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 مقدمة

( هي مدة تولي مهاتير محمد رئاسرة الوزراء  يف 2003 -1981نجحت ماليزيا خالل اثنين وعشررين عاماا   
أن تنوع اقتصرررادهاي حيج نجحت يف التحول من االعتماد ىلع تصررردير املواد الخام ولر تطوير القطاع  

 . (1 الصناعي بجانب قطاعي الخدمات والسياحة

ا يف ترمب اسرررت مر مليرار دوالر خالل ثمرانينرات    80ارات أتنبيرة مبراشررررة قراربرت  نجحرت مراليزيرا أي رررا
 وتسعينات القرن املاضي. 

% األغنر يف املجتمع قلت حصرته  من الدخل  20الفجوة بين طبقات املجتمعي فنسربة   ت راءلت ذمل 
% من صرايف 14.5% ولر 11.9% األذ ر فقرًا من 40%  بينما زادت حصرة الرررر50.3% ولر 55.8السرنوي من 

 .(2 (1989  -1979املجتمع املاليزي  وذل  يف الفترة  دخل 

وهو ما ي ع ماليزيا يف مصاف  آالف دوالر     10قارب نصيب الفرد من وتمالي الناتج املحلي   2017يف عام  
ا ما يؤهلها ألن تنجو من فل الدخل املتوسرا  وتصرب   الدول صراحبة الدخل املتوسرا األىلع  وهو أي را

 رتفع. من الدول ذات الدخل امل

رصرد ذ ير من الدراسرات تجربة النه رة املاليزية  وهي بالفعل تديرة بالدراسرة  وباألخد للدول التي 
تحراول أن تخطو خطراهرا. ىلع الجرانرب اآلخر ذران من املالحن أن هنرا  قلرة يف الردراسرررات املكتوبرة 

اآلسرريوية. من هنا ذانت  باللغة العربية التي تعرضررت لكيت تعاملت الحكومة املاليزية مع أزمة النمور  
هرم  الورقرة محراولرة ءلقراء ال ررروء ىلع هرما املوضررروع الرمي يه  ذ يراا من الردول العربيرة  وبراألخد من 

 يتعامل منها مع صندوق النقد الدولي.

 
(1) Central Intelligence Agency, library, Date of access: March 2019, link. 
(2) Mohammed B. Yusoff & Fauziah Abu Hasan & Suhaila Abdul Jalil, Globalisation, Economic Policy, and Equity: The Case 
of Malaysia, Poverty and Income Inequality in Developing Countries: A Policy Dialogue on The Effects of Globalisation, 30 
November-1 December 2000, OECD, Date of access: December 2018, link. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
https://www.oecd.org/countries/malaysia/2682426.pdf


 

تحاول الورقة يف البداية الحديج عن األزمة اآلسرريوية  وتسررتعرف الفرضرريات التي ُطرحت ذمحاولة 
أدت ولر حدوثها  ث  تنتقل لرصرد تأثيراتها ىلع االقتصراد املاليزي  وما اءتراءات لتفسرير األسرباب التي  

التي اتخرمتهرا مراليزيرا وزاء تلر  األزمرة. ث  تسرررتعرف الورقرة بعرد ذلر  امُلنطلقرات التي ذرانرت وراء قرار  
رقة ماليزيا رفض سرياسرات صرندوق النقد الدولي  وأن ت ع خطة عالج اقتصادها بنفسها  ث  تنتهي الو

 بالدروس املستفادة من هم  التجربة لعلها تعطي وشارات يستفاد منها يف الحالة املصرية.

 

 ما قبل األزمة

يكتسرررب الحرديرج عن األزمرة اآلسررريويرة أهميرة ذبيرة نارا لةهميرة ال رررخمرة للردول محرل األزمرة يف  
االقتصراد العامليي فدول النمور اآلسريوية حين اندالع األزمة ذانت تسراه  بحوالي ربع اءنتاج العاملي   

.  ( 3  ماري العامليونصرت معدالت النمو العاملي خالل التسرعينات  وشرهدت أسرواقها ُثل ي اءنفاق االسرت
وهو ما يعني أن حدوث أي أزمة يف هم  الدول سيكون له تأثير سلبي ذبير  ليس فقا ىلع اقتصادات  

 هم  الدول  ولكن ىلع االقتصاد العاملي بأسر .

أمر أخر تردير براالنتبرا  عنرد النار ولر تبعرات األزمرة وأسررربراب حردوثهرا  وهو ُفجرائيرة انردالع األزمرة  فقرد  
مة العال  ىلع غرة  فل  يكن أحد يتوقع حدوثها  حتر أن علماء االقتصررراد حول العال  المين  أخمت األز

ُيناِّرون ىلع تجربة النمور اآلسريوية بأنها تجربة ال يمكن أن يسرتمر انتعاشرها وتوسرعها ولر ما ال   ذانوا
   ه  أي اا ل  يتوقعوا حدوث أزمة بهما الحج . (4 نهاية

 
(3) Robert Wade & F. Veneroso, The Asian Crisis: The High Debt Model Versus The Wall Street - Treasury - IMF Complex, 
Russel Sage Foundation, Working papers, November 1998, p:4, Date of access: February 2019, link. 

تتمثل في كمية العمل وكمية رأس المال    ،عوامل كميةإلى  وجهة النظر هذه، هو أنهم يرون أن النمو المتولد في دول النمور اآلسيوية عائد  السبب في تبني    (4) 
نتيجة لزيادة    ،اإلنتاج  مثل إنتاجية عوامل اإلنتاج أو قدراتها، وبالتالي عاجًلا أو آجًلا سوف يبدأ تناقص العائد على عوامل   ،المستخدم، وال يعود إلى عوامل كيفية

 كمية المستخدم منها. 
 ) ,linkPaul Krugman, The Myth of Asia's Miracle, Foreign Affairs, December 1994, Date of access: January 2019(.انظر

http://content.csbs.utah.edu/~mli/Economies%205430-6430/Wade-The%20Asian%20Crisis.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1994-11-01/myth-asias-miracle


 

باختصرار: ل  تدخل األزمة ضرمن توقعات حكومات هم  الدول  وال املؤسرسرات الخاصرة العاملة فيها  وال 
حتر ضرمن توقعات املؤسرسرات العاملية  ذالبن  الدولي أو صرندوق النقد  أو حتر مؤسرسرات ترتيب 

 الجدارة االئتمانية.

