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سياسات مكافحة الفقر في ماليزيا

 طلحاوي فاطمة الزهراء ،جامعة أدرار ،اجلزائر.
 مدياين حممد ،جامعة أدرار ،اجلزائر.

الملخص
لقد جعلت مؤشرات وإحصائيات الفقر يف العامل ومقارنتها باجلهود حنو النمو وزيادة معدالته من ظاهرة الفقر حتديا أخالقيا يف
العامل؛ حيث ُيم الااحوو االقتصاديو وتختصو يف لل االجتما الدو اتمتقدمة االرتفا اتمتزايد تمعدالت الفقر يف العامل ،وهكذا
توسع جما االهتمام هبذه الظاهرة لتأخذ إضافة إىل بعدها االقتصادي واالجتمالي بُعدا آخر وهو الاعد األخالقي أدخلها ضمن العالقات
الدولية حيث تنامت اجلهود حنو تاين سياسات تختلفة للقضاء للى هذه الظاهرة ،اليت مل تعد تقتصر للى فئة معينة أو جمتمع معني ،وإمنا
تشهد استفحاال يف شىت مناطق العامل .وماليزيا كغريها من الدو وضعت سياسات وبرامج متعددة للقضاء للى الفقر؛ إذ تعد من النماذج
اليت لقت رواجا تما قامت به؛ حيث استطالت التغلب للى احلواجز اليت كا من اتممكن أ تعيق مسار التنمية واالستومار يف مواردها
وإمكانياهتا باستغال جغرافيتها وبنية سكاهنا اتمتنولة اليت مل تكن ق مصدرا للتشتت واالنشقا  ،ب اسهمت إىل حد كاري يف دل
اسرتاتيجية التنمية يف ماليزيا ،واستطالت أ ختفض معد الفقر لديها من ( )%4..5لام  0791إىل حنو ( )%0.9لام ..10.
سنحاو من خال هذه الورقة الاحوية استعراض أه السياسات التنموية اليت التمدهتا ماليزيا تمواجهة الفقر والنتائج اليت توصلت اليها
مرورا بالوسائ الدالمة لتحقيق ذلك ،لتخت الورقة جبملة من التوصيات لالستفادة من جتربة ماليزيا واالقتداء هبا.
Abstract
The indicators and statistics of poverty in the world have made this phenomenon a moral
challenging especially when we compare it by the efforts of growth increasing. Hence, the focus on
how to find the true remedies to this problem has deepened to take another dimension which is the
moral one in addition to the other ones: economic and social dimensions. In this context, Malaysia
put different policies and programs to decrease the rate of poverty. It is a typical in this domain
according to what have been established therein from the good management of its resources to the
strengthening of the development strategy. The latter had positive results as the poverty rate has
increased from 52.4% in 1970 to 1.7% in 2012. This article attempts to shed light on the important
development strategies adopted by this country to fight poverty and the main consequences and
concludes by recommendations to benefit from the Malaysian experience.
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مقدمة

تعد مشكلة الفقر من أكرب التحديات والصعوبات اليت تواجه الاشرية يف شىت أحناء األرض وذلك بساب ما يرتتب لليها من بؤس
وشقاء وتشرد وجرمية وانقسام وخل يف اجملتمعات الاشرية ،ما يهدد ليس فق اجملتمعات الفقرية ب الاشرية مجعاء .وتؤكد الدراسات أنه ال
ميكن استئصا الفقر إال باتمعاجلة اجلذرية تمساااته ،وحجر األساس تمعاجلة الفقر هو متكني اجملتمعات الفقرية من االلتماد للى نفسها
وإلطائها الفرص للمشاركة يف خط تنموية تناساها .وهكذا توسع االهتمام بظاهرة الفقر من اجملا االقتصادي واالجتمالي يف جمتمع من
اجملتمعات إىل جما العالقات الدولية ،وتعترب جتربة مكافحة الفقر يف ماليزيا من أبرز التجارب اليت ُكللت بالنجاح للى مستوى العامل
اإلسالمي الذي يعيش ( )%79من سكانه حتت خ الفقر ،فقد استطالت ماليزيا خال الفرتة ( ).111 - 0791ختفيض معد
الفقر من ( )%4..5إىل ( )%4.4؛ وهو ما يعين أ لدد األسر الفقرية تناقص بنهاية لقد التسعينات إىل أكور من ثالثة أضعاف لما
كا لليه احلا يف لقد الساعينات.
يهدف هذا الاحث إىل لرض جتربة ماليزيا يف مكافحة الفقر ،من خال استعراض تختلف السياسات التنموية اليت انتهجتها كطريق
إللادة هيكلة اجملتمع والقضاء للى مظاهر التخلف ،ومؤشرات األداء االقتصادي تماليزيا ،وذلك خال الفرتة ( ،).10.-0791مث
التطر إىل الربامج اليت نفذهتا مؤسسات الدولة وغريها من اتمؤسسات غري احلكومية من أج حماربة الفقر والقضاء للى الفقر اتمدقع،
وذلك بعد التماد هذه الربامج واتمشاريع من طرف احلكومة ،وانشاء هيئات وجمالس رقابية تقوم مبتابعة مسار التنفيذ  .كما ارتأينا وضع
الوسائ الدالمة لتحقيق تلك الربامج ،لنخت جبملة نتائج جتربة ماليزيا يف القضاء للى الفقر ووضع بعض التوصيات واالقرتاحات إذ ال
يتوقف األمر للى لرض جتربة ماليزيا يف مكافحة الفقر والتاار السياسات التنموية اليت انتهجتها هي احل الوحيد واألمو بالتاار أ
تطايق السياسات نفسها يتطلب نفس اتميكانيزمات للى أق تقدير ،وإمنا فق لالستفادة منه كنموذج لقى رواجا وقاوال للى اتمستوى
العاتمي.
لقد حاولنا من خال حبونا هذا لرض السياسات التنموية يف ماليزيا وجتربتها يف مكافحة الفقر ومتحور الاحث حو االجابة لن
التساؤ التايل:
ما هي السياسات التي انتهجتها الحكومة الماليزية لمكافحة الفقر خالل الفترة ()2102-0791؟

