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     د فاتن محمد رزاق.م.ا                                           المحاضرةالثالثة

  یبرالي نیوللاالتجاه السیاسي ا

السیاس��یة الت��ي تمخض��ت عنھ��ا لیبرالی��ة  باألفك��اریتمی��ز ھ��ذا االتج��اه بن��وع م��ن التش��بث 

  .لذلك سیتم دراستھ على مستوى االفكاروالممارسةالقرن التاسع عشر

  :على المستوى الفكري یتمثل ھذااالتجاه بافكار:اوال

 ١ملتون فریدمان  - أ

                                                           
ــــــدمان عــــــام  ١ ــــــون فری ــــــد میلت ــــــورك١٩١٢ول ــــــة نیوی ــــــي مدین ــــــة مهــــــاجرة فقیــــــرة ف ــــــن عائل ــــــي مدینــــــة. م م ــــــه ف ــــــى تعلیم  تلق

الریاضـیات مـن جامعـة روتجـرز  مادة الریاضیات وتابع شغفه بهـا إلـى أن نـال شـهادة فـي نیوجیرسي حیث أظهر موهبة استثنائیة في

 بعـــــــــــــــد التخـــــــــــــــرج، رغـــــــــــــــب فریـــــــــــــــدمان فـــــــــــــــي متابعـــــــــــــــة." الكســـــــــــــــاد العظـــــــــــــــیم"م خـــــــــــــــالل فتـــــــــــــــرة ١٩٣٢ســـــــــــــــنة 

 دراســــــته فــــــي مجــــــال شــــــغفه ولكــــــن بســــــبب ســــــوء الحالــــــة االقتصــــــادیة التــــــي كانــــــت تمــــــر بهــــــا الــــــبالد دفعــــــه هــــــذا لمتابعــــــة

 صــــــل علــــــى منحــــــة دراســــــیة مــــــن جامعــــــة شــــــیكاغو حیــــــث حصــــــل علــــــى شــــــهادة الماجســــــتیرحتصــــــاد و دراســــــته فــــــي االق

ــــــة  فــــــي ســــــنة واحــــــدة، تعــــــرف خاللهــــــا علــــــى روز دایركتــــــور التــــــي أصــــــبحت شــــــریكة حیاتــــــه وشــــــریكته فــــــي حیاتــــــه المهنی

ـــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــنة 68أیضـــــــــــــــــــــــــــــــاً، واســـــــــــــــــــــــــــــــتمر زواجهم ـــــــــــــــــــــــــــــــى وفات  .م٢٠٠٦ســـــــــــــــــــــــــــــــنة حت

 ین فــــــي المكتــــــب الــــــوطني للبحــــــوث االقتصــــــادیة فــــــي مدینــــــةم إلــــــى مــــــوظفي البحــــــوث العــــــامل١٩٣٧انضــــــم فریــــــدمان عــــــام 

 عمـــــل خـــــالل فتـــــرة الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة فـــــي جامعـــــة ویسكونســـــن لكنـــــه أجبـــــر علـــــى االســـــتقالة بعـــــد ســـــنة. نیویـــــورك

 عمــــــل أیضــــــًا خــــــالل فتــــــرة الحــــــرب فــــــي وزارة الخزانــــــة، حیــــــث. بســــــبب مواقفــــــه الداعمــــــة لــــــدخول الوالیــــــات المتحــــــدة الحــــــرب

ـــــي إنشـــــاء  ـــــة"ســـــاعد ف ـــــه بـــــالبحوث." نظـــــام الضـــــریبة االتحادی ـــــدمان عمل ـــــن الحـــــرب، علـــــق فری ـــــرة م  وخـــــالل الســـــنوات األخی

كمــا وعمــل فریــدمان ســنة واحــدة فــي  ولمبیــااالقتصـادیة وعمــل كإحصــائي ریاضــي علــى مجموعــة مــن المشــاریع الخاصــة فــي جامعــة ك

 ةجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــدریس علــــــى مــــــد ــــــث قــــــام بالت ــــــم قبــــــل منصــــــب فــــــي جامعــــــة شــــــیكاغو، حی  الالحقــــــة، مــــــع30ى الســــــنوات ال مینیســــــوتا، ث

