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 الممخص:
ىذاَّالبحثَّيقدمَّدراسةَّحولَّدورَّالقيادةَّالسياسيةَّفيَّتحقيقَّالتنميةَّاالقتصاديةَّفيَّالدولَّويقومََّّن َّإ

حقيقَّالتنميةَّاالقتصاديةَّفيياَّمعَّذكرَّالتنميةَّبذكرَّامثمةَّلدولَّمختارةَّساىمتَّالقيادةَّالسياسيةَّعمىَّت
السياسيةَّوالتنميةَّاالجتماعيةَّوالتنميةَّالثقافيةَّايضآَّويقومَّىذاَّالبحثَّبتوضيحَّمفاىيمَّكلَّمنَّالتنميةَّ
السياسيةَّواالجتماعيةَّوالثقافيةَّواالقتصاديةَّوذكرَّالسياساتَّالعامةَّوالخططَّاالستراتيجيةَّالمتبعةَّمنَّ

ماليزيا(َّوالتيَّنجحتَّمنَّخاللياََّّ–سنغافورةََّّ–البرازيلََّّ–ةَّفيَّكلَّمنَّ)روانداَّقبلََّّالقياداتَّالسياسي
َّبتحقيقَّالتنميةَّاالقتصاديةَّفييا.

َّ.(التنميةَّاالجتماعية،َّالتنميةَّالثقافيةَّ،َّالتنميةَّاالقتصاديةَّالتنميةَّالسياسية،)الكمماتَّالمفتاحيةَّ:
The role of political leadership in achieving successful development 

(Case study: Rwanda - Brazil - Singapore - Malaysia) 

Dalia Sobhi Jassim 

Al-Nahrain University/College of Political Science/Department of Political 

Systems and Public Policies 

Prof. Kazem Ali Mahdi 

Al-Nahrain University/College of Political Science/Department of Political 
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Abstract: 

This paper introduces a study about the role of political leadership in 

achieving economic development in Countries and mentions examples of 

selected countries that the political leadership contributed to achieving 

economic development in it With mentioning political development, social 

development and cultural development as well, this paper elaborate on the 

concepts of political, social, cultural and economic development and 

mentions the public policies and strategic plans used by the political leaders 
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in (Rwanda - Brazil - Singapore - Malaysia) through which they succeeded in 

achieving its economic development. 

Key words: )political development, social development, cultural 

development, economic development(. 

َّالمقدمة:
تستيدفَّالقيادةَّالسياسيةَّمنَّخاللَّالبرامجَّاالستراتيجيةَّوالسياساتَّالعامةَّوالمشروعاتَّ
التنمويةَّاحداثَّتغييراتَّفيَّمسارَّالحياةَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّوالثقافيةَّفيَّالمجتمعَّ

َّالتخ َّاجل َّمن َّوذلك َّعام َّوالبطالةَّبشكل َّكالفقر َّفييا َّمرغوب َّغير َّاوضاع َّمن مص
واالميةَّوانخفاضَّمستوىَّالوعيَّلدىَّاالفرادَّوتدىورَّاقتصادَّالدولةَّومنَّاجلَّاالستفادةَّ
َّالقادةَّ َّبين َّالعالقة َّديناميكيات َّمراعاة َّالتنمية َّتحقيق َّفي َّالسياسية َّالقيادة َّظاىرة من

َّووضع َّتوجيو َّفي َّالقيادي َّالبناء َّفاعمية َّضمان َّاجل َّمن َّوالسياساتََّّانفسيم الخطط
َّالعامةَّفيَّمسارَّيحققَّالتنمية.

َّمنَّ َّالكثير َّوانَّتواجو َّالبد َّايَّدولة َّتتبناىا َّالتي َّالتنمية َّتوجيات َّان َّفيو َّالشك ومما
َّرؤيةَّ َّمواجيتيا َّتتطمب َّمختمفة َّابعاد َّضمن َّتتأطر َّيجعميا َّمما َّوالتحديات المعوقات

َّالتن َّخطط َّرسم َّعن َّوالمسؤلين َّالسياسي َّالقرار َّصانعي َّقبل َّمن َّوبرامجياَّشاممة مية
وبذلكَّاليمكنَّالنظرَّلقضيةَّالتنميوَّمنَّالجانبَّاالقتصاديَّفقطَّاوَّالجانبَّالسياسيَّاوَّ
َّالسياسيةَّ َّالبيئة َّعوامل َّفييا َّوتتداخل َّترتبط َّحضارية َّمسألة َّىي َّبل االجتماعي
واالجتماعيوَّوالثقافيةَّواالمكاناتَّالمتاحةَّفيَّالدولةَّوتعتبرَّالتنميةَّىدفًاَّرئيسًاَّلمسياسةَّ

َّالفمسفةََّّمايستدعي َّمع َّتمامًا َّمتالئمة َّالتنموية َّوالسياسات َّالخطط َّتكون َّان بالضرورة
َّعنَّ َّبالتعبير َّوالمشرعون َّالسياسة َّوصانعو َّالسياسيون َّالقادة َّويقوم َّالدولة َّفي القائمة
ذلكَّبشرطَّانَّتكونَّسياسةَّالتنميةَّمستندةَّعمىَّانظمةَّمقبولةَّتنسجمَّمعَّاىدافَّالتنميةَّ

انَّيكونَّالمسؤلونَّعنَّادارةَّالمشروعاتَّوالخططََّّوالتغيراتَّالتيَّستحدثياَّايَّبمعنى
َّاالستقرارَّ َّويعتبر َّالمتوقعو. َّنتائجيا َّعمى َّومتفقين َّالسياسة َّبأىداف َّمقتنعين التنموية
السياسيَّفيَّجوىرهَّومضمونوَّايَّاالستقرارَّالسياسيَّالذيَّاليكونَّوليدَّالقوةَّالعسكريةَّ

ةَّوثقافيةَّتجعلَّمنَّكلَّقوىَّواالمنيةَّوانماَّىوَّوليدَّتدابيرَّسياسيةَّواجتماعيةَّواقتصادي
َّالمجتمعَّوفئاتوَّاطرافًاَّمشاركةَّفيَّتحقيقو.
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َّاهمية البحث:
َّوالبرامجَّ َّوالخطط َّالسياسية َّالقيادة َّطبيعة َّعمى َّالتركيز َّفي َّالبحث َّاىمية تتمثل
والسياساتَّالعامةَّالتيَّتقومَّبوضعياَّفيَّسبيلَّتحقيقَّالتنميةَّبمختمفَّانواعياَّالسياسيةَّ

واالقتصاديةَّوتوضيحَّاالساليبَّالمتبعةَّمنَّقبلَّالقياداتَّالسياسيةَّواالجتماعيةَّوالثقافيةَّ
َّفيَّبعضَّالدولَّوالتيَّنتجَّعنياَّنجاحَّفيَّالتنميةَّبمختمفَّانواعيا.

َّهدف البحث:
َّفيَّتحقيقَّ َّومؤثرآ َّميمآ َّدورآ َّالسياسيةَّوكيفَّانَّليا َّالقيادة َّدراسة ييدفَّالبحثَّالى

َّواالقتصاد َّوالثقافية َّواالجتماعية َّالسياسية َّخاللَّالتنمية َّمن َّالدول َّمختمف َّفي ية
َّالسياساتَّالعامةَّوالتخطيطَّاالستراتيجيَّالذيَّتقومَّبأتباعو.

َّاشكالية البحث:
َّبمختمفَّ َّالتنمية َّتحقيق َّعمى َّالسياسية َّالقيادة َّقدرة َّمدى َّمن َّالبحث َّاشكالية تنطمق
انواعياَّسواءَّكانتَّسياسيةَّاوَّاجتماعيةَّاوَّثقافيةَّاوَّاقتصاديةَّوعميوَّتدورَّاالشكاليةَّ

َّةَّتساؤالت:فيَّعد
 .ماىوَّمفيومَّكلَّمنَّالتنميةَّالسياسيةَّوَّاالجتماعيةَّوالثقافيةَّواالقتصادية.1
.ماىوَّدورَّالقيادةَّالسياسيةَّفيَّتحقيقَّالتنميةَّبمختمفَّانواعياَّالسياسيةَّواالجتماعية2َّ

 والثقافيةَّواالقتصاديةَّفيَّنماذجَّالدولَّالمختارة.
 فرضية البحث:

َّ َّان َّفكرة َّحول َّالبحث َّفرضية َّالتنميةَّتدور َّحققت َّالتي َّالدول َّمن َّالمختارة النماذج
َّتقدمَّ َّالعامة َّوالخبرة َّالسميم َّبالمنطق َّتتمتع َّسياسية َّبقيادات َّمحكومة َّانواعيا بمختمف
َّمواجيةَّ َّعمى َّالقدرة َّليا َّالشخصية َّالمصمحة َّعمى َّالعامة َّالمصمحة َّلخدمة اولوية

َّاالزماتَّووضعَّالخططَّوالسياساتَّالعامةَّالتيَّتنيضَّباقتصادَّالدولة.
َّنهجية البحث:م

َّاعتمدَّالباحثانَّعمىَّمنيجَّالتحميلَّالنظميَّوالمنيجَّالوصفيَّلدراسةَّالحالة.
  



