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 ًًـؼهـان وزارح انتؼهٍى انؼبيل وانجحث
     جـــــــبيــــــؼـــــــخ دٌــــــبنــــــــى

 هٍـخ انقبَىٌ وانؼهىو انسٍبسٍخكــــ
 سٍبسخ قـسى ػهىو      
 

 يبنٍسٌب امنىذجبنخ احلدٌثخ ثُبء اندو
 ثه انطبنت حبث تقدو

 امسبػٍم امحد امسبػٍم
/ جبيؼخ دٌبىل ، وهى جسء يٍ  انقبَىٌ وانؼهىو انسٍبسٍخكهٍخ اىل 

  بنىرٌىش يف انقبَىٌ وانسٍبسخ جكيتطهجبد ٍَم شهبدح ان

 ثإشراف

 أ .و . د : طالل حبيد خهٍم

 و 1036هـ                                         3417
 

 

 



 

3 

 

 شكر وتقدٌر

 
انحًذ هلل سب انعانًٍُ وانصالج وانسالو عهً سُذ انًشسهٍُ سسىل 

وعهً انه وصحثه اجًعٍُ ويٍ دعا تذعىته انً ☺ سب انعانًٍُ يحًذ 

 َىو انذٍَ وتعذ :

تقذَش وااليتُاٌ انً يٍ خانص انشكش واناعتشافا تانجًُم انًىصىل ت

افادوٍَ تخثشتهى انعهًُح ونى َثخهىا عهٍ تىقتهى انثًٍُ وجهذهى انصادق 

انًتىاصم فٍ انعطاء تاإلششاف عهً تحثٍ وتقذَى اِساء وانتىجُهاخ 

 تانزكش استارٌ عًهُح اخص يُهىذَذج فٍ اثشاء خثشتٍ انعهًُح وانانس

، انزٌ نىال يالحظه انسذَذج يا   طالل حايذ خهُمانًششف انذكتىس : 

 كًا اتقذو تانشكش انجضَم انًوصم انثحث انً يا وصم انُه يٍ انتًاو ، 

عٍُ وجضي هللا  وصيالئٍ كافح، انهغح انعشتُح ،جًُع اساتزتٍ فٍ قسى 

يٍ قشَة او تعُذ فٍ اتًاو هزا انثحث  َصح او يعىَحخُشا كم يٍ كاٌ نه 

 . 

 

                                                                                            

 انثاحث
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 قبئًخ احملتىٌبد

 رقى انصفحخ ادلىضىع
 أ االٌة القرانٌة

 ب االهداء

 ت شكر وتقدٌر

 1 المقدمة 

 12-3 المبحث االول : مدخل الى تارٌخ مالٌزٌا

 3 المطلب االول : اوال الموقع الجغرافً

 3 الواقع القومً واالثنً لمالٌزٌاثانٌا : 

 5 ثالثا : الدٌانات فً مالٌزٌا .

 7 المطلب الثانً : تارٌخ مالٌزٌا قبل االستقالل 

 9 المطلب الثالث : تارٌخ مالٌزٌا بعد االستقالل .

 31-13 المبحث الثانً : طبٌعة النظام السٌاسً فً مالٌزٌا 

 13 مالٌزٌاالمطلب االول : الواقع االقتصادي فً 

 15 اوال : الزراعة فً مالٌزٌا

 15 ثانٌا : الصناعة فً مالٌزٌا

 17 ثالثا : التجارة والمنتوجات المالٌزٌة .

 18 رابعا : المٌزان التجاري .

 22 المطلب الثانً : البٌئة السٌاسٌة للنظام االحزاب السٌاسٌة والثقافٌة الدٌمقراطٌة

 25 المطلب الثالث : الشرٌعة الدستورٌة والقانونٌة للنظام السٌاسً 

 27 المطلب الرابع : المؤسسات السٌاسٌة والفصل بٌن السلطات 

 32 الخاتمة :

 37-34 المصادر والمراجع 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اىمية البحث : 

ماليزيا دولة متعددة الديانات واالعراق واليت تضم بني طياهتا فسيفاء متنوعا عرف  
كيف يتعايش فيما بينو بروح من احملبو والتسامح وقبول االخر متناغمني ومتجانسني بشكل 
انساين مجيل حيافظ فيو اجلميع على خصوصياهتم وحيرتم فيو اجلميع اعراف وتقاليد وطبائع 

تهك حرية االخر ويصب الكل ثقافاهتم ونتاجهم احلضاري يف الوطن الواحد االخر مادام الين
الذي يسعى اجلميع اىل بنائو وتقدمو ورخائو ورفاىيتو واليت بالضرورة تنعكس اجيابيا على 

 مجيع افراد اجملتمع املاليزي. 

 :  فرضية البحث

تتحول من دولة  ا فاهنا استطاعت انيعلى الرغم من التنوع االثين والديين يف ماليز 
 متخلفة اىل دولة متطورة ارست دعائم التقدم يف اجملاالت كافة .

 اشكالية البحث :

 تتحدد اشكالية البحث يف االسئلة اليت مفادىا :

 كيف ظهرت ماليزيا كدولة مستقلة ؟ وما ىو تاريخ ىذه الدولة قبل االستقالل . -1
والدينية واللغوية ( على ارساء وحدة ىل اثر التنوع االجتماعي بابعاده ) االثنية  -2

 ماليزيا وتقدمها ؟
 ىل ان الصراع االقتصادي العاملي اثر على ماليزيا وتطورىا . -3
 ما ىي الدعائم االساسية هلذا التطور ؟  -4

 منهجية البحث : 
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لالحاطة بفرضية البحث واالجابة على االشكاليات املطروحة فقد استعنا باملنهج التارخيي 
 اسس التطور فقد استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي .ولتحليل 

 

 البحث :  ىيكلية

ىذا وقد قسمت حبثي اىل مبحثني تضمن املبحث االول تاريخ وجغرافية ماليزيا ، اما 
املبحث الثاين فهو البيئة السياسية للنظام السياسي يف ماليزيا واستندت يف كتابو البحث على 

الدولة املاليزية يف التنمية جلابر عوض ،جتربة ماليزيا يف تطبيق جمموعة من املصادر منها دور 
االقتصاد االسالمي لنبيو فرج امني احلصري ،جتربة النتيجو املاليزية سعد علي حسني وبرنامج 
الدراسات املاليزية لكمال املتويف وجابر سعد عوض ،التعددية اجملتمعية لوفاء لطفي . ومن 

 اهلل التوفيق .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلجحث االول
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 يدخم اىل تبرٌخ يبنٍسٌب

 ادلطهت االول / اوال ادلىقغ اجلغرايف

وخليج البنغاؿ  ماليزيا دولة فدرالية مستقلة ,تشبو جزيرة تقع في قارة اسيا يحيط بها بحر الصين الجنوبي
ة من شبو جزيرتين منفصلتين ىما شبو جزير  وتحدىا من الجنوب اندنوسيا حيث تتكوف مملكة ماليزيا

ماليزيا )غرب ماليزيا (تقع فيها كوااللمبور وتحدىا سنغافورة من الجنوب وتايلند من الشماؿ وشبو جزيرة 
االخرى وتشكل شرؽ ماليزيا تقع فيها واليات صباح وسرواؾ ويفصلها بحر الصين الجنوبي ويحدىا من 

كم من البحر وىما   077 الجنوب اندنوسيا , تتألف ماليزيا من دولتين مختلفتين يفصل بينهما حوالي
وماليزيا الشرقية  1211نسمة  777,514وعدد سكانها  3كم213,121ماليزيا الغربية ومساحتها 

بذلك تكوف المساحة 1211نسمة 777,455,1وعدد سكانها  3كم3277,371ومساحتها 
مليوف نسمة حسب احصاءات 14وعدد سكانها حوالي  3كم277,224االجمالية لفيدرالية ماليزيا 

1215 (1) 

 ثانيا : الواقع القومي واالثني لماليزيا 

مملكة ماليزيا تقدـ نموذجا رائعا يجسد التعايش والتأقلم بين الديانات والقوميات المختلفة فيتكوف 
المجتمع الماليزي من ثالث عرقيات رئيسية وىم الماليو او ما يسمى باليومي بترادىم سكاف االصليين 

