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في التجربة السنغافورية! ..

لي كوان يوو..

خليل يوسف

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

رحل ،قبل أعوام ،يل كوان يوو ،زعيم نهضة سنغافورة املعارصة ،عن  92عام ًا ،إذ ولد يف 16
أيلول  ،1923وهو 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  1959و ،1990وبعد
استقاللها عن ماليزيا عام  .1965استقال برغبته من منصبه عام  ،1990فخلفته جوه تشوك تونغ التي
كانت ترجع إليه حتى عام  ،2004عندما غدا نجله األكرب ،يل هسني لوونج ،ثالث رئيس وزراء للبالد.
وبقي األب يل األكرب معل ً
ام ومستشار ًا ملجلس الوزراء حتى عام  .2011مبعنى أن الرجل بقي بني 56
و 60عام ًا يف خدمة بالده حتى رحيله .رحل بعد أن قاد التحوالت يف بالده الصغرية من "العامل
الثالث إىل العامل األول خالل جيل واحد" ،تحت قيادته.
سيار الجميل
دّ .

جمهوري ��ة �سنغاف ��ورة جزي ��رة� ،صغ�ي�رة
يف جن ��وب �شرق ��ي �آ�سي ��ا ،جنوب ��ي جزي ��رة
مالي ��و ،م�ساحته ��ا  710كيلوم�ت�رات مربعة،
ويف�صلها ع ��ن ماليزيا م�ضي ��ق جوهور وعن
ج ��زر رياو الإندوني�سي ��ة م�ضيق �سنغافورة.
وتعت�ب�ر الي ��وم راب ��ع �أه ��م مرك ��ز م ��ايل يف

الع ��امل ،ومدين ��ة عوملي ��ة تلع ��ب دوره ��ا املهم
يف االقت�صاد العاملي .و ُيع� � ّد مرف�أ �سنغافورة
خام� ��س �أن�ش ��ط مرف� ��أ كو�سمبوليت ��اين يف
الع ��امل .وله ��ا تاريخ حاف ��ل باملهاجرين .يبلغ
تع ��داد �سكانها خم�سة ماليني ،وهم خليط من
ال�صيني�ي�ن واملالويني والهن ��ود والآ�سيويني
والقوقازي�ي�ن ،وجميعهم متع ��ددو الثقافات.
وتع ��د ن�سب ��ة  %42م ��ن الأجان ��ب الوافدي ��ن
للعمل �أو للدرا�س ��ة .وتعترب �سنغافورة ثالث
دول ��ة يف العامل ،من ناحية الكثافة ال�سكانية،
بعد ماكاو وموناكو.
ويف عام � ،2006سمي ��ت �سنغافورة "املدينة
الأك�ث�ر عومل ��ة يف الع ��امل "،بح�س ��ب ق ��وة
م�ؤ�شره ��ا للعومل ��ة .وعندم ��ا نتاب ��ع الن ��اجت
املحل ��ي الإجم ��ايل ل�سنغاف ��ورة ،وح�س ��ب
الإيكونومي�ست ،ح�صلت على الدرجة الأوىل
يف �آ�سي ��ا ،واملرتب ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة عل ��ى
م�ست ��وى العامل .ومتتل ��ك �سنغاف ��ورة تا�سع
�أعل ��ى احتياط ��ي يف الع ��امل .ول ��دى الدول ��ة
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جي�ش وطني جمهز ب�شكل جيد ،ويعتمد على
�أح ��دث الأ�سلح ��ة .ولقد جنح ��ت �سنغافورة،
بع ��د االنكما� ��ش االقت�صادي ع ��ام  ،2009يف
ا�ستع ��ادة تنامي اقت�صادها يف الن�صف الأول
م ��ن  ،2010لت�صب ��ح �أ�سرع دول ��ة يف �إنعا�ش
اقت�صاده ��ا ،بنم ��و و�ص ��ل �إىل  .%17.9فم ��ن
يق ��ف وراء هذا املنج ��ز التاريخي احل�ضاري
الكبري؟
"لع ��ل م ��ا يث�ي�ر الدار�س�ي�ن يف جترب ��ة يل
�أن ��ه انته ��ج نهج ًا وطني� � ًا متجنب� � ًا ال�سيا�سات
ال�شعبوي ��ة وتناق�ضاته ��ا ،ل�صال ��ح التداب�ي�ر
االجتماعية واالقت�صادية طويلة الأجل"
بع ��د �أن در� ��س يف ب�ل�اده �إب ��ان زم ��ن م ��ا بني
احلرب�ي�ن العامليت�ي�ن ،وعا�ش جت ��ارب قا�سية
مع الإجنليز ومع الياباني�ي�ن� ،إبّان احتاللهم
�سنغافورة يف احل ��رب العاملية الثانية وتعلم
لغ ��ة االثن�ي�ن� ،ساف ��ر ليدر� ��س يف بريطاني ��ا،
فتخ ��رج بتف ��وق يف كلي ��ة فيتزويلي ��ام يف
جامع ��ة كيم�ب�ردج ،يف القانون ع ��ام ،1950
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و�أ�صب ��ح حمامي� � ًا ميار� ��س القان ��ون حت ��ى
 .1959ث ��م �ش ��ارك يف ت�أ�سي�س ح ��زب العمل
ال�شعب ��ي ( )PAPع ��ام  ،1954وغ ��دا �أمينه
الع ��ام الأول ،وبق ��ي يف قيادت ��ه حتى ،1992
وق ��د ق ��اد احل ��زب نح ��و ثماني ��ة انت�ص ��ارات
متتالي ��ة ،ب ��دء ًا بحمل ��ة التخل ��ي ع ��ن حك ��م
بريطانيا اال�ستعماري ،ومما فعلته بريطانيا
ع ��ام  ،1963عندم ��ا اندجم ��ت �سنغافورة مع
املالي ��و يف ما �سم ��ي االحتاد املالي ��زي .وقاد
الته ��اب ال�ص ��راع العن�ص ��ري والتوت ��رات
ال�سيا�سي ��ة �إىل انف�ص ��ال �سنغاف ��ورة عن ذلك
"االحت ��اد" بع ��د ذلك بعامني .ث ��م �أ�شرف يل
وحكومته عل ��ى التح ��ول يف �سنغافورة ،من
ثكن ��ة ا�ستعماري ��ة متخلف ��ة ن�سبي� � ًا م ��ع ندرة
املوارد الطبيعي ��ة �إىل دولة اقت�صاد تعد منر ًا
من "النمور الآ�سيوي ��ة" .وك�سبت جتربة يل
العملي ��ة �إعج ��اب الع ��امل عل ��ى نط ��اق وا�سع،
خ�صو�ص� � ًا يف ت�أ�سي� ��س نظ ��ام ج ��دارة يخلو
م ��ن الف�س ��اد ،واعتم ��اد الكف ��اءات العالية يف
احلكوم ��ة ،ون�ش ��ر اخلدم ��ة املدني ��ة واعتماد
اللغ ��ة الإجنليزي ��ة واحلد القان ��وين ال�صارم
من �إث ��ارة ال�صراع ��ات واالنق�سامات العرقية
والدينية والطائفية واللغوية ،حتى �أ�صبحت
جترب ��ة يل كوان يو ،الي ��وم ،و�سيا�ساته الآن
مدر�سة لل�سيا�سة املتمدنة العامة.
لع ��ل م ��ا يث�ي�ر الدار�س�ي�ن يف جترب ��ة يل �أنه
انته ��ج نهج� � ًا وطني� � ًا متجنب� � ًا ال�سيا�س ��ات
ال�شعبوي ��ة وتناق�ضاته ��ا ،ل�صال ��ح التداب�ي�ر
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة طويلة الأجل ،مع
االعتن ��اء باجل ��دارة والتعددي ��ة ال�سيا�سي ��ة،
يف ظل املبادئ احلاكم ��ة ،وجعله الإجنليزية
لغ ��ة م�شرتك ��ة للجمي ��ع م ��ن �أج ��ل االندم ��اج
االجتماع ��ي ،وخ�صو�ص� � ًا يف جمتم ��ع
خمتل ��ط ومعقد ،القدماء فيه قل ��ة ،و�أغلبه من

