط دقيق ونظرة بع

  : على نجاحها وهي

املناخ السياس ي لدولة ماليزيا إن الظروف السياسة مالئمة للتنمية االقتصادية حيث انها لم تتعرض النقالبات  -  1 

 . عسكرية والقادة السياسيين مؤمنين بالتغير واإلصالح

 من خالل تتمتع ماليزيا بديمقراطية عالية إذ إن األحزاب السياسي  -  2
ً
ة قائمة على أساس عرقي وتتخذ القرارات دائما

 . املفاوضات

 من إنفاقه على التسلح , فماليزيا صديقة لكل الدول وتتجنب  - 3
ً
توجه ماليزيا تمويلها نحو التنمية بشكل أساس ي بدال

  . املشاكل لكي ال تعيق تقدمها

ملشروعات البنية التحتية والتي هي سبيل االقتصاد إلى نمو رفض الحكومة املاليزية تخفيض النفقات املخصصة   -  4

  . مستقر في السنوات املقبلة

 انتهجت ماليزيا إستراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خالل االعتماد على السكان االصلين الذين هم األغلبية -  5

.  

البشري , ومن خالل تحسين االحوال املعيشية والتعليمية اهتمام ماليزيا بتحسن املؤشرات االجتماعية لرأس املال  -  6

 .  والصحية للسكان األصليين
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اعتماد ماليزيا على املوارد الداخلية بشكل كبير من خالل توفير رؤوس األموال األزمة لتمويل االستثمارات اذ ارتفع  - 7 

 %50كما وارتفع االستثمار املحلي اإلجمالي بنسبة )  ( , 1993وسنة  1970( بين سنة )  %40الدخل املحلي اإلجمالي بنسبة ) 

  . ( خالل الفترة نفسها

الح االقتصاد تصب في ص تفادة كبيرة من خالل شروط التعامل مع االستثمار األجنبي بشكل يعود لها بمنافع عديدة واس  - 8

  . الوطني املاليزي 

 –ملعظم فروع النشاط الصناعي ) الصناعات االستهالكية  وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها

 ت . تبر سببا ونتيجة في نفس الوقالوسطية ( وكان هذا بمثابة نجاح لسياسات التنمية في ماليزيا إذ اع –الرأسمالية 

 : البرامج التنموية املاليزية :
ً
  ثانيا

ً
جاءت التنمية في ماليزيا ببرامج إنمائية في سبيل تطوير املوارد البشرية أوال

 فوضعت برامجها بشكل يعطي دفعة قوية لالقتصاد , فعالجت الفقر وا
ً
التعليم لجهل وحسنت الصحة و واالقتصادية ثانيا

/ وهي الرؤيا التي 2020إلى رؤيا /القطاعات االقتصادية الزراعية منها والصناعية وكذلك الخدمية ذلك للوصول ت وطور 

/ إلى ما وصلت 2020وضعها رئيس الوزراء ) مهاتير محمد ( التي تقدم رؤيا وطنية للنمو املاليزي إذ يحاولون الوصول في /

  . إليه الدول الصناعية املتقدمة

ي ) مهاتير محمد ( الذي قادها فومن الجدير بالذكر إن ما وصلت إليه ماليزيا هو بتدبير وحسن قيادة الدولة املتمثلة ب 

مهمته انت ك / اذ كانت سياسته فعالة وجديرة بالثقة , فمنذ البدايات األولى لنشاطه السياس ي والحزبي 2003-1981الفترة /

إنقاذ شعبه ومواطنيه من الجهل والفقر والتخلف , فلم تكن مهمته سهلة اذ ورث مجتمع متعدد األعراق والثقافات أبرزهم 

ون والصينيون والهنود , فعمل على تحقيق التوازن االجتماعي والعرقي والنهوض بالسكان األصليين ) املالويين ( الذين املسلم

 , ومع االنطالقة األولى من مرحلة التغيير بدأ بتنفيذ أفكاره على أرض الواقع , فتغيرت الكثير 
ً
 وجهال

ً
هم أكثر السكان فقرا

إذ تحوي أكثر من  %94, وتبلغ نسبة التعليم في ماليزيا أكثر من  %6وأصبحت  %36مية من املؤشرات إذ ) كانت نسبة األ 

 / كلية حكومية وأهلية ومعاهد تقنية (600/ جامعة أهلية و /13/ جامعة حكومية و /11/

ا أنجزه ) مل / التي ضربت دول جنوب شرق آسيا ومنها ماليزيا , هذه الكارثة املالية كانت اختبار حقيقي1997وجاءت أزمة /

مهاتير محمد ( , إذ لم يهتم بتحذيرات الصندوق والبنك الدوليين إذ عالجت ماليزيا هذه األزمة بأجندات وطنية فرضت من 

