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 *الفكر السياسي الغربي المعاصر محاضرات*
 المرحمة الرابعة / العمـو السياسية :

 
 

في  9191شيدت الميبرالية نتيجة ما مرت بو في القرن العشرين من أثار الحرب العالمبة األولى وثورة 
 : الظيور اتجاىين جديدين 9191روسيا واالزمة االقتصادية 

 ائل بأن الوىن الذي تعاني منو الميبرالية يرجع الى أن الميبرالي التقميدي الق هاألتجا-9
 الواقع يتبع الفكر مما يستمزم االرتقاء بيذا الواقع الى مستوى الفكر الميبرالي كشرط الزم 

 لضمان تكامل الميبرالية.
 الميبرالي الجديد القائل بان الوىن الذي تعاني منو الميبرالية يرجع الى ان  هاالتجا-9

 بكل تجاربة وخبراتو ودروسو  وان انفصالو عن الفكر الميبرالي يعود   قي وقائمالواقع با
الواقع مما يستمزم االرتقاء بالفكر الميبرالي الى مستوى الواقع كشرط الزم ل الى ان ىذا االخير لم يتبع

 ضمان تكامل الميبرالية.
 
 : وضح والتر ليبمان 9191في ندوة ــــ 
 ميبرالية الجديدة عمى المستوى االقتصادي ىي )ان ميكانيكيةان المقولة االساسية ل-أ
 في ظل سوق حرة ىي الوحيدة القادرة عمى ضمان تنظيم االنتاج   االسعار العاممة 

 بشكل يكون معو قادرا عمى اشباع حاجات الناس(
 ان المقولة االساسية لميبرالية عالمستوى السياسي ىي)ان النظام القانوني ينبغي ان -ب
كون مقررا بموجب اجراء مسبق يتضمن تحضير قوانين في مجالس تمثيمية وان الحمول المطبقة عمي

 ى حاالت خاصة ينبغي ان تتأتى من قواعد عامة تكون ىي االخرى مييأة بشكل مسبق.
 
 

 **الفصل االول
 الميبرالية السياسية الغربية الخالصة * *
 ل بتميز الفكر لو مما يسمح بالقو تتميز بأرتكاز ىائل عمى الفرد وتمحورىا حو -9

 اده عمى الفردية .عتماالخالص ب ي الميبراليسالسيا
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 الفردية ىي النزعة التي تعتبر االصالة الشخصية الفردية عامال ميما في التقدم -9
 تماعي.جاال

ية ومم*الفردية السياسية ىي كل فكر او سموك يتبنى مثال سياسيا اعمى قوامة االيمان بالمبادرة الفرد
 . ارستيا وتطوره

 الفردية السياسية كذلك تشير الى واقع اجتماعي فردي وجماعي يكون فيو الفرد -9
مناقشة ومحاكمة المعارف واالفكار والسموكيات والمؤسسات من كل نوع بدال  عمى والمجتمع قادرين
 من االمتثال ليا.

 
 **المبحث االول 

 االتجاة السياسي الميبرالي التقميدي**
 

 التاسع عشر تتميز بنوع من التشبث باالفكار السيسية التي تمخضت عنيا ليبرالية القرن  -1
 ث بقي المنتظم الميبرالي االمريكي التقميدي القائم عمى المبادرة الفردية والحرية االقتصادية يح

 من قبل العديد من المفكرين. موضوع دفاع 
واألىم ىو األعمال مما يتطمب ألزام الدو نج تأكدت وجية نظر ان الشأن االول دفي عيد ىار  -2

االعمال يستحق ان يكون موضع حماية الحكومة الن مفعالو كالصناعة  بتشجيع التجارة لة
 الحماية ستصب في النياية في خدمة الجميع.  ثل ىذه

 
 *أفكار هوفر*
 
 
  و في المعبة الطبيعية لمعرض كالطمب كاالنتظاـ الذاتي المتأتي مفيضع كامؿ ثقت-1

 الحككمة عف اقامة قاعدة ىذه المعبة كاطارىا التنظيمي كاف تتدخؿ  يفترض مسؤكلية  المنافسة كىك
 سمطة الكاليات.

كاف يتمسؾ بقاعدة دعو يعمؿ دعو يمر كيعتقد بأف أفضؿ حككمة ىي التي تحكـ بأقؿ قدر ممكف-2
 مف السمطة كالقدرة عمى التدخؿ في الحياة االجتماعية. 
     ردية االمريكية بأعتبارىا انيا تتجاكز كؿ الفرديات االخرل النيا تركز عمى المثؿدافع عف الف-3
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العميا كتتضمف العدالة االقتصادية باالضافة الى العدالة السياسية كاالجتماعية كتقـك الحككمة بدكر  
 الحكـ غي المتحيز.  
  حككمة مراقبة االعماؿ كمنعيعتقد بضركرة منع التعسؼ في استعماؿ الحرية مما يتكجب عمى ال-4
  تأسيس االحتكار كالحد مف كجكد عالقة متبادلة بيف اشكاؿ الحرية كاعتبار الحرية االقتصادية ىي 
كعمى اساس ذلؾ اف ازالة الحرية االقتصادية بو كتخضع لو كؿ االشكاؿ االخرل  الشكؿ الذم تتأثر 

 سيزيؿ كؿ الحريات االخرل.
 صادية الكبرل التي شخصيا بأعتبارىا نتيجة اقتصادية لحرب.اعتقد بأف االزمة االقت-5
 
 
 *فكار فريدريؾ فوف ىايؾ*أ
 
 
     كاف شديد التععمؽ باالسس الفردية لمحضارة الغربية الحديثة كيرل اف االشتراكية الديمقراطية-1
 مجرد طكباكية خطيرة. 
 مى المستكل القكمي يمكف افكعف مدل تكافؽ المجتمع المخطط مع الحرية يرل اف التخطيط ع -2
 كىذا بحد ذاتو يعني تحطيـ الديمقراطية. يقكد في رأيو الى  تركز ىائؿ في السمطة  
 كجكد االىداؼ المشتركة كامكانية االتفاؽ عمييا فكرة الجماعية باف تقـك بأفتراض يرل ىايؾ في-3
  ىك ما سيؤدم صة لالفراد ك خابطريقة ستمتد مف تحديد النشاط العاـ لتتسع كتسيطر عمى الحياة ال 

 الدكتاتكرية. الى   
يرل انو فقط في المنتظـ الرأسمالي القائـ عمى التنافس حيث تككف قكاعد المعبة  كقكانينيا محترمة-4

 ثركتو باستعماؿسيستطيع كؿ فرد اف يستفيد مف الحد األعمى مف الحرية السيما فيما يتعمؽ 
 الخاصة. 
لمعدالة عمى الجمالة االجتماعية المخططة فانة سيتـ فرض مفيكـ خاص يرل ىايؾ في حالة العد-5

افراد المجتمع مجرد أدكات مكرسة لتحقيؽ  ذلؾ المخطط كال يشكمكف بحد ذاتيـ اىدا يع كيككف فيو  
 فا ليذه الدكلة

ىيرل في الديمقراطية عمى انيا اكال كقبؿ كؿ شيء دكلة يسكد فييا حكـ القانكف كحكـ كحاكـ اعم-6
الجماعية تشكؿ خطرا مميتا عمى الديمقراطية ,كيرفض كذلؾ مبدأ تحقيؽ القكاعد الجامدة عتبر اف كي 
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 لبعض الميبرالييف ,كيعتقد اف الدكلة تستطيع القياـ بعدد كبيرمف الكظائؼ التنظيمية بؿ ك األيجابية. 
يذىب الى اف كيسمح ببعض صكر التخطيط مف اجؿ المنافسة كيرفض التخطيط ضد المنافسة ك -7
 البديؿ الكحيد ىك الخضكع لمقكل الالشخصية لمسكؽ مف ىيمنة اشخاص اخريف.   
 
 
 
 *دي جوفنيؿ دنتر افكار بر *أ
   كتديف السمطة  (لـ تتكقؼ عف التزايد ,18(حتى القرف)12يرل اف السمطة في اكربا منذ القرف)-1
    تمتمؾ كجكداعمى الرغـ بأنيا الكتساعدىا الجديدة كالمفيدة الى الييئات التي تحيط بييا  بسمبيتنا  
   خاصا,كاف ممارسة السمطة كانت كالتزاؿ تتـ مف قبؿ مجمكعة مف الناس يجدكف تحت تصرفيـ   
 .غرفة أليات كتككف عالقة ممارسي السمطة مع الناس عالقة امر   
ميا في تغيير      تخدعب كسائؿ مريحة يسيعتقد باف السمطة في حالة تكسع بعد اف تـ منح الش-2

المساىميف الرئيسييف في  السمطة,فبعد اف كانت مقتصرة في النظاـ القديـ عمى طبقات كفئات محددة
 مكقع ـ منيـ مصمحة في االنتقاص مف قي ,اصبحت اليـك مفتكحة اماـ الجميكر ممف  ال يرىأم 

 .يتطمع الى اشغالو في يـك مف االياـ 
  ية كالتنظيمية كالمطمقة لمديمقراطية تجعؿ ىذه االخيرة تبدك ككأنيايشير الى اف الممارسة المركز -3
 حضانة لمطغياف كاف المجكء الى الدكلة ضد مستغمي العمؿ االنساني أحؿ ىذه الدكلة محؿ  ةفتر  

 المستغميف كىذا يعني كجكد اكصياء عمى المجتمع يفرضكف تناسؽ االفكار بضماف تناسؽ  ىؤالء
 عؿ الشعب في حالة العبكدية.كىك ما يج   االعماؿ,

 يعمؽ عمى مقكلة )الحرية ىي اثمف االمكاؿ( حيث يرل اف الشيء الثميف يتميز بخاصية اساسية -4
ىي انو اليككف مكضع رغبة اال مف قبؿ القميؿ مف الكائنات االنسانية مرتبا عمى ذلؾ نتيجة مفادىا  

 كلية لالمف.اف الحرية ليست ضركرة ثانكية بالقياس الى الحاجة األ
  الدكلة ىي الجية المؤىمة لحماية غير القاديرف عمى حماية مراكزىـ كىك ينطبؽ عمى الكثير مف-5
 الطبقات االجتماعية بأستثناء الطبقة الكسطى كىـ اكلئؾ الذيف يمتمككف قدرا مف الثركة االجتماعية  
 مف الحرية كىي تمتمؾ قاعدة يكفييـ لألستغناء عف كؿ حماية خاصة كيدفعيـ لمرغبة في المزيد   

 صمبة مف االمف تجعميا ال ترغب اال في الحرية.
خمص الى القكؿ بأف اقتراف حقكؽ االنساف بالحرية تجعؿ االنساف سيد نشاطاتو التي ال تستطيع -6
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 الدكلة ضماف نتائجيا كالتي عمى الفرد اف يتحمميا كحده كالحرية التي حصؿ عمييا االنساف مف    
 ت مبادلتيا باالمف االجتماعي الذم يريد الحصكؿ عميو االف.تم  قبؿ
 ـ دم حكفنيؿ اىتماما خاصا بالمجمكعات الصغيرة كالتعاكف االجتماعي اما السمطة العامة فالتاى-7
  ينبغي النظر الييا بكصفيا الككالة الكحيدة النيا في نظره تبدك ككالة بيف الككاالت لكف االكثر قكة 
 مـ ليا.بينيا كالمت   
    أف ليبرالية دم جكفنيؿ تتمثؿ بالحرص عمى ضماف ممارسة القميؿ مف السمطة لصالح أكثرية -8
 المجتمع كبداللة أفكار كاسعة االنتشار كعف طريؽ ألزاـ األفراد بالحد األدنى مف النظاـ.  
 
  

 *المبحث الثاني*
 السياسي الميبرالي الراديكالي* ه*االتجا

عقمية المتجسدة في مذىب االبتكار الذم يتخذ مف المعرفة كالعقؿ لو ة بأنيا الحالة الراديكاليتعرؼ ال-1
دكف أف يأخذ بعيف االعتبار الحيازة كاالمتيازات التي تستمد شرعيتيا كحقكقيا مف الماضي,انيا تمثؿ 

 شكال مف اشكاؿ األحتجاج الفعمي بأسـ الحؽ الطبيعي.
شكؿ مف اشكاؿ الفكر كالتخطيط لتنظيـ اجتماعي كتصكر لمعالـ  لقد زعمت الراديكالية دائما انيا -2

 كحالة عقؿ خاص بعالـ برجكازم صغير مكزع بيف مخاكفة كمثمة االعمى.
طبعت الراديكالية بمجمكعيا بطابع التجريبية كالحذر خاصو انو يتـ انجاز برامجيا في جك مف -3

الجتماعية لمعقؿ الذم ينبغي اف يتفتح بكؿ الثكرات كطرح اعالف حقكؽ االنساف مسألة المتطمبات ا
 بحرية لدل الجميع.

الراديكالية تعرؼ كتحدد شركط الحرية كتمخصيا بالثقة المطمقة باالنساف العاقؿ كعدـ الثقة  :الحرية-4
المطمقة بالسمطات كرجاؿ الديف,فالعقؿ ىك الكحيد الذم بكسعو اف يجعؿ الناس سعداء لكنو يتميز ايضا 

 كتنظيمي كاستقصائي.بانو قيرم 
ديكالية تتكخى تنظيـ المجتمع مف الناحيتيف السياسية كاالجتماعية طبقا لقانكف العقؿ االر  :المجتمع-5

نا مضطردا في المجتمع يتـ كىي تنتظر اف يحقؽ التقدـ االخالقي كالفكرم لكؿ كاحد مف االفراد تحسي
 مؽ بو االمة كمحركا اساسيا لمتقدـبالتربية السياسية التي اعتبرتيا اىتماما تتع وبتعجيم
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 *أفكار ليوف برجوا*
و فكرة اف نقص التضامف الطبقي المكحد العضاء المجتمع مكسمستيف بك ك طرح برجكا  :التضامنية-1

يبيف بانو ال يتـ اشباع عاطفة العدالة اال اذا تساكل ما يعطية كؿ فرد الى المجتمع كما يأخذه منو مقابؿ 
 ديف اجتماعي يككف كفاؤه شرطا مباشرا مف شركط العدالة.التكميؼ بالمزايا 

ـ شبو العقد-2 المجتمع بديف  هأف كؿ انساف منذ ميالد يمتزـ تجاطرح برجكا ىذه الفكرة كيكضحيا ب :مفيك
طالما انو يجد نفسو مستفيدا مف المزايا المتحققة بمكجب التقدـ التكنكلكجي كاالخالقي الذم يحققو 

 المجتمع.
ـ بشأنيا كال  :قانكفدكر ال-3 ـ يستطيعكا اف يعبركا عف أرادتي يرل برجكا بما اف الناس طرؼ في عالقة ل

ناقشكا شركطيا كال التدابير التي تقتضييا ,كعندما تقترف بتكزيع سيء لممكارد كالمزايا يمكف لمقانكف اف 
ـ بدكر المصحح ليذه العالقة اك عمى االقؿ المصحح لنتائجيا بقدر تفسيرا لالتفاؽ الذم كاف  ما يمثؿ يقك

 ينبغي اف يتـ بيف الناس في ضكء استشارتيـ كقدرتيـ عف التعبير الحر عف أرادتيـ.
يكضح برجكا اف التقدـ االنساني غير ممكف االعف طريؽ التخصص كتقسيـ العمؿ كالتبادؿ  :التقدـ-4

 الدائـ لمخبرات.
خارج كال تمتمؾ حقكقا عمييـ النيا باألصؿ مف  الدكلة كفقا لرؤية برجكا ال تعدكا مجرد كحدة قائمة-5

 خمقيـ كانتاجيـ مما يفرض عمييا التدخؿ القامة المساكاة بيف جميع المساىميف في العقد.
 

 *أفكارسمستيف بوكمو*
تبدك الديمقراطية في نظره شكؿ مف اشكاؿ تنظيـ المجتمع بكامميا كعالج الشركط  :الديمقرطية-1

بشكؿ  وك حجـ الجماعات االجتماعية يصاحبككينية لمديمقراطية مكضحا اف نمالشكمية كالبنيكية كالت
 اعتيادم تقدـ في المساكاة.

ـ القانكف ىي الحد األدنى المضمكف بالنسبو لكؿ المكاطنيف كىك  :المساكاة-2 يؤكد بككمو اف المساكاة اما
نية فحسب بؿ كتشمؿ المساكاة يالحظ اف المطالب االجتماعية ال تقتصر عمى المساكاة المدنية كالقانك 

 السياسية ايضا,بؿ كيتعداه كذلؾ الى المستكل االقتصادم حتى باتت المساكاة كممة كثيرة الجدكل.
تية تبدك في الكقت الحاضر المحرؾ او الى االستنتاج باف المساك مكيصؿ بك  :محركات الحضارة-3

كبداللة كؿ مف  الطبيعي ليذه الحضارة,االساسي لمحضارة النيا تمثؿ اكال كقبؿ كؿ شيء أخر النتاج 
 و انيا حضارة ديمقراطية.مكميزاف الحضارة االكربية كيؤكد بك المساكاة كالعممية المتيف ت
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 يو )ألف(*يتر *أفكار أميؿ شا

 
تعارض الدائـ الذم ال يمكف الفكرة االساسية لكتابة عناصر المذىب الراديكالي ىي ال :السمطة-1

ستمرار الى الحفاظ عمى نفسيا كتكطيد اكاف تفكير كؿ سمطة كنزكعيا ب كالسمطة,بيف المكاطف  وتحاشي
اسسيا كتكسيع نظاميا ىك مصدر كؿ الشركر االنسانية كالسمطة تفسد بالضركرة كؿ مف يمارسيا النيا 

ككؿ سمطة بدكف مراقبة تجعؿ االنساف مقيدا كما اف كؿ سمطة عنده مطمقة  , تميؿ الى الطغياف
 ثمما انيا كقحة منذ اف يتـ تركيا لتعمؿ, كىي ايضا عاقمة منذ اف تدرؾ أنيا مكضع مراقبة.كعسكرية م

 
يرل ألف باف لف يككف الطاغية االكثر خطكرة ىك الذم يستعمؿ القكة فحسب بؿ  :الطاغية ومواجيتو-2

كر ك ف في الفلآية مكاجية السمطة الطاغية يجد كعف كيف كالذم يبرر سمطتو عف طريؽ االختصاص.
ـ يرغب في اف يرفض المكاطف كؿ مقتضيات السمطة  ةيجلكنو مف  عقؿ ضمانا كحصنا لمحرية,ال ثانية ل

 لضركرة بعض جكانبيا كمؤسساتيا. وكاالدر 
لف بانو مف اجؿ اف يككف االنساف مكاطنا حقيقيا ينبغي عميو اف يتعمـ آيرل  :المواطف الراديكالي-3

كالراديكالي عنده  الطاعة تضمف النظاـ كالرفض يضمف الحرية,الطاعة كالرفض في الكقت نفسو الف 
 يحب الحؽ كالمساكاة كبرنامجو ىك اصالح نفسو كراديكاليتو كامنو فيو كليس في االعالنات التي كقعيا.

