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در رررررربئا  ررررررط  ئ( و 2013و  1991) إنجلتررررررطائرا  رررررر  ط .  ففففففففج كتابيفففففف  1900
(، أ هففففر بلففففكل م نففففع كيففففف ولمففففا ا ب يففففت ا مففففة 2005) 1970-1920ئبطي  نيرررر  

الصففففناعج الها ففففل افففكل الجففففزء ا ك ففففر مففففن -قفففو  كبففففر  تمتةففففع مجمعهفففا العسففففكري
 .ال رن الما ج

 
هفففف ح الاجففففي ولكنفففف  يتجاوزهففففا،  صرررروردئر رررر ر ئايطرررربئا بطي  نيرررربيتنففففاول كتففففا  

سفففففج وا قتصفففففادي وصفففففو ل تلفففففل التفففففاريل ا جتمفففففاعج وال  فففففافج والعسفففففكري والسيا
والتكنولففوجج.  ت  يسففعل تيففدجيرتون تلففل لففرح كيففف تفف  بنففاء أمففة بري انيففة بعففد عففا  

، والتفففففج نلفففففات مفففففن اإلمبرا وريفففففة البري انيفففففة واقتصفففففاد التجفففففار  الافففففر  1945
العففالمج الفف ي تفف  بنففاؤح اففكل ال ففرن التاسففع علففر.  عةففل الن ففي  مففن  لففع، رف ففت 

وسففففموبوليتية.  وم ففففل مع فففف  جيرانهففففا ا وروبيففففين ا مففففة البري انيففففة اإلمبرياليففففة والك
الاما يفففة الصفففناعية، ولفففجعت  1945ففففج نففففت الوقفففت، تبّنفففت بري انيفففا مفففا بعفففد عفففا  

عةفففل ا كتففففاء الزراعفففج الففف اتج، وعفففززت النمفففو والتافففديي مفففن افففكل نمفففو   الدولفففة 
 ر نيررررب.  ف ففففد قامففففت ببنففففاء ادمففففة صففففاية developmental stateالتنمويففففة 

أو  British Rail عات  مؤممفففة  م فففل السفففكع الاديديفففة البري انيفففةوأدارت صفففنا
وكانفففت المنفففاج  ممةوكفففة مةكيفففة عامفففة  British Steel ا بطي  نيررربصفففناعة الففففو   

.  ومنفف  أوا ففل Coal Board National ا ررر ن ومففدار  مففن قبففل مجةففت الفافف  
مهتمفففة ففففج البدايفففة السفففتينيات، كانفففت هففف ح الدولفففة مفففا بعفففد اإلمبرا وريفففة، التفففج كانفففت 

بامايفففة مصفففالاها ففففج العفففال  مفففن افففكل جفففيا كبيفففر وقفففوي، مفففزود  ب فففا رات ادي فففة 
ورادع نففففووي مسففففت ل، قففففد قامففففت بتافففففي  ميزانيففففة الففففدفاع وزيففففاد  ا سففففت مار فففففج 
الرفففففاح والتعةففففي .  وباةففففول سففففبعينيات ال ففففرن العلففففرين، أصففففبات دولففففة ديم را يففففة 

 .اجتماعية
 

بعففففد  Thatcherismتاديففففدال قففففد دمرتهففففا ال اتلففففرية    نيرررربا بطيت  أن هفففف ح ا مففففة 
.  ل ففففد رب ففففت الن ريففففة ال اتلففففرية نفسففففها بالعديففففد مففففن المرا ففففج اففففول 1979عففففا  

بري انيففففا مففففا بعففففد الاففففر ، والك يففففر منهففففا كتبفففف  مفكففففرون وصففففاافيون وسياسففففيون 
قفففة مفففؤ رون قفففالوا تن البةفففد يف فففد قوتففف  ونففففو ح ففففج العفففال  بف فففل النمفففو الب فففجء، والعك

غيففففر المسففففت ر  مففففع التكنولوجيففففا الادي ففففة، وعففففد  ال  ففففة بالعةمففففاء والابففففراء، وق ففففاع 
صفففناعج يعفففانج مفففن ن فففو ا سفففت مار والممارسفففات التفففج عففففا عةيهفففا الفففزمن.  وقفففد 

 Tonyجفففاءت هففف ح ا نت فففادات مفففن كفففك جفففانبج ال يفففف السياسفففج.  فالمناصفففرون لففف  
Benn بففففففين ]Bennites صففففففون هنففففففا لففففففيت كا لففففففتراكين ولكففففففن كفففففف  )وهفففففف  ينلان



 
 

 المكتبة االقتصادية

 
 

 

 
 11ن م 3 صفحة صعود وسقوط األمة البريطانية سكوت نيوتن

 

 قففففوميين يسففففاريين (، والففففديم را يون ا جتمففففاعيون وا لففففتراكيون جففففادلوا لصففففال  
لت فففو  بفففدور اسفففتراتيجج  State dirigisteألفففكال ماتةففففة مفففن دولفففة أك فففر تفففداكل 

فففج تاففديي الصففناعة.  مففن ناايففة أاففر ، صففدرت دعففوات مففن اليمففين لت ففدي  جرعففة 
 قتصففاد أمففا  قففو  المنافسففة الدوليففة، وت ةففيو كبيففر  مففن ع ففار السففو  الاففر  وفففت  ا

جفففف ري لةففففدع  الاكففففومج ومةكيففففة الصففففناعة وت ييففففد قففففو  الن ابففففات ب ففففو  الع وبففففات 
 ال انونية.

