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 المحاضرة السادسة

 االتجاه النیولیبرالي التقدمي

  لستر فرانك وارد: أوالً 

وھوع���الم إجتم���اع ١٩١٣نیس���ان ١٨وت���وفي ف���ي واش���نطن ١٨٤١حزی���ران ١٨  U.Sول���د ف���ي 

م ١٩٠٦وجیول���وجي وإس���تاذ ج���امعي وك���ان أول رئ���یس للجمعی���ة االمریكی���ة لعل���م االجتم���اع 

م���ن ١٨٦٩ت���أثر بأفك���ار ھرب���رت سبنس���ر وأوغ���س كونت،حص���ل عل���ى بك���الوریوس ق���انون 

وعل���م الحفری���ات جامع���ة واش���نطن وعم���ل ف���ي مج���االت مختلف���ة غی���ر الق���انون كالجغرافی���ا 

ت���م تعیین���ھ جیول���وجي ف���ي المس���ح ١٨٨٣وعل���م االث���ار واالنثربولوجی���ا ف���ي واش���نطن وف���ي 

  .الجیولوجي االمریكي

ال��ذي ) دع��ھ یعم��ل والبق��اء لالص��لح(ك��ان وارد عل��ى خ��الف م��ع ھرب��رت سبنس��ر ونظریات��ھ 

بع����د الح����رب االھلی����ة االمریكی����ة   U.Sاالقتص����ادي ف����ي ، س����یطر عل����ى الفك����ر االجتم����اعي

م��ن أش��د واق��وى المؤی��دین لدول��ة الرفاھی��ة او مس��اعدات الدول��ة وأنتق��د بش��دة أولئ��ك  انك��كما،

ال����ذین انتق����دوا سیاس����ات م����ن قبی����ل االبوی����ة وھ����م االغنی����اء ال����ذین یعارض����ون المس����اعدة 

كم���ا ك���ان داعم���اً قوی���اً للم���رأة وحقوقھ���ا ،.الحكومی���ة ل���ذلك ھ���و م���ن أنص���ار دول���ة الرفاھی���ة

ع���ة الح���ال وھ���و یع���د م���ن أنص���ار الحرك���ة النس���ویة كم���ا وی���رى ان الم���رأة تف���وق الرج���ل بطبی

كم����ا رف����ض الح����روب  U.Sانتق���د التمیی����ز العنص����ري ونظ����ام ال����رق ال����ذي ك����ان متس����ع ف����ي 

وأداتھ��ا النھ��ا ف��ي رأی��ھ ھ��ي عملی��ة تطوری��ة طبیعی��ة ومث��ل ك��ل العملی��ات التطوری��ة الطبیعی��ة 

 .الدماء والوحشیةالحرب متقلبة وبطیئة وغیر فعالة في أغلب االحیان النھا تقوم على 

یمك���ن ان نع���ده م���ن ممثل���ین االتج���اه اللیبرال���ي التق���دمي الجدی���د ألن���ھ دع���ى ال���ى ت���دخل  إذن

  .والنظریة المحافظة النیولیبرالیة، أكثر الدولة خالفاً للنظریة الكالسیكیة

 برتراندراسل:ثانیاً 

 بریطــاني فیلســوف وعــالم منطــق وریاضــیات ومــؤرخ وناقــد اجتمــاعي) ١٩٧٠-١٨٧٢(كــان راســل 

الدیمقراطیــة (لــه عــدد مــن المؤلفــات فــي الریاضــیات والفلســفة، وهــو احــد مؤسســي الفلســفة التحلیلیــة

  )...حكمة الغرب،االجتماعیة االلمانیة،مسائل فلسفیة ،العدالة خالل الحرب ،المثل السیاسیة



دیــة و الــذي یؤكــد علــى التعد١٩٦٠)دروب الــى الحریــة(تتجلــى لیبرالیــة راســل بوضــوح فــي كتابــه  

فالمنافســة الفردیــة هــي الحــافز األهــم ،رفضــه للكلیانیــة وٕایمانــه بالحریــة والذاتیــة والمنافســة الفردیــة 

للفعالیــات اإلنســانیة والحریــة لدیــه أمــر نســبي ولــیس مطلــق وهــي تحتــاج إلــى ثقافــة ضــبط الســلوك 

دوافعــه نافعــة الفــردي فاإلنســان وان كــان اجتماعیــا بــالطبع إال انــه فــردي بــالطبع أیضــا وقــد تكــون 

