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ملخص الدراسة
يشير واقع الليبرالية العربية إلى كونها األفق الوحيد املطروح للهوية الا إسامية في هذه املرحلة، استناًدا 
على اآلخر )الغرب األمريكي(، واس���تقواء به، والذي ميثل الطرف املقابل في واقع االس���تقطاب التاريخي 

املطرد بني اإلسام وهذا الغرب األمريكي.

ولليبرالية العربية مامح متيزها عن غيرها، لعل أهمها اإلبهام ومتييع املفهوم؛ إذ يتسم خطاب الليبراليني 
في العالم العربي واإلسامي باإلبهام واملراوغة في التعبير عن ماهية تلك الليبرالية التي يدعون إليها، كما 
أن الليبراليني العرب ال يقدمون ماهية ملذهب فلسفي محدد، أو رؤية عامة للكون، ولكن غاية ما نستطيع أن 

ُعون أنها تعبِّر عن ليبراليتهم. نلتمسه منهم هو بعض املفردات الفكرية الفارغة من املضمون والتي يدَّ

ورغ���م مناداة دعاة الليبرالية إلى الدميقراطية إال أن الدميقراطية في مفهومهم واقعة حتت مجموعة من 
الشروط والتحفظات، أهمها هو أال يؤدي تطبيق هذه الدميقراطية إلى صعود اإلساميني إلى السلطة. 

ولليبرالية تناقضات حاس���مة مع اإلس���ام، وعلى ذلك فليس هناك لليبرالي���ة أي إمكانية للعمل إال عبر 
محاولة القضاء على اإلس���ام أوالً، ومن هنا ال يس���تطيع الليبراليون العرب عادة إخفاء كون اإلس���ام -أو 

النظام اإلسامي بلغة التمويه- هو العدو الرئيس لدعوة الليبرالية.

م الليبراليون العرب اجتاهني: أحدهما يعمل على تقدمي اإلسام كمنتج حضاري  وأمام هذه التناقضات قدَّ
تاريخ���ي، علي���ه أن يتجاوب مع متغيرات الواقع املعاصر، أما االجتاه الثان���ي فصناعته نوع من التوفيق بني 

اإلسام والليبرالية فيما يسمى باإلسام الليبرالي، وهو االجتاه األخطر واألشد رواًجا اآلن.

كما يقدم الليبراليون العرب االقتصاد الرأس���مالي الليبرال���ي الغربي على أنه النموذج األمثل الذي يجب 
احتذاؤه في دولنا اإلس���امية، رغم ما جره هذا النظام من فقر ومش���كات كبرى على الدول املسلمة التي 

حاولت السير على نهجه، ولنا في إندونيسيا خير مثال.

وإذا كان الليبراليون العرب يروجون إلى أن الواليات املتحدة األمريكية أقيمت على أساس ديني عميق، وعلى 
الرغم من ذلك فإنها حققت املثل األعلى في التس���امح من خال تبنيها للعلمانية الليبرالية كمنهج حياة ونظام 
سياسي، فإن ذلك مردود عليه بنظرة فاحصة لتاريخ الواليات املتحدة؛ إذ يتضح أنه لم يكن هناك من األساس 

تدين حقيقي لكي يكون هناك تعصب، حتى يكون هناك تسامح ليبرالي استطاع أن يحل مشاكله تلك.
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مدخل:

املعاناة األساس���ية التي يواجهها الناقد لليبرالية في العالم العربي واإلس���امي هي افتقار املنتسبني إليها إلى 
إنتاج مادة معرفية عميقة ميكن إقامة جدل منهجي حولها؛ حيث ال تس���فر محاوالت االستقصاء في هذا املجال 
إال عن مجموعة من املقاالت املنشورة في الصحف وعبر مواقع اإلنترنت، واملوجهة بطريقة دعائية إلى اجلمهور، 

وتفتقد للمضامني احملددة التي ينبغي ذكرها عن ماهية الليبرالية وتصوراتها ومعاملها األساسية. 

والكتاب الذي صدر اس���تثناء عن ذلك، هو كتاب )الليبراليني اجلدد( للدكتور ش���اكر النابلس���ي، لكنه لم يكن 
اس���تثناء حقيقّيًا من ذلك ال في الش���كل وال في املضمون؛ فمن حيث الشكل فقد كان عبارة عن إيراد لعدد من 
املقاالت في هذا السياق له ولغيره، ولم يخرج من حيث املضمون عما جاءت به املقاالت الليبرالية بوجه عام من 

لغة خطابية دعائية.

يق���ول الدكتور الطيب بوعزة في هذا الصدد -وقد م���ر بنفس التجربة في نقد الليبراليني العرب-: »املفارقة 
الواضح���ة في نتاج هؤالء الليبراليني العرب أنه حتى هذه اللحظة، أي بعد أزيد من خمس عش���رة س���نة على 
انهيار االحتاد الس���وفييتي، وبدء بروز جنمهم في الفضاء الثقافي اإلعامي لم ينتجوا أّي بحث محترم معرفّيًا، 
يُفصحون فيه عن فكرهم، بل اقتصر إنتاجهم على تسطير مقاالت صحفية خفيفة، قراءتها تدفعنا أحياًنا كثيرة 
ا اإلحاطة املعرفية مبوضوعهم، وبالفلسفة التي يتبنونها، ويعملون  إلى االس���تفهام: هل هؤالء الُكّتاب ميلكون حّقً

على تسويقها وإذاعتها في الناس«.)1( 
واقع الليرباليني يف العامل اإلسالمي 

وما هي الليربالية يف العامل العربي واإلسالمي؟
بعيًدا عن واقع السجاالت والشعارات الدعائية في املعترك الثقافي الراهن نرى أن الليبرالية العربية هى األفق 
الوحيد املطروح للهوية الا إسامية في هذه املرحلة، استناًدا على اآلخر )الغرب األمريكي(، واستقواء به، والذي 

ميثل الطرف املقابل في واقع االستقطاب التاريخي املطرد بني اإلسام وهذا الغرب األمريكي.

فلم تأت الليبرالية العربية كخيار عقلي ناجت عن االجتهاد الفلسفي أو السياسي، وهي لم تأِت كذلك كنتيجة للتطور 

)1( نقد الليبرالية، ص 165- 166.
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االقتص����ادي أو االجتماعي الذي متر به املنطقة كبديل 
أخير لسلس����لة من الهويات املتعاقبة املناقضة لإلسام 
كالش����يوعية والعلمانية، والدميقراطي����ة في ظل بروز 
الواليات املتحدة األمريكية كقطب عسكري واقتصادي 
وحيد يحكم العال����م، وظهور معالم التناقض بني الهوية 
األمريكية الليبرالية املادية النفعية، والهوية اإلس����امية 
اإليجابية املثالية الواقعية، بعد أن أس����قطت تلك الهوية 
األمريكية هويات العال����م األخرى، وهيمنت عليه، فيما 
ي بالعوملة، مما وضع التناقض بني الهويتني األمريكية  ُسمِّ

واإلسامية في حالة استقطاب مطرد.

وم���ن ثَم كان هذا االس���تناد للمنتم���ني للهوية الا 
إسامية على هذا اآلخر األمريكي، واالستقواء به من 
أجل فرض هويته الا إسامية )الليبرالية مرحلّيًا(، ولو 
من فوق ظهر الدبابات كما يدعو بعضهم، ومن شواهد 
هذا الذي نذهب إليه أن الكثيرين من دعاة الليبرالية 
اليوم كانوا هم أنفس���هم دعاة للماركس���ية الشيوعية 
إبَّان علوها املاضي، بل لقد شحذ الغالب األعم منهم 
جهودهم في الدعوة إل���ى العلمانية في مرحلة تالية، 
وإلى وقت قري���ب كانت الدعوة إلى الدميقراطية هى 
الشغل الشاغل لهؤالء، إلى أن انتهى بهم املطاف اآلن 

إلى الدعوة إلى الليبرالية.

وبعد س����قوط املاركس����ية فإن التخلي عنها ال يحتاج 
إلى تفسير؛ نظًرا لس����قوطها، ولكن لم يتم التخلي عن 
العلمانية والدميقراطية، وإمنا مت تضمينهما في الدعوة 
إلى الليبرالية مع حتفظات حاسمة بالنسبة للدميقراطية، 
فالليبرالي����ة مازالت واجهة فضفاض����ة ومائعة، مقارنة 
بالعلماني����ة التي أثبتت الكثير من الدراس����ات تناقضها 
مع اإلسام، أما الدميقراطية فلم يلبث دعاتها إال قليًا 
حتى تأكد لهم أن تطبيقها العملي س����يؤدي إلى صعود 
اإلساميني إلى الس����لطة، من خال اختيار اجلماهير 
لهم، كما أنها ليس����ت أطروحة كافية لبلوغ حالة التحلل 
الكام����ل من الهوية اإلس����امية التي تظ����ل الكثير من 
مضامينها موجودة في عادات وتقاليد الشعوب احلاكمة 
للدميقراطية، حت����ى لو متت تنحية أحكامها وقواعدها 

جانًب����ا، ومن ثَم ف����إن حالة التحلل الكام����ل من الهوية 
اإلس����امية هذه ال ميكن بلوغها إال من خال الليبرالية 
املتحررة من كل القواعد، وهو األمر الذي يتظاهر عليه 

اآلن أعداء األمة في الداخل واخلارج.
ولكنن��ا عل��ى الرغم مما س��بق نس��تطيع أن نذكر بعض 

املالمح لليربالية العربية:

خصائص اخلطاب الليربالي يف العامل 
العربي واإلسالمي

اإلبهام ومتييع املفهوم:

يتسم خطاب الليبراليني في العالم العربي واإلسامي 
باإلبهام واملراوغة في التعبير عن ماهية تلك الليبرالية 

التي يدعون إليها.