الـ ويشكلوف غالبية الشعب الماليزي وثم تليهم فئة الصينيين ثم الهنود ذو وغالبيتهم يدينوف باالس
مثل الهندوسية والبوذية وغيرىم وعلى الرغم من التنوع نجد الوحدة والوفاؽ الذي الديانات المتعددة 

 1240اغسطس 21يسود الشعب الماليزي , حصلت ماليزيا على استقاللها من المملكة المتحدة في 
 (3فع ماليزيا شعار )سانو ماليزيا ( اي ماليزيا واحدة )تر  ومؤخرا

_________________________ 

   .127,عماف ص1222, دار الفارس للنشر والتوزيع / 5,ط4ػػ عبد الوىاب الكيالي , موسوعة السياسية , ج1

 .127ص 1212ػػ د. محاضر بن محمد , موسوعة مهاتير محمد ,المجلد االوؿ ,طبعة االولى ,3
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وحيث قوميات االيباف ومالبيريو واالوراف اولوا بظهور رسميا في الوثائق الحكومية مما يؤكد اعتراؼ 
الحكومة بها وخطوة جيدة في االتجاه الصحيح ويؤدي ىذا االعتراؼ الى اف تصبح ىذه االعراؽ 

ترا بحقوؽ خاصة مثل بوجيوترا ( ماليزيين اصليين ,وىي اعلى درجة انتماء عرقي في ماليزيا ويتميز البوجيو 
 ( 1بعض الممتلكات واالراضي التي ال يمكن لغيرىا من شرائها )

 وتتركز ىذه القوميات في والية سرواؾ ضمن ثالثين عرقا مختلفا واكثر االعراؽ في سرواؾ ىم االيباف
%( وفقا 4%( واالوراف اولو)1%(والبيريو )32%( ثم الماليو )35%( ثم الصينيوف )27)

( حيث كانت ماليزيا منذ القدـ ملتقى العديد من الحضارات والشعوب فكانت 3.) 3711الحصاءات 
ملتقى للتجارة الهنود والصينيوف الذين كانو يقدموف بالرحالت التجارية البحرية حيث اف ملفات     

المدف التجارية في خالؿ القرف الخامس عشر الميالدي فكانت مركزا للتجارة البحرية حيث اجبرت 
عديد من التجار من العديد من الدوؿ االسيوية كما توافد عليها التجار البرتغاليين في اوائل القرف ال

وفي بداية القرف السابع عشر باف التقى الهنولندية في التواتر على المنطقة بأنتظاـ 1411السادس عشر 
تي صباح سرواؾ تاد الماليزي الذي كاف يظم دولة الماليو وجزير تأسس اال 1204اغسطس  21في 

 (2.) 1214اضافة الى سنغافورا وانفصلت عن االتحاد االسيوي في التاسع من اغسطس 

 

 

 

___________________ 

 . 357,ص3772ػػ محمد صادؽ اسماعيل , التجربة الماليزية ,الطبعة االولى , دار النهضة العربية , القاىرة ,1

 122مصدر سابق ذكره ,صالػػ عبد الوىاب الكيالي ,3

 .312مصدر سبق ذكره , ص, ػػ محمد صادؽ 2
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 ثالثا : الديانات في ماليزيا 

% من مجموع سكاف 5,11االسالـ ىو اكثر الديانات انتشارا في ماليزيا اذ يشكل المسلموف حوالي 
وتنص المادة الثالثة من الدستور الماليزي على اف  3717مليوف نسمة وفقا لتعداد  10البالد اي حوالي 

سالـ ىو دين االتحاد الماليزي غير اف القانوف والتشريع الماليزيين يعتمداف باالساس على القانوف اال
االنكليزي العاـ وال تطبق الشريعة االسالمية االعلى المسلموف ويقتصر تطبيقها في ماليزيا على مسائل 

(ولم تحد مسودة االولوية 1ا )االسرة والشعائر الدينية وىو ما دى الى الكثير من الجدؿ حوؿ ىوية ماليزي
الذين رأوا اف النص على للدستور لماليزيا دينا رسميا للدولة وقد اقر ذلك حكاـ الواليات الماليزية التسع 

االسالـ ىو دين الرسمي في والية على حدة ويضيف على النص ذلك في دستور االتحاد الماليزي اال اف 
ا في اللجنة المكلفة في وضع الدستور الماليزي كاف من القاضي حكيم عبد الحميد , الذي كاف عضو 

االنصار المتحمسين لجعل االسالـ الدين الرسمي للدولة , وبالتالي نص الدستور الماليزي في صورتو 
النهائية على ذلك , )وتنص المادة الثالثة من الدستور على اف االسالـ ىو دين االتحاد الماليزي (ولكن 

 ( 3دياف االخرى في سالـ وانسجاـ .)يمكن ممارسة كل اال

كل الماليزيين من ابناء عرقية الماليو مسلموف ويربط القانوف والدستور الماليزياف تنازؿ المواطن الذي 
 (2ينتمي الى ىذه العرقية على ديانتو االسالمية ويتنازؿ من عرقيتو ومزاياىا .)

 

 

 

____________________ 

 .172,ص 3772للنشر والتوزيع ,االمارات العربية , د ,بعيوف عربية واسالمية ,طبعة االولى ,اصدار االجراء ػػ د.عبد الرحيم عبد الواح1

 . 122ػػ عبد الوىاب الكيالي , مصدر سبق ذكره ص3

 527ص,3773ػػ سامي الخزندار , المسلموف واالوربيوف , نحو اسلوب افضل لتعايش , طبعة اولى ,دار النهضة العربية ,القاىرة ,2
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ية من جريدة )ذا ستار( الماليزية التي تصدر باالنكليز  1212فبراير  2حيث اف في لقاء نشر في 
عبد الرحمن (اوؿ رئيس وزراء لماليزيا (من الثمانين صرح عبد الرحمن اتنكو بمناسبة االحتفاؿ ببلوغ ) 

د اف تظل ماليزيا دولة معتقدات دينية متنوعة والباف سكاف الدولة من خلفيات عرقية متعددة ولهم 
 (1علمانية مع بقاء االسالـ دينا رسميا لها )

وليس فقط يوجد في ماليزيا الدين االسالمي على الرغم من انو الدين الرسمي للدولة الماليزية اذ توجد 
ثالث ديانات رئيسية ىي الماليو او ما يسمى بالبومي بترا وىم السكاف االصلييوف وغالبيتهم يدينوف 

مثل الهندوسية الـ ويشكلوف غالبية الشعب ,وتليهم فئة الصينيوف ثم الهنود ذو الديانات المتعددة بالس
والبوذية وغيرىا على الرغم من ىذا التنوع الذي يسود الشعب الماليزي حيث انها تقدـ انموذجا رائع 

يش سلمي واستقرار يجسد التسامح والتعايش والتأقلم كالجسد الواحد بين مختلف الديانات وىناؾ تعا
وعدالة وتعاوف فالكل مواطن فال تفرقة بسبب الدين او الجنس او غير ذلك وقد تحقق ذلك الف 
االسالـ يقبل اف يعيش االخروف في ظلو ويحصلوف على كافة حقوقهم وممارسة شعائرىم الدينية بكل 

 (3حرية تامة )

 

 

 

 

 

______________ 

 227بق ذكره صػ عبد الرحيم عبد الواحد , مصدر س1

 3772نعمل على تصحيح صور االسالـ في الخارج على المسلموف في ماليزيا , ػػ اسماعيل ابراىيم )الشرؽ االوسط ( 3
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 ادلطهت انثبًَ

 تبرٌخ يبنٍسٌب قجم االستقالل

,فيو من اىمية الذي كاف حلقة وصل بين تجار    عات الدولية للسيطرة على  اف ازدياد حدة الصرا
بين خليج البنغاؿ وخليج رياـ وبحر الصين الجنوبي والذي كاف نتيجة ىذا الصراع ىو توقيع بالتنقل 

تنص على الحاؽ شبو جزيرة   بين ىولندا وانكلترى ىذه المعاىدة 1115اب  12معاىدة لندف في 
لكنها  1111بهواندا لم تتأخر ىولندا في احتالؿ ملقا الحقا ملقا ة بهولندا شرط والجزر الصغير ببريطانيا 