 
باففف  تلفففل أن هففف ح ا نت فففادات تسفففتند تلفففل سةسفففةة مفففن ا فترا فففات  يلفففير تدجيرتفففون

الاا  ففففة.  فففففج سةسففففةة مففففؤ ر  وم يففففر  لثعجففففا  مففففن الفصففففول المو  ففففة والمو وقففففة، 
: ف فففد كفففان لفففديها 1945ففففج الع فففود التفففج أع بفففت عفففا   قررردئت ررررط يبفففين أن بري انيفففا 

يعة، تففف  ق فففاع زراعفففج بةنتاجيفففة عاليفففة، ولفففبكة  فففر  جديفففد  )ن فففا  ال فففر  السفففر
(، ون ففففا  فّعففففال لتوليففففد ال اقففففة وتوزيعهففففا 1988و  1958تلففففييد مع مهففففا مففففا بففففين 

يعتمففد فففج ا سففات عةففل مففواردح مففن الفافف  ولكففن بلففكل متزايففد أي ففال عةففل صففناعات 
ال اقفففة النوويفففة والافففاز الممةوكفففة لةدولفففة، وق فففاع التكنولوجيفففا العاليفففة النفففاج  ايفففي 

اففففاو فففففج الففففداال وفففففج المنافسففففة فففففج كانففففت الاوسففففبة والف ففففاء نففففاجاين بلففففكل 
الافففار .  ولعفففف  العةمفففاء والابففففراء أدوارال ر يسفففية فففففج ت فففوير العمةيففففات الصففففناعية 
الجديففد  وتلفففايل الصفففناعات الت نيفففة المت دمففة م فففل هي فففة ال اقفففة ال ريففة.  وتففف  بنفففاء مفففا 

دار سففففففكن كففففففل عففففففا  فففففففج الفتففففففر  الممتففففففد  مففففففن  400,000و  300,000بففففففين 
سففففبعينيات.  ومنفففف  أوا ففففل السففففتينيات كففففان هنففففاع وعةففففل ن ففففا  الامسففففينيات اتففففل ال

واسففففع اسففففت مار كبيففففر فففففج المففففدارت والجامعففففات والمستلفففففيات.  وكففففان معففففدل نمففففو 
ا مففة مرتفعففال بمعففايير تارياهففا الاففاو، وكففان هنففاع تو يففف كامففل وهبففو  فففج عففد  

مةففففة المسففففاوا .  وارتفعففففت مسففففتويات المعيلففففة،   سففففيما تةففففع الااصففففة بال ب ففففة العا
 وال ب ة المتوس ة.

 
ومففع  لففع، سففاد الن ففد ال اتلففري وتفف ن تفكيففع ا مففة البري انيففة الناجاففة تلففل اففد مففا فففج 

 internationalized ُطرررردر ائ.  أصففففب  هفففف ا الن ففففد 1979الع ففففود التففففج تةففففت عففففا  
بلفففكل متزايفففد.  ففففج أوا فففل ال فففرن الواافففد والعلفففرين، كانفففت بري انيفففا مجتمعفففال عالميفففال 

بالسففففو  الاففففر  ويتميففففز بتزايففففد عففففد  المسففففاوا .  ف ففففد تفففف ن بيففففع لففففركاتها اففففرال يتمتففففع 
الو نيفففة الرا فففد  وصفففناعاتها الممةوكفففة مةكيفففة عامفففة، تلفففل جانففف  بيفففع جفففزء كبيفففر مفففن 
ففففكع أجانفففف    دور السففففكن الممةوكففففة مةكيففففة عامففففة، وغالبففففال مففففا انتهففففت مةكياتهففففا لمن

جنبيفففة، والعديفففد تافففت سفففي ر  اللفففركات ا  1986ووقعفففت بورصفففة لنفففدن بعفففد عفففا  
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منهففففا فففففج الو يففففات المتاففففد  ا مريكيففففة  وارتفعففففت معففففد ت الب الففففة تلففففل مسففففتويات 
كانفففت تعتبفففر ففففج فتفففر  مفففا بعفففد الافففر  المبكفففر  بم ابفففة ف فففياة ايفففي سفففم   جفففزاء 
كبيفففر  مفففن الصفففناعات البري انيفففة با نهيفففار  وتلكةفففت ا فففو  العمفففال أو دمفففرت باسففف  

أجفففزاء مهمفففة مفففن ن فففا  الرعايفففة الصفففاية وا جتماعيفففة  ال فففدر  التنافسفففية  وتففف ن تسفففةي 
تلففففل  م ففففدمج الاففففدمات  الموجففففودين فففففج الاففففار   وأصففففبات الجامعففففات  لففففركات 
كبيفففر  ومافففاف  ع اريفففة   واتفففل الريا فففة تفففا رت، ايفففي تففف ن ا سفففتيكء عةفففل أنديفففة 
كففففر  ال ففففد  الرا ففففد  مففففن قبففففل أصففففاا  المكيففففين ا جانفففف ، وبع ففففها تاففففول تلففففل 

