
في الحكومة المركزیة صالحیات نطاق ضمن الخارجیة والعالقات السیاسة تأتي
الوالیات أمام جدیدة ظھور فرص إلى أدت العولمة أن إال البلدان الفدرالیة. معظم
إلى ذلك واالستثمار. وقد أدى الخارجیة التجارة في خاصة فعال دور المكونة للعب
األنظمة في الوالیات وحكومات الفدرالیة الحكومة بین ما العالقات إعادة ھیكلة
مختلف. المركزي النظام الفدرالي ذات مالیزیا في الحال إال أن التعاونیة. الفدرالیة
والشركات المكونة  الوالیات بین الجدیدة الروابط وجود أدى ذلك، من فبدًال
تسلیط إلى األجنبیة الحكومات وحتى الحكومیة، غیر والمنظمات األجنبیة، 
وجود اإلرادة بدون یمكن معالجتھا ال التي المركزیة على عیوب الفدرالیة األضواء

الضروریة. السیاسیة

اآلن وھي العالقات الدولیة. نطاق متوسط في مستوى ذات قوة مالیزیا تعتبر
مالیزیا جدول أعمال أن إال اإلسالمي. المؤتمر االنحیاز ومنظمة حركة عدم تترأس
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لوه٣٨ – واه فرانسیس كوك

.(ASEAN) آسیا شرق جنوب دول منظمة خالل السیاسة الخارجیة یأتي من في
تغییرات إحداث مالیزیا على عملت المنظمة، تلك مؤسس في عضو أنھا وحیث
دول منظمة دول بین الحرة التجارة منطقة إنشاء منھا الماضي، العقد في داخلھا
والوس فیتنام وضم االقتصادي، التعاون أجل من النمو ومثلثات آسیا، جنوب شرق
مصالح دعم خالل من - الشؤون الدولیة في دور فعال ولعب وماینمار، وكمبودیا

عام. بشكل النامیة الدول

التجاریین الشركاء  أن  إال للجنوب المؤیدة الخارجیة سیاستھا من وبالرغم
التقلیدیون شركاؤھا ھم لھا المباشر األجنبي االستثمار ومصادر الرئیسیین لمالیزیا
أواخر ومنذ وسنغافورة. األوروبي والیابان والصین المتحدة واالتحاد مثل الوالیات
التضخم وانخفاض مالیزیا  القتصاد المتواصل  النمو  عوامل أن نجد الثمانینات،
االستثمارات من العدید جلب على  عملت للدولة السیاسي  واالستقرار المالي
تصنیع إلى المالیزي االقتصاد أساس تحویل  على  األمر ھذا ساعد لقد األجنبیة.
التي اآلن، مالیزیا المسیل. تحتل الطبیعي والغاز وتصدیر النفط التصدیر متجھ نحو

التجاریة. العالم دول بین عشر التاسعة المرتبة ملیونًا، ٢٥ سكانھا عدد یبلغ

یعني الجدید المصّنع ھذا البلد في ثاني جیل التصدیر وظھور عن الناجم النمو إن
عن الناجمة الفرص معظم استغلوا قد والمواطنین الخاص والقطاع الحكومة أن
الوالیات المكونة مع تقاسم الصالحیات في الحكومة الفدرالیة أن تردد إال العولمة.

ما. نوعًا الحد من الفرص إلى أدى قد

بھیمنة یتعلق  فیما واضح الفدرالي الدستور 
أن العالقات الخارجیة، حیث على الفدرالیة الحكومة
الشؤون مجاالت من ھي الخارجیة األمن والعالقات
من المباشر التدخل بعض ھنالك الفدرالیة. التنفیذیة
الفدرالي البرلمان حتى أو  الوالیات حكومات قبل
مثل اتفاقیات أو دولیة معاھدات بشأن مداوالت في
جنوب دول لمنظمة الحرة التجارة منطقة اتفاقیة
وتتم استشارة العالمیة. التجارة منظمة آسیا أو شرق
الوالیات حاالت انخراط في فقط حكومات الوالیات
إلى النازحین قضیة مثل القضایا بعض في الحدودیة
الحكومة رغبة في حال أو من الحروب فرارًا مالیزیا
والجدیر شرق آسیا. جنوب دول لمنظمة التابعة النمو مثلثات المشاركة في تشجیع
ھذه بمثل الحكومة الفدرالیة للقیام في الرئیسیة تحدید المؤسسات بینما یتم أنھ بالذكر

التدخل بعض ھنالك
قبل من المباشر 
أو الوالیات حكومات
الفدرالي البرلمان حتى
بشأن مداوالت في
أو دولیة معاھدات
اتفاقیة مثل  اتفاقیات 
الحرة التجارة منطقة
جنوب دول لمنظمة
منظمة أو آسیا شرق

العالمیة. التجارة



٣٩ مالیزیا

تلك مع للعمل الوالیات في أو األشخاص أو الوحدات تعیین الدوائر یتم المبادرات،
المالیزیة الدیمقراطیة شبھ  العملیة استطاعت بشكل مؤقت. الرئیسیة المؤسسات
ناسیونال باریزان ائتالف یھیمن الفدرالیة. التنفیذیة السلطة صالحیات تعزیز
دون الوالیات مجالس الفدرالي ومعظم البرلمان الحاكم على Barisan Nasional
توجیھ على الفدرالیة الحكومة قدرة  من  یسھل  مما  االستقالل، منذ اعتراض أي
كما استطاعت الوطني. المستوى وعلى مستوى الوالیات على التنمویة المشاریع
الداخلي األمن قانون مثل قسریة قوانین  تستخدم  أن  الفدرالیة التنفیذیة السلطة
بالسلطات مقارنة  وضعھا تحسین أجل من محاكمة دون باالعتقال یسمح الذي
أو دیمقراطیة" "شبھ بأنھا مالیزیا الباحثون یصف ولھذا، الدولة. في األخرى
مركزیة دولة إلى مالیزیا تحولت وبالتالي، المركزیة". الدولة "دیمقراطیة حتى
الرغم من وعلى الدستوري. والتخطیط المسار خالل من قویة، سلطة تنفیذیة ذات
من مختلفة أشكال ممارسة إلى المكونة الوالیات  تنجذب  للعولمة، ونتیجة ذلك،
على العالقات ھذه تحدث عندما أنھ إال األجنبیة. الوالیات من مثیالتھا العالقات مع
كان لو حتى الفدرالیة السلطات لصالح عنھا الوالیات حكومات تتنازل نحو منتظم

ناجع. ھذه العالقات بشكل التعامل مع باستطاعتھا

استطاعت النموذج. ھذا على كیفیة عمل مثاًال Penang State بینانغ والیة تعتبر
الكھربائیة اآلالت إنتاج خالل من بھا  ال یستھان تصنیع قدرات تبني الوالیة أن
اآلن وھي للمستھلك، االلكترونیة واألدوات الكھربائیة المحوالت واختبار وتجمیع
واالتصاالت. المعلومات تكنولوجیا مجال  في  االستثمارات اجتذاب على تعمل
دولیة بزیارات الوالیة من حكومي یقوم وفد شبھ أن المجال ھذا في یتطلب النجاح
رئاسة الوزیر األول. تحت الوفد ھذا یكون ما وعادة أجل اجتذاب المستثمرین، من
إلى بطلبات التقدم في المستثمرین إلى المساعدة من المزید تقدیم على الوفد یعمل ثم
االستثماریة، مشاریعھم على المصادقة أجل من الدولیة والصناعة التجارة وزارة
الھجرة دائرة وإلى حوافز ضریبیة  على الحصول أجل  من المالیة  وزارة وإلى
على الحصول إن األجانب. العمال إحضار أجل من الداخلیة الشؤون وزارة في
تأخیر في یؤدي إلى الھجرة دائرة خاصة الفدرالیة السلطات ھذه المصادقات من
أن منافسیھا حیث بینانغ، لوالیة التنافسیة بالقدرة الضرر إلى أدى مما اإلجراءات
یعطیھم مما القرار صنع عملیة في الالمركزیة یمارسون وفیتنام والھند الصین مثل

فعالیة أكبر.

مشابھة مشاكل الضوء على ساباه في والیة القانونیة غیر الھجرة مسألة ألقت
من جنوب السبعینات، في الالجئون، فقد ھاجر الحد. عن الزائدة بالمركزیة تتعلق
خالل ساباه في االقتصادي ثم أدى النمو یعودوا إلى وطنھم. ولم ساباه إلى الفلبین



لوه٤٠ – واه فرانسیس كوك

المشروعة غیر العاملة األجنبیة، األیدي من المزید اجتذاب إلى التالیة عامًا الثالثون
الذي األجانب عدد وصل الثمانینات وبحلول وإندونیسیا. الفلبین من معظمھا، في
فدرالیة قضیة ھي الھجرة أن وبما ملیون. نصف حوالي إلى ساباه في یقطنون
لمعالجة الفدرالیة الحكومة على إال أن تضغط تستطیع ال ساباه والیة حكومة فإن
الفدرالیة الحكومة أعلنت عندما ١٩٨٨ عام حتى القضیة مع التعامل یتم لم المشكلة.
ذات ساباه أصبحت في القانونیة غیر بالھجرة تحیط التي االجتماعیة القضایا أن
الفدرالي الخاص العمل تأسیس فریق ھذا عن القومي. نجم األمن خطیر على حجم
مع والتشاور والشرطة ودوائر الھجرة، ینسق نشاطات الجیش كان الذي (FSTF)

الوالیة. حكومة

القضیة، تسییس إلى أدى القانونیین  غیر المھاجرین من  الكبیر العدد أن إال
أدى الفدرالیة، المؤسسات إحدى وھي الوطنیة، التسجیل دائرة في الفساد أن كما
ثم ومن  مزیفة، ھویات  على قانوني غیر  مھاجر ألف ٥٠ حوالي  حصول إلى 
الفدرالیة النوایا والشك في الثقة عدم ظھور النتیجة كناخبین. كانت أنفسھم تسجیل
القطاع فیھ رغب الوقت الذي بتردد، في الخاص الفدرالي عمل العمل فریق ألن
والصناعات. الحقول في للعمل رخیصة عاملة أیدي على الحصول في الخاص
إلى المھاجرین وصل عدد عندما ٢٠٠٢ عام حتى علیھ ما ھو على الوضع استمر
التي الجدیدة  BN Sabah ساباه حكومة احتجاجات وتصاعدت  ملیون، حوالي 
الخاص العمل فریق تحرك وعندھا الوضع، على السابقة المعارضة محل حلت
ھناك أصبحت ٢٠٠٦ مایو/ أیار وفي بعد. تنتھ لم المشكلة إال أن بفعالیة. الفدرالي
من أنھ النھایة في وبدا الوزراء. رئیس برئاسة جدیدة سكرتاریة إلیجاد ضرورة
الوالیات مع الصالحیات تقاسم خالل من وبینانغ  ساباه  مشاكل  معالجة األفضل 

في الدولة. األخرى المكونة


