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 الليبرالية الجديدة بين التيارين المحافظ والتقدمي

 

 : الفكر السٌاسً الغربً المعاصر   المادة 
 المرحلة : الرابعة

 مدرس المادة : أ.م.د. طالل حامد خلٌل
 

 1111ان التقدم الذي احرزته االشتراكٌة بعد الحرب العالمٌة االولى وبعد الثورة الروسٌة عام 

الى دولة اشتراكٌة وتمدد الشٌوعٌة الى دول اوربٌة  رأسمالٌةتحوٌل روسٌا القٌصرٌة من دولة و

المفكرٌن اللٌبرالٌٌن الى ضرورة اعادة النظر فً اللٌبرالٌة وضرورة ان تواكب  ادع اخرى ،

اذ سادت عدة اتجاهات التً ترى ضرورة االبتعاد  التطورات التً فرزها الواقع الدولً الجدٌد ،

عن لٌبرالٌة القرن الثامن عشر ومقولتها االساس فً ) دعه ٌعمل دعه ٌمر ( ، اال ان عدد من 

الكفرٌن اللٌبرالٌٌن وخاصة فً فرنسا وانكلترا كانوا من اشد المتمسكٌن باللٌبرالٌة الخالصة ، 

 االقتصادية ٌعنً القضاء على كل انجازات التطور تدخل الدول إلعادةوٌرون ان اٌة محاولة 

قد ندوة لتدارس الواقع الجدٌد عالذي احرزته هذه الدول ، لذا كان على المفكرٌن اللٌبرالٌٌن 

 وحماٌة الفكر اللٌبرالً من االفكار المضادة .

لتر فً ندوة فكرٌة اطلق علٌها ندوة ) وا 1131اجتمع قادة الفكر اللٌبرالً فً بارٌس عام 

 -( وتم فٌها وضع المالمح المشتركة للٌبرالٌة الجدٌدة التً تحددت فً نقاط اربع هً :1)لٌبمان (

ان اللٌبرالٌة الجدٌدة تسلم بان مٌكانٌكٌة االسعار فً السوق الحرة هً وحدها التً تسمح  -1

 بالحصول على افضل استخدام ممكن لوسائل االنتاج واقصى اسباع لحاجات االنسان .

دولة مسئولة عن وضع وتحدٌد النظام القانونً الذي ٌكون اطارا للتطور ان ال -2

 االقتصادي الحر .

 احالل غاٌات اجتماعٌة محل االهداف االقتصادٌة . -3

اقتطاع جزء من الدخل القومً المخصص لالستهالك لتامٌن متطلبات الغاٌات  -4

 االجتماعٌة .

                                                           
ا كاتًبا بوصفه عالمٌة شهرة اكتسب 1114وتوفً عام  1111ولد عام  أمرٌكً صحفً(  1 ًٌ  وقد. وفٌلسوًفا سٌاس

 أن ٌمكن ال أنه اعتقاده عن كتابته فً لٌبمان عبَّر. تفكٌره عمق ٌعكس والذي الكتابة، فً الواضح بأسلوبه اشتهر
ر مجتمع ٌقوم  الفترة طوال لٌبمان قام. سلوكٌاتهم فً المتقلبة المشاعر من بدالً  العقل الناس ٌُْعِمل أن دون متحضِّ
.  وغًدا الٌوم عنوان ترٌبٌون تحت هٌرالد نٌوٌورك جرٌدة فً عمود بكتابة م1161 عام حتى م1131 عام من
 بجائزة لٌبمان فاز م1162 عام وفً. صحٌفة 222 من أكثر فً ٌُنشر صار أن إلى العمود بهذا األمر آل وقد

 الشؤون حول التحلٌلٌة مقاالته عن الخاص بولٌتزر بتقدٌر لٌبمان حظً. الدولٌة الصحفٌة التقارٌر عن بولٌتزر
 .والدولٌة القومٌة