خاللها قيود على سياستها النقدية , من خالل إشراف البنك املركزي على دخول وخروج النقد األجنبي اذ ضيقت الخناق 

به , وبذلك  خرجت ماليزيا من األزمة خالل سنتين لتواصل مسيرتها في التنمية بالشروط على خروجه بينما عملت على جذ

 من خالل رضوخهم لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين , إذ 
ً
الوطنية , بينما عانت دول مثل اندونيسيا وتايالند كثيرا

  . من خالل ثقة وحنكة السياسيين رفضت ماليزيا اقتراحهم ومساعداتهم وشقت طريقها نحو التنمية الصحيحة

/ سنة من حكمه على رص صفوف الشعب واملحافظة على توحيدهم فال نبالغ إذا 22واصل ) مهاتير محمد ( وعلى مدى /

ل الواليات ة تشمل ك اعتنى بكل شبر من الوطن وبكل فرد منهم فكانت مشاريع التنمي "أب الوحدة املاليزية اذأطلق عليه 

 يحتذى به في الدول العربية واإلسالمية ن و والطوائف لتك
ً
  . التجربة املاليزية نموذجا
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تعتبر تجربة مكافحة الفقر في ماليزيا من أبرز التجارب التي تكللت بالنجاح  الفقر والجهل سالح ضد التنمية :  - 1

سر  ( أي أن عدد األ %5.5 - %52.4/ تخفيض معدل الفقر من ) 2000-1970فقد استطاعت ماليزيا خالل ثالث عقود /

يع الثروة , وعدم العدالة في توز الكبير في الدخول  ت ف مما كانت عليه , إذ كان التفاو ضعاأالفقيرة انخفضت بنسبة عشرة 

/ , وبذلك ساهمت جهود تقليل الفقر في تقليل 1969وقوع اشتباكات دامية بين املاليو والصينيين في مايو/في سبب ال

ضاء على إذ كانت فلسفة ماليزيا في الق .  واالجتماعي واالزدهار االقتصادي خ االستقرار السياس ي يوترسالتوترات العرقية 

عكس أن تنب ه ان مكاسب التطور االقتصادي يجالفقر هي " أن النمو االقتصادي يقود الى املساواة في الدخل " , وعلي

ا لخدمات الصحية والتعليمية  وتوفير األمن واتخذت في هذإيجابا على املواطنين في تحسين حياتهم املعاشية وتحسين ا

 : الجانب اتجاهين

... والتي وضعت جراء االشتباكات العرقية الدامية وركزت على  األول : السياسات والتوجهات في مكافحة الفقر

  : الفقر مثلهدفين الفقر والثاني إعادة هيكلية املجتمع , ووجدت هذه السياسة استراتيجيات معينة لتقليل 

                                                                                                                                                                                                                                             زيادة امتالك الفقراء لألراض ي   -  1

 رفع مستويات تدريب العمال     -      2          

  زيادة الرفاهية العامة     -  3           

  لتركيز على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل االنتاج املتاحة للفقراء ا     -   4        

 , كما تزايد وكانت هناك مجموعات عديدة من السكان الفقراء 
ً
في الريف والحضر محل عناية خاصة باعتبارها االشد فقرا

/ عقب احتجاجات طالبية نتيجة تدهور أوضاع صغار مزارعي املطاط نتيجة 1974االهتمام القومي بمشكلة الفقر في /

تراتيجية م تبني إسانخفاض األسعار وزيادة تكلفة اإلنتاج واستمر هدف مكافحة الفقر في الخطط القومية للتنمية , وت

ة قع وإعادة هيكلية العمالة وزيادة تنميدنموية , وهدفها مكافحة الفقر امللتوزيع الدخول في كل السياسات والخطط الت

األعمال التجارية والصناعية لألغلبية الفقيرة من السكان األصليين مما أفض ى إلى نتائج مهمة , منها انخفاض معدالت 

 . دخول بين املجموعات السكانية املختلفةالفقر وتناقص فوارق ال

 يستفيد منه الفقراء , وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية 
ً
في الوقت نفسه تضمنت الساسة الضريبية في ماليزيا بعدا اجتماعيا

ريبة دوالر أمريكي ( في الشهر , وتؤخذ الض 658في ضريبة الدخل , اذ بلغ الحد األدنى من الدخل الخاضع للضريبة حوالي ) 

بعد خصم أقساط التأمين الصحي , ونسبة عدد األطفال , ونفقات تعليم املعوقين , كما أن الدولة املاليزية شجعت 