تقدير تجريِه بعض الوذاالت التجارية املتخصررصررة  ترتيب الجدارة االئتمانية  التالي يسررتعرف الجدول  
ما هي القدرة  ي حيج يسرعر ملعرفة للحصرول ىلع قروف  شررذة/دولة/لتقدير صرالحية أو أهلية شرخد

( لبعض الردول اآلسررريويرة للقروف الحكوميرة برالعملرة األتنبيرة  يف فترة مرا قبرل  املراليرة للوفراء برالقرف
 ع األزمة.اندال

 
 (5  الجدارة االئتمانية لبعض الدول اآلسيوية(: 1تدول   

 
(5) Bank for International Settlements, 68th annual repot, March 1997, Date of access: March 2019, p:127, link. 

https://www.bis.org/publ/ar98f01.pdf


 

 

وهما من أذبر مؤسرسرات -«  سرتاندرد آند بورز»و« موديز»بالنار ولر الجدول السراب،  نجد أن مؤسرسرتي  
ذرانرت رتيتهمرا ويجرابيرة فيمرا يخد القروف الحكوميرة املقومرة   -التصرررنيت االئتمراني يف العرال 

وذوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة    ااألتنبية لكل من الصين وهونج ذونج  وذمل  وندونيسيبالعمالت  
 .وتايالند وتايوان وتايالند. وذل  يف األعوام القليلة التي سبقت حدوث األزمة

يف السرياق نفسره  أشرار صرندوق النقد ولر رتية متفائلة بالنسربة ملسرتقبل املنطقة اآلسريوية  يف 
% لعام 8.3  حيج توقع معدل نمو للناتج املحلي اءتمالي للدول اآلسريوية 1997ادر يف مايو  تقرير  الصر

 .(6 1998% لعام 7.7و   1997

بالطبع ذانت لُفجائية األزمة آثار سرلبية ذ يرة عند حدوثها  فمنها أن المعر بين املسرت مرين ما لبج أن 
. األمر ال اني (Herding)انتشرر انتشار النار يف الهشي   وهو ما ُيطل، عليه يف االقتصاد سلو  القطيع  

 ا يف النقاط القادمة.هو تخبا ودارات بعض الدول يف التعامل مع األزمة  وهو ما سياهر تلي  

 بعض مؤشرات االقتصاد الكلي ملاليزيا قبل األزمة

قبل االنتقال ولر التفصرريل يف أسررباب األزمة والخا الزمني لها  وذيت تأثرت ماليزيا بها  نورد بعض  
مؤشررررات االقتصررراد الكلي يف الفترة التي سررربقرت األزمرة. والهردف من ذذر هرم  النقراط هو بيران أن 

بالفعل ذان يسرير بشركل تيد  ول  يكن هنا  ما يوحي بأن أزمة ذبيرة سرت ررب  ليس فقا االقتصراد  
 ماليزيا  ولكن القارة اآلسيوية  وينتقل تأثيرها ولر العال  أتمع. 

 يوض  الجدول التالي بعض أه  مؤشرات االقتصاد املاليزي يف األعوام التي سبقت اندالع األزمة:
 

 
(6) International Monetary Fund, World Economic Outlook, May 1997: Globalization: Opportunities and Challenges, Date of 
access: March 2019, p: 137, link. 

https://www.imf.org/external/pubs/weomay/weocon.htm


 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

 10.0 9.4 9.4 8.4 7.8 8.8 9.7 معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي )%(

 2.5 2.8 2.9 3.0 3.7 4.3 5.1 )%(نسبة البطالة 

 12.1 23.3 20.5 25.0 5.2 28.5 24.7 )%(نمو االستثمارات 

 6.7 26.0 24.7 15.7 18.7 16.7 17.1 )%(نمو الصادرات 

 1.3 30.5 30.4 14.5 9.0 24.9 30.2 )%(نمو الواردات 

 4,330 3,890 3,480 - - - - الناتج القومي اإلجمالي للفرد )دوالر(

 3.5 6.0 3.5 3.7 4.8 4.0 2.7 )%(التضخم 

 (7   (1996 - 1990(: مؤشرات االقتصاد الكلي ملاليزيا  الفترة   2تدول   

الناتج املحلي اءتمالي معدالت مرتفعة يف األعوام السابقة لةزمة  يف وذما يت   من الجدول  شهد  
  مع معدالت ت رخ  ل  تزد عن  1991% من عام 5الوقت نفسره المي اسرتمرت فيه معدالت البطالة تحت 

6.% 

ا معدل االسررت مار نسرربة   % من الناتج املحلي اءتمالي ذمتوسررا سررنوي خالل الفترة 32.7سررجل أي ررا
 .1996% يف عام 42.2  يف حين ارتفعت النسبة لتصل ولر (1995  -1986 

% من الناتج املحلي اءتمالي ذمتوسا سنوي 35.8شهد االدخار املحلي معدالت عاليةي وذ سجل نسبة 
 .(8 1996% يف عام 42.6(  وارتفعت النسبة لتحق،  1995  -1986خالل الفترة  

 
(7) Asian Development Bank, Asia Recovery Report 2000, Date of publish: 21 July 2000, Date of access: March 2019, link. 
Also Ross H. McLeod & Ross Garnaut East Asia in Crisis: from being a miracle to needing one?, Routledge, 1998. 
(8) Bank for International Settlements, op cit.  