وقصد االجابة للى هذا التساؤ ؛ قسمنا الاحث إىل ثالثة حماور ،هي كاآليت:
 -الفقر والتنمية؛

 -السياسات التنموية يف ماليزيا حال الفرتة ().10.-0791؛

 جتربة ماليزيا يف مكافحة الفقر ( الربامج والنتائج)؛وأحلقنا الاحث مبجمولة من النتائج والتوصيات ،إذ ياقى النجاح يف تطايق السياسات التنموية وضما ذلك مرهونا باسرتاتيجيات
ال تتوقف لند الاعد االقتصادي فحسب ،ب تتعدى إىل األبعاد االجتمالية واألخالقية وكذا إىل مدى استمراريتها والقدرة للى تنفيذها.
أولا :الفقر والتنمية

لرفت العقود األخرية من القر العشرين اهتماما متزايدا بظاهرة الفقر؛ حيث أسهب العديد من االقتصاديني واتمفكرين يف كتاباهت
حو هذه الظاهرة بالرغ من اختالف مدارسه وتوجهاهت الفكرية ،فل يتوقف الاحث لند تشخيص الفقر كظاهرة أو التعريف هبا
فحسب ،فهي ظاهرة قدمية قدم الاشر وقد لرفها االنسا منذ األز لكن الشعور حبدهتا زاد بزيادة رغاات واحتياجات األفراد وتفاق
مشك الندرة .فقد حاو رجا الدين والفالسفة منذ العصور األوىل اجياد احللو اتمناساة للتخفيف من معاناة الفقراء وكا ذلك االهتمام
منصاا حو موضو الفقر ،لكن من حيث تنظريه وقياسه كظاهرة؛ فذلك يتوقف للى طايعة اتموارد اتمتاحة ونظ ادارة الدولة ،ناهيك لن
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اختالف سياسات الدولة يف معاجلتها .وتزامن ذلك مع تنامي جهود األم اتمتحدة وسعيها يف لالج قضايا الفقر ،وتغيري الفكر من أ
الفقر ظاهرة تنفرد هبا فئة معينة أو جمتمع معني ،وإمنا مشكلة تعاين منها الدو جمتمعة .وظهر مع ذلك تصنيف الدو إىل فقرية وغنية
وحتديد مقاييس ومؤشرات للفقر يف الدو مع مرالاة الفوار نسايا.
خال آواخر القر العشرين لرفت أدبيات التنمية االقتصادية توجها جديدا حنو قياس وتنظري ظاهرة الفقر ،وجتلى ذلك من خال
تعدد اتمؤلفات والكتابات حو الفقر كظاهرة اقتصادية ترتا وكافة اتمتغريات الكمية والنولية يف احلياة االقتصادية ،وكذا آثارها للى النمو
1
االقتصادي للدو  .فتعددت الكتابات ومن بينها » :إلادة التوزيع النمو االقتصادي « لشنري ) (cheneryوجممولة من الااحوني
بالانك الدويل لام .0795
ويف الفرتة ذاهتا شهد العامل تزايد االهتمام بقضايا الفقراء بعد أ أصاحو يشكلو أغلاية سكا الدو النامية ،فعمدت العديد من
اتمؤسسات واهليئات الدولية ومراكز الاحوث والدراسات التنموية إىل لقد مؤمترات وقم إقليمية ولاتمية للتحسيس حبدة تضرر الفقراء،
وقياس درجة حرماهن سواءا كا هذا احلرما ماديا أو حرمانا من العيش حبرية وكرامة .بعد أ كانت تتوقف االسهامات للى تشخيص
الظاهرة والتعريف هبا وبأسااهبا واقرتاح حلو ظرفية للقضاء لليها.
أصاحت ظاهرة الفقر ظاهرة اقتصادية اتسع نطا االهتمام هبا بالتحديد يف مطلع الومانينات وأخذ هذا االهتمام جمرى جديدا بعد
أ تانت الدو النامية برامج التكويف والتوايت اهليكلي وسياسات االصالح االقتصادي اتمدلومة من طرف الانك الدويل وصندو النقد
الدويل؛ حيث انعكست هذه السياسات سلاا للى الطاقات الفقرية يف الدو النامية ،األمر الذي أدى إىل انكماش الطلب الكلي
وخصخصة القطا العام والغاء الدل احلكومي لن السلع واخلدمات وحترير األسعار وتعومي العمالت احمللية ناهيك لن ارتفا معدالت
الاطالة بساب تسريح العما وارتفا تكاليف اتمعيشة.2
ومل تعزى اآلثار إىل األسااب السالفة فحسب ،وإمنا كذلك إىل التوجه اجلديد تمفهوم النمو االقتصادي والدلوة إىل تشجيع التصنيع
والتصدير وحركة االستومارات واجتياح الرأمسالية اليت زادة من وطأة الفقر وحدته؛ حيث تربز االحصائيات أنه يعيش حوايل ( )0.0مليار
نسمة ،أي ما يعاد مخس سكا العامل للى أق من دوالر يف اليوم ،وترتكز غالايته يف أفريقيا بـ ( ) 705مليو شخص ،وه ميولو
نساة ( )%59من سكاهنا.3
جعلت مؤشرات وإحصائيات الفقر يف العامل ومقارنتها باجلهود حنو النمو وزيادة معدالته من ظاهرة الفقر حتديا أخالقيا يف العامل؛
حيث يم الااحوو االقتصاديو وتختصو يف لل االجتما الدو اتمتقدمة االرتفا اتمتزايد تمعدالت الفقر يف العامل  ،وهكذا توسع
جما االهتمام هبذه الظاهرة لتأخذ إضافة إىل بعدها االقتصادي واالجتمالي بعدا آخر وهو الاعد األخالقي وتدخ ضمن العالقات
الدولية ولقد جممولة من اتمؤمترات العاتمية لاجلت ذات االشكالية ولع أمهها مؤمتر قمة االلفية الذي لقدته االم اتمتحدة يف شهر
ساتمرب من العام  .111وحبضور  087دولة حبيث قدمت لرضا مفصال لن احلالة االجتمالية السائدة ووضع اسرتاتيجية هتدف للقضاء
للى الفقر تعهدت ك الدو للى تنفيذها ،وقد تضمن الال األم اتمتحدة بشأ األلفية» األهداف االمنائية لأللفية « ترمي ستتة منها
للقضاء للى الفقر حبلو لام ..104
لقد استطالت بعض الدو حتقيق هذه األهداف نظرا السرتاتيجياهتا احملكمة يف حني ال تزا أخرى تتخا بني تااطؤ معدالت النمو
وازدياد معدالت الفقر.
وذلك ماسنتطر يف العنصر اتموايل.فماهي استراتيجية ماليزيا لدعم أسس التنمية لديها؟
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ثانيا :السياسات التنموية في ماليزيا

