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   د فاتن محمد رزاق.م.ا                           المحاضرة الثانیة

  .مفھوم اللیبرالیةوالنیولیبرالیة

  اللیبرالیة: اوال

لك���ن الحرك���ة الفكری���ة ، ظھ���ر مص���طلح اللیبرالی���ة ف���ي أورب���ا ف���ي الق���رن التاس���ع عش���ر

فھ��ي قدیم���ة ق���دم اللیبرالی��ة أق���دم بكثی��ر م���ن ھ��ذا الت���أریخ الن اللیبرالی��ة ت���رتبط بفك��رة الحری���ة 

لك���ن اللیبرالی���ة بوص���فھا فلس���فة سیاس���یة ، نض���ال االنس���ان عب���ر العص���ور م���ن أج���ل الحری���ة

  .ومنظومة اقتصادیة قد بدأت في الظھور والتشكل في القرن الثامن عشر

ان اللیبرالی���ة ف���ي جوھرھ���ا تعب���ر ع���ن معتق���د ثاب���ت ھ���و ان���ھ االنس���ان ح���ر وان ھ���ذه 

ض����اد لھ����ا ف����ي الواق����ع والفك����ر ولھ����ذا ف����أن الحری����ة تظھ����ر ف����ي معارض����تھا لك����ل م����ا ھ����و م

اللیبرالی���ة تمث���ل النق���یض لالس���تبداد وللش���مولیة وللحك���م المطل���ق ولھیمن���ة الدول���ة بمعن���ى آخ���ر 

 –ول����ذلك یمك����ن الق����ول بأنھ����ا من����تظم اقتص����ادي ، ھ����ي الفك����ر الح����ر أو الم����ذھب الف����ردي

ث���م انتق���ل  اجتم���اعي ض���من لنفس���ھ االس���تقرار بفع���ل تن���امي البرجوازی���ة أوالً ف���ي فرنس���ا وم���ن

  .لیمتد الى أوربا

الق���ول  یس���محل، وتمحورھ���ا ح���ول، ح���ول الف���رد) ت���دور(واللیبرالی���ة الخالص���ة تتمح���ور 

  .بتمیز الفكر السیاسي اللیبرالي الخالص باعتماده الفردیة أساساً لھ

ل��ذا یمك���ن تعریفھ���ا بانھ���ا ك��ل فك���ر أو س���لوك یعط���ي قیم��ة للف���رد وتف���وق عل���ى المجتم���ع 

اللیبرالی����ة (ة الشخص����یة عل����ى الق����یم الجماعی����ة الالشخص����یة أم����ا أي تفض����یل الق����یم الفردی����

فھ���ي ك���ل فك���ر او س���لوك یتبن���ى م���ثالً سیاس���ة تق���وم عل���ى ع���دم ت���دخل الدول���ة أي ) السیاس���یة

تقل���یص وظائفھ���ا أو الغائھ���ا أي إمكانی���ة الف���رد والمجتم���ع عل���ى مناقش���ة االفك���ار والمعتق���دات 

  . ن التسلیم لھاوالمعارف ونقد السلوكیات والمؤسسات وتقییمھا دو

وعلی����ھ ف����أن اللیبرالی����ة تع����د االص����الة الفردی����ة الشخص����یة ع����امالً مھم����اً ف����ي التق����دم 

بمعن���ى ان تط���ویر الف���رد یص���ب ف���ي خدم���ة المجتم���ع لك���ن ھ���ل بقی���ت اللیبرالی���ة ، االجتم���اعي

  خالصة ؟

لإلجاب���ة عل���ى ھ���ذا الس���ؤال ھن���اك ع���دة عوام���ل أس���ھمت ف���ي وھ���ن اللیبرالی���ة وإض���عافھا 

  -:لة وھذه العوامل ھيأمام تدخل الدو
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حی���ث ان ال���دول ف���ي ح���االت الح���رب ): ١٩١٨ -١٩١٤(الح���رب العالمی���ة االول���ى  -١

  .تقوم بتعبئة الجیوش فضالً عن تعبئة إقتصادیاتھا

الت���ي أطاح���ت ب���المنتظم اللیبرال���ي الف���ردي والتح���ول ١٩١٧الث���ورة الروس���یة ع���ام  -٢

 .الى االشتراكیة

حی����ث وقف����ت ال����دول ١٩٢٩ع����ام ) مالكس����اد االعظ����(االزم����ة االقتص����ادیة العالمی����ة  -٣

