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والذي أسهم في بنائها القطاع اخلاص لربط
قدمت لنا دعوة من جامعة اخلرطوم
مناطق اإلنتاج باألسواق احمللية والعاملية
حل��ض��ور م��ح��اض��رة بقاعة ال��ص��داق��ة قدمها
 ،مما سهل السفر الداخلي فزادت السياحة
الدكتور محمد مهاتير رئيس ماليزيا األسبق
التي تطلبت بناء الفنادق  ،مم��ا خلق ذلك
ورائد النهضة املاليزية وذلك يوم اخلميس
وظائف وزاد من القوى الشرائية التي خلقت
األول من نوفمبر 2012م  ،وكانت احملاضرة
طل ًبا متزايدًا للسلع واخلدمات  .كذلك أنشأت
حتت رعاية األخ علي عثمان النائب األول
الدولة السدود واخل��زان��ات والكهرباء
لرئيس اجل��م��ه��وري��ة  .ول��ق��د استمعنا
وامل��ط��ارات مم��ا ط��ور م��ج��ال األع��م��ال .
إلى محاضرة في نصف ساعة تقري ًبا .
د .ح�سن حممد ما�شا
وبالرغم من عدم وجود معالم تأريخية
خلص فيها د.مهاتير كيف بدأت النهضة
جل��ذب السياحة إال أن ماليزيا طورت
وأي���ن وص��ل��ت وم���ا ال��ع��ق��ب��ات واخلطط
مجال السياحة من خالل بناء منتجعات وفنادق وخدمات
والسياسات التي وضعت لتنفيذ ذلك .
إن حشد الدولة خلبراء االقتصاد واإلدارة وأساتذة سياحية زادت من تدفق السياحة مما مكن السياحة أن
اجلامعات من جامعات املركز والواليات لالستماع إلى تكون في املرتبة الثانية في املجاالت االقتصادية  .كما
أهم جتربة ناجحة للدول النامية في التأريخ احلديث أصبحت %80من السلع املستوردة تنتج محل ًّي ًا مبا فيها
هو عبء ثقيل مت وضعه على أكتاف األستاذ اجلامعي املنتجات البترولية والتي أصبحت متثل  %17من إنتاج
والباحث واخلبير  .وكأني ب��األخ علي عثمان يقول لنا العالم مما أدى إلى منو املطارات والشاحنات .
ذكر د .مهاتير أنه لم تتجه ماليزيا إلى استخدام
في نهاية احملاضرة (أشيروا إلينا لننهض باجلمهورية
الثانية ) وأن��ا على يقني أن األخ علي عثمان يعد لهذا السياسات الضريبية لتوفير التمويل للتنمية وإمنا
دائما من خالل حديثه منذ أن أطلق وف���رت امل��ن��اخ امل��ن��اس��ب ل�لاس��ت��ث��م��ار احمل��ل��ي واألجنبي
املشروع  ،نتابع ذلك
ً
(اجلمهورية الثانية ) وهو دائم التلميحات واإلشارات وال���ذي خلق ال��ث��روة املطلوبة (مضاعفة االستثمار) .
لهذا املشروع  ،كما يشير إل��ى دور البحث العلمي في وأشار د.مهاتير إلى أن ماليزيا استفادت من األمنوذج
(الياباني  -وال��ك��وري ) فيما يتعلق بأخالقيات العمل
ذلك.
ومبا أننا في حاجة للوقوف على مثل هذه التجارب والنظام  ،وال��ذي ك��ان له دور عظيم في النهضة  .لقد
 ،ومعرفة أي��ن نحن منها فإنني س��أح��اول تلخيص ما وصف د.مهاتير ذلك قائ ً
ال « :املنظومة األخالقية لكل من
استمعت إليه في محاضرة د .مهاتير ثم أضع مقترحات اليابان وكوريا ممتازة ولذلك نحتذي باملثال الياباني من
خالل منظوماتنا األخالقية « وضرب مثا ًال للعالقة بني
لدراسة األمنوذج املاليزي .
