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 شكر وتقدير
ووفقني إليه شكره حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، على ما أعانني به أأحمد هللا تعالى و 

 إلتمام هذه الرسالة.

المتواضع  هذا العملثم أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير لكل من أسهم في إخراج 
 وأخص بالذكر:

.الدكتور محمد المدهون إدارة أكاديمية االدارة والسياسية ممثلة برئيس مجلس اإلدارة -  

ذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، وعلى الدكتور أحمد جواد الوادية، الأستاذي الفاضل  -
ما بذله من جهد مميز متواصل، ومتابعة حثيثة ومستمرة، وتوجيه حكيم ومتخصص، وكان له 

ستفيد من هذه الدراسة خير الدور الرئيس في إنجاز هذه الدراسة، فجزاه هللا عني وعن كل من سي
 .الجزاء

 والتوجيه والمساعدة العون  لي وقدم، لي الرئيس الداعم كان والذي سرور الناصر عبد.د.أ-
 تفضل والذي، الرسالة لهذه كتابتي فترة طيل معلومة أو وقت في علي يبخل لم والذي المتواصل

 .لي مناقشاً  يكون  أن على ووافق

 الرسالة هذه إخراج في البالغ األثر السمنار جلسة في لتوجيهاته كان والذي شعبان أبو خالد.د-
 .لي مناقشاً  يكون  أن على ووافق وتفضل، الهيئة بهذه

 .للرسالة اللغوي  بالتدقيق وقام الثمين بوقته علي تكرم والذي القدرة ماهر. أ-

 .اإلنجليزية اللغة إلى الترجمة بتدقيق قام والذي الخير أبو سامي. أ-

 تعالى هللا واسأل لذكرهم، الذاكرة تسعفني ولم ذكرهم فاتني الذين واألحبة األصدقاء كل إلى و

حسناتهم ناميز  في جهدهم يجعل وأن ءاالجز  خير عنا يجزيهم أن  
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مكانية االستفادة الفلسطينية البعد السياسي للحكم الرشيد في ماليزيا  وا 
 م(2003-م1981)

 ملخص الدراسة

 فترة في اإلنمائية ماليزيا تجربة في الرشيد للحكم السياسي البعد دور في البحث إلى الدراسة هدفت    
مكانية(، م2003-م1981)الماليزية النهضة صانع محمد مهاتير الوزراء رئيس  الفلسطينية االستفادة وا 
 بمراجعة قام حيث التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الغرض هذا ولتحقيق، التجربة هذه من

 التنمية تحقيق معايير وتحديد الرشيد، الحكم مبادئ لتحديد، السابقة والدراسات النظرية األدبيات
 والمنهج، فلسطين في الرشيد بالحكم ماليزيا في الرشيد الحكم مقارنة تم حيث المقارن  والمنهج، الماليزية

 تم حيث، النظم تحليل بمنهج االستعانة تم كما، فلسطين في التنمية مستقبل الستشراف االستشرافي
 لإلجابة المقابالت الباحث استخدم كما، سياسية زاوية من االقتصادية الظواهر تفسير في عليه االعتماد

 .األسئلة بعض على

أول دراسة تسلط الضوء على دور البعد السياسي للحكم الرشيد  وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها   
مكانية االستفادة الفلسطينية من هذه التجربة  .في عملية التنمية في التجربة الماليزية، وا 

الدولة اإلنمائية بحاجة لمتطلبات ومزايا يجب أن  :أهمها النتائج من مجموعة لىإ سةاالدر  توصلتو     
هي القيادة المستنيرة ذات الفكر التنموي، ونخبة بيروقراطية قوية وفعالة وتتسم بالكفاءة و تتحقق بالدولة، 

للتوحد والمحبة، ووجود جهة خاصة ومسؤولة  التي تدعووالتماسك، وقيم العدالة والتسامح والمجتمعية 
، كما توصلت الدراسة إلى عن عملية التنمية، ومجتمع مدني مسؤول ويكون عون للحكومة ضد الفساد

 كما ،هناك عالقة قوية ومترابطة بين البعد السياسي للحكم الرشيد والتنمية في الدولة اإلنمائيةأن 
 للحكم السياسي البعد على مباشر بشكل أثر الفلسطيني يالسياس االنقسام أن إلى الدراسة توصلت
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 االقتصاد وربط كبير بشكل الخارجية المعونات على الفلسطينية الوطنية السلطة اعتماد وكذلك، الرشيد
 .عام بشكل التنمية عملية على أثرا االسرائيلي باالقتصاد الفلسطيني

 موحد مفهوم على المختصين بين االتفاق ضرورة :أهمها من توصيات مجموعة سةاالدر  قدمتكما    
 ضرورة، و التطبيق عملية عند وتداخلها أبعاده تعدد عن الناتج تفاعالته تشابك لتفادي الرشيد للحكم
 هذه وصقل، الدولة في السامية المراكز لقيادة المؤهلين القادة إلعداد متخصص حكومي مركز إنشاء

 على متقدمة أماكن لتحقيق والسعي الرشيد الحكم بمعايير االهتمام ضرورة ،التنموي  الفكر في القيادات
قامة الثالث، السلطات فصل خالل من العالمية الخارطة ... العامة الحريات ونشر دورية انتخابات وا 

 الفصائل واشراك وفتح حماس حركتي بين الحقيقية والمجتمعية السياسية الوحدة إلى العودة يجبو ،إلخ
 هذه وتعمل، الفلسطيني المجتمع فئات بين تفرق  ال وطنية وحدة حكومة في األخرى  السياسية والقوى 

 العملو ،وعالمياً  فلسطينياً  المنشودة التنمية بعملية والقيام، الرشيد الحكم مبادئ تعزيز على الحكومة
 عن الفلسطيني االقتصادي االرتباط وفك، وتنميتها الفلسطينية الوطنية للسلطة داخلية موارد إيجاد على

  اإلسرائيلي.
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The political dimension of good governance in Malaysia and the 

possibility of Palestinian benefit (1981 -2003) 

Abstract 

The study aimed to look at the role of the political dimension of good governance in 

Malaysia experience of development in the period of Prime Minister Mahathir Mohamad 

maker Renaissance Malaysia (1981 -2003), and the possibility of Palestinian benefit from 

this experience, and to achieve this purpose, the researcher used the descriptive analytical 

method where a review of the literature and theoretical studies Previous, to determine the 

principles of good governance, and to identify the criteria to achieve Malaysia's 

development, and the comparative method were compared to good governance in 

Malaysia to good governance in Palestine, and the curriculum forward-looking to explore 

the future of development in Palestine, as the use of the methodology of systems analysis, 

where he was relied upon to explain economic phenomena From a political angle, as the 

researcher used the interviews to answer some questions. 

   The study found a set of results and it was the most important are the following: 

development state needs to the requirements and benefits must be realized the state, is a 

developmental thought enlightened leadership, and the elite bureaucracy strong, effective 

and efficient and cohesion, and the values of justice, tolerance and community, which let 

to unite and love, and the presence of private and responsible hand from the development 

process, and civil society and be responsible for the Supporter government against 

corruption, as the study found that there is a strong and interdependent relationship 

between the political dimension of good governance and development in the State 

Development, The study also found that Palestinian political division is a direct impact on 

the political dimension of good governance, as well as the adoption of the Palestinian 

National Authority on foreign aid dramatically and link the Palestinian economy, the 

Israeli economy impact on the development process in general. 

The study also provided a set of recommendations including: the need for agreement 

among specialists on a unified concept of good governance in order to avoid the 

complexity of interactions resulting from the multiplicity of dimensions and overlap when 

the application process, and the need to establish a specialized government center for the 

preparation of qualified leaders to lead Semitism centers in the state, and refinement of 

these leaders in the development of thought, need to focus on good governance standards 

and the pursuit of advanced places on the world map through the separation of the three 

powers, and the establishment of periodic elections and the dissemination of public 

freedoms ... etc, and must return to the political and societal true unity between Hamas 

and Fatah and the involvement of factions and other political forces in the government of 

national unity does not differentiate between the Palestinian society, this government is 

working to promote the principles of good governance, and carry out the desired 
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development process Palestinians and globally, and work to find internal resources of the 

Palestinian National Authority and its development, and dismantling of Palestinian 

economic link for the Israeli.  
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 أواًل: المقدمة:-

، حيث لم تعد ترتبط مهماً  شهدت السياسة لمختلف دول العالم في العصر الحديث منعطفاً     
وأصبحت متعددة األبعاد والمحددات  ،بمفهوم األمن العصري، بل تجاوزت هذا المجال الضيق

ظهر حديثا مفهوم الحكم الرشيد وما وقد  ؛لتشمل كل الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتنموية
، وهو الحكم ةدارياإلو  ةقتصادياالو  ةسياسيال مختلفة على كافة المستويات منها يشمله من أبعاد

 ايير الحكم الرشيد دليل على تقدم الدولةالذي يؤسس لبيئة صالحة، وأصبح التقدم في تطبيق مع
وأصبح جزءًا من  ،لحكم الرشيد أهمية كبيرة على المستوى العالميا لمفهوم وقد بات، ونموها

 .توافق اآلراء في األمم المتحدة

العالم وبالذات دول العالم الثالث منذ عقود، في  انتشرمفهوم فهو التنمية أما مصطلح    
كمحدد لتقييم سياسات الدول والحكومات، وهي محطة أولى للوصول للدولة المتقدمة  ىأضحو 

باستخدام كافة الوسائل الالزمة واإلصالحات الممكنة، حتى تحقق الحياة الكريمة لشعوبها، ومع 
ظهور مصطلح الحكم الرشيد ومعاييره ارتبط ارتباطا مباشرًا بالتنمية، وطرح بقوة بأنه الوسيلة 

 للدولة اإلنمائية. للوصول

النقص في الموارد والبنية األساسية والتعليم،  يقصد بهفالمفهوم العام عن كون الدولة فقيرة      
 اإلصالحاتوعندما تستطيع الدولة تحسين هذه العوامل فإنها تستطيع أن تحدث تنمية، هذه 

سياسية شرعية صالحة بيئة على توفر تمهمة وضرورية للتنمية ولكنها وحدها ال تكفي، ما لم 
أن تأخذ على عاتقها استغالل هذه الموارد المتاحة للوصول للتنمية  تفرز قيادة وطنية قادرة

االقتصادية التي تؤدي لرفاهية المواطن، وتحقق التنمية البشرية المستدامة؛ هذه البيئة السياسية 
 الصالحة يطلق عليها الحكم الرشيد. 

إلدارة غير الرشيدة للحكم وما تتضمنه من فساد بكل أشكاله فإن ا ،وعلى العكس من ذلك   
سيؤدي إلى هدر الموارد المتاحة في الدولة، وانهيار البنية األساسية، مما يؤدي لحدوث 
اضطرابات، وعدم االستقرار مما يعيق التنمية؛ ومثال على ذلك ما هو موجود في بعض الدول 

نمية، إال أنها تعتبر من الدول النامية لفقدها لإلدارة العربية التي تمتلك العديد من عوامل الت
 الرشيدة والحكم الصالح.

تجد النظام  م أن1970وماليزيا كدولة إسالمية من دول شرق آسيا، استطاعت منذ عام    
، تمكن من وضع خطة في ظل قيادة نجحت في ترسيخ دعائم الحكم الرشيدالسياسي المالئم 
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دى الدولة من إمكانيات للنهوض بالدولة، والوصول بها لتصبح دولة استراتيجية، مستغلة ما ل
إنمائية، وهي في طريقها لتكون من الدول المتقدمة، وقد وضعت القيادة السياسية لماليزيا خطة 

 )2020مصاف الدول المتقدمة بحلول عام إصالح اقتصادي تهدف إلى تحويل البالد إلى
 (.2010الجزيرة نت، 

( الذي يعتبر صانع النهضة في ماليزيا قد امتلك الفكر 2003-1981د)فمهاتير محم   
التنموي، الذي ساعده في تحقق التنمية في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية...إلخ، وقد استفاد من تجارب الدول التي حققت التنمية استفادة تتالءم مع الطبيعة 

على  إليهالتجربة، وأصبحت ماليزيا من الدول التي يشار الماليزية وهذا هو سر نجاح هذه ا
 صعيد التنمية، والتي تقدمت في غضون أعوام قليلة عن الدول النامية.

، وحصار لوقوعها تحت االحتالل اإلسرائيليحالة خاصة، نظرًا فهي الحالة الفلسطينية أما   
الوطن، وتدخالت  أجزاءسياسي واقتصادي على المناطق الفلسطينية، وتفكك جغرافي بين 

أثر  الذي الفلسطينيالسياسي الفلسطيني، ومؤخرًا االنقسام السياسي القرار اتخاذ خارجية في 
، حيث أن فلسطين تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير نتيجة بشكل عام على التنمية

 معين.لما سبق، وغالبًا ما تكون هذه المساعدات مشروطة ومسيسة، وتصب في اتجاه 

-ولذلك يجب االستفادة من تجارب الدول اإلنمائية والوقوف عند المراحل التي مرت بها    
للعمل على تطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يتالءم مع الحالة  -وماليزيا حالة فريدة لذلك

 الفلسطينية ليكون قادرًا على النهوض في المجتمع الفلسطيني نحو التنمية.   

 مشكلة الدراسة: :ثانياً -

 وهي بهذا تصنف من الدول تعاني الدول العربية واإلسالمية من تأخر في عملية التنمية،    
ت الالزمة لدفع عجلة التنمية لتصبح من الدول اإلنمائية، إال أن االنامية، رغم امتالكها اإلمكان

لتنمية هذه الدول،  أساسياً  ومعوقاً  رئيسياً  النظام السياسي وما يغلب عليه من فساد يعتبر سبباً 
ويشكل محورا هاما في تراجعها، ويحتاج النظام السياسي إلعادة بناء على أسس الحكم الرشيد، 
 ،كما حدث في العديد من دول شرق آسيا التي تمكنت من مضاعفة معدالت النمو والنهوض

لتي استطاعت أن تخلق وتجربة ماليزيا تعتبر تجربة فريدة في الحكم كمثال للدولة اإلنمائية، ا
 نمائية. م سياسي وطني يخدم خطة الدولة اإلنظا
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المصلحة الوطنية إسقاط  منطلقفأراد الباحث من  ونظرا للحالة الفلسطينية االستثنائية،   
لتطوير النظام السياسي بما يتالءم مع الظرف  النموذج الماليزي على الحالة الفلسطينية،

 السياسة الفلسطينية.االستثنائي الذي تعيشه 
 وينبثق عن المشكلة السؤال الرئيس التالي:

، وآليات االستفادة ما دور البعد السياسي للحكم الرشيد في تحقيق التنمية في ماليزيا -
 ؟من التجربة الماليزية فلسطينياً 

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

 ؟الحكم الرشيد، والدولة اإلنمائيةمفهوم  ما-1
 ؟واقع الحكم الرشيد في ماليزيا ، و ما مراحل التنمية التي مرت بها التجربة الماليزية -2
كيف أثر كال من ) نظام الحكم، القيادة السياسية والقيم السياسية السائدة في ماليزيا( بالتنمية -3

  في ماليزيا؟
 ما طبيعة النظام السياسي الفلسطيني؟-4
 ين؟ما خصائص الحكم الرشيد في فلسط-5
 ؟(فلسطينياً ) من التجربة الماليزية كيف يمكن االستفادة-6
 :الدراسة: أهداف ثالثاً -

 لتحقيق جملة من األهداف تتمثل فيما يلي: الدراسة  هسعى هذت

وذلك من خالل االطالع والدولة اإلنمائية ، ار النظري لمفاهيم الحكم الرشيداستعراض اإلط-1
 إجرائي.على بعض المفاهيم للوصول لتعريف 

مفهوم الحكم الرشيد  وفلسطين(، وذلك الرتباط ماليزياكٍل من )واقع الحكم الرشيد في  تقييم-2
 ة.بالتنمي

 التجربة اإلنمائية في ماليزيا. نشأة و تطور معرفة مراحل-3

القيم و  ،التجربة السياسية الماليزية في دور القائد السياسيو  ،في ماليزيا نظام الحكم توضيح-4
 .التنميةعملية على  ذلك وأثر السياسية السائدة في المجتمع الماليزي،

التعرف على نظام الحكم في فلسطين، حيث أن فلسطين لها طابع خاص يختلف عن باقي -5
 الدول فهي ال زالت تخضع لالحتالل االسرائيلي الذي يفقدها السيادة الكاملة على أرضها.
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 للوصول للتنمية على المستوى السياسي من التجربة الماليزية فلسطينياً  مكانية االستفادةإ-6
 الثقافية والبيئة الفلسطينيمن خالل أخذ ما يتناسب مع طبيعة الوضع السياسي  الحقيقية

 .الفلسطينية والمجتمعية
 :الدراسة: أهمية رابعاً -

 األهمية النظرية:-أ

 التنمية في دول شرق آسيا عامة وماليزيا خاصة. دراسة علمية حولإثراء المكتبة العربية ب .1
) الديمقراطية، حقوق من المتوقع أن تفيد الدراسة الباحثين المهتمين في مجال الحكم الرشيد .2

 اإلنسان، األمن....إلخ(
البعد السياسي للحكم الرشيد في  التي تناولت موضوع الدراسات النادرةتعتبر هذه الدراسة من 

 ماليزيا.
 األهمية التطبيقية:-ب

تجارب التنمية التي تسعى لتطبيقها بعض  هذه الدراسة في تطوير تساهممن المتوقع أن -1
 .الدول

 االستفادة من التجربة الماليزية حيث أن النتائج ستحدد عوامل النجاح وكيفية استثمارها.-2

متلك ت إن الدول العربية حيث ،ع القرار في المنطقة العربيةكأداة بيد صناالدراسة  تعتبر-3
فتقد اإلرادة السياسية ت اة؛ ولكنهكون من بين الدول اإلنمائيتل االعديد من المقومات التي تؤهله

 والضعف في الحكم الرشيد.

إن المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة لتطبيق معايير الحكم الرشيد ومعرفة مدى أهمية البعد -4
 .الدولالسياسي في تنمية 

 :الدراسة: حدود خامساً -

 فترة حكم مهاتير محمد. م2003 -م1981: الحد الزماني-1

 : دولة ماليزيا.الحد المكاني-2
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 :الدراسة: منهجية سادساً -

ظاهرة قائمة كما توجد في  وهي دراسة ،على طبيعة البحث : بناءً المنهج الوصفي التحليلي-1
 .تحليلهاومن ثم  حول هذه الظاهرة،وجمع المعلومات  ،الواقع

مع الحالة السياسية  ماليزيافي  م الحكمنه سيتم مقارنة نظاإحيث  المنهج المقارن:-2
 .الفلسطينية

العلم الذي يعتمد عليه في تفسير الظواهر االقتصادية من زاوية : منهج تحليل النظم-3
 سياسية.

 وفلسطين.نني أبحث في مستقبل الظاهرة في ماليزيا إحيث  المنهج االستشرافي:-4

 : التعريفات اإلجرائية:سابعاً -

 البعد السياسي للحكم الرشيد:-1

 في البعد هذا ويكمن تمثيلها، وشرعية السياسية السلطة بطبيعة مرتبطالبعد السياسي     
 تنظيم خالل من الراشد، الحكم تجسيد في شرطا تعتبر التي ،1الديمقراطية تفعيل ضرورة

 تطبيق على قادرة مستقلة سلطة وجود مع المواطنين، لكل مفتوحة نزيهة و حرة انتخابات
 يجعلها إعالمي نظام به تحقق أن تستطيع ما اإلمكانية من لها ،مسؤولة برلمانية وهيئة القانون،

 (.4: 2012،مسالي) المواطن مع مستمر اتصال في

 األمر تعلقي ماعند الشركة حاكمية عن الحكومة حاكمية يميز الذي هوالبعد السياسي و    
 السياسية السلطة بطبيعة البعد هذا ويتعلق ،الدولة أو الحكومة مستوى  على العامة بالسياسة
 من لرغباتهم وتحقيقا جهة من وانتماءاتهم أفكارهم لتنوع الحقيقي التمثيل على وقدرتها وشرعيتها

 .(5: 2012ناصر الدين،) أخرى  جهة

 

 

                                                           
الديمقراطية نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية اإلنسانية, ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة  1

شؤونها, والديمقراطية السياسية هي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية والمساواة, ال تمييز بين األفراد بسبب األصل أو 

 (.  95: 2007و اللغة)الطبيب, الجنس أو الجنس أو الدين أ
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  :2الحكم الرشيد-2

: "هو الحكم الذي على أنه الحكم الراشد( 2002لعام )  تقرير التنمية اإلنسانية العربية عرف-
يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراته وفرصهم وحرياتهم 

ئات الشعب تمثيال كامال وتكون االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة ف
 .(2: 2013)كربوسة، ة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب"ولؤ مس

ما  بلد في السلطة بها ُتمارس التي والمؤسسات التقاليد هو الراشد الحكم :الدولي البنك تعريف-
 .(4: 2011عبد القادر، )عبد القادر، العام الصالح أجل من
واإلدارية  والسياسية االقتصادية السلطة ممارسة هوئي: "اإلنما المتحدة األمم برنامج تعريف -

من  التي والمؤسسات والعمليات اآلليات ويشمل المستويات، كافة على الدولة شؤون  إلدارة
ويوفون  القانونية حقوقهم ويمارسون  مصالحهم عن والمجموعات يعبر المواطنون  خاللها

 .(6:بدون  ،خالفاتهم" )العجلوني لحل الوساطة ويقبلون  بالتزاماتهم

أن الحكم الرشيد هو: الحكم القادر على بناء نظام من العدل والنزاهة  ،يمكن القولومما سبق    
 ن  للوصول لحياة كريمة ألفراد المجتمع.يبمشاركة المواطنوالمحاسبة والمساءلة والشفافية 

 الدولة اإلنمائية:-3

التي تهدف فيها ن الدولة التنموية هي الدولة إ Chalmers Johnson :"شالمرز جونسون -
قيام لل 3القوة والسلطة للبيروقراطية يتحقيق تنمية اقتصادية سريعة وتعطالنخبة السياسية ل

 .(:نت2014)شباب بيتي المستقبل، ة"اءبتخطيط وتنفيذ السياسات بكف
بقصد ووفق سياسة عامة إلحداث  تقوم بها الدولةالعملية التي  :علماء االجتماع يرون أنها-

تطور اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم، سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو 

                                                           
 Good: يعرف كذلك بـ) الرشادة/ الحاكمية /الحكم العقالني / الحكم الصالح / الحكم الجيد( , باإلنجليزية "الحكم الراشد 2

Governance  , "و  بالنسبة ألصل الكلمة , نجد أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إال أن هناك تقارب كبير في تعريفه

 نورد هذه التعاريف فيما يلي:

( 1978ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني ) -

( و بناء على أساس هذا التعريف, 1679)   (charge de gouvernanceليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" )

 ناك شك أو اختالف حول األصل الفرنسي للكلمة.ليس ه

أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم, أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من  كلمة الحاكمية -

سياسة, أعمال و  ييراالهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية, و يمكن شرحه بأنه " طريقة تس

 (1: 2012)مسالي, شؤون الدولة"

 
هي تنظيم يقوم على السلطة الرسمية وعلى تقسيم العمل اإلداري وظيفياً, بين مستويات مختلفة تأخذ عادة الشكل الهرمي, حيث  3

 (.104: 2007تصدر األوامر الرسمية من األعلى إلى األسفل) الطيب,



8 
 

قومية، باالعتماد على المجهودات الحكومية واألهلية المنسقة، على أْن يكتسب كل منهما قدرة 
 (.43: 1961،)عبد المنعمأكثر على مواجهة مشكالت المجتمع نتيجة لهذه العمليات

فقد عرف الدولة اإلنمائية من خالل تحديد خصائصها  Ashton etalأشتون إيتال أما-
اقتصادية سياسية محددة، إدارة الدولة لصراع المصالح الذي ينشأ  استراتيجيةالمتمثلة في: وجود 

بين رأس المال والعمال، ربط السياسات الصناعية والتجارية بسياسات التعليم والتدريب، اإلدارة 
المركزية لنظم التعليم والتدريب؛ باعتبار أن التنمية البشرية مدخل رئيس في تحقيق التنمية 

 .(2014تي المستقبل،) شباب بي االقتصادية

فإن مفهوم الدولة اإلنمائية يطلق  لهذا المصطلح المعطاة على التعريفات االطالعمن خالل     
 على الدولة التي تقوم بخطوات جادة لتحقيق التنمية وهو مرادف لمصطلح الدولة التنموية.

ف ما لديها من يتوظ تتمكن من: بأنها الدولة التي وأستطيع أن أعرف الدولة اإلنمائية   
معدل ، تستطيع السلطة السياسية بذلك من تحقيق ات مادية وبشرية للقيام بنهضة شاملةإمكان

 .نمو مرتفع للناتج المحلي لتحقيق حياة كريمة ألبنائها

 : الدراسات السابقة:ثامناً -

 الدراسات المحلية-أ

 (:2013( دراسة)سليمان،1)

 االحتالل ظل في واألمن، والديمقراطية التنمية، تحقيق في الفلسطينية السلطة دوربعنوان: "-
 ".اإلسرائيلي

 الشامل، حيث بمفهومها التنمية عملية واجهت التي المعيقات تحليل إلى الدراسة تهدف      
 الخارجية( (والموضوعية )الداخلية(، الذاتية العوامل من جملة وتحليل بتوصيف الدراسة قامت
 التنمية، واألمن، تحقيق في الفلسطينية السلطة دور إضعاف في حاسما دورا لعبت التي

 غزة. وقطاع الغربية الضفة في والديمقراطية
 :الدراسة إليها تتوصل نتيجة أهم- 

 تحولت التي الخارجية، بالمعونات غزة وقطاع الغربية الضفة في الشاملة التنمية ارتبطت    
 ضعف نقطة شكل الذي األمر الفلسطينية، الديمقراطية أمام أساسي عائق إلى م 2006عام بعد
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 والواليات جهة، من اإلسرائيلي االحتالل بشروط القبول على إلجبارها الفلسطينية السلطة أمام
 .أخرى  جهة من األمريكية المتحدة

 
 (:2012(دراسة )الحلو،2)

في قطاع غزة في دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية بعنوان: "- 
 ."تحقيق التنمية المستدامة

 منظمة 100أكبر في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    
 في التنمية المستدامة تحقيق في المنظمات هذه مساهمة على وأثرها قطاع غزة في حكومية غير

 الباحث قام حيث التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة وإلجراء هذه ،المجتمع
 تحقيق معايير وتحديد الرشيد، الحكم مبادئ السابقة لتحديد والدراسات النظرية األدبيات بمراجعة
 المستدامة. التنمية

 :دراسةال إليها تتوصل نتيجة أهم-

 مبادئ تطبيق بين=α   0.05الداللة ى مستو  عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد    
 التنمية تحقيق في والمساهمة غزة قطاع في الحكومية غير المنظمات في الرشيد الحكم

 والبيئية واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق في تلك المبادئ تطبيق يساهم حيث المستدامة،
 .المجتمع في
 :أهمها من توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت-

 في المساهمة نحو الحكومية غير المنظمات ومشاريع أنشطة توجيه في الحكومة دور تفعيل   
 إلى التنموية، الخطط إعداد في إشراكها طريق عن غزة قطاع في التنمية المستدامة تحقيق
 من الحكومية غير المنظمات دعم في فعالية أكثر دور على لعب الخاص القطاع حث جانب
 .االجتماعية المسؤولية منطلق
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 : (2010وآخرون،( دراسة)كتاب، 3)

 ".التنمية "وهم بعنوان - 

 وتتساءل غزة، وقطاع الغربية الضفة في معيقات التنمية أهم هذه الدراسة لتحليل تهدف     
 حجم من غزة، بالرغم وقطاع الغربية الضفة في التنمية تحقيق فشل في السبب عن الدراسة

 نوعية الدراسة تناولت آخر جانب من .أجلها من صرفت التي الكبيرة الخارجية المساعدات
 الدولية، الساحة على واالقتصادية بالمتغيرات السياسية وتأثره الفلسطيني، التنموي  الخطاب
 مسار على التقدم تحقيق بعملية األخرى  ارتبطت هي والتي الفلسطينية، التنمية بمراحل وارتباطه
  .واإلسرائيليين الفلسطينيين بين السلمية التسوية

 :دراسةال إليها تتوصل نتيجة أهم-

 وخصوصا الفلسطينية القضية في أثرت تاريخية مرت بمراحل الفلسطينية التنمية عملية إن      
 ظل في التنمية تحقيق الصعب من نهأ وجدت والتي ، 1994عام  الفلسطينية السلطة إنشاء بعد

 .اإلسرائيلي االحتالل

 

 :(  2009تركماني،) ( دراسة4) 

 . "والديمقراطية التنمية بين جدل العالقة" :بعنوان-

 :دراسةال إليها تتوصل نتيجة أهم-

 أن الديمقراطية اعتبار على والديمقراطية، التنمية بين التكاملية العالقة على الدراسة أكدت     
 إيجاد الظروف في وتسهم المجتمع، في الحقيقية التنمية تحقيق في تساعد أدوات توفر

 .المجتمع في المؤسسي البناء لترسيخ المالئم والمناخ الموضوعية،

 :أهمها من توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت-

 وارتفاع السياسية، حدوث التوترات إلى ؤديتس يتال الديمقراطية غياب من الدراسة حذرت    
 أن إلى الدراسة وخلصت، وهذا ما يؤدي إلى عدم االستقرار في المجتمع، والتطرف العنف حدة

 االتجاه نحو ودفعها التنمية، عملية تسريع يساعدان إلى واالجتماعي السياسي االستقرار
 .الصحيح



11 
 

 ب: الدراسات العربية-

 :2013)،العجلوني(دراسة )1)

 أثر الحكم الرشيد على التنمية االقتصادية الم ستدامة في الدول العربية"." بعنوان:

وتحقيــق  االقتصــاديإلــى  التعــرف علــى أثــر الحكــم الرشــيد فــي النمــو  دراســةال ههــذ تهــدف       
بالتحليــل خصــائص ومبــادئ ومؤشــرات الحكــم  تناقشــ وبالتــالي  ،المســتدامة االقتصــاديةالتنميــة 
، والقـدرة علـى إدامتـه بمـا يحقـق ، علـى المـدى القصـيراالقتصـاديوعالقة كل ذلـك بـالنمو  الرشيد

 على المدى الطويل . التنمية االقتصادية المستدامة 
 :دراسةال إليها تتوصل نتيجة أهم-

وقــد أظهــر ، فــي الــدول العربيــة االقتصــاديوجــود تــأثير للحاكميــة الرشــيدة علــى معــدل النمــو      
سســـات والحاكميـــة فـــي قتصـــادي مـــرتبط إيجابيـــًا بمســـتوى تطـــوير المؤ التحليـــل أن معـــدل النمـــو اال

إذ أن كـون الدولـة نفطيــة أم  ،مرتبطـة بمسـتوى دخـل الدولـةة غيـر وأن هـذه العالقـ ،الـدول العربيـة
 غير نفطية لم يؤثر في هذه العالقة . 

مـن األهميـة فـي  كما أظهرت النتائج بأن لـيس جميـع مؤشـرات الحاكميـة علـى نفـس المسـتوى     
ي الفساد تأثير معنـو قتصادي ، فلمؤشرات جودة التشريع وسلطة القانون ومحاربة التأثير النمو اال
لة واالســتقرار السياســي وفعاليــة اءنمــا لــيس لمؤشــرات المشــاركة والمســ، بيقتصــاديعلــى النمــو اال

مــة ء، وعــدم مالالسياســية ذات الطــابع الــديمقراطي الحكومــة تــأثير واضــح بســبب ضــعف الهياكــل
 ي السياسي.، التي تتصف غالبيتها بضعف الوعلثقافة وبيئة المجتمعات العربية هذه المؤشرات

 
  :(2010السبيعي،( ( دراسة 2)

 القطاعات في الفساد اإلداري  من الحد في الحكومية والمساءلة الشفافية بعنوان: "دور-
 .الحكومية"

اد مشكلة الدراسة في التعرف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفس انحصرت    
من العاملين في األجهزة استخدم الباحث مجتمع الدراسة  ،اإلداري في القطاعات الحكومية

المنهج  عتمد علىوا ، المعنيـة بمكافحة الفسـاد اإلداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض
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بانة الوصفي عن طريق مدخل المسح االجتماعي، وتم إجراء الدراسة الميدانية باستخدام است
 أعدت كأداة لجمع المعلومات.

 :دراسةال إليها تتوصل نتيجة أهم-

إن مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية والتزام األجهزة الرقابية بمساءلة     
 القطاعات الحكومية عن فسادها منخفض. 

 :أهمها من توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت-

ومؤسسات المجتمع المدني في  ،تفعيل دور المدارس، الجامعات، المساجد، وسائل اإلعالم    
 .الشفافية والمساءلة والنزاهة ونظافة المجتمع، والحد من سرية واحتكار المعلوماتنشر ثقافة 

 
 : ( 2004 ) الدولي البنك دراسة (3) 

 تعزيز - فريقياإوشمال  األوسط الشرق  في التنمية ألجل أفضل حكم بعنوان :إدارة-
 . والمساءلة التضمينية

 سعيها في المنطقة تواجهها التي والفرص للتحديات شاملة مراجعة لتقديم باألساس هدفت      
 للتنمية. جديدة باستراتيجيات إلى النهوض

 :الدراسة إليها تتوصل نتيجة أهم-

المحسوبية  في ذلك وتجلى ،السيء الحكم إلدارة والشائعة البارزة المظاهر أهم من الفساد أن    
 المساءلة. النعدام مباشرة والرشوة، وهو نتيجة

 :أهمها من توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت-

 الحكومية ال الوظائف وجعل الحكومية، اإلدارات في ومحاربته وضبطه الفساد على السيطرة    
نشاءو . العامة الموارد على والحفاظ مركزية  على التركيز خالل من العام القطاع لتحسين آليات ا 
 .الجيد األداء
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 : 2004 )دراسة)الشهوان،-(4)

  " .العربية التنمية استدامة في الراشد الحكم بعنوان :"مقومات-

 بالتنمية وعالقته الرشيد للحكم األساسية للمقومات تحليالً  الدراسة هذه حيث قدمت     
: التالية الصالح الحكم مؤشرات على حثاالب اعتمدو  ،العربية البلدان من في العديد المستدامة
 حكم والضبط، التنظيم نوعية الحكومة، فاعلية والعنف السياسي، االستقرار والتعبير، المساءلة
 مصر، السعودية، الجزائر، :هي عربية بلدان الدراسة خمسة واشتملت الفساد، ضبط القانون،
 واألردن. العراق،

 :دراسةال إليها تتوصل نتيجة أهم- 

 ،تفترقان ال نيمتالزمت عبارة عن المستدامة التنمية وركائز الصالح الحكم مقومات أن      
 فقر وأن إيجاًبا، سلًبا أو دوًما، واحد اتجاه في تعمل تفاعالتهما أن تؤكد واحدة لحقيقة نيووجه

 . للتنمية المستدامة مقوضات منها جعل المساءلة وضعف الفساد وضبط القانون  حكم مقاييس

 دراسات أجنبية: -ت

 (Hedayat Allah Nikkhah and Ma’rof Bin Redzuan,2010دراسة)(1)

 .المستدامة" المجتمعية التنمية تشجيع في الحكومية غير المنظمات دور "بعنوان:-

 المجتمعية التنمية في الحكومية غير المنظمات مساهمة توضيح إلى الدراسة هذه سعت وقد    
 بالتنمية الحكومية غير المنظمات وظائف لربط نظري  إطار على الدراسة واعتمدت ،المستدامة
 اإلطار. هذا تكوين في السابقة الدراسات تحليل على اعتمدت كما البلدان النامية، في المستدامة

 :الدراسة إليها تتوصل نتيجة أهم-

 المستدامة التنمية تحقيق من المجتمع تمكين القدرة على لديها الحكومية غير المنظمات إن     
  .القدرات بناء وأنشطة الصغيرة بتمويل المشاريع المتعلقة والوظائف البرامج تطبيق خالل من
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  (Norman etal,2010 )( دراسة2)

 .بالرؤساء وفاعليتهم" الثقة على واإليجابية الشفافية بعنوان :"أثر-

في  المرؤوسين ثقة مستوى  على الشفافية تبني أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    
دراكهم الرئيس عشوائي  بشكل اختيارهم تم مشارك (304) في الدراسة عينة وتمثلت ،لفعاليته وا 

  .األمريكية المتحدة بالواليات كولورادو والية في

 :الدراسة إليها تتوصل نتيجة أهم-

 المرؤوسين ثقة درجة في تؤثر االيجابية النفسية قدراته ومستوى  الرئيس شفافية مستوى  أن    
دراكهم  الالزمة المعلومات لهم ويقدم بقدراتهم يثق الذي بالمدير ثقة أكثر والعاملون ، لفعاليته وا 
 .القرارات لصنع

 : أهمها من توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت-

 بقدرات الثقة زيادة خالل من تعامالتهم في ايجابية أكثر يكونوا أن الرؤساء على ينبغي    
مكاناتهم، المرؤوسين  التي المختلفة األحداث مع والتأقلم والمرونة التفاؤل، بروح والتحلي وا 
 .لذلك الالزمة الخطط ووضع النجاح تحقيق على واإلصرار المنظمة، لها تتعرض

 
 ( (Seyoum and Manyak, 2009 دراسة (3)

 البلدان في المباشرة األجنبية على االستثمارات والعام الخاص القطاع شفافية بعنوان: "أثر-
 .النامية"

العام  القطاعين شفافية دور اختبار من الدراسة فلوريدا في نوفا شرق  جنوب جامعة هدفت     
من  دولة 82 اختيار تم وقد النامية، للبلدان المباشرة األجنبية االستثمارات جذب في والخاص

واستخدمت  دولة، 58 بيانات استوفيت حدين في متنوعة جغرافية مناطق في النامية الدول
وعدة  األجنبية االستثمارات التابع المتغير بين العالقة لتحديد المتعدد االنحدار تحليل الدراسة
 . والخاص العام القطاع شفافية مستقلة متغيرات
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   :الدراسة إليها تتوصل نتيجة أهم-

األجنبية  واالستثمارات الخاص القطاع شفافية بين قوية طردية ايجابية وجود عالقة    
 . األجنبية المباشرة االستثمارات زادت الخاص القطاع في الشفافية مستوى  زاد فكلما المباشرة،

 : أهمها من توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت-

المعلومات  عن اإلفصاح بتوفير األجنبية االستثمارات من االستفادة النامية للدول يمكن     
 . بدقة الشركة أداء تقييم في المستثمر تساعد المعلومات فتلك حينها، في المطلوبة المالية

 

 Hohn Graham – Bruce Amos – Tim Plumptre,2003) دراسة )  (4)

 والعشرين". الواحد القرن  في الرشيد الحكم بعنوان:" مبادئ-

 الخصائص وتحديد المؤسسات، في الرشيد الحكم مفهوم استكشاف الدراسة هذه حاولت      
 وتعريفها، الرشيد للحكم عالمية مبادئ وجود على التعرف جانب الحكم، إلى لهذا الجيدة

 الحكم لتحقيق المعايير هذه تطبيق آلية إلى تطرقت الدراسة كما ،مصادرها على والتعرف
 .كندا في الحكومية للمنظمات غير سياسات ملخص الدراسة هذه وتمثل .المنشود

   :الدراسة إليها تتوصل نتيجة أهم-

 الرؤيا المشاركة، وهي الرشيد للحكم اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مبادئ الدراسة ذكرت      
 .القانون  حكم المساواة، الشفافية، المحاسبة، والكفاءة، الفاعلية ، االستجابة،االستراتيجية
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 التعليق العام على الدراسات السابقة:-

 السابقة ركزت على معايير الحكم الرشيد ودورها في عملية التنمية للدول. الدراساتجميع -1
 السابقة أن الحكم الرشيد له دور فعال في التنمية. الدراساتأكدت -2

 ان.والتنمية متالزمالحكم الرشيد -3

 السابقة لم توضح دور أي من أبعاد الحكم الرشيد في عملية التنمية. الدراسات-4

ركز على بعد من أبعاد الحكم الرشيد)البعد االقتصادي، البعد التقني، البعد ه الدراسة تهذ-5
السياسي( أال وهو البعد السياسي لما له من دور فاعل حسب رؤية الباحث في عملية تنمية 

 الدول.

 (1جدول رقم)

 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

السابقة ركزت على الدراسات 
معايير ومقومات الحكم الرشيد 

 ودورها في التنمية .

 

تناولت الدراسات السابقة 
لبعض الدول التي تسعى 

 للتنمية.

 

الدراسات السابقة ركزت على 
 معيقات التنمية. 

لم تركز الدراسات السابقة على 
أبعاد الحكم الرشيد وبالذات 

 البعد السياسي .

 

السابقة أي لم تتناول الدراسات 
مثال لتجربة دولة إنمائية 

 ناجحة.

 

لم تركز الدراسات السابقة على 
تطبيق أليات االستفادة من 

 تجارب الدول اإلنمائية.

تركز الدراسة الحالية على البعد 
السياسي للحكم الرشيد ودوره 

 بالتنمية.

 

تناولت الدراسة الحالية نموذجا 
لدولة إنمائية ناجحة وهي 

 ماليزيا.

 

ليات آتناولت الدراسة الحالية 
االستفادة من التجربة الماليزية 
في فلسطين في المرحلة 

 المقبلة.
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 الفصل الثاني

  
 )تأصيل نظري( الدولة اإلنمائيةبعالقة الحكم الرشيد 

 
 .المبحث األول: ماهية الحكم الرشيد 

 
  (المفهوم والخصائص)المبحث الثاني: الدولة اإلنمائية. 

 
  الثالث: دور الحكم الرشيد في تحقيق الدولة اإلنمائية.المبحث 
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 الدولة اإلنمائيةبعالقة الحكم الرشيد : الفصل الثاني
 

 مقدمة:-
من فكر ووقت السياسيين والباحثين والمختصين في دول العالم، وبالذات  اً كبير  اً التنمية جزءتحتل   

في الدول النامية التي تمتلك اإلمكانات المادية والبشرية، ولذلك فهي تسعى لمجاراة الدول الصناعية 
الكبرى في تقدمها االقتصادي للوصول لتنمية شاملة تؤهلها لذلك، ولهذا فهم يبحثون في آليات 

التنمية  مصطلح الربط بينه وبينواضحًا عوقاتها، ومع ظهور مصطلح الحكم الرشيد بدأ التنمية وم
 نه اعتبر أحد أهم أسباب التنمية.إحيث 
ولذلك يرتبط مفهوم الحكم الصالح أو الحكم الرشيد بجميع مؤسسات المجتمع بما فيها أجهزة     

كما ال ينحصر مفهوم الحكم الصالح في  ،جتمع المدني وشركات القطاع الخاصالدولة وهيئات الم
االهتمام بآثار التنمية المحلية، بل يشمل التنمية المستدامة التي تنظر نظرة طويلة األمد وتراعي 

 .(11: 2007مصالح األجيال القادمة كما الجيل الحالي)مصلح، 
 :مباحث حيث ةالثوعليه سيتناول هذا الفصل عالقة الحكم الرشيد بالدولة اإلنمائية من خالل ث  

تعريف الحكم الرشيد وقد بين عدة تعاريف للحكم الرشيد وتم تعريفه  األول المبحث في سنتناول   
تعريف إجرائي من قبل الباحث، ومدى أهمية الحكم الرشيد للدولة ونظامها باإلضافة لمستويات 
تطبيق الحكم الصالح وضرورة توفر شروط للحكم الرشيد ومالمحه ووضح هذا المبحث معوقات 

شأنها إشاعة جو من الفساد تؤثر على الدولة، وتميز هذا المبحث تطبيق الحكم الرشيد والتي من 
 .هوأبعادبراز معايير الحكم الرشيد في إ

لمفهوم الدولة اإلنمائية فقد تعددت هذه المفاهيم لما لها من أما في المبحث الثاني فقد تم التطرق    
ادة في تحقيق التنمية، ثم أهمية في العصر الحديث وحيث ارتبط المفهوم بدول العالم الثالث الج

عن طريق إطالق  ،مدى اهتمام األمم المتحدة بمساعدة دول العالم الثالث لتحقيق التنمية استعراض
عليها األهداف وضعت لها أهداف أطلقت و  ،برامج ومبادرات ومساعدات لتحقيق هذا الهدف

  إلنمائية.للوصول ل في الدولة هاتوفر  الواجببالتعرف على الخصائص  وننهي ،اإلنمائية لأللفية

ن إيث في العالقة بين الحكم الرشيد والدولة اإلنمائية، ح فأستعرض الثالث المبحث في أما   
 ،حرية الصحافة ،طالق الحريات التي يكفلها القانون إاك مؤشرات للحكم الرشيد من خالل هن

ومكافحة الفساد  ،سيادة القانون  ،نوعية األطر التنظيمية ،الفاعلية الحكومية ،االستقرار السياسي
  .في تحقيق التنميةهذه المؤشرات  ودور
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ماهية الحكم الرشيد :المبحث األول  
 - تقديم:

رغم وضوح مدلول الحكم الرشيد إال أنه يثير حالة من التساؤالت حول المفهوم، وتم تفسير      
والسياسي كذلك والعسكري  ،فاالقتصادي فسرها من ناحية اقتصادية ؛شيد من عدة زواياالحكم الر 
من ناحية أمنية، وهذا يعكس مدى أهمية التطرق لهذا الحكم والبحث في ثناياه  شرحهاأيضا 

بعد تفشي الفساد في بعض المجتمعات أصبح البحث فآثاره على الدول والمجتمعات، ومعرفة 
 عن حكم يخلص هذه المجتمعات أمر ملح وضروري. 

وكثرت  ،السنوات القليلة الماضية فياكتسب موضوع الحكم الرشيد أهمية متزايدة وقد     
حالل الحكم الرشيد، وأطلقت الواليات المتحدة عدة مبادرات  المبادرات الداعية لإلصالح وا 

وتبعها في ذلك االتحاد األوروبي الذي  ،ث تغيير سياسي شامل في منطقة الشرق األوسطإلحدا
اندرجت مبادراته في إطار الشراكة المتوسطية، وفي محاولة للتكيف مع الضغوط الخارجية 
 بسبب الكبت واليأس والقيود على الحريات وغياب االنتخابات والمؤسسات المستقلة والشفافية

 .(12: 2013)مطير،

وتتمثل معايير الحكم الرشيد في حكم القانون والشفافية واالستجابة والمشاركة واإلنصاف     
، والحكم الرشيد يقضي على الفساد ة والتنمية والرؤية االستراتيجيةوالفعالية والكفاءة والمساءل

 (.12: 2013في أضيق الحدود)مطير، ويحاصره

 الدول عن الدولي البنك تقرير في 1989 عام في األولى للمرة الرشيد الحكم مفهوم ظهر    
 الخبراء أرجع حيث حكم، كأزمة المنطقة في األزمة وصف فيه وتم الصحراء، جنوب اإلفريقية
 السياسات، تنفيذ في الفشل إلى الدول بهذه االقتصادي اإلصالح سياسات نجاح عدم في السبب
 المانحة بالهيئات الخاصة السياسة وثائق كانت نفسه الوقت وفي، نفسها السياسات إلى وليس
 لمناداتها الدولي البنك من جرأة أكثر العشرين القرن  من التسعينات وأوائل الثمانينيات أواخر في

 الحزبية التعددية على المبني الديمقراطي النظام تفعيل وضرورة الحكم، نظم إصالح بضرورة
 للحكومة أساسية كمكونات اإلنسان وحقوق  والحريات المدنية الحقوق  على والحفاظ
 (.106: 2006 النور، عبد)الصالحة

 

 



21 
 

 أواًل: تعريف الحكم الرشيد:

 2002تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،هناك عدة تعريفات للحكم الرشيد منها    
الحكم الرشيد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات 
البشر وخياراتهم وفرصهم وحّرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة 

لة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب و ؤ وتكون مس كامالً  فئات الشعب تمثيالً 
 .4(:نت2014)اسماعيل،

 إدارة في المواطن باشتراك بشفافية التسيير بين تجمع فلسفة بأنه" عرفه مهاتير محمد:   
 ،العام للصالح خدمة معينة زمنية لمدة ،بأمانه الحكم طريق وعن ،والمجتمع الدولة الشؤون 
 الشفافية، فبدون  عادلة، بصفة المواطنين لحاجات محققة لتنمية الهادفة العامة الخدمة بمنطق
 المجتمع وال الدولة تنمية تحقيق على قادرة مواردها كانت مهما الدولة تكون  فلن ،والعدالة األمانة

)سعد (والعدالة األمانة الشفافية،) الثالثة المعايير بهذه يقاس األنظمة حكم فرشد ،اإلنسان وال
 5:نت(.2012الدين،

خاللها من  تتم التي والمؤسسات الراشد، هو التقاليد الحكم الدولي فإن البنك لتعريف ووفقاً   
 .(13: 2012)المدهون، العام الصالح أجل من في الدول السلطة ممارسة

"ممارسة السلطة االقتصادية  :فقد عرفها على أنها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أما   
والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل اآلليات والعمليات 
والمؤسسات التي من خاللها يعّبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم 

 .(:نت2014،)اسماعيل القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم"

إلى آخر أو رؤى تختلف من باحث أو مفكر لراشد انطالقا من عدة اعتبارات و ويعرف الحكم ا  
، فقد عرفه البنك الدولي االهتمامات لكل منهاالتوجهات و  هذا حسبمن مؤسسة إلى أخرى، و 

دارية على أنه الطريقة الخاصة بإدارة و ممارسة السلطة السياسية و االقتصادية واإل 1997سنة 
عرفه خبراؤه فكرة أيضا صندوق النقد الدولي، و قصد تسيير أحسن للشؤون العمومية وأخذ بهذه ال

، حيث أنحصر في البداية في ر الدولة الذي تعرض ألزمة مفاهيمعلى أنه اإلطار الجديد لدو 
ا ، ثم تحولت مهامها على المحافظة على النظام العامدور الدولة الحارسة التي تقتصر مهامه

                                                           
4http://www.qudsnet.com/news/View )5/5/2015) 
5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=427841577283802&id=419335454801081 
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 في المتدخلة الدولة دور تجسد إلى طابع الدولة المتدخلة في القطاع االقتصادي، و عليه
 .(2011:371 االقتصاد)محمد،

عبرة عن الناس نسق من المؤسسات المجتمعية، المُ "على أنه عرف فيُ الحكم الصالح  أما    
تعبيرًا سليمًا، تربط بينها شبكة متينة من عالقات الضبط والمساءلة، في النهاية بواسطة الناس، 

 .6(:نت2000)فرجاني، "يستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمعو 

في مفهوم الحكم الرشيد ينبع من االختالف في  اً هناك اختالف ،أن يتبينومما سبق    
هو: الحكم القادر على وعليه فإن الباحث يرى بأن الحكم الرشيد  ،توجهات الباحثين والمفكرين

بناء نظام سياسي من العدل والنزاهة والمساءلة بمشاركة المواطنين  للوصول لحياة كريمة 
 ألفراد المجتمع.