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31331/ar2000.pdf


 

 أسباب األزمة اآلسيوية

أن هنا  ذ يراا من النقاشرررات التي تناولت أسرررباب اندالع األزمة   2001أوضرررحت دراسرررة نشررررت يف   
 اآلسيوية. يف الواقع هنا  ذ ير من الفرضيات التي طرحت أسباب لةزمةي لكن أه  افتراضين هما:

االفتراف األول: شكَّل الهلع  المعر أو القل،( العامل الرئيسي الندالع األزمةي حيج حدثت تغيرات مفاتئة 
ت السروق أدت بدورها ولر نقد ال قة  والتي ذانت السربب الرئيسري يف تفشري الفوضرر يف توقعا

 يف األسواق املالية اآلسيوية.

االفتراف ال اني: أن سرربب األزمة هو تدهور ذبير يف مؤشرررات االقتصرراد الكلي  أي وقت بداية اندالع  
 املتأثرة باألزمة.األزمة( باءضافة ولر السياسات االقتصادية السيئة للدول 

ا لالفتراف ال راني  فقرد دفعرت العوامرل الهيكليرة العمالت املحليرة ولر االنهيرار  وذرملر  ولر  وطبقرا
 .(9 حدوث أزمات مالية

ىلع خالف ما سرب، هنا  من ير  أن األزمة اآلسريوية هي يف األصرل أزمة نجايف  يف هما الصردد  يعل، 
":  أزمة النمور اآلسريوية.. الجمور واآلليات والدروس املسرتفادةذتابه "االقتصرادي عمرو محيي الدين يف  

تصل  -»أد  نجايف أداء هم  االقتصاديات  أي اقتصاديات الدول املتأثرة باألزمة( عبر فترة ممتدة من الزمن  
باالسررتناد ولر سررلو  املتغيرات االقتصررادية األسرراسررية  ولر  -ولر ما يزيد ىلع عقدين من الزمان

ت ضرخمة لرتوس األموال ولر هم  الدول  وتصراعدت موتات تل  التدفقات يف النصرت ال اني من تدفقا
أزمرة نجرايف(  بمعنر أن نجرايف هرم  الردول قرد   التسرررعينرات. ليس غريبراا وذن أن ُيطله، ىلع هرم  األزمرة  

 يكون سبباا يف أزمتها. 

ء ذانت مصررفية أو غير مصررفية. وقد انسرابت هم  التدفقات من خالل املؤسرسرات املالية املحلية  سروا
هما الناام املالي بمؤسرسراته عن اسرتيعاب هم  األموال وتوتيهها نحو قنوات   -بل عجز-ول  يسرتطع 

االسررت مار املنتجة  مما ترتب عليه وفراط االسررت مار يف أنشررطة وما متدنية العائد ووما أنشررطة أخر  
القوة الشررررائية املتزايدة املوتهة ولر مجاالت تعتبر مجاالا رحباا للم ررراربة السرررعرية. وقد سررراعدت  

 
(9) Ming-Yu Cheng and Sayed Hossain, Malaysia and the Asian Turmoil, Asian-Pacific Law & Policy Journal, Willian S. 
Richardson School of Law, vol 2, Issue 1, Winter 2001, pp 125:143. 



 

امل راربة ذأسرواق األسره  والعقار ىلع تكون فقاعة يف أسرواق األصرول  وت رخمت هم  الفقاعة بمرور 
 .(10 الوقت. وهو أحد العوامل التي تعلت االنهيار ذبيراا حينما انفجرت هم  الفقاعة«

أو ىلع أف رل تقدير أنه ل  -عقيدا عجز الناام املالي وليس هما فقا ما حدث  بل ون من ما زاد األمر ت
لالسرررتجابة السرررريعة حينما تغير اتجا  تدف، هم  األموال ذلية من تهة الداخل ولر   -يكن مسرررتعد ا

تهة الخارج. وتشررير بعض التقديرات ولر أن التدف، الصررايف لرتوس األموال من الخارج قد انخفض من 
 . (11 1997مليار دوالرا أمريكيا عام  12.1ولر   9619مليار دوالر أمريكي عام   93

 

 نشأة األزمة ومراحل تطورها

بدأت األزمة يف ماليزيا يف القطاع املالي  متسببة يف خسائر ذبيرة يف سوق األسه   وسوق تداول   
العمالت  وبشركل عام يف القطاع املصرريف. تم لت اءرهاصرات األولر لةزمة يف االنسرحاب املفات   

ند( يف يوليو/ تموز  لرتوس األموال قصرريرة األتل  تبعه انهيار البات التايالندي  العملة الرسررمية لتايال
. صررنع هما االنسررحاب املفات  موتة من عدم ال قة أدت ولر حدوث تقلبات يف سرروق العمالت  1997

واألصررول  مما دفع ذ يراا من املسررت مرين ولر سررحب ذ ير من اسررت ماراته  قصرريرة األتل ىلع نطاق  
بة الفائدة. تأتلت خطا أوسررعي وقد أد  ذل  بطبيعة الحال ولر انخفاف العملة املحلية وزيادة نسرر

االسرت مار الرئيسرية نتيجة ارتفاع أسرعار الفائدة  وذمل  واته ذ ير من املؤسرسرات خطر اءفالس وذمل   
 خطر الديون املتع رة.

برالترأذيرد ذران لةزمرة مراحرل أخر   لكن نكتفي برمذر وطرار عرام لهراي لكون موضررروع الورقرة الرئيسررري هو 
 .مناقشة تعامل ماليزيا مع األزمة

 

 

 
 الجذور واآلليات والدروس المستفادة، دار الشروق.   ..عمرو محيي الدين، أزمة النمور اآلسيوية (10) 
  المصدر السابق.  (11) 



 

 تأثير األزمة ىلع االقتصاد املاليزي

انتقل بطبيعة الحال أثر األزمة من القطاع املالي ولر القطاع الحقيقيي حيج تراتعت أسررعار األصررول  
وباألخد يف القطاع العقاري المي ذان يشهد زيادة مفرطة يف املعروف  بسبب امل اربات يف الفترة 

 ما قبل اندالع األزمة.

