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�صغ���رة  جزي���رة،  �صنغاف���ورة  جمهوري���ة 
يف جن���وب �صرق���ي �آ�صي���ا، جنوب���ي جزي���رة 
مالي���و، م�صاحته���ا 710 كيلوم���ر�ت مربعة، 
ويف�صلها ع���ن ماليزيا م�صي���ق جوهور وعن 
ج���زر رياو �لإندوني�صي���ة م�صيق �صنغافورة. 
وتعت���ر �لي���وم ر�ب���ع �أه���م مرك���ز م���ايل يف 

�لع���امل، ومدين���ة عوملي���ة تلع���ب دوره���ا �ملهم 
يف �لقت�صاد �لعاملي. وُيع���ّد مرفاأ �صنغافورة 
يف  كو�صمبوليت���اين  مرف���اأ  �أن�ص���ط  خام����س 
�لع���امل. وله���ا تاريخ حاف���ل باملهاجرين. يبلغ 
تع���د�د �صكانها خم�صة ماليني، وهم خليط من 
�ل�صيني���ني و�ملالويني و�لهن���ود و�لآ�صيويني 
و�لقوقازي���ني، وجميعهم متع���ددو �لثقافات. 
وتع���د ن�صب���ة 42% م���ن �لأجان���ب �لو�فدي���ن 
للعمل �أو للدر��ص���ة. وتعتر �صنغافورة ثالث 
دول���ة يف �لعامل، من ناحية �لكثافة �ل�صكانية، 

بعد ماكاو وموناكو.
ويف عام 2006، �صمي���ت �صنغافورة "�ملدينة 
ق���وة  بح�ص���ب  �لع���امل،"  يف  عومل���ة  �لأك���ر 
�لن���اجت  نتاب���ع  للعومل���ة. وعندم���ا  موؤ�صره���ا 
وح�ص���ب  ل�صنغاف���ورة،  �لإجم���ايل  �ملحل���ي 
�لإيكونومي�صت، ح�صلت على �لدرجة �لأوىل 
عل���ى  ع�ص���رة  و�ملرتب���ة �حلادي���ة  �آ�صي���ا،  يف 
م�صت���وى �لعامل. ومتتل���ك �صنغاف���ورة تا�صع 
�أعل���ى �حتياط���ي يف �لع���امل. ول���دى �لدول���ة 

جي�س وطني جمهز ب�صكل جيد، ويعتمد على 
�أح���دث �لأ�صلح���ة. ولقد جنح���ت �صنغافورة، 
بع���د �لنكما����س �لقت�صادي ع���ام 2009، يف 
��صتع���ادة تنامي �قت�صادها يف �لن�صف �لأول 
م���ن 2010، لت�صب���ح �أ�صرع دول���ة يف �إنعا�س 
�قت�صاده���ا، بنم���و و�ص���ل �إىل 17.9%. فم���ن 
يق���ف ور�ء هذ� �ملنج���ز �لتاريخي �حل�صاري 

�لكبر؟
يل  جترب���ة  يف  �لد�ر�ص���ني  يث���ر  م���ا  "لع���ل 
�أن���ه �نته���ج نهجًا وطني���ًا متجنب���ًا �ل�صيا�صات 
�ل�صعبوي���ة وتناق�صاته���ا، ل�صال���ح �لتد�ب���ر 

�لجتماعية و�لقت�صادية طويلة �لأجل"
بع���د �أن در����س يف ب���الده �إب���ان زم���ن م���ا بني 
�حلرب���ني �لعامليت���ني، وعا�س جت���ارب قا�صية 
مع �لإجنليز ومع �لياباني���ني، �إّبان �حتاللهم 
�صنغافورة يف �حل���رب �لعاملية �لثانية وتعلم 
لغ���ة �لثن���ني، �صاف���ر ليدر����س يف بريطاني���ا، 
يف  فيتزويلي���ام  كلي���ة  يف  بتف���وق  فتخ���رج 
جامع���ة كيم���ردج، يف �لقانون ع���ام 1950، 

حت���ى  �لقان���ون  ميار����س  حمامي���ًا  و�أ�صب���ح 
1959. ث���م �ص���ارك يف تاأ�صي�س ح���زب �لعمل 
�ل�صعب���ي )PAP( ع���ام 1954، وغ���د� �أمينه 
�لع���ام �لأول، وبق���ي يف قيادت���ه حتى 1992، 
وق���د ق���اد �حل���زب نح���و ثماني���ة �نت�ص���ار�ت 
حك���م  ع���ن  �لتخل���ي  بحمل���ة  ب���دءً�  متتالي���ة، 
بريطانيا �ل�صتعماري، ومما فعلته بريطانيا 
ع���ام 1963، عندم���ا �ندجم���ت �صنغافورة مع 
�ملالي���و يف ما �صم���ي �لحتاد �ملالي���زي. وقاد 
و�لتوت���ر�ت  �لعن�ص���ري  �ل�ص���ر�ع  �لته���اب 
�ل�صيا�صي���ة �إىل �نف�ص���ال �صنغاف���ورة عن ذلك 
�أ�صرف يل  "�لحت���اد" بع���د ذلك بعامني. ث���م 
وحكومته عل���ى �لتح���ول يف �صنغافورة، من 
ثكن���ة ��صتعماري���ة متخلف���ة ن�صبي���ًا م���ع ندرة 
�ملو�رد �لطبيعي���ة �إىل دولة �قت�صاد تعد منرً� 
من "�لنمور �لآ�صيوي���ة". وك�صبت جتربة يل 
�لعملي���ة �إعج���اب �لع���امل عل���ى نط���اق و��صع، 
خ�صو�ص���ًا يف تاأ�صي����س نظ���ام ج���د�رة يخلو 
م���ن �لف�ص���اد، و�عتم���اد �لكف���اء�ت �لعالية يف 
�حلكوم���ة، ون�ص���ر �خلدم���ة �ملدني���ة و�عتماد 
�للغ���ة �لإجنليزي���ة و�حلد �لقان���وين �ل�صارم 
من �إث���ارة �ل�صر�ع���ات و�لنق�صامات �لعرقية 
و�لدينية و�لطائفية و�للغوية، حتى �أ�صبحت 
جترب���ة يل كو�ن يو، �لي���وم، و�صيا�صاته �لآن 

مدر�صة لل�صيا�صة �ملتمدنة �لعامة.
لع���ل م���ا يث���ر �لد�ر�ص���ني يف جترب���ة يل �أنه 
�ل�صيا�ص���ات  متجنب���ًا  وطني���ًا  نهج���ًا  �نته���ج 
�ل�صعبوي���ة وتناق�صاته���ا، ل�صال���ح �لتد�ب���ر 
�لجتماعي���ة و�لقت�صادي���ة طويلة �لأجل، مع 
�لعتن���اء باجل���د�رة و�لتعددي���ة �ل�صيا�صي���ة، 
يف ظل �ملبادئ �حلاكم���ة، وجعله �لإجنليزية 
لغ���ة م�صرك���ة للجمي���ع م���ن �أج���ل �لندم���اج 
جمتم���ع  يف  وخ�صو�ص���ًا  �لجتماع���ي، 
خمتل���ط ومعقد، �لقدماء فيه قل���ة، و�أغلبه من 

�ملهاجري���ن �ملتنوع���ني، ث���م ت�صهي���ل عملي���ات 
�لتب���ادل �لتجاري مع �لغرب. وم���ع ذلك، كان 
ور�ء يل فل�صف���ة يف ثنائية �للغة، وخ�صو�صًا 
يف �ملد�ر����س للط���الب من �أج���ل �حلفاظ على 

�لهوية �لثقافية �ل�صنغافورية �لأم.
�نتق���د �لغرب، كالع���ادة، �صيا�ص���ات يل، كونه 
عم���ل على �حلد من �حلري���ات �ملدنية )ووقف 
�ص���د �لحتجاجات �لعام���ة، ومر�قبة و�صائط 
�لإع���الم(، و��صتخ���دم دع���اوى �لت�صه���ر �صد 
�ملعار�ص���ني �ل�صيا�صي���ني. وكان يل يد�فع عن 
هذه �لتد�بر �ل�صلطوية، و�عترها �صرورية 
لال�صتق���ر�ر �ل�صيا�ص���ي، ووق���ف م���ع �صي���ادة 
�لقان���ون، وهم���ا �أم���ر�ن �أ�صا�صي���ان لتحقي���ق 
�لتقدم �لقت�صادي، كما كان يقول، وقد �صدق 

يف �أفكاره.
�صنغاف���ورة بل���د �صغ���ر ج���دً�، ل م���و�رد له، 
وكان يت���زود باملياه من ماليزي���ا، حتى بد�أت 
ع���ام 1974 جتربة �إعادة �لتدوي���ر و"در��صة 
��صت�صالح مياه �صنغافورة"، وبد�أت �جلهود 
�لهادف���ة �إىل زيادة �إم���د�د�ت �ملياه ل�صتخد�م 
�ملياه غر �ل�صاحلة لل�صرب. ومت �لركيز على 
�حلل���ول �مل�صتد�مة للمياه للم���دن. ويبدو من 
در��صة �لعالقات ب���ني يل �صنغافورة ومهاتر 
حمم���د يف ماليزيا �أن �أحدهم���ا كان ينظر �إىل 
جترب���ة �لآخ���ر بنوع م���ن �ملناف�صة م���ع تبادل 
�ل�صخ�صي���ة،  �لعالق���ات  �لزي���ار�ت وحت�ص���ن 
و�لدبلوما�صي���ة بينهما، وع���دم تدخل مهاتر 
يف �ص���وؤون "�ل�صنغافوري���ني .. وتكل���ل ع���ام 
1988، �لتو�ص���ل يف كو�لملب���ور �إىل �لتفاق 