 :الرشيد الحكم ثانيًا: أهمية

اتخذ موضوع إدارة الحكم أهمية متزايدة، حيث أصبح من أولويات صانعي القرار والمهتمين      
هـذا االهتمام ثالثـة مستويات، أولها يتعـلق بكـيفية يشمل و  ،بهذا الشأن في كـافة أنحاء العالـم

بالحكـم السليم على إدارة الشــؤون االقتصاديـة والماليـة علـى المستوى الدولي، وثانيـها يتعلـق 
المستوى الوطني، ويعنى بالسياسة االقتصادية الكلية لدولـة ما وكـيفـية إدارة وتوزيع الموارد 
دارة المؤسسات داخل الدولـة، سواء كانت هـذه المؤسسات عامـة  الوطنيـة، وثالثها يتعـلق بتنظيم وا 

 .7(:نت2006)عاكوم، تابعـة للدولـة أو شـركات خاصـة

وتطبيق مبدأ القيـادة اإلدارية  8الحكم الرشيد يسعى إلى إضعاف فكرة الدولة الحمائيةإن     
وهو الضمان  ،خاصة في المؤسسة وشفافية أكثر تجـاه المسـتفيدين مـن السياسـات االجتماعيـة

لتوفير الشروط المالئمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتـاجون ويضـمن التطور 
 (.2006)عزي وجلطي،المنخفضلدان ذات الدخل االجتماعي للب

                                                           
6http://www.mafhoum.com/press )5/5/2015) 
7 http://www.alriyadh.com/195272(5/5/2015) 

لصناعة الوطنية بفرض تعريفة جمركية مذهب اقتصادي يرى ضرورة حماية ا  protectionnismeأو حماية اقتصادية حمائية 8

فعالة على المواد المشابهة المستوردة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة الخارجية. ويرى أنصار هذا المذهب أن يستمر فرض 

 http://www.marefa )المعرفة: نت(الحماية ما دامت المصنوعات المستوردة تشكل خطراً على الصناعات الوطنية

.org/index.php 

 

http://www.marefa/
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، فإنه يقضي محاباةالمواطن بأن هناك قانون واضح يطبق على الجميع دون عندما يطمئن    
جل وقته في التطوير والنمو، وال ينشغل في البحث عن الطرق غير السليمة كي يستطيع الفوز 

 بمعاملة ما، وهذا ما تحققه الشفافية في التعامل مع الجمهور. 

عنصر قوة للدولة، فهو يوفر بيئة من المميزات الحسنة، تحقق الشرعية  الرشيدالحكم ويعتبر    
فعل المشاركة االيجابية في نشاء منظمات المجتمع المدني، ترتقي بالمجتمع وتُ وتوفر الحرية إل

تضمن وجود هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة، و الحياة العامة وتدعم حرية التعبير، 
وتعتمد الشفافية والنزاهة والمساءلة وحكم القانون في عمل اإلدارات، وتحقق التعاون المثمر بين 

 .(4: 2010)الغزالي، ومنظمات المجتمع المدني الحكومة

واضحة ال ن العمل يعتمد على قوانين وأسس إلدولة يحقق للدولة القوة حيث ل الرشيدفالحكم     
تخشى من إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، أو  فال وعليه أو فساد، ةيوجد فيها لبس أو موارا 

 ت وخبرات العاملين فيها في البناء والتنمية.بل تستغل هذه المؤسسا ،جهات رقابية تشكيلحتى 

ويسـاعد علـى  -ن النقاش العام حول أثر السياسات الحكومية كما أن الحكم الجيد، يؤمّ     
عبر المساءلة العامـة للسياسـيين والمـوظفين)بنـك  ،التقليل من السياسات المنحرفة والخاطئة

 (.15-13، ص2004واالجتماعية،المعطيات حول التنمية االقتصادية 
 ثالثًا: مستويات تطبيق الحكم الصالح:

من أولويات صانعي القرار في كافة أنحاء العـالم، بكيفيـة إدارة الشؤون  الرشيدأصبح الحكم     
االقتصادية والمالية على المستوى العالمي، وبكيفية إدارة الموارد الوطنيـة وتوزيعهـا، وتنظيم 

دارتها )عاكوم، المؤسسات داخل  .9(:نت2006الدولة وا 

ويتضمن الحكم الرشيد ثالثة مستويات وهي: الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني،     
لضمان ديمومة التنمية البشرية، فالدولة  جداً مهمة فالعالقة بين هذه العناصر الثالث تكون 

تخلق بيئة سياسية وقانونية مقبولة، كما أن القطاع الخاص يؤدي إلى خلق مناصب شغل، أما 
هل تقاطع الفعل السياسي واالجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى تقوم المجتمع المدني فإنه يسّ 

 (.2006طي،جلشطة السياسية واالجتماعية )عزي و بالمشاركة في األن

 (:2006ويمكن التمييز بين ثالثة مستويات لإلصالح )محيسن،

                                                           
9(5/5/2015)http://www.alriyadh.com/195272  
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 اإلصالح بوصفه استراتيجية للوصول إلى السلطة، وهو يعرف بالثورة. -1

 اإلصالح بوصفه عملية تطوير مجتمعي مستمرة تتعلق بتحسين الكفاءة والفعالية. -2

  ية والمعرفية واإلدراكية.اإلصالح الفردي، وأبعاده القيمية واألخالقية والنفس -3
 شروط الحكم الرشيد ومالمحه: رابعًا:-

  :صحيفة(2005اللواج، ( الرشيد الحكم شروط من     

 استقالل مؤسسة القضاء، وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.-1

أن استقالل القضاء في كافة الدول  على ال بد من التأكيد نافذ المدهون: يقولفي هذا الصدد    
ويكون ذلك من خالل  التنظيم القانوني للسلطة  ،هو أحد الضمانات األساسية للحكم الرشيد

القضائية وذلك بوضع أحكام تضمن عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملها من 
 فصل بين السلطاتخالل االستقالل االداري والمالي لهذه المؤسسة حتى نصل لمبدأ ال

 : مقابلة(21/10/2015)المدهون،

 الشعب. من قبلاالنتخابات الدورية ألجهزة الحكومة والمساءلة لهذه األجهزة  -2

بالمشاركة  على المستوى المحلى قيام المؤسسات المجتمعية والعالقات الصحيحة بينها-3
 األطراف.وبخاصة في البلدان الكبيرة والمترامية  الفعالة في نسق الحكم

للوصول إلى الحكم الرشيد ال بد من إجراءات وطنية لتعزيز المساءلة الخارجية، وفصل و    
صالحات إدارية في كل الميادين)تقرير التنمية اإلنسانية العربية،   2004السلطات الثالثة، وا 

ئمين (،إضافة إلى أخالقيات ممارسة الحكم التي تفرض الشفافية والفعالية، ومحاسبة القا24:
 (.2005على تدبير الشأن العام )مركز األبحاث للتنمية الدولية، 

 خامسًا: معوقات تطبيق الحكم الرشيد:-

يعيق تطبيق الحكم الرشيد أربع عمليات رئيسة تتمثل في : عملية توزيع الموارد، عملية بلورة     
ن من شأن سير  هذه العمليات األربع السياسات، عملية تطبيق البرامج، عملية توزيع الدخل، وا 

مة السياسات والبرامج، وفعالية التطبيق ءية توزيع الموارد وتخصيصها، ومالأن يحدد كيف
 (.نت:2006وكفاءته، وعدالة توزيع الدخل الوطني )عاكوم، 
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، لمساواة وتكافؤ الفرص في التوزيعحيث إن عملية توزيع الموارد يجب أن تكون مبنية على ا    
السياسات مبنية على سيادة القانون، وعملية تطبيق البرامج تعتمد على الكفاءة وعملية بلورة 

والفاعلية، وعملية توزيع الدخل يجب أن تحقق مبدأ العدالة للجميع، فنجاح كل عملية من هذه  
العمليات األربع تؤدي لنجاح األخرى، وأي خلل سيفشل األخرى، مما يعيق تطبيق الحكم 

 الرشيد.

إلى أن من أهم معوقات الحكم الرشيد  فيها بنك المعلومات توصلمقدمة من سة وفي درا    
والديمقراطية والفشل الكامن في سبل العمل والتنسيق في الدولة، بدون  10العالقة بين الحوكمة

النظر إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني وطموح األفراد والجماعات )بنك المعلومات 
ياسي واختفاء التكامل (، باإلضافة إلى ضعف التنسيق الس 2004، االقتصادية واالجتماعية

 ،ي)تركماني وبيئتها الفكرية، وشيوع الفسادغياب الديمقراطية ومناخها السياسو  ،االقتصادي
(، وعدم احترام الحريات اإلنسانية، وعدم تمكين المرأة، وعدم اكتساب المعرفة، وتوظيفها 2004

 (.2002البشرية )فرسخ، بفعالية في بناء القدرات 

 سادسًا: معايير الحكم الرشيد:-

 كافة المجتمعات على الرشيد الحكم أسس تعميم محاولة أن إلى اإلشارة من بد ال بداية،     
 الخصوصيات احترام عدم عنه ينتج الذي التعسف، بعض تحمل قد معايير موحدة استخدام عبر

 المجتمعات بين والسياسي واالجتماعي االقتصادي مستويات التطور في والفوارق  الثقافية
 (.2007:21 والدول)مصلح،

سالمية لها ثقافة تختلف عن الدول المسيحية، وهناك دول يوجد بها عدة طوائف إفهناك دول    
من نفس العرق أو  فيها جميع المواطنينيكون ها تختلف عن دولة عفطريقة التعامل م ،وأديان

الديانة، ويوجد دول صناعية وأخرى نامية فقيرة، وهناك دول تعاني من حصار أو حروب أو 
 تقلبات سياسية، فهذه المعايير يجب أن تؤخذ بالحسبان عند تطبيق هذه المعايير.

 قد حيث األقل، على المناطق أو البلد حالة مع الرشيد الحكم معايير تكييف ينبغي لذلك    
 التكييف هذا ويعتبر تطورها، ومستوى  وثقافتها وتراثها البلدان هذه تاريخ األولويات حسب ختلفت

 العملية اآلليات ابتكار إلى النظري  المفهوم مرحلة من ضرورًيا لالنتقال والمعايير للمؤشرات
 والمساءلة المحاسبة مستويات من وترفع اإلدارة والحكم، بتطوير تدريجًيا تسمح التي التطبيقية

                                                           
 اإلدارة الرشيدة 10
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 والمساواة، الجمهور، حاجات القانون، وتحقيق سيادة المعايير هذه ومن، والشفافية والمشاركة
 للقوة المتوازن  والمشاركة، والفصل االستراتيجية، والرؤية االستجابة، وحسن العامة، والمصلحة

 .(2007:13 )مصلح، السلطات بين

ويذكر إيفان نيكوليتش )كونسورتيوم للتأهيل والتنمية( في دليل ممارسات الحكم الرشيد     
أن مبادئ الحكم الرشيد عبارة عن ثمانية مبادئ "،2008ي سيراليون، كانون الثاني الصادر ف

رئيسية هي المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، االستجابة، اإلجماع، العدل، الفاعلية والكفاءة، 
 (Nikolic 2008: 10). "المساءلةو 

 (مأسسة اإلصالح:1

ول كان أو وزير أو حتى رئيس مجلس وزراء، ؤ صالح في الدولة ليس منهج فرد، مسإن اإل    
فيتقدم اإلصالح بوجوده، وينحسر بغيابه، بل هو منهج حكم وعمل مؤسس، ونظام مستقر، 

أفراد فإن الحكم لم يبلغ درجة الرشد بعد ولوائح مطبقة. وحينما يكون اإلصالح معلق على وجود 
 (.6: 2010)الغزالي،

نها ربطت تقدمها ونجاحها إحيث  ،هارت بانهيار شخص أو بغيابهفكثير من المؤسسات ان    
والكثير من المؤسسات لم تتأثر  ،حيث يسود النظام الديكتاتوري وكل مصالحها بهذا الشخص، 

 تقدمت ونمت، حيث يسود نظام المؤسسات.بفقدان أو غياب شخص وبقيت قائمة، بل 
 (الرؤيـة االستراتيجية : 2

تتحدد الرؤية التنموية من قبل مؤسسات المجتمع والدولة من خالل منظور بعيد المدى     
والتنمية البشرية، مع توفير الوضوح في رسم البدائل  الرشيدلعملية التطوير المجتمعي والحكم 

واختيار األفضل من بينها الذي يأخذ باالعتبار المتغيرات المحلية والدولية الحالية والمستقبلية 
 ( . 6: 2010)الغزالي، 

  (المشـاركة: 3

مكن وذلك من خالل قنوات مؤسسية توتعني مشاركة جميع أفراد المجتمع في اتخاذ القرار    
، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير من التعبير عن رأيه في صنع القرار لمجتمعا

 (.8: 2013...)العجلوني،األساسية لحقوق اإلنسان
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، فإن في هذا "بدال من عقل واحد يفكر في الشيء اجعلهم عقلين يفكران معك" القوكما يُ     
استزادة في الرؤى، ورؤية أفضل للمواضيع من جميع االتجاهات والمشكالت، وتتم المشاركة عن 

 طريق االنتخابات التي تكفل للجميع حق التعبير، وتقييم الوضع القائم حسب اتجاه الناخبين. 
 (سيادة القانـون: 4

يع وضمان سيادته على الجميع دون يقصد ب "سيادة القانون" اعتبار القانون مرجعية للجم     
استثناء، ويتطلب ذلك بالضرورة بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها، وذلك من خالل االستقرار 
السياسي، والسلم األهلي، وبناء المؤسسات الديمقراطية التي تسمح بتداول السلطة سلميًا ودوريًا 

ن األطراف السياسية والقوى دون اللجوء إلى العنف، ويتضمن هذا نوعًا من التوافق بي
السياسية على قواعد التنافس، وفي مقدمة هذه القواعد قبول الربح كما الخسارة،  -االجتماعية

وتنظيم الحياة السياسية على أسس نزيهة سليمة تحكمها االنتخابات الدورية، واإلطار الدستوري 
 (.2007والعمل المؤسسي )مصلح، 

أطر قانونية عادلة والتي يجري تنفيذها بحيادية، ويتطلب الحماية  الرشيدكما يتطلب الحكم     
وتعرف سيادة القانون على أنها نظام عادل  ،( 322: 2009لسكارنة، الكاملة لحقوق اإلنسان )ا

ونزيه يتم تحديده من قبل المؤسسة، وعليه يستخدم مصطلح "سيادة القانون" ليعني نظام مستقل 
حكومة التي تطبقه بشكل متساوي ومنصف على جميع الناس) وعادل وفعال ذو عالقة بال

MORITA, ZAELKE  ،( 16:2007 . 

العام لدى السلطة واألحزاب والمؤسسات  اإن في سيادة القانون تجد الرضوهنا يمكن القول،    
بل المواطن أيضًا، ألن الجميع يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، فتجد الجميع يتعاون 

 فظة على القانون واالحتكام له كمرجعية رئيسية.للمحا
 (الشـفافية: 5

 وحساباتها ومعامالتها المؤسسات تصبح بحيث للمعلومات، الحر والتبادل التدفق ضمان هي   
 المؤسسات أداء عن وشاملة كافية معلومات توفير يتم وأن الشأن، لذوي  مباشرة بصورة متاحة
 تطبيق في بالعمل البدء ويتم(.7: 2010،الغزالي) ومراقبتها متابعتها يمكن كي والخاصة العامة
 للمستفيدين متاحة تكون  والتي بالمؤسسة، الخاصة بالسجالت االحتفاظ منذ الشفافية مبدأ

 وتوقيت وآلية المنفذة، للنشاطات بالنسبة وبينة اطاّلع على ليكونوا العالقة، ذات والهيئات
 (.Anastasia &Athanassios ) ,2012 :17التنفيذ
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الشفافية لبيئة واضحة، ال غبار عليها، تعطي السالسة في عملية الرقابة، وتؤدي تؤسس و    
 للشعور بالطمأنينة بين أفراد المؤسسة، وتكون التعامل بين األفراد أكثر يسر. 

 (الخدمـة للجميـع: 6

جاهزية المؤسسات العامة والقائمين عليها لخدمة الجمهور دون استثناء وال إبطاء، مع جودة     
 ( .7: 2010عالية للخدمة)الغزالي، 

 (المصلحـة العامـة: 7

التوجه نحو تحري إجماع واسع حول مصلحة الجميع، والتوسط فيما بين المصالح للوصول    
العام للوطن والنفع العام للجماعات المحلية؟ وما هي  إلى إجماع كبير حول ماذا يعني النفع

 (.7: 2010اإلجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟)الغزالي، 

المصلحة العامة فيها يتنازل الجميع عن مصالحه  استنادًا على ذلك يمكن القول أن،   
انة الشخصية وتغليب المصلحة العامة، والعمل كمجموعة لبناء المجتمع ،والتصرف بصدق وأم

خالص ومهنية وموضوعية في إدارة الصالح العام وخدمة المجتمع، سيؤدي لقيمة عالية أال  وا 
وهي النزاهة، وهذا يظهر جليًا في عمل السلطة الحاكمة حيث أن السبب في وجودها هو خدمة 
الصالح العام ، وأي خلل في ذلك سيؤدي إلى الفساد في السلطة وهو عكس النزاهة التي هي 

 ود الحكم الرشيد.سبب لوج

 (المسـاواة في تكافـؤ الفـرص: 8

العدل االجتماعي لجميع المواطنين )رجااًل ونساء( فتكون لديهم الفرص الحياتية لتحسين    
أوضاعهم، مع وضع سياسات ذات أولوية الستهداف تحسين أوضاع الفئات المحرومة من أجل 

 (.7: 2010عي )الغزالي، ضمان إشباع حاجاتهم األساسية وضمان أمنهم المجتم

إن أي شخص له حقوق مهما كان جنسه أو مستواه، فالمساواة في تكافؤ الفرص  وبتقديري   
فيه النساء متفوقين على الرجال، وكم من  تتفتح الباب أمام اإلبداع والتميز، وكم من عمل أبدع

مع، وتجاهل بعض الفقراء تألقوا أكثر من األغنياء، مما يعود مردوده على الدولة والمجت
 المواطنين يؤدي لتأثير سلبي على التنمية .

المشاركة  من حظ لهم بأن أعضائه كل شعور ضمان على يعتمد المجتمع صالح إن كما     
المجموعات،  كل تحظى أن هذا ويتطلب للمجتمع، الرئيسي التيار من باإلقصاء يشعرون  وال فيه
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في  هو ما على الحفاظ أو تحسين أجل من بفرص استضعافاً  األكثر المجموعات وخاصة
 (.2009 السكارنة،( صالحها

 نسبياً  العالي المستوى  من بالرغم أنه السويد، في البيئي االستشاري  المجلس تقرير ذكر وقد    
 بينت وقد. الدخل فئات جميع في كسباً  أكثر هم الرجال أن إال الجنسين، بين المساواة مراعاة من

 دخلهم من كبيًرا جزءاً  يقضون  الرجال من العديد أن وآسيا الالتينية أمريكا في دراسات كذلك
 مقارنة الوقت ضيق من أكثر النساء وتعاني. األسرة أفراد بقية مشاركة قبل أنفسهم، على

" اليوم في تعمل ما غالباً  النساء أن" الفقراء أصوات" الدولي البنك دراسة بّينت حيث بالرجال
 الرفاهية في كبيرة ميزة بالتالي لديهم الذين للرجال اليوم في" ساعات" 8  مع مقارنة" ساعة16
 (.Latham ,2007)  النساء على
 (الكفاءة والفاعلية:9

تنفيذ المشاريع التي تلبي وتحقق حاجات الجمهور، مع االلتزام األكيد والصارم المقصود بها،    
 (  8: 2010: )الغزالي،تيةاآل معاييراللرشيد، في ضوء بتوظيف الموارد الوطنية بالشكل األمثل وا

 االقتصــاد: تقليل التكلفة مع مراعاة الجودة.•

الكفـــاءة: حسن استخدام الموارد بكفاءة للحصول على أفضل المخرجات كما ونوعا بأقل •
 المدخالت.

 الفعاليـــة: إنجاز األهداف في ضوء النتائج المرجوة والمحققة لعمل ما.•

كما  ،اإلنجازات بقياس األمر يتعلق عندما متالزمان وجهان هما والفعالية الكفاءة الواقع وفي    
بين  العالقة" :بأنه عرف حيث معًا، البعدين من انطالقاً  األداء يعرف الذي التوجه ذلك يعكس
الغايات  بلوغ درجة أو حالة تبين األحيان أغلب في كمية معلومة أيضاً  وهو والمجهود النتيجة

 (.2001 مزهوده،("واألهداف والمعايير والخطط المتبعة من طرف المنظمة

الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد ومقدرات الدولة يوضح االتجاه الذي تسير فيه الخطط ف    
والبرامج واالستراتيجيات التي تضعها الدولة، وحين تكون الكفاءة والفاعلية كما هو متوقع فإن 

 ل على الحكم الرشيد الذي يقود هذه  الموارد.لعبر عن الترشيد الجيد، ويدهذا ي
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 (المساءلة : 10

أدى التوسع في النظم الديمقراطية الرسمية إلى زيادة التركيز على مساءلة الدول أمام    
المواطنين، وعلى دور المواطنين في عمليات صنع القرار، وتدرك األطراف الفاعلة والعاملون 
في مجال التنمية أن تعزيز مشاركة المواطنين برأيهم و إشراك المجتمع المدني، إلى جانب 

لتقليدية لمساندة تطوير نظم الدولة ومؤسساتها، شيء حاسم األهمية بالنسبة آلليات الصور ا
الحكم المتجاوبة، مما يسفر في النهاية عن مزيد من الكفاءة في تقديم الخدمات )برنامج األمم 

 (.3: 2010المتحدة اإلنمائي،

هذا وينبغي أن ترتبط  ،تعهد أو التزام الفرد بإنجاز واجبات محددة"" :ويقصد بالمسؤولية    
ولية تنفيذ األعمال بالمعايير الموضوعة وبعد تحديد المسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها ؤ مس

المرؤوس، ثم تحديد السلطة الالزمة لقيام هذا المرؤوس أمام صاحب السلطة األعلى )العالق، 
2008 .) 

انة، واالبتعاد عن الشبهات ول يتحمل المسؤولية بكل جدية وأمؤ المساءلة المس تجعلكما     
على المؤسسة أو  إيجابيألن أي خلل أو تقصير في عمله سيؤدي لمحاسبته، مما يعود بمردود 

يحاسب على و بناًء على مهام واضحة في العمل المكلف به تنتج لذلك المساءلة  الدولة، و
 التقصير فيها.

 سابعًا: أبعاد الحكم الرشيد:-

 البعد السياسي: -1

يكمن هذا البعد في ضرورة تفعيل سلطة السياسية وشرعية تمثيلها، و المرتبط بطبيعة ال هو   
التي تعتبر شرطا في تجسيد الحكم الراشد، من خالل تنظيم انتخابات حرة و نزيهة  الديمقراطية

بيق القانون، و هيئة برلمانية مفتوحة لكل المواطنين، مع وجود سلطة مستقلة قادرة على تط
ا من اإلمكانية ما تستطيع أن تحقق به نظام إعالمي يجعلها في اتصال مستمر مع ولة لهؤ مس

 (.4 :2012،المواطن )مسالي

 البعد التقني: -2

ويرتبط هذا البعد بعمل اإلدارة العامة ومدى كفاءتها، وتعتبر جوهر الرشادة التي تقوم على     
أن تكون اإلدارة مستقلة عن  ييقتض، وهو ما ةالعمومي ةالرشادة اإلدارية والوظيف ،عنصرين
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ن ال يخضعون إال لواجبات وظيفتهم، ويكون اختيارهم و السياسية والمالية، ويكون الموظفالسلطة 
 (.16: 2012وفقا لمعيار الكفاءة)المدهون،

عن الحزبية أو  اختيار الموظف العمومي بناًء على الكفاءة المهنية، بعيداً وعلى ذلك، فإن    
عزز كفاءة المؤسسات الحكومية مما يؤدي إلى التنافس الشريف الذي ُيشعر الجميع المحسوبية ي

 بالرضا، واألمان الوظيفي الذي يكون له المردود االيجابي على المؤسسة.

 البعد االقتصادي واالجتماعي: -3

ة مع ويرتبط هذا البعد بكشف أساليب اتخاذ القرار االقتصادي للدولة و العالقات االقتصادي     
الدول األخرى ذات العالقة بتوزيع اإلنتاج و السلع و الخدمات على أفراد المجتمع، كما يرتبط 
هذا البعد بشقيه بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقالليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة 

الفقر السياسات العامة في المجالين االقتصادي واالجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث 
ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا عالقتها مع االقتصاديات الخارجية والمجتمعات األخرى من 

 (.17-16: 2012زاوية ثالثة )المدهون، 

ال يمكن تصور إدارة عامة فاعلة  ،أنهبيتضح  بعاد الثالثةولعل مكمن التفاعل بين هذه األ    
رجال السياسة، كما أنه ال يمكن لإلدارة السياسية وحدها من دون  استقاللية عن نفوذمن دون 

وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، وال تستقيم السياسات 
االقتصادية واالجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي 

 (.2:ون ،بدويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية)كربوسةيتضمن حكما ديمقراطيا فعاال 

 
 

 
  



32 
 

 
 

 المبحث الثاني 
 (المفهوم والخصائص)الدولة اإلنمائية 

 
 : تقديم.أوالً 
 .: مفهوم الدولة اإلنمائيةثانياً 
 .الثالثة : األهداف اإلنمائية لأللفيةثالثاً 

 رابعًا: خصائص الدولة اإلنمائية.
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 (المفهوم والخصائص)الدولة اإلنمائية  :المبحث الثاني

 تقديم:    -

وجوهري  يتهدف السياسة اإلنمائية التي تعتمدها الدول المتطورة إلى إحداث تغير أساس     
في البنية االجتماعية واالقتصادية والثقافية ليشعر المجتمع باألمن واالستقرار والرضا، من أجل 

هذه تتطلب رفع مستوى الفرد واالرتقاء به إلى المكان الالئق به بـما يحقق شعـوره بالطمأنينة، 
تصبح الدولة  ، ولكيوالمواطنين للوصول للهدف المنشودالسياسة تضافر الجهود بين الدولة 

 إنمائية يجب عليها تحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات.

 نتيجة العشرين القرن  من الثاني النصف في جلية بصورة متداوال التنمية مفهوم أصبح ولقد    
 وحصول الثانية، العالمية الحرب بنهاية تمثلت والتي العالمية الساحة على حدثت التي للتغيرات
 االقتصادي بالجانب عادة التنمية مفهوم ويرتبط استقاللها، على الثالث العالم دول من العديد
 فكرة أن إلى الخلط هذا ويعود والتطور كالتقدم أخرى  مفاهيم وبين بينه كمصطلح الخلط ويتم

: بدون ، فضلي)الوطني الناتج بزيادة مرتبطة بحتة اقتصادية عملية أنها على فهمها تم قد التنمية
158.) 

ازداد دور الحكومات في النشاط االقتصادي في البلدان الصناعية منذ أواخر الحرب  وقد   
العالمية الثانية، وانعكس ذلك في زيادة حصة اإلنفاق الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي 

ولقد جاء توسع القطاع العام في النشاط االقتصادي في  ،زيادة هائلة في بعض تلك البلدان
العديد من البلدان النامية، نتيجة لتحول دور الدولة من دور تنظيمي إلى دور إنمائي يمتد 

ع العام حيث رأي اقتصاديو التنمية أن القطا ،جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافيةل
 .11(:نت3201)بشر، ةيشكل عنصرا حاسما للتنمي

بها الدولة، يبرز مفهوم الدولة اإلنمائية الذي طالما اقترن في  توفي ضوء التطورات التي مر    
التي حققتها دول شرق وجنوب شرق آسيا، والتي تعد من النماذج شديدة  "بالمعجزة"األدبيات 

الخصوصية، فال يمكن تصنيفه كأحد التيارات الفكرية المنضوية تحت لواء النظرية الليبرالية 
فهو مفهوم قائم  (لدور مركزي للدولة التي تدعو) أو االشتراكية (التي تعطي دور أقل للدولة)

                                                           
11 http://www.marocdroit.com(10/5/2015) 
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الوقت، وبطبيعة الحال قد تأثر بالتطورات التي طرأت على الدور  إال أنه في ذات ،بذاته
 .12(:نت2014اإلنمائي للدولة صعودا وهبوًطا )شباب بيتي المستقبل: 

 أواًل: مفهوم الدولة اإلنمائية:

كما حدث -من خالل تحويل البلد من دولة زراعية  ؛في تحقيق التنميةدور لقيادة السياسية ل    
إلى بلد مصنعة، قادرة على تصدير  -حيث أنها كانت تعتمد على الزراعةفي دول شرق آسيا 

المواد المصنعة لديها ذات الجودة العالية للخارج، لتستطيع من المنافسة في األسواق العالمية، 
 مما يعود عليها بالنفع من خالل الزيادة في الناتج المحلي.

 لتعريفات:تعددت تعريفات الدولة التنموية ومن أهم هذه اقد و 

الدولة التي تهدف على أنها: "الدولة التنموية  Chalmers Johnsonشالمرز جونسون  عرف-
 (.2015،عبدهللا)تحقيق تنمية اقتصاديةإلى فيها النخبة السياسية 

الدولة التنموية على أنها الدولة التي تتمتع بفلسفة صناعية  Haeran Lim:عرف هيران ليم: و -
محددة تعتمد على سيطرة الحكومة على السياسات المالية واالقتصادية، والقبضة البيروقراطية 

 2014القوية، ووجود تحالف بين الدولة ورجال األعمال والقطاع البنكي )شباب بيتي المستقبل،
 (.:نت

" وتطويره داخل المجتمع، وقد عّرف العالم االقتصادي "فرانسوا بّرواإلنماء: نمو اإلنسان -
اعية واالقتصادية لشعب من اإلنماء بأنه مزيج أو مجموعة من التغيرات الفكرية واالجتم

 .13نت(: 2010، تمكنه من زيادة إنتاجية الكلي الحقيقي، زيادة شاملة مطردة )نزال،الشعوب

 أو المجاالت في تتم إنساني استثمار عملية" :بقوله التنمية عرف الذي( Higgins) هيجنـزأما  -
 والرعاية واإلسكان العامة والصحة التعليم مثل البشر حياة تمس التي القطاعات
 في يبذل الذي االقتصادي النشاط إلى العملية تلك عائد يوجه بحيث الخ،…االجتماعية
 (.70: 1990")عيد،المجتمع

ات ستطيع أن توظف ما لديها من إمكاناإلنمائية: بأنها الدولة التي تعرف الدولة نأن ويمكن     
 مادية وبشرية للقيام بنهضة شاملة ومعدل نمو مرتفع للناتج المحلي لتحقيق حياة كريمة ألبنائها.

                                                           
12 http://fekr-online.com/ReadArticle.php?id=32(13/5/2015) 

 
13 http://m.ahewar.org (14/5/2015) 
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  الثالثة: 14ثانيًا: األهداف اإلنمائية لأللفية-

ارة عن طموحات دولية، تعكس هواجس هي عب الثالثة لأللفيةالثمانية إن األهداف اإلنمائية      
مختلف دول العالم وبالخصوص أعضاء منظمة األمم المتحدة وكذلك المنظمات الحكومية وغير 

ولذلك فمفهوم األهداف  ،الرهانات االجتماعية واالقتصاديةالحكومية المعنية بالقضايا اإلنسانية و 
اإلنمائية لأللفية يختزل بداخله النقاش األخالقي والسياسي والفلسفي لمختلف التيارات السياسية 
والفكرية المهتمة سواء بتعزيز المنظومة االجتماعية والحقوقية لإلنسان المعاصر أو المعنية 

مة المخططات االقتصادية بتطوير التنمية الدولية وتوسيع مجاالتها وتتبع نتائجها ومواء
 .15(،:نت2013واالجتماعية مع أهداف منظمة األمم المتحدة) اإلدريسي،

 48غاية قابلة للقياس من خالل  18أهداف رئيسية و ثمانيةاشتملت أهداف األلفية على  لقد  
أما  ،2015كسنة مرجعية لتقييم اإلنجاز وتحقيق األهداف في عام  1990مؤشرًا باعتماد عام 

 (1: 2007،وآخرون،الدولي التعاون  و التنمية وزارةهداف الرئيسية فهي:) األ

  :16والجوع القضاء على الفقر المدقع .1

 كان  1990عام ففي ؛الماضيين العقدين خالل كبيراً  انخفاضاً  المدقع الفقر معّدالت شهدت   
 غير الواحد؛ اليوم في دوالر 1.25 من أقل على يعيشون  النامي العالم سكان نصف يقارب ما
 (.4: 2015)األمم المتحدة،2015عام في المائة في 14 إلى انخفضت النسبة هذه أن

 النصف، من بأكثر مدقع فقر في يعيشون  الذين الناس عدد تراجع العالمي، المستوى  وعلى   
 عام في شخص مليون  836 إلى 1990 عام في شخص بليون  1.9 من العدد هذا انخفض فقد

 (.4: 2015)األمم المتحدة، 2000عام منذ التقدم هذا من األعظم الجانب تحقق وقد ،2015

 :تحقيق شمولية التعليم األساسي .2

  2015 عام في%  91النامية المناطق في االبتدائية المدرسة في التسجيل صافي معّدل بلغ   
 (.4: 2015)األمم المتحدة،2000عام في%  83كان أن بعد

 :وتمكين المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين  .3

                                                           
 )معجم المعاني الجامع(عن ألف سنة كاملة نعيش اآلن في األلفيّة الثالثة فترة زمنيّة عبارة 14

15 http://www.massarate.ma(18/5/15) 
 الجامع( المعاني )معجم شديدٌ ُمِذلّ  16



36 
 

، سنة 15 منذ الحال عليه كان بما بالمقارنة المدارس في الفتيات أعداد في كبيرة زيادة هناك   
 االبتدائي التعليم في الجنسين بين التفاوت بإزالة المتمثلة الغاية ككل النامية المناطق حققت وقد

 (.5: 2015،المتحدة األمم)والعالي والثانوي 

 :األطفالتخفيض معدل وفيات  .4

 من بأكثر العالمي المستوى  على العمر من الخامسة دون  األطفال وفيات معّدل انخفض   
 و1990 عامي بين حية والدة 1000كل في وفاة حالة 43 إلى 90 من هبط فقد النصف،
 (.5: 2015،المتحدة األمم)2015

  :تحسين الصحة اإلنجابية .5

 وقد العالمي، المستوى  على 45% بنسبة النفاسية الوفيات معّدل تراجع 1990 عام منذ   
 (.6: 2015)األمم المتحدة، 2000 عام منذ االنخفاض معظم تحقق

 :إليدز والمالريا واألمراض األخرى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ا .6

 بين%  40يقارب بما البشرية المناعة نقص بفيروس الجديدة اإلصابات نسبة انخفضت   
 2.1 إلى إصابة مليون  3.5 البالغ التقديري  اإلصابات عدد من أيّ  ، 2013و 2000 عامي
  (.7: 2015إصابة)األمم المتحدة، مليون 

 :ضمان بيئة مستدامة .7

 ومن لألوزون، المستنفدة المواد من كامالً  يكون  يكاد بشكل التخلص تم  1990عام منذ    
 (.7: 2015القرن)األمم المتحدة، هذا أواسط في صحتها األوزون  طبقة تستعيد أن المتوقع

 :تطوير شراكة عالمية للتنمية .8

 بالقيمة%  66بنسبة النمو المتقدمة البلدان من المقدمة الرسمية اإلنمائية المساعدة ارتفعت    
: 2015 ،المتحدة األمم)دوالر بليون  135.2 بلغت حيث ،2014 و 2000 عامي بين الحقيقية

8.) 
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 اإلنمائية:ثالثًا: خصائص الدولة -

 وجود قيادة مستنيرة ذات فلسفة تنموية: -1

إن المحدد األول للدولة التنموية الناجحة، هو وجود قيادة لديها فلسفة تنموية معينة تسعى     
إلى تطبيقها، وفي األغلب يكون رئيس الدولة أو رئيس الوزراء هو األداة الرئيسة أو مهندس 

ماو تسى تونج في الصين، و لحال مع بارك تشونج في كوريا، تحقيق التنمية في بالده، كما هو ا
سوهارتو في إندونيسيا، ونهرو في و مهاتير محمد في ماليزيا، و كوان يو في سنغافورة،  يلو 

الهند، وتقترن هذه القيادة المستنيرة بأيديولوجية تنموية تقوم على ضرورة التدخل الفعال للدولة 
ى التنمية على أنها رسالة مقدسة يتعين على القائد الوفاء في المجال التنموي، حيث ينظر إل

بها، حيث يقوم القادة باتخاذ القرارات لتحقيق التنمية و/أو المساواة، كما يقومون ببناء التحالفات 
مع البيروقراط ورجال األعمال لكي يطوروا سياسات تنموية تأتى بثمارها على المدى الطويل 

 .17:نت(2014)شباب بيتي المستقبل،مستدامةتحقيقا لمفهوم التنمية ال

رئيس الدولة أو رئيس الوزراء( متبنية للفكر التنموي، ) ية كي تتحقق فإنها بحاجة لقيادةالتنم    
 حتى ولو توفرت جميع العوامل والخصائص الالزمة لذلك، فالقيادة هي المحرك األساسي الذي

 .يخطط ويرسم ويضع السياسات لذلك
 قوية وفعالة: بيروقراطيةنخبة  -2

المؤشر الثاني، هو وجود نخبة بيروقراطية فعالة ملتزمة باألهداف التنموية وتتسم بالكفاءة    
، ةوال مكان فيها إال لمن يتمتع بالكفاءة والجدار ، (2013والتماسك الداخلي)تقرير التنمية البشرية،

ياسية، بحيث ال تصل إليها المصالح تكون هذه النخبة البيروقراطية مستقلة عن القيادة السو 
 .هو مساعدة القيادة السياسية الملتزمة بتحقيق التنمية هدفهاالفئوية لبعض السياسيين، ويكون 

 (2014،عبدهللا) ويقع على كاهل هذه البيروقراطية العديد من المهام منها: 

  ،حيث تقوم الدولة تحديد واختيارات الصناعات التي تحتاج للتطوير، أي وضع سياسة صناعية
تمويل المشروعات التنموية من خالل تقديم المساعدات بممثلة في الجهاز البيروقراطي 

 .للصناعات الوليدة، بهدف دفع عجلة التصنيع وتوفير التكنولوجيا الالزمة للصناعات المختلفة

                                                           
17http://fekr-online.com/ReadArticle.php?id=32(18/5/2015)   
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 حيث  ،ع الطرق لتطوير هذه الصناعات في أسرع وقت، أي سياسة الترشيد الصناعياختيار أنج
يضع الجهاز البيروقراطي السياسات المالية التي تحول دون التضخم، ويعمل على تحقيق 

ووضع نظم  ،االستغالل األمثل للموارد المتاحة من خالل صياغة اللوائح واإلجراءات التنظيمية
 انتشار الفساد . للمحاسبة للحيلولة دون 

 توفير و  ،واإلشراف على القطاعات اإلستراتيجية المحددة لضمان جودة وتأثير عملها االقتصادي
الخدمات العامة من نظم تعليم وتدريب ونظم للرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الالزمة 

 لتوفير ُمدخل بشري كفء في العملية االقتصادية .

بة البيروقراطية عندما يتم اختيارها حسب الكفاءة والمصلحة إن النخ وهنا يمكن القول،   
الوطنية تستطيع أن تقدم الكثير للوطن فهي بعيدة عن الضغوط الحزبية، أو المصالح العرقية، 

 رة على مساعدة القيادة السياسيةأو حتى الشخصية فهي مبنية على أساس سليم، ولذلك فهي قاد
 نحو التقدم واالزدهار. 

 اآلسيوية: القيم -3

 خاصة كبرى  هميةأ  عليها سبغأ طالما الذي اآلسيوي  الفكر في محورياً  موقعاً  القيم تشغل     
 )فضلي القارة دول من كثير شهدتها التي التنموية االنطالقة وقسمات مالمح بتجديد يتعلق فيما
:172.) 

 (2014:) شباب بيتي المستقبل،وتتمثل أهم هذه القيم في   

)األسرة، العائلة، الحي، الشعب، الدولة(، فهم يرفضون النزعة إيمان اآلسيويين بقيمة الجماعة- 
الفردية المتطرفة السائدة في الغرب، فالفرد اآلسيوي يصيغ مصالحه دون تجاهل لمصالح عائلته 

 وجماعته.

ل للتضحية من أجل تقدير قيمة التعليم، حيث يبجل اآلسيويون التعليم، فلديهم االستعداد الكام -
كوريا الجنوبية  فين و فكان الفالح ،تعليم األبناء، كما أن التعليم ال يقتصر فقط على الصفوة

ن كلفهم هذا قيامهم ببيع  يحرصون بشدة على توفير أفضل أنواع التعليم إلى أبنائهم، حتى وا 
فقر أأبقارهم، ولهذا يسمى نظام التعليم الكوري بأنه مبنى على عظام األبقار كناية عن بذل 

 المزارعين أفضل ما لديهم لتعليم أبنائهم. 

االستهالك اآلسيوي ال يتسم بالشراهة والتطلع المستمر إلى  اإليمان بقيمة االدخار، فنمط - 
مستويات معيشة مرتفعة، اإليمان بقيمة العمل بجد، فهو فضيلة يحرصون عليها، كذلك 



39 
 

يمارسون العمل كفريق وطني متكامل، حيث يعتبر كل من االتحادات العمالية وأرباب العمل 
 أنفسهم شركاء وليسوا أعداء طبقيين.

، وأهمها الرشيدوضعت القيم اآلسيوية بعض المبادئ التي البد وأن يلتزم بها الحاكم  كذا،هو    
أن يكون الشعب هو أساس القيادة، وأن يكون متأنًيا في إصدار القرارات، وأن يتخذ من الوسطية 

 .منهًجا له

 وجود جهة مسئولة ومنظمة لعمليتي التخطيط والتنمية: -4

أن هناك هيئة أو مؤسسة رائدة، لتنموية في الدول اآلسيوية، يالحظ المتابع لتجربة الدولة ا    
ولة عن عملية التخطيط التنموي، ففي اليابان تمثلت هذه الهيئة في وزارة التجارة الخارجية ؤ مس

وفي كوريا الجنوبية لعب مجلس التخطيط االقتصادي الدور األكبر في إدارة عملية  ،والصناعة
تمثلت هذه الهيئة في مجلس اإلنتاجية، ومجلس تنمية التجارة، وهذا  التنمية، وفي هونج كونج

األخير كان بمثابة التجربة األكثر تميًزا بين كافة الهيئات المضطلعة بالتنمية اآلسيوية، فكل 
الهيئات قامت الدولة بإنشائها، ولم تسمح للقطاع الخاص بأن يكون له أياد بيضاء عليها، إال 

ارة بهونج كونج ليس تنظيًما حكومًيا وال منبثًقا تماًما من القطاع الخاص، أن مجلس تنمية التج
نما هو يشبه التنظيم الحكومي، لكنه ُيمول وُيدار بواسطة القطاع الخاص دور هذه يتلخص و  ،وا 

الهيئات في وضع وتنسيق خطط التنمية التي تقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة، من خالل 
للمشروعات التنموية الكبرى في ظل ندرة الموارد، وكذا إدارة الصراعات التي تخصيص الموارد 

 (.2014تنشب بسبب هذه الندرة )شباب بيتي المستقبل،

 نشاء هيئة مختصة لها موظفيها ودعمها المالي الخاص بها بعيداً إجد االهتمام بالتنمية من ون   
لمهام المنوطة فيها جدية وتفاني، حيث أن عن مشاكل الوزارات، مما يجعل هذه الهيئة القيام با

المهمة التي ستقوم بها وهي التخطيط التنموي لكل الوزارات مهمة وطنية سيعود مردودها على 
 كل مواطن.

 مجتمع مدني ضعيف ولكنه يصبح أكثر قوة مع مرور الوقت: -5

ية لمفز علمجتمع المدني في آسيا على حولعل مما يزيد من صعوبة التعرف على دور ا   
هو ذلك الشق الخاص بارتباط كثير من استخدامات هذا المفهوم هناك  ،اإلصالح السياسي

ب إغفال بيد أنه برغم هذه الصعوبات إال أنه يصع ،النحيازات القيمية واأليديولوجيةبالعديد من ا
حيث ينسب إليه اإلسهام في إقصاء عدد من النظم  ،في آسيا يتنامي دور المجتمع المدن
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هذا المجال اإلشارة إلى  ي، ويكفى فيط من أجل مزيد من اإلصالح السياسالتسلطية والضغ
رفض تنظيمات المجتمع المدني في كثير من الدول اآلسيوية لبعض الممارسات السلطوية من 

 .(107: 1999)ميتكس،قبل قياداتها على نحو ما شهدته إندونيسيا إبان اإلطاحة بسوهارتو

ضعاف المجتمع المدني، وذلك ألن ثقافة المجتمع المدني إسيا على آ عملت دول شرق     
حيث أنها كانت قد تخلصت  المكمل والمساند للحكومة غير حاضر في تلك الحقبة بهذا المعنى،

من االحتالل لتوها وال زالت آثاره باقية، وتعتبر منظمات المجتمع المدني هي ذراع للتأثير 
ا نمائية والتي أبهرت بهنجازات اإلوبعد أن حققت الدولة اإلث، العالم الثال في دول يالغرب

نجازات، ثم بعد انتشار الوعي والتعليم بين الناس أصبحت شعوبها استمدت قوتها من هذه اإل
وأخذت فكرة المجتمع المدني الوطنية التي  مؤسسات المجتمع المدني حاضرة في أذهان الناس،

 بدأت تنتشر وتقوى شيئًا فشيئًا. تخدم مصلحة الدولة تنضج في المجتمع، 

إذا وجد قيادة تمتلك الفكر التنموي وتعمل به من أجل الصالح العام فلتسيطر على مفاصل      
و المجتمع المدني، حيث أن الدولة حتى تتم عملية التنمية، ثم بعد ذلك تبدأ في تمكين اإلعالم 

هناك أصحاب المصالح الذين يقاومون التغيير ال يروق لهم ذلك، ألنهم منغمسون في الفساد 
وهذا سيؤثر على مصالحهم الشخصية، ولنا في ذلك خير مثال ما حدث في الدول العربية من 

مضاد م الفوضى ونزاعات عندما امتلكت القيادات الفكر التنموي مع ترك المجال لإلعال
، وكان األحرى أن تستخدم القوة حتى ة، ولم تسيطر على مفاصل الدولة الحقيقيوللمنظمات

بعد ذلك تبدأ و تبسط سيطرتها على مفاصل الدولة، ومن ثم تغيير ثقافة المجتمع لثقافة تنموية، 
 في تقوية المجتمع المدني.
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 دور الحكم الرشيد في تحقيق الدولة اإلنمائية :المبحث الثالث
 :  تقديم-

على الرباعية القيمية:  18تتمحور المقاربات العالمية حول التنمية في عالم ما بعد الحداثة   
الحكم الراشد، الديمقراطية، حقوق اإلنسان واالقتصاد الحر، والحكم الراشد هو الحكم الذي يعزز 
ويدعم ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية 

 2010جميع نواحيها) لعجال،والسياسية، وبالتالي رفع مستويات التنمية المرتبطة باإلنسان من 
:64    .) 

تعمل إدارة الحكم أو الحكم الرشيد من خالل إيجاد الدوافع األساسية إلى تحقيق االطمئنان و    
قتصادي النمو اال في االقتصاد مؤديا بذلك إلى تحقيق الكفاءة وصوال لزيادة معدالت

الحكم الجيد هو "إن (D. Kaufmann ):يقول دانيال كوفمانو ، (9: 2011ورفعها)المطوري،
ما لم تحدث تحسينات في الصوت والمساءلة والحد من الفساد، لن يكون لإلصالحات ...المفتاح

 (.7: 2011،)عبد القادر، عبدالقادر"األخرى سوى تأثير محدود

ن ايقول النائب يحيى العبادسة: لتطبيق معايير الحكم الرشيد أثر على التنمية، والقضيتو     
في بعض، فالحكم الرشيد يوفر إدارة مالية رشيدة وعملية إدارية تقوم على الكفاءة مرتبطتان 

 بداع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتخطيط العلمي مما ينعكس على التنميةواإل
 ، مقابلة(.29/10/2015)العبادسة،

رباحا تنموية أكبر في شكل عام أن بإمكان البلدان أن تحقق أ وتشير األبحاث والدراسات   
)عبد القادر، :بكثير عند تحسين الحكم فيه، ويمكن حصر دور الحكم الراشد في النقاط التالية

 (.7: 2011عبدالقادر، 
من العناصر األساسية ضمن ما يعرف  تعد الحريات التي يكفلها القانون وحرية الصحافة-1

ت العامة لدى األفراد، والمجاميع المختلفة بإبداء الرأي، والمساءلة الذي يؤدي إلى تقوية المعلوما
، من ناحية أخرى فإن وجود منظمات واالجتماعية ،عات، وزيادة الشفافية االقتصاديةفي المجتم

الناس في أي مجتمع من عملية  كنتمّ  واالنتخابات الحرة ،األحزاب ي كاالتحادات،تمع المدنالمج
أما  ،(9: 2011حقهم في عزل تلك الدولة)المطوري،ار الدولة والرقابة المستمرة، فضال عن باخت

                                                           
جملة يمكن استخدامها لتبيان الواقع المعاش في مرحلة ما  1979ثة عام هي جملة للمفكر الفرنسي ليونارد مطلق مفهوم ما بعد الحدا 18

بعد االنهيارات, ولمناقشة الخصائص المرافقة, والتي بأكثريتها مفاهيم وقيم سابقة على تلك الفترة, لكن أعيدت صياغتها بشكل يتكامل 

 (22: 2010مع المستجدات الفكرية والثقافية والسياسية ويتماشى معها)خليل,
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أنظمة الحزب الواحد حيث تأكل الدولة المجتمع وتبتلع مؤسساته المدنية )األهلية وغير 
الحكومية( أو تّحولها إلى تابع لها فإن مسألة المساءلة والشفافية تضعف إلى حدود كبيرة، حيث 

من قمة الهرم حتى قاعدته، على حد تعبير المفكر ينتشر الفساد والتسلطية واالستبداد بتراتبية 
 .19(2007والمصلح عبد الرحمن الكواكبي)شعبان،

دون  ن المواطن يطلق عقله للتفكيرإيث الحريات في تعزيز ثقافة المجتمع والبناء ح تساهمو    
فهو يستطيع أن ينتقد األخطاء ويعزز من  ضغوطات مما يعود باألثر اإليجابي على الدولة،

ولكن عندما تقيد  الصواب مما تستفيد منه الدولة كمؤشر لسير سياساتها وخططها المتبعة،
حباط مما يعود بالسلب على الدولة، ألنه لو تكلم الحريات فيشعر المواطن بالضيق والضجر واإل

 ضد التيار فسوف يحاسب ويعاقب مما يبقي فكره أسير. 