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 
 

1408 

َّهيكمية البحث:
تمَّتقسيمَّالبحثَّالىَّثالثةَّنقاطَّفضالَّعنَّالمقدمةَّوالخاتمةَّ،َّوتضمنَّاوال:َّدورَّالقيادةَّ
َّوتضمنَّ َّمختارة. َّكنماذج َّوالبرازيل َّرواندا َّدراسة َّالسياسية َّالتنمية َّتحقيق َّفي السياسية

َّالسياسيةَّفيَّتحقيقَّالتنميةَّاالجتماعية َّدورَّالقيادة الثقافيةَّمعَّذكرَّسنغافورةََّّ-ثانيآ:
َّاالقتصاديةَّ َّالتنمية َّتحقيق َّفي َّالسياسية َّالقيادة َّثالثآ:دور َّمختار.وتضمن كنموذج

َّواختيارَّماليزياوسنغافورةَّكنماذجَّلمدراسة.
َّالبرازيل(. – اوال:دور القيادة السياسية في تحقيق التنمية السياسية )رواندا

لمقيادةَّالسياسيةَّدورَّكبيرَّفيَّالتنميةَّالسياسيةَّمنَّخاللَّاالستراتيجياتَّالتيَّتعتمدىاَّ
واالصالحاتَّالتيَّتقومَّبياَّفقدَّكانَّلياَّالدورَّالكبيرَّفيَّتحقيقَّاالستقرارَّالسياسيَّفيَّ
الدول.َّاذَّيوجدَّفيَّكافةَّالمجتمعاتَّاالنسانيةَّبأختالفياَّسواءَّكانتَّبدائيةَّامَّمتحضرةَّ

مةَّمنَّاالفرادَّيطمقَّعمييمَّتسميةَّالصفوةَّاوَّالنخبةَّوالتيَّتسعىَّالىَّقيادةَّالدولةَّنحوَّق
محمود،المركزَّتحقيقَّاىدافَّالتنميةَّعنَّطريقَّتأمينَّاالستقرارَّواالصالحَّالسياسيَّ)

َّبالتطوريةَّ َّوتتسم َّالظيور، َّالحديثة َّالمفاىيم َّمن َّالسياسية َّالتنمية َّتعد .)َّ الديمقراطي
َّالم َّوبناء َّتتمثلَّوالديناميكية َّمتشابكة َّمعقدة َّعممية َّمن َّجزء َّوىي َّالسياسية، ؤسسات

َّاليوَّوتفرعياَّعنوَّ َّاالرتباطَّ،َّواستنادىا بالتغييرَّالمستمرَّوالتنميةَّالشاممة.َّوبحكمَّىذا
بوصفياَّاحدىَّالصيغَّوأشكالَّالتنميةَّالنوعية،َّفأنياَّتغدوَّعندَّوضعياَّموضعَّالتنفيذَّ

َّبقصد َّوتحديدََّّفيَّحاجةَّالىَّصياغةَّنظريةَّوعمميةَّخاصةَّبيا َّأىدافيا اختيارَّورسم
مساراتياَّوأساليبَّانجازىا،َّوىوَّماَّيرتبطَّارتباطًاَّوثيقًاَّبالنظامَّالسياسيَّواألزماتَّالتيَّ

َّ(.2113َّ،117يتعرضَّلياَّ)كاظم،
َّفيَّ َّالسياسية َّالتنمية َّبتحقيق َّنجحت َّالتي َّالسياسية َّالقيادة َّعمى َّاالمثمة َّبعض ىناك

َّبعضَّالدولَّمنيا:
َّرو1َّ َّفي َّالسياسية َّالسالمَّ.القيادة َّخمق َّالى َّرواندا َّفي َّالسياسي َّالنظام اندا*:ويسعى

والحفاظَّعميوَّواعادةَّبناءَّالعالقاتَّالمتضررةَّبينَّافرادَّالمجتمعَّوذلكَّعنَّطريقَّاتباعوَّ
استراتيجيةَّرئيسيةَّبالقيادةَّتتمثلَّبأقامةَّعالقاتَّبينَّمختمفَّاالفرادَّفيَّالمجتمعَّسواءَّ

َّاو َّالجيش َّخارج َّاو َّداخل َّفي َّسابقين َّاعضاء َّمختمفةََّّكانو َّعرقية َّمجموعات مابين
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وكذلكَّبينَّالمجتمعَّالمدنيَّوالجيش،َّوتعدَّروانداَّدولةَّذاتَّجميوريةَّمستقمةَّديمقراطيةَّ
َّولصالحَّ َّوبالشعب َّالشعب َّحكم "َّ َّمبدأ َّتتبع َّانيا َّاجتماعي.اي َّوتوجو وعممانية
الشعب"وتستمدَّكافةَّسمطاتياَّمنَّالشعبَّايَّانَّالسيادةَّالوطنيةَّتكونَّلمشعبَّوتمارسَّ

َّممثميَّالشعبَّاوَّباالستفتاء.َّمنَّقبل
(**Paul Kagameَّوتعدَّالجيودَّالمبذولةَّمنَّقبلَّرئيسَّدولةَّروانداَّبولَّكاغاميَّ)

َّفيَّعامَّ َّالحكم َّتولى َّالسياسيَّوالسالم2111َّالذي َّاالستقرار َّتحقيق َّفي َّ َّالسبب ىي
َّبينَّ َّتمييز َّدون َّوموحدة َّوقوية َّحديثة َّامة َّرواندا َّجعل َّالى َّيسعى َّكان َّاذ الداخمي

َّ َّمن َّباالتيمواطنييا َّتمثمت َّتنموية َّواستراتيجيات َّخطط َّاتباعو 2121َّ)احمد،َّخالل
،118َّ):*َّ

-ََّّ َّعام َّحمول َّمع َّصياغتو َّاكتممت َّوالذي َّجديد َّدستور َّتمت2113ََّّانشاء والذي
،ليدخلَّحيزَّالتنفيذَّبعدَّحصولوَّعمىَّالموافقةَّعن2113ََّّايار26َّالمصادقةَّعميوَّفيَّ

َّا َّالدستور َّديباجة َّنصت َّوقد َّالشعبي َّاالستستفاء َّاشكالَّطريق َّكافة َّمنع َّعمى لجديد
َّالتمييزَّالقسريَّبينَّالمواطنينَّودحرَّكلَّمايتعمقَّبفترةَّاالبادةَّالجماعية.

تأسيسَّمؤسساتَّديمقراطيةَّتحاربَّكافةَّاشكالَّوانواعَّالدكتاتويةَّواقامةَّدولةَّجديدةََّّ-
َّالتعدديةَّ َّعمى َّبالتأكيد َّوتقوم َّاالنسان َّحقوق َّاحترام َّعمى َّتقوم َّالقانون َّقبل َّمن تحكم

َّةَّوالتقسيمَّالعادلَّلمسمطةَّوحلَّالمشاكلَّالداخميةَّعنَّطريقَّالحوار.السياسي
َّانشاءَّنظامَّحكمَّيقومَّعمىَّتعدديةَّاالحزابَّكماَّجاءَّفيَّالدستور.َّ-

                                                           

 ِٓ تحذ٘ا االعتٛائ١ح اٌذائشج ِٓ اٌجٕٛب اٌٝ االفش٠م١ح اٌماسج ٚعظ تمغ: سٚأذا.( *

 ِٚٓ تٛسٚٔذٞ اٌجٕٛب ِٚٓ اٌذ٠ّمشاع١ح اٌىٛٔغٛ جّٙٛس٠ح اٌغشب ِٚٓ تٕضا١ٔا اٌششق
 .ِشتؼا و١ٍِٛتشا83662 ِغاحتٙا ٚتثٍغ و١غاٌٟ ٚػاصّتٙا اٚغٕذا اٌشّاي

 اٌٛع١ٕح اٌجثٙح لاد اٌتٛتغٟ ػشل١ح ِٓ سٚأذٞ حشب صػ١ُ: واغاِٟ تٛي****(.
 تٌٛٝ 4991 ػاَ ست١غ اٌؼشل١ح اٌّجاصس فٟ اٌٙٛتٛ ٔظاَ ػٍٝ إٌصش اٌٝ اٌٛسأذ٠ح

 االػٛاَ فٟ أتخة حُ 8222 ػاَ اٌثشٌّاْ ِٓ تتضو١ح سٚأذا سئاعح
 اٌشئاعح فٟ اٌثماء ٌٗ ١ٌتغٕٝ اٌذعتٛس ػذي 8242 ػاَ ٚفٟ 8226ٚ8242ٚ8242
 .8261 ػاَ تٕتٟٙ اخشٜ فتشاخ حالث
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منَّالدستورَّعمىَّمنعَّالمنظماتَّالسياسيةَّالتيَّتنشأَّاوَّتقامَّعمى54ََّّنصتَّالمادةََّّ-
َّ)العرقَّ ََّّ-القبيمةَّ–اساسَّاالنقساماتَّمثلَّ َّاَّ–العشيرة َّ–المنطقةََّّ–الثنيةَّالجماعة

َّالدينَّ..َّاوَّايَّانقسامَّاخرَّيقودَّالىَّالتمييز(.-الجنس
انشأتَّالحكومةَّقوانينَّتقومَّعمىَّادانةَّايديولوجيةَّاالبادةَّالجماعيةَّوالتيَّباالمكانََّّ-

َّانَّتشتملَّايضاَّعمىَّالترىيبَّاوَّالتيديدَّوكذلكَّالتشييرَّوازدراءَّالضحايا.
عدَّالبرازيلَّجميوريةَّفيدراليةَّيتمَّحكمياَّمنَّقبلَّوتَّ:*.القيادةَّالسياسيةَّفيَّالبرازيلَّ.2

رئيسَّيتبّوأَّمنصبَّرئيسَّالحكومةَّفيَّنفسَّالوقتَّويساعدهَّنائبَّالرئيسَّويتمَّانتخابَّ
الرئيسَّونائبوَّعنَّطريقَّورقةَّاقتراعَّواحدةَّمنَّخاللَّانتخابَّشعبيَّلفترةَّحكمَّمدتياَّ

َّاخيرة.وَّ َّواحدة َّمرة َّالرئيس َّانتخاب َّاعادة َّالممكن َّومن َّسنوات َّعدةَّاربع َّلمرئيس تكون
َّ َّالوزراء َّتعيين (َّ َّمنيا َّالقوانينََّّ–صالحيات َّالخارجيةَّويقترح َّالسياسة َّبتوجيو َّ–يقوم