% يف الناتج املحلي اءتمالي  ذمل  زاد  7.4%  وذمل  حدث انكماش قدر   5  فوق  ارتفع معدل الت رخ
 .(12 1997% يف 2.6بعد أن ذان   1998% يف 3.9معدل البطالة ليصل ولر 

 خطة العالج املاليزية

يوليو/تموز    14طبقت ماليزيا بعد اندالع األزمة مباشرةا تدابير مقاربة لسياسات صندوق النقد  ففي يوم  
  ويف الشرررهر (13 تخلر البن  املرذزي املاليزي عن الدفاع عن الرينجت  العملة الرسرررمية ملاليزيا(  9719

ذاته هات  رئيس الوزراء مهاتير محمد املتسرببين يف عمليات امل راربة ىلع الرينجت املاليزي والبات 
عمليات امل رراربة هو التايالندي والبيسررو املكسرريكي والروبية اءندونيسررية  حتر أنه أعلن أن قائد  

. بجرانرب التخلي عن الردفراع عن الرينجرت ت  تخفيض (14 تورج سرررورس رترل األعمرال األمريكي املعروف
 النفقات الحكومية  باءضافة ولر رفع الفائدة  وذمل  تشديد السياسة النقدية.

الشرررذات  مؤدية أدت هم  السررياسررات ولر نقد السرريولة يف األسررواق  والتي بدورها قيدت قدرة  
 بطبيعة الحال ولر زيادة القل، بين املواطنين واملست مرين ىلع حد سواء.

رئيس الوزراء املراليزي مهراتير محمرد أن ذرل هرم  اءتراءات ذرانرت بتوتيره من نرائبره أنور   -فيمرا بعرد-أعلن 
هي يف حراترة  حرمر وبراهي  من أن أفعرالره قرد تحرم الحكومرة من عرائردات    -أي مهراتير-وبراهي   وأنره  

وليها لسررداد رواتب مويفيها. يرتع السرربب الرئيسرري للخالف بين مهاتير وأنور ولر أن مهاتير ير  أن 
 

(12) Ross P. Buckley & Sarala M. Fitzgerald, AN ASSESSMENT OF MALAYSIA’S RESPONSE TO THE IMF DURING 
THE ASIAN ECONOMIC CRISIS, University of New South Wales Law Research Series, Date of access: January 2019, 
link. 
(13) Andrew Sheng, From Asian To Global Financial Crisis, Cambridge, Book, p:415. 
(14) Andrew Sheng, ibid. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2988718


 

مراليزيرا ليسرررت بحراترة ولر تطبي، هرم  السررريراسررراتي فرديونهرا بشررركرل عرام ليسرررت ذ يرة  والرديون 
 املستحقة قليلة  وأن ماليزيا ال زال بمقدورها تدبُّر أمرها.

عمل االقتصرادي الوطني المي ذان يجتمع ثالث سراعات يومي ا ىلع األقل  ملتابعة  ت  تشركيل مجلس ال
 التطورات االقتصادية واتخاذ اءتراءات الالزمة بشأنها.

  سرادت موتة من التدهورات أصرابت القطاع الحقيقي  مع اضرطراب يف القطاع املالي   1998بحلول عام 
هما االضررطراب ليصررل ولر روسررياي حيج انهار الروبل   ليس فقا يف دول النمور اآلسرريويةي لكن اتسررع

الروسرري  وانتقلت العدو  ولر األمريكتيني ففي السررياق نفسرره اضررطربت أسررواق البرازيل وفنزويال  
نقطة  مم الا بمل     7539.07أغسررطس ليصررل ولر مسررتو    31يف «  داو تونز»وانخفض ذمل  مؤشررر 

ا نسرربته   . يف هما التوقيت  (15 أغسررطس/آب 25نهاية يوم   %  مقارنة بمسررتو  أسررعار12.4انخفاضررا
الحسررراس  قررت الحكومرة املراليزيرة أن تغير خطتهرا لوقت التردهور االقتصرررادي املسرررتمري ففي 

منامرة وفرد لصررريراغرة برنرامج اءنقراذ الوطني  200اسرررتعرانرت الحكومرة برأذ ر من    1998أغسرررطس/آب  
(NERP).والتي ت  اءعالن عنها يف الشهر ذاته   

سربتمبر/أيلول ت  اءعالن عن   2-1الحكومة يف هم  الخطة وطاراا شرامالا ءصراليف االقتصراد  ففي  تبنت
رينجت للدوالر الواحد(  باءضررافة ولر فرف بعض   3.8ت بيت سررعر صرررف الرينجت املاليزي أمام الدوالر  

ترداول أو ويرداع    اءتراءات التي من شرررأنهرا تقييرد حرذرة رتوس األموال. تم لرت هرم  اءتراءات يف منع
الرينجرت خرارج حردود مراليزيرا  وىلع ذرل العملرة املراليزيرة خرارج حردود الوطن العودة وليره قبرل األول من 
أذتوبر. ذمل  ت  تقييد حج  العملة املسرمويف الخروج به خارج الحدود املاليزية. ويف السرياق نفسره 

نور وبراهي   متهماا ويا  بالفسرراد  والحقته طرد رئيس الوزراء املاليزي نائبه ووزير املالية يف حكومته أ
 فيما بعد ته  بالشموذ الجنسي تسببت يف دخوله السجن.