 .م1112 عام هارفارد جامعة فً وتخرج نٌوٌورك، مدٌنة فً لٌبمان ُولد
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عد الدلة الخجولة الحارسة وال الدولة لقد اختلف مظهر الدولة فً ضوء المالمح اعاله فلم ت

المفترسة االستبدادٌة المطلقة التً تلغً الحقوق والحرٌات ، انها دولة ذات دور ملحوظ قائم 

وستكون شرٌكا ولٌس خصما ، محفزا ولٌس سٌدا صاحب سٌادة على احترام حقوق االفراد 

عند حدودها كدولة قوٌة لكنها ستعرف متى وكٌف تقٌد نفسها وتقف  ألنهااالوامر  بإصدارٌكتفً 

مكرسة لخدمة الفرد الحر ، وقد ساد اعتقاد لدى بعض المفكرٌن بان على الدولة ان تتدخل 

بالمجاالت االقتصادٌة لتمنع الغش واالحتكار وتنظم عمل والٌة السوق الحر ، وكان قسم اخر 

ثم االشتراكٌة التً  ٌرى بان هذا التدخل سٌقضً على الفكر اللٌبرالً وٌمهد للجماعٌة ومن

 كانوا ٌتخوفون من وصولها الى اوربا الغربٌة وانظمتها السٌاسٌة واالقتصادٌة .

اسهم ما تقدم بظهور تٌارٌن هما تٌار اللٌبرالٌة المحافظة الجدٌدة وتٌار اللٌبرالٌة التقدمٌة ، 

 وسنعرض فً ادناه اهم االفكار التً سادت فً التٌارٌن .

 -لمحافظ الجدٌد :االتجاه اللٌبرالً ا -1

مثل هذا التٌار والتر لٌبمان الذي وضع اللٌبرالٌة التقلٌدٌة القائمة على دعه ٌعمل دعه ٌمر 

موضع االتهام ، معلال ذلك بالتطور الذي حصل فً الواقع السٌاسً واالقتصادي ، اذ ان عالم 

، اال لقرن العشرٌن استحضاره بقٌمه وعقائده الفكرٌة فً ا باإلمكانالقرن الثامن عشر لم ٌعد 

كان ٌرى بان تدخل الدولة بالٌة غٌر محسوبة سٌؤدي الى  ألنهانه لم ٌتخلى عن اللٌبرالٌة كلٌا 

العمالقة ، بل  الرأسمالٌةتعرٌض الدٌمقراطٌة للخطر دون ان ذلك مبررا لهٌمنة المصالح 

لفرص التً فً ضمان صحة السوق وحرٌة النشاط المتبادل وبالشكل الذي ٌضمن المساواة فً ا

نظره اساس الدٌمقراطٌة ، اي ضرورة العٌش فً مجتمع ٌمنح الفرد المكان وٌحافظ على 

 تماسك المجتمع .

ٌرى لٌبمان بان على االفراد عدم التسلٌم والخضوع للدولة فً صورتها االولى التً كانت تتخذ 

وان االٌمان الحقٌقً فً  من الشعارات الدٌنٌة او القومٌة عامل مهما لشرعٌة نفوذها وبقائها ،

نظره هو القدرة على مقارعة الظلم وعدم خضوع االفراد وتحررهم من اي قوة على االرض ، 

وٌؤكد بان ذلك ٌتم من خالل االٌمان الثابت واالعتقاد المحصن اللذان ٌستطٌع اي فرد الوصول 

رض جماعٌة امتثالٌة محاولة ف لألٌمانالٌهما لمقاومة اي سلطة تتعدى او تبٌن بانها الراعً 

 تحرم الفرد والمجتمع من حرٌته .