يحتلَّالرئيسَّمنصبَّالقائدَّالعامَّلمقواتَّالمسمحةَّ(..َّويكونَّلمرئيسَّمجمسَّاستشاريَّ
رئيسَّمجمسَّالشيوخََّّ–رئيسَّمجمسَّالنوابََّّ–وزيرَّالعدلََّّ–يتألفَّمنَّ)نائبَّالرئيسَّ

َّ–عضوينَّمنتخبينَّمنَّمجمسَّالشيوخََّّ–يةَّواالقميةَّفيَّكالَّالمجمسينَّرؤساءَّاالغمبَّ–
باالضافةَّالىَّعضوينَّمعينيينَّمنَّقبلََّّ–عضوينَّمنتخبينَّمنَّقبلَّمجمسَّالنوابَّ

َّ َّيضم َّفيدرالي َّاتحاد َّمن َّالبرازيمية َّالجميورية َّباالضافةَّالى26ََّّالرئيس(.وتتألف والية
َّبرازيمي َّالبرازيل َّعاصمة َّتضم َّواحدة َّفيدرالية َّ)منطقة دستورَّا

َّ(.76،77،81،مادة،2114البرازيل،
وقدَّقامتَّالبرازيلَّببذلَّالجيودَّالمعتبرةَّفيَّسبيلَّترشيدَّاجيزةَّالحكمَّومحاربةَّالفسادَّ

َّبأنوَّيتكونَّمنَّ َّيعودَّالىَّطبيعةَّاالتحادَّالبرازيميَّالذيَّذكرناَّسابقا 26َّاالداريَّوىذا
االداريةَّبنفسياَّوانَّالحكومةَّمقاطعةَّوقدَّتمَّاعطاءَّكلَّمقاطعةَّميمةَّمعالجةَّمشاكمياَّ

                                                           

 ٔصف ٚتحتً اٌجٕٛت١ح اِش٠ىا لاسج فٟ االتحاد٠ح اٌثشاص٠ً جّٙٛس٠ح تمغ: اٌثشاص٠ً (. *

 دٚي ج١ّغ ِغ حذٚدا ٚتّتٍه اٌؼاٌُ فٟ دٌٚح اوثش خاِظ تؼذ ح١ج ف١ٙا ا١ٌاتغح ٔصف
 وث١شافٟ ِخٍخا شىال ٚتتخز ٚتش١ٍٟ االوٛادٚس دٌٚتٟ تأعتخٕاء اٌجٕٛت١ح اِش٠ىا لاسج

 عىاْ ػذد ٠ثٍغ و2122ُ ١ًِ 1222 عٌٛٗ ٠ثٍغ تغاحً اٌماسج ِٓ اٌششل١ح اٌجٙح
 .اٌؼاٌُ فٟ اٌغىاْ ػذد اجّاٌٟ ِٓ 8.26 ِا٠ؼادي اٌثشاص٠ً
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البرازيميةَّتقومَّبوضعَّالخططَّالعامةَّلمكافحةَّالرشوةَّوالفسادَّمعَّوجودَّالمساءلةَّاالداريةَّ
َّ(.114،ص)مبروك،ب.ت

وخاللَّدراستناَّلدورَّالقيادةَّالسياسيةَّفيَّتحقيقَّالتنميةَّواالستقرارَّالسياسيَّنركزَّعمىَّ
(َّ َّسيمفا الذيَّلوَّدورَّكبيرَّفيََّّ*(Lula da Silvaفترةَّحكمَّالرئيسَّالبرازيميَّلوالَّدا

النيضةَّالبرازيميةَّالذيَّلوَّدورَّكبيرَّفيَّالنيضةَّالبرازيمية.َّفازَّالرئيسَّالبرازيميَّلوالَّداَّ
َّ َّبنسبة 61َّسيمفا َّعام َّفي َّالحكم َّوتولى َّاالنتخابات َّفي َّالبرازيل%2112ََّّ َّكانت وقد

َّ َّنسبتيا َّبمغت َّضخمة َّخارجية َّديون َّمن َّالرئيس261َّتعاني َّعيد َّفي َّدوالر َّمميار
َّ %َّمنَّاجمالي61َّالسابقَّكاردوسوَّباالضافةَّالىَّالديونَّالداخميةَّالتيَّبمغتَّنسبتيا

َّالىَّ َّادت َّتنموية َّوخطط َّاقتصادية َّسياسات َّبأتباع َّقام َّسيمفا َّان َّاال َّالقومي الناتج
َّنيوضَّالبرازيلَّوتغييرَّىيكميا.

االقتصاديَّباالضافةَّالىَّتحقيقوَّاالستقرارَّالسياسيَّمنَّخاللَّتبنيوَّلسياساتَّيساريةَّ
َّالعدالةَّ َّيخص َّفيما َّتقدم َّواحراز َّالبرازيل َّفي َّالفقر َّمشكمة َّحل َّاجل من
َّلصناعاتَّ َّحمايتو َّاجل َّمن َّليبرالية َّسياسات َّاتباعو َّالى االجتماعية،باالضافة
َّالوسطىَّ َّالطبقتين َّمن َّاكثر َّلحكمو َّتأييدىم َّيكسب َّجعمو َّمما َّالميبراليين واستثمارات

باالتفاقيةَّالتيَّتمَّابرامياَّمنَّقبلََّّوقامَّبالتعيدَّبألتراموَّوالفقيرةَّ)محمود،مصدرَّسابق(.
31ََّّحكومةَّكاردوسوَّمعَّصندوقَّالنقدَّالدوليَّوالتيَّحصلَّمنَّخاللياَّعمىَّ

َّ
َّالىَّ َّبتخفيضيا َّوذلك َّاالجتماعية َّالبرامج َّيخص َّبما َّتقشف َّسياسة َّواتبع ممياردوالر

وعمىَّالرغمَّمنَّمماَّاثارتوَّىذهَّاالفعال2113ََّّ%َّمنَّناتجَّالقوميَّلمدولةَّفيَّعام22َّ
اتياماتَّوتعرضَّلوالَّداَّسيمفاَّلمتيديدَّمنَّقبلَّحزبَّالعمالَّالذيَّينتميَّاليوَّمنَّسخطَّوَّ

                                                           

. ٚاٌخالحْٛ اٌخاِظ اٌثشاص٠ً سئ١ظ ع١ٍفا دا ٌٛال إ٠ٕاع١ٛ ٠ٌٛظ: ع١ٍفا ٌٛالدا (. *

 ِٓ% 32 تـ فٛصٖ تؼذ 8223 عٕح أتخاتٗ أػ١ذ حُ ،8228 ػاَ سئ١ًغا أتخة
 اخت١ش 8244 ٠ٕا٠ش 4 ٚحتٝ 8226 ٠ٕا٠ش 4 فٟ األٌٚٝ ٌٍّشج اٌشئاعح تغٍُ. األصٛاخ
 فٟ رٌه تؼذ ٚصٕف اٌفشٔغ١ح، ٌِٛٛٔذ صح١فح لثً ِٓ 8229 فٟ اٌؼاَ وشخص١ح

 .اٌؼاٌُ فٟ تأح١شا األوخش واٌضػ١ُ األِش٠ى١ح اٌتا٠ُ ِجٍح حغة اٌتا١ٌح اٌغٕح
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وقياميمَّبالتصويتَّضدَّبرنامجَّاالصالحَّاالَّانَّلوالَّداَّسيمفاَّاستمرَّفيَّاتباعَّاالجراءاَّ
َّ.والسياساتَّالتيَّوضعياَّمنَّاجلَّاصالحَّالسوقَّالبرازيميَّوتحقيقَّالبناءَّالديمقراطي

َّالثقافية: –تحقيق التنمية االجتماعية  ثانيّا:دور القيادة السياسية في
تعتبرَّالتنميةَّاالجتماعيةَّمنَّابرزَّانواعَّالتنميةَّالتيَّتركزَّبشكلَّاساسيََّّعمىَّتنميةَّ
َّالتيَّ َّالثقافيةَّوىيَّالتنمية َّالتنمية َّالمجتمع.اما وتطويرَّالعالقاتَّاالجتماعيةَّبينَّافراد

عَّوتسعىَّالقيادةَّالسياسيةَّتقومَّعمىَّتطويرَّالجانبَّالتعميميَّوالفكريَّلالفرادَّفيَّالمجتم
الىَّتحقيقَّالتنميةَّاالجتماعيةَّوالثقافيةَّمنَّخاللَّسمسمةَّمخططةَّمنَّالعممياتَّاالداريةَّ
َّبأستخدامَّجميعَّالمواردَّواالمكانياتَّالمتاحةَّمنَّاجلَّالوصولَّالىَّالروابطَّ التيَّتقوم
َّاالجتماعيةَّبينَّالدولةَّومختمفَّقطاعاتَّسواءَّكانَّقطاعَّعامَّاوَّخاصَّباالضافةَّالى

َّمنَّ َّبيا َّيتعمق َّوما َّاالجتماعية َّاالنشطة َّفي َّتغيير َّحدوث َّاجل َّمن َّالمجتمع اعضاء
َّوتطويرَّ َّازدىار َّاجل َّمن َّوذلك َّالمجتمع. َّثقافة َّتمثل َّوعادات َّومعتقدات َّوقيم مبادئ

َّالمجتمعَّواالرتقاءَّبوَّ)المصري،موقعَّالكتروني(.
َّالت َّيتم َّاذ َّاالجتماعية َّالتنمية َّعممية َّجوىر َّىو َّاالنساني َّالعنصر َّعمىَّويعتبر ركيز

َّالىَّ َّتيدف َّالتي َّوالشروعات َّالبرامج َّوتنفيذ َّواالعداد َّالتفكير َّفي َّالفرد َّمشاركة قواعد
النيوضَّبوَّوزيادةَّمعدلَّالرفاىيةَّلالفرادَّفيَّالمجتمعَّوالسعيَّالىَّخمقَّالثقةَّفيَّفاعميةَّ
َّباالتي َّتتمثل َّمجموعات َّبثالث َّاالجتماعية َّالتنمية َّبرامج َّوتنحصر َّالتنمية َّبرامج