يقول الدكتور شاكر النابلسي:

»أم���ا من طلب تعريًفا لليبرالية فنقول له: ال تعريف 
���ا لليبرالية، إال إذا خصصنا الس���ؤال، وقلنا ما  عاّمً
هي الليبرالية األمريكية، أو الفرنس���ية أو األملانية، أو 
املصري���ة أو املغربية إلخ؟ كما يجب تخصيص الفترة؛ 
ألن الليبرالية كأي مفهوم إنس���اني تتغير وتتبدل من 
فترة زمني���ة ألخرى، فما يُعتقد الي���وم بأن له قيمته 
الليبرالي���ة، رمبا لن يصبح كذل���ك بعد قرن أو قرنني 

من الزمان«.)1( 
ويقول يف موضع آخر:

»هي متغيرة عب���ر التاريخ؛ ألن لكل مرحلة تاريخية 
ليبراليتها املميزة في سياقها االقتصادي واالجتماعي، 
والسياسي والثقافي املختلف واملميز. والليبرالية هي 
ابنة الش���ارع واحلياة قبل أن تكون كلمة في أس���فار 
الفلسفة السياسية اإلنسانية. والليبرالية ثدي التاريخ 

قبل أن تكون نظرية في أذهان املفكرين«.)2(

)1( الليبرالية الس���عودية ليس كمثلها ليبرالية، صحيفة الوطن السعودية، 
عدد 4 من رجب 1430ه�.

)2( هل لليبرالية السعودية فضائل وإيجابيات؟ صحيفة الوطن السعودية، 
20 من جمادى اآلخر 1430ه�.
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ويقول الدكتور أمحد البغدادي: 

»ال يوجد ش���يء اس���مه حزب ليبرال���ي، إمنا هي 
مجموعة مفاهيم في حال تبناها اإلنس���ان فهو يظل 

في إطار الليبرالية«.)1(

ولكن على الرغم من تلك الصيرورة الليبرالية فاقدة 
املعالم، فإنه يتم من خال هذا اخلطاب الدعائي نسب 
كل اخليرات اإلنسانية التي أنتجها العقل البشرى إليها، 
أو عل���ى حد قول الدكتور س���يار اجلميل: »الليبرالية 
حصيلة لكل ما تعلَّمه اإلنس���ان عب���ر القرون«.)2( أو 
على حد قول الدكتور أحمد البغدادي: »الليبرالية هي 

الوحيدة الداعية للمساواة بني بني اإلنسان«.)3(

ليس هذا فقط، بل إن الليبراليني في العالم العربي 

)1( الليبرالية الكويتية ليست بهذه النصاعة، موقع صحيفة الوقت الكويتية.
الليبرالي���ة القدمي���ة والليبرالية اجلدي���دة، احل���وار املتمدن، عدد   )2(

2005/2/24م.
نقًا عن د. الطيب بوعزة، نقد الليبرالية: ص 170.  )3(

كما يقول: »هم الوحيدون الذين يتبنون الدميقراطية، 
ليس فقط بوصفها نظام حكم، بل بوصفها أس���لوب 
حياة، وهم وحدهم يدافعون عن حقوق اإلنسان، وعن 
احلريات الفكرية، ويحترمون اآلخر إلنسانيته دون أي 
متييز، ويسعون إلى إقرار احلقوق املدنية، ويدعون إلى 

حتريرها مدنّيًا«.)4(

مفردات فكر الليرباليني العرب: 
قلنا: إن الليبراليني العرب ال يقدمون ماهية ملذهب 
فلس���في محدد، أو رؤية عامة للك���ون، ولكن غاية ما 
نس���تطيع أن نلتمسه منهم هو بعض املفردات الفكرية 

ُعون أنها تعبِّر عن ليبراليتهم. التي يدَّ

يقول الدكتور أسامة الغزايل حرب:
»أه���م ما مييز الفكر الليبرالي -كما قال أس���تاذنا 
الدكتور س���عيد النجار- هو اإلمي���ان بأن الفرد ميثل 
حج���ر الزاوية في تقّدم املجتمع، وأنه يس���لط الضوء 

املرجع السابق: نفس الصفحة.  )4(
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على الف���رد من حيث رفاهيته وأمن���ه، وقدراته على 
االبتكار، وما يحّركه من حوافز وقيم، وما يضمن والءه 
لألسرة أو اجلماعة التي ينتمي إليها. فالفرد وعاقاته 
هو احلقيقة التي ينطلق منها كل تقدم حضاري، ومن 
هنا كانت احلكمة القائلة بأن احلرية الفردية هي منبع 

اإلبداع وأّم الفضائل«.)1(

الليربالية  عن  البغدادي  أمحد  الدكتور  ويتحدث 
فيقول:

»لقد بدأت في مجال االقتصاد، ثم بعد ذلك انتقلت 
إلى مجال احلريات وحق اإلنسان في االختيار لتنفتح 
بعد ذلك على احلق���وق الطبيعية، وأخيًرا على حقوق 

اإلنسان«.)2(

ويقول البغدادي أيضًا يف مناسبة أخرى:

»اإلنس���ان الليبرالي ملزم -إذا م���ا تبنى الليبرالية 
منه���ج حي���اة- أن يؤم���ن باإلعان العامل���ي حلقوق 
ع القوانني التي تضع هذه  اإلنسان، وأن يؤمن بل ويشرِّ
احلق���وق موضع التنفيذ، وأن يؤمن باحلريات الفكرية 
واملدنية، وأن يك���ون مواطًنا باملعنى الصحيح والكامل 

للمواطنة«.)3(

ولكن أهم مفردات الليبرالية العربية اجلديدة هو ما 
ورد على لسان أحمد البغدادي وهو يتحدث منزعًجا 
في حوار صحفي عن حالة اليأس التي تعتريه بسبب 
عدم جن����اح الليبرالية في اخللي����ج؛ حيث يقول في 

انفعال شديد:

»تخي���ل أنني مثًا بعد 32 عاًم���ا من التدريس في 
اجلامعة، يأتيني أحد طلبتي ليكلمني عن اآلخرة واجلنة 
والنار. بالكاد أمتلك أعصابي. طيلة هذه العقود ندرس 
الدميقراطية واأليديولوجيات السياسية، وتطور الفكر 
الغربي، فلو أن صخًرا كنت ترمي عليه املاء طيلة هذه 

)1( دميقراطية ولكن أيًضا ليبرالية، املصري اليوم، 2007/7/23م.
)2( موقع صحيفة الوقت البحرينية، الليبراليون ليسوا بهذه النصاعة.
)3( ملاذا فشلت الليبرالية عند العرب؟ موقع امللتقى، 2006/11/21م.

املدة كان قد نُِحت«.)4(

ويتضح من ه���ذا الكام املعنى املقصود، والذي هو 
بحق أهم مفردات فكر الليبراليني العرب اجلدد.

الليرباليـــة ال توافـــق علـــى الدميقراطيـــة إال 
بشروطها:

يقول الدكتور أسامة الغزايل حرب:

»الدميقراطي���ة فقط باعتبارها حكم الش���عب، أو 
بعبارة أدق حك���م األغلبية، ميكن أن تؤدي ليس فقط 
إلى إمكانية وصول قوى ال دميقراطية )ش���وفينية، أو 
عنصري���ة، أو متعصبة( إلى احلكم، وإمنا األخطر من 
ذل���ك أن تؤدي إلى االفتئات عل���ى حقوق )األقليات( 
واألفراد، وهنا يثور الس���ؤال: إذا كانت الدميقراطية 
تنط���وي على ضم���ان حقوق األغلبي���ة. فمن يضمن 
حقوق األقلي���ة؟ وإذا كان���ت الدميقراطية تعني حق 
الش���عب وسيادة الش���عب ككل، فهل يعني ذلك سحق 
الف���رد وذوبانه في الش���عب أو الغالبية؟ هنا حتديًدا 

يأتي احلديث عن الليبرالية.

صحيح أن الدميقراطية تنطوي على حق الفرد –كل 
فرد– في املش���اركة اإليجابية في حك���م بلده. ولكن 
الليبرالية تزيد على ه���ذا بالتأكيد على حماية الفرد 
من طغي���ان اجلماعة، واألقلية م���ن طغيان األغلبية! 
الليبرالي���ة هي دع���وة الحترام مجال خ���اص للفرد. 
لإلنس���ان. للمواطن. يتمتع فيه بحق���وق وحريات ال 

يجوز ألي سلطة أن تنتهكها أو تتعرض لها«. )5(

النظام اإلسالمي هو العدو األساسي لليربالية:

ولك���ن ليس هذا فقط هو حتف���ظ الليبراليني على 
الدميقراطية، فالتحفظ األكبر هو أن ينجم عن تطبيق 

هذه الدميقراطية صعود اإلساميني إلى السلطة. 

)4( الليبراليون ليسوا بهذه النصاعة: صحيفة الوقت البحرينية.
)5( دميقراطية ولكن أيًضا ليبرالية، املصري اليوم، 2007/7/23م.
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يقول الدكتور أسامة الغزايل حرب يف ذلك:

»في حني أن املنطق الليبرالي يوجب االعتراف بحق 
القوى السياسية كافة في التعبير عن نفسها، وتشكيل 
أحزابها، طاملا أنها حتترم الدستور والقانون، مبا في 
ذلك القوى اإلسامية. فإن لدى هذه األخيرة حدوًدا 
ال ميك���ن أن تتجاوزها )خاصة بتركيبتها الراهنة( في 
تقبل كثير م���ن القيم واملفاهي���م الليبرالية املرتبطة 

باملواطنة والدولة املدنية«.)1(

ولكن الذي يعنيه قبول هذه 
القوى اإلس���امية للشروط 
التي يضعها الدكتور الغزالي 
هو فقدانها للصفة اإلسامية 

من األساس.

الدكتور  يقوله  الذي  وهذا 
يعبِّر  بتأنق ش���ديد  الغزالي 
عنه كم���ال غبريال بفجاجة 
ش���ديدة فيقول: »كان ميكن 

أن تص���ل اجلزائر ملصير إيران، ل���وال تدخل اجليش 
ملنع س���قوطها في براث���ن الثيروقراطي���ة عبر بوابة 
صناديق االقتراع الدميقراطية، وال ينبغي أن ننسى أن 
الدميقراطي���ة في أثينا القدمية هي التي حكمت على 

سقراط باملوت«.)2(

ليس هذا فقط، وإمنا هو يريد أن يحرم اإلساميني 
حتى من حق احلرية الفكري���ة، ومن ثَم فهو يناصر 
إجراءات س���اركوزي في اضطهادها اإلساميني في 
فرنسا، وهو لذلك يلوم على الليبرالية األوروبية التي 
يصفها باملثالية السابقة؛ ألنها كانت تعطي اإلساميني 
حرية التعبير عن آرائهم، يقول: »استحالت الليبرالية 
املثالية إلى ملجأ ومفرخة للفاشية األصولية واإلرهاب 
-وهذه هي صفة اإلساميني جميعهم لديه-، وقد مت 
هذا حتت مظلة أن الليبرالية تتس���ع جلميع األفكار، 

)1( املرجع السابق.
الليبرالي���ة اجلديدة وفضاء يتش���كل، احلوار املتم���دن، العدد 925،   )2(

2004/8/14م.