 وشركات ( على دفع الزكاة لصالح صندوق جمع الزكاة القومي الذي يدار بواسطة إدارة الشؤون 
ً
املواطنين املسلمين ) أفرادا

 خذ من ضريبة الدخل اإلسالمية في مقابل تخفيض نسبة ما يؤ 
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 :في مجال الصناعة والتصنيع  - 2

دوة تعد ماليزيا من الدول التي لها تجربة رائدة في عملية التصينع فقد مثلت اليابان الق ماليزيا. اليابان  قدوتنا في التصنيع:

الصناعية التي أخذ منها املاليزيون كيفية أعداد الخطط ،كما أن ماليزيا طورت صناعتها من تلك  التي تعتمد على كثافة 

 الصناعات  التكنولوجية التي لها قيمة مضافة ك
ً
 :يبيرة وقد مرت تجربة ماليزية في التصنيع  بمراحل هراس املال وتحديدا

الستينيات اذ تم تطبيق سياسة إحالل الواردات وعلى اساسها  لع عات إحالل الواردات: بدأت في مطمرحلة صنا -  أ      

لبناء ا قامت صناعات صغيرة الحجم واخرى النتاج السلع التي تحل محل السلع املستوردة كالصناعات الغذائية ومواد

لجذب االستثمارات االجنبية في تللك  (1968والتبغ والبالستك والكيميائيات ,وتم أصدار قانون تشجيع األستثمار عام )

 . املجاالت

مرحلة الصناعات التصديرية :بدأت في مطلع السبعينيات اذ شجعت الحكومة دخول االستثمار في مجال   -    ب    

من خالل توفر العمالة الرخيصة وحوافز ضربية مغرية وإصدار تراخيص منتجات  االلكترونيات وصناعات النسيج

شغيل لت النسيج منتجات أجنبية وأنشاء مناطق تجارة حرة , وعملت الحكومة على استضافة  شركات متعدة الجنسية

ون اشتراط تامة د ,كما سمحت للشركات االجنبية التي تنتج سلع للتصدير للتملك ملكيةا  خطوط االنتاج في ماليزي

 . املساهمة املحلية

مراحل التصنيع الثقيل والصناعات املعتمدة على املوارد املاليزية : بدأت هذه الفترة في مطلع الثمانيات اذ شجعت    -  ج      

   تون(و الحكومة على مثل هذه الصناعات كما شجعت على تصنيع السيارات املاليزية الوطنية )بر 

صناعات االسمنت والحديد والصلب والتركيز على صناعة االلكترونيات والنسيج التي بدأت تساهم بثلي  ثم التوسع في 

 . (من العمالة%40القيمة املضافة للقطاع الصناعي وتستوعب )

في هذه الفترة تمتع الصناعات الوطنية بالحماية الحكومية ودخول الدولة في مشروعات كثيرة تغطي كافة  ويالحظ

 . االقتصادية الشاطات

ة ذات القيمة املضافة :بدأت هذه الفترة في بداية التسعينات اذ شجعت الحكومة ية التقنمرحلة تشجيع الصناعات عالي -د

  وهي صناعات عالية التقنية تتطلب رأس مال كبيرة ومهارة عاليةى مثل هذه الصناعات عل

 . ئرة أسواقها املحليةوتوسيع دا ليزيةوذلك من أجل زيادة تنافس  املنتجات املا

 في استثمارات القطاع الصناعي اذ قام أكثر من )1980-2000إن الفترة )
ً
(الف مشروع صناعي بأجمالي 15( شهدت توسعا

( %54( مليار دوالر شكلت فيها املشروعات األجنبية )246مليار رينعت ماليزي (أي مايعادل )-800رأس مال وصل الى )

رت املشروعات هذه ميلوني وظيفة الى جانب نقل التقنية الحديثة  وتطوير مهارات العمالة ( مشروعات محلية ووف%46و)

 .وايجاد قنوات تسويقية جديدة
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 :عوامل نجاح التجربة الصناعية املاليزية  -  3

 :أسباب النجاح والدروس التي استفادت منها التجربة املاليزية

1 -   
ً
 عام  أعلنت ماليزيا سياسة   : االتجاه شرقا

ً
و هدفت  1991الى اليابان و امتد العمل بها الى عام  1981النظر شرقا

هذه السياسة الى تشجيع املاليزيين على االقتداء والتعلم من التجربة اليابانية مثل اخالقيات العمل و املنهجية الصناعية 

 و التطور التقني و األداء االقتصادي املتميز من خالل سياسة ماليه و نقدية 
ً
متوازنه و حكيمه و لسياسة النظر شرقا

 :جانبان مهمان

األخذ بالقيم الشرق آسيوية كاالنضباط بالعمل والتطبيقات االدارية املنضبطه مع التركيز على العمل الجاد   األول :