في جزيرة )سوماترا( التي بنفكا ال  مقابل الحصوؿ على مدينة 1135بعد معاىدة تخلت عنها النكلترا 
انشأت بريطانيا )فيدرالية ماليزيا ( فبدأت باستيراد اليد العاملة  1121تحتلها بريطانيا حاليا وفي عاـ 

العاملة الهندية منهم يتكوف سكاف  الصينية الستثمار خبرات البالد من القصدير باالضافة الى اليد
 777,501صيني و 777,102,1مالي و 777,130,1, 1231فيدرالية الذين يبلغ تعدادىم سنة 

وسقوط ىندي وانقلبت الحياة رأسا على عقب بعد الحرب العالمية الثانية واحتالؿ الياباف لهذه الجزر 
 (3)1253شباط فبراير عاـ  1سنغافورا في 

 

 

 

 

_________________________ 

 123ػ عبد الوىاب الكيالي , مصدر سبق ذكره ,ص1

 . 121,دار الفارس للنشر والتوزيع ,عماف ,ص1222, 5,ط 4ػػ د. محمد بشير الكافي , موسوعة السياسية ,ج3
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ن صينيوف الذيوحاوؿ اليابانيوف مصالحة المالييوف والهنود لكنهم كانوا يتخذوف جانب الحذر اتجاه ال
فشكلو بذلك اوؿ طليعة للمقاومة يقودىا الحزب الشيوعي السري لكن  ى االدغاؿانسحب وال

بعد ىزيمة الياباف وشكلوا )الوحدة الماليزية( سنة  1254البريطانييوف ما لبثوا اف عادو في ايلوؿ سبتمبر 
عن لت بريطانيا فاصطدمو بالماليين الذين انضموا الى المنظمة الوطنية المالية الموحدة فتخ 1251

التي اعطت االفضلية للماليين , ووضعت شروط لقبوؿ الصينيين  1251الوحدة لصالح الفيدرالية سنة 
والهنود فيما بينها ,احتفظت سنغافورا بوضع خاص ولكن بعد عدة شهور من ذلك قاد الحزب الشيوعي 

 1251ليزي انتفاضة مسلحة اعلنت بريطانيا على اثرىا حالة طوارئ وكاف ذلك في حزيراف يونيو الما
واستطاعت المنظمة الوطنية الموحدة بقيادة تنغو عبد الرحمن  1217وبقيت سارية المفعوؿ حتى عاـ 

استقالؿ ماليزيا  واعالف 1244بالتحالف مع الرابطة المالية الصينية بالنجاح في االنتخابات االولى لعاـ  
 (1,بعد تبني دستور يمنح امتيازات عديدة للماليين .) 1240اب اغسطس  21في 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 127ػػ عبد الوىاب الكيالي , مصدر سبق ذكره ص1
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 ادلطهت انثبنث

 تبرٌخ يبنٍسٌب ثؼد االستقالل

ني في ذلك الوقت صباح )بورنيو الشمالية شكلت ماليزيا مع مستعمرات التاج البريطا 1210في عاـ 
وسارواؾ وسنغافورا دولة ماليزيا انسحبت سلطة بروناي على الرغم من االىتماـ االولي في  البريطانية (

االنظماـ الى االتحاد ولكنها تراجعت بسبب المعارضة من قطاعات معينة من السكاف , وكذلك الجدؿ 
عملية االندماج المزيفة كاف تاريخ العالف تشكيل ماليزيا ىو حوؿ ثروات النفط ووضعية السلطات في 

ليتزامن مع يـو استقالؿ الماليو ومنح الحكم الذاتي لسارواؾ , تأخر بسبب  1212اغسطس 21
المعارضة من الحكومة االندنوسية بقيادة سوكارف ومحاوالت اخرى من جانب حزب الشعب المتحد في 

صباح رغبة للتأكيد في  اعضاء االمم المتحدة يضم ثمانية  فريق من ساوراؾ لتأخير ماليزيا حيث تشكل
 (1وسارواؾ لالنظماـ الى ماليزيا )

وشهدت السنوات االولى من االستقالؿ نزاعا مع اندنوسيا حوؿ تشكيل ماليزيا وخروج سنغافورا في نهاية 
بعد  1212قية في عاـ والصراعات العرقية التي تحت تجاه اكماؿ       العر  1214المطاؼ في عاـ 

اطلقت السياسات االقتصادية الجديدة المثيرة للجدؿ والتي  1212مايو عاـ 12اكماؿ     العرقية في 
تهدؼ الى زيادة حصة السكاف االصليين )اغلبية الشعب الماليو( بالمقارنة مع غيرىا من الجماعات 

يزيا منذ تلك الحين على توازف العرقي العرقية والتي اطلقها رئيس الوزراء عبد الرزاؽ , حافظت مال
والسياسي دقيق ونظاـ الحكم يحاوؿ الجمع بين التنمية االقتصادية الشاملة والسياسات االقتصادية 

 (3والسياسية التي     المشاركة المشاركة العادلة بجميع االعراؽ المشكلة للبالد .)

_____________________ 

 317,ص3773,ابو ظبي االممارات العربية ,1تيجية عامة لالوضاع العالمية ,طبعة ليفور , رؤية استيراتػػ ابرؾ 1

  551ػػ محمد صادؽ , مصدر سبق ذكره ,ص3
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مهاتير بن )وبين الثمانينيات ومنتصف التسعينات شهدت ماليزيا نموا اقتصاديا كبيرا في ظل حكومة 
الدولية بجامعة ىارفارو االمريكية عاـ ودرس الطب بسنغافورا ثم الشؤوف  1234الذي ولد عاـ  (*محمد

للتعليم واشترط اف قد اىتم بالتعليم منذ مرحلة االبتدائية فجعلها جزءا من النظاـ االتحادي  1210
تكوف جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية وقد انشأ الكثير من المعاىد 

ي ترعاه وزارة الموارد البشرية ثم بدأ ثانيا بمرحلة صناعية بعد المعيشة والمعاىد الصناعية بماليزيا والذ
التعليم ومن بلغ مابين نجاح االداء االقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية ذلك الحث في استثمارات 

القطاع الصناعي وكذلك اىتم بالسياحة واخيرا اعتزؿ عملو السياسي بانو قد انتهى من اداء رسالتو واعلن 
عاـ في ذلك  01قالتو من جميع المناصب الحزبية في قراره الثاني وبالطبع لم يكن ماقاـ بو مهاتير است

                                                                                                       .الوقت 
سيوية فضال عن االضطرابات السياسية في اواخر التسعينات اىتزت ماليزيا بسبب االزمة المالية اال

تقاعد الدكتور مهاتير وىو اطوؿ  3772الناجمة عن اقالة نائب رئيس الوزراء انور ابراىيم في عاـ 
شهدت ماليزيا مسيرتين ىما مسيرة بيرسيو عاـ  3770رؤوساء الوزراء خدمة في ماليزيا في نوفمبر 

نوفمبر الصالح النظاـ االنتخابي  العاشر منفي شخص في كواالمبور  777,57والتي جمعت  3770
كما بينها اتهامات الفساد من نظاـ االنتخابات الماليزية الذي يدعم الحزب السياسي الحاكم باريساف 

 العاصمة في نوفمبر 34 في اخرى سيرة وعقدت ـ1240 االستقالؿ منذ ناسيوناؿ الذي استلم السلطة
  (1( ) ىندراؼ)  قبل من الماليزية

___________________________ 

ابناء من زوجتو ستي عازمة خمسة ابناء وثالث بنات وكما خضع مهاتير  1ولمهاتير محمد  1234يونيو  37وىو مهاتير محمد *
وىو في سن الثالثة والستين التحق مهاتير محمد بعد ذلك بكلية الملك ادوارد السابع الطبية  1212محمد بنجاح لعملية جراحية في 

تي اصبحت جامعة سنغافورة الوطنية في ستغافورة وكاف مهتير ايضا رئيس لجمعية الطلبة المسلمين في الكلية وبعد التخرج في عاـ ال
اصبح مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا  1211يوليو  11خدـ في الحكومة الماليزية االتحادية كضابط خدمات طبية , في  1242
 .  3772اكتوبر  21قاعد في عاما في المنصب وت 33وقضى 