ب��دأ مهاتير بوصف احلالة االقتصادية ملاليزيا العامل ورب العمل في األمنوذج الياباني والكوري وهو
قبل النهضة حيث االن��خ��ف��اض الكبير للناجت القومي أن الشركات تهتم بالعمال حتى وقت الكساد وأن العمال
وانتشار البطالة السافرة ،وأن االقتصاد يسيطر عليه مرتبطون بعملهم وميثل اإلخفاق في إجناح العمل مصدر
الطابع الرأسمالي االستعماري (نهب امل��واد اخلام )  ،خجل للعامل الياباني قد يقوده لالنتحار.
ذك��ر د .مهاتير أن ماليزيا وض��ع��ت سياسات
وأن ماليزيا لم تكن تنتهج فك ًرا اقتصاد ًّيا محددًا في
ونظما حملاربة البيروقراطية والفساد  .وذكر مثا ًال لهذه
تلك الفترة .وقررت الدولة عند البدء في برنامج النهضة
ً
استنساخ ما يناسب وضعها ولذلك استخدمت األمنوذج السياسات وهو  :سياسة تخفيض الضرائب على القطاع
االشتراكي فيما يتعلق بوضع اخلطط القصيرة والطويلة اخل��اص والتي شجعت االستثمار وقللت من حتاشي
 .حيث مت وض��ع خطة (خمسية) ووض���ع السياسات دفع الضرائب ،كذلك سياسة التعليم والتدريب للقوى
الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي ملاليزيا  ،حيث ركزت البشرية والتي أسهمت في احلد من سطوة البروقراطية
اخلطة على األهداف التي تطمح في حتقيقها والتي أشار والفساد.
اعتبر د .مهاتير أن التعليم والتدريب هما القوتان
إليها املجتمع املاليزي وهي توفير فرص العمل وإيجاد
الدخل املناسب  ،كما مت وضع خطة طويلة لتحديد اجتاه الرئيستان للنهضة فلقد اجتهت ماليزيا إل��ى إرسال
القوى البشرية إل��ى اخل��ارج للتدريب والتعلم وركزت
النهضة التنموية للدولة.
أه��م عقبة واج��ه��ت ج��ه��ود التنمية ف��ي ماليزيا على اليابان وكوريا حيث األمن��وذج احملتذى به  .مما
التمويل وهذه مشكلة كل الدول النامية  ،بحثت ماليزيا سهل عليها النجاح في خلق أمن��وذج ماليزي كما ذكر
عن مشروع يدر عائدًا للناجت القومي ويوفر عمالة من غير د .مهاتير في نهاية حديثه فقال  « :لم ننجح بالكامل
فرض الضرائب فاجتهت إلى صناعة املطاط حيث أزالت لكن املنتوجات املاليزية قد حتسنت كثي ًرا ومتكنت من
أمنوذجا ماليز ًّيا
الغابات وزرع���ت امل��ط��اط وأص��ب��ح أكبر م��ش��روع لزراعة الدخول في األسواق العاملية  ،وخلقنا
ً
املطاط في العالم  ،ولكن احلاجة إل��ى حماية الغابات حيث يعمل القطاع العام واخلاص معً ا  .كذلك ذكر مهاتير
جناحا  ،فكل ما حسنت الدولة وطورت
ومحدودية األرض حد من منو املشروع  .وأدى ضغط أن النجاح ينتج
ً
البطالة إلى أن تتجه الدولة إلى الصناعات التحويلية امل��راف��ق وامل��ؤس��س��ات يأتي االستثماريون لهذه البيئة
خل��ل��ق ف���رص ع��م��ل  ،ول��ك��ن ه���ذه ال��ص��ن��اع��ات واجهتها الناجحة «
هذا ملخص للمحاضرة التي استمعنا لها داخل القاعة
مشاكل مثل خبرة التسويق ومقدرة املنافسة اخلارجية
ً
نقاطا مهمة للمحاضرة
وضيق السوق  .فاجتهت الدولة إلى حتفيز االستثمار الرئاسية أمتنى أال أكون قد نسيت
األجنبي من خالل وضع قوانني استثنائية  ،مع التركيز  .وميكن أن نستنتج من هذه احملاضرة ما يلي :
 -1أن دول��ة ماليزيا منفتحة على العالم فكر ًّيا
على الصناعات التي توفر ف��رص عمل  .زي���ادة القوة
الشرائية بواسطة االستثمارات األجنبية أدت إلى وجود ولديها استعداد لتقبل األفكار والنماذج العاملية للتنمية
طلب محلي فعال للسلع واخلدمات أسهم في العديد من دون انغالق أو جمود  ،وهذا مكنها من سهولة أن تنهل
الصناعات كاحلديد  ،كما نشطت صناعة السيارات التي وتستسخ التجارب العملية املمتازة .