املهاجري ��ن املتنوع�ي�ن ،ث ��م ت�سهي ��ل عملي ��ات
التب ��ادل التجاري مع الغرب .وم ��ع ذلك ،كان
وراء يل فل�سف ��ة يف ثنائية اللغة ،وخ�صو�ص ًا
يف املدار� ��س للط�ل�اب من �أج ��ل احلفاظ على
الهوية الثقافية ال�سنغافورية الأم.
انتق ��د الغرب ،كالع ��ادة� ،سيا�س ��ات يل ،كونه
عم ��ل على احلد من احلري ��ات املدنية (ووقف
�ض ��د االحتجاجات العام ��ة ،ومراقبة و�سائط
الإع�ل�ام) ،وا�ستخ ��دم دع ��اوى الت�شه�ي�ر �ضد
املعار�ض�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن .وكان يل يدافع عن
هذه التدابري ال�سلطوية ،واعتربها �ضرورية
لال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي ،ووق ��ف م ��ع �سي ��ادة
القان ��ون ،وهم ��ا �أم ��ران �أ�سا�سي ��ان لتحقي ��ق
التقدم االقت�صادي ،كما كان يقول ،وقد �صدق
يف �أفكاره.
�سنغاف ��ورة بل ��د �صغ�ي�ر ج ��د ًا ،ال م ��وارد له،
وكان يت ��زود باملياه من ماليزي ��ا ،حتى بد�أت
ع ��ام  1974جتربة �إعادة التدوي ��ر و"درا�سة
ا�ست�صالح مياه �سنغافورة" ،وبد�أت اجلهود
الهادف ��ة �إىل زيادة �إم ��دادات املياه ال�ستخدام
املياه غري ال�صاحلة لل�شرب .ومت الرتكيز على
احلل ��ول امل�ستدامة للمياه للم ��دن .ويبدو من
درا�سة العالقات ب�ي�ن يل �سنغافورة ومهاتري
حمم ��د يف ماليزيا �أن �أحدهم ��ا كان ينظر �إىل
جترب ��ة الآخ ��ر بنوع م ��ن املناف�سة م ��ع تبادل
الزي ��ارات وحت�س ��ن العالق ��ات ال�شخ�صي ��ة،
والدبلوما�سي ��ة بينهما ،وع ��دم تدخل مهاتري
يف �ش� ��ؤون "ال�سنغافوري�ي�ن  ..وتكل ��ل ع ��ام
 ،1988التو�ص ��ل يف كواالملب ��ور �إىل االتفاق
على بناء �سد لينجي على نهر جوهور".
يف حزي ��ران  ،2005ن�شر يل كتاب ًا مهم ًا ميثل
خال�صة فل�سفته النه�ضوية عنوانه "االحتفاظ
ببل ��دي النه�ضوي عل ��ى قيد احلي ��اة" ،موثق ًا
ورا�سم� � ًا خارط ��ة الطري ��ق مل�ستقب ��ل �آت،
م�ش ��دد ًا عل ��ى وح ��دة املجتمع امل ��دين ،وعلى
العم ��ل املنظم وعل ��ى اللغ ��ة الإجنليزية التي
وحّ دت النا�س ،وعلى �ضرورة جتديد م�ستمر
للمواه ��ب يف قي ��ادة البالد ،قائ�ل ً�ا" :يف عامل
خمتل ��ف الي ��وم ،نحت ��اج �إىل �إيج ��اد مكان ��ة
لأنف�سن ��ا ،و�أن ال نرك ��ن يف زواي ��ا ال�ض�آل ��ة،
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن �صغ ��ر حجمنا ،ميكنن ��ا �أن
ن� ��ؤدي دور ًا �سوف يكون مفي ��د ًا للعامل .ومن
�أج ��ل القيام بذلك� ،س ��وف نحت ��اج �إىل �أنا�س
من الق ��ادة ،من �أقوى و�أعل ��ى البنى الفوقية،
ليكونوا �صانعي قرارات مبنية على التب�صر،
كما نحتاج �إىل عقول جيدة ،منفتحة الأفكار،
وميك ��ن �أن يغتن ��م الفر� ��ص جيل جدي ��د ،كما
فعلنا نح ��ن يف جيلن ��ا .وكان عملي احلقيقي
فع�ل ً�ا يتجلى يف العثور على خلفاء يل لقيادة
التجرب ��ة .و�أن تك ��ون وظيفته ��م البح ��ث عن
خلف ��اء لهم .لذا ،يجب �أن يك ��ون هذا التجديد
امل�ستم ��ر للموهوب�ي�ن ،يف �سيا�س ��ة مكر�س ��ة
للتجدي ��د ،و�أن يكون ��وا �صادق�ي�ن ،وقادري ��ن
على خدمة النا� ��س .و�أمتنى عليهم �أال يفعلوا
�أ�شي ��اء لأنف�سه ��م ،ولك ��ن ،ل�شعبه ��م ولبلدهم،
و�أن يحمل ��وا الأمان ��ة �إىل جي ��ل �آخ ��ر ،لك ��ي
مي�ض ��ي الرك ��ب ،وحاذروا من حلظ ��ة ينك�سر
فيها �أي �ش ��يء ،فما ينك�س ��ر يذهب وال رجعة
لإ�صالح ��ه" .ويف كتاب يل الآخ ��ر "احلقائق
ال�صعب ��ة  ..اال�ستمرار يف �سنغافورة" ،يبدو
الرجل �أنه كان يجدد نف�سه من زمن �إىل �آخر،
وب ��دا للع ��امل يف نهاي ��ات حيات ��ه �أن ��ه ميتلك
�أق�صى درجات احلداثة.
عن :موقع سيار الجميل

جميل أن نتطلع يف  2019بأن 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 �سنغاف ��ورة ممي ��زة ت�ستح ��ق الت�أم ��ل واالقت ��داء،
فه ��ي جتربة تنموية فري ��دة ،بعد �أن كانت بل ��د ًا م�ستعمر ًا
قابع� � ًا حت ��ت ال�سيط ��رة الربيطاني ��ة� ،سكانه وه ��م من كل
الأطي ��اف والديان ��ات كان ��وا يرزح ��ون يف فق ��ر مدق ��ع،
وم�ش ��كالت اجتماعي ��ة ،مع م�ستوي ��ات عالية م ��ن البطالة

والف�س ��اد ،ولكن هذا البل ��د ا�ستطاع �أن ّ
ي�سط ��ر �أكرب ق�صة
جن ��اح اقت�صادي وتنموي يف الع ��امل ،و�أ�صبحت جتربته
و�صع ��وده االقت�ص ��ادي منوذج ًا يحتذى ب ��ه بحق ويرجع
الف�ض ��ل يف ذل ��ك �إىل يل ك ��وان ي ��و �أول رئي� ��س وزراء
ل�سنغاف ��ورة ،وم�ؤ�س� ��س الدولة وناقلها م ��ن العامل الثالث
اىل الع ��امل الأول ،الرجل �أدرك ب� ��أن �سنغافورة لن تزدهر
�إال بتغيري �شامل ،ويف مقابلة �صحفية معه قال «نحن نعلم
�أننا لو �سرنا عل ��ى نهج الدول املجاورة �سنموت ،فنحن ال
منل ��ك �شيئ ًا باملقارنة م ��ع ما ميتلكونه من م ��وارد ،ولهذا،
ركزن ��ا على �إنت ��اج �شيء ممي ��ز و�أف�ضل مم ��ا لديهم ،وهو
م�ست ��وى التعليم ،والق�ضاء متام ًا عل ��ى الف�ساد ،والرتكيز
على الكف ��اءة ،واختي ��ار �أ�صحاب املنا�ص ��ب والنفوذ بنا ًء
على اال�ستحقاق واجلدارة ،وجنحنا»..

�سنغاف ��ورة من حيث امل�ساحة تبلغ  719كيلو مرتا مربعا،
وه ��ي بذل ��ك �أ�صغ ��ر م ��ن البحري ��ن ،و�أن�ش� ��أت يف بدايات
ت�أ�سي�سها جمل�س� � ًا للتنمية االقت�صادية توىل هند�سة جذب
اال�ستثم ��ارات الأجنبية ،ووجد كوان يو ب� ��أن هذا الهدف
لن يتحق ��ق كما يجب دون بيئة �آمن ��ة ومنظمة و�إجراءات
�صارم ��ة طبق ��ت عل ��ى الأر� ��ض يف �إر�س ��اء دول ��ة القانون
وامل�ؤ�س�سات ولي�س اقت�صاد التعليمات والأوامر الفوقية،
دول ��ة حت ��ارب وب�صرام ��ة كل �أوج ��ه الف�س ��اد والإف�س ��اد،
وتلت ��زم بال�شفافية ،ولديه ��ا و�ض ��وح يف الر�ؤية والهدف
وحتقي ��ق اال�ستقرار ،و�ش� � ّكل م�ؤ�س�س هذه الدولة حكومة
�صغ�ي�رة وفعاْل ��ة ونزيه ��ة وهي �صف ��ات غائب ��ة يف معظم
ال ��دول املج ��اورة ل�سنغافورة ،الأمر ال ��ذي جعل هذا البلد
ق ��ادر ًا وبجدارة من توف�ي�ر �أح�سن بيئ ��ة تنظيمية مالئمة

