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  والحقیقة األسطورة..  مالیزیا
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 محمد مھاتیر كتبھ ما وتابعت ، المالیزیة التجربة عن كثیرا قرأت ، الماضى ینایر أواخر فى مالیزیا إلى الرحال شددت
 إقتصادیة تنمیة من ماحدث أن الرجل فیھا نفى ، وتلیفزیونیة صحفیة مقابالت من معھ جرى وما التجربة ھذه مھندس

 تحقیق فى الزاویة حجر كانا العلمى والبحث التعلیم ولكن ، المعجزات قبیل من كان واجتماعى سیاسى وإصالح
 السیاسى التیار عن یعبرون الذین الكتاب بعض وسمعت وقرأت ، الزمان من عقدین مدى على تمت التى اإلنجازات
 بالد ینتظر بما والتبشیر ، السیاسى النظام ألسلمة ناجحا نموذجا اباعتبارھ النموذجیة للتجربة تصویر من اإلسالمى

  .نفسھ النھج على سارت إذا عمیم خیر من اإلسالم

 التى مالیزیا تقدم أسباب على وألقف ، وقرأت سمعت ما حقیقة العین رأى ىرأل ضرورة المالیزیة الرحلة كانت ھنا ومن
 على أصابتنا التى الخیبة سر ھناك أكتشف لعلى ، كبیرة بمسافة وراءھا صبحنافأ ، كبیرة بمراحل الستینات منذ نسبقھا كنا
 تمثل التى المالیو جزیرة شبھ تضم مالیزیا بینما ، التاریخ فى مركزیة دولة أقدم أصحاب فنحن ، الصالحیة منتھى نظام ید

 شبھ مجرد ، الحضارى وعالمھا لھندا وبین –"  الھند"  ب الصین تربط الذى المفصل – والصین الھند بین ھامشیا حدا
:  ألوانھ بمختلف اإلستعمار جاءھا حتى ، والصید المحدودة الزراعة من أھلھا ویقتات المطیرة الغابات تكسوھا جزیرة

 أیدى على تم ما أھم من وكان ، وأغراضھ مصالحھ یخدم یما وبدل فیھا فغیر ، اإلنجلیزى ثم فالھولندى البرتغالى
 عن المستقلة الوحدات من عدد إلى مقسمة الجزیرة شبھ وكانت. السكانیة التركیبة أصاب ما ھو غییرت من اإلستعمار

 عندما الثانیة العالمیة الحرب نھایة حتى البریطانیة الحمایة تحت بالسلطان یسمى حاكم منھا كل یحكم البعض بعضھا
  الصراع یسودھا سیاسیة بتطورات البالد ومرت ،"  المالیو اتحاد"  فى الكیانات تلك ضم 1946 عام بریطانیا قررت

 مالیزیا اتحاد باسم 1956 عام اإلستقالل على لھا یحصل أن عبدالرحمن تنكو الوطنى الزعیم استطاع حتى ضطرابالاو
  .البریطانیة برونیو تكون كانت التى وبروناى وصباح إلى سرواك باإلضافة المالیو سلطنات یضم الذى

 من وغیرھم ، المطاط ومزارع ، التصدیر مناجم فى للعمل والھندیة الصینیة العمالة اإلستعمارى الوجود اجتذب وقد
% 49 نحو بینھم المالویون یشكل ، واألدیان والثقافات األعراق متنوعى المستقلة مالیزیا سكان جعل مما العمل مجاالت

 الھنود ویشكل ،% 42 السكانیة التركیبة حیث من لثانیةا المرتبة فى الصینیون ویأتى ، المسلمین من وغالبیتھم السكان من
 ثم ، لإلسالم التالیة المرتبة فى البوذیة وتأتى% 52 نحو إلى المسلمین نسبة تصل وبذلك المسلمین من بعضھم% 9

  .  بورنیو جزیرة فى القدیمة والثقافات الدیانات من وغیرھا والمسیحیة والتاویة الكونفوشیة

 ثقافیة قواسم تجمعھ ولكن ، منعزلة ودینیة وثقافیة عرقیة جزرا الیمثل آسیا وثقافات أعراق كل ثلیم شعب أمام فنحن
 ضد الوطنى التحرر حركة صنعتھ مشترك وتاریخ ، مصاھرة روابط البعض ببعضھ تربطھ كما ، مشتركة تراثیة

 تكتب كانت أن بعد اآلن التینیة بحروف تكتبو ، للبالد رسمیة لغة المالویة باللغة المالیزى الشعب قبل لذلك. ستعمارالا
 الشعب لمكونات والتقلیدیة الدینیة األعیاد جمیع اعتبار على الدولة دستور ونص ، ستقاللاال قبل الفارسى العربى بالحرف
  .رسمیا بھا اإلحتفال یتم رسمیة وطنیة أعیادا المالیزى

 المصالح من متین بأساس القانونیة الصیغ تلك دعم من فالبد ، الوطنى التالحم التحقق وحدھا الدستوریة النصوص ولكن
 المرتبة إلى 1992 عام العالم فى 56 رقم المرتبة من مالیزیا نقلت التى اإلقتصادیة التنمیة سیاسة لعبت وھنا ، المشتركة

 بنسبة ھبط ةالمعیش مستوى فى مطرد تحسن مع% 7.5 إلى التسعینات منتصف منذ النمو معدل ووصل ، 2005 عام 16
 عند% 70 من أكثر من األمیة نسبة وھبطت ، 2000 عام% 5 إلى 1973 عام%37 من الفقر خط تحت یعیشون من

 عدد من% 95 یستوعب عام مجانى تعلیمى نظام مع ، العشرین القرن ختام عند% 10 من أقل إلى 1956 اإلستقالل
  ألف لكل عشرة إلى ألف لكل 75 من األطفال وفیات بمعدل ھبطت متقدمة مجانیة صحیة وخدمة ، التعلیم سن فى السكان

 توفر عن فضال ھذا ، العشرین القرن نھایة عند عاما 75 إلى اإلستقالل عند عاما خمسین من أقل من العمر توقع وزاد
  .واإلسكان اإلجتماعى للتأمین جید نظام

 التالحم تحقیق فى الزاویة حجر"  المواطنة"  من ذاتخ الذى الوطنى مالیزیا مشروع ھو اإلقتصادیة التنمیة مشروع كان
 فتحسنت التنموى المشروع عائدات من المالویون استفاد حقا ، والثقافات األعراق متعدد المالیزى الشعب مكونات بین

 غالبیة أن األمر فى ما كل. معھم بالمشاركة جاء بل ، اآلخرین حساب على یكن لم ذلك ولكن ، المعیشیة أحوالھم
 وبحكم المدن إلى واإلنتقال بالصناعة واإلشتغال للتعلیم نتیجة أوضاعھم فتغیرت ، الفقراء الفالحین من كانوا لمالویینا
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 بل ، غبنوا والھنود الصینیین أن ذلك یعنى وال ، التسعینیات مطلع فى% 30 بنسبة منھم الفرد دخل زاد العددیة أغلبیتھم
  .اإلستقالل قبل ما منذ المدن وسكنى والصناعة بالتجارة اشتغالھم بحكم المالویین الفالحین من حاال أفضل كانوا أنھم یعنى

 بین واالنسجام التوازن بذلك تحقق أن اإلستقالل مرحلة فى الوطنى العمل قادت التى السیاسیة النخبة استطاعت لقد
 والھنود والصینیین المالویین من ائتالفا مثلت ىالت"  المتحدة المالویة المنظمة"  حكومات بفضل المالیزى الشعب مكونات

 أن على دائم حرص ھناك كان ولذلك .تمییز دون واطنةالم حقوق احترام إطار فى الوطنیة الدولة بناء بعبء واضطلعت
 ما غالباً و الدولة فى العرقیة للجماعات ممثلة أحزاباً  تضم التى الوطنیة بالجبھة سمى ما تمثل إئتالفیة حكومة الحكم تتولى

 نوابھ یحتل الذى " المتحدة المالویة للمنظمة األعلى المجلس" أمام الوطن بمصالح المتصلة المھمة المسائل مناقشة تتم
 مقاعد من فقط% 25 نسبة) إسالمى توجھ ذات ومعظمھا( المعارضة أحزاب تشغل بینما ، البرلمان مقاعد من% 75

  .محدود بقدر السلطة فى وشاركت الوالیات بعض فى نسبیة بشعبیة سالمىاإل التوجھ ذات األحزاب وتتمتع البرلمان

 اإلنتخابى بالتنافس یتعلق فیما نسبیة فاألمور ، مثالیاً  دیمقراطیاً  تطوراً  حقق قد المالیزى السیاسى النظام أن ذلك یعنى وال
 المالیزى الشعب لمكونات الممثلة لسیاسیةا النخبة بین توافقیة أسس على یقوم فالنظام ، اإلنسان وحقوق العامة والحریات

  .المصالح توازن أساس على ولكن المحاصصة أساس على ال

 فبرایر 12 فى تبدأ التى) الصینى القمرى التقویم( الجدیدة الصینیة بالسنة اإلحتفال قبیل" مالیزیا" لــ زیارتى جاءت لقد
 الھندى – البرتغالى التجارى المركز( ملكا ومدینة ارجھاخ الریف وفى بل العاصمة المبور كواال فى رأیت لما ودھشت

 أمنیات عن المعبرة الصینیة والعبارات الحمراء بالزینات الحكومیة واإلدارات والبنوك التجاریة المحال إكتست فقد) القدیم
 عاصمة لمشاھدة مھیئا كنت بینما ، الصین مدن من غیرھا أو بكین فى وكأننى) الخنزیر عام بالمناسبة وھو( الجدید العام
  !إسالمیة لدولة

 مواطنین سألت ، الناس من التعلم محاولة ھى أجنبى لبلد زیارة كل فى تفارقنى لم عادة أمارس أن الطبیعى من وكان
 عید إنھ:دائما اإلجابة جاءت عندما فدھشت ، الصینیة بالسنة حتفالالا فى المبالغة ھذه سر عن نیومالو وھنودا نیصینی

 والبوذیة اإلسالمیة الدینیة األعیاد جمیع وأن ، المواطنین تھانى فیھ الحكومة رئیس ویتلقى ، الحكومة بھ تحتفل ، وطنى
  .واإلھتمام اإلحتفاء من المستوى نفس على تعامل ، رسمیة أعیاد والصینیة

 فالمتاجر ، محددة بمھن عرق أو طائفة إنفراد أو ، العمل سوق فى عرقى أو طائفى فرز ھناك لیس أنھ أیضاً  الحظت 
 الحكومیة الدوائر فى الحال كذلك ، واألداء الكفاءة العبرة ، صحیح والعكس یونوومال ھنود بھا یعمل ینیلصین المملوكة

 إسكان سیاسة مالیزیا فى إن بل المواطنین، من العدید من إستقصاء بعد إلیھا توصلت نتیجة وھى المواطنین بین تمییز فال
 دوالر 1800( رنجت 6000 بسعر بالتقسیط تملك مربعاً  متراً  تسعین مساحتھا سكنیة وحدة الدولة یھاف توفر مثالیة

 دوالر 600-300( رنجت 2000 و 1000 بین یترواح شھرى أجر على یحصل الذى الموظف أو للعامل) أمریكى
 تلك وتقع التكالیف باقى لدولةا وتغطى أشھر 3 أو 6 أجر یعادل ما مقابل الشقة على یحصل المواطن أن أى) أمریكى
 الحصول ویتم األطفال للعب وأماكن خضراء بمساحات ومحاطة بالمصاعد مزودة طابقاً  15 من مكونة مبان فى الشقق
  .اإلسكان صندوق شروط علیھ مانصت ووفق المواطنین بین الیفرق خاص نظام وفق الشقق ھذه على

 الوطنى واإلنتماء المواطنة أساس على حققتھ ما تحقق أن إستطاعت قرن نصف عمرھا دولة رأیتھا التى مالیزیا ھذه
 الوطنیة للمصالح عال تقدیر ذات وطنیة جبھة على قائم سیاسى ونظام بأیدیھم صنعوھا التى التنمیة مردود فى والمشاركة

 والمعابد المساجد تجاورت یشاء كما ربھ فیھا مواطن كل یعبد دولة ، الوطنیة المصلحة مرجعیتھا مدنیة دولة أمام فنحن
  .علیھا یحاسبھ رب فلھ معتقداتھ أما ، المواطن مكانة العمل یحدد سالم فى والھندیة الصینیة

 قوى عملت السنین بآالف السماویة األدیان قبل الخالق وجود أدرك واحدة ثقافتھ واحد شعب فنحن لحالنا حقاً  حزنت
 وراءه المصریین یحشد وطنى مشروع غیبة فى الوطنیة تھوحد شق على ثالثة عقود مدى على األعمى التعصب
 الدین أساس على واضحاً  فرزاً  یشھد الذى العمل سوق فى نلمحھ تمییز ھناك وأصبح معنى بال لفظاً  المواطنة فأصبحت

 التخلف ینب الشاسع البعد إنھ المرتقى والبناء الرتیب الھدم بین ما وشتان الصدع لترمیم نسع لم ما وطنیة بكارثة ینذر
 .والتقدم

 


