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  يةة للديمقراطيالقيم العالم

 وقواقتصاد الس

 

 يمإبراهأنور 
 

 رئيس الوزراء ووزير المالية

  السابق في ماليزيا
 

 اتجربة شرق آسي

أل  ممي بقي ممت ب همما مهمممة بال سممبة لممبأك الممتوب فممي ب  ممر الم مما ق  ااسممماوا لممي بد  بممتب بالي مممب فممي يسربممة  ممرق  سممي
فممي  ممرق “ المأسممزا اتصيصمماتية”وبفغا سمميادل لأم ممذ ييمما رود ايد ي ريممر الب ممن الممتولي قممد  ،ا: ال ممرق األوسمم صممراق  
رغممممذ بد ب بمممممة بأممممك توب  ممممرق  سمممميا لممممذ ي ممممد بالي  يممممت تيم را يممممة، بو ب همممما  ا مممم  فا سمممميية  لمممم  اممممت ممممما،  ، سمممميا
 لم  امت مما بمتور ال  ما   يمممداسب وصف فريت ز ريا،  ت بد سميع هاه المتوب  ا م  “ تيم را يا  غير ياررية”بو

 ب ها  ا   ما ة في الن  ل  ات  بيرل ي  يتومد ال اب  ب ب  ،وتور الممسسا  الخاصة ،الخاص

 ا ستيمتا لسسي مراف والي  يمريح  فاص مت  ن بد هاه التوب تفأ  ال مو بمأتت  م يرا لإلقساب، وهماا فمي امت اايم  ي م
 يا يق المزيت مد اإلصسح والمزيت مد الارية، وهو ما يسم  في هاا السياق بالا ذ التيم را يل  او

 الحاجة إلى المزيد من الحكم الديمقراطي

سيأماب بي ل يم   ذ ال“لمااا يسب قمي ا اسيأماب مص مح التيم را ية؟”ييساءب بأك بصتصائي في ال رق األوس : 
مصممم مح  خمممر  المممما   ممميذ ييامممت ود قمممد اريمممة الوسمممتاد والأ يمممتا، واريمممة اليأبيمممر، واريمممة الي بممميذ، وسمممياتا ال ممما ود، 

ل وق تما ييات ود قد األسس الصاياة وال وية لسصيصات ال مي في  رق  سيا ت يم   ذ لخ  وال صب بيد السم ا ، 
ت فم د بسمئمة المموا  يد سموف يسميمر: لممااا  متفع اتصيصمات  اسيبأات مبتب ال اقتا األساسية لماريمة وا موق اإل سماد، واال
وهماا همو الخ ماب الماي بهمر  للبمب ي  مرود الا موق األساسمية ل مأب ذ؟ ،ا ل  األماذ  اا   يذ لذ ي  روا في الأتالة ببمت  

وبممميد المممموا  يد ب  سمممهذل و ممممما زات ي مممتذ التولمممة وي ورهممما  ممممما  ،ا قمممم   ممم ب صمممرا   بيمممر فمممي المسيممممع الممممت يبخيمممر  
   ا بال سبة مأبذ ال اسليأ ي ال  ير وستا ي  ا  يا  قم   فاق ستيتا وبف ار ستيتال ومد المم ت بد مس لة الارية 
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  يعني الحرية الحقيقياقتصاد السوق 

ا لمس مة ن المتولي فمي المن الوصم ل امتي ب  مي   م  رئيس مالب م اماروا    بات وزراء المالية ال سئب فمي الم   مة المايد 
“ المأسممزا”ف ممت ي ممود مصمم مح  ،امماريهما مممد  ممتا اتبيهمماز بممالمأسزاو الي ميممة اليابأممة لب ممن وصمم توق ال  ممت الممتولييد، 

بد  صمف الصمي ييد  مما ل فما هو وس  اإلقساز  اا  ا   الأولممة لمذ يممس بربأمة بخمماس ال ماس فمي الصميد، مضمس  
 ، ب ميوزير لمماليمةأل  ي بقمذ   للوماال يء الرائع الاي اتي اي  في ماليزيا؟ لل؟  اان  ا يأي ود في ف ر متصع ا و 

م ممب اإلسمم اد ال ممأبي، وسمموتا اليأممميذ، والصمماة، والب يممة الياييممة األساسممية   ا ليا يممق بأممك البممرام بمضممي صممتم    مم  
فهمي  “بسس صوية لسصيصات ال ممي”و ،“مأسزا”بما ، م بوب“ تذالي”و م بوب“الي مية”مص مح   صف س اد البستل  اد ل

قممد  يياممتيهممي ب ممن ق ممتما  ،   ممة اا  بهميممة  بيممرا يسممب قمي مما بد  يأممهممالمماا ه ممان ل ا  مضممممة بالي  يممتمصمم ما
  قد الاريةل يياتي ف    ،اصيصات السوق