للأعمال التجارية يف الع ��امل وي�أتي من بني االقت�صاديات
الأكرث تناف�سية عاملي ًا.
�سنغاف ��ورة ا�ستثم ��رت يف مواردها الب�شري ��ة ،و�أف�سحت
كل الفر� ��ص للكفاءات ال�شبابية ،اعتربتهم البوار  -الطاقة
 الت ��ي تفك ��ر وتخطط وتعم ��ل وتنجز وتبتك ��ر وتنه�ضبالوط ��ن ،وركزت على التعليم والتدري ��ب ب�صورة مبهرة
لأنها ت�ؤمن ب�أنهما مفتاح التقدم والنهو�ض بالبلد ،واعتمدت
عل ��ى الكفاءات واملبدع�ي�ن ،وجعلت فكرة �سي ��ادة القانون
مزده ��رة ،ور�سخ ��ت قيام جمتم ��ع القواع ��د وامل�ؤ�س�سات،
وو�ضعت فوا�صل قاطعة بني امل�صالح ال�شخ�صية وامل�صالح
حت�ص ��ن �أي م�س�ؤول يخطئ ع ��ن �أي م�ساءلة
العام ��ة ،ومل ّ
او حما�سب ��ة او عق ��اب ،وال�سنغافوري ��ون يدرك ��ون متام ًا
ح�ض ��ور الدول ��ة ونفوذها ويدها القوي ��ة يف كل الأوقات،
ومتواج ��دة يف كل املج ��االت ،وبا�ستق ��رار ه ��ذه الأدوار
عل ��ى مر ال�سنني تو ّل ��د لدى املواط ��ن ال�سنغافوري �شعور
را�س ��خ وعميق ب�أن خرق القوان�ي�ن والقواعد والنظم غري
ممك ��ن من قبل الكبري قبل ال�صغ�ي�ر ،و�إن حدوث �أي خرق
م ��ن �أي نوع وب� ��أي م�ستوى كان ومن قبل �أي كان ال ميكن
�أن مير ب�سالم دون عق ��اب �سريع وفعّال ورادع ،وللعلم مل
ت�سجل �سنغاف ��ورة �أي حالة من حاالت ا�ستغالل املنا�صب
العلي ��ا يف احلكوم ��ة واجله ��از الإداري للدول ��ة او تقدمي
خدمات او ت�سهي�ل�ات ا�ستثنائية او مكا�سب �شخ�صية لأي
م�س�ؤول او لأبنائه او �أقاربه ،كما مل ي�سجل يف �سنغافورة
اخت�ل� ً
اال يف منظومة العمل؛ لذلك مل يجد �أبناء �سنغافورة
تعيينات من فوق او جتد م�س�ؤولني هبطوا على ر�ؤو�سهم
م ��ن ف ��وق دون �ساب ��ق معرف ��ة ،او متهيد ،او ت ��درج ،وبال
جه ��د وب�ل�ا تعب ،وب�ل�ا م�ؤهل ،وب�ل�ا خربة ،كم ��ا لن جتد
م�ؤ�س�س ��ات عام ��ة حتتجز او تق� � ّزم يف �أنانيات او م�صالح
البع� ��ض ،و�ستجد وبالقان ��ون �ضوابط حازمة �ضد كل من
يحر� ��ض على الكراهية او العن�صري ��ة او يتورط يف لعبة
املتاج ��رة بالدين ،او �إثارة النعرات الدينية او العرقية او
اال�ستقطاب ��ات او اال�ستماالت� ،شعارهم هناك «�سنغافورة
عائلت ��ي» ،وهن ��اك م ��ن ر�أى �أن الوطن ميك ��ن �أن يظهر من
ي�س ��يء الي ��ه ،من يخونه ،من يفرط في ��ه ويبيعه يف �سوق
النخا�س ��ة ،وال�شواهد �أمامنا كث�ي�رة ،ولكن العائلة بر�أيهم
ه ��ي االنتماء ،ه ��ي الكيان ال ��ذي ال ميكن التن ��ازل عنه او
التنك ��ر له ،واخلال�صة �أن هذا البلد بات اليوم منوذج ًا يف
الرتابط العائلي والتعاي�ش الديني والعرقي!!..
فيم ��ا يخ� ��ص الف�ساد حتديد ًا كونه مثا ًال ب ��ار ًزا� ،إن مل يكن
الأبرز ،يكفي القول �إن التجربة ال�سنغافورية يف حماربة
الف�س ��اد وبف�ضل ا�سرتاتيجي ��ة تبنتها يف هذا املجال باتت
اليوم من �ضمن ع�شر دول متثل �أهم التجارب املميزة على
�صعي ��د حمارب ��ة الف�ساد يف الع ��امل ،وذلك بح�س ��ب م�ؤ�شر
م ��دركات الف�س ��اد ال�صادر ع ��ن منظمة ال�شفافي ��ة الدولية،
ومواجه ��ة �سنغاف ��ورة للف�س ��اد يقوم عل ��ى �أربع ��ة �أعمدة
رئي�سي ��ة ه ��ي :قوانني فعّال ��ة ملواجه ��ة الف�س ��اد ،و�أجهزة
رقابي ��ة فعّال ��ة ملكافح ��ة الف�س ��اد ،و�أنظمة تقيي ��م ومتابعة
ومراقب ��ة وعق ��اب ق ��وى ورادع لأي �سلوك فا�س ��د ،وجهاز
�إدارة عام ��ة ك ��فء ،ونظ ��ام ادع ��اء وق�ضاء غ�ي�ر مهادن او
مت�سام ��ح م ��ع �أي �شكل م ��ن �أ�ش ��كال و�صور الف�س ��اد ،و�أي ًا
يك ��ن املتهم ،و�أي� � ًا يكن ن ��وع الف�ساد وحجم ��ه وم�شتقاته،
وهذا يعني �أن حمارب ��ة الف�ساد هناك لي�س كالم ًا ،ولي�ست
�شعارات ،بل �أفعال ،وقانون ،و�أجهزة يعتد بها تكافح هذا
الوب ��اء دون �أي خ ��ط �أحم ��ر ،وجمتمع منظ ��م ومن�ضبط،
وملتزم بالقوانني ،جمتمع ي ��زدري الفا�سدين ،يحتقرهم،
يحا�سبهم ،ويودعهم ال�سجون!..
للنائب ��ة املذكورة نقول �إنه ميكن ق ��ول الكثري فيما يخ�ص
التجربة ال�سنغافورية ،ونكرر �أنها جتربة ت�ستحق الت�أمل
واال�ستف ��ادة واالقتداء ف ��ى كل �ش�أن وجم ��ال ،ولي�س فقط
يف جم ��ال نظافة ال�ش ��وارع والإنقاذ البيئ ��ي والنظر اليها
م ��ن زاوي ��ة �أنها من �أك�ث�ر بل ��دان الع ��امل يف النظافة ،هي
جترب ��ة عن ��د املقارن ��ة تث�ي�ر فينا الأ�س ��ى واحل�س ��رة ،فهل
ميك ��ن �أن نقتدي بهذه التجربة حق ًا ،وماذا نحتاج لنح�سم
معرك ��ة ال�سري على نهج وخطى �سنغافورة وجعل الطريق
�سال ��ك ًا يف كل االجتاه ��ات لبل ��وغ هذا «احلل ��م» ..هذا هو
ال�س�ؤال..؟!

عن :جريدة الوسط البحرينية
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سنغافورة

وقصة نجاحها

يبلغ تعداد سنغافورة السكاين  5.6ماليني نسمة ،وفق ًا ملؤرشات العام  ،2014وهي تأيت يف املرتبة
السادسة عرشة عاملي ًا عىل هذا الصعيد ،قبلها الدمنرك بفارق ضئيل جد ًا ،وبعدها سلوفاكيا (5.4
ماليني نسمة).ويف العام  ،2013بلغ الناتج القومي اإلجاميل لسنغافورة  339مليار دوالر ،محتلة
يف ذلك املرتبة  47عاملي ًا.وقد بلغت حصة الفرد من الناتج القومي  62.4ألف دوالر سنوي ًا ،وفق
مؤرشات العام ذاته .وهي بذلك تحتل املرتبة السابعة عاملي ًا 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  618كيلومرت ًا مربع ًا.
عبد الجليل زيد المرهون
وكان تع ��داد الب�ل�اد يف خم�سيني ��ات الق ��رن
الع�شري ��ن قريب ��ا م ��ن م�ستوى امللي ��ون ن�سمة،
ينح ��در  75يف املئ ��ة منهم من �أ�ص ��ول �صينية،
وحوايل  14يف املئة من املالويني،
تتمي ��ز الدول ��ة املتقدم ��ة مبيزات عدي ��دة �أولها
املزاي ��ا االقت�صادي ��ة ،مث ��ل الق ��وة ال�شرائي ��ة
وال�ث�روة والأمناط اال�ستهالكي ��ة التي تعك�س
التناف� ��س م ��ع ال ��دول املتقدمة .وهن ��اك بع�ض
املمي ��زات الأخرى مث ��ل اعتماد نه ��ج ال�شفافية
ال�سيا�سي ��ة ،وحكوم ��ة �صغ�ي�رة ،واقت�ص ��اد
يتمي ��ز بع ��دم التدخ ��ل احلكوم ��ي ،ودور فاعل
للمجتم ��ع امل ��دين .وق ��د حقق ��ت �سنغاف ��ورة
معظ ��م ه ��ذه املعاي�ي�ر وقراب ��ة  9يف املئ ��ة من

�أ�ص ��ول هندية� ،إ�ضاف ��ة ملجموعات �صغرية من
جن�سيات �أخرى.يف املقابل ،كان اجلريان �أكرب
بكث�ي�ر .ف�إندوني�سي ��ا جنوب ًا كان ��ت تعد حينها
مئ ��ة ملي ��ون ن�سمة ،واملالي ��و (ماليزي ��ا حالي ًا)
�شم ��ا ًال كان ��ت تعد نح ��و �سبعة مالي�ي�ن ن�سمة.
�أم ��ا ال�ص�ي�ن والهن ��د القريبتان فهم ��ا الدولتان
الأك�ب�ر والأق ��وى يف �آ�سيا�.ضمن ه ��ذا املناخ،
وه ��ذه املعطيات ال�صعبة وغري امل�ؤاتية ،ولدت
�سنغاف ��ورة لت�ش ��ق طريقه ��ا �إىل حي ��ث الع ��امل
الأول .ولت�ضي ��ف �إىل العامل منوذجا متميز ًا ملا
بات يعرف بالدولة – املدينة.
كان العم ��ل على جعل املدين ��ة الأكرث نظافة يف
املنطق ��ة ه ��ي اخلط ��وة الأوىل يف م�سرية بناء
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�سنغافورة احلديثة ،حي ��ث متكنت من توحيد
الأعراق املختلفة على هذه النقطة ،لتنطلق بهم
تالي ًا نحو بناء الدولة.
وخالل �سنوات ،ا�ستطاعت �سنغافورة التغلب
عل ��ى ح�سا�سي ��ة الدول املج ��اورة ،التي مل تكن
تعت�ب�ر �أن املنطق ��ة تت�س ��ع لدولة �أخ ��رى ،و�إن
كانت �صغرية بحجم �سنغافورة.
وق ��د �أثبت ��ت �سنغاف ��ورة �أن الأداء املتمي ��ز يف
جميع املجاالت ميكن �أن يق�ضي على الع�صبيات
الداخلية ،و�أن حت�س�ي�ن ظروف املعي�شة يمُ كنه
االرتق ��اء بالدولة �إىل م�صاف ال ��دول املتقدمة.
يق ��ول يل ك ��وان ،م�ؤ�س� ��س �سنغاف ��ورة ،يف
كتاب ��ه "ق�ص ��ة �سنغافورة" :لو كن ��ت وزمالئي

نعل ��م عندما �أن�ش�أن ��ا حزب العم ��ل ال�شعبي يف
الع ��ام  1954حج ��م ونوعي ��ة امل�صاع ��ب الت ��ي
�سنواجهها على طول الطري ��ق الذي انتهجناه
مل ��ا فكرن ��ا بدخول مع�ت�رك ال�سيا�سة �أ�ص�ل ً�ا� ،إذ
مل يك ��ن يف �أذهاننا �آن ��ذاك �سوى فكرة واحدة:
اخلال�ص من اال�ستعمار الربيطاين� .أما ما عدا
ذلك فكن ��ا نعتربه تفا�صي ��ل �صغرية وم�شكالت
تافه ��ة ميكن معاجلة كل منه ��ا يف حينها ،لكننا
كن ��ا خمطئني كث ً
ريا ،فنحن كن ��ا يف واقع الأمر
نواج ��ه مهمة ثقيلة و�شاقة �إىل �أق�صى احلدود،
وهي ت�أ�سي�س دولة و�إيجاد �أمة من ال �شيء.
ومل يكن �أم ��ام �سنغافورة �سوى البدء ب�سياحة
متوا�ضع ��ة ،وق ��د �أدى ذل ��ك لنج ��اح جزئ ��ي
وحم ��دود مل يك ��ن كافي� � ًا للق�ضاء عل ��ى البطالة
الت ��ي وج ��دت الب�ل�اد نف�سه ��ا غارقة فيه ��ا فور
اال�ستقالل .وق ��د كان من الطبيع ��ي �أال تقت�صر

