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Þëþa@Ý–ÐÛaZ@îÜÛa@|Üİ–ß@âìèÐßòîÛaZ@@ @
ـ                     يف اإلجنليزيـة ،     ) Liberalism (ن  الليربالية مصطلح أجنيب معـرب مـأخوذ م

، ويعـود اشـتقاقها إىل      " رية  التحر" يف الفرنسية  ، وهي تعين        ) Liberalisme( و
)Liberty (  يف اإلجنليزية أو )Liberte (  يف الفرنسية ، ومعناها احلرية)١(  

، وجوب احترام استقالل األفـراد    ويرى   على احلرية الفردية ،    يركز   وهي مذهب فكري  
،  ويعتقد أن الوظيفة األساسية للدولة هي محاية حريات املواطنني مثـل حريـة الـتفكري     

  .والتعبري ، وامللكية اخلاصة ، واحلرية الشخصية وغريها 
اد احلكومة  السلطة ، وتقليل دورها ، وإبع     وهلذا يسعى هذا املذهب إىل وضع القيود على         

   .عن السوق ، وتوسيع احلريات املدنية 
ويرى أنه مستقل بذاتـه يف إدراك        ظم اإلنسان ،  وم هذا املذهب على أساس علماين يع      ويق

الـذي  ( إن النظام الليربايل اجلديـد      : " احتياجاته ، تقول املوسوعة األمريكية األكادميية       
سط األشياء ، فالنـاس     الً من اإلله يف و    بدأ يضع اإلنسان بد   ) ارتسم يف فكر عصر التنوير      

كل شيء ، وميكنهم أن يطوروا أنفسهم وجمتمعام عرب ا  كرة ميكنهم أن يفهمو   بعقوهلم املف 
  .)٢("فعل نظامي وعقالين 

أيضاً مذهب سياسي فلسفي     ) Liberalism( ومذهب احلرية   : "  ويقول مجيل صليبا  
جتماعي الصاحل ، وأن القانون جيـب أن        يقرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم اال       

  .)٣( "عتقاديكفل حرية الرأي واال
  : ريب على أمور متعددة ، وهي يف تاريخ الفكر الغ"  الليربالية "وقد أطلق مصطلح 

يرى أن من املستحسن أن يزداد إىل أبعـد          " مذهب سياسي مينع تدخل الدولة و      -١
/ طة القضائية بالنسبة إىل السلطة اإلجرائية       حد ممكن استقاللية السلطة التشريعية ، والسل      
 .)٤( " الضمانات يف مواجهة تعسف احلكمالتنفيذية ، وأن يعطي للمواطنني أكرب قدر من

                                                 
  .١/٤٦١املعجم الفلسفي : انظر  )1(
)2( Acodemic American Encyclopedia ( libenalsm).  
  .٤٦٥ / ١املعجم الفلسفي ) 3(
  .٧٢٥ / ٢موسوعة ال الند الفلسفية  )4(
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 الليربالية هي فلسفة سياسية تركز علـى احلريـة           " :تقول املوسوعة األمريكية األكادميية   
ملدنية ، وتقييد الـسلطة الـسياسية       ربالية إىل توسيع احلريات ا    يسعت الل " و  ،   )١("الفردية

  .)٢( " الديينوق امللكية ، والتسامحلصاحل احلكومة التمثيلية الدستورية ، وتعزيز حق
ـ        : " وتقول دائرة املعارف الربيطانية      ة الليربالية هي مذهب أولئك الذين يؤمنـون باحلري

، " حلريـة املطلقـة     ليس مثة حكومة تسمح با    : " )٣( "كلو" وحتديداً منذ أن قال      ،الفردية
يعتقد ] و  .. [ .الليربالية تعين أن االعتقاد بتوسيع حجم احلرية يف الدولة أمر مرغوب فيه             

للدولة هي محاية حقوق املواطنني ، وغالباً ما تعـزى هـذه          الليربايل أن الوظيفة األساسية     
ات ،  رحيها يف التـص   اً ما يتم التأكيد علي    اليت كثري ) احلقوق الطبيعية   (  احلقوق إىل الطبيعة  

واملطالب احلكومية ، ومواثيق احلقوق ، وإعالن حقوق اإلنسان وغريها ، ومنـذ بدايـة               
 للمؤسـسات ،    ني ، وأعـداء   لليرباليون يعتربون أنفسهم مصلح   احلركات الليربالية كان ا   

الية لليرباامج  ى حقوق اآلخرين ، وبالتايل فالرب     والعادات ، والتقاليد املتسلطة اليت تعتدي عل      
تسعى إىل وضع كوابح على سلطة احلكومة ، وقد يتحقق ذلك أحياناً يف هيكل احلكومة               
نفسها ، وذلك من خالل نظام برملاين للحكومة ، أو ملكية دستورية ، أو مـن خـالل                  

 التنفيذية  وكاالتالفصل بني السلطات احلكومية وتوزيعها إىل وكاالت خمتلفة وظيفياً كال         
   .لذلك هي حكومة الواليات املتحدة ضائية ، واملثال التقليدي ، والتشريعية ، والق

ن الـسوق كمـا هـو يف        احلكومة قدر املستطاع ع   وقد تشمل تلك الكوابح أيضاً إبعاد       
ح يف  ب، أخرياً ميكن تقدمي هذه الكـوا      " دعه يعمل   " السياسات املعروفة باسم اقتصاديات     

مثل األمر باملثول ، والكفالـة ، وحقـوق         هيئة قيود أكثر حتديداً على السلطة احلكومية        
   )٤(."الكالم والتجمع وغريها

                                                 
)١( Lcademic American Encyclopedia , (Liberalism )   
   .ابق  املصدر الس)٢(
م ، اشتهر بدعوته إىل التسامح الديين ، وبدفاعه عن حقوق ١٦٣٢، فيلسوف انكليزي ، ولد سنة )   (John lockeجون لوك) ٣(

يعترب مؤسس املدرسة احلـسية التجريبيـة   . اإلنسان الطبيعية ، عارض نظرية احلق اإلهلي ، وقال بأن االختبار والتجريب أساس املعرفة               
    معجم أعـالم املـورد     : انظر      . م  ١٧٠٤ والفرنسية ، توىف سنة      ةآرائه التحريرية كثري من رجال الثورتني األمريكي      احلديثة ، تأثر ب   

 .٣٩٢/ ص 
)٤( ]liberalism [ Encyclopedia Britannica   
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 احلكومة اليت تقيد احلرية الشخصية أحد       كان حق التمرد ضد   : " وعة الشاملة   ويف املوس  
املذاهب الرئيسية لليربالية املبكرة ، وقد أوحت األفكار الليربالية املبكرة بالثورة اإلجنليزيـة             

م ، وقد   ١٧٨٩م ، وبالثورة الفرنسية عام      ١٧٧٥ة األمريكية عام    م ، وبالثور  ١٦٨٨عام  
أدت الثورات الليربالية إىل قيام حكومات عديدة تستند إىل دستور قائم علـى موافقـة               

 الـيت   ت الدستورية العديد من لوائح احلقوق     احملكومني ، وقد وضعت مثل هذه احلكوما      
 حاولـت  كذلك   ،االجتماع والدين   أعلنت حقوق األفراد يف جماالت الرأي والصحافة و       

  . سوء استعمال السلطة من مثل الشرطة واحملاكم دضلوائح احلقوق أن توفر ضمانات 
 الليرباليون املبكرون إىل احلكومة الدستورية ، لكنهم عادة ال يثقون بالدميقراطيـة ،              ازواحن

ك ،  سطى من املالّ  ولقد حاولوا أن يقصروا ممارسة السلطة السياسية على أعضاء الطبقة الو          
 على أن   الية املبدأ الليربايل الذي ينص    و الطبقة العاملة الصناعية تبنت الليرب     ولكن ملا ازداد من   

ويف أواخر القرن التاسع عـشر املـيالدي    احلكومة جيب أن تستند على قبول احملكومني ،     
  . )١( " الراشديناً لصاحل حقوق املواطننيخصاً مؤيداً للدميقراطية ، ومقترعكان الليربايل ش

سي ، وهذا املذهب يرى الدولة      يف اال السيا   )٢(وهذا اإلطالق ميثل الليربالية الكالسيكية       
د افر البد منه ، وهلذا فاألصلح تقييدها ، ومنعها من التدخل يف احلريات ، وإعطاء األ               شر

  . ما دعت إليه الضرورة الالزمة حريام كافة دون قيود إالّ
تصادي مينع تدخل الدولة يف السوق ، وهو متفق مع املـذهب املتقـدم يف               ق مذهب ا  -٢

: رفض التدخل احلكومي ال سيما يف االقتصاد ، ويف ذلك تقول موسوعة الالند الفلسفية               
مذهب اقتصادي يرى أن الدولة ال ينبغي هلا أن تتوىل وظائف صناعية ، وال وظـائف                " 

لعالقات االقتصادية اليت تقوم بني األفراد والطبقات أو        جتارية ، وأا ال حيق هلا التدخل يف ا        
  .األمم 

 أو حىت بنحو    Etatismeذا املعىن يقال غالباً ليربالية اقتصادية ، تتعارض مع الدوالنية           
  . )٣( "أعم مع االشتراكية 

                                                 
)١(The world Book Encyclopedia , 204 / 12  
 . من هذا البحث ١١٦/ص : انظر  )٢(
 . ٢/٧٢٦الفلسفية موسوعة الالند  )٣(



 
  الليبرالية  ٦

ويطلق لفظ الليربالية أيضاً على سياسة اقتصادية نـشأت يف القـرن             "  :ويقول البعلبكي 
على حرية التجارة ، وحريـة       خباصة ، وأكدت     )١("آدم مسيث " بآراءع عشر متأثرة    التاس
  .)٢("ة ، وعارضت تدخل الدولة يف االقتصاد املنافس

كانـت   "  :وتقارن املوسوعة الشاملة بني املذهب السياسي واالقتصادي لليربالية فتقـول   
 ويعتقد الليرباليون أن احلكومة اليت      الليربالية االقتصادية والليربالية السياسية وثيقيت الصلة ،      

 إىل   يفيـدون  حتكم باحلد األدىن يكون حكمها هو األفضل ، وهم يرون أن كل النـاس             
 الذاتية اخلاصة ، رجالً كان أو امـرأة ،          ته لكل فرد أن يتبع مصلح     أقصى حد عندما يتاح   

ً لقواعده اخلاصة   كما يؤمنون بأن االقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل مبفرده وفقا            
، ولذا فإم يستنتجون أن تنظيمات احلكومة ليست ضرورية ، وقد رتب عامل االقتـصاد               

 آدم مسيث جمموعة األفكار اخلاصة باالقتصاد الليربايل ، وناقشها بشكل منظم            االسكتلندي
  .)٣(" أو املشروع احلر رأمسالية  وقد أطلق على هذا النظام اسم ال،يف كتابه ثروة األمم

وهذا املذهب ميثل توجهات الليربالية الكالسيكية يف اال االقتصادي ، وهو يـرى أن يف            
السوق قوى طبيعية تنظم عمله دون احلاجة إىل تدخل الدولة ، وأنه كلمـا زاد اهتمـام                 
اإلنسان بذاته وفرديته فإن القوانني الطبيعية تقوم بدور التنظيم بني األفراد ليتحقق بـذلك              

املصاحل االجتماعية وال يفيدها  ، فإن التدخل يعيقبقاون ختطيط ستمع العامة دمصاحل ا    
لة عنـد احلـد     وهذا املذهب والذي قبله وجهان حلقيقة واحدة ترى بضرورة إيقاف الدو          

ن ورعايته دون أن يكون هلا أي عمل إجيايب يف شحذ وزيـادة             الضروري مثل حفظ األم   
 إىل العبودية واالستبداد ، واملطلوب من الدولة هو أمر          ألن هذا التدخل سيوصل     ،احلرية

  )) .عدم اإلكراه (( سليب يقف عند 

                                                 
 على الثقافـة الناطقـة   اء األذكياء اليت هيمنتكان عضواً يف مجاعة الوجه. م١٧٢٣ولد عام  . آدم مسيث ، اقتصادي اسكتلندي      ) 1(

حتقيـق يف طبيعـة   " م لعمل ثوري يف علم االقتصاد ، مسي هذا العمل ١٧٦٧وقد حضر عام    . باإلجنليزية يف أوساط القرن الثامن عشر     
وهو حبث حتليلي يف تقسيم العمل واملال ويف األسعار واألجـور وطرائـق             " ثورة األمم   " وعرف اختصاراً بـ    " ثورة األمم   وأسباب  

وكان مسيث أيضاً عضواً يف منتدى الدكتور جونسون األديب         . التوزيع ، فكان هلذا العمل تأثري مميز يف أوساط السياسة يف العامل الغريب              
  .٢٣٣/ص ألف شخصية عظيمة    .م ١٧٩٠تويف عام . الشهري 

  .١١٤ / ٦املورد ) 2(
)3 (The world  Book Encyclopedia , 204 / 12  
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 مذهب سياسي واقتصادي يرى أن على الدولة التدخل اإلجيايب لدعم احلرية ، وهـذا               -٣
 ظهرت نتائج الليربالية املدمرة ، وخاصة بعد االيار         املذهب ظهر يف فترة متأخرة بعد أن      

م ، واحلروب العامليـة الطاحنـة األوىل        ١٩٢٩املعروف بالكساد الكبري عام     االقتصادي  
  .والثانية

ـ        : "تقول املوسوعة الشاملة     ر ذي داللـة يف      تعرضت الليربالية يف القرن العـشرين لتغي
  فمنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأ العديد من الليرباليني يفكرون يف شـروط               ،توكيداا

كثر من التفكري يف شروط التحرر من هذا القيد أو ذاك ، وانتهوا إىل              حرية انتهاز الفرص أ   
 من أجل توفري الشروط اليت ميكن فيها لألفـراد أن           أن دور احلكومة ضروري على األقل     

التنظيم النشط من قبل احلكومـة       )1(وحيبذ الليرباليون اليوم  . قدرام بوصفهم بشراً     اوحيقق
  .لعامة لالقتصاد من أجل صاحل املنفعة ا

ويف الواقع فإم يؤيدون برامج احلكومة لتوفري ضمان اقتصادي ، وللتخفيف من معانـاة              
وانني احلـد األدىن لألجـور ،       التأمني ضد البطالة ، وق    :  وهذه الربامج تتضمن     ،اإلنسان
  . والتأمني الصحي ،ات كبار السنومعاش

رية الفرد ، غري أم يتمسكون بـأن        ويؤمن الليرباليون املعاصرون بإعطاء األمهية األوىل حل       
  .بات اليت تواجه التمتع بتلك احلرية ى احلكومة أن تزيل بشكل فعال العقعل

  .)2( ")احملافظون  ( ين يؤيدون األفكار الليربالية القدميةواليوم يطلق على أولئك الذ
      يف القرن   : "قول  ر يف مصطلح الليربالية فت    وتؤكد املوسوعة األمريكية األكادميية هذا التغي 

 استجابة لتوسع االقتـصاد     رتغياسي واالقتصادي بني الليرباليني ي    العشرين بدأ التفكري السي   
   .وتعقده

 باستطاعة احلكومة تعزيز كرامة الفرد وحريتـه        هبدأ الليرباليون يدعمون الفكرة القائلة بأن      
  . والرفاهية لشعبها عرب التدخل يف االقتصاد ، وعرب تأسيس دولة تم بتوفري الرخاء

عىن الليرباليون اجلدد باحلكومة لتصحيح بعـض       " دولة الرفاهية " مع ظهور ما يسمى بـ       
دوا فرض الضرائب وتـشريع     ا أا بسبب الرأمسالية غري املنتظمة ، وقد أي        العلل اليت اعتقدو  

                                                 
تقول املوسوعة هذا القول قبل التغير اآلخر اجلديد املعروف بالليربالية اجلديدة ، وهو عبارة عن عودة لليربالية الـسابقة املعروفـة                      )1(

 . على أن كتابة هذا النص كان قبل الستينيات من القرن العشرين حيث صعدت الليربالية اجلديدة بالليربالية الكالسيكية ، وهذا يدل
  .املصدر السابق  )2(
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ة والـصحة    وقوانني السالم  جتماعي ، وقوانني التعليم العام ،     األجر األدىن ، والضمان اال    
  .وغريها من اإلجراءات اليت دف إىل محاية املستهلك والبيئة

  ،وعيةيأصبح بعض الليرباليني اشتراكيني على الرغم من أم يعارضون تعاليم املاركسية الش       
ـ   " ، و  "آدم مسيث "لتزموا بأفكار   وقد وجد الليرباليون التقليديون الذين ا      يوارت تجـون س

  .)٢("أم حمافظون  بأم مصنفون على )١("لم
 حركة فكرية ضمن الربوتستانتية املعاصرة ، وقد أطلق على هـذه احلركـة اسـم                -٤
ألا تعتمد على حرية التفكري ، وانتهاج الفكر العقالين يف التعامل مع النصوص             " الليربالية"

بدأ يظهر يف أعقاب عصر اإلصالح الديين موقـف        : "  )٣("رتراند رسل ب"يقول   .ة  الديني 
يد إزاء السياسة والفلسفة يف مشال أوروبا ، وقد ظهر هذا املوقف بوصفه رد فعل على                دج

  ويطلـق علـى هـذا     ...ة واخلضوع لروما مركزاً يف إجنلترا وهولندا        فترة احلروب الديني 
هـي تـسمية    املوقف اجلديد جتاه مشكالت امليدان الثقايف واالجتماعي اسم الليربالية ، و          

 املرء أن يدرك يف ثناياها عدداً من السمات املميزة ، فقـد             ، يستطيع أقرب إىل الغموض    
ة الضيقة فينية يف احملل األول ، ولكن ليس على الطريقة الكالكانت الليربالية أوالً بروتستانتي

          ا أقرب بكثري إىل أن تكون تطوراً للفكرة الربوتستانتيإن على كـل  : ة القائلة   ، والواقع أ
  هذا فضالً عن أن التعصب والتزمت يـضر          ،وره مع اهللا بطريقته اخلاصة    فرد أن يسوي أم   

   .)٤( "باألعمال االقتصادية
ا اختصرت الطريق     والربوتستانتيوهـذه    الليربالية العقالنية احملـضة    أمام   )٥(ة يف حد ذا ، 

رت ا فس ة أل ها اسم الليربالية مع أا ال زالت حركة ديني        ياحلركة الفكرية داخلها أطلق عل    
  . )١(نة جعلته متوافقاً مع الليربالية العلمانيةبطريقة معي الدين

                                                 
     م ، ١٨٠٦ اقتصاد وفيلسوف بريطاين ، ابن جيمس مل ، ولـد سـنة   مل، عا)  John Stu art mill( جون ستيوارت مل ) 1(

تـوىف سـنة    " يف احلريـة    " ،  " مبادئ االقتصاد السياسي    " ذهب املنفعة ، من أشهر آثاره       نادى باحلرية الفردية ، ودعا إىل األخذ مب       
   .٤٣١/ انظر معجم أعالم املورد ص . م ١٨٧٣

)2 (Academic American Encyclopedia ( liberalism)  
الفـرد  " م ، يعترب هو و ١٨٧٢رياضي وفيلسوف وداعية سالم اجنليزي ، ولد سنة  )  Bertrand Russell( اسل برتراند ر) 3(

توىف " السلطة والفرد " و " تاريخ الفلسفة الغربية " و " الدين والعلم : " واضعي علم املنطق الرمزي أو الرياضي ، من آثاره        " هوايتهد  
   .٢٠٢/ معجم أعالم املورد ص . م ١٩٧٠سنة 

    .١٠٤-٢/١٠٣حكمة الغرب   ) 4(
)5 (من هذا البحث  ٧٧/ص ية سيأيت زيادة بيان هلذه القض.  



 
  الليبرالية  ٩

ة كذلك على حركـة يف الربوتـستانتي      " الليربالية" كما يطلق لفظ  : "  البعلبكي يقول منري 
 الروحي واألخالقي ، وقـد      ة ، وعلى مضمون النصرانية     العقلي املعاصرة تؤكد على احلرية   
  .)٢( "نتهاج الطريقة التارخيية يف تفسري األناجيلكان من آثار هذه احلركة ا

القول بضرورة   وأ قول بوجوب احترام استقالل الفرد ،     ال"  ويطلق اسم الليربالية على      -٥
التسامح يف شؤوم ، أو القول بوجوب الثقة مبا ينشأ عن نظـام احلريـة مـن النتـائج          

  .)٣("املسعدة
  :لح الليربالية ومنها وقد استخدمت بعض املصطلحات قريبة من مصط

الواليات املتحدة  وهو اصطالح ظهر مؤخراً يف       ) Libertarianism( الليربتارية  -
األمريكية خاصة دون أوروبا ، يقصد به الليربالية الكالسيكية ألن اصـطالح الليرباليـة              

ليـون  اضطرب كثرياً يف أمريكا ، وأصبح يراد به الليربالية االجتماعية ، بينما يسمى الليربا             
  .  الكالسيكيون حمافظني

رية ، وهو عبارة عن نوع خاص       وهو مقارب لليربالية من حيث اشتقاقه األساسي من احل        
الليربالية أشد قوة يف االلتزام باحلرية ، وأبعد عن تدخل الدولة يف حريـات األفـراد                من  

،  والدفاع ر على حفظ األمن العام ،     االقتصادية والشخصية ، ويرون بأن دور الدولة يقتص       
وال يريدون أنظمة حكومية يف ااالت االجتماعية أو االقتصادية مع حرية فردية كاملة يف              

  .مجيع نواحي احلياة 
مبعىن أن يعيش الفرد حياته ، وميلك حق القيـام          ) احلرية  : ( واألفكار األساسية هلم هي     

عش واترك اآلخرين   : " م  باختياراته مادام أنه ال يضر باآلخرين ، والقاعدة الذهبية عنده         
مبعىن منع استخدام القوة ضد اآلخرين ماعدا حالـة         ) املسئولية  ( ، وأيضاً    " ...يعيشون  
  .مبعىن احترام االختيارات السلمية لآلخرين ) التحمل(و، الدفاع

ويرون بضرورة احلكومة احملدودة والسوق احلرة ، وحكم القانون ، احلرية ال بد أن تكون               
  .ن حتت القانو

                                                                                                                                            
اء مدلول النص الديين     ديان السماوية وهي تعتمد على إلغ     ، وهي موجودة يف كل األ     ) العصرانية( هذه احلركة هي املعروف باسم      ) 1(

  .وادعاء تارخييته ليتوافق مع العصر ، ولعل النص املنقول عن البعلبكي يبين حقيقة هذه احلركة 
   .١١٤ / ٦املورد ) 2(
   .٢/٧٢٦موسوعة الالند الفلسفية :  ، وانظر ١/٤٦٦ملعجم الفلسفي ا) 3(



 
  الليبرالية  ١٠

 للداللة  "برغسون"وهو اصطالح خاص استعمله      ) Libertism : (مذهب احلرية  -
  .)١(على نوع من املذاهب اليت تنتسب إليها فلسفته الشخصية

وهذا املصطلح يأيت يف أحيان نادرة مرادف لليرباليـة          ) Libertaire  ( الفوضوية -
 ولكنه يستعمل مبعىن املذهب     ، "التحرر املطلق ، واالنفالت     " إال أنه غري دقيق فهو يعين       

الفوضوي ، وهو األكثر تداوالً،وهو ال يقال إال مبعىن نظري،ألن االنفالت املطلق غـري              
  .)٢(ممكن يف الواقع 

 أن توضع الليربالية يف مقابل النظرية االنفالتيـة ، ألن الليرباليـة نظريـة               "هيمون"ويرى  
  .)٣(د منها عندما تغدو إباحية مضرة باآلخرأخالقية وسياسية تطالب حبرية الفرد إال أا حت

وهو مذهب يعتمد اخلالعة والفـسوق ، والفجـور          ) Libertinism ( اخلالعية -
  .بصورة واعية ، ويربر هلا تربيراً عقلياً 

قرب ما يكون إىل     كمصطلح سياسي واقتصادي ، ولعله أ      وهو ليس له صلة مبعاين الليربالية     
 .االنفالتية األخالقية 

 أشـكاالً   لواضحة ، فقد أخـذ    امضة وغري ا  مفهوم الليربالية من املفاهيم الغ    ترب  عيو  
ة وخمتلفة ، وقد أطلق هذا املصطلح على أفكار متباينة ، فقد أطلق على تقييـد دور                 متعدد

الدولة يف اإلنتاج ، وتنظيم السوق ، وحريات األفراد الشخصية ، وبلغت مرحلة التقييـد               
 رعاية املواطنني يف الصحة والتعليم والضمان االجتماعي ودعـم          د الدولة من  يذروا بتقي 

مبنـع  "لة سـلبياً يكتفـي      السلع الضرورية وغريها ، واعترب هذا الفكر الليربايل دور الدو         
حسب ، بينما أطلق اسم الليربالية على فكر ليربايل خمتلف يرى ضرورة تـدخل              ف" اإلكراه

رية ، ويدخل   احلدنية لتحقيق أكرب قدر ممكن من       الدولة لدعم احلريات ، وتنظيم احلياة امل      
يف ذلك تنظيم السوق ، ودعم املواطنني بالضمانات االجتماعية املختلفة ، وكل واحد من              

، ويقوم بنقد الفكر اآلخر ويعتربه غـري        " الليربالية" هذين الفكرين يطلق على نفسه اسم       
  .)٤(ليربايل

                                                 
  ٢/٧٣٤موسوعة الالند الفلسفية ) 1(
  .٢/٧٢٦املصدر السابق ) 2(
   .٧٢٧ – ٧٢٦ / ٢املصدر السابق ) 3(
  .من هذا البحث ٢٥/ سيأيت الكالم يف هذين املفهومني ص ) 4(



 
  الليبرالية  ١١

 كانوا ضـد الدميقراطيـة ، ويـرون أن          رباليني األوائل يومن جهة أخرى فإن الل      
االستبداد العادل حيقق احلرية أكثر من الدميقراطية ، ولكن األمر اختلف عند الليـرباليني              

  .)١(نوا الدميقراطية ودافعوا عنهاتباملتأخرين الذين 
" ، واعتمد آخرون على     " املنهج العقلي   " ومن حيث املنهج اعتمد بعض الليرباليني على        

 وواجباا والدور املنوط    وأعماهلاواختلفوا بناء على ذلك يف وصف الدولة        " املادياملنهج  
  .)٢(ا

فكر م ، فكل    "جون ستيوارت مل    " و   "لوك" عن ليربالية    )٣("وروس"وهلذا اختلفت ليربالية    
 لديه تصور عن هذا الفكر اجلديد خيتلف عن تصور املفكر اآلخر ، مع أـم يتفقـون يف       

  .)٤(ة خمتلفة التفصيلي ولكن التصوراتمفاهيم عامة ،
  ، "احلريـة "وقد اختلف الليرباليون يف تصورهم ملكونات الفكر الليربايل األوليـة وهـي             

تلف من وقت آلخر ، ومـن قطـر          ذلك أصبح تطبيق الليربالية خي     وبناء على ،  "الفردية"و
  .)٥(آلخر

الية من الناحية الزمانية واملكانية ، فقد        فإنه مل يوجد نقطة انبثاق لليرب      ومن الناحية التارخيية  
 ، مث تشكلت يف     واإلقطاع الكنيسة   ملظاة كردة فعل غري واعية بذاا ضد م       نشأت الليربالي 

 ،الثورة اإلجنليزية ( كل بلد بصورة خاصة ، وكانت وراء الثورات الكربى يف العامل الغريب             
تكن واضحة بدرجة كافيـة ، وهـذا   ، ولكن نقاط االلتقاء مل      ) واألمريكية ، والفرنسية    

  .)٦(ني من تعدد اجتاهاا وتياراايتب

                                                 
  .من هذا البحث  ١٧٢/الليربالية يف مواجهة الدميقراطية ص : انظر ) 1(
  .من هذا البحث  ٣٤/ص: انظر ) 2(
اشتهر مبقاالته عن الفنون والعلوم حيث وضـع فكرتـه أن   ) م ١٧١٢( فيلسوف وكاتب فرنسي ، ولد سنة : جان جاك روسو   ) 3(

ربالية وخاصة الدميقراطية ،     اللي ، يؤيد فيه  " العقد االجتماعي   " ب  اإلنسان املتوحش أنبل من املتحضر ، من أشهر كتبه الفلسفية ، كتا           
، وقـد كـان     " اعترافات  : " ، ومن كتبه    ) أن الناس يولدون أحراراً لكنه يعيشون يف كل مكان مقيدين بالسالسل            ( وقد كتب فيه    

 ركة الرومنتيكية  م ، وقد من إهلاماً فكرياً حنو احل       ١٧٨٩لكتابات تأثرياً مباشرة على القوى السياسية اليت أهلبت نريان الثورة لفرنسية عام             
   .٢٢٩-٢٢٨/ صألف شخصية عظيمة ) . م ١٧٧٨( توىف سنة 

  .من هذا البحث ١١٢/ص: انظر ) 4(
  . من هذا البحث ٢٥/ص: انظر ) 5(
  .من هذا البحث ١١٢/من هذا البحث ، وانظر حول اجتاهات الليربالية ص ٤٩/ص :  نشأة الليربالية وتطورها انظر حول )١(



 
  الليبرالية  ١٢

هـا  يالليربالية اليوم ليست أكثر من جمرد حالة فكرية ، يطلق عل          : " )١("جون ديوي "يقول  
 أو  واثقة من االجتاه الذي تتطلـع إليـه       بغموض ، اسم التطلع إىل األمام دون أن تكون          

ب يف أن هذه احلقيقة بالنسبة للكثريين من األفراد ، وبالنسبة   األشياء اليت ترمي إليها وال ري     
لنتائجها االجتماعية ، ليست أقل من مأساة ، قد ال حيس ا اجلماهري متاماً ، ولكنهم يف                 

عج املفكرون منها ، بصورة واعيـة ،        ون هدف يظهرون حقيقتها ، بينما يرت      اجنرافهم بد 
 إال إذا وجدت أهدافاً تـستطيع أن تـربط نفـسها            ألن الطبيعة اإلنسانية ال متتلك أمرها     

  .)٢("ا
مض ، شأنه   ايربالية مصطلح عريض وغ   لواحلق أن كلمة ال    : " "دونالد سترومربج "ويقول  

يف ذلك شأن مصطلح الرومانسية ، وال يزال حىت يومنا هذا على حالة مـن الغمـوض                 
  .)٣( "واإلام

تبـدلت   ألن معناها وتأكيـداا       غامضاً  مصطلحاً تعترب الليربالية  " :ويف املوسوعة الشاملة  
   .)٤("بصورة ملحوظة مبرور السنني

 ما توجد حركة ليربالية مل يصبها الغموض ، بـل إن            ونادراً:" وتقول املوسوعة الربيطانية    
  .)٥("بعضها تنهار بسببه 

ـ  " الليربالية" وإذا ذكر اسم    تسمية أقـرب إىل الغمـوض ،  "فإنه ـ كما يقول رسل 
   .)٦(" من السمات املتميزةثناياها عدداًيستطيع املرء أن يدرك يف 
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  :ة يت من خالل األسباب اآلالليربايلميكن إدراك غموض املفهوم 

  : غموض مبدأ احلرية:  أوال

                                                 
يعترب أبرز ممثلي احلركة التقدميـة يف  . م ١٨٥٩فيلسوف وعامل نفس ومرب أمريكي ولد سنة  ) john Dewey( ي جون ديو)٢(

من " الوسائلية" وأنشأ مذهباً فلسفياً جديداً يعرف ب       . طور الفلسفة الذرائعية أو الرباغماتية      . علم التربية بالواليات املتحدة األمريكية      
   .١٩٩/   معجم أعالم املورد ص .م ١٩٥٢توىف سنة ، " احلرية والثقافة" و " اخلربة والطبيعية " و " املدرسة واتمع : " آثاره 

   .٥٨/ الفردية قدميا وحديثاً  ) ٣(

   .٣٣٧/ تاريخ الفكر األورويب احلديث ص ) ٤(

)٥ ( ( liberalism) The World Book Encyclopedia 
)5 (Encyclopedia Britannicac (liber alism.   
   .١٠٣ / ٢حكمة الغرب ) 6(



 
  الليبرالية  ١٣

من املفهـوم   " احلرية  "  ، وال ميكن إخراج       تاماً يعتمد مفهوم الليربالية على احلرية اعتماداً     
   .الليربايل عند أي اجتاه يعترب نفسه ليربالياً

ه ، ال ميكن حتديده وضبطه ، ألن        مع سهولته ، وكثرة كالم الناس في      ولكن مفهوم احلرية    
يف " احلريـة " أصحاب األفكار املختلفة يف احلرية الليربالية يعتمد كل واحد منهم علـى             

  .الوصول لفكرته 
هي كلمـة يكتنفهـا     " احلرية "Libertyوحيث أن كلمة    :" ةتقول املوسوعة الربيطاني  

فالليربايل قد يؤمن بأن احلرية مسألة خاصة       . الغموض فكذلك هو احلال مع كلمة ليربايل        
ؤمن بأن احلريـة هـي   بالفرد دون غريه ، وأن دور الدولة جيب أن يكون حمدداً ، أو قد ي        

ة لتعزيـز   ن اسـتخدامها مبثابـة أدا      أو ميك  اباستطاعتهة ، وأن الدولة     شأن خاص بالدول  
  .)١("احلرية

وقد خرجت أفكار مضادة لليربالية من رحم احلرية اليت تعترب املكون األساسي لليربالية مثل              
الفاشية ، والنازية ، والشيوعية ، فكل واحدة من هذه املذاهب تنادي باحلرية ، وتعتـرب                

  .بأنه ضد احلرية نفسها املمثل الشرعي لعصر التنوير ، وتتهم غريها 
، والربامج احملققة هلا ، ومن      " احلرية"وقد حصل التنازع بني اجتاهات الليربالية يف تكييف         

  .)٢( جاء املفهوم السليب ، واملفهوم اإلجيايب للحرية كما سيأيتهذا املنطلق
   :) والتناقض التعارض( عدم االتساق : ثانياً 

درجة التناقض والتعـارض ، ووصـلت إىل حـد          تعددت املفاهيم الليربالية وتنوعت إىل      
  .يصعب ضبطه وحتديده 

فقد بدأت الليربالية بترعة فردية صارمة ، وهذه هي الصورة املفترضة لليربالية ، ولكنـها               
وب اجلماعية ، وقـد     صهت  جتحتت ضغط الواقع واإلخفاقات املتكررة غريت جلدها وا       

 خبروجه عن احلرية اليت هي جوهر       آلخرالجتاهني ، ووصف كل اجتاه ا     احتدم الصراع بني ا   
  .)١(الفكر الليربايل 

                                                 
)1 (Encyclopedia Britannica (liberalism)  
  . من هذا البحث 25/ص : انظر ) 2(
 .٣١/ الطريق إىل العبودية ص : انظر  )١(
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 ليرباليـة   اًيصف فيه أفكار  " الطريق إىل العبودية  "  كتاب   )٢("فريدريك هايك "فقد كتب   
عـام  " الطريق إىل الرجعية    "  يف كتاب    اقض احلرية ، ورد عليه هرمان فيرت      أخرى بأا تن  

  .عند التقدم حنو احلرية  ليصف كالمه بأنه حمافظ وغري ليربايل ١٩٤٥
فريـدريك  "ويف سياق نقد جمموعة من األفكار اليت يراها أصحاا ليربالية خالصة ، يقول              

: مازلنا نعتقد ، وحىت فترة قريبة ، بأننا كنا حمكومني مبا يسمى بعبارات غامضة               :" "هايك
  .دعه حيدث : أفكار القرن التاسع عشر أو املبدأ القائل 

 البالد األخرى ، ومن وجهة نظر أولئك املتهافتني على تسريع التطور ، يبدو         يف املقارنة مع  
  .هذا االعتقاد مربراً 

 الطريق اليت سبقتها إليها الدول      ببطء إىل  هـ مل تتبع انكلترا      ١٩٣١من األكيد حىت سنة     
رة ئك الذين يتذكرون فت    إىل حد أن أول    ، كنا ذهبنا بعيداً   لكن ، منذ هذه الفترة      . األخرى  

  .)٣("ما قبل احلرب األخرى هم فقط الذين يعرفون ما هي مقومات العامل الليربايل
ية جيعل مناط    الليربايل ويرجح الليربالية االجتماع    "هايك"رى ليربالياً آخر معارض لفكر      ون

  ".انكماش االقتصاد وضعفه " هو انتهاك الليربالية 
 تبدأ اقتصاديات اتمـع يف الـتقلص        وال تتعرض حرية الفرد للخطر إال عندما      " :فيقول  

  . )١( "واالنكماش
 يعتمـد علـى   ه دعمه ملفهوم ليربايل حمدد ضد مفهوم آخر ، ولكن  )١("السكي" وقد أراد   

وأصبحت هذه احلجة فيما بعد من      " انكماش االقتصاد " حجة تتغري من وقت آلخر وهي       

                                                 
 أسـس ورأس   .حصل على الدكتوراه يف القانون ويف العلوم الـسياسية        . م  ١٨٩٩ينا سنة     ولد يف في  .  هايك فردريش أوجوست     )٢(

 لدراسـة الليرباليـة     واليت ضمت يف صفوفها مثقفني نذروا أنفـسهم       ) لران  جبل ب ( أسس مجعية   نمساوي للبحث العلمي ، و    املعهد ال 
ـ            . جائزة نوبل للعلوم االقتصادية    م على ١٩٧٤حصل عام   . والدفاع عنها  ة          له العديد من النظريات االقتـصادية ، بناهـا علـى سياس

الطريـق إىل   " ،   "الغرور القاتل ": من كتبه   .نظر الرئيسي املعاصر لليربالية     قد فرض نفسه باعتباره امل    و) .التقشف واالنضباط النقدي    ( 
 معجم االقتـصاديني    . وكشفت آخر كتبه عن تشاؤمه إزاء مستقبل البشرية          .م  ١٩٩٢ وغريها ، توىف سنة    "مفهوم احلرية " ،   "العبودية

  .٢٦٤-٢٦٠/ املعاصرين ص 
بأن هذه  : الذين ظهروا بعد احلرب العاملية الثانية       " الليربالية الكالسيكية "أن يرد على نقاد     " هايك"يريد٢٣/ية ص   الطريق إىل العبود   )٣(

يعترف باملنهج الليربايل اجلديد ويعتربه خارج إطار عصر         ال" هايك"الليربالية اليت ينتقدون هي املقوم للعامل الليربايل،وهذا يدل على أن           
  .لغربيةالتنوير واحلضارة ا

 
   .٣١/  ص – هارولد ال سكي –احلريات يف الدولة احلديثة ) 1(
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فاق اقتصاديات التـدخل    أقوى أدلة خصومه يف اختيار مفهوم ليربايل مضاد ، بسبب إخ          
  .وضعف إنتاجها أمام سياسات السوق احلرة 

واعتبار تقلص االقتصاد وانكماشه معياراً للفكر الليربايل يدل على مدى التناقض الـذي             
سيحصل من جراء هذا املعيار غري املنضبط ، فكلما تقلص االقتصاد فإنه جيب على الفكر               

  ريتفع االقتصاد مرة أخرى ، وهكذا األمر يف كـل          ر جلده ويناقض نفسه ل    الليربايل أن يغي
ذا سيغيح السوق منهجه بعدد هبوط االقتصاد ، وجوائر الفكر الليربايل مرة ، و.  

وهذا يؤكد أن هذا الفكر جاء ليخدم طبقة الرأمسالية ، وهذا ما حصل يف تارخيـه منـذ                  
  .تكونه األول ، وإىل زمن العوملة املعاصر 

يرى أن دعاة التخطيط املركزي يقعون يف الغمـوض حتـت تـأثري             " هايك" وإذا كان   
، فإن خـصومه يـرون       )٢(املعتقدات املزدوجة واملتناقضة بني التخطيط وحقوق اإلنسان      
  .)٣(التناقض متحقق يف دعوى االقتصاد املرسل مع الدميقراطية

  
  : ) ةالليربالي( التردد يف املصطلح : ثالثاً 

 إخفاقلية يف أوروبا مبعىن الليربالية الكالسيكية ، ولكن بسبب          فقد استعمل مصطلح الليربا   
م ،  ١٩٢٩الفكر الليربايل الكالسيكي يف الواليات املتحدة األمريكية بعد الكساد الكـبري            

  ."اعية الليربالية االجتم" ، واستعملت الليربالية مبعىن"باحملافظ " صبح يسمى هذا الفكر أ
بـا  وروبا ، ففي أور   و أمريكا خمتلفاً عن املصطلح نفسه يف أ       يف" الليربالية" فأصبح مصطلح   

كا فقد أطلق هذا    أصبح املصطلح ذا مسعة سيئة لسوء النتائج اليت أوصل إليها ، أما يف أمري             
ضـرورة  " ير لعدم التدخل من قبل الدولة ليكون معناه اجلديـد           ا مغ املصطلح على معىن  

ول يطلقون مصطلحاً جديداً على أنفسهم      ، مما جعل أصحاب املفهوم األ     " تدخل الدولة   
   " .Libertarianismة اريالليربت: " وهو 

                                                                                                                                            
أن املصاعب :  آراهمن. م ١٨٩٣زعيم اشتراكي بريطاين ، ولد سنة   ) laski tlaroid Joseph( هارولد جوزيف السكي ) 1(

 "، و   " الدولة يف النظريـة والتطبيـق       " : من آثاره   االقتصادية اليت يعانيها النظام الرأمسايل قد تفضي إىل تدمري الدميقراطية السياسية ،             
  .٣٨٣/ معجم أعالم املورد ص . م ١٩٥٠تويف سنة ، "قل و احلضارة الع" ، و "اإلميان

   .٩٧/ الطريق إىل العبودية ص: انظر ) 2(
  .من هذا البحث  172/ص: انظر ) 3(
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 أن  "ون فريدمان ميلت"هوم األول بعد السبعينات مل يستطع املفكر األمريكي         وبعد عودة املف  
من السهل جداً أن    :" يطلق على هذا املفهوم اسم الليربالية ، ومل يسم كتابه به ، إذ يقول               

ة النظر السياسية واالقتصادية اليت يوضحها هـذا الكتـاب ، إن            هسمية لوج يكون لدينا ت  
معـىن  " ليرباليـة  " ، ولسوء احلظ فإن لكلمة " ليةالليربا" التسمية الصحيحة والالئقة هي     

 يف الواليات املتحدة عن املعىن الذي  كان معروفا يف القرن التاسع عشر أو املعروف                خمتلفاً
  . األوروبية  يف معظم القارةحالياً

وعندما تطورت احلركة الفكرية ، اليت عرفت باسم الليربالية يف أواخر القرن الثامن عشر ،               
وأوائل القرن التاسع عشر ، أكدت على احلرية كهدف أساسي ، والفرد ككيان أساسي              

ليل دور احلكومـة يف      عدم التدخل يف الداخل كوسيلة لتق      يف اتمع ، وقد أيدت سياسة     
رة كوسيلة لربط أمـم     ذلك توسع دور الفرد وأيدت التجارة احل      باالقتصادية ، و  الشئون  

  . ودميقراطياً اًيم سلضها بعضاًالعامل مع بع
ملانية والتقليـل مـن سـلطة الدولـة         وسياسياً أبدت تطور حكومة نيابية ومؤسسات بر      

  .، ومحاية احلرية املدنية لألفراد التعسفية
م يف الواليـات املتحـدة ،       ١٩٣٠ع عشر وخاصة بعد عام      وابتداء من أواخر القرن التاس    

  . ، خاصة يف السياسة االقتصادية أصبح مصطلح الليربالية مرتبطاً بتأكيد خمتلف متاماً
 من الترتيبات التطوعية    أصبح مرتبطاً باالستعداد لالعتماد بشكل رئيسي على الدولة بدالً        

ـ  اخلاصة من أجل حتقيق أهداف تعترب مرغوبة ،        و " رفاهيـة   " بحت الـشعارات     وأص
التاسع عشر توسيع احلرية    ، واعترب الشخص الليربايل يف القرن       " حرية  " من   بدالً" مساواة"

العـشرين  بينما يعترب الشخص الليربايل يف القرن       . لة لتنمية الرفاهية واملساواة     كوسيلة فعا 
ية واملـساواة أصـبح     وباسم الرفاه . لحرية   واملساواة كشرط أساسي أو بدائل ل      الرفاهية

اسات تدخل احلكومـة ، والنظريـة       الشخص الليربايل يف القرن العشرين يفضل إحياء سي       
  ...بدية اليت حاربتها الليربالية الكالسيكية األ
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ملفت للنظر يف األمور االقتصادية أكثـر       ) يربايلل( يف املعىن املرتبط باالصطالح     إن التغيري   
 حتـت   مصطلح الليربالية فإن اآلراء اليت وضحت سابقاًمن أمور السياسية ، وبسبب فساد  

  .)١("ولكن هذا ليس بديالً كافياً" حمافظة" ذلك االسم توصف اآلن بأا 
  :فعل اإلنساين ل تلقائية اارشع: رابعاً 

تقوم الليربالية على أساس ترك األفراد يفعلون ما يشاءون بصورة تلقائية دون تدخل مـن               
لصورة التلقائية تقوم قوى الطبيعة بتنظيمها دون احلاجة إىل مـنظم ،            قبل الدولة ، وهذه ا    

ألن املنظم سيعتمد على عقله يف تصوره املستقبلي عن حريات األفراد ، وهذا غرور عقلي               
ال يؤيده الواقع ، ألن الواقع يشهد جبهل اإلنسان ، وحاجته إىل الفعل التلقـائي الـذي                 

 واخلطأ ، كما أن قوى الطبيعة وقوانينها كافية         يوصل لنتائج صحيحة من خالل الصواب     
  . إىل متدخل يقيد احلرية عال األفراد التلقائية دون احلاجةيف تنظيم أف

ولكن هذه التلقائية ال يوجد حجة صحيحة تدل على تنظيم نتائجها املتعارضة لتـأيت يف               
ـ                التوازن صورة صحيحة متناسقة ، كما أن ترك الفعل اإلنساين يوصـل إىل اإلخـالل ب

 وهلذا كان نتيجة هلذا اإلخالل االنتكاسات الكربى         وينتج التحلل األخالقي،   االقتصادي ، 
م ،  ١٩٢٩لكساد العظيم عـام     ااحلروب العاملية املدمرة ، و    : يف احلياة الغربية ومن أبرزها      

  .وعدم استقرار األسواق العاملية ومن النماذج البارزة يف ذلك أزمة النمور اآلسيوية 
  
   :باط مصطلح الليربالية بالرأمساليةارت: امساًخ

 ذلك منذ فترة مبكرة ، فقد ارتبط مصطلح الليربالية بتحقيق مصاحل الطبقة الرأمسالية وقد مت        
على ضرورة امللكية اخلاصة ، وأا تدخل بصورة أولية يف حقوق األفراد            " جون لوك "أكد  

بينما مل يعط الفقراء وغـري      نتخاب   حق اال  كهلذا فقد جعل للرأمساليني واملالّ    األساسية ، و  
 مطيعـاً   ك هذا احلق ، وهذا االرتباط بني مصطلح الليربالية وهذه الطبقة جعله خادماً            املالّ

ن ، وهذا ما جعـل   كما األوقات واأل   تتغري بتغري  ملصاحلهم الذاتية ، ومن املعلوم أن املصاحل      
  )٢(هذا املصطلح يتقلب ويتعدد حسب الزمان واملكان

                                                 
   .٩- ٨الرأمسالية واحلرية ص ) 1(
  . من هذا البحث ٨٨/ذه القضية ص انظر زيادة توضيح وبيان هل) 2(
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛaZòîÛaîÜÛ@òíŠØÐÛa@þa@Z  
تقوم الليربالية على أسس فكرية هي القدر املشترك بني سائر اجتاهاا وتياراا املختلفـة ،               
وال ميكن اعتبار أي فرد ليربالياً وهو ال يقر ذه األسس وال يعترف ا ، ألا هي األجزاء                  

  .املكونة هلذا املذهب واملميزة له عن غريه 
  :وتنقسم هذه األسس املكونة لليربالية إىل قسمني

الغربية اليت ظهرت يف عصر النهضة      ية عن غريها من املذاهب الفكرية       ليربالذاتية مميزة ل   .١
  " .الفردية" و ، " احلرية : " والتنوير ، وهي أساسان مها 

: " هوكرية الغربية ، وهي أساس واحد       مشتركة بني الليربالية وغريها من املذاهب الف       .٢
، فكل املذاهب اليت ظهرت يف أوروبا يف العصر احلديث خرجت من الفكـر              " العقالنية  

ل يف إدراك املصاحل اإلنسانية يف كل أمر دون احلاجـة           قالل العق العقالين الذي يعتقد باست   
 .إىل الدين 

ه األسـس   ، ولكن هذ  " احلرية الفردية العقالنية    " فالليربالية حقيقة مركبة تركيباً تاماً من       
املكونة حلقيقتها جمملة ، تعددت تصورات الليرباليني يف تفصيالا الفكرية ، فضالً عـن              

  .اسي أو االقتصادي يسلطريقة التطبيقية أثناء العمل الآثارها العملية ، وا
مرتبطة يف تقاليد مذهب األحرار ـ عنـد   " احلرية " كانت فكرة  " :"جون ديوي"يقول 

. ، أي بالفرد نفسه من حيث هو فـرد  " الفردية" إلجنليز ـ بفكرة كل من األمريكيني وا
. وكان هذا االرتباط وثيقاً وكثري الورود على األلسنة ، حىت خاله الناس أمراً ذاتياً أصلياً                

فكان الكثريون يدهشون إذا ما مسعوا بأن أحداً يزعم أن للحرية مصدراً آخر ، وأساسـاً                
 األحرار يف القـارة     سها ، ومع ذلك فقد كان املأثور عند       آخر غري طبيعة هذه الفردية نف     

هـم  :فاألحرار عندهم " . ستداللالعقل واال" فكرة احلرية إمنا ترتبط بناحية   األوروبية أن   
يهم العقل وحـده ، أمـا       ون أمورهم حبسب ما ميليه عل     ريسالذين يوجهون سلوكهم وي   

هم ، فمحكومون ـذا اهلـوى       ذين يتبعون هواهم وجيرون وراء شهوام وحس      أولئك ال 
  .)١("بأحرار اوبتلك الشهوات واحلواس ، فهم ليسو

                                                 
   .٣٣/ احلرية والثقافة ص ) 1(
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وهذه األسس ال تعدو أن تكون تقريباً للفكر الليربايل بصورة عامة ، ألن اإلشـكالية يف                
هذا الفكر أنه يقبل التلون وتعدد الصور ، فهو قائم على عدم اجلزم والقطع ، وهذه هـي                  

إن الفيلسوف الليـربايل  " : " رسل "  يف َحل املشكالت ، يقول   مهمة الفيلسوف الليربايل  
ال يقول هذا حق ، بل يقول يف مثل هذه الظروف يبدو يل أن هذا الـرأي أصـح مـن                     

 ، فال يوجد يف الفكر الليربايل حقيقة ائية ، بل ختتلـف بـاختالف الظـروف                )١("غريه
"  ألخرى ، وهـذا  مـا جعـل           احلقيقة تتغري من وقت آلخر ، ومن جتربة       فواألحوال ،   

متعددة األشكال واالجتاهات ، وهي قابلة للتعدد حسب الظروف والبيئـات           " الليربالية  
املختلفة ، فهذه األسس عبارة عن إطار عام ملذهب الليربالية ، وهو إطار واسـع بـسعة                 

  .املفاهيم املتضمنة له 
  : قتها يح حلقيوفيما يلي تفصيل هلذه األسس وتوض
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اً ، وقد ذكر بعض الباحثني أن هلا أكثر          املفاهيم اإلنسانية ، وأكثرها تعريف     ية من أوسع  راحل

  . ، وهي قضية قدمية منذ أن وجد اإلنسان على األرض )٣(من مائيت تعريف
  : وتنقسم احلرية إىل نوعني أساسيني مها 

  : احلرية اإلرادية: أوالً 
رادته واختياراته ، فال    وأفعاله ، وأنه ميلك حرية مطلقة إل      ار يف تصرفاته    وتعين أن الفرد خمت   

          إنين حبثت يف ذايت عن     : " )٤(ةيوجد قوة خارجية تتدخل يف إرادة الفرد وفعله ، يقول بوسي

                                                 
   .٩٣/ الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس ص : نقالً عن ) 1(
، وقد يفضل البعض استعمال األخرية       ) liberty( و   ) Freedom: ( تستعمل يف اللغة االجنليزية كلمتني مبعىن احلرية ومها         ) 2(

تأيت مبعىن احلرية املدنية ،      ) Freedom( الئمة يف التعبري عن املعىن ، مع احلد األدىن من سوء استعمال الكلمة ، و                ألنه يراها أكثر م   
مفهوم احلرية يف الليربالية املعاصـرة      : انظر  . ، وهو أقرب يف وصف الليربالية ، والتعريف ا          " انعدام القسر   " مبعىن   ) Liberty( و  

   .٦٦/ ص 
   .١١/ حدود احلرية ص : انظر ) 3(
م ، ١٦٢٧أسقف ومؤرخ ومفكر سياسي فرنسي ، ولد سـنة   )  Bossuet Jacques Benivne( جاك بينيين بوسوويه ) 4(

هاجم الربوتستانتية بقوة ، ومحل محلة شعواء على السكونية أو اهلدوئية اليت دعت إىل إلغاء اإلدارة وحمقها ، واالستغراق يف التأمـل يف                       
. م  ١٧٠٤ما هو مقدس ، كان خطيباً مفوهاً وقد اعتربت خطبه التأبينية منوذجاً عالياً من مناذج البالغة الفرنسية ، توىف سنة                     اهللا وكل   

  .١١٨/ د ص معجم أعالم املور



 
  الليبرالية  ٢٠

 ليس هناك من علة ألفعايل سوى حرييت ، هالسبب الذي يدفعين إىل العمل ، فإنين أشعر بأن      
  .)١("ضوح بأن حرييت إمنا تنحصر يف مثل هذا االختيارومن مث فإنين أشعر بو

 ،وهذا النوع من احلرية مرتبط بقضية القضاء والقدر ، وعالقة أفعال اهللا تعاىل بأفعال العبد              
ويعتقد كثري من الفالسفة الليرباليني يف هذا اجلانب بأن إرادة الفرد جمبورة بعلة خارجيـة               

إن الـنفس   " :)٢("اسبينوزا"خالهلا ، ويف ذلك يقول      مؤثرة فيها ال تستطيع الفعل إال من        
لى أن تريد هذا أو ذاك مبقتضى       ال تنطوي على أية إرادة حرة أو مطلقة ، بل هي جمبورة ع            

 هي مشروطة بعلة أخرى ، وهذه العلة بدورها حمددة بعلة أخرى ، وهكذا إىل مـا ال   علة
ة حرة ،ولكن يعتقـد أنـه إذا        د أنه ال يوجد إرا    ل م "جون ستيوارت "ويرى   .)٣("اية  

 ، فليس يف النفس اإلنسانية       معينة واعث معينة فالبد أن تسبقها بالضرورة أفعال      وجدت ب 
  . )٤(سوى جمرد تعاقب بني الظواهر ، فليس هناك جوهر مريد على احلقيقة

إننا عجالت يف آلة كربى ، وعقولنا تفكر        : "  اجلربية املتقدمة فيقول     )٥("فوليتر"ويؤكد  
ويقول  ،)٦("كما لو كانت حرة ، ألن هذا الشعور باحلرية هو نفسه عجلة يف تلك اآللة              

  يكون مـن املمكـن أالّ      دث قد إنه من التناقض أن نقرر بأن ما سوف حي         : " _أيضاً_
   )٨("إن احلرية ليست سوى معلول لعلة جمهولة:" _ أيضاً _  ، ويقول  )٧("حيدث

ن نوعان الليرباليوهؤالء ها رة اليت يقرواجلربية واحلتمي :  

                                                 
   .٢٠/ نقالً عن مشكلة احلرية  ص ) 1(
ف ومفكر ديين هولندي ، ولـد  ، فيلسو )  nedict de Spinoza Baruch or Be ( باروف أو بنيديكت دو سبينوزا) 2(

م ، أكد على دور العقل يف األخالق وما وراء الطبيعة ، وكان من أكرب القائلني بوحدة الوجود واملدافعني عنها ، وقد امه                   ١٦٣٢سنة  
 ، تـوىف سـنة      "كتاب األخالق   : " كثريون باإلحلاد ، على الرغم من الشعور الديين العميق الذي تنبض به كتاباته ، من أشهر آثاره                  

  .٢٣٣/ معجم أعالم املورد ص . م ١٦٧٧
   .٤٩ – ٤٨/  ص نقالً عن مشكلة احلرية) 3(
   .٥٠/ املصدر السابق  ص : انظر ) 4(
ـ م  ، كان داهية ، ولكـن         ١٦٩٤ي آدوت دو فولتري ، كاتب وفيلسوف ومؤرخ فرنسي ، ولد سنة               فرانسوا مار )5( ه علـى   قدرت

مل حيببه للسلطات الفرنسية فسجن مرتني يف شبابه سجن الباستيل يف باريس ، وقـضى            ) الرتيه(  له   ليت جتسدت يف أهم عمل    السخرية ا 
، كان ألفكاره األثر العظـيم الـذي أدى إىل          " ملحمة عصر لويس الرابع عشر      : " ما تبقى من عمره منفياً يف سويسرا ، من كتاباته           

   .٢٢٨ – ٢٢٧ /صألف شخصية عظيمة  . م ١٧٧٨م ، توىف سنة  ١٧٨٩نشوب الثورة الفرنسية عام 
   .٥١ -٥٠/   ص عن مشكلة احلريةنقالً ) 6(
   .٥١/ نقالً عن املصدر السابق  ص ) 7(
   .٥١/ نقالً عن املصدر السابق  ص ) 8(



 
  الليبرالية  ٢١

، وهي تعين أن حرية اإلنـسان   ) Hard determinism ( اجلربية الصعبة: األوىل 
وأنه ال إرادة له يف احلقيقة ، وهذا النوع هو ما تقدم النقـل عـن                  ، دة كاختيار ذايت  مقي 

  .أصحابه 
ى حرية اإلرادة  ، وهذا النوع ير)١( ) Soft determinism (نةاجلربية اهلي:  ةالثاني

اإلنسانية باعتبارها اختياراً حراً ذاتياً ، فالفرد قادر على اختيار فعلـه دون مـانع ذايت ،                 
 وممن   ، ولكن هذه احلرية مقيدة بالعجز الذايت يف اإلنسان ، وبالقوانني اخلارجية يف الكون            

يت حتـول دون  احلرية يف غياب العوائق ال:"،حيث يقول   )٢("زبهو"يرى ذلك من الليرباليني     
  .)٣("الفعل ، تلك العوائق غري احملتواة يف طبيعة الفاعل ،أي أا ليست من صفاته اجلوهرية 

فهو يتحدث عن فعل حر ، وداللة حريته غياب العوائق ، وهذه العوائق يريد ا العوائـق                 
" الفاعل  غري احملتواه يف طبيعة     " اخلارجية وقد استثىن بوضوح العجز الذايت لإلنسان بقوله         

فالعوائق الداخلية يف طبيعة الفاعل ال تدل على أن إرادته ليست حرة ، وهكذا يف العوائق                
  .السببية اخلارجية كالقوانني الطبيعية 

 بل هي وصـف      هي أن احلرية ليست وصفا إرادياً      "هوبز"ولكن اإلشكالية يف احلرية عند      
 ت إال ومهـاً   ليس" احلرية األخالقية " ة وهي ما تسمى     لقدرة ، وهلذا يرى أن حرية اإلراد      ل

سوى حرية طبيعيـة أو فيزيائيـة ،        كاذباً ال أساس له فهو ينتهي إىل القول بأننا ال منلك            
جمرد صدى ملـا    وهذه ليست سوى القدرة على عمل ما نرغب فيه رغبة شديدة أي أا              

   .)٤(قهرلدينا من رغبات ال ت

                                                 
ية إال أنه من إطالق الفيلسوف األمريكي وليم جيمس حيث أطلقه على احلرية ، بغرض السخر        ) اجلرب اهلين   ( أساس هذا املصطلح    ) 1(

الـة  : انظر .  َعِلق ا وال يزال ، ومعىن هذا املصطلح عند من أطلقه أن احلرية هي إرادة حرة بعيدة عن العوائق اخلارجية غري السببية               
   .٥٨/ ص ) ٧٧(العربية للعلوم اإلنسانية عدد 

وقال بأن النـاس  . كم امللكي املطلق م ، أيد احل١٥٨٨ولد سنة . فيلسوف إنكليزي  ) Thomas Hobbes( توماس هوبز ) 2(
يف ( ثالثيته الشهرية : أنانيون بطبعهم ، وأم ـ تالفياً للفوضى ـ دخلوا يف عقد اجتماعي تعهدوا مبوجبه بطاعة السلطان ، من آثاره  

الياً يف نتائجه ، ولكنـه      هوبز ليس ليرب   و . ٤٨٠/معجم أعالم املورد ص   : انظر. م  ١٦٧٦توىف سنة   ) نسان ، يف اإل   املواطن ، يف اجلسد   
  .ليربالياً يف جذوره الفكرية 

   .٥٤/ ص ) ٧٧(نقالً عن الة العربية للعلوم اإلنسانية عدد ) 3(
   .٤٩/ مشكلة احلرية ص : انظر ) 4(



 
  الليبرالية  ٢٢

يف سياق  " احلرية"  ماذا نعين بكلمة   "  :قول في )١("هيوم"وهكذا جند القضية متكررة عند      
احلديث عن األفعال اإلرادية؟ من الثابت أننا ال نقصد القول بأن ليس لألفعـال ارتبـاط                

 "ع اآلخر بدرجة معينة من االنتظام     بالدوافع وامليول والظروف ، أو أن الواحد منها ال يتب         
 على الفعل أو عدم الفعل وذلـك        ليس بوسعنا إذن أن نعين باحلرية سوى القدرة       " :مث قال 
   )٢("د إرادتنا ، أي أننا إذا اخترنا السكون سكنا ، وإذا اخترنا احلركة حتركنا سب حتديح

اجلرب " ة ، ولكن مفهوم   يرباليني على النوعني السابقني للجرب    وقد اشتمل كالم الفالسفة اللي    
  .)٣(ريةميكن اعتباره األساس النظري للتصور الليربايل للح" اهلني 

  
  :احلرية املدنية : ثانياً 

       احلرية املدنية تعين أن الفرد حيف أفعاله ، ومستقل يف تصرفاته دون أي تدخل من           ر 
الدولة أو غريها ، فوظيفة الدولة محاية هذه احلرية ، وتوسـيعها ، وتعزيـز احلقـوق ،                  

ف جهـة التعـس   واستقالل السلطات ، وأن يعطى األفراد أكرب قدر من الضمانات يف موا           
  .والظلم االجتماعي 

 باعتبارها موضوعاً سياسـياً يتعلـق       ايلة هي اليت اعتىن ا الفكر الليرب      احلريذه  وه  
بالعالقة بني الفرد والدولة ، وعالقة الفرد باآلخرين ، واحلرية ذا االعتبـار ذات طـابع                

  .عملي واقعي 
 ي اخلـوض يف  ال ينو" نية ، وقرر أنه ية واملد مل بني احلرية اإلراد    تيوارتز جون س  وقد مي

  .)٤("ا يف مسألة احلرية املدنية أو االجتماعية مسألة حرية اإلرادة ، وإمن
جربيون غالة  ومما يدعو لالستغراب أن بعض الليرباليني الذين يدعون للحرية املدنية جندهم            

  .وغريهم  "وارت ملجون ستي" ، و"ريتفول" ، و"اسبينوزا"يف احلرية اإلرادية  مثل 
                                                 

ـ . م  ١٧١١ولد سنة   . مؤرخ وفيلسوف اسكتلندي    . دافيد هيوم   ) 1( رك أثـراً  يعترب من أعالم الفلسفة يف القرن الثامن عشر ، وقد ت
" ، " حبث يف الطبيعـة البـشرية  : " كتب أعماالً هامة منها    . طويالً يف الفكر امليتافيزيقي بعد موته ، درس القانون وعمل يف السياسة             

   .٢٢٧/ ألف شخصية عظيمة ص . م ١٧٧٦توىف سنة " . تاريخ اجنلترا 
  ٥٦-٥٥/ ص ) ٧٧(الة العربية للعلوم اإلنسانية عدد : نقالً عن ) 2(
 ٥٧/ ص  ) ٧٧(بية للعلوم اإلنسانية  عدد      انظر توضيح إمكانية اعتبار مفهوم اجلرب اهلني أساساً نظريا للحرية الليربالية ، الة العر             ) 3(

  .وما بعدها 
 والقـدر     ، ألف جون مل هذا الكتاب يف احلرية املدنية على املذهب الليربايل ومل يؤلفه حول قضية القضاء                 ١١٧/يف احلرية  ص     ) 4(

  .وهلذا فرق بني النوعني السابقني من أنواع احلرية 



 
  الليبرالية  ٢٣

 املناخ العقلي لدى الـرأي      ولقد كان للرتعة الليربالية تأثريها يف      : " "سلراند ر برت"يقول  
، ومن هنا مل يكن من املستغرب أن جند بعضاً من املفكرين يتخذون موقفاً ليربالياً يف                العام

ها اختالفاً  نظريام السياسية ، مع أم يعتنقون يف امليادين األخرى آراء فلسفية خمتلفة عن            
  .)١("وزا ليربالياً بقدر ما كان التجريبيون اإلجنليزنجذرياً ، فقد كان اسبي

وهذا يدل على أن الليربالية كانت ردة فعل غري واعية بذاا على واقع مكروه ، ولـيس                 
 هذه احلالة الغريبة تدل داللة قويـة علـى هـذه     ؤية فلسفية مدروسة منذ البدء ، ولعل      ر

  . النتيجة
 احلرية هي مناط البحث يف الفكر الليربايل ، فالليربالية مذهب سياسي واقتـصادي              وهذه

اً يناقش موضوع القـضاء والقـدر ،        ية االجتماعية ، وليس مذهباً غيبي     يسعى لتعميق احلر  
  .ومدى قدرة العبد على فعله 

     ـ         واحلرية املدنية يف الفكر الليربايل مقي رورات دة بالقانون ، ألن القانون ضرورة مـن ض
رته ، وقيام اتمع وتنظـيم روابطـه        ماعي بفط االجتماع البشري ، فاإلنسان كائن اجت     

مقرون بوجود القانون ، ولكن صورة القانون ختتلف من منهج آلخـر ضـمن الفكـر                
 مـن     وذا نعلم أن القوانني ال متثل عند الليرباليني إكراهاً أو استبداداً مفروضاً             ،الليربايل

 اليت هي حق فطري لإلنسان ، فالقانون مقبول من حيث املبـدأ             يد حريته خارج الفرد تق  
ة تشريعها من حيث حتقيـق       القوانني ومنهجي  رباليني ، ولكنهم خيتلفون يف آحاد     لدى اللي 

  .)٢(احلرية أو كبتها
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د اتفاقهم علـى أن      ، وذلك بع   تعددت آراء الليرباليني يف حدود احلرية ودورها يف اتمع        
 حدود هلا ،     من كل قيد ستوجد حالة من التصادم ، والفوضى االجتماعية ال           احلرية املنفلتة 

                                                 
   .١٠٦ / ٢حكمة الغرب ) 1(

  ٨٦/الطريق إىل العبودية  ص: انظر ) 2(



 
  الليبرالية  ٢٤

 ال ميكن تصورها يف جمتمع مدين ملتزم بالقانون ، فهي مناقضة للقانون ،              ألن احلرية املنفلتة  
  .والقانون هو أساس انضباط اتمع وانسجامه 

مفهوم سليب يرى أن على الدولة حفظ احلريـات ،          : اليني يف احلرية إىل     راء الليرب وتعود آ 
وعدم تنظيمها ألنه يفترض يف اإلنسان القدرة على استعمال حريته بطريقة راشـدة دون              
وصاية ، ومفهوم إجيايب يرى ضرورة تدخل الدولة لتعزيز احلريات ، وتنظيمها مبا يوافـق               

  د اجتاهات الليرباليـة يف     ة ، وإىل هذين املفهومني تعو     تماعية واالج حاجات اإلنسان الفردي
  :العالقة بني الفرد واتمع وفيما يأيت تفصيل هلذين املفهومني وتوضيح  هلما 

  : املفهوم السليب للحرية : أوالً 
:  ذلك بقوله  "فريدريك هايك "ويوضح  " انعدام القسر  "  تعين احلرية يف هذا املفهوم     

 اليت يكون فيها اإلنسان غري خاضع للقسر من قبـل إرادة اآلخـر              ن احلرية هي احلالة   إ" 
احلرية الليربالية ختتلف بصورة قاطعة عن الفوضوية ، وينبغي إزالـة كـل             إن  . املستبدة  

  .)١("العوائق اإلنسانية اليت حتد من املساعي الفردية لتحقيق أهدافها يف ظل القانون
لـسلطات  لقانون ، ألنه يتمثل يف حتديـد القـانون          وثيقاً با  ارتباطاً   وهذا املفهوم مرتبطٌ  

 دعوى انفالت احلرية ،     "هايك"ويرفض  . احلكومة ، ومن مث إطالق حرية الفرد يف العمل          
  . وعدم وجود ضوابط للفعل اإلنساين ويعتربها حرية اهلمج 

إن " :وهلذا أنكر التوسع يف التحرر إىل درجة التحرر من القانون واملبادئ األخالقية فقـال  
 ، ويعتمد هذا    )٢("هؤالء الذين يدافعون عن مثل هذا التحرر سوف يدمرون أسس احلرية          

، واملراد به إكراه إرادة أخرى للفرد على أمر ال يرغب فيـه             " القسر" املفهوم على معىن    
املعاملة التعسفية سواء بشروط مفروضة من قبل آخر أو بدائل لالختيار،ونقول           "وهو يعين 

على حد سواء كال من التهديد بالضرر       يتضمن  "  وهو   )١(" تدخل غري عادل   هنعنه دائماً أ  
  .)٢(  "وأيضاً فيما يتعلق بفرض سلوك معني على آخر ،  معنيدرالالحق بف

                                                 
 ١١١/ نقالً عن الليربالية إشكالية مفهوم ص  )١(
  .٦٥/ نقالً عن مفهوم احلرية ص  )٢(
  .١٢٨/ املصدر السابق  ص  )١(
  .١٢٨/ املصدر السابق  ص  )٢(



 
  الليبرالية  ٢٥

يقال عادة أين حر وفق الدرجة اليت تسمح بتـدخل أي فـرد أو               "  :"برلني  ايزايا "يقول
ذا اعترضين اآلخرون يف عمل شي مـا ،          إ فأنا ال أكون حراً   ... مجاعة يف نشاطي وعملي     

أكرهت على عمل   د األدىن ، أكون حينذاك قد       ا قلص جمال حرييت إىل أقل من احل       وإذا م 
  .)٣( "ستعبدت ماال أحب أو رمبا أ

وال يدخل يف القسر العجز الذايت الطبيعي ، فالقسر واإلكراه يكون مرتبطاً بقوة خارجية              
  . )٤(اً فيه تفرض على اإلرادة أمرا ليس مرغوب

ووجود قدر من القسر مينع الفوضى ال يدخل يف هذا التعريف ، ألن القانون ضروري يف                
ضبط احلياة ، لكن املهم هو أن ال يستخدم القانون يف إكراه اآلخـرين ، والتـدخل يف                  

  .حريام 
 أو  لنـاس ، أفـراداً    أن الغاية الوحيدة اليت تـسوغ ل       " وقد أوضح مل أن مبدأ احلرية هو      

التدخل يف حرية الفعل والسلوك ألي عضو من األعضاء هي محاية أنفـسهم             : مجاعات  
ستخدم فيه السلطة بطريقة مشروعة ضد الفرد       ، ومعىن ذلك أن الغرض الوحيد الذي ت       منه

أو العضو يف جمتمع متحدين أعين ضد إرادته هو منع الفرد من اإلضرار باآلخرين أو إيذاء                
 _سواء البدين أو األخالقـي      _  اخلاصة مادية أو أدبية أو خربه        تهغريه ، أما اعتبار مصلح    

  . )٥("فهو ليس مربراً كافياً 
وذا ميكن تصور هذا املفهوم للحرية بأنه منع أي سلطة حكومية أو غريها من التـدخل                
يف حرية الفرد إال يف القانون املنظم حلريات األفراد ، وهذا املنع جيعل الـسلطات لـيس                 

ع ملـشر قيق مآرا اخلاصة ، وجيب أن حيتوي الدستور على هذا املفهوم ليمنع ا            بوسعها حت 
  .من ممارسة القسر بوضع قيود قانونية استبدادية على حرية اإلنسان

 ،وهذا املفهوم يركز على منع اآلخرين من التدخل ، لكنه يترك حرية الفرد دون توجيه هلا               
ادي ، ويكتفي بالفعـل التلقـائي املرسـل         ألن هذا التوجيه يفتح بوابة التدخل االستبد      

   .لإلنسان

                                                 
  .١٢حدود احلرية  ص  )٣(
  .١٢/ املصدر السابق  ص )٤(
 .٢٠٧/ يف احلرية ص )٥(



 
  الليبرالية  ٢٦

إن ما جيعل جهد اإلنسان الفرد ذا قيمة يتوقف على مدى فرض القيـود               :" "مل"يقول    
على أفعال اآلخرين ، وهلذا فإن بعض قواعد السلوك ال بد من فرضها بواسطة القانون يف                

 مث   .)١("ح أن يتدخل فيها القانون      املقام األول ، أو بالرأي العام يف املوضوعات اليت ال يص          
د يتساءل عن هذه القواعد ؟ ويصفها بالغموض وعدم الوضوح ، مث يبني أن مصدر قواع              

ومذموم تتأثر بألوان   عقلياً ألن آراء الناس فيما هو حممود        السلوك اإلنساين البد أن يكون      
  .)٢(ي منها غري مقبول وال منطق هلا من املربرات ، قد يكون كثرياًالحصر

اق فكري متصل ، فإن معناه انعدام القـسر          وضع املفهوم السليب للحرية يف سي      وإذا أردنا 
واإلكراه ، وانتفاء العبودية والتقييد حلرية األفراد ، وذا يكون فعل اإلنسان تلقائي غـري               
خمطط وال منظم ، ومستند الرؤية الفلسفية للفعل التلقائي لإلنسان أن املعرفـة اإلنـسانية      

 وأن اـردة ،  الذي يعتمد على حمدودية معرفة اإلنسان بالكليات    ون باملنهج التجرييب  تتكّ
تراكم التجارب واخلربة يوصل إىل املعارف اليقينية ، وال قدرة لإلنسان على التـصورات              
الكلية اليت تسمح له بالتخطيط والتنظيم السليم ، وانعكاسه على احلرية الليربالية يكون من              

م تدخل احلكومة يف حريات األفراد ، وتركها تنمو بطريقة تلقائيـة يف املنـهج               جهة عد 
  .التجرييب 

وحتقق احلرية الفردية هو طريق احلضارة ، واحلضارة ليست نتاجـاً للمعرفـة اإلنـسانية               
الكاملة واملخططة ، بل هي وليدة التطور التلقائي الذي يسهم بصورة مؤكدة وفعالـة يف               

  .صنع احلضارة 
ادت اخلربة  يت اخلربة املتراكمة يف أوقات طويلة كعامل فعال يف بناء احلضارة وكلما ازد            وتأ

زداد تقدم احلضارة دون أي تدخل من احلكومة للوصول إىل احلضارة           املتراكمة مع الزمن ا   
ومن أبرز فعاليات احلضارة حرية التفكري وحرية العمل ، ولكن حريـة            . بطريق مقصود   

ن إبداعات اإلنسان يف اختيار وسائل جديدة حلريته تكـون حبريـة            العمل هي األساس أل   
  .  وحبرية العمل تكون حرية الفكر  ،العمل

وأهم عناصر حرية العمل هو حرية املنافسة وهي حرية االختيار عن طريق حرية الـسوق               
  .القائم على املنافسة ، وهي متثل الالّمركزية وعدم التنظيم االقتصادي 

                                                 
  .٢٠٨ – ٢٠٧/ يف احلرية ص  )١(
  .١٢٢/  ، وانظر أيضاً ص٢٠٨/ املصدر السابق  ص  )٢(



 
  الليبرالية  ٢٧

 وهو من أبرز    " هايك فريدريك" لدى الفيلسوف األمريكي     جنده بارزاً ري  هذا النسق الفك  
ـ          الطريـق إىل   " حه يف كتابـه     الفالسفة املعاصرين الذين ميثلون هذا املفهوم ، وقد وض

 من العبودية ، وال يصح      ، جند أنه يعترب التحول عن هذا الفكر الكالسيكي نوعاً         "العبودية
  .ط وبني احلرية الفردية الربط بني مفاهيم التدخل والتخطي

 اليت عرفنا فيها مبكراً اخلطر األكـرب        )١(إن هذه االشتراكية   "  : ذلك بقوله  "هايك"ويقرر  
على احلرية واليت انطلقت كردة فعل لليربالية الثورة الفرنسية ما برح يتبناها اجلميع حتـت               

  . ية احلرية ار
ا ايف بـداي  تذكر اليوم أن االشتراكية      ما ن  ر مثري لالستغراب ، ونادراً    ولعمري إن هذا ألم   

  .كانت متسلطة ، بوضوح 
والكتاب الفرنسيون الذين وضعوا أسس االشتراكية احلديثة كانوا مقتنعني بأن أفكارهم ال            

يف نظرهم االشتراكية تعين حماولة     . ميكن أن تضعها موضع التنفيذ إال حكومة ديكتاتورية         
لـسلطة  "  للمجتمع مبوجب خطة تراتبية ، واملمارسة      بإعادة تنظيم واع  " إلكمال الثورة " 

  .ونوايا مؤسسي االشتراكية جتاه احلرية مل تكن سراً من األسرار . باإلكراه " فكرية
كأا ينبوع لكل شرور القرن التاسع عشر ، وأول املخططني          كانوا يعتربون حرية التفكري     

هلذه التخطيطات سوف يعاملون     كان يتوقع أن الذين لن خيضعوا        "سان سيمون "احلديثني  
 _فقـط   _ ريـة إال    ومل تبدأ االشتراكية بالتحالف مع قوى احل      :" مث يقول    .)٢("كالبهائم

م لكن كان على االشتراكية     ١٨٤٨حتت تأثري التيارات الدميقراطية القوية اليت سبقت ثورة         
   .)٣("ها الشكوك الناجتة عن سوابق احلديثة أن تنتظر طويالً ، لتربرالدميقراطية

واملفهوم السليب للحرية يطالب احلكومة بالتعامل بطريقة سلبية لتحقيق احلرية ، خاصة وأن             
تعريف احلرية جاء بصفة قانونية فارتبط مفهوم احلرية بالقانون ، وأصبح الكـالم يف دور               

  .الدولة أمراً ضرورياً لتوضيح مفهوم احلرية عندهم 

                                                 
يت هي موضع نقـد عنـد       وليس االشتراكية الشيوعية ال   ، " الليربالية االجتماعية   :"يقصد هايك يف استعماله ملصطلح لالشتراكية        )١(

 ) .الكالسيكيني ، واالجتماعيني ( الليرباليني قاطبة 
  .٣٧/ الطريق إىل العبودية  ص  )٢(
  .٣٨/ املصدر السابق  ص  )٣(



 
  الليبرالية  ٢٨

ـاالت  الدولة أن تنهض به فحسب محايتـها  ى إن الواجب الذي عل  "  : "هايك"يقول  
وضيح تلـك اـاالت     لية الفردية املعروفة ضد تدخل اآلخرين ، وأيضاً حتديد أو ت          االفع

، ليس بتخصص جماالت حمددة ، لكن بإتاحة الفرصة حلاالت اإلبـداع يف             اخلاصة بالفرد 
 له حكم ما سـيفعله يف ظـل    ااالت اليت حيددها الفرد بذاته ، باالستناد إىل قوانني تبني         

  .)١("املواقف املختلفة بكل أشكاهلا 
إن العبد لن يصبح حراً  إذا حصل فقط على حق التصويت ، أو مىت بلغ                 "  :ويقول أيضاً 

اجعله أي شيء لكنه عبد مهما حاول الفالسفة املثاليون إقناعنا          . درجة من احلرية الباطنية     
  .)٢("بالعكس 

التخطيط املركزي إال أنه ال ينكر التخطيط متاماً ، ألنه يعترب ذلك             مع وقوفه ضد     "هايك"و
من الفوضى ، فليس كل ختطيط مذموم ، ولكن املذموم ما أضر باحلرية الفردية واملنافسة ،          

 الليربالية تريد أن تقوم بأفضل استثمار ممكن لقوى املنافـسة         : " يبني ذلك بوضوح فيقول     
سانية ، وال تريد الليربالية أن تترك األشياء على ما هي عليه،            كوسيلة لتنسيق اهودات اإلن   

هودات الفردية ، إا ال     هي خري وسيلة لتوجيه ا     والليربالية مبنية على القناعة بأن املنافسة     
امة قانونية خمتارة بعناية كي تـستطيع       تنكر لكن على العكس تشري إىل ضرورة تأمني دع        

ا شوائب جديـة،    ن القوانني املاضية واحلالية تشو    اً ، وتقر بأ   املنافسة أن تؤدي دوراً مفيد    
كما ال تنكر من جهة أخرى أنه حيث يستحيل جعل املنافسة فعالة علينـا أن نلجـأ إىل                  

  . )٣("ئل أخرى لتوجيه النشاط االقتصاديوسا
عن وهذا التصور للحرية جيعل الدولة جمرد أداة يف يد الرأمساليني ، حيث يتم عزل الدولة                

  .محاية املواطنني بأي صورة من صور احلماية 
 ، ودعم   االجتماعيةفهذا التصور يرى أن من القسر وكبت احلرية تقدمي الدولة للضمانات            

  .فيه تقييد جلشع الرأمساليني وطغيام السلع الضرورية ، ومحاية البيئة وغريها مما 
وم يبدأ من اعتبار املنهج التجرييب      وكما تقدم فقد بين منهج معريف كامل لتأسيس هذا املفه         

 مهام الدولة وحـصرها يف سـن        هو املنهج الصحيح يف حتصيل املعرفة ، وينتهي بتحديد        

                                                 
  .٧٢/ نقالً عن مفهوم احلرية  ص  )١(
  .٥٠/ الغرور القاتل  ص  )٢(
  .٤٧/ الطريق إىل العبودية  ص  )٣(



 
  الليبرالية  ٢٩

القوانني احملافظة على حرية الرأمساليني ، وتقييد الدولة من القيام بـدورها الـضروري يف               
   .مساعدة احملتاجني من املواطنني 

ن الفعل التلقائي يوصل إىل احلضارة مع أن الفعل التلقائي          هوم أ ومن التناقضات يف هذا املف    
ة ية مجاعية ، بينما اعترب هنـا أدا        ال يتضمن أي غا    يف املفهوم الليربايل البد أن يكون فردياً      

لصنع احلضارة ووسيلة لذلك ، باإلضافة إىل عدم اتساق الشق الفكري بني انعدام القسر ،               
ع أن املنهج الليربايل يفترض استقاللية املنافـسة عـن          وضرورة القانون املنظم للمنافسة م    
  .التدخل ، ألن التدخل سيفسدها 

وآرائهـا الـسياسية    " ة  الليرباليـة الكالسـيكي   " وميكن متابعة تطبيقات هذا املفهوم يف       
ة بعد أن أصاا الذبول      احلياة للكالسيكي   اليت أعادت  "الليربالية اجلديدة   " واالقتصادية ، مث    

  .قرن العشرين عندما ظهرت نتائج هذا املفهوم املدمرة يف ال

  : املفهوم اإلجيايب للحرية : ثانياً
 ، ويعتمـد هـذا      )١( " رغبة الفرد يف أن يكون سيد نفسه      " احلرية يف هذا املفهوم يعين      

  .املفهوم على تنمية القدرة على الفعل 
أو القدرة اإلجيابية على فعل أو      القوة  :"  احلرية ذا املفهوم فقال    "توماس جرين "وقد عرف   

 مـشاركة    متعة ، وأيـضاً    أكرب من كونه جمرد فعل أو     ) ما  ( له قيمة   ) ما  ( التمتع بشيء   
  .)٢("اآلخرين لنا يف هذا الشيء الذي نقوم بفعله أو التمتع به

فأنـا أرغـب يف     :"  بقوله _ أن يكون سيد نفسه       رغبة الفرد يف    _"ايزايا برلني "ويوضح  
على نفسي يف احلياة ، ويف اختاذ القرارات وليس أداة حيددها آخرون من أي نوع               االعتماد  

كانت ، وأرغب أن أكون أداة نفسي وليس أداة حيددها آخرون ويتحكمـون فيهـا ،                
ه تأثري الفعل ، وأن أسري مبوجب غايـات         يأرغب يف أن أكون الفاعل ، وليس من يقع عل         

جب غايات تفرض علي ، أرغب يف أن أكون         وأهداف شخصية واعية ، ال أن أحترك مبو       
ب القيام بـه ، ال  صاحب شأن وليس نكرة عدمية الشأن والقيمة ، أن أقرر بنفسي ما أرغ     

ها من قبل آخرين وكـأنين شـيء أو         ها ال موجَ   علي ، أن أكون موجِ     أن أعمل ما ميلى   

                                                 
  .٢٣/ حدود احلرية ص  )١(
  .١٠٠/ نقالً عن الليربالية إشكالية مفهوم  ص  )٢(



 
  الليبرالية  ٣٠

ـ              ا وخيتـار   حيوان أو عبد ليس يف استطاعته القيام بدور إنسان يدرك أهدافه ويفكر فيه
إن هذا يف أقل تقدير جزء مما أقصد عنـدما        .أساليب ومناهج شخصية يرغب يف حتقيقها       

  .)١("أقول إنين سليم التفكري وعقالين
ويف هذا املفهوم يكون التركيز على الفعل بصورة عقلية ، وإمكانية تنميته يف إطار فردي               

  .حر ال يفرض عليه إال ما وافق عليه خمتاراً راضياً 
لصورة العقلية للفعل هي عالمة حريته واملوصلة للذات واحلقيقة ، وبالعقالنية توضـح             وا

  .احلدود الفاصلة بني حقوق الفرد واآلخرين 
هي الدولة اليت تسري مبوجب قـوانني يقبلـها األفـراد           ) أو احلرة   ( والدولة العقالنية   " 

د أنفسهم فيما لو طلب منهم      العقالنيون حبرية ورضى ، أي القوانني اليت قد يضعها األفرا         
  .)٢("ذلك ، كأناس عقالنيني ، وهكذا تصبح احلدود مالئمة وصحيحة ومقبولة للجميع 

  : تتضمن ) حرية القدرة على الفعل ( وهذه احلرية "
  . كفاءة يف العمل ، ومقدرة على تنفيذ اخلطط :أوالً 
العمل ، والتعامل مع كل مـا  حتتوي القدرة على تنويع اخلطط ، وإحداث تغيري يف         : ثانياً  

  .هو جديد 
  
  
  
  
  

  .)١(" تعين إمكانية أن تصبح الرغبة واالختيار عاملني مؤثرين يف األحداث:ثالثاً 
وهذا املفهوم للحرية يركز على عقالنية اإلنسان ، وأا عالمة حريته ، وبالتايل فالقـانون               

  .هو نتيجة هلذه احلرية العقالنية 

                                                 
  .٢٣/ املصدر السابق  ص  )١(
  .٤٣/ املصدر السابق  ص  )٢(
  . ٦٤/ نقالً عن مفهوم احلرية  ص  )١(
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نسان إجياد حل لكل مشكلة بطريقة عقالنية ، وأن بإمكان األفـراد            وأيضاً فإن مبقدور اإل   
  . يسري فيه األفراد وفق قانون عقالين ينظم سائر شؤوم اً عاماًأن يضعوا نظام

وهذه النظرية مبنية على املنهج العقلي املثايل يف املعرفة ، وبنـاء عليـه فـإن التخطـيط                  
  .رض احلريات بل ينميها وحيافظ عليها االقتصادي واالجتماعي مقدور عليه وال يعا

وإذا سـار    :" _ املدافعني عن احلرية اإلجيابيـة        وهو أحد املفكرين    _"ايزايا برلني "يقول  
جبار أو اإلكراه ، ألن احليـاة تـسري         نطقي ملا كانت هناك حاجة إىل اإل      العامل على ج م   

لعقالين الذايت هلم ، ولـن      اجلميع ويوفر احلرية للتوجه ا    حينئذ مبوجب ختطيط سليم خيدم      
يتحقق ذلك إال من خالل ختطيط حقيقي أصيل ، منوذج فريد قادر دون سواه على تلبية                

 ، فالعقالنية واملنطق مها املوجه احلقيقي للحرية ، وهو ما يكون يف             )٢("طموحات العقالنية 
  .صاحل الفرد دائماً 

على الرغم من كوم جمربين على القيام  األطفال ليسوا عبيداً "نوزاياسب"وهلذا السبب يعترب 
إن :""لوك" وكما يقول    )٣("يطيعون األوامر اليت يف صاحلهم      " مبا يطلب منهم وذلك ألم      

 ، ومعىن ذلك أن القانون يضعه نواب الشعب ، وهو           )٤( "غياب القانون يعين غياب احلرية    
، مث تـدخالت   دون أي تدخلء على اختيارهم احلرذا معرب عن األفراد مجيعاً ، وجاء بنا     

  .القانون بعد هذا ليس منافياً للحرية ألنه مت حبرية تامة 
إن األهداف العقالنية لطبيعتنـا     :"  املفهوم اإلجيايب بدرجة واضحة يف قوله        "برلني"ويقرر

احلقيقية جيب أن تتوافق ، أو أن جترب على ذلك مهما أطلقت ذاتنا الساذجة ، اجلاهلـة ،                  
صرخات االحتجاج ضد هذه الدعوة ، إن احلرية ال تعين القيام بعمل أمحق أو              العاطفية من   

احملاولـة  ( خاطئ أو ال عقالين ، كما أن إجبار الذات اليت ترغب يف التجربة واالختيار               
  .)١("على أن تنهج السلوك القومي ليس استبداد وإمنا هو حترير) واخلطأ 

                                                 
  .٤٦ ـ ٤٥/حدود احلرية  ص  )٢(
  .٤٦/ املصدر السابق  ص  )٣(
  .٤٦/ املصدر السابق  ص  )٤(
  .٤٧/ املصدر السابق  ص  )١(



 
  الليبرالية  ٣٢

ـ  "وهذا املفهوم للحرية هو مضمون فكر         ،  "مـاس جـرين   وت" ، و  "اك روسـو  جان ج
غريهم ، وأيضاً هو فحوى فكـر       و "رسل" ، و  "جون ديوي " ، و  "فولتري" ، و  "هواوس"و

   .)٢()التنوير ( الثورة الفرنسية ، ولغة وثائق حقوق اإلنسان يف القرن الثامن عشر 
واملـساواة يف الـشؤون     وأصحاب هذا املفهوم للحرية جيمعون بني احلريـة الفرديـة ،            

 ويدخل يف هذا املفهوم عناصر متعددة       .حيقق املصلحة االجتماعية العامة      مبا   جتماعية ؛ اال
يف تكييف احلرية وتنظيمها كالعقالنية ، والثقافة ألن اجلهل يؤدي إىل الالعقالنيـة وإىل              

  .التبعية واخلضوع 
هج العقلـي ،     هذا املفهوم هو أن املعرفة تدرك باملن       قلن لنا أن منط   ن خالل ما تقدم يتبي    وم

 ، وتـصور املـستقبل      اإلنسانيةفالعقل قادر على إدراك الكليات ، وميكنه معرفة املصاحل          
ون السياسية واالقتصادية مبا يوافـق      العقل ميكنه تنظيم الشؤ   تصوراً صحيحاً ، وهلذا فإن      

  .حرية الفرد وتنمية قدرته على الفعل 
اليت ترى ضرورة ختطيط االقتـصاد ،       " ة  الليربالية االجتماعي :" وقد نتج عن هذا املفهوم      

  .ودعم الضمانات االجتماعية مع بقاء حرية الفرد الشخصية والفكرية والسياسية 
وهناك مفهوم إجيايب آخر للحرية خيتلف عن املفهوم السابق ، وهو مفهوم برامجايت يعـين               

جـون  "ذا املفهوم   االختيار ، وميثل ه   باحلرية القدرة على العمل باإلضافة إىل القدرة على         
ة يف الطبيعة البشرية اإلنسانية حبيث أنه لـو          فهو يرى أن احلرية ليست صفة أصيل       "يديو

 ذلـك مؤسـسات     من الكنيسة والدولة فسوف ينتج عن     ألغي االستبداد والقهر املمارس     
  .أن احلرية موجودة يف الفطرة ولكنها مكبوتة   على أساس ،حرة

ة تقوم يف األسـاس     دف مع السعي إىل القوة ، وهذه القو       لعمل تترا ويرى أن القدرة على ا    
  .على الذكاء الذي هو مفتاح احلرية ، وهذا ما يوصل إىل احلرية احلقة 

" ديـوي " ث الواقع ، ويؤكد     فاحلرية ليست فطرة ولكنها تظهر من خالل العمل وأحدا        
  :ي ديد ثالثة عناصر تلخص املعىن احلقيقي للحرية ، وهذه العناصر هذلك بتح

اء الـصعوبات   ، وبقدرة على تنفيذ اخلطط مع انتف      احلرية تتضمن كفاءة يف العمل       -١
  .والعقبات املثبطة 

                                                 
  .٤٩/ حدود احلرية  ص : انظر  )٢(



 
  الليبرالية  ٣٣

احلرية حتتوي أيضاً القدرة على تنويع اخلطط ، وإحداث تغيري يف العمل والتعامـل               -٢
 .مع ما هو جديد 

 . احلرية إمكانية أن تصبح الرغبة واالختيار عاملني مؤثرين يف األحدث تعين -٣
 للحرية ال ميانع من تدخل الدولة مع قوله بضرورة تكوين احلريـة             وهذا املفهوم الربامجايت  

   .)١( من خالل العمل ، فهو فكر جديد أضاف العنصر العملي إىل التحرر االجتماعي
  :ويف هذا السياق يتبني نقاط االلتقاء واالفتراق بني املفهوم السليب واإلجيايب للحرية ، ومنها

الق من احلرية الفردية كمفهوم مشترك وقاسم التقاء بني السلب واإلجياب يف فهم              االنط -
  .مدلول احلرية ومعناها 

 على عدم التدخل اخلارجي على أنه معيار التحرر ، بينما يعتمـد              تركيز املفهوم السليب   -
  .لعامةاملفهوم اإلجيايب على القدرة على الفعل وتنميته وضبطه مبا حيقق املصلحة اخلاصة وا

 انطالق املفهوم السليب من املنهج املادي التجرييب كمنهج لالستدالل يف حتصيل املعرفة             -
اإلنسانية ، وما يترتب عليه من الفعل التلقائي غري املخطط املوصـل بطبيعتـه إىل بنـاء                 

ـ احلضارة بشكل تراكمي ، يف الوقت الذي يعتمد فيه املفهوم اإلجيايب على املنهج العق              ي ل
التخطيط العقالين العـام    يل كمنهج لالستدالل يف املعرفة ، والذي يوصل إىل ضرورة           املثا

 فاألول ال يثق بالقدرة الشاملة للعقل بينما يعتربها الثاين عنصراً ضـرورياً يف              .لكل شيء   
  .فهم احلرية 

 تركيز املفهوم السليب على جهل اإلنسان ، وضرورة التلقائية لبناء معـارف متراكمـة               -
 لبناء احلضارة اليت أهم شيء فيها حرية العمل ، يف الوقت الذي يذم فيه املفهـوم                 توصل

اإلجيايب اجلهل وميدح قدرة العقل الواسعة ، فاجلهل اإلنساين يف األول أساس احلرية بينما              
التخطيط أصل العبودية ، أما اجلهل يف الثاين فهو موصل إىل التبعية والعبوديـة ، لكـن                 

  . يوصل إىل احلرية وينميها التخطيط العقالين
وقد تعامل أصحاب فكرة احلرية اإلجيابية مع املسائل واملشكالت االجتماعية بأسلوب حل            

  .املسائل واملشكالت يف العلوم الطبيعية 

                                                 
  .٢٠٥ – ١٩٨/ مفهوم الليربالية عند جون ديوي  ص : انظر  )١(
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إذا كنا ال نسمح بـالتفكري       " : على شكل تساؤل   )١("جست كونت أو"وقد وضح ذلك    
  .)٢("مح به يف السياسة واألخالق ؟احلر يف علم األحياء والكيمياء فلماذا نس

ومعىن ذلك أن القضايا االجتماعية يكون التعامل معها بأسلوب رياضي مادي يتمثـل يف              
القانون الصادر على اجلمعية العامة ، فالقانون السياسي يصبح مثل القانون الرياضي غـري              

  .قابل للنقاش وتعدد الرؤية ، وهذا دون شك موصل لالستبداد 
يف احلاالت املثالية تتوافق احلرية الفردية مع القانون وتتماشى معه           : " "زايا برلني إي"يقول  

والقانون الذي مينعين من القيـام مبـا ال         . من غري تصادم ، أي احلكم الذايت مع السلطة          
أستطيع القيام به كإنسان عاقل ، ال يقوم بذلك من أجل تقييد حرييت ، ففي اتمع املثايل                 

ف من أفراد مبستوى املسؤولية ، قلما يشعر الفرد بوجود القوانني ، ألا تتضاءل              الذي يتأل 
 هذا التعامل مع    "فريدريك هايك "وقد انتقد    . )٣("تدرجيياً أمام التزامهم ا من غري إكراه        

القضايا االجتماعية فقد تأسست نظريات التدخل ونسبت إىل احلرية بسبب تطبيق مناهج            
على العلوم االجتماعية ، وأوصل إىل التخطيط املركزي املنـايف للحريـة            العلوم الطبيعية   

   .)٤("هايك"حسب رؤية 
ـ            "كانت"وقد خلص    ة ،   اجلوانب اإلجيابية والسلبية ملفهوم احلرية يف ثالثـة أصـول كلي

  : أصبحت عنواناً للمواطنة ، وهي على التوايل 
كام اطن يف أن ال خيضع ألح      ومقتضاها إثبات وتقرير حق املو     :احلرية الدستورية    .١
  . بذاته ومن غري إكراه أو عنت ي قانون مل يوافق على تشريعهأ
 ة من أي   يعترف بأفضلي   ومقتضاها إثبات وتقرير حق املواطن أالّ      :املساواة املدنية    .٢

واطن باستثناء من هلم احلق أخالقيـاً يف فـرض          ام به كم  خرين يف عالق  نوع ودرجة لآل  

                                                 
يعترب مؤسس الفلسفة الوضعية  ، . م ١٧٩٨ولد سنة . رياضي وفيلسوف فرنسي  ) Auguste Comte( أوغست كونت ) 1(

ومن الباحثني من يعتـربه مؤسـس علـم         . دي أو ميتافيزيقي    الذي تعىن بالظواهر والوقائع اليقينية وحسب ، وتهمل كل تفكري جتري          
من أشهر  " . دين اإلنسانية   " دعى إىل اإلميان بدين جديد مساه       . تأثر يف صدر شبابه بفلسفة سان  سيمون االشتراكية          . االجتماع أيضاً 

  .٣٧٧/ ملورد ص معجم أعالم ا. م ١٨٥٧توىف بالسرطان سنة " . مباحث يف الفلسفة الوضعية " كتاب : آثاره
   .٥٠/ نقالً عن حدود احلرية  ص ) 2(
   .٤٨ – ٤٧/ املصدر السابق  ص ) 3(
  .١٨/ مفهوم احلرية ص / م يف هذه القضية ، ونقدها ، ينظر ١٩٥٢عام " الثورة املضادة للعلم" ألف فريدريك هايك كتابه  )4(



 
  الليبرالية  ٣٥

 كمواطن يف فرض التزامات مماثلة      وهعينها على اآلخرين مساوية حلقه      التزامات خمصوصة ب  
 .على ذلك اآلخر 

 ومقتضاها أن من حقوق املواطنة املقررة والثابتة أال يعتمـد           :االستقالل السياسي  .٣
ة لآلخرين ، بل يعتمد فيها على        واستمرار وجوده إىل اإلرادة التعسفي      ، املواطن يف وجوده  

 يـة ال  وتبعاً هلذا فاملواطن يكتسب شخصية مدن      .  يف اموع املؤتلف   اتية كفرد قدرته الذ 
 .)١(جيوز أن ميثلها إال هو بشخصه

  :الحرية والمساواة 
  .بالطريقة نفسها اليت تعاملوا ا مع مفهوم احلرية " املساواة  "  معتعامل الليرباليون

على تلقائية الفعل اإلنساين     سلبياً ، يعتمد      تأخذ مفهوماً  "فريدريك هايك "ة لدى   ساوافامل
ون بدوره قواعد السلوك العادل ، ومسة هذه القواعد هي العموم واملـساواة ،              ، الذي يكّ  

وال تتضمن تنظيماً للفعل اإلنساين بل هي قواعد جمردة ال تتعلق بـأغراض أو أهـداف                
   .حمددة

ألن . لكية اخلاصة   وهذه القواعد هي جمال عمل احلرية التلقائي غري املخطط املوصل إىل امل           
بناء احلضارة يتوقف على وجود امللكية اخلاصة ، وأن احلكومة العادلة هي اليت حتافظ على               

خرين ، وذا يكون املفهوم الـسليب       خلاصة وذلك بوضع حد العتداءات اآل     هذه امللكية ا  
عـادل ،    على كافة املفاهيم ابتداء باحلرية والنظام التلقائي ، وقواعد الـسلوك ال            اًمسيطر

  .)٢(وانتهاء بالعدالة واملساواة 
وقد نسي جيلنا أن نظام امللكية اخلاصة هو أهم ضمان للحريـة ، لـيس               :" "كهاي"يقول

فحسب ألولئك الذين ميلكون ، لكن نادراً ما يكون أقل بالنسبة هلؤالء الذين ال ميلكون ،                
من النـاس الـذين     وذلك فحسب ، ألن السيطرة على وسائل اإلنتاج موزعة بني العديد            

يعملون بصورة مستقلة ، وال ميلك أحد سلطة كاملة علينا ، وأننا كأفراد بوسعنا أن نقرر                
  .)١("ما نريد فعله بأنفسنا

                                                 
  .٦٠/ ص )  ٣٢ ، ٣١( عدد ، إسالمية املعرفة جملة، احلرية يف العقل الكالمي والفلسفي اإلسالمي : نقالً عن  )١(
 .١٩٥/ مفهوم احلرية  ص : انظر  )٢(
  .٢١٩/ نقالً عن مفهوم احلرية  ص  )١(



 
  الليبرالية  ٣٦

توزيـع الثـروة    "  و   "العدالة االجتماعيـة    " سلبياً من   وهلذا وقف الكالسيكيون موقفاً     
ملساواة ، وهـي توصـل يف       على اعتبار أن هذه األفكار تقيد احلرية حلساب ا        " والدخل  

فضفاضة بل إـا    " اجتماعي"  أن كلمة    "هايك" ويرى  .)٢(النهاية إىل طريق االشتراكيني     
   .)٣(خالية من املعىن 

  :إىل العدالة لسببني " اجتماعي"  إضافة "هايك"وال يرضى 
جلميـع  تاحة حرية العمل    أن يكون مفهوماً سلبياً يراد به إ       ألن مفهوم العدالة جيب      :أوالً  

األفراد دون تدخل ، وليس معناها املساواة يف الدخل أو تقدمي اإلعانات لغري الناجحني يف               
  .حتصيل الثروة 

 أن هذه اإلضافة قد استخدمها االشتراكيون على نطاق واسع ، وهي توحي بنوع              :ثانياً  
  .)٤(ده بش"هايك"ة لتنظيم السوق ، وهذا ما يعارضهمن التخطيط أو التنظيم وتدخل الدول

ا األخالقي  هل مع املساواة ، حيث ألغى مدلو      "ميلتون فريدمان "وذه الطريقة نفسها تعامل     
  .االجتماعي ، وَحول معناها بصورة سلبية خترجها عن حقيقتها 

إن جوهر الفلسفة الليربالية هو االعتقاد يف كرامة الفـرد ويف            : " "فريدمانميلتون  "يقول  
وخيضع فقط إىل الشرط    . راته  والفرص حسب فلسفة حياته       حريته يف استغالل أقصى قد    

وهذا يتضمن اعتقاداً   . بأن ال يتدخل يف حرية األفراد اآلخرين يف أن يفعلوا نفس الشيء             
  .يف مساواة الرجل يف معىن واحد ، ويف عدم مساوام يف معىن آخر 

 ميكن أن يسهم أكثر     فكل رجل واحد يريد أن يفعل أشياء خمتلفة حبريته ، ويف أثناء ذلك            
 لذلك فإن الليربايل .جتمع الذي يعيش فيه رجال كثريون من فرد آخر يف الثقافة العامة للم     

سوف مييز بقوة بني مساواة احلقوق ومساواة الفرصة من جهة واملساواة املادية أو املساواة              
  .يف النتيجة من جهة أخرى 

  .مساواة مادية أعظم من أي جمتمع آخر عاً حراً مييل حنو وقد يرحب باحلقيقة بأن جمتم
  . جمتمع حر ، وليس مربره الرئيسي ولكنه سوف يعترب هذا كنتيجة جانبية مرغوبة من

                                                 
  .١٣٥/ ص الطريق إىل العبودية : انظر  )٢(
  .٢٢٢/ نقالً عن مفهوم احلرية ص  )٣(
  .٢٢٦/ مفهوم احلرية  ص : ينظر  )٤(
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 مثل اإلجراءات اليت تزيل القوة      _ تنمي كالً من احلرية واملساواة       سوف يرحب بإجراءات  
مـساعدة  وسوف يعترب اإلحسان اخلاص موجها حنو       . االحتكارية وحتسن عمل السوق     

وقد يؤيد اإلجراء احلكومي حنو ختفيف      . األقل حظاً كمثال لالستعمال الصحيح للحرية       
إنه سـوف   . ا هدفاً مشتركاً    الفقر كطريقة فعالة ميكن للغالبية العظمى أن حتقق من خالهل         

وسيذهب الذي  .لك بأسف ألنه اضطر الستبدال العمل اإللزامي بالعمل التطوعي          يعمل ذ 
  .ة إىل هذا احلد أيضاً يؤمن باملساوا

ولكنه يريد أن يذهب أبعد ، إنه سوف يدافع عن األخذ من البعض ليعطي لآلخـرين ،                 
 يريدون حتقيقه ولكن على أساس      وليس كوسيلة فعالة يستطيع ا البعض أن حيققوا هدفاً        

 وعند هذه النقطة تتضارب املساواة مع احلرية ، وعلى املـرء أن خيتـار وال              " . العدالة  "
  .)١(  "يستطيع املرء أن يكون مؤمناً باملساواة ذا املعىن ، وليربالياً

عاة املفهوم السليب حيصرون املـساواة      وذا يكون مفهوم املساواة تابعاً ملفهوم احلرية ، فد        
ـ       تاحة الفرص يف متكني الدولة لألفراد من العمل         وإ د والتفكري دون تدخل ، ولكن إذا وج

جـة  فة يف ملكيتها فإنه ليس للدولة أن تتدخل لدعم فئـة معينـة حب             يف اتمع فئات خمتل   
عاة املفهوم اإلجيايب ضرورة تدخل الدولة لدعم احملتاجني ضد         حاجتها املادية ، بينما يرى د     

   .الينيمع بقاء احلرية متاحة للرأمساالحتكارات واالستغالل الرأمسايل 

ïãbrÛa@bþa@Zòí…ŠÐÛaZ@ @
 هو عصر النهضة يأيت كرد فعـلٍ      ة األوىل لعصر النهضة ، فها     ساسيالفردية هي السمة األ   " 

   )٢("لفكر القرون الوسطى ، ويتحرر الفرد من االنضباط الكاثوليكي الطويل
   وقد ارتبطت احلرية بالفردي     استقالل الفرد وحريته  ة تعين   ة ارتباطاً وثيقاً ، فأصبحت الفردي،  

مرتبطة يف تقاليد مذهب األحرار      " احلرية" كانت فكرة    : " "جون ديوي "ويف ذلك يقول  
، أي بالفرد نفسه من حيث هو       " الفردية  "  بفكرة   _عند كٍل من األمريكيني واإلجنليز      _ 

وكثري الورود على األلسنة ، حىت خاله الناس أمراً ذاتيـاً           فرد ، وكان هذا االرتباط وثيقاً       
   )١("أصلياً 

                                                 
 .١٧٩ / الدميقراطية واحلرية  ص )١(
  .٣٥٨ / ١تاريخ الفكر السياسي   )٢(
  .٣٣/ رية والثقافة   ص حلا )١(
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فني ة مبفهومني خمتلوقد جاءت هذه الفردي:  
 الذات ، وهذا املعىن هو الذي غلب علـى الفكـر            ة مبعىن األنانية وحب    الفردي :أحدمها  

الغريب منذ عصر النهضة وإىل القرن العشرين ، وهذا هو االجتاه التقليـدي يف األدبيـات                
  .الليربالية 
لـنفس ،   ة مبعىن استقالل الفرد من خالل العمل املتواصل واالعتماد على ا           الفردي :والثاين  

  .وهذا هو االجتاه الربامجايت ، وهو مفهوم حديث للفردية 
ة يف الفكر الليربايل ، وهو األساس الـذي         ن حقيقة الفردي  تبييومن خالل هذين املفهومني     

  .تعود إليه الليربالية ، ومن خالله يتضح معناها 

  : ة الفردية التقليدي: أوالً 
    ة بالطبيعة يربط الليرباليون الفردي ة ، فحالة الطبيعـة األوىل هـي الـصورة           البشري
ؤكد علـى الـذات     الطبيعة اإلنسانية شريرة أنانية ت     أن   "زهوب"ة لإلنسان ، فريى     احلقيقي

ر ، ويوافقه    خيتلف معه يف أن اإلنسان شري      "لوكجون  "وتسعى لتحقيقها ومحايتها ، ولكن      
   . )٢(يف تأكيده لذاته

 ، مع   )٣("جون لوك "صوره الليربايل حلقيقة اإلنسان من       أكثر أصالة يف ت    "هوبز"وقد كان   
ة اخلاصة بصورة أنانية حمضة أن لوك وصل لذات النتيجة  بطريقة أخرى حيث قرر امللكي.  

هـو  " العمل"  أن اهللا تعاىل أعطى األرض لبين آدم مشاعاً بينهم ، وجعل             "لوك"فقد قرر 
  قض خطري حيث اعتمد يف قوله بأن اهللا        تنا  وقع يف  "لوك" ، ولكن    )٤(ةاملربر الوحيد للملكي 

ي ، مث زعـم أن العمـل هـو          نهم على أساس ديين خرب    يأعطى األرض لبين آدم مشاعاً ب     
 وقد أراد لـوك  قررته الطبيعة ، وهذا مستند عقلي ، للملكية بناء على ما  ة  الوسيلة الوحيد 

   .أن يعطي العمل قيمة عليا فجعله أساس احلرية الفردية 

                                                 
 .١٠٠/ يف فلسفة السياسة  ص : انظر  )٢(
تسويق فكرة احلرية الفردية اليت تربر هلا كسب األموال بأي طريـق ،        وبز هو أن طبقة الربجوازية أرادت       السبب يف خالف لوك هل     )٣(

ألنه ليس له قبول كرجل ملحد باإلضافة إىل أن الوحشية اليت صور ا اإلنسان ليس هلا قبول نفـسي،                   ولكنها عدلت عن رأي هوبز      
وأيضاً النتيجة اليت توصل هلا وهي ضرورة االستبداد للخروج من حالة الطبيعة ، وقد َعدلت إىل لوك ألنه مسيحي ، وخاطب اتمـع                       

 .٧٠-٦٨/ إشكالية مفهوم ص اللربالية : بطريقة دينية توصل للمطلوب ، انظر 
  .٧٤-٧٠/ الليربالية إشكالية مفهوم  ص : انظر نصوص جون لوك يف كتاب  )٤(
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إن : "  نظريته األخالقية على استقالل إرادة الفرد يف مقولته الـشهرية            "كانت"  وقد بىن 
اعمل دائماً حبيث يكون    : " ، وهلذا يقول    )١("ايات  كغة تنحصر يف معاملة األفراد      األخالقي

واعمل دائماً حبيث تعامل    . .دة فعلك قانوناً كلياً للطبيعة      عيف استطاعتك أن جتعل من قا     
ل حبيـث   واعم.. اية ال مبجرد وسيلة      ويف أشخاص اآلخرين كغ     ، شخصكاإلنسانية يف   

   .)٢(" هي اإلرادة املشرعة الكلية _باعتبارك كائناً ناطقاً _ تكون إرادتك 
ادة حـرة   وهو يقصد التأكيد على استقالل الفرد الذايت ، وأن إرادته جيب أن تكـون إر              

 "جون ديوي "ا اعتربها   ة ، وهلذ   جاءت نظرية وليست عملي    "كانت"مستقلة ، ولكن رؤية     
  .)٣(أخالقاً صورية

أن اخلري هو اللذة ، والشر هو األمل ، ومن هنا فإن " ة باملنفعة اليت ترى      الفردي توقد ارتبط 
  .)٤("أفضل حالة ميكن بلوغها هي تلك اليت يبلغ فيها تفوق اللذة على األمل أقصى مداه

   ل فكره الف   فإنّ  ، )٥("امبنث"ة جنده لدى    وهذا النوع من الفردي    ة سفي يعتمد على منفعة فردي
      ا اخلالصة ،          من خالل السعادة اليت تتحقق عرب امللكية اخلاصة ، واليت تعين النفعية يف صور

 ، وقـد    )٦(وهي ملكية أي شيء قد يأيت منه فائدة أو مصلحة أو لذة ، أو خري أو سعادة                  
ـ      هبتهي الوشيجة اليت قر   " ام  بنث"  منفعة   كانت           املـبين   ينانو من الليربالية لدعم برناجمه الق
   .)٧(نفعةامل على

فالفردي ة والنفعي يف كتابـه    طة بصورة وثيقة ، يقـول سـتيفن لـوكس         ة متراب ة واألناني 
بـادئ األخالقيـة    فاملذهب األنوي يف األخالق هو ذلك املذهب الذي يسلم بامل         :"ةالفردي

املبـادئ  " لكن يوجد هناك مذهب يصل بتلـك        . طع  بوصفها مبادئ فردية على حنو قا     

                                                 
   .٤/٨٩تطور الفكر السياسي  ) 1(
   .٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ١٩٩/ كانط أو الفلسفة النقدية  ص ) 2(
  ٦٥/ مفهوم الليربالية عند جون ديوي  ص : انظر ) 3(
   .٢١٤ _ ٢١٣ / ٢حكمة الغرب ) 4(
" بالبنثامية " م ، تعرف فلسفته ١٧٤٨، فيلسوف وعامل اقتصاد إنكليزي ، ولد سنة  ) Jeremy Bentham( جري ميي بنثام ) 5(

، وقـد   " حتقيق أكرب قدر من السعادة ألكرب عدد من الناس          " أن املتعة هي غاية احلياة األساسية ، وأن هدف القانون هو            : وخالصتها  
مقدمة : "  أثر كبري يف الفكر اإلصالحي يف القرن التاسع عشر ، أشهر مؤلفاته              ماعية بطريقة علمية  كالت االجت كان حملاوالته حل املش   

   .١١٢/ معجم أعالم املورد ص . م ١٨٣١توىف سنة " ملبادئ األخالق والتشريع 
   .٥٦/ نقالً عن الليربالية إشكالية مفهوم  ص ) 6(
  .من هذا البحث ١٢٠/ص : انظر ) 7(
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إىل أقصى حد ممكن ، ذلك املذهب ميكن أن نؤرخ له بصورة أساسية من القرن               " الفردية  
" املذهب الفردي يف األخالق     " ه من اآلن فصاعدا ً    ي والذي سوف نطلق عل    ،التاسع عشر 

individualism ethical ")األنانية هو تطور  وميكن القول بأن تطور الفردية و.)١
دم ة الفردية ، كما حيمل وجهاً سلبياً ، أي تقّدم الشخصيمزدوج حيمل وجهاً إجيابياً أي تقّ  

  . )٢(األنانية من وجهة نظر اتمع والفرد يف آن واحد
وحتقيق اإلنسان لفرديته ال يتعارض مع الوضع االجتماعي العام ، ألنه كلمـا زاد سـعي                

ة لتؤدي النفع   ددة املتع إن قانون الطبيعة يقوم بتنظيم األمور الفردي      الفرد ملصلحته اخلاصة ف   
طبيعة ،  االجتماعي العام ، وهذه العملية التوفيقية بني الفرد واتمع نسبها الليرباليون إىل ال            

إن السعي وراء    :" )٣("ريكاردو" ا، وهي اليت قال عنه    " ةد اخلفي الي" وقد مساها آدم مسيث     
٤("ة يرتبط بشكل يدعو إىل اإلعجاب مع اخلري العام للكافة امليزة الفردي(.   

  :ة اجلديدة الفردي: ثانياً 
 ة إلعالء استقالل الفرد بذاته ، من خالل تعبري كل فرد عن رؤيته اخلاصة ،               جاءت الفردي

        ة ، واالنتخاب ، وهذا الفرد هو الذي يعنيه        اليت متثلت يف حرية الفكر ، والتعبري ، وامللكي 
إن : "ه كالمـه قـائالً   يه إلحني يوج" االعتماد على النفس "  يف مقالته  "سونالف أمر ر"

ة هي أن تؤمن برأيك ، وأن تعتقد أن ماهو يقيين يف نفسك إمنا هو يقيين للنـاس                  العبقري
  .)٥("مجيعهم 

 أن الفرد معبر عن اإلنسانية ، وهو أداة جناح لنفسه وللمجتمـع ،            " أمرسون  " وقد أراد   
وتقوم هذه الرؤية اجلديدة للفردية على أساس غري األساس األناين النفعي ، وهذا األساس              

                                                 
  .٥٠ /ن الليربالية إشكالية مفهوم   ص نقالً ع) 1(
   .٤١٥/ املعجم النقدي لعلم االجتماع  ص ) 2(
يعترب مؤسس املدرسة الكالسيكية يف علـم  . م ١٧٧٢ولد سنة . عامل اقتصاد اجنليزي )  David Ricardo(دايفيد ديكاردو ) 3(

: " أهـم آثـاره     " . كارل ماركس   " ، و "جون ستيوارت مل    "  و   ،" توماس روبارت مالتوس  " االقتصاد ، وقد تأثر بآرائه كلٌ من        
   . ٢١٦/ معجم أعالم املورد ص . م ١٨٢٣توىف سنة " . مبادئ االقتصاد السياسي وفرض الضرائب 

   .٩١٣ / ٤نقالً عن تطور الفكر السياسي  ) 4(
   .١٦٥/ مفهوم الليربالية عند جون ديوي ص : نقالً عن ) 5(
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الذي تقوم عليه هو اعتقاد وحدة الوجود يف اإلنسان ، ألن اهللا تعـاىل موجـود يف روح                  
  .)١(اإلنسان ، وهلذا فالفرد متعال على الطبيعة ، وهو فوقها ومرتفع عليها

 من اإلنسان ، واملتعالية على الطبيعة نـشأت يف الواليـات        ةنطلقة اجلديدة امل  وهذه الفردي 
 ايل الربامجايت ، وهي خمتلفة عن الفرديـة التقليديـة          ة مرتبطة بالفكر املتع   املتحدة األمريكي

  .اختالفاً كبرياً 
       ة لإلنسان ت  فالفردية اجلديدة ال تعتقد بأن هناك حالة طبيعي ا تظهـر     ستبطن الفردية ، وأ

ة ها ترى أن الفردي   قائي عند انعدام اإلكراه كما يتصوره االجتاه التقليدي ، ولكن         بشكل تل 
ن من خالل العمل ، وثقة اإلنسان بقدراته ، والتحرر من قيود العـامل الطبيعـي ،                 تتكو

شيء بثقة تامة والتعايل عليه ، واستشعار القدرة على فعل أي .  
 وهذا التغي  ة القدمية إىل ال   ر من الفرديفردي    ة جديدة ، وهـي     ة اجلديدة فرضته ظروف مادي

تطور الصناعة املذهل ، والسيطرة على وسائل التقنية ، وقد أدى ذلك لطمـس صـورة                
الفردي     ـ     ة فرضتها امل  ة السابقة لتظهر صورة جديدة للفردي ة عطيات اجلديدة ، واهليمنة الرهيب
٢(ة للمادي(.  

    ـ         ة بالتطور وقد ارتبط هذا املفهوم للفردي ة  الصناعي يف أمريكا ، وبسبب وجـود الفردي
يني ، فالنموذج الفردي األمريكي     املتعالية أصبح األمريكيون يشعرون أم ليسوا أفراداً عاد       

تفوق كـل   ) خاصة(  يف تاريخ احلضارات ، وقدرات احلضارة األمريكية         "طفرة  " عد  ي
  .احلضارات السابقة 

ـ    يف كتابة  "ويك ركي فان  "ولة  مق" الطفرة"  تعبري عن هذه     ولعل خري "     :رين   نبيذ املتطه
شبينا حنن األمريكيني مجيعاً عن الطوق ، وحنن بغري شك أكرب أجناس العامل منـواً ،                لقد  " 

 ألن الكفاح من أجل احلياة مل       أمريكا ، مل تتمتع مطلقاً  بطفولتها ،       يبدو أن بالدنا    ولكن  
ق تفوقاً يجاً على مصاعب احلياة اليت تتمثـل   ة اليت تتفو   غرس املشاعر احلي   لنا فرصة يدع  

بالنسبة ملعظمنا يف السعي من أجل مادة احلياة دون أن نفكر يف معىن احلياة ذاا ، فـنحن                  
ـ  " جون ديـوي  "ويقرر   .)٣("نسعى وراء ما جتلبه لنا احلياة ال وراء احلياة ذاا          ة أن الفردي

                                                 
  . ، ومن هذا املنطلق تكون الفكر الليربايل املتعايل يف الليربالية األمريكية املعاصرة ١٦٧/ ق  ص املصدر الساب)  1(

   .١٨/ الفردية قدمياً وحديثاً  ص  : انظر ) 2(
  ) .١٦٩/ مفهوم الليربالية عند جون ديوي  ص : نقالً عن  ( ١٠٨/ تطور الفكر األديب األمريكي يف القرن العشرين  ص ) 3(



 
  الليبرالية  ٤٢

األمريكي    ة األور ة اجلديدة خمتلفة عن الفردي ا أطلقـت غرائـز اإلنـسان        وبية التقليدية بأ
  لشيء أمسـى   ية ، بينما أبقتها تقاليد أوروبا القدمية مغلولة خاضعة خضوعاً  نظامياً           اناحليو

  .)١( "يدعى بكثري من اإلام الروحانية
ـ      بالروحانية النظرة التقديسي  " ويدي" ويريد   ة، والـيت   ة للفرد وحقوقه يف الفردية التقليدي
ة عرب برامجاتيتها الشرسة اليت ألغت كل املثل العليـا للحريـات            ا املادية األمريكي  حطمته
ة  الفردي .       ـ    والتطور الصناعي واكتشاف اآللة هو املربر الوحيد للتغي ة  ر يف مفهوم الفردي ،

ر ومواكبة التحديث مع القدرة على العمل ، فالصناعة هي          يألن احلرية هي القدرة على التغ     
" ديـوي " ينبذ   زه وحضارته ، وهلذا   ر األمريكي وتعاليه ، وبالتايل فهي سر متي       سبب الغرو 

، فريى أا مغاالة صبيانية     " للفرد  " ر املتاعب   قائلني بأن اآللة الصناعية هي مصد     مقولة ال 
        ة دافعة لألمام ، وعند البدء يف ختطيط منظم         من الروحانية األوروبية ، إذ أن اآللة متنح قو

ازن بني ما حتققه اآللة من تقدم تكنولوجي ، وبني حتقيق القيم املماثلة هلذا التقدم               إلجياد تو 
التكنولوجي فإن إنساناً جديداً أو فرداً جديداً يف حالة تصاحل مع معطيات العصر املعاش ،               

٢(نسيبدأ يف النمو والتكو(.  
 وتشترك الفردي   ة اجلديدة مع التقليدي  ة يف مادي  ة احلضارة الغربي  هـا مـن القـيم      ة ، وخلو

ة ، و  ة احلقّ األخالقي     ة على املصلحة الذاتيـة اخلاصـة       نبذ الدين ، وبناء الروابط االجتماعي
ة اجلديدة تزيد عليها بأمور متعددة منها وغريها ، ولكن الفردي:  

ـ             - ز بـني   ربط القيم اإلنسانية بالعمل ، واعتباره القيمة الصحيحة ، واألمـر املمي
ر املادي يعلي من قيمة الرأمسالية باعتبارها فئة ناجحة من          ائل ، وهذا التصو   الفضائل والرذ 

  . الناجتة عن العمل هي األخالق الفاضلة لناحية العملية ، واعتبار أخالقهاا
-  ر الفكري باآللة الصناعية ، وأن التحديث الصناعي يقتضي حتديثاً فكرياً           تربير التغي
راً يف الفكر ، وهذا يدل على أنه ال يوجد ثبات           ي تغي قتضرداً ، وأن مواكبة املتغريات ت     مط

ر يف الفكر ألنه مقرون بأمر متغي. 
 حمافظته  تعايل وغرور من ميلك تطوراً تقنياً على أساس أنه فرد متطور ، وهلذا فإنّ              -

على تعاليه وغروره يستلزم استعمال كافة أوجه القوزه ة لبقائه على متي. 
                                                 

   .٢٧/ الفردية قدمياً وحديثاً  ص ) 1(
   .١٧١-١٧٠/ مفهوم الليربالية عند جون ديوي  ص :  ، وانظر ٩٢/ املصدر السابق  ص ) 2(



 
  الليبرالية  ٤٣

ل الفردية اجلديدة ، وهي جتمع      ة ، وهي اليت متثّ     احلياة األمريكي  هذه الصفات موجودة يف   و
أنانية الفردية التقليديعد العملي املادي ة وتزيد عليها الب.  

@sÛbrÛa@bþa@Z@òîãýÔÈÛa@Z@ @
 واملنافع دون احلاجة إىل قوى      تعين العقالنية استقالل العقل البشري بإدراك املصاحل        

  .ة الطاغيةالله نتيجة حتريره من االعتماد على السلطة الالهوتية ، وقد مت استقجيراخ
كمـا أن    :" )١("بيكون"صور العلماين لدور العقل جعله يف مقابل الدين ، يقول           وهذا الت 

املاء يرتل بعضه من السماء ، وينبع بعضه من األرض ، كذلك علم اإلنـسان ، يـستفاد                  
إن مبدأ العلم   :" )٣("ديكارت" ، ويقول    )٢("يبعضه بالعقل ، والبعض اآلخر بالوحي اإلهل      
     ة ، وأدواته الرياضة والتجربة ، وخيص الـدين         الطبيعة ، وموضوعه استغالل القوى الطبيعي

اد والتسليم فال مضايقة بـني العلـم        ى االعتق عل ، ويعتمد    العامل اآلخر مبصائر النفس يف    
  .)٤("والدين ، وال سلطان ألحدمها على اآلخر

فكر الديكاريت البداية األوىل للتحرر الفكري من الدين ، والبحث عن مـصادر             ويعترب ال 
ل البحث احلـر    إن ديكارت أح  :"  ، يقول جون لويس      أخرى للمعرفة غري املصدر الديين    

 ، وهـو بـذلك مؤسـس فلـسفة          ، والربهنة العقلية حمل اإلميان    حمل اخلضوع للسلطة    
  .)٥("التنوير
: ات الليربالية باملفهوم املتقدم ، ويؤكد ذلك قول جون لوك           من مكون " العقالنية" وتعترب  

ليفسح للوحي جماالً فقد أطفأ نور كليهما ، وكان مثله كمثل من يقنع             من استبعد العقل    "

                                                 
م ، يعترب أحـد رواد العلـم   ١٥٦١ولد سنة . سياسي وفيلسوف وكاتب انكليزي  ) francis Bacon( فرنسيس بايكون ) 1(

، ويذهب بعض النقاد إىل أنه هو الذي كتب املسرحيات اليت تنسب عادة إىل شيكسبري ،          ، وضع أول تصنيف للعلوم       التجرييب احلديث 
. ، وقد بسط فيه طريقته العلميـة        " األرغانون اجلديد : " أشهر آثاره   " م  ١٦٢١عام  " اعتزل احلياة السياسية بعد اامه بقبول الرشوة        

  .  ٩٥-٩٤/ معجم أعالم املورد  ص :  انظر . م ١٦٢٦توىف سنة 
   .٩٤/ الفلسفة احلديثة  ص : نقالً عن ) 2(
يعتـرب يف رأي كـثري مـن    . م ١٥٩٦فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي ، ولد سنة  ) Rene Descater( رينيه ديكارت ) 3(

كـل املعتقـدات    وفيه اطرح   " مقالة يف املنهج    : " اشتهر بكتابه   . اكتشف اهلندسة التحليلية  . ومؤسسها  الباحثني أبا الفلسفة احلديثة     
أنا أشك  : ( السابقة ليعاود البحث عن احلقيقة شاكاً يف كل شيء إال حقيقة واحدة وهي أنه يشك ، ومن هنا جاءت كلمته املشهورة                      

   . ١٩٦/  معجم أعالم املورد ص .م ١٦٥٠توىف سنة )  أنا أفكر ، وأنا أفكر فإذاً أنا موجود فإذاً
   .١٩/ رة  ص العلم والدين يف الفلسفة املعاص) 4(
   .١٥٤/ الفلسفة احلديثة  ص :  نقالً عن ) 5(



 
  الليبرالية  ٤٤

ب مـن جنـم     بنور خافت ، ويتلقاه بواسطة املرق     ا  م ، ويستعفي عنه   إنساناً بأن يفقأ عينيه   
   .)١("سحيق 

قل وحتييد الدين جاء بصورة متدرجة ، ولكنه اسـتحكم يف         ونالحظ أن االعتماد على الع    
عصر التنوير ، وزاد ترسيخه كمصدر وحيد للمعرفة يف القرن التاسع عشر الذي هو قمة               

وقد أصبح االعتماد على العقل ارد وإقصاء الدين والقيم واألخالق مسة           . اهلرم الليربايل   
  .من أبرز مسات الفكر األورويب املعاصر 

  :يلي  و العقالنية يف الفكر الليربايل من خالل ماوتبد
ة للفرد تستند إىل القانون الطبيعي ، وهو قانون مادي يرى فيه             أن احلقوق األساسي   :أوالً  

الليرباليون األساس الفلسفي هلذه احلقوق ، فالناس يف حالة الطبيعة األوىل هلـم حقـوق               
ة كطبيعيخلاصة وغريها  وحق امللكية اة ،حق احلرية الشخصي.  

          ذا األساس الفلسفي ، فالدولة تتكو بالعقـد  " ن  وقد ربط الليرباليون السياسة واالقتصاد
ة الفردية تقـوم الطبيعـة      م هلذه احلقوق واحملافظ عليها ، واحلرية امللكي       املنظّ" االجتماعي  

تمع مع أن الفرد مل يقصد ذلك ، وال يعرف كيفية حصوله جبعلها ملصلحة ا.  
واملقصود أن احلريات هي حقوق مستندها الشرعي الطبيعة وليس أمراً خارجياً عن الطبيعة             

  . والتجربة ساحلاملادية املشاهدة ، وطريق معرفة الطبيعة العقل وأدواته ك
 أن يبحثوا عـن     نبذوا اإلميان باهللا كلية   وصار لزاماً على الذين      : " "جورج سول "يقول  

، أما الذين ظلوا على استمساكهم بالـدين ، ولـو     " الطبيعة" بديل لذلك ، ووجدوه يف      
              باللسان وإن مل يكن يف الواقع كما فعل أغلبهم ، فقد اعتقدوا أن اهللا ير عن إرادته عن    عب

جمرد شـيء لـه     تعد الطبيعة   طريق الطبيعة ، وقوانينها ، وليس بوسيلة مباشرة ، وذا مل            
يطاع ، وصارت خمالفتها دليالً على نقـص يف         ي شيء ينبغي أن     وجود فحسب ، وإمنا ه    

يف هـذا   " السلوك غري الطبيعـي     " التقوى واألخالق ، ومازلنا حىت اليوم نستعمل عبارة         
  .)٢("املعىن
 تقتـضي عـدم القطـع        أن الدولة حمايدة فيما يتعلق باالعتقاد الديين ، ألن احلرية          :ثانياً

واسطة العقل من خالل التجربة ، فاإلنـسان         ب  ألنه ال ميكن الوصول للحقيقة إالّ      واليقني،
                                                 

   .٢١٤/ قضية الرتاع بني العلم والدين  ص : نقالً عن ) 1(
   .٥١/ املذاهب االقتصادية الكربى  ص ) 2(



 
  الليبرالية  ٤٥

هذا ما جيعله غري قادر على القطع وواملطلقات اردة ، . قبل التجربة جيهل الكليات العامة  
 ، وحقيقته إلغاء لاللتزام الـديين ، ألنـه أعطـى            )١("مبدأ التسامح " ،ويسمى هذا املبدأ    

ه ولو كان إحلاداً ، وجيـب علـى         اإلنسان احلق يف اعتقاد ماشاء وإعالنه ، وعدم تكفري        
         الدولة أن تكفل هذا احلق ملواطنيها ، ألن الدولة تكو    ة نت للمحافظة على احلقوق الطبيعي

  .)٢(لألفراد ، وهذا يقتضي أن تكون حمايدة من كافة األديان واملذاهب
 ارد ، وهو عقل مادي ال يـؤمن         لوالشك أن األساس الذي بين عليه ما تقدم هو العق         

  .غري احملسوسات ، ويرى الدين مبين بناء غري علمي فال يصح جعله مصدراً للمعرفةب
 هو  _عند كل االجتاهات الليربالية     _ نفالت   القانون الذي يضبط احلرية من اال       أنّ :ثالثاً  

قانون وضعي يعتمد على العقل ارد يف التشريع ، فاملصدر الوثيق يف القانون ، ويف اال                
ن التوحيد بني الدين والدولة هلو أبشع نظام        إ:" د هو العقالنية ، يقول فولتري       اخلاص للفر 

ظم الدولة ، وخيـضع فيـه       لنلذلك جيب إلغاؤه وإقامة نظام آخر خيضع فيه رجل الدين           
إنه ال ميكن طاعة البشر باسم طاعة اهللا ، ال : " ـ أيضاً ـ  ، ويقول  )٣("قاضيالراهب لل

 ، وهو ال يعين بـذلك دينـاً حمرفـاً يعتـرب             )٤("انني الدولة   بد من طاعة البشر باسم قو     
مـن  : " األشخاص مكان اهللا تعاىل ، بل يريد عموم األديان وهلذا يقول يف موضع آخر               

إن الطقـوس   : " ة  ، ويقول عن العبادات الديني    )٥("الواضح أن اهللا مل يكن قوياً يف اجلغرافيا       
   ـا      ية جرائم حملية يعاقب عل    والشعائر والعبادات واالحتفاالت الدينيها كل من يزاوهلا أل

  .)٦(" وقرابنياتمع خاصة إذا متت بصورة أضاٍحضارة ب
، وهو دين عقلي ، يقـدس       " الدين الطبيعي   " ن عند الليرباليني ديناً جديداً مسوه       ووقد تك 

لنـاتج  إن الدين الوحيد الصحيح ا    :"   التعبد ، ويف ذلك يقول فولتري     العقل ويضعه موضع    
٧("ةمن استعمال العقل هو الترتيه املطلق  الذي يظهر يف األخالق العملي(.   

                                                 
  " .رسالة يف التسامح : " قرر هذه املفاهيم جون لوك يف كتابه ) 1(
   .٢٣٣/ مشكلة احلرية  ص : انظر ) 2(
  .٨/٧٥ث اإلنسانية ترا) 3(
   .٧٥ / ٨املصدر السابق ) 4(
   .٧٨ / ٨املصدر السابق  ) 5(
   .٧٨ / ٨املصدر السابق  ) 6(
   .٨/٧٥املصدر السابق  ) 7(



 
  الليبرالية  ٤٦

  :  عرب ثالثة مراحل هي عالقة الليربالية بالعقالنيةوقد تكونت 
 ، واتسمت بسيطرة الفكر النفعي  على جوانب احليـاة ، مـن              مرحلة التحديث  .١

 كفكرة عمليـة تزيـد يف       ةية املادي خالل الزيادة املطردة يف اإلنتاج ، ودعم احلرية الفرد        
 املادي ، ولذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية يف داخل أوروبا واالسـتعمار يف              اإلنتاج

  . وانعكس ذلك على األخالق واألسرةاخلارج لضمان هذا اهلدف ،
 ، وهي استمرار للمرحلة السابقة ، مع تعميق آثار الفردية النفعية ،             مرحلة احلداثة  .٢

 القومية حتديات من جراء حركة السوق غـري املنـضبط           املرحلة واجهت الدولة  ويف هذه   
استعمار سياسي واقتصادي وثقايف ، واجتـه       بواخلايل من القيم ، وتبدل االستعمار املباشر        

 .السلوك العام حنو االستهالك 
كة رحيث االستهالك هو اهلدف النهائي من الوجود وحم        " مرحلة ما بعد احلداثة    .٣

 لتتضخم مؤسـسات الـشركات متعـددة        )١( خلاصة ، واتسعت معدالت العوملة    اللذة ا 
اجلنسيات واملنظمات غري احلكومية الدولية وتتحول القضايا العاملية من االستعمار والتحرر           
إىل قضايا البيئة واإليدز وثورة املعلومات وتضعف املؤسسات االجتماعية الوسيطة مثـل            

 امرأتـان   _امرأة وطفل   _ رجالن وأطفال   : دة لألسرة   ات جدي األسرة لتحل حملها تعريف   
ـ          ... وأطفال    واملعـايري احلاكمـة     ت، كل ذلك مستنداً على خلفية من غيـاب الثواب

ألخالقيات اتمع والتطور التكنولوجي الذي ينتج بدائل مل تكن موجودة من قبل يف جمال            
 .)٢("اهلندسة الوراثية 

رؤية شاملة للواقع حتاول بكل صرامة حتييد عالقة        " نية  وبعد ذلك أصبحت الليربالية العقال    
الدين والقيم املطلقة والغيبيات بكل جماالت احلياة ، ويتفرع عن هذه الرؤيـة نظريـات               

املصدر الوحيـد لألخـالق ، وأن       : ترتكز على البعد املادي للكون ، وأن املعرفة املادية        
ومما يؤكد هذه الرؤية االرتباط القوي بني    )٣("اإلنسان يغلب عليه الطابع املادي ال الروحي      

  .الليربالية والرأمسالية 

                                                 
  ١٢٤/ص : العوملة نتيجة لليربالية الكالسيكية وانعكاس هلا ، انظر ) 1(
  ) .م أون الين ـ مفاهيم ومصطلحاتإسال( العلمانية ) 2(
  . السابق املصدر) 3(
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  :متهيد 
  : إن تتبع نشأة الليربالية وتطورها يقتضي مناقشة ثالثة قضايا مهمة 

شأت فيها ؛ حيث نشأت كرد فعِل لألوضاع  البيئة الدينية و االجتماعية اليت ن   :األوىل  
البائسة اليت كانت عليها أوروبا يف القرون الوسطى ، فقد كانت أوروبا تدين بـدين               
حمرف َورث حالة من الطغيان والعدوان على احلريات ال مثيل هلا ، وكـان نظامهـا                

ق بـصورة   السياسي نظاماً استبدادياً قاسياً ، وقد كسر اتمع األورويب هذا الطـو           
  :متدرجة ، منذ بدأت التحوالت الفكرية تربز يف اتمع ، وكان من أبرزها 

  .الرتعة اإلنسانية وإحياء اآلداب اإلغريقية الوثنية القدمية  -        
  ) .الربوتستانتية ( حركة اإلصالح الديين _   

  .الفكر املادي التجرييب ، وظهور النظريات العلمية اجلديدة  -
 مع هذه التحوالت الفكرية حتوالت اجتماعية ، وذلك يف ظهور طبقة اجتماعية             وقد تزامن 

 ، وهذا التحول االجتمـاعي اصـدم باألوضـاع الدينيـة          )١()الربجوازية  ( جديدة هي   
والسياسية واالقتصادية القائمة ، وهذا ما جعل الصراع ينشب بني طالئع الرأمساليني اجلدد             

  .مام تقدم هذه الطبقة اجلديدة وهذه األوضاع اليت تعد عوائق أ
وقد اقتضى ذلك التعاون بني االجتاه الفكري اجلديد الناتج عن التحوالت الفكرية السابقة              

الناتج عن التحوالت االجتماعية ، وقـد أدى        ) الربجوازية  ( واالجتاه االجتماعي اجلديد    
وضاع الفكرية القائمة   كمذهب يريد تغيري األ   " مذهب الليربالية   " هذا التعاون إىل ظهور     

ينتج جمال احلريات يف كافة احملاالت ، فوجد فيه الربجوازيون بغيتهم لتغـيري األوضـاع               
االجتماعية اليت تشكل عائقاً لتقدمهم ، فتعاون املال والفكر لتغيري البيئة القدمية إىل جمتمع              

  .حديث خيتلف متام االختالف عن اتمع القدمي 
احتاجت الرأمسالية إىل عامل يكون اجلشع فيـه فـضيلة ، ويكـون       " : " لستر ثرو "يقول  

التاجر فيه أشد إرضاء للرب واقتضى ذلك أن يعتقد الفرد بأنه ال ميتلك فقط احلق جبمـع                 
كمية أكرب من املال بل الواجب حيتم عليه ذلك ، وتعود الفكرة اليت تعترب مسألة تعظـيم                 

لفرد إىل قبل أقل من مائيت سـنة مـضت ،           االستهالك الشخصي أمر مركزي يف رفاهية ا      

                                                 
  . من هذا البحث   ٨٨/ ص : انظر  1)(
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فبدون هذا االعتقاد ليس هناك أي معىن هليكل احلوافز يف الرأمسالية وليس هناك أي هدف               
  .)١("للنمو االقتصادي 

وال ريب أن لليهود دور قوي يف استغالل هذه التحوالت سواء على صعيد الفكـر ، أو                 
حوالت تصب يف خدمتهم ، وقد أصـبحوا        على صعيد املال ، وخاصة أن النتائج هلذه الت        

  .مؤثرين يف اتمع احلديث مع أم كانوا منبوذين يف اتمع القدمي 
 االجتاهات الفكرية املتعددة لليربالية ، فقد تعددت اجتاهات الـتفكري يف تـصور   :الثانية   

اته وهلذا تعددت   نشأ غري واٍع بذ   " املذهب الليربايل   " احلرية الليربالية ، وهذا يدل على أن        
التصورات يف حقيقته ، وكان لألوضاع السياسية واالقتصادية دور بارز يف تصور كـل              

  .اجتاه منها 
 تتبع صعود املذهب الليربايل وهبوطه منذ تكونه األول ، وإىل املرحلة املعاصـرة               : الثالثة  

ذلك لعدم وجود مبادئ وهذا  التتبع يبني أن الفكر الليربايل فكر متغري ال يعرف الثبات ، و
  .ثابتة ميكن قياسها لدى الليرباليني 

ومن خالل القضايا الثالث املتقدمة يتبني لنا نشأة الليربالية وتطورها بصورة متكاملة ، وقد         
توزعت فصول هذا الباب على هذه القضايا ، فالفصول الثالثة األوىل تدور حول البيئـة               

 الفكرية واالجتماعية فيها ، والفـصالن األخـريان         اليت نشأت فيها الليربالية والتحوالت    
  . اجتاهات الليربالية ، وتتبع صعودها وهبوطها : يناقشان 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٤٣ ـ ٤٢/ مستقبل الرأمسالية ص  1)(
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  الفصل األول
  

  أوروبا بين االنحراف الديني واالستبداد السياسي
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—ÐÛaÞëþa@ÝZ@í‡Ûa@Òa‹®üa@µi@biëŠëcïbîÛa@†a‡jnüaëN@ @
  : االحنراف الديين: أوالً

ظهرت دعوة املسيح ـ عليه السالم ـ يف املستعمرات الشرقية لإلمرباطورية الرومانيـة ،    
. وهي إمرباطورية وثنية ال تؤمن إال باألمور احلسية ، وشديدة االعتداد بالشهوات اجلسدية            

  .)١(وتعترب اإلنسان سيد املخلوقات
الضطهاد والتعذيب وساندهم يف ذلـك اليهـود        وقد قابل الرومان أتباع الدين اجلديد با      

احلاقدون على املسيح ـ عليه السالم ـ واحلواريني ، مما اضطرهم إىل اهلروب واالختفاء   
  .بدينهم 

يف هذه األجواء القاسية عاشت النصرانية ، ويف مناخ االضـطهاد واملطـاردة والقتـل               
رومان أم قضوا علـى هـذا   والتعذيب ترىب أتباع املسيح ـ عليه السالم ـ وقد ظن ال  

  .الدين بصلب نبيهم وقتله 
  وقد قام اليهود بدور خطري يف القضاء على النصرانية ، وهو التحريف والتبديل من الداخل 

، وهو يهودي عرف باضطهاد     " شاول: "حيث دخل يف النصرانية رجل يهودي يقال له         
  )).بولس((ة مفاجئة ، ومسى نفسه  ، مث حتول إىل النصرانية بصور)٢(النصارى يف أول أمره

وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده كثري من النقـاد          " : " ويلز  "يقول املؤرخ االجنليزي    
، " بـولس "، أو   " شاول الطرطوسـي  " ، وهو    )٣(العصريني املؤسس احلقيقي للمسيحية   

اء يف والراجح أنه كان يهودي املولد وان كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك ، وال مر             
أنه تعلم على أساتذة من اليهود ، بيد أنه كـان متبحـراً يف الهوتيـات اإلسـكندرية                  

  .)٤("اهللينية
وهو متأثر بطرائق التعبري الفلسفي للمدارس اهللينية ، وبأساليب الـرواقني            :" ويقول أيضاً 

كان صاحب نظرية دينية ومعلماً يعلم الناس قبل أن يسمع بيـسوع الناصـري بـزمن                
 وهو أول من ابتدع يف شأن املسيح الالهوت والناسوت ، وكانت النصارى قبله              )٥("طويل

                                                 
   .١٥٨ – ١٥٧/  ، وماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص ١٩٦-١٩٥/ التاريخ اليوناين ص : انظر  )1(
  )٩(أعمال الرسل ـ اإلصحاح  )) أما شاول فكان مل يزل ينفث ديداً وقتالً على تالميذ الرب: ( جاء يف أعمال الرسل ) 2(
  .يريد املسيحية الرمسية بعد اعتناق الدولة الرمانية هلا ) 3(
   .٧٠٥ / ٣معامل تاريخ اإلنسانية  )4(
   .٧٠٥ / ٣املصدر السابق  )5(
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كلمتهم واحدة أنه عبد رسول خملوق مصنوع مربوب ال خيتلف فيه اثنان منهم ، فقـال                
إن سيدنا املسيح خلق من الالهوت : بولس هذا ـ وهو أول من أفسد دين النصارى ـ   

ابتدأ االبن من مرمي ، وأنه اصطفي ليكـون خملـصاً           إنساناً كواحد منا يف جوهره ، وأن        
  .)١(للجوهر اإلنسي حصبته النعمة اإلهلية فخلت فيه باحملبة واملشيئة ، ولذلك مسى ابن اهللا

وقد كان هذا التحريف هو البداية لدخول كـثري مـن عناصـر الوثنيـات يف الديانـة                
  .)٢(النصرانية

ف جند التشابه الكبري مع عقائد فلسفية كانت        وعند التأمل يف عقائد النصارى بعد التحري      
موجودة يف حوض البحر املتوسط كالعقيدة املترائية ، واألفالطونية احلديثة ، والفلـسفة             

  .)٣(الرواقية وغريها
م بعـد حـصول     ٣٢٥النصرانية يف عـام     " قسطنطني" وقد اعتنق اإلمرباطور الروماين     

بالقصص والسري واألخبار ، وبعد احنراف      التحريف لإلجنيل ، الذي أصبح أشبه ما يكون         
العقيدة النصرانية من التوحيد إىل التثليث ، وأن اإلله هو األب ، واإلبن ، وروح القدس ،                 

  .وبدع أخرى مل يأت ا املسيح ـ عليه السالم ـ 
  : وميكن اإلشارة لنماذج من التحريف والتبديل الذي حلق النصرانية فيما يلي 

  : )٤( حتريف اإلجنيل-١
يعترب اإلميان بالكتب السماوية اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسله صلوات اهللا وسالمه               

عليهم أحد أركان اإلميان ، ال يتم إميان العبد إال ا ، ومنها اإلجنيل ، وهو إجنيل واحـد                   
                       : أوجب اهللا تعاىل على النصارى التحاكم إليـه قبـل اإلسـالم كمـا قـال تعـاىل                   

}     الْفَاسِـقُون ـمه ئِكلَـفَأُو لَ اللّهآ أَ�زكُم بِمحي ن لّممفِيهِ و لَ اللّهآ أَ�زلُ اإلِ�ْجِيلِ بِمأَه كُمحلْيومل يتعهد اهللا  ]٤٧/املائـدة   [ }و

تّـوراة فِيهـا    إِ�ّـآ أَ�زلْنـا ال    {تعاىل حبفظه كالقرآن  ولكنه وكل حفظه إىل أحبارهم كما قال تعـاىل              
  .] ٤٤/ املائدة [}هدى و�ُور يحكُم بِها النبِيون الّذِين أَسلَمواْ لِلّذِين هادواْ والربا�ِيون واألحبار بِما استُحفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ

                                                 
  .٢٩٢/ هداية احليارى  ص ) 1(
   . .٣١األصول الوثنية للمسيحية ص : انظر ) 2(
  . وما بعدها ٢٩/ ة ص العلماني: انظر يف بيان ذلك ) 3(
 :التعليم والبشارة واخلرب السار ، انظر: ومعناه ) انكليون ( ، ويف القبطي ) إنكليوس ( اإلجنيل لفظ معرب ، أصله يف اليوناين ) 4(

   .١٢/ خمتصر إظهار احلق ص 



 
  الليبرالية  ٥٣

ب املقدس ، ـ املوجود اآلن ـ هو العهد اجلديد الذي هو القسم الثاين من الكتا واإلجنيل  
، ولكـن   " يوحنـا " ، و  )١("ولوقا"،  " مرقُس"، و " متى"إجنيل  : ولفظ اإلجنيل يطلق على     

  .)٢(النصارى يطلقون لفظ اإلجنيل إطالقاً جمازياً على جمموع العهد اجلديد
ومع تعدد األناجيل وكثرا ، وجهالة أصحاا املنسوبة هلم ، وعـدم وجـود أسـانيد                

متى ، لوقـا ، مـرقص ،   ( اجيل ، فقد مت اختيار أربعة أناجيل        صحيحة إىل أصحاب األن   
م على أا هي األناجيل املعتمدة ، واعتبار البقية كاذبـة           ٣٢٥يف جممع نقية عام     ) يوحنا  

غري صحيحة ، ومع أن اإلجنيل الذي نزل من عند اهللا تعاىل واحد إال أن امع قرر أـا                   
  .أربعة أناجيل

من أبلغ صور التحكم يف االختيار الديين دون أي سند علمي يرجح            وقد كان هذا امع     
  .املأخوذ من األناجيل والعقائد على املتروك منها 

 )٣(تدخل مباشرة يف املؤمتر وفرض قراراته بالقوة      " قسطنطني"والثابت تارخيياً أن اإلمرباطور     
 أن هذه الكتـب     وهذه األناجيل ال يوجد هلا سند متصل ، وال جمال للنصارى أن يدعوا            

  .املشتهرة اآلن مكتوبة باإلهلام 
وقد اعترف املتخصصون يف الالهوت أنه ليس بالضروري أن يكون كل مـا يف العهـد                
اجلديد إهلامي خصوصاً وأنه ال يوجد أسانيد صحيحة يف نسبة هذه الكتـب ألصـحاا               

  .فضالً عن نسبتها اإلهلية 
إنه ليس كـل قـول      :  كثريين من العلماء قالوا      جاء يف دارة املعارف الربيطانية أن     " فقد  

مندرج يف الكتب املقدسة ، وال كل حال من احلاالت الواردة فيهـا إهلاميـاً ، والـذين                  
 ، ومن   )٤("يقولون بأن كل قول مندرج فيها إهلامي ال يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة            

                                                 
د اليونان ومقدونيا ، كل ما يعرف عنه لس يف رحالته التبشريية إىل بال ، رفيق بوولد يف إنطاكية ) Saint luke( القديس لوقا ) 1(

معجم أعـالم املـورد     . اليونانية  " يبوتيا  " توىف يف مقاطعة    " إجنيل أعمال الرسل    " و  " إجنيل لوقا   " أنه رمبا كان طبيباً ، ينسب إليه        
   . ٣٩٢/ص

   .١٢/ خمتصر إظهار احلق ص : انظر  )2(
   .١٥٢/  ، وحماضرات يف النصرانية ص ٦٢٧ – ٦٢٦  /١اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية  : انظر ) 3(
 . وما بعدها ٥١/حماضرات يف النصرانية ص :  ، وانظر أيضاً ٣١/  ص خمتصر إظهار احلق : نقالً عن ) 4(
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آدم " مكذوبة ، وقد ذكـر      هنا فقد كتب كل راو إجنيالً مستقالً ، ومنها أناجيل كثرية            
   .)١(أحد شارحي األناجيل أنه يوجد أكثر من سبعني من هذه األناجيل الكاذبة" كالرك
ليس اإلجنيل إال جمموعة كُتٍب كتبت يف أوقات متباعـدة عـن            " : " اللورد هديل "يقول  
يـف   ومن ذلك جند أن إجنيل متى كتب باللغة العربية ، ولكنه فُِقد بسبب حتر              )٢("بعضها

الفرق النصرانية ، والفنت العظيمة اليت مرت بالنصارى يف القرون الثالثة األوىل قبل اعتناق              
الروماين للنصرانية ، وأما إجنيل متى املوجود اآلن باللغـة العربيـة فليـست              " قسطنطني"

النسخة األصلية له ، بل هي مترمجة عن الترمجة اليونانية من األصل العـربي األول ، وال                 
جد عندهم سند هذه الترمجة ، وال يعرف اسم املترجم ، وال أحواله كما يذكر ذلـك                    يو
أحد احملققني والشراح لإلجنيل ولكنهم يقولون بالظن أن املترجم لعله فالن أو            " جريوم  " 

  .)٣(فالن دون إسناد صحيح للكتاب إىل صاحبه
سني عاملاً جتمع على أن وهذا جممع عليه عند علماء الالهوت وتوجد نصوص ألكثر من مخ    

هذا اإلجنيل منسوب إىل متى وليس من تصنيفه يقيناً ، والذي هو أول األناجيل وأقـدمها                
  .)٤(عندهم

وهكذا إجنيل يوحنا ليس بأحسن حاالً من إجنيل متى ، وبقية رسائل العهد اجلديد أقـل                
  .رى ، وأكثرها رسائل لبولس املتهم يف حتريفه عقيدة النصا)٥(شأن منها
إذا كان كـثريون    : " بكتابة إجنيله كما تبني ذلك من قوله يف مقدمة إجنيله           " لوقا"وقد قام 

قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منـذ البـدء                 
معاينني وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من األول بتدقيق أن أكتب                

  .)٦(" التوايل إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكالم الذي علّمت بهعلى
وهذا يؤكد أن األناجيل املوجودة اآلن ليست من كالم اهللا تعاىل ، وهي مليئة بالتحريف               

  : والتبديل واالختالف ، ومن األمثلة على التحريف واالختالف بني األناجيل 

                                                 
  .٢٩٢ / ١إظهار احلق : انظر ) 1(

  .١٣/ اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين ص : نقالً عن ) 2(

  .٥٢/ ، وحماضرات يف النصرانية ص ٢٦ / خمتصر إظهار احلق ص: انظر ) 3(

   .٦٠/ ، وحماضرات يف النصرانية ص ٢٦/ املصدر السابق ص : انظر ) 4(

   .٢٨/ املصدر السابق  ص : انظر  )5(

  )١( إجنيل لوقا ـ اإلصحاح ) 6(



 
  الليبرالية  ٥٥

إن كنت تؤمن من كل قلبـك جيـوز ،          :  ِفيلُبس   فقال:" ما وقع يف سفر أعمال الرسل       
  .)١("أنا أومن أن يسوع املسيح هو ابن اهللا : فأجاب وقال 

إحلاقية زادها أحد أهل التثليث ، و اتفق        " أن يسوع املسيح هو ابن اهللا       " : فهذه الفقرة   " 
  .)٢("على أا إحلاقية جعليه كاذبة" شولز"و" كريستاخ"

عون " ى وما جاء يف إجنيل متدم أبناء اهللا ي٣("طوىب لصانعي السالم ، أل(.  
  ".ألن ابن اإلنسان مل يأت ليهِلك أنفس الناس بل ليخلص: " ويف إجنيل لوقا 
ما جئت أللقي سالماً بل . ال تظنوا أين جئت أللقي سالماً على األرض :" ويف إجنيل متى    

على األرض فماذا أُريد لـو اضـطرمت ،         جئت أللقي نارا ً   :" ويف إجنيل لوقا    . )٤("سيفاً
    .)٥("أتظنون أين جئت ألعطي سالماً على األرض كال أقول لكم بل انقساماً

، ) طوىب  : ( واالختالف واضح ، ففي النصني األول والثاين مدح صانعي السالم بقوله            " 
نفى عـن   وبني أنه ما جاء ليهلك أنفس الناس بل ليخلصهم ، ويف النصني الثالث والرابع               

: نفسه السالم ما جاء ليخلص ، بل ليهلك ، وأنه ال يكون من الذين قيـل يف حقهـم                    
   . )٦("طوىب لصانعي السالم 

  .)٧(وغري ذلك من األمثلة الدالة على التحريف والتناقض
  :القول بالتثليث  -٢

 لقد أثبت القرآن الكرمي أن املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم دعا إىل توحيد اهللا                

وإِذْ قَـالَ اللّـه يعِيـسى ابـن مـريم            {: اخلالص ، وإفراده بالعبادة وحده دون شريك ، يقول تعاىل           
                     إِن كُنـت ـقلِـي بِح سا لَـيأَقُولَ م أَن لِي كُونا يم ا�َكحبونِ اللّهِ قَالَ سنِ مِن ديهإِلَـ يأُماسِ اتّخِذُو�ِي ولِلن قُلت أَأَ�ت

                                                 
   .٣٧ / ٨أعمال الرسل ) 1(
  ٧٦-٧٥/خمتصر إظهار احلق ص ) 2(
   )٩ ( فقرة ) ٥( إجنيل متى ـ اإلصحاح ) 3(
   )٣٤( ، فقرة ) ١٠(إجنيل مىت ـ اإلصحاح ) 4(
   ) .٥١ ـ ٤٩( ، فقرة ) ١٢( إجنيل لوقا ـ اإلصحاح ) 5(
   .٤٩/ خمتصر إظهار احلق ص ) 6(
  ، ومن آخر التحريفات ما قام به البابا يوحنا بولس٥٠/ خمتصر إظهار احلق ص : انظر حول التحريفات والتناقض يف األناجيل  )7(

أيها الشعب الغليظ الرقبة ، يا أوالد "  من حذف النص اإلجنيلي الذي يذم اليهود على لسان املسيح عليه السالم ، وهو قوله الثاين
، وقد جاء ذلك يف سياق تربئة اليهود من دم املسيح ، " األفاعي ، يا أبناء الشيطان ، أنتم لستم أبناء إبراهيم ، أنتم أبناء الشيطان 

  .ن معاداة السامية يف الكتاب املقدس وحذف كل ما يتضم



 
  الليبرالية  ٥٦

ما قُلْت لَهم إِالّ مآ أَمرتَنِي بِـهِ أَنِ           قُلْتُه فَقَد علِمتَه تَعلَم ما فِي �َفْسِي والَ أَعلَم ما فِي �َفْسِك إِ�ّك أَ�ت عالم الْغُيوبِ               
          فَلَم فِيهِم تما دهِيداً مش هِملَيع كُنتو كُمبري وبر واْ اللّهدبكُـلّ           اع لَـىع أَ�تو هِملَيع قِيبالر أَ�ت تَنِي كُنتفّيا تَو

هِيدءٍ شي١١٧ – ١١٦/ املائدة [ }ش [ .  