 .الحفـــــــــــــــاظ فـــــــــــــــي نفـــــــــــــــس الوقـــــــــــــــت علـــــــــــــــى منصـــــــــــــــبه مـــــــــــــــع المكتـــــــــــــــب الـــــــــــــــوطني للبحـــــــــــــــوث االقتصـــــــــــــــادیة

ـــــــة ـــــــي دورة األعمـــــــال التجاری ـــــــال ف ـــــــة األمـــــــد عـــــــن دور الم ـــــــدمان دراســـــــة طویل ـــــــد أســـــــس. أجـــــــرى فری ـــــــة، فق ـــــــي الجامع  وف

 ، بــــــــــــــــــــــدأت أفكــــــــــــــــــــــار فریـــــــــــــــــــــــدمان تكتســــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــهرة لــــــــــــــــــــــیس فقـــــــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــــــین االقتصـــــــــــــــــــــــادیین

 وحســـــــب بـــــــل انتشـــــــرت أیضـــــــًا بـــــــین األفـــــــراد العـــــــاملین مـــــــن خـــــــالل سلســـــــلة مـــــــن الكتـــــــب المقنعـــــــة للقـــــــارئاألكـــــــادیمیین 

ـــــدمان١٩٦٢" ) (الرأســـــمالیة والحریـــــة"ختصاصـــــي، حیـــــث نشـــــر كتـــــاب االغیـــــر   وشـــــهد العـــــام. بالتعـــــاون مـــــع زوجتـــــه روز فری

 .التعـــــــــــاون مـــــــــــع آنـــــــــــا شـــــــــــوارتزf"تـــــــــــاریخ النقـــــــــــد فـــــــــــي الوالیـــــــــــات المتحـــــــــــدة"التـــــــــــالي نشـــــــــــر كتـــــــــــاب آخـــــــــــر لـــــــــــه 

 .أدى نجــــــــاح أعمالــــــــه بــــــــین الجمهــــــــور إلــــــــى إكســــــــابه دورًا هامــــــــًا فــــــــي مناقشــــــــات السیاســــــــة العامــــــــة للوالیــــــــات المتحــــــــدة

ــــــــدووتر ســــــــنة  ــــــــة الرئاســــــــیة للســــــــیناتور بــــــــاري غول ــــــــدمان مستشــــــــارًا اقتصــــــــادیًا رســــــــمیًا للحمل  ورغــــــــم1964.وعمــــــــل فری

ـــــى جمهـــــور أوســـــع ـــــدمان اســـــتطاعت الوصـــــول إل ـــــى أن أفكـــــار فری ـــــدووتر، إل ـــــل هزیمـــــة غول ـــــى1966ومـــــن عـــــام . مـــــن قب  إل

ــــــة1983عــــــام ، ــــــك األمریكی ــــــة نیوزوی ــــــي مجل ــــــة ف ــــــود بصــــــفة منتظم ــــــان عم ــــــب فردم ــــــدمان أیضــــــًا مستشــــــاراً . كت ــــــل فری  عم

 وخـــــــالل فتـــــــرة رئاســـــــة نیكســـــــون، عمـــــــل فریـــــــدمان1968.للحملـــــــة الرئاســـــــیة الناجحـــــــة لریتشـــــــارد نیكســـــــون فـــــــي عـــــــام 

ـــــــوات المســـــــلحة ـــــــي الق ـــــــة لدراســـــــة جـــــــدوى موضـــــــوع الخدمـــــــة ف ـــــــة ضـــــــمن لجن ـــــــل الحـــــــرب العالمی ـــــــذ مـــــــا قب  ألول مـــــــرة من

 وعلــــــى الــــــرغم مــــــن اهتمامــــــه فــــــي1973.أدت توصــــــیات هــــــذه اللجنــــــة إلــــــى إلغــــــاء التجنیــــــد العســــــكري فــــــي عــــــام . الثانیــــــة