على بناء �صد لينجي على نهر جوهور".
يف حزي���ر�ن 2005، ن�صر يل كتابًا مهمًا ميثل 
خال�صة فل�صفته �لنه�صوية عنو�نه "�لحتفاظ 
ببل���دي �لنه�صوي عل���ى قيد �حلي���اة"، موثقًا 
�آت،  مل�صتقب���ل  �لطري���ق  خارط���ة  ور��صم���ًا 
م�ص���ددً� عل���ى وح���دة �ملجتمع �مل���دين، وعلى 
�لعم���ل �ملنظم وعل���ى �للغ���ة �لإجنليزية �لتي 
وّحدت �لنا�س، وعلى �صرورة جتديد م�صتمر 
للمو�ه���ب يف قي���ادة �لبالد، قائ���اًل: "يف عامل 
خمتل���ف �لي���وم، نحت���اج �إىل �إيج���اد مكان���ة 
لأنف�صن���ا، و�أن ل نرك���ن يف زو�ي���ا �ل�صاآل���ة، 
فعل���ى �لرغ���م م���ن �صغ���ر حجمنا، ميكنن���ا �أن 
ن���وؤدي دورً� �صوف يكون مفي���دً� للعامل. ومن 
�أج���ل �لقيام بذلك، �ص���وف نحت���اج �إىل �أنا�س 
من �لق���ادة، من �أقوى و�أعل���ى �لبنى �لفوقية، 
ليكونو� �صانعي قر�ر�ت مبنية على �لتب�صر، 
كما نحتاج �إىل عقول جيدة، منفتحة �لأفكار، 
وميك���ن �أن يغتن���م �لفر����س جيل جدي���د، كما 
فعلنا نح���ن يف جيلن���ا. وكان عملي �حلقيقي 
فع���اًل يتجلى يف �لعثور على خلفاء يل لقيادة 
�لتجرب���ة. و�أن تك���ون وظيفته���م �لبح���ث عن 
خلف���اء لهم. لذ�، يجب �أن يك���ون هذ� �لتجديد 
�مل�صتم���ر للموهوب���ني، يف �صيا�ص���ة مكر�ص���ة 
للتجدي���د، و�أن يكون���و� �صادق���ني، وقادري���ن 
على خدمة �لنا����س. و�أمتنى عليهم �أل يفعلو� 
�أ�صي���اء لأنف�صه���م، ولك���ن، ل�صعبه���م ولبلدهم، 
و�أن يحمل���و� �لأمان���ة �إىل جي���ل �آخ���ر، لك���ي 
مي�ص���ي �لرك���ب، وحاذرو� من حلظ���ة ينك�صر 
فيها �أي �ص���يء، فما ينك�ص���ر يذهب ول رجعة 
لإ�صالح���ه". ويف كتاب يل �لآخ���ر "�حلقائق 
�ل�صعب���ة .. �ل�صتمر�ر يف �صنغافورة"، يبدو 
�لرجل �أنه كان يجدد نف�صه من زمن �إىل �آخر، 
وب���د� للع���امل يف نهاي���ات حيات���ه �أن���ه ميتلك 

�أق�صى درجات �حلد�ثة.
عن: موقع سيار الجميل

جميل أن نتطلع يف 2019 بأن تسري 

بلداننا عىل خطى ونهج سنغافورة 

باعتبارها حققت ما يدهش عىل صعيد 

النظافة، وما يشبه املعجزة يف تغيري 

سلوك الشعب نحو األفضل، وانتقلت 

من الدولة مجهولة املصري اىل املدينة 

»األكرث عوملة« و»املدينة األنظف يف 

العامل« و»رابع مركز مايل يف العامل« 

و»املارد االقتصادي«.

جترب���ة �صنغاف���ورة ممي���زة ت�صتح���ق �لتاأم���ل و�لقت���د�ء، 
فه���ي جتربة تنموية فري���دة، بعد �أن كانت بل���دً� م�صتعمرً� 
قابع���ًا حت���ت �ل�صيط���رة �لريطاني���ة، �صكانه وه���م من كل 
مدق���ع،  فق���ر  يرزح���ون يف  كان���و�  �لأطي���اف و�لديان���ات 
وم�ص���كالت �جتماعي���ة، مع م�صتوي���ات عالية م���ن �لبطالة 

و�لف�ص���اد، ولكن هذ� �لبل���د ��صتطاع �أن ي�صّط���ر �أكر ق�صة 
جن���اح �قت�صادي وتنموي يف �لع���امل، و�أ�صبحت جتربته 
و�صع���وده �لقت�ص���ادي منوذجًا يحتذى ب���ه بحق ويرجع 
رئي����س وزر�ء  �أول  ي���و  ك���و�ن  �إىل يل  ذل���ك  �لف�ص���ل يف 
ل�صنغاف���ورة، وموؤ�ص����س �لدولة وناقلها م���ن �لعامل �لثالث 
�ىل �لع���امل �لأول، �لرجل �أدرك ب���اأن �صنغافورة لن تزدهر 
�إل بتغير �صامل، ويف مقابلة �صحفية معه قال »نحن نعلم 
�أننا لو �صرنا عل���ى نهج �لدول �ملجاورة �صنموت، فنحن ل 
منل���ك �صيئًا باملقارنة م���ع ما ميتلكونه من م���و�رد، ولهذ�، 
ركزن���ا على �إنت���اج �صيء ممي���ز و�أف�صل مم���ا لديهم، وهو 
م�صت���وى �لتعليم، و�لق�صاء متامًا عل���ى �لف�صاد، و�لركيز 
على �لكف���اءة، و�ختي���ار �أ�صحاب �ملنا�ص���ب و�لنفوذ بناًء 

على �ل�صتحقاق و�جلد�رة، وجنحنا«..

�صنغاف���ورة من حيث �مل�صاحة تبلغ 719 كيلو مر� مربعا، 
وه���ي بذل���ك �أ�صغ���ر م���ن �لبحري���ن، و�أن�ص���اأت يف بد�يات 
تاأ�صي�صها جمل�ص���ًا للتنمية �لقت�صادية توىل هند�صة جذب 
�ل�صتثم���ار�ت �لأجنبية، ووجد كو�ن يو ب���اأن هذ� �لهدف 
لن يتحق���ق كما يجب دون بيئة �آمن���ة ومنظمة و�إجر�ء�ت 
�صارم���ة طبق���ت عل���ى �لأر����س يف �إر�ص���اء دول���ة �لقانون 
و�ملوؤ�ص�صات ولي�س �قت�صاد �لتعليمات و�لأو�مر �لفوقية، 
دول���ة حت���ارب وب�صر�م���ة كل �أوج���ه �لف�ص���اد و�لإف�ص���اد، 
وتلت���زم بال�صفافية، ولديه���ا و�ص���وح يف �لروؤية و�لهدف 
وحتقي���ق �ل�صتقر�ر، و�ص���ّكل موؤ�ص�س هذه �لدولة حكومة 
�صغ���رة وفعاْل���ة ونزيه���ة وهي �صف���ات غائب���ة يف معظم 
�ل���دول �ملج���اورة ل�صنغافورة، �لأمر �ل���ذي جعل هذ� �لبلد 
ق���ادرً� وبجد�رة من توف���ر �أح�صن بيئ���ة تنظيمية مالئمة 

لالأعمال �لتجارية يف �لع���امل وياأتي من بني �لقت�صاديات 
�لأكر تناف�صية عامليًا.

�صنغاف���ورة ��صتثم���رت يف مو�ردها �لب�صري���ة، و�أف�صحت 
كل �لفر����س للكفاء�ت �ل�صبابية، �عترتهم �لبو�ر - �لطاقة 
- �لت���ي تفك���ر وتخطط وتعم���ل وتنجز وتبتك���ر وتنه�س 
بالوط���ن، وركزت على �لتعليم و�لتدري���ب ب�صورة مبهرة 
لأنها توؤمن باأنهما مفتاح �لتقدم و�لنهو�س بالبلد، و�عتمدت 
عل���ى �لكفاء�ت و�ملبدع���ني، وجعلت فكرة �صي���ادة �لقانون 
مزده���رة، ور�صخ���ت قيام جمتم���ع �لقو�ع���د و�ملوؤ�ص�صات، 
وو�صعت فو��صل قاطعة بني �مل�صالح �ل�صخ�صية و�مل�صالح 
���ن �أي م�صوؤول يخطئ ع���ن �أي م�صاءلة  �لعام���ة، ومل حت�صّ
�و حما�صب���ة �و عق���اب، و�ل�صنغافوري���ون يدرك���ون متامًا 
ح�ص���ور �لدول���ة ونفوذها ويدها �لقوي���ة يف كل �لأوقات، 
ومتو�ج���دة يف كل �ملج���الت، وبا�صتق���ر�ر ه���ذه �لأدو�ر 
عل���ى مر �ل�صنني توّل���د لدى �ملو�ط���ن �ل�صنغافوري �صعور 
ر��ص���خ وعميق باأن خرق �لقو�ن���ني و�لقو�عد و�لنظم غر 
ممك���ن من قبل �لكبر قبل �ل�صغ���ر، و�إن حدوث �أي خرق 
م���ن �أي نوع وب���اأي م�صتوى كان ومن قبل �أي كان ل ميكن 
�أن مير ب�صالم دون عق���اب �صريع وفّعال ور�دع، وللعلم مل 
ت�صجل �صنغاف���ورة �أي حالة من حالت ��صتغالل �ملنا�صب 
�لعلي���ا يف �حلكوم���ة و�جله���از �لإد�ري للدول���ة �و تقدمي 
خدمات �و ت�صهي���الت ��صتثنائية �و مكا�صب �صخ�صية لأي 
م�صوؤول �و لأبنائه �و �أقاربه، كما مل ي�صجل يف �صنغافورة 
�خت���الًل يف منظومة �لعمل؛ لذلك مل يجد �أبناء �صنغافورة 
تعيينات من فوق �و جتد م�صوؤولني هبطو� على روؤو�صهم 
م���ن ف���وق دون �صاب���ق معرف���ة، �و متهيد، �و ت���درج، وبال 
جه���د وب���ال تعب، وب���ال موؤهل، وب���ال خرة، كم���ا لن جتد 
موؤ�ص�ص���ات عام���ة حتتجز �و تق���ّزم يف �أنانيات �و م�صالح 
�لبع����س، و�صتجد وبالقان���ون �صو�بط حازمة �صد كل من 
يحر����س على �لكر�هية �و �لعن�صري���ة �و يتورط يف لعبة 
�ملتاج���رة بالدين، �و �إثارة �لنعر�ت �لدينية �و �لعرقية �و 
�ل�صتقطاب���ات �و �ل�صتمالت، �صعارهم هناك »�صنغافورة 
عائلت���ي«، وهن���اك م���ن ر�أى �أن �لوطن ميك���ن �أن يظهر من 
ي�ص���يء �لي���ه، من يخونه، من يفرط في���ه ويبيعه يف �صوق 
�لنخا�ص���ة، و�ل�صو�هد �أمامنا كث���رة، ولكن �لعائلة بر�أيهم 
ه���ي �لنتماء، ه���ي �لكيان �ل���ذي ل ميكن �لتن���ازل عنه �و 
�لتنك���ر له، و�خلال�صة �أن هذ� �لبلد بات �ليوم منوذجًا يف 