 .أمام تأمین االحتیاجات الضروریة 

عام�����ل آخ�����ر تمث�����ل بتن�����امي وظھ�����ور االی�����دیولوجیات ) ج�����ورج س�����باین(أض�����اف  -٤

 .الفاشیة والنازیة وتأثیر ھذه االفكار في أوربا

ل���ذلك یمك���ن الق���ول ب���أن العوام���ل واالس���باب المبین���ة أع���اله وض���عت اللیبرالی���ة أم���ام مرحل���ة 

بمعن���ى آخ��ر ھ���و ت���دخل ، )لیبرالی��ة الق���رن التاس��ع عش���ر(اللیبرالی���ة خالص���ة  جدی��دة ول���م تبق��ى

خاص���ةبعد االزم���ة االقتص���ادیة ، ال���خ...الدول���ة ال���ى ح���دما ف���ي وض���ع الق���وانیین والتش���ریعات

الت����ي تس����تند  )النظریةالكنزی����ة(نظریت����ھ االقتص����ادیة، )(وط����رح ج����ون مین����ارد كین����ز١٩٢٩

 :الى

  .لھ ال یمكن للعرض ان یخلق الطلب المقابل .١

الب���د للحكوم���ة الت���دخل ف���ي تنش���یط الطل���ب الكل���ي ویمكنھ���ا م���ن تحقی���ق الت���وازن عن���د  .٢

 .سیطرتھا على المستوى العام لألسعار

االقتص���اد یمك���ن ان یك���ون بوض���ع الت���وازن عن���د مس���توى أق���ل م���ن مس���توى التش���غیل  .٣

 .الكامل

 .االجور واالسعار غیر مرنة باتجاه االنخفاض .٤

                                                           
)(

والتح�����ق بكلی�����ة كی�����نج جامع�����ة ك�����امبردج ، ول�����د ف�����ي انكلت�����را:  )م١٩٤٦ -١٨٨٣(ج�����ون ماین�����اردكینز 

لدراس���ة الریاض����یات م���ن قب����ل التحاق���ھ بالسیاس����ة ق����اده ال���ى دراس����ة االقتص���اد عل����ى یح���ل الف����رد مارش����ال 

عم��ل كموظ��ف م��دني ث��م انتق��ل ال��ى مكت��ب الھن��د ف��ي وزارة ، وارثربیغ��و ث��م أص��بح إس��تاذاً ف��ي الكلی��ة ذاتھ��ا

ت���ولى مھم���ة كب���رى ف��ي ت���دقیق الوض���ع الم���الي والنق��دي الھن���دي قب���ل الح���رب  ال��دفاع البریطانی���ة نتیج���ة ل��ذلك

العالمی���ة االول���ى م���ع ان���دالع الح���رب ع���اد ال���ى العم���ل ف���ي الخزین���ة البریطانی���ة مس���ؤوال ع���ن العالق���ات م���ع 

بش���أن ت���وفیر العم���الت االجنبی���ة لتموی���ل الح���رب وش���ارك ف���ي م���ؤتمر الص���لح ف���ي فرنس���ا ، حلف���اء بریطانی���ا

النظری����ة (لكین����ز مجموع����ة  كت����ب أھمھ����ا ، ت القاس����یة الت����ي فرض����ت عل����ى المانی����اووق����ف ض����د التعویض����ا

، ١٩٢٩ال��ذي ص��در بع��د ان خ��رج الع��الم م��ن أزم��ة الكس��اد الكبی��ر  ١٩٣٦الفائ��دة ف��ي والعام��ة ف��ي التش��غیل 

  .  إذ نقل كینز في ھذا الكتاب العالم من التحلیل االقتصادي على المستوى الجزئي الى التحلیل الكلي
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 .البطالة أمر غیر طوعي .٥

اس���تخدام السیاس���ة المالی��ة كوس���یلة ف���ي معالج��ة مش���كالت االقتص���اد ال���وطني ض��رورة  .٦

م���ن خ���الل ت���دخل الدول���ة ف���ي الحی���اة االقتص���ادیة وذل���ك لع���دم امكانی���ة الوص���ول ال���ى 

 .التشغیل الكامل بناءاً على آلیة السوق والحریة االقتصادیة

فق���د  )لرفاھی���ةا(دول���ة الرعای���ة لق���د ك���ان م���ن نت���ائج تطبی���ق النظری���ة الكنزی���ة ظھ���ور مفھ���وم 