وال حتجر عل���ى أي رأي، طاملا لم يرتكب صاحبه 
ما يعاقب عليه القانون«.)3( 

وهذا من ش���واهد ما س���نؤكده الحًقا أن ليبرالية 
هؤالء تتس���ع لكل شيء )مبا في ذلك الشيطان نفسه( 

إال مجرد احلديث عن اإلسام. 

هذه املخاوف هي نفسها التي يرّددها العالم الغربي. 
يذك���ر فريد زكريا رئيس حتري���ر مجلة النيوزويك أن 
القضية املعتادة عندما يزور أحد املسئولني األمريكيني 
ويوصيه  الع���رب،  احلكام  أحد 
بالدميقراطية واحلرية أنه يجيب 
عليه بقول���ه: »إذا أنا فعلت ما 
تريد يا سيدي؛ فإن األصوليني 
اإلس���اميني سيس���تولون على 

البلد. هل هذا ما تريدونه؟«.)4(

ويعل���ق على ذلك هو نفس���ه 
فيقول: »وأسوأ ما في األمر أنهم 
قد يكونون عل���ى حق. إن كثيًرا 
من احلكام العرب في الش���رق األوس���ط توقراطيون 
أو فاس���دون وجائرون، لكنهم مع ذل���ك أكثر ليبرالية 
ح أن يكون  وتسامًحا وتقبًا للتعددية، مقارنة مبا يرجَّ

البديل لهم«.)5(
هل الليربالية مذهب فلسفي 

ورؤية متكاملة للحياة؟
والسؤال املطروح اآلن: 

هل الليبرالية مذهب فلسفي أو رؤية متكاملة للحياة كما 
يود ظاهر خطاب العلمانيني العرب أن يوحي إلينا بها؟

الواقع التاريخي يقول: إن���ه منذ حوالي قرن كامل 
يطلق على العالم الغربي بكل أنظمته وتياراته وأضرابه 

مصطلح العالم الليبرالي.
)3( الليبرالي���ة اجلدي���دة متتد ش���ماالً، احلوار املتم���دن، العدد 1919، 

2009/5/18م.
)4( مستقبل احلرية: ص 119 طبعة مهرجان القراءة للجميع 2009م.

)5( املرجع السابق: ص 120.

يقول الدكتور أسامة الغزالي حرب:
»يف حــــني أن املنطــــق الليربالي يوجــــب االعرتاف 
حبــــق القــــوى السياســــية كافــــة يف التعبــــري عن 
نفســــها، وتشــــكيل أحزابهــــا، طاملــــا أنهــــا حتــــرتم 
الدستور والقانون، مبا يف ذلك القوى اإلسالمية. 
لــــدى هــــذه األخــــرية حــــدوًدا ال ميكــــن أن  فــــإن 
تتجاوزها )خاصــــة برتكيبتها الراهنة( يف تقبل 
كثــــري من القيــــم واملفاهيم الليرباليــــة املرتبطة 

باملواطنة والدولة املدنية«
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أم���ا من الناحية الفلس���فية البحت���ة فإنه ال يوجد 
ف���ي املراجع الفلس���فية التاريخية الش���هيرة مذهب 
يس���مى املذهب الفلس���في الليبرالي.)1( بل وال يوجد 
ى فيلس���وف الليبرالية، كما يطلق على  فيلسوف يسمَّ
ماركس فيلس���وف املاركسية، أو وليم جيمس فيلسوف 

البرجماتية، أو سارتر فيلسوف 
الوحيد  واالس���تثناء  الوجودية، 
من ذلك هو جون ستيوارت مل 
صاحب كتاب )الليبرالية(، الذي 
تن���اول فيه الليبرالي���ة كاجتاه 
وليس  واجتماع���ي،  سياس���ي 
كمذهب فلس���في عام، ومن ثَم 
فإن اعتباره فيلس���وًفا لليبرالية 

هو ف���ي واقع األمر اعتبار مقيد باجلانب السياس���ي 
واالجتماعي فقط. 

وتفس���ير ذلك أن املذهب الفلس���في يتطلب وجود 
نظري���ة املعرف���ة )Epistemology(، ومنه���ج بحث���ي 
استداللي، ورؤية تصورية للكون، هذا قبل احلديث عن 
أي نظريات أو مقوالت لها في االجتماع، أو السياسة 
أو االقتصاد، وهو األمر الذي تفتقده الليبرالية متاًما، 
وال���ذي يحدث أنه عند علو ش���أن فكرة ما؛ فإنه يتم 
سحبها على املاضي، رغًما عن أنف الواقع التاريخي، 
األمر الذي يغري مبشروعيتها بعد جتذيرها تاريخّيًا، 
ومن هنا كان احلديث عن الفلسفة الليبرالية عند جون 

لوك، وفولتير، بل وهيجل أيًضا.

وجون لوك هو فيلسوف مادي جتريبي تقوم نظريته 
املعرفية على أسبقية احلس والتجربة الشعورية للفكر 
في بناء املعرفة، وعلى هذا األس���اس فقد وجدت كل 
الفلسفات املادية -مبا فيها الفلسفة املاركسية- أسًسا 

)1(  لاستزادة ميكن مراجعة ما يلي على سبيل املثال:
تاريخ الفلسفة الغربية: بريتراندرسل.

حكمة العرب: بريترا راندرسل.
قصة الفلسفة: وول ديورانت.

تاريخ الفلسفة احلديثة: يوسف كرم.
تاريخ الفلسفة األوروبية. 

لها في فلسفة لوك، فكيف يتفق ذلك مع الذهاب بأن 
لوك هو مؤسس الفكر الليبرالي؟

إن اإلجابة عن ذلك تكمن في أن لوك كان يهدف من 
أفكاره السياس���ية في األساس إلى التحرر من سلطة 
خته من أفكار حول نظرية التفويض  الكنيسة، وما رسَّ
اإللهي للملوك، ومن ثَم ذهب إلى 
أن احلكام يس���تمدون سلطتهم 
بينهم  اجتماعي  من خال عقد 
وبني الناس يت���م تفويضهم فيه 
بالعم���ل على خدمة اخلير العام 
للجماع���ة، ودعا إلى ضرورة أن 
تفصل الس���لطة التشريعية عن 
الس���لطة التنفيذية »فالس���لطة 
التش���ريعية هى التي ينبغي أن تكون لها الكلمة العليا؛ 
ألنها مس���ئولة فقط أمام املجتمع ككل، ذلك املجتمع 

الذي تُعد هي ممثلة له«.)2(

ولكي مينح ل���وك هذا العق���د االجتماعي إمكانية 
التصور فقد افت���رض أن الناس في احلالة الطبيعية 

قد ولدوا أحراًرا.

ولكن لوك لم يذهب إلى أكثر من هذا، فلم يقرر مثًا 
بشكل حاس���م أن يرفض سلطة امللوك، أو أن يدعو إلى 
الليبرالية األخاقية، وحتى لو صحت احملاوالت الفلسفية 
التوفيقية بني مذهب لوك املعرفي وآرائه السياس���ية )3( 
فإن نهاية ما يذهب إليه هو مقتضى ما يؤدي إليه العمل 
الفلسفي، وهو التحرر السياسي من سلطة الكنيسة، دون 
أن يعني ذلك الس���عي إلى تأسيس تيار ليبرالي سياسي 

واجتماعي مشابه للتيار الليبرالي احلديث.

وكان فولتي���ر ربوبّيً���ا من الناحية الفلس���فية، ولم 
ي���دُع إلى التحرر الكامل من س���لطة امللوك، وقد كان 
الصديق الش���خصي لعدد غير قليل منهم، أش���هرهم 

)2( بريترا ندرسل، حكمة الغرب: )115/2(.
انظر هذه احملاوالت في )نقد الليبرالية( للدكتور الطيب بوعزة مبا في   )3(

ذلك محاولته هو نفسه.

املذهـــب الفلســـفي يتطلـــب وجـــود نظريـــة 
)Epistemology(، ومنهـــج حبثـــي  املعرفـــة 
اســـتداللي، ورؤية تصورية للكون، هذا قبل 
احلديـــث عن أي نظريـــات أو مقوالت هلا يف 
االجتماع أو السياسة أو االقتصاد، وهو األمر 

الذي تفتقده الليربالية متاًما
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جميًعا فريدريك األكبر ملك بروسيا، ورمبا اقتصرت 
ليبراليته على الدعوة إلى التحرر الفكري من س���لطة 
الكنيس���ة؛ حيث كان يصرخ بكل سخرية وعنف: »إن 
ل���دي مائتي مجلد في الاهوت املس���يحي، واألدهى 
من ذلك أني قرأتها وكأني أقوم بجولة في مستش���فى 

لألمراض العقلية«.)1(

أما هيجل فقد كان على النقيض من لوك من حيث 
تقدميه للفكر على التجربة احلس���ية، وكان يذهب 
إلى احلتمية اجلدلية التاريخية بني الفكرة ونقضيها، 
ومع ذل���ك فقد عمل فوكوياما ف���ي محاولة تأويلية 
منه على تأسيس نظريته الليبرالية في نهاية التاريخ، 
بناء على فلس���فته من خال قراءة توكفيل لها؛ حيث 
يذهب فوكوياما إلى أن »هيجل قد رأى في فلس���فته 
نوًعا من حتول املس���يحية بحيث ال تقوم على أساس 
اخلرافة )بحس���ب تعبيره( وسلطان الكتاب املقدس، 
بل على أس���اس وصول العبد إل���ى املعرفة املطلقة 
والوعي الذاتي.. وإمتام املس���ار التاريخي ال يتطلب 
عن���د هيجل أكثر من حتويل املس���يحية إلى مذهب 
دنيوي، أي ترجمة املفهوم املسيحي عن املسيحية إلى 

معنى هنا واآلن«.)2(

ولك���ن ما يقول���ه فوكوياما عن هيج���ل مهما بلغت 
تأوياته من س���خف)3( ال يكفي إلخ���راج هيجل عن 
حتميته اجلدلية إلى تبني تأس���يس ما يُدعى مبذهب 

الليبرالية املعاصرة.

أما فوكوياما نفس���ه فإنه ينتهي في كتابه هذا إلى 
ما ينقض كل ما يبش���ر به العلمانيون العرب جماهيَر 
األمة من أحام وردية تقدمه���ا لهم الليبرالية؛ حيث 
يقول: »يعني اس���تمرار املظاهر الكبرى لعدم املساواة 
االجتماعية حتى في أكثر املجتمعات الليبرالية، إكماالً 
الستمرار التوتر بني املبدأين التوأم، احلرية واملساواة 

اللذين تقوم عليهما هذه املجتمعات، 

نقًا عن ول ديورانت، قصة احلضارة : )2/19 ص 205(.  )1(
)2( نهاية التاريخ : ص39. 

)3( راجع في ذلك كتابنا )اإلسام والغرب األمريكي : نظرية في تفسير الصراع(. 

وهذا التوتر الذي أشار إليه توكفيل بوضوح سيكون 
»الزًم���ا وال ميكن اس���تئصاله« طاملا اس���تمرت حالة 
عدم املس���اواة التي نش���أ عنها هذا التوتر، وستعنى 
كل محاولة لتوفير الكرامة املتس���اوية للمحرومني من 
االمتي���ازات تقليًصا حلرية أو حقوق اآلخرين، خاصة 
حني تكون أس���باب االفتقار إلى االمتي���از نابعة عن 
البنية االجتماعية، فكل مكان يعطي لطالب وظيفة من 
أفراد األقلية، أو كل تعليم جامعي بها مبقتضى برنامج 
عمل إيجابي يعني ضياع مكان بالنسبة لآلخرين، وكل 
دوالر تنفقه احلكوم���ة على التأمني الصحي القومي، 
أو رفاهية الش���عب، يعني ضياع دوالر على االقتصاد 
الفردي، وكل محاولة حلماي���ة العمال من البطالة أو 
الش���ركات من اإلفاس تعني تضيي���ق مجال احلرية 
االقتصادية؛ ذلك أنه ليس ثمة نقطة محددة أو طبيعة 
ميكن أن تتوازن عندها احلرية واملس���اواة، وليس ثمة 

سبيل إلى رعاية االثنني في وقت واحد«.)4( 

ويظهر مما تقدم أنه ال يوجد مذهب فلسفي يسمى 
الليبرالي���ة، وإن ما يقدم لنا ع���ن ذلك هو خليط من 
فلس���فات متباينة، لها بعض التوجه���ات الداعية إلى 
احلرية، ولو استقصينا ذلك في أغلب املذاهب والتيارات 
الفلسفية والدينية في التاريخ أجمع لوجدنا فيها مثل 
هذه التوجهات مبا في ذلك اإلس���ام واملسيحية، بل 
وحتى الكونفشيوسية والبوذية، ومن املستحيل أن ميثل 

ذلك مذهًبا فلسفّيًا مستقًا. 

ف���إن قيل: إن احملور الفلس���في الذي ت���دور عليه 
الليبرالية هو مبدأ الفردية اإلنس���انية فإن الفلسفات 
مثل البرجماتي���ة والفرويدية والوجودية وغيرها تقوم 
على نفس هذا املبدأ، ومن ثم يكون التس���اؤل هو إلى 

أي شيء يدعوننا هؤالء حتديًدا؟!

م���ن الواضح أنه���م يتحدثون ع���ن احلرية املطلقة 
املتحلل���ة من كل قيد، وه���ذا ال يوجد عند أي مذهب 

فلسفي، وإمنا يوجد فقط عند الشيطان.

)4( نهاية التاريخ : ص 255- 256.
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والفكرة الوحي���دة احملددة ل���دى الليبرالية هو أن 
اإلنسان حر في أن يفعل ما يشاء، مادام ال يُلحق ضرًرا 
باآلخرين، والتي ورددت في كتاب جون س���تيوارت مل 
)احلرية(. وأقول هنا: إنها محددة ش���كًا فقط؛ ألنه 
عند البحث الفلسفي جتد أنها غامضة متاًما، فما هو 
معيار الضرر الذي ميك���ن إحلاقه باآلخرين؟ إن هذا 
يحتاج إلى مرجعية لتحديد ه���ذا الضرر، واملرجعية 
مفق���ودة متاًما ل���دى الليبرالية، ثم م���ن هم هؤالء 
اآلخ���رون؟ إن ذلك يحتاج أيًض���ا إلى مرجعية، بل إن 
الواقع الفلس���في الغربي ينكر وجود مرجعية محددة 
لإلنسان ذاته، وميكن مراجعة ذلك لدى تيارات الفكر 

املابعد حداثي املعاصرة.

أما مف���ردات الليبراليني الع���رب الدعائية التي 
تتح���دث عن حري���ة العقي���دة، وحقوق اإلنس���ان، 
واملس���اواة بني الرجل واملرأة، وحقوق األقليات، فهي 
مفردات تتحدث بها أيًضا أغلب التيارات السياسية 
القائمة، مبا في ذلك التيار اإلسامي نفسه. فحرية 

العقيدة مكفولة في اإلس���ام؛ حي���ث }ی جئ  حئ 
مئ{ ]البقرة: 256[، وحقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ 
من العدالة اإلس���امية، واملساواة بني الرجل واملرأة 
يدافع عنها اجلميع، غاية ما في األمر أن اإلساميني 
يقولون: إن هذه املساواة ال تعني التماثل بني الرجل 
واملرأة؛ ألنه حتى م���ن الناحية الواقعية البحتة فإن 
ذلك ال ينسجم مع الطبيعة البيولوجية لكل منهما. 

أما بالنس���بة حلقوق األقليات ف���أّي دارس للنظام 
السياس���ي اإلس���امي يدرك أن ما يكفله اإلس���ام 
لهذه األقلي���ات من مش���اركة سياس���ية واجتماعية 
أكبر بكثي���ر مما تكفله له���م الدميقراطية العلمانية؛ 
ألن احلصص املخصصة التي يكفلها اإلس���ام لهذه 
األقليات لن تس���تطيع أن تكفلها لهم األغلبية الفاعلة 
في الدميقراطي���ة العلمانية، مهما حتصنت باحلماية 

الليبرالية املائعة.

وبناء على ما س���بق فإن هذه الدع���اوى الليبرالية 
تؤول في النهاية إلى الغاي���ات املتطرفة من املفردات 

التي يدع���ون إليها، فيكون املقصود ف���ي النهاية هو 
أنهم يدعون إلى اإلباحية املطلقة، والشذوذ اجلنسي، 
والدعوة إلى اإلحلاد، ومن ثَم فإن مشكلة املشاكل التي 
تواجههم والتي تعيقهم عن حتقيق ذلك هي اإلسام.

تناقضات الليربالية مع اإلسالم
إن تناقضات الليبرالية احلاسمة مع اإلسام تبعث 
على التساؤل عن الدوافع القوية وراء النشاط املريب 
لليبراليني العرب، وعن األهداف التي يبتغون حتقيقها، 

واجلدوى من وراء ذلك.

فكيف تتف���ق الليبرالية املتحررة م���ن كل القواعد 
والقيود، -والتي حتيى في صيرورة دائمة كما يقولون 
هم أنفسهم- مع اإلسام، ذلك الدين املبدئي الشمولي 
ذي القواعد احملددة والش���رائع املفصلة في كل شأن 
من ش���ئون احلياة؟ إن األمر ال يحتاج إلى تدقيق نظر 
إلدراك مدى التناقض بني هذا وبني ذاك، فعلى سبيل 
املثال كيف تتفق دعوة الليبراليني إلى التحرر التام في 
م هذه  مجال العاقات اجلنسية مع اإلسام الذي ينظِّ

العاقات بأحكامه املتعددة؟

 وم���ن ثَم فليس هناك لليبرالي���ة أي إمكانية للعمل 
س���وى محاولة القضاء على اإلسام أوالً، ومن هنا ال 
يس���تطيع الليبراليون العرب عادة إخفاء كون اإلسام 
-أو النظام اإلسامي بلغة التمويه- هو العدو الرئيس 

لدعوة الليبرالية، مبعنى أنه النقيض الوجودي لها.

إذن كيف ينشط الليبراليون العرب في هذا احمليط 
املع���ادي لهم املتمثل في ش���عوب املنطقة املتش���ربة 
باإلس���ام إال إذا كانوا مدعومني من القوى اخلارجية 
التي يطالبونها بف���رض الليبرالية، ولو من فوق ظهر 
الدباب���ات، بل ومدعوم���ني من الكثير م���ن األنظمة 
احلاكم���ة التي يتزلفون إليه���ا بجهودهم احلثيثة في 
احلرب على اإلساميني، وترويجهم لنظرية كون هذه 
األنظمة مهما كان اس���تبدادها وفسادها فهي أفضل 
كثيًرا من البديل اإلس���امي املفترض؟! ومن ثَم تفتح 
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له���م كافة القنوات اإلعامية م���ن تلفزيون وصحافة 
وفضائيات.

ومن مضحكات األمور أن هؤالء الفاشيني اإلساميني 
كما يطلق عليه���م الليبراليني اجلدد ال يس���تطيعون 
مبختل���ف تياراتهم ف���ي أغلب الدول اإلس���امية أن 

يصدروا صحيفة واحدة تعبِّر عن آرائهم.

هل ميكن لربلة اإلسالم؟
تناقض��ات  أم��ام  الع��رب  الليربالي��ون  يفع��ل  م��اذا 

الليربالية احلامسة مع اإلسالم؟

لقد قدموا اجتاهني هبذا الصدد:

اجت����اه يعمل عل����ى تقدمي اإلس����ام كمنتج حضاري 
تاريخي، ومن ثَم عليه أن يتجاوب مع 
متغيرات الواقع املعاصر، ومجرد روح 
عامة غايتها مصلحة اإلنسان املسلم، 
ومن ثَم يترك لليبراليته -ولليبراليني 
طبًعا- حتدي����د هذه املصلحة، وهذا 
هو االجتاه الذي ميثله من يس����مون 
فإنه  وبالطبع  اجل����دد،  بالليبراليني 

ال يج����د قبوالً لدى أح����د؛ لفجاجته 
الشديدة، باستثناء قلة نادرة تريد التخلص من اإلسام 

أصًا.

أم���ا االجتاه الثاني فصناعته ن���وع من التوفيق بني 
اإلس���ام والليبرالية فيما يسمى باإلسام الليبرالي، 

وهو االجتاه األخطر واألشد رواًجا اآلن.

وخاصة هذا اإلسام الليبرالي أنه إسام يحتفظ 
بالشكل -أو قل ببعض الش���كل كما أثبتت التجربة-، 
ويف���ّرغ الداخل من املضم���ون الذي يتم اس���تبداله 
باملفاهي���م الليبرالي���ة، وذلك من خال سلس���لة من 
العمليات املكثف���ة من التأويل. فهو إس���ام يحتفظ 
بالش���عارات وبعض الطقوس من اخل���ارج، بينما يعبَّأ 
مبحتوى علماني من الداخل يُس���قط كل ما له عاقة 
بالوحي واملقدس، واملرجعية اإلس���امية، ويضع بدالً 

من���ه العقل واملصلحة كمرجعية وحيدة لإلنس���ان في 
تصوراته وسلوكه. 

إنه مس���خ مزيف يتفق مع العلمانية والدميقراطية، 
ومبادئ حقوق اإلس���ام الغربية، والعوملة األمريكية، 
ويتفق مع كل شيء في العالم إال مع اإلسام احلقيقي 

نفسه. 

وهك���ذا ينتهي األمر إلى نفس غايات االجتاه األول؛ 
حيث ال يختلف عنه إال في عمليات التأويل والتضليل 
فقط، والنموذج األشهر لهذا االجتاه يتمثل في الكاتب 
جم���ال البنا، هذا وللباحث كتاب له ش���هرته في هذا 

املوضوع.

 ونكتف���ي في هذه النقطة به���ذا القدر، وننظر في 
رؤية غربية مت طرحها حديًثا تؤكد 

هذا االجتاه.

فهذا دييتر س���نغاس يرفض في 
احلضارات«  داخل  »الصدام  كتابه 
مفهوم »ص���دام احلضارات« الذي 
قدمه صمويل هنتنجتون في كتابه 
منه مجموعة  الشهير، ويقدم بدالً 
م���ن املقترحات للتوفيق بني الليبرالي���ة الغربية، التي 
يقدمها كمسلَّمة مرجعية يجب األخذ بها، واحلضارات 
األخرى التي يجب تطويعها لتتوافق مع هذه املرجعية.

ويرى دييتر سنغاس أن اإلس���ام بالذات هو الذي 
يعت���رض عملية التوفيق هذه، ومن ثَ���م فهو يرى »أن 
مش���كلة نقد العقل اإلس���امي داخل نطاق العقيدة 
بدت مش���كلة بغيضة على مدى تاريخ اإلسام. لذلك 
فإن املواقف »العقانية التي ظلت هامشية على مدى 
هذا التاريخ يتعني اكتش���افها من جديد، أو على األقل 
تنش���يطها ثانية الس���تخدامها اآلن كشواهد وبيانات 

تاريخية على وجود تأويات بديلة. 

وهذه عملي���ة لها أهميتها حت���ى وإن قيل: إن تلك 
املواقف مواقف عقانية داخل اجلدل بشأن اإلسام 

خالصة هذا اإلسالم الليربالي أنه إسالم 
حيتفظ بالشـــكل -أو قل ببعض الشـــكل 
كما أثبتـــت التجربة-، ويفـــّرغ الداخل 
من املضمون الذي يتم استبداله باملفاهيم 
الليربالية، وذلك من خالل سلســـلة من 

العمليات املكثفة من التأويل. 
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هي في الغالب بعض التفكير املنطلق أساًسا من النص 
واإلجماع، مما يعني أن أنصارها لم يكونوا عقانيني 
راديكاليني )باملعنى املعاص���ر( عاوة على هذا، فقد 
كان هؤالء العقاني���ون بطبيعة احلال حريصني على 
االلتزام بنص الشريعة اإلسامية، وبالفهم اجلوهري 
للمجتمع اإلس���امي احلقيقي الص���ادق، ولم يكونوا 
معنيني مبوضوع التعددية. بي���د أن العقل داخل هذه 
املدرسة الفكرية أدى دوًرا بارًزا يفوق ما كان قبل وبعد 

الفكر احلر في النص اجلامد.

���ت املجموعة األصلية من )فاس���فة العقل(  وضمَّ
-وحرّي بنا التزام الدقة واحلذر في استخدام املصطلح 
لألسباب املذكورة سابًقا- كًا من الفارابي وابن سينا، 
وابن رشد وابن خلدون، الذين ارتادوا هذا النهج دون 
التحفظات الس���ابقة. وبعد هؤالء ببضعة قرون جند 
الطهطاوي واألفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا«.)1(

العلم  قل���ة  ف���إن  وطبًع���ا 
بالفكر اإلسامي املعهودة في 
املفكري���ن الغربيني هي التي 
أس���قطت ديير س���نغاس في 
خطأ وضع ابن خلدون ورشيد 

رضا بني هؤالء. 

ويرى دييتر سنغاس »أن العلمانية ال تتطابق بالضرورة 
-كما يظن بعضهم أحياًنا- مع التجربة الفرنسية؛ من 
حيث التفكير في نزعة الفصل بني الدين والدولة، ولذا 
نرى أن العلمنة في املنطقة اإلسامية ميكن أن تأخذ 
اخلبرة األملانية كمثال لها أو التجربة االسكندنافية أو 
البريطانية )إذ في هات���ني احلالتني األخيرتني توجد 
دور العب���ادة مبا في ذلك دور عب���ادة تابعة للدولة(. 
فالدول العلمانية القائمة كش���واهد جتريبية س���وف 
تخفي متاًما الصورة الس���يئة عن »دول���ة علمانية ال 

دينية« كالتي يتصورها اإلساميون. 

وإن قيام دول تس���ودها حقوق أساس���ية في حرية 

)1( الصدام داخل احلضارات: ص 84-83.

العقيدة الدينية، مع ع���دم الفصل التام والصارم بني 
الدين والدولة )احلادث فعًا هو االختاف الوظيفي 
مع مساحة للتداخل( ميكن أن يكون مثاالً يوحي بحلول 
حديثة في املنطقة اإلسامية. وطبيعي أن هذا يستلزم 
أن نضع في االعتبار قابلية تغير وتنوع الدول العلمانية 

القائمة«.)2(

وفي النهاية فإن مس���ألة فّض النزاع بني اإلس���ام 
والليبرالية الغربية هي مسألة تأويل عقاني لنصوص 
تُس���قط القواعد واحلدود، وتسمح بقدر من التداخل 
بني اإلسام والعلمانية، ولكن املشكلة أن هذا في ذاته 

يعني إسقاط اإلسام بالكامل.

هل الليربالية االقتصادية الغربية 
هي النموذج الذي جيب احتذاؤه؟

يق���دم الليبراليون اجل���دد االقتصاد الرأس���مالي 
الليبرالي الغربي على أنه النموذج 
األمث���ل الذي يجب احتذاؤه في 
دولنا اإلسامية، فهل ميثل هذا 
النظ���ام النم���وذج األمثل الذي 
يحقق اخلير لنا؟ وهل هو الذي 
للفق���راء كما  س���يحقق اخلير 

يبشرون؟

إن احلديث عن هذا املوضوع يحتاج إلى شرح يطول، 
ولكننا سنكتفي هنا باحلديث عن منوذج واحد هو ما 
الذي فعله هذا االقتصاد في دولة مثل إندونيسيا التي 
وصفها البن���ك الدولي بأنها متثل »التلميذ النموذجي 

للعوملة«.

يقول املفكر العاملي الش���هير جون بيلجر: »في هذا 
العالم غير املرئي من جانب معظمنا -نحن الذين نعيش 
في شمال العالم- هناك نظام متقدم للنهب أجبر أكثر 
من تس���عني دولة على تنفيذ برامج »التعديل الهيكلي 
منذ الثمانينيات« لتوسع من الفجوة بني الغني والفقير 

)2( املرجع السابق: ص 88- 89.

إن مســـألة فّض النزاع بني اإلســـالم والليربالية 
الغربيـــة هي مســـألة تأويل عقالنـــي لنصوص 
ُتســـقط القواعـــد واحلـــدود، وتســـمح بقدر من 
التداخل بني اإلســـالم والعلمانية، ولكن املشكلة 

أن هذا يف ذاته يعي إسقاط اإلسالم بالكامل
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على نحو غير مس���بوق على اإلطاق. وقد أطلق على 
هذا اسم بناء الدولة واحلكم اجليد من جانب الرباعي 
املهيمن على منظمة التجارة الدولية »الواليات املتحدة، 
أوروبا، كندا، واليابان«، وثاثي واشنطن »البنك الدولي، 
وصندوق النقد الدول���ي، واخلزانة األمريكية«، الذي 
يهيمن حتى على أكثر اجلوانب ضآلة في السياس���ات 

احلكومية بالدول النامية«.)1(

ولكن ماذا أحدث هذا النظام يف إندونيسيا حتديدًا؟

يقول جونبيلجر: »إن إندونيسيا التي لم تكن مدينة 
بش���يء، وإمنا كانت تتعرض لنه���ب ذهبها ومعارفها 
الثمينة، وأخش���ابها وتوابلها، وغي���ر ذلك من ثرواتها 
الطبيعية من جانب س���ادتها اإلمبرياليني الهولنديني، 
أصبح على كاهلها اآلن أعب���اء من الديون التي يقدر 
إجماليه���ا مببلغ 262 بليون دوالر، وهو ما يعادل مائة 
وس���بعني في املائة من إجمالي إنتاجها احمللي، وليس 
هن���اك َديْن مياثل ذلك على مس���توى العالم كله. إنه 
َديْن غير قابل للس���داد على وج���ه اإلطاق، إنه يبدو 
فجوة با قاع، والذين س���وف يس���تمرون في سداد 
هذه الديون، ويدفع���ون حياتهم مقابل ذلك في بعض 

األحيان، هم الناس العاديون«.)2(

ولكن حتى في فترة االزده���ار القصوى التي مرت 
بها إندونيس���يا في أوائل التسعينيات، والتي اعتبرها 
البن���ك الدولي لذلك بالتلميذ النم���وذج للعوملة، ماذا 

كانت أحوال العمال فيها؟

يقول جون بيلجر الذي زار هؤالء بنفسه لفترة طويلة: 
»العاصمة جاكرتا حتوطها مجمعات واس���عة. تتوافر 
لها احلماية وحديثة نس���بًيا تعرف باسم مناطق تنمية 
الصادرات اختص���اًرا، وتضم هذه املجمعات مئات من 
املصانع التي تقوم بتصنيع منتجات الشركات األجنبية 
من املابس التي يشتريها الناس في احملات واملراكز 
التجارية في بريطانيا وأمريكا الش���مالية وأستراليا، 

حكام العالم اجلدد: ص 21.  )1(
)2( املرجع السابق: ص 76.

واألحذي���ة الرياضية التي حتمل م���اركات عاملية مثل 
نيكي وأديداس وريبول، والتي يباع الزوج منها في شارع 
أكسفورد بلندن مببلغ يصل إلى مائة جنيه إسترليني.

وفي ه���ذه املصانع يعمل اآلالف م���ن العمال الذين 
يكس���بون ما يعادل 72 بنًس���ا أو نحو دوالر واحد في 
اليوم، وهذا هو احلد األدنى في إندونيسيا، والذي يوفر 
-بحسب ما تقول احلكومة- نصف تكاليف املعيشة، أي 
أنه األجر الذي يكاد يسد الرمق، فالعمال في مصانع 
نيكي يحصلون على نحو 4% من سعر التجزئة للحذاء 
الذي يقوم���ون بتصنيعه. وهو مبلغ ال يكاد يكفي حتى 
لش���راء رباط احلذاء، ورغم ذلك ف���إن هؤالء العمال 
يعتبرون أنفس���هم محظوظني؛ ذلك أن لديهم وظائف 
ف�»النجاح االقتصادي الديناميكي املزدهر« -عبارة ثناء 
أخ���رى من البنك الدولي- قد ترك أكثر من 36 مليوًنا 

من اإلندونيسيني يعانون البطالة«.)3(

ولو اتسع املقام ألوردت من األمثلة والشواهد ما يؤكد 
أن هؤالء الليبراليني اجلدد يريدون س���وقنا كالشياه 
إلى الذبح؛ إرضاًء ألسيادهم من الغرب، بدعوى اتباع 

تعاليم ليبراليتهم االقتصادية.

الدين األمريكي والتسامح املزعوم
االعتقاد الشائع عن تاريخ الواليات املتحدة األمريكية 
أنها تأسس���ت على يد املتطهرين اإلجنليز، الباحثني 
عن إقامة أورش���ليم اجلديدة، األم���ر الذي يعني أنها 
أقيمت على أساس ديني عميق، وعلى الرغم من ذلك 
فإنها حققت املثل األعلى في التسامح من خال تبنيها 

للعلمانية الليبرالية كمنهج حياة ونظام سياسي. 

يقول جون س���تيل جوردن في كتاب���ه )إمبراطورية 
الثروة(: »ليس من قبيل املصادفة أن تكون الواليات 
املتحدة أكثر األمم تديًنا على وجه األرض وأكثرها 

علمانية أيًضا«.)4(

)3(  املرجع السابق: ص38.
إمبراطورية الثروة، طبعة عالم املعرفة، ص11.  )4(
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وس���نرى من خال التدقي���ق التاريخي، ومن خال 
كتاب جون ستيل نفسه وغيره من الكتب مدى مغلوطية 
هذا االعتقاد، ومدى خطأ مقولته هذه، والتي قد تكون 
صحيحة في حالة واحدة، وهي النظر إليها من خال 

املنظور البرجماتي للدين.

يذكر جون س���تيل أنه »في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر أنش���ئت كثير من الشركات اإلجنليزية 
املساهمة لتسهيل التجارة في عدد من املناطق من بني 
هذه الشركات: شركة موسكو، وشركة املشرق، وشركة 
الهند الشرقية.. وفي العام 1606م سمح امللك جيمس 
بترخيص إنشاء ش���ركة فيرجينيا التي تأسست على 

أيدي مجموعة من جتار لندن«.)1(

فإذا كانت املس���تعمرات ق���د صنعتها مجموعة من 
الش���ركات التجارية، فمن ذا الذي عمل فيها؟ يجيب 
عن ذلك جون س���تيل، فيقول: »كان املنتمون إلى تلك 
الفئات االجتماعية -الهاربة م���ن قبضة املجاعة، أو 
الفارة من عمدات البلد- هم الذين استقطبتهم شركة 
فرجينيا إلى جانب املغامرين من األشراف الذين كانوا 

في األغلب أصغر أبناء العائات اإلقطاعية«.)2(

إذن فلقد تكونت املستعمرات البريطانية في أمريكا 
على أيدي عدد من الشركات التي أسستها مجموعة من 
جتار لندن، بجانب بعض النباء املغامرين الطامحني 
لتكوين ثروات طائلة، وعمل فيها الفارون من املجاعة، 
أو الهاربون من العدالة، أي أن املس���ألة منافع وأرباح، 

وليس فيها تطهيريون وال غيرهم.

فإذا كان هؤالء هم الذين أنش��ئوا املستعمرات فماذا كان 
اهلدف منها؟ 

يقول جون ستيل عن ش���ركة فرجينيا: »نص ميثاق 
الش���ركة على أن هدف الش���ركة كان بناء أس���طول 
جتاري إلجنلترا، أو زيادة عدد البحارة املتمرسني من 
خال زيادة حجم جتارتها، واكتشاف املعادن الثمينة، 

)1( إمبراطورية الثروة: )23/1(.
)2( املرجع السابق: )25/1(.

وتأسيس مستوطنة بروتستانتية في أرض كانت حتت 
رحمة التهديدات األس���بانية، ومن جملة ذلك إدخال 
الوثنيني في املس���يحية. وهذا الهدف األخير لم يحَظ 
ف���ي الواقع بكثير من االهتمام، وبالتأكيد فإن إجنلترا 

لم ترسل مبشرين على اإلطاق«.)3(

إذن فما هي حكاي���ة التطهيريني هذه؟ إن احلكاية 
تتعلق مبس���تعمرة واحدة أو أكثر هي نيواجناند التي 
يقول عنها جون س���تيل: »لم تؤس���س نيواجناند من 
ِقَبل رجال مهتمني باملغامرة والكس���ب، بل كان املبرر 
األهم لاستقرار في تلك البقعة هو بناء »مدينة على 
هضبة«؛ حيث ميكن للقديس���ني -الذين كتب الله لهم 
النجاة- العيش بعيًدا عن مضايقات الفساد واالنحال، 

متبعني وصايا الرب. 

لكن تلك املدينة –بالتأكي���د- مازالت إلى اليوم 
مشروًعا قيد التنفيذ بعد مرور نحو أربعمائة عام. 
وحتى القديسون أنفس���هم كانوا في حاجة -على 
املدى القصي���ر- إلى الطعام وش���راء احلاجيات 
األساس���ية، ودف���ع أجرة عبور احمليط لتأس���يس 
أورشليم اجلديدة في ما أطلق عليه أحد التطهيريني 

البيورتان »الفاة املقفرة«. 

ولم يكن التطهيريون على األقل معارضني لازدهار 
والرخاء في هذا العالم مادامت عبادة الرب تأتي في 
املقام األول. لقد اعتبروا ذلك في احلقيقة دليًا على 
فضل الله، وإشارة على خاص الفرد، وهكذا سيكتب 
جتار القرنني الس���ادس عش���ر والسابع عشر -وكثير 
منهم تطهيري���ون- في مقدمة دفاترهم احملاس���بية 

العبارة التالية: »باسم الرب والربح«.)4(

هذا ه���و تدين التطهيري���ني املهاجرين، ولكن 
ما ال تفهمه العقلية الغربية أن التجار املس���لمني 
ا لو كتبوا على دفاترهم احملاس���بية  العاديني جّدً
هذه العبارة »باسم الرب والربح« لُعدوا مشركني 

املرجع السابق: )23/1(.  )3(
)4( املرجع السابق )42/1(. 
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بالله من وجهة نظر اإلسام.

فإذا كان الرب���ح املادي هو احلاكم األساس���ي في 
املس���تعمرات، فإن إط���اق روح التس���امح الديني ال 
يتطل���ب تضحيات م���ن أحد، وال هو معج���زة باهرة 
أفرزتها الفلس���فة العلمانية الليبرالية السائدة، وإمنا 
هو مبثابة الس���ياق الطبيعي ال���ذي تقتضيه املصالح 

التجارية القائمة. 

ليس هذا فق���ط بل إن أول 
دستور ُوضع في أمريكا، وهو 
دستور والية كاليفورنيا وضعه 
اللورد إيرل شافتس���بيري مع 
مس���اعده الفيلس���وف امللحد 
الش���هير ج���ون ل���وك »الذي 

اس���تلهم كتاباته اآلباء املؤسس���ون بعد قرن من ذلك 
التاريخ«.)1(

يق��ول جيفرس��ون يف كتاب��ه »مالحظ��ات عل��ى والي��ة 
فرجينيا«: 

»ال يضرني أن يقول جاري: إن هناك عش���رين إلًها، 
أو أنه ليس هناك إله، فهو ال ينش���ل ما في جيبي وال 

يكسر ِرجلي«.)2(

وعندما أصبح  رئيًس���ا قابله صديق وهو في طريقه 
إلى الكنيس���ة في صباح يوم أحد يحمل كتاب الصاة 
األحمر الضخم اخلاص به، فقال له: »أنت ذاهب إلى 
الكنيس���ة يا مستر جيفرسون. إنك ال تؤمن بكلمة في 

هذا الكتاب«.

فلم ينكر جيفرس����ون ذلك، وإمنا قال له: »لم توجد 
أم����ة أو حكومة على اإلطاق من دون دين، وال ميكن 
أن توجد. إن الدين املس����يحي ه����و أفضل دين ُمنح 
لإلنس����ان. وأنا بوصفي كبير القضاة في هذه األمة 

فابد من أن أكون قدوة في التصديق عليه«. 

)1( املرجع السابق )38/1(.
)2( نقًا عن غيرثرود هيملغارب، الطرق إلى احلداثة، ص217، عالم املعرفة.

ومن الواضح أن ه���ذا التصديق ال يقوم على إميان 
حقيقي، وإمنا على أس���اس نفع���ي، ومن الطبيعي أن 
يكون على هذا األساس جاء قوله: »إن الدين املسيحي 

هو أفضل دين ُمِنَح لإلنسان«.)3(

واحلصيل���ة أنه لم يكن هناك مؤمن واحد ال بالدين 
املس���يحي أو بغيره في هذه السلس���لة من الرؤس���اء 
باآلباء  يصفون  الذي���ن  األمريكيني 
األوائ���ل: فرانكلني -  مادس���ون - 
جيفرسون - آدمز. ثم يتحدثون بعد 
ذلك عن التدين األمريكي. لقد كان 
هذا يحدث في الوقت الذي يقررون 
فيه جميًعا أن الدي���ن مفيد لنظام 
الدولة. أي دين؟ إنه الدين الشكلي 

على الطريقة البرجماتية.

ترى ما الفرق بني قول جيفرس���ون: »ال يضرني أن 
يقول جاري أن هناك عش���رين إلًها أو أنه ليس هناك 
إله، فهو ال ينش���ل ما في جيبي، وال يكس���ر رجلي«، 
وبني قول فيلسوف البرجماتية وليم جيمس: »ليس من 
امله���م أن يكون الله واح���ًدا أو ثاثة أو أكثر، املهم أن 
نتمت���ع بإلهنا لو كان لدينا إله«. -تعالى الله عما يقول 

ا كبيًرا-. الظاملون علّوً

يبدو أن فيلس���وف البرجماتية الذي جاء بعد هؤالء 
بحوال���ي قرن م���ن الزمان لم يفعل ش���يًئا في تقرير 
نظريته عن البرجماتية الدينية، سوى أنه قرر ما كان 

موجوًدا في أمريكا بالفعل.

واملقصود من كل ما س���بق أن���ه لم يكن هناك تدين 
حقيق���ي لكي يكون هناك تعص���ب، حتى يكون هناك 

تسامح ليبرالي استطاع أن يحل مشاكله.

ا  حًقا إن���ه كانت هناك فئ���ات دينية صغي���رة جّدً
كاملورمون والس���بتيني واأللفيني، ولك���ن هذه الفئات 

كانت لها أحداثها الدموية املعروفة.

املرجع السابق: نفس الصفحة.  )3(

يقول جيفرسون يف كتابه »مالحظات على 
والية فرجينيا«: 

هنـــاك  إن  جـــاري:  يقـــول  أن  يضرنـــي  »ال 
عشـــرين إهًلا، أو أنه ليس هنـــاك إله، فهو ال 

ينشل ما يف جييب وال يكسر رجلي«.
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واألهم من ذلك هو أن مش���اكل التعصب احلقيقية 
هي املشاكل التي تنجم عن تعصب األغلبية أو األقليات 
الكبيرة، وليس األقلي���ات الصغيرة؛ ألن هذه األخيرة 

محكوم���ة بواقع احلال بضغط 
األكثرية عليها، وهو األمر الذي 
ال تقع حتت س���يطرته الفئتان 

األخيرتان.

أما اليمني املسيحي الصاعد 
اجلديد في أمريكا فإن تعصبه 
احلاقد ضد اإلسام أوضح من 

أي بيان.

واقع الليرباليني العرب
يف ظل تداعيات األزمة العاملية اليت تسبب 

فيها االقتصاد الليربالي
هناك نوعان من الليربالية االقتصادية: 

ليبرالية آدم س���ميث، والتي ش���عارها »دعه يعمل، 
دعه مي���ر«، والتي ترفض تدخل الدولة في الش���ئون 
االقتصادي���ة، وتدعي أن هناك ي���ًدا خفية وراء حرية 
السوق تعمل على التوازن بني جميع األطراف، وحتقق 

الرخاء للجميع.

وب���ني ليبرالي���ة ديكنز التي تدعو إل���ى تدخل الدولة 
من أجل حفظ توازن الس���وق، وحتقيق احلد األدنى من 
الرعاية االجتماعية، وهي في احلقيقة أبعد ما تكون عن 

أن تسمى ليبرالية لكن املجال يضيق عن تفسير ذلك.

وبعد التجاء الرأسمالية الغربية إلى ليبرالية ديكنز 
للخ���روج من األزم���ة االقتصادية الت���ي واجهته في 
عشرينيات القرن املاضي عاد إلى ليبرالية آدم سميث 
مرة أخرى، ولكن مع نس���ختها املعدلة اجلديدة على 
يد فريدريك أوجس���ت فون هايك )1899 – 1992م( 
فيما يسمى بالليبرالية النيوكاسية، وذلك مع صعود 

اليمني الليبرالي املتمثل في الرئيس ريجان في أمريكا 
ورئيسة الوزراء مارجريت تاتشر في بريطانيا.

وقد ذهب هايك إلى أنه »على 
الرغم من أن نُُظم السوق احلر ال 
تضع الرفاهية واحلياة الكرمية 
كأهداف لعملية صنع القرار أو 
للتخطي���ط االقتصادي  ه  كموجِّ
إال أن هذه النظم حتقق بالفعل 
مستويات معيشية أعلى من نظم 

االقتصاد املركزي املخطط«.)1(

ويبرر هاي���ك صحة هذه االدع���اءات بأن اقتصاد 
السوق الرأس���مالي »هو الذي يتيح للفرد أكبر فرصة 
وأكبر مس���احة في االس���تقال الذاتي، ويذهب إلى 
الربط بني هذا االس���تقال الذات���ي واحلياد القيمي 
للسوق؛ ذلك ألن حيادية السوق وعدم فرضه ألهداف 
نه���م من تطوير  مس���بقة على األف���راد هو الذي ميكِّ
ذواته���م بحرية وفق الوجهة التي يريدونها دون التقيد 
بقيم وأهداف مفروضة عليهم. كما أن اقتصاد السوق 
عن���د هايك يتيح التوصل إلى اتخاذ قرارات عقانية؛ 
وذل���ك ألنه يتيح مجاالً للمقارن���ة بني البدائل املتاحة 
ن السلوك من تتبع منطق  والفرص القائمة، وبذلك ميكِّ

األهداف والوسائل«.

ولكن ادعاءات هايك هذه لم تنفع أمريكا في ش���يء 
فلم يلبث ريجان، ومن بعده بوش األب أن أغرقا أمريكا 
في الديون، حتى جاء كلينتون بسياس���ة ميني الوسط، 
وأنق���ذ ذلك الوض���ع املتردي، ثم ع���ادت األزمة مرة 
أخرى مع عودة الليبرالية اجلديدة على يد بوش االبن 
وعصبته حتى استفحلت، وصنعت األزمة االقتصادية 

الكبرى التي جتاوزت أمريكا وأغرقت العالم أجمع.

دكتور أشرف منصور، الليبرالية اجلديدة: ص 174.  )1(

بعد التجـــاء الرأمسالية الغربيـــة إىل ليربالية 
ديكنـــز للخروج مـــن األزمـــة االقتصادية اليت 
واجهتـــه يف عشـــرينيات القـــرن املاضي عاد إىل 
ليرباليـــة آدم مسيـــث مـــرة أخـــرى، ولكـــن مع 
نســـختها املعدلـــة اجلديدة على يـــد فريدريك 
أوجست فون هايك )1899 – 1992م( فيما يسمى 

بالليربالية النيوكالسية
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فهل يؤثر هذا السقوط الليربايل على واقع الليرباليني 
العرب اآلن؟ 

إن هذا الكام قد يكون صحيًحا في حالة أن املسألة 
لو كانت صراع أفكار أو حقائق، ولكن املس���ألة مسألة 
أبواق دعائية تسيطر على عقول الناس من خال شتى 
أجهزة اإلع���ام التي أصبحت حتت س���يطرتهم على 
امت���داد العالم العربي؛ ليش���كلوا أهواء اجلماهير كما 
يري���دون، وهم في ذلك مدعوم���ني من أولي األمر في 
الداخل واخلارج، ورحم الله عثمان بن عفان رضي الله 
عن���ه؛ حيث قال : »إن الله ليذع بالس���لطان ما ال يذع 

بالقرآن«.

كما أن املس���ألة عند النظر مل���دى جناح الليبراليني 
العرب ال تتحدد باالنتصار على اإلس���ام أو الهزمية 
منه، وهو اخلطأ الذي يقع فيه اإلساميون، بل ووقع 
فيه أحمد البغدادي نفس���ه في حواره املشار إليه؛ ألن 
اإلسام عقائدّيًا منتصر ال محالة، وإمنا املشكلة هي 
في مدى م���ا حتققه الدعاوى الليبرالية من جناح في 
إبعاد املسلمني أنفس���هم عن االلتزام بتطبيق اإلسام 
ق  على شتى مناحي احلياة، ومن هذا املنظور فقد حقَّ

هؤالء الليبراليون املدعمون من الداخل واخلارج جناًحا 
كبيًرا، فها هو احلديث عن القراءات املختلفة لإلسام 
تنتشر في كل مكان، وها هي حالة االنحال األخاقي 
تغ���زو الكثير من الباد اإلس���امية بطريقة رمبا لم 
يسبق لها مثيل، وتربو نسبة الطاق عن اخلمسني في 

املائة في السنوات األخيرة في بعض الدول.

أما بالنس���بة لإلس���ام الليبرالي فحدث وال حرج، 
فقد غدا هو املس���يطر على أجهزة اإلعام الرسمية 
وغير الرسمية، وعلى الندوات واملؤمترات والعديد من 
القنوات الفضائية، حتى احلجاب نفس���ه مت اختراقه 
في األغل���ب األعم في الكثير من الدول اإلس���امية 
واختزاله شيًئا فش���يًئا إلى )الباديهات( والبنطلونات 

امللتصقة باجلسد، مع تغطية الشعر أيًضا )!( .

فإذا كان الليبراليون العرب في أزمة بحكم مواجهتهم 
لإلسام، فإننا نحن املس���لمني في أزمة ال تقل عنهم 

بحكم ما يحدث من تهاون وانحال حولنا.
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معلومات إضافية

مفهوم مصطلح الليربالية:

الليبرالية مصطلح أجنبي معرب مأخوذ من )Liberalism( في اإلجنليزية، و)Liberalisme( في الفرنسية، وهي 
تعني »التحررية« ويعود اشتقاقها إلى )Liberty( في اإلجنليزية أو )Liberte( في الفرنسية ومعناها احلرية.

وه���ي مذهب فكري يركز على احلرية الفردية، ويرى وجوب احترام اس���تقال األف���راد، ويعتقد أن الوظيفة 
األساسية للدولة هي حماية حريات املواطنني مثل حرية التفكير والتعبير، وامللكية اخلاصة، واحلرية الشخصية 

وغيرها.

ولهذا يس���عى هذا املذهب إلى وضع قيود على الس���لطة، وتقليل دورها، وإبعاد احلكومة عن السوق، وتوسيع 
احلريات املدنية.

م اإلنسان، ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك احتياجاته. ويقوم هذا املذهب على أساس علماني يعظِّ

تقول املوس���وعة األمريكية األكادميية: »إن النظام الليبرالي اجلديد )الذي ارتسم في عصر فكر التنوير( بدأ 
يضع اإلنسان بدالً من اإلله في وسط األشياء، فالناس بعقولهم املفكرة ميكنهم أن يفهموا كل شيء، وميكنهم أن 

يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي وعقاني«.

ويقول جميل صليبا: »ومذهب احلرية )Liberalism( أيًضا مذهب سياسي فلسفي يقرر أن وحدة الدين ليست 
ضرورية للتنظيم االجتماعي الصالح، وأن القانون يجب أن يكفل حرية الرأي واالعتقاد«.

ويكتنف مصطلح الليبرالية الكثير من الغموض، فيقول »دونالد سترومبرج«: »واحلق أن كلمة الليبرالية مصطلح 
عريض وغامض، ش���أنه في ذلك شأن مصطلح الرومانس���ية، وال يزال حتى يومنا هذا على حالة من الغموض 

واإلبهام«.

وفي املوس���وعة الش���املة: »تعتبر الليبرالية مصطلًحا غامًضا؛ ألن معناها وتأكيداتها تبدلت بصورة ملحوظة 
مبرور السنني«.

وتقول املوسوعة البريطانية: »ونادًرا ما توجد حركة ليبرالية لم يصبها الغموض، بل إن بعضها تنهار بسببه«.

وإذا ُذكر اسم »الليبرالية« فإنه كما يقول »رسل« في كتاب حكمة الغرب: »تسمية أقرب إلى الغموض ويستطيع 
املرء أن يدرك في ثناياها عدًدا من السمات املتميزة«.

ومن أهم أس���باب غموض مصطلح الليبرالية: غموض مبدأ احلرية: حيث يعتمد مفهوم الليبرالية على احلرية 
ا، وال ميكن إخراج »احلرية« من املفهوم الليبرالي عند أي اجتاه يعتبر نفسه ليبرالّيًا. اعتماًدا تاّمً

ولكن مفهوم احلرية مع سهولته، وكثرة كام الناس فيه، ال ميكن حتديده وضبطه؛ ألن أصحاب األفكار املختلفة 
في احلرية الليبرالية يعتمد كل واحد منهم على »احلرية« في الوصول لفكرته.

تقول املوس���وعة البريطانية: »وحيث إن كلمة Liberty )احلرية( هي كلمة يكتنفها الغموض، فكذلك احلال مع 
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كلمة ليبرالي. فالليبرالي قد يؤمن بأن احلرية مس���ألة خاصة بالفرد دون غيره، وأن دور الدولة يجب أن يكون 
محدًدا، وأن الدولة باستطاعتها أو ميكن استخدامها مبثابة أداة لتعزيز احلرية«.

وق���د خرجت أف���كار مضادة لليبرالية من رحم احلرية التي تعتبر املكون األساس���ي لليبرالية مثل الفاش���ية، 
والنازية، والش���يوعية، فكل واحدة من هذه املذاهب تنادي باحلرية، وتعتبر نفسها املمثل الشرعي لعصر التنوير، 

وتتهم غيرها بأنها ضد احلرية.

تيار الليرباليني العرب اجلدد:

هذا التيار حديث النشأة فقد نشأ بعد سقوط الشيوعية وتفكك االحتاد السوفييتي، وزاد من حضوره في بداية 
القرن احلادي والعشرين، وبالذات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م.

ويعتمد هذا التيار على تراث الفكر الليبرالي العربي منذ نهاية القرن التاس���ع عش���ر وبداية القرن العشرين، 
وخاصة فكر حزب األمة )وهو حزب ليبرالي متعاون مع االحتال(.

وتتلخ���ص أفكارهم فيما يلي: »حرية الفكر املطلقة، وحرية التدين املطلقة، وحرية املرأة ومس���اواتها باحلقوق 
والواجبات مع الرجل، والتعددية السياس���ية، واملطالبة باإلصاح الديني والتعليمي والسياسي، وفصل الدين عن 

الدولة، وإخضاع املقدسات والتراث للنقد العلمي، وتطبيق االستحقاقات الدميقراطية«.

كما يعتمد على األفكار اجلديدة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين وهي: »محاربة املجتمعات 
الدكتاتورية العسكرية والقبلية واحلزبية املتسلطة، واملناداة بإقامة املجتمع املدني، وإحياء دعوة اإلصاح الديني 

من جديد )وفًقا ملفهومهم اخلاص( والتأكيد على العلمانية وفصل الدين عن الدولة«.

وقد متيز هذا التيار عن التيارات الليربالية األخرى بعدة أمور منها:

أواًل: الوقوف في صف املشروع األمريكي في املنطقة، واملطالبة مبا يريده ويسعى له مثل: تغيير مناهج التعليم، 
واستعمال القوة العسكرية لتغيير األنظمة العربية، وفرض الدميقراطية عن طريق االحتال املباشر لهذه الدول، 
ولهذا فرح���وا فرًحا كبيًرا باحتال أمريكا العراق، وقد صرح بعضهم بأنه يتلذذ بس���ماع صوت القنابل، ودوي 

االنفجارات في بغداد، وكأنها »موسيقى بيتهوفن«.

يقول ش���اكر النابلسي: »ال حرج من االستعانة بالقوى اخلارجية لدحر الدكتاتورية العتية، واستئصال جرثومة 
االستبداد، وتطبيق الدميقراطية العربية، في ظل عجز النخب الداخلية واألحزاب الهشة عن دحر تلك الدكتاتورية 

وتطبيق الدميقراطية«.

وأنه ال حرج من اإلتيان باإلصاح على ظهر دبابة بريطانية أو بارجة أمريكية.

ثانيًا: تطبيق مقاييس النقد الغربي على نصوص الوحي، وإخضاع املقدس للمنطق العقاني، وهذا عندهم هو 
األساس العلمي في معرفة احلقيقة، وصحتها.

ثالثًا: رفض العداء لغير املسلمني، واعتبار املوقف العدائي عند املسلمني ناجت عن ظروف سياسية واجتماعية 
معين���ة، وهي لم تعد قائمة اآلن، وله���ذا ال يصح أخذ هذه املواقف العدائية املوجودة في النصوص املقدس���ة، 
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ومهاجمة غير املس���لمني وسفك دمائهم بناء على ذلك؛ ألن املصالح متغيرة، واملواقف متغيرة، فيجب تغيير هذه 
العقائد.

رابعًا: »اعتبار األحكام الشرعية أحكاًما ُوضعت لزمانها ومكانها، وليست أحكاًما عابرة للتاريخ كما يدعي رجال 
الدين، ومثالها األكبر حجاب املرأة وميراث املرأة... إلخ«، كما يقول شاكر النابلسي في مقاله »من هم الليبراليون 

العرب اجلدد، وما هو خطابهم«، املنشور على موقع إياف اإللكتروني.

خامس��ًا: رفض االرتباط باإلس���ام ألنه ماٍض، واعتبار املوجود عبارة عن فكر علماء الدين كما يعبرون وليس 
الدين الرسولي، وهو يقف عثرة ضد الفكر احلر، ومياد الفكر العلمي.

سادس��ا: »الشعبوية« وكره العرب واتهامهم بكل النقائص، وذكر مثالبهم ونقائصهم، واعتبار الدعوة لاستقال 
مجرد شعارات غوغائية ال متت للعقانية بصلة.

وبتتبع آراء هذا التيار ميكن ماحظة أنه تيار عميل للدول االس���تعمارية، وخاصة الواليات املتحدة، وال يخرج  
عن آرائها، فاملقاومة الفلسطينية والعراقية � عندهم � إرهاب وتطرف، وال ميكن حل الصراع العربي الصهيوني 
إال باملفاوض���ات على الطريقة األمريكية، وضرورة التطبيع الكامل مع إس���رائيل، والدخول في العوملة واقتصاد 
الس���وق احلرة من أوسع أبوابها، وغير ذلك من اآلراء، وال تكاد جتد قضية سياسية إال وجتد هذا التيار يتطابق 
في رؤيته مع الواليات املتحدة حتى على مستوى خاف أمريكا مع الصني والهند، أو زيادة إنتاج النفط واملوقف 

من الرئيس الفنزويلي »هوجو شافيز«.

وهذا يؤكد أن هذا التيار عبارة عن احتياطي إعامي يستعمله األمريكيون لتسويق أفكارهم وسياساتهم، وجناح 
فكري ورافد ثقافي ملشاريعهم في املنطقة اإلسامية.

  