 ارية عالمية.عكمات تج
 

ل فففد اسففففتهدفت مارغريففففت  اتلفففر عكففففت اتجففففاح ا نا فففا ، الارافففففج، لبري انيففففا مففففن 
افففكل تافيفففز  اقفففات ريفففاد  ا عمفففال لفففد  اللفففع .  لففف  يجفففد تيفففدجيرتون دلفففيكل ينففف كر 
عةففففل نجااهففففا، ملففففيرال تلففففل عففففدد مففففن ا م ةففففة، ريتلففففارد برانسففففون )الفففف ي أصففففب  

ديفففد مففففن اللفففركات التففففج تسفففتاد  اسففففم (   عكمفففة تجاريففففة  لكنففف  لفففف  يعفففد يمةففففع الع
السفففففير جفففففيمت دايسفففففون، الففففف ي ن فففففل أعمالففففف  التصفففففنيعية مفففففن مدينفففففة مالمسفففففبوري 

Malmesbury  تلفففففل ماليزيفففففا وسفففففناافور  )مفففففع ا اتففففففا  ف ففففف  بمنلفففففا  البافففففي
ر، الفف ي كففان فففج الما ففج گوالت ففوير التففابع لةلففركة فففج بري انيففا(  والسففير أل ففن لففو

عة الكومبيفففوتر ففففج الممةكفففة المتافففد ، لكنففف  صفففار ا ن يفففدير لفففركة مهمفففة ففففج صفففنا
يفففدير مفففا هفففو أساسفففال ماف فففة ع اريفففة واسفففعة الن فففا  )وت فففافة لففف لع، ت ديمففف  لبرنفففامي 
تةفزيفففونج هفففو مااكفففا   اتيفففة سفففاار  أك فففر منففف  دلفففيكل ترفيهيفففال لفففدور ا بتكفففار واإلدار  

النمفففو السفففنوي أقفففل  ففففج ا عمفففال التجاريفففة الففف ي يدعيففف  البرنفففامي(.  ل فففد كفففان متوسففف 
 .1979و  1945من المستو  الما   بين عامج 

 
عةفففل الفففرغ  مفففن هففف ا السفففجل غيفففر الم يفففر، لففف  ي فففّد  افففز  العمفففال أي تافففد  لبري انيفففا 

.  وعنفففدما عفففاد تلفففل السفففة ة باسففف   افففز  post-nationalالجديفففد  مفففا بعفففد ال وميفففة 
لففف  يافففاول تاييفففر  عامفففال ففففج المعار فففة، 18، بعفففد 1997العمفففال الجديفففد  ففففج عفففا  

ا ساسفففيات التفففج و فففعتها  اتلفففر لبري انيفففا.  وبالفعفففل، اسفففتند تلفففل تر هفففا واسفففتمر ففففج 
تعزيففز دور هففا  لة  ففاع الاففاو فففج ت ففدي  الاففدمات العامففة، اتففل عنففدما أ بتففت هفف ح 

 Private Finance الصفففف ة، كمففففا هففففو الافففال مففففع مبففففادر  التمويففففل الافففاو
Initiativeة بالنسفففففبة لفففففدافعج ال فففففرا  .  ل فففففد كانفففففت ، أنهفففففا صفففففف ة سفففففي ة لةاايففففف

  و  اقتصفففاد متفا ةفففةتسفففتراتيجيت  ا قتصفففادية تفففدور افففول ا وهفففا  م فففل  بري انيفففا ال
المعرففففة .  ل فففد واصفففل بةيفففر سياسفففة  اتلفففر لةتافففالف ا  ةسفففج ال فففوي  مفففع الو يفففات 
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ا المتاففد [ وكفففان ملففاركال راغبفففال وملففجعال عةفففل افففر  العففرا  الماسفففاوية التففج قفففا  بهففف
جفففور  دبةيفففو بفففوا.  ل فففد كفففان ا نلفففاال ا ساسفففج هفففو الاففففا  عةفففل السفففة ة لافففز  
العمفففففال الجديفففففد  وتاةفففففل الافففففز ، ففففففج م هفففففرح الجديفففففد، عفففففن ت اليفففففدح ففففففج انت فففففاد 
الرأسفففففمالية واات فففففن الن فففففا   الرأسفففففمالج[.  ااتففففففت فكفففففر  المعار فففففة  اتهفففففا مفففففن 

لةن فففا  ال فففا   عةفففل أنهفففا السياسفففة البري انيفففة، ايفففي كفففان ين فففر تلفففل اإلدار  ا ف فففل 
ال ريفف  تلففل النجففاح.  ياتففت  تدجرتففون دراسففت  مففن اففكل ل  ففة لبري انيففا عنففد مففوت 

:  السففففيد  الاديديففففة  تنلففففّيع بمففففا يلففففب   جنففففاز  رسففففمية ، 2013 اتلففففر فففففج عففففا  
مصفففاوبة بعربفففة مفففدفع وموكفففف  وأوسفففمة عسفففكرية.  أ نففففاء هففف ح المراسفففي ،  ااتفففففل 

سفففففيون بمفففففرار   ففففففج  قفففففر  منفففففاج  الفاففففف  ال ديمفففففة عمفففففال المنفففففاج  السفففففاب ون المن
المنكوبفففة  ففففج تنجةتفففرا واسفففكتةندا وويةفففز.  ففففج هففف ا الوقفففت، كفففان تفففونج بةيفففر يكسففف  
المفففال  منسفففديال الافففدمات لفففبع  الجكديفففن والفففديكتاتوريين ا ك فففر لفففناعةل عةفففل وجففف  

ّتفففا  المت هكمفففون ا ر .   ياتفففت  تيفففدجيرتون كتابففف  بمكا فففة ازينفففة مفادهفففا أن  الكن
 ف   يمكنه  تعاد  رس  ه ا التاول فج ا اداي. 