 -2ركزت ماليزيا في خطط التنمية على األهداف
زاد الطلب عليها لنقل املواطنني والبضائع  .كما نشطت
صناعات الهندسة الوسيطة من احلديد واألملونيوم لدعم التي يطمح املجتمع في حتقيقها وهذا يعني أن املجتمع
الصناعة والبنيات األساسية كمنصات إنتاج النفط فى مبؤسساته قد شارك في وضع اخلطط  .وهذا ال يحدث
البحار واملطارات والطرق السريعة الداخلية والقارية  ،في العديد من الدول النامية .

 -3واج��ه��ت ماليزيا عقبات متويل التنمية ع��ن طريق
م��ش��روع ذي ع��ائ��د خ��ارج��ي وه��و امل��ط��اط ورغ���م جناحه
إل��ى ح��د م��ا إال أن��ه اص��ط��دم مبسألة البيئة ومحدودية
األرض وهي جتربة جديرة بالدراسة  ،حيث السودان
غني باملشروعات ذات العائد اخلارجي التي حتتاج إلى
التطوير بد ًال من تطوير نظام الضرائب .
 -4االستثمار األجنبي ك��ان هو احل��ل ملشكلة التمويل
والبطالة وكذلك احلل ملشكلة ضيق السوق احمللي  .كيف
جنحت ماليزيا في جذب االستثمار األجنبي ؟ ال أعتقد
أن ذلك مت بالقوانني االستثائية والبنيات األساسية من
طرق وخدمات أخرى فقط  ،وإمنا مناخ االستثمار مربوط
مبتغيرات عديدة مثل العالقات الدولية وحالة االستقرار
السياسي وغيرها .
 -5توفير البنيات األساسية من طرق وكهرباء وسدود
ومطارات وسفن كانت أحد أهم وسائل جذب االستثمار
األجنبذ واحمللذ في ماليزيا  ،كما أن زي��ادة االستثمار
يزيد من الطلب على هذه البنيات وحتتاج إلى التطوير
باستمرار  .كيف ننظر إلى مدينة نياال التي تعتبر ثاني
مدينة من حيث السكان بعد مدينة اخلرطوم  ،وتأتي في
املرحلة الثانية من حيث احلركة التجارية بعد العاصمة
وبها أكبر منطقة سياحية في السودان (جبل مرة)  ،وال
يربطها بالعاصمة أو املدن األخرى طرق سريعة .
 -6لم تكن مباليزيا معالم سياحية مهمة ولكنها خلقت
ً
سياحي جعل من السياحة ثاني مردود اقتصادي
مناخا
ًّ
لديها .
 -7لم تكن الضرائب هي الوسيلة لتمويل التنمية في
ماليزيا وإمن��ا االستثمار في إنتاج السلع واخلدمات
والتي بدورها ولدت الدخل  .وهنا نذكر جز ًءا من رسالة
سيدنا علي ب��ن أب��ي طالب إل��ى وال��ي��ه مالك ب��ن األشتر
مبصر فقال له  « :فليكن نظرك لعمارة األرض أبلغ من
نظرك الستجالب خراجها  ،ألن طلب اخل���راج م��ن غير
عمارة يخرب البالد».