، قائمة على اساس وعند السؤال عن شكل نظام الحكم للدولة ٌجٌب لٌبمان بانها دولة دٌمقراطٌة 

انتخابً ٌنتهً الى فرز اكثرٌة واقلٌة ، وٌرى ان شرعٌة الدٌمقراطٌة تنتج من العالقة التً 

 -رادة الشعب صاحب السٌادة تنطلق من منطلقٌن :ٌنبغً ان تسود بٌنهما ، اذ حدد ان ا

االول : ان مقولة ان الشعب هو صاحب السٌادة الكاملة ولدٌه الكفاءة لحل معظم المشاكل 

 واالزمات الصعبة هً مقولة مبالغ فٌها .

ان تعمال  الثانً : ان الدٌمقراطٌة الشرعٌة ستجد الحل عندما تستطٌع االرادتان االغلبٌة واالقلٌة

 -سوٌة االمر الذي ٌقتضً :
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ان تكون االغلبٌة التً تملك السلطة فعالة وحقٌقٌة ولٌست مزٌفة ومهددة باالنحدار الى  -1

 االقلٌة .

ان تكون االقلٌة حقٌقٌة ومعبرة عن راي عام وغٌر مهددة بالزوال ولٌست مجرد  -2

 مجموعات مصالح تنتهً بانتهاء المصلحة التً جمعنهم .

دى االرادتان مصداقٌة االخالق السٌاسٌة من خالل االحترام المتبادل بٌن ان تكون ل -3

 الحاكمٌن والمحكومٌن .

 االعتراف بحقوق وحرٌات الناس واالقرار بان كل واحد منهم ٌمثل شخصا معنوٌا . -4

ان تقوٌة السلطة التنفٌذٌة فً نظر لٌبمان والتً ٌقع على عاتقها مهمة تعٌٌن واقتراح 

مهمة الموافقة علٌها او رفضها ، ٌؤدي الى ً تتولى السلطة التشرٌعٌة االجراءات الت

منح الحكومات شًء من الحٌوٌة ووقاٌة للحرٌة والدٌمقراطٌة ، وٌؤكد لٌبمان على 

الدور الذي ٌضطلع به القانون الذي ٌعرفه ) بانه اكتشاف متواصل ٌقوم به الناس وهم 

ة القانون واهمٌته فً قدرته على منع ٌحملون انفسهم على التحضر ( ، وتتجسد قٌم

الجمٌع من التصرف بتعسف ، ان القانون اساس الحرٌة واساس وحدة المجتمع الن كل 

ما فً النظام االجتماعً تحت رقابته ، فصفة الملكٌة نتاج قانونً ، والعقود ادوات 

وجود قانونٌة ، والشركات من خلق القانون ، فكل ملكٌة وعقد وشركة ال توجد اال ب

 حقوق وضمانات قانونٌة تضمن وجودها وتطبٌقها من خالل سلطة الدولة .

فالقانون بالنسبة للٌبمان حجر الزاوٌة فً ان تغٌٌر القوانٌن نابع من تغٌر الظروف 

النظام اللٌبرالً الجدٌد والضامن الحقٌقً للحرٌة وتماسك المجتمع التً تتجاوز النزعة 

 ة ( بوصفها نزعة استبدادٌة بالدرجة االولى .الجماعٌة ) االفكار االشتراكٌ

 -التٌار اللٌبرالً التقدمً الجدٌد : -2

كانت بداٌة القرن العشرٌن وما صاحبه من احداث دولٌة ، اٌذانا لظهور قطاع من 

اللٌبرالٌٌن الجدد الذٌن شككوا فً كل شًء فً المٌادٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة والتارٌخ 

، وخاضا حربا ضد الفردٌة والتنافس وعدم المساواة ، جتمع واالدب والدٌن موال

مسالة التعاٌش بٌن الفقر والغنى ، بٌن الفقر والتقدم الحاصل فً المجتمع ، اذ  اوهاجمو

رأوا بان التقدم الذي حصل واالرتفاع فً معدالت النمو كانت تكلفته بالمقابل انتشار 

وعلى كل المستوٌات اذا برز الحسد واتساع اعداد الفقراء ، االمر الذي ٌنذر بكارثة 

االجتماعً وثار الفقراء على االغنٌاء فستتحطم عندها كل عناوٌن التطور والتقدم التً 

 كسبها المجتمع فً ظل اللٌبرالٌة التقلٌدٌة .