َّ(:54،ص2111)رواء،
َّالصحيةَّ َّالخدمات َّمثل َّلممستقبل َّاالعداد َّعمى َّتعمل َّداعمة َّخدمات أ.مجموعة

َّوالتعميميةَّوغيرَّذلك.
َّ

َّحياةَّ َّبتشخيص َّوتقوم َّبالمجتمع َّوحيوية َّدائمية َّصمة َّليا َّالتي َّالخدمات ب.مجموعة
َّغيرَّ َّاو َّصناعي َّنظام َّام َّزراعي َّانتاجو َّنظام َّكان َّسواء َّاالنتاجي َّونظامو المجتمع

َّذلك.
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بمجموعةَّالبنىَّالتحتيةَّالعامةَّلمتنميةَّوالتيَّتمثلَّاليياكلَّاالساسيةَّلممشاريعََّّج.وتتمثل
َّتعتمدَّ َّالتي َّالصحي َّوالصرف َّوالكيرباء َّوالطرق َّالمياه َّوشبكات َّالحديدية َّالسكك مثل

َّعميياَّالمشروعاتَّالمقترحةَّلمتنمية.
تمََّّوتكونَّىذهَّالمجموعاتَّمكممةَّلبعضياَّالبعضَّاذَّاليمكنَّانَّتتمَّعمميةَّالتنميةَّاذا

ازالةَّمجموعةَّمنَّىذهَّالمجاميعَّفييَّتعملَّككلَّمتكاملَّوانَّتعثرَّاحدىاَّيعنيَّتعثرَّ
عمميةَّالتنميةاالجتماعيةَّومنَّثمَّحدوثَّقصورَّبالوظائفَّالمنوطَّبالتنميةَّتحقيقياَّسواءَّ
َّبالمجتمعَّ َّعالقة َّليا َّالتي َّاو َّوسموكو َّبالفرد َّمباشرة َّعالقة َّليا َّالتي َّالوظائف كانت

َّاال َّالتنمية َّالتنميةَّبأسره.وتيدف َّالحتياجات َّالالزمة َّالبشرية َّالقوة َّاعداد َّالى جتماعية
َّتحقيقَّ َّفي َّالبشري َّالعنصر َّدور َّيتمثل َّاذ َّوالتخصصات َّالميارة َّمستويات بمختمف
التنميةَّمنَّخاللَّتطويرَّوتنظيمَّوتشغيلَّكلَّعواملَّاالنتاجَّكماَّانياَّمصدرَّالمياراتَّ

َّوا َّوالمنظمين َّوالمدراء َّاالعمال َّكرجال َّواالدارية َّوايضآَّالحرفية َّوالمينيين. لسياسيين
َّتسعىَّالتنميةَّاالجتماعيةَّالىَّاعدادَّالمواطنينَّاعدادآَّيتفقَّمعَّنظامَّالبالدَّوفمسفتيا.

اماَّبالنسبةَّلمتنميةَّالثقافيةَّفيمكنَّالقولَّانياَّمرتبطةَّبالتنميةَّاالجتماعيةَّاوَّانياَّتمثلَّ
َّيس َّموجو َّثقافي َّتغيير َّبأنيا َّالثقافية َّالتنمية َّتعريف َّويمكن َّمنيا َّزيادةَّجزء َّالى عى

َّوتشجيعيمَّ َّودعميم َّاالفراد َّمن َّعدد َّالكبر َّالمعيشي َّالمستوى َّورفع َّاالنتاجية الكفاءة
َّوانَّكلَّتغييرَّثقافيَّيتصفَّ َّمنيا عمىَّالمشاركةَّفيَّجيودَّتحقيقَّالتنميةَّواالستفادة
َّ)محيَّ َّعائق َّالى َّتتحول َّمتبددة َّطاقة َّعن َّعبارة َّىو َّالتوازن َّعدم باالختالل

لثقافةَّتنتقلَّفيَّالمجتمعَّمنَّخاللَّاالفرادَّفييَّتتواجدَّ(َّويمكنَّالقولَّانَّا1976،53،
َّفيَّعقوليم

َّاذََّّ َّ َّالخر َّفرد َّمن َّتختمف َّانيا َّاال َّ َّالمختمفة َّونشاطاتيم َّافعاليم َّخالل َّمن وتظير
َّمكانَّالسكنَّونوعَّالعملَّوَّاسموبَّ تظيرَّثقافةَّفرعيةَّتميزَّفردَّعنَّاالخرَّويحددىا

َّاال َّوالدينية َّوالعرقية َّالتاريخية َّاالصول َّاو َّبياَّالعيش َّيشترك َّعامة َّثقافات َّىناك َّان
َّيميَّ َّوفيما َّالكتروني( َّ)النبأ،موقع َّوالتراث َّوالدين َّوالقيم َّالمغة َّمثل َّالمجتمع َّفي االفراد

َّنذكرَّنموذجاَّعنَّالقيادةَّالسياسيةَّالناجحةَّفيَّالتنميةَّاالجتماعيةَّوالثقافية:
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ماليزياَّفيَّ:نجحتَّسنغافورةَّبعدَّانفصالياَّعنَّ*القيادةَّالسياسيةَّالناجحةَّفيَّسنغافورة
َّ َّبفضل1965ََّّعام َّوذلك َّقوية َّدولة َّالى َّضعيفة َّدولة َّكونيا َّمن َّدولتيا َّتحويل في

السياساتَّالناجحةَّوالمتوازنةَّالتيَّطبقتياَّالبالدَّاذَّادركتَّالقيادةَّالسياسيةَّفيَّسنغافورةَّ
َّدورهَّ َّويكون َّاالقتصادي َّالجانب َّتنمية َّفي َّيساعد َّاالجتماعي َّبالجانب َّاالىتمام ان

َّاالقت َّلمتنمية َّيو)مكمل َّكوان َّلي َّالراحل َّالرئيس َّويعد (**Lee Kuan Yewَّصادية.
صاحبَّالدورَّالكبيرَّفيَّنيضةَّوازدىارَّسنغافورةَّوذلكَّمنَّخاللَّقياموَّبالكثيرَّمنَّ

َّ(.2118،299)ابتسام،َّاالنجازاتَّمنياَّاالىتمامَّبالتنميةَّاالجتماعية
نَّيوَّيتبعَّوذلكَّعنَّطريقَّاعطاءَّاىميةَّبالغةَّلمتعميمَّوالتربيةَّوَّكانَّالرئيسَّليَّكوا

نظامَّاالدخارَّويممكَّالقدرةَّعمىَّالتنبؤَّبماَّتحتاجوَّالمدينة..اذَّتمَّاالعترافَّبعبقريةَّىذاَّ
َّوىيكلَّ َّبنية َّوذات َّوىشة َّضعيفة َّدولة َّبتحويل َّاحدثو َّالذي َّبالتغيير َّقياسا الرجل
اقتصاديَّمتخمفَّالىَّدولةَّمزدىرةَّومتطورةَّومتحضرةَّتحظىَّبأىتمامَّدولَّالعالمَّوكانَّ

َّعمىَّسياسةَّالتعميمَّوتأىيلَّالمواردَّالبشريةَّوقامَّبطمأنةَّليَّكوانَّيوَّيعتمد
َّالتيََّّ†الماالويين َّوتكويني َّتعميمي َّمستوى َّعمى َّالحصول َّفي َّالفرصة َّنفس َّليم بأن

َّالوحيدةَّ َّالمغةَّالرسميةَّوالقومية َّبجعلَّالمغةَّالماالوية َّباقيَّاالعراقَّوقام حصلَّعمييا

                                                           

 جضس ٚاٌثالٟ اٌشئ١غ١ح ٟٚ٘ وث١شج ٚاحذج جض٠شج 22 ِٓ ٚتتىْٛ: عٕغافٛسج (. *

 اٌجٕٛتٟ اٌغشف لثاٌح اع١ا ششق جٕٛب فٟ ٚتمغ 8وُ 34216 ِغاحتٙا ٚتثٍغ صغ١شج
 اٌّتحذج االُِ فٟ االػضاء اٌذٚي اصغش ِٓ ٚاحذج ٠جؼٍٙا ِّا اٌّاال٠ا جض٠شج شثٗ ِٓ

 تتّخً ِختٍفح ػشل١ح ِجّٛػاخ ِٓ ٠ٚتىْٛ.ٔغ212421691ّٗ عىأٙا ػذد ٠ٚثٍغ
 .اخشٜ ِختٍفح ٚال١ٍاخ ٚإٌٙٛد ٚاٌّا١ٌض٠ْٛ تاٌص١ٕ١ْٛ

 اٌؼًّ ٌحضب ِؤعظ ٚػضٛ ػاَ أ١ِٓ ٚأٚي عٕغافٛس٠ًا ع١اع١ًا واْ: ٠ٛ وٛاْ ٌٟ **(.
 ِتتا١ٌح، ػمٛد حالث ٌّذج حىّٙا اٌتٟ عٕغافٛسج ٌجّٙٛس٠ح ٚصساء سئ١ظ أٚي. اٌشؼثٟ
 .ج١ً ِٓ ألً خالي األٚي إٌٝ اٌخاٌج اٌؼاٌُ ِٓ ٚٔالٍٙا اٌذٌٚح ِؤعظ تصفتٗ ٱشتٙش

 ِال٠ٛ جض٠شج شثٗ فٟ اص١ٍح ٚاِح اعتش١ٔٚض٠ح اح١ٕح ِجّٛػح ٟٚ٘: اٌّاالٚٞ (. †

 ِا١ٌض٠ا دٚي ِٓ جضءا ٚتؼتثش اٌغاح١ٍح ٚتٛس١ٔٛ أذ١ٔٚغ١ا فٟ عِٛغشج ٚششق
 ٚحمافٟ ٌٚغٛٞ ج١ٕٟ تٕٛع ِٓ ٠تىْٛ تا٠ٍٕذ ٚجٕٛب ٚأذ١ٔٚغ١ا ٚعٕغافٛسج ٚتشٚٔاٞ

 .ٚاجتّاػٟ ٚفٕٟ
 46 ِٓ تتىْٛ اع١ا ششق جٕٛب فٟ تمغ دعتٛس٠ح ٍِى١ح اتحاد٠ح دٌٚح ٟ٘: ِا١ٌض٠ا **(.
 وٛاالٌّثٛس ػاصّتٙا 8و689212ُ تثٍغ و١ٍح تّغاحح اتحاد٠ح الا١ٌُ ٚحالحح ٚال٠ح
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َّ َّسنة َّمنذ َّالدولة َّواال1967َّفي َّاالمن َّعمى َّبالمحافظة َّالبمدَّقام َّفي َّالسياسي ستقرار
َّباالضافةَّالىَّترسيخَّالعدالةَّاالجتماعية.