 -8وض���ع���ت م��ال��ي��زي��ا س���ي���اس���ات حمل���ارب���ة الفساد
والبيروقراطية وهي سياسات حتتاج إلى دراسة عميقة
ملعرفة مدى جناحها ألن احملاضرة لم تتطرق لكل هذه
السياسات .
 -9استنسخت ماليزيا األمن���وذج الياباني والكوري
أمنوذجا عمل ًّيا ومنظو ًرا في إطار البحث عن
باعتباره
ً
املنظومة األخالقية  ،واهتمت بالقوة البشرية باعتبارها
ال��ق��وة األس���اس للنهضة م��ن خ�لال االه��ت��م��ام بالتعليم
والتدريب  .وال��س��ؤال مل��اذا لم تهتم ماليزيا باألمنوذج
اإلسالمي في منظومتها األخالقية فيما يتعلق باإلنتاج
والكسب واالستهالك والعمل وكل املعامالت املالية ؟ هل
لعدم وجود جتارب عملية آنية ناجحة ؟
في اخلتام ميكن القول إن احملاضرة كانت عبارة
عن ملخص مهم للتجربة املاليزية للتنمية قدمه رائد
النهضة املاليزية د .مهاتير أم��ام اخلبراء واملختصني
بالسودان في إطار جهود الدولة لالستفاده من التجارب
والنماذج التنموية من خالل رؤية اخلبراء واملتخصصني
من أجل اإلسهام في النهضة التنموية بالبالد .
في رأينا أن الوقوف على هذه التجربة لالستفادة
منها في مشروع النهضة للجمهورية الثانية يحتاج
منا إلى حلقات نقاش جنمع فيها اخلبراء واملختصني
ونوفر لها املصادر واملراجع اخلاصة بالتجربة املاليزية
 ،ونقترح أن تشارك في هذه احللقات كليات االقتصاد
باجلامعات السودانية ومركز البحوث كمركز دراسات
االق��ت��ص��اد اإلس�لام��ي وم��رك��ز دراس����ات املستقبل  .هذه
احللقات تقوم برعايتها الدولة حتى نخرج مبا هو مفيد
للنهضة املرجوة للسودان .
إرضاء الله من وراء القصد

عالم أجنة يهودي يعتنق اإلسالم

إن ال��دي��ن اإلس�لام��ي يثبت ك��ل يوم
أنه الدين الصالح لكل زمان ومكان
فهو الدين ال��ذي ينظم حياة البشر
ون���زل م��ن أج���ل اإلن���س���ان ومتاسك
امل��ج��ت��م��ع ،ف��ك��ان اه��ت��م��ام��ه باألسرة
وباحلياة الزوجية وفي هذا املنحى
اهتم بأشياء م��ا ك��ان ميكن للبشر
أن يفطنوا إليها ولكن استوقفتني
آي��ات ع��دة امل��رأة في ال��ق��رآن الكرمي
وهي تتناول أحوال مختلفة للمرأة
بشأن العدة.
القصة أدناه توضح حكمة من حكم
اإلسالم وهي عدة املرأة املطلقة التي
حددها اإلسالم بشهور محددة.
أع��ل��ن ع��ال��م األج��ن��ة روب���رت غيلهم،
اعتناقه اإلسالم،وذلك بعدما أذهلته
اآلي���ات القرآنية ،التي حتدثت عن
عدة امل��رأة املطلقة،وهو ال��ذي أفنى

حتديد عدة الطالق للمرأة،
عمره في أبحاث تخص
مب���دة ث�لاث��ة أش��ه��ر حيث
ال���ب���ص���م���ة ال����زوج����ي����ة
أف���اد امل��ت��ح��دث أن إقناع
ل���ل���رج���ل ،وت����أك����د بعد
العالم غيلهم كان باألدلة
أب�����ح�����اث م���ض���ن���ي���ة أن
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ت���ي والتي
بصمة الرجل تزول بعد
مفادها أن جماع الزوجني
ثالثة أشهر.
ينتج عنه ترك الرجل
ون���ق���ل���ت صحيفة
ل��ب��ص��م��ت��ه اخلاصة
(امل����ص����ري����ون)
عن د.عبد اللطيف حممد �سعيد
ل���دى امل�������رأة،وأن كل
ال������دك������ت������ور عبد
شهر من عدم اجلماع
ال����ب����اس����ط محمد
يسمح ب���زوال نسبة
ال����س����ي����د أس����ت����اذ
التحاليل الطبية ب��امل��رك��ز القومي م��ع��ي��ن��ة ت���ت���رواح م���ا ب�ي�ن25إل���ى30
مبصر واستشاري الطب التكميلي باملائة،وبعد األشهر الثالثة تزول
قوله :إن العالم روبرت غيلهم ،زعيم البصمة كل ًّيا،مما يعني أن املطلقة
اليهود في معهد أل��ب��ارت أنشتاين ت��ص��ب��ح ق��اب��ل��ة لتلقي ب��ص��م��ة رجل
 ،واملختص ف��ي علم األج��ن��ة ،أعلن آخر.
إس�لام��ه مب��ج��رد معرفته للحقيقة وت��ل��ك احلقيقة دف��ع��ت ع��ال��م األجنة
العلمية وإلع��ج��از ال��ق��رآن في سبب ال��ي��ه��ودي للقيام بتحقيق ف��ي حي

أف��ارق��ة مسلمني بأمريكا ،تبني أن
كل النساء يحملن بصمات أزوجهن
فقط ،فيما بينت التحريات العلمية
في حي آخ��ر ألمريكيات متحررات
أنهن ميتلكن بصمات متعددة من
اث��ن�ين إل��ى ث�لاث،مم��ا ي��وض��ح أنهن
مي��ارس��ن العملية اجلنسية خارج
األطر الشرعية املتمثلة في الزواج.
وكانت احلقيقة مذهلة للعالم حينما
ق��ام ب��إج��راء التحاليل على زوجته
ليتبني أنها متتلك ث�لاث بصمات،
مما يعني أنها كانت تخونه ،وذهب
به احلد الكتشاف أن واحدًا من أصل
ثالثة أبناء فقط هو ابنه ،وعلى أثر
ذل���ك اق��ت��ن��ع أن اإلس��ل�ام ه��و الدين
الوحيد الذي يضمن حصانة املرأة
ومتاسك املجتمع ،وأن املرأة املسلمة
أنظف امرأة على وجه األرض.

انتبهـــــوا
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د .حممـد مــو�سـى البـــر

عندما يحكم الإ�سالم
بعد فشل كل النظريات السياسية الكبرى منها
وغير الكبرى .فشل كل الفلسفات أن حتقق األمن
واالس��ت��ق��رار للعالم امل��ع��اص��ر .فشلت الشيوعية
والرأسمالية وغيرهما .وفشلت كل الدعوات القومية
واالشتراكية إلخ .
كل نظم احلكم في العالم الغربي والعالم العربي
أصابها العطب واخلطل .والعالم اآلن يتهيأ حلكم
ميا ولكن غاب عن
جديد مبنهج جديد .وإن كان قد ً
روح��ا من الزمن .واجلدير بقيادة العالم
التطبيق
ً
بعد الفشل الذريع الذي أصاب املذاهب أن اجلدير
بالقيادة هو اإلسالم عقيدة وشريعة وأخال ًقا .واآلن
احلكم اإلسالمي بطل يرأس من جديد.في جتارب
تقودها احلركات اإلسالمية .وكان للحركة اإلسالمية
في السودان بقيادة املفكر د.حسن الترابي قصب
السبق في أن يحكم اإلس�لام .ولكن تكالب العالم
العلماني على جتربة ال��س��ودان يكاد أن يجهض
ويبث اخلالف بني قادتها ولكن تظل جتربة يستفيد
منها املسلمون في بقاع العالم اإلسالمي .وتفادي
كل السلبيات التي مرت بها جتربة السودان في
املجال عندما يحكم اإلسالم.