لقد انتهجت ماليزيا هنجا تختلفا لن الدو االسيوية الغربية لتحقيق التنمية ،بأخذ بعني االلتاار خصوصية النسق السياسي
واالقتصادي واالجتمالي ،ولعات الدولة حمورا لتحقيق التنمية ،بدءا من التخطي للسياسات االقتصادية ومتابعة تنفيذها ووضعها
الضواب اتمنظمة للنشاط يف شىت اجملاالت؛ حيث استطالت ماليزيا أ تقدم منوذجا تنمويا فريدا لن طريق األخذ بنظام احلك احمللي،
واستطالت ماليزيا ختقيق جانب كاري من األهداف التنموية اتمتضمنة يف خططها االقتصادية حبيث استطالت حتقيق معدالت منو لالية،
وسالدت للى ح كوري من اتمشاك االجتمالية والسياسية.
وقد صممت ماليزيا لددا من سياسات التنمية االقتصادية ،خططها من أج توجيه إدارة القومية يف الفرتة (،).101-0791
وتضمن ذلك خططا تنموية للى آجا طويلة ،ومتوسطة وقصرية؛ ونذكر أه اخلط واإلجراءات اليت طاقتها ماليزيا خال هذه الفرتة
فيما يلي:
 -0السياسة القتصادية الجديدة ()0771-0790

وضعت هذه السياسة لقب أحداث  07ماي  ،0797واليت ركزت للى حتسني األوضا االقتصادية اتماليزية لامة والعم
للى معاجلة مشكلة الفقر ،مع الطاء األولوية للماليزين من أصو مالوية ،وادماجه يف األنشطة االقتصادية .4واشتم االطار
االقتصادي هلذا اتمنظور للى التنمية االقتصادية ،مع احلرص للى توسيع االقتصاد وتنويعه ،هبدف حتقيق التواز االقتصادي ،أما
**
اسرتاتيجية التصنيع ،فاستهدفت التحو من احال الواردات اىل االلتماد للى التصدير ،ومشاركة الايومرتا ()Bumiputra
يف التنمية الصنالية ،5والرب بني التنمية االقتصادية والعدالة يف توزيع الوروة وتعزيز تنمية اتموارد الاشرية.

 -.السياسة الوطنية ()2111-0770

جاءت هذه السياسة مبوابة استمرار للسياسة االقتصادية اجلديدة ،فاستهدفت تطوير اتموارد الاشرية وتنميتها ،إىل
جانب فعالية االستومار ،فضال لن استهداف احلفاظ للى النمو اتمتواز وتعزيز التكنولوجيا الصنالية ،وزيادة االستومار يف
الاحث والتطوير وحتسني القدرة التنافسية الدولية ،بينما ظلت األهداف الوطنية تركز للى حماربة الفقر وتنمية اتموارد
الاشرية.

 -7سياسة الرؤية الجديدة ()2101-2111

ركزت هذه السياسة للى بناء االمة اتماليزية وترصيص ألراقها ،وتعزيز العدالة االجتمالية واتمشاركة االجيابية يف اتمنافسة
العاتمية ،وتطوير االقتصاد القائ للى اتمعرفة ،وتعزيز اتموارد الاشرية ،واحملافظة للى الايئة ،وحتقيق التنمية اتمستدمية .6وقد
استهدفت خط هذه السياسة حتقيق االهداف التالية:
 -استقرار االقتصاد الكلي.