 
هففف ا الكتفففا  هفففو، عمومفففال، كتفففا  جيفففدو جفففدال.  اجتففف ، مدعومفففة جيفففدال بمجموعفففة واسفففعة 
مفففن المصفففادر والك يفففر مفففن المعرففففة، وي فففد  تفسفففيرال جديفففدال وم نعفففال لةتفففاريل البري فففانج 

بعففففد الاففففر   .  كمففففا أن سففففردح لتاففففديي بري انيففففا فففففج فتففففر  مففففا1900منفففف  عففففا  
 العالميفففة ال انيفففة[، ومناقلفففة الفففدور المركفففزي لةم  ففففين الففف ي غالبفففال مفففا يفففت  تجاهةففف ، 
وكيففف أن ال اتلففرية فككففت ومففن  فف  قامففت بتففدويل مففا كففان أمففة ديم را يففة اجتماعيففة 

كفففل  لفففع هفففج ن فففا  قفففو  ااصفففة  –مميفففز ، والمناقلفففة الاتاميفففة لافففز  العمفففال الجديفففد 
بمعرففففة، وففففج بعففف  ا ايفففان، بلفففانة عا فيفففة  ومفعففف  لةكتفففا .  تنففف  كتفففا  مكتفففو  

 .باإلنسانية
 

هنففاع، عةففل أيففة اففال، بعفف  ا مففور التففج فةتففت مففن فهفف  تدجيرتففون لهففا.  أو ل، فففج 
وتفففففونج هفففففوبكنز  مناقلفففففت  لبري انيفففففا ك فففففو  تمبرياليفففففة، انت فففففد عمفففففل بيتفففففر قفففففايين

لتجاوزهمففففا  دور التمويففففل الصففففافج ، قففففا كل بففففان المصففففال  البري انيففففة فففففج الاففففار  
 The'[.  وأن  السففففيتج  1كانففففت  تجاريففففة وصففففناعية  وكفففف لع ماليففففة وريعيففففة  

City' كمفففا ي فففول،  كانفففت تتعةففف  بالسفففةع ب فففدر تعة هفففا بالمفففال.   تن هففف ا الموقفففف مفففا ،
ع  فففعيف متايفففل[. ت  يفففر  قفففايين وهفففوبكنز أن هفففو ت  هجفففو  عةفففل فّزاعفففة قفففا  واقففف

الةففوبج فففج الاففار  كفففان مع ففدال، يتففالف مفففن مصففال  اقتصففادية لففف  تكففن جميعهففا ت ففف  
رجففال المففال.  ف ففد كففان العديففد مففن هفف ح المصففال  ت فف  مففالكج لففركات الن ففل الباففري 
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واللففففركات التففففج تبنففففج ا ففففو  السففففكع الاديديففففة والمففففوان  وال ففففر .  كففففان هنففففاع 
رون لةنتفففرات اللفففيةية، ومزارعفففون لةلفففاي ففففج الهنفففد، وأصفففاا  مفففزارع الفففبن  مصفففدن

البرازيةيفففة، ومزارعفففو لاففف  الب فففر ا رجنتينفففج والابفففو ، عةفففل سفففبيل الم فففال.  تن مفففا 
كففان يففرب  كففل هفف ح المصففال  معففال هففو ارتبا هففا بالسففيتج: البنففوع والممففولين فففج لنففدن 

ارد الها ةفففة مفففن رأت المفففال التفففج كفففانوا يفففوفرون التفففامين وا عتمفففادات لةتجفففار  والمفففو
سففففمات لبري انيففففا بجففففر من  ففففة تةففففو ا اففففر  مففففن الكففففر  ا ر ففففية تلففففل السففففو  
العالميفففة.  ل فففد كانفففت بري انيفففا نفسفففها اقتصفففادال بتوجففف  نافففو الافففار ، واسففف  عبفففار  

ر كنرررر ئ رررر ئ . أ. هوبسففففون، كففففان التمويففففل هففففو  الاففففاك  ... لةماففففرع اإلمبرا ففففوري  
 ا هو التمييز ال ي يفهم  قايين وهوبكنز.، وه يكنئا ط طكئنف  

 
منافففف و فففففج التلففففديد عةففففل ا سففففتمرارية بففففين   انيففففال، عةففففل الففففرغ  مففففن أن تيففففدجيرتون

ال ك ينيففففات وا ربعينيففففات مففففن ال ففففرن العلففففرين فيمففففا ياففففو سياسففففة الرفففففاح، ت  أنفففف  
ين ةّفففل مفففن الففففرو  بفففين الا بتفففين.  كفففان أافففد التاييفففرات الكبيفففر  ففففج ا ربعينيفففات هفففو 
أن كففففل لففففاو كففففان بةمكانفففف  أن يراجففففع ال بيفففف  وأن ينوصففففف  لفففف  الففففدواء دون أن 