ف��ي الت��اریخ المعاص��ر ف��ي ألمانی��ا ف��ي الثمانینی��ات م���ن " الرف��اه"ب��دأ اس��تخدام مص��طلح دول��ة 

ث����م بع����د ذل����ك درج اس����تخدام الكلم����ة ، وق����د أطل����ق المص����طلح مقاب����ل دول����ة الح����رب، م١٩ق 

لتعب���ر ع���ن النش���اطات االقتص���ادیة " دول���ة الرف���اه"وق���د عرف���ت ، م٢٠ابت���دأ م���ن ثالثینی���ات ق 

الدول���ة ف���ي مج���االت الخ���دمات االجتماعی���ة كتق���دیم االعان���ات النقدی���ة خاص���ة  الت���ي تق���وم بھ���ا

وتق���دیم الغ���ذاء والم���أوى ، للبطال���ة ومعاش���ات التقاع���د وت���وفیر الرعای���ة الص���حیة ونش���ر التعل���یم

وغیرھ���ا م���ن الخ���دمات االجتماعی���ة الت���ي تھ���دف ال���ى تحقی���ق الكف���اءة ف���ي توجی���ھ الم���وارد 

 .كانیة االداریة لتحقیق ذلكمع توافر االم، والعدالة في توزیعھا

وتح����ت ، م١٩٢٩اتجھ����ت دول الغ����رب الرأس����مالي بع����د االزم����ة االقتص����ادیة العالمی����ة 

ت����أثیر إس����ھامات كین����ز االقتص����ادیة ال����ى ال����دعوة لت����دخل الدول����ة ف����ي مج����االت اقتص����ادیة 

وإجتماعی��ة عدی��دة م��ن أج��ل إنق��اذ النظ��ام الرأس��مالي م��ن أزمت��ھ ب��ذلك ن��تج ع��ن ھ��ذا الت��دخل 

اذ " دول���ة الرعای���ة"الرفاھی���ة أو دول���ة الرفاھی���ة االجتماعی���ة وال���بعض یس���میھا  نش���وء دول���ة

فلق����د اتب����ع ال����رئیس االمریك����ي ، تحمل����ت الدول����ة ع����بء تق����دیم الخ����دمات االساس����یة للش����عب

كبرن����امج  )االتف����اق الجدی����د أو الص����فقة الجدی����دة(سیاس����ة  )(ف����رانكلین روزفل����تالس����ابق 

لكس���اد الكبی���ر وتض���منت تل���ك السیاس���ة ش���ق ق���ادرعلى تمك���ین االقتص���اد االمیرك���ي تخط���ي ا

الش���وارع وبن���اء المس����اكن والجس���ور والس����دود ودف���ع روات���ب تقاعدی����ة للم���وظفین وتأس����یس 

ش����ركات للت����أمین ض����د البطال����ة وخف����ض المع����دالت الض����ریبیة المفروض����ة عل����ى الفق����راء 

وزی���ادة ھ���ذه المع���دالت بالنس���بة ال���ى أص���حاب الث���روة وال���دخول العالی���ة اي اغاث���ة الش���عب 

واالص���الح م���ن ) النم���و االقتص���ادي(وظ���ائف حكومی���ة للع���اطلین ع���ن العم���ل واالنتع���اش عب���ر

  .خالل تنظیم وول ستریت والبنوك والنقل

  النیولیبرالیة:ثانیاً 

                                                           
)(

للوالیات المتحدة االمیریكیة منذ  ٣٢وھو رجل دولة وزعیم أمیریكي شغل منصب الرئیس ،١٩٤٥ -   ١٨٨٢
خالل حقبة الكساد الكبیر  u.sحتى وفاتھ اي الربع دورات متتالیة قاد حكومة الوالیات ،١٩٤٥- ١٩٣٣عام 

  . والحرب العالمیة الثانیة
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أجتم��ع اص���حاب مب��دأ تقل��یص دول��ة الرعای���ة ف��ي ب��اریس وناقش���وا ١٩٣٨ف��ي أغس��طس 

ت���ي كان���ت تكریم���اً ل���ھ ال) والترلیبم���ان(ف���ي حلق���ة دراس���ة لھ���م دور الدول���ة وك���ان اس���م الحلق���ة 

واس����تاذه ول����ود فین����غ ف����ون میس����ز م����ن النمس����ا والكسندرروس����توف / حض����رھا ف����ون ھای����ك

،تجمع�����ت فئ�����ة نخبوی�����ة ص�����غیرة م�����ن االنص�����ار المتحمس�����ین .وفلھل�����م ریك�����ھ م�����ن المانی�����ا

ح���ول المفك����ر والفیلس����وف النمس���اوي فردری����ك ف���ون ھای����ك بھ����دف ١٩٤٧للنیوبیرالی���ة ع����ام 

وض�����مت القائم�����ة الوجھ�����اء لودفی�����غ ف�����ون میس�����ز " مون�����ت بمیلی�����ران " تأس�����یس جمعی�����ة

واالقتص����ادي ملت����ون فری����دمان والفیلس����وف الش����ھیر ك����ارل ب����وبر وف����ي االع����الن التأسیس����ي 

للجمعی����ة وض����ح االعض����اء ب����أن الق����یم المركزی����ة للحض����ارة ف����ي خط����ر لغی����اب الش����روط 

الجوھری���ة للحری���ة والكرام���ة الت���ي تقوض���ھا الس���لطة االعتباطی���ة أم���ا المب���ادئ الت���ي اس���تند 

  -:لیھا اللیبرالیون الجددا

والئ����ھ لمب����ادئ الس����وق الح����ر ف����ي االقتص����اد الكالس����یكي الجدی����د ال����ذي ظھ����ر ف����ي  -١

م والت�����ي أزاح�����ت النظری�����ات الكالس�����یكیة الدم س�����مث ١٩النص�����ف الث�����اني للق�����رن 

وریك���اردو ولك���نھم تمس���كوا ب���آراء س���مث ب���ان ی���د الس���وق الخفی���ة تبق���ى أداه مثل����ى 

طمع والث���روة والش���ھوة والم���ال والث���روة لحش���د حت���ى اخ���س الغرائ���ز االنس���انیة ك���ال

  .وتسخیرھا لخدمة المجتمع

رف��ض ت��دخل ال��دول خاص��ة عب��ر النظری��ة الكنزی��ة الت��ي ظھ��رت بع��د الكس��اد الكبی��ر  -٢

ألنھ����ا ت����ؤدي ال����ى االس����تبداد ل����ذلك دور الدول����ة یتمث����ل ف����ي وض����ع االط����ار  ١٩٢٩

 .القانوني للتطور االقتصادي الحر

ق����رارات الدول����ة ف����ي االس����تثمار وت����راكم  رف����ض التخط����یط المرك����زي للدول����ة وان- -٣

االعم����ال خاطئ����ة لع����دم ق����درتھا عل����ى منافس����ة المعلوم����ات المتض����منة ف����ي اش����ارات 

 .االسواق االقتصادیة

 .ان من الممكن اشباع حاجات اجتماعیة وإحاللھا محل حاجات اقتصادیة  -٤

ان م���ن الممك���ن اس���تقطاع ج���زء م���ن ال���دخل الق���ومي المخص���ص لالس���تھالك بش���رط  -٥

 .بشكل علني لیصبح موضوع رضا عامان یكون 

  أسباب ظھور النیولیبرالیة  -

لق���د س���اد بع���د الح���رب العالمی���ة الثانی���ة نظ���ام ھیمن���ت فی���ھ الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة 

عب���ر الھیمن���ة السیاس���یة االقتص���ادیة ووفق���اً لنظ���ام بریت���ون وودز ال���ذي تض���من نظ���ام لتثبی���ت 

م  ازدھ����ار ٢٠ي س����اد ف���ي أواس����ط قأس���عار ص����رف العم���الت فك����ان لرأس���مالیة الرف����اه ال���ذ
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وال����ذي تمی����ز ) العص����رالذھبي للرأس����مالیة(أطل����ق علی����ھ ، )م١٩٧٣-١٩٤٧(واض����ح للم����دة 

  : بما یلي

  .إرتفاع في االنتاج من خالل دعم البنیة التحتیة االجتماعیة والبحث والتطویر -١

 .إرتفاع االجور واالرباح ونمو الطلب -٢

االنتم���اء والنم���و االقتص���ادي نتیج���ة  س���اھم ال���دخل ال���ذي تمی���ز باالرتف���اع ف���ي تعزی���ز -٣

 .كثرة الطلب على السلع المصنعة والمساكن

 .أجھزة الغسیل والتنظیف والتلفاز، الثالجات، كثرة االستھالك لشراء السیارات -٤

، أورب�����ا الغربی�����ة،  كن�����دا، U.S(لق�����د ش�����مل ذل�����ك االزدھ�����ار ال�����دول الرأس�����مالیة المتقدم�����ة 

لك����ن ف����ي ، دول االس����یویة واالفریقی����ة والالتینی����ةوك����ذلك بع����ض ال����، ...)اس����ترالیا، نیوزلن����دا

، U.Sحقب���ة الس���تینیات ب���دأت االرب���اح ف���ي االنحس���ار وظھ���ور مش���كلة التض���خم خاص���ة ف���ي 

فأص����بحت العمل����ة ف����ي الس����وق ف����ي ، )١٩٧٣-١٩٧١(ك����ذلك تفكی����ك نظ����ام بریت����ون وودز 

رك����ود اقتص����ادي ١٩٧٣ث����م س����ببت المقاطع����ة النفطی����ة بع����د ح����رب أكت����وبر ، حال����ة تع����ویم

ار ألس���عار العم���الت وارتف���اع كبی����ر ف���ي أس���عار ال���نفط وأھ����م م���ا تمی���زت ب���ھ أزم����ة وانھی���

١٩٧٣: 

  .والفوالذ واستخراج الفحم، تراجع الصناعات الثقیلة كصناعة السفن -١

ظ���اھرة الرك���ود التض���خمي تمی���زت ببطال���ة عالی���ة وتض���خم مرتف���ع رغ���م السیاس���ات  -٢

 .الكنزیة المتبعة

مم����ا أض����طرھا لالقت����راض م����ن كب����رى تراج����ع االقتص����ادیات االفریقی����ة الالتینی����ة  -٣

أم����ا ، بن����وك وول س����تریت ولن����دن مم����ا أوقعھ����ا ف����ي أزم����ة دی����ون ال یمك����ن تحملھ����ا

 .   االتحاد السوفیتي فقد عانى من جمود اقتصادیة وسیاسي

ولس��یطرة ، لق��د ك��ان نتیج��ة لتل��ك االزم��ات االقتص��ادیة الت��ي ل��م تح��ل رغ��م ت��دخل ال��دول

واالقتص�������ادي وللدول�������ة البیروقراطی�������ة  الش�������ركات الكب�������رى عل�������ى النظ�������ام االجتم�������اعي

والسیاس���ات التس���لطیة ال���ي اتبع���ت ف���ي عھ���د س���تالین ف���ي االتح���اد الس���وفیتي دور ف���ي ظھ���ور 

  .التي ھي محور دراستنا) النیولیبرالیة(

لق���د بنی���ت افكارالنیولیبرالی���ة عل���ى أفكاراللیبرالی���ة الكالس���یكیةو فردیم���ان وف���ون ھای���ك 

  : لذلك ھي ترتكز على، ومفكرین آخرین



- ٦ - 
 

الت���دخل النش���ط للدول���ة ف���ي الحی���اة االقتص���ادیة لض���مان التن���افس الح���ر تح���ت حك���م  -١

  .القانون

رف�����ض النش�����اط الحك�����ومي المتغط�����رس ال�����ذي یقی�����د الحری�����ة ل�����ذلك ل�����م تعن�����ي  -٢

 .النیولیبرالیة بالتراكم الكبیر للسلطة والثروة

التنظیم�����ات الحكومی�����ة المتنوع�����ة لألنش�����طة االقتص�����ادیة یج�����ب ان تك�����ون بش�����كل  -٣

 .میع الفاعلینمتساو لج

اذن یمك����ن الق����ول ان����ھ م����ن الناحی����ة االقتص����ادیة رك����زت النیولیبرالی����ة عل����ى تب����ادالت 

الس����وق وھ����ي الوحی����دة القادم����ة عل����ى تحقی����ق الرف����اه االجتم����اعي وتقل����یص االنف����اق الع����ام 

وتخف���یض الض���رائب وأض���عاف اتح���اد العم���ال ومحارب���ة التنظ���یم الحك���ومي لالقتص���اد لك���ن 

كم���ا أك���دت عل���ى الخصخص���ة وتخفی���ف ، لق���انون والدیمقراطی���ةف���ي الوق���ت ذات���ھ تبن���ي حك���م ا

اتفاقی���ة التج���ارة الح���رة والغ���اء القی���ود ، الع���الج بالص���دمة، القی���ود عل���ى حرك���ة رأس الم���ال

عل����ى أس����واق التموی����ل و العم����ل واش����تراطات ص����ندوق النق����د ال����دولي واالنظم����ة الجدی����دة 

 .  للملكیة الفكریة وكذلك العولمة

  

  

  

  