اخلط ��ط على جان ��ب واحد م ��ن االقت�صاد ،فتم
ت�شجي ��ع بن ��اء امل�صان ��ع ال�صغ�ي�رة ،وخا�ص ��ة
م�صانع جتمي ��ع املنتجات الأجنبي ��ة ،على �أمل
�أن يتم البدء بت�صنيع بع�ض قطعها حملي ًا .وقد
عرفت التجربة الكثري من الف�شل �سواء لنق�ص
اخل�ب�رة �أو ع ��دم احل�صول عل ��ى اال�ست�شارات
ال�صحيحة .وكلف ذلك الف�شل غالي ًا ،لكن البالد
ا�ستف ��ادت من الدرو�س املكت�سب ��ة وعملت على
عدم تكرار اخلط�أ – كما يقول يل كوان.
لق ��د بذلت البالد الكثري م ��ن اجلهد والعرق يف
�سبي ��ل كل جناح حققت ��ه يف تلك الفرتة ،ولذلك
قام ��ت دائم� � ًا باختي ��ار العن�ص ��ر الأف�ض ��ل لأية
مهمة �أو واجب ،مهما كانت انتماءاته �أو �أ�صله.
كان ��ت تهتم بالنتيجة فق ��ط .وكانت تعلم متام ًا
�أن ف�شله ��ا �سيعن ��ي حرب ًا �أهلي ��ة واندثار حلم.
وهك ��ذا ،ما �أن جرى ا�ستكم ��ال ان�سحاب قوات

بريطاني ��ا والكومنول ��ث يف العام  1971حتى
كان ��ت البطالة قد زالت تقريب� � ًا .وقامت اللجان
الت ��ي عملت م ��ن خالل مكتب رئا�س ��ة احلكومة
با�ست�ل�ام كل القواعد والأرا�ضي واملباين التي
كانت ق ��وات االحت�ل�ال ت�ستخدمه ��ا ،وحولتها
فور ًا لال�ستخدام املفيد والفعال.
وكان م ��ن بني �أهم �إجنازات تل ��ك الفرتة �إكمال
منطق ��ة جورون ��غ ال�صناعي ��ة ،وه ��ي املنطق ��ة
الت ��ي �شهدت جناح ًا �ضئي�ل ً�ا للغاية فيما يتعلق
باجتذاب اال�ستثمارات الأجنبية حتى منت�صف
ال�ستينيات ،ثم �أخذت احلياة تدب فيها ب�سرعة
بعد ذلك.
وما �أن اقرتبت مرحلة ال�سبعينيات من نهايتها
حت ��ى كان ��ت الب�ل�اد ق ��د و�ضع ��ت ح ��د ًا نهائي� � ًا
مل�شكلة البطالة ،و�أت ��اح لها ذلك االن�صراف �إىل
م�شكالت �أخرى ،مثل حت�سني نوعية املنتجات
ورفع م�ستوى التعليم ،بحيث ال يقل عن �أف�ضل
امل�ستوي ��ات العاملي ��ة .ولي�س هن ��اك �شك يف �أن
التق ��دم التقني املت�سارع اخلط ��ى ،الذي �أخذت
البالد على عاتقها مواكبته �أو ًال ب�أول ،قد �سمح
له ��ا ب�أن حت ��وّ ل القلب الذي لي�س ل ��ه ج�سد �إىل
قل ��ب ذي ج�س ��د .لق ��د �سمح ��ت له ��ا املوا�صالت
واالت�ص ��االت احلديث ��ة ب� ��أن يك ��ون ج�سده ��ا
موجود ًا يف �أق�صى البقاع.
وبع ��د �أربع ��ة عق ��ود م ��ن العمل اجل ��اد ،حتقق
احلل ��م .وانتقلت �سنغافورة م ��ن العامل الثالث
�إىل الع ��امل الأول .كان ه ��ذا ن�ص ��ر ًا ال يثم ��ن،
فه ��و يعن ��ي م�ستويات دخ ��ل مرتفع ��ة ،انعدام
الأمية ،ارتفاع معدل الأعمار وحتقيق معدالت

من ��و عالية.ومنذ الع ��ام � 1996صنفت منظمة
التع ��اون االقت�ص ��ادي والتنمي ��ة �سنغاف ��ورة
كدولة نامية �أكرث تقدم� � ًا .و�أحد الأ�سئلة املهمة
ه ��و :ملاذا ال ميك ��ن ت�صنيف �سنغاف ��ورة كدولة
متقدمة ،على الرغم م ��ن ارتفاع الدخل الفردي
ال�سنوي فيها؟
والإجابة ه ��ي ق�ضية البح ��ث العلمي ،الذي مل
حتقق �سنغاف ��ورة فيه كامل املعاي�ي�ر العاملية،
على النحو ال�سائد يف دول العامل الأول.
ويف املجم ��ل ،تتمي ��ز الدول ��ة املتقدمة مبيزات
عدي ��دة �أوله ��ا املزاي ��ا االقت�صادية ،مث ��ل القوة
ال�شرائي ��ة وال�ث�روة والأمن ��اط اال�ستهالكي ��ة
الت ��ي تعك� ��س التناف� ��س م ��ع ال ��دول املتقدمة.
وهن ��اك بع�ض املمي ��زات الأخرى مث ��ل اعتماد
نهج ال�شفافي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،وحكومة �صغرية،
واقت�صاد يتميز بعدم التدخل احلكومي ،ودور
فاع ��ل للمجتمع املدين .وق ��د حققت �سنغافورة
معظم هذه املعايري.
ولق ��د نوق�شت من وجه ��ة اقت�صادي ��ة الأ�سباب
الت ��ي جتع ��ل دول ��ة �صغ�ي�رة مث ��ل �سنغاف ��ورة
حتق ��ق مثل هذا النجاح ،وحاول كل من اليمني
والي�س ��ار �أن يف�سر ذل ��ك ل�صاحل ��ه� ،أي ل�صالح
نظريات ��ه وطروحاته ،فبع� ��ض ّ
منظري الي�سار
يعتق ��دون �أن النجاح االقت�ص ��ادي الذي حتقق
عائد �إىل اتباع نظرية امل�ضاربات والودائع �أو
ن�سخة جديدة منها.
و�أما بالن�سبة ّ
ملنظري اليمني ف�إن �سبب النجاح
خمتل ��ف متام� � ًا� ،إنه يع ��ود �إىل �سي ��ادة القطاع
اخلا� ��ص ،احل ��د الأدنى م ��ن تدخ ��ل الدولة يف
االقت�ص ��اد ،وال�ضرائ ��ب املنخف�ض ��ة وال�س ��وق
احل ��ر .وكل ه ��ذه الأ�شي ��اء جمتمع ��ة �أمن ��ت
امتي ��ازات التف ��وق.ويف احلقيق ��ة ،فقد اتبعت
منط ًا جدي ��د ًا من اخليارات مي ��زج بني القطاع
اخلا� ��ص والقط ��اع الع ��ام بطريق ��ة مل يعرفه ��ا
النموذج االنغلو �سك�سوين ،كما �أن ال�سيا�سات
االقت�صادية التي طبق ��ت يف اجلوار الآ�سيوي
اختلفت باختالف البنى الثقافية واالجتماعية
لكل دولة� .أو لنكن �أكرث دقة ونقول �إنها ت�أثرت
�ضمنا بهذه البنى.
وعل ��ى �صعيد اجتماعي ،حت ��وّ ل املجتمع الذي
كان ��ت تهيم ��ن علي ��ه الع�صبي ��ات العرقي ��ة �إىل
واح ��د من �أك�ث�ر جمتمع ��ات العامل ا�ستق ��رار ًا.
وعلى الرغم من �أن قوة �سنغافورة االقت�صادية
حقيق ��ة ال ج ��دال فيه ��ا ،ف ��ان ذل ��ك ال يغن ��ي عن
الرب ��ط ب�ي�ن عن�صري ��ن �أ�سا�سيني للق ��وة ،هما
الت ��وازن واال�ستق ��رار .علم ��ا ب� ��أن مفه ��وم
التوازن (ونق�صد به هن ��ا التوازن االقت�صادي
االجتماع ��ي) يتداخ ��ل بحد ذاته عل ��ى ال�صعيد
الفل�سف ��ي م ��ع مفه ��وم اال�ستق ��رار� ،إذ عندم ��ا
يتو�ص ��ل �أي عن�ص ��ر م�شو�ش لتحقي ��ق غاياته،
ف ��ان التوازن يكون قد انته ��ى بالتعريف .ويف
الأحوال كاف ��ة ،تعتمد املحافظ ��ة على التوازن
على الدول ��ة ،باعتبارها متلك م ��ن الو�سائل ما
ي�سمح لها بالعمل عل ��ى ذلك�.إن التنوع العرقي
يف �سنغاف ��ورة يتداخل مع تنوع ديني ،ذلك �أن
معظ ��م �أفراد املجتمع املالوي هم من امل�سلمني،
يف ح�ي�ن �أن الأغلبي ��ة ال�صيني ��ة ه ��ي �أغلبي ��ة
بوذية ،كما �أن هن ��اك انتماءات خمتلفة للأقلية
الهندي ��ة ال�صغرية ،مث ��ل الهندو�سية وال�سيخ.
كذل ��ك ،ت�ل�ازم التن ��وع العرق ��ي والدين ��ي م ��ع
تنوع لغ ��وي ،مت�ضمنا ب ��دوره تنوع� � ًا وا�سع ًا
يف اللهجات ،التي ي ��كاد بع�ضها �أن ي�صبح لغة
ح�صري ��ة على الناطقني به ��ا .ف�سنغافورة تقدم
الي ��وم منوذج� � ًا لال�ستثمار التنم ��وي ملكونات
عرقية وثقافية متباينة .و�إن جناحها على هذا
ال�صعيد هو �سر كل جناحاتها.
وعندم ��ا زرت ال�ص�ي�ن ،قب ��ل �سن ��وات ،وجدت
�أن املثقف�ي�ن والباحث�ي�ن هن ��اك مهتم ��ون كث ً
ريا
مبقاربة النموذج ال�سنغافوري ،وا�ستخال�صه
عل ��ى امل�ستوي ��ات املختلف ��ة .ويف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ،ال ب ��د لن ��ا م ��ن الت�أم ��ل كث�ي�ر ًا يف
ه ��ذه التجرب ��ة الفري ��دة واملتمي ��زة ،مب ��ا ه ��ي
ق�ص ��ة جن ��اح ،لال�ستفادة م ��ن درو�سه ��ا الغنية
والثمينة.
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علينا ان نتعلم من سنغافورة!
ابراهيم الحيدري