 .171, ص3711, دار النهضة العربية , القاىرة ,1د. احمد عبد الرحيم , سيرة مهاتير محمد وماليزيا , طبعة ينظر : 

 . 553 ص:  ذكره سبق المصدر , صادؽ محمد (1)
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ح عرقية ودعى منظم المظاىرة جبهة عمل حقوؽ الهندوس الى االجتماع على السياسات التميزية لصال  
, في كلتا الحالتين قامت الحكومة والشرطة  27777,  4777الماليو وقدرت الحشود ما بين 

حظرت الحكومة منظمة ) ىندراؼ كما  3771اكتوبر  11بالمتظاىرين ومحاولة منع التجمعات في 
يادة ) اليد وصف المنظمة ( " خطر على االمن القومي " تتبع ماليزيا النظاـ البريطاني في قيادة ) في ق

 . 1اليمنى او الجهة اليسرى من الطريق ( 

اما النظاـ السياسي في ماليزيا تعتبر ماليزيا دولة ملكية انتخابية دستورية فدرالية , الرئيس الفدرالي 
للدولة الماليزية ىو ) بانغ دي بير تواف ( ويشار اليو غالبا بملك ماليزيا يتم انتخاب بانغ دي بيرتواف 

ية مدتها خمس سنوات من بين السالطين التسعة لواليات الماليو الواليات االربع االخرى لفترة وال
 . 3التي تمتلك حكاما اسميين لالشتراؾ في االنتخابات 

حكم في ماليزيا يشبو بمبدا ستمنسر البرلماني وىو من مخلفات االستعمار البريطاني منذ ونظاـ ال
زيا من قبل تحالف متعدد االحزاب المعروفة باسم باريساف تحكم مالي 1240االستقالؿ في ماليزيا 

ناسيوناؿ ) عالؼ سابقا باسم التحالف ( تتمتع السلطة القضائية ياستقاللية عن السلطة التشريعية 
 . 2والتنفيذية ويستند النظاـ القانوني من القانوف المشترؾ االنكليزي 

االتحادية والمحلية , يتالف البرلماف من مجلسين  يتم تقسيم السلطة التشريعية بين مجالس التشريعية
ىما مجلس النواب او ديواف ) معناه مجلس الشعب ( ومجلس الشيوخ او ديواف النواب شيفارا ) 
معناه مجلس االمة ( يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب من خالؿ الدوائر االنتخابية ذات الممثل 

ثالث سنوات يتم  07جميع اعضاء مجلس الشيوخ  الوحيد لمدة اقصاىا خمس سنوات فترة والية
بينما يمثل اثناف منطقة كوااللمبور االتحادية وبينما يعين  12منهم عن مجالس الواليات  31انتخاب 
 المتبقين . 57الملك 

                                                           

  035، ص  0981،  0صادق جالل العظم ، التحديات العالمية ، مطبعة بيروت ، لبنان ، ط  -0  

 . 099محاضر بن محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 1

 . 321عبد الرحيم عبد الواحد ، مصدر سبق ذكره ، ص  2
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اضافة الى مجلس النواب على المستوى االتحادي لكل والية مجلس تشريعي خاص بها وتجري 
 3771لى االقل مرة واحدة كل خمس سنوات حيث كانت اخرىا في مارس االنتخابات البرلمانية ع

وما فوؽ يحق لهم االنتخاب اعضاء مجلس النواب وفي معظم  31الناخبوف المسجلوف في سن 
 . 1الواليات , المجلس التشريعي رالخاص بالوالية ايضا التصويت فيها ليس اجباريا 

رئاسة رئيس الوزراء بعض الدستور الماليزي على ضرورة تنوط السلطة التنفيذية الى مجلس الوزراء ب
اف يكوف رئيس الوزراء عضوا في مجلس النواب والذي وفقا لراي ) يانغ دي بيرتواف اجونغ ( يجب 
اف يتمتع باغلبية في البرلماف يتم اختيار مجلس الوزراء من بين اعضاء مجلس البرلماف وىم 

ات من رئيس ووزراء ) فيشيري يسار في واليات الوزراء مسؤولوف امامها , يقود حكومات الوالي
الماليو او كيتوا فيشتري في الواليات دوف الحكم الوراثي ( وىو عضو برلماف الوالية من حزب 
االغلبية في ديواف اونداغاف تيفيري ويجب اف يكوف رئيس وزراء الوالية الماليو مسلما , على الرغم 

 3دات الحكاـ , تخضع الجتهامن ىذه القاعدة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص  0993،  0التوزيع ، عمان ، طد. محمد حلمي حافظ ، نظرة تاريخية في ماليزيا ، االهلية للنشر و 0

411 . 

 . 531د. محمد بشير الكافي ، مصدر سبق ذكره ، ص  1
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 ادلجحث انثبًَ 

 طجٍؼخ انُظبو انسٍبسً يف يبنٍسٌب 

حكومة محلية منتخبة ومنطقتين  13والية تديرىا  13من  تتألفماليزية دولة فدرالية 
فهو خليط من ديمقراطية برلمانية فدراليتين ,تكاد تكوف ماليزيا دولة فريدة في نظامها السياسي 

ذات طابع خاص فهي الدولة الوحيدة في العالم  فدرالية وملكية دستورية حتى اف ملكيتها ايضا
الذي ينتخب فيها الملك كل خمس سنوات من مجلس السالطين التسعة وتجتمع لدى نظامها 

 السياسي مبادئ المشاركة الشعبية في الحكم والحاكم الوراثي والشورى وتتوزع السلطات .

وتتمثل في تبني اليزيا واف من اىم االنجازات التي ساىمت في االستقرار السياسي لم
ومنع تكرارىا فقاموا بتعديل الدستور بشكل   1212سياسات عامة تهدؼ الى معالجو احداث 

لوضع الخاص للماالويين يمنع النقاش حتى في البرلماف قضايا حساسة بما في ذالك ا
لعسكر عن االخرى ,وتامين االستقرار السياسي لدولة ماليزية من خالؿ ابعاد ا والجماعاتاالثنية

ما من خالؿ المجاورة ,ويتم اتخاذ القرارات دائالسلطة على الحاؿ في الكثير من الدوؿ 
المفاوضات المستمرة بين االحزاب السياسية القائمة على اسس عرقية وفق عقد اجتماعي متفق 

 عليو .

 : قتصبدي يف يبنٍسٌبانىاقغ اال ادلطهت االول:

ة الجديدة تهدؼ الى تحقيق النمو المتوازف بين كافة كانت السياسات االقتصادية الماليزي
العرقيات المختلفة اال اف سياسة التنمية الوطنية شهدت تغيرا ويعزى ىذا التغير اوراؾ الدولة 
الماليزية ضرورة بذؿ المزيد من الجهود للحفاظ على النمو االقتصادي فكاف الهدؼ من ىذه 

اف ىذه السياسة االقتصادية كاف النمو مع المساواة ,وكاف السياسة فهو التنمية المتوازنة في حين 
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من سياسات التنمية الوطنية مواصلة التنمية االقتصادية والتوسع في ارساء شراكة عالمية الهدؼ 
 1فقر واالرتقاء بمنظومة التعليم .من اجل التنمية واستقرار سياسات القضاء على ال

 (usd 3712مليارات  2123ويعتبر اجمالي الدخل القومي الماليزي )

ؿ السنوات الماضية قد ( وخال usd  3712,  1742171واالنتاج المحلي القومي )
داـ استقرار الظروؼ الخارجية %( رغم انع474في ماليزيا ) االجمالي تجاوزت معدؿ المحي

 وصف بعبارة مختصرة بأنو نمو قوي القتصاد الماليزي ي,فا

تفاع استثمارات محليا ودوليا ايجابية احتياطات النقد ي ذو عمالة كاملة ,ار م متدنختض
ة االجنبية في البورصة المحلية كما شهد متوسط دخل االسرة ارتفاعا ملحوظا الدولي وتزايد الرغب

حجم ماليزي االمر الذي دفع الى ارتفاع رنغيت الف  4777في المائو ليصل الى  (0.3)بنسبو 
دوالر امريكي كل ىذه االنجازات  9.970الى  وال% وص52الدخل االجمالي للفرد بنسبة 

 3تحققت في ظل ظروؼ اقتصادية عالمية شديدة  الصعوبة .