بداء الرأي رجال األعمال على نقد السياسات غير الصحيحة  إذن يساعد مؤشر المساءلة    وا 
للدولة، واتخاذ المواقف ضد التغيرات الضارة باالقتصاد، وهذا يعني من جانب آخر إن عدم 
وجود هكذا مؤسسات يؤدي إلى زيادة تكاليف األعمال، ومن ثم وضع القيود أمام رواج األعمال 

 (.10: 2011،والنمو االقتصادي )المطوري  واالستثمار

الحريات عندما يكون هناك استقرار سياسي، وحس وطني، وهدف  كما ويجب أن نعطي   
ل من السياسات العامة، اء ويعدّ ويصبح النقد بنّ والتخلص من التبعية الخارجية، موحد للجميع، 

الحكم الرشيد يتم القضاء على  ز مبادئ الحكم الرشيد، وبارتفاع تطبيق معاييريتعز  فبذلك يتم
 الفساد الذي يعتبر أكبر معيق للتنمية الشاملة.

 االستقرار السياسي:-2

وتعد  ،(2012غنى عنه للتنمية) تركماني، إّن االستقرار السياسي واالجتماعي هو أمر ال     
المشكالت الحزبية، والمنازعات الداخلية، واالغتياالت، واالنقالبات، والقضايا المشابهة لها من 
األمور الرئيسة المساهمة في عدم االستقرار السياسي، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطرة، 

ثل بانخفاض وعدم االطمئنان في البيئة االقتصادية لبلد ما، والنتيجة المترتبة على ذلك تتم
معدالت النمو االقتصادي مستويات االستثمار المحلي واألجنبي، ومن ثم يلي ذلك انخفاض 

 (.10: 2011)المطوري،

                                                           
19 http://studies.aljazeera.net (25/5/2015) 
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تؤدي  ية حزبية مسؤولة وانتخابات دوريةدتعدهناك االستقرار السياسي عندما يكون  يتحقق  
يوفر بيئة لجذب المستثمرين  فهذابداء رأيه بكل حرية، إيستطيع كل مواطن  لوجود نظام شرعي،

وتشجيعهم على إقامة مشاريعهم واستثمار أموالهم في بيئة آمنة تشعرهم باألمان واالطمئنان على 
من شأنه الدفع باتجاه تنمية البلد حيث إنه  وهذا ،"جبان"فمن المعروف بأن رأس المال  أموالهم،

 زيادة الناتج القومي.ما يؤدي ليوفر فرص عمل للمواطنين، والتخفيف من مصاريف الدولة، م

 الفاعلية الحكومية:-3

المراد بالفاعلية الحكومية: هو قدرتها على تهيئة السياسات الصحيحة، وتنظيمها، وتطبيقها    
والنظام اإلداري الكفء يجب  ،ام إداري ذو كفاءة عاليةوالتي ال يمكن تحقيق ذلك إال بوجود نظ

من إدارة الشؤون العامة للدولة، فضال عن تمكنه من منع أن يتمتع بقدرات، ومهارات تمكنه 
حدوث التغيرات األساسية في السياسات العامة للدولة، وعدم تأثره بالضغوط السياسية ومحاولته 

 ة وبمستوياتها المختلفة )المطوري،على إيجاد اآلليات الشفافة، في مجال جذب الكوادر الوظيفي
2011 :10.) 

ية تأتي من قدرة الحكومة على التمتع بالشفافية العالية والمسؤولية الكاملة الفاعلية الحكوم    
والقضاء  ،كأساس لذلك الكفاءة المهنية والعلمية واعتمادعند التعيينات في الوظائف الحكومية 

يعود على الدولة بالنفع لما ُيحدث ذلك من تقدم  على المحسوبية والواسطة، فهذا من شأنه أن
ر بالتغيرات السياسية أو الحزبية ألنها بنيت على أساس تأثلبنية الحكومية ال تفي ا مؤسساتي

نظام يستطيع أن يوفر اآلليات السلمية للتعامل مع تناقض التي هي وليس كالديمقراطية  سليم.
 .20(:نت2012واالجتماعية، والنزاعات السياسية) تركماني، المصالح االقتصادية،

 نوعية األطر التنظيمية:-4

ن القوانين، والتعليمات في بعض األحيان قد تعرقل مسيرة إصالح بيئة األعمال، ويترجم إ   
ذلك على شكل أخذ تراخيص ممارسة األعمال والموافقات الحكومية، والقوانين التي يتم اإلشراف 

قانون العمل، القيود التجارية، الضرائب المرتفعة،  ،من خاللها على أنشطة القطاع الخاص مثل
كل ذلك يؤدي إلى رفع التكاليف األولية ألي مشروع استثماري، وكلما ارتفعت هذه التكاليف 

المشاريع  كلما أدت إلى ابتعاد المبدعين في قطاع األعمال الخاص عن المشاركة في
 (.11: 2011االستثمارية )المطوري،

                                                           
20 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173151(26/5/2015) 
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األوروبية هو التراخيص إلى البالد  دانهمالعقول العربية المبدعة من بلسبب من أسباب هجرة    
والقوانين المعقدة، واإلجراءات التي تحتاج لوقت طويل، وبالتالي سيحتاج لجهد وتكلفة عالية 

نشاء مشاريعهم في دول أوروبية أسهل في القوانين  دفعهمإلقامة مشروع إبداعي، مما  للهجرة وا 
ر تأثير عكسي الحال أثّ  ، وهذا بطبيعةتحقيق ذلكوقد نجح العديد منهم في  ،تكلفةفي الوأقل 

ساهم في تنمية الدول التي هاجروا إليها، على قد على التنمية الحاصلة في بالدهم األم، و 
هلت لهم القوانين ها وسّ ئاحتضان أبنا عملت علىالعكس من ذلك في دول شرق أسيا التي 

 والنظم مما ساهم في التسريع في عملية التنمية. 

)التابع للبنك الدولي(  التي غطاها تقرير ممارسة أنشطة األعمالإلصالحات ان تحليل يبيّ و    
على مدى ست سنوات أن تخفيض الوقت الالزم لتأسيس الشركات بواقع عشرة أيام في البلدان 

% 0.27% في معدل النمو و 0.4الفقيرة ذات الحكم الرشيد نسبيًا يرتبط بتحقيق زيادة بنسبة 
 (.8: 2011،عبدالقادرفي معدل االستثمار )عبد القادر، 

إدراك المواطن بأّن فرص التقدم مفتوحة أمامه، وأّن تقدمه مرهون بعمله، وكفاءته دون أي إن    
ي الكتساب المزيد اعتبار آخر، وثقته بأّن ثمار عمله ستعود عليه، سوف يدفعه إلى السعي الجدّ 

 .21(:نت2012من المعارف والمهارات وبذل المزيد من الجهد في العمل) تركماني،

بالمواطن إلى  تدفع فقد انتشار المحسوبية والواسطة وعدم اتباع نظام الكفاءة والفاعليةأما    
حالة من االحباط والتخاذل، ولكن عندما يكون هناك نظام للكفاءة مقام على الشفافية، تجعله 

ا بدوره يقدم كل ما يملك من أجل كسب المزيد من المهارات التي تعود عليه بالكسب وهذ
 سينعكس على مخطط التنمية في البلد. 

 سيادة القانون:-5

عن مستوى احترام المواطنين ورجال الدولة في بلد ما للمؤسسات القانونية  سيادة القانون  تعبر   
ينتشر األمن واألمان بين و ، (11: 2011حل الخالفات في المجتمع)المطوري،التي تعمل على 

 رسمية في الدولة مما يؤسس الستقرار سياسيالغير و المواطنين وفي المؤسسات الرسمية 
يشعر المواطن والمستثمر  ،أمني اورض على أساس احترام القانون ومؤسسات شرعية قائمة 

لوجود قوانين واضحة تطبق على الجميع، مما يدفعه للعمل على ماله ومستقبله  باالطمئنان

                                                           
21 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173151(26/5/2015) 
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واالستثمار ودفع طاقاته نحو أهدافه البناءة النبيلة وهذا يساعد الدولة للوصول للتنمية المنشودة 
 بأسرع وقت وأقل جهد.

 مكافحة الفساد:-6

مكافحة الفساد يجب أن تتم في أعلى المستويات في الدولة بداية ثم تطبق على المؤسسات     
إلى أن الفساد هو  الدراساتفتشير  ،وعلى المواطن كي يشعر ويتقبل الجميع هذا المنهاج

ضريبة كبرى تفرض على المستثمرين األجانب، وفي العديد من البلدان النامية، يمثل الفساد 
مفروضة على األسر أيضا: تدفع العائالت ذات الدخل األدنى حصة غير  ةضريبة تنازلي

متوازية من مداخيلها في شكل رشاوي للوصول إلى الخدمات العامة ) مقارنة بالمجموعات ذات 
)عبد القادر، ى هذه الخدمات بسبب الفسادالدخل األعلى( وغالبا ما تحصل على نفاذ أقل إل

 (.8: 2011عبدالقادر، 
يحبط المواطن ويصل به لحالة فقدان الثقة بالنظام، مما يؤدي لتراجع في  الفساد أن اكم  

 الفئةعملية التنمية حيث أن الدخل األكبر لألموال تتوزع على فئة قليلة في المجتمع أال وهي 
التي ال تستفيد الدولة منهم ومن مدخالتهم ألنهم فوق القانون فال يدفعون الضرائب وكل شيء 

وهذا من هم مجانًا، مما يؤدي النخفاض اإليرادات الضريبية التي تحصل عليها الدولة ملبى ل
خفض الخدمات المقدمة من الدولة، فمكافحة الفساد تعيد الحقوق ألهلها وتعطي ثقة ي شأنه

للمواطن بالدولة، ويبقى االستثمار في وضعه الطبيعي الذي يساعد الدولة والمواطن وليس فئة 
 يشعر المواطن بالخدمات المقدمة.بحد ذاتها، و 

 :الخاتمة-

الحكم الرشيد مبادئ يحلم بها كل مواطن شريف وكل حكومة تنبذ الفساد، ألنه يرسي نظام      
يحث على النزاهة والعدالة والشفافية والمساواة وسيادة القانون التي تؤسس لدولة قوية، وهذه 

وتظافر جهود الجميع من حكومة ومنظمات المجتمع المبادئ لن تأتي من فراغ بل تحتاج لعمل 
المدني والمنظمات الخاصة والمواطنين، مما يؤسس الستقرار سياسي بعيدًا عن االنقالبات 
العسكرية والفوضى السياسية التي تنهش في جسد الدولة، ونتاج تحقيق الحكم الرشيد تعود 

 بالمنفعة على الجميع من رفاهية وتنمية.

إلنمائية بحاجة لمتطلبات ومزايا يجب أن تتحقق بالدولة، هي القيادة المستنيرة ذات والدولة ا   
ة والتسامح الفكر التنموي، ونخبة بيروقراطية قوية وفعالة وتتسم بالكفاءة والتماسك، وقيم العدال
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للتوحد والمحبة، ووجود جهة خاصة ومسؤولة عن عملية التنمية مما  والمجتمعية التي تدعو
متخصصة بهذا فيعطيها أكثر اهتمام، ومجتمع مدني مسؤول ويكون عون للحكومة ضد  يجعلها
 الفساد.

وبهذا نجد أن هناك عالقة قوية ومترابطة بين البعد السياسي للحكم الرشيد والتنمية في     
ة الدولة اإلنمائية، فالبعد السياسي للحكم الرشيد يوفر متطلبات منها إطالق الحريات، والديمقراطي

من خالل تنظيم انتخابات حرة و نزيهة مفتوحة لكل المواطنين، مع وجود سلطة مستقلة قادرة 
ولة لها من اإلمكانية ما تستطيع أن ؤ كافحة الفساد، وهيئة برلمانية مسعلى تطبيق القانون، وم

تحقق به نظام إعالمي يجعلها في اتصال مستمر مع المواطن، وهذا يؤدي لالستقرار السياسي، 
 لذي يعتبر البيئة الخصبة لالنطالق نحو النهضة والتنمية الشاملة.ا

ولكي يتحقق البعد السياسي للحكم الرشيد فذلك يحتاج الستقرار في النظام السياسي، وماليزيا   
كتجربة ندرسها في هذه الدراسة فإننا سنقوم في الفصل التالي من االطالع على مدى االستقرار في 

ي من خالل دراسة مقوماته )نظام الحكم، الحياة السياسية، والقيم السياسية هذا النظام السياس
 السائدة(.
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 مقومات النظام السياسي الماليزي  :الثالث الفصل
 مقدمة: -
عملية تنظيم واحتواء النشاطات السياسية لألفراد والجماعات،  ،عرف بأنهالنظام السياسي يُ  إن  

بمعنى األنماط المتداخلة والمتشابكة الخاصة بصنع القرار السياسي في الجماعة السياسية، 
والتي تترجم أهداف وخالفات ومنازعات المجتمع الناتجة من خالل الهيكل التنظيمي الذي 

فحولها إلى سلطة مقبولة من الجماعة، تمثلت في  أضفى صفة الشرعية على القوة السياسية
المؤسسات السياسية، وهو إطار ينتظم فيه اتجاه القوى السياسية إسهامًا في العمل السياسي، 
فمكونات النظام وعناصره تقع داخل هذا اإلطار، والعناصر التي تقع خارجه تمثل محيطه أو 

 (.85 :2006بيئته التي ينشأ وينمو فيها النظام)أيوب،
إن استقرار النظام السياسي للدول له دور فعال في تحقيق التنمية والتقدم، ولكن ليس هناك    

نظام سياسي ثابت لكل الدول، حيث أن لكل دولة نظامها الخاص بها الذي يضعه السياسيون 
 والقانونيون والمشرعون لكي يتالءم مع طبيعة هذه الدولة. 

األديان، إذ يتكون المجتمع الماليزي من ثالثة أعراق تعدد األعراق و نموذجًا لمجتمع موماليزيا    
إلى جانب عدد من األقليات الصغيرة من التايالنديين ، رئيسية هي المااليا والصينيين والهنود

ها وضع نظام سياسي خاص بهم يمكن ؤ استطاع أبناو ، واألوروبيين واالستراليينواإلندونيسيين 
 وبناء الدولة بناًء سليمًا. لهم االستقرار السياسي

 ومعرفةالنظام السياسي الماليزي تسليط الضوء على  من خالل ما طرح ستحاول الدراسة     
في تحقيق التنمية التي وصلت لها ماليزيا، ويتكون النظام السياسي  عالمكوناته التي لها دور فّ 

 من جهات رسمية وغير رسمية .
 باحث:م ةتقسيم هذا الفصل لثالثوتم   

له طابع خاص كونه الجهة  حيث أنه نظام الحكم في ماليزيا تناولتم  المبحث األول في    
الرسمية فهو يحافظ على صالحيات كل مكون من مكونات النظام، نظرًا لما تتمتع به من وجود 
ملك ورئيس وزراء حيث إن ماليزيا تعاقب عليها ستة رؤساء وزراء منذ استقاللها، وكان لكل 

في مكونات النظام  حيث تم البحث ،يس وزراء الدور الفعال في تحقيق االستقرار والبناءرئ
 السياسي الماليزي من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية.

هناك جماعات ليس لهم دور وفي المبحث الثاني فقد تم التطرق للحياة السياسية في ماليزيا ف    
السياسية، ويستطيعون تغيير مسار سياسة في الحياة  اً في نظام الحكم الرسمي ولكن لهم تأثير 

جماعات الضغط أو  ،ن بين األحزاب السياسيةفهم متنوعو  ،من خالل نفوذهم القوي  دالبال
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مدى تأثيرهم في أي العام، وسوف تستعرض الدراسة في هذا المبحث بهذا المبحث المصالح والر 
 تغيير اللعبة السياسية في ماليزيا.

فلكل شعب من الشعوب  سنستعرض القيم السياسية السائدة في ماليزيا، ،المبحث الثالثأما    
قيمه الخاصة به سواء كانت اجتماعية أو سياسية...إلخ ،هذه القيم تساهم في بناء واستقرار 
النظام السياسي، وسنسلط الضوء على دور هذه القيم في بناء نظام سياسي يعتمد على الحكم 

 لعملية التنمية. الرشيد، ودفعه
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 نظام الحكم في ماليزيا 
 تقديم.-أوالً   
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 .السلطة التشريعية -1   
 .السلطة التنفيذية -2   
 السلطة القضائية.-3   
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 نظام الحكم في ماليزيا :األولالمبحث 
 تقديم:

انتخابات برلمانية دورية، ويوجد فيها نه توجد لحكم في ماليزيا باالستقرار حيث إيتمتع نظام ا    
النزاهة، ويوجد بعض الواليات التي تسيطر تسم االنتخابات بوتفي ماليزيا حكومة مدنية منتخبة، 

، ومما شجع الداخلية ماليزيا كانت وال زالت بعيدة عن االنقالبات العسكريةو ، 22عليها المعارضة
ماليزيا على االستقرار السياسي أنها توجد في إقليم بعيد عن الحروب والنزاعات العسكرية، 

 عتمد الحلول السلمية لحل المشاكل.تو 

 ال قد :"«المنزل في طبيب» مذكراته في "23محمد رهاتيم" الدكتور يقول وفي هذا السياق    
 على تستند أنها المؤكد ولكن الغربي، الطراز على الليبرالية نسق الديمقراطيات في ماليزيا ُتعد
 "،والفدرالي المركزي  المستويين على الشعب قبل من منتخبة حكومة فيه الحكم تقود سياسي نظام

 تعمل، الديمقراطية جعل في نجحت مستعمرة كانت التي من الدول فقط القليل أن إلى ويشير
 وقد االنتخابات، في الفوز يمكنهم المعارضة مرشحي أن إذ الدول، هذه بين من ماليزيا وأن

 السيطرة من أيضاً  يتمكنون  وقد الواليات، مستوى  في الحكم على السيطرة درجة إلى ينجحون 
 العابر التحالف من كلةشّ المُ  «الوطنية الجبهة» صيغة وصمود نجاح لوال المركزية الحكومة على

 على البالد في جرت التي عشرة االثنتي االنتخابية الجوالت بكل الفوز من تمكن الذي للعرقيات
ويشكك الغرب في الديمقراطية الماليزية، التي ،(8: 2014محمد،)  عاماً  وخمسين ستة مدار

تفتقر إلى حد كبير ألسس وركائز الديمقراطية الغربية، وارتأت األدبيات الغربية في التجربة 
أو شبه ديمقراطي أو تمثل نوعًا  الماليزية أنها تعكس ما يمكن تسميته بنظام نصف ديمقراطي

 .(221: 2011)مجموعة باحثين،24من السلطوية الناعمة

                                                           
علي رأسه الحزب اإلسالمي وحزب فوز تحالف من األحزاب اإلسالمية ومعه أحزاب صينية وهندية معارضة بالواليات الخمسة  22

, وما ترتب ثلث مقاعد البرلمان تقريبا, وحصوله علي ائب رئيس الوزراء "مهاتير" سابقاالعدالة الذي شكلته زوجة أنور إبراهيم ن

رئته منه الحقا بعد انتهاء فترة العزل السياسي نتيجة سجنه في قضايا فساد جري تب العدالة علي هذا من عودة أنور إبراهيم لقيادة حزب

عبد  وترك السلطة لخلفه إبراهيم" ليقود الحياة السياسية في ماليزيا خلفا لزميله "مهاتير" الذي اعتزل", ما أثار تساؤالت حول عودة 

 http://almoslim.net/node/90235:(10/6/2015): نت(. 2008)عرفه,هللا بدوي
 2003-1981رئيس الوزراء الماليزي 23
الناعمة هو مصطلح صاغه في التسعينيات من القرن الماضي عميد مدرسة كيندي للدراسات الحكومية بجامعة  ()السلطة القوة 24

هارفرد, ورئيس مجلس المخابرات الوطني ومساعد وزير الدفاع جوزيف س.ناي حيث يعرفها على أنها: القدرة على الحصول على 

مل )وهي ليست قوة القسر وال الع الناعمة تستخدم نوع مختلف منفالقوة  ,األموال بدالً من اإلرغام أو دفعما يُراد عن طريق الجاذبية, 

 :نت(2012العنزي, (لتوليد التعاون, وهي االنجذاب إلى القيم المشتركة, والعدالة, ووجود اإلسهام في تحقيق تلك القيم )لالما

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?(10/6/2015)  
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الماليزي من هيئات تتمثل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لنظام السياسي يتشكل ا   
 :والسلطة القضائية

 :السلطة التشريعية-أوالً 

 :هماالذي يتكون من مجلسين البرلمان  ترتكز الـسلطة علـى
 :Dewan Rakyat)األصغر)مجلس النواب -1

 11من شبه جزيرة ماليزيا و 165 عـضوا،219 ألعضائه المنتخبين اإلجمالييبلغ العدد     
من والية  26والية سرواك و مـن 28اللمبور وواحد من والية بوتراجايا الفيدرالي وامن كو 
العامة له مرة كل خمس  االنتخابـاتوتجري  (،منهم واحد من العاصمة المالية البوان)صباح
وتنقسم اللجنة الى دوائر  ،حيث توجد في ماليزيا لجنة انتخابات يقوم الملك بتعينيها ،سنوات

الذي  ويمثل الشخص (راكيات)كل الدوائر ممثال لهم في ديوان  سكانانتخابية حيث ينتخب 
)الحديثي، الحسيني، يس البرلمانو رئأالناطق الرسمي  (بيرتوان-بيانغ لي )يرأس جلسة البرلمان

2013 :234.) 

 (:Dewan Negaraمجلس الشيوخ)-2

منهم ويقوم الملك 26تختار المجالس التشريعية في الواليات  عضوًا، 70والذي يتكون من      
بتعيين األربعة واألربعين اآلخرين على أساس خبرتهم لتمثيل القطاعات كالمهنيين والتجار 

 رئيس أما الواليات، في التشريعية الهيئات واألقليات. ولكل والية ممثلين يتم انتخابهم من قبل
مشابهة النتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه. ويعمل  بطريقة فينتخبون  ونائبه الشيوخ مجلس

عادة لمدة ثالث سنوات، وبإمكان البرلمان زيادة عدد االعضاء  Dewan Negaraأعضاء 
صغر بكثير وأقل قوة من يعتبر مجلس الشيوخ هيئة تشريعية أالمنتخبين إلى ثالثة لكل والية، و 
 (.234: 2013مجلس النواب)الحديثي، الحسيني، 

من  3/43ومن الناحية الدستورية، فإن مجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمان)المادة "   
ولكن بحكم األغلبية الساحقة التي تمتعت بها حكومات ماليزيا منذ االستقالل في  ،الدستور(

وقد أشار أحد الدارسين أنه ما  ،الحكومة في القضايا الجوهرية خير لم يتحد  البرلمان، فإن األ
% من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة إلى 80، فإن 1995و 1991بين عامي 

% تم سحبها نظرًا لضغوط المنظمات 15% تم تعديلها، 5البرلمان مرت دون تعديل، مقابل 
 (.56: 2007)عوض، "غير الحكومية أو الدول األخرى 
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 السلطة التنفيذية-اً ثاني

لنظام السياسي الماليزي هو نظام برلماني تتألف فيه السلطة التنفيذية من مستويين: ا   
هو رئيس االتحاد  Yang di-pertuan Agongالسلطان، و مجلس الوزراء، والسلطان 

الماليزي، ويتم انتخابه من خالل "مجلس الحكام" الذي يضم السالطين التسع للواليات الماليزية 
، لمدة خمس سنوات، ولم يحدد الدستور صراحة 25رى ليس بها سالطين()حيث الواليات األخ

أما المستوى الثاني فهو  ،إمكانية تجديد هذه المدة، وهو ما يستفاد منه من إمكانية التجديد
مجلس الوزراء، ويتألف من رئيس الوزراء والوزراء، وطبقًا لتقاليد النظام البرلماني، فإن رئيس 
الوزراء الماليزي هو زعيم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب...)عوض، 

2007 :53.) 

سلطات والطبقات والمؤسسات فيها القانون في ماليزيا واضح، واالحترام له من جميع الو    
يجعل السهولة واليسر في تطبيقه، حيث إنه ليس هناك تجاوز للقوانين الدستورية أو تجاهلها، 

أدى الستقرار وتقوية هذا النظام، فلقد مما وكذلك تنعم ماليزيا بانتخابات دورية تجرى في وقتها 
 استمد هذه القوة من شرعيته الدستورية.

ليزيا عدد من القيادات السياسية المتميزة منذ االستقالل وحتى اآلن، وقد تميزت وتهيأ لما     
هذه القيادات بأنها مثقفة ومتعلمة وقادرة على العمل لتحقيق المصالح العليا للدولة، في ضوء 
استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحساسيته، ومجموعة الحسابات اإلقليمية والدولية، 

ات د، وال تبالغ في تقديرات اإلمكانمزايا القيادة الماليزية أنها تعرف ماذا تري وكان من أهم
المتاحة، وهي مستعدة للعمل الحثيث التدريجي الهادئ الذي رغم أنه كان يتسم أحيانًا بالبطء، 

 (.18-17: 2008فإنه كان يسير في االتجاه الصحيح)صالح،

طلبات الداخلية للمواطنين، ومتطلبات الدول هذه القيادات استطاعت أن توازن بين المتو   
الخارجية حيث إنها استطاعت تلبية احتياجات المواطنين من رفاهية واستقرار، وعدم الدخول في 
صراعات خارجية سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي، فأصبحت ماليزيا صديقة لدول العالم 

 المتوازنة.وتساهم في مساعدة الدول المحتاجة بفضل سياستها 

 

 
                                                           

 , ملقا , صباح و سرواكبينانق  25
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 مهام السلطان:-1

من بين سالطين الماليو التسعة، والذين  Agong قد ضمن نظام الحكم أن يكون الملكل    
ويقوم  ،يحكم كلٌّ منهم، بالوراثة، إحدى الواليات الماليزية )والتي كانت سلطنة قبل االستقالل(

غريًبا أن يشهد مهاتير ولذلك لم يكن ، مجلس السالطين باختيار ملك مرة كل خمس سنوات
، عهود خمسة ملوك لماليزيا! 2003-1981محمد، عندما كان رئيًسا للوزراء في الفترة 

وسلطات الملك في ماليزيا أقرب إلى سلطات الملك في بريطانيا، فهو يملك وال يحكم، ويقوم 
األعلى بسلطات رمزية، وفي معظم األمور يتصرف بناًء على "نصيحة" الحكومة؛ وهو القائد 

، عندما تمت الموافقة 1993وقد تمكَّن مهاتير من تقليص صالحيات السالطين سنة . للجيش
على رفع الحصانة عنهم، وعلى محاكمتهم قضائًيا في محاكم خاصة في حالة اتهامهم؛ كما 

(، ولكن السلطان يستطيع التأثير في 2012) صالح، ُقلِّلت صالحياتهم في إعطاء العفو الملكي
: 2007نين من خالل توقيعه أو عدم توقيعه على القوانين الصادرة عن البرلمان )عوض،القوا
53. ) 

، لذلك نتج أن النظام المتبع أشبه بالنظام السياسي بريطانية ونظرًا ألن ماليزيا كانت مستعمرة   
البريطاني، حتى عندما تم تقليص صالحيات السالطين فهو مشابه أيضًا لما تم في بريطانيا، 

 البلدانفي  اً أثر لها فأصبح الملك ال يحكم، وهذا يعطي مؤشر بأن األنظمة االستعمارية تركت 
ذه الدول، حتى أنها فرضت عليها تكوين النظام التي استقلت عنها، وتوغل بشكل كبير في ه

 السياسي.
 مهام مجلس الوزراء-2

 و ، حيث يتألف المجلس من رئـيس الـوزراءبتعيينهأما بالنسبة لمجلس الوزراء فيقوم الملك    
شخصا مولودا في ء ن يكون رئـيس الـوزراأمن البرلمان على شرط  اختيارهمالوزراء الذين يتم 

في مجلس النواب  ا في مجلس النواب، وزعيم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعـدماليزيا وعضو 
مجلس الوزراء،  وتتركز مهام رئيس الوزراء فـي رئاسـة ،26في المجلس األغلبيةوحائزا على ثقة 

نة لرئيس معي وتوجد وظائف دستورية ووضـعية، هذا فضال عن تنسيق السياسة الخاصة بالدولة
أما ، االنتخابية الملك حول تعيين القـضاة ولجـان الخـدمات إلىالوزراء، حيث يقوم بتقديم النصح 

                                                           
 وهو في هذه الحالة حزب التنظيم القومي الماليزي المتحد) اآلمنو( المؤتلف من أحزاب أخرى في إطار "الجبهة القومية"- 26
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قدرة رئيس الوزراء  عدم أوفي حالة غياب  اإلدارةنائب رئيس الوزراء فهو منصب تقليدي يتولى 
 (.233: 2013)الحديثي، الحسيني، مهامهعلى أداء 

 ماليزياتعاقب رؤساء الوزراء في -3

 فقط اءرؤساء وزر  ستة( قاد ماليزيا 2012-1957)من عام  خمسين عاماً خمسة و خالل    
وعلى  ،وهو ما يشير إلى حالة االستقرار النسبي الذي عاشته ماليزيا ،27:نت(2012)صالح،

 (.169:)فضلي،بدون األغلب فقد كان كل رئيس وزراء هو الشخص األنسب لمرحلته

وهنا ارتأت الدراسة ضرورة استعراض نبذه حول رؤساء الوزراء لدى ماليزيا منذ بداية     
 االستقالل حتى نهاية فترة حكم مهاتير محمد، وذلك على النحو التالي:

 م(:1970-م1957رئيس الوزراء/ تنكو عبد الرحمن )-

وبعد عودته  ،في بريطانيا نشاطه السياسي منذ أن كان طالباً  "تنكو عبد الرحمن"بدأ األمير    
وتولَّى رئاسة منظمة االتحاد الوطني وقام بجوالت واسعة  ،إلى بالده قاد حركة تحرير الماليو

 عام وقد أسفرت جهوده ،في بالده داعيًا إلى الوحدة والتعايش بين المجموعات العرقية المختلفة
وتم تعيينه  ،م1957 عامالذي اكتسح أول انتخابات عامة في  االتحادم، عن قيام حزب 1955

قاد مفاوضات شائكة مع بريطانيا تكللت بتوقيع   وفي السنة التالية ،الوزير األول ووزيرًا للداخلية
وعلى إثر ذلك أنُتخِّب تنكو  ،م1957 عاماتفاقية استقالل الماليو مع الحكومة البريطانية في 

 .28:نت(1983...)مخلوف،وزراء في بالدهعبد الرحمن أول رئيس لل

 (،169)فضلي،بدون:الماليزي  أول رئيس للوزراء بطل االستقالل "تنكو عبد الرحمن"ويعتبر     
رك أن االستقالل لن يتحقق إال بتوافق أدفي جامعة أكسفورد في بريطانيا  تعلم القانون  ونهوك

وثيقة وتفاهمات مع قيادات الصينيين ونجح في بناء عالقات  ،جميع فئات المجتمع في ماليزيا
مواطنة اعترف فيها هؤالء بعدد من المزايا للماليو في مقابل اعتراف الماليو بحقوق الو  ،والهنود

، وهو ما شكَّل ةبناء تحالف من األحزاب الكبرى الثالثوعمل على  ،الكاملة للصينيين والهنود
 ،لفكرة ما زال حكم ماليزيا قائًماهذه ا أساس فكرة التوافق بين مختلف األعراق، وعلى أساس

وعندما  ،صباح وسراواك وسنغافورةأقاليم لوحدة فتم ضّم ا في تحقيقجح تنكو عبد الرحمن ون

                                                           
27 http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm(14/6/2015) 
28 http://kfip.org/ar(15/6/2015) 

http://kfip.org/ar
http://kfip.org/ar
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شعر أن بقاء سنغافورة سيهدد أسس التوافق الماليزي، اختار طرد سنغافورة في سبيل الحفاظ 
 (.18: 2008)صالح،  على التوافق

استطاع أن يسيطر  ،نه تعرض ألزمتينحيث إ تجد الحكمة في شخصية "تنكو عبد الرحمن"    
عليهما وحلهما، األولى استيعاب األحزاب الكبرى وتشكيل التوافق، حيث إن هذه المرحلة مرحلة 
انتقالية وحاسمة تحتاج تظافر الجميع للنهوض من حالة االستعمار لبناء دولة، فالعديد من 

أن سنغافورة  شعرالحكمة في هذه المرحلة، والثانية عندما  تحري سقطت نتيجة لعدم  الثورات
يزيا حينها قرر أن التوافق في غنى في صراعات مال هستشكل له أزمة وسيشتت التوافق وسيدخل

خراجها من التوافق.  عنها، فقرر االستغناء عنها، وا 
 م(:1976-م1970رئيس الوزراء/ تون عبد الرازق بن حسين )-

 اضطرابات إثر للوزراء رئيسا( حسين بن الرازق  عبد تون ) أصبح م1970 العام وفي    
 إلى أدت والصينيين الماليو بين عرقية اضطرابات وهي ماليزيا، هزت التي 13/5/1969
 في مستقبلهم، على الماليو خوف مدى عن وعّبرت الماليو، من 25و الصينيين من  143مقتل
 السياسية التركيبة تشكيل فأعاد السياسي؛ نفوذهم وتزايد االقتصاد على الصينيين سيطرة ظل

 صالبة أكثر ائتالفي حكم قاعدة لتشكل" الوطنية الجبهة" وشّكل الحاكم التحالف ووّسع الماليزية،
 التطور طريق على ماليزيا وضع حيث(. 169:فضلي" )التنمية بطل" الكثيرون  واعتبره، واستقراًرا

 New Economic Policy الجديدة االقتصادية السياسة إطالق وراء فكان االقتصادي،
"NEP "خاللها من استهدف ،(1990-1971) تالية سنة لعشرين اقتصادية رؤية قدمت التي 
 مقارنة الفقر من يعانون  كانوا الذين الماليو وضع تحسين مع للجميع، اقتصادي تقدم تحقيق

، صالح( )1969 سنة) اضطرابات تكرار يمنع للجميع أمان صمام وتوفير والهنود، بالصينيين
2008 :19.) 

 "تنكو"، لكن ليزيا بعد االضطرابات التي حدثتبدأت مرحلة جديدة في ماعلى أية حال،    
أن مهمته انتهت وماليزيا بحاجة لقائد جديد يقود البالد، فكان تون عبد الرازق هو بطل  عرف

هذه المرحلة، فالدولة تحتاج لعدالة في التوزيع وتنمية تحقق للمواطن طموحة، فبدأ العمل على 
 وضع الرؤى والخطط لذلك للقضاء على الفتنة.

 م(:1981-م1976رئيس الوزراء/ حسين بن عون) -
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ابن أول رئيس لحزب أمنو( استمراًرا لنهج ) Hussein bin Onn كان قدوم حسين بن عون     
، Mahathir bin Mohamed ق، ونجح عون في استيعاب مهاتير بن محمداز تون عبد الر 

.. .، وجعله نائًبا له ووزيًرا للتربية1969الذي كان قد ُطرد من الحزب وقيادته، إثر أحداث 
 (.19: 2008)صالح،

بدأ حسين بن عون من ما انتهى عنده تون عبد الرازق، فهذا يدل على صدق القيادة في     
خدمة الوطن والمواطن، ونرى الرجاحة في التفكير والنظرة الثاقبة عندما استوعب المفكر مهاتير 

ولكن له رؤية تساعد في تجاوز األخطاء يجب أن  "فليس كل من يخالفني هو ضدي"محمد، 
الحسبان، وهذا سر من أسرار االستقرار السياسي الذي تمتعت به ماليزيا طوال تحترم وتؤخذ ب

 هذه الفترة.
 م(:2003-م1981)مهاتير بن محمدرئيس الوزراء/ -

ر بأنه حكيم عاقل في زمن الجنون والخوف على المصالح تياهُيوصف الدكتور م    
الصحيح ويعطي القضايا ما الشخصية، ُيسمي األشياء بأسمائها، ويضع األمور في نصابها 

لم يقل  ،تستحقه، فهو قائد ذو ثقافة عالية يعطي دروسًا في التاريخ والدين واإلنسانية واألخالق
شيئًا يجافي المنطق أو بعيدًا عن الواقع، رجل حضارة وفكر وسالم، استطاع جذب انتباه جميع 

الخنوع في ظل مة اإلسالمية األالوطنيين والمحبين للسالم والعقالنيين الباحثين عن مصالح 
)عبد واألفواه المغلقة واأليادي المقيدة، ومدافع عنيد وقوي عن الحقوق العربية واإلسالمية

 .29: نت(2003الواحد،

مفكًرا له كتبه ومؤلفاته، وكان  -أيًضا-مجرد رجل سياسة، بل كان  "مهاتير محمد"لم يكن و    
ولقد استفاد مهاتير من كل ما حققته ماليزيا منذ  صاحب رؤية لما ينبغي أن تكون عليه بالده،

االستقالل من نجاحات واستثمرها وجعلها قاعدة النطالقته، ولم يرد الدكتور مهاتير أن يكون 
انطالقه عشوائيًّا، بل بدأ يبحث في تجارب الدول األخرى وخاصة اآلسيوية، حيث اتسمت 

 ،عجزة اليابانية، فجعلها أمامه قدوة ومثاًل أعلىسياسته باالتجاه شرًقا، واستقر اختياره على الم
ه صرح بذلك في و ناحية اليابان مستلهًما من تجربة نجاحها ملحوًظا بشكل كبير،  هوقد كان توجُّ

 .30(2010)قصة اإلسالم،العديد من المناسبات

                                                           
29http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2003/09/27/277.html(18/6/2015) . 
30 http://islamstory.com/ar(18/6/2015). 
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 لم يعمل مهاتير محمد بشكل عشوائي ولكن بحث عن تجربة ناجحة في بيئة قريبة من البيئة   
الماليزية، حتى ال تكون مراحلها كجسم غريب على الشعب الماليزي، يصعب التعامل معه، 

بل صرح به بشكل علني،  ؛وكان هذا االختيار هو التجربة الماليزية ولم يخفِّ مهاتير محمد ذلك
 حيث الفضل يعود ألهل الفضل، وهذه صفة ُتميز القائد الذي يرد الفضل ألهله.

 بطل" ،(1981-2003) عاًما 22 من ألكثر الوزراء رئاسة تولى الذي محمد مهاتير ُيعدّ     
 االقتصاد جوانب في خصوًصا هائلة، قفزات عهده في البلد قفزت حيث الماليزي،" االزدهار
 وأحدث الماليو من قومه ألبناء كبيرة خدمات مهاتير وقدم، والخدمات التحتية والبنية والتعليم
، األخرى  األقليات حقوق  على الحفاظ مع واالجتماعية؛ االقتصادية بنيتهم في مهمة تغييرات

    2020 سنة بحلول المتقدمة الدول مصاف إلى بماليزيا للوصول شاملة رؤية مهاتير وقّدم
"Vision 2020 ،"تاريخها في ماليزيا بها مرت اقتصادية أزمة أخطر مواجهة في نجح كما 
 (.19: 2008، صالح) )1998 سنة)

على قوة الخطة االقتصادية الماليزية  واجهة األزمة االقتصادية لدليلح ماليزيا في مانجإن    
 ونجاحها، فلقد تأثرت دول عظمى يعتبر اقتصادها من أقوى اقتصاديات العالم بهذه األزمة.

ة د علـــى الزراعـــتغيـــير الـــنهج االقتصـــادي الـــذي يعتمـــ أهميةعلـــى  هـــاتير محمـــدأكد م     
مــن ت األمـة الماليزيــة تخلصـأن الصــناعة لتحقيـق عمليــة التنميـة بوصــفه  إلىواالنتقـال 
، ن الماضيعقد الثمانينيات من القر خالل  زراعيا بلدات ولكن ظل،١٩٥٧عام  االســتعمار

نشاءع الدولة الزراعية ضماليزيا من و  إخراجهدفـه هـو  وأصبح ، وتحويل أساسيةع وبنية مصان وا 
تمع الماليزي من العقليــــة الزراعيــــة والعمــــل في إطــــار خطــــة عمــــل صــــناعية والعمــــل مجال

 (.170-169إلى الخارج)فضلي، بدون: بعثــــات علميــــة  إرسالعلــــى 

ذات ثقل فكري مرموق على ما جعله شخصية جماهيرية م ،بكاريزما قيادية "رتياهم"ويتمتع    
فضاًل عن الصورة االيجابية التي قدمها من خالل  ،مستوى جنوب شرق آسيا والعالم اإلسالمي

على إشاعة التسامح الديني في ماليزيا تجاه كان يحرص ر رغم تياهفم ،قيمة التسامح ،مواقفه
الوحيد الذي يستحق  حتى أصبح ينظر إليها على أنها النموذج اإلسالمي ،األقلية غير المسلمة

ر راح البعض يؤكد أنه يتمتع بقوة شخصيته ونظرة سياسية تياهوفي وصف م، به أن يحتذى
 ،عرف عنه استغالل نفوذه، كما نجح في تحاشي التحول إلى رمز لعبادة الفردثاقبة، وأنه لم يُ 

ًا للقادة المسلمين وهي الظاهرة التي دمرت الكثير من القادة المسلمين، إضافة إلى اعتباره انموذج
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 )عبد الواحد،الذين تجاوزوا مجرد مباشرة الشؤون اليومية إلى تطوير رؤية سياسية استراتيجية
 .31:نت(2003

ونستوضح من خالل ما ذكر أن مهاتير محمد قد فهم تعاليم الدين االسالمي وما هو األثر    
الذي تتركه قيمة التسامح واألخالق الحميدة على التعامالت بين الناس مما تشيع جو من الحب 

مح والتالحم ونبذ العنف، وال ننسى أن الماليزيين دخلوا االسالم لما رأوا من صدق التعامل والتسا
الذي وجد عند التجار المسلمين الذين كانوا يصلون لماليزيا، وأراد مهاتير محمد أن يخدم دينه 
اإلسالمي من موقعه كرئيس وزراء ويستغل شخصيته القيادية وحب الناس له بالتنظير لتعاليم 

 هذا الدين وخاصة اتجاه األقليات.

(، فمهاتير محمد 46ة الحياة الدنيا" )الكهف،يقول تعالى في القرآن الكريم" المال والبنون زين    
توفر له المال والمنصب والبنون وكل ما يغير القادة ويدمر حياتهم السياسية، إال أن هذه 
األشياء لم تنل منه طوال فترة حكمه، وبقي يتمتع بالنزاهة والشفافية التي زادت من رصيده، 

يصل لها حاكم في شرق آسيا، وهذه ميزة عام وهي أطول فترة حكم  22وجعلته في الحكم لمدة 
 تجعلنا نطلق عليه لفظ القائد.

أخيًرا، وبعد أن شعر الدكتور مهاتير محمد بأنه قد انتهى من أداء رسالته أعلن استقالته من     
عاًما  76-جميع مناصبه الحزبية في قراره التاريخي، وبالطبع لم يكن ما قام به مهاتير محمد 

الحدث العابر؛ فهو أطول زعماء شرق آسيا المنتخبين حكًما، واسمه ارتبط ب -في ذلك الوقت
بالحكم في ماليزيا محليًّا ودوليًّا، ومن ث م أثارت استقالته جداًل كبيًرا، وظل الكثير لفترة غير 

 .32:نت(2010)قصة االسالم: مصدق ويعتقد أنها مناورة سياسية

بأنه قد أكمل رسالته وأن هذه اللحظة تحتاج إلى  نجد صدق هذا القائد حيث أنه بعد أن شعر   
قائد آخر كي يقودها تنازل عن الحكم واستقال من جميع مناصبه، وهذه رؤية أخرى لهذا القائد 
تدل على فطنته حيث أننا قلنا أن كل رئيس وزراء في ماليزيا كان هو األجدر والمناسب للفترة 

 ء أكمل الرسالة والمشوار على طريق سلفه.والمرحلة التي قادها فجاء بعده رئيس وزرا

 

 

                                                           
31http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2003/09/27/277.html(18/6/2015).   
32 http://islamstory.com/ar(18/6/2015). 
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 السلطة القضائية:-ثالثاً 

القضائي الماليزي موروث عن البريطانيين، واآلباء المؤسسون لهذا البلد لم يروا مبررًا النظام    
لتغييره، وقد قام بواجبه على أحسن ما يرام في أثناء حقبة االستعمار على الرغم من محاباته 

ويسري القانون الماليزي على الجميع بالتساوي، فال يوجد تمييز عرقي، والدستور للبريطانيين، 
 (657:  2014هو القانون األساس وهو يحظى بقبول الجميع)محمد،

 وتتألف السلطة القضائية في ماليزيا من:   

 المحكمة العليا:-1

بمراجعة دستورية وهي أعلى محكمة في السلم القضائي الماليزي، وليس للمحكمة اختصاص     
للقوانين إنما تختص بموجب المادة الثانية من الفصل التاسع من الدستور بالنظر في نقض 

وأي اختصاصات أخرى " األحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا، وتقديم أراء استشارية قانونية
 (.56: 2007يحددها القانون" )عوض،

إحداهما تقع في شبه جزيرة الماليو، و  تانيلي المحكمة العليا في المستوى محكمتان رفيع-2
 .(234 :2013الحسيني،  ،الحديثي")رى في " صباح " و " سرواكخاأل

: 2013)الحديثي، الحسيني، تقع في المراكز الحضرية والريفية الرئيسية المحاكم الدورية-3
234) 

)الحديثي، الحسيني، مور المدنية الجنائية البسيطةولها سلطة قضائية في األمحاكم الجنح -4
2013 :234) 

يتم تعيين رئيس محكمة االستئناف و قاضي و  ،يعد قاضي التحقيق بمثابة السلطة القضائيةو     
بناء  ،قضاة المحاكم العليا و قضاة المحكمة العليا و قضاة المحكمة الفيدرالية من قبل الملك

 .33(:نت2008،) نصري  على اقتراح رئيس الوزراء بعد استشارة مؤتمر الحكام

هيمنة على السلطة لسلطة التنفيذية من قبل الملك أو رئيس الوزراء تجعل لتعيين القضاة    
 ضعاف مبدأ استقاللية القضاء.إل يؤديوهذا  ؛ر في أحكام القضاءيثالقضائية من خالل التأ

 

                                                           
33http://samiranasri.blogspot.com(25/6/2015) 
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 الحياة السياسية في ماليزيا :المبحث الثاني
 تقديم:-

يتولى صنع الحياة السياسة في ماليزيا جهات رسمية متمثلة في الثالث سلطات، التنفيذية،       
جماعات الضغط والرأي العام سمية متمثلة في األحزاب السياسية، التشريعية والقضائية، وغير ر 

رسمية في الحياة السياسية يجعل لها دورها الغير يزي، حيث إن مشاركة هذه الجهات المال
الرقابي على عمل الجهات الرسمية، للضغط عليها لتنفيذ القرارات للصالح العام كنوع من العدالة 

نب الفساد، وبذلك فهي تساهم في تعزيز الحكم الرشيد في ماليزيا والمساواة بين المواطنين وتج
 الذي بدوره ساهم في تحقيق التنمية في ماليزيا.

 األحزاب السياسية-أوالً 

يمكن رصد دور األحزاب السياسية الماليزية في صنع السياسة الخاصة من خالل تتبع دور     
، وكذلك دور األحزاب السياسية 34)اآلمنو( التنظيم القومي المتحد للمااليا"" الحزب الحاكم

بالنسبة للحزب الحاكم، فإنه يحكم ماليزيا منذ االستقالل باالئتالف مع الجبهة  ،35المعارضة
القومية التي تضم مع اآلمنو عددًا من األحزاب السياسية، واآلمنو هو أكبر األحزاب السياسية 

مقعدًا في مجلس  109، وله حاليًا االستقاللالحكومة منذ الماليزية منذ االستقالل، وقد شكل 
 (.60: 2007عضوا... )عوض، 219النواب البالغ عدد أعضائه 

أما بالنسبة ألحزاب المعارضة، فإنها تعمل إما من داخل مجلس النواب أو من خارجه، فمن    
داخل المجلس هناك زعيم للمعارضة، وهو زعيم الحزب الحاصل على ثاني أكبر أغلبية في 
المجلس بعد الحزب الحاكم، باإلضافة إلى عدد من األحزاب السياسية المعارضة، ويعتبر ليم 
كيت سيانج زعيم حزب العمل الديمقراطي، وهو زعيم المعارضة في مجلس النواب، ويعمل 
بجانبه عدد آخر من األحزاب المعارضة أهمها الحزب اإلسالمي الماليزي، وحزب عدالة 

 (.60-61: 2007عدد من المستقلين )عوض، الشعب، باإلضافة إلى

                                                           
الهندي, حزب الحركة  -الصيني, حزب المؤتمر الماليزي -حزب التنظيم القومي للمالويين المتحدين, حزب التجمع الماليزي 34

األصلي,  الشعبية الماليزية, حزب الشعب التقدمي, حزب شعب ساراواك المتحد, حزب ساراواك التقدمي, حزب شعب ساراواك

حزب البوميبراترا التقليديين, حزب العدالة الشعبية, الحزب الليبرالي الديمقراطي, حزب صباح التقدمي, حزب شعب صباح المتحد, 

 (.80: 2014وحزب تنظيم شعب قادازان) اسماعيل, 
, الجبهة 46بي, حزب روح حزب العمل الديمقراطي, الحزب اإلسالمي الماليزي, حزب العدالة الوطنية, حزب العدالة الشع 35

 (81: 2014التقدمية الهندية, حركة االتحاد الماليزي, حزب صباح المتحد)اسماعيل, 
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نه صالح للتطبيق في أنه نظام مثالي أو أ إن المميزات التي ذكرت لهذا النظام ال تعني أبداً     
 ،كغيره من النظم الوضعية ال يخلو من السلبيات واالنتقادات أيضا  بل هو ،المجتمعات األخرى 

ففي ظل هذا النموذج قد تستثنى األقليات أو بعض فئات المجتمع من التمثيل العادل، على 
 ،عكس ما هو الحال في الديمقراطيات التي تتبنى هذا النظام ولكن وفقا لقاعدة التمثيل النسبي

ن هذا النظام قد يساعد أحيانا على تطوير األحزاب القائمة على أسس إعالوة على ذلك، ف
على إيجاد مناطق يسيطر عليها حزب سياسي واحد أو  كما أنها تساعد ،اثنية أو إقليميةوروابط 

كبيرة من األصوات في مثل هذا  ُتهمل أحيانا أعداداً   كما ،يحتكر فيها معظم مقاعد البرلمان
خر هو أن هذا النظام في بعض الحاالت قد ال يستجيب للتغيرات في الرأي واألمر اآل ،النموذج

ومعظم هذه االنتقادات  ،في هذا السياق وجهت بعض االنتقادات للحكومة الماليزيةو  ،العام
وحجتهم في ذلك هو أن الديمقراطية الكاملة تتطلب وجود شروط  ،جاءت من الدوائر الغربية

 ،من المشاركة السياسية، وحريات سياسية وحزبية ثالث: منافسة سياسية واسعة، ومستوى عالٍ 
 .36، نت(ون غزالة،بد..)أبو ".ةن البعض يرى أن ماليزيا دولة "شبه ديمقراطيإووفقا لهذه المعايير ف

المعارضة الماليزية تدخل في الساحة السياسية بقوة وأصبح لها تأثير، وذلك من خالل بدأت و    
ا يعطيها القدرة عدد المقاعد المتزايد الذي تحصل عليه في الدورة البرلمانية السابقة والحالية، وهذ

على التأثير في القرار السياسي، مما يعود بالنفع على المشهد السياسي الماليزي من خالل عدم 
تفرد الحزب الحاكم في السلطة، وهذا يؤهل ماليزيا للمزيد من الشفافية والمشاركة مما يعزز 

 الحكم الرشيد.