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.
لق ��د ا�ستف ��ادت �سنغاف ��ورة م ��ن التج ��ارب
التنموي ��ة يف ع ��دد م ��ن بل ��دان العامل ويف
مقدمته ��ا املانيا واليابان ،تل ��ك الدول التي
ا�ستطاع ��ت جت ��اوز الكث�ي�ر م ��ن الأخط ��اء
واملعوقات واللحاق بركب الدول ال�صناعية
الك�ب�رى ،بحي ��ث ا�صبحت ��ا مث ��ا ًال للإجناز
االقت�ص ��ادي ال�سري ��ع ال ��ذي ينبغ ��ي عل ��ى
ال ��دول املتخلف ��ة �أو الت ��ي ت�سري يف طريف
النم ��و ان حت ��ذوا حذوهم ��ا وان ت�ستن�ي�ر
مبخططاتهما االقت�صادية ،وخا�صة الدول
التي متتلك موارد طبيعية هائلة كالعراق.
نالت �سنغاف ��ورة اال�ستقالل م ��ن االحتالل
الربيطاين عام  1965وكان الناجت املحلي
حينذاك هو � 511ألف دوالر فقط .ونتيجة
ملرحل ��ة ال�صعود املذهلة لها فقد ارتفع دخل
الفرد احلقيق ��ي فيها اىل ما يقارب � 30ألف
دوالر امريك ��ي خ�ل�ال ثالث ��ة عق ��ود فق ��ط.
وه ��ي متتل ��ك الي ��وم �أعل ��ى احتياط ��ي يف
الع ��امل وتعترب �أق ��ل دول الع ��امل ف�سادا من
قبل منظم ��ة ال�شفافية الدولي ��ة .كما تعترب
من �أنظف بل ��دان العامل ،بل والأكرث نظافة
من مونت كارل ��و ومبانيها �أكرث حداثة من
ناطحات ال�سحاب االمريكية ،وهي يف ذات
الوقت من �أكرث البلدان �أمنا وا�ستقرارا.
وق ��د �أدت �سيا�س ��ة اال�ستثم ��ار احلكيم ��ة
وت�شجيع ال�صناع ��ات املختلفة واخلدمات
اىل ان تلع ��ب �سنغاف ��ورة دورا هام ��ا يف
منو وازدهار اقت�صادها ،حيث تطور مرف�أ
�سنغاف ��ورة اىل خام� ��س مرف� ��أ يف الع ��امل
ب�سبب �أهمية وفاعلية ن�شاطه االقت�صادي.
وح�سب م�ؤ�شر ج ��ودة احلياة التي تن�شره
جمل ��ة الإيكونوم�س ��ت ،ف ��ان �سنغاف ��ورة
ح�صلت على الدرجة الأوىل يف �آ�سيا.
وق ��د تخطت �سنغافورة الأزمة االقت�صادية
العاملي ��ة لع ��ام  2010وا�ستع ��ادت تنام ��ي
اقت�صادها لت�صبح ع ��ام � 2010أ�سرع دولة

يف انتعا� ��ش اقت�صاده ��ا بنم ��و و�ص ��ل اىل
9و.%17
معجزة سنغافورة التنموية

كان ب ��اين �سنغاف ��ورة احلديث ��ة يل ك ��وان
ي ��و قد �ألقى خطابا هام ��ا يف ال�سعودية يف
 20يناي ��ر  2008مو�ضح ��ا �سب ��ب معجزة
�سنغافورة التنموية قال فيه:
لقد �أدركنا احلكمة ال�صينية التي تقول:
" �سنة واحدة �ضرورية لكي تنمو بذرة،
وع�شر �سنوات �ضرورية لكي تنمو �شجرة،
ومائة �سنة لكي ينمو االن�سان".
لق ��د اهتم ��ت �سنغاف ��ورة بقي ��ام �صناع ��ات
ت�سم ��ح للمواطن�ي�ن باال�ستثم ��ار وقام ��ت
ب�أر�س ��ال �أبناءه ��م اىل ال ��دول ال�صناعي ��ة
املتقدم ��ة ث ��م الع ��ودة اىل الوط ��ن والعمل
على ت�أ�سي�س �أعمال �صناعية وطنية .وكان
هدفه ��م ه ��و ان يتعلم ��وا كيفي ��ة ا�ستثم ��ار
االحتياط ��ي م ��ن الب�ت�رول وكيفي ��ة �إدارة
امل ��وارد الب�شرية لتحقيق �أك�ب�ر قدر ممكن
من الفوائد .ثم تابع قائال:
لقد عملنا عل ��ى انتاج جمتمع �آمن وم�ستقر
وركزن ��ا على الثقافة والفن ��ون ومتكنا من
تكوي ��ن ا�شخا� ��ص قادري ��ن عل ��ى اختي ��ار
مواقعهم ووظائفه ��م وم�ؤمنني بان احلياة
ت�ستحق العناء م ��ن �أجلهم و�أجل ابناءهم.
لق ��د �شيدن ��ا نظام ��ا متكام�ل�ا عل ��ى مفه ��وم
�أ�سا�س ��ي ه ��و "اجل ��دارة" ،مبعن ��ى و�ضع
ال�شخ� ��ص املنا�س ��ب يف امل ��كان املنا�س ��ب
ولي� ��س ب�سب ��ب عالقت ��ك بوالدي ��ك� .أن ��ت
موجود هنا لأنك �أف�ضل �شخ�ص للوظيفة.
وترتبط �شرعية احلكوم ��ة باجلدارة التي
تق ��وم عل ��ى “ح ��ق �أخالق ��ي" تتول ��د من ��ه
الثق ��ة وتنبث ��ق عن ��ه الق ��رارات ال�سليم ��ة،
وهو يو�صلن ��ا اىل النا�س الذين هم جوهر
اال�ستثناء .وباخت�ص ��ار ،النا�س هم جوهر

املعجزة لأنهم يخلق ��ون حالة الفرد يف ظل
الثقة املتبادلة.
واحلقيق ��ة فف ��ي ظل قي ��ادة حكيمة حتولت
�سنغاف ��ورة اىل �أن�ش ��ط مين ��اء بح ��ري يف
الع ��امل وفيه ��ا ثال ��ث �أك�ب�ر موق ��ع لتكري ��ر
الب�ت�رول ومرك ��ز عامل ��ي لل�صناع ��ات
التحويلية واخلدم ��ات .وت�ضم �سنغافورة
الي ��وم  700م�ؤ�س�س ��ة �صناعي ��ة �أجنبي ��ة
و 60م�صرف ��ا جتاري ��ا وبور�ص ��ة مزدهرة
لتبادل العمالت .ومن �صناعاتها الرئي�سية
االلكرتوني ��ات واخلدم ��ات املالية ومعدات
حفر �آب ��ار البرتول وتكري ��ر النفط و�صنع
الأدوية واملطاط وغريها.
كيف تحققت معجزة سنغافورة؟!

يقول كي كوان يو �أم ��ام منتدى التناف�سية
العاملي :كانت �سنغافورة دولة �صغرية وقد
ب ��د�أت منذ  25عاما بعزمي ��ة و�صرب بتبني
وتطوير علم امليكروبات .وقامت بت�أ�سي�س
املعه ��د الع ��ايل للجين ��ات البيولوجي ��ة،
فا�ستقدمت خرباء م ��ن بريطانيا وال�سويد
والياب ��ان وعمل ��وا معه ��م بج ��د ومثاب ��رة
وعلى م�ستوى دويل وبذلك تطورت لديهم
�صناعة متطورة للعقاقري الطبية.
لق ��د اعتم ��دت �سنغاف ��ورة يف حتقي ��ق
معجزته ��ا عل ��ى بن ��اء االن�س ��ان واالهتمام
بالقي ��م احل�ضاري ��ة والتاري ��خ وال�ت�راث
واالنطالق مها للأخ ��ذ مبقومات بناء دولة
حديثة ال تعرف حدودا للتطور والنمو.
تبن ��ت �سنغاف ��ورة نظام ��ا حازم ��ا لتحديد
الن�س ��ل مل يتج ��اوز 9و %1مما جنب البالد
انفج ��ارا �سكاني ��ا كب�ي�را يعرق ��ل التنمي ��ة
وعمم ��ت التعلي ��م االلزام ��ي وحتديث ��ه
باعتم ��اد �أف�ض ��ل املناه ��ج يف الع ��امل .كم ��ا
اعتم ��دت بريوقراطي ��ة �صغ�ي�رة احلج ��م
ولك ��ن ذات كف ��اءة عالي ��ة قوامه ��ا خم�سني
�أل ��ف موظ ��ف ال �أك�ث�ر وعلى درج ��ة كبرية
من املهني ��ة والثقافة والتخ�ص�ص ،وجعلت
الوظائ ��ف العام ��ة مفتوح ��ة للجميع حيث
يح�صل موظفو القط ��اع العام على رواتب
تناف�سي ��ة ،مثلما هي يف القط ��اع اخلا�ص.
اىل جان ��ب ال�شفافي ��ة وانخفا� ��ض ن�سب ��ة
الف�ساد الإداري واملايل.
وحت ��ى ا�ستق�ل�ال �سنغاف ��ورة ع ��ام 1965
مل يتوق ��ع �أح ��د ان تتح ��ول ه ��ذه اجلزيرة
ال�صغ�ي�رة والنائي ��ة اىل حا�ض ��رة عاملي ��ة
مزده ��رة ت�ض ��م اجن ��ح �شرك ��ة ط�ي�ران يف
الع ��امل و�أف�ضل مطار ج ��وي و�أن�شط ميناء
بحري ،وان حتت ��ل املرتبة العاملية الرابعة
يف متو�سط دخل الفرد احلقيقي.
لق ��د بنت �سنغاف ��ورة امل�صان ��ع ال الإذاعات
والعم ��ل اجل ��اد ب ��دل االن�شغ ��ال بو�سائ ��ل
االت�صال و�أغلقت ال�سجون لتفتح املدار�س
وطبق ��ت القان ��ون ومل حت ��ول الب�ل�اد اىل
�سجون وبن ��ت بيتا لكل مواطن بدل بيوت
ال�صفيح فهل ن�أخذ الدرو�س والعرب ونتعلم
منها يف �إعادة بناء العراق؟!
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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
 35عام و سوف أنهى املقال
بالدروس املستفادة من هذه
التجربة الرائعة .

