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 *المبحث الثاني* 
 السياسي الليبرالي الراديكالي* ه*االتجا

عقلية المتجسدة في مذهب االبتكار الذي يتخذ من المعرفة والعقل له راديكالية بأنها الحالة التعرف ال-1
دون أن يأخذ بعين االعتبار الحيازة واالمتيازات التي تستمد شرعيتها وحقوقها من الماضي,انها تمثل  

 شكال من اشكال األحتجاج الفعلي بأسم الحق الطبيعي. 
كر والتخطيط لتنظيم اجتماعي وتصور للعالم  لقد زعمت الراديكالية دائما انها شكل من اشكال الف -2

 وحالة عقل خاص بعالم برجوازي صغير موزع بين مخاوفة ومثلة االعلى.
طبعت الراديكالية بمجموعها بطابع التجريبية والحذر خاصه انه يتم انجاز برامجها في جو من الثورات  -3

لذي ينبغي ان يتفتح بكل بحرية لدى وطرح اعالن حقوق االنسان مسألة المتطلبات االجتماعية للعقل ا
 الجميع. 

الراديكالية تعرف وتحدد شروط الحرية وتلخصها بالثقة المطلقة باالنسان العاقل وعدم الثقة   :الحرية-4
المطلقة بالسلطات ورجال الدين,فالعقل هو الوحيد الذي بوسعه ان يجعل الناس سعداء لكنه يتميز ايضا  

 . بانه قهري وتنظيمي واستقصائي
ديكالية تتوخى تنظيم المجتمع من الناحيتين السياسية واالجتماعية طبقا لقانون العقل  االر  :المجتمع-5

نا مضطردا في المجتمع يتم  وهي تنتظر ان يحقق التقدم االخالقي والفكري لكل واحد من االفراد تحسي 
 بالتربية السياسية التي اعتبرتها اهتماما تتعلق به االمة ومحركا اساسيا للتقدم  هبتعجيل

 
 

 *أفكار ليون برجوا* 
ه فكرة ان نقص التضامن الطبقي الموحد العضاء المجتمع يبين  لكسلستين بو و طرح برجوا  :التضامنية-1

لمجتمع وما يأخذه منه مقابل  بانه ال يتم اشباع عاطفة العدالة اال اذا تساوى ما يعطية كل فرد الى ا
 التكليف بالمزايا دين اجتماعي يكون وفاؤه شرطا مباشرا من شروط العدالة.

المجتمع بدين   هأن كل انسان منذ ميالد يلتزم تجاطرح برجوا هذه الفكرة ويوضحها ب :مفهوم شبه العقد -2
ولوجي واالخالقي الذي يحققه طالما انه يجد نفسه مستفيدا من المزايا المتحققة بموجب التقدم التكن

 المجتمع. 
يرى برجوا بما ان الناس طرف في عالقة لم يستطيعوا ان يعبروا عن أرادتهم بشأنها وال   :دور القانون -3

ناقشوا شروطها وال التدابير التي تقتضيها ,وعندما تقترن بتوزيع سيء للموارد والمزايا يمكن للقانون ان  
ما يمثل تفسيرا لالتفاق الذي كان  قة او على االقل المصحح لنتائجها بقدريقوم بدور المصحح لهذه العال

 ينبغي ان يتم بين الناس في ضوء استشارتهم وقدرتهم عن التعبير الحر عن أرادتهم. 
يوضح برجوا ان التقدم االنساني غير ممكن االعن طريق التخصص وتقسيم العمل والتبادل   :التقدم-4
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 الدائم للخبرات.
لة وفقا لرؤية برجوا ال تعدوا مجرد وحدة قائمة خارج وال تمتلك حقوقا عليهم النها باألصل من  الدو -5

 خلقهم وانتاجهم مما يفرض عليها التدخل القامة المساواة بين جميع المساهمين في العقد.
 