 ثانيا: جماعات المصالح )الضغط(:

نما يشركها      المجتمع المدني المتطور ال يقتصر العمل العام فيه على األحزاب السياسية، وا 
فيه تنظيمات المجتمع المدني كافة، بما في فيها النقابات، واالتحادات، ومنظمات حقوق 
اإلنسان، وتجمعات أساتذة الجامعة، أو ما يطلق عليه جماعات المصالح، وهذه الجماعات 

تأثير على السياسة العامة بطريقتها وتلعب دورًا هامًا ومؤثرًا في الحياة السياسية، تسعى إلى ال
ذلك أن الفرد المهتم سياسيًا يميل الى المشاركة في النشاط الجماعي الذي تزاوله جماعات 

عملية صنع السياسات والقرارات المصالح للحصول على مكاسب من خالل التأثير على 
  (.124: 2009الحكومية)الخزرجي،

                                                           
36 http://www.siironline.org(27/6/2015) 
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و من أجل ذلك، تلجأ هذه الجماعات إلى استخدام مختلف الوسائل المؤثرة من إصدارات و    
كل ما استجد من تقنيات، الصحف و اإلذاعات و التلفزيون، و ندوات و محاضرات و استخدام 

يتم  إلى أن تصل بتعبئتها للرأي العام إلى مرحلة متقدمة من التأثير الخطير في أصحاب القرار،
ها استخدام ما يسمى بالضغط الجذري أي قيام عامة الجماهير بعملية الضغط المباشر على ئأثنا

 .37،نت(2015)التهامي،الحاكم، للرضوخ لمطالبها المعلنة والخفية

ونتيجة لذلك فقد وجد حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة نفسه ) ومثال على ذلك    
اإلسالمية التي تطالب بتحويل نظام البالد إلى شيء أشبه بنظام محاصرًا بين جماعات الضغط 

طالبان، واألصوات المتصاعدة من جانب المنتقدين الدوليين الذين ال يمكن تجاهلهم، وذلك ألن 
الحزب يحتاج إلى كل من المؤيدين المتطرفين والمستثمرين األجانب حتى يتمكن من البقاء في 

ن هذين المعسكرين أصبح أمرًا متزايد الصعوبة بالنسبة لحزب إن إيجاد التوازن بي ،السلطة
فاآلن أصبح للسياسة اإلسالمية حياة قائمة بذاتها، ولكن  ،المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة

المعارضة سوف تضطر أيضًا إلى تحديد الدور الذي يلعبه الدين في ماليزيا، إن كانت راغبة 
 .38،نت(2009محمد:)(الحكومةفي الحصول على أي فرصة لتشكيل 

وقد جوبه موقف حزب المنظمة الوطنية المالوية المتحدة بردود فعل غاضبة من أحزاب     
أكد عبد الرزاق عزمه على تعزيز قانون الفتنة بإدخال  حين المعارضة ومنظمات حقوق اإلنسان،

المحرضين على انقسام بنود تؤكد قداسة الدين اإلسالمي واحترام الديانات األخرى ومعاقبة 
اتهمت بعض األحزاب ، و البالد، خاصة الدعوة النفصال واليتي صباح وسرواك شرقي البالد

خرى، بينما رئيس الوزراء بالرضوخ لضغوط اليمين المتشدد في الحزب الحاكم ضد العرقيات األ
 البالدمنو محاوالت استقطاب ديني تستهدف عامة المسلمين في آيرى كثيرون من قادة 

 .39(2014)عالوي،

تكون أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أو مستثمرين أن مكن إذًا جماعات المصالح ي   
هذا من خالل  ن الضغط على الحكومة الستقطابها لتنفيذ أهداف خاصة فيهم ويستغلو  ن يحاولو 

ياسية، أو قدرتهم على التأثير على الرأي العام من خالل قوتهم في الشارع، أو قوتهم الس
 وضعهم القانوني أو قدرتهم في التأثير باقتصاد البلد.

                                                           
37http://chamalnews.com/news422.html (27/6/2015)  
38http://www.project-syndicate.org/commentary/malaysia-goes-islamic/arabic(27/6/2015) 
39 http://studies.aljazeera.net/reports(28/6/2015) 
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عن جماعات المصالح بأن األحزاب تعمل تختلف األحزاب السياسية  أن ومما سبق نستنتج    
وتسعى بذلك للوصول  من أجل الصالح العام، ألن شرعيتها تأتي من خالل ثقة الجمهور فيها،

ل خدمة أهدافها ومصالحها جماعات المصالح تقوم بالعمل والضغط من أج للحكم، بينما
 الشخصية، ولكنها ال تسعى للوصول للحكم.

 ثالثًا: الرأي العام:

يعرف "مينار" الرأي العام بأنه" مجموعة االتجاهات والمشاعر التي يكونها قطاع كبير من   
"، ويعرفه "كي" بأنه" اآلراء التي ايةالناس في مسألة هامة وفي فترة معينة تحت تأثير الدع

يعتنقها بعض األشخاص وتجد الحكومة أن من الحكمة اتباعها"، ويختلف تأثير الرأي العام 
المركزية عمومًا باختالف طبيعة النظم السياسية، وال يقتصر تأثير الرأي العام على المسائل 

نما يمتد ليشمل ما يسمى  بمزاج السياسة الخارجية، وعلى الرغم وفي األوقات غير االعتيادية، وا 
من أن الضرورة والحكمة تقتضيان، في أوقات التوتر واألزمات إلى عزل صنع القرار عن 
مطالب الرأي العام، بيد هذا ال ينفي أن للرأي العام كقوة سياسية داخلية، تأثيرًا كامنًا وشبه 

 (.127-126: 2009جي،مستمر في السياسة الخارجية، وفي العالقات الدولية)الخزر 

وفي نقاشات صنع السياسات العامة يتم اهمال إهمال الرأي العام لمصلحة الدور الذي تلعبه   
األجهزة التشريعية، وجماعات المصالح واألحزاب وغيرهم من المشاركين المؤثرين، وذلك 

ي تلعبها الجماعات لالعتقاد بأن الدور الذي يلعبه المواطن ليس خطيرًا بالمقارنة مع األدوار الت
األخرى، ولكن هذا التصور ليس صحيحًا، ألن الرأي العام قد يكون له دورًا مهمًا في تحريك 

 (. 240: 2002عجلة صنع السياسات العامة)الحسين، 

الرأي العام ليس له قيمة أو دور في المشهد السياسي للدول التي تمتاز أنظمتها بالديكتاتورية،   
في المشهد السياسي وله تأثير فعال على اتجاه  اً أساسي اً ولكن في الدول الديموقراطية يعتبر العب

ير وتأثير فعال، ام له دور كبسير القرارات، وماليزيا كدولة تتمتع بنظام برلماني، فإن الرأي الع
 الحه لتمرير سياسات معينة،ن كاًل من الحزب الحاكم والمعارضة يحاول تجنيده لصحيث إ

 الشعب الماليزي شعب متعلم يستطيع أن يحدد اتجاهه.ف

الرأي العام له دور مهم جدا وفعال في الحياة السياسية في ماليزيا، وأهميته تأتي من تأثيره      
ته على تغيير أي قرار سياسي أو اقتصادي، حيث إنه هناك انتخابات على صناع القرار وقدر 
الرأي العام الماليزي الستقطابه من  د األحزاب السياسية تحاول أن ُترضيدورية تتم، فلذلك تج
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أجل الحصول على ثقة الجمهور الكتساب شرعية والوصول للحكم، وجماعات الضغط تستغل 
 رأي العام من أجل الحصول على مكاسب خاصة.قدرتها على الضغط على الجمهور وال

 ):العام الرأي( وتمر عملية صنع السياسة العامة في ماليزيا بعدة مراحل منها مرحلة الخطابة   
 بيانات وا عالنات ونشر بإصدار المرحلة هذه في السياسية واألحزاب المصالح جماعات وتقوم
 لتلك االيجابية أو السلبية والتأثيرات السابقة السياسة أو الخطة قوة أو ضعف عوامل حول علنية

 هو ما بشأن العام الرأي إعداد في السياسية واألحزاب المصالح جماعات وتعمل :السياسة
 (.10العامة الحكومية)التميمي،بدون: السياسات في تحقيقه مطلوب
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 القيم السياسية السائدة في ماليزيا: المبحث الثالث

 تقديم:-

بين الماليزيين بشكل كبير في االستقرار السياسي والسالسة في  انتشار القيم السياسيةساهم    
ن ومنظمات المجتمع م بين الحكومة واألحزاب والمواطنيالتعامالت، مما هيأ جو من التفاه

المدني،  بعيدًا عن العنف والفوضى، وأصبحت المصلحة العامة هي التي تحدد طبيعة 
تعزيز ثقافة الحكم الرشيد، فأصبح هناك استقرار العالقات بين المنظومة السياسية، مما أدت ل

 ساعد في عملية التنمية.  
 :بالقيم التعريف-أوالً 

يختلف الكثير من العلماء في تحديد تعريفاتهم للقيم، كل حسب إطاره المرجعي، وبحسب    
ن ألوذلك  شياء،أى لمعيار للحكم ع أو سايعض أن القيم مقبنظرتهم لموضوع القيم، فيرى ال

 قوهي متف ح،يباإلنسان القدرة على المفاضلة، والتعرف على ما هو حسن أو ق م تعطييالق
 (.85: 2013) مزوز، ويولونها احتراما عميقا ويحرصون على توارثها ععليها بين أفراد المجتم

 :مفهوم القيمتناولت التي  بعض التعريفات وهذه الدراسة سوف تستعرض

 المجتمع في توجد وهي، اجتماعياً  عليها متفق أهداف مجموعة القيمة أن" ماكرجي" يؤكد    
 من مجموعة هي القيمة أن" عفيفي الهادي محمد" ويرى ، والتنشئة التعليم عمليتي خالل من

 أو االجتماعي أو المادي بالعالم عالقته في سواء اإلنسان تواجه التي العليا والمثل األهداف
 المعنوية والمقاييس المعايير من مجموعة أنها على القيمة إلى الشافعي إبراهيم وينظر، السماوي 

 على بها ويحكمون ، أعمالهم به يزنون  ميزاناً  منها ويتخذون ، بينهم فيما عليها يتفقون ، الناس بين
، االجتماعي النسق مكونات إحدى هي القيم أن" عمار حامد" ويرى ، والمعنوية المادية تصرفاتهم

،  منظمة استجابة هي والتقاليد والعادات، األعمدة تمثل والمؤسسات المرور ضوء تمثل فهي
 (.425: 2010،وآخرون  مصطفى) والمرور السير قواعد في عليه يصطلح وسلوك

  على أن القيم عنصر لنسق رمزي مشترك يعتبر معيارا أو مستوى  "بارسونز"يؤكد
لالختيار بين بدائل التوجيه التي تظهر في المواقف المختلفة، فالقيم عند بارسونز تمثل 

كما وصف بارسونز القيم بأنها أنماط ثقافية شاملة  ،محورا من محاور واقعية السلوك
)عبد ل محافظة على استقرارهاي بذلك تظذات جذور في التقاليد الدينية وه

 (.16:ون ،بدالكافي
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  كما تعرف القيم بأنها "مجموعة من األحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يتشربها
الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، ويشترط أن تنال هذه 
األحكام قبواًل من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو 

 .(425: 2010) مصطفى وآخرون،اهتماماته اللفظية واتجاهاته و 
  ن الوازع و على احترام اإلنسان لذاته ولآلخرين، وتكتعمل  المبادئهي مجموعة من القيم

رفاته في إطار صياغة سلوكه وتصالنفسي لديه والذي يمنعه من االنحراف وذلك ب
 مزوز،مع)من بها بقية أفراد المجتؤ والقواعد التي ي المبادئ عوينسجم مق محدد، يتف

2013 :85.) 
 مجموعة من المعايير واألحكام تتكون لدى الفرد  :نين " القيم بأنهايوقد عرف " أبو الع "

من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية بحيث تمكنه من اختيار 
أهداف وتوجهات لحياته يراها جديرة لتوظيف إمكانياته ، وتتجسد في القيم من خالل 

مباشرة أو غير  السلوك العملي أو اللفظي بطريقة االهتمامات أو االتجاهات أو
 (.5: 1999)العاجز، عمري،مباشرة

  م 1980أما " لجنة القيم واالتجاهات " التي شكلتها وزارة التربية والتعليم األردنية عام
ع التزام إنساني أو رغبة القيمة معنى وموقف وموضفقد عرَّفت القيمة كما يلي: "

التي يعيش فيها، ويتمسك  يئةالبنفسه ومع  ، ويختارها الفرد بذاته للتفاعل معإنسانية
 (.5: 1999) العاجز،عمري،"بها

ويتبنى الباحث تعريف أبو العينين للقيم حيث أن القيم تتشكل من خالل تجارب الفرد في     
 الحياة والمواقف التي يمر بها، مما تنعكس على تصرفاته وأقواله.
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 القيم السياسية:-ثانياً 
اهتمام الفرد وميله للحصول على القوة، فهو شخص يهدف إلى السيطرة القيم السياسية بيقصد   

 .(16:ون ،بدوالتحكم في األشياء في مختلف نواحي الحياة)عبد الكافي
 لألفراد تسمح معتقدات: تتكون الثقافة السياسية من مجموعة معارف و "برو فيليب" ويرى    

 بتحديد منهم لكل تسمح كما تحكمهم، التي بالسلطة لعالقتهم الروتينية للتجربة معنى بإعطاء
 أو الواعية المظاهر، من أدنى حد تعبئة خالل من وذلك ، المركب السياسي مجاله في موقعه

 أو كناخب، سلوكه في أو المثال، سبيل على كمواطن سلوكه في ترشده التي ، الواعية رغي
 (.184: 2007الطبيب، (الخ.... ضريبة بدفع مكلف
 والتوجهات واألحاسيس االنطباعات مجموعة عن عبارة بأنها: "السياسية الثقافة لوشيان ويعرف

 السياسية الثقافة وتتضمن السياسي، السلوك على واالستقرار الثبات تضفي التي والمسلمات
 السياسية والتجارب التاريخي التراكم إلى باإلضافة السياسية واألعراف كالُمُثل أخرى  أموراً 

 ثانياً  وهي المجتمع، لتاريخ نتاج أوالً  هي باي لوشين يرى  كما السياسية فالثقافة، باألفراد الخاصة
 (.   24: 2010،صقر)االجتماعية التنشئة عمليات عبر المكتسبة المجتمع أفراد لخبرات محصلة

 السياسية بالتنظيمات تهتم التي تلك إال هي ما ، مجتمع أي في والمعتقدات السياسية فالقيم   
 يضفيها التي القيمة فإن العام المستوى  فعلى السياسية، العملية داخل الفرد ومكانة العامة

 بعض في الذي العقائدي البناء على تنعكس ،هذه الشاملة السياسية الوحدة على األعضاء
 ، األسرة) العام الهيكل داخل الوحدات وضع على اعتماده في المتدرج الشكل يأخذ األحيان
 (.185: 2007الطبيب، ( (األمة القبيلة،

ويرى الباحث أن القيم السياسية هي مجموع االتجاهات والمعتقدات التي تحكم وتنظم العملية  
 السياسية في البلد.

 القيم السياسية السائدة في ماليزيا:-ثالثاً 
 : حب الوطن واالنتماء1

حب الوطن واالنتماء له قيمة تحاول كل المجتمعات أيا كانت تعميقها، وبثها في نفوس      
كافة الناس، من أجل تدعيم قيم االنتماء واالرتباط بين اإلنسان واألرض، وبين اإلنسان وأبناء 
الوطن ونظامه السياسي، فحب الوطن واالهتمام بخير الوطن أو بمصلحته ورفاهيته يؤدي إلى 

ضحية في سبيله ومن أجله، والشعور باالنتماء والتالقي مع أهدافه والشعور القومي نحو الت
 (.79-78:ون ،بدالوطن وحبه، واالعتزاز به والدفاع عنه )عبد الكافي
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حب الوطن واالنتماء أيضًا هو العامل المشترك الذي ُيجمع عليه جميع األعراق  كما أن   
ي التي تعطي والطوائف والمذاهب في الوطن الواحد رغم االختالف في العبادات والتقاليد، وه

أو  تعرضت لخطر ما سواء من خارجهاالتجذر في األرض والدفاع عنها إذا الحافز للمواطنين ب
لمقياس الذي يحدد مدى إخالص المواطن أو المسؤول لبلده، وهي الدافع التي من داخلها، وهي ا

 من أجلها تجعل المواطن يعطي بدون مقابل.
ن الشعب الماليزي اعتبر مقاومته لالستعمار مصدر إلهام وشحذ لهمته من أجل التحرر إ   

وخالل  ،ة المصالح العلياوقد أدرك القادة السياسيون هذه الحقيقة ووظفوها لخدم ،والتطور والتقدم
حيث تعد من  ،أقل من ثالثة عقود تحولت ماليزيا من بلد زراعي فقير إلى نموذج دولة مصنعة

، -ميزة عصر التقنية الراهن- الشرائح اإللكترونية"ألشباه الموصالت " درةصمالدول الأكبر 
 تقوية على تقوم التي الماليزية القومية -40(2009)الشريف،  وذلك كله عبر حشد الروح القومية

 واحد وعى حول الجميع يلتقي لكي في المجتمع األعراق جميع لدى -الماليزية بالدولة الشعور
 (.6:ون ،بدلطفيالماليزي) المجتمع عرقيات بين المشترك بالعيش
قيمة حب الوطن واالنتماء من أهم القيم السياسية، التي إذا استطاعت الدولة غرسها وتعد      
ها لتصب في مصلحة الدولة ودفع ئودفع كل طاقات أبنا ،الشعب فهي تصل بهم إلى التجردفي 

وماليزيا كدولة فهمت المراد من هذه القيمة واستطاعت أن  ،عجلة الدولة إلى التقدم واالزدهار
رها في مصلحة ماليزيا األم واالبتعاد عن العمل للمصلحة الشخصية وبهذا استطاعت أن تجيّ 

أال وهو الوصول لماليزيا دولة  ،طاقات أبناء الشعب لكي يصل الجميع للهدف األولتستغل كل 
 .ائيةإنم
 : القيم الدينية:2

تتنوع مصادر القيم فثمة من رأى أن العقل مصدر أساس القيم، وذهبت فئة ثانية أن     
أن الدين هو المصدر األساسي للقيم واإلسالم  المجتمع المصر األول للقيم، بينما أكد آخرون 

نظرًا ألنه جاء لهداية اإلنسانية، ومتمثاًل  ؛كرسالة خاتمة لرساالت السماء مصدرًا أساسيًا للقيم
بمنهج من بعثه هللا إلصالح مفاسد البشرية، لهذا فالدين المصدر الرئيسي للقيم ومحك 

قبلوها، ويرفضون التي تتعارض مع  صالحيتها، والقيم التي يجد لها الناس أصاًل في الدين
األولى مثل العمل الصالح، والتعاون، تعاليم الدين التي تبلورت قيمه حول األخالق في الدرجة 

واإلخاء، والمحبة، والصدق، واإليثار، والتضحية، والمساواة، والطاعة، والتسامح) مصطفى 
  (.428: 2010وآخرون، 

                                                           
40http://www.woody.my/P )4/7/2015) 
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: الثالثة المكونة للشعب الماليزي  هناك قدر كبير من الوئام بين األعراقعلى أية حال،     
ين معظمهم باإلسالم، والصينيون ويدينون بالبوذية، ثم ويد (% من السكان50الماليو )حوالي 

% من الشعب 60 ما يزيد على وبما أن نسبة (،2009)الشريف،الهنود ومعظمهم هندوس
فإن الثقافة اإلسالمية تدعم مجموعة من القيم التي رجحت الكفة التنموية  ،41الماليزي مسلم

خاصة إذا علمنا أن اإلسالم  ،األسرية وغيرهااإلخالص والرعاية كالصدق و  ،لصالح الماليزيين
عليه وسلم وعند البيهقي بسند يدعم األخالق التنموية كإجادة العمل كما في قوله صلى هللا 

في األوسط  أبو يعلى والطبراني أخرجه )(هإن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقن) حسن
ن الكريم على عمارة آوكذلك التركيز كما في القر  (،في الصحيح، وقد صححه األلباني 891

إني " األرض عمارًة إسالمية خالية من اإلفساد وذلك باستخالف اإلنسان فيها كما في قولة تعالى
كثر شدة عندما ركز اإلسالم على أن اإلنسان أبل األمر  ،(30:)البقرة"جاعل في األرض خليفة

"إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن اته ل النافع حتى آخر لحظة من حيمطالب بالعم
الحديث )رواه أحمد، والبخاري في األدب المفرد  وم حتى يغرسها فليغرسها"استطاع أال يق

 .42(: نت2003)البراك، )1424وصححه األلباني في الجامع 
اإلسالم ويرافق ذلك تسامح اجتماعي وديني، فالجميع يحترمون دستور البالد الذي يؤكد أن   

الدين الرسمي للدولة، وأن الوحدة الوطنية واألهداف القومية هي التي تجمع بين فئات الشعب 
س أرضية صلبة لالستقرار  ،المختلفة في تعاون وانسجام وبالتأكيد هذا التسامح والوئام أسَّ
 .43(نت:2009ريف،)الشوكان عنصًرا جّذاًبا لالستثمارات األجنبية ،السياسي والنمو االقتصادي

ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن الدولة ساهمت بنصيب وافر في ترسيخ دعائم هذا التسامح،    
م بين الماليو المسلمين والصينيين البوذيين ولكنها 1969فقد شهدت البالد أحداًثا دامية في 

امت وق ،ووضع بنود الدستور الدائم واحترامها ،كانت درًسا مفيًدا أفضى إلى احترام السلطة
الدولة بتأييد كل اإلجراءات التي رسخت العقد االجتماعي الجديد بحيث صارت السلطة 

مع فتح باب المشاركة االقتصادية للجميع والمساواة أمام  -أصحاب األرض-السياسية للماليو 
 (.:نت2009)الشريف،تم باتفاق الجميع لصالح الماليو القانون، مع وجود تميز محدود

                                                           
 الجزيرة لشبه الغربي الساحل تواجه التي ,(سومطرة)لجزيرة الشرقية السواحل من ( الماليو) إلى سبيله وجد ماليزيا في اإلسالم 41

 العرب المسلمين للتجار ناك و, (ملقا( يقضم على الواقعين )سنغافورة(و )ملقا( مينائي طريق عن ماليزيا إلى اإلسالم دخل ,وقد

 شبه أنحاء في لإلسالم ع إشعا زك مر تأصبحن إ (,ملقا( تلبث وما الميالدي عشر الثالث نالقر أواخر من ابتداء نشره في لضف

 نحو الكتاب أهل نسبة ماأ االتحاد, نسكا من % 60 حوالي ماليزيا في اليوم المسلمين نسبه وتبلغ ا,هبوالجزر المحيطة  الماليو جزيرة

 نمليو ٢٧ من ثركأ ٢٠٠٧ العام إحصاء حسب ماليزيا في نالسكا نسبة وتقدر األخرى العقائد من % ٣١ و االتحاد نسكا من % ١٣

 (164: 2010.)فضلي, التنمية عملية لقيادة وتحفيز دفع عامل ناألديا اختالف ويعد نسمة,
42http://aljsad.org/showthread(5/7/2015)  
43http://www.woody.my/P )5/7/2015) 

http://aljsad.org/showthread.php?t=19706
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 ذلك أكد الدولة تأسيس منذ ماليزيا في التنمية عملية دفع في اإلسالم دور على التأكيد وحول   
 للمنظمة العام األمين" التويجري  عبدالعزيز"و السابق ماليزيا وزراء رئيس نائب" إبراهيم أنور"

 شرقي جنوب في اإلسالمية الدول نهضة أسباب حول السابق، والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية
 آسيا، وغربي جنوب في اإلسالمية الدول لمعظم النسبي التخلف مقابل وماليزيا كإندونيسيا آسيا
 إلى قربا أكثرهما ألنهما نجحتا وأندونيسيا ماليزيا من كل أن الشخصيتين هاتين من كل يرى  إذ

 نظام بناء على وتركيزها والوسطية واالعتدال المرونة على يقوم الذي لإلسالم الحقيقي المفهوم
 (.171: 2010،فضلي)والشورى  والديمقراطية التنمية على ويتأسس اإلسالم مع يتفق سياسي

 إذًا القيم الدينية ساهمت بشكل كبير في االستقرار السياسي في ماليزيا، الذي يعد عامالً    
 قلصتحترام الغير في إحداث التنمية، فالقيم الدينية المبنية على الفضيلة، والتسامح، وا اً أساسي

نه يعتبر هو الدين الرسمي في المي حيث إمن الدين االس ةوهذه القيم مستمد ،من حجم الجريمة
كد في كل المحافل على "، الذي أمهاتير محمدرئيس الوزراء "البالد، وقد عزز هذا الطرح 

دى ، ويظهر دور االسالم في التنمية عندما أعلن أسلمة التنمية، وهذا بدوره يؤ بإسالمهاعتزازه 
 إلى تفرغ الحكومة في بناء الدولة ودفع عجلة التنمية إلى األمام.

 تدعيم الثقة بالنظام السياسي::3
يعتبر عنصر الثقة أو الشك في الحكومة واحدا من عناصر الثقافة السياسية ألي مجتمع،    

 (81:ون ،بد)عبد الكافي:ويتوقف مدى ثقة األفراد أو شكهم في الحكومة على عاملين
طبيعة سلوكهم حيال هذه الحكومة، فإذا اهتمت الحكومة برفاهيتهم وحل مشكالتهم فمن  هو-أ

 المتوقع أن يثقوا فيها وبالعكس.
إذا ما كانت العالقات بين األفراد يحكمها الشك أم الثقة المتبادلة، فانخفاض مستوى الثقة -ب

ومع ذلك،  .كس صحيحفي العالقات االجتماعية من شأنه أن يعمق الشك في الحكومة، والع
فإن الثقة المطلقة في النخبة الحاكمة تؤدي إلى خلق عالقات سياسية غير ديمقراطية، يمكن أن 
تقود بدورها إلى قصور في أداء النظام السياسي، وبالمثل فإن الشك المطلق في الصفوة الحاكمة 

 اسية فعالة.كفيل بعرقلة العمل الجماعي، حيث يصعب في هذه الحالة بناء تنظيمات سي
إن الثقة في النظام السياسي تأتي من قدرة هذا النظام على االستجابة لتلبية حاجات    

المواطنين، وهذه الثقة يتم معرفتها عند االنتخابات، وماليزيا قد منحت الثقة للحزب الحاكم منذ 
بالمواطن إلى االستقالل، وهذا واضح من مدى النمو الذي حققه هذا التيار في البالد والوصول 

 حالة من الرفاهية.
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ألن التكوين الطائفي والعرقي في ماليزيا و "يقول الدكتور محسن صالح: في نفس السياق و     
كان شديد التعقيد والحساسية، فقد ارتأت القيادة السياسية أنها بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني 

لى توفير البيئة المناسبة للتمكن من  تحقيق نمو اقتصادي تستفيد منه كافة شرائح واجتماعي، وا 
ن بدرجات متفاوتة وكانت القيادة تعلم أنها لن تحقق أهدافها إال بشكل نسبي، ولن  ،المجتمع وا 

ولذلك اعتقدت أنها لن تستطيع  ،تحصل على الرضا التام من كل األطراف أو من أي منها
صالحياتها، وم حمية من المعارضين  العمل الفعال المنتج إال في أجواء تكون فيها واثقة من

، حيث رأى تون عبد الرزاق الذي 1969وقد تكّرست هذه االتجاهات بعد أحداث  ،والخصوم
، أنه البد من تخفيف درجة االحتقان العرقي، من خالل تخفيف 1970تولى رئاسة الوزراء سنة 

لبية ثلثين مريحة له في المنافسة السياسية، فعمل على توسيع التحالف الحاكم، بحيث يضمن أغ
سياسة تقوية  "محمد يرتاهم"كما قّوى من صالحيات السلطات المركزية، وقد تابع  ،البرلمان

 .:مقابلة(31/10/2015)صالح،"السلطات المركزية وتركيز الصالحيات بيد رئيس الوزراء
هذا من  في شرق آسيا وفي ماليزيا على وجه الخصوص احترام الكبير وتقديره المعروف ومن  

وهذه القيمة المعنوية انعكست على أسلوب التعامل مع السلطة، فالسلطة على مختلف  جانب.
مستوياتها تحظى باحترام الجميع؛ وبالتالي فالقانون يحكم الحياة العامة ويحقق تجاوب مع الناس 

وعدم معارضتها أو تعويقها. ومن جانب آخر؛ فالدولة تبادل المواطن هذا مع سياسات الدولة 
االحترام من خالل: رعاية مصالحه، وكفالة حقوقه األساسية، والسعي الدؤوب لترقية أداء 

 (.:نت2009)الشريف،  الحكومة
 : قيمة العدالة والمساواة:4
القرآن المجيد بها، وهي أعلى القيم تعتبر العدالة من أهم المفاهيم اإلسالمية التي جاء    

اإلسالمية، فال يتحقق توحيد الموحد إذا لم يتصف بالعدل وال يتحلى بالتزكية إال إذا اتصف 
بالعدل، وال يمكن أن يقام العمران في األرض بدون العدل، ولذلك فقد اعتبر علماء األمة 

، ولقد أشاد ن وقاعدة كرامة اإلنسانوقوام الحضارة ودعامة العمرا ومفكروها العدل أساسًا للملك
(، 90دل وأمر به في آيات عديدة فقال تعالى:" إن هللا يأمر بالعدل وإلحسان")النحل: القرآن بالع

العدل االجتماعي لجميع والمساواة هي فاإلنسان ال يستطيع أن يحيا بكرامة بدون العدل، 
ة لتحسين أوضاعهم، مع وضع سياسات لديهم الفرص الحياتيفتكون ( المواطنين )رجااًل ونساءً 

جل ضمان إشباع حاجاتهم أذات أولوية الستهداف تحسين أوضاع الفئات المحرومة من 
فالمساواة تستعمل استعمال العدل وأن العدل يستعمل ، األساسية وضمان أمنهم المجتمعي

 (.135-133: 2010)مصطفى،استعمال المساواة
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اقبة، أن وجود تمييز عرقي موجه ضد العرقية األكبر واألكثر رأت القيادات الماليزية المتع    
أصالة في البالد، يعني حتًما عدم إمكانية قيام أمة ماليزية بالمعنى الصحيح، وبالتالي استحالة 

 .44(:نت2009)بيومي،تحقيق التنمية والتقدم، في غياب العدالة العرقية في ماليزيا
دورها في تحسين أوضاع الماالي، ال يجب أن ينتهي إال كما رأت الحكومة الماليزية، أن     

 (.)المرجع السابق إذا وصل الماالي، إلى نفس المستوى االقتصادي والثقافي والتعليمي لغيرهم
، بحيث ال يتم في الواليات كلهايا على تحقيق العدالة في مجال التنمية المادية عملت ماليز و     

تنمية منطقة على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات البنية األساسية في كل الواليات، كما 
اهتمت بتنمية النشاطات االقتصادية جميعها، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع 

نما تم إمداده بالتسهيالت والو االستراتيجيالصناعي الوليد أو القطاع التجاري  سائل التي ، وا 
 .45(:نت2003)مشهور،تدعم نموه، وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات األخرى 

 وحماية المسلمين حقوق  حماية بين التوازن  تحقيق الحكومة استطاعت وفي نفس السياق،   
 سبق وقد الماليزي، المجتمع في المتنوع الديني العرقي التكوين مراعاة مع غير المسلمين، حقوق 
 للهنود العظمى الغالبية يدين حين في الماليزيين، من العظمى الغالبية دين اإلسالم نأ القول

 عيش وطريقة حياة، نظام يعتبرونها حيث من ،46بالكونفوشية يدينون  ن بالهندوسية، والصينيو 
 ثم ومن قومية، كلغة الماالي لغة أهمية على الحكومة أكدت كما معتقدات دينية كونها من أكثر
 وعلى القومية، للوحدة وأساس ماليزيا كلغة ماليو البهاس لتعزيز وضع وسياسات إجراءات تبني
 البالد، في الماليوية غير واللهجات اللغات استمرار تقف إمام لم الحكومة أن إال ذلك من الرغم
 وهندية صينية صحف ووجود والتاميلية، المدارس الصينية استمرار ذلك، على دليل وخير
 . (10:ون المظاهر)لطفي،بد من وغيرها
 والتنمية الحضري  للتحول المحتملة السلبية اآلثار بمواجهة قيام الحكومة إلى باإلضافة هذا    

    من الفترة في الثامنة الماليزية الخطة في ذلك ظهر إذ التحديث والعولمة، وجهود االقتصادية
 األخالقية القيم وتعزيز االجتماعية القضايا مواجهة على ركزت ( والتي2001-2005)
 . ()المرجع السابق٢٠٢٠ رؤية طارإ في التنمية متطلبات من كجزء يجابيةاإل

العدالة والمساواة قيمة سياسية تشعر المواطن باألمن واالستقرار)فالعدل أساس ولّما ُتعد     
الملك(، فال فرق بين والية ووالية فهناك عدالة وشفافية في التوزيع حسب الحاجة، وبين مواطن 

                                                           
44http://www.4shbab.com(6/7/2015)   
45http://islammemo.cc/print. (6/7/2015) 

ً بأسلوب إدارة شئون الحكم على أساس أخالقي وعادل ومستقيم, والزهد عن األطماع الذاتية والتعاون الكونفوشية  46 معنية أساسا

والتضحية لخير المجموع والعمل, كما تغرس مبادئ االنضباط لقوة العمل في ظل الهيكل المؤسسي االجتماعي, ولقد كان لهذه 

 (.2005لتنمية في مجتمعات شرق وجنوب شرق آسيا) جالل,األخالقيات دور فاعل ومؤثر في نجاح عمليات ا

http://www.4shbab.com/
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فالمخطئ  ول فالكل متساٍو أمام القانون،حزب سياسي وحزب وبين ومواطن ومسؤ  ومواطن وبين
 ، مما يولد دافعية عند المواطن وتحفيز للعمل والبناء لصالح الدولة .أيكافيحاسب والمجتهد 

تكتشف مواطن دولة متعددة األعراق استطاعت قيادتها السياسية أن ونظرًا ألن ماليزيا     
وبالذات بعد األحداث الدامية التي أوقعت عددًا من القتلى والجرحى نتيجة الخالفات  الخلل،

، ووجدت حلول سريعة مبنية على العدالة والمساواة بين األعراق المتعددة م1969العرقية عام 
كان عرقه أو ديانته،  المواطن الماليزي أياً  مجتمع الماليزي، ونالت توافق ورضاالمكونة لل

أمام  القضاء للدفاع عن نفسه  "أنور إبراهيم"وضربت نموذجا آخر يحتذى به حين وقف الوزير 
فبهذا شعر المواطن الماليزي بالراحة واالطمئنان واألمان وتجرد  ،ة ضدهضد االتهامات المقدم

فحدثت التنمية خالل أعوام قليلة  ،الجميع من العرقية والحزبية والعائلية لصالح الدولة األم
 وأخذت تنافس الدول الصناعية المتقدمة. 

 : خاتمة-

لنظام البريطاني، ووجد هذا النظام القبول عند شبيه با اً لقد ورث الماليزيون نظامًا سياسي   
االستقرار  وبدءالماليزيين، وتم إجراء بعض التطوير بما يتالءم مع التطورات الجارية في البلد، 

السياسي يأخذ وضعه الطبيعي بعد االستقالل بحكمة وحنكة القيادة السياسية التي حكمت 
منتخبين، حيث إن لكل رئيس وزراء بصمة تميزه  ماليزيا، وتعاقب على ماليزيا ستة رؤساء وزراء

 عن غيره ويقود المرحلة التي وجد فيها بشكل جيد.   

الثقافة  ، دون أن يكون تبعه تقدم على مستوى تنمية اقتصاديةتحقيق  فيماليزيا نجحت و      
 هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما " إنقال تعالى والقيم السياسية والمجتمعية، حيث

الدور األكبر في  العقالنية وللقيادة السياسيةالرشيدة (،فقد كان للحكومة 11")الرعد:بأنفسهم
تحقيق ذلك، فماليزيا لديها نظام سياسي مستقر اكتسب استقراره من شرعيته، حيث هناك 
انتخابات دورية تجري في وقتها المحدد، وقد توفر لماليزيا قيادة إسالمية سياسية وطنية 

أن توازن بين ما هو ديني وسياسي واقتصادي، ويعتبر مهاتير محمد صانع النهضة استطاعت 
في ماليزيا الذي وضع الرؤية التي استطاعت أن تفك شيفرة التنمية في ماليزيا، حيث اهتمت 
مكاناته والقيم النبيلة الموجودة عنده، فغرست به القيم  ببناء وتنمية المواطن واستغالل طاقاته وا 

من حب االنتماء للوطن، والقيم الدينية المبنية على الفضيلة والتسامح، وتدعيم الثقة السياسية 
وجماعات بالنظام السياسي، والعدالة والمساواة، فتكاتف الجميع من حزب حاكم ومعارضة 

، ورسموا الحياة السياسية الماليزية، التي اً مستقر  اً سياسي اً وا نظامالضغط والرأي العام وأنشؤ 
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إليه من تنمية حقيقية،  لحكم الرشيد، واستطاعت الوصول بماليزيا إلى ما تصبومعايير اعززت 
 ومنافسة الدول الصناعية الكبرى.

أدت مقومات النظام السياسي في ماليزيا من حيث نظام الحكم، والدعم من األحزاب     
استقرار النظام  السياسية وجماعات الضغط، وكذلك القيم السياسية السائدة في ماليزيا إلى

السياسي، وهذا ما شجع القيادة السياسية لالنطالق في التفكير بعملية التنمية، وهذا ما سنناقشه 
 في الفصل القادم من خالل نشأة الفكرة وسماتها، واقع الدولة اإلنمائية وخصائص الحكم الرشيد.

 

 

  



79 
 

 
 

 الفصل الرابع
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 الحكم الرشيد في ماليزياالدولة اإلنمائية و  :الفصل الرابع
 مقدمة:-
ام سياسي نظتتوفر هذه البيئة بوجود و ، فيها التنمية لبيئة مستقرة كي تترعرع وتنموتحتاج     

الحكم الرشيد، حيث النزاهة والشفافية نجده في  السياسي شرعي قوي متماسك، وهذا النظام
والمساءلة والمحاسبة، وماليزيا كنموذج للدولة االنمائية، والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى 

 ، فهي خطت خطوات جادة وقوية، فهلبما حققته من التنمية الشاملة للدول الصناعية للوصول
 ؟ وهل له دور في التنمية ؟تمتع بالحكم الرشيدنظامها السياسي ي

تسليط الضوء على مؤشرات التنمية في ماليزيا ومؤشرات الحكم  ففي ضوء هذا الفصل سيتم    
 أربعة مباحث: يق التنمية. سيتم ذلك في سياقور في تحقالرشيد وعالقة الحكم الرشيد التي لها د

هو بدأ بفكرة، فمن المشوار يف حيث المبحث األول سيناقش نشأة فكرة الدولة اإلنمائية وسماتها،  
؟ هذا ما سنستعرضه من ت له؟ وما هي العوامل التي ساعدتهوكيف تبلور  ؟صاحب هذه الفكرة

 االتجاهسنبين بداية فكرة الدولة اإلنمائية وكيف استفادت ماليزيا من سياسة  األول خالل المبحث
 .ماليزيا في اإلنمائية الدولة سماتشرقا وما هي 

من العمل في  ةالطويل المدةبعد تطرق لواقع الدولة اإلنمائية في ماليزيا والمبحث الثاني سي  
الضوء عليه في هذا المبحث من خالل  ؟ هذا ما سنسلطإلى أين وصلت التنميةة ماليزيا، تنمي

لتي وضعتها ماليزيا للتغلب عليها التي كانت هي بداية الحلم وما هي التحديات ا 2020رؤية 
 .ماليزيا تنمية مؤشراتلتحقيق النهضة، ثم ننهي المبحث ب

 الحكم، فبماليزيا اإلنمائية الدولة في الرشيد الحكم خصائصستعرض ، فيالمبحث الثالث أما   
ما هي الخطوات التي قامت بها ماليزيا فلبيئة يسودها جو من النزاهة والشفافية،  يؤسس الرشيد

هيئة مكافحة الفساد، سيادة القانون، حرية من خالل في هذا االتجاه، هذا ما سنتحقق منه 
 .الصحافة، التعددية الحزبية، المنافسة االنتخابية، حقوق اإلنسان، واستقالل القضاء
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 المبحث األول
 

 نشأة فكرة الدولة اإلنمائية في ماليزيا وسماتها 
 

 أواًل: تقديم.
 

 ثانيًا: بداية فكرة الدولة االنمائية في ماليزيا
 

 ثالثًا: سياسة االتجاه شرقًا.
 

 رابعًا: سمات الدولة االنمائية في ماليزيا.
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 وسماتهانشأة فكرة الدولة اإلنمائية في ماليزيا : المبحث األول
 تقديم:

التطور، ودراستها هذا مراحل  لتنمية تتطلب التطرق إلىالتجربة الماليزية في اإن استعراض    
بتأني واستخالص العبر منها وتطبيقها على مجتمعاتنا، كي نستطيع النهوض والخروج من عقدة 

ة شاملة، وهذا ما الدول النامية إلى الدول التنموية، فمراحل التطور تحتاج إلرادة صادقة ونهض
 تحقق في المجتمع الماليزي.

فهي لم تكن ، جدير باإلعجاب 1957ستقاللها عام حققته ماليزيا من إنجازات منذ ا ن ماإ   
سوى دولة يعتمد اقتصادها الهزيل على الزراعة باألساس، واتسمت إجمااًل بانخفاض مستوى 

التعدد العرقي، والذي أدى لنوع من عدم الدخل، إضافة لمواجهتها للعديد من الصعاب، نتيجة 
االستقرار، بيد أنه برغم هذه التحديات إال أن ماليزيا تمكنت من تحقيق معدل نمو اقتصادي 

%، وبلغ متوسط الدخل الفردي بها حوالي ثمانية آالف دوالر سنويًا، وحققت 7سنوي بلغ حوالي 
 أصبحت ماليزيا نموذجًا يحتذى بهخالل خمسة عقود استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا، بحيث 

 (.206: 2011مجموعة باحثين،)
ن تجربة "إاء ماليزيا األسبق: رئيس وزر  "محمد "مهاتيرقول يوحول تشخيص مسيرة النهضة     

النهضة في ماليزيا كانت صعبة نظرًا لتعدد األعراق داخل المجتمع الماليزي، ولكن رغم ذلك 
وأضاف أنه: رغم وجود العديد من  ،ًا ويهتم بنهضة ماليزيافاته جانبقرر الجميع أن يضع خال

الديانات المختلفة بها إال أن الجميع شارك في التنمية وسياستها وابتعدوا عن الخالفات 
السياسية، مشيرًا إلى أن العمل على تكوين التحالف بين القوى السياسية في ماليزيا من العوامل 

 احثين عنها والتوجه نحو التصنيعاألساسية التي أدت إلى نهضتها وكذلك توفير فرص العمل للب
 .47،نت(2014)السعد،

 أوال: بداية فكرة الدولة اإلنمائية في ماليزيا:
حسب إحصائية  عشرين مليون نسمةخمسة و ماليزيا دولة صغيرة بالكاد يتجاوز سكانها     

بالمئة، وتتوزع النسبة الباقية بين الهنود  ستينالمسلمين منهم حوالي  ، تبلغ نسبة2003
والصينيين، حيث يتعايش السكان بمختلف طوائفهم وأعراقهم في جو نادر من األلفة والتعاون، 

، إذ يمسك الماالويون المسلمون بزمام الحكم، ويتحكم الصينيون االختصاصاتويتقاسمون 
لصورة لم تلبث أن تغيرت مع اعتالء إال أن هذه ا ،البوذيون والمسيحيون بالقوة االقتصادية

                                                           
47 http://alwatan.com(20/7/2015) 
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، والذي عمل جاهدا على تشجيع بني قومه من 1981ر محمد سدة الحكم في عام تياهم
الماالويين المسلمين وهم سكان البالد األصليون على النزول من الجبال واألرياف، واستبدال 

ماليزيا بذلك معجزة أزرار الكمبيوتر ومفاتيح اآلالت الصناعية بالمعاول والمناجل. فحققت 
 .48،نت(2006)دعدوش،اقتصادية ال تضاهى، وفي فترة قياسية ال تتجاوز العشرين عاما فقط

م، وذلك 1970وبدأ ظهور الدكتور مهاتير محمد في الحياة السياسية الماليزية في عام     
الكسل، والرضا عندما ألف كتاًبا بعنوان "معضلة الماليو"، انتقد فيه بشدة شعب الماليو واتهمه ب

بأن تظل بالده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها، وكان في ذلك الوقت عضًوا في 
من  هكتابتحدة، وقرر الحزب منع الحزب الحاكم، والذي يحمل اسم منظمة الماليو القومية الم

مجرد التداول نظًرا لآلراء العنيفة التي تضمنها، وأصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب 
 .49(:نت2010)السرجاني، هشاب متمرد ال بد أن تحظر مؤلفات

شخصية قيادية، رغم أنه ينتمي لحزب له قوانينه وأعرافه، لكن  فشخصية مهاتير محمد هي   
هذا لم يمنعه من إبداء وجهة نظره وطرحها بقوة حتى لو كانت تختلف مع حزبه، ولكن هذا 

 أن يظل متبني للفكرة. وجد المعارضة من حزبه لكتابهد أن أيضًا لم يمنع مهاتير محمد  بع
غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، مما يدل على حنكته السياسية؛ فهو لم    

يغضب ويترك الحزب، وبالفعل صعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، حتى تولى رئاسة وزراء 
ل أفكاره إلى واقع عمليم، وأتيحت له الفرصة كا1981بالده في عام   )القصاص، ملة ليحوِّ

 .50(:نت2003
فهنا تبرز شخصية القائد مهاتير السياسي الذي استطاع أن يقنع الرجل األول)تون حسين(    
مهاتير رغم فوجعله نائب رئيس الوزراء رغم المعارضة القوية من كبار أعضاء الحزب،  توجههب

 يتقرب من أصحاب القرار كي يساندوه على تبني أفكاره.ه السياسي إال أن هذا ال يمنع أن دهائ
 ثانيًا: سياسة االتجاه شرقًا:

إن ماليزيا بلد صغير، واقتصادها ال يهم العالم، وسواء تم تدميرنا أم ":"يقول "مهاتير محمد    
ال، فهذا أمر ال يهم أحد، وسواء جاع الشعب عندنا أم ال أو قام بأعمال شغب وتدمير للذات، 

ذا أمر ال يهتم العالم به، وبما أن هذا هو اتجاه العالم، فإن ماليزيا تضيع وقتها وهي تأمل من فه
 ،المجتمع العالمي إعادة تشكيل النظام المالي الدولي لمجرد مساعدتنا على الخروج من األزمة

 (.64: 2004) محمد،"وعلينا نحن الماليزيين القيام بعمل مستقل لكي نحمي مصالحنا
                                                           

48(22/7/2015)www.grenc.com/show_article_main  
49 http://islamstory.com/ar(23/7/2015) 
50 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid(23/7/2015) 
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فمصلحة ماليزيا هي التقدم لتصبح دولة صناعية ولكي تصل لذلك تحتاج لمساعدة الدول    
لخدمة  صياغتهالمتقدمة، ولكن مهاتير محمد علم أن ذلك مضيعة للوقت، ألن النظام المالي تم 

مصالح الدول المتقدمة، وهذه الدول تعمل بنظام المساعدة المشروطة، وبهذا لن يكون لماليزيا 
ها المستقلة، وماليزيا دولة بها اإلمكانيات التي إذا ما استغلت سوف تتحقق لها ما شخصيت

 تصبو إليه، فبدأ مهاتير محمد العمل على تطوير الذات.
يوّيين والماليزّيين تعلم الماللقد اقتنع مهاتير محمد من خالل سفرياته إلى اليابان بأنه بإمكان     

وحين أصبح رئيسًا للوزراء، كانت اليابان قد غدت قوة صناعية الكثير من ذلك الجزء في العالم، 
عظمى، وكوريا الجنوبية في طور البروز، ولم يمضِّ وقت طويل حتى قرر أنه ينبغي لماليزيا 
النظر إلى تلك الدولتين كنموذجين للتنمية، ومن هنا تبلورت سياسة النظر شرقًا وانطلقت، ولكنه 

 (.441: 2014)محمد، ه، رغم أن أوروبا شهدت نموًا بطيئا  واسهامات لم يغفل تجارب الغرب
ن الغرب إلى الغرب ونظرت إلى الشرق، حيث إنجاح ماليزيا في التنمية أنها لم تنظر إن    

نهم ن مبدعون حيث إن اليابانييرغم التطور الذي وصلوا إليه إال أنه احتاج لمئات السنين، لك
 الوصول للتقدم الذي وصلوا إليه.استطاعوا خالل أعوام قليلة من 

وكان الستفادة ماليزيا من التجربة اليابانية أثر كبير في تحقيق التنمية، ليس من جانب نقل    
التكنولوجيا فقط ولكن من خالل االستحواذ على نصيب كبير من االستثمارات الخارجية لليابان، 

تقانه دور كبير في  الصاوي،(جذب االستثمارات اليابانية وكان الستحضار قيم احترام العمل وا 
 .51(نت:2011
لم تأت تجربة ماليزيا الحضارية والتكنولوجية واالقتصادية من فراغ بقدر ما هي نتاج جهد و     

، فعلى سبيل المثال لم تدع قيادته التجربة اليابانية على اختالف مراحلها ة الماليزيةودأب القياد
وفي الوقت نفسه تجنب الوقوع في  ،وجه وبأدق التفاصيلدون أن تستفيد منها على أكمل 

إال أن هذا ال يعني أن ماليزيا اتجهت  ،األخطاء التي رافقت النهضة الصناعية والتجارية لليابان
 شرقًا دون البحث عما هو مفيد ومناسب للظروف التي تعيشها ونهضتها الصناعية والتكنولوجية

 .52(:نت2003)عبد الواحد،
ة اليابانية والعادات والتقاليد والتركيبة السكانية تختلف نوعًا ما عن البيئة الماليزية، فليس فالبيئ   

بالضروري كل ما نفع باليابان سينفع بماليزيا، فهذا نجاح إداري آخر حققه مهاتير محمد حيث 
 يابان.أنه أخذ من التجربة اليابانية ما هو مفيد لماليزيا وتجنب األخطاء التي وقعت فيها ال

                                                           
51http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/10/10 )25/7/2015) 
52 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2003/09/27/277.html(25/7/2015) 
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كان هدف مهاتير محمد من سياسة االتجاه شرقًا ال تعني ببساطة النظر إلى القدرة    
نما إلى العناصر التي أسست لنجاحها، من  التصنيعية لدى اليابان وكوريا الجنوبية فقط، وا 
أخالق العمل التي تقوم على االجتهاد في العمل الدؤوب واالفتخار بمنتجاتهما، كما أن الروح 

 .(446: 2014)محمد، وطنية قوية جدًا في الدولتين، وكذلك طريقتهم في تنظيم شركاتهمال
بالتجربة  االقتداءترى القيادة الماليزية أن نجاح سياسة االتجاه شرقًا ال يقتصر على مجرد و     

اليابانية والكورية الجنوبية عبر استنساخ البرامج واألفكار التي ساهمت في إنجاح هاتين 
التجربتين، بل يجب االبتكار واإلبداع من قبل العناصر والكوادر الماليزية لتنفيذ ما يناسب 

ذهب ت، بل ء األكفاء في كافة المجاالالمجتمع والظروف المحلية بأيدي العمال والفنيين والخبرا
ر إلى أبعد من ذلك من خالل توسيع الرقعة الجغرافية لالتجاه شرقًا عبر نشرها في كافة تياهم

صباغهادول جنوب شرق آسيا بهدف توحيد البيئة التصنيعية واالستثمارية والتكنولوجية  بنكهة  وا 
د العوامل بحتة لها مالمحها وأنماطها الخاصة، ويرى في ذلك أح)حسب قول مهاتير( آسيوية 

 (.:نت2003،)عبد الواحدالوحدوية اقتصاديًا وتجاريًا وثقافيًا وسياسيًا للمنقطة بأسرها
أول أساس لنجاح التجربة الماليزية هو وجود قيادة واعية لديها بصيرة عالية، والثاني هو إن     

بل  ،التجربة بالكاملإيجاد القدوة المالئمة للبيئة الماليزية، واألساس الثالث للنجاح هو عدم أخذ 
أخذ ما يفيد التجربة الماليزية وترك ما يتنافى مع مراحلها، والنجاح الرابع هو التطوير في هذه 
التجربة، فبهذه األسس استطاعت أن ترى التجربة الماليزية النور، وقد عاش مهاتير محمد هذه 

بنته مع شركة يابانية وأتقن هو حيث أرسل ابنه ليتعلم في اليابان، وتعاقد زوج ا ،التجربة عملياً 
 وابنته اللغة اليابانية، وقد رحبت اليابان بهذه السياسة وعملت على توطيد العالقات.