َّجعمياَّ َّاجل َّمن َّاالطفال َّوشخصيات َّقدرات َّتنمية َّييدف َّتعميم َّنظام َّبصنع وقام
شخصياتَّتتصفَّبالقوةَّوتنميةَّالمياراتَّاالجتماعيةَّلالفرادَّواكتشافَّمواىبَّكلَّتمميذَّ

مابينَّالتقاليدَّالشرقيةَّوالتقاليدَّعمىَّحدةَّوكانَّىذاَّالنظامَّعمميَّوواقعيَّومتجانسَّيدمجَّ
الغربيةَّويرتبطَّىذاَّالنظامَّباليويةَّوينميَّالشعورَّبالمسؤليةَّالقوميةَّمنَّاجلَّبناءَّدولةَّ
َّوالقيمَّ َّالعرقية َّالتعددية َّاحترام َّعمى َّوتقوم َّاالجتماعي َّوالتجانس َّبالرفاىية َّتتمتع قوية

َّ(.2119،77.78القوميةَّ)عبدَّالحفيظ،
 في تحقيق التنمية االقتصادية. ثالثا: دور القيادة السياسية

َّظيورَّ َّيستدعي َّالذي َّاالمر َّاوال َّالحضارية َّاالسس َّعمى َّاالقتصادية َّالتنمية تعتمد
تحدياتَّتقعَّعمىَّعاتقَّالقيادةَّالسياسيةَّوتقومَّالقيادةَّالسياسيةَّبمواجيةَّىذهَّالتحدياتَّ
َّفيَّ َّذكرنا َّوكما َّالدول َّاقتصاد َّتنمية َّاجل َّمن َّتنموية َّوخطط َّبرامج َّوضع َّطريق عن

بحثَّالسابقَّانَّاىدافَّالتنميةَّاالقتصاديةَّتتمثلَّبزيادةَّالدخلَّالقوميَّورفعَّمستوىَّالم
َّوالبنيانَّ َّالييكل َّتغيير َّالى َّباالضافة َّوالثروات َّالدخول َّبين َّالتفاوت َّوتقميل المعيشة

َّاالقتصاديَّفيَّالدول.
وتعدَّتجربةَّماليزيا*فيَّعمميةَّالتنميةَّاالقتصاديةَّمنَّاضخمَّالتجاربَّالمتقدمةَّعالمياَّ

َّىذاَّالمجالَّلماَّحققتوَّمنَّانجازاتَّواسعةَّوقدَّاعتمدتَّماليزياَّعمىَّفيَّ
َّ

َّالدولَّ َّافقر َّمن َّكانت َّان َّفبعد َّالتنموية َّالعممية َّخالل َّالذات َّعمى َّاالعتماد سياسة
َّالنيوضَّ َّاجل َّمن َّخطاىا َّالنامية َّالدول َّتتبع َّالتي َّالدول َّاغنى َّمن َّماليزيا اصبحت

َّ(.2119َّ،9االقتصاديَّ)احمدَّمحي،

                                                                                                                                                      

 68 ِٓ اوخش اٌٝ ف١ٙا اٌغىاْ تؼذاد ٠ٚصً االتحاد٠ح اٌحىِٛح ِشوض ٟ٘ ٚتٛتشاجاٞ
 .ٔغّح ١ٍِْٛ
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يدةَّوالحكمَّالراشدَّفيَّماليزياَّىيَّالسببَّالكبيرَّوراءَّنجاحَّالتنميةَّفيياَّوتعدَّالقيادةَّالرش
َّالحكمَّ َّفمسفة َّاليادفةَّواتباعيا َّالداخمية حيثَّقامتَّبوضعَّجممةَّمنَّالسياساتَّالعامة

َّالراشدَّمنَّاجلَّالوصولَّالىَّاىدافيا.
َّنظامَّ َّىيمنو َّتحت َّكونيا َّمن َّالرغم َّعمى َّالنمو َّطريق َّفي َّالسائرة َّالدول َّمن وتعتبر

َّانياَّالعولم َّاال َّالفاعمة َّالدولية َّاالطراف َّودعم َّمساعدة َّعمى َّحصوليا َّعدم َّورغم ة
استطاعتَّانَّتنشئَّنموذجَّخاصَّبياَّبالرغمَّمنَّعدمَّحصولياَّعمىَّالدعمَّالخارجيَّ
وخصوصاَّمنَّالدولَّالصناعيةَّالكبرىَّباالضافةَّالىَّذلكَّفأنَّماليزياَّتعانيَّمنَّنقصَّ

منَّانَّتخمقَّفرصةَّحقيقيةَّلنفسياَّمنَّبالمواردَّاالوليةَّومعَّذلكَّفكلَّماَّسبقَّلمَّيمنعياَّ
خاللَّتشجيعياَّلالستثماراتَّوالحوافزَّالضريبيةَّباالضافةَّالىَّاتباعَّاسموبَّخصخصةَّ
َّوالمجتمعَّ َّالدولة َّحاجات َّتخدم َّتعميمية َّسياسة َّواتباع َّالمالي َّالنظام وتحسين

َّ(.2121،55)محمد،
لرئاسةَّالوزراءَّىيَّالعالمةَّالفاصمةَّفيَّالتاريخَّالسياسيََّّ*وتعدَّفترةَّتوليَّمياتيرَّمحمد

َّوسياساتَّ َّانجازات َّمن َّبو َّقام َّلما َّالماليزية َّالنيضة َّرائد َّيعد َّاذ َّلماليزيا واالقتصادي
َّعامةَّفيَّسبيلَّتحقيقَّالنيضةَّاالقتصاديةَّلماليزياوتتمثلَّىذهَّالسياساتَّباالتي:

يةَّتعتمدَّعمىَّتصديرَّالموادَّاذَّاصبحتَّماليزياَّدولةَّصناعيةَّبعدَّانَّكانتَّدولةَّزراع
االوليةَّلمدولَّالصناعيةَّاالخرىَّاذَّقامَّمياتيرَّبتحويلَّماليزياَّمنَّدولةَّمتخمفةَّوتتصفَّ
َّاليابانَّ َّفي َّالتنموية َّالتجربة َّتحولو َّفي َّيساوي َّاقتصادي َّنمر َّالى َّاالقتصادي بالفقر

بعدَّانَّاليامَّلمياتيرَّمحمدَّعندَّقياموَّبعمميةَّالتنميةَّفيَّماليزياَّاذََّّوالتيَّكانتَّمصدر
كانتَّماليزياَّدولةَّزراعيةَّتقومَّعمىَّاساسَّاالعتمادَّعمىَّتصديرَّالسمعَّالبسيطةَّالىَّ
َّاقتصادياَّ َّالمتقدمة َّالدول َّاكثر َّضمن َّمن َّاصبحت َّالمتطورة َّالصناعية الدول

َّ(.2111،82)سميحة،
                                                           

 ٚ٘ٛ ِا١ٌضٞ ع١اعٟ ٚ٘ٛ تٛال٠ح ع١تاس اٌٛس فٟ 4982 ػاَ فٟ ٌٚذ:ِحّذ ِٙات١ش (. *

 ِٓ اٌفتشج فٟ ٌّا١ٌض٠ا ٚصساء سئ١ظ ساتغ واْ ٚا٠ضا اٌغاتغ ِا١ٌض٠ا ٚصساء سئ١ظ
 االتحادٞ اٌثشٌّاْ فٟ ػضٛا أتخاتٗ ِٕز ِٙات١ش ٔشاط اِتذ 8226اٌٝ 4924

 ٠ٚؼذ 8226 ػاَ فٟ اٌٛصساء سئ١ظ ِٕصة ِٓ اعتماٌتٗ حتٝ 4931 ػاَ اٌّا١ٌضٞ
 .اٌّا١ٌض٠ح إٌٙضح ساا
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َّيعودَّالىَّشركاتَّ وفيَّالبدايةَّكانَّالتركيزَّعمىَّالسمعَّاالستيالكيةَّوالتيَّكانَّاغمبيا
لةَّصنعياَّمحمياَّمنَّاجلَّتنميةَّالصناعةَّالمحميةَّمنَّخاللَّصنعَّالسمعَّاجنبيةَّومحاوَّ

التيَّيتمَّاستيرادىاَّمنَّالخارجَّوبالفعلَّتمَّانشاءَّصناعاتَّمحميةَّصغيرةَّتشملَّصناعةَّ
االغذيةَّومنَّثمَّتطورتَّالىَّصناعةَّموادَّالبناءَّوالموادَّالكيميائيةَّوالبالستيكَّوالطباعةَّ