بالطبع ذان لةسررواق رد فعل تلقائي ىلع هم  القراراتي وذ انخفض املؤشررر العام لبورصررة ذواالملبور  
 نقطة  وهو أقل مستو  تصل له منم بدء األزمة. 262.7ولر مستو   

 
 عمرو محيي الدين، مصدر سبق ذكره. (15) 



 

وبإلقاء نارة ىلع التطورات التي واذبت األزمة فيما يتعل، بسرعر صررف الرينجت املاليزي  نجد أن سرعر 
. ل  يترأثر هرما السرررعر يف األيرام األولر 1997يوليو/تموز    1  وذلر  يف  2.52الردوالر ذران  الرينجرت أمرام  

ما السرعر أمام ال رغوط  لةزمة  والسربب يف ذل  يرتع ولر أن السرلطات املاليزية حاولت الدفاع عن ه
أذتوبر/تشررين  1رينجت للدوالر الواحد يف   3.37املتصراعدة. اسرتمرت موته االنخفاف حتر وصرل ولر 

ا قدر   1997األول  % عن سرعر  قبل اندالع األزمة. اسرتمر بعد ذل  االنحدار يف 33.7  وهو ما يم ل انخفاضرا
 ديسمبر. 15يف  3.86 البداية بمعدالت بطيئة  ث  تسارعت املعدالت ليصل ولر

  حين 1998يناير/ذانون ال اني   8اسرتمرت عملية النزول حتر وصرل الرينجت ولر أدنر مسرتو  له يف 
. تبعت ذل  موتة من الصعود والهبوط حتر قررت الحكومة املاليزية ت بيت سعر 4.68وصل السعر ولر 

 .1998بر/أيلول سبتم 2للدوالر األمريكي الواحد يف  3.8صرف الرينجت عند مستو  

وحتر   1997يوضر  الشركل التالي سرعر صررف الرينجت املاليزي أمام الدوالر األمريكي منم منتصرت عام 
 .1998نهاية عام 

 

 (16  1998ديسمبر  31حتر  1997يوليو   1الرينجت املاليزي أمام الدوالر األمريكي يف الفترة من  (: سعر صرف 1شكل  

 
(16) Trading Economics, Malaysian Ringgit, Date of access: March 2019, link. 

https://tradingeconomics.com/malaysia/currency


 

وذرالتين    (Danamodal)و  (Danaharta)واسرررتكمراالا لخطرة العالج املراليزيرة  أنشرررأت الحكومرة املراليزيرة  
اقتصرراديتين هدفهما الرئيسرري حل مشرركلة الديون املتع رة  عن طري، ضررل نقد مالي موته  وذمل   

ولرة املراليزيرة وعرادة بنراء القطراع املصرررريف. نجحرت هراتران الوذرالتران يف هردفهمرا نجراحراا براهراا تنرَّب الرد
 .(17 خطر انهيار البنو 

سراد توقع عام بأن الخطة املاليزية سرتفشرل ال محالةك فكيت لدولة ناشرئة م ل ماليزيا تعصرت بها أزمة 
بهرما الحج  أن تنج  يف اتخراذ هرم  الخطوات من غل، اقتصرررادهرا برالكليرة  يف يرل وتود أزمرة مراليرة 

يرها عند ذل ي بل امتد تأثير األزمة ليصرل ولر األمريكتين. تعصرت بالقارة اآلسريويةي بل حتر ل  يقت تأث
ا يف ناتجهرا املحلي اءتمرالي قدر     1998% يف عام 7.4يف يل هم  األتواء سرررجلرت ماليزيا انكمراشرررا

%  هرما املعردل وون ذران أقرل ممرا ذرانرت  6.1سرررجلرت معردل نمو    1999وىلع العكس من ذلر  يف عرام  
 األزمة  فإنه يعكس أن ماليزيا ذانت أول املتعافين من األزمة.تحققه ماليزيا قبل 

مع   1999وءدرا  مرد  سررررعرة التعرايف املراليزي  ينبغي علينرا مقرارنرة املعردل الرمي حققتره يف عرام  
 أي اا. ام يالتها من الدول اآلسيوية التي عصفت األزمة باقتصاداته

%  يف حين ذان 4.572سرجلت تايالند  ذمل    % 0.791معدل نمو   1999يف عام   افقد سرجلت وندونيسري
 .(18 % للعام نفسه  وذل  طبقاا لبيانات البن  الدولي3.082معدل النمو يف الفلبين 

 ُمنطلقات ماليزيا لرفض توصيات صندوق النقد

ال شرر  يف أن قرار ماليزيا مخالفة توصرريات صررندوق النقد ل  يكن قراراا سررهالا  فالدول النامية حين 
زمات اقتصررادية فإن أول ما يخطر ببالها هو طلب مسرراعدة صررندوق النقدي لكن ىلع العكس تصرريبها أ

من ذلر   قررت مراليزيرا رفض توصررريرات الصرررنردوق  وتنفيرم برنرامجهرا الخرا  الرمي تبين أنره ذفرل لهرا أن 
 تكون أولر الدول اآلسيوية التي تعافت من األزمة.

 
(17) Rahimah Majid, RESTRUCTURING THE BANKING SECTOR: ROLE OF DANAHARTA AND DANAMODAL, School Of 
Economics Universiti Utara Malaysia, Date of access: February 2019, link. 
(18) World bank Data, GDP growth (annual %), Malaysia Philippines Indonesia Thailand, Date of access: March 2019, link. 
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اسرتجابة ماليزيا لصرندوق النقد الدولي أثناء األزمة االقتصرادية  تقيي  واملعنونة بررررر   ترصرد الدراسرة
الدوافع وامُلنطلقات التي شررجعت اءدارة املاليزية للقيام بمل   حيج تورد الدراسررة أربعة   (اآلسرريوية

 دوافع رئيسة  وهي ذما يلي:

 عدم مالءمة سياسات صندوق النقد للحالة املاليزية -1

سراسري ولر فت  اقتصراد الدولة ىلع بقية الناام املالي العاملي   تهدف سرياسرات الصرندوق بشركل أ
حيج يكون الهدف األسرراسرري من برامج اءصرراليف الهيكلية هو »فت  املجال للشرررذات العابرة للدول  
للوصرررول ولر العمرال واملوارد الطبيعيرة  بجرانرب تقليرل قردرة الحكومرة يف الترأثير ىلع األسرررواق   

يف توزيع الخدمات والسررلع  وذمل  دمج اقتصرراديات الدول الفقيرة يف واالعتماد ىلع قو  السرروق  
 .(19 االقتصاد العاملي«

هم  هي سررياسررات الصررندوق  ومن ح، أي دولة أن ترف ررها أو تقبلهاي لكن ال ابت أنه وذا ذانت هنا  
 دولة ترفض هم  السياسات فلن تستطيع أن تحصل ىلع أي دع  من الصندوق.