 ثالثًا: سمات الدولة اإلنمائية في ماليزيا:
عندما تتطور الدول من مرحلة إلى مرحلة أخرى يجب أن ُتحدث تغيرات تساعد في إحداث     

موذج لدولة كانت نامية لم تصبح دولة إنمائية إال عندما قامت بتغيرات هذا التطور، فماليزيا كن
السمات التي كان  الدراسة باستعراض أبرزقوم يزت تجربتها عن الدول األخرى، وستجوهرية م

 لها الدور الكبير في الثورة الصناعية في ماليزيا.
 القضاء على الطبقية:-1

الطبقي بين العرقيات المختلفة في ماليزيا، التي لم تكن في التركيز على ردم فجوة التفاوت     
صالح المالويين أصحاب البالد األصليين، حيث تم عبر مجموعة من السياسات االقتصادية 

% في الستينيات إلى نحو 3.5واالجتماعية رفع نصيب هذه الفئة من الثروة والدخل من نحو 
 (.2011،الصاوي (% في بداية األلفية الثالثة30
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إن مفهوم اقتران التنمية بالمساواة في الفرص بماليزيا "يقول مهاتير محمد: ففي هذا الصدد    
ينطوي على أهمية خاصة، نظرًا ألن مجتمعنا يقوم على التعددية العرقية والدينية. ذلك أن 

 ،% من مجموع سكان البالد60ون نحو السكان األصليين الذين يعرفون بلفظ) بوميبترا( يشكل
فإنهم يحتلون موقعًا متأخرًا مقارنة ببقية السكان الذين  عندما نتحدث عن الثروة والمداخيل، لكن

م، سياسة اقتصادية 1970هذا الواقع دفعنا إلى أن ندشن في عام  ،ينحدرون من جنسيات أخرى 
 "جديدة تم تصميمها بما يكفل للبوميبترا الحصول على نصيبهم من الكعكة االقتصادية

، نه تم بيع األصول والشركات الحكومية للمواطنين الماليزيينحيث إ .(67: 1، 2004،)محمد
ولكن كان نصيب البوميبترا النصيب األكبر من عملية الخصخصة بما يكفل تواجدهم وتمثيلهم 

 في أعلى المستويات. 

واالجتماعية، في هذه السياسة نجاحًا نسبيًا على صعيد إعادة الهيكلة االقتصادية لقد أحرزت    
% من البوميبترا 90وقت حافظت فيه البالد على استقرارها السياسي واالجتماعي. وبما أن 

وتعزيز األوضاع االقتصادية  رفع قتصادية الجديدة اتجهت نحومسلمون، فإن السياسة اال
 .(67: 1، 2004)محمد،اإلسالمية في ماليزيا بوجه عام لألكثرية

تشيع جو من الفساد في المجتمع، نتيجة فقدان التي كانت الطبقية ة عمومًا لقد تم مواجه   
العدالة في التوزيع وعدم المساواة، مما يشعر المواطن بعدم االستقرار ،ويلجأ إلى العنف الذي 
يؤدي إلى الفوضى، ولكن القيادة الماليزية قضت على ظاهرة الطبقية مما أدى لشعور المواطن 

له بصمة في عملية  اً منتج اً كومة واألمان على مستقبله، فأصبح إنسانالماليزي بالثقة في الح
 في ماليزيا. المستمرةالتنمية 

 تطوير التعليم في فكر مهاتير محمد:-2
 فقد للبشر، الستثمارها واضحا انعكاسا إال مطرد اقتصادي لنمو ماليزيا تحقيق يكن لم    

 كما، الماهرة العمل قوة من الحاجة تلبية على ساعدها قوي  تعليمي نظام تأسيس في نجحت
 قطاع إلى زراعي تقليدي قطاع من االقتصادي التحول عملية في بفعالية النظام هذا ساهم

 على القائم (المعرفي االقتصاد) مرحلة لبلوغ حاسمة كأداة التعليم فيوظوتم ت حديث، صناعي
 يحقق أن إلى أدى ماليزيا في التعليمية السياسات نجاح إن، واالتصاالت المعلومات تقنية

 .(6)كتوش،بدون:وجوهرها التنمية عمود هو الذي البشري  المال رأس من كبيراً  تراكماً  االقتصاد
بالتعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية؛ فجعل هذه المرحلة  مهاتير محمد كان اهتمام    

جزًءا من النظام االتحادي للتعليم، واشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة 
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بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة. كما تم إضافة مواد ُتنمي  وااللتزاممسجلة لدى وزارة التربية، 
 ،روح االنتماء للتعليم االبتدائي، أي في السنة السادسة من عمر الطفل المعاني الوطنية، وتغرز

المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة، فبجانب العلوم واآلداب تدرَّس مواد  ءبد ذومن
 )اسماعيل،خاصة بالمجاالت المهنية والفنية، والتي تتيح للطالب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم

2014 :126.) 
لى جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني، التي تستوعب طالب      وا 

المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية 
وزارة  ترعاه حيثالبالستيك، وكان من أشهر هذه المعاهد معهد التدريب الصناعي الماليزي، 

  .53(2010)السرجاني،له تسعة فروع في مختلف الواليات الماليزيةالبشرية، و الموارد 

 مهاتير محمد لرفيعة التي تحققت خالل فترة حكماإلنجازات التعليمية ا على أية حال، ازدادت   
إضافة إلى ما يؤكده واقع الحال في المجتمع الماليزي حيث ال  ،والتي يشهد لها خبراء عالميون 

 تبلغو  ،%36فيما كانت في الماضي تبلغ  ،%6أكثر من  2003عام سبة األمية تتجاوز فيه ن
 13جامعة حكومية و 11حيث تحتضن أكثر من  ،%93في نفس العام نسبة التعليم في ماليزيا 

 .54(:نت2003،)عبد الواحد كلية حكومية وخاصة ومعاهد تقنية 600جامعة خاصة و
ركزت على الجانبين المهني والجامعي في آن واحد، واضح أن الحكومة الماليزية ومن ال   

فإنشاء المعاهد يدل على توجه ماليزيا في التسريع في عملية التنمية، حيث إن هذه المعاهد 
تركز على الجانب العملي فتدخل العاملين مباشرة في سوق العمل، ويفهم منه أن كل مواطن 

فإنشاء  ،في عملية التنمية، والجانب الجامعي ماليزي أيًا كانت قدراته العلمية سيكون له بصمة
على االهتمام بالتعليم والتوجه نحو  العدد الكبير من الجامعات الحكومية والخاصة والكليات يدل

 القضاء على األمية، فيما سينعكس إيجابًا على الرؤية المستقبلية لماليزيا.
 تجعل شاملة تقنية خطة للدولة الماليزية الشامل التطوير لجنة وضعت م 1996 عام وفي   

 واالرتباط اآللي الحاسب إدخال الخطة هذه أهداف أهم ومن ،المتقدمة الدول مصاف في البالد
 هذه تكتمل أن يتوقع وكان، النموذجية المدارس فصول من دراسي فصل كل في اإلنترنت بشبكة
 في بالبالد حلت التي االقتصادية الهزة ولكن م 2002 عام حلول قبل الخطة تنفيذ من المرحلة

 في اإلنترنت بشبكة طةتبالمر  المدارس نسبة بلغت فقد ذلك ومع اكتمالها، أخرت م 1997 عام
 التحتية بالبنية يتعلق فيما أما.45% الدراسية الفصول وفي ،90%من أكثر م 1999 ديسمبر

                                                           
53 http://islamstory.com/ar(27/72015) 
54 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2003/09/27/277.html(27/7/2015) 
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 السريعة البصرية األلياف شبكة من فقري  بعمود ماليزيا وجامعات مدارس جميع ربط تم فقد
 )كتوش،ووالفيدي المتعددة الوسائط نقل لخدمة الكبيرة المعلومات حزم بنقل تسمح والتي
 .(13بدون:
كل ذلك بجانب الحرص على االنفتاح، واالستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول    

جامعية خاصة، تقدم دراسات معهد وكلية  400المتقدمة، وفي هذا السياق تم إنشاء أكثر من 
مة مع جامعات في الخارج، كما أتاحت الفرصة للطالب الماليزيين لمواصلة دراستهم أوبرامج تو 

، تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها الحكومة يستحق التسجيل إال أن ما ،في الجامعات األجنبية
والجامعات وبين القطاع ث احبعلى تقوية العالقة بين مراكز األ الماليزية، عندما عملت
 تم فتح المجال الستخدام أنشطة البحث الجامعية ألغراض تجارية ،الخاص؛ بعبارة أخرى 

وقد كان لتلك الفكرة أعظم األثر على الجميع؛ فلم تعد الحكومة مطالبة  (،:نت2010)السرجاني،
لمالية بدعم كل األنشطة البحثية بمفردها، بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات ا

حاث يشكو من قلة الدعم وفي ذات الوقت ال تكاد تجد مركز أب ،حسب حاجته واالقتصادية، كل  
هذا إضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن أن يصرف على هذه الحكومي، 

لماليزية القدرة على ومن جراء ذلك امتلكت المصانع ا ،األنشطة إلى مصارف أخرى مهمة
ثبات وجودها في األسواق المحلية والعالميةالتطوير،  : 2014)إسماعيل، واالبتكار والمنافسة، وا 

127.) 
الدولة عن عاتقها مصروفات أساسية مع المحافظة على  وجاءت هذه الخطة لكي تخفف    

والدراسات كما هو مع التعاون مع الجامعات  األبحاثالجودة، فهي استطاعت أن تبقي حجم 
والدراسات، وأوجدت الحكومة عالقة تعاون بينها  األبحاثلالستفادة من هذه والقطاع الخاص 

 وبين القطاع الخاص ليكمل كل منهما اآلخر.
لقد حددت الدولة أولوياتها بدقة، فإذا نظرنا إلى إجمالي ما أنفقته الحكومة الماليزية على     

% من 21.7دوالر، بنسبة مليار  2.9 وصل إلى (على سبيل المثال)م 1996التعليم في عام 
م بما يعادل 2000مليار دوالر عام  3.7إجمالي حجم اإلنفاق الحكومي، وازداد هذا المبلغ إلى 

 (.127: 2014سماعيل،)ا% من إجمالي النفقات الحكومية23.8نسبة 
تعكس  ،نفاق على الدفاعوهذه النسبة العالية من حجم اإلنفاق على التعليم والتي تفوق اإل   

نشاء جيل جديد  صرارها على القضاء على األمية وا  مدى اهتمام الحكومة الماليزية بالتعليم وا 
متعلم قادر على النهوض بماليزيا، مع التركيز على دراسة العلوم والتكنولوجيا والتنمية لتنمية 

 .  العلماء التي تسهم في تطوير البالدالموارد البشرية، وعملت على احتضان 
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 يع الصناعات ذات التقنية العالية:تشج-3
التسعينيات مرحلة صناعية مهمة، عقد بالتوازي مع االهتمام بالتعليم، فقد دخلت ماليزيا في     

حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية وأولتها عناية خاصة، وقد كان ذلك بعد أن توافر 
ة بأحدث الوسائل، فأصبح في مقدورها لديها جيل جديد من العمالة الماهرة المتعلمة، والمدرب

 (.130: المرجع السابق)إثبات وجودها، بل والمنافسة على الصدارة
من ميزانية الدولة أنشأت  اً كبير  اً فبعد أن أنشأت ماليزيا المعاهد وأنفقت على تطويرها جزء   
مع الرؤية الجديدة ، وهو جيل قادر أن يتماشى قيام بالنهوض الماليزي على ال اً قادر  اً جديد جيالً 

لماليزيا التي تعتمد على التصنيع، وأصبحت ماليزيا دولة مصدرة للصناعات العالية، بعد أن 
 م الدولة الصناعية.2020لتحقق عام  ؛كانت تصدر المواد الخام

ومن أبلغ ما يبين نجاح األداء االقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية، ذلك التوسع الذي    
ألف مشروع صناعي، بإجمالي  15أكثر من  أستثمارات القطاع الصناعي، حيث أنشحدث في ا

% من هذه 54مليار دوالر، وقد شكلت المشروعات األجنبية حوالي  220رأس مال وصل إلى 
المشاريع، بما يوضح مدى االطمئنان الذي يحمله المستثمر األجنبي لماليزيا من ناحية األمان، 

 % من هذه المشاريع46ة العالية، بينما مثلت المشروعات المحلية وبالتأكيد ضمان الربحي
 .55(:نت2010)السرجاني،

وقد كان لهذه المشروعات عظيم األثر والنفع على الشعب الماليزي؛ حيث وفرت مليوني    
وظيفة للمواطن الماليزي، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديثة وتطوير 

في فترة والية مهاتير محمد طفرة ملحوظة في  أيضاً  تحققتو  ،لعمالة الماليزيةمهارات ا
مشروعات االتصاالت والمعلومات التي كانت تحظى باهتمام ودعم حكومته كعنصر مهم من 

، وبالفعل أصبحت ماليزيا محطة 56االقتصاد المعرفي""عناصر خطته التنموية، وكان يسميه 
 (.130: 2014)اسماعيل،صناعة االتصاالت والمعلومات واإلنترنتإقليمية وعالمية في مجال 

 
 

                                                           
55http://islamstory.com/ar )2/8/2015) 

ُيعرف اقتصاد المعرفة، بأنه استخدام التقنية وتوظيفها بهدف تحسين نوعية الحياة بكافة مجاالتها وأنشطتها من خالل  56
 ،نت(2008)العبود،اإلفادة من المعلومات واإلنترنت وتطبيقات المعلوماتية المختلفة
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 :57انتهاج سياسة الخصخصة-4
 ،راعت الحكومة في إجراءات الخصخصة أن يتم بيع األصول والشركات للمواطنين الماليزيين   

فرصًا أكبر في كفلت ألبناء البلد) البوميبوترا( وألن الدولة قرنت مبدأ التنمية بمبدأ المساواة، فقد 
وقد أثارت إجراءات  ،الضعيفة في االقتصاد مقارنة بعددهم مساهمتهمالخصخصة بسبب 

الخصخصة الماليزية حفيظة الدول الغربية، ألنها حرمت المستثمرين األجانب من السيطرة، 
حيث كانت مثل هذه الفرص متاحة لهم في عدد من دول العالم الثالث التي تقوم بإجراءات 

 (.82: 2012ة)صالح،الخصخص
سبق نستوضح بأن الحكومة الماليزية استطاعت أن تتخلص من الهيمنة الغربية ومما    

المفروضة على دول العالم الثالث وتغليب المصلحة الداخلية على الخارجية ومصلحة المواطن 
 ه التجربةعلى مصلحة القائد، بتمكين المستثمر الماليزي من الخيرات الوطنية واالستفادة من هذ

 على المستوى الوطني.
كما تم التوجه إلى التوسع في برنامج للخصخصة يعتمد على تمليك المواطنين الشركات     

العامة، وذلك بعد أن نجحت الدولة في تكوين بنية أساسية واقتصادية ضخمة، يمكن االعتماد 
 .58(نت:1120الصاوي،(عليها في تحقيق النهضة

وعمدت الحكومة الماليزية إلى الخصخصة وذلك للتخفيف من تبعيات هذه الملكية، والنفقات     
الحكومية، وهذا ساعد في توليد روح المنافسة في هذه الشركات وتقديم جودة أفضل، مما ساهم 

 نتاج منتج وطني قادر على المنافسة في األسواق العالمية، ولكن هذا النظام يحتاج للرقابةإفي 
 من الحكومة للحصول على المردود المتوقع منه.

االقتصادي الذي أعقب  واالنتعاشومن الظواهر الواضحة التي تحققت في ظل االستقرار    
، تزايد االهتمام بالخصخصة والقناعة بجدواها في التنمية والرقي باألوضاع 1997أزمة 

إننا طّبقنا الخصخصة على  ":رتياهاالقتصادية االستقرار السياسي وفي هذا الخصوص قال م
نطاق واسع جدًا انطالقًا من إيماننا بأن الحكومة ينبغي أن تكون واقعية وعملية في سياستها 
التنموية، وأال تتردد في تجريب أي انموذج أو تجربة أجنبية أثبتت نجاحًا في بالد أخرى، وقد 

بتحقيق النمو، كما أن بالدنا تنتهج نظام إدارة مالية يتميز بقدر عاٍل من الكفاءة،  قمنا أوالً 

                                                           
العامة أو خدماتها وتفويض مؤسسات القطاع لتولي  يقصد بالخصخصة في المفهوم االقتصادي اآلنتقال الكامل أو الجزئي للملكية 57

إدارتها وتصريف شؤونها بطرق مختلفة أبرزها البيع الكامل والتام لألصول الحكومية إلى جهات خاصة تصبح المالكة لتلك األصول, 

-http://chinaasia) .أما األسلوب اآلخر للخصخصة فيتمثل في توكيل مؤسسات خاصة للقيام بأداء خدمات حكومية للجمهور

rc.org/index.php?p=46&id=464) 

 
58http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/10/10 )3/8/2015) 
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نشأنا سوقًا لألوراق أودرجنا على تسديد قروضنا الخارجية كما كان لدينا موارد مالية فائضة وقد 
   .(:نت2003 ،الواحد)عبد "لوطنية من تكوين الرساميل ببساطةالمالية لتمكين الشركات ا

 اإلسالم في التنمية: دور-5
، ويرجع نجاحه إلى تطبيقه كل المحافل الدولية فييعتز بإسالمه دائمًا مهاتير محمد  كان    

لتعاليم اإلسالم، وأنه ينطلق نحو النجاح بفهم عميق لجوهر الدين اإلسالمي الذي يعلي من 
أن األمة اإلسالمية يمكنها فنجده في أحد خطاباته يقول: "إن ماليزيا واثقة ب ،قيمة العلم والتقدم

أن تكون أقوى قوة في العالم إذا توحدت، وأحسنت استخدام ثرواتها ومصادرها المختلفة"، ووضح 
بأن على هذه األمة أن تنشط في تحصيل العلوم وتقتحم مجال تكنولوجيا المعلومات حتى 

: 2014)إسماعيل،رتستطيع أن تنافس تقدم الغرب في هذا المجال الحيوي والمهم في هذا العص
131.) 
"أسلمة التنمية"، أمر الدكتور  ولتأكيد مصداقيته في إحداث التغييرات باتجاه ما يمكن تسميته    
ر بتعديل نصوص قانون العقوبات بما يتماشى والقواعد الشرعية اإلسالمية مما أدى على تياهم

إجبارية التدريس في المؤسسات مدى السنوات الماضية إلى اعتبار الثقافة والعلوم اإلسالمية 
ر ركز منذ توليه تياهلسياسية في ماليزيا أن الدكتور موالحظ المتابعون لألحداث ا ،يميةالتعل

السلطة على تكثيف البرامج ذات الصبغة اإلسالمية في كافة قطاعات الخدمات بما يحقق 
ب التطورات والتكنولوجيا الهدف األسمى الذي يراه وهو تأسيس دولة إسالمية حديثة وموحدة تواك

والعلوم العصرية، إال أنه في الوقت نفسه ال يتجاهل المفاهيم الجديدة للمجتمع الرأسمالي 
 .(:نت2003،)عبد الواحدالمتطور

ين ُكْم و أ ْتم ْمُت  :"قال هللا تعالىالدين اإلسالمي هو منهج حياة شامل حيث     ْلُت ل ُكْم دِّ اْلي ْوم  أ ْكم 
ل ْيُكْم  ينًا")المائدة،ع  ْسال م  دِّ يُت ل ُكُم اإلِّ ر ضِّ (، يشمل السياسة واالقتصاد...إلخ، وهو ليس 3نِّْعم تِّي و 

فهناك العديد من الدول اإلسالمية التي تتوفر لها  اً شعار فقط ولكن منهج تطبيقي، فلو كان شعار 
النامية، ومهاتير محمد ، ولكن ال تزال تعد من الدول اً من اإلمكانيات ما يفوق ماليزيا أضعاف

في  اً ومعين اً القائد المسلم الذي يعتز بإسالمه فهم كيف يطبق الدين اإلسالمي ليكون له عون
 مسيرته التنموية.
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  الثاني المبحث
 

 ماليزيا في اإلنمائية الدولة واقع
 

 أواًل: تقديم.

.2020ثانيًا: رؤية   

  ثالثًا: مؤشرات تنمية ماليزيا.
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 لدولة اإلنمائية في ماليزيااواقع : الثانيالمبحث 
 -تقديم:

على موعد مع المستقبل الباهر وضمن مرحلة مفصلية في تاريخها الحضاري تعيش ماليزيا     
ر محمد وتوجيهات حكومته للوصول بماليزيا تياهوالتكنولوجي حيث تسير عبر نفق شقته أفكار م
دائما على طريق الثورة الرقمية والتكنولوجية التي إلى مصاف الدول المتقدمة وابتكار الجديد 

فنجده يجدد الثقة بقدرة بالده واألمة اإلسالمية  أصبحت إحدى مالمح الحياة اليومية في ماليزيا،
على تجاوز المحن وتحدي الصعاب والوصول إلى المكانة التي تليق بتاريخ وعراقة أجدادها 

إن :" 2003أغسطس  17حيث قال في كلمة له خالل زيارته للعاصمة السورية دمشق في 
وة في العالم إذا توحدت وأحسنت ماليزيا واثقة بأن األمة اإلسالمية يمكنها أن تكون أقوى ق

استخدام ثرواتها ومصادرها المختلفة موضحا بأن على هذه األمة أن تحتكر العلوم والتكنولوجيا 
تنافس تقدم الغرب في هذا المجال الحيوي والمهم في  وتكنولوجيا المعلومات حتى تستطيع أن

 .(:نت2003)عبد الواحد،" هذا العصر
 : )2020واوسان  (2020رؤية أواًل: 

خطة طموحة يطلق عليها  وكما تعرفون جميعًا، فإن ماليزيا قد بدأت"يقول مهاتير محمد:     
، فإن هدفنا هو مضاعفة إجمالي الناتج المحلي لدينا كل 1991واعتبارًا من عام  ،2020رؤية 

م وسيكون 2020عشر سنوات،  بحيث يكون هذا اإلجمالي أكبر ثماني مرات بحلول نهاية عام 
ذا نجحت خطتنا الثالثينية، فإن مستوانا المعيشي سوف  مستوى المعيشة لدينا أعلى أربع مرات وا 

الواليات المتحدة حاليًا، بل وهو ما نأمله، سيكون لدينا حتى توزيعًا أفضل يعادل مثيله في 
 (.230: 2004)محمد، "للثروات من ذلك الذي نجده في المجتمع األمريكي اليوم

هي أواًل: أنه ال بد من  2020القواعد التي تقوم عليها رؤية " واستطرد مهاتير محمد قائالً    
ة متقدمة وبالطراز الخاص بنا، وثانيًا: يتعين على البالد أن تحديث أنفسنا من أن نصبح دول

تتطور في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والروحية والسيكولوجية والثقافية. وقمنا 
بتحديد تسعة تحديات إستراتيجية للتغلب عليها ونحن نسير في طريقنا نحو سنة 

 :(42 :2004)محمد،"م2020

 (42: 2004التحديات التسعة التي حددها مهاتير محمد، وهي: )محمد، ويمكن هنا عرض 
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: يتمثل في قيام أمة ماليزية موحدة يحكمها الشعور بالمصير الواحد التحدي األول -
 المشترك.

: خلق مجتمع ماليزي متحرر سيكولوجيا وآمن ومتطور، قوي اإليمان التحدي الثاني -
 والثقة بنفسه وفخور بوضعه وبما أنجز.

: بناء مجتمع ناضج ديمقراطيًا يمارس نوعًا من أنواع الديمقراطية لتحدي الثالثا -
الماليزية النابعة من المجتمع والملبية لمتطلباته والتي تصلح ألن تكون نموذجًا تحتذى 

 به الدول النامية.
: بناء مجتمع تسوده األخالق والقيم، المواطنون فيه أقوياء في دينهم التحدي الرابع -

 هم وتحكمه أسمى مستويات األخالق.وقيم
: بناء مجتمع ناضج متحرر متسامح يكون فيه الماليزيون من مختلف التحدي الخامس -

األلوان واألعراق أحرارًا في ممارسة ونشر ثقافتهم ومعتقداتهم الدينية ويشعرون في 
 الوقت نفسه باالنتماء ألمتهم.

تقدمي قادر على االبتكار يتطلع دائما : يتمثل في بناء مجتمع علمي التحدي السادس -
 إلى األمام.

ي يأتي : بناء مجتمع يهتم باآلخرين وثقافة تهتم باآلخرين، ونظام اجتماعالتحدي السابع -
 فيه المجتمع قبل الفرد.

شراكة كاملة  ضمان وجود مجتمع تسوده العدالة االقتصادية وتكون فيه التحدي الثامن: -
 للتقدم االقتصادي.

خلق مجتمع تسوده الرفاهية، اقتصاده يتميز بالمنافسة الكاملة  :لتاسعالتحدي ا -
 والديناميكية والضخامة والمرونة.

م أطلقت على كل واحدة 2020وضعت عناصر رؤية  عندماماليزيا  من الالفت لالنتباه، أن   
ل منها تحدي، فهذا يدلل على مدى صعوبة تجاوز هذه الخطة وهذا يحتاج لعمل دؤوب ومتواص

في جميع المجاالت الثقافية واالجتماعية والدينية والسياسية ...إلخ، وتجد في التحديات التسعة 
التركيز على كلمة مجتمع وهذا يدلل على أن العمل الجماعي هو الهدف الذي ستصل به 
 ماليزيا إلى الرؤية، فالتحدي األول يركز على الوحدة التي هي أساس لالزدهار والتقدم يقول هللا

ت ْذه ب  رِّيُحُكْم تعالى:"  ُلوا و  ُسول ُه و ال  ت ن از ُعوا ف ت ْفش  ر  يُعوا َّللاَّ  و  إِّنَّ َّللاَّ  م ع   ,و اْصبُِّروا ,و أ طِّ
ابِّرِّين   (، ثم نجد التركيز على إنشاء مواطن ماليزي حر من التبعية، فخور بنفسه 46")األنفال:الصَّ
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والديمقراطية والعلم واألخالق الحميدة، التي جميعها تؤسس لبيئة وبدولته، وبيئة تتميز بالعدالة 
 ومجتمع قوي متماسك يعطي المواطن الشعور باألمان على مستقبله ومستقبل بلده.

 ثانيًا: مؤشرات تنمية ماليزيا-

اعتمدت ماليزيا سياسة التركيز على التصنيع للخروج من دائرة التخلف، فمرت بمراحل     
بأن تكون ماليزيا دولة مصدرة للصناعات العالية التكنولوجيا بعد أن كانت تصدر  مختلفة انتهت

خمسة  مواد خام على رأسها المطاط، وبفضل هذا التوجه ارتفعت صادرات ماليزيا من أقل من
 (.نت:2011الصاوي،(2002عام  مليار دوالر 100إلى  1980مليارات دوالر عام 

نسير بخطوات أسرع من الجدول الزمني الذي وضعناه، وعلى نحن ويقول "مهاتير محمد": "    
 2020، فسوف ندخل إلى عام 2020أساس معدالت النمو التي قد حققناها منذ بدء رؤية 

حتى قبل أن يبدأ، ويسعدني القول هنا وبوضوح إننا قد ال نقوى على االستمرار في تحقيق 
وفيما عدا ذلك، فإن التاريخ يظهر  ل،، وعاما بعد اآلخر خالل جيل كام% سنوياً 8أفضل من 

ومن خالل الجهد والعرق، فإننا مؤهلون في شرق آسيا أن تفعله،  ما أمكن لالقتصاديات األخرى 
جيدًا أيضًا ألن نصل إلى القلب االقتصادي لليابان، التي ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

 (.230: 2004")محمد،2020عام 

% من التجارة العالمية، فهي تصدر المواد المصنعة، حيث إن 7تساهم ب فاليابان " كما قال  
الصناعة تعتبر واحدة من ركائز القوة االقتصادية اليابانية، وماليزيا ركزت في التنمية على 
التصنيع أسوة باليابان، فهي بهذا تحاول أن تصل إلى القدوة اليابانية، وهي تمتلك اإلمكانيات 

ومن خالل العالقات التقليدية والتجربة، ، ية والسياسية التي تسمح لها بهذااالقتصادية والثقاف
أقول إننا مؤهلون جدًا أيضًا للوصول إلى األركان األربعة لالقتصاد األمريكي العظيم والذي 

 (.231: 2004")محمد،202059سيكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 

حيث بلغت معدالت في ماليزيا ينمو بمعدالت ممتازة، في التسعينات كان األداء االقتصادي "   
على مدى عقد كامل تقريبًا، ولم توجد في العالم الحديث منطقة أخرى  %8النمو أكثر من 

استطاعت تحقيق معدالت نمو مشابهة بهذه السرعة، من التخلف االقتصادي إلى مستويات 
 (.26 :2004التسعينات")محمد،ي منتصف عالية للمعيشة نعم بها مئات الماليين ف

                                                           
 : نت(.2014م)زماري,2020الصين سوف تصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 59
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 النقد صندوق  بحسب اإلجمالي المحلي الناتج في 34 المرتبة 2007 العام في ماليزيا احتلت  
 بلغت حيث 2004 العام في الصادرات حجم حيث من عالميا 18 المرتبة واحتلت الدولي
 نفسه العام في احتلت كما اإلسالمي، العالم دول بذلك متصدرة دوالر مليار 126.5 حصتها
 حسب أما اإلسالمي، العالم دول أيضاً  متصدرة الواردات حجم حيث من عالميا 20 المرتبة
 المملكة تقدمت وبذلك النفط أسعار طفرة من استفادت النفطية الدول فإن، م2000 عام تقديرات
 دوالر مليارات 204.5 الصادرات قيمة حيث من عالميا 17 المرتبة في لتحل السعودية العربية

 من أما ، دوالر مليار 158.7 عالميا 20 المرتبة في اإلسالمية الدول بين من ماليزيا تلتها ،
 22 والمرتبة اإلسالمي العالم في األولى المرتبة نفسه العام في ماليزيا احتلت فقد الواردات حيث
 (.177-176: 2010،فضلي)عالمياً 

% 49.3في خفض معدالت الفقر من  ماليزياوعلى صعيد السياسات االجتماعية نجحت     
 وحرصت السياسات االجتماعية أيضاً  ،2004% في عام 5إلى نحو  1970من السكان عام 

على توفير السكن المالئم من خالل شراكة بين القطاع العام والخاص، حيث استطاع ا أن يوفرا 
فضت معدالت البطالة في ما يزيد على متطلبات الخطة العامة للدولة في هذا المجال، وانخ

العديد من  ، وهو معدل يعادل أو يفوق نسبتها في2001% عام 2.7ماليزيا لتصل إلى نحو 
 (.نت:2011)الصاوي، البلدان المتقدمة

ذا قمنا مقارنة المؤشرات السابقة للتنمية في ماليزيا في فترة حكم مهاتير محمد بمصر وفترة     وا 
يث أن تجربة التنمية بدأت تقريبًا في نفس العام، وقد تعهد حكم الرئيس محمد حسني مبارك، ح

الرئيس مبارك بالعمل على تنمية مصر، حيث أن مصر تمتلك من االمكانيات المادية والبشرية 
ما يؤهلها لذلك، ولكن االحصائيات والتقارير توضح غير ذلك، حيث احتلت مصر وفقًا لمؤشر 

مع ، دولة 162ضمن  105مم المتحدة اإلنمائي المرتبة الـ نسانية الخاص ببرنامج األالتنمية اإل
 )سالم،%45نسبة األمية تزيد على  على األقل( إال أن أن التعليم في مصر مجاني )نظرياً 

تبقى البطالة أكثر التحديات االجتماعية التي تواجه النظام المصري، والمتمثلة و  ،،نت(2005
عدم توافر فرص عمل، فقد زادت نسبة البطالة خالل األعوام الماضية، حيث وصلت إلى  في
م إلى 2007، وزادت عام %10.7م زادت النسبة إلى 2003عام م، وفي 2002% عام 10

% 45صادر عن لجنة اإلنتاج الزراعي بمجلس الشورى أكد أن ، وفي تقرير %11أكثر من 
ألرقام على المستوى السياسي تشير ، ا60،نت(0142)كردي،من سكان مصر تحت خط الفقر
                                                           

60 http://kenanaonline.com(12/8/2015) 
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إلى أن الحياة البرلمانية المصرية تشهد احتكارا دائما للحزب الوطني الحاكم والذي يتزعمه رئيس 
( سيطر 1984ففي أول انتخابات برلمانية في عهد مبارك ) ،الجمهورية بسلطاته شبه المطلقة

فاز بنسبة  1987وعام (،)البرلمانمجلس الشعب  من مقاعد %80الحزب الوطني على 
 1995 ، ثم ارتفعت النسبة مرة أخرى في انتخابات سنة1990عام  % 79.6%، و بـ 77.60

فاز بنسبة  2000% من المقاعد، وفي آخر انتخابات جرت سنة 95لتصل إلى 
حزبا، وقد  11مبارك الحكم وفي مصر محمد حسني  يول ،61،نت(2005)سالم، 79.6%

حضور جماهيري، وال  لكنها في األغلب هي أحزاب بغير 19اآلن إلى وصل تعدادها 
هذه األحزاب، ويرجع السبب في  الشعب المصري إال عددا محدودا جديا من أسماء معظم يعرف

لى لجنة األحزاب التي يسيطر عليها  جمود الحياة الحزبية في مصر إلى قانون األحزاب وا 
لى حالة الطوارئ المف  ،1981روضة على البالد منذ تولى مبارك الحكم عام الحزب الحاكم وا 

تعاني الموازنة العامة في مصر عجزا بشكل مستمر، فحسب األرقام التقديرية غير الرسمية و
 ،2014 )كردي،مليار جنيه 52.356بلغ عجز الموازنة العام  2004/2005 للعام المالي

، وقد تم بيع %3النمو، بلغ حوالي عاني االقتصاد المصري من تباطؤ في معدالت ، و 62نت(
الغاز المصري إلسرائيل بأسعار زهيدة، مما كان له أثر على الموازنة المصرية، باإلضافة 

ويقدر عدد المهاجرين من مصر بنحو لحوادث القطارات المتكررة ومقتل المئات من المواطنين، 
 ،تخصصات نادرة في 2500ألفًا من ذوى الكفاءات، يتضمنون  820ماليين، من بينهم  5

: 2014 )حسن،وكندا متحدةال الوالياتهجرة، أغلبهم إلى  طالبي مصري ماليين  6وهناك نحو 
 .63نت(

بعد هذا التراجع والدمار الذي خيم على التنمية في مصر، وقد أحالوا  ،مما سبق نستنتج أنهو   
ندونيسيا  السبب في ذلك لكبر عدد سكان مصر، مع أن دول مثل الصين والبرازيل والهند وا 
يفوق عدد سكانها أضعاف مصر جعلت من عدد السكان سبب للتنمية، والفساد الذي استشرى 

الهرم والسيطرة على مقدرات مصر لصالح فئة محدودة) في المؤسسات المصرية بداية من أعلى 
م مما أدي 2010يناير  25قيادات الحزب الوطني الحاكم(، انتفض الشعب المصري في ثورة 

الوطني، ودخلت مصر في مرحلة سياسية خطيرة من  والحزبلخلع الرئيس المصري مبارك 
 المشاكل واالضطرابات.

                                                           
61http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ )12/8/2015) 
62 http://kenanaonline.com(12/8/2015) 
63 http://www.masress.com(13/8/2015) 

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 خصائص الحكم الرشيد في الدولة اإلنمائية بماليزيا: المبحث الثالث

 تقديم: 

يتميز الحكم الرشيد بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، التي بدورها تؤدي إلى     
االستقرار في الحكم، وبث األمن في نفوس المواطنين التي تجعل من المواطن متفرغ لعمله 

نظام ولقضاياه، فيشعر بالطمأنينة على مستقبله، فهو يعلم جيدًا أن هناك نظام سيقوم بمساءلة ال
ومحاسبته إن قصر أو أخطأ أو تورط في قضايا فساد، فالحاكم مؤتمن على قضايا البلد، وهو 
يعمل من أجل رفاهية وتنمية المواطن، وماليزيا استطاعت أن تخطوا خطوات جادة في تطبيق 
معايير الحكم الرشيد، وأنشأت هيئات وجمعيات مختصة في متابعة ذلك، وقامت بمساءلة 

ت المتهمين في السلك الحكومي في قضايا الفساد بعد أن قامت هيئة مكافحة ومحاسبة مئا
 الفساد في تحويلهم للمحاكم بتهم تتعلق بالفساد. 

قياس مستوى تطبيقه في يتم عن طريقها  عالمية موحدة يعتمد الحكم الرشيد على مؤشراتو   
 المؤشرات في ماليزيا:دول العالم، وسنقوم باالطالع على مدى االهتمام وتطبيق هذه 

 هيئة مكافحة الفساد:-أوالً 

تولى هيئة مكافحة الفساد عمليات متابعة التحقيق في قضايا الفساد، وهي هيئة حكومية    
بقرار تشريعي صادر عن البرلمان، خلفا لوكالة مكافحة الفساد التي  2009خاصة أنشئت عام 

 ،وتتبع الهيئة مباشرة مكتب رئيس الوزراء ،1973عام  صوت البرلمان على الشروع في أعمالها
في الممارسات واألنظمة واإلجراءات الواردة إليها من الهيئات العامة لتسهيل  كما تنظر الهيئة

استشارات  كما تقدم ،اكتشاف جرائم الفساد، وتأمين إعادة النظر في مثل هذه الممارسات
وتعمل الهيئة  ،التي تطرأ على تعامالتها للهيئات والمؤسسات لمساعدتها في مكافحة ُشبه الفساد

على تثقيف الجمهور في آليات عملها لمكافحة الفساد، وتحشد التأييد الشعبي للوقوف في وجه 
 (2012)العدم، في أجهزة الدولة ومؤسساتها تفشي هذه الظاهرة

أن تكون هيئة خاصة لمكافحة الفساد فهذا أمر جيد، فهنا يشعر الجميع أن هناك رقابة عامة    
على تصرفاتهم وبذلك الجميع يحاول أن يبتعد عن الفساد أو الشبهات التي تتعلق بذلك، ولكن 
 أرى أن إتباع الهيئة لمكتب رئيس الوزراء يؤدي إلى التحكم فيها من قبل رئيس الوزراء، ويقلل
من قوتها في بعض القضايا، بل ممكن أن تكون موجهة في بعض األحيان، فلو كانت هيئة 

 مستقلة بشكل تام ستكون أقوى.
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الفساد يقف عائق أمام التقدم، فهو الذي ينهب خيرات البلد لصالح فئة قليلة، ويتضح أن ماليزيا 
ل المتقدمة، يجب أن إن أرادت أن تسارع في الوصول للتنمية الشاملة التي تصل بها للدو 

 تضاعف جهودها في مكافحة الفساد، عن طريق:

 إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد.-1

 إنشاء لجان رقابة عامة لمتابعة المؤسسات والتشجيع على الرقابة الذاتية.-2

 تشجيع المواطنين للتبليغ عن قضايا الفساد، وحمايتهم.-3

 الفساد.تشديد العقوبات المتعلقة بقضايا -4

 تأليف منهج لنظام النزاهة يتم تدريسه في المراحل األساسية من التعليم لتصبح ثقافة عامة.-5
 سيادة القانون:-ثانياً 

الدستور  تعرف ماليزيا دستورًا مكتوبًا منذ فترة طويلة، ودستورها الحالي مستمد معظمه من   
ن كان تم تعديله بحيث يراعي الظروف الخاصة في كل من سارواك  السابق التحاد المااليو، وا 

ويعتبر الدستور  ،(329: 1997مسعد،)سليم،1963 عام التحقتا باالتحاد في اللتين 64وصباح
هو القانون األعلى للدولة والمجتمع، وبصفته هذه فهو الذي ينظم العالقات القانونية التي تقوم 

وأجهزتها وكذلك الهيئات المدنية وحتى حياة المواطنين كأفراد بين  عليها الدولة وجميع مؤسساتها
حقوق وواجبات المواطنين، وعالقات  –على شكل مبادئ عامة تطبق على الجميع  -الدستور

المواطنين بالدولة، وسلطة هذه األخيرة عليهم، ويحدد أيضًا صالحيات وواجبات جميع مستويات 
 (.186: 2010وتحديدها )درويش،السلطة والحكم، وكيفية تشكيلها 

والجمعيات والنقابات، ولكن يتم تقييد هذه الحقوق في  األحزابيكفل الدستور حق تنظيم     
الممارسة العملية بموجب قانون األمن الداخلي والتشريعات األمنية اإلضافية التي تم تمريرها 

حتجاز األفراد من دون تهمة أو أثناء فترة تولى مهاتير الحكم، فضاًل عن أن الحكومة تسمح با
فض تسجيل الجمعيات كما يسمح قانون الجمعيات للحكومة بر  ،محاكمة لعامين متصلين

، وتقيد القوانين النقابية النقابات بحصر عملها وربط كل نقابة بالصناعة ألسباب سياسية
في قائمة طويلة من الصناعات التي تعتبر ضرورية.  اإلضراباتالخاصة بها، كما تقوم بمنع 

وعالوة على ذلك، تقوم األحزاب الحاكمة والحكومة بممارسة الرقابة غير المباشرة على معظم 

                                                           
 صباح وسرواك واليتين في ماليزيا 64
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وسائل اإلعالم، واضعة أحزاب المعارضة وغيرها من منتقدي الحكومة في وضع 
 .65،نت(2013)أحمد:صعب

، ووجود القوانين يعزز مبادئ الحكم الرشيد من ماليزيا يوجد قوانين في ،من الناحية النظرية   
محاسبة ومساءلة، ولكن التطبيق ناقص حيث أن وجود قانون األمن الداخلي يقيد الحريات مما 
يستدعي من الحكومة الماليزية والتشريعي من مراجعة هذا القانون وترك القضاء الماليزي هو 

 ذا يعزز من الحكم الرشيد في ماليزيا.المتصرف الوحيد في األمور القضائية، وه

فضاًل عن أن القوانين الماليزية تمنع كل األنشطة التي تسبب السخط ضد الحكومة أو ضد    
القضاء، أو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من السخط االجتماعي أو القالقل بين أعراق المجتمع 

دات النقابية من النشاطات وهناك قوانين أخرى تمنع طالب الجامعات واالتحا ،وطوائفه
على أنه يجب مالحظة أن السلطات ال تستخدم كافة القوانين بشكل دائم متعسف،  ،السياسية

 (28-27: 2008)صالح، ولكنها تلجأ إليها كلما رأت مصلحة )من وجهة نظرها( في ذلك

باألحزاب يجب على الحكومة الماليزية تعديل القوانين الخاصة وحسب وجهة نظري،     
السياسية والنقابات وتركها للعمل بكل حرية، فالجميع معرض أن يخطئ، وجيد أن تتقبل 
الحكومة نقد األحزاب السياسية والشارع الماليزي، فهذا من شأنه أن يعدل من مسار الحكومة 
وتقييم للذات أول بأول، وهذه األحزاب تمثل شريحة من المواطنين ال يمكن تجاهلهم، وهم 

نون من حقهم أن يعبروا عن رأيهم بكل حرية دون خوف، وممكن أن تجد قوانين بديله مواط
تنظم األنشطة المعارضة للحكومة بطريقة سلمية، أو إنشاء لغة تفاهم وحوار متبادل كي 

 يستطيع الجميع أن يعبر عن رأيه بدون مشاكل.
 حرية الصحافة: -ثالثاً 

ة مكفولة دستوريًا غير أن هناك إجراءات عديدة تم حرية وسائل اإلعالم والصحافة خاصإن     
فمثاًل قام مجلس العمليات الوطني في مايو ن هذه الحرية على المستوى العملي، اتباعها للحد م

كما تم تحديد موضوعات  ،م باتخاذ إجراءات شديدة ضد أي نقد يثار في وسائل اإلعالم1969
معينة يحظر مناقشتها أمام البرلمان أو الشعب باإلضافة إلى ذلك فمن الممكن أن يتم القبض 

 -فيما يكتبونه -( بمجرد الشك في تأييدهمISIعلى الصحفيين بموجب قانون األمن الداخلي)
 (.329: 1997للشيوعيين أو حتى تعاطفهم معهم)سليم، مسعد،

                                                           
65 http://www.ahewar.org(20/8/2015) 
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والذي يتيح للسلطات القبض على  (OSIما يعرف بقانون األسرار الرسمية)وهناك أيضًا     
وبموجب هذا القانون تم القبض  ،الصحفيين لو أدينوا بتلقي أو نشر معلومات خاصة بالحكومة

 New Straitsومراسل جريدة  Far Eastern Economic Reviewعلى رئيس مكتب مجلة 
Times يقاف ثالث جرائد أخرى عام  ،ون الحكوميةؤ بحجة تلقيهما معلومات خاصة بالش  وا 
م بحجة نشر مواد تضر بالنظام العام واألمن القومي، ثم تم التضييق من خالل تشريع 1987

ع إصدار أي مطبوعة قد تؤدي إلى جديد يعطي للحكومة حرية تصرف مطلقة فيما يتعلق بمن
إثارة االضطرابات بين المسلمين،  ل رئيس جريدة دينية بتهمةكان قد اعتقزعاج الرأي العام، و ا
 (.331-330: 1997)سليم، مسعد،ت حرية جريدتين معارضتينيدق1991كذلك في و 

قانون الفتنة  ،يقول الصحفي رزالن رشيد: بأن الصحافة الماليزية مقيدة إلى حٍد ما بقوانين مثل  
 .: مقابلة(24/10/2015وقوانين التشهير)رشيد،

أي الشفافية والمحاسبة، صحافة في ماليزيا يؤدي إلى التراجع في مبدالتضييق على حرية الإن   
ن الصحافة هي العين التي يراقب بها الشعب الحكومات، من خالل تتبع عمل الجهات حيث إ

ثارة الشبهات حول  الرسمية في الدولة، والتضييق عليها يفتح المجال للشك في عمل الحكومة وا 
مساحة أكبر من الحرية للعمل الصحفي، وترك المجال المسؤولين، ويجب أن يتم إعطاء 

للصحافة المعارضة من العمل بحدود المصلحة الوطنية والنقد البناء الذي يؤسس لحكم رشيد، 
مما يسمح للمواطن على االطالع عما يدور من حوله حتى ال يكون مغيب عن بعض القضايا 

 المصيرية التي تمسه وتمس مصلحة وطنه.

 التعددية الحزبية :-رابعاً 

 يتيح كما عدة أحزاب بقيام يسمح الذي السياسي النظام على الحزبية التعددية مصطلح يطلق  
 أيضاً  مفهومه يعني كما، وأهدافها مواقفها عن لتعبر البالد في كلها السياسية للقوى  واسعا قدرا

، الواحدة الهوية ضمن فيه انتماء دوائر عدة وجود يفصل ما جمع في متنوع بوجود االعتراف
 التأثير في والمشاركة النفس عن التعبير في المتنوع المجتمع بحق االعتراف عن فضال هذا
 (.237:بدون ،الحسيني،الحديثي) فيه السياسي القرار  على

 بين أطراف المتبادل واالحترام واألمن السلمي بالتعايش تتميز ماليزيا في الحزبية فالتعددية   
، على أساسها والعمل السياسية التعددية الثقافة النتشار الطبيعية النتيجة وهي السياسية المعادلة
وهذه -الحاكم االئتالف في الشريكة األحزاب مستوى  :أولهما مستويين على التعددية هذه وتشتمل
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 الجهة في تقف التي واألحزاب -(331: 1997)سليم، مسعد، ال تقل عن أربعة عشر حزباً 
، الحسيني إذ تصل إلى أكثر من ثالثين حزبًا)الحديثي،، العدد كبيرة األخرى  وهي المعارضة

 (.238:بدون 

يدل هذا العدد الكبير من األحزاب السياسية الموجود في ماليزيا إلى حجم التعددية الحزبية     
الواسع في ماليزيا على الرغم من وجود قانون األمن الداخلي الذي يقيد حقوق العمل، ولذلك 
 فيجب العمل على حرية إنشاء تنظيمات سياسية مع ضبطها بما يتناسب مع المصلحة العامة.

