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  Neoliberal Counterrevoluation الثورة النيوليربالية املضادة .6

ربالية شاملة (باسم يوليفعل نانت الثورة املضادة يف نظرية التنمية خالل فرتة السبعينات والثامنينات جزءا من ردة ك
تامعية، تدخل جيامن بمبادئ االقتصاد الكالسيكي والنيوكالسيكي) معارضة للكينزية، الديمقراطية االجتديد اإل

 وبشكل خاص ضد النظريات الراديكالية كالتبعية. الدولة واهليكلية 
 كر االقتصادي الناجم عن أزمة اقتصادياتٌمتثل هذه االنتقادات جزءا صغريا فقط من تغري سطح بحر الف               

رة إعادة إحياء متزامن للفلسفة االقتصادية الليربالية (التجارة احلل الستينات والسبعينات وحماولة الكينزية خال
القرن التاسع عرش مدجمة بوصفات سياسة حمددة مرتبطة بأقوى مؤسستني ماليتني  منذوعدم التدخل) التي ظهرت 

ق يف نظريات النيوليربالية أثرت بعمهذه الرتكيبة اجلديدة ٌتعرف ب( "العاملي وصندوق النقد الدويلالبنك "دولتني 
 )1983( Lalو )1973,1984( Bauerرغم العمل املفاهيمي للكتاب الليرباليني أمثال ). سياسة التنمية وممارسات

واملكتب ) OECDوالتنمية (االقتصادي  عاونكمنظمة التد من املنظامت البحثية التي دعمتها عد واملشاريع البحثية
مل يتم اعتامد النيوليربالية كفكر تنموي إال بعد تغري املناخ السيايس ) NBERللبحوث االقتصادية (األمريكي  الوطني

أوائل الثامنينات مع صعود السياسيني املحافظني يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا التي مهدت الطريق 
أزمة الديون أوائل الثامنينات يف جلوء العديد البلدان إىل البنك  تعالوة عىل ذلك، تسبب 1مضادة. ةثورة نيوكالسيكيل

ل ا مكن هذه األخرية تنفيذ برامج نيوليربالية قائمة عىل التعديلنقد الدويل للحصول عىل الدعم، مالعاملي وصندوق ا
 اهليكيل كربنامج عميل. 

 Adam Smithفة الليربالية االقتصادية (فلس األيديولوجيةهذه الثورة املضادة القائمة عىل  فضلت              
) سياسات االقتصاد الكيل من جانب العرض، نظريات التوقعات Ludwig Von Hayekو Milton Friedmanو

حرير تهذه النظرية ل لبلدان النامية دعتأما يف ارر من القيود االقتصادية للدولة، التح وشددت عىلالعقالنية 
 كام أرشناواألسواق وتفكيك امللكية العامة، التخيل عن التخطيط الساكن والتسيري احلكومي لألنشطة االقتصادية. 

                                                 
Margaret ، رئيسة وزراء بريطانيا Reagan Ronaldالواليات املتحدة برئاسة البلدان الغربية كتصدر املحافظني املشهد السيايس يف  لثامنينات،يف ا - 1

Thatcher رئيس وزراء كندا ،Brian Mulroney مستشار أملانيا الغربية ،Helmut Kohl رؤساء وزراء احلزب الديمقراطي الليربايل  وسلسلة من
    الياباين.



رط الدويل متحدين بذلك حجج التدخل املف وصندوق النقدسابقا، ُيسيطر أنصار هذه النظرية عىل البنك العاملي 
 والتنمية).  املتحدة للتجارة ومؤمتر األمميف منظمة العمل الدولية  (خصوصاولية التي تدعو إليه مدرسة التبعية الد

يعتقد االقتصاديون النيوكالسيك أن التخلف ينتج عن سوء ختصيص املوارد بسبب اعتامد أسعار غري سوقية               
باطؤ ٌيسبب ت الذيامية النالبية البلدان املفرط يف األنشطة االقتصادية يف غ وتدخل الدولةالتسعري اخلاطئة)  (سياسات

 أن تعزيز األسواق التنافسية وخصخصة املؤسساتؤمن الليرباليون اجلدد ذلك، يٌ  وترية النمو االقتصادي. بدل
اململوكة للدولة، تعزيز التجارة احلرة وتوسيع الصادرات، جذب املستثمرين األجانب (من البلدان املتقدمة)، 

يادة الكفاءة زاملالية واملوارد والسلع سٌيؤدي لاألسعار يف األسواق  القيود احلكومية وتشوهكبري من  تقليص عدد
هذه احلجج بشكل رصيح معتقدات نظرية التبعية ترى ختلف البلدان النامية بسبب هيمنة ٌختالف والنمو االقتصادي. 

لدولة، الفساد ع سبب التخلف إىل اليد الثقيلة لذلك ٌترج ليها، بدلالبلدان املتقدمة والوكاالت الدولية التي ٌتسيطر ع
االقتصادي  صالح النظامهو مطلوب ليس إ وبالتايل مااالقتصادية يف البلدان النامية،  وعدم الكفاءة وغياب احلوافز

ة يالدويل أو إعادة هيكلة اقتصاديات النامية املزدوجة أو حتى زيادة املساعدات األجنبية أو تبني نظام ختطيط للتنم
 Laissezدعه يعمل دعه يمر " وتبني اقتصاداحلرة  األسواقببساطة هي جمرد مسألة تعزيز ...وفعاليةأكثر كفاءة 

faire"  ص املوارد. قيادة وتوجيه ختصيلواليد اخلفية ألسعار السوق يف إطار حكومات متساحمة تسمح بسحر السوق 
 يم الثورة املضادة إىل ثالث مقاربات رئيسية: ٌيمكن تقس )،Todaro and Smith )2014حسب             

 .Free Market Approach هنج السوق احلر -

 . Public Choice Approachاالقتصاد السيايس اجلديد)  (أوهنج اخليارات العامة  -

 .Market Friendly Approach للسوقهنج الصديق  -

(نظام  ريا خلصائص نظام اقتصادي يعمل يف إطار اقتصاد حراألسواق احلرة حتليال نظ مقاربةعترب تٌ باختصار،             
يرتفع أو ينخفض فيه أسعار السلع واخلدمات بحرية عندما يرتفع أو ينخفض العرض أو الطلب) عادة يف ظل 

حدها أن األسواق لو يعتقد هنج السوق احلرافرتاض أن األسواق غري املقيدة أداؤها أفضل من التنظيم احلكومي. 
اجلديدة  ألنشطةا لالستثامر يفوتقدم إشارات أفضل املوارد نحو أفضل استخدام منتج  فاءة عىل ختصيصقادرة بك

للصناعات اجلديدة عرب توفري املدخالت األساسية (أسواق العوامل) بطرق مناسبة.  بوتستجي (أسواق املنتجات)
املنتجات  سعارنتاجه بكفاءة استنادا أله وكيفية إمن خالل السوق، ٌيمكن للمنتجني معرفة ما الذي ينبغي إنتاج

عالة حتى وإن مل فسة فتكون املناوالعوامل التي ينبغي أن تعكس بدقة ندرة السلع واملوارد يف احلارض واملستقبل. 
حيان تقريبا القتناء املعلومات متاحة بالكامل يف الكثري من األ ودون تكلفةوتتوفر التكنولوجيا بحرية تكن كاملة 

لذا  ،وتشوهيي مل هداماة أيضا. يف ظل هذه الظروف، أي تدخل حكومي يف االقتصاد هو بالتعريف عدون تكلف



 لالعتقاد بأن أسواق العامل النامي تتميز بالكفاءة حتى بوجود بعض لسوق احلريميل اقتصاديو التنمية ذات توجه ا
 العيوب ذات تأثريات سطحية ال ٌتذكر. 

اين املعروف بنظرية اخليارات العامة أو االقتصاد السيايس اجلديد فيذهب أبعد من ذلك بالقول أما النهج الث                
تفرتض أن السياسيني ) بأي يشء عىل نحو صحيح، ذلك ألن هذه النظرية (تقريباال تقوم  إن احلكومات

لطة احلكومة سلطتهم أو س استخدام أوفقط من منظور املصلحة الذاتية  واملواطنني والبلدان تعملوالبريوقراطيني 
لغايات أنانية خاصة هبم. عىل سبيل املثال، يستخدم املواطنون النفوذ السيايس للحصول عىل مصالح خاصة (الريع 
أو االجيار) من السياسات احلكومية (تراخيص االسترياد أو تقنني الرصف األجنبي) التي ٌتقيد احلصول أو الوصول 

ة، يف حني لطيستخدمون مصادر احلكومة لتعزيز واحلفاظ عىل مناصب احلكم والسيون إىل أهم املوارد، أما السياس
استخدام مناصبهم الستغالل أو انتزاع الرشاوي من املواطنني الساعني وراء الريع من جهة يعمد البريوقراطيون 

فراد. لكية اخلاصة باألوإدارة الرشكات املحمية من جهة أخرى، وأخريا يستخدم مسؤولو الدولة سلطتهم ملصادرة امل
ذن تنص إيضا تقليص شامل للحريات الفردية، ما ٌيمكن استخالصه ليس فقط وجود سوء ختصيص املوارد بل أ

نظرية اخليارات العامة بأن املصلحة الذاتية تقود سلوك األعوان االقتصاديني وأن احلكومة غري كفؤة وفاسدة ألن 
حلكومة حد أدنى لتدخل ارضورة تطبيق هتم اخلاصة، وتدعو هذه النظرية لداألعوان يستخدموهنا كأداة لتحقيق أجن

 أفضل حكومة.   التي تعتربها
نظرية الثورة املضادة أكثر اعتداال من النهجني السابقني ٌيقر  منأما النهج صديق للسوق هي صيغة معدلة                

تاج يف البلدان النامية، وأنه ينبغي عىل احلكومات أن بوجود العديد من العيوب يف أسواق املنتجات وعوامل اإلن
يف  ديق للسوق) يف االقتصاد فقط(ص"التدخل االنتقائي"تلعب دورا حموريا لتسهيل إدارة األسواق عن طريق 

االستثامر يف البنى التحتية املادية واالجتامعية، مرافق الصحة، املؤسسات يكون فيها السوق غري فعال كمناطق 
ية وتوفري املناخ املناسب للمرشوعات اخلاصة. خيتلف هذا النهج عن مدارس السوق احلرة واخليارات العامة التعليم

يف أهنا تعرتف بوجود حاالت فشل السوق (عدم قدرة السوق عىل حتقيق املنافع النظرية املنوطة هبا بسبب وجود 
يف كثري من  رٌتوفولومات) يف البلدان النامية نقائص فيها كالسلطة االحتكارية، التأثريات اخلارجية ونقص املع

 مربرا لتدخل احلكومة لتعديل عمل السوق احلرة.  األحيان
          

 