             : وقد نفى اهللا تعاىل عن نفسه أن يكون له ولد سـبحانه وتعـاىل كمـا قـال تعـاىل                     
}مالّذِي فِيهِ ي قلَ الْحقَو ميرم نى ابعِيس ذَلِكونتُر    اراً فَإِ�ّمأَم إِذَا قَضَى ا�َهحبلَدٍ ستّخِذَ مِن وللّهِ أَن ي ا كَانم

كُونكُن فَي قُولُ لَه٣٥ ـ ٣٤/ مرمي  [ }ي[ .   

م ، وفرضـها علـى      ٣٢٥الروماين عام   " قسطنطني"ولكن النصرانية الرمسية اليت اعتنقها      
ليست هي الدين احلق الذي جاء به املـسيح عليـه           الدولة الرومانية واستمرت إىل اليوم      

  .السالم 
، فقـد  " بـولس "اليهودي املسمى   " شاول"وذلك أن منشأ التثليث يف النصرانية جاء من         

  .)١(دخل النصرانية ليقوم بإفسادها ، وقد مت له ذلك
ا وظائف  ودخلت الوثنية والشرك يف النصرانية بأثري املنافقني الذين تقلّدو        " : " داربر"يقول  

خطرية ، ومناصب عالية يف الدولة الرومية متظاهرين هم بالنصرانية ، ومل يكونوا حيفلون              
، فقد نصف عمره    " قسطنطني"بأمر الدين ، ومل خيلصوا له يوماً من األيام ، وكذلك كان             

  )٢("٣٣٧يف الظلم والفجور ، ومل يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إال قليالً يف آخر عمره سنة 
 يف تاريخ الكتـاب املقـدس       )٣("بوست"وتتضح عقيدة التثليث من خالل كالم الدكتور        

اهللا اآلب ، واهللا االبـن ، واهللا        " طبيعة اهللا عبارة عن ثالثة أقانيم متساوية        :" حيث يقول   
الروح القدس ، فإىل اآلب ينتمي اخللق بواسطة االبن ، وإىل االبن الفداء ، وإىل الـروح                 

  .)٤(" القدس التطهري

                                                 
  . وما بعدها ٨٥/  ، حماضرات يف النصرانية  ص ٦ / ١منهاج السنة : انظر ) 1(
   .١٠/نقالً عن مذاهب فكرية معاصرة ص ) 2(
 ، مث كم ، درس الالهوت يف نيويور١٨٣٨طبيب أمرييكي ، ولد سنة  )  George Eduard Post( جورج ورد بوست ) 3(

 طرابلس الشام حيث عمل طبيباً ومبشراً ، قضى عمره يف تدريس الطب وعلم النبات يف اجلامعة األمريكية ببريوت ، من آثاره دخل إىل
 معجم أعالم املورد        .م ١٩٠٩، توىف سنة " الصباح يف صناعة اجلراح " و " علم احليوان " و " مبادئ علم النبات : " بالعربية 

  .١١٨/ ص 
  .١٢١/ ن حماضرات يف النصرانية ص نقالً ع) 4(



 
  الليبرالية  ٥٧

ويتضح من هذا التصور أن هذه العقيدة ليس هلا ارتباط باألديان السماوية القائمة علـى               
الوحدانية يف عبادة اإلله ، وهذا يدل على أن عقيدة التثليث تعود إىل جذور لفلـسفات                

  .أجنبية 
وتعود جذور عقيدة التثليث إىل األفالطونية احلديثة ، وهي عقيدة فلسفية تـتلخص يف أن            

  .مجيع األرواح شعب لروح واحد ، وتتصل باملنشئ األول بواسطة العقل 
املنشئ األول األزيل ، والعقل املتولد عنه ، والذي         : وتدبري العامل خاضع هلذه الثالثة وهي       

  .)١(هو واسطة بني املنشئ األول والروح املتصلة باملنشئ األول
إن : " رمسية ، وقد جاء يف قرار امع        ويف جممع نيقية تقرر مفهوم التثليث وأصبح عقيدة         

اجلامعة املقدسة والكنيسة الرسولية حترم كل قائل بوجود زمن مل يكن ابن اهللا موجوداً فيه                
وأنه مل يوجد قبل أن يولد ، وأنه وجد من ال شيء ، أو من يقول إن اإلبن وجد من مادة                     

  .)٢("ول أنه قابل للتغريأو جوهر غري جوهر األب ، وكل من يؤمن أنه خلق أو من يق
فإن الذين  : " وقد قاموا بتحريف اإلجنيل ليوافق العقيدة اجلديدة ففي رسالة يوحنا األوىل            

يف السماء هم اآلب والكلمة والروح القدس ، وهؤالء الثالثة هـم واحـد ،               [ يشهدون  
  .)٣("واحدوالثالثة هم يف ال. هم ثالثة الروح واملاء والدم ] والذين يشهدون يف األرض 

م ، وهي زيادة لنـصرة      ١٨٦٥وما بني القوسني زيادة إحلاقية مل تكن موجودة قبل سنة           
  : القول بالتثليث ، واألدلة على أن هذه العبارة زيادة كاذبة كثرية منها ما يلي 

أن هذه العبارة ال توجد يف نسخة من النسخ اليونانية املكتوبة قبـل القـرن                -١
  .السادس عشر امليالدي 

 هذه العبارة ال توجد يف النسخ املطبوعة اليت طبعت بتحقيق وعناية وجـٍد              أن -٢
 .تام 

أن هذه العبارة ال توجد يف أكثر النسخ القدمية الالتينية ، وال توجد يف ترمجة                -٣
 .من التراجم القدمية غري الترمجة الالتينية 

 .أن هذه العبارة مل يتمسك ا أحد من القدماء وال مؤرخو الكنيسة  -٤

                                                 
  .املنشئ األول ـ والعقل ـ والروح :  والثالوث هو ٤٤/ حماضرات يف النصرانية ص : انظر ) 1(
   .٤٥/ املصدر السابق ص : عن ) 2(
   .٨- ٧ / ٥رسالة يوحنا األوىل ) 3(



 
  الليبرالية  ٥٨

اعتبار هذه الزيادة حتريف وإضافة إحلاقية مما يعترف به كبار احملققني النـصارى مثـل               و
  .)١(، وغريهم" آدم كالرك"و" هورن"و" شولز"و" كريسباخ"
  :البدع احملدثة يف النصرانية  -٣
 تعترب عقيدة الصلب والفداء من أبرز عقائـد النـصارى ،            :عقيدة الصلب والفداء      -

 على أن خطيئة آدم بأكله من الشجرة بقيت يف ذريته ، وأن اهللا تعاىل               وتعتمد هذه العقيدة  
أراد أن يطهر اجلنس البشري فأنزل ولده الوحيد ليصلب يف األرض فداءاً وتكفرياً خلطيئة              

  .)٢(آدم ، وقد مت هذا لتتخلّص البشرية من اخلطيئة
يام وانشق عنه القـرب ،      ويعتقد النصارى أن املسيح دفن بعد صلبه ، ولكنه قام بعد ثالثة أ            

وبقي يف الدنيا أربعني يوماً مث ارتفع بعدها إىل السماء ، وجلس جبوار الرب ، وسـوف                 
  .يرتل قبل القيامة ، وحياسب الناس ، وميلك العامل بأكمله 

وهلذا يقدس النصارى الصليب ، ويعظمونه ، ويعتربونه من أهم الشعائر الدينية ، ألنه يعبر               
  .)٣( عن هذه العقيدة

وهذه العقيدة ليس هلا سند صحيح ، ومل يقرر املسيح دعوى اخلطيئة والفداء ، بل هي من                 
التحريفات واألكاذيب ، وهي ـ أيضاً ـ ختالف العقل خمالفة ظـاهرة ، فذريـة آدم مل     
ترتكب اخلطيئة فال يصح أن تعاقب على أمر مل ترتكبه ، وبنوة املسيح ودعوى صلبه فداء                

  .الف ما أمجع عليه أهل األديان من وصف اإلله بالعدل والرمحة خلطيئة غرية خت
:  من البدع احملدثة اليت صار هلا أبلغ األثـر يف اتمـع األورويب               :السلطة الكهنوتية   -

السلطة الكهنوتية اليت تعترب الكنيسة هي الناطق الرمسي باسم الـدين ، واملكملـة لـه ،                 
  .باا واملعصومة يف قراراا ، وأقوال ره

وقد تطورت هذه البدعة إىل أن وصلت إىل التأله والتحكم يف حياة الناس اخلاصة باسـم                
الدين ، وأن دخول اجلنة والعتق من النار بيدها ، وأن حرمان الكنيسة يقتضي احلرمـان                

 .وذا تكون الكنيسة قد جعلت نفسها احلاجب املتحكم بني اهللا وخلقه . عند اهللا تعاىل 

                                                 
   .٧٣/ خمتصر إظهار احلق ص : انظر ) 1(
   .١٢٠/ حماضرات يف النصرانية ص : انظر ) 2(
  .١٣٤ ـ ١٢٩/ املصدر السابق ص : انظر ) 3(



 
  الليبرالية  ٥٩

إن مسيحية القرن الرابع الكاملة التكوين ، وإن احتفظت بتعاليم يسوع           " : " زويل"يقول  
يف األناجيل كنواة هلا ، كانت يف صلبها ديانة كهنوتية من طراز مألوف للناس من قبـل                 
آالف السنني ، وكان املذبح مركز طقوسها املنمقة ، والعمل اجلوهري يف العبادة فيها هو               

 متكرس للقداس ، وهلا هيئة تتطور بسرعة مكونة من الشمامسة        القربان الذي يقربه قسيس   
   .)١("والقساوسة واألساقفة

احتكار رجال الدين حلق قراءة     : وقد ترتب على السلطة الكهنوتية آثار سيئة للغاية ، منها           
وتفسري اإلجنيل ، مث مهزلة صكوك الغفران ، واحلروب الدينية املدمرة ، وكانت سـبباً يف                

  .)٢(مالحدة عصر النهضة والتنوير ضد األديان عامة واملسيحية خاصة احتجاج 
اليت جعلت الـدنيا ضـد اآلخـرة ،         " الرهبانية  "  من البدع احملدثة أيضاً      :الرهبانية    -

  .وليست مزرعة هلا ، وحرمت الزواج على رجال الدين ، وحثت على االختصاء والتبتل 
 وذا تكون الكنيسة قد سامهت يف ظهور العلمانية          والعبادة املتواصلة يف صورة التنسك ،     

  .)٣(بالفهم املنحرف للدين
اليت تعترب خمرجـاً  " األسرار املقدسة " ومن البدع احملدثة أيضاً فكرة :األسرار املقدسة     -

للكنيسة من األسئلة احلائرة حول بعض العقائد أو العبادات املبتدعة ، فالتثليث سر مـن               
إشكاالت الصلب والفداء ، ومثلها عقيدة العشاء الرباين وهـو مـن            األسرار ، وكذلك    

وفيما هم يأكلون أخذ :" الطقوس النصرانية ، وأصل مشروعيته مأخوذ من إجنيل مىت وفيه      
خذوا كلوا ، هذا هـو جـسدي ،         : يسوع اخلبز وبارك وكسر وأعطى التالميذ ، وقال         

كلكم ، ألن هذا هو دمي الذي للعهد        اشربوا منها   : وأخذ الكأس وشرب وأعطاهم قائالً      
 ، وهي بدعة مأخوذة من الوثنيـة        )٤("اجلديد الذي يسفك من أجل كثريين ملغفرة اخلطايا       

  .)٥("غوستاف لوبون"امليثرائية كما يرى 

                                                 
   .٧٢٠ / ٣معامل تاريخ اإلنسانية ) 1(

   .٨٠/ العلمانية ص : انظر ) 2(

   .٩٥ – ٨٥/ العلمانية ص : يف الرهبانية بالتفصيل : انظر ) 3(

   .٢٩-٢٧ / ٢٦إجنيل متى ) 4(

   .٦٥/ حياة احلقائق ص : انظر ) 5(



 
  الليبرالية  ٦٠

واملقصود هنا أن النصرانية حرفت يف مصدرها وهو اإلجنيل ، ويف عقيدا األساسية وهي              
دع خمترعة كان هلا أثر كبري يف ظهور املذاهب اإلحلادية اليت ال            التوحيد ، وأضيفت إليها ب    

  .تعترف باألديان وال تؤمن ا 
  : االستبداد السياسي : ثانياً 

نظـام  " النظام السياسي الذي كان حيكم اتمع األورويب يف العصر الوسيط هو              
ن علـى حريـة     وهو نظام جاهلي مستبد ، وصل إىل ذروة الطغيان والعدوا         "  اإلقطاع  
وقد تكون هذا النظام بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية ، ودخول الربابـرة إىل             . اإلنسان

  .)١(روما ، وايار اإلمرباطورية الغربية وتفكك الدول املرتبطة ا وانقسامها
وبرز اإلقطاع واضحاً يف غرب أوروبا منذ القرن التاسع امليالدي ، وذلك بازدياد               

ك ، وزوال احلكومات املركزية ، وذا تكون الصورة السياسية للقارة األوروبية            نفوذ املالّ 
الغربية هي وجود ملوك ليس هلم سلطة فعلية ، وانقسام الدولـة الواحـدة إىل جمموعـة                 

  .)٣( يتحكمون يف الفالحني حتكماً تاماً)٢("نبالء" أو  " سادة " إقطاعيات عليها 
ي وإن مل يكن عبداً باملفهوم املعروف إال أنه يأخذ حكمه           ورقيق األرض يف النظام اإلقطاع    

  .ألنه بدون حقوق مدنية على سيده 
الكنيسة ، والسادة ، وامللوك ، وقـد مارسـوا          : وقد كان اإلقطاعيون على ثالثة أنواع       

، وميكن أن نذكر نبـذاً      " الفالحون  " أنواعاً من االستبداد والظلم ضد عموم الناس وهم         
) الكنيسة ، والسادة ، وامللـوك       (  السياسي للقوى اإلقطاعية السابقة      دستبدايسرية عن اال  

  : على النحو التايل 
  
  :استبداد الكنيسة  -١

أقرت الكنيسة نظام اإلقطاع بكل سلبياته وأصبحت مؤسسة مـن املؤسـسات              
أقرت االضطهاد الفظيع الذي كان يتعرض له أرقـاء األرض          " اإلقطاعية الكربى ، وقد     

                                                 
   .١٣/ التاريخ األورويب ص مدخل لدراسة : انظر ) 1(
: انظر . الدوق،واملركيز،والكونت ، والفيكونت وغريهم : اختلفت ألقاب السادة باختالف درجام ونوعية إقطاعيام فمنهم ) 2(

   .١٤/ املصدر السابق ص
   .١٣/ املصدر السابق ص : انظر ) 3(



 
  الليبرالية  ٦١

 ،وكان الواجب أن تقف ضد الظلم واالستبداد اإلقطاعي         )١("م تنافيه مع تعاليم اإلجنيل    رغ
بدل أن تقره ومتارسه على الشعوب باسم الدين ، ولكن الكنيسة حرفت الدين ذاته ، فما                

  .سواه فهو قابل للتحريف والتغيري 
  :وقد متثل استبداد الكنيسة السياسي يف أشكال متعددة منها 
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سبق أن ذكرت أن الكنيسة تؤمن بدين حمرف ومل تستطع إقناع النـاس بـه إال                  

باعتباره من األسرار املقدسة ال جيوز السؤال عنها ، ولكن جيب اإلميان ا من دون دليل ،                 
 وهلذا ارتبط يف شعور اتمع الغريب أن اإلميان هو التصديق دون دليل أو برهان مقنـع ،                

  .وأن اإلميان يقف يف مقابل الدليل العلمي العقلي
وقد اعتنقت الكنيسة الفلسفة اليونانية مع توظيفها لـصاحل الـدين املـسيحي ،                

  .)٢(فاختلطت الفلسفة بالالهوت وهي ما تعرف بالفلسفة املدرسية 
 بعـد   والفلسفة املسيحية مل تقتصر على التوفيق بني الفلسفة اليونانية والالهوت املسيحي          

كل التحريفات اليت وقعت فيه ، ولكنها جتاوزت ذلك إىل املسائل الطبيعيـة والعقليـة ،                
  .وجعلت ذلك من أصول الدين والعقائد الالزمة لإلميان 

وعندما ظهرت النظريات العلمية القائمة على منهج جترييب وقف الكنسيون منـها              
اموا بتعذيب العلمـاء وحرمـام ،       موقفاً متشدداً واعتربوها ضد الدين ومنافية له ، وق        

  .وإحراقهم 
صاحب النظرية الفلكية املتعلقة حبركات األجـرام الـسماوية ،          " كوبرنيق" ومن هؤالء   

الذي صنع التلسكوب حيث اعتربت الكنيسة ما جاءوا به هرطقة ، وأحرقـت         " جاليلو"و
ن تكـون خمالفـة     كتبهم ، ألا تظن أن ذلك خمالف للعقيدة املسيحية ، وهي ال تعدو أ             

لنظرية بطليموس يف أن األرض هي مركز الكون ، واألجرام السماوية تـدور حوهلـا ،                

                                                 
  .٢٦٠/ العلمانية ص  )١(
قامة العقائد املسيحية على املنطـق      إ، ودف إىل    " علم الكالم املسيحي    " ، وهذه الفلسفة هي     ٢٤/ الفلسفة احلديثة ص    : انظر   )٢(

 .األرسطي ، والدفاع عنها بالطرق اجلدلية املأخوذة من الفلسفة اليونانية 



 
  الليبرالية  ٦٢

وزادت الكنيسة على ذلك تعليالً دينياً وهو أن ابن اهللا صلب على هذه األرض فال بد أن                 
  .)١(تكون ثابتة ال تتحرك

 ومعاقبتهم  ،ني مالحقة للعلماء الطبيعي    و وهكذا قامت الكنيسة بأكرب عملية متابعة       
 ملعاقبة اخلـارجني عـن رأي       "حماكم التفتيش " وقد صنعت     ، ومنع هذا النوع من التفكري    
  .صالح الديين وغريها تباع حركة اإلأ و ،الكنيسة من العلماء الطبيعيني

  يف الظلم  واإلسرافحراق  لوانا من التعذيب والقتل واإل    أوقد مارست هذه احملاكم       
  .نسان وقيمته إلة اآدميهدار إ ووالعدوان ،

 ومنع حرية الـتفكري والـرأي        ، صرار الكنيسة على احلجر الفكري    إومما يوضح     
واعتبار خمالفة رأيها اخلاص هرطقة وهو ما يعين الكفر واملروق قول البابا بـولس الرابـع                

جيب القضاء على اهلرطقة بكل شدة وبكل عنف كمـا يقـضي             ) "١٥٥٩ -١٥٥٥(
 قذا كانـت اخلـر    إ و ٠الن اهلرطقة هي مرض يصيب الـروح      نسان على الطاعون ،     اإل

ن أن نستأصل و  أماكنها وحترق ، فلماذا ال جيب علينا        أواملالبس امللوثة بالطاعون ترفع من      
مثن أغلى و أ وهو    ،  العقل بن اهلرطقة مرض يصي   إ. ن نزيل اهلرطقة بنفس الشدة      أمنحق و 

  .)٢("نسانخر يف اإلآ وال ميكن مقارنته بأي جزء   ،نسانإلجزء يف جسم ا
ساليب التهديد والتعذيب كالدعاية واالام باهلرطقة      أوقد استعملت الكنيسة كافة       

 والفكر املخالف   يأ بصاحب الر  ى يؤت نأ واحملاكمة ب   ،  واحلرمان  ، حراق الكتب ومنعها  إو
ة  واحملكم  حراقه إل  على جمموعة من احلطب استعداداً     ى ويرم  ، شد الناس حييف يوم مناسبة و   

 الـشواء   ةرق حىت ترتفع رحي   حأال  إ ويطالب بالرجوع عن رأيه و      ،  عظيمة أةبني يديه يف    
)٣(ساليب الوحشيةرجاء املكان وغريها من األأيف كل 

.  

  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٠٥ ، ٢٠٣/ قصة الرتاع بني الدين والفلسفة ص : انظر  )١(
  .٥٠٨/ أوروبا  يف مطلع العصور احلديثة  ص  )٢(
 . ٩٠ – ٨٠ / ٢٣قصة احلضارة : انظر يف صور التعذيب  )٣(



 
  الليبرالية  ٦٣

  :التعسفّيةالسيطرة السياسية   -
  ، ىل قوة سياسية متحكمة متارس كل ما ميارسه احلكام الظلمـة          إحتولت الكنيسة     

ىل إ استمر منذ القرن الرابع املـيالدي         ،  أوروبا ةباطرأير مع ملوك و   وذلك بعد صراع مر   
-١٠٧٣ ("جرجيوري السابع "باطرة يف زمن البابا     انتصار الكنيسة الساحق ضد امللوك واأل     

 وامللكية وجيوشها ثالثة     ، نصارهاأوقد استمرت احلروب العسكرية بني البابوية و      ) ١٠٨٥
مرباطور إوتعاملت ك ،ورويب  ا يف القرار السياسي األ    قرون توجت بانتصار البابوية وحتكمه    

  .)١(خرآمرباطور إ متحكم ال خيتلف عن أي سياسي
  ن كان يف الظاهر ظل كل      إ و  ، ىل سلطة سياسية  إ تكون الكنيسة قد انتقلت      اذو

  .من امللوك ورجال الدين يف مكانه الشكلي
 وامللك  "جرجيوري السابع " البابا    وقع بني  ن خالفاً أورويب  وتذكر كتب التاريخ األ     

  ، مراء من طاعتـه   حل األ أفحرمه البابا و  " التقليد العلماين "يسمى    حول ما  "هنري الرابع "
ذالل نفسه للبابـا حيـث      إذا مل يرضى عنه البابا فقام ب      إمراء بأنه قد يفقد ملكه      فأبلغه األ 

يش حايف القدمني    اخل ام وهو يف لباس الرهبان البساً     يأوقف على الثلج يف فناء القلعة ثالثة        
  .)٢( عنه الباباات الذل والندم وطلب العفو حىت عف عالماعاري الرأس حيمل عكازه مظهراً
وكذلك احلرب  ،   "فريدريك بربروسا " و "ادريان الرابع "ووقع مثل هذا بني البابا      

 والذي اـم بتقبـل الفكـر        ،)٣("فريدريك الثاين "مرباطور   واإل "جرجيوري التاسع "بني  
  .ثر بهأالمي والتساإل

 لكـل مـا حـدث يف        ةوهذه السيطرة السياسية حتمل الكنيسة املسؤولية الكامل        
سـاليب   مما فيه منافاة جذرية مع الدين ، وقد تعامل البـابوات باأل            ةوروبا يف تلك الفتر   أ

حيـث  ،  عنـه    اقطاعي الطاغي ومل ينـهو    قروا النظام اإل  أ و  ، خالقالسياسية املنافية لأل  
  .م الكبرية اقطاعيإقطاعيني الظاملني للمزارعني من رعايا كرب اإلأسة من صبحت الكنيأ

  
  

                                                 
  .٢٧- ٢٦/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب  ص : انظر  )١(
 .١٩٧ / ١٥ وقصة احلضارة  ٩١٠ / ٣معامل تاريخ اإلنسانية : انظر  )٢(
  .٥٠/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب  ص : انظر  )٣(



 
  الليبرالية  ٦٤

  :جباية الضرائب والعمل المجاني   -
بدور سياسي مؤثر مستقل عن الدولة فقد كانت تقوم جببايـة الـضرائب             قامت الكنيسة   

ألباطرة ور مما جعلها متتلك ثروة كبرية تزيد عن ثروات كبار اإلقطاعيني وامللوك وا            والعش
  .األوربيني 

خل كانت الكنيسة جتيب الضرائب ، ومل يكن هلا ممتلكات فسيحة ، وال د            : " يقول ويلز   
ور على رعاياها ، وهي مل تـدع إىل         عظيم من الرسوم فحسب ، بل فرضت ضريبة العش        

  .)١("الرب بل طالبت به كحقهذا األمر بوصفه عمالً من أعمال اإلحسان و
ضرائب يف احلاالت اخلاصة كاملواسم واحلروب الصليبية ، وهـذه          هذا باإلضافة لفرض ال   

علـيهم  الفالحني إضافة إىل ضرائب السادة والنبالء       العمال و الضرائب تقع على كواهل     
  .وليست بديالً هلا 
وهي ضريبة تؤخذ من " السنة األوىل " حنا الثاين والعشرون ضريبة يووقد فرض البابا 

 ٢(اية سنته األوىلاملوظف يف أي وظيفة بعد(.  
 كان للكنيسة رقيقها اخلاص ا كسائر اإلقطاعيات األخرى ، ولكن ذلك مل يكـف               وقد

  ." بالسخرة " الكنيسة فزادت ما يسمى 
 وهي عمل جماين يكون يف حقوهلا خاصة كبناء الكنائس و األضرحة ، وهذا أمر ملـزم                

  .)٣(وليس ألحد اخليار فيه
الكنيسة ، باإلضـافة    ياسي االستبدادي الذي مارسته      الدور الس  وهذه النماذج الثالثة تبني   

إلقرار  ظلم الطواغيت وعدوام ، وتربير ذلك بأنه بسبب اخلطيئة األوىل ، وهو تربيـر                
سخيف مناقض لعقيدة الصلب اليت تعترب اخلطيئة انتهت بعد أن صلب الرب ابنه الوحيـد               

  .ليكفر عن هذه اخلطيئة فيما زعموا 
  :اد السادة والنبالء استبد -٢

كان السادة والنبالء هم احلكام احلقيقيون يف غرب أوروبا بعد سقوط رومـا يف أيـدي                
  .م ٤٧٦الربابرة ، واليت جعلت حداً لإلمرباطورية الرومانية سنة 

                                                 
  .٨٩٥ / ٣معامل يف تاريخ اإلنسانية   )١(
  .٣٨٠ / ٢)  العصور الوسطى ( تاريخ أوروبا : انظر  )٢(
  .١٤٣/ العلمانية  ص : انظر  )٣(



 
  الليبرالية  ٦٥

  ، تأثري فعلي للملوك  فيها   دغري مركزية ، وال يوج    يف تلك الفترة دوالً     وقد كانت الدول    
ة الواحدة إىل جمموعة إقطاعيات على رأس كل إقطاعية سيد أو نبيل             قسمت الدول  ان حيث

  .وكافة الشعب هم عبارة عن أرقاء يف هذه اإلقطاعيات ليس هلم أي حقوق مدنية 
السادة وامللوك ، ورجال الدين ، وعامة الـشعب         : هي  وذا تكون الطبقات االجتماعية     

  . بالكسب أو العمل عالقة  س هلاحيصل عليه الفرد عن طريق الوراثة وليوالسيادة 
سادة وهم النبالء وامللوك : النوع األول : ن اتمع األوريب على نوعني      وعند التدقيق جند أ   
 وأغالل العبوديـة وهـم عامـة         االضطهاد  نري  أرقاء حتت  :  نوع ثان    ورجال الدين ، و   

  ) .الفالحني ( الشعب 
ات ، والواجبات على الفالحني دون أي       وكانت احلقوق للسادة اإلقطاعيني دون أي واجب      

كان من حقه أن يضرب رقيق أرضه أو أن يقتلـه يف بعـض األمـاكن أو      " فقد  حقوق  
وكانت له يف أمالكـه كـل الـسلطات القـضائية           "،  " األحوال دون أن خيشى عقاباً      

" ،  " ها حماكم الـضيعة   لعسكرية ، وكان يستفيد فوق ما جيب من الغرامات اليت تفرض          وا
و قد يكون له قصر     " ،  "لك أكثر من ضيعة واحدة      ت وسع السيد اإلقطاعي أن مي      يف نوكا

حصني يف كل واحدة منها  وكان قصره يهدف إىل محاية سكانه أكثر ممـا يهـدف إىل                  
 يف   و حييط به خندق عميق عريض وسور متصل عال و أبـواب حديديـة            " ،  " راحتهم

 ، وكانت جدرانه احلجريـة املنيعـة        ته حجري دائري يسكن فيه السيد وأسر      وسطه برج 
  " . عماد قوة املالك ضد مستأجريهم وضد امللك 

نه أضعف من أن يعـد  وكان الرجل الذي مينعه كربياؤه من أن يكون رقيق أرض ، ولك          " 
ل الدفاع العسكرية يؤدي مراسم الوالء لشريف إقطاعي يركع أمامـه وهـو             لنفسه وسائ 

لـك الـشريف ، مث      ي الشريف ، ويعلن أنه رجل ذ      أعزل عاري الرأس ويضع يديه يف يد      
  .)١(" لفات املقدسةيقسم على بعض احمل

أقسم بأن  : " وكان للعقد بني رقيق األرض والسيد مراسم خاصة ويقسم له بالوالء قائالً           
أكون خملصاً لك وموالياً ، إخالص التابع ووالءه ملتبوعه ، وأتعهد بالقيام بذلك مادمـت               

وذلك بتقدمي السيد لرقيقـه     مث يقوم بتقليده ،      )٢(" على إقطاع من أرضك   اً لك مقيماً    تابع
                                                 

 .٤٢٤- ٤١٨ / ١٤هذه النصوص يف قصة احلضارة   )١(
  .١٧- ١٦/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب  ص  )٢(



 
  الليبرالية  ٦٦

حمكمـة  "ويوجد يف النظـام اإلقطـاعي        .)١( وعكازاً ، وشهادة مينحه فيها األرض      علماً  
سائل الضغط على الرقيق وتشريعاا موضوعة ملصلحة الـسيد ،          حدى و وهي إ " إقطاعية  

 هذا باإلضافة   .)٢(تها املركزية  احلكومة عن سلط   نفذ بعد أن ختلت   فهو املشرع والقاضي وامل   
  . امللكيةإىل احملاكم الدينية واحملاكم

ورقيق األرض ال ميتلك أي حقوق سياسة أو اقتصادية ، فالشروط يف عقد العمل اجيابيـة                
 يف أي وقت شاء ، ووصـل إىل          فالسيد قادر على طرده      .للسيد ، وسلبية لرقيق األرض      

 دون األرض يف فرنسا ، أما بيعـه مـع األرض            قيق وحده ن يبيع الر  حد أنه جيوز للسيد أ    
  .لسيد آخر فهذا أمر طبيعي يف نظام اإلقطاع 

 يف أرض السيد حيرم عليـه مغادرـا ،          ويف بريطانيا يكون القن أو رقيق األرض حمبوساً       
 للـسيد كامللـك      ، مع أن رقيق األرض ليس مملوكاً       يقبض عليه كالعبد اآلبق   والذي يفر   

  .املايل
:  ، منـها     وهناك واجبات كثرية على رقيق األرض ، مع أنه ليس له أي حقوق مطلقـاً              

ثالث ضرائب نقدية يف العام غري ضرائب الكنيسة ، وجزء من حمصوله وماشيته، والعمل              
ااين يف أوقات متفرقة من العام ، وأجر على استعمال أدوات السيد يف طعامه  وشرابه ،                 

قضية أمام حماكم املالـك     حليوان الربي ، وضريبة إذا رفع       يد السمك وا  وأجر للسماح بص  
 فـداؤه ،    وعند نشوب حرب فيلزمه أن يكون يف جيش السيد ، وإذا أسر سيده فيلزمـه              

بن السيد إذا وصل ملرتبة الفرسان ، ويلزمه ضريبة على كل سـلعة             ويلزمه تقدمي اهلدايا ال   
سـبوعني ،    إال بعد بيع سلعة السيد  بأ        يبيع سلعة  يقوم ببيعها يف السوق ، وال جيوز له أن        

 ابنه ليـتعلم أو     ب عليه أن يشتري بعض بضائع سيده، وجيب أن يدفع غرامة إذا أرسل            جي
  .بنائه خارج الضيعة ان للسيد عند زواجه أو زواج أحد أوهبه للكنيسة ، ضريبة واستئذ

يد الليلة األوىل مع عروسه أو      وهي أن يقضي الس   " حق الليلة األوىل    " يلزمه إعطاء السيد    
  .)٣(يفتدى عروسه بأجرة ، ويقوم السيد بوراثة تركته بعد موته

                                                 
   .٤/ اإلقطاع  والعصور الوسطى يف غرب أوروبا  ص ) 1(
   .١٧/ دراسة التاريخ األورويب  ص مدخل ل: انظر ) 2(
  . فصل اإلقطاع – ١٤ اجلزء –قصة احلضارة : انظر ) 3(
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 باحليوانات أو أقـل  ون ما يكونيت حولت الشعوب األوربية إىل أشبه كل هذه الواجبات ال   
  . استمرت أكثر من عشرة قرون 

دوان العظيم على   يعجب كيف ميكن ألمة أن تتحمل هذا احلمل الثقيل والع         لن اإلنسان   وإ
احلريات؟ ولكن هذا ما حصل بالفعل ، وهذه احلالة تصور قسوة االستبداد الذي مورس              

   .كنيسة والنبالء وامللوك كما سبقعلى الشعوب األوروبية من جانب ال
  
   :استبداد الملكية -٣

 امللك   الغربية دوالً غري مركزية يكتفي فيها      باوبعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية غدت أور     
  .ائلة من السادة واألشرافبأخذ الضرائب الط

ولكن مع بداية العصر احلديث استعادت امللكية دورها بالسيطرة القوية على املدن، بدعم             
الـيت كـان مـن      " الربجوازية  " كبري من الطبقة الصاعدة اجلديدة وهي الطبقة الوسطى         

  .م ا العراقيل يف طريق جتارمصلحتها التجارية إضعاف النبالء واألشراف الذين وضعوا
نان ،  هم األق قطاعيون األشراف الذين خيضعون لنري    كان السادة اإل   :""سوتشكوف"يقول  

وكانت الثروات املكدسة من قبل اخلزينـة       .  احلكم املطلق    ينحنون هم أنفسهم حتت نري    
ـ                ثالًامللكية تنتقل على وهل إىل خزائن أصحاب املصارف واملرابني ، فكان آل فـوجري م

 وكانت الربجوازية تشن كفاحـاً  ، يتمتعون بنفوذ ال يقل عن نفوذ بعض الرؤوس املتوجة          
  .  ضد طبقة النبالء لكي حتصل األوىل على مكان هلا حتت الشمس  ومستمراًضارياً

  عن الذهب الذي قد أصبح معياراً      وكانت مجاعات غفرية من املغامرين جتتاز احمليطات حبثاً       
  .)١( " ، للحرية والسعادةللفضيلة والرذيلة

طائلة على شكل ديون وهبات ، مقابل تيسري        استفادت امللكية من هذه الطبقة أمواالً       وقد  
  .امللكية ألعماهلم التجارية ، ومحايتهم من احتجاج الكنيسة على الربا

 على الكنيسة بعـد أن      - أيضا –وكما انتصرت امللكية على السادة النبالء فقد انتصرت         
  .ىل كاثوليك وبروتستانت من جراء حركة اإلصالح الديين تفرقت إ

                                                 
 .١٤/ املصائر التارخيية  ص  )١(
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يتدخلون يف شؤوا اخلاصة كمـا      واألباطرة  فقد أصبحت الكنيسة مؤسسة تابعة للملوك       
 انتخاب األساقفة ورؤساء    تعطيه حق  م١٥١٦فعل ملك فرنسا عندما فرض معاهدة سنة        

اً وحكماً مطلقـاً يـستند إىل        وقد فرضت امللكية على الناس نظاماً استبدادي        .)١(رةاألدي
 إىل احلضارة اليونانية اليت تعترب اإلمرباطور       وترجع جذور هذه النظرية     " نظرية احلق اإلهلي  "

 احلركة األدبية اإليطالية اليت أحيـت اآلداب        ه خير ، وقد نقلت هذه املفاهيم عرب       نصف إل 
  .)٢(اإلغريقية

 إىل أن حكمهم هو فرع عن حكـم         يعود أن احلكم املطلق الذي طبقوه        امللوك وقد اعتقد 
إن سـلطة امللـوك     :"  يف مذكراته بقولـه      )٣("لويس الرابع عشر  "اهللا وقد عرب عن ذلك      

هللا مصدرها وليس الشعب ، وهم مسئولون أمام اهللا وحده           مستمدة من تفويض اخلالق ، فا     
اهللا فسلطة عمل   إننا مل نتلقى التاج إال من        : " - أيضا -ويقول  . )٤("عن كيفية استخدامها  

 ذلـك أحـد وال خنـضع يف عملنـا           القوانني هي من اختصاصنا وحدنا ال يشاركنا يف       
  .)٥("ألحد

  :  يف قولـه     "جان بودان "وقد قام بعض الفالسفة بتربير طغيان امللوك واستبدادهم ومنهم          
ى منه   هو أعل  نإن األمري إذا كان ال يستطيع سن القوانني إال بعد احلصول على موافقة مَ             " 

ليس العرش امللكي عـرش إنـسان       : "  حيث يقول    "بوسويه"وكذلك  ، )٦( "ملا عد أمرياً  
 ضروري ملنع حالة حرب     إىل أن االستبداد  " هوبز  "   وقد توصل     )٧("ه عرش اهللا ذاته   ولكن

  .اجلميع للجميع ألن اإلنسان شرير بطبعه 

                                                 
  .١٩٥/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب  ص : انظر ) 1(
   .١٩٥/ املصدر السابق  ص : انظر ) 2(
، " لك الـشمس بامل" م ، يعرف ١٦٤٣عشر ، ولد سنة لثالث ملك فرنسا ، ابن لويس ا ) Louis XIV( لويس الرابع عشر ) 3(

النذرلند "  أن بلغت امللكية املطلقة يف عصره أوجها يف فرنسا ، ووسع رقعة الدولة يف اجتاه الشرق على حساب آل ها بسبورع ، أدعى                    
 شجع الفنون والصناعة ، وشـيد قـصر          من طريق زوجته األسبانية ، فأدى ادعاؤه هذا إىل نشوب حرب الوراثة ،             األسبانية آلت إليه  

    .٣٩٥ – ٣٩٤/ معجم أعالم املورد ص . م ١٧١٥فرساي ، توىف سنة 
  .١٩٨/ ص  األورويبخمدخل لدراسة التاري: عن ) 4(
   .١٩٨/ عن املصدر السابق ص ) 5(
   .١٩٨/ عن املصدر السابق ص ) 6(
  .١٩٨/ عن املصدر السابق  ص ) 7(



 
  الليبرالية  ٦٩

ندما صور الدولة يف صـورة       ع  دينياً  وجعل هلا جانباً    االستبداد  فلسفة  "هيجل" مث طور   
 وهو تطور التاريخ وفق قانون اجلدلية حىت وصل النهاية يف دولـة              فلسفياً املطلق، وجانباً 

   . )١(بروسيا حيث جتسد املطلق واحلرية واأللوهية
 وتربير واضح ينطلق من      ،  االستبداد والظلم والقهر بوعي تام     بينيوهلذا مارس امللوك األور   

ي يف شخـص  : "  يوضح ذلك قول لويس اخلامس عـشر         ٠  والظلم أحقيتهم يف الطغيان  
دون ارتبـاط  وال     إيلّ وحدي تعود الـسلطة التـشريعية        و،  تستقر السلطة العليا     وحده

ضرورة متحدة  الوحقوق األمة ومصاحلها هي ب    ، وعين يصدر النظام العام كله      ، مشاركة  
ملـان سـنة    أعلـن يف الرب    وقـد    .)٢(" وال تستريح إال بني يدي        ، مع حقوقي ومصاحلي  

حنن ال نتلقى تاجنا إال من اهللا فإلينا وحدنا يعود حق إصدار القـوانني الـيت                : " م١٧٧٠
  .)٣("مبوجبها نقود رعايانا وحنكمهم دون ارتباط وال مشاركه 

وقد كان لالحنراف الديين واالستبداد السياسي دور رئيسي يف وجود الفكر الليربايل ، ألنه              
ع األورويب ، وكبت حرية أفراده إىل درجة العبودية التامة ، وهذا الطغيـان              استعبد اتم 

  .على احلرية ولّد ردت فعل معاكسة ، وهو أمر طبيعي ، وسنة كونية جارية 
ومن رحم املعاناة والعدوان على احلريات بدأت حركة التحوالت الفكرية واالجتماعية ،            

ة لتكون الفكر الليربايل ، وقد كان هذا الفكر         وقد كانت هذه التحوالت هي البداية الفعلي      
يف بدايته يريد التخلص من القيود الدينية والسياسية واالقتصادية إىل فضاء احلرية الكـربى     

  .دون نظرة واعية ، وتصور واضح لكيفية بناء اتمع اجلديد 
ها يف الواقع ، فقـد      وكيفية تطبيق " الليربالية  " وهذا ما يفسر لنا التعددية الفكرية يف فهم         

كان اخلروج من نري االستعباد هدفاً يف ذاته ، واالجتاه حنو التحرر اجتاه جممل دون تصور                
تفصيلي ، ألنه مل ينبت يف جو هادئ ، ونتيجة تفكري واع ، بل نبت يف مناخ صاخب ،                   
وظروف صعبة ، فقد وجد األوروبيون أنفسهم حباجة إىل دين جديد ، وتصور جديـد               

  . السياسي واالقتصادي ، فكان التحرر وسيلتهم يف بناء منهج معريف كامل للفكر
  

                                                 
  .٧٤/احلديثة ص تاريخ الفلسفة : انظر ) 1(
  ".أنا الدولة "  ، وهذا النص يشرح كلمته املشهورة ٦٧/ تاريخ الثورة الفرنسية  ص ) 2(
   .٦٦/ املصدر السابق  ص ) 3(
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  الفصل الثاني
  التحوالت الفكرية في أوربا نحو الليبرالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  الليبرالية  ٧١

  :التحوالت الفكرية في أوربا نحو الليبرالية : الفصل الثاني
  

ة ، وهو العصر املمتد من القرن       بدأت التحوالت الفكرية يف أوروبا يف عصر النهض       
الرابع عشر امليالدي إىل القرن السابع عشر امليالدي ، وقد كانت هذه التحوالت متدرجة               
وكانت البداية الفعلية يف إيطاليا من خالل احلركة األدبية الـيت قامـت بإحيـاء اآلداب                

 اإلصـالح   اإلغريقية دون أي تعرض لألوضاع الدينية واالجتماعية ، مث جاءت حركـة           
الديين اليت هزت اتمع الغريب بقوة ، وكان دورها يف االجتاه حنو الليربالية أقـوى مـن                 
احلركة األدبية ، وهذه احلركة جتاوزت نصف الطريق حنو التحرر ، وكان من آثارها منو               
الفكر التجرييب الذي أوصل العلماء الطبيعيني إىل النظريات الكونية اجلديدة على اتمـع             

لغريب ، ومن خالل هذه املعامل متت التحوالت الفكرية ، وكانت قمة هذه التحـوالت               ا
  .الثورات التحريرية وخاصة الثورة الفرنسية ، ألا غيرت وجه القارة األوروبية 

  :وفيما سيأيت توضيح للمعامل اليت كان هلا دور بارز يف االجتاه حنو الليربالية 
  

  ) : إحياء اآلداب اإلغريقية ( النزعة اإلنسانية الحرآة األدبية ذات : أوًال 
ظهرت احلركة األدبية ذات الرتعة اإلنسانية يف إيطاليا مع بدايات عصر النهـضة               

األورويب يف القرن الرابع عشر امليالدي ، وقد قامت هذه احلركة ببعث اآلداب اإلغريقية              
مـن  " التحرر"و" التمرد" حتمل  اليونانية و كانت هذه احلركة اليت عمت أوروبا فيما بعد           

كان النحاتون والرسامون والشعراء حياكون الوثنيـة الالدينيـة عنـد           قبضة الكنيسة ، و   
  .اإلغريق

    )٢("شكسبري"  و)١("بترارك" ومن أبرز رواد هذه احلركة ورموزها 

                                                 
ايل ، ولد سنة  عامل وشاعر إيط ) ( name Franceco Petrarca Petrarch . Italian فرانسيسكو بتراركا بترارك) 1(

" مجع عدداً من املخطوطات الكالسيكية وترجم بعضها ، اشتهر بقصائده الغزلية يف حمبوبتـه               " اإلنسانية  احلركة   " م ، يعترب أبا   ١٣٠٤
معجـم  .م  ١٣٧٤، وقد كان هلذه القصائد أبعد األثر يف ازدهار الشعر الغنائي يف إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا ، توىف سـنة                     " لورا

  .٩٥/ أعالم املورد ص 
م ، كان ممثالً ومؤلفاً مـسرحياً ،  ١٥٦٤كبري الشعراء االنكليز ، ولد سنة  )  William Shakespeare ( وليم شيكسبري) 2(

ات الشعرية ، من أشهر آثاره الكوميدية       فوني جعلها أشبه شيء بالسيم     البشرية ، وحللها يف بناء متساوق       مسرحياته أغوار النفس   سرب يف 
  و " مهلت  " و  " يوليوس قيصر   " و  " روميو وجولييت   : "  ، ومن أشهر آثاره التراجيدية       " تاجر البندقية " و  " كوميديا األخطاء   : " 

   .٢٦٧/ معجم أعالم املورد ص . م ١٦١٦توىف سنة " عطيل " 
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 وهذه احلركة أحيت املبادئ الكالسيكية يف األدب والفن وحتررت         )٢(وغريهم) ١("دانيت" و
ومتثل البداية احلقيقية لالجتاه حنو احلرية واالنفـالت الفكـري          ،  من قيود الكنيسة الدينية     

  .واألخالقي واألديب من ضوابط الكنيسة
  :ومن اإلشارات الدالة على دور هذه احلركة يف التحول حنو الليربالية ما يلي 

   :إحياء التراث اإلغريقي -١
ركة على عـدم الرضـا باألوضـاع الدينيـة          يعتمد إحياء التراث اإلغريقي يف هذه احل      

  .واالجتماعية فعاد الفكر إىل مرحلة ما قبل الديانة املسيحية للخروج من عامل ضيق مقيد
  : دفعت الفكر األوريب حنو الليربالية من ناحيتني عملية إحياء التراث اإلغريقيو

ر القدمي بإحيـاء فكـر      من ناحية التحرر من العقائد الالهوتية ، والتمرد على الفك         : أوالً
  .جديد متحرر غري مقيد بالدين أو العرف االجتماعي

 ومن ناحية ما يتضمنه الفكر اإلغريقي من أفكار تعترب مبثابة اجلذور الفكرية لليربالية              :ثانياً
 الـشعر   عن طريـق  لفكر اإلغريقي    وقد مت نقل ا    .مثل الفردية واحلرية االنفالتية وغريها    

  .)٣(وغريهارمجة والتوالرسم والرواية 
  :الرتعة اإلنسانية  -٢

برتعة إنسانية تعظم دور اإلنسان والفرد ، وتركز على حموريته يف           األدبية  اتصفت احلركة   
  .مقابل الرتعة الالهويتة 

، وقد تولدت هذه الرتعة جراء إلغاء املشاعر اإلنسانية واألحاسيس البشرية يف املـسيحية              
  .االهتمام الكبري ذا اجلانبوقد جعل اإلنسان مكان اإلله بسبب 

على رأس  " جيوتو  " كما وقف صديقه ومعاصره الرسام       "دانيت  " يقف  : " "داونز"يقول  
ا عـربا أصـدق   م فإ  عظيماً حقبة جديدة يف تطور الفكر البشري، وملا كان كالمها فناناً         

 تعبري عن ذلك الشيء اجلديد الذي رمبا كان جييش يف صدور الكـثري مـن معاصـريهم                
  .ولكنهم مل يستطيعوا اإلفصاح عنه كما افصحا

                                                 
قضى شطراً من حياته يف املنفى ، كانـت  . م ١٢٦٥كبري شعراء إيطاليا ، ولد سنة  ) Dante Alighieri( ليغيريي آدانيت ) 1(

وعها حول رحلة خيالية قام     دور موض وهي ملحمة ي  ) كوميديا اآلهلية   ال: ( مصدر إهلامه الشعري ، من أهم آثاره        " بياتريس  " بته  حمبو
  ١٨٥ /معجم أعالم املورد ص . م ١٣٢١يت إىل اجلحيم واملطهر واجلنة ، وفيها يتجلى حب الشاعر وثقافته الواسعة ، توىف سنة ا دان

  .ا وما بعده٢٣١/  التاريخ ص أبطال من: انظر) 2(

   .٢٣١/ املصدر السابق ص : انظر ) 3(
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هو االهتمام بشؤون اإلنـسان يف احليـاة الـدنيا          " اإلنسانية  " وهذا الشيء اجلديد هو     
ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا اجلديد الذي يزاحم القدمي إذا قارناه بالعقائد املـسيطرة              

  .)١("على أذهان الناس يف ذلك العصر من احلياة والكون
 من الـتفكري لـيس       جديداً  ألنه يفتح جماالً    عظيماً  لدانيت حدثاً  "الكوميديا اإلهلية "ترب  وتع

  . من التفكري غري السائد جديداًلألوربيني أي معرفة به ، وهو يظهر منطاً
 فبدل أن كانت حياة اإلنسان يـراد ـا          "الالهوتية" هنا ما يقابل     "باإلنسانية"واملقصود  

 يف نفسه مما جعلـه       بذاته وهدفاً  هللا تعاىل أصبح اإلنسان مقصوداً    العمل لآلخرة  والتدين     
  .مقابل اإلله ، ومن مث انتقل االهتمام من اإلله  إىل اإلنسان 

وناا األساسية، فهـذا التحـول هـو        وهذا التفكري اجلديد هو من جذور الليربالية ومك       
جتعل اإلنسان  أا  ة إنسانية مبعىن    البدايات الصغرية اليت حفزت الليربالية ، ألن الليربالية دعو        

  . الفرد هو الغاية الكربى وفرديته هي اية العمل 
  
  : احلرية اإلباحية – ٣

لتة جاءت رد فعل للرهبانية و الزهد ، وحترمي الطيبات املنسوبة إىل الدين             وهذه احلرية املنف  
شهوات والرغبات  كما تقول الكنيسة ، فجاءت هذه احلركة باالنغماس يف امللذات ، و ال            

  .و املتع اجلسدية 
وهذه اإلباحية إفراز لالهتمام باإلنسانية ، وإحياء األبيقورية ، وقد انتشر بسبب ذلك نوع              
من األغاين املاجنة املبتذلة متجد التمتع باحلياة وملذاا ، وكانت هذه األغاين كثرية التحرر              

دب اإلباحي من خـالل الـشعر و        وقد برز األ   ،   )٢(مفرطة يف وصف النواحي احليوانية    
  .)٣(القصص الغرامية ، و الصور املاجنة يف أوضاع خملة باآلداب العامة

و تشري هذه الداللة إىل منو فكرة احلرية ، و تعظيمها كقيمة إنسانية ، و انعكـاس هـذا                   
  .املفهوم على السلوك وقد َعبر عنه األدب بصورة خمتلفة 

                                                 
  .٣٦٢/ كتب غريت وجه العامل ص ) 1(
   .١٨٦ / ٢تكوين العقل احلديث   : انظر ) 2(
   .٣٦١/ أبطال من التاريخ  ص: انظر ) 3(
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يد من التفكري الذي مل يعرف من قبل أثر بليغ يف منو املنـاخ              وال ريب أن هلذا الطراز اجلد     
   ."الليربالية"املالئم لفكرة 

 يف   بارزاً ومن هنا نعلم أن احلركة األدبية كانت حتمل مكونات ليربالية ، وهي متثل معلماً             
إىل فكـر عـصر النهـضة       ) اع  اإلقط( حتّول الفكر األورويب من فكر العصور الوسطى        

  .اجلديد
   :ور الربجوازية يف دعم احلركة األدبية اإلنسانية د-٤

يعتمد فكر عصر النهضة بدرجة كبرية على الربجوازيني يف إخراجه إىل حيز الوجـود ،               
  .)١( الفكر اإلقطاعييقاوموكان للتجار هدف اقتصادي يف إجياد فكر ضوي 

 الثروة و الصناعة و     تقدمت إيطاليا يف  األدبية بالتجارة و الصناعة ، و     وقد ارتبطت احلركة    
التجارة على بقية أوروبا و بالتايل ظهرت هذه احلركة فيها قبل بقية الدول األوروبية اليت               

  .)٢(مل تظهر فيها إالّ يف القرن السادس عشر امليالدي
 أموال التجـار والـصيارفة و       ،املال هو أصل كل حضارة       : " )٣("ول ديورانت "يقول  

ومل تكن تلـك    . خطوطات اليت بقيت حية من الزمن القدمي        الكنيسة كانت تدفع مثن امل    
املخطوطات أساساً هي اليت حررت عقل النهضة وحواسها ؛ إمنا كانت الرتعة العلمانيـة              
اليت أتت من وض الطبقات املتوسطة ؛ كانت حنو اجلامعات ، و املعرفـة والفلـسفة ،                 

 و توسيع األذهان بالتعرف على العامل       والشحذ الواقعي للعقول بدراسة التاريخ و القانون ،       
 بشكه يف قطعيات العقائد املنقولة ورؤيته رجال        –إن اإليطايل املثقف     .على نطاق أوسع    

 قد أطلق نفسه من القيود الفكرية و –الدين بوصفهم أبيقوريني مثلهم مثل مجهور املؤمنني    
الطبيعة واملرأة و الرجل ل يف األخالقية ابتهجت حواسه احملررة بال رادع بكل جتليات اجلما    

  .و الفن 
قبل أن حتطمـه بفوضـى      ) م١٥٣٤ -١٤٣٤( وجعلته حريته اجلديدة مبدعاً لقرن رائع       
  .أخالقية و فردانية منحلة و رضوخ قومي 

                                                 
  . من هذا البحث  ٨٨/ انظر ص ) 1(
   .٢٣٦/ أبطال من التاريخ  ص : انظر ) 2(
م ، يعترب أحد أبرز الكُتاب ١٨٨٥مربٍّ ومؤلف أمريكي ، ولد سنة  )  Will " iam James " Durant( يورانت ول دا) 3(

 قصة " ، و " قصة الفلسفة " ، و " الفلسفة واملشكلة االجتماعية ": الذين وقفوا جهودهم على تبسيط التاريخ والفلسفة ، أشهر آثاره 
   .١٩٨ /م أعالم املورد ص معج. م ١٩٨١ ، توىف سنة "احلضارة 
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  .)١("واحلقبة الواقعة بني النظامني كانت هي النهضة 
يف أشـكاهلا مبـا يوافـق        هي اليت صنعت الليربالية على عينها ، و غريت           "الربجوازية"و  

وهذا يدل على أن احلركة األدبية كانت بدايـة التحـول            .مصاحلها الزمانية و املكانية     
الفكري حنو الليربالية ، وقد منت على عني هذه الطبقة ، مث تطورت بعد ذلـك لتـشكل                  

  .   )٢(مذاهب متعددة منها الليربالية اخلادم األمني هلذه الطبقة
 

  :صالح الديني حرآة اإل : ثانيًا
 أثـر كـبري يف حـصول        لقد كان لشدة االضطهاد و االستبداد من قبل الكنيسة        

 فقد وصلت الكنيسة إىل ذروة العـدوان         . يف أوروبا  ر والتحول الفكري  إرهاصات التغي
والظلم و االستبداد يف فرض وصايتها الفكرية على العلماء وامللوك وعموم الناس ، واعتبار              

رجال الدين خروجاً عن الدين نفسه ، وهرطقة توجب التنكيل والقتل و            اخلروج عن آراء    
  .اإلحراق 

هذا باإلضافة إىل العقائد اخلرافية املضادة للعقل اليت جعلت رجال الدين وسـطاء بـني               
 هي الشرارة اليت أشعلت املقاومة ضد       "صكوك الغفران "وقد كانت فكرة    . اإلنسان وربه   

   .)٣("ن لوثرمارت" رجل دين أوغسطيين أملاين هو لى يداستبداد الكنيسة وطغياا ع
ثار بليغة يف تطـور الفكـرة       عن الكنيسة حدثاً فكرياً عظيماً له آ      وقد كان انشقاق لوثر     

عني وقد سجل اعتراضه على الكنيسة يف وثيقة مكونة من مخس وتـس             . فيما بعد  الليربالية
لما أصدر البابا مرسـومه بطـرد       م ، ف  ١٥١٧فقرة وعلقها على باب كنيسة قتبنرغ عام        

  .م ١٥٢٠ه يف مأل كبري من الناس عام  من الكنيسة أحرق"لوثر"

                                                 
  . وما بعدها ٢٣٤/  ، وانظر دور أسرة امليديتشي الربجوازية يف تشجيع احلركة األدبية  ص٢٣٥/ أبطال من التاريخ ص ) 1(
  . من هذا البحث  ٨٨  /انظر ص ) 2(
هـاجم  . م ١٤٨٣ولد سـنة  . ا راهب أملاين ، زعيم حركة اإلصالح الربوتستانيت يف أملاني)  Martin luther( مارثن لوثر ) 3(

" ليو العاشر   " املؤلف من مخس وتسعني فقرة ، حرمه البابا           على باب كنيسة ويتينربغ احتجاجه     علق، متاجرة الكنيسة بصكوك الغفران   
. م  ١٥٤٦ة  تويف سـن  .ترجم الكتاب املقدس إىل األملانية الدارجة ، فكان لذلك أثر كبري يف تطور األدب األملاين                . من شركة املؤمنني    

   .٣٨٩/ معجم أعالم املورد ص 
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 ملدة عشرة أشهر ، وفيها أعاد ترمجة         خمتبئاً "لوثر"م  ظل    ١٥٢١وبعد جملس فرمز يف عام      
) ترمجة اإلجنيل ( القول إن هذه الوثيقة األدبية     وميكن ) .اللغة الشعبية   ( اإلجنيل إىل األملانية    

  . دور يف حتريك عجلة التحرر يف أوروبا بأكملها اكان هل
  : )١(وميكن اإلشارة لألفكار املتحررة لدى لوثر يف القضايا التالية

 إن السلطة الدينية الوحيدة هي نصوص اإلجنيل ، وليس آراء رجال الدين وفهومهم              – ١
هم ، وقد ترجم اإلجنيل     ، وأن فهم اإلجنيل أمر متاح لكل ذي ثقافة وقدرة على الف           اخلاصة  

ليكون متاحاً ألي شخص قادر على القراءة ، وهو ذا نبه الناس إىل الفرق العظيم بـني                 
  .تعاليم املسيح والنظام الكنيسي القائم يف روما 

  . من التحرر من رجال الدين وسلبيام االستبدادية  كبرياًوهذا أعطى الناس قدراً
  .الشعور باالضطهاد من السادة يف أملانيا وس الفالحني ت يف نفوهذه القضية هي اليت أحي

 فقد وقـف    اًيحقيق  مل يكن ليربالياً   "لوثر"ولكن  م ،   ١٥٢٤ومن ثَم الثورة ضدهم يف عام       
  .)٢( يف فشلهامع النبالء ضد الفالحني ، وكان سبباً

ـ                 و وهذا يشري إىل أن حركة اإلصالح كانت ذات تأثري يف الفكر األورويب يف االجتـاه حن
  .الليربالية ، ومل تكن ليربالية يف ذاا 

 باعتباره خليفة للمسيح نفسه ،      سي البابوي الذي يستمد طاعته     الكن لتنظيمل إنكاره   – ٢
 لكل كنيسة رياسة خاصة ا ، وأن سلطان الكنيـسة خـاص             وهلذا جعلت الربوتستانتية  

  .من تلقاء نفسه بالوعظ ، وتأدية الفروض ، وبيان الدين ملن ال يستطيع معرفته 
  .وهذا يدل على أن الدولة غري ملزمة باخلضوع للكنيسة 

األمراء وامللوك ، وهلـذا وجـد       وهذا حترر من السيطرة السياسية للكنيسة ورجاهلا على         
  .رمز سياسية ضد حرمان البابا ، وجملس ف احلماية ال"لوثر"

ل الدين وحتكمهم   بضة رجا وقد وجد السياسيون يف هذه اآلراء بغيتهم ألا ختلصهم من ق          
كون جمرد آراء خاصة لرجال الدين جعلت مـن الـدين         باسم الدين ؛ وهي ال تعدو أن ت       

  .نفسه 

                                                 
   .٢٢٤/ حماضرات يف النصرانية  ص : ا نظر ) 1(
   .٤٥ / ٢حكمة الغرب : انظر ) 2(
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 نفيه لعقيدة الغفران واحلرمان ، فإذا كانت الكنيسة ليس هلا إال البيـان والـوعظ ،                 – ٣
احلكـم  فليس هلا سلطان يف حمو الذنب ، أو التجاوز عن الزالت ، وليس هلا سلطان يف                 

  .على أحد باحلرمان والطرد من رمحة اهللا تعاىل 
، وليس ألي أحد أن يدعي أنه يعفـو أو          اخلاصة  فالغفران واحلرمان من حقوق اهللا تعاىل       

  .يعذب ، وهذا يكذب دعوى الكنيسة يف هذا احلق 
وذا حترر الشعب األورويب من اخلوف والطمع لرجال الدين ومن كرسي االعتـراف ،              

  .  ، ومن الضرائب والسخرة وغريها  من خالهلا الغفران وابتزازهم مادياًومن صكوك
 الدعوة حلرية الفكر ، واخلروج من استعباد رجال الدين واحتكارهم لآلراء اخلاصة ،            – ٤

  . وفهم الكتاب املقدس ، ودعوى األسرار املقدسة ، وإمهال العقل ومنافاته باسم الدين 
وقد كانت صالة   "عدم الصالة بلغة غري مفهومه ،       : اإلصالح  ومن اآلراء املتحررة حلركة     

القسيس بلغة ال يفهمها املصلون مقبولة لدى الكاثوليك ؛ ألن أساس ذلـك أن عبـادة                
، وعدم صحة أن يكون العشاء الرباين عبارة عـن          "لقسيس عبادة ملن هم حتت سلطانه       ا

 ولكنه تـذكري بفـداء املـسيح        حتول اخلبز املأكول إىل جسد املسيح ، واخلمر إىل دمه ،          
  .)١(للخطيئة اليت ارتكبها آدم

 "زونغلـي " ، و  "جون كالفن :"كثري من املصلحني ، مثل      " مارثن لوثر " وقد تأثر حبركة    
وغريهم ، وإن كان مثت فروق بينهم إال أن اجلميع يدعو للتحرر من سطوة رجال الدين                 

  .املستوى املتردي للكنيسة تصحيح و
جتهت ـا  أمر فقد قامت هذه احلركة بتحريك املياه الراكدة يف أوروبا وا     ومهما يكن من    

  .)٢("التفكري املادي" ، و "نية العقال" ، و "التحرر " حنو 
كة الدينية  وال ريب أن االحتكاك بني أوروبا و املسلمني كان له أثره البارز يف ظهور احلر              

، وإمكـان    دون الرأي و االجتهاد    ل هي احلجة  اعتبار نصوص اإلجني  الفكرية السيما فكرة    
، و إنكار الرهبنة وغريها ، فهذه األفكار أخـذها          ل الكنيسة فهم اإلجنيل دون تدخل رجا    

  .)٣( وغريه من املسلمني"لوثر"

                                                 
  .٢٢٦/ حماضرات يف النصرانية ص : انظر ) 1(

   .٥٠/ عصر اإلحلاد   ص : انظر ) 2(

   .٢٢٧/  ، احلضارة العربية  ص ٢٢/ تراث اإلسالم  ص : انظر ) 3(
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صـالح   فقد كانـت حركـة إل      تجاوز اآلراء اردة ،    اإلصالح ي  واألثر الفكري حلركة  
 ، فضالً عـن أن      إىل مذهٍب ديين جديد   الكنيسة ، ومل يتوقع لوثر أن تتحول هذه اآلراء          

 ، ولكن الظـروف     يكون من مربرات ظهور مذهب ال ديين يعتمد على احلرية واملساواة          
الفكرية ، واألوضاع السياسية ، والوضع االجتماعي املتدهور  َحول هـذه احلركـة إىل               

  .)١(مذهب جديد شق الفكر الديين ومزق وحدته
جتاه حنو التحرر ، وقد فتح ذا الطريق أمـام الليرباليـة يف           الايف  هذا األثر الفكري يتمثل     

ستانت القائلة إن على كل فرد أن يسوي أموره مع اهللا بطريقته اخلاصة              تتطوير فكرة الربو  
  .وأن التعصب يضر باألعمال االقتصادية 

لكي يقف  وهلذا قامت الليربالية بالدعوة للتسامح السيما وأن احلروب الدينية واالستبداد امل          
  . أمام الطبقة التجارية الصاعدة عائقاً

 للمطـاردين بـسبب      آمناً ستانتية مثل اجلمهورية اهلولندية مالذاً    توقد كانت الدول الربو   
  تلك السلطة السياسية الـيت     ستانتية مل تكتسب أبداً   وتوذلك ألن الكنائس الرب   " أفكارهم  

 ، ومن هنا أخذت سلطة الدولـة        كانت الكاثوليكية قد متتعت ا خالل العصور الوسطى       
  .)٢("تزداد أمهية بصورة ملحوظة

 الالهوت الربوتستانيت أنه ليس من حق السلطة وضع القوانني يف األمور املتعلقة وقد أكّد
  .خص ينبغي أن يتصرف حسب تقديرهبالضمري، بل كل ش

رأمساليـة   أثر بارز ومسامهة مباشرة يف تكـوين ال        )٣(وقد كان حلركات اإلصالح الدينية    
الليربالية ودعمها ، فاللوثرية حررت الفرد األورويب من الكنيسية ، ولكنـها بقيـت يف               
خطوطها العريضة منسجمة مع األفكار اإلقطاعية وذلك يف دعوا بعدم االنتقـال مـن              

الريف إىل املدينة ، وعدم ختطي السلّم االجتماعي املعروف ، وعـدم التعامـل بالربـا                        
هذه احلركة من صنع اإلقطاع     " نيتشه  " ، والرضا بالقليل ، وهلذا اعترب       ) ض بفائدة   القر( 

                                                 
   .٤٢ / ٢حكمة الغرب : ر انظ) 1(

   .١٠٤ – ١٠٣ / ٢املصدر السابق  ) 2(
            و " الكالفينيـة " و  " اللوثريـة   : " احلركة اإلصالحية الدينية ليست حركة واحدة بل هي جمموعة من احلركـات وأشـهراها               ) 3(

  ".جنلوسكونالبيوريتان اال" 
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ضمن حركة النهضة يف إيطاليا ، السيما أن احلركة اللوثرية ظلت خاضعة للسلطة امللكية              
  .)١(والفكر اإلقطاعي دون مقاومة ، بل أكدته ودافعت عنه

لربجوازية ، وساعدت على ظهور الرأمسالية       أما الكالفينية والبيورتانية فقد دعمت احلركة ا      
  :)٢(وذلك من خالل ما يلي

يرى يف النجاح املادي دلـيالً علـى   " كالفن "عدم حماربة الثروة والتقليل منها ، فإنّ      -
االختيار اإلهلي ، فالعمل وطلب الثروة تأكيد على االختيار، وهذا ما يوجب توجيـه              

  . ذا يعطي العمل والكسب صفة دينية الطاقة اإلنسانية للنجاح املادي ، وهو
مشروعية السعي وراء الثروة دون إسراف أو تبذير ، وهو ما يـدل علـى تـشجيع                  -

 .االدخار وتراكم رأس املال 
 .متجيد العمل كوسيلة حتقيق اإلرادة اإلهلية ، وبالتايل تشجيع التطور االقتصادي -
ستحالل للربا عن كاهل التجـار      ، وقد أزاح هذا اال    ) اإلقراض بفائدة   ( إباحة الربا    -

ورجال املال والبنوك عبئاً ثقيالً ، وحلّلهم من كل قيد ديين فيما يتعلـق بـاإلقراض                
بفائدة ، وبالتايل تراكم رأس املال ، وقد فتح ذلك اـال لزيـادة رؤوس األمـوال                 

 .وخاصة لليهود 
ة مـن التجـار الـذين       للربا مقيدة بالفائدة االستثمارية احملصل    " كالفن" وكانت إباحة   

  .يقترضون لزيادة استثمارام، أما قروض الفقراء فال يزال التحرمي ثابتاً فيها
وهذا يؤكد أن الكالفينية قد مهدت األذهان وأعدا للنظام الرأمسايل القائم على احلريـة              

ت املفتوحة لرأس املال ووجوه تصريفه ، وذلك بإجياد البيئة الفكرية املناسبة اليت سـاعد             
  .على نشأة الرأمسالية 

باألفكار الدينية اجلديدة ، وأضـعفت      " الليربالية  " وهكذا دعمت حركة اإلصالح الديين      
سلطة الكنيسة السياسية ، وشجعت إحياءات أفكارها الرتعة الفردية ، والعمل االقتصادي            

هضة مـن   احلر واالدخار وتراكم رأس املال وغريها ، وقد دخل اتمع األورويب عصر الن            

                                                 
   .٢٠،٥٣- ١٩/ الرأمسالية الناشئة ص : انظر ) 1(
  . وما بعدها ١٩/ املصدر السابق ص : انظر ) 2(
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خالل آثار الرتعة اإلنسانية ، وإحياء اآلداب اإلغريقية ، وحركـات اإلصـالح الـديين               
  .)١(والفكر التجرييب

وعصر النهضة هو البداية الفكرية احلقيقية لنشوء الليربالية ، حيث منت األفكار الليرباليـة              
 القرن التاسع عشر    يف" الليربالية  " فيه ، مث تطورت يف عصر التنوير مث عرفت ذا االسم            

  .امليالدي 
  

  :الفكر التجريبي المادي :  ثالثًا
 بشكل  "أرسطو"اعتمد الفكر العلمي لدى الكنيسة على الفلسفة اليونانية ، السيما فلسفة            

 يف التوفيق بني الالهوت الديين والفلسفة اليونانية         املسيحي خاص ، مث اجتهد رجال الدين     
توما " ، و  "أوغسطني" رجاهلا القديس ومن أشهر   " املدرسية  بالفلسفة املسيحية   " فيما مسي   
 هرطقة توجب   ا يعد اخلروج عليه    إهلياً فأصبحت األفكار الفلسفية اليونانية ديناً    . "األكويين

  .العقوبة و التنكيل 
  خاطئة من الناحية العلمية   وقد اشتملت هذه الفلسفة املسيحية على معلومات كونية وطبية          

منبسطة غري كروية  ، وال تتحرك ألا مكان اخلالص ، و أن اهللا خلـق  ومنها أن األرض   
م ، وأن اهللا جعل املدة بني إنزال ابنه واية الدنيا ألف سـنة              . ق ٤٠٠٤العامل ابتداء سنة    

ولكن احلركة األدبية اإليطالية قامت بإحياء اآلداب اإلغريقية ، ومما قامت بإحيائه            .)٢(فقط
جلمـود  يضاد ا  – "رسل" كما يرى    –طوين والفيثاغوري ، والذي     و إبرازه التراث األفال   

 النصوص ، بل على سلطة علم األعداد      والتزمت العقلي من حيث أا مل تكن تعتمد على          
  .)٣(وحده
إىل جانب آخـر مـن      "  التجرييب    املنهج " التغري يف التفكري األورويب حنو       "رسل " يعزو و

واجهـت بـه النهـضة اإليطاليـة الفكـر          ) ثاغورية  األفالطونية و الفي  (الفكر اليوناين   
  .)٤(األرسطي

                                                 
   .١٧ / ٢حكمة الغرب : انظر  ) 1(
  . وال يزال العامل الغريب ينتظر اية العامل يف كل ألفية جديدة ١٦ / ١ ، معامل تاريخ اإلنسانية ٣٧٩ / ١٤قصة احلضارة   : انظر) 2(
   .٤٩ / ٢حكمة الغرب : انظر ) 3(
  .وما بعدها  .٤٦ / ٢املصدر السابق : انظر) 4(
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ولكن احلقيقة أن هناك أثر آخر أبلغ وأقوى يف هدم املنطق األرسطي أخـذه املفكـرون                
الغربيون السيما بيكون من مراكز العلم اإلسالمية يف األندلس ، وهو الفكر السين وخاصة          

   .-رمحه اهللا  – )١("شيخ اإلسالم ابن تيمية"لدى 
فهو الذي حطم املنطق األرسطي ونقد القضية الكلية ، وبني أن هذا املنطق عقـيم ألنـه                 

  .)٢(يعتمد على الصورة اردة للقياس ، وال يعتين باملعرفة احلسية و التجربة واالختبار
 العلمي الذي استطاع املسلمون حفظ العلوم       ءهذا باإلضافة للمنهجية العظيمة يف االستقرا     

، وهو علم معياري دقيق استعمله األصوليون يف استخراج العلـة يف مباحـث              من خالله   
  .القياس 

ومن حتطيم املنطق األرسطي ، وبناء منطق حديث يعتمد على التجربة ، وفرض الفروض              
واختبارها للوصول إىل الفرض الصحيح بدأت النهضة األوروبية يف العلم املادي يف كافـة          

  .التخصصات 
يسة األرسطي هـي   علمية تعتمد على املنهج التجرييب املغاير لفكر الكن   وكانت أول نظرية  

) ١٥٤٣ – ١٤٧٣( " كوبرنيق  "  لرجل دين بولندي يقال له       "مركزية الشمس    "نظرية  
  .)٣("ارسطارخوس" أا عبارة عن إحياء لنظرية "رسل"ويرى 

 أن األرض هـي     ألا تناقض رأي الكنيـسة يف     وقد استقبلت هذه النظرية بعداء شديد ،        
حركات األجـرام   "ابه   الكنيسة مبنع كت   تفقاممركز الكون ، ألن املسيح صلب عليها ،         

  .ومناهضاً له النصراين واعتربت هذا الرأي خروجاً عن الدين " السماوية
ولقد استقبلت النظرية  الكربنيكية بعداء شديد مـن جانـب            : " " رسل برتراند "يقول

ذلك ألم شعروا عن حق ، بأن هـذه بدايـة حركـة             . يك  اللوثريني فضال عن الكاثول   

                                                 
م ، ١٢٦٣هـ ـ  ٦٦١أمحد بن عبد احلليم عبد السالم احلراين الدمشقي ، أبو العباس ، تقي الدين ابن تيمية ، شيخ اإلسالم ولد حبران سنة ) 1(

 ا ، لـه تـصانيف       دون العشرين ، سجن مبصر يف فتوى أفىت ا ، مث انتقل إىل دمشق فسجن               حتول إىل دمشق ، فنبغ واشتهر ، درس وأفىت وهو         
هـ ٧٢٨، توىف يف قلعة دمشق مسجوناً سنة        " التوسل والوسيلة   " و    ،" منهاج السنة   "  ، و    "اجلمع بني النقل والعقل   " و" اإلميان  : " كثرية منها   

  )٢/٣٨٧(ذيل طبقات احلنابلة . م ١٣٢٨ـ 
  .الرد على املنطقيني : انظر ) 2(
  .٥٠ / ٢حكمة الغرب  : انظر ) 3(
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جديدة مضادة للجمود العقائدي ، من شأا إن مل دم عقيدم ذاا ، أن ـدم علـى                  
  .)١("األقل تلك املبادئ السلطوية اليت كانت تعتمد عليها مؤسسام الدينية 

جردانـو  "و)  ١٦٠١-١٥٤٦ ( "براهيتيكو"رت النظريات العلمية ، فقد واصل       واستم
 ) ١٦٤٢ – ١٥٦٤ ( "جاليليو"و  ) ١٦٣٠ -١٥٧١ ( )٢("لركب"، و   ) ١٦٠٠" (برونو

  .ها ، وتعرضوا لكثري من االضطهاد و العدوان و اإلحراق وهذه النظرية وطور
لك الـيت   اميكا هي ت  الدين يف طريق وضع نظرية عامة يف        و كانت اخلطوة األكثر تأثرياً    " 

 املبادئ الرياضـية للفلـسفة    " يف كتابه   ) .. ١٧٢٧-١٦٤٢( )٣("سحاق نيوتن إ"خطاها  
  .)٤("١٦٨٧الذي صدر عام " الطبيعية 

ربط بعضها ببعض دون حاجـة إىل       بأنه من املمكن تفسري ظواهر الطبيعة       : " وملخصها  
  .)٥("نها تدخل قوى خارجية ع

ه حنو التحرر من    وقد كان هلذه النظريات العلمية نتائج مؤثرة يف الفكر األورويب والتوجه ب           
  .الدين والفكر العقيم الذي كانت  تروج له الكنيسة ، وتلبسه لباس الدين 

   : نتائج النظريات العلمية فيما يلي  "برتراند رسل"وقد خلص 
  . أن تقرير احلقائق جيب أن يبىن على املالحظة ال على الرواية غري املؤيدة -١  
عل يف نفسه مستبق لنفسه ،  وتنطبق كل املتغريات           أن العامل غري احليواين نظام متفا      -٢  

  .فيه مع قوانني الطبيعة 

                                                 
   .٥١ / ٢ملصدر السابق ا) 1(

م يعترب املؤسس احلقيقـي  ١٥٧١عامل فلك ورياضيات وبصريات أملاين ، ولد سنة  ) Johannes Kepler  ( جوهانس كبلر) 2(
، ) بقـوانني كبلـر     ( ركة الكواكب تعرف    يتكوباهي ، وضع ثالثة قوانني خاصة حب       لعلم الفلك احلديث ، عاصر كالً من غاليليو و        

عالم املورد  أمعجم  . م  ١٦٣٠وهي تعترب إحدى أقدم احملاوالت يف حقل الرواية العلمية ، توىف سنة             " سعرمنيوم  "  دعاها    رواية ولكبلر
   .٣٦٠ /ص 

م ، مكتشف نظرية اجلاذبية األرضـية ، درس طبيعـة الـضوء             ١٦٤٢ إنكليزي ، ولد سنة        إسحاق نيوتن ، فيزيائي ورياضيايت    ) 3(
الذي يعترب  ) احلساب التفاضلي وقوانينه يف احلركة      ( ، من اكتشافاته    ) بنية الضوء   (  ذلك الكتشاف    وتركيب التلسكوب ، وقد قاده    

  .٢١٦ – ٢١٥ /ص ألف شخصية عظيمة . م١٧٢٧توىف سنة  . أساس علم احلركة حديثاً 
   .٥٦ / ٢ حكمة العرب ) 4(

   .١٩/ العلم والدين   ص ) 5(
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ون اهلدف من وجودها ،      أن األرض ليست مركز  الكون ، وأن اإلنسان رمبا ال يك            -٣  
 فائدة منها مـن الناحيـة       إذا كان لوجودها أي هدف ، وفوق ذلك أن فكرة اهلدف ال           

  .)١("العلمية 
 هو أول من وضع املنهج التجرييب على شكل قوانني فلسفية           "فرانسس بيكون "ولقد كان   

ويعترب من الفالسفة الذين غريوا التفكري األورويب من فكر ومنطـق أرسـطو النظـري               
  .)٢(التجريدي إىل املالحظة والتجريب

ضـد  " اجلديد" األداة ، و  " : اإلرجانون"، ومعىن   " اإلرجانون اجلديد   "  مسى كتابه    وهلذا
  .القدمي وهو املنطق الصوري األرسطي ) داة األ( نطق امل

نتفاع بنتائجه دون الوصـول إىل املاديـة        اإلمكان اكتشاف هذا املنطق ، واال     ولقد كان ب  
جتـاه  ملوقف املتعنت للكنيسة من هذا اال     الكن  و .اجلامدة اليت عليها الفكر األورويب اآلن       

 عدو أن يكون ضد منطق أرسـطو      مع أنه ال ي    - للدين   الفكري اجلديد ، واعتباره مناهضاً    
ردة فعل عنيفة جعلت من أتباع هذا الفكر يعتقدون أن العلم اليقيين احلـديث               أحدث    -

ما من مسألة ناقض العلم فيها ":" هوايت هد"املبين على التجربة ضد الدين دائماً كما قال         
  .)٣("الدين إال وكان الصواب جبانب العلم واخلطأ حليف الدين

، وإىل  والنهاية   فقد أدى الفكر التجرييب إىل نفي الغائية واهلدف           سابقاً "سلر"وكما ذكر   
  .جمهول على ، إىل الطبيعة أو التعليق " اهللا " اهلروب من لفظ اجلاللة 

كانـت احليـاة   " الليربالية " ويف القرن التاسع عشر امليالدي بالذات حيث ظهر مصطلح      
 وال تؤمن بأي أمر غييب غري حمسوس ، وصـارت           إىل النخاع ،  " مادية  " األوروبية حياة   

 هي الفلسفة السائدة اليت ترجع إليها سائر الفلسفات األخـرى ، إىل درجـة               "الوضعية"
، وأن اإلنسان متحكم يف الطبيعـة إىل        " التولد الذايت   "  على   اًالزعم بأن احلياة متصلة بناء    

 الغـرور بقـدرة اإلنـسان    مستوى اخللق ، ومع أن الواقع يكذب هذه األفكـار إال أن           
  .)٤(وإمكانياته وسيطرته على الطبيعة دفعت إىل هذا القول

                                                 
  .٦/ أثر العلم يف اتمع  ص ) 1(
   .٨٧/ املنطق احلديث ص : انظر ) 2(
   .١٢/ اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين ص ) 3(
   .٣٠٤/ العلم أسراره وخفاياه   ص: انظر ) 4(
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علم يف تطبيقاته التكنولوجية قـد      على أن النجاح الباهر لل     : " "برتراند رسل "وكما يقول   
 يعجـز   ريون يعتقدون أنه ال يكاد يوجد شيء       أصبح الكث   من نوع آخر ، إذ     جلب خطراً 

  .)١("هوده  ومورست بالطريقة املناسبة ت إليه جاإلنسان عن حتقيقه لو وجه
 الدينية  – واخلالصة أن الفكر التجرييب صار من أدوات التحرر من ثقافة القرون الوسطى           

 ، وجتاوز ذلك إىل املادية املفرطة اليت أنكرت الغيب ، وربطت األخـالق              -واإلقطاعية  
فيما بعد فحولت اإلنسان إىل     ) لرأمسالية  ا( قتصادية  والقيم باملادة ، واستغلتها الليربالية اال     

  .سلعة مادية مستهلكة ينظر إليه من خالل الكسب املادي ارد 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
  .٢١-  ٢٠ / ٢حكمة الغرب  ) 1(
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אאWאאאא 
الذي سيطر على أوروبا يف العصور الوسطى من أقسى         " م اإلقطاعي   النظا" يعترب  

النـبالء  (السادة ،   : ن من طبقتني إحدامها     وهو مكو  .  وأكثرها عنصرية وطبقية      ةنظماأل
، ، وهم الطبقة الدينيـة      ) االكلريوس  (  رجال الدين ، وهم الطبقة السياسية ، و      )وامللوك
  . عامة الشعب وهم) الرقيق ( الفالحون : والثانية 

ويتميز هذا النظام بالثبات واجلمود ، واالعتماد على الزراعة ، والتبادل العـيين ،              
 وقد كان أغلب اتمع األوريب من العمال يف إقطاعيات          .وضعف حركة النقد والتجارة     

 عبيداً باملعىن احلقيقي ، ولكنهم أرقاء يف األرض اليت ميلكها النبيـل ال            النبالء ، وهم ليسو     
  .أو حيميهم يستطيعون فراقها ، لعدم وجود بديل يكفيهم 

 ، يعتمـدون    لثة ليست من النبالء ، وال الرقيق        ومن عامة الشعب نشأت طبقة ثا     
ويدخل يف هذه الطبقة التجار   .على التجارة والكسب من غري أن يكونوا رقيقاً يف األرض    

وقد عرفت هذه الطبقة    . ن احلرة   واألطباء ، واملهندسون ، وأصحاب امله     ، واملدرسون  ،  
  .)١()الربجوازية ( بالطبقة الوسطى 

فقد كان مركز الثقل االقتصادي العاملي يف البالد        ، وقد كانت التجارة يف أوروبا حمدودة       
اإلسالمية ، فقد كان الشطر األكرب من ذهب العامل يتركز فيها للفائض االقتصادي الكبري              

، واألرباح والثروات الضخمة من التجارة مع البالد األفريقية           البحاروالسيطرة على أعايل    
  .)٢(واألوربية، واآلسيوية 

فإن جتارا اخلارجيـة مل     ، أما الدول األوربية اليت را سلع ومنتجات الشرق         " 
تكن يف الواقع سوى جتارة استرياد فحسب إذ مل يكن لديها سلع غالية أو منتجات خاصة                

                                                 
 املالكـة   متييزاً هلا عن الطبقـة األرسـتقراطية      . طبقة اجتماعية تتألف من التجار والصناعيني        ) Bourgeoisie( الربجوازية  ) 1(

أما يف  . على الطبقة الوسطى    ، توسعاً  ، ويطلق اسم الربجوازية    ، و اُألجراء أو العاملني لقاء أجر أو راتب         ، وعن املزارعني   ، لألراضي  
ـ  ، وكان يقصد به بادئ الرأي      ، واملصطلح فرنسي األصل    . النظرية املاركسية فالربجوازية ترادف الطبقة الرأمسالية        دويون الصناع الي

   .١٠١ / ٢موسوعة املورد  "  bourgsالبورجات " العاملون يف املدن الوسيطية املسورة اليت كانت تعرف بـ 
   م١٩٩٢أغسطس ،  ) ٤٠٥( العدد رقم ، جملة العريب : انظر ) 2(
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وهلذا يتعني عليها أن تدفع بالذهب يف مقابـل         ، قايض ا ما تستورده     اشتهرت ا لكي ت   
" لويس لومبار "وهلذا يعتقد املؤرخ    ، مشترياا من سلع الشرق الغالية كاألقمشة والتوابل        

األوروبية كانت يف الواقع جمرد منجم للذهب يـستغله أهـل الـشرق حـىت                أن الدول 
  . )١("ينضب

وقام رجال األعمال   ،  احلركة التجارية األوربية     ومع بدايات عصر النهضة زادت    
وتقدم صناعة املعادن وبناء السفن      ، وبعد صناعة البارود    ، بتشجيع احلركة العلمية الناشئة     

 وتقدم علـم    والتلسكوبواكتشاف البوصلة   ، وأدوات اإلنتاج املستخدمة يف الصناعات      
ث قامت حركة الكشوف اجلغرافية ،      اجلغرافيا حتولت التجارة األوروبية ملرحلة جديدة حي      

البحث عن الذهب ومنابع وجوده ، وكـسر        : والرحالت البحرية هلدفني جوهريني مها      
  .)٢(احتكار العامل اإلسالمي لطرق التجارة و السيطرة عليها

القـارة  ( ومن خالل هذه الرحالت والكشوف اكتشفت أوروبا العامل اجلديـد           
وقد تنافس ملوك أوروبا وأباطرا يف التوسـع يف         ، ليه  واحتلته وسيطرت ع  ، ) األمريكية  

 ومن هنا كثرت التجارة يف أوروبا        .)٣(وجلب الذهب إىل أوروبا   ، الكشوف والرحالت   
  .وانتقل العديد من أرقاء األرض ليبحثوا عن أعمال تناسبهم فيها ، واتسعت املدن 

رة وذلك مـن خـالل كثـرة        ولكن النظام اإلقطاعي بقي عائقاً ومانعاً من توسع التجا        
الضرائب وعدم ترك العمال ورأس املال ينتقل بسهولة ويـسر ، وقـد ضـاق التجـار                 
وأصحاب رؤوس األموال من القيود واالنغالق الذي يقف حـائالً دون تنميـة رؤوس              
أمواهلم ، وتوسيع طموحام املادية ، وقد كانت هلذه الطبقة اجلديدة دور بالغ األمهية يف               

مع السوق القائم على املنافسة ، كما كان هلا أثر بالغ يف التحوالت االجتماعية              تأسيس جمت 
  .يف أوروبا ، والوقوف يف وجه اإلقطاع والكنيسة 

                                                 
  .املصدر السابق) 1(
  ) .العدد السابق (  وجملة العريب ،هاو . ي يف طلب التوابل ، سونيا : بحرية لكشوف اجلغرافية الانظر حول ا) 2(
والتعامـل معهـم    ، وقتل الكثري منهم    ، واسترقاق أهلها األصليني    ، وقد قام األوربيون بسرقة الذهب املوجود يف البالد اجلديدة          ) 3(

 السافلة عند احتالل البالد      واالطالع عليها يدل على العقلية الغربية     ، مهجية تدل على انعدام األخالق والقيم يف نفوس الغزاة          وبوحشية  
: والسيطرة عليها ، وهذه الصور والشهادات املهولة ليست من صنع خصومهم ، ولكنها بتوثيق من كتام ومؤرخيهم ،انظر يف ذلـك                   

  .ظ ترمجة موسى الزغيب وعبد الكرمي حمفو. ستافر يانوس . س . ك ، العامل الثالث يشب عن الطوق ، التصدع العاملي 
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اليت تساعدهم يف اخلروج مـن قبـضة        " النظرية الفلسفية   :" وقد كان يعوز هذه الطبقة      
احلرية االقتصادية  "  تقوم على    اليت" الليربالية  " اإلقطاع والكنيسة ، وقد وجدوا بغيتهم يف        

  .ورفع العوائق عن آليات السوق ، وترك حركته مرسلة دون تدخل أو رقابه" 
حول احلالة الطبيعية للبشر مساعدة للطبقة الوسطى ، وتقدم         " هوبز"وتعترب فلسفة     

ملناسـبة  هلا املربر العقلي فيما تقوم به من أعمال ، ألا تقوم على الرتعة الفردية األنانية ا               
تمع السوق ، ولكن هذه الفلسفة مل تناسب هذه الطبقة ألن نتائجها توصل لالسـتبداد               

ملحداً ، وهو ماال يتناسب مـع       " هوبز"وحتكم الدولة يف كل شيء ، باإلضافة إىل كون          
  .الوضع االجتماعي يف تلك الفترة 

يتناسب مع  كأحسن منوذج   " امللكية اخلاصة   " يف  " جون لوك "وقد جاءت نظرية      
هي احلالة الطبيعية لإلنسان ، مث فسر ذلك على         " امللكية اخلاصة   " هذه الطبقة ألنه قرر أن      

بأن اهللا تعاىل خلق األرض مشاعاً للبـشر ،         : أساس ديين يتناسب مع الوضع االجتماعي       
مكاسب " جون لوك "، وذا أقام    )١("العمل" ومربر التملك اخلاص فيها قائم على أساس        

أمسالية على أساس أخالقي ، ومربر عقلي وديين ، فأنانية الرأمسالية ووحشيتها وعدواا             الر
ومـن  . )٢(على حقوق الفقراء هلا ما يربرها أخالقياً وعقلياً ودينياً عندهم بعد هذه النظرية            

 هنا يتبني لنا أن االجتاه حنو احلرية االقتصادية يف أساسه يعود إىل التغريات االجتماعية اليت              
سبق أن أشرت هلا فلم يكن هناك أي مربر لفلسفة احلرية االقتصادية لوال وجـود طبقـة                 
وسطى يهمها التربير العقالين ، والتسويغ الفكري ملا تقوم به ـ على األقـل ـ أمـام     

، وألن يف االندماج بني الفكر احلر والطبقة الوسطى ما يساعد على هدم النظـام               )٣(الناس
  .املفكرين والربجوازيني ، فاقتضى ذلك التحالف بينهما القدمي الذي وقف ضد 

الثـورة  "واليت بدورها أحـدثت     ، وقد شجعت الطبقة الوسطى النظريات العلمية     
وهو ما جعل هذه الطبقة تنحو بشكل أقوى من خالل الثراء الفاحش الـذي              ، "الصناعية

الفكر االقتصادي يشهد   وقد أخذ   " واتساع األسواق   ، وصلت إليه بفضل الثورة الصناعية      

                                                 
  . من هذا البحث  ١٤٧ /ص: ر انظ) 1(
   .٦٣/ الليربالية إشكالية مفهوم ص : انظر ) 2(
  .٢٦٨ / ٢الغرب والعامل : انظر ) 3(
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فأقيمـت املـصارف وظهـر      ، استقالالً عن املفاهيم الدينية اليت كانت سائدة قبل ذلك          
  .)١("الرأمسال الربوي ووضعت قوانني اقتصادية تتوافق مع بعض متطلبات الطبقة الوسطى

وعندما وقف  النظام اإلقطاعي سداً منيعاً ضد هذا التوسع التجـاري بأنظمتـه              
  .اقتضى ذلك ضرورة العمل على تغيريه ، وطبيعته اجلامدة، )٢(يةاالستبداد

حني بدأت نظرة العصور الوسطى إىل العامل يف االختفاء         " : " رسل برتراند"يقول  
أخذت تظهر بالتدريج قوى جديدة عملت على تشكيل العامل         ، خالل القرن الرابع عشر     
قطـاعي للمجتمـع    اإلأصبح البناء    ،  الوجهة االجتماعية  فمن. احلديث كما نعرفه اليوم     

الوسيط غري مستقر نتيجة لظهور طبقة قوية من التجار الذين حتالفوا مع احلكّام ضد مالك               
ومن الوجهة السياسية فَقَد النبالء قدراً من حـصانتهم         . األرض اخلارجني عن كل سلطة      

 قالعهـم   عندما ظهرت أسلحة هجومية أفضل جعلت من املستحيل عليهم الـصمود يف           
فـإن  ، فإذا كانت عصي الفالحني وفؤوسهم عاجزة عن اقتحام أسوار القلعة           . التقليدية  

   .)٣("البارود قادر على ذلك

كان الناس يف بدء العصر اجلديد قد كرسـوا مقـداراً           " : " سوتشكوف"ويقول  
إلقطاعيون كان السادة ا  : كافياً عن التجربة يف شروط إلغاء نظام عالقات امللكية اخلاصة           

 . احلكم املطلـق  نري  م حتت   هم أنفسه   األقنان ، ينحنون   األشراف الذين خيضعون لغريهم   
إىل خـزائن أصـحاب     وهل  وكانت الثروات املكدسة من قبل اخلزينة امللكية تنتقل على          

 مثالً يتمتعون بنفوذ ال يقل عن نفوذ بعض الرؤوس          فوجريفكان آل   . املصاريف واملرابني   
لكي حتـصل  ، وكانت الربجوازية تشن كفاحاً ضارياً ومستمراً ضد طبقة النبالء     . املتوجة  

وكانت مجاعات غفرية من املغامرين جتتاز احمليطـات        . األوىل على مكان هلا حتت الشمس     
  .)٤("للحرية والسعادة، حبثاً عن الذهب الذي كان قد أصبح معياراً للفضيلة والرذيلة

                                                 
  .٨٠/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب ص ) 1(
  . من هذا البحث  ٦٦/ ص : انظر ) 2(
  .١٧ / ٢حكمة الغرب ) 3(
 .١٤/ املصائر التارخيية ص ) 4(
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، مواقف متباينة غري متناسقة اإلقطاعي  ها مع النظام    وقد وقفت الربجوازية يف صراع    
فقد ساندت األبـاطرة    . رائدها املصلحة الذاتية املتناسبة مع الظروف املرحلية املناسبة هلا        

مث أشعلت الثورات ضد النظام امللكي االرسـتقراطي        ، وامللوك ضد النبالء ورجال الدين      
 طريق الثـورة الفرنـسية واضـطراب        وملّا سيطرت على فرنسا عن    ، بدرجات متفاوتة   

وقد . )١("نابليون بونابرت"حتولت إىل دكتا تورية صارمة من خالل إمرباطورية     ، األوضاع  
واإلتيان بنظام يعتمـد    ، القدمياإلقطاعي  كانت هذه الطبقة من أبرز أسباب حتطّم النظام         

  .وخيدم أهداف هذه الطبقة، احلرية الفردية

باعتبارهـا  ،  هي فكر ومنهج الطبقة الوسطى       الليرباليةول إن   وذا نستطيع أن نق   
وقـد  . يف امللكية اخلاصة    " جون لوك "وخاصة من خالل آراء     ، تقوم على أساس الفردية     

امللكية الدستورية يف اجنلترا    :  من الفكر ارد إىل الواقع العملي من خالل          الليرباليةانتقلت  
  ).م١٧٩٨(والثورة الفرنسية ، ) م١٧٧٥( والثورة األمريكية ، ) م١٦٨٨( 

 نتاجاً للطبقة الوسطى الصاعدة اليت      الليرباليةوملا كانت   " : " برتراند رسل "يقول  
فقد كانت معارضة للتقاليد القائمـة      ، كان التقدم التجاري والصناعي يتحقق على يديها        

  . )٢("ية على حد سواء ولدى امللك، تقراطيةاالرسواليت ترسخت لدى الطبقة ، على التمييز

ففي ، واألوضاع العامة للعصر ،  مرتبطاً بالظروف احمليطة   الليرباليةوقد كان ظهور    
 قبل مائة عام على فرنسا وأصبحت هي نظام احلكم دون           الليرباليةاجنلترا وهولندا وصلت    

  .)٣( يف فرنسا وأمريكا بعد ثورة مسلحةالليرباليةبينما مورست ، ثورة دموية 

  : ون على امللكية املطلقة وهيالربجوازييلي أذكر مناذج للثورات اليت قام ا ما وفي

  

  
                                                 

  ).كله ( بني الربجوازية واإلقطاع كتاب الصراع: انظر ) 1(
    .١٠٤ / ٢حكمة الغرب ) 2(
  .١١٧ ، ١٠٥ / ٢حكمة الغرب : انظر ) 3(
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  :) م ١٦٨٨( الثورة االجنليزية : الً أو

 االجنليزية جناحاً اقتصادياً باهراً بسبب سياسة ملـوك أسـرة           الربجوازية  حققت  
واحلروب ،  املائة عام    واملدعومة من األوضاع العامة اليت خلفتها حروب      ، تيودور الصارمة   

، وقد دعم امللوك التجارة الداخلية مبنع قيام احلواجز اجلمركية بـني املقاطعـات            . الدينية  
عندما أُكتشف الطريق اجلديد الذي جعل حركة التجارة تنتقـل إىل           . والتجارة اخلارجية 

     .)١(األطلسي بعد أن كانت مدن املتوسط حتتكر التجارة طيلة العصور الوسطى

فزاد عدد الطبقة الوسطى فأخذت تتطلع للمشاركة يف احلكم منذ القرن الـسابع             
حيـث  ، م  ١٦٤٠وازدادت قوته بعد سنة     ، والذي قوَي شأنه    ، عشر عن طريق الربملان     

أجرب الربملان امللك على إقرار قانون يفرض دعوة الربملان لالجتماع مرة على األقل كـل               
كمـا أصـلح نظـام      ، م  ١٦٢٩ امللك الربملان عام     ثالث سنوات ، وذلك بعد أن حلّ      

والـيت  ، وذا وقعت املواجهة بني الربملان وامللك       . وألغى احملاكم االستبدادية    ، الضرائب  
 أيـار   ١٩م وحكم عليه باإلعـدام ونفـذ يف         ١٦٤٧انتهت باستسالم ملك اجنلترا عام      

  .م ١٦٤٩

ا طلبت األحزاب االجنليزيـة     وفيه، م  ١٦٨٨مث سيطر على اجنلترا امللوك إىل سنة        
الـذي أدخـل عليهـا      " جيمس الثاين "من حاكم هولندا غزو اجنلترا إلنقاذها من امللك         

فأصـبح  ، إىل فرنـسا    " جيمس"وهرب  ، الكاثوليكية عنوة ، ونفّذ حاكم هولندا ذلك        
مها الذين أقر " قانون التسامح الديين    " و" وثيقة احلقوق   " حاكم هولندا ملكاً بعد أن قبل       

سيادة الربملان يف أمور التشريع ونصت علـى        " وثيقة احلقوق   " وقد تضمنت   . )٢(الربملان
وهـي أول وثيقـة     ، )٣("عدم التعرض حلرية املواطن، وعدم سجنه من غري حماكمة قانونية         

  . ليربالية تصل إىل السلطة من برملان منتخب يف أوروبا قاطبة

                                                 
  .٢٢٣ – ٢٢٢/ ومدخل لدراسة التاريخ األورويب ص  ، ٧٧/ تاريخ أوروبا االقتصادي يف القرن التاسع عشر ص : انظر ) 1(
  .١٧٦ ، ١٦٠/  ، وصانعو أوروبا احلديثة ص ٢٣٢ – ٢٢٤/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب ص : انظر ) 2(
  .٢٣٢/ مدخل لدراسة التاريخ األورويب ص ) 3(
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وأصحاب الصناعة هم احلكام احلقيقيـون      وذا أصبح الربجوازيون وكبار املالك      
  .ال يزال موجوداً لفظاً ال حقيقة " امللكية " وإن كان اسم ، يف اجنلترا 

  :) م ١٧٧٥( الثورة األمريكية : ثانياً 

كريـستوفر  " بعد الرحلة البحرية اليت قـام ـا       ) أمريكا  ( عرف العامل اجلديد    
، وبدأت الدول األوربية تتنافس علـى  م ، مث تتابعت الرحالت ١٤٩٢ عام   )١("كولومبس

  .استعمار العامل اجلديد ، وأخذ ما فيه من الذهب والفضة واملواد اخلام األخرى 

التجارية املسامهة ، ومقرها لندن ،       " فرجينياشركة  " م حصلت   ١٦٠٧ويف عام   
بإنشاء أول مستوطنة على الساحل الشرقي املقابل       " جيمس األول "على تفويض من امللك     

وهكذا بدأ تكوين املستعمرات على يد الربجوازيني االجنليز ، مث كثر وفـود             . )٢(لربيطانيا
االجنليز إىل القارة اجلديدة ألغراض اقتصادية ودينية ، فمنهم التجـار والعمـال الـذين               

يقصدون التجارة والربح ، ومنهم املنصرون كحال املهـاجرين الـذين أطلـق علـيهم                        
وقد أسـسوا   ،  ) املتطهرون " ( البيورتيان" هم مجاعة بروتستانتية يسمون     و" احلجاج  " 

  .)٣(ماساشوستسوالية 

وقد برزت إرهاصات الثورة األمريكية من جراء كثرة الضرائب املفروضة علـى            
باإلضـافة إىل   ، كاهل املستعمرات دون أن يكون هلم متثيل نيايب يف الربملان االجنليـزي             

وهلـذا اجتمـع    . انية اليت اعتادت بريطانيا القيام ا يف مستعمراا         املمارسات غري اإلنس  
م ، واتفقوا على املقاطعة التجارية مع بريطانيا ومسي         ١٧٧٤نواب الواليات يف فيال دلفيا      

  " .املؤمتر القاري األول "هذا االجتماع 

                                                 
. عمـل يف خدمـة إسـبانيا    . م ١٤٥١ولد سنة . مالّح إيطايل )  Christopher Columbus ( كريستوفر كولومبس ) 1(

آمن بأن يف إمكانـه     . ألوروبية وغريت جمرى التاريخ     مهدت رحالته األربع إىل العامل اجلديد السبيل حلركة االستكشاف واالستعمار ا          
م  مبحراً من ميناء بالوس بسفنه الثالث ، فوصل إىل           ١٤٩٢قام بأوىل هذه الرحالت عام      . الوصول إىل الشرق من طريق اإلحبار غرباً        

  .٣٧٦/ د ص معجم أعالم املور. م ١٥٠٦توىف سنة . جزر اما  وبذلك اكتشف أمريكا من غري أن يدري أنه فعل 
  .٣٦ – ٣٥ / ١اإلمرباطورية األمريكية : انظر ) 2(
  .٣٩ / ١املصدر السابق : انظر) 3(
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ربجـوازي  برئاسة ال " املؤمتر القاري الثاين    " م اجتمع   ١٧٧٥ويف العام الذي يليه     
 منيبنيا"و، "وتوماس جيفرسون "، )٢("جورج واشنطن "وحضره ، )١("جون هانكوك "الثري

 ، مع آخرين من خنبة املفكرين والسياسيني ، وفيه مت تأكيد الصراع املـسلح               )٣("فرانكلني
العقل السليم  " ضد بريطانيا ، ومل يكن هناك اتفاق على فكرة االستقالل حىت صدر كتاب            

  .)٥(، وبعده توحدت صفوف األمريكيني لالستقالل)٤("لتوماس بني" 

، م١٧٨٢ومت التفاوض على االستقالل يف إبريل       ، وقد استمرت احلرب سبع سنني    
 تعبر عن التوجه    – يف أوقات خمتلفة     –م ، وقد كتبت أربع وثائق تارخيية        ١٧٨٣ونفّذ يف   

 أقوى بلـد يف     –بعد   فيما   -والذي أصبح   ، الفكري للمجتمع اجلديد الساعي لالستقالل    
كتاب العقل السليم ملؤلفه توماس بني ، وإعالن        :هذه الوثائق التارخيية هي     . العامل إىل اليوم  

  .ووثيقة احلقوق ، االستقالل ، والدستور األمريكي 

  :لتوماس بني )٦("العقل السليم " كتاب   -

عرضه على بعـض    مث  ، م  ١٧٧٥كتابه يف بداية الصراع املسلح عام       " توماس بني "كتب   
على نشره عن طريـق          ) بني  ( عنوانه وساعد   ) بنيامني رش   ( فاقترح أحدهم   ، أصدقائه  

                                                 
رئـس  . لعب دوراً بارزاً يف حرب االسـتقالل  . م ١٧٣٧ولد سنة . سياسي أمريكي  ) John Hancock(جون هانكوك ) 1(

  .٤٦٨/ معجم أعالم املورد ص . م ١٧٩٣توىف سنة . الل وبذلك كان أول من وقع وثيقة إعالن االستق. الكونغرس القاري الثاين 
م ، كان يف أول أمره قائداً جليوش املستعمرات مشال          ١٧٣٢جورج واشنطن ، أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية ، ولد سنة            ) 2(

ملتحدة األمريكية الـذي أعلـن يف             أمريكا ، وثار ضد احلكم اإلنكليزي ، وجنح يف إجبار إنكلترا على االعتراف باستقالل الواليات ا               
وقد حقق جناحاً حامساً عندما تقدم األمريكيون النتخاب أول رئيس هلم ، وقد احتفظ مبنـصبه فتـرتني      ، م  ١٧٧٦الرابع من متوز عام     

   .٢٤٢/ ص ألف شخصية عظيمة . م ١٧٩٩رئاسيتني ، توىف سنة 
 ، كان من أبرز األمريكيني يف القرن الثامن عشر ، طبع يف شبابه   م١٧٠٦ولد سنة   امل ورجل دولة أمرييكي ،      ع. بنيامني فرانكلني   ) 3(

جتارب ان مهتماً بالفيزياء ، وقام بعدة       ، وسرعان ما أصبح ذا سلطة ونفوذ يف سياسة والية بنسلفانيا ، وك            ) صحيفة بنسلفانيا   ( ونشر  
  .٢٣٣ /ص ألف شخصية عظيمة . م  ١٧٩٠تتعلق بالكهرباء خاصة ، وهو من اخترع مسرى الربق ، توىف سنة 

يدافع فيـه   ) حقوق اإلنسان   (عن الثورة الفرنسية ، كتب كتاب       م ، دافع    ١٧٣٧توماس بن ، مفكر سياسي إجنليزي ، ولد سنة          ) 4(
 ملـساعدة   ضطر إىل مغادرة إجنلترا ، فـذهب إىل فرنـسا          خلع امللكية وإقامة حكم ثوري ، ا       عن الثورة الفرنسية ، ويدعو اإلجنليز إىل      

" شعور الـشعب    " حكومة الثورة حيث انتخب عضواً فيها ، وهاجر إىل أمريكا عند اندالع حرب االستقالل ، وكتب كتيب أمساه                   
ألـف  . م ١٨٠٩توىف سنة . م  ١٧٧٦يدافع فيه عن استقالل املستعمرات األمريكية ، فكان هلذا الكتيب أثره يف إعالن االستقالل عام                

   .٢٤٧/ شخصية عظيمة ص
   .١٣١ – ١٢٨ / ٢  اإلمرباطورية األمريكية) 5(
  " .شعور الشعب  "  أو،"اإلدراك العام " يترجم أحياناً عنوان الكتاب باسم آخر وهو ) 6(



 
  الليبرالية  ٩٤

)  صـفحة  ٤٧(  صاحب مكتبة ومطبعة يف فال دلفيا ، وهو كتاب صغري     )١("روبرت بل "
ولكن له تأثري بالغ، فقد طُبع منه نصف مليون نسخة، وهو رقم عـال بالنـسبة لعـدد                  

  .)٢( السكان يف زمانه

ولسنا نعرف يف تاريخ األدب كتاباً بلغ أثره املباشر يف نفـوس            ": " داونز"يقول  
   .)٣("الناس ما بلغه كتاب بني 

متردداً يف  " جورج واشنطن "ويؤكد هذا تأثر قادة الفكر والسياسة به ، فقد كان           
": " كلنيفـران "انقلب تردده يقيناً ، ويقول      ، مبدأ االستقالل ، ولكن بعد قراءة الكتاب        

لقد كان وقـع    ":" وليم درايتون "ويقول، " لقد أحدث هذا الكتيب أبعد اآلثار وأعجبها        
  . )٤("هذا الكتاب على نفوس أعضاء الكوجنرس القاري وقع الصاعقة 

 التقليديـة السـيما     الليرباليـة يف هذا الكتاب من األفكار      " توماس بني "وينطلق  
ومن ذلك رؤيته بـضرورة ابتعـاد       . ه اخلصوص   على وج " جون لوك "االجنليزية و آراء    

ليست احلكومة حـىت يف     : " الدولة عن االقتصاد واحلريات العامة يف اتمع املدين فيقول          
واحلكومـة  ، أحسن حاالا سوى شر البد منه ، ويف أسوأ حاالا شر ال يطاق احتماله               

لوك إلّا صروحاً مقامـة علـى       أشبه بالرداء ، فهو ضروري  إلخفاء الصورة وما قصور امل          
  . )٥("أنقاض اجلنة ، فأرقى املدنيات أقلها حاجة إىل حكومة 

                                                 
أجـازه   ، تقلد وزارة الداخلية ، فعامل ارمني واملسجونني معاملة إنـسانية             م١٧٨٨ت بيل ، سياسي إجنليزي ، ولد سنة         روبر )1(

أدخل ضريبة الدخل ونظاماً جديداً يشرف على البنوك ، وقام مبحاولة اإلصالح لنظام األراضـي الزراعيـة             رير الكاثوليك ،    القانون حت 
  .م١٨٥٠تـوىف سـنة     . األيرلندية ، ألغى املكوس اجلمركية وقوانني الغالل ، فانقسم حزبه أثر ذلك إىل قسمني حمافظني وأحـرار                  

وهو شخصية لربالية هلا أثر كبري يف قوانني الغالل، وهو من مدرسـة مانـشتر مـن االجتـاه                    . ٥٤/  ص   موسوعة عظماء ومشاهري  
  . من هذا البحث١١٨/ ص : أنظر. الكالسيكي

  .٤٨/ انظر كتب غيرت وجه العامل ص ) 2(
  .٥١ – ٥٠/ املصدر السابق ص ) 3(
  .٦٢/ املصدر السابق ص ) 4(
  .النظام السياسي األمريكي إىل اليوموهذا ما يعمل به ، ٥٢/ املصدر السابق ص ) 5(
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احلكومات امللكية والوراثية واعتربها استبداداً وظلماً ، وأشاد بالتمثيل         " بني"ونقد  
واقترح أن ينتخب جملس تشريعي واحد انتخابياً دميقراطياً لتمثيل مجيع الواليات           ، النيايب  
  . )١(ووزارة مسؤولة أمام الكوجنرس، كما اقترح رئيساً جلمهورية الوالية ، ية األمريك

فقـد  ، والكتاب على صغر حجمه واهتمامه الكبري باحلماسة للثورة واالستقالل          
  .اشتمل على مضامني فكرية ليربالية عامة سارت عليها أمريكا إىل اليوم 

للـورد   ومنها احلكمة املـشهورة  ةالليربالي" توماس بني"وقد وجدت أصداء آلراء   
  .)٢(السلطة املطلقة فساد مطلق " أكتون

   :م١٧٧٦ / ٧ / ٤إعالن االستقالل   -

وقد مت تشكيل جلنة    ، " باملؤمتر القاري الثاين  "مت إعالن االستقالل يف املؤمتر الثاين املعروف        
الرئيس الثالث  " توماس جيفرسون "وكان على رأسها    ، إلعداد اإلعالن الرمسي لالستقالل     

   ) .١٨٠٩ – ١٨٠١( للواليات املتحدة األمريكية 

 اعتماداً  الليرباليةيف صياغة إعالن االستقالل على      " توماس جيفرسون "وقد اعتمد   
  .الفلسفية " جون لوك"وخاصة آراء وأفكار ، كامالً 

     فصيغة إعالن االستقالل األمريكي ذاا حتمـل طابعهـا            ": " برتراند رسل "يقول  
إننا :" اليت كانت تقول  " جيفرسون"عبارة  " فرانكلني"وحني عدل   . بوضوح   ) الليربالية( 

مقدسة ال  " فاستعاض عن التعبري    ، " نؤمن بأن هذه احلقائق مقدسة ال سبيل إىل إنكارها          
" لـوك "فقد كان يعبر بـذلك عـن لغـة          " واضحة بذاا " بالتعبري  "سبيل إىل إنكارها  

  .  )٣("الفلسفية

                                                 
  .٥٣/ املصدر السابق ص ) 1(
   .١٣٥ / ٢اإلمرباطورية األمريكية : انظر ) 2(
  .١١٨ – ١١٧ / ٢حكمة الغرب ) 3(
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وأن ، إننا نؤمن بأن الناس مجيعاً خلقوا سواسية        : " ومما جاء يف إعالن االستقالل    
وحق احلرية والسعي لتحقيـق     ، منها حق احلياة    ، خالقهم وهبهم حقوقاً ال تقبل التنازل       

وتستمد سلطاا العادل   ، وإمنا تقوم احلكومات بني الناس بضمان هذه احلقوق         . السعادة  
 احلكومة هدفاً من هذه األهداف أصـبح مـن حـق            قوضتوإذا  . مني  من رضى احملكو  

وتـبني أن   ، ولكن إذا ما تكرر سوء استعمال السلطة واغتـصاا          ... الشعب أن يغريها    
فمن حق الشعب بل من واجبه أن يـسقط  ،  االستبداد نريالغرض هو وضع الشعب حتت  

  ".ني مستقبله عنها بطرق جديدة لتأميستعيضوأن ، مثل هذه احلكومة 

  :م ١٧٨٧ / ٩ / ١٧الدستور األمريكي، ووثيقة احلقوق   -

بعد االنتصار األمريكي على القوات الربيطانية كان هناك اجتاهـان يف تـصور الدولـة               
يريـد  : والثاين  ،  )١("هاملتون"يريده  حكومة فيدرالية قوية ، وهذا ما       : أحدمها  : اجلديدة

، مث اتفقـوا    " توماس جيفرسون "وهذا ما تزعمه    ، ت  ترك الصالحيات حلكومات الواليا   
وترك العبء علـى    ، ال يتطرق للتفاصيل    ، على دستور ليربايل عام يتكون من سبع مواد         

  .احملكمة الدستورية لشرحه وبيانه 

والفصل بني الـسلطات    ، وقد اشتمل على أن السلطة مجيعها مستمدة من الشعب        
وركّز على تقييد السلطة ووضع حد هلا ؛ منعاً         . لتنفيذيةوا، التشريعية، والقضائية : الثالث

  .لالستبداد والعدوان 

يل الواضح فقد حرم الدستور حقوق اهلنود احلمر أصـحاب          الليرباومع هذا األثر    
  .)٢(البلد األصليني، واستمروا يف استرقاق األفارقة

 االحتاديـة   خوفاً من استبداد احلكومة   ، وقد رفض الشعب  الدستور يف أول األمر         
ولكن هذا اخلوف زال بعد تأكيد املفكرين والساسة هلم بعدم تدخل الدولة يف             ، اجلديدة  

                                                 
م شارك يف حرب االستقالل ، مث دعى ١٧٥٥سياسي أمرييكي ، ولد سنة  ) Alexander Hamiltion( الكسندر هاملتون )1(

مـات  . كان أول من توىل وزارة املال يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية            .  قوي ، وتزعم احلزب الفيدرايل       يزإىل إقامة حكم مرك   
   .٤٦٨/ معجم أعالم املورد ص . م ١٧٩٥يف مبارزة جرت بينه وبني أحد خصومه السياسيني سنة 

  .١٣٨ / ٢اإلمرباطورية األمريكية : انظر ) 2(
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تومـاس  "والـيت صـاغها     " وثيقة احلقـوق    " وهلذا أحلقوا بالدستور    ، احلريات العامة   
وهـو  ، وهو من الرؤساء األمريكيني الذين قيدوا سلطة الدولة يف التـدخل            ، "جيفرسون
  .ة من غريه من الرؤساء أكثر ليربالي

، لتكبل الدولة ، ومتنعهـا مـن االسـتبداد          .." ال جيوز   "وبنود الوثيقة تبدأ بـ     
، حرية العبـادة    : ومنها  ، وقد اشتملت الوثيقة على أكثر من عشر تعديالت         . والعدوان  
واقتناء األسلحة ، ومنعت استغالل اجلنـود ملنـازل         ، والصحافة ، واالجتماع    ، والكالم  

، واسـتعانته بالـدفاع     ، وضمنت حق املتهم يف حماكمة عادلة وسريعة وعلنية         ، لسكان  ا
  .)١(وضمنت عدم االعتقال إال بعد صدور قرار اام من حملفني

واحلقـوق  ،  يف وثيقة احلقوق فيما يتعلق بالـسلطة         الليربايلويربز مما تقدم التأثري     
  .يف الدولة ) الدين ( م تدخل الكنيسة وسيادة الشعب  وعد، واحلريات العامة ، الفردية 

  :) م ١٧٩٨( الثورة الفرنسية : ثالثاً

،  عنفـاً  اوأشده، وأبعدها صيتاً ، وأكثرها أثراً ، كانت هذه الثورة أقوى الثورات    
ومل تكـن   . وهي انعكاس لألوضاع االجتماعية والفكرية يف فرنسا قبيل الثـورة         ، ودموية

خيية متتابعة من احلوادث وحسب ، بل كانت كـذلك          الثورة الفرنسية جمرد حلقات تار    
أي حركة آراء ومبادئ حىت إنه عند انتهاء انقالبات الثورة وتصفيتها على            ، حركة فكرية   

الصعيد السياسي بقيت كمنهج فكري ، ظلت ظاهرة بعد سقوط امللكية ائياً ، وآثارها              
والت حقيقية مما جعله عـصراً      يف أوروبا ، وما طرأ على اتمع من تغريات جوهرية وحت          

   .)٢(جديداً خمتلفاً عن ما تقدمه

  : )٣(وقد تعاونت طائفة من العوامل واألسباب على حدوث هذه الثورة منها

  
                                                 

  .١٣٧ – ١٣٦/  ٢املصدر السابق : انظر) 1(

  .١٣٧ / ١الصراع بني الربجوازية  واإلقطاع : انظر ) 2(

 . وما بعدها١٣٧ / ١الصراع بني الربجوازية واإلقطاع : انظر) 3(
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  :  الالديينالليربايل الفكر -١

ومل تكن حركة التنـوير     ، وقد كان هذا الفكر هو الفكر السائد يف عصر التنوير         
وهو الوقوف ضد الـدين     ، لكن هلا قاسم مشترك واحد    ، )١(مرتبطة مبدرسة فلسفية معينة   

 .واالنطالق من احلرية كقيمة إنسانية، ونظام اإلقطاع 

يف املدارس الفلسفية يف تلك الفترة جند أا ليربالية يف فكرها السياسي            وعند التأمل   
 نشرت بني   اليت" باملوسوعني  "،  واملعروفون    " دائرة املعارف   " واالقتصادي ، مثل كُتاب     

صاحب ) م١٧٧٨"(وجان جاك روسو    "  ، )٢("ديدرو  " م ويتزعمهم   ١٧٦٥ – ١٧٥١
            )٣("مونتـسكيو "و، املسمى إجنيل الثورة الفرنـسية      " العقد االجتماعي   " نظرية وكتاب   

" اسبينوزا"و، " املذهب الفيزيوقراطي   " وزعماء  ، " روح القوانني   "صاحب  ) م  ١٧٥٥( 
"  دولباخ"و، ) م  ١٧٧٨)  ( فرانسوا  ( وفولتري  ، "  يف الالهوت والسياسة     رسالة" مؤلف  

وقد جتلت أفكار هذه املدارس يف ثالث قـضايا         ) م  ١٧٩٦" ( آبيه رينال "و) م١٧٧٩( 
  : رئيسة

وأصـحاب  ،  الدعوة للحكم النيايب الدميقراطي ، والوقـوف ضـد االسـتبداد             :أوالً  
" مونتـسكيو "وأشاد بعضهم مثـل     ، حلقيقية للشعب   وأن السيادة ا  ، االمتيازات اخلاصة   

  .بامللكية الدستورية االجنليزية 

، أو حماولـة تنظيمـه      ،  تأكيد حرية التجارة ، وعدم وقوف الدولة أمام االقتصاد           :ثانياً  
  . وانتقال املال والعمال ، ورفع كل احلواجز والعوائق أمام حركة التجارة 

                                                 
  .١٤٣ / ٢حكمة الغرب : انظر ) 1(
ممثلي حركة م ، يعترب أحد أبرز ١٧١٣فيلسوف وناقد وعامل موسوعي فرنسي ، ولد سنة  ) Denis Diderot( دوين ديدرو ) 2(

، وضـع عـدداً مـن الروايـات         ) املعجم العقالين للعلوم والفنون واحلرف      ( أو  ) املوسوعة الفرنسية    (  داملبري التنوير ، حرر هو و    
، تـوىف سـنة     " مبادئ الفيـسيولوجيا    " ، و   " خواطر يف تعليل الطبيعة     : " واملسرحيات والدراسات الفلسفية والعلمية ، من آثاره        

  .١٩٥ /معجم أعالم املورد ص : ظر   ان.م١٧٨٤
كاتب وفيلسوف فرنـسي ،   )  la Brede et de Montesquieu Baron de( البارون دوالبريد أي دو مونتيسكيو ) 3(

وقد سخر فيها من املؤسسات     " رسائل فارسية   : "م ، أهم آثاره   ١٦٨٩أحد أبرز الفالسفة السياسيني يف القرن الثامن عشر ، ولد عام            
 وقد درس فيه طبيعة الدولة وعلم القانون ، وكان له أثر بعيد يف   " يف روح القوانني     "ة االجتماعية السياسية يف عصره ، وكتاب        الفرنسي

   .٤٤٤ – ٤٤٣ /معجم أعالم املورد ص . م ١٧٥٥ توىف سنة ،تطور الفكر السياسي 
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وقد ، أو التأثري على الدولة   ،  الدين من التحكم يف الناس       ومنع رجال ،  رفض الدين  :ثالثاً
وأنه ، وبقي البعض عند التصريح مبخالفة الدين للعلم      ، وصل كثري من الفالسفة إىل اإلحلاد     

  . ضد العقل

، ولعل أبرزهم يف الثورة على الـدين        ، وجلّ هؤالء الفالسفة من الطبقة املتوسطة       
وهو رجـل أعمـال و      " فولتري) " رجال الدين    –الء  النب( وأصحاب االمتيازات اخلاصة    

  .)١(شخصية مالية مشهورة

  :)الربجوازية ( الطبقة الوسطى  -٢

، والنبالء  ، فيوجد منهم الفالسفة  ،  يف عروق اتمع وعصبه    وهذه الطبقة متغلغلة   
  . وهم من أكرب املستفيدين من سقوط النظام القدمي، وغريهم، ورجال الدين الصغار

للطبقـات  ) الربجوازية  ( زى قيام الثورة إىل بغض وكراهية الطبقة املتوسطة         ويع
مبجرد أن دانت هلا الـسلطة عمـدت إىل         ) الربجوازية  ( يؤيد هذا أن    . ذات االمتيازات   

   .)٢(الذين حاقت م اهلزمية" األكلريوس " اغتصاب أموال وأمالك النبالء ورجال الدين 

أصبحت هذه الطبقة هي املسيطرة يف النظـام        ، ات  وبعد سقوط أصحاب االمتياز   
وجانبه ، " احلكم الدميقراطي   " وقد شكلته على أسس ليربالية يف جانبه السياسي         ، اجلديد  

وجانبه االجتماعي املتمثل يف احلرية املفتوحة دون قيـود         ، " النظام الرأمسايل   " االقتصادي  
والوقوف وراء اسـتقالهلا      ، حضري للثورة   ومما يؤكد دور الطبقة الوسطى يف الت      .أو حدود 

  :ومبادئها ، صدور عدد كبري من الرسائل والبحوث اليت حتدد مطالب هذه الطبقة 

ورسالة ثانيه بعنـوان    " فرنسا احلرة   " بعنوان  " كاميل دي موالن  "رسالة  : ومنها  
  .، وهذه الرسائل جعلت الطبقة الثالثة ، هي حديث الناس " عريضيت"

  

                                                 
  . ١٣٤/ أبطال من التاريخ ص : انظر  )1(

  .١٤٤ /١اإلقطاع الصراع بني الربجوازية و) 2(
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   )١("ما الطبقة الثالثة؟" بعنوان " اآلبيه سييس"م الرسائل اليت نشرت حينذاك رسالة ومن أه

ولكنه اسم متعارف عليه له     ، ومسمى هذه الطبقة ليس جمرد وصف حلالة اجتماعية       
وحضوره كاسم النبالء ورجال الدين على السواء وهذا ما حصل حوله خـالف             ، متثيله

يقول املؤرخ الفرنسي   . )٢(نتخابات جملس طبقات األمة   شهري يف مقدار متثيل كل طبقة يف ا       
إىل املشنقة ونظـم    " لويس السادس عشر  "وهكذا فإن الس الذي أرسل      ": "لويس فيال   "

وانتصر على أوروبا املتحالفة ضده انتهى به األمر بأن حرم الشعب من حـق              ، اإلرهاب  
 انتقصواطة إىل الربجوازيني الذين     وبأنه أعطى السل  ، املشاركة أو املسامهة يف إدارة شئونه       

 ، ويقول   )٣("ليستولوا بثمن رخيص على األرض    ، من بيع أمالك رجال الدين واملهاجرين       
وهكذا وجد أن   ): " الثورة الفرنسية وسيكولوجية الثورات     ( يف كتابه   " جوستاف لوبون "

صاحل الطبقـة   ولكن ل ، امتيازات العهد القدمي اليت تعالت الصيحات ضدها قد استرجعت          
  .)٤()"الربجوازية ( املتوسطة 

  : دور اليهود يف الثورة الفرنسية -٣

ألن الصورة النمطية هلم عند األوربيني تتمثل       ، عاش اليهود يف أوروبا حياة مهينة       
ولعل هذه الصورة تبـدو   ، احملب بشراهة جلمع املال وكرته      ، احلقود  ، يف الرجل املخادع    
مع التراث الديين املسيحي الذي حيمـل       ، " تاجر البندقية   " " شكسبري"واضحة يف رواية    

، وتكـثريه بالربـا     ، اليهود املسؤولية عن دم املسيح عليه السالم ، وارتباط اليهود باملال            
  ) الربجوازية ( فهم يقفون على رأس قائمة الطبقة الوسطى ، واالحتكار أمٌر ال جدال فيه 

ففـي  ، وأم خيتلفون عن سائر البـشر       ،  خاصة   وينظر اليهود إىل أنفسهم نظرة    
كما أن االبن   ، تتميز أرواح اليهود عن باقي األرواح بأا جزء من اهللا           : " قواعد التلمود 

                                                 
   .١٨٦ / ١انظر الصراع بني الربجوازية واإلقطاع ) 1(
  .١٩١ / ١املصدر السابق : انظر) 2(
   .٣٤١/ ١املصدر السابق ) 3(
  .٣٤٢ / ١نقالً عن املصدر السابق ) 4(
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اخلارج عن دين اليهود حيوان فسمه كلبـاً أو         " ويف القواعد أيضاً     ، )١(" جزء من والده  
وهذه النفـسية املتكـربة      ، )٢("  حيوان والنطفة اليت هو منها هي نطفة     ، محاراً أو خرتيراً    

مع فرصة متاحة قد ال تتوفر      ) املال  ( املستعلية إذا وجد يف يديها سبب من أسباب القوة              
مع االعتماد على شعارات عامة ميكن تكييفها       ، ) الثورة على النظام القدمي     ( مرة أخرى   

ذه الفرصة بل تنتهزها ألهـدافها      فال يتصور أن مل ه    ، ) احلرية واملساواة ( بصور خمتلفة   
واستغالل اليهـود   ، اخلاصة ، والنتائج الكربى للثورة الفرنسية تصب يف مصلحة اليهود           

وذلك من خـالل الـسيطرة علـى        ، للتطورات اجلديدة تظهر نتائجه يف واقعنا املعاصر        
مـع وقيمـه    وتغيري مواصفات ات  ، ودعم األفكار واملذاهب اإلحلادية     ، االقتصاد العاملي   

ودعم االحتالل اإلسرائيلي   ، والتأثري على السياسة العاملية يف أوروبا وأمريكا        ، األخالقية  
وهي دليل على سـيطرة     ، وهذه األخرية ظهرت بصورة مكشوفة لكل العامل        ، لفلسطني  

  .اليهود على العامل الغريب 

حجار علـى   أ" ولكن هذا ال يعين صحة التصوير اخلرايف لدور اليهود يف كتاب            
  ".بروتوكوالت حكماء صهيون " و ، "حكومة العامل اخلفية " وكتاب " رقعة الشطرنج 

وليس ببعيد أن يكون اهلدف منه غرس       ، فهذه الكتب فيها تصوير مبالغ فيه لليهود      
. والروح االزامية يف قلوب أعداء اليهود، وتصويرهم بأم قوة ال تقهـر          . اهلزمية النفسية 
  . وتربز نتائجه واضحة للعيان ، ينفي الدور اجلوهري الذي تظهر آثاره ولكن هذا ال 

، ولقد كان السبب املباشر الندالع الثورة هو الوضـع االقتـصادي املتـدهور              
وقد ذهب مال الدولة يف أمور خاصة       ، وخلو خزينة الدولة من النقد      ، والديون املتراكمة   
وثيقة توضح الوضع املايل    " البري سوبول "ية  ويقدم مؤرخ الثورة الفرنس   ، بامللك وحاشيته   

وهكذا بلغ الـَدين يف سـنة   " عشية الثورة وهي آخر ميزانية تقدم يف العهد امللكي وفيها          
  .  )٣(" م مخس مليارات بينما كان النقد املتداول مقراً مبليارين ونصف١٧٨٩

                                                 
  .٦٠/  املرصود يف قواعد اليهود ص الكرت )١(
  .٦٨/ املصدر السابق ص  )٢(
  .٨٥/ ة صتاريخ الثورة الفرنسي )٣(
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، ادي الرهيب   وزير املالية يف العهد امللكي سبب التدهور االقتص       " كالون"وقد بني   
  .)١(ورجال الكنيسة ،  للنبالء ورده

  :نتائج الثورة   -

نقلت الثورة الفرنسية اتمع األورويب إىل عصر جديد يتميز بعدم وجود امتيازات            
، وحريـة التجـارة   ، وحرية الفكر ، واية امللكية املطلقة    ، خاصة للنبالء ورجال الدين     

واحلقيقـة أن   . ها من األمور اجلديدة على أوروبـا        والنموذج الدميقراطي يف احلكم وغري    
فقد كثـر القتـل والـدمار       ، الثورة ختبطت كثرياً ومل تلتزم باملبادئ اليت رفعتها شعاراً          

لقد كان من أجل الوصول هلذه     " : " جوستاف لوبون "وكما يقول   ، والطغيان على يديها    
وحيكم ،  أن تدمر مقاطعات بأسرها و،  أن صار لزاماً أن يلحق اخلراب بفرنسا  )٢(النتيجة  

 وترغم أُسر ال عدد وال حصر هلا على العيش يف         ، بالتعذيب واإلعدام على أُناس عديدين      
وأن يهلك مئات وألوف من الرجال      ، وأن تقلب أوروبا رأساً على عقب       ، يأس وقنوط   

  .)٣(" يف ساحات القتال

م صدر  ١٧٩٣ سبتمرب   ١٧ي  فف، وقد أخذ الكثري بالظن دون أدلة وبينات كافية         
كمـا  -وهكذا  ، فأُعدم على املقصلة آالف املواطنني مبجرد الشبهة        " قانون املشبوهني   " 

  .)٤(" صارت الثورة تأكل رجاهلا _ " تاين"يقول 

باجلمعية "مروراً  ، " اجلمعية الوطنية التأسيسية  "وبعد التخبط الذي حلق الثورة منذ       
حكومـة  "حتولت الثورة إىل دكتاتورية وهـي       " متر الوطين املؤ"ووصوالً إىل   ، " التشريعية
وهي نظام دكتاتوري خيالف كل     " اإلمرباطورية النابليونية   " ، وأخرياً وصلت إىل     " اإلدارة

 تتـشكل يف صـور      الربجوازية  وهذا يدل على أن     ، مبادئ الثورة وأفكارها يف بدايتها      
  . متعددة متناقضة بناءاً على مصاحلها اخلاصة 

                                                 
 .٩/ ص) فيشر ( تاريخ أوروبا يف العصر احلديث : انظر )١(
 .النتيجة هي انتهاء امتيازات العهد القدمي لصاحل الربجوازية )٢(
 .٣٤٢ / ١نقالً عن الصراع بني الربجوازية واإلقطاع  )٣(
 .٣١٧ / ١مناذج وصور من إرهاب الثورة يف املصدر السابق : انظر )٤(



 
١٠٣   الليبرالية 

وتنازل نابليون عـن    ، وإاء الثورة   " اإلمرباطورية النابليونية   " لكن مع سقوط    و
وعودة امللكية من جديد  فإن آثار الثورة ال تزال باقية وقوية ، م ١٨١٤ إبريل ٦العرش يف   

  .يف اتمع األورويب 

  :ومن أبرز نتائج الثورة ما يلي 

م  وهـذه    ١٧٨٩)  آب  (  غـسطس   أ ٢٦وثيقة إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف         -
وهي   ،عن الليربالية املتمكنة يف مفاصل الثورة ونسيجها الفكري       تعبر تعبرياً حقيقياً    الوثيقة  

   :، وقد جاء يف نص الوثيقة مايلي  مادةةمؤلفة من مقدمة وسبعة عشر

"       تمعني يف هيئة مجعيملا رأوا أن ما يـرتل       _ة وطنية   إن نواب الشعب الفرنسي ا 
ب والشقاء وفساد احلكومات يرجع إىل سبب واحـد وهـو           ئاتمع اإلنساين من املصا   ب

 قد قرروا أن يصدروا إعالناً عاماً ببيـان         _جهل حقوق اإلنسان أو جتاهلها أو العبث ا         
  وذلـك    ،   ة املقدسة اليت ال يصح أن متتد إليها يد العبث واملساومة          حقوق اإلنسان الطبيعي 

 راسخاً يف أذهان بين اإلنسان يذكرهم على الدوام حبقوقهم وواجبام            ليكون هذا اإلعالن  
ولتحترم أعمال السلطة التنفيذية املنطبقة على األغراض اليت يصبوا إليها اتمع اإلنـساين             
ولتكون مطالبة الناس حبقوقهم مؤسسة من اآلن على مبادئ واضحة ال نـزاع فيهـا وال                

  .انة الدستور وضمانة سعادة اموع  قوام هذه احلقوق صيفيكونجدال 

 يولد الناس ويعيشون أحراراً متساويني يف احلقوق ال متييز وال تفاضل بينهم إال فيمـا                -١
  .تقتضيه املصلحة العامة 

 تلك احلقوق الـيت ال    . ة لإلنسان   نساين صيانة احلقوق الطبيعي    الغاية من كل جمتمع إ     -٢
  ينة النفس  ، ومقاومة االضطهادة وطمأناحلرية وامللكيهما تقادم عليها الزمان وهي تزال م

             وال حيق ألي فرد أو أيـة مجاعـة أن يـأمروا              ، كل سلطة مصدرها الشعب وحده     -٣
  . أو ينهوا إال إذا استمدوا السلطة من الشعب 



 
١٠٤   الليبرالية 

فلكل امرئ أن يتمتع حبقوقـه      .  احلرية تنحصر يف إمكان عمل كل ما ال يضر بالغري            -٤
الطبيعية يف الدائرة اليت ال تؤذي متتع الناس بتلك احلقوق وحتديد هذه الدائرة موكول إىل               

  .القانون 

 ليس للقانون أن حيظر على الناس من األعمال إال ما يعود بالضرر على اتمع وكـل          -٥
  .ما ال مينعه القانون مباح وال حيق إكراه امرئ على عمل ال حيتمه القانون 

ون هو مظهر اإلرادة العامة لألمة وألهل البالد مجيعاً احلق يف أن يشتركوا يف               إن القان  -٦
وضعه بأنفسهم أو بواسطة نوام والقانون واحد بالنسبة للجميع سواء أكان ماحناً أم مانعاً 
حامياً أم معذراً والناس سواء أمام املراتب والوظائف العامة ال تفاضل بينهم إال يف اختالف       

  .ال متييز إال فيما تقتضيه فضائلهم ومواهبهم كفائتهم و

 ال يصح اام إنسان أو حبسه أو القبض عليه إال يف األحوال املبينة يف القانون بشرط                 -٧
إتباع إجراءاته وكل من ينفذ أمراً استبدادياً خمالفاً للقوانني أو يأمر به أو يـوعز بتنفيـذه                 

 عليه للقانون أن يطيـع حـاال وإذا         يستحق العقاب وعلى كل إنسان يستدعى أو يقبض       
  . عصى أو قاوم يستوجب العقاب 

 ال يصح أن حيتوي القانون إال العقوبات اليت تستلزمها احلاجة االجتماعية وال يـصح               -٨
  .عقاب إنسان إال مبقتضى قانون صدر ونشر قبل ارتكاب العمل 

لقبض على امرئ    مفروض أن كل إنسان برئ حىت تثبت إدانته وإذا دعت الضرورة ل            -٩
قبل التحقق من إدانته فكل شدة تستعمل معه دون أن يدعو إليها التأكد من بقائه رهـن                 

  . السلطة تستوجب العقاب الشديد 

 ال يؤذي اإلنسان بسبب آرائه ولو كانت دينية ما دام التصريح ا ال يضر بالنظـام                 -١٠
  .العام الذي يقرره القانون 



 
١٠٥   الليبرالية 

فلكل امرئ أن يـتكلم     . فكار من حقوق اإلنسان املقدسة       حرية اجلهر باآلراء واأل    -١١
ويكتب ويطبع مبلء احلرية بشرط أن ال يسئ استعمال هذه احلرية يف األحوال اليت بينـها                

  .القانون 

 إن ضمان متتع الناس حبقوقهم يستوجب إجياد سلطة عمومية فهذه السلطة منـشأة              -١٢
  .ارا ملصلحة اموع ال ملصلحة من يوكل إليهم إد

 لبقاء هذه السلطة العمومية وإلدارة احلكومة عموماً جيب جباية الـضرائب العامـة              -١٣
  .وهذه الضرائب جيب توزيعها بالسواء بني األفراد كل حبسب طاقته 

 ألهل البالد مجيعاً احلق يف أن يقرروا بأنفسهم أو بواسطة نوام الـضرائب الـيت                -١٤
يرها يكون مبلء احلرية وهلم أن حيددوها وحيددوا قواعـد          تستلزمها املصلحة العامة ، وتقر    

  .ربطها وطريقة جبايتها ومدا وطريقة إنفاقها 

  . للهيئة االجتماعية أن حتاسب كل موظف عمومي وتراقبه يف أعمال وظيفته -١٥

 كل هيئة اجتماعية ال ضمانة فيها حلقوق اإلنسان وال فصل فيها بـني الـسلطات                -١٦
  .نفيذية والقضائية تعترب حمرومة من الدستور التشريعية والت

ويف هـذه   .  من حيث أن امللكية حق مقدس ال يصح العبث به فال حيل القـوانني                -١٧
  .)١(" احلالة جيب تعويض املالك عن ملكه

ووثيقة إعالن احلقوق تعرب عن الفكر الليربايل الذي يقف وراء الثورة ، ويبدو ذلك مـن                
  :خالل ما يلي 

، وهو قانون مادي غامض     " القانون الطبيعي   " س الفكري حلقوق اإلنسان وهو      األسا*  
اط أساسـاً لنظريتـهم     ، ميكن أن يربط به أمور كثرية ، وهو الذي اعتمـده الفيزيـوقر             

  االقتصادية 

                                                 
 .١٣٦/ رنسية ص الثورة الف )١(



 
١٠٦   الليبرالية 

 .ة ، وهي القاعدة الفلسفية لليربالية د على احلرية الفردييالتأك*  

  *ال يصح العبث به  مقدساًاعتبارها حقاً اخلاصة ، وةالتركيز على امللكي . 

  *ة اعتبار الشعب مصدر السلطة ، والقانون ، وأنه أساس الشرعي.  