هرم  السررريراسرررات عراملير ا  وقرد تراءت األزمرات املختلفرة لتؤذرد عردم صرررالحيرة هرم  ذ يراا مرا انُتقردت  
السررياسررات يف ذل وقت. وعالقة ذل  بموضرروعنا هو أن االعتقاد المي ذان سررائداا يف ماليزيا أثناء 
األزمة  هو أن توصريات الصرندوق يف األصرل ذانت أحد األسرباب التي أدت ولر حدوث األزمة  وذل  حين 

ماليزيا يف بدايات التسرعينات محاوالا وقناعها بفت  أسرواقها املالية عاملي ا قبل أن تكون ضرغا ىلع 
 .سوقها مستعدة مل ل هم  الخطوة

ا أن الدول اآلسريوية التي ل  تسرتجب لسرياسرات الصرندوق يف بدايات التسرعينات ذانت   ذان الفتًا أي را
أعراد صرررنراع القرار التفكير يف صرررالحيرة هرم    أقرل ترأثراا براألزمرة م رل الصرررين. لرملر  حين حردثرت األزمرة

وأما عن األسرباب الكامنة وراء أن الدول التي ل  تسرتجب للصرندوق ذانت أقل تأثرا باألزمةي  .(20 التوصريات
فقد يرتع ذل  ألحد سرببين  أولهما: اسرتمرار ضرغا صرندوق النقد ىلع الدول لتحرير اقتصرادها  فإن 

قتصرادي قبل أن تكون أسرواقها مسرتعدة مل ل هم  التحرر  وثانيهما  الدول تسرعر لجني ثمار التحرر اال

 
(19) George Soros, Open Society: Reforming Global Capitalism, 2000,p: 200. 
(20) George Soros, ibid.  



 

أن مويفي صرندوق النقد يجلسرون ويتابعون تطبي، ما بحوزته  من سرياسرات  وه  يف الوقت نفسره 
يعتقدون أن بيئة ونفاذ القانون يف الدول النامية أو الدول صراحبة االقتصرادات الناشرئة م ل املوتودة  

 .(21 املتقدمةيف اقتصادات الدول 

 تعزيز السيادة والديمقراطية -2

ينتخرب املواطنون من يحكمه  يف النارام الرديمقراطي  ويحردد الحكرام بردوره  السررريراسرررات التي 
سرتطبقها الدولة  سرواءا ذانت اقتصرادية أو غيرها. يف هما اءطار يأتي صرندوق النقد المي هو مؤسرسرة  

ويجبره  ىلع أن يتخموا قرارات اقتصرادية قد تكون مخالفة ملا يريد   دولية ليؤثر ىلع صرانعي القرار  
املواطنون. وقد أذدت اءدارة املاليزية يف أذ ر من مناسربة أن أحد األسرباب الرئيسرية لرفض العمل مع 

 الصندوق هو اءمالءات التي يفرضها الصندوق.

 تعزيز االستقاللية -3

بجرانرب تعزيز السررريرادة والرديمقراطيرة  ذران تعزيز االسرررتقالليرة أحرد امُلنطلقرات التي دفعرت مراليزيرا ولر 
رفض مسررراعردة صرررنردوق النقرد  فقرد خل، املجتمع املراليزي حرالرة ترديردة من ال قرة يف قردرتره ىلع 

املجتمع االعتماد والحفاظ ىلع سرياسرات مبتكرة لعالج مشركالته االقتصرادية  حتر لو أدت ولر تحدي 
 .(22 املالي العاملي

  وهي مؤسرسرة بح ية ماليزية: »اقتصرادي اي ذنا أذ ر حرية «الشربكة ال ال ة العاملية»ي ريت ذمل  مدير 
ونحن تحت االسرتعمار القدي  أذ ر منا اآلن  البن  الدولي وصرندوق النقد يلعبان الدور نفسره المي ذان 

 .(23 يلعبه املحتل القدي «

 
(21) Ross P. Buckley & Sarala M. Fitzgerald, op cit. 
(22) Chris Nyland, Wendy Smith, Russell Smyth and Marika Viczany, Economic and Social Adjustment in Malaysia in the 
'New' Business Era, 2003. 
(23) Khor quoted in Kevin Danaher, 50 Years is Enough: The Case Against the World Bank and the International Monetary 
Fund, 1994.  



 

أنره وذا قبلرت مراليزيرا مسررراعردة    1998يونيو    19أعلن رئيس الوزراء مهراتير محمرد يف  يف هرما الصررردد  
صررندوق النقد  فإننا سررنكون مجبرين ىلع فت  االقتصرراد لةتانب  وسرريت  ولغاء سررياسررة التمييز 

 اءيجابي تجا  املاليو  وهما غير مقبول وليس من العدالة.

 تجنب الخطر األخالقي -4

سررياسررات اءصرراليف الهيكلي ىلع عدم التأثير ىلع سررعر العملة بشرركل مباشررر  وذمل  خفض ترتكز  
 اءنفاق الحكومي  وزيادة اءيرادات الحكومية عن طري، رفع الدع  الحكومي وزيادة ال رائب.