                واالخالص

تقبل لتكون ماليزيا عاصمة املعلوماتية (اذ وضع ذلك في تصور استشراقية املس2020التحديث والتصنيع بحلول )  :  الثاني

 . و دولة عظمى في العالم

 بل تم اختيارها ألنها تناسب ماليزيا من جميع النواحي ,و لعل أبرز 
ً
 محضا

ً
لم تكن عملية األخذ بالتجربة اليابانية تقليدا

 عملية ووضعتها موضجانب االستفاده من تجربة اليابان هو االستثمار الياباني املباشر اذ تعلمت ماليزيا أ
ً
ع التنفيذ فكارا

  كسياسات تعبئة املدخرات املحلية

 من اليابانيين
ً
  لتكون رأس مال لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية و االجتماعية اضافة الى جانب االستفادة نظريا

 

 : التنميه البشرية في ماليزيا  -  2  

الناجحة في مجال التنمية البشرية بين دول العالم الثالث فقد حققت  تعد تجربة التنمية في ماليزيا من احدى التجارب

 في هذا املجال ,وتعتبر النموذج االكثر صالحية لالستفادة من تجربتها في البلدان العربية .و قد أثبتت تميزها 
ً
 واضحا

ً
تقدما

 ويشير 
ً
 و دوليا

ً
(الصادر عن 2007تقرير التنمية البشري لعام )بين النمور اآلسيويه و هو األمر الذي تم االعتراف به اقليميا

 . ( بين دول العالم63األمم املتحدة الى أن ماليزيا ارتقت الى الترتيب )
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 : تنمية قطاع التعليم   -   3            

 : أهداف التعليم في ماليزيا: استهدفت السياسة التعليميه في ماليزيا ما يأتي -أ

 تربية األجيال *
ً
الجديدة من األطفال و الشباب من مختلف الجنسيات تربية جيدة اذ يكون سكان البالد أمة واحدة وشعبا

 
ً
 .واحدا

 .مستواهالعناية بالتعليم االبتدائي و تعميمه و رفع  *

 .التعليمالتوسع الكمي في مختلف املراحل التعليمية و تحسين نوعية  *

 .التعليمؤسساته و التوسع فيها و تحسين نوعية االهتمام بالتعليم الجامعي و إنشاء م *

أنواعها حتى تتوفر األيدي العاملة املدربة في مختلف  املعلمين بجميعالتوسع في التعليم الفني و معاهد إعداد  *

 .االختصاصات

  : السياسات التعليميه التي انتهجتها ماليزيا مايأتي -ب

  س يالتزام الحكومة بمجانية التعليم األسا - 1 

  االهتمام بتعليم املرأة  - 2 

  االنفتاح على النظم التعليمية املتطورة  - 3  

 االهتمام بالتعليم ماقبل املدرسة )رياض أطفال(   -  4  

 تركيز التعليم االبتدائي على املعارف األساسيه واملعاني الوطنية  -  5  

  القوميةتوجيه التعليم الثانوي نحو خدمة األهداف   -  6  

 العناية بتأسيس معاهد تدريب املعلمين و تدريب الصناعي  -  7  

  التوافق مع التطورات التقنية و املعلوماتية  -  8  

  توظيف التعليم الجامعي لحدمه االقتصاد  -  9  

  الربط بين التعليم و أنشطة البحوث  -  10  
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 :هوومايستفاد من تجربة التعليم في ماليزيا *

 بما تعنيه كلمة  أوال  :
ً
 متكامال

ً
لتطوير اتطوير املناهج التعليمية للتوافق مع متطلبات االلفية الجديدة وليكن تطويرا

 او شكليا وليس
ً
 جزئيا

ً
 تغييرا

املعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية ولذا يجب اعادة النظر في برامج اعداده وتدريبه في ضوء متطلبات  ثانيا :

 ة القادمةاملرحل

تشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين واالستفادة من نتائج البحوث والدراسات امليدانية في تطوير العملية بكل  ثالثا :

 عناصره

 دعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل البرامج التعليمية والنشاطات املدرسية املختلفة رابعا :

 مقوماتهاالعناية بالبيئة املدرسية بكل  خامسا :

إعادة النظر في برامج النشاط املدرس ي وأساليب تنفيذه في املدارس واالستفادة من التجارب الرائدة في هذا  سادسا :

  املجال

تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم مثل تعليم املتعلم كيف يتعلم,والتعلم الذاتي ,التعليم الهادف ,التعليم عن  سابعا :

 طريق حل املشكالت

 العناية بالطالب املوهوبين وإعادة النظر في البرامج املقدمة لهم بعا :سا
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