 ةة الماليزيالتجرب

اسماوا لي مرا بخرى بالأوتا  ل  الماضيل ق تما     بم ت في خ ب المواز ا  قم  ضرورا يخ يك الضرائب، لذ 
و ا مم  ه ممان  بأممك الخسفمما  بي ممي وبمميد رئيسممي   مماانل  مماد يريممت ممموارت  ، ممأبية  بيممرا بالضممروراهمماا ي يسممب  ممد ي

بري في الأالذ، وبقم  مب   في الأالذ، وبضخذ سمت فمي  اد يريت    اء ب وب  و ف ،ومبالغ  افية لي  يا م اريع قمسصة
الأمممالذ، وب بمممر متي مممة فمممي الأمممالذ، بي مممما   ممم  باممماوب يخ ممميك الضمممرائب، أل  مممي   ممم  بقي مممت ب ممم  ممممد خمممسب يخ ممميك 
الضمممرائب ف ممم  يم مممد زيممماتا اإل ياسيمممة، وبد األولويمممة يسمممب بد ي مممود ليا يمممق باسمممد يأمممميذ فمممي الأمممالذ، بو قمممم  األصمممب 

ل بو بد ي ممود األولويممة ألاسممد خممتما  قامممة، بو باسممد المم بذمممد الوصمموب  لمم  باسممد  د م مميممميذ  اا لممذ ياسمميد اليأ
مممد    مماء ب يممة بساسممية ضممخمة مممد بسممب اتسمميأراك ف مم ل  ب مم  ياييممة، بو باسممد ي  ولوسيمما لممأموممما ، والممن بممتت  

 يا يق   ياسية ب برلقم  السماهير بب اصيبس  مد ابد خمتود لاي  ،ولالن لذ بصيبس مد  تذ سميي

 كونيةمة كقي الرشيدةالحوكمة 

الصمي ي وا م     مي  اإلصمسايو  ،رسأ   ل  ابد خممتود ف تلما  ا   ماليزيا تولة ميأتتا األقراق وميأتتا األتياد، 
، والااسة  ل  ال باذ ،ق تما     بياتي قد   س ال ضايا: الاو مة ،الاي ي يمي  ل  سسلة سو   ال مالية الاا مة

، ل  هما  ا ا ب ب ي  يت ييامت اد لذ ي د مسيختمة في الن الوص   ،رفع ال يوتو وال  افية  المساءلةمص ماا   بال بع
م افاة ال سات، والااسة  ل  خ ك الضرائب وقتذ    اب  اهب المسيمع بالضرائب  يتابير، وقد الر يتاقد الاو مة 

 ،ب ري يهما الخاصمة يبامر مت  المتوب والمسيمأما  وال  افما  فم ل مدصماياة،  ا الوص   ب هاه بد ما بق ي الباهبةل 
ممم مممع ال ميممب مممد ا هممو بد ال مماس يسمميئود اسممميختاذ همماه األف ممار لمممتفا  قمممد اليأممتيس ل الخ مممر فممي همماه المرو ممة تائم 

ل   ممة وهمماه هممي ا لاايمم   سممراءا  صمأيممة يسمميختمو ها لممتفع قسمممة اتصيصممات مممع امايممة الماسمموبية وال سممات فممي  الوصمم 
 األوليل
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 ميراث آدم سميث

يممما روي ميمت ،فممي األسمبو  الماضمي مممع  مارييما سميد سمافمور   م  فمي  الل ومي ميب  امتيسمميوسلل  ماد الامتيي  ممي    ،واال
ا ب بيأممة الامماب بد  مماد ربي مما سميأ مم ،  ما  اممد األربأممة  ياممتي  ممواب ال هممار وب  مماء الميممب قممد  ي يممة اممب م مما ب الأممالذ

ا وب ما بي مماصع ممع همممتء األصمتصاء ال ممتام ل ب مار   يممما روي ميمت  لمم    م  ميامس ممو  ،الي ميمة والاريممةم يماح الامب هممو 
يتذ سمييل صم :    ي بيا ر اواري مع بأك بساياا اتصيصات المايد  ما وا ي متمود   روا األمذقاتا ي سير إلالااسة 

يصمممروا قمممم  بد ي همممذ ال مممسب بوضممموح  مممب  تود بد ،يتذ سمممميي  مممروا األممممذلم مممسب م ي  ممما  صميممممة ممممد   يممماب 
  ل  برية الوستاد األخسصيا بب وبيض    روا األمذب رواي : ليس ف   