 

 

 

 ساىمة القطاعات باالقتصاد :م

 اوال:الزراعة في ماليزيا .

%من 11%من الناتج المحلي االجمالي في البالد ,ويعمل 13اف الزراعة في ماليزيا 
الزراعة ,وانشئت مزارع واسعة النطاؽ من قبل البريطانيين  سكاف ماليزيا من خالؿ بعض انواع

                                                           
 .30,ص3774الدراسات الماليزية ,جابر عوض ,دور الدولة الماليزية في التنمية ,جامعة القاىرة ,برنامج  1

 .31,ص مصدر سبق ذكرهالماليزية في التنمية ,  جابر عوض ,دور الدولة 3
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(وزيت النخيل  1101ت ىذه الفرصة للمزارع محاصيل جديدة مثل المطاط)فتح,
(وتوزع عدد من المحاصيل الغراض محلية مثل الموز وجوز الهند 1247(,والكاكا و)1210)

النتاج المنتجات الغريبة يقع على شبو  اف مناخ ماليزيا يتيح لظروؼ المالئمة,  1واالناناس واالرز 
أثر ىذه المنطقة من قبل االعاصير او الجفاؼ ,ماليزيا جزيرة في جنوب شرؽ اسيا ,ونادرا ماتت

%بسبب موقعها القريب من خط االستواء فيبقى الطقس 27تحافظ على مستوى الرطوبة حوالي 
الف الزراعة كبيرة الحجم تتطلب كمية حار ورطب طواؿ العاـ ,ماليزيا غير مالئمة جدا مع التالؿ 

من االراضي المسطحة ,وكذالك التملك المناخ المعتدؿ وبسبب ىذه العيوب,اليمكن لماليزيا 
 .3 ذا على االستيرادالبالد ويجبرىا ى االرز ومنتجات غذائية اخرى لتزويداف تنتج مايكفي من 

 ثانيا :الصناعة في ماليزيا 

لكترونيات في ماليزيا تشكل ما يقارب ثلثي الصادرات الصناعية الكهربائيات واال اف صناعة
,وتشمل الصناعات الكهربائية الثالجات والمكيفات والمكانس الكهربائية والغساالت 

المصدرة  اإللكترونيةالكهربائية وغيرىا ,وتشمل المنتجات  والمقاييسوالميكروويف والبطاريات 
الدقيقة المحوالت المكيفات التلفزيونات والفيديو والحواسب الشخصية  اإللكترونية االجهزة,

 .2والكاميرات وغيرىا 

عشرات المليارات وماليزيا  واإللكترونياتوتشكل الصادرات الماليزية من الكهربائيات 
تلت لسنوات المرتبة االولى حيث اح اإللكترونياتتعتبر من اعلى عشر دوؿ في صناعة وتصدير 

                                                           
-,بيروت 1نبيو فرج امين الحصري :تجربة ماليزيا في تطبيق االقتصاد االسالمي تحليل وتقسيم ,دار الفكر ,ط 1

 .104,ص3772

 .101,ص مصدر سبق ذكره ,نبيو فرج امين :تجربة ماليزيا في تطبيق االقتصاد  3

نبيو فرج امين الحصري :دراسات اقتصادية )تجربة ماليزيا(مؤسسة الى خلدوف للدراسات والبحوث ,بيروت ,العدد الثاني  2
 . 314ـ ,ص377,
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بذالك الياباف وامريكا ,واليـو صادرات ماليزيا من سابقة  اإللكترونياتي تصدير ف عالميا
 . 1 تذىب الى اسواؽ سنغافورا والياباف ولواليات المتحدة االمريكية واإللكترونياتالكهربائيات 

ومن الصناعات االخرى الصناعات الكيمياوية في ماليزيا حيث باتت من اىم الصناعات 
واالدوية  والغازات الصناعية والبالستيك ,وسبب  والبتروكيماوياتت البتروؿ على راسها منتجا

وكيماويات ازدىر ليزيد حجم فاف صناعة البتر والبتروؿ  مصادر الطبيعية من الغازلغنى ماليزيا با
مليار في السنة الى اسواؽ مثل الياباف وسنغافورة والصين وغيرىا  15الصادرات الماليزية عن 

الشركات المعروفة اسيويا واالف ة السيارات الماليزية بروتوف ىي احدى عد شركة صناع,وكذالك ت
سيارات توجد شركة ثانية لصناعة ال وايضا شركة بروتوف تصنع عدة انواع محركات وسيارات ,

التصدير الى االسواؽ تسهدؼ بشكل رئيسي السوؽ المحلي  تسمى برودوا وكال الشركتين
 .3ة وتايلند وتايوف الخارجية مثل سنغافور 

 ثالثا :التجارة و المنتوجات الماليزية .

اليـو قاعدة عريضة من المنتجات ذات الجودة تصنع بواسطة الشركات الماليزية وتصدر 
و االثاث واالغذية وقطع السيارات  واإللكترونياتالى جميع انحاء العالم من الكهربائيات 

دولة  377من  ألكثرمنتجات الماليزية وجدت طريقها والبالستيك وحتى المجوىرات وااللية ,ال
 . 2 في العالم

مليوف متر مكعب  11ب وتعتبر المنتجات الخشبية الماليزية يبلغ انتاج ماليزيا من الخشا
لتطبيق ادارة الغابات المتجددة ,ومن اىم المنتجات لك بعد توجو الحكومة الماليزية في السنة وذ

                                                           
ة العلـو سعد علي حسين :تجربة التنمية الماليزية ,دراسة في االبعاد,السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,اطروحة دكتورا ,كلي 1

 114,ص 3775السياسية , جامعة بغداد ,

 3771كماؿ المتوفي ,جابر سعيد عوض ,برنامج الدراسات الماليزية ,كلية االقتصاد والعلـو السياسية ,جامعت القاىرة , 3
 312,ص

 . 110, ص مصدر سبق ذكره سعد علي حسين : تجربة التنمية الماليزية ,  2
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اث ,ومنتجات المطاط الماليزي حيث مازالت ماليزية اعلى دولة على الخشبية الماليزية ىو االث
مستوى العالم في تصنيع وتصدير المنتجات المطاطية مثل القفازات والخيوط المطاطية مثل  
,وىذا على الرغم من تراجع ماليزيا كأوؿ منتج للمطاط الطبيعي في العالم تحتفظ ماليزيا بهذا 

والواليات المتحدة بسبب ما تتمتع بة  ف وبريطانياط الى دوؿ الباباالمكانو وتصدر منتجات المطا
عامل دولة في اؿ 127من جودة عالية استقطب المشترين من اكثر من صناعة المطاط في ماليزيا 

 .1 2002مليارات سنة  8حيث جتاوزت صادراهتا 

 ادلطهت انثبًَ

 انسٍبسٍخ وانثقبفٍخ اندميقراطٍخ انجٍئخ انسٍبسٍخ نهُظبو االحساة

لقد تمكنت ماليزيا في ادارة مجتمع متعدد االعراؼ واالدياف فدفعت ظاىرة التعددية الى 
ادى مبدى احتراـ وتسامح الكل لثقافة اخر الى اف تصيح ماليزيا امنة بؤرة االىتماـ والتركيز ,فقد 

ومستقرة ,فالتعدد القومي فيها لم يكن مصدرا للصراع بل على العكس فاف تنوع دولة ماليزيا 
العرقي كاف اكثر ميال نحو السالـ ,حيث تجمعت الجماعات العرقية في تحالفات عبر الروابط 

ب على المستوى السياسي والمكانة في الحملة السياسية وتطوير العرقية بهدؼ انشاء االحزا
 . 3نظامها

وقد حققت ماليزيا في عهد الدكتور مهاتير محمد مستويات عالية من االستقرار االجتماعي 
من نقل ماليزيا الى افاؽ  استطاعوالسياسي ,فعلى الرغم من التباينات االثنية في الدولة اال انة 