ــــــه ــــــى عمل ــــــز عل ــــــدوام كامــــــل، مفضــــــًال التركی ــــــات فــــــي المناصــــــب الحكومیــــــة ب ــــــدمان باســــــتمرار التعیین  السیاســــــة، رفــــــض فری

ـــــــــــــــــــــــــــي السی ـــــــــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــــــــز معتقدات  .اســـــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــــارج الحكومـــــــــــــــــــــــــــةالعلمـــــــــــــــــــــــــــي وتعزی
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فق��د ع��رف بنق��ده للنظری��ة الكنزی��ة وك��ان یعتق��د ب��أن الحكوم��ة  مان ع��ن الس��وقلق��د داف��ع فری��د

اال بواس���طة االبق���اء عل���ى الس���یطرة القوی���ة عل���ى مجم���وع النق���د  یج���ب ان ال ت���دیر االقتص���اد

مث��ل تقیی��د  ھ الحكومی��ةسیاس��الأخط��اء ف��ي المت��داول وج��ادل ب��أن الكس��اد االعظ��م ك��ان نتیج��ة 

نظ��ام الس��وق وكان��ت الفك��ار فردیم��ان دور ف��ي ة الح��رة ول��یس بس��بب أی��ة عی��وب ف��ي التج��ار

الت���ي  ١٩٧٤دمة اس���عار ال���نفط السیاس���ات الحكومی���ة لمعالج���ة التض���خم ال���ذي ظھ���ر بع���د ص���

  .دوالر بعد حرب أكتوبر ١٢دوالر الى  ٣أرتفع فیھا من 

لق����د رب����ط فری����دمان م����ابین الحری����ة االقتص����ادیة والسیاس����یة ووج����د ب����أن االول����ى ض����روریة 

للثانی����ة لكنھ����ا لیس����ت كافی����ة لوج����ود الكثی����ر م����ن ال����دكتاتوریات السیاس����یة ف����ي إقتص����ادیات 

دول��ة الرعای��ة االجتماعی��ة ھ��ي الع��دو فھ��ي تش��ل االقتص��اد وتث��بط ان وأك��د فری��دمان ،.الس��وق

النم���و وتق���ف ع���ائق بوج���ھ الم���واطنین ل���ذلك یج���ب ان تك���ف الدول���ة م���ن الت���دخل ف���ي ش���ؤون 

ف���ي أقص���ى الح���االت وھ���ذه النس����بة % ١٥-١٠االس���واق وان التف���رض ض���ریبة أكث���ر م���ن 

رش����اقة وان ھ����ذه تكف����ي لتموی����ل الج����یش والش����رطة والقض����اء والجھ����از االداري المتس����م بال

الوظ���ائف ھ���ي م���اینبغي ان تق���وم وت���نھض ب���ھ الحكوم���ة أم���ا بقی���ة االم���ور ف���أن الس���وق ھ���ي 

                                                                                                                                                                      

ــــــل فــــــي االقتصــــــاد ســــــنة  ــــــى جــــــائزة نوب ــــــدمان عل ــــــاریخ١٩٧٦" حصــــــل فری ــــــل االســــــتهالك والت ــــــه فــــــي مجــــــاالت تحلی  إلنجازات

ــــــوازن ــــــي شــــــرح سیاســــــات الت ــــــه ف ــــــدي ونظریت ــــــب." النق ــــــة شــــــیكاغو، واحــــــتفظ بلق ــــــن جامع ــــــس الســــــنة، تقاعــــــد م ــــــي نف  وف

 معهـــــد هـــــوفر"حتـــــى وفاتـــــه كـــــان زمیـــــل باحـــــث فـــــي 1977ومـــــن عـــــام . أســـــتاذ فخـــــري فـــــي علـــــم االقتصـــــاد فـــــي الجامعـــــة

 .فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتانفورد" حـــــــــــــــــــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب، الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة والســـــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 تحولــــــت. أجـــــزاء10فـــــي " حــــــر فـــــي اختیـــــار"عرضـــــت أفكـــــار میلتــــــون فریـــــدمان فـــــي مسلســـــل تلفزیـــــوني 1980فـــــي عـــــام ،