َّاالستثم َّقانون َّاصدار َّعمى َّالتشجيع َّويعد َّسنة َّفي َّاالستثمارات1968ََّّار الجتذاب
َّالنخيلَّ َّزيوت َّبصناعة َّالتوسع َّادى َّمما َّالصناعية َّالقاعدة َّزيادة َّاجل َّمن االجنبية
واالخشابَّوالمطاطَّوالكاكاوَّباالضافةَّالىَّذلكَّفقدَّشيدالقطاعَّالنفطيَّتقدمَّممحوظآَّ
َّ)احمد َّوالغاز َّلمبترول َّالمصدرة َّالدول َّقائمة َّضمن َّماليزيا َّوضع َّالى َّماادى َّوكبير

َّ(.26،صمحي،مصدرَّسابق
وقدَّقامَّمياتيربفتحَّاالبوابَّمنَّاجلَّاالستثماراتَّاليابانيةَّفيَّماليزيةَّوذلكَّبعدَّتوفيرَّ
االيديَّالعاممةَّوالبيئةَّالصناعيةَّمنَّاجمياَّبيدفَّنقلَّتنكموجياَّاليابانَّالىَّماليزياَّوبذلكَّ

َّ(.116-2111،115تصبحَّاليابانَّالثانيةَّ)مدحت،
ستراتيجيةَّىدفوَّتجييزَّالمواطنَّالماليزيَّبالتكنموجياَّوالعمومَّاذَّانَّاتباعَّمياتيرَّليذهَّاال

َّومواكبةَّ َّالخارجي َّالعالم َّمع َّوالتواصل َّوالتأقمم َّاالنفتاح َّعمى َّتساعده َّالتي والوسائل
َّالمجتمعَّ َّمن َّجزء َّاكبر َّالىَّتشغيل َّباالضافة َّالمتقدمة َّالصناعية َّالدول َّفي التطورات

والقضاءَّعمىَّالفقرَّاذَّعملَّعمىَّتقميلََّّمنَّاجلَّزيادةَّمستوىَّالتنميةَّاالقتصاديةَّلمبالد
َّنسبةَّ َّيشكمون َّكانو َّالفقروالذين َّخط َّتحت َّكانو َّالذين َّالمواطنين َّفيَّعام52َّنسبة %

َّمتوسطَّدخلَّالفردَّمن2115ََّّ%َّفيَّعام5َّالىَّنسبة1971ََّّ دوالرفي1247َّوزيادة
َّ 1965ََّّعام 8862َّالى َّعام َّفي 2112ََّّدوالر َّالى َّالبطالة َّمستوى %3َّوانخفاض

َّ(.2117،95)بالل،
َّفيَّ َّالممكية َّبحقوق َّالخاصة َّالقيود َّكافة َّتحرير َّمياتيرعمى َّعمل َّذلك َّالى باالضافة

بماَّيخصَّنسبةَّحصصَّاالجانب1988ََّّالشركاتَّمنَّاجلَّتشجيعَّاالستثماراتَّعامَّ
َّ َّعمى َّبالسيطرة َّليم َّوالسماح َّالمحمية َّالشركات َّالتابعة111َّفي َّالممكية َّحقوق َّمن %

َّ َّتصديرىم َّطريق َّعن َّوذلك َّاكث81لشركاتيم َّاو َّمن َّىذهَّ% َّوتختمف َّمنتجاتيم َّمن ر
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َّ)محمد،مصدرَّ َّبالشركة َّالخاصة َّالمنتجات َّمن َّالمصدرة َّالنسبة َّاساس َّعمى النسبة
َّ.(62،سابق

َّاالجتماعية َّالتنمية َّمجال َّفي َّيو َّكوان َّلي َّالرئيس َّانجازات َّعن َّسابقآ َّتحدثنا َّ-وكما
يةَّاذَّالثقافيةَّفيَّسنغافورةَّنذكرَّانجازاتوَّالتيَّقامَّبتحقيقياَّفيَّقطاعَّالتنميةَّاالقتصاد

يتميزَّاقتصادَّسنغافورةَّبدرجةَّعاليةَّمنَّالتطورَّفقدَّكانَّاقتصادآَّتجاريآَّقبلَّالستيناتَّ
َّفيَّ َّتنموية َّاصالحات َّبعدة َّيو َّكوان َّلي َّالرئيس َّقيام َّبعد َّولكن َّالعشرين َّالقرن من
سنغافورةَّاصبحَّاقتصادىاَّاكثرَّتطورآَّوتنوعآَّماجعلَّمنَّسنغافورةَّمركزآَّماليآَّوتجاريآَّ

َّلممواصال َّوممتقى َّالدخلَّميمآ َّناتج َّمن َّفييا َّالفرد َّدخل َّيبمغ َّاذ َّسياحية َّومنطقة ت
َّحواليَّ دوالرَّامريكيَّويعدَّدخلَّالفردَّفيَّسنغافورة175598ََّّالقوميَّاالجماليَّسنويآ

سنويآَّمنَّاعمىَّالمعدالتَّفيَّاسياَّويتمتعَّشعبياَّبدرجةَّعاليةَّمنَّالرفاىيةَّفيَّمستوىَّ
َّالطبيعي َّالموارد َّان َّومع َّاالجتماعية َّوالرعاية َّانَّالمعيشة َّاال َّمحدودة َّسنغافورة َّفي ة

َّ َّحوالي َّسنغافورة َّفي َّالبطالة َّمعدل َّيبمغ َّاذ َّمواردىا َّاىم َّيعتبر َّويعتبر2َّشعبيا %
%َّفيَّالتجارة23َّ%َّمنَّالقوةَّالعاممةَّفيَّالتصنيعَّو28منخفضَّجدآَّاذَّيعملَّحواليَّ

%َّفيَّالنقلَّوالتخزين11َّ%َّفيَّخدماتَّالمجتمعَّوالخدماتَّاالجتماعيةَّاالخرىَّو22و
)المعرفة،موقعَّالكتروني(.وتعتبرَّسنغافورةَّمركزآَّصناعيآَّفييَّتقومَّبأنتاجَّواالتصاالتَّ

َّالمنزليةَّ َّواالدوات َّوااللكترونية َّالكيربائية َّوالمعدات َّوالنسيج َّوالمالبس الكيميائيات
والمعداتَّالصناعيةَّدأَّالتصنيعَّبخطواتَّسريعوَّمنذَّأوائلَّالستينياتَّمنَّالقرنَّالعشرينَّ

مَّلمنيوضَّبالصناعة1961َّئةَّالتنميةَّاالقتصاديةَّعامَّالميالدي،َّوأنشأتَّسنغافورةَّىي
َّبصفتياَّالعاملَّاألساسيَّلمنموَّاالقتصادي.

َّ
وقدَّافتتحتَّمدينةَّجورونغَّالصناعيةَّفيَّالجزءَّالغربيَّمنَّالجزيرة.َّويديرَّىذهَّالمدينة،َّ

1968َّوحواليَّعشرينَّمنطقةَّصناعيةَّأخرى،َّمجمسَّبمديةَّجورونغَّالذيَّأنشئَّعامَّ
َّالكتروني(.َّ)العريق،موقع

وقدَّتميزتَّسنغافورةَّبالنموَّالمستمرَّالقتصادىاَّعمىَّالرغمَّمنَّصغرىاَّوذلكَّلماَّقامَّبوَّ
َّيو َّكوان َّلي ََّّالرئيس َّتقارب َّبطالة َّنسبة َّمن َّتعاني َّسنغافورة َّكانت َّعند15َّاذ %
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استالموَّالحكمَّوقدَّكانتَّسنغافورةَّدولةَّجديدةَّتكادَّتخموَّمنَّكلَّشيءَّاذَّكانتَّالقوةَّ
العسكريةَّفيياَّتتضمنَّكتيبتينَّعسكريتينَّماليزيتينَّاماَّبالنسبةَّلبنيتياَّالتحتيةَّفقدَّكانتَّ

ةَّمنَّالناحيةَّالعمميةَّوالَّتفيَّالمدارسَّتعانيَّمنَّالتخمفَّالشديدَّوالَّوجودَّلقواتَّالشرط
والجامعاتَّفيياَّبالحاجةَّولذلكَّكانتَّاولويةَّليَّكوانَّيوَّتقومَّعمىَّبناءَّالجيشَّوقواتَّ
الشرطةَّومنَّثمَّبدأَّاصالحاتوَّاالقتصاديةَّمنَّالسياحةَّومنَّثمَّقامَّبالتشجيعَّعمىَّبناءَّ

َّانجازاتو َّاىم َّمن َّسابقآ َّذكرنا َّكما َّجورونغ َّمدينة َّوتعتبر َّصغيرة َّفترةََّّمصانع في
َّالسبعيناتَّ)صحيفةَّالقبس،موقعَّالكتروني(.