على تحقيق معدالت عالمية من النمو وديمقراطيا وفيها قدر كبير من العدالة في دولة حديثة قادرة 
بالتكامل واالندماج السياسي المشاركة في النظاـ السياسي ,ومما الشك فيو اف وصفو لماليزيا 

 . 2قاعدة جاىزة  وسريعة لكنها تتجو بطريقة ايجابية تجاه مواقف معينة  ليست

                                                           
 . 52, ص مصدر سبق ذكره يزية في التنمية , جابر عوض , دور الدولة المال 1

 . 17, ص 1222,  1ليل السياسي الحديث , ترجمة د. عال ابو زيد , دار الطليعة , مصر , طروبرت داؿ : التح 3

 . 31, ص  3717, جامعة القاىرة , وفاء لطفي , التعددية المجتمعية , مكتبة االقتصاد والعلـو السياسية  2
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طلق على النظاـ السياسي الذي يسمح بقياـ احزاب عدة كما فالتعددية الحزبية مصطلح ي
يتيح قدرا واسعا للقوى السياسية كلها في البالد لتعبر عن مواقفها وأىدافها ,كما يعني مفهومة 

  1ايضا االعراؽ بوجود متنوع في جمع ما يفصل وجود عدة دوائر انتماء فيو ضمن الهوية الواحدة

فالتعددية الحزبية في ماليزيا تتميز بالتعايش السلمي واالمن واالحتراـ المتبادؿ بين اطراؼ 
المعادلة السياسية وىي النتيجة الطبيعية النتشار الثقافة التعددية السياسية والعمل على اساسها 

حاكم ,ومن اىم احزاب الحركات السياسية قي ماليزيا ىي ,االحزاب المشتركة في االئتالؼ ال
التنظيم القومي او الجبهة الوطنية المتحدة ,و االحزاب المعارضة ,فاألحزاب المشتركة يبلغ 

( وىي تمثل اكبر الجماعات العرقية في ماليزيا وثم تشكل تلك الجبهة بعد قياـ  15عددىا )
نتيجة حصوؿ حزب العمل الديمقراطي  1212ين الصينيين في عاـ ياالحداث العرقية بين المال

( مقعدا في البرلماف االمر الذي ادى الى قياـ 13لمعارض )اعضاء من العرؽ الصيني (على )ا
يين كرد على المظاىرات التي قاـ بها الصينيوف بعد فوز حزب العمل ديو مظاىرات قاـ بها المال

 .3الديمقراطي 

 واىم احزاب الجبهة القومية ىي :

ليصيح اكبر  1251س ىذه الحزب عاـ ا_حزب التنظيم القومي للماليين المتحدين :تأس
حزب في ماليزيا نتيجة دعم االغلبية المالوية وبدأت مالمح تأسيسو بعد الحربالعالمية االولى 
نتيجة دعم بريطانيا للمجتمعات المهاجرة وتهديد الشخصية المالوية ادى الى قياـ مظاىرات 

 . 2ضخمة استقرت عن بروز تنظيم قومي للماليين المتحدين 

                                                           
امل رؤوؼ محمد , التعددية السياسية واالستقرار السياسي , رسالة ماجستير ) غير منشورة ( كلية العلـو السياسية , جامعة  1

 .  13, ص 3771النهرين , العراؽ , 

المجلس الوطني للثقافة والفنوف واالداب , اسامة الغزالي , االحزاب السياسية في العالم الثالث , سلسلة عالم المعرفة ,  3
 . 123, ص 1210الكويت , 

 322, ص  1212 –, مؤسسة االىراـ , القاىرة  10فهمي ىويدي , جذور الصراع في ماليزيا , مجلة السياسة الدولية , عدد  2
. 
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حزب المؤتمر و   mcaحزب التصحيح الماليزي الصيني قد سعت قاعدة الحزب يضم ل
ليكونا ائتالؼ اطلق عليو لتحالف بين االعراؽ الثالثة الرئيسية في ماليزيا  mlcالماليزي الهندي

)الماليويو والصينية والهندية (ولم يتغيب التنظيم القومي للمالويين المتصدين عن أي حكومة ومن 
 .1حتى الوقت الحاضر  1240ماليزيا عاـ  استقالؿ

 ب:حزب التجمع الماليزي .الصين 

 1225لقد واجهت االقلية الصينية النفوذ الشيوعي في ماليزيا فتأسس ىذا الحزب عاـ 
ليقف بوجو الشيوعيين ,وتمكن من تقوية عناصره بعد انضمامو الى التنظيم القومي للماليين 

زي الهندي لتكوين تحالف اكثر قوة وعددا ,وارتكزت اىدافو المتصدين وحزب المؤتمر المالي
 على تحقيق مايلي .

 _سيادة ماليزيا والدفاع عنها 1

 _حماية وتعقيد دستور ماليزيا 3

 _حماية وتعقيد النظاـ الديمقراطي على اساس التعدد االئتي 2

 _االلتزاـ بحقوؽ االنساف 5

_االعتراؼ بالحقوؽ الشرعية ومصالح الماليزيين فظال عن مصالح وحقوؽ المجتمعات 4
 االخرى 

تعزيز التجانس بين االعراؽ المختلفة في ماليزيا لضماف التقويم السلمي وضمن امة قوية -1
 ومتحدة 

االخذ باالعتبار المشاكل التي تؤثر على المجتمع الماليزي بكل فو اعراقة وعلى وجو   -0
 الخصوص المجتمع الصيني .

                                                           
 . 322مصدر سبق ذكره , ص  1
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 تعزيز التنمية االقتصادية للبالد  -

 احتراـ اللغات لكل االعرؼ المكونة للمجتمع الماليزي  -

تحقيق تعاوف اجتماعي واقتصادي وسياسي لكل االطراؼ والفائدة لسكاف الدولة بشكل  -
 .1عاـ 

 حزب المؤتمر الماليزي الهند :-ج

واصبح يمثل  1245ماليزيا منذ تأسيسة عاـ يتمتع ىذه الحزب بأنتشار واسع في 
تألق انضم الى حزب المؤتمر الماليزي لي 1244المجتمع الهندي في ماليزيا ,وفي عاـ 

الحزب مصالح االقلية الهندية على الصعيد  لف(عضو ,يك3477(فرع و)3477من)
 . 3السياسي واالقتصادي ,فضال عن مشروعات تعليمية خاصة تدعم اطفاؿ الحزب

 الحركة الماليزية الشعبية :  حزب

,والذي انضم للتحالف عاـ  1211وىو من االحزاب المالوية الذي اسس عاـ 
العرقي من اجل بناء بيئة سياسية  ي ىذا الحزب على مبدا عدـ التمايز.وبن 1203

مستقرة في جميع المجاالت واتخذ مبدأ الشورى في حل النزاعات واالختالفات 
ة كأداة محل الصراع كما يؤيد الحزب مبادئ االعتماد المتبادؿ وضرورة تجنب المواجه

وعدـ تجزئة الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ,كما اف 
تعزيز حقوؽ االنساف اليقتصر على الحقوؽ السياسية والمدنية فقط بل يتعدى ذلك 

اىداؼ ىذا الحزب بخصوص  الى كل ما يتعلق بحقوؽ االنساف , للمراة حصتها من

                                                           
في ماليزيا وسنغافورة من كتاب لمجموعة باحثين ) العالقة بين الديمقراطية ميرفت عبد العزيز : العالقة بين الديمقراطية والتنمية  1

 . 202, ص  1220والتنمية في اسيا ( مركز الدراسات االسيوية , جامعة االزىر , القاىرة , 

 . 202مصدر سبق ذكره , ص  3
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المشاكل التي تواجو حياتها وضماف حقوقها وتقليل التميز بين الجنسين ومساواتها مع 
 . 1الرجاؿ 

 االحزاب المعارضة : -3

يحوي النظاـ السياسي ىو االخر على عدد كبير من االحزاب المعارضة من اىمها 
 .3دالة الوطني العمل الديمقراطي والحزب االسالمي الماليزي ,وحزب الع