ر تلفففل الفففدفع: ادمفففة  مجانيفففة وقفففت الااجفففة  تلفففل الادمفففة وكفففان  لفففع تاسفففنال ي ففف 
كبيفففرال لةك يفففرين، وااصفففة النسفففاء الةفففواتج لففف  يناّ هفففن بفففرامي التفففامين قبفففل الافففر .  
وكفففان التاييفففر ا افففر هفففو تزالفففة ال سفففو  الا يفففر  المنهينفففة المتم ةفففة ففففج ااتبفففار التافففّري 

بففل بارتيففاح مففن قبففل العديففد مففن عففا كت عففن الو ففع المففالج ل الفف  الادمففة، الفف ي قو
ال ب ففة العامةففة الفف ين عففانوا مففن هفف ا ا اتبففار قبففل الاففر  )م ففل اففال عففا ةتج كم ففال 

 عةل  لع(.
 

فففففا، يصفففففف تيفففففدجيرتون بري انيفففففا مفففففا بعفففففد الافففففر  بانهفففففا قوميفففففة  ديم را يفففففة ر ال ل
لواقففففع اجتماعيففففة اقتصففففاديال.  لكففففن الديم را يففففة ا جتماعيففففة كانففففت، ب بيعتهففففا، فففففج ا

قوميفففة منفففف  البدايفففة.  ف ففففد نلفففات مففففن ااجفففة ا اففففزا  البرلمانيفففة ا لففففتراكية لةفففففوز 
با نتاابفففات.  لة يفففا  بففف لع، كانفففت بااجفففة تلفففل أن تكفففون مسفففؤولة أمفففا  النفففاابين عةفففل 
المسففتو  الففو نج، وقبففل كففل لففجء، لمجتمعففات ال ب ففة العامةففة التففج كانففت مصففالاها 

والففففدفاع عنهففففا فففففج تسففففعينيات ال ففففرن التاسففففع  وراء تاسففففيت هفففف ح ا اففففزا  لتم يةهففففا
علفففر.  فففففج جميفففع البةفففدان التفففج كانفففت فيهفففا هففف ح الاركفففات قويفففة، فةنهفففا قامفففت عمةيفففال 
ببنفففاء تاالففففات مفففع مجموعفففات مهنيفففة مفففن ال ب فففة المتوسففف ة المتعا ففففة مفففع اإلصفففكح 
ا جتمفففففاعج وتعفففففاد  توزيفففففع ال فففففرو  بعيفففففدال عفففففن مفففففكع ا را فففففج، والصفففففناعيين، 

الوسفففف  فففففج ماتةففففف أناففففاء -المففففال.  ونتيجففففة لفففف لع، قامففففت أاففففزا  يسففففارورجففففال 
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أوروبفففا الاربيفففة )بمفففا ففففج  لفففع، الممةكفففة المتافففد  بفففال بع( بت فففوير بفففرامي سياسفففية 
عةفففل وجففف  الاصفففوو( تلفففل ت فففدي  نمفففا   ماتةففففة  1945تهفففدف، وبنجفففاح )بعفففد عفففا  

  والبنفففوع.  ل فففد لدولفففة الرففففاح، والتو يفففف الكامفففل والمةكيفففة العامفففة لةصفففناعات الكبفففر
قفففادت الااجفففة تلفففل الايةولفففة دون تع يفففل هففف ا الن فففا  ا جتمفففاعج الجديفففد مفففن قفففو  
السفففو ، وتعزيففففز تاففففديي ال  اعفففات ا قتصففففادية الر يسففففية والاففففا  عةففففل الو ففففا ف 

تاديففففد اصففففو  -فففففج الوقففففت نفسفففف ، قففففادت الاكومففففات تلففففل اتاففففا  تففففدابير اما يففففة 
التكنولوجيفففا الجديفففد ، وففففج اللفففركات التفففج  ا سفففتيراد، والتعريففففات، وا سفففت مار ففففج

تعتبففر فففج  ةيعففة التنميففة.  وكففان ينن ففر تلففل كففل هفف ا عةففل أنفف   ففروري لةافففا  عةففل 
النمففففففو ا قتصففففففادي الففففففو نج واةفففففف  ال ففففففرو  التففففففج يمكففففففن ل اففففففزا  ا لففففففتراكية 
والديم را يفففففة ا جتماعيففففففة أن تعيفففففد توزيعهففففففا عةففففففل المصفففففال  التففففففج كانففففففت وراء 

 [.2استمرت فج تمويةها ودعمها  تاسيسها والتج 
 

ومفففع  لفففع، لففف  تكفففن السياسفففة تتعةففف  ف ففف  بكسففف  ا صفففوات: ف فففد كفففان ا مفففر يتعةففف  
،  أورلفففةي   أي فففال ببنفففاء مجتمفففع أك فففر عفففد ل، ون امفففال اجتماعيفففال واقتصفففاديال أك فففر عدالفففةل
فففني غيفففر الدولفففة ال وميفففة تمةفففع ال فففو  والمفففوارد  الجديفففد   كمفففا كانفففت تسفففمل أايانفففال.  م 
والمؤسسففات السياسففية ال ففادر  عةففل بنففاء هففف ا العففال  الجديففدل  عةففل الففرغ  مففن العمفففل 