" فـصل الـسلطات     :" االنطالق من أفكار فالسفة الليربالية يف عصر التنوير ، فمثالً           *  
لكيـة  احلقوق الطبيعيـة وامل " من روسو ، و " اإلرادة  العامة" ،  " مونتسكيو"مأخوذ من   

  .وغريها " لوك"من " اخلاصة 

 .اعتبار حرية الرأي والتعبري عنه حقاً مقدساً لإلنسان *  

ويتسم اإلعالن بالطابع النفعي ، أي بالرغبة يف االنتفاع من استصداره ، عندما كانـت               
الغاية األوىل من تقرير املبادئ اليت تضمنتها مواده السبع عشرة ، احليلولـة دون وقـوع                

 ثورة جديدة ، األمر الذي يدل على أن إعالن احلقوق إمنا استصدر يف ظروف               عصيان أو 
خاصة ، وأنه قد خضع إلمالء احلوادث ، ولذلك فإن إعالن احلقوق من هذه الناحية يعترب                

  .)١(عمالً أو إجراء سياسياً 

 ومثة مالحظة مهمة حول وثيقة اإلعالن وهي أن التأكيد على حرية التملك واعتباره حقاً             
مقدساً ال يستفيد منه سوى الطبقة الوسطى ، ألن عامة الشعب ال ميلك شيئاً ، وهذا يدل                 

  .)٢("على أن صياغة الوثيقة متت بأنامل برجوازية

ومع تقرير مبدأ املساواة يف الوثيقة فإن هناك قيداً حيفظ للربجوازية مميزاا اخلاصة             
إالّ أن هناك استثناء خاصاً يبقـي هـذه         فمع املساواة باحلقوق ومنع املميزات االجتماعية       

يولد النـاس أحـرارا     " فجاءت صياغة املادة هكذا     ، املميزات على أساس النفع والفائدة      
وال جيب حبـال أن تقـوم   ، ويبقون أحرار ومتساوين يف احلقوق  ، ومتساوين يف احلقوق    

  ".املميزات االجتماعية إال على أساس النفع العام أو الفائدة املشتركة 

                                                 
 ) .اجلزء األول ( الصراع بني الربجوازية واإلقطاع : انظر  )١(
  .٢٢٠ / ١املصدر السابق : انظر  )٢(



 
١٠٧   الليبرالية 

وكذلك حصل التناقض يف املادة العاشرة حيث قبلت الوثيقة مبدأ حريـة الـرأي              
  " .أن ال يسيء استعمال هذه احلرية يف األحوال اليت بينها القانون "ولكنها اشترطت 

إنه يدل علـى أن     " وقال  ،  يف خطاب مثري على هذا املبدأ        )١("مريابو"وهلذا احتج   
   .)٢()الكاثوليكية"(نية السائدة الس يريد تقرير العقيدة الدي

ويعتمـد  " القانون الطبيعي " وصياغة الوثيقة بشكل عام كتبت بنفس ليربايل ، ينطلق من           
  .على امللكية اخلاصة كأساس للفردية  ، وسيادة الشعب كمصدر للقانون الوضعي 

كن الفكر    ومن نتائج الثورة تفكك العهد القدمي ، وزوال قيمه وأخالقه وأفكاره ، ومت              -
احلر ورموزه ، فاستبدل النظام النيايب املبين على الدميقراطية الليربالية بالنظام امللكي املـبين              
على فكرة احلق اإلهلي ، وحرية التجارة وانتقاهلا دون عوائق بالنظام اإلقطـاعي ، وقـد                

   .ساهم التحول الصناعي اجلديد يف دعم االجتاه احلر يف حربه ضد اإلقطاع وأدبياته

  ومن آثار الثورة ـ أيضاً ـ نشأة الدولة الوطنية بصورا املعاصرة ، وتتميز الـصورة   -
اجلديدة للدولة باملركزية الشديدة ، وحتكم الدولة الصارم يف احلياة العامة ، وهذا مل يكن               
موجوداً يف أي نظام سابق ، فلم تكن الدول السابقة تنظم كافة شؤون شـعوا ، أمـا                  

ديثة فقد نظمت مجيع شؤون الناس ، وال يسمح ألحد القيام بأي عمِل إال بإذن               الدولة احل 
  .مسبق من الدولة 

وهلـذا احتـاج      الصورة للدولة احلديثة ظهرت يف اإلمرباطورية النابليونية ،        هذه
 للتوفيق بني منوذج الدولة احلديثة ، وبني األساس الفكري لليرباليـة             طويالً اًالليرباليون زمن 

بعد حد ، ومن  أ ال بد منه ، وضرورة التقليل من تدخل الدولة إىل       على أن الدولة شرٌ    املبين
 الليربايل  املبدأتمكن الدولة الليربالية من تطبيق       اتمع املدين لت   هنا ظهر ما يسمى مبؤسسات    

 ، وقد كان للثورة الفرنسية ـ على املدى البعيد ـ نتائج فكريـة    يف إعطاء الفرد حقوقه
                                                 

كان خطيب  الثورة الفرنسية وأحد . م ١٧٤٩سياسي وثائر فرنسي ، ولد سنة  ) Conte de Mirabeau( الكونت مريابو ) 1(
خالل املراحل األوىل من الثورة ، عرف باعتداله وبدعوتـه للملكيـة            ة اليت حكمت فرنسا     ة ، وهي اهليئ   أبرز رجاالت اجلمعية الوطني   

   .٤٤٦/ معجم أعالم املورد ص . م قبل أن تبلغ الثورة ذروا ١٧٩١وقد تويف سنة . الدستورية 
  .٢٢٠ / ١عن املصدر السابق ) 2(



 
١٠٨   الليبرالية 

عية ، واقتصادية فقد زادت الثورة الصناعية ، وقوي املذهب الليـربايل ، وحتلـل               واجتما
اتمع أخالقياً ، وحتول الشعب إىل مستهلك ملا ينتجه الرأمساليون ، وأصبح اتمع الذي              

  .)١(ظهرت فيه آثار الثورة منوذجاً مصغراً للمجتمعات الليربالية املعاصرة

ة باسم حرية الفكر ، واالحنراف األخالقي باسم احلريـة          وقد انتشرت النظريات اإلحلادي   
  .الشخصية ، وحتكم الرأمساليون ومنهم اليهود املرابون باسم حرية االقتصاد والـسياسة             
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 ) .اجلزء األول ( الصراع بني الربجوازية واإلقطاع : انظر  )١(
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١١٠   الليبرالية 

@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛaZ@òîÛaîÜÛa@pbçb¤a@@ @
  : متهيد 

، وهلذا )١(بدأت الليربالية فكرة غري واعية بذاا ، فقد كانت ردة فعل لواقع اجتماعي معين             
أصبحت اجتاهات متعددة ، كما دخلت فيها أمور إضافية ميزت بعض الليرباليات عـن              

  .بعض 
ثني حيمل كل واحد منهما مـا       وعندما نتتبع تطور الليربالية وتارخيها جند أا تعود إىل ترا         

  .مييزه عن اآلخر يف املنطلقات واألفكار ، ومنهج احلرية اخلاص به 
  : وهذان التراثان مها 

  .التراث اإلجنليزي  *  
  : وقد متيز هذا التراث مبا يلي 

االنطالق من املنهج التجرييب يف تصوره الليربايل ، فاحلقائق ال ميكن معرفتها معرفة              )١
من نتيجة التجارب العملية ، وهذا يقتضي أا مسبوقة بعدم املعرفـة ،             يقينية إال   

وتتميز بالعفوية والتلقائية ، فاحلرية مثرة تراكم اخلربات العملية اليت نريد الوصـول             
إليها ، وهذه التجارب مسبوقة جبهل اإلنسان لنتيجة هذه األعمال املتراكمة ، ولو             

لعقل ارد ملا كان للتجارب فائدة ، ولكـن         كان بإمكان اإلنسان إدراك احلرية با     
العقل يقصر إدراكه للحرية ، فالبد من الوصول هلا من خالل التجريب ، فإنه ال               

  .ميكن أن حتصل احلرية من خالل ختطيط مسبق 
، وهو يقتـضي منـع      )٢("عدم القسر   " االعتماد على املفهوم السليب للحرية وهو        )٢

اد ، ألن حرية الفرد جمال خاص به ، ودعـوى           الدولة من التدخل يف حرية األفر     
التدخل لتحقيق احلرية يوصل إىل إعاقتها ، السيما وأن العقل غري قادر على إدراك              

 .احلريات املطلوبة قبل التجريب ألنه املعيار للحقيقة 

                                                 
                   ٦٢/ ، واالسـتبداد الـسياسي ص    ٥٣/ االحنـراف الـديين ص  : لليرباليـة  تقدم وصف الواقع االجتماعي الغريب عند ظهور ا       )١(

        ٨٨/ ص) ظهور الربجوازية(  ، والتحوالت االجتماعية  ٧٣/ والتحوالت الفكرية ص 
 .هذا البحث   من ٢٥/ انظر ص  )٢(



 
١١١   الليبرالية 

، ألنـه   "احلرية االقتصادية   " ضرورة إبعاد الدولة عن التدخل يف احلريات السيما          )٣
ق من عوائق تقدم احلرية ، وتدخلها موصل لالستبداد والعـدوان  شر حمض ، وعائ 

 .على احلريات 
تغليب احلرية على املساواة ، وإرجاع مفاهيم العدالـة االجتماعيـة ، ومـساواة              )٤

الفرص ، إىل إمكانية احلرية لكل فرد يف البدايات ، وأما النتائج فال تدخل املساواة               
دمة من الدولة للفقراء عدوان على حرية األغنياء         فيها ، وهلذا اعتربوا اإلعانات املق     

ألن الواجب على الدولة حتقيق احلرية لكل فريق ، ولكن نتائج احلرية ليس مـن               
 .مسؤوليات الدولة 

اعتبار الدميقراطية جيب أن تكون ليربالية حتمي احلرية الفردية ، وتكون مهمتـها              )٥
 .ة االجتماعية مهمة سلبية ال تتدخل بالضمانات والدعم واملساعد

وهذه األفكار هي الصورة الناصعة الليربالية دون أي تعديل ، وهي أقرب منوذج ليربايل   
للحرية املنفلتة ، وقد بدأت بالليربالية الكالسيكية ، واستمرت حـىت املدرسـة النقديـة               

   .)١(اليوم
، " مديفيد هيـو  "، و " آدم مسيث "، و " جون لوك : " وميثل هذا التراث الفكري كل من       

" . فريـدريك هايـك   "، وآباء الثورة األمريكية ، و     " آدم جيفرسون "، و " توماس بني "و
م ،  ١٨٧٠وقد تراجعت هذه األفكار يف بريطانيا بعد سـنة          .وغريهم  " ميلتون فريدمان "و

وذلك بعد ظهورر النتائج املدمرة هلا ، وقد سيطرت بعد هذا التاريخ املذاهب االشتراكية              
خل الدولة يف ختطيط االقتصاد وتنظيمه ، وتقدمي اإلعانات االجتماعية          اليت ترى ضرورة تد   

حزب "، و " هارولد السكي :"للمتضررين من آثار الرأمسالية الليربالية، وميثل هذه املرحلة         
، وممـن وافـق االجتاهـات       "نظرية الطريق الثالـث   "والذي تبىن مؤخراً    "العمل الربيطاين 

                                                 
 .   من هذا البحث ١١٦/ انظر ص  )١(



 
١١٢   الليبرالية 

" براسـي "و ،)١("بريـستلي "، و " جـودين : "ا التراث   االشتراكية يف بريطانيا حاضنة هذ    
  .)٢(وغريهم

  :التراث الفرنسي و*  
  : وقد متيز هذا التراث مبا يلي 

االنطالق من املنهج العقلي يف تصور احلرية الليربالية متأثراً من ديكارت ، وهـو               -١
ر يقتضي أن العقل قادر على معرفة احلرية املناسبة قبل وقوعها ، ألن العقل قـاد              

على إدراك األمور الكلية بكل يقني ، ومن هنا فاحلرية ميكن أن خيطط هلـا قبـل               
  . البدء يف جتريبها 

، وهو يقتـضي    " القدرة على الفعل    " االعتماد على املفهوم اإلجيايب للحرية وهو        -٢
ضرورة تدخل الدولة لتعزيز احلريات ، ألن ترك األفـراد يوصـل إىل تـضارب               

الدولة لتنظيمها ، خاصة وأن العقل قادر على ختطـيط          حريام فالبد من تدخل     
 .احلريات قبل وجودها ، وهذا ما جيب أن تقوم به الدولة 

ضرورة تدخل الدولة لتنظيم االقتصاد وختطيطه ليحقق أفضل إنتاجـه ، وأقـوى              -٣
درجاته ، ألن تركه دون ختطيط سيوصل إىل حتكم فئة معينة فيـه ، واإلضـرار                

تصادية مما يستلزم تدخل الدولة ملعاجلة مـشكالت الـسوق          حبريات اآلخرين االق  
 .وأضراره ، ومحاية املواطنني من االحتكارات املضرة م 

تغليب املساواة على احلرية ألا أساس الدميقراطيـة ، وأمهيـة تقـدمي الـدعم                -٤
والضمانات االجتماعية للفقراء ومساعدة املواطنني على الظروف القاسية ودعـم          

 .ورية وغريها السلع الضر
ولقد تفاعلت الليربالية الفرنسية يف اتفاق مصاحل ماليني املالّك الزراعيني مع الربجوازية             
وهلذا تكون منهما حركة عمالية كان هلا تأثري يف التوجـه االجتمـاعي يف الفكـر                

                                                 
 م ، قام بعدة اكتشافات هامة يف القرن الثامن عشر ، فقد اكتشف غاز             ١٧٣٣بريستلي جوزيف ، كيماوي إنكليزي ، ولد سنة          )) ١(

 للشئون الدينية    اً، وهو أول من صنع محض كلور املاء ، عمل وزير          ) األمونيا  ( و غاز   ) ثاين أكسيد الكربيت    ( وغاز  ) األكسوجني  ( 
  .٢٤٣/  ص   ألف شخصية عظيمة . ١٨٠٤وىف سنة ت
 الليرباليـة "  ، ويغلب هذا التراث على       ٩٦ – ٩١/ مفهوم احلرية يف الليربالية املعاصرة ص       : انظر حول هذا التراث بصورة عامة       ) ٢(

 " .الليربالية األمريكية " و " الربيطانية 
 



 
١١٣   الليبرالية 

 ، وهلذا ظهرت االشتراكية يف هذا التراث أكثر من غـريه ،             )١(السياسي واالقتصادي 
، " النظرية الكيرتيـة    " ر هذا التوجه بعد احلرب العاملية الثانية عندما ظهرت          وقد انتص 

املعتمدة " الليربالية اجلديدة   " ولكنه تراجع بعد الثمانينات من القرن العشرين لصعود         
، واملوسوعيون  " كوندرسيه"، و " روسو: "على التراث اإلجنليزي ، وميثل هذا التراث        

  .)٢(وغريهم

 الليـربايل بإضافات على تصورها     )٢( ل ليربالية من هذه الليرباليات    وقد امتزجت ك  
واملسيحية اإلجنيلية باإلضافة   " بنثام"بنفعية   االجنليزية تأثرت كثرياً     الليرباليةفمثالً  ، اخلاص  

وهذا التنوع يف املصادر اجتمع يف حزب       ، "ريكاردو"و" آدم مسث "و" جون لوك "إىل آراء   
كحركة ،  يف اجنلترا    الليرباليةكانت  : " بقوله" سباين"ذا ما أشار إليه     األحرار الربيطاين وه  

تتكون من عناصر كثرية تعلمت أن تتعاون من أجل أغراض حمـددة دون             ، سياسية فعالة   
   .)٤("اإلصرار على االتفاق اآليديولوجي

ويف أملانيا أصبحت الليربالية ذات طابع أكادميي ، وقد حجـب املبـدأ القـومي               
 ، ممـا أتـاح      )٥(غلغل يف النفسية والعقلية األملانية فكرة احلكومة الدستورية الليرباليـة           املت

أن تسيطر علـى    ) التأميم ، التخطيط ، التوجيه      ( لألفكار التدخلية االشتراكية بأنواعها     
الفكر األملاين إىل اآلن ، ومل تتحقق القيم الليربالية كأمن امللكية واحلريات املدنية إال مـن                

وهلذا  اعتربت الليربالية األملانية فقهية قضائية أكثر منها سياسـية           . )٦(خالل القضاء األملاين  
  .واقتصادية 

 ، بينمـا تفاعلـت      )٧(وقد أضافت الليربالية األمريكية إىل نفسها الفكر الربامجايت         
ذا تكـون   الليربالية الفرنسية بني اتفاق مصاحل ماليني املالك الزراعيني مع الربجوازيني وهل          

                                                 
  .٨٩٢ / ٤تطور الفكر السياسي : انظر  )١(
الليرباليـة  " ، ويغلب هذا التـراث علـى   ٩٦-٩١/ مفهوم احلرية يف الليربالية املعاصرة ص : حول هذا التراث بصورة عامة انظر   )٢(

 ." الليربالية األملانية " و " الفرنسية 
 . واألملانية، واألمريكية ، والفرنسية ،  االجنليزية  الليربالية)٣(
  .٨٩٣ / ٤ تطور الفكر السياسي  )٤(
  .٨٩٢ / ٤املصدر السابق   : انظر )٥(
  .٨٩٢ / ٤املصدر السابق : انظر  )٦(
 . من هذا البحث  ١٢٧/ انظر ص  )٧(



 
١١٤   الليبرالية 

منهما حركة عمالية كان هلـا تـأثري يف التوجيـه االجتمـاعي يف الفكـر الـسياسي                  
  .)١(واالقتصادي

  :اجتاهات الليربالية
  :)٢(الليبرالية الكالسيكية: ً أوال

هذا االجتاه هو النموذج املعتمد لليربالية فهو األقدم من حيث النشأة حيـث ظهـرت يف                
إليه األفكار الليربالية القدمية ، ويعتمد هذا االجتاه على         القرن الثامن عشر ، وكذلك تعود       

احلرية الفردية ، ومنع تدخل الدولة وغريها سـواء يف االقتـصاد أو غـريه ، ويعتقـد                  
الكالسيكيون أن ترك الفرد حيقق مصلحته الذاتية اخلاصة كفيل بتحقيق املصلحة العامـة             

  .للمجتمع بشكل طبيعي دون تدخل بشري 
والدولـة يف العـصور     " السياسة" حرر  )٣("مليكيافيللي" األمري  " كتاب  وإذا كان     

، فقد ظهر الكالسـيكيون وقـاموا بتحريـر         " األخالق  " الوسطى من اخلضوع لسلطة     
  .االقتصاد أيضاً من ربقة األخالق 

من أوائل الكالسيكيني يف القرن الثامن عشر ، وقد         " برنارد ماندفيل   " وقد كان     
رذائل فرديـة   " وفيه عنوان جانيب له داللة خطرية وهو        " ايات النحل   حك" الف كتاب   

، وهو يدل على أن اخلري العام ميكن أن يترتب على األنانية الفردية الـيت               " وفضائل عامة   
  .)٤(هي أساس الفكر الليربايل ، وخاصة الكالسيكي منه

  :هذه املدارس ما يليوهذا االجتاه الفكري اشتمل على جمموعة مدارس تارخيية ومن أشهر 
ومؤسـس هـذه    :) م  ١٧٨٩ –م  ١٧٥٨) ( الفيزيـوقراط    (  املدرسة الطبيعية  *  

، وقد اشتهرت هذه املدرسة منذ صدور كتـاب         )٥("فرنسوا كيناي "املدرسة هو الدكتور    
                                                 

  .٨٩٢ / ٤انظر تطور الفكر السياسي  )١(
 .التقليدية : الكالسيكية تعين  )٢(
م ألبوين فقريين ، ومع ١٤٦٩فيلسوف سياسي إيطايل ، ولد يف فلورنسا سنة  ) Niccolo machiavelli( ولو مكيافلي نيق) ٣(

لية ، واليت بنظريته السياسية اليت تعرف باملكيافديبلوماسية رفيعة يف اجلمهورية الفلورنسية ، اشتهر  ذلك وفق إىل تويل مناصب إدارية و
 .٤٣١/ معجم أعالم املورد ص : م ، انظر ١٥٢٧توىف سنة " األمري " بسطها يف كتابه 

  .٥٢/ دي ص دليل الفكر االقتصا: انظر  )٤(
 الفيزيوقراطية اليت ذهبت إىل ، يعترب مؤسس املدرسـة ١٦٩٤طبيب وعامل اقتصادي فرنسي ، ولد سنة  )  Francois Quesnay( ه يكين فرانسوا )٥(

نعة أن القيمة مستمدة من الطبيعة ، وإىل أن الثورة احلقيقية كلها مصدرها التراب أو األرض ، واليت دعت إىل إلغـاء القيـود املـصط                        
  .٣٨١/ معجم أعالم املورد ص . م ١٧٧٤املفروضة على االقتصاد ، توىف سنة 



 
١١٥   الليبرالية 

م ، وهيمن هذا التيار الفكري يف فرنسا لغايـة          ١٧٥٨عام  " اللوحة االقتصادية   " كيناي  
 .م ١٧٨٩ عام الثورة الفرنسية

والفكر املشترك لدى الطبيعيني هو االعتماد على القانون الطبيعي الـذي حيكـم             
السلوك االجتماعي ، واحلركة اإلنسانية عموماً ، ومن أسس هذا القانون امللكية اخلاصـة              
باعتبارها حقاً طبيعياً لألفراد ، وهلذا البد من إطالق حرية التجارة والعمل ، والبد مـن                

  . مور جتري وفق طبيعتها دون تدخل خارجي ترك األ

ويعترب الطبيعيون األرض هي مصدر كل إنتاج ، وأساس كل ثروة ، وأن التجارة              
والصناعة ليس هلا قيمة إنتاجية حقيقية ، ويبدو مما سبق ردة الفعل من الفكـر التجـاري          

  .الذي كان سائداً إبان العصور الوسطى 

   .)١()م ١٨١٧(، ودي نيمور ) م ١٧٨١(درسة تورغو ومن املفكرين املنتمني هلذه امل

  :) م ١٧٨١ –م ١٧١٧ ( التنوير الفرنسي*  

 الكالسكية يف بريطانيا يف وقت متقدم على ظهورها يف فرنسا اليت            الليرباليةظهرت  
  .  على الصعيد السياسي واالقتصادي اإلقطاعي كانت تعاين من االستبداد 

وهي ، م  ١٧١٧فرنسا مع نشر الرسائل الفارسية سنة       وقد بدأ التحرر التقليدي يف      
كـان معروفـاً    " مونتيسكيو"ومؤلفها  ، من أقوى الوثائق األوربية يف نقد النظام القدمي         

  .بإعجابه بالليربالية االجنليزية ومتأثر ا 

وتناول هذه  ، وقد أكد يف هذا املؤلف احلقوق الفردية مبا فيها حق امللكية اخلاصة             
  .الطريقة نفسها عند االجنليز احلقوق ب

من املتأثرين بالليربالية الكالسيكية مع     ) فرانسو ماري أروت    " ( فولتري"وقد كان   
  .)٢()القاموس الفلسفي ( مشاركته الفعالة يف حركة التنوير الفرنسي من خالل كتابه 

                                                                                                                                            
 
 
 .٣٧/ االقتصاد السياسي ص : انظر  )١(
  .٨ – ٧/ الليربالية التقليدية  ص : انظر ) ٢(



 
١١٦   الليبرالية 

  : )م ١٨١٧ –م ١٧٧٦ (املدرسة االسكتلندية*  

األساس الفكري للعصر الذي بعدها ، والذي ظهر فيه         كانت املدرسة الطبيعية قد وضعت      
وغريهم ليشكلوا مذهباً اقتصادياً متماسـكاً      " ريكاردو"، و " ديفيد هيوم "، و "آدم مسيث "

م آلدم مسيث   ١٧٧٦الذي صدر عام    " حبث يف طبيعة وأسباب ثروة األمم       " ويعترب كتاب 
.  الفكر االقتصادي املعاصر     من أهم الكتب املعربة عن االجتاه الكالسيكي ، فهو ثورة يف          

. فكره االقتصادي على األساس الفلسفي للطبيعيني وهو قانون الطبيعـة           " مسيث"وقد بىن   
، ففي الوقت   " نظرية القيمة   "والفارق األساسي بني املدرسة االسكتلندية والطبيعية هو يف         

، يرى االسكتلنديون   الذي يعترب فيه الطبيعيون األرض هي القيمة املعتربة يف سعر اإلنتاج            
أن العمل هو املقياس لقيمة املـواد ،        " مسيث"أن العمل هو املؤثر املعترب يف القيمة ، ويرى          

وهلذا أحلق مسيث ذه الفكـرة      . فسعر املنتج هو ما يعادل وقت العمل املبذول يف إنتاجه           
ومـع أن   . )١(نظريته املشهورة حول تقسيم العمل ونادى بضرورة تـشجيع التخـصص          

وأن ، يعد من الفالسفة األخالقيني إال أنه يؤكد احلرية الفردية دون أدىن تـدخل         " مسيث"
   .)٢(القانون الطبيعي هو األسلوب األمثل لتحقيق متطلبات اجلميع

 الليرباليـة وتظل املدرسة االسكتلندية يف التنوير هي األساس يف إعطاء التقاليـد            
  . )٣("آدم مسيث" و"ديفيد هيوم"شكلها املتكامل وخاصة مع 

  :)٤()م ١٨٤٩ –م ١٨٣٢ ( مدرسة مانشيستر*  

وهي مجعية تألفت  يف مانشيستر من بعض رجال الـصناعة والتجـارة أمثـال               
م ١٨١٥حملاربة القوانني اليت صدرت يف اجنلترا سـنة         " جون برايت "و" كوبدنريتشارد  "

  .حلماية الغالل بسبب عدم القدرة على استرياد القمح 

                                                 
 .٤٤/ االقتصاد السياسي ص : انظر ) ١(
 ) .االنترنت ( معهد لوك مسيث  ، ٦/  التقليدية ص الليربالية: انظر ) ٢(
 .م ١٩٩٢ مايو ، عام – ٤ – ٣عن الفكر الليربايل ، جريدة األهرام ، : انظر ) ٣(
 .٤١٧وتاريخ الفكر السياسي  ص  ، ١٢٩/ املذاهب االقتصادية  الكربى ص : انظر ) ٤(



 
١١٧   الليبرالية 

ت هذه القوانني بالرأمساليني ألم اضطروا لرفع أجور العمال لتعـويض           وقد أضر 
ومل يتغري هـذا  .الزيادة يف مثن الغذاء الذي أوصل العمال إىل حالة تقرب من املوت جوعاً      

الوضع املقيد للتجارة والذي أحلق الضرر مبصاحل رجال األعمال إال بعد صـدور قـانون               
  .ي مبقتضاه زاد عدد من هلم حق االنتخاب الذ، م ١٨٣٢اإلصالح النيايب سنة 

ومنع التدخل يف   ، ويف هذا الوقت تكونت هذه املدرسة لتدافع عن حرية التجارة           
وقد جنحت يف الوصول هلذه الغاية السيما بعد أن نالت عطف رئيس الوزراء             ، األسواق  

  . ألن والده كان من رجال الصناعة " روبرت بيل"

، م حني أخفق حمصول القمـح يف اجنلتـرا          ١٨٤٥عام  وجاء العون للقضية يف     " 
ويف السنة التالية أمكن أخرياً التغلب على مقاومة املالك         ، وأعقبته جماعة البطاطس بايرلنده     

، وانتهجت اجنلترا سياسية حرية التجارة      ، م  ١٨٤٩فألغيت قوانني الغالل ابتدءا من سنة       
  .)١("وحافظت عليها طيلت سبعني عاماً 

ومل تتميز إال مبا تقـدم      ،  الكالسيكية يف فكرها     الليرباليةدرسة جزء من    وهذه امل 
  .ذكره من مقاومة قوانني الغالل 

، االقتـصادية   إن كوبدن وبرايت مل يضيفا جديداً إىل النظرية         " : " سول"يقول  
ومهـا مـن    ، ولكن بالغتهما املوفقة جعلت الناس يعدوما مؤسسي مدرسة مانشيستر          

  .)٢("ارزين ملذاهب السياسة الكالسيكية يف حرية التجارة األتباع الب

  

  

  

                                                 
 .١٣١/ املذاهب االقتصادية  الكربى ص  )١(
 . املصدر السابق الصفحة نفسها )٢(



 
١١٨   الليبرالية 

  )مذهب المنفعة القانونية (  )١( الراديكالية الفلسفية:ثانيًا  

يعترب هذا االجتاه يف جوهره برنامج من إصالحات قانونية واقتصادية وسياسـية ،             
  " .حتقق أعظم السعادة ألكرب عدد" تعتمد على مبدأ 

 وغريمها ، وقد بـين علـى        )٢("جيمس ملْ " ، و " جلريمي بنثام "ه  ويعود هذا االجتا  
أساس أخالقي وهو أن مبدأ املنفعة معيار للصواب واخلطأ ، واملنفعة هي حتقيـق اللـذة                
والتخلص من األمل ، واللذة والتحرر من األمل هـو الغـرض الوحيـد للرغبـة واإلرادة                 

واحد بالطريقة اليت يعتقد أا جتلب      وحيتجون بأن الضرورة النفسية تقتضي أن يعمل كل         .
  .له أكرب قدر من اللذة وحترره من األمل 

فجوهر مذهب املنفعة حتقيق اللذة واملصلحة الذاتية اخلاصة ، وأن هذا هو معيـار              
وذا تكون احلقيقة الطبيعية للنفس اإلنـسانية هـي         . والصواب واخلطأ   ، احلق والباطل   

وسائر النفعيني مـع الليـرباليني يف       " امبنث"ة ، وذا يتفق     األنانية ، وحب الذات ، واألثر     
توصل هلا من خالل املنفعة ، بينما توصل هلا الليرباليون          " امبنث"األساس الفكري  وإن كان      

بني سعادة الفرد واتمع بالطريقة ذاا اليت مجع ـا          " امبنث"وجيمع  . من خالل الفردية    
    تمع تتكون مباشرة مـن       " تمع حيث يرى    الكالسيكيون بني حرية الفرد واأن سعادة ا

  . )٣("املصاحل األنانية لألفراد الذين يتألف منهم اتمع

، أعظم قدر من الـسعادة      " ترى النظرية اليت تعتنق املنفعة أو مبدأ        : " يقول ملْ   
ـ ، أن األفعال تكون صواباً بقدر ما تساعد على زيادة السعادة           " كأساس لألخالق  أ وخط

                                                 
وكذلك الفلسفية ألن آثار بنثـام يف       ،  ) ٥٢تاريخ الفكر السياسي ص   : انظر  ( ، ولكنها حالة فكرية     ، الراديكالية ليست مذهباً  ) 1(

تطـور الفكـر    : انظـر ( ومل يكن نبثام معروفا باألصالة الفلسفية كما يرى املؤرخ جورج سباين            ، املنفعة ليست آراء فلسفية خاصة      
  .وما بني القوسني هو توضيح من اجتهادي، هذا االجتاه ذا االسمولكن الكتاب درجوا على تسمية  ) ٨٩٦ / ٤السياسي 

م ، يعتـرب  ١٧٧٣يوارت ، ولد سنة  اقتصاد و بريطاين ، والد جون ستمؤرخ وفيلسوف وعامل )  James Mill( جيمس مل ) 2(
لسياسة وعلم االقتصاد ، توىف سنة أبرز ممثلي مذهب املنفعة ، عرف بتوكيده على احلاجة إىل أساس علمي للفلسفة واستشراف إنساين ل       

   .٤٣٢ – ٤٣١: معجم أعالم املورد ، ص : انظر . م ١٨٣٦
  .٢١/  ص – مؤلفة ليندساي –مدخل كتاب مذهب املنفعة العامة ) 3(



 
١١٩   الليبرالية 

، اللذة وغياب األمل    : وحنن نقصد بالسعادة    ، بقدر ما تساعد على إنتاج عكس السعادة        
  .)١("األمل وغياب اللذة: وبالتعاسة 

مع اعتبـاره أن قـضية      ، يف إصالحه الليربايل من مبدأ املنفعة       " بنثام"وقد انطلق   
لربط بني مبـدأ    ومن خالل ا  ، اإلصالح القانوين هي القضية اجلوهرية من اجلانب العملي         

الراديكاليـة  "املنفعة كأساس فلسفي وإصالح القانون والتشريع كأساس سياسي تكونت          
  " .الفلسفية

أن وظيفة الفقه احلقة تتعلق بالرقابة مبعىن نقد النظام القانوين ـدف          " بنثام"ويرى  
بـدأ  وهذا املعيار هـو م    ، وهذا النقد ال بد أن يقوم على معيار صحيح للقيمة           ، حتسينه  
  .أن اللذة واألمل قابالن للقياس ، مث ربط ذلك مبا درج عليه علماء األخالق ، املنفعة 

وأن صواب القانون أو    ، ومن هنا أصبحت املنفعة هي األساس يف التشريع القانوين          
  .خطأه يدرك من خالل قياسه بالتجربة على أساس منفعته 

 مراعاة أبعاد اللذة واألمل من خالل       وال بد يف قياس املنفعة يف اإلجراء القانوين من        
وبعد الوقت الذي   ، والتأكد الذي مبوجبه ستتبع نوعاً ما من السلوك         ، ودوامها  ، حدا  "

  .وبعد القياس التجرييب ملنفعة القانون ميكن إقراره أو إلغاؤه ، " ستحدث فيه 

كـان  " : " سـباين "مع الكالسيكيني كما يقول     " بنثام"ويف املنفعة األنانية إلتقى     
  .)٢("بنثام"متفقاً متاماً مع فلسفة ، االقتصاد الكالسيكي يف نزعته ووجهة نظره الفكرية 

مع أن مشروعه األساسي قانوين حمـض إال أن فلـسفته هلـا إحياءاـا               " بنثام"و
يف مطالبتها باإلصالح القانوين لقوانني الغـالل       " مدرسة مانشستر "االقتصادية وميثل ذلك    

ويف هذه املدرسـة    .يه توصل إىل حرية التجارة بصفتها الليربالية الكالسيكية         وف، والقمح  
  .حتقق االندماج بني الليربالية الكالسيكية والراديكالية الفلسفية 

                                                 
  .٤٤/ ص )  السياسية الليرباليةضمن أساس ( مذهب املنفعة العامة ) 1(
  .٩٠٩/ تطور الفكر السياسي ص ) 2(



 
١٢٠   الليبرالية 

، عن التقليد الليربايل املعهـود يف الـسياسة         " الراديكالية الفلسفية "وقد اختلفت   
 كمـا هـو     التعاقـد وليس  ، ة البشرية   فاحلكم عند الراديكاليني الفلسفيني أساسه احلاج     

ألن املنطلـق   ، " روسـو "و، " لوك"و، " هوبز"معروف يف فكرة العقد االجتماعي عند       
ومربره الوحيد إشـباع احلاجـات      ، فاحلاجة هي أساس احلكم     ، " املنفعة" الفكري هو   

  .البشرية 

ن أن تكون مميزاً    وال ميك ، تقسيم السلطات أمراً ومهياً ال قيمة له        " بنثام"كما اعترب   
  .فاملقوم الوحيد هو حتقيقه للمنفعة كما تقدم ، لصحة القانون 

 مستنري أكثر من حتققـه      مستبدوقد كان يتوقع أن يتم إصالحه القانوين عن طريق حكم           
ولكن زميله جيمس ملْ استطاع إقناعه بأن اإلصالح القانوين يف          ،عن طريق سياسة ليربالية     
  .)١(التمثيل يف الربملان ليربالياًاجنلترا يتوقف على جعل 

مع الليرباليني اآلخرين يف األساس الفكري وهو الفردية ولكن من خالل           " بنثام"وقد اتفق   
املنفعة ، كما اتفق معهم يف حرية التجارة من خالل القانون بعد أن أثبتت حرية التجـارة   

  .أا حتقق املنفعة 
كادت فلسفة القانون تكون    : "  وأثره يف الليربالية     يف تقوميه هلذا االجتاه ،    " سباين"ويقول  

يف الليربالية هو   " بنثام" ، ومن املعلوم أن اجلانب الذي غطاه فكر          )٢("بنثام"كلها من وحي    
" مسيث وريكاردو   " اجلانب القانوين ، كما أن ليرباليني آخرين غطوا جوانب أخرى مثل            

  .)٣(سةيف السيا" مونتسكيو"و" روسو"يف االقتصاد ، و
مل يكن ليربالياً يف تصوره السياسي للدولة ، ولكنـه وجـد يف             " بنثام"وقد تقدم معنا أن     

الليربالية السياسية ما حيقق أفكاره مع أنه يف أساسه الفكري ينطلق من الفرديـة مبفهـوم                
  . نفعي

  
  

                                                 
 .٧٠/ نفعة العامة ص انظر مذهب امل )١(
  .٩٠٨ / ٤تطور الفكر السياسي  )٢(
 . وما بعدها ٨٨٩ / ٤تطور الفكر السياسي : حول اجتاه الراديكالية الفلسفية : انظر  )٣(



 
١٢١   الليبرالية 

  :  الفكريةالليبرالية: ثالثًا 

، وقـد جـاءت     " تيورات ملْ جون س " الفكري جبهود     يف اال  الليرباليةارتبطت  
، وقد اقتضت هذه الفترة وجود آراء جتديدية        ،  الليرباليةجهوده يف فترة مهمة من تاريخ       

  . تبني زيفها مما دعى إلعادة التقومي لليربالية الليرباليةألن الشعارات 

يعنينا منها إبرازه حلرية    ، وقد كانت جلون ملْ جهود تطويرية يف جماالت متعددة          
ومن ، وانتقاله من الكالم يف ليربالية الدولة إىل احلديث يف ليربالية اتمع            ، والرأي  الفكر  

  .خالل حرية الفكر والرأي انطلق ملْ يف آرائه السياسية 

 القدمية  الليرباليةإن ما اعترف به ملْ مل تره أبداً         : " يف جتديدات ملْ    " سباين"يقول  
فاتمع أو اجلماعة يصبح    ... الية جمتمع ليربايل    إنه البد أن يكون وراء كل حكومة ليرب       : 

ويف كفالـة حريـة     ، وعامالً له الغلبة يف العالقة بني الفرد واحلكومة         ، عامالً هاماً ثالثاً    
  . )١("الفرد

 لبناء احلضارة على أسـاس      - أيضاً   –ومن زاوية حرية الفكر والرأي انطلق ملْ        
  .)٢(ي أو دين معني التسامح الديين الذي ال يقطع صاحبه برأ

  :)المدرسة الكالسيكية الحديثة (  التحليل الحدي :رابعًا  

وناقمة على أسـلوب اإلنتـاج      ، ظهر هذا االجتاه يف ظروف اجتماعية متناقضة        
وأسلوب جديد مبتكر للتحليل االقتصادي     ، فهو اجتاه فكري اقتصادي ليربايل      ، الرأمسايل  

سـتانلي  : "ني وهـم    الليـربالي ة من أبرز االقتصاديني     وقد قام هذا االجتاه على فكر ثالث      
  " .كارل منجر"و، " وليون فالراس"، "جيفونز

حيث يرون أن مشكلة علـم      ، " الراديكالية الفلسفية "وقد تأثر هذا االجتاه بفكر      
  .االقتصاد هي إشباع حاجاتنا إىل أقصى حد بأقل جهد 

                                                 
 .٩٣٨ / ٤تطور الفكر السياسي  )١(
 .٩٣٢/ تطور الفكر السياسي ص : انظر  )٢(



 
١٢٢   الليبرالية 

أـا خرجـت مـن الفكـر         القيمة تومهوا ووضعوا على هذا األساس نظرية يف       
  .)١(االقتصادي احملض دون ارتباط بأي نظام اجتماعي العتمادها على املنفعة

وهذا االجتاه مشترك مع الليربالية الكالسيكية يف فكرة احلرية االقتصادية ، وبفاعلية            
تدخل الدولـة    قوى السوق يف إحداث التوازن ومصاحل الفرد واتمع ، وبالوقوف ضد          

 وهو شخصية بارزة يف هذا االجتاه       – )٢("الفرد مارشال "فقد ظل   . جتماعية  ألي غايات ا  
وكان يرى أن العرض يوجد الطلب وبالتايل فإن األصل         ،  مؤمناً بقانون ساي لألسواق      –

وهـذا مـأخوذ عـن      ، هو أن االقتصاد يعرف التوازن عند مستوى التشغيل الـشامل           
حلدي وحتديثها للكالسيكيية ال يعـدو أن       وهو يدل على أن جتديد التحليل ا      ، الكالسيك  

  .يكون يف أسلوب التحليل االقتصادي ال يف مضمون األفكار االقتصادية 

املدرسة : وقد تعددت مدارس هذا االجتاه مع اشتراكها يف الفكرة األساسية مثل            
ومـن أشـهر    ، )٥(واملدرسة الـسويدية  ، )٤(واملدرسة الرياضية ، )٣(النمساوية يف االقتصاد  

  . )٦(وغريمها" شومبيتر"و، " الفرد مارشال"قتصاديني من هذا االجتاه اال

  : االجتماعية الليبرالية: خامسًا  

 الكالسيكية  الليربالية يف مقابل    الليرباليةيعد هذا االجتاه من أقوى وأشهر االجتاهات        
كية  عن تطبيق منهجها الصارم املتمثـل يف الكالسـي       الليرباليةوهو صورة من صور تنازل      

، واألزمات املتعددة لليرباليـة     ، واملربر لظهور هذا االجتاه هو املساوئ االجتماعية العنيفة         
وانتـشار البطالـة    ، م وما بعدها    ١٩٢٩ومن أبرز هذه األزمات أزمة الكساد العظيم يف         

                                                 
   .١١٤/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر ) 1(
م ، أستاذ االقتصاد الـسياسي يف جامعـة   ١٨٤٢عامل اقتصاد إنكليزي ، ولد سنة  ) Alfred Marshall( مارشال  فرد ال )2(

معجم أعالم  . م  ١٩٢٤توىف سنة   " . الصناعة والتجارة   " و  " مبادئ علم االقتصاد    : " أوكسفورد ، وجامعة كيمربدج ، أشهر آثاره        
  ٤٠٥/ املورد ص 

   .١١٠/ بق ص املصدر السا: انظر  )3(
   .١١٣/ املصدر السابق ص : انظر  )4(
  ١١٩/ املصدر السابق : انظر ) 5(
   .٩٣ – ٧٩/  ، واالقتصاد السياسي ص ١٢٦ – ١٠٥/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر ) 6(



 
١٢٣   الليبرالية 

، ووصول طبقات من اتمع إىل قريب من املوت وعدم وجود ضمانات صحية وتعليمية              
  .)١(وغريها

وعدم ترك  ، ذا تعالت األصوات بضرورة تدخل الدولة وقيامها بدورها االجيايب          وهل
 يف صـورا احلقيقيـة ميثلـها النمـوذج          الليرباليةومع أن   ، اتمع لوحشية الرأمساليني    
 ، الليربالية يتضمن آراء اجتماعية تعاجل شيئاً من أضرار         الليربايلالكالسيكي إال أن التراث     

  . وتكوينها األساسي الليربالية من ذات وهي أضرار نابعة

  : وأبرز هذه املدارس مدرستان مها ، وقد وجد هلذا االجتاه جمموعة من املدارس 

  :املدرسة الكيرتية *  

 –م  ١٨٨٣ ( )٢("كـيرت د  ماينارجون  "إىل املفكر االقتصادي    تعود هذه املدرسة    
النظرية العامة للتشغيل   " ا يف كتابه     واليت بينه  "بالنظرية العامة "ونظريته املعروفة   ) م١٩٤٦

ني فقد أحدثت نظريته ثورة     االقتصادي من أشهر املفكرين     "كيرت"و" وسعر الفائدة والنقود    
آلدم " ثروة األمم "ويعد كتابه من أشهر الكتب منذ كتاب        .   الليربايل االقتصادييف الفكر   
  . السياسي احلديث االقتصاد أبو مسيث

 مل يعد الشيء نفسه كما كان قبله ،         "كيرت" فاالقتصاد بعد    ":يقول حازم الببالوي  
  .)٣("برغم ما تعرض له من معارضة ونقد وذلك 

 بعد احلرب   الرأمسايلوتعود شهرته وأمهية نظريته إىل التغيري الذي أحدثه يف الفكر           
 العاملية الثانية ، وعالجه ملشكلة الكساد العظيم ، وذلك باعتماد تفكري خمـالف للنظريـة              

 ِلحالكالسيكية وهو أن تدخل الدولة لعالج مشكالت االقتصاد ضروري وم.  
                                                 

  . من هذا البحث ٢٢٢/ص : انظر ) 1(
أحد أبـرز علمـاء   . م ١٨٨٣ريطاين ، ولد سنة ، عامل اقتصادي ب )  john Maynard Keynes(  كيرت  يناردجون  ما) 2(

االقتصاد يف العصر احلديث ، نادى بضرورة توسع الدولة يف اإلنفاق على املشاريع العامة بغية القضاء على البطالة ، ودعـا إىل إعـادة       
  معجم أعالم املـورد    . ١٩٤٦ سنة   توىف. توزيع الدخل حىت تتناسب قدرة املستهلكني الشرائية تناسباً طردياً مع تطور وسائل اإلنتاج              

  .٣٨١ /ص 
  .١٢٧/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر )  3(



 
١٢٤   الليبرالية 

 الكيرتيةواحلقيقة أن   ،  إىل االشتراكية    الليرباليةوقد اتِهمت الكيرتية خبروجها عن      
ولكنها خمالفة هلا يف جـذورها      . وإنقاذها من مأزقها     ، الليرباليةهي حماولة لعالج أمراض     
   )١(وسيأيت زيادة توضيح هلا بإذن اهللا تعاىل ، الليربايلعام على الفكر مع بقائها يف إطارها ال

   :مدرسة الطريق الثالث*  

 االجتماعية بعد أن ظهـرت عيـوب        الليرباليةتعترب هذه املدرسة حماولة لتجديد      
  .الكيرتية ، وتدنت مستويات فكرة تدخل الدولة االجتماعي يف اال االقتصادي 

 اليت عمـت    - الكيرتية املدرسة   نظرية حماولة للتوسط بني فكرة    وهي من الناحية ال   
تدخل الدولة يف جمال االقتصاد ملنع      أوروبا قاطبة منذ العقد الرابع من القرن العشرين وهي          

كرة إطالق قوى السوق األزمات االقتصادية ، ودعم اجلانب االجتماعي اإلنساين ، وبني ف        
  .ساسية   يف املذهب الكالسيكي ن تدخل ، وهي الفكرة األالتلقائية دو

شـعار  " وين بلري ت" عندما رفع    – من الناحية التطبيقية     -وقد ظهرت هذه املدرسة     
 حلملته االنتخابية األوىل مرشحاً عن حزب العمال اجلديد يف االنتخابات           "الطريق الثالث "

  .م١٩٩٧الربيطانية ، واليت فاز فيها وأصبح رئيساً للوزراء ألول مرة سنة 

بيـل  "وكذلك عند وصول الدميقراطيني اجلدد إىل البيت األبيض حتـت رئاسـة             
، مث زادت شعبيته لدى األحزاب الدميقراطية االشتراكية يف أوروبـا كحركـة             " كلينتون

 االجتماعية ، وحتاول اخلروج ا من أزمتها أمام تيار العوملة            الليرباليةجديدة ترمم تراث      
  .)٢()جلديدة  الكالسيكية االليربالية( 

، واستخدم شـعارات الطريـق      " غري هارد شرويدر  "ملاين  وهلذا تبناه املستشار األ   
  .م ١٩٩٨الثالث مما أتاح له الفوز باالنتخابات يف خريف سنة 

                                                 
  . من هذا البحث  ١٩٩/ ص: انظر ) 1(
  .٣٠/ الطريق الثالث ص : انظر ) 2(



 
١٢٥   الليبرالية 

مث توسع إطار الطريق الثالث ليصبح فكراً عاملياً حيث انضم إىل قطاره رئيس دولة              
  " . فرناندو هرنيكو"يس الربازيلي  والرئ)١("كيم داي يونغ "كوريا اجلنوبية

واملنظر األبرز الذي يروج  ألطروحة الطريق الثالث ويدعمه         ، ويعترب العقل املفكر    
االنتخابيـة  " توين بلري "والعقل املدبر حلملة    ، وهو يساري قدمي    " إنتوين جيدنز "علمياً هو   

  "  .ة االجتماعية جتديد الدميقراطي_ الطريق الثالث " وذلك من خالل مؤلفه الشهري 

وهكذا حتول الطريق الثالث من فكر بريطاين يريد ترميم الدميقراطية االجتماعيـة            
املتداعية إىل فكر عاملي منافس لليربالية اجلديدة ويرى كثري من احملللني أا التفاف للوصول              

  " .الدميقراطية االجتماعية " لليربالية اجلديدة مع االحتفاظ باملسمى العتيق 

جـورج  "للرئيس األمريكي   " توين بلري "وموافقة  ، لسياسية  العل مواقف بريطانيا    و
السيما أن رغبة الشعوب األوربية هـي يف        ، يف مواقفه تؤكد هذا التحليل وتقويه       " بوش

ويؤيد ذلك املواقف املتكررة يف رفض دستور       ، االجتاه االجتماعي ورفض وحشية العوملة      
   .)٢(هولندا وغريمهااالحتاد األورويب يف فرنسا و

   :)٣(جماتيةاالليبرالية البر: سادسًا 
، فقد بدأت الليربالية األمريكية متأثرة جبـون        " الليربالية األمريكية   " هذا االجتاه هو اجتاه     

 ، ولكن ما لبثت أن تطورت بعد الثورة الصناعية اهلائلة لتصبح أكثـر              )٤(لوك كما سبق  
سفة جديدة تعتمد على النتائج العملية يف النظرة للحياة         عملية ومادية ، ومن مث اعتنقت فل      

مبثابـة  ) الربامجاتية  ( وقد أصبحت النظرة األمريكية اجلديدة للحياة       ) الربامجاتية  ( وهي  

                                                 
)1( ) Kim Il – sung (  م نظّ. م ١٩١٢ولد سنة . زعيم عسكري وسياسي كوري ، رئيس مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

قاد عند نشوب احلرب الكورية نضال بالده ضد        . يف الثالثينيات من القرن العشرين حركة نضال مسلح ضد االحتالل الياباين لكوريا             
عمل على توطيد االشتراكية يف الشمال الكوري من طريق التعاون مع السوفيت            . قوات األمم املتحدة وقوات مجهورية كوريا اجلنوبية        

   . ٣٨١/ رد ص معجم أعالم املو. 
أللكس " ضد الطريق الثالث    " وعرض كتاب   ، ) مترجم  ( ألنتوين جيدنز   " الطريق الثالث   " تقدمي حممد اجلوهري لكتاب     : انظر  ) 2(

  من هذا البحث٢٠٤/ مدرسة الطريق الثالث ص – االقتصادية الليربالية: وراجع . اجلزيرة نت ( يف موقع ، ) غري مترجم( كالينيكوس 
   ) .pragmatism( ربامجاتية ال) 3(
  .من هذا البحث  ٩٤: انظر ) 4(



 
١٢٦   الليبرالية 

إصالح وتعديل للفكر الليربايل ليكون موافقاً لروح العصر وظروفه املتغرية ، وليكون دعماً             
  .نية لتقدمه ومنوه يف ظل املتغريات التق

والربامجاتية فلسفة أمريكية خالصة تركز على فردية اإلنسان ونفعيته بصورة عملية           
  :مستقبلية ، ويدل على توافق الليربالية والربامجاتية قول وليم جيمس 

دع كل إنسان يؤثر اجلانب الذي يرتضيه ، أعين اجلانب الذي جيلب لـه الـسعادة يف                 " 
يها مبقتضى ما اقتنع به ، واترك للمستقبل أن حيكـم           نفسه ويهيئ له حياة مطمئنة يعيش ف      

 ، وهذا النص يدل على اشتمال الربامجاتية على احلريـة       )١("على موقفه بالصواب أو اخلطأ    
  .الفردية النفعية 

ولكن الربامجاتية تتميز بأا فلسفة عملية ، وهلذا أخذا الليربالية األمريكية كمعيار            
يربالية ، ألن الربامجاتية تعترب النتائج املوفقة داللة على أا هـي            تقيس به نتائج األفكار الل    

  .احلق والصدق ، فاحلق والصدق يضع من خالل القوة يف ميدان احلياة الفسيح 
وذا نستطيع القول بأن الربامجاتية قد وطّدت دعائم الليربالية يف اتمع األمريكي            

العمل كمقوم للحق والصواب ، ومن خـالل        من خالل التركيز على الفردية النفعية ، و       
تقدمي حلول للمشاكل اليومية اليت تكتنف حياة األفراد ، وتوقف تقـدمهم ، ألن هـذه                
املشاكل تقيد حرية األفراد يف تشكيل الوجود اإلنساين بصورة فعالة ومـؤثرة ، وهـذه               

امجاتية  والليرباليـة    الصورة ختدم التقدم العلمي وتفسح جماالً أوسع للعمل اإلنساين ، فالرب          
وجهان لعملة واحدة ، وهذه العملة هي إطالق كافة القدرات الفردية لتحقيق التقـدم ،               
والعمل على إزالة كل العوائق املثبطة هلمة التفوق واألفكار لدى األفراد ، ومها دعامة قوية               

حـسب  للرأمساليني حبجة قوم على العمل ونتائجه العظيمـة الـيت ختـدم األفـراد ،                
  .)٢(تصورهم
  
  
  

                                                 
  .١٩١/ نقالً عن مفهوم  الليربالية عند جون ديوي ص  )1(
  .١٦٨،١٧٣،١٧٦ ، وحياة الفكر يف العامل اجلديد ص ١٩٦ – ١٨٦/ املصدر السابق ص : انظر يف موضوع الليربالية الربامجاتية ) 2(



 
١٢٧   الليبرالية 

  :  الجديدةالليبرالية: سابعًا 

 اليت تبنته الـدول الـصناعية       الليرباليةوهو   ، الليرباليةهذا االجتاه هو آخر أطوار      
، الكربى واملنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل ، والبنك الدويل لإلنشاء والـتعمري             

  .أكثر فأكثر ومنظمة التجارة العاملية وبدأت آثاره ومعامله تتضح 

السيما ،  وقد أصبح صوت هذا االجتاه هو املرتفع لتبين اإلمرباطورية األمريكية له            
يف ظل نظام القطب الواحد وقد شعرت بقية الدول املعتقدة ألفكار اقتصادية غريه تـشعر               

وهلذا أخذت يف تعديل ما تعتقده من أفكار ليتوافق         ، أنه ال جمال يف قبوله وال مندوحة عنه         
 الليرباليةكما حدث يف االحتاد األورويب الذي يعتقد أكثر أعضائه          ، ويسري مقارناً له    ، عه  م

  :جمموعة من املدارس منها االجتاه ويعرب عن هذا .االجتماعية 

   : )مدرسة شيكاغو ( املدرسة النقدية *  

مثـل  ، وهذه املدرسة تعود يف مقوالا األساسية إىل فكر املدرسة الكالسـيكية            
واالعتقاد يف  ، واعتماد االقتصاد املرسل دون قيود أو تدخل من الدولة          ، االقتصادية  حلرية  ا

   .)١(فاعلية قوى السوق التلقائية وحنوها 

مبدرسة شيكاغو نسبة إىل األساتذة الـذين محلـوا لـواء           : وتعرف هذه املدرسة    
"  كارل برونز "و، " ميلتون فريد مان  : "الدعوة ألفكارها ويعملون يف جامعة شيكاغو مثل        

  .)٢(وغريهم" ليد لر.د"و، " فيليب كاجان"و، " ملتزر.م"و 

وتركز هذه املدرسة على النقود والسياسة النقدية وتوليها اهتماماً بالغـاً يف سـري      
النظام الرأمسايل وتفسري كل شيء يف االقتصاد من تطورات إجيابية أو سلبية مـن خـالل                

وقـد طبقـت    . عتبار لإلنتاج أو االستهالك أو العمل       التداول النقدي فحسب دون أي ا     
يف فتـرة   ، وبريطانيا  ، الواليات املتحدة   : سياسة النقديني يف أكرب دولتني يف العامل ومها         

                                                 
   .٢٢٠/ عاصرين ص معجم االقتصاديني امل: انظر ) 1(
  .٣٦- ٣٢/ م ص ١٩٨٢/ ديسمرب  / ٢٠، ) ٧٢٧( جملة األهرام االقتصادي ، العدد : انظر  )2(



 
١٢٨   الليبرالية 

 ، وقـد عرفـت هـذه التجربـة                    )١(الثمانينيات من القرن العشرين وفشلت فشالً ذريعاً      
و           ، م  ١٩٧٩ئيسة وزراء بريطانيا منـذ عـام         ر )٢(نسبة ملارجريت تاتشر  ) بالتاتشرية  ( 
م وسوف  ١٩٨١ رئيس الواليات املتحدة األمريكية عام       )٣(نسبة لرونالد رجيان  ) الرجيانية( 

  .)٤(يأيت بيان ذلك إن شاء اهللا

  ر مدرسة االختيار احل*  

عليهـا  وهي مدرسة تعتين بدراسة سلوك رجال السياسة واإلدارة ملعرفة بواعث القائمني            
 )٥(باعتبارهم أفراد ال خيتلفون عن غريهم يف سـعيهم وراء حتقيـق مـصاحلهم اخلاصـة               

وهو اقتـصادي أمريكـي     ) م  ١٩١٩مولود سنة    ( )٦("جيمس بوكنان "ومؤسسها هو   .
أرسـت األسـاس    " وقد بني حازم الببالوي أن نظرية االختيار العام احلر قد            . )٧(بارز

فإا تكون قد سامهت ، ارات العامة يف كثري من األحوال املنطقي لعدم كفاءة وسالمة القر  
وضرورة وضع احلدود والقيود على نـشاط       ،  اجلديدة   ةالليربالبذلك يف دعم االجتاهات     

  .)٨("الدولة

                                                 
  .١٥٦/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر  )1(
 م ،١٩٢٥ ولـدت سـنة  ) رئيسة الوزراء ( سياسية بريطانية  ) Thacher Margaret Hilda( ثاتشر  مارغريت هيلدا) ١(

م زعيمة حلزب احملافظني ، مث أسندت إليها رئاسة الوزارة ، إثر فوز حزا يف االنتخابات النيابية ، فكانت بـذلك                     ١٩٧٥انتخبت عام   
  .١٥٢/ معجم أعالم املورد ص . أول امرأة تتوىل هذا املنصب يف بريطانيا ، بل يف أوروبا كلها 

يات املتحدة األمريكية ، ومن أركان احلزب  اجلمهوري ، سياسي أمريكي ، رئيس الوال ) Ronald Reagan( رونالد ريغن ) 3(
 أدوار  م ، عرف برتعته اليمينية وبعدائه للشيوعية ، بدأ حياته ممثالً سينمائياً فظهر يف حنو من مخسني فلماً ، ومتيز بأداء                    ١٩١١ولد سنة   

 . ٢١٦/ معجم أعالم املورد ص .  كاليفورنيا  السياسي فكان عند انتخابه للرئاسة حاكماً لواليةرعاة البقر ، مث خاض املعترك
  . من هذا البحث ٢١٥ /ص : انظر ) 4(
  .١٧٨/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر ) 5(
م بوالية تنس األمريكية ، حصل على الـدكتورة مـن جامعـة    ١٩١٩ولد عام  ) James Buchanan( جيمس بوكانان ) 6(

 ،  ١٩٦٣تيار احلـر يف عـام        وأسس مع جوردون تولوك مجعية االخ       األمريكية ،   ، عمل يف عدد من اجلامعات      ١٩٤٨شيكاغو عام   
 ، وكـان بوكانـان يف شـبابه         ١٩٨٣ حىت   ١٩٦٩تيار احلر جبامعة فرجينيا من      جلمعية ، وتوىل مركز دراسة االخ     وأسس جملة باسم ا   

   .٢٢٤/ عاصرين ص انظر معجم االقتصاديني امل.  القتصاد السوق نصرياًاشتراكي الرتعة مث حتول ليكون 
   .٢٢٤/ معجم االقتصاديني املعاصرين ص : انظر حول فكر جيمس بوكنان ) 7(
 .١٨٠/ دليل الفكر االقتصادي ص ) 8(



 
١٢٩   الليبرالية 

على التطبيق املنتظم للفردية املنهجية يف دراسـة        " جيمس بوكانان "ويعتمد جمموع أعمال    
بأن احلكومة عنصر فعـال     : " طروحة التقليدية القائلة    املالية العامة ، وهو ذا يرفض األ      

، وهو يعترب أن االختيار الفردي احلـر        " مكلف بتحديد املصلحة العامة وفرض احترامها     
  .)١(للمواطن هو الذي جيب أن يتركز حوله التحليل االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٢٥/ معجم االقتصاديين المعاصرين ص : انظر ) ١(



 
١٣٠   الليبرالية 
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١٣١   الليبرالية 

אאWאאאאW 

بدأت الليربالية يف عصر النهضة األوروبية مث تطورت يف عصر التنوير ، وكان أعلى     
فترة صعدت فيه هو القرن التاسع عشر امليالدي ، وهو القمة اليت وصلت إليها الليرباليـة                

 العشرين هبوطاً كـبرياً بعـد       ومل تعد إىل مستواها بعده ، وقد هبطت الليربالية يف القرن          
ظهور نتائج الليربالية الكارثية ، ولكنها بدأت مرحلة جديدة بعد سقوط الشيوعية وتفكك            
االحتاد السوفييت ، ومن خالل متابعة تطور الليربالية جند أا تنقسم إىل أربعة مراحل وهي               

  : كما يلي 

  ):م ١٨ إىل القرن – م١٥من القرن ( تكون الليربالية : املرحلة األوىل   -

 مع التغريات اليت طرأت على احلياة األوروبية يف القرنني          الليرباليةتكونت األفكار   
اخلامس عشر والسادس عشر ، واليت امتدت من وقت بدء تراجع العصور الوسطى حـىت               

  .القفزة الكربى  يف القرن السابع عشر 

يف نظرتـه   " توماس هـوبز  "ى  ة تكون يف بداية األمر لد     لليرباليواألساس الفكري   
بامللكية اخلاصة ، ونقلها جـون      " جون لوك "حول حالة الطبيعة لدى اإلنسان ، وربطها        

  . )١(ستيوارت مل إىل حرية التفكري 

 من نسيج خمتلف من األفكار القدمية ، وتفاعالت متعددة من           الليرباليةوقد تكونت   
القدمي ، كما تفاعلت مكونات متعددة مثل       األفكار احلديثة ، فقد أثر فيها الفكر اإلغريقي         

النهضة األدبية ، وحركة اإلصالح الديين ، واحلروب الدينية الطاحنة ، والفكر التجـرييب              
املادي ، مع ردة الفعل من االحنراف الديين واالستبداد الفكري والسياسي الذي أحدثتـه              

   . )٢(طبقة النبالء ورجال الدين املسيحي 

                                                 
 .من هذا البحث  ٣٩ /ص : انظر  )١(
 .  من هذا البحث  ٧٣/ ص : نظر ا )٢(



 
١٣٢   الليبرالية 

 الليربالية إبان تداعي اتمع القدمي للسقوط ، وتنامي اتمـع           وقد ظهرت األفكار  
اجلديد الذي صنعته الطبقة الوسطى ، وكان إطارها النظري مالئم الحتياجات اتمـع              

  .اجلديد 

 أفكارها قبل وجود املصطلح املعبر عنها ، والذي مل يظهر           الليرباليةوقد صنع آباء    
  .رن التاسع عشر  يف القالليرباليةإال بعد صعود 

، " احلرية الفرديـة    "  من   الليربايلوأهم قضية يف مرحلة التكوين انطالق املفهوم        
وتعميق هذا املفهوم فلسفياً ، ومجع احلجج واألدلة عليه ، وتشقيق جماالته يف الـسياسة ،                

  . واالقتصاد ، واجلانب الشخصي 

 العهـد اجلديـد ،      لقد رافقت روح التحرر كل املذاهب الفكرية اليت ظهرت يف         
وجمتمعه ، وقيمه ، ألا قامت يف األساس على التحرر من قيود واستبداد العهـد القـدمي              

  .وقيمه الرجعية كما يصفها به دعاة الفكر احلر 

كمذهب فكري حمدد ، له تصوره اخلاص للحرية ، وكيفيـة            " الليربالية" ولكن  
، وهو ما أعجـب الطبقـة       "  الفردية   الرتعة" تطبيقها فقد ظهرت مكوناته األساسية يف       

  .الوسطى ، وجعلها تدعمه بوصفه مذهباً فكرياً خادماً لطموحاا ورغباا 

وبينما التزمت الطبقة الوسطى ذا املذهب يف فترة من الفترات لتحقيق مكاسب            
، مادية ، وإضفاًء للشرعية على  أعماهلا ، إال أا ختلت عنه ، وأمهلته يف مراحل الحقـة                   

لعل من أبرزها مرحلة اإلمرباطورية النابليونية ، اليت هي عبارة عن إعادة املَلَكّية املطلقة مرة   
( أخرى بغري امسها ، وكأن األمر ال خيلو من إسقاط نظام ذي امتيازات خاصة جلهة معينة                 

   .)١()الطبقة الوسطى(إىل نظام جديد ذي امتيازات خاصة جلهة أخرى ) االرستقراطية 

  

  )م ١٩١٤-١٧٧٦) (  الكالسيكية الليربالية ( الليرباليةصعود : املرحلة الثانية   -
                                                 

 .   ٣٤٢ / ١ الربجوازية والقطاع الصراع بني:   انظر )١(



 
١٣٣   الليبرالية 

كانت مرحلة الصعود الواضحة لليربالية يف أواخر القرن الثامن عشر ، وذلك بعد             
جناح الثورات اإلجنليزية واألمريكية والفرنسية على النظام القدمي ، وخاصة الثورة الفرنسية            

  . قاطبةاليت أثرت على أوروبا

القـرن  (  فيما بعد الثورة يف مرحلة جديدة استمرت قرناً كـامالً            الليرباليةوتعترب  
  .، وهذه املرحلة هي الفترة الذهبية لليربالية ) التاسع عشر 

م على أا فترة القـوة  ١٩١٤م ـ  ١٧٧٦ما بني سنة " كافني رايلي " وقد حدد 
الوحيد الـذي عرفتـه     " باالنتصار  " ظي  فالقرن التاسع عشر ح   : للفكر الليربايل ، وقال     

م له داللة خاصة فهي السنة اليت أصدر فيها آدم مسيـث            ١٧٧٦ وحتديد سنة    )١("الليربالية
  .، ويبدو أن ذلك هو البداية الفعلية لسيطرة الليربالية " ثروة األمم " كتابه 

الـسياسة  وانتصرت الليربالية الكالسيكية انتصاراً كبرياً ، وطبقت نظرياـا يف           
واالقتصاد ، وحققت منواً ملحوظاً يف االقتصاد لصاحل الطبقة الغنية مع بـدايات حقيقيـة           
لتذمر العمال ، وشعورهم بالظلم ، وزيادة ظاهرة الفقر ، وانتشار روح التمرد ، والتفسخ               

  .األخالقي 

ولكن هذه املرحلة ليست صافية ونقية من املكدرات فقـد انقلبـت الثـورة إىل               
ورية دكتاتورية يف والية نابليون بونابرت ، مث سقطت وعادت امللكية مرة أخـرى              إمرباط

  .بعد هزمية نابليون أمام احللفاء 

ومع هذا مل يزل الفكر الليربايل ومبادئه يف أوروبا مـؤثراً ، وقامـت عليـه دول             
قيد، وأنظمة دستورية ومنت فيه الصناعة منواً باهراً ، حيث أطلقت حرية املنافسة من كل               

"   دعـه يعمـل    " الليربايلومل تتدخل الدولة يف االقتصاد وشؤون السوق ، وهذا هو املبدأ            
  ".دعه مير 

                                                 
  .٢٧٩/ الغرب والعامل ص )١(



 
١٣٤   الليبرالية 

 شنت الربجوازية الـصناعية الـصاعدة       الليربايلوحتت تأثري هذا النوع من الفكر       "
ملقاومة تشريعات العمل واألجور ونظـام الطوائـف        ) يف اجنلترا وغريها    ( محالت عنيفة   

 ونقابات العمال واحلد من مساعدة الفقراء ، وإلغاء قوانني احلبـوب واملالحـة ،               احلرفية
وإطالق حرية التجارة عرب البحار ، وحتجيم نطاق النـشاط احلكـومي ، وأن تكـون                

  .)١(" الضرائب قليلة

 يف أوج قوا عامالً مهماً يف تفجري إمكانيات الثورة الصناعية                     الليرباليةوقد كانت   
  .، وإحداث تقدم هائل يف اإلنتاج والدخل وتراكم رأس املال  ) ١٨٥٠-١٧٥٠ (

ويف هذه الفترة التارخيية تشكل النظام الرأمسايل من خـالل الثـورة الـصناعية                                 
 الكالسيكية القوة االقتصادية ألوروبا أكثر من       الليرباليةوقد أعادت    ) ١٨٥٠-١٧٥٠( 

  وتبحث بنهم شـديد      - واليت اكتشفت العامل اجلديد    -)  املريكانتيلية   (املرحلة التجارية   
عن الذهب والفضة يف املستعمرات من خالل السيطرة بالقوة على طرق التجارة ، والعامل              

  .اجلديد الذي مت اكتشافه 

لقد كانت الرأمسالية الناشئة أقوى إنتاجاً وأكثر أثراً ، حيث نقلت اتمع األورويب             
  .رحلة الصناعية ، وبنت سياستها االقتصادية على فكر ال ديين واٍع إىل امل

، والليربالية الكالسـيكية هـو يف       ) املريكانتيلية  ( واالتفاق بني املرحلة التجارية     
الصعود االقتصادي ، فقد كانت املرحلة التجارية هي البداية احلقيقية للطبقـة الوسـطى                  

 على سـائر    الليرباليةرحلة تغلّب اجلانب االقتصادي يف      ومن مسات هذه امل   ) الربجوازية  ( 
  . اجلوانب األخرى 

 يف القرن الثامن عشر اشتمل على منظومة متكاملـة مـن            الليربايلمع أن الفكر    
األفكار ، ويعود اإلبراز للوجه االقتصادي يف الليربالية إىل الربجوازية اليت عنيت مبصاحلها             

  .)٢(اخلاصة الذاتية

                                                 
 .٢٠/  املتوحشة ص  الليربالية)١(
 . )  اجلزء األول  كله( الصراع بني الربجوازية و اإلقطاع : انظر )٢(



 
١٣٥   الليبرالية 

سر لنا ارتباك الوضع السياسي بعد الثورة الفرنسية ، واليت حتولـت إىل             وهذا ما يف  
  .)١(، مث إمرباطورية على يد الربجوازية) حكومة اإلدارة ( ديكتاتورية 

إىل حد التنافس على صـناعة      ) الربجوازيني  ( وقد وصل التنافس بني الرأمساليني      
ة االستعمارية مما أدى إىل اندالع      األسلحة الفتاكة ، والصراع على مناطق النفوذ والسيطر       

  .احلرب العاملية األوىل والثانية ، اليت ذهب ضحيتها ماليني البشر 

 يف اهلبوط بعـد     الليربالية، وبدأ مؤشر    الليربايلوهذه احلرب وضعت حداً للصعود      
  .احلرب العاملية األوىل ، وازداد اهلبوط بعد احلرب العاملية الثانية 

الذي أوصل اتمـع     " الليربايلالفكر  "  عن احلرب العاملية هو    إن املسئول احلقيقي  
 ، وقد وصل التحـدي      )٢("الفكر االشتراكي " األورويب إىل مرحلة صعود فكر مضاد وهو      

  . بينهما إىل احلرب املدمرة 

ومن العجائب أن الصراع املسلح يف احلرب انتهى لصاحل الرأمساليني ، بينما الذي             
 الليرباليـة  الكالسيكية ، وبداية نوع جديد من        الليرباليةو تراجع   حصل يف جمال الفكر ه    

 مـع  الليـربايل مضاد للكالسيكية ، وقريب من االشتراكية ، وهذا يدل على هزمية الفكر      
  .انتصاره يف احلرب 

 الكالسيكية مع االنتصار العسكري ، فقـد        الليرباليةومهما يكن املربر من هبوط      
  . على حقيقتهاالليرباليةلكالسيكية اليت هي صورة معربة عن اعترب هذا اية حقيقية ل

  

  

  

                                                 
 .٤٦-٢٠/  املتوحشة ص الليربالية: انظر  )١(
 .هذا الفكر موجود يف النازية والفاشية والشيوعية ) ٢(



 
١٣٦   الليبرالية 

  )م ١٩٧٠-١٩١٧) (  االجتماعية الليربالية (الليرباليةهبوط :املرحلة الثالثة   -

 قبل اية احلرب العاملية الثانية ، حيث تعرضـت          الليرباليةظهرت املؤشرات هلبوط    
واالرتباك ، واألزمات بسبب االحتكـارات       االقتصادية لكثري من االضطرابات ،       الليربالية

 ، أزمة الـديون والتعويـضات   توأبرز هذه األزمات و االضطرابا   .  الكربى   االقتصادية  
م ،  ١٩١٨م ، وثورة العمال يف أملانيـا سـنة          ١٩١٩األملانية عقب معاهدة فرساي سنة      

م ، وأزمة   ١٩١٧ووصول االشتراكية  للحكم يف روسيا القيصرية يف الثورة البلشفية سنة            
الذي أبرز طبيعة األزمات الرأمسالية املصاحبة هلـا        ) م  ١٩٣٩ -١٩٣٣( الكساد العظيم   

 ذماً وقدحاً لصاحبه ال يشرف باالنتساب له يف اتمـع           الليرباليةذاتياً ، مما جعل مصطلح      
  ، وكذلك برزت أزمة النقد     )١("الليربتارية  " األمريكي مما أضطر أتباعه الختراع مصطلح       

  .  )٢(من خالل احلروب النقدية ، والكتل التجارية ، وايار قاعدة الصرف بالذهب

وقد اكتشف الناس األزمة الرأمسالية على حقيقتها ، مما أدى إىل ضرورة التـدخل              
احلكومي ملعاجلة مشاكل االقتصاد ، وقد أظهر مبدأ التدخل احلكومي اجتاهاً جديـداً يف              

  " .الدميقراطية االشتراكية " ، أو "  االجتماعية ةالليربالي"  وهو الليربالية

 اجلديد هو تراجع حقيقي لليربالية ، ورضوخ اضطراري مـن           الليربايلوهذا املبدأ   
قبل الرأمساليني ملطالب العمال ، خاصةً بعد ظهور اجتاهات فكريـة متطرفـة تعـارض               

  .الفاشية ، والنازية ، والشيوعية :  مثل الليرباليةالوحشية 

 يف أملانيـا عقـب      )٣(برز األمثلة على التدخل احلكومي جتربة الدكتور شاخت       وأ
احلرب العاملية األوىل ، وجتربة روزفلت أثناء سنوات الكساد الكبري يف الواليات املتحـدة              

  .)٤(األمريكية

                                                 
 .٩ – ٨الرأمسالية واحلرية ص : انظر  )١(
 . من هذا البحث ٢٠٣/ص : انظر  )٢(
 م ، عني رئيساً لبنك الرايخ ، ثبت العملة األملانية ، ووضع نظامـاً             ١٨٧٧شاخت عزيلي ، مصريف وخبري مايل أملاين ، ولد سنة              )٣(

 .٨٢/ صموسوعة عظماء ومشاهري .  الدول األجنبية حمكماً لتبادل النقد األملاين مع العمالت األجنبية ومقايضة التجارة مع
 . ٣١ – ٢٧/ م ، ص ١٩٨٢/أكتوبر /٢٥، ) ٧١٩( ، العدد  انظر جملة األهرام االقتصادي  )٤(



 
١٣٧   الليبرالية 

وقد ظهرت فلسفة متكاملة حول التوجه اجلديد على يد جون ماينارد كيرت سـنة              
   ". )١(نظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقدال"م املعروفة بـ ١٩٣٦

وقد قبلت الربجوازية بالنظرية الكيرتية  ألن ذلك من مصلحتها ، وألا شعرت أن     
  .كيرت منقذ للنظام الرأمسايل املتداعي للسقوط 

ويف هذه الفترة توسع القطاع العام ، فامتلكت الدولة كثرياً من الصناعات املهمة             
ب والنقل والطاقة ، كما زاد اإلنفـاق احلكـومي علـى اخلـدمات              مثل احلديد والصل  

ودعـم املـواد   ، والضمان االجتمـاعي    ، االجتماعية كالصحة والتعليم واإلسكان العام      
  .)٢(التموينية ملصلحة الفقراء واحملتاجني

كمـا ارتفعـت   ، الصناعية منواً مزدهراً الرأمسالية ويف هذه املرحلة شهدت الدول    
واخنفض معدل البطالـة اخنفاضـاً      ، ور احلقيقية للعمال والطبقة املتوسطة      معدالت األج 

  .وزادت اخلدمات االجتماعية بدرجة عالية ضد خماطر املرض والبطالة ، ملموساً 

للداللة على حتسن مستوى املعيشة       " الرفاهدولة  " وظهر يف هذه املرحلة مصطلح      
  .واحلياة الوادعة، وتأدية الدولة حلق املواطن يف العيش الكرمي 

ما هو سر االزدهار الكبري ملرحلة مـا بعـد          : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه      
  احلرب العاملية الثانية ؟ 

  :اشتهر عند كثري من االقتصاديني أن هذا االزدهار يعود إىل أربعة أسباب 

ن النظام من   ألنه أم ، التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي على الطريقة الكيرتية          : أوالً
 من أزمـات    خففوبالتايل  ، التقلبات املفاجئة اليت تطرأ على حجم الطلب الكلي الفعال          

  .الدورية الرأمسالية 

                                                 
 .من هذا البحث   ١٩٩ /ص : انظر  )١(
 .) كامالً(رمزي زكي . األزمة االقتصادية العاملية الراهنة ـ د : انظر  )٢(



 
١٣٨   الليبرالية 

 الطلب االستهالكي الوافر على السوق احمللية نتيجة لالرتفاع الواضـح يف            :ثانياً  
   .الكيرتيةمستوى األجور احلقيقية بعد التدخل احلكومي على الطريقة 

وقطع ،  األمان االقتصادي للمستثمرين من خماطر االضطرابات االجتماعية         :لثاً  ثا
 حجة احلركة النقابيـة ومـربر       االجتماعية  اإلنفاق احلكومي على اخلدمات واحلاجيات      

  .وجود االشتراكية 

بعد تكفل الدولـة    ، وإدراراً للمال   ،  تفرغ املستثمرين االت أكثر منواً       :رابعاً  
مع أا ضرورية لـدوران عمليـة اإلنتـاج         ، ناعات اهلامة األساسية للمواطن     بعبء الص 

  .)١("كما خدمت رعاياهاالرأمسالية فخدمت الدولة 

، ويتبني من هذا الرأي أنه يعود إىل قضية واحدة وهي سياسات التدخل احلكومي              
  . لالزدهار االقتصادي يف مرحلة ما بعد احلرب املرجحواعتبارها 

األزمـة يف   "  يف كتابـه     )٢("جـون هـيكس   "  االقتصادي الـشهري     بينما يرى 
أن االنتعاش االقتصادي كان سيحدث بعد احلرب حـىت لـو مل             " الكيرتيةاالقتصاديات  
واليت الشك أن هلا دوراً بـارزاً يف هـذا           ، الكيرتيةومل تطبق السياسات    ، تتدخل الدولة   

   .)٣(ولكن ليست وحدها املسئولة، االنتعاش 

 كان هناك عوامل أخرى غري التدخل احلكومي كان هلا سبب االزدهار بعـد              فقد
  :فيما يلي " رمزي زكي"احلرب خلّصها الدكتور 

                                                 
  .١٩٩٢يوليو  _ ٤١العدد _ بريوت _ راتيجي العريب جملة الفكر االست) 1(
 بربيطانيا ، أحد رجال االقتصاد األوسع نفوذاً يف القرن العشرين يف جمال التفكري العام               م١٩٠٤ون ريتشارد هيكس ، ولد عام       ج) 2(

، له أعمال   القتصادية  علوم ا م على جائزة نوبل يف ال     ١٩٦٥، وحصل عام    " سري  " م لقب   ١٩٦٤يف جمال العلم االقتصادي ، منح عام        
هامة حول نظرية الرفاه ، والدورات ، والنمو ، ونظرية رأس املال ، واالقتصاد الدويل ، وتاريخ الفكر ، هذا مع العديد من معاجلاتـه                         

. م  ١٩٨٩توىف عـام    ال االقتصاد التطبيقي ، والسياسة القتصادية ، واقترح صياغة جديدة لنظرية القيمة اخلاصة باالقتصاد اجلزئي ،                 
  . ٢٦٥/معجم االقتصاديني املعاصرين ص

   .جملة الفكر االستراتيجي العريب: انظر ) 3(



 
١٣٩   الليبرالية 

 الزيادة الضخمة اليت حدثت يف الطلب االستهالكي واالستثماري بسبب عمليـات            -١
  .إعادة التعمري لعامل ما بعد احلرب 

 .  الصناعية الرأمسالية د  بقاء منط تقسيم العمل الدويل لصاحل البال-٢

  . التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل الذي حدث يف طرائق اإلنتاج ٣

وكثري من املواد اخلام من     ) النفط  ( الصناعية على مواد الطاقة     الرأمسالية   حصول البالد    -٤
 .الدول النامية بأسعار خبسة للغاية 

  .) 1( الصرف ازدهار حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار-٥

ألنه جـاء يف    ، والنمو االقتصادي يف هذه املرحلة غري مرتبط بالليربالية         ، وارتفاع األجور   
وهـذا يؤكـد أن النمـو       ، وتدخل الدولة يف إدارة شؤون االقتـصاد        ، مرحلة هبوطها   

ونالحظ أن النمو    ، الليرباليةاالقتصادي ليس حمصوراً باالقتصاد املرسل كما يصور مفكرو         
 )٢( أزمـات حقيقيـة    الليرباليةط بقضايا موضوعية متنوعة ولكن من املؤكد أن لفكرة          يرتب

اليت تضر بالعمال   ،  مؤسسة على األنانية واألثرة      – من الناحية الفكرية     –مرتبطة ا ألا    
  .وحتدث التنافس املنتهي بالصراع واحلرب الدموية ، والفقراء والدول النامية 

  :) حىت اآلن – ١٩٨٠( العودة للصعود مرة أخرى : املرحلة الرابعة   -

ويف عقد السبعينات    ، ١٩٧٠ إىل   الليرباليةاستمرت مرحلة النمو االقتصادي خارج أسوار       
وقفزت معدالت التضخم إىل األعلى      ، بدأت مرحلة التراجع ، فارتفعت معدالت البطالة        

م ١٩٧١راكم املال ، ويف عـام       وزاد عجز امليزانيات العامة ، واخنفض معدل اإلنتاج ، وت         
اار نظام النقد الدويل بإعالن الواليات املتحدة فصم العالقة اليت كانت بـني الـدوالر               

                                                 
  .٧١-٦٩/ األزمة االقتصادية العاملية الراهنة ص : انظر) 1(
  . من هذا البحث ٢٢٦/ ص : انظر) 2(



 
١٤٠   الليبرالية 

، ) م  ١٩٨٠-٧٩) ( م  ١٩٧٤-٧٣( والذهب ، ويف هذا العقد وقعت أزمـة البتـرول           
  .)١(وترتب عليها ارتفاع مواد الطاقة

ة الكيرتية  ، وكـل أفكـار        وبكل حال فقد بدأت مرحلة جديدة محلت النظري       
 يف الظهـور    الليرباليـة التدخل مسؤولية التدهور االقتصادي املستمر ، وبدأت طالئـع          

برئاسة الواليـات   " رونالد رجيان "وقد أطلت هذه الفترة مع فوز       . والصعود مرة أخرى    
حد برئاسة وزراء بريطانيا ، وقد تبىن كل وا       " مارجريت تاتشر "املتحدة األمريكية ، وفوز     

ولكن " التاتشرية  " و  " بالرجيانية  "  الكالسيكية  ، حىت مسيت هذه املرحلة         الليرباليةمنهما  
 وازدادت )٢("فائض رأس املال" بتغيرات جديدة يف معاجلة األزمة املالزمة للرأمسالية ، وهي          

عجب هذه املرحلة قوة بعد سقوط الشيوعية يف اإلحتاد السوفييت ، وحلفائها ، مما أدخل ال              
 ليقوموا بتحويلها إىل فكر عـاملي ، يـتم          الليرباليةوالغرور يف نفوس الغربيني بعد انتصار       

وهي مـا   ) هيئة األمم املتحدة  ( تطبيقه على العامل بأمجعه من خالل أذرعة املنظمة الدولية          
ـ  ، وليس يف مقدور البشر     " اية التاريخ   " ، واعتقد بعض مثقفيها أا      ) العوملة  ( عرف ب

   " .الليربالية" إبداع نظرية سياسية واقتصادية غري 

  

  
  
@@ @
@ @

                                                 
  .م١٩٩٢ يوليو – ٤١ العدد – بريوت –جملة الفكر االستراتيجي العريب : انظر) 1(
  .من هذا البحث  ٢٤٧ /ص : انظر) 2(



 
١٤١   الليبرالية 

  

  

  

  

  

  

  

   مجاالت الليبرالية:الباب الثالث

  :وفيه فصالن        

   السياسيةالليبرالية :الفصل األول

  الليبرالية االقتصادية: الفصل الثاني   

  

  

  

  

  

  

  

  .العالقة بني احلرية السياسية واحلرية االقتصادية : متهيد 



 
١٤٢   الليبرالية 

امليدان األساسي لليربالية ، فقد ارتبطت الليربالية       " االقتصاد  " و  " السياسة  "   تعترب
ذين االني باعتبارها فكراً سياسياً واقتصادياً يـدعو إىل احلريـة الفرديـة ، ويـرفض        

  .االستبداد والقيود املفروضة على حرية الفرد 

  : صاد على نوعني وقد جاء تصور الليرباليني للعالقة بني السياسة واالقت

يعتقد أن احلرية الفردية يتم الوصول إليها من خالل احلريـة الـسياسية             : أحدمها  
وذلك بتطبيق الدميقراطية مع التأكيد على ضرورة تدخل الدولة ملـصلحة الفـرد وإدارة              
االقتصاد مبا حيقق هذه املصلحة ، وهذا التصور حياول اجلمع بني الدميقراطيـة والقـضايا               

لكثـرة  وصـل   عية ، وهو يرى يف تدخل الدولة تنمية لالقتصاد بتحفيز الطلب امل           االجتما
  .العرض ، وليس يف ذلك أي ضرر على حرية الفرد بل هو دعم للحرية الفردية 

اليت طبقتها الشيوعية يف روسيا ،      " االشتراكية الدكتاتورية   " وهذا التصور يرفض    
، ويرى هؤالء أن    " االشتراكية الدميقراطية    " ألا دمرت احلرية الفردية ، ولكنه ال يرفض       

احلرية االقتصادية املنفلتة تؤدي إىل دكتاتورية الرأمساليني وتقضي على احلرية الفرديـة يف             
  .اية املطاف 

يعتقد أن احلرية السياسية ال يتم الوصول إليها إال مـن خـالل احلريـة           : والثاين  
 ، وهـي    )١( جزء مهم جداً من احلرية الكلية       ذاا فاحلرية االقتصادية يف حد   " االقتصادية  

  .كذلك وسيلة ضرورية للحرية السياسية 

وهذا التصور يعتقد أن الدولة ال يصح أن تتدخل يف االقتصاد ، ألن ذلك موصل               
لتدمر احلرية الفردية ، وفتٌح لبوابة التسلط ، وتقييـد احلريـات ، ودكتاتوريـة مغلفـة                 

  .بالدميقراطية 

                                                 
  . ١٢/ الرأمسالية واحلرية ص ) ١(



 
١٤٣   الليبرالية 

رق واضحاً بني هذين التصوريني فقد اتفقا على أمهية احلريـة الفرديـة             ويظهر الف 
كمنطلق أساسي يف اال السياسي واالقتصادي ، ولكن أحد التصوريني دخل من البوابة             

  .السياسية وجعل االقتصاد تبعاً هلا ، واآلخر عكس القضية ، وكانت النتائج خمتلفة بينهما 

ثاٌر وانعكاساٌت كبرية يف الفكر واألخالق وغريمهـا ،         ولليربالية يف هذين االني آ    
فقد فتحت الليربالية بوابة اإلحلاد بكل صوره من خالل حرية الفكر ، ولعـل املـذاهب                
الفكرية اإلحلادية من آثار هذه احلرية املزعومة ، وكذلك التحلل األخالقي ناتج عن احلرية              

 واألخالق ، وانتشار الشذوذ واالحنراف      الشخصية ، ويدخل يف ذلك حترير املرأة من القيم        
  .يف العالقات اجلنسية واألسرية وحنوها 

ولكن حرية الفكر والرأي ، واحلرية الشخصية تبحث يف الفكر الليربايل باعتبارها            
نت نتائج  حقوقاً لألفراد جيب أن متنحها الدولة الليربالية ملواطنيها دون تدخل فيها مهما كا            

  الفكر والسلوك 

قتصر حبثي يف جماالت الليربالية على الليربالية الـسياسية واالقتـصادية دون            وسي
التعرض لآلثار املترتبة عليها ، ألا مما ميكن الوصول إليه ، وطلباً لالختصار ، علماً أنـين                 

  .أشرت هلذه اآلثار دون تطويل أو تفصيل 

بـصورة  ) قتصاد  السياسة واال ( وسوف نعرض املذهب الليربايل يف هذين االني        
  .أزمته ومأزقه الذي يبني اياره وافته وتناقضه تفصيلية وخنتم كل جمال ببيان 

  

  

  

  

  



 
١٤٤   الليبرالية 

  :الليبرالية السياسية : الفصل األول 

كمفهوم أساسي هلا، ولكنها تواجه وضـعاً       " احلرية الفردية   "تعتمد الليربالية على    
عي بطبعه ، ومن صور حيـاة اإلنـسان          طبيعياً يف احلياة اإلنسانية وهو أن اإلنسان اجتما       

 أفكار سياسية حتاول اجلمع بني ضرورة       لليربالية، وقد وجد    "احلياة السياسية   " االجتماعية  
  .احملافظة على حريات األفراد، وتنظيم شؤوم السياسية

، واألسـاس   الليربايليف الفكر   " قضية أساسية   " وقضية العالقة بني الفرد واتمع      
ني مجيع الليرباليني هو ضمان حرية الفرد، وعدم التدخل فيها، مع تنظيم اتمع             املشترك ب 

وهلذا خيتلف الليرباليون يف طريقة تنظيم اتمع بناًء      . سياسياً واقتصادياً مبا يوافق هذه احلرية     
على مدى ضمان حرية الفرد، أو التدخل املسموح، واملمنوع فيهـا ، وأسـاس هـذا                

، فاحلريـة  "مفهوم احلريـة واملـساواة   " ة فك االشتباك احلاصل بني االختالف هو حماول 
  .الفردية إذا كانت منفردة أضرت باملساواة، واملساواة الكاملة تضر باحلرية الفردية

ليب جانب احلرية ـ وهذا هو األصل يف الفكـر   وقد اجته بعض اللرباليني إىل تغ
انة الفقراء واحملتاجني ، ومحاية البيئة ، تدخل الدولة حىت على مستوى إعالليربايل ـ فمنع  

. وغلّب آخرون جانب املساواة فطالبوا باحلد من احلريات ملصلحة املساواة االجتماعيـة             
وكذلك حيصل االختالف  يف أشكال احلكومات وصورها ، وأنواع التدخل املـشروع             

  .وغري املشروع يف اال اخلاص للفرد

  :صل من خالل النقاط التاليةوسأعاجل هذه القضية يف هذا الف

 نظرية العقد االجتماعي باعتبارها النظرية األساسية يف تكٌون الدولـة، وعالقتـها                -١
  .باألفراد

  . احلقوق األساسية لألفراد -٢

  .  فصل السلطات باعتباره أهم ضمانات احلرية الفردية -٣

  . حدود سلطة اتمع على الفرد -٤



 
١٤٥   الليبرالية 

 .الرأي وفتح اال لالختالف والتعددية  حرية التفكري وإبداء -٥

   الليربالية يف مواجهة الدميقراطية، ليتبني العالقة بني الليربالية كفكر يعتمد على احلرية -٦

 . الفردية، والدميقراطية كنظام يعتمد على املساواة

 . أزمة النظام الدميقراطي ، وبيان تناقضاته واشكالياته -٧

  : جتماعي نظرية العقد اال: أوالً 

يف الفكـر   تعود فكرة وجود عقد بني احلاكم واحملكوم ، أو بني الدولة واألفـراد              
 من السوفسطائيني بنوا تصورهم للدولـة       ة اليونانية والرومانية ، فكثريٌ    إىل الفلسف األورويب  

 إىل أن الناس كانوا يعيشون      "كارتيادس"ذهب  " على أساس تعاقدي ، ويف الفكر اليوناين        
خر مما أدى إىل انتشار القلـق واخلـوف         بال قانون وكان كل منهم يعتدي على اآل        قدمياً

وهذا الرأي اعتنقه كـثري      ")١( فيما بينهم خيضعون وفقه لنظام خيتارونه      ولذلك ابرموا عقداً  
هذه الفكرة إىل املسيحية  وحاولوا التوفيق بينـها         " ون  ياملدرس " من األبيقوريني وقد نقل   

ولكن هذه الفكرة صار هلا شأن كبري يف مطلع العصر احلديث على    قدس ، وبني الكتاب امل  
، وقد عرضها بصورة علمانية حمضة ، حيث تصور حصول العقـد            " توماس هوبز " يد    

دون أي عالقة بالدين ، وأصبحت األساس النظـري للقـانون الوضـعي ، والـسياسة                
  .)٢(املعاصرة

 ومربره، ومدى واقعيتـه والنتـائج       ومل يتفق دعاة العقد االجتماعي على تصوره      
، )٣( من احلالة الطبيعية للبـشر     "هوبز"فقد انطلق   . املترتبة عليه، والنظم السياسية املوافقة له     

جل ذاته أو حنو ذاتـه ،       جمرد فرد أناين ال يتحرك إال من أ       أن اإلنسان بطبيعته    "حيث زعم   

                                                 
  ١/٥٧٤تراث اإلنسانية ـ العقد االجتماعي ـ) 1(
  املصدر السابق )2(
عند لوك ، واليت تعين " حالة الطبيعة " عند هوبز ، وهي تعين طبيعة اإلنسان الذاتية ، " احلالة الطبيعية للبشر " هناك فرق بني )3(
  .تراض حالة ليس فيها دولة وال نظام اف



 
١٤٦   الليبرالية 

جوهر الوجود اإلنـساين مـن       من أعراض احلياة البشرية ، بل هي         فليست األنانية عرضاً  
   )١("حيث هو وجود مادي نفعي يقوم على السعي حنو البقاء ، والعمل على زيادة السيطرة

بأن القانون الطبيعي األوحد الذي حيرك اآلالت البشرية إمنا هـو قـانون             "وزعم  
  .)٢("األنانية أو املنفعة  أو  القوة 

فرد ، وأا احملرك األساسي لإلنـسان       كطبيعة ذاتية لل  " األنانية  "وقد انتقلت فكرة    
، وهو أول مفكر يربر االحنراف األخالقي السياسي من الناحية          " ميكيافللي"إىل هوبز من    

  .)٣(العقلية بتفسري علماين جديد على اتمع

ال " ىل اإلنـسان فقـال      على املنفعة كأساس فلسفي بنظرته إ     " هوبز"وقد اعتمد   
  .)٤(" ملنفعة هي قاعدتنا األخالقية الوحيدة حرج علينا إذا حنن قلنا أن ا

اجلميع يف حرب   "  يرى أن    "هوبز"هذه احلالة السوداوية للطبيعة اإلنسانية جعلت       
، يف االمتالك غـري احملـدود       " القوة  " ألن حالة اإلنسان جعلته يعتمد على       " مع اجلميع   

  .ليحصل السلم اولة وجمتمع مدين وهذا ما ولد حالةً من اخلوف اضطرم لبناء د

أراد به تربير وجود الدولة     ، تصور افتراضي ال حقيقة له      " هوبز"هذا التصور عند    
  . فيه على املالحظة لسلوك اإلنسانواعتمد، وطبيعة النظام احلاكم فيها 

ليربايل من حيث اعتماده على الفردية كطبيعة لإلنسان إال         " هوبز"ومع أن منطلق    
وتوصـل   ، )٥(اً  عندما قرر ضرورة تركيز السلطات يف يد واحدة       أن تصوره مل يكن ليربالي    

  . بضرورة الدولة االستبدادية إىل تربير امللكية املطلقة 

                                                 
   .٢٥٦ / ١) اللواثان (  تراث اإلنسانية )1(
   .٢٥٧ / ١ملصدر السابق ) 2(
   .٣٣ـ٢/٢٩ ، وحكمة الغرب ٤٨٠ / ٣)سباين ( تطور الفكر السياسي ) 3(
  . ١/٢٥٦) اللواثان ( تراث اإلنسانية )  4(
  .٢٥٩ / ١املصدر السابق  : انظر )  5(



 
١٤٧   الليبرالية 

وقد تنازل الناس عن حريام للحاكم املستبد للوصـول إىل األمـن والعدالـة              
يـار  فليس هنـاك خ  ، وال التراجع عن العقد   ،  فال جيوز الثورة على هذا النظام     ، والسالمة

  .)١(للفرد إما السلطة املطلقة أو الفوضى الكاملة

بـصورا  " العقد االجتمـاعي    " أول من وضع أصول نظرية      " هوبز"ولقد كان   
بينما خالفه  ،  وقد وافقه يف فكرة العقد االجتماعي        "جون لوك "مث جاء بعده     ، )٢(احلديثة  

الة الطبيعة عنده هي حالـة      وأن ح ، حيث اعترب اإلنسان خير بطبعه      ، يف طبيعة اإلنسان    
  .ومساواة ، ومساعدة متبادلة  وحرية ، وإرادة طيبة ، سالم 

وهو ملزم  ، ولكنها حمكومة بقانون طبيعي     ، واحلرية يف حالة الطبيعة غري حمدودة       
فهذه احلرية واملساواة   ، وال سيادة ألحد على اآلخر      ، لكل أحد  وليس هناك سلطة عليا        

، طبيعة هي األساس يف وجود ملكية خاصة تربر نفـسها بالعمـل             بني الناس يف حالة ال    
  .)٣(وتوصل لتكوين جمتمع مدين وحكومة مهمتها محاية هذه امللكية

تبني أن اإلنسان بعد العقد متطور      يللعقد االجتماعي   " لوك"ومن خالل تأمل نظرة     
افظة على امللكية   ولكن فائدة العقد هي تنظيم احمل     ، وليس خمتلفاً عنه    ، عن حاله قبل العقد     

  .اخلاصة وإعطاء الشرعية للمجتمع اجلديد احملافظ على هذه امللكية 

رة وإذا مل يلتزم احلاكم مبقتضى العقد بينه وبني األفراد فإنه جيـوز لألفـراد الثـو               
، شرعية الثورة على الـنظم امللكيـة املطلقـة          " لوك  " وذا يقرر ، السترجاع حقوقهم   
وهو ذا يربر الثورة االجنليزيـة      . حتمي حقوق األفراد  وممتلكام       واالرستقراطية اليت ال  

  ."امللكية الدستورية " قيدة مثل   على امللكية ويؤيد احلكومة امل

وأنه يف حرب مع    ، يف تصوره لطبيعة اإلنسان     " هوبز"خالف  " جون لوك "ومع أن   
، اليت تستمر معه بعـد العقـد        اآلخرين  إال أنه وافقه يف طبيعة اإلنسان الفردية األنانية و          

                                                 
  .٣/٥٨٥) سباين ( تطور الفكر السياسي : انظر ) ٥(
  . .١/٢٥٩- اللوثان  -تراث اإلنسانية :انظر )  2(
   . ٧٣ – ٧٢/  إشكالية مفهوم ص الليربالية: انظر ) 3(



 
١٤٨   الليبرالية 

الـسياسي   " لـوك "  لفكـر  الليـربايل وهي املـدخل  ، وذلك من خالل امللكية اخلاصة   
  . واالقتصادي 

 فطورها وكتب فيها    " جان جاك روسو  "إىل  " العقد االجتماعي   " مث انتقلت فكرة    
  . "يف العقد االجتماعي " ه الشهري كتاب

 عن حالة الطبيعة    )١(لصورة املفترضة اخليالية    وقد انطلق روسو يف تصور العقد من ا       
واملساواة ، واتسام حالة الطبيعة باحلرية     ،  طبيعة اإلنسان اخليرة     يف" لوك"إلنسان   وافق     ل

الذي يرى أن عالقة اإلنسان باإلنسان عالقة حـرب         " هوبز  " ونقد تصور   ، والسعادة  ، 
، عة حيث ال توجد ملكيـة خاصـة         ألن احلرب ال ميكن أن توجد يف حالة الطبي        ، دائمة  

   . )٢(وعزى احلروب إىل الدول املستبدة املناقضة للحق الطبيعي

بسبب ازدياد السكان والنمـو     ، ولكن حالة الطبيعة مل تستمر على صورا املثالية       
وللمحافظة ،  وختلي احلياة البشرية عن طبيعتها مما ولد الصراع وفقدان األمن         ، االقتصادي
  .)٣ (يم اتمع املدين على أساس العقد االجتماعيعلى األمن أق

وهلذا العقد شروط اقتضت ختليه عن حرياته الطبيعية ال جيوز اإلخالل ا ألن أدىن              
  .)٤ (ويلغي دور العقد ولوازمه، تعديل جيعلها باطلة

هذه الشروط ميكن اختصارها مجيعاً يف شرط       : " عن هذه الشروط  " روسو"يقول  
.  التنازل الكامل من جانب كل مشارك عن مجيع حقوقه للجماعة كلها             أال وهو ، واحد  

وأن احلالـة متـساوية بالنـسبة       ،  قد قدم نفسه بأكملها    – بدءاً   -إذ مبا أن كل شخص      
وبالنظر إىل تساوي احلالة بالنسبة للجميع فال مصلحة ألحد بأن جيعلها مكلفـة             ، للجميع
يكون أكمل ما ميكن    ، إن االحتاد فضال عن ذلك    أما وقد مت التنازل بال حتفّظ ف      . لآلخرين

                                                 
 وهذا مع خمالفته للواقع فهو خمالف أيضاً لرأي أكثر املفكرين الذين نظٌروا له ، يرى جون لوك أن العقد حقيقة تارخيية واقعية )  1(

  ).املصدر السابق ( لكنها حتمل حقيقة فلسفية،  أن العقد أسطورة تارخيية يرى كانتووضحوا صورته وهلذا 
  .٤٣/ يف العقد االجتماعي ص : انظر )  2(
  .٣١٥/ السياسة بني النظرية والتطبيق ص : انظر )  3(
  .٤٩/ يف العقد االجتماعي ص : انظر )  4(



 
١٤٩   الليبرالية 

ولعـدم  ، إذ لو بقيت لألفراد بعض احلقـوق        . أن يكون وال يبقى ألحد شيء يطالب به       
وبـالنظر إىل أن كـل      ، كون أي مرجع أعلى مشترك ميكن الفصل بينهم وبني اجلمهور           

ـ                 إذاً ، سائل  واحد يف أية نقطة سرعان ما قد يدعي أنه احلكم اخلاص لنفسه يف مجيـع امل
   .)١("لكانت حالة الطبيعة قد دامت وألصبح االحتاد بالضرورة استبداداً وعقيماً 

 لقيل أنه رفض لليربالية ودعم لالسـتبداد      " روسو"وهذا الكالم لو صدر من غري       
ألنه يصرح فيه بتنازل الفرد عن حريته لصاحل اتمع         ،  للدكتاتورية والشمولية      وتكريس

  .املدين اجلديد 

 – أيـضاً    – هوو ، )٢(ويقف ضد امللكية املستبدة   ، يدعو للحرية   " روسو"ولكن  
  .ويرى ضرورة تقييدها باملساواة ، يتبىن مفهوماً معيناً للحرية 

فالتنازل عن احلرية الفردية الذي ينتقل مبوجبه الفرد من حالة الطبيعة إىل اتمـع              
  .وليس لفرد آخر أو جهة معينة، ل للمجتمعألنه يتناز، ليس معناه التنازل املستبد، املدين

واإلرادة العامـة   ،  )٣("هب نفسه للجميع ال يهب نفسه ألحـد       فكل واحد إذ ي   " 
  .لى صورها د بعضهم لبعض هي عني احلرية ، وأعاملكونة من تنازل األفرا

إن ختلي املـرء عـن      : " خر فيقول آل ختلي الفرد عن حريته ل     "روسو"وهلذا ينتقد   
 كهذا مناف لطبيعة اإلنسان، وانتـزاع       إذ أن تنازالً  .. لي عن صفته كإنسان     حريته هو خت  

  .)٤("و انتزاع كل أخالقية من أفعاله ه، كل حرية من إرادته

إنـه  : " وهو يعد العقد بني فرد يتنازل لفرد آخر عن حريته عقد باطل فيقـول             
آلخر طاعة بال   التفاق باطل ومتناقض أن تشترط من جانب سلطة مطلقة ، ومن اجلانب ا            

   .)١("حدود 

                                                 
  .٤٩/ انظر املصدر السابق  ص ) 1(
  .٣٥/  املصدر السابق ص )2(
  .٤٩/ املصدر السابق  ص   )3(

  .٤٢/ املصدر السابق ص    )4(



 
١٥٠   الليبرالية 

لصاحل فرد  : األول  ، وذا يتبني أن روسو يفرق بني نوعني من التنازل عن احلرية            
وهذا نوع مـن    ، لصاحل اجلميع دون أحد بعينه      : والثاين  ، وهذا استبداد وعبودية    ، آخر  

  . احلرية يتكون ا اتمع املدين 

تبعاد ما ليس من جوهره يف العبـارة   امليثاق االجتماعي بعد اس"روسو"وقد خلص  
، يسهم كل منا يف اتمع بشخصه وبكل قدراته حتت إدارة اإلرادة العامة العليا              : " التالية  

   .)٢(" ونتلقى على شكل هيئة كل عضو كجزء ال يتجزأ من الكل 

، واإلرادة العامة هي اليت تتكون من كل إرادات اتمع واملعربة عن إرادة األمـة               
  .صبح األفراد من خالهلا كأم جزء واحد وإرادة واحدة فأ

، )٣(وتسعى للمصلحة املـشتركة     ، وهذه اإلرادة العامة هي صاحبة السيادة املطلقة      
  .وإذا قدم أي فرد إرادته اخلاصة على اإلرادة العامة فإنه جيب أن جيرب على اإلرادة العامة 

عامة سوف يرغم عليها من قبل      إن كل من يرفض إطاعة اإلرادة ال      : " يقول روسو 
  .)٤("وهذا ال يعين شيئاً آخر غري أنه جيرب على أن يكون حراً ، اهليئة بأكملها 

وقانون الدولة الشعبية هو نتيجة اإلرادة العامة ،ومعىن هذا أن روسـو يـرى أن               
  .الدولة من حقها أن جترب األفراد على التزام قانوا ،ألنه مقتضى اإلرادة العامة 

 ،  الليرباليـة  يف تصور الدولـة      "لوك" عن   "روسو"ذا يدل على اختالف توجه      وه
 ،وفكرته طريق مناسـب لتـشريع       الليربالية ضد   "روسو"ومن هنا اعترب بعض الليرباليني      

  .االستبداد

، وينتج عن انتقال الفرد من حالة الطبيعة إىل احلالة املدنية اكتساب احلرية املدنيـة             
  .)١(ازتهوملكية كل ما هو يف حي

                                                                                                                                            
  .٤٢/  ملصدر السابق ص ا) 1(

  . ٥٠/   املصدر السابق ص )2(
   .٥٤/  املصدر السابق ص  )3(

  .٥٤/ املصدر السابق ص ) 4(



 
١٥١   الليبرالية 

أن احلرية يف الثانيـة مقيـدة       ، والفرق بني احلرية يف حالة الطبيعة واحلالة املدنية         
بينما احلرية الطبيعية تعتمد على الغريزة وبالتـايل        ، باإلرادة العامة الذي ينتج عنها العدالة       

عـل  احلرية املعنوية اليت وحدها جت    : " "روسو"ويف هذا يقول  ، حدود  فهي حرية منفلتة بال     
ن الذي من اإلنسان سيد نفسه حقيقة ، إذ أن نزوة الشهوة وحدها عبودية ، وإطاعة القانو      

                  .) ٢("سنه ألنفسنا هي حرية ن

 دور الدولة باعتبارها اإلرادة العامة ، على خـالف طريقـة            "روسو"وقد عظّم   
التقليل من نفوذ الدولة يعتـرب      ني اآلخرين الذين يعتربون الدولة شر البد منه ، وأن           الليربالي

  . الدولة يعترب عدواناً على الفرد ، بينما زيادة التدخل منالليرباليةزيادة يف 

 ، وال يكترث من     الليربالية يعظّم الدميقراطية على حساب      "روسو"وهذا يؤكد أن    
  .يةد ناتج عن القانون ، وطاعته حرتقييد الدولة لبعض احلريات ، ألنه يعترب هذا التقيي

 اعتبار الدولة ذات املؤسسات اجلماعية إرادة عامة معصومة إىل          "روسو"وقد جتاوز 
ال يعين هذا قط أن أوامر الرؤسـاء ال         : " إمكانية اعتبار أوامر الرؤساء إرادات عامة فقال      

ميكن اعتبارها إرادات عامة ، طاملا يكون صاحب السيادة حراً يف معارضتها وال يعارضها              
   .)٣("احلالة جيب أن خنمن من السكوت العام بأن الشعب راض ،ففي مثل هذه 

إن اإلرادة العامة   : "  على اإلرادة العامة كقوله    "روسو" اليت أسبغها    ومع األوصاف 
واإلرادة العامة تكون   : " – أيضاً   – ، وقوله    )٤("تكون دائماً عادلة ، ومتيل إىل النفع العام         

فهو مل يبني حقيقتها    . ) ٥("ها ال يكون دائماً مستنرياً      دائماً سديدة ولكن احلكم الذي يوجه     
 للقـوانني ،    "املشرع" بكل أفراده ، وتارة يعتربها       "الشعب"بصورة دقيقة  فتارةً  يعتربها       

 يفهم من كالمه أا الفرد، ولكن الظاهر أنه يعتربها          وأحياناً،  "الدولة"ومرة أخرى يعتربها    

                                                                                                                                            
   .٥٥/ املصدر السابق ص :  انظر  )1(

  .٥٦ /املصدر السابق ص )  2(
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١٥٢   الليبرالية 

رة الدميقراطية املباشرة ، ويعتقد أن كثرة النـاس يف           ، وهلذا يصورها بصو    "الشعب كله "
  . )١ (الدولة تضعف احلرية والدميقراطية

سبب آرائه السابقة    من مفكرين ليرباليني ب    حلملة نقدية شديدة  " روسو"وقد تعرض   
 )٣ ("إنه أبشع حليف للطغيان يف شىت صـوره         : " )٢("بنجامني كونستانت "، فقد قال عنه   

إن روسو يعد أباً للطغيان اليعقـويب ، والـتحكم          : " اذ القانون العام   أست "دجيوي"ويقول
 ، ويقـول    )٤("هيجـل   " و "كانت"القيصري واملوحي مببادئ احلكم املطلق اليت عبر عنها         

ويقـول  . )٥("إن فكرة التقدم من األفكار اليت ال ميكن أن نعزوها لروسـو              " ":كوبان"
ر لنقض العقد االجتماعي  وهدمه أكثر مما يؤكـد     إن روسو كان يلتمس املعاذي     " ":ويلز"

   .)٦("ضرورته 

 بعـد   -تعـد   " روسو" إىل أن فلسفة     "برجسون"وقد مدحه آخرون فقد ذهب      
   .)٧( أقوى مؤثر يف العقلية اإلنسانية يف العصر احلديث -فلسفة ديكارت 

ة  فيها اضطراب وغموض ، فهو مل يبني حقيقة اإلراد         "روسو"وال ريب أن نظرية     
 لـشكل  هالعامة بصورة واضحة وترك الدارس لنظريته يف حرية شديدة حول حقيقة تصور   

حتدث عن قوانني اإلرادة العامـة ، وكأنـه         العملية ، باإلضافة إىل أنه      الدولة من الناحية    
يتكلم حول الدستور ، بينما جتاهل القوانني التفصيلية ، ودور اإلرادة العامة فيها ، وكيفية               

  .تشريعها 

                                                 
  .١١٩ - ١١٨/ املصدر السابق ص : انظر   )1(

سويسري املولد ، يعترب أحد . م ١٧٦٧سياسي وكاتب فرنسي ، ولد سنة  ) Benjamin Constant( بنجامني كونستان ) 2(
قاوم نظام نابليون بونابرت ، فاضـطر       . م  ١٧٩٥ع الثورة الفرنسية ، فغادر إنكلترا إىل باريس عام        رواد الرواية السيكولوجية تعاطف م    

انظر معجم أعالم املورد    . م  ١٨٣٠ىف سنة   و، ت " أديف  " رواية  : ملانيا ، أهم آثاره     فرنسا ، والعيش يف سويسرا ، ويف ا       إىل الرتوح عن    
  .٣٧٨/ص

  .٥٨٦ / ١ )ي  العقد االجتماع(تراث اإلنسانية   )3(

  .املصدر السابق نفس الصفحة )  4(
  .املصدر السابق نفس الصفحة ) ٨(
   . ١١٨ / ٤معامل تاريخ اإلنسانية )  6(

  .٥٨٦ / ١) العقد االجتماعي ( تراث اإلنسانية )  7(



 
١٥٣   الليبرالية 

 دور الدولـة علـى       هو تعظيمه   له ني كان سبب نقدهم   الليرباليمن  الذين نقدوه   و
 يف نظر   –للدولة سلطات مطلقة يف تقييد احلريات ، ألن الدولة          حساب الفرد ، وإعطائه     

 هي نتاج اإلرادة العامة اليت ال ختطيء وال جتور وتسعى للمصلحة املشتركة كما              –روسو  
لدولة وعالقته حبرية الفرد من القضايا املختلف فيهـا بـني           ويبقى دور ا  .سبق اإلشارة له    

  .الليرباليني

ومن خالل ما تقدم يالحظ أن السيادة يف الدولة الناجتة عن العقد تعتمـد علـى                
اتفاق األفراد، وأن شرعية نظام الدولة يرجع إىل التوافق بني أطـراف العقـد، ومراعـاة         

فلـيس هنـاك    .ة من قانون الطبيعة العقلي    احلقوق الطبيعية لألفراد، وهي حقوق مستمد     
مرجعية دينية غيبية يرجع إليها األفراد لتنظيم الدولة بعد العقد ، وقد حدد فالسفة العقـد            

  .املادي " قانون الطبيعة " االجتماعي  مرجعيتهم بوضوح وهو 

  :احلقوق األساسية للفرد: ثانياً 

ألساسـية لإلنـسان يف الفكـر       يعد القانون الطبيعي القاعدة واملرجعية للحقوق ا      
  .الليربايل ، وهو املصدر األساسي يف التقنني الوضعي هلا على شكل مواد حمددة 

وأي حكم قانوين أو قضائي خيالف هذه احلقوق فهو الٍغ ال قيمة له، ألن هـذه                
وهذه احلقوق تعترب الصقة باألفراد، وهـي سـابقة علـى           . احلقوق هي أساس التشريع   

 قبل العقد االجتمـاعي     ومنه مكاناً ألا أسبق من ظهور الدولة ونشأا،         القانون، وأعلى   
  .)١(فهي مأخوذة من حالة الطبيعة األوىل

 أغـسطس   ٢٦وقد ظهرت هذه احلقوق يف إعالن حقوق اإلنسان واملـواطن يف            
م ، مث تبنته هيئة األمم املتحـدة يف         ١٧٨٧ سبتمرب   ١٧م ، والدستور األمريكي يف      ١٧٨٩
  .م ١٩٤٨لعاملي حلقوق اإلنسان عام اإلعالن ا

                                                 
  .٣٣١/ الوجيز يف النظريات واألنظمة السياسية ص :   انظر )1(



 
١٥٤   الليبرالية 

 التفكري والرأي، وحرية    ةحق احلرية، واحلياة، والعمل، وحري    : ومن هذه احلقوق    
  .االعتقاد، واحلرية الشخصية وحنوها

الفرد غري اخلاضع إلرادة آخر ميارس      "  احلديث يعين    الليربايلوالفرد احلر يف الفكر     
ن ثَم تنتفي عنه صفة العبد ، فاحلر هو مـن           عليه القسر بغرض حتقيق أهداف خاصة ، وم       

وعندما يتخلص الفرد من قيد القسر فإنه يستطيع        .   تعين قسر اآلخر   ليس بعبد ، والعبودية   
 صرحية عـن    ويشمل هذا اال احلر كل األفعال غري املقيدة بصورة        . حتقيق جماله اخلاص    

  . )١ ("القانون العام" طريق 

 ال ميكن أن حتصر يف قوانني أو تشريعات حمددة ،            أن  هذه احلقوق    "هايك"ويرى  
ألنه ميكن أن تستجد حقوق مل تكن موجودة قبل ذلك ، فالتقدم التكنولوجي ، والتطور               

فكل ما من شأنه تقييد . يف تقنيات االتصال تفرض حقوقاً جديدة مل تكن معروفة من قبل  
املنع من السفر للخارج بعدم إصدار      حرية اإلنسان الطبيعية يعد انتهاكاً هلذه احلقوق، مثل         

  . وغريها" غسيل املخ " جواز سفر ملن يريد السفر، وبرجمة عقل اإلنسان أو ما يسمى 

، " الكفـاالت اإلجرائيـة     " ولكن الكفيل بصون هذه احلقوق هو ما يعرف بـ          
ـ      مثـل   مبعىن مراعاا للحقوق اإلنسانية     " إجراءات احملاكمة العادلة    "وهو ما يعرب عنه ب

استقالل القضاء وإعطاء املتهم حق الدفاع عن نفسه أو توكيل حمام وعدم التعـسف يف               
االعتقال أو التحقيق ، وعدم التأخر يف حماكمة املقبوض عليه ، ومساعدة من ليس لديـه                

  .)٢( حماٍم للدفاع عن نفسه وحنوها

ي غري  ، فه  وهذه احلقوق األساسية تدل على أن الدولة ليست ذات سلطان مطلق          
قادرة على إصدار قوانني تضر ذه احلقوق، كذلك على الدولة احترام هذه احلقوق سواء              

  .)٣(وسائل أو الغاياتيف ال

                                                 
  . ١٥٤/ اصرة ص  املعالليرباليةمفهوم احلرية يف ) 1(
  .١٥٤/ املصدر السابق ص : انظر  )2(

  . ٣٣٢/ الوجيز يف النظريات واألنظمة السياسية ص : انظر  ) 3(



 
١٥٥   الليبرالية 

  :فصل السلطات :ثالثاً 

 باعتباره أكرب ضمان    الليربايلنشأت احلاجة إىل فصل السلطات يف النظام السياسي         
 تشريعية ، وتنفيذية ، وقضائية ، حبيث :وهو يعين انقسام السلطات إىل  للحرية السياسية ،

تستقل كل منها بالتشريع ، وتنفيذ القوانني ، والقضاء ، وال تتدخل أي واحدة يف شؤون                
  .  )١( األخرى

والسلطة عندما تكون بيد واحدة فإا تكون سبباً يف االستبداد والطغيان ، وهلـذا              
 ميلك السلطة مييل إىل اإلفراط يف       من التجربة اخلالدة أن كل إنسان     : " "مونتسكيو"يقول  
 وحىت ال ميكن اإلفراط يف اسـتعمال الـسلطة          " "ا فيمضي ا حىت جيد حدوداً       استعماهل

  . )٢("ينبغي للسلطة أن حتد من السلطة وفقاً ملقتضى األمور 

إذا اجتمعت يف قبضة يد شخصية أو هيئـه واحـدة الـسلطتان              " :ويقول أيضاً 
   . )٣("نعدمت احلرية التشريعية والتنفيذية ا

جيب أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غريها حبيث ال تـستطيع             :" ويقول
  .)٤ ("واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو أن تستبد بالسلطة 

 ، فهو   "جون لوك "لعصر احلديث هو     يف ا  طتنيولعل أول من أشار إىل فصل السل      
فالفرد يف حالـة    . كل احلكومة   يرى ضرورة فصل السلطات كضمان للحرية أياً كان ش        

، وسلطة تنفيـذ تلـك      ) سلطة تشريعية   ( سلطة اختاذ القرارات    : الطبيعة ميتلك سلطتني    
وإذا ختلى الفرد عن حالة الطبيعة وانتقل إىل اتمع املدين عن           ) سلطة تنفيذية   ( القرارات  

ويـرى   . فرديـة  طريق العقد االجتماعي تكون السلطتني السابقتني مجاعية بعد أن كانت         
 ضرورة الفصل بني السلطتني ، ولكنه جيعل السلطة التشريعية هي الـسلطة العليـا              "لوك"
  :  يعود إىل أمرين "لوك"ومربر فصل السلطات يف رأي .

                                                 
  .  ٧٠٩ / ١ )روح القوانني (تراث اإلنسانية : انظر )  1(
   . ٣٣/ ص  املثقفون والدميقراطية : نقال عن)  2(
  .املصدر السابق :  انظر  )3(
  .  ٧٠٩ /  ١ )روح القوانني ( نسانية تراث اإل: انظر )  4(



 
١٥٦   الليبرالية 

(  احلاجة إىل السلطة التنفيذية لتنفيذ القانون وتطبيقه، فال بد من وجود قانون              -١
  .تنفيذه، وال ميكن أن يكون مصدرمها واحد، ووجود جهة معينة ل)السلطة التشريعية 

 إن وضع السلطتني يف يدٍٍ واحدة يؤدي إىل االستبداد ، والظلم ، فاإلنـسان               -٢
  .) ١( ه على استغالل السلطة اليت بيدهجمبول بطبع

 السلطة القضائية ، ويبدو أنه يعتربها من أعمال السلطة  التنفيذية            "لوك"وقد أغفل   
 احلياد املطلوب توافره يف القضاة      ءاليو القرن التاسع عشر ذريعة النتفا     ، وهذا ما اعتربه ليرب    

 التوقيف ،   ، فاستقالل القضاء من أبرز ضمانات احلرية باإلضافة لإلجراءات الدميقراطية يف          
  والتحقيق واحملاكمة 

 املنظر األبرز هلذا املبدأ ، ومصدره فيه هو النظـام الـسياسي             "مونتسكيو"ويعترب  
إعجاباً كبرياً مـع إدخالـه بعـض        الذي أعجب به    ) امللكٌية الدستورية (     ي  اإلجنليز
  ."روح القوانني"  وقد بني هذا املبدأ يف كتابه )٢( عليهصالحاتاإل

 وذلـك عنـد وصـفه       "جون لوك " السلطة القضائية على     "مونتسكيو"وقد زاد   
احلرية ، فيقول يف أنواع     للدستور االجنليزي الذي يعتربه النموذج األعلى يف تطبيق قانون          

القوة التشريعية ، والقوة اإلجرائية     : هناك يف الدولة ثالث أنواع من السلطات         " :السلطة
   . )٣("اليت تتناول أموراً متعلقة حبق الناس ، والقوة اإلجرائية اليت تدافع عن احلق املدين 

 ،  )٤("كبـري " ، و  "بالكـستون " كل من    "مونتسكيو"وقد أكد هذا املفهوم بعد      
 يف أغلب الدساتري األوربية ، وإن كان التطبيـق مل يكـن             وأصبح مفهوم الفصل موجوداً   

                                                 
  .٥٣ / ٢الفكر السياسي العاملي  : نصوص لوك يف فصل السلطات :  انظر  )1(
   .٧٠٩ /  ١) روح القوانني(تراث اإلنسانية :  انظر  )2(
  .٣٣/ املثقفون والدميقراطيون ص :   نقالً عن  )3(
ملع كـزعيم  . م يعترب أبرز رجال الدولة الربيطانيني ١٧٢٩ ولد سنة سياسي بريطاين ، )  Edmund Burke( أدموند بريك ) 4(

عرف بعدائه للثورة الفرنـسية ، وقـد        . دعا إىل استرضاء املستعمرات األمريكية الثالث عشرة والتفاهم معها          . للمعارضة يف الربملان    
   .١٢٧/ م املورد صم ، معجم أعال١٧٩٧، توىف سنة ) تأمالت يف ثورة فرنسا ( هامجها بعنف يف كتابه 



 
١٥٧   الليبرالية 

ومل تتعرض فكرة فصل السلطات للهجوم الفعال إال بعد قيـام           "  ،   )١(كذلك كما سيأيت  
  . )٢(") م١٧٦٦(نبذة عن احلكم " يه النقد إىل بالكستون يف مؤلفه بتوج"بنثام"

ني ، ويرجـع ذلـك إىل قـضية         الليرباليسياسي للنقد من    وقد تعرض هذا املبدأ ال    
 الروسوي وهو أمهية الدور اإلجيايب للدولة ، ألا تعـرب عـن             الليربايلأساسية يف االجتاه    

  . اإلرادة العامة للشعب ، وهذا االجتاه يرى يف فصل السلطات دوراً سلبياً للدولة 

 " :الذين نقدوا هذا املبدأ ، فيقول     ني  الليربالي من أبرز املفكرين     "روسو"وهلذا كان   
إن السيادة ال تتجزأ لنفس السبب الذي جيعلها غري قابلة للتنازل إذْ أن اإلرادة تكون عامة                

لكن سياسيينا إذا مل يستطيعوا جتزئة السيادة يف مبـدئها ، جزأوهـا يف               " :مث يقول   )٣("
شريعية  وإىل سلطة تنفيذية ،      موضوعها ، فهم يقسموا إىل قوة وإىل إرادة ، إىل سلطة ت           

إىل حقوق فرض ضرائب ، وإقامة عدالة ، وإعالن حرب ، وإىل إرادة داخلية ، وسلطة يف                 
طون هذه األجزاء مجيعاً ، وتارة يفصلون بينها ، جيعلون من           لتارة خي : التعامل مع األجنيب    

ا يؤلفون اإلنسان    من قطع جملوبة ذلك كأم كانو      صاحب السيادة كائناً ومهياً ، ومكوناً     
وهذا ما يفعله سياسيينا تقريباً  فبعد أن يقطعـوا أوصـال اهليئـة              ... من أجساد عديدة    

  .)٥("االجتماعية بسحٍر يليق بالسوق جيمعون األجزاء بطريقة ال يعلمها أحد

لكل عمل حر سببان يساعدان      " : ناقض نفسه يف مكان آخر فقال      "روسو"ولكن  
مادي وهو القوة اليت    : ي وهو اإلرادة اليت حتدد الفعل ، واآلخر         معنو: يف إحداثه أحدمها    

ميكننا التمييز بني القوة واإلرادة حيث تكون هذه باسم السلطة التشريعية            " :مث قال " تنفذه
 فيها دون ، واألخرى باسم السلطة التنفيذية ،فما من شيء جيري فيها أو ال جيب أن جيري     

  .)٤("مساعدة هاتني السلطتني

                                                 
  . من هذا البحث ١٦٠/ص : انظر ) 1(
  .٧٥٨ / ٤تطور الفكر السياسي ) 2(
  .٦٥/ العقد االجتماعي ص ) 3(
  . املصدر السابق)٥(
   .١٠٥/ املصدر السابق  ص  )4(



 
١٥٨   الليبرالية 

رأينا أن السلطة التشريعية ختص الشعب ، ومن السهل أن نـرى علـى               " :قالو
العكس من املبادئ املقرة فيما تقدم أن السلطة التنفيذية ال ميكن أن ختص جمموع النـاس                
بوصف هذا اموع مشرعا أو صاحب سيادة ، الن هذه السلطة ال تتكون إال من أفعال                

 وال هي بالتايل من شأن صاحب السيادة الذي         خاصة ال تكون قط من اختصاص القانون      
  .)١("ال ميكن ألفعاله إال أن تكون قوانني 

مبدأ فصل السلطات من زوايا خمتلفـة، وهـذه بعـض           بعض املفكرين   وقد نقد   
  :النصوص يف هذا املوضوع

ليس التفريق الفعلي بني السلطات هو الذي يقود إىل          " ":جورج بوردو " يقول   -
 حنو يكفل أمن املواطن ، إمنا إرادة ضمان هذا األمن بتوازن القوى هو              ضبط ممارستها على  

  . )٢("الذي يوصل إىل  تفريق افتراضي للوظائف 

ن مسؤولية احلياة االجتماعية    جد فصل سلطات أل   ال يو  "":ميشال دبريه " ويقول -
 .)٣("فوضىال تتجزأ ، وان الدساتري اليت تقسم السلطة إىل أقسام إمنا تقود اتمع إىل ال

إن ما يهمنا تسليط الضوء عليه، هو أنـه يف الوقـت             "":جورج بوردو " ويقول -
الذي يعرض فيه فصل السلطات وكأنه القاعدة الذهبية للتنظيم الدستوري، ال ميكن جتاهل             

وعلى العكس متاماً، توضع يف هذا األثر فضيلة هذا املبدأ فـال بـأس إذا               . أثره التدمريي 
 .)٤("ألن ما خيشى منه ليس ضعفها وإمنا قوا املفرطة، لسلطةاستثار شلالً يف ا

تنصب كل جهود الدستور األمريكي على تنظيم ما        :"-أيضاً- "بوردو" ويقول   -
  .)٥("قدرة الفعل"، وال يبذل أي جهد لتشجيع " قدرة املنع "  يسميه "مونتسكيو"كان 
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اومـة الـسلطة إىل     إن هذا الدستور األمريكي، رفع مق      "":بانكروفت" ويقول   -
  .)١("أداة لتحرمي السلطة "" "جارنر"، ويعتربه "مستوى مبدأ تنظيم سياسي

 نظريته يف فصل السلطات على أساس أن السلطة حتد مـن            "مونتسكيو"وقد بين   
السلطة، وهذا يقتضي االنفصال التام، ولكن هذا االنفصال لو متّ النتهى األمر عند تعارض 

عمل األقسام ألغراض متعارضة ألن احلكومة كل عضوي متـرابط،          اآلراء السياسية بأن ت   
وكذلك . ومن غري املمكن قيامها يف حالة االنفصال الكامل، واالستقالل التام بني سلطاا           

قصد، فـإن   ألدى ذلك إىل ضياع الكفاءة اإلدارية سواء كان ذلك عن قصد أو عن غري               
  . )٢(لروح اليت شرعت ا القوانني قوانني البالد وفق ااهليئة التنفيذية لن تنفذ

ولعل أقرب األمثلة التطبيقية حملاولة الفصل التام بني السلطة التشريعية والتنفيذيـة            
م، وقد فشل هذا النظام وأدى إىل فوضـى وانقالبـات           ١٧٩١الدستور الفرنسي لسنة    

  . )٣(وثورات متالحقة

 حيث املكان الذي اسـتنتج      وهلذا مل يطبق هذا املبدأ بصورته النظرية، ففي اجنلترا        
 هذه النظرية جند أن السلطة التنفيذية ترجع إىل السلطة التشريعية، حيث            "مونتسكيو"منه  

  .يعترب الربملان هو كل شيء يف اجنلترا

 لنقد نظرية الفصل، والـدعوة إىل االنـدماج بـني           "باجوتوالتر"وهذا ما دعا    
  . )٤( م احلكم الوزاري يف اجنلتراالسلطتني التشريعية والتنفيذية، وأن هذا هو نظا

وكذلك اهليئة القضائية تعين من السلطة التنفيذية، وهي كذلك تقـوم بتفـسري             
القوانني مما جيعلها تقوم ببعض اإلضافات السيما يف األمور اجلديدة اليت ليس فيها نظـام               

  .سابق
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يعية، وميكن حتوير وتفسريات اهليئة القضائية ال ميكن أن تتطابق مع نوايا اهليئة التشر    
  .)١(األلفاظ، وربط بعض القوانني ببعض للخروج حبكم مل يرده املشرعون

إن إمكان إجراء فصل جذري بني التـشريع واألعمـال           "":جورج سباين "يقول  
، أو بني رسم السياسة والرقابة على تنفيذها، كان يصعب أن يلقى القبول مـن                القضائية

   .)٢("يف أي عصرأحد فالسفة السياسة الواقعيني 

  :حدود سلطة اتمع على الفرد : رابعاً 

تعترب الفردية من األمور األساسية يف الليربالية، فإطالق احلرية لنمـو الشخـصية             
واستقالليتها أحد األركان اجلوهرية لصالح املعيشة، ومنو الشخصية عنصر أساسي للمدنية           

، وهـو   مهمـة   وحتقيقه لرغبته الذاتية قيمة     فاستقالل الفرد     .)٣(واحلضارة عند الليرباليني  
جدير باالعتبار، وخليق باالحترام، ألن منو امللكات العقلية مرتبط به ارتباطاً جـذرياً يف              

  .الفكر الليربايل

 وإن اإلنسانية لتستفيد من ترك األفراد أحراراً يعيشون يف الدنيا         :""جون مل "يقول  
رادهم أضعاف ما تستفيد من إرغام كل فرد على على اختيارهم ، وجيرون يف احلياة على م

  . )٤("التقيد مبشيئة سواه ، والرتول على حكم غريه 

إن غاية اإلنسان ، أو الغرض الذي تتجه إليه أوامـر  : " )٥("فون مهبولدت"يقول  و
العقل املاضية ، وأحكامه الباقية ، ال الذي ترتع إليه غوامض الرغبات وزوائل األهـواء ،                

حىت يتهيأ منها جممـوع     .  ملكاته ، وتنمية قواه على أحكم نظام وأوسع منوال           هو تربية 
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أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية ، مجع خالهلا مناذج من النباتات ، وسجل كثرياً من املالحظات األرصادية ، عين يف السنوات الثالثني 
  .٤٧٥/ معجم أعالم املورد ص . م ١٨٥٩ سنة توىف) الكون ( األخرية من حياته بدراسة املغنطيسية ، وبوضع كتابه الضخم 
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وبناء على ذلك يكون الغرض الذي ينبغي على كل إنسان أن يتخذه قبلة . كامل متناسب 
مساعيه ، والذي يتحتم بنوع خاص على طالب النفوذ بني الناس هدف مراميـه ، هـو                 

إطالق احلريـة،   : ني  ذا ال يتأتى إال بتوافر شرط     ا ، وه  استقالل الشخصية يف قوا ومنوه    
ومن اجتماع هذين الشرطني تتولد اهلمة الفردية وتـشعب املـذاهب ،            . وتنويع املواقف   

والقاعدة األساسية يف املنهج الليربايل هي محايـة         )١("ومنهما تتألف قوة اإلبداع والبتكار    
 من التصرف، ولكن إطالق احلرية      ا، ومنعه  الفرد من التدخل يف حريته، وحماولة تقييدها      

، بل البد من تقييدهم بالقدر       الكاملة لألفراد أمر متعذر مادام الناس يف حاجة إىل التعايش         
  .الالزم الذي حيافظ على استمرار التعايش االجتماعي دون اضطراب

  ما هو احلد الفاصل لتدخل اتمع يف حرية الفرد؟ : ولكن

وبين أن هـذه    " احلرية"ذه القضية وأبرزها يف كتابه      " جون ستوارت ملْ    "اهتم  
  .القضية ال تقبل الرتاع يف جمملها، ولكن اخلالف يقع يف التفاصيل

وال تزال مسألة االهتداء إىل احلد الفاصل وإىل طريقة التوفيق بني استقالل الفرد             "
  .)٢("وسلطة اتمع من أعوص املشاكل

يتبعها النـاس ، ويـتم      ني قواعد للسلوك    ويرى ملْ أن حل اإلشكال يكون بتعي      
  . )٣(إما بسطوة القانون، وإما بقوة الرأي العام عندما ال يكون تدخل القانون ممكناًفرضها 

ألن األجيال املتقدمة    ".قواعد السلوك "ولكن اإلشكال ال يزال مستمراً يف حقيقة        
ظنـه رأيـاً    وى الذي ت  كم العادة أو إتباع اهل    ترى أن هذه القواعد هي ما نشأت عليه حب        

   .)٤(صائباً
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 يف رأي   -ولكن املبدأ الصحيح الوحيد الذي يسوغ تدخل اتمع يف حرية الفرد            
فمنع الفرد من اإلضرار بغريه هو الغاية الوحيـدة الـيت           "،  "محاية أنفسهم منه  " هو   -ملْ

مع يف   تدخل ات  اأم )١("ةعلى أي عضو من أعضاء مجاعة متمدن      تسوغ استعمال السلطة    
حرية الفرد بدعوى إرغامه على مصلحته الذاتية فهذا ال يعد مسوغاً كافياً، فـال جيـوز                

  . )٢(إجبار الفرد على عمل أو منعه عن عمل على أساس أن هذا يف مصلحته أو منفعته

فاملربر الوحيد هو محاية الغري منه، فإذا ترتب على تصرف الفرد أي ضرر علـى               
  .ل إليقاف هذا الضرراآلخرين فال بد من التدخ

من هذه القاعدة القاصرين من األفـراد، واملتـأخرين مـن           " ملْ  " وقد استثىن   
  . )٣(الشعوب

 مل يكتف بالضابط السابق حيث زاد عليه عدة أعماٍل إجيابية جيـوز             "ملْ"ولكن  
هادة كأداء الش "مث يذكر مناذج هلذه األعمال        .)٤(إجبار الفرد على أدائها ابتغاء منفعة الغري      

، وكاحتمال نصيبه العادل من أعباء الدفاع العام، أو من أي عمـل تقتـضيه                يف احملاكم 
مصلحة اتمع الذي يأوي إىل ظله ويعتصم حببله، وكالقيام ببعض األعمال اخلريية الفردية             

  . )٥( "من إنقاذ املشرف على اهلالك وإغاثة املستضعفني من االضطهاد

د يؤذي غريه بالكف عن التصرف كما قد يـؤذيهم          أن الفرد ق  "والسبب يف ذلك    
  .)٧("القاعدة يف هذا الباب هي حماسبة املرء عما يوقع بغريه من الضرر "و، )٦("بالتصرف

إال عليه  ، ال يسوغ إجبار الفرد       اإلمهال  يف دفع الضرر عن الغري      أن   " مل"ويرى  
  . )١(يف األحوال اخلطرية اليت ينتفي عنها الشك والريب

                                                 
   .٢٩/ احلرية  ص  )1(
   .٢٩/ املصدر السابق  ص ) 2(
   .٣٠ -٢٩/ بق ص املصدر السا : انظر) 3(
  .٣١/ املصدر السابق ص :انظر) 4(
  .٣١/ املصدر السابق ص :انظر) 5(
  .٣١/ املصدر السابق ص :انظر) 6(
  . ٣١/ املصدر السابق ص :انظر) 7(
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  : جيب عليه مراعاته مع بقية أفراد اتمع هوا فسلوك الفرد الذيوهلذ

عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين، وعلى أقل تقدير احلقوق األساسية، سواًء ذكـرت             :أوالً
  .هذه احلقوق بنص القانون الصريح، أو بالفهم الضمين

 ومحاية أعضائه مـن     حتمل الفرد لنصيبه من األعباء اليت يفرضها الدفاع عن اتمع،          :ثانياً
فمن حق اتمع أن يفرض هذين الشرطني على أعضائه مهما بلغت حمـاوالت             " .األذى

ريه أو ختل بواجب دون أن تضل        أما إذا كانت تصرفات الفرد تؤذي غ       .)٢("التهرب منهما 
 س القانون عاتبتهم بواسطة الرأي العام ، ولي     إىل حد انتهاك حق من حقوقهم ، فإنه جيوز م         

)٣(.   

هناك دائرة للفرد ليس للمجتمع فيها مصلحة مباشرة ، ولكن له مصلحة غـري              و
، وحىت لو    مباشرة،  هذه الدائرة تشمل حياة الشخص وسلوكه اليت ال تؤثر إال يف نفسه             

أثر يف اآلخرين برضاهم دون أي إكراه أو خدعة، فهذه الدائرة هي احلرية الشخصية اليت               
  ." معاً حراًأي جمتمع بدوا جمت"ال يسمى 

  :وهذه احلرية تشمل

جمال الوعي الباطين الذي يطالب حبرية الضمري، وحرية الفكـر والـشعور،            ) ١(
  .واحلرية املطلقة للرأي والعاطفة

حرية الذوق والسعي وراء األهداف اخلاصة، واحلرية يف ختطيط احلياة علـى            ) ٢(
 . حنو يتناسب مع الشخصية والطباع، وحرية العمل
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 اجتماع األفراد، وحرية االحتاد والتعاون لتحقيق غرض معني، بـشرط           حرية) ٣(
 . )١(أن ال يلحق ضرراً باآلخرين

وهذه احلرية الشخصية ال جيوز تدخل اتمع فيها حتت أي عذر، وهي من أبـرز               
احلريات الفردية اليت توفرها الدولة الليربالية، وبدون احترامها ال يبقى لليربالية حقيقة وال             

  . وممفه

وتبقى هناك أمور تفصيلية قد خيتلف فيها الليرباليون من حيث دخوهلا يف سـلطة              
  .اتمع أو دخوهلا يف دائرة الفرد اخلاصة

 على األمور اليت خيتلف التقدير هلا من حيث دخوهلا يف سلطة اتمع             ومن األمثلة 
 ال أثر هلا على اآلخرين بل       باعتبارها إضراراً باآلخرين، أو دخوهلا يف دائرة الفرد باعتبارها        

  : ما يلي-هي من الشؤون اخلاصة

أن املناصـحة   "  "مـلْ " اليت ال تتضمن  استعماالً للسلطة، فـريى          املناصحة  -
بل هي واجب اجتماعي، ألنه     والتوجيه للفرد ليس تدخالً قصرياً يف شؤون الفرد اخلاصة          

 سيكون من اخلري أن نتوسع يف هذه        والواقع أنه "خلدمة مفيدة، ومنفعة تزيده كماالً      إسداء  
  .)٢("اخلدمة أكثر مما تسمح به اآلداب الشائعة عن آداب اللياقة املعمول ا يف يومنا الراهن

 احلسبة ألنه يعتربها وضعاً للنفس يف موضـع اإللـه، واـام             "ملْ"بينما يعارض   
دخل الدولة يف يف رأيه بوجوب ت    نفسه   ، ولكنه ناقض  لإلنسان بأنه ال يعرف مصلحة نفسه     

  . لنفسه، أو وجوب حتديد النسلهعن التعليم، أو بيعاإلنسان متناع ا

، حيث يرى مل أنه من حـق الـشخص أن           كراهية آراء وتصرفات اآلخرين    -
كما أن لنا احلق أيضا يف       ":ه الفردية فيقول  تيكره من يشاء، ولكن دون اضطهاد لشخصي      
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يس إىل احلد الـذي جيعلنـا نـضطهد         أن نكره آراء شخص ما، وبطرق خمتلفة، لكن ل        
  .)١("شخصيته الفردية، وإمنا إىل احلد الذي جيعلنا منارس شخصيتنا حنن

، فريى ملْ أنه رمبا كان واجبـاً إذا رأينـا يف سـلوكه أو          ه   من حتذير اآلخرين  -
ه وتصرفاته،  ائومناصحة الشخص، وكراهة آر    ،   )٢(مناقشاته آثاراً ضارةً على من يرتبط به      

، الشك أا ال تروق للفرد ورمبا يشعر باالنزعاج، وقد تكون سـبباً             ه اآلخرين من  وحتذير
فعاالً يف تركه آلرائه أو أعماله حتت هذا الضغط االجتماعي، مع أنه ال يعدو أن يكـون                 
رأياً ملن مارس األمور املتقدمة ضد الفرد، ومع ذلك ال يعتربها ملْ تدخالً يف إطار احلريـة          

لك بأن هذه العقوبات وأمثاهلا مع معاناة الشخص منها هي نتائج طبيعية            اخلاصة، ويعلل ذ  
س مـن حقـه     ن عمل عمالً سيئاً لي     فكل م  )٣(لسلوكه ال بقصد عقابه من اجل العقاب      

  .)٤(الشكوى من ذلك 

ما يعتربه البعض عمالً سيئاً قد ال يعتربه اآلخر          ولكن ال يزال اإلشكال قائماً، فإن     
ق واألخالق، فبأي مرجع يقدم     د مذاهب تدافع عن نسبية احلقائ     كذلك، السيما مع وجو   

 سيئون هذه العقوبات على آخـرين يقومـون         ل بأنه سيئاً، ورمبا مارس أقوامٌ      والعم الرأي
  .بعمل خير

 من زاويته اخلاصة، بينما قاعدته الفكرية تقتضي حتديداً دقيقـاً،           "ملْ"لقد حتدث   
فرد أو من أمور اتمع العامة، كمـا مل حيـدد           وحداً فاصالً فيما هو من خصوصيات ال      

  .ضابط الضرر وكيفية قياسه، واملقياس الذي ميكن أن حيدد به الضرر

فأحياناً مينع من أنواع من اإلضرار باآلخرين، وأحياناً ال ميانع من أنواع أخرى من              
  .الضرر ألنه يرى التدخل ضروري، وال يربر هذه الضرورة

                                                 
  . ٢١٠/ املصدر السابق ص ) 1(
  .  ٢١٠/ املصدر السابق ص :انظر) 2(
  .٢١٠/ ص ) ضمن أسس الليربالية السياسية(يف احلرية ) 3(
  .٢١١- ٢١٠/ املصدر السابق ص  :انظر) 4(



 
١٦٦   الليبرالية 

 هي ترك الفرد يف إتباع هـواه يف أمـوره           "ملْ" يؤكدها   والقضية األساسية اليت  
  .اخلاصة دون تدخل، وحماولة رد األمثلة املطروحة إىل هذه القاعدة

نه يؤثر يف   يقوم به الفرد مهما كان خاصاً فإ       ض على قاعدته بأن أي عمل     عتِروقد أُُ 
ي دوراً نافعاً يف    ؤداتمع، ألن العضو الفاسد يؤثر يف بقية األعضاء، وألنه باإلمكان أن ي           

جسدياً وتدهورت صحته، وغري    حلق ضرراً مبمتلكاته اخلاصة، أو أمهل نفسه        اتمع، فمن أ  
نه ال بد أن يلحق الضرر باتمع ولو بشكل غري مباشر، حيث اإلضرار بالفقراء،              ذلك فإ 

  .)١(وموارد اتمع العامة، وباألسرة، وإذا شاع هذا األمر حتطم اتمع

اتفاق أو واجب مـع     ن هذا االعتراض بأن أي عمل خيل ب        اإلجابة ع  "ملْ"وحاول  
ستنتاجي د يسمى بالضرر اال   أما خبصوص الضرر العرضي أو ما ق      "اآلخرين جيب إلزامه به     

الذي يلحقه الفرد باتمع عندما يسلك على حنو ال خيل بأية واجبات خاصة حنو اجلمهور               
 تافه على اتمع أن يتحملـه مـن         س ، فهو ضرر   ، وال يلحق بأحد غريه أدىن أذى ملمو       

  .)٢("جل خري أعظم للحرية البشرية أ

طريقة التدخل، واختيار موضـعه ،       منع التدخل بأن اجلمهور يسيء       "ملْ"ويعلل  
وهذا يدل على افتقاد ملْ للمرجعية األخالقية       . )٣(ن مرجع اجلمهور يف املنع هو العادة        أل

 املرجعيات حقائق مطلقة ميكن اجلزم ا، لكنه يعتمد يف نظرته           فهذه.  اإللزام دوالدينية عن 
العلمانية بـشىت   ) يديولوجياتاآل(د ، وهذا هو حال كافة األفكار        للحرية على العقل ار   

  .أنواعها، ألا تعتقد أن الدين ضد العلم والعقل ويوافق اخلرافة

لذلك أمثلة كشرب   ويضرب  ويعلل عدم بناء املنع على الدين بكثرة اآلراء الدينية،          
مع أن هذه األمثلة حمرمة يف كافة األديان السماوية، وهي من الدين             )٤(كل اخلرتير اخلمر وأ 

  .املشترك بني سائر األنبياء

                                                 
  .٢١٣/ السابق ص املصدر : انظر ) 1(
  .٢١٥/ املصدر السابق ص ) 2(
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١٦٧   الليبرالية 

 احلريـة   للتطبيقات على مبدأ  " يف احلرية  " فصالً مستقالً يف كتابه    "ملْ"وقد عقد   
 كثرية وحـاول وضـع حـدود    ثلةطة اتمع على الفرد، وذكر أموقاعدته يف حدود سل 

دى أهم أدوات احلكومـة املرتبطـة   للشرطة ألا إح" وظائف "للسلطة من خالل حتديد   
  .فرادباأل

لكن قيد ذلك بأن تكون علـى       " ةرمياذ االحتياطات املناسبة ملنع اجل    اخت:"ومن ذلك 
ا تبـاع    أل -ستعماهلا يف اجلرمية    مع أا ميكن ا    -حنو واضح،  ورفض تقييد بيع السموم        

  .)١(ألغراض مفيدة

ل لذلك مبرور شخص علـى      ومثّ" اختاذ احليطة دون وقوع احلوادث    :"ومنها أيضا 
رغب فيه،  ن احلرية هي أن يفعل املرء ما ي       أل"وجذبه  جسر غري آمن، فريى وجوب منعه،       

  .ولكنه ضبط ذلك بالتأكد وعدم االحتمال )٢("رغب يف أن يسقط يف النهروهو ال َي

بـاتمع عنـد    تضر  كاملوقف من أفعال    :ضايا متعددة يف هذا السياق    وقد ذكر ق  
، ووضع احلكومة ضـرائب وقيـود       )٤(، ومدى احلرية يف التحريض ضد اآلخر      )٣(اإلعالن

  .)٥(لألعمال السيئة

  :حرية الفكر والرأي: خامساً 

كقيمة إنسانية ضرورية، وهلذا فـإن مـن        " احلرية"املنطلق األساسي لليربالية هو     
جبات الدولة حفظ احلريات، وحرية الفكر والرأي من أهم احلريات، فهـي الـضمان              وا

  .)٦(الالزم حلماية الفرد من استبداد احلكومات ومفاسدها

                                                 
  .٢٣٣/ املصدر السابق ص :نظرا) 1(
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  .٣٧/ احلرية ص :انظر) 6(



 
١٦٨   الليبرالية 

أنه ال يصح منع حرية الرأي ولو أمجع الشعب كله إال واحداً فيقول             " ملْ"ويرى  
 فذّ، ملا كان هلم مـن       فلو أن الناس قاطبة أمجعوا على رأي واحد، وخالفهم يف ذلك فرد           "

احلق يف إخراسه أكثر مما له احلق يف إخراسهم لو استطاع إىل ذلك سبيالً، إذ ال يقدح يف                  
  . )١("أمهية الرأي قلة املنتصرين له وكثرة الزارين عليه

الرأي إن كان صواباً فقد حرم الناس فرصة نفيسة يستبدلون فيها           "وعلل ذلك بأن    
اللة باهلدى، وإن كان خطأ فقد حرموا كذلك فرصة ال تقـل            احلق بالباطل، ويبيعون الض   

عن السابقة نفاسه وفائدة، وهي فرصة االزدياد من التمكن يف احلق والرسوخ يف العلـم               
  .)٢("على أثر مصادمة احلق بالباطل، ومقارنة اخلطأ بالصواب

ملناقشة أمـراً   واملربرات العقلية اليت يعتمد عليها الليرباليون يف اعتبار حرية الفكر وا          
  : ضرورياً للوصول للحقيقة ، ومنو األمم، وصعود احلضارة هي كما يلي

حد حق يف أن يدعي صـواب       أن اإلنسان غري معصوم من اخلطأ ، وليس أل        :أوالً
  . )٣(ن متحيص ، ومن الضروري معرفة اآلراء األخرى للتوصل إىل احلقيقةرأيه دو

 إطالق حرية الفكر والرأي وهلذا يقول       وهذه احلجة من أقوى حجج الليرباليني يف      
مل يكن هناك إال هذه احلجة العامة لكفى ا دليالً قاطعاً، وبرهاناً             ولو ": يف وصفها  "ملْ"

  . )٤("ساطعاً على خطأ القائلني بتقييد حرية الفكر واملناقشة

أن اإلنسان ال ميكن له أن يعرف مدى صحة اكتشافه، ووجهة نظره، إال بعد              :ثانياً
أن تعرض على اآلخرين، وآراء الناس ينقح بعضها بعضاً، فعـدم معرفـة رأي اآلخـر،                

  . واالكتفاء برأيه ال يوصل إىل احلقيقة

                                                 
  . ٣٨- ٣٧احلرية ص ) 1(
  .٣٨/ املصدر السابق ص ) 2(
  .٣٨/ املصدر السابق ص :انظر) 3(
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١٦٩   الليبرالية 

هذا هو العالج الوحيد املتيسر للخالص من األخطاء اليت          "":تيودور غرين "يقول  
ع مداركه،  يستطيع أن يوس  ال  ه  ه نظرته وجتعله خصماً ألقرانه، إن     تتحكم يف اإلنسان وتشو   

ويعمق معرفته للحقيقة، وجيعل تقديراته أكثر صحة إالّ إذا أغىن جتاربه باملسامهة يف جتارب              
  .  )١("غريه، وجابه رأيا برأي آخر يف حماولة مشتركة للسمو فوق التحليل الفردي

ة، ولن يصري حقيقة فعالـة      ا كان مطابقاً للحق، فهو عقيدة ميت      أن الرأي مهم  :ثالثاً
  . )٢(ا مل يكثر من تعريضه للمناقشة احلادة، واجلدال القوي من غري خوف أو تردد مؤثرة م

أن الصواب قد يكون مع الفرد العادي، واخلطأ قد يوجد مـع اموعـة               : رابعاً
املتميزة وهذا مما يدعو اإلنسان إىل الثقة برأيه، ألن الوصول للحكمة حيصل بتقبل النقـد               

صواب مع إنسان ال يعبأ به، ولذلك يالحظ أنه يف عـصر            ومتحيص الرأي، فقد يكون ال    
  . )٣(اجلهالة يكون أهل الفضل قلة خمتلفون مع جهالء كثريين 

ويعتقد الليرباليون أن توسيع اخلالف، والتعددية يف اآلراء واألفكار ظاهرة إجيابيـة            
  .تنمي الفكر وتقوي الرأي، وتظهر اإلبداع

ات نظر خمتلفة وعقائد متباينة شيء حـسن،        إن قيام وجه  : "تيودور غرين   "يقول  
   .)٤( "وليس شيئاً سيئاً إذا استطعنا أن نستعمل اختالفاتنا استعماالً إجيابياً

فاالختالف مهم يف ظهور احلقيقة، ألنه إذا كان الرأي السائد زائفاً فال بد مـن               
ر جـوهري   رأي آخر صواب، وإذا كان الرأي السائد صواباً فظهور الرأي املخالف له أم            

لنفهم حقيقته فهماً واضحاً، أما إذا كان كل رأي حيمل من احلقيقة نصيباً وجزءاً فال بـد               
  .)٥(مع الصواب، ومعرفة احلقيقةاً جلمن معرفة اآلراء مجيع

                                                 
  . ٤٥/ الليربالية واملوقف الليربايل ص ) 1(
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١٧٠   الليبرالية 

وفتح اال للتفكري واختالف اآلراء ينشط العقل والذهن، وعدم القابلية للنقـاش            
، وهلذا فال بد من تصور أدلة اخلصوم كما يروـا    وتعدد اآلراء يوصل للجمود يف التفكري     

  .)١(بدقة بالغة وجترد كامل ليتم بذلك الوصول للحقيقة

إن اختالف اآلراء هو الفرصة الوحيدة يف الوضع احلـايل للعقـل             : " "ملْ"يقول  
  )٢("البشري إلجالء جوانب احلقيقة كلها

  : الفكر والرأي ومها ن ترتبطان ارتباطاً قوياً حبرية وهناك قضيتان فكريتا

 ، ألن دعـوى     "احلقيقة املطلقة " امتالك    عدم  اعتقاد أن من لوازم حرية الفكر    ) ١(
 والواقع أن الذين يعتقدون بـأن       :" يقول غرين  امتالك هذه احلقائق مينع من التفكري احلر ،       

ون اإلنسان يستطيع أن يعرف احلقائق املطلقة اليت ال يتطرق الشك إليها ، والذين يعتقـد              
أم ميلكون مثل هذه احلقائق ، ال ميكنهم على اإلطالق أن خيضعوا إىل النقد أو التحدي ،                 

 إذ كيف يستطيع من ميلك احلقيقة املطلقـة أن          ك فهم ال يتساهلون يف معتقدام       وكذل
  . )٣(" يتساهل مع ما يعتقده خطأً جذرياً 

 إىل درجة املوت من أجل       من االعتقاد اجلازم بقضية من القضايا      "غرين"وال ميانع   
إذ ال  "  ،   )٤("دون أن يدعي بأن هذا اليقني مرته أو معصوم من اخلطأ            " هذه القضية ولكن    

 أن العقيدة اليت يؤمن ا صادقة كل الصدق أو          ...ق  يستطيع أحد منا أن جيزم بشكل مطل      
   .)٥(" أن القيم اليت يتمسك ا هي قيم سليمة إىل الدرجة اليت يتصورها 

اإلميان املطلق الذي ال يعتريه أدىن شك ال يتوافق مع الفكر الليربايل الذي ال يبين               ف
  .عقيدة حمددة يقينية ، ألن ذلك يناقض حرية الفكر واملناقشة حسب وجهة نظرهم 
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١٧١   الليبرالية 

العتقاد املؤمن ا اجلـزم بعقيدتـه،     تعصب   - هم عند -وهلذا فاملعتقدات الدينية    
وهناك من حيملون عقائدهم بـروح       "":غرين"يقول   .آلخر بطالن الدين ا   واعتقاد املتدين 

، الذين رغم إخالصهم ال     "باملتعصبني"التعلّق املتفاين واإلخالص املتناهي، وميكن تسميتهم       
ميلكون الثقافة أو القدرة على فحص صحة معتقدام، وإذا ناقـشتهم أجـابوك جبمـل               

ثل هؤالء ال يستطيعون تبين املوقف      وم. وعبارات حمفوظة، أو أحالوك إىل سلطة غيبية عليا       
-حسب تـسميته  - املوقف الليربايل يف مقابل املتعصبني     "غرين"وقد وصف    . )١("الليربايل

  . )٢(باالنفتاح الفكري دون تزمت أو عنت

، وهو موقف ليربايل ظهـر أول  " التسامح الديين " أن من لوازم حرية الفكر  ) ٢(
 فعل على احلروب الدينية ، فأصبح التسامح حمور         عقاب عصر اإلصالح الديين كرد    أاألمر  

، فقد كانت الليربالية مضادة للحماس األعمى الذي اتصفت به الفرق           " املوقف الليربايل   " 
 .) ٣( الربوتستانتية املتطرفة

ين عدم اعتقاد يقينية اإلنسان لرأيه أو فكره أو مذهبه أو           يع) التسامح(ذا املوقف   وه
فالتسامح يقتـضي االعتـراف      .قاد ينايف التسامح يف الفكر الليربايل       دينه ، ألن هذا االعت    

  .)٤(باآلخر ، وعدم اجلزم يف األفكار ، واحتمال صواب املخالف

إن مثل هذا اليقني العقائدي الذي ال يقبـل التحـدي يـؤدي             ":  "غرين"يقول  
التنـاقض   موقف متناقض كل      ، وكذلك إىل اختاذ    بأصحابه إىل عدم التسامح مع اآلخرين     

    .)٥("ملا وصفناه باملوقف الليربالية

                                                 
  .١٣٦/املصدر السابق ص ) 1(
  .١٣٦/ املصدر السابق ص ) 2(
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 العقائد الدينية األساسية مثل اإلميان باهللا ، واليوم اآلخر ، والرسل ، واملالئكة وغريها ، واملوقف  عندهملوهذا املوقف يشم )4(

 . اليقني بصحة هذه العقائد وغريهاالليربايل يقتضي عدم اجلزم و
  .٦١/ الليربالية واملوقف الليربايل ص ) 5(



 
١٧٢   الليبرالية 

وتقوم اخلالصة "هايك "ومما يؤكد ارتباط مفهوم التسامح بعدم اليقني والقطع قول   
، وأقرهـا   " جون لوك "، و  )١("جون ميلتون "الكالسيكية عن صيغة التسامح، واليت قدمها       

  .)٢("طع على إدراك جهلنا بالق"ولتر باجيوت"، و" ستيوارت ملْ"من جديد 

وهو مبين على أن املعرفة اإلنسانية ناقصة، وأن اإلنـسان موصـوف باجلهـل،              
 غري خمطط له عقلياً، وهذه احلقيقة اليت يراد الوصول          الوصول للحقيقة يتم بشكل تلقائي    و

وهذا يدل على أن التلقائية اإلنسانية وعدم التخطيط الفعلي          .هلا ليست قطعية وال يقينية      
  .لفكرهو أساس حرية ا

رى أن حرية الفكر تابعة حلرية العمل لتأكيد املفهـوم التلقـائي،            ي" هايك"ولكن  
املنهج املادي الذي بين    مرفوض ألنه جيانب    وهو مفهوم عملي، وتقدمي الفكر على العمل        

  .عليه فلسفته

وتعد هذه العملية العقالنية نتيجة فحسب لعملية االنتقاء واإلتقـان           ":وهلذا يقول 
ة، وباستبعاد األفكار اجلاهزة سلفاً، وتدفق أفكار جديدة على مدى واسع، وينشأ            اإلنساني

كل هذا من جمال الفعل اإلنساين، والذي يعد غالباً فعالً غري عقالين، وقد يكون هذا األمر                
  .)٣("جديراً باالعتبار مىت انتصرت احلرية على اال الفكري فحسب

  :قراطية الليربالية يف مواجهة الدمي: سادساً 

ال يوجد تالزم تام بني الليربالية والدميقراطية ، فقد توجد احلريات الليربالية يف نظام  
  .ملكي أو ارستقراطي ، كما قد توجد الدميقراطية على أساس غري ليربايل

                                                 
يعترب أعظم شعراء اإلنكليز بعد شيكسبري ، انصرف إىل . م ١٦٠٨شاعر انكليزي ، ولد سنة  )  john Milton( جون ملتون ) 1(

" الفردوس املفقـود    " ملحمة  : ياته بالعمى ، أشهر آثاره      وقد أصيب يف آخر ح    . كتابة املقاالت دفاعاً عن احلريات السياسية والدينية        
  .٤٣٢/   معجم أعالم املورد ص .م ١٦٧٤توىف سنة " الفردوس املستعار " وملحمة 

  .٨٤/ مفهوم احلرية يف الليربالية املعاصرة  ص : نقالً عن  )2(
   .٨٦/ املصدر السابق  ص : نقالً عن  )3(



 
١٧٣   الليبرالية 

فاألساس الفكري لليربالية هو احترام احلرية الفردية ، وامللكية اخلاصة ، وضـمان             
  .لتدخل يف احلرية الشخصية  وحتديد تدخل الدولةحرية التعبري، وعدم ا

وهذا األساس قد يتحقق يف ظل نظم ملكية ، أو ارستقراطية ، وقد أشاد كثري من                
  .)١(يالليرباليني بنظم ملكية لتحقيقها املبدأ الليربايل بغض النظر عن تطبيقها للنظام الدميقراط

 ال يوصل بالـضرورة إىل      والدميقراطية كنظام سياسي يعتمد على انتخاب الشعب      
 إىل احلكـم    )٢("موسـوليين " و "هتلر"احلرية، بل إنه قد يوصل إىل االستبداد، وقد وصل          

  .بطرق دميقراطية، وقادوا دوهلم بطريقة مشولية غري ليربالية

ـ "ومما يوضح إمكان وجود دميقراطية غـري ليرباليـة هـو منـوذج                ةالدميقراطي
يت تعتمد حكوماا على تنظيم االقتـصاد وختطيطـه،          الدميقراطية ال  : أي  ،  "االشتراكية

والتدخل يف توفري التعليم والصحة اانية، ودعم الـسلع الـضرورية، وتـوفري الرعايـة               
  .االجتماعية لألرامل والعجزة والعاطلني عن العمل

وهذا النموذج منتشر يف أوروبا منذ احلرب العاملية الثانية، لكنه ال ميثل الليرباليـة              
  . )٣(ا الناصعةبصور

 -ووجود ليربالية ليست دميقراطية ميكن إدراكه من خالل تأييد مفكري الليرباليـة           
  . )٤(ري الذي ظهر يف القرن الثامن عشر لالستبداد املستن-"مونتسكيو"مثل 

إن إرادة  " من طغيان األغلبية يف النظم الدميقراطيـة فقـال           "لجون م "وقد حذر 
اجلانب األكثر عدداً، أو اجلانب األكثر نشاطاً واجيابيةً مـن          الشعب إمنا تعين بصفة خاصة      

                                                 
  .٣٠٧ / تاريخ الفكر السياسي ص:انظر) 1(
سندت إليه م ، أ١٨٨٣ُزعيم إيطاليا الفاشية ، ومؤسس احلزب الفاشي ، ولد سنة  ) Benito Mussolini( بنيتو موسوليين ) 2(

. م ١٩٤٣أعلن احلرب على احللفاء ، ولكن هزمية قواته أدت إىل سـقوطه عـام   . رئاسة الوزارة  انشأ مع هتلر حمور روما ـ برلني  
معجـم  . م  ١٩٤٥قتله بعض خصومه عام     . أي الزعيم   " الدوكشي  " سلطة يف إيطاليا الشمالية ، كان يعرف بـ         أعاده األملان إىل ال   
   .٤٤٠/ أعالم املورد ص 

  .٨٠ ، ٤٦، ٤١/ الطريق إىل العبودية  ص :انظر) 3(
  .٣١٣/ تاريخ الفكر السياسي ص :انظر) 4(



 
١٧٤   الليبرالية 

ن الشعب قد يرغب يف كبت عدد من أفـراده ،           يل فإ وبالتا..الشعب، وهم أغلبية الشعب   
ـ               رى السـتعمال   لذلك ينبغي احلذر من مثل هذا العمل كما ينبغي احلذر من إساءة  أخ

 مـن أمهيتـها ،     راد ال تفقد شيئاً   ن تقييد سلطة احلكومة على األف     وعلى ذلك فإ  . السلطة  
عندما يكون القائمون بأمر احلكومة مسؤلني بانتظام أمام اجلماعة أعين أمام أقوى أحزاب             

  . )١(" اتمع

برز الليرباليني الذين وقفـوا ضـد الـنظم         من أ " بنجامني كونستانت "وقد كان   
ي يف احلكم، وهـذا مـا       الدميقراطية، ألا تعتمد على رأي األغلبية، واألسلوب اجلماهري       

 اته، احلرية يف  طيلة أربعني عاما دافعت عن املبدأ ذ       ":يعارض الفردية الليربالية، فنجده يقول    
 يف الدين، يف األدب، يف الفلسفة، يف الصناعة، يف السياسة، وأعـين باحلريـة               :كل شيء 

اهري اليت تطالب    سواء السلطة اليت تريد أن حتكم باالستبداد، أم على اجلم          ةانتصار الفرداني 
  .)٢("حبق استعباد األقلية

 ضرورة تطبيق وصفات    "ستانتكون" محاية الفرد من الطغيان يرى       شكالوأمام إ 
ضعاف سلطة الدولة، وباحلؤول دون     ليص الفرد من االستبداد، وذلك بإ     مؤسسية ميكن خت  
  . )٣( مجاهرييةةحلول دميقراطي

، وعالقة ذلك باحلرية على طـريقتني       وقد وقف الليرباليون أمام تقييد سلطة الدولة      
  : خمتلفتني

تؤكد ضرورة إجبار السلطة على منح ضمانات يعترب االعتـداء عليهـا            :احدمها
، وهذه الـصورة    ا والثورة عليه  اإخالل بواجب النيابة عن األمة، ويسوغ لألفراد مقاومته       

لضمانات، ، وقد أجربت احلكومات األوروبية على هذه ا       " جون لوك "هي مقتضى نظرية    
إقامة احلدود الدستورية، ومبقتضاها صارت     "ولكن النموذج الليربايل يشترط أمراً آخر وهو      

 إلمضاء طائفـة مـن       الزماً موافقة األمة أو بعض اهليئات املفروض فيها متثيل األمة شرطاً         

                                                 
  .١٢١/ ص ) ضمن أسس الليربالية السياسية(يف احلرية ) 1(
  .١٦٣/نقالً عن تاريخ األفكار السياسية  ص ) 2(
  .١٦٢/ املصدر السابق ص :انظر) 3(



 
١٧٥   الليبرالية 

مل يصادف النجاح، فأصـبح الـسعي إلحـرازه،    "وهذا األمر،  "أعمال السلطة احلاكمة    
 الغاية العظمى واألمنية الكربى لعشاق احلرية        توسيع نطاقه أينما تيسر إحرازه     ىوالعمل عل 