 ادلطهت انثبنث :انشرػٍخ اندستىرٌخ وانقبَىٍَخ نهُظبو انسٍبسً

النظاـ القانوني والسياسي :ماليزيا دولة ديمقراطية ذات غالبية مسلمة تتبنى النظاـ الملكي 
ن الدستوري والبرلماني وفقت النموذج الذي تتبناه حكومة المملكة المتحدة ,الفرؽ الرئيسي بي

على عكس التفوؽ البرلماني في  اليزي والنموذج المطبق في المملكة المتحدة ىو انوالنظاـ الم
المملكة المتحدة االمريكية لدى ماليزيا دستور اعلى مكتوب قابل للتنفيذ من خالؿ المراجعة 
القضائية ,وخالفا للنظاـ االحادي في المملكة المتحدة لدى ماليزيا نظاـ اشبة بالحكم 

 .2الفيدرالي 

يسعى الدستور االعلى إلقامة حكومة منتخبة من قبل الشعب وبرلماف نيابي منتخب وسلطة 
قضائية مستقلة تتمتع بسلطة المراجعة وحكومة تخضع للمساءلة وفقا لسيادة القانونية في ظل 

 .5تقسيم السلطة بين الواليات االتحادية 

بوط بالفلسفة من جانب ومن ابرز خصائص الدستور الماليزي ىو القانوف الدستوري مر 
الذي يعبر عن النضرة الشاملة للتاريخ واالقتصاد  الخياؿوبالسياسة من جانب اخر وىو 

                                                           
 . 217مصدر سابق , ص  ميرفت عبد العزيز : العالقة بين الديمقراطية والتنمية في ماليزيا وسنغافورة , 1

 . 202, ص  1221محمد السيد سليم , الحركة االسالمية في ماليزيا , مركز الدراسات االسيوية , جامعة القاىرة ,  3

 . 52, ص 1211, مطبعة النهضة العربية , القاىرة ,  1ابراىيم درويش : النظاـ السياسي دراسة فلسفية تحليلية , ط 2

 .  11, ص 1213, القاىرة ,  1سياسية , دار النهضة العربية , طثروت بدوي , النظم ال 5
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ف عن المطالب والقيم والثقافة ,يعبر القانوف الدستوري اكثر من غيره من مجاالت القانو 
ة لالمة في الحكم السياسي ,ويشبو الدستور الخطة الرئيسية الهندية السياسي ومواطن الضعف

وىو مجموع من القوانين االساسية التي تصف الطريقة التي تنظم بها الدولة وتدار بها الحكومة 
 .1والعدالة 

وعلى المستوى التنظيمى ينشى الدستور القانوني مختلف اجهزة الدولة ويرسم وجدد سلطاتها 
,اما على الصعيد لمواطنين ومهامها وبين القواعد التي تنظم عالقاتها مع بعض البعض ومع ا

يهتم القانوف الدستوري بموقع السلطة في الدولة ويعلمنا كيفية ادارة السلطة وضماف  السياسي
ها يالحرية ,بينما على الصعيد الفلسفي ,فانو يوفر القيم االساسية والجوىرية التي يقـو عل

 . 3المجتمع

علق بمسائل التعيين والفصل يت ليا بكثير من الضمانات الخاصة فيماالمحكمة الع يتمتع قضاة
من الخدمة ,واليمكن تغير شروط خدمتهم على نحو يضر بهم ,ويكوف القضاة يعزؿ عن 
السياسة ولديهم صالحيات فرض العقوبة الناتجة عن ازدراء المحكمة ,وفي ادائهم مهامهم 

ينصر  يتمتعوف بالحصانة المطلقة ,ويوجد نظاـ شامل يتكوف من المحاكم المدنية والجنائية
القانوف على التسلسل الهرمي للمحاكم العادية والواقع الدستوري لقضاة المحكمة العليا 

 . 2وضمانات امنهم الوظيفي واختصاصات مختلف المحاكم وحصانات القضاة

باإلضافة الى ذالك ,يسمح الدستور بإنشاء محاكم اسالمية وتعيين مختصين الشريعة ,كانت 
 075-القانوف  تعتبر تابعة للمحكمة العليا ,ولكن 1211-1-17المحاكم الشرعية حتى 

                                                           
 . 011, ص  1222عبد الوىاب الكيالي , موسوعة السياسة , الجزء االوؿ , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت ,  1

 . 125, ص  1211, عماف ,  1غساف سالمة , حالة التعددية السياسية في المشرؽ العربي , ط 3

وليم اشيحا كوديشو , النظاـ السياسي والسياسة الخارجية اليابانية المعاصرة , رسالة ماجستير , كلية القانوف السياسية ,  2
  14, ص 3771االكاديمية العربية المفتوحة , الدنمارؾ , 
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(ال يكوف لها 131نصى على انة المحكمة العليا والمحاكم االدنا المشار اليها في المادة )-؟؟
 .1أي اختصاص فيها يخص أي مسألة تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية 

مسائل قانوف  بالقانوف ,ويغطي في معظم االحياف فاختصاص المحاكم الشرعية معرؼ ومحدد
ين االخرين قد فترت سلطات الشرعية في العقداالحواؿ الشخصية ,بالرغم من اف ال

صالحياتها بشكل اوسع الى حد ما وجدت المحاكم االىلية في واليتي صباح وسارواؾ بشرؽ 
الى جنب مع المحاكم العادية ماليزيا لتدير القانوف االىلي في دائرة اختصاص محدودة ,وجنبا 

,توجد مئات المحاكم االدارية والتي تعرؼ بأسماء كثيرة وعموما تتبع اغلب ىذه المحاكم 
 .3المحكمة العليا وتخضع الشرافها عبر وسائل قانونية مثل امر تحويل الدعوى وأمر االمتثاؿ 

 

 : ادلطهت انراثغ :ادلؤسسبد انسٍبسٍخ وانفصم ثني انسهطبد

يسعى الدستور االعلى القامة حكومة منتخبة من الشعب وبرلماف نيابي منتخب وسلطة      
في ظل تقسيم السلطة بين  ع للمساءلة وفقا لسيادة القانوفالمراجعتة القضائية وحكومة تخض

الواليات االتحادية وقد حدد الدستور في الجزء الرابع منو النظاـ السياسي للسلطات الثالث 
 . 2ذية التشريعية القضائية (وتركيبها وتكوينها ,)التنفي

 

 

                                                           
 . 11مصدر سبق ذكره , ص 1

, القاىرة ,  3لحركات االسالمية , مكتبة مربولي , طعبد المنعم الحنفي , موسوعة الفرؽ والجماعات والمذاىب واالحزاب وا 3
 . 333, ص  1222

عمر حامد شكر , السياسة الخارجية لكل من ماليزيا وكوريا الجنوبية تجاه المنطقة العربية , رسالة ما جستير ,معهد البحوث  2
 . 147, ص  3711والدراسات العربية , جامعة الدوؿ العربية , القاىرة , 
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 السلطة التنفيذية في ماليزيا :-1

ل في الملك ومجلس الوزراء ثمالسلطة التنفيذية وجعلها تت 53- 32حدد الدستور في مواد 
,اذ تم انتخاب الملك من قبل مؤتمر لمدة خمسة اعواـ حيث يمثل المللك الرئيس االعلى 

ي اف يكوف احد الحكاـ التسعة الورثة ,يتم اختيار حاكم واحد من الحكاـ لالتحاد ,لذا ينبغ
التسعة بالتعاقب لحكم البالد عبر اقتراع سري ,وكذالك الحاؿ بالنسبة لنائب الملك حيث 
يمارس االخير سيادتو في حاؿ غياب المللك او أصنافو في اداء مهامو او في حالة وفاتو او 

 .1لطة العليا في ماليزيا استقالتو ويعتبر الملك الس

 يكوف الملك مسؤوال على المهاـ التالية 

 تعيين رئيس الوزراء -أ

 تعيين القضاة في المحكمة الفدرالية العليا -ب

 رئاسة القوات المسلحة -ج

 .3تعيين الوزراء ,تعيين حكاـ الواليات والقضاة والسفراء -ء

لتنفيذية مقررة بواسطة المللك واف كل (من الدستور على اف السلطة ا32وقد اكدت المادة )
 .2قانوف يعدد من الحكومة الفدرالية يطلق من السلطة الملكية 

