
  د فاتن محمد رزاق.م.ا                                                ةالمحاضرةالخامس

  االتجاه اللیبرالي الغربي الجدید بین التیارین المحافظ والتقدمي

س���بقت االش���ارة ال���ى ان اللیبرالی���ة ف���ي معناھ���ا الع���ام تق���وم عل���ى الفردی���ة اي عل���ى المب���ادرة 

وھ����ذا یع����د االس����اس الفك����ري لمفھ����وم ، ت����دخل الدول����ةالفردی����ة والمص����لحة الخاص����ة وع����دم 

  .لكن ھذه اللیبرالیة لم تبق خالصة بھذا المعنى بفعل عدة عوامل، اللیبرالیة الخالصة

وعل���ى العم���وم ف���أن االط���ار الع���ام لك���ل المنظ���رین ی���دور ح���ول االس���اس الفك���ري للمفھ���وم 

 .بالرغم من التطورات والتغیرات التي فرضت نفسھا في ھذا الصدد

ق����د ك����ان لتق����دم االش����تراكیة بع����د الح����رب العالمی����ة االول����ى وج����ھ اخ����ر ھ����و فق����دان ل

اللیبرالی����ة الخالص����ة ل����بعض مواقعھ����ا القدیم����ة واض����طرارھا للتوج����ھ نح����و مواق����ع جدی����دة 

وم���ن ، لتحق���ق فیھ���ا نوع���اً م���ن التق���ارب المح���دود والح���ذر م���ع االش���تراكیة ف���ي نق���اط معین���ة

ب���ین التی���ارین المح���افظ والتق���دمي ویمك���ن  الطبیع���ي ان یك���ون لھ���ذه االفك���ار انعك���اس فك���ري

الت���ي اش���ترك ، ١٩٣٨الوق���وف عل���ى أھ���م ھ���ذه االفك���ار الت���ي طرح���ت ف���ي ن���دوة ب���اریس ع���ام 

ولت����ر [فیھ����ا العدی����د م����ن المفك����رین اللیب����رالیین والت����ي س����بق ان اش����رناالیھاوالتي ترأس����ھا 

  ].دعھ یعمل دعھ یمر[لتجاوز المقولة اللیبرالیة القدیمة ] لیبمان

برالی����ة الجدی����دة الت����زعم ب����أن المنافس����ة الح����رة تتحق����ق بش����كل طبیع����ي بموج����ب ان اللی

اذ الب����د لتحقیقھ����ا م����ن نظ����ام ق����انوني ش����رعي مناس����ب ، وض����ع ف����اعلي االقتص����اد المختلف����ین

لك��ن ھ��ذا الت��دخل یك��ون ت��دخل تكیی��ف ول��یس ت��دخل محافظ��ة اذ ت��دخل ، م��نظم م��ن قب��ل الدول��ة

للنش����اط ) الدول����ة الحارس����ة(أو ) ح����ارسال(أو ) الحك����م(ث����ورة فل����م تع����د الدول����ة تلع����ب دور 

إنھ���ا دول���ة ، االقتص���ادي ب���ل ان ت���زج الدول���ة بنفس���ھا ف���ي النش���اط االقتص���ادي كط���رف فاع���ل

ذات دور ملح���وظ ق���ائم عل���ى احت���رام حق���وق الف���رد وحریات���ھ وس���تكون ھ���ذه الدول���ة ش���ریكاً 

ول���یس خص���ماً ومحف���زاً ول���یس س���یداً ص���احب س���یادة یكتف���ي بإص���دار االوام���ر ألنھ���ا س���تعرف 

كی����ف ومت����ى تقی����د نفس����ھا وتق����ف عن����د ح����دودھا كدول����ة قوی����ة لكنھ����ا مكرس����ة لخدم����ة الف����رد 

  .الحراي تدخل الدولةمحدود جداً من اجل وضع قانون حمایةالسوق

ب���الرغم م���ن اخ���تالف مواق���ف المش���اركین ف���ي ھ���ذه الن���دوة م���ن مفھ���وم الدیمقراطی���ة وم���دى 

ون ب������ین مف������اھیم الحری������ة ف������اإلنكلیز ال یخلط������، عالقت������ھ باللیبرالی������ة والس������یادة الش������عبیة



أم����ا الفرنس����یون فتتن����امى ل����دیھم الدیمقراطی����ة والس����یادة الش����عبیة الت����ي تعب����ر ، والدیمقراطی����ة

  .عنھ االكثریة

  :لكن سمح التفاوت الفكري للیبرالیة الجدیدة الى ظھور تیارین سیاسیین ھما 

د ولس����ون التی����ار المح����افظ ویمثل����ھ ولت����ر لیبم����ان ومؤی����دوه والتی����ار التق����دمي ویمثل����ھ ودور

  .ورزفلت وراسل ومؤیدوه

  

ُ  ١" لیبمانوالتر" االتجاه النیولیبرالي المحافظ   .انموذجا

االف����راد ب����أنھم أح����رار بمج����رد التعبی����ر م����ن حری����ة ال����رأي لك����ن حری����ة لیبم����ان یعتق����د 

غی���ر ممك���ن م���الم یك���ن ھن���اك نظ���ام اجتم���اعي یض���من حری���ة الس���وق  رأم���... العم���ل، ال���رأي

ي یك���ون ھ���دفھا ھ���و تحقی���ق المس���اواة دون ان الدیمقراطی���ة الت���ق���ت ذات���ھ یق���وم عل���ى وف���ي الو

یعن��ي ذل��ك ت��دخل الدول��ة وقیامھ��ا ب��التخطیط ال��ذي یتع��ارض م��ع اللیبرالی��ة وف��ي نف��س الوق��ت 

والخض���وع واالستس���الم ، ھ���و ی���رفض االحتك���ارات الناتج���ة ع���ن ھیمن���ة الرأس���مالیة الكب���رى

وان تق���دیس ، البیولوجی���ة، عی���ةالجما، للس���لطة الت���ي تس���تغل االف���راد تح���ت ش���عارات القومی���ة

الطبیع���ة السیاس���یة   انوی���رى ب���.الف���رد لدی���ھ ھ���و االس���اس لالقتص���اد الق���ائم عل���ى تقس���یم العم���ل

للدول���ة اللیبرالی���ة الجدی���دة تتجس���د ف���ي وج���ود دول���ة دیمقراطی���ة بوص���فھا ص���ورة متمی���زة م���ن 

ان لك���ن م���اھو مفھ���وم ورؤی���ة لیبم���، الحك���م وض���مانھ ض���د الطغی���ان أو االس���تبداد المس���تنیر

  للدیمقراطیة؟

تتض���من الدیمقراطی���ة ف���ي رأی���ھ جان���ب ترب���وي تحظ���ى باھتم���ام الحك���ام والمس���ؤولین 

ف����أن ، وعلی����ھ) االنتخاب����ات(بالش����عب ورغبات����ھ وجان����ب آخ����ر یتعل����ق باآللی����ة الدیمقراطی����ة 

ع���ن طری���ق ...) رئ���یس الجمھوری���ة ، ال���وزراء، البرلم���ان، تف���ویض الس���لطة ال���ى االعض���اء

ری��ة وأقلی���ة لك��ن تحقی��ق العدال���ة و المس��اواة والمص��الح البش���ریة االنتخ��اب ق��د یع���زز حك��م أكث

المش���تركة یمك���ن ض���مانھ عب���ر مراقب���ة الس���لطة ومحاس���بتھا وعزلھ���ا اذا م���ا أخل���ت بعملھ���ا او 

  .اعتدت على حقوق االفراد

                                                           
١
اسس صحیفةالجمهوریةالجدیدة ، ١٩١٠وتخرج واللغات في جامعةهارفرد ودرس الفلسفة١٨٨٩ولد لیبمان في نییورك 

اصبح مستشار و كماساهم في تاسیس میثاق االمم المتحدة  ،١٩١٩بمؤتمرالسالم بباریس وعین عضوًافي الوفداالمیركي ١٩١٤

اشاع مصطلح الحرب الباردة في كتابه من والصحافة وهو  اسةیؤوساء والف العدید من الكتب في السر غیررسمي للعدید من ال

  .الحرب الباردة



تتطل���ب الدیمقراطی���ة الرض���ا ب���ین االقلی���ة واالكثری���ة ف���ي تقاس���مھا المن���افع و المص���الح 

  .م االخر واالعتراف بھ والعمل معھ وفق االخالق السیاسیةوالذي یستلزم منھا احترا

وی�����رى لیبم�����ان ان الدیمقراطی�����ة الغربی�����ة تع�����اني م�����ن الض�����عف لخض�����وع الس�����لطة 

التنفیذی���ة للس���لطة التش���ریعیة الت���ي ت���أتي ع���ن طری���ق انتخاب���ات ش���عب او ن���اخبون یفتق���رون 

ن طری���ق ش���عارات للكف���اءة وال���ذین یت���أثرون بوس���ائل االع���الم او اس���تغالل الن���اخبین لھ���م ع���

معین���ة وھ���ذا م���ا تمارس���ھ االح���زاب وجماع���ات الض���غط وعن���د وص���ولھا ال���ى الس���لطة تنس���ى 

جماھیرھ��ا والیھمھ��ا س��وى الرغب��ة ف��ي الحص��ول عل��ى أكب��ر ق��در م��ن المزای��ا ألنفس��ھم و ان 

ال���تخلص م���ن مس���اوئ الدیمقراطی���ة ال ی���تم االبتطبی���ق الق���انون وخض���وع جمی���ع المس���ؤولین 

ال���ى حك���م الق���انون فالدیمقراطی���ة لیس���ت حك���م الش���عب ب���ل حك���م ، .)....وزراء ، م���ن برلم���ان

الق��انون ال��ذي یمن��ع التعس��ف ف��ي اس��تعمال الس��لطة فالحری��ة ق��د تعم��ل عل��ى تحوی��ل المجتم��ع 

ال���ى قطی���ع اذا م���ا خلی���ت م���ن الق���انون فالق���انون اس���اس الحری���ة وعل���ى الس���لطة التش���ریعیة 

ال���ة والمس���اواة وتحقی���ق الت���وازن ب���ین والتنفیذی���ة العم���ل كمؤسس���ة قض���ائیة اي تعم���ل وفق���اً للعد

ان أولوی���ة الق���انون ف���ي النظ���ام اللیبرال���ي تفس���یر الق���انون حس���ب الظ���روف ، المع���الم المختلف���ة

في ح���ین االنظم���ة المجتمعی���ةوالمتطلب���ات االنس���انیة فھ���و الض���امن الوحی���د للحری���ة والوح���دة 

ا وس����ائل الجماعی����ة ھ����ي أنظم����ة اس����تبدادیة طغیانی����ة تج����زئ وتقس����م المجتم����ع الس����تخدامھ

  .  وأسالیب العنف واالرھاب والرقابة المجتمعیة

 