َّالذينَّ َّرفاقو َّبأخالص َّويتمتع َّصمبة َّبأرادة َّويتمتع َّمميم َّشخص َّيو َّكوان َّلي ويعتبر
بدونيمَّلمَّيكنَّاالنجازَّقدَّتمَّكماَّقالَّىوَّاذَّالَّيعكسَّليَّكوانَّيوَّصورةَّالزعيمَّاالوحدَّ

يرةَّالىَّغنيةَّونقمياَّمنَّالذيَّقامَّبوضعَّخطةَّعبقريةَّتقومَّبتحويلَّسنغافورةَّمنَّدولةَّفق
التخمفَّالىَّالتقدمَّبلَّقامَّبفعلَّذلكَّعنَّطريقَّالعملَّالمخصَّالمتفانيَّلعشراتَّالسنينَّ

َّوبمساعدةَّمنَّاصغرَّالىَّاكبرَّشخصَّفيَّالمجتمع.
ويمكنَّالقولَّانَّالتجربةَّالتنمويةَّفيَّسنغافورةَّىيَّتجربةَّناجحةَّوذلكَّمنَّخاللَّعدةَّ

َّ َّفي َّوالتيَّتتمثل َّتؤتىَّثمارىا َّجعمتيا َّالمتفوقَّفيَّاسس َّالتكنولوجي َّبالجانب االىتمام
َّواالتقاءَّ ،َّ َّالداخل َّفي َّابتكاره َّاو َّالخارج َّمن َّنقمو َّطريق َّعن َّسواء َّالحياة َّنواحي كل
َّاالرتقاءَّ َّمفتاح َّىو َّبالتعميم َّفاالرتقاء َّتقدمآ َّالعالم َّدول َّاكثر َّبمنافسة َّليقوم بالتعميم

ىَّالعالمَّالخارجيَّوذلكَّبالكيفَّوالتفوقَّالنوعيَّباالضافةَّالىَّذلكَّاالنفتاحَّااليجابيَّعم
،َّ َّم َّ)احمد َّاليو َّىي َّتذىب َّالذي َّالوقت َّنفس َّفي َّسنغافورة َّالى َّالعالم ،2118َّليأتي

55.)َّ
َّليكشر َّاالقتصادي َّالنموذج َّعمى َّسنغافورة َّاعتمدت َّيتضمنََّّ*اولينَّ-وقد والذي

َّثالثَّ َّعمى َّلسنغافورة َّالتجارية َّالسياسة َّتركزت َّاذ َّلمموارد َّاالمثل االستخدام
َّ(:2119َّ،15عناصراساسيةَّ)اريج،

                                                           

 وً عٛسٖ اٌذ١ٌٚح ٌٍتجاسج ػاَ س٠اضٟ تٛاصْ ّٔٛرد ٘ٛ: ا١ٌٚٓ -٘ىشش ّٔٛرد (. *

 إٌّٛرد ٘زا ٠ؼتّذ. ٌاللتصاد عتٛوٌُٙٛ ِذسعح فٟ أ١ٌٚٓ ٚت١شت١ً ١٘ىشش إ٠ٍٟ ِٓ
 ٚاإلٔتاد اٌتجاسج تأّٔاط اٌتٕثؤ خالي ِٓ إٌغث١ح ١ٌٍّضج س٠ىاسدٚ د٠ف١ذ ٔظش٠ح ػٍٝ
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َّترويجَّالتجارة:َّوذلكَّمنَّخاللَّالترويجَّلكلَّمنَّالصادراتَّوالوارداتَّ.َّ-
البنيةَّالتحتيةَّلمتجارةَّ:َّوذلكَّعنَّطريقَّالقيامَّبتعزيزَّالقدرةَّالتنافسيةَّلمتجارةَّوذلكََّّ-

َّمنَّخاللَّانظمةَّالتسييالتَّالتجاريةَّوتمويلَّالتجارةَّوسالسلَّالتوزيعَّ.
يرَّبيئةَّمناسبةَّلمتجارةَّالحرةَّلالستثمارَّعنَّطريقَّكلَّالعالقاتَّالتجاريةَّ:َّوذلكَّبتوفَّ-

َّمنَّعالقاتَّالتجارةَّالثنائيةَّوالجماعيةَّواالقميمية.
اذَّاعتمدتَّفيَّالمراحلَّاالوليةَّمنَّصناعتياَّعمىَّالصناعاتَّالتيَّتحتاجَّعمالةَّكثيفةَّ
َّتوفرَّ َّبسبب َّوذلك َّكثيرة َّاموال َّروؤس َّالى َّالتحتاج َّوالتي َّالمنسوجات َّصناعة مثل

َّلدي َّتشجيعَّالعمالة َّاستراتيجية َّسنغافورة َّاتبعت َّاذ َّالمال َّرأس َّندرة َّبالمقابل َّولكن يا
َّالحوافزَّلجذبَّرأسَّ َّجذبَّالمستثمرينَّعنَّطريقَّتقديميا الصادراتَّوذلكَّمنَّخالل
َّلمتصديرَّ َّوالحوافز َّالضريبية َّاالعفاءات َّومنح َّالحرة َّبأنشاءالالمناطق َّاالجنبي المال

َّالتَّ(.2115،189)سماي، َّالى َّسنغافورة َّاتجيت َّقاعدةَّاذ َّاالقتصادي**وتعميق نوع
َّقامتَّ َّوايضآ َّالتصدير َّعناقيد َّطريق َّعن َّلمتصدير َّاالنتاج َّشبكات َّوانشاء التكنولوجيا
َّخاللَّ َّمن َّانفتاحآ َّاكثر َّسياسةَّتجارية َّواتباع َّوالخدمات َّالتحويمية َّالصناعات بتشجيع

َّتوسيعَّالعالقاتَّالخارجيةَّوتحسينَّالقدرةَّالتنافسيةَّ
َّ

َّم َّاالنتاجية َّالقطاعات َّالميارةَّلمختمف َّذات َّالعاممة َّالقوة َّوتجييز َّالتكاليف َّحيث ن
َّاالمرَّالذيَّجعلَّمنَّسنغافورةَّاليومَّتتمتعَّبأقتصادَّمستقر.

ومعَّدخولَّالعالمَّالىَّمرحمةَّالعولمةَّفيَّبدايةَّالتسعيناتَّمنَّالقرنََّّالماضيَّاندمجتَّ
أىَّسنغافورةَّبسرعةَّفيياَّوذلكَّلماَّفيياَّمنَّاثارَّايجابيةَّمنَّوجيةَّنظرَّليَّكوانَّيوَّاذَّرَّ

                                                                                                                                                      

 إْ أعاعٟ تشىً إٌّٛرد ٠مٛي. ِؼ١ٕح تجاس٠ح ِٕغمح فٟ إٔتاد ػٛاًِ تٛفش إٌٝ اعتٕاًدا
 ٚتغتٛسد ٚاٌشخ١صح، اٌٛف١شج اإلٔتاد ػٛاًِ تغتخذَ اٌتٟ إٌّتجاخ تصذس اٌثٍذاْ

 .إٌادسج اٌؼٛاًِ تغتخذَ اٌتٟ إٌّتجاخ
 ِٕتجاخ تئٔتاد تغّح ِٚشتحح ِٛحٛلح تغ٠ٛك اعتشات١ج١ح**(.اٌتٕٛع االلتصادٞ:ٚ٘ٛ 

 اجتّاػٟ وؼٍُ االلتصاد ػٍُ ٠شًّط إٌا احت١اجاخ ِغ تتى١ف خذِاخ أٚ عٍغ أٚ
 اٌخذِاخ أٚ اٌغٍغ أٚ إٌّتجاخ ٚاعتٙالن ٚتغ٠ٛك تغ٠ٛش تؼ١ٍّاخ اٌّتؼٍمح األٔشغح

 .اٌغٛق حشوح تؤعظ ، ال أَ ػ١ٍٙا حصٍٛا عٛاء ، ٚاٌتٟ ، ٌٍٕاط اٌضشٚس٠ح
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َّقامةَّ َّان َّيرى َّكان َّوقد َّالتوظيف َّفرص َّوزيادة َّالمعيشة َّمستوى َّرفع َّعمى َّقابمية فييا
َّالمصرفيَّ َّبالنظام َّالمتعمقة َّالبنيوية َّالعولمة َّمتطمبات َّمع َّسنغافورة َّفي االقتصاد
واحتياطاتَّالعممةَّقدَّاسيمَّبطريقةَّمباشرةَّفيَّالتخمصَّمنَّاثارَّالعولمةَّالسمبيةَّومكنياَّ

َّالمال َّوذلكَّفيَّعامَّمنَّتجاوزَّاثارَّاالزمة َّالمدمرة والتيَّكانَّلي1997ََّّيةَّاالسيوية
كوانَّيوَّيرىَّانَّافضلَّطريقةَّلمتخمصََّّمنياَّىوَّعنَّطريقَّاالندماجَّمعَّنظامَّالعولمةَّ
َّسيزيدونَّ َّولكنيم َّخاسرين َّىناك َّيكون َّقد "َّ َّبحقيقة َّومستشيدآ َّلمدول َّالنصيحة موجيآ

َّل َّواذا َّالعولمة َّمفيوم َّعن َّالتراجع َّتم َّاذا َّمضاعفة َّخسارة َّالدولَّوستكون َّىذه َّتقبل م
َّ(.118-2113َّ،117العولمةَّبشروطياَّاالقتصاديةَّوالسياسية"َّ)ماجدة،

َّانَّ َّاما َّاالول َّويكون َّليما َّالثالث َّخيارين َّعنيا َّينتج َّحتمية َّظاىرة َّبأنيا َّيرى فيو
َّتتراجعَّ َّان َّيعني َّالذي َّالثاني َّاو َّالخاص َّوالمشروع َّالسوق َّيقتضيو َّلما َّوفقآ تتصرف

ار.وقدَّانعكسَّالتطورَّالتدريجيَّوالمستمرَّلالقتصادَّنحوَّالخمفَّوتتحملَّنتائجَّىذاَّالقرَّ
السنغافوريَّبشكلَّايجابيَّعمىَّحياةَّالمواطنينَّفيَّالبالدَّاذَّازدادَّمستوىَّالدخلَّلمفردَّ
بشكلَّكبيرَّحتىَّاصبحتَّسنغافورةَّتحتلَّالمركزَّالثالثَّعالميآَّمنَّناحيةَّمستوىَّدخلَّ

َّالفرد.
 