  .)١("يف كل مكان

ادة تفترض اتفاق إرادة السلطة والشعب، التفاق مـصاحلهم، فتـصبح إر          :والثانية
ة املطلقة، وهذه   ي اخلوف من االستبداد لوجود املساوا     ينتفاحلاكم والشعب إرادة واحدة، ف    

 بينمـا    شائعاً يف أوروبا   إلرادة العامة، وقد كان هذا الرأي     ية روسو يف ا   الطريقة هي نظر  
  .)٢(  اجنلتراكان الرأي األول منتشراً يف

ا الرأي األول   موالرأي الثاين يغلب الدميقراطية واملساواة على الليربالية والفردية، بين        
 يف  "روسـو " على   "كونستانت"وهذا ما يفسر هجوم      .)٣(يغلب الليربالية على الدميقراطية   

  . )٤("نه أبشع حليف للطغيان يف شىت صورهإ ":قوله عنه

ن  عند آباء الليربالية األوائل، أل     ا أمراً ثانوياً  راإدوقد كان شكل احلكومة وطريقة      
املهم هو حتقيق احلرية الفردية، وحتديد سلطة الدولة أياً كان منط احلكم وشكله، وهلذا مل               

ية، وعند تتبع نوعية النظام الـسياسي الـذي         كّلَ املَ على "يوناملوسوع" و "ديدرو"يتحفظ  
  . )٥( كما أنه أيضاً ليس ثورياً فإننا ال جنده دميقراطياً"املوسوعيون"يفضله 

ية الدستورية، واحلكومة املقيدة، وامتدح     كّلَ يف تكريس املَ   "جون لوك "وقد اجتهد   
 احلريات فإنه يعين احلريات املدنية اليت       "فولتري" الدستور االجنليزي، وعندما ميدح      "فولتري"

لـه عنايـة باحلريـات       اخلاصة، وال يوجد     يةكّلَاملَ تدور حول حرية الفرد الشخصية، و     
وممـا   .السياسية، ألنه ال يثق يف اهليئات الوسيطة كالربملان، وجمالس األمة النيابية وحنوها           

                                                 
  .١٨١/ احلرية ص ) 1(
  .٢٠/ املصدر السابق ص :انظر) 2(
  .٣٠٦/ تاريخ الفكر السياسي  ص :انظر) 3(
  .٥٨٦ / ١ -العقد االجتماعي- تراث اإلنسانية) 4(
  .٣٢١/ تاريخ الفكر السياسي  ص :انظر) 5(



 
١٧٦   الليبرالية 

ساواة، فهو يرى املـساواة مـع        بامل يؤكد املوقف السليب لفولتري من الدميقراطية عدم إميانه       
  .)١(تها إال أا األكثر ومهاً، وأساس فلسفته االجتماعية قائمة على فكر بورجوازيبداه

 مع أم من أقوى املذاهب الليرباليـة تقليديـة إال أن ليرباليتـهم              "والفيزيوقراط"
الليرباليـة  املتشددة مل جتعلهم يثقون يف الدميقراطية، فمذهبهم عبارة عـن خلـيط مـن               

  .االقتصادية واالستبداد املستنري

ومن بني مجيع العقائديني يف القرن الثامن عـشر، يعتـرب            "":جان توشار "يقول  
  . )٢("االستبدادية الشرعية"ن الذين أعلنوا بصراحة أم مع وحيدوالفزيوقراطييون ال

ملتحـدة   من اآلباء املؤسسني للواليـات ا      )٣("جون آدمز "، و " هاملتون"وقد كان   
ملتون يهتم باإلنتاجية   ية، ولو على حساب الدميقراطية ، فها      األمريكية يفضلون حكومة قو   

ما هو خـري     ، وكان قليل امليل حنو احلكومة الشعبية، وكان يعتقد أن          والنمو االقتصادي 
  .)٤("للمجموعة االقتصادية املسيطرة هو خري للشعب األمريكي مبجموعه

رباليته ارستقراطية ضد الدميقراطية، وقد كان تصوره        فكانت لي  "مزجون آد "وأما  
  . )٥(م١٨٠١ الذي حكم بعده سنة "جيفرسون"وموقفه من الدميقراطية يتعارض مع تصور 

 مبحبتـه لتوسـيع     "آدمـز " خيتلف عـن      دميقراطياً ليربالياً"جيفرسون  "وقد كان   
  .)٦(الدميقراطية، بينما كان األول من أنصار الدستور االجنليزي

                                                 
  .٣١٨/ املصدر السابق  ص :انظر) 1(
  .٣٢٣/ املصدر السابق  ص  )2(
م ، عمل يف ١٧٦٧ولد سنة . سادس رئيس للواليات املتحدة األمريكية  ) john Quincq Adams(  جون كوينسي آدمز )3(

عرف بعدائه لالسترقاق ، كتـب      احلقل الدبلوماسي موفداً إىل عدد من العواصم األوروبية ، ووزيراً مفوضاً هلا يف روسيا وبريطانيا ،                 
   .٨ /معجم أعالم املورد ص. م ١٨٤٨توىف سنة . مذكرات تقع يف اثين عشر جملد 

  .٣٥٣/ املصدر السابق  ص :انظر) 4(
  .٣٥٣/ املصدر السابق  ص :انظر) 5(
  .٣٥٣/ املصدر السابق  ص :انظر) 6(



 
١٧٧   الليبرالية 

، وهـذا   " فرسونيج" صورة الدميقراطية يف أمريكا أيام رئاسة        "يلتوكف"د نقل   وق
  . )١("كونستانت"ما يفسر التقابل الفكري بينه وبني 

ز فيه املعارضة بني الدميقراطية والليربالية هو ما يتعلق بالوجه          ولعل أفضل مكان ترب   
دات خمتلفة متام االخـتالف  هناك معتق  "":ر ثرو ليست"صادي لليربالية، ويف ذلك يقول      االقت

  .يف الدميقراطية والرأمسالية بشأن التوزيع الصحيح للقوة

بينمـا  " صوت واحـد  -رجل واحد "فاألوىل تؤمن بتوزيع متساو للقوة السياسية       
 إخراج الفاشل من العمل التجاري وإثنائـه        ن من واجب الناجح اقتصادياً    أتؤمن األخرى   

ساواة يف القدرة الشرائية مها كل ما هو موجود يف الكفاءة   ، فالبقاء لألصلح والالم   اقتصادياً
وإذا ما وضـعناها يف صـيغتها       . ة لكي تغتين  وءفاألفراد واملنشئات تصبح كف   . الرأمسالية

لكـن الدميقراطيـة ال تنـسجم مـع         ... مع العبودية    اردة، فإن الرأمسالية تنسجم متاماً    
  .)٢("العبودية

 السوق غري منسجمة مـع الدميقراطيـة ألـا           على أن اقتصاديات   "ثرو"ويؤكد  
أوجدت التفاوت والالمساواة االقتصادية، وهذا ما جعل الدميقراطيات األوروبية تتجـه           

 . )٣(للكيرتية، وضرورة التدخل يف السوق لتعزيز املساواة

" احلرية واملساواة "  وتعود إشكالية العالقة بني الدميقراطية والليربالية إىل العالقة بني        
ضر باملساواة، وجنح حنو الليربالية، مث فسر       أفمن غلّب احلرية فقد     .  بينهما وكيفية االتساق 

ومـن غلّـب   . )٤(الدميقراطية مبا يلغي مفهوم املساواة منها ويردها إىل معىن فردي حمـض       
املساواة فقد اضر باحلرية املطلقة، وحاول تقييدها، وغلّب جانب الدميقراطية مث فسر احلرية        

                                                 
  .١٦٨ ، ١٦٣/ تاريخ األفكار السياسية ص :انظر) 1(
  .٥٣٩/  الرأمسالية ص مستقبل) 2(
  .٥٤٥/ انظر املصدر السابق ص ) 3(
مثلما فعله هايك عندما اعترب الدميقراطية االجتماعية منافية للدميقراطية، بينما الليربالية اجلديدة وانفتاح األسواق هي النموذج ) 4(

  .، الفصل كامال٨٠ً/ الطريق إىل العبودية ص :الدميقراطي الصحيح انظر



 
١٧٨   الليبرالية 

وهذا يدل على عدم االتفاق على مفهوم موحد للدميقراطية، وأنه مفهـوم             .)١(وئهاعلى ض 
  . واسع السقف ميكن أن يشتمل على مفاهيم متناقضة كل واحد منها يدعيه

بقي أن أشري إىل اآلراء املنافية للدميقراطية السيما يف النظرة العنصرية عند املفكرين             
ال ، أ احلرية الفردية املستمد من طبيعة اإلنسان كإنسان       فمبد،  حنو األمم األخرى   ليرباليني  ال

فهذه األمم جعلها   " األمم املتأخرة يف مضمار احلياة    : "جون ملْ "يصح تطبيقه على ما مساه      
هلذا كـان االسـتبداد وسـيلة        : "ملْ"يقول  " الوصاية"الذي حيتاج إىل    " القاصر"مبرتلة  

واألصل أن احلريـة ال     ..و الغاية املقصودة  مشروعة حلكم األمم اهلمجية مادام اإلصالح ه      
ومادامت األمة مل تبلـغ     ..جيوز منحها لألمة قبل أن تصبح على استعداد إلصالح شؤوا         

  .)٢("لطاعةدرجة فليس هلا غري اإلذعان لهذه ال

    وهو يرى أن األمم الغربية قد بلغت درجة متقدمة من احلضارة يـسمح هلـا               
، وهذا يدل على أن املبدأ الليربايل يشرع االستعمار        تزال قاصرة     أما بقية األمم فال    ،باحلرية

  .وأن عليه واجب الوصاية على األمم األخرى لريقيها لتصل إىل احلضارة ومن مث إىل احلرية

وميكن تفسري التاريخ الغريب    ، وشعور بدونية الغري وحقارته   ، وهي نظرة استعالئية  
  .لآلخراملعاصر من خالل هذه النظرة العنصرية 

يؤيـد   "مونتـسيكيو " على الفكر الليربايل فقد كـان        وهذا الرأي ليس مستغرباً   
إلجناز املـشروعات    استرقاق العبيد السود يف إفريقية إذ أن استرقاقهم ضرورة ال بد منها           

  . )٣("الكربى اليت يتطلبها االقتصاد األورويب

الت السمراء ليس هلا     أن السال   مدعياً – بطريقة مغرقة يف العنصرية      –ويعلل ذلك   
فال نستطيع أن نفهم أن اهللا الذي هـو          ":"وأنه ليس لديها عقل عام فيقول      ، نفوس خيرة 

إننـا ال   ":  ويقول . )٤(" خيرة يف جسم أمسر متاماً       موجود جد خبري حكيم قد ركّب نفساً      
                                                 

  . يف هذا البحث١٩٩/ ص : انظر. فعلته الدميقراطية االجتماعيةمثل ما ) 1(
  .٣٠/ احلرية ص ) 2(
  .٧١٢ / ١ -روح القوانني- تراث اإلنسانية) 3(
 .٧١٢ / ١ - روح القوانني- تراث اإلنسانية )4(



 
١٧٩   الليبرالية 

، )١("نستطيع أن نفترض أن أفراد هذه الشعوب أناس وإال لبدأنا نعتقد أننا لسنا مـسيحيني              
خلقوا ليخـدموا أبنـاء سـام       ) السود(وهو يستند إىل حتريفات اإلجنيل بأن أوالد حام         

 .)٢()البيض(

وسرقة ، وهذا ما يفسر لنا استرقاق األوروبيني واألمريكيني ملاليني األفارقة بالقوة         
ـ          ، أمواهلم ة وكذلك حال األمريكيني مع اهلنود احلمر، مع أم كانوا يف أوج ذروة الليربالي

  ) . القرن التاسع عشر(

  :أزمة النظام الدميقراطي: سابعاً 

لتكون هي املعربة عن    ، ظهرت الدميقراطية بعد الثورات الكربى ضد النظام القدمي       
والـضمانات  ، مثل احلريـة  ، ورم شعاراا ، وقد فنت الناس ا   ، ثقافة العصر احلديث  

وهلذا ، واحلريات الشخصية ، وحرية العبادة ، اإلجرائية يف االام واحملاكمة وحقوق اإلنسان     
  .وأصبحت هي الدين اجلديد يف العصر احلديث، اندفعوا حنوها

وكما كان الناس على استعداد ألن يقاتلوا يف سبيل الـدين           : "كارل بيكر "يقول  
  . )٣("والكنيسة أصبح الرجل على أهبة القتال واملوت يف سبيل دولته وشعبه

فزالت السكرة وبقيـت    ، يتبدد بعد زوال غمامة احلماسة    كن هذا االنبهار أخذ     لو
وضعفت الثقة ذا النظـام يف أغلـب        ، وظهرت األزمات املتالحقة للدميقراطية   . الفكرة

ـ       : " "بارثلي"وكما يقول   ، الدول اليت طبقته   رن لقد كان لبعض املفكرين األحرار يف الق
ولكن حرارة تلك الثقـة قـد       ، نيابيةاحلكومة الدميقراطية ال  التاسع عشر ثقة بالغة يف نظام       

وهذا ما جعل عدداً غري قليل يتبىن األنظمة        ، )٤("عاجلها اهلبوط والفتور يف العصر احلديث     
  .االشتراكية كدول أوروبا الشرقية وحنوها

                                                 
  .٧١٢ / ١املصدر السابق ) 1(
  .٧١٢ / ١املصدر السابق )2(
  .٧٢/ السبيل إىل عامل أفضل ص ) 3(
  .١٠١/  عن أزمة األنظمة الدميقراطية ص نقالً )4(



 
١٨٠   الليبرالية 

ونقاط خمتلفة ميكن من خالهلا     ، وقد برزت مظاهر هذه األزمة يف جماالت متعددة       
  .الدميقراطيةتصور حقيقة األزمة يف األنظمة 

  : مفهوم الدميقراطية-١

ألا تطلق علـى    ،  يعترب مصطلح الدميقراطية من املصطلحات الغامضة واملضطربة      
وأي حماولـة لتحديـد     ، أشكال خمتلفة حبيث يصعب إدراك املفهوم الصحيح من الزائف        

  . مفهوم الدميقراطية بدقة علمية فإنه يواجه بتعقيدات كثرية

من أبـرز   " احلرية واملساواة "ولوجية املختلفة حول العالقة بني      يديولعل األفكار اآل  
 عنـدما  )١("أرنولد تـوينيب "جنليزي وهذا ما يؤكده املؤرخ اإل، أسباب الغموض والضبابية 

أصبح استخدام اصطالح الدميقراطية جمرد شعار من الـدخان إلخفـاء الـصراع             : "قال
 ظهر من أمناط الدميقراطيـة مـا يعـرف          وهلذا. )٢("احلقيقي بني مبدأي احلرية واملساواة    

هـذا باإلضـافة إىل    ، والدميقراطية االشتراكية ، والدميقراطية الشعبية ، بالدميقراطية الليربالية 
وتـشكيل  ، واالنتخابـات ، اختالفات قوية بني األنظمة الدميقراطية يف نظام األحـزاب        

  .احلكومة ودورها وحنو ذلك

  :  األحزاب السياسية-٢

وال ميكـن جنـاح العمليـة       ، ة الدميقراطية هي األحزاب الـسياسية     عماد األنظم 
هي من أشـد    -أيضا-ولكن األحزاب السياسية  ، الدميقراطية دون وجود أحزاب سياسية    

ومع مكانة األحزاب يف األنظمة الدميقراطية فقد شكك فيها عدد من           . أزمات الدميقراطية 

                                                 
" م ، وضع نظريـة  ١٨٨٩مؤرخ وفيلسوف بريطاين ، ولد سنة ) Toynbee Arnold Joseph( آرنولد جوزيف توينيب ) 1(

أن احلضارة ال تنشأ إال حيث تكون البيئة صـاحلة لتحـدي            : ، وخالصتها   " دراسة للتاريخ   " يف كتابة الكرب    " التحدي واالستجابة   
( شعب ما ، وإال عندما يكون هذا الشعب على أمت االستعداد لالستجابة لذلك التحدي ، وأن احلضارات تنهار عندما تتالشى عبقرية                      

  .١٤٧/ معجم أعالم املورد ص . م ١٩٧٥توىف سنة ) األقلية املبدعة 
  .٧٣ /٣تراث اإلنسانية ) 2(



 
١٨١   الليبرالية 

 "جورج واشنطن "ريى  فئة للروح احلزبية    مؤسسي الواليات املتحدة ملا فيها من النتائج السي       
  .)١("الروح احلزبية يف البالد الدميقراطية النيابية هي روح جيب عدم تشجيعها"أن 

 ، فاألحزاب تسيطر عليها أقلية حمددة السيما إذا كان عدد أفراد احلـزب كـثرياً             
باالطالع على  وينتهي األمر إىل االكتفاء     " ، حبيث تصبح الرقابة على قيادة احلزب صورية        
وهكذا يعتاد رئيس احلزب على القيـام       ... بيانات غاية يف اإلجياز تتعلق بأعمال احلزب        

  .) ٢ ("حبل كثري من املسائل اهلامة دون عرضها على األشخاص املنتمني للحزب 

. وذا تكون األحزاب السياسية غري معبرة عن إرادا فضال عـن إرادة األمـة               
أن النظام احلزيب يقضي بتعددية الرأي املوصل ألفضل اآلراء واألفكار          ويزعم الدميقراطيون   

 يهدف للوصول إىل نتيجة موضوعية بغـض        ولكن احلقيقة أن الصراع احلزيب ليس صراعاً      
وهذا ما يزرع بينها    ، النظر عن األشخاص بل هو يستدعي التكتل والتحزب املفرق لألمة           

وهلذا فاملنافـسة   ، شخاص دون مراعاة لألصلح     واالجتماع حول األ  ، العداوة والبغضاء   
إن نظام اموعة مييل إىل جتميع السلطة حـول         " :"هارولد السكي "يقول  . تولّد التفرق   

  . )٣("األشخاص أكثر من جتميعها حول املبادئ 

ولكنها قلّما تفي مببادئها ، وكذلك فاألحزاب حترص على أن يكون هلا برامج
ن احلزبني الكبريين يف أمريكا مل يظال متمسكني مببادئهما إ ": جارنر"يقول ، وبراجمها

  . )٤("وبراجمهما ثابتني عليها سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية 

وعندما تتعدد األحزاب يصعب يف العادة أن حيرز حزب األغلبية املطلقة للمقاعد            
ذا النوع من احلكومات مع ما فيه من        وه، الربملانية وبالتايل يتحتم تشكيل حكومة ائتالفية     

التعقيدات وتوزيع املسئوليات كجهات خمتلفة ومتباينة فهذا أيضاً يـشتمل علـى عـدم              
استقرار وزاري، وهذا بالتايل يؤدي إىل فقدان روح االستمرار يف احليـاة الـسياسية ألن               

                                                 
  .٢٠/ نقالً عن أزمة األنظمة الدميقراطية ص  )1(
  .٢١/ املصدر السابق  ص  )2(
  .٨٥/ مدخل إىل علم السياسة  ص )3(
  . ٤٤/ أزمة األنظمة الدميقراطية ص :نقال عن) 4(



 
١٨٢   الليبرالية 

ا فضالً عن النجـاح،     إلملام باملسائل اليت يتطلب اجنازه    لالوزارة ال يتاح هلا الوقت الكايف       
وهذا ما جيعل الوزارة تفقد الشعور باملسؤولية، وبالتايل يؤدي إىل عدم االهتمـام بـأمر               

  .املصاحل العليا

إن عدم االستقرار هو الداء املميت للنظام الربملاين السـيما يف            : ""مارليو"يقول  
  .)١("أوقات األزمات

  : نظام االنتخابات -٣

 االنتخابات من ناحية أن الناخبني ليسوا على مـستوى          تظهر أزمة الدميقراطية يف   
واحد يف املعرفة والبصرية، فاملساواة بني صوت العامل واجلاهل، واحلكيم والسفيه، مساواة            
يف غري حملها، وهلذا فان الناخبني عرضة للتضليل، وأساليب الغش واخلداع والرشوة الـيت              

  .تلجأ هلا األحزاب لشراء أصوات الناخبني 

والتسوية بني األفـراد  ،  يزات الفردية، واملواهب والقدراتهذا ما يقضي على امل    و
غـري  العامل وغري العامل، واملتخصص و    يف االنتخابات منافية للفطرة والعقل الذي مييز بني         

  .تخصصامل

وإذا كان االنتخاب هو عملية اختيار الناخب ملن ميثله يف الربملان، فان هذا غـري               
 صالحياته جتعل اختياره     أُموره اخلاصة، الن جهل الناخب قلة       اختياره يف  متوافق مع صورة  

  .غري موافق للمصلحة بالتأكيد

قدرة على التمييز بني الصحيح واملزيف، وهـذا        فاالنتخاب حباجة لوعي وثقافة و    
غراضـها  الغاية، ألنه مملوك جلهة توظفه أل     غري موجود يف الناخبني، واإلعالم ال حيقق هذه         

  .، وهلذا يستعمل الكذب واخلداع للوصول ألهدافه اخلاصةاخلاصة

 للتضليل واخلداع كمـا  ةفاالنتخابات ليست عملية توصل الختيار األكفاء، بل هي عرض      
  .تقدم

                                                 
  . ٤٨/ أزمة األنظمة الدميقراطية ص :نقال عن )1(



 
١٨٣   الليبرالية 

إن من   " :لكذب يف احلمالت االنتخابية    عن التضليل واملخادعة وا    "السكي"يقول  
ئاسة اجلمهورية األمريكية هي عبارة عـن       األمور املعروفة لنا مجيعاً أن احلملة االنتخابية لر       

  . )١("أربعة أشهر من الفساد

ن األغلبية الكربى للناخبني ينقصهم االهتمام أو الدراية        إ:"أيضاً" السكي" ويقول
بسري الشؤون السياسية، وأم مل يربوا التربية املناسبة اليت يتطلبها أمر القيام بذلك العمـل               

  . )٢("السياسي

  : الربملان  عدم كفاءة -٤

الربملان هو نتيجة االنتخابات اليت تعتمد على الكثرة العدديـة، وقـد تكونـت              
األحزاب الستقطاب الناخبني ووضع برامج إلقناعهم، وهي برامج تعتمد علـى عقائـد             
سياسية هلا مفكرون وكتاب معينون، وقد تقدم بيان اآلثار السلبية لألحزاب الـسياسية،             

آراء املنتمني هلا، فضالً عن تعبريها عن إرادة األمة، وقد تبني لنـا أن              وعدم متثيلها حلقيقة    
االنتخابات نظام عقيم يف التوصل لألكفاء، وهلذا فال غرابة أن تكـون نتيجـة اختيـاره          
ضعيفة، وهلذا يتم اختيار من ال يصلح للعمل يف أية وظيفة مـن الوظـائف يف أصـغر                  

  . )٣("بارثلي"املقاطعات كما يقول 

كومة التنفيذية يف النظام الربملاين تؤخذ من الربملان، فهي بالتايل تأخذ السلبية            واحل
 يف الربملان، أما يف النظام اجلمهوري فهي تكون مبرتلة الربملان الـذي يـتم               ةذاا املوجود 

  .االقتراع على أعضائه مباشرة

 سيئة على   ثارملسندة إىل املرشحني، وهلذا آ    وهذا ما جيايف التخصص يف الوزارات ا      
ال متثل الشعب   ومن جهة أُخرى فالربملانات     . إدارة الوزارة والوصول ملصاحل األفراد العامة     

ال ميثل سوى أقلية مـن عـدد        -يف احلقيقة -ها ال ميثل األمة، فالربملان    والقانون الصادر عن  

                                                 
  .٧٧/ نقال عن أزمة األنظمة الدميقراطية ص )1(
  .٨٠/ املصدر السابق ص ) 2(
  .٨٣/ املصدر السابق  ص : انظر) 3(



 
١٨٤   الليبرالية 

 الناخبني، وذلك إذا أسقطنا عدد الذين مل يشاركوا يف التصويت وعدد األصوات الفاشلة،            
وأما القرارات فهي تصدر    وعدد الذين ال تنطبق عليهم شروط املشاركة يف االنتخابات ،           

بأغلبية أعضاء الربملان الذي بينا أنه ال ميثل الشعب كله، وهلذا فعدم متثيلها لألمة من باب                
  .)١(أوىل

  ):الديكتاتورية( الطبقة الغنية املسيطرة -٥

ريق الرأمساليني، الذين ميلكون القوة املادية،      تنقلب الدميقراطية إىل ديكتاتورية عن ط     
  .ويستعملون السياسة للحفاظ على مصاحلهم التجارية

برز عيوب الدميقراطية الليربالية، ألن نفوذ الرأمساليني، وقوم يف التأثري          أوهذه من   
 على سري العملية االنتخابية يرغم نواب الدولة، وذوي السلطة فيها على أن يكون لرغبام             

 .)٢(االعتبار األول

 وقبل كل   إن احلرية واملساواة اللتني حصلنا عليهما كانتا أوالً        : ""السكي"يقول  
  . )٣("شيء حرية ومساواة ملالك الثروة

وأي حزب أو مرشح ال بد من متويل محلته االنتخابية ، وقوة إعالمية تقنع الناس               
  .طية، وهو ما ميتلكه األغنياءبه، وهذه هي أبلغ أدوات التأثري يف العملية الدميقرا

  : تزييف الرأي العام-٦

 على وسائل اإلعالم، وهذه الوسائل متتلك        كبرياً فالعملية الدميقراطية تعتمد اعتماداً   
القدرة على تكوين رأي عام معني من خالل ما تبثه للناس، ولكن امتالك األغنياء هلـذه                

  .اسية، وخنوع النواب هلمالوسائل أتاح هلم فرصة التأثري يف العملية السي

                                                 
 .املصدر السابق  )1(
  .٥٠/ مدخل إىل علم السياسة ص : انظر ) 2(
  .٦٤/ املصدر السابق  ص  )3(



 
١٨٥   الليبرالية 

تعتمد وسائل اإلعالم على توفري الدميقراطية حلرية التعبري عن الـرأي، وإزالـة             و
تصبح حرية حمتكرة   -بسبب الثروة  -العقبات القانونية عن حرية الكالم والكتابة، ولكنها      

مح هلـم    مع أن القانون يس    يف فئة معينة، فالفقراء غري قادرين على تنفيذ هذه احلرية عملياً          
  .بذلك 

وذا يكون بإمكان قلة من األثرياء تشكيل عقول الناس ، وغـسل أدمغتـهم ،               
  .السيما مع تطور الدراسات اليت تربط بني علم النفس والدعاية واإلعالن 

هي أكثر املشاكل خطورة ألا     ": -"ميشيال ستيوارت "كما يقول   -وهذه املشكلة 
  .)٢("  جديدة ظهرت حديثاً)١("بلوتوقراطية"ليست من خملفات املاضي، وإمنا هي قوة 

معظم األفراد يعتمدون على الصحف يف اسـتقاء معلومـام،          : ""السكي"يقول  
وهذه الصحف تعتمد يف بقائها على اإلعالنات اليت حتـصل عليهـا كمـا أن إصـدار                  

  .)٣(" باهظ التكاليف حبيث ال يستطيع أن يؤسسها إال األغنياء فقطالصحف عموماً

 أن تنشر تلك األخبار والتعليقات       ألا تعتمد على املعلن فيتحتم عليها غالباً       راًنظ"
 يف نقل األخبار للحوادث الصحيحة       صرحياً وبذلك تكون النتيجة حتيزاً   . اليت ترضي أولئك  

  .)٤("اليت قد تقلق الطبقة الغنية أو حترجها

 اإلعالنـات ،     من الصحف ، وهو يعتمد كذلك علـى         أكثر تأثرياً  "التلفزيون"و
فالقنوات اليوم مملوكة لطبقة معينة وهي اليت تصنع عقول الناس وقناعام وكذلك األمـر              

 اليت تصنع اخلرب هلا تأثري قوي يف تكوين الرأي العام والقدرة علـى              "وكاالت األنباء "يف  
من وكـاالت   % ٩٠ويف هذا الوقت تسيطر أمريكا على أكثر من         . فه ملصاحل معينة    يتزي
وـذا  .باء ، وصناعة األخبار واألحداث ، وعنها ينقل كافة مصادر األخبار يف العامل              األن

يتبني أن املواطن العادي ليس له أثر يف النظام الدميقراطي ، فالتأثري يكـون للمؤسـسات                
                                                 

  . رأس املال هي سيطرة:البلوتوقراطية) 1(
  .٣٣٣/ نظم احلكم احلديثة ص ) 2(
  .١٠٩/ مدخل إىل علم السياسة ص ) 3(
  .١١٠/ املصدر السابق ص ) 4(



 
١٨٦   الليبرالية 

صوته ضائع وهو واقـع     االقتصادية العمالقة ، ومجاعات الضغط واألحزاب السياسية  ، ف         
  .ملزيف للحقائق عالم احتت تأثري اإل

  : قلة املشاركة يف االنتخابات-٧

فاملـشاركة يف العمليـة     " حكم الشعب "وهذا ما يبطل دعوى الدميقراطية يف أا        
فبعض الدول تشترط شـروطاً معينـة يف        " حكم الشعب "الدميقراطية ضعيفة أمام دعوى     

أو الـسود، أو فئـة      منع النساء،   :الناخبني متنع أعداداً كثرية من الشعب يف املشاركة مثل        
  .طائفية، وهذا ما جيعل تدىن املشاركة أمراً ملحوظاً

وإذا أضفنا إىل ذلك الرافضني لفكرة االنتخابات، وغري املهتمني، فإننا سـنجد أن             
 على عموم الشعب الذي خيضع للقـانون        الفائز قلة حمدودة ال ميكن أن متثل األغلبية قياساً        

  .املقرر من القلة  الفائزة

من عدد األشخاص الذين    % ٦٦لواليات املتحدة مل تزد نسبة الناخبني عن        ففي ا 
فقط % ٦٠,٥م    ١٩٥٦ويف سنة   % ٥٥بلغوا سن االنتخاب، ويف بعض األحيان أقل من         

)١( .  

وهذا ما يثبت فساد فكرة فوز األغلبية يف الدميقراطيـة، فالفـائزون قلـة أمـام                
  .ن االنتخابات بشروط عنصريةاملعارضني، والتاركني، واملهزومني، ومن خرج م

  : عدم التالزم بني احلرية والدميقراطية-٨

ال يلزم من تطبيق الدميقراطية وجود احلرية للشعب، فالغرباء واألجانب واألطفال           
ومن ال ميلك حق التصويت ال يشاركون يف العملية الدميقراطية، وافتراض الـتالزم بـني               

  .هم للحريةاحلرية والدميقراطية يقتضي عدم امتالك

                                                 
  .٣٤٨/  ،والعلمانية  ص ١١٩/ ملتحدة صنظام احلكم والسياسة يف الواليات ا:انظر) 1(



 
١٨٧   الليبرالية 

كما أن الدميقراطية األثينية مل تكن متحررة، وهلذا حكمت على سقراط بـاملوت             
حبجة إفساد عقول الشباب، وهذا يدل على أن الدميقراطية األثينية ال جتيز حرية التعبري عن               

  . الرأي

ومن جهة أخرى فان الفرد تنتهي مهمة مشاركته السياسية باختيار احلاكم، وهلذا            
احلاكم على غري مصلحة بالده احلقيقية جماملة لفئة جتارية معينة مثـل دخـول              قد يعمل   

أمريكا حروب متعددة لتحقيق مكاسب لشركات السالح بغض النظر عن مدى حتقيـق             
هذه احلروب للمصلحة األمريكية الوطنية، وكذلك األمر يف االرتباط االستراتيجي مـع            

وخسارة عالقات وأحالف مع دول أخـرى       . إسرائيل مما جيعلها خترق األنظمة الدولية       
إىل توفري الغطـاء    ن  ية ، ذا يضطر الرؤساء األمريكيو     تؤثر على املصلحة الوطنية األمريك    

غري احلقيقي إلقناع الشعب األمريكي مع علمهم بأن هذا خداع ملصلحة فئوية يـضمن               
  .االستمرار لفترة رئاسية ثانية 

عدم إعطاء األقليات حقـوقهم     :ية والدميقراطية ومما يدل على عدم التالزم بني احلر      
لـيس يف الكـوجنرس األمريكـي مـسلمون أو سـود أو             :يف االس التشريعية، فمثالً   

  . )١(عدم االعتراف بتشريع تعدد الزوجات مع أنه عقيدة املسلمني و املورمن:أسبان،وأيضاً

  :  مجاعات الضغط واملصاحل-٩

 مباشر على الفرد يف الـدول الدميقراطيـة،         تقوم مجاعات الضغط واملصاحل بتأثري    
مأخوذ من املعجم السياسي يف الدول األجنلوسكسونية للتعبري        " القوى الضاغطة "ومصطلح  

  .ة اليت تستخدم الضغط يف الوصول ألهدافهاتضامنعن اجلماعات امل

ويدعي النظام الدميقراطي أن وجود هذه اجلماعات مرتبط بالنظرية الدميقراطيـة           
فهـذه  . ليرباليـة ب على قرارات الدولة، ولكن هلا جانب آخر ينـايف احلريـة وال         كمراق

توافق مع فرديته   اجلماعات جتعل الفرد ميارس حقوقه السياسية وفقاً ملبادئ مجاعية قد ال ت           
  . يشملها النقد املوجه لألحزاب السياسية سابقاًاخلاصة، كما أنه

                                                 
  ) .كامالً ( سكي ـ مإعاقة الدميقراطية ـ نعوم تشو: انظر بالتفصيل  )1(



 
١٨٨   الليبرالية 

تدخل يف مفاوضات مباشرة مـع      وهي ختول نفسها حق العمل باسم املواطنني، و       
  .الدولة دون علم األفراد، وهذا ما ينايف الدميقراطية

ولعل أقوى سلبية هلذه اجلماعات أا تطغى على العدالة، والنظام القائم يف حالـة              
التزامه  باملصلحة العامة، كما أا تربك القرارات وتفقد النظام توازنه بإجراءات سـريعة              

  . )١(ة ال تكون هي األصلح أو املدروسوحامسة حتت الضغط قد

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤١٥/ الدميقراطية ما هلا وما عليها ص :انظر )1(



 
١٨٩   الليبرالية 

  
  

  
  

  الفصل الثاني
  

    الليبرالية االقتصادية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الليبرالية االقتصادية: الفصل الثاني

( ارتبطت يف صعودها وأفكارها بالطبقـة الوسـطى         " الليربالية  "نا أن   ي ب أنسبق  
 اجلانب االقتصادي أكثر أصالة يف املذهب الليربايل مـن         ، وهذا يدل على أن    ) الربجوازية  

اعترب امللكية اخلاصة مـن أهـم       " جون لوك "رت أن   وقد سبق أن ذك   . اجلانب السياسي   
احلقوق األساسية للفرد ، وهلذا أعطى املُالّك حق االنتخاب ، ومنع غريهم من هذا احلق ،                



 
١٩٠   الليبرالية 

، وهـذا    " عمـل حرية ال "  يتمثل يف    وقد كان الصراع الفكري بني الليرباليني واإلقطاع      
آيديولوجية " الليربالية  " الصراع نفسه القائم بني الرأمسالية الناشئة واإلقطاع ، مما يؤكد أن            

  .للرأمسالية 

وقد تعددت آراء الليربالية يف احلرية االقتصادية ، وعالقة الدولة ا تعدداً كبرياً ، وكـان                
العـامليتني األوىل    ي يف هذه اآلراء ، وخاصة احلـربني       ة أثر جل  يلألحداث السياسية العامل  

  .والثانية 

  :وسوف أستعرض هذه اآلراء من خالل النقاط التالية

  : املذهب الطبيعي الكالسيكي: أوالً 

هيمن على القرن الثامن عشر املعروف بعصر التنوير فكر جديد يعترب احليـاة             لقد  
وقد ربطـت سـائر     . اس يف تدبريها وحتريكها   اإلنسانية مبنية على قانون طبيعي هو األس      

على أساس احلقوق الطبيعية لألفـراد،      -كما تقدم -النظم ذا القانون، فالدميقراطية مبنية    
  . مبنية على هذا القانون أيضاً-كما سيأيت-والرأمسالية 

والقانون الطبيعي هو عبارة عن جمموعة من القواعد اليت حتقق االتساق واالنسجام            
وهذا النظام غري متعلق بإرادة اإلنسان، بل هـو أمـر            .)١(ةقات بني اإلنسان والبيئ   يف العال 

  .كوين عام ليس لإلنسان وال أي خملوق آخر دور فيه

وميكن التعرف على هذا النظام أو القانون بطرق متعددة تعود كافة هذه الطـرق              
النظـام الطبيعـي    لرجوع اإلنسان إىل نفسه وبديهته ليجد القوانني الطبيعية، ويكتشف          

وال يكفي جمرد التعرف     .الشامل للعامل كله دون تغري، فمرجعية التعرف عليه يعود للعقل         
  .االمتثال ألحكامه، وإتباع قوانينه-أيضاً-عليه بل يتعني

وهذا القانون أو النظام هو الذي  حيكم النشاط االقتصادي للفرد ومن مبادئه مـا               
 زيادة ممكنة يف التمتع بـأكرب نقـص ممكـن يف            إن احلصول على أكرب    ""كيناي"يقوله  

                                                 
  .٤٣/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر ) 1(



 
١٩١   الليبرالية 

، ويعود ذلك إىل عدم وجـود قـيم         )١("النفقات، ذلك هو الكمال يف السلوك االقتصادي      
  .معنوية، ألن القانون الطبيعي مادي حمض

 مادية القانون الطبيعي، وفرديته األنانية الـصارخة        "مارسييه دي الرفيري  "ويؤكد  
 الطبيعي أن املصلحة اخلاصة ألحد األفراد، ال ميكن إطالقـاً           إن من جوهر النظام   ": بقوله  

إن العامل يـسري يف     . وهذا ما حيدث يف ظل احلرية     . أن تنفصل عن املصلحة العامة للجميع     
 هذه احلالة من تلقاء نفسه، وتكفل الرغبة الفردية يف التمتع للمجتمع ككل حركة ومـيالً              

  .)٢("دافعني يف اجتاه حتقيق أحسن حالة ممكنة 

وهذا القانون هو األساس الفكري للمذهب الكالسيكي يف االقتصاد، وتـتلخص           
الفكرة األساسية هلذا املذهب يف أن القانون الطبيعي حيكم العالقات االقتصادية كما حيكم             
بقية اجلوانب اإلنسانية، وهذا القانون يضمن الوصول إىل أفضل النتائج االقتصادية إذا ترك             

ومن مث يتعني على الدولة أن متتنـع         -"الرفيري"كما أشار   -         حبرية         يؤدي دوره           
  . عن التدخل يف احلياة االقتصادية حىت ال تعيق عمل هذا القانون

نـسبة إىل  ) قانون األسـواق    ( "بقانون ساي "ومن أسس هذا املذهب ما يعرف       
طلب املقابل لـه     أن العرض يوجد ال    :  ومقتضاه  "جان باتست ساي  "االقتصادي الفرنسي   

واملساوي له ،فعرض السلع يعين توزيع دخول على عناصر اإلنتاج بنفس القيمة، وهـذه              
نه ال يتصور أن يكـون العـرض        إالدخول تتحول إىل طلب على السلع املنتجة، ومن مث ف         

نه سيكون جزئياً يف سلعة معينة ولكن ال ميكن أن          وإذا حصل اختالل فإ   . أكرب من الطلب  
  . )٣(ل عاماً وشامالً بوجود فائض مطلق يف العرضيكون االختال

ز الرأمساليني لإلنتاج وشجع الدول لتبين حرية التجارة، ورفـع          فّوهذا القانون حَ  
  .وتنظيم األسواق،  رؤوس األموالنالقيود ع

                                                 
  .١٢٣/ الرأمسالية الناشئة ص : نقال عن ) 1(
  .١٢٤ -١٢٣/ املصدر السابق ص ) 2(
  .١٣٧، ٧٤/ دليل الفكر االقتصادي ص:انظر  )3(



 
١٩٢   الليبرالية 

 يف ثالثينيـات    "الكساد العظيم "وظل هذا القانون معظماً عند الرأمساليني إىل أزمة         
" كيرت"ومن مث جاءت تعديالت     ، لى عقب ليت قلبت هذا القانون رأسا ع     وا، القرن العشرين 

  . له والتركيز على الطلب الكلي، وتدخل الدولة كما سيأيتمعارضة

 ما يسمى   "ساي"وحتقيق التوازن االقتصادي عند الكالسيك ينضاف له بعد قانون          
امل يكـون برفـع     ، وهو ما يؤدي للقضاء على البطالة، والتشغيل الك        "بالتشغيل الكامل "

القيود عن السوق، فإن إزالة القيود كفيلة بالتوازن، فإن قوى السوق التلقائية تتمكن من              
  .)١(القضاء على البطالة

دع "أو  " دعه يعمل، دعـه ميـر     "وقد أصبح شعار هذا املذهب العبارة املشهورة        
ب على القـوى    لتعويل هذا املذه  " اقتصاد السوق "، وتسمى أيضاً    "األمور جتري يف أعنتها   

  .التلقائية للسوق يف إحداث التوازن االقتصادي

 "حازم الببالوي "ومن الغريب حقاً أن جند أحد االقتصاديني العرب وهو الدكتور           
فـالنظم  : " تعاليم الفكر الليربايل مث يقول     من" دعه يعمل، دعه مير   "ينفي أن يكون شعار     

مع ضرورة االحترام الكامـل حلقـوق       الليربالية اعترفت دوماً بدور مهم للدولة، ولكن        
  .)٢("وهو أمر ال يتعارض مع مبدأ تدخل الدولة. األفراد وحريام

هـو الـدور    " الدولة احلارسة "وهذا ما ينفيه النسق الفكري لليربالية الذي يعترب         
احلقيقي واملفهوم األساسي لدور الدولة، ويؤكد أن تدخل الدولة غري مأمون، فهو يوصل             

  .الدكتاتوريةلالستبداد و

  :  الكالسيكي فيما يلي دعائم املذهب" رمزي زكي"وقد حدد الدكتور 

  .إن مثة قوانني طبيعية خالدة، تتحكم يف تسيري أمور الطبيعة والكون واتمع -

                                                 
  . ١٣٨/ املصدر السابق ص:انظر )1(
  .١٧٥/ دور الدولة يف االقتصاد ص) 2(



 
١٩٣   الليبرالية 

وجود توافق وانسجام بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة إذا تـوافر إطـار              -
، وأن هناك يداً خفية تقوم بتحقيق هـذا         )ردعه يعمل، دعه مي   (احلرية االقتصادية   
 . التوافق واالنسجام

أن احلكومات جيب أال تتدخل يف احلياة االقتصادية، وأن يقتصر دورها علـى              -
من خالل حتقيقها لألمن الـداخلي      " الدولة احلارسة "يسمى بفكرة    - -حتقيق ما   
 .واخلارجي

يف تغريات األسعار واألجور كفيلة     أن املنافسة الكاملة وما توفره من مرونة تامة          -
 .بان تصحح أي خطأ يعوق حتقيق التوازن االقتصادي

ومن مث فإن الطلب    ) قانون ساي لألسواق  (أن العرض خيلق الطلب املساوي له        -
وبالتايل ليس من املتصور حدوث أزمات إفراط       يتساوى مع العرض الكلي،     الكلي  

 .إنتاج عامة

 لالستثمار، ومن مث فالتوازن بني االدخار واالستثمار        توجد دائماً فرص الائية    -
 .تمي أو طبيعيحهو أمر 

ف الكامل، وأنه ال يوجد تـوازن       يإن التوازن االقتصادي العام هو توازن التوظ       -
 .ف الكامليمستقر قبل الوصول إىل التوظ

 إن سعر الفائدة هو جزاء االدخار، أو جزاء التضحية باالستهالك العاجل، وإنه            -
 .ظاهرة عينية تتحدد بتالقي منحىن االدخار مع منحىن االستثمار

أن النقود ال تلعب أي دور يف احلياة االقتصادية سوى أا وسيلة للتبادل وأداة               -
للحساب، وهي ستار رقيق تتغلف به األشياء احلقيقية، وأنه إذا زادت كمية النقود             

عام لألسعار وال تـؤثر علـى       أو نقصت، فإن تأثريها ينحصر فقط يف املستوى ال        
األسعار النسبية، إا أشبه بالزيت الذي يـسهل انـدفاع عجـالت النـشاط              

 .االقتصادي



 
١٩٤   الليبرالية 

 .إن اإلنتاج يف األمد الطويل خيضع لقانون تناقص الغلة -

إن أجور العمال تتحد وتستقر يف األجل الطويل عند مستوى اجر الكفاف الن              -
 للعالقة الطردية بني ارتفاع مستوى األجر وزيادة        مثة قانوناً حديدياً حيكمها نتيجة    

النسل، وعرض العمل، وبسبب العالقة املوجبة بني نقـص مـستوى األجـور             
  .واخنفاض النسل، ونقص عرض العمل يف األجل الطويل

إن الربح هو ذلك اجلزء من ناتج األرض الذي يعطى ملالكها نظري اسـتخدام               -
 وال تستهلك، وهو يتحدد من خالل مـستوى         قوى األرض الطبيعية اليت ال تفىن     

إنه نتاج ارتفـاع األسـعار      ..أسعار السلع الزراعية، ولكنه ال حيدد هذه األسعار       
  . االرتفاعوليس سبباً

إن النمو االقتصادي يتوقف على معدل التراكم، وإن معدل التراكم يتوقف على      -
ور، وإن مستوى   مستوى األرباح، وإن مستوى األرباح يتوقف على مستوى األج        

األجور يتوقف على أسعار السلع الزراعية الغذائية، وإن مستوى أسـعار الـسلع             
 .الزراعية حيدد حجم الريع

إن التجارة الدولية تقوم بني الدول بسبب ظاهرة تفاوت النفقات النسبية وإا             -
 من   إىل زيادة التقدم االقتصادي والرفاهة االقتصادية نظراً ملا يتمخض عنها          يتؤد

 .)١(تقسيم مطرد للعمل واتساع يف حجم األسواق والتصريف 

، وفيما   )٢("مالتوس"، و "ريكاردو"، و "آدم مسيث "برز مفكري هذا املذهب     ومن أ 
  .يلي عرض خمتصر آلرائهم املتعلقة مبوضوع البحث

                                                 
  .٣٥- ٣٤/ م ص ١٩٨٢/ أكتوبر /١١،  ) ٧١٧( جملة األهرام االقتصادي ، العدد : انظر )1(
م ، وهو صـاحب نظريـة       ١٧٦٦، ولد سنة       ) surrey ( توماس روبرت مالتوس ، اقتصادي إنكليزي نائب مقاطعة سوري        ) 2(

إذا مل ينظم النسل فإن التزايد السكاين سيتجاوز مصادر تامني الغذاء واالحتياجات            : ( م يقول فيها  ١٧٩٨حتديد النسل اليت نشرت عام      
ها ضـجة كـبرية ، وقوبلـت    ، وقد أحدثت هذه النظرية وقت) األخرى للشعوب ، وأن بديل تنظيم النسل هو املرض والفقر واحلرب    

   .٢٦٣/ ألف شخصية عظيمة ص .            م١٨٣٤مبعارضة شديدة ، توىف سنة  
 



 
١٩٥   الليبرالية 

  :)م١٧٩٠-م١٧٢٣(آدم مسيث -١

ي الرأمسـايل    رأس الفكـر االقتـصاد     "آدم مسيث "عترب االقتصادي االسكتلندي    ي
  .أشهر كتب النظرية االقتصادية على اإلطالق) ثروة األمم(املعاصر، ويعد كتابه 

 يف دعوته للحرية االقتصادية، وضرورة      "القانون الطبيعي " على   "مسيث"عتمد  وقد ا 
  .ابتعاد الدولة عن تنظيم االقتصاد، فالقانون الطبيعي كفيل بتنظيم العالقات االقتصادية

 الثروة احلقيقية هي املنتجات، وأن مصدرها هو العمـل فهـو            ن أ "مسيث"ويرى  
مة من األمم هو املصدر الذي تنبع منـه كافـة           ذله أية أ  إن العمل السنوي الذي تب    :"يقول

، وهذه املنتجات إما أن تكون النتيجة املباشـرة         املنتجات اليت تستهلكها هذه األمة سنوياً     
مم األخرى يف مقابل بعض املنتجات اليت أنتجها        هلذا العمل، وإما أن تكون مشتراة من األ       

  . )١("هذا العمل السنوي ذاته

وتزداد ثروة األمم كلما زادت قوة العمل، وحتقق هـذه الزيـادة عـن طريـق                
 "مسيث"وقد ارتبط العمل عند     . التخصص، وتقسيم العمل، واستخدام اآلالت يف اإلنتاج      

ع األساسي للنـشاط االقتـصادي يف كـل         باعتبارها الداف ) الفردية(باملصلحة الشخصية   
صوره، وهي قاعدة مناء االقتصاد للفرد واجلماعة على حد سواء بشرط أن يكون يف ظل               

  .احلرية االقتصادية من قيود التدخل والتنظيم

إن اجلهد الطبيعي الذي يبذله كل فرد لتحـسني         : " يف هذا الصدد    " مسيث"يقول  
 يؤهله وحده وبدون عون مـن       لقوة شأواً   ليبلغ من ا  حالته، عندما ينطلق يف حرية وأمن،       

 مـن    ميكنه أيضاً  أحد ال ألن حيمل اجلماعة إىل معارج الثروة والرفاهية فحسب بل شأواً           
ختطي مائة عقبة كأداء مما يتمخض عنه جنون القوانني اإلنسانية يف حاالت جتاوز كل ما               

  .)٢( "ميكنه تصوره

                                                 
   .٥٨ /١   -ثروة األمم-، وتراث اإلنسانية١٢٦/الرأمسالية الناشئة ص: نقالً عن )1(
  .١/٥٦راث األمم  ت- تراث اإلنسانية )2(



 
١٩٦   الليبرالية 

وهي أساس ـ ة بالتوفيق بني املصلحة الفردية   نظريته الرأمسالي"مسيث"وقد أحكم 
 والثروة    والنماء واملصلحة اجلماعية بناء على األساس الفلسفي وهو قـانون   ـ  العمل

حملـضة  تعاىل إىل املادية ا   الطبيعة الذي متيز به عصر التنوير، وهرب من خالله عن التأله هللا             
  .اليت بين عليها الفكر األورويب املعاصر

اليت تنظم العالقات االقتصادية دون جهـد       " اليد اخلفية "ك من خالل    ويتضح ذل 
 تقود املـصاحل الفرديـة، وتـنظم اإلرادات         "اليد اخلفية "وهذه   ،   بشري أو إرادة إنسانية   

  .الشخصية املتعارضة لتحقيق الصاحل العام

 نظام يعتمد على العفوية والتلقائية يقـوم بتنظـيم          "مسيث"والقانون الطبيعي عند    
ألعمال الناجتة عن الدوافع النفسية األنانية، اليت ال حترص إال على املصلحة الذاتية فقـط،               ا

  .)١(ويوصل إىل الصاحل العام دون أي تدخل بشري

ن تدخل الدولـة    لى احلرية االقتصادية املطلقة، وأ     ع "مسيث"وبناء على ذلك يؤكد     
لغي نظام اإلعانـات    ها أن ت  يكون بتوسيع نطاق السوق، وحترير التجارة والصناعة، وعلي       

ن رأس املال يف هـذه احلالـة        رية الكاملة للعمل ورأس املال، فإ     ن تترك احل  االجتماعية، وأ 
 لتحقيق مصاحل صاحبه الذاتية،ويؤدي إىل زيادة الثروة القومية وحيقق املصاحل           سيتجه تلقائياً 

  .)٢(االجتماعية العامة

انون الطبيعي املوصل للمنافـسة التامـة،       واملنتفع األكرب من فكرة اليد اخلفية والق      
وحرية التجارة، واإلميان بقوى السوق التلقائية هم أصحاب رؤوس األموال، وهي بوابتهم            
للتحكم يف حركة املال وتصريفه، واخلاسر األكرب يف هذا الفكر األناين املتـوحش هـم               

  .العمال والفقراء واحملتاجون

                                                 
  . ١/٥٨املصدر السابق :انظر) 1(
 .١/٥٩لسابق املصدر ا:انظر) 2(



 
١٩٧   الليبرالية 

إال أنه يرى أمهية الدولة، وعدم إلغاء دورهـا         ومع اآلراء السابقة املتطرفة لسميث      
   :)١(بالكلية فقد صرح بضرورة تدخل الدولة يف بعض كالمه، وذلك من خالل ما يلي

، تفاديا من استشراء خطر الربا، وهذا       لربويه وافق على القوانني احملددة للفائدة ا      -
  .يدل على اعتراف أكثر الليرباليني وحشية خبطر الربا

ورة تنظيم إصدار النقود اليت ال تؤدي إىل خطر على اتمـع ملـصلحة               نادى بضر  -
 .فردية حمدودة، وهذا ما خالف فيه النقديون أستاذهم، وهم الصورة الليربالية املعاصرة

 . أجاز احلماية التجارية والصناعية اليت تعد ضرورية للدفاع الوطين-

سوم املفروضة علـى اإلنتـاج       أجاز فرض رسوم تعويضية على الواردات مماثلة للر        -
 .احمللي

 أجاز املعاملة باملثل بالنسبة للدول اليت تتخذ إجراءات محايـة ضـد الـصادرات               -
 .الوطنية

  . التدرج عند إلغاء نظام احلماية التجارية رعاية للصناعات الوطنية-

 عن النسق الليربايل املعتاد، الذي يرفض تـدخل         وهذه اآلراء لسميث تعد خروجاً    
  .لة مطلقاًالدو

وال ، والنظرية االقتصادية الكالسيكية نظرية خيالية يستحيل تطبيقها بصورة تامـة         
 وقوله بضرورة تـدخل     "آدم مسيث "وتراجع  ، يعرف تطبيق كامل هلذه النظرية يف تارخيها      

كما يدل على نقـض  ، الدولة فيما تقدم ذكره يدل على استحالة تطبيق احلرية االقتصادية    
  .  اليت قامت عليهااألصول الفكرية

النظرية األساسية يف كتاب     ":"ثروة األمم " يف تقوميه لكتاب مسيث      "داونز"يقول  
وهي أن العامل األول يف نشاط اإلنسان هـو         ، نظرية ذات نزعة مكيافيللية   " ثروة األمم "

                                                 
  .١/٥٩املصدر السابق :انظر) 1(



 
١٩٨   الليبرالية 

وبـذلك  ، وأن العمل على مجع الثروة ما هو إال مظهر من مظاهرها          ، املصلحة الشخصية 
وصـارح  ، نانية واملصلحة الشخصية تكمن وراء كل نشاط للجنس البـشري         قرر أن األ  

وإمنا هي على العكس عوامل     ، الناس باعتقاده أا ليست صفات ممقوتة جيب االبتعاد عنها        
ويف رأيه أنه إذا أريد توفري الرفاهية لألمة فال بد من ترك كل             ، حتمل اخلري إىل اتمع برمته    
. دون تقييد بـأي قيـد     ، ه لتحسني مركزه بشكل ثابت منظم     فرد يستغل أقصى إمكانيات   

وإمنا هم يقدمونـه    ، فللحصول على غذائنا فال نعتمد على كرم اخلمار أو اخلباز أو اجلزار           
وإنا عندما خناطبهم ال نتجه إىل ما فيهم مـن دوافـع   ، لنا بدافع من مصلحتهم الشخصية 

كلمهم عن احتياجاتنا بل عما يعود عليهم       وال ن ، وإمنا نتجه إىل مصلحتهم املادية    ، إنسانية
  .)١("من نفع وفائدة

كان أغلب الذين   : " "ماركس لرنر " يقول   "مسيث"ويف بيان حقيقة الداعم ألفكار      
، عنوا بقراءة ذلك الكتاب هم أولئك الذين أفادوا فائدة شخصية من اآلراء اليت وردت فيه              

وجلام الثقافيـة   ،  يف برملانات العامل   وهؤالء هم التجار احملدثون وحلفاؤهم من األعضاء      
وعن طريق هؤالء أثر الكتاب تأثرياً عظيماً يف مجيع من يليهم مـن          ، التنفيذية يف اجلامعات  

كما أنه عن طريقهم أيضاً أحـدث       ، شعوب العامل رغم أا ال تعلم شيئاً عن الكتاب ذاته         
  .)٢("آثاره اهلائلة يف التفكري االقتصادي والسياسة العاملية

  :)م١٨٣٦ –م ١٧٦٦( روبرت مالتس -٢

 يف الفكر االقتصادي الليـربايل إىل نظريتـه يف الـسكان،            "مالتس"ترجع شهرة   
أن هناك اختالل يف معدل تزايد الـسكان، واملـوارد الطبيعيـة،            : وملخص هذه النظرية  

 أن   يتزايدون مبعدل كبري جـداً، يف حـني        -بتأثري الغرائز اجلنسية وحفظ النوع    -فاألفراد  
اإلنتاج الغذائي خيضع لقيود طبيعية، وبالتايل ال يكون هناك توازن بني عـدد الـسكان،               

  .واملوارد الغذائية، وهذا ما يولد الكوارث وااعات

                                                 
  . ٧٣كتب غريت وجه العامل ص ) 1(
 ) ماريوت(وانظر يف املصدر نفسه كالم االقتصاد ي االجنليزي ، ٨٨-٨٧املصدر السابق ص  )2(



 
١٩٩   الليبرالية 

 ٨ ،   ٤،  ٢،  ١( أن زيادة السكان وتكاثرهم خيضع ملتوالية هندسية         "مالتس"ويرى  
  ....)٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١( ة حسابية بينما تزايد موارد املعيشة خيضع  ملتوالي ...) ١٦، 

ويرى مالتس أن التوازن بني زيادة السكان، واملوارد املعيشية لن يتم إال بسبب ما              
وهذه املوانع يعتربها    .مثل احلروب وااعات وحتديد النسل    ) املوانع اإلجيابية   (       أمساه

  .دمالتس مفيدة ألا تتدخل إلعادة التوازن بني السكان واملوار

نه ال ميكن إدانة احلروب وااعات والكوارث، طاملا أا عوامـل           أومن هنا يرى    
  .)١(طبيعية وضرورية إلعادة التوازن بني السكان واملوارد وخباصة الغذائية

 على  تأخري سن الزواج، واستعمال موانع احلمل، والتعويض          "مالتس"وقد شجع   
  .)٢(داقة دون تكوين أسرةعن احلاجة اجلنسية الطبيعية بالعالقة والص

 الفقراء واملعوزين العداء، وقاوم تدخل الدولـة يف األمـور           "مالتس"وقد ناصب   
االقتصادية ألن اإلعانات االجتماعية، واملساعدات للمحتاجني، تشجع الفقراء على التوالد          

 وهلذا انتقد بشدة قانون الفقراء يف     .وال تكبحهم وهم عاجزون عن إنتاج سلة قمح واحدة        
ح تعطى للفقراء والعاطلني عن العمل، تدفعها احلكومة هلم لكـي  َناجنلترا وهو عبارة عن مِ 

  .ال ميوتوا جوعاً

  :إن قوانني الفقراء يف اجنلترا تؤدي إىل تفاقم حالة الفقر عامة يف ناحيتني": فقال

  ...هي أا تعمل على زيادة عدد السكان دون زيادة غلة األرض إلعالتهم : األول

إن كميات احلاجيات اليت تستهلك يف مالجئ الفقراء، وهم طبقة غـري            : لثانيةوا
  .)٣("منتجة تقلل من األنصبة اليت كان جيب أن تعطى كاملة للطبقة العاملة

                                                 
  .٤٧/ ، واالقتصاد السياسي ص٧٣/دليل الفكر االقتصادي ص: انظر) 1(
  .٢٥/املذاهب االقتصادية ص: انظر) 2(
  .٩٨، ٩٧/كتب غريت وجه العامل ص)3(



 
٢٠٠   الليبرالية 

 مل يكتفي بوضع اإلنسان مسؤوالً عن تـدبري شـؤون           "مالتس"ويف هذا يتبني أن     
ترسيخ األنانية، واالمتناع عـن الـرب       اخللق وأرزاقهم اليت هي من أفعال اإلله،ومل يكتفي ب        

واإليثار، ولكنه زاد على ذلك حماربة اإلحسان ومنعه، والثنـاء علـى تـدمري البـشرية                
 "فهو يرى  .باحلروب، واعتباره أا يف مصلحة اتمع وال ينبغي إدانتها، والوقوف ضدها          

تعجز عـن تـدبري     ن على اتمع أن يرفض تقدمي اإلحسان أو اإلعانات إىل األسر اليت             أ
  .)١("وسائل معيشتها

ويف رأيه أن اإلحسان سواء أكان من األفراد أو الدولة ال داعي له             : ""داونز"يقول  
إطالقاً، ألن األموال تدفع للفقراء دون أن يقابل ذلك زيادة يف املوارد الغذائيـة، فترتفـع               

اء املساكن الشعبية   األمثان ويقل املعروض منها يف األسواق، وهو يعارض كذلك فكرة إنش          
ألن ذلك يشجع الزواج املبكر، وهذا بدوره يزيد مشكلة السكان تعقيداً، كما أن زيـادة           

والواقع أن كل مشروع لتحسني حالـة اتمـع         ...أجور العمل تؤدي إىل نفس الكارثة       
  .)٢("وختفيف ويالته سينتهي يف نظر مالتس إىل كارثة، ويزيد الشرور

 خيدم مصاحل الرأمساليني الليرباليني، فقد قام بالـدفاع         "مالتس"وال شك أن مذهب   
لطائله علـى أكتـاف     ن شقاء لإلنسانية، ومجع األرباح ا     الالزم عنهم فيما يقومون به م     

 تنظري والتقعيد الفقراء من العمال وأصحاب احلرف البسيطة، وقد كان دفاعه من خالل ال           
  ).السكانقانون زيادة  (وذلك يف نظريته للجشع الليربايل 

  :)م١٨٢٣-م١٧٧٢(دافيد ريكاردو  -٣

اشتغل ،  وكان يهودياً ثرياً  ،  اقتصادي بارز يف املذهب الكالسيكي     "ريكاردو"يعد  
آدم "و بىن نظريته االقتصادية على أفكار       . بأعمال األوراق املالية ومنها كون ثروته الكبرية      

فالقيمـة  ، قيقـي للعمـل   ورد املصدر احل  ،  اليت قلل فيها من قيمة مالك األرض       "مسيث
 ألقـى مبـسؤولية     "ريكاردو"فلما جاء   ، وليست لألرض ، االقتصادية للصناعة والتجارة  

                                                 
  .٧٤/املذاهب االقتصادية الكربى ص) 1(
 وإذا مجعنا بني رأيه يف احلروب والفقراء خنرج بأنه يغري الدول بتدبري الدسائس لقتلهم لتخليص ٩٧/ريت وجه العامل صكتب غ) 2(

  .  !!!اؤهم خري لإلنسانية كافة  فهم عالة وفضلة وعبئُ  على األرض ال فائدة من وجودهم ، ففناألرض من شرورهم



 
٢٠١   الليبرالية 

وهـو  ، واألزمات االقتصادية على مالك األراضي من خالل الريع         ، التفاوت االجتماعي 
  .)١(ناتج عن امتالكه ملصدر طبيعي ليس له فيه أي عمل 

مث . ومن أجله يستحق الربح   ، هي للعمل  -"مسيث"كما يرى   -والقيمة االقتصادية 
فقد جعل العمل الذي    ، إىل أجور العمال  ) الريع( من إبطال قيمة األرض      "ريكاردو"انتقل  

وقيمـة  ا بساعات العمل الالزمة إلنتاجهـا ،        هو معيار القيمة سلعة يف ذاا تتحدد قيمته       
 احلياة وهـو مـستوى   ساعات العمل هي احلد األدىن ملستوى املعيشة الذي يكفل للعامل  

  .)٢(الكفاف

إن األجور ينبغي أن تتـرك للمنافـسة         "ريكاردو"ويف حتديد أجور العمال يقول      
  .)٣(" وال ينبغي أبداً أن تتحكم فيها السلطة التشريعية،  والعادلة يف السوق، احلرة

وقـد  ، مالك األراضي والعمال يف وقت واحد     :  "ريكاردو"وذه النظرية حارب  
واملطالبة بفتح اـال    ، اللحرا لقوانني الغ  " ريكاردو" مانشستر على أفكار   ت مدرسة بن

  . )٤(وفتح حرية التجارة، السترياد الغالل من اخلارج

فقـد  ، وحماربة قوانني الغالل ينبغي فهمها من خالل السياق التارخيي والفكري هلا          
ليون الكالسيكيون وقد والليربا، كانت ساحة معركة بني مالك األراضي وهم بقية اإلقطاع    

  . انتصر فيها الكالسيكيون على مالك األراضي والعمال يف آن واحد

   :)الليربالية االجتماعية(املذهب الكيرتي : ثانياً 

عرف مبدأ التدخل وسيطرة الدولة على االقتصاد يف وقت مبكر،وقد كان هـذا             
 وإىل املرحلـة املريكنتيليـة      املبدأ هو األصل يف النظرية االقتصادية، فمنذ الفكر اليونـاين         

                                                 
وته كوا مع أن ثر، !وبأي حق أخذه ؟، !الغريب أن ريكاردو مل يسأل نفسه عن الربا يف قيمة األوراق املالية بأي عمل حصله ؟) 1(

   .لربويبدون عمل بل باإلقراض ا
  ٦٥/ دليل الفكر االقتصادي ص : انظر )2(
  ٢١/ الفجر الكاذب ص : نقالً عن )3(
  . من هذا البحث ١١٨ /ص : انظر )4(



 
٢٠٢   الليبرالية 

، وملا ظهر املذهب احلـر      )١(كان املذهب االقتصادي املسيطر هو تدخل الدولة        ) التجارية(
 ما يـسمى     تراجع هذا املبدأ، واستمرت سيطرة     يف االقتصاد مبدارسه املختلفة   ) الليربالية(

دت الـساحة    شـه  القرن العشرين باملذهب احلر طيلة القرن التاسع عشر امليالدي، ويف         
االقتصادية منو مذاهب تدخلية متعددة، ومل تكن على هيئة واحدة ولكنها كانت بدرجات             

 أو  )٢(وارد اإلنتاج  أو بعضها، أو ختطيط االقتـصاد، أو تنظيمـه           ملمتفاوتة ما بني التأميم     
  .التدخل أحياناً وعدمه يف أحيان أخرى دون ضابط حمدد

الليربالية "د من املسميات املعربة عنها منها       ومن خالل املذاهب التدخلية ظهرت عد     
  .) ٣(وغريها" الدميقراطية االشتراكية"و " الدميقراطية االجتماعية"و " االجتماعية

 على حركات ومجاعات وأحزاب     التعبريات تتسم باتساع نطاقها واشتماهلا    وهذه  
:  بينها منها  ذات قناعات وتوجهات سياسية خمتلفة، وقد كانت هناك قواسم مشتركة فيما          

         تمـع املـدين،    التدخل الشامل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، وهيمنة الدولة على ا
، ووضع دور حمدد لألسواق، واعتماد       يوالرتعة اجلمعية، وإدارة الطلب باألسلوب الكيرت     

                                                 
   ١٩-١١/ املذاهب االقتصادية ص: انظر) 1(
  ١١٠، ١٠٨/املذاهب االقتصادية ص. انظر يف الفرق بني ختطيط االقتصاد وتنظيمه) 2(
فالليربالية " دخل،هذه املسميات تطلق بشكل عام للتعبري عن االجتاهات التدخلية، وكل تسمية فإا تراعي جانباً مهماً عندها يف الت                  )3(

ركز فيه على أن احلريات الليربالية ال متانع من تدخل الدولة ملصلحة اتمع يف أموره االجتماعيـة كـالتعليم والـصحة                     " االجتماعية
، أمـا   واحملافظة على البيئة، وإعانات البطالة، وأُضيفت االجتماعية إليها لتتميز عن الكالسيكية اليت حتارب التدخل ملـصلحة اتمـع                 

، وهذا يعترب متييـز ملـن فهـم    " الدميقراطية"فقد ربطت األمور االجتماعية السابقة بالنظام السياسي الليربايل       " الدميقراطية االجتماعية "
ليني، الدميقراطية مبراعاا لألمور االجتماعية، عن االجتاه الكالسيكي الذي يعتقد أن الدميقراطية حارسة للملكية اخلاصة ومصاحل الرأمسا               

                                                                                      .يف الوقت الذي اعتربوا التدخل مفسد للحريات، وموصل للدكتاتورية واالستبداد

  :اليت تطلق على نوعني " االشتراكية"أما الدميقراطية االشتراكية ففيه زيادة 

( اشتراكية تعين التدخل لتنظيم االقتصاد حىت ال حتصل األزمات، والكوارث االقتصادية، وحلماية اتمع يف مصاحله األساسية                 : أحدمها
وع هو الليرباليـة االجتماعيـة، أو       لرفاه أو الرفاهية، وهذا الن    وقد يعرب عنها بدولة ا    ...) البيئةالتعليم، الصحة، اإلعانات االجتماعية، و    

  .الدميقراطية االجتماعية، وهو الذي اختارته الدول األوروبية بعد احلرب العاملية الثانية

االشتراكية العلمية، وهي اشتراكية الشيوعية اليت تدعو إىل تأميم وسائل اإلنتاج والتحكم املطلق يف االقتصاد من قبل الدولـة،                   : الثانية
  . د الليربالية، وهو املطبق يف اإلحتاد السوفييت وأوروبا الشرقية قبل سقوطه يف عقد التسعينيات من القرن العشرينوهذا النوع ض

  



 
٢٠٣   الليبرالية 

 االقتصاد املختلط، والرتوع القوي للمساواة أكثر من احلرية،ودولة رفاهية شاملة ترى من           
  . )١(واجبها محاية املواطنني

، الذي يعترب حركة تصحيحية يف      "املذهب الكيرتي "ولكن أبرز هذه املذاهب هو      
وظهـور النظريـة    . الفكر الليربايل بعد الشقاء و البؤس الذي أنتجه هذا الفكر لإلنسانية          

ظهـر مـن    الكيرتية ال يعدو أن يكون تعبرياً ليربالياً عن تغري األوضاع االقتصادية، فهي م            
  . مظاهر الدول الصناعية، ومناورا يف التطبيق الليربايل املتوحش

، وقد كان يف بدايته علـى املـذهب         "جون ماينارد كيرت  "ورائد هذا املذهب هو     
 ضـمن الوفـد     "كـيرت "وقد كان    ).النظرية العامة (الكالسيكي، وعرفت نظريته باسم     

رب العاملية املفروضة على أملانيـا،      الربيطاين الذي يفاوض يف فرساي حول تعويضات احل       
نشر يف ديسمرب عـام     " العواقب االقتصادية للسالم  "ولكنه رفض نتائجه واستقال، وكتب      

م وبني فيه أن العامل بصدد اية حقبة، وحدد اخلطوط العامة لليربالية اجلديدة اليت              ١٩١٩
  .)٢(أضحى من بعده فصاعداً املدافع عنها بال كلل

 املذهب الكيرتي وانقالبه على الكالسيكية فينبغي معرفة الظروف         وإذا أردنا تصور  
، )٣(الزمانية لظهوره إذ كانت اتمعات الغربية تعيش حالة الكساد العظيم يف الثالثينيـات            

م بكتابـة   ١٩٣٦ سنة   "كيرت"وهذا ما جعل هذه اتمعات تضعف ثقتها بالليربالية، فقام          
، ليجدد النظام الرأمسايل من خالل فلسفته "لفائدة والنقود النظرية العامة للتوظيف وا   "مؤلفه  

  .األساسية الليربالية 

 املذهب الكالسيكي يف توليده للبطالة والفقر، ويف الدفاع الواعي      "كيرت"وقد انتقد   
  .)٤( لألسواق"ساي"عن وجودها والذي يعود يف األساس إىل منع تدخل الدولة، وقانون 

                                                 
  . ٤٠/الطريق الثالث ص )1(
   .٢٧/تاريخ الفكر االقتصادي منذ كيرت ص: انظر) 2(
  .من هذا البحث  ٢٢٨ /ص : انظر) 3(
  .٩٧/االقتصاد السياسي ص: انظر) 4(



 
٢٠٤   الليبرالية 

راً أساسياً يف احلياة االقتصادية لضمان التوظيف، ورفع         أن للدولة دو   "كيرت"ويرى  
يظهر لنا أن توسيع وظائف الدولة هو الوسيلة الوحيدة         "مستوى الطلب، ويقول يف ذلك      

ط ملمارسـة ناجحـة للـسعي       ة وشر للحيلولة دون خراب املؤسسات االقتصادية احلالي     
  .وهلذا أصبحت الكيرتية أشهر مذهب تدخلي ليربايل. )١("الفردي

 "سـاي " أن الطلب هو من يوجد العرض خمالفاً بذلك قـانون            "كيرت"كما يرى   
 ميكن تصريفها فيها، ومـن مث  اًالشهري، فاملنتجون ينتجون الكمية اليت يعرفون أن هلا أسواق 

فإن وجود طلب يف السوق هو الذي يؤدي إىل إنتاج السلع واخلدمات الالزمة إلشـباع               
  ).٢ (هذا الطلب

سي الذي تسعى له الكيرتية هو حتقيق التوظيف الكامل، والقـضاء           واهلدف األسا 
على البطالة وهذا يتطلب زيادة اإلنفاق العام للدولة، وتدخلها يف النـشاط االقتـصادي،    
وزيادة اإلنفاق توصل للعجز يف املوازنة العامة، وهذا ما يوصل لزيادة اإلصدار النقـدي،              

  .وذه الطريقة تظهر مشكلة التضخم

وهي أن التوظيف الكامل والقضاء على البطالة يوصل للتضخم عرب     -ه النتيجة   وهذ
ما ي، بل كان من مبادئهم األساسية        مل تكن حمسوبة لدى التيار الكيرت      -اخلطوات السابقة 

تـها يف النمـو     فقد ساعد على ترسيخ األفكـار الكيرتيـة وفاعلي        ، ينايف النتيجة السابقة  
وهي العالقة بني معدل التضخم ومعدل البطالة،       " س فيلب نحىنمب" االقتصادي ما عرف          

  ".بالتضخم الركودي"وكذلك العكس، وهذا ما أبطلته أزمة الكيرتية املعروفة 

 ال ينكر العالقة بني التضخم والبطالة، ولكنه يرى أا ال تزال يف             "منحىن فيلبس "و
  .)٣(تاإلطار املقبول وهذا ما تفاجأ بنقيضه يف أزمته يف السبعينيا

                                                 
  .١٠٠/ االقتصاد السياسي ص:  عننقالً )1(
  .١٣٩/دليل الفكر االقتصادي ص: انظر ) 2(
  .٨٧/التضخم املستورد ص: انظر) 3(



 
٢٠٥   الليبرالية 

وهنا نشري على   "وقد راجت األفكار الكيرتية بني االقتصاديني، وبالذات الشباب،         
وجه اخلصوص إىل البيان الشهري الذي أصدرته جمموعة الكيرتية الشباب، والذي صدر يف             

وقـد  ". برنامج اقتصادي للدميقراطية األمريكية   "م بعنوان   ١٩٣٨كمربدج يف أكتوبر عام   
، " بول سويزي "من االقتصاديني الذين ملعت أمسائهم فيما بعد، مثل         وقّع هذا البيان سبعة     

ـ "و ، كما شاركهم يف إعداد هذا البيـان عـدد بـارز مـن              "هيلدبراند"،  "جورج ه
  .هم يف هذا البيانن كانوا قد طلبوا عدم كتابة أمسائاالقتصاديني آنذاك، وإ

رتية، ومنطلقاً من أفكار وهذا البيان أو الربنامج صيغ أساساً على ضوء األفكار الكي 
 أن جتربـة    :، وخالصة ما جاء يف هذا الربنامج هو       " الركود املتوطن " عن   "نالفن هانس "

م قد أكدت مرة أخرى علـى       ٣٧/١٩٣٨الكساد اليت مرت ا الواليات املتحدة يف عام       
ضرورة إجراء تعديالت أساسية يف السياسة االقتـصادية، وبـشكل يـضمن تعـديل               

حىت ميكن  .يف العقبات اليت حتول دون منو واستقرار الطلب الكلي الفعال         املؤسسات، وتال 
وكـانوا يف   رتيون الشباب عدة مقترحات متقدمة ،       جتنب خطر البطالة، وهنا اقترح الكي     

ذلك يصدرون عن فكرة العدالة االجتماعية، واألفكار الكيرتية فقد اقترحوا مثالً بعـض             
ل القومي، وذلك على أساس أن إعـادة التوزيـع          اإلجراءات اخلاصة إلعادة توزيع الدخ    

لصاحل الفقراء وحمدودي الدخل سيؤدي إىل رفع حجم الطلب الكلي الفعال بسبب ارتفاع      
  .امليول احلديثة واملتوسطة الستهالك هذه الفئات

كما اقترحوا أيضاً أن تقوم احلكومة ببناء عدد من املساكن واملدارس واحلضانات            
، وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي، كما نادوا بزيـادة مـستوى           لذوي الدخل احملدود  

  .)١(" الضرائب املباشرة على أساس تصاعدي

ويتبني من خالل االقتراحات الكيرتية السابقة أن اهلدف من تدخل الدولـة هـو              
إعادة النمو للرأمسالية الليربالية، ألن هذا التدخل يف إعادة التوزيع ملصلحة الفقراء سـوف              

  .ركة الطلب اليت بدورها توجد العرض الذي حيرك أموال الرأمسالينييدفع ح

                                                 
  . ٢٩/ م ، ص ١٩٨٢/ أكتوبر /٢٥،  ) ٧١٩( جملة األهرام االقتصادي ، العدد ) 1(



 
٢٠٦   الليبرالية 

فاهلدف عند املذهب الكالسيكي والكيرتي واحد، ولكن اختلـف املـذهبان يف            
الوسيلة املوصلة إليه، وهذا االختالف ولّد تباين يف السياسات االقتصادية، كمـا جعـل              

  .واإلنساينالنموذج الكالسيكي أكثر وحشية يف اجلانب االجتماعي 

 ن من إحياءات املذهب الكيرتي عدد من املشاريع و األعمال االقتـصادية     وقد تكو
  :منها على سبيل املثال

فـرانكلني  "للـرئيس األمريكـي     ) أو النيوديـل     -املنهاج اجلديـد  (سياسة    -
، وهي سياسة ملعاجلة آثار الدمار الذي أحدثه الكساد الكبري، وهي تتـضمن             )١("روزفلت
 وسياسات من أفكار اقتصادية متعددة، وهذه السياسة وإن مل تكن نتاج مباشر             إجراءات

ولكن الكيرتية أصبحت فيما بعد املوضة      . )٢(للكيرتية إال أا أكدت صحة نتائج الكيرتية        
  ).دولة الرفاهية(السائدة يف الدول األوروبية، وعرفت مبا يسمى 

 "مـوراي . أ. يمس  ج"سناتور  ف الكامل، الذي قدمه ال    يمشروع قانون التوظ    -
م وهو مشروع يتضمن أهدافاً للسياسة االقتصادية األمريكية، وفحوى         ١٩٤٥يناير٢٢يف  

هذا القانون أن مجيع العمال األمريكيني، القادرين على العمل، والراغبني فيه هلم احلـق يف        
التوظيـف  العمل النافع وازئ والدائم، وهذا يعين أن الدولة جيب أن تتدخل ملـصلحة              

 النمو االقتصادي املرتفع يف الـدول       اعد على انتصار الكيرتية وظهورها    وقد س . )٣(الكامل
  .م ١٩٧٠-١٩٥٠الصناعية ما بني 

ولعل أبرز نتائج الكيرتية أا أثبتت أن الرأمسالية الليربالية قد فقدت النمو، ونفـع              
 يعترف ا كيرت وتالميذه،     اإلنسانية ذاتياً وعضوياً، دون مؤثرات خارجية، وهي نتيجة ال        

  .لكنها نتيجة قاطعة، ونظريته تدل عليها

                                                 
 احلزب الدميقراطي ، الرئيس ، سياسي أمريكي ، وزعيم ) Raosevelt Franklin Delano( وزفلت ، فرانكلن ديالنو ر) 1(

ملعاجلة أزمة عـام    ) بالربنامج اجلديد   ( م ، وضع برناجماً إصالحياً عرف       ١٨٨٢الثاين والثالثون للواليات املتحدة األمريكية ، ولد سنة         
-٢١٠/م املورد ص   معجم أعال    .م١٩٤٥م االقتصادية ، ويف عهده دخلت الواليات املتحدة احلرب العاملية الثانية ، توىف سنة               ١٩٢٩
٢١١.  

  . ٣٠/جملة األهرام االقتصادي ، العدد السابق ، ص) 2(
  .٣٠/ ، العدد نفسه ، ص املصدر السابق ) 3(



 
٢٠٧   الليبرالية 

وهرها، حيث  ومل تكن الكيرتية أحسن حاالً من الكالسيكية يف وجود األزمة يف ج           
  :  لعل أبرزهااكتشفوا أن فيها نقائص

 مؤقت للفترة القصرية، وكأنه مسكن آلالم الرأمسالية، وقـد  "كيرت" أن حتليل  - ١
  .)١("إن يف املدة الطويلة فإننا سنكون مجيعاً أمواتاً ":ا اخللل بقولهاعتذر عن هذ

يف نظريته، فقد افترض ثبات السكان، وحجم       ) الستاتيكي(نب السكوين    اجلا - ٢
 .)٢(رأس املال، و اإلنتاج، وهذا مناقض للطبيعة املتغرية للرأمسالية

الرأمسـايل  رت عن االقتصاد     النظرة املغلقة لالقتصاد، فإن النظرة التشاؤمية لكي       - ٣
صور مزمن يف الطلب الكلي الفعال، مما جعل العـرض الـذي ال             باعتباره مشتمالً على ق   

 الفكر الكالسيكي رأساً على عقـب       "كيرت"يقابله طلب يولد كساداً كبرياً، وهلذا قلب        
ـ   "كيرت"وجعل الطلب هو املولد احلقيقي للعرض، وتظهر النظرة املغلقة يف أن             ه إال   مل يتنب

ألسواق حمدودة يف الدول الصناعية، وهلذا وسعت الليربالية اجلديدة من أسـواق عـرض              
 .)٤( سيأيت اإلشارة هلا )٣(إنتاج الرأمسالية ليشمل ما يسمى بالدول النامية وفق خطة استعمارية 

هذه النقائص وغريها، ولّدت ردود فعل حول الكيرتية، فمنـها حماولـة جتديـد              
 وغريه إحداث مصاحلة بني     "سامولسون"، كما حاول    )٥(دة بنائها من جديد     الكيرتية، وإعا 

، ومنها اسـتقواء الفكـر      )٦(الكيرتية والكالسيكية باجلمع بينهما وعدم القول بتناقضهما        
، وإعادة ترميم    الكالسيكي ممثالً يف املدرسة النقدية، والعمل على إسقاط املذهب الكيرتي         

 . بشكل أكثر تطرفاً كما سيتبني لنا من جديد،املذهب الكالسيكي

  :نظرية الطريق الثالث :  ثالثاً 

                                                 
  .١٣٤/دليل الفكر االقتصادي ص: انظر) 1(
  .١٣٣/املصدر السابق ص: انظر) 2(
   . .١٢٢/ هذه هي الرأمسالية ص : انظر ) 3(
  .من هذا البحث  ٣٦٢ /ص : انظر) 4(
  . ٢٨/ م ، ص ١٩٨٢/ نوفمرب  / ١،  ) ٧٢٠(، العدد  جملة األهرام االقتصادي: انظر ) 5(
   .٢٩/ املصدر السابق ، العدد نفسه ، ص : انظر ) 6(



 
٢٠٨   الليبرالية 

 وتبدو أمهيته من خـالل      "نتوين جيدنز أ" ترتبط هذه النظرية  باملفكر االجتماعي       
 "تـوين بلـري   "وكونه العقل املفكر حلملة     ، ترأسه ملدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية     

وهذه النظرية ال ترسم طريقاً حمدداً صارم املعامل ألا . زعيم حزب العمال اجلديد الربيطاين  
تعترب أفضل منجزاا وأقوى مطالبها هو الدعوة إىل التجديد وإعادة النظـر  ومراجعـة               

وتوجيه النظر إىل املستقبل وذلك عن طريق جتديد الدميقراطية االجتماعية بعـد            ، الثوابت
  ). ديدةالليربالية اجل(تراجعها وارتفاع أسهم العوملة 

ال حيمل داللة خاصة يف حـد       ": -كما يقول جيدنز  -"الطريق الثالث "ومصطلح  
ـ كُ: عرب تـاريخ الدميقراطيـة االجتماعيـة         -كثرياً–فقد استخدمه من قبل     . ذاته ابت ،

  .  )١("وسياسيون ذوو مشارب سياسية خمتلفة كل االختالف

وأنـا أسـتخدم    : "اصرة الستعمال هذا املصطلح فيقـول     ولكنه يبني الصورة املع   
أي للداللة على الرؤية املعاصـرة      ، املصطلح هنا لإلشارة إىل جتديد الدميقراطية االجتماعية      

للمراجعة وإعادة التفكري اليت أجنزها الدميقراطيون االجتماعيون يف أكثر من مناسبة علـى             
  .)٢("امتداد القرن املاضي

ميقراطية االجتماعية يف أوروبا    وقد بدأت عملية املراجعة السياسية واالقتصادية للد      
فقد أدى سـقوط الـشيوعية يف االحتـاد         ، كلها يف اية الثمانينيات وبداية التسعينيات     

وإىل ، السوفييت وأوروبا الشرقية إىل إعادة  النظر يف برامج األحزاب الدميقراطية االجتماعية           
جتماعيني يعتربون أنفسهم   مع أن الدميقراطيني اال   ، أي مدى ال يزال فائدة االنتماء لليسار      

  .يف خالف وتعارض مع الشيوعية

لقد نشأت الدميقراطية االجتماعية يف إطار العامل الثنائي القطبية يف فترة مـا بعـد    
وبعد سقوط االحتاد السوفييت مل يعد لوجودهم الفكري ما يـربره           ، احلرب العاملية الثانية  
  السيما مع اتفاقهم 

                                                 
  .٢٩/الطريق الثالث ص )1(
  . ٣٠/املصدر السابق ص )2(



 
٢٠٩   الليبرالية 

  . )١(إلطار العام لتدخل الدولة لتنظيم االقتصادمع اشتراكية الشيوعية يف ا

يف هذا الوضع أصبحت الدميقراطية االجتماعية تنظر إىل مستقبل رمـادي غـري             
  .ومصري جمهول لرباجمها السياسية واالقتصادية، متضح املعامل

كفكر جتديدي ملرحلة جديدة تنازل فيـه       " الطريق الثالث " ويف هذه األثناء ظهر     
البد منه   واجته حنو الليربالية اجلديدة، ولكن مع بقاء ما       ، قراطية االجتماعية عن جوهر الدمي  

  ٠ميكن التنازل عنه من القضايا االجتماعية  ال وما

وقد دار اجلدل بني الدميقراطيني االجتماعيني حول مجلة من القضايا املعاصرة، وقد            
  .امةوقع اختالف كبري يف آرائهم حوهلا، وهي متثل أهم املبادئ الع

  :ومن أبرز هذه القضايا ما يلي

فقد كان الدميقراطيون االجتماعيون إىل وقت قريب يرون العوملة غري ممكنـة             :العوملة -١
  . مع خالفهم ألساسها الفكري وهو املذهب الكالسيكي) يوتوبية(التطبيق، وخيالية 

ي ليـست   ، وه أن العوملة االقتصادية متثل حقيقة واقعة فعالً      " يرى   "جيدنز"ولكن  
ففي الوقت الذي    .جمرد استمرار الجتاهات تارخيية من املاضي، أو إعادة هلذه االجتاهات           
 اقتصاد عاملي متاماً  " ما يزال فيه جل النشاط التجاري يتم على املستوى اإلقليمي ، يوجد             

  .)٢("على مستوى األسواق املالية"

 نظرته اإلقليميـة الـيت      وهو يريد ذا أن خيرج الفكر الدميقراطي االجتماعي من        
عاملي،  إىل فكر عاملي منافس ، هذا مـن          وشعوره بعدم إمكانية حتوله لفكر      ارتبطت به،   

ومن جهة أخرى يريد االقتراب من اقتصاد السوق ، والليربالية اجلديدة، ألن حتول             . جهة
 القائمـة   إىل فكر عاملي ال يتم وسط التمسك بآديولوجيته القدمية         الدميقراطية االجتماعية   
  .على الرعاية والرفاهية

                                                 
                                                                                                                                     .٥٨/املصدر السابق ص: انظر )1(
  .٦٤/ الطريق الثالث  ص  )2(



 
٢١٠   الليبرالية 

 اليت تغلّب جانـب     "الدميقراطية االجتماعية " وهي غري متالئمة مع      : الرتعة الفردية  -٢
كمـا   –ولكن هذه األفكـار      .املساواة وامليل إىل الرتعة اجلماعية، والتضامن االجتماعي      

 فقد كان علـى      بدًءا من أواخر السبعينيات    يف التراجع ... بدأت  قد   ":– :يقول جيدنز 
، ولكن األهم من هـذا       الدميقراطيني االجتماعيني أن يستجيبوا لتحدي الليربالية اجلديدة      

كانت التغريات اليت ظهرت يف أوروبا الغربية واليت ساعدت علـى انتـشار التاتـشرية               
ومع قدر من التبسيط ميكن القول أن الدميقراطية االجتماعية الكالسـيكية           . كآيديولوجية

ت أن حتقق أعظم جناح وأكمل تطور يف دول صـغرية أو يف دول ذات ثقافـات                 استطاع
 خمتلفة، وكان ذلك نتيجة للوفرة الـيت ميـزت جمتمـع            ة حتوي أساليب حيا   أكثر تنوعاً 
  .)١("الرفاهية

وقد اجتهد الدميقراطيون االجتماعيون ليكيفوا أنفسهم مع الرتعـة الفرديـة، ألن            
  .ستمرة عن اآلراء القدميةموقفهم اجلديد يقتضي تراجعات م

 نظرته اجلديدة للفردية على أا ليست هـي الرتعـة األنانيـة،             "جيدنز"وقد بىن   
وبالتايل فليس هلا خطر على التضامن االجتماعي، مث حياول أن حيدد هذه الفرديـة حبـذر              

.  تعين أننا جيب أن ننظر إىل أساليب جديدة خللق هذا التضامن             )٢(ولكنها  : "شديد فيقول 
وال ميكن أن نضمن حتقيق التماسك االجتماعي عرب فعل يأيت من أعلى تقوم به الدولة أو                

  .اللجوء إىل التراث

 مما كان لدى األجيال السابقة، كما       إن علينا أن نؤسس حياتنا بشكل أكثر نشاطاً       
 إن  .أننا حباجة إىل أن نتحمل مسئولية تبعات أفعالنا، وعادات أساليب احلياة اليت نتبناهـا             

تبادل، كان موضوعا أساسيا يف الدميقراطيـة االجتماعيـة         موضوع املسئولية أو االلتزام امل    
وعلينا أن  .  طاملا أنه اختلط مبفهوم االستعداد اجلمعي      اًً راكد القدمية، ولكنه كان موضوعاً   

  .)٣("نفتش عن توازن جديد بني املسئوليات الفردية واجلمعية اليوم

                                                 
  .٦٥/ املصدر السابق ص  )1(
  .أي الفردية )2(
  .٧١/الطريق الثالث  ص ) 3(



 
٢١١   الليبرالية 

الليربالية اجلديدة أن األسواق يف املستقبل سـوف حتـل حمـل            تعتقد  : دور احلكومة  -٣
احلكومة، وسوف تكون السيادة بيدها، وهذا التفكري متجذر يف الليربالية منذ أيام املذهب             

  . الكالسيكي، وهذا ما ختالفه الدميقراطية االجتماعية

 ولة أو الدولة مل تعد ذات جدوى ق        على أن القول بأن احلكوم     "جيدنز"وقد أكد   
  : عدمي املعىن، ألن هلا دوراً ال ميكن أن تقوم به األسواق وذكر قائمة طويلة نذكر منها

  .توفري وسائل لتمثيل املصاحل املختلفة  -

 .تقدمي واجهة للمصاحلة بني اآلراء املتنافسة حول هذه املصاحل  -

معـي  تقدمي عدد متنوع من السلع واخلدمات العامة، مبا فيها صـون التـأمني اجل               -
 .والرفاهية

 .محاية السالم االجتماعي عرب التحكم يف وسائل العنف وتقدمي اخلدمات البوليسية  -

 . احملافظة على نظام قانوين فعال -

 .)١(قيق األهداف على املستوى العامليمحاية التحالفات اإلقليمية والدولية، وحت  -

حمل السلطة فكرة خيالية     أن فكرة حلول األسواق ورأس املال        "جيدنز"وقد اعترب   
 مل تتخـل    )أمريكا( القتصاد السوق    أن أكرب راعٍ  " جيدنز"، ويؤكد صواب رؤية     )٢( متاماً

عن واجباا وال تزال متارس إدارة السوق ومن صورها احلمايـة االقتـصادية للـصناعة               
 وال  لصراع السياسي بني أمريكا والصني يف هذا الصدد ،          الوطنية، ويف هذه األيام يدور ا     

تزال املفاوضات قائمة بسبب تضييق احلكومة األمريكية على املنتجات الصينية يف دخوهلا            
  .لألسواق

                                                 
  .٨٢- ٨١/ق  صاملصدر الساب: انظر) 1(
  .٨٨/ انظر املصدر السابق ص ) 2(



 
٢١٢   الليبرالية 

وصـل  ق بصورته النظرية املتوحشة، ألنه ي     فالفكر الليربايل الصرف غري قابل للتطبي     
  . للدمار واخلراب على اتمعات مبا فيها اتمعات اليت تطبق الليربالية نفسها

، وتتضح سياسة الطريـق     " الطريق الثالث " من اإلشارة العامة لربنامج      وهنا البد 
  :عامل التاليةالثالث من خالل امل

مساعدة املواطنني على أن يـشقوا      :  هو "الطريق الثالث "اهلدف العام لسياسة      -
  .)١(طريقهم يف ظل العوملة، والتحوالت يف احلياة الشخصية، وعالقة اإلنسان بالطبيعة 

 وأبعد  سياسة أكثر اجيابية حنو العوملة ، ولكن بوصفها ظاهرة أكثر اتساعاً          تبين    -
 .)٢(مدى من السوق العاملية 

احملافظة على قيمة العدالة االجتماعية مع مالحظة أن املساواة ميكن أن تتصادم              -
 من معايري املساواة سوف تؤدي إىل توسيع مدى احلريـات           مع احلرية الفردية ولكن مزيداً    

وحتدد سياسة الطريق الثالث معىن املساواة  بأا  االستيعاب، وعـدم            . تاحة أمام األفراد  امل
املواطنـة، واحلقـوق والواجبـات املدنيـة        : املساواة باالستبعاد، ومعىن االستيعاب ميثل    

ويالحظ التركيز على اجلانب االعتباري دون التوغل       . )٣(والسياسية، وإتاحة تكافؤ الفرص     
 . االقتصادية كما كانت رؤية الدميقراطية االجتماعيةيف املساواة

ضرورة ارتباط حقوق املواطنني بوجود املسؤولية لدى املـواطن، فتعويـضات            -
نـه  إالبطالة اليت تدفعها احلكومة جيب أن يصاحبها التزام بالبحث الدؤوب عن عمـل ، ف      

عن البحث عـن    جيب على احلكومة أن تضمن أن ال تشجع نظم الرفاهية على التكاسل             
ال حقـوق دون    " وهـو     رئيـسياً  وهلذا جعلت سياسة الطريق الثالث هلا شعاراً      . العمل

 .)٤(واعتباره مبدأ أخالقياً " مسئوليات

                                                 
  .٩٩/ الطريق الثالث  ص : انظر) 1(
  .٩٩/ املصدر السابق ص : انظر ) 2(
  .١٤١/ املصدر السابق ص : نظر  ا)3(
  . ١٠٠/ املصدر السابق ص : نظر ا) 4(



 
٢١٣   الليبرالية 

إجياد الصورة املتوازنة لالقتصاد املختلط، ويعتمد مفهوم الطريق الثالث لالقتـصاد             -
، وذلك باستخدام آليات السوق،     حتقيق التوازن بني القطاعني العام واخلاص     "املختلط على   

وينطوي ذلك على إجياد تـوازن بـني الـسيطرة          . مع وضع املصلحة العامة نصب عينيه     
 .)١("والالسيطرة على املستوى العابر للقوميات

إصالح دولة الرفاهية بإجياد بديل عنها وهو دولة االستثمار االجتماعي يف إطـار               -
ؤسسات اتمع املدين للمشاركة يف حتقيق هذا اتمع،        جمتمع الرفاهية االجيابية، وتفعيل م    

 .وختفيف العبء على الدولة يف هذا الشأن

 (كيف ستبدو دولة الرفاهية بعد إصالحها إصالحاً جـذرياً          : "  "جيدنز  "يقول  
أي دولة االستثمار االجتماعي يف جمتمع الرفاهية االجيابية؟ هنا سيتم توليد اإلنفاق علـى              

 وتوزيعه ليس من خالل الدولة وحدها، بل من خالل املشاركة           )عناها االجيايب   الرفاهية، مب 
إن جمتمع الرفاهيـة    . بني الدولة واهليئات األخرى، شاملة يف ذلك مشروع قطاع األعمال         

  .هذا، ليس القومية ذاا فقط ولكنه ميتد قبلها وبعدها

ن أبداً أن تكون مسئولية    ال ميك  – على سبيل املثال     –فالسيطرة على التلوث البيئي     
  . بالرفاهية مباشراًاحلكومة القومية وحدها، ولكنها ترتبط بالتأكيد ارتباطاً

ألن ، ويف جمتمع الرفاهية حيدث حتول يف العقد االجتماعي بني الفرد واحلكومـة           
 - واليت تعد مبثابة الوسيط الذي يوسع نطاق املسئولية الفرديـة          -استقاللية الذات وحنوها  

 والرفاهية ذا املعىن األساسـي ـم األغنيـاء          ٠ متثل بؤرة االهتمام األساسية      أصبحت
  . )٢("والفقراء يف آن واحد

، وال ميكن لنا يف هذا املكان تفصيل برنامج الطريق الثالث اآليديولوجي والعملـي          
. يـة  ارتباطه بالليربال  ومدى، هجية الفكرية هلذا الربنامج   ولكن اإلشارات السابقة تبني املن    

، وقضية اتمع املـدين   ، تعزيز الدميقراطية : وهناك قضايا أخرى عاجلها الطريق الثالث مثل      

                                                 
  .١٣٧/ املصدر السابق ص : نظر ا) 1(
  . ١٦٨/ الطريق الثالث ص ) 2(



 
٢١٤   الليبرالية 

والـسوق بـني    ، والعادات والتقاليد ، واألسرة، وقضايا البيئة ، واالستثمار واستراتيجياته 
 ومن خالل قراءة أفكار الطريق الثالث يتضح     )١(إطالق املنافسة واملصاحل االجتماعية وغريها    

، واقترابه مـن الليرباليـة اجلديـدة      ، ا تنازله اجلوهري عن أسس الدميقراطية االجتماعية      لن
وحماولة تأويل القيم االجتماعية وتغيري مدلوهلا ليوافق الواقع اجلديد الذي فرضته الليرباليـة             

  . اجلديدة

، والتخفيف من عالقة الدولـة باالقتـصاد      ، كما يبدو اقتناعه التام بآليات السوق     
مع بقاء بعض الشعارات االجتماعية اليت      ، فاق العام واإلن، ا عن األسواق  ولة االبتعاد   وحما
. والربيطاين خاصة ، دام باتمع األورويب عامة    أن اهلدف من بقائها هو عدم االصط       أرجح

ولعل تبعية سياسة حزب العمال اجلديد يف بريطانيا للمحافظني اجلديد يف أمريكا يقـارب      
  .ل يؤكدهاب، هذه الرؤية

  : )٢( )مدرسة شيكاغو(الليربالية اجلديدة : رابعاً 

فهي حماولـة   ، تنتمي مدرسة شيكاغو من الناحية الفكرية إىل الكالسيكية اجلديدة        
واحلريـات  ، وعدم تدخل الدولـة     ، جديدة إلحياء الفكر الكالسيكي يف احلرية الفردية      

يو ليرباليـة ، أو املدرسـة       الن(اجلديدة  الليربالية  : وتسمى هذه املدرسة  ، األساسية لألفراد 
  .)٣()النقدية

، وقد متيزت هذه املدرسة وسط التيار الكالسـيكي اجلديـد بـسمات خاصـة             
وتعظيم دور  ، ومن أبرزها فصل االقتصاد عن ارتباطاته االجتماعية      ، ومقوالت فكرية مميزة  

                                                 
وهو املصدر األساسي هلذا    ، ملؤلفه انتوين جيدنز  " جتديد الدميقراطية االجتماعية  ، الطريق الثالث "هذه القضايا يف كتاب     تراجع مجيع    )1(

  .الفكر
، وقد كون هؤالء األساتذة تياراً فكرياً،  هذه املدرسة إىل أساتذة الفكر االقتصادي يف جامعة شيكاغو بالواليات املتحدة          ةنسبتعود  ) 2(

 ألكرب دولتني يف العـامل    ، مث حتول بعد ثالثني سنة تقريباً ليكون سياسة اقتصادية        ، يف أروقة اجلامعة والدراسات األكادميية    كانت بدايته   
ويراد فرضه من خالل اهليئات الدولية وهو الفكـر         ، مث حتول اآلن ليكون فكراً عاملياً تعتنقه الدول الصناعية الكربى         ، )بريطانيا-أمريكا(

وفريدريك هايـك   ، )ال يزال حياً  (مان  ميلتون فريد : رين يف هذه املدرسة   ومن أبرز املفك  . وصاغها ودافع عنها  ، )وملةالع(الذي أحدث   
  . م١٩٩٢تويف عام 

  . من هذا البحث ١٢٩/ انظر ص )  3(



 
٢١٥   الليبرالية 

 "املدرسة النقدية " أو   "نقديبالتيار ال "وهلذا عرفوا أيضاً    ، النقود يف منو االقتصاد أو إخفاقه     
  . "النقديني"أو 

، وقد  ظهرت هذه املدرسة يف فترة اخلمسينيات والستينيات من القرن العـشرين            
 حمصورة يف قاعات التدريس األكـادميي واـالت والكتـب           - يف بدايتها  –وقد ظلت   
، كـا أمري(ألكـرب الـدول الرأمساليـة       سياسة  ولكنها يف الثمانينيات أصبحت     ، العلمية

ــا ــرف  ، )وبريطانيـــــ ــا عـــــ ــو مـــــ   وهـــــ
  .وهي تطبيقات آلراء هذه املدرسة، " التاتشرية"و، " بالرجيانية"

وفرض النموذج الليربايل علـى     ،  العوملة  هذه املدرسة العقل املفكر لدعاوى     وتعد
  .والدول الصناعية الكربى، العامل من خالل اهليئات الدولية

ومن أفكار  ، )١( "الدميقراطية االجتماعية " وقد وقفت هذه املدرسة موقفاً عدائياً من      
ويوصـل  ، واعتربوا التدخل احلكومي يفضي إىل انتـهاك احلريـات الفرديـة          . "كيرت"

الذي يلبس لبوس الليربالية يف حقيقته اشـتراكية        ) الكيرتية(وأن هذا االجتاه    ، للدكتاتورية
ط بالالمركزية وحتقيـق    ألن النمو مرتب  ، فالتخطيط يضعف منو احلضارة   ، دكتاتورية مشوليه 

فإننا سـنتكلم   ، وألمهية هذه املدرسة وآثارها املدمرة يف الواقع املعاصر       . )٢(املنافسة التامة   
  :عنها من خالل النقاط التالية

  .املالمح األساسية لفكر النقديني: أوالً

  .تطبيقات الليربالية اجلديدة وآثارها: ثانياً

  .نقد الدميقراطية االجتماعية: ثالثاً

   :فكر النقدينيلاملالمح األساسية : أوالً

                                                 
  .من هذا البحث ٢٢٢/ انظر ما سيأيت ص  )1(
   ٦٢/ الطريق إىل العبودية ص : انظر )2(



 
٢١٦   الليبرالية 

استفاد النقديون من األزمة االقتصادية اليت وقعت للكيرتية، كما استفاد الكيرتيون           
 من قبل ، وهذه األزمات هلا داللة  خطرية وهـي أن             )م١٩٢٩(من أزمة الكساد الكبري     

 ذايت وعضوي، فال ميكن أن      الليربايل حيمل أزماته بشكل   النظام الرأمسايل املبين على الفكر      
  .تنفك عنه األزمات

الذي وهذه الداللة ال يريد أن يعترف ا أي اجتاه من االجتاهات الرأمسالية الليربالية              
  .إىل الفكرة السابقة، أو الطريقة يف التطبيقربز بعد األزمة ولكنهم يردون النقص ي

  :ما يليوميكن اإلشارة ألهم املالمح األساسية لفكر النقديني في

 إعطاء النقود األولوية يف السياسة االقتصادية، وتفسري تقلبات النظام الرأمسايل           - ١
ويرون أن حـدة    . من خالل التداول النقدي دون ارتباط مع حركة اإلنتاج واالستهالك         

الكساد الكبري كان باإلمكان جتاوزها لو وفّرت السلطات النقدية األمريكيـة الـسيولة             
ويعطـي  .)١( وهذا ما مل تفعله السلطات فكانت النتيجة زيادة يف الكـساد           الكافية للبنوك، 

النقود أمهية قصوى ملكافحة التضخم ألنه ظاهرة نقدية حبتة ال عالقة هلـا بطريقـة األداء                
  .)٢(احلقيقي للنظام الرأمسايل

 كفـاءة    أن البطالة تعود إىل تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية الذي  شـل             - ٢
سعار يف سوق العمل، فاملسئول عن البطالة هي الدول اليت تريد حتقيق التوظيف             حركة األ 

الكامل، واملعاجلة املثلى للبطالة تكون من خالل قوى السوق باخنفاض أجور العمل، ويرى             
النقديون أن مطالبات نقابات العمال برفع األجور، وإعانات الدول املمنوحـة للعـاطلني        

 .)٣(بالتايل تزيد البطالة وال تنقص تعطل فاعلية قوى السوق، و

ويتضح من معاجلة النقديني للبطالة التطابق مع الفكر الكالسيكي ونظرته لقـوى            
  .السوق، وقانون األجور، وتدخل الدولة وغريها

                                                 
  .١٥٦/قتصادي صدليل الفكر اال: انظر) 1(
  .٣٤/م ص١٩٨٢ديسمرب/  ٢٠،  ٢٢٧ العدد رقماألهرام االقتصادي ،: انظر) 2(
  .٣٥/املصدر السابق ص: انظر) 3(



 
٢١٧   الليبرالية 

ويصل التطرف بالنقديني إىل رفض اإلحسان والصدقات من أي جهـة كانـت،             
اإلنسانية للفقراء واملساكني، وجـذور     والوقوف ضد اإلعانات االجتماعية، واملساعدات      

 الذي يرى يف احلروب خرياً عظيماً أكثـر مـن           "روبرت مالتس "هذه األفكار تعود إىل     
  .اإلعانات واملساعدات

 حينما يزعم أن    "ليدلر.د"وال خيجل أحد أساتذة االقتصاد يف جامعة شيكاغو وهو          
الة املعقول، ويعلل ذلك بأن     حل معضلة البطالة جيب أن يكون من خالل زيادة معدل البط          

ارتفاع هذا املعدل خيفض األجور، وبالتايل تنخفض تكاليف اإلنتاج، فتـزداد بواعـث             
  .)١(استئجار العمال وتشغيلهم، ويرى أنه المناص من تقبل هذا االرتفاع 

 عنه ليس هناك أي تشغيل للعمال بعد ارتفاع معدل البطالة ، ولكن املنتف            واحلقيقة أ 
 األغنياء على حساب الفقراء واملساكني واحملتـاجني وأصـحاب الظـروف            الرئيسي هم 

  .اخلاصة

حياء قـانون   وهو مصطلح للنقديني يريدون به إ     " اقتصاديات العرض   " حتقيق   -٣
 و األساس يف السياسة و االقتـصاد      وتعتمد هذه الفكرة على أن العرض ه      . ساي لألسواق 

لب املساوي له ، وذا حيدث التوازن بـني         ألنه حيفز رجال األعمال لإلنتاج، ويوجد الط      
وهذا ما يوصل   ). اليد اخلفية   ( العرض والطلب بشكل آيل من قبل قوى السوق الطبيعية          

 يتحقق التوظيف الكامل تلقائيـاً،      هإىل زيادة اإلنتاج ، وتشغيل العمالة يف وقت واحد و ب          
  .نة، ومشاكل الديونوهو ما يؤدي إىل تقليل اإلنفاق احلكومي، ويعاجل عجز املواز

 ولكن النقديني حيتاجون لتحقيق هذا إىل توفري األمان واحلرية املطلقـة، وتـوافر             
األموال، والعمل على زيادة بواعث اإلنتاج من خالل تقليل ضرائب الدخل املفروضة على             

  . )٢(األرباح العاملية لألغنياء، وختفيض الضرائب على رأس املال 

                                                 
  .٣٥/املصدر السابق ص: انظر) 1(
  . ٣٦/املصدر السابق ص: انظر) 2(



 
٢١٨   الليبرالية 

هدفه األساسي ختفيض الضرائب، ورفع احلكومة يدها عـن         وهذا التصوير املثايل    
التدخل يف االقتصاد من ناحية تنظيمه أو اإلعانات االجتماعية أو العمل مبسؤولياا مثـل              
توفري التعليم والصحة  اانية، واحملافظة على البيئة من مسوم املصانع املضرة باملواطنني وما              

 ختفيض البطالة أو التوظيف الكامل أو غريها من         إىل ذلك، ولكن دون حتقيق أي تقدم يف       
  .الوعود احلاملة

الدعوة للحرية املطلقة يف االقتصاد، وإعادة آراء املذهب الكالسيكي يف مـا             -٤
يتعلق بالقانون الطبيعي، واليد اخلفية املنظمة لألسواق دون أي تدخل، و إصالح مشكلة             

ديد الفردية مبعناها األناين احملض، وباختصار      البطالة من خالل قانون األجور احلديدي، وجت      
 "ميلتون فريـدمان  "ويعترب  .  وأضرام "مالتس"، و " ريكاردو" و " آدم مسيث "العودة آلراء   

 أن احلرية االقتصادية شرط يف احلرية الـسياسية ألن تزايـد            "الرأمسالية واحلرية "يف كتابه   
ريات السياسية  والشخـصية وميهـد   تقيد احلاالقتصادية يقترن ي تدخل الدولة يف الشؤون     

  .)١(الطريق للدولة الشمولية الدكتاتورية 

ومن خالل املالمح األساسية السابقة يبدو التـزام النقـديني بأفكـار املـذهب              
اليت ال يعطيها الكالسيكيون اهتماماً كما هـو        " النظرية النقدية "الكالسيكي إال يف مسألة     

 أمراً جوهرياً يف النظرية االقتصادية، وذه النظرية متيزوا         احلال عند النقديني اليت اعتربوها    
ونسبوا إليها أما ما يتعلق باحلرية الفردية، وامللكية اخلاصة، والقانون الطبيعـي، وقـانون              

، بل رمبا تكون أكثر تطرفاً كما سيأيت         فقد تطابق املذهبان متاماً    األجور احلديدي وغريها  
  .معنا يف التطبيقات

  :)احلصاد العملي للنقديني(تطبيقات الليربالية اجلديدة وآثارها : ثانياً

يف ظل فشل الكيرتية،    ) النقديون/املدرسة النقدية ( ظهرت أفكار مدرسة شيكاغو     
وقد تعرضت ملواجهة أمراض االقتصاد الرأمسـايل الليـربايل، مث زادت يف النمـو أثنـاء                

                                                 
  .١٤/ الرأمسالية واحلرية ص: انظر) 1(



 
٢١٩   الليبرالية 

تعد لتطبيق الوصفة النقدية ملشكالت     السبعينيات مما جعل جمموعة من الدول الصناعية تس       
  .االقتصاد

وكانت بداية هذا االستعداد ذلك التقرير الشهري الذي صدر عن منظمة التعـاون             
وقام بصياغته جمموعة من اخلرباء الدوليني      ، )دولة رأمسالية ٢٤اليت تضم   (ية  منللتاالقتصادي  

  .بتكليف من سكرتارية هذه املنظمة

 بـاريس   – "حنو التوظيف الكامل واالستقرار النقدي    "م  وهو التقرير املعنون باس   
 إذ ينتقد هذا التقرير بشكل واضح السياسات الكيرتيـة وحيملـها مـسئولية      –م  ١٩٧٧

وأوصى يف النهاية حكومات تلك الدول باألخذ مبجمل        . املشاكل الراهنة للدول الرأمسالية   
  .)١("مدرسة شيكاغو"ما ذهبت إليه 

ه املدرسة حىت أصبحت ضمن كثري من الربامج االنتخابيـة          مث ازداد منو أفكار هذ    
وقد وصلت هذه األفكار إىل السلطة يف جتـربتني         . لدول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية    

م، وأمريكـا   ١٩٧٩بريطانيـا   : حصلتا يف وقت واحد يف أكرب الدول الـصناعية ومهـا          
  .م١٩٨١

التجربة األمريكية بالرجيانيـة،    وعرفت التجربة الربيطانية بالتاتشرية، كما عرفت       
وسوف نبني حقيقة هاتني التجربتني وآثارمها، ومنه يتبني التقومي لتطبيق أفكـار مدرسـة              

  ).الليربالية اجلديدة(شيكاغو 

   :التاتشرية: أوالً

، وتولت  " حزب العمال " يف محلتها االنتخابية على منافسها       "مارجريت تاتشر "انتصرت  
م، وكان ذلك يف ظل صعوبات جديدة كان مير ـا           ١٩٧٩ عام   رئاسة الوزراء يف مايو   
  .ن حزب العمال كان يتبىن الفكر الكيرتي املنهار، السيما وأ)٢(االقتصاد الربيطاين

                                                 
  .٣٥/م ص١٩٨٢ /  ديسمرب /٢٧، )  ٢٢٨  ( عدد ،األهرام االقتصادي جملة )1(
  .٣٥/املصدر السابق ص: انظر تفصيل الصعوبات باإلحصائيات) 2(



 
٢٢٠   الليبرالية 

ي حلزب العمال،    السياسة االقتصادية ، وألغت الربنامج الكيرت      "تاتشر"وقد غريت   
  .ر النقدية األساسية تتبلور يف حتقيق  االستقراو أعلنت أن املهم

  :وكان الربنامج االقتصادي لتاتشر يتمثل فيما يلي

  .ضرورة إتباع سياسة نقدية صارمة تعمل على احلد من كمية النقود املتداولة  - ١

نفاق العام وبالذات يف جمال  اخلـدمات املدنيـة،            تطبيق إجراءات توفريية يف اإل      - ٢
 .ازنة للدولة، وتقليل احلاجة لالقتراضوالرعاية االجتماعية حتت حجة معاجلة العجز باملو

  تقليص منو القطاع العام ببيع بعضه للقطاع اخلاص أو تصفية اخلاسر منه لزيادة الكفاءة                - ٣
 .اإلنتاجية

  .  فرض ضرائب إضافية على السلع واخلدمات االستهالكية، الضرورية وغري الضرورية- ٤

 .املستثمرين حوافز جديدة لالستثمار  ختفيض الضرائب على الدخول العليا إلعطاء - ٥

 .  حترير املدفوعات اخلارجية من القيود املفروضة عليها- ٦

 .)١(األجور  التصدي حبزم شديد لقوة نقابات العمال يف جمال مطالباا املستمرة بزيادة - ٧

ن لنا مدى ارتباطه بأفكار النقديني، واحنيازه الشديد        تبييومن خالل هذا الربنامج     
جال األعمال، ووقوفه ضد إنفاق الدولة وخدماا االجتماعية، وما ينتج عن ذلك مـن              لر

  . اإلضرار بالفقراء واحملتاجني

وقد كانت نتيجة هذه الوصفة النقدية وآثارها بعكس ما توقعه هلا أساتذة جامعة             
  : شيكاغو، وميكن توضيح هذه اآلثار كما يلي

بسبب السياسات االنكماشـية الـصارمة      تعميق الكساد يف االقتصاد الربيطاين      -
م إىل  ١٩٨٠عـام   ) بالسالب % (١,٤ –ي من   مفمثالً  نقص معدل النمو يف الناتج القو       

                                                 
  .٣٦/ املصدر السابق  ص : انظر ) 1(



 
٢٢١   الليبرالية 

عـن   %  ٦,٦بنسبة  ١٩٨٠م ، واخنفض اإلنتاج الصناعي الربيطاين عام        ١٩٨١ يف   ١,٩
ونـة  يف العام التايل ، وتزايد حجم الـسلع املخز         % ٤العام الذي قبله ، وزاد االخنفاض       

بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان نتيجة تزايد البطالة ، وقد أنـتج ذلـك حـاالت                
  .اإلفالس، وغلق املصانع 

 % ٨,٤م أخنفض بنـسبة     ١٩٨١ اخنفاض واضح يف امليل لالستثمار ففي عام         -
، وهـذا االخنفـاض راجـع        % ١م بزيادة   ١٩٨٢مقارنة بالعام السابق ، مث اخنفض يف        

 وهروب رؤوس األموال إىل األسواق األوروبية والواليات املتحدة بعد          الرتفاع األسعار ،  
  . إلغاء قيود حركة رؤوس األموال 

تزايد البطالة نتيجة للكساد السابق ، وما صاحبه من نقص معـدالت النمـو ،               
  .وغلق املصانع ، واخنفاض امليل لالستثمار، واخنفاض اإلنتاج ، وحاالت اإلفالس 

، ويف اية   % ٧,٦إىل  م  ٧٩يف  % ٦ارتفع معدل البطالة من     م  ١٩٨٠فمثالً عام   
رتفع املعدل ليصل إىل م ا١٩٨٢، ويف عام % ١٢,٩م وصل معدل البطالة إىل      ١٩٨١عام  
  .على معدل للبطالة منذ الكساد الكبري يف الثالثينيات وهو أ% ١٣,٣

 عن  %١٨م بنسبة   ١٩٨٠ ارتفاع السلع االستهالكية ، فقد ارتفعت السلع عام          -
م زاد بنسبة   ١٩٨٢، ويف   % ١١,٩م بنسبة   ١٩٨١العام الفائت ، وزاد االرتفاع يف عام        

، % ٣٩,٤م بنـسبة    ١٩٧٩م عنها يف    ١٩٨٢، فتكون الزيادة يف السلع يف عام        % ٩,٥
يف الوقت الذي احنازت    ، وهي نسبة عالية جداً  وقد ذاق آالمها الفقراء وحمدودي الدخل            

   .)١(الل ختفيض الضرائب واحلرية االقتصادية فيه الدولة لألغنياء من خ

   :الرجيانية: ثانًيا 

برنامج لإلنعاش   " برناجمه االقتصادي باسم     "روالند رجيان "قدم الرئيس األمريكي    
م، وقد بناه على الوصفة النقدية، اليت سـبق أن بينـا            ١٩٨١ فرباير   ١٨يف  " االقتصادي

                                                 
  .٦٦ – ٤٥/  ، والرأمسالية ضد الرأمسالية ص ٣٧ -٣٦/ املصدر السابق ص : انظر ) 1(



 
٢٢٢   الليبرالية 

ياسة األمريكية االقتصادية، واليت استمرت منـذ       ويعترب هذا التغير جذريا يف الس     . أسسها
م على الطريقة الكرتية، وهلذا عبر رجيان ومستشاروه عـن هـذا            ١٩٨٠م وحىت   ١٩٤٥

، واحلقيقة أن برناجمه مكـرر مـن التجربـة          "انسالخ جذري عن املاضي   "الربنامج بأنه   
  . لتاسع عشرالتاتشرية، وجذوره مشتقة من الفكر الكالسيكي الذي طبق طيلة القرن ا

وقد ركز الربنامج كعادة الفكر الليربايل على حتجيم دور الدولة ، وحتويل املوارد             
إىل القطاع اخلاص، وتقليل اإلنفاق احلكومي يف األمور االجتماعية، مع اإلنفاق بسخاء يف             

  . جمال التسليح

يف : وذلكوال خيتلف الربنامج الرجياين عن الربنامج التاتشري يف املالمح األساسية           
ختفيض اإلنفاق احلكومي، وختفيف العبء الضرييب على األغنياء، وانتهاج سياسة نقديـة            

  . صارمة، والرضى عن ارتفاع معدل البطالة باعتباره أمرا طبيعيا

.  الزيادة اهلائلة يف اإلنفاق على التـسليح       هو يف الربنامج الرجياين     تميز امل ورمبا كان 
تعميـق  :  للنتائج السابقة يف التاتشرية من حيـث       ةنامج مطابق وهلذا كانت نتائج هذا الرب    

الكساد يف االقتصاد األمريكي، والفشل يف ختفيض عجز امليزانية خاصـة وأن اإلنفـاق              
املخفض يف اال االجتماعي واإلنساين يقابله إنفاق زائد يف التسليح حيث بلغ اإلنفـاق              

 دوالر وهو ما يعادل أكثر من ضعفي         مليار ١٥٩,٨م  ١٩٨١على التسليح يف موازنة عام      
 مليار  ١٨٧,٥م ليصل إىل    ١٩٨٢ونصف حجم العجز يف املوازنة الفيدرالية، مث ارتفع عام          

 مثل إميان رجيان مبعركـة      -) ١(دوالر، ويبدو أن حتريك شركات السالح ، والعقائد الدينية        
وقـد مت رفـض     . )٢( كان هلا أبرز األثر يف هذا اإلنفاق اهلائل على السالح            –هرجمدون  

اتمع هلذه الربامج االقتصادية املتطرفة ألا منحازة ملصلحة األغنياء، وظاملـة للفقـراء             
 أي تقدم يف اخلروج من األزمة، وقد كان تأثري العدوى الرجيانية            إحرازواملساكني، ولعدم   

                                                 
  . ) كامالً (األمريكية والبعد الديين يف السياسة ، ) كامالً (النبوءة والسياسة : انظر  )1(
 – ٤٥ / ، والرأمسالية ضد الرأمسالية ص ٤٤ – ٤١/ ص م ، ١٩٨٣/ يناير / ٢٤) ٧٣٢(العدد ، األهرام االقتصادي جملة : انظر  )2(

٦٦.   



 
٢٢٣   الليبرالية 

ن إ:" بأن يقـول   كومة أملانيا االحتادية   املستشار حل  )١("هللموت مشيت "يف العامل هو الدافع     
حكومة رجيان كانت من بني احلكومات اليت اختذت خطوات اقتصادية دون مراعاة ملـا              

وهي بذلك تساهم يف خلق األزمة، حبيـث أصـبحنا اآلن           .. بقية  لستؤدي إليه بالنسبة ل   
وإننا فوق ذلك قد نرى     ... إننا نواجه أزمة خطرية     .. نواجه أكثر من جمرد مشكلة مالية       

.. القادم ضرورة بذل جهود هائلة لكي مننع بعض الدول الكبرية من اإلفالس             قبل الربيع   
   .)٢(" وسوف نشعر عندئذ بأن العامل يفتقد إىل زعامة

  :جوانب الليربالية اجلديدة : ثالثاً 

 باحلرية االقتصادية   ةانقسم التيار الليربايل اجلديد إىل جوانب متعددة جتتمع يف املنادا         
  .  بأنانية حمضة يف التنظري للفكر االقتصادياملطلقة، والتعامل

  : ومها، ومن هذه اجلوانب جانبان رئيسيان يعربان عن حقيقة هذا التيار 

   :حتجيم دور الدولة وتدخلها يف النشاط االقتصادي : أوالً 

تعود فكرة حتجيم دور الدولة إىل املذهب الكالسيكي الذي يعترب الدولة شر البد             
حلريات مبا فيها احلرية االقتصادية هي األساس الطبيعي للفرد واتمـع،           منه، وأن إطالق ا   

لحة الفرد واتمـع    صفالضوابط هي االستثناء، واحلرية هي األصل، وأنه ال تعارض بني م          
فسعي الفرد ملصلحته اخلاصة بصورة أنانية توصل ملصلحة اتمع عن طريق قوى الـسوق              

  .  كل األخطاء يف السوقاليت حتركها يد خفية تكفل تصحيح

وأن على الدولة أن توفر األمن واحلماية لرؤوس األموال دون قيـود أو ضـوابط               
حلركتها وانتقاهلا يف الداخل أو اخلارج، وختفيض الضرائب عن األغنيـاء حبجـة حتفيـز               

 خدمة الرأمساليني وليس إعانة مواطنيها ومحايتهم من        – إذن   –فواجب الدولة   ،  االستثمار  

                                                 
سياسي أملاين ، زعيم احلزب الدميقراطي االجتماعي ، استقال من منصبه إثر فـضيحة  ) Helmut Schmidt(هلموت مسيث ) 1(

معجـم  . س أثارت ضجة كبرية ، عرف باالعتدال ، وبالرتوع إىل التركيز على معاجلة مشكالت بالده الداخلية يف املقـام األول     جتس
  . ٢٦٢ – ٢٦١/ أعالم املورد ص 

  .م ١٩٨٢ نوفمرب ٢٤جريدة األخبار املصرية يف  )2(



 
٢٢٤   الليبرالية 

ويقـف  . تغالل وعمليات اإلفقار ، وب ثروات البلد ، والتأثري على قيمه وأخالقه             االس
الـدعم للـسلع    : هذا التيار موقفًا سلبيا من اإلعانات االجتماعية اليت تقدمها الدولة مثل          

الضرورية، والضمان االجتماعي، والتعليم والصحة واإلسكان ااين وحنوها، وحيتجـون          
 من اإلعانات االجتماعية بأن هذه اإلنفاقات تؤدي إىل العجز باملوازنة           على املوقف العدائي  

العامة للدولة، وهلذا يسد هذا العجز عن طريق االقتراض والديون وهذا ما يؤدي لسحب              
املدخرات والتوسع يف عرض النقود ، وهذا ما يوصل بدوره إىل ضعف االستثمار وارتفاع              

وذا يصور الليرباليون اجلدد أنفسهم بأم حريصون          ، )١(األسعار، وهو ما يضر باملواطن      
  !! على الوضع االجتماعي أكثر من دولة الرفاهية 

أما البطالة فقد تقدم أن هذا التيار يراها أمرا ال بد منه، وأن عالجه يكون خبفض                
وبعـد هـذه    . أجور العمال، ومنع اإلعانات للفقراء ، وخفض الضرائب على األغنيـاء          

، وسريتفع النمو ، وأيا مـن هـذه          فة اجلائرة يزعمون أن معدل البطالة سينخفض      الوص
   . )٢(الوعود مل حيصل يف الواقع

  :إعادة توزيع الدخل والثروة لصاحل األغنياء : ثانًيا  

فإذا كانت الكيرتية دعمـت     . ظاهرة فكرية بارزة  يعترب  دعم الليربالية لألغنياء    إن  
لب الكلي الفعال، وبواسطة تقدمي اإلعانات للمواطنني لتحفيزهم        الليرباليني عن طريق الط   

 اجلدد استبعدوا هـذا الطريـق،       ن الليرباليني على الطلب وهو سر النمو عند الكيرتيني، فإ       
واختاروا التوزيع املباشر للدخل والثروة لصاحل األغنياء، وذلك باملناداة خبفض الـضرائب            

  .  ت الدولة ونقل ملكيتها للقطاع اخلاصعلى الثروات الكبرية، وببيع مؤسسا

  : كما يلي تبيني ذلك وميكن 

  

                                                 
   .٨٩ /الليربالية املتوحشة ص:  انظر  )1(
  . وما بعدها ٨٧ /رد صالتضخم املستو:  انظر  )2(



 
٢٢٥   الليبرالية 

   : خفض الضرائب على الثروات الكبرية -١

 العمـل   واملطالبة خبفض الضرائب تعتمد على أا هي املسئولة عن تدهور حوافز          
، فارتفاع الضرائب يقلل من العمـل       كما أا مسؤولة عن التهرب الضرييب     . واالستثمار

  . ستثمار، وبالتايل تقل فرص العمل، ويكون ذلك سبب تفاقم البطالةواال

كون بتوفري األمن واحلرية املطلقـة      اليون اجلدد أن عالج هذه األزمة ي      ويعتقد الليرب 
للثروات الكبرية وعدم تدخل الدولة بفرض ضرائب باهظة، وذا تنمـو حركـة رؤوس              

 وهذا النمو يولد زيادة اإلنتاج، فإذا زاد        األموال ويكثر االسترياد لقلة الضرائب وضعفها،     
يون ،  نقد مشكلة كما يتصور ال    ااإلنتاج كثر العرض يف السوق، وكثرة العرض ال يوجد هل         

ألن قوى السوق وآلياته الطبيعية جتعل زيادة العرض جتر معها زيادة الطلب ويتـساويان،              
يعي وفكرة اليد اخلفية عنـد     املبين على القانون الطب    "قانون ساي "ويعتمدون يف ذلك على     

   .  )١("مسيث"

وذا يتبني أن النمو االقتصادي مبين على زيادة اإلنتاج، وهذه الزيادة مبنية علـى              
وجود احلوافز لالستثمار، واحلوافز تكون مرتبطة حبرية رأس املال، وقلة القيود، ومن هذه             

  . ها الدولةالضرائب املرتفعة، واألنظمة احلمائية اليت تسن: القيود

وهنا ميكن االعتراض على هذه الرؤية الليربالية بأن ختفيض الضرائب سوف يؤدي            
عنـد ذكـر    الشعوب  إىل عجز املوازنة العامة للدولة، وهو ما كان خيوف به الليرباليون            
 الـذي   )٢("مبنحىن الفر "املعونات االجتماعية واإلنسانية ولكنهم أجابوا عن هذا االعتراض         

ه إذا كان معدل الضريبة صفراً فإن احلصيلة ستكون صفراً، وإذا كان معـدل    ينص على أن  
فإن حصيلة الضرائب ستنعدم متاما، وبني هذين احلدين توجـد نقطـة            % ١٠٠الضريبة  

  .  )٣(وحيدة على املنحىن ميكن عندها تعظيم احلصيلة الضريبية

                                                 
   .٩٣- ٩٢الليربالية املتوحشة ص : انظر  )1(
  . نسبة إىل االقتصادي األمريكي آرثر الفر  )2(
 رمزي – الصراع االجتماعي والفكري حول عجز املوازنة العامة للدولة يف العامل الثالث  ، ٩٣/  الليربالية املتوحشة ص :انظر  )3(

  .)كامالً( -زكي



 
٢٢٦   الليبرالية 

    زيـادة االسـتثمار      الضريبة فإن االستثمار سيزيد، ومن     ومعىن ذلك أنه إذا قلّت 
سترتفع موازنة الدولة العامة لكثرة الضرائب وإن كانت قليلة من حيث أفرادها إال أـا               

ولكن تبقى هذه أمنية، ووعد مل يتحقق منه شيء         . كثرية من حيث العدد لكثرة االستثمار     
  . يف التطبيق العملي كما هو احلال يف الوعد بعالج البطالة وضعف النمو

" منحىن الفر "دول الصناعية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا لتطبيق        وقد سارعت ال  
 : "مهريبوز"فخفضت الضرائب على رؤوس األموال العالية ، ويف ذلك يقول االقتصادي            

 أنه ليس عليه عناء البحث عن احللول فقد وجدها يف           "الفر"أدرك رجيان بعد نشر فكرة      " 
العاملية الثانية عندما كانت الضريبة اإلضافية على       وتبني له إبان احلرب     .  البياين "الفر"خط  

، ألن  )١( يف السنة  ة أن ال يستطيع التمثيل يف أكثر من أربعة أفالم سينمائي          ة باملائ ٩٠الدخل  
كل فيلم ميثله إضافة إىل األربعة أفالم يذهب دخله ضريبة للدولة  وعليه،  ومـن خربتـه              

  .)  ٢(" متاما "الفر"الشخصية هذه راقت له فكرة 

  : ، وختفيض الضرائب على األموال الكبرية هي" الفر منحىن"  وكانت النتيجة لتطبيق 

زيادة موارد القطاع اخلاص ، وبذلك حدثت إعادة توزيع الدخل لصاحل مالّك             -١
 . القطاع اخلاص ، وهم األغنياء 

ـ             2-  صيلة زيادة العجز يف املوازنة العامة للدولة ، وذلك للخسارة الكـبرية يف ح
" مـنحىن الفـر   "الضرائب اليت خفضت ملصلحة األغنياء ، وهذا يدل على بطالن نتيجة            

 .واألماين الليربالية يف زيادة املوازنة كما تقدم

ول املوازنة العامة يف    مسؤ" ديفيد ستكومان "ومن األمثلة املوضحة هلذه احلقيقة أن       
 ٢٨كون يف املوازنة فائض بقدر      م سي ١٩٨٦إدارة رجيان وضع سيناريو يبين فيه أنه حبلول         

   .  )٣( مليار دوالر٢٢٦مليار دوالر، ولكن حبلول املوعد تبين أن هناك عجزاً مقداره 

                                                 
  .ن أحد املمثلني البارعني يف األفالم السينمائية اليت تنتجها هوليود قبل توليه الرئاسة األمريكية  كان رجيا )1(
   .١٧١م ص ١٩٨٧ أكتوبر ١٩ يوم االثنني األسود –االيار  )2(
  .١٢٣/ الليربالية املتوحشة ص : انظر  )3(



 
٢٢٧   الليبرالية 

   : بيع مؤسسات الدولة ونقل ملكيتها إىل القطاع اخلاص -٢

يف أن  ) الليربالية اجلديـدة    ( وقد مت هذا اإلجراء بناء على رؤية مدرسة شيكاغو          
ر، وأنه ينبغي هلا أن تتخلى عن االستثمار للقطاع اخلاص، ألن توسـع             الدولة أسوأ مستثم  

وقـد مت بيـع     . الدولة يف االستثمار يقلل من فرص استثمار القطاع اخلاص ويقيد حريته          
مؤسسات الدولة التنموية للرأمسـاليني مثـل االسـتثمارات احلكوميـة يف الكهربـاء              

  .  العامة واالتصاالت، والصحة، والتعليم، وسائر املرافق

وكانت البداية من بريطانيا أيام رئاسة تاتشر للوزراء مث سـارت بقيـة الـدول               
وذا استوىل  . )١(الصناعية يف ذات املسار مثل فرنسا، وإيطاليا، وكندا، وسنغافورا وغريها         

األغنياء على استثمارات الدولة ليجردوها من أي دور يف التعامل مع املواطنني فيما يتعلق              
  . اط االقتصاديبالنش

ومن خالل هذه السيطرة لألثرياء على االقتصاد ظهرت أزمات الرأمسالية املتالحقة           
  . ومن أبرزها البطالة، والكساد، وانتشار الفقر، وبروز الروح االستعمارية وغريها

   :نقد الدميقراطية االجتماعية  : ثالثًا

وألصقوا ا  . قراطية االجتماعية شن دعاة الليربالية اجلديدة هجوما عنيفّا على الدمي       
كل مة مبا يف ذلك األزمة الراهنة يف االقتصاد الرأمسايل، والعداء للحريـة واحلـضارة،               

  . وحقوق اإلنسان

لتدخلي بكل أنواعـه السـيما      ي الليربالية الذين فككوا الفكر ا     ومن أبرز مفكر  
ن نعرض بعض آرائه بـصورة   ، وميكن لنا أ   " فريدريك هايك ": الدميقراطية االجتماعية هو  

  . مقتضبة لتوضيح بعض جوانب نقده للفكر الدميقراطي االجتماعي

 الدميقراطية االجتماعية، وتدخل الدولة يف النشاط االقتـصادي         "هايك"فقد اعترب   
  ."االشتراكية" خطراً على احلريات الفردية، وطريقًا موصالً للعبودية، ويسميها 

                                                 
   .٩٤/ املصدر السابق ص : انظر  )1(



 
٢٢٨   الليبرالية 

 اخلطـر   – مبكـرا    -ه االشتراكية اليت عرفنا فيها      إن هذ : "فيقول يف هذا الصدد   
األكرب على احلرية، واليت انطلقت كردة فعل على ليربالية الثورة الفرنسية ما برح يتبناهـا               

 اليوم  –ونادرا ما نتذكر    . ولعمري إن هذا األمر مثري لالستغراب     . اجلميع حتت راية احلرية   
والكتاب الفرنـسيون الـذين     . طة بوضوح  كانت متسلّ  – يف بدايتها    – أن االشتراكية    –

وضعوا أسس االشتراكية احلديثة كانوا مقتنعني بأن أفكارهم ال ميكن أن تضعها موضـع              
  . )١(" التنفيذ إالّ حكومة ديكتاتورية

لتدخلي باحلرية فيقـول    شف السر من وراء ارتباط االجتاه ا       أن يك  "هايك"وحياول  
تحالف مع قوى احلرية إالّ فقط حتت تـأثري التيـارات            ومل تبدأ االشتراكية بال    : "يف ذلك 

لكن كان على االشتراكية الدميقراطية احلديثة .  م١٨٤٨الدميقراطية القوية اليت سبقت ثورة  
ومل ير أحد بوضوح أكثـر ممـا رأى         . أن تنتظر طويالً لتربر الشكوك الناجتة عن سوابقها       

لف مـع   أتتإفرادية بامتياز ال ميكن أن      سة   القائل إن الدميقراطية وهي مؤس     "كفيل دي تو "
  . )٢("االشتراكية

 اعتباره للدميقراطية االجتماعية مناقضة لليربالية إىل اعتباره هـذا          "هايك"ويتجاوز  
االجتاه عنصرا دخيالً على احلضارة الغربية سوف حيطمها إذا مل يوقف ضده حبزم ، وقـد                

  . )٣(لغربيةاعترب الليربالية هي األساس احلقيقي للحضارة ا

 ختطيط االقتصاد وتنظيمه مضعفًا للنمو االقتصادي، فالصناعة تنمو         "هايك"ويعترب  
وتزدهر يف وسط احلرية االقتصادية املطلقة، ألن األسلوب املركـزي يف إدارة االقتـصاد              

  أسلوب فظّ بدائي، 

   . )٤(وحمدد البعد، فبناء احلضارة حيصل يف ظل املنافسة والالمركزية

                                                 
   .٣٥/ الطريق إىل العبودية ص  )1(
   .٣٦/  ص املصدر السابق : انظر ) 2(
   .٣٣ ، ٣١/ املصدر السابق ص : انظر  )3(
   .٦٢/ املصدر السابق ص : انظر ) 4(



 
٢٢٩   الليبرالية 

 على أن الليربالية االجتماعية تقف ضد احلريـة الفرديـة ببيانـه             "هايك"ويؤكد  
الغموض الذي يبلغـه    .. ال شيء يربهن    :"  وحقوق اإلنسان فيقول   للتناقض بني التخطيط  

مع كونه مناصراً كـبرياً     . مفكرونا حتت تأثري معتقدام املزدوجة واملتناقضة إالّ َمثَلُ ويلز        
حقـوق  . ل حبماس يف كتاباته يف سبيل حقوق اإلنسان       لتخطيط كلي ومركزي فإنه يناض    

الفرد اليت يسعى ويلز إىل احلفاظ عليها قد تدمر مع ذلك بشكل ال يخطئ التخطيط الذي                
  .)١("يدعو إليه بكل جوارحه

 ال  اً خادع اً كاذبة، وسراب  اًة بالنمو الكبري للثروة وعود    يرت وعود الكي  "هايك"ويعترب  
  .)٢(ن السيطرة ال تولد النمو وال توصل إليه يف الواقع، ألاحقيقة هل

إنه خـارج    : ""هايك"ويف الوعد باحلرية من جهة الدميقراطية االجتماعية يقول         
كل شك القول إن الوعد حبرية أكرب أصبح أحد األسلحة األشد فعالية للدعاية االشتراكية              

واملأساة تكون أشـد    . ريةبأن االشتراكية تأيت باحل   :  وبإخالص وإن الناس يعتقدون علنياً   ، 
  . )٣(" إذا تأكد أن الطريق إىل احلرية املوعودة ال توصل إال إىل العبوديةالًوَه

ورمبـا   ،  يؤمن االشتراكيون بشيئني اثنني مها خمتلفـان قطعيـاً         :"هالفي"ويقول  
  .)٤("احلرية والتنظيم : متناقضان 

 هـي أن    –الكالسيكية   اليت حترج الليربالية     –ولعل أقوى حجج مذاهب التدخل      
دافع التدخل هو ضمان األمن االقتصادي السيما وأن األمن هو أحد مهام الدولة وهـو               

وهذا يدل على عدم الثقة بقانون الطبيعة واليد اخلفية اليت حتقق           ، مربر وجود احلكومات    
: ويربر األمن االقتصادي تدخل الدولة يف جماالت شىت مثـل         . األمن يف نظر الكالسيك     

                                                 
  .  ، االضطراب يف التركيب يعود فيما يبدو للترمجة ٩٧/ املصدر السابق ص  )1(
  . ٣٧/املصدر السابق ص: انظر ) 2(
  .٣٨/ املصدر السابق ص: انظر ) 3(
  . ٤٣/ املصدر السابق ص: ال عن  نق) 4(



 
٢٣٠   الليبرالية 

واختاذ موقف مـن  ، )١(ضمان االجتماعي يف مشكلة البطالة والفقر والعجز وعدم القدرة        ال
  .)٣(ومحاية األفراد ضد اخنفاض الدخل ، ) ٢(متوجات االقتصاد وتقلباته املتناقضة 

 للغاية يف موقفهم من احلريـة عنـد         ان الليرباليون االجتماعيون واضحني   وقد ك 
 دون  فهم يؤكدون على أن احلرية ال تساوي شيئاً       ، صاديتعارضها وتنافيها مع األمن االقت    

  . منوأم مستعدون للتضحية حبريتهم لصاحل األ، األمن االقتصادي

إن كل من يعرف حيـاة الفقـري        : "يف قوله " هارولد السكي "وقد صرح بذلك    
رية أن احل  ، يالحظ متاماً ، وحبثه العبثي عن اجلمال     ، وهاجسه الدائم من الفاجعة     ، اليومية

  . )٤(" من دون أمان اقتصاديال تعين شيئاً

 ال حتقق مثراـا وخرياـا إال        واحلرية املزعومة اليت يركز عليها الليرباليون كثرياً      
وهلذا فمن حقهم تفضيل األمن على ، للبارونات والرأمساليني الكبار ومل يستفد منها الفقراء      

واطنني كالوحوش يف ظل فضيلة املنافـسة الـيت         احلرية املنفلتة اليت جتعل البالد كالغابة وامل      
  .يدعو إليها الليرباليون

 عندما يقف على املصادرة للحريات من قبـل املـدعني           ويتعجب الباحث كثرياً  
إن الـذين   : " منوذجاً غري مشرف لذلك حيث يقول      "بنيامني فرانكلني "للحرية ويبدو نص    

 أمن ومهي وعابر ال يـستحقون       يكونون مستعدين ألن يتخلوا عن حريات أساسية مقابل       
  . )٥("حرية وال أمناً

                                                 
  .١٣٥-١٣٤/ املصدر السابق ص: انظر) 1(
  .١٣٥/ املصدر السابق ص: انظر) 2(
  .١٣٦/ املصدر السابق ص: انظر) 3(
  .٥١/ احلريات يف الدولة احلديثة ص) 4(
ن ليس املقصود به أساس احلرية، وإمنا        ينبغي مالحظة أن املقابلة بني احلرية واألم       ١٤٦/نقالً عن هايك يف الطريق إىل العبودية ص       ) 5(

احلرية املنفلتة، فريى الليرباليون االجتماعيون تقدمي األمن على احلرية املنفلتة، حبيث تقيد احلرية لصاحل األمن، وهذا ما ينكـره علـيهم                     
  .هايك و فرانكلني وأضرام



 
٢٣١   الليبرالية 

"  بالنقد التفصيلي للدميقراطية االجتماعية ،وخاصة يف كتابـه          "هايك"وقد اعتىن   
ـ  حيث جعل جوهر كتاب    "الطريق إىل العبودية  " و  " الغرور القاتل    توضـيح تـدمري    : هي

  .الستبدادا طريق العبودية أو ااكية بأنواعها للحرية الفردية، وأاالشتر

 لالشتراكية، واليت انطلقـت     فقد بني هجران الكثري لليربالية بسبب كثافة الدعاية       
، مث بني السراب اخلـادع لـدعوة        )١(م تقريبا   ١٩٣٠-١٨٧٠كرب من أملانيا منذ     بشكل أ 

احلرية عند االشتراكيني بواسطة تنظيم االقتصاد مع أن هذه الدعوة هي طريق العبوديـة ،               
  .)٢(اية االشتراكية ويرباليني وراء الغوانسياق بعض الل

 ، ورد عليها بتفـصيل       حتمياً اًمرا أ وقد ساق حجج ومربرات التخطيط واعتباره     
وضح  )٤(كما بني استحالة اجتماع التخطيط والدميقراطية ، وأكد تعارضهما التام           .)٣(شامل

  .)٥(باشر لالقتصاد مدى العبودية  واحلد الكبري للحرية عندما تتدخل الدولة يف التخطيط امل

إىل أساسها الفلـسفي،    ) التخطيط( خطيئة الدميقراطية االجتماعية     "هايك"ويرد  
وهو االنطالق من تعظيم دور العقل ، وقدرته على إدراك القضايا الكلية املستقبلية، وهذا              

. هق بالغرور يف مرتلة العقل هو األساس يف التخطيط لالقتصاد ، بينما يرى أن العقل ال يوث             
 جهل اإلنسان مث حبثه املتواصل من خالل تراكم اخلربات بطريقة تلقائية غري خمطط هلا               نّوأ

  .)٦(هو السبيل الوحيد للحرية 

  :أزمة النظام الرأمسايل : خامساً 

 ، وال نتيجة خاطئة لتطبيقات غري        عارضاً األزمات يف النظام الرأمسايل ليست حدثاً     
ا األزمات أمر الزم يف تركيبة هذا النظام، فاألزمة قضية          سليمة لسياسات هذا النظام ، وإمن     

                                                 
  .٣٣- ٢١/ املصدر السابق ص: انظر ) 1(
  .٤٢- ٣٦/ املصدر السابق ص: انظر ) 2(
  .٦٨- ٥٥/ املصدر السابق ص: انظر ) 3(
  .٨٤- ٦٧/ املصدر السابق ص: انظر ) 4(
  .٩٩- ٨٥/ املصدر السابق ص: انظر ) 5(
  .، يراجع بكامله " الغرور القاتل "  ، وقد فصل هذه القضية يف كتابه  وما بعدها٢١٩/ املصدر السابق ص: انظر ) 6(



 
٢٣٢   الليبرالية 

عضوية ذاتية نابعة من داخل النظام الرأمسايل الليربايل ، وهي وثيقة الصلة باألساس الفكري              
 اياراتـه   ت أزماته، وتعددت مشكالته، وتنوعـت     وهلذا كثر .الذي بين عليه هذا النظام      

  .ل على البشرية كافةوضرره الساحق على األفراد واجلماعات، ب

 االيار املؤكد للنظام الرأمسايل بايار الدولة الرومانيـة، حيـث           "ثرو"وقد شبه   
اخنفض مستوى الدخل احلقيقي للفرد بشكل مـذهل، ومل تنتفـع الدولـة الرومانيـة               
بالتكنولوجيا اليت قيضت هلا بعد أن دبت  فيها الفوضى والتفكك االجتماعي، وانعـدام              

  .)١(قية القيم األخال

حد إىل أوروبا أثناء انزالقها إىل العـصور املظلمـة، ومنـو       إذا ما نظر أ    : "مث قال 
اإلقطاعية، سيالحظ بعض أوجه التماثل املقلقة اليت تستحق التأمل، فاواء روما مل يبـدأ              

  .)٢(" بصدمة خارجية بل بدأ بفترة عدم تيقن

   :وميكن إبراز هذه احلقيقة من خالل النقاط التالية

  . االيارات االقتصادية -١
 . البطالة وظلم العمال -٢
 . االيار األسري واالجتماعي -٣
 . ايار القيم األخالقية والثقافية -٤
   احلروب واالستعمار-٥
  .أزمة فائض رأس املال -٦
  .خيالية الفكر الرأمسايل الليربايل وعدم قابليته للتطبيق  -٧
 

 :االيارات االقتصادية  -١

                                                 
  .٥٨٠/مستقبل الرأمسالية ص: انظر ) 1(
  .٥٨٢/ املصدر السابق ص ) 2(



 
٢٣٣   الليبرالية 

شهدت جتربة النظام الرأمسايل يف القرنني املاضيني ايارات اقتصادية كربى، وهذه           
  .نه حيمل أداة فنائه فيهارات تدل على عقم هذا النظام ، وأاالي

 يسفر عن    مؤملاً إن ايار السوق العاملية سيكون حدثاً     : " "سوروسجورج  " يقول  
ذا االيار أيسر من تـصور اسـتمرار        نتائج يتعذر تصورها ، ومع ذلك أجد أن تصور ه         

وهذه االيارات شاهد مادي على التكوين الذايت للرأمساليـة الليرباليـة            .)١("النظام الراهن 
 يدل   وهو .واشتماله على التناقض، وخمالفة السنن الربانية الطبيعية اليت خلق اهللا العامل عليها           

لطبيعي ينظم العالقات االقتصادية دون     على كذب الدعوى الشهرية لليرباليني بأن القانون ا       
  .تدخل

 يف  "وودر وولسون " مركز   يف يف حماضرة له ألقاها      "جرينسبان"وهذا ما اعترف به     
 مما كنا نعتربه مـن املـسلمات يف نظامنـا            كبرياً أن جانباً " م بأنه اكتشف    ١٩٩٧يونيو  

وتفكيـك  .ن الثقافة    من الطبيعة على اإلطالق وإمنا هو جزء م        اًءجزللسوق احلرة مل يكن     
كما كان البعض يعتقـدون إىل إقامـة        .وظيفة التخطيط املركزي ال يؤدي بصورة آلية        

   .)٢("رأمسالية السوق

وهذا اعتراف مهم بأن اقتصاد السوق مبين على رؤى ثقافية ، وليس على حقيقة              
 النقـد   علمية بدعم قانون الطبيعة له ، وهي فكرة معروفة يف ذاا، ولكن اعترافه يقـوي              

الكساد الكـبري، والتاتـشرية، والرجيانيـة،       : ومن هذه االيارات واألزمات   .املوجه هلم 
  .والسوق املكسيكية، والتجربة النيوزيلندية، وأزمة دول النمور اآلسيوية وغريها

وسوف نذكر مناذج هلذه االيارات يتبني من خالهلا فساد النظام الرأمسايل القائم            
  . املتطرفعلى الفكر الليربايل

  : الكساد الكبري*   

                                                 
  . ٧/نقال عن الفجر الكاذب ص  )1(
  .٢٧٨/ نقال عن الفجر الكاذب ص ) 2(



 
٢٣٤   الليبرالية 

 روهو قرن انتصا   - من األزمات يف القرن التاسع عشر      عرف النظام الرأمسايل عدداً   
 الـذي سـبقت   "سـاي " لقانون  وذلك إلفراط اإلنتاج نظراً –الليربالية يف كافة جماالا     

، ١٨٦٤ ،   ١٨٤٧ ،   ١٨٣٦،  ١٨٢٥،  ١٨١٠اإلشارة  إليه، منها مـا حـدث عـام           
وقد كانت الليربالية تربر هذه  األزمات بأا أزمات عارضه          .  اخل ٠٠٠م،١٨٩٠،  ١٨٧٣

تعود إىل السياسة االقتصادية العملية، وللموقف املتعنت لنقابات العمال املطالبـة برفـع             
  . األجور وحنوها

ولكن ايار الكساد الكبري قلب األمور رأساً لعقب ، وذلك أنه مل يسبق له مثيل               
يـوم اخلمـيس    " ومشوله للدول الرأمسالية ، وآثاره، وهلذا عرف باسـم           يف قوته ومدته ،   

  ".األسود

 أكتوبر حيـث    ٢٤م وبالتحديد اخلميس    ١٩٢٩ يف أمريكا خريف عام      وقد بدأ 
بيعت يف البورصة يف هذا اليوم كميات هائلة من األسهم  واألوراق املالية الـيت متلكهـا                 

 أسفل الدرك وقد خسر الكثري ثـروام        الشركات الصناعية الكربى فهبطت أسعارها إىل     
اد واإلفالسات تتالحق بعد ذلك، وز     مسلسل اخلسائر    بدأومدخرام يف ساعات قليلة، مث      

األمر بسحب الودائع بكميات هائلة السيما األجانب ، وقد عمت حالة الكساد كافـة              
  .)١(الدول الصناعية الرأمسالية 

  لية حلساب اخلسائر يف هذا الكساد  صورة إمجا"رمزي زكي" عرض الدكتور وقد

  :فيما يلي

   %.٦٠-٤٥ اخنفاض حجم اإلنتاج القومي يف الدول الرأمسالية بنسب تتراوح بني -

 . مليون عاطل١٠٠ حدوث بطالة على نطاق واسع ، وتقدر حبوايل -

 . إفالس العديد من الشركات والصناعات واملؤسسات املصرفية-

                                                 
  . ٢٢ ـ ٢٠/ م ، ص ١٩٨٢/ أكتوبر  / ١١، ) ٧١٨(  ، العدد األهرام االقتصاديجملة انظر  )1(



 
٢٣٥   الليبرالية 

سلع املنتجة خالل فترة الكساد الكبري يفوق قيمـة          أن الدمار الذي حدث يف ال      -
 .ملية األوىلاالدمار الذي نتج عن احلرب الع

 ، وحدوث تدهور مريع يف حجم التجارة         رأمسالياً  بلداً ٥٦ ايار قيمة عمالت     -
 .الدولية

 .)١( ايار نظام النقد الدويل بسبب سحب الودائع الكبرية من البنوك العاملية -

وكنت تـرى  : " "لتردي يف اتمع األمريكي فيقول  حالة ا  "د شانون دافي"ويصف  
على حني أصبح الكتبة . بائعي السندات السابقني على أرصفة الشوارع حياولون بيع التفاح 

خذ املتعطلون  وأ. شوا على تلميع األحذية ومسحها    السابقون يطوفون أحياء املال لكي يعي     
 التشرد بغية احلصول على الدفء والطعـام يف         واملشردون يرحبون بالقبض عليهم بتهمة    

  .)٢(" وطلب أكثر من مائة عامل أمريكي العمل يف االحتاد السوفييت. السجن

ثار هذا الكساد سقوط الفكر الليربايل املعتمد علـى قـوى الـسوق             آوكان من   
لقد كان مقدم حالة طارئة شديدة أخـرى،          "":كوريللي بارنت "وآلياته الطبيعية، يقول    

ي االيار العاملي، هو الذي قضى يف النهاية على قدسية املذهب االقتصادي الليربايل يف              ه
وكان ذلك بعد قرابة مائة     . م١٩٣١بريطانيا، ومت التخلي عن التجارة احلرة نفسها يف عام          

عام منذ أن مهدت الطريق  العتماد بريطانيا على أسواق وإمدادات ما وراء البحار مـن                
  .)٣("سهاجل وجودها نف

ثاره أيضا ظهور الليربالية االجتماعية ، والكيرتية بشكل خاص، كمخـرج           ومن آ 
لليربالية من السقوط، وهذه من ميزات الفكر الليربايل أنه يتشكل بصور متعددة حـسب              
املرحلة، فلديه مرونة كبرية ألنه مذهب مصلحي نفعي، وهذا سر استمراره، وعدم اياره             

  .اليار يف تكوينه العضويبسرعة مع وجود عوامل ا

                                                 
  .٢٣/  ، العدد نفسه ، ص انظر املصدر السابق) 1(
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  .٢٦/ نقال عن الفجر الكاذب  ص) 3(



 
٢٣٦   الليبرالية 

   : التجربة املكسيكية*  

هذه التجربة مع داللتها اإلضافية على سقوط  الفكر الليربايل االقتصادي إال أن هلا              
ميزة أخرى وهي الداللة املعاصرة على سقوط الليربالية اجلديدة والعوملة ألا جتربة حديثة             

  .ي الليربالية اجلديدةالتطبيق بعد ظهور العوملة وآيديولوجيتها وه

وقد طبقت املكسيك الوصفة الليربالية اليت وجهها إليها صندوق النقد الدويل من            
خالل برامج التكيف اهليكلي ، أو التثبيت االقتصادي ، وهو ما يعـرف أيـضا بتوافـق                 

  .)١(واشنطن 

ويعتمد سياسة االنفتاح االقتصادي، ومبدأ حكومة احلد األدىن، وفـتح الـبالد            
ستثمارات األجنبية دون قيود، وختفيض الضرائب على رؤوس األموال وتسهيل حركة           لال

درسة مللليربالية اجلديدة و  د ، وهي ذات األفكار      انتقال املال، ودخوله وخروجه دون تعقي     
وقد كانت النتيجة مؤملة للغاية فقد قـدرت خـسارة الـشركات            ) النقديني  (شيكاغو    

 بليون دوالر من قيمتها يف هـذه الـسوق،     ٧٠لية حبوايل   املكسيكية يف سوق األوراق املا    
م وشـهدت   ١٩٩٥وفقد ما بني ربع مليون ومليون مكسيكي وظائفهم حبلول اية عام            

املكسيك هروب رؤوس األموال على نطاق غري مسبوق ، وطفرة يف التـضخم وغـالء               
نب شبح اإلفالس   األسعار، باإلضافة الخفاقات عارمة يف دوائر األعمال والبنوك، إىل جا         

  . )٢(لبعض حكومات الواليات املكسيكية 

 :)٣(سيوية أزمة دول النمور اآل*  

سيوية يف النصف الثاين من القـرن العـشرين حنـو النمـو             اآلانطلقت البلدان   
 صناعية تنافس الـدول     رت يف خريطة العامل اإلنتاجية، وأصبحت دوالً      االقتصادي، وقد أثّ  

ت صادرات دول جنوب شرق آسيا واملنتجات الصناعية عام         الصناعية الكربى، فقد شكل   
                                                 

  . من هذا البحث٣٦٢/ ص :  انظر ) 1(
  . وما بعدها ٦٥/الفجر الكاذب ص : انظر) 2(
ماليزيا ، تايالند ، اندونيسيا ) اجليل الثاين (ونغ كونج ، سنغافورة ، تايوان ، كوريا اجلنوبية ، ه) اجليل األول ( دول النمور هي ) 3(

  .من اجليل األول والثاين تكونت منظمة آسيان . الصني ، اهلند ، فيتنام ) اجليل الثالث ( ، 



 
٢٣٧   الليبرالية 

من صادراا السلعية،كما حازت على ربع التجارة العاملية البالغـة          % ٨٥م نسبة   ١٩٩٥
م، كما أصبح ناجتها القومي ينافس إمجايل الناتج        ١٩٩٦حنو عشرة آالف مليار دوالر عام       
  .)١(القومي ألمريكا الشمالية وأوروبا 

 "روبرت واد "، وقد عدها    "سيويةمور اآل دول الن "ليها اإلعالم العاملي    وهلذا أطلق ع  
االقتصادي من معهد دراسات التنمية واخلبري يف البنك الدويل ظـاهرة فريـدة مرتبطـة               

  .)٢(بظروف الزمان واملكان غري قابلة للتكرار 

 للعوملة ونتائجها الوخيمة ، حيث طبقت هـذه الـدول          وتعد دول النمور منوذجاً   
يع أجندة العوملة كتحرير التجارة ، وختفيض الضرائب، وفتح الباب أمام االسـتثمارات    مج

  .األجنبية على مصراعيها يف املؤسسات املالية

ـ            ارت وقد حدثت األزمة بصورة مفاجئة، ولكنها كانت قوية وحادة، حيـث ا
 أشـهر   من ثرواا خالل   % ٥٠ إىل   ٤٠فقد هذه الدول    أسواق األسهم والبورصات مما أ    

  .حمدودة، وقد دمرت هذه األزمة كل مثرات أربعة عقود من النمو والعمل الدءوب

كرب بأن هذه األزمة هي أ    ) ه جوك تونغ    جو( وقد وصف رئيس وزراء سنغافورا      
  .)٣(الكوارث منذ اية احلرب العاملية الثانية 

 مفتعلـة   وهذه األزمة تدل على الصراع الفكري واحلضاري بني األمم، ألا أزمة          
ومقصودة دف إىل حتطيم أي منافس لالقتصاد الغريب، وقد واجه هـذا املكـر الغـريب               
سذاجة وغفلة من هذه الدول اليت فتحت أسواقها أمام تدفق رأس املال الغـريب، وتعـود                

جذور أزمة النقد يف املنطقة إىل السياسة االقتصادية اليت اتبعها البنك املركزي األمريكي             "
ألسـعار الـسندات املاليـة      % ٣ ةم بالتخفيض املصطنع بنسب   ١٩٩٣ -١٩٩٢يف العام   

ودول جنوب شرق آسيا    م،  ١٩٩١ -١٩٩٠االحتادية عقب النكوص االقتصادي يف العام       

                                                 
  .٢٦/ قراءة يف أزمة دول النمو  ص :انظر ) 1(
  .٢٧/املصدر السابق ص  : انظر) 2(
  .٣١-٣٠/ املصدر السابق ص : انظر ) 3(



 
٢٣٨   الليبرالية 

ن أسعار الصرف فيها مرتبطة بفعالية الدوالر، وأسعار الفائدة         ال حتتاج ملثل هذا التدبري، أل     
ققة للعائدات على الرساميل يف اقتـصاديات       حتت األسعار احمل  % ٦لديهم منخفضة بنحو    

  .)١("النمور الصاعدة

وكانت النتيجة وفرة كثرية يف رؤوس األموال ليست حباجة هلا مما أفقد عمالـا              
وبالتـايل  ، مةفبدأ مسلسل االيارات يف املؤسسات املالية والتجاريـة الـضخ         ، أي قيمة 

  .)٢(شيء يف هذه الدولتتابعات االيارات لتشمل كل ، املؤسسات الصغرية

ن إواحلقيقة أنه مل يكن افتعال األزمة من قبل القوى االستعمارية هو كل شيء، و             
 الذي ولدته الرأمسالية العاملية مثل االسـتهالك        –كان السبب األقوى إال أن اخللل الذايت        

  كان لـه دوره يف األزمـة       –غري الرشيد، واالنسياق وراء وهم الثراء والنمو دون حتفظ          
  .)٣(أيضاً

 للمضاربني العامليني يف األسهم والسندات املالية دور كبري يف تطور األزمة            قد كان 
بيع ب، الذي قام    " سوجورج سور "وقبل ذلك يف وجودها كما هو حال املليونري اليهودي          

عدد كبري من أسهمه مما جعل مؤشر األسهم يهبط بدرجة حادة ، خسرت ألجله هـذه                
، واليهود هم أهل املكر واحليلة واخلديعة، وهم قـادة الرأمساليـة            )٤(الدول نصف ثرواا    

  .الليربالية اليوم

) الكساد الكبري، والتجربة املكسيكية ، وأزمة النمـور األسـيوية           ( هذه النماذج   
عبارة عن أمثلة لاليارات االقتصادية توضح أن األزمة متأصلة يف بنية الرأمسالية الليربالية،             

  .)٥( جانبياً، وأمراً عارضاًوليست حدثاً

                                                 
  .٣١/ املصدر السابق ص  )1(
  . ٢٩/ املصدر السابق ص : انظر ) 2(
  .٤٦ -٤٢/ املصدر السابق ص : انظر ) 3(
  . ، وقد امه الرئيس املاليزي عالنية باملسؤولية عن األزمة وبني قصده السيئ يف ذلك ٥١/ املصدر السابق ص : انظر ) 4(
 ، وما بعدها ، ٤٨٢ ، ٤١٧/  ،  مستقبل الرأمسالية  ص ٣٠٤ ، ٢٩٢ ،٢٧٣/ الفجر الكاذب ص : انظر يف زيادة التوضيح ) 5(

٥٠٧- ٥٠٢.  