 فـــــي ذلـــــك العـــــامو . السلســـــلة إلـــــى كتـــــاب بمســـــاعدة زوجتـــــه روز حیـــــث كـــــان مـــــن الكتـــــب األكثـــــر مبیعـــــا فـــــي تلـــــك الســـــنة

وفـي . التـدخل الحكـومي نفسه، عمل فریدمان مستشارًا للمرشح الرئاسي رونالـد ریغـان، الـذي عكـس عـن كثـب وجهـات نظـره فـي عـدم

 الســــــــــــــنة األولــــــــــــــى مــــــــــــــن إدارة الــــــــــــــرئیس ریغــــــــــــــان، عمــــــــــــــل فریــــــــــــــدمان كعضــــــــــــــو فــــــــــــــي المجلــــــــــــــس االستشــــــــــــــاري

 .للسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیة للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئیس

 حیــــــث بلغــــــت آرائــــــه فــــــي السیاســــــة النقدیــــــة،. لتقبــــــل أفكــــــار فریــــــدمان علــــــى نحــــــو عــــــالميكانــــــت الثمانینــــــات عقــــــدًا بــــــارزًا 

ـــــــد ـــــــع أنحـــــــاء العـــــــالم، وخصوصـــــــًا إدارات رونال  والضـــــــرائب،، وٕاجـــــــراءات الخصخصـــــــة معظـــــــم سیاســـــــة الحكومـــــــات فـــــــي جمی

 وتمـــــــت دراســـــــة أفكـــــــاره فـــــــي جمیـــــــع أنحـــــــاء. ریغــــــان فـــــــي الوالیـــــــات المتحـــــــدة ومارغریـــــــت تاتشـــــــر فـــــــي المملكـــــــة المتحـــــــدة

 وفــــــي الوقــــــت نفســــــه، وضــــــعته آراءه التحرریــــــة. لعــــــالم، كمــــــا ولعــــــب دورًا رئیســــــیًا فــــــي التحــــــول الكبیــــــر لالقتصــــــاد الصــــــینيا

ـــــي خـــــالف مـــــع مناصـــــریه المحـــــافظین ـــــل عـــــدم تجـــــریم المخـــــدرات ف ـــــة مث ـــــد. فـــــي القضـــــایا االجتماعی ـــــم جمـــــع العدی  وأیضـــــًا ت

ـــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــي كت ـــــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــــن مقاالت ـــــــــــــــــــــــة، وٕانجـــــــــــــــــــــــاز مخـــــــــــــــــــــــز١٩٨٣،" م  ".وعـــــــــــــــــــــــود براق

ـــــــة1988ام فـــــــي عـــــــ ـــــــوم والوســـــــام الرئاســـــــي للحری ـــــــة للعل ـــــــة الوطنی ـــــــى المیدالی ـــــــدمان عل ـــــــك الســـــــنة. حصـــــــل فری ـــــــي تل  وف

 انتقـــــــل." شخصـــــــین محظـــــــوظین"نشـــــــر میلتـــــــون فریـــــــدمان وزوجتـــــــه روز مـــــــذكرات مشـــــــتركة عـــــــن حیاتهمـــــــا معـــــــًا بعنـــــــوان 

 ..ســــــنة94عــــــن عمــــــر ینــــــاهز ال 2006فریــــــدمان مــــــع زوجتــــــه إلــــــى مدینــــــة ســــــان فرانسســــــكو إلــــــى أن تــــــوفي فــــــي ســــــنة 
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ع معالج���ة التض���خم أوال���تحكم ف���ي النم���و یوی���رى ان السیاس���ة ال تس���تط، الت���ي تت���ولى ش���أنھا

  .االقتصادي التي ھي من إختصاصات السوق

س���تھ ش���یكاغو الت���ي لق���د أص���بح فردیم���ان مستش���ار اقتص���ادي ذائ���ع الص���یت ینتم���ي ال���ى مدر

 س���افر ال���ى ش���یلي ب���دعوة م���ن الجن���رال اوغسطوبینوش���یھ١٩٧٥ت���رفض ت���دخل الدول���ة وف���ي 