 الحاجة إلى القيم في السوق الحرة

أل  ما ق ممتما   أمب الممن يم   ما بد  واسمم  المربي الخمماص بيسمماوزا  الربسممالية اليممي يغمايها ال مممع، ويرب هما   يممرود فممي 
ويصمماح  سياسممة قممتذ اليممتخباليممي يأي ممتود ب همما سمموق ي بممق  ،الأولمممة والربسمممالية والسمموق الاممراتوب الأممالذ ال ممامي ب

  سها ب  سهال ب   لس  بااسة  ل  بد يسيختذ بي  مص  سسمي ي  خمر لمواسهمة هماه الستليمة، ألد  تذ سمميي م  مع 
 ،وهممو يمما ر ا باليممت الخ يممة ،يةفممي اسيمم  المتافأممة قممد اريممة السمموق، وصممت سمماق بم مممة واضمماة مممد اليسمماوزا  الربسمممال

 ري ة يضميد ال يذ المأ وية واألخسصية في السوقل وهاا هو ما يأبر ق    راء  ،وبالااسة  ل  الاماية مد اليساوزا 
 “لالميبرالية الميضم ة”سود روسي بوضوح في اتي   قد 

 ا عن األسواق الحرةدفاع  

هماا السمتب الأ يمف بميد مميمتي اريمة السموق وم اهضميها ي امرز بأمك م مد سموء الامب  م    ي ب رح هاه ال ضية ألد
 ممما فأمب سوزيمف سمييسمييز فممي  مالي متذل وبخ م  بد يممتي ال  مت الم ممر  ل مب ممد صم توق ال  ممت المتولي والب من المتولي 

ممد ال يماذ ميهمرب ل بم  اييمارقو  مي  ل   يسات ارائع لم اتا ال ا سيييد الم ماوئيد لمسموق الامرا  مالأولمة والمسياءود م ها 
س يم  ممن بد ي بممب فممبو اليخمممي قممد ف ممرا الااسممة  لمم  السمموق الاممرا   ممبل ل ممد  اا برت  بد يمم سح ،  ،باإلصممساا 

اا برت  بد يم سح اصيصماتي   س يهميذ بمما ي ولم  اإلتارا فما، الاموب الوس  فيما ييأمق بالااسة  ل  السموق الامرا   بماذل واال
ت بمت  ما، بو   م  ممد المتوب ال اميمة بو المتوب المي تممة بو مسياي  ا ي  سه تو ا بو    مسمم  سواء   ماألمري يةل ل ي ي سو 

الم موب قم  هاا  هو الخ ابت بت بد يميزذ بمباتئ الارية األساسيةل بقي ت بد هاا  ،بد يميزذ ب باذ اتصيصات الار
 مد مسرت الوصوف موصف التفا  بو اتقياارل   بتت   ،المسيوى

  ويوزيع ال روا األسواق

ت بممت بد ي أممب الممن بأ يممتا صويممة و  ممة  ،تفع اتصيصممات  لمم  األممماذلمم والم ممروقا  الخاصممةمبممتب الاريممة ب يممممدمممد م مما 
ا وق متما بصمبا  وزيمر   ، امو يسمار الوسم    ما  يسم  صمميس   ،ا في سامأة المسيو في  واتلمبمور بيرال ق تما      الب  

 ،“وممااا قمد مبمتب اليوزيمع؟ همب  سميي ؟” مالايد بصبح بأضمهذ بسماياا سمامأييد  متام  لممالية س ل ي بأك زمسئي ال 
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أل م  لمذ ي مد  ،وبتر  ما ب  ما   ما  موز  ال  مر ،ل   ا فمي يممن األيماذ يوص  ما ق مت مسمرت اليوزيمع ،صم  لهذ    ي ما زل  با ره
قمم   مم ن  مل  ، وزيمن -م مابرا راولمزب وا رغمذ ب  مي  ،ا قمد مبمتب قتالمة اليوزيمع لراولمزلسم  بأيمت   دايه مان  ممول وب ما 

ف  من يموز  ال مروا، ويم  من بد  ، اا     يتفع قسمة اتصيصات  لم  األمماذ، ويم مد ال ماس، وي مسع الأممب الامر م األصب
 يضمد اصوب المهم يد وال  راء والمض هتيد قم  فوائت  بيرا مد ي مية اتصيصاتل

 

 

 
 ايبيها وت يأبر بالضرورا قد ربي مر ز الم روقا  التولية الخاصةل هاه ايراء يأبر قد  راء  

يصرح مر ز الم روقا  التولية الخاصة ب بع، ويرسمة، و/ بو اسيختاذ الموات الميااة في صاقا  اليتريس مد خسب موصع مأهت الي مية 
(  خ ار المر ز بم اد و ي ية اسيختاذ هاه 2ولممر ز، )( اإل ارا ب  ب م اسب لممملف األصمي 1اليابع لممر ز قم  اإل ير   ب ر : )
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