 
٢٣٩   الليبرالية 

  : البطالة وظلم العمال -٢

  أهم وظيفة للحكومة هي    ر الليربالية نفسها املدافع الرمسي حلقوق اإلنسان، وترى أن        عتِب َت
احملافظة على احلقوق األساسية لألفراد، ولكن الليربالية مضطربة ومتناقضة ، فهي تقف من             

حية حتديد األجور، والتوظيـف الكامـل ،والرعايـة          من نا   سلبياً العمال والفقراء موقفاً  
  .االجتماعية

وهذا االضطراب والتناقض يظهر يف الصراع املرير بني العمال وأصحاب العمـل،            
صاحب العمل حيرص بدرجة كـبرية يف       فالفردية املقيتة اليت يثين عليها الليرباليون جعلت        

  . هلم املقدمةمن العمال ، وبأقل األجورجناز عمله بأقل قدر ممكن إ

املؤسسات ظاهرة يف اتمع الغريب، ففي أواخر الثمانينيات        " ترشيق"وهلذا أصبح   
  .)١( مليون وظيفة جديدة األجر ٢,٥وأوائل التسعينيات ألغي 

 هائلة مـع كـل هـذه        رباحاًأ و وقد كانت املؤسسات املتبعة للترشيق جتين مثاراً      
 رغبة هذه املؤسسات زيادة أرباحهـا علـى         التقلصات املذهلة ، ويبدو أن ذلك يعود إىل       

حساب أجور العمال، فقد مت تسريح العمال ذوي األجور املرتفعة، وحـل حملـهم ذوو               
قوة عمل جديـدة مندفعـة      : أجور منخفضة، وذا حتققت مكاسب إنتاجية سهلة وهي       

  .)٢(لإلنتاج بأجور قليلة مقارنة مبن قبلهم 

تسريح العمال وعدم احلاجة خلـدمام،      وقد أصبحت التكنولوجيا هي الوسيلة ل     
وذا يتم إفراغ الشركات من دورها كمؤسسة اجتماعية تفيد وتـستفيد، وأصـبحت             

، وكانت قبـل    فمل كله ببضعة آال   االشركات العاملية ذات التكنولوجيا العالية تدار يف الع       
  .)٣(ذلك توظف مئات اآلالف 

                                                 
  .٧٣/انظر مستقبل الرأمسالية ص ) 1(
   .٧٩ – ٧٤/انظر املصدر السابق ص ) 2(
  .١٢٠/نقال عن الفجر الكاذب ص) 3(



 
٢٤٠   الليبرالية 

ثة على الوظائف، واملعاناة الـيت       خبطورة االبتكارات احلدي   "ريكاردو"وقد اعترف   
اكتشاف اآلالت واستعماهلا ميكن أن يصاحبها نقـص يف         ": ستحيق بالعمال حيث يقول   

الربح اإلمجايل، وحيثما تكون تلك هي احلال فإا ستكون خسارة بالطبقة الكادحـة، إذ              
فالرأي . .. منها سيلقى ا خارج العمالة، وسيصبح السكان فائضني عن احلاجة            اًأن أعداد 

 مبصاحلها ، هو   ما يكون ضاراً   الذي تراه الطبقات الكادحة وهو أن استخدام اآلالت كثرياً        
  .)١("، بل يتفق مع املبادئ الصحيحة لالقتصاد السياسي ال يقوم على التحيز واخلطأرأي

 أصبح رأس   لنظر عن املصاحل اإلنسانية العليا    وبسبب احلرص على الكسب بغض ا     
  .بلده األصلي إىل بلد أجنيب هلدف البحث عن العمالة الرخيصةاملال ينتقل من 

وقد كان من املعروف أن هجرة األموال الغربية إىل الدول النامية هـي األصـل               
لوجود مميزات يف هذه الدول الفقرية، وذه اهلجرة يهرب رأس املال من األجور املرتفعة               

  .فع األجورللعمال، ومن املطالبات الدائمة لنقابات العمال بر

 أن حيدث العكس أيضا إذا كانت العمالة رخيصة، ففي عـام            ولكن الغريب حقاً  
 ويلز يف   –توطني مصنع يف نيو بورت      "جولد ستار   "م قرر املصنع الكوري الشهري      ١٩٩٧

مرافقها " رونسون"وقبل ذلك بسنة نقلت شركة      .  أجور العمال  ضبريطانيا وذلك الخنفا  
من  %٢٠ومتكنت بذلك من توفري     . ائر من كوريا إىل ويلز    اخلاصة بإنتاج والعات السج   

  .)٢(تكاليف األجور

ويف هذه األجواء املأزومة ينعدم األمن الوظيفي للعمال، ومل تعد املشكلة خاصـة             
  .باتمع الغريب بل هي عامة على نطاق العامل ما دام الفكر الليربايل هو املنظر لالقتصاد

 تـدل علـى أن      )٣(م١٩٩٧للعمال يف سول يف يناير       ولعل املظاهرات اجلماهريية    
  .األزمة عاملية، ومرتبطة بالفكر الليربايل الذي هو علة هذه املشكالت

                                                 
  .١٢٠/نقال عن املصدر السابق  ص) 1(
  .١١٧/انظر املصدر السابق  ص ) 2(
  .١١٧/ر السابق  ص املصد: انظر) 3(



 
٢٤١   الليبرالية 

وقد زادت العمالة يف العامل بعد ايار االحتاد السوفييت، وأوروبا الشرقية، وبزيادا            
ة، والعبـث   أيضا ـ متاعبها من حيث قلة األجور،وسوء االستغالل، واملخادع –زادت 

م، يف ظل دول ختلت عن مهماا الضرورية ألنانية وجشع األثرياء حتت ضغط الفكـر               
  .الليربايل املنحرف

وهذا التخلي عن العمالة وتسرحيها يدل على كذب دعوى الليربالية يف وصـوهلا             
  .للتوظيف الكامل، وأن الشعب سيستفاد من كل طاقة وكفاءة فيه

القصور يف استخدام القدرات الوطنية يف بريطانيـا        فقد أظهرت إحدى الدراسات     
 مليون فرد يعملـون بعـض       ٤,٥من قوة العمل، وهذا الرقم يتضمن       % ١٠مبا يقارب   

الوقت ويرغبون يف العمل كل الوقت، كما يتضمن العمال الذين مل يوفقوا يف العثور على               
  .)١(وظيفة دائمة خالل عام كامل

 يف وجه اإلعانات والـرب واإلحـسان        لكالسيكينير بوقوف الليرباليني ا   وهنا نذكّ 
من الليربالية اجلديـدة    ) مع أن الكل متطرف    (قل تطرفاً لفقراء واحملتاجني ، ولكن هؤالء أ     ل

هذا هـو   (ألم يرون أن العامل إذا مل يستطع الكسب فمن حقه أن يبقى على قيد احلياة                
اليون اجلدد فريون أن على النـاس       عن طريق اجلماعة، أما الليرب    )احلد الذي ال جيوز تعديه    

 –قبول الوظائف اليت توفرها هلم السوق، حيثما تكون، وبأي أجر توفرها السوق، وميكن              
 والشيخوخة من طريق االدخار      للرجل العاقل أن حيتاط للحوادث واملرض      –والكالم هلم   

  .)٢(منيوالتأ

ن العالج هلا هـو     ، وأ يرون أن البطالة ظاهره طبيعية     "النقديني"وقد تقدم معنا أن     
يف كثرة اإلنتاج ، وليس يف التوظيف الكامل، وهلذا كان احلافز للعمال عند هذه الليربالية               

   .)٣(األنانية هو اخلوف من التسريح ، وليس يف زيادة األجور

                                                 
  .١٥٥/ املصدر السابق ص : انظر) 1(
  .١٩/نص هوبسون يف املصدر السابق  ص : انظر) 2(
  .٧٩/ مستقبل الرأمسالية ص : انظر) 3(



 
٢٤٢   الليبرالية 

، ومن األفكار اجلهنمية لدى أصحاب رؤوس األموال هو عدم وجود عمالة ثابتة           
ه بأجور أقل بكـثري مـن       يوبعقود وقت ، املؤقتني بدوام جزئي  ولكن االعتماد على العمال     

وليس علـى صـاحب     ، العمالة الثابتة، خاصة وأن التدريب على حساب العامل املؤقت        
   .)١(العمل أي التزامات صحية أو تقاعد وحنوها

وتعود هذه الوحشية إىل رذيلة الفردية اليت حيبذها مفكرو الليربالية، وختلي الدولـة     
اا جتاه مواطنيها، وهي تدل على تناقض الليربالية بني هـذه الـصور األنانيـة               عن واجب 

 .ودعوى حقوق اإلنسان

ومن أشكال الظلم األمحق ما سنته احلكومة الربيطانية أيام التاتشرية مـن قـانون              
 وهي تعين فرض الضريبة على ساكن العقار وليس على قيمته، وهـذا             )٢("ضريبة الرؤوس "

  .)٣(ين مثل الفقري وقد كانت سبب استقالة تاتشر لكثرة االعتراض عليها جيعل ضريبة الغ

، وهـم   " املشردين" حالة   وعند النظر إىل اتمعات الرأمسالية الليربالية يبدو ظاهراً       
وهـذا العـدد مـن       .)٤(جمموعة كثرية تبلغ مخسة ماليني يف الواليات املتحدة األمريكية          

إن املطرودين  "كل طبيعي، وقد أصاب كلينتون عندما قال        املشردين ال ميارسون احلياة بش    
واملسرحني الذين استبعدوا من االنتعاش االقتصادي يف الثمانينيات يعيشون اآلن يف عـامل             
آخر، فهم ال يصوتون، وال يعملون، وال يبلغون عن اجلرائم، وال يرسـلون بالـضرورة               

رد على املكاملات، ففي خضم الفراغ       ال ميتلكون حىت هاتف لل     أوالدهم للمدارس، وأحياناً  
الذي يعيشونه، من غري الواضح إن كان اتمع يطالبهم بأي شيء، أو لديه القدرة علـى                

  .)٥("ردعهم

                                                 
  .١٥٣/ فخ العوملة ص : انظر  ) 1(
م، وقد شبه ١٣٨١ عام هو للضريبة اليت فرضها اإلقطاع يف أملانيا، وكانت سبب ثورة الفالحني يف) ضريبة الرؤوس ( اسم ) 2(

  . االجنليز ضريبة املساكن ذه الضريبة للمشكالت الكبرية ودرجة االعتراض القوية عليها
  .٣٩/الفجر الكاذب ص : انظر) 3(
  . ٨١/ املصدر السابق ص : انظر) 4(
   .٨٣/  املصدر السابق ص :نقال عن) 5(



 
٢٤٣   الليبرالية 

هذا حصاد الفكر الليربايل يف حقوق اإلنسان ، وهذه نتيجة البعد عن منـهج اهللا               
  .تعاىل والقبول بأفكار شيطانية ال متت لألخالق والقيم بصلة

  :االجتماعي وااليار األسري  -٣

غاً على األسرة واتمع، يف البلدان اليت طبقت ال برت الرأمسالية الليربالية تأثرياً  لقد أثّ 
 من األحيان يعمل الرجل يف      فيها، فقد أدى البحث عن العمل باألسرة إىل الشتات، فكثرياً         

هـذا باإلضـافة إىل      .بناء لضياع األ  مدينة وزوجته يف مدينة أخرى، وهذا ما يكون سبباً        
اختالف أوقات العمل، مما جيعل من النادر االلتقاء لتناول الطعام سوياً يف غـري العطلـة                

  .األسبوعية

ن احلياة الصعبة يف العمـل       العامل املتقدم أكثر من غريه، أل      وترتفع نسبة الطالق يف   
ئالت اليت أرباا مـن     جعلت األسرة ذات قيمة متدنية، وهلذا ينتشر يف هذه اتمعات العا          

  .)الزنا  ( إما بسبب عدم وجود الرجل للعمل، أو الوالدة خارج الزواج الرمسي: النساء

كان للبطالة دور يف االيار االجتماعي وأصبح أي زائر لربيطانيا وأمريكـا             وقد
  .ميكن له مشاهدة آثار التفكك األسري بصورة واضحة

حلرة األبعد غوراً هو أا تعمـل علـى         إن تناقض السوق ا   : "" جراي جون"يقول  
إضعاف املؤسسات االجتماعية التقليدية اليت كانت ترتكز عليها يف املاضي، واألسرة خري            

. تـشرية فقد ازدادت هشاشة األسرة التقليدية وتدىن شأا طوال احلقبة التا         . مثال لذلك 
اخلامسة واألربعـني،    تتراوح أعمارهن بني الثامنة عشر و      يتوهبطت نسبة املتزوجات الآل   

، على حني ارتفعت نسبة املعايشة علـى طريقـة          %٦١م إىل   ١٩٧٩يف عام   % ٧٤من  
  .خالل الفترة نفسها% ٢٢إىل % ١١األزواج من 

كما زاد عدد حاالت الوالدة خارج الزواج إىل أكثـر مـن الـضعف خـالل                
يف % ٢١   إىل ١٩٧٩يف عام    % ١٢الثمانينيات، وزادت نسبة األسرة وحيدة الوالد من        

كرب زيادة مفردة  توجد يف عدد األمهات العزبـاوات الـاليت مل             م، وكانت أ  ١٩٩٢عام  



 
٢٤٤   الليبرالية 

م كانت هناك حالة طالق لكل زجيتني يف بريطانيا،         ١٩٩١وحبلول عام    .يسبق هلن الزواج  
وهذا أعلى معدل للطالق يف أي بلد من بلدان االحتاد األورويب، وال يوجد له مثيل إال يف                 

وقد ارتبطت السوق احلرة بالتفكك األسـري، وارتفـاع حـاالت         .)١("تحدةالواليات امل 
  .الطالق وتصدع اتمع

ويف الواليـات املتحـدة     : " االجتماعي يف أمريكا   ك حول التفك  "جراي"ويقول  
. أسهمت األسواق احلرة يف ايار اجتماعي على نطاق مل يعرف يف أي بلد متقدم آخـر               

ويف الوقت نفسه جيري دعم النظام االجتماعي       .يف أي بلد  ضعف منها   أفاألسرة األمريكية   
وليس هناك بلد صـناعي آخـر ،        . بسياسة قوامها فتح أبواب السجون على مصراعيها        

دعك من روسيا ما بعد الشيوعية، يستخدم السجن كوسيلة للضبط االجتمـاعي علـى              
اتمعات احملليـة،   األسواق احلرة وخراب األسر و    . النطاق املوجود يف الواليات املتحدة    

ثـر  إواستخدام العقوبات اجلنائية كمالذ أخري ضد االيار االجتماعي، تتقاطر بعضها يف            
   .)٢("بعض

من مجيع الرجال الذين تبلغ أعمارهم      % ٣٢ففي أمريكا حيصل      "":ثرو"يقول  و
 سنة على ما هو أقل من املبلغ الضروري إلبقاء العائلة املكونة مـن أربعـة                ٤٥-٢٥من  

أشخاص فوق خط الفقر وتضطر األم للذهاب إىل العمل إذا ما أرادت العائلة أن حتـصل                
  .على مستوى مقبول من العيش

اذهنب للعمل، وامجعن املال    : غري أن هذا الوضع حيمل للمتزوجات رسالة مزدوجة       
  .الذي حتتاجه العائلة لكن ابقني يف البيت، واعتنني باألطفال 

                                                 
  .٤٥/ الفجر الكاذب ص ) 1(
  .١٠/ املصدر السابق  ص )2(



 
٢٤٥   الليبرالية 

جر إلنقاذ الوضع االقتصادي للعائلة، ومع ذلك ينتهي ا         فالزوجة تلجأ للعمل باأل   
الـضعف،  ، وهكذا فإا ستعمل أكثر من زوجها مبقـدار           املطاف للعمل يف املرتل أيضاً    
  .)١("ألا جمهدة أصالً وسيزداد شعورها باإلجهاد 

فمع وجود األم   "ثر عمل املرأة إلكمال  حاجة األسرة         بيان أ   يف – أيضاً   -ويقول  
لعمل يبقى أكثر من مليوين طفل حتت سن الثالثة عشر قبل وقت الـدوام املدرسـي                يف ا 

وبعده دون إشراف شخص بالغ، وينتهي األمر من الناحية الفعلية بعدم وجود من يرعـى               
األطفال، ولكن ينبغي تركهم لوحدهم ألن دفع األجر اليومي للمربية يستنفد معظم أجر             

   .)٢(" املقام األولاألم ، وينفي غرض التوجه للعمل يف

وعندما يكرب األطفال بعد هذا الضياع األسري يضطرون للعمل يف أماكن متباعدة            
وذا يتشتت أفراد العائلة، ويزول فيما      . مما يزيد من شقة االفتراق بسبب البحث عن املال        

بح بينهم التعاطف والتراحم والضمان االجتماعي، ويتم ذا تكريس الفردية والذاتية، وتص          
 فإن العائلـة ال  – وهذا هو مطلب الليربالية – ومع انسحاب الدولة     -الدولة حمل العائلة،    

تؤدي أي دور اجتماعي فقد حتطمت أواصر التعاون من جراء ما فرضته الرأمسالية الليربالية              
 "األطفال"وتعترب أدبيات الرأمسالية املادية     .من أمناط اجتماعية بعيدة عن التعاون االجتماعي      

، وإن حاجة األطفال للوالدين، ال جيعل الوالدين يف         "مراكز ربح "، وليسوا   " مراكز كلفة "
  . ، وهذه النظرة املادية تزيل كل الروابط األسرية واألخالقية والفطرية)٣(حاجة لألطفال 

لقد كانت الرأمسالية الليربالية وراء تغيري املفهوم التارخيي والفطري لألسرة الـذي            
  . ألب يعمل لينفق على األسرة، واألم تقوم بعملية التربية والرعاية األسريةيقضي بأن ا

وهلذا تغري هذا املفهوم إىل أمناط غريبة من التكوين األسري رقيقة العالقة إىل درجة              
  .  إال صورا الشكلية فقط– أحياناً -أنه ال يبقى

                                                 
 ، وهذا الوضع متكرر يف البالد اإلسالمية حيث زجت بالنساء يف سوق العمل وتناست أا عاملة يف ٨٥/ مستقبل الرأمسالية ص)1(

  .بيتها ومربية ألطفاهلا 
  .٨٦/املصدر السابق ص) 2(
  .٨٧/املصدر السابق ص: انظر) 3(



 
٢٤٦   الليبرالية 

واالجتماعي الن دالئل   وال يعود متاسك الرأمسالية الليربالية إىل التماسك الفكري         
، وهلذا تغـري مـن   )١(االيار بادية للعيان، ولكن سر التماسك هو الوقوف ضد الشيوعية     

 لذلك بالقرب الوشيك من االيـار كمـا         ها وتصحح من وضعها كل ما احتاجت      جلد
  .حدث يف املرحلة الكيرتية

هـا  هنالك عدد مـن الطرائـق الـيت ميكـن في           : ""ثرو" ويف هذا الصدد يقول   
للمجتمعات التماسك دون أن تكون هلا رؤية، إذ بإمكان اتمعات أن تتحـد ملقاومـة               

 كانت التهديدات اآليديولوجية والعسكرية للنازية أوالً       فطوال ستني عاماً  . ديد خارجي 
وكانت من املمكن آنـذاك     .مث الشيوعية، هي اليت جعلت الدميقراطيات الغربية متماسكة       

  .)٢("ولكن ال يوجد اآلن أي ديد خارجي. خلية وتركها دون معاجلةتأجيل املشاكل الدا

 لتحقيـق ذات    للـشيوعية   خلفـاً  "اإلسالم"وبعد اية الشيوعية، جعلت أمريكا      
الغرض، فهو هروب من املشكلة الداخلية ألنه ليس هلا حل سوى تغيري التركيبة الفكريـة               

ن التخبط وآثاره التدمريية علـى اتمـع         فإ إىل اهللا تعاىل، وإال   لليربالية، والعودة الصادقة    
  .سوف تستمر وتزيد

  : ايار القيم األخالقية والثقافية-٤

تعترب الرأمسالية الليربالية أقوى معاول اهلدم والتخريب للقيم األخالقية، والثقافيـة،           
 فقد حول الفكر الرأمسايل اإلنسان إىل مادة اقتصادية دون أي قيم أو أخالق أو عواطـف               

  .روحية

، ال حيركه إال    "إنسان جمرد "وقد أقام الليرباليون علم االقتصاد احلديث على تصور         
  . )٣("اإلنسان االقتصادي"الدوافع االقتصادية دون غريها، وهو ما مساه آدم مسيث 

                                                 
  .٣٥٩/املصدر السابق ص: انظر) 1(
" ووضع هلا شعاراً إعالمياً وهو " اإلسالم " ب صنع عدواً خارجياً جديداً بدل الشيوعية وهو ولكن الغر٥٧٢/املصدر السابق ص) 2(

حماربة اإلسالم ، وإشغال : ، وذا حيقق الرأمساليون ـ وعلى رأسهم اليهود ـ أكثر من هدف يف وقت واحد ، وهي " اإلرهاب
  . وغريها الشعوب الغربية عن مشكالا احلقيقية ، وحتريك شركات السالح

  .٢٤/الفجر الكاذب ص: انظر) 3(



 
٢٤٧   الليبرالية 

دة، نه كائناً مادياً ليس له قيم حمـد       هذه الصورة املزورة حلقيقة اإلنسان، جعلت م      
و يف حركة دائمة ال يستقر أبداً، حتركه األهداف االقتصادية لإلسراع           وال أخالق ثابتة، فه   

حنو حتقيق أكرب قدر من املكاسب عن طريق العمل، فاحلياة يف شعور هذا اإلنسان تيـار                
  .)١(متحرك حنو املكاسب االقتصادية دون أي أهداف أخالقية أو ثقافية 

ن العالقات النفعيـة وحولـت      وقد جعلت الرأمسالية الليربالية من اتمع شبكة م       
  .العالقات االجتماعية إىل سلع استهالكية يف كل جانب من جوانبها

إن الثورة الدائمة اليت تسببها السوق احلرة تنكر أن يكون           : ""رايجون ج "يقول  
وتبعثر املعـارف   . وتنتزع خيوط الذاكرة  . وهي تلغي السوابق  . للماضي أي ثقل أو وزن    

فضيلها اخليار الشخصي على أي منفعة عامة، إمنـا تتجـه إىل جعـل              احمللية، كما أا بت   
  .العالقات بني الناس مؤقتة، وقابلة لالنفراط

ويف ثقافة يكون اخليار فيها هو القيمة الوحيدة اليت ال نزاع حوهلا، ويعتقد فيها أن               
  .)٢("عملةفرق بني مبادرة بالتطليق واجتار يف سيارة مست       لما ا : احلاجات غري قابلة لإلشباع   

لقد حول الفكر الرأمسايل الليربايل احلياة كلها إىل أهداف اقتصادية ومعيار الفـضيلة هـو    
  " .تسليع اإلنسان "  ، وهذه هي فكرة  اخلسارة املاليةارد، ومقياس الرذيلة هوالكسب 

معناه نفي لقيمه وأخالقه وروحه وثقافته ودينه، والنظر إليه يف          "تسليع اإلنسان   "و
  . جهاته بأنه جمال للربح واخلسارة املادية اردةكل

تعرض فيهـا   " سوبر ماركت "إىل  ) اجلامعات  ( وهلذا حتولت معاقل العلم والثقافة      
اإلنسان " مركزاً يهدف إىل إخراج     ما حيتاجه الزبائن دون غريه، وهلذا أصبحت اجلامعات         

ـ        " االقتصادي   يم األخالقـي أو الـديين أو       املوافق لسوق العمل ، دون أي اعتبار للتعل
  .االجتماعي 

                                                 
  .٧/ الفكر األورويب احلديث ص:انظر) 1(
  .٥٥/الفجر الكاذب ص )2(



 
٢٤٨   الليبرالية 

ومن الطبيعي يف هذا اتمع انتشار معدالت اجلرمية بكل صورها وأشكاهلا، وهذا            
ما جعل دولة رأمسالية عظمى كأمريكا تتخذ سياسة إيداع مئـات اآلالف يف الـسجون               

  .)١(كبديل لوضع الضوابط على رؤوس األموال اليت دمرت اتمع

 عن مخسة ماليني أمريكي حتـت       كان هناك ما يزيد قليالً    م  ١٩٩٤عام  ويف اية   
 ألرقام وزارة العدل األمريكية كان حوايل املليون ونصف         نوع من القيد القانوين ، ووفقاً     

رالية أو الـسجون    سواء  سجون الواليات أو السجون الفد      ليون مودعني يف السجون       امل
  .احمللية 

  ٣٧٣مريكياً بالغاً مودع يف الـسجن، أي         أ ١٩٣ من كل    ن واحداً ومعىن ذلك أ  
رونالـد  " من كل مائة ألف  عند تـويل          ١٠٣من كل مائة ألف أمريكي، وذلك مقابل        

، وهذه القفزة مرتبطة بالتغري يف ـج        )٢(م  ١٩٨٠ رئاسة الواليات املتحدة يف عام       "رجيان
هي ليربالية قاسية تقدم    ، و  الكبري إىل الليربالية اجلديدة      احلكومة األمريكية حيث مت التحول    

ادت اجلرمية، فبحلول   هج الليربايل يف االقتصاد، كلما ز     وكلما استمر الن   .)٣(احلديث عنها   
 كان هناك واحد من بني كل مخسني من األمريكيني البـالغني حمتجـز وراء               ١٩٩٧عام  

  .)٤(القضبان، وحوايل واحد من كل عشرين اخلي سبيله حتت شرط أو رهن االختبار 

 جراء الرأمسالية الليربالية انتشرت الرذيلة والفساد األخالقي،واالجتار بالنـساء          ومن
 بالعمل، مث توظفهم يف دور البغاء، وهو ما يعـرف           همدِعواألطفال من خالل عصابات تَ    

وحتت البطالة واحلاجة للمال، وانعـدام العنايـة االجتماعيـة مت           . بتجارة الرقيق األبيض  
  .ن النساء واألطفال جنسياًاستغالل مئات اآلالف م

أما استغالل األطفال والنساء يف العمل بطرق غري شرعية فهو من أشهر ممارسات             
  .الرأمساليني اجلناة الذين حيرصون على الربح دون أي رمحة أو ضمري أو خلق

                                                 
  .١٦٠/املصدر السابق ص:انظر) 1(
  .١٦١/الفجر الكاذب ص: ، نقال عن٣٨/م، ص ١٩٩٥ من ديسمرب عام ١١جريدة ذي تاميز، عدد : مصدر هذه اإلحصائيات) 2(
  .١٦١/ق ص املصدر الساب: انظر) 3(
  ١٦١/ ، نقال عن الفجر الكاذب ص ٧/م ص ١٩٩٧ مارس ٩-٨شيال تاميز ، جريدة فاينا: مصدر اإلحصائيات) 4(



 
٢٤٩   الليبرالية 

وقد استخدمت الشركات مجيع أنواع احليل واخلداع للوصول للكـسب بغـض            
فقد تستميل القادة احملليني بواسطة املنافع واهلدايا السيما        ،  ل  النظر عن أخالقيات هذا العم    

كما تستعمل فن التسويق والدعايات لدغدغت الرتعات االسـتهالكية،         . يف الدول النامية  
وال مانع لدى الرأمساليني مـن جتـارة         .)١(وتستعمل الكذب والتضليل يف هذه الدعايات     

  .)٢(اذين بدعوى احلرية املخدرات، واالجتار اإلباحي بالنساء والش

ويف العصر احلاضر اهتم الرأمساليون بوسائل اإلعالم كوسيلة قوية لتعظيم األرباح،           
ومن خالل هذه الوسائل مت تشكيل الثقافة والقيم البشرية بطريقة استبدادية غري مباشـرة              

جيـال  بأساليب اخلداع واملكر وهلذا أصبح جنوم السينما والغناء والرقص هم القدوات لأل           
القادمة ، وقد حصلوا على أرباح خيالية جلذب الناس إىل مادة استهالكية معينة من خالل               

  .)٣(الدعاية واإلعالن 

   : احلروب واالستعمار- ٥

االعتماد : إن طبيعة الروح الليربالية التنافسية واألنانية جعلت من النتائج الطبيعية هلا          
  . لألمم األخرىعلى احلروب واهليمنة واالستعمار والتهميش

فروح السيطرة والتغلب وأخذ ما يف أيدي الناس مرتبط بالرأمسالية الليربالية منـذ             
رافية ، وجلب الذهب ألوروبا بـأي وسـيلة         غفترة الرحالت البحرية، واالكتشافات اجل    

  .كانت

                                                 
  .١٣٧/ العوملة نقيض  التنمية  ص : انظر) 1(
م باسم حرية التجارة، انظـر مقـال       ١٨٤٢- ١٨٣٩وقد دخلت بريطانيا يف حرب استعمارية ضد الصني عرفت حبرب األفيون            ) 2(
،و انظر حول جتارة أمريكا للمخـدرات يف أمريكـا          ٣٥-٣٠/ م ، ص    ١٩٩٢ ، ديسمرب  ٤٠٩ب األفيون جملة العريب ، عدد رقم        حر

   .١٣٧/ ص كتاب إعاقة الدميقراطية  : الالتينية وغريها
: مسالية الليربالية يف هذا اال    على القيم واألخالق ودور الرأ    )  االنترنت مثال    – السينما   –التلفاز  ( يف تأثري وسائل اإلعالم     : انظر) 3(

  .٢٠٣-١٩٢/مستقبل الرأمسالية ص 



 
٢٥٠   الليبرالية 

إن االستعمار مل يكن مسألة خيـار بالنـسبة ألي جمتمـع            : ""ماجدوف"يقول  
وقد عملت الرأمسالية على أن تكون هي مركز االقتصاد          .)١("ط حياته رأمسايل، وإمنا هو من   

  .)٢(العاملي، ويكون البقية مبثابة األطراف، ميارس ضدها التهميش واإلقصاء

إن االقتصاد العاملي لن يكون بانتظار انعقاد املؤمتر املناسب، ففي          : ""ثرو  " يقول  
فالسوق املشتركة  . اجلديد اآلن يف بروكسل   غياب ذلك املؤمتر، توضع قواعد النظام العاملي        

تعد أكرب سوق عاملي اآلن، وأولئك الذين يتحكمون بشروط الدخول إىل أكرب سوق يف              
العامل هم الذين وضعوا قواعد التجارة العاملية دائماً، ولذلك السبب فقد وضعت بريطانيا             

الواليات املتحدة يف القرن    العظمى قواعد التجارة العاملية يف القرن التاسع عشر، ووضعتها          
) iso9000(العشرين، وميكن رؤية جتلي هذه احلقيقة اجلديدة يف معايري السيطرة النوعية            

اليت حتاول معظم املنشئات املصنعة يف العامل حتقيقها، فعند بيع منتجات عاليـة الدقـة يف                
  .)٣("أن تكون وفق هذا املعيار معتمدةاألسواق العاملية جيب 

 - الرأمسالية الليربالية عن احلروب واالستعمار اعتراف مفكريها           ةوليويؤكد مسؤ 
  .)٤( بأا املسئولة  عن إيقاد احلرب العاملية األوىل و الثانية-"هايك"مثل 

ومن خالل حركة الرأمسالية الليربالية يف القرن املاضي يتبني أن الدول الرأمسالية مارسـت              
  : وذلك لتحقيق األهداف التاليةاالستعمار واالستغالل يف أبشع صوره

 احتالل األسواق، واهليمنة عليها، ليتم ترويج منتجاا، وإلضعاف أي قـوة            - ١
  .اقتصادية جديدة

 السيطرة على املواد األولية، والسيما حقول النفط بعد الثـورة الـصناعية،             - ٢
 .والوصول هلذا اهلدف بأي طريق ولو باحلرب املدمرة

                                                 
  .٢٠٧/العوملة نقيض التنمية ص) 1(
  .٣١٣ - ٣٢/املصدر السابق ص: انظر يف نظرية التهميش واملراكز ) 2(
  .٣٠٩ – ٣٠٨/ مستقبل الرأمسالية ص  )3(
  .٢٠٦-٢٠٤/الطريق إىل العبودية ص: انظر) 4(



 
٢٥١   الليبرالية 

تركيز، وميش األمم األخرى من خـالل اهليمنـة بـالقوة            تأكيد عملية ال   - ٣
 .)١(العسكرية، والسيطرة السياسية

وقد استعملت األنظمة الليربالية الغربية ألوان االستعمار االقتصادي مـن خـالل            
اهليئات الدولية مثل صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل اليت يسيطرون عليها، وفـرض             

خالل هذه اهليئات مثل برامج التكيف اهليكلي أو ما يسمى اإلصالح           الليربالية اجلديدة من    
  .)٢(االقتصادي وجدولة الديون اخلارجية كما سيأيت

استخدمت التهديدات العسكرية اخلارجيـة     :" عن أساليب الرأمسالية   "ثرو"ويقول  
 املصاحل  واالضطرابات االجتماعية الداخلية، والعقائد البديلة تارخيياً كتربيرات للتغلب على        

  .)٣("املكتسبة يف الوضع الراهن، وكانت هي اليت قيضت للرأمسالية البقاء واالزدهار

كوسيلة لعالج املشكالت االقتصادية    " احلرب"وقد استخدمت الرأمسالية الليربالية     
ومن األمثلة املوضحة هلذه احلقيقة األزمة االقتصادية العاتية يف أمريكا يف أواخـر العقـد               

حيث هبط مستوى اإلنتاج الصناعي يف      "م حتديداً   ٤٨/١٩٤٩القرن املاضي ويف    الرابع يف   
، %١٨,٨، وتدهور االستثمار يف تكوين رأس املال الثابت بنسبة          %١٥هذه السنة بنسبة    

 ألف شركة،وبيعت السلع بأرخص األمثان، واخنفـضت أربـاح          ٦٩وأفلست أو صفيت    
، وأتلفت وأهلكت مئات األلوف      %١٤ إىل ١٢الشركات الرأمسالية بنسبة تتراوح مابني      

 مليون عاطـل    ٣,٤من اهلكتارات املزروعة بالبطاطس ، ووصل عدد العمال العاطلني إىل           
م بعد  ١٩٥٤-١٩٥٠ومل حيل هذه األزمة سوى اندالع احلرب الكورية         .م١٩٤٩يف يناير   

  .)٤( "ليحأن مت عسكرة النظام االقتصادي، وتزايد اإلنفاق العام على أغراض احلرب والتس

مل متانع مـن اإلنفـاق اهلائـل        ) مدرسة شيكاغو (وقد تقدم أن الليربالية اجلديدة      
للحكومة األمريكية على السالح، بينما ترفض رفضاً قاطعاً أي إنفاق فيما يتعلق بالقضايا             

                                                 
  .٢٠٨/يض التنمية صالعوملة نق: انظر) 1(
  . من هذا البحث ٣٦٢/ حول هذه الربامج وصورا االستعمارية ص: انظر) 2(
  .٢٧/مستقبل الرأمسالية ص )3(
  ٢٧/ صم١٩٨٢/نوفمرب/١، )٧٢٠(األهرام االقتصادي ، العددجملة  )4(



 
٢٥٢   الليبرالية 

س فَعم احلكومي للسلع الضرورية، وهذا يدل على النَ       داالجتماعية واإلنسانية، أو تقدمي ال    
 والعقلية الصراعية يف فكر الليرباليني وزاد الطني بله، التحالف املشئوم بينهم وبني              احلريب،

األصوليني اإلجنيليني، مع احلضور القوي للفكر احملافظ يف الليربالية اجلديدة، وكل ما نراه             
هـو  " مبحور الـشر  "من احلروب املتواصلة، والتهديدات املباشرة لعدد من الدول املسماة          

  ".اخلليط الفكري"ا إفراز هلذ

الذي يبني فيه الفوائد العظيمة     ) قائد كتيبة النقديني   ("ميلتون فريدمان "ولعل نص   
املختلفة من االستعمار ما يبني أن احلرب واالستعمار أحد مكونام الفكرية، وقال ذلك             

م، ١٩٦٩عقب زيارة قام ا إلسرائيل وألراضـي الـضفة الغربيـة احملتلـة يف سـنة                 
شت جداً لدى جتوايل يف املنطقة احملتلة من الضفة الغربية لنهر األردن مـن قلـة         ده:"فقال

إن العرب األردنيني جيوبون املنطقة يف أمان لدرجة ال يشعر          . الوجود العسكري اإلسرائيلي  
اإلنسان أنه يف بالد حمتلة، واجتزنا احلدود بني إسرائيل والضفة الغربية مـراراً دون لقـاء                

ويبدو أن غياب الوجود    ...مالحظة أية عوائق حتول دون حرية احلركة      عسكريني، ودون   
العسكري مقصود، حيث سارت السياسة منذ بدء االحتالل على إطالق احلرية مبعـىن أن         
التدخل اإلسرائيلي على أقله وبالتشاور بقدر اإلمكان مع اموعات احمللية املناسبة بـدالً             

وإنـه  ...اسة احلكيمة احلرية يف امليدان االقتصادي     وتتضمن هذه السي  ...من إصدار األوامر  
مثل رائع على قطعة صغرية من األرض يكشف لنا كيف أن املبدأ العام حلرية السوق يهيئ                
الناس للتعاون يف بعض املناطق ملنفعتهم املشتركة يف الوقت الذي يسمح بـسري حيـام               

يف أن القرن التاسع عـشر      إن هذا املبدأ ليوضح السبب      . بشكل طبيعي يف مناطق أخرى    
يل والتعـاون   بفلسفته اليت قامت على حرية التجارة كان عهداً اتـسم بالـسالم الـدو             

 القرن العشرين بنظرياته عن التخطيط املوجه، والتدخل احلكومي كان          بينما...االقتصادي
ـ  : "ميداناً ألنواع من الرتاعات الدولية املتوالية ، وكما قالوا       سياسة إن التجارة توحـد وال

  .)١(" تفرق

                                                 
/ م ص ١٩٨٣/ فرباير /١٤،  ) ٧٣٥ (، العدد األهرام االقتصادي جملة م ، نقال عن ٥/٥/١٩٦٩جملة النيوزويك عدد : انظر) 1(

٤٠.  



 
٢٥٣   الليبرالية 

وقد كان التهديد الشيوعي من أهم أسباب ختلي الدول الغربية عـن االسـتعمار              
املباشر يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية باإلضافة إىل تنامي االجتاهات االشـتراكية              

تـه  والذي تدفع فاتور   )١ (الداخلية، والكلفة االقتصادية العالية لالستعمار العسكري املباشر      
من الضرائب، وهذا ال يتناسب مع مطالبة الرأمساليني خبفض الضرائب علـى الـدخول              

  .املرتفعة

ويف الوقت نفسه استخدم التهديد الشيوعي كوسيلة خداع للـشعب األمريكـي            
  .)٢(لزيادة اإلنفاق العسكري، واالستمرار يف اجتاه سباق التسلح 

قتصاد السوق، توجهت   بوهلا با عية، وتفكك دوهلا، وق    للشيو املدويوبعد السقوط   
 هـذه املـرة     تضعقد و و أمريكا إىل االحتالل املباشر للمواقع ذات األمهية االقتصادية،       

اإلرهاب والتهديد اإلسالمي كبديل للتهديد الشيوعي بقبول العسكرة العاملية ألهـداف           
وغريمها، وهلـذا   " اخلليج العريب "و  " حبر قزوين "ومن هذه املواقع املهمة      .رأمسالية ليربالية 

  .جاءت احلرب على أفغانستان والعراق يف هذا السياق

لغرضني ) االستعمار يف  ثوبه اجلديد    ( وقد جاءت الرتعة الدولية األمريكية اجلديدة       
  : )٣(هامني

وروبية، واليابـان،   السوق األ :  السيطرة على أقطاب االقتصاد اجلديدة مثل      :األول
نفط اخلليج ونفـط    :  يف منابع النفط، وأشهرها عاملياً     ، من خالل التحكم    اوالصني وغريه 

وهذه السيطرة دف إىل لّي ذراع هذه الدول لتدخل يف بيت الطاعة األمريكي،             . قزوين
  .وتكون منساقة يف حتقيق األجندة األمريكية االقتصادية والسياسية

                                                 
  .٢٦٥/  ص مستقبل الرأمسالية: انظر) 1(
  . ٨٥-١٩/صإعاقة الدميقراطية :  ، وانظر يف كشف هذه احلقيقة بالتفصيل٢٦٤/ املصدر السابق ص : انظر) 2(
  .٣٤٨/املصدر السابق ص : انظر) 3(



 
٢٥٤   الليبرالية 

 احملـافظون اجلـدد،   :  حتقيق أهداف بعض اآليديولوجيات األخرى مثـل       :الثاين
أنفسهم باألصوليني الصهاينة   " العوملة"وقد ربط دعاة الليربالية اجلديد      . واألصولية اإلجنيلية 

  .، وهلذا كانت هذه النتائج الوخيمة لالستعمار األمريكي اجلديد)١(

لن تستمر، وسوف تنتهي،    املوجودة حالياً    أن مرحلة أحادية القطبية      "ثرو" ويرى  
 عن النظام القطيب أثناء احلرب الباردة، ويشبه النظام         وسيظهر نظام تعددي جديد، خيتلف    

القطيب ما بني احلربني، كما يرى عدم قدرة أمريكا على االستمرار يف الـسيطرة علـى                
وميكـن أن    .)٢(االقتصاد والسياسة، ألن أمريكا غري قادرة على حتمل أعباء الزعامة العاملية            

ا أمريكا يف العراق وأفغانـستان، فـالقوة        يضاف إىل ذلك املقاومة اجلهادية اليت واجهته      
   . ااألمريكية قادرة على إسقاط الدول لكنها غري قادرة على السيطرة عليه

   :)٣ ( أزمة الفائض-٦

يف الرأمسالية املعاصرة هـي جـوهر       " استيعاب الفائض االقتصادي    " تعد مشكلة   
ية ، ألن كثـرة اإلنتـاج ،        مأزق هذا النظام ، فالفائض هو نتيجة العمل املستمر للرأمسال         

والتوسع يف األسواق يوصل إىل فائض رحبي هائل ، وعند وجوده تبدأ املشكلة يف كيفيـة                
  .توظيفه 

ألنه إذا ترك فإنه يوصل للركود ، وإذا أريد استثماره فإن الرأمسالية تقف عـاجزة               
  .عن إجياد املنافذ االستهالكية واالستثمارية الكافية 

                                                 
  .٦٧٨/ املصدر السابق ص : انظر) 1(
   .٣٤٣/ق صاملصدر الساب: انظر) 2(
حبث يف النظـام    : رأس املال االحتكاري    : " دراسة علمية حول أزمة الفائض بعنوان       " بول سويزي " ، و   " بول باران   " أجرى   )3(

اهليئة املصرية العامة للتـأليف     ( حسني فهمي مصطفى ، ونشرته      : ، وقد قام بترمجته للغة العربية       "  واالجتماعي األمريكي    االقتصادي
، وقد أكدت الوقائع بعد ذلك      " الليربالية اجلديدة   " وهو مهم يف هذا املوضوع ، وقد كُتب قبل ظهور           . م  ١٩٧١لقاهرة عام   والنشر با 

 .كافة حتليالته 



 
٢٥٥   الليبرالية 

لرأمسالية حتمل عوامل أزمتها يف ذاا ، وهي أمام هذه املشكلة           وهذا ما يؤكد أن ا    
تقف حائرة ال جتد طريقة يف امتصاص الفائض الذي تسعى قواها الذاتية يف حتصيله ليكون               

  .بعد ذلك مشكلة يف األسلوب األمثل لتوظيفه 

  : وقد وضعت الرأمسالية بعض الطرق المتصاص هذا الفائض ، وهي كما يلي 

ص احلكومة للفائض االقتصادي من خالل اإلنفاق العسكري ، داخلياً           امتصا -١
عن طريق شراء األسلحة من الشركات املصنعة ، أو خارجياً مـن خـالل األحـالف                
واملساعدات العسكرية ، وهذا الطريق جيعلُ افتعال احلروب أمراً مهماً إلفـراغ خـزائن              

طر لشراء األسلحة ، وعنـدما      شركات السالح ، وكذلك إيقاد احلروب بني الدول لتض        
يكون العامل حمتقناً بالصراعات تبدأ عملية التسلح يف التوسع ، ويزيد اهتمـام الـدول يف                

  استهالك األسلحة وختزينها 

 تصدير رأس املال ، وفتح أسواق جديدة لتوظيف الفائض فيها ، ومن خالل              -٢
  " . العوملة " هذا الطريق تكونت فكرة 

   .)١(ويق واخلدمات والدعاية واإلعالن  التوسع يف التس-٣

ولكن هذه الطرق ستزيد األرباح يف يد الرأمساليني ، وستبقى مـشكلة الفـائض              
مرتبطة بزيادة الربح ، وهو ما يستلزم حبث الرأمسالية عن طرق جديدة يف حل اإلشكال ،                

ة يف الفكـر    ولو كان ذلك يف دمار اإلنسانية وإبادا ، وهذا ما يوضح الوحشية والكارثي            
  .الليربايل الداعي األساسي ، واملذهب الرمسي للرأمسالية املعاصرة 

  : خيالية الفكر الرأمسايل الليربايل ، وعدم قابليته للتطبيق- ٧

                                                 
التضخم املستورد ، دراسة يف أثر التضخم بالبالد الرأمسالية : انظر توضيح هذه القضية بالتفصيل والدراسة االقتصادية العميقة )  1(

 . وما بعدها ٨٠/ رمزي زكي ـ ص . د لبالد العربية على ا



 
٢٥٦   الليبرالية 

يعترب الفكر الليربايل فكراً مثالياً خيالياً غري قابل للتطبيق من الناحية الواقعية، وقـد              
 لليربالية  )١( الكارثة يكمن يف املسعى اليوتويب       نشأمإن  : " عندما قال  "واليينبكارل  "صدق  

  . )٢(" االقتصادية إلقامة نظام سوقي قادر على تنظيم نفسه بنفسه

واحلقيقة أن تصور ترك الدول القومية ألعماهلا، وجعلها غري ذات أثر من الناحيـة     
ملتعـددة  العملية، وتالشيها، وحتول العامل إىل سوق حرة واحدة، حتل فيها الـشركات ا            

اجلنسية حمل الدول، هذا التصور يعد تصوراً خيالياً غري قابل للتطبيق، وهو ما يوصل لـه                
  . الفكر الليربايل من الناحية النظرية اردة

توبيني يف جممع دوائر    حد فيما عدا قلة من اليو     وال أ : "يجون جرا "ويف هذا يقول    
ة تالشت فيها الدول القومية، وحلت      عمال، يتوقع أن يصبح العامل سوقاً واحدة حقيقي       األ

 إحدى شطحات خيال    ال يركن هلا، ومثل هذه الوقائع هي      حملها شركات متعددة اجلنسية     
وهذا التصور الـذي     .)٣(" الشركات، ودوره هو تعزيز وهم قيام سوق حرة عاملية النطاق         

   . خيالياً هو ما تقدم عرضه نظرياً لفكر الليربالية اجلديدة"جراي"يعتربه 

ويف مقابل دعاة العوملة اخليالية املتطرفة يعتقد البعض بأن العوملة ال تعـد ظـاهرة               
، ولكن الصواب هو أن العوملة      )٤(جديدة، ولن يكون هلا األثر الفعلي حسب رؤية دعاا          

حقيقة واقعية من حيث الوجود الفعلي، وإن كانت مل تصل للصورة املتطرفـة الـسابقة،               
  .)٥(والواقع يشهد بذلك 

ومما يؤكد خيالية هذا الفكر جتاوزه لرؤيته األساسية، وهي اعتباره أن الدولة شـر              
  .  يف جمال حفظ األمن الوطيناال بد منه، واملطالبة بأقل دور هلا وحصره

                                                 
   .اخليايل:  اليوتيب يعين)1(
   .٧/ الفجر الكاذب ص : نقال عن )2(
  .٩٢/ الفجر الكاذب ص  )3(
   . كنموذج هلذه الرؤية النقدية –فخ العوملة : انظر) 4(
ألموال، وتكنولوجيا االتصاالت جعلت العامل كقريـة        وما بعدها، والواقع شهيد بانتقال رؤؤس ا       ٩٢/ الفجر الكاذب ص    : انظر) 5(

واحدة يف اجلانب االقتصادي، فشراء األسهم والسندات واألوراق املالية يتم بسرعة هائلة ويف ذات الوقت من أي مكـان يف العـامل،                      
  . أمره مشاهد للعيان والبيع والشراء عن طريق االنترنت



 
٢٥٧   الليبرالية 

وقد جاء هذا التجاوز يف صورة صارخة حيث مت االعتماد الكامل على الدولة يف              
ني املؤيدة هلذا الفكر، أو إلغاء ما ينافيهـا مـن           فرض الليربالية على األسواق، وسن القوان     

  .القوانني

زاحـة  ، وإ )٢(" تعديل قانون الفقر  "، و   )١(" إلغاء قانون الغالل  : "ومن شواهد ذلك  
  . ، وغريها)٤(ضريبة الرؤوس "، وختفيض الضرائب، وقانون )٣(العقبات أمام حتديد األجور 

أسفرت عن حدوث التحول    اليت  "دعه يعمل   " إن سياسات :""جون جراي "يقول  
الكبري يف اجنلترا يف القرن التاسع عشر كان أساسها النظرية القائلة إن حريات السوق هي               

  . ة على األسواق إمنا هي قيود مصطنعةيأمر طبيعي، وأن القيود السياس

والصحيح هو أن األسواق احلرة من صنع سلطة الدولة، وأا تواصل البقاء فقط ما              
الدولة احليلولة دون أن جتد احتياجات البشر إىل األمن والتحكم يف املخاطر            دام باستطاعة   
  .)٥(" عنها سياسياًاالقتصادية تعبرياً

ويؤكد عدم التزام الليربالية مبفهوم احلد األدىن من تدخل الدولة ما متارسه أكـرب              
ريق احلماية  إمرباطورية ليربالية يف العامل وهي أمريكا، فقد حققت منوها االقتصادي عن ط           

  .)٦(اجلمركية العالية، والبناء الفعال خلطوط السكك احلديدية والطرق السريعة وغريها 

                                                 
 املـستوردة للرسـوم     –  خاصة القمح     –م، اخضع الغالل    ١٨١٥اضي يف اجنلترا صدر عام      ، هو قانون ملالك األر    "قانون الغالل ) "1(

م بعد  ١٨٤٦اجلمركية، وقد ترتب على ذلك ارتفاع أسعارها، وارتفاع أجور العمال، وعرقلة الصناعة، وقد ألغيت هذه القوانني سنة                  
  .١١٨ /جهود الليرباليني، وخباصة مدرسة مانشستر، وقد تقدم الكالم فيها ص 

، قانون ينظم تقدمي اإلعانات للفقراء، وقد مت تعديله جبهود ليربالية إىل حتديد مستوى املعاش التقاعدي بأقـل مـن    "قانون الفقراء ) "2(
   .١٩/ الفجر الكاذب  ص : انظر".دعه يعمل"أدىن اجر حتدده السوق، ووضع هلا شروط مهينة، وقاسية، ويف هذا التعديل أقر نظام 

   .٢١/ يف هذا املوضوع املصدر السابق ص :انظر) 3(
هو قانون ضريبة املساكني يف زمن التاتشرية يهدف إىل وضع الضريبة على أساس الساكن وليس على أسـاس قيمـة الـسكن،                      ) 4(

ـ        الحـني يف   تشبيها له بقانون الرؤوس  الذي سبب ثورة الف        " ضريبة الرؤوس "فاستوي الغين والفقري، وقد عارضه الربيطانيون، ومسوه ب
  .٥٣/ املصدر السابق ص : انظر. أملانيا

  .٢٩/ املصدر السابق ص ) 5(
  .١٤٤/ املصدر السابق ص : انظر) 6(



 
٢٥٨   الليبرالية 

مشروع سياسي أمريكي لتحقيـق     املعاصرة  واحلقيقة املؤكدة هي أن السوق احلرة       
  .مكاسب خاصة أكثر من كونه فكرة اقتصادية تسعى لتحقيق النمو االقتصادي 

 تطويق العامل واهليمنة عليه، والسيطرة على مـوارد         ويراد من خالل هذا املشروع    
اإلنتاج العاملي، وهذا ما لن يتحقق، وقد بدت عالمات ذلك ونتائجه يف الساحة السياسية              

  .)١(واالقتصادية 

  :الدور اليهودي يف الفكر االقتصادي  الليربايل 

ك من خالل   ، وذل  واضحة   تبدو معامل الدور اليهودي يف احلضارة الغربية املعاصرة       
التصور اليهودي الديين للتعامل مع غري اليهود، واآلثار الظاهرة يف سيطرت اليهود علـى              
القرار السياسي يف العامل الغريب اليوم، فليس سراً احلجم الكبري للنفوذ اليهودي يف الواليات   

" العـداء للـسامية   "، والدول األوروبية، وميكن مالحظة ذلك من خالل شعار          )٢(املتحدة  
، ويزيد هذا األمر تأكيداً السيطرة اليهودية على         الذي خيوف به اليهود كافة املعارضني هلم      

، وانتهاء االستعمار يف العامل كله إال يف فلـسطني، ووقـوف أوروبـا              )٣(اإلعالم العاملي   
 ت، وقرارا "الشرعية الدولية "وأمريكا مع الكيان الصهيوين مع خمالفاا الصرحية ملا يسمى          

  .س األمن الدويل ، واجلمعية العامة يف هيئة األمم املتحدة جمل

وأما الدور اليهودي يف تكوين الليربالية سواء يف جماهلا الـسياسي أو االقتـصادي              
 يف كتابه املنشور باللغة األملانية بعنوان       "تسومبار"بني  قد  فدالئله وآثاره الواقعية ظاهرة، و    

  .الرئيسي لليهود يف تكوين الرأمسالية الليربالية الدور " اليهود واحلياة االقتصادية"

  : وقد بني هذا الدور من خالل ما يلي

بلدان األوروبية منذ القرن الـسادس عـشر        ال ارتباط وجود اليهود يف عدد من        -
بتطور األعمال، واحلركة التجارية القومية ، وعمليات اإلقراض بالربا الواسعة، بينما يوجد            

                                                 
  .٣٤٦/ مستقبل الرأمسالية ص : انظر ) 1(
  .) كله  ( – ديفيد ديوك –كتاب الصحوة، النفوذ اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية : نظر )2(
  .) كله  ( – يوسف الرفاعي –املي ودور اليهود اإلعالم الع: انظر )3(



 
٢٥٩   الليبرالية 

دهور النشاط االقتصادي يف األماكن اليت غادرها اليهـود بـسبب           النقيض من ذلك يف ت    
حماكم التفتيش أو أي ظروف أخرى، وقد نقل مالحظات املعاصرين من غري اليهود هلذه              

  : الظاهرة مثل

 .  وغريهم"جان باتيس كولبري"، و )١("لأوليفر كروموي"

ييب، بحـر الكـار    إنشاء اليهود للمؤسسات االقتصادية يف أمريكا الشمالية، وال        -
وا السندات التجارية وأدوات القروض بالربا، واألدوات املالية،        وأمريكا الالتينية، فقد انشأ   

 .وبورصات السلع، واألوراق املالية

 الدعم الديين لليهود باحلرص على الثروة، يف الوقت الذي يركز فيه النـصارى              -
يطرون على النشاط االقتـصادي يف  األوائل على الزهد يف الدنيا، وهذا ما جعل اليهود يس         

 .وقت مبكر

لقد كان علم الالهوت األخالقي اليهـودي       : "يف هذا الصدد  " تسومبار"يقول  
يعلم املذهب العقلي املتطرف، يف مرحلة كان فيها املسيحيون ما يزالون منتـشني بـدين               

 –احلب الذي كان يروج له القديس بولس، والقديس أوغسطني، وهكذا طور اليهـود              
  .)٢(" املبادئ أو األسس األخالقية الالزمة لدفع عملية التطور الرأمسايل–طيلة عشرة قرون 

وباإلضافة هلذا املفهوم الديين الذي جعل اليهود املؤسسني لالقتصاد العاملي بصورته           
  : الراهنة ، فان هناك مفاهيم أخرى ال تقل أمهية عن ذلك وهي

  

                                                 
م تـزعم مجاعـة   ١٥٩٩زعيم سياسي وعسكري وديين إنكليزي ، ولـد سـنة    ) Oliver Cromwell( كروميل  أوليفر) 1(

 األول ، فتم كيني ، أحلّ على ضرورة إعدام امللك تشارلزل متكن من إيقاع اهلزمية بامل١٤٦٢البيورتيان ، وعند اندالع احلرب األهلية عام   
السيد حامي  "  ، هزم إسبانيا بالتحالف مع فرنسا ، لقبه          ١٦٥٣له ما أراد ، وبذلك أصبح سيد إنكلترا الفعلي و أعلن اجلمهورية عام              

   . ٣٦٤/  ص دمعجم أعالم املور. م ١٦٥٨توىف سنة " الكومنولث 
  .١٥٠/ العوملة نقيض التنمية  ص: نقال عن) 2(



 
٢٦٠   الليبرالية 

 ال ينبغـي أن     – غري اليهودي    –فاألجنيب  خذ الربا من غري اليهودي،       ضرورة أ  -
ن القرض بال فوائد، وهذا املبدأ مع كونه خلقاً عنصرياً، فهو أحد أبرز العوامـل            يستفيد م 

اليت منت األموال اليهودية بصورة عالية، السيما يف متويل الصناعة أثناء انتقال اتمع مـن               
  .جمتمع زراعي إىل جمتمع صناعي

ودي ملفاهيم حرية التجارة ، وهلذا أصبحوا رواد الرأمسالية         تشجيع الالهوت اليه   -
  .املعاصرة

  . جواز البيع بسعر أدىن من سعر السوق-

  . جواز الشراء من األجانب إذا كانت سلعتهم رخيصة-

 أن اليهود هم رواد حرية األسواق، وإم الذين     "سومبارت  "خذ منا   أهذه الدالئل   
  .)١(أسسوا الرأمسالية املعاصرة 

 

                                                 
  .١٥٢ – ١٤٩/ السابقة العوملة نقيض التنمية  ص حول الفقرات: انظر) 1(



 
٢٦١   الليبرالية 

  

  

  

  

  
  الليبرالية في العالم اإلسالمي: الباب الرابع          

   :نوفيه فصال

  .عوامل ظهور الليبرالية في العالم اإلسالمي: الفصل األول

  .مظاهر الليبرالية في العالم اإلسالمي : الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٦٢   الليبرالية 

  : مقدمة 

 النهـضة األوروبيـة ،      كانت أغلب البالد اإلسالمية حتت حكم الدولة العثمانية يف عصر         
وهي دولة قائمة على حتكيم الشريعة اإلسالمية يف اجلملة ، وكانت الدولة العثمانية هـي               
احلامية لبيضة اإلسالم  والقائمة على نشر العلم واحترام العلماء ، واألمر باملعروف والنهي              

ة سـعة يف القـار      واحلاملة لراية اجلهاد يف سبيل اهللا ، وقد فتحت أقطـاراً وا             ،عن املنكر 
  .)١(األوروبية ، وأخضعتها لإلسالم

اليت كوا أفراد   " اجلمعيات السرية   " وقد تسللت الليربالية إىل البالد اإلسالمية من خالل         
وقد كانت بقية األمة اإلسالمية ثابتة على       . تأثروا بالفكر الغريب وانبهروا حبضارته املادية       

الغربية ، وهي معتزة بدينها واثقة بصحته ، وصالحيته         دينها ال حتتاج إىل األفكار والنظم       
  .للحكم والعمل يف كل زمان ومكان 

ولكن وجدت عوامل أضعفت ثقة األمة بدينها ، وهيئت اتمع اإلسالمي لتقبل الليربالية             
االحنراف العقدي ، واالستبداد السياسي ، واجلمود       : وعدم مقاومتها ، وهذه العوامل هي       

هي ليست أسباباً مباشرة يف وجود الليربالية ، ولكن هذه العوامل أوجـدت             والتقليد ، و  
  .أرضية متقبلة ، ومناخاً مناسباً للرضى بالليربالية ، والسكوت عليها 

" االستعمار وأذنابه   " وال شك أن السبب املباشر لدخول الليربالية يف العامل اإلسالمي هو            
الغربية ، ولكن دخوهلا مل يكن له أن يـتم لـوال            من دعاة التغريب، واملنبهرين باحلضارة      

  .وجود عوامل معينة ساعدت على عدم الوقوف اجلاد يف وجه هذه األفكار اإلحلادية 

، وقد مت هذا االحنراف على يد الفرق الضالة كاملرجئـة           "االحنراف  " وجيمع هذه العوامل    
الفكر الليربايل عندما قدم    والصوفية ودعاة املذهبية، فهذه االحنرافات ساعدت على وجود         

مع االستعمار وقد استغل املستعمرون هذه االحنرافات أبشع استغالل، ووضفوها يف خدمة            
  .أهدافهم 

                                                 
 وقد كان ذلك يف أوهلا أكثر منه يف آخرها ال سيما عندما ارتبطت بغالة الصوفية ، لكنها بشكل عام مل حتمل كيداً ونفاقاً على) 1(

 .األمة كما حصل بعدها 



 
٢٦٣   الليبرالية 

وملا أُحتلت بالد املسلمني فرضت الليربالية عليها يف النظام السياسي واالقتصادي ، وملـا              
تطـوير  "  جاء بفكـرة     رأى االحتالل عدم تقبل املسلمني ألي أمر غري مرتبط باإلسالم         

  " .مشروع اإلسالم الليربايل " ، ومن هذه الفكرة خرج " اإلسالم وحتديثه 

  :ومها ، وذلك يف فصلني ، وسوف أقوم ببيان ما سبق من خالل هذا الباب 

  .عوامل ظهور الليربالية يف العامل اإلسالمي: األول

  .مظاهر الليربالية يف العامل اإلسالمي: والثاين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٦٤   الليبرالية 

  :عوامل ظهور الليبرالية في العالم اإلسالمي: الفصل األول

  :االحنراف العقدي : أوالً

االحنراف العقدي هو السبب املباشر يف ضعف األمة اإلسـالمية وختلفهـا واحنطاطهـا،              
يف اإلنسان واتمع حقيقة ) االحنراف العقدي (وتراجعها يف القرون املتأخرة، وتأثري الذنب       

ة ربانية قدرها اهللا تبارك وتعاىل يف هذه األمة، وهي من باب العقوبة علـى               شرعية، وسن 
  .الذنب باملصيبة

 ، وقوله   ]١١/الرعـد [ }إِن اللّه الَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ مـا بِأَ�ْفُـسِهِم             { ويدل على ذلك قوله تعاىل      

 ، فالضعف   ]٥٣/األ�فـال [}يرا �ِّعمةً أَ�ْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَ�فُسِهِم          ذَلِك بِأَن اللّه لَم يك مغَ     {تعاىل  

واهلوان، والقابلية للمبادئ املنحرفة حصلت يف األمة اإلسالمية بعد التغـيري والتبـديل يف              
  .العقائد والتصورات

ها كمـا جـاء يف قـول الـنيب          وقد قدر اهللا تعاىل هلذه األمة أن ال يسلط عليها عـدو           
":               ودعوت ريب أال يهلك أميت بسنة عامة، وأالّ يسلط عليهم عدواً من سوى أنفـسهم

، ولكن االحنراف الداخلي يـؤثر يف األمـة         )١("فيستبيح بيضتهم حىت يقاتل بعضهم بعضاً     
 الثغرة اليت ينفذ من خالهلـا       -حينئذ–ويضعفها أمام عدوها اخلارجي، فيكون االحنراف       

لعدو، ومن خالهلا يكون تأثريه فيها سواء من جانب التصورات واملفاهيم أو جانب القوة              ا
  .العسكرية واالقتصادية

                                                 
 -، وأبو داود ) ٤/٢٢١٥ (-٢٨٨٩:  رقم - ببعض ضهم هذه األمة بع باب هالك- أشراط الساعة  كتاب الفنت و   - مسلم   رواه )1(

 ما جاء يف سؤال     باب.- كتاب الفنت    –والترمذي  ، )٤٥٠/ ٤ (– ٤٢٥٢: رقم   - باب ذكر الفنت ودالئلها      -كتاب الفنت واملالحم    
 شـيبة يف     أيب وابـن ، )سألت ريب   (  بلفظ   - )٢٧٨ /٥  (-أمحد يف املسند    و، )٤١٠/ ٤ ( – ٢١٧٦:  رقم   - ثالثاً ألمته    النيب  

  كتـاب  - البيهقي يف السنن الكربى   و،  )٦/٣١٥ ( – ٣١٦٨٥:  رقم - باب ما أعطى اهللا تعاىل حممداً      - كتاب الفضائل    -املصنف  
  .)٩/١٨١  (–  األديانعلى النيب  دين إظهار باب-السري 



 
٢٦٥   الليبرالية 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذنـاب البقـر، ورضـيتم           :"ويبني هذه احلقيقة قول النيب      
 فقـد  )١("بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل ديـنكم        

  .رتب الذل واهلوان على االحنراف

: يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة على قصعتها فقال قائـل             :"وقوله  
بل أنتم كثري، ولكنكم غثاٌء كغثاء السيل، ولـيرتعن اهللا مـن            : ومن قلة حنن يومئٍذ؟ قال    

يا رسول اهللا وما    : ائلفقال ق . صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن        
   .)٢("حب الدنيا وكراهية املوت: الوهن؟ قال

فحب الدنيا وكراهية املوت كناية عن ترك اجلهاد، وتركه يقع يف األمة جراء االنغمـاس               
يف الدنيا وتقدميها على اآلخرة، ويدخل حتت هذا ألوان عديدة من االحنرافات ، فكانـت               

  .النتيجة اهلزمية أمام العدو اخلارجي

فاألمة اإلسالمية إذا التزمت بدينها عقيدةً وعمالً وسلوكاً فإنه ال ميكن للعـدو أن    
خيترقها، ألا بعيدة عن روح االزامية ، واثقة بدينها، تبين هذه الدنيا مبا يوافق منهج اهللا                

  .تعاىل

والتبعية والفارق الواضح بني العلو واالنتصار واالستقالل يف املاضي، واالحنطاط، واهلزمية           
يف احلاضر يعود للحقيقة الشرعية السابقة، وهذا يدل على أن هذه احلقيقة والسنة الربانية              

  .تؤكدها احلوادث التارخيية، ويصدقها الواقع املعاصر

                                                 
والبيهقي ، ) ٢٨ / ٢ ( –وأمحد يف املسند    ، ) ٣/٥١٨ ( ٣١٧٣ رقم   - باب النهي عن العينة      - كتاب اإلجارة    - أبو داود     رواه   )1(

ـ    و،  ) ٥/٣١٦  (– قلة باب  املزابنة واحملا    - كتاب البيوع    - يف السنن الكربى             – ١٣٤٠٨:  رقـم    -م الكـبري    الطـرباين يف املعج
        – ٤٨٢٥ رقـم    -حتقيق املـسند     شاكر    الشيخ أمحد  و،  ) ١٠( رقم   -اين يف السلسلة الصحيحة     صححه الشيخ األلب  و ) ١١/٦٣( 
   .من حديث ابن عمر  ) ٧/٢٧ (
،  )٢٧٨/ ٥( يف املسند    أمحدو  ، )٣٨ / ٥ ( ٤٢٩٧ : برقم –  باب تداعي األمم على اإلسالم     - كتاب املالحم  - رواه أبو داود     )2(
 على من شـاء اهللا مـن أمتـه إذا    خباره بتداعي األممإ  باب- بالكوائن بعده خبار النيب  مجاع أبواب إ - البيهقي يف دالئل النبوة   و

 .من حديث ثوبان  ) ٨١٠ / ٣ (  ٣٦١٠ رقم -، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنة أيب داود  )٥٣٤ / ٦( تهم ضعفت ني
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واالحنراف العقدي بدأ يف األمة يف وقت مبكر، فقد ظهرت الفرق الضالة بعد حادثة مقتل               
مث ظهـرت   . ، وكانت اخلوارج هي أول هذه الفرق       )١(اخلليفة الراشد عثمان بن عفان    

ولكن هذه الفرق هـي عبـارة عـن أفـراد           . الشيعة مث تتابعت الفرق الضالة بعد ذلك      
معدودين، ومل يكن هلا تأثري كبري يف اتمع اإلسالمي املتمسك بالكتاب والسنة، واملستمر             

  .يف اجلهاد بكل أنواعه وصوره

لفرق مل تؤثر يف القطاع العريض من األمـة اإلسـالمية،           والقارئ للتاريخ يدرك أن هذه ا     
وهلذا استمرت يف العلم وبناء احلضارة، والفتوحات، وإسقاط الدول الكافرة الـيت متنـع              

 يعنينا هنا هو االحنراف العقدي يف القرون األخرية بالذات، ألنه           يوالذ. اهلداية عن الناس  
الكـربى، والعلمـاء املـشهورين ،       أصبح ظاهرة اجتماعية عامة تشمل مراكز العلـم         

واملؤسسات االجتماعية، وقد تبنت الدول واحلكومات هذا االحنراف وما ترتب عليه من            
  .آثار ونتائج كارثية

 قابلية ذاتيـة    -سيأيت احلديث عنها  -وقد أوجد هذا االحنراف باإلضافة إىل عوامل أخرى       
 العامل اإلسالمي مذاهب فكرية     لدى املسلمني باملذاهب الفكرية الوافدة، وهلذا ظهرت يف       

وافدة كالليربالية والعلمانية والداروينية والوجودية وغريها، وأصبح هلا رواجـاً كـبرياً،            
وانتسب هلا فئات من أبناء  املسلمني، وطبقت مبادؤها، وأصبحت مناهجها تـدرس يف              

فكـار هـذه     السياسية واالقتصادية لتتوافق مـع أ      ةاملدارس واجلامعات، وتغريت األنظم   
وهذا التقبل مل حيصل ذه الطريقة يف أي زمن من األزمان السابقة، مع وجـود               . املذاهب

  .من يتأثر مببادئ الفلسفات األجنبية، ولكن مل يصل األمر إىل الدرجة املوجودة اآلن

ولبيان حقيقة االحنراف العقدي يف احلياة اإلسالمية العامة، وآثاره العميقة، فإنه جيدر بنـا              
  : وضيحه من خالل النقاط التايلت

  

                                                 
 ين ، مجع األمة على مصحف واحد ، استشهد يوم اجلمعـة ثـامن            موي ، أمري املؤمنني ، ذو النور      أبو عمرو ، عثمان بن عفان األ      ) 1(

  ) .١/٢٠١(شذرات الذهب . ، وله بضع ومثانون سنة ) هـ ٣٥(ذي احلجة سنة عشر 
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  :الفرق الباطنية املنحرفة وآثارها: أوالً

اسم عام يدخل حتته عدد كبري من الفرق الكافرة يف احلقيقة مع بقـاء انتـساا                : الباطنية
اإلمساعيلية، والنصريية، والدروز، والقاديانيـة ، والبهائيـة،        : لإلسالم يف الظاهر، ومنها   

  .العصور األخريةوالرافضة السيما يف 

وجتتمع هذه الفرق يف اعتقادها بأن نصوص الشريعة هلا ظاهر غري مراد، وهو ما يفهمـه                
عموم املسلمني من هذه النصوص، وباطن هو املقصود، وقد أولوا النصوص الـشرعية إىل              
معاين غريبة عنها دون قرينة تدل عليها، مثل تأويل الصالة بأا ذكر أمسـاء أشـخاص                

وختتلف طوائف الباطنية يف املعىن     . تأويل الصوم بأنه كتم أسرار الطائفة، وغريها      معينني، و 
  .املؤول مع اتفاقها على أصل التأويل العابث دون أي قرينة

هذه الفرق بدأت يف وقت سابق عدا القاديانية والبهائية فقد ظهرت يف الفترة األخـرية،               
  ٠ياً يف نشر أفكارها وعقائدهاولكنها كانت تتستر بالتقية، وتعتمد أسلوباً سر

وقد ازداد نشاط هذه الفرق يف القرون األخرية، وبالذات قبيل االستعمار الصلييب لـبالد              
  .املسلمني وأثناءه وبعده، وخرجت من سريتها وتكتمها إىل مرحلة الظهور واإلعالن

ا أظهـروا   وقد طبعت يف هذه الفترة من كتبهم ما كان سابقاً يعترب ضرباً من احملال، كم              
عقائدهم الباطلة، وعبادام املنحرفة، وهذا هو حال النفاق منذ زمن النبوة ، يعتمد علـى      
الكتمان يف وقت قوة املسلمني وتطبيق األحكام الشرعية، ويعلن نفـسه عنـد ضـعف               

  .املسلمني وسيطرة الكفار وقوم

جيد أي مسلم تردد    وعقائد هذه الفرق مناقضة ألصول اإلسالم ، وعقائده األساسية، فال           
  .اإلسالمربقة أو شك يف وصفها بالكفر واخلروج من 

ولكن هذه الفرق انتشرت بني أبناء املسلمني لغلبة اجلهل، وقلة العلم، واسـتعمال هـذه               
. الفرق وسائل وأساليب متدرجة للوصول باملدعو إىل ما يريدونه من العقائـد الباطلـة             
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ب هلذه الفرق املنحرفة، وهو انتـشار اإلرجـاء         وهناك سبب مهم يف وجود املناخ املناس      
  .والتصوف، وحتوله إىل ظاهرة عامة مستحكمة يف بالد املسلمني كما سيأيت بيانه

إدعاء األلوهية ، وإنكار البعث، وتأويل الشرائع العملية، وإنكار النبوات،          : ومن عقائدهم 
  .)٢("م الكفر احملضظاهرهم الرفض وباطنه ")١("أبو حامد الغزايل"وهلذا قال فيهم 

آثار هذه  الفـرق     وليس املقصود هنا بيان عقائدهم على التفصيل ، ولكن املقصود بيان            
  :ومن هذه اآلثارعلى اتمع اإلسالمي 

، وإلصاق هذه العقائد باإلسالم، فهذه الفـرق ال   إشاعة العقائد الكفرية بني املسلمني      -
بل يدعي أصحاا أم مسلمون مع املناقـضة        تدعي أا أديان مستقلة عن دين اإلسالم ،         

  .التامة بني عقائدهم وبني اإلسالم

نفي األلوهية على احلقيقة ، واعتقاد مذهب الفالسفة يف الفـيض والـصدور             : ومن ذلك 
وجتريد اإلله الذي أثبتوا لفظه دون معناه من كل األمساء والصفات واألفعال ، وأسـاس               

وهلذا قام بعضهم بادعاء األلوهية، ومن      .  فالطونية احملدثة فكرهم يف األلوهية مأخوذ من األ     
، "الـرب "  الذي مسى نفسه      )٣("سلمان املرشد النصريي  "املعاصرين الذين أدعوا األلوهية     

الذي أدعى أنه يف األرض إله له املميـزات         _  اإلمساعيلية رةهبمن ال _وطاهر سيف الدين    
والتبديل يف أحكام القرآن، وله أن يأخذ الربا،        والصالحيات اليت للرسول، وحيق له التغيري       

                                                 
 عام ) قصبه طوس خبراسان    ( أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، حجة اإلسالم ، فيلسوف ، متصوف ، ولد يف الطابران                   ) 1(

يقـول  من  عند ـ ) من قرى طوس (  غزالة اي ، أو إىل الغزل ـ عند من يقوله بتشديد الز  نسبته إىل صناعة،م ١٠٥٨هـ ـ  ٤٥
االقتصاد " و " ول املستصفى من علم األص" و " السفة فت الفا" و " إحياء علوم الدين : " له حنو مئيت مصنف منها     ،بتخفيف الزاي   

   ).١٠ /٤(شذرات الذهب .  م ١١١١هـ ـ ٥٠٥توىف بطابران عام  "  يف االعتقاد 
   .٣٥ج ) فتوى تكفري الباطنية ( وى نقالً عن جمموع  الفتا) 2(
 شرقي الالذقية ، سوريا ، بـدأت      ) ل  جوبة برغا ( ، من قرية    ) ! بالرب  ( سلمان بن مرشد بن يونس ، علوي نصريي ، تلقب           ) 3(

 وهـم   )النصريية  ( م ، وعاد من منفاه ، فتزعم أبناء حنلته          ١٩٢٥ حىت سنة    م ونفي إىل الرقة   ١٩٢٣ وسجن سنة    م ، ١٩٢٠سريته سنة   
، وقد تعاون مع الفرنسيني ضد احلكومة الـسورية فجعلـوا            ) ليؤهلون علياً ، ويقولون باحللو    ( من فرق الباطنية ، يتسمون بالعلويني       

، وملا حتررت سوريا وجال الفرنـسيون   ) برئيس الشعب العلوي احليدري الغساين      ( لبالد العلويني نظاماً خاصاً فقويت شوكته وتلقب        
مدعي ( م ، وألمني حداد كتاب يف سريته ، مساه ١٩٤٦هـ ـ  ١٣٦٦لته احلكومة السورية ، مث قتل شنقاً يف دمشق سنة عنها ، اعتق

  ) .٣/١١٢(األعالم ) . األلوهية يف القرن العشرين 
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وهو املالك الكلي للروح واإلميان، وهو املالك الكلي أيضاً ألذهان وأفراد الطائفـة ألي              
  .)١(هدف

بالعبادة احلقيقية له، كالـسجود     ) الداعي املطلق للبهرة  (وقد قام أتباع حممد برهان الدين       

      }وحيمـل عـرش ربـك فـوقهم يومئـذٍ مثا�يـة           {لعرش وتالوة   والدعاء، وتشبيهه باإلله يف محله على ا      
  . ]١٧/احلاقة [ 

إمام األغاخانية السابق، وال يزال إمامهم احلايل كرمي خان         " حممد شاه احلسيين  "وأيضاً مثل   
  .)٢(يدعي األلوهية، ويعبده أتباعه من دون اهللا تعاىل

لغيبيات عموماً، وحيرفون نـصوص     وكذلك تنكر فرق الباطنية املعاصرة النبوة، والبعث وا       
  .)٣(الشريعة العملية

 وإشاعة الفوضى واالضطراب فيها وقـد كـان هلـم دول            تفريق صفوف املسلمني    -
وحكومات وحركات ومجاعات ،وقد قاموا حبروب طاحنة داخل اتمـع اإلسـالمي،            

  .)٤(وأشغلوا الدول اإلسالمية مبقاومتهم ورد كيدهم

 للكيد باملسلمني وقد كان هلم دور خبيـث يف إعانـة            النصارىالتعاون مع اليهود و     -
  .االستعمار ومساعدته يف االستيالء على بالد املسلمني

فعندما احتل الفرنسيون سوريا ، وقام املسلمون جبهادهم ، وقف النصرييون مع االحتالل             
   )٥("إبراهيم هنانو"الفرنسي ضد ااهد 

                                                 
   .٨/  هـ  ص ١٤١٠ حمرم ١٧ يف ٢٣٧جريدة املسلمون عدد : انظر) 1(
   .٨٠/ اإلمساعيلية املعاصرة  ص : انظر) 2(
  . وما بعدها٨١/ املصدر السابق  ص : انظر) 3(
   .٥٦٦ – ٥٦٤/ االحنرافات العقدية والعلمية  ص :  شواهد يف ذلك: انظر) 4(
غـريب  ) كفر حارم   ( ولد يف بلدة    . من كبار ااهدين يف الثورات االستقاللية بسوريا        . إبراهيم بن سليمان آغا هنانو أبو طارق        ) 5(

 التركيـة ، مث عـاد إىل بلدتـه سـنة     ية باآلستانة ، وتنقل يف بعض املدنتعلم يف املدرسة امللك. م ١٨٦٩ـ هـ  ١٢٨٦حلب سنة 
وملـا  . السرية  ) مجعية الفتاة   ( واً يف   وعض. اً يف املؤمتر السوري بدمشق      فعضو. هـ فانتخب عضواً يف الس العمومي حبلب        ١٣٢٦

اتلـه  قوقد . ة تشاغلهم ، وجعل مقره حلب ، ومسى رئيساً لديوان واليها       ت عربي  إنطاكية انتدب لتأليف عصابا    احتل الفرنسيون مدينة  
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  .)١(ومن معه من ااهدين

ـ  ١٢٩٨ – ١٢١٩" (حسن علي شاه  "د االجنليز   وقد ساع  وهـو مـن الطائفـة      )  هـ
اإلمساعيلية ومنوه حبكم فارس فقام بثورة فاشلة يف إيران، وبعد اعتقاله تدخلوا لإلفـراج              
عنه، مث جعلوه إماما لإلمساعيلية الرتارية ولقبوه بآغا خان، والتـف حولـه اإلمساعيليـة               

  .)٢(باهلند

" دولة العلويني " للنصرييني دولة مسوها     –احتالل بالد الشام     بعد   –وقد جعل الفرنسيون    
  .)٣(مكافأة على تعاوم معهم

ومن خدمام العملية للفرنسيني املسامهة الفعالة يف إسقاط الدولة العثمانية، وذلك عندما            
 بقطع الطريق اليت تصل طرطوس حبماة ممـا جعـل           )٤("صاحل العلي "قام الزعيم النصريي    

بإسقاط اخلالفة عقد العلي اتفاقية معه،      )٥("كمال أتاتورك "سرون كثريا، وملا قام     األتراك خي 
وقد عفا عنه الفرنسيون بعد ثورة مشبوهة ضدهم، وهذا ما مل يكن يفعله الفرنسيون مع               

  .)٦(ااهدين الصادقني

                                                                                                                                            
حـىت اعتقلـه    .خاض سبعاً وعشرين معركة مل يصب فيها زمية         . الفرنسيون فظفر ، وألف حكومة وطنية ولقب باملتوكل على اهللا           

وأفـرج عنـه    ) سياسية مشروعة   ( ثورته   اعتبارالربيطانيون يف فلسطني وسلموه للفرنسيني ، وحوكم  يف حلب عدة شهور انتهت ب             
واستمر إىل أن توىف حبلب سـنة       )  وال تعاون معها     - فرنسا   -تدبة  ال اعتراف بالدولة املن   ( فتحول إىل امليدان السياسي وكان شعاره       

 ).٤٢-١/٤١(األعالم    . م ١٩٣٥هـ ١٣٥٤
  .١/٤٢األعالم  : انظر) 1(
  .٢٣٩/دراسة عن الفرق ص: انظر) 2(
  .وما بعدها٣٣٤/احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي ص:  ، وانظر شواهد كثرية يف كتاب ٢٥٨/ دراسة عن الفرق ص : انظر ) 3(
كانت له زعامة يف جبل العلوين ـ بقرب الالذقيـة   . م ١٨٨٣هـ ١٣٠٠سنة ) املريقب (  ولد يف قرية ،صاحل بن علي العلوي ) 4(

هتدوا إليه ، فأعلنوا لـه      أعلن الفرنسيون حكمهم عليه باإلعدام ، ولكنهم مل ي        .من قضاء طرطوس    ) در  الشيخ ب ( ـ وإقامته يف بلدة     
سـنة  ) املريقـب   (  ذلك شؤون احلياة العامة ، حىت شهد عهد االستقالل يف بالده ، توىف يف قرية                  بعد فظهر مستسلماً واعتزل  األمان  
 ) .٣/١٩٣( األعالم   .م ١٩٥٠هـ ـ ١٣٦٩

كـان جنـدياً يف     .إحدى مدن اليونان    ) سالونيك  (  يف، م  ١٨٨١ أتاتورك مصطفى ، مؤسسة تركيا احلديثة ، ولد سنة             كمال) 5(
ؤقتـة عـام   مل يعجبه احلكم العثماين ، فقام بتأسيس احلزب الوطين الرتكي ، انتخبته احلكومـة امل             يش خالل احلرب العاملية األوىل ،     اجل

ية الرومانية   وشجع استعمال األجبد   ، اإلسالمي للمرأة ، واستبدل باللباس العريب اللباس اإلفرجني          ألغى احلجاب .م رئيساً لتركيا    ١٩٢٠
 – ٣٥٢ /ص   ألف شخصية عظيمـة      .  م  ١٩٣٨توىف سنة     . وأدخل النموذج الغريب من العملة والقوانني والنقل        بدالً عن العربية،    

٣٥٣.  
  .٢٦٣ / ١سرائيلي رؤية إسالمية يف الصراع العريب اإل:  انظر ) 6(



 
٢٧١   الليبرالية 

وال تقل خيانة الدروز وتعاوم مع االستعمار الصلييب ضد املسلمني عن بقية الطوائـف              
الباطنية، وال يزال الدروز يف اجليش اإلسرائيلي إىل اليوم ، وقد مت تعيني رئـيس حـرس                 

  .)١(احلدود يف الدولة اليهودية من الدروز

أما الرافضة فإن عقائدهم متوافقة يف كثري من جوانبها مع الباطنية، وإن كـان الغلـو يف                 
الطوائف الباطنية ألم يعتربون    الرافضة أقل من اإلمساعيلية والنصريية، ولكنهم يدخلون يف         

 ، إىل أن جاءت     )٣( ، وقد كانت أكثر كتبهم غري معلنة       )٢(للنصوص الشرعية ظاهراً وباطناً   
املطابع ، وقد طبع منها الكثري السيما يف الدولة الصفوية، واإليرانية مما كشف جوانـب               

  . جمهولة عن عقائدهم

، كما تعـاونوا معهـم يف       )٤(ة نكاية م  وقد تعاون الرافضة مع االستعمار ضد أهل السن       
، وال يزال تعاوم مع احملتل األمريكي يف العراق ضـد أهـل             )٥(الوصول للحكم يف إيران   

  .السنة مشاهد للعيان 

، وتفكيكاً لصفوفهم من     )٦(أما البهائية والقاديانية فال تقل عقائدمها خطورة على املسلمني        
 على عني االسـتعمار وتعاهـدها بالرعايـة         صنعتد  وق، اإلمساعيلية والنصريية والدروز  

  .ودعمها ودافع عنها

فقد حظيت البهائية يف أوائل ظهورها برعاية روسيا اليت عملت على نـشر مذهبـهم يف                
  .   )١(إيران والبالد العثمانية

                                                 
  .٥٧٤/ وما بعدها ، واالحنرافات العقدية والعلمية ص ١/٣١املصدر السابق : انظر ) 1(
وما بعدها ، وسبب ١/١٥٠أصول مذهب الشيعة   : يف كتاب   ) الرافضة  ( انظر نصوص كثرية من كتب أئمة الشيعة االثين عشرية          ) 2(

 على كتب الدعاية الشيعية ملذهبهم ، وفيها تزيني للمذهب ، وعدم ذكر هذه العقائد                جهل الكثري لعقائد الرافضة الباطنية هي اعتمادهم      
تبني العقيدة الشيعية على حقيقتها ، انظر املصدر السابق         وهي اليت تنقل الروايات      احلديثيه خاصة     االطالع على الكتب األصلية و     لكنو
١/١٩٣.   
كونه عمـده يف    يين مع   منهاج السنة أي نص عن الكايف للكل      نقل يف كتابه الكبري     إىل درجة أن عامل موسوعي وهو ابن تيمية مل ي         ) 3(

  . قبل ابن تيمية بزمن بعيد املذهب ومؤلفه متوىف
  " .وجاء دور اوس" ، وسلسلة كتب ٥٨٢ – ٥٧٨/ االحنرافات العقدية والعلمية ص :  انظر شواهد لذلك) 4(
  .- الغريب  عبد اهللا– )وجاء دور اوس (لتارخيية للثورة اإليرانيةاألبعاد العقائدية والسياسية  وا: انظر) 5(
  . -أمحد سعد محدان–عقيدة ختم النبوة : انظر يف عقائد البهائية والقاديانية) 6(



 
٢٧٢   الليبرالية 

والشك أن البهائية مل توجد لتكون عقيدة حمترمة يقصد أصحاا الوصول للحق مهمـا              
فالعقائد اليت ادعاها البهاء تدل على ذلك فقد ادعى يف البدايـة            ،  اإلسالم كان بعدها عن  

وال ريب أن هـذه الـدعاوى ال        ،  )٢(مث ادعى الربوبية واأللوهية   ، مث ادعى النبوة  ، املهدية
وهلذا ال  ، يطلقها إنسان جاء يبحث عن معتقد حقيقي يعتقده مهما كان خطؤه واحنرافه             

-فقد نشأت   ، جنيب ويكون خنجراً يف خاصرة األمة اإلسالمية      غرابة أن يرتبط بالعدو األ    
وفيما بعد االستعمار االجنليزي دف إفساد      ،  حتت رعاية االستعمار الروسي    -كما قدمنا 

  . )٣(وتفكيك وحدة املسلمني وصرفهم عن قضاياهم األساسية، العقيدة اإلسالمية

ا يف الديار اإلسـالمية يف عهـود        واحلق أن البهائية يشتد نشاطه     :")٤("أبو زهرة " يقول  
، فقويت عقب احلـرب العامليـة األوىل      ، الدعوات االحناللية اليت يغذيها أعداء هذا الدين      

وال بد من قطعه أو عودته إىل       ، وهي اآلن ترفع رأسها   ، وقويت عقب احلرب العاملية الثانية    
  .)٥("شيكاغو موطن دعايته

 االجنليز دف إبعاد املسلمني عن اجلهاد ضـدهم         وكذلك احلال يف القاديانية اليت أنشأها     
وخدمـة  ،  عن ميل شديد لالجنليـز       )٦("غالم أمحد القادياين  "وهلذا أبان   ، باسم اإلسالم 

                                                                                                                                            
            .٥٨٧/ االحنرافات العقدية والعلمية ص : انظر ) 1(
  . املصدر السابق: انظر) 2(
  .  املصدر السابق: انظر) 3(
ـ . م ١٨٩٨هـ ـ  ١٣١٦سنة  )  احمللة الكربى  (حممد بن أمحد أبو زهرة ، من أكرب علماء الشريعة يف عصره ، ولد مبدينة) 4(  يبرت

م ، عني أستاذاً حماضراً     ١٩٣٣ عامباجلامع األمحدي ، وتعلم مبدرسة القضاء الشرعي ، بدأ اجتاهه للبحث العلمي يف كلية أصول الدين                 
ملعهـد  ووكيالً  ، لكلية احلقوق جبامعة القاهرة     امعة ، وعضواً للمجلس األعلى للبحوث العلمية ، وعمل وكيالً           للدراسات العليا يف اجل   

   و " امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسـالمية        " و  " تاريخ اجلدل يف اإلسالم   : "الدراسات اإلسالمية ، له أكثر من أربعني كتاباً منها          
  ).٦/٢٥(  األعالم.م ١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤، توىف بالقاهرة سنة "  حماضرات يف مقارنات األديان "و " األحوال الشخصية " 
   ١/٢٤٨تاريخ املذاهب اإلسالمية  )5(
زعيم القاديانية ومؤسس حنلتهم ، هندي ) باملسيح الثاين ( أمحد بن مرتضى بن حممد القادياين ، ويسمى مرزا غالم أمحد ، ويلقب             ) 6(

قرأ شيئاً من األدب . م ١٨٣٩هـ ـ  ١٢٥٥سنة ) بنجاب ( ـ وإليها ينسب ـ من قرى  ) قاديان ( ، ولد بقرية له كتابات عربية 
العريب ، واشتغل بعلم الكالم ، ناصر احلكومة اإلنكليزية أيام احتالهلا للهند ، وملا مت القرن الثالث عشر اهلجري ، نعت نفسه مبجـدد                        

 تابع للشريعة اإلسالمية ، وآمن به مجهور من اهلنود ، له كتب بالعربية واألردية ، منها ممـا                   ه نيب  أن املئة ، مث أعلن أنه  املهدي مث ادعى        
جاء فيـه  "  مواهب الرمحن: " ، ومن كتبه" حقيقة الوحي " و " محامة البشرى إىل أهل مكة وصلحاء أم القرى     : " تغلب عليه العربية  

إين أنا املسيح    ( ٢٩/ويف ص )  لدنه ، وحيسن أديب ويوحي إىلّ رمحة منه فأتبع ما يوحي           إنين امرؤ يكلمين ريب ، ويعلمين من       : ( ٣/ص
، حرام على كل مؤمن أن يقاومها بنية اجلهاد ، وما هو جهاد بل هو     ... وهذه احلكومة    ( ٤٤/يف ص ) املوعود واإلمام املنتظر املعهود     
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 على نـصرة احملتـل       أتباعه وحرصه الشديد على إبطال اجلهاد بل حث      ، أهدافه يف اهلند    
  .     )١(واعتباره خرياً للبالد اهلندية

واألرضية اخلصبة لغرس املذاهب الفكرية     ، نية قد هيئت الظروف املالئمة    وهذه الفرق الباط  
  .اإلحلادية كالعلمانية والليربالية واحلداثة وغريها من خالل ما تقدم بيانه

                                                                                                                                            
 ،  القاديانية ثورة على نبوة حممد      ( يف اهلند وباكستان ، وللدكتور حممد إقبال        ، وال يزال له أتباع إىل اليوم        ) !! أقبح أقسام الفساد    

 ) .١/٢٥٦(األعالم ) .  ومؤامرة ضد اإلسالم ، وديانة مستقلة 
–عقيدة ختم النبوة    : انظر نصوص القادياين اليت حيث فيها أتباعه على إعانة االستعمار وحترميه جلهادهم وتضليله ملن فعل ذلك يف                 )1(

    ٢٥٥/ ص-أمحد سعد محدان



 
٢٧٤   الليبرالية 

  :اإلرجاء وآثاره: ثانياً

فمسألة اإلميان أهم   ،  االحنرافات العقدية املؤثرة يف حياة املسلمني        يعترب اإلرجاء من أخطر   
واملوحد ، وهي املعيار يف معرفة املؤمن من الكافر      ، عقدية ألا أصل الدين وأساسه    مسألة  

  .فاالحنراف فيها ال بد أن يكون له آثار عظيمة يف اتمع اإلسالمي، من املشرك

وقد كانت ردة الفعل تقتضي ـوين ركـن         ، وقد بدأ اإلرجاء كرد فعل لغلو اخلوارج      
، املعرفـة بـاهللا   " اإلميان بأنه ) ١(هلذا َعرف مرجئة الفقهاء   و" العمل"أساسي يف اإلميان وهو     

 )٢("واملعرفة بالرسول واإلقرار مبا جاء من عند اهللا يف اجلملة دون التفـسري            ، واإلقرار باهللا 
، وهذا ما مساه السلف الـصاحل إرجـاءً       ، وهذا يدل على إخراج العمل من حقيقة اإلميان       

ما ابتدعت يف اإلسالم بدعة أضر علـى        " : " هريالز"وذموه ذماً شديداً ومن ذلك قول       
ليس : "وقال قتادة " هم أخبث قوم   : ")٤("شريك القاضي فيهم  " وقال   )٣("ه من اإلرجاء  أهل

  .)٥("من األهواء شيء أخوف على األمة من اإلرجاء

فإن آثار اإلرجاء فاقت آثار سائر البدع االعتقادية والعملية األخرى          ، وقد صدقوا يف ذلك   
  . سيأيت بيانهكما

ولكن األمر مل يقف عند حد ردة الفعل اليت وقف منها السلف موقفـاً قويـاً لعلمهـم                  
وأقاموا عليها مـذهباً    ، بل جتاوزه على يد أهل الكالم الذين قعدوا هلذه البدعة         ، خبطورا  

  .هكامالً يف باب اإلميان   ونو اقض

                                                 
وفقهاء الكوفة بشكل خاص ، يرون أن االميان تصديق وقول ، وخيرجون أعمال اجلوارح              ، ء العراق طائفة من فقها  : مرجئة الفقهاء  )1(

  .وغريهم) ويقال أنه رجع عن ذلك ( منهم محاد بن أيب سليمان وأبو حنيفة ، من حقيقة اإلميان 
  ١/٢٢١ مقاالت اإلسالميني: انظر )2(
  .٣٣٩/ اإلميان ـ البن تيمية ـ ص : انظر )3(
أبو عبد اهللا ، شريك بن عبد اهللا النخعي الكويف ، القاضي ، أحد األئمة األعالم مع لني فيه ، توقف بعض األئمة عن االحتجـاج         ) 4(

  ) . ٨/٢٠٠(سري أعالم النبالء    . هـ١٧٧هـ ، وكان فيه تشيع خفيف توىف سنة ٩٥ مبفاريده ، ولد سنة 
   .٣٣٩/ اإلميان ص:  انظر)5(
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، وتبني طائفة ملقاالـا   ، عقب ترمجتها ظهر نتيجة تأثر بالفلسفة اليونانية      " علم الكالم "و
ومل يعرف العقيدة الصحيحة من مـصدرها       ،  ممن مل يتفقه يف الدين     –حيث ظهر يف األمة     

واعتنق مجلة من مقـدماا     ،  َمن أخذها أداة يف االستدالل     –" الوحي الرباين "الصايف وهو   
  .الغيبياتو، واإلميان، والنبوات، اليت أثرت عليه يف تصوره عن اهللا تعاىل

نفي األمساء والصفات   : يف العقائد منها  " املتكلمني"وقد نتج عن ذلك احنرافات كبرية عند        
  . والقول باإلرجاء يف اإلميان، باجلربونفي القدر أو إثباته إىل درجة القول ، أو تأويلها

، "العقـل "أما الدالئل فاملصدر الوحيد للعقيدة عنـدهم هـو          ، هذا فيما يتعلق باملسائل   
فهي إما ظنية يف الثبوت كاآلحاد أو ظنية يف         ، والنصوص الشرعية ليست حجة يف العقيدة     
والنقل يـَؤول ليوافـق     ، فالعقل مقدم عليه  ، الداللة كاملتواتر وعند تعارض العقل والنقل     

  .العقل

وتعد األشعرية واملاتريدية أكرب فرق املتكلمني املوجودة اآلن ،فقد أصبحت هاتني الفرقتني            
  ٠"املتكلمني"،و"الكالم"املقصودتان عند إطالق مصطلح مها 

وهاتان الفرقتان أصبح هلما السيطرة الكاملة على أبرز مراكز العلم يف العـامل اإلسـالمي               
  .)١(كاألزهر ، وجامع الزيتونة وغريمها ، السيما يف القرون املتأخرة 

  :ويعود انتشار مذهب األشاعرة واملاتريدية وتوسعه لعدة أسباب 

 أفول جنم املعتزلة بعد فتنة القول خبلق القرآن ، وظهور املذهب األشعري كخصم هلم               -١
، حيث ظهرت الكالبية وهي أساس املذهب األشعري منتسبة ألهل احلديث ، وملا رجع              

 عن االعتزال اعتنق مذهب ابن كالب ،وظهروا أمام الناس على           )٢("أبو احلسن األشعري  "
                                                 

 . وما بعدها٦٧٠/ االحنرافات العقدية والعلمية ص: انظر شواهد كثرية يف توضيح ذلك ) 1(
، من أئمة الكالم ، مؤسس مذهب األشاعرة        أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق ، من نسل الصحايب أيب موسى األشعري               ) 2(

ـ ٢٦٠، ولد بالبصرة سنة   وكان على مذهب الكالبيـة مث  ،  خبالفهماملعتزلة وتقدم فيهم مث رجع وجاهرم ، تلقى مذهب ٨٧٤ هـ 
الرد على "و" اإلبانة يف أصول الديانة   " و  " مقاالت اإلسالميني   : " بلغت مصنفاته ثالمثئة كتاب منها      :  قيل   . رجع عنه أيضاً إىل السنة    

، تـوىف ببغـداد سـنة       " الردل على ابن الرواندي     " عرف باللمع الصغري ، و      وي" والبدع  اللمع يف الرد على أهل الزيغ       " و  " اسمة  
  )٩٠ - ٨٥ / ١٥(   سري أعالم النبالء . م  ٩٣٦هـ ـ ٣٢٤
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اعة الذين يستعملون احلجج العقلية واألساليب املنطقية يف الـرد          أم من أهل السنة واجلم    
  .)١ (على أهل االعتزال مع أم يف حقيقة األمر خمالفون للسنة

، وهي مركـز علمـي      )بغداد  (  نشأة املذهب األشعري يف حاضرة اخلالفة العباسية         -٢
 .)٢(ايقصدها أهل العلم وحيطون فيها رحاهلم لإلفادة من علمائه

بين بعض الدول اإلسالمية للمذهب األشعري واملاتريدي مثل دولـة املوحـدين يف              ت -٣
املغرب ، والدولة األيوبية ، ودولة املماليك ، وقد أصبح املذهب املاتريدي هو املـذهب               
الرمسي للدولة العثمانية وقد عملت على نشره ، وإظهار كتبه ، وتصدير علمائه ، وجعلت         

 . النظامية قائمة عليه مناهج التعليم يف املدارس

 اعتماد مجع من العلماء عليه إىل درجة ارتباط املذهب األشعري واملاتريدي باملذهب             -٤
الفقهي ، فالشافعية واملالكية املتأخرون تبنوا األشعرية ، واألحناف تبنوا املاتريدية ، وهذا             

: ون مثـل    يف األعم األغلب ، كما أن هذه املذاهب الكالمية تبناهـا أعـالم مـشهور              
العز بـن   "، و " الرازي"، و " الغزايل"، و " االسفراييين" ، و    )٤("البيهقي" ، و    )٣("الباقالين"

 وغريهم ، مث تبنته دور العلـم واجلامعـات          )١("سعد الدين التفتازاين  " ، و  )٥("عبد السالم 
 .وحلق الدروس يف املساجد وخاصة يف الفترة الطويلة من حكم العثمانيني 

                                                                                                                                            
 
  . وغريها٤٩٩ /٢موقف ابن تيمية من األشاعرة :  انظر  )1(
 . ٤٩٩ / ٢املصدر السابق : انظر ) 2(
ولد . انتهت إليه الرئاسة يف مذهب األشاعرة       . القاضي ، من كبار علماء الكالم       .  بن جعفر    أبو بكر ، حممد بن الطيب بن حممد       ) 3(

التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة واخلوارج واملعتزلة        " و  " إعجاز القرآن   : "   م  ، من مصنفاته       ٩٥٠ -هـ  ٣٣٨يف البصرة سنة    
 ) .١٩٣ - ١٩٠ / ١٧ ( سري أعالم النبالء.  م  ١٠١٣ هـ ـ٤٠٣اد سنة  توىف يف بغد" . دقائق الكالم " و " 
قرية من ناحية بيهق ، اإلمام احلافظ العالمة الثبت الفقيـه ،            : د  ني البيهقي اخلُسروجردي ، وخسروجر    أبو بكر ، أمحد بن احلس     ) 4(

شـعب  " و  " السنن واآلثار   "  و   "السنن الكبري   : " هـ ، من مصنفاته     ٣٨٤شيخ خراسان ، وصاحب التصانيف الكثرية ، ولد سنة            
 ).١٨/١٦٣( سري أعالم النبالء .هـ ٤٥٨توىف سنة  " األمساء والصفات " و " اإلميان 

عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي ، عز الدين امللقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد ولد يف دمـشق                       ) 5(
آخر حياتـه  وىل قضاء مصر واشتهر عنه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، اعتزل الناس يف  وا نشأ ، ،م ١١٨١هـ ـ  ٥٧٧سنة  
بداية السول يف " يف الفقه و " قواعد األحكام يف إصالح األنام : " م  ، من كتبه ١٢٦٢هـ ـ  ٦٦٠ه ، توىف بالقاهرة سنة  ولزم بيت
  )٨/٢٠٩(الشافعية الكربى طبقات . صوف يف الت" مسائل الطريقة " و " ل الرسول تفضي
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ع من احملدثني والفقهاء واألصوليني على علم الكالم مما جعل ذلك مبرتلـة              اعتماد مج  -٥
التزكية له ، مع أن هؤالء العلماء مل يكونوا من املتكلمني ، وذا اقترن هذا العلم املذموم                 

 .بعلماء هلم فضل ومقام يف األمة 

اجلهل : ن صور ذلك     العجز والتفريط الواقع يف املنتسبني للسنة يف الفترة املتأخرة ، وم           -٦
لوجود إفراط  " العقل  " بالعقائد الصحيحة ، أو عدم القدرة على بياا ، أو الوقوف ضد             

يف استعماله من اخلصوم ، مما جعل اآلخرين ينظرون للسنة على أا ضد العقل وليـست                
  .)٢(مبنية على النظر والتدبر

ألمة، وقد بلغ ذروة انتـشاره      هذه األسباب أتاحت الفرصة النتشار املذهب الكالمي يف ا        
حيث عمت كتبه ومناهجه سائر البالد اإلسالمية، وختـرج عليهـا           . يف القرون األخرية  

، وأهل التوجيه والصدارة يف األمة    ، العلماء واملفتون والقضاة واخلطباء والوعاظ، والكتاب     
ن خالل وسـائل    وبطبيعة احلال فإن أجياالً متالحقة تتبىن املنهج الكالمي البد أن ترتله م           

وذا حتول اتمع إىل صورة تطبيقيـة       ،  وشرائحه اتهالتوجيه املتاحة إىل اتمع بكل مكون     
وحينئذ فإنه يصح حماكمة هذا املنهج من خـالل النظـر إىل الوضـع              ، للمنهج الكالمي 

  .)٣(االجتماعي يف األمة

ور اإلميـان جمـرد   حيث ص، يف أقوى درجات الغلو" اإلرجاء"وقد تبىن املذهب الكالمي   
بل وصل الغلـو إىل درجـة       ، وأخرج عمل القلب واجلوارح من حقيقته     ، التصديق القليب 

وإمنا هي وسيلة إجرائية ملعرفـة      ، اعتبار النطق بالشهادتني ليست داخلة يف حقيقة اإلميان       

                                                                                                                                            
          ، ولد بتفتـازان     واملنطق على لكنة كانت يف لسانه        مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين ، سعد الدين ، من أئمة العربية والبيان              ) 1(

                                 =لنــك إىل مسرقنــد ، ، أقــام بــسرخس حــىت أبعــده تيمورم ١٣١٢ -هـــ ٧١٢ســنة  ) مــن بــالد خراســان ( 
وهو أول مصنفاته ،    . يف الصرف   " شرح التصريف العزي    : "  ودفن يف سرخس ، من كتبه      ،م  ١٣٩٠ -هـ  ٧٩٣فتوىف ا سنة      = 

شـذرات الـذهب   " . شرح األربعني النووية " و  " ية  فسشرح العقائد الن  " و  " يب املنطق   ذ " وكتبه وكان عمره ست عشر سنة ،      
)٦/٣٢٠( .  
 . ٣٣ / ١٢جمموع الفتاوى :  انظر  )2(
يـد يف أخـذ     وهو كتاب يف  ، )كله(االحنرافات العقدية والعلمية    : شواهد تطبيقية آلثار العقائد الكالمية يف األمة يف كتاب        : انظر )3(

، ايت للمذاهب الفكرية الغربية   ويصور األرضية اليت كونت القبول الذ     ،  عن االحنراف يف حياة األمة قبيل االستعمار املباشر        صورة تفصيلية 
  .فلرياجع لألمهية، وقد أفدت منه كثرياً
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 أما يف اآلخرة فإنه ميكن أن يكون ناجياً مع عدم نطقـه           ، املسلم من غريه يف أحكام الدنيا     
  .ما

، واملرضي عندنا أن حقيقة اإلميان التصديق بـاهللا تعـاىل         : ")١("اجلويين"ويبني ذلك قول    
ولكن ال يثبـت إال مـع       ، مث التصديق على التحقيق كالم النفس     . فاملؤمن باهللا من صدقه   

  .)٢("فإنا أوضحنا أن كالم النفس يثبت على حسب االعتقاد، العلم

وعندما ، يف كالم النفس ارد   ه  ا وصو وأركانه وشرائعه ويف هذا حصر لإلميان بكل شعبه       
أراد رفع اإلشكال يف تصويره لإلميان بأنه كالم النفس مل يزد على توضيح أن كالم النفس                

وهذا االختصار لدين اإلسالم هو أساس الكارثة اليت حلّت باملسلمني بعـد أن             ، هو العلم 
 والعلماء وأصبح املخالف له عدواً جيب       ،أصبح هذا الفهم قاعدة شعبية من خالل التعليم       

  .الوقوف ضده كما وقع للدعوة السلفية

وقد صرح الباقالين بإخراج عمل القلب واجلوارح عند بيانه حلقيقة اإلميان يف اللغة وهـو               
، ...اعلم أن حقيقة اإلميان هو التصديق       : "املستند الذي عول عليه يف تعريفه لإلميان فقال       

وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعـث         :"وقال  ، )٣("تصديق القلب واعلم أن حمل ال   
  .)٤(" على أن اإلميان يف اللغة هو التصديق دون سائر أفعال اجلوارح والقلوبالرسول 

 يف  )٥("الدسـوقي "كمـا أن    ، أما اإلقرار فقد صرح التفتازاين بأنه ليس جزءاً من اإلميان           
 النطق بالشهادتني ليس شرطاً يف صحة اإلميان وال         حاشيته على شرح السنوسي رجح أنّ     

وعليه فيمكن أن   ، وإمنا هو شرط إجرائي لتمييز املسلم يف أحكام الدنيا        ، جزءاً من مفهومه  
ولكنـه يف   ، يكون مؤمناً عند اهللا ويدخل اجلنة مع عدم نطقه ما وهو قادر على ذلـك              

                                                 
          سـنة  ) من نـواحي نيـسابور      ( ولد جبوين   . عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين ، ركن الدين ، من أصحاب الشافعي              ، أبو املعايل   ) 1(

      و . يف األصـول " الورقـات : " ثرية منها له مصنفات ك . أربع سنني فلقب بإمام احلرمنيجاور مبكة واملدينة . ١٠٢٨هـ ـ  ٤١٩
مـن أعمـال    ) بشتغال( توىف بقرية   . يف أصول الدين على مذهب األشاعرة       " الشامل  " و  " العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية      " 

 ) .٤٧٧ - ١٨/٤٦٨ (سري أعالم النبالء .   م  ١٠٥٨هـ ـ ٤٧٨  سنة  نيسابور
 .٣٩٧/اإلرشاد ص )2(
  .٢٦٨/أصول الدين ص: وانظر أيضاً، ٨٥-٨٤/ اإلنصاف ص )3(
  .٣٤/املصدر السابق ص )4(
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فن يف مقـابر املـسلمني و إرث        الدنيا ال جتري عليه أحكام اإلسالم من غسل وصالة ود         
وقد اعترب القول بعدم صحة اإلميان بدوا قوالً منكراً حىت مع وجود  ، وحنوها من األحكام  

 فإذا كان هذا موقفهم من النطق بالشهادتني فكيف يكون موقفهم من أركـان              ٠القدرة  
 يف  اإلسالم وبقية شرائعه علماً أن حاشية الدسوقي وشرح السنوسي هي منهج دراسـي            

أهم املعاهد اإلسالمية وهو اجلامع األزهر وقد تربى عليه مئات اآلالف ممن هلم الـصدارة               
  .الدينية يف التوجيه والتعليم واإلفتاء واخلطابة

وذهـب  "وقد اتفق املاتريدية مع األشاعرة يف موضوع اإلميان إتفاقاً تاماً فالتفتازاين يقول             
  .)١("التصديق بالقلب) أي اإلميان(مجهور احملققني إىل أنه 

وبالتايل فالكفر هو التكذيب    ، وقد أصبح التصديق ارد هو حقيقة اإلميان عند املتأخرين        
  .فقط

فأصبح التوحيد هـو    ، وقد انعكس هذا على مفهوم التوحيد لقوة التالزم بينه وبني اإلميان          
ا األلوهية فقـد    والشرك هو باإلشراك فيهما، أم    ، جمرد توحيد الربوبية واألمساء والصفات    

  .          )٢(ردوها إىل الربوبية وجردوها من معناها العملي سواء يف القلب أو اجلوارح

واملعين لدينا هنا هو بيان أثر اإلرجاء بعد أن صار ظاهرة علمية واجتماعية عامة يف األمة،                
مي اإلرجائي والنتائج اليت وصلت إليها األمة بعد زمن طويل من االعتماد على املنهج الكال  

  .من خالل التعليم واخلطابة والوعظ، والتأليف وغريها

  : كالتايلآثار اإلرجاءوميكن اإلشارة باختصار إىل 

، واحلقيقة أن القلب فيه تصديق وعمل، وقد حـصره           احنسار مفهوم العبادة يف القلب     -
مني بـضعف  املرجئة يف التصديق، وأبعدوا العمل عنه ، وهذا التصور لإلميان أشعر املـسل         

                                                 
  .٢/٧٩٩تبصرة األدلة : وانظر أيضاً. ٧٩/شرح العقائد النسفية ص )1(
  .  وما بعدها٤٤٩/حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني ص: انظر يف توضيح هذا املوضوع )2(
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قيمة العمل، وعدم مشول التعبد للشعائر العملية فضالً عن مشوله لكافة منـاحي احليـاة،               
  .وإقامتها على أساس العبودية هللا تعاىل

وهذا التصور الضيق للعبادة أدى إىل إمهال أركان اإلسالم واإلميان، فأصـبح اإلنـسان              
، وهذا ما شجع على التفلت من       بوسعه أن يتصور مؤمناً ال يؤدي من أعمال اإلسالم شيئاًًًًًًًًًًًًًًًََ         

التكاليف الشرعية، ألن النفس البشرية بطبيعتها ترغب الدعة وترك العمل، وقد وجدت يف     
  .اإلرجاء مربراً وعذراً يف هذا اإلمهال و التفلت

 وهذا ما جعل العبادة يف القرون األخرية منحصرة يف الشعائر التعبدية من الناحية العملية،             
وإن كان اإلرجاء يعذر تاركها، وهلذا أصبحت هذه الشعائر تؤدى كعادات موروثة ليس             

  . هلا أثر يف احلياة

وقد كان للتصوف دور يف بقاء هذه الشعائر كجزء كمايل من اإلميان، وإن كانت ليست               
من حقيقة اإلميان، وهلذا مسوها سلوكاً، وهذه الصورة أدى إليها اقتران التصوف باملنـهج              

لكالمي، فالتصوف عملي بطبيعته، واملنهج الكالمي جعل حقيقة اإلميان التصديق ارد،           ا
فانتهى األمر إىل أن العبادة هي سلوك كمايل ال يترتب على تركها خروج مـن ربقـة                 

  .)١(اإلسالم، لكنها جمرد الشعائر العملية

نحـصر يف الـشعائر     وقد مت عزل العبادة مبفهومها الشامل عن بقية اإلسالم، حىت كأنه م           
التعبدية دون بقية أجزاء العبادة كاجلهاد والدعوة والرب والصلة، وطلب العلـم، واألمـر              
باملعروف والنهي عن املنكر، واحلكم مبا أنزل اهللا، والصدق، واألمانة، والوفـاء بـالعقود      

ـ               ون وحنوها من العبادات اليت جتعل الدنيا مزرعة لآلخرة ٌتعمر بكل أنواع اإلعمـار لتك
  .موافقة ملرضاة اهللا تعاىل

                                                 
 تطبيقها مثل الـشرك عنـد قبـور األوليـاء           )١ (لعبادة عند الصوفية مشتملة على احنرافات كثرية من ناحية        ينبغي مالحظة أن ا   ) 1(

 نتائجهـا   )٢ ( الفاتح عند التيجانية وغريها، ومن ناحية      وصالةوالصاحلني، واخللوة، والذكر املبتدع، واالستسالم للقدر باسم التوكل         
فالعبادة مع احنسارها عندهم فقد احنرفوا أيـضاً يف تطبيقهـا وتـصورهم             . مات الباطلة مثل الكشف والفناء والسكر وغريها من املقا      

  .لنتائجها
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 بعض الوعاظ واخلطبـاء واملعلمـني يـدعون إىل          - بسبب هذا االحنراف   -وقد أصبح   
اإلعراض عما سوى الشعائر التعبدية، ألن اجلهاد وإنكار املنكر ورد الطغيان واالستعمار            

  .)١(ومقاومة الظلم فضول يشغل عن عبادة اهللا تعاىل

 عزلت العبادة عن بقية أجزاء النظام اإلسـالمي علـى           وهكذا أعانت هذه الفكرة اليت    "
  .)٢("ضعف الوعي السياسي واالجتماعي واألخالقي

  : وقد كان هلذا األثر اخلطري لإلرجاء نتائج سلبية وخطرية يف حياة األمة املسلمة منها

 مما أدى إىل االستبداد الـسياسي، وكبـت         إمهال األمر باملعروف والنهي عن املنكر       -
يات املشروعة، ألن العمل السياسي حتت هذا املفهوم املنحرف غري داخل يف العبـادة              احلر

 ، وهلذا هجر يف األمة االحتساب على احلكام والوالة ، ورقابة األمة             )٣(بل هو مشغل عنها   
على أعماهلم، والعمل على عدم انتقاص تطبيق الشريعة اإلسالمية، والعدل بـني النـاس،              

م املشروعة، بل وإعطاء األمة حقها الشرعي يف العمـل األهلـي            وعدم التدخل يف حريا   
  .التطوعي دون احلاجة ألذن من احلاكم مادام أن هذا العمل منضبط بضوابط الشرعية

واحنسار مفهوم العبادة ترك اال رحباً أمام الظلمة وأهل اجلور من احلكام والـوالة دون               
حىت أصبح فيما بعد ديناً يتعبد هللا تعاىل بـه،          رقيب أو حماسب، وقد تراكم هذا االستبداد        

  .كما سيأيت معنا

وقد مت إخراج العمل النافع من العبادة نتيجة هلذا التصور املنحرف، فصار يف حس اإلنسان      
أحدمها : أنه حني يتعبد ينقطع عن العمل، وحني يعمل ينقطع عن العبادة، وصار له دائرتان 

، واألخرى لنفسه وهي عموم العمـل، فأصـبحت         ) ديةالشعائر التعب (لربه وهي العبادة    
 ، وهلذا سهل تقبل خروج احلكم من العبادة، وإمكانية القبـول            )٤(العبادة يف مقابل العمل   

                                                 
التصوف الذي أصبح ممتزجـاً  للعبادة عند املرجئة مذهب    ، وقد ساعد هذا التصور الضيق        ٦٦/مفاهيم جيب أن تصحح ص    : نظرا) 1(

  .ادباملنهج الكالمي، فالتصوف يغطي السلوك، والكالم يعطي االعتق
  ٦٧/ املصدر السابق ص )2(
   .٦٠٠ – ٥٩٥/االحنرافات العقدية والعلمية ص: افتخار بعض العلماء بترك السياسية، وعدم معرفتهم ا: انظر )3(
   .٢٠٢/مفاهيم ينبغي أن تصحح ص: انظر) 4(



 
٢٨٢   الليبرالية 

 إىل التخلف الفكـري     -أيضاً–وقد أدى ذلك    . باألفكار الغربية املناقضة ألصول اإلسالم    
  .العبادةواحلضاري والعسكري والتقين ألن ذلك كله يقف يف مقابل 

 هو الذي خرج من مفهوم العبادة حني احنصرت         -جبميع جماالته –ومل يكن العمل وحده     "
  .)١("إمنا كانت الطامة يف خروج األخالق من دائرة العبادة...يف الشعائر التعبدية

، وهذا مـا    )٢(وهذا ما قلب اتمع اإلسالمي يف جانب التربية األخالقية رأساً على عقب           
لى الظلم واالستبداد، والعدوان على احلريات العامةأ احلكام عجر.  

وقد تسبب تضييق مفهوم العبادة إىل اجلرأة على التحاكم لغري الشريعة، ومواالة أعداء اهللا              
  .تعاىل، وإعانتهم على املسلمني، وترك اجلهاد يف سبيل اهللا

ين الذي نـزل    إن إخراج العمل من مسمى اإلميان يف هذا الد        : "يقول األستاذ حممد قطب   
لينشئ واقعاً معيناً حتكمه شريعة اهللا، ومنهجه للحياة، أمر مذهل يف جمرد تصوره، فـضالً               

أهلذا انزل اهللا دينه وأرسل رسوله ... عن أن يصدر عن علماء معتربين يف تاريخ هذه األمة       
قـع  صلى اهللا عليه وسلم؟ رد أن يصدق الناس بقلوم ويقروا بألسنتهم، مث يتركـوا وا              

احلياة حتكمه اجلاهلية اليت ال تصدق بقلبها وال تقر بلساا؟ وكيف يغريون ذلك الواقـع               
اجلاهلي بغري عمل اجيايب ملموس مشهود، تكون نتيجته إزالة الباطل بعقائـده الفاسـدة،              
ونظمه اهلابطة اليت تعبد الناس لغري اهللا، وأمناط سلوكه املختلفة اليت تبتدعها شياطني اإلنس              

ن يف كل جاهلية، وإنشاء النظام الرباين بدالً منه، بعقائده الصحيحة، ونظامه القـومي              واجل
املؤسس على شريعة اهللا، وأمناط سلوكه املستمدة من أخالقيات ال اله إال اهللا، احملكومـة               

  مبيزان اهللا؟

تها  من عدوان اجلاهلية الدائم ،وحماول     -بعد إنشائه –مث كيف حيافظون على النظام الرباين       
الدائبة لنقض النظام الرباين، وإقامة حكم الطواغيت بدالً منه، بوسـائلها الدائمـة الـيت               

                                                 
   .٢١٤/املصدر السابق ص )1(
   .٢٢٦ – ٢٢٠/املصدر السابق ص: انظر) 2(



 
٢٨٣   الليبرالية 

 ال  وعدوان باألنظمة الـيت   ...تستخدمها، من عدوان باجليوش، وعدوان باألفكار الباطلة      
  .)١("كل ذلك يتم مبجرد التصديق بالقلب، واإلقرار باللسان...حتكم مبا انزل اهللا

بطالن اإلرجاء يف ذاته، وخطورة نتائجه وآثاره، واليت مهدت بـدون           وهذا ما يدل على     
وعي لنفسية قابلة ألي فكر ال يظهر معارضة التصديق، فهو شأن قليب يكفي فيـه جمـرد                 

  .ادعائه

مذهب (، ويعود ذلك إىل أن املنهج الكالمي اإلرجائي         انتشار مظاهر الشرك يف األمة      -
حيد هو جمرد اعتقاد قليب بربوبية اهللا وأمسائه وأفعالـه، وال           اعترب التو ) األشاعرة واملاتريدية 

  .)٢(يكون الشرك إال مقروناً باعتقاد االستقاللية يف اخللق واإلجياد

ال خالق إال اهللا، فاإللـه      : أي) ال اله إال اهللا   (وبناء على ذلك أصبح مدلول كلمة التوحيد        
  .د عندهمهو القادر على االختراع واخللق، وليس معناه املعبو

وهذا ما جعل عبادة القبور واألولياء والصاحلني ال تعترب شركاً ألا ال تتـضمن القيـد                
  ).االستقاللية يف اخللق واإلجياد(السابق 

وبسبب هذا الفكر اإلرجائي حتول اتمع اإلسالمي إىل إحياء املقابر، وحتويلها إىل معابد             
  .وثنية يعبد فيها غري اهللا تعاىل

ترن التصوف باملنهج الكالمي اإلرجائي وجد فيه مربراً وقواعد علمية للـدفاع            وعندما اق 
  .عن طواغيته وممارسام الشركية

والناظر يف أحوال األمة يف القرون األخرية يشعر حبجم املأساة اليت وصلت إليـه بـسبب                
وا ، فقد عطلوا املساجد، وعمر    " الرافضة"وأول من أحدث الشرك يف األمة هم        . اإلرجاء

  .)٣()مناسك حج املشاهد( كتاباً يف "ابن النعمان"املقابر، وألف 

                                                 
   . ١٢٩/اصر صواقعنا املع: انظر) 1(
  . وما بعدها٤٩٨/حقيقة التوحيد بني أهل السنة املتكلمني ص: انظر نصوص تبني ذلك يف) 2(
   .١٦٢/ ٢٧جمموع الفتاوي: انظر) 3(



 
٢٨٤   الليبرالية 

، وقد وجـد الـدفاع      " التصوف"وقد انتقل هذا الداء إىل املسلمني بعد ذلك عن طريق           
وهلذا مل يقف العثمانيون    ).األشاعرة واملاتريدية (والتربير العقالين عند علماء الكالم املرجئة       

بل إن الدولة العثمانية كانت تنفق      ) عبادة القبور (هذه الوثنية   من الشيعة موقفاً صارماً يف      
على معابد الشيعة و أضرحتهم من دائرة األوقاف املخصصة لـدور العبـادة اإلسـالمية          

، وذلك ألن الدولة نفسها قد أدخلت يف األوقاف أضرحة ومقـابر الـصوفية،      )املساجد(
  .)١(ائلة على هذه األضرحة والقبورحيث تتلقى النذور واهلدايا والذبائح والنفقات اهل

وقد حتولت املشاهد والقبور إىل ساحة تنافس فيها امللوك واألثرياء يف املبالغة يف تزيينـها،               
وبناء املساجد والقباب عليها، وإهداء القناديل من الذهب والفـضة واجلـواهر الثمينـة              

مثال واضح لإلنفاق البـاذخ     الفاخرة وقطع املاس واألحجار الكرمية، ولعل احلجرة النبوية         
  .)٢(عليها

أما األضرحة واملشاهد واملزارات اليت تعبد من دون اهللا تعاىل فهي أكثر من أن حتصر، وقد                
وصل األمر إىل إدعاء وجود قرب لنيب أو ويل يف أكثر من مكان، واالستناد يف ذلـك إىل                   

وقد وجد عنـد هـذه      . )٣(رؤيا مناميه أو وجود رائحة طيبة، أو جمرد حكاية بعض الناس          
القبور من عبادة غري اهللا تعاىل كالصالة والطواف واالستغاثة والذبح والنذر، وتقدمي أنواع             

  .)٤(القربات واإلحلاح يف دعاء أصحاا ما يعز عن احلصر

وقد مارس طواغيت التصوف التشريع بغري ما أنزل اهللا حتت مسع وبصر علمـاء املرجئـة                
 فيما بعد   - وهذا ما جعل الباب مشرعاً لتبين الدول اإلسالمية          .)٥(دون إنكار أو تصحيح   

  . للتشريع الوضعي بعد جميء االستعمار، وحماولة إقناع الناس بنموذجه الليربايل–

                                                 
    .٥٧٨/االحنرافات العقدية والعلمية ص: انظر) 1(
  . وما بعدها٢٧٥/ املصدر السابق ص: انظر شواهد لذلك يف) 2(
   .٤٥٨ /٢٧جمموع الفتاوى : انظر) 3(
 وما ٢٦٩/ االحنرافات العقدية والعلمية  ص :  القبور يف القرنني األخريين يف كتابعند على الشرك انظر شواهد كثرية جداً) 4(

  .بعدها
  .  األولياء للنبهاينجامع كرامات، وانظر شواهد كثرية يف طبقات الشعراين، و ١٢٥/األنوار القدسية  ص : انظر) 5(



 
٢٨٥   الليبرالية 

وهو أيضاً ما يوضح تقبل الشباب لألفكار الغربية ، السيما الليربالية، ألـا ال تعـارض                
رجاء ال يعتربون الوثنية اليت متارس عند القبـور  فإذا كان علماء اإل. اإلسالم فيما يعتقدون 

شركا فبأي وجه يعتربون العلمانية والليربالية كفراً مع وجود التصديق القليب؟  وذا يتبني              
لنا املربر يف قبول الكثري من أبناء املسلمني للمذاهب الفكرية، وعدم وجود املناعة العقدية،              

  .واحلصانة الفكرية من قبوهلا

رست األمة قبل املواجهة احلضارية مع الغرب ألواناً من الشرك يف العبادة والتشريع،             فقد ما 
وانتشرت املذاهب اإلحلادية كمذهب وحدة الوجود، والتصوف الفلـسفي، ومـذهب           
الرافضة، ومل جيرؤ علماء اإلرجاء على اعتبار ذلك كفراً، ولعل أحسن األحوال التحـذير              

  .دافع عنها منها إن مل يكن البعض يشارك وي

وهلذا مل جيد علماء اإلرجاء فرقاً بني املذاهب الغربية احلديثة كالعلمانية والليربالية وما سبق              
من املذاهب ما دام أن سياج التصديق مل خيترق، وعدم قفز دعاة هذه املذاهب عليه، وأما                

  .)١(ما عدا ذلك فال يؤثر على أصل اإلميان

 وكثرة املنتمني إليها ألم يظنون أا ال تؤثر على أصل           ،جرأة أتباع املذاهب املنحرفة     -
-ولئن كان علماء عصور اإلسالم الوسطى       :"الدين، ويف هذا يقول الدكتور سفر احلوايل        

 وحدة الوجود وأمثاهلم من     ة حيجمون عن تكفري مالحد    -من املرجئة أو املتأثرين باإلرجاء    
هلم التأويالت والتربيرات،    يتمحلون   الشعراء و الزنادقة  أو الساخرين بالدين من الكُتاب و       

فقد استغىن علماء اإلرجاء يف عصرنا احلاضر عن هذه التأويالت ألن اإلسالم يف عـرفهم               
وراثة الزمة كما تورث األمساء، وأحرف تكتب يف اهلوية ال ينسخها عمـل وال قـول                

 سخرية واستهزاء، وأصبح    يرتكبه حاملها، وهلذا جترأ املالحدة زعماء وكتابا على دين اهللا         

                                                 
  .١٣٢/ االحنرافات العقدية والعلمية ص : ك يفانظر شاهد لذل) 1(



 
٢٨٦   الليبرالية 

وجرت ألفاظ االستهزاء على    ، هذا ميداناً للزعماء واملفكرين وملهاةً للشعراء والصحفيني      
  .)١(ألسنة العوام فأصبحت يف أحيان كثرية كالسالم

وعم البالء حىت تعدى جمال االستهزاء إىل جمال الكفر اجلاد اجللي الذي كان أمراً حمظوراً               
 فنسي الناس تكفري الباطنية والقرامطة والـدروز والنـصريية          –دة   ولو كان عرفاً وعا    –

، أما طواغيت احلكم    )٢(وأمثاهلا، وغاب عنهم متاماً كفر طواغيت الدجل واخلرافة والسحر        
والتشريع فقد نسخوا شريعة اهللا جهاراً اراً وحكمـوا شـرائع الطـاغوت يف الـدماء                

هم ووسـائل تربيتـهم مبـواالة الكفـار،         واألعراض واألموال، وألزموا الناس يف مناهج     
واملوبقات ضروباً وألواناً، وسخروا من احلدود واحلجاب وتعدد الزوجات وأحكام املرياث           

  .)٣("والعبادات واألخالق

 إىل األحزاب الكفرية واملنظمات اإلحلادية،      -كما يسموا -وانضم أغلب الطبقة املثقفة     "
وسقط حد الردة إال مـن كتـب الفقـه          ... لشعر  واملذاهب األدبية اليت تستر الكفر با     

املوروثة، بل ظهر يف صفوف املنتسبني إىل الدعوة اإلسالمية اجتاه جديد ينكر حد الـردة               
ضمن ما ينكر من حدود اإلسالم وأصوله،  ومر على األمة اإلسالمية أجيال بل قرون مل                

 يف حني أن اآلالف مـن       تسمع فيها أن حد الردة أقيم على زنديق جماهر أو ملحد مكابر،           
  .)٤("األرواح تزهق ألسباب سياسية أو خالفات شخصية

، وال ميكن للمذاهب الفكرية الغربيـة       )٥(وما نقلته عن الشيخ احلوايل يشهد به الواقع متاما        
أن تظهر يف احلياة اإلسالمية لوال وجود ما يساعد على قبوهلا، ورمبا كانت الليربالية هـي                

نية نفاذها داخل اتمع اإلسالمي، ألا ال تظهر مـصادمة لإلميـان          أقرب املذاهب إلمكا  

                                                 
 ،وقد تساهل الناس يف إنكار ذلك يف الوقت الذي يعترب البعض احلركة البسيطة يف الصالة يبطلها، هاكسب الدين والرب وغري) 1(

ال خطورة السب أو اللعن للدين وهذا يدل على أثر االهتمام من قبل العلماء واخلطباء والوعاظ واملفتني مبوضوع احلركة يف الصالة وإمه
   .وعدم العذر به حىت يف حالة الغضب

  .للبوين مثالٌ لذلك" مشس املعارف الكربى " وكتاب ، بل إن الصوفية هي أكرب من روج للسحر والدجل ) 2(
   .٨٤ – ١/٨٣ظاهرة اإلرجاء  )3(
   .١/٨٥ظاهرة اإلرجاء  )4(
 من مصادرها، واليت تصور حقيقة الوضع يف اتمع اإلسالمي بعد انتشار اإلرجاء انظر الشواهد التارخيية والواقعية موثقة) 5(

  )كله(االحنرافات العقدية والعلمية : والتصوف



 
٢٨٧   الليبرالية 

مبفهومه اإلرجائي، وتالمس مشكالت اجتماعية حقيقة يعد اإلرجاء من أسـباا مثـل             
  .)١(االستبداد واجلور السياسي وكبت احلريات كما سيأيت بيانه

سيما مـع اهلزميـة     كل ذلك جعل البالد اإلسالمية مهيئة العتناق هذا الفكر املنحرف ال          
  .النفسية، واجلهل باإلسالم ، وأنه املنقذ من االحنطاط والتخلف

  :التصوف وآثاره: ثالثاً

اك اهلنـود   صادره إىل نـس   م، وتعود   )٢( من تاريخ املسلمني   ظهر التصوف يف فترة مبكرة    
ق ، وقد أطلق عليهم كتاب الفـر      )٣(والفلسفة اليونانية اإلشراقية، والزهد املسيحي وغريها     

شتقاق لكلمة  ، ومرجع اال   التصوف ، وقد اختلف العلماء يف نشأة     )٤("الزنادقة" اسم   األوائل
ليس هلا أساس   ) صوفية(ولكن الصحيح هو أن مصدر التصوف أجنيب، فالكلمة         ) صوفية(

  .)٥( كما صرح بذلك القشريي يف رسالتهيف اللغة

 ، ة بالزهاد والعباد األوائـل    ن التصوف بصورته الراهنة ليس له عالق      إومهما يكن من أمر ف    
  . وعقيدته وسلوكهبل هو بعيد كل البعد عن روح اإلسالم

،  كـبرياً   انتـشاراً  – لإلرجـاء     مالزماً –وقد انتشر التصوف يف األمة اإلسالمية       
ذلك العلماء والعوام على حـد      ة، ومشل    على كافة نواحي احلياة اإلسالمي     وأصبح مسيطراً 

  .سواء

  : ما يلي إىلأسباب انتشارهوتعود 

                                                 
  . من هذا البحث ٢٥٦/ ص : انظر) 1(
جمموع الفتاوى (ث وقيل يف أوائل القرن الثاين ومل يشتهر إال بعد القرن الثال) ٤٦٧/ مقدمة ابن خلدون ص ( قبل املائتني : قيل) 2(

١١/٥.(  
  . وما بعدها٦٢/املصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص : انظر توضيح ذلك باألمثلة) 3(
     .٧٣/التنبيه والرد ص : انظر) 4(
  ١٢٦/ الرسالة القشريية ص ) 5(



 
٢٨٨   الليبرالية 

 كالتخلف والظلـم والطغيـان      األحوال السيئة اليت تعيشها األمة اإلسالمية       -
،  يـؤدي دور املخـدر     والفقر واملرض واجلهل مما جعلهم يؤثرون التصوف ألنه       

  .)١(ارج الواقع املرير الذي يعايشونهوجيعلهم يعيشون خ

 اهلروب منه خمرجا    د يف ن الشعور بضغط الواقع جي    إ، ف وهذه حقيقة نفسية معروفة   
  . املضطربة، وهذا ما حققه التصوف يف األحوال الصعبة واألوضاعمرحيا له 

 ، فصورة الزاهد صورة مثاليـة       مكانة الزهد وعدم التعلق بالدنيا عند الناس        -
 الناس، واملخلوق حيب من ال يطلب منه، وليس له حاجة           ألنه ال يريد ما يف أيدي     

وزهد يف ماعند النـاس     ، أزهد يف الدنيا حيبك اهللا      ( عنده وكما جاء يف احلديث      
 عمن شئت  احتج إىل من شئت تكن أسريه، واستغن      " وهلذا قيل    )١() حيبك الناس   
 .)٢("ئت تكن أمريه من ش، وأحسن إىلتكن نظريه

كوسيلة للمخادعة وكسب حمبة الناس، لعلمهـم       " الزهد"استعمل املنافقون   وهلذا  
ل على بن الفضل عندما قدم اليمن، وأظهر التزهـد،          مع كما فع   ات بأنه مدخل مؤثر يف   
  .)٣( عقيدته بعد ذلك، مث أعلن دولة للباطنية وأسسة، قام بثورفلما وثق به الناس

 ، وآخر من رسخ قدم التصوف يف األمة األتـراك          له دعم الدول واإلمارات    -
  .ميان بواليتهم واإل  حيبون التصوف ومييلون إىل تقديس أهلهوا، فقد كانالعثمانيون

 املتصوفة القـائلني    ، وهو من غالة    )٤("أبو اهلدى الصيادي  " الصويف   ومن آخرهم 
ومكانة عند السلطان عبد    وة  ظ، ولقد كانت له ح    بوحدة الوجود، واملعظمني لعبادة القبور    

 . السنة يف حماربة دعاة أهلوظفة  سياسياً، وقد لعب دوراًاحلميد

                                                 
   .٤٣٩/ االحنرافات العقدية والعلمية  ص : انظر) 1(
   )٤٨ / ١( البيان والتعريف . البيهقي يف الشعب عن سهل بن سعد الساعدي ر وصححه احلاكم وحسنه الترمذي واحلاكم و، أخرجه الطرباين يف الكبري ) ١(
  . ١/٣٩جمموع الفتاوى : انظر )٢(
 .١٠٥/ عن الفرق ص دراسة: انظر )٣(
 ، تعلم م ١٨٤٩-هـ ١٢٦٦سنة  ) من أعمال املعرة (  وادي الصيادي الرفاعي احلسيين ، األديب الصويف ، ولد خبان شيخون  بنأبو اهلدى حممد بن حسن )٤(

فمات ) ريكيبو( كن األستانة ، خدم السلطان عبد احلميد الثاين ، وملا خلع السلطان ، نفي أبو اهلدى إىل جزيرة األمراء يف اف فيها ، مث سرحبلب وويل نقابة األش



 
٢٨٩   الليبرالية 

، ومل يتخلـى     سـقوطها    وفية بالدولة العثمانيـة إىل    وهذا يدل على ارتباط الص    
، ومع قوة التيـار العلمـاين        االستعمارية ضد الدولة   ن عنهم مع وجود املؤامرات    والعثماني

  ٠عتربون التصوف هو الدين الصحيح الليربايل يف مفاصل الدولة ألم ي

 كنـاً باسي ولكنها كانـت ر     تنتشر يف اتمع الع    لقد كانت الصوفية قد أخذت    "
  .، فقد صارت هي الدين تركيا بالذاتالدولة العثمانية ويف  ، أما يف عن اتمع منعزالً

من ال شيخ له    :  تلك القولة العجيبة   -يف القرنني األخريين بصفة خاصة    -وانتشرت  
 هي مدخلهم إىل الدين وهي      -بالنسبة للعامة بصورة خاصة   -فشيخه الشيطان، وأصبحت    

  .)١("جمال ممارستهم للدين 

 ويالحظ مدى انتشار الطرق الصوفية والزوايا       مومن يطالع كتب التاريخ والتراج    
واألضرحة واألوقاف يذهل من إطباق التصوف على األمة اإلسالمية شرقاً وغرباً، وهـذا             
ما جعل أهل السنة يف غربة شديدة يف هذه األجواء املختنقة خبرافات التصوف، فقد أصبح               

  . الدين نفسه: األسرة ألنه يعين التصوف جزًءا من كيان 

، ونتـائج وخيمـة     النتشار التصوف يف احلياة اإلسالمية آثار مدمرة      وقد كان   
  : ومنها

، حبيث اقتضى طلب اآلخرة االنقطاع عـن        الفصل بني احلياة الدنيا واآلخرة      -
الدنيا واخللوة والسياحة يف الرباري، وتعـذيب الـنفس بالرياضـات الـشاقة ،              

 القاسية، وتعد اخللوة واالنقطاع وإمهال عمارة األرض قاسم مـشترك           وااهدات
بني سائر االجتاهات الصوفية، ووصل األمر إىل الترك املطلق للدنيا والتعبد هللا تعاىل             
بذلك بل والنظرة العدائية هلا، وأنه ال وصول لآلخرة إال بالترك التام للدنيا ، فهما               

على حكـم   " الرندي" ، كما جاء يف شرح       نقيضان ال جيتمعان يف الفكر الصويف     

                                                                                                                                            
تنوير " و " فرحة األحباب يف ذكر األربعة األقطاب " و " وث الرفاعي وأتباعه األكابر قالدة اجلواهر يف ذكر الغ:" من كتبه .م ١٩٠٩هـ ـ ١٣٢٨فيها سنة  

  ) .٦/٩٤( األعالم . من كالم الرفاعي " الفخر املنري " و " األبصار يف طبقات السادة الرفاعية األخيار

  . ١٥٥/ واقعنا املعاصر ص  )1(



 
٢٩٠   الليبرالية 

ثالثة من طلبهن فقـد     : "  أنه قال  )٢("أيب سليمان الداراين  " عن   )١("ابن عطاء اهللا  "
 ولعـل هـذا     )٣("من طلب معاشاً أو تزوج امرأة أو كتب حديثاً        : ركن إىل الدنيا  

اعتباره النص يبني درجة الرهبانية اليت وصلوا إليها، وأضافوا إىل ذلك إمهال العلم و            
  .من الركون إىل الدنيا

إياكم واالستمتاع بالنساء، وامليل إليهن ، فان النساء         : ")٤("سهل التستري "وقال  
 ومقصوده )٥("مبعدات عن احلكمة قريبات من الشيطان، وهن مصائده، وحظه من بين آدم     

  . األزواج

، ونقل  )٦(موقد اثنوا على اجلوع، والصمت، والسهر، واالكتحال بامللح لطرد النو         
أنه كان يأكـل مـن أصـول احلـشيش          " حممد بن إمساعيل املغريب   "عن  )٧(" الشعراين"

، )٩(وقد اختار الشيخ طه الدسوقي املغارات والكهـوف ليختلـي بنفـسه           . )٨(كالدواب
  .)١٠(واألمثلة يف هذا الصدد كثرية

                                                 
 ، كان من أشد خصوم شيخ       يل متصوف شاذ   ،لدين ، ابن عطاء اهللا اإلسكندري     أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ، أبو الفضل تاج ا          ) 1(

تـاج  "و"  وأيب احلسن يلطائف املنن يف مناقب املرس" يف التصوف ، و " احلكم العطائية :" اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، من مصنفاته     
 ) . ٢٤-٩/٢٣(طبقات الشافعية الكربى  . م ١٣٠٩هـ ـ ٧٠٩يف الوصايا والعظات ، توىف بالقاهرة سنة  " العروس 

، زاهد متصوف ، رحل إىل بغداد ) بغوطة دمشق ( أبو سليمان عبد الرمحن بن أمحد العنسي املذحجي الداراين ، من أهل داريا ) 2(
  ) .١٨٦ - ١٨٢ / ١٠( سري أعالم النبالء .  م  ٨٣٠هـ ـ ٢١٥ا سنة  وأقام ا مدة مث رجع إىل الشام ، توىف يف داري

  .١/٢٠٨غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية   )3(
ات وعيوب األفعال ، ولد سنة      تكلمني يف علوم اإلخالص والرياض    أبو حممد سهل بن عبد اهللا التستري ، أحد أئمة الصوفية ، وامل            ) 4(

سري أعالم النـبالء  . م  ٨٩٦هـ ـ  ٢٨٣ىف سنة  ، تو" رقائق احملبني " و  " تفسري القرآن : " م  ، من مصنفاته ٨١٥هـ ـ  ٢٠٠
)٣٣٣ - ١٣/٣٣٠.(  
  ٢٠٩ / ١ملصدر السابق ا)  5(
  ١٠٤ /١ ، وطبقات الشعراين ٢٦/  ، والرسالة القشريية ص ٩٣ – ٩٢ /١املصدر السابق : انظر) 6(
 أيب شعرة من قرى املنوفية ، ويقال         أبو حممد عبد الوهاب بن أمحد احلنفي ، نسبة إىل حممد ابن احلنفية ، الشعراين ، نسبة إىل قرية                  ) 7(

لواقح األنوار يف طبقـات  :"  له تصانيف منها .م ١٤٩٣هـ ـ  ٨٩٨الشعراوي ، من أعيان الصوفية ، ولد بقلقشندة ، مبصر ـ سنة  
علـوم الـشيخ    الكربيت األمحر يف    " و  " األنوار القدسية يف معرفة آداب العبودية       " ويعرف بطبقات الشعراين الكربى ، و       " األخيار  
 .) ٤/١٨٠(األعالم . م  ١٥٦٥هـ ـ ٩٧٣، توىف بالقاهرة سنة  " األكرب 

  ١/٩٣طبقات الشعراين : انظر) 8(
  ٧٥٣ / ٢حلية البشر : انظر) 9(
  ٤٥٦/ االحنرافات العقدية و العلمية ص : شواهد كثريةانظر ) 10(



 
٢٩١   الليبرالية 

 التخلف  وهلذا فمن الطبيعي أن يهمل الصوفية املصاحل العليا لألمة، وقد تسببوا يف           
احلضاري الشامل الذي أصاب األمة، ألن بناء اتمع وتقويته ، وتنميته تعد من الركـون               
إىل الدنيا وقد نتج عن االنفصام بني الدنيا واآلخرة يف التفكري الصويف احنـسار مفهـوم                
العبادة يف طقوس وشعائر معينة، وأوراد وأذكار حمددة، وذا يلتقي التصوف مع اإلرجاء             

نظرة الضيقة للدين، وهذا ما فتح أبواب الشرور على األمة عندما جاء الغزو الفكري              يف ال 
  . مع االستعمار

وذا قدم املتصوفة للعلمانيني مربراً قوياً يف حصر الدين يف زاوية طلب اآلخـرة              
بالشعائر التعبدية، أما الدنيا فال عالقة هلا بالـدين، وإذا كانـت خرافـات النـصرانية                 

ها من ابلغ أسباب ظهور الليربالية يف الغرب ، فإن رهبانية الـصوفية وخرافاـا               ورهبانيت
 .كانت عامالً لظهور الليربالية يف العامل اإلسالمي

، وهلذا فالتعبد الصحيح    على أن العبد جمبور على فعله     " لقدرل"فهم الصوفية     -
 املذهب اجلـربي    يكون باالستسالم للقدر، والعمدة العقلية اليت استندوا إليها هي        

لألشاعرة واملاتريدية، وهلذا قام املتكلمون بالدفاع العقلي عن جربيـة املتـصوفة            
وتواكلهم، فعندهم   غاية التوحيد هللا تعاىل هي االستـسالم املطلـق ألفعالـه،               

وهذا ما دعاهم لنفـي األسـباب       . والتسليم التام ونفي اإلرادة االختيارية للعبد     
سبب شرك يف التأثري، فالعبد مسلوب اإلرادة ليس له فعل          وإنكارها، ألن إثبات ال   

 .حقيقي فإن الفاعل هو اهللا تعاىل

 بكل أمر واقع، ونفوا عن أنفسهم القدرة على التغيري وهذا األصـل             اوهلذا رضو 
 –، ومن ذلك قول اجلرجاين يف شرحه للمواقـف           )١(املنحرف كثري يف نصوصهم العقدية    

ولـيس   "–فعال العباد االختيارية واقعة بقـدرة اهللا تعـاىل           يف أن أ   –عند املقصد األول    
لقدرم تأثري فيها، بل اهللا سبحانه وتعاىل أجرى عادته بأن يوجد يف العبد قدرة واختيار،               

                                                 
 ، ٩٩ - ٩٨/  ، شرح اجلوهرة  ص ٤/٢٦٣وشرح املقاصد  ، ٧٢/، واية اإلقدام  ص ٩٢ ، ٧٢/  لألشعري ص ع اللم :انظر) 1(

  ٢٦ -٢٣/وشرح اخلريدة البهية  ص 



 
٢٩٢   الليبرالية 

فإذا مل يكن هناك مانع أوجد فيه فعله املقدور مقارناً هلما، يتكون فعل العبـد خملوقـا هللا                  
 .إبداعاً وإحداثاً، مكسوباً للعبد

مقارنته لقدرته، وإرادته من غري أن يكون هناك منه تـأثري، أو            : واملراد بكسبه إياه  
  .)١("وهذا مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري. مدخل يف وجوده سوى كونه حمالً له

وهذا يدل على أن العبد ليس له قدرة حقيقية، بل الفاعل احلقيقي هو اهللا تعـاىل،                
  .ل، وهي نسبة امسية ليس هلا قيمة حقيقيةوالعبد ينسب له الفعل على أنه حم

  

فاإلنـسان مـضطر يف     "عن هذه احلقيقة بكلمة خمتصرة فقال       فتازاين  وقد عرب الت  
  .)٢("صورة خمتار

 عنه ، كما أخرجـوا      ةوذا قدم هؤالء العذر ألنفسهم عن تبعية العمل واملسؤولي        
 حسب فهمهم   -ن العبد   عن أنفسهم املطالبة بالعمل لرفع أي أزمة أو كشف أي غمة، أل           

  .  ليس مسؤالً عن ذلك ألنه ليس من فعله، بل هو من فعل اهللا تعاىل–

وهذا التواكل أفسد العقيدة املقاومة للخوف و الضعف وهي عقيدة القدر، وحوهلا            
 ، وقوة دافعة  إىل عقيدة سلبية خمذولة مستسلمة، وإىل الرضـا الـسليب               ةمن عقيدة اجيابي  