 -اجتواث الفقر وإلادة هيكلة اجملتمع.

 توسيع استخدام تكنولوجيا اتمعلومات واالتصاالت. -اجناز تنمية مستدمية،

 -تفعي القي االخالقية يف العم .

أما الرؤية المستقبلية  ،2121فإهنا تعكس الرؤية االسرتاتيجية والتصور اتمستقالي تماليزيا حبلو لام  ،.1.1وترمي إىل حتقيق
األهداف التالية:

 بناء دولة ماليزية متحدة وقوية.239
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 بناء جمتمع ماليزي متقدم ،ناضج دميقراطيا. -حتقيق التنمية الشاملة يف الاالد.

 تأسيس اقتصاد قادر للى اتمنافسة ويكو قادرا للى أ يدل نفسه ذاتيا للى اتمدى الطوي األج وأ يكوحيويا ومنعشا وقادرا للى الصمود يف مواجهات األزمات.

مؤشرات األداء القتصادي:

بدأت ماليزيا جتربتها يف التنمية االقتصادية بانتاج سلع أولية بدائية ،مو اتمطاط والقصدير وزيت النخي واألخشاب ،وكا
نصيب األراضي الزرالية من مساحة الاالد ( ،)%0.وتشغ ( )%74من القوى العاملة ،وقد تطور االقتصاد الزرالي؛ فأصاح يسه
بنساة ( )%00من الناتج احمللي االمجايل مبعد منو سنوي بلغ ( )%9.9خال الفرتة ( ،).101-0771وأصاح القطا الزرالي
األكور إسهاما يف تنمية االقتصاد بعد التصنيع واخلدمات .وتعد ماليزيا أو منتج لاتمي لزيت النخي  ،إذ يسه بنساة ( )%74يف القطا
الزرالي .لقد حقق هذا القطا اجنازات كارية ،خصوصا يف ما يتعلق بتنمية اتمورد الاشري يف اتمناطق الزرالية .وسامهت السياسة االمنائية
اتماليزية يف جما الزرالة يف تعزيز األمن الغذائي ،وزيادة االنتاجية واتمنافسة يف هذا القطا .
الجدول رقم ( :)10القيمة المضافة للقطاعات الرئيسية (الزراعة -الصناعة -الخدمات) في تكوين الناتج المحلي

الجمالي في ماليزيا ( )2102-0771باألسعار الجارية.
السنوات

0771

0771

2111

2111

2101

2102

الناتج احمللي االمجايل
(مليو دوالر)

55.5

8887.

77987

057477

.59475

714177

الزرالة )(%

04...

0..74

8.91

8..9

01.79

01.14

الصنالة)(%

5...1

.7.7.

58.7.

59.79

50.07

51.84

اخلدمات)(%

5..48

54.94

57.18

54.79

58.54

57.01

اتمصدر  :من الداد الااحوني بناءا للى قالدة بيانات الانك الدويلhttp://www.worldbank.org/en/research .
ويف الوقت الذي كانت ماليزيا ال تصدر سوى اتمطاط والقصدير ،قررت الدخو يف التصنيع فيما كانت تفتقر إىل التصنيع،
ولكن يف ظ االرادة السياسية ،متكنت ماليزيا بفض السياسة القتصادية الجديدة ( )0771-0791من تطوير قطالها الصنالي؛
حيث جنحت يف اقتحام جماالت صنالة السيارات .وقد أسه قطا التصنيع يف الناتج احمللي االمجايل بنساة ( )%09يف لام  ،0791مث
قفزت النساة اىل ( )%5.يف لام  ،70771وازدادت أمهية هذا القطا  ،حيث سامهت قيمته اتمضافة بنحو ( )%59لام  ،.119مث
تراجعت لصاحل قطا اخلدمات بعد أ ساه القطا الصنالي يف تكوين الناتج احمللي بنساة ( )%51لام  ..10.إىل جانب ذلك،
احتلت الصنالات االلكرتونية مكانا متميزا يف مشاريع ماليزيا اتمتحدة ،وهو ما سالد للى امتصاص الاطالة ،والادة توزيع الوروة ومكافحة
ظاهرة الفقر .وأصاح قطا اخلدمات اجلزء األكرب من االقتصاد اتماليزي حيث يشك ( )%54..0من الناتج احمللي االمجايل ،وقد منا
هذا القطا مبعد منو يفو ( )%01سنويا خال الفرتة ( ،).10.-0771وذلك نتيجة للتطور الصنالي وتكنولوجيا اتمعلومات مما زاد
احلاجة إىل خدمات قوية تيسر وتوفر اخلدمات اتمطلوبة.
ووفقا لتقرير الانك الدويل بشأ التنمية يف العامل لامي  0774و  ،0779ارتفع متوس دخ الفرد اتماليزي من ()0771
دوالر أمريكي لام  0788اىل ( )7491دوالر امريكي لام  .0775واستمر يف االرتفا ليالغ حنو ( )78.1دوالر امريكي لام
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 ..10.وقا الوزير برئاسة جملس الوزراء اتماليزي السيد نور حممد يعقوب إ االرتفا اتملحوظ يف الدخ حتقق بفض ماادرات احلكومة
الفدرالية يف ضما استمرار النمو االقتصادي واستقراره وقوته ،حيث قرابة نصف مليو من وظائف ذات رواتب لالية أوجده اتمستومرو
خال السنتني ،خاصة يف والية إسكندر التنموية جنويب ماليزيا ووالية السواح الشرقية االقتصادية.8
كما حققت ماليزيا معدالت استونائية لالدخار ،إذ وص معد ادخارها احمللي قا األزمة اتمالية إىل ( ،)%77.9وهو ما جع
فجوة اتموارد احمللية مرتفعة تنيجة الرتفا معد استومارها احمللي ،بينما بلغ معد ادخارها ( )%57.5لام  ..115إىل جانب ذلك
َجنَّب االدخار احمللي ماليزيا الوقو يف فخ اتمديونية ،بعد أ متكنت من ختفيض ألااء خدمة الدين العام اخلارجي ،األمر الذى أدى
بصندو النقد الدويل اىل االشادة باالدارة اتمالية يف ماليزيا.
وحققت ماليزيا ناجتا امجاليا حمليا قدره ( )100851مليو دوالر لام  ،0779وناجتا قدره ( )305033مليو دوالر لام
 ..10.باالضافة اىل حتقيق معد منو اقتصادي جتاوز ( )%4.4لام  ..10.أما قطا السياحة فقد استحوذت فيه ماليزيا للى أللى
تقيي وص اىل  8.5حسب معايري موقع كريسنت ريتنج اإللكرتوين الرائد واتمختص يف جما السفر والذي يتخذ من سنغافورة مقرا له ،
والذي سالدها للى استقطاب أكور من  091ألف زائر من منطقة اخلليج وحدها خال ..107
لقد متكنت ماليزيا من حتقيق معدالت إمنائية مرتفعة واحلفاظ للى معدالت تضخ ترتاوح بني ( )%7 -%.خال العشرين
لام األخرية ،للى الرغ من تأثر اقتصاد ماليزيا باحلروب اتمشتعلة يف العامل العريب واالسالمي ،وتذبذب اسعار النف  ،والرتاجع الواضح
للدوالر األمريكي ،كما هو واضح يف اجلدو رق (.)1.
الجدول رقم ( :)12تطور بعض المؤشرات القتصادية خالل الفترة (.)2102-0771
السنوات