لي كوان " الرجل الذى
صنع لسنغافورة التاريخ
بد�أت نه�ضة �سنغافورة مع رئي�س الوزراء " ىل
كوان " هذا ال�ش ��اب العبقرى الذى ا�س ��تطاع �أن
ينقل �س ��نغافورة من م�س ��تنقع الفقر و التخلف
�إىل �أعل ��ى م�س ��تويات التنمي ��ة ف ��ى دول ق ��ارة
�أ�سيا حتى �أ�صبحت بور�ص ��ة �سنغافورة حاليا
ث ��اين �أكرب مركز للتداوالت املالية يف �آ�سيا بعد
اليابان.
ب ��د�أت نه�ض ��ة �سنغافورة مع رئي� ��س الوزراء "
ىل كوان " هذا ال�ش ��اب العبقرى الذى ا�ستطاع
�أن ينق ��ل �سنغاف ��ورة ف ��ى �أق ��ل م ��ن  20عام من
م�ستنق ��ع التخلف و الفقر و الف�س ��اد �إىل منارة
العلم و التنمي ��ة وحولها من م�ستعمرة متخلفة
ن�سبي ��ا دون مي ��اه وم ��وارد طبيعي ��ة كافية �إىل
واحدة من �أ�سرع الإقت�ص ��ادات منوا يف العامل
و�إح ��دى النم ��ور الآ�سيوي ��ة الأربع ��ة العظمى
ل ��دول "الع ��امل الأول " بق ��ارة �آ�سي ��ا .حيث قفز
الناجت املحلي من  2مليار دوالر عام � 1960إىل
 87مليار دوالر عام  .2002وارتفع معدل دخل
الفرد ال�سنغافوري م ��ن  435دوالر �سنويا عام
� 1960إىل � 30أل ��ف دوالر �سنوي ��ا حالي ��ا وهو
م ��ن �أعلى املعدالت يف الع ��امل .وت�شكل بور�صة
�سنغاف ��ورة حاليا ث ��اين �أكرب مرك ��ز للتداوالت
املالية يف �آ�سيا بعد اليابان .
و لكن يبقى ال�س�ؤال  :كيف فعل " كوان " ذلك؟

ياسر بدري
و �إىل ح�ضراتك ��م ق�صته ��ا بالتف�صي ��ل لعلن ��ا
ن�ستفي ��د منه ��ا  .تلق ��ى " ىل ك ��وان " تعليمه فى
بريطانيا بجامعة كامربدج وح�صل على �شهادة
يف تخ�ص� ��ص القانون  ،ثم ع ��اد �إىل �سنغافورة
وعم ��ل حماميا لعدة �سنواتف ��ى ذلك الوقت كان
الف�ساد ينت�ش ��ر ب�شكل وا�ضح ف ��ى �سنغافورة ،
يف منت�صف اخلم�سينات �أ�س�س " ىل كوان " مع
جمموعة من خريجي بريطانيا حزبا ا�شرتاكيا
وع�ي�ن ه ��و �أمين ��ا عاما للح ��زب .وف ��از احلزب
ب�إنتخابات رئا�سة �سنغافورة عام  1959وعني
ال�ش ��اب " يل ك ��وان " رئي�سا لل ��وزراء و مل يكن
عم ��ره وقته ��ا يتج ��اوز ال� �ـ  35عام ��ا و لكن ��ه و
ا�ستط ��اع �أن يفوز فى ثمانية �إنتخابات رئا�سية
م ��ن ع ��ام ( � ) 1990 : 1959أى  31ع ��ام و لُقب
مب�ؤ�س�س �سنغافورة .
" ك ��وان " كان عل ��ى يقني ب�أن العلم هو �سالح
الأمم و ه ��و ال�سبي ��ل الوحي ��د لتقدمه ��ا و ه ��ذا
م ��ا �سع ��ى �إلي ��ه و �سخ ��ر كل مق ��درات الدول ��ة
املحدودة وقتها لذل ��ك � ،أهتم " كوان " بالتعليم
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و املدار�س و كان ي�ضع املعلم فى م�صاف الدولة
�إميان� � ًا منه �أن املُعلم هو م ��ن �سيخرج من حتت
يدي ��ه باق ��ى املبدعني ف ��ى املج ��االت املختلفة و
الت ��ى �ستتحقق عل ��ى يديهم التنمي ��ة  .و �صدق
" ك ��وان " ف ��ى ذلك  .و بالرغم من �صغر حجم
م�ساح ��ة �سنغاف ��ورة و التى ال تتج ��اوز ( 710
كيل ��و مرت مربع ) و حمدودية املوارد الطبيعية
بالإ�ضاف ��ة �إىل الكثاف ��ة ال�سكاني ��ة العالية حيث
تعترب �سنغافورة ثالث دولة فى العامل من حيث
الكثاف ��ة ال�سكانية � .إال �أن " كوان " ا�ستطاع �أن
يه ��زم الإحب ��اط و الأ�ساليب التقليدي ��ة للحكام
ف ��ى التفك�ي�ر  ،و �أن يجع ��ل م ��ن �سنغاف ��ورة
مث�ل�ا يُحتذى ب ��ه للعديد م ��ن ال ��دول املت�شائمة
 .فهن ��اك العدي ��د م ��ن ال ��دول الت ��ى عج ��زت عن
حتوي ��ل املوارد الب�شري ��ة التى حباه ��ا الله بها
�إىل م�ص ��ادر �إنتاجية و ب ��د ًال من �أن ت�ستفيد من
هذه املوارد الب�شري ��ة دارت ت�ستدين من الدول
الأخرى ما بني قرو�ض و ودائع و تحُ مل دولتها
عبئا على عبء .

وم ��ن �أه ��م اجله ��ود الت ��ي بذلها " يل ك ��وان يو
" �إن�ش ��اء هيئ ��ة التنمي ��ة االقت�صادي ��ة يف عام
 ,1961كم�ؤ�س�س ��ة واحدة ي�سهل على امل�ستثمر
التعامل معه ��ا وال يحتاج للتعامل مع عدد كبري
م ��ن الإدارات والوزارات  .ه ��ذا االجراء جذب
امل�ستثمري ��ن االجانب م ��ع اعطائه ��م امتيازات
�ضريبي ��ة و�ضمان ��ات قانوني ��ة وحمايته ��م
ا�ستعانت الهيئة بخرباء من برنامج التنمية يف
االمم املتح ��دة وا�ستطاعت الرتويج لال�ستثمار
يف �سنغاف ��ورة وتق ��دمي ال�ضمانات مع الرتكيز
عل ��ى �أربع �صناعات �أ�سا�سية هي بناء و�صناعة
ال�سفن وهند�سة املعادن والكيماويات والأدوات
الكهربائي ��ة .واخت ��ار " يل ك ��وان ي ��و " �أف�ضل
العلم ��اء واخلريج�ي�ن امل�ؤهل�ي�ن م ��ن جامع ��ات
�أجنبي ��ة للعمل بهذه اللجنة واخت ��ار لها رئي�س ًا
م�ؤه ًال ا�ستطاع �أن يجعل منها م�ؤ�س�سة ناجحة
وكان ��ت تعق ��د ن ��دوات م ��ع مدي ��ري ال�ش ��ركات
متع ��ددة اجلن�سي ��ات لال�ستم ��اع مل�شاكله ��م
القانونية وغريه ��ا .جنحت �سيا�سة اللجنة يف