ان ما تقدم كان بفعل االفكار االشتراكٌة والخوف من وصولها الى الشعوب االوربٌة 

 -ٌن االتً :ومن اهم المفكر الرأسمالٌة

: وضع فً كتابه ) وعد الحٌاة االمرٌكٌة ( الصادر  1132-1161هربرت كرولً  - أ

برنامجا اسماه ) القومٌة الجدٌدة ( اكد فٌه على ضرورة قٌام الحكومة  1121عام 

بمنح مزاٌا خاصة لبعض الجماعات الن تركها ٌضع الضعفاء تحت رحمة االقوٌاء 

ام سٌاسة المصالح والشركات الكبرى مع على ضرورة انسج تأكٌده، فضال عن 

المصلحة الوطنٌة العلٌا للدولة ، اذ ٌتطلب االمر حكومة قوٌة قادرة على تحدٌد 

المصلحة العلٌا للدولة وتوجٌهها للصالح العام من خالل منتظم خاص بالرقابة 

 االقتصادٌة ٌكون مصحوبا بتوزٌع المزاٌا من اجل خدمة المصلحة العامة .
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هربرت كرولً ،  ألفكار:كانت افكار ولسن مقاربة   1124-1156ن ودرو ولس - ب

اقترح على المواطنٌن االمرٌكٌٌن بعد صعوده الى رئاسة امرٌكا برنامجا اسماه ) 

(  1141-1156باسهم من المحامً االمرٌكً ) لوٌس براندس  الحرٌة الجدٌدة(

ركات الكبرى ، والذي كان من المدافعٌن عن مصالح المواطنٌن ضد تجاوزات الش

للمشارٌع الصغٌرة ومعارضته لالحتكارات التً ٌنبغً ان تكون تحت رقابة  وتأٌٌده

 -الدولة ومحاسبتها ، اكد البرنامج على جملة امور اهمها :

بل من  تحطٌم كل االحتكارات لعدم تولدها من المنافسة االقتصادٌة ، –اوال 

االمتٌازات التً كانت تحصل علٌها من خالل التركٌز االقتصادي وعدم تدخل 

 الدولة .

كرامة وقٌمة الفرد وحقه بالحرٌة وضرورة ان تكون الحكومة على قدر  –ثانٌا 

 الحر . التنافسكاف من االقتدار لضمان 

 ضرورة وجود رقابة وتدخل تشرٌعً على االمتٌازات الخاصة . –ثالثا 

الصناعٌٌن فً المٌدان السٌاسً  للرأسمالٌٌناستنكار الدور المبالغ فٌه  –رابعا 

وضرورة اتخاذ القرارات السٌاسٌة واالقتصادٌة واخضاعهم للرقابة الشعبٌة من 

 خالل االعالم الحر الذي ٌعمل لصالح كل المواطنٌن .

قده من حقه فً وضع جهاز السلطة السٌاسٌة بٌد الشعب لٌستعٌد االخٌر ما ف -خامسا

 االختٌار الحر فً مٌدان ادارة شؤونه الخاصة .

نقل الشعور بمعاناة الضعفاء من قبل االقوٌاء من السٌاسة الداخلٌة الى  –سادسا 

السٌاسة الخارجٌة ، وهو ما عكسته النقاط االربع عشر القاضٌة بحق الشعوب فً 

 سن .تقرٌر المصٌر والمساواة الدولٌة والتً عرفت بمبادئ ول

ان الدٌمقراطٌة كنظام تضمن المساواة بٌن الناس واالمم وتضمن الحرٌة  –سابعا 

 فً ظل قانون وطنً عادل .

  