0771

0774

.111

.114

.101

.10.

دخل الفرد (دولر)

.791

5101

75.1

4.51

8041

78.1

الستثمار الجنبي المباشر (مليون دولر)

.77.

5098

7988

77.4

01889

7975

الصادرات (مليون دولر)

7.987

00.797 8748.

09.159

.71787

.94975

الواردات (مليون دولر)

70887

89198

75741

07144.

08878.

..79.5

سعر الصرف الرنجيت مقابل الدولر

..91

..41

7.81

7.98

7...

7.18

التضخم )(%

..9.

7.54

0.47

..79

0.90

0.94

اتمصدر :من الداد الااحوني بناءا للى قالدة بيانات الانك الدويلhttp://www.worldbank.org/en/research .
من جانب آخر ،استفاد اتماليزيو من لوائد التنمية يف جما التعلي ؛ إذ بلغ لدد الطالب يف التعلي العايل يف الواليات اتمتحدة
االمريكية ( )475.طالب يف لام  .107حسب معهد التعلي الدويل االمريكي .وهبذا العدد تأيت ماليزيا يف اتمرتاة الواحدة والعشرين
بعد نيجرييا وتايالند وإندونيسيا ،وذلك بنساة ( )%1.7من إمجايل الطالب األجانب يف أمريكا .وقد تعددت اخلط التنموية اتماليزية
الىت اهتمت بالتعلي  ،وإ كانت هتدف ىف معظمها إىل توفري التسهيالت ىف كافة مراح التعلي والعم للى زيادة التحا الطالب بك
مراح التعلي .9
كما لملت م اليزيا للى تنمية أفرادها من خال حتسني مستوى معيشته ومبا يضمن هل احلياة الكرمية بتوفري الغذاء والعالج
والتعلي واألمن ،ومن أج حتقيق ذلك اتاعت سياسات متنولة بالتنسيق مع اجملتمع اتمدين والقطا اخلاص ،وقدمت لدة برامج للحد من
ظاهرة الفقر يف اجملتمع اتماليزي.
ثالث ا :تجربة ماليزيا في مكافحة الفقر والقضاء على الفقر المدقع
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تعد جتربة ماليزيا يف مكافحة الفقر من أجنح التجارب للى مستوى العامل اإلسالمي الذي بلغت به نساة األفراد الذين يعيشو حتت
مستوى خ الفقر ( ،)%54.9ومتكنت هذه التجربة خال ثالثة لقود ( ).111-0791من ختفيض معد الفقر من ()%4..5
بداية الساعينيات إىل ( )%4.4لام  ،.111وهذا يعين أ لدد األسر الفقرية قد تناقص مع هناية التسعينات حبوايل ثالثة أضعاف لما
كا لليه يف سنوات الساعينات.