�لر�بط �لعائلي و�لتعاي�س �لديني و�لعرقي..!!
فيم���ا يخ����س �لف�صاد حتديدً� كونه مثاًل ب���ارًز�، �إن مل يكن 
�لأبرز، يكفي �لقول �إن �لتجربة �ل�صنغافورية يف حماربة 
�لف�ص���اد وبف�صل ��صر�تيجي���ة تبنتها يف هذ� �ملجال باتت 
�ليوم من �صمن ع�صر دول متثل �أهم �لتجارب �ملميزة على 
�صعي���د حمارب���ة �لف�صاد يف �لع���امل، وذلك بح�ص���ب موؤ�صر 
م���دركات �لف�ص���اد �ل�صادر ع���ن منظمة �ل�صفافي���ة �لدولية، 
ومو�جه���ة �صنغاف���ورة للف�ص���اد يقوم عل���ى �أربع���ة �أعمدة 
رئي�صي���ة ه���ي: قو�نني فّعال���ة ملو�جه���ة �لف�ص���اد، و�أجهزة 
رقابي���ة فّعال���ة ملكافح���ة �لف�ص���اد، و�أنظمة تقيي���م ومتابعة 
ومر�قب���ة وعق���اب ق���وى ور�دع لأي �صلوك فا�ص���د، وجهاز 
�إد�رة عام���ة ك���فء، ونظ���ام �دع���اء وق�صاء غ���ر مهادن �و 
مت�صام���ح م���ع �أي �صكل م���ن �أ�ص���كال و�صور �لف�ص���اد، و�أيًا 
يك���ن �ملتهم، و�أي���ًا يكن ن���وع �لف�صاد وحجم���ه وم�صتقاته، 
وهذ� يعني �أن حمارب���ة �لف�صاد هناك لي�س كالمًا، ولي�صت 
�صعار�ت، بل �أفعال، وقانون، و�أجهزة يعتد بها تكافح هذ� 
�لوب���اء دون �أي خ���ط �أحم���ر، وجمتمع منظ���م ومن�صبط، 
وملتزم بالقو�نني، جمتمع ي���زدري �لفا�صدين، يحتقرهم، 

يحا�صبهم، ويودعهم �ل�صجون..!
للنائب���ة �ملذكورة نقول �إنه ميكن ق���ول �لكثر فيما يخ�س 
�لتجربة �ل�صنغافورية، ونكرر �أنها جتربة ت�صتحق �لتاأمل 
و�ل�صتف���ادة و�لقتد�ء ف���ى كل �صاأن وجم���ال، ولي�س فقط 
يف جم���ال نظافة �ل�ص���و�رع و�لإنقاذ �لبيئ���ي و�لنظر �ليها 
م���ن ز�وي���ة �أنها من �أك���ر بل���د�ن �لع���امل يف �لنظافة، هي 
جترب���ة عن���د �ملقارن���ة تث���ر فينا �لأ�ص���ى و�حل�ص���رة، فهل 
ميك���ن �أن نقتدي بهذه �لتجربة حقًا، وماذ� نحتاج لنح�صم 
معرك���ة �ل�صر على نهج وخطى �صنغافورة وجعل �لطريق 
�صال���كًا يف كل �لجتاه���ات لبل���وغ هذ� »�حلل���م«.. هذ� هو 

�ل�صوؤ�ل..؟!
عن: جريدة الوسط البحرينية

في التجربة السنغافورية.. !

رحل، قبل أعوام، يل كوان يوو، زعيم نهضة سنغافورة املعارصة، عن 92 عامًا، إذ ولد يف 16 

أيلول 1923، وهو من أصل صيني، وكان أول رئيس وزراء لبالده، وانترص برفقة طاقمه الذيك، 

يف تحويلها من شبه جزيرة ضئيلة مشلولة، تزدحم فيها األوساخ واألوبئة إىل دولة تنموية، لها 

قوتها االقتصادية الناظمة يف العامل ثالثني سنة من النهضة الحقيقية، أي بني 1959 و1990، وبعد 

استقاللها عن ماليزيا عام 1965. استقال برغبته من منصبه عام 1990، فخلفته جوه تشوك تونغ التي 

كانت ترجع إليه حتى عام 2004، عندما غدا نجله األكرب، يل هسني لوونج، ثالث رئيس وزراء للبالد. 

وبقي األب يل األكرب معلاًم ومستشارًا ملجلس الوزراء حتى عام 2011. مبعنى أن الرجل بقي بني 56 

و60 عامًا يف خدمة بالده حتى رحيله. رحل بعد أن قاد التحوالت يف بالده الصغرية من "العامل 

الثالث إىل العامل األول خالل جيل واحد"، تحت قيادته.

خليل يوسف

د. سّيار الجميل

ان������������ت������������ص������������ار س���������ن���������غ���������اف���������ورة

لي كوان يوو..
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ابراهيم الحيدري

لق���د ��صتف���ادت �صنغاف���ورة م���ن �لتج���ارب 
�لتنموي���ة يف ع���دد م���ن بل���د�ن �لعامل ويف 
مقدمته���ا �ملانيا و�ليابان، تل���ك �لدول �لتي 
��صتطاع���ت جت���اوز �لكث���ر م���ن �لأخط���اء 
و�ملعوقات و�للحاق بركب �لدول �ل�صناعية 
�لك���رى، بحي���ث ��صبحت���ا مث���اًل لالإجناز 
�لقت�ص���ادي �ل�صري���ع �ل���ذي ينبغ���ي عل���ى 
�ل���دول �ملتخلف���ة �أو �لت���ي ت�صر يف طريف 
�لنم���و �ن حت���ذو� حذوهم���ا و�ن ت�صتن���ر 
مبخططاتهما �لقت�صادية، وخا�صة �لدول 
�لتي متتلك مو�رد طبيعية هائلة كالعر�ق.

نالت �صنغاف���ورة �ل�صتقالل م���ن �لحتالل 
�لريطاين عام 1965 وكان �لناجت �ملحلي 
حينذ�ك هو 511 �ألف دولر فقط. ونتيجة 
ملرحل���ة �ل�صعود �ملذهلة لها فقد �رتفع دخل 
�لفرد �حلقيق���ي فيها �ىل ما يقارب 30 �ألف 
دولر �مريك���ي خ���الل ثالث���ة عق���ود فق���ط. 
وه���ي متتل���ك �لي���وم �أعل���ى �حتياط���ي يف 
�لع���امل وتعتر �أق���ل دول �لع���امل ف�صاد� من 
قبل منظم���ة �ل�صفافية �لدولي���ة. كما تعتر 
من �أنظف بل���د�ن �لعامل، بل و�لأكر نظافة 
من مونت كارل���و ومبانيها �أكر حد�ثة من 
ناطحات �ل�صحاب �لمريكية، وهي يف ذ�ت 

�لوقت من �أكر �لبلد�ن �أمنا و��صتقر�ر�.
�حلكيم���ة  �ل�صتثم���ار  �صيا�ص���ة  �أدت  وق���د 
وت�صجيع �ل�صناع���ات �ملختلفة و�خلدمات 
�ىل �ن تلع���ب �صنغاف���ورة دور� هام���ا يف 
منو و�زدهار �قت�صادها، حيث تطور مرفاأ 
�صنغاف���ورة �ىل خام����س مرف���اأ يف �لع���امل 
ب�صبب �أهمية وفاعلية ن�صاطه �لقت�صادي. 
وح�صب موؤ�صر ج���ودة �حلياة �لتي تن�صره 
�صنغاف���ورة  ف���ان  �لإيكونوم�ص���ت،  جمل���ة 

ح�صلت على �لدرجة �لأوىل يف �آ�صيا.
وق���د تخطت �صنغافورة �لأزمة �لقت�صادية 
�لعاملي���ة لع���ام 2010 و��صتع���ادت تنام���ي 
�قت�صادها لت�صبح ع���ام 2010 �أ�صرع دولة 

يف �نتعا����س �قت�صاده���ا بنم���و و�ص���ل �ىل 
9و%17.

معجزة سنغافورة التنموية
كان ب���اين �صنغاف���ورة �حلديث���ة يل ك���و�ن 
ي���و قد �ألقى خطابا هام���ا يف �ل�صعودية يف 
20 يناي���ر 2008 مو�صح���ا �صب���ب معجزة 

�صنغافورة �لتنموية قال فيه:
لقد �أدركنا �حلكمة �ل�صينية �لتي تقول:

بذرة، تنمو  لكي  �صرورية  و�حدة  " �صنة 
وع�صر �صنو�ت �صرورية لكي تنمو �صجرة، 

ومائة �صنة لكي ينمو �لن�صان."
لق���د �هتم���ت �صنغاف���ورة بقي���ام �صناع���ات 
وقام���ت  بال�صتثم���ار  للمو�طن���ني  ت�صم���ح 
باأر�ص���ال �أبناءه���م �ىل �ل���دول �ل�صناعي���ة 
�ملتقدم���ة ث���م �لع���ودة �ىل �لوط���ن و�لعمل 
على تاأ�صي�س �أعمال �صناعية وطنية. وكان 
هدفه���م ه���و �ن يتعلم���و� كيفي���ة ��صتثم���ار 
�إد�رة  �لحتياط���ي م���ن �لب���رول وكيفي���ة 
�مل���و�رد �لب�صرية لتحقيق �أك���ر قدر ممكن 

من �لفو�ئد. ثم تابع قائال:
لقد عملنا عل���ى �نتاج جمتمع �آمن وم�صتقر 
وركزن���ا على �لثقافة و�لفن���ون ومتكنا من 
تكوي���ن ��صخا����س قادري���ن عل���ى �ختي���ار 
مو�قعهم ووظائفه���م وموؤمنني بان �حلياة 
ت�صتحق �لعناء م���ن �أجلهم و�أجل �بناءهم.
لق���د �صيدن���ا نظام���ا متكام���ال عل���ى مفه���وم 
�أ�صا�ص���ي ه���و "�جل���د�رة"، مبعن���ى و�صع 
�ملنا�ص���ب  �مل���كان  يف  �ملنا�ص���ب  �ل�صخ����س 
�أن���ت  بو�لدي���ك.  عالقت���ك  ب�صب���ب  ولي����س 

موجود هنا لأنك �أف�صل �صخ�س للوظيفة.
وترتبط �صرعية �حلكوم���ة باجلد�رة �لتي 
تق���وم عل���ى “ح���ق �أخالق���ي" تتول���د من���ه 
�لثق���ة وتنبث���ق عن���ه �لق���ر�ر�ت �ل�صليم���ة، 
وهو يو�صلن���ا �ىل �لنا�س �لذين هم جوهر 
�ل�صتثناء. وباخت�ص���ار، �لنا�س هم جوهر 

�ملعجزة لأنهم يخلق���ون حالة �لفرد يف ظل 
�لثقة �ملتبادلة.

و�حلقيق���ة فف���ي ظل قي���ادة حكيمة حتولت 
�صنغاف���ورة �ىل �أن�ص���ط مين���اء بح���ري يف 
�لع���امل وفيه���ا ثال���ث �أك���ر موق���ع لتكري���ر 
لل�صناع���ات  عامل���ي  ومرك���ز  �لب���رول 
�لتحويلية و�خلدم���ات. وت�صم �صنغافورة 
�أجنبي���ة  �صناعي���ة  موؤ�ص�ص���ة   700 �لي���وم 
و60 م�صرف���ا جتاري���ا وبور�ص���ة مزدهرة 
لتبادل �لعمالت. ومن �صناعاتها �لرئي�صية 
�للكروني���ات و�خلدم���ات �ملالية ومعد�ت 
حفر �آب���ار �لبرول وتكري���ر �لنفط و�صنع 

�لأدوية و�ملطاط وغرها.