واآلن جمهورية مصر تطرح عندما يحكم اإلسالم.
وتطرح دستو ًرا للشريعة مصد ًرا له .ويعارض هذا
األمر جماعات الليبرالية والعلمانيني على الرغم من
أن الرئيس منتخب بطريق الدميقراطية .وإذا حكم
اإلسالم مصر عن طريق القوى اإلسالمية فال بد أن
يوفر للشعب املصري العدل واحلرية واإلخاء .والبد
أن يقود احلكم اإلسالمي واجلماعات اإلسالمية،
وأن يقود مصر إلى النماء والرخاء والكفاية وال
بد أن يستفيد الشعب العربي واملصري من جتربة
السودان .وأن يدرسها دراسة واسعة ودقيقة لكي
يتجنب كل السلبيات التي أضرت بتجربة السودان.
عندما يحكم اإلس�لام سوف يجعل الرقي والتقدم
لكل الشعوب .وإذا حكم اإلس�لام ال يحكم بحسبه
نظاما سياس ًّيا فقط وإمنا حكم يوفر العدل واحلرية
ً
والشورى واملساواة واإلخاء وكافة حقوق اإلنسان
التي تتوافر في اإلسالم وأخذتها املذاهب منه.
جربت الشعوب العربية مناهج شتى من مناهج
السياسة ،كلها ق��ادت الشعوب العربية إلى الفقر
واجلهل واملرض والقهر والسجون واجلوع وإهدار
الثروات في الساحة احلربية .وسادت الدكتوريات
عاملنا العربي .ومتت محاربة العلماء حتى علماء
الفيزياء والطب إلخ لم يسلموا من السجن واإلعدام
والتشريد .وكانت تلك النظم أشد وطأة على املفكرين
اإلس�لام��ي�ين امل��ط��ال��ب�ين ب���اإلص�ل�اح .واآلن احلكم
اإلس�لام��ي أصبح مطلب أغلبية الشعب املصري.
نريدها أن تكون جتربة ناجحة .ذل��ك ألن املنهج
اإلسالمي منهج ناجح ال خالف حوله من الفالسفة
الذين يكتبون حول املناهج السياسية .ولكن لألسف
الشديد ف��إن ال��ذي��ن يطبقون اإلس�ل�ام يفشلون في
تطبيق احلكم اإلسالمي .وال نريد للتجربة املصرية
حكما
الناضجة أن تفشل .نرغب أن يحكم اإلسالم
ً
مثا ًال .عندما يحكم اإلسالم كل الناس آمنون على
عرضهم وأرضهم إلخ .وينطبق عليهم قول الرسول
صلى الله عليه وسلم من بات آم ًنا في سربه معا ًفا
في بدنه وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا أو
كما قال .عندما يحكم اإلسالم تكون دولته إسالمية
مثالية .وكل العالم يحذو حذوها .وال حل ملشاكل
العالم إ ّال عن طريق حكم اإلسالم .ذلك ألن اإلسالم
سوف يقدم احللول لكل مشاكل العالم املاثلة من
سياسية واقتصادية وثقافية إل��خ .بل وقانونية
تشريعية ودبلوماسية .وم��ن قبل ق��ال قائلون من
الفالسفة الغربيني ل��و ك��ان محمد م��وج��ودًا حلل
مشاكل العالم على فنجان قهوة .إن منهج محمد
صلى الله عليه وسلم موجود وقادر على أن يحل
مشاكل ال��ع��ال��م امل��ع��اص��ر .تلك امل��ش��اك��ل املتراكمة
واملستعصية على احلل سوف حتل مشاكل العالم
الغربي والعربي عندما يحكم اإلسالم.