  .)٣(ة تغيريه، وإلباس ذلك لباس الدينبالواقع وعدم حماول

إىل الفرق بني أثر اإلميان بالقضاء والقدر       "  باول مشتز "وقد فطن املستشرق األملاين     
طبيعة املسلم التسليم إلرادة اهللا والرضا      : "يف اجليل األول وأثره بعد وقوع االحنراف فقال       

: ذه الطاعة أثران خمتلفـان    بقضائه وقدره واخلضوع بكل ما ميلك للواحد القهار، وكان هل         
ففي العصر اإلسالمي األول لعبت دوراً كبريا يف احلروب إذ حققت نصراً متواصالً ألـا               

                                                 
  وهو منهج مقرر يف األزهر)ت املهدي  (٢٣٧/  ص – قسم اإلهليات –شرح املواقف  )1(
  ٤/٢٦٣شرح املقاصد   )2(
  .١٤٤/ واقعنا املعاصر  ص : انظر ) 3(



 
٢٩٣   الليبرالية 

دفعت يف اجلندي  روح الفداء، ويف العصور األخرية كانت سبباً يف اجلمود الذي خـيم                
  )١("لعامليةعلى العامل اإلسالمي فقذف به إىل االحندار وعزله وطواه عن تيارات األحداث ا

هذه الفكرة املنحرفة يف القضاء والقـدر عنـد         " نابليون بونابرت " وهلذا استغل   
الصوفية واملتكلمني وذلك ملا احتلت جيوشه الصليبية أرض مصر، فكان يصدر منشوراته            
بتذكري املسلمني بأن ما وقع هلم من االحتالل واألسر كان بقدر من اهللا، فمـن حـاول                 

  .)٢(ع فكأمنا يعترض على القضاء والقدراالعتراض على ما وق

وقد ترتب على عزل احلياة الدنيا عن الدين والتصور اجلربي للقدر أمور عظيمـة              
 ، وعدم السعي يف عمارة األرض مبنـهج اهللا تعـاىل ،             )٣(ترك اجلهاد يف سبيل اهللا    منها  

بنـاء اتمـع    وترك ااالت احليوية يف األمة كالسياسة و االقتصاد والفكر والثقافة و          
ومعاجلة القضايا املستجدة، وأدى ذلك إىل االستسالم التام لالستبداد والظلم والطغيان           

  .)٤(وغريها من النتائج املؤملة، من احلكام الظلمة 

 للمذاهب األجنبية بعد أن حطمـت       لقد هيئت هذه األفكار املنحرفة جمتمعاً قابالً      
  .لفاً منحطاً ضعيفاًه وسائل املقاومة، وجعلته جمتمعاً متخفي

 يف احنطاط األمة وختلفها تقع على هذه الفرق الضالة، وكذلك علـى             ةفاملسؤولي
  .املفرطني من أهل السنة الذين رمبا أصابت الكثري منهم عدوى االستسالم والتخاذل 

                                                 
   .٧٨/ اإلسالم قوة الغد العاملية  ص  )1(
، ويشبه هذا ما يقوم به األمريكان حاليا من ٢١٢/، واالحنرافات العقدية والعلمية ص ٢٩٤ – ٢/٢٣٩عجائب اآلثار  :  انظر)2(

ستسالم، واالعتراف باحلكومة اليت نصبها االحتالل، واعتبار تلك ا لالتوزيع لفتاوى بعض الشيوخ يف املناطق العراقية السنية اليت تدعو
  .ز اخلروج عليهااحلكومة شرعية ال جيو

   .٥٣٥/ االحنرافات العقدية والعلمية ص : انظر يف موقف الصوفية من اجلهاد ) 3(
   .)الفصل كله( ٤٣٥/ االحنرافات العقدية والعلمية ص : نظرا) 4(



 
٢٩٤   الليبرالية 

ن بل إ " حتديد النسل " يف تقبل فكرة     ومن األمور الغريبة أن الصوفية كانوا األساس      
وال خيفى   .)١( غلواً ألم دعوا إىل ترك الزواج الذي هو أساس النسل وسببه           الصوفية أكثر 

  .األثر احلضاري يف التأثري على تركيبة السكان يف األمة اإلسالمية مقارنة باألمم األخرى

 يكشف الـسبب يف إمهـال اخللفـاء         )٢(ولعل مواقف الصوفية من العلم والتعلم     
ورة ، ومل ينتبهوا إالّ و أوروبا متتلك السالح املتطـور ،          العثمانيني للتقنية والصناعات املتط   

هزمية منكرة  " سان جونار "واخلربة العسكرية واإلدارية الفائقة ، ولذلك هزم العثمانيون يف          
 )٣(، ومل جيد نابليون عناًء كبرياً يف احتالل مصر ، حيث تقهقر املماليك بسرعة كـبرية                 

 استمر التفوق العسكري األورويب إبـان االسـتعمار         أمام اآللة العسكرية الفرنسية ، وقد     
  .ألغلب البالد اإلسالمية ، وإىل اليوم 

  :  )٤(االستبداد السياسي : ثانياً

: أي انفرد به يقـال      : االستبداد السياسي هو االنفراد بالسلطة ، ومعىن استبد به          
  .)١( إذا انفرد به دون غريه استبد باألمر ، يستبد به استبداداً

                                                 
   .٤٦٦/املصدر السابق ص : انظر نصوص وشواهد وأمثلة ملطالبتهم بترك الزواج يف) ٣(
  .٤٦٩/ املصدر السابق ص :  من العلم شواهد ملوقف الصوفيةانظر ) ٤(
  .!!  يقال أن ذلك مت خالل نصف ساعة فقط )٥(

سـتبداد للـشرق     وهو مرتبط بأرسطو الذي أضـاف اال        "االستبداد الشرقي " مفهوم   : املفاهيم ذات العالقة باالستبداد   من  ) 4(
ومل يكن يعرف يف اتمع " الطغيان"ومفهوم ) – كيايل  –ياسية  انظر املوسوعة الس  (سيوي ليميز بينه وبني الطغيان كما عرفه اليونان         اآل

االستبداد "مفهوم  ، ويعد   "باملستبد املستنري "  ففرق بينهما، ويف هذه الفترة ظهر ما يعرف           "مونتسكيو"الغريب سوى الطغيان حىت جاء        
ليـصف  ) الدميقراطية يف أمريكا ( يل يف كتابه فه توك من املفاهيم اجلديدة اليت جاءت بعد الثورة الفرنسية، وأول من أطلق          " الدميقراطي

به األخطار اليت قد تعترض احلرية يف اتمع الدميقراطي، وهو ما يعرف أيضاً بطغيان األكثرية، وهي فكرة موجودة يف كـالم جـون                       
، ومعجم العلوم االجتماعية، مادة )٣٩/ ص٢، عدد ٢٢جملد ( جملة عامل الفكر -رؤية فلسفية..مسرية الدميقراطية   : ينظر(ستيوارت ملْ   

  ).طغيان

حالة سياسية معينة تصبح فيها مجيع السلطات بيد شـخص واحـد         " وهو مصطلح أجنيب معاصر يراد به        "مفهوم الدكتاتورية ": ومنها
لشمولية اسـتعملت   إال أن ا  " مفهوم الشمولية "، وهذا املفهوم متطابق مع      )املوسوعة السياسية مادة دكتاتورية   "( ميارسها حسب مشيئته  

  .كثرياً للدكتاتورية اليت تفرض منطاً فكرياً حمدداً كما فعلت الفاشية والنازية والشيوعية

ختترق اتمع املدين بالكامل، وجتعله "وهذا املفهوم مرتبط مبفهوم الدولة القومية احلديثة حبيث " مفهوم التسلطية"ومن املفاهيم احلديثة 
  )٨٣ /الدولة التسلطية يف املشرق العريب املعاصر ص"(  بذلك االحتكار الفعال ملصادر القوة والسلطة يف اتمعامتداداً لسلطاا، وحتقق
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 مـشترك ،     يف أمـر    يف النفس من كونه انفراداً     كتسب االستبداد معناه السيئ   وي
 وغلب األمة وقهرها يف أمر يهمها       عود إليها برضاها ، فإذا قام احد      فإدارة األمة وواليتها ت   

  .ها ، فقد وقع يف العدوان والطغيان مجيعا ، وانفرد بإدارا دون رضا

 منها يفـتح أبـواب الظلـم        ة دون رضى  ء والسيطرة على أمر األم    وهذا االستيال 
  ".االستبداد السياسي"والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمى 

 ـا دون  حق لألمة ، وال جيـوز االنفـراد   فاحلكم والوالية العامة على املسلمني   
من بايع رجل مـن غـري        " : عنه  رضي اهللا  )٢("بن اخلطاب عمر  : "مشورة هلم كما قال     

نـه ال   إ: " وجاء يف زيادة   )٣("غرة أن يقتال    بع هو وال الذي بايعه ت     ني فال يتا  مشورة املسلم 
  . )٤(" إال عن مشورةةخالف

، والسيطرة التامة على مقاليد     سي هو التغلب واالستفراد بالسلطة    فاالستبداد السيا 
  .  منهم مة دون مشورة و رضىالدولة واغتصاا من األ

 ،   وظاملـاً   فقد يكون املستبد طاغياً    واالستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفا له ،       
  .)٥(صالح يف اإلجمتهداًكون عادالً وقد ي

                                                                                                                                            
  "بدد"انظر لسان العرب مادة ) 1(
 ،   بالفاروق أبو حفص ، عمر بن اخلطاب القرشي العدوي ، أمري املؤمنني ، أيد اهللا به اإلسالم ، وفتح به األمصار ، مساه النيب                        ) 2(

             شـذرات الـذهب       . وله ثالث وستون سـنة      ) هـ  ٢٣(ألن اهللا فرق به بني احلق والباطل ، استشهد يف أواخر ذي احلجة سنة               
 )١٧٧ / ١ . (   
 
   )٨/٢٠٨(– ٦٨٣٠ رقم ٣ باب رجم  احلبلى من الزنا إذا أحصنت ـ -كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة -رواه البخاري ) 3(

   ).٣٧٢ / ١ ( –د يف املسند وأمح
 باب - ، وابن أيب شيبة يف املصنف  )٤١٠ / ٦ ( ٧١١٦:  رقم - باب تثبيت الرجم - كتاب الرجم -رواه النسائي يف الكربى )4(

   ).٣/٩٣٣(تاريخ املدينة البن شبه " ال بيعة إال عن مشورة " وجاء بلفظ ،  ) ٧/٤٣١ ( –ما جاء يف خالقة أي بكر وسريته يف الردة 

وقد وجدت ظاهرة املستبد العادل يف تاريخ املسلمني ، فانه مع انفراد اخللفاء األمويني والعباسيني والعثمانيني عن األمة يف توليـة                     ) 5(
 ،  احلاكم إال أن العدل واحلكم بالشريعة والتزام احلكام آلداب اإلسالم وأخالقه مل يتغري كثرياً ، ويشهد هلذا كتب التاريخ والتـراجم                    

فتاريخ هذه الدول وتراجم ملوكها يدل بوضوح على هذا األمر، وان كان االستبداد يفتح أمام احلاكم إمكانية الظلم والفساد ، وقـد                      
حصل بعض هذه اآلثار، ولكن بقاء اإلسالم يف النفوس ، وقوة تأثريه فيهم وعدم ظهور آثار االحنرافات العقدية جعل األعم األغلب هو                   

  . العدل 
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يـة  معاو"، وذلك بعد والية     سالمية يف وقت مبكر   مة اإل وقد ظهر االستبداد يف األ    
 ، وقـال    )٢( يزيـد   والذي عهد باخلالفة من بعده البنه       ،  رضي اهللا عنه   )١("يب سفيان أبن  
  .)٣("أبيهحق به ومن أمر فليطلع لنا قرنه ، فلنحن  األمن كان يريد أن يتكلم يف هذا:"

يكن   إىل الوراثة، وهذا ما مل     ىوقد كانت هذه البداية يف حتويل احلكم من الشور        
. سالميدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي اإل       معهوداً يف زمن اخللفاء الراش    

 والذرية  وان بناءىل تولية األ  ة إ ية شوري صلح بطريقة مجاع  مة يف تولية األ   وذا انتزع حق األ   
  .أصلح منهممة من هو ة ويف األكانت تنقصهم الكفاء

سالمية باب شـر عظـيم ال زال        مة اإل وهذا االنفراد يف تولية اخللفاء فتح على األ       
ـ ، واستحكام االستبداد فيها، وتويل األ     إىل احلالة املزرية اآلن   يضعفها حىت وصلت     رار ش

  . خرىمم األمام األأ دور شعوا مما سبب ضعفها ضعافإمرها، وأل

 وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة املفضية إىل الطغيان موقفاً قوياً            
 بكر قطـع خطبـة      ، ومن ذلك أن عبد الرمحن بن أيب        على معاوية رضي اهللا عنه     وأنكروا

إنا واهللا ال نفعـل،     ىل اهللا، و  نك واهللا لوددت أنا وكلناك يف أمر ابنك إ        إ: "معاوية وقال له  
  .)٤("عة مث خرج يدا عليك جذمر شورى بني املسلمني أو لنع هذا األواهللا لتردنّ

                                                                                                                                            
 هو املسيطر عليها ومل يظهر استعمال هذا املفهـوم          – ومنه النظر لإلمرباطور نظرة إهلية       –يف أوروبا فقد كان الطغيان بكل صوره        أما  

هو منـوذج   )١٧٨٦- ١٧٤٠( إال يف القرن الثامن عشر على يد املؤرخني األملان، الن فريدريك الثاين ملك بروسيا               ) املستبد املستنري (
  ).كيايل ( املوسوعة السياسية : عترب نفسه خادم الدولة األول، انظر هذا الوصف إذ كان ي

هـ ـ  .ق٢٠ العرب ، ولد مبكة سنة  لدولة األموية بالشام ، وأحد دهاةمعاوية بن صخر بن حرب القرشي األموي ، مؤسس ا) 1(
، وأحد العظماء الفـاحتني      كُتاب النيب   اً ، أحد     رضي اهللا عنه فصيحاً حليماً وقور      هـ  ، كان   ٨م  وأسلم يوم فتح مكة سنة          ٦٠٣

للغزو ، ويف أيامه    يف اإلسالم ، بلغت فتوحاته احمليط األتالنطيقي ، وافتتح عامله مبصر بالد السودان ، وهو أول مسلم ركب حبر الروم                     
جاب يف اإلسـالم ، وأول       اليونان والدردنيل ، وهو أول من جعل دمشق مقر خالفة ، وأول من اختذ احلرس واحل                فتح كثري من جزائر   

نفق الشيخان على أربعـة منـها       حديثاً  ا  ) ١٣٠(، كان عمر رضي اهللا عنه يلقبه بكسرى العرب  ، له             من نصب احملراب يف املسجد      
  ).١٦٢ - ١١٩ / ٣(  سري أعالم النبالء .م  ٦٨٠هـ ـ ٦٠وانفرد البخاري بأربعة ومسلم خبمسة ، توىف سنة 

 ، م ٦٨٣هــ ـ   ٢٥ة يف الشام ، ولد باملاطرون سنة  لة األموي ثاين ملوك الدويب سفيان القرشي األموي ،يزيد بن معاوية بن أ) 2(
 وخوارزم ، ومدته يف اخلالفة ثالث سـنني          زمنه فتح املغرب األقصى وخبارى      ، وىف  هـ  ٦٠مشق ، وىل اخلالفة بعد أبيه سنة        ونشأ بد 

  ) .٤٠ - ٣٥ / ٤ ( سري أعالم النبالء .  ٦٨٣ـ هـ ٦٤ سنة ) ض محصمن أر( توىف حبوارين وتسعة أشهر إال أياماً ، 
   ).٥/١٣٧  ( ٣٧٩٩:  رقم - باب غزوة اخلندق وهي األحزاب - كتاب املغازي -صحيح البخاري ) 3(
  .٢١٤/ تاريخ خليفة ابن خياط  ص  )4(



 
٢٩٧   الليبرالية 

رد " الراشـدة املهديـة   )١("أيب بكر "سنة  ":وملا قال مروان ابن احلكم يف بيعة يزيد       
هـل   األ "بو بكر أ"، وقد ترك    "أيب بكر "ليس بسنة   : "أيب بكر فقال  بن  اعليه عبد الرمحن    

  .)٢("إىل ذلك أهل ولكنها هرقلية أن رأى انه ؛ىل رجل من بين عديإ وعدل ،والعشرية

مـر  أ رضـي اهللا عنـه يف      )٣("بن عمـر  عبد اهللا   "م معاوية رضي اهللا عنه      وملا كل 
بنـاء ،   أفاء هلم   إنه قد كان قبلك خل    :" زيد قال له ابن عمر رضي اهللا عنه       استخالف ابنه ي  

، ولكنهم اختـاروا    أنت يف ابنك  يت  أبنائهم ما ر  أ، فلم يرو يف     مأبنائهليس ابنك خبري من     
أسعى يف فساد   ن  أن أشق عصا املسلمني ، وأ       أنت حتذرين ، و يارللمسلمني حيث علموا اخل   

أنا رجل منا إمر فأذا اجتمعوا على إ رجل من املسلمني فانأمنا  إ،  فعلكن أل أومل   ،ذات بينهم 
  .)٤("منهم

 احلسني ممن امتنـع     بيه كان أخذت البيعة ليزيد  يف حياة       أ ملا" :)٥("ابن كثري "يقول  
  . )٨( )٧("ابن عباس"، وابن عمر،ويب بكرأوعبد الرمحن بن ،)٦("ابن الزبري"، ومن مبايعته هو

                                                 
صديق هذه األمة ، مناقبه كثرية ال تكاد يدركها احلصر ،  أبو بكر ، عبد اهللا بن أيب قُحافة القرشي التميمي ، خليفة رسول اهللا          ) 1(

 ) .١/١٥٤(شذرات الذهب .  وله ثالث وستون سنة ،هـ ١٣ سنة لثمان بقني من مجادي اآلخرةتوىف 
  . وما بعدها ٥٧٦/ ٨ ، فتح الباري ٨/٩٢ ، وانظر البداية والنهاية ١٤٨/ تاريخ اإلسالم للذهيب  ص  )2(
أبيه وهو مل حيتلم     عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي ، اإلمام القدوة العابد الفقيه ، أسلم صغرياً ، وهاجر مع                   أبو عبد الرمحن ،     ) 3(

   ).٢٠٣ / ٣(  سري أعالم النبالء .هـ  ٧٤د ، فأول غزواته اخلندق ، وهو ممن بايع حتت الشجرة ، توىف سنة استصغر يوم أح
 
  .٢١٤ – ٢١٣/تاريخ خليفة بن خياط ص  )4(
أبو الفداء ، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصروي مث الدمشقي الشافعي ، عماد الدين ، احلافظ العمدة املؤرخ املفسر البارع                      ) 5(

" والتـاريخ   " التفسري  : " الثقة ، صاهر احلافظ املزي وخترج به ، وتفحل بشيخ اإلسالم ابن تيمية ، صاحب التصانيف املفيدة ومنها                   
  ) .٨/٣٩٧(شذرات الذهب .  وكان يومه مشهوداً هـ٧٧٤، توىف سنة " جامع املسانيد " و والكبري 

سنه إحدى ، عداده : عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي ، أمري املؤمنني ، أول مولود للمهاجرين باملدينة ، ولد سنة اثنتني ، وقيل           ) 6(
هـ  ٧٣لعبادة واجلهاد ، وكن يضرب بشجاعته املثل ، قتل يف مجادي اآلخرة سنة              يف صغار الصحابة ، كان كبرياً يف العلم والشرف وا         

  ) . ٣٦٣ / ٣(  أعالم النبالء ، وله نيفاً وسبعني سنة ، سري
           رب البحر ، إمام التفسري ، ابن عم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم                 أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ، احلَ           ) 7(

بأن يعلمه اهللا التأويل وأن يفقهه يف الدين ، توىف           وأبو اخللفاء ، ولد يف شعب بين هاشم قبل عام اهلجرة بثالث سنني ، دعا له النيب                  
 ) ٣/٣٣١١( سري أعالم النبالء  . هـ٦٨بالطائف سنة 

  .١٥٣/ ٨البداية والنهاية   )8(



 
٢٩٨   الليبرالية 

كيد بآثار  علم الناس يف زمام لعلمهم األ     وقد كان امتناع هؤالء الصحابة، وهم أ      
ىل اخلروج املسلح بعد وفاة معاوية      إمر  األ، بل وصل    ستبداد على األمة، وخطره عليهم    اال

رضي اهللا عنه، ومل تستقر الدولة ليزيد ، وقد استمر اخلروج املسلح على االستبداد زمنـا                
  .)١(طويال 

إىل قرار االستبداد   الن نسبة إ  بط: ن هذه املواقف القوية ضد االستبداد تدل على         إ

                   }وشـاورهم يف األمـر    { بالـشورى    أمـر ، بـل    والظلم يأمر بالتغلب     مل ن الدين إ، ف الدين
 مجع الصحابة رضوان اهللا علـيهم     أ وقد   ، ]٣٨/الـشورى [}وأمـرهم شـورى بينـهم     { ،]١٥٩/آل عمران [

مة  وهذا ما كانت به الوالية        من األ  إال بشورى و رضى   ال تكون       أن الوالية العامة     على
  .ني مجعأ رضي اهللا عنهم  وعلييب بكر وعمر وعثمانأل

سالمية يف  ال بالبيعة ، وهي عقد من العقود ، وقاعدة الشريعة اإل          إمامة ال تتم    واإل
  .تعاقدين ، وهي من جنس الوكالة  املالعقود هي ضرورة رضى

 إذا خالف مقتضى     وهلم خلعه  فاحلاكم وكيل عن األمة يف تطبيق أحكام اإلسالم ،        
  .)٢(الظلم و أالعقد بالكفر

وزات احلكام ، وجعل اإلمامة بالوراثة بدال عن الـشورى          وال ينبغي أن تنسب جتا    
 األمـة   سابقاً األمر بالشورى ، وضرورة رضـى      ، فقد تبني    )٣(واختيار األمة إىل اإلسالم   

  . االختياري مبن يلي أمرهم، ويدبر شؤوم 

                                                 
 ١١/٤٦٧ ( يف البداية والنهايـة     : بن حنظله، وابن األشعث ،والنفس الزكية وغريهم       انظر خروج احلسني، وابن الزبري، وعبد اهللا      ) 1(

،  " هــ   ٦٠-٤١حوادث ووفيـات    " عهد معاوية بن أيب سفيان       ( ، وتاريخ اإلسالم للذهيب   )٣/٢٧٥ (، وتاريخ الطربي  وما بعدها 
  . )١٦٧/ ص

  .١٠٦/  ، غياث األمم ص ١٩/  ، األحكام السلطانية ص ١/٢٧١اجلامع ألحكام القرآن : انظر) 2(
حيث  ) ٤٩/االستبداد يف نظم احلكم العربية املعاصرة ص        " (اجلذور الدينية لالستبداد  "وهذا ما فعله الدكتور على الدباغ يف حبثه         ) 3(

ـ                    ا للحريـة   أتى مبفارقة غريبة فنسب االستبداد إىل املنهج السين واستدل بتصرفات احلكام اخلاطئة ، واعترب املـذهب الـشيعي داعي
والدميقراطية مع اعترافه ببناء املذهب الشيعي على أن اإلمامة ال تكون إال للمعصوم ، وإذا كان اإلمام معصوما فكيف ميكن حماسـبته                      

ويف !!!. ومراقبته ؟ ومع وضوح املنطلق االستبدادي يف العقيدة الشيعية إال أن التعصب املقيت أعمى الدباغ فصوره منهجا دميقراطيـا                    
 الوقت أمهل فترة اخلالفة الراشدة واعتمد على أخطاء امللوك واحلكام ، وهم باتفاق ليسو حمل استدالل  وال يؤخذ من تـصرفام                    ذات



 
٢٩٩   الليبرالية 

ومـستبداً   وقد يظن البعض أن النهي عن اخلروج على احلاكم حىت لو كان متغلباً            
نـة  ن النهي عن القتال معلل بأنه فت       االستبداد، وهذا الظن غري صحيح ، أل       يدل على تربير  

ـ        ، واملعادل تسبب الفرقة وشق عصا املسلمني       ني ة بني االستبداد مع خطره وطغيانـه، وب
القتال الذي يراق فيه دماء املسلمني ويفرق كلمتهم جتعل الصرب علـى االسـتبداد مـع                

رب مـن معـصية     ك أقل ضرراً، فمعصية القتال أ     همقاومته باالحتساب خري من القتال ألن     
،  )١( "ن تأمر عليكم عبد حبشي فامسعوا وأطيعـوا       وإ: "االستبداد، وهلذا جاء يف احلديث    

  . يعين أمر نفسه دون رأى منكم " تأمر: "وقوله

، فمقاومته بغري القتال ال تزال قائمة يف الدين          يعين تربير االستبداد والظلم    وهذا ال 
  ." باملعروف والنهي عن املنكراألمر"هو باب يم عد من أركان اإلسالم ووهو باب عظ

 إذا اقتصر على تفرده بالسلطة مع        االستبداد فترك القتال ملصلحة األمة ال يعين إقرار      
 دون قتال وفتنة    لو أمكن خلع احلاكم املستبد     الدين ، وتطبيق أحكامه ، وهلذا        رئإقامة شعا 

  . مر إىل أهلهأل رد ا، ألنهلكان ذلك واجبا

ىل الدولة العثمانية ، وقد      من زمن الدولة األموية وإ     وقد استمر االستبداد يف األمة    
  .جاءت آثاره تدرجييا يف األمة إىل أن استحكم ووصل لذروته اليوم 

وقد وجدت أسباب ساعدت يف منوه ، وبررت لوجوده ، ودافعت عنه ، ودعمته              
  .مة ري يف األملزحىت وصل إىل هذا احلد ا

   :ومن هذه األسباب

                                                                                                                                            
تقومي للمنهج السين وقد افترى الدكتور حيدر إبراهيم علي على اإلسالم وألبسه لباس االستبداد ظلما وعدوانا فزعم أنـه ينظـر إىل                      

 لرسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم  ، وهي مقولة شيعية ال متت للدين بصلة ولكنه ال يعـرف غريهـا فنـسبها                        اخلليفة على أنه مكمل   
، وذكـر   ) املستبد العادل   (لإلسالم واملسلمني ، مث خلط بني تربير االستبداد ، وبني ذكر حماسن احلكام وعدهلم وجهادهم يف مرحلة                  

واستبداده ال يعين إلغاء حسناته ، ويبدو أن جهل الدكتور حيدر بأحكام اإلسالم وتطبيقاته يف               احملاسن ال يعين االعتذار عن استبداده ،        
التاريخ اإلسالمي كان سبباً يف الصورة القامتة اليت تبناها حوله ، وهلذا زعم أن فكرة العقد يف احلكم مل تعرف يف التاريخ اإلسـالمي ،                         

انظر حبثه يف كتاب    .(اكم والرسول صلى اهللا عليه وسلم فكالمها معصوم ال يرد قوله            ورد ذلك لتصوره الشيعي الذي ال يفرق بني احل        
  .  )١٧٥/ جتدد االستبداد يف اجلزيرة  العربية ص : االستبداد يف نظم احلكم العربية املعاصرة  بعنوان 

  .من حديث أنس  ) ٩/٧٨ ( –٦٦٠٩: رقم-ام ما مل تكن معصيةباب السمع والطاعة لإلم- كتاب األحكام-رواه البخاري ) 1(



 
٣٠٠   الليبرالية 

لُعِن الّـذِين كَفَـرواْ مِـن بنِـي         { : ، يقول تعاىل   ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر      -١
ونتَدعكَا�ُواْ يا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دلِس لَىائِيلَ عر٧٩ -٧٨/املائدة [}إِس[. 

 ، فإن مل يستطع فبلسانه فـإن     من رأى منكرا فليغريه بيده    ": ويقول رسول اهللا    
: لظامل  إذا رأيت أميت اب أن تقول ل       " :، وقال )١("ضعف اإلميان مل يستطع فبقلبه وذلك أ    
  ، )٢("يا ظامل ، فقد تودع منها

  )٣("ن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه عمهـم اهللا بعقابـه               إ: " وقال
، ولتقصرنه على احلق قـصرا ،        الظامل، و لتأطرنه على احلق أطرا      ذن على يد  لتأخ" :وقال  

، وهلذا بني رسول     )٤("م  على بعض مث ليلعننكم كما لعنهم       أو ليضربن اهللا بقلوب بعضك    
سيد الشهداء محزة،   "حتساب على احلكام والوالة فقال      اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضيلة اال      

ل اجلهاد كلمـة حـق عنـد    أفض" ، وقال )٥("فقتلهه واه  ورجل قام إىل إمام جائر فأمر     
  .)٦("سلطان جائر

                                                 
   ).١/٦٩ ( ٧٨ رقم - باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان - كتاب اإلميان -رواه مسلم ) 1(
 ،  ، من حديث عبد اهللا بن عمرو         )٨/١٨  ( ٧٨٢٥ رقم     -، والطرباين يف املعجم األوسط       )٢/١٩٠( رواه أمحد يف املسند     ) 2(

   ).١١/٤٩: (  حتقيق املسند -ده صحيح إسنا: قال الشيخ أمحد شاكر 
 كتـاب   -، والترمذي يف الـسنن       )٥٦ / ٥  (٣٣٨:  رقم   - باب األمر والنهي     - كتاب املالحم    - يف السنن    -رواه أبو داود    ) 3(

= مـن     ،   )٩١ / ١٠( ، والبيهقي يف السنن الكربى       )١٣٢٧ / ٢ ( ٤٠٠٥ رقم     - باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر        -الفنت  
 مـسند أمحـد            -إسناده صـحيح  : حديث حسن صحيح ، وقال الشيخ أمحد شاكر :  ، قال الترمذي   حديث أيب بكر  الصديق      

   ).٢/٢٣٢ ( – ١٧٦١ رقم -، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن الترمذي  )١٥٣ / ١( 
 كتاب تفسري القـرآن عـن       –، والترمذي    )٤٠٧ / ٤ ( ٢١٦٦ رقم     - باب األمر والنهي     – كتاب املالحم    –رواه أبو داود    ) 4(

 باب األمر باملعروف والنـهي      - كتاب الفنت    -، وابن ماجة     )٢٣٦ / ٥ ( ٣٠٤٨ رقم     - باب ومن سورة املائدة      –ا  رسول اهللا   
 ١٠١١٥ رقـم    -كبري  والطرباين يف املعجم ال    ) ٩٣ / ١٠ ( –، والبيهقي يف السنن الكربى       )١٣٢٥ / ٢ ( ٣٩٩٦ رقم   -عن املنكر   

واألحاديـث الـسابقة     ، ٣٦٨/  ص   - ٥٨٢ رقم     -،  واحلديث ضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف سنن الترمذي            ) ٤٨٦ / ٨ ( –
  .شواهد له 

 رقـم    -، والطرباين يف األوسط      )١٩٥ / ٣  (  باب ذكر إسالم محزة      - كتاب معرفة الصحابة     -رواه احلاكم يف املستدرك     ) 5(
 رقم  -صحيح اإلسناد ، وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة         :  ، قال احلاكم     ، من حديث جابر بن عبد اهللا         )٤/٢٣٨ ( ٤٠٧٩
  ).١/٧١٦( ـ ٣٧٤

 كتاب الفنت   -والترمذي يف السنن    ،  ) ٥٩ / ٥ ( ٤٣٤٤ رقم     - باب األمر والنهي     – كتاب املالحم    –رواه أبو داود يف السنن      ) 6(
 - كتاب البيعة    -، والنسائي يف السنن      )٤٠٩ / ٤  ( ٢١٧٤ رقم       -اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائز         باب ما جاء أن أفضل        -

 باب األمر باملعروف والنهي     - كتاب الفنت    -، وابن ماجة يف السنن       )٧/١٦١  ( ٤ رقم   -باب فضل من تكلم باحلق عند إمام جائر         
   ).٢٥١/ ٥ ( ٥٦٠٣ده رقم ، وأمحد يف مسن )٢/١٣٢٦  ( ٤٠٠١  رقم -عند املنكر 
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 من خالل الصوفية و األشـاعرة واملاتريديـة،         انتشار عقيدة اإلرجاء واجلرب    -٢
وهاتان العقيدتان هلما تأثري كبري يف ظهور روح االستسالم للظلم، ووين األمـر             

غيان ويعتذر لـه، وهلـذا سـمي        باملعروف والنهي عن املنكر، فاإلرجاء يربر الط      
، فمهما ارتكب املستبد من املظامل والعدوان على احلقـوق          "دين امللوك "اإلرجاء  

واحلريات، ومهما فعل من نواقض اإلميان ومبطالته فإنه ال يعدو أن يكون مقصراً             
يف بعض الكماليات، أما اإلميان فإنه كامل مبجرد التصديق القليب ونطق الشهادتني            

   .-م  عنده-

ومما يؤكد االرتباط بني اإلرجاء واالستسالم للمستبد أن ظهوره كان عقب هزمية            
 هـ، فقد كانت حركة عبد      ٨٣سنة  "دير اجلماجم "ابن األشعث أمام طغيان احلجاج يف       

، وعنـدما   )١(الرمحن بن األشعث من أقوى حركات االحتساب املسلح ضد االسـتبداد          
دها اإلرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغـيري        هزمت وقع يف الناس الوهن، وظهر بع      

مظامل السلطان، ولعل ذلك يعود إىل احلشد اهلائل الذي اجتمع مع ابن األشـعث مـن                
: )٣("قتادة"يقول  . )٢(العلماء والفقهاء، ومع ذلك هزموا وقتل الكثري منهم، وهرب الباقون         

  .)٤("إمنا أحدث اإلرجاء بعد هزمية ابن األشعث"

 اجلرب فإا ورثت االستسالم أمام االحتالل األجنيب ، وإن اإلميان بالقدر            أما عقيدة 
  .يقتضي عدم مقاومته وجهاده، بل إنه يتضمن اخلضوع واخلنوع له

والفكر الصويف من أقوى أسباب االستسالم للمستبدين، فإنـه يـشجع علـى             
 الشؤون السياسية ،    االنصراف عن اجلهاد واالحتساب ، واالشتغال باألمور العامة مبا فيها         

                                                                                                                                            
، وانظر السلـسلة     )٣٦٩ /٢  ( ٣٢٤ رقم   -وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة         ، من حديث أيب سعيد اخلدري      

  .٤٩١ رقم -الصحيحة
   .٩/٤٠، والبداية والنهاية ا وما بعده٣/٦٢٢تاريخ ابن جرير : انظر حول حركة ابن األشعث) 1(
  .٣/٦٣١ ، وتاريخ ابن جرير ٢٨٦/ ابن خياط ص تاريخ خليفة: انظر) 2(
، كان من أوعيـة      هـ   ٦٠ولد سنة     . احلافظ العالمة املفسر    . أبو اخلطاب ، قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير األكمه           ) 3(

ـ ١١٧ سـنة    ن يضرب به املثل يف قوة احلفظ ، وهو حجة باإلمجاع إذا صرح بالسمع ، وكان يرى القدر ، تـوىف                    مب و العلم             .هـ
 )  . ٥/٢٦٩( سري أعالم النبالء 

   .٢/٨٨٩ ، وابن بطة يف اإلبانة ١/٣١٩ – عبد اهللا بن امحد –السنة ) 4(



 
٣٠٢   الليبرالية 

" العقيـدة اجلربيـة  "فكيف إذا كان الفكر الصويف يزيد عن انصرافه عن احلياة وشـئوا       
  .االزامية املستسلمة

إنه باستحكام التصوف واإلرجاء واجلرب يف احلياة اإلسالمية العامة قد اكتملت كل            
اع املـربرات   مقومات اخلضوع للمستبد، بل زاد على ذلك تربير ظلمه وطغيانـه بـأنو            

  .)١(واملعاذير الباطلة

، واليت من مصلحتها بقاء األمة اإلسـالمية        دعم القوى االستعمارية األجنبية    -٣
ختطؤه العني ، وال يـزوغ عنـه          تكاد  ال حتت سلطة األنظمة االستبدادية، وهذا الدعم     

 الفكر، فإن الواليات املتحدة عندما دخلت املنطقـة كوريـث لالسـتعمار االجنليـزي             
والفرنسي بدأ دخوهلا بعد احلرب العاملية الثانية من خالل االنقالبات العسكرية املستبدة يف             
اخلمسينيات والستينيات، مث استمرت يف دعم األنظمة االستبدادية والوقوف إىل جانبها إىل            

  . )٢(اليوم

هذه األسباب وغريها أوصلت األمة إىل املرحلة املعاصرة من االسـتبداد، وهـي             
ة شديدة الطغيان ، وصل الظلم فيها إىل تنحية الشريعة اإلسالمية عـن احلكـم ،                مرحل

والتعاون مع العدو الكافر ضد مصاحل األمة العليا بغرض حتقيـق مكاسـب شخـصية ،                
واالعتداء على أديان الناس وأخالقهم من خالل اإلعالم ، وسرقة املال العام وسوء تصريفه        

والتدخل يف القـضاء    ،  املصلحني من ممارسة اإلصالح      ، وكبت احلريات الشرعية ، ومنع     
وخنق أنفاس اتمـع وقتـل      ،ملآرب خاصة ، والتعذيب والظلم يف التحقيق واالستجواب       

إمكانياته وإبداعه ، واحلرب الشرسة على الدعوة اإلسالمية ، وفتح البـاب للمـذاهب              
  .املاإلحلادية ، والفساد األخالقي إىل غري ذلك من العدوان واملظ

 للخروج  الليربايلأمام هذه الصورة القبيحة ظن البعض أنه ال خمرج إال بتبين املنهج             
 على االستبداد   ن املنهج اإلسالمي ال ميلك خمرجاً صحيحاً إذا مل يكن معيناً          من املأزق، وأ  

                                                 
  . من هذا البحث٢٧٩ ، ٢٦٦/حول اإلرجاء والتصوف ص : انظر) 1(
  ).نعوم تشومسكي(قراطية ، إعاقة الدمي)مايلزكوبلند(لعبة األمم : انظر توضيح هذا املوضوع بصورة تفصيلية) 2(
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  له، وال شك أن الصورة القامتة عن اإلسالم هي اليت جعلت هذه الفئة ختتار فكراً               وداعماً
، وتقع املسؤولية على هذه الفئة نفسها ألا مل تتعلم حقيقة اإلسالم الصحيح             اً أجنبي اًوضعي
  .، وعلماء السوء ، واملفرطني من أهل السنة واجلماعة ذلك على الفرق الضالة، وك

ومما شجع هذه الفئة للمنهج الليربايل رؤيتهم لتطبيقات ذات جانـب مـشرق يف              
حلريات، وتداول السلطة، وضمانات االستجواب، واستقالل      النظم الغربية املعاصرة، مثل ا    

  . القضاء، واملشاركة الشعبية، وغفلوا عن اجلوانب املظلمة األخرى 

  : اجلمود والتقليد : ثالثاً

 على صالحيته لكل    يف اإلسالم من أعظم األدلة    " التجديد"و  " االجتهاد"إن وجود   
  . س مع تنوع جمتمعام، وتطور أمناط حيامنه املنهج املصلح ألحوال النازمان ومكان، وأ

 ألن اإلنسان   فاحلياة اإلنسانية حياة متحركة متطورة تتغري حبسب الزمان واملكان،        
وقد جاء اإلسالم مصلحاً وموجهـاً لـه يف كـل أحوالـه             ،  حارث متغري األحوال   مهام

  . وأوضاعه

:       ويقـول تعـاىل     ،   ] ١٤/ امللـك   [} الْخَـبِري  أَلَا يعلَم من خلَق وهـو اللَّطِيـف       {: يقول تعاىل 
}      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِييِه آنذَا الْقُره ءٍ   {  : ويقول تعاىل ،  ] ٩/ اإلسراء  [ }إِنـيا فِي الكِتَـابِ مِـن شطْنا فَرم{ 
  . ]٣٨/ األنعام [ 

ـ             وال البـشرية   وقد وجد يف الشريعة اإلسالمية أبواب مهمة تدل على أن كل أح
ومعايري ،  قواعد ثابتة  وهي تعد ، ومدى قربه أو بعده عنه    ، ميكن معرفة موقف اإلسالم منها    

  .ور اإلسالمي حول كافة املستجدات والتطوراتدقيقة للتص

وقواعـد  ، والقيـاس ، وألفاظ العمـوم  ،  الشرعية تالقطعيا احملكمات و : ومنها
  .ألصلية وغريهاواستصحاب الرباءة ا، ةعي الشرومقاصد، املصلحة
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وال يصح أن يعتمد على أقوال بعض الفقهاء القدامى حول قضايا معاصرة خمتلفة             
التكييف عن ما كان عليه هؤالء الفقهاء واجلمود عليها، بل الواجب الرجـوع ملـصدر               

، واالجتهاد يف حتقيق مناط النصوص مع االستئناس بأقوال الفقهـاء           " الوحي"التعبد وهو   
السيما مع كثرة املستجدات والنـوازل والوقـائع        " االجتهاد"ما يسمى   السابقني، وهذا   

اجلديدة، فكلما أحدث الناس أمراً ، فال بد من إحداث أقضية وفتاوى حتدد حكمها وتبين            
  .مدى شرعيتها

كما أن من نعمة اهللا وفضله أن هذه األمة اإلسالمية ال ميكن أن جتتمع على باطل،                
ال تزال طائفة مـن أمـيت       : "ئمة باحلق كما جاء يف احلديث       ألن فيها طائفة منصورة قا    

، وفيها اـدد   )١("ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك         
إن اهللا يبعث على رأس كل مائة سنة هلذه         :"الذي يظهر يف كل قرن كما جاء يف احلديث          

ن يعين إحياء ما اندثر منه ، وتصحيح ما وقع          وجتديد الدي   ، )٢("دينهااألمة من جيدد هلا أمر      
من االحنراف فيه، ورد الناس إليه، وبيان موقف اإلسالم من األحوال اجلديدة اليت مل تكن               

  .معروفة قبل ذلك

وكل هذا يدل على أن منهج اإلسالم ضد اجلمود املانع من التجديد، وضد التقليد              
نان ال ينفصل بعضهما عن بعض، فالتجديد ال        املانع من االجتهاد، والتجديد واالجتهاد قري     

  .يتم إال باالجتهاد، واالجتهاد نوع من أنواع التجديد

واالجتهاد والتجديد يعمالن وفق ضوابط شرعية، وآليات حمددة، وال بد لصاحبه           
من أهلية له ، وليس انفالتاً دينياً ، أو فوضوية فكرية، فهذا يعد من االحنـراف ولـيس                  

  .التجديد

                                                 
،  )٣/١٥٤٢  ( – ١٧٤ رقـم    -» ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق          «:  باب قوله    - كتاب اإلمارة    - رواه مسلم    )1(

 » ال تزال طائفة من أمـيت        «: باب قوله النيب     - كتاب االعتصام بالكتاب والسنة      - ، و البخاري     واللفظ له من حديث ثوبان      
   .، من حديث املغرية بن شعبة  )١٢٤ / ٩ ( – ٦٧٦٧رقم 

 -، واحلاكم يف املـستدرك       )٤/٤٨٠ ( –٤٢٩١ رقم   - باب ما يذكر يف قرن املائة        - كتاب املالحم    -رواه أبو داود يف السنن       )2(
 - ٦٥٢٧ رقم   - ويف األوسط ،  )٤٦٧ / ١٩ ( – ١١١٨ رقم     -، والطرباين يف املعجم الكبري       )٤/٥٢٢ ( –كتاب الفنت واملالحم    

   ).٩٨ / ٢ ( – ٥٩٩وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة رقم  )  ٣٢٤ / ٦( 
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دأ اجلمود يف األمة مع إغالق باب االجتهاد وسده، ورمبا كان الدافع لـسد              وقد ب 
باب االجتهاد يف بداية األمر الشعور بعظمة العلماء اتهدين، مع اإلحساس بعدم القدرة             
على الوصول إىل درجام العلمية، ولكن مل يتنبهوا إىل أن هذا الدين مل يأت جليل مـن                 

  .دون سواه، بل هو دين يشمل  أجيال البشرية إىل قيام الساعةاألجيال توفر فيه العلماء 

وقد مرت على األمة قرون طويلة ال خيرجون عن كالم العلماء السابقني مما أشاع              
  .روح التقليد، وجعل الذهن جيمد على أقوال معينة ال يتعداها

األمـة  ومع أن إغالق باب االجتهاد أصبح السمة العامة يف األمة إال أنه وجد يف               
) الـوحي (علماء جمتهدون واجهوا هذه الفرية على اإلسالم، وربطوا الناس مبصدر التعبد            

  .وعاجلوا مشكالت عصرهم من خالل النصوص الشرعية

وتعود أسباب إغالق باب االجتهاد إىل كثرة الفرق اليت ترتّل النصوص الـشرعية             
فة للشعور باالكتفاء باجتـهادات     تبعاً ألهوائها فأغلق باب االجتهاد سداً للذريعة، باإلضا       

العلماء السابقني، كما شجع احلكام هذا االجتاه ألن فيه إمكانية إلقصاء العلماء الربانيني،             
وتقريب علماء السلطة باسم االجتهاد، وهلذا اسـتغلت احلكومـات منـصب اإلفتـاء              

  .)١(والواليات الشرعية العامة لتأكيد سياساا وتثبيت نظامها

  :غالق باب االجتهاد آثار عظيمة يف األمة منها ما يليوقد كان إل

 اجلمود والبعد عن التجديد يف دراسة العلوم الشرعية، وقد أثر هذا علـى              :أوالً 
مناهج التعليم يف األمة، وأصبحت ظاهرة اجلمود تتناقلها األجيال، يهرم عليهـا الكـبري،              

الـيت  " املختصرات واحلواشي "رة  ويشب عليها الصغري، وهلذا برزت يف مناهج التعليم ظاه        
عطلت ملكة التفكري واالستنباط، واإلبداع، واالختراع، ألا تعتمد على احلفـظ، وذات            
طريقة تقليدية آلية ويكون االشتغال فيها بفك رموز األلفاظ أكثر من االهتمام بالقـضايا              

  .املدروسة وتطويرها ودراستها بواقعية

                                                 
االحنرافات العقدية ، ٢/٤٦٣الفكر السامي ، ١٣٦/أحكام االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية ص: انظر يف هذه األسباب وغريها) 1(

  .٧١٤-٧١٣/والعلمية ص
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 زيد القريواين اختصر املدونة، مث جاء الربادعـي         ومن األمثلة على ذلك أن ابن أيب      
 واختصر ـذيب    )١("ابن احلاجب "وألف التهذيب اختصر خمتصر ابن أيب زيد ، مث جاء           

الغاية يف االختصار ألنه خمتصر     " خمتصر خليل "الربادعي، مث جاء خليل واختصره، وقد بلغ        
االختصار هـو العمـدة يف      خمتصر املختصر بتكرار اإلضافة ثالث مرات، وقد أصبح هذا          

وإن أخـل بالفـصاحة،     ": "احلجاوي"دراسة مذهب اإلمام مالك يف املغرب، وفيه يقول         
 .)٣("وكاد جل عبارته أن يكون لغزاً

وملا أُلفت املختصرات جاءت الشروح واحلواشـي لفـك رمـوز االختـصار،             
 كما ضـاع    فحصل الطول وضاع الفقه احلقيقي،    "واالنتقادات عليها، وإصالح األغالط     

  .)١("جل وقت الدرس واملطالعة يف حل املقفل وبيان امل

وباإلضافة إىل االشتغال باأللفاظ، وضياع اهلدف األساسي من الدراسـة ، فـإن             
وهـذا  ، وطريقة مربجمة غري قابلة للتطوير والتجديد     ، العقلية العلمية مجدت على منط حمدد     

  .ري واخلوف منهوعدم حمبة التغي، التحجر سبب يف كره اجلديد

: منتقداً الطريقـة التقليديـة يف التـدريس       " عبد احلميد بن باديس   "يقول الشيخ   
وراء أسوار مـن    ، جافة بال حكمة  ، واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية جمردة بال نظر       "

  .)٢("األلفاظ املختصرة تفىن األعمار قبل الوصول إليها

 واإلجازات الشكلية   )٣(التقريراتوقد أصبحت املختصرات والشروح واحلواشي و       
 اليت ليس هلا قيمة علمية فهي مليئة بااهيل والنكرات وال يبىن على أسانيدها أي حتقيق                –

  . هي السمة الغالبة على املؤلفات يف القرون املتأخرة –علمي 

                                                 
كردي األصل   . فقيه مالكي ، من علماء العربية       . كان أبوه حاجباً فعرف به      . احلاجب  أبو عمرو عثمان بن عمر مجال الدين ابن         ) 1(

هـ ـ  ٦٤٦توىف يف اإلسكندرية سنة  . نشأ يف القاهرة وسكن دمشق . م ١١٧٤هـ ـ  ٥٧٠سنة  ) من صعيد مصر ( ولد يف أسنا 
يف "  منتهى السول واألمل يف علمي األصـول واجلـدل         "يف الصرف ، و     " الشافية  " يف النحو ، و     " الكافية  : " من كتبه   . م  ١٢٤٩

  .)٢٦٦-٢٣/٢٦٤(سري أعالم النبالء .    األصول 
  ٢/٣٩٨الفكر السامي : انظر )٣(

 ٢/٣٩٨املصدر السابق) ١(
 ١/١٠٨ابن باديس حياته وآثاره ) ٢(
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وقد زادت حدة اجلمود بازدياد اجلهل واألمية ، وضعف املراكز واملعاهد العلمية ،             
ة املنصب العلمي كالتدريس واإلفتاء واإلمامة واخلطابة ، والقضاء ، وهي ظـاهرة             ووراث

  .)٤(غريبة أنتجت عدداً كبرياً من اجلهلة يف مواقع التوجيه والتعليم والتأثري

وذه املناهج والطرائق اليت مرت عليها أجيال عديدة يف األمة أصـبح االجتـهاد              
  وماً ، وهلذا ترسخ التقليد واجلمود وازداد شره يف األمة والتجديد أمراً غريباً ومنتقداً ومذم

 انتشار التعصب املذهيب ، والتحزب الفكري ، وقد  ترتب على ذلك العداء              :ثانياً  
الديين  واملعارك الطاحنة ، واحلروب املذهبية ، وقد أصبحت املعاهد ومراكز العلم مسرحا              

عصب ملذهبه الذي نشأ عليـه ،وجيعـل        كل يت "هلذه الصراعات واملنافسات املذهبية ، ف     
قصارى جهده من أجل دينه أن يثبت تفوق مذهبه وشيوخه علـى املـذاهب األخـرى                
وشيوخها ، وأن يدخل يف معارك من أجل املذهب تتجاوز يف كثري من األحيـان حـد                 
اجلدل باللسان إىل التدافع باأليدي واألبدان ، وفشت الفرقة والتنابذ بني أصحاب املذاهب         

ملختلفة حىت إن أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غري مذهبه بل قد يقاتل أخاه                 ا
يف الصالة ، ألنه رآه إىل جواره يرفع يديه أو يضعهما على صدره مبا خيـالف مذهبـه ،                   

   )١("اليت يؤديها لإلسالم" اخلدمة " وحيس أن مقاتلته ألخيه يف اإلسالم على هذا النحو هي 

ف أدىن مبالغة بل إن األمر وصل إىل ما هو أكرب مـن ذلـك               وليس يف هذا الوص   
حيث جعلوا كالم األئمة حاجبا دون كالم اهللا تعاىل ، وقد عطلوا النصوص الشرعية عن                
العمل إال من خالل وسائط حمددة وهم األئمة ، وهذا غاية التعطيل لكـالم اهللا تعـاىل                 

  . ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

يف األعـم   - اآلخر مع أن الفهم حيتمله جعل العقل اإلسالمي          وهذا اإلقصاء للرأي  
 واقفاً عند رأي حمدد يعتقد أنه الصواب، وغريه باطل مما قضى على التـسامح               -األغلب

                                                                                                                                            
  !!التقريرات هي شروح خمتصرة على احلواشي املوضوعة على الشروح املطولة للمختصرات) ٣(
  .٦٩١ – ٦٢٩/ االحنرافات العقدية والعملية ص :  انظر شواهد كثرية يف هذا الصدد يف ) ٤(
   . وما بعدها٦٩٣/االحنرافات العقدية والعلمية  ص : ، وانظر شواهد التعصب وأمثلته يف ١٧٦/واقعنا املعاصر ص: انظر) 1(



 
٣٠٨   الليبرالية 

والعفو وروح األخوة اإلميانية ، وهذا أنتج اختالفا مذموما حيطم املعرفة ، وال يزيدها مناء               
  .وتوسعا 

تجديد ، ومواجهة احلركات واألفكار التجديدية الـيت         املوقف السليب من ال     :ثالثاً
  .تنبذ التقليد واجلمود ، وتدعوا إىل االنطالق الفكري احلر املستمد من الكتاب والسنة 

وهلذا وقفت الدولة العثمانية موقفاً سلبياً من دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهـاب،              
ألن علماء الدولة يعتمدون اعتماداً      ، والشيخ اآللوسي وغريهم ،       )١("الشوكاين"والعالمة  

كامالً على املذهب احلنفي، وهو من أقوى املذاهب منعاً لالجتهاد وأكثرهـا تعـصباً ،               
وأبعدها عن الواقعية لكثرة االفتراضات فيه ، وقد زاد األمر سوءاً اعتمادهم على املذهب              

  .املاتريدي الكالمي يف العقيدة ، وعلى التصوف الغايل يف السلوك 

أحكمت غلق البـاب يف     ) التقليد ، والكالم ، والتصوف      ( وهذه األمور الثالثة    
  .إمكانية عمل جتديدي من داخل املشيخة العلمية والسلطة السياسية يف الدولة العثمانية 

وقد كان هلذا املوقف العدائي من االجتهاد والتجديد آثار عظيمة يف واقع األمـة              
ديث املتطور، وقد كان التجديد الـسياسي ضـرورياً يف          املعاصر بعد مواجهة الغرب احل    

 ألن الظروف العاملية كانت حتتم ذلك ، فقـد   – على أقل تقدير     –أواخر الدولة العثمانية    
كان معاصرو العثمانيني من أباطرة وملوك الغرب تضطرب عروشـهم حتـت مطـارق              

... يف اختيـار الـوالة    الدعوات التحررية واملطالبة باملشاركة يف احلكم ، وحرية الشعب          
فكان على الدولة العثمانية أن تتعظ بذلك وتقطع الطريق على دعاة التغريب بـالعودة إىل               

  .)٢(األصول اإلسالمية الراشدة 

                                                 
 ـ  ماء اليمن ، من أهل صنعاء ، ولد جرة شوكان ـ من بالد خوالن  فقيه جمتهد من كبار عل،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ) 1(

 ":  مؤلفاً ، منها    ) ١١٤(م ، نشأ بصنعاء ، وويل قضائها ، ومات حاكماً ا ، وكان يرى حترمي التقليد ، له                   ١٧٦٠هـ  ١١٧٣سنة  
  .) ٦/٢٩٨ (عالماأل" . إرشاد الفحول " و " فتح القدير " و " نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار 

  
  ٥١١/ العلمانية  ص : انظر) 2(



 
٣٠٩   الليبرالية 

ولكن التربية الفكرية اجلامدة اليت نشأ عليها العلماء واحلكام منعت الدولة من بناء             
 األهداف واآلليات ليكون منوذجاً     مشروع سياسي إصالحي يعتمد على الكتاب والسنة يف       

  .عاملياً تدي به األمم األخرى 

وهذا اجلمود والقصور الفكري عن جمارات الواقع واحلوادث اجلديدة ناتج عـن            
إقفال باب االجتهاد و آراء الفرق الضالة  مما أصاب فكر األمة احلي باجلفاف والركـود                

  .ومواكبة سنة اهللا اجلارية يف التطور والتجدد 

مع أن الزمن ال يقف، ومع أنه حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا             : "يقول الغزايل 
من فجور، ومع أن اجلماعة اإلنسانية تدخل يف أطوار متباينة من ناحية العالقات الدولية،              
واألوضاع اإلدارية واالقتصادية، والسياسية، ومع ضرورة بقاء الدين مهيمناً على توجيـه            

، مع هذا كله فإن التفكري اإلسالمي الفقهي توقـف يف أغلـب ميـادين               القافلة السائرة 
املعامالت إن مل يكن مجد فيها كلها، وأغلقت أبواب االجتهاد بضعة قرون حىت انكسرت              
أخرياً حتت ضغط احلاجات امللحة وصـحب انكـسارها فوضـى منكـرة يف الفهـم                

  .)١("والتطبيق

يالدي يـشهد صـعود الليرباليـة يف    لقد كان القرن الثامن عشر والتاسع عشر امل       
أوروبا، وقد متكنت من الوصول للحكم يف أغلب القارة األوربية، وقد زادت حدة العالقة              
بني أوروبا والعامل اإلسالمي، وبدأت تظهر يف األمة عالمات االنبهار بالغرب ومنجزاتـه             

داث حركة  احلضارية، وأمام هذا التحدي وقف علماء الكالم والتصوف عاجزون عن إح          
جتديدية، وعمل إصالحي شامل لألمة مع أم متمكنون من منابر التوجيه والتأثري، وهلـم              
صلة قوية بالسلطان العثماين، ووالته اإلقليميني، ولكن اخللل العقدي ، والتعلق بالـدنيا ،              

  .ح والتربية الفكرية اجلامدة كان هلا ابلغ األثر يف تكبيلهم وتقييدهم عن التجديد واإلصال

وهذا ما يؤكد أن أهل السنة واجلماعة هم أقدر الناس على االجتهاد والتجديـد              
  .املنطلق من  الوحي الرباين ، وذلك إذا التزموا بالسنة واجلماعة حقيقة وليس ادعاءاً 

                                                 
  ٩٨/ اإلسالم والطاقات املعطلة ص  )1(



 
٣١٠   الليبرالية 

وقد بدأت عملية اإلصالح املزعومة يف الدولة العثمانية من خـالل التنظيمـات             
 هذه التنظيمات من الدول األوربية ،وقد كانت البدايـة           اإلدارية يف الدولة ، وقد أخذت     

بتنظيم اجليش العثماين ، مث إصالح اجلهاز اإلداري والتعليمي، كما مت إصالح نظام احلكم              
  .)١(على الطريقة الغربية وذلك من خالل جمالس نيابية منتخبة ودستور مكتوب وغريها

فاإلصالح مطلب مشروع ، وليس     وليس النقد املوجه لعملية اإلصالح يف ذاا ،         
يف تنظيم اجليش واجلهاز اإلداري ، وال يف وجود جمالس نيابية أو دستور مكتوب ، ولكن                
النقد متوجه إىل أن هذا اإلصالح مل يكن عمال ذاتيا ناتج عن إبداع العقليـة العثمانيـة                 

بليرباليـة  ومستند إىل الشريعة اإلسالمية بل هو عملية ناجتة عن ضغط حضاري ، وتـأثر               
 فيما  –أوروبا ، وقد مت على أيد غري أمينة ، وهلذا كانت نتائج ما يسمى بعملية اإلصالح                 

 نتائج كارثية وصلت إىل تطبيق النموذج الليربايل العلماين يف احلكم ، وإلغاء حتكيم              –بعد  
  . اليوم الشريعة اإلسالمية وغريها من االحنرافات  اليت ال يزال يصطلي بنارها املسلمون إىل

وذا نعلم أن اجلمود والتقليد من أبرز العوامل يف ظهـور الليرباليـة يف الـبالد                
اإلسالمية ، ألنه أفقد األمة أهم مقوم من مقومات صالحياا لكل األزمان واألمكنة وهو              
االجتهاد والتجديد الذي جيعل من األمة أمة متحركة حية تواجه املستجدات والتطورات            

  .مية رشيدة ترجع إىل الكتاب والسنة مبنهجية إسال

  : القوى االستعمارية : رابعا 

تعود العداوة العميقة بني أوروبا النصرانية والبالد اإلسالمية إىل االختالف الديين ،            

ولَـن تَرضَـى    { :وهذه حقيقة قررها القران الكرمي ويشهد ا التاريخ والواقع ، يقول تعـاىل            
والَ يزالُـون يقَـاتِلُو�َكُم حتّـى    {:  ، ويقول تعاىل] ١٢٠/ البقرة [} النصارى حتّى تَتّبِع مِلّتَهم  عنك الْيهود والَ  

 ، وهلذا وقعت احلـروب الـصليبية القدميـة          ] ٢١٧/ البقـرة   [ }يردوكُم عن دِينِكُم إِن اسـتَطَاعواْ       

  .   واحلديثة 

                                                 
  من هذا البحث ٣١٧ /انظر تفصيل ذلك  ص )1(



 
٣١١   الليبرالية 

الليـربايل  ، واعتنقت الفكـر     كدين ال هويت    ية  وعندما ختلت أوروبا عن النصران    
 ، وهذا ما يفسر التعامل الـصلييب         "روح التعصب الصليبية  " املادي العلماين بقيت معها     

  .ألوروبا مع البالد اإلسالمية مع أا دول علمانية مادية ملحدة 

أي (حـدثت  :"  يف كالمه عن احلـروب الـصليبية      )١("حممد أسد "يقول األستاذ   
يف أثناء طفولة أوروبة يف العهد الذي كانت فيه اخلصائص الثقافية قـد             ) ب الصليبية احلرو

والـشعوب كـاألفراد ، إذا      . أخذت تعرض نفسها ، وكانت ال تزال يف طور تشكلها           
اعتربنا أن املؤثرات العنيفة اليت حتدث يف أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاهرة أو باطنة مدى               

لك املؤثرات حمفورة حفراً عميقاً حىت أنه ال ميكن للتجارب العقلية           احلياة التالية ، وتظل ت    
يف الدور املتأخر من احلياة واملتسم بالتفكري أكثر من إتـسامه بالعاطفـة أن متحوهـا إال                 

وهكذا كان شأن احلروب الـصليبية فإـا        " )٢("بصعوبة ، مث يندر أن تزول آثارها متاما         
نفسية الشعب األورويب ، وأن احلمية اجلاهلية العامة اليت         أحدثت أثراً من أعمق اآلثار يف       

آثارا تلك احلروب يف زمنها ال ميكن أن تقارن بشيء خربته أوروبا من قبل ، وال أتفـق                 
 – يف مدة على األقل      –هلا من بعد ، لقد اجتاحت القارة كلها موجة من النشوة ، كانت              

ليت بني الشعوب واليت بني الطبقات ، ولقد اتفق         عنفوانا ختطى احلدود اليت بني البلدان ، وا       
يف ذلك احلني ، وللمرة األوىل يف التاريخ أن أوروبة أدركت يف نفسها وحدة ، ولكنـها                 
وحدة يف وجه العامل اإلسالمي ، وميكننا أن نقول من غري أن نوغل يف املبالغة إن أوروبـا                  

  . )٣("ولدت من روح احلروب الصليبية

 هي نتاج هذه الروح الصليبية ، وقد عاد الغرب كله إىل الـدين              فأوروبا احلديثة 
كعصبية نفسية مع بقائه على الليربالية العلمانية ، وحنن نشاهد اليـوم الـروح الدينيـة                

وربط األحداث املعاصرة   . املتعصبة لدى الرؤساء الغربيني ، ودعمهم للمنظمات األصولية         

                                                 
، وألف العديد من الكتب يف اإلسالم والدفاع عنه، وحسن إسالمه، هداه اهللا لإلسالم) ليوبولد فايس(مستشرق منساوي يدعى  )1(

  .٩١/ارية ملكافحة اإلسالم صانظر املخططات االستعم). حممد أسد(المه وقد مسى نفسه بعد إس
  . ٥٥/إلسالم على مفترق الطرق ص ا)2(
   .٥٦-٥٥/املصدر السابق ص )3(



 
٣١٢   الليبرالية 

الدين مكون أساسي يف التعامل مع القضايا الدولية ، واعتبار ، واملستقبلية بالكتاب املقدس 
   .)١(الليربايل العلماينيف الوقت الذي ال يزال فيه الغرب مستمسكا بالفكر 

وقد كانت البدايات األوىل لالستعمار يف حركة الكشوف اجلغرافية اليت لبـست            
 الوجـود   ورافق ذلك احلملة العسكرية اليت دف إىل تـصفية        ، ثوب العلم واالكتشاف  
  .اإلسالمي يف األندلس

وقد متثـل   ، وقد انطلقت طالئع االستعمار من روح صليبية حاقدة على اإلسالم         
  .اإلسالموالقضاء على ، لضرب املسلمني" نيقوال اخلامس"ذلك يف خطة البابا 

م إىل ملك الربتغال مرسوماً بابوياً تضمن ما يعرف باسم ١٤٥٤فقد أرسل يف سنة 
بعد أن تحقِّـق كـشوف الربتغـاليني    ، وم على إعداد محلة صليبية ائية ً  تق) خطة اهلند (

ويتم فيها تطويق الـبالد     ، ويسهم امللوك يف حتويل هذه احلملة باألموال والرجال       ، أهدافها
  . )٢(اإلسالمية

لرجاله قبـل احتاللـه ملقـا عـام         " البوكرك"ويؤكد ذلك قول القائد الربتغايل      
  :م١٥١١

، حبيث ال يقوم له قائمة بعد اليوم بعملنا هـذا         ، شوكة اإلسالم  خلفنأجل خدمة   "
، فإن الـدمار سـيحل بالقـاهرة   ، أننا إذا انتزعنا البهارات من يد العرب ، وأنا على يقني  

   .)٣("وستتوقف جتارة البندقية مع العرب، ومكة

 هـي املـؤثرة يف      -مع غريها من األسباب   -وقد كانت هذه الكشوف اجلغرافية      
وعلى يد هذه الطبقة تكونت     ، حيث ظهرت الطبقة الوسطى   ،  االجتماعية الغربية  التركيبة

يف القرن التاسع عشر جاء االسـتعمار       ) الرأمساليون(وكذلك على يد امتدادها     " الليربالية"
  .بشكله املعاصر إىل البالد اإلسالمية

                                                 
   .)يوسف احلسن(البعد الديين يف السياسة األمريكية : انظر )1(
  .٦١/أوروبا يف مطلع العصر احلديث ص: انظر )2(
  .٦٥/اإلسالم واحلضارة ص )3(



 
٣١٣   الليبرالية 

ة والـصليبية  وال يفوتنا اإلشارة إىل حقيقة مهمة وهي االتفاق التارخيي بني اليهودي          
  .وتغيري عقيدة جمتمعاا وآداا، على الوقوف ضد اإلسالم باحتالل البالد اإلسالمية

وانتـهاء زمـن    ، وهذا االتفاق كان نتيجة للتحول الكبري الذي وقع يف أوروبـا          
ومن خالل حرية االقتصاد سيطر اليهود على اقتصاد اتمـع          ، اإلقطاع وفكره وعقيدته  

ة السياسة أصبح اليهود هلم التأثري السياسي القوي بامتالكهم وسائل          ومن زاوي ، األورويب
وهلذا خيافهم الـسياسيون    ، الدميقراطيةورأس املال الذي هو أكرب مؤثر يف اللعبة         ، اإلعالم
  . وحيرصون على إرضائهم، وخيطبون ودهم، الغربيون

ليهود مـن دم    تربئة ا "م وفيه تقرر    ١٩٦٤وتوج هذا االتفاق امع املسكوين عام       
وذا أصبحت خطة العمل موحـدة و مـشتركة بـني اليهوديـة           ، "املسيح عليه السالم  

وقد أخذت الدول األوروبية الرأمسالية على عاتقها خدمة اليهود وأهدافهم لقوة           ، والصليبية
  .تأثريهم يف احلياة األوروبية املعاصرة 

د بعد صعود األصـولية     وقد زاد اهتمام الغرب النصراين بالوقوف إىل صف اليهو        
، ومؤسسات احلكـم  ، والتأثري على الرؤساء  ، وزيادة تأثريها على اتمع الغريب    ، اإلجنيلية

  .واالجتاهات السياسية فيه

، وهذه األصولية النصرانية تعترب دعم اليهود يف احتالل فلسطني هدفاً استراتيجياً هلا           
  .بعد اجتماع اليهود يف فلسطنيألن من عقيدم أن نزول املسيح عليه السالم يكون 

والتعاون املشترك بني اليهودية والنـصرانية علـى        ، وذا تأكدت اللُحمة الغربية   
  . واملسلمنياإلسالم

وـب  ، وسرقة ثرواا، وقد متيز االستعمار املعاصر باحتالل بالد املسلمني املباشر 
ت السيطرة الدائمـة بعـد      خرياا مع وضع خطة حمكمة للتأثري على هذه البالد لتبقى حت          

وهـذه  ، فاالحتالل املباشر يكلّف الكثري من املال والرجال والعتـاد          ، خروج االحتالل 
واملـواطن  ، وفوائد النهب للرأمسـاليني   ، )املواطن الغريب (التكلفة تقع على دافع الضرائب      



 
٣١٤   الليبرالية 

ه وهذا ما جعل من املؤكد لدى هـذ       ، الغريب ال ميكن أن يقبل تضحيات خسائر االحتالل       
هـذا باإلضـافة إىل دور احلركـات        ، احلكومات االستعمارية عدم بقاء االحتالل الدائم     

فجاءت هذه اخلطة لضمان بقاء البالد اإلسالمية يف استعمار         ، اجلهادية املناوئة لالستعمار  
  .غري مباشر

      ويعود أساس هذه اخلطة إىل القديس لويس ملك فرنـسا، وقائـد احلملـة              
ة الذي هزم وأسر يف املنصورة مث افتدى نفسه، وعـاد إىل بـالده ليوصـي                الصليبية الثاني 

  .بطريقة جديدة يف التفكري

 الذي رافـق لـويس      )١("جوانفيل"يقول مؤرخو الغرب، وعلى رأسهم املؤرخ       "
إن خلوته يف معتقله باملنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق يف السياسة اليت              : التاسع

  ".)٢( يتبعها إزاء العرب املسلمنيكان أجدر بالغرب أن

  :لقد كانت معامل سياسته اجلديدة واجتاهاا وأسسها على النحو التايل

 حتويل احلمالت الصليبية العسكرية إىل محالت صليبية سلمية تستهدف ذات           :أوالً
الغرض ال فرق بني احلملتني إال من حيث نوع الـسالح الـذي يـستخدم يف                

  ...املعركة

نيد املبشرين الغربيني يف معركة سلمية حملاربة تعاليم اإلسـالم، ووقـف             جت :ثانياً
انتشاره، مث القضاء عليه معنوياً، واعتبار هؤالء املبشرين يف تلك املعارك جنـوداً             

  .للغرب

  . العمل على استخدام مسيحي الشرق يف تنفيذ سياسة الغرب:ثالثاً

                                                 
 م ، جنح يف تقرير مبدأ اكتساب مستعمرة للزنوج يف ١٧٣ شارب جوانفيل ، مصلح إجنليزي وأحد دعاة إلغاء الرق ، ولد سنة ) 1(

. سرياليون ، وأنشأ مجعية للكتاب املقدس ، بدأ بإثارة الرأي العام ضده بتشغيل البحارة قسراً يف السفن ، واهتم بإصالحات كثرية 
   .٨٢/ صموسوعة عظماء ومشاهري . م ١٨١٣توىف سنة 

  .٢٠٤/ نقالً عن معركة املصحف ص) 2(



 
٣١٥   الليبرالية 

 قلب الشرق العريب يتخذها الغرب نقطة         العمل على إنشاء قاعدة للغرب يف      :رابعاً       
ارتكازله ، ومركزاً لقواته احلربية ولدعوته السياسية والدينية، ومنها ميكن حصار اإلسالم            

  .)١(والوثوب عليه كلما أُتيحت الفرصة ملهامجته 

وقد انطلقت القوى االستعمارية بدوافعها اليهودية، والصليبية حيفزها الليرباليون الشرهون          
، وكانت االنطالقة الفعلية يف بداية      "اخلطة اجلديدة "ب ثروات األمم األخرى على وفق       لنه

م، حيث استولت هولنـدا     ١٦٠٢القرن السابع عشر عن طريق شركة اهلند اهلولندية سنة          
م استولت فرنـسا    ١٧٩٨م ويف سنة    ١٨٥٧على إندونيسيا، مث احتلت بريطانيا اهلند سنة        

  .)٢( مصر، ولكنها خرجت بعد ثالث سنواتبقيادة نابليون بونابرت على

ومن الطريف أن االحتالل يف بدايته مت على يد شركات خاصة، فقـد احتلـت               
 امتيـازاً   )٣("إليزابيث األوىل "شركة اهلند الشرقية بالد اهلند بعد أن منحتها ملكة بريطانيا           

 انتقل احلكـم يف     م للتجارة يف اهلند، مث  مل يلبث األمر أن أصبح احتالالً، مث            ١٦٠٠عام  
  .)٤(م١٨٥٧اهلند رمسياً لربيطانيا سنة 

ونالحظ أن االستعمار املعاصر ارتبط بصعود الليربالية للحكم يف الدول األوربية،           
وهلـذا بـدأ    ، فقد كانت هولندا وبريطانيا حتكم باملنهج الليربايل قبل فرنسا مبائـة عـام            

  .م١٧٨٩نسا بعد ثورة مث بدأت فر، االستعمار على يد بريطانيا قبل فرنسا

فقـد  ، ودراية كاملـة  ، وقد عمل الليرباليون الغزاة بوصية لويس التاسع بوعي تام        
ورئيس جملس الوزراء أمام جملـس      ، )٥(صرح جالد ستون زعيم حزب األحرار الربيطاين      

                                                 
   .٥٣٦/العلمانية ص: انظر )٣(
  .٢٩/الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب ص: انظر )١(
 عصرها مـن  م ، يعترب١٥٣٣ بولني ، ولدت سنة ملكة إنكلترا ، ابنة هنري الثامن من آنّ ) Elizabeth I( اليزابيت األوىل ) 3(

 ، رسـخت  هأزهى العصور يف التاريخ اإلنكليزي ، فهو عصر التوسع الربيطاين عرب البحار ، وعصر ضة األدب اإلنكليزي وازدهـار          
 .  م  ١٦٠٣ ، توفـت سـنة       ت عن الزواج فقضت عمرها كله عازبه      دعائم الربوتستانتية ولكنها مل تقس كثرياً على الكاثوليك ، صدف         

  .٦٤/ رد ص معجم أعالم املو
  .٢٩/املصدر السابق ص: انظر )4(
  .وهو أول حزب ليربايل يصل إىل السلطة يف بريطانيا، هو حزب ليربايل باملعىن االصطالحي )5(



 
٣١٦   الليبرالية 

مادام هذا القرآن موجوداً بني أيـدي       :"أثناء حديثه عن خطته االستعمارية بقوله     ، العموم
  .)١("وال أن تكون هي نفسها يف أمان،  فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق املسلمني

، وأعلن أنه مسلم ومسى نفـسه حممـداً       ، املسلمني يف مصر  " نابليون"وقد خادع   
  .  ويرتدي زي العلماء واملتصوفة، وكان حيضر املوالد

سالمية حيث  للبالد اإل " الليربالية"وقد كان االستعمار هو السبب املباشر لدخول        
،  املعتادة يف أوروبا   الليرباليةونظّم احلكم بالطريقة    ، قام بإلغاء الشريعة اإلسالمية من احلكم     

ومنّـى  ، وفتح جمال احلريات الشخصية   ، وبىن الدستور مبا يوافق العقل    ، فجعل احلكم نيايب  
  . الطبقة الوسطى وفتح هلا جماالت االستثمار احلر دون تقييد

وإعادة تركيبه من جديـد علـى       ، ار بتفكيك اتمع اإلسالمي   لقد قام االستعم  
 يف العامل اإلسالمي    "الليربالية"وعلى هذا فهو العامل القوي الذي أظهر        ، الليربايلاألساس  

  . )٢(وجعلها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية يعايشها الناس واقعاً عملياً

وغريها من العوامل الـيت     ، املقاومةوضعف  ، ومل يكن له ذلك لوال القابلية الذاتية      
  .سبق اإلشارة هلا

وتقبله ، فالليربالية العربية ليست إنتاجاً داخلياً بل هي فكر أجنيب فرضه االستعمار          
 العريب عن كونه    الليربايلوهلذا مل خيرج الفكر     ، البعض لوجود خلل فكري أو أخالقي فيه      

  .وتقليداً أعمى للحضارة الغربية، فكراً مكرراً

 مـن   جهود االستعمار يف فرض الليربالية يف العامل اإلسـالمي               وميكن اإلشارة إىل    
  : خالل ما يلي

وذلـك  ، واستبدال القوانني الوضعية ا   ، إلغاء احلكم بالشريعة اإلسالمية    :أوالً
وقد مت ذلك يف تركيا بعـد       ، من خالل حكومة نيابية دستورية على النمط الغريب       

                                                 
  .٣٨/قادة الغرب يقولون ص: انظر )1(
   .وما بعدها من هذا البحث /        ص : انظر )2(



 
٣١٧   الليبرالية 

ويف مصر بعد فرض االجنليز منوذج امللكية       ،  يد كمال أتاتورك     سقوط اخلالفة على  
  .  وخاصة يف وزارة الوفد، الدستورية

 على العامل اإلسالمي باسم إحالل      الليرباليةوال تزال املشاريع االستعمارية يف فرض       
  . )١(ومنتدى املستقبل، الدميقراطية مثل مشروع الشرق األوسط الكبري

، وبناء املدارس األجنبيـة   ، وتغيري مناهجه  ، لتعليم اإلسالمي القضاء على ا   :ثانياً
واملدارس التنصريية يف بالد املسلمني بغرض التأثري على أبناء املسلمني ليسهل تقبل األفكار             

  .وتكسر احلواجز والعوائق دوا، الليربالية

، ودنلوب يف مـصر ، خمطط كرومر: ومن أشهر خمططات االستعمار يف هذا العدد      
 تزال املطالبة بتغيري املناهج الدراسية تتم بضغوط أمريكية هلدم كل عائق عـن تقبـل                وال

واعتقاد بطالن كل دين    ، وبغض الكافرين ، واجلهاد، الفكر الليربايل والسيما الوالء والرباء    
وحترمي الربا والبيـوع    ، ووجوب حتكيم الشريعة  ، و نواقض اإلسالم واإلميان   ، غري اإلسالم 

  . واحلسبة وغريها، حد الردة وأحكام املرتدينو، احملرمة

وقد قام االستعمار بفتح املدارس والكليات واجلامعات مثل اجلامعة األمريكيـة يف            
  .وقد كان قصب السبق للحركات التنصريية، بريوت والقاهرة وغريها

، "حقوق األقليات "باسم  ، القيام بإبراز الطوائف واملذاهب غري اإلسالمية      :ثالثاً
، ذا العمل وغريه يبدو غطاؤه الظاهر محاية احلريات ونبذ الطائفية والتعـصب           وه

وإضعاف ، وتوليتهم على املسلمني  ، ولكنه يبطن أمراً آخر وهو إبراز هذه الطوائف       
  .الروح الدينية يف اتمع اإلسالمي

وأبـرزوا  ، والنـصريية ، والدروز، اإلمساعيلية: فأظهروا الباطنية بطوائفهم املختلفة   
  .واملوارنة واألرمن وغريهم، كاألقباط، نصارى العرب

                                                 
  . من هذا البحث ٣١٧/ ص : انظر ) ٢(



 
٣١٨   الليبرالية 

وقد مت ذلـك مـن      ، تكوين جيل حيمل الفكر الليربايل من أبناء املسلمني        :رابعاً
وجلـب  ، وبناء اجلامعات املؤسسة على هـذا الفكـر       ، خالل البعثات التعليمية  

  .ليكونوا أساتذة ومعلمني للجيل اجلديد، املستشرقني هلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣١٩   الليبرالية 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  مظاهر الليبرالية في العالم اإلسالمي

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  :مظاهر الليبرالية في العالم اإلسالمي : الفصل الثاني 



 
٣٢٠   الليبرالية 

  :الليربالية يف احلكم والسياسة : أوالً 

دخلت الليربالية إىل البالد اإلسالمية بشكل تدرجيي وقد بدأ ذلك يف أواخر عهـد          
يت كان هلا دور كبري يف احملافظة على ديار اإلسـالم ، واحلكـم فيهـا                الدولة العثمانية ال  

  .بالشريعة اإلسالمية يف اجلملة 

ولكن الدولة العثمانية رسخت االحنراف العقدي مـن خـالل تـبين اإلرجـاء              
والتصوف ، وأمهلت الشورى واملشاركة السياسية ، وهذا ما جعل الدولة واتمع حباجة             

كان هذا أثناء صعود الدول األوروبية وقيام حركات التحرر بعدد          ماسة لإلصالح ، وقد     
من الثورات ضد العهد القدمي مما نتج عنه تغري كبري يف األنظمة الـسياسية ، والتركيبـة                 

  .الفكرية واالجتماعية يف أوروبا 

يف هذه األثناء بدأت املطالبة باإلصالح يف الدولة العثمانية ، ولكن عملية اإلصالح             
وقد كانت البداية غري    . م باألسلوب الصحيح ، حيث مت ذلك على الطريقة األوربية           مل تت 

مقصودة لتطبيق الليربالية كنظام سياسي يف الدولة ، وميكن تتبع عملية تسلل الليربالية من              
خالل رصد بدايات التأثر بالنظام الليربايل ومراحله متدرجاً منذ التقليد الشكلي لألنظمـة             

واخر الدولة العثمانية وإىل مشروع الشرق األوسط الكبري ومنتدى املستقبل يف           الغربية يف أ  
  :واقعنا املعاصر ، وذلك من خالل ما يلي 

   عهد التنظيمات -١

بدأ عهد التنظيمات عندما شعرت الدولة العثمانية بالوهن والضعف الـشديد يف            
لسياسي والعلمي ، وهذا مـا      حني أن أوروبا قد أثبتت تفوقاً قوياً يف امليدان العسكري وا          

جعل الدولة العثمانية تفكّر يف إجياد طريقة تتمكن ا من اللحاق بالـدول األوروبيـة يف                
 بعد قضائه   )١("حممود الثاين "وقد بدأ ذلك يف عهد السلطان       .  التقدم الصناعي واإلداري    

                                                 
ث إصالحات هامة يف اإلدارة واجليش ، قضى على جند اإلنكشارية ، وحاول القـضاء  م ، أحد١٨٧٥اين ، ولد سنة    ان عثم  سلط )1(

ي وايل مصر ، وكان     على الثورة اليونانية ، ولكنه اضطر آخر األمر إىل االعتراف باستقالل اليونان ، نشب الصراع بينه وبني حممد عل                  
  .٤٢٠ / معجم أعالم املورد ص .  ١٨٣٩م ، توىف سنة ١٨٣٩ريون بقواته هزمية منكرة يف ب اليونان ، فأنزل املصقد ساعده يف حر



 
٣٢١   الليبرالية 

ويب ، فقد شرع يف تكوين جيش نظامي جديـد علـى الطـراز األور             )١(على االنكشارية 
للبالد عام   قام بإصدار أول دستور      )٣("السلطان عبد ايد األول   "مث ملا توىل ابنه      )٢(احلديث
م ، وقد تضمن بيان احلرية الشخصية ، واحلرية الفكرية ، واملساواة بني املـسلمني               ١٨٣٩

م أكد مـا    ١٨٥٦عروفة حبرب القرم ، ويف عام       وغريهم ، لكنه انشغل باحلرب الروسية امل      
  .)٤( اجلديدة للبالدع إضافة جديدة تتعلق حبقوق النصارى والتنظيمات اإلداريةسبق م

ة من أوائل القوانني التشريعية اليت صدرت يف تلك الفترة ،           قانون التجار وقد كان   
  .)٥(قوانني السياسية الغربيةوقد ربط إجياد هذا القانون بال

ذج الغريب، وكان الواجب    وقد كان اخللل يف هذه التنظيمات هو بناؤها على النمو         
حتريك العقلية اإلسالمية لالختراع واإلبداع حسب احلاجة ، وما يناسب الدولة ، وتوسيع             
اإلصالح ليشمل جتديد الدين وتنقيته من شوائب اإلرجاء والتـصوف ، وفـتح بـاب               

  .االجتهاد وغريه 

ايات التـأثر   مل تكن هذه التنظيمات تطبيقاً للمذهب الليربايل ، لكنها تشري إىل بد           
بالغرب ، وتدل على بداية منهجية جديدة يف التعامل مع منجـزات الغـرب الـسياسية                

  .واالجتماعية والثقافية 

                                                 
 يف العثمـانيون  عليهـا  يعتمد قوة اكرب وأصبحت ، امليالدي عشر الرابع القرن يف تكونت املشاة من عسكرية فرق هم االنكشارية  )1(

 والقرارات ، وعزله اخلليفة تعيني يف بالتأثري يقومون حيث ، السياسي التأثري جةدر إىل قوم ازدادت وقد ، ا قاموا اليت الواسعة الفتوحات

اآلستانه  يف كبرية مذحبة يف عليهم القضاء مت و  يهابوم السالطني كان وقد ، والفساد والفوضى والسلب النهب فيهم وكثر ، عنه الصادرة
 . م على يد السلطان حممود الثاين ١٨٢٦عام 

 .١/٢٤٩ة العربية امليسرة انظر املوسوع
 .٧٠١/انظر تاريخ الدولة العلية ص ) 2(
يف إصالح الدولة " حممود الثاين "  على منوال أبيه نسجم كان واسع الثقافة ، نزاعاً إىل التحرر ، ١٨٢٣سلطان عثماين ، ولد سنة     ) 3(

 على اختالف مللهم ، وأصدر عدداً من التشريعات اجلزائيـة           ، فأعاد تنظيم اجليش ، وعزز التعليم ، وأعلن املساواة بني مجيع املواطنني            
  .٢٨٣ /ص . معجم أعالم املورد . م ١٨٦١ توىف سنة ،)التنظيمات ( والتجارية والبحرية ، وقد عرفت إصالحاته هذه باسم 

 .٧٠٢/ انظر تاريخ الدولة العلية  ص) 4(
دولة العثمانية مقاومة شديدة هلذا القانون ، وبينوا أنه ال حاجة لألخذ             ، وقد كان لعلماء ال     ٢٩٩-٢٩٨/انظر املصدر السابق ص     ) 5(

 .من القانون األورويب ألن الشريعة اإلسالمية عاجلت هذا اجلانب بتفصيل ودقه ، وهذا ما أفاد يف تأخري تطبيق هذا القانون 



 
٣٢٢   الليبرالية 

فلم تكن املشكلة يف نظم عسكرية أو إدارية جديدة لكنها كانت يف أساس جديد              
ا بدأ يدخل يف األمة يتمثل يف تلقي هذه النظم دون تفريغ هلا من مضموا الفكري ، أل                

أخذت بانبهار وتعظيم ، ويقف وراء إدخاهلا ذا الشكل أقوام منحرفون يعملون يف خفية              
، وكان ذلك بغفلة ظاهرة من السالطني والعلماء        ) حزب تركيا الفتاة    (وسرية تامة وهم    

  .وعموم األمة املسلمة 

السلطان "ومما يؤكد العفوية لدى اخللفاء العثمانيني يف تطبيق هذه التنظيمات قيام            
 من الوزارة وإبعاده عندما حاول إقناع الـسلطان         )٢("مدحت باشا " بعزل   )١("عبد العزيز 

  .)٣(بوضع دستور للدولة مشتق من النظم الغربية الليربالية

وقد أصبحت هذه التنظيمات وخاصة ما يتعلق بالنظام النيايب واحلكومة الدستورية           
، وللدول األوربية االستعمارية كمـا      )٤(لعثمانيةقضية أساسية للمعارضة الليربالية للدولة ا     

م عندما ضغطت الدول األوربية على العثمانيني       ١٨٧٧حصل يف احلرب الروسية يف عام       
  .إلعالن الدستور 

وهذا يدل على أن التنظيمات املوافقة للطريقة الغربية كانت يف بداية األمر غـري              
ومطلب ملح لدى أحزاب املعارضـة      مقصودة ، ولكنها فيما بعد أصبحت فكرة واعية ،          

 ، وتلقى دعماً كبرياً من الدول األوربية        رقيالليربالية كجمعية  تركيا الفتاة ، واالحتاد و الت        
  .االستعمارية 

                                                 
، يف عهده ووضع أول قانون مدين عثماين ، ج          م ، عزز التعليم الرمسي وحاول إصالح الدولة         ١٨٣٠ سلطان عثماين ، ولد سنة       )1(

م منهجاً يف احلكم اتسم باالستبداد املُطلق ، وباإلسراف يف اإلنفاق ، فتضخمت ديون الدولة وعـم االسـتياء                   ١٨٧١ من عام    ابتداًء
 .م ١٨٧٦ وكانت وفاته سنة     ،بعد ذلك بأيام معدودات   ) أو انتحر   ( قطاعات واسعة منها ، وأخرياً خلعه وزراؤه عن العرش ، مث قُتل             

   .٢٨١/  ص معجم أعالم املورد
والياً علـى بغـداد ، مث       م ، يعد أعظم رجال اإلصالح العثمانيني يف القرن التاسع عشر ، عني              ١٨٢٢ سياسي عثماين ، ولد سنة       )2(

حكم عليه باإلعدام ، مث استبدل باحلكم        أو رئيساً للوزراء ، وضع يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين أول دستور عثماين                صدراً أعظم 
 .٤٢١ /معجم أعالم املورد ص . م ١٨٨٣عليه بالنفي املؤبد ، توىف سنة 

 .١٦٤/انظر تاريخ الدولة العثمانية ص ) 3(
 .٣٣٤/املعارضة الليربالية بدأت جبمعية تركيا الفتاة مث االحتاد و الترقي وسيأيت الكالم عنها ص ) 4(



 
٣٢٣   الليبرالية 

والعالقة بني الدولة العثمانية والدول األوربية احلديثة عالقة عريقة، فجزء من القارة      
عة العالقات الدولية الطويلة مكنت العثمـانيني   األوربية تقع حتت سيطرة العثمانيني ، وطبي      

من تكوين شبكة عريضة من املعلومات والعالقات الدبلوماسية واخلاصة، وهذا ما جعـل             
وقد تكون من خالل هذه العالقات جيل من العثمـانيني          .  التأثر قويا يف املرحلة املتأخرة    

الغربية على الدولة العثمانية بعـد      مشبعا بأفكار اتمع األورويب ، إضافة إىل تأثري الدول          
تغري ميزان القوى العاملية لصاحل أوروبا مما جعل الدولة العثمانية تركـز علـى اسـتغالل                
التنافس بني هذه الدول االستعمارية لالحتفاظ بشيء من االستقالل يف العمل، فقد بدأت             

العثمانية مثـل القـرم     الدول الغربية منذ أواخر القرن الثامن عشر حتتل أجزاء من الدولة            
  .ومصر وغريها

وقد ساعد على قوة تأثري الدول الغربية نظام االمتيازات األجنبية مما مكن للغربيني             
بزيادة التدخل يف الشؤون اخلاصة للدولة ، وجعل لألقليات النصرانية شأناً مـؤثراً علـى               

  .)١(األغلبية املسلمة 

ظيمات شكلية حتاكي النموذج    هذه الظروف وغريها حولت اإلصالح من جمرد تن       
  .الغريب إىل تغيري طريقة احلكم ليوافق الفكر الليربايل عن وعي مقصود 

 ،    )٢(   فقد كان منطلق اإلصالحات األوىل مع ما شاا من خلل منطلق إسالمي صـرف    
ا من  بينما أصبح املنطلق خمتلف متاماً بعد أن استغل الليرباليون العثمانيون هذا املنفذ ليجعلو            

  .هذه التنظيمات نقطة حتول لتطبيق املبادئ الليربالية يف احلكم

 يتعمـد   )٣(لقد كانت عفوية سالطني الدولة العثمانية خمترقة من قبل اجتاه ليربايل          
استغالل نفوذه املتزايد يف مفاصل الدولة ليحول احلكم يف الدولة إىل حكم ليربايل مثـل               

  .ظروف املرحلة وما تقتضيهاحلكومات األوربية متاما مع مراعاة 

                                                 
 .٧٤٠/ االحنرافات العقدية والعلمية ص:متيازات األجنبية حول اال: انظر )1(
 .٢٥٤/ يتضح ذلك من خالل خطابات السالطني وبيانام، انظر منوذجاً لذلك تاريخ الدولة العلية ص ) 2(
 . من هذا البحث٣١٦/الكالم حول هذا االجتاه  ص : انظر) 3(



 
٣٢٤   الليبرالية 

م، فقد مت هذا الدسـتور      ١٨٧٦ولبيان ذلك نضرب مبثال واحد وهو دستور عام         
بتأثري من زعيم ليربايل له دور يف تولية السالطني وعزهلم وهو الصدر األعظـم مـدحت                

 هو الرئيس ألول جملس منتخب ، وميكـن معرفـة           )١("أمحد وفيق باشا  "باشا، وقد كان    
 لوفيق من خالل ما قاله السفري الربيطاين السر هنري ليارد وهـو صـديق               املنهج الفكري 

كنا نقرأ معاً أفضل الكالسيكيني االجنليز، مبن فيهم جيبـون ، وروبرتـسون،             "محيم له   
وهيوم، وندرس علم االقتصاد السياسي يف كتب آدم مسيث، وريكاردو، وقد محلناه أيضاً             

قدرها، وعلى قصص ديكنس فتفهم روحها متاماً       على قراءة روايات شكسبري فاستوعبها و     
ومؤلفات ديكنس األخرى اليت صدرت آنذاك، وبلغ       " بيكويك  " وقد استمتع بقراءة    ...

  .)٢("من إطالعه عليها أنه اعتاد فيما بعد على االستشهاد ا 

وملا تبني للسلطان عبد احلميد مقاصد هذا االجتاه، وصلته باالجنليز واليهود قـام             
 جملـس   تم، وقد عطل السلطان الدستور وأوقف اجتماعـا       ١٨٧٧مدحت باشا   بعزل  

 الكربى اليت يـسعى هلـا الليرباليـون         ةم  بعد أن تبني له املؤامر      ١٨٧٨النواب العثماين   
  .)٣(العثمانيون

  .ومنذ ذلك الوقت حتولت الليربالية العثمانية إىل معارضة تدار من العواصم األوربية

لعثمانية واليات بعيدة تتمتع باحلكم الذايت ، وأهم هـذه          وقد كان يف الواليات ا    
الواليات مصر ، وقد دخلتها اإلصالحات التنظيمية بعد االستعمار الفرنسي، وكان ذلك            

م وقـد   ١٨٠٥ الذي تسلم السلطة بعد رحيل الفرنسيني عام         )٤("حممد علي باشا  "على يد   
                                                 

م تـرج ) . رئاسة الوزراء   ( ة العظمى   نيايب عثماين ، مث توىل الصدار     رئس أول جملس    . م  ١٨٢٣سياسي وعامل تركي ، ولد سنة       ) 1(
             . م  ١٨٩١تـوىف سـنة     . عدداً من مسرحيات موليري ، ووضع معجماً موجزاً للغة التركية ، وعدداً من الكتب التارخيية واجلغرافيـة                  

  . ٤٩/ معجم أعالم املورد ص 
 .٦٣/ ضة ص نقال عن الفكر العريب يف عصر النه) 2(
 .١٢٨/، تركيا اجلديدة ص٨/١٨٨انظر التاريخ اإلسالمي ) 3(
ـ ) قولة ( ولد يف . مؤسس آخر دولة ملكية مبصر ، ألباين األصل . ابن إبراهيم أغا ، املعروف مبحمد الكبري     ) باشا  ( حممد علي   ) 4(

تعلم القراءة والكتابة يف اخلامسة واألربعـني  . ثرى احترف جتارة الدخان ، فأ. م١٧٧٠ -هـ ١١٨٤وهي تابعة اآلن لليونان ـ عام  
هـ، فأنشأ ١٢٢٠عني والياً على مصر سنة  . أرسلته الدولة العثمانية إىل مصر على رأس قوة لرد غزاة الفرنسيني عن مصر . من عمره 

ت الدولة العثمانية لتوسع السعوديني   للسفن ، وضم معظم السودان الشرقي إىل مصر ، وملا اضطرب          " ترسانة  "يف اإلسكندرية دار صناعة     
كثرت يف أيامه املدارس واملعامل يف مـصر ، ألـزم           . ، انتدب حلرم ، فكانت له معهم وقائع         ) يف دولتهم األوىل باحلجاز وغريها      ( 



 
٣٢٥   الليبرالية 

نظيم اجليش واإلدارة على الطريقة األوربية، كان معجباً باإلدارة الفرنسية ومتأثراً ا فقام بت
ومل يكن نظامه نظاماً ليربالياً بل كان يعتمد على الظلم و العسف والتسلط، ولكنه معجب     

االبتعاث ، واملدارس   : بأوروبا، وبدأ عملية التغيري وفق النمط األورويب، وذلك من خالل           
 الفكر الليربايل أمثال فـولتري      ذات الصبغة األوربية ، والتدريس لكتب ومؤلفات أساطني       

  .وروسو ومونتسكيو

وكان معظم تالميذ املدارس والبعثـات األوىل مـن          ")١(":الربت حوراين " يقول  
املسيحيني األتراك أو املشرقيني، إال أن العنصر املصري ازداد فيما بعد ، وكان هو العنصر               

ه الطبقـة الـذي أخـذت منـذ       الذي تألفت منه الطبقة املثقفة األوىل ملصر احلديثة، هذ        
ثالثينيات القرن التاسع عشر تلعب دوراً يف شؤون الدولة، فكان أعـضاؤها يترمجـون              
وينشرون إىل جانب الكتب التقنية الصرف كتباً أخرى، وكانوا يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع             
 أتباع سان سيمون يف إعادة تنظيم املدارس، وقد خترج من بني صفوفهم أول املفكـرين              

 وكانـت هـذه   )٣( )٢("رفاعـة الطهطـاوي  "السياسيني العظام يف مصر احلديثة أعين به  
اإلصالحات التنظيمية حملمد علي باشا البذرة األوىل لليربالية اليت سيكون هلا تأثري أكرب إبان              
االحتالل االجنليزي، وقد كان هلا دور يف تنظيم احلكومة الدستورية أثناء االحتالل، كما             

  . )٤(كم من االحتالل دون قتال كما سيتبني لناتسلمت احل

أما بقية الواليات األخرى فقد تأخر دخول األفكار الليربالية إليها إىل أن سقطت             
  .الواليات العثمانية والية وراء أخرى على يد بريطانيا وفرنسا يف القرن العشرين 

                                                                                                                                            
رأس ( ه ، فأقام يف قصر      استوىل على سوريا وما لبث أن انتزعت من       .وبالتكلم باللغة العربية    ) املصري  ( األفرنج يف مصر بالزي العريب      

 ) .٦/٢٩٨(األعالم . م ودفن بالقاهرة ١٨٤٩هـ ـ ١٢٦٥باإلسكندرية مريضاً حىت توىف ا عام ) التني 
 ."تاريخ الشعوب العربية " مستشرق بريطاين من أصل لبناين له كتاب ) 1(
هــ ـ   ١٢١٦سـنة  ) طهطا ( حلديثة ولد يف رفاعة رافع بن بدوي الطهطاوي ، عامل مصري ، من أركان ضة مصر العلمية ا) 2(

فدم إىل أوروبا لتلقي العلوم احلديثة ، فدرس        اً وواعظاً مع بعثه من الشبان أو      م ، تعلم يف األزهر ، أرسلته احلكومة املصرية إمام         ١٨٠١
 وألف وترجم    ،)الوقائع املصرية   ( ة  الفرنسية ، وعلم اجلغرافيا والتاريخ ، وىل يف مصر رئاسة الترمجة يف املدرسة الطبية ، وأنشأ جريد                

التعريفـات  "  مصر ، و     يف تاريخ " أنوار توفيق اجلليل    " يف السرية النبوية  ، و       " اية اإلجياز   : " عن الفرنسية كتباً كثرية ، ومن كتبه        
 ) .٣/٢٩(األعالم " .يد اجلغرافيا الشافية ملر

 .٧٥/الفكر العريب يف عصر النهضة ص ) 3(
 .٣٢٣- ٣١٦/يف هذا البحث ص انظر ) 4(



 
٣٢٦   الليبرالية 

  ربالية  املنهج التوفيقي بني اإلسالم واحلضارة الغربية اللي– ٢     

نشأ يف عهد التنظيمات السابق ، وما صاحبه من دعوة لإلصالح علـى الـنمط               
األوريب خنبة من األساتذة والضباط وموظفي الدولة العثمانية تبنوا اإلصالح، واقتنعـوا أن             

  . )١(هذا اإلصالح لن يتم إال بتبين بعض صيغ اتمع األورويب

ر واليات الدولة من خالل بيانـات       وقد عمت هذه احلركة الفكرية اجلديدة  سائ       
اإلصالح، والقوانني اليت نتجت عنها، ومن خالل الوالة العثمانيني املقتنعني ذه الفكـرة             

  .ممن شغل مناصب يف الواليات العربية وغريها

ولكن هذه احلركة مل تبدأ منفصمة عن اإلسالم ، وهذا ما اسـتدعى النظـر يف                
  .وروبا وحماولة ربطها بأحكام اإلسالم وعقائده اإلصالحات اجلديدة املأخوذة من أ

 ، )٢("نـامق كمـال  "، و " ضياء باشا"فقد مثل هذه احلركة من اجلانب الفكري     
حـزب  "وهم ممن اطّلع على اآلداب األوروبية وأعجبوا ا وشكلوا حزباً سياسياً وهـو              

  . وحاولوا الربط بني الفكر الليربايل واإلسالم )٣("الشباب العثماين

كان الشباب العثمانيون ليرباليني، لكنهم أيضاً مـسلمني        ": "إلربت حوراين "يقول  
ويف القاهرة نشأ فريق آخر على ج من التفكري مماثل ، امتزجت            ... أتراكاً حيبون وطنهم    

فيه الليربالية اإلسالمية العثمانية بشيء آخر، إال أن هذا الشيء اآلخر كان هنا حمبة الوطن               
 أول كاتب حلل فكرة األمة املصرية ، وحاول شرحها وتربيرها استناداً إىل   وكان. املصري

  .)٤("رفاعة بدوي رافع الطهطاوي: اعتبارات إسالمية 

                                                 
  .٨٩/الفكر العريب يف عصر النهضة ص )1(
يعترب أحد أكثر الكتاب ثورية يف عصره ، وضع عدداً من الروايات التارخيية ،              . م  ١٨٤٠ولد سنة   .  كاتب وشاعر ووطين تركي      )2(

: من أشهر أعمالـه     . ألدب التركي بالعناصر الغربية     كان لكتاباته أثر كبري يف تطعيم       . والسري ، وترجم بعض اآلثار األدبية األوروبية        
  .٣٦٩ / ص دمعجم أعالم املور. م ١٨٨٨توىف سنة " وطن " مسرحية 

م عندما مسح لزعمائه ١٨٧١نشأ احلزب أوالً يف اسطنبول مث نقل مركزه إىل باريس، وأصدروا جريدة لكن احلزب احنل بعد  )3(
 .٩١/صيب يف عصر النهضة الفكر العر: انظر .  من املنفى بالعودة

 .٩١/املصدر السابق ص)  4(



 
٣٢٧   الليبرالية 

وقد اجتهدوا يف الربط بني اإلسالم واملفاهيم الليربالية اجلديدة مثل مفهوم احلرية،            
  .واالس النيابية، واملواطنة، وحترير املرأة وغريها

فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عنـدهم           ": "رفاعة الطهطاوي "يقول  
باحلقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية، وهو عبارة عن قواعد عقلية حتـسيناً وتقبيحـاً،              

وما نسميه بالعدل واإلحسان يعربون عنه باحلرية والتسوية،        . يؤسسون عليها أحكام املدنية   
 من حمبة الدين و التولع حبمايته مما يفضلون به علـى سـائر              وما يتمسك به أهل اإلسالم    

  .)١("األمم يف القوة واملنعة يسمونه حمبة الوطن

وقد كان الطهطاوي ممن تشرب األفكار الليربالية وأعجب ا إعجاباً كبرياً، وقد            
اطلع يف رحلته إىل باريس على الفكر الليربايل، وقرأ كتب التـاريخ والفلـسفة والفكـر              

سياسي باللغة الفرنسية،وقد تعرف على فكر فولتري وروسو ومونتسكيو وغريهم أثنـاء            ال
  .إقامته هناك

ومل يكن الطهطاوي جمرد انعكاس لألفكار اليت تلقنها يف باريس، بل أخرج هـذه              
وقد اطلـع   .األفكار بالطريقة التقليدية يف التأليف، وربط ذلك بالنصوص القرآنية والنبوية         

لدميقراطية الليربالية، ولكنه يرى أا ال تتالءم مع مشاكل مصر يف تلـك             الطهطاوي على ا  
  . )٢(الفترة، فهو مل يدع إىل تقييد سلطة احلاكم بالشعب لعدم تناسبها مع تلك املرحلة

وقد أسس الطهطاوي منهجية جديدة وهي التوفيق بني مبادئ اإلسالم، ومبـادئ            
وهذا يتضمن القـول بإمكـان      . )٣( أوروبا احلديثة  القانون الطبيعي اليت ترتكز إليها قوانني     

وقد اقتـرح   "تفسري الشريعة اإلسالمية تفسريا يتفق مع حاجات العصر وظروفه اجلديدة ،            
بالفعل مبدأ ميكن اعتماده لتربير ذلك، وهو أنه جيوز للمؤمن يف ظروف معينة أن يقبـل                

                                                 
 . ٣٦/املرشد األمني ص) 1(
 ١٠٩ – ٩١/ ، وانظر يف هذا املصدر دراسة وافية ألفكار الطهطاوي الليربالية ص ٩٦/ انظر الفكر العريب يف عصر النهضة  ص ) 2(
 ٣٨/ انظر املرشد األمني ص ) 3(



 
٣٢٨   الليبرالية 

 اعتمد كُتاب الحقـون     ، وقد )١(بتفسري للشريعة مستمداً من مذهب شرعي غري مذهبه         
  .)٢("إلنشاء نظام حديث وموحد للشريعة اإلسالمية يف مصر وغريها

وهكذا أصبح الطهطاوي يشرح املفاهيم الليربالية مبصطلحات ومفاهيم شـرعية،          
  .ويفسر املفاهيم الشرعية تفسرياً عصرياً يتوافق مع احلضارة الغربية

يربايل ،وهي أن الرابطة بني أفراد البلد       فالوطنية يف كالمه ال ختتلف عن مفهومها الل       
املعني هو اجتماعهم يف وطن حمدد، وأن املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبـات وال              

حمبـة  "فرق بينهم، وذا يستوي أهل الذمة وسائر املسلمني، مث يسقط على هذا املفهوم              
  .)٣(كما تقدم" الدين

اوي على أفكار جديدة أصبحت     تنطوي كتابات الطهط  ": "إلربت حوراين "يقول  
مألوفة فيما بعد يف الفكر العريب واإلسالمي، كالقول بأن هناك داخـل األمـة اجلامعـة                
مجاعات قومية تنادي بوالء أبنائها هلا، وبأن الغرض من احلكم رفاهية البشر يف هذا العامل               

ة اليت هي الغايـة     ويف اآلخرة على حد سواء، وبأن الرفاهية اإلنسانية تتحقق بإنشاء املدني          
الزمنية النهائية للحكم، وبأن أوروبا احلديثة وخصوصا فرنسا هي مثال التمدن، وبأن سر             
تقدم أوروبا وعظمتها يكمن يف تعاطي العلوم العقلية، وبأن املسلمني أنفسهم الذين تعاطوا            

اك العلوم العقلية يف املاضي قد أمهلوها فتخلفوا عن ركب التقدم بسبب سـيطرة األتـر              
واملماليك، وبأن املسلمني قادرون، بل ملزمون بدخول تيار املدنية احلديثة، وذلك بتـبين             

  .)٤("العلوم األوروبية ومثارها

                                                 
ول الليرباليون أن للشريعة عدت تفسريات ننتقي منها ما يناسب روح العصر دون أن يكون وقد توسع هذا اإلطار فيما بعد ليق) 1(

  للتفسري املقبول وغري املقبولهناك ضوابط أو معايري
 ٩٩/ الفكر العريب يف عصر النهضة ص ) 2(
 ١٨٧-٩٩/مناهج األلباب ص: انظر ) 3(
 .١٠٨-١٠٧/الفكر العريب يف عصر النهضة ص) 4(



 
٣٢٩   الليبرالية 

 الذي يقـول    )١("خري الدين التونسي   "– أيضاً   –وممن تأثر ذه املنهجية التوفيقية      
 والصناعات بالتنظيمات وإمنا بلغوا تلك الغايات والتقدم يف العلوم: " عن الدول األوروبية   

  .)٢("املؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق الثورة

أن التمدن األوروبـاوي    : مسعت من بعض أعيان أوروبا ما معناه        : "ويقول أيضاً 
تدفق سيله يف األرض فال يعارضه شيء إال استأصلته قوة تياره املتتـابع فيخـشى علـى                 

 إال إذا أخذوه وجروا جمراه  يف التنظيمات الدنيوية          املمالك ااورة ألوروبا من ذلك التيار     
  .)٣("فيمكن جنام من الغرق

لقد كان خري الدين أقل تعلقاً بالفكر الغريب من الطهطاوي، وكان أكثر وعياً منه              
  .يف القضايا السياسية وأدق نظراً منه يف جمريات األمر

نظيمات الدنيوية دون   فقد كانت نظرة خري الدين قاصرة يف أغلب كالمه على الت          
تعظيم للقيم الليربالية، وهلذا رأى أن اإلصالح حمال ما دامـت الـضغوط  والتـدخالت                

  .)٤(األوربية مستمرة على الدولة العثمانية

يتساءل ما هي املؤسسات    "ويرى أن أخذ املؤسسات األوربية ليس فيه مانع  فهو           
. سؤولة، والربملانات ، وحريـة الـصحافة      اليت تتميز ا أوروبا احلديثة؟ إا الوزارات امل       

والواقع أن الفكرة احلديثة عن مسؤولية الوزير ال ختتلف كثرياً عن الفكرة اإلسالمية عـن               
الوزير الصاحل الذي يسدي النصح بدون خوف وال متلق ،كذلك الربملانات والـصحافة               

 إال العلماء واألعيـان يف      يف اإلسالم، وما أعضاء الربملان اليوم     " للمشورة"فإمنا هي معادلة    

                                                 
  . م ١٨١٠هـ ـ ١٢٢٥ولد عام . الوزير ، املؤرخ ، من رجال اإلصالح ، شركسي األصل . التونسي " باشا " ن خري الدي) 1(

مث عزل عن . فتعلم بعض اللغات ، وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارة ، وبسعيه أعلن دستور اململكة التونسية . قدم تونس صغرياً 
أقوم : ( له كتاب . م ١٨٩٠هـ ـ ١٣٠٨توىف باألستانة عام .  يف جملس األعيان الوزارة ، فانتقل إىل األستانة ، فنصب عضواً

 ) .٣٢٧ / ٢( األعالم ) . املسالك يف معرفة أحوال املمالك 
 .٩٨/أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك ص) 2(
 .١٦٦/ أقوم املسالك  ص ) 3(
 .١٢١- ١٠٩/ اسة وافية حول خري الدين التونسي ص ، وفيه در١١٧/ الفكر العريب يف عصر النهضة ص : انظر ) 4(



 
٣٣٠   الليبرالية 

وعلى هذا ال يكـون تـبين املؤسـسات         " أهل احلل والعقد  "الدولة اإلسالمية قدمياً أي     
  .)١("األوروبية باحلقيقة إال تطبيقاً لروح الشريعة وحتقيقاً لغايتها

لكن خري الدين مل يكتف ذا القدر يف االقتصار على التنظيم اإلداري احملض ، وال               
ية املنضبطة بضوابط الشرع، فقد جتاوز ذلك بثنائه على رأمسالية فرنـسا            على طلب احلر  

  .)٢()شركة اهلند (، واجنلترا ) بنك فرنسا(

، ولعـل  )٣(ومهما يكن من أمر فإن خري الدين أكثر وعياً وانضباطاً من الطهطاوى          
   .الباب الذي طرقاه هو حماولة التوفيق بني اإلسالم واحلضارة الليربالية املعاصرة

وقد استمرت هذه املدرسة التوفيقية، واختلف أتباعها يف مدى قرم أو بعـدهم             
  .الذي بدأ يدخل إىل البالد اإلسالمية وتتسع دائرة نفوذه" الفكر الليربايل"عن 

 ، فقـد كـان صـاحب    )٤("حممد عبده"وممن ينبغي الوقوف عنده يف هذا اال       
  . يف البالد اإلسالميةمدرسة مستقلة خترج منها عدد من الليرباليني

                                                 
 .١١٨/املصدر السابق ص ) 1(
 .٤٠- ١٩/ ، وفيه دراسة عن الطهطاوي وخري الدين يف ص ٢٦/اإلسالم واحلضارة الغربية ص : انظر ) 2(
مية، وقد كانت لديه رؤيـة      واحلقيقة أن خري الدين صاحب وعي وعلم وتفكري عميق ، وهو يعلم ما حتيكه أوروبا بالبالد اإلسال                ) 3(

  للصواب، ولو أن مشروعه   متحرياً ملشروع سياسي إصالحي بناه على ما توصل له األوربيون من نظم سياسية ويبدو يل أنه كان جمتهداً                
ـ              بناه على أصول السنة وبعلم شرعي صحيح و        شروعاً مل يربطه بالفكر الغريب وعدل فيه ما بدا من تناقضات اآللية الدميقراطية لكان م

حقيقاً باإلشادة والثناء، ألن اآللية الدميقراطية ظهر من زيفها ما شهد به أهلها قبل غريهم، وفتح اال لإلبداع مبا حيقق املصلحة ويدرأ                      
: مية مثـل  املفسدة مع االستقالل عن سلبيات النموذج الغريب يوصل للطريقة املثلى يف تنظيم اتمع وفق املعايري الشرعية، والقيم اإلسال                 

وكل ذلك بعيدا عن خداع الدميقراطيـة وإباحيتـها،         .العدل، واألخالق، واحلرية املنضبطة، والشورى، واحلسبة، واملشاركة السياسية         
 .وعدوان الغين على الفقري ، واالعتماد على اإلعالم والكثرة العددية وغريها

 من قـرى  ) شنرا( ولد يف   . ديار املصرية ، ومن كبار رجال اإلصالح        مفيت ال . حممد عبده بن حسن خري اهللا ، من آل التركماين           ) 4(
. مث باألزهر الـشريف  ) نطا بط( تعلم باجلامع األمحدي ) . ة بالبحري( ونشأ مبحلة نصر . م ١٨٤٩هـ ـ  ١٢٦٦الغربية مبصر عام 

فسجن ثالثة أشهر ، مث نفى . اصرة الثورة العرابية ، وملا احتل االنكليز مصر ناوأهم وشارك يف من    ) الوقائع املصرية   ( توىل حترير جريدة    
مث عاد إىل مصر ، فعني قاضياً ، فمستـشاراً يف           ) العروة الوثقى   ( إىل الشام ، وسافر إىل باريس فأصدر مع مجال الدين األفغاين جريدة             

  .فن بالقاهرة م ، ود١٩٠٥هـ ـ ١٣٢٣توىف باإلسكندرية عام . حمكمة االستئناف ، فمفتياً للديار املصرية 
) . الرد على الدهريني    ( ، وترجم رسالة    ) الرد على هانوتو    ( ، و   ) رسالة التوحيد   ( مل يتمه ، و     ) تفسري القرآن الكرمي    : ( من كتبه   
   ) .٢٥٢ / ٦( األعالم 



 
٣٣١   الليبرالية 

مل يكن حممد عبده ليربالياً أو علمانياً، ولكنه مهد هلذا الفكر وسهل تقبله، ولعـل               
  .ارتباط الليرباليني مبدرسته الفكرية وتأثرهم به يدل على ذلك

وأدق تعبري عن هذه احلقيقة هو ما قاله مؤرخ الليربالية العربية املعاصـرة إلـربت               
 جدار ضد العلمانية فإذا به يف احلقيقة يبين جسراً تعرب العلمانيـة             لقد نوى إقامة  "حوراين  

وليس من املصادفة  أن يستخدم معتقداته فريق مـن     . عليه لتحتل املواقع واحداً بعد اآلخر     
   )١("٠أتباعه يف سبيل إقامة العلمانية الكاملة

ـ             صادي من الناحية الشخصية مل تكن آراء حممد عبده يف اجلانب السياسي واالقت
ذات بعد ليربايل، بل العكس هو احلقيقة، فهو يرى احلاجة إىل مستبد عادل إلنقاذ األمـة                
من ورطتها، ورمبا كان يقصد أن ذلك أمراً مرحلياً، ولكن األثر األكرب حملمد عبده وجد               

  .)٢(يف املنهجية اجلديدة اليت تبناها

صر، وقد اختلفـت    لقد ظهرت مدرسة حممد عبده يف فترة االحتالل االجنليزي مل         
اآلراء والتيارات الفكرية يف الطريقة الصحيحة للنهضة وإلنقاذ األمة ورفع الغمة أثناء تلك             

  :  )٣(الفترة، وهذه التيارات الفكرية هي

 مقاومة االحتالل، ألنه أصل البالء فال ميكن حصول النهضة إال جبالء العدو             :أوالً
حقيقية دف إىل النهضة ويقوم بتقويـضها       اجلامث على األمة، والذي يعترض كل حركة        
  .وحماربتها، فال حل إال باجلهاد لطرد العدو

ولكن هذا التيار ضعف ، ومل يكن له دور فعال ، ولعل من األسـباب املؤديـة                 
  .االحنراف العقدي، وضعف اإلرادة، والتباين يف القوة العسكرية: لضعفه 

فكك والضعف واهلزمية الذاتيـة ال ترجـع         املطالبة بإصالح اتمع ، ألن الت      :ثانياً
لالحتالل ، بل إن االحتالل نتيجةً للضعف وليس سبباً له ، وزعموا أن اجلهاد املسلح غري                

                                                 
 .١٧٩/ الفكر العريب يف عصر النهضة ص ) 1(
 .١٩٥/ ، واملصدر السابق ص "هض بالشرق مستبد عادل إمنا ين"  مقاله ٣٩٠ /٢تاريخ األستاذ اإلمام  : انظر) 2(
 .٣٧٠ – ٢٥٤/ ١االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر : انظر يف هذه التيارات) 3(



 
٣٣٢   الليبرالية 

وقد شجع كرومـر فكـرة      . مقدور عليه، فالعدو قوي متحكم موفور العدة والتدريب       
مـن تنميـة روح     اإلصالح ألنه يشغل الرأي العام عن املقاومة املسلحة وما يترتب عليها            

العزة والكراهة للعدو، مع حرصه على توجيه فكرة اإلصالح مع الزمن السيما وأن اهلدف              
املعلن لالحتالل االجنليزي هو العمل على ترقية مصر وإصالحها، مع إدراكه التام لقدرته             
 على التأثري على فكرة اإلصالح، وتوجيهها الوجهة املناسبة ملصاحل االجنليز، وهلذا أطلـق            
االحتالل حرية الصحافة يف الكالم يف عيوب اتمع وآفاته وطرق إصـالحها ومنهجيـة              

  . اإلصالح

وكان هذا التيار هو الغالب على الفكر العريب يف تلك الفترة ، وقد وجدت ضمن               
  :تيار اإلصالح ثالثة توجهات فكرية متباينة وهي

مية، وميثله مشايخ األزهر     االجتاه احملافظ الذي ينطلق من فكرة اجلامعة اإلسال        -١
وطالب العلوم الشرعية، وعموم اتمع اإلسالمي يف ذلك الوقت، وهذه الفئة هي الـيت              
تعاين من االحتالل، ويتربص ا الدوائر، وقد طالب هذا االجتـاه بتحكـيم الـشريعة،               

  .والرابطة اإلسالمية وغريها

يب احلضارة الغربية،وميثلـه     االجتاه الليربايل القومي، الذي يدعو لألخذ بأسال       -٢
أصحاب الثقافة األوربية الذين استقروا يف مصر، وبعضهم من املصريني الـذين تلقـوا              "

دراستهم يف أوروبا أو يف املدارس األوربية، ومدارس اإلرساليات الدينية اليت كان عددها             
احلرية الـسياسية  وقد طالب هذا االجتاه بالسري يف طريق أوروبا ، وب  .  )١("يف إزدياد مطّرد  

واحلياة النيابية واعتبارها أساس التقدم واملدنية، والدعوة لفصل الـسلطة الدينيـة عـن              
ومن خالل االجتاهني السابقني ظهر الرتاع بني القدمي واحلديث ، وبني أصحاب            . )٢(املدنية

 .الفكر اإلسالمي، وأتباع الفكر الغريب

                                                 
 .١/٢٥٥االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر ) 1(
  .من هذا البحث٣٩٤/يف تيارات الليربالية ص) الليربالية القومية(موضع : انظر) 2(



 
٣٣٣   الليبرالية 

وتزعم الشيخ حممد عبده هذا     " الغربية،    االجتاه التوفيقي بني اإلسالم واحلضارة     -٣
كمـا  –االجتاه اجلديد الذي عرضه لسخط املتفرجنني، والداعني بدعوة اإلسالم كليهمـا            

 .)١(" وإن كان سخط األولني أقل من سخط اآلخرين-يقول كرومر

 يدل  )٢("فرح أنطون "لقد كان مقصود حممد عبده مواجهة الليرباليني، ورده على          
يظن بذلك أنه يقوم بعمل جتديدي، وهو       " منهزمة"صور اإلسالم بطريقة    على ذلك، لكنه    

يف احلقيقة يقّرب اإلسالم من احلضارة الغربية مما جعل أتباعه فيما بعد يدعون إىل الليربالية               
  .)٣(دون أدىن شعور باالختالف بينها وبني حقيقة اإلسالم

ح فيهـا أكـل ذبـائح        اليت أبا  اليةما يعرف بالفتوى الترنسف   : ومما يوضح ذلك  
النصارى اليت يذحبوا على غري طريقة املسلمني، وفتوى إباحة صناديق التوفري الربويـة،             

، وتزيني حبوث املستشرقني عن اإلسـالم، وإباحـة التماثيـل ،            )٤(وعدم تكفري النصارى  
، ، وإضعافه ملفهوم الوالء والرباء، ودار اإلسـالم ودار الكفـر          )٥(ودعوته للتفكري املتحرر  

  .والدعوة ملواالة االجنليز وغريها

وهلذا وقف احلاكم االجنليزي ملصر كرومر مع حممد عبده وسانده يف كـثري مـن          
مشاريعه، ومن ذلك أنه احتضنه عندما اصطدم باخلديوي عباس حىت أصبح هو سـنده يف   

  .كل ما استهدفه من مشاريع تطوير األزهر، ومدرسة ختريج القضاة

                                                 
 .١/٣٢٨هات الوطنية يف األدب املعاصر االجتا) 1(
م وـا  ١٨٧٤هـ ـ  ١٢٩١ولد يف طرابلس الشام عام . كاتب ، باحث ، صحفي ، روائي . فرح بن أنطون بن الياس أنطون ) 2(

 وكانت لـه    قاوم الرتعات االستعمارية ،   ) . صدى األهرام   (وتوىل حترير   ) اجلامعة  ( انتقل إىل اإلسكندرية ، فأصدر جملة       . نشأ وتعلم   
 ، " ابن رشد وفلسفته ": من كتبه . م ١٩٢٢هـ ـ  ١٣٤٠توىف القاهرة عام . له عدة روايات متثيلية . يد يف خدمة النهضة املصرية 

  ) .١٤١ / ٥( األعالم  . " تاريخ املسيح " ، وترجم عن الفرنسية " أورشليم اجلديد " ، و رواية " الدين والعلم واملال "ورواية 
وهلذا قام بتأويل املالئكة واجلن جية العقالنية عند األشاعرة واملعتزلة  ساعد على وصول حممد عبده هلذه املرحلة تبنيه للمنهوقد) 3(

  .)فهد الرومي (منهج املدرسة العقلية يف التفسري : والطري األبابيل وغريها ،انظر يف آراء حممد عبده 
 .٦٦٦ – ١/٦٤٨تاريخ األستاذ اإلمام : انظر) 4(
 . وغريها١/٩٢٧ ، ٧٦٣- ١/٧٦٢ ، ٧١٦ – ٢/٦٦٨املصدر السابق : انظر) 5(



 
٣٣٤   الليبرالية 

أنه منح حممد عبده خالل إقامته مبصر       ": مصر احلديثة "ابه  وقد ذكر كرومر يف كت    
مل يكن يستطيع أن حيتفظ مبنصبه يف       )حممد عبده   (كل     ما ميلك من عون وتأييد ،وأنه            

   ٠اإلفتاء لوال هذا التأييد

إن حممد عبده كان مؤسساً ملدرسة فكرية حديثـة يف مـصر            ": "كرومر"ويقول  
مث )". مؤسس جامعة عليكرة    ( السيد أمحد خان يف اهلند       قريبة الشبه من تلك اليت أسسها     

 أنه يقوم بتقريب اهلوة اليت تفصل بني الغرب وبـني           إن أمهيته السياسية ترجع إىل    : "يقول
املسلمني، وأنه هو وتالميذ مدرسته خليقون بأن يقدم هلم كل ما ميكـن مـن العـون                 

وهو ) جب(وقد بني املستشرق    .  )١("والتشجيع، فهم احللفاء الطبيعيون للمصلح األورويب     
أحد مستشاري وزارة اخلارجية االجنليزية أمهية احلركات التجديدية اليت دف إىل تأويل            
اإلسالم مبا يتوافق مع احلضارة الغربية ، وقد خص حركة  حممد عبده اإلصالحية مبزيـد                

  .)٢(من اإلشادة واالهتمام

 عبده وتالميذه جعلهم يـستوردون      والشك أن املنهج التوفيقي الذي اتبعه حممد      
النظم الغربية، واملفاهيم الليربالية دون شعور مبنافاا لإلسالم، فالدميقراطية ـ عنـدهم ـ    
هي الشورى، والرأي العام هو اإلمجاع، وهذا ما جعل قاسم أمني يؤصل لسفور املـرأة               

، )املرأة اجلديدة ( كتابه   ، مث تربجها وتقليدها للغربيات يف     )حترير املرأة (وخروجها يف كتابة    
  .)٣("احلقيقيون من صفوف العلمانيني) حممد عبده(كان تالميذه "وهلذا قال جب 

وقد استغل كرومر هذا االجتاه ليقوم بترسيخ الليربالية يف الدولة اجلديدة اليت يقوم             
 أن املسلم غـري   " ، فقد أكد للمصريني     )مصر احلديثة (االحتالل ببنائها وقد مساها كرومر      

املتخلق بأخالق أوروبية ال يصلح حلكم مصر، كما أكد أن املستقبل الوزاري سـيكون              
  .)٤ ("للمصريني املتربني تربية أوروبية 

                                                 
 .٢/٣٠٧االجتاهات الوطنية ص ) 1(
 .٢٢١-٢/٢١١املصدر السابق : انظر ) 2(
 .٣٣٠/دراسات يف حضارة اإلسالم ص) 3(
 .١/٢٦١االجتاهات الوطنية ) 4(



 
٣٣٥   الليبرالية 

وهذا ما مت بالفعل من خالل مدرسة القضاة، واحملاكم الشرعية، والـيت جعلـت              
 مأخوذاً مـن    حتكيم الشريعة خاصاً باألحوال الشخصية، وبقية األمور جعلته قانوناً مدنياً         

  .)١(القوانني األوربية، وقد أجنز هذا املشروع على يد حممد عبده بالتعاون مع كرومر

إدارة هذه املدرسة، ومل خيرج االستعمار من مصر إال بعد أن           " كرومر"وقد أجاد   
  .سلّم احلكم حلزب ليربايل زعماؤه من تالميذ حممد عبده، وهو حزب الوفد

 من أقوى رواد هذه املدرسـة يف توضـيح          )٢("كيبعبد الرمحن الكوا  "وقد كان   
  .خطورة االستبداد السياسي، واملطالبة باحلرية السياسية من منطلق علماين حبت

دعونا ندبر حياتنا الدنيا وجنعل األديان حتكم األخرى فقط، دعونا جنتمع على          : "فهو يقول 
  وهكـذا    .)٣("اء أعـزاء  كلمات سواء أال وهي فلتحيا األمة ، فليحيا الوطن، فلنحيا طلق          

يتبني أن احلريات اليت يدعو هلا الكواكيب يف اال السياسي هي حريات منفـصلة عـن                
الدين، وهذا يدل على مدى القرب بني أصحاب املدرسة التوفيقية العصرية والليـرباليني             

  .الذين طالبوا بنبذ الشريعة اإلسالمية وإقصائها من احلكم

اء الشرعيني املتأثرين باحلضارة الغربية، ومـن دعـاة         والكواكيب معدود يف العلم   
  .التجديد واإلصالح

                                                 
 .٥٧٧- ٥٧٦/ ، العلمانية ص١٠٩/ص ) العقاد(، حممد عبده  ٣٠/الفكر اإلسالمي دراسة وتقومي ص: انظر يف هذا املوضوع) 1(
عبد الرمحن الكواكيب أمحد بن مسعود الكواكيب ، ويلقب بالسيد الفرايت ، رحالة ، من الكُتاب األدباء ، من رجـال اإلصـالح                       ) 2(

) الـشهباء  ( فيها جريـدة  م وا تعلم ، وأنشأ ١٨٤٩هـ ـ  ١٢٦٥اإلسالمي ، ومن كبار رجال النهضة احلديثة ، ولد حبلب عام 
، أسندت إليه مناصب عدة ، مث حنق به أعداء اإلصالح فسعواب ، فسجن وخسر مجيع ) االعتدال ( فأقفلتها احلكمة ، مث أنشأ جريدة 

طبـائع االسـتبداد    " ، و   " أم القرى   : " م ، من كتبه     ١٩٠٢هـ  ١٣٢٠ماله ، فرحل إىل مصر ، واستقر يف القاهرة حىت وفاته عام             
  ) .٢٩٨ / ٣( األعالم .
 .١١٣-١١٢/طبائع االستبداد ص) 3(



 
٣٣٦   الليبرالية 

وقد ظهر شيخ آخر ينتمي إىل األزهر أكد على أن اإلسالم ال يشتمل على منهج               
يف احلكم، ودعا للفصل التام بني الدين والسياسة، وهو علي عبد الرازق يف كتابه اإلسالم               

  .)١(شرقني ونتاجهم الفكريوأصول احلكم، وقد اعتمد فيه على املست

وهذا يدل على الدور اخلطري الذي قامت به هذه املدرسة التوفيقية يف ظهور التيار              
 .الليربايل،ألن هذه املدرسة تعترب عند الناس من العلماء والشيوخ الشرعيني

وقد سوغ هؤالء األفكار الليربالية، وأعطوها لباساً إسالمياً، وتربيراً شرعياً ، وقد            
  .وسع فيها الليرباليون بعد ذلك إىل مستوى العداء الصريح لإلسالمت

وال شك أن أولئك الشيوخ مل يكونوا يريدون الوصول هلذه الدرجـة، ولكنـهم              
  .وفّروا البوابة واملدخل هلا

وهلذا فهم املسؤولون عن إلغاء حتكيم الشريعة اإلسالمية ألم مل يكونـوا يـرون              
 يف  )٤(، وشارك الـبعض   )٣( وصرح بعضهم بفصل الدين عن الدولة      ،)٢(بأساً بالقانون املدين  

  .إعداد هذه القوانني واليت أصبحت طاغوتاً وحكماً بغري ما أنزل اهللا تعاىل

، باب الليربالية فيمـا يتعلـق       )٥()الكافر(وقد فتح حممد عبده يف موقفه من اآلخر         
ض تكفري أهل الكتاب حبجة     بدعوى التسامح الديين الذي يزيل الفروق بني األديان، ويرف        

  .التسامح مع اآلخر

  

                                                 
 وما ٢/٨٦، واالجتاهات الوطنية )حممد اخلضر حسني(نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم : انظر حول هذا الكتاب بتوسع) 1(

 .٥٨٢/بعدها، العلمانية ص
 ، ٣٠/الفكر اإلسالمي دراسة وتقومي ص: نني انظرمثل حممد عبده وتعاونه مع كرومر يف مدرسة القضاة وإنشاء جملس شورى القوا)2(

 .٥٧٧/ ، والعلمانية ص١٠٩/ص) العقاد(وحممد عبده 
 .٣٣٣-٣٣٢/زق وقد تقدم صامثل الكواكيب وعلي عبد الر) 3(
 .)األشقر(الشريعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية : مثل عبد الرزاق السنهوري انظر حول مشروعه) 4(
 على عدم تكفري أهل الكتاب، وال يزال هذا الرأي لدى املدرسة العصرية ١/٦٦٦جودة يف تاريخ األستاذ اإلمام نص يف فتواه املو) 5(

 .إىل اليوم



 
٣٣٧   الليبرالية 

 : اجلمعيات واألحزاب السياسية الليربالية -٣

ظهر يف أواخر الدولة العثمانية مجعيات وأحزاب سياسية سـرية تتلقـى الـدعم              
واملساعدة من الدول االستعمارية اليت كانت تتربص بالدولة، وَتستعمل هذه األحـزاب            

  .احلهاللضغط عليها مبا يوافق مص

، كما وجدت   )١(وقد أنشأ كثرياً من هذه اجلمعيات نصارى العرب يف بالد الشام          
، وقد وجد بعض هذه األحزاب ألفكـار        )٢(أحزاب جتمع بني بعض املسلمني والنصارى     

  .)٣(سياسية وقتية مث انتهى

وسوف نقصر احلديث على حزبني ليرباليني كان هلما تأثري كبري يف حياة املسلمني،             
  .استلما احلكم بدعم من الدول االستعمارية وخاصةً بريطانياوقد 

  :مجعية االحتاد والترقّي: أوالً

تركيا (مجعية االحتاد والترقي هي امتداد جلمعية تركيا الفتاة، ويطلق املؤرخون اسم            
  .على بدايات احلركة خاصة حينما كان معظم نشاطها يف أوروبا) الفتاة

 البالد وانضم إليها العسكريون خاصة صـار يطلـق          وملا انتقل نشاطها إىل داخل    
  .)٤()االحتاد والترقي(عليها اسم 

                                                 
. مجعية العربية الفتاة، ومجعية بريوت لفارس منر، واحلزب القومي السوري ألنطوان سعادة، وحزب البعث مليشيل عفلق: مثل) 1(

 ، والعلمانية ٢/١٠٢صاحل العبود، واالجتاهات الوطنية . كتاب القومية العربية يف ضوء اإلسالم: بوانظر حول هذه اجلمعيات واألحزا
 ١٩١ - ١٩٠/ وآثارها على األوضاع اإلسالمية يف تركيا ص

: انظر. أول حزب سياسي يف مصر، وهو حزب علماين جيمع مسلمني ويهود ونصارى برابط الوطنية املصرية: مثل احلزب الوطين) 2(
 ، وهذا احلزب وقف ضد االستعمار، بينما وقف احلزب الوطين احلر مع االستعمار، وهو حزب علماين ١/١٥٤الجتاهات الوطنية ا

 ١/٩١املصدر السابق : انظر. أنشأه النصارى الشوام يف مصر ومتثله جملة املقتطف
ولة العثمانية مع البقاء ضمن إطار الدولة العام، حزب الالمركزية العثماين، وهو حزب سياسي يهدف إىل تقليص سلطة الد: مثل) 3(

ولكن مع إدارة حملية مستقلة، وقد كان هذا احلزب ردة فعل للقومية الطورانية اليت أتى ا االحتاد والترقي، ولكن هذا املشروع انتهى 
 ١٩١-١٩٠/العلمانية وآثارها على األوضاع اإلسالمية يف تركيا ص: انظر. مع سقوط اخلالفة وتفككها

 . ٣٠/الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد ص: انظر) 4(



 
٣٣٨   الليبرالية 

وهي أول مجعية منظّمة تعتمد على الفكر الليربايل مبفهومه العام، وترجـع بدايـة              
اليت تكونت يف عهد الـسلطان عبـد العزيـز،          ) األحرار(ظهور هذه اجلمعية إىل مجاعة      

  .)١("حريت"ن باسم م جملة يف لند١٨٦٤وأنشأت يف عام 

يف اآلسـتانة    )٢(م كون مجاعة من طلبة املدرسة الطبية العسكرية       ١٨٨٩مث يف عام    
  .)٣(منظمة ثورية هدفها عزل السلطان عبد احلميد

م حتول نشاط مجعية تركيا الفتاة إىل باريس، وانضم هلا          ١٨٩٨-١٨٩٤ويف سنة   
  .)٤(أمحد رضا الذي أصبح فيما بعد أشهر رجال هذه اجلمعية

وقد اختلفت التوجيهات الفكرية ألتباع هذه اجلمعية، فقد كان أمحد رضا مقتنعاً            
بفكر أوجست كونت الوضعي إىل حد تاريخ منشوراته بالتـاريخ اخلـاص للوضـعيني              

، أما نامق كمال، وضياء كوك ألب وغريهم فقد تبنوا الدعوة           )٥(وحذف التاريخ اهلجري  
  .)٦()الطورانية(للقومية التركية 

ومع هذا االختالف الفكري فقد اتفق أتباع هذه اجلمعية على الليرباليـة مبعناهـا              
العام الذي يقتضي احلرية املطلقة، وعدم التقيد باإلسالم، وقيام حكومة دسـتورية مثـل              

  .احلكومات الغربية املعتمدة على قانون مدين ليس له صلة بالدين

منظمة يف البالد اإلسالمية، ومن خالل      وذا تعد هذه اجلمعية أول حركة ليربالية        
 ،  - مع وجود التفريط واملخالفة    -هذه احلركة متّ التحول من احلكم بالشريعة اإلسالمية،         
  .إىل احلكم بالطاغوت والتشريع بغري ما أنزل اهللا تعاىل

                                                 
 .٣٠/  ، نقالً عن املصدر السابق ص ٤٠-٣٩/ تركيا الفتاة ص: انظر) 1(
إبراهيم تيمو، وإسحاق سكويت، وعبد اهللا جودت، وناظم السالنيكي، وقد أصبح لبعضهم شأن يف دولة االحتاديني بعد : منهم)  2(

 .بد احلميد الثاينخلع السلطان ع
 .٣١/الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد ص: انظر) 3(
 .٣٣/املصدر السابق ص: انظر )4(
 .٥٦٦/ ، العلمانية ص٢٦٣- ٢٦٢/القومية و الغزو الفكري ص: انظر) 5(
 .٤٠/الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد ص: انظر) 6(



 
٣٣٩   الليبرالية 

 خالل حمافل املاسونية    ، فمن  نيكوقد كان وراء هذه احلركة يهود الدومنة يف سال        
  .حلركة الليربالية ، وأصبح كثري من أعضائها من اليهود املاسونتكونت هذه ا

البد للتاريخ يوماً أن يفصح عن ماهية       : "وقد أدرك ذلك السلطان عبد احلميد فهو يقول         
، وعن ماسـونيتهم، اسـتطعت أن       )تركيا الفتاة (أو) األتراك الشبان (الذين مسوا أنفسهم    

ون، وأم منتسبون إىل احملفل املاسوين االجنليزي،       أعرف من حتقيقايت أم تقريباً من املاس      
وكانوا يتلقون معونة مادية من هذا احملفل، وال بد للتاريخ أن يفصح عن هذه املعونـات،                

وقد كانت هذه اجلمعية تعقد اجتماعاا يف       .  )١("وهل كانت معونات إنسانية أم سياسية     
بية مثل عدم اخلضوع ألوامر القبض مـن        بيوت اليهود الغربيني احتماًء باالمتيازات األجن     

السلطان، وعدم التفتيش واحملاكمة ألا معدودة من سيادة الدولة األجنبية التابعـة هلـا،              
فكان أعضاء اجلمعية حيتمون حبصانة هؤالء اليهود األجانب، كما كانوا يتلقون الـدعم             

  . )٢(املادي من اليهود على شكل مساعدات و أعطيات

وكما استغل االجنليز غفلة أعضاء تركيا الفتـاة        : "عبد احلميد يف مذكراته   يقول السلطان   
عن طريق احملافل املاسونية ،بدأ األملان يفعلون هذا مع الفريق اآلخر منهم وعـن طريـق                
احملافل املاسونية  أيضاً، وذا الشكل سيطر األملان على تشكيل تركيا الفتاة يف سالونيك،              

يل تركيا الفتاة يف مناستر، كان االجنليز يثريون علـي احتـاديي            وسيطر االجنليز على تشك   
مناستر، ويثري األملان علي احتاديي سالونيك، كانوا يعملون على قيام انقالب لالسـتيالء             

وهذا ما مت فعالً، فقد استولت عناصـرهم املنظمـة علـى            . )٣("على الدولة من الداخل   
يادة يف ألوية متعددة، وعندما رفض السلطان       قطاعات يف اجليش العثماين ووصلت إىل الق      

إقامة دولة لليهود يف فلسطني ، وجد اليهود أن أفضل طريقة لذلك يكون بإسقاط الدولة               
، وحتـت   )االحتاد والترقي (العثمانية من الداخل ، وذلك من خالل هذه اجلمعية الليربالية           

                                                 
 .٤٩/مذكرات السلطان عبد احلميد  ص ) 1(
الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد ، ص : ، نقالً عن ٢٠٠/  ، وتركيا الفتاة ص ٢٩/ انظر الذئب األغرب ص ) 2(
/٣٥- ٣٤.  
 . ٦٩/ مذكرات السلطان عبد احلميد ص ) 3(



 
٣٤٠   الليبرالية 

وافقة على حكومة دستورية    ديد اجليش باالنقالب على السلطان، اضطر السلطان إىل امل        
  . م١٩٠٨على النمط الغريب، فتم إصدار الدستور يف ديسمرب عام 

م، حيث زحف اجليش املـرابط يف       ١٩٠٩ولكن هذا مل مينع االنقالب حيث مت يف ابريل          
، وانضم له متطوعون يهود، ومت خلع       )١("حممود شوكت باشا  "سالنيك إىل اآلستانة بقيادة     

اليهودي املاسوين، وقد عرض قـرار      " عمانويل قره صو  "بقرار اخللع   السلطان، وقد ابلغه    
اخللع على شيخ اإلسالم لتصديقه حىت يأخذ الصفة القانونية، وقد صدق الشيخ عليه وهو              

والذي نقصده هنا هو النتائج املستخلصة من دور الليربالية التركية          . )٢(حماط حبراب البنادق  
، وتبدو هذه النتائج سلبية للغايـة ،        "عية االحتاد والترقي  مج"ممثلة يف رمزها الظاهر ، وهو       

  : وميكن توضيح هذه النتائج كما يلي

  إسقاط الدولة العثمانية وإلغاء اخلالفة، وتعطيل احلكم بالـشريعة اإلسـالمية،             -
  .)٣(وتغيري نظام احلكم اإلسالمي، وحتويله إىل نظام مجهوري ، حيكم بقانون مدين بشري

سالم، وعقيدته، وشريعته، وآدابه، وحـضارته، واالخنـالع منـه،            حماربة اإل   -
 .)٤(واالرتداد عنه ،إىل عقائد الفكر الغريب وأدابه وحضارته

  تنفيذ خطط اليهود والدول الصليبية، والتفريط بكثري مـن أجـزاء اخلالفـة               -
ة على غـرار    ، وإقامة دولة قومية تركي    )٥(العثمانية، وتركها بة الستعمار الدول الصليبية     

                                                 
ن والياً مث قائداً للفيلق     ق ، عي  وصل رتبة فري  . التحق باملدرسة احلربية باألستانة      م١٨٥٨ولد يف بغداد سنة       .  قائد وسياسي عراقي     )١(

 فدخلها عنوة وخلع السلطان ووىل حممـد رشـاد           ،م١٩٠٨زحف على األستانة يف ثورة        ) مجعية الفتاة   ( كان من أعضاء    . الثالث  
 موسوعة عظماء .م  ١٩١٣قتل سنة  . اشتدت يف أيامه سيطرة االحتاديني . عني وزيراً للحربية ، مث أسندت إليه رئاسة الوزراء       .مكانه

  .٣٠/ صومشاهري
 .٣٠-  ٢٩/ انظر الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد  ص  )٢(
، وموقـف العقـل     )مصطفى صربي (النكري على منكري النعمة من الدين واخلالفة واألمة          : تفصيل ما قام به كمال أتاتورك     : انظر )٣(

 ،  ٥٧-٤٨/ ، والشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافـد ص          ٩٨-٢/٣١ والعلم والعامل من رب العاملني، واالجتاهات الوطنية      
 ، والعلمانيـة    ٣٦/ وما بعدها، والصراع بني الفكرة الغربية والفكرة اإلسـالمية ص          ١٧٤واملخططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم     

  .٥٧٣-٥٦٣/ص
 .املصادر السابقة : انظر )٤(
طرة الكاملة على الدولة العثمانية مع سقوطها مثل أملانيا يف أيدي احللفاء خوفا من روسـيا       كانت خطة بريطانيا وفرنسا ترفض السي      )٥(

  =ويعد دخول حكومة االحتاد يف احلرب العاملية الثانية جبوار أملانيا ليس له أي معىن أو فائدة سوى تنفيذ خمطط يهود سالنيك الـذي                      



 
٣٤١   الليبرالية 

الدول القومية يف أوروبا تعتمد على قانون مدين يشرعه النواب، وهذا ما يعتربه مصطفى              
أن "كمال الئقاً باألمة العصرية يف تشريعها وقضائها ،  وقد صرح وزير العدل يف دولتـه                 

الشعب التركي جدير بأن يفكر بنفسه بدون أن يتقيد مبا فكر غريه من قبله، وقد كـان                 
 من مواد كتبنا القضائية مبدوءة بكلمة قال املقدسة، فأما اآلن فال يهمنا أصـالً               كل مادة 

  ، )١("ماذا قالوا يف املاضي بل يهمنا أن نفكر حنن ونقول حنن

أما البالد اإلسالمية األخرى اليت تركتها مجعية االحتاد با لالستعمار فقد ألغـى             
عي يقر من خالل حكومة نيابية دستورية       االستعمار فيها احلكم بالشريعة وأتى بقانون وض      

  ٠على النموذج الغريب

  االرتباط القوي باليهود واملاسونية ، وتلقي الدعم املادي والـسياسي منـهم،              -
، وهذه خيانة عظمى ال تربرها دعوى       )٢(والتآمر معهم على تدمري عقائد املسلمني وبالدهم      

 أصبحوا فيما بعد مستبدون إىل درجة التحكم        تغيري األنظمة املستبدة، ألن هؤالء الليرباليني     
 .يف هيئة اللباس واملظهر اخلارجي

  عدم التزام الليرباليني بدعاوى احلرية واملـساواة، والدميقراطيـة، وااللتـزام             -
بالدستور حيث أصبحوا من اعىت املستبدين، فقد تالعبوا بالقانون ، وحتكموا يف األمـور              

ريات اليت يتشدقون ا، فقد منعوا املـشاركة الـسياسية،          الشخصية، ومل يعطوا الناس احل    
  .)٣(ومنعوا األذان باللغة العربية، وحاربوا علماء اإلسالم ودعاته

                                                                                                                                            
ط الدولة يف يد احللفاء ، وقد فرط االحتاديون يف أجزاء من بالد املسلمني خيانة ولؤماً،                تسيطر عليه حمافل األملان املاسونية، وبالتايل تسق      

 خبيثة دبرها املاسوين اليهودي     ةقد وقعت بني خمالب االيطاليني مبؤامر     ) ليبيا  ( طرابلس الغرب      إن" بقول اجلنرال جواد رفعت أتلخان      
لقاء ) متر سامل ( املاسونية، حيث ذهب إىل ايطاليا، وقابل رئيس بلدية روما اليهودي            احلائز على الدرجة الثالثة والثالثني يف     ) متر سامل (

، أسرار املاسونية ص    " جة التعمري واإلصالح  د من طرابلس الغرب إىل استانبول حب      إقناعه الدولة العثمانية بضرورة سحب األسلحة والعتا      
 /٥٩.  
 ٣/٣٣٦حاضر العامل اإلسالمي : انظر تفصيل ذلك يف )1(
والذئب األغـرب   ) كله( ، وأسرار املاسونية     ١٩٧/ ، وتاريخ الدولة العثمانية ص     ٤٩،٦٩/مذكرات السلطان عبد احلميد ص    : انظر )2(
 وما بعدها ، والشيخ     ٢٤٢/ ة الرجل املريض ص   ، صحو ٢٧٠-٢٦٩/ ، القومية والغزو الفكري ص     ٢٠٠/ ، وتركيا الفتاة ص    ٢٩/ص

  .٣٥ - ٣٤/ فد ، ص مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوا
، أسرار االنقالب العثمـاين     ٥٨/ ، أسرار املاسونية ص     ١١٨/النكري على منكري النعمة ص      : انظر حول استبداد حكومة االحتاد    ) 3(

 ٤٤ – ٣٧/، الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد ص٥٥/ ص 



 
٣٤٢   الليبرالية 

ومن خالل ما تقدم يتبني حجم الكارثة اليت جر الليرباليون العامل اإلسالمي إليها،             
األمـة اإلسـالمية،    واخليانة العظمى اليت قاموا ا، واخلداع الكريه الذي مارسوه مـع            

والتعطيل واإللغاء حلقائق اإلسالم وضرورياته ، واالستبداد املقيت الذي مارسوه باسـم            
  .احلرية

  :)١(حزب الوفد: ثانياً

حزب الوفد هو امتداد ألول حزب ليربايل تكون يف مصر أثناء االحتالل الربيطاين،             
 وآخـرين مـن     )٣(ار املالك ، وقد التأم حزب األمة بني مجاعة من كب        )٢(وهو حزب األمة    

 ، وقد كان املثقفون أصحاب مذهب سياسي        )٤("أمحد لطفي السيد  "املثقفني وعلى رأسهم    
  .، وحاولوا التوفيق بينه وبني رغبات هؤالء األعيان)الليربالية(واجتماعي وهو 

                                                 
وقد ذهب الوفد للتفاوض مع . صطفى النحاس، وغريهممصطفى فهمي، سعد زغلول، أمحد لطفي السيد، م: أبرز أعضاء الوفد) 1(

 .بريطانيا لنيل االستقالل
تكون حزب األمة قبل احلرب العاملية الثانية ، ولكن بعد احلرب  انتهى حزب األمة ليبدأ حزب الوفد مث األحزاب املنشقة عنه ) 2(

عمائه جيد معظمهم من أساطني حزب األمة، ويكفي والذي يراجع أمساء رؤوس حزب الوفد وز"كحزب األحرار الدستوريني وغريه 
أن تعرف أن حممود سليمان باشا رئيس حزب األمة قد أصبح رئيساً للجنة الوفد املركزية، وأصبح أبنه حممد حممود باشا، وكاتب 

يف اليوم الذي ظل " وخبت " احلزب األول أمحد لطفي السيد عضوين مؤسسني فيه، وأن اثنني من األعضاء الثالثة الذين قابلوا 
املصريون حيتفلون به من بعد سنني طواالً كانا من حزب األمة، ومها علي شعراوي باشا، وعبد العزيز فهمي باشا، وأما العضو الثالث 
ـ وهو سعد زغلول ـ فقد كان معروفاً هو وأخوه فتحي زغلول مبيلهما الشديد هلذا احلزب ومعاضدما له، ولكن منصبهما الرمسي 

 .٢/١٤٢االجتاهات الوطنية " الذي منعهما من أن يكونا عنصرين عاملني بصفة رمسية ظاهرةهو 
مثل حممود سليمان، وحسن عبد الرزاق، ومحد الباسل، وفخري عبد النور، وسليمان أباظه، وعبد الرحيم الدمرداش، وعلي ) 3(

 .٩٥- ١/٩٤االجتاهات الوطنية : انظر. شعراوي، وغريهم
 ،!!رئيس جممع اللغة العربية يف القاهرة مع أنه من الدعاة املعروفني للعاميـة   ) بأستاذ اجليل   ( ن السيد أيب علي ، مسي       أمحد لطفي ب  ) 4(

) حزب األمـة  ( م  ، عمل حمامياً ، وشارك يف تأسيس ١٨٧٠هـ ـ  ١٢٨٨مبصر عام  ) السنبالوين ( مبركز ) برقني ( ولد يف قرية 
الوفـد  ( ، كان من أعضاء احلزب الوطين القدماء ، ومـن أعـضاء             ) اجلريدة  (  صحيفته اليومية    م ، فكان أمينه ، وحرر     ١٩٠٨عام  

، عني مديراً لدار الكتب املصرية ، فمديراً للجامعة عدة مرات ، مث وزيراً للمعارف ،                ) األحرار الدستوريني   ( ، مث حتول إىل     ) املصري
 عني رئيساً مع اللغة العربية واستمر فيه إىل وفاته ، تأثر مبالزمـة مجـال الـدين                  والداخلية واخلارجية ، فعضواً مبجلس الشيوخ ، مث       

األفغاين مدة يف اسطنبول ، وبقراءة كتب أرسطو ، وهو أول من سهل للفتيات دخول اجلامعة يف بـدء إنـشائها ، تـوىف بالقـاهرة            
األعـالم              " . فة واألدب والـسياسة واالجتمـاع   تـأمالت يف الفلـس  " و  " املنتخبات : " من كتبه . م ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٢سنة
 )٢٠٠ / ١. (  
 



 
٣٤٣   الليبرالية 

وهكذا يبدو التوافق بني البورجوازية والليربالية، واستغالل هذه الطبقة هلذه الفكرة           
طيعة لرغبام، وذا تتفق طبيعة تكون الليربالية يف أوروبا ومصر مـن حيـث خدمـة         امل

  .الليربالية ألهواء الرأمساليني

م، ومن خـالل    ١٩٠٧ مارس   ٩يف  " اجلريدة  "  وقد صدر هلذا احلزب صحيفة      
  .هذه الصحيفة ميكن معرفة حقيقة فكر حزب األمة

 ديين، وهلـذا طالـب بإحيـاء        ويدعو احلزب إىل الوطنية الضيقة على أساس ال       
الفرعونية، وتعظيم التراث الفرعوين على أساس وطين، كما دعوا إىل اللهجة العامية، وأن             
تعلم اللغة العربية ال مربر له، وقد طالب عبد العزيز فهمي بكتابـة العربيـة بـاحلروف                 

متر املـصري   الالتينية، ويؤكد التصور العلماين للوطنية موقف أمحد لطفي السيد يف املـؤ           
من خالل التأليف بني عناصر الـوطن الواحـد، وأن          " التسامح"م حيث دعا إىل     ١٩١١

الوطنية ال تقوم على أساس الدين، ولكن على أساس املذاهب السياسية، واعترب ذلك هو              
املميز لألكثرية، فأميا مذهب سياسي اعتنقه أفراد أكثر عدداً وأثراً كان هو األكثرية ومـا               

  .)١(سواه أقلية

يف تلك الفترة، وأسـتاذاً     " أبو الليربالية املصرية    " وقد كان أمحد لطفي السيد هو     
، وقد كانوا حلفاء خملصني لالحـتالل       "أستاذ اجليل "لعدد كبري من الليرباليني، وهلذا مسي       

، ويعطون مداهنتهم للحاكم اإلجنليزي صفة العقالنية، ويهامجون احلزب الوطين          ياإلجنليز
وهذه العقالنيـة   .  ويعتربونه متهوراً أدى إىل نكبة مصر      )٢() صاحب الثورة  حزب عرايب (

دف خلدمة مصاحل املالك من جهة، واالجتهاد يف كسب احملتل لنيل مناصب يف احلكومة              
  .اليت تقوم على نظره وبرضاه 

                                                 
 .١/١٣٦انظر االجتاهات الوطنية ) 1(
مل يكن حزب عرايب إسالمياً مع وقوفه ضد االحتالل، بل كان حزباً علمانياً يتصور أن أفضل شكل للحكم يكون على الطريقة )2(

، وكانوا يعتربون علماء " قلب مصر مجهورية مثل سويسرا"ه أن هدفهم من الثورة اؤ احلكم اجلمهوري، وهلذا صرح زعمالغربية وهو
 . ١/١٥٩االجتاهات الوطنية : هم يف انظر نصوص. اإلسالم متأخرين لعدم استعداداهم لقبول هذه الدعوة



 
٣٤٤   الليبرالية 

احلاكم االجنليزي الفعلي   (وقد عرف حزب األمة بعالقته املميزة مع اللورد كرومر          
   ٠وأنه إجنليزي امليول، وتبنيه لوجهة النظر الغربية من الناحية الفكرية والسياسية، )ملصر

وقد هاجم احلزب فكرة الوحدة اإلسالمية، واعتربها فكرة خياليـة، ألن طريـق             
النهضة يف تصورهم يكون بتكوين دولة قومية كما هو الوضع يف أوروبـا بعـد الثـورة      

