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 االتجاة الليبرالي التقدمي الجديد*  :*ثانيا
 
( في امريكا بتشكيل قطاع من الليبراليين الجدد بكل الميادين  20وبداية القرن)  ( 19تميزت نهاية القرن) -1

ية والتاريخ والمجتمع والدين واالدب وحتى القانون وخاضت حربا ضد الفردية ستقريبا االقتصاد والسيا
 المساواة داعية مواجهة كل ذلك بالتعاون والمساواة.والتنافسية وعدم 

ساهم في أي قدرتها على أن تلستر وارد تحدث عن الدور التدخلي للدولة في تحقيق الخير العام. -2
والجمعية االقتصادية االمريكية الجديدة  تنمية الوعي بحاجات الجماعة وبالتالي ضرورة تدخل الدولة.

  الدولة اداة تثقفية واخالقية تشكل مساعدتها االيجابية شرطا للتقدم االنساني. بانها تعتبر  1885أكدت في 
وطالب هني ادمز وجون باتس كليرك بالتدخل الحكومي ليس في الشؤون االقتصادية فقط كذلك بحكومة  

 اكثر شعبية .
ية من شانه ان يعيد  تتلخص الفكرة السياسية للحركة الليبرالية التقدمية في ان توسيع الديمقراطية السياس-3

الى الشعب حقوقه بعد ان استطاعت المصالح الرأسمالية الكبرى السيطرة على السلطات السياسية سواء 
 المحلية منها او سلطة الواليات وسلطة االتحاد الن مثل هذه الدور المسيطر ينبغي ان يعود الى الشعب.

ات التي يمكن ان تلجأ  ءاقترح سلسلة من االجرايدة حينما وكان ولتر فيل في كتابه الديمقراطية الجد -4
اليها الحكومة في مواجهتا لعالم االعمال منها التأميم واعتماد االشتراكية كما كان يرغب في تنامي  

 مسؤوليات الشعب عن طريق ممارسة ديمقراطية اكثر مباشره مع استعمال االستفتاء.   
ويلسون ان توخي المصلحة الخاصة اذا كان متوازنا وشريفا سينهي الى خدمة المصلحة  ويعتقد ودرو-5

 العامة. 
وكان برانديس أيد الحرية   الديمقراطية التقدمية. هديس في تطوير افكار ويلسون بأتجااسهم لويس بران-6  

صلحة العامة ضد  االقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة بقدر ما عارض االحتكارات ودافع عن الم
المصلحة الخاصة واقترح تحطيم االحتكارات. وفي برنامج ويلسون الحرية الجديدة تبنى ويلسون افكار  
برانديس وأكد على االيمان بكرامة وقيمة الفرد وحقه في الحرية مقترحا تدخال ورقابة تشريعية على  

يد الشعب لتعيد ضد االخر ما فقده االمتيازات الخاصة. كما اكد ضرورة وضع جهاز السلطة السياسية ب
 من الظاهرة من حقه في ممارسة االختيار الحر والثابت في ميدان شؤونه الخاصة. 

  
 *فرانكلين روزفلت* 

تتلخص سياسة روزفلت في العمل والتجريب والتخطيط على المستوى المحلي واالقليمي كما انه حاول -1
تصادي وسعى لمنحهم مزايا اقتصادية واجتماعية وسياسية  مساعدة اولئك القابعين في قاعدة الهرم االق

 االقتصادية والمالية داخل الحكم. لألوساطمتحديا بذلك الدكتاتورية االقتصادية 
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اشاد روزفلت بالديمقراطية معتبرا انها اكثر صور المجتمع البشري انسانية وتقدما واقدرها   :الديمقراطية-2
على المقاومة في النهاية ,والديمقراطية في نظره لم تكن مجرد مسالة حق االنتخاب العام والتعبير الحر 

يب لمصالحهم السياسية  عن ارادة الشعب ,بل هي قوة ايجابية وبناءة في الحياة اليومية للناس النها تستج
كما اكد ان الناس اذ ما اضطروا الى االختيار بين الحرية والخبز فسيختارون   واالقتصادية في آن واحد.

 الخبز.
 

 *براتراند راسل* 
 
يؤمن راسل بهذه النظرية التي تقول بان العالم يتكون من عدد ال نهاية له من  :نظرية تعدد الكيانات-1

تغير طبيعة االشياء ذات العالقة وال تقود بالضرورة الى   متربطة بعالقات بسيطة الالكيانات المستقلة ال
حقيقة اعمق تكون فيها ظواهر تلك الكيانات مجرد صفات تصف الكل. ويرفض االعتقاد القائل )ان  

ى  العالم وحدة واحدة غير قابلة لالنقسام(. وتتميز هذه الجوانب من فلسفة راسل بمضمونها الليبرالي عل
المستوى االجتماعي الن التعددية التي يأخذ بها تقابلها الفردية التي يكون فيها الفرد كأنا قائما بذاته وهو  

 الوحدة االساسية وليس المجتمع بوصفه كال.
حيث يرى ان الحياة تفقد نكهتها بدونها. ويرى ان الهدف   :الموقف من الحرية والحرية الشخصية-2

فترض فيه ان يعاد تنظيم العالم مما يجعل التاكيد على قيمة الفرد االن  االسمى الي نظام سياسي ي
بحرية  ه ا استطاع االنسان ان يتبع حوافز ويربط رأس الحرية بالسعادة اذ  ضرورة منه في اي وقت مضى.

وسيكون سعيدا بقدر ما يستطيع ذلك اما اذا احيل بينه وبين ذلك فانه يفقد السعادة ويشعر بخيبة االمل.  
تعتمد فقط على اساس من الحوافز الفردية فقط بل يؤكد ايضا على المنافسة   لحرية الفردية عنده الوا

 الفردية.
اوامر الحرمان بشتى اشكالها  تعني عند راسل ازالة عوامل الكبح والتدخل واستنكار :مفهوم الحرية-3

ن مادام  و عدد ممكن من الناس في ان يفعلوا ما يشاؤ  ألكبرلذلك فقد رأى ان جوهر الحرية هو منح الحق 
 يتعارض مع حرية االخرين وحقهم في ان يفعلوا الشيء نفسه.  ذلك ال

لشخصيتنا النه  يعتقد راسل بان المجتمع يشكل قوة تعرقل التطور الحر  :المجتمع واعاقة الحرية-4
يضع على حريتنا قيودا يؤسف لها وان كانت ضرورية مما يعني ان االلتزامات االجتماعية هي في نظره  

 قيود على الحرية التلقائية.
يتمسك راسل بالديمقراطية الليبرالية معتبرا ان حكم القلة ال يمكن ان يضمن   :الديمقراطية الليبرالية-5

ة لسعادة جميع رعاياه اما المجتمع االرستقراطي فانه ال يهتم بهذه القيم الن  الحقوق واالمتيازات الضروري 
زدراء الى الكائنات االدمية ومفهوم راسل للديمقراطية هو  اب االثرياء الذين يعتبرون سادة بالميالد ينظرون 

ليس  يؤمن بالشعب وهو يشيد بسيادة الشعب ولكن مفهوم خاص فهو يؤمن بحكم الشعب للشعب ولكنه ال
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بتولي الشعب لشؤون الحكم. ويؤمن بقدرة الجماهير على ايصال احكامها وشرط ذلك هو مجرد مستوى  
 متوسط من التربية والحرية الكاملة في التفكير والمناقشة.

يرى راسل ان اعتماد نمط من االشتراكية هو الكفيل بعالج    :االشتراكية وموقفه من الملكية الخاصة-6
اليها العالم من الحرب العالمية الثانية والمجازر التي ارتكبت فيها. والملكية الخاصة  الحالة التي وصل 

في االصل عن اعمال العنف والنهب لتتحول السرقة الى ملكية تحت سمع العالم وبصره   نشأت في رأيه 
  في مناجم الماس والذهب. وهذه الملكية الخاصة لالرض ليس فيها اي خير للجماعة التي لو اصغت 
لصوت العقل الصدرت قانونا لتحريمها غدا من غير تعويض لمالكيها سوى دخل معتدل يجري عليهم في 

 حياتهم. 
يرى راسل ان الدولة هي التي اضفت بقوانينها الشرعية عن الملكية الخاصة الناجمة في   :الدولة-7

 يكون على حساب الفرد.االصل عن السرقة ثم تمحيها بأسلحتها وحروبها والدولة شر عظيم الن وجودها  
حدد راسل وظائفها في االمن والعدالة والصيانة التي وجدها ذات اهمية قصوى   :وظائف الدولة-8

للسعادة البشرية واعتبر ان الدولة هي الهيئة االقدر على ادائها والقيام بمسؤولياتها. كذلك تشجيع المبادرة  
الحكومية ودعى راسل الى اشتراكية من نوع خاص اقرب الى اشتراكية الطوائف التي عرفت في 

شرينيات القرن العشرين والقائمة على نظام تملك الدولة بمقتضاه وسائل االنتاج وتمثل مصالح  ع
المستهلكين بينما تكون االدارة وعمليات المصانع والسكك الحديدية....الخ تحت ادارة طوائف او اتحادات 

 من العمال وتعتمد المبادرة الفردية اساسا لنشاطها. 
 

 