 المنافسة االنتخابية:-ساً خام

تعقد في ماليزيا كل خمس سنوات انتخابات ديمقراطية حرة، النتخاب أعضاء مجلس النواب   
الماليزي، النتخاب مجالس الواليات، وتتم االنتخابات عل أساس حزبي، وعادة ما تتم وفق درجة 

السياسي أو أصوات الموتى، نزاهة معقولة، لكنها ال تخلو أحيانًا من االتهامات باستخدام المال 
التي دائمًا ما تتهم األحزاب بعضها البعض لتبرر هزيمتها، وبشكل عام تتميز االنتخابات بأنها 
تحدث بشكل منتظم في مواعيدها، كما أنها تتميز بالهدوء النسبي والسالسة، ثم إن تقبل 

لى النتائج العامة على األغلب عاألطراف المختلفة للنتائج أو االعتراض عليها ال يؤثر 
 (.29-28: 2008لالنتخابات)صالح، 

 يأطلق البعض عليها التسونام يوالت ،2008يجرت ف يالوضع مع االنتخابات الت ولكن تغير  
 فقط و األصواتفي المئة من  51هز ماليزيا، حيث فازت الجبهة الوطنية بـ يالذ يالسياس
شأنه أن يسمح وهو أقل من أغلبية الثلثين والذي كان من  – في المئة من عدد المقاعد 63.5

 222مقعدا من  82ما مجموعه وفازت أحزاب المعارضة ب ،وفقًا للقانون  لهم لتعديل الدستور
، وشكلت بعد االنتخابات ائتالفا يسمى 13٪( وسيطرت على خمس من واليات ماليزيا الـ36.9)

ن حديثا في البرلمان على و األعضاء المنتخب لنضال عملوبعد أشهر من ا ،بالتحالف الشعبي
تشكيل الحكومة، حيث تنحى عبدهللا بدوى عن منصبه كزعيم لألمنو وكرئيس الوزراء وخلفه 

 .،نت(2013)أحمد:نائبه نجيب رزاق

مؤشر واضح على التطور  2008و 2004فهذا التغير الحاصل بين انتخابات عامي    
ة، وتغير المعادلة السياسية، وهذا التنافس من شأنه أن يقوى الحاصل في قوة المنافسة االنتخابي

 النظام السياسي بما يعود بالنفع العام على المواطن والدولة. 
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 اإلنسان:حقوق -سادساً 

تها للوصول للحكم الرشيد وفي هذا نسان مؤشر تعتمد عليه الدولة لتعزيز سلطاإلحقوق يعد     
الحكم الرشيد القائم على أساس الديموقراطية وتداول  األصل في"أحمد الغول:  الصدد يقول

السلطة هو لتعزيز حقوق االنسان على اعتبار أن الدولة هي وظيفتها تمكين المواطنين على 
التعليم والثقافة وتداول  في الحقوق السياسية واالقتصادية والمدنية واالجتماعية من حق

مبدأ حقوق اإلنسان هو يعني حفظ كرامة اإلنسان فالحكم الرشيد الذي يقوم على  ،السلطة...إلخ
وال يمكن تحقيق هذا إال من خالل خضوع الحاكم والمحكوم لسيادة القانون الذي  ،وتطور حياته

 .:مقابلة(28/10/2015)الغول،"لتمتع بحقوق اإلنسانلوضع لتحقيق أعلى مستوى 

 في اً وعضو  اإلنسانية بحقوق العديد من المنظمات الدولية المعن فيماليزيا عضو كما أن    
 ،وتعزيزها اإلنسانتعمل ماليزيا على احترام حقوق  اإلطارهذا  يعديد من االتفاقيات أيضًا، وف

 اللجنة ي، وه1999اللجنة الوطنية الماليزية عام  إنشاءهذا المجال فقد تم  فيومن جهودها 
 في المذكورة اإلنسانالشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق  فيخولت لها السلطة للتحقيق  التي

كما  ،الثقافي الوعيوتم تكليف الواليات بالعمل على رفع  ،الماليزي من الدستور  الثانيالباب 
ظر نتأهيله بغض ال وا عادةلكفالة رفاهة الطفل وحمايته  2001سنت ماليزيا قانون الطفولة عام 

اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين  إنشاءتم  2004م عا فيكما أنه  ،عن عرقه أو دينه
 .،نت(2013)أحمد:الرجل والمرأة

وبموجب قانون األمن الداخلي في ماليزيا من حق وزير الداخلية أن يصدر أمر توقيف دون    
محاكمة ضد أي شخص يشتبه بأنه يتصرف بطريقة تضر بأمن البالد، ويعني هذا أنه يجوز 
احتجاز المعتقلين حتى ستين يومًا للتحقيق معهم، بعدها قد يصدر أمر بتوقيفهم حتى سنتين 

جب هذا القانون شهدت البالد أكبر حملة اعتقاالت ضد معارضي رئيس الوزراء وبمو  ،كاملتين
مهاتير محمد وحكومته، وقد أعلن بعد إعادة انتخاب ائتالف الجبهة الوطنية التي يرأسها أنه 
حكومته لن تتخلى عن قانون األمن الداخلي الذي يسمح باالعتقال دون تهمة أو محاكمة، وقد 

نع تفجر الصراعات العنصرية) تقليدية وهي أن االعتقاالت ضرورية لماستندت إلى الحجة ال
 (.341: 1997مسعد،سليم، 

رغم أن الحكومة الماليزية والقوانين تحترم حقوق اإلنسان إال أن قانون األمن الداخلي ال زال    
يقف عائق أمام تطبيق حقوق اإلنسان مع المعارضة الماليزية، مما يضعف معيار المساواة 

ماليزي الذي يعتبر هو الجهة والعدالة بين شرائح وطبقات الشعب، ويضعف أيضًا القضاء ال
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طنين، إال أنه يعتبر وجود هذا القانون جيد للحالة الماليزية، وذلك ولة عن إنصاف المواالمسؤ 
لتعدد العرقيات واألديان، فيجب أن يكون هناك حزم في بعض األمور للمحافظة على استقرار 

 وهذا ما نالحظه من نهضة وتنمية شاملة حققتها ماليزيا في فترة وجيزة. البلد،

فضاًل عن أنه في السنوات األخيرة، عمدت ماليزيا إلى زيادة عدد الجرائم التي ُيعاق ب عليها    
، عندما جعل البرلمان االنتهاكات 2002ومنذ عام  ،جريمة06 كثر منأل66"بالضرب بالخيزران"

من قبيل دخول البالد بصورة غير مشروعة، مشمولة بعقوبة الضرب  المتعلقة بالهجرة،
 ،)أحمدبالخيزران، تعرَّض عشرات اآلالف من الالجئين والعمال المهاجرين للضرب بالخيزران

 .67(:نت2013

ألن قوتها تخالف الشريعة إلعادة النظر فيها تحتاج و عقوبات قوية من الواضح أن ال     
وحقوق اإلنسان، ولها مضاعفات تكاد تشوه الشخص الذي يتعرض لها، اإلسالمية بطريقتها 

والعقوبة يجب أن تكون فقد للردع وليس للقتل أو التشويه أو إهانة الشخص، وأرى أنه على 
الحكومة الماليزية التفاعل أكثر مع العقوبات في الشريعة اإلسالمية، وحقوق اإلنسان بما يضمن 

 نونة اإلنسان على حٍد سواء.نشر األمن والمحافظة على كي
 :استقالل القضاء-سابعاً 

تتألف السلطة القضائية الماليزية من المحكمة الفيدرالية، محكمة االستئناف، المحكمة العليا    
سلطة  لمحكمة الفيدراليةلو  ،، والمحاكم التابعة لها"ساراواك" ي، المحكمة العليا ف"صباح" يف

تصدر عن البرلمان أو الهيئات التشريعية للواليات، ولها أيضًا  يصحة القوانين الت يالفصل ف
حين تختص األخيرة بسلطة  يإليها من المحاكم العليا، ف المقدمةسلطة تحديد االستئنافات 

مكانية تعديلها  .،نت(2013)أحمد:مراقبة األحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لها وا 

إنشاء محكمة  1994وتعتبر المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في ماليزيا، وتم عام     
أن هناك  على الرغم منو ، منفصلة لالستئناف، وهذا بدوره يعزز دور السلطة القضائية في البلد

فالقضاة يتم الضغط  ،تنظيمًا قضائيًا جيدًا في ماليزيا إال أن استقالل القضاء مسألة محل شك
ون بهذه المحاكم في رفع الضرر يفاجؤ  م بشكل واضح حتى أنه عندما يستنجد المواطنون عليه

                                                           
ملية الضرب بالخيزران بتمزيق أجساد الضحايا بخيزرانة طولها ففي السجون الماليزية يقوم أفراد شرطة مدربون خصيصاً على ع 66

متر يمسكها الشرطي بكلتا يديه ويهوي بها على جسد الضحية بسرعة عالية. وتشق الخيزرانة جلد الضحية العاري وتعجن النسيج 

 )لى حد أن الضحية غالباً ما يفقد الوعيالدهني أسفله وتترك آثاراً تمتد إلى ألياف العضالت. ويكون األلم الناجم عن الضرب مبرحاً إ

 .66:نت(2013أحمد,

 
67 http://www.ahewar.org(21/8/2015) 
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م بتقديم طلبات 1987فمثال عندما قام ثمانية من المعتقلين السياسيين عام  ،برفض طلباتهم
لعرضهم على المحكمة العليا في كوااللمبور رفضت المحكمة العليا طلباتهم رغم أن كل ما كانوا 

و عرضهم على المحكمة لتحكم في مدى شرعية عملية القبض عليهم بموجب قانون يريدونه ه
كما رفضت محكمة التمييز النظر في طلبات االستئناف التي قدمها بعض  ،األمن الداخلي

 (.343: 1997هؤالء الثمانية ضد قرار المحكمة العليا)سليم، مسعد،

إال أنها تفقد  ،ية من تنظيم وقوانينالتطور الموجود في السلطة القضائمن رغم وعلى ال   
استقالليتها عن طريق الضغط على القضاة من السلطة التنفيذية، ورغم محاوالت الحكومة بنفي 
ذلك واثبات استقاللية القضاء بقضية المعارض أنور إبراهيم وتبرئته من القضية التي اتهم بها، 

ف على تعيين القضاة بعيدًا عن ولضمان استقاللية القضاء يجب إنشاء هيئة مستقلة تشر 
 الضغوط الحاصلة من السلطة التنفيذية. 

بما يعزز من  القضاة ن بإنشاء هيئة مستقلة الختياريالماليزي القضاةويطالب العديد من   
وفى محاولة منها لمعالجة  ،السياسي اإلصالحاستقالل القضاء ويمثل خطوة حقيقية على طريق 

لجنة تحقيق  إنشاءعمل السلطة القضائية، حيث تم  يكافة التخوفات الخاصة بجوانب معينة ف
هذه  إليهاخلصت  يتلك االدعاءات ومن قبيل الشفافية تم تعميم النتائج الت يملكية للنظر ف

الجزئية وقضاة المحاكم حاكم مال ةومن الجدير بالذكر أنه تم تدعيم سياسات تعيين قضا ،اللجنة
الجنائية لضمان توافر مستوى رفيع من الكفاءة واألهلية، فضاًل عن تطبيق برامج تدريبية فعالة 

 .(62-61: 2010،، بصري )ميتكس تواجه نظام العدالة يللتحديات الت يللتصد

 :خاتمة-

للنموذج معرفة المشاكل التي تعاني منها ماليزيا ووضع الحلول في  "مهاتير محمد"نجح    
الماليزي بنظرة ثاقبة، ولدت الفكرة لديه بأن تـكون ماليزيا دولة صناعية متقدمة، وشخص نقاط 
الضعف المتمثلة في الطبقية، والعرقية، واألمية، واالعتماد الكلي على الزراعة وتجاهل 

لى الشريعة اإلسالمية ليحقق ما يصبو إليه، وقد مضى في هذه التكنولوجيا والصناعة، واعتمد ع
ثبت نتائج الواقع الحالي للتنمية في الطريق، وأكمل من جاء بعده الطريق على نفس النهج، وتُ 

ماليزيا أن عالقة رؤساء الوزراء في ماليزيا منذ االستقالل عالقة تكاملية، حيث إن الرؤية التي 
في عهد بدوي، ونجيب عبد الرزاق، بل تحقق نتائج أفضل في  وضعها صانع النهضة تستكمل

 بعض السنين، وماليزيا في هذه المعدالت أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم.
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 البعد وجود أن حيث، الرشيد الحكم من بقدر تتمتع ماليزيا أن العالمية المؤشرات أثبتت     
 القانون، تطبيق على قادرة مستقلة سلطة ووجود حرة انتخابات تنظيم من الرشيد للحكم السياسي

 هناك أن الحديثة المؤشرات وتفيد، النامية الدول عن موقعها يعزز، مسؤولة برلمانية وهيئة
 من المزيد تقدم أن عليها يجب بل كافياً  ليس هذا ولكن، الفساد مكافحة صعيد على وتقدم اهتمام
 .المتقدمة الصناعية الدول من تصبح أن من مقربة على وهي، صاعدة إنمائية دولة ألنها، ذلك

 فيفلسطين بوبعد دراسة نظام الحكم وخصائص الحكم الرشيد في ماليزيا سنقوم بمقارنة ذلك    
  وذلك للبحث في إمكانيات االستفادة الفلسطينية من التجربة الماليزية. الفصل الخامس
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  الفصل الخامس
 
  في فلسطينسمات الحكم 
 

 المبحث األول: طبيعة نظام الحكم في فلسطين.
 

 المبحث الثاني: خصائص الحكم الرشيد في فلسطين.
 

 المبحث الثالث: واقع الحكم الرشيد في فلسطين.
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 سمات الحكم في فلسطين :الفصل الخامس
 :مقدمة-
مر النظام السياسي الفلسطيني بعدة مراحل وأشكال مختلفة، وذلك لطبيعة االحتالل اإلسرائيلي    

م قامت القيادة الفلسطينية بتشكيل منظمة التحرير 1964نه في عام ية، حيث إلألراضي الفلسطين
 نالفلسطينية كجسم سياسي يتبنى القضية الفلسطينية ويخاطب العالم بصفة رسمية، ويدافع ع

التحرير الفلسطينية )م. ت. ف( على الشرعية الشعبية،  منظمةحقوق الشعب الفلسطيني، وحصلت 
ها على ؤ صفة تمثيلية، وأصبحت حاضنة للفصائل والمنظمات الفلسطينية آنذاك، وتم إنشاواكتسبت 

لتي ، وتم تشكيل المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية، واللجنة التنفيذية انمط النظام السياسي للدول
 تنتخب من المجلس الوطني وتقوم مقام الوزارات.

 على اتفاقية أوسلو للسالم الموقعة بين منظمة م تم إنشاء السلطة الوطنية بناءً 1994في عام    
سرائيل عام  ، وحدث تغير كبير على النظام السياسي الفلسطيني بعد 1993التحرير الفلسطينية  وا 

نها أخذت في بدايتها شكل سلطة الحكم الذاتي، وهي حيث إ السلطة الوطنية الفلسطينية،إنشاء 
 كخطوة على طريق الحل النهائي إلقامة الدولة الفلسطينية.

النظام الفلسطيني لمعايير دولية، ويحاول أن يرضي الحكومات العالمية لكسب الثقة منه يخضع    
مالي وتعاطف سياسي للوصول لمساعدته في تحقيق أهدافه وتنفيذ الوعود المتفق عليها من دعم 

لمرحلة الحل النهائي، هذه المعايير هي معايير الحكم الرشيد التي تؤسس لنظام يمتاز بالنزاهة 
 والشفافية.

وقد كان من أولويات إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وحسب المعاهدات الموقعة مع الدول    
اع غزة والضفة الغربية وانعاش الوضع االقتصادي الراعية التفاقية السالم دعم البنية التحتية لقط

 وتنمية المجتمع الفلسطيني.
حاضرة في أذهان القيادة الفلسطينية من قبل تأسيس النظام فكرة التنمية الفلسطينية كانت    

الفلسطيني، فدعمت منظمة التحرير الفلسطينية الطلبة الفقراء ماليًا بالتعاون مع الجامعات 
تكمال التعليم في خطوة للتنمية البشرية لتعزيز الصمود الفلسطيني، وأخذت التنمية الفلسطينية الس

تم انعقاد مؤتمر التنمية من أجل الصمود، الذي  حاول  1982مسميات متعددة حيث أنه في عام 
: 2013دعم المواطن الفلسطيني من أجل تعزيز صموده عل األرض ومقاومة االحتالل)سليمان،

38-39.) 
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مع االحتالل تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية تم عقد بروتوكول باريس االقتصادي ومع    
عندما  مالمح التنمية الفلسطينية، حيث أخطأت السلطة في هذا البروتوكول االسرائيلي الذي رسم

وأصبح االحتالل االسرائيلي هو المتحكم  ،ربطت االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد االسرائيلي
 الفلسطيني، ويتأثر بشكل مباشر في األوضاع األمنية بين الجانبين.باالقتصاد 

 :مباحث حيث سيناقش ثالثةهذا الفصل سمات الحكم في فلسطين من خالل  في وعليه سنتناول
حيث إن نظام الحكم في فلسطين حديث العهد  ،طبيعة نظام الحكم في فلسطين المبحث األول   

 وسنعرج في هذا المبحث على المؤسسات ،م1993للسالم عام وقد تم تشكيله بعد اتفاقية أوسلو
ثالث سلطات تنفيذية والتغير الذي طرأ  ،الفلسطينية وهي السلطة في السياسي للنظام الممثلة

 وقضائية وما هي العوائق التي تواجهها. ،عليها، تشريعية وما هي الوظائف المنوطة بها
فكل نظام له خصائص ويحاول أن يطبق ، خصائص الحكم الرشيد في فلسطين والثاني   
نه تم اعتماد نظام الحكم الرشيد أو الحوكمة كمعايير لإلصالح، فما صالحات الالزمة، حيث إاإل

هي سمات الحكم الرشيد في النظام الفلسطيني؟ ففي هذا الفصل سنوضح مؤشرات الحكم الرشيد 
الحزبية  القضاء التعددية الصحافة استقالل القانون حرية الفساد سيادة في فلسطين من مكافحة

 جراءات المتبعة لتنفيذ ذلك.االنسان واإل االنتخابية وحقوق  المنافسة
طالع على الواقع حيث سنقوم باالسنناقش واقع الحكم الرشيد في فلسطين،  وفي المبحث الثالث   

الحكم الرشيد في ماليزيا  الحالي للحكم الرشيد في ماليزيا ثم في فلسطين والقيام بمقارنة واقع
 بفلسطين اعتمادا على مؤشرات عالمية وممارسات عملية.
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 طبيعة نظام الحكم في فلسطين :المبحث األول
 تقديم:-

تم تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، في وجود احتالل اسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وهي      
، االحتالل له دور في تحديد طبيعة هذا النظاموكان حالة جديدة على مستوى األنظمة العالمية، 

ط االسرائيلي، وضغو  االحتاللومحددات تم االتفاق عليها مع  نظام يستطيع أن يتعايش مع قيود
التفاقية السالم، فوجد نفسه محاصر من  جميع االتجاهات، إال أن مؤيديه داخلية معارضة أصاًل 

 ساندوه العتقادهم بأنه سوف يؤسس لمرحلة قادمة، أال وهي الدولة المستقلة.
 بين يجمع مختلط نظام أو رئاسي نصف نظام الفلسطينية للسلطة السياسي النظام ويعتبر   

 نظام" أن على األساسي القانون  من( 5)  المادة تنص إذ الرئاسي، والنظام البرلماني النظام صفات
 رئيس فيه وينتخب والحزبية السياسية التعددية على يعتمد نيابي ديمقراطي نظام فلسطين في الحكم
 والمجلس الرئيس أمام مسؤولة الحكومة وتكون  الشعب قبل من مباشرا انتخابا الوطنية السلطة

 (.49: 2009، يوسف" )الفلسطيني التشريعي
 ال الفلسطينية الوطنية السلطة ، وذلك ألنالفلسطينية الثورية للحالة بالجيد ليس النصف النظام   

 جميع من الفلسطينية السلطة مناطق ويحاصر موجود زال ال فاالحتالل، محددات تحت تقبع زالت
، خارجية دولية تدخالت وهناك، الفلسطيني الواقع في دور لها زال ال التحرير ومنظمة، االتجاهات

 حماس حركة فوز بعد دستورية أزمة الفلسطيني النظام دخل وقد، الفلسطيني النظام يضعف مما
 بالقرار الرئيس تفرد عنه تولد مما، والبرلمان والحكومة الرئيس بين للصراعات نتيجة باالنتخابات
 نإ حيث الفلسطينية للحالة مالءمة أكثر البرلماني النظام في وأجد، لالنفصال وأدى الفلسطيني

 .األخرى  السلطات على سلطة كل من الرقابة وتكون  الثالثة السلطات بين تتوزع السلطة
 ويتكون النظام السياسي الفلسطيني من المؤسسات التالية :

 التشريعية: السلطة-أوالً 

مشير المصري: دور المجلس التشريعي في تعزيز فصل السلطات هو دور أساسي يقول    
باعتباره الجهة الحاكمة لسن القوانين وهو القادر على إقرار القوانين التي تعزز مسألة الفصل 
 بين السلطات وحل إشكاليات التداخل ما بين السلطات لتبقى صفة االستقاللية لتعزيز الحكم

 .: مقابلة(21/10/2015الرشيد)المصري،

قرار التنفيذية السلطة أعمال على والرقابة التشريع     األصيلة الوظائف هي العامة الموازنة وا 
 القضائية والسلطة)الوزراء ومجلس الرئاسة (التنفيذية السلطة تشارك ذلك ومع، التشريعية للسلطة
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 قبل من تشريعات إصدار بشأن بوضوح ذلك وبرز االختصاصات، هذه في التشريعي المجلس
 إصدار استكمال تعطيل جرى  وكذلك دستوري، خالف موضع كانت إدارية بقرارات الرئيس

 وزير قبل من( الوقائع) طباعتها أثناء عليها تعديل جرى  أو التشريعي المجلس أقرها تشريعات
 مخالفات بشأن الرسمية التحقيقات متابعة تجميد جرى  وكذلك ،والتشريع الفتوى  ديوان أو العدل
 النائب تبعية بسبب ذلك ويعود التشريعي، المجلس قبل من عنها الكشف جرى  المسؤولين لبعض
 (.22: 2007،أبودية)الرئيس لسلطة محدد وبشكل التنفيذية للسلطة العام

 أجريتاء انتخابات كل أربع سنوات، و قانون المجلس التشريعي الفلسطيني على إجر  ينصو   
جراء االنتخابات بحجة األوضاع السياسية، ، وتم تعطيل إم1996ت تشريعية عام ول انتخاباأ

واستمر عشر سنوات حتى  ،ن صالحيته انتهت بعد أربع سنواتواتهم هذا المجلس بالفساد، أل
تم تعطيله من قبل السلطة التنفيذية الذي االنتخابات التشريعية الثانية، موعد إجراء م 2006عام

جلساته من قبل كتلة فتح البرلمانية بعد  وقوطعتبسبب فوز حركة حماس في األغلبية، 
صالح فقط في قطاع غزة إلدارة قطاع غزة) اآلن من قبل كتلة التغيير واإل نعقداالنقسام، وي

 ،نت(.2013هاللي،

قيادة السلطة  تمسكتعلى السلطات المختلفة، وإلبقاء السلطة التنفيذية في موقع الهيمنة     
صرار على أن على المجلس التشريعي، عبر اإلللتغلب نية بمواقعها في منظمة التحرير الفلسطي

المنظمة هي المرجعية العليا لعمل المجلس وللسلطة عمومًا، والتحذير من شطب دور المنظمة، 
للهيمنة على المجلس التشريعي والتحكم  وهي نفسها القيادة التي تجاوزت عمل المنظمة، وذلك

 (.289: 2006ته من قبل السلطة التنفيذية )أيوب،ابقرار 

هناك تيار في السلطة الوطنية الفلسطينية يعمل لحساب مصالحة ونستوضح مما سبق بأن    
بموقعه بمنظمة التحرير خوفًا من مساءلته من قبل المجلس  تمسكالشخصية، ولذلك فهو ي

 إلضعاف دور المجلس التشريعي الذي أصبح خارج سيطرته.التشريعي و 
 السلطة التنفيذية:-ثانياً 

 مؤسستي الرئاسة قبل من الفلسطيني السياسي النظام في التنفيذية السلطة وظائف تمارس    
 الوطنية رئيس السلطة أن من وبالرغم العامة، المؤسسات من عدد إلى إضافة الوزراء، ومجلس
 تمارسها التنفيذية الفعلية الصالحيات معظم أن عام، إال بشكل التنفيذية السلطة رئيس يعتبر
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 وأمام الرئيس أعمالها أمام عن السياسية المسؤولية الحكومة وتتحمل الوزراء( مجلس( الحكومة
 (.20: 2007م)أبودية،2003 عام األساسي القانون  تعديل بعد وذلك التشريعي المجلس

م أصبح هناك حكومتين، حكومة بقطاع غزة )اعتبرت مقالة( 2007ومع بداية االنقسام عام    
وحكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية، مما ولد االنقسام بالقرار الفلسطيني، وانقسم المجلس 
التشريعي عندما استنكفت كتلة فتح النيابية وأحزاب منظمة التحرير وامتنعت عن حضور 

لمجلس التشريعي، ومع اعتقال أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية التابعين جلسات ا
لحركة حماس لم يتم انعقاد المجلس التشريعي بهيئته الكاملة، إال أنه ينعقد في قطاع غزة بدون 
اكتمال النصاب، وذلك لتيسير أحوال المواطنين، مما أصبحت حكومة تسيير األعمال غير 

 جلس التشريعي وأضحت مسؤولة فقط من الرئيس.مسؤولة أمام الم

 ويكلفه للوزراء، رئيسا الوطنية السلطة رئيس يختار أن على األساسي القانون  نص وقد   
 كما، سلطاته وممارسة مهامه أداء في( الوطنية السلطة رئيس)تساعده التي الحكومة، بتشكيل
 القوات" كقيادة الهامة االختصاصات من بالعديد الوطنية السلطة رئيس األساسي القانون  خول

 حالة في التشريعات ووضع األخرى، الدول لدى الوطنية السلطة ممثلي وتعيين ،"الفلسطينية
 العفو وحق التشريعي، المجلس انعقاد حين إلى االنتظار معها يمكن ال التي الضرورة
 (.5: 2006،وآخرون  ادعيس)الخاص

وحدث التعديل في القانون )حيث كان ال يوجد رئيس وزراء( وذلك بالضغط من الحكومة     
اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية على الرئيس ياسر عرفات إلضعاف سلطته السياسية، وعدم تفرده 
بالقرار السياسي إلحداث شرخ في النظام الفلسطيني الداخلي، وتم تعيين محمود عباس)أبو 

أول رئيس وزراء وتم الخالف بينه وبين الرئيس ياسر عرفات على الصالحيات، وذلك مازن(  ك
 لحداثة هذا المنصب ولعدم وجود قانون واضح يبين الصالحيات.

 القضائية: السلطة-ثالثاً 
ورثت السلطة الفلسطينية نظامًا قضائيًا متهالكا بفعل سنوات االحتالل اإلسرائيلي، وتعدد      

النظم القانونية المعمول بها في األراضي الفلسطينية والنقص الحاد في القضاة والطواقم الالزمة 
ت بة بناء نظام قضائي، ورغم بعض اإلنجازات التي تحققلعمل المحاكم، الذي زاد من صعو 

م، إال أن السلطة ال زالت تواجه ثالثة عوائق 1998قرار قانون النظام في كانون األول مثل إ
 (.286: 2006أساسية هي: )أيوب،

 غياب تسلسل واضح داخل النظام القضائي، وبينه وبين السلطة التنفيذية.-
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 غياب القوانين واإلجراءات اإلدارية الموحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.-
 النقص الشديد في العاملين المؤهلين والمباني والتجهيزات والمراجع القانونية واألموال.-

 وذلك الوطنية السلطة فترة معظم االستقاللية ضعف مشكلة من القضائية السلطة عانتولقد     
 على الضغوط وممارسة التنفيذية السلطة قبل من القضاء شؤون  في السافر التدخل نتيجة
 وثقة ونزاهته القضاء استقاللية مس الذي األمر عنهم، الصادرة األحكام على للتأثير القضاة

نشاء القضائية السلطة قانون  إقرار ومع أنه إال طويلة، لفترة به الفلسطيني الجمهور  مجلس وا 
 (.23: 2007،أبودية)استقالليته بعض الفلسطيني القضاء استعاد األعلى القضاء
ومما أضعف السلطة القضائية أمام السلطة التنفيذية، يتحكم الرئيس بتعيين أعضاء مجلس     

القضاء األعلى، والنائب العام، وتتحكم السلطة التنفيذية بتعيين القضاة مما يضعف رقابة 
 ومحاسبة السلطة القضائية ألعضاء السلطة التنفيذية، مما يؤثر على مبدأ سيادة القانون.

النظام القائم فيما يتعلق بالسلطة القضائية يحتاج إلى إعادة ن "إنافذ المدهون:  الدكتور يقول   
واألفضل أن تكون التعيينات  ،نظر فيما يتعلق بدور رئيس السلطة الوطنية في تعيين القضاة

عن السلطة التنفيذية ومن خالل جسم محايد أو مستقل أو من خالل  ذات الطابع القضائي بعيداً 
 : مقابلة(.21/10/2015)المدهون ،"انتخابات داخل السلطة القضائية
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 خصائص الحكم الرشيد في فلسطين
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 الفساد. مكافحة-1
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 بينها. والعالقة الثالثة السلطات -3
 العامة. والحريات الحقوق -4
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 االنتخابية. المنافسة-7
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 خصائص الحكم الرشيد في فلسطين :المبحث الثاني
 تقديم:-

 ،خاصة حيث أنها تتأثر بمؤثرات خارجية منهاالحكم الرشيد في فلسطين له وضعية     
الفلسطينية، والوضع السياسي الفلسطيني وتأثره في الوضع الوطنية المعونات األجنبية للسلطة 
وجود االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، ومؤثرات داخلية و اإلقليمي والوضع الدولي، 

السلطة الوطنية الفلسطينية، واالنقسام حيث البعد الجغرافي للمناطق التي تسيطر عليها 
الداخلي، والحروب اإلسرائيلية واالجتياح لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن حداثة 

وهذا  ،أثر على الحكم الرشيد في فلسطين السلطة والبداية من الصفر في إنشاء المؤسسات
يفرض على القائمين على الحكم في السلطة الوطنية الفلسطينية على بذل الجهد الكبير لتعزيز 
معايير الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد في أروقة السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع كسب 

فلسطيني الثقة أمام المجتمع الدولي، والشعب من الداخل للوصول للتخفيف من معاناة المواطن ال
قامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق التنمية  وتحقيق طموحاته وأماله من زوال االحتالل اإلسرائيلي وا 

 التي تصل بالمواطن الفلسطيني للرفاهية.
ولكي نتعرف على مؤشرات الحكم الرشيد في فلسطين سنمر على الثقافة السياسية في -

 فلسطين:
 كبير، بشكل بها وتأثرت أثرت حلاالمر  من بالعديد مرت الفلسطينية السياسية الثقافة أن   

 والوالءات والعائلية الشخصنة من العربية السياسية الثقافة مالمح حلهاامر  معظم في عليها طغت
 السلطوية نحو والميل والتآمر، اآلخر، مع واالختالف بالتعددية، فااالعتر  وعدم العشائرية،

 منظمة قيام فترة باستثناء العامة، المصلحة حساب على الخاصة المصلحة وتغليب والبطريركية،
 واالنتماء بالوالء الشعور ونمت الخاصة المصلحة على العامة المصلحة غلبت التي التحرير

 بأن فالالعتر  كأساس الداخل إلى السياسي راالقر  ونقل القائم، النظام اتجاه الشعب داأفر  لدى
 أماكن في أبنائها داخل تعزيزها تم التي المستقلة وهويته كينونته وله موجود الفلسطيني الشعب
 .(96: 2010)صقر،المحتلة والمناطق الشتات

ونظرًا لمرور فلسطين بمراحل سياسية متعددة فقد أكسبت كل مرحلة ثقافة سياسية جديدة،    
السياسية، مما على الشعب الفلسطيني، وأثر االرتباط الفلسطيني بالشعوب العربية على ثقافته 

تشكل لديهم ثقافات متعددة مكتسبة من الشعوب العربية، وأثر االحتالل االسرائيلي بشكل مباشر 
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على تغيير الثقافة الفلسطينية بفعل عمليات االبعاد والتهجير وذلك لكي يفقد المواطن الفلسطيني 
 احساسه باالنتماء لوطن ذو سيادة سياسية.

 فلسطين: مؤشرات الحكم الرشيد فيومن 
أن السلطة الوطنية تعمل على  (د.علي الجرباوي ) وزير التخطيط والتنمية اإلدارية هأكدما     
القطاعية  االستراتيجياتوذلك عبر تضمينها في كافة  ماد وتطبيق معايير الحكم الرشيد،اعت

 ،2010الجرباوي،) نجازهاإسيتم  التي ،2013-2011وفي الخطة الوطنية وعبر القطاعية،
 .68نت(
إلى تركيز الحكومة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية والفاعلية في القطاع العام، كذلك وأشار     

نهاء  لما لها من أهمية بجانب مبادرات أخرى في كسب الدعم األخالقي الدولي لقضية التحرر وا 
للجمهور ضمن االحتالل وبناء الدولة، إضافة ألهميتها في تقديم خدمات عاّمة عالية المستوى 

 ،نت(.2010) الجرباوي،تكاليف مرّشدة، وعبر اإلدارة الكفؤة والفّعالة للموارد
 مكافحة الفساد:-أوالً 

 هيئة تقرير نشر إثر ، 1997العام منذ فلسطين في الفساد مكافحة بموضوع االهتمام بدأ     
 المجلس دعا وقد ،العام المال إهدار مجاالت بعض إلى أشار والذي ،1996للعام الرقابة

 تقرير وأشار التشريعي، المجلس في خاصة لجنة إلى التقرير إحالة إلى الفلسطيني، التشريعي
 أّدى الذي األمر، حينه في السلطة من العليا المستويات في فساد حاالت وجود إلى اللجنة تلك
  2002 العام وبعد ،جديدة حكومة وتشكيل ،1998العام منتصف في الحكومة استقالة تقديم إلى
 الفساد ومكافحة اإلصالح وأصبح الفساد، ومكافحة اإلصالح قضايا في الرسمي االهتمام زاد

 المجلس لطلب باالستجابة الرئيس ماطلو  ،(16: 2013،وآخرون  حرب)شعبيًّا فلسطينًيا مطلًبا
 شكلها وزارية لجنة أدانتهم الذين األشخاص ذلك في بما الرسمية للمساءلة بهم المشتبه بإحالة
 (.6: 2004،الشعيبي) الموضوع نفس حول للرئاسة العام األمين برئاسة الرئيس

بالفساد حسب تقرير هيئة  أثبتت التحقيقات بتورط رموز في السلطةبعد أن  نستنتج مما سبق   
محاسبتهم  أن، أن الرئيس اعتقد أن محاسبتهم سيؤدي إلضعاف وا هانة السلطة، مع الرقابة

للعدالة سوف يؤدي ذلك لزيادة رصيد السلطة وتقويتها، وتم إقالة الحكومة للتغطية  وتقديمهم
على الفساد ومحاولة تهدئة الرأي العام، ولم يقدم أي مسؤول للمساءلة أو المحاكمة، وذلك ألن 

                                                           
68http://mopad.pna.ps/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=

151&limitstart=275 (10/9/2015) 
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السلطة القضائية يتم التحكم فيها وفي قراراتها من قبل السلطة التنفيذية، حتى أصبح اسم 
  .وأفقدها مصداقيتهابالفساد فأضعفها بين المواطنين،  ترن السلطة مق

مكافحة الفساد تكون على المستويين المؤسساتي أن "نافذ المدهون: الدكتور وقد كان رأي     
والتشريعي، أما التشريعي فأجد أن قوانين مكافحة الفساد الصادرة عن التشريعي هي كافية لحد 

التشريعات وخاصة المتعلقة بألية الوصول للمعلومات، أما على ما، ولكنها تحتاج لمزيد من 
غزة ال تعمل قطاع المستوى المؤسساتي أرى أن مؤسسات مكافحة الفساد في الضفة الغربية و 

غزة على اإلطالق ولكنها قطاع ها القانون، فهي غير قائمة في دبالمستوى المطلوب الذي حد
ن السلطة التنفيذية وخاصة الرئاسة، وبالتالي ال تعمل وعملها موجه مالغربية قائمة في الضفة 

 /21/10على مكافحة الفساد بل تعزز المفسدين وأصحاب النفوذ بالسلطة في رام هللا)المدهون،
 .:مقابلة(2015

 في الفساد، مكافحة هيئة إنشاء هو الفساد مكافحة في الفلسطينية للسلطة األبرز النشاط وُيعدّ    
 رقم بقانون  للقرار وفقا المشروع، غير الكسب قانون  تعديل بعد ، 2010العام من الثاني النصف

 قانون  ليصبح ،2005لسنة 1 رقم المشروع غير الكسب قانون  تعديل بشأن 2010 لسنة 7
الفساد  من الوقاية مجال في واسعة صالحيات ُمنحت وقد ،2010لسنة 1 رقم الفساد مكافحة
 .(16: 2013وآخرون،والتحقيق)حرب  والتوعية

صالحات مساءلة أو ، فلم نجد بعد هذه اإل"مجرد حبر على ورق "صالحات ولكن بقيت اإل    
الفساد، ويجب أن تكون هيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة بمحاسبة أي مسؤول ممن اتهموا 

كافحة م فيبالكامل مع الحماية الكاملة ألعضائها، كي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه 
 الفساد. 

فـــي ذلـــك الوقـــت  ولجانـــه التـــي عالجـــت قضـــايا الفســـاد تقـــارير المجلـــس التشـــريعي أظهـــرت لقـــد  
في أوساط شريحة محدودة في قمة هرم السلطة أو في أوساط شخصـيات ذات نفـوذ مـن  تمركزها

ذات العالقـــة مـــع  حتكاريـــةاالو الشـــركات أمنيـــة جهـــزة األأو األ المراتـــب العليـــا فـــي القطـــاع العـــام
نية للخـــــدمات الســـــلطة مثـــــل هيئـــــة البتـــــرول وشـــــركة االســـــمنت وهيئـــــة التبـــــغ والشـــــركة الفلســـــطي

المحسـوبية  اتسـاع ظـاهرةانطباع الجمهور ووفقا الستطالعات الرأي تشير الى إال أن ،69التجارية
ات والواسطة في مجال عمل السلطة، وبشكل خاص في مجـال التعينـات الحكوميـة وتقـديم الخـدم

                                                           
م ) محمد رشيد( مستشار الرئيس للشؤون االقتصادية والتي جرى الحقا ادماجها في الشركة االحتكارية  االم التي يديرها خالد سال  69

 (.9: 2004)الشعيبي.صندوق االستثمار الفلسطيني ويجري حاليا خصخصة بعض استثماراتها
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الصحية والبعثات والمنح التعليمية وتوزيع المساعدات الخيرية واستخدام فرص التشغيل للعاطلين 
 (.9: 2004عن العمل)الشعيبي.

هــذا الحجــم الكبيــر مــن الفســاد ُوجــد نتيجــة غيــاب الــدور الرقــابي للســلطة القضــائية  والمجلــس    
 ة على الفاسدين.التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني وتستر السلطة التنفيذي

 سيادة القانون: -ثانياً 
نشطت لجنة لصياغة الدستور الفلسطيني، ووكلت المهمة إلى  2000-1999بين العامين    

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتمت االستعانة بقانونيين معروفين وخبرات مصرية، وقد 
من المجلس المركزي الفلسطيني لمتابعة  الفترة مسودة الدستور، وشكلت لجنةصيغت في هذه 

، حيث اندلعت بعدها االنتفاضة، وتوقف عمل هذه اللجنة كما في لجان أخرى، وجاء الموضوع
حصار الرئيس واالشتراطات األمريكية واإلسرائيلية، والمناداة باإلصالح في السلطة ومن ضمنها 

ي وضعه النخب والقوى السياسية، القانون األساسي في فلسطين، والدستور الذي لم تشارك ف
 لم أنه من الرغم على باإلصالح، المنادية الخارجية للضغوط استجابةولكن تم التعامل به 

 صياغة زالت وما ،(32-31: 2008،أحمد)واحتياجاته الفلسطيني المجتمع بنية مع يتوافق
 التنمية بعملية مباشر بشكل ترتبط وال، والقانونيين السياسيين بين معركة اآلن حتى الدستور

 (.2003،قزاز)
تنظيم الحياة الفلسطينية وفق سيادة القانون كما يرى الدكتور نافذ المدهون،  في األصلإن    

أي بمعنى أن تطبق القوانين على أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن المنصب أو اللون 
أو الجنس أو االنتماء السياسي، فتطبيق القوانين خاصة ذات الطابع االقتصادي وذات الطابع 

و أن المستوى السياسي سيساهم كثيرا في التنمية سواء على المستوى العام المالي واحترامها م
الخاص ألن وجود قوانين وضمان تطبيقها من قبل المستوى الرسمي سيساهم في جلب 

 .:مقابلة(21/10/2015)المدهون،االستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتطوير القطاع العام
جهة ون في صياغة القوانين، وأن كل ياسيين يتدخلالوضع االستثنائي لفلسطين يجعل السف    

سياسية تحاول أن تستفيد من القوانين لصالحها، والتدخالت الخارجية التي تملي على السلطة 
بما يتالءم مع مصالحها مثل أمريكا واسرائيل، والذي يؤدي إلى إضعاف القانون، وهذا من شأنه 

 إضعاف نظام الحكم الرشيد.
 سيادة القانون والديمقراطية وتعزيز العنف نبذ علي فينص الفلسطيني قانون ال مضمون  أما    

 سيادة مبدأ ومبادئه، وتحديدا الصالح الحكم بعناصر واألخذ اإلنسان حقوق  وحفظ الحريات وصيانة
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 كما ،واألشخاص والهيئات والمؤسسات واألجهزة السلطات جميع للقانون  تخضع )حيثالقانون 

 إلى االنضمام على دون إبطاء الفلسطينية الوطنية السلطة تعمل أن علي العاشرة المادة تنص

 (.32: 2008اإلنسان( )أحمد، حقوق  تحمي التي والدولية اإلقليمية والمواثيق اإلعالنات
 :بينها والعالقةالثالث  السلطات-ثالثاً 
 واضح فصل وجود بعدم الفلسطينية السلطة إنشاء بعد الجديد السياسي النظام تميز     

 عدة نتاج ذلك وكان. السلطات بقية على التنفيذية السلطة وطغيان الثالث، سلطاته بين ومتوازن 
 قيادة ووجود عملها، وأساليب الفلسطينية التحرير لمنظمة المتواصل اإلرث بفعل سواء عوامل،
 الذي عرفات ياسر الراحل الرئيس بشخص كبيرة رمزية مكانة ذات تاريخية وشخصية فردية
 السلطوية النزعات عززت التي أوسلو اتفاقيات بفعل وكذلك النظام، مفاصل كل على سيطر
 العامة االنتخابات إجراء بعد حتى. وسلطاته الرئيس صالحيات من وعززت الناشئ، النظام لدى
 التشريعية السلطتين على تهيمن التنفيذية السلطة بقيت التشريعي، والمجلس للرئيس 1996 عام

 وتضبطها العالقة تحكم محددة دستورية وقاعدة قانوني إطار غياب مع خاصة والقضائية،
 تملك لم إذ. ومتوازن  مستقل بشكل واختصاصاتها مهامها وتوزع السلطات بين واضحة بصورة
 لطبيعة ورؤيتها تصورها تضع ولم دستورا، أو أساسيا قانونا عديدة لسنوات الفلسطينية السلطة
 (.61: 2009،يوسف)لبنائه تسعى اللذين المجتمع أو الدولة

ما أضعف عمل السلطتين التشريعية والقضائية، العقلية الثورية والقائد األوحد التي تسيطر و     
على عمل قيادة السلطة الفلسطينية والتي ال تقبل المحاسبة على تصرفاتهم، مما جعل سيطرت 

لتشريعية والتحكم في قراراتهم بشكل واضح، وهذا السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية وا
م، حيث 2006ظهر بشكل جلي بعد فوز كتلة التغيير واإلصالح في االنتخابات التشريعية عام 

إن حركة فتح التي كانت مسيطرة على السلطة التنفيذية لم تتقبل النتائج ووضعوا العراقيل أمام 
وقد ساهمت لجان  بقرارات السلطة القضائية، السلطة التشريعية وعطلوا العمل به، وتحكموا

اإلصالح في إضعاف عمل السلطة القضائية أيضًا، وكذلك الفلتان األمني الذي قادته األجهزة 
األمنية كان له دور كبير في التحكم بقرارات القضاة والضغط عليهم تحت طائلة التهديد 

 والسالح.
 الحقوق والحريات العامة:-رابعاً 
 تشرين 15 في الجزائر في عليها المصادقة تمت والتي الفلسطينية، االستقالل وثيقة تنص     
 وباإلعالن وأهدافها المتحدة األمم بمبادئ بالتزامها تصرح" فلسطين أن على ،1988ثاني

 اإلنسانية والكرامة السياسية والحقوق  الدينية المعتقدات ستصون  وبأنها اإلنسان لحقوق  العالمي
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، األحزاب وتكوين والتعبير الرأي حرية أساس على يقوم برلماني ديمقراطي حكم نظام طريق عن
اإلنسان سواء  لحقوق  العالمي اإلعالن ومواد األمم المتحدة بمبادئ التزاماً  الواقع، في هذا يشكل"

  (.12: 1999")الفاصد، ية أو الثقافية أو االقتصاديةالمتعلقة بالحقوق السياسية أو االجتماع
 كمحاولة وأهدافها المتحدة األمم بمبادئ االلتزام الفلسطيني السياسي النظام ويحاول   

، االحتالل ضد النضالية مسيرته في الدول من له المؤيدين من عدد أكبر وكسب الستعطاف
قامة  .   الفلسطينية الدولة قيام في لمساندتها المواثيق هذه خالل من المتحدة األمم مع عالقات وا 
 البحر األبيض حوض أوروبا حلف من جزء الفلسطينية الوطنية فإن السلطة ذلك، إلى إضافة   

 11 و األوروبي االتحاد من عضواً 15 من برشلونة اتفاقية على بالتوقيع أنشئ والذي المتوسط،
 حلف في المشاركون  أعلن قدو  .الفلسطينية والسلطة األبيض المتوسط البحر حوض من دولة

 والتي وحرياته األساسية اإلنسان لحقوق  احترامهم عن المتوسط األبيض البحر حوض– أوروبا
 حقوق " وبخاصة الدولي، للقانون  المبادئ األساسية باحترام وعدوا وقد التعبير، حرية تتضمن
 ضمنها ومن والحريات الحقوق  لهذه الشرعية الممارسة األساسية وضمان والحريات اإلنسان
 (.12: 1999التعبير")الفاصد، حرية
الحقوق والحريات انتهكت في بداية تكوين السلطة الوطنية حيث  وتعقيبًا على ذلك فإن    

استخدمت الشرطة القوة واألعيرة النارية لفض الفعاليات الجماهيرية، وقامت باعتقاالت سياسية 
سطينية، وبدأت في لعناصر من حماس والجهاد والمعارضين لسياسة السلطة الوطنية الفل

مالحقة المقاومين الذين يقومون بأعمال عسكرية ضد إسرائيل، وحدثت حاالت موت من أثر 
التعذيب في السجون، وبعد نجاح حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية في 

بين حركتي حماس وفتح، حدثت انتهاكات  "االقتتال الداخلي"الفوز بأغلبية المقاعد وحدوث 
م سيطرت حركة حماس على 2007لحقوق اإلنسان وتقييد للحريات، وبعد حدوث االنقسام عام 

قطاع غزة، وفتح على الضفة الغربية أصبح االعتقال المتبادل السمة الدارجة بين طرفي الوطن 
 تمارس هذه السياسة ضد فهذا يعتقل معارضيه وذاك كذلك، وال زالت السلطة في رام هللا

معارضيها وبالذات عناصر حماس والجهاد اإلسالمي، وتمارس األجهزة األمنية التعذيب في 
)الهيئة  هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في قطاع غزة وتقلصتالسجون ضد المعتقلين السياسيين، 

من قطع  قوم به السلطة الفلسطينية، باإلضافة لما ت(92: 2014المستقلة لحقوق اإلنسان،
 رواتب الموظفين بناًء على االنتماء السياسي لهو أكبر انتهاك لحقوق االنسان.
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 حرية الصحافة:-خامساً 
 حقوق  مبادئ من أصيل كمبدأ والتعبير الرأي حرية في الحق الفلسطينية التشريعات ضمنت    

 في بالحق اقترنت إذا إال تكتمل ال والتعبير الرأي حرية أن على هنا مع التأكيد اإلنسان،
 المهني واجبهم بتأدية يقوموا حتى اإلعالميين عن ورفع الرقابة وتبادلها، المعلومات إلى الوصول
 (.92: 2011وموضوعية)فطافطة ،  بحرية
خاص فهي تعيش في ظل سلطات الصحافة في فلسطين لها وضع يقول رامي خريس:     

، م بما فيها القدس1948المحتلة منذ عام ، سلطة احتالل تحكم قبضتها على فلسطين متعددة
، وفي قطاع ة أيضًا هناك السلطة  الفلسطينيةوفي الضف، كذلك لها سطوة على الضفة الغربية

لذا تتأثر الصحافة في  ،م2007-2006غزة ال يزال تحت إدارة حركة حماس بعد أحداث 
جراءات عديدة تم اتخاذها إفهناك  ،ب السلطة التي تقع تحتهافلسطين بمناخات مختلفة بحس

وال  ،بحق الصحفيين في فلسطين في كل منطقة لكن مع تفاوت في الهامش الممنوح بينهما
وفي  ،تعيش فيه ذيدارية فقط بل تتأثر بالمجتمع الط الصحافة بالسلطات السياسية واإلتتأثر فق

ألنها ال  اب منهاقتر المحاذير محظور على الصحفيين اال مجتمعنا الفلسطيني هناك الكثير من
 : مقابلة(.29/10/2015)خريس،تتوافق مع قيم المجتمع

لقد اتسمت عالقة السلطة الفلسطينية باإلعالم بالصراع والتوتر منذ بداية قيام السلطة     
الفلسطينية، حيث حاولت السلطة فرض العديد من القيود على عمل الصحفيين ووسائل اإلعالم 
، انطالقًا من رؤية تعتبر وسائل اإلعالم أداًة للتعبئة من أجل تحقيق هدف إقامة الدولة المستقلة

 )أيوب،رج نطاقهايحظر إنتاج اآلراء خا "كبوتقة صهر"حيث يستخدم هدف استكمال بناء الدولة 
2006 :303.) 
 هكون عالقة صداقة مع اإلعالم، واطالعكان يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تُ     

عالم اإلو تستطيع الصحافة  الوطنية الفلسطينية تحقيقها، كي على الرؤية التي تريد السلطة
عن طريق إعالمك، ولكن بحاجه لها، فالعالم يكون الصورة  مساندتها في مرحلة كانت السلطة

عالم على ذلك بعض رموز السلطة، وخشيت اطالع اإلنظرا للفساد السياسي الذي تمتعت به 
 أصبحت العالقة متوترة. 