فففففج سةسففففةة مففففن النصففففوو  Alan Milwardالرا فففد الفففف ي قففففا  بفففف    ن ميةففففوارد 
[، ت  أنفف  لففيت هنففاع تدراع واسففع الن ففا  3ا ساسففية عةففل مففد  ع ففدين مففن الففزمن  

يفففة كانفففت تكمفففن ففففج تصفففرار الفففدول أن الجففف ور الماديفففة لةجماعفففة ا قتصفففادية ا وروب
السفففت عةفففل اة هفففا لبنفففاء بي فففة اقتصفففادية اارجيفففة مك مفففة  nation statesال وميفففة 

 سففففتمرار النمففففو والعمالففففة الكامةففففة الناتجففففة عففففن سياسففففات تعففففاد  اإلعمففففار التنمويففففة 
.  كانففففت ال مواففففات العاليففففة لتا يفففف  تعففففاون 1945بعففففد عففففا   dirigisteوالدولتيففففة 

دال، لكفففن ت ا كفففان الفففدافع تلفففل التعفففاون ا وروبفففج قفففد اسفففتند تلفففل  لفففع دولفففج ا ابفففال جيففف
وافففدح، ففففةن هففف ا التعفففاون كفففان سفففينهار سفففريعال، كمفففا افففدي ففففج الفتفففر  بفففين الافففربين.  

 ن الففففديم را يات الاربيففففة لففففهدت تاففففو ل  1945كانففففت ا مففففور ماتةفففففة بعففففد عففففا  
ة والمؤسسففات المم ةففة لهففا ااسففمال فففج ميففزان ال ففو  ا جتماعيففة لصففال  ال ب ففة العامةفف

الن ابففففففففات العماليففففففففة وا اففففففففزا  السياسففففففففية المةتزمففففففففة بففففففففالبرامي الديم را يففففففففة  -
 ا جتماعية.  ول  تكن بري انيا است ناء له ح العمةية.

 
وأايفففرال، ففففةن مناقلفففة م فففامين ال اتلفففرية ومفففا ا  تففف  ممتفففاز   لكفففن التفسفففير الففف ي 

 فففور  الم فففاد  غيفففر مفصفففل نوعمفففا.  ي دمففف  جوابفففال عةفففل سفففؤال لمفففا ا قامفففت هففف ح ال
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يكتففف  تدجيرتفففون عفففن   فففور  الاكفففا    فففد ن فففا  مفففا بعفففد الافففر  ويافففدد بدقفففة لفففديد  
الن ابفففات ال ويفففة،  الفففدور الكبيفففر لةاكومفففة ، العفففداء  -مفففا كانفففت هففف ح ا نتفا فففة  فففدح 

ال فففاهري لةمؤسسفففات الااصفففة، عفففدد قةيفففل جفففدال مفففن منتجفففج ال فففرو  واسفففتنزاف كبيفففر 
ال فففرا   مفففن قبفففل المسفففتفيدين مفففن ال فففمان ا جتمفففاعج، والصفففناعات جفففدال لفففدافعج 

المؤممففة واللففركات الفالففةة.  ي ففول تدجيرتففون تنفف   فففج وقففت مففا فففج السففبعينيات مففن 
ال فففرن الما فففج، صفففرات كتةفففة كبيفففر  مفففن ال ب فففة العةيفففا  ل فففد  فففف  الكيفففل ، وبفففدأت 

ا ج ا جتمفففاعج، وبفففدع  مفففن جفففزء كبيفففر مفففن ال ب فففة الوسففف ل بتفكيفففع الن فففا  الفففديم ر
واسفففتبدال  بن فففا  ي فففو  عةفففل أسفففات مبفففادي السفففو  الافففر .    يمكفففن تنكفففار هففف ا تلفففل 
.  ت  بعففففد كففففل هفففف ا، وكمففففا يلففففير  هفففف ا الاففففد أو  اع، ولكففففن هففففل هففففو تفسففففير كففففاف 
تدجيرتفففففون، ففففففةن مع ففففف  أهفففففداف   فففففور  الاكفففففا   لففففف  توجفففففد ت  ففففففج التصفففففورات 

أواافففر سفففبعينيات ال فففرن الما فففج بةفففدال  المامومفففة لة فففا رين.  ف فففد كانفففت بري انيفففا ففففج
تتراجفففع فيففف  معفففد ت الب الفففة والت فففا ، وكفففان هنفففاع ففففا   ففففج الميفففزان الافففارجج، 

 وا قتصاد ينمو بمعدل ماتر  لةااية، ومستويات المعيلة فج ارتفاع.
 