 *أفكارسلستين بوكله* 
تبدو الديمقراطية في نظره شكل من اشكال تنظيم المجتمع بكاملها وعالج الشروط الشكلية   :الديمقرطية-1

بشكل اعتيادي تقدم   هو حجم الجماعات االجتماعية يصاحب والبنيوية والتكوينية للديمقراطية موضحا ان نم 
 في المساواة.

ضمون بالنسبه لكل المواطنين وهو  يؤكد بوكله ان المساواة امام القانون هي الحد األدنى الم :المساواة -2
يالحظ ان المطالب االجتماعية ال تقتصر على المساواة المدنية والقانونية فحسب بل وتشمل المساواة 

 السياسية ايضا,بل ويتعداه كذلك الى المستوى االقتصادي حتى باتت المساواة كلمة كثيرة الجدوى. 
تية تبدو في الوقت الحاضر المحرك ان المساو ه الى االستنتاج با لكيصل بو  :محركات الحضارة-3

وبداللة كل من   االساسي للحضارة النها تمثل اوال وقبل كل شيء أخر النتاج الطبيعي لهذه الحضارة,
 ه انها حضارة ديمقراطية. لكميزان الحضارة االوربية ويؤكد بو المساواة والعلمية اللتين ت

 
 

 يه )ألن(* يت ر *أفكار أميل شا
 
  ه تعارض الدائم الذي ال يمكن تحاشي الفكرة االساسية لكتابة عناصر المذهب الراديكالي هي ال  :السلطة-1

ستمرار الى الحفاظ على نفسها وتوطيد اسسها اوان تفكير كل سلطة ونزوعها ب  بين المواطن والسلطة,
وتوسيع نظامها هو مصدر كل الشرور االنسانية والسلطة تفسد بالضرورة كل من يمارسها النها تميل الى 

وكل سلطة بدون مراقبة تجعل االنسان مقيدا كما ان كل سلطة عنده مطلقة وعسكرية مثلما   , الطغيان
 , وهي ايضا عاقلة منذ ان تدرك أنها موضع مراقبة.انها وقحة منذ ان يتم تركها لتعمل

 
يرى ألن بان لن يكون الطاغية االكثر خطورة هو الذي يستعمل القوة فحسب بل  :الطاغية ومواجهته-2

ن في الفكر و  لآية مواجهة السلطة الطاغية يجد وعن كيف  والذي يبرر سلطته عن طريق االختصاص.
ثانية لم يرغب في ان يرفض المواطن كل مقتضيات السلطة  ةهجن لكنه م عقل ضمانا وحصنا للحرية,ال

 لضرورة بعض جوانبها ومؤسساتها.  هكاالدر 
لن بانه من اجل ان يكون االنسان مواطنا حقيقيا ينبغي عليه ان يتعلم  آيرى  :المواطن الراديكالي-3

والراديكالي عنده   ,الطاعة والرفض في الوقت نفسه الن الطاعة تضمن النظام والرفض يضمن الحرية
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 يحب الحق والمساواة وبرنامجه هو اصالح نفسه وراديكاليته كامنه فيه وليس في االعالنات التي وقعها.
يهم ليس اصل السلطة وانما المراقبة المستمرة والفعالة التي يمارسها   يعتقد بان ما :مراقبة السلطة-4

بأنها السلطة القادرة وبشكل مستمر على عزل المسلك في  المحكومون على الحاكمين, والديمقراطية تكمن 
وتتجسد الراديكالية في الرقابة الدائمة للناخبين   األحوال التي ال يديرون فيها طبقا لمصلحة العدد االكبر,

 على النواب الذين ينتخبونهم والنواب على الوزراء والوزراء على اداراتهم. 
تبدو محافظة تماما النه يقول بعالج للبؤس باعتماد على نفس الطرق في   لنآاديكالية ر  :االقتصاد-5

االنتاج والتوزيع األفضل ويمجد الملكية الفردية ويبدي عدم ثقته بالصناعة الكبيرة وينمسك بنوع من  
 الفردية والملكية الفردية ال يتناسبان مع تطور االقتصاد الحديث.

 
 


