
                          د فاتن محمد رزاق.م.ا                                              المحاضرةالرابعة

  براتدراند دي جوفنل   -ج

االتج���اه النی���ولیبرالي المتش���دد ف���ي المی���دان السیاس���ي وھ���ذا ) براتدران���دي جوفن���ل (یمث���ل  -

ع���ام ) ع���ن الس���یادة (م  و ١٩٤٥، )ع���ن الس���لطة (عن���ھ ف���ي كتابی���ھ الموس���ومین  م���اعبر

  -:م وأھم طروحاتھ الفكریة ١٩٥٥

م ل���م تتوق���ف ع���ن التزای���د فبع���د ١٨وحت���ى ق  ١٢ان الس���لطة العام���ة ف���ي اورب���ا من���ذ ق  :أوالً 

ان كان���ت الس���لطة ظ���اھرة وواض���حة ومتجس���دة ف���ي ش���خص المل���ك االان���ھ ف���ي الحقیق���ة كان���ت 

غرف����ة (تم م����ن قب���ل مجموع����ة م���ن أن���اس یمارس����ون الس���لطة وتح����ت تص���رفھم وم���اتزال ت���

  ).آلیات اي السلطة التي تكون عالقتھا مع الناس عالقة أمر

أص���بحت أكث���ر توس���عاً وتھدی���داً لألم���ن االجتم���اعي خاص���ة ) غرف���ة االلی���ات(ان الس���لطة :ثانی���اً 

تجنی���د االلزام���ي وھ���ذا عن���د اتباعھ���ا الس���لطة المركزی���ة والتنظیمی���ة والمطلق���ة وعن���د اتباعھ���ا ال

  .مایؤدي الى االستبداد والطغیان الذي یتنافى مع الحریة 

ان ال���تخلص م���ن ھ���ذا االس���تغالل ال���ذي تع���رض ل���ھ الف���رد نتیج���ة اس���تغالل أص���حاب  :ثالث���اً 

العم����ل ادى ال����ى لج����وء الف����رد ال����ى الدول����ة الت����ي حل����ت محلھ����م وأص����بحت تمل����ك الس����لطة 

ان���ت الح���ال ف���ي الحض���ارات القدیم���ة ف���ي وادي النی���ل كم���ا ك، ...اقتص���ادیاً ، سیاس���یاً ، المطلق���ة

  .والرافدین

تت����أثر عالق����ة الحری����ة ب����األمن بحس����ب التوزی����ع الطبق����ي فالطبق����ة الوس����طى تھ����تم  :رابع����اً 

بالحری��ة ف��ي ح��ین الطبق��ات العلی��ا ھ��ي بحاج��ة ال��ى االم��ن لحمای��ة مص��الحھا والجھ��ة المؤھل��ة 

  .لحمایتھم ھي الدولة 

الحری���ة تتوق���ف عل���ى الف���رد ذات���ھ بتحقیقھ���ا دون ت���دخل الدول���ة فأنھ���ا الی���وم  ذ كان���تا :خامس���اً 

تطل���ب مراقب���ة الدول���ة للنش���اط االقتص���ادي لك���ن الحری���ة الت���ي حص���ل علیھ���ا االنس���ان كم���ا 

  .یعتقد دي جوفنل تمت مبادلتھا باألمن االجتماعي الیوم 

الح���دیث بانع���دام  ان الحری���ة التعن���ي ب���المفھوم التقلی���دي ال���ذي عرفن���اه ف���ي العص���ر: سادس���اً 

الح���واجز والعوائ���ق ب���ل وجودھ���ا ض���روریاً لعم���ل ك���ل ھیئ���ة والحف���اظ علیھ���ا والت���ي تتمث���ل 

...) االح����زاب المعارض����ة جماع����ات الض����غط(بالمص����الح الخاص����ةوالتي تتجس����د ف����ي  ف����ي 

  .التي تشكل عوائق أمام استبداد السلطة



اي ان الس������لطة العام������ة ھ������ي ج������زء م������ن الوك������االت االخ������رى الموج������ودة : س������ابعاً 

المؤسس���ات الرس����میة وغی���ر الرس����میة الت���ي تمتل����ك الس���لطة لكنھ����ا االكث���ر ق����وة بی���نھم لك����ن 

الیعن���ي ذل���ك اس���تئثارھا بالس���لطة وافكارھ���ا ب���ل یج���ب ان تك���ون لص���الح االكثری���ة واالقلی���ة 

  . عبر ممارسة سلطة أقل اي تكون في حالة توازن

  ھربرت ھوفر :اریتمثل ھذااالتجاه بافك على مستوى الممارسةالسیاسیة و:ثانیاً 

یتمی��ز ھ��ذا االتج��اه بن��وع م��ن التش��بث باألفك��ار السیاس��یة الت��ي تمخض��ت عنھ��ا لیبرالی��ة 

  : حیث انھ المنتظم اللیبرالي االمریكي یقوم على، القرن التاسع عشر

  الحریة االقتصادیة    -٢المبادرة الفردیة    -١ 

مرش�����ح الرئاس�����ي الفك�����ار الرئیس�����یة ل�����دى الل وس�����نحاول دراس�����ة ھ�����ذا االتج�����اه وفق�����ا

  .لطرح ھذه االفكار في حملتھ االنتخابیة، م)١٩٦٤-١٨٧٤ھربرت ھوفر(االمریكي 

  یعتق���د ھ���وفر ان ھ���ذه الحمل���ة ھ���ي أكث���ر م���ن مواجھ���ة ب���ین شخص���ین أو ح���زبین ب���ل ھ���ي

اقتص����ادیاً  ب����أن التف����وق االمریك����ي وی����رى.منافس����ة ب����ین فلس����فتین ف����ي االدارة والحك����م

ھ���و ، واجتماعی���اً وسیاس���یاً ھ���و نتیج���ة التف���وق االمریك���ي اقتص���ادیاً واجتماعی���اً وسیاس���یاً 

وال����ذي یواج����ھ تح����دیات تتمث����ل ف����ي ، نتیج����ة التف����وق ف����ي المن����تظم اللیبرال����ي االمریك����ي

 .الفاشیة والدكتاتوریة واالشتراكیة

 جوھر ھذا المنتظم ؟) ھوفر(لكن ما ھو في رأي 

ویض���ع ثقت���ھ ف���ي اللعب���ة الطبیعی���ة للع���رض والطل���ب واالنتظ���ام ال���ذاتي ) ھ���وفر(یعتق���د 

المت��أتي ع��ن المنافس��ة وھ��و یفت��رض ب��أن دور الحكوم��ة یتمث��ل ف��ي تنظ��یم قواع��د ھ��ذه 

لك���ن لرج���ل االعم���ال ، ]بفع���ل االنتظ���ام ال���ذاتي ، منافس���ة –طل���ب  –ع���رض [ اللعب���ة 

مس���توى التخط���یط أم���ا عل���ى ،الحری���ة ف���ي التح���رك ف���ي إط���ار الق���وانین االقتص���ادیة 

فُیعتق���د ب���أن التخط���یط یج���ب ان یك���ون عل���ى مس���توى الوالی���ات الفدرالی���ة ول���یس عل���ى 

فباعتق���اده س���یقود ال���ى االش���تراكیة،وبالرغم م���ن ھ���ذه االفك���ار فأن���ھ ، المس���توى الق���ومي

بش��كل كام��ل وذل��ك لتالف��ي التعس��ف )دع��ھ یعم��ل دع��ھ یم��ر(ال یأخ��ذ بالمب��دأ اللیبرال��ي 

عتق���د ان م���ن غی���ر الممك���ن ازال���ة الحری���ة االقتص���ادیة ف���ي اس���تعمال الحری���ة، حی���ث ی

الن زوالھ���ا یعن���ي زوال بقی���ة الحری���ات ك���ذلك الب���د للحكوم���ة م���ن مراقب���ة االعم���ال 



ف�����ي الت�����دخل بع�����د االزم�����ة االقتص�����ادیة  U.Sلمن�����ع االفك�����ار ل�����ذلك انتق�����د سیاس�����ة

  .الن ذلك یتنافى مع اللیبرالیة ویقود الى الدكتاتوریة الكلیانیة١٩٢٩

أفض���ل حكوم���ة ھ���ي الت���ي تحك���م بأق���ل ق���در ممك���ن م���ن الس���لطة والق���درة  ویعتق���د ان

 .على التدخل في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة

 

  

 