ق عدة صحف خاصة وما لبثت هذه العالقة المتوترة أن تحولت إلى صدام أدى إلى إغال    
حيث شهدت الحملة االنتخابية ذروة الصراع حول الحريات  ،في فترة االنتخابات التشريعية

والمساعي إلخضاع الصحف، وبعد االنتخابات سادت حالة من التسليم باألمر الواقع عند 
 الصحف، وبدأت مرحلة من السيطرة الدقيقة واألقل فجاجة من جانب السلطة، إذ تراجع الصدام
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ليحل محله نوع من الرقابة الذاتية التي مارستها الصحف بعد وقوع صدامات بين السلطة 
والصحف وشملت عمليات إغالق للصحف واعتقاالت لصحفيين وناشرين ومحررين في صحف 

تيش على مكاتب تحرير هذه غارات تفبالشرطة الفلسطينية  قامتالقدس والنهار والوطن، كما 
 (.304-303: 2006)أيوب،الصحف

عالمية التي في بمرجعيات المؤسسات اإلتتأثر حرية الصحافة بأنه "وقد أوضح رامي خريس    
ن ينتمون ألحزاب أو مؤطرو و ذات طابع حزبي، كذلك فإن الصحفيين أنفسهم أأغلبها حزبية 

ضافية على ممارساتهم الصحفية، كل ذلك يضاف إليه و فكريًا وهو ما يضيف قيود إأتنظيميًا 
 "العامل الذاتي أو ما نسميه الرقيب الشخصي للصحفي الذي يضع لنفسه حدودًا ال يتخطاها

 : مقابلة(.29/10/2015)خريس،
اإلعالم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية موجه ويتبع لتنظيم معين، وال يوجد إعالم ف   

عالم، ها وبين اإلبينالتي ولدتها السلطة الفلسطينية  ونشأ ذلك من حالة العداوةمستقل، 
تنظيم يحميه ويدافع عنه في حدود معينة، وهذا ال يمنع من تغول السلطة على فاإلعالمي يميل ل

، وما نجده من اعتقاالت ومنع من ممارسة العمل الصحفي أيضاً  اإلعالم المضاد واإلعالميين
الجزيرة الفضائية، التابع لقناة األقصى الفضائية في الضفة الغربية، واالعتداء على صحفيي 

فلسطين غزة، رغم أن الوضع االستثنائي لقطاع والقيود التي فرضت على تلفزيون فلسطين في 
عالم لكشف االنتهاكات االسرائيلية وفضحها، ومخاطبة العالم أحوج ما يكون للصحافة واإل

تدل على الخارجي لكسب التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، والقيود على العمل الصحفي 
 ضعف الشفافية في عمل السلطة.

دنى مستوياتها من حيث احترام أحرية الصحافة في "يقول وائل بعلوشة: وفي نفس السياق     
، حيث تغيب عن ذهنية يةفلسطينالمناطق السلطة السلطات الحاكمة للعمل االعالمي في 

ضر عالم ين اإلأاالعتقاد ب عالم، ويسودية نقل الحقيقة للمواطنين عبر اإلهمية وقدسالحاكم أ 
لى ذلك ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة على سبيل بمصالح الفئات الحاكمة، يضاف إ

 .: مقابلة(24/10/2015)بعلوشة،"ل على المعلوماتالمثال ال الحصر قانون الحق في الحصو 
 :التعددية الحزبية -سادساً 
 وينظمها، السياسية األحزاب تسجيل عملية يحكم واضح قانوني نظام وجود عدم من بالرغم    
 مشروعة، وحركات وفصائل أحزاًبا بوصفها أعمالها تمارس الفلسطينية الفصائل أن أغلب إال

 شاركت وقد ،السياسي والميراث الواقع األمر وبحكم منظمة التحرير، شرعية من ذلك مستمدة
 وتم سياسية كتل أنها أساس على معها التعامل تم إذ ،2006عام انتخابات في الفصائل، هذه
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 التي المفعول السارية القوانين تتطرق  ولم ،االنتخابات المركزية لجنة لدى رسمًيا تسجيلها
 قيادات الختيار إجراءات ديمقراطية بإتباع األحزاب إلزام ضرورة إلى األحزاب موضوع عالجت
 .(114: 2013الحكومة)حرب وآخرون، في وممثليها األحزاب

د قانون يحكم تسجيل األحزاب السياسية، ألن القانون سوف يقيد السبب في أنه ال يوج   
األحزاب بتسجيل أسماء األفراد التابعين للحزب)عضوية(،والكشف عن مصادر التمويل، وهذا 

ينية، فهي تنظيمات تعمل بقدر غير مقبول للحالة األمنية التي تعيشها األحزاب السياسية الفلسط
سرية، فاالحتالل اإلسرائيلي يسعى بكل الوسائل لمعرفة أفراد التنظيمات الفلسطينية، من ال عالٍ 

وعدم  ،وتقييد حركة أعضائها والقيام باالغتياالت وأسر أفرادها، والسيطرة على مصادر التمويل
وجود قانون يؤدي إلى إضعاف مبادئ الحكم الرشيد من محاسبة ومساءلة ونزاهة في عمل 

 األحزاب. بعض أعضاء هذه
 : المنافسة االنتخابية-سابعاً 
 الفلسطيني الشعب تمكين" إلى يدعو نص الثالث البند في م 1993عام أوسلو اتفاقية في ورد   
جراء الديمقراطية، لمبادئ وفقا بنفسه نفسه حكم من  وأكدت"، وعامة واحدة مباشرة انتخابات وا 

 التزامها على أوسلو اتفاقية على التوقيع بعد الفلسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة
 عام االنتخابات وتمت، الديمقراطية بالطرق  الحكم مصلحتها من أنه أساس على بالديمقراطية،

 ،88 أصل من مقعد 68 على وحصلت، المقاعد أغلبية على فتح حركة وسيطرت، 1996
 متمثال واحد سياسي بلون  كانت الفلسطيني التشريعي المجلس صبغة أن النتائج تلك وتبين
 (.78-77: 2013،سليمان) فتح بحركة
مما شجع تفرد حركة فتح بمقاعد المجلس التشريعي تغيب الحركات المعارضة التفاقية     

سالمي، اإلسالمية حماس وحركة الجهاد اإل السالم مع االحتالل االسرائيلي، مثل حركة المقاومة
 التشريعات التي تناسبها.مما أدى لتفرد حركة فتح بسن 

فتح" على النظام السياسي حركة " سيطرتأذن انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني بترسيم    
الفلسطيني، ومأسسة انتهاء العمل بصيغة" االئتالف الوطني العريض" وقاعدة التوافق التي 

كل مستوياته رهن كانت سائدة في عمل منظمة التحرير الفلسطينية، وبات القرار الفلسطيني ب
بحركة فتح بحكم سيطرتها على أجهزة ومؤسسات السلطة بما في ذلك على السلطة التشريعية 
المنتخبة، األمر الذي قوض دور المجلس التشريعي في الحياة السياسية، وفي تقرير وجهة 

 (.289: 2006التغيرات في الحياة الفلسطينية والنظام السياسي)أيوب،
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 م حسب 2000عام في الثانية التشريعية االنتخابات تجري  أن المفروض من كان أنه معلوم   
 كان السبب غزة وقطاع الغربية الضفة في األقصى انتفاضة اندالع أن إال الفلسطيني، القانون 
 القاهرة بتاريخ إعالن في االتفاق حتى مؤجلة التشريعية االنتخابات قضية وبقيت تأجيلها، وراء
 السلطة الفلسطينية رئيس وبحضور الفلسطينية، الفصائل مختلف بين ،2005مارس /آذار 17
 كانون  حتى ثانية مرة تأجلت أنها إال ،نفسه العام من تموز في التشريعية االنتخابات إجراء على
 (.98: 2013)سليمان،2006ثاني
م مما 2006سالمي في انتخابات لفلسطينية ما عدا حركة الجهاد اإلوقد شاركت الفصائل ا     

أعطى هذا المجلس زخم ديمقراطي أقوى، وقد فازت حركة حماس ممثلة بكتلة التغيير واالصالح 
، مما شكل صدمة اً مقعد 43مقاعد أخرى، وحصلت حركة فتح على  4مقعدا ودعمت  74ب

لى سياسة فتح، وعكس مدى غضب واحتقان الشارع الفلسطيني عحركة كبيرة للنهج الذي تتبعه 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وشهد العالم بنزاهة وشفافية هذه االنتخابات، إال أن العالم لم يتقبل 
هذه النتائج بعد أن رفضت حماس االعتراف بالمعاهدات الموقعة مع االحتالل االسرائيلي مما 

 أدى لفرض حصار على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس.
وهذا نابع من التمسك بشماعة  ،ن النظام السياسي الفلسطيني منذ نشأته يعانيضح أيت    

وكل حزب يريد  ،وتغليب المصالح الشخصية والحزبية وعدم القناعة بالمشاركة ،الحالة الثورية
فهناك من يعتقد بأن نهجه  ،أن يلغي الحزب اآلخر وهذا ما سببه وجود االحتالل االسرائيلي

خر يعتقد بأن نهج المقاومة هو النهج األفضل، السلمي هو األمثل لحل القضية الفلسطينية، واآل
ومن هذا الباب دخل النظام الفلسطيني بحالة من الوهن، وللخروج من هذا يجب على طرفي 

تامة أن العمل الصراع  تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، الوصول لقناعة 
الفلسطيني يحتاج لشراكة حقيقية ووحدة لتقوية النظام الفلسطيني وا عادة ترميمه على أسس 

 وطنية لمجابهة االحتالل.
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 واقع الحكم الرشيد في فلسطين: المبحث الثالث
 :تقديم-

على الرغم من أن فلسطين لها وضع استثنائي من احتالل وحصار وضعف في االتصال     
في العالم الخارجي، ولكن هذا ال يمنع أن تتمتع بشيء من معايير الحكم الرشيد، وفعال فهناك 
نظم وقوانين لذلك، لكن السلوك العام والتطبيق يوحي بغير ذلك من فلتان أمني، وتقييد 

، وعدم فصل بين السلطات الثالث، ففلسطين األحوج لتطبيق معايير الحكم للحريات، وفساد
الرشيد من نزاهة ومساءلة وشفافية ومحاسبة والقضاء على الفساد واستقالل للقضاء كي تستطيع 

 القيادة والشعب التفرغ للمشروع األكبر وهو تحرير فلسطين.
سأقوم بالمقارنة بين الواقع الحالي للحكم ولالستفادة من التجربة الماليزية في الحكم الرشيد   

 من خالل الفقرات التالية: الرشيد في ماليزيا وفلسطين
 مكافحة الفساد:-أوالً 
حيث  2014استطاعت ماليزيا من تحسين موقعها على مؤشر مكافحة الفساد العالمي لعام     

وهو مؤشر إيجابي، وهذا إن  2011مراكز عن عام  10متقدمة بذلك  50حصلت على المركز 
رئيس الوزراء ن الحات أثرت هذا المؤشر، حيث إدل فإنما يدل على ما قامت به من إص

دعا كل المواطنين إلى مكافحة الرشوة والفساد اإلداري والمالي، ألن  "زاقنجيب عبد الر "الماليزي 
لجنة  2008أنشأت في عام ، و ماليزيا تطمح إلى تحسين رتبتها في مؤشر الشفافية الدولية

 .لمكافحة الفساد معنية بمواجهته في القطاعين العام والخاص، بدال من وكالة مكافحة الفساد
 التفكير في العنف ثقافة وسادت والتدهور، العجز من حالة فسادت فلسطين في أما    

 والحوار القانون  سيادة في تراجعاً  أظهر مما االجتماعية، العالقات أساس لتصبح والممارسة،
 المجتمع ليصبح االنتقام، وعقلية والقبلية والفئوية الشخصية المصالح لحساب والتسامح، والتكافل

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية الحياة في واألفعال األقوال بين متناقًضا الفلسطيني
ساءة والمحاباة والمحسوبية الواسطة وانتشرت(، 33: 2008،أحمد) ،  العام المال استخدام وا 

 لعدم وذلك، العالمي الفساد مكافحة مؤشر على تدرج لم التوالي على التاسعة للسنة وفلسطين
 الفساد مكافحة في الفلسطينية للسلطة األبرز النشاط وُيعدّ ، ذلك لتطبيق الالزمة الشروط اكتمال

 .2010 العام من الثاني النصف في الفساد، مكافحة هيئة إنشاء هو
فهو يؤثر سلبا على  ،أمام التنمية بعد االحتالل عائقيعد الفساد ثاني أهم "يقول وائل بعلوشة:   

خذت أو  1997انطلقت في فلسطين منذ العام أما عن جهود مكافحة الفساد فهي  ،فرص التنمية
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صبح لدى الفلسطيني خبرة جيدة جدا مقارنة باإلقليم في جهود مكافحة الفساد وتحديدا أتتنامى و 
قرار قانون مكافحة الفساد وتشكيل هيئة مكافحة الفساد، ولكن ال يزال هذا الدور ضعيف إبعد 

ضعاف السلطة، االنقسام ا االحتالل الذي يعمل دائما على إولهأاب بسأد لعدة في مواجهة الفسا
يمان المواطن السياسية لدى صانع القرار، وضعف إصالح، واإلرادة عاق كل عمليات اإلأ الذي 

لى مؤسسات المجتمع المدني تأثيرها اليزال ضعيف ره على مكافحة الفساد، باإلضافة إبتأثير دو 
 ."في هذا المجال

نجد أن ماليزيا تحقق  ،عند مقارنة مكافحة الفساد في فلسطين بماليزيابناًء على ما سبق فو     
نجازات واضحة وملموسة، وفلسطين تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد كي يكتمل بها الشروط إ

الالزمة للتصنيف العالمي، لكن نجد هناك اهتمام كما في ماليزيا حين تم إنشاء هيئة مكافحة 
ولين للقضاء بعد أن تم ي ماليزيا  تم تقديم عدد من المسؤ فساد في فلسطين، ونجد أن فال

بعض  اتهامهم بالفساد، ولكن في فلسطين تم تجاهل هذا الملف بعد أن ثبت على تورط
 ولين بقضايا فساد.المسؤ 
 سيادة القانون:-ثانياً 
 كيفية ماليزيا دستور مكتوب وقوانين تنظم المجتمع والعالقات القانونية، ولكن وضعت   

جود قانون األمن الداخلي يجعل من تطبيق القانون فو  ة إلى حد ماناقصكانت التطبيق 
ن هناك العديد من التجاوزات التي تتم تحت مسمى قانون األمن الداخلي إفضفاض، حيث 

 بحجة الحفاظ على األمن.
انتفاضة "بحاجة لصياغة الدستور الذي وضعت مسودته قبل  ال زالتف فلسطينا ما يخص أم   

مالءات خارجية أمريكية  على إ، وبعض بنود القانون تم العمل به بناءً "28/9/2000 األقصى
سرائيلية وليس بناًء على المصلحة الوطنية، فمثالً تم التعديل في القانون الفلسطيني بعد  وا 

جية على الرئيس ياسر عرفات واستحداث منصب رئيس الوزراء بحجة الضغوط الخار 
اإلصالحات، ولم تشارك األحزاب السياسية في وضع القانون ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 

 إضعاف سيادة القانون.
ونجد أن رغم الشوائب وبعض االنتقادات التي تمس سيادة القانون في ماليزيا) قانون األمن    

، الداخلي مثال( إال أن هناك دستور وقانون واضح مكتوب، تم وضعه بناًء على مصالح وطنية
مراعاة التدخالت الخارجية في وضعه، وقد غاب حكم فيه تم مقارنة بفلسطين حيث أن الدستور 

ون في التجاوزات التي قام بها األمن الفلسطيني من فلتان أمني واعتقاالت على أساس القان
االنتماء التنظيمي، واغتياالت لبعض قيادات األجهزة األمنية من قبل عناصرهم، حيث إنها هي 
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المكلفة بتطبيق سيادة القانون وحمايته، وهذا ما أفقد ثقة المواطن باألجهزة األمنية ودورها في 
ة المواطن، مما أفقد المواطن األمن واألمان وأصبح المواطن يأخذ القانون بيده، ولكن بعد خدم

فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية أعادت الهيبة لسيادة القانون ولألجهزة األمنية، 
 وسيطرت على الفلتان األمني، وأصبح القانون هو الحكم بين المواطنين.

يزال مبدأ سيادة القانون يعاني من غياب االرادة السياسية ألعماله في ال "يقول وائل بعلوشة:    
همها الحفاظ على مصالح كبار المتنفذين، وضعف المنظومة أ فلسطين ألسباب متنوعة 

 ."القضائية، واالنتقائية في تنفيذ االحكام القضائية
 حرية الصحافة:-ثالثاً 
ماليزيا، ولكن عمليًا هناك إجراءات تقيد من  مكفولة في الدستور في (نظرياً )حرية الصحافة    

هذه الحرية، حيث إن هذه الحرية موجهة باتجاه واحد، وتحاول ماليزيا االهتمام بمؤشر حرية 
 وعالميًا  147الصحافة رغم تأخرها، حيث يتأرجح ترتيبها عالميًا، وقد حصلت على الترتيب 

م 2014م، متراجعة عن عامي 2015نقطة حسب مؤشر حرية الصحافة العالمي عام  43.3
 70.حسب مؤشر حرية الصحافة العالمي م حيث أن مجموع النقاط األقل هي المثلى2013و

 المادة بموجب التعبير حرية يوفر الماليزي  الدستور أن من الرغم على": رشيد رزالن ويقول    
 على قيود لفرض بانتظام القوانين وتستخدم، الحق هذا على القيود بعض هناك ولكن ،10

، وقت أي في تعليقها يمكن والتراخيص الداخلية وزارة قبل من كثب عن مراقبتها وتتم الصحافة
 منتقدي على فقط تفرض ألنها انتقائية هي القوانين هذه أن البالد في شعور هناك

 (.مقابلة:2015/ 24/10،رشيد)"الحكومة
وتمنع القوانين  ،ت حّد من حرية اإلعالمهناك قوانين أن "وكان رأي الدكتور محسن صالح:    

الماليزية كل األنشطة التي تسبب السخط ضد الحكومة أو ضد القضاء، أو ما يمكن أن يؤدي 
وهناك قوانين أخرى  ،إلى حالة من السخط االجتماعي أو القالقل بين أعراق المجتمع وطوائفه

على أنه يجب مالحظة أن  ،سياسيةتمنع طالب الجامعات واالتحادات النقابية من النشاطات ال
أت مصلحة )من السلطات ال تستخدم كافة القوانين بشكل دائم متعسف، ولكنها تلجأ إليها كلما ر 

 :مقابلة(.31/10/2015)صالح،"وجهة نظرها( في ذلك
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 71شكل رقم

 
، متأخرة 2015نقطة عام  41.01حصلت فلسطين كما هو واضح في الشكل السابق على     
م، فيما يدل على مقدار التحسن في حرية 2014و 2013ومتقدمة عن عام  2014عام عن 

الصحافة الفلسطينية، رغم القيود على حرية الصحافة، ولكن هذه النسبة تدل على مدى الضغط 
غير رجة تضع فلسطين في خانة الصحافة الحكومي على العمل الصحفي، وأجد أن هذه الد

 حرة.ال
ويلّخص حالة حرية الصحافة   "Freedom House"لذي ُنشر من قبل منظمةووفقًا للتقرير ا  

التي "بقيت الدولة الوحيدة  "إسرائيل"على  ريثني التقرينه حيث إ 2014في كل العالم في العام 
في المنطقة التي لديها وسط إعالمي حّر"، ولكن إلى جانب ذلك يشير إلى أّنه في الضفة 

"ليس فقط أّن  جاء في التقرير: ،تدهور في حالة حرية الصحافةالغربية وقطاع غزة قد حدث 
اإلعالميين ُقتلوا وُجرحوا في الصراع بين إسرائيل وحماس، بل إّن كاّل من إسرائيل والسلطة 

: 2015)شاحام، "الفلسطينية على حّد سواء قد قّيدا حركة الصحافيين في الضفة الغربية وغزة
 .72نت(
أن هناك مستوى مقبول من حرية " ورغم كل المعيقات لحرية الصحافة كان رأي رامي خريس:  

)مع تفاوت بين الضفة  الصحافة  في فلسطين ال نجده في أغلب الدول العربية المحيطة بنا،
عالم فهناك وسائل إ  -لها وضع خاص( 48ة عامالفلسطيني يراضغزة واألقطاع و الغربية 

مشارب والتوجهات وهناك عدد كبير من الصحفيين يمارسون مهنتهم من مختلفة ومتعددة ال
خالل نقل األخبار والصور وا عداد التقارير بل وا عداد التحقيقات الصحفية التي تعالج قضايا 

                                                           
71 World Press Freedom Index, 2015(5/10/2015) 
72 http://www.al-masdar.net(5/10/2015) 
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ناسبة ، وهذه التحقيقات تحتاج لبيئة ممختلفة والفساد الحكومي بشكل خاصالفساد في أشكاله ال
 : مقابلة(.29/10/2015)خريس،"الدولال تتوفر في كثير من 

في  -م2006بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام -فلسطين  ونتيجة دخول   
وحاول كل  ،إلى مقتل عدد من المواطنينذلك اقتتال داخلي بين حركة حماس وحركة فتح، أدى 

لدائرة وقتل وسجن عدد تنظيم تقييد حرية الصحافة المضادة لمنع نشر معلومات عن األحداث ا
 ،عالم إلطالق النار مما قيد حرية الصحافةحفيين، وتعرضت مقرات الصحافة واإلمن الص

وكذلك في الصراع بين السلطة واالحتالل االسرائيلي تم تقييد حرية الصحافة وفرض رقابة عليها 
ا تعرض لمنع نشر أخبار تمس السلطة ورموزها أو خط سير المفاوضات بين الجانبين، كم

بعض الصحافيين الفلسطينيين واألجانب للمضايقات والقتل من جانب االحتالل االسرائيلي 
 لمنعهم من تغطية االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ن الصحافة كما نرى من المؤشر، حيث إإال أن فلسطين تعتبر متقدمة عن ماليزيا في حرية    
صلت على عالميا، ولكن ماليزيا ح 140م وصنفت 2015نقطة عام  41.01فلسطين حققت 

 180عالميا من 147ن النقاط األقل تعتبر هي األمثل، وصنفت في نفس العام، حيث إ 43.3
دولة دخلت ضمن التصنيف، ولكن هذه النسب تعتبر متأخرة قياسًا للترتيب العالمي، وتحتاج 

أن كال الدولتين بحاجة لذلك، ففلسطين كال الدولتين لبذل المزيد من الحريات الصحافية حيث 
المواطنين وتدويل القضية الفلسطينية،  ئي وهي بحاجة للصحافة لنقل معاناةلها الوضع االستثنا

بحاجة إلى الصحافة واإلعالم الطالع العالم  قيق التقدم المطلوبوماليزيا وهي على أعتاب تح
 ربة الماليزية للعالم.نجازات التي تحققها، ومساعدتها في نقل التجعلى اإل

 استقالل القضاء:-رابعاً 
 حقوق  تعزيز ويمكن، القضائية السلطة ونزاهة استقالل وصون  بتعزيز ماليزيا التزمت لقد     

 ماليزيا تلتزم األغراض، لهذه وتحقيقاً ، العدل إلقامة وفعال ناجع نظام بتطبيق وحمايتها اإلنسان
 كعدم القضائي، للسلوك" بنغالور" مبادئ في عليها المنصوص الدولية والمبادئ بالمعايير
 شواغل جميع لمعالجة إيجابية تدابير الواقع في ماليزيا، اتخذت ولقد، واللياقة والتراهة، التحيز،

 حقوق  مجلس)الماليزية القضائية السلطة عمل في معينة جوانب بخصوص الجماهير وادعاءات
 (.15: 2009،اإلنسان

و ضعف في مبدأ استقالل أتعاني فلسطين من غياب  ":في هذا الصدد يقول وائل بعلوشةو    
دأ ن غياب مبأحيث تسيطر السلطة التنفيذية وتهيمن على السلطة القضائية، كما  ،القضاء

سيادة القانون يؤثر سلبا على إنفاذ القانون وتطبيقه، يضاف إلى ذلك إشكالية االنقسام التي 



134 
 

 /24/10)بعلوشة،"الفلسطيني ال سيما المنظومة القضائيةحدثت شرخا في مكونات النظام أ
 :مقابلة(.2015

 47بأن مبدأ استقالل القضاء في فلسطين متوافر ولكن المادة "فيما يقول د. نافذ المدهون:   
من قانون السلطة القضائية تحتاج إلعادة نظر لتحديد العالقة بين السلطة القضائية ووزارة 

 : مقابلة(.21/10/2015)المدهون،"العدل
ويقول النائب مشير المصري: السلطة القضائية في غزة عاشت بعد االنقسام مرحلة هي    

الف القضايا القضائية القديمة التي كانت مغلقة، آاألفضل من خالل تفعيل القضاء وتحريك 
ضاء وعدم تحكم واطمئنان المواطن الفلسطيني ألحكام القضاء وذلك من خالل استقالل الق

 21/10السلطة التنفيذية بأحكام القضاء وكان هذا مفقود في ظل ما قبل االنقسام)المصري،
 :مقابلة(.2015/

ولكن النائب جواد الطيبي كان له رأي مخالف فقال: " السلطة القضائية ما قبل االنقسام وفي    
بعد االنقسام ال تتمتع السلطة  تتمتع باستقاللية تامة، ولكن ماكانت عهد الرئيس ياسر عرفات، 

يتم الضغط عليها من قبل السلطة التنفيذية في الضفة الغربية القضائية باالستقاللية التامة، و 
 : مقابلة(.1/11/2015وغزة، والشكل العام يوحي بعدم وجود نزاهة في أحكام القضاء)الطيبي، 

إذًا يحتاج القضاء الماليزي والفلسطيني إلى إعادة تقييم، ولو أن الحال في ماليزيا أفضل منه    
وهي تخطو  يحدد العالقة بين السلطات الثالثفي فلسطين، حيث أن ماليزيا بها دستور 

لكن فلسطين ال زالت القوانين غير واضحة  من أجل الفصل المرن بين السلطات، خطوات جادة
جراء التعديالت التي تناسب البيئة الفلسطينية حيث إنه بعد االنقسام وتحتاج  إلعادة صياغة وا 

زاد التدهور الحاصل في القضاء الفلسطيني وتأثر بالتجاذبات السياسية، ويجب اتخاذ قرارات 
واضحة لفصل السلطة القضائية عن التنفيذية وتجنيبها التجاذبات السياسية والسعي لتوحيدها في 

 الوطن.شطري 
 التعددية الحزبية:-خامساً 

في ماليزيا قانون ينظم تشكيل وعمل األحزاب السياسية، وهو قانون يقبل التعددية الحزبية،     
والعرقية حزبًا، وهذا العدد الكبير لألحزاب يعود للتعددية الطائفية  44حيث أنه يوجد ما يقارب 

نه تنقسم هذه التعايش السلمي فيما بينها، حيث إماليزيا، وتتميز التعددية الحزبية بفي الموجودة 
حزب، وتحالف المعارضة  14األحزاب لتحالفين، التحالف الحاكم )أمنو( ويتكون من ما يقارب 

 .(238:ون )الحديثي، الحسيني،بدحزب تقريباً  30ويتكون من 
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التي تعيشها ألحزاب، وذلك للحالة االستثنائية األمنية تسجيل اوفي فلسطين ال يوجد قانون ل  
األحزاب الفلسطينية، ومشروع القانون ينظم عمل األحزاب الفلسطينية ويقبل التعددية الحزبية 

 .(114: 2013)حرب وآخرون،حزب سياسي 13حيث أنه يوجد 
تختلف فلسطين عن ماليزيا في أن ماليزيا دولة ذات سيادة تستطيع تنظيم األحزاب بكل    

لوضع حيث أنه ال زال عدم قيام دولة مستقلة كاملة السيادة حرية، ولكن في فلسطين يختلف ا
يقف عائق أمام استصدار قانون ينظم التعددية الحزبية، وتتميز فلسطين عن ماليزيا في عدم 

 وجود الطائفية والعرقية، فغالبية المواطنين هم من طائفة واحدة وعرق واحد أيضًا.
باألصل التعددية الحزبية والشراكة السياسية "ن: نافذ المدهو  الدكتوريقول وفي هذا الصدد،   

هي أحد ضمانات الحكم الرشيد ولكن طبيعة القضية الفلسطينية ووجود االحتالل وعدم وجود 
سيادة على األرض ووجود برامج سياسية مختلفة للقوى السياسية الفلسطينية لن يخلق أي نوع 

تالل عامل خارجي مؤثر جدًا في البيئة من أنواع االستقرار في البيئة السياسية ألن االح
 .:مقابلة(10/2015 /24)المدهون ،"السياسية الفلسطينية

 المنافسة االنتخابية:-سادساً 
االنتخابات تتم بشكل دوري ويتقدم عدد كبير من ف اليزيا حالة من االستقرار،تعيش م      

مقاعد البرلمان، وحدث في  تسيطر جبهة األمنو باألغلبية علىألحزاب للمنافسة الحزبية، فا
، وتقدمت الجبهة أغلبية الثلثين في البرلمان حيث فقدت "بتسونامي"خيرة ما سمي الجولة األ

عدد المقاعد في البرلمان، وهذا مؤشر ايجابي يوحي بنزاهة  الجبهة المعارضة وحصلت على
 المنافسة االنتخابية.

ذلك لتعزيز المسار الديمقراطي، وتكوين وفي فلسطين جرت االنتخابات التشريعية مرتين، و   
في االنتخابات األولى أحد أذرعه، فالنظام السياسي الفلسطيني الذي تعتبر السلطة التشريعية 

سالمية في هذه االنتخابات لمعارضتها اتفاقية أوسلو، لم تشارك الحركات اإل ،1996عام 
الحزب الواحد على  شكل سيطرةغالبية المقاعد، وهو ما وأظهرت النتائج فوز كتلة فتح ب

الثانية وشاركت حركة حماس التشريعية م جرت االنتخابات 2006 عامفي البرلمان، و 
ودخلت المنطقة بتجاذبات  فتح،باالنتخابات وفازت بأغلبية المقاعد متقدمة على حركة 

 ومناكفات سياسية، تطورت إلى استخدام العنف ومقاطعة جلسات المجلس التشريعي من قبل
كتلة فتح واألحزاب المتحالفة معها، إلى أن وصلت الحالة إلى االنقسام الداخلي، وقد أثر هذا 
االنقسام على المسيرة السياسية الفلسطينية، مما يوحي بعدم تقبل اآلخر في المجتمع الفلسطيني، 
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لحكم وأصبح المسار الديمقراطي وهم يعيشه المواطن الفلسطيني، ما أثر على البعد السياسي ل
 الرشيد وأفقده قيمته.

وري، على ماليزيا تعيش مرحلة مستقرة تجري فيها االنتخابات بشكل دهنا يمكن القول أن    
فيها االنتخابات سوى مرتين من عمر السلطة الفلسطينية البالغة  عكس فلسطين التي لم تجر

لظروف يعزى هذا أعوام، و عام، حيث أن االنتخابات يجب أن تنظم بشكل دوري كل أربعة  21
الحزب الواحد على مقاليد  سيطرةاالحتالل، والشروط واإلمالءات الدولية، والتدخالت اإلقليمية، و 

 السلطة وعدم تقبل اآلخر.
 حقوق االنسان:-سابعاً 
 اللجنة إنشاء شملت بوسائل اإلنسان حقوق  وحماية بتعزيز التزامها عن ماليزيا برهنت    

 المتعلقة الشكاوى  في التحقيق سلطة اللجنة ُخوّلت وقد م،1999عام في الماليزية الوطنية
(SUHAKAM)  من الثاني الباب في إليها الُمشار اإلنسان حقوق  بانتهاكات اإلنسان لحقوق 

 التوعية وتجري التثقيف،  طريق عن اإلنسان بحقوق  الوعي تعزيز بوالية ُكّلفت كما الدستور،
 الدراسية وحلقات الحلقاتو   البرامج على القائمة البحوث إجراء طريق عن أيضاً  اإلنسان بحقوق 
 والسلطات الحكومة إلى أيضاً  النصح اللجنة وتسدي ،الجمهور على نتائجها وتعميم العمل
   .(4: 2009اإلنسان، حقوق  ضدها )مجلس المقدمة بشأن الشكاوى  المعنية

أما فلسطين فقد وقعت على معاهدات حقوق االنسان، ولكنها تفتقر للممارسة على أرض   
الواقع، فهناك تجاوزات عديدة تم رصدها من جمعيات حقوقية، ويدلل على هذا تراجع التصنيف 

 (.2014عالميًا )الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، 107مركز واحتاللها المركز  14
فلسطين إلى المواثيق والمعاهدات الدولية المشكلة للقانون الدولي اإلنساني  انضمامبالرغم من ف  

، إضافة إلى توقيع اتفاق الشاطئ إلنجاز م2014خالل عام  والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مع ذلك تبدو الطبيعة السلبية غالبة على النتائج 

قوق االنسان للتهديد، وضعف المشروعية الديمقراطية، وغياب الرقابة بفعل استمرار تعرض ح
 البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية نتيجة الستمرار تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني

 (.17 :2014)الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان،
مقياس عدم توافر ، كان فعال هو األسوأ ب2014أكد حقوقيون ومسؤولون رسميون أن العام و    

ضمانات حقوق اإلنسان في فلسطين، وأجمعوا على أن أبرز التحديات والمعيقات في هذا 
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م القوانين المعمول بها  والمجال ه االحتالل اإلسرائيلي، وواقع االنقسام السياسي الفلسطيني، وقِّد 
   .73(:نت2014)حزب الشعب الفلسطيني،في هذا المضمار

فلسطين دولة مختلفة فعلى صعيد حقوق االنسان من قبل "وفي مقابلة مع أحمد الغول قال:    
فإسرائيل تنتهك حقوق االنسان الفلسطينية على جميع األصعدة من حق الحياة  ،االحتالل

واألمور االقتصادية واالجتماعية والحقوق األخرى التي تتعلق في تمكين المواطن الفلسطيني 
على الصعيد الداخلي توجد مؤسسات ومراكز مستقلة لحقوق االنسان و  ،دولة مستقلةوالعيش في 

للتقارير المعلنة هناك  وطبقا ،تقوم بمراقبة حقوق االنسان واستقبال ومناقشة شكاوي المواطنين
تزام بتمكين المواطنين لإال أن مقارنة مدى اال ،مختلفة يتم عرضها على المسؤولين انتهاكات

ه الحقوق هناك تباين في التمتع بهذه الحقوق بعد االنقسام وجعل سيطرة قطاع غزة باحترام هذ
 ،وال زال الموظفون ال يتقاضون رواتبهم ،حماسحركة من الناحية العملية تخضع لحكومة تتبع ل

في  ألسباب تتعلق باألمور السياسية، من الموازنات التشغيلية أن قطاع غزة محرومإضافة إلى 
كما تفاقمت  األزماتولم تتغير عليها  ،لغربية ال زالت تخضع للسلطة الفلسطينيةحين الضفة ا

وال  ،وأثر االنقسام على ممارسة الحقوق السياسية فال زالت االنتخابات معطلة ،غزةقطاع في 
واستنكاف الموظفين وعدم تقاضي الموظفين  ،زالت االعتقاالت السياسية على االنتماء السياسي

للحصار  ضافةباإل ،لرواتبهم أثر على تمتع المواطنين بالحصول على أمورهم الخدماتية الكاملة
المعابر والعالج بالخارج حركة أثر على  اإلسرائيليالقائم على قطاع غزة من طرف االحتالل 

 )الغول،"....إلخبطالة وتأثر الخدمة التعليميةوالوتدفق السلع والمواد التموينية وازدياد الفقر 
 :مقابلة(28/10/2015
ماليزيا رغم بعض االنتهاكات لحقوق االنسان إال أنها تسعى جاهدة  أن ،ويتضح مما سبق    

الحترامها باتخاذ تدابير من شأنها تعزيز ذلك، وال تقارن االنتهاكات بحجم االنتهاكات 
ولكن االعتقاالت السياسية والتعذيب  ،م بالتعليم، واهتمام بالمرأةهتماالفلسطينية، رغم أن هناك ا 

في السجون ووفاة بعض المعتقلين أثناء التحقيق، واستخدام العنف لتفريق االحتجاجات، وتقييد 
حرية الصحافة وانتشار الفقر، هذه بعض من االنتهاكات التي أدت لتراجع التصنيف العالمي 

غزة قطاع نه في إ غزة حيثقطاع عن  الغربية ه الممارسات بالضفةلفلسطين، إال أنه تختلف هذ
هناك توجه صادق لتعزيز ذلك، وهذا يرجع لمحاولة الحكومة في غزة التخفيف من االنتقادات 
الدولية على قطاع غزة لكسب تعاطفهم للمساهمة في فك الحصار، لذلك يجب على السلطة 

                                                           
73 http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=7053&x=10(10/10/2015) 
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تي وقعت عليها، ألن هذا من شأنه أن يؤثر على الوطنية االهتمام واحترام االتفاقيات ال
 االقتصاد الفلسطيني بسبب هروب المستثمرين.

 :خاتمة-
لكن نظرًا لعدم اكتمال مراحل الدولة و  ،باقي النظم السياسيةيختلف النظام الفلسطيني عن  ال  

الذي ال زال يتحكم بمقوماتها من اقتصاد حيث  ،لالحتالل االسرائيلي هعو خضوافتقار السيادة ل
إنه تم ربط االقتصاد الفلسطيني باقتصاد المحتل االسرائيلي، والتحكم في المعابر الفلسطينية 
وتحديد االشخاص الداخلين والخارجين إلى أراضي السلطة، وربط مصير المعابر باألوضاع 

للسلطة، كل هذا وغيره جعل من النظام  األمنية، واالجتياحات المتكررة للمناطق التي تخضع
السياسي الفلسطيني وضعية خاصة تحاول أن تتكيف مع وجود وعربدة المحتل من جهة وتلبية 
بعض من متطلبات المواطن الفلسطيني الذي يريد أن ينعم بحرية واستقاللية وأمان ولو على 

 جزء من أرض فلسطين التاريخية.
تكيف مع المعاهدات والمواثيق الدولية، ومحاولة لربط فلسطين في ومجاراة  للتطور العالمي وال  

العالم الخارجي، ولكسب ثقة الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية ماليًا لتعزيز التنمية، 
 ،وسياسيًا للمساندة في الوصول للدولة المستقلة كاملة السيادة، وكسب ثقة المواطن الفلسطيني

طينية، ولكن هذا ير الحكم الرشيد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسكان ال بد من تطبيق معاي
 له، فقضايا الفساد التي تورط بها بعضإلى الحد المطلوب لما وجد من أج التطبيق لم يرتق

ة وال مساءلة وتقلدهم مناصب ، وتركهم بدون محاسبالوطنية الفلسطينية السلطة شخاص فياأل
مما أدى لعدم سيادة القانون،  كامالً  بحمايتهم، وعدم الفصل بين السلطات الثالث فصالً  كفيلة

وتقييد الحريات العامة والصحافة، مما أفقد شعبية السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وظهرت 
م، حيث 2006هذه النتائج في انتخابات المجالس المحلية والبلديات والمجلس التشريعي عام 

فتح معظم المقاعد على مستوى الوطن، وتخلى عنها بعض الدول المانحة  حركةرت خس
 والداعمة للقضية الفلسطينية، وال نغفل االنقسام الفلسطيني الذي كان له دور كبير في ذلك.

بأن عراقيل التنمية في فلسطين يكمن في عدم وجود نظام "يقول الدكتور عبد الناصر سرور:    
بالتالي هذا مرهون بالتحوالت الفكرية والبنيوية -شرعية وانقسام ووجود أزمة سياسي مستقر

ولتحقيق التنمية يجب أن  ،-والوظيفية وهذا يحتاج إلرادة سياسية وقاعدة جماهيرية منضبطة
الحات المطلوبة بما صى الحسم واالختيار الصعب وفرض اإليتوفر إرادة سياسية قوية قادرة عل

محاربة و اتية )داخلية واقليمية ودولية( تساند عملية التنمية، صالحات، بيئة مو يتالءم مع اإل
دارة اقتصادية فعالة، و و المحسوبية، و فساد التفشي  جود نخبة اقتصادية متخصصة تستثمر و ا 
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 راألموال في األراضي الفلسطينية، مجتمع مدني وطني يعمل على محاربة الفساد، وتوفي
يقود نحو  لتالشي الفساد مما ذلك فكلما زادت مستويات تطبيق الحكم الرشيد أدى  ،الديمقراطية

 :مقابلة(.29/10/2015)سرور،"ان، فالحكم الرشيد والتنمية متالزملتنميةا
على النظام  واطالعنا ،وبعد أن تعرفنا على سر نجاح التجربة الماليزية في الفصول السابقة   

الحكم الرشيد الماليزي، ومعرفة دور السياسي الفلسطيني وخصائص الحكم الرشيد ومقارنته في 
البعد السياسي للحكم الرشيد في التنمية، سنقوم في الفصل السادس واألخير من استخالص 

 عوامل نجاح التجربة الماليزي واسقاطها على فلسطين لالستفادة من ذلك.
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 السادسلفصل ا
 

 من التجربة الماليزية االستفادة الفلسطينية إمكانيات
 

 المستوى السياسي المبحث األول:
 

 المبحث الثاني: المستوى العلمي والمجتمعي
 

 المبحث الثالث: المستوى االقتصادي والحكم الرشيد
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 إمكانيات االستفادة الفلسطينية من التجربة الماليزية: الفصل السادس
 مقدمة:-
ولكن بحكمة  دخلت مرحلة من االقتتال الداخلي،من االستعمار البريطاني، و ماليزيا عانت    

القيادة السياسية التي تمكنت من بث روح اللحمة والتآلف والوحدة والتغلب على العوائق 
الجغرافية، وتغيير ثقافة المجتمع من مجتمع تعم به األمية والتخلف والفقر، إلى مجتمع ينعم 

سالمية دراسة جادة والسير ن تحتاج إلى دراسة هذه الدولة اإلء والرفاهية والنمو، وفلسطيبالعلما
ارب ديني وقيمي وجغرافي بينهما، من الضرورة فهناك تق ،على خطواتها في تجربتها التنموية

، ويمكن االستفادة في تأسيس نظام حكم رشيد وترك ما ال يناسب أخذ من هذ التجربة ما يفيد
فالفساد  ،الفاسدين عندما يتم محاسبة اً ، وهذا ليس صعبالثقافة الفلسطينيةو  سب القيمجيد ينا

يخالف ديننا وثقافتنا وهو أمر ال بد منه، ومن السهل تطبيق العدالة بين أفراد المجتمع فهناك 
ميزة تتمتع بها فلسطين أن معظم أبناء شعبها هم من عرق وطائفة وديانة واحدة، وعندما يسود 

انون على الجميع ونشر النزاهة في المؤسسات الفلسطينية فهذا ُيكسب الحكومة ثقة المواطن، الق
، من أجل وتستطيع الحكومة بالتعاون مع المواطن للوصول للتنمية المنشودة التي يحتاجها

 ستقرار.االمان و واألاالستقالل  تحقيق
الغنية، التي يجدر التوقف عندها تشكل التجربة الماليزية المعاصرة إحدى التجارب و    
ذا كان ال ينبغي التقليل من شأن هذه التجربة، فإنه ال ينبغي أيضًا المبالغة  الستفادة منها،وا وا 

فالنجاح هنا عملية نسبية وال يخلو من العثرات، وهو بالتأكيد  ،في إعطائها أكبر من حجمها
 .(105: 2008)صالح،عالم اإلسالمييمثل نموذجًا متقدمًا بين كل دول العالم الثالث وال

سقاطها ل التطور في التجربة الماليزية وا  االستفادة من مراح الفصلولذلك نحاول في هذا     
الشعب أن يعيشها ويراها للوصول إلى التنمية المنشودة التي ُحق لهذا  على التجربة الفلسطينية،

ك سيادة مع مراعاة الفارق أن ماليزيا دولة مستقلة ذات سيادة، وفلسطين دولة ال تمتل ،اً واقع اً أمر 
 من خالل ثالثة مباحث: على أراضيها.

والذي يشمل القيادة السياسية التي تمتلك االرادة  المستوى السياسيوهو على  ،المبحث األول    
بيئة سياسية مستقرة توفر نظام سياسي والفكر التنموي، والقدوة المناسبة لهذه التجربة، وكذلك 

 مستقر. 
تطوير التعليم، ونشر  اوله من خاللنوسنت المستوى العلمي والمجتمعي ي ويشملالمبحث الثان   

 والوحدة المجتمعية. وأسلمة التنمية، القيم اآلسيوية،
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ذات  حيث تشجيع الصناعات المستوى االقتصادي والحكم الرشيدوهو  المبحث الثالثأما     
 ، وسياسة الخصخصة، وتطبيق معايير الحكم الرشيد.التقنية العالية
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 المبحث األول

  
 المستوى السياسي

 
 تقديم -أوالً 
 

 السياسية القيادة -ثانياً 
 

 القدوة -ثالثاً 
 

 مستقر سياسي نظام -رابعاً 
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 المبحث األول: المستوى السياسي
 تقديم:
المجتمع لقد عانت فلسطين من صراعات واحتالالت متتالية على مر العصور أثرت على     

دولة في العالم  ة وفقر، وفي العصر الحديث لم تبقوطبيعة الحياة فيها من تبعي الفلسطيني
بعام النكبة الذي احتلت فيه اسرائيل هذا العام وسمي  ؛م1948محتلة إال فلسطين منذ عام 

الفلسطينية وتم تهجيرهم من أراضيهم، فمنذ هذا العام مرت هذه المنطقة بعدة مراحل األراضي 
م وهو عام النكسة والتي انتهت باالحتالل 1967أثرت على التنمية في فلسطين، ومرورًا بحرب 

، ووصواًل لعام م1987عام  اندالع االنتفاضة األولى معاالسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، و 
نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى عام م و 1994 م وقيام انتفاضة 2000اتفاق السالم وا 

ومر على م، 2007الغربية وغزة عام الفلسطيني بين الضفة السياسي األقصى، إلى االنقسام 
فلسطين من هذه أهل  وقد عانىم، 2008قطاع غزة ثالثة حروب خالل ستة سنوات منذ عام 

تبنت و التي أدت إلى التزايد في مستويات الفقر وانتشار البطالة، نية، واألم التقلبات السياسية
 علىها كخطوة لوكانت من األهداف األولى  ،عند قيامهاالوطنية الفلسطينية التنمية  السلطة

   طريق الوصول للدولة المستقلة.
 

 القيادة السياسية:-أوالً 
أردت إجراء انتخابات  ”"مهاتير محمد": يقولفلقد توفر لماليزيا قيادة وطنية حرة واعية،     

عاٍر مناسب لإلشارة إلى التغيرات التي رأينا وجوب  عاجلة لتشريع وضعي كقائد، واحتجنا إلى شِّ
: تطهير البالد من الفساد، ورفع ثإدخالها في عهدي، فوجدنا أن التغيير واجب في نواٍح ثال

الشعار الذي تحول ألفعال، لقد شعر كل ،إنه 74،نت(2015السيد،")الكفاءة، والتحلي باألمانة
عام،  22لمدة  فاز في خمسة انتخابات عامة متتالية، محمد ر الذي أحدثه مهاتيريمواطن بالتغي

فترة حكمه، لقد أكمل مشوار من سبقوه وامتلك الفكر التنموي  في وهذا يدل على مدى نجاحه
قدم وقد حدد فيها وجهته، رؤية ، 2020وأعد العدة لذلك حين وضع رؤية  ،ووضع الخطط
قائد آخر يستطيع أن م حين شعر أنه قد أكمل رسالته وحان األوان ليستلم 2003استقالته عام 

 .من بعده يكمل مسيرة التنمية

                                                           
74http://www.arageek.com/2015/06/14/mahathir-mohammed-story.html )15/10/2015) 
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إن أكثر ما يلفت النظر في التجربة الماليزية أنها حققت نجاحاتها في بيئة معقدة عرقيًا   
وكانت ماليزيا مدينة في نجاحها لوجود قيادة سياسية واعية تملك رؤى استراتيجية،  ،وطائفياً 

لى وجود شعب يميل إلى االعتدال  ولديها القدرة على العمل الحثيث المدروس لنهضة الدولة، وا 
 (.106-105: 2008والمشاركة االيجابية)صالح،

ين رؤساء الوزراء الستة بالسالسة، اتسم التوريث القيادي ب"يقول الدكتور محسن صالح: و      
لم رئيس الوزراء إلى نائبه الرئاسة  مكانه. وانتظمت االنتخابات الديموقراطية  وكان المعتاد أن ُيسِّّ

واجه بعض رؤساء الوزراء مشاكل  ،في مواعيدها، وهو ما أكسب القيادة السياسية شرعية شعبية
غير  ،كانوا يتمكنون من الخروج منها وتجاوزهاحقيقية واهتزازات كبيرة، لكنهم في كل األحوال 

الماضية اتسمت بتحديات أكبر، وببروز معارضة أكثر قوة وتنظيًما،  18 الـ أن السنوات
خصوًصا بعد انضمام نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم للمعارضة، مع تراجع لمستوى 

 : مقابلة(.31/10/2015)صالح،"أداء آخر رئيسي وزراء مقارنة بسابقيهم
تحتاج فلسطين لقيادات مثل مهاتير محمد حيث أن الفساد استشرى في قيادات السلطة و    

 أصبحت الواسطة والمحسوبية هي اللغةو حسب تقارير مكافحة الفساد، ولم يتغير أي شيء، 
غزة إلى قطاع ول نشاء السلطة الوطنية كان شعارها بأنها ستحالسائدة في المجتمع، وعندما تم إ

سنغافورة، وحسب التقارير المالية لقد تم دعم السلطة بأموال تفي بذلك ولكنها ذهبت أدراج 
، وعندما عام من عمر السلطة الوطنية 21ل انتخابات رئاسية إال مرتين خال لم تجرالرياح، 

، صالحاإلوكان شعارها التغيير و  ،كة حماسحصلت انتخابات نزيهة شهد لها العالم وفازت حر 
وتم تشكيل الحكومة، أراد المجتمع الدولي فرض إمالءاته وشروطه عليها ومنها االعتراف 

وهذا ما رفضته الحكومة وحركة حماس، وُفرض حصار اقتصادي وسياسي على  ،باسرائيل
تم اعتقال النواب في الضفة الغربية، ولم تقم مؤسسة الرئاسة في هذا و  الحكومة الفلسطينية،

من معاهدة  تسير عليه السياسي التيالوقت بمساندة هذه الحكومة، وذلك ألنها تخالف النهج 
 السالم مع اسرائيل.

وضح النائب جواد الطيبي: "بأن التنمية تتم بجهود فردية في فلسطين إن وجدت، وليس للقيادة   
لسطينية دور في التنمية، وهذا لعدم تشجيعها لالستثمار ووضع العراقيل أمام المستثمرين من الف

مما يؤثر  ،ضرائب، وقوانين صعبة، حيث أنها في قطاع غزة تشجع عملية التهريب من األنفاق
أفضل استثمار بأن تحافظ على أموالك في جيبك،  ،على الناتج المحلي، وأصبح المثل الدارج

ذا كا يجاد بنية تحتية لذلك. وا  نت القيادة السياسية معنية بالتنمية يجب عليها تشجيع االستثمار وا 
 : مقابلة(1/11/2015) الطيبي، 
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إن امتلكت القيادة السياسية القرار المسؤول والجريء والحكمة "يقول النائب مشير المصري:    
 /21/10)المصري،"جميع جوانبها في اتخاذ القرارات فهذا كفيل في صناعة النهضة التنموية في

 .:مقابلة(2015
تستطيع أن تحمل هم ة أن فلسطين ينقصها قيادة وطنية جريئة نستفيد من التجربة الماليزيو    

من أجل تنمية  على بناء مؤسسات ذات فكر تنموي  وتعيد الثقة له في قياداته، وتعمل ،المواطن
وتنعمه بحياة كريمة، قيادة تضرب على أيدي تحقق له جزء من حقه المسلوب،  ونهضة شاملة،

وذلك الرتباط حيث إن المواطن الفلسطيني فقد الثقة بقياداته  ،الفاسدين وتتعاون مع المخلصين
أسماء البعض منهم بالفساد، وبدل من تحقيق التنمية الشاملة والتخفيف على المواطن وتوفير 

هي سبب من أسباب إعاقة التنمية وانتشار  بعض هذه القياداتأدنى مقومات الرفاهية له كانت 
 البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني مع االحتالل.

بتوفير الضمانات الكافية لتعيين "دكتور نافذ المدهون: اليرى  وممكن تحقيق ذلك كما   
وأن  مؤسسات السلطة،ة واالستقالل من أصحاب االختصاص لرئاسة يداشخصيات تتمتع بالحي

ومحاسبة المفسدين بغض النظر عن  ،تكون صانعة قرار وليس متلقية من أي جهة كانت
 .: مقابلة(21/10/2015)المدهون،"مستوى النفوذ للفاسد

 
 :المناسبة القدوة-ثانياً 
إن ما يميز التجربة الماليزية أنها نجحت في اختيار القدوة المناسبة التي تناسب طبيعة     

نها لم تنظر إلى التجارب األوروبية في التنمية مع أنها كانت سباقة في ة، حيث إالبيئة الماليزي
التنمية والصناعة، ولكن أيقن مهاتير محمد أن هذه التجارب ال تتناسب مع طبيعة الحياة 
الماليزية، فقام باختيار التجربة األنسب لماليزيا، ولم تطبق التجربة كما هي بل أخذت ما 

نجاز بأعوام قليلة في ها، فبهذا استطاعوا أن يحققوا اإلاألخطاء التي وقعوا فييناسبها، وتالشت 
 عمر تنمية الدول.

القيادة الفلسطينية استطاعت في بداية نشأتها أن تختار القدوة المناسبة وهي سنغافورة، ولكنها    
قة المناسبة، بالطريالدعم والتعاطف الدولي  فهي لم تستثمرلم تطبق أي شيء من هذه التجربة، 

ففلسطين بحاجة الختيار قدوة مناسبة وتطبيق على أرض الواقع، وهذا مرتبط باختيار قيادة 
 وطنية مسؤولة ذات فكر تنموي. 
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 نظام سياسي مستقر:-ثالثاً 
إن استقرار النظام السياسي الماليزي جعل القيادة تصب كل اهتمامها بالتنمية، فهناك قوانين     

ويوجد انتخابات ثابتة وفي موعدها وجميع األحزاب تتنافس منافسة نزيهة، مما دفع د، تحكم البال
القيادة والحزب الحاكم االهتمام برفاهية المواطن وتنميته والنهوض في البلد كي تستطيع كسب 

 أكبر نسبة من أصوات المواطنين.
دات األوضاع الداخلية كل الماليزيون نظامهم السياسي الخاص الذي يرون أنه يناسب تعقيشّ و    

عندهم، فأسسوا نظامًا ديمقراطيًا برلمانيًا، لم يتعطل بأي انقالبات عسكرية أو دكتاتورية أو 
قبيل االستقالل وحتى  1955توريث عائلي للسلطة، وسارت انتخاباته بشكل منتظم منذ عام 

وتجاه المزايدات التي  ولكنه كان في الوقت نفسه نظامًا حساسًا تجاه المعارضة المفتوحة، ،اآلن
ولذلك كان  ،يمكن، في رأيه أن تؤدي إلى الشحن الطائفي أو العرقي، وبالتالي تهدد االستقرار

كما حرص منذ  ،يميل هذا النظام إلى المركزية، وا عطاء صالحيات واسعة لرئاسة الوزراء
هندية ممثلة في االستقالل وحتى اآلن على أن تكون األحزاب الكبرى الماليوية والصينية وال

التحالف الحاكم، وعلى توسيعه، بحيث تتم الترتيبات والتسويات وتوزيع الغنائم خلف األبواب 
 (.106: 2008)صالح،المغلقة، وعلى عدم نقل الخصومات والخالفات إلى العلن

 ي، فعدم الرغبة من المجتمع الدولي من عدم استقرار النظام السياس بيد أن، فلسطين تعاني   
وعدم انتظام  وحزبية، لمصالح شخصية ، ووجود بعض القيادات التي تعملباستقرار النظام

كل هذا من شأنه إضعاف النظام السياسي، وال نغفل  ،االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلديات
 في ذلك.الرئيسية في هذا المقام دور االحتالل االسرائيلي في المساهمة 

 ،مصري: الواقع الفلسطيني معقد ال يحكم بالقرار السياسي الفلسطينييقول النائب مشير ال   
مكانيات رات على أرض الواقع وعدم توفر اإلوهو المقيد لترجمة القرا ،حتاللباال وهو محاصر

بة مرضية من التنمية باستخدام اإلمكانات إمكانية تحقيق نسعدم  وذلك ال يعني ،الالزمة
لمسيس ومكافحة الفساد المالي السياسية وتخلت عن المال المشروط ارادة المتوفرة إذا وجدت اإل

 وحجم األموال التي دخلت للسلطة كانت كفيلة بتحقيق ذلك ،داري الذي استشرى بالسلطةواإل
 : مقابلة(.21/10/2015)المصري،

وعدم  ،واالنقسام الفلسطيني ،أن عدم استقرار النظام السياسي :نستفيد من التجربة الماليزية   
، وكي نحقق التنمية يجب على الفصائل يؤدي لتراجع في مستويات التنمية ،انتظام االنتخابات

 ،في اتحاد واحد ،وتكوين تحالف يمثلهما معاً  ،حماس التوافقحركة الكبرى مثل حركة فتح و 
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ويكون لهما برنامج موحد، واالبتعاد عن اإلعالم في حل مشاكلهم العالقة، فهذا من شأنه أن 
 يؤدي الستقرار النظام السياسي، الذي بدوره يؤسس لتنمية حقيقية في المستقبل.
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 المستوى العلمي والمجتمعيالمبحث الثاني: 
  تقديم:-
تقدم على المستوى العلمي والقيمي واألخالقي وتكاتف  لكي تتحقق التنمية، ال بد من إحداث    

دارية ُتبنى على  ،والعشوائيةبعيدًا عن العفوية  مجتمعي، فالتقدم والنهضة تحتاج ألسس علمية وا 
التسامح وجو من لبيئة من القيم و من خالله أساسها مؤسسات الدولة بناًء قويًا سليمًا، تؤسس 

 استطاعت ماليزيا أن تجعل منه دور فعال في تجربتها.و الوحدة، 
 

 تطوير التعليم: -أوالً 
اهتمام مهاتير محمد في التعليم كان له أثر واضح في تنمية رأس المال البشري الذى إن    

من تطوير نظام التعليم واالهتمام باألطفال يعتبر عماد التنمية في ماليزيا، فقد استطاعت ماليزيا 
في سوق العمل  من سن مبكر، وتكثيف المعاهد المهنية التي تساهم في تأهيل الطالب لالنخراط

نشاء عدد كبير من الجامعات، وربط المدارس بشبكة انترنت ساهم في التطوير، مباشرة، وا  
م، 2000% عام 6إلى ما يقارب حتى انخفضت نسبة األمية  ،نشاء مراكز دراسات وأبحاثوا  
 .75(2012)أبو عالي،م2011حتفلت بمحو أمية آخر مواطن في فبراير عام وا
هذا االهتمام العالي الماليزي بالتعليم والعناية بتطويره يعكس مدى أهمية التعليم بالتنمية    

تي هي لها دور الشاملة التي حققتها ماليزيا، حيث إنه تم العمل على تنمية الموارد البشرية ال
 زيا لم تهتم بالتعليم العالي فقط لكن أسست لذلك عبرالحظ أن ماليبير في التجربة الماليزية، ويُ ك

على  ةمتطورة قادر  ل المهمة إلنشاء أجيال مبدعةما سهّ ، وهذا االهتمام بالمواطن منذ طفولته
 حمل هذا البرنامج الوطني.

مة الماليزية اهتماًما كبيًرا للتعليم والتدريب، وعادة تعطي الحكو "ويقول الدكتور محسن صالح:    
 ،من الميزانية السنوية العامة للدولة أو من نفقاتها الكلية %25-20ما يغطي هذا البند نحو 

وهي تتقدم في هذا  ،وُتعّد هذه الميزانية من أعلى معدالت الميزانيات التي ُتمنح للتعليم في العالم
وتظهر قراءة مقارنة أن ما  ،المجال على الواليات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية... وغيرها

 )صالح،"تنفقه ماليزيا على التعليم يبلغ عادة نحو ثالثة أضعاف ما ُينف ق على الجيش والدفاع
 :مقابلة(.31/10/205

                                                           
75 http://www.alyaum.com(11/10/2015) 



151 
 

وفي فلسطين يوجد نظام تعليمي، وهناك اهتمام بذلك واضح ويستدل علي ذلك بانخفاض      
 )الجهاز المركزي الفلسطيني 2013% لعام 3.17نسبة األمية في المجتمع الفلسطيني إلى

ج لعناية أكثر وتطوير في أساليبه، فهذا التطوير ينمي من قدرات (، ولكنه يحتا 2015،
 ليصل لمرحلة االبداع واالبتكار.المواطن الفلسطيني 

تطوير التعليم ال يأخذ الحجم الذي يتناسب مع سرعة التقدم العلمي والتكنولوجي  ولكن   
 خلفجدًا وأحيانًا متراجعة لل العالمي، وال يوازي الدول المتحضرة، ونموه يسير بخطوات بطيئة

رًا بالشكل السليم في نمو المجتمع مقارنة مع دول سريعة النمو والتحضر، وال يعتبر التعليم مؤث
وتنميته تنمية حقيقية، بل ُيقدم كحاجة ضرورية للكثير ألجل تأمين لقمة العيش وتوفير المهنة 

عدم وجود مؤسسات تحتضن الطلبة و  الكريمة والمستقبل اآلمن دون االهتمام باإلبداع والمبدعين،
م، وعدم توفر خطط مستقبلية لهؤالء الطلبة، وتدعم إبداعاتهم وتطلق فيهم الطاقات الكامنة لتميزه

وكيفية استثمارهم حسب ميولهم وتوجهاتهم وحسب حاجة المجتمع والسوق إليهم، فيتخرج الطلبة 
من مدارسهم ال يملكون خبرات كبيرة في الحياة العملية وكيفية االختيار التخصص للمستقبل، لم 

نسى تُ أن للمعلومات في الذاكرة ما تلبث وحشو  يتدربوا في مختبرات عملية لفهم المواد، بل حفظ
 .76(2011)أبوخديجة،بعد التخرج

 2013 موازنة في التعليم قطاع   تولي ال ألنها الفلسطينية؛ الحكومة اقتصاديون  خبراء وينتقد   
 المالية فالمبالغ األخرى، القطاعات على األمن قطاع تحابي حين في الكافية، األهمية

 التعليم ميزانية أن علما تقريبا،( دوالر مليون  600) تعادل والتعليم التربية لوزارة المخصصة
 وأما ،واألجور للرواتب منها% 88 تصرف الفلسطينية، السلطة إجمالي من% 18 تمثل العام

ر العامة، الميزانية من،.% 2 يتجاوز فال العلمي البحث على اإلنفاق  بـ األخيرة السنوات في وُقدِّّ
 .77(،نت2014،عثمان) جدا متواضع مبلغ وهو دوالر، مليون  80
يأتي هذا في سياق المال المشروط حيث إن السلطة الوطنية الفلسطينية تعتمد بشكل كبير     

ألن في مواردها المالية على الجهات المانحة، وهذا المال غالبًا ما يكون له شروطه واتجاهاته، 
مهاتير رئيس الوزراء الماليزي وهذا ما رفضه الداعم يريد أن يطبق أفكاره وسياساته الخاصة به، 

سيكون  هذا المال نه يعلم بأنأل ،االعتماد على الدول المانحة نمائية مناإل محمد في تجربته
كذلك ، و اتم استغاللها وتطويره فاعتمد على ما تمتلك ماليزيا من موارد داخلية وطنية ،مشروط

                                                           
76http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011 )13/10/2015) 
77 http://www.qou.edu/viewDetails(14/10/2015) 
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بأن قيام  التوجهات التي تقول اهتمام السلطة بقطاع األمن على حساب قطاعات أخرى ما يفسر
 السلطة كان لغرض أمني وليس لغرض تنموي. 

 الجامعات، عدد تزايد: أبرزها إيجابية نقاط تحقيق من ،1996 ومنذ العالي، التعليم تمّكن   
 كلية وعشرون  وخمس الوطن، أنحاء في موّزعة كليات وخمس جامعة، عشرة أربع إلى ليصل
 مع ذلك ترافق .عامين لمدة دراستهم أنهوا الذين للطلبة الدبلوم، شهادة تمنح متوسطة، مجتمع
 في)شبيب، يتمّثل وأخطرها، أبرزها لعل مستجدة، وأخرى  قائمة، كانت سلبيات وترسيخ بروز

 :78(:نت2012
 العلمي، البحث غياب شبه أو وغياب فلسطين، في العالي للتعليم التربوية الفلسفة غياب-1

 . العلمية البحوث تمويل وعدم
 .واألجور الرواتب مستوى  ضعف من التدريس قطاع يعاني -2

 التدريس في العاملين تفرغ دون  تحول كبيرة، مالية أزمات الفلسطينية الجامعات تواجه -3
 الجامعية. لحياتهم الجدي والتفرغ تدريسهم، وسائل لتطوير الجامعي

 البحث أنّ  من الرغم على العلمي، البحث عن االبتعاد من الفلسطينية الجامعات تعاني -4
 .الجامعات مهّمات صلب من دوماً  كان العلمي

 التعليمية العملية يضعف مما العالي، التعليم مؤسسات بين التنسيق ضعف من تعاني كما -5
 .برمتها

ولالستفادة من التجربة الماليزية يجب تطوير الوسائل التعليمية، والتركيز على الجانب    
التطبيقي أكثر وذلك لتخريج جيل مبدع، واالهتمام بإنشاء مراكز دراسات وأبحاث، واحتواء 

ولكن ال ننسى دور الحروب االسرائيلية  ،يساهم في التنمية الشاملةأن المتعلمين، هذا من شأنه 
لحصار على قطاع غزة واستهدافهم للمنشآت التعليمية، الذي ساهم في تراجع تطوير التعليم وا

 وانتشار البطالة، وتهجير العقول الفلسطينية إلى الخارج.
 
 
 
 

                                                           
78 ttp://www.shuun.ps/page-359-ar.html#h(17/10/2015) 
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 نشر القيم اآلسيوية:-ثانياً 
فضيلة سالمية من وطن واالنتماء، القيم الدينية اإلتنتشر في ماليزيا القيم الجميلة من حب ال    

وتسامح واحترام الغير، والمرونة واالعتدال، تدعيم الثقة بالنظام السياسي، وقيمة العدالة 
والمساواة هذه القيم تؤسس لمجتمع قوي متماسك متوحد يستطيع أن يتغلب على المشاكل التي 

 تواجهه بشكل جماعي بدون عنف.
ظم اآلسيويين، وهذه القيم يمكن يؤكد مهاتير أن هناك خيطًا مشتركًا من القيم يجمع معو     

وصفها بالقيم اآلسيوية وهي أن تكون نابعة من المجتمع واألسرة، على اعتبار أن قيامك 
بمسؤولياتك تجاه األسرة والمجتمع مقدم على الحق في المطالبة بالمزايا الفردية، ويرى مهاتير أن 

حياة مدنية) توجد  رار فإنه لنألنه بدون سلطة واستق القيم اآلسيوية تشمل احترام السلطة،
 (130: 2011مجموعة باحثين،

تنتشر في فلسطين قيم وتحتاج ألن تدعم بقيم أخرى، فمثال قيمة حب الوطن في المقابل    
واالنتماء تجدها منتشرة بين الفلسطينيين، وقد بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذه القيمة، ويحتاج 

الوحدة بين شطري الوطن وحل الخالفات الذي ال تزال تقف  حتى تعود ،لتدعيم القيم الدينية
عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية، وتدعيم الثقة بالنظام السياسي الذي تم فقدانه، ونشر قيمة 

 .العدل والمساواة بين الجميع وتغليبها على الحزبية والعشائرية
 

 أسلمة التنمية:-ثالثاً 
واجه النظام الماليزي السياسي منذ وقت مبكر معضلة العالقة بين الدين والدولة، ذلك أن    

التعدد العرقي للمجتمع تطلب منذ البداية بناء نظام سياسي يقوم على التعاون بين مختلف 
نقلة نوعية في تناول قضية اإلسالم والتنمية  1981األعراق، وقد مثل نظام مهاتير محمد منذ 

وكان مهاتير يميل لفكر تنكو عبد الرحمن، وكان متأثرًا بالنموذج الصيني للعمل  ؛اليزيافي م
 (.130: 2011المنضبط،  ودعا مسلمي ماليزيا لتعلم الكفاءة الصينية) مجموعة باحثين، 

ويعتقد مهاتير أنه على المسلمين التمسك باإلسالم، والنهوض من خالله، ولكن هذا التمسك    
ن باألهداف والقيم العامة لإلسالم، وليس بنموذج تفسير بشري واحد وجامد للدين، يجب أن يكو 

ومن ثم سعى إلى أن يعطي بعدا لإلسالم في التنمية، يتفق مع التوجهات اإلسالمية لدى 
 (.132: 2011الماالي والحركات اإلسالمية)مجموعة باحثين،

ل صريح، وأن نتقدم في جميع المجاالت سالم يحثنا على العمل والنمو بشكمن الواضح أن اإل  
ُنون   :"حيث يقول تعالى ُسوُلُه و اْلُمْؤمِّ ر  ل ُكْم و  ي ر ى َّللاَُّ ع م  ُقلِّ اْعم ُلوا ف س  وفي  )105سورة التوبة:  ")و 
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فليغرسها"، فهنا يجب على القيادة  فسيلة أحدكم يد وفي الساعة قامت لو" الحديث الشريف:
نشاء جيل يفهم هذه التعاليم، م اإلسالمية واالستفادة منها في إبالتعاليالفلسطينية أن تهتم 

 ويستطيع أن يطبقها في حياته ليساهم الجميع في التنمية.
 

 الوحدة المجتمعية:-رابعاً 
القضاء على التفاوت الطبقي بين العرقيات، الطبقية  ىركزت ماليزيا في بداية التنمية عل    

التي لم تتمكن من مجتمع إال دمرته وذهبت فيه إلى الهاوية، وقد استطاعت الحكومة الماليزية 
من رفع مستوى الطبقات المهمشة وهم السكان األصليين، وهذا أدى لشعور الجميع بالعدالة 

 والمساواة.
ان العقد االجتماعي الذي استطاع الماليزيون تطويره، هو ك"يقول الدكتور محسن صالح:    

االعتراف بالتنوع العرقي والديني، ف ،أحد عناصر نجاح التجربة، وأحد ضمانات استمرارها
واالعتراف بوجود اختالالت حقيقية في مستويات الدخل والتعليم بين فئات المجتمع، والتوافق 

ختالالت بشكل هادئ وواقعي وتدريجي... كل ذلك على ضرورة نزع فتائل التفجير، وعالج اال
الضروري وضع "شروط  كان منو  ،كان مدخاًل لتوفير شبكة أمان واستقرار اجتماعي وسياسي

وقد أسهم وجود قيادات سياسية واعية ذات رؤى  ،Win-Win Gameلعبة" يكسب فيها الجميع 
 Win-Loseاستراتيجية في تبني هذه "اللعبة"، وترك اللعبة التي تقتضي وجود رابح وخاسر 

Game والتي كثيًرا ما تكون نتيجتها أن الجميع يخسر ،Lose-Lose Game،صالح( 
 : مقابلة(.31/10/2015
م دخلت فلسطين في حالة من التراجع على 2007عام بعد االنقسام أما الحالة الفلسطينية، ف   

قطاع ن واحدة في يالسياسية واالقتصادية واألمنية، وأدى ذلك لوجود حكومت ،جميع المستويات
، ودخل قطاع غزة "تصريف األعمال"وأخرى في الضفة الغربية وتسمى  "المقالة"غزة وتسمى 

روب، أدت لتدمير البنية التحتية ح ةبعد الحصار المفروض عليه من عدة أطراف في ثالث
حباط لدى ياته مما سادت حالة من اليأس واإلوتراجع االقتصاد وانتشار البطالة إلى أعلى مستو 

الشباب وجعلهم يفكرون في الهجرة، وليس الحال بأفضل بكثير في الضفة الغربية فهناك تعسف 
بين السلطة  ةواالقتصادي ةاألمني االلتزاماتسرائيلي وابتزاز سياسي للسلطة الفلسطينية بسبب إ

 (.2009حتالل االسرائيلي)الصوراني،الوطنية الفلسطينية واال
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في  ألن موارد السلطة ؛االنقسام أثر على التنمية" وفي مقابلة مع النائب يحيى العبادسة قال:  
وهي تعاقب السلطة في غزة وتحرمها  ،تذهب جميعها بحكم االحتالل لسلطة رام هللا الضرائب

ولذلك تصرف الموازنة العامة بطريقة غير متوازنة بين الضفة  ،من مخصصات الموازنة
 ،غزةقطاع مشاريع التنمية تتعطل ألن ليس هناك صرف للموازنات على فإن ومن هنا  ،والقطاع

ها في الضفة فسلطة رام هللا تأخذ مخصصات الضرائب التي ينبغي صرفها في غزة وتصرف
مما ينعكس ذلك على ازدياد نسبة البطالة والفقر والخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء  ،الغربية

لذلك االنقسام عطل عجلة التنمية، إضافة لوجود الحصار منذ عشر  ؛والماء والخدمات البيئية
وصناعة  ،لالعتداءات متكررة من قبل االحتالقطاع غزة تعرض و غزة لسنوات تقريبا كعقاب 

تحقيق الوحدة الوطنية يخفف من و  ،أزمة جديدة من اغالق المصانع وتدمير المنشآت والقتل
خلص من االحتالل فكل إجراءات الوحدة الوطنية م التمالم يت ،المشكلة وال يحلها لوجود االحتالل

 :مقابلة(.29/10/2015)العبادسة،"نهائهافي التخفيف من المشكلة وليس في إتنعكس 
أن حالة االنقسام كانت طارئة في القاموس الفلسطيني وأثرت  ويؤكد النائب مشير المصري    

 : مقابلة(.21/10/2015على التنمية)المصري،
إن التنمية الفلسطينية لم تتأثر باالنقسام، ألن التنمية في ولكن النائب جواد الطيبي قال: "   

 /1لمجتمعية تأتي نتيجة وجود التنمية" )الطيبي، الحالة الفلسطينية هي حاالت فردية، والوحدة ا
 : مقابلة(11/2015
ليستطيع الجميع المساهمة في دفع  في فلسطين افر جميع الجهودإن التنمية تحتاج لتض    

-Winيكسب فيها الجميع ونلعب لعبة  عجلتها لألمام، وفلسطين بحاجة جادة للوحدة والتسامح،
Win Game الي الذي سيخفف عن المواطن عبء الحياة وهمومها، من أجل جلب الدعم الم
ويكون السياسية التي تزيدنا كراهية لبعضنا البعض وتعيدنا للخلف،  التجاذباتواالبتعاد عن 

هناك عدالة في التوزيع ليستطيع الجميع المشاركة في صنع تنمية حقيقية، ولعلنا نرى بعد حرب 
 الفرقةعمار بسبب االنقسام من تأخر في إعادة اإلبه ) معركة العصف المأكول( وما سب2014

 السياسية بين شطري الوطن.
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 المبحث الثالث
 

 المستوى االقتصادي والحكم الرشيد
 
 تقديم -الً أو 
 

 العالية التقنية ذات الصناعات تشجيع -ثانياً 
 

 الخصخصة سياسة انتهاج -ثالثاً 
 

 الرشيد الحكم معايير تطبيق -رابعاً 
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 الثالث: المستوى االقتصادي والحكم الرشيدالمبحث 
 تقديم:-

التنمية بحاجة لعوامل اقتصادية تساهم في بناء الدولة، وترفع من مستوى الدخل القومي     
والمحافظة على زيادة ثابتة تتحقق في تشجيع الصناعة، واالعتماد على سياسات جدية تشجع 

استثماراتهم، وتستطيع الدولة من تحقيق هذا من جلب المستثمرين، وتشعرهم باألمان على 
باالعتماد على معايير الحكم الرشيد، هذا ما حققته ماليزيا مما ساهم بدفع التنمية خالل أعوام 

 قليلة.
 

 تشجيع الصناعات ذات التقنية العالية: -أوالً 
في نظام التعليم ر الذي حدث جاء االهتمام بالصناعات ذات التقنية العالية موازيًا للتطوي لقد  

فهذه االهتمام هو الذي ينمي عقول الشباب ويجعلهم يبدعون،  نه هناك عالقة تكاملية،حيث إ
وله أثر في إظهار مدى التطور الحاصل في البلد، ويحدث نقلة نوعية في مجال االستثمار، 

نيات الحديثة وزيادة الدخل القومي للبلد، حيث إن العالم يتجه لالعتماد على التكنولوجيا والتق
م 2001فتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لعام  -بشكل كامل
دولة مصدرة للتقنية العالية، كانت ماليزيا في المرتبة التاسعة متقدمة بذلك عن  30رصد أهم 

 .-(1: 2001)الصاوي، كل من ايطاليا والسويد والصين
كباقي الدول العربية ما زال رهن التبعية في كثير من األمور، وما زال  أما الشعب الفلسطيني   

ا جدا مقارنة بالدول المتقدمة بل يكاد يالتقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي وحتى الثقافي متدن
يكون معدومًا، فإننا إن أحسنا التخطيط الجيد للتعليم فسوف ننجح في إنتاج الجيل الصالح 

ر والبناء والنمو، حيث سننجح في التطوير في كافة مجاالت الحياة الصحي القادر على التغي
واالجتماعي والسياسي والثقافي وغيرها من الجوانب المترابطة معا لتشكل المجتمع الصالح 

 (.2011)أبو خديجة، المتحضر
والتطوير بما تمتلك فلسطين للعقول القادرة والجاهزة لذلك، ولكنها تحتاج لالهتمام والتشجيع و    

ات والموارد الموجودة بسبب مكانالموجودة في العالم، رغم قلة اإل يتناسب مع الثورة التقنية
 الحصار االسرائيلي، ألن هذا ما سيضع فلسطين على عتبة من عتبات التنمية.
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 انتهاج سياسة الخصخصة:-ثانياً 
محمد  مهاتيرعلى صعيد األوضاع في ماليزيا، فقد حققت برامج التنمية التي قادتها حكومة    

نقلة نوعية ما جعل منها تجربة ناجحة تضاف إلى إنجازات هذا القائد المتعددة في شتى 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وقد كان لذلك أكبر األثر في تشجيع عمليات 

خطت خطوات رائدة على الرغم من عمرها الزمني القصير قياسًا بدول العالم  الخصخصة التي
بحيث طالت العديد من القطاعات  1982األخرى وخاصة شرق القارة اآلسيوية وذلك في عام 

وقد  ،الخدمية الرئيسية في ماليزيا مثل الخطوط الجوية الماليزية ومجمع "كالنج" لحاويات السفن
ة فعالة وعملية لتحقيق مهمة الخصخصة مثل عمليات تصفية المؤسسات اختارت ماليزيا سياس

الحكومية وبيع األسهم الحكومية ثم تفكيك المؤسسات العامة إلى مؤسسات صغيرة أو دمجها في 
   .نت(:2003)عبد الواحد:أخرى أكبر منها

هذه جود فو  تحقيق التنمية،انتهجت ماليزيا هذه السياسة التي ساعدت بشكل كبير في و     
التنافس البناء بين الشركات، وشجعت االستثمار في البلد، ورفعت عن كاهل  أوجدالسياسة 

من المصروفات، أخذت الحكومة دور الرقيب على هذه الشركات مما رفع  اً كبير  اً الحكومة جزء
 من جودة المنتجات، التي ساهمت بشكل فعال في التنمية.

وجود جهاز  وقد أوضح الدكتور محسن صالح بأن نجاح ماليزيا في الخصخصة تحقق في   
وجود درجة أعلى من الشفافية،  ،خدمة مدنية قوي وفعال مقارنة بغيره من دول العالم الثالث

ودرجة أقل من الفساد اإلداري مقارنة بالدول التي قامت بالخصخصة، بحيث تّم استخدام 
توفير بيئات استثمارية تنافسية معقولة للمشاركين في  ا( بالشكل الصحيح،موال )أو معظمهاأل

االهتمام الماليزي بتوفير  ،توفير نظام حماية وتشجيع للصناعات الماليزية المحلية ،الخصخصة
 إلخالكوادر والكفاءات العلمية من خالل االبتعاث وتطوير التدريس والجامعات والتدريب...

 : مقابلة(.31/10/2015)صالح،اسبة للنجاحلتهيئة بنى تحتية من
ن في الشأن االقتصادي على أن الخصخصة في األراضي الفلسطينية المحتلة و أجمع مختص   

محدودة وتقوم على االحتكار، ولم تخلق فرص عمل كبيرة، و فشلت في دعم السلطة ماليا 
خفض معدالت الفقر  وخفض العجز في الموازنة العامة، ولم تحقق أهدافها االجتماعية في

بحسب المختصين، فإن الخصخصة مقتصرة بالدرجة األولى على شركتي االتصاالت و  ،والبطالة
وتقوم على مبدأ االحتكار ال المنافسة، حيث إن المنافسة تمكن المستهلكين من  ،والكهرباء

 .79:نت(2011)ساق هللا،الحصول على خدمات جيدة
                                                           

79http://felesteen.ps/details/24371/ )17/10/2015) 
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عمدت السلطة انتهاج هذه السياسة في بعض الشركات الكبرى، وذلك للتخفيف المالي عن    
كاهلها ولزيادة جودة المنتج والمساهمة في التنمية واالستثمار، ولكن يجب على الحكومة 

اطن، وتساهم في عملية التنمية، الفلسطينية أن تراقب هذه الشركات لجعلها تخدم الوطن والمو 
قامة ات منافسة لتعزيز روح المنافسة الشريفة فاحتكار هذه الشركات للخدمة أضر في شرك وا 
 تصاد الفلسطيني وأفاد فئة بعينها.االق
 

 تطبيق معايير الحكم الرشيد:-ثالثاً 
استطاعت ماليزيا أن تطبق معايير الحكم الرشيد في المؤسسات، رغم أنها تحتل مواقع     

متأخرة في معظم األحيان حسب التصنيفات العالمية، على الرغم أن مهاتير محمد كان يرفض 
أخذ المناهج األوروبية وتطبيقها في بالده، فهناك اختالف في المبادئ واألفكار، وليس كل ما 

 أوروبا ينفع في ماليزيا، فهناك العيد من العادات والتقاليد تختلف.ينفع في 
على التوالي نتيجة  2014حتى عام تعطلت أعمال المجلس التشريعي للعام السابع  فلسطينيًا:  

لالنقسام السياسي واعتقال االحتالل االسرائيلي المستمر للبرلمانيين الفلسطينيين، إذ لم يتمكن 
لنظامه الداخلي ما أثر سلبا على دور المجلس  جلسة مكتملة النصاب وفقاً المجلس من عقد أي 

التشريعي في اقتراح القوانين والتشريعات التي تمس نواحي حياة المواطن الفلسطيني وحقوقه 
قرارها، التي بدورها تعمل على تعزيز وحدة النظام القانوني الفلسطيني في كل من  كافة وتبنيها وا 

الجانبين  قطاع غزة، عالوة على عدم قيام المجلس التشريعي بدوره الرقابي فيالضفة الغربية و 
، وعدم مقدرته على مساءلة الحكومة ومنحها الثقة أو حجب الثقة عنها، أو المالي واإلداري 

استجوابها أو تقصي الحقائق في خروقات وانتهاكات جسيمة مست حقوق اإلنسان الفلسطيني، 
 (.2014:23لهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان،)ا2014وقعت خالل العام 

المجلس التشريعي له دور فعال في تحقيق مبادئ الحكم سبق يتضح أن وبناًء على ما    
قرار القوانين ومتابعة تطبيقها بما يتالءم  الرشيد من خالل عمله الرقابي على السلطة التنفيذية وا 

  2015سنوات حتى العام  عمل المجلس التشريعي لمدة ثماني مع حياة المواطنين، وتعطيل
على الرغم أنه في قطاع غزة يفعل من  وعدم دعوته لالنعقاد لهو تعطيل لمبادئ الحكم الرشيد،

قبل كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس واستنكاف أعضاء الكتل األخرى عن الحضور 
رغم أنها ال تستطيع التعديل أو  ور الناس في قطاع غزة،وذلك محاولة منها لتيسير ومتابعة أم

ويجب على الرئيس تفعيل المجلس  اإلضافة في القوانين وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني،
 التشريعي للعمل على سيادة القانون ومتابعة حقوق اإلنسان لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
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 ُتكتسب منشرعية وجود النظام السياسي  بأن": قائالً وقد وضح الدكتور عبد الناصر سرور    
يؤمن بالحرية و  ،ال يمارس االستبداد ،لسلطةتداولية ا من خصائصهالذي  ،الحكم الرشيد

هذا النظام يدير شؤونه من خالل  ،الشخصية بما ال يتعارض مع المصلحة القومية للدولة
ة الديمقراطية فكالهما مكمل لبعضهما ويؤمن بالممارس ،الشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة

 "يحارب الفساد لتحقيق التنمية إيجابي انتقائي تدخلهوالحكم الرشيد يجب أن يكون  ،البعض
 :مقابلة(.29/10/2015)سرور،

تحتاج فلسطين لبذل الجهد الكبير من أجل تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية و    
التجربة الماليزية في تشجيع ذلك، ألن هذا من دوره أن يعطي للحكم الرشيد، واالستفادة من 

األمان للمستثمرين من القيام بالمشاريع التي تساهم في دفع عجلة التنمية لألمام، ويشجع الدول 
المانحة على االلتزام بالمعاهدات وااللتزامات التي وقعت عليها من أجل تنمية البنية األساسية 

 لفلسطين.
 
 خاتمة:-
وأخذ  ،الشعب الفلسطيني التكاتف جميعااألحزاب السياسية و يجب على القيادة الفلسطينية و    

ت ة الشاملة ما كانت لتحدث لو تقاعسهذه التنميف الماليزية على محمل الجد،  العبرة من التجربة
، فكل جهة أو مؤسسة أو...إلخ عليها مسؤولية ودور في هذه اعن القيام بدوره أي جهة
ك فالجميع سوف ينعكس عليه آثارها، وقد شملت نجاح التجربة ة، وعند الوصول لذلالنهض

الماليزية على عوامل سياسية)القيادة السياسية والقدوة المناسبة ونظام سياسي مستقر(، وعوامل 
على المستوى العلمي واالجتماعي)تطوير التعليم ونشر القيم اآلسيوية وأسلمة التنمية والوحدة 

ة(، وعوامل على المستوى االقتصادي والحكم الرشيد) تشجيع الصناعات ذات التقنية المجتمعي
 العالية وانتهاج سياسة الخصخصة وتطبيق معايير الحكم الرشيد(.
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 النتائج والتوصيات
 

 النتائج أوال: 
 التوصياتثانيًا: 

 ثالثا : المراجع
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 النتائج والتوصيات
 مدة التنفيذ المنفذةالجهة  التوصيات النتائج

التعريفات المعطاة  اختلفت-1
 لتعدد نظراً  الرشيد الحكم لمفهوم

أبعاده وتشابك ما هو سياسي بما 
وتقني  هو اقتصادي واجتماعي

ويعود السبب إلى اختالف 
 تخصصات الباحثين

توصي الدراسة بضرورة  -1
االتفاق بين المختصين على 
مفهوم موحد للحكم الرشيد لتفادي 
تشابك تفاعالته الناتج عن تعدد 
أبعاده وتداخلها عند عملية 

 التطبيق.

 

 

 األمم المتحدة

 

 

 ستة أشهر

إن الدولة اإلنمائية بحاجة  -2
إلى قيادة مستنيرة ذات سمات 

ثة شخصية خاصة قد تكون مورو 
، باإلضافة إلى معه أو مكتسبة

ذلك يفترض أن يتمتع القائد بفكر 
نخبة تنموي، مع ضرورة وجود 

بيروقراطية قوية وفعالة وتتسم 
 بالكفاءة العلمية والتماسك.

ضرورة إنشاء مركز حكومي  -2
متخصص إلعداد القادة المؤهلين 
لقيادة المراكز السامية في الدولة، 
وصقل هذه القيادات في الفكر 
التنموي، ونذكر هنا بعض األمثلة 
المعمول بها في الدول 

 (.الديمقراطية )المغرب وفرنسا 

 

 

 السلطة التنفيذية

 

 

 عامان

إن أهم مطلب من متطلبات  -3
التنمية في الدولة اإلنمائية هو 
وجود جهة خاصة ومسؤولة عن 
عملية التنمية مما يجعلها 
متخصصة في إدارة عملية 
 التنمية مما يعطيها أكثر اهتمام.

ة توصي في هذه النقط -3
في  ئةالدراسة بضرورة إنشاء هي

الدول النامية متخصصة وذات 
استقاللية من الناحية المادية 
واإلدارية وموظفين مختصين في 
مجال التنمية، يقتصر دورهم على 
التخطيط والمتابعة لعملية التنمية 
في الدولة، وعرض تقاريرهم 
لمناقشة المعيقات وأهم اإلنجازات 

 والحلول أمام السلطة التشريعية.

 

 

 

 وزارة التخطيط

 

 ستة أشهر

 أو

عند عقد 
الجلسات السنوية 

للمجلس 
 التشريعي

إن دور المجتمع المدني مهم  -4
وفعال في دولة الحكامة الرشيدة، 
ويتضح ذلك من خالل مساعدة 
الحكومة في الكشف عن الفساد 

إصالح منظمات المجتمع -4
المدني في الدول اإلنمائية للعمل 
على توطيد المصلحة الوطنية 
أواًل، واالبتعاد عن تنفيذ أجندة 

وزارة الداخلية 
كجهة رقابية 
بالتعاون مع 
منظمات دولية 

نظمات تقوم الم
الدولية بعملها 

مل عمنذ بداية 
الحكومة مع أخد 
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السياسي مما يساهم في القضاء 
عليه قبل تفشيه في كافة مسالك 

 ومؤسسات الدولة.

 

خارجية، واالعتماد على تطوير 
الموارد الذاتية واالبتعاد عن الدعم 
الخارجي المسيس، وتعاون 

 الحكومة في مكافحة الفساد.

معترف لها 
 بالنزاهة

موافقة وزارة 
ات الداخلية والهيئ
المختصة 
المعترف لها 

 بالنزاهة

قوية طردية هناك عالقة  -5
ومترابطة بين البعد السياسي 

التنمية في الدولة للحكم الرشيد و 
 اإلنمائية.

ضرورة االهتمام بمعايير  -5
الحكم الرشيد والسعي لتحقيق 
أماكن متقدمة على الخارطة 

العالمية من خالل فصل 
قامة انتخابات  السلطات الثالث، وا 

 دورية ونشر الحريات العامة...
 إلخ.

 السلطة التنفيذية 

 و

 السلطة التشريعية

 و

 السلطة القضائية

 

 

 

 عام

تتمتع ماليزيا بنظام سياسي  -6
برلماني ببعد سياسي ذو حكم 
رشيد من خالل تنظيم انتخابات 
دورية حرة ونزيهة مفتوحة لكل 
المواطنين، وسلطة مستقلة قادرة 
على تطبيق القانون، وهيئة 
برلمانية مسؤولة مما ساهم في 
االستقرار؛ الذي يعتبر عاماًل 
أساسيًا في عملية التنمية في 

 لة.الدو 

يجب على السلطات الماليزية  -6
القيام بالمزيد من التعديالت 
واالصالحات في القوانين 
للمساهمة في مشاركة أوسع 
للمعارضة في النظام السياسي 

 الماليزي.

 

 لجنة االنتخابات

 و

السلطات الثالثة 
التنفيذية 
والتشريعية 
 والقضائية.

 

 

 أشهر 6

كان الفضل األكبر لتنمية  -7
وجود قيادة ذات فكر  ماليزيا

تنموي ومستنير كالدكتور مهاتير 
محمد الذي استطاع أن ينهض 

 بماليزيا نهضة شاملة.

اعداد منهج عن شخصية -7
وفكر وتجربة مهاتير محمد يدرس 
في الجامعات الماليزية 
والفلسطينية إلعداد جيل قادر 

 على مواصلة هذه التجربة.

 

وزارة التربية 
 والتعليم العالي.

س التجربة تدر 
الماليزية في 
التنمية كمساق 
للمتخصصين في 
العلوم السياسية 

 واإلدارية.

إن أهم عامل من عوامل  -8
تنمية ماليزيا هو وجود قيم 
سياسية تميز بها الشعب الماليزي 

توصي الدراسة بضرورة  -8
العمل على القيام بمجموعة من 
األبحاث العلمية لمعرفة نشأة 

 

وزارة التربية 
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من حب الوطن واالنتماء، وقيمة 
 تدعيم النظام السياسي. 

وتطور القيم السياسية في ماليزيا 
ومحاولة أخذ هذه التجربة 
وتطبيقها على التجربة 
الفلسطينية، مع العمل على تدعيم 
هذه القيم عن طريق القيام 
بورشات عمل وندوات للحوار 

القيم  المجتمعي لتعزيز هذه
وتدعيم فكر التنمية والحوار 

 والتواصل.

 والتعليم

 و

منظمات المجتمع 
 المدني

 و

مراكز األبحاث 
 العلمية

هذه التوصية 
غير مقتصرة 

بمدة معينة يمكن 
أن تكون دائما 
 دون توقف

إن القيم الدينية المبنية على  -9
تعاليم اإلسالم كالصدق 

األسرية واإلخالص والرعاية 
وغيرها، وكذلك قيمة العدل 
والمساواة من القيم السياسية 
الحاضرة في ماليزيا وأثرت بشكل 

 مباشر على عملية التنمية.

إنشاء معاهد خاصة لنشر -9
تعاليم الدين اإلسالمي في ماليزيا 
وفلسطين بشكل أوسع وأكبر 
وبيان دوره وأهميته في عملية 

 التنمية المجتمعية.

 

 افوزارة األوق

ووزارة التربية 
 والتعليم

 

تبقى دائمة 
ومستمرة لجميع 

 األجيال

أسهمت الوحدة المجتمعية  -10
والمدنية في نبذ العنف والخالف 
في ماليزيا مما ساعد على 

 استمرار مسلسل التنمية. 

العمل على مشاركة األحزاب -10
السياسية المعارضة، ومنظمات 
المجتمع المدني في الحياة 
السياسية بشكل أوسع، والقضاء 
على العرقية من خالل توحيد 
الهوية الماليزية، لتعزيز سبل 

 التنمية. 

السلطتين 
التشريعية 
 والتنفيذية

 والقضائية

 

 

 عام

النظام السياسي للسلطة -11
نظام نصف رئاسي الفلسطينية 

أو نظام مختلط يجمع بين 
صفات النظام البرلماني والنظام 

 الرئاسي.

إن النظام المالئم للحالة -11
الفلسطينية هو النظام البرلماني 
لتوزع السلطة بين السلطات 
الثالثة وتكون الرقابة من كل 
سلطة على السلطات األخرى 
انطالقا من مبدأ التوازي والتعاون 

ت كما تحدث عنه بين السلطا
 مونتسكيو.

 السلطة التشريعية

من خالل مراجعة 
الدستور 
الفلسطيني 

وادخال التعديالت 
الالزمة عليه من 
قبل ممثلين 
الشعب 

 

أول جلسة 
للمجلس 
 التشريعي
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 المنتخبين.

السلطة الوطنية الفلسطينية -12
تحتل مواقع متأخرة على سلم 
مؤشرات الحكم الرشيد والفساد 

 العالمي.

السلطة الفلسطينية بحاجة -12
لتعزيز مبادئ ومؤشرات الحكم 
الرشيد وانشاء جهات رقابية 
مستقلة لتعزيز ذلك، مع تفعيل 

بين بعضها  اتمبدأ رقابة السلط
البعض لتحقق التكامل الوظيفي 

 بين السلطات الثالث. 

السلطات الثالثة 
التشريعية 
والتنفيذية 
 والقضائية.

 عام

سي االنقسام السيا-13
الفلسطيني أثر بشكل مباشر 
على البعد السياسي للحكم الرشيد 
بشكل خاص، وعلى عملية 

 التنمية بشكل عام.

يجب العودة إلى الوحدة -13
السياسية والمجتمعية الحقيقية بين 
حركتي حماس وفتح واشراك 
الفصائل والقوى السياسية األخرى 
في حكومة وحدة وطنية ال تفرق 

لفلسطيني، بين فئات المجتمع ا
وتعمل هذه الحكومة على تعزيز 
مبادئ الحكم الرشيد، والقيام 
بعملية التنمية المنشودة فلسطينيًا 

 وعالميًا.  

 

 

 

األحزاب السياسية 
 الفلسطينية

 

 

 

 ستة أشهر

إن اعتماد السلطة الوطنية  -14
الفلسطينية على المعونات 
الخارجية بشكل كبير وربط 

باالقتصاد االقتصاد الفلسطيني 
االسرائيلي سيؤدي إلى نتائج 
عكسية على مؤشر التنمية 
 العالمية وبذلك لن تتحقق التنمية.

العمل على إيجاد موارد  -14
داخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
وتنميتها، وفك االرتباط 
االقتصادي الفلسطيني عن 
اإلسرائيلي، مما سيساهم في 
االبتعاد عن المال المشروط، 

القرار  استقالليةفظ على وسيحا
السياسي الفلسطيني، ويدفع 

 بعملية التنمية إلى األمام.

 

 

 

 السلطة التنفيذية

 

 

 

 ثالثة أعوام

 

 

اعادة النظر في البداية في  -15
كافة القيادات الموجودة ودمج 
قيادات بديلة قادرة على صنع 
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 قيادةمحدودية تأثير ال-15
الفلسطينية بعملية التنمية 

 الشاملة.

البدائل للقرار الفلسطيني، مع 
 وضع استراتيجية تنموية شاملة.

يجب على السلطة الوطنية -
الفلسطينية إنشاء مراكز للدراسات 
المختصة بعملية التنمية من 
خالل دراسة تجارب الدول 

ة، والخروج بتوصيات اإلنمائي
يؤخذ بها على المستوى القيادي 

 في الدولة.

 

السلطة التنفيذية 
وتكون رقابة من 
 السلطة التشريعية

 

 

 عامان
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 لمالحقا
 1ملحق

 أسئلة المقابالت

لماذا نجحت ماليزيا في الخصخصة وكان لها دور في التنمية ولم تنجح فيها دول  .1
 أخرى؟

 ما هو دور القيادة السياسية في تحقيق الحكم الرشيد والتنمية في ماليزيا؟ .2
 كيف ساهم  النظام السياسي في ماليزيا في تحقيق التنمية؟ .3
 الصحافة في ماليزيا/ فلسطين؟ما تقييمك لحرية  .4
 كيف ترى استقالل القضاء في  فلسطين؟ .5
فلسطين وهل  هل للتعددية الحزبية أثر إيجابي أم سلبي على االستقرار السياسي في .6

 تسمح القوانين بالتعددية الحزبية؟
 كيف تجده في فلسطين وهل له أثر في عملية التنمية؟ ،فيما يخص مكافحة الفساد .7
سيادة القانون من معايير الحكم الرشيد فما هو الواقع في فلسطين  من المعروف أن .8

 ودوره في تحقيق التنمية؟
 ما هو دور المجلس التشريعي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات؟ .9

 ؟في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ما هو دور القيادة السياسية في التنمية .10
 لماذا لم يحدث ذلك؟ غزة لسنغافورةقطاع السلطة وعدت بتحويل  .11
 هل نستطيع تحقيق التنمية في وجود االحتالل االسرائيلي؟ .12
 كيف أثر االنقسام على التنمية؟ .13
، وكيف تساهم في وكيف تراها بعد االنقسام ،ما تقييمك لحقوق االنسان في فلسطين .14

 ؟الحكم الرشيد
الوطنية أراضي السلطة كيف يمكن للوحدة المجتمعية أن تساهم في التنمية في  .15

 ؟الفلسطينية
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 2ملحق
 أسماء من تم مقابلتهم

 
 التاريخ الصفة االسم م

 م21/10/2015 أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون  1

نائب في المجلس التشريعي عن  مشير المصري  2
 حركة حماس

 م21/10/2015

 م24/10/2015 مدير مكتب أمان غزة وائل بعلوشة 3

م عن طريق 24/10/2015 ماليزي صحفي  رزالن رشيد 4
 الفيسبوك

مدير مكتب الهيئة المستقلة  أحمد الغول 5
لحقوق االنسان وسط وجنوب 

 قطاع غزة

 م28/10/2015

نائب في المجلس التشريعي عن  يحيى العبادسة 6
 حركة حماس

 م29/10/2015

 م29/10/2015 نائب مدير جريدة الرسالة رامي خريس 7

أستاذ دكتور في العالقات  عبد الناصر سرور 8
 الدولية في جامعة األقصى

 م29/10/2015

مديرًا عامًا لمركز الزيتونة  محسن صالح 9
للدراسات واالستشارات في 

 بيروت 

م عن طريق 31/10/2015
 الهوتميل

  1/11/2015 نائب في المجلس التشريعي جواد الطيبي 10

 

 