تنج  هم  السررياسررات يف غالب األحيان يف عالج املشرركالت املتعلقة باملالية العامة للدولةي لكنها 
  لها تأثيرات سرررلبية ىلع الطبقات الفقيرة يف املجتمعي فالدع  الحكومي المي تتبنر هم  بال شررر

السرياسرات خف ره يكون موتهاا باألسراس للطبقات الفقيرة  لمل  يلح، تطبي، هم  السرياسرات زيادة  
ال رررغوط ىلع الطبقرات الفقيرة يف املجتمع  وهرما ذران أحرد األسررربراب التي دفعرت مراليزيرا ولر عردم  

 .(24 ني خطة عالج صندوق النقدتب

 ُصناع القرار وصياغة السياسات االقتصادية 

رصررد العنصررر السرراب، امُلنطلقاتي لكن ل  تكن هم  امُلنطلقات فقا هي التي ذفلت ملاليزيا القدرة  
ىلع تطبي، برنرامجهرا الخرا   فهنرا  أمر آخر تردير براالنتبرا   وهو: ولر أي مرد  يؤثر هيكرل النارام  

   يف صرياغة السرياسرات االقتصراديةا وما اءطار المي يحدد من خالله السرياسريون اختياراته السرياسري 
 االقتصادية  وانعكاس ذل  ىلع قرارات ماليزياا

 

 

 

 
(24) Ross P. Buckley & Sarala M. Fitzgerald, AN ASSESSMENT OF MALAYSIA’S RESPONSE TO THE IMF DURING 
THE ASIAN ECONOMIC CRISIS, op cit. 



 

 

ينتخرب املواطنون يف األنامرة الرديمقراطيرة مم لين له  يقومون ىلع شرررؤون الحك  لفترة زمنيرة. 
عن صرياغة السرياسرات العامة يف  ناملسرؤولوهؤالء السراسرة املنتخبون من ِقبل عموم الشرعب ه  

الدولة وتطبيقها. هم  السررياسررات منها ما هو اقتصررادي  ومنها ما يتصررل بالصررحة والتعلي  والدفاع  
 وغيرها. 

تؤثر بال شر  طبيعة الناام السرياسري  وطبيعة الفترة الزمنية يف اختيار نوع السرياسرات امُلتبعة من 
الفارق بين البرامج املختلفة التي « Nelson»االقتصررادية. ترصررد دراسررة ِقبل صررناع القرار وزاء األزمات 

تف رل األنامة اللجوء وليها  حيج ُتف رل الحكومات يف الديمقراطيات الناشرئة الحلول غير التقليدية  
يف حين اخترارت الحكومرات االسرررتبرداديرة يف مطلع ال مرانينرات الحلول التقليرديرة الجرديردة  أي الحلول 

 .(25 لعقيدة الصدمة ومدرسة شيكاغو( يف أمريكا الجنوبيةاملتبنية  

« أن الديمقراطية هي األذ ر قدرة ىلع وعطاء نتائج ويجابية Remmer»ىلع الجانب اآلخر  تؤذد دراسررة 
وزاء األزمات االقتصرادية. يف الوقت نفسره يشرير ولر أن بعض األنامة القمعية نجحت يف تنفيم خطا 

أمريكا الجنوبية. لمل  من الصررعب الجزم بأن األنامة الديمقراطية أف ررل من التحرر االقتصررادي لدول 
 . (26 نايرتها السلطوية فيما يتعل، بق ايا التنمية االقتصادية

« حققت دول ذالصرين وتشريلي واملكسري  وصرالحات اقتصرادية  Diamond  &  Plattner»وفقاا لدراسرة  
 .(27 ذبيرة تحت أنامة عسكرية قمعية

 
(25) Joan Nelson, Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Adjustment in the Third World, Book, 1990. (As cited 

in: Sangmook Lee, The Politics of The Asian Financial Crisis in Malaysia and South Korea, Journal of the Asia Pacific Economy, 

2004) 
(26) Karen L. Remmer, The politics of economic stabilization: IMF standby programs in Latin America (1954–1984), 
Comparative Politics, Date of publish: 1986, Date of access: April 2019, link. Also, Karen L. Remmer, Democracy and 
economic crisis: the Latin American experience World Politics 42, Date of publish: April 1990, Date of access: April 2019, 
link. 
(27) Larry Diamond and Marc Plattner, Economic Reform and Democracy, Book, Johns Hopkins University Press, 1995. 

https://www.jstor.org/stable/421778?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2010414?seq=1#page_scan_tab_contents


 

بين تعامل ماليزيا وذوريا الجنوبية مع األزمة. اختبرت  «Lee»بالعودة ولر الحالة املاليزية  قارنت دراسرة 
الدارسررة ثالثة متغيرات ثابتة لتوضرري  الفارق بين السررياسررة امُلختارة من ِقبل الدولتين  هي: طبيعة 

ما يخد ماليزيا من خالل تل   . سرتكتفي الورقة برصرد(28 األزمة  وطبيعة الناام  والقيادة السرياسرية
 النقاط.

: تعرد طبيعرة األزمرة أحرد املتغيرات املهمرة التي يمكن من خاللهرا شرررريف األسررربراب وراء طبيعرة األزمرة 
اختيار سررياسررة معينة دون غيرها. تعتبر األزمات االقتصررادية يف العموم وحد  الفر  املهمة للدول 

 ذانت لتحرير االقتصاد  أو الختيار حلول غير تقليدية.يف أن تقوم بإصالحات اقتصادية  سواء 

 

فيمرا يخد طبيعرة األزمرة يف مراليزيرا  فرإن ترأثير األزمرة عليهرا وذا مرا ُقورن ببقيرة الردول اآلسررريويرة يعتبر 
تأثيراا سرطحي ا  ويرتع السربب يف ذل  ولر أن الشررذات املاليزية ل  تكن مديونيتها ذبيرة  وأن األزمة 

ذز ترأثيرهرا وبراألخد يف فترتهرا األولر يف القطراع املرالي  براءضرررافرة ولر أن هيكرل  بشررركرل ذبير تر
 االقتصاد املاليزي قبل اندالع األزمة ل  يكن معتمداا بشكل رئيسي ىلع االستيراد.

: تؤثر قواعد اللعبة السرياسرية بال شر  يف صرنع السرياسرات االقتصرادية. طبقاا لدراسرة طبيعة الناام
«Stallings & Kaufman ُتف رررل األنامة القمعية تطبي، برامج اقتصرررادية ذات سرررياسرررات تقليدية »

 متشددة  يف حين ُتف ل األنامة يف الديمقراطيات الناشئة تطبي، سياسات غير تقليدية. 