للمجتمــــع اوضــــارة لكــــن الینبغــــي للفــــرد التضــــحیة بحریتــــه مــــن اجــــل المجتمــــع اوتفضــــیل الــــدوافع 

  .االجتماعیة على الفردیة

ویــرى راســل ان الــدول تختلــف بثقافاتهــا وســلوكها لــذلك البــد مــن احتــرام هــذا التنــوع واال تعــرض  

یة الضارة وغیر الضارة یجب عدم منعها اإلنتاج واإلبداع الفردي إلى الركود بل حتى الدوافع الفرد

  .بل توجیهها اجتماعیا

اماموقفه من الرأسمالیة والماركسیة أواالشتراكیة الماركسیة فیعتقد راسـل بـان الرأسـمالیة التـي تضـع 

ــــة لكــــن  ــــین هــــي مرفوضــــة ویــــرفض االشــــتراكیة التــــي تضــــع الســــلطة بیــــد قل القــــوة بیــــد انــــاس قلیل

و الكفیـــل بـــان یـــاتي بنظریـــة سیاســـیة علمیـــة تـــتخلص فیهـــا مـــن غیرراســـمالیة وعلیـــه فـــان العلـــم هـــ

اي تــوفر )فردیــة اجتماعیــة(الرأســمالیة والشــیوعیة ومســاؤها لــذلك یــدعو الــى نــوع مــن الدیمقراطیــة 

وتكون المؤسسـات العامـة .. الحاجات االجتماعیة من تامین صحي ،عمل، معالجة الفقر والبطالة

المؤسســـات فیكـــون بیـــد العمـــال اي ان الدولـــة دورهااالشـــراف  اإلنتاجیـــة بیـــد الدولـــة امـــا إدارة تلـــك

والتوجیه فقط اما المنظمات او النقابات العمالیة فهي المسؤولة عن ادارتها لذلك یؤمن بوجود تلك 

،ان دیمقراطیــة راســل تشــجع )منظمــات المجتمــع المــدني(المنظمــات الوســیطة الطوعیــة واالختیاریــة 

لتعــاون وتبشــر بالمســاواة وتحتــرم الفردومواهبــه ممــا یشــجع التقــدم الفردومواهبــه وهــي كــذلك تشــجع ا

  .حیث ان التنافس الذي یدعو له راسل الیعني فقدان الناس لحسهم التعاوني 

وهنا نتساؤل عن مدى توافق الدولة بوظائفها المختلفة مع اللیبرالیة؟ یرفض راسل الراي القائل بان 

وان الدولــة والمؤسســات الحكومیــة هــي ،حقیقــي لــه الدولــة كــائن حــي فهــي شــخص معنــوي الوجــود 

وســـائل الغایـــات لخدمـــة الفـــرد امـــا عـــدها غایـــة فهـــو نـــاتج عـــن خـــداع المســـؤولین مـــن السیاســـیین 

واالداریین ویرجـع راسـل بـدایات الدولـة الـى العائلـة فهـي النـواة االولـى للحیـاة االجتماعیـة وقـد كـان 

علــــى اســــاس غریــــزي فــــي جمیــــع المخلوقــــات التعــــاون الــــذي یــــؤدي الــــى وحــــدة اجتماعیــــة مبنــــي 

االجتماعیــــة ومــــن ضــــمنها االنســــان ونظــــرًا لقلــــة االفــــراد لــــم تكــــن هنالــــك نزاعــــات بــــین الوحــــدات 

االجتماعیة التي ظهـرت بعـد ازدیـاد عـدد الجماعـات البدائیـة والـذي یكـون لصـالح الجماعـة الكبیـرة 

اطة والئهــم لرئیســهم فأصــبحت العــدد ونتیجــة لــذلك الخــوف عبــر النــاس عــن والئهــم للجماعــة بوســ



الحرب هي السمة الغالبة لتلـك العالقـات، والدولـة فـي بدایـة نشـأتها كانـت قبلیـة ثـم تطـورت لیكـون 

  .الوالء للوطن ال القومیة او القبیلة

یحتاج المجتمع الحدیث الى كل من السیطرة المركزیة والنشـاط الفـردي والجمـاعي حیـث ان فقـدان 

دي الى الفوضـى كمـا یـؤدي انعـدام اإلبـداع الفـردي إلـى الركـود لـذلك یمكـن السیطرة االجتماعیة یؤ 

  ـ:ان نحدد اهدافها ووظائفها ب

حفـــظ االمـــن والنظـــام الـــداخلي وحمایـــة الملكیـــة والطمأنینـــة مـــن اي اعتـــداء خـــارجي وهـــو  .١