ييـ ليس اصؿ السمطة كانما المراقبة المستمرة كالفعالة التي يمارسيا  يعتقد باف ما :مراقبة السمطة-4
مى الحاكميف, كالديمقراطية تكمف بأنيا السمطة القادرة كبشكؿ مستمر عمى عزؿ المسمؾ المحككمكف ع

كتتجسد الراديكالية في الرقابة الدائمة  في األحكاؿ التي ال يديركف فييا طبقا لمصمحة العدد االكبر,
 لمناخبيف عمى النكاب الذيف ينتخبكنيـ كالنكاب عمى الكزراء كالكزراء عمى اداراتيـ.

لف تبدك محافظة تماما النو يقكؿ بعالج لمبؤس باعتماد عمى نفس الطرؽ في آاديكالية ر  :القتصادا-5
االنتاج كالتكزيع األفضؿ كيمجد الممكية الفردية كيبدم عدـ ثقتو بالصناعة الكبيرة كينمسؾ بنكع مف 

 الفردية كالممكية الفردية ال يتناسباف مع تطكر االقتصاد الحديث.
 

 لث**المبحث الثا
 *االتجاة السياسي الميبرالي الوجودي*

,صعكبة تممس مبادئ كمفاىيـ  تبيف كدراسة الفمسفة الكجكدية ليس باالمر الييف لعدة اسباب منيا-1
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 تيا.ءجكدية ذاتيا بسرعة الممؿ عند قراطبيعة المؤلفات الك  كاضحة كمحددة في االعماؿ الفكرية,
يدة منيا تياراف اساسياف ىما تيار الكجكدم المسيحي كالتيار تتكزع الفمسفة الكجكدية بيف تيارات عد-2

 الكجكدم االلحادم تتفقاف عمى اسبقية الكجكد عمى الماىية كضركرة االخالؽ مف الذاتية 
 

 *أفكار جاف بوؿ سارتر*
 تشير الى االعترافات بنكع مف اسبقية اك اكلكية الكجكد بالقياس الى الماىية. :الوجودية-1
الكجكد نكع مف الحضكر الفعمي في  الماىية ىي مجمكع ثابتة مف الخصائص, :والوجودالماىية -2

العالـ كيعتقد الكثير مف االشخاص اف الماىية تأتي في البدء ثـ يمييا الكجكد كىذه الفكرة تجد اصكليا 
ما يعني بكؿ في الفكر الديني اما الكجكدية فتذىب باالعتقاد اف الكجكد لدل االنساف فقط يسبؽ الماىية م

 بساطة اف االنساف يكجد اكال كبعد ذلؾ تتككف اك تتحدد ماىيتو.
اف الشكؿ الذم يتخذه االنساف ىذا الشكؿ الذم يريد اف يككف عميو كيجعؿ نفسو عميو كيدرؾ  :الذاتية-3

كاالنساف كما يقكؿ  اف االنساف ليس شيئا اخر غير ذلؾ الذم ككنو بنفسو. نفسو عميو بعد الكجكد.
رتر يكجد اكال ام اف االنساف ىك قبؿ كؿ شيء ىذا الذم يرمي بنفسو نحك المستقبؿ كذلؾ الذم اعتـز سا

كيشكمكف كجكدىـ كفقا ليا. بؿ الماىية  ألنفسيـكالماىية التي يخمقيا الناس  اف يككف في المستقبؿ.
 الفردية الخاصة بأحدىـ كالتكجد عند ام فرد اخر غيرىـ.

نو طالما اف اف الحرية االنسانية تسبؽ الماىية االنسانية كتجعميا ممك :ريةيار الماىية والحتاخ-4
ـ حريت كاف اثر شركط  بما يجعؿ الحرية شرطا الزما الختيار الماىية. وفي اختيار ماىيت واالنساف يستخد

مية ركفيا عمى اختيار الماىية يرل سارتر اف االنساف مكقؼ كالمكقؼ ىك مسالة اختيار فاف اىظالحياة ك 
اية كاسعا اماـ عنال تمنع مف بقاء االختيار في الكدكرىا في خياراتو  لإلنسافشركط الحياة بالنسبة 

 االنساف.
يذىب سارتر الى االعتقاد بانو ليس ثمة سمطة اك قكاعد يمكف اف تفرض عمى االنساف  :الحرية-5

جسيدا ليا تترتب عميو مسؤكلية سمككا معينا كاف االختيار الذم يقكـ بو االنساف تعبيرا عف حريتو كت
 مسؤكلية ىذا االنساف عما سيككف عميو بحكـ خياره.

كانت غائبة الف مفيكـ الممارسة الجماعية التي تشكؿ جكىر السياسة  :المضاميف السياسية-6
كمحكرىا مفيكـ غائب عف الفمسفة الكجكدية كيعرؼ سارتر النشاط العممي بكصفة نشاطا عمميا فرديا 

كالقضايا التي تطرحيا البنية االجتماعية كقضية الطبقات  حدكثو. ـ مف اف التاريخ ىك اطارعمى الرغ
 االجتماعية كصراعيا كانت غير كاضحة المعالـ كغائبة لديو كميا.
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ستمرار حتى في حالة االخالص انو مكضكع اختيار اىك فعؿ كاعي يكضع في الميزاف ب :األلتزاـ-7
.يتأتى مف حقيقة اف االنساف   ال يكجد اال كىك ممتـز

ـ السياسي  :المنطمقات الفكرية-8 تاريخي ايضا ىذا مف منطمؽ اشتراكي ينطمؽ الكجكديكف في مشركعي
ناس يصنعكف بنظر االعتبار حقيقة اف ال يأخذمف ىذا المنطمؽ عمى حد تأكيد سارتر ىك الكحيد الذم  ال

 ركؼ سابقة.ظتاريخيـ عمى اساس مف 
الصراع بيف رأم كاخر ىك الصراع االساسي كىك النمكذج الذم تككف الصراعات  اف :الصراع الطبقي-9

االخرل تقميدا اك ربما تقميدا لو. اف الصراع الطبقي في االحكاؿ التي يرد فييا ليس اال تجميا ليذا الصراع 
ال  االصيؿ بيف كعي كاخر كلـ يدرؾ سارتر ىذا الصراع الطبقي كلـ يفسره بكصفو صراع مصالح مادية

 يقبؿ المصالحة.
اتخذ الكجكديكف بعد الحرب العالمية الثانية خطا سياسيا كاضحا يقكـ عمى تبني االشتراكية -11

 كالنضاؿ ضج االستعمار مما يعني تخمص المثقفيف الكجكدييف مف مكقفيـ الفكرم الفردم.
  
 *أفكار بونتي* 

 
 يكفي الكتساب الكعي الطبقي اك تحريكو, يرل بكنتي المكقع المكضكعي في دكرة االنتاج ال :الوعي-1

ـ دائما في فترة االزمة االقتصادية, كمف  فيناؾ عماؿ قبؿ اف يككف ىناؾ ثكريكف كالحركة العمالية ال تتقد
 ليس نتاجا لمشركط المكضكعية. وثـ فان

بة السكفيتية كية مفتكحة عمى المستقبؿ االنساني انتقد بداللتيا التجر اشتر اتمسؾ بكنتي ب :كيةااالشتر -2
ـ عمى اساس ممارسة االشتراكية عمى المستكل االقتصادم دكف اف تنجح في خمؽ  في حينو بكصفيا تقك

 سياسة بركليتاريا.
تككف سببا  رأل بكتني اف الصعكبات التي تعاني منيا الشيكعية ينبغي اف ال :الشيوعية والثورة-3

الف  ا كانت الثكرة تستطيع اف تتجنب االرىابلمصادرتيا كانما ينبغي اف تككف سببا لمبحث عنيا اذ
 اب يقتضي االرتقاء بكؿ كسيمة لتأسيس ىذه االنسانية.ىر ضد اال لإلنسانيةاالنحياز 
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 *الفصؿ الثاني*

 *الميبرالية السياسية الغربية الجديدة*
 

 *المبحث االوؿ*
 *االتجاة الميبرالي الغربي الجديد بيف التياريف المحافظ والتقدمي*

ية الجديدة كقد تـ لكىك ما سيصبح القاعدة التي تقكـ عميو الميبرا 1938البرنامج الجديد لندكة باريس -1
في ىذا البرنامج كباالجماع تجاكز مقكلة )دعو يعمؿ دعو يمر( كلكف دكف اف يعني ذلؾ تجاكز الميبرالية 

 جممة كتفصيال
 :الميبرالية الجديدة باربع نقاط رئيسية حتتحدد مالم-2
 
اف الميبرالية الجديدة تسمـ باف ميكانيكية السعار في السكؽ الحرة ىي كحدىا التي تسمح بالحصكؿ -أ

 عمى افضؿ استخداـ ممكف لكسائؿ االنتاج كاقصى اشباع ممكف لمحاجات االنسانية.
ية اف الدكلة ىي المسؤكلة عف تحديد النظاـ القانكني الذم يمكف اف يككف اطارا لمصكرة االقتصاد-ب

 الحرة .
اف مف الممكف حمكؿ غايات اجتماعية اخرل محؿ االىداؼ االقتصادية التي تـ االعالف عنيا -ج

 اعاله .
اف مف الممكف اقتطاع جزء مف الدخؿ القكمي المخصص لالستيالؾ لذا الغرض بشرط اتماـ ىذا -د

 التحكؿ بشكؿ عمني كصريح كاف يككف ذلؾ مكضع رضا عاـ. 
تزعـ باف المنافسة الحرة تتحقؽ بشكؿ طبيعي بمكجب كضع فاعمي االقتصاد  دة الالميبرالية الجدي-3

كالدكلة في ىذه  المختمفيف في حالة حضكر أذ البد لتحقيقيا لقانكف شرعي مناسب منظـ مف قبؿ الدكلة.
فسيا الحالة تدخؿ الى المسرح لتجعؿ القكانيف تمعب دكرىا بدال مف اف تترؾ ىذه القكانيف تمغب دكرىا بن

ـ حقكؽ الفرد كحرياتو كستككف في ىذه الدكلة شريكا كليس  ام انيا ـ عمى احترا دكلة ذات دكر ممحكظ قائ
 االكامر. بإصدارخصما كمحفزا كليس سيدا صاحب سيادة يكتفي 
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 الميبرالي المحافظ الجديد* هاالتجا :*اوال

 *أفكار والتر ليبماف*
ـ جماعي كاخر ليبرالي ال ذىب ليبماف الى اف :االختيار والوعي-1 يكجد اال  االختيار الظاىرم بيف نظا

كعندما يأخذ بنظر االعتبار ما  كالمشاريع. اآلماؿفي الذىف. انو لف يكجد حقيقة اال في ميداف 
فسكؼ لف يككف ىناؾ خيار الف ممارسة تقسيـ العمؿ مع ثماره امر متعذر مالـ يكف  وعكف عممييستط

 حرية السكؽ. ىناؾ نظاـ اجتماعي يضمف
يؤكد ليبماف عمى ضماف صحة االسكاؽ كحرية النشاط المتبادؿ كبشكؿ  :الديمقراطية والمساواة-2

يضمف المساكاة في الفرص التي تبدك في نظره اساس الديمقراطية كيرل بانو عمى االفراد عدـ تسميـ 
شد في قضايا ماكرائية في التي تح ةطريؽ شكؿ مف االمتثالية الدكلتي نفسيـ فريسة لسمطة الدكلة عف
 لكجيات انسانية مثؿ الجماعية كالقكمية كالبيكلكجية.يك معتقدات تأخذ شكؿ ديانات كايد

يرل ليبماف انيا دكلة ديمقراطية كىي ضمانو ضد الطغاة كالجيمة كضمانو ضد  :طبيعة الدولة-3
زعمائو كترغميـ عمى االىتماـ المستبديف العادليف كقيمتيا االكلى تربكية النيا تحمؿ حكمة الشعب الى 

اقمية اك عدة اقميات .كىذا المبدأ  اءبرغباتو كقياميا عمى اساس مبدأ انتخابي ينتيي الى فرز اكثرية از 
االنتخابي القائـ عمى تفكيض السمطة عمى طريؽ االنتخاب كتطبيقو عمى المجتمع مف اجؿ حؿ قضايا 

 السمطة.
ف اف ما يتفؽ مع طبيعة االشياء اف تنقسـ ارادة الشعب الى يرل ليبما :شروط وحدود سيادة الشعب-4

ىكذا تككف قضية الديمقراطية الشرعية ىي قضية العالقة بيف  اقمية كاكثرية بالنسبة لكؿ القضايا االخرل.
 االكثرية كاالقمية اك قضية ارادة الشعب صاحب السيادة كفي معالجتو ينطمؽ ليبماف مف منطمقيف.

ف انتصار ديمقراطية االغمبية ال تقـك اال عمى بدعة اليعاقبة القائمة بأف الشعب ا :المنطمؽ االكؿ
 صاحب السيادة.
اف قضية الديمقراطية الشرعية ستجد ليا حال عندما تستطيع االرادتاف االقمية كاالكثرية  :المنطمؽ الثاني

 يمكف تحقيقو.كىذا  ال سكيا دكف اعاقة احداىما االخرظيرا كتعماف ت السمطة كالمعارضة,
 (اف تككف االكثرية فعالة كحقيقية كليست مزيفة1)
 (تككف اقمية المعارضة حقيقية كتمثؿ تيار رأم عاـ 2)
 (اف تككف لدييا مصداقية االخالؽ السياسية مف خالؿ االحتراـ المتبادؿ بينيما3)
 (االلتزاـ بحقكؽ كحريات كؿ الناس.4)
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و يعكد الى خضكع السمطة التنفيذية لممجالس المنتحبة في اف تدىكر الديمقراطية في رأي :النخبة-5
الكقت الذم يقكـ فيو الناخبكف باالختيارات الحاسمة كانما يقـك بيا رؤساء االحزاب كجماعات الضغط 

 كالقادة المسيطركف عمى الكسائؿ الحديثة لالتصاؿ بالجميكر.
كىك يقترح تقكية السمطة الحرية لؾ بمنح الحككمات شيء مف كذ :وقاية الحرية والديمقراطية-6

التنفيذية لتاخذ عمى عاتقيا ميمة تعييف كاقتراح االجراءات التي تتكلى السمطة التشريعية ميمة المكافقة 
كسير الديمقراطية يجب اف يككف محككما بالقانكف بأعتباره القاعدة العامة المقرة مف  عمييا اك رفضيا.

 المجتمع كالمطبقة عمى المجتمع.
عمى منح المجتمع مف التصرؼ بال تعسؼ  وفي قدرت ونكف كاىميتسد قيمة القاجيرل بأنو تت :لقانوفا-7

فال الكزراء كال البرلماف كال االكثرية كال االفراد كال الحشكد كال الدكلة يستطيعكف خرؽ القانكف فالقانكف ىك 
فصفة ممكية نتاج  ,وت رقابتا في النظاـ االجتماعي تحاساس الحرية كاساس كحدة المجتمع الف كؿ م

 لمقانكف.
ـ مستأجريف مف  :الممكية-8 يعتقد ليبماف اف الناس يتمتعكف بممكية المصادر الطبيعية المحدكدة بصفتي

كبصفتيـ مستأجريف ستككف ليـ حقكؽ  االنسانية كليس بصفتيـ اصحاب سيادة كحقكؽ ممكية مطمقة,
يا الدكلة كتحددىا عف طريؽ القكانيف مف اجؿ احداث كىذه االلتزامات ىي ما تفرض كعمييـ التزامات.

 التكازف .
يؤكد ليبماف عمى ضركرة تغير القكانيف بتغير الظركؼ كلزكـ تكييفيا  :القوانيف بتغير الظروؼ رتغي-9

مع التفاصيؿ غير المتكقعة لمشؤكف االنسانية عف طريؽ التفسيرات القضائية كبكاسطة القانكف 
كىك ما يجعؿ القانكف اداة لمحاربة كؿ فكرة جماعية كميانية تؤطر الحرية كالكحدة  كالممارسة االدارية.

الف تغير القكانيف بأستمرار سيجعؿ منو االداة المالئمة كالمناسبة لصد االفكار الكميانية التي تيدد 
 الديمقراطية.

 
 االتجاة الميبرالي التقدمي الجديد* :*ثانيا

 
( في امريكا بتشكيؿ قطاع مف الميبرالييف الجدد بكؿ 21ية القرف)كبدا (19تميزت نياية القرف)-1

ية كالتاريخ كالمجتمع كالديف كاالدب كحتى القانكف كخاضت حربا ضد سالمياديف تقريبا االقتصاد كالسيا
 الفردية كالتنافسية كعدـ المساكاة داعية مكاجية كؿ ذلؾ بالتعاكف كالمساكاة.

ساىـ في أم قدرتيا عمى أف تدخمي لمدكلة في تحقيؽ الخير العاـ. لستر كارد تحدث عف الدكر الت-2
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كالجمعية االقتصادية االمريكية الجديدة  تنمية الكعي بحاجات الجماعة كبالتالي ضركرة تدخؿ الدكلة.
بانيا تعتبر الدكلة اداة تثقفية كاخالقية تشكؿ مساعدتيا االيجابية شرطا لمتقدـ  1885أكدت في 
ب ىني ادمز كجكف باتس كميرؾ بالتدخؿ الحككمي ليس في الشؤكف االقتصادية فقط كطال االنساني.

 كذلؾ بحككمة اكثر شعبية .
تتمخص الفكرة السياسية لمحركة الميبرالية التقدمية في اف تكسيع الديمقراطية السياسية مف شانو اف -3

سيطرة عمى السمطات السياسية يعيد الى الشعب حقكقو بعد اف استطاعت المصالح الرأسمالية الكبرل ال
سكاء المحمية منيا اك سمطة الكاليات كسمطة االتحاد الف مثؿ ىذه الدكر المسيطر ينبغي اف يعكد الى 

 الشعب.
ات التي يمكف اف تمجأ ءيدة حينما اقترح سمسمة مف االجراككاف كلتر فيؿ في كتابو الديمقراطية الجد-4

ماؿ منيا التأميـ كاعتماد االشتراكية كما كاف يرغب في تنامي الييا الحككمة في مكاجيتا لعالـ االع
 مسؤكليات الشعب عف طريؽ ممارسة ديمقراطية اكثر مباشره مع استعماؿ االستفتاء.   

كيعتقد كدرك كيمسكف اف تكخي المصمحة الخاصة اذا كاف متكازنا كشريفا سينيي الى خدمة المصمحة -5
 العامة. 

ككاف برانديس أيد  الديمقراطية التقدمية. هفي تطكير افكار كيمسكف بأتجاديس اسيـ لكيس بران-6  
الحرية االقتصادية الخاصة بالمشركعات الصغيرة بقدر ما عارض االحتكارات كدافع عف المصمحة 
العامة ضد المصمحة الخاصة كاقترح تحطيـ االحتكارات. كفي برنامج كيمسكف الحرية الجديدة تبنى 

انديس كأكد عمى االيماف بكرامة كقيمة الفرد كحقو في الحرية مقترحا تدخال كرقابة كيمسكف افكار بر 
تشريعية عمى االمتيازات الخاصة. كما اكد ضركرة كضع جياز السمطة السياسية بيد الشعب لتعيد ضد 

 االخر ما فقده مف الظاىرة مف حقو في ممارسة االختيار الحر كالثابت في ميداف شؤكنو الخاصة.
  
 فرانكميف روزفمت**
تتمخص سياسة ركزفمت في العمؿ كالتجريب كالتخطيط عمى المستكل المحمي كاالقميمي كما انو -1

حاكؿ مساعدة اكلئؾ القابعيف في قاعدة اليـر االقتصادم كسعى لمنحيـ مزايا اقتصادية كاجتماعية 
 مالية داخؿ الحكـ.االقتصادية كال لألكساطكسياسية متحديا بذلؾ الدكتاتكرية االقتصادية 

اشاد ركزفمت بالديمقراطية معتبرا انيا اكثر صكر المجتمع البشرم انسانية كتقدما  :الديمقراطية-2
كاقدرىا عمى المقاكمة في النياية ,كالديمقراطية في نظره لـ تكف مجرد مسالة حؽ االنتخاب العاـ 

الحياة اليكمية لمناس النيا تستجيب  كالتعبير الحر عف ارادة الشعب ,بؿ ىي قكة ايجابية كبناءة في
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كما اكد اف الناس اذ ما اضطركا الى االختيار بيف  لمصالحيـ السياسية كاالقتصادية في آف كاحد.
 الحرية كالخبز فسيختاركف الخبز.

 
 *براتراند راسؿ*

 
نياية لو مف يؤمف راسؿ بيذه النظرية التي تقكؿ باف العالـ يتككف مف عدد ال  :نظرية تعدد الكيانات-1

تغير طبيعة االشياء ذات العالقة كال تقكد بالضركرة الى  الكيانات المستقمة المتربطة بعالقات بسيطة ال
حقيقة اعمؽ تككف فييا ظكاىر تمؾ الكيانات مجرد صفات تصؼ الكؿ. كيرفض االعتقاد القائؿ )اف 

فمسفة راسؿ بمضمكنيا الميبرالي عمى العالـ كحدة كاحدة غير قابمة لالنقساـ(. كتتميز ىذه الجكانب مف 
المستكل االجتماعي الف التعددية التي يأخذ بيا تقابميا الفردية التي يككف فييا الفرد كأنا قائما بذاتو كىك 

 الكحدة االساسية كليس المجتمع بكصفو كال.
اف اليدؼ حيث يرل اف الحياة تفقد نكيتيا بدكنيا. كيرل  :الموقؼ مف الحرية والحرية الشخصية-2

االسمى الم نظاـ سياسي يفترض فيو اف يعاد تنظيـ العالـ مما يجعؿ التاكيد عمى قيمة الفرد االف 
بحرية ه ا استطاع االنساف اف يتبع حكافز كيربط رأس الحرية بالسعادة اذ ضركرة منو في ام كقت مضى.

قد السعادة كيشعر بخيبة االمؿ. كسيككف سعيدا بقدر ما يستطيع ذلؾ اما اذا احيؿ بينو كبيف ذلؾ فانو يف
تعتمد فقط عمى اساس مف الحكافز الفردية فقط بؿ يؤكد ايضا عمى المنافسة  كالحرية الفردية عنده ال

 الفردية.
اكامر الحرماف بشتى اشكاليا  تعني عند راسؿ ازالة عكامؿ الكبح كالتدخؿ كاستنكار :مفيـو الحرية-3

ف ماداـ ك عدد ممكف مف الناس في اف يفعمكا ما يشاؤ  ألكبرح الحؽ لذلؾ فقد رأل اف جكىر الحرية ىك من
 يتعارض مع حرية االخريف كحقيـ في اف يفعمكا الشيء نفسو. ذلؾ ال

يعتقد راسؿ باف المجتمع يشكؿ قكة تعرقؿ التطكر الحر لشخصيتنا النو   :المجتمع واعاقة الحرية-4
مما يعني اف االلتزامات االجتماعية ىي في نظره  يضع عمى حريتنا قيكدا يؤسؼ ليا كاف كانت ضركرية

 قيكد عمى الحرية التمقائية.
يتمسؾ راسؿ بالديمقراطية الميبرالية معتبرا اف حكـ القمة ال يمكف اف يضمف  :الديمقراطية الميبرالية-5

ـ بي ـ الف الحقكؽ كاالمتيازات الضركرية لسعادة جميع رعاياه اما المجتمع االرستقراطي فانو ال ييت ذه القي
ـ راسؿ لمديمقراطية ىك اب االثرياء الذيف يعتبركف سادة بالميالد ينظركف زدراء الى الكائنات االدمية كمفيك

يؤمف بالشعب كىك يشيد بسيادة الشعب كلكف  مفيكـ خاص فيك يؤمف بحكـ الشعب لمشعب كلكنو ال
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احكاميا كشرط ذلؾ ىك مجرد  ليس بتكلي الشعب لشؤكف الحكـ. كيؤمف بقدرة الجماىير عمى ايصاؿ
 مستكل متكسط مف التربية كالحرية الكاممة في التفكير كالمناقشة.

يرل راسؿ اف اعتماد نمط مف االشتراكية ىك الكفيؿ بعالج   :االشتراكية وموقفو مف الممكية الخاصة-6
فييا. كالممكية الخاصة الحالة التي كصؿ الييا العالـ مف الحرب العالمية الثانية كالمجازر التي ارتكبت 

في االصؿ عف اعماؿ العنؼ كالنيب لتتحكؿ السرقة الى ممكية تحت سمع العالـ كبصره  نشأتفي رأيو 
في مناجـ الماس كالذىب. كىذه الممكية الخاصة لالرض ليس فييا ام خير لمجماعة التي لك اصغت 

سكل دخؿ معتدؿ يجرم عمييـ  لصكت العقؿ الصدرت قانكنا لتحريميا غدا مف غير تعكيض لمالكييا
 في حياتيـ.

يرل راسؿ اف الدكلة ىي التي اضفت بقكانينيا الشرعية عف الممكية الخاصة الناجمة في  :الدولة-7
االصؿ عف السرقة ثـ تمحييا بأسمحتيا كحركبيا كالدكلة شر عظيـ الف كجكدىا يككف عمى حساب 

 الفرد.
مف كالعدالة كالصيانة التي كجدىا ذات اىمية قصكل حدد راسؿ كظائفيا في اال :وظائؼ الدولة-8

ـ بمسؤكلياتيا. كذلؾ تشجيع المبادرة  لمسعادة البشرية كاعتبر اف الدكلة ىي الييئة االقدر عمى ادائيا كالقيا
الحككمية كدعى راسؿ الى اشتراكية مف نكع خاص اقرب الى اشتراكية الطكائؼ التي عرفت في 

لقائمة عمى نظاـ تممؾ الدكلة بمقتضاه كسائؿ االنتاج كتمثؿ مصالح عشرينيات القرف العشريف كا
المستيمكيف بينما تككف االدارة كعمميات المصانع كالسكؾ الحديدية....الخ تحت ادارة طكائؼ اك 

 اتحادات مف العماؿ كتعتمد المبادرة الفردية اساسا لنشاطيا.
 

 *المبحث الثاني*
 ئعي )البرجماتي(**االتجاة السياسي الميبرالي الذرا

 :فمسفة البرجماتية-أ
 يعد كليـ جيمس االب الركحي ليذه الفمسفة التي يعارض عمى اساسيا كؿ ما ىك كمي كمطمؽ.-1

كالعالـ في رأيو مجمكعة مف الجزيئات مما يقتضي التعمؽ بالجزئي كالنسبي بدال مف النظر الى الكمي ك 
 الجكىرية في مقابؿ الكحدة.المطمؽ كبيذا الشكؿ يؤكد جيمس عمى التعددية 

يقترح جيمس النظر الى االشياء كالكقائع بدال مف النظر الى المبادئ كالمقكالت العقمية كيميؿ الى -2
 التعمؽ بالجزيئات بدال مف الكميات كيدعك لمتركيز عمى النسبي بدال مف المطمؽ.

كاكد اف المنيج  جكىر فمسفتو.تميز جيمس بنزعتو التجريبية الى جانب نزعتو العممية التي تشكؿ -3
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الكحيد الذم يحدد بمقتضاه  فاألساسالعممي ىك محاكلة لتفسير ام معنى مف خالؿ نتائجو العممية 
كاف صدؽ ام قضية يقاس بمقدار  صدؽ االفكار كالمعاني اك كذبيا انما ىك نتائجيا االيجابية كالسمبية.

كصدقية  بسيطة كانت تمؾ الحاجات اـ معقدة. ما يترتب عمى التسميـ بيا مف ارضاء لحاجات الفرد
عتقادؾ صادؽ مف حيث النتائج كىك يرة اك المثمرة كاف القكؿ باف ا االشياء تتضح مف خالؿ نتائجيا الخ

 بمثابة القكؿ بأف لو نتائج خيرة.
مجمكعة  ىك:اما جكف ديكم اعتمد عمى مفيكميف اساسييف ىما )المكقؼ كالتحقؽ( كالمكقؼ-4

فيك حيف يجد االنساف نفسو ازاء مكاقؼ غير :حداث مرتبطة بسياؽ كمي. اما التحقؽمكضكعات كا
دكر التحقؽ الذم سيككف عممية منطقية يراد منيا احالة مكاقؼ غير  يأتيمحدده باعثو عمى الشؾ 

 محددة باعثة عمى الشؾ الى مكاقؼ محددة باعثة عمى اليقييف كصكال في النياية االعتقاد.
نجكت كاف بيا كلكنيا ليست حقيقية  فإذاىي تمخيص لمكقؼ ما اك انيا خطة لمعمؿ  ديكمالفكرة عند -5

يمكف االرتكاز عمييا بؿ ىي خطة ناجحة ما اف يتـ انجازىا حتى تكاجينا مياـ جديدة تتطمب خططا 
 جديدة كافكار جديدة.

 :االفكار السياسية لمبرجماتية-ب
تماعيك امريكية برجماتية بصفة خاصة كيؤكد سيندر اف يقر اكثر الكتاب بكجكد نظرية سياسية اج-1

نظرية تعدد  السمة االساسية لمبرجماتية السياسية ىي انيا اكال نظرية سمطة اك باالحرل نظرية سمطات,
 فرص.

الفمسفة البرجماتية بكاقع المجتمع االمريكي كمشكالتو كتعاممت معو بصكرة خاصة مف  تلقد التحم-2
 فردم. خالؿ منظكر ليبرالي

كاف يجمع بيف البرجماتيف ىاجس التمسؾ بالديمقراطية ال كشكؿ لمحككمة فحسب بؿ كايضا كضرب -3
 مف ضركب المعيشة المترابطة المؤسسة عمى االعتقاد بأف الحرية مف انتاج المجتمع.

 
 *األفكار السياسية لوليـ جيمس*

 
االعتقاد باف الحقيقة ليست صفة تكمف انطمؽ جيمس مف فكرة السياسي مف  :نسبية الحقيقة وتغيرىا-1

كاف التغير الدائـ في ىذه  داخؿ افكار ثابتة بؿ اف االفكار تصير حقيقة نتيجة لالحداث كبتأثيرىا,
تككف لو قيمة قط في فترة  االحداث يجعؿ الحقيقية دائمة التغيير كما يعطي نتائج عممية في فترة ما قد ال

يترتب عمى ما سبؽ فيك اف اية صكرة مف صكر الحكـ ال يمكف  ما اخرل كذلؾ ضركرم في السياسة.
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يمكف اف تجد مرة كاحدة حميا  اف تككف مثالية لجميع الناس في جميع الظركؼ كاف اية قضية سياسية ال
 الكحيد كالنيائي.

رفض جيمس االقرار بالسمطة المطمقة غير المحددة الف ما كاف  :التعددية ورفض الدولة المطمقة-2
زاء االختالفات عامؿ آفمسفة السياسة كاعتباره التسامح بو ىك التعددية التي سيطرت عمى مجمؿ يؤمف 

 دعـ لتقدـ االمة.
اقترنت التعددية لدل جيمس بالفردية الف المجتمع في رأيو يككف سميما بقدر ما : الفردية والتعددية-3

اىية االفراد كاليمكف ضماف تقدـ يعتمد عمى الفرد كأساس لكجكده ,كمف ثـ فال قيمة لشيء بقدر رف
 المجتمع كرفاىية الفردية كالجماعية اال عف طريؽ االبتكار الفردم.

يرل جيمس اف االفراد العادييف يجب اف يقادكا كيكحدكا مف قبؿ المتفكقيف غمييـ فكريا,  :النخبة-4
ـ تجد ىذا الطريؽ لكحدىا فالزعماء ىـ الذيف يبينكف لالمة الطريؽ الذم يجب اف تسير فيو كاال فانيا ل

الف الجماىير ال تفعؿ اال ما يكصي بو زعمائيا كذركة النبكغ كما يثيره فييا مف دكافع لالنجاز كأزدياد 
 سرعة تقدـ االمة ما قياسا بأمة اخرل يرجع الى النبكغ الذم يتميز بو بعض افرادىا.

 
 *األفكار السياسية لجوف ديوي*

 
ـ عمى اساس معتقداتو االخالقية الخاصة بتحقيؽ الذات فمسفة د :الفردية الجديدة-1 يكم االجتماعية تقك

كاف الفردية الجديدة لديو ىي النشاط االجتماعي كالتجربة العامة الضركرييف لتزكيد الفرد بالحرية الفعالة 
 كالفيـ العممي لما تنطكم عميو مصالحو كحاجاتو العممية.

عتبارىا شكال مف اشكاؿ اغ ديكم نظريتو لمديمقراطية ليس بصا :الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي-2
الحككمات فحسب بؿ اعتبرىا اضا ضربا مف ضركب الحياة المرتبطة القائمة عمى انتاج المجتمع لمحرية 
كأف المجتمع الديمقراطي ىك المجتمع الذم يكجو منظماتو نحك ىدؼ ضركرم مكحد يتيح العضائو 

في كنؼ اتساع دائرة اىتماماتيـ المشتركة كاف تككف ليـ جميعا مساىمة  فرصة النشكء عقميا كعاطفيا
مسؤكلو في عممية الضبط االجتماعي كالمادم. كاف بمكغ ىذه النتائج ىك محصمة الديمقراطية كاالمر 
ليس امر بمكغ ىذه النتائج بذاتيا كانما امر اعتماد الديمقراطية لبمكغ ىذه النتائج. كاف حرية الفرد شرط 

كىرم لمديمقراطية الناجحة مثميا مثؿ تربيتو كتبني ديكم لمديمقراطية ىك اخالص لمنيجو التجريبي ج
 فالديمقراطية تنطكم بالضركرة عمى التجريب كالبحث كاختبار النتائج كاالسمكب العممي.
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 *المبحث الثالث*

 *األتجاة السياسي الميبرالي النخبوي*
 
عف مضمكف  شيء يتميز بالتفكؽ فسيككف ىذا المفيكـ تعبيرا صادقا اذا كاف مفيكـ النخبة داال عمى-1
ة التي تتككف بمكجبيا النخبة تدؿ عمى ذلؾ التعبير كتشير اليو كمصطمح ييبرالية طالما اف الميكانيكمال

 النخبة يشير الى عدـ المساكاة.
فردية التفكؽ  الشخصي كالمكتسب الف ىناؾ شيء كاحد اكيد ىك واف رجؿ النخبة يتميز بتفكق-2

بالمجمكعات االخرل  وتميز عالقتت وحديتالك  وبقدر ما يتميز رجؿ النخبة بأدراكك  الذىني كاالخالقي,
 بالدقة.

النكعية كىك الشرط الضركرم لكؿ عمؽ في الفكر  وجؿ النخبة يبدأ باالنعزاؿ بخصائصاف ر -3
الخاصة كتفكقو  وقط يؤكد قيمتلفردية كمف خالليا فكالشخصية كيفرض نفسو عبر نكع مف المنافسة ا

 كتكشؼ ىذه الحقيقة عف المكائمة بيف فكرة الديمقراطية كفكرة النخبة. قياسا باالخريف يككف رجؿ نخبة.
  

 
 الميبرالية النخبوية العامة:اوال

 *يمكف تتبعيا مف خالؿ مفكريف ىما باريتك ك مكسكا.
 

 *أفكار فميفريدو باريتو*
تك اف المجتمع البشرم ليس متجانسا بحكـ اختالؼ الناس عف بعضيـ يرل باري :نظرية التبايف-1

الى حقيقة اف كؿ  لإلشارةجسما كعقال كخمقا. كما كاف باريتك يستخدـ تعبير التبايف االجتماعي 
المجتمعات المعركفة تتضمف فصال اك تعارضا بيف جميكر االفراد المحككميف كالعدد الصغير مف 

 .نيف الذيف يدعكف بالنخبةاالفراد الحاكميف المييم
 .يعرؼ باريتك النخبة بمعنييف معنى عاـ كأخر ضيؽ :ماىية النخبة-2
كعند باريتك يجعؿ العدد الكبير مف االفراد الذيف نجحكا كال في مجاؿ عممو كبمغكا  :العاـ اك الكاسع-أ

 مستكل عاليا ضمف التدرج الميني.
في ممارسة الكظائؼ د النخبة ممف نجحكا كتضـ عنده عدد صغير مف افرا :المعنى الضيؽ-ب
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كبذلؾ نككف اماـ شريحتيف شريحة دنيا كشريحة  السياسية كالكظائؼ القيادية مف الناحية االجتماعية.
 عميا حككمية كغير حككمية.