مففففا الفففف ي يفسففففر   ففففور  الاكففففا   هفففف حل  ناتففففا  تلففففل استا ففففار مصفففف ة  يكرهفففف  
 ففففففن، مففففففن المففففففؤراين البري ففففففانيين المعاصففففففرين(: تدجيرتففففففون )كالعديففففففد، كمففففففا أ

 الةيبراليففففففة الجديففففففد [.  هفففففف ا المفهففففففو    يا ففففففل  Neoliberalismالنيوليبراليففففففة 
بلفففعبية، ربمفففا  نففف    يمكفففن ااتبفففارح تجريبيفففال وت باتففف   وربمفففا لتداولففف  بلفففكل عفففابر: 
هففففل هففففو وصففففف لفففف   ن ريففففة أو مجموعففففة أفكففففار، أو تسففففتراتيجية سياسففففية أو فتففففر  

[.  هنففففاع تجابففففة عةففففل هفففف ا السففففؤال، تعريفففففو لةمصفففف ة  ي ففففد  لنففففا أدا  4ريايففففةل   تا
تاةيةيففففة تسففففاعد عةففففل فهفففف  مففففا اففففدي.  النيوليبراليففففة هففففو ملففففروع سياسففففج ت ففففو  بفففف  
ال ب ففففة الرأسففففمالية  المنت مففففة[ فففففج اللففففركات، التففففج لففففعرت بتهديففففد لففففديد سياسففففج 

أراد أفففففراد هفففف ح ال ب ففففة واقتصففففادي فففففج نهايففففة السففففتينيات اتففففل السففففبعينيات.  ل ففففد 
[.  وفعفففكل 5وبةصفففرار ت فففك  ملفففروع سياسفففج مفففن لفففان  أن يافففّد مفففن قفففو  العمفففال  

قفففاموا بففف لع اسفففتجابة لسةسفففةة مفففن التهديفففدات المنتصفففور  لةرأسفففمالية التفففج لوا فففت ففففج 
جميففففع أناففففاء العففففال ، ولففففيت ف فففف  فففففج الممةكففففة المتاففففد : الن ففففال المتلففففدد لة ب ففففة 

ارية ال ويفففففة ففففففج أوروبفففففا الاربيفففففة وأجفففففزاء مفففففن أمريكفففففا العامةفففففة، ا افففففزا  اليسففففف
الكتينيفففة، والاكومفففات ال وريفففة التفففج تتفففولل السفففة ة ففففج المسفففتعمرات السفففاب ة م فففل 

 موزامبي  وأناو .
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تاتففففل موقعففففال مركزيففففال فففففج هفففف ا الملففففروع، تهففففدف تلففففل جعففففل  2كانففففت ال اتلففففرية
رأسفففمالية السفففو  الافففر  هفففج اللفففكل المهفففيمن لةن فففا .  ف فففد اعتبفففر ال اتلفففريون ن فففا  

، الففف ي أ ةففف  عةيففف  اسففف   رأسفففمالية الرففففاح  ففففج ك يفففر مفففن دول 1945مفففا بعفففد عفففا  
اع أوجففف  العفففال  المت فففد ، كاصفففان  فففرواد  الفففتراكج.  مفففن الم يفففر لكهتمفففا ، أن هنففف

ففففج المجةفففد ال الفففي مفففن  1880و  1870تلفففاب  مفففع مفففاركت هنفففا.  ف فففد ألفففار ففففج 
أن الرأسففففففمالية قففففففد بففففففدأت تت ففففففور تلففففففل ن ففففففا   اإلنتففففففا  المتاففففففد   طأسئا طرررررر  

'associated production'  فففز ا  تمفففان  centralisation ofبف فففل تركا
credit  والعمفففال والتفففج وصفففعود اللفففركات المسفففاهمة، التفففج يسفففي ر عةيهفففا المفففدراء

سففففتال ماففففل تةففففع التففففج يففففديرها مالكيهففففا الفففف ين تاولففففوا ا ن تلففففل مسففففاهمين غيففففر 
نلفففف ين.  ت ن سففففتكون هنففففاع تمكانيففففة لكنت ففففال تلففففل اإلنتففففا  عةففففل أسففففات تعففففاونج 

 [.6تدريجيال ليصب  معممال فج جميع ا قتصاد العالمج  
 

وا ففففاة جففففدال فففففج ، لكففففن العمةيففففة كانففففت مسففففتب ال لزمانفففف  قةففففيكل قففففد يكففففون مففففاركت 
 ك ينيففففات وأربعينيففففات ال ففففرن الما ففففج.  بالنسففففبة لك يففففر مففففن اليسففففاريين فففففج العففففال  
المت فففففد  بعفففففد منتصفففففف الامسفففففينيات، أصفففففبات  هففففف ح ا  روافففففة[ مفتاافففففال لبنفففففاء 
الفففتراكية تاريفيفففة.  ف فففد سفففاد ا عت فففاد أن ا سفففتبدال الكامفففل لةمةكيفففة الااصفففة لوسفففا ل 

عامفففة، وهفففو  مفففوح  ويفففل ا مفففد ل افففزا  ا لفففتراكية، اإلنتفففا  عفففن  ريففف  المةكيفففة ال
لفف  يعففد  ففروريال ا ن.  ويمكففن تا يفف  الهففدف الت ةيففدي المتم ففل فففج تا يفف  مزيففد مففن 

                                                 
( بالتعاون 1992-1889يدريع هايع )النمساوي فر-ساه  ا قتصادي والفيةسوف اإلنجةيزي 1947فج العا   2

)سميت  Mont Pelerin Societyفج تاسيت جمعية مون پيةيران  (2006-1912) مع مةتون فريدمان

الجمعية باس  مجمع صاج فج سويسرا(.  كما لع  دورال مهمال فج تاسيت معهد اللؤون ا قتصادية 

Institute of Economic Affairs  زال مستمرال( لدع  مبادي السو  الار  )عمل الجمعية والمعهد ما

والاصاصة وتداال السو  فج جميع مفاصل الايا  ا جتماعية بما فيها تسةيع الادمات ا جتماعية، فج 
مواجهة الفكر ا لتراكج.  قا  المعهد بترتي  ل اء بين هايع ومارغريت تاتلر بعد أن صارت زعيمة از  

 فكر هايع كان ل  تا ير ااس  فج صوغ سياستها النيوليبرالية..  وقد أقّرت أن 1975المااف ين سنة 

John Bellamy Foster, “Capitalism Has Failed-What Nest,” Monthly Review, Vol 70, 
No 9, February 2019, 1-25. 