یض بالص����دمة مان أم����ا ع����الج الم����رم����ن الض����عف االقتص����ادي ف����أقترح فری����د النق����اذ ال����بالد

ترك���ھ یم���وت وواف���ق بینوش���یھ عل���ى مقترحات���ھ بخف���ض الض���رائب التع���رف الح���ل الوس���ط او

كومی������ة والغ������اء النقاب������ات والمع������دالت االدن������ى وخصخص������ة الش������ركات والمؤسس������ات الح

ب���ذلك انتعاش���اً اقتص���ادیاً قوی���اً لك���ن عل���ى حس���اب التف���اوت االجتم���اعي وش���ھدت ش���لي لالجیر

  .مابین الفقر والغنى

 )٢(فون ھایك  - ب

نص���ر فیھ���ا ب���أن المعرك���ة عل���ى االفك���ار ھ���ي المعرك���ة االس���اس ویحت���اج ال یعتق���د ف���ون ھای���ك

ل����ى جی����ل عل����ى أق����ل تق����دیر التح����ارب فی����ھ اللیبرای����ة الماركس����یة فق����ط ب����ل االش����تراكیة ا

النھ����ا كان����ت والتخط���یط المرك����زي للدول����ة والنظری����ة الكنزی����ة ودول����ة الرفاھی����ة االجتماعی����ة 

ن ال��ذي یتلق��ى وك��م تل��ك المنفع��ة م��تعن��ي لدی��ھ ان��ھ المس��ؤولین الحك��ومیین ھ��م ال��ذین یح��ددون 

وسیص����بح المواطن����ون ض����عیفون متوس����لون بالس����لطة وم����ن ال����ذي یج����ب ان ی����دفع ال����ثمن 

ح���ول الس���لطة ال���ى الدول���ة ل���ذلك الح���ل ل���دى ھای���ك ی���تم م���ن خ���الل ض���مان القیم���ة توس���وف ت

للحری���ة الشخص����یة م���ن الق���وانین النزیھ����ة والعام���ة والمس���تقرة الت����ي طبقھ���ا بش����كل الش���املة 

ن ان یط���وروا متوق���ع المس���ؤولین الحكومی���ون ویراقبھ���ا القض���اء المحای���د مم���ا یت���یح للم���واطنی

االعم���ال التجاری���ة وم���ن الحری���ة االقتص���ادیة وح���دھا  وام���واھبھم ویخت���اروا الوظ���ائف ویب���دأ

ط الرفاھی���ة ل���ذلك یج���ب ال���دفاع عنھ���ا بش���جاعة ف���اه واالزدھ���ار االنس���اني النھ���ا ش���رس���یأتي الر

ونظری����اً وعقائ����دیاً وأن����ھ ال یج����وز التن����ازل عنھ����ا ل����ذلك ھ����و ی����دین ك����ل أن����واع التخط����یط 

                                                           
٢
 فیینافي  ١٨٩٩مایو  ٨ولد في  (Friedrich August von Hayek :)فریدریخ هایك أو فریدریخ أوغوست فون هایك  ) 

، كان اقتصادي ومنظر سیاسي نمساوي بریطاني من مدرسة نمساویة، عرف لدفاعه عن فرایبورغفي  ١٩٩٢مارس  ٢٣وتوفي في 

یعد . خالل أواسط القرن العشرین والجماعي االشتراكيونقده للفكر  السوق الحرالقائمة على أساس  والرأسمالیة اللیبرالیة الكالسیكیة

جائزة نوبل في االقتصاد عام  حصل على. تأثیرا المدرسة النمساویة لالقتصادهایك أحد أهم اقتصادیي القرن الماضي، وأكثر أعضاء 

قلد . ومجاالت أخرى االقتصادیةوالدورة  نظریة المالم مناصفة مع منافسه األیدیولوجي، جونار میردال لعملهما في مجال  ١٩٧٤

 تدخلیةوال (Keynesian) وراء التحول من السیاسات الكینیزیة و یعد أحد أهم الشخصیات.م ١٩٩١عام  وسام الحریة الرئاسي