تتميز المجتمعات عند باريتك بداللة طبيعة النخب فييا كبشكؿ خاص  :المجتمع وطبيعة النخبة-3
ـ لمثركات كعناصر  ما اف كؿ المجتمعات لدييا خاصية التكزيع غير المتكافئالنخب الحككمية ك في العال

 الييبة كاالقتدار كالشرؼ المرتبطة بالمنافسة السياسية.
تستخدـ لنخبة نكعيف مف الكسائؿ ىما القكة كالخديعة فالجميكر يترؾ نفسو  :وسائؿ ادارة المجتمع-4

بكسائؿ القكة كاالقناع اك كمييما معا. كتككف الحككمة شرعية بقدر لمنخبة لتقكده الف ىذه االخيرة تمسؾ 
 .ما تنجح في اقناع المحككميف بأنيا متطابقة مع مصالحيـ ككاجبيـ كشرغيـ في اطاعة العدد الصغير

يتحدث باريتك عف تنقالت النخب كبيف اف النخبة الحككمية كتحت تأثير تنقالت  :تنقؿ وتبدؿ النخب-5
حالة تبدؿ بطيء كلكنو مستمر في الكقت نفسو. كىناؾ االضطرابات السريعة كالعنيفة  النخب تبدك في

دؿ النخب كىي التي تنتيي عادة بتبدؿ النخبة الحككمية القائمة كالثكرة ىي احدل الكسائؿ لتنقؿ كتب
في تفاعالت النخبة. كيضيؼ بأف الثكرة تحدث عندما يظير داخؿ الشرعة  ؤتحصؿ عند حدكث تباط

حككمة عدد معيف مف االفراد المستعديف الستخداـ القكة كزعماء قادركف عمى قيادتيـ لتفقد عندىا الم
 الشريحة الحاكمة سمطتيا كتحؿ محميا شريحة اخرل.

 
 *أفكار كيتانو موسكا*

 
ـ النخبة عند مكسكا عمى افتراض اف كؿ نخبة سياسية تتميز بصيغة  :طبيعة النخبة وافتراضاتيا-1 تقك

الشرعية , كصيغة الحكـ الطبيعية السياسية لمنخبة  ولكجيتيك شمؿ تقريبا المعادؿ لما ندعكه بأيدلمحكـ ت
كتسعى بكاسطتيا الى اقناع العدد الكبير  كباسمياىي الفكرة التي تبرز االقمية الحاكمة حكميا بيا 

 بشرعية سمطتيا.
الديمقراطية دكف اف يككف نشاط يعتقد مكسكا عدـ امكانية عمؿ  :النخبة ودورىا في الديمقراطية-2

جماىير السكاف منسقا كمضبكطا مف قبؿ اقمية منظمة. كيؤكد بأف مف الحقائؽ الثابتة ىي اف كؿ 
طبقة حاكمة كطبقة محككمة. كالطبقة الحاكمة ىي اقؿ دائما ىاتيف  :المجتمعات تنشأ طبقتاف مف الناس

 الطبقتيف.
قة ثابتة كطبيعية تتمخص في اف االقميات ىي التي تحكـ يؤكد مكسكا عمى حقي :االقمية واالكثرية-3

 :االكثريات كليست االكثريات ىي التي تحكـ االقميات. كتفسير ذلؾ 
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)أ(ىك ما تتميز بو ىذه االقميات مف خصائص التنظيـ كالتماسؾ. فييمنة اقمية منظمة تخضع الندفاع 
 .كاحد عمى اكثرية غير منظمة
مة تتككف عادة مف افراد ضمنكا النفسيـ السمك ليتميزكا عف جميكر )ب(كذلؾ فأف االقميات الحاك

 المحككميف بنكعيات خاصة مف شأنيا اف تمنحيـ نكعا مف التفكؽ المادم كالذىني كحتى المعنكم.
 يشير مكسكا الى التجدد السريع كالعاـ تقريبا لمطبقة الحاكمة كيحصؿ نتيجتو. :تبدؿ النخب-4

ماعات غير متحضرة ال تمتمؾ قاعدة جغرافية ثابتة مجتمعات جؾ بيجكـ كذل:)أ(الغزكات الخارجية
 :-متحضرة كتستكلي عمى مراكز الطبقة القائدة القديمة فييا كبنجاح ىؤالء يعكد

 .دـ اتفاؽ الطبقة القائدة القديمةأما الى ع-1
 كاطئ رعاع البمد كالذم تـ احتاللو مع الغزاة المحتميف. ت-2

حدثت التبدالت نتيجة اك بفعؿ القكة  ا انو في العصكر الحديثة كالمعاصرةيرل مكسك :)ب(الثكرة
ثكرة لتحؿ نخبة لالسياسية الجديدة التي انبعثت في بعض البمداف بفعؿ ضعؼ الطبقات القائدة. كقياميا با

 مكاف اخرل 
 
 
 

 الميبرالية النخبوية التكنوبيرقراطية* :*ثانيا
 

شكؿ عاـ الى فئات ذات كظائؼ تميزىا بكضع رفيع في المجتمع. يشار لمصطمح النخبة ىنا لالشارة ب
يتميز بانو يمارس كضيفة سياسية خالصة في اطار تنظيـ سياسي  :االكؿ :كىي تنقسـ الى قسميف

يتميز بانو يمارس كظيفة فنية خالصة في اطار تنظيـ سياسي محدد مما يسمح لو  :محدد. الثاني
 اة السياسية عبر ممارستو ليذه الكظيفة.مباشر في الحي بممارسة تأثير غير

 
 *أفكارماكس ويبر*

يرل اف السمطة تنقسـ الى ثالثة انكاع تبعا لنكع االساس اك المصدر الذم يستخدمو  :انواع السمطة-1
 :القائد اك القادة السمطة التي يمارسيا كىذه االنكاع

 كنو بقدسية القادـ.حف االعراؼ المشمس الخالد ام سمطاالسمطة التقميدية المستمدة مف سمطاف األ-أ
السمطة الكازمية المستمدة مف االلياـ الفذ الذم يتمع بو القائد مما يدفع االخريف الى احاطتو -ب
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 بأىتماميـ كحبيـ.
 السمطة القانكنية الشرعية المستمدة مف االعتقاد الكضعي بشرعية المركز القانكني لصاحب السمطة.-ج
كيبر اف نمكذج السمطة الكاريزمية المستمدة مف خضكع االفراد لاللياـ  يرل :السمطة الموىوبة-2

لياـ نبي اك رئيس في ازماف اكىبة التي تعني تعمؽ بعض الناس بالشخصي لمقائد يقكد الى فكرة الم
 مختمفة كىذا االيماف كالطاعة يتجياف الييـ بشكؿ شخصي كفردم كمباشر.

ييف لمنخبة السياسية البيركقراطية ىي القيادة العميا كتتمثؿ يتحدث كيبر عف مستك  :مستويات النخبة-3
بالقائد كالقيادة العامة كتتمثؿ بالعناصر الفعالة التي تتمتع بسمطة مستنسخو عف صكرة السمطة التي 

  :يتمتع بيا القائد. كيميز كيبر في نطاؽ القيادة العامة بيف نكعيف
 .مة لتمكيؿ االدارة كتسييرىا تممكا شخصيا)أ(قيادة عامة تمتمؾ الكسائؿ المادية الالز 

 )ب(قيادة عامة التمتمؾ الكسائؿ المادية الالزمة لتمكيؿ االدارة كتسييرىا.
 : يرل كيبر امكانية تعاطي النشاط السياسي بأشكاؿ مختمفة ىي :اشكاؿ النشاط السياسي-4

 االنتخابات. شكؿ عابر يمارسو مف يتعاطى السياسة عند حدكث مناسبة كالتصكيت في(أ)
)ب(شكؿ ثانكم مف يتعاطى دكر لشخص المكالي لمحزب لكنو ال يمارس النشاط السياسي اال عند 

 الحاجة.
 . يمارس سكاىا )ج(شكؿ سياسي يمارسو مف يتعاطى السياسة كمينة ال

  :خصائص الموظؼ العادي وتميزىا عف السياسي-5
ا لميكلو الخاصة النو ممـز بأدارة اعمالو.اما المكظؼ العادم اليقكـ بالعمؿ السياسي طبق:)أ(الميؿ

 بعممة السياسي طبقا لميكلو الخاصة مما يجعمو ممزما بأدارة اعمالو بتحيز. السياسي فيقكـ
شرؼ المكظؼ العادم يتكافر عندما يقكـ بتنفيذ األكامر بشكؿ كاع كينـ عف الكفاءة  :)ب(الشرؼ

لية الشخصية الخاصة بو عمى سبيؿ الحصر لكؿ عمؿ كالخبرة.اما السياسي فيتمثؿ الشرؼ في المسؤك 
 يقكـ بو.

 
 *أفكار روبرتو ميشيمز*

انطمؽ في فكرة السياسي مف االيماف بنظرية تنقالت النخب. كذىب الى  :نظرية تنقالت النخب-1
اك اليبكط الى حالة فبدال مف االختفاء  تعني التبديؿ في النخب, االعتقاد باف تنقالت النخبة ال

كليتاريا تككف االرستقراطيات القديمة مرغمة عمى اشراؾ الطمكحيف الصاعديف مف الدرجات الدنيا البر 
 في السمطة.
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كقاؿ انو احد القكانيف الحديدية في التاريخ التي لـ تستطع  :ة األولكارشية الحديديةقانوف حكـ القم-2
ىب الى تقدما قي ىذه المجتمعات كذ اف تنجكا منو ال اكثر المجتمعات الحديثة تقدما كال اكثر االحزاب

الميني لالدكار السياسية المرتبطة بالتقسيـ المضطرد لمعمؿ االجتماعي أمر  واالعتقاد باف تقكية التكج
مف شانو اف يؤدم الى تنظيـ اكليكارشي لالحزاب السياسية, كما اكد ميشيمز اف ميمتو المفكضة 

ة كعدد مف المعارؼ المكضكعية, كيتـ االلحاح عمى تقتضي نكعا مف القابمة الفردية كمكجة خطابي
ـ بالكفاءة كيترتب  ضركرة تشكيؿ طبقة مف السياسييف المحترفيف مف تقنيي السياسة المجربيف المشيكد لي

سكؼ تككف مسحكبو  ودة مف االختصاصات الخاصة بالتكجيعمى ىذا اف سمطة القرار التي تعتبر كاح
في ايدم الرؤساء, كمف ثـ فأف مف يتحدث عف تنظيـ البد كاف يتحدكا تقريبا مف الجماىير كمركزه فقط 

 كارشية.يفي الكقت نفسو عف اتجاه نحك االكل
 

 *أفكار جوزيؼ شومبيتر*
 
يتحدث في كتابة االستعمار كالطبقات االجتماعية عف التغييرات  :الطبقات وظيور النخبة الحاكمة-1

يميز بيف التغيير بفعؿ عممية عصرية ك التغيير بفعؿ التي تتعرض ليا الطبقات االجتماعية. كىك 
احداث تاريخية يبدك اىميا في رأيو االحداث التي تؤدم الى خضكع كحدة اجتماعية لالخرل. كىك ما 

 يؤكد حقيقة ظيكر طبقات عميا اك حاكمة.
مميزة مف  يرل شكمبيتر باف كجكد الدكلة يشترط كيقتضي كجكد ىيئة :الدولة والنخبة البيروقراطية-2

السياسييف, كعندما تسمح الدكلة بمراقبة ادكات السيطرة السياسية تصبح ىذه االدكات رىاف الصراع الذم 
ينخرط فيو السياسيكف لمسيطرة عمى السمطة السياسية كممارستيا كتنظيـ ظيكرىا ظيكر ميداف متمايز 

 رستيا.مف العالقات التنافسية مف اجؿ السيطرة عمى السمطة السياسية كمما
 

 *أفكار رايت ميمز*
 
يرل ميمز اف نخبة السمطة تتككف ممف يككنكا في مراكز صنع القرار ذات النتائج  :تكويف النخبة-1

الميمة كتمكنيـ مراكزىـ ىذه مف الترفع كالتفكؽ عمى االكساط اك الرجاؿ كالنساء العادييف. كالييـ اف 
 نعيا .صكانت ىذه النخبة تصنع تمؾ القرارات فعال اك الت

الجيش كيصفو -أ–يرل انيا تتضمف ثالث مؤسسات سياسية  :نخبة السمطة في الواليات المتحدة-2
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 -ج–المؤسسة الصناعية التي تضـ قادة المشاريع الصناعية الضخمة  -ب–بانو دكلة داخؿ دكلة 
 المؤسسة السياسية التي تضـ الشريحة العميا مف المسؤكليف في االدارة.

ىناؾ اقمية تمتمؾ السمطة في الكقت الذم يككف فيو الجميكر مستبعدا عنيا ليجد الناس  كيالحظ ميمز اف
 الفيميا كال التحكـ بيا. يستطيعكف العادييف انفسيـ مدفكعيف عف طريؽ قكل ال

 
 * أفكار جيمس برنياـ*
 
تطكر  واكجمف  ويف ككجالحظ برنياـ انبثاؽ طبقة خاصة كىي طبقة المدير  :النخبة التكنوبيرقراطية-1

أسمالي في البمداف المتقدمة حيث يأخذ المديركف عمى عاتقيـ ميمة تنظيـ كتنسيؽ االنتاج في ر النظاـ ال
السياسي فحسب الف اندماج  تتككف عمى المستكل المؤسسات الرأسمالية. كيرل اف ىذه الطبقة ال

 ادم بالمياـ السياسية لمدكلة.د كالسياسة في مجتمع المديريف يتسبب في اندماج االنتاج االقتصااالقتص
يصر برنياـ عمى اف المديريف كليس المديريف السياسييف ىـ الذيف  :دور المديريف االقتصادييف-2

يككنكا عمى رأس ىذه الطبقة كاف بيركقراطيي اليكـ ربما يتصكركف ككأنيـ يتصرفكف بشكؿ مستقؿ كلكف 
 بتعاكنيـ مع المديريف الذيف يقكدكف االنتاج يمكف ضمانيا ليـ اال مشاريعيـ تقتضي مصادر كاسعة ال

 فعميا.
 

 *أفكار لوسياف لوؾ*
 
الحظ لكؾ اف ىذا النظاـ الرأسمالي لمقرف العشريف يختمؼ عف  :النظاـ االقتصادي االجتماعي-1

النظاـ الرأسمالي الذم كتب فيو البياف الشيكعي فمف زاكية العمؿ حمت الرأسمالية المنظمة محؿ 
غير المنظمة فتكارت المنافسة بيف المشاريع الصغيرة التي اتحدت في تكتالت اك شركات  الراسمالية

مساىمة كاصبح التداخؿ بيف الدكلة كاالقتصاد. كتدخمت الدكلة مف خالؿ تشريعاتيا لتنظيـ المنافسة 
بركليتاريا االقتصادية . أما أثر ىذه الرأسمالية بالنسبة لمطبقات االجتماعية , حيث ظير ما يدعكه بال

خاص عمى المديريف األكثر جو ف كالتقنييف كالككادر مؤكدا بك الجديدة التي تضـ جيشا مف المستخدمي
 مسؤكلية ككفاءة.

برل اف السمة المميزة لمرأسمالية المعاصرة تتمثؿ في تشتت السمطة  :تشتت السمطة وعدـ تركزىا-2
كالقيادة. كمف ذلؾ يتضح نقاط التقارب مع برنياـ  فيي تشيد انفصاال بيف الممكية كالسمطة اك بيف القدرة
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 :كىي 
 .)أ( اف مالكي الشركات المساىمة رسكف اية سمطة الف المديريف ىـ الذيف يمسككف بالقدرة 

 .)ب(اف المشارع الخاصة تشيد ىي االخرل تضاعفا في السمطة 
 )ج( اف قطاع الخدمات يشيد ىك ايضا تضاعفا في السمطة.

 
 د ريسمف**أفكار ليونار 

 
قاـ ريسمف بربط بيف التطكر االقتصادم الذم ينتج بنية  :التطكر االقتصادم كظيكر التكنكبيركقراطييف

اجتماعية جديدة كتنامي دكر التكنكبيركقراطييف. كذىب الى االعتقاد بأف المعيار التككيني بالنسبة 
الدرجة النسبية لمقدرة االقتصادية التي لمطبقة يتمثؿ بالرقابة كالسمطة االقتصادية, كأكد انو يقصد بذلؾ 

يمسؾ بيا فرد معيف بفعؿ مكقعو في النظاـ االقتصادم. كيؤكد ريسمف اف السمطة تتأتى عف المكقع  
المؤسسي بدال مف الخاصية العابرة الفراد معينيف كيرل ارتباط مسألة التركز االقتصادم بالرقابة 

 كاسعة تنبعث داخؿ مكقع الرقابة. كالمديريف الف حصكؿ تركيز شديد يجعؿ سمطة
 

 *أفكار كيمبرايت*
 

يرل كيمبرايت اف السمطة في المشاريع االقتصادية العمالقة باتت في يد ما يدعى البنية التكنكقراطية ام 
مجمكع العامميف ذكم الكفاءة التقنية العالية )الككادر العميا( كالتقنيف كالذيف يستخدمكنيا مف اجؿ غاياتيـ 

ابتداء مف ذلؾ ال يستيدؼ زيادة المكاسب التي تذىب الى جيكب اصحاب  كاستراتيجيتيـ الخاصة
يا تستيدؼ ضماف نمك المشركع لما يترتب عمى ذلؾ ضماف زيادة مرتبات التكنكقراطييف ناالسيـ كا

 كمسؤكلياتيـ.    
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                                                    الثاني: الفكر السياسي اليساري الغربي  الباب
 الفصؿ االوؿ: الماركسية الغربية الجديدة                                        

ةوفيتية الجديدسالمبحث االوؿ: الماركسية ال  
 

 *أفكار لينيف *
 

كيتميز فكر لينيف  يمثؿ لينيف الماركسية السكفيتية الركسية كحاكؿ تقديـ تنظير مناسب ليا. .1
حيث كتب في االقتصاد كالسياسة كالفمسفة كما انو كضع اداة العمؿ السياسي  وبتعدد جكانب

ـ كجكد رابطة ميكانيكية بيف  كذلؾ بالحزب الشيكعي كحدد خصائص االحزاب كأىدافو كيؤكد عد
رفة عممية اؿ الطبقي كالكعي االشتراكي. فالكعي االشتراكي ال يمكف اف ينبثؽ اال عف معضالن

تمتمؾ مثؿ ىذه المعرفة فال بد اف يأتييا الكعي  عميقة. كحيث اف ىذه الطبقة العاممة ال
 االشتراكي مف خارجيا كالحزب يقكـ بيذه الميمة.

 الدولة في فكر لينيف: .2
يتبنى لينيف كجية نظر أنجمز القائمة بأف كضع الدكلة نفسيا فكؽ المجتمع بأكممو يقتضي -أ

كالدكلة ىي اداة لييمنة طبقة معينة عمى  يا فكؽ الطبقات كلك في الظاىر.منيا اف تضع نفس
ختفاء الطبقات االتي تكجد بكجكد طبقات ستختفي ب الطبقات االخرل. كيرل لينيف اف الدكلة

النيا تضمحؿ مع اضمحالؿ الشركط المكضكعية لكجكدىا. كالبركليتاريا بسيطرتيا عمى سمطة 
البرجكازية عف طريؽ الثكرة أما ما يتبقى مف  طة الدكلة. كازاحة الدكلةالدكلة فانيا بذلؾ تزيؿ سم

يزكؿ. مما يعني اف الدكلة البرجكازية  االشتراكية فأنو يضمحؿ كال ة البركليتاريا بعد الثكرةدكل
تضمحؿ اما يضمحؿ بعد ىذه الثكرة فيك دكلة البركليتايا  تزاؿ بثكرة البركليتاريا كمف خالليا كال

 نصؼ دكلة التي ىي
تبدك مف كجية نظر لينيف دكتاتكرية البركليتاريا ضركرية ليس  دكتاتورية البروليتاريا:-ب

السقاط البرجكازية كمؤسساتيا كدكلتيا فحسب كانما ىي ضركرية ايضا لممرحمة التاريخية 
السمطة  الفاصمة بيف الرأسمالية كاألشتراكية المتقدمة. كاف دكتاتكرية البركليتاريا تقـك بتركيز

كالتنظيـ االقتصادم عف طريؽ تكحيد الييئات الشعبية تكحيدا ن حرا ن ال عف طريؽ المركزية 
 البيركقراطية البرجكازية.
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يرل لينيف اف دكتاتكرة البركليتاريا ىي دكتاتكرية لمبرجكازية كديمقراطية لمشعب كاف  الديمقراطية: .3
تحقيؽ الديمقراطية دكف فقدانيا الخاصية التغيير الثكرم لمديمقراطية البرجكازية مف شانو 

المرتبطة بالدكلة. كلكف الديمقراطية لف تؤخذ عمى حدل في الحياة كانما ستؤخذ في مجمكعيا 
الكمي لتمارس تأثيرىا عمى االقتصاد كتدفعو الى التحكؿ مثمما انيا ستخضع ىي بدكرىا لتأثير 

 التطكر االقتصادم.

 *أفكار ليوف تروتسكي*
 كىي تقكـ عنده عمى ثالث ركائز: ورة الدائمة:نظرية الث 

إف الكؿ الكامؿ كاالصيؿ لمياـ الديمقراطية كالتحرر الكطني في البمداف ذات  الركيزة األولى:
التطكر البرجكازم المتأخر ال يمكف اف يتـ اال مف خالؿ دكتاتكرية البركليتاريا بكصفيا الطبقة 

 االمة ها قائدة لمجماىير الفالحية في ىذيالقائدة لالمة الخاضعة, كبشكؿ خاص بكصف
كعف مف سيييمف عمى الحككمة كالدكلة بعد الثكرة يؤكد تركتسكي اف الطبقة العاممة ىي التي 

يؤمف عادة بقدرة حزب فالحي عمى قيادة الثكرة  فالماركسي ال يجب اف تييمف كتقكد الفالحيف,
المة مف العقبات القديمة المكضكعة في طريقيا البرجكازية كالمبادرة الى تحرير قكل االنتاج في ا

, فالمدينة ىي الكائف المسيطر عمى المجتمع الحديث كىي كحدىا التي تستطيع القياـ بدكر 
 المسيطر في الثكرة البرجكازية.

إف الطبقة العاممة كىي تمارس دكتاتكرية البركليتاريا تضطمع بميمة تحقيؽ  الركيزة الثانية:
طية كاالرتقاء بيا الى مستكل الثكرة االشتراكية فدكتاتكرية البركليتاريا ىي التي الثكرة الديمقرا

يمكف تنفيذىا  تمتمؾ سدة الحكـ بكصفيا قائدة الثكرة الديمقراطية ستكاجو حتمان كسريعان ميامان ال
ة اال بالمساس العميؽ بحقكؽ الممكية البرجكازية لتنضج الثكرة عندىا كتتحكؿ الى ثكرة اشتراكي

كتصبح ثكرة دائمة ىكذا ينشأ كضع مف التطكر الثكرم الدائـ بيف الثكرة الديمقراطية كالمجتمع 
االشتراكي تمكف فيو الثكرة البركليتارية ثكرة دائمة غير منقطعة بقدر ما ىي تنتقؿ مباشرة مف 

 .االشتراكيةمرحمة البرجكازية الى مرحمة 
تبدأ ضمف  ألنيايمكف اف تقؼ عند الحدكد الكطنية  الركيزة الثالثة: إف الثكرة االشتراكية ال

الكطني كتنفتح عمى الصعيد الدكلي ثـ تكتمؿ نمكىا كتطكرىا عمى الصعيد العالمي.  اإلطار
مف مقكمات  االشتراكيةكيخمص تركتسكي مف ذلؾ الى التأكيد عمى اف الطابع األممي لمثكرة 

 الثكرة الدائمة.
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 *أفكار جوزيؼ ستاليف*
 

ـ يعد في كضع يستطيع معو  اإلشتراكية في بمد واحد: نظرية .1 أكد ستاليف بأف االتحاد السكفيتي ل
انتظار الدعـ الخارجي بؿ اف عميو ىك اف يقدـ الدعـ الالـز الثكرات التي تتـ في الخارج, لكنو 

ا تكثيؼ جيكده لبناء تجربتو االشتراكية الخاصة التي يتحكؿ بيا كمعيء يعميو اكالن كقبؿ كؿ ش
 الى قكة فعمية قادرة عمى مد يد العكف الى تمؾ الثكرات.

عد اإلشتراكية ات يتفاقـ بعد استالـ السمطة كتتصكيقضي بأف صراع الطبقا قانوف ستاليف: .2
بنسبة مساكية لمنجاحات المتحققة. كترتبت عمى ىذا القانكف نتيجة سياسية تتمخص بضركرة 

ككف الدكلة اإلشتراكية السكفيتية مؤىمو لمكاجية العدك العمؿ عمى أفناء بقايا ىذه الطبقات لكي ت
الداخمي المتمثؿ بعمالء األجنبي )العناصر المعارضة( كمكاجية العدك الخارجي المتمثؿ 

 باألمبريالية.
 

 *أفكار خروتشوؼ*
 

طرح خركتشيؼ أفكاران جديدة كمنيا اف الحرب االىمية ليست حتمية كال فردية بالنسبة لبعض  .1
كاف الحصكؿ عمى األكثرية البرلمانية المتينة  االشتراكيةلرأسمالية مف اجؿ العبكر الى البمداف ا

المعتمدة عمى الحركة الثكرية في مختمؼ البمداف الرأسمالية الشركط التي تضمف بيا تحقيؽ 
 .االشتراكيةالتحكالت 

لمعسكريف كما كالدعكة الى التعايش السممي بيف ا االشتراكيةفكرة تعدد الطرؽ لمكصكؿ الى  .2
 طرح فكرة اك نظرية دكلة كؿ شعب كتشجيع دكر المنظمات كالتجمعات التي بأدارة ذاتية.

 

 * أفكار كورباتشيؼ *
 

السكفيتي مع  االتحادنشأت ىذه النظرية كعالج لمكضع الصعب الذم بدا يعيشو  البيرستريكا: .1
ي كتباطؤ النمك االقتصادم حمكؿ الثمانينيات كما سادت مظاىر االنحالؿ في المجتمع السكفيت
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كالتأكؿ التدريجي في قيـ الشعب السكفيتي كنمك البيركقراطية التي حجبت الممكية العامة 
 بالتدريج عف مالكيا الحقيقي ام االنساف العامؿ.

يحدد جكىر نظريتو بقكلو أنيا ثكرة بقدر ما تتضمف التعجيؿ الحاسـ بالتطكر وىر النظرية: ج .2
م كالثقافي لممجتمع السكفيتي كالذم ىك تطكر ينطكم عمى تغيرات جذرية االجتماعي كاالقتصاد

عمى الطريؽ نحك حالو جديدة كيفيان. كىذه الثكرة تتميز بأنيا ثكرة مف األعمى, كاف التغييرات يتـ 
 تحديدىا كتنفيذىا بناء عمى مبادرة مف السمطة نفسيا.

تدابير السياسية كىي تنطمؽ في ىذه تعطي النظرية اىمية كبيرة لم البيروسترويكا والفرد: .3
التدابير مف الفرد حيث يقكؿ ككرباتشيؼ اف كاجبنا الرئيسي ىك السمك بالفرد ركحيان كاحتراـ 
عالمو الداخمي كاعطائو قكة معنكية كىذا ما تكفره بالدرجة االساسية الديمقراطية فالبيركستركيكا 

 نفسيا اليمكف أف تتحقؽ اال مف خالؿ الديمقراطية.
 االشتراكية: يكمف جكىر البيركستريكا في حقيقة أنيا تكحد بيف اإلشتراكية والديمقراطية .4

. كما تؤكد البيرستركيكا عمى االشتراكيةكالديمقراطية الف المزيد مف الديمقراطية يعني المزيد مف 
تصاد االكلكية العميا كالمباشرة العادة ترتيب أكضاع االقتصاد, كاذ يرتبط ترتيب أكضاع االق

 بإدارتو فستربط البيركستركيكا بذلؾ ربطان كثيقان بيف الديمقراطية كاالدارة.
 

دةلثاني: الماركسية الغربية الجديالمبحث ا  
 أواًل: تيار النقد الماركسي الغربي لمتجربة السوفيتية

: افكار كارؿ كاوتسكي  
خية اف المفيـك أكضح كاكتسكي لمناقشة في تعريؼ المادية التاري المادية التاريخية: .1

الماركسي لمتاريخ ال يتضمف التأكيد عمى الدكر الحاسـ لمعكامؿ االقتصادية فقط كانما 
يتضمف التأكيد عمى دكر العكامؿ االيدلكجية كاألخالقية. كيؤكد عمى اف االنسانية 
بمجمكعيا ال تستطيع اف تككف سيدة القكل االقتصادية إال في حالة كاحدة فقط ىي الحالة 

 تييمف فييا المصمحة الجماعية عمى المصمحة الخاصة. التي
 .أبرز ىيرسف بريؿ بكضكح العنصريف الذيف كانا يحدداف معالـ الفكر الكاكتسكي  .2

 .)أ(التنكيرية العقالنية التي كانت طاغية عمى فكر الثكرة الفرنسية 
تسكي الى )ب(النزعة العممية الطبيعية كىي نزعة العصر السائد آنذاؾ كالتي قادت كاك 

 الداركنية.
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رتو الذم اصد االشتراكييفاأللماني في كاكتسكي. فقانكف  االشتراكياثرت تجربة الحزب  .3
نحك النشاط البرلماني. كقانكف الطكارئ حصر الدعاية  والحككمة فرض عمى الحزب التكج

 االيدلكجية الحزبية ضمف الرايخ األلماني.
كب الصراع الطبقي السممي كأف عكة الى اسمأكد كاكتسكي اف الديمقراطية تيدؼ الى الد .4

ثكرم غبر انو ليس بحزب صانع لمثكرات فاالىداؼ ال يمكف تحقيقيا إال مف خالؿ  وحزب
 الثكرة كلكنيـ ليسكا بخالقي ىذه الثكرة.

كىكذا يككف  االشتراكيدكر البرلماف: أكد كاكتسكي عمى دكر البرلماف في تحقيؽ البرنامج  .5
ـ بو مف ثكرية ليبقى عند حدكد التطكر  اركسية مف كؿ ماكاكتسكي قد افرغ الم  االرتقائيتتس

 االشتراكييفالذم يضمنو في رأيو النمك المستمر لالصكات االنتخابية مما يكجب عمى 
الحرص عمى ىذا النمك كالعمؿ عمى تحقيقو مف خالؿ البرلماف الف ام نشاط خارجو 

 سيككف مقركنان بالخطر.

 *غأفكار روزا لكسمبور *
 

قامة البرىاف عمى اف تناقضات سيركرة التراكـ احاكلت ركزا  سيرورة التراكـ الرأسمالي: .1
الرأسمالي ستفضي الى استحالة تطكر الراسمالية. كسيالحظ اف الرأسمالية تعمؿ مف خالؿ 
ـ الى شعكب  ـ لمبضائع اليمكف اف تباع إال لشرائح ما قبؿ الرأسمالية في اكربا ث انتاجيا الدائ

ستعمرات التي لـ تدرؾ بعد طكر االنتاج الرأسمالي. ىكذا تتمخض مسيرة التراكـ الم
تستطيع اف تحقؽ  الرأسمالي في ابعادىا العالمية عف تناقض يتعذر تذليمو فالرأسمالية ال

التراكـ الرأسمالي إال اذا كسعت نطاؽ عمميا ليشمؿ التشكيالت غير الرأسمالية كيدمجيا 
 فييا.

رفضت ركزا منذ البداية حياتيا السياسية كحتى نيايتيا المكقؼ الماركسي  ة:المسألة القومي .2
باالىمية البالغة لنضاؿ األمـ/القكميات المضطيدة مف أجؿ حقيا في  األساس القائؿ:

ىك القضاء عمى كؿ أشكاؿ  االشتراكييفتقرير المصير. كترل ركزا اف احد اىداؼ 
ستجابة غير امف الخطأ اف يستجيب الثكريكف  كفبما فييا اخضاع امة ألخرل ل االضطياد

تحقيؽ مطمب حؽ تحقيؽ المصير غير ممكف فكطة لحؽ األمـ في تحقيؽ مصيرىا. مشر 
في ظؿ األمبريالية كدكليا التي ستحرفو عمى الدكاـ أما في ظؿ االشتراكية فال حاجة ليذا 

 المطمب الف الحدكد القكمية ستزكؿ.
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 باالشتراكيةاف تنظيـ البركليتاريا في رأييا ليس مرتبطا ترل ركزا  التنظيـ اإلشتراكي: .3
الديمقراطية التي ىي عندىا البركليتاريا ذاتيا الف العضكية كالكعي ليسا منفصميف 
ميكانيكيان. كتؤكد اف الحركات الشعبية العنيفة ىي ظكاىر اجتماعية بدييية تنتج عف قكة 

ديث أكثر مما تنتج عف كعي تعسفي لقادة طبيعية نابعة مف الطبيعة الطبقية لممجتمع الح
احزاب. كأبدت ركزا تحفظيا عمى التنظيمات السياسية الكاعية خصكصان عندما تتخذ طابعان 
مركزيان كالحزب الذم أسسو لينيف ككشؼ في سياسياتو عف تقصير ىذه التنظيمات بالقياس 

 الى المبادرة الخالقة لمطبقة العاممة.
 

 *التروتسكية الجديدة*
 

تشترؾ كؿ تفرعات األممية الرابعة في اعتبار نظرية تركتسكي عف الثكرة الدائمة نقطة  .1
ارتكازىا االساسية كلكف ىذه النظرية لـ يتـ أدراكيا مف الجميع بشكؿ كاحد حيث يمكف 

 تمييز ثالث اتجاىات رئيسية بشأنيا:
تطرؼ يتميز كيمثمو الفرنسي بكساداس الذم يرل اف اليسار الم المتطرؼ هجااألت-أ

 بقدرتو التنظيمية عمى االطاحة بالنظاـ الرأسمالي.
أصالحية حذره تقكـ عمى خمؽ  اشتراكيةالداعي الى  اإلشتراكي األصالحيه األتجا-ب

األنطباع بأف االصالح التدريجي لممجتمع األمريكي يمكف أف يؤدم الى تغييرات 
 اجتماعية جذرية.

متكسطا بيف األتجاىيف السابقيف كيمثمو التيار  الذم يشغؿ مكقعان  المعتدؿ هاألتجا-ج
 الماركسي الثكرم في األممية الرابعة.

 إسحؽ دويتشر:  .2
تركتسكي كنظرية الثكرة الدائمة كرفضو لنقيضيا  ألفكاربدأ دكيتشر مناصرتو  -ا

نظرية ستاليف عف اإلشتركية في بمد كاحد التي اعتبرىا ردة فعؿ ايدلكجية عمى ظركؼ 
 مف أشكاؿ الكعي الزائؼ كليست برنامج عمؿ كاقعي. آنية كشكالن 

يؤكد دكيتشر اف الثكرة الدائمة عادت الى سابؽ عيدىا فميما طالت أستراحتيا  -ب
المقبمة كميما بمغت ىزائميا  الالحقة فستبقى المضمكف االجتماعي كالسياسي لمقرف 

 العشريف.
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 أرنست ماندؿ:  .3
ة الثكرة الدائمة كمحاكلة التقريب بيف ينة نظر بيران مف اجؿ أثبات اف رصابذؿ جيدان ك - أ

افكار لينيف كتركتسكي. فقد اكضح ماندؿ اف لينيف تصكر قياـ الدكتاتكرية 
الديمقراطية لمعماؿ كالفالحيف عمى قاعدة اقتصاد رأسمالي في أطار دكلة 
برجكازية, أما تركتسكي فقد الحظ ضعؼ ىذا التصكر نتيجة عدـ تممسو لعجز 

 لمزمف عف تشكيؿ قكة سياسية مستقمة.الفالحيف ا
يؤكد دكيتشر اف تركتسكي تكقع في الثكرة الدائمة أف البركليتاريا ال يمكنيا األكتفاء  - ب

بتحقيؽ المياـ كانما عمييا المبادرة ايضان باألستيالء عمى المعامؿ كألغاء االقتصاد 
في التطكرات الرأسمالي كالبدء ببناء المجتمع اإلشتراكي محاكالن اف يجد لذلؾ 

. كجاىد مف اجؿ تأكيد 1917االقتصادية التي حدثت في اإلتحاد السكفيتي بعد
الطابع العالمي لمثكرة. كقد لعبت الثكرة الركسية دكرىا كمفجر كنمكذج محفز لمثكرة 

 اإلشتراكية العالمية.
 

 ثانيا: تطوير الماركسية
  أفكار انطونيو غرامشي

 
ريقة نقدية. فبقدر ما رأل بالماركسية النضرية تعامؿ غرامشي مع نصكص ماركس بط .1

الكحيدة الخصبة في البحث العممي. اعتقد انيا اصبحت مشكبة بنزعة طبيعية ككضعية 
 مقحمة عمى ماركس.

يعتقد كرامشي اف الخطأ المنيجي األكثر شيكعان ىك البحث عف  المثقفيف وغير المثقفيف: .2
ات الذىنية كليس في نظاـ العالقات الذم معيار ىذا التميز, في العمؿ الفكرم النشاط

يؤطر ىذه النشاطات كيحتكييا. مخالفان بذلؾ ماركس الذم ميز بيف المثقفيف كغير المثقفيف 
جيو قترح كرامشي معياران يتحدد بمك تيف العمؿ اليدكم كالعمؿ الفكرم. استنادان الى التميز ب
 .االجتماعيةؿ العالقات نة كالكظيفة التي يشغميا في مجماالمثقؼ بداللة المك

يميز كرامشي بينيما استنادان الى معيار الكظيفة  المثقؼ العضوي والمثقؼ التقميدي: .3
كالمكانة التي يحتميا الفرد في عالقات االنتاج. كطبقان ليذا التميز فاف المثقؼ العضكم ىك 

نة بتجانسيا الذم ينتمي الى شريحة اك شرائح المثقفيف الذيف يزكدكف طبقة اجتماعية معي
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كبكعي كظيفتيا الخاصة في المضمار االقتصادم كالسياسي, كعميو فأف المثقفيف 
 العضكييف ىـ:

 .)أ(ينظمكف الكظيفة االقتصادية لمطبقة 
 .)ب(يبرركف كظيفة الييمنة التي تمارسيا الطبقة السائدة

 .التي تمارسيا الطبقة السائدة اإلكراه)ج(ينظمكف كظيفة 
 التي يرتبطكف بيا عضكيا بالكعي بمصالحيا كتصكرىا. )د(يزكدكف الطبقة

يرل كرامشي اف كظيفتيـ ىي تحقيؽ التجانس لتصكر العالـ  وظيفة المثقفيف العضوييف: .4
الذم يخص الطبقة التي يرتبطكف بيا. كىـ ليس أنعكاس لمطبقة كانما ىـ اصحاب الدكر 

 الفاعؿ في تحقيؽ التجانس.
لمرتبط بجماعة يمكف اف تبدك بكصفيا جماعة تقميدية قائمة ىك المثقؼ ا المثقؼ التقميدي: .5

 بذاتيا كيتـ تصنيفو باعتباره مرتبطان بطبقة زائمة اة في طريقيا الى الزكاؿ.
يعتقد كرامشي باف الحزب ىك الجياز الثقافي األمثؿ الذم يجسد مفيكـ المثقؼ  الحزب: .6

كىك الجياز الثقافي األقدر عمى عينيان ليككف الحزب بيذا المعنى ىك الُمثقؼ الجماعي. 
 تحكيؿ العالقات الثقافية كتككيف الككادر الثقافية الجديدة كاألطاحة بييمنة الطبقة السائدة.

يرل كرامشي اف التغير الذم يجريو الحزب عمى الدكلة عبر ممارستو  وظائؼ الحزب: .7
ـ ممارسة الحزب لياتيف الكظ يفتيف ليس مف خالؿ لكظيفتي الييمنة كالسيطرة. كينبغي اف تت

المعبة البرلمانية كانما مف خالؿ مجالس المصانع القائمة عمى سمطة الجماىير العاممة التي 
 يجمعيا مكاف العمؿ ككحدات االنتاج.

 
 

 *األوروشيوعية*
تعبر األكركشيكعية عف المكاقؼ الفكرية الخالصة التي اتخذتيا بعض االحزاب الشيكعية  .1

ة تمسكيا بفكرىا الشيكعي كمراعاتيا مف جية ثانية لمخصائص األكربية بما يعكس مف جي
 كالسياسية المميزة لمدكؿ الراسمالية. كاالجتماعيةاألقتصادية 

اثير ضد ىذا التعبير اعتراضاف, األكؿ: اف بمداف اكربا الشرقية  االعتراضات عمى التعبير: .2
تعنييا األكركشيكعية.  الالتي تسيطر عمييا االحزاب الشيكعية ىي اكربية في الكقت الذم 
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الثاني: اف الياباف بمد اسيكم كتبنى الحزب الشيكعي الياباني نفس المكاقؼ الفكرية لالحزاب 
 الشيكعية السكفيتية.

كلكف يبقى األكركشيكعية لميؿ الحركة التقدمية كالثكرية الحديثة لتفيـ كتمثؿ كاقع القارة 
كما يدؿ عمى الطالؽ بيف ىذه االحزاب  االكربية كجميع الدكؿ الراسمالية المتطكرة.

 كشيكعية مكسكك.
إف مقكلتيا االساسية التي تنطمؽ منيا كما يؤكد كاريممك ىي  مقولتيا األساسية: .3

الخصكصية التي تتميز بيا البمداف األكربية المتقدمة كتستدعي البحث عف حمكؿ تناسب 
 حة لمتطبيؽ في غير محميا.البمداف المتقدمة. كحمكليا تناسب بمداف معينة كليست صال

أكدت األكركشيكعية عمى اىمية كسائؿ االنتاج بالقياس الى عالقات  اىمية وسائؿ االنتاج: .4
االنتاج كيعتقد كاريممك باف عالقة االنتاج في مجتمع ما تقدـ لنا صكرة عف ذلؾ المجتمع 

 كتبيف خصائص النظاـ األجتماعي فيو.
اف التطكر المتحقؽ عمى مستكل كسائؿ  لفوقية:وسائؿ االنتاج وتأثيرىا في البنى ا .5

االنتاجفي الدكؿ الرأسمالية االكربية المتقدمة البد كاف يحكـ البنى الفكقية فييا كيمنحيا 
يقرره مستكل التطكر في كسائؿ االنتاج. مما يعني إمكانية دمقرطة جياز  مضمكنان جديدان 

ناء مجتمع اشتراكي دكف الحاجة الى الدكلة الرأسمالية كتحكيمو الى ادارة قادرة عمى ب
تحطيمة بالقكة كمف االساس. كىك ما يعني كذلؾ كحسبما جاء في البياف المشترؾ لمحزباف 
الشيكعياف األيطالي كالفرنسي بالطريؽ الديمقراطي نحك اإلشتراكية كاف السير نحك 

المستمر اإلشتراكية كبناء المجتمع اإلشتراكي ينبغي اف يندمج في أطاره الترسيخ 
 لمديمقراطية في الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.

ترل األكركشيكعية ضركرة اعادة النظر الجدم في  إعادة النظر في مفيـو اإلشتراكية: .6
مفيـك االشتراكية كيرل كاريممك بانو يتكجب عمييا اف تبعدىا عف ميداف التقديس كالخياؿ. 

 الى بناء اإلشتراكية. كذلؾ دراسة مختمؼ الطرؽ التي تؤدم
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 *ريأفكار لويس التوس*
 

المسألة األساسية مف نظرية التكسر ىي مسألة القراءة كيرل بانو مف  مسألة القراءة: .1
ـ ا ـ امكانيات جديدة في القراءة بفضؿ اكتشافات فركيد في عم لنفس كالتحميؿ الممكف استخدا

التكسر لقراءة ماركس تعتمد عمى منيج خاص. كالطريقة التي تقترحيا  والنصي البنيكم بكج
التحميؿ النصي البنيكم الذم طبقو ايضان في مجاالت عديدة السيما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف 

 البناء التحتي كالبناء الفكقي.
طبؽ التكسر ىذه المنيجية عمى األيديكلكجية كالجياز  الجياز األيديولوجي لمدولة: .2

انيا تمثؿ طبقان لمتقميد الماركسي المييمف آلة فسر تسمح االيديكلكجي لمدكلة التي يالحظ 
لمطبقات المييمنة بضماف ىيمنتيا كأقترح اف يضيؼ الى ىذه النظرية الماركسية الخاصة 
بالدكلة بعدان أخر ىك الجياز االيديكلكجي لمدكلة. كىذ الجياز يتميز عف الجياز القسرم 

 يكلكجيا.لمدكلة بتعدد اجيزتو الفردية عف طريؽ االيد
يرل التكسر اف كظيفة ىذا الجياز بانو الجياز المسؤكؿ عف  ولوجي:يوظيفة الجياز االيد .3

كىي التي تضمف  اإلنتاجانتاج كضبط االيديكلكجية المييمنة لضماف اعادة انتاج كسائؿ 
كالميني  إعادة انتاج الجزء األكبر مف عالقات االنتاج مف خالؿ برامج التأىيؿ االيديكلكجي

كعيا لعالقات االنتاج القائمة متحصنة في كؿ ذلؾ بقكة الجياز ضكل العاممة كترسيخ خلمق
 القسرم لمدكلة كتمؾ ىي المقكلة االساسية التي حاربيا التكسر عمى مستكل الفكر السياسي.

 

 الفصؿ الثاني: اليسار الغربي المعاصر
 المبحث االوؿ: مدرسة فرانكفورت ونظريتيا النقدية

 
 

تتمسؾ المدرسة النقدية بالتفكير الرافض الذم يرل فيو مارككز احد اعالـ  لرافض:التفكير ا .1
الخالؽ الف الغاء التفكير الرافض يعني الغاء  االجتماعيىذه النظرية المصدر الكحيد لمنقد 

 ممكة االبداع في الحياة االجتماعية.
اف كعالمو مف خالؿ النظرية النقدية مككمو بميمة تفسير االنس ميمة النظرية النقدية: .2

ـ فمسفية مجردة كمطمقة. كجكده االجتماعي الفعمي ال ـ النظرية النقدية  مف خالؿ مفاىي كتقك
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عمى رفض التجربة المحضة النيا تحرص عمى االلتزاـ بالكاقع في صكرتو القائمة بالفعؿ 
يج نظرية النقدية في اعتقادىا مف المتعنى كثيران بنقده اك تفسيره. كتنطمؽ الن كال

تيكي/الجدلي الف ىذا المنيج في التفكير يحقؽ التماسؾ الذم يتعمؽ بمكقؼ الفكر كالديال
 نحك الحقيقة لتصبح الحقيقة المنطقية حقيقة تاريخية.

 
 
 *أفكار ىربرت ماركوز*
 

يرل مارككز باف الفمسفة الديالتيكية حددت االنساف ذو البعد الواحد والمجتمع المغمؽ:  .1
ا الكيؼ كالتجاكز. كفي الكقت الحاضر نتيجة التطكر فاف ثمة مخطط االنساف ببعديف ىم

يميؿ الى تقكية البعد التكيفي لالنساف الى درجة ممحكظة كيضعؼ حتى الزكاؿ بعد 
التجاكزم كالقكل التي تميؿ الى تحقيقيا لذلؾ ينزع الفكر الرأسمالي كمجتمعة الى أزالتيا 

خطيط االجتماعي كالذم اليعرؼ اال شكميف مف لكي يحؿ محميا االنساف الجديد ثمرة الت
السمكؾ ىما األستيالؾ كتنفيذ القرارات المتخدة مف قبؿ االخريف كالذم يؤدم الى مجتمع 

  :مغمؽ لو نتيجتاف
 لمقكل كالمصالح المتعارضة  و)أ( دمج
 كتعبئتو المنيجية المخططة المنظمة كالمنظمة لمغرائز االنسانية. و)ب(ادارت

يرل مارككز بانو سمح التقدـ التقني بتككيف نظاـ كامؿ كمستقؿ  قني ودورة:التقدـ الت .2
ـ قادر عمى خمؽ اشكاؿ مف الحياة كالسمطة المؤىمة لممصالحة بيف  لمتنسيؽ كالسيطرة كالتحك
النظاـ كالقكل المعارضة لو مف جية كىزيمة اك دحض ام احتجاج باسـ التطمعات 

سيطرة مف جية ثانية, كيفترض مارككز باف التقنيات التاريخية لمتحرر مف االستغالؿ كال
المتقدمة في المجتمعات الصناعية الحديثة مكنتيا مف ازالة التناقضات المكجكدة فييا مف 
خالؿ امتصاصيا لكؿ مف كانكا يشكمكف اصكاتان اك قكل انشقاقية في ظؿ االنظمة 

فرة. كاف الكفرة التي تحققيا االجتماعية السابقة. كذلؾ يساىـ التقدـ التقني في خمؽ الك 
التقنية تجعؿ التشكيؾ في الكضع الراىف كالتمرد عمية أمريف المعنى ليما. كىكذا تسيطر 
مؤسسات الدكلة االصالحية عمى حد اعتقاد مارككز عمى حياة الذيف ينعمكف بفكائدىا 
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ؼ حكافز كمزاياىا بفضؿ ىيمنتيا عمى مستكل معيشتيـ الف زيادة االستيالؾ كفيمة بأضعا
 تقديـ المصير لدييـ.

يعتقد مارككز اف المجتمع المعاصر في ظؿ الييمنة  جتمع المعاصر والتقدـ التقني:مال .3
التقنية الكاممة يبدك قادراُ عمى منع كؿ تغير اجتماعي مف النحك كالتطكر الى درجة احداث 

لمعممية مؤسسات مختمفة كخاؽ تكجو جديد  ةإلقاميمكف اف يككف مقدمة تغيير نكعي 
االنتاجية كاساليب جديدة في الحياة ام ايقاؼ التغير االجتماعي النكعي. كلعؿ اندماج 
القكل المتعارضة ىك سبب ىذه الظاىرة كنتيجتيا في آف كاحد اما نتيجة ىذا االندماج 

 كمحصمتو فيي ىيمنة االمتثالية عمى فكر كسمكؾ كؿ القكل االجتماعية.
 االحتكارميعتقد مارككز باف المجتمع الرأسمالي  االقتصادية: المجتمع الرأسمالي واالزمات .4

قادر عمى مقاكمة كؿ ازمة اقتصادية يمكف اف تصيبو كتعرض انتاجيتو كنمكه كاستقراره 
كضركرة تطكر القكل  بإمكانيةلالضطراب مما ينتيي الى رفض الفكرة الماركسية القائمة 

 التاريخية لمفرد داخؿ المجتمع القائـ.
حدد مارككز اربعة عكامؿ اسيمت في كاقعت تحكؿ الطبقة  ؿ تحوؿ الطبقة العمالية:عوام .5

 العمالية جذريان الى ىيئة ذات كجو كاحد كىذه العكامؿ ىي: 
 ماتيكية التي تقمؿ مف العمؿ الجسماني لمعامؿكتك )أ(المكننة اال

 )ب(تطكر مفيـك الطبقة العاممة نفسو كتغير مضمكنو كعناصره
 طبقة العمالية لكعييا الطبقي)ج(فقداف ال

 )د(تجمي الييمنة الطبقية المستمر كالمتزايد في اشكاؿ ادارية كتنظيمية.
عف ماىية أبعاد  لإلجابةيطرح مارككز مفيكـ غامض  ماىية ابعاد التغير التاريخي: .6

ض االعظـ لمقكل الخارجة عف المجتمع كبشكؿ فغيير بػ)مفيكـ النقض(. ام في الر الت
يامشييف الذيف يقكلكف انيـ يضعكف انفسيـ خارج العممية الديمقراطية كاف خاص قكل ال

حياتيـ تعبر عف الحاجة األكثر مباشرة ككاقعية لكضع حد لممذاىب كاالشتراطات 
يمكف التسامح أزائيا. كيرل مارككز اف التقدـ التقني كالصناعي كما  كالمؤسسات التي ال

منو اال القمة القميمة مف افراد ىذه المجتمعات كالتي انتجو مف كفرة كتحكـ كسيطرة لـ يفمت 
دراكيا لحقيقة الكضع مككمة بميمة إنقاذ االكثرية التي ال مفر مف اف  ستككف بحكـ كعييا كا 

 تككف سمبية 
 الدولة السوفيتية وجوىر الماركسية: .7
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قدـ تختمؼ عف مثيمتيا الرأسمالية في تكظيؼ الت يرل مارككز اف التجربة السكفيتية ال - أ
التقني مف اجؿ احكاـ سيطرتيا عمى المجتمع كرفض ام نقد كالعمؿ عمى الدمج 
االستيعابي لكؿ فرد كعدـ استخالص النتائج النظرية ىك الذم قاد الثكرة السكفيتية الى 

ـ مع جكىر الماركسية حتى بات المجتمع السكفيتي يشبو ام مجتمع  ممارسات ال تنسج
الجماعية يقضياف عمى استقالؿ الفرد  إلدارةكاصناعي حديث اخر, فالمركزية 

كالمشركع الفردم كالمنافسة مرشدة كمسيطرة عمييا كالبيركقراطيات السياسية 
كاالقتصادية تمارس سمطة مزدكجة كمضاعفة كسمكؾ الناس منسؽ بفضؿ كسائؿ 

 االعالـ.
ئؼ جكىر الدكلة السكفيتية: يذىب مارككز الى اف الدكلة السكفيتية تمارس الكظا - ب

السياسية الحككمية ضد البركليتاريا خالفان لما ذىب اليو ماركس كأنجمز مف اف اساس 
التحكالت الثكرية ىك تغير الكظائؼ العامة لمدكلة لتفقد خاصيتيا السياسية كتصبح 

 مجرد كظائؼ إدارية لمصالح المجتمع الحقيقية.

الفراغ التي  بأكقاتالتحكـ نتائج ممارسات الثكرة البمشفية: عمى المستكل الفكرم الى -ج
يتمتع بيا االنساف السكفيتي كعمى المستكل االخالقي فيرل اف االخالؽ التي جاءت بيا 
الثكرة البمشفية مفركضة مف خارج الفرد كليست نابعة مف داخمو كاف ىذه االخالؽ تفرض 

زية نفسيا نفسيا عمى الناس بنكع مف الشدة تتجاكز الشدة التي تفرض بيا االخالؽ البرجكا
عمييـ. كبحكـ ممارستيا ىذه فاف الثكرة البمشفية بعيدة عف اف تككف نقضان لمرأسمالية النيا 

 تشاركيا في كظيفتيا بحؽ كفاعمية.
كعف مكانة الفرد في الفكر الشيكعي فيرل مارككز اف الفرد الحر الذم يشارؾ في التخطيط 

يجرم في االتحاد السكفيتي  لكف ماكيختار حاجاتو بنفسو ىك اليدؼ النيائي لمشيكعية ك 
عمى خالؼ ذلؾ فالفرد ىناؾ تـ احتكائو كادماجو في نظاـ العمؿ المفرض مف اعمى, انو 

 . انساف ذك بعد كاحد محكـك بنظاـ بيركقراطي محض
 

 المبحث الثاني: اليساروية الغربية المعاصرة
 
ية المجتمع المالي يذىب ريتشارد ككمباف الى اف اليساركية تمثؿ قبؿ كؿ شيء نظر  .1

ر كاف كانت التزاؿ بعيدة عف اف تككف خستقبؿ كالعبكر مف احدىما الى االكمجتمع الم
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نظرية متكاممة. كاليساركية بدكرىا جعمت مف نفسيا فكران محقان عمى االطالؽ ككسرت 
ىذه الحمقة المفزعة كقطعت عالقتيا بالماركسية المينينية ككضعتيا في صؼ منسيات 

اليديكلكجية متطمعة مف ذلؾ الى اف تجعؿ مف نفسيا تعبيران عف الصراعات التاريخ ا
 الجارية في الكقت الحاضر.

ىي تمؾ الشريحة مف مف الحرية الثكرية التي تقدـ اك تنزع الى  المقصود باليساروية: .2
تقديـ بديؿ جذرم لمماركسية المينينية بكصفيا نظرية الحركة العمالية كتطكرىا. مما 

 االشتراكيةرة استبعاد كؿ محاكالت اعادة التجديد النظرم المتأتية مف يعني ضرك 
الديمقراطية التي تبدك غير ثكرية فال تستيدؼ قمب المجتمع الرأسمالي في الحاؿ 
كبشكؿ كمي, كما انو يعني ايضا ضركرة استبعاد المعارضة كالتجديد الشيكعييف المذاف 

الى المصادر المينينية كالثكرية الشيكعية اك ال يقدماف بديالن كانما يقترحاف العكدة 
 تجديدىا 

اف اليساركية تمثؿ نقدان اك ممارسة نظرية في آف  مضموف المشروع الفكري اليساروي: .3
 كاحد

لمماركسية بيدؼ نقضيا بكصفيا نظرية ثكرية, ككفقان ليذا النقد سيبدك  نقد فيي-أ
ة كما ستبدك النظرية المينينية ماركس في حدكد معينة بكصفو منظر الثكرة البرجكازي

الخاصة بالتنظيـ كمفيكميا الخاص بالثكرة بكصفيا اسمكبان في االستيالء عمى السمطة 
 مف االعمى كمطبكعة كميا بطابع الفكر البرجكازم.

تبدك اليساركية بكصفيا ممارسة ثكرية في كؿ مكاف يكسر فيو ممارسة اما ككنيا -ب
يمة التنظيمات التقميدية ليتجو ىذا الصراع في كؿ مكاف الصراع الطبقي االطار الذم تق

 في الكقت نفسو ضد النظاـ كالقيادات العمالية معان.
يككف في ىذه الحالة مف االضطرابات الفظة الى احتالؿ  اسموب الممارسة-ج

المصانع الى التنظيـ عمى مستكل الكرشة كالمصنع كالمشركع كلكف خارج األطر 
 التقميدية القائدة. النقابية كالسياسية

كؿ  بإلغاءايديكلكجية جديدة كانما  باقتراحيتعمؽ االمر باليساركية  ال كونيا نظرية:-د
االيديكلكجيات الف النشاط النمكذجي لمثكرييف يتمثؿ بممارسة االحتجاج كتنسيقو 
كاخفاء الطابع النظامي عميو كما ييـ الثكرييف ىك تحضير نظرية خاصة بممارساتيـ 

ة دكف اف يككف التحميؿ في اية لحظة جامدان كمثبتان عند مرحمة تاريخية محدكدة الخاص
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سيككف عندىا مجرد ايديكلكجية. اما كسائؿ تحقيؽ المجتمع االشتراكي فمف تككف  ألنو
مثبتة بشكؿ مسبؽ كما انو ستككف بعيده عف التنظيـ. فالنشاط الثكرم سيخمؽ اشكالو 

ـ االنتقاؿ مف مرحمة تاريخية الى مرحمة تاريخية الخاصة مف الصراعات بقدر ما يت
يككف المجتمع االشتراكي متميز بالحكـ الذاتي عمى مختمؼ  اعمى ام بقدر ما

 المستكيات لتضمف العممية الثكرية مجمكع الصرعات المستقمة.
كؿ  إلزالةالثكرة بالنسبة لميساركية صراع دائـ كعمى جميع الجبيات  مفيـو الثورة: .4

ؾ لتتسع ككلكجي كااليديكلكجي كالجنسي كبالتاكيد االقتصادم كذليغتراب الساشكاؿ اال
في مثؿ ىذه الحالة بشكؿ ممحكظ كىي ذات امتدادت زمنية و جبية النضاؿ كيزداد عمق

كمكانية كاجتماعية كاسعة الف ىدفيا االعمى ىك االستيالء عمى كؿ السمطات كانياء 
 كؿ اشكاؿ االغتراب.

 
  
 الباب الثالث 

 أطروحات جديدة في الفكر السياسي الغربي المعاصر
 

 الفصؿ االوؿ
 العولمة البيئية النظرية والعممية لألطروحات الفكرية الجديدة

 المبحث االوؿ: البعد النظري لمعولمة
 

 :مفيـو العولمةابرز سمات  .1
 أ. اتساع دائرة تداكلو كانتشاره بشكؿ مفرط ليصبح اكثر المفاىيـ شيرة.

داد حدكدة الداللية كالغائية ناىيؾ عف حدكده الجغرافية لتحتكم كؿ مظاىر الحياة ب. امت   
 المعاصرة.

ج. استبطاف مقكلة الداللية ك الغائية لجممة دالالت كمقاصد المككنات االخرل في منظكمة 
 المفاىيـ المعاصرة 

ـ اك ككف كيعني في  العولمة لغة: .2 حالة استخدامو العكلمة عمى المستكل المغكم مصدر مف عال
 غمبة الطابع العالمي اك الككني عمى الظكاىر كالنشاطات الفكرية 
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العكلمة تعني االنتشار العالمي  التمييز بيف العولمة والعالمية والنظاـ العالمي او الدولي: .3
القائـ عمى عدـ االعتراؼ باالخر كعدـ االستعباد اك لمعايشتو اك االنفتاح عميو كاالمتناع عف 

ؿ معو ثقافيان كاقتصاديان كاجتماعيان كانكار خصكصيتو كاختراقو كميان لتطبيعو كالييمنة  التفاع
عميو كتكريس تبعيتو لالقكل. العالمية: تعني االنتشار العالمي القائـ عمى االعتراؼ باالخر 
كاالستعداد لمعايشتو كاالنفتاح عميو كالتفاعؿ معو ثقافيان كاقتصاديان كاجتماعيان كقبكؿ 

حتراميا كحمايتيا. كالعكلمة كالعالمية مع االقرار بما بينيما مف اختالفات خص كصيتو كا 
تشتركاف في النياية في خاصية االنتشار العالمي كخاصية كشركط كمقكـ اساسي ليا. لتككف 

كالتداكؿ عمى  النشأةطمح النظاـ العالمي الجديد السابؽ في صعالمية شرطان منطمقان ليا. أما مال
العكلمة كالمرادؼ كالمعاصر لو في المعنى كالداللة فيعكد تاريخ ظيكره الى حديث طمح صم

كنتستكف تشرشؿ بعد الحرب العالمية االكلى ثـ كرره رزفمت ليبرر اشتراؾ الكاليات المتحدة في 
الى تحكؿ العالقة بيف القطبيف. اما عمى  لإلشارةالحرب العالمية الثانية كاستخدامو كسينجر 

في  مافكككيا . كاستخدميا1939كساط االكاديمية فقد استخدميا ركبرت باؾ في عاـمستكل اال
نشيد نياية الحرب الباردة اك اية مرحمة  نياية التاريخ. كعمى حد قكلو ال 1989مقالتة الشييرة 

مف مراحؿ ما بعد الحرب بؿ نياية التاريخ, ام النقطة االخيرة مف نشاط التطكر االيديكلكجي 
 كتعميـ الميبرالية الديمقراطية الغربية كشكؿ مف اشكاؿ ادارة المجتمعات البشرية.لمبشرية 

كيبني باحث غربي اخر فكرة االرتباط بيف العكلمة كاالنتشار العالمي لمنظاـ الراسمالي 
 عندما يقكؿ اف العكلمة تعني انتشار راسمالية السكؽ الحرة الى كؿ دكلة تقريبان في العالـ.

احدان تمامان يرل تكماس فريدماف اف العكلمة كاالمبريالية ليستا شيئان ك  مبريالية:العولمة واأل .4
ىي احتالؿ شعب اخر كاجباره عمى االخذ باالساليب االمبريالية. اما  كفؽ رايوفاالمبريالية 

العكلمة فيي اف تككف قدرتؾ الثقافية كاالقتصادية عمى درجة مف القكة كاتساع التاثير التحتاج 
الى احالؿ شعب اخر لمتأثير في حياتو. بينما يرل اخركف اف االمبريالية كالعكلمة في معيا 

صكرتيما الراىنة متفقاف عمى استيداؼ تحقيؽ االنتشار العالمي بالييمنة كالغاء ىكية االخر 
 كثقافتو كشخصيتو لكنيما تختمفاف عمى كسائؿ تحقيؽ ذلؾ االنتشار.

  افتراضات عولمة النظاـ: .5
 كجكد النظاـ الساعي لالنتشار العالمي في المجتمعات االخرل. )ا(عدـ 

)ب(عكلمة كؿ اجزاء النظاـ الساعي لالنتشار العالمي النو في النياية نظاـ كمي متكامؿ 
 كمرتبط كمتفاعؿ. 
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)ج(مشاركة كؿ قكل كقدرات النظاـ الساعي لالنتشار العالمي لتحقيؽ ذلؾ االنتشار كفي 
 دم.المقدمة النمط االقتصا

: بفعؿ طبيعة النظاـ الراسمالي الميبرالي كنظاـ محكره كمحرؾ نشاطاتو العولمة واالقتصاد .6
كمنتيى اىدافو انو ىك السكؽ المحكـك بقانكف العرض كالطمب كقكاعد المنافسة الحرة. فتككف 
العكلمة بالنسبة الية ضركرة قصكل النيا ستؤمف لو فرصان جديدة لجني المزيد مف االرباح مف 
خالؿ الحصكؿ عمى اسكاؽ تكفر لو المكاد االكلية كااليدم العاممة الرخيصة كمنافذ التسكيؽ 
كالبيع الدائمة كالمتجددة. مما يتطمب كذلؾ كيقتضي كضع كؿ مقكمات القكة السياسية كالثقافية 
لمدكؿ الراسمالية في خدمة نشاطاتيا االقتصادية كتكظيفيا طكعان اك كرىان كضركرة الزمة 

ام نظاـ اخر معاد كعكلمة اكبر قدر ممكف مف مككنات النظاـ  إلزاحةط اساسي كشر 
 الراسمالي. كالعمؿ عمى اقامة نظاـ عالمي جديد ذك طبيعة راسمالية.

  العولمة األطار التاريخي: .7
 )أ(ىناؾ رام يذىب الى اف العكلمة بدات تتخمؽ كظاىرة منذ القرف الخامس عشر.

بتدأت منذ منتصؼ القرف الثامف عشر كحتى اخر ااف العكلمة  اؾ رام اخر يذىب الى)ب(كىن
 القرف العشريف. 

اقتصادم كالتقني عمى بركز ظاىرة جديدة  كجكد ام دليؿ العدـ )ج(رام ثالث يؤكد عمى 
 متميزة تدعى العكلمة.

)د(يذىب اخركف الى اف المرحمة المعاصرة لمعكلمة بدات مع نياية الحرب العالمية كاتفاقية 
جات. كبالجمع بيف األراء السابقة يمكف الزعـ باف العكلمة الحديثة كالمعاصرة عممية مرادفة ال

لالنتشار العالمي لمنظاـ الرأسمالي الميبرالي كانيا قد بدأت منذ كالدة ىذا النظاـ في القرف 
 الخامس عشر كمازالت مستمرة لحد االف.

  ابعاد العولمة: .8
ؼ المفرطيف في معدالت التزايد االحتكارم لرأس الماؿ كتحرير )أ(االقتصادية: التسارع كالتكاث

 التجارة كرؤكس االمكاؿ مف القيكد كخصخصة كؿ ما امكف مف المؤسسات الحككمية.
)ب(التقنية: التحسف اليائؿ في كسائؿ االتصاالت كتبادؿ المعمكمات كجعؿ الحدكد شفافة 

 كمانعة 
الثنائية كالشرعية الدكلية محؿ السيادة الكطنية  )ج(السياسية: احالؿ االحادية القطبية محؿ

 كاالنتشار الكاسع الفكار كمطالب الديمقراطية كحقكؽ االنساف.
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 المبحث الثاني:البعد العممي لمعولمة

 
ليس بجديد مسعى الكاليات المتحدة لفرض قيميا كنماذجيا المختمفة في األمركة والعولمة:  .1

ـ كفق في الجامعة  1919ان ليا فقد اكضح ماكس كيبر في عاـالحياة كمحاكالت تخطيط العال
االلمانية. كاكضح فريدماف اف العكلمة تعني مف الناحية العممية كمنذ انتياء الحرب الباردة 
نشر نمكذج الراسمالية االنجمكامريكية في العالـ مف خالؿ عكلمة الثقافة كالمقدسات الثقافية 

 ألمركة كالعكلمة في مرحمتيا الراىنة تعني:االمريكية. كاف القكؿ بالتطابؽ بيف ا
)أ(اف العكلمة في مرحمتيا المعاصرة تقكـ عمى القدرة المزدكجة الثقافية كاالقتصادية عمى 

 التاثير في حياة االخريف.
ع األمريكييف الغالباف تعني )ب(اف العكلمة في مرحمتيا المعاصرة كبحكـ الكجة كالطاب

 كذج االمريكي .العالـ لكي يتبنى النم وتكجي
ـ  ـ الكسائؿ  باستخداـ)ج(التنفيذ األمريكي لمعكلمة يت ـ باستخدا الثقافة كاالقتصاد اكثر مما يت

 العسكرية.
)د(الكاليات المتحدة حريصة عمى االنفراد بدكر القكة العظمى كالكحيدة التي تتكلى تطبيؽ 

 العكلمة.
 .)ق(التطبيؽ األمريكي لمعكلمة محكـك بمنظكر كمي كشامؿ

)ك(التطبيؽ األمريكي لمعكلمة محكـك بالقدرة األمريكية: منع ام دكلة اك مجمكعة دكؿ 
استخداـ قكاىا لتغيير النظاـ الدكلي الراىف, كضماف استقرار النظاـ الدكلي بما يخدـ 
المصالح األمريكية, االبقاء عمى االقتصاد االمريكي كأكبر اقتصاد في العالـ, كالتصدم 

 اسات كالمصالح االمريكية.الم تيديد لمسي
 مظاىر العولمة المعاصرة وخصائصيا السياسية والثقافية: .2

 اقتراف العكلمة باالنتشار كالييمنة العالمية لالىداؼ األمريكية.-1
 اقتراف العكلمة باالنتشار كالييمنة العالمية لمقيـ كالثقافة األمريكية.-2
 االقتصمدية االمريكية. اقتراف االبعاد السياسية كالثقافية باالبعاد-3
 التأثير ك االنعكاس المتبادؿ بيف نتائج كمقدمات عمميات العكلمة االمريكية.-4
 استخداـ كؿ الكسائؿ لتنفيذ سياسات العكلمة االمريكية كتحقيؽ اىدافيا.-5
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ادارة نشاطات العكلمة االمريكية بشرعية منتزعة مف القكل ك المنظمات االقميمية -6
 كالدكلية.

: يرل ركند لكبرز رئيس كزراء ىكلندا األسبؽ باف اىـ ىذه مح العولمة االمريكيةمال .3
  :المظاىر ىي

 .)أ(االبتكار في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
 .)ب(سيطرة الميبرالية الجديدة 

)ج(تقديـ الديمقراطية كتكأـ القتصاد السكؽ الحر ليككنا معان استراتيجية الصيغة االمريكية 
لمنمكذج الراس مالي الغربي. لذلؾ تقكـ الصكرة المعاصرة لمعكلمة ذات الطبيعة كاالىداؼ 
االمريكية عمى تفتيت البنى االقتصادية كاالجتماعي كالثقافية كالسياسية لكؿ المجتمعات 
كاحتكائيا كاعادة ىيكمتيا مف خالؿ نفي خصكصيتيا كالغاء كؿ ما ينضج عنيا مف 

يسيؿ بعد ذلؾ اغراؽ تمؾ البنى في ذاتو كفردية مجردة مف كؿ كالء ات لءباطات كانتماارت
السيطرة عمييا كالتحكـ في  الرأسماليكمسؤكلية اجتماعية فيصبح بمقدكر قكل السكؽ 

 ارادتيا كقدرتيا.
تسعى قكل السكؽ الراسمالي المتعكلمة لمتخمص مف الدكلة اك عمى  الدولة في ظؿ العولمة: .4

سمطاتيا كتقميصيا, كيعكد ذلؾ الى اف ىذه القكل بحاجة الى ازالة االقؿ اضعافيا كتقييد 
كؿ سمطة سيادية مستقمة قادرة عمى منع سياسات كاتخاذ قرارات تعرقؿ نشاطات راس 

 الماؿ. اما طريقة تعامؿ العكلمة االمريكية مع الدكلة الكطنية ىي: 
مية اك الخارجية إذا بقيت اظ لكقت طكيؿ بأكضاعيا الداخف(اف اية دكلة اليمكنيا االحت1)

 .خارج نطاؽ عمؿ المبادئ االمريكية
(اف تكافؽ ام دكلة مع النظاـ العالمي الجديد مشركط باعادة ىيكؿ بنائيا االقتصادم 2)

 كالسياسي كاالجتماعي كالقانكني.
: اف اكؿ اشتراطات كمرتكزات قدرة الدكؿ عمى قدرة الدولة عمى مواجية ضغوط العولمة .5

ط العكلمة كاشتراطاتيا كارغاماتيا لتغييرىا ليس فقط األخذ بالديمقراطية مكاجية ضغك 
بمعنى المبادئ كالقكاعد كاآلليات كالمؤسسات الضامنة لمشاركة المكاطنيف في العممية 
السياسية, بؿ كايضان تبني اشكاؿ معدلة اك مبتكرة مف ىذه الديمقراطية بما يضمف كيحقؽ 

كتأثيران في الشأف السياسي بعد اف كلدت العكلمة تكلد دكاع  مشاركة اجتماعية اكثر فعالية
 مستجدة لالخذ بالديمقراطية كتعديؿ ما ىك قائـ منيا اك ابتكار اشكاؿ جديدة ليا.
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 الفصؿ الثاني

 أطروحتا نياية عصر االيديولوجية ونياية التاريخ
 

 المبحث االوؿ
 أطروحة نياية عصر االيديولوجية

 
صر االيديكلكجية عمى نطاؽ كاسع في السنكات االخير كخصكصان شاعت مقكلة نياية ع .1

بعد انييار االتحاد السكفيتي كترجع ىذه المقكلة الى ماكس كيبر ليعتمدىا مف بعده كتاب 
 اخركف.

يميز المفكر العربي عبدهللا العركم بيف مرحمة االيديكلكجيا كمرحمة ماقبؿ االيديكيكجيا  .2
(. الذم لـ يعرؼ 18المفيـك الى كقت سابؽ عمى القرف)كيرل انو ال يصح اف نعزك ىذا 

الفكر السياسي فيو مفيكـ االيديكلكجيا النو لـ يكف في حاجة اليو . كلـ يتبمكر ىذا المفيـك 
 اال عمى يد ماركس كأرجع ماركس كؿ اشكاؿ التفكير الى اساسيا االجتماعي كاالقتصادم.

اخمة كالمتكاممة كالمعتقدات كالتقاليد كالمبادئ ىي نظاـ االفكار المتد تعريؼ االيديولوجيا: .3
كاالساطير التي تؤمف بيا جماعة اك مجتمع كتعكس مصالحيا كاىتماماتيا االجتماعية 

 كاالخالقية كالدينية كالسياسية كاالقتصادية كالنظامية كتبررىا في الكقت نفسو.
ضؿ ىذه الشخصية اك تمؾ لـ تظير االيديكلكجيا نتيجة لمصدفة كال بف ظيور االيديولوجيا: .4

كانما ظيرت كتظير دائمان تحت ضغظ الحاجات السياسية كاالجتماعية التي يطرحيا نمط 
جتماعية يتمتع بالييمنة السياسية كاالجتماعية التي يطرحيا نمط معيف مف العالقات اال

ة. معيف مف العالقات االجتماعية يتمتع بالييمنة كبمساىمة الكثيريف كجيكدىـ المتراكم
كتجد االيديكلكجيا سبب كجكدىا كبشكؿ كمي في التكامؿ القائـ بينيا كبيف النظاـ الذم 
يفرزىا. كاف االيديكلكجيا تتنكع بصكرة طبيعية مف نظاـ اجتماعي الى اخر.كتتنكع بتنكع 
النشاط السائد في النظاـ االجتماعي كأف يككف نشاطان اقتصاديان اك اجتماعيان اك سياسيان 

 شكؿ يصح الكالـ عف ايديكلكجيا اقتصادية كاخرل اجتماعية كثالثو سياسية.كبيذا ال
المجتمعات المتجية نحك التصنيع  االيديولوجيا ىي رديؼىناؾ اتجاه باالعتقاد باف  .5

كالمتسمة بعدـ االستقرار في نظاميا االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي مما منعيا مف حؿ 
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عية فييا. كيرل اصحاب كده كجكد الصراعات االجتماالمشكالت االساسية كاالمر الذم يؤ 
( صكرة لمثؿ ىذه 21( كالعقكد االكلى مف القرف )19في راسمالية القرف ) هىذا االتجا

 المجتمعات التي تعتقدكف تمعب دكرىا فييا.
اف ظيكر المجتمعات الصناعية المتطكرة التي تكفرت ليا امكانية حؿ المشكالت  .6

ء المادم الذم كصمت اليو. كما تحقؽ مف انسجاـ بيف الطبقات االجتماعية بفعؿ الرخا
كقد ركج ليذا  جتماعي كفقد االيديكلكجيا سبب كجكدىا.حتى اختفت مبررات الصراع اال

 ماكس فيبر كرالؼ ىرندكرؼ.
ىرندكرؼ يرل اف ىذه المجتمعات تتميز بالعقالنية فيك يرل في كؿ ايديكلكجيا حكما قيميان  .7

م يمثؿ جكىر العقالنية التي تتميز بيا المجتمعات الغربية الحديثة يقتضي بينما العمـ الذ
ة عالية مف جعات الصناعية الحديثة اف تحقؽ در استبعاد االيديكلكجيا. كاستطاعت المجتم

 الرفاة المادم لـ تعد بعدىا تعرؼ الصراع فانتفت حاجاتيا الى االيديكلكجيا.
مكريس ديفرجيو اف الظكاىر االجتماعية تتمتع بأىمية السابؽ قكبؿ بالرفض فقد اكد  هاالتجا .8

خاصة ليس عف طريؽ كاقعيا المادم فقط كانما كذلؾ عف طريؽ االقكار التي تصاغ 
 حكليا عف طريؽ  التماثالت الفكرية الجماعية كالمعتقدات التي تتطكر مف حكليا.

كحدتيا عف طريؽ كذىب لكيس التكسر الى اف المجتمعات االنسانية تمثؿ كميات تتككف 
نمكذج معيف مف التشكيالت المعقدة  التي تضع مكضع ثالث معطيات ىي: االقتصاد 

 كالسياسة كااليديكلكجيا . 
كيرل جكرج طرابيشي اف بمداف العالـ الثالث تقدـ تكذيبان ساطعان الطركحة نياية عصر 

اريخي لدخكليا في العامؿ الرئيسي لمتحكالت االجتماعية كشكميا الت ألنياااليديكلكجيا 
 التاريخ.

كاكد ديفيد ادكارد اف نشاط االفراد كالجماعات اك بشكؿ خاص قرارات الحكـ  ىي نتائج 
 صكر ذىنية 

 لوجيا:يديو تأثير اال .9
محافظ جديد يتميز بتركيزه عمى الناحية  ه)أ(يرل ناصيؼ يكسؼ حتى عف اتجا

غربي كالقيـ الديمقراطية كيقدـ تبريرات االيديكلكجية فيشدد دائمان عمى العالـ الحر كالتراث ال
 لسمككية السياسة الخارجية االمريكية.
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 بشكؿ عاـ دكف اف ىذا اف المصالح المادية الالسياسة )ب(يتجمى تأثير االيديكلكجيا في 
نماتكجد كانيا ليست مكضكع حضكر كحماية  كؿ الذم نعنيو ىك اف ىذه المصالح  كا 

ـ تكتسب طابعان ايديكلكجيان فال  ـ في الدفاع عنيا  تفسيرىا كال المصالح كادراكيا كاليمكف اف يت
 اال عبر معتقدات يتـ التمسؾ بيا عبر ايديكلكجيات يتـ االنطالؽ منيا كاالستناد الييا.

كمتطمبات  ينبغي رفعة مف اجؿ تممس كاقع السمكؾ,غطاء )ج(اف كؿ االيديكلكجيات ىي 
 عمى متطمبات االيديكلكجيا في السمكؾ السياسي.المصمحة تتقدـ غالبان اف لـ نقؿ دائما 

لمدكؿ مؤكديف ىنا اف المرء يجد نفسو ممزمان  السموؾ السياسي)د(كعف اثر االيديكلكجية في 
دائمان بتبرير نشاطو مما يجعمو ممزمان بالمجكء الى االيديكلكجيا التي تتـ عمى الدكاـ عبرىا 

 كعمى اساسيا.
 

 المبحث الثاني
 التاريخ أطروحة نياية

 
يرل فكككياما كمؤيدكه عمى اف التطكر البشرم قد بمغ بالميبرالية الديمقراطية بمفيكميا  .1

العمماني المطبؽ في الغرب بكؿ ما ينطكم عميو ذلؾ مف تعددية مدنية كدينية كاقتصاد 
 السكؽ الحرة.

دأت تزحؼ كاعمف فكككياما اف الديمقراطية الميبرالية بمؤسساتيا االقتصادية كالسياسية ب
عمى بقية اجزاء العالـ, تدؿ عمى ذلؾ كتؤكده االنتصارات المتتالية التي حققتيا االيديكلكجيا 
الديمقراطية الميبرالية عمى االيديكلكجيات االخرل كالممكيات المطمقة كالفاشية كاخيران 

لعقائدم الشيكعية كاف انتصار الديمقراطية الميبرالية يشكؿ المرحمة النيائية في التطكر ا
 لمجنس البشرم مما يجعميا تمثؿ عنده نياية التاريخ.

بمختمؼ  الفاشية :يرل فكككياما اف الديمقراطية الميبرالية قد كاجيت تحدييف رئيسييف  ىما .2
كقد كانت الحرب العالمية الثانية بمثابة االنتصار عمى الفاشية كنياية  الشيوعيةاشكاليا ك

عية . كيترتب عمى ىذيف االنتصاريف نيكض الديمقراطية الحرب الباردة انتصار عمى الشيك 
 الميبرالية بكصفيا المحظة المطمقة التي انتصر فييا العقؿ النيائي .
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كيعتقد فكككياما كذلؾ بانو اذا ما كجدت االيديكلكجيات التي اصطدمت بيا الديمقراطية 
ـ تكف دكالن ديمقراطية ليبرالية الميبرالية لفترة معينة فمرجع ذلؾ الى اف الدكؿ التي اعتمدتيا ل

 بالمعنى الدقيؽ لمكممة.
 

 الفصؿ الثالث
 أطروحتا تصادـ الحضارات وسمطة المعرفة

 
 المبحث االوؿ

 أطروحة تصادـ الحضارات
 

ىي خميفة الحرب الباردة كلكنيا ستككف اخر  الصراعات الحضاريةاعمف ىنتجتكف اف  .1
بعد االتحاد السكفيتي سكؼ  ف العالـ مامراحؿ تطكر الصراعات في العالـ المعاصر كا
 يككف عالمان مف المراكز الحضارية المتصارعة.

يرل ىنتجتكف اف الصرعات قامت في الغرب بيف الممكؾ كاالمراء بعد  الصراعات وانواعيا: .2
ـ كالقكميات بعد الثكرة الفرنسية كااليديكلكجيات الشيكعية كالنازية  معاىدة كيستفاليا كبيف االم

 مقراطية الميبرالية في القرف العشرينفاف المكاجية اليـك ىي مكاجية بيف الحضارات.كالدي
الغربية االمريكية ,االكربية الغربية  :ىي نيةبثما يحدد ىنتجتكف الحضارات الحضارات: .3

,الككنفكشيكسية ,اليابانية, االسالمية, اليندية,السالفية, االرثكذكسية, الالتينية االمريكية, 
 ة.االفريقي

ككنفكشيكسيان في طريقة لمتككف لمكازمة عالقات -اسالميان  ترابطًا عسكرياً يرل اف ىناؾ  .4
القكة مع الغرب, كيدعك الى تقكية التعاكف في العالـ الغربي كحدة ليشمؿ ايضان اكربا 

 الشرقية كامريكا الالتينية لمحد مف التكسع الفكرم االسالمي الككنفكشيكسي.
 : المأخذ واالنتقاداتمف  تعرضت األطركحة لمكثير .5

)أ(فالحركب الحقيقية كليست الخيالية جرت عادة في داخؿ الكتمة الحضارية الكاحد كليس 
 بيف كتمتيف حضاريتيف متصارعتيف.

ـ تكف بأسـ النضاؿ الحضارم لكنو لك كاف ذلؾ لكاف تقديـ االسمحة  )ب(مبيعات االسمحة ل
 يككف عميو الحاؿ اليكـ.يتـ بطريقة مجانية كرمزية كىك امر ابعد ما
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)ج(الحركب االصمية كالدكلية داخؿ الحضارة الكاحدة كاقتتاؿ االشقاء داخؿ الديف الكاحد 
كقائع تنسؼ تحميؿ ىنتجتكف مف اساسو. كبخصكص االسالـ فانو يقكـ عمى كتؿ ثقافية 
ر متنكعة ككذا الحاؿ مع الككنفكشيكسية. كما يمكف دحضيا بالحضارة االفريقية. كاالم

 يصح كذلؾ بالنسبة المريكا الالتينية.
 

 المبحث الثاني
 أطروحة سمطة المعرفة

 
ـ الفيف تكفمر أطركحو فكرية جديدة عف  .1 ـ كاثرىا عمى  التحوالت انعكاسيقد الجذرية في العال

. كتفيد ىذه القوة والثروة الى المعرفة كاثرىا في انتقاؿ مصدرىا مف السمطة السياسية
فة نفسيا لـ تعد ىي المصدر الكحيد لمسمطة السياسية فحسب بؿ انيا االطركحة باف المعر 

 اصبحت اىـ مقكمات القكة كالثركة.
منذ عقد التسعينيات يشيد العالـ ثالث متغيرات قمبت اشكاؿ كجكاىر المنظكمة الفكرية  .2

بػ)ثورة المعمومات واالتصاالت وسقوط الشمولية السياسية والتعديؿ التقميدية تمثمت 
 رد لمعالـ(.المضط

ثكرة المعمكمات كاالتصاالت: كانت االيديكلكجية في الماضي عنكاف  )أ(المتغير االوؿ:
لكؿ ماىك سياسي الدكلة القكية معادالن لمشكؿ االكمؿ كاالمثؿ لمتنظيـ السياسي. لكف ثكرة 
المعمكمات كاالتصاالت جعمت ذلؾ جزء مف ماضي الف ىذه الثكرة تخطت القكميات 

مت الحدكد كالسيادة مكضع عجز كتخط بفعؿ الفاكس كاالنترنيت كاطباؽ البث كدكليا كجع
 باالضافة الى الشركات كالمؤسسات العالمية.

اذا كانت الحرب العالمية االكلى انتصار مبدأ القكميات  )ب(سقوط الشمولية السياسية:
كتشكؿ مرحمة مابعد  ككانت الماركسية المينينية الفاعمية الكحيدة التي قفزت عمى ىذا المبدأ.

نييار الفاشية االسياسية بصيغتيا القكمية تبدأ بالحرب العالمية الثانية بداية سقكط الشمكلية 
 كالنازية ثـ تكاصؿ بأنييار تجربة االتحاد السكفيتي.

التأثيرات السمبية التي عانى منيا مبدأ السيادة ادل الى بزكغ  )ج(التدويؿ المضطرد لمعالـ:
ت الدكلية بقكة تسببت جميعيا في ظيكر مفاىيـ حالة التدكيؿ المضطرد عصر التنظيما

كادل الى ظيكر مفيكـ الجماعة الدكلية بديالن لمجماعة القكمية كمفيكـ السيادة العالمية 



49 

 

بديالن لمسيادة الكطنية كمفيكـ المكاطف العالمي بديالن لممكاطف االقميمي كمفيكـ الحرب 
 رب بالبندقية...الخ.التكنكلكجيا بديالن الى الح

النوستولوجيا وحوار الثقافات  ادل الى بركز ظكاىر سياسية كاجتماعية رئيسية مثؿ
 . والثقافة العالمية وحرب المعمومات والتحوالت االقتصادية

غير السكم لمماضي اك محاكلة استعادة حاؿ سابؽ يتعذر التكؽ  يعني النوستولوجيا: .1
الجماعية عمى التكيؼ مع مستجداتو. كفي  الفردية كال استرداده نتيجة لعدـ قدرة الذات

معناىا السياسي إشارة الى العجز عف التكيؼ مع مستجدات العصر كعدـ استيعابيا مف 
ناحية كرفض ىذه المستجدات مف ناحية اخرل مع االقتناع باف ىذا الرفض لف يؤدم الى 

 مف حيث تحقيؽ المتكقعات  نتيجة ايجابية
لكؿ ثقافة فكرة محكرية في المصرية)الخمكد(  تشكيؿ ثقافة عالمية:حوار الثقافات و  .2

االغريؽ كالصيف كاليند القديمة )فكرة االنسجاـ مع الطبيعة( عف المسمميف )فكرة النص( 
 الغرب الحديث)فكرة العقؿ(.

كثقافات العالـ المعاصر شيدت تجاكز كالتداخؿ كفؽ اسمكبيف ىما اسمكب الغمبة مف 
مغمكب كاسمكب السرياف الحضارم مف المغمكب الى الغالب. كتؤكد الحقائؽ الغالب الى ال

اف حكار الثقافات ىك حكار مستمر كمتكاصؿ ضمف سياقات تؤدم الى تشكيؿ ثقافة عالمية 
 سريعة االنتشار ككاضحة التاثير ىي ثقافة التكنكلكجيا.

ية ىي جاسكسية : النمك المعاصر لكظيفة الجاسكسحرب المعمومات وتحوالت االقتصاد .3
المعمكمات كالشركات الخاصة كندرة اك كفرة المعمكمات فمف يمتمؾ المعمكمات يككف سيدان 
كاقتصاديان ككذلؾ عسكريان الف المعمكمات ىي الطريؽ الى الثركة كمف يسيطر عمى الثركة 

النو فادر عمى اف يشكؿ العقكؿ  يسيطر عمى كؿ شيء بما في ذلؾ السبطة السياسية
مف لسمكؾ. كالشرعية اصبحت اليكـ مرىكنو بالمعرفة كالمعمكمة كتغيير مفيكـ االكيحدد ا

 المفصمة عف االشخاص كاالشياء.  متالؾ المعرفةالتغيير ليتغير ليصبح يتكافر ب
   حقكؽ الشاممة. كالتقسيـ الجديد لمعالـ معياره المعمكمة نساف تطكر الى الكمفيكـ حقكؽ اال    

يحتكر تقنيتيا تقسيـ قائـ عمى مف يعمـ كمف ال يعمـ كسيككف مف اليعمـ كمف يمتمؾ صناعتيا ك 
 خاضعان لمف يعمـ كالتقسيـ المقبؿ ليس بأيديكلكجي كانما قائـ عمى اسس معرفية اكالن كاخيران. 
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