كيف تحققت معجزة سنغافورة؟!
يقول كي كو�ن يو �أم���ام منتدى �لتناف�صية 
�لعاملي: كانت �صنغافورة دولة �صغرة وقد 
ب���د�أت منذ 25 عاما بعزمي���ة و�صر بتبني 
وتطوير علم �مليكروبات. وقامت بتاأ�صي�س 
�لبيولوجي���ة،  للجين���ات  �لع���ايل  �ملعه���د 
فا�صتقدمت خر�ء م���ن بريطانيا و�ل�صويد 
و�لياب���ان وعمل���و� معه���م بج���د ومثاب���رة 
وعلى م�صتوى دويل وبذلك تطورت لديهم 

�صناعة متطورة للعقاقر �لطبية.
حتقي���ق  يف  �صنغاف���ورة  �عتم���دت  لق���د 
معجزته���ا عل���ى بن���اء �لن�ص���ان و�لهتمام 
و�ل���ر�ث  و�لتاري���خ  �حل�صاري���ة  بالقي���م 
و�لنطالق مها لالأخ���ذ مبقومات بناء دولة 

حديثة ل تعرف حدود� للتطور و�لنمو.
تبن���ت �صنغاف���ورة نظام���ا حازم���ا لتحديد 
�لن�ص���ل مل يتج���اوز 9و1% مما جنب �لبالد 
�نفج���ار� �صكاني���ا كب���ر� يعرق���ل �لتنمي���ة 
وحتديث���ه  �للز�م���ي  �لتعلي���م  وعمم���ت 
باعتم���اد �أف�ص���ل �ملناه���ج يف �لع���امل. كم���ا 
�حلج���م  �صغ���رة  بروقر�طي���ة  �عتم���دت 
ولك���ن ذ�ت كف���اءة عالي���ة قو�مه���ا خم�صني 
�أل���ف موظ���ف ل �أك���ر وعلى درج���ة كبرة 
من �ملهني���ة و�لثقافة و�لتخ�ص�س، وجعلت 
�لوظائ���ف �لعام���ة مفتوح���ة للجميع حيث 
يح�صل موظفو �لقط���اع �لعام على رو�تب 
تناف�صي���ة، مثلما هي يف �لقط���اع �خلا�س. 
ن�صب���ة  �ل�صفافي���ة و�نخفا����س  �ىل جان���ب 

�لف�صاد �لإد�ري و�ملايل.
وحت���ى ��صتق���الل �صنغاف���ورة ع���ام 1965 
مل يتوق���ع �أح���د �ن تتح���ول ه���ذه �جلزيرة 
�ل�صغ���رة و�لنائي���ة �ىل حا�ص���رة عاملي���ة 
مزده���رة ت�ص���م �جن���ح �صرك���ة ط���ر�ن يف 
�لع���امل و�أف�صل مطار ج���وي و�أن�صط ميناء 
بحري، و�ن حتت���ل �ملرتبة �لعاملية �لر�بعة 

يف متو�صط دخل �لفرد �حلقيقي.
لق���د بنت �صنغاف���ورة �مل�صان���ع ل �لإذ�عات 
و�لعم���ل �جل���اد ب���دل �لن�صغ���ال بو�صائ���ل 
�لت�صال و�أغلقت �ل�صجون لتفتح �ملد�ر�س 
وطبق���ت �لقان���ون ومل حت���ول �لب���الد �ىل 
�صجون وبن���ت بيتا لكل مو�طن بدل بيوت 
�ل�صفيح فهل ناأخذ �لدرو�س و�لعر ونتعلم 

منها يف �إعادة بناء �لعر�ق؟!

�لق���رن  خم�صيني���ات  يف  �لب���الد  تع���د�د  وكان 
�لع�صري���ن قريب���ا م���ن م�صتوى �مللي���ون ن�صمة، 
ينح���در 75 يف �ملئ���ة منهم من �أ�ص���ول �صينية، 

وحو�يل 14 يف �ملئة من �ملالويني،
تتمي���ز �لدول���ة �ملتقدم���ة مبيز�ت عدي���دة �أولها 
�ل�صر�ئي���ة  �لق���وة  مث���ل  �لقت�صادي���ة،  �ملز�ي���ا 
و�ل���روة و�لأمناط �ل�صتهالكي���ة �لتي تعك�س 
�لتناف����س م���ع �ل���دول �ملتقدمة. وهن���اك بع�س 
�ملمي���ز�ت �لأخرى مث���ل �عتماد نه���ج �ل�صفافية 
و�قت�ص���اد  �صغ���رة،  وحكوم���ة  �ل�صيا�صي���ة، 
يتمي���ز بع���دم �لتدخ���ل �حلكوم���ي، ودور فاعل 
�صنغاف���ورة  حقق���ت  وق���د  �مل���دين.  للمجتم���ع 
معظ���م ه���ذه �ملعاي���ر وقر�ب���ة 9 يف �ملئ���ة من 

�أ�ص���ول هندية، �إ�صاف���ة ملجموعات �صغرة من 
جن�صيات �أخرى.يف �ملقابل، كان �جلر�ن �أكر 
بكث���ر. فاإندوني�صي���ا جنوبًا كان���ت تعد حينها 
مئ���ة ملي���ون ن�صمة، و�ملالي���و )ماليزي���ا حاليًا( 
�صم���اًل كان���ت تعد نح���و �صبعة مالي���ني ن�صمة. 
�أم���ا �ل�ص���ني و�لهن���د �لقريبتان فهم���ا �لدولتان 
�لأك���ر و�لأق���وى يف �آ�صيا.�صمن ه���ذ� �ملناخ، 
وه���ذه �ملعطيات �ل�صعبة وغر �ملوؤ�تية، ولدت 
�صنغاف���ورة لت�ص���ق طريقه���ا �إىل حي���ث �لع���امل 
�لأول. ولت�صي���ف �إىل �لعامل منوذجا متميزً� ملا 

بات يعرف بالدولة – �ملدينة.
كان �لعم���ل على جعل �ملدين���ة �لأكر نظافة يف 
�ملنطق���ة ه���ي �خلط���وة �لأوىل يف م�صرة بناء 

�صنغافورة �حلديثة، حي���ث متكنت من توحيد 
�لأعر�ق �ملختلفة على هذه �لنقطة، لتنطلق بهم 

تاليًا نحو بناء �لدولة.
وخالل �صنو�ت، ��صتطاعت �صنغافورة �لتغلب 
عل���ى ح�صا�صي���ة �لدول �ملج���اورة، �لتي مل تكن 
تعت���ر �أن �ملنطق���ة تت�ص���ع لدولة �أخ���رى، و�إن 

كانت �صغرة بحجم �صنغافورة.
وق���د �أثبت���ت �صنغاف���ورة �أن �لأد�ء �ملتمي���ز يف 
جميع �ملجالت ميكن �أن يق�صي على �لع�صبيات 
�لد�خلية، و�أن حت�ص���ني ظروف �ملعي�صة مُيكنه 
�لرتق���اء بالدولة �إىل م�صاف �ل���دول �ملتقدمة.

يف  �صنغاف���ورة،  موؤ�ص����س  ك���و�ن،  يل  يق���ول 
كتاب���ه "ق�ص���ة �صنغافورة": لو كن���ت وزمالئي 

نعل���م عندما �أن�صاأن���ا حزب �لعم���ل �ل�صعبي يف 
�لع���ام 1954 حج���م ونوعي���ة �مل�صاع���ب �لت���ي 
�صنو�جهها على طول �لطري���ق �لذي �نتهجناه 
مل���ا فكرن���ا بدخول مع���رك �ل�صيا�صة �أ�ص���اًل، �إذ 
مل يك���ن يف �أذهاننا �آن���ذ�ك �صوى فكرة و�حدة: 
�خلال�س من �ل�صتعمار �لريطاين. �أما ما عد� 
ذلك فكن���ا نعتره تفا�صي���ل �صغرة وم�صكالت 
تافه���ة ميكن معاجلة كل منه���ا يف حينها، لكننا 
كن���ا خمطئني كثرً�، فنحن كن���ا يف و�قع �لأمر 
نو�ج���ه مهمة ثقيلة و�صاقة �إىل �أق�صى �حلدود، 

وهي تاأ�صي�س دولة و�إيجاد �أمة من ل �صيء.
ومل يكن �أم���ام �صنغافورة �صوى �لبدء ب�صياحة 
جزئ���ي  لنج���اح  ذل���ك  �أدى  وق���د  متو��صع���ة، 
وحم���دود مل يك���ن كافي���ًا للق�صاء عل���ى �لبطالة 
�لت���ي وج���دت �لب���الد نف�صه���ا غارقة فيه���ا فور 
�ل�صتقالل. وق���د كان من �لطبيع���ي �أل تقت�صر 

�خلط���ط على جان���ب و�حد م���ن �لقت�صاد، فتم 
ت�صجي���ع بن���اء �مل�صان���ع �ل�صغ���رة، وخا�ص���ة 
م�صانع جتمي���ع �ملنتجات �لأجنبي���ة، على �أمل 
�أن يتم �لبدء بت�صنيع بع�س قطعها حمليًا. وقد 
عرفت �لتجربة �لكثر من �لف�صل �صو�ء لنق�س 
�خل���رة �أو ع���دم �حل�صول عل���ى �ل�صت�صار�ت 
�ل�صحيحة. وكلف ذلك �لف�صل غاليًا، لكن �لبالد 
��صتف���ادت من �لدرو�س �ملكت�صب���ة وعملت على 

عدم تكر�ر �خلطاأ – كما يقول يل كو�ن.
لق���د بذلت �لبالد �لكثر م���ن �جلهد و�لعرق يف 
�صبي���ل كل جناح حققت���ه يف تلك �لفرة، ولذلك 
قام���ت د�ئم���ًا باختي���ار �لعن�ص���ر �لأف�ص���ل لأية 
مهمة �أو و�جب، مهما كانت �نتماء�ته �أو �أ�صله. 
كان���ت تهتم بالنتيجة فق���ط. وكانت تعلم متامًا 
�أن ف�صله���ا �صيعن���ي حربًا �أهلي���ة و�ندثار حلم.