(interventionist)  والتي كانت منتشرة في مطلع القرن العشرین، نحو سیاسات تعتبر السوق الحر هو المرجع وتنبذ فكرة تدخل

  .الدولة فیه سیاسات نیولیبرالیة
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ص�����ادي ال�����ذي س�����یؤدي ال�����ى االس�����تبداد وی�����دین االش�����تراكیة واالش�����تراكیة المرك�����زي االقت

حی��ث ان الق��یم الفردی��ة ف��ي رأی��ھ ممك��ن ان تتط��ور م��ن خ��الل الحری��ة الت��ي یوفرھ��ا  .النازی��ة

أي ان�����ھ ی�����رفض ت�����دخل الحكوم�����ة ، النظ�����ام الرأس�����مالي ول�����یس م�����ن خ�����الل االش�����تراكیة

  ھایك ویرى . لى االستبدادوتخطیطھا لضمان الحریة والعدالة كما تزعم ألنھ یؤدي ا

وذل���ك م���ن خ���الل اس���تغالل انھی���ار ، ب���أن الجماعی���ة تش���كل خط���راً ممیتاًبالنس���بة للدیمقراطی���ة 

مث���ال عل���ى ذل���ك ، الدیمقراطی���ة ف���ي لحظ���ة حرج���ة وظھ���ور دكت���اتور یج���د تأیی���داً جماھیری���اً 

 ١٩٧٤وقبل����ھ ھای����ك  ١٩٧٦ج����ائزة نوب����ل  لق����د ك����ان لفردیم����ان ال����ذي حص����ل عل����ى .ھتل����ر

تأثیرھ�����ا المتع�����اظم  ف�����ي المؤسس�����ات االكادیمی�����ة والسیاس�����یة حت�����ى الس�����بعینیات ث�����م ب�����دأت 

الحرك���ة تنتق���ل ال���ى مرك���ز االبح���اث خصوص���اً ف���ي الوالی���ات المتح���دة وبریطانی���ا وبرعای���ة 

مراك���ز أبح���اث متع���ددة تابع���ة ف���ي معظ���م فروعھ���ا لجمعی���ة مون���ت بیلی���ران ث���م انتقل���ت ال���ى 

ة ف���ي عھ���د تاتش���ر الت���ي أق���رت التخل���ي ع���ن النظری���ة الكنزی���ة وض���رورة الممارس���ة السیاس���ی

اعتم���اد الحل���ول النقدی���ة لجھ���ة الع���رض عالج���اً ج���ذریاً لحال���ة الرك���ود التض���خمي الت���ي س���ادت 

االقتص�����اد البریط�����اني ف�����ي الس�����بعینیات وق�����د واجھ�����ت نقاب�����ات العم�����ال وھاجم�����ت التكاف�����ل 

ام����ة وخفض����ت الض����رائب االجتم����اعي وفكك����ت دول����ة الرعای����ة وخصخص����ة المش����اریع الع

ل���یس ھن���اك ش���ئ (وش���جعت االس���تثمار االجنب���ي والمب���ادرة الفردی���ة المحلی���ة فق���د قال���ت تاتش���ر 

  ).النیولیبرالیة(لقد استندت مارغریت تاتشر في ذلك الى االیدیولوجیة ) اسمھ مجتمع

أم��ا ف��ي الوالی���ات المتح��دة االمریكی���ة فأتبع��ت نف���س الخط��ى الت���ي أتبعتھ��ا تاتش���ر خاص��ة بع���د 

عن���دما ق���ام ب���ول ف���ولكر رئ���یس بن���ك االحتی���اطي الف���درالي االمریك���ي ف���ي م���دة  ١٩٧٩وبرأكت���

وت����رك السیاس����ات النقدی����ة والمالی����ة ) االتف����اق الجدی����د(حك����م ك����ارتر باالبتع����اد ع����ن سیاس����ة 

الت��ي كان��ت ) ص��دمة ف��ولكر(الكنزی��ة م��ن أج��ل القض��اء عل��ى التض��خم وھ��ذا م��ا أطل��ق علی��ھ 

  .رة ثانیة في عھد ریغانسبباً في إعادة انتخابھ مرة أخرى م

  

  