ج ��ذب �شركات النفط الك�ب�ري مثل �شل و �أي�سو
وان�شئت امل�ص ��ايف النفطية وم�صان ��ع التكرير
وبحل ��ول الت�سعين ��ات �أ�صبح ��ت ثال ��ث �أك�ب�ر
مرك ��ز لتكرير النفط يف الع ��امل بعد هيو�ستون
ونوت ��ردام وثال ��ث �أكرب مرك ��ز لتج ��ارة النفط
بعد نيويورك ولندن و�أ�صبح ��ت منتج ًا رئي�س ًا
للبرتوكيماويات علي م�ستوي العامل.
ويف م�ؤ�ش ��ر ج ��ودة احلي ��اة الت ��ي تن�ش ��ره "
وح ��دة اال�ستخب ��ارات االقت�صادي ��ة " يف جملة
" االيكونومي�س ��ت " ،ح�صلت �سنغافورة على
الدرج ��ة الأوىل يف �آ�سي ��ا واملرتب ��ة احلادي ��ة
ع�ش ��رة عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل .ومتتل ��ك تا�سع
�أعلى احتياطي يف العامل  .ولدَى الدولة جي�ش
وطن ��ي جمهز ب�ش ��كل جيد ويعتم ��د على �أحدث
الأ�سلح ��ة .و وفق م�ؤ�ش ��ر القيود " هينلي فيزا
" عام  2014احتل اجلواز ال�سنغافوري املركز
الـ 6علي م�ست ��وي العامل حيث ميكن من حاملة
دخول  167دولة من دون فيزا م�سبقة .
يف �سنة  1990ترك " يل كوان " من�صب رئا�سة
ال ��وزراء ومن�صب �أمني عام احل ��زب ال�سيا�سي
لكنه بقي رئي�سً ا �شرفي� � ًا له و�شخ�صية �سيا�سية
مهم ��ة  ،و ُع�ي�ن " يل ك ��وان " م�ست�شارا يف عهد
خليفت ��ه رئي� ��س الوزراء" غو ت�ش ��وك تونغ " ،
و يف ع ��ام � 2011أعلن " يل كوان " تركه العمل
ال�سيا�س ��ى واف�ساح املجال للدماء ال�شابة .وفاز
�أبنه الأكرب ابنه الأكرب مبن�صب رئي�س الوزراء
.
يف ع ��ام  1990ت ��رك " يل ك ��وان " من�ص ��ب
رئي�س ال ��وزراء ومن�صب �أمني احلزب .ثم عني
م�ست�شارا يف جمل�س الوزراء .وظل يف من�صب
امل�ست�شار مدة  21عاما .يف عام � 2011أعلن يل
ك ��وان ترك ��ه جمل�س ال ��وزراء واف�س ��اح املجال
للدماء ال�شابة .وابنه الأكرب يعمل حاليا رئي�سا
لوزراء �سنغافورة.
و من �أقوال " ىل كوان " :
( ا�صنع ��وا االن�س ��ان قب ��ل اي �ش ��يء ،امن ��وا
املراف ��ق واخلدم ��ات ث ��م اجعل ��وه ي�ستخدمه ��ا
بطريقة ح�ضارية ونظيفة ،واعريوا التفا�صيل
احلياتية اليومية كل االهتمام )
( الدول تبد�أ بالتعليم ،وهذا ما بد�أت فـيه عندما
ا�ستلم ��ت احلكم فـي دولة فق�ي�رة جدا ،اهتممت
باالقت�ص ��اد اكرث من ال�سيا�س ��ة ،وبالتعليم اكرث
من نظام احلكم ،فبنيت املدار�س ،واجلامعات،
وار�سل ��ت ال�شب ��اب اىل اخل ��ارج للتعل ��م ،ومن
ث ��م اال�ستف ��ادة م ��ن درا�ساتهم لتطوي ��ر الداخل
ال�سنغافورى ) .
( لقد جعلت �سنغافورة خ�ضراء ،ونظيفة ،على
الرغم من �ضيق امل�ساحة التي ال تتعدى الـ 600
كل ��م مربع ،ف�شجعت عل ��ى ن�شر حمالت الزهور
ب ��دل امل�ساح ��ات اخل�ض ��راء ال�شا�سع ��ة مثل فـي
�شنغهاي (
) �أرى �أن البل ��د يحت ��اج �إىل النظ ��ام �أك�ث�ر م ��ن
حاجته �إىل الدميوقراطية ) .
ت ��ويف " يل كوان " �صباح يوم � 23آذار 2015
عن عمر يناهز  91وترك لنا الكثري من الدرو�س
لك ��ى نتعلم منه حتى بعد وفات ��ه و من تلك هذه
الدرو�س :
�أن الإهتم ��ام بالعل ��م و املدر� ��س ه ��و الطري ��ق
لتحقيق التقدم .
رغ ��م �أن �سنغافورة بها العدي ��د من الطوائف و
الديان ��ات بل و اللغات املحتلفة �إال �أن " كوان "
ا�ستطاع �أن يلم �شملهم و يوحد كلمتهم لتحقيق
الرخاء لبالدهم .
ا�ستع ��ان " كوان " باخل�ب�راء الأجانب و ك�سب
اخلربة منهم لتحقيق التنمية .
بالرغ ��م م ��ن حمدودي ��ة امل ��وارد الطبيعي ��ة فى
�سنغافوري ��ة �إال �أن " ك ��وان " ا�ستخ ��دم املوارد
الب�شري ��ة �أف�ضل �إ�ستخدام لتحقي ��ق ما و�صلوا
�إليه فى �أقل من  20عاما لي�ضرب مثال من �أروع
الأمثلة لكل ح ��كام العامل ب� ��أن التنمية احلقيقة
تب ��د�أ بتنمي ��ة الف ��رد املواطن من خ�ل�ال التعليم
اجليد .
مل يك ��ن ل�سنغاف ��ورة ح�ضارة قدمي ��ة �أو تاريخ
طوي ��ل فى املا�ضى و لكنها ا�ستطاعت �أن ت�صنع
لها تاريخ فى احلا�ضر..

عن :المصري اليوم
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اإلرث األسطوري

للزعيم السنغافوري لي كوان يو
مات سكيافينزا
ترجمة المدى

لطامل ��ا ردد يل ك ��وان ي ��و ،الأب امل�ؤ�س� ��س ل�سنغاف ��ورة،
وعم�ل�اق التاري ��خ الأ�سي ��وي يف فرتة ما بع ��د احلرب،
�أن ب�ل�اده مل يكن من املفرت�ض �أن تكون موجودة ،حيث
ق ��ال يف مقابلة له يف عام  2007م ��ع �صحيفة نيويورك
تاميز "نحن �أ�سا�سً ا لي�س لدينا مقومات الأمة ،العوامل
الأولي ��ة :التجان� ��س ال�سكاين ،اللغة امل�شرتك ��ة ،الثقافة
امل�شرتك ��ة ،امل�صري امل�ش�ت�رك" ،وتاب ��ع "التاريخ طويل
وميتد ،و�أنا �أديت ر�سالتي الب�سيطة فيه".

يل يتوا�ض ��ع عندم ��ا ي�ص ��ف دوره يف �سنغاف ��ورة
بالب�سيط ،فرجل الدولة ،الذي تويف يوم الأحد عن عمر
يناه ��ز الـ 91عا ًم ��ا بعد نوبة التهاب رئ ��وي� ،ساعد على
حتويل وطنه الفقري �إىل �أح ��د �أكرث املجتمعات ازدها ًرا
يف الع ��امل ،كما �أ�صبح ��ت �سنغافورة �أح ��د �أكرب املراكز
التجاري ��ة وم ��ن �أهم مراك ��ز النقل ،وذل ��ك يف ظل عقود
ال�سالم واال�ستقرار والنمو االقت�صادي التي متتعت بها
هذه الدولة ،ولكن هذا النجاح مل يكن من قبيل ال�صدفة،
ك ��ون يل احت�ضن التجارة الدولي ��ة  -و�ساعده على ذلك
موقع اجلزيرة الإ�سرتاتيج ��ي على طول خطوط النقل
البحري  -وحينها حتولت �سنغافورة �إىل وجهة جذابة
لال�ستثم ��ار الأجنبي ،و�أ�صر على �أن تعتمد البلد  -التي
حت ��وي  5.3ملي ��ون مواط ��ن  -اللغ ��ة الإجنليزية كلغة
ر�سمي ��ة ،مما �ساع ��د على تعزي ��ز الهوي ��ة امل�شرتكة بني
الإثني ��ات ال�صيني ��ة والهندية واملالوي ��ة يف البالد ،كما
مبان �سكنية جديدة خمتلطة
جم ��ع هذه الأعراق معًا يف ٍ
عرقيًا.

ويق ��ول علي واي ��ن اخلبري يف �سنغاف ��ورة واملحلل يف
م�ؤ�س�س ��ة ويكي�سرتات "�إذا ما ا�ستثنينا كوبا حتت حكم
في ��دل كا�سرتو ،ف�إنه م ��ن ال�صعب �أن نتذكر بلد �آخر ترك
فيه �أي قائد مثل هذه الب�صمة التاريخية".
ولكن جن ��اح �سنغافورة حتقق بعد دف ��ع فاتورة باهظة
يف جم ��ال حق ��وق الإن�سان ،ك ��ون يل مل يت�سامح مع �أي
معار�ضة ،واعتقل املعار�ضني دون حماكمة ،فاملواطنون
ال�سنغافوري ��ون ال يتمتع ��ون بحرية ال�صحاف ��ة ،كما ال
ميكنه ��م التعبري عن ر�أيهم بحرية ،وال يتمتعون بحرية
التجم ��ع ،ويُته ��م يل � ً
أي�ضا بتطبيق نظ ��ام املح�سوبيات
وحماباة الأقارب ،فمثلاً ابنه يل ه�سني لونغ هو رئي�س
ال ��وزراء احل ��ايل يف �سنغاف ��ورة ،و�أبن ��ا�ؤه الآخ ��رون
وبع�ض �أف ��راد �أ�سرته املقربني ي�شغل ��ون منا�صب عالية
داخ ��ل الدول ��ة ،وف�ضلاً ع ّم ��ا تقدم يُته ��م يل  -ذو الأ�صل
ال�صيني  -من قِبل �سكان �سنغافورة ذوي الأ�صل املالوي
�أو الهن ��دي ب�أنه يحتكر الغنائم ال�سيا�سية واالقت�صادية
لإثنيته وال يتبادلها مع املجموعات العرقية الأخرى.
ت�أث�ي�ر يل مل يقت�صر على احل ��دود الداخلية ل�سنغافورة
ب ��ل امت ��د �إىل ما وراء احل ��دود الوطني ��ة ،فاملحامي من
�أ�ص ��ل �صين ��ي الذي تلق ��ى تعليمه يف كامربي ��دج� ،صاغ
عالق ��ات فريدة م ��ع الوالي ��ات املتحدة ،وحت ��دث كثريًا
حول ه ��ذا املو�ضوع ،وعندم ��ا كان رئي�سً ��ا للوزراء يف
�سنغاف ��ورة ،كان يعت�ب�ر م�ست�ش ��ار رئي�س ��ي للعدي ��د من
ر�ؤ�س ��اء الوالي ��ات املتح ��دة يف �ش ��و�ؤن املنطق ��ة ،حيث
كان يعم ��د للقيام بزي ��ارات متك ��ررة �إىل البيت الأبي�ض
خ�ل�ال ال�سن ��وات الت ��ي ق�ضاه ��ا يف ال�سلطة ،كم ��ا امتد
ت�أث�ي�ر يل �إىل ال�صني ،وعالقاته مع الزعيم ال�صيني دنغ
�شي ��او بينغ م�شه ��ود لها ،وكتب عنه ��ا اخلبري بال�ش�ؤون
ال�صيني ��ة عزرا فوغل ،و�أ�ش ��ار �إىل �أن دنغ كان ي�ست�شري
يل خ�ل�ال املراح ��ل الأوىل م ��ن الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي
يف ال�ص�ي�ن ،وميكن الق ��ول يف الواق ��ع �إن خطة ال�صني
لتحقيق االزده ��ار من خالل التحرر االقت�صادي والقمع
ال�سيا�سي ،متطابقة مع م�سار اخلطة ال�سنغافورية.
على الرغم من �أنه مل يت�سلم من�صب رئي�س الوزراء بعد
ا�ستقالت ��ه يف عام  ،1990ومل يتقلد �أي من�صب حكومي
ر�سمي منذ ا�ستقالته من من�صب "الوزير املعلم" يف عام
 ،2011بيد �أن وفاته �أثارت �أ�سئلة مربكة حول م�ستقبل
�سنغافورة؛ ففي ال�سنوات الأخرية ،ات�سعت فجوة عدم
امل�س ��اواة يف الدخ ��ل ب�ي�ن املواطنني ،ومن ��ت املعار�ضة
ال�سيا�سية لت�صبح �أكرث قوة ،حيث حذر رئي�س الوزراء
يف خطاب �ألقاه عام � 2013أن �سنغافورة كانت يف نقطة
انعط ��اف ،وو�ضح ذلك بقوله "لقد �أ�صبح جمتمعنا �أكرث
تنوعً ��ا ،واقت�صادنا �أك�ث�ر ن�ضجً ا ،وم�شهدن ��ا ال�سيا�سي
�أك�ث�ر تناف�سي ��ة" ،وم ��ن املتوق ��ع �أن ت�سف ��ر االنتخابات
ال�سنغافوري ��ة العامة املقبلة والتي م ��ن املقرر �إجرا�ؤها
يف ع ��ام  ،2017ع ��ن ب ��زوغ احلكوم ��ة الأك�ث�ر تعددي ��ة
والأكرث انق�سامًا يف تاريخ البالد منذ اال�ستقالل.
يف املرحلة احلالية� ،سيبقى ال�سنغافوريون ي�ستذكرون
الرج ��ل الذي هيم ��ن على احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة يف البالد
لف�ت�رة امتدت حت ��ى ال�ستة عقود ،ولكن م ��ع ذلك ميكننا
الق ��ول �إن الإرث الأ�سط ��وري الذي �صنعه يل مبني على
�أ�سا�س �أقدميته وواليته التي طال �أمدها ،وبهذه النظرة
تكون مقارنت ��ه بكا�سرتو الذي ت ��وىل ال�سلطة -مثل يل
 يف ع ��ام  ،1959ه ��ي مقارنة غري مالئم ��ة ،لأن الزعيمالكوبي ا�ستمد �شرعيته من خالل التم�سك ب�أيديولوجية
معاك�سة لنهج يل.
يف مقابلت ��ه م ��ع �صحيفة نيوي ��ورك تاميز ق ��ال يل "�إذا
كان م ��ن املتوقع �أن تنجح اخلط ��ة ،دعونا جنربها ،ف�إذا
جنح ��ت ،دعونا ن�ستمر به ��ا ،و�إذا مل تنج ��ح ،لنتخل�ص
منها ولن�ستخدم غريها".
ويف النهاي ��ة ميك ��ن الق ��ول �إن يل �أدى ر�سالته وخا�ض
مغامرته بالفعل.
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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