وهك���ذ�، ما �أن جرى ��صتكم���ال �ن�صحاب قو�ت 

بريطاني���ا و�لكومنول���ث يف �لعام 1971 حتى 
كان���ت �لبطالة قد ز�لت تقريب���ًا. وقامت �للجان 
�لت���ي عملت م���ن خالل مكتب رئا�ص���ة �حلكومة 
با�صت���الم كل �لقو�عد و�لأر��صي و�ملباين �لتي 
كانت ق���و�ت �لحت���الل ت�صتخدمه���ا، وحولتها 

فورً� لال�صتخد�م �ملفيد و�لفعال.
وكان م���ن بني �أهم �إجناز�ت تل���ك �لفرة �إكمال 
منطق���ة جورون���غ �ل�صناعي���ة، وه���ي �ملنطق���ة 
�لت���ي �صهدت جناحًا �صئي���اًل للغاية فيما يتعلق 
باجتذ�ب �ل�صتثمار�ت �لأجنبية حتى منت�صف 
�ل�صتينيات، ثم �أخذت �حلياة تدب فيها ب�صرعة 

بعد ذلك.
وما �أن �قربت مرحلة �ل�صبعينيات من نهايتها 
حت���ى كان���ت �لب���الد ق���د و�صع���ت ح���دً� نهائي���ًا 
مل�صكلة �لبطالة، و�أت���اح لها ذلك �لن�صر�ف �إىل 
م�صكالت �أخرى، مثل حت�صني نوعية �ملنتجات 
ورفع م�صتوى �لتعليم، بحيث ل يقل عن �أف�صل 
�مل�صتوي���ات �لعاملي���ة. ولي�س هن���اك �صك يف �أن 
�لتق���دم �لتقني �ملت�صارع �خلط���ى، �لذي �أخذت 
�لبالد على عاتقها مو�كبته �أوًل باأول، قد �صمح 
له���ا باأن حت���ّول �لقلب �لذي لي�س ل���ه ج�صد �إىل 
قل���ب ذي ج�ص���د. لق���د �صمح���ت له���ا �ملو��صالت 
يك���ون ج�صده���ا  ب���اأن  و�لت�ص���الت �حلديث���ة 

موجودً� يف �أق�صى �لبقاع.
وبع���د �أربع���ة عق���ود م���ن �لعمل �جل���اد، حتقق 
�حلل���م. و�نتقلت �صنغافورة م���ن �لعامل �لثالث 
�إىل �لع���امل �لأول. كان ه���ذ� ن�ص���رً� ل يثم���ن، 
فه���و يعن���ي م�صتويات دخ���ل مرتفع���ة، �نعد�م 
�لأمية، �رتفاع معدل �لأعمار وحتقيق معدلت 

من���و عالية.ومنذ �لع���ام 1996 �صنفت منظمة 
�صنغاف���ورة  و�لتنمي���ة  �لقت�ص���ادي  �لتع���اون 
كدولة نامية �أكر تقدم���ًا. و�أحد �لأ�صئلة �ملهمة 
ه���و: ملاذ� ل ميك���ن ت�صنيف �صنغاف���ورة كدولة 
متقدمة، على �لرغم م���ن �رتفاع �لدخل �لفردي 

�ل�صنوي فيها؟
و�لإجابة ه���ي ق�صية �لبح���ث �لعلمي، �لذي مل 
حتقق �صنغاف���ورة فيه كامل �ملعاي���ر �لعاملية، 

على �لنحو �ل�صائد يف دول �لعامل �لأول.
ويف �ملجم���ل، تتمي���ز �لدول���ة �ملتقدمة مبيز�ت 
عدي���دة �أوله���ا �ملز�ي���ا �لقت�صادية، مث���ل �لقوة 
�ل�صتهالكي���ة  و�لأمن���اط  و�ل���روة  �ل�صر�ئي���ة 
�لت���ي تعك����س �لتناف����س م���ع �ل���دول �ملتقدمة. 
وهن���اك بع�س �ملمي���ز�ت �لأخرى مث���ل �عتماد 
نهج �ل�صفافي���ة �ل�صيا�صي���ة، وحكومة �صغرة، 
و�قت�صاد يتميز بعدم �لتدخل �حلكومي، ودور 
فاع���ل للمجتمع �ملدين. وق���د حققت �صنغافورة 

معظم هذه �ملعاير.
ولق���د نوق�صت من وجه���ة �قت�صادي���ة �لأ�صباب 
�لت���ي جتع���ل دول���ة �صغ���رة مث���ل �صنغاف���ورة 
حتق���ق مثل هذ� �لنجاح، وحاول كل من �ليمني 
و�لي�ص���ار �أن يف�صر ذل���ك ل�صاحل���ه، �أي ل�صالح 
نظريات���ه وطروحاته، فبع����س منّظري �لي�صار 
يعتق���دون �أن �لنجاح �لقت�ص���ادي �لذي حتقق 
عائد �إىل �تباع نظرية �مل�صاربات و�لود�ئع �أو 

ن�صخة جديدة منها.
و�أما بالن�صبة ملنّظري �ليمني فاإن �صبب �لنجاح 
خمتل���ف متام���ًا، �إنه يع���ود �إىل �صي���ادة �لقطاع 
�خلا����س، �حل���د �لأدنى م���ن تدخ���ل �لدولة يف 
�لقت�ص���اد، و�ل�صر�ئ���ب �ملنخف�ص���ة و�ل�ص���وق 
�أمن���ت  جمتمع���ة  �لأ�صي���اء  ه���ذه  وكل  �حل���ر. 
�متي���از�ت �لتف���وق.ويف �حلقيق���ة، فقد �تبعت 
منطًا جدي���دً� من �خليار�ت مي���زج بني �لقطاع 
�خلا����س و�لقط���اع �لع���ام بطريق���ة مل يعرفه���ا 
�لنموذج �لنغلو �صك�صوين، كما �أن �ل�صيا�صات 
�لقت�صادية �لتي طبق���ت يف �جلو�ر �لآ�صيوي 
�ختلفت باختالف �لبنى �لثقافية و�لجتماعية 
لكل دولة. �أو لنكن �أكر دقة ونقول �إنها تاأثرت 

�صمنا بهذه �لبنى.
وعل���ى �صعيد �جتماعي، حت���ّول �ملجتمع �لذي 
كان���ت تهيم���ن علي���ه �لع�صبي���ات �لعرقي���ة �إىل 
و�ح���د من �أك���ر جمتمع���ات �لعامل ��صتق���ر�رً�. 
وعلى �لرغم من �أن قوة �صنغافورة �لقت�صادية 
حقيق���ة ل ج���د�ل فيه���ا، ف���ان ذل���ك ل يغن���ي عن 
�لرب���ط ب���ني عن�صري���ن �أ�صا�صيني للق���وة، هما 
مفه���وم  ب���اأن  علم���ا  و�ل�صتق���ر�ر.  �لت���و�زن 
�لتو�زن )ونق�صد به هن���ا �لتو�زن �لقت�صادي 
�لجتماع���ي( يتد�خ���ل بحد ذ�ته عل���ى �ل�صعيد 
�إذ عندم���ا  �لفل�صف���ي م���ع مفه���وم �ل�صتق���ر�ر، 
يتو�ص���ل �أي عن�ص���ر م�صو�س لتحقي���ق غاياته، 
ف���ان �لتو�زن يكون قد �نته���ى بالتعريف. ويف 
�لأحو�ل كاف���ة، تعتمد �ملحافظ���ة على �لتو�زن 
على �لدول���ة، باعتبارها متلك م���ن �لو�صائل ما 
ي�صمح لها بالعمل عل���ى ذلك.�إن �لتنوع �لعرقي 
يف �صنغاف���ورة يتد�خل مع تنوع ديني، ذلك �أن 
معظ���م �أفر�د �ملجتمع �ملالوي هم من �مل�صلمني، 
يف ح���ني �أن �لأغلبي���ة �ل�صيني���ة ه���ي �أغلبي���ة 
بوذية، كما �أن هن���اك �نتماء�ت خمتلفة لالأقلية 
�لهندي���ة �ل�صغرة، مث���ل �لهندو�صية و�ل�صيخ. 
كذل���ك، ت���الزم �لتن���وع �لعرق���ي و�لدين���ي م���ع 
تنوع لغ���وي، مت�صمنا ب���دوره تنوع���ًا و��صعًا 
يف �للهجات، �لتي ي���كاد بع�صها �أن ي�صبح لغة 
ح�صري���ة على �لناطقني به���ا. ف�صنغافورة تقدم 
�لي���وم منوذج���ًا لال�صتثمار �لتنم���وي ملكونات 
عرقية وثقافية متباينة. و�إن جناحها على هذ� 

�ل�صعيد هو �صر كل جناحاتها.
وعندم���ا زرت �ل�ص���ني، قب���ل �صن���و�ت، وجدت 
�أن �ملثقف���ني و�لباحث���ني هن���اك مهتم���ون كثرً� 
مبقاربة �لنموذج �ل�صنغافوري، و��صتخال�صه 
�ل�ص���رق  ويف  �ملختلف���ة.  �مل�صتوي���ات  عل���ى 
كث���رً� يف  �لتاأم���ل  م���ن  لن���ا  ب���د  ل  �لأو�ص���ط، 
ه���ذه �لتجرب���ة �لفري���دة و�ملتمي���زة، مب���ا ه���ي 
ق�ص���ة جن���اح، لال�صتفادة م���ن درو�صه���ا �لغنية 

و�لثمينة.
عن: جريدة الغد االردنية

علينا ان نتعلم من سنغافورة!

عبد الجليل زيد المرهون

سنغافورة جزيرة صغرية تقع يف جنوب رشقي آسيا وجنوب ماليزيا وال يتجاوز عدد نفوسها 

خمسة ماليني نسمة. ورغم ذلك أخذت تلعب دورا هاما يف االقتصاد العاملي وأصبحت أهم 

رابع مركز مايل يف العامل بعد كوريا الجنوبية وتايوان )الصني( وهونغ كونغ.

يبلغ تعداد سنغافورة السكاين 5.6 ماليني نسمة، وفقًا ملؤرشات العام 2014، وهي تأيت يف املرتبة 

السادسة عرشة عامليًا عىل هذا الصعيد، قبلها الدمنرك بفارق ضئيل جدًا، وبعدها سلوفاكيا )5.4 

ماليني نسمة(.ويف العام 2013، بلغ الناتج القومي اإلجاميل لسنغافورة 339 مليار دوالر، محتلة 

يف ذلك املرتبة 47 عامليًا.وقد بلغت حصة الفرد من الناتج القومي 62.4 ألف دوالر سنويًا، وفق 

مؤرشات العام ذاته. وهي بذلك تحتل املرتبة السابعة عامليًا عىل هذا الصعيد، متقدمة عىل كافة 

الدول الصناعية الكربى يف العامل.ويف األصل، مل تكن سنغافورة متتلك مقومات الدولة وال 

األمة، فهي ليست سوى جزيرة صغرية كانت تعيش عىل نشاط قاعدتني عسكريتني بريطانيتني، 

ويقطنها مهاجرون ينتمون ألعراق مختلفة. وال تزيد مساحة سنغافورة عىل 618 كيلومرتًا مربعًا.

وقصة نجاحها
سنغافورة
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

بد�أت نه�صة �صنغافورة مع رئي�س �لوزر�ء " ىل 
كو�ن " هذ� �ل�ص���اب �لعبقرى �لذى ��ص���تطاع �أن 
ينقل �ص���نغافورة من م�ص���تنقع �لفقر و �لتخلف 
�إىل �أعل���ى م�ص���تويات �لتنمي���ة ف���ى دول ق���ارة 
�أ�صيا حتى �أ�صبحت بور�ص���ة �صنغافورة حاليا 
ث���اين �أكر مركز للتد�ولت �ملالية يف �آ�صيا بعد 

�ليابان.
ب���د�أت نه�ص���ة �صنغافورة مع رئي����س �لوزر�ء " 
ىل كو�ن " هذ� �ل�ص���اب �لعبقرى �لذى ��صتطاع 
�أن ينق���ل �صنغاف���ورة ف���ى �أق���ل م���ن 20 عام من 
م�صتنق���ع �لتخلف و �لفقر و �لف�ص���اد �إىل منارة 
�لعلم و �لتنمي���ة وحولها من م�صتعمرة متخلفة 
ن�صبي���ا دون مي���اه وم���و�رد طبيعي���ة كافية �إىل 
و�حدة من �أ�صرع �لإقت�ص���اد�ت منو� يف �لعامل 
و�إح���دى �لنم���ور �لآ�صيوي���ة �لأربع���ة �لعظمى 
ل���دول "�لع���امل �لأول " بق���ارة �آ�صي���ا. حيث قفز 
�لناجت �ملحلي من 2 مليار دولر عام 1960 �إىل 
87 مليار دولر عام 2002. و�رتفع معدل دخل 
�لفرد �ل�صنغافوري م���ن 435 دولر �صنويا عام 
1960 �إىل 30 �أل���ف دولر �صنوي���ا حالي���ا وهو 
م���ن �أعلى �ملعدلت يف �لع���امل. وت�صكل بور�صة 
�صنغاف���ورة حاليا ث���اين �أكر مرك���ز للتد�ولت 

�ملالية يف �آ�صيا بعد �ليابان .
و لكن يبقى �ل�صوؤ�ل : كيف فعل " كو�ن " ذلك؟

لعلن���ا  بالتف�صي���ل  ق�صته���ا  ح�صر�تك���م  �إىل  و 
ن�صتفي���د منه���ا . تلق���ى " ىل ك���و�ن " تعليمه فى 
بريطانيا بجامعة كامردج وح�صل على �صهادة 
يف تخ�ص����س �لقانون ، ثم ع���اد �إىل �صنغافورة 
وعم���ل حماميا لعدة �صنو�تف���ى ذلك �لوقت كان 
�لف�صاد ينت�ص���ر ب�صكل و��صح ف���ى �صنغافورة ، 
يف منت�صف �خلم�صينات �أ�ص�س " ىل كو�ن " مع 
جمموعة من خريجي بريطانيا حزبا ��صر�كيا 
وع���ني ه���و �أمين���ا عاما للح���زب. وف���از �حلزب 
باإنتخابات رئا�صة �صنغافورة عام 1959 وعني 
�ل�ص���اب " يل ك���و�ن " رئي�صا لل���وزر�ء و مل يكن 
عم���ره وقته���ا يتج���اوز �ل���� 35 عام���ا و لكن���ه و 
��صتط���اع �أن يفوز فى ثمانية �إنتخابات رئا�صية 
م���ن ع���ام ) 1959 : 1990 ( �أى 31 ع���ام و لُقب 

مبوؤ�ص�س �صنغافورة .
" ك���و�ن " كان عل���ى يقني باأن �لعلم هو �صالح 
�لأمم و ه���و �ل�صبي���ل �لوحي���د لتقدمه���ا و ه���ذ� 
م���ا �صع���ى �إلي���ه و �صخ���ر كل مق���در�ت �لدول���ة 
�ملحدودة وقتها لذل���ك ، �أهتم " كو�ن " بالتعليم 

و �ملد�ر�س و كان ي�صع �ملعلم فى م�صاف �لدولة 
�إميان���ًا منه �أن �ملُعلم هو م���ن �صيخرج من حتت 
يدي���ه باق���ى �ملبدعني ف���ى �ملج���الت �ملختلفة و 
�لت���ى �صتتحقق عل���ى يديهم �لتنمي���ة . و �صدق 
" ك���و�ن " ف���ى ذلك . و بالرغم من �صغر حجم 
م�صاح���ة �صنغاف���ورة و �لتى ل تتج���اوز ) 710 
كيل���و مر مربع ( و حمدودية �ملو�رد �لطبيعية 
بالإ�صاف���ة �إىل �لكثاف���ة �ل�صكاني���ة �لعالية حيث 
تعتر �صنغافورة ثالث دولة فى �لعامل من حيث 
�لكثاف���ة �ل�صكانية . �إل �أن " كو�ن " ��صتطاع �أن 
يه���زم �لإحب���اط و �لأ�صاليب �لتقليدي���ة للحكام 
�صنغاف���ورة  م���ن  يجع���ل  �أن  و   ، �لتفك���ر  ف���ى 
مث���ال ُيحتذى ب���ه للعديد م���ن �ل���دول �ملت�صائمة 
. فهن���اك �لعدي���د م���ن �ل���دول �لت���ى عج���زت عن 
حتوي���ل �ملو�رد �لب�صري���ة �لتى حباه���ا �لله بها 
�إىل م�ص���ادر �إنتاجية و ب���دًل من �أن ت�صتفيد من 
هذه �ملو�رد �لب�صري���ة د�رت ت�صتدين من �لدول 
�لأخرى ما بني قرو�س و ود�ئع و حُتمل دولتها 

عبئا على عبء .

وم���ن �أه���م �جله���ود �لت���ي بذلها " يل ك���و�ن يو 
" �إن�ص���اء هيئ���ة �لتنمي���ة �لقت�صادي���ة يف عام 
1961، كموؤ�ص�ص���ة و�حدة ي�صهل على �مل�صتثمر 
�لتعامل معه���ا ول يحتاج للتعامل مع عدد كبر 
م���ن �لإد�ر�ت و�لوز�ر�ت . ه���ذ� �لجر�ء جذب 
�مل�صتثمري���ن �لجانب م���ع �عطائه���م �متياز�ت 
وحمايته���م  قانوني���ة  و�صمان���ات  �صريبي���ة 
��صتعانت �لهيئة بخر�ء من برنامج �لتنمية يف 
�لمم �ملتح���دة و��صتطاعت �لرويج لال�صتثمار 
يف �صنغاف���ورة وتق���دمي �ل�صمانات مع �لركيز 
عل���ى �أربع �صناعات �أ�صا�صية هي بناء و�صناعة 
�ل�صفن وهند�صة �ملعادن و�لكيماويات و�لأدو�ت 
�لكهربائي���ة. و�خت���ار " يل ك���و�ن ي���و " �أف�صل 
�لعلم���اء و�خلريج���ني �ملوؤهل���ني م���ن جامع���ات 
�أجنبي���ة للعمل بهذه �للجنة و�خت���ار لها رئي�صًا 
موؤهاًل ��صتطاع �أن يجعل منها موؤ�ص�صة ناجحة 
وكان���ت تعق���د ن���دو�ت م���ع مدي���ري �ل�ص���ركات 
مل�صاكله���م  لال�صتم���اع  �جلن�صي���ات  متع���ددة 
�لقانونية وغره���ا. جنحت �صيا�صة �للجنة يف 

ج���ذب �صركات �لنفط �لك���ري مثل �صل و �أي�صو 
و�ن�صئت �مل�ص���ايف �لنفطية وم�صان���ع �لتكرير 
�أك���ر  ثال���ث  �أ�صبح���ت  �لت�صعين���ات  وبحل���ول 
مرك���ز لتكرير �لنفط يف �لع���امل بعد هيو�صتون 
ونوت���رد�م وثال���ث �أكر مرك���ز لتج���ارة �لنفط 
بعد نيويورك ولندن و�أ�صبح���ت منتجًا رئي�صًا 

للبروكيماويات علي م�صتوي �لعامل.
 " تن�ص���ره  �لت���ي  ويف موؤ�ص���ر ج���ودة �حلي���اة 
وح���دة �ل�صتخب���ار�ت �لقت�صادي���ة " يف جملة 
"، ح�صلت �صنغافورة على  " �ليكونومي�ص���ت 
�حلادي���ة  و�ملرتب���ة  �آ�صي���ا  يف  �لأوىل  �لدرج���ة 
ع�ص���رة عل���ى م�صت���وى �لع���امل.  ومتتل���ك تا�صع 
�أعلى �حتياطي يف �لعامل . ولَدى �لدولة جي�س 
وطن���ي جمهز ب�ص���كل جيد ويعتم���د على �أحدث 
�لأ�صلح���ة.  و وفق موؤ�ص���ر �لقيود " هينلي فيز� 
" عام 2014 �حتل �جلو�ز �ل�صنغافوري �ملركز 
�ل�6 علي م�صت���وي �لعامل حيث ميكن من حاملة 

دخول 167 دولة من دون فيز� م�صبقة .
يف �صنة 1990 ترك " يل كو�ن " من�صب رئا�صة 
�ل���وزر�ء ومن�صب �أمني عام �حل���زب �ل�صيا�صي 
لكنه بقي رئي�ًصا �صرفي���ًا له و�صخ�صية �صيا�صية 
مهم���ة ، و ُع���ني " يل ك���و�ن " م�صت�صار� يف عهد 
خليفت���ه رئي����س �لوزر�ء"  غو ت�ص���وك تونغ " ، 
و يف ع���ام 2011 �أعلن " يل كو�ن " تركه �لعمل 
�ل�صيا�ص���ى و�ف�صاح �ملجال للدماء �ل�صابة. وفاز 
�أبنه �لأكر �بنه �لأكر مبن�صب رئي�س �لوزر�ء 

.
" من�ص���ب  ك���و�ن  " يل  ت���رك   1990 ع���ام  يف 
رئي�س �ل���وزر�ء ومن�صب �أمني �حلزب. ثم عني 
م�صت�صار� يف جمل�س �لوزر�ء. وظل يف من�صب 
�مل�صت�صار مدة 21 عاما. يف عام 2011 �أعلن يل 
ك���و�ن ترك���ه جمل�س �ل���وزر�ء و�ف�ص���اح �ملجال 
للدماء �ل�صابة. و�بنه �لأكر يعمل حاليا رئي�صا 

لوزر�ء �صنغافورة.
و من �أقو�ل " ىل كو�ن " :

�من���و�  �ص���يء،  �ي  قب���ل  �لن�ص���ان  ��صنع���و�   (
�ملر�ف���ق و�خلدم���ات ث���م �جعل���وه ي�صتخدمه���ا 
بطريقة ح�صارية ونظيفة، و�عرو� �لتفا�صيل 

�حلياتية �ليومية كل �لهتمام (
) �لدول تبد�أ بالتعليم، وهذ� ما بد�أت ف�يه عندما 
��صتلم���ت �حلكم ف�ي دولة فق���رة جد�، �هتممت 
بالقت�ص���اد �كر من �ل�صيا�ص���ة، وبالتعليم �كر 
من نظام �حلكم، فبنيت �ملد�ر�س، و�جلامعات، 
و�ر�صل���ت �ل�صب���اب �ىل �خل���ارج للتعل���م، ومن 
ث���م �ل�صتف���ادة م���ن در��صاتهم لتطوي���ر �لد�خل 

�ل�صنغافورى ( .
) لقد جعلت �صنغافورة خ�صر�ء، ونظيفة، على 
�لرغم من �صيق �مل�صاحة �لتي ل تتعدى �ل� 600 
كل���م مربع، ف�صجعت عل���ى ن�صر حمالت �لزهور 
ب���دل �مل�صاح���ات �خل�ص���ر�ء �ل�صا�صع���ة مثل ف�ي 

�صنغهاي )
( �أرى �أن �لبل���د يحت���اج �إىل �لنظ���ام �أك���ر م���ن 

حاجته �إىل �لدميوقر�طية ( .
 ت���ويف " يل كو�ن " �صباح يوم 23 �آذ�ر 2015 
عن عمر يناهز 91 وترك لنا �لكثر من �لدرو�س 
لك���ى نتعلم منه حتى بعد وفات���ه و من تلك هذه 

�لدرو�س :
�أن �لإهتم���ام بالعل���م و �ملدر����س ه���و �لطري���ق 

لتحقيق �لتقدم .
رغ���م �أن �صنغافورة بها �لعدي���د من �لطو�ئف و 
�لديان���ات بل و �للغات �ملحتلفة �إل �أن " كو�ن " 
��صتطاع �أن يلم �صملهم و يوحد كلمتهم لتحقيق 

�لرخاء لبالدهم .
��صتع���ان " كو�ن " باخل���ر�ء �لأجانب و ك�صب 

�خلرة منهم لتحقيق �لتنمية .
بالرغ���م م���ن حمدودي���ة �مل���و�رد �لطبيعي���ة فى 
�صنغافوري���ة �إل �أن " ك���و�ن " ��صتخ���دم �ملو�رد 
�لب�صري���ة �أف�صل �إ�صتخد�م لتحقي���ق ما و�صلو� 
�إليه فى �أقل من 20 عاما لي�صرب مثال من �أروع 
�لأمثلة لكل ح���كام �لعامل ب���اأن �لتنمية �حلقيقة 
تب���د�أ بتنمي���ة �لف���رد �ملو�طن من خ���الل �لتعليم 

�جليد .
مل يك���ن ل�صنغاف���ورة ح�صارة قدمي���ة �أو تاريخ 
طوي���ل فى �ملا�صى و لكنها ��صتطاعت �أن ت�صنع 

لها تاريخ فى �حلا�صر..
عن: المصري اليوم

دامئا ما يروى لنا التاريخ 

عن قصص دول أستطاعت 

بإرادتها و عزميتها أن تجعل 

لنفسها مكانا بني مصاف األمم 

املتقدمة و لتكن عربة إيجابية 

لغريها من الدول ، دول 

نشأت من عدم ثم تحولت 

بفضل اإلرادة و العلم من ال 

شيئ إىل كل شيئ ، و عندما 

كنت أبحث عن معلومات 

لبعض من هذه الدول لىك 

نستفيد من تجربتها . فوقعت 

عينى عىل العديد من الدول . 

إال أنه استوقفتنى تجربة دولة 

سنغافورة ، و التى أبهرىن ما 

قرأت عنها مام جعلنى أرسد 

لحرضاتكم تاريخ هذه النهضة 

و التى تعد من أفضل التجارب 

العاملية . خاصة و أن صاحب 

التجربة كان شابا ال يتخطى ال 

35 عام و سوف أنهى املقال 

بالدروس املستفادة من هذه 

التجربة الرائعة .

ياسر بدري

 

 

لطامل���ا ردد يل ك���و�ن ي���و، �لأب �ملوؤ�ص����س ل�صنغاف���ورة، 
وعم���الق �لتاري���خ �لأ�صي���وي يف فرة ما بع���د �حلرب، 
�أن ب���الده مل يكن من �ملفر�س �أن تكون موجودة، حيث 
ق���ال يف مقابلة له يف عام 2007 م���ع �صحيفة نيويورك 
تاميز "نحن �أ�صا�ًصا لي�س لدينا مقومات �لأمة، �لعو�مل 
�لأولي���ة: �لتجان����س �ل�صكاين، �للغة �مل�صرك���ة، �لثقافة 
�مل�صرك���ة، �مل�صر �مل�ص���رك"، وتاب���ع "�لتاريخ طويل 

وميتد، و�أنا �أديت ر�صالتي �لب�صيطة فيه".

�صنغاف���ورة  يف  دوره  ي�ص���ف  عندم���ا  يتو��ص���ع  يل 
بالب�صيط، فرجل �لدولة، �لذي تويف يوم �لأحد عن عمر 
يناه���ز �ل�91 عاًم���ا بعد نوبة �لتهاب رئ���وي، �صاعد على 
حتويل وطنه �لفقر �إىل �أح���د �أكر �ملجتمعات �زدهاًر� 
يف �لع���امل، كما �أ�صبح���ت �صنغافورة �أح���د �أكر �ملر�كز 
�لتجاري���ة وم���ن �أهم مر�ك���ز �لنقل، وذل���ك يف ظل عقود 
�ل�صالم و�ل�صتقر�ر و�لنمو �لقت�صادي �لتي متتعت بها 
هذه �لدولة، ولكن هذ� �لنجاح مل يكن من قبيل �ل�صدفة، 
ك���ون يل �حت�صن �لتجارة �لدولي���ة - و�صاعده على ذلك 
موقع �جلزيرة �لإ�صر�تيج���ي على طول خطوط �لنقل 
�لبحري - وحينها حتولت �صنغافورة �إىل وجهة جذ�بة 
لال�صتثم���ار �لأجنبي، و�أ�صر على �أن تعتمد �لبلد - �لتي 
حت���وي 5.3 ملي���ون مو�ط���ن - �للغ���ة �لإجنليزية كلغة 
ر�صمي���ة، مما �صاع���د على تعزي���ز �لهوي���ة �مل�صركة بني 
�لإثني���ات �ل�صيني���ة و�لهندية و�ملالوي���ة يف �لبالد، كما 
جم���ع هذه �لأعر�ق مًعا يف مباٍن �صكنية جديدة خمتلطة 

عرقًيا.

ويق���ول علي و�ي���ن �خلبر يف �صنغاف���ورة و�ملحلل يف 
موؤ�ص�ص���ة ويكي�صر�ت "�إذ� ما ��صتثنينا كوبا حتت حكم 
في���دل كا�صرو، فاإنه م���ن �ل�صعب �أن نتذكر بلد �آخر ترك 

فيه �أي قائد مثل هذه �لب�صمة �لتاريخية".
ولكن جن���اح �صنغافورة حتقق بعد دف���ع فاتورة باهظة 
يف جم���ال حق���وق �لإن�صان، ك���ون يل مل يت�صامح مع �أي 
معار�صة، و�عتقل �ملعار�صني دون حماكمة، فاملو�طنون 
�ل�صنغافوري���ون ل يتمتع���ون بحرية �ل�صحاف���ة، كما ل 
ميكنه���م �لتعبر عن ر�أيهم بحرية، ول يتمتعون بحرية 
ا بتطبيق نظ���ام �ملح�صوبيات  �لتجم���ع، وُيته���م يل �أي�صً
وحماباة �لأقارب، فمثاًل �بنه يل ه�صني لونغ هو  رئي�س 
�ل���وزر�ء �حل���ايل يف �صنغاف���ورة، و�أبن���اوؤه �لآخ���رون 
وبع�س �أف���ر�د �أ�صرته �ملقربني ي�صغل���ون منا�صب عالية 
د�خ���ل �لدول���ة، وف�صاًل عّم���ا تقدم ُيته���م يل - ذو �لأ�صل 
�ل�صيني - من ِقبل �صكان �صنغافورة ذوي �لأ�صل �ملالوي 
�أو �لهن���دي باأنه يحتكر �لغنائم �ل�صيا�صية و�لقت�صادية 

لإثنيته ول يتبادلها مع �ملجموعات �لعرقية �لأخرى.
تاأث���ر يل مل يقت�صر على �حل���دود �لد�خلية ل�صنغافورة 
ب���ل �مت���د �إىل ما ور�ء �حل���دود �لوطني���ة، فاملحامي من 
�أ�ص���ل �صين���ي �لذي تلق���ى تعليمه يف كامري���دج، �صاغ 
عالق���ات فريدة م���ع �لولي���ات �ملتحدة، وحت���دث كثًر� 
حول ه���ذ� �ملو�صوع، وعندم���ا كان رئي�ًص���ا للوزر�ء يف 
�صنغاف���ورة، كان يعت���ر م�صت�ص���ار رئي�ص���ي للعدي���د من 
روؤ�ص���اء �لولي���ات �ملتح���دة يف �ص���ووؤن �ملنطق���ة، حيث 
كان يعم���د للقيام بزي���ار�ت متك���ررة �إىل �لبيت �لأبي�س 
خ���الل �ل�صن���و�ت �لت���ي ق�صاه���ا يف �ل�صلطة، كم���ا �متد 
تاأث���ر يل �إىل �ل�صني، وعالقاته مع �لزعيم �ل�صيني دنغ 
�صي���او بينغ م�صه���ود لها، وكتب عنه���ا �خلبر بال�صوؤون 
�ل�صيني���ة عزر� فوغل، و�أ�ص���ار �إىل �أن دنغ كان ي�صت�صر 
يل خ���الل �ملر�ح���ل �لأوىل م���ن �لإ�ص���الح �لقت�ص���ادي 
يف �ل�ص���ني، وميكن �لق���ول يف �لو�ق���ع �إن خطة �ل�صني 
لتحقيق �لزده���ار من خالل �لتحرر �لقت�صادي و�لقمع 

�ل�صيا�صي، متطابقة مع م�صار �خلطة �ل�صنغافورية.
على �لرغم من �أنه مل يت�صلم من�صب رئي�س �لوزر�ء بعد 
��صتقالت���ه يف عام 1990، ومل يتقلد �أي من�صب حكومي 
ر�صمي منذ ��صتقالته من من�صب "�لوزير �ملعلم" يف عام 
2011، بيد �أن وفاته �أثارت �أ�صئلة مربكة حول م�صتقبل 
�صنغافورة؛ ففي �ل�صنو�ت �لأخرة، �ت�صعت فجوة عدم 
�مل�ص���او�ة يف �لدخ���ل ب���ني �ملو�طنني، ومن���ت �ملعار�صة 
�ل�صيا�صية لت�صبح �أكر قوة، حيث حذر رئي�س �لوزر�ء 
يف خطاب �ألقاه عام 2013 �أن �صنغافورة كانت يف نقطة 
�نعط���اف، وو�صح ذلك بقوله "لقد �أ�صبح جمتمعنا �أكر 
تنوًع���ا، و�قت�صادنا �أك���ر ن�صًجا، وم�صهدن���ا �ل�صيا�صي 
�أك���ر تناف�صي���ة"، وم���ن �ملتوق���ع �أن ت�صف���ر �لنتخابات 
�ل�صنغافوري���ة �لعامة �ملقبلة و�لتي م���ن �ملقرر �إجر�وؤها 
يف ع���ام 2017، ع���ن ب���زوغ �حلكوم���ة �لأك���ر تعددي���ة 

و�لأكر �نق�صاًما يف تاريخ �لبالد منذ �ل�صتقالل.
يف �ملرحلة �حلالية، �صيبقى �ل�صنغافوريون ي�صتذكرون 
�لرج���ل �لذي هيم���ن على �حلي���اة �ل�صيا�صي���ة يف �لبالد 
لف���رة �متدت حت���ى �ل�صتة عقود، ولكن م���ع ذلك ميكننا 
�لق���ول �إن �لإرث �لأ�صط���وري �لذي �صنعه يل مبني على 
�أ�صا�س �أقدميته ووليته �لتي طال �أمدها، وبهذه �لنظرة 
تكون مقارنت���ه بكا�صرو �لذي ت���وىل �ل�صلطة -مثل يل 
- يف ع���ام 1959، ه���ي مقارنة غر مالئم���ة، لأن �لزعيم 
�لكوبي ��صتمد �صرعيته من خالل �لتم�صك باأيديولوجية 

معاك�صة لنهج يل.
يف مقابلت���ه م���ع �صحيفة نيوي���ورك تاميز ق���ال يل "�إذ� 
كان م���ن �ملتوقع �أن تنجح �خلط���ة، دعونا جنربها، فاإذ� 
جنح���ت، دعونا ن�صتمر به���ا، و�إذ� مل تنج���ح، لنتخل�س 

منها ولن�صتخدم غرها".
ويف �لنهاي���ة ميك���ن �لق���ول �إن يل �أدى ر�صالته وخا�س 

مغامرته بالفعل.
المصدر: ذي أتالنتك

اإلرث األسطوري
للزعيم السنغافوري لي كوان يو

مات سكيافينزا
ترجمة المدى

لي كوان " الرجل الذى 
صنع لسنغافورة التاريخ



I r a q  I n t e r n a t i o n a l  B o o k  F a i r

معرض العـراق
الدولي للكتاب

دورة مظفر النواب
للفترة من11 الى2019/12/21 على ارض معرض بغداد الدولي

لإلعالم والثقافة والفنون

ق�������ري�������ب�������اً

ذ�كرتن���ا  ويف  �صنغاف���وره،  �ىل  �لع���ودة  مل���اذ� 
تتكد����س جتارب قا�صية مر به���ا بلد مثل �لعر�ق؟ 
مل���اذ� �لع���ودة �ىل درو����س �لتاري���خ، و�حلا�صر 
�أمامنا ير�وح مكانه و�مل�صتقبل جمهول �ملالمح؟.

من���ذ خم�صيني���ات �لق���رن �ملا�ص���ي وم���ع جميء 
ملهم���ي �لم���ة �لعربية �لذي���ن �حتل���و� �وطانهم 
ع���ر �نقالبات ع�صكرية مرت عل���ى �لعامل �نظمة 
�ندي���ر� غاندي،نيك�صون،تيت���و،  حك���م عدي���دة، 
خرو�صوف، ديغ���ول، بومبيدو، ماوت�صي تونغ، 
بريجينيف، �ولف بامله،، و�صيطول �ملجال لذكر 
��صماء كثرة وكث���رة، �نهارت نظريات وبرزت 
نظريات جديدة با�صتثناء �لنظمة �لعربية �لتي 
ظل���ت ترف���ع �صعار " حرب حت���ى �لتحرير " فيما 
�صعوبه���ا; ت���زد�د فق���ر� يوم���ًا بع���د يوم.�صالني 
�صديق ه���ل يعقل �ن تطلب دول���ة بحجم �ل�صني 
�مل�صاع���دة من جزي���رة ��صمه���ا " �صنغافوره "؟!. 
و�حي���ل �ل�صديق �ىل مذكر�ت ب���اين �صنغافوره 
�حلديث���ة " يل ك���و�ن ي���و" و�لت���ي ��صدرتها د�ر 
�لعبي���كان برجم���ة مرج���م خم�ص���رم " ه�ص���ام 
�لدج���اين "بعن���و�ن " ق�صة �صنغاف���وره "يروي 
ب���د�أت م�صرة  ي���و" يف كتابه كيف  ك���و�ن  "يل 
�صنغافوره، بل���د; كان على هام����س �لتاريخ ومل 
يك���ن فيه �ص���وى �مل�صتنقعات و�لفق���ر و�قت�صاده 
يعتمد عل���ى �يجار قاعدة ع�صكرية للريطانيني. 
كان; يل ك���و�ن يف مقتب���ل حيات���ه يحل���م ببن���اء 
وط���ن للنا�س ولي�س له، وحني �أتت �لفر�صة بنى 
�مل�صان���ع و�أمر �لنا�س بالعمل ل بالتذمر. و�أغلق 
�ل�صجون وفتح �ملد�ر����س. وطّبق حكم �لقانون، 
فاأق���ام يف �آ�صي���ا منوذج���ًا مناق�ص���ًا جلمهوريات 
�ل�صتبد�د و�خلوف يقول يل كو�ن: "لقد �أدركت 
�حلكم���ة �ل�صيني���ة �لت���ي تق���ول: �صن���ة و�ح���دة 
�صرورية لكي تنمو بذرة قمح، وع�صٌر �صرورية 
لك���ي تنمو �صج���رة، ومائة �صروري���ة لكي ينمو 

�إن�صان. وعملنا على �إنتاج جمتمع �آمن وم�صتقر، 
���ا م���ن  وركزن���ا عل���ى �لثقاف���ة و�لفن���ون، فتمكَنّ
تكوي���ن �أ�صخا�س قادرين عل���ى �ختيار مو�قعهم 
ب���اأن �حلي���اة ت�صتح���ق  ووظائفه���م، وموؤمن���ني 

�لعن���اء من �أجلهم و�أج���ل �أبنائهم".وي���روي �أنه 
بعد ت�صلمه لل�صلطة، ع���ام 1965م، قرر �أن يبني 
بيوت���ًا ينتق���ل �إليه���ا ذوو �لدخ���ل �ملح���دود، لكن 
ه���وؤلء رف�ص���و� �لتخلي عن نه���ج حياتهم، فكان 

�أن نق���ل بع�صهم �لدجاج و�لأغنام �إىل �ل�صقق يف 
�لطو�بق �لعليا، �لتي حّولوها �إىل �أكو�خ عالية.. 
وظل �ص���كان �لدور �لأر�صية يتابعون;جتارتهم; 
�ل�صابق���ة، فحول���و� �ملن���ازل; �إىل حم���الت لبي���ع 
�لطعم���ة و�ل�صجائرو�خل���ردو�ت. يق���ول; "�إن 
�لغريزة �لب�صرية تدفع �لإن�صان �إىل حب �لتملك. 
وبعدما �أ�صب���ح للنا�س بيوت �صارو� يحر�صون 
عليه���ا. وقد لحظ بنف�صه �أنه عندما كانت جتري 
يف  �لريط���اين  �ل�صتعم���ار  �ص���د  تظاه���ر�ت 
�خلم�صيني���ات، كان �ملتظاه���رون يلج���اأون �إىل 
�حلج���ارة و�حلر�ئ���ق. لكن هذ� �لأم���ر تغر يف 
�ل�صتينيات. وكان �ملتظاهرون يحمون بيوتهم; 
وبناي���ات �حلكوم���ة وكل ما ميلك���ون بعيد� عن 
�أعم���ال �ل�صغب ". حكايات يل ك���و�ن كثرة لكن 
�بلغه���ا كانت عن �لزعي���م �ل�صين���ي; دينغ �صياو 
�ل���ذي ج���اء يف زيارة له���ذه �جلزي���رة �ل�صغرة 
ليكت�ص���ف بنف�صه �ص���ر تطورها وبع���د �أ�صبوعني 
قال ملر�فقه �ل�صنغافوري "مل تكن معي �صريحا. 
ل ب���د �نك تخفي �ص���ر�، كل ما يف �ل�صني �أرخ�س 
�صع���ر� من هن���ا. �لأر����س و�لطاقة و�مل���اء و�ليد 
�لعاملة. فلماذ� تنجح���ون �نتم ونف�صل نحن؟ ما 
هي �لو�صف���ة �ل�صحرية �لت���ي ��صتخدمتموها". 
�رتب���ك مر�فق���ه وق���ال ل���ه: و�صفتن���ا �ل�صحري���ة 
و�صعه���ا �لرئي�س يل كو�ن وتتلخ����س يف �لثقة 
بالنظام �ل�صيا�صي، ح���ب �حلياة، �ل�صعي ملعرفة 
كل �ص���يء، و�لهم �لميان بق���درة �لن�صان على 
�صن���ع �مل�صتحي���ل، به���ذه �لو�صف���ة ��صتط���اع يل 
ك���و�ن �ن يح���ول �صنغاف���وره م���ن م�صتنقع فقر 
�ىل ق���وة �قت�صادية كرى، و�ن يبني و�حدة من 
معج���ز�ت �لقرن �لع�صري���ن، و�ن يتف���رغ لكتابة 
جتربت���ه �ل�صيا�صية يف ه���ذ� �لكتاب �لبالغ �ملتعة 
و�لفائدة و�لذي �متنى على �صيا�صيينا قر�ءتهذ� 

كانت لديهم ف�صحة من �مل بامل�صتقبل.

إطلبوا العلم ولو فـي سنغافوره
اعتذر لكم، عن العودة إىل مسألة تجارب االمم، وما تفرضه هذه التجارب من 

املقارنات، وما متنحه ألصحابها من أحقية يف الشهادة عىل التاريخ،وكلام حدث حادث ذو 

طبيعة تاريخية، يعود الكاتب اىل قراءاته او مشاهداته..

علي حسين