كما تتجلى ،مایستلزم حكومة عالمیة واحیانًا تعتدي الدولة على الفرد بحجة حمایة حقوقه 

أنینة بالتامیم ضد البطالـة والمـرض والشـیخوخة فیجـب تـدخل الدولـة للحـد مـن الجـور الطم

  .االقتصادي 

تنظـــیم الحریـــة عبـــر القـــانون ومـــن خـــالل وجـــود النقابـــات واالتحـــادات المهنیـــة والعمالیــــة  .٢

 .المختلفة لیكون دور الدولة هو دور اشرافي علیها

رائم والفوضـى لكـن عندماتصـبح الدولـة تشجیع المنافسـة واالبـداع واالبتكـار والحـد مـن الجـ .٣

كبیرة مثل روسـیا تتضـائل المشـاریع الفردیـة وتمیـل الدولـة الـى الضـغط علـى حریـة االفـراد 

 .خاصة في مجال النشر

 .المحافظة على الثروات الطبیعیة والتي تتطلب اصالح زراعي والمحافظة علیها .٤

ي تكــون المســاواة فیهــا غیــر نافعــة العدالــة والعــدل وقــد فســر بالمســاواة اال فــي الحــاالت التــ .٥

ـــة السیاســـیة ـــدم الثـــورات االمیركیـــة والفرنســـیة امـــا ) الدیمقراطیـــة السیاســـیة(فالعدال قدیمـــة بق

العدالة االقتصادیة فهي حدیثـة وتحتـاج الـى تـدخل الحكومـة وهنـا یؤیـد راسـل االشـتراكیون 

تتنازل الدولة المرفهه بملكیة الدولة لوسائل االنتاج الكبرى بل یدعو الى عدل عالمي بان 

الــى دولــة اقــل رفاهیــة والعــدل الیقصــد بــه مســاواة النــاس بمــا هــو ضــار كــان یكــون انــزال 

 .األغنیاء لیكونوا فقراء والفقراء لیكونوا أكثر فقراً 

یــدعو راســل إلــى اإلصــالح التــدریجي عبــر التشــریع وان ضــبط الحكومــة للمجتمــع یــتم مــن 

خــالل مــنح الجماعــات الصــغیرة والمختلفــة حــق ممارســة الســلطة عبــر توزیــع الســلطة بــین 

هیئـات مختلفـة مسـتمدة مــن الشـعب وعاملـه علـى اســعاده اي ان راسـل یـدعو الـى التنظــیم 

ــــرد ف ــــذي الیفقــــد الف ــــرد وســــیره الطبیعــــي .یــــه حریتــــهالحكــــومي المــــرن ال ــــرى ان نمــــو الف وی

نحوالحریــة یعتمــد علــى صــلته بــاالخرین اي صــالت یجــب ان تاخــذ طــابع التعــاون الحــر 

الصفة الخدمة االجباریة لـذلك یجـب ان یسـود نـوع مـن التعـاون العـالمي الـذي تتنـازل فیـه 

الـة والسـالم الدولة عن جزء من حقوقهـا لصـالح الحكومـة اوالمنظمـة مـن اجـل ضـمان العد

العالمي والیعني ذلك التدخل في شـؤونها الداخلیـة ویـرى فـي التنـوع واالخـتالف بـین االمـم 



بـین االمـم الیتطلـب ..عامل اثـراء للثقافـات المتنوعـة فـاالختالف الثقـافي والـدیني والقـومي 

ـــوطن الیتنـــاقض مـــع حـــب االنســـانیة لـــذلك یجـــب ان  منـــا القضـــاء علـــى التمییـــز فحـــب ال

ومیــــة ســــببًا فــــي كــــره االخــــرین او اقامــــة الحــــروب التــــي اصــــبحت اقــــوى بعــــد التكــــون الق

التطورالتكنولوجي لذلك كان راسل من دعاة السالم العالمي وعضو في لجنة راسل للسالم 

فــدعا الــى حكومــة عالمیــة تتعهــد بحفــظ الســالم ونبــذ الحــروب ممــا ادى الــى ســجنه بســبب 

ألولــى وقــام بحمــالت ضــد حكومــة هتلــر نشــاطه الــداعي للســالم خــالل الحــرب العالمیــة ا

 .وانتقد الشمولیة الستالینیة وهاجم تورط الوالیات المتحدة في فیتنام 

 

  

 