لقد استطالت ماليزيا بفض اسرتاتيجياهتا احملكمة أ تلتحق بركب النمور اآلسيوية ،وهاهي اليوم للى بعد سنوات معدودة فق للى
االلتحا بالدو الصنالية وفقا تما وضعته يف رؤية  ..1.1فاتملفت يف مسرية التنمية تماليزيا هو انفتاحها للى العامل من ك النواحي،
وإقرارها بضرورة انعكاس هذا االنفتاح اجيابيا للى شعاها يف تختلف اجملاالت ،حيث ترتكز فلسفة التنمية يف ماليزيا للى حتسني نولية حياة
األفراد بتوفري الضروريات كأساس لذلك ؛ فنجد وكأهنا ستستهدف وبشك مااشر الفقراء وذوي الدخو اتمتدنية؛ إذ أ النمو االقتصادي
يف ماليزيا يقتضي اتمساواة يف الدخ  ،حيث يتأتى ذلك من العالقة الطردية بني معدالت النمو وتقلي الفقر.
لمدت ماليزيا يف مكافحة الفقر إىل تاين برامج لدة اقرهتا احلكومة حتت مسمى< مشروع رفاهية الشعب> سعت من خالله إىل

زيادة األفراد من خال اتمشاريع التجارية اتمصغرة والصنالات الاسيطة والزرالة وتشجيع االنتاج الغذائي ،حيث ال يصعب للى الاسطاء
القيام هباته األلما لتماشيها مع امكانياهت وحدود موارده  ،كما متكن األفراد إىل جانب ذلك من االستفادة من مزايا ضرياية
وتسهيالت ادارية ،كما سعت احلكومة إىل تعمي مشاريع أخرى ختص توفري التعلي والقضاء للى االمية لتأهي األفراد وزيادة قدراهت
اتمعرفية واالستومار فيها .10ومل تتوقف اتماادرة لند القطا احلكومي فحسب ب تعدت إىل مؤسسات ومنظمات غري حكومية مو <
مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا> واليت قدمت قروضا متناهية الصغر وبدو ضمانات مادية استفادت منها ( )058511لائلة فقرية.11
 *0برامج مكافحة الفقر ومساعدة الفقراء:

قام الفكر التنموي يف ماليزيا للى دلامتني أساسيتني متولتا يف احلد من الفقر والقضاء للى الفقر اتمدقع وكذا لادة هيكلة اجملتمع
ولتحقيق ذلك نفذت احلكومة برامج متنولة ميكن أ نسرد ابرزها يف ما يلي:
 -0برنامج التنمية لألسر أشد فقرا  :يقوم هذا الربنامج بتقدمي فرص العم للفقراء وتوليد الدخو وتوفري اخلدمات الضرورية لألفراد
خصوصا الفقراء يف اتمناطق الريفية أين يرتكز غالاية اتماليو وذلك هبدف اكتشاف القدرات ودلمها ،وذلك بتهيئة هذه اتمناطق
وتوفري ضروريات احلياة فيها من مساكن ،ومياه وقنوات الصرف الصحي.12
 -.تقليص اختاللت التوازن بين القطاعات :تنامت اجلهود لتقلي الصرا العنصري واستطالت القضاء لليه بتدنية الفوار

االجتمالية ،حيث مت انشاء برنامج أمانة أسه الاوميارتا ،وهو برنامج متويلي يقدم قروضا بدو فوائد للفقراء من السكا
األصليني ومبدة مساح تص إىل أربع سنوات حيث ميكن للفقراء أ يستومروا ماالغ من هذه القروض يف شراء أسه أخرى
13
بواسطة اتمؤسسة ذاهتا

 -7برنامج أمانة اختيار ماليزيا :هو برنامج غري حكومي تقوم بتنفيذه هيئات غري حكومية تتمتع باألهلية الوطنية ويعرف الربنامج
بشموليته ،ويرتكز أساسا للى القضاء للى الفقر اتمدقع من خال مسالدة الفقراء للى القيام مبشاريع صغرية مبنحه قروضا
14
مصغرة وبدو فوائد ويف جماالت متعددة كالزرالة ومنشآت األلما الصغرية.

 -5اإلعانات المالية للفقراء أفرادا وأسرا :من خال تقدمي الانات شهرية ترتاوح ما بني 071و  .91دوالرا تمن يعو أسرة وهو
معو أو غري قادر للى العم بساب الشيخوخة. 15
 -4مؤسسة بيت المال في ولية سالنجور الماليزية :16دور هذه اتمؤسسات مركز يف سد حاجيات الفقراء بشك دائ وحتويله
إىل منتجني ،ومن أه ما قامت به هذه اتمؤسسة لدل الفقراء:
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 تشييد اتمساجد واتمدارس الدينية يف اتمناطق الفقرية.

 تأسيس دور راية األيتام.
 انشاء مراكز طاية لتقدمي الرلاية الصحية للفئات الفقرية ودل األدوية اليت يستهلكها الفقراء بكورة واألدوية اتمنقذة للحياة.

 -9الستثمار في العنصر البشري :والتاار ا الفرد هو حمور لملية التنمية االقتصادية وأنه هو دلامة برامج مكافحة الفقر
فانصب االهتمام للى االقتصاد اتم عريف من خال تطوير القدرات واتمهارات الاشرية وآليات الرتبية والتعلي وتأسيس معاهد حبوث
للمية ومؤسسات تدريب مهنية.

 *2العوامل الداعمة لبرامج مكافحة الفقر في ماليزيا:
هناك جممولة من العوام سالدت للى جناح جتربة ماليزيا يف التنمية وهي كما يلي:
 .0اتمناخ السياسي لدولة ماليزيا ميو حالة خاصة بني جرياهنا ،ب بني الكوري من الدو النامية ،حيث يتميز بتهيئة الظروف اتمالئمة
لإلسرا بالتنمية االقتصادية .وذلك أ ماليزيا مل تتعرض الستيالء العسكريني للى السلطة.
 ..يت اختاذ القرارات دائما من خال اتمفاوضات اتمستمرة بني األحزاب السياسية القائمة للى أسس لرقية ،ما جع سياسة ماليزيا
توصف بأهنا تتميز بأهنا دميوقراطية يف مجيع األحوا .
 .7تنتهج ماليزيا سياسة واضحة ضد التفجريات النووية ،وقد أظهرت ذلك يف معارضتها الشديدة لتجارب فرنسا النووية ،ومحلتها
اليت أمثرت لن توقيع دو جنوب شر آسيا العشر اتمشرتكة يف <جتمع األسيا > يف العام 0774م للى وثيقة إلال منطقة
جنوب شر آسيا منطقة خالية من السالح النووي ،وقد سالد هذا األمر للى توجيه التموي اتمتاح للتنمية بشك أساسي
بدال من اإلنفا للى التسلح وأسلحة الدمار الشام .
 .5رفض احلكومة اتماليزية ختفيض ا لنفقات اتمخصصة تمشرولات الانية األساسية ،واليت هي ساي االقتصاد إىل منو مستقر يف
السنوات اتمقالة .لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصاح ضمن دو االقتصاد اخلمس األوىل يف العامل يف جما قوة االقتصاد احمللي.
 .4انتهجت ماليزيا اسرتاتيجية تعتمد للى الذات بدرجة كارية من خال االلتماد للى سكا الاالد األصليني الذين ميولو
األغلاية اتمسلمة للسكا .17
 .9اهتمام ماليزيا بتحسني اتمؤشرات االجتمالية لرأس اتما الاشري اإلسالمي ،من خال حتسني األحوا اتمعيشية والتعليمية
والصحية للسكا األصليني ،سواء كانوا من أه الاالد األصليني أو من اتمهاجرين إليها من اتمسلمني الذين ترحب السلطات
بتوطينه .
 .9التماد ماليزيا بدرجة كارية للى اتموارد الداخلية يف توفري رؤوس األموا الالزمة لتموي االستومارات ،حيث ارتفا االدخار احمللي
اإلمجايل بنساة ( )% 51بني لام 0791م ولام 0777م ،كما زاد االستومار احمللي اإلمجايل بنساة ( )% 41خال الفرتة
لينها .ويرى د .محمود عبد الفضيل أستاذ االقتصاد جبامعة القاهرة ،أنه يف الوقت الذي تعاين فيه بلدا العامل النامي من
مولث المرض والفقر والجهل ،فإ ماليزيا كا هلا ثالوث آخر دفع هبا إىل التنمية منذ طلع الومانينيات؛ وهو مولث النمو

والتحديث والتصنيع  ،بالتاار هذه القضايا الوالث أوليات اقتصادية وطنية ،كما مت الرتكيز للى مفهوم <ماليزيا كشراكة>
كما لو كانت شركة ألما جتمع بني القطا العام واخلاص من ناحية ،وشراكة جتمع بني األلرا والفئات االجتمالية اتمختلفة
اليت يتشك منها اجملتمع اتماليزي من ناحية أخرى .ويضيف لاد الفضي أ هناك لوام أخرى سالدت للى جناح التجربة
التنموية يف ماليزيا منها:
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 أهنا تعاملت مع االستومار األجنيب اتمااشر حبذر حىت منتصف الومانينيات ،مث مسحت له بالدخو ولكن ضمن
شروط تصب بشك أساسي يف صاحل االقتصاد الوطين منها:
 أال تنافس السلع اليت ينتجها اتمستومر األجنيب الصنالات الوطنية اليت تشاع حاجات السو احمللية. أ تصدر الشركة  % 41للى األق من مجلة ما تنتجه. الشركات األجناية اليت يص رأس ماهلا اتمدفو حنو  .مليو دوالر يسمح هلا باستقدام مخسة أجانب فق لشغ بعضالوظائف يف الشركة.

 أيضا امتالك ماليزيا لرؤيا مستقالية للتنمية والنشاط االقتصادي من خال خط مخسية متتابعة ومتكاملة منذ
االستقال وحىت اآل  ،ب استعداد ماليزيا اتماكر للدخو يف القر احلايل <الواحد والعشرين> من خال التخطي
تماليزيا .1.1م والعم للى حتقيق ما مت التخطي له.18
 وجود درجة لالية من التنو يف الانية الصنالية وتغطيتها تمعظ فرو النشاط الصنالي (الصنالات :االستهالكية -
الوسيطة -الرأمسالية) ،وقد كا هذا األمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية مباليزيا فيمكن التااره سااا ونتيجة يف
الوقت لينه.

 *7نتائج مكافحة الفقر في ماليزيا)2102-0791( :

حققت محلة ماليزيا ضد الفقر نتائج اجيابية فاقت توقعات وتقدير اتمتتاعني حيث لرفت اخنفاضا مستمرا يف معدالت الفقر يف الفرتة
( ).10.-0791من معد ()%4..5لام  0791إىل ( )%0.9يف لام  ..10.ووفقا ألحدث الايانات حو الفقر كما هو
ماني يف اجلدو ( )17فإ معد الفقر اخنفض ( )%0.9لام  .10.مقارنة بـمعد ( )%4.9يف لام ..115
الجدول رقم ( :)10تطور معدلت الفقر في ماليزيا خالل الفترة ()2102-0791

السنوات

0799

0785

0789

077.

0779

.115

.119

.10.

الفقر الوطين

59.9

.1.9

07.5

0..5

9.0

4.9

7.9

0.9

الفقر يف الريف

54.9

.9.7

.5.8

.0..

01.7

00.7

9.0

7.5

الفقر يف اتمد

04.5

8.4

8.4

5.9

..0

..4

.

0

اتمصدر :من الداد الااحوني بناءا للى قالدة بيانات الانك الدويل.

http://www.worldbank.org/en/research
ولرفت ماليزيا تراجعا تمعدالت الفقر يف اتمناطق الريفية من ( )%54.9يف لام  0799إىل ( )%7.5لام .10.؛ وذلك يعزى إىل
تاين احلكومة برامج تعم للى حتسني ظروف اتمعيشة يف الناطق الريفية وإنشاء اتمرافق الضرورية ،وإلادة توطني األفراد يف مساكن مهيأة
باخلدمات األساسية وتنفيذ برامج تنمية اجتمالية ،ويف الوقت ذاته سعت ماليزيا إىل االهتمام بفقراء اتمد فقامت بتشييد الانايات
واتمساكن بدو أجر وإنشاء جممعات سكنية رخيصة التكلفة حيث اخنفض معد الفقر يف اتمناطق احلضرية من ( )%04يف لام 0799
إىل ( )%0لام ..10.
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الخاتمة

جتربة اتماليزية جديرة بالتأم وخصوصا أهنا تتميز بكوري من الدروس اليت من اتممكن أ تأخذ هبا الدو للقضاء للى مظاهر التخلف
فعلى الرغ من االنفتاح الكاري تماليزيا للى اخلارج واالندماج يف اقتصادات العوتمة ،إال اهنا استطالت االحتفاظ هبامش البأس به مواردها
احمل لية ،فاستطالت خال حنو ثالث لقود أ غري من هيكلتها االجتمالية واالقتصادية والقضاء للى الفوار االجتمالية كما تفوقت يف
مل مش القاائ والتربت منوذجا يف القضاء للى التفرقة واستغالهلا فيما خيدم مصاحل الالد وينعكس اجيابا للى شعاها .كما متكنت من
تغيري تشكيلة م يزاهنا التجاري من بلد يعتمد بشك أساسي للى تصدير بعض اتمواد األولية الزرالية إىل بلد مصدر للسلع الصنالية ،يف
جماالت اتمعدات واآلالت الكهربائية وااللكرتونيات.
لقد استطالت ماليزيا بفض اسرتاتيجيتها التنموية احملكمة االلتحا بركب النمو واكساب اقتصادها لنصر التنافسية من خال
تشجيع االستومار ودل االقتصاد اتمعريف والعم للى االستومار يف العنصر الاشري والتااره حمور لملية التنمية ،فتوالت اجلهود حنو توفري
الظروف اتمولى لالفراد بغية زيادة انتاجيته  ،فتفانت يف االهتمام باتمناطق الريفية والفقراء للى وجه اخلصوص ،حيث ركزت براجمها للى
حتسني اتمستوى اتمعيشي هلذه الفئة اليت كانت متو نساة ( )%45..من جممو سكاهنا لام ( )0791ليص إىل معد ( )%0.9لام
 ،.10.االجناز الذي جع من ماليزيا منوذجا رائدا يف مكافحة الفقر للى اتمستوى الدويل.
و ميكننا أ خنلص إىل جممولة من الدروس ميكن االستفادة منها وهي:
 -الهتمام جبوهر اإلسالم وتفعي منظومة القي اليت حض لليها اإلسالم يف اجملا االقتصادي والرتاجع لن االسالم-فوبيا.

 استغال االختالف يف الانية االجتمالية خصوصا يف حا وجود لرقيات تختلفة والسعي إىل حتقيق اتمصاحل اتمشرتكة وبذلكيكو االختالف مصدر إمناء ال هدم.

 االستفادة من التكتالت اإلقليمية بتقوية االقتصاديات اتمشاركة مبا يؤدي إىل قوة واستقال هذه الكيانات يف احملي الدويل،وتعزيز قوهتا التفاوضية.
 توزيع التنمية للى مجيع مكونات القطر دو القصور للى مناطق وإمها مناطق أخرقو يف مشاك التكدس السكاين و لودةالطاقية وسوء توزيع الدخ وبالتايل االصطدام بنتائج سلاية تمخططات التنمية.
 -اقرار الدولة مبا يعرف باتمسؤولية االجتمالية والايئية وتشجيع االلما التجارية واتمنشأت الصغرية وفقا تمتاحات وموارد االفراد.

 السعي إىل االستغال اتمكوف للقدرات الذاتية وااللتماد للى العمالة احمللية واالستفادة من اتموارد احملدودة والطاقات اتمتاحة إىلأقصى حد ممكن.

 العم للى تشجيع العمالة من خال سن القوانني اخلاصة باحلد االدىن لألجور وامتصاص ك قوة العم اتمتوفرة ،وبالتايلتطايق برامج وسياسات لمالة فعالة.
ويف األخري ال يتوق ف األمر للى لرض جتربة ماليزيا يف مكافحة الفقر والتاار السياسات التنموية اليت انتهجتها هي احل الوحيد واألمو
بالتاار أ تطايق السياسات نفسها يتطلب نفس اتميكانيزمات للى اق تقدير ،وإمنا فق لالستفادة منه كنموذج لقى رواجا وقاوال للى
اتمستوى العاتمي.
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