رئيس الوزراء وعدد  ملك بتعينو ,حيث يتألف المجلس مناما بالنسبة لمجلس الوزراء فيقـو ال
اء غير محدد من الوزراء الذين ليتم اختيارىم من البرلماف على شرط اف يكوف رئيس الوزر 

الحزب الحاصل على اغلبية  شخصا مولودا في ماليزيا وعضوا في مجلس النواب ,وزعيم

                                                           
 . 141ق ذكره , ص مصدر سب 1

 . 141عمر حامد شكر , السياسة الخارجية لكل من ماليزيا وكوريا الجنوبية تجاه المنطقة العربية , مصدر سبق ذكره , ص  3

 . 11سعد علي حسين , تجربة التنمية الماليزية , مصدر سبق ذكره , ص  2
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في مجلس النواب وحائز على ثقة االغلبية في المجلس ,وتتركز مهاـ رئيس الوزراء في  المقاعد
رئاسة مجلس الوزراء ,ىذا فظال عن تنسيق السياسة الخاصة بالدولة ,وتوجد وظائف دستورية 

ة لرئيس الوزراء ,حيث يقـو بتقديم النصح الى الملك , حوؿ تعيين القضاة ولجاف ووضعية معين
 .1الخدمات االنتخابية 

اما منصب نائب رئيس الوزراء فهو منصب تقليدي يتولى االدارة في حاؿ غياب او عدـ قدرة 
موجود في رئيس الوزراء على اداء الوظيفة ,فاف السلطة التنفيذية في ماليزيا ال تختلف عما ىو 

االنظمة البرلمانية من وجود مللك دستوري يقـو بأداء وظائف تشريعية مع وجود مجلس وزراء 
يقـو بأداء الوظائف االساسية والرسمية المتمثلة في تنسيق السياسية الحكومية والقياـ بتحمل 

 .3اعياء المسؤولية الملقاة على عاتقة باعتباره قمة النظاـ السياسي 

 يعية :السلطة التشر 

( السلطة التشريعية ,وترتكز السلطة على البرلماف الذي 11-55يحدد الدستور في مواده )
 يتكوف من مجلسين ىما :

:يبلغ العدد االجمالي ألعضائو المنتخبين مجلس النواب االصغر لديواف راكياف -أ
جايا ( كواللمبور وواحد من والية بوتر ا11(من شبو جزيرة ماليزيا و)114(عضو و)312)

من والية صباح منهم واحد من العاصمة المالية اليواف  31من والية سرواؾ و  31الفيدرالي و 
)2 

                                                           
اسات الماليزية  , كلية االقتصاد والعلـو السياسية , جامعة محمد السيد سليم , مؤسسات صنع السياسة الخارجية , برنامج الدر  1

 . 54, ص  3770القاىرة , 

 . 51محمد السيد سليم , مؤسسات صنع السياسة الخارجية , مصدر سبق ذكره , ص  3

كماؿ المنوفي , وجابر عوض , االطلس الماليزي , برنامج الدراسات الماليزية , كلية االقتصاد والعلـو السياسية , جامعة القاىرة  2
 .  315, ص  371, 



 

20 

 

وتجري االنتخابات العامة لو مرة كل خمس سنوات , حيث توجد في ماليزيا لجنة انتخابات 
ممثال لدوائر يقـو الملك بتعيينها , وتنقسم اللجنة الى دوائر انتخابية حيث ينتخب اىل كل ا

بيرتواف(  –, ويمثل الشخص الذي يراس جلسة البرلماف ) بيانغ لي  لهم في ديواف راكياف
 . 1الناطق الرسمي ورئيس البرلماف 

عضوا ,تختار  07ب.مجلس النواب االكبر ديواف نيغارا اومجلس الشيوخ والذي يتكوف من 
ى ربعة واالربعين االخرين علمنهم ويقـو الملك بتعيين اال 31المجالس التشريعية في الواليات 

ممثلين يتم  ين والتجار واالقليات ,وللكل واليةلمهندساساس خبرتهم تمثيل القطاعات كا
انتخابهم من قبل الهيئات التشريعية في الواليات اما رئيس مجلس الشيوخ ونائبة فينتصبوف 

 .3بطريقة مشابهة النتخاب رئيس مجلس النواب ونائبة 

ف نيفارا عادة لمدة ثالث سنوات وبإمكاف البرلماف زيادة عدد االعضاء ويعمل اعضاء ديوا
المنتخبين الى ثالثة لكل دولة والية ,ويعتبر مجلس الشيوخ ىيئة تشريعية اصغر بكثير واقل قوة 

 . 2من مجلس النواب

 السلطة القضائية :وتتألف السلطة القضائية في ماليزيا -2

 المحكمة العليا :-أ

طة قضائية ولها صالحية تفسير نصوص الدستور والفصل القضائي في النزاعات وىية اعلى سل
 بين أي والية والحكومة الفدرالية او بين الواليات كما انها تمثل اعلى محكمة استئناؼ .

يلي المحكمة العليا في المستوى محكمتاف رفيعتاف ,احدىما في شبو جزيرة ماليزيا -ب
 واالخرى في شبة بورنيو 

                                                           
 . 07سعد علي حسين , تجربة التنمية الماليزية , مصدر سبق ذكره , ص  1

 . 41ر سبق ذكره , ص محمد السيد سليم , مؤسسات صنع السياسة الخارجية , مصد 3

 . 41المصدر السابق , ص  2



 

21 

 

 المحاكم الدولية تقع في المراكز الحضرية والريفية والرئيسية -د

 . 1محاكم الجنح ولها سلطة قضائية في المر المدنية الجنائية البسيطة-ء

 

 

 

 

  اخلبمتخ :
 بعد االنتهاء من كتابة البحث خرجت بالنتائج التالية 

التي يتم بها تنفيذ تلك تتوقف نجاح السياسات التنموية التي تتبناىا أي دولة على طريق 
السياسات بواسطة الجهاز االداري للدولة تماما مثلما تتوقف على اسلوب وضع وتخطيا ىذه 
السياسات بواسطة اجهزة الدولة المعينة ,حيث يعتبر الجهاز االداري ىو المسؤوؿ على انجاح 

 السياسة العامة .

ي بلد يقـو على مقارنة النتائج والمكاف القاسم المشترؾ في تقسيم السياسة العامة في أ
المتحققة على تنفيذ السياسة العامة باألىداؼ التي وضعت سلفا في متن السياسة ,وباستعراض 
اىداؼ السياسة العامة في ماليزيا واثارىا على ارض الواقع يمكن القوؿ اف السياسات العامة 

ما استطاعت اف تحققو ىذه  الماليزية قد قطعت شوطا كبيرا في طريق النجاح ويدؿ على ذالك
 السياسة من االىداؼ الموجودة المتمثلة .

 االستنتاجات : 

 تحقيق الوحدة الوطنية -1
                                                           

 . 314كماؿ المنوفي , جابر عوض , االطلس الماليزي , مصدر سبق ذكره , ص  1



 

22 

 

استطاعت ماليزيا احتواء المشكالت المرتبطة بالتعدد العرقي وتحقيق قدر مهم وملحوظ -3
 من التقدـ االقتصادي.

نصيبها في التجارة الدولية حتى % سنويا كما تزايد 1حققت ماليزيا نمو اقتصادي بمعدؿ -2
 باتت تحتل المرتبة الثالثة عشر بين اكثر الدوؿ تجارة في العالم.

نجحت ماليزيا في ظل سياستها العامة من تحسين تطوير المجتمع الماليزي على مختلف -5
االصعدة مثل التعليم والصحة والخدمات وىو ما خلق استقرار سياسيا مشهودا في االعواـ 

 ة واالحقو .السابق

تسعى ماليزيا دائما الى تحقيق الديمقراطية والعدؿ بين تركيبة سكانها العرقي وبالتالي فاف -4
 ذلك سينعكس على قوة الدولة وتعزيز دورىا في االنظمة السياسية المتماثلة .

اف االحزاب المعارضة التي تدعو باالساس الى قياـ دولة اسالمية تناضل من اجل استقرار  -1
 اليزيا وبناء قوتها تجاه دوؿ المنطقة والعالم. م
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