 

بالرغ  من وتود ناام انتخابي متعدد األحزاب  فإن ماليزيا خ ررعت لناام حك  فردي منم اسررتقاللها  
حق، االقتصررراد املراليزي معردالت نمو عراليرة منرم ال مرانينرات والتي   يف تلر  األثنراء وحتر حردوث األزمرة.

  تانعكسرررت برانخفراف معردالت الفقر  وزيرادة الطبقرة املتوسرررطرة. وخالل عقرد من الزمران أدت النجراحرا 
 االقتصادية املتتالية ولر ت بيت شرعية بقاء مهاتير محمد يف السلطة.
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( أن تخرج الطبقة املتوسررطة لتتمرد Modernization Theoryالتحديج    لناريةذان من املتوقع طبقاا  
ىلع الفرديرة يف الحك ي لكن هرما ل  يحردث  ويرتع السررربرب يف ذلر  ولر أن الحكومرة قرد أحكمرت  
سرريطرتها ىلع اءعالم. يف النهاية انعكس ذل  أثناء األزمة اآلسرريوية  حين حصررل مهاتير ىلع دع   

( يف تطبي، سررياسررة التحك  يف رتوس األموال  UMNOاملتحدة«   ومية املاليويةاملنامة الق»حزب 
 .(29 والتوسع يف اءقراف

: تعد القيادة السررياسررية أحد أه  العوامل املؤثرة يف تف رريالت السررياسررات  القيادة السررياسررية
اختيرار تطبي، االقتصررراديرة. ويرتع ذلر  براألسررراس ولر الردور املحوري الرمي تلعبره اءدارة العليرا يف  

ا عند تحليل أداء أي قيادة النار ولر األصررول اآليديولوتية لها   السررياسررات االقتصررادية. ينبغي أي ررا
 وذمل  مد  قوته  وتأثيره  وقاعدته  الشعبية.

ا قومي ا بجانب تمتعه بقاعدة شرعبية عري رة  أحد أه  األسرباب التي  يعتبر ذون مهاتير محمد شرخصرا
ت صررندوق النقدي بل تعد  ذل  الرفض ولر مطالبته العال  بإتراء وصررالحات  دفعته ولر رفض سررياسررا

شرراملة ألسررواق املال العاملية  لكب  تمايف امل رراربة ىلع العملة  من أتل وقت آثارها املوهنة ىلع 
 االقتصادات الناشئة. 

-hedgeتحوط  ذان سررلو  مهاتير حاد ا تجا  تجار العملة وامل رراربين  وذمل  تجا  مديري صررنادي، ال
fund بجانب اعتقاد  الراسرل بأنه من ح، الدول صراحبة االقتصرادات الصرغيرة أو ال رعيفة أن تحافن  )

ىلع سررريطرتهرا السررريراديرة ىلع قيمرة عملتهرا املحليرة. لرملر  ذرانرت لره مجهودات يف سررربيرل وتود 
 تناي  قانوني لسوق املال العاملية.

برز مالم  األزمة اآلسريوية  وذيت تعاملت معها ماليزيا هدفت الورقة من خالل ما سرب، ولر اسرتعراف أ
ىلع وته الخصرو   وينتقل العنصرر القادم ولر اسرتعراف أبرز الدروس املسرتفادة  مع التأذيد ىلع أن 
التجارب يف حقل العلوم االتتماعية ال ُتسررتنسررل  وونما الهدف من هما االسررتعراف هو الوقوف ىلع 

 بعض الدروس املستفادة.

 

 
(29) Sangmook Lee, ibid. 



 

 س مستفادة من التجربة املاليزية درو

 يمكن صياغة بعض الدروس املستفادة من هم  التجربة ذالتالي:

األزمات املالية أو االقتصادية بشكل عام قد تأتي فجأة  وال يمنع تحسن مؤشرات االقتصاد الكلي يف   -1
جتهرد أي حكومرة يف أن يكونوا مسرررتعردين  وأن ت -حكومرةا وأفراداا-فترة مرا حردوثهرا  لرملر  ىلع الردول  

 التعل  من األزمات التي وقعت فيها دول أخر  قبل ذل   بأخم التدابير واالحتياطات.

سررالمة بنية أي ناام اقتصررادي هي التي تكفل خروج اقتصرراد الدولة الوطني من األزمة بسرررعة    -2
 وبتكاليت قليلة قدر اءمكان.

 كراا تد ا أو متأخراا تد ا.تفشل برامج التحرر الكلي لةسواق وذا ُطبقت مب -3

خطا صررندوق النقد الدولي وغير  من املؤسررسررات الدولية ليسررت دائماا صررحيحة  وليسررت دائماا   -4
خراطئرة  وونمرا هي أحرد الحلول املتراحرةي قرد يكون تطبيقهرا يف وقرت مرا ويف يروف معينرة هو األصررر  

 وقد يكون ال.

 األقدر ىلع النجايف.الخطا امُلصاغة بأيٍد محلية هي  -5

ينبغي مراعاة األثر النفسري للمواطنين واملسرت مرين  فرتوس األموال ليسرت دائماا تتحر  من خالل   -6
املنط،ي فانتشرررار المعر قد يجعرل ذ يراا من رتوس األموال تهرب من دون أن يكون هنرا  دافع حقيقي  

 لمل .

الناشرئة االنتبا  ولر األنشرطة التي يتجه وليها  ىلع القائمين ىلع شرؤون اءدارة االقتصرادية للدول  -7
االسرررت مرار األتنبي  برأن تكون أنشرررطرة ذات قيمرة م رررافرة عراليرة  ال أن يتجره تزء ذبير منهرا ولر 

 االست مارات قصيرة األتل  أو االست مار يف الديون الحكومية أو األسه  والسندات  أموال ساخنة(.