  .الفرنسية

من تالميذ حممد عبده واملتأثرين بأفكـاره       ) حزب األمة (وقد كان جل املثقفني يف      
  .  مع أم وصلوا إىل مرحلة كان يرد حممد عبده على أصحااةالتجديدي

من هذا احلزب، وبقي على تـصوراته       " الوفد  " وبعد احلرب العاملية الثانية تكون      
هـذا تعطيـل    الفكرية حول احلكومة النيابية الدستورية وفق النموذج الغريب، واقتـضى           

  .الشريعة اإلسالمية عن احلكم، والعمل بقانون وضعي 

وكانت حكومة الوفد ـ اليت بقيت كل مدا حتت االحتالل ـ حكومة ليربالية   
فقد كـان   . يف تصورها للحكم وآليات تنفيذه، وهو التصور الذي وضعه احملتل وقبلوا به           

ربيني، والذي يقرأ رسائله إىل الرئيس       صديقاً خملصاً لإلجنليز، ولعموم الغ     )١( "سعد زغلول "
  .يدرك مدى اخلنوع والتذلل" ويلسون"األمريكي 

لقد جعل االحتالل صراع األحزاب السياسية حول الدستور، واحلكومة النيابيـة           
  .لعبة وشغال هلم عن جهاده وبناء األمة بناء مستقال صحيحاً

                                                 
ـ ١٢٧٣مبصر سنة ) ربية الغ( من قرى ) إبيانة ( سعد بن إبراهيم زغلول ، زعيم سياسي مصري ، وخطيب مؤثر ، ولد يف ) 1(  هـ 

م ، نشأ يتيماً ، فتعلم يف الكُتاب مث تعلم يف األزهر الشريف ، اتصل بالشيخ مجال الدين األفغاين فالزمه مدة ، واشتغل بالتحرير                        ١٨٥٧
ملـشاركة يف   هـ ، فسجن شهوراً بتهمـة ا      ١٢٩٨املصرية مع الشيخ حممد عبده ، شارك يف الثورة العربية سنة            ) الوقائع  ( يف جريدة   

مث أفرج عنه مربءاً ، فاشتغل باحملاماة ، مث اختري قاضـياً فمستـشاراً ، تـوىل وزارة                  ) قيل أا تسعى لقلب نظام احلكم       ( مجعية سرية   
رمـزاً  ، فأصبح امسه    ) سيشل  ( املعارف ، فوكالة رياسة اجلمعية التشريعية ، طالب باالستقالل فنفاه االجنليز إىل مالطة ، مث إىل جزائر                  

.                       م  ١٩٢٧هــ ـ   ١٣٤٦للنهضة القومية ، توىل رياسة جملس الـوزراء ، ورياسـة جملـس النـواب ، تـوىف بالقـاهرة سـنة        
   . ٢٤/ وموسوعة عظماء ومشاهري ص  ، )  ٣/٨٣(األعالم 

 



 
٣٤٥   الليبرالية 

تصورات الفكر الغريب،   من حيث تبنيها    ) حزب الوفد (مث سلم احلكم جلهة مأمونة      
  .)١(وهذا واضح يف أفكار أتباع احلزب

وقد تكونت أحزاب سياسية ليربالية يف كل البالد اإلسالمية وخاصة بعد تطبيـق             
كثري من احلكومات بعض أشكال الدميقراطية الليربالية ، وشاركت هـذه األحـزاب يف              

  .)٢(رية معارضة احلكومات اليت أتاحت االنتخابات ، وبقيت األخرى أحزاباً س

  :التحول الدميقراطي ومشروع الشرق األوسط الكبري  -٤

مل تعرف البالد اإلسالمية الليربالية إالّ من خالل دعاة التغريب، ومل يكن ملفاهيمها             
السياسية تطبيق يف الواقع إال عن طريق االستعمار الغريب، وقد كانت فترة االستعمار هي              

  .)٣( كل البالد اإلسالمية اليت دخلها االستعماريف" العصر الذهيب لليربالية"

وقد خرج االستعمار اإلجنليزي والفرنسي من البالد اإلسالمية بعد احلرب العاملية           
الثانية كارهاً، ويعود خروجه إىل املقاومة اجلهادية ضده يف أغلـب الـبالد اإلسـالمية،               

االستعمارية من احلرب العامليـة،     والنفقات العالية لبقائه يف وقت يعاين فيه اقتصاد الدول          
باإلضافة إىل تراجع هذه الدول االستعمارية، وظهور دول أخرى خمتلفة من حيث الفكـر   

  .السياسي، وهي االحتاد السوفييت الشيوعي، والواليات املتحدة الليربالية

وقد اقتضى وجود التحدي الشيوعي املناوئ لليربالية إىل انـسحاب االسـتعمار            
الد املستعمرة إىل خنب سياسية وفكرية حتافظ علـى مكتـسبات االسـتعمار             وتسليم الب 
  .)٤(الليربالية

                                                 
 . ٤٢٩-٢/٣٨٩، ١٥٢، ١٣٦، ١٠٥ ، ٩٥-١/٩٤االجتاهات الوطنية : انظر حول ما تقدم) 1(
   .١٦١ – ٨٩/ التيارات الفكرية يف اخلليج العريب ، ص : انظر مناذج لألحزاب الليربالية يف منطقة اخلليج يف كتاب ) 2(
 مل تطبق بصورة كاملة يف البالد اإلسـالمية،         ةال يعين وصف هذه الفترة بالعصر الذهيب أا كانت تطبيق فعلي لليربالية، فالليربالي            ) 3(

اكرب املنتهكني للدميقراطية، واملعطلني هلا، وذلك عندما ختالف مصاحله السياسية، ولكن هذه الفترة كانت من أهم                وكان االستعمار من    
 . على العامل اإلسالمي يف التاريخ املعاصر، ولعل استبداد حكومة االحتاد يف تركيا شاهد على هذه احلقيقة ةفترات فرض الليربالي

 .٢٦٥ /مستقبل الرأمسالية  ص: انظر) 4(



 
٣٤٦   الليبرالية 

 )١(وقد دخلت الواليات املتحدة إىل املنطقة من خالل دعم االنقالبات العـسكرية           
يف اخلمسينيات والستينيات، وقد أت النظم العسكرية كافة املظاهر الليربالية يف احليـاة             

 النيابية ، واألحزاب السياسية، وحرية اإلعالم ، واتمـع املـدين            السياسية مثل االس  
وغريها ، ومل يبق من تركة احلكم الليربايل إال تعطيل الشريعة اإلسالمية عـن احلكـم،                

وقد استمر هذا الوضع إىل منتصف السبعينيات حيث بدأ         . والتحاكم إىل القوانني الوضعية   
 وذا ميكن أن حتدد مراحل الليربالية يف احليـاة          احلديث عن ضرورة التحول الدميقراطي،    

  : السياسية يف البالد اإلسالمية على النحو التايل

م بقليل ، وهـو     ١٩٥٠وتبدأ من دخول االستعمار إىل ما بعد        :   املرحلة األوىل   -
  .العصر الذهيب لليربالية يف احلكم

وهي مرحلة تراجع   م ،   ١٩٧٦م  إىل    ١٩٥٢وتبدأ تقريبا من    :   واملرحلة الثانية   -
الليربالية وايارها، وظهور حكم احلزب الواحد، والتقييد على اإلعـالم، واالنتـهاكات            

 .الواسعة والكبرية حلقوق اإلنسان وغريها

م، ويف هذه املرحلـة بـدأ       ٢٠٠٢ عام   -م  ١٩٧٦وتبدأ من   :   واملرحلة الثالثة   -
ء اإلعالم نوعاً مـن احلريـة       احلديث عن التحول الدميقراطي، وظهور االنتخابات، وإعطا      

 .)٢(وغريها من الشكليات الدميقراطية

م وإىل اآلن ، حيـث بـدأت احلـروب          ٢٠٠٢فتبدأ من   :   أما املرحلة الرابعة    -
األمريكية يف أفغانستان والعراق، واحلرب على ما يسمى اإلرهاب، وتوسعت العوملة مـن             

ولية، وتعد هذه املرحلة األخـرية      خالل منظمة التجارة العاملية وغري ذلك من الظروف الد        
عبارة عن يئة املنطقة لفرض النموذج الليربايل يف اال السياسي واالقتصادي ، وما يتبعه              

 .من آثار وانعكاسات اجتماعية ودينية

                                                 
 .)كله(لعبة األمم : نظرا) 1(
 . وما بعدها ١٧/ ص التحول الدميقراطي والتحدي اإلسالمي: حول نظرية التحول الدميقراطي: انظر) 2(



 
٣٤٧   الليبرالية 

وتعد هذه املرحلة هي آخر املراحل وأمهها وأكثرها حيوية، وهي تتـسم بـالتغري              
  .تجددة، والتحديات املتعددةوالتعديل حبسب الظروف واألحوال امل

ويف هذه املرحلة استغلت الواليات املتحدة الواقع املنهار يف العامل اإلسـالمي يف             
جمال احلريات والنمو االقتصادي ، وسوء التخطيط وغريها لتطرح مشروعاً جديـداً ملـا              

وقـد  ، "مشروع الشرق األوسط الكبري   "تسميه اإلصالح يف العامل العريب واإلسالمي وهو        
  .نصبت أمريكا نفسها لنشر الدميقراطية يف العامل وفق رؤية نفعية خاصة

 قبل ذلك من قبل االستعمار الربيطـاين        )١("الشرق األوسط "وقد استخدم مفهوم    
والفرنسي إبان احلرب العاملية األوىل، وذلك ملواجهة حركة القومية العربية اليت تكونت يف             

قومي الطوراين، وتتريك الواليات العثمانية عـن طريـق         البداية ملواجهة نفوذ املشروع ال    
، وذلك قبل أن تصبح القومية العربية ذات ج فكري متكامل يعتمـد             "االحتاد والترقي "

  .             )٢(على املرجعية العلمانية

مشروع أمريكي، ولكـن االحتـاد األورويب       " مشروع الشرق األوسط الكبري   "و
 كان له مشاركة فعالة السيما وأن الواليات املتحـدة عرضـت            )٣(وخاصةً أملانيا وفرنسا  

                                                 
يف زمن االستعمار دون أن يعطي مدلوالً جغرافياً حمدداً، وال تارخياً مشتركاً  لشعوب منطقة " الشرق األوسط"ظهر مصطلح ) 1(

الشرق "د إىل نظرة استعالئية يتعامل مع الغرب كمحور ومركز وقطب يسمى اآلخرون من خالله، وهلذا جاء مصطلح حمددة، بل استن
    ٠"الشرق األدىن"، و"األوسط

وعندما نشأ الكيان الصهيوين يف فلسطني إزداد االهتمام باملصطلح ليدخل اليهود ودولتهم فيه، ألن استعمال غريه سيجعل اليهود  
باً بني أجزاء متناسقة ذات لغة معينة ،أو دين معني، وهلذا جاء هذا املصطلح بغرض متكني الدولة اليهودية من التجانس مع ما جسماً غري

وهلذا استعمل املصطلح ليدخل فيه دوالً غري عربية مثل إيران وتركيا، وتزيد أحياناً وتنقص حبسب املصلحة السياسية، فالشرق . حوهلا
  " نطقة ذات جغرافية متغريةتعبري عن م"األوسط 

مصر ومشروعات النظام اإلقليمي اجلديد يف "حبث يف كتاب " األبعاد السياسية والثقافية: الشرق أوسطية: "انظر حول هذا املوضوع 
 .٢٠٥/م ، ص ١٩٩٦ ديسمرب ٩-٧وهو أوراق عمل للمؤمتر السنوي العاشر للبحوث السياسية القاهرة " املنطقة

 ).صاحل العبود(فكرة القومية العربية : وميةانظر حول الق) 2(
اتفقت وجهة النظر األمريكية واألوروبية فيما يتعلق ذا املشروع، وميكن تتبع ذلك من خالل املبادرة األملانية الواردة يف خطاب ) 3(

، ونص املشروع ) م٢٠٠٤شباط /ير  فربا٧(وزير اخلارجية األملانية يوشكا فيشر أمام مؤمتر ميونيخ األربعني حول السياسة األمنية 
 األملاين من أجل مستقبل مشترك مع الشرق األوسط، ومشروع االحتاد األورويب بشأن استراتيجية املشاركة مع منطقة -الفرنسي

 وهي وثيقة لقمة" شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق األوسط الكبري ومشال أفريقيا"الشرق األوسط، ووثيقة
 ٠ ٢٢٦ – ١٦٦/ مشروع الشرق األوسط الكبري أعلى مراحل التبعية ص : م ، وانظر١١/٦/٢٠٠٤الثمانية يف الواليات املتحدة يف 

 .ويوجد فيه النصوص كاملة



 
٣٤٨   الليبرالية 

، وقد بدأ العمل ذا املـشروع مـن خـالل           )١(املشروع على قمة الدول الثمانية الكبار     
 .)٢("منتدى املستقبل"

  :)٣(مبادئ مشروع الشرق األوسط الكبري: أوالً 

الثمانية الكبار  تتبني مبادئ املشروع من خالل النص األمريكي املقدم لقمة الدول           
، وقد وضح املشروع أن املربر الذي يعتمد عليه هو أمهيـة            )٤(م٢٠٠٤حزيران  /يف يونيو 

املنطقة من الناحية اإلستراتيجية، ووجود خطر يهدد املصاحل الوطنية لكل أعضاء جمموعـة         
الثمانية وهو الظروف املروعة للوضع احلايل، واليت ستزيد التطرف واإلرهـاب واجلرميـة             

وقد اعتمد املشروع يف اإلحصائيات حول العامل العـريب         . ولية واهلجرة غري املشروعة     الد
 يف  ٢٠٠٣ ،   ٢٠٠٢على تقرير األمم املتحدة عن التنمية البشرية يف الوطن العريب للعامني            

  : ، ومن هذه اإلحصائيات"احلرية، واملعرفة ،ومتكني النساء " موضوع 

 هو أقـل مـن نظـريه يف      ٢٢دان اجلامعة العربية الـ       جمموع إمجايل الدخل احمللي لبل      -
  .أسبانيا

أميون، وتشكل النساء ثلثـي  )  مليون شخص  ٦٥( من العرب البالغني     % ٤٠  حوايل    -
  .هذا العدد

                                                 
 .أمريكا، وبريطانيا، وأملانيا، وفرنسا، وايطاليا، واليابان، وروسيا، وكندا: الدول الثمانية الكبار هي) 1(
"  الشرق األوسط الكبري  "هو منتدى يهدف لبحث تطبيق اآلليات اليت قررا قمة جمموعة الثماين خبصوص مبادرة              : بلمنتدى املستق ) 2(

كما قال وزيـر اخلارجيـة      -ويضم املنتدى قادة دول الثماين وقادة دول املنطقة، وممثلني عن اتمع املدين ورجال األعمال، واملنتدى              
، وأطلقت فكرة املنتدى خالل قمـة جمموعـة         " مسعى للترويج إلصالح سياسي واقتصادي     "-م٢٤/٩/٢٠٠٤األمريكية يوم اجلمعة    

وقد استـضافت املغـرب امللتقـى األول ملنتـدى املـستقبل يف             . م  ٢٠٠٤الثماين يف سي آيالند بوالية جورجيا األمريكية يف يونيو          
الحتضان املغرب هلذا املنتدى كان قويا، وقـد اعتمـد          ورغم استبعاد حضور الوفد اإلسرائيلي فإن الرفض الشعيب         . م١١/١٢/٢٠٠٤

الرفض الشعيب على وعي ألهداف املنتدى اخلفية السيما وأن الرأي العام اإلسالمي يرفض كل مشروع مصدره الواليات املتحدة ملـا                    
ة كؤد يف طريق جناح املشروع،      متارسه من جور وعدوان على البالد اإلسالمية مع دعم غري حمدود لالحتالل اإلسرائيلي مما يشكل عقب               

وكاالت : انظر حول أخبار املنتدى   . وقد مت االتفاق على أن يتم عقد امللتقى الثاين للمنتدى يف البحرين، ولكنه فشل يف حتقيق أغراضه                
  .م ٣/١٢/٢٠٠٤ يف - األخبار -م ، وموقع إسالم أون الين ١١/١٢/٢٠٠٤األنباء، والصحف احمللية والعاملية يف تاريخ 

 .الدول العربية، وباكستان، وأفغانستان، وإيران، وتركيا، وإسرائيل: يشمل الشرق األوسط الكبري) 3(
م ، وقد عقدت القمة يف سي آيالند بالواليات ٢٠٠٤شباط / فرباير ١٣  النص بأكمله بتاريخ -  لندن –نشرت صحيفة احلياة ) 4(

 .املتحدة األمريكية 



 
٣٤٩   الليبرالية 

 مليوناً حبلول   ٢٥  إذا استمرت املعدالت احلالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة يف املنطقة             -
وقد أُخـذ   . تكشف احلجم املروع لاليار والسقوط     وغري ذلك من األرقام اليت    . م٢٠١٠

ديداً مباشراً الستقرار املنطقـة، وللمـصاحل       "من ذلك املشروع أن هذا الوضع سيمثل        
 ".املشتركة ألعضاء اموعة الثمانية

مث حدد البديل بأنه الطريق إىل اإلصالح ، وقد أشاد املشروع باسـتجابة بعـض               
، "الشراكة األوربية املتوسطية  "كبري لإلصالح، كما بني دور      الزعماء يف الشرق األوسط ال    

وكذلك أشار للحرب األمريكية ضد أفغانستان والعراق، وأن هدفها نـشر الدميقراطيـة             
كل ذلك جيعل الفرصة متاحة لصياغة شراكة بعيدة املـدى مـع دول الـشرق               . واحلرية
   ٠األوسط

  : مث حدد معامل هذا املشروع ومبادئه فيما يلي

  :  وميكن ذلك من خالل االلتزام مبا يلي:تشجيع الدميقراطية واحلكم الصاحل: أوالً

  مبادرة االنتخابات احلرة ويكون ذلك بتقدمي مساعدات تقنية عـرب تبـادل              -١
الزيارات إلنشاء جلان انتخابية مستقلة للمراقبة والشكاوي ، ومساعدات تقنية لتـسجيل            

  .الناخبني

 والتدريب على الصعيد الربملاين بتعزيز دور الربملانـات يف          ة  الزيارات املتبادل   -٢
دمقرطة البلدان، وترعى جمموعة الثمانية تبادل زيارات ألعضاء الربملانات، مـع تركيـز             

 .االهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق اإلصالح التشريعي والقانوين ومتثيل الناخبني

 برعاية جمموعة الثمانية للمهتمات       معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء       -٣
باملشاركة يف التنافس االنتخايب على مواقع احلكم وتكـوين قياديـات نـسائية ـدف          

 .الدميقراطية

  املساعدة القانونية للناس العاديني بإنشاء ومتويل مراكز لألفراد حيصلون فيها            -٤
 .ليات احلقوق يف املنطقةعلى مشورة قانونية ، ويتصلون مبحاٍم ، وترتبط هذه املراكز بك



 
٣٥٠   الليبرالية 

  مبادرة وسائل اإلعالم املستقلة حبيث تكون هذه الوسائل مستقلة، ويكـون             -٥
ذلك برعاية زيارات متبادلة للصحفيني، وبرامج تدريب للمستقلني منهم، وتقـدمي مـنح           

 .لالبتعاث لدراسة الصحافة

ج يف هـذا      مكافحة الفساد وتبين مبادئ الشفافية، ودعم املنظمات والـربام          -٦
 .الصدد

  تشجيع اتمع املدين وحث دول املنطقة للسماح ا، خاصـة منظمـات              -٧
والتمويل .حقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم، وحقوق املرأة وغريها دون مضايقة أو تقييد          
  .املباشر للمنظمات املعتنية بالدميقراطية، وتقدمي التدريب الالزم هلذه املنظمات

  :  معريفبناء جمتمع : ثانياً

تبدو أمهية املعرفة من كوا الطريق إىل التنمية، وميكن موعة الثمانية أن تقـدم              
مساعدات ملعاجلة حتديات التعليم للنهوض باملنطقة لتتمكن من الدخول يف العوملـة دون             

  :حصول حاالت ايار وسقوط لألنظمة أو اتمع، وذلك من خالل ما يلي

سي من خالل السعي حملو األمية والتركيز بشكل خاص           مبادرة التعليم األسا    -١
على النساء والبنات، وذلك بإنشاء معاهد تدريب للنساء على مهنة التعليم، والتعاون مع             
املنظمات الدولية يف هذا اال، وكذلك متويل برنامج لترمجة املؤلفـات الكالسـيكية يف            

 اخلاص مث التربع ا إىل املـدارس        الفلسفة واألدب وعلم االجتماع والتعاون مع القطاع      
  . واجلامعات واملكتبات العامة

وموعة الثمانية السعي   "  مبادرة مدارس االكتشاف كما حصل يف األردن،          -٢
إىل توسيع هذه الفكرة ونقلها إىل دول أخرى يف املنطقة عن طريق التمويل من القطـاع                

 ".اخلاص

املبـادرة األمريكيـة    "نية املشاركة يف      إصالح التعليم، وميكن موعة الثما      -٣
وهي ملتقى  " قمة الشرق األوسط إلصالح التعليم    "، وحضور "للشراكة يف الشرق األوسط   



 
٣٥١   الليبرالية 

لتيارات الرأي العام املتطلعة لإلصالح، والقطاع اخلاص، وقادة اهليئات املدنية واالجتماعية           
يب، وذلك لتحديد املواقع اليت     يف املنطقة مع نظرائهم من الواليات املتحدة و االحتاد األورو         

  .حتتاج للمعاجلة

  مبادرة التعليم يف اإلنترنت، ودف لردم اهلوة الرقمية بني املنطقـة وبقيـة               - ٤        
العامل وبالذات الدول الصناعية، ودور جمموعة الثمانية يكون بتوفري االتـصال احلاسـويب             

ريف يف البلد الواحد، ويركز على البلـدان        وتوسيعه يف أحناء املنطقة، وأيضاً بني املدن وال       
  .)١(األقل استعماالً للكمبيوتر

  مبادرة تدريس إدارة األعمال، وذلك بإقامة الشراكة بني مدارس األعمال يف             -٥
الدول الصناعية واملعاهد املتخصصة يف املنطقة، ومتويل تطوير هذه املعاهـد املتخصـصة،             

وهو مؤسسة مبدير أمريكي، وهلا     " ين للمصارف واملال  معهد البحر "والنموذج هلذه املبادرة    
  .عالقة شراكة مع عدد من اجلامعات األمريكية

  :  توسيع الفرص االقتصادية:ثالثاً

يعمل هذا املبدأ على تدريب املنطقة لتقبل حترير التجارة كما حـصل يف الـدول               
سيكون مفتاح التحول   و"الشيوعية سابقاً يف أوروبا الشرقية ودخوهلا إىل اقتصاد السوق،          

  ".إطالق قدرات القطاع اخلاص يف املنطقة خصوصاً مشاريع األعمال الصغرية واملتوسطة

ومنو طبقة متمرسة يف جمال األعمال عنصراً مهما لنمو الدميقراطية واحلرية، وميكن            
  : يةموعة الثمانية يف هذا السياق اختاذ مبادرة متويل النمو وذلك من خالل العناصر التال

 إقراض املشاريع الصغرية، وتاليف النقص الوارد يف ذلك، وخصوصاً املـشاريع            -
  .اليت تقوم ا النساء

 مؤسسة املال للشرق األوسط الكبري، وهي مؤسسة إقليمية للتنمية على غـرار             -
ملساعدة الدول الساعية لإلصالح، كما تكون هـذه        "البنك األورويب لألعمال والتنمية     "

                                                 
 . وباكستان، واليمن، وسوريا، وليبيا، واجلزائر، ومصر، واملغربالعراق، وأفغانستان،: مثل) 1(



 
٣٥٢   الليبرالية 

ة مالية لدعم ومتويل الدول يف املنطقة يف جمال اإلصالح وتطبيق الرؤى السابقة       جه ةاملؤسس
 ).تشجيع الدميقراطية، وجمتمع املعرفة(

 الشراكة من أجل نظام مايل أفضل لتتمكن هذه الدول من الدخول يف النظـام               -
اليـة  املايل العاملي دون مشكالت تؤثر عليه ، ودف املشاركة إلطالق حرية اخلدمات امل            

وتوسيعها يف املنطقة كما ميكن موعة الثمانية أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع             
االنضمام ملنظمة التجـارة العامليـة،      : التجارة يف الشرق األوسط الكبري وذلك عن طريق       

وتوفري املساعدات التقنية، وإنشاء املناطق التجارية، وإقامة مناطق حمددة لتشجيعها علـى            
فتح منافذ يف األسواق الغربية هلذه املنتجات دف حتسني الوضـع التجـاري،             التصنيع و 

منرب الفرص  "وتكوين طبقة متوسطة تعمل على دعم الدميقراطية يف املنطقة، وكذلك إقامة            
والذي جيمع يف منتداه بني مسؤولني كبار من الدول الـصناعية والـشرق             " )١(االقتصادية

ت جانبية ملسؤولني وأفراد غري حكوميني مـن وسـط          مع عقد اجتماعا  (األوسط الكبري   
 .)٢(ملناقشة القضايا املتعلقة باإلصالح االقتصادي) رجال األعمال

   :األهداف احلقيقية ملشروع الشرق األوسط الكبري: ثانياً

مشروع الشرق األوسط الكبري مشروع له أبعاد سياسية واقتصادية، وينطلق مـن            
وىل، فالغاية تربر الوسيلة حسب الرؤية املكيافللية الغربية، ولكنه         املنفعة الغربية بالدرجة األ   

يتذرع باخلوف على املصاحل الغربية، ويتجمل باحلرص على اإلصالح وإشاعة الدميقراطية           
  .واحلرية يف العامل

واملتابع للسياسة الغربية جيزم أن مصلحة املنطقة غري واردة يف هـذا املـشروع،              
  . والفرنسي ب ثروات الشعوب، واستعبد الناس وفق مصاحله الذاتيةفاالستعمار الربيطاين 

                                                 
 . منتدى دافوس ، ومنتدى جدة االقتصادي: مثل) 1(
 ١٣هذا عرض موجز ملبادئ مشروع الشرق األوسط الكبري مأخوذ من نص املشروع املنشور يف صحيفة احلياة اللندنية بتاريخ ) 2(

 .م بتصرف واختصار ٢٠٠٤شباط / فرباير



 
٣٥٣   الليبرالية 

واالستعمار األمريكي اليوم ينتهك حقوق اإلنسان، وميارس اإلرهاب بكافة صوره          
وأشكاله ويدعم الدول الدكتاتورية، ويقوم باالنقالبات ضد احلكومات املنتخبة بـصورة           

الدميقراطي، واحترام حقوق اإلنـسان     ، ومع ذلك ينادي باإلصالح       )١(دميقراطية صحيحة 
مما يدل على أن قضية الدعوة لتطبيق الدميقراطية ال تعدو أن تكون شعاراً شكلياً لتحقيـق                

  .)٢(مآرب استعمارية

  :واألهداف احلقيقية هلذا املشروع ميكن بياا من خالل ما يلي

لـشأن الـسياسي     إعادة ترتيب أوضاع املنطقة لتتقبل النموذج الليربايل يف ا         :أوالً
لظنهم أن تطبيق الليربالية يف هـذه الـبالد         ) الرأمسالية(، والشأن االقتصادي    )الدميقراطية(

التأثري على  ) ااهدين(الشرق أوسطية سيخفف االحتقان الشعيب وبالتايل يفقد اإلرهابيني         
  .الشعوب اإلسالمية يف املنطقة

سية جزئية، ويفتح جمال للحريات،     وتطبيق الليربالية يف املنطقة سيوفر مشاركة سيا      
وهذا سيؤدي لتخفيف الضغط على شعوب املنطقة الغاضبة من جور احلكام، والعـدوان             
األمريكي، كما سيتيح ذلك خروج املرأة وبروز قيادات نسائية تطالب مبـشاة املـرأة              

 واستبدال  وكذلك سيؤدي العمل بالدميقراطية إىل إلغاء احلكم بالشريعة اإلسالمية،        . الغربية
القانون الوضعي ا ، وكل ذلك داخل يف سياق الغزو الفكري للمنطقة، ويهدف تكثيفه              

  .يف هذا الوقت لقطع الطريق على املد اإلسالمي املتنامي يف العقود األخرية

 يئة املنطقة للعوملة ودخول الشركات الغربية يف أسواقها لزيادة الكـسب،            :ثانياً
القتصاديات الغربية، والبحث عن اليد العاملة الرخيصة، وذات        وحل مشكلة الفائض يف ا    

الشروط اخلفيفة فيما يتعلق باألجور والتأمني وخطورة العمل، هذا باإلضـافة إىل عـدم              
                                                 

 .، وغريها)ويليام بلوم(، والدولة املارقة )نعوم تشومسكي(إعاقة الدميقراطية : انظر توضيح ذلك باألمثلة) 1(
ويؤكد ذلك أن الواليات املتحدة دعمت االنقالبات العسكرية يف الوطن العريب، وقد حكمت بطريقة ديكتاتورية سلطوية، مع أن  )2(

 حكومات ليربالية من صنع االستعمار الربيطاين والفرنسي، وهلا دستور وجمالس نيابية، احلكومات اليت جرت عليها االنقالبات كانت
ومع هذا التاريخ األمريكي األسود ضد الدميقراطية تطالب اآلن بتطبيقها يف ذات املنطقة اليت دعمت احلكم االستبدادي فيها، وذا 

 ، ومن املؤكد أا لن تدعم االستبداد، وأحياناً تكون بالوقوف ضدهندرك أن الغاية هي املصاحل األمريكية فأحياناً تكون بدعم 
 .دميقراطية تعطي الشعوب استقالالً يف اختاذ القرار ، ألن املستقل يف قراره سريفض الوصاية والتحكم األمريكي 



 
٣٥٤   الليبرالية 

اهتمام دول املنطقة بالبيئة، وضعف املواصفات واملقاييس فيها بسبب الفساد وعدم احملاسبة            
  .الشعبية حلكوماا

الصناعية من خالل هذا املـشروع إىل تطبيـق الوصـفة           ويسعى زعماء الدول    
االقتصادية اليت متت يف أوروبا الشرقية على دول املنطقة، والغريب حقاً أن هذه الوصفات              
االقتصادية جلبت ألوروبا الشرقية الفقر واجلرمية والتفكك االجتماعي وغري ذلك مـع أن             

يف دول املنطقة مما يـدل علـى أن         أساس املشروع يعلن أنه جاء ملعاجلة هذه املشكالت         
اهلدف يئة الفرصة لغزو الشركات هلذه املنطقة للكسب، وإضعاف االقتصاد فيها حبيـث     

  .ال يكون اقتصاداً منافساً يف  يوم من األيام 

 العمل على تطبيع العالقات بني إسرائيل ودول املنطقة من خالل االقتـصاد             :ثالثاً
بط وية دينية أو قومية، ويؤكد ذلـك أن إسـرائيل           والشراكة يف حلف جديد غري مرت     

الشرق األوسط  "يف كتابه   " شيمون برييز "طرحت هذا املشروع من وقت مبكر عن طريق         
وقـد نـشرا عـامي    " مكان حتت الشمس"يف كتابه " بنيامني نتنياهو"، وكذلك  "اجلديد
  .م١٩٩٦م و ١٩٩٥

نطقة الدينية والقومية حبيث    ويهدف املشروع لتغيري خريطة املنطقة، ونزع هوية امل       
منطقة يرتع عنها مواصفات اجلغرافيا التارخيية، ومسات التاريخ احلضاري والثقايف،          "تكون  

ويشدد فيها على اجلغرافيا االقتصادية املعاصرة يف نظام السوق العاملية، ليخلق فيها نـواة              
ها كقـوة جاذبـة     سوق شرق أوسطية تتوسع بالتدريج انطالقاً من إسرائيل كنواة ودور         

  .)١("ومهيمنة اقتصادياً وتكنولوجياً وامنياً ومدنياً

وذا حتقق الواليات املتحدة وعموم الدول الغربية جناح االحتالل اإلسـرائيلي وتقويتـه             
وعدم الوجود املعارضة له، وتضمن تفوقه على دول املنطقة، وهذا ما جيعـل االحـتالل               

  .)٢(شرعياً ومهيمناً على البقية

                                                 
 .٩/م ص١٩٩٥ صيف - ٢٣العدد - جملة الدراسات الفلسطينية :انظر ) 1(
 .أمحد ثابت، موقع إسالم أون الين/  دالشرق األوسط الكبري: نظرا) 2(



 
٣٥٥   الليبرالية 

 إن فكرة املشروع متناقضة ألنه ال يوجد مربر على تسمية دول معينه حبيث              :عاًراب
تدخل يف هذه الرابطة وترك دول أخرى، كما أنه هذه الرابطة ليس هلا مربر مقنع فلـيس                 
اجلامع بينها اهلوية الدينية أو القومية أو اجلغرافية مع وجود تقارب جغرايف واضح ولكـن               

ل اإلفريقية مثل أثيوبيا والسنغال وغريها مما يـدل علـى أن            بإالمكان إدخال بعض الدو   
  .املشروع له أغراض معينة وليس كما يتم عرضه

ومن جهة أخرى فقد اعتمدت الواليات املتحدة على تقرير التنمية البشرية كمربر            
للمشروع مع أن التقرير خيص بعض دول الشرق األوسط الكبري، فما هو هدف التوسـع               

  !الوقوف على البعض دون اآلخرين؟؟، وملاذا مت 

، )١(من خالل ما تقدم يتبني لنا أن الليربالية مل تطبق يف جمال السياسة بصورة كاملة              
ولكن طبق أجزاء منها، وقد مت فرض النموذج الليربايل عن طريق االستعمار وعمالئـه يف               

ـ             ستعمرة حريتـها   البالد اإلسالمية، وال يتصور أن يأيت االستعمار بأمر حيقق للـبالد امل
واستقالهلا، ألا ستتحول إىل دول مستقلة ومنافسة، السيما وأن الـدول االسـتعمارية             
تعتمد على املكيافيلية والنفعية األنانية، وهلذا فقد فرضوا صورة من الليربالية حتقق أغراضهم       

 الوضعية،  تعطيل احلكم بالشريعة الربانية، وحتكيم للقوانني اجلاهلية      :  وهي )٢(االستعمارية
والدعوة إلفساد املرأة باسم حتريرها، وفتح بوابة اإلحلاد واملذاهب املنحرفة باسم حريـة             
الفكر، والعمل على فتح البالد اإلسالمية للتدخل الدائم من خالل دعم مؤسسات معينـة              
للمجتمع املدين، واقتصاد السوق وحرية التجارة، وكذلك تفريق البالد اإلسالمية مبسمى           

  .األقليات وهكذاحقوق 

 هي ليربالية ذات مقـاييس تتناسـب مـع          - اليت طبقت أجزاء منها      -فالليربالية  
  .االستعمار وأهدافه اإلستراتيجية يف البالد اإلسالمية

                                                 
الفرنسية السادسة حول / نظر شهادات تؤكد هذه احلقيقة من كتاب غربيني وكتاب عرب ليرباليني يف أعمال الندوة املصرية ا) 1(
 . وغريها ٢٣٣ -٢٣٢ ، ٤٢- ٣٧/ م ، ص ١٩٩٥ مايو٢٠-١٨واليت قامت ما بني " الليربالية اجلديدة"
)2 (م أحياناً يدعمون االستبداد والدكتاتورية إذا كانت حتقق مصاحلهم اخلاصة، وأحياناً يدعمون حتوالً دميقراطياً حمدوداً وهلذا جند أ

  . حيقق مصاحل مرحلية هلم



 
٣٥٦   الليبرالية 

   وقد كانت هذه األجزاء وباالً على املسلمني، وكان أخطرها إبعـاد الـشريعة             
جبواز التشريع دون رجوع إىل املنهج      اإلسالمية عن احلكم، واسترياد دساتري غربية تقضي        

الرباين، ولذلك مت حتليل احلرام، وحترمي احلالل يف القوانني الوضـعية املطبقـة يف الـبالد                
اإلسالمية، فاستحل الربا واخلمر ونشر اإلحلاد حتت مسمى احلرية االقتصادية والشخصية           

  .وحرية الرأي كما تقدم

سيما على الدعاة واملصلحني إال أن اإلذن       ومع بقاء االستبداد بدرجات متفاوتة وال     
بالكفر يف الصحف والكتب ووسائل اإلعالم أجيز باسم حرية الرأي، وهكذا أصـبحت             
الليربالية يف اال السياسي فرصة إلقصاء الشريعة اإلسالمية عن احلكم ، والعمـل علـى               

واقتـصاد الـسوق أو     تغريب اتمع فكرياً وسلوكياً وتطبيق النظم الغربية كالرأمساليـة          
  .)١(االشتراكية الدميقراطية يف بالد املسلمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٨٥ - ٧٦/قضية التنوير يف العامل اإلسالمي ص: نظر حول إجناز دعاة  التنوير يف احلرية السياسيةا) 1(



 
٣٥٧   الليبرالية 

  :الليربالية يف املال واالقتصاد: ثانياً

دخلت الليربالية يف اقتصاد الدول اإلسالمية من خالل سيطرة الـدول الرأمساليـة             
ـ                صناعية الكربى على االقتصاد العاملي ، ودمج بقية الدول فيه ، والسعي جلعل الـدول ال

مركز حركة املال يف العامل ، والدول النامية أطراف وحقول جتارب هلذه  الدول ، وهـذا      
  .ما جعل الدول النامية يف حالة خضوع كامل لتصرفات الدول العظمى االقتصادية 

وال ريب أن البالد اإلسالمية تعد من الدول النامية الـضعيفة ، وقـد متّ دمـج                 
قتصاد العاملي ، خاصة وأا ـ كبقية الدول النامية ـ تعرضت   اقتصادها ضمن منظومة اال

لالحتالل املباشر من قبل الدول الصناعية الكربى ، ومتّ تركيب نظمها السياسية لتوافـق              
  .مصاحل هذه الدول 

  : وسوف أوضح هذا املوضوع من خالل قضيتني مهمتني 

  .التبعية االقتصادية : األوىل 

  .كيف اهليكلي برامج الت: والثانية 

   :التبعية االقتصادية: أوالً

نشأت حالة التبعية االقتصادية يف العامل اإلسالمي للدول الرأمسالية وفـق سـياق             
تارخيي حتولت فيه السيطرة العاملية من البالد اإلسالمية إىل العامل الغريب ، وقد متت هـذه                

ملعاصـرة وهـي املعروفـة ب        خمتلفة إىل أن استحكمت يف مرحلتنا ا       )١(التبعية يف أطوار  
  .)٢("العوملة"

                                                 
م ١٦٥٠ –اية القرن اخلامس عـشر      ( مرحلة الكشوفات اجلغرافية     -١: ني أن مراحل الرأمسالية مخسة وهي     يرى بعض االقتصادي  ) 1(
 مرحلـة   -٤،  ) م  ١٨٧٠ –م  ١٧٥٠( مرحلة الثورة الـصناعية      -٣،  ) م١٧٥٠-م١٦٥٠) (التجارية  (  املرحلة املريكانتيلية    -٢،  )

 ، وميكـن أن     ٨/ العوملة االقتصادية ص    : انظر)  اآلن –م  ١٩٤٥(مربيالية   مرحلة اال  -٥،  )احلرب العاملية األوىل    -م١٨٨٠(االستعمار  
 .يزاد عليها مرحلة العوملة

 .، وهي تعد جتديد لليربالية الكالسيكية" الليربالية اجلديدة"األساس الفكري للعوملة هو ) 2(



 
٣٥٨   الليبرالية 

ومنذ صعود الرأمسالية يف فترة الكشوف اجلغرافية بدأت مرحلة اهليمنة االقتصادية           
الغربية على العامل اإلسالمي وغريه من البالد الضعيفة األخرى كأمريكا اجلنوبيـة، ودول             

  .أفريقيا اليت تقع جنوب الصحراء الكربى وغريها

ملية اهليمنة يف فترة الرحالت البحرية من خـالل عمليـات           وقد كانت بداية ع   
القرصنة واللصوصية حيث ب األوربيون موارد هائلة من الذهب والفضة مـن الـبالد              
املكتشفة، وقد تكونت مستعمرات أخضعتها فرق الرحالت البحرية املدربة، وأقامت فيها           

، وقد كانت صورة التبعية     )١(احلهمحمطات جتارية لتحويل اجتاه التجارة الدولية وطرقها ملص       
إجبار السكان احملليني إلنتاج بعض املنتجات الزراعية اليت كان         "يف هذه املرحلة من خالل      

الطلب عليها قد تزايد يف أوروبا، مثل الدخان والشاي والنب والسكر والقطن واألصباغ،             
   .)٤( ")٣( للعمل يف مناجم الذهب والفضة)٢(فضال عن إجبارهم على السخرة

وقد زادت اهليمنة يف املرحلة الثانية للرأمسالية وهي املرحلة التجارية، واليت سـيطر             
فيها رأس املال التجاري األورويب على أسواق العامل، وظهرت شركات إحتكارية كربى            
مثل شركة اهلند الشرقية،وقد متت هذه السيطرة على األسواق العاملية من خالل االحتالل             

  .)٥(هب واستعباد الناسوالقوة والن

 أحدثت فارقاً جوهرياً بني الدول األوربية وغريها        )٦(وعندما جاءت الثورة الصناعية   
مبا فيها العامل اإلسالمي يف اال االقتصادي، حيث حتولت العواصم األوربية إىل مراكـز              

                                                 
القتصادي،واعتبارها الفجر األول للرأمسالية حول الكشوف اجلغرافية والرحالت البحرية األوربية وأثرها يف التحول ا: انظر) 1(

 ).١١٨( من سلسلة عامل املعرفة – رمزي زكي –التاريخ النقدي للتخلف : املعاصرة
 . أسيادهم مل ااين ويقوم به العبيد خلدمةالسخرة تعين الع) 2(
  .١/٨٨ع العاملي التصد: انظر حول اإلجرام والعدوان الغريب يف هذه املرحلة على سكان املستعمرات) 3(
  .٢٣/ الليربالية املستبدة ص ) 4(
 الكشوف اجلغرافية والنهب الوحشي للذهب من العامل الثالث : مقال انظر حول العمليات الوحشية لالستعمار الرأمسايل األورويب،) 5(
  .م١٩٩٢ أغسطس ٤٠٥ جملة العريب عدد رقم –
م أي بعد أكثر من ثالثة ١٨٨١ يف حماضرة له عام توينيبؤرخ االجنليزي أرنولد هو امل" الثورة الصناعية" مصطلح أطلقأول من ) 6(

  .٨/ العوملة االقتصادية ص : انظر.عقود على الثورة ذاا



 
٣٥٩   الليبرالية 

جـات  للمال العاملي وبقية الدول إىل أطراف ال تعدو أن تكون سوقاً إسـتهالكية للمنت             
  .اجلديدة ألوروبا

وقد تضاعفت التجارة بعد هذه الثورة واحداً وثالثني مرة خـالل الفتـرة مـن               
، وقد حرصت الدول االستعمارية الرأمسالية على ب املواد اخلام          )١(م١٩٠٠ –م  ١٨٣٠

للدول املستعمرة وحتويلها إىل منتجات إستهالكية لبيعها يف البالد الفقرية مما جعل البـون              
  .يزداد يوما بعد يوم) الدول النامية(، ودول األطراف )الصناعية(ع بني دول املركز الشاس

ومن خالل الثورة الصناعية واالستعمار املباشر مت دمـج الـبالد اإلسـالمية يف              
االقتصاد الرأمسايل العاملي، وهذا الدمج حصل بالقوة من خالل فـرض سياسـة البـاب               

 واليت متت حتت    )٣(األجنبية واالتفاقات التجارية اجلائرة    أو من خالل االمتيازات      )٢(املفتوح
  .)٤(الضغط والقوة والتهديد

وقد كان من آثار فرض الليربالية وحرية التجارة على الدول اإلسـالمية الـدمار              
الواسع الذي حلق باإلنتاج احلريف الصناعي، ومن أبرز األمثلة  لذلك إنتاج القطن يف اهلند،               

تشكل اهلند النموذج الكالسـيكي هلـذه       "مريكي هاري ماجدوف    يقول االقتصادي األ  
لقد كانت اهلند على مدى قـرون مـصدرة للبـضائع         ). سياسة الباب املفتوح  (السياسة  

القطنية ، إىل حد أن بريطانيا فرضت تعريفة مجركية قاسية لفترة طويلة حلماية املنـتجني               
د عند منتصف القرن التاسع عشر تتلقى       ومع ذلك أصبحت اهلن   . احملليني من املنافسة اهلندية   

  .)٥("ربع جمموع الصادرات الربيطانية من القطنيات، وفقدت أسواقها التصديرية اخلاصة ا

ويف مرحلة االستعمار املباشر للبالد اإلسالمية زادت درجة تركز اإلنتـاج ورأس            
ظهرت الـشركات   املال يف الدول الصناعية االستعمارية،كما زادت سرقة املواد اخلام، و         

                                                 
 .١١٦/وجهة نظر ماركسية حول مشكالت تنمية العامل الثالث  ص : انظر) 1(
 . إطالق حرية التجارة دون قيود أو محاية: تعين هذه السياسة) 2(
االمتيازات األجنبية يف الدولة العثمانية ومثل اتفاقية الصلح اليت متت بني بريطانيا والصني عقب حرب األفيون اليت قامت ا : مثل) 3(

 .بريطانيا حتت شعار حرية التجارة بعد منع الصني هلذه التجارة 
 .٢٦/ انظر الليربالية املستبدة ص ) 4(
 .٢٩/  حىت اليوم ص االمربيالية من عصر االستعمار) 5(



 
٣٦٠   الليبرالية 

الكربى التجارية والصناعية وذا تضخمت رؤوس األموال يف الدول الصناعية مما أظهـر             
، وقد اقتضى ذلـك فـتح       ) مشكلة فائض رأس املال   : (املشكلة العضوية للرأمسالية وهي   

م إىل إنـدالع احلـرب      ١٨٧٥أسواق جديدة لتصريف الفائض وهلذا شهدت الفترة من         
ة تسابق حمموم من الدول الصناعية القتسام العامل اقتصاديا مما جعـل            العاملية األوىل ظاهر  

  .البالد اإلسالمية وغريها حقالً للتنافس الضاري بني الدول الرأمسالية الصناعية

لتتناسب مع حاجـات    ) ومنها البالد اإلسالمية    ( وقد تطلب تطويع املستعمرات     
 – كما يقول الدكتور رمزي زكي       –فائض رأس املال حتقيق تغريات جذرية داخلية وهي         

إدخال نظام امللكية اخلاصة لألراضي الزراعية، وتعميق ختصص هذه البالد يف إنتاج بضعة             "
، وإلغاء نظام املقايضة والتوسع يف استخدام النقود، وإنشاء نظام          )للتصدير(حماصيل نقدية   

، والقضاء على   )١("قاعدة الذهب "نقدي ومصريف خيضع آلليات نظام النقد الدويل آنذاك         
نظام الطوائف احلرفية، وخلق طبقة عاملة أجرية للعمل يف املناجم واملزارع واملـشروعات             
األجنبية بأجور زهيدة ال عالقة هلا مبستوى اإلنتاجية، وفوق هذا وذاك، العمل على تكوين             

اق كما استخدمت سياسة إغر   .شرائح وفئات اجتماعية موالية ترتبط مصاحلها مع املستعمر       
إلحكام السيطرة عليهـا    ...) حالة مصر وتونس واجلزائر     (هذه البالد يف الديون اخلارجية      

  .)٢("والتدخل املباشر يف شئوا الداخلية، وفرض االحتالل العسكري عليها فيما بعد

وذا حققت الدول الرأمسالية الصناعية ختفيف حالة االحتقان من الفائض املتراكم،    
ة التحكم يف الدول الضعيفة من خالل إضعاف إنتاجها، وسحب فائضها         باإلضافة إىل زياد  

  .)٣(االقتصادي، واحلصول على املواد اخلام دون عناء

  

  

                                                 
 . م، ومل تلتزم بأن يكون قاعدة نقدها من الذهب١٩٧٠غريت الواليات املتحدة هذا النظام عام ) 1(
  .٣٠- ٢٩/ الليربالية املستبدة ص ) 2(
  .٣٢/املصدر السابق ص : نظرا) 3(



 
٣٦١   الليبرالية 

  : األساليب اجلديدة للتبعية *  

وبعد خروج االستعمار املباشر واستقالل البالد اإلسالمية استقالالً جزئياً تغـريت           
دوات متعددة وذلك بغرض اسـتمرار هيمنـة        أساليب اهليمنة وأخذت أشكاالً أخرى وأ     

  .لدول املراكز املالية) ومنها البالد اإلسالمية(، وتبعية البالد النامية ةالدول الرأمسالي

  :هذه األساليب واألدوات اجلديدة وهي" رمزي زكي"وقد ذكر الدكتور 

مـع  " العالقات اخلاصـة الثنائيـة    " سعت الدول الرأمسالية إىل إجياد نوع من       -١
، )املناطق النقدية (وهي عالقات مشلت ترتيبات معينة يف جمال العملة         . ستعمراا السابقة م

اليت سهلت سري وتسوية العالقات املالية والتجارية فيما بينها، وترتيبات خاصة يف جمـال              
. لتسويق حاصالت البالد املـستعمرة سـابقاً      ) التعريفة واحلصص (التفضيالت اجلمركية   
  .ر العالقات اخلاصة و الثقافية والتعليمية والتدريبيةناهيك عن استمرا

املعونات الغذائيـة واهلبـات     ": باملعونة االقتصادية " استخدام سالح ما مسي      -٢
والقروض والتسهيالت االئتمانية، اليت كانت تتم يف كثري من احلاالت بشروط سياسـية             

يف استقطاب هذه البالد مـن      وكان من نتيجة ذلك جناح الدول الرأمسالية املاحنة         . باهظة
ناحية، وصرف أنظارها عن مهمة تعبئة الفائض االقتصادي املمكن، وما كان يتطلب ذلك        

  . من تغيريات اقتصادية واجتماعية وسياسية من ناحية أخرى

مع بعض الفئات والشرائح االجتماعية ورجال احلكـم        " روابط متينة " إجياد   -٣
يهم يف طريقة اختاذ القرارات اهلامة واحملافظـة علـى          والعسكريني حىت ميكن االعتماد عل    

  .الوضع القائم

اليت قدمت لكـثري مـن األنظمـة        " املعونات العسكرية " استخدام أسلوب    -٤
حلماية وتأمني األمن الداخلي هلذه النظم وقمع أي حركات ثورية بالداخل،           .. الدكتاتورية



 
٣٦٢   الليبرالية 

املية، ومن خالل إقامة القواعد العسكرية      ودجمها ضمن اإلستراتيجية العسكرية للرأمسالية الع     
  .)١(" األمن املتبادلتوالدخول يف األحالف واتفاقيا

وإذا رفضت أي دولة اخلضوع للترويض واالندماج يف االقتصاد الرأمسايل العـاملي            
الذي تسيطر عليه الدول الصناعية الكربى حبيث يكون تابعاً هلا فإنه يستخدم ضده نوعان              

  .)٢(العدوان االقتصادي: ولاأل: من العدوان

   .)٣(العدوان العسكري املكشوف:  والثاين

سحب اخلرباء األجانب مـن     : وقد متثل العدوان االقتصادي يف صور شىت، مثل       "
التجاري واملايل والتكنولوجي، التـأثري يف      : املشروعات املؤممة، فرض احلصار االقتصادي    
يها، منع القروض والتسهيالت االئتمانية عن      األسعار العاملية لصادرات الدولة والطلب عل     

  .اخل.... الدولة، 

وعندما ال تفلح هذه األساليب، فإن العـدوان العـسكري املـسلح، أو خلـق               
  . )٤("االنقالبات واملؤامرات الداخلية يصبح أمراً وارداً 

وقد استعملت الدول الرأمسالية الصناعية منهجية قوية حققت هلا استمرار التبعيـة            
، واهليمنة الغربية، وأبرز معامل هـذه       )ومنها البالد اإلسالمية  (قتصادية يف البالد النامية     اال

  :)٥(املنهجية مايلي

  :)١( التدويل اجلزئي للطبقة العاملة وهجرة العقول-١
                                                 

 ٣٧/الليربالية املستبدة ص) 1(
عن الشعب الفلسطيين عقاباً لـه      ) األمريكية واألوربية (قطع املعونات الغربية  ) م٢٠٠٦/هـ  ١٤٢٧(من األمثلة البارزة هذه األيام       )2(

يف انتخابات وصفها الغربيون بأا نزيهة وأسلوب املقاطعة االقتصادية الذي استخدم ضد            ) محاس(ألنه اختار حركة املقاومة اإلسالمية      
 . شعب العراق وليبيا أمره معروف ومشهود

فغانستان بسبب ترك حكومة طالبان للشركات األمريكية يف التنقيب عن النفط ، والتعاقد مع شركات من                مثل احتالل أمريكا أل   ) 3(
اإلرهاب أو أسـلحة    : أمريكا اجلنوبية ، وكذلك مثل احتالل العراق لنهب ثرواته النفطية ، وهذا العدوان يتم حتت ذرائع متعددة مثل                   

  .الدمار الشامل أو غريها 
 .٣٩-٣٨/ستبدة صالليربالية امل )4(
 .٤٢/املصدر السابق ص: انظر) 5(



 
٣٦٣   الليبرالية 

قامت الشركات االستثمارية الصناعية يف الدول الغربية باستقبال القوى العاملة من           
عض الدول اإلسالمية، وذلك بسبب احلاجة لليد العاملـة لكثـرة           البالد املتخلفة ومنها ب   

العمل وقوته، وأيضاً لتعاظم دور النقابات العمالية املقيدة ألنانية الرأمسالية مما زاد من أجور              
العمال واحتياجام التأمينية، وزاد على ذلك تطبيق احلكومات الرأمسالية للكيرتية، كـل            

  .ع عمال دول نامية لقلة األجور املترتبة على تشغيلهمذلك شجع الشركات للتعاقد م

" هجـرة العقـول   :"وقد كان هلذه اخلطوة آثار سلبية على البالد اإلسالمية ومنها         
تفـريط  "، و)٢(واسترتاف آالف املهندسني واألطباء والعلماء والفنيني وأساتذة اجلامعـات  

القوى العاملة ذات تكلفة عالية من      يزيدها ضعفاً السيما وأن     " هذه البالد يف قواها العاملة    
حيث التدريب واإلعداد، وكذلك خسارة إنتاج هذه القوى لو مل اجر،وقـد أثبتـت              

  . أن نتائج التحويالت املالية أقل من ناتج بقائهم يف بالدهم لو مت استثمارهم)٣(الدراسات

  :رض تقسيم العمل الدويل ف-٢

تصادي بني الدول الرأمسالية الـصناعية      بظهور الثورة الصناعية أصبح التفاوت االق     
والدول اإلسالمية أمراً مشاهداً، فقد أضحى التبادل التجاري غري متكافئ من حيث أسعار             
السلع املصدرة و املستوردة، وزاد على ذلك استعمال القوة االستعمارية يف منع احلمايـة              

 يف الوقت الذي تقـوم هـذه        التجارية يف البالد اإلسالمية وغريها وإلزامهم حبرية التجارة       
الدول االستعمارية بوضع محاية مشددة على السلع املستوردة مما أحلق خـسائر فادحـة              

  . )٤(بالبالد اإلسالمية، ومن مثّ أضعف دور الصناعة احلرفية والتجارة فيها

وقد فرضت هذه األجواء تقسيماً جديداً للعمل الدويل يقوم على أساس أن الدول             
يها الدول اإلسالمية تقوم بتصدير املواد اخلام وتورد السلع االستهالكية بـشىت            النامية مبا ف  

                                                                                                                                            
 ١١٤-١٠٢/العمال املهاجرون والبنية الطبقية يف أوروبا الغربية ص: انظر )1(
من املهندسـني،   % ٣٠من هيئات أساتذة اجلامعات، و    % ٢٠من األطباء، و  % ١٧فقد: جاء يف بعض املصادر أن السودان مثالً      ) 2(
، )تونس، اجلزائر، املغـرب   (وهذه اهلجرة متكررة يف املغرب     ) ٥٧/م ص ١٩٩٢لتنمية البشرية لعام    تقرير ا : انظر(من املساحني % ٤٥و

 .ضعف قدرة البالد اإلسالمية على تدريب األجيال اجلديدة من الفنيني واملهنيني: ومصر وغريها، وخطورا باإلضافة ملا تقدم هي
 .٥٦/تقرير التنمية البشرية ص: انظر )3(
 .٣٥٦/ل نص لالقتصادي األمريكي هاري ماجدوف حول الكيل مبكيالني لدعاة احلرية والليربالية صوقد سبق نق) 4(



 
٣٦٤   الليبرالية 

أنواعها، وهذا ما جعل الدول النامية ضعيفة دائماً، وتقع حتت السيطرة باستمرار، وتابعة             
  . للدول الصناعية يف اقتصادها

  :)١( الديون اخلارجية-٣

يت اتبعتها الرأمسالية العامليـة     من أقوى وأخطر الوسائل ال    " الديون اخلارجية   "تعد  
، وقد نشأت أزمة املديونية اخلارجية      ) ومنها الدول اإلسالمية    (للهيمنة على الدول النامية     

  ).الرجيانية والتاتشرية ( يف الثمانينات وهي فترة صعود الليربالية اجلديدة 

 ولكن جذور األزمة تعود إىل بداية السبعينات حيث احتاجـت الـدول الناميـة             
لالقتراض بسبب اخنفاض طلب الدول الصناعية للمواد اخلام نتيجة ملوجة الكساد العاملي،            

وقد توسعت الدول النامية مبا فيها الدول       . وارتفاع أسعار السلع، وفقر هذه البالد وختلفها      
اإلسالمية يف االقتراض من الدول الصناعية وفتحت األخرية اإلقراض على مصراعيه، ولعل            

  .)٢( البنوك واملؤسسات املالية الغربية هو اإلقراض بسعر فائدة ربوية مرتفعاملهم لدى

وقد استفادت الدول الدائنة من اإلقراض من جهة ختفيف الفائض، وتسويق السلع            
االستهالكية ألن أغلب القروض متت عن طريق إقراض سلع عينية بفائدة ربويـة وـذا               

 مكسب هلذه الدول االستعمارية هو إحكام       زادت صادرات الدول الصناعية ، ولعل أكرب      
 والتكيف اهليكلي عن    تالسيطرة على هذه الدول من خالل جدولة الديون وبرامج التثبي         

  .طريق صندوق النقد الدويل

وكانت اخلسائر هائلة للدول املدينة ، فقد أصبحت الفوائد الربويـة أكـرب مـن       
يف " التدخل املباشـر  "داد مما أتاح    القرض األساسي، وبالتايل عجزت هذه الدول على الس       

  .)٣(إقتصاد هذه الدول من قبل الدول الصناعية الدائنة

                                                 
) كله( رمزي زكي ـ –، وأزمة الديون اخلارجية، رؤية من العامل الثالث )كله (– رمزي زكي –أزمة القروض الدولية : انظر) 1(

 .وغريها
الليربالية : تقريباً منها يف البالد اإلسالمية، انظر% ٢٠وربع ترليون دوالر أمريكي، بلغ حجم مديونية العامل يف هذه الفترة اثنني ) 2(

 . ١٦٢/ ص     املستبدة  
  ٦٣/ املصدر السابق  ص :  انظر) 3(



 
٣٦٥   الليبرالية 

وذا تستحكم السيطرة االقتصادية على البالد اإلسالمية وغريها لتـصبح تابعـة            
  .للنظام الرأمسايل الغريب، وليكون مهيمناً عليها ومتحكماً فيها

قتصادية على البالد اإلسالمية جنـد أـا        وعند املقارنة بني السيطرة السياسية واال     
 ال يزال باق يف تبعية      )١( – مع خروج االستعمار ظاهرياً      –متوافقة، وأن العامل اإلسالمي     
  . قوية للقوى االستعمارية الغربية

  :)٢(برامج التثبيت والتكيف اهليكلي: ثانياً

والبالد ( ول النامية   ارتبطت برامج التكيف اهليكلي بأزمة املديونية اخلارجية يف الد        
، فقد عجزت بعض هذه الدول عن تسديد هذه املديونية، وكان ذلك عام             )اإلسالمية منها 

م ، وبناء على هذا أسند جدولة ديون  هذه الدول وفق برنامج اقتصادي صـارم                ١٩٨٢
 والبنـك الـدويل     –صندوق النقد الدويل    (إىل مؤسسيت بريتون وودز     ) برامج التكيف (

  .)٣()التعمريلإلنشاء  و 

                                                 
 مث) زمناً(رجع االستعمار واالحتالل حقيقة عن طريق الواليات املتحدة يف حروا االستعمارية األخرية، وقد احتلت الصومال ) 1(

 .أفغانستان والعراق
املستقبل العريب العدد " ، وأزمة املديونية اخلارجية )كله  ( – ميشيل شوسودوفسكي –عوملة الفقر : انظر حول هذه الربامج) 2(
عدد ، آفاق اقتصادية ال"مدخل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف التكييف االقتصادي للبلدان النامية " ، و)" ١٢(، السنة )١٣٣(
 -جملة األهرام االقتصادي" مصيدة الديون اخلارجية ودورها يف عمليات التكييف الدولية للبالد املتخلفة " ، و )١٨(، جملد )٦٩(

 .م٢٨/١٢/١٩٨٣
اء م، وذلك بعد احلرب العاملية الثانية، حيث أراد احللف        ١٩٤٤أنشىء صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف عام         ) 3(

املنتصرون وعلى رأسهم أمريكا إحكام السيطرة على العامل، فعقد لذلك مؤمتر مالطا السياسي، وعقد مؤمتر بربتون وودز وهي مدينة يف                    
الواليات املتحدة، وعن هذا املؤمتر انبثق فكرة الصندوق والبنك والذي تسيطر غليه الدول الصناعية الكربى ألا متلك نصف متويلـه                    

العمـل كوسـيط    " ، أما وظيفة البنك فهـي     "تقدمي قروض قصرية األجل لغرض دعم ميزان املدفوعات       "ة الصندوق يف    ومتثلت وظيف 
، ومن الناحية العملية أصبح الصندوق مـسؤوال عـن اإلقـراض            "للقروض، وكضامن ملشروعات حمددة يفترض أا تسهم يف التنمية        

  . تصر على خدمة الدول الرأمساليةوجدولة الديون، وإعادة اهليكلة، بينما دور البنك اق
 . بتصرف٢٠٥-٢٠٤/صندوق النقد الدويل والعامل الثالث ص: فخ القروض اخلارجية: انظر



 
٣٦٦   الليبرالية 

وهذه الربامج تتضمن تدخل أجنيب إلجراء تعديالت على هيكل االقتـصاد بعـد قبـول               
اضطراري من الدول املدينة، فاألزمة اخلانقة اليت أوصلتها إليها الدول الصناعية جعلتـها             

  .)١(تتقلب نزوال يف سلم النماء االقتصادي

 خيوطه الرأمسالية العاملية    بأن مكر الليل والنهار الذي نسجت     : وميكن توضيح ذلك  
، ولتكـريس   ) وحل مشكلة الفـائض    –زيادة الكسب   (لتحقيق مصاحل إقتصادية إضافية     

 سـبق   –التبعية للبالد النامية عموماً وللبالد اإلسالمية خصوصاً جاء وفق منهجية مربجمة            
رجـاً   أوصلت البالد النامية إىل مأزق الديون اخلارجية، ووقفت موقفاً ح          –احلديث عنها   

ألا غري قادرة على الوفاء بأعباء ديوا اخلارجية املتراكمة، ويف الوقت نفسه مازالـت يف             
احتياج إىل القروض لسد حاجتها الضرورية، ولكن الدائنون الرأمسـاليون امتنعـوا عـن              
اإلقراض، وهذا ما جعل الدول املدينة تسحب من احتياطياا النقدية الدولية، ولكن هذه             

فقدت فاعليتها لقلة احتياطها، وهكذا بدأت هذه الدول حتاول عالج املـشكلة            الوسيلة  
دون جدوى فأحياناً تلجأ إىل الديون اخلارجية قصرية األجل، وهذا ما جعل املشكلة تزيد              
حدا وأحياناً أخرى تصدر العمالة احمللية للخارج، وهذا ما أفقد البالد مهارات فنية على              

هذه الوسيلة فشلت يف ضوء قوانني اهلجرة الصارمة اليت وضـعتها           املستوى البعيد، ولكن    
الدول الصناعية، وهذا ما جعل الدول املدينة تستسلم للقوى األجنبية من خالل املوافقـة              

  . )٢(على برامج مؤسسيت بريتون وودز وهي برامج التكيف اهليكلي

  : )٣(ما يليوميكن تلخيص اإلجراءات اليت تتضمنها برامج التكيف اهليكلي في

ختفيض اإلنفاق العام من خالل ختفيض النفقات االجتماعية، وإلغاء الدعم عن السلع             -
  .واخلدمات العامة

                                                 
مصر والسودان وباكستان وبنجالدش : طبقت هذه الربامج على سبعني دولة نامية منها ثالثة وثالثني دولة إسالمية منها  )1(

  . والصومال واملغرب وغريها
 . ماليزيا برامج الصندوق بعد حدوث األزمة اآلسيوية وهلذا استطاعت اخلروج من األزمة متعافية بإذن اهللا تعاىلوقد رفضت 

 . بتصرف ٧٢ ، ٦٨/ الليربالية املستبدة  ص : انظر) 2(
ني  أم- )ت والتحديات االنتقادا( ية سياسات التشويه اهليكلية حماولة حلصر حمتواها االقتصادي واالجتماعي وأسسها النظر: انظر) 3(

  ٣١/ص ) ٤(، الطريق ، العدد- شفري 



 
٣٦٧   الليبرالية 

 .زيادة اإليرادات  -

 .ختفيض العملة الوطنية  -

 .تشجيع التصدير من خالل رفع القيود عن املعامالت اخلارجية  -

 . القطاع العام، وبيع وتصفية مؤسسات)اخلصخصة(التحول حنو القطاع اخلاص  -

 ويبدو ظاهريا أن هدف الربامج هو التوفري من ميزانية الدولة للقدرة علـى سـداد               
الديون، ولكن احلقيقة أن هذا عالج سطحي للمشكلة العميقة وهي أساس األزمة، ولكن             
هذه اإلجراءات جاءت خلدمة الرأمسالية وفتح باب اهليمنة واالسـتعمار هلـذه الـدول              

 يؤكد أن املطلوب هو خدمة الرأمسالية وفـق تـصور فكـري حمـدد          الضعيفة، ولعل ما  
أن هذه اإلجراءات تطبق على الدول دون مراعاة لالختالفات بني تلك الدول            ) الليربالية(

 .)١(من حيث ظروفها ومتطلباا وأولوياا املختلفة

قتصاد، وتعتمد هذه الربامج على الفكر الليربايل  من ناحية إضعاف دور الدولة يف اال             
  .وفتح باب حرية التجارة على مصراعيه، وتوسيع نطاق القطاع اخلاص

وقد ترتب على هذا فتح البالد لالستثمار األجنيب وفـق شـروطه اخلاصـة، وبيـع                
مؤسسات القطاع العام االستثماري سواء للمستثمر األجنيب مقابل الـديون أو للقطـاع             

  . اخلاص احمللي

أما اهلدف احلقيقـي    : " هلدف احلقيقي هلذه الربامج     يقول الدكتور رمزي زكي  عن ا      
أي إعادة  (لتلك الربامج، على املدى املتوسط والطويل فهو تدويل اقتصاديات هذه البلدان            

وميشها من خالل املزيد من إضعافها واحلـد مـن          ) دجمها يف االقتصاد الرأمسايل العاملي    
جعل هذه البالد منابع للمواد اخلام،      (لية  سيادا وجعلها أداة طيعة لتحقيق أهداف الرأمسا      

، وكل  ) وكأسواق واسعة للتصريف، ومصادر غنية لألرباح أمام نشاط األموال األجنبية         
ذلك لن يتأتى إال من خالل حتويل هذه البلدان إىل اقتصادات تعتمد على آليات الـسوق                

                                                 
حبوث / موقع اإلسالم اليوم  (٢/ ١األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية لربامج التكيف االقتصادي الدولية : انظر) 1(

 ).ودراسات



 
٣٦٨   الليبرالية 

حملياً كان أو   "خلاص  ويكون نشاطها اإلنتاجي متوجهاً للخارج، ويضطلع فيها رأس املال ا         
بالدور الرئيسي، مع ما يتطلبه ذلك من حتجيم شبه كامل مللكية الدولة وأدوارهـا              " أجنبياً

ويوجد اآلن تـرابط    . يف النشاط االقتصادي، وإعطاء إمتيازات كثرية لرأس املال اخلاص        
حمكم وتنسيق كامل فيما بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للوصـول إىل هـذه               

  .)١("ألهداف وهو شرط أساسي يف إجراءات التكيف اهليكلي ا

ودف حرية التجارة لفتح أسواق البلدان املطبقة للربامج أمام منتجات البلدان الرأمساليـة             
 ، وفتح اال أمام االستثمار األجنيب، وتغيري األنظمة         )٢(مع إبقاء سياسة احلماية ألسواقها    

ما جيلبه من منو اقتصادي مؤقت، وهذا حق ملن ينظر ملا بني            االقتصادية لتوافق رغباته حبجة     
قدميه أما إذا نظرنا إىل املستقبل واألجيال القادمة فإن االستثمار األجنيب يأخذ الفـائض              
االقتصادي مث يعود لبالده فتبقى البالد حمل االستثمار فقرية وذات مشاكل اقتصادية وأمنية             

  .واجتماعية كثرية

  :لتكيف اهليكلي آثار برامج ا*  

تعددت آثار هذه الربامج على الدول اليت طبقت عليها، وميكن أن نشري إىل بعض              
  :هذه اآلثار على النحو التايل

إضعاف دور الدولة وحتييدها عن إدارة السياسة االقتصادية، وختليها عن واجباا            -١
عبها، االجتماعية كالرعاية والتعليم والصحة وحنوها من احلقوق األساسـية لـش          

فاهلدف االستعماري من هذه الربامج هو شلّ الدولة من خالل إضعاف جهازهـا             
 أو حرماا من الفائض االقتصادي الذي ميكن أن ميكنها من الـصعود             )٣(اإلداري

  .االقتصادي مستقبالً لو وجدت إرادة قوية

                                                 
 ٧٣/الليربالية املستبدة  ص) 1(
 ١٣٣/ ص ) ٦٩(آفاق اقتصادية العدد : انظر) 2(
  ٨٢/الليربالية املستبدة  ص : نظر تفصيال لتأثري هذه الربامج على جهاز الدولة يف ا )3(



 
٣٦٩   الليبرالية 

وتفرض إثارة االضطراب والفوضى األمنية مما يتطلب قوانني استثنائية متنع احلريات            -٢
ونظراً لطابع االنكمـاش    "، يقول الدكتور رمزي زكي      )١(منطاً استبدادياً يف احلكم   

القسري الذي تنطوي عليه برامج التثبيت والتكيف اهليكلي وفداحـة تكاليفهـا            
خفض االستهالك اخلاص ، تسريح     (االجتماعية، وما تنطوي عليه من عدم عدالة        

ة، خفض اإلنفاق العام املوجه للخـدمات       العمالة احلكومية وزيادة معدالت البطال    
االجتماعية، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل واملواصالت، زيـادة الـضرائب غـري            
املباشرة، تغيري قوانني اإلصالح الزراعي والعودة لقوانني السوق يف حتديد عالقـة            

ر فإن اإلصرا ) اخل... املالك واملستأجر، وزيادة أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة         
على تنفيذ مشتمالت هذه الربامج، البد وأن يصطدم يف النهاية برفض شعيب واسع             

وقـد  .النطاق هلا من قبل العمال وصغار املالك وفقراء الفالحني والطبقة املتوسطة          
واالحتجـاج  ) كمظاهرات اخلبز الـشهرية   (اختذ هذا الرفض بعد مظاهر العنف       

 واحتجاجات الفالحـني وتـذمر      املتزايد من خالل إضرابات واعتصام العمال ،      
يف ضوء حتالفها االجتماعي اجلديـد،      ) الدولة(وهلذا فقد سارعت    .الطبقة الوسطى 

باستصدار الكثري من القوانني االسـتثنائية املقيـدة للحريـات، وذات الطـابع             
وهناك اآلن ترسانات من هذه القوانني يف الدول اليت طبقت هـذه            . الالدميقراطي

 . )٢("عند أي حترك يناهض توجهات هذه الربامجالربامج، وتستخدم 

االستعمار واالحتالل املغلف ذه الربامج، فالقرار االقتصادي مل يعد مستقالً يف ضوء             -٣
، وكذلك بيع األصول االستثمارية للقطاع      )٣(اهليكلة امللزمة من خالل االلتزام باملشروطية     

ول ذات الكسب العايل ، وليست      العام إىل الشركات األجنبية شريطة أن تكون من األص        
فما هو االحتالل إذا كانت مؤسسات احلكومة مملوكة لشركة أجنبية أو على أقل             . املتعثرة

 تقدير متلك أكثر أسهمها؟
                                                 

هذا  منوذج تطبيقي للتناقض بني الليربالية يف االقتصاد والسياسة ألا يف اال األخري تدعي احلريات وحقوق اإلنسان ، وتكافؤ ) 1(
 .  وكل شرالفرص ، مع أا يف احلقيقة تنشر البؤس واملرض و احلرب

   ٩٣/ الليربالية املستبدة  ص  )2(
هي اتفاق ملزم بني الصندوق والبنك من جهة، والدولة املدينة من جهة أخرى، يتم مبوجبه ) Conditionality(املشروطية ) 3(

األبعاد االقتصادية : انظر. ةربط استمرار التدفقات املالية اخلارجية من منح وقروض بإجراء تغيريات يف السياسة االقتصادية للدولة املدين
 ) حبوث ودراسات/موقع اإلسالم اليوم   ( ١/٢واالجتماعية والسياسية لربامج التكيف االقتصادي 



 
٣٧٠   الليبرالية 

نتيجة لتخلي الدولة عن دورها االجتماعي، ورفع املعونـات عـن الـسلع             " الفقر" -٤
ية، إضافة إىل ختفيض قيمـة      الضرورية، وزيادة الرسوم على املواصالت واخلدمات احلكوم      

العملة مبا يستتبعه ذلك من ارتفاع يف أسعار السلع املستوردة أو املشتملة على مـدخالت               
 . )١(مستوردة ،وكذلك فرض الضرائب غري املباشرة

إحدى النتائج احلتمية هلذه الربامج، ولكنه يرد ذلـك         " الفقر"      يعترف الصندوق بأن    
، مع أن الواقع ال يشهد خبـري هلـذه          )٢(تفيد إال على املدى البعيد    إىل أن طبيعة الربامج ال      

.                                                                              الربامج على املدى القريب والبعيد

هجرة (زيادة اهلجرة للخارج     :          والفقر يفضي إىل آثار سلبية اجتماعية أخرى مثل       
، وانتشار اجلرمية وظهور العصابات اإلرهابية، وسوء معاملة األطفـال والنـساء            )العقول

  .إىل غري ذلك من اآلثار املدمرة) الدعارة املنظمة(، وانتشار الرذيلة )٣(وابتزازهم

أهل ألن هذه الربامج تعمل على تعزيز فئات من اتمع وهم           " سوء توزيع الدخل  " -٥
املال، ومش فئات أخرى وهم الفقراء من خالل التكريس للخصخصة يف الوقت            

 . الذي تطالب الدولة بترك اإلعانات االجتماعية ودعم السلع الضرورية

        وهلذا ختتفي الطبقة املتوسطة بني املعدمني وأصحاب الثراء الفـاحش، ويظهـر يف             
مع ازدهـار األسـواق     ) ل والسكن واللباس  كاألك(اتمع من يفتقد احلاجة الضرورية      

  . )٤(اجلديدة اليت أنشأا هذه الربامج بالسلع الكمالية

وهو ما تعترف به مؤسستا بريتون وودز، ولكنها تصر علـى أن هـذه              " البطالة" -٦
الربامج ستؤدي إىل تعزيز العمل على املدى البعيد بعد أن يأخذ االقتصاد مـسار              

لة البطالة من خالل تسريح موظفي الدولة يف القطـاع          وتبدو حا . )٥(النمو املطرد 

                                                 
 . ٢/شبكات احلماية االجتماعية، جتارب بعض الدول العربية  ص ) 1(
 .) حبوث ودراسات/ موقع اإلسالم اليوم  (٢ / ١األبعاد االقتصادية و االجتماعية والسياسية لربامج التكيف االقتصادي  ) 2(
  .املصدر السابق) 3(
  .املصدر السابق) 4(
 . املصدر السابق) 5(



 
٣٧١   الليبرالية 

العام الذي سيتحول إىل قطاع خاص يسعى إىل قلة العمال وأجورهم وتكـاليفهم           
 .املادية

فاخلصخصة واالستثمار األجنيب والتوسع يف دعم القطاع اخلاص هو الذي سيؤدي              
 املوظفني نظرة رحبيـة     لظاهرة البطالة، ألن شروط صاحب املال القاسية، والذي ينظر إىل         

خالصة تؤدي إىل تسريح وعدم قابلية أو احتواء املطرودين مـن القطـاع العـام بعـد                 
خصخصته السيما وأن القطاع اخلاص يسرح املوظفني عند عدم احلاجة هلم يف األوضاع             

  .العادية إذا كانوا ال حيققون مردوداً ذاتياً مهما كانت كفائتهم

*           *        *  

 ما تقدم يتبني لنا تغلغل الليربالية يف االقتصاد يف البالد اإلسالمية مـن              ومن خالل    
  . خالل فرضها ودمج اقتصادات هذه البالد يف النظام الرأمسايل القائم على الفكر الليربايل

        وهلذا أصبحت البنوك املركزية يف هذه البالد بنوكاً ربوية باإلضافة للبنوك األهلية             
 وأصبحت األنظمة تصرح بإباحة الربا دون حترج أو اسـتدراك، وارتبطـت             املرتبطة ا، 

مصاحل الناس وأعماهلم التجارية بالنظريات الغربية مداً وجزراً، وأصـبحت املنـاهج يف             
اجلامعات واملعاهد التجارية وغريها تدفع بأفواج من نتائجها يؤمنـون ـذه النظريـات            

  .بعية االقتصادية للنظام الرأمسايل العامليويدافعون عنها، وهذه نتيجة طبيعية للت

وهلذا جند أن البنوك اإلسالمية ومنهجية االقتصاد اإلسالمي تعد أمراً اسـتثنائياً ال                
ومما يؤكد  . تدخل يف صلب األنظمة االقتصادية اليت تتبناها احلكومات يف البالد اإلسالمية          

و " العوملة"لك األعداد الكبرية اليت تدافع عن قوة الليربالية يف االقتصاد يف البالد اإلسالمية ت     
  .      )١(من املفكرين واملثقفني" االنفتاح االقتصادي"

                                                 
هذا مع أن حرب كان شيوعياً، ولكنه حتول ليربالياً " حديث النهايات، فتوحات العوملة ومآزق اهلوية"مثال علي حرب يف كتابه ) 1(

، ومئات الكتاب غري املشهورين، وكتاب الصحافة يف البالد ) ثقافة العوملة وعوملة الثقافة:انظر(،وبرهان غليون !!بعد سقوط الشيوعية 
 . اإلسالمية



 
٣٧٢   الليبرالية 

  :دعوى اإلسالم الليربايل : ثالثاً

تعود جذور التقريب بني اإلسالم والليربالية إىل القرن التاسع عشر حيث تفككت            
 فيه قوة الغرب املادية، وضعف      ترالدولة العثمانية، واحتلت أكثر البالد اإلسالمية، وظه      

  ".ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم؟"البالد اإلسالمية، وبرز فيه السؤال الفكري الشهري

وقد متت عملية التقريب بني اإلسالم والليربالية يف أجواء من اهلزمية النفسية أمـام              
لفترة، وجعل املقارنة   الغرب املنتصر، والذي أسر عقول الكثري من أبناء املسلمني يف تلك ا           

بالغرب حممدة ومنقبة، وخاصة أنه صدم تلك األجيال بأنواع جديدة من املعارف والعلوم             
يف زمن ضعف العلم وانتشار اجلهل ومجود التفكري وظهور التقليد من جراء آراء الفـرق               

  .الضالة، والتعصب املذهيب، واالستبداد السياسي الذي سبق الكالم عنه

  : يب بني اإلسالم والليربالية من طرفنيوقد حصل التقر

اليت حصلت على يد حممد عبده وتالميذه يف التقريب         " احلركة التلفيقية : "أحدمها
، وقد انتهت بتحـول     "باحلركة اإلصالحية "بني اإلسالم واحلضارة الغربية وهي املعروفة       

  . تالميذ حممد عبده إىل الليربالية الصرفة

اصة بعد دخول الواليات املتحدة للهيمنة على املنطقـة         ، وخ "االستعمار: "والثاين
بعد خروج االستعمار الربيطاين والفرنسي منها يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وظهـور             

  .الشيوعية ممثلة يف االحتاد السوفييت كتحدي جديد لليربالية الغربية

وقام بتوجيههـا   وقد استفاد االحتالل والقوى االستعمارية من احلركة اإلصالحية         
لتحقيق أهدافه يف إضعاف املفاهيم اإلسالمية الصحيحة يف النفوس والقضاء على الوحدة            

  .اإلسالمية

  :من خالل ما يلي" اإلسالم الليربايل"وسوف يكون استعراضي ملوضوع 
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ــربايل  : أوالً ــالم الليـ ــضية اإلسـ ــي لقـ ــشروع األمريكـ   .املـ
رياً ليربالياً منذ وقت مبكر، ألن ذلك حيقـق         اهتمت الواليات املتحدة بتفسري اإلسالم تفس     

كثرياً من املصاحل احليوية هليمنتها، فهي تعلم أن إقصاء اإلسالم متاماً من البالد اإلسـالمية               
أمر مستحيل لقوة تأثريه وتعلق املسلمني به فوجدت يف التبديل والتحريف له أجنح السبل              

  .للقضاء على فاعليته وتأثريه

 وتأويله تأويالً ليربالياً يقوي عالقة هذه البالد        اإلسالم تفسري   ومن جهة أخرى فإن   
  .وشعوا باحلضارة الغربية وقيمها مما يضمن عملية استمرار اخلضوع هلا

ملواجهة الشيوعية، ولكن ذلك    " اإلسالم"ومن جهة ثالثة فقد أرادوا االستفادة من        
اجلهـاد، والـوالء    :مريكية مثل يكون بعد تعديله ونبذ ما يؤثر على استمرار السيطرة األ         

ية لكل مسلم، والكفر بالطاغوت وحترمي الربا والزنـا والـردة،           اإلسالموالرباء ،واألخوة   
  . وغريها من األمور املناقضة للمشاريع األمريكية يف املنطقة اإلسالمية

 يف وقت مبكر حيث يقول يف موضـوع         )١("سيد قطب "وهذا ما تنبه له األستاذ      
، إم يف   )٢( هذه األيام  اإلسالماألمريكان وحلفاؤهم مهتمون  ب    ":"م أمريكاين إسال"بعنوان  

حاجة إليه ليكافح هلم الشيوعية يف الشرق األوسط، بعد ما ظلوا هم يكافحونـه تـسعة                
إم يف حاجة إليه، كحاجتـهم إىل األملـان         !  قرون أو تزيد، منذ أيام احلروب الصليبية        

موهم يف احلرب املاضية، مث حياولون اليوم بكل الوسـائل أن           واليابان والطليان، الذين حط   
وقـد يعـودون غـداً      . يقيموهم على أقدامهم ، كي يقفوا هلم يف وجه الغول الشيوعي          

  .لتحطيمهم مرة أخرى إذا استطاعوا 

                                                 
 خترج من كلية .م ١٩٠٦هـ ـ  ١٣٢٤يف أسيوط عام ) موشا ( سيد قطب بن إبراهيم ، مفكر إسالمي مصري ، ولد يف قرية ) 1(

 فنياً للوزارة ، انتقد الربامج التعليمية املصرية ، وكان يراها من وضع اإلجنليـز ،                دار العلوم ، عمل يف ديوان وزارة املعارف ، مث مراقباً          
فترأس قسم نشر الدعوة . وطالب بربامج تتمشى والدين اإلسالمي ، وقد أدى ذلك إىل استقالته وانضمامه إىل مجاعة اإلخوان املسلمني      

يف ظـالل القـرآن    ":له العديد من الكتب منـها  . م١٩٦٧هـ ـ  ١٣٨٧ ، إىل أن سجن وأعدم عام  موتوىل حترير جريد "،               
   ) .١٤٨-١٤٧/ ٣(  األعالم " .معامل يف الطريق  " و ، "املستقبل هلذا الدين" 
 .م١٩٥٢كتب األستاذ سيد قطب هذا املوضوع يف أواخر يونيه عام) 2(
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واإلسالم الذي يريده األمريكان وحلفاؤهم يف الشرق األوسط ليس هو اإلسـالم            
س هو اإلسالم الذي يقاوم الطغيان، ولكنه فقط اإلسالم الذي          الذي يقاوم االستعمار، ولي   

إم ال يريدون لإلسالم أن حيكم، واليطيقون من اإلسالم أن حيكم ، ألن           ! يقاوم الشيوعية 
اإلسالم حني حيكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى، وسيعلم الشعوب أن إعـداد القـوة              

ستعمار وبـاء، فكالمهـا عـدو،       فريضة، وأن طرد املستعمر فريضة، وأن الشيوعية كاال       
   .)١(!"وكالمها اعتداء

  :   ونشري إىل بعض الوثائق واألعمال األمريكية يف هذا اال

 .م١٩٤٧ مؤمتر الشرق األدىن جمتمعه وثقافته، مارس -١

عقد هذا املؤمتر يف الواليات املتحدة برعاية جامعة برنستون، وهي أوىل اجلامعات            
راسات اإلسالمية، وكان ذلك بعد احلرب العاملية الثانية، وحتديداً يف          األمريكية املهتمة بالد  

  .)٢(م لدراسة الشؤون الثقافية واالجتماعية يف الشرق األدىن١٩٤٧مارس

ـ وقد تضمنت حبوث املؤمتر ما يدل على ضرورة مزج احلضارة الغربيـة              ة الليربالي
دمج مع احلضارة الغربية وقيمهـا      باإلسالم امتزاجاً كامالً، يتطور معه الفكر اإلسالمي لين       

  .حبيث خيرج خليطاً من الفكرين، ويتكون به اجتاه فكري جديد

 أثنـاء حـضوره     -األستاذ يف اجلامعة األمريكية بـبريوت     -يقول حبيب كوراين  
البد ألي إصالح إسالمي ديين يهدف إىل تقريب املسلمني من احلضارة احلديثـة             "للمؤمتر

لسفة الكالسيكية، والفلسفة املسيحية، والفلسفة اإلسالمية يف       من أن يأخذ يف االعتبار الف     
  .)٣("العصور الوسطى

                                                 
 .١١٩/دراسات إسالمية ص )1(
 بإشراف إدارة الثقافة العامة يف مصر، وقد ١١٦العربية، وطبعت يف مشروع األلف كتاب برقم  إىلترمجت حبوث هذا املؤمتر ) 2(

 . وغريهم) تركي(حبيب كوراين، عبد احلق عدنان أديوار: شارك فيه بعض املسلمني باإلضافة للمستشرقني، ومن املسلمني
 .١١١/اإلسالم واحلضارة الغربية ص: نقالً عن) 3(
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ويرى املؤمتر ضرورة احلرية الفكرية لتتم عملية التفاعل بني احلضارة الغربية والفكر            
وعندما تتمكن تركيا من أن تعتنق روحـاً        "اإلسالمي، كما يقول عبد احلق عدنان أديوار        

وإذا قدر لتركيا أن حتظى مبثل هذه       . ن أن يوجد إصالح فكري ديين     حرة ناقدة، يومئذ ميك   
من الغرب ، وثانيهما من     : احلرية فسيمكن هلا أن تكون ملتقى لتيارين من الثقافة، أحدمها         

تراثها الثقايف اخلاص، ومن إلتقاء هذين التيارين ستتخذ احلياة العقلية يف تركيـا جمـرى               
              .)١("جديداً

  م ١٩٥٣ر الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة  مؤمت-٢

وشهده عدد من   "عقد هذا املؤمتر يف الواليات املتحدة يف جامعة برنستون،            
أعيان املسلمني من شىت بقاع العامل اإلسالمي، بني إندونيسيا واهلند والباكستان وإيـران             

م دعـوة خاصـة     والعراق وسوريا ولبنان ومصر، وكل هؤالء قد اختريوا، ووجهت إليه         
وكان بإزاء هذا العدد من املسلمني عدد مساو لـه          . لالشتراك يف املؤمتر ببحوث إسالمية      

  . )٢("من األمريكيني املشتغلني بالدراسات اإلسالمية

ة، وهـو   الليرباليويسعى املؤمتر لتطوير اإلسالم ليتوافق مع أفكار احلضارة الغربية          
ول، ولكن هذا املؤمتر أقوى منه من حيث عـدد          ذات اهلدف الذي عقد ألجله املؤمتر األ      

  .املشاركني ونوعيتهم، وقوة القضايا املطروحة فيه

حيـث   )٣(ومن املشاركات املتعلقة مبوضوعنا مشاركة األستاذ مصطفى الزرقـا        
وصف نظام احلكم اإلسالمي بأنه مطابق لنظام احلكم الـدميقراطي املعاصـر، وللنظـام              

فإذا لوحظ أن تطبيق بعض عقوبـات احلـدود         :"احلدوداجلمهوري، وقال حول تطبيق     

                                                 
 .١٢٤-١٠١/املصدر السابق ص: حول هذا املؤمتر بتوسع: ، وانظر١١٦/صدر السابق ، املص: نقالً عن) 1(
  ١٢٥/املصدر السابق ص) 2(
الشك أن الزرقا يريد إبراز مزايا الشريعة اإلسالمية بصدق وإخالص، ولكن روح االزام أوصلته آلراء غريبة تناقض إمجاع ) 3(

 .املسلمني، وتصادم صريح النصوص الشرعية
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األربعة أصبح متعذراً يف زمان أو مكان، فمن املمكن تطبيق عقوبة أخرى، وال يوجـب               
  . )١("هذا ترك الشريعة أمجع

وله رأي غريب جداً يف الربا عند حماولته وضع حلول للمـشكالت العـصرية يف        
الة الربوية اليت كان عليها العرب، وجاءت       الرجوع إىل حتديد احل   : "املعامالت حيث يقول  

الشريعة مبنعها، إذ كان املرابون يتحكمون كما يشاؤون بـالفقري احملتـاج إىل القـرض               
تأميم املصارف حلساب الدولة، فينتفـي      "ومن احللول قوله    " االستهالكي ال االستثماري  

ود عندئذ إىل خزينة الدولة     عندئذ معىن الربا من الفائدة اجلزئية اليت تؤخذ عن القرض إذ تع           
  )٢("ملصلحة اموع

   )٣()ولفرد كانتويل مسيث"(اإلسالم يف العصر احلديث" دراسة -٣

يف سياق تبديل اإلسـالم     " تطوير الشريعة اإلسالمية  "اهتم املستشرق بالدراسات يف جمال      
  .من الداخل ليتوافق مع املذاهب والنظم الغربية احلديثة 

، و  "وجهة اإلسـالم    "يف كتابيه   ) جب(اال املستشرق اإلجنليزي    ومن أبرزهم يف هذا     
  .)٤( "االجتاهات احلديثة يف اإلسالم"

وقد مت متويلـه مـن مؤسـسة        " اإلسالم يف العصر احلديث   "ومن هذه الدراسات كتاب     
  . )٥(روكفلر األمريكية، وقد تفرغ مسيث هلذا الغرض ، وتنقل يف معظم البالد اإلسالمية

                                                 
 . ، وهذا رأي عامة أتباع املدرسة العصرية١٢٨/ صاملصدر السابق ، :  نقالً عن)1(
  .  ، وله رأي غريب يف جواز القوانني الوضعية بعد ربطها باملذاهب الفقهية ملفقة١٢٩ً/نقالً عن املصدر السابق ص) 2(

 ١٤٥-١٢٥/اإلسالم واحلضارة الغربية ص: وانظر حول هذا املؤمتر بتوسع
. ا . م حتت إشراف املستشرق املعروف هـ ١٩٤٨كانتويل مسيث، حصل على درجة الدكتوراه يف جامعة برينستون سنة ولفرد ) 3(
مدير : ، وقد أصبح"عرض ونقد : جملة األزهر " جب، وقد تتلمذ عليه قبل ذلك يف جامعة كامربيدج، وموضوع حبثه يف الدكتوراه . ر

 .١٤٧/اإلسالم واحلضارة الغربية ص: انظر. ملقارن يف جامعة ماكجيل بكندامعهد الدراسات اإلسالمية وأستاذ الدين ا
 ). كامالً(- عابد السفياين/ د-املستشرقون: انظر حول دراسات املستشرقني يف جمال تطوير الشريعة كتاب) 4(
 . ١٤٨/اإلسالم واحلضارة الغربية ص: انظر) 5(
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يف هذا الكتاب على قضية تطوير اإلسالم، وأشاد بالتفسري اجلديد لإلسالم على            وقد ركز   
يد أتاتورك، ويرى أن باكستان ال تنجح كدولة علمانية إال إذا اقتنع الناس بـأن الدولـة                 

  .اإلسالمية هي يف حقيقتها دولة علمانية

 اإلسالم، ويرى أن من     وقد دافع املؤلف عن الليربالية والعلمانية زاعماً أا ال تتعارض مع          
الواجب ربط هذه املذاهب بالدين وتفسريها تفسرياً إسالمياً مقبوالً، وأن هذا هو السبيل             

  . )١(الوحيد لدعم وجودها، وتعميق جذورها يف العامل اإلسالمي

 ، إذا  humanism ، واإلنسانية  liberalismإن التحررية "ويقول يف وضوح تام 
عامل اإلسالمي، فسوف يكونان يف صورة حترر إسالمي، وإنسانية         قدر هلما أي رواج يف ال     

  .)٢("إسالمية، أو يبنيان على أساس ديين يف أي حال

إن التحررية اليت تستمد من تاريخ اإلسالم أبقى أثراً من التحرريـة الـيت              :"ويقول أيضا 
  . )٣("تستمد من الغرب

   )٤( ليونارد بايندر" التنموية لوجياتنقد لآليدي:  الليربالية اإلسالمية  " دراسة-٤

م عن دار نشر مطبعة جامعة شيكاغو،       ١٩٨٨وهذه الدراسة عبارة عن كتاب صدر عام        
ة اإلسالمية والليربالية السياسية، وينطلق يف توضـيح        الليرباليوقد اعتىن بدراسة العالقة بني      

تصلح كأسـاس   هذه العالقة من أن العلمانية تنخفض معدالت قبوهلا، ومن املستبعد أن            
آيديولوجي لليربالية السياسية يف الشرق األوسط، وأن ظهور الليربالية السياسية يف الشرق            

  . )٥(األوسط مرهون ببلورة تيار قوي لليربالية اإلسالمية

  
                                                 

 .١٦١/املصدر السابق ص: انظر) 1(
 .١٦١/ صصدر السابق  امل:نقالً عن) 2(
 ، ١٦٩- ١٤٧/اإلسالم واحلضارة الغربية ص:  ، وللتوسع يف دراسة قضايا الكتاب انظر١٦١/نقالً عن املصدر السابق ص) 3(

 . وغريها٥١- ٤٦/واملستشرقون ص
  .أكادميي أمريكي) 4(
 .م٢٠٠٤ يوليو ٢١ربعاء  األ– صحيفة األهرام املصرية – السيد يس –مقال نظرية اإلسالم الليربايل : انظر) 5(
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  :عن اإلسالم الدميقراطي )١( تقرير مؤسسة راند األمريكية-٥

مل مع اإلسالم، فقد نشر هذا       يف التعا  ةيعد هذا التقرير من أحدث الوثائق األمريكي      
إسـالم حـضاري دميقراطـي، شـركاء ومـوارد          "م بعنـوان    ٢٠٠٣التقرير عـام    
  .)٣("شرييل بينارد: "، وكاتب التقرير)٢("واستراتيجيات

يتطلب إبتكار مقاربة رشـيدة إدراكـاً لـدقائق         :" وقد بني التقرير هدفه يف قوله     
ل بغية معرفة الشركاء املناسبني وحتديـد       الصراع اإليديولوجي اإلسالمي الداخلي املتواص    

  .)٤("األهداف والوسائل الواقعية لتعزيز تطوره بأسلوب إجيايب 

له تفسريات متعددة، وقـراءات متباينـة ،        " اإلسالم  "وقد انطلق التقرير من أن      
والغرب يسعى إىل إسالم يتماشى مع األوضاع الدولية القائمة بعيداً عن العناصر اليت جتعل              

  .)٥( مقاوماً للغرب ، وما تسببه من حالة عدم استقرار وإرهاب حسب رؤية التقريرمنه

وقد مت حتديد احللول الكفيلة للخروج من مشكلة التخلف واألزمة اليت يعيـشها             
  .العامل اإلسالمي من خالل أربعة مواقف ، ميثل كل موقف تيار فكري معني 

  :التايل وقد رصد التقرير املواقف الرئيسة على النحو 

ويرفضون القيم الدميقراطية والثقافة الغربية املعاصرة ، وينشدون         : " األصوليون -
. دولة فاشستيه متزمتة تطبق آراءهم املتطرفة يف الشرع اإلسـالمي وأخالقيـام             

                                                 
منظمة غري رحبية تعين باألحباث وتوفر حلوال موضوعية وفاعلة للتحديات اليت يواجهها " :  تعرف نفسها بأا مؤسسة راند) 1(

إسالم : انظر " وال تعكس مطبوعات مؤسسة راند آراء أو أفكار عمالئها وادعميها .القطاعني العام واخلاص يف كل أرجاء العامل 
  ٢/ ري دميقراطي  ص حضا

  )www.rand.org: (اعتمدت يف ترمجة التقرير على ترمجة مؤسسة راند نفسها يف موقعها على االنترنت ) 2(
" ريكي يف العراق شخصية مقربة من صانع القرار يف اإلدارة األمريكية ، وهي زوجة السفري األم" شرييل بينارد"كاتبة التقرير ) 3(

 "زملاي خليل زاد 
 . ٤/   ص املصدر السابق) 4(
 ٨/املصدر السابق  ص: انظر) 5(



 
٣٧٩   الليبرالية 

ويبدون استعدادهم الستخدام االبتكارات والوسائل التكنولوجية احلديثة يف سـبيل          
  ". )١(حتقيق هذا اهلدف

ويشككون يف كل ما هو حديث ومبتكر       . وينشدون جمتمعاً حمافظاً     : التقليديون -
 .)٢(ومغاير

ويرغبون بأن يشكل العامل اإلسالمي جزءاً من التجدد العاملي  كما           : )٣( اددون -
 . )٤(يتمنون أن تدخل احلداثة على اإلسالم فيتطور متاشياً مع عصره 

يتقبل العامل اإلسالمي فكرة الفصل بـني الـدين         إىل أن   "ويدعون   : العلمانيون -
والدولة على شاكلة الدول الدميقراطية الصناعية الغربية اليت أحالت الدين إىل الوضع            

 .)٥( الفردي اخلصوصي

أما األصوليون فمرفوضون وغري وارد أن يتم هلم دعم بأي وجه من الوجوه، ألم أعداء               
، ) حمافظة(ني من تكون آراؤه قريبة من األصوليني        وخصوم، بينما التقليديون يتأرجحون ب    

التقليـدي  "ومن يتقبل الدميقراطية احلديثة، وثقافة احلداثة وقيمها، وقـد مسـاه التقريـر            
أما العلمانيون واددون فهم األقرب للغرب لكن موقفهم أضعف باملقارنة          .)٦("اإلصالحي

 واملوارد املالية ، والبنيـة التحتيـة        ألم يفتقرون للدعم القوى   "مع اموعات األخرى ،     
  .")٧(الفعالة وبرنامج سياسي عام

                                                 
 )الوهابية ( وقد مثل على ذلك بااهدين وأتباع منهج أهل السنة واجلماعة ومساهم ٨/املصدر السابق ص ) 1(
 .، وللتقليديني اإلصالحيني بالقرضاوي ) طنطاوي ( األزهر  ، وقد مثل للتقليديني احملافظني بشيخ ٨/املصدر السابق ص : انظر ) 2(
تسبب إشكاالً يف   " احلداثيون"أدق وأوضح يف حتديد املراد، فعبارة       ) اددون(، وهذه الترمجة    " احلداثيون"جاء يف بعض الترمجات     ) 3(

، بينما الترمجة الرمسيـة     )احلداثيني  ( يف األدبيات العربية ب    )العلمانيني(ألنه يعرب عن    ) العلمانيون(التفريق بني هذا االجتاه واالجتاه اآلخر       
وهم الذين يفسرون اإلسالم بطريقة حديثة      ) العصرانيون(اليت اعتمدت عليها تبني أن هذا االجتاه يراد به ما يسمى يف األدبيات العربية               

 توافق الفكر الغريب املعاصر 
  .حممد شحرور ، ونوال السعداوي ، وبعض الكتاب املوجودين يف الغرب  :  وذكر أمثلة منهم٩/املصدر السابق ص : انظر ) 4(
 . ٩/املصدر السابق ص : انظر  )5(
 . ١٦/ صاملصدر السابق: انظر) 6(
 .٩/ املصدر السابق ص:انظر )7(



 
٣٨٠   الليبرالية 

على العلمانيني ألن العلمانيني مرفوضون يف اتمع ، وليس         " اددين"ويرجح التقرير دعم    
لديهم قدرة على قراءة اإلسالم بطريقة جديدة جتعله موافقا للدميقراطية واحلداثة الغربيـة،             

  .)١( املوافقون للفكر الغريب بشكل كاملمع أن العلمانيني هم

ولعل املهم يف هذا التقرير مما له ارتباط بالبحث هو توضيح آراء اـددين كمـا يراهـا        
  .التقرير، واإلستراتيجية املقترحة إلجياد اإلسالم الدميقراطي املتوافق مع اهلوى األمريكي

واسعة النطاق على طريقة تفهـم      أما اددون فيسعون إىل تطبيق تغيريات       :"يقول التقرير 
اإلسالم األصيل، وممارسته يف أيامنا احلالية ،ويودون القضاء على الـضغط النـاتج عـن               

  .التقاليد احمللية و اإلقليمية اليت تشابكت على مر السنني مع اإلسالم

أم يعتقدون بأن اإلسالم، كما كان ميارس يف أيام         : ويؤمنون أكثر بتارخيية اإلسالم أي      
الرسول، يعكس حقائق خالدة، وظروف تارخيية تتالءم مع تلك احلقبة لكنـها مل تعـد               

  .سارية املفعول اليوم

للمعتقد اإلسالمي ، وبأن هذا اجلوهر لن       " جوهر أساسي "وهم يعتقدون بإمكانية حتديد     
يبقى سليماً خالياً من الشوائب فحسب بل سيقوى بالتغريات، وحىت اهلامة منـها، الـيت               

  .تغري األزمان والظروف االجتماعية، واألحداث التارخييةتعكس 

ويعترب تقدير اددين وإعجام خبصوصيات اإلسالم خمتلفاً إىل حد ما، وأكثر جتريداً من             
 أي أمهية الضمري    -تلك اليت يوليها األصوليون والتقليديون إعجام إذ إن قيمهم اجلوهرية           

 تتماشى بـسهولة    - االجتماعية واملساواة واحلرية     ةليالبشري، واتمع القائم على املسؤو    
  .)٢("مع القوانني الدميقراطية العصرية

أما اددون فيحلمون مبجتمع ميكن للمواطن فيه أن يعرب عن تقواه وإميانه            : "ويقول أيضاً 
باألسلوب الذي يعتربه شخصياً مناسباً، وأن يقرر بنفسه املسائل األخالقية وأسلوب احلياة            

                                                 
 .٩/املصدر السابق ص: انظر) 1(
 .١٧/ صاملصدر السابق)  2(



 
٣٨١   الليبرالية 

ذي ميليه عليه ضمريه، وأن يكون على خلق سليم قناعةً منه وليس قـسراً مـن قـوى                  ال
ويتعني على هذا النظام    . خارجية ،وأن يقيم نظامه السياسي على مبادئ العدالة واملساواة        

  .)١("أن يتعايش بسالم مع أنظمة وديانات أخرى

  : يليوقد أشار التقرير إىل آراء اددين يف قضايا متعددة ومنها ما

  .)٢("يتضمن اإلسالم مفاهيم دميقراطية ينبغي أن تربز إىل الواجهة" -

يتضمن اإلسالم املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان واحلرية الفردية مبا فيهـا حريـة             " -
 .)٣("ارتكاب األخطاء

باعتباره ممارسة قدمية العهد كتلـك املنـصوص عليهـا يف     "يرفضون تعدد الزوجات     -
ال تعد مناسبة، ومثة براهني تبني بأن النيب حممد كان حياول إلغائها         ديانات أخرى، فإا    

 .حسب تعبري التقرير. )٤("

أن هذه احلدود إما قدمية بالية تتماشـى مـع          " ويرفضون احلدود والقصاص ويرون      -
 .)٥("األعراف اخلاصة حبقبتها، أو أنه أسيء تفسريها منذ البداية

ء أي شكل من أشكال احلجاب أو غطاء الـرأس،          ال يتطلب اإلسالم من املرأة ارتدا     "  -
وال توجد أي براهني أو أدلة تثبت هذه القوانني، وينوط األمر بالفرد يف تقريـر مـا                 

 . يرغب ارتدائه

وال جيب أن تلقى على املرأة الالئمة ملا ميكن أن يدور يف أذهان الرجال من أفكار فاسقة،                 
أي عدم إمعان النظر بشهوانية     " بغض النظر "ذلك ألن القرآن كان واضحاً يف أمر الرجال         

 .)٦("للنساء وبالعكس

                                                 
 .١٩/املصدر السابق ص)  1(
 .٢٣/صاملصدر السابق  )2(
 .٢٣/املصدر السابق ص)  3(
 .٢٣/املصدر السابق ص  )4(
 .٢٣/املصدر السابق ص ) 5(
 .٢٦/املصدر السابق ص ) 6(



 
٣٨٢   الليبرالية 

وقائم على تفسري ديين مغلوط، ويتعـارض       ) به(غري مسموح   "اعتبار ضرب الزوجة     -
 .)١("بوضوح مع روح اإلسالم للزواج والعالقات بني اجلنسني

 .واطنةوفق مبدأ امل.)٢("جيب معاملتهم على قدم املساواة"ويرون حول األقليات بأنه " -

ويكـون  . مل يكن يقصد باإلسالم أن يكون دولة بل تشريعاً، وفلسفة مرشدة للحياة           " -
الفرد مسؤوالً شخصياً عن سلوكه وقراراته يف سياق جمتمع دائم التقلب من األفـراد              

 .)٣("العقالنيني

العائلة واتمع هامان يف اإلسالم، ويتعني على الرجل واملرأة أن يكونان مـسؤولني             " -
ما، وتكون كافة املهن، وكل أشكال املناصب العامة والسياسية مفتوحـة أمـام             عنه

  احلال يف زمن الرسول حممد عندما شاركت النساء حىت يف معارك             نالنساء، هكذا كا  
اجليش، وعينت يف مناصب قضائية، وحىت أا أمت الرجال يف الصالة، وال شك بأن              

 .)٤("هذا هو احلال اليوم

 .)٥("مزي يشري للتطوير الشخصي لروح الفرداجلهاد مصطلح ر" -

القرآن والسنة، والفلسفة التارخييـة     :"وحول مصادر التلقي للعقيدة والشريعة يرون أا       -
واملعاصرة، والقوانني احلديثة والقواعد األخالقية يف إطار مسعى لفهـم جـوهر روح             

 .)٦("اإلسالم يف سياق الزمن احلاضر

     للدميقراطيـة   – الذين حيضون برعاية أمريكية مميزة       –ددين  وقد ميز التقرير بني رؤية ا 
  .وحقوق اإلنسان واحلريات، ورؤية غريهم ممن يدعي توافق اإلسالم مع الدميقراطية

  

                                                 
 .٢٦/ املصدر السابق ص )1(
 .٢٦/ املصدر السابق ص )2(
 .٢٦/ املصدر السابق ص )3(
 .٢٨/ املصدر السابق ص )4(
 .٢٨/ص املصدر السابق ) 5(
 .٢٨/املصدر السابق ص  )6(



 
٣٨٣   الليبرالية 

فقد صرح عدد كبري من الكتاب اإلسالميني بأن اإلسالم  ال يناقض الدميقراطية وحقوق              
  ).١(ل من نادى ااإلنسان واحلريات ويدعو هلا ويوافقها، بل إنه أو

، ويقول  " اإلسالم الدميقراطي " بتبين   نومع ذلك فإن التقرير ال يعترب هؤالء هم املقصودو        
وإىل جانب اللهجة اليت جتمع، على درجات خمتلفة، النربة الدفاعية واالعتذارية           : "يف ذلك 

ـ               ع فإن هذه الكتابات حتتوي عادة على مواقف وفلسفات تكون أساساً شاذة عـن اتم
إذ .  يف عدم تناغم األساسيات الفلسفية للتيارين      ةوتكمن املشكلة الرئيسي  . املدين العصري 

ترتكز الدميقراطية العصرية على قيم التنوير يف حني يتعارض التيار التقليدي مع هذه القيم              
  .ويعتربها مصدرا للفساد والشرور

ري الدميقراطي احلديث املتضمن    متناقضة مع املتطلبات األساسية للتوجه الفك      )٢(فالتقليدية
قد نتجاهـل   . للفكر النقدي وتسوية املشاكل بشكل خالّق ، واحلرية الفردية والعلمانية         

هذه االختالفات لفترة من الزمن إال أا لن تزول وال بد أن نصل عاجال أم آجالً لنقطـة                  
عم للـشريعة الـيت     ولن يقدم اتمع املدين الدميقراطي املعاصر الد      :"، ويقول   )٣("اختالف

يطالب ا التقليديون، فالتيار ادد ال يعترب حكم اإلعدام الرتكاب الزىن أو اجللد وبتـر               
األعضاء عقوبات جنائية مقبولة، وهكذا فإنه لن يتكيف مع فرض الفصل بـني الـذكور               

، واإلناث ، أو التمييز ضد النساء املتطرف والفاضح يف قانون األسرة والعدالـة اجلنائيـة              
  .)٤("واحلياة العامة والسياسية

وقد صرح التقرير باحلليف األساسي الذي يعول عليه يف قيام إسالم دميقراطـي يوافـق               
ومن بني كل اموعات، تتميـز      . تتطابق رؤية اددين مع رؤيتنا    :"مصاحل الغربيني فقال    

                                                 
  .– فهمي هويدي –، واإلسالم والدميقراطية )موقع إسالم أون الين(الشيخ يوسف القرضاوي : انظر مثالً )1(
لكنه يراه متناقض ومضطرب ، وضرب مثاالً لذلك بأنه نظر " تقليدي إصالحي"يصنف التقرير الشيخ يوسف القرضاوي بأنه )2(

 املصدر السابق :انظر. عتقد ، ولكنه إلتف على حد الزىن مع اعتذاره بشدة شروطه من حرية امللقضية حد الردة نظرة ليربالية منطلقاً
 .٤٦/ص

 . ٤٦ -٤٥/ص املصدر السابق )3(
 .٤٦/املصدر السابق ص )4(



 
٣٨٤   الليبرالية 

            ا األكثر جتانساً مع قيمها ، ومـع روح اموعة بالتحديد بأتمـع الـدميقراطي    هذه ا
  .)١("العصري

باالستناد إىل أسس آيديولوجية، يعترب اددون الوسيلة األكثر مصداقية لتطـوير           :"ويقول  
ونقل اإلسالم الدميقراطي إال أم يرزحون يف الوقت احلايل حتت وطأة عدد من املعوقات              

  . )٢("اليت تعيق إىل حد كبري فعاليام

ف الدعم املايل، وقلة الدعم السياسي، وتعرضهم للخطـر         ضع: مث بني هذه املعوقات وهي    
   .)٣(مثل االام بالردة ، واخلضوع للمحاكمة، واملنع من الكتابة والعمل وغريها

  : )٤(وقد تضمن التقرير وسائل وآليات دعم هذه اموعة بشكل خاص على النحو التايل

  .نشر وتوزيع أعماهلم بأسعار خمفضة -

 . يف كتابام للجمهور العام والشبابتشجيعهم على التوجه  -

 . إدراج آرائهم يف برنامج التربية اإلسالمية -

 .)٥(توفري منرب عام هلم  -

تعميم املعرفة بآرائهم وأحكامهم حول مسائل هامة ذات صلة بتفسري الشرع حبيـث              -
تتنافس مع آراء األصوليني والتقليديني الذين ميتلكون مواقع إلكترونيـة ودور نـشر             

 .س ومعاهد والكثري غريها من الوسائل الكفيلة بنشر وجهات نظرهمومدار

                                                 
 .٤٩/ ص املصدر السابق)1(
 .٥١/املصدر السابق ص  )2(
 .٥١/املصدر السابق ص: انظر) 3(
 ٥٤ /املصدر السابق ص: انظر) 4(
)5 ( ة للتحديث الفكري     " ة حتققت يف    هذه اآلليا ،          " املؤسسة العربياب الليرباليني والعلمانيني كما يصفها أصحاوهي مؤسسة للكت ،

، ويرأسها نصر حامد أبو زيد ،       " احلداثة واحلداثة العربية    " م ، بعنوان    ٢٠٠٤/  آيار   -٣٠-٢٩وقد عقدت مؤمترها األول يف بريوت       
 وجورج طرابيشي ، وحممد الشريف ، وعبد ايد الشريف وغريهم ، وتقوم املؤسسة بالترمجة ، والتحقيق                 حممد أركون ،  : ويشارك فيها   

أليب حامت الرازي يف الرد على امللحد أيب بكر الرازي ، وتعود أمهية        " أعالم النبوة   " ، والتأليف للكتب ، وقد صدر عن املؤسسة كتاب          
ـ  نشر الكتاب عندهم إىل احتفاظه بنصوص    : انظر .    أيب بكر الرازي اليت ضاعت بسبب التدمري واالستئصال ـ حسب تعبريهم 

 .م ٢٠٠٤ مايو ٦:  يف تاريخ ةجريدة إيالف اإللكتروني



 
٣٨٥   الليبرالية 

للـشباب اإلسـالمي    " مضاد للثقافة "التعريف بالعلمانيني واددين على أم خيار        -
 .الساخط 

تسهيل وتشجيع تعميم املعرفة بالتاريخ والثقافة غري اإلسالمية والسابقة لظهور اإلسالم            -
 . ذات الصلةيف وسائل اإلعالم، ومناهج الدول

املساعدة يف تنمية املنظمات املدنية املستقلة بغية تعزيز الثقافة املدنية وفتح ااالت أمام              -
 .املواطنني العاديني لتعليم أنفسهم اإلجراءات السياسية والتعبري عن آرائهم

وميكن لنا أن ننقل اإلستراتيجية كاملة بنصها من التقرير ليتضح لنا اإلطار العـام الـذي                
وتسعى هذه املقاربة لتقويـة ورعايـة       "يسعى له، ويرغب يف حصوله حيث تقول بينارد         

تطوير إسالم مدين دميقراطي كما تعزز التحديث والتنمية وتوفري املرونة الالزمة للتعامـل             
. كما يتناسب مع أوضاع خمتلفة وختفض مستوى خطورة التأثريات السلبية غري املقصودة           

  :جية مقترحةوفيما يلي وصف إلستراتي

توفري الدعم للمجددين أوالً من خالل تقوية رؤيتهم لإلسالم على حـساب رؤيـة               -
. آرائهم وينـشروها  )١(التقليديني عرب تعزيز منرب واسع القاعدة هلم كي يعربوا منه عن          

 أمام اجلمهور على أم صورة      التقليديني بقوة الظهور  كما جيب أن حيظوا هم ، وليس        
  .اإلسالم املعاصر

 .وفري الدعم للعلمانيني حسب احلاالتت -

 .تشجيع املؤسسات والربامج املدنية والثقافية للعلمانية -

يف حال  (توفري الدعم الكايف للتقليديني كي حيافظوا على قوم يف مواجهة األصوليني             -
 وتفادي إقامة حتالف وثيق بني اموعتني، أما ضمن جمموعة          )٢()كانوا هم من خنتارهم   

، فينبغي القيام بتشجيع انتقائي لكل من يبدو أكثر متاشياً نسبياً مع اتمـع              التقليديني

                                                 
 . ولعله خطأ مطبعي) على(املوجود يف املطبوعة ) 1(
 ألمريكا السيما من كانت آراؤه قريبة من يؤكد التقرير أن التقليديني وبالذات االجتاه اإلصالحي قد يكون خياراً استراتيجياً) 2(

 . اددين ألنه حيقق اهلدف وهو دعم القيم واألفكار األمريكية اليت متهد ملشاريعها السياسية واالقتصادية



 
٣٨٦   الليبرالية 

فعلى سبيل املثال، تكون بعض كليات الشريعة اإلسالمية أكثر انقياداً          . املدين احلديث 
 .آلرائنا حول العدالة من كليات أخرى

اقفهم معارضة األصوليني معارضة قوية من خالل ضرب مواطن ضعفهم يف مو          : وأخرياً -
اإلسالمية، واآليديولوجية، وفضح ما ميكن أن يسبب رفض املثاليني الشباب ، وليس            
التقليديني التقيني ممن يشكلون مجهورهم عرب إبـراز فـسادهم وعـنفهم وجهلـهم       
وأخطائهم املنحازة والواضحة يف تطبيقهم لإلسالم، وعجزهم عـن تبـوء القيـادة،             

 .وإستالم احلكم

 القيام ببعض النشاطات اإلضافية اليت تضرب يف الصميم بغيـة            وقد يبدو من الضروري   
  :دعم املقاربة الشاملة مثل

  . املساعدة على كسر االحتكار األصويل والتقليدي يف تعريف اإلسالم وتفسريه وتأويله -

حتديد أمساء العلماء اددين املناسبني إلدارة موقع ويب إلكتروين جييب على األسـئلة              -
 .وك اليومي وتوفري آراء شرعية إسالمية جمددةاملرتبطة بالسل

 .تشجيع العلماء اددين على كتابة كتب دراسية ووضع مناهج تعليمية -

 .نشر كتب تعريفية بأسعار مدعومة كي تكون متوفرة مبوازاة أحباث كتب األصوليني -

دين استخدام وسائل اإلعالم اإلقليمي الشعيب مثل الراديو لنشر أفكار املسلمني اـد            -
 .)١("وممارسام بغية توسيع اآلفاق الدولية ملعىن اإلسالم

  :)اإلسالم الليربايل(مناذج تطبيقية لدعاة : ثانياً
 للكتابة يف القضايا اإلسـالمية، والعـودة   – م بكل اجتاها –تعددت كتابات املستغربني    

م وقراءتـه   لكتب العلماء السابقني، واالستدالل بالنصوص الشرعية دف تطوير اإلسال        
  .قراءة جديدة، تبقي على االسم الظاهر لإلسالم، مع إلغاء حقيقته

وقد اجتهوا إىل النص الشرعي وألغوا مدلوله، ووضعوا منهجاً جديداً يف تأويله وتفـسريه،              
وقـد  . ألغوا مبوجبه حقيقة األلوهية والنبوة والغيبيات، وحتكيم الشريعة اإلسالمية وغريها         

                                                 
 . ٦٠- ٥٩/إسالم حضاري دميقراطي ص) 1(



 
٣٨٧   الليبرالية 

، ومن خاللـه أنكـروا      "اهلري مينوطيقا "قرآن على منهج مادي وهو      اعتمدوا يف تفسري ال   
وذلك بإحالل اإلنسان حمل اهللا،     )" أنسنة الدين   (ألوهية الدين ، واعتربوا مصدره اإلنسان       

وإحالل القارئ حمل الوحي، وجعل الوحي يف النص الديين هو ما توحيه القراءة الذاتيـة               
لفظة ) اهللا(إن  :" حيث يقول   " حسن حنفي "كتبه  ، ومن األمثلة على ذلك ما       )١("للقارئ

نعرب ا عن صرخات األمل وصيحات الفرج، أي أنه تعبري أديب أكثر منه وصـفاً لواقـع،                 
إنه ال يعرب عن معىن معني، إنه صرخة وجوديـة          ... وتعبري إنشائي أكثر منه وصفاً خربياً       

ر من العقل، هو ردة فعل علـى        أكثر منه معىن ميكن التعبري عنه بلفظ من اللغة، أو بتصو          
حالة نفسية أو تعبري عن إحساس أكثر منه تعبرياً عن فقد، يكون يف احلس الشعيب هو اهللا،                 

، )٢("وكل ما نصبوا إليه وال نستطيع حتقيقه فهو أيضاً يف الشهود اجلمـاهريي هـو اهللا                 
فاإلنسان هو  فالصفات السبع هي يف حقيقة األمر صفات إنسانية خالصة ،           " ويقول أيضا   

هذه الـصفات يف    ... العامل ،والقادر ، واحلي ، والسميع ، والبصري ، واملريد ، واملتكلم             
  . )٣("اإلنسان ومنه على احلقيقة ، ويف اهللا واليه على ااز 

ومع أن هذه اإلحلاد واإلنكار لوجود اهللا تعاىل منافياً لإلسالم من أصله إال أن حسن حنفي       
 وحيتج لذلك بكتابات ابن عريب وابن سبعني واحلالج وغريهـم مـن             يلصقه باإلسالم ،  

زنادقة وحدة الوجود، وكتابات الفالسفة كابن سينا وغريه ، ويعترب ذلك قراءة إسـالمية              
وهو ذا يؤسس لإلحلاد الـشيوعي      . )٤(لإلسالم خمتلفة عن القراءات السلفية غري العقالنية      

قضية النبوة وجيعلها إنسانية حمضه ، وال تعدو        " و زيد أب"وذه الطريقة يناقش  . )٥(إسالميا  
أن تكون اتصاالً بني الفكر والواقع ، وهي جمرد درجة قوية من درجات اخليال الناشئ عن                

،وأساس هذا الفكر اإلحلادي هو أن تأويل النص ال توجد له           )٦("فاعلية املخيلة اإلنسانية    " 
فالنص أخرس  "  صامتة   ة من الباطل ، ألنه مرآ     حقيقة موضوعية وليس له معيار ملعرفة احلق      

، والنتيجة أنـه مـع تعـدد        "،صامت ، مؤلفه قد مات ، واملؤول هو الذي جيعله يتكلم            

                                                 
  .٧٨/مقاالت الغلو الديين والالديين ص )1(
 . ٦٣ ٢/٩من العقيدة إىل الثورة) 2(
 .٦٠٤-٢/٦٠٢صدر السابق امل) 3(
  ."الكتاب كله"، دراسات إسالمية "الكتاب كله"التراث والتجديد : انظر) 4(
  .حممد عمارة" التفسري املاركسي لإلسالم"انظر حول املوضوع كتاب ) 5(
  .٦٥-٣٨/دراسة يف علوم القرآن ص: مفهوم النص : انظر)6(



 
٣٨٨   الليبرالية 

القراءات يكون كل قراءة ظنية ممكنة الصدق أو الكذب ، وال ميكـن إقامـة الربهـان                 
  .)١(عليها

 حسن حنفـي يف قولـه       وميكن أن نضرب مثاالً على هذه التأويالت الغريبة حيث يقول         

هو صورة فنية    ] :" ٢٢-٢١/الربوج  [  }فِي لَوحٍ محفُـوظٍ     * بلْ هو قُرآن مجِيد   {: تعاىل

الغاية منها إثبات تدوين العلم ، فالعلم املدون أكثر دقة من العلم احملفوظ يف الـذاكرة أو                 
   .)٢("املتصور يف الذهن 

 ، وأنسنة الوحي واإلسالم والغيب والنبوة هو التفسري         وذا يتبني أن تأليه اإلنسان والعقل     
، " بتارخيية الـنص  "وهذا الفكر اإلحلادي هو املعين      .   اجلديد والتطوير احلديث لإلسالم     

حيث يرون أن النص بشري له ظروفه التارخيية ، جيب أن يؤول إىل معاين حديثة متوافقة                
 ، وهذا االجتاه حلسن     )٣("خطاب الديين   جتديدا لل " مع مقتضيات العصر ، ويعتربون ذلك       

حنفي يعتربه تلميذه نصر حامد أبو زيد جبناً عن قول احلقيقة فهو يرى أن هذا التأويـل                 
الذي حول الوحي إىل واقعة تارخيية وطبيعية،  وخربة بشرية ، ونشاط ذهين ليس لـه أي                 

سيطر ، ولكنه ليس تأويال     ارتباط غييب إهلي خارج اإلنسان فيه خلخلة لبنية الفكر الديين امل          
ليس هناك مثرة من    " بتارخيية النص   " ، ألنه بعد القول     " تلوين  " بل هو   _  حسب رأيه    –

   .)٤ (استمرار الوحي بكل عقائده يف التوحيد والبعث واجلزاء
ولكن هذه اجلرأة اليت أبداها أبو زيد مل جتعله يعلن القطيعة مع الصورة الـشكلية السـم                 

  . )٥ ( استمر يف الكتابة حول النص الديين ووسائل تأويلهاإلسالم ، بل
وهذا يؤكد أن هؤالء املالحدة يهدفون إىل إبطال اإلسالم وهدمه من داخله كما حاولت              

  .الزنادقة من الباطنية و احللولية والفالسفة من قبل 
تطبيـق  تنحية الـشريعة و   "، و "فصل الدين عن الدولة   "ومن النماذج التطبيقية هلذا الفكر      

  .)١("اإلسالم العلماين"، وهلذا ظهر ما يسمى"القوانني الوضعية

                                                 
  -١٠٠- ٩٠/ ص١٩عدد -انظر جملة قضايا إسالمية معاصرة) 1(
  . ٤/١٣٥من العقيدة إىل الثورة  )2(
  . وغريها١٢٨،٣٠٠/دراسات إسالمية ص : انظر  )3(
  .١٧٩-١٧٢،١٧٤/نقد اخلطاب الديين ص: انظر )4(
   .م القرآنودراسة يف عل: مفهوم النص: من كتبه يف هذا اال )5(



 
٣٨٩   الليبرالية 

نشأت العلمانية استرداداً لإلنسان ، وحلريته يف السلوك والتعـبري ،           : " يقول حسن حنفي  
وحريته يف الفهم واإلدراك ، ورفض لكل أشكال الوصاية عليه ، وألي سلطة فوقيـة إال                

إذن هي أساس الوحي ، فالوحي علماين يف جوهره ،          ، العلمانية   !!سلطة العقل والضمري    
والفصل بني الدين والدولة، واعتبار الدين شأناً       .  )٢("والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ       

شخصياً بينما الدولة أمراً مدنياً يبىن على العقل واملصلحة من النقاط اليت اتفق عليها كتاب               
ام علي عبد الرزاق يف كتابه اإلسالم وأصول احلكـم           منذ أي  )٣(املدرسة العصرانية احلديثة  

  .)٤(وإىل زماننا املعاصر

والشك أن العصرانية وسيلة موصلة إىل العلمانية فيما مضى، أما اآلن فقد اتفـق              
العصرانيون والعلمانيون يف تأويل عقائد اإلسالم وأحكامه وأخالقه ليتوافق مع التحـديث            

  .الم الليربايلالغريب، وهذا ما أصبح يعرف باإلس

وقضية املوقف من اآلخر واالعتراف به من أهم القضايا اليت يناقض فيهـا دعـاة               
  .اإلسالم الليربايل أصول الدين وحقيقة اإلسالم والوالء والرباء

فاألديان السماوية متساوية يف الصحة والقبول ـ عندهم ـ ، وهذا يقتضي عدم   
وحنن يف منطقـة الـشرق      :" عبد العزيز كامل   تكفري اآلخر املنايف يف أساس الدين، يقول      
وأقوهلا واضحة يـستوي يف هـذا اإلسـالم         . األوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأخرى     

واملسيحية واليهودية، حىت اإلميان باألقانيم الثالثة يف الفكر املسيحي خيتم بإله واحد، هذه             
ظاهري كان لآلهلة كـبري     منطقة توحيد والصور ختتلف، حىت يف مصر القدمية مع التعدد ال          

                                                                                                                                            
  .٢٨٤- ٢٧٤/ العصرانيون ص: انظر كثريا من النصوص يف هذا اال يف كتاب )1(
  . ٦٩/التراث والتجديد ص )2(
ديد واسعة نشطت يف داخل األديان الكربى، داخل اليهودية،والنصرانية واإلسالم، وهي حركة جت) modernism( العصرانية )3(

اليم مصطلح خاص تعين وجهة نظر يف الدين مبنية على االعتقاد بـأن التقدم العلمي والثقافة املعاصرة، يستلزمان إعادة تأويل التع
  ٥٨٦/املورد ص: انظر. الدينية التقليدية على ضوء املفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة

، ومفهوم )حممد حامد الناصر(، والعصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب )يوسف كمال(العصريون معتزلة اليوم : انظر )4(
 .)بسطامي حممد سعيد(جتديد الدين 



 
٣٩٠   الليبرالية 

وتقف فكرة االعتراف باآلخر واعتقاد صحة إميانه، ويف أقل تقـدير عـدم             . )١(هو أوزير 
  .اجلزم ببطالن عقيدة اآلخر على أساس التعددية والتنوع واالختالف

ويتسع تعدد احلق عندهم إىل أن يصل إىل تصحيح األديان األخرى غـري ديـن               
زم والتأكيد على أن عقائدهم باطلة، ألن هذا اجلزم فكرة          اإلسالم، أو على األقل عدم اجل     
  .وثوقية مستعلية غري معترفة باآلخر

وهذا اجلزم والقطع هو الطريقة األصولية املتشددة يف كل األديان مبا يف ذلك دين              
اإلسالم، ألن االنفتاح العقلي يؤدي إىل التنوع، واإلقرار باالختالف، وإحتمال صحة رأي          

 )٢(ته كما تتضمن احتمال عدم الصحة اجلازمة لدى أصحاب الرؤية الوثوقية          اآلخر وعقيد 
وقضية املوقوف من اآلخر وعدم تكفريه أو إقصائه من القضايا املتفق عليها بني كتاب هذه        

  . ومفكريها) اإلسالم الليربايل(املدرسة 

إلميـان   بني هذا التصور للموقف من اآلخر، وا       )٣(ويربط الدكتور عبد اهللا إبراهيم    
أنا سأكون واضحاً ، التعدديـة الدينيـة تقتـضي      : " بالتعددية، وبني علمنة الدين فيقول    

العلمنة ،علمنة الدين، وإخضاع الظاهرة الدينية للبحث التارخيي والنقدي، وذلك ال يـتم             
وتعريض تلك التفاسري إىل نقد     . إال بالفصل بني النص الديين املؤسس والتفاسري الالحقة له        

 يبني مدى تواطئها مع عصرها الذي ظهرت فيه، فهي تلزم أهلها وعصرها، وال              جذري،
حيثما ننجح بنقد التفاسري اليت هـي إسـقاطات لـرؤى           . تلزمنا بشيء، أقصد التفاسري   

ومفاهيم ومقوالت، وجهاز ثقايف خاص باملفسر، أو صاحب املذهب يف عصره، أعتقـد             
مهمـة  : وصوله إلينا إذا جنحنا يف هذه املهمة      أننا حنرر الدين من العقبات اليت حتول دون         

علمنة الدين، تصبح األرضية ممهدة للتعددية الدينية والثقافية، ألن الدين يصبح جتربة فردية             

                                                 
 .٤٠-٣٠/، وانظر نصوص كثرية يف العصريون معتزلة اليوم ص١٩٤/والعصر صاإلسالم :  انظر )1(
العيش سوياً يف فضاء التنوع "، موضوع )٢٠٠٦شتاء ربيع ) (٣٢-٣١العدد املزدوج ( جملة قضايا إسالمية معاصره : انظر) 2(

 . "مقاربات يف التعددية الدينية والثقافية: واالختالف
جامعة بغداد، عمل يف اجلامعات العراقية والليبية والقطرية، وحالياً خبري يف األمانة العامـة للمجلـس              أستاذ جامعي، دكتوراه من      )3(

العـدد  ( جملة قضايا إسالمية معاصرة     : انظر. الوطين للثقافة والفنون والتراث يف قطر، له جمموعة من الكتب يف نقد املركزيات الثقافية               
 .) السابق 



 
٣٩١   الليبرالية 

ومدرسة اإلسالم الليربايل ذات تنوع     . )١("تارخيية، وليس جتربة الهوتية تلزم اجلميع بالطاعة      
هم وارتباطام ومستوى آرائهم مـن      عجيب يف أشخاصها وأفكارها وأهدافهم ومقاصد     

) العصرانية(حيث الغلو، فهي مكونة من نسيج متعدد يشكل تأويل اإلسالم ملوافقة العصر             
  .قاعدته املشتركة

 فقمة هذه املدرسة جمموعة من الزنادقة واملالحدة يناقضون جـذور اإلسـالم             -
ومنهم منـهزمون مـن     ، ومنهم بعض املخلطني يف الفكر والعقيدة،        )٢(وأصوله األساسية 

  .الكتاب اإلسالميني وبعض الفقهاء والدعاة

فمنهم من يوافق الفالسفة واحللولية والباطنية واملالحـدة يف         :  وتتنوع أفكارهم  -
نفي حقيقة األلوهية، والنبوة، والوحي، والغيبيات، ويرفض حتكيم الشريعة، ومنهم مـن            

ضعي املدين، وضرورة الربا لالقتصاد     يفصل بني الدين والدولة، ويرى ضرورة القانون الو       
املعاصر، وينفي احلجاب عن املرأة ويراه احتقاراً هلا، ويرى البعض عـدم االسـتدالل إال               
بالقرآن، وينفي السنة واإلمجاع، ويطالب بتجديد أصول الفقه وغريها من العلوم املعيارية،            

هاد، وتـؤمن بالدميقراطيـة،     وهلم آراء ترفض الوالء والرباء، وتكفري املشركني، وتنكر اجل        
  . والتعددية، واحلريات مبا يف ذلك التصريح بنشر اإلحلاد وغريها من األفكار الشاذة

فمنهم عمالء للصليبية العاملية يتلقون الدعم املـادي مـن          :  وختتلف ارتباطام  -
العدو، ويتعاونون معه، ويشاطرونه األفكار وأسلوب العمل، ويدافعون عـن سياسـته،            

م مستلب حضارياً، منهزم فكرياً غري قادر على الرفض مع ظهور عالمات العـدوان              ومنه
ودالئله ولكنه ال يتقاضا شيئاً مادياً آلرائه، فهي ناشئة من اهلزمية الفكرية والنفـسية مـع                
قصور يف العلم الشرعي، وختليط يف تكوينه الثقايف، ومنهم من يقـف ضـد املـشروع                

وجود آراء تقربه من مشروعه إال أنه يف حتـسن مـستمر،            األمريكي ويناهضه، وهذا مع     

                                                 
 م٢٠٠٥الندوة السنوية يف حج عام -مية معاصرة جملة قضايا إسال: انظر)1(
مثل حممد أركون،وحسن حنفي، ونصر حامد أبو زيد، وخليل عبد الكرمي، والعفيف األخضر، وسيد القمين ونوال الـسعداوي،                   )2(

  .وأمحد البغدادي  وحممد سيد عشماوي ، وطارق رمضان ، وغريهم 
 



 
٣٩٢   الليبرالية 

ووعي دائم، وتتكشف له احلقيقة، وهو مظنة العودة للحق إذا نوقش ومتت معه عمليـة               
  .حوار علمي مفيد

فمنهم من يناقض أصل الدين يف العقائد واألحكـام         :  وختتلف مستوى آرائهم   -
ة إليه يف تقريـر مؤسـسة رانـد         واألخالق واألمور االجتماعية، وهو الذي متت اإلشار      

، ويرفض حتكيم   "تارخيية النص "األمريكية مثل من ينكر األلوهية والنبوة والغيبيات ويرى         
ومنهم من يناقض أصول الدين بدرجة أقل غلـواً         . الشريعة، واحلجاب، ويبيح الربا وغريه    

لوضعية والربا  مثل من ال يكفر املشركني، ويرفض الوالء والرباء، ويرى ضرورة القوانني ا           
وغريها، ومنهم روافد ال يصلون هلذه الدرجة ولكن آراءهم ترفدهم عن غري قصد مثل من             

  .    ينفي وجوب كراهة الكفار، وجيوز احلكم بالدميقراطية وغريها

   :تيارات الليربالية: رابعاً

ب البالد جاءت الليربالية إىل البالد اإلسالمية من خالل االستعمار املباشر وإعادة تركي
املستعمرة على أسس ليربالية تتوافق مع مصاحل احملتل، وقد كان للمستغربني تأثري كبري يف 

  .توسيع نطاق الليربالية واملطالبة ا 
ومل تكن هناك حاجة ذاتية للفكر الليربايل يف البالد اإلسالمية، وما يوجد من خلل يف األمة 

اللتزام احلقيقي باإلسالم، وهو الكفيل بتحقيق اإلسالمية يف جمال احلريات ميكن عالجه با
احلرية والعدل يف حياا وهذا يؤكد أن الدعوة لليربالية ذات مصدر خارجي أجنيب دعمته 

  .جمموعة معجبة بالغرب منهزمة أمام حضارته املادية 
غرب وقد كانت البداية يف الدعوة إىل الليربالية تعتمد على الدعوة العامة للحرية واتباع ال

  .يف ضته اجلديدة للوصول إىل مستواه احلضاري املادي
  :وهذه البداية متت على يد تيارين مها 

يربط بني دعوته للحرية واإلسالم، مع انبهار باحلضارة الغربية، وحماولة : تيار عصراين -
آلخر نسبة بعض منجزاا احملددة لإلسالم مثل احلرية الدميقراطية، والتعددية،و االعتراف با

  . وغريها



 
٣٩٣   الليبرالية 

احلرية من حيث هي رخصة العمل املباح من دون مانع غري مباح، وال :"يقول الطهطاوي
حرية طبيعية، وحرية سلوكية، وحرية دينية، وحرية : وتنقسم إىل مخسة..معارض حمظور

احلرية الطبيعية هي اليت خلقت مع اإلنسان، وانطبع عليها فال طاقة لقوة البشرية ...سياسية
   .)١(" اخل...فعها بدون أن يعد دافعها ظاملاًعلى د

إن احلرية واهلمة اإلنسانية اللتني مها منشأ كل صنع غريب :"ويقول خري الدين التونسي
ويقول . )٢("غريزتان يف أهل اإلسالم مستمدان مما تكسبه شريعتهم من فنون التهذيب

    .)٣( "املسفوحإن احلرية هي شجرة اخللد وسقياها قطرات من الدم :"الكواكيب
ويبدو الكالم يف احلرية عاماً لكنه يعين احلرية الغربية اليت سحرت األلباب وخطفت العيون 

الذي يقارب " اإلسالم الليربايل"يف زمام كما تبني سابقاً ، وقد وضع هذا التيار أسس 
 الزندقة اليت ، وقد فتح هذا التيار بوابة"احلرية"بني اإلسالم وقيم احلضارة الغربية ومنها 

نقد اخلطاب "، و"تعدد قراءات النص الديين"، و "تارخيية النص"تتالعب يف الدين باسم 
ومع أن بدايات هذا التيار وبعض املنتسبني إليه مل يصلوا هلذه الزندقة إال . وغريها " الديين

دة من خالل  الباب للباطنية و املالح–قدمياً  -أم فتحوا الباب هلم، كما فتح املتكلمون 
  .التأويل 

على الطريقة الليربالية الغربية دون احلاجة إىل الربط " باحلرية"يطالب : تيار علماين -
فحريتنا هي . خلقت نفوسنا حرة، طبعها اهللا على احلرية"بالدين،يقول أمحد لطفي السيد

ما وجودنا هي ذاتنا، ومفهوم ذاتنا هي أن اإلنسان إنسان، وما حريتنا إال وجودنا و.. حنن
هي أن نسري سري :" منهج النهضة يف قوله)٥("طه حسني"وقد وضع  .)٤("إال احلرية

خريها : األوربيني، ونسلك طريقهم، لنكون هلم أنداداً، ولنكون هلم شركاء يف احلضارة
   .)٦("وشرها، حلوها ومرها، ما حيب منها وما يعاب

                                                 
 . ٣٧٤-٣/٣٧٣ي  األعمال الكاملة للطهطاو–املرشد األمني  )1(
  .١٥٨/أقوم املسالك ص )2(
 . ٥٧/ص-  األعمال الكاملة للكواكيب–طبائع االستبداد  )3(
 .٥٠/مفهوم احلرية ص: مبادئ يف السياسة واألدب واالجتماع نقالً عن )4(
ومبوفقه السيئ من   ياة   يف األدب واحل   ملنحرفةم ، فقد بصره وهو طفل صغري ، اشتهر بآرائه ا          ١٨٨٩ أديب وناقد مصري ، ولد سنة        )5(

توىف سنة  " . من تاريخ األدب العريب     " و  "املعذوبون يف األرض  "  و" يف الشعر اجلاهلي  " و  " األيام  : " أشهر آثاره   . القضايا اإلسالمية   
  .١٧٢ /معجم أعالم املورد ص  . م ١٩٧٣

 .٤٣/ مستقبل الثقافة يف مصر ص)6(



 
٣٩٤   الليبرالية 

زداد قوة من يوم إىل يوم، حىت نصبح نريد أن نتصل بأوروبا اتصاالً ي:"ويؤكد ذلك بقوله
  .)١("جزءاً منها، لفظاً ومعىن، حقيقة وشكالً

وذا يتبني أن هذا التيار يطالب باحلرية الغربية دون ذيب أو تغيري، وقد كان لنصارى 
  .)٢(العرب دور كبري يف ترسيخ هذا الفكر من خالل صحفهم ومؤلفام

ة للفكر الليربايل بصورة عامة، ومل تناقشه بطريقة وقد كانت هذه التيارات تم بالدعاي
علمية عميقة، ومما يؤكد ذلك أن صعود الليربالية يف البالد اإلسالمية مل يعرف مناهج 
الليربالية واجتاهاا الفكرية، وصراعها العقدي، وهلذا مل تتأثر مبوجات املد واجلزر لليربالية 

  .  الغربية
نتاج احلقبة الليربالية يف التاريخ العريب إنتاج دعائي يستغل شىت إن إ:"يقول عبد اهللا العروي

يتكون من ترمجات ألمهات الليربالية الغربية، . أساليب اآلداب والصحافة والتأليف القانوين
ومن تعاليق عليها، ومن روايات وأشعار تتغىن باحلرية، ومن حبوث حتيي وتؤول مذاهب 

من التأليف تلعب نفس الدور وتروج بني القراء األفكار إسالمية قدمية، وكل هذه األنواع 
  )٣("الليربالية

ويرد العروي سبب اهتمام الفكر العريب بالليربالية إىل وضعه االجتماعي الفاقد للحرية 
إن خصوصية الليربايل عامة أنه يرى يف احلرية أصل اإلنسانية احلقة وباعثة "حيث يقول

وخصوصية الليربايل العريب أنه يعبد . تعثر أو انكسارالتاريخ وخري دواء لكل نقص أو 
والسبب يف ذلك هو حالة جمتمعه الذي مل . احلرية باندفاع مل يعد حيس به زميله األورويب

   )٤("تتحقق فيه بعد أية صورة من صور احلرية
ه والشك أن ضعف احلرية يف اتمع العريب عند دخول الليربالية أمر ال ميكن إنكاره، ولكن

ليس ذا املستوى، ومل يكن هو الدافع لتبين الليربالية، وكان باإلمكان تبين احلرية بصورا 
املوافقة حلقيقة اإلسالم، واملنبثقة من قيم اتمع وثقافته وحضارته دون احلاجة إىل فكر ال 

  .يتناسب مع دينه وقيمه وحضارته 
                                                 

 .حتت راية القرآن ملصطفى الرافعي:  نقد األستاذ سيد قطب له، وكتاب  ، وميكن مراجعة٤٨/املصدر السابق ص  )1(
يعترب نصارى العرب من أول من أسس الصحافة يف الوطن العريب، ومصر بشكل خاص، ومن خالل الصحف بثوا آراءهم  )2(

 .املقتطف، واهلالل، واألهرام ، واملقطم وغريها: الليربالية، ومن هذه الصحف 
 .٥١/ة صمفهوم احلري )3(
 . ٥٢- ٥١/مفهوم احلرية ص )4(



 
٣٩٥   الليبرالية 

بة معينة تعاونت مع االستعمار لفرضه على ولكن احلقيقة هي أن الفكر الليربايل اقتنع به خن
األمة، وقد كان لالحنراف العقدي واالستبداد واجلمود دور يف تبين البعض له، وعدم 

  .مقاومة اآلخرين له كما ينبغي 
وإذا نظرنا إىل واقعنا املعاصر فإننا جند الوضع قد تغري، حيث تعرف العامل اإلسالمي على 

ذا نشأت تيارات متعددة لليربالية نذكر يف هذا املقام أبرز هذه الليربالية بشكل أكرب، وهل
  : التيارات على النحو التايل

  :)١( تيار الليربالية اإلسالمية-١
وهذا التيار يسعى للتوفيق بني الليربالية واإلسالم ونفي التعارض بينهما، وقد نشأ هذا 

ده وتالميذه، مث بعد ذلك يف على يد حممد عب" احلركة اإلصالحية"التيار أول األمر يف 
 أيلول أصبح هذا ١١اليت بدأت منذ الستينات امليالدية، وبعد أحداث " مدرسة التجديد"

الفكر أكثر بروزاً من ذي قبل، وقد اعتنت الدول الغربية به لالستفادة منه يف تسويق 
  .مشاريعها يف البالد اإلسالمية

العام هو التوفيق بني اإلسالم واحلداثة وليست رؤية هذا التيار واحدة، ولكن إطارها 
الغربية، واإلصالح الديين مبا يتناسب مع هذه احلداثة، وهلذا اختلفت رؤيتهم بناء على 

  .معرفتهم باحلداثة الغربية وتطورها املستمر
الوعي بالتاريخ هنا ليس يف الشعور بالتغير الثوري الذي حدث :"يقول عبد الرمحن احلاج

مؤمن من غري "التجديدي"و" اإلصالحي"يع أشكال اخلطاب اإلسالمي يف العامل، فجم
تردد بذلك، لكن حتليل هذا التغري وتفسريه أمر بدا خمتلفاً جداً يف كل مرحلة من مراحله، 

اخلطاب "وهي تتصل مبدى وعيه للحداثة وتطوراا املتسارعة قرباً وبعداً، ففيما 
مل ير ) الطهطاوي والتونسي(ظيمي واملادي خلط التقدم الغريب يف شقه التن" النهضوي

مل تستبعد وحسب، بل " اإلصالح الديين"ضرورة يف تطوير اخلطاب اإلسالمي، فمسألة 
يف ) عبده وتالميذه" (االصالحيون"استهجنت ورفض التفكري فيها، وسرعان ما أدرك 

لحضارة الغربية، وأن أن املسألة أبعد من جمرد نقل ل) االستعمارية(إطار احلقبة الكولونياليه 
الفجوة الواسعة واملطردة بيننا وبني الغرب ليست جمرد تطورات تقنية وإدارية تنظيمية، إا 

                                                 
 .٣٦٩/دعوى اإلسالم الليربايل ص: انظر حول هذا املوضوع  )1(



 
٣٩٦   الليبرالية 

أيضاً مسألة تطور يف املعرفة اإلنسانية، وليس يف العلوم املادية فحسب، إال أن تفسري التقدم 
خلطاب ا"و" اإلصالحيني"الغريب بوصفه تطوراً عن الصراع مع الكنيسة، وضع 

 أمام خيار إعادة إنتاج -مبنطق املقايسة جبامع علة متمثلة يف النهضة احلديثة-"اإلسالمي
أم ) عبده وتالميذه(للنهضة على اإليقاع الغريب نفسه، وهكذا قرر زعماء اإلصالحية 

البد أن ميارسوا دوراً لوثرياً، بل لقد صرحوا بأن اإلصالح الديين هو مثيل اإلصالح 
نيت متاماً، هنا يبدو أن الزمن بدأ يصبح يف الوعي اإلصالحي زمن الغرب الربوتستا

أقل من ربط " مدرسة التجديد" ومل يكن حظ )١(..."وحضارته، وليس زمننا اخلاص
خطاا بتغريات احلداثة الغربية، حيث سارت على خطا مدرسة حممد عبده مع غلو أكثر 

  .)٢( تأويله وصرفه عن حقيقتهيف تأويل النص الديين، ووضع أدوات جديدة يف
 اعتبار قيم الليربالية، وثقافة )٣(وذا أصبح من األمور العادية لدى هذا اخلطاب التجديدي

  .الدميقراطية أموراً ضرورية متوافقة مع حقيقة اإلسالم، وال ينكر ذلك إال متشدد متطرف
 اجلهاد والقتال، دون تكفري أو إقصاء فضالً عن) الكافر(ومن ذلك النظر إىل اآلخر 

  .واعتبار الدميقراطية وما تقتضيه من تشريعات مدنية متوافقة مع الفكر السياسي اإلسالمي
وينظر هؤالء إىل التركيبة العاملية، وسيطرة الكفّار، ونظم احلداثة الغربية السياسية 

 إىل واالقتصادية واالجتماعية على أا ال تعارض اإلسالم، وجيب أن ال يسعى املسلمون
إنكارها حبجة وجوب حتكيم الشريعة، ألن اإلسالم عالقة روحية وليس نظاماً سياسياً 
مشولياً حيكم حياة الناس بصورة كاملة، فاألمور املدنية تشريعية أو إدارية متروكة للناس 

  .)٤(يرون فيها ما يصلحهم
  : تيار الليربالية القومية -٢

                                                 
  م٢٣/٢/٢٠٠٤- اإلسالم وقضايا العصر- إسالم أون الين–التجديد اإلسالمي وخطاب ما بعد اهلوية ) 1(
" م، ببريوت حول ٢٠٠٥ فرباير١٢-١١ع مؤمترا يف بالتعاون مع امللتقى الفكري لإلبداً عقد املعهد العاملي للفكر اإلسالمي )2(

دف االستفادة من النظريات الغربية اجلديدة يف علوم اللغة وقراءة النص واللسانيات " التطورات احلديثة يف دراسة القرآن الكرمي
 . يف تفسري القرآن وعلومه واملنهج املقارن

وجملة االجتهاد و ، وموقع امللتقى الفكري لإلبداع ، عاملي للفكر اإلسالمي ينظر إنتاج هذا اخلطاب يف بعض مطبوعات املعهد ال )3(
 . وبعض املقاالت يف موقع إسالم أون الين، التجديد

 .٣٤١ -١٧٥/ وكتاب العصرانيون ص ، ينظر يف ذلك ما تقدم يف احلاشية السابقة  )4(



 
٣٩٧   الليبرالية 

، وقد )٢(د كان من رواده نصارى العرب، وق)١(وقد نشأ هذا التيار يف وقت مبكر
استمرت القومية منذ نشأا ليربالية إىل اخلمسينات مث بدأت مرحلة جديدة ، وكانت 
البداية عن طريق االنقالبات العسكرية يف الوطن العريب، وقد كانت هذه الفترة وما بعدها 

تراكية حبجة االستقالل تشهد مداً يسارياً قوياً، فتبنت احلكومات العسكرية النظرية االش
عن االمربيالية الغربية، فأممت الكثري من وسائل اإلنتاج، ويف هذه املرحلة قطعت 

  .احلكومات العسكرية الصلة بالليربالية قطعاً باتاً
ففي اال السياسي اعتمدت فكرة احلزب الواحد مع التضييق على احلريات ومنع 

قتصادي قامت بتوسيع دور الدولة يف تنظيم األحزاب وتأميم الصحافة، ويف اال اال
االقتصاد، وتأميم  بعض وسائل اإلنتاج ولكن هذه التجربة فشلت، وبدأت رياح التحول 

  .)٣(والعودة للدميقراطية، وكان ذلك على وجه التحديد يف منتصف السبعينات
عرض لتغريات وإذا تركنا جانب التطبيق العملي يف أنظمة احلكم وسياسة االقتصاد ألا تت

  . فإن اجلانب الفكري يعد منضبطاً إىل حد ما)٤(متكررة
ويتميز هذا التيار بقبوله لليربالية يف جماهلا السياسي من خالل دعوته لتطبيق الدميقراطية، 
ورفضه لليربالية يف جماهلا االقتصادي املتمثل يف اقتصاد السوق احلرة، والنظام الرأمسايل، 

بالدميقراطية "ايل يف أوروبا يشابه فكر هذا التيار ما يسمى ولعل أقرب اجتاه ليرب
  ".الدميقراطية االشتراكية"أو " االجتماعية

ولقد كان هلذا التيار دور إجيايب يف بيان خطورة الليربالية االقتصادية ودورها املدمر 
يدل على  وهو )٥(لالقتصاد الوطين، وضرر تبين برامج التكيف الليربالية على األمة العربية

                                                 
، ٢٤١-١/٦٧االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر : الوطين والقوميينظر حول نشأة الوطنية والقومية مبا فيها التيار الليربايل  )1(
 .صاحل العبود" القومية العربية" ورسالة  ، ١٨٩ -٢/٩٩
 . وما بعدها ٢/٩٩ ، ١/٩٠االجتاهات الوطنية : انظر )2(
 .٢٦٠- ٢٥٩/ ص ) الليربالية اجلديدة (  الفرنسية السادسة –الندوة املصرية : انظر )3(
وأنشأ رابطة ، وهي اتفاقية ختص احملتل) اتفاقية سايكس بيكو (  الشكل السياسي للبالد العربية عن طريق االحتالل مت تكوين )4(

وبعد خروج احملتل بقي ارتباط هذه الدول بالدول الصناعية يف نوع جديد من ) جامعة الدول العربية ( قومية هلذه الدول وهي 
، حيث ظهر درجة االستعمار اجلديد ،  وقد زادت أزمة هذه الدول بعد احتالل أمريكا للعراق ،)ارتباط املراكز باألطراف( االحتالل 

ومن هنا فالوضع السياسي العريب ليس بالضرورة معرباً عن هذا االجتاه ألنه يسري بطريقة نفعية خاصة بعيداً عن املبادئ وااللتزام الفكري 
 تطبيقي هلا ، وإن كان مؤكداً لفساد الفكرة وعدم وجود أفق 

 على مدار مخسة وعشرين حلقة حتت ١٩٨٣ ومارس ١٩٨٢الدراسة املوسعة يف جملة األهرام االقتصادي ما بني سبتمرب : انظر  )5(
للدكتور رمزي زكي ، وهذه احللقات من أروع ما كتب عن الرأمسالية ودورها يف اهليمنة على البالد " مأزق النظام الرأمسايل " عنوان 



 
٣٩٨   الليبرالية 

روح وطنية صادقة بعيدة عن التسويق ملشاريع املستعمر اليت تريد اهليمنة على األمة يف 
  .ثرواا وقيمها وثقافتها وحضارا 

إن الباحث ليقف معجباً من االجناز املعريف الذي قدمه هذا التيار يف نقد الرأمسالية 
  .الليربالية،والدور الرائد يف كشف أالعيبها وخداعها

 أن املنطلق يف ذلك منطلقاً علمانياً صرفاً، فهو ال يعرف احلق - مع األسف الشديد-كنول
إال من خالل الفكر الغريب ونتائجه ، فعندما نقد وحشية الليربالية وظلمها وعدواا على 
الفقراء وتدمريها ملستقبل التنمية املستقلة، مل يبحث عن احلق يف الشريعة اإلسالمية الثرية، 

الدميقراطية ( اجته لالشتراكية الغربية من خالل تبين أفكار طرف ليربايل آخر ولكنه
، وهذا يدل على أنه ال يعرف احلق إال من خالل الفكر الغريب، وهو ـ ) االشتراكية

  .كذلك ـ يدل على اجلهل العظيم حبقيقة اإلسالم وشريعته الربانية
ية والليربالية اجلديدة ، وحترير املفهوم وهذا التيار يسعى إىل فك االرتباط بني الدميقراط

الدميقراطي من أسر الفكر الليربايل، ألن الدميقراطية تتضمن قيم العدالة واملساواة، بينما 
  .)١(الليربالية تؤكد على احلرية الفردية

وهذا اإلشكال يف العالقة بني احلرية واملساواة موجود يف الفكر الغريب، وهو الذي مت 
ام الليربالية إىل اجتاه دميقراطي اجتماعي يغلب جانب املساواة، ويطالب مبوجبه انقس

، واجتاه رأمسايل ينابذ تدخل الدولة ) دولة الرفاة(بتدخل الدولة يف تقدمي الدعم االجتماعية 
املساواة يف احلرية الفردية من حيث : يف الرعاية االجتماعية، ويعتقد أن معىن املساواة هو

ذا صار بعض الناس أغنياء، واآلخرون فقراء فهذا ال يعين التدخل يف إمكان العمل، فإ
احلريات لفرض املساواة ألا حينئذ ستدمر احلرية ، وخترج عن سياق املساواة إىل العبودية 

  .والطغيان

                                                                                                                                            
: أزمة الديون اخلارجية : خاصة البالد العربية ، وللكاتب دراسات رائدة يف االقتصاد الرأمسايل وآثاره على الوطن العريب منها النامية و

 كتابات الدكتور مسري أمني – أيضاً - وانظر . رؤية من العامل الثالث ، واألزمة االقتصادية العاملية الراهنة وغريها من الدراسات املفيدة 
هيمنة الشمال ( العوملة االقتصادية :  التطور الالمتكافئ ، والطبقة واألمة يف التاريخ ويف املرحلة اإلمربيالية وغريها ، وانظر أيضاً :ومنها 

 .وغريها ) مطبوعات بيت احلكمة ( الدكتور حممود خالد املسافر ) والتداعيات على اجلنوب 
 مقال يف صحيفة النهار اللبنانية ، االثنني – برهان غليون -ربالية والدميقراطية ؟ ملاذا خيلط املثقفون العرب بني اللي: انظر  )1(

 .م ٢٠٠٥/تشرين األول/٣١



 
٣٩٩   الليبرالية 

فليس هناك فكر جديد سوى اجترار ما لدى الغربيني من أفكار، رمبا يبدو هذا االجتاه 
على األقل على املستوى النظري، " الليرباليني اجلدد"ب للوطنية من أبعد عن العمالة وأقر

  .)١(ولكن املهم أن املرجعية الفكرية لديهم واحدة وهي العلمانية
  : تيار الليرباليني اجلدد -٣ 

هذا التيار حديث النشأة، فقد نشأ بعد سقوط الشيوعية وتفكك االحتاد السوفييت، وزاد 
  .م٢٠٠١ أيلول ١١ادي والعشرين، وبالذات بعد أحداث حضوره يف بداية القرن احل

ويعتمد هذا التيار على تراث الفكر الليربايل العريب منذ اية القرن التاسع عشر وبداية 
  .)٢(القرن العشرين ، وخاصة فكر حزب األمة 

حرية الفكر املطلقة ، وحرية التدين املطلق، وحرية املرأة :"وتتلخص أفكارهم فيما يلي 
ساواا باحلقوق والواجبات مع الرجل ، والتعددية السياسية، واملطالبة باإلصالح الديين وم

والتعليمي والسياسي ، وفصل الدين عن الدولة ، وإخضاع املقدس والتراث للنقد العلمي، 
  .)٣(" وتطبيق االستحقاقات الدميقراطية

:" من القرن العشرين وهيكما يعتمد على األفكار اجلديدة اليت ظهرت يف النصف الثاين 
حماربة اتمعات الدكتاتورية العسكرية والقبلية واحلزبية املتسلطة، واملناداة بإقامة اتمع 
املدين ، وإحياء دعوة اإلصالح الديين من جديد، والتأكيد على العلمانية وفصل الدين عن 

  )٤("الدولة 
  :)٥(ى بعدة أمور منهاوقد متيز هذا التيار عن التيارات الليربالية األخر

:  الوقوف يف صف املشروع األمريكي يف املنطقة ، واملطالبة مبا يريده ويسعى له مثل:أوالً 
تغيري مناهج التعليم ، واستعمال القوة العسكرية لتغيري األنظمة العربية، وفرض الدميقراطية 

احتالل أمريكا للعراق، عن طريق االحتالل املباشر هلذه الدول، وهلذا فرحوا فرحاً كبرياً ب

                                                 
 ".مشروع دراسات الدميقراطية"وإنتاج مركز دراسات الوحدة العربية وبرنامج  ، موقع التجديد العريب: انظر حول هذا االجتاه )1(
احلزب " و، ويشابه الليرباليني اجلدد هذه األيام ، وهو حزب ليربايل متعاون مع االحتالل" حزب األمة " وجد يف تلك الفترة  )2(

فقد وقع ، وكما وقع خالف قدمي بني احلزبني ، ويشابه موقف الليربالية القومية ، وهو حزب ليربايل وطين يقف ضد االحتالل" الوطين
 . وما بعدها١/١٧٥و ،  وما بعدها ١/٩٤الوطنية االجتاهات : انظر حول احلزبني : خالف بني هذين التيارين

 .  جريدة إيالف االلكترونية – شاكر النابلسي -وما هو خطام ؟ ، من هم الليرباليني العرب اجلدد  )3(
 .-  شاكر النابلسي – ٢٠٠٠-١٩٥٠الفكر العريب يف القرن العشرين : وانظر، املصدر السابق : انظر)4(
 . جريدة إيالف االلكترونية– شاكر النابلسي -وما هو خطام ؟ ، ني العرب اجلددانظر من هم الليربالي )5(



 
٤٠٠   الليبرالية 

وقد صرح بعضهم بأنه يتلذذ بسماع صوت القنابل، ودوي اإلنفجارات يف بغداد، وكأا 
  . )١("موسيقى بتهوفن"

عدم احلرج من االستعانة بالقوى اخلارجية لدحر الدكتاتورية : "يقول شاكر النابلسي
بية ، يف ظل عجز النخب العاتية،واستئصال جرثومة االستبداد ، وتطبيق الدميقراطية العر

  .)٢("الداخلية واألحزاب اهلشة عن دحر تلك الدكتاتورية وتطبيق الدميقراطية
  .وأنه ال حرج من اإلتيان باإلصالح على ظهر دبابة بريطانية أو بارجة أمريكية

 ً  تطبيق مقاييس النقد الغريب على نصوص الوحي ، وإخضاع املقدس للمنطق :ثانيا
  .ندهم هو األساس العلمي يف معرفة احلقيقة ، وصحتها العقالين ، وهذا ع

 رفض العداء لغري املسلمني ، واعتبار املوقف العدائي عند املسلمني ناتج عن ظروف :ثالثاً 
سياسية واجتماعية معينة ، وهي مل تعد قائمة اآلن ، وهلذا ال يصح أخذ هذه املواقف 

تهم وسفك دمائهم بناء على ذلك، ألن العدائية املوجودة يف النصوص املقدسة ، ومهامج
  .املصاحل متغرية ، واملواقف متغرية، فيجب تغري هذه العقائد

اعتبار األحكام الشرعية أحكاماً وضعت لزماا ومكاا، وليست أحكاماً عابرة " : رابعاً
  .)٣("اخل ...للتاريخ كما يدعي رجال الديِن، ومثاهلا األكرب حجاب املرأة، ومرياث املرأة 

 رفض االرتباط باإلسالم ألنه ماٍض، واعتبار املوجود عبارة عن فكر علماء الدين : خامساً
  .كما يعربون وليس الدين الرسويل، وهو يقف عثرة ضد الفكر احلر، وميالد الفكر العلمي

وكره العرب واامهم بكل النقائص، وذكر مثالبهم ونقائصهم، " الشعوبية ":سادساً 
  .ة لالستقالل جمرد شعارات غوغائية ال متت للعقالنية بصلةواعتبار الدعو
 هذا التيار فوجدت أنه تيار عميل للدول االستعمارية،وخاصة الواليات )٤(وقد تتبعت آراء

املتحدة،وال خيرج عن آرائها، فاملقاومة الفلسطينية والعراقية ـ عندهم ـ  إرهاب 

                                                 
ويف هذا الربنامج رفض النابلسي ، و احملافظون اجلدد ، الليرباليون العرب اجلدد :  برنامج االجتاه املعاكس –نت . اجلزيرة : انظر )1(

 .ودعاة اإلرهاب إدانة الصهيونية يف الوقت الذي مسى ااهدين بفرق املوت 
  . - جريدة إيالف االلكترونية –وما هو خطام ؟ ، من هم الليرباليني العرب اجلدد )2(
 .انظر املصدر السابق  )3(
وصحيفة األحداث ، وصحيفة الشرق األوسط ، جريدة إيالف االلكترونية وموقع احلوار املتمدن: إنتاج هذا التيار موجود يف )4(

وإحسان ، والعفيف األخضر، شاكر النابلسي: ويف كتابات، وصحيفة االحتاد اإلماراتية، سياسة الكويتية وصحيفة ال، املغربية
 .وغريهم، ومأمون فندي ، وفؤاد عجمي ، وكنعان مكية ، الطرابلسي



 
٤٠١   الليبرالية 

ين إال باملفاوضات على الطريقة وتطرف،     وال ميكن حل الصراع العريب الصهيو
األمريكية، وضرورة التطبيع الكامل مع إسرائيل، والدخول يف العوملة واقتصاد السوق 
احلرة من أوسع أبواا، وغري ذلك من اآلراء، وال تكاد جتد قضية سياسية إال وجتد هذا 

ا مع الصني أو التيار يتطابق يف رؤيته مع الواليات املتحدة حىت على مستوى خالف أمريك
  ) .الرئيس الفيرتويل ( اهلند، أو زيادة إنتاج النفط واملوقف من شافري 

وهذا يؤكد أن هذا التيار عبارة عن احتياطي إعالمي يستعمله األمريكيون لتسويق 
  .أفكارهم وسياسام، وجناح فكري، ورافد ثقايف ملشاريعهم يف املنطقة اإلسالمية

 وقدموه إىل هيئة األمم املتحدة يلفتون فيه )١(الذي كتبوه" ن األمميالبيا"ومن أبرز إجنازام 
وهي فتاوى " الفتاوى احملرضة على اإلرهاب"نظر اهليئة إىل مصدر خطري لإلرهاب وهو 

 )٢(وقد مسوا بعض العلماء والدعاة. تطالب مبقاومة احملتل اليت تضمنها القوانني الدولية
ونظراً "م يقررون حق الشعب يف مقاومة احملتل، مث قالوا الذين يعتربوم دعاة لإلرهاب أل

لصعوبة بل استحالة حماكمة فقهاء اإلرهاب هؤالء وأمثاهلم يف العامل العريب واإلسالمي، 
حيث ينشرون فتاواهم يف الصحافة، ويف التلفزيون، وعلى صفحات اإلنترنت، وبكل 

تاركه، وحيث أن الفتاوى ) هكذا(مث سهولة، كما لو كانت واجباً دينياً يثاب فاعله ويؤ
الدينية اليت يفيت ا رجال الدين املتزمتني تساعد على ممارسة األعمال اإلرهابية بدافع 
التعصب والتطرف الديين، وألمهية اإلسراع يف مكافحة األعمال اإلجرامية اليت يرتكبها 

ألمن والفريق العامل اإلرهابيون، فإننا حنن املوقعني على هذه الرسالة نطالب جملس ا
 بضرورة اإلسراع يف إنشاء ١٥٦٦املشكل وفقاً للفقرة التاسعة من قرار جملس األمن رقم 

حمكمة دولية حتتفي مبحاكمة اإلرهابيني من أفراد ومجاعات وتنظيمات، مبا يف ذلك األفراد 
  .)٣("الذين يشجعون على اإلرهاب بإصدار الفتاوى باسم الدين

                                                 
 .يف جريدة إيالفانظر نص البيان األممي ، والعفيف األخضر، والدكتور جواد هاشم ، الدكتور شاكر النابلسي : كتبه كلٌ من  )1(
 .والدكتور راشد الغنوشي، والشيخ علي اخلضري ، والشيخ سفر احلوايل، الشيخ يوسف القرضاوي: منهم )2(
 .- جريدة إيالف –البيان األممي  )3(
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  :متهيد

نت حقيقة الليربالية وأا مذهب مادي يعتمد على احلريـة الفرديـة،             بي سبق أن 
 باملنهج الرباين ، كما بينت أن الليربالية تقوم علـى           وينطلق من العقل البشري دون اعتداد     

التفكري احلر وبالتايل فهي رؤية مفتوحة متعددة التصورات ال متلك إجابة حمددة للقـضايا              
  .االعتقادية الكربى، فال يوجد أمر يقيين مقطوع به 

     أن الليربالية ترى العقل البشري وحـده كافيـاً يف           - أيضاً -كما سبق أن بينت 
إصدار التشريعات ، وأن هذه التشريعات جيب أن حتافظ على احلريات املدنيـة لألفـراد               

من خالل حرية التجارة ، وفتح      " الرأمسالية  " ، وهلذا دعمت    " امللكية اخلاصة   " وأبرزها  
  .األسواق دون تدخل من الدولة 

ـ             دمرة ،  وقد سبق أن أشرت أثناء عرض األفكار املتقدمة إىل خطورا وآثارها امل
وهي آثار ال يقرها اإلسالم، وهي من اللوازم الطبيعية لكل منهج ينحرف عن منـهج اهللا                

ومـن أَعـرض عـن ذِكْـرِي فَـإِن لَـه معِيـشةً ضَـنكاً                 {: تعاىل ويتنكب الصراط املستقيم ، يقول تعاىل        
   ىمةِ أَعالْقِيام موي هرشَح�تَ    * ورشح لِم بقَالَ ر ـصِرياً      نِيب كُنـت قَـدو ـىما       * أَعـسِيتَهـا فَناتُنآي أَتَتْـك قَـالَ كَـذَلِك

ىستُن موالْي كَذَلِك١٢٦-١٢٤/ طه [ } و.[  

ويف هذا الباب سأتعرض ملوقف اإلسالم من الليربالية ، وذلك من خالل قـضيتني              
  : مها 

تعتمد على قيمة إنسانية مهمـة       موقف اإلسالم من احلريات، فالليربالية       :األوىل  
، ولكن مبنهجية منحرفة ترتبت عليها اآلثار الـسلبية املـدمرة           "احلرية  " وهي                      

للمجتمعات، وخيطئ من يظن أن حماربة املنهج املنحرف يف احلرية يقتضي حماربة احلريـة              
            ا ، فاإلسالم يعظّم احلرية يف إطار متوازن يوافق الفطرة ، وينمي اتمع ، وهلذا اقتضى    ذا

  .ذلك احلديث التفصيلي عن موقف اإلسالم من احلريات 



 
٤٠٤   الليبرالية 

، وفيه تبيان ملوقف اإلسـالم مـن      " احلكم الشرعي يف الليربالية     "  بيان   :والثانية  
الليربالية وعالقتها بعقائد اإلسالم وأخالقه، فقد حاول البعض أن جيمع بني اإلسالم مبنهجه          

دعـوى  "املنهج املادي امللحد، ومن خالل هذا التلفيق ظهـرت            الرباين والليربالية ذات    
  " .اإلسالم الليربايل 

  : موقف اإلسالم من احلريات:الفصل األول

وصفة أساسية يف اإلنسان، وقد خلقه اهللا       ، وخلق كرمي   ،  وصف فطري  )١(احلرية  
 هلذه الـصفة    تعاىل على هذه الصفة الكرمية، وقدر له أن يكون حراً دون اختيار سابق منه             

  .تكرمياً له، ويئة حلمل املهمة الكربى وهي إفراد اهللا بالعبادة وحده ال شريك له

وتكرمي اهللا تعاىل لإلنسان قضية شديدة الوضـوح يف الـوحي الربـاين، يقـول               

ن الطَّيبـاتِ وفَـضَّلْناهم علَـى كَـثِريٍ ممـن         َلَقَد كَرمنا بنِـي آدم وحملْنـاهم فِـي الْبـر والْبحـرِ ورزَقْنـاهم مـ                و{:تعاىل
  ا تَفْـضِياللَقْنوقد خلق اهللا تعاىل أباهم آدم بيده، ونفخ فيه من روحه،            ] ٧٠/ اإلسراء  [}خ ،

لَقَـد خلَقْنـا الْإِ�ـسان فِـي أَحـسنِ          {وخلقه يف أحسن خلقة كما قال تعاىل       ،)٢(وأسجد له مالئكته  
وجعله موطن التكليف، وخاطبه بنفسه، وميزه على غريه من املخلوقات            ] ٤/ لتني  ا[}تَقْوِيمٍ

 }إِ�َّا خلَقْنا الْإِ�سان مِن �ُّطْفَةٍ أَمشاجٍ �َّبتَلِيهِ فَجعلْناه سمِيعا بـصِريا          {: بالرساالت واألنبياء، يقول تعاىل   
، ] ٦/ اإل�ـشقاق   [}�سان إِ�َّك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقِيهِ      يا أَيها الْإِ  { :ويقول أيضاً  ] ٢/ اإلنسان  [ 

 فِـي أَي صـورةٍ مـا شـاء          * الَّـذِي خلَقَـك فَـسواكَ فَعـدلَك        *يـا أَيهـا الْإِ�ـسان مـا غَـركَ بِربـك الْكَـرِيمِ             {: ويقول

                                                 
:  واحلـر  أخيارهم وأشرافهم وأفاضلهم ، وهلذا يلقب به بعض األشراف: احلرية يف اللغة تدل على معان فاضلة ، فاحلر من الناس      )١(

: " أو تزين احلرة ؟ ، ومن أمثال العـرب          : الكرمية الشريفة البعيدة عن الفحشاء ، وهلذا قالت هند          : الفعل احلسن ، واحلرة من النساء       
لفظة  ، ومل ترد     )الرق   ( ال يقبل الضيم وال الفعل اخلسيس ، وتطلق احلرية يف مقابل العبودية           : واحلر  "  جتوع احلرة وال تأكل بثدييها      

 . وموضوع هذا الفصل تأصيل هذا املعىن وبيانه ،احلرية يف النصوص الشرعية ولكن ورد معناها ومفهومها 
 / ٦ ( ٤٤٧٦رقم   -  وعلم آدم األمساء كلها      :  باب قول اهللا   -  باب تفسري سورة البقرة    -  كتاب التفسري  -اري   البخ صحيح)2(

 شرح النووي   – باب أدىن أهل اجلنة مرتلة       – كتاب اإلميان    –ومسلم   ، ٦٥٦٥ رقم   –  اجلنة والنار   باب صفة  - كتاب الرقاق و ) ٢١
  ).  ٣٧٧ / ١٤ ( ٦٤٦٤ رقم – باب احلوض والشفاعة – كتاب التاريخ –وابن حبان يف صحيحة ،  )٥١/ ٣ ( ٤٧٤رقم 
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ككَّب{ :، ويقول تعاىل   ] ٨ -٦/اإل�فطار  [}ري       ـالَمِنيالْع بلِـر ـاسالن قُومي موهـذا  ]٦/ املطففني [}و

املخلوق ليس كغريه من املخلوقات فقد جعل اهللا فيهم األنبياء والصاحلني والشهداء، وهلذا             

فهو خملوق له    ] ٥٤/ املائـدة   [ }يحِـبهم ويحِبو�َـه     { أحبهم وفضلهم على كثري ممن خلق تفضيالً        

  .  خاصتكرمي رباين

وقد فطر اهللا تعاىل هذا املخلوق على احلرية يف التصرف واالختيار، ونزع هـذه              
.. واحلريـة   :")٢("الطاهر بن عاشور  "يقول  . )١(الصفة الكرمية عنه نزع إلنسانيته وتكليفه     

وصف فطري نشأ عليه البشر، وبه تصرفوا يف أول وجودهم على األرض حىت حـدثت               
إن احلريـة خـاطر غريـزي يف    : "، ويقول أيضاً  )٣("التحجريبينهم املزامحة فحدث بينهم     

النفوس البشرية، فيها مناء القوى اإلنسانية من تفكري وقول وعمل، وا تنطلق املواهـب              
فال حيق أن تسام بقيد إال قيداً يدفع به عـن           .العقلية متسابقة يف ميادين االبتكار والتدقيق     

حـق  .. واحلرية  :          " ؤكد ذلك بقوله   ،وي )٤("صاحبها ضر ثابت أو جيلب به نفع        
للبشر على اجلملة ، ألن اهللا ملا خلق لإلنسان العقل واإلرادة ، وأودع فيه القـدرة علـى                  
العمل ، فقد أكن فيه حقيقة احلرية وخوله استخدامها باإلذن التكويين املستقر يف اخللقـة               

")٥(.  