َّالخاتمة:
قامتَّاغمبَّالدراساتَّالتيَّاىتمتَّبدراسةَّدورَّالقيادةَّفيَّالمجتمعاتَّفيَّتحقيقَّالتنميةَّ
َّالمواردَّ َّتوزيع َّفي َّواضح َّتباين َّمن َّبو َّيتصف َّوما َّاالجتماعي َّلمتنظيم َّاالشارة الى
َّالتباينَّاالختالفَّ المجتمعيةَّبينَّاالفرادَّوالجماعاتَّالشباعَّالحاجاتَّاذَّينشأَّمنَّىذا

َّالتنوعَّوىوَّاالمرَّالذيَّانَّلمَّفيَّصورَّاستخدامَّتمكَّالموارَّ دَّالشباعَّالحاجاتَّشديدة
يتمَّتنظيموَّمنَّقبلَّقيادةَّرشيدةَّفاعمةَّفيَّالمجتمعَّفمنَّيتمَّتحقيقَّايَّتنميةَّوقدَّينشأَّ
عنوَّصراعَّالذيَّيؤديَّالىَّتشتيتَّقدراتَّالمجتمعَّالتيَّكانَّمنَّالممكنَّتوجييياَّفيَّ

َّازَّ َّاو َّعمييا َّالسيطرة َّمحاولة َّعن َّعوضآ َّالحاجات َّاشباع َّاطرافَّسبيل احة
اخرى.وبالنظرَّالىَّالنماذجَّالمختارةَّمنَّالدولَّلدراسةَّحالةَّالقيادةَّالسياسيةَّالناجحةَّفيَّ
َّتجنبَّ َّالى َّ َّالسنين َّمر َّوعمى َّتسعى َّكانت َّفييا َّالقيادات َّان َّنالحظ َّالتنمية تحقيق
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َّاشباعَّ َّيكفل َّما َّكل َّتقديم َّعمى َّوتحرص َّالشعب َّافراد َّوبين َّبينيا َّالصراع حاالت
َّبالكثيرَّمنَّالمنعطفاتَّالحاجاتَّوتوفيرىاَّلممجت معَّوانَّتعرضواَّلبعضَّالعثراتَّومروا

َّاصالحَّ َّومحاولة َّالتنمية َّمجال َّفي َّالقيادات َّىذه َّلعبتو َّالذي َّالمحوري َّالدور َّان اال
المسارَّالتنمويَّالمتعثرَّلمدولَّاليمكنَّانكارهَّفقدَّمثمتَّىذهَّالقياداتَّجزءآَّالَّيتجزأَّمنَّ

قياَّمسؤولياتَّكبيرةَّتجاهَّشعوبياَّمكوناتَّالمجتمعاتَّالتيَّتحكمَّفيياَّوحممتَّعمىَّعات
َّتعزيزَّ َّسبيل َّفي َّوذلك َّالتنموية َّالماضي َّوتجارب َّاالخطاء َّمن َّباالستفادة وقامت
مخرجاتياَّبماَّيضمنَّنجاحَّخططَّالتنميةَّالقادمة.وقدَّتوصمتَّالدراسةَّالىَّاالستنتاجاتَّ

َّاالتية:
يةَّ.البدَّمنَّتتوافرَّبعضَّالمعاييرَّالميمةَّمنَّاجلَّضمانَّنجاحَّخططَّوبرامجَّالتنم1

َّوتتمثلَّب:
َّقابميتياَّعمىَّالتنفيذَّفيَّوقتَّزمنيَّمحدد.َّ-
َّضرورةَّتوفرَّاجيزةَّومواردَّبشريةَّقادرةَّعمىَّتنفيذَّىذهَّاالىدافَّوالبرامجَّالتنموية.َّ-
اليمكنَّتحقيقَّنجاحَّفيَّالتنميةَّاوَّالخططَّالموضوعةَّفيَّحالَّعدمَّوجودَّثباتَّفيََّّ.2

رَّالحكومةَّاوَّالمسؤولينَّفالتغييرَّالقرارَّالسياسيَّايَّانَّاليتغيرَّالقرارَّالسياسيَّبتغيي
َّالسريعَّيؤديَّالىَّتعطيلَّعمميةَّاتخاذَّقرارَّالتنفيذ.

َّ
 المصادر:

1َّ َّخميفة، َّاالستقرارَّ.جودة،محمود َّعمى َّواثرىا َّالبرازيل َّفي َّالسياسية القيادة
،المركزَّالديمقراطيَّالعربيَّلمدراساتَّاالستراتيجيةَّاالقتصاديةَّوالسياسيةَّعمىَّالسياسي

َّ.https://democraticac.de/?p=902َّيََّّالموقعَّااللكترون
2.َّ َّواخرونَّ، -2118دورَّبولَّكاغاميَّفيَّبناءَّالدولةَّالرواندية)جاسم،احمدَّمجيد،

كميةَّالعمومَّالسياسيةَّ،َّعامََّّ–،َّالمجالتَّالعراقيةَّاالكاديميةَّ،َّجامعةَّتكريتَّ(2118
2121.َّ

ََّّ.شحاتيت،رنا،3 َّعن َّكامل َّالبرازيلبحث َّفي َّالسياسي َّالسياسيةَّ،النظام َّالنظم مساق
َّ،ماجستيرَّدراساتَّاسرائيميةَّعمىَّالموقعَّااللكتروني:َََََّّّّّالمعاصرة

https://democraticac.de/?p=902
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dz.com-https://www.politics/َّ.َّ
عمىَّالنموَّواالزدىارََّّ.كاىي،مبروك،َّالممارسةَّالديمقراطيةَّوالرشادَّفيَّالحكمَّواثرىما4

َّ،العددَّ َّالمتوسط َّورقمة،دفاتر َّ،جامعة َّوالبرازيل( َّاليند َّتجربة َّفي االقتصادي)قراءة
َّالسادسَّ،لمَّيتمَّذكرَّتاريخَّالنشر.َّعمىَّالموقعَّااللكتروني:

https://www.almrsal.com/َّ.َّ
5َّ َّزكي، َّرواء َّاالجتماع.الطويل، َّالعراقالتنمية َّفي َّاالقتصاديةََّّية َّالدراسات َّقسم ،

َّ.2111واالجتماعيةَّ،َّمركزَّالدراساتَّاالقميمية،جامعةَّالموصل،
6َّ ،َّ َّالدين َّمحي ،َّ َّمشكمةَّ.صابر َّعمى َّوانعكاساتيا َّاالبتدائي َّالتعميم َّمشكالت دراسة

َّ.1976،َّالمنظمَّالعربيةَّلمتربيةَّوالثقافةَّوالعمومَّ،َّالقاىرةَّ،ََّّاالميةَّفيَّالوطنَّالعربي
https://annabaa.org/nba63/tanmia.htmَّلنبأَّعمىَّالموقعَّااللكترونيَّ:ََّّ.ا7
.َّ

جامعةَّبغدادَّمركزَّالدراساتَّالتجربةَّالتنمويةَّفيَّسنغافورة،.العامري،ابتسامَّمحمدَّ،8َّ
َّ.45َّ،2118االستراتيجيةَّوالدولية،مجمةَّبحوثَّالشرقَّاالوسط،العدد

،رؤيةَّالتجربةَّالسنغافوريةَّفيَّتجاوزَّالفقرَّوتحقيقَّالتنميةحمزة،عبدَّالحفيظَّواخرون،َّ.9
َّالبواقي،مجمةَّ َّبأم َّمييدي َّبن َّالعربي َّالنجاح،جامعة َّالسرار َّاقتصادية َّسوسيو تحميمية

َّ.4،2119،العدد8َّعمومَّاالنسانَّوالمجتمعَّ،المجمد
َّالماليزيةَّالتقويمَّوالدروسَّالمستفادةالتجربةَّاالقتصاديةَّ.التمباني،احمدَّمحيَّالدين،11َّ

َّ.2119،كميةَّالدراساتَّاالقتصاديةَّوالعمومَّالسياسيةَّ،جامعةَّاالسكندريةَّ،
11َّ ،َّ َّمحمد ،َّ َّبوضياف.الزيتوني َّمحمد َّ،جامعة َّالماليزية َّالتنموية المسيمةَّ-التجربة

َّ.2َّ،2121،العدد1َّ،مجمةَّالرائدَّفيَّالدراساتَّالسياسيةَّ،المجمد
َّذلك.عبدالحميم،سميحة،12 َّحقق َّمحمد،كيف َّومياتير َّالماليزية َّالشعبَّالنيضة ،جريدة

َّ.2111المصرية،َّالقاىرة،مصر،
13َّ َّمدحت، ،َّ َّالكبرى.ايوب َّالدولية َّالقوى َّتجاه َّالماليزية َّالخارجية ،القاىرةَّالسياسة

،2111.َّ

https://www.politics-dz.com/
https://www.almrsal.com/
https://annabaa.org/nba63/tanmia.htm
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اثرَّالتنميةَّاالقتصاديةَّعمىَّالتحولَّالديمقراطيَّ.الكساسبةَّ،َّباللَّمحمدَّياسينَّ،14َّ
:َّدراسةَّحالةَّماليزياَّوسنغافورة،اطروحةَّدكتوراه،دارَّقَّاسيافيَّدولَّجنوبَّشرَّ

ََّّ.2117المنظومة،عمادةَّالدراساتَّالعميا،االردن،
َّ.موقعَّالمعرفةَّااللكتروني:15َّ

ttps://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%h
D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%8

1%D9%88%D8%B1%D8%A9ََّّ
َّ.موقعَّالعريقَّااللكتروني:16

https://areq.net/m/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A
7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9

%88%D8%B1%D8%A9.htmlََّّ
َّ.موقعَّالقبسَّااللكتروني:17

https://www.alqabas.com/article/291812ََّّ
،َّوكالةَّالصحافةَّالعربيةَّ،َّالقاىرةَّ،ََّّالجزيرةَّالفاضمةَّسنغافورة.مصطفىَّ،َّاحمدَّ،18َّ

َّ.1َّ،2118َّط
،َّوزارةَّتجاربَّدولَّناجحةَّفيَّتنميةَّالصادراتَّ:تجربةَّسنغافورةَّ.ديابَّ،َّاريجَّ،19

َّ.2119الخارجيةَّ،َّاالماراتَّالعربيةَّالمتحدة،َّ
قراءةَّفيََّّ–اىميةَّالمعموماتَّفيَّتنميةَّالصادراتَّالصناعيةَّ.عميَّسماي،واخرون،21َّ

َّ.2َّ،2115،َّالعدد9َّ،َّمجمةَّالبحوثَّوالدراساتَّالعمميةَّ،َّالمجمدََّّتجربةَّسنغافورة
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