 
George Monbiot, “How the neoliberals stitched up the wealth of nations for 
themselves,” The Guardian, 28 August 2007.  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/aug/28/comment.businessco
mment 

 )المترج (

https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/aug/28/comment.businesscomment
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/aug/28/comment.businesscomment
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المسففففاوا  ا جتماعيففففة مففففن اففففكل ا قتصففففادات الماتة ففففة، وال ففففرا   التصففففاعدية، 
مففففن ومسفففتويات عاليففففة مففففن اإلنففففا  عةففففل الصففففاة والتعةفففي  والرعايففففة ا جتماعيففففة، و

اففففكل صففففياغة اسففففتراتيجية صففففناعية واقتصففففادية عففففن  ريفففف  التعففففاون بففففين الدولففففة 
والن ابففففات وأربففففا  العمففففل.  وبالفعففففل، كانففففت هفففف ح هففففج السياسففففات التففففج تففففرو  لهففففا 
اكومفففات افففز  العمفففال ففففج الممةكفففة المتافففد  والاكومفففات ا لفففتراكية والديم را يفففة 

ينيات وسففففبعينيات ال ففففرن ا جتماعيففففة فففففج جميففففع أناففففاء أوروبففففا الاربيففففة اففففكل سففففت
العلففرين.  صففاي  أنهففا لفف  تن ففوي عةففل مواجهففة مبالففر  مففع الرأسففمالية ت  أنهففا مففع 
 لفففع كانفففت مفففا تفففزال ت يفففر ال ةففف  عنفففد اليمفففين بفففان ن فففا  ا قتصفففاد الافففر يواجففف  ا ن 
أزمفففة وجوديفففة.  كفففان اللفففر  ال فففروري، تن لففف  يكفففن اللفففر  الكفففافج، لةتاةففف  عةفففل 

مفففففين، ا سفففففات هففففف ح ا زمفففففة هفففففو اسفففففترات يجية إل فففففعاف وت فففففوي  العمفففففال المنن ن
ا جتمففففاعج لةيسففففار.  وكانففففت ال اتلففففرية هففففج التعبيففففر السياسففففج لتةففففع اإلسففففتراتيجية 
والملفففففروع الففففف ي أ ة ففففف  رأت المفففففال لةافففففد مفففففن قفففففو  العمفففففال.  وهكففففف ا، تمكننفففففا 
النيوليبراليفففة مفففن فهففف  معنفففل ومركزيفففة ال اتلفففرية، وففففج  ات الوقفففت ن فففعها ففففج فتفففر  

 تارياية مادد ، بدأت قبل امسين سنة وما زالت تكلف عن نفسها.
 

هففف ح انت فففادات ا ي يفففة لةكتفففا  لكنهفففا   تنفففت و مفففن جودتففف  العاليفففة.    يوجفففد أي لفففع 
ففففج أن تيفففدجيرتون قفففد قفففدن  ادمفففة را عفففة، لفففيت ف ففف  لةمفففؤراين الماتفففرفين العفففامةين 

جفففال التفففاريل بلفففكل عفففا  ففففج ا كاديميفففا، بفففل لجميفففع ا لفففااو الففف ين يفكفففرون ففففج م
ويهتمففون بتففاريل بري انيففا عةففل وجفف  الاصففوو.  ل ففد قففدن  نصففال قويففال وجفف ابال، يتسفف  

ن بفففالوقور والبراعفففة.    يسفففعنا ت  أن نامفففل ففففج أن يكفففون  صررروردئر ررر ر ئايطررربئأايانفففا
مصففففففدر تلهففففففا  لياففففففرين الفففففف ين يارصففففففون عةففففففل متابعففففففة ا فكففففففار  ا بطي  نيررررررب

 ند دراسته  لتاريل بري انيا.واإلرلادات فج كتاب  ع
 

[1] The key text is P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism, 1688-2015, 3rd 
edition (London, 2016). 
[2] See for example David Thomson, Europe Since Napoleon (London, 1966), pp. 
425-7; and Scott Newton, The Reinvention of Britain: a Political and Economic 
History (London, 2017). 
[3] For example, A. S. Milward, The Reconstruction of Western Europe, 1945-51 
(London, 1984); and The European Rescue of the Nation-State, 2nd edition (London, 
2000). 
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[4] 'Neoliberalism is a Political Project', interview with David Harvey, Jacobin (23 
July 2016) <https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-
capitalism... [accessed 2 January 2019]. 
[5] Harvey’s A Brief History of Neoliberalism: (Oxford, 2005) is an invaluable 
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[6] Karl Marx, Capital: Volume III (London, 1991), ch. 27, pp. 566-74. 
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