مل ��اذا الع ��ودة اىل �سنغاف ��وره ،ويف ذاكرتن ��ا
تتكد� ��س جتارب قا�سية مر به ��ا بلد مثل العراق؟
مل ��اذا الع ��ودة اىل درو� ��س التاري ��خ ،واحلا�ضر
�أمامنا يراوح مكانه وامل�ستقبل جمهول املالمح؟.
من ��ذ خم�سيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي وم ��ع جميء
ملهم ��ي االم ��ة العربية الذي ��ن احتل ��وا اوطانهم
ع�ب�ر انقالبات ع�سكرية مرت عل ��ى العامل انظمة
حك ��م عدي ��دة ،اندي ��را غاندي،نيك�سون،تيت ��و،
خرو�شوف ،ديغ ��ول ،بومبيدو ،ماوت�سي تونغ،
بريجينيف ،اولف بامله ،،و�سيطول املجال لذكر
ا�سماء كثرية وكث�ي�رة ،انهارت نظريات وبرزت
نظريات جديدة با�ستثناء االنظمة العربية التي
ظل ��ت ترف ��ع �شعار " حرب حت ��ى التحرير " فيما
�شعوبه ��ا; ت ��زداد فق ��را يوم� � ًا بع ��د يوم�.سالني
�صديق ه ��ل يعقل ان تطلب دول ��ة بحجم ال�صني
امل�ساع ��دة من جزي ��رة ا�سمه ��ا " �سنغافوره "؟!.
واحي ��ل ال�صديق اىل مذكرات ب ��اين �سنغافوره
احلديث ��ة " يل ك ��وان ي ��و" والت ��ي ا�صدرتها دار
العبي ��كان برتجم ��ة مرتج ��م خم�ض ��رم " ه�ش ��ام
الدج ��اين "بعن ��وان " ق�صة �سنغاف ��وره "يروي
"يل ك ��وان ي ��و" يف كتابه كيف ب ��د�أت م�سرية
�سنغافوره ،بل ��د; كان على هام� ��ش التاريخ ومل
يك ��ن فيه �س ��وى امل�ستنقعات والفق ��ر واقت�صاده
يعتمد عل ��ى ايجار قاعدة ع�سكرية للربيطانيني.
كان; يل ك ��وان يف مقتب ��ل حيات ��ه يحل ��م ببن ��اء
وط ��ن للنا�س ولي�س له ،وحني �أتت الفر�صة بنى
امل�صان ��ع و�أمر النا�س بالعمل ال بالتذمر .و�أغلق
ال�سجون وفتح املدار� ��س .وط ّبق حكم القانون،
ف�أق ��ام يف �آ�سي ��ا منوذج� � ًا مناق�ض� � ًا جلمهوريات
اال�ستبداد واخلوف يقول يل كوان" :لقد �أدركت
احلكم ��ة ال�صيني ��ة الت ��ي تق ��ول� :سن ��ة واح ��دة
�ضرورية لكي تنمو بذرة قمح ،وع�ش ٌر �ضرورية
لك ��ي تنمو �شج ��رة ،ومائة �ضروري ��ة لكي ينمو

�إن�سان .وعملنا على �إنتاج جمتمع �آمن وم�ستقر،
وركزن ��ا عل ��ى الثقاف ��ة والفن ��ون ،فتمك َّن ��ا م ��ن
تكوي ��ن �أ�شخا�ص قادرين عل ��ى اختيار مواقعهم
ووظائفه ��م ،وم�ؤمن�ي�ن ب� ��أن احلي ��اة ت�ستح ��ق

العن ��اء من �أجلهم و�أج ��ل �أبنائهم".وي ��روي �أنه
بعد ت�سلمه لل�سلطة ،ع ��ام 1965م ،قرر �أن يبني
بيوت� � ًا ينتق ��ل �إليه ��ا ذوو الدخ ��ل املح ��دود ،لكن
ه� ��ؤالء رف�ض ��وا التخلي عن نه ��ج حياتهم ،فكان

�أن نق ��ل بع�ضهم الدجاج والأغنام �إىل ال�شقق يف
الطوابق العليا ،التي حوّ لوها �إىل �أكواخ عالية..
وظل �س ��كان الدور الأر�ضية يتابعون;جتارتهم;
ال�سابق ��ة ،فحول ��وا املن ��ازل; �إىل حم�ل�ات لبي ��ع
االطعم ��ة وال�سجائرواخل ��ردوات .يق ��ول; "�إن
الغريزة الب�شرية تدفع الإن�سان �إىل حب التملك.
وبعدما �أ�صب ��ح للنا�س بيوت �صاروا يحر�صون
عليه ��ا .وقد الحظ بنف�سه �أنه عندما كانت جتري
تظاه ��رات �ض ��د اال�ستعم ��ار الربيط ��اين يف
اخلم�سيني ��ات ،كان املتظاه ��رون يلج� ��أون �إىل
احلج ��ارة واحلرائ ��ق .لكن هذا الأم ��ر تغري يف
ال�ستينيات .وكان املتظاهرون يحمون بيوتهم;
وبناي ��ات احلكوم ��ة وكل ما ميلك ��ون بعيدا عن
�أعم ��ال ال�شغب " .حكايات يل ك ��وان كثرية لكن
ابلغه ��ا كانت عن الزعي ��م ال�صين ��ي; دينغ �شياو
ال ��ذي ج ��اء يف زيارة له ��ذه اجلزي ��رة ال�صغرية
ليكت�ش ��ف بنف�سه �س ��ر تطورها وبع ��د �أ�سبوعني
قال ملرافقه ال�سنغافوري "مل تكن معي �صريحا.
ال ب ��د انك تخفي �س ��را ،كل ما يف ال�صني �أرخ�ص
�سع ��را من هن ��ا .الأر� ��ض والطاقة وامل ��اء واليد
العاملة .فلماذا تنجح ��ون انتم ونف�شل نحن؟ ما
هي الو�صف ��ة ال�سحرية الت ��ي ا�ستخدمتموها".
ارتب ��ك مرافق ��ه وق ��ال ل ��ه :و�صفتن ��ا ال�سحري ��ة
و�ضعه ��ا الرئي�س يل كوان وتتلخ� ��ص يف الثقة
بالنظام ال�سيا�سي ،ح ��ب احلياة ،ال�سعي ملعرفة
كل �ش ��يء ،واالهم االميان بق ��درة االن�سان على
�صن ��ع امل�ستحي ��ل ،به ��ذه الو�صف ��ة ا�ستط ��اع يل
ك ��وان ان يح ��ول �سنغاف ��وره م ��ن م�ستنقع فقري
اىل ق ��وة اقت�صادية كربى ،وان يبني واحدة من
معج ��زات القرن الع�شري ��ن ،وان يتف ��رغ لكتابة
جتربت ��ه ال�سيا�سية يف ه ��ذا الكتاب البالغ املتعة
والفائدة والذي امتنى على �سيا�سيينا قراءتهذا
كانت لديهم ف�سحة من امل بامل�ستقبل.