جياد ، فاهللا تعاىل مل خيلق اإلنسان       وهذه اخللقة الفطرية مقيدة مبقتضيات اخللق واإل      
عبثاً ومهالً، ولكن خلقه لتحقيق العبودية له وحده، والتحرر من عبادة مـا سـواه ، وال                 
تتحصل له هذه العبودية إال حبرية يستطيع ا القيام ذه احلكمة اجلليلة ، ويدل على ذلك                

                                                 
ة، فحريته مقيدة بأمر سيده يف غـري العبـادة   هذا إذا كان نزع احلرية كامالً بسلب االختيار، أما الرقيق فليس مرتوع احلرية كامل        ) 1(

احملضة فال طاعة لسيده فيها، وليس لسيده فرض عقيدة أو رأي أو استعماله بصورة تعسفية غري إنسانية، فكما أن ملك سيده له لـيس                        
 ".واليت عبدي وأميت ولكن يقول موالي وم ": أن يقول  ملكاً تاماً، فكذلك رقه ليس كامالً، وهلذا ى رسول اهللا

م ،  ١٨٧٩ هـ١٢٦٩ني املالكيني بتونس ، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه ، ولد بتونس سنة             مد الطاهر بن عاشور ، رئيس املفت      حم) 2(
مقاصد الشريعة  " : م شيخاً لإلسالم مالكياً وهو من أعضاء امعني العربيني يف دمشق والقاهرة ، من أشهر مصنفاته                 ١٩٣٢عني عام   
 األعالم .م ١٩٧٣هـ ـ  ١٣٩٣ يف التفسري ، توىف سنة "التحرير والتنوير " و " ول النظام االجتماعي يف اإلسالم  أص"و " اإلسالمية 

)٦/١٧٤.( 
 .١٦٢/أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ص )3(
 . ١٦٣/املصدر السابق ص ) 4(
 . ١٦٩/املصدر السابق ص) 5(
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فَتَعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّـا هـو        ) ١١٥(ا وأَ�َّكُم إِلَينا لَا تُرجعون    أَفَحسِبتُم أَ�َّما خلَقْناكُم عبثً   {: قوله تعاىل 
[ }ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِ�س إِلَّـا لِيعبـدونِ           { :، وقولـه تعـاىل    ] ١١٦-١١٥/ املؤمنـون    [}رب الْعرشِ الْكَرِيمِ  

   ].٥٦/ الذاريات 

رية يعتمد على الوحي الرباين وهلذا مت تقييد حرية اإلنـسان مـن أول              وتقييد احل 
 االنتفاع مبا يف اجلنة     – حني خلقا وأسكنا اجلنة      –إذ أذن اهللا تعاىل آلدم وزوجه       " وجوده  

غَداً حيث  وقُلْنا يا آدم اسكُن أَ�ت وزَوجك الْجنةَ وكُال مِنها ر         {: إال شجرة من أشجارها ، قال تعاىل      
       الْظَّالِمِني فَتَكُو�َا مِن ةرجذِهِ الشا هبالَ تَقْرا ومث مل يزل يدخل الـتحجري يف         ]٣٥/ البقرة  [ }شِئْتُم ،

استعمال حريته مبا شرع له من الشرائع والتعاليم املراعى فيها صالح حاله يف ذاته ، ومـع     
   )١("ء كل حبقه معاشريه، بتمييز حقوق اجلميع ومراعاة إيفا

يف اإلسالم مبعرفة القواعد واألصول الدالة عليهـا فيـه ،           " احلرية  " وتتبني مرتلة   
  :وميكن اإلشارة هلذه القواعد واألصول وداللتها فيما يلي 

  :)٢( داللة مقاصد الشريعة اإلسالمية-١

 فال  ، ألن انعدامها يترتب عليه فساد الدين،      "الضروريات"تعد احلرية يف أصلها من      
ميكن أن يقيم اإلنسان اإلميان والتوحيد وبقية شرائع اإلسالم دون حرية تامة، واألفعـال              

  .اإلنسانية ال توجد يف اخلارج إال بقدرة وإرادة، وعند ختلف أحدمها ميتنع وجود الفعل

وإذا كان اإلنسان مكرها غري حر يف تصرفاته فإنه ال يكون خماطباً وال مكلفاً مبـا                
  . وهذا يدل على أن أصل احلرية من الضروريات. اىل به أو ى عنهأمر اهللا تع

                                                 
 .١٦٢/املصدر السابق ص) 1(
 ،وهـي   ١٩/نظرية املقاصد عند الشاطيب ص      . الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد         : ة هي   مقاصد الشريع ) 2(

اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا ، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على اسـتقامة                   " وهي  " الضروريات  : " ثالثة أنواع   
وهي احملتاج  " احلاجيات  " ، و   " ، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع باخلسران املبني           بل على فساد، وارج ، وفوت حياة        

 ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة على املكلفني، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقـع يف                    ةإليها من حيث التوسع   
  " ذ مبا يليق من حماسن العادات ، وجتنب املدنسات اليت تأباها العقول الراجحات وهي األخ" التحسينيات " املصاحل العامة،  و 

  وغريها ١٧١ – ١٦١/ ، شفاء العليل ص ٢٣ – ٢/١٧انظر املوافقات 



 
٤٠٧   الليبرالية 

، وختلفهـا يوصـل إىل      "احلاجيات"وكثري من فروع ا حلرية وأجزائها يدخل يف         
املشقة واحلرج والعنت، مثل حرية الفكر والرأي وامللكية وغريها من احلريات املهمـة يف              

  . بناء حياة اإلنسان وجمتمعه

 كثرياً من شرائع اإلسالم وشعبه ال تقوم إال باحلرية، وعنـد            وعند التأمل جند أن   
  .زواهلا واضمحالهلا تزول هذه الشرائع، وتضعف بقدر ضعف احلرية وهزاهلا 

  

  

  : داللة اإلباحة األصلية-٢ 

، واإلباحة تعين حريـة الفعـل أو    "األصل يف األشياء اإلباحة   "يعرب عن هذه القاعدة بعبارة    
 وجوداً، والقاعدة السابقة تدل علـى أنـه         )١(سع األحكام الشرعية  الترك، واملباح من أو   

  .األصل واألساس، وغريه استثناءاً ميكن عده وحصره ومعرفته

/ البقرة [}هو الَّذِي خلَـق لَكُـم مـا فِـي األَرضِ جمِيعـاً      {ويدل على هذه القاعدة قوله تعاىل     

، وهلذا امـنت اهللا      ]٣٦/ البقرة  [ }ر ومتَاع إِلَى حِنيٍ   ولَكُم فِي األَرضِ مستَقَ   {، وقوله تعاىل  ] ٢٩

اجلاثية [}وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعـا منـه         {تعاىل ذا على عباده فقال تعاىل     

ر لَكُم ما فِي الـسماواتِ ومـا فِـي          أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّ    {، ويبني املعىن يف هذه اآلية قوله تعاىل          ]١٣/ 
  كُملَيغَ عبأَسضِ وـ     الْأَراطِنبو ةظَـاهِر همِع� م بيانـه التعـبري عـن           ]٢٠/ لقمـان   [}هويؤكد ما تقد ،

                                                 
 مسألة اعتبار املباح من األحكام الشرعية ، فمذهب اجلمهور على أنه ليس منها ، وذهب االسفراييين على أنـه                    يفاختلف العلماء   ) 1(

إباحـة شـرعية    : من باب التغليب ، والصحيح أن اإلباحة نوعان         : ل  ي ، وعده من األحكام التكليفية قي      داخل فيها ، واخلالف لفظ    
 أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصَياِم الرفَـثُ ِإلَـى ِنـَسآِئكُم          { : قوله تعاىل  مثلمنصوص عليها فهذه ال خالف يف دخوهلا يف األحكام التكليفية ،            

كُم ما ِفي   هَو الِّذي َخلََق لَ   {ي تعود إىل اإلذن الشرعي العام الذي يدل عليه قوله تعاىل            ، وغري ها ، وإباحة أصلية وه      ] ١٨٧/البقرة  [}
   ] .٢٩/ البقرة  [ } األرِض َجِميعاً

 .٤٣/ص    ، ومذكرة الشنقيطي١/١٢٦ اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  :انظر
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 } إِلَيـهِ  وقَـد فَـصلَ لَكُـم مـا حـرم علَـيكُم إِالَّ مـا اضْـطُرِرتُم                {احملرمات بلفظ التفصيل فقـال تعـاىل        
، فاحملرمات والواجبات مفصلة، واإلباحة جمملة ألا هي األصل وقد مجع           ] ١١٩/األنعام[
أن كل شيء يف األرض     :"  بني آية األنعام اآلنفه، وآية البقرة السابقة ليستنتج        )١("ابن حزم "

كـالم   نصاً عليه يف القرآن و     )٢(وكل عمل مباح حالل إال ما فصل اهللا تعاىل حترميه بامسه          
تعين أن اإلنسان حر مسموح له بالتصرف يف نفسه، وفيمـا           " وهذه القاعدة    )٣("النيب  

فهذا هو األصل املعتمـد     . يزدحم به هذا الكون من خريات وكائنات ومنافع وإمكانات          
حىت يأيت استثناء شيء ممن له األهلية، وله احلق يف ذلك ، أو حىت يظهر فساد شيء ويثبت                  

   .)٤("خبثه وضرره

  :ـ داللة األصل براءة الذمة ٣

وبراءة الذمة تعين أن ذمة اإلنسان بريئة خالية من أي حق عليها أو تكليف يلزمها               
وهذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة، فالقاعـدة األوىل        . حىت يثبت اإللزام بدليل وبينة      

لزام برباءة الذمة، فـال     متنع من التحرمي واملنع باإلباحة األصلُّية، وهذه القاعدة متنع من اإل          
  .)٥(حترم على املكلف إالٌ بدليل، وال إلزام له إالّ بدليل

ال واجب إالّ ما أوجبه اهللا، وال حرام إالّ ما حرمه            :")٦("ابن القيم "ويف ذلك يقول    
  .)١("اهللا، وال دين إالّ ما شرعه اهللا

                                                 
 كانت له وألبيـه   .م٩٩٤هـ ـ  ٣٨٤حزم الظاهري ، أبو حممد ، عامل األندلس يف عصره ، ولد بقرطبة سنة علي بن أمحد بن ) 1(

من قبله رياسة الوزارة وتدبري اململكة ، فزهد ا وانصرف إىل العلم والتأليف ، وكان باألندلس خلق كثري ينتسبون إىل مذهبه ، يقال                       
 ، فأقصته امللوك وطاردتـه ،        منه حذروا سالطينهم منه ، ووا عوامهم عن الدنو       اء والفقهاء ، ف   د كثرياً من العلم   ، انتق ) احلزمية  ( هلم  

الفصل يف امللـل واألهـواء   : " م ، من أشهر مصنفاته ١٠٦٤هـ ـ  ٤٥٦من بالد األندلس ، فتوىف ا سنة ) ليلة ( فرحل إىل بادية 
 ) .١٨/١٨٤( سري أعالم النبالء  ." واملنسوخ الناسخ" و " هرة األنساب مج" و " احمللى " و " والنحل 

التحرمي يكون بالنص على امسه أو وصفه ، أو دخوله حتت قاعدة عامة كاخلبائث أو مقاصد الشريعة أو غري ذلك من الدالالت ،                       ) 2(
 . ولعل ظاهرية ابن حزم رمحه اهللا جعلته حيصره يف النص بامسه

 . ٨/١٣اإلحكام يف أصول األحكام :  انظر)3(
 .١٧/ ص  )  ٣٢ ، ٣١( العدد –احلرية يف اإلسالم  أصالتها وأصوهلا ، جملة إسالمية املعرفة  )4(
 .٢٠/ص )  ٣٢ ، ٣١  ( العدد–احلرية يف اإلسالم  أصالتها وأصوهلا ، جملة إسالمية املعرفة : انظر) 5(
ن ابن قيم اجلوزية ، من األئمة احملققني ، ولد بدمشق سنة            حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، أبو عبد اهللا ، مشس الدي              ) 6(

بن تيمية ، وكان ال خيرج عن أقواله ، بل ينتصر له ، وهو الذي هـذب كتبـه   ام ، أخذ العلم عن شيخ اإلسالم ١٢٩٢هـ ـ  ٦٩١
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عاىل به، أو ما التزمه مـن   فذمة املكلّف خالية من الطلب واإللزام إالّ ما ألزمه اهللا ت          
  .حقوق العباد، وأما ما سوى ذلك فاإلنسان يف حرية تامة منه

وبناء على ذلك فالبدع واحملدثات تعد قيود حمرمة على احلرية، ألنه إلزام والتزام مبا              

لـدينِ مـا لَـم يـأْذَن بِـهِ          أَم لَهـم شـركَاء شـرعوا لَهـم مـن ا           {:مل يأمر به اهللا، ومل يشرعه لعباده، يقول تعاىل        
٢١/الشورى[}اللَّه[   

واألصل يف ذمم الناس الرباءة واحلرية فال إلزام هلم يف أمواهلم وملكيام إالّ بدليل              
شرعي فال يفرض عليهم يف أمواهلم وحقوقهم إالّ ما كان موافقًا ملقاصد الـشريعة ، ألن                

  .وحده مصدر اإللزام للعباد هو خالقهم املنعم عليهم 

إنّ موقف حتديد احلرية موقف صعب وحرج ودقيق على         :"يقول الطاهر بن عاشور   
املشرع غري املعصوم، فواجب والة األمور التريث وعدم التعجل، ألن ما زاد علـى مـا                

  .)٢("يقتضيه درء املفاسد وجلب املصاحل احلاجية من حتديد احلرية يعد ظلما

  :حلرياتمناذج تطبيقية ملوقف اإلسالم من ا

  :حرية اإلرادة: أوالً

اإلرادة هي املصدر األساسي للحرية، ألن االختيار ينبثق عنها، فإذا كانت اإلرادة            
حرة فإنه حيصل ا االختيار، وال تكون حرة على احلقيقة إال إذا تعلقت خبالقها، ومبدعها               

ب اهلم والـشقاء    وهي بذلك حتصل كمال السعادة والراحة، أما التعلق باملخلوقني فإنه جيل          
  . والذل لغري اهللا تعاىل

                                                                                                                                            
ـ     ، مث    وباً بالعصا رونشر علمه ، وسجن معه يف قلعة دمشق ، وعذب وطيف به على مجل مض               يخ اإلسـالم ، لـه      أطلق بعد موت ش

اجتمـاع  " و " مدارج السالكني يف منازل إياك نعبد وإيـاك نـستعني          " و  " إعالم املوقعني عن رب العاملني      : " تصانيف كثرية منها    
  )٢/٤٤٧(ذيل طبقات احلنابلة   .م ١٣٥٠هـ ٧٥١، توىف بدمشق سنة " اجليوش اإلسالمية على غزو اجلهمية واملعطلة 

 . ٣٤٤ / ١وقعني  إعالم امل: انظر)1(
 . ١٧٧/ أصول النظام االجتماعي ص : انظر) 2(
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اإلميـان  : توحيد العبادة هللا تعاىل، والثاين    : أحدمها: وحرية اإلرادة تتحقق بأمرين   
بالقضاء والقدر، وأن العبد مسؤول عن فعله ألنه حر خمتار ، وميكن تبيني هذه احلرية من                

  :خالل هذين األمرين

  :)توحيد العبادة(التوحيد اإلرادي -١

 من مسلمات العقيدة األساسية وجوب إفراد العبادة هللا تعاىل، وعدم الـشرك             فإن
  .يف عبادته، وهذه احلقيقة الشرعية هي من لوازم خلقه تعاىل لعباده وإنعامه عليهم

 على أن اهللا تعاىل هو خالق اخللـق         )١(وقد دلت العقول السليمة والفطر املستقيمة     
واملنعم عليهم، وهلـذا جيـب أن يعبـدوه وال          وموجدهم من العدم، وأنه رم وسيدهم       

يشركوا به شيئاً، وهذه احلقيقة أي سبب وجودهم مقررة يف القرآن الكرمي كمـا قـال                

، وقد أرسل اهللا تعاىل الرسل      ] ٥٦/ الذاريات  [ }وما خلَقْت الْجِن والْإِ�س إِلَّـا لِيعبـدونِ       {:تعاىل

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمـةٍ رسـوالً أَنِ اعبـدواْ       { :ى، يقول تعاىل  وأنزل الكتب لتقرير هذه القضية الكرب     
واْ الطَّاغُوتتَنِباجو ٣٦/النحل [ }اللّه [.  

وهذا يدل على أن اإلنسان ال يكون عبداً إال هللا تعاىل لكمال صـفاته يف ذاتـه،                 
  .اىل، وهذا هو موجب العبودية له تع)٢(ولكمال إنعامه على خلقه

وأساس هذه العبودية هللا تعاىل يكون بتعلق إرادة اإلنسان وخضوعها وذهلا وحمبتها            
للخالق وحده دون سواه، فاإلرادة هي أساس حركة اإلنسان وفعله، فإن العمل ال يوجد              

  .)٣(يف اخلارج إال بإرادة العبد له، وقدرته عليه

                                                 
/ األدلة العقلية النقلية على مسائل االعتقـاد  ص          : انظر يف تفصيل األدلة العقلية والفطرية على وجود اهللا تعاىل وربوبيته وألوهيته             ) 1(

٤٥٠ – ١٨٩         . 
   . ٤٩١/ مفتاح دار السعادة ص  انظر يف مسألة موجب استحقاق اهللا تعاىل للعبادة) 2(
التوحيد يف اإلرادة والقصد ، التوحيد القـصدي اإلرادي ،          : وهلذا مسى العلماء توحيد العبادة بعدة أمساء تدور حول اإلرادة منها            ) 3(

 ، شـرح    ٣٣ /١كني   ، ومدارج الـسال    ٤٧٩ / ١بيان تلبيس اجلهمية    : التوحيد يف اإلرادة والعمل ، التوحيد اإلرادي الطليب ، انظر           
 . ١٥/  ، شرح الفقه األكرب ص ٨٨/ العقيدة الطحاوية ص 
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اهللا تعاىل، وعدم التعلـق     وهذا يقتضي أن يتحرر اإلنسان حرية تامة من إرادة غري           
بأي خملوق، وكلما كانت حرية اإلنسان من التعلق باملخلوق كانت عبوديتـه هللا تعـاىل               
أقوى وأكمل، وكلما تعلقت إرادة اإلنسان باملخلوق فإن عبوديته لربه تنقص على قـدر              

  .درجة التعلق، فإذا مت التعلق زالت العبودية هللا تعاىل

ظة على هذا التوحيد، وإبعاد اإلنسان عن كل ما يقـدح           وهلذا جاء اإلسالم باحملاف   
فيه من شوائب الشرك، وهلذا حذر اهللا تبارك وتعاىل من الشرك وبني خطورتـه فقـال                

 أيضاً  – ، وقال     ]١١٦ ،   ٤٨/النـساء   [}إِن اللّه الَ يغْفِر أَن يشركَ بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يـشاء             {:تعاىل

ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَا�ُواْ {: ، وقال]٧٢/املائدة [}ه من يشرِكْ بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنةَإِ�َّ{:-
لُونمعكَ      {:-  يف وصية لقمان البنه    -وقال عز وجل    ،  ]  ٨٨/ األ�عام  [}يرالش رِكْ بِاللَّهِ إِنلَا تُش ينا بي 

ظِيمع ١٣/لقمان [ }لَظُلْم[.  

وقد حرر اإلسالم اإلنسان من العبودية ألي خملوق مهما كانت مكانته ومرتلتـه             
كاألنبياء واملالئكة واألولياء وغريهم، بل انه سد كل الطرق املوصلة للشرك يف العبادة لغري              

  :اهللا تعاىل ومن ذلك

/ املائـدة   [}هلَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِـي دِيـنِكُم       قُلْ يا أَ  {: ، فقال تعاىل   الغلو يف الصاحلني  -١

أُولَئِك الَّذِين يدعون يبتَغُـون إِلَـى ربهِـم الْوسِـيلَةَ أَيهـم           {:، وبني أن الصاحلني يعبدونه وحده فقال       ]٧٧
، وقال الـنيب    ] ٥٧/اإلسراء   [ }ان محـذُورا  أَقْرب ويرجون رحمتَه ويخَافُون عذَابه إِن عذَاب ربك كَ        

":                   ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنـا عبـده، فقولـوا عبـد اهللا
  .)١("ورسوله

                                                 
 ، )٦/٤٧٨ ( ٣٤٤٥  رقـم  -  واذكر يف الكتاب مـرمي        :باب قول اهللا عز وجل     -كتاب أحاديث األنبياء   - البخاري   رواه) 1(
  رقم -  باب  ما جاء يف القائف      - كتاب املظامل و  ،)١٤٥-١٢/١٤٤ ( ٦٨٣٠  رقم -  باب رجم احلبلى من الزنا     - كتاب احلدود و

١٠٩ / ٥ ( ٢٤٦٢ . (   
 ٤٠٢١  رقم -     باب – كتاب املغازي ،و ) ٧/٢٦٤ (٣٩٢٨ رقم   - وأصحابه املدينة     باب مقدم النيب     - كتاب مناقب األنصار  و
 باب ما   -  والسنة كتاب االعتصام بالكتاب  و،   ) ١٣٧ / ١٢ ( ٦٨٢٩  رقم -  باب االعتراف بالزنا   - كتاب احلدود و ) ٣٢٢ / ٧( 
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 كما يف قوله عليـه الـصالة        التحذير من بناء القبب واملساجد على القبور      -٢
وهلـذا أمـر ـدم      . )١("اجدلعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مس       " والسالم

: القباب واملساجد على القبور، وتسوية البارز منها كما يف حديث أيب اهلياج األسدي قال             
 تدع أن ال   أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا          : " قال يل علي بن أيب طالب       

   .)٢("متثاالً إال طمسته، وال قرباً مشرفاً إال سويته

التصلوا إىل    " ، حيث قال     لقبور مبا مل يأذن به الشرع     النهي عن تعظيم ا   -٣
  .)٤(، كما ى أن جيصص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه)٣("القبور وال جتلسوا عليها

من سره    "، فقد قال    يه عن تعظيم اإلنسان وإنزاله فوق مرتلته احلقيقية       -٤
 .)٥("ارأن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من الن

                                                                                                                                            
 / ٥ ( -  باب رجم الثيب يف الزنـا      - كتاب احلدود  - مسلم   ، و  )٣٠٣ / ١٣ ( ٧٣٢٣  رقم - العلم على اتفاق أهل     ذكر النيب   
:  قال الشيخ أمحـد شـاكر      ، )٢٢٩ / ١ ( ٣٣١ورقم  ،  )٢٢٦ / ١ ( ١٦٤ورقم  ، )٢٢٢ / ١ ( ١٥٤  رقم -  أمحد و ،  )١٦٩١

 .  )٣٠٢  ٢٧٦ ، ٢٤٩ ، ١٩٧ ، ٣٩١ ( ص. إسناده صحيح 
 كتـاب   -  مسلم ، و ) ٨/١٤٠( ٤٤٤َو      ٤٤٤٣ رقم   - ووفاته  باب مرض النيب صلى      -  كتاب املغازي  -البخاري  رواه  ) 1(

  ) .٣٧٧ / ١ ( ٥٣١  رقم-  باب النهي عن بناء املساجد على القبور    - املساجد
 باب يف تسوية    -  كتاب اجلنائز  -  داود وأبو،  ) ٦٦٦ /٢ ( ٩٦٩ رقم   –   باب األمر بتسوية القرب    -  كتاب اجلنائز  - مسلم   رواه) 2(

، ) ٣/٣٦٦ ( ١٠٤٩  رقم -  باب ما جاء يف تسوية القبور      - كتاب اجلنائز  -الترمذي  و ،  )٥٤٨ / ٣ ( ٣٢١٨         رقم        - القبور
 قال   ،)١٠٥/ ٢  (٧٤١  رقم -  أمحد و ، )٤/٨٨ (  - تسوية القبور إذا رفعت    باب   - كتاب اجلنائز              - يف سننه    النسائيو

 . إسناده صحيح :الشيخ أمحد شاكر
 بـاب يف    - ائز كتاب اجلن  - وأبو داود ، ) ٣٧٥ (٩٧٢  رقم -  على القبور   باب النهي عن املشي    - ائز كتاب اجلن  -  مسلم رواه) 3(

 باب ما جاء يف كراهية املـشي علـى القبـور            - نائز كتاب اجل  - الترمذي، و )٥٥٤ / ٣ ( ٣٢٢٩ رقم   - ود على القرب  عقكراهية ال 
 التشديد يف اجللوس علـى     باب - نائز كتاب اجل  -  النسائي و ، )٣/٣٦٧ ( ١٠٥٠                رقم               - واجللوس عليها والصالة إليها   

حلرمة  قبور تعظيماً ذكر الزجر عن اجللوس على ال باب- نائز كتاب اجل-  ابن حيان  ، و  ) ١٣٥ / ٤ ( دوأمح ،) ٩٥ / ٤  ( - القبور
 ) .٤٣٥/ ٧  (٣١٦٥ رقم  – من فيها من املسلمني

 - يف السنن     الترمذي و،  )٢/٦٦٧  (٩٤/٩٧٠  رقم -  باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه       - نائز كتاب اجل  - رواه مسلم  )4(
 -  كتاب اجلنـائز   -  داود وأبو ، )٣٦٨ /٣ ( ١٠٥٢  رقم -  باب ما جاء يف كراهية جتصيص القبور والكتابة عليها         - كتاب اجلنائز 

 ٨٦ /٤( ٢٢٧٤ رقم   -  باب الزيادة على القرب    -  كتاب اجلنائز  - النسائيو،  ٣٢٢٦٢ ) ٣/٥٥٢(٣٢٢٥ - قربلباب يف البناء على ا    
صيـصها  جت باب النهي عن البناء على القبور و       -  كتاب اجلنائز  - ابن ماجة و،  )٨٧ / ٤ ( ٢٧٩٦ رقم   - البناء على القرب  وباب  ، ) 

 .) ٢٩٥ / ٣  (أمحد                  و، )١/٤٩٨ (١٥٦٢  رقم- والكتابة عليها
 -  داود وأبـو   ، )٩١-٥/٩٠ ( ٢٧٥٥ رقـم    -  باب ما جاء يف كراهية قيام الرجل للرجل        -  كتاب األدب  - رواه الترمذي ) 5(

  رقم -  سنن أيب داود   حه األلباين يف صحيح   ، وصح  ) ٣٩٨ – ٥/٣٩٧ ( ٥٢٢٩  رقم -  باب يف قيام الرجل للرجل     - كتاب األدب 
٩٨٢/ ٣ ( ٤٣٥٧. (  



 
٤١٣   الليبرالية 

اتَّخَـذُواْ  {ومن ذلك يه عن طاعة املخلوق يف معصية اهللا تعاىل كما يف قوله تعاىل               
  يف جوابه ، وقد بني ذلك رسول اهللا   ] ٣١/التوبة  [}أَحبـارهم ورهبـا�َهم أَربابـا مـن دونِ اللّـهِ            

لون لكم احلرام فتتبعوم،    أال حي : "إننا ال نعبدهم فقال   :  عندما قال له   )١("لعدي بن حامت  "
  . )٢ ("فتلك عبادم: بلى، قال: وحيرمون عليكم احلالل فتتبعوم، قال

وقد منع اإلسالم تتبع آثار األنبياء فضالً عن األولياء والصاحلني للتربك ا بالتقبيل             
، ومما  )٣(واالستالم واالعتكاف عندها، وإجالهلا أو التعبد عندها أو البناء عليها وغري ذلك             

يؤكد أن اإلسالم جاء بتحرير اإلنسان من كل رق وذل وخضوع لغري اهللا تعاىل أنه أرسل                
الرسل لرفع االستعباد عن البشرية للملوك والزعماء وأصحاب الوجاهات ، وهم الـذين             

، ومنهم فرعون الـذي     " باملأل  " وقفوا يف وجه دعوة الرسل ، وجاء وصفهم يف القرآن           

مـا علِمـت لَكُـم      { و   ]٢٤/النازعات  [}فَقَالَ أَ�َا ربكُم الْأَعلَى   { :لربوبية فقال   ادعى األلوهية وا  
مـن  " الطاعـة املطلقـة   "  ،  ومقصود هؤالء الزعماء طلب     ]٣٨/القـصص [ }من إِلَهٍ غَيرِي    

شعوم يف أي أمر ، وهذا ال يكون إال هللا تعاىل ، ومن أطاع غري اهللا تعاىل طاعة مطلقـة                    
تامة فقد حصلت منه العبودية لغريه تعاىل، وهلذا وصف موسى بين إسرائيل حتت حكـم               

، وهلذا ـى    ]٢٢/الشعراء  [}وتِلْك �ِعمةٌ تَمنها علَي أَن عبـدت بنِـي إِسـرائِيلَ          { :فرعون ا فقال    

ام  العبودية املطلقة     ملا فيها من إيه    )٤("أميت  " و  " عبدي  " اإلسالم عن تسمية الرقيق بلفظ      
  .اليت ال تكون إال هللا تعاىل 

                                                 
يف اجلاهليـة     العقالء ، رئـيس طـيء      طريف ، أمري ، صحايب ، من األجواد       عدي بن حامت احلسرج الطائي ، أبو وهب ، وأبو           ) 1(

وسكن الكوفة ، وشهد اجلمل     هـ ، وكان له يف حرب الردة أعمال كبرية ، شهد فتح العراق ،               ٩واإلسالم ، ولد بطيء وأسلم سنة       
حديثاً ، عاش أكثر من مئة سنة ، توىف يف الكوفة سـنة             ) ٦٦(وصفني والنهروان مع علي رضي اهللا عنه ، فقئت عينه يوم صفني ، له               

  ) .٤/٢٢٠(م ، األعالم ٦٨٧هـ ـ ٦٨
 هـذا حـديث     : قال أبو عيسى   ،  )٢٥٩ / ٥ ( ٣٠٩٥  رقم -  باب ومن سورة التوبة    -  كتاب تفسري القرآن   -  الترمذي رواه )2(

سـنده   :، وقال العالمة األلباين   وغطيف بن أعني ليس مبعروف احلديث       إال من حديث عبد السالم بن حرب                  غريب ال نعرفه    
  ) .٣/٥٦ ( ٣٣٠٦ – ٢٤٧١حسن، صحيح الترمذي            

 .٧٤٥ /٢ الصراط املستقيم  ، اقتضاء٤٣/البدع والنهي عنها  ص انظر ) 3(
، و مـسلم   ) ٢١٠ / ٥ ( ٢٥٥٢ رقم - باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أميت - كتاب العتق    - رواه البخاري    )4(
 ١٥ ( ١٧٦٥ / ٤٢ ) ٢٢٤٩ / ١٤ – ١٣( احلديث   ) ١٧٦٤ / ٤(  باب حكم إطالق لفظه العبد       - كتاب األلفاظ من األدب      -
 /٢٢٤٩. (  



 
٤١٤   الليبرالية 

وذا نعلم أن التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه يتضمن احلرية والتحرر مـن              
العبودية والتعلق  بغري اهللا تعاىل ، وهلذا ى عن التعلق باألسباب مع أمره مبباشـرا ملـا                  

ثر السبب يقـدح يف كمـال       تتضمنه من قدح يف التوكل ، فضعف القلب ومشاهدته أل         
اعتماده على اهللا تعاىل ، وهذه من أبلغ صور حترير اإلنسان مع أنه مأمور مبباشرة العمـل                 

  .باألسباب الكونية والشرعية 

ومن صور احلرية يف هذا  اجلانب النهي عن اخلضوع للعادات والتقاليد املـأخوذة              
ذلك اإلتباع والتقليد األعمى املانع من من اآلباء واألجداد لكوا إرثا أبويا ، فإن من شأن 

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَ�زلَ اللّه قَالُواْ بلْ �َتَّبِـع           {: االعتقاد الصحيح، وذلك ما جاء يف مثل قوله تعاىل          
هالَ يئاً ويش قِلُونعالَ ي مهاؤآب كَان لَواء�َا أَوهِ آبلَيا عنا أَلْفَيمون١٧٠/البقرة [}تَد[ .  

النهي عن اخلضوع للهوى والرغبة وامليل إىل شهوات النفس ،          : ومن ذلك أيضاً    

{  :ومتابعة رغباا فإن هذا يقود إىل أسرها لإلنسان ، واستعباده لشهواا، يقول تعاىل              
تعس عبـد    :" ويقول  . ] ٢٦/ص  [} سبِيلِ اللَّهِ    فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن        

الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد اخلميصة ، تعس عبد اخلميلة ، تعس وانتكس وإذا                 
   .)١("شيك فال انتقش 

حترير عقل اإلنسان من اخلرافات واألساطري واألوهام ، وكـل          : ومن ذلك أيضاً    

بِـهِ   والَ تَقْـف مـا لَـيس لَـك          {: ر، ويف ذلك يقول تعاىل      الظنون الباطلة واملسالك الضالة يف الفك     
وإِن الظَّن لَا   { : وقال أيضا    ]٣٦/اإلسراء  [}عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَان عنه مسؤوالً         

  ] ٢٨/النجم [}يغْنِي مِن الْحق شيئًا

مـن قيـود املخلـوقني ،       " احلرية  "يتضمن  " التوحيد  " أن  وكل ما تقدم يؤكد     
فالعبودية هللا تعاىل هلا ما يربرها وهو كمال اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته وأفعالـه ، وخلقـه                  

                                                 
 ) . مع الفتح ٩٥ / ٦ ( ٢٨٨٧ رقم - باب احلراسة - اجلهاد  كتاب-رواه البخاري  )1(



 
٤١٥   الليبرالية 

للعبد وإنعامه عليه ، أما بقية املخلوقات فإا مستوية مع اإلنسان يف كوا خملوقة ومربوبة               
والتعلق ا ، وكلما ازدادت عبودية اإلنسان ومعرفتـه         هللا تعاىل فال مربر للخضوع والذل       

بربه ازداد حترره واستقالله عن بقية املخلوقات ، وإمنا وجبت طاعة األنبياء واتباعهم ألن              
اهللا تعاىل أمر بذلك ، وهكذا كل طاعة واجبة كطاعة الوالدين وغريها فهي فرع عن أمر                

ر اإلنسان، وأن اإلسالم جاء باحلرية الـصحيحة        اهللا تعاىل ا ، وذا نعلم أن التوحيد حير        
  .املوافقة للفطرة والعقل وطبيعة النفس اإلنسانية 

  :)القضاء والقدر (  حرية االختيار -٢

لقد خلق  اهللا تعاىل اإلنسان حراً خمتاراً لفعله ، وهو مسئول عنه ، وهلذا تترتـب اآلثـار                   
 عنه، وحرية اإلنـسان يف االختيـار        هوليتاجلزائية يف الدنيا واآلخرة على فعله لتمام مسؤ       

  .ضرورة فطرية يشعر ا اإلنسان وال يستطيع إنكارها 

ولَهـم  {  :وهلذا جند أن اهللا تعاىل ينسب األفعال إىل فاعليها يف القرآن كقوله تعاىل              
      امِلُونا علَه مه ونِ ذَلِكالٌ مِن دمـلْ   { :، وقولـه تعـاىل       ]٦٣/املؤمنون[}أَعـا كَـا�ُوا        هم الْكُفَّـار بثُـو

لُونفْع{:  ، وقوله تعاىل     ]٣٦/املطففني[}ي  الْفُلْـك عنصيوقولـه تعـاىل       ]٣٨/هـود [ }٠٠٠ و ،: 

}    ونمِنؤالْمهِ وبهِ مِن را أُ�زِلَ إِلَيولُ بِمسالر نوهذا ال يتعارض مع قضاء . ، وغريها  ]٢٨٥/البقـرة [}آم

اللَّـه خـالِق كُـلِّ شـيءٍ        { :لسابق ، فإن اهللا تعاىل خالق ألفعال العباد كما قال تعاىل          اهللا وقدره ا  
 ، ]٩٦/الـصافات [}واللَّه خلَقَكُم ومـا تَعملُـون  { :، وقال تعاىل  ]٦٢/الزمر[}وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ    

هـذا العـامل وأفعالـه      فعموم اآلية األوىل حمفوظ ال خيصص منه شيء، وشامل ألعيان           
واهللا :" واآلية الثانية تدل على خلقه تعاىل ألفعال العباد ومعناهـا         . )١(وحركاته وسكناته 
  .)٢("خلقكم وعملكم

                                                 
 .٩٦/شفاء العليل ص: انظر )1(
 . ١٠/٥٠٤جامع البيان : انظر) 2(



 
٤١٦   الليبرالية 

وخلقه تعاىل ألفعال العباد ال مينع من إثبات قدرة وإرادة حرة للعبد تؤثر يف وجود               
ستقالً، وإمنا هو تبع لقـدرة اهللا       مقدورها، ألن تأثري قدرة العبد وإرادته ليس تأثرياً تاماً م         

 ، وإثبات ]٢٩/التكـوير [}وما تَشاؤون إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعـالَمِني      {:تعاىل ومشيئته كما قال تعاىل    

" األسباب واملسببات "تأثري قدرة وإرادة العبد هو على وجه السببية، فهي فرع عن قضية             
شرعية وتأثريها يف مسبباا، فكذلك نثبت أثر قدرة العبد         فكما نثبت األسباب الطبيعية وال    

  .وإرادته يف فعله

وحنن نعلم أن كل شيء بقدر اهللا وقضائه غري أنـا ننـسب          :")١("ابن قتيبة "يقول  
علـى   ونعتدلى إحسانه، ونلوم املسيء على إساءته،       األفعال إىل فاعليها، وحنمد احملسن ع     

 أهدى منهج عقدي هو منهج أهل السنة واجلماعـة           وهذا يدل على أن    )٢("املذنب بذنبه 
املأخوذ من نصوص الوحيني، فأهل السنة واجلماعة ال ينكرون األسباب مبا يف ذلك إرادة              
اإلنسان احلرة ويرون أن التعامل مع األسباب وإثبات ارتباطها مبسبباا أمـر ضـروري              

اال يتم إميان العبـد إالّ بـه        مشاهد للعيان ال ينكره إالّ جاهل مكابر، فإن من األسباب م          
كإفراد اهللا بالعبادة، ومنها أمور ضرورية حمسوسة كتأثري النار يف اإلحـراق، واملـاء يف               

ويف العصر احلديث أصبح اكتشاف األسباب من أهم        . اإلرواء ، والطعام يف الشبع وحنوها     
لـف يف جمـال     عوامل النهضة احلضارية املادية، فإنكارها يضيف إىل فساد االعتقاد التخ         

  .االكتشاف واالختراع املادي

وهلذا كان أهل السنة واجلماعة هم أهل احلق بني األشاعرة واملاتريدية واملعتزلـة،             
، )٣(فأما األشاعرة واملاتريدية فقد أنكروا قدرة اإلنسان وإرادته احلرة من الناحية احلقيقيـة            

، وحقيقته أن   "الكسب"رية  وأثبتوها امساً أجوف دون مسمى حقيقياً، وذلك من خالل نظ         

                                                 
م ٨٢٨هـ ـ  ٢١٣ي ، أبو حممد ، من أئمة األدب ، ومن املصنفني املكثرين ، ولد ببغداد سنة نورعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدي) 1(

 الرد على من يقـول خبلـق        " يف العقيدة و     " مشكل القرآن    ": صنفاته  مفنسب إليها ، من     ) ور  الدين( اء  وىل قض . سكن الكوفة   و،  
) ١٣/٢٩٦( سري األعالم النبالء . م ٨٨٩هـ ـ  ٢٧٦ توىف يف بغداد سنة " . أدب الكاتب " و "يل خمتلف احلديث و وتأ" و "القرآن

. 
 .١٦٠/تأويل خمتلف احلديث ص  )2(
/ ، والعقائـد النـسفية ص  ١٨٧/، واإلرشاد ص٦٦/اإلنصاف ص: رهم الغلو يف إثبات خلق اهللا ألفعال العباد،  انظر       وسبب إنكا  )3(

٥٦، ٥٤ . 



 
٤١٧   الليبرالية 

فاإلنسان مضطر يف صورة    : "صورة العبد خمتار، وباطنه جمبور مضطر، كما قال التفتازاين        
 حقيقة الكسب بتشبيه اقتران قدرة اهللا بقـدرة العبـد           )٢("البغدادي"، وقد قرب    )١("خمتار
اجتمعـا  احلجر الكبري قد يعجز عن محله رجل ويقدر آخر على محله منفرداً به، إذا               "بـ

مجيعاً على محله كان حصول احلمل بأقوامها وال خرج أضعفهما بـذلك عـن كونـه                
  .)٣("حامال

وقد نسب األشاعرة واملاتريدية إىل العبد اسم الفعل ليخرجوا من ورطة اجلربيـة             
متوسـطة  : واجلربيـة   ")٤("اإلجيي"اخلالصة، مع أم يف احلقيقة متفقون معهم، وهلذا قال       

وقد كانت هذه العقائد سبباً يف      . )٥("شعرية، وخالصة ال تثبته كاجلهمية    تثبت كسباً كاأل  
  .)٦(التخلف العلمي والعسكري لألمة، كما كانوا سبباً لدعم االستبداد السياسي فيها 

أما املعتزلة فقد ظهروا على أم دعاة احلرية اإلنسانية ،ألم وصفوا العبد بأنه خيلق    
أبرزوا حرية اإلنسان ، ولكنهم أشركوه مع اهللا تعاىل يف اخللق           فعله ، وال شك أن املعتزلة       

وقد كان املتقدمون   . ، وهذا تأليه لإلنسان ، وإشراك له فيما هو من خصائص اهللا تعاىل              
 فقد جتـرأوا علـى      نال يصفون اإلنسان باخللق لقرب عهدهم من السلف، أما املتأخرو         

  .)٧(تسمية العبد خالقاً على احلقيقة

                                                 
 . ٢٦٣ /٤شرح املقاصد   )1(
عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي ، أبو منصور ، متكلم أشعري ، ولد ببغداد وا نشأ ، رحـل إىل خرسـان واسـتقر يف                          ) 2(

    ). ١٧/٥٧٢( سري أعالم النبالء . هـ ٤٢٩ على أثر فتنة التركمان توىف يف أسفرائني سنة  ، وفارقهاينسابور
 
 . ١٣٤/أصول الدين ص  )3(
هـ ـ  ٨٣٢بنواحي شرياز ، مفسر ، متكلم أشعري ، ولد سنة ) إيج ( حممد بن عبد الرمحن بن حممد األجيي الشافعي ، من أهل ) 4(

سـري  . م ١٥٠٠هــ ـ   ٩٠٥، توىف سنة " بيان املعاد اجلسماين والروح " و "  املواقف يف علم الكالم : "م ، من مصنفاته ١٤٢٩
   .)٦/١٩٥(أعالم النبالء 

 . ٤٢٨/املواقف ص  )5(
 . من هذا البحث ٢٨٣/ ص: انظر )6(
 .١٨٨-١٨٧/اإلرشاد ص : انظر )7(



 
٤١٨   الليبرالية 

املعتزلة تستهوي العصرانيني املتأثرين باحلضارة الغربيـة املاديـة ، ألـم            وعقائد  
  .)١(يعتربوم دعاة للحرية وللنضال السياسي ، ومدافعني عن املظامل االجتماعية 

واحلقيقة التارخيية تثبت أن املعتزلة إقصائيون خلصومهم ، وال يعترفون بـاآلخر ،             
السلطة لفرض هذه املقالة الباطلـة ، وتعـذيب         وأحداث فتنة خلق القرآن ، واستعمال       

احملدثني وأهل السنة وإجبارهم على القول برأيهم يدل على أن املعتزلة مارسـوا الظلـم               
  .)٢(واإلستبداد واإلقصاء يف أقسى صوره ، وأم أعداء للحرية وليسوا رعاة هلا 

 وأنه ال توجد    وهذا يدل على أن دعاة احلرية احلقيقيون هم أهل السنة واجلماعة ،           
  .فرقة فتحت اال للحرية والعدل مثلهم ، ألن منطلقهم هو نصوص الوحي 

  :احلرية السياسية :ثانًياً

احلكم يف اإلسالم وسيلة إلقامة أمر اهللا تعاىل يف األرض، وتطبيق شرعيته، وحتقيق             
  .د الضالةالعبودية له تعاىل، وحترير اإلنسان من االستعباد للطواغيت واألوهام والعقائ

إصالح دين اخللق الذي مىت فـام خـسروا         "وهذا هو املقصود بسائر الواليات      
خسراناً مبيناً ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا ، وإصالح ما ال يقوم الدين إال به يف أمـر                    

ابـن عقيـل    "، يقـول    )٤("إقامة الدين وسياسة الدنيا بـه     "، فمقصد اإلمامة    )٣("دنياهم
السياسة ما كان فعالً يكون معه الناس أقرب إىل الـصالح وأبعـد عـن               ": )٥("احلنبلي

                                                 
 ".سليمان اخلراشي " رة يف ميزان أهل السنة واجلماعة حممد عماكتاب  ، ويراجع ١٩٣/ التراث يف ضوء العقل ص: انظر )1(
 ).ترمجة اإلمام أمحد ابن حنبل ( سري أعالم النبالء : انظر حول الفتنة وأحداثها )2(
 . ٢٨/٢٦٢جمموع الفتاوى  )3(
 . ١٢٢-٧٩اإلمامة العظمى : تفصيل مقاصد اإلمامة: انظر ) 4(
أبو الوفاء ، يعرف بابن عقيل ، عامل العراق يف وقته وشيخ احلنابلة ببغداد ، ولد سـنة  علي بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري ،        ) 5(

"  الفنون  "كتاب:  كان قوى احلجة ، اشتغل مبذهب املعتزلة يف حداثته ، وكان يعظم احلالج ، من مصنفاته  .م١٠٤٠هـ ـ  ٤٣١
 تـوىف سـنة     يف فقه احلنابلـة ،    " الفصول   " و  ،على طريقة الفقهاء  اجلدل  " مل يصنف يف الدنيا أكرب منه ، و         : قال الذهيب يف تارخيه     

 ).٤٥١ - ١٩/٤٤٣ (سري أعالم النبالء. م ١١١٩هـ ـ ٥١٣



 
٤١٩   الليبرالية 

 بإرشـادهم إىل الطريـق      قفالسياسة استصالح اخلل  ": "ابن عابدين "، ويقول   )١("الفساد
  .)٢("املنجي يف الدنيا واآلخرة

واحلاكم ليس شخصاً معصوماً ال يرد قوله و فعله، بل هو وكيل عـن األمـة يف                 
احلها ويدرأ عنها املفاسد، فإن أقام العدل، وصدق يف النصح لألمـة           سياستها مبا حيقق مص   

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلـه           "كان له األجر العظيم كما جاء يف احلديث         
، وإن خالف ذلك فإنه يعاقب على قدر خمالفته ويعزل عن           )٣("إمام عادل   :" وذكر منهم "

وتظهر أمهية احلكم واإلمامة والسياسة مـن       .  عله، وال يقر على قوله أو ف      )٤(هذا املنصب 
جهة أا من أبلغ الوسائل يف حتقيق املقاصد الشرعية، وتطبيق شريعة اهللا تعاىل يف األرض،               

، فإن حتقيق املصاحل الدينية والدنيوية، وسـيادة        )٥(وهلذا كان تنصيب اإلمام واجب شرعي     
عات، وأجل القربات، وأقوى الوسائل     العدل ونفي الظلم، وحتكيم الشريعة من أفضل الطا       

يف احملافظة على استمرار الدين، وسعادة اإلنسان ملوافقة ذلك كلـه لطبيعتـه النفـسية،               
  ..وتكوينه اخللقي وال يكون ذلك إال باحلكم باإلسالم وعدم الزيغ عنه 

، وكرامته، فإن   )٦(وذا جنزم أن من أهم أهداف احلكم احملافظة على حرية اإلنسان          
ريات اإلنسانية تعد أحكام تكليفية، ومقاصد شرعية، ومنع هذه احلرية يعد من أقـبح              احل

  .الظلم، فحقيقته منع من العبودية التامة هللا تعاىل

 والعالقة بني احلكم واحلرية عالقة تآلف وانسجام، فاحلكم وسيلة لتحقيق العبودية      
  .  فهما ينطلقان من مصدر واحدهللا تعاىل، واحلرية ال تكون العبودية هللا تعاىل إال ا

                                                 
 . ١٣/الطرق احلكمية ص: نقالً عن) 1(
 . ٤/١٥تار  حاشية رد املختار على الدر املخ)2(
 / ٢ ( ٦٦٠ رقـم  -ينتظر الصالة وفضل املـساجد   باب فضل من جلس يف املسجد - كتاب اآلذان -رواه البخاري مع الفتح   ) 3(

 - باب فضل إخفاء الصدفة      - كتاب الزكاة    -ومسلم  ،  )٣٤٤ / ٣ ( ١٤٢٣ رقم   - باب الصدقة باليمني     -وكتاب الزكاة   ،  )١٦٨
قال ، عن أيب هريرة     ) ١٩٦ / ١٨ ( ٩٦٦٣رقم  - يف األمساء      - يوالبيهق،  )٤٣٩ / ٢ ( –، وأمحد    ) ١٢١ / ٤ ( ٢٣٧٧رقم  

 .إسناده صحيح:  العالقة أمحد شاكر
 . ٤٨٩-٤٦٨اإلمامة العظمى : انظر تفصيل عزل اإلمام وأسبابه وطرقه) 4(
 .٧٣-٤٥/املصدر السابق ص: انظر) 5(
 .  من عبادة ما سواهر احلرية الشرعية اليت تقتضي متام التعبد هللا تعاىل، والتحراملقصود يف كالمنا عن احلرية هو) 6(



 
٤٢٠   الليبرالية 

وذا نعلم أن التعارض بني احلكم القائم على اإلسالم غري ممكـن مـع احلريـة                
الشرعية، وإمنا حيصل التعارض من سوء الفهم أو التطبيق، فالظلم ومنع اإلنسان من حريته              

تجارة الشرعية يف كافة ااالت مثل حرية الفكر والرأي والدعوة واإلصالح والتملك وال           
وغريها ال يعد من اإلسالم يف شيء، بل هو ضد حقيقة اإلسالم، وهكذا احلرية املقتـضية                
لنشر اإلحلاد، وفعل املعاصي، وعدم اخلضوع ألحكام اهللا وشرعه ال تعـد حريـة ألـا               

  .عبودية من طرف آخر للهوى والشيطان والعقل القاصر وغريها

اية واملقصد إذ اجلميع حيقق عمـارة       ومن جهة أخرى يتفق احلكم مع احلرية يف الغ        
األرض واخلالفة فيها على منهج اهللا وشرعه، وكالمها ميكنان اإلنسان من القيام بعبوديـة              

فاحلرية تسبق السلطة يف الوجود     "ومن جهة ثالثة    .  اهللا تعاىل والتحرر من عبودية ما سواه      
علت من مكوناته وفطرته،    وأولوية االعتبار، فاحلرية وجدت مع اإلنسان منذ والدته، وج        

فقد خلق اهللا اإلنسان حراً وأراده كذلك، وأما النظام السياسي فقد جاء تبعـاً للوجـود                
اإلنساين من أجل حفظ وجوده وتنظيم حاجاته وتوجيه جهوده مبا حيقق مصلحة العباد يف              

اـا،  املعاش واملعاد، فالنظام السياسي جاء ليحفظ حرية اإلنسان ويصوا ويوجهها لغاي          
  .وينظم ممارستها حبيث مينع التظامل والتواثب ، وينفي الرتاع املفضي إىل الفساد والضياع

واحلرية ليست ناجتاً من نواتج السلطة، وليست مثرة من مثرات النظام الـسياسي،             
كما أا ليست منحة من صاحب السلطان والقوة مينحها وقتما يشاء ويقبـضها وقتمـا               

من اهللا، وهبها اخلالق الكرمي لإلنسان املكـرم، فـال ميلـك أحـد              يشاء، إمنا هي منحة     
  .)١("مصادرا أو االنتقاص منها

ومن هنا فإن كل قرار ضد احلرية الشرعية غري مقبول ألنه مناف للتـشريع، ويف               
كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت له فقد ناقض             ")٢("الشاطيب"ذلك يقول   

  .)١("ضها فعمله يف املناقضة باطلالشريعة، وكل من ناق

                                                 
 .١٦٠/ص)  ٣٢ ، ٣١  (لة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي، جملة إسالمية املعرفة عددمسأ) 1(
املوافقات يف أصول الفقه " و " االعتصام : "  املالكي ، عامل أصويل ، من كتبه الشاطيبإبراهيم بن موسى بن حممد اخلمي الغرناطي      ) 2(

  . )٢/١٢٧(ايضاح املكنون    .م ١٣٨٨هـ ـ ٧٩٠توىف سنة " 



 
٤٢١   الليبرالية 

وهذا البطالن ناتج من ضرب املقاصد الشرعية بعضها بـبعض، وسـببها سـوء              
  .التطبيق يف احلكم وإدراة شؤون الناس

  :أصول احلرية يف احلكم

 عليهـا ورعايتـها     ةاحلكم يف اإلسالم مؤسس على احلرية الشرعية ليقوم باحملافظ        
عاىل، فال ذل وال خضوع وال رغبة وال رهبة وال تعلق           لتكون العبودية من خصائص اهللا ت     

وتأسيس احلكم يف اإلسالم على احلرية وحمافظته عليها يبني املكانـة           . إال باهللا تعاىل وحده   
  .العالية لتحرير اإلنسان من اإلنسان، وإفراد العبودية هللا تعاىل دون شريك

  :  ويتضح ذلك من خالل األصول التالية 

  

  

  : العدل ونفي الظلمإقامة: أوالً

العدل اسم جامع لوضع األمور يف مكاا الصحيح، والظلم بعكس ذلك، يقـول             

إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَـرِ والْبغْـيِ يعِظُكُـم لَعلَّكُـم                   {: تعاىل
  ون{: ، ويقول تعاىل   ]٩٠/النحل  [}تَذَكَّر                   نـيـتُم بكَمإِذَا حـا ولِها�َـاتِ إِلَـى أَهواْ األَمأَن تُـؤد كُمرـأْمي اللّـه إِن

ــمِيعا بــصِريا   س ــان ــه كَ ــهِ إِن اللّ ــا يعِظُكُــم بِ ِعِم� ــه ــدلِ إِن اللّ ــواْ بِالْع كُمــاسِ أَن تَح ــول ]٥٨/النــساء[}الن  ، ويق

 ]١٥٢/األنعام[}وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون{ :تعاىل
رِمنكُم شـنآن قَـومٍ علَـى أَالَّ تَعـدِلُواْ          يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُو�ُواْ قَوامِني لِلّهِ شهداء بِالْقِسطِ والَ يجـ           {:، ويقول تعاىل  

            لُـونمـا تَعبِم بِريخ اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هيا عبادي إين   : "، ويف احلديث   ]٨/املائـدة [}اع

                                                                                                                                            
 .٢/٣٣٣املوافقات ) 1(



 
٤٢٢   الليبرالية 

ليس مـن   "  ، وفيه قوله    )١("حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا        
. )٢(" على وجهه يف النـار     به اهللا تبارك وتعاىل    كّ إالت أو كثرت ال يعدل فيها       مة قلّ أوال  

  .والنصوص الشرعية الواردة يف األمر بالعدل والنهي عن الظلم كثرية 

 والعدل عمل اختياري متوافق مع سنة اهللا تعاىل  الكونية االضطرارية، والظلم ضد   
الفساد واهلالك واالضطراب، وكما قال شيخ اإلسـالم ابـن          ذلك، فانعدام العدل جيلب     

العدل نظام كل شيء ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن مل يكن لصاحبها يف                "تيمية  
اآلخرة من خالق، وإن مل تقم بعدل مل تقم، وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزى به يف                  

  .)٣("اآلخرة

 يف الناس، ألن النـاس ال جيـوز أن خيـضعوا            ومن العدل حتكيم شريعة اهللا تعاىل     
لألهواء البشرية الوضعية، إمنا يكون خضوعهم وذهلم خلالقهم، وقد شرع هلم مـا حيقـق            

  .مصاحلهم ويدرأ املفاسد عنهم

ومنه إعطاء األفراد حريام وعدم التدخل فيها، ألا حقـوق خاصـة ال جيـوز               
  . من صاحبها ، أو )٤(الدخول فيها إال بإذن من اهللا تعاىل

ويدخل يف العدل استقالل القضاء ، وأن املتهم بريء حىت تثبت إدانته ألن األصل              
براءة الذمة، ومنع الظلم يف إجراءات التحقيق ، والتساوي أمام القضاء الشرعي ، وعـدم               
التفريق بني الناس أياً كان وصفهم وهيئتهم وغري ذلك من اإلجراءات اجلزائية املانعة مـن               

  .والتعسف واتباع اهلوى وااملة ألصحاب الرئاسة واجلاه الظلم 

                                                 
  .من حديث أيب ذر  ) ١٥٤ / ٥( ، و أمحد  ) ٣٤٨ / ١٦ ( ٦٥١٧ رقم - باب حترمي الظلم - كتاب الرب -رواه مسلم ) 1(
 بـاب يف    - كتاب الـسري     -وابن أيب شيبة يف مصنفه      ،  )١٤ / ٢٣( و   ) ٤٣ / ١٤( الفتح الرباين   ،   )٢٥ / ٥( رواه أمحد   ) 2(

  .معقل بن يسار  من حديث) ١٥/١٥٥(١٦٩١٠، والطرباين يف الكبري  رقم  )٦/٤٢٣ ( ٣٢٥٤٥رقم -اإلمارة  
 .٩٤/احلسبة ص )3(
مـصطلح  ( ،وفهم الكتاب والسنة منضبط بعلوم معيارية يف غاية الدقة واجلودة            وإذن اهللا تعاىل يعرف من كتابه وسنة رسوله         ) 4(

  .س كأل مباحاً لكل أحد يفسرمها كما يشاء، ولي)احلديث، وأصول الفقه، وعلوم اللغة



 
٤٢٣   الليبرالية 

فكل ظلم يف التقاضي وإجراءاته أو احلكم القضائي واستقالله ال جيوز أن ينـسب              
  .إىل اإلسالم، ألن الشريعة ال تقر الظلم وترفضه وتنهى عنه 

 ومن قضايا العدل األساسية إعطاء احلقوق مثل حق التعليم وامللكيـة والتنقـل             
العمل ، وضمان حاجيات اإلنسان واحملافظة عليه ومساعدته وقسمة الثروات بالـسوية،            و

  .)١(ومنع انتهاك حرمات الناس وأعراضهم وأمواهلم ، وغريها من احلقوق الكثرية

ومجاع العدل هو العمل باإلسالم كله يف تشريعه العادل ، وأخالقه الفاضلة ، فإن              
  .دينه ودنياه اإلسالم جاء مبا يصلح اإلنسان يف 

  :اختيار احلاكم : ثانياً

إقامة الدولة أمر ضروري إلقامة دين اهللا تعاىل واحلفاظ عليه وحتكيم شـريعته يف              
 على وجوب اإلمامة وإقامة     )٢(الناس، وحفظ احلقوق واحلدود، وقد انعقد اإلمجاع القطعي       

ين ونظـام الـدنيا،     السلطان ضروري يف نظام الد    "يقول الغزايل   . احلاكم احملقق ملقاصدها  
ونظام الدنيا ضروري يف نظام الدين، ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة اآلخرة، وهـو              
مقصود األنبياء قطعاً، فكان وجوب اإلمام من ضروريات الشرع الـذي ال سـبيل إىل               

  .)٣("تركه

 واختيار احلاكم هو عبارة عن عقد يتم بني األمة وبني احلاكم ، فاحلكم ليس حقاً               
وثاً ألحد بعينه، وإمنا هو اختيار حر من األمة ملن تنطبق فيه األوصاف الشرعية الـيت                مور

  .يتحقق مبوجبها مقصود اإلمامة يف إقامة الدين وسياسة الدنيا به 

 أليب   وهلذا عقد الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم اإلمامة بعد وفاة الرسـول             
  .)٤(عقد الذي مت عن حرية تامةبكر الصديق ومل يصبح إماماً إال بعد هذا ال

                                                 
 ١٠٠-٧٤/ ، واحلرية أو الطوفان ص١٧٢-٥٦/كفالة احلريات يف اإلسالم ص: انظر تفصيل هذه  احلقوق واحلريات ) 1(
 .، وغريها١٩١/، املقدمة ص١/٢٦٤ ، واجلامع ألحكام القرآن ٥/األحكام السلطانية ص: انظر) 2(
 .١٩٩/االقتصاد يف االعتقاد ص )3(
  ) .٢١٨ / ١٣ ( ٧٢١٩ رقم - باب االستخالف - كتاب األحكام -البخاري مع الفتح : انظر  )4(



 
٤٢٤   الليبرالية 

ولو قُدر أن عمر وطائفة معـه بـايعوه         : "ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية        
وامتنع الصحابة عن البيعة مل يصر بذلك إماماً ، وإمنا صار أبو بكر إماماً مببايعة مجهـور                 

ر إمنا صـار    وكذلك عمر ملا عهد إليه أيب بك      ...الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة       
إماماً ملا بايعوه وأطاعوه ، ولو قُدر أم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل يبايعوه مل يصر إمامـاً                    

عثمان مل يصر إماماً باختيار بعضهم بل مببايعة الناس له ، ومجيع املسلمني بايعوا              ) و  ... ( 
  .)١("عثمان مل يتخلف عن بيعته أحد 

الة يف إدارة اإلمام لشؤون األمة مبا حيقق املصاحل         وهذا العقد معقول املعىن ألنه وك     
 علـى   )٣(وتصرفه  : ")٢("البهويت"ويدرأ املفاسد وهلذا جيوز فسخه وعزله ويف ذلك يقول          

 عزلـه إن سـأل      )٤(الناس بطريق الوكالة هلم، فهو وكيل املسلمني، فله عزل نفسه، وهلم          
  .)٥("ال نقيلك: واقال. أقيلوين أقيلوين: العزل، لقول أيب بكر الصديق 

وقاعدة العقود يف الشريعة اإلسالمية تقوم على أن الرضا ركن أساسي يف صحتها             

  . ]٢٩/النساء[ }إِالَّ أَن تَكُون تِجارة عن تَراضٍ منكُم{:فال يصح العقد مع اإلكراه كما قال تعاىل

عقود، ألـا   وال شك أن اإلمامة واحلكم أهم وأوىل من البيع واإلجارة وسائر ال           
  .مرتبطة مبصاحل املسلمني العامة فال يتصور صحة عقد اإلمامة مع اإلكراه

فال ميكن أن يفىت ببطالن البيع عن غري رضا يف ربع دينار، ويـصحح يف عقـد                 
  .اإلمامة مع اإلكراه وهذا مما يدل جمرد تصوره على بطالنه

                                                 
 .١٤٢-١/١٤١منهاج السنة  )1(
احلنابلة  م ، شيخ١٥٩١هـ ـ  ١٠٠٠يف غربية مصر ، ولد سنة ) وت ( منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت ، نسبته إىل ) 2(

دقائق أوىل النهي لشرح    " و  " كشاف القناع عن منت اإلقناع      " و  " الروض املربع شرح زاد املستقنع      " : مبصر يف عصره من مصنفاته      
  ) .٣٠٧ / ٧( األعالم   .م ١٦٤١هـ ـ ١٠٥١، توىف سنة " املنتهى 

 .اإلمام: أي  )3(
 .األمة ممثلة يف أهل احلل والعقد: أي  )4(
 .٦/١٦٠كشاف القناع  )5(



 
٤٢٥   الليبرالية 

يار يعـين احلريـة، ألن      وإذا كان طريق تعيني اإلمام هو اختيار األمة، فإن االخت         
  .االختيار ينتفي مع وجود اإلكراه، فاالختيار إرادة حرة يف الترجيح بني أمرين أو أكثر

  :الشورى امللزمة للحاكم : ثالثاً

اختيارهم لإلمام ابتداءاً،   : الشورى يف أمور احلكم من حقوق األمة، وهي تتضمن        
 بن اخلطاب رضي اهللا عنه ألهـل        والصدور عن رأي أغلبيتهم بعد توليه، وهلذا قال عمر        

من تأمر منكم على غري مـشورة       :" احلل والعقد الذين أمرهم أن خيتاروا إماماً بعد وفاته        
، وقد تقدم الكـالم يف      )٢("ال بيعة له وال ملن بايعه     :"  ويف رواية  )١("املسلمني فاضربوا عنقه  

  . )٣(ًوجوب الشورى يف اختيار اإلمام ابتداءا

اإلمام لشورى أهل احلل والعقد بعد توليه فال خالف فيهـا إذا            أما وجوب التزام    

فَاسـأَلُواْ أَهـلَ    {:كان يف أمر ليس له فيه علم، ألن فرضه هو سؤال أهل العلم كما قال تعاىل               
ونلَمالَ تَع ٤٣/النحل [}الذِّكْرِ إِن كُنتُم[.  

لعلمـاء واتبـاعهم،   مل يكن جمتهداً يف دين اهللا لزمه تقليـد ا        ] "إذا:[يقول اجلويين 
   .)٤("وارتقاب أمرهم ويهم، وإثبام ونفيهم

 أما إذا كان من أهل العلم فإن الصحيح أن الشورى واجبة عليه، وملزمة لـه ألن    
أصل اختياره يعود إىل األمة، وتدبريه يكون يف شؤوم، فيجب أن يعود إليهم، ويـصدر               

ر املصريية، واملصاحل العامـة، والقـضايا       عن رأي األغلبية فيهم، خاصة فيما يتعلق باألمو       
  .اخلطرية

                                                 
 . من هذا البحث ٢٨٧ /تقدم خترجيه يف ص )1(
  ) .٤٣٢ / ٧ ( ٣٧٠٣٢ رقم - باب ما جاء يف خالفة أيب بكر يف الردة -رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  )2(
 . من هذا البحث٤١٩/ ص: انظر )3(
 .٤٧/غياث األمم ص )4(



 
٤٢٦   الليبرالية 

آل [}وشـاوِرهم فِـي األَمـرِ فَـإِذَا عزمـت فَتَوكَّـلْ علَـى اللّـهِ                {:ويدل على هذا قولـه تعـاىل      
ويف حديث عبد الرمحن بن     . ]٣٨/الـشورى [}وأَمرهم شورى بينهم  {:وقوله تعاىل . ]١٥٩/عمران

لو أنكما تتفقان على أمٍر :" قال أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما أنّ رسول اهللا غُنم 
  .)١("واحد ما عصيتكما يف مشورة أبداً

 تثبت أنه مل يـشاور أصـحابه مث يعـرض عـن رأي               والسرية العملية للنيب    
، وال ريب أن االلتزام برأي أهل الشورى ضمان من الوقـوع يف االسـتبداد               )٢(األغلبية

  . )٣( يف الرأي، ألن قول األغلبية أقرب للصواب من رأي الفردوالظلم واخلطأ

 ألصحابه يف صلح احلديبية ألن هذا مما ال         وال يصح االستدالل مبخالفة الرسول      
  . )٤(جمال للرأي فيه، فالصلح مت بناء على وحي إهلي ال مدخل للرأي فيه

رية تامة، ألـا ال     وهذه الشورى امللزمة لإلمام ال تكون باإلكراه، وإمنا تكون حب         
  .ميكن أن تؤدي نتيجتها، وتؤيت مثارها إال حبرية واستقاللية ال ختضع للضغوط

والغرض األساسي من الشورى هو الوصول ألفضل السبل وأقوم الطرق احملققـة            
للمقاصد الشرعية، وهذا ما مينع من استبداد اإلمام واستقالله التام عن األمـة يف تقريـر                

الستبداد وهذه االستقاللية مظنة الظلم وتقدمي الرغبات اخلاصـة علـى           مصاحلها، فهذا ا  
، املصلحة العامة لألمة، وهذا يدل على تقييد الشورى لسلطة اإلمام يف طاعـة اهللا تعـاىل               

ال  :"وهو أصل شرعي يف باب اإلمامة تدل عليه كثري من النصوص الشرعية كقولـه               
  .ملعىن متواتر يف القرآن والسنة وهذا ا)٥("طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

                                                 
 ١٣/٣٥٢ الفتح  : انظر  ،) ال بأس به   بسند(:قال احلافظ   و الفسوي يف املعرفة والتاريخ ،        ،رواه أسد بن موسى يف فضائل الصحابة       )1(
. 
 احلريـة أو الطوفـان   -شواهد كثرية يف االلتزام بالشورى يف العهد النبوي والراشـدي       : ، وانظر ٤٥٧/اإلمامة العظمى ص  : انظر )2(
 .٤٥-٣١/ص

 ٢١٤/أصول نظام احلكم يف اإلسالم ص: انظر )3(
  ) .٤٠٨ / ٥( هاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط  باب الشروط يف اجل- كتاب الشروط -فتح الباري : انظر )4(
يف اجلزء املفقـود     ) ٩١٣ / ١( يف املعجم الكبري عزاه له السيوطي يف مجع اجلوامع          رواه الطرباين من رواية النواس بن مسعان         )5(
، و أبـو    ) ٤٤ / ١٠ (٢٤٥٥ رقم   –عروف   باب الطاعة يف امل    - كتاب اإلمارة والقضاء     -و البغوي يف شرح السنة      )            ٢١(



 
٤٢٧   الليبرالية 

 يف حقيقتها عبارة عن مداولة اآلراء بني أهل الرأي واخلربة واحلكم            )١(إن الشورى "
يف مشورة األمة ومصاحلها العامة، ولذلك جند أن الشورى ال تتحقق إال بتوفري احلريـة،               

ولـو  حبيث يستطيع أن يعرب كل عضو من أعضاء جملس الشورى عن رأيه حبرية تامـة،                
انعدمت احلرية ألهل الشورى حبيث ال يستطيعون التعبري عن رأيهم بأمان، النتفى معـىن              

فال شورى بدون حرية متكن أهل الشورى من إبداء رأيهـم،           . الشورى وانتفى مقصودها  
  )٢(."وما يعتقدون صوابه دون خوف أو وجل، أو رغبة أو رهبة

  :اقبة احلاكم وتقوميهمر: رابعاً

    أن األمة هي صاحبة االختيار لإلمام ابتداًءا، وكذلك فإن األمة هي           سبق أن بينت
صاحبة الشورى امللزمة لإلمام السيما يف املصاحل العامة، واألمور املهمة، وبناًء على ذلـك           
فهي مسؤولة عن مراقبته وتقوميه وإلزامه مبقاصد اإلمامة كتحكيم الـشريعة اإلسـالمية،             

 األمة ودرء الشر عنها، وتوفري كل ما حيقق هذه املصاحل           وااللتزام بالعدل، وحتقيق مصاحل   
  .من األسباب واآلليات

وهذه احلرية تستند إىل أصول اإلسالم الكربى، وحقائقـه العظمـى، كـاألمر             
باملعروف والنهي عن املنكر، والنصيحة، واعتقاد أن الذي ال يسأل عن فعله هو اهللا تعاىل،               

كلكم راٍع وكلكـم    " كما جاء يف احلديث    )٣(رفامأما املخلوقني فهم مسؤولون عن تص     

                                                                                                                                            
 باب كان سـبب     - كتاب معرفة الصحابة     - ، واحلاكم يف املستدرك      ١١٥ص   ) ٨٥٦(  رقم                         -داود الطيالسي يف املسند     

لصغري صحيح اجلامع ا  : انظر. صحيح  : ، قال العالمة األلباين   ) ٤٤٣ / ٣( صحيح اإلسناد                           :  وقال -موت حكم بن عمرو     
 ).١٢٥٠ / ٢ ( ٧٥٢٠  رقم –
ومـراده  ، ٤٧٠/املفـردات ص  ) هي استخراج الرأي مبراجعة البعض إىل البعض       (:يقول الراغب األصفهاين يف تعريف الشورى      )1(

 .الرأي الصائب: بالرأي 
 .١٠٩/ ص )٣٢ ، ٣١ (مسألة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي، جملة إسالمية املعرفة  العدد )2(
هذه األصول تدل عليها نصوص شرعية كثرية، وهي من القطعيات واحملكمات، وميكن مراجعة تفاصيل أدلتـها وأحكامهـا يف                    )3(

 .مظاا



 
٤٢٨   الليبرالية 

وهو مسئول عـن    : " ، وقوله   )١("مسئول عن رعيته، فاإلمام راٍع وهو مسئول عن رعيته        
  .يشمل الدنيا باحملاسبة والتقومي ، واآلخرة باجلزاء على عمله " رعيته 

ف وهلذا جاءت األحاديث يف تأكيد هذه املعاين، وهي معاٍن متفق عليها ال خـال             
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكـر، أو           "فيها، ومن ذلك قوله     

  .)٢("ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً منه، مث تدعونه فال يستجاب لكم

، وقد  )٣("إذا رأيت أميت اب أن تقول للظامل يا ظامل فقد تودع منها           :"وقوله أيضاً 
ألمة للحكام الصحابة رضوان اهللا علـيهم، ففـي أول          قرر هذا األساس الشرعي لرقابة ا     

لقد وليت عليكم ولست خبريكم،     : " بعد توليه اإلمامة يقول    خطبة أليب بكر الصديق     
إذا رأيتم يف    "، ويقول عمر بن اخلطاب      )٤("إن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين     

  .)٥("اعوجاجاً فقوموين

يتم إال يف حرية تامة دون إكراه أو مـضايقة          وكل ما تقدم من املراقبة والتقومي ال        
  .وإال فإنه ال ميكن أن تتحقق هذه الرقابة والتقومي

إن االعتراض على اإلمام يف أمر من األمور، أو حماسبته يف تـصرفاته             : وال يصح أن يقال   
ينايف األمر بالسمع والطاعة، ألن السمع والطاعة مقيده بالشريعة اإلسالمية، فال طاعة له             

                                                 
 -، ورواه مـسلم     )  مع الفتح    ١٦٣ / ٩ ( ٥١٨٨ رقم   -) قوا أنفسكم وأهليكم ناراً     (  باب   - كتاب النكاح    -رواه البخاري    )1(

 ) ١٧ / ٢٣( شرح الفتح الرباين    ،  ) ٥٤ / ٢( ورواه أمحد   ،  )٧٦٣ص   ( ١٨٢٩ رقم   -مام العادل    باب فضيلة اإل   -كتاب اإلمارة   
  .٤٦٣٧ وانظر ٤٤٩٥وهو مكرر . إسناده صحيح: قال الشيخ أمحد شاكر، ) ٧/١٣٨ ( ٥١٦٧ رقم -شرح أمحد شاكر ، 
و البغـوي يف شـرح      ،  ) ٤٦٨ / ٤ ( ٢١٦٩ رقم   - باب ما جاء يف األمر باملعروف        - كتاب الفنت    -رواه الترمذي يف السنن      )2(

،  ) ٣٨٨ / ٥( ، و أمحد يف املسند       ) ٣٢٥ / ١٤ ( ٤١٥٤ رقم   - باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر          - كتاب الرقاق    -السنة  
  ) .١٤/١٧٢( الفتح 

: قال الشيخ أمحد شـاكر       ) ٤٩ / ١١ ( ٦٧٨٤،   ) ٤٦/ ١١ ( ٦٧٧٦الشرح   ) ١٧٥ / ١٩( الفتح   ) ٢/١٩٠( رواه أمحد    )3(
  . إسناده صحيح 

 .٣/٢٠٣تاريخ الطربي  )4(
 . ١٣٠/تاريخ اخللفاء ص) ٦(



 
٤٢٩   الليبرالية 

 معصية اهللا تعاىل، هذا فضالً عن دعوى أن االعتراض عليه يعد من اخلروج ، أو اـام                  يف
  .)١(الفاعل بأنه من اخلوارج

*        *        *  

وبعد أن بينا أصول احلرية يف السياسة واإلمامة امللتزمة باإلسالم بقي أن أنبـه إىل               
إلسالم وقعوا يف مزلق    قضية مهمة وهي أن كثرياً ممن كتب يف قضية احلكم والسياسة يف ا            

خطري وهو حماولة التوفيق بني منوذج الدولة واحلكم يف اإلسالم والنظم الدميقراطية الغربية،             
  .وهذا يعود إىل اهلزمية النفسية أمام الغرب املتحضر املنتصر مادياً

والفرق بني اإلمامة يف اإلسالم والدميقراطية يعود إىل املنطلق األساسي لكل منهما            
طلق الدميقراطي منطلق مادي معزول عن الدين والقيم واألخالق، ويعتمد على العقل            فاملن

البشري القاصر، ويرى فيه املشرع الوحيد القادر على الوصول باإلنـسان إىل الـسعادة،              
بينما اإلمامة يف اإلسالم تنطلق من ربانية التشريع، وأن اهللا تعاىل شرع للناس ما يصلحهم،             

  .قيق العبودية هللا تعاىل مبعناها الشمويل، وهي مرتبطة بالقيم واألخالقومقصود اإلمامة حت

وحماولة الفصل بني فكرة الدميقراطية وآلياا، وعدم القبول باألول، ودعـوى أن            
الثاين موافق حلقيقة اإلسالم حماولة باطلة دف للقرن بينهما، ألن من يفعل ذلك يعتـربه               

احلضارية مع أن هذا اهلدف ميكن حتـصيله بغـري هـذا            ثناًء على اإلسالم وإبراز لقيمه      
  .)٢(األسلوب املنهزم

 يف نقد هذا االجتاه وبيان أن نظام اإلسالم         )٣("شرييل بينارد "وقد تقدم نقل كالم     
يف احلكم خمتلف عن النظم الدميقراطية املعاصرة، وكالمها صحيح ألن التوفيق بني األمور             

                                                 
، ) شرح النووي ٦/٤١٧( ،ومسلم  ١٥٦٣صحيح البخاري رقم:   انظر شواهد عملية العتراض السلف الصاحل على احلكام )1(

 .، وغريها)١٤٤- ١٤٣ / ٧ ( سري أعالم النبالءو، )٢/٢٣٠   (وتفسري ابن كثري

، وجملـة   )إسالم أون اليـن   (، فتوى القرضاوي يف الدميقراطية      )فهمي هويدي (اإلسالم والدميقراطية   : انظر أمثلة للمقارنة السابقة    )2(
 .، واملقارنة بني اإلسالم والدميقراطية أصبحت مسة لسائر الكتاب يف نظام احلكم يف اإلسالم)العدد االفتتاحي(املسلم املعاصر 

  .من هذا البحث         /ص: ظران )3(



 
٤٣٠   الليبرالية 

 وهذا ليس خاصاً بالدميقراطية بل هـو يـشمل كـل            املختلفة تشويه هلا على حد سواء،     
  .املفاهيم الغربية األخرى كاحلرية والتعددية واألحزاب واملعارضة وحرية التجارة وغريها

ألن املفاهيم الغربية قائمة على حمورية اإلنسان، والنفعية والفردية واملادية، وبالتايل           
  .غريهامت عزل هذه املفاهيم عن القيم واألخالق والدين و

املقارنة واملقايسة ال تـصح إال بـني األشـكال          "والقاعدة يف املقارنات هي أن      
  :، وقد ترتب على هذه املقارنات سلبيات متعددة منها)١("املتجانسة

 تغيري املفاهيم الشرعية ومقارنتها باملفاهيم اجلاهلية لوجود أدىن شبه بينـهما،            -١
قتضي اقتراما، ألنه ما من أفكار أو عقائـد إال       ومن املعلوم أن وجود شبه بني أمرين ال ي        

ويوجد بعض أمثلة التشابه بينها، ولكن ذلك ال يدل على اتفاقهما، فوجود شبه احلريـة،               
وأن األمة ختتار احلاكم وحتاسبه وتقومه وحيق هلا أن تعارض رأيه ال يقتضي أن اإلمامة يف                

  .اإلسالم مطابقة آللة الدميقراطية

صطلحات يف غري مكاا، والتخبط يف التعامل معها، وهذا التغيري           استعمال امل  -٢
دعوى أن األمـر    : للمصطلحات فيه نوع من التضليل عن حقيقة هذه املصطلحات فمثالً         

يف العملية الدميقراطية، مث االستدالل     ) املعارضة  ( باملعروف والنهي عن املنكر يوافق معىن       
نكر، هذه الدعوى تلغي أجزاءاً مهمة يف تركيبـة         على صحة املعارضة بأدلة النهي عن امل      

مفهوم املعارضة، فاملعارضة تسعى للوصول للسلطة كهدف مهما كان احلكم صاحلاً بينما            
  .النهي عن املنكر مرتبط بفساد احلكم واحنرافه

 االستدالل اخلاطئ بالنصوص الشرعية علـى مفـاهيم الدميقراطيـة، مثـل             -٣
على حرية الرأي حبيث جيوز تكوين أحزاب إحلادية يف الدولـة  االستدالل بوجود املنافقني   

اإلسالمية دون إنكار، واالستدالل بوجود اخلوارج على جواز املعارضة السياسية املسلحة،           
مع أن فعل اخلوارج ليس حجة، واملعارضة مبفهومها الدميقراطي مل يكن معروفاً يف زمـن               

                                                 
 ١٥٠/ اإلعالم مبناقب اإلسالم ص )1(



 
٤٣١   الليبرالية 

الة على صحة التعددية وغري ذلك مـن        الصحابة، وكذلك االستدالل بوجود الفرق الض     
  .)١(االستدالالت الباطلة املخالفة ملنهج أهل السنة يف االستدالل

إن حماوالت إضفاء مسحة شـرعية وطـالء        :"يقول الدكتور عرفان عبد احلميد    
خارجي من اإلسالم على مفاهيم وتصورات غربية املنبت واألصـل، علمانيـة الرتعـة              

ق مركبات هجينة، تسببت، وال تزال يف خلق حاالت مرضـية           واملقاصد، انتهت إىل تلفي   
من الفصام يف األناوية الثقافية والروحية للمسلم، عالوة على أا كانت جهداً عبثياً أشبه              

  .)٢("باحلرث يف البحر، إذ مل تفلح يف حل املشكالت املتفاقمة على الساحة اإلسالمية

 باملنهج الرباين يف احلكم، واآلليـات       فالدميقراطية صنعة بشرية ال جيوز أن تقارن      
واهلياكل كما هو معروف يف علم اإلدارة دف إىل خدمـة األهـداف اإلسـتراتيجية               
للمخطط، وأهداف احلكم اإلسالمي وحتقيقه للحريات خمتلفة يف األسس واجلذور عـن            

دية بـني   مقاصد احلكم الدميقراطي، وهلذا جاء اهليكل الدميقراطي ال مييز بني الفروق الفر           
الناس فصوت العامل كاجلاهل على حد سواء، وفتحت هياكل الدميقراطية اـال رحبـاً              
للرأمساليني ليذيقوا الفقراء البأساء، كما مكنت لإلحلاد واالحنراف األخالقـي، وعبـادة            

  .الطواغيت، وتعاملت مع القضايا الداخلية واخلارجية مبنهج غري أخالقي

  :يةاحلرية االقتصاد: ثالثاً 

تعد قضية احلرية االقتصادية من األمور الواضحة يف املنهج اإلسالمي، فاملتأمـل يف             
األحكام الشرعية املتعلقة بامللكية الفردية، وحرية البيع والشراء، وتـرك األسـواق دون             
تدخل يتبني له أن األصل يف القضايا االقتصادية حرية التعامل والتعاقد إال ما دل الـدليل                

، يقـول شـيخ     "األصل يف املعامالت اإلباحة   "وهلذا جاءت القاعدة الشرعية     على منعه،   
عبادات يـصلح   : تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان     "اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات      . ا دينهم، وعادات حيتاجون إليها يف دنياهم      

                                                 
واحلقوق واحلريات الـسياسية يف الـشريعة       ) راشد الغنوشي (احلريات يف الدولة اإلسالمية     : انظر مناذج من هذه االستدالالت يف      )1(

 .ا وغريمه) رحيل غرايبة(اإلسالمية 
  ٦٧/ص)  ٣٢ ، ٣١( عدد  ،إسالمية املعرفة ، جملة سالمياحلرية يف العقل الكالمي والفلسفي اإل )2(



 
٤٣٢   الليبرالية 

 ال يثبت األمر ا إال بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس             اليت أوجبها اهللا أو أحبها    
يف دنياهم مما حيتاجون إليه، واألصل فيه عدم احلظر، فال حيظر منـه إال مـا حظـره اهللا                   

والعادات األصل فيها العفو، فال حيظر منها إال ما حرمه، وإال دخلنا يف             ... سبحانه وتعاىل 

وإذا كـان  . ]٥٩/يـو�س [}م ما أَ�زلَ اللّه لَكُم من رزْقٍ فَجعلْتُم منه حراما وحـالالً    قُلْ أَرأَيتُ {: معىن قوله 

كمـا يـأكلون    . فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما مل حترم الشريعة        : كذلك
ويشربون كيف شاءوا ما مل حترم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكـون                

  .)١(" وما مل حتد الشريعة يف ذلك حداً، فيبقون على اإلطالق األصليمكروهاً،

وهذه القاعدة تدل على أن اإلنسان حر يف متلكه وتصرفه يف ماله، وأنه ال جيـوز                
  .االعتداء عليه مادام أن كسبه وتصرفه متفق مع الشريعة اإلسالمية

أموال النـاس دون  وهلذا كانت الضرائب ليس هلا أصل يف الشرع، ألا تدخل يف        
، وهكذا السوق  ال يصح تدخل الدولة فيه والتـأثري           )٢(رضى منهم فهي من الظلم املبني     

عليه مادام أنه قائم على قوانني العرض والطلب من غري تالعب يف األسعار ، ويف ذلـك                 
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غـري           : "يقول ابن تيميه رمحه اهللا    

فـإلزام  . منهم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء، وإما لكثرة اخللق، فهـذا إىل اهللا             ظلم  
ومعلوم أن الشيء إذا رغب     "، ويقول أيضاً    )٣("اخللق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغري حق       

الناس يف املزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا                
  .)٤(" ال يسعر عليهمفيه فهنا

                                                 
فاألصل يف العبادات أال يشرع منها إال ما شرعه اهللا، واألصل يف العادات أال حيظر        " :، ويقول أيضاً  ١٨-٢٩/١٦جمموع الفتاوى    )1(

 .٢/٥٨٥اقتضاء الصراط املستقيم " منها إال ما حظره اهللا 
 .٢٨/٥٩٠املصدر السابق : انظر) 2(
 .١٨/احلسبة ص )3(
 .٣٦/ املصدر السابق ص : انظر) 4(



 
٤٣٣   الليبرالية 

قال :" قال    )١(ومما يؤكد حرية السوق وحرمة التدخل للتأثري عليه حديث أنس         
إن اهللا هو املسعر القـابض       : يا رسول اهللا غال السعر، فسعر لنا، فقال الرسول          : الناس

الباسط الرازق وإين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمٍة من دٍم أو مـاٍل                 
 للتسعري مع وجود الغالء يدل على ضرورة بقـاء          ، وهذا االمتناع من رسول اهللا       )٢("

 مـن   السوق خالية من التأثري املقصود فيه، وقد عد التدخل فيه من الظلم، وقد حذر               
التدخل يف حرية السوق بتأثري من خارجه سواء بالتسعري عند الغالء أو االحتكار والغـش            

  .فع السعر وزيادتهوالتدليس وحنو ذلك لر

وهذا يدل على أن املنهج اإلسالمي مينع الدولة من التدخل لتحديد السعر وضبطه،             
وكذلك مينع التجار من التالعب بالسعر بأنواع االحتكارات والتدليس، وذا يتبني أنـه             

دعاة ، أو   )الليربالية الكالسيكية (خمالف ملدارس الليربالية كافةً سواء دعاة االقتصاد املرسل         
، ويرجع هذا التميز إىل التوازن واالعتدال، والعمل        )الليربالية االجتماعية (االقتصاد املوجه   

على حتقيق مصاحل العباد، ودرأ املفاسد عنهم، واالنطالق من منهج أخالقي يأىب الظلـم              
  .على كافة األطراف، واملنتفعني من السوق بالبيع أو الشراء

لى احترام ملكية اإلنسان، وبطالن التصرف يف ملكه ويف القواعد الفقهية ما يدل ع     
  .بال إذنه، مما يؤكد على تعظيم اإلسالم مللكية اإلنسان اخلاصة، وحريته يف التصرف فيها

                                                 
وخادمه ، ولـد باملدينـة       ة ، صاحب رسول اهللا      زجاري اخلزرجي األنصاري ، أبو مثامة أو أبو مح        أنس بن مالك بن النضر الن     ) 1(

ـ .ق١٠املنورة سنة  خر من مات بالبصرة مـن  حديثاً ، رحل إىل دمشق مث إىل البصرة وا مات ، وهو آ) ٢٢٨٦(م ، له ٦١٢هـ 
 ) .٤٠٦ - ٣/٣٩٥(النبالء أعالم   سري .م ٧١٢هـ ـ ٩٣الصحابة ، كانت وفاته سنة 

 بـاب مـا جـاء يف        - كتاب البيوع    -والترمذي   ) ٣/٧٣١ ( ٣٤٥١ رقم   - باب يف التسعري   - كتاب البيوع    -رواه أبو داود    ) 2(
،  )٧٤١/ ٢ ( ٢٢٠٠ رقم   - باب من كرة أن يسعر       -التجارات   كتاب   -وابن ماجة   ،  ) ٦٠٦ - ٣/٦٥ ( ١٣١٤ رقم   -التسعري  
 يف الـسنن    ي، والبيهق  )٢٤٩ / ٢(  باب يف النهي عن أن يسعر للمسلمني         - كتاب البيوع  -، والدارمي    ) ٣/١٥٦ ( ٣٨٦و أمحد   
. اده على شـرط مـسلم  إسن: حسن صحيح ، قال احلافظ      : ، قال الترمذي     )٦/٢٩(  باب التسعري                  - كتاب البيوع    -الكربى

  . )٦٦٠ / ٢ ( ٢٩٤٥ رقم  -، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن        أيب داود  )٥٨( التلخيص 



 
٤٣٤   الليبرالية 

ال جيوز  "، وقاعدة   "األمر بالتصرف يف ملك الغري باطل     "قاعدة  : ومن هذه القواعد  
ز ألحد أن يأخذ مال أحد بـال  ال جيو"، وقاعدة "ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذنه    

  .)١("سبب شرعي

ضَرب اللّه مثَال عبدا مملُوكًا الَّ يقْدِر علَى شـيءٍ          {: ويدل على احلرية االقتصادية قوله تعاىل     
       ـــدمالْح ونتَوــــســـلْ يا هــــرهجا وسِـــر ــــهمِن نفِـــقي ــــوا فَهنـــســـا رِزْقًــــا حمِن ــــاهزَقْنـــن رمالَ  و مهـــلْ أَكْثَــــرلِلّــــهِ ب 

ونلَمعفهذا املثل مضروب للمؤمن والكافر ، فالعبد اململوك الذي ال يقـدر           . ]٧٥/النحل[}ي

، )٢(على شيء مثل الكافر، واملرزوق الرزق احلسن فهو ينفق منه سراً وجهراً هو املـؤمن                
، وعلى  )٤(بد من دونه  ضرب املثل لنفسه، وللصنم الذي ع     ": "الضحاك" و )٣("جماهد"وقال  

كال القولني فإن احلر املتصرف فيما ميلكه بالعطاء واإلنفاق  أفضل من العبـد املقيـد يف                 
تصرفه وملكيته، وقد جاء الثناء يف هذه اآلية على احلر يف تصرفه وملكه مما يدل على أن                 

واردة يف  األصل هو احلرية يف امللك والتصرف ألا األكمل واألفضل ومن أمشل اآليات ال            

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ الَ تَـأْكُلُواْ            {: بيان منهج اإلسالم املتكامل واملتوازن يف االقتصاد قوله تعـاىل         
                     كَـان اللّـه إِن كُمالَ تَقْتُلُـواْ أَ�فُـسو نكُماضٍ من تَرع ةارتِج اطِلِ إِالَّ أَن تَكُونبِالْب كُمنيب الَكُموـا   أَمحِيمر ـن   * بُِكـممو

فهاتـان  . ]٣٠-٢٩/النـساء  [} يفْعلْ ذَلِك عدوا�ًا وظُلْما فَـسوف �ُـصلِيهِ �َـارا وكَـان ذَلِـك علَـى اللّـهِ يـسِريا            

، فال جتوز معاملـة يف حالـة        "الرضى"اآليتان تدالن على أن شرط صحة املعامالت هو         
  . واإلعطاءذاالختيار مبعىن احلرية يف التبادل باألخاإلكراه وتقييد احلرية، و الرضى و

ويف اآليتني توضيح لكل ما فيه قدح يف احلرية و الرضى كأكل أمـوال النـاس                
بالباطل وهو يشمل أكلها بالغصب، والسرقة، وأخذها بالقمار، واملكاسب الرديئة، بـل            

                                                 
 . ٤٦٦-٤٥٩/ شرح القواعد الفقهية ص:  انظر هذه القواعد وشرحها يف )1(
 . ٤/٥٠٧تفسري القرآن العظيم : انظر )2(
قرأ . م ٦٤٢هـ ـ  ٢١ ولد سنة  ،بين خمزوم ، تابعي ، مفسر ، شيخ القراء واملفسرينو احلجاج املكي ، موىل بجماهد بن جرب ، أ) 3(

  النبالءأعالم  سري . م ٧٢٢هـ ـ  ١٠٤ثالث مرات ، يقف عند كل آية يسأله عن تفسريها ، توىف سنة  القرآن على ابن عباس 
 )٤٥٧ - ٤٤٩ / ٤. ( 
 .٣/١٨٩ تفسري أيب املظفر السمعاين  )4(



 
٤٣٥   الليبرالية 

لباطل، ومثلـها   يدخل يف ذلك أكل مال نفسه على وجه البطر واإلسراف، ألن هذا من ا             
عقد الربا ألنه ال يتم عن تراض حقيقي، وبيوع الغرر، ألنه من متام احلريـة أن يكـون                  

  . )١(املعقود عليه معلوماً، فاحلرية غري متحققة مع اجلهالة 

وهذا يدل على محاية الشريعة اإلسالمية للحرية بصورة حقيقية حبيث تشمل البائع            
، وهلذا عد كل صور أكل أموال الناس بالباطل         )هلكاملست(واملشتري  ) صاحب رأس املال  (

  .من العدوان والظلم

ومما يدل على احلرية االقتصادية كافة اآليات واألحاديث الدالة على عقوبة امتالك            
املال من غري وجهه الصحيح مما يدل على صحة متلك األفراد لألمـوال وثبـوت حـق                 

السارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيـدِيهما جـزاء بِمـا كَـسبا �َكَـاالً مـن اللّـهِ واللّـه             والسارِقُ و {: التصرف فيها كقوله تعاىل   
 كِيمح زِيز٣٨/املائدة[}ع[   .  

 أثر الدافع الذايت واحلرية االقتـصادية يف االنطـالق يف بنـاء             )٢("ابن خلدون "وقد بني   
اعلـم أن   "خراب العمران ، يقول     احلضارة، كما بني أثر الظلم والعدوان على احلرية يف          

العدوان على الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها واكتساا، ملا يرونه حينئذ من أن               
غايتها ومصريها انتهاا من أيديهم، وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساا وحتصيلها انقبـضت              

 الرعايا عن السعي    أيديهم عن السعي يف ذلك، وعلى قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض          
يف االكتساب، فإذا كان االعتداء كثرياً عاماً يف مجيع أبواب املعاش، كان القعـود عـن                
الكسب كذلك،  لذهابه باآلمال مجلة بدخوله من مجيع أبواا، وإن كان االعتداء يـسرياً     

  .كان االنقباض عن الكسب على نسبته

ال وسـعي النـاس يف املـصاحل        والعمران و وفوره ونفاق أسواقه إمنا هو باألعم       
واملكاسب ذاهبني و جائني، فإذا قعد الناس عن املعاش وانقبضت أيديهم عن املكاسـب              

                                                 
 . ٢٥٥-٢٥٤/يسري الكرمي الرمحن صت: انظر) 1(
ابن خلدون ، أبو زيد ، ويل الدين احلضرمي ، الفيلسوف املؤرخ البحاثة ، ولد بتـونس سـنة                   ، عبد الرمحن بن حممد بن حممد       ) 2(

 تـاريخ  العرب وديوان املبتدأ واخلـرب يف : " م ، تنقل يف البلدان ، توىل بتونس قضاء املالكية ، من أشهر مصنفاته ١٣٣٢هـ ـ  ٧٣٢
 ) .٧/٧٩( شذرات الذهب .  م ١٤٠٦هـ ـ ٨٠٨، توىف فجأة يف القاهرة سنة " شرح الربدة  " و        " العرب والعجم والرببر



 
٤٣٦   الليبرالية 

س يف اآلفاق من غري تلك االيالة        وابذعر النا  كسدت أسواق العمران، وانقبضت األحوال    
يف طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر، وخلت ديـاره، وخرجـت               

  .)١("ختل باختالله حال الدولة والسلطان أمصاره، وا

ويف كالم ابن خلدون معىن مهماً وهو احلافز الذايت والدافع الشخصي لدى األفراد             
، وأن بقاء هذا احلافز موصل لبناء احلضارات ومنوهـا          )٢(حني ممارستهم ملختلف األعمال   

العمران وسقوط  ألنه أساس اإلبداع والنشاط، وضعف هذا احلافز أو زواله مؤذن خبراب            
  .الدول، فكالمه يتضمن ضرورة احلرية للبناء، وخطورة زواهلا على بقاء األمم واستمرارها

  :تدخل الدولة يف االقتصاد

 هو أن األفراد أحرار يف أمواهلم، ويف تصرفهم فيها إذا كان            – كما تقدم    –األصل  
هذه احلرية يف إطـار     ذلك يف حدود الشريعة اإلسالمية، ومهمة الدولة هي احملافظة على           

  .أحكام اإلسالم، وعدم االعتداء عليها بأي وجه من الوجوه

إن الناس مسلطون على أمواهلم لـيس       : " رمحه اهللا تعاىل   )٣("الشافعي"وكما قال   
  ألحد أن 

  .)٤("يأخذها أو شيئاً منها بغري طيب أنفسهم، إال يف املواضع اليت تلزمهم

والية النظر يف امللك اخلاص إلنسان بتقـدمي        ليس لإلمام   : ")١("السرخسي"ويقول  
غريه فيه عليه، بل هو يف ذلك كسائر الرعايا، وإمنا يثبت له حق األخذ من املالك عنـد                  

                                                 
 ٣٢٠/ ص– فصل الظلم مؤذن خبراب العمران –املقدمة  :  انظر)1(
 .٣٣٧/احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف اإلسالم ص: انظر )2(
يف غـزة  ولـد  ، وإليه نسبة الشافعية كافـة ، ، أحد األئمة األربعة عند أهل السنةحممد بن إدريس بن العباس اهلامشي، أبو عبد اهللا ) 3(

، قال اإلمام ام العرب، مث يف الفقه واحلديث، وأفىت وهو ابن عشرين سنة برع يف الشعر واللغة وأي.،م٧٦٧هـ ـ  ١٥٠بفلسطني سنة 
تـوىف سـنة   " املـسند   " و  " الرسالة  " و  " األم  : "  أشهر تصانيفه    .  حمربة أو ورق إال وللشافعي يف رقبته منة         بيده ما من أحد  : أمحد
 ).٩٩ - ١٠/٥ ( النبالء أعالم سري . م ٨٢٠هـ ـ ٢٠٤

 . ٢/٢٠٩) حاشية األم(خمتصر املزين  )4(



 
٤٣٧   الليبرالية 

حتقق الضرورة، وخوف اهلالك على املسلمني، بشرط العوض كمـا يكـون لـصاحب              
  .)٢("املخمصة

 يف معامالم يف    وهذا يدل على أن األصل هو حرية الناس فيما ميلكون، وحريتهم          
حدود الشرع، ولكن هذا األصل ال مينع من تدخل الدولة أحياناً لتحقيق مصلحة شرعية              

  .فاحلرية ليست مطلقة مفلوته، بل هي مقيدة حبدود الشرع وضوابطه. مقطوعة

 والدور األساسي للدولة يف االقتصاد هو مراقبة النشاط االقتصادي، وتـصحيح           
لبيوع احملرمة، واالحتكارات، والتالعب باألسعار مـن خـالل         املخالفات الشرعية فيه كا   

املخادعة والعبث غري األخالقي، ومحاية صاحب املال واملستهلك على حد سواء باحملافظة            
  . على وضع السوق الطبيعي دون تدخالت لإلضرار بأحدمها ملصلحة اآلخر 

ل لإلضرار بـالفقراء    فهي تقيد البائع عن البيوع احملرمة ، واستغالل قوة رأس املا          
واملستهلكني، أو الكذب عليهم يف وصف سلعته، أو اخلداع والغـش بكافـة صـوره               
وأشكاله، ولكنها ال حتدد األسعار إذا كان السوق يتحرك وفق آلية العرض والطلب دون              

  .احتكار أو فعل أجنيب عنه مؤثر فيه أياً كان

، فضبط السوق ملراعاة هذه     )٣(وضابط هذا التدخل هو مراعاة املصاحل ودرأ املفاسد       
  .املصاحل العامة يعد دعماً للحرية الشرعية، ألن مهمة احلاكم سياسة األمة بالدين

اعلم أن التوسعة على احلكام يف األحكام السياسية ليس خمالفاً          : ")٤("القرايف"يقول  
ملوجب للضبط  املصاحل املرسلة، وكثرة الفساد ا    : ، مث ذكر أدلة تشهد لذلك منها      )١("للشرع

                                                                                                                                            
، من  ) يف خراسان   ( أهل سرخس   ن كبار األحناف ، من       مشس األئمة ، قاض م      ،حممد بن أمحد بن سهل السرخسي ، أبو بكر        ) 1(

 ١٠٩٠هـ ـ  ٤٨٣ توىف بفرغانة سنة  ."النكت " يف أصول الفقه ، و " األصول " يف الفقه والتشريع ، و" املبسوط "      :فاته مصن
  )١٣/٤٤٨(سري أعالم النبالء    .
 .٢٣/٢٠٣املبسوط   )2(
).                                                              وطيللب(ضوابط املصلحة :  انظر مثالًوطة يف كالم األصولينيمعايري املصاحل وضوابطها مبس:  انظر )3(
) القرافـة  ( من برابرة املغرب ، وإىل ) صنهاجة ( أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف ، شهاب الدين أبو العباس ، نسبته إىل قبيلة         ) 4(
شـرح  " و  " أنوار الربوق يف أنواء الفروق      : " لة ااورة لقرب اإلمام الشافعي بالقاهرة ، من علماء املالكية ، ولد مبصر من مصنفاته                احمل



 
٤٣٨   الليبرالية 

ودرأ الفنت، ووجوب رفع الضرر، واختالف األحكام باختالف الزمان واملكان، وهـي            
  .قواعد تشهد هلا نصوص كثرية

الرقابة على إصدار النقود أو الرقابة على النقـد         : ومن أمثلة التدخالت املصلحية   
  .)٢(األجنيب، أو السياسات التنموية لالقتصاد

ت أصوالً ثابتة ألا ختتلف من مكان أو زمان آلخر حسب           وهذه التدخالت املصلحية ليس   
عن ج بعض اخللفاء الراشدين مثل حتريـق عمـر بـن            -املصلحة، وهلذا يقول ابن القيم    

واملقصود أن هـذا     :"- حلانوت اخلمار، وإلزام املطلق ثالثاً بالبينونة الكربى       اخلطاب  
ألزمنة، فظنها من ظنها شـرائع      وأمثاله سياسة جزئية حبسب املصلحة ختتلف باختالف ا       

  .)٣("عامة الزمة لألمة إىل يوم القيامة، ولكل عذر وأجر

التصرف " وهذه التصرفات املصلحية من والة األمر تعود إىل قاعدة شرعية وهي            
إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم        "، ومعناها   "على الرعية منوط باملصلحة   

ف على وجود الثمرة واملنفعة يف ضمن تصرفه، دينية كانـت أم            شاءوا أم أبوا معلق ومتوق    
فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإال رد، ألن الراعي ناظر، وتـصرفه              . دنيوية

  .)٤("حينئذ متردد بني الضرر والعبث وكالمها ليس من النظر يف شيء

سلطان الوالة وتصرفام   هذه القاعدة ترسم حدود اإلدارة العامة، والسياسة الشرعية يف          "و
على الرعية، فتفيد أن أعمال هؤالء الوالة وتصرفام النافذة على الرعية، امللزمـة هلـا يف       

ذلك ألن  . حقوقها العامة واخلاصة، جيب أن تبىن على مصلحة اجلماعة ودف إىل خريها           
ليسوا عمـاالً   الوالة من اخلليفة فمن دونه من العمال املوظفني يف فروع السلطة احلكومية             

ألنفسهم، وإمنا هم وكالء، عن األمة يف القيام بأصلح التدابري إلقامة العدل، ودفع الظلم،              
                                                                                                                                            

هــ ـ   ٦٨٤توىف مبصر سـنة  " األحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام  "             ، و" تنقيح الفصول 
  .)٣/٩٩(ت الوسطى    الطبقا.م ١٢٨٥

  .١٥٢- ٢/١٥٠ – البن فرحون -تبصرة األحكام  : نقالً عن) 1(
 

  ٣٠٩/احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف اإلسالم ص: انظر)2(
 

 .٢٥/الطرق احلكمية ص )3(
 .٢٣٣/ص )السيوطي(األشباه والنظائر :  ، وانظر حول القاعدة٣٠٩/شرح القواعد الفقهية ص )4(



 
٤٣٩   الليبرالية 

وصيانة احلقوق واألخالق، وضبط األمن، ونشر العلم، وتسهيل املرافق العامة، وتطهـري            
اتمع من الفساد، وحتقيق كل ما هو خري لألمة يف حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسـائل      

ا يعرب عنه باملصلحة العامة، فكل عمل أو تصرف من الوالة على خالف هذه املصلحة،               مم
  .    )١(" أو استبداد أو يؤدي إىل ضرر، أو فساد، هو غري جائزاستئثارمما يقصد به 

وقد بقي معنا يف قضية العالقة بني احلرية االقتصادية وتدخل الدولـة يف األمـور               
  .ؤكدان جانب احلرية الشرعية بصورة متوازنة غري مضطربةاالقتصادية مسألتان مهمتان ت

  : تقييد ويل األمر للمباح–١

األصل يف املباح أنه عفو ال حمظور يف فعله أو تركه، وهذه اإلباحة فضل مـن اهللا                 
 أنه ال جيوز أن يقيد املباح من ويل األمر إال ملـصلحة شـرعية               )٢(ونعمة، وهلذا فالصحيح  

  .)٣(معتربة

ى ذلك أن طاعة ويل األمر ليست مطلقة، ولكنها مقيدة بـاملعروف،            والدليل عل 

يا أَيها الَّـذِين آمنـواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي األَمـرِ                  {: فاألمر بطاعة ويل األمر يف قوله تعاىل      
 مقيدة بقوله     ]٥٩/النـساء [} ...مِـنكُم ،"    وقولـه     )٤("إمنا الطاعة يف املعروف ، "  ال

  .)٥("طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

فالطاعة الواجبة إمنا تكون يف املعروف، ومعىن ذلك إذا أمروا بطاعـة اهللا تعـاىل               
  .الواجبة أو املستحبة، أو قيدوا مباحاً ملصلحة شرعية عامة معتربة فطاعتهم حينئذ واجبة

                                                 
 ٢٩٦ -٢٩٥/ املدخل الفقهي العام ص )1(
 وما بعدها، والتعبري عن الرأي ضوابطه وجماالتـه يف          ٢٦/ طاعة أويل األمر ص   : هذه املسألة فيها خالف بني العلماء انظر تفصيله        )2(

 ١١٩-١٠١/ ، واحلرية االقتصادية ص١/٢٣٣الشريعة اإلسالمية 
 ١/٤١٧ ، واملدخل الفقهي العام ٤٠٧ -١/٤٠٦بري حاشية الدسوقي على الشرح الك:  انظر )3(
، )  مـع الفـتح      ١٣/١٣٠ ( ٧١٤٥ رقـم    - باب السمع والطاعة لإلمام مامل تكن معصية         - كتاب األحكام    - رواه البخاري    )4(

ـ  ١٨٤٠ رقم   - باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية            – كتاب اإلمارة    -ومسلم    -ود ، و أبـو دا     ٧٦٩ صـ
،  )٧/١٥٩(  باب جزء من أُمري معصية فأطاع - كتاب البيعة   -، والنسائي    )٩٢ / ٣ ( ٢٦٢٥رقم- باب يف الطاعة     -كتاب اجلهاد   

  ).٩٤ / ٢( وأمحد يف املسند 
 ٤٢٣/  ص سبق خترجيه)5(



 
٤٤٠   الليبرالية 

مة فهذا ال جتب فيـه الطاعـة        أما إذا قيدوا املباح لرغبة خاصة أو ملصلحة موهو        
  ".املعروف"خلروجه من معىن

إقامة الدين وسياسة الدنيا به، واألمر باملعروف والنهي عن : ومقتضى عقد اإلمامة "
املنكر، وجلب املصاحل ودرء املفاسد عنهم، وبالتايل فال بد أن تكون مجيع األوامر الصادرة              

إن خرجت بأن أمر اإلمام مبعـصية أو        عن ويل األمر منسجمة مع مقتضى عقد اإلمامة، ف        
قيد مباحاً من غري نظر إىل مصاحل املسلمني فال قيمة ألوامره حينذاك، وال احترام وال جتب                

  .)١("طاعته

وهو ال يعدو أن يكون بشراً تستند طاعته إىل طاعة اهللا تعاىل، فـإن مل يكـن يف                  
لناس السيما وأا تتضمن اإلضـرار      تقييده إي طاعة هللا تعاىل، فإنه ال جيوز إتباع أهواء ا          
  .حبريات اآلخرين ، وما وهبهم اهللا تعاىل من العفو

، ويقـول   ]٣٢/األعـراف [}قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيبـاتِ مِـن الـرزْقِ    {:يقول تعاىل 

ــاىل ــواْ الَ تُح  {:تعـ ــذِين آمنـ ــا الَّـ ــا أَيهـ ــب      يـ ــه الَ يحِـ ــدواْ إِن اللّـ ــم والَ تَعتَـ ــه لَكُـ ــلَّ اللّـ ــا أَحـ ــاتِ مـ ــواْ طَيبـ رمـ
 تَـدِينعوإمنا حصل استثناء التقييد ملصلحة، ألن املصاحل املعتربة يف الشرع            ]٨٧/املائـدة [}الْم ، 

نئـذ  تستند إىل كثري من النصوص الشرعية، وهي من القواعد الكلية، فيصبح التقييـد حي             
يرجع إىل أساس شرعي، وليس هلوى النفس وشهواا، فإننا مل نؤمر بإتباع شهوات العباد              

  . مهما علو يف مرتلتهم بل ينا عن ذلك

 الناس على حرف واحد من      ومن تقييد املباح للمصلحة املعتربة مجع عثمان بن عفان          
  .)٢(ناألحرف السبعة ملا يف ذلك من درء االختالف والتنازع يف القرآ

                                                 
 .١/٢٤٤التعبري عن الرأي  )1(
 .٨٩/الطرق احلكمية ص: انظر )2(



 
٤٤١   الليبرالية 

 ومن هنا فإنه جيوز تدخل الدولة يف القضايا االقتصادية لتطبيق الشريعة اإلسالمية            
يف منع احملرمات كالبيوع احملرمة، والتصرفات احملرمة كاالحتكارات وغريهـا، وكـذلك            

  .لفعل ما فيه مصلحة األمة وفق ضوابط املصلحة املعتربة سواء باألمر أو النهي

  

 :احملتاجني دعم الدولة للفقراء و -٢

فقد جاء اإلسالم بتوزيع الثروة املالية على أساس العدل ، فإنه كما جاء ليمنع من               
أن تكون السلطة اليت هي أشد خطراً من املال دولة بني طبقة أو أسرة أو حزب معني فإنه                  

 ،  ]٧/احلـشر [}نكُمكَـي لَـا يكُـون دولَـةً بـين الْأَغْنِيـاء مـِ               {كذلك قرر مبدأ عظيماً يف األموال وهو      

حبيث يتداول املال بني مجيع أفراد اتمع وال يكون مسيطراً عليه من قبل رجال املـال،                
وهلـذا فـإن    . )١(ومن خالله يسيطرون على مقدراا االقتصادية فتقع يف العبودية املاليـة          

ـ            لة اإلسالم قرر التكافل االجتماعي من خالل األمر بالزكاة والصدقة وتفقد اجلـار، وص
من ترك ماالً فلورثته، ومن ترك كالً وعياالً        " يف قوله    الرحم، وقد بني هذا رسول اهللا       

٢("فإيلّ وعلي(.  

ولكل مسلم حق يف بيت مال املسلمني جيب أن حيصله، فبيت املال حـق عـام                
  .)٣(للمسلمني جيب التصرف فيه حسب مصاحل املسلمني، وليس ماالً خاصاً للحاكم

يت املال ليس فيه إضرار حبريات أصحاب األموال، ولكنه تقسيم      وهذا العطاء من ب   
  .للثروة بني أهلها، فإن لكل فرد يف الدولة حق فيه

                                                 
 .٧٥/احلرية أو الطوفان ص: انظر )1(
 باب من ترك    - كتاب الفرائض    -، ومسلم    ) ٤٩ / ١٢ ( ٦٧٦٣ رقم   - باب مرياث األسري   - كتاب الفرائض    - رواه البخاري    )2(

  ) .٣/١٢٣٨( ماالً فلورثته    
   ٨٧-٧٦/ان صاحلرية أو الطوف: انظر نقوالت كثرية يف زمن اخللفاء الراشدين تدل على توزيع الثروة واحملافظة على  املال العام يف) 3(



 
٤٤٢   الليبرالية 

أن األصل يف امللكية الفردية، والتصرف، والعمـل،        : ومن خالل ما تقدم يتبني لنا     
حقيـق  هو احلرية واالختيار و الرضى، وأن الدولة ال تتدخل يف القضايا االقتصادية إال لت             

  . مصلحة شرعية كفرض الزكاة وإعانة الفقراء، ومنع البيوع احملرمة، واالحتكارات وغريها

وأن األصل عدم التدخل يف السوق إذا قام على العرض والطلـب دون مـؤثر،               
فاملنهج االقتصادي اإلسالمي يقوم على العدل ومنع الظلـم،         . فالتسعري ظلم جيب اجتنابه   
ة، والقيم النبيلة، ويهدف إىل حتقيق متام العبوديـة هللا تعـاىل،            والتعامل باألخالق الفاضل  

   .والبعد عن التعلق بالدنيا املفضي إىل عبادا، وتقدميها على أوامر اهللا تعاىل ورسوله 

وهو منهج متميز ال يقارن باملناهج اجلاهلية كالرأمسالية واالشتراكية، ألنه منـهج            
عباد دون تضييق على حريام الشرعية، فهو ال حيرم         رباين أخالقي متوازن حيقق مصاحل ال     

اإلنسان من امللكية اخلاصة اليت فطره اهللا عليها، وحيثه على املال النافع الذي فيه عمـارة                
األرض ويأمره بالزكاة والصدقة والرب وحسن اخللق والعطف على الفقراء واملساكني، وال            

ت جيعل السوق كالغابة يأكل فيها القـوي        مينع الدولة من التدخل للمصلحة، ألن االنفال      
الضعيف، ويأمر بالتقسيم العادل للثروة، واحملافظة على املال العام، وينهى عن أكل أموال             
الناس بالباطل، كما ينهى عن البيوع احملرمة، ولكنه ال يصادر وسائل اإلنتاج، وال يـؤمم               

 مثيل له يف إعطاء اإلنسان      هذه الوسائل وال مينع الناس من الكسب الطيب، فهو منهج ال          
  . ما حيقق له سعادته الفردية واالجتماعية

   :)١( الرأي التعبري عنحرية: رابعاً

تعترب حرية التعبري عن الرأي من الواجبات الشرعية، ألن كثرياً من الواجبـات الـشرعية               
 تتم إال   كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر والقضاء والفتيا والشورى والنصيحة وغريها ال          

  .به، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

                                                 
مث غلب استعماله على املرئي نفسه، من باب استعمال املصدر يف املفعـول، وهـو               " رأى الشيء يراه رأيا   "الرأي يف األصل مصدر     )1(

مما تتعارض فيه األمارات، فال      يستعمل لرؤية البصر والقلب والنوم، وحقيقته ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب               
 ١/٦٦إعالم املوقعني : انظر. يف األمر الذي ال ختتلف فيه العقول وال تتعارض فيه األمارات إنه رأييقال 



 
٤٤٣   الليبرالية 

، ومنه ما هو رأي دنيوي حيايت، وهي أنواع موزعة          )١(فالرأي منه ما هو رأي شرعي ديين      
وهذا النوع من احلريات يعـد      .  على األحكام التكليفية وجوباً واستحباباً وحترمياً وكراهةً      

رِيد اللّـه بِكُـم   ي{:عند عدمها، واهللا تعاىل يقولمن احلاجيات املاسة اليت حتصل املشقة والعنت     
    رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رس{: ، ويقول  ]١٨٥/العنكبوب  [}الْي   رِيدا يم          رِيـدلَكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي اللّه

ومـا جعـلَ علَـيكُم فِـي الـدينِ مِـن       {:، ويقول ]٦/املائدة [}رونلِيطَهركُم ولِيتِم �ِعمتَه علَيكُم لَعلَّكُـم تَـشكُ      
اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مر٧٨/احلج[}ح[.  

وانعدام هذه احلرية يترتب عليه فساد عظيم يف الدين والدنيا، ويزيد الفساد كلما             
 يف احليـاة    كبتت هذه احلرية ويقل كلما أُتيحت، وينعدم عندما تكـون هـي األصـل             

  .اإلنسانية

وميكن تصور ما حييق بالناس بسبب منع حرية التعبري عن الرأي من خالل تـصور           
احلياة دون الواجبات الشرعية العامة كاألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر، والقـضاء،              
والدعوة، واإلفتاء، و املناصحة، وتقدمي اخلربة يف كافة ااالت احلياتية كالطب والصناعة            

  .واإلدارة، والعلوم البشرية النافعة على تعددها واختالف أشكاهلا

فكبت حرية الرأي يوصل لالحنراف يف الدين ، وتعطيل العبادة اليت أمر اهللا تعـاىل    
ا كما يوصل خلراب الدنيا واحنرافها عن جادة البناء وعمارة األرض، ألنه موصل لتعطيل              

  .اإلبداع والتطور واالختراع املفيد

كن هذه احلرية كسائر احلريات ليست مطلقة منفلتة دون ضوابط وحدود، بل            ول
  .هي حرية مضبوطة بالشرع العظيم وما يدل عليه من مصاحل العباد، ودرأ املفاسد عنهم

                                                 
املراد بالرأي الشرعي هو حبسب ما يقوم  يف عقل املكلف وفهمه، أما احلكم الشرعي يف ذاته فليس رأيا، وما يقوم يف فهم املكلف                        )1(

 ومنه الرأي االجتهادي الظين، وختتلف مرتلته قوة وضعفا حبسب قربـه مـن الـدليل          منه القطعي الضروري كأمور العقيدة والتوحيد،     
  .الشرعي

فليس املراد أن هذه األحكام العظيمة جمرد آراء ميكن خمالفتها كاآلراء البشرية، فهذا ال يقوله مسلم، وهلذا فإن التعامل مـع القـضايا                        
  . يعد عدوانا على الدين، وكالم فيه بغري علم، وافتئات على أهله" خرالرأي والرأي اآل"الشرعية من خالل الشعار اإلعالمي 

 .فاحلكم الشرعي قضية ملزمة يكون الرأي فيها ألهلها املؤهلني للنظر فيها باالجتهاد الشرعي، وليست كال مباحا لكل غاد وراح



 
٤٤٤   الليبرالية 

  :)١( الرأي التعبري عنضوابط حرية

 جيب أن تكون حرية التعبري عن الرأي منضبطة بالضوابط الشرعية، وهذه قاعدة            
 كافة حياة اإلنسان وحرياته، ألن اآلراء غري املنضبطة ستوصل قطعاً إىل الغواية             جوهرية يف 

واالحنراف كالشرك والكفر بسائر أنواعه وكالبدع واحملدثات، وكذلك جتعل العـامل يف            
اضطراب وتنازع يولد التفرق و االختالف ، فانفالت احلريات يقيدها عـن االنطـالق،        

ناس، وهلذا فالضوابط من األمور املتفق عليها ولكن حتديد         وهذا أمر متفق عليه عند كل ال      
  .هذه الضوابط و منطلقاا هي املختلف فيها

وحرية الرأي املقبولة هي أن يكون الرأي مشروعاً ومباحـاً، ويراعـي املـآالت              
والعواقب من حيث املصلحة أو املفسدة، ويستعمل وسيلة مشروعة، وداخل هذه احلدود            

 يف رأيه دون أي ضغط أو إكراه، وجيب على الدولة أن تضمن له هذه               يكون اإلنسان حراً  
  .احلرية املهمة

  :أن يكون الرأي مشروعاً : الضابط األول

هذا الضابط يعد مقيداً حلرية التعبري عن الرأي وحمدداً هلا يف األمور املشروعة ومن              
" الوحي" من غريه هو   املعلوم أنه ليس كل رأي يكون مشروعاً، واملصدر يف معرفة املشروع          
  .ألن احلالل ما أحله اهللا، واحلرام ما حرمه اهللا والدين ما شرعه اهللا تعاىل

 :  والرأي املشروع نوعان-

الرأي يف القضايا الشرعية، كاإلفتاء والقضاء وحنوها، وهذا النوع هـو           : أحدمها
  .رعيةنتيجة التأمل والتفكري و استفراغ الوسع ملعرفة الصواب يف القضايا الش

                                                 
 ، وقد أفدت منه كثرياً يف هذا        ٣٧٥-١/٤٠سالمية  التعبري عن الرأي ضوابطه وجماالته يف الشريعة اإل       : انظر حول هذه الضوابط    ) 1(

 .املبحث



 
٤٤٥   الليبرالية 

الرأي يف القضايا الدنيوية، كالطب واهلندسة والعلوم الطبيعية وإدارة األمة          : والثاين
وحنوها، وهو نتيجة للنظر والتدبر يف األمور الدنيوية، واالجتهاد يف معرفة سنة اهللا تعـاىل               

  .اجلارية يف خلقه للوصول إىل الصواب

  : الرأي يف القضايا الشرعية -١

رأي : قيم رمحه اهللا تعاىل الرأي يف القضايا الشرعية إىل ثالثة أقـسام              قسم اإلمام ابن ال   
  .صحيح، ورأي باطل، ورأي موضع اشتباه

  : فهو أنواعالرأي الصحيحفأما  * 

أفقه األمة، وأبرهم قلوباً، وأعمقهم علماً، وأقلـهم تكلفـاً،       "  رأي الصحابة، فهم      -
، وأصفاهم أذهاناً، الذين شاهدوا     وأصحهم مقصوداً، وأكملهم فطرة، وأمتهم إدراكاً     

لومهم ومقصودهم  الترتيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول، فنسبة آرائهم وع        
 كنسبتهم إىل صحبته، والفرق بينهم وبني مـن بعـدهم يف    ما جاء به الرسول  إىل

ذلك كالفرق بينهم وبينهم يف الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إىل رأيهم كنسبة قدرهم              
  .)١("ىل قدرهمإ

فرأي الصحايب إذا انتشر ومل يعرف له خمالف فإنه يكـون إمجاعـا إذا مل يكـن                 
الساكت منهم ساخطاً ، وهو حجة إذا مل خيالفه صحايب آخر حىت مـع عـدم                

 ورأيه مقدم على رأى غريه ألنـه        )٢(اشتهاره كما هو موضح يف كتب األصول        
  .ه ألفعاله وتصرفاته  ملقابلته له ،  و رؤياأعرف مبقاصد الرسول 

ويبني وجه الداللة منها ، ويقررهـا ، ويوضـح          " الرأي الذي يفسر النصوص      -
مسعـت عبـد اهللا بـن       : )٣(حماسنها ، ويسهل طريق االستنباط منها ، كما قال عبدان           

                                                 
  .٨٠-١/٧٩  إعالم املوقعني )1(
  ٢٥٤-٢/٢٥٣، شرح الكوكب املنري ٢٠/١٤جمموع الفتاوى : انظر يف مسألة حجية قول الصحايب )2(
تب ابـن   تب كُ لف درهم، كَ   أ فعبد اهللا بن عثمان األزدي، أبو عبد الرمحن، إمام حافظ حمدث، صاحب صدقة وبر، تصدق بأل                )3(

 .١٠/٢٧٠ سري أعالم النبالء:انظر .هـ ٢٢١املبارك بقلم واحد، تويف سنة 



 
٤٤٦   الليبرالية 

. )٢(ليكن الذي تعتمد عليه األثر ، وخذ من الرأي ما يفسر احلـديث            : "  يقول )١(املبارك
  .)٣("الذي خيتص اهللا سبحانه به من يشاء من عباده وهذا هو الفهم 

القول يف بعض املسائل غري املنصوص عليها استنادا إىل فهم          : واملقصود ذا الرأي    
  .دقيق يف النصوص ، وليست رأياً جمرداً 

الذي تواطأت عليه األمة ، وتلقاه خلفهم عن سلفهم ،     " االجتهاد اجلماعي وهو     -
وكانت النازلة إذا نزلـت بـأمري       … من الرأي ال يكون إال صوابا       فإن ما تواطئوا عليه     

 ليس عنده فيها نص عن اهللا وال عن رسوله مجع هلا أصحاب             املؤمنني عمر بن اخلطاب     
  .)٤(" ، مث جعلها شورى بينهم رسول اهللا 

وهذا االجتهاد ليس يف مسألة منصوص عليها ألن العربة بالنص ، ولكنه اجتـهاد              
أمر ال نص فيه ، تتفق فيه آراء اتهدين ، وإذا كان اجتهاد العـامل اتهـد                 ومشورة يف   

  .)٥(معترباً فكيف إذا تواردت اجتهادام على أمر معني ؟

 االجتهاد بعد االستقصاء للكتاب والسنة وآراء الصحابة ، فهذا اجتهاد مـربر             -
  .)٦(يعتمد على كليات الدين ، وقواعده ، ومقاصد الشريعة 

 األنواع للرأي الصحيح املعتمد على االستنباط من الكتـاب والـسنة وآراء             هذه
الصحابة وقواعد الدين العامة ، وهذا الرأي ال جيوز أن يكون إال ممن حتققت فيه شـرائط               
االجتهاد وضوابطه، وليس ألي أحد ال ميلك آلة النظر واالستدالل يف النصوص أن يتكلم              

  .يف الدين بغري علم 

                                                 
،  "اجلهـاد " ، و  "الزهد والرقاق " :  ، وجماهد معروف، من مصنفاته      عبد اهللا بن املبارك، أبو عبد الرمحن احلنظلي، إمام مشهور           )1(

  .٣٧٨/ ٨م النبالء  سري أعال: انظر  .هـ ١٨١وله شعر حسن، مات سنة 
  بإسناد صحيح٨/١٦٥ رواه أبو نعيم يف احللية  )2(
 .١/٦٥إعالم املوقعني  )3(
 .١/٦٦املصدر السابق  )4(
  . بكر وعثمان رضي اهللا عنهما يف زمن أيبمجع املصحف: مثل )5(
 .١/٦٧املصدر السابق : انظر  )6(



 
٤٤٧   الليبرالية 

  :)١(-أيضاً  – لرأي الباطل فأنواع وأما ا -

 . الرأي املخالف للنص-

 والكالم يف الدين بغري علم ، والتفريط يف معرفة النصوص وفهمها كما قـال                -

 ]٣٦/اإلسـراء [} بِهِ عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَان عنه مسؤوالً            والَ تَقْف ما لَيس لَك    {: تعاىل
. 

 . الرأي املبتدع كتأويل الصفات ، ونفي القدر ، وبدع القبور وحنوها -

 . القول يف األحكام باالستحسان والظنون والقياسات املنافية للنص وحنوها -

 ، فهو الرأي الذي يكون يف املسألة اليت ال جيد هلا ما             الرأي موضع االشتباه   أما   -
ل الصحابة ، ومل يتبني له دخوهلا ضمن أصول الـشريعة           يدل عليها يف النصوص ، وأقوا     

 : )٢("اإلمام أمحـد  "العامة ، فيجتهد فيها ، وهذا النوع ال يتعدى فيه الضرورة كما قال              
  .)٣(عند الضرورة : سألت الشافعي عن القياس فقال يل 

 

  : الرأي يف األمور الدنيوية -٢

 كان يف إطار التأمل والتدبر والنظر       هذا النوع من الرأي ينمي اإلبداع والتفكري إذا       
، أما إذا كان على سبيل اجلزم و التحقيق فإنه يشترط فيه اخلربة التامة ، والتجربة السليمة                 
، وبالتايل فال يسوغ أبداً الكالم يف ذلك إال خبربة وعلم ، والرأي بدون علم مذموم طبعاً                 

شرع حيرم الكالم بغري علم كما      وشرعاً ، فالطبع السليم يرفض الدعاوي والكذب ، و ال         
                                                 

 .. وما بعدها١/٦٧املصدر السابق : انظر )1(
ن حممد بن حنبل الشيباين الوائلي ، أبو عبد اهللا ، أحد األئمة األربعة وإليه نسبة احلنابلة كافة ، أصله من مرو ، ولد ببغداد                         أمحد ب )  2(

سجن يف فتنة القول خبلق القرآن مثانية وعشرين شـهراً ،   ، م ، نشأ مكباً على طلب العلم ، وتنقل يف األمصار٧٨٠هـ ـ  ١٦٤سنة 
 .  م ٨٥٥ هـ ـ  ٢٤١، توىف سنة " الزهد " و" الرد على الزنادقة فيما أدعت به من متشابه القرآن " و  ،  " د املسن: " من مصنفاته 

  ).٣٥٨ - ١١/١٧٧ (  النبالءأعالمسري 
 . ١/٥٣انظر املصدر السابق )3(



 
٤٤٨   الليبرالية 

املستـشار  "، وجاء يف احلديث      ]٣٦/اإلسراء[}والَ تَقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم         {: يف قوله تعاىل  

  .، ومعىن ذلك أن جيتهد يف إعطاء مستشريه العلم الصحيح)١("مؤمتن

ومن تكلف ما جهل، ومل تثبتـه معرفتـه، كانـت موافقتـه             : " يقول الشافعي 
وكان خبطئه غري معذور، إذا نطـق  ..  غري حممودة-إن وافقه من حيث ال يعرفه    -ابللصو

  .)٢("فيما ال حييط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب

ويدخل يف ذلك النهي عن الغش واخلداع والكذب، وإدعاء الطـب مـن غـري               
ه من  الطبيب، وهلذا فإن كل من ادعى معرفة بأمر وهو جاهل به فإنه يضمن ما يترتب علي               

  .إتالف

  :امتالك أهلية الرأي: الضابط الثاين

للرأي تأثري بارز يف حياة اإلنسان، سواء يف أموره الدينية أو الدنيوية، وهلذا فـإن               
اإلنسان ينتفع بالرأي املفيد، ويتضرر بالرأي الباطل، وهلذا فإن امتالك صـاحب الـرأي              

  . شرعية الرأي وصحته وجودتهلألهلية اليت تؤهله إلصدار رأي نافع أمراٌ ضرورياٌ يف

وشروط األهلية يف التعبري عن الرأي يف القضايا الشرعية بينها العلماء يف شـروط              
  .)٣(اإلسالم، والتكليف، والعدالة ، واالجتهاد، وجودة القرحية: الفتيا وهي

فال صحة لرأي الزنديق، وأتباع املذاهب املنحرفة مهما كـان إتقانـه، وجـودة              
، )٤(بل رأي الفاسق، ألنه ال يوثق بأقواله، وال يعتمد يف شيء من أحوالـه             دراسته، وال يق  

                                                 
 باب إن املستشار -ألدب  كتاب ا-، والترمذي  ) ٣٤٥ / ٥ ( ٥١٢٨ رقم - باب يف املشورة - كتاب األدب   -رواه أبو داود     )1(

، وأمحـد يف     ) ١٢٣٣ / ٢ ( ٣٧٤٥ رقم   - باب املستشار مؤمتن     - كتاب األدب    -، وابن ماجة    ) ٥/١١٥(٢٨٢٢  رقم    -مؤمتن  
 رقـم    -، والطرباين يف الكـبري       )١٣١ / ٤( ، واحلاكم يف املستدرك     )١٠/١١٢( يف السنن الكربى     يوالبيهق،  )٢٧٤ / ٥( املسند  
صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن ابـن                : ، قال احلاكم     )٣٠٤ / ٢( ١٨٤٦

   ).٣٠٨ / ٢ ( ٣٠١٩: ماجة رقم 
 . ٥٣/ الرسالة ص) 2(
  ١/١٢١، والفتيا ومناهج اإلفتاء، والتعبري عن الرأي ٢/٣٣٠الفقيه واملتفقه : انظر )3(
 .١٨٠/غياث األمم ص: انظر )4(



 
٤٤٩   الليبرالية 

 كالعوام، واملبتدئني، وقليلي البـضاعة يف       )١(كما ال يقبل رأي من مل يكن جمتهداً يف الدين         
العلم ألم ليسوا أهالً للنظر يف املسائل والدالئل ، وجودة القرحية هي قوة الفهم، وصدق               

  .)٢(احلكم على األمور

التكليف ألن انون ال يقبل رأيه      : وأما أهلية الرأي يف األمور الدنيوية فيشترط هلا       
اخلربة، والصدق ،   : يف نفسه، والصغري مظنة عدم اإلدراك لعواقب األمور، ويشترط أيضاً         

  .)٣(فالكذاب ال يقبل قوله، فال يقبل إال رأي الصادق الناصح

فر يف األمور الدنيوية، وأصح األقوال يف       وتبقى مسألة مهمة، وهي قبول رأي الكا      
: ذلك هو قبوله يف أمور الدنيا إذا غلب على الظن صدقه، ويدل على ذلك قولـه تعـاىل                 

الّ مـا دمـت علَيـهِ قَآئِمـاً         ومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنه بِقِنطَارٍ يؤدهِ إِلَيك ومِنهم من إِن تَأْمنه بِدِينارٍ الّ يؤدهِ إِلَيك إِ                 {
                   ـونلَمعي ـمهو لَـى اللّـهِ الْكَـذِبع قُولُـونيبِيلٌ وس نييا فِي االُمنلَيع سقَالُواْ لَي مبِأَ�ّه ويف  ]٧٥/آل عمـران    [}ذَلِك ،

جار اآلية أن من أهل الكتاب األمني واخلائن، وأم ليسوا سواءاً، كما يدل على ذلك استئ              
  .)٤( لرجٍل من بين الديل هادياً خريتاً وهو على دين كفار قريشالنيب 

، كما أن األمة أمجعت على قبـول خـرب          )٥( ه  خزاعة عيبة نصح  وقد كانت   
وذا يتقرر أن رأي الكافر الذي      .)٧(، وبقية أمور الدنيا مثلها    )٦(الكافر يف املعامالت املالية   

  . سائر األمور الدنيوية، وخاصة مع شدة احلاجة لذلكيغلب على الظن صدقه فإنه يقبل يف

                                                 
املعرفة بالقرآن، والسنة، وسبب الرتول، والناسخ واملنسوخ، والعلم بلسان العرب، وبأصـول االسـتنباط              : لالجتهاد شروط منها   )1(

، وإدراك مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، وهذه الشروط يكفيه منها ما يوصله لدليل املسألة وفهمها فهمـاً                 )أصول الفقه (واالستدالل
  . ناقض سليماً دون خلل أو ت

 .٤٢/الفتيا ومناهج اإلفتاء ص: انظر )2(
  .١/١٢٨التعبري عن الرأي : انظر )3(
 يهود خيرب    باب استئجار املشركني عند الضرورة أو إذا مل يوجد أهل اإلسالم وعامل النيب               - كتاب اإلجارة    -رواه البخاري    )4(
 ) . مع الفتح ٥١٧ / ٤ ( ٢٢٦٣ رقم -
 ٣٨٨ / ٥ ( ٢٧٣١ رقم   - باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط            -لشروط   كتاب ا  -رواه البخاري   )5(

  ) .مع الفتح 
  .٥/٤٧٨، فتح الباري ٣/٣٩٩ -للجصاص-أحكام القرآن : انظر )6(
  .١٣٣-١/١٢٩التعبري عن الرأي : انظر )7(



 
٤٥٠   الليبرالية 

  :مراعاة ما يؤول إليه الرأي : الضابط الثالث

وحقيقة هذا الضابط أن يراعي صاحب الرأي النتائج املترتبة على رأيه من حيـث              
املصاحل واملفاسد، فقد يكون الرأي يف ذاