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التجربة املاليزية

  

  

  

  

  

وفق مبادئ التمويل واالقتصاد اإلسالمي ..التجربة املاليزية : الكتاب-

نوال عبد املنعم بيومي: املؤلف-

١٩٩: عدد الصفحات-

مكتبة الشروق الدولية: الناشر

٢٠١١األوىل : الطبعة

عبد احلافظ الصاوي/ عرض

ماليزيا استحضرت املبادئ اإلسالمية لتجربتها االقتصادية يركز الكتاب عرب صفحاته على أن 

، وحرصه على إقامة ١٩٥٧عام   رئاسة وزرائها تنكو عبد الرمحنمنذ استقالهلا وتويل ، والتنموية

، وإن مل االلتزام بتعاليم اإلسالم يف القضاء على اجلهل والفقر واملرضأسس الدولة املاليزية على 

 .يعلن تبنيه للتعاليم اإلسالمية صراحة

وحا يف تبنيه شعارات إسالمية أكثر وض، الذي كان ١٩٧٠عام  تبعه تون عبد الرازقمث 

مث كانت املرحلة الثالثة ، تواكبت مع الصحوة اإلسالمية اليت عمت العامل اإلسالمي يف السبعينيات

.األكثر صراحة يف تبين املنهج اإلسالمي مع بداية الثمانينيات مع تويل حماضر حممد رئاسة الوزراء

حنن يف "بقوله  ملاليزيا يف عهد حماضر حممد التوجه اإلسالميوقد استشهدت مؤلفة الكتاب على 

يف العصر الذهيب، ألننا نلتزم رؤية ومدخلًا أصيلًا ينسجم  مثل أسالفنا املسلمنيماليزيا نعترب أنفسنا 

.مع روح وجوهر اإلسالم
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، وفيما قمنا بتطبيق خمتلف احلزم املعيارية الالزمة حلفز منو بتحقيق النمووكان البد أن تبدأ أولًا 

األمر الذي مل حيظ باستحسان الغرب ، املعاجلات اليت تكفل املساواةالناتج احمللي اإلمجايل اختذنا 

وحىت مرحلة ما بعد حماضر  ،"الذي يؤمن بأن البقاء والثراء مها فقط لألقوياء على حساب الفقراء

.عبد اهللا بدويالذي دعا إليه رئيس الوزراء  مشروع اإلسالم احلضاريحممد تبنت 

اإلطار النظري ملبادئ االقتصاد اإلسالمي

، أول هذه املبادئ أربعة مبادئ باعتبارها األبرز للنظام االقتصادي اإلسالميأشار الكتاب إىل 

، حيث جيمع النظام اإلسالمي بني امللكية العامة وامللكية اخلاصة، فاإلسالم حيمي امللكية املزدوجة

مصادر مشروعة، ويضع قيد املصلحة العامة على توسع ويل امللكية اخلاصة ويرعاها إذا كانت من 

 .األمر يف امللكية العامة

اليت تكفل للقطاع اخلاص حرية ممارسة النشاط  احلرية االقتصاديةوثاين هذه املبادئ هو 

، وأن يف إطار املصلحة العامة للمجتمعاالقتصادي مبا ال يؤثر على حرية اآلخرين، على أن تعمل 

لكي يكون متفقًا مع قواعد  وتراقب نشاطهلة بتهيئة املناخ املناسب للقطاع اخلاص، تقوم الدو

.الشريعة اإلسالمية

، ويتبىن التكافل العام والتوازن االجتماعياليت تبىن على  العدالة االجتماعيةأما املبدأ الثالث فهو 

لثروة بني كافة أفراد اتمع دون التوزيع العادل للدخل وا"الكتاب تعريف العدالة االجتماعية بأا 

واملبدأ الرابع ". متييز بينهم بسبب الدين أو اجلنس أو السن أو اللون، أو غري ذلك من األسباب

.حترمي الرباواألخري للنظام االقتصادي اإلسالمي الذي ذكره الكتاب هو 

خاليا من الربا، إال من ويذكر الكتاب أن العامل اإلسالمي ظل قرابة ثالثة عشر قرنا من الزمن 

أتت حركة االستعمار إىل بلدان العامل اإلسالمي بعض املمارسات الفردية اليت ينبذها اتمع، حىت 

.فأنشأت منظومة البنوك اليت تعتمد بشكل أساسي على الربا أخذًا وعطاًء

حتقيق التنمية يف ماليزيا

التركيز على : جناح جتربة التنمية يف ماليزيا، وهي يشري الكتاب إىل جمموعة من املالمح اليت شكلت

بني العرقيات املختلفة يف ماليزيا، اليت مل تكن يف صاحل املالويني  التفاوت الطبقيردم فجوة 

أصحاب البالد األصليني، حيث مت عرب جمموعة من السياسات االقتصادية واالجتماعية رفع نصيب 
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يف بداية األلفية الثالثة، % ٣٠يف الستينيات إىل حنو % ٣.٥هذه الفئة من الثروة والدخل من حنو 

حيث مت ابتعاث العديد من أبناء ماليزيا للدراسة يف حتقيق هذا التغيري،  الدور األبرزوكان للتعليم

يف اليابان وغريها من البلدان املتقدمة، وعلى صعيد العلوم الشرعية مت التركيز على زيادة املبعوثني 

 .الشريفإىل األزهر 

ليس من جانب نقل أثر كبري يف حتقيق التنمية،  التجربة اليابانيةوكان الستفادة ماليزيا من 

التكنولوجيا فقط ولكن من خالل االستحواذ على نصيب كبري من االستثمارات اخلارجية لليابان، 

 .يةوإتقانه دور كبري يف جذب االستثمارات اليابان قيم احترام العملوكان الستحضار 

، فمرت مبراحل التركيز على التصنيع للخروج من دائرة التخلفواعتمدت ماليزيا سياسة 

بعد أن كانت تصدر  دولة مصدرة للصناعات العالية التكنولوجياخمتلفة انتهت بأن تكون ماليزيا 

مخسة أقل منمواد خام على رأسها املطاط، وبفضل هذا التوجه ارتفعت صادرات ماليزيا من 

 .٢٠٠٢عام مليار دوالر ١٠٠إىل  ١٩٨٠رات دوالر عام مليا

الشركات العامة،  برنامج للخصخصة يعتمد على متليك املواطننيكما مت التوجه إىل التوسع يف 

وذلك بعد أن جنحت الدولة يف تكوين بنية أساسية واقتصادية ضخمة، ميكن االعتماد عليها يف 

 .حتقيق النهضة

بتحويل ملكية املشروعات العامة إىل األفراد بعات هذه امللكية فقامت فأرادت أن تتخفف من ت

، وهو ما أوجد حالة من الرواج وحتسني العديد من املؤشرات االقتصادية والقطاع اخلاص الوطين

 .للدولة، مثل العجز يف املوازنة، والدين العام، وعدد العاملني بالدولة

من % ٤٩.٣من  خفض معدالت الفقريف ت ماليزياوعلى صعيد السياسات االجتماعية جنح

وحرصت السياسات االجتماعية أيضا على . ٢٠٠٤يف عام % ٥إىل حنو  ١٩٧٠السكان عام 

من خالل شراكة بني القطاع العام واخلاص، حيث استطاعا أن يوفرا ما يزيد  توفري السكن املالئم

خنفضت معدالت البطالة يف ماليزيا لتصل إىل على متطلبات اخلطة العامة للدولة يف هذا اال، وا

 .العديد من البلدان املتقدمة، وهو معدل يعادل أو يفوق نسبتها يف٢٠٠١عام % ٢.٧حنو 

، وأا متيزت بالذاتية ورفض أجندة ١٩٩٧ماليزيا يف التعامل مع أزمة عام  ةجتربونبه الكتاب إىل 

إىل حتجيم الفساد وإصالح اجلهاز ث توجت، حيصندوق النقد الدويل، أو االقتراض بالربا
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اإلداري للدولة وحماربة املضاربة على عملتها يف اخلارج، ويف أقل من عامني جنحت ماليزيا يف 

  .النهوض من كبوا

صور التطبيق املاليزي لالقتصاد اإلسالمي

 استهدفت يرصد الكتاب سعي ماليزيا لتطبيق االقتصاد اإلسالمي، من خالل خطط التنمية اليت

، واالرتقاء بإمكانياته ومسامهته يف عملية التنمية، وهو االهتمام باإلنسانجوهر اإلسالم من حيث 

أدت إىل ارتفاع معدالت  سياسات تعليمية وصحية واجتماعية واقتصاديةما انعكس يف تبين 

 .التنمية البشرية واالقتصادية يف ماليزيا

بتكوين مؤسسة  الستينيات من القرن العشرينانت يف ك ويوضح الكتاب أن البدايات األوىل

جنح الصندوق يف مجع صندوق احلج، اليت شهدت تطورات تشريعية ومؤسسية كبرية، حيث 

مدخرات احلجاج املاليزيني وتوظيفها يف خدمة االقتصاد املاليزي وتوفري خدمات احلجيج، بعيدا 

.عن شبهات الربا

مع بداية التسعينيات من القرن العشرين حيث مارس أول بنك  ميةجتربة املصرفية اإلسالمث كانت 

إسالمي نشاطه، وظل حمتكرا ملمارسة املصرفية اإلسالمية ملدة تصل إىل حنو عشر سنوات، إىل أن 

.مسحت احلكومة املاليزية للبنوك التقليدية بتقدمي خدمات مصرفية إسالمية

مية حسبما وصفها الكتاب بالتدرج، والقت جناحا وقد اتسمت جتربة ماليزيا يف املصرفية اإلسال

كبريا، وحرصت هذه التجربة على املؤسسية وتوفري العديد من املنتجات املصرفية اإلسالمية اليت 

وقد ختلت الدولة عن ملكيتها للمصرف اإلسالمي املاليزي من خالل . تناسب احتياجات اتمع

 .وع أسهم البنكفقط من جمم%١٣.٥البورصة حيث متتلك اآلن 

العام نفسه الذي سمح فيه اإلسالمي الذي بدأ العمل يف" التأمني"ومثة تطور حلق بقطاع التكافل 

خدمة التأمني للمصرف اإلسالمي بالعمل يف السوق املاليزية، إال أن الكتاب يرى أنه ال يزال أمام 

فحسب من % ٧قترب من تسيطر على نسبة ت  جمال واسع يف السوق املاليزية حيث اإلسالمي

.حجم تلك السوق

، فقد تطورت السوق املاليزية حىت أصبحت تعترب أكرب سوق سوق األوراق املاليةوعلى صعيد 

إسالمية يف العامل، بعد أن مت بناؤها بشكل صحيح وإعداد قوائم بالشركات اليت تعمل وفق قواعد 

االستثمارات اإلسالمية وخباصة أمام الشريعة اإلسالمية، وقد أتاحت هذه السوق الفرصة 
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.منها للدخول يف استثمارات تراعي قواعد الشريعة اإلسالمية يف هذا اال اخلليجية

وفرت ماليزيا خدمات الصكوك اإلسالمية للمؤسسات  سوق األوراق املالية اإلسالميةويف إطار 

كل من الصكوك  ، ولقد خرجت جتربةصناديق االستثمار اإلسالميةوالدولة، كما أنشأت 

 .اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية إىل العديد من البلدان العربية واإلسالمية

مثل التخلي التام عن امللكية ، بعض االنتقادات اليت وجهت للتجربة املاليزية  وعرض الكتاب

ب رد على هذه إال أن الكتا العامة، والسماح للبنوك التقليدية بالعمل جبوار البنوك اإلسالمية،

على   السلبيات بأن الدولة من خالل مؤسساا االقتصادية واثقة من قدرة القطاع اخلاص املاليزي

املنافسة، وكذلك فإن وجود البنوك التقليدية مع البنوك اإلسالمية، يراعي مبدأ التدرج وهو مبدأ 

روق هلم التعامل مع البنوك وقد ي حيتوي على غري املسلمنيإسالمي أصيل، كما أن اتمع املاليزي 

.التقليدية

  الدروس والتوصيات

:حفل الكتاب يف فصله األخري بالعديد من الدروس والتوصيات، منها

.اعتماد جتربة ماليزيا التنموية على القيم اإلسالمية واملهارات التكنولوجية العاملية•

مي حققت ماليزيا ارتفاعا يف معدالت يف ظل القيم اإلسالمية وتطبيق مبادئ االقتصاد اإلسال•

.التنمية البشرية، والقضاء على الفقر والبطالة، وحققت طفرة يف الصادرات

.يف بناء التنمية، والقدرة على استرداد دور الدولة يف أوقات األزمات دور للدولةأمهية وجود •

.ل الدولةيف تبين جتربة املؤسسات املالية اإلسالمية من قب التدرجأمهية •

.على األجندة الوطنية للتنمية حماوالت اهليمنةاالعتماد على الذات ورفض •

  اجلزيرة: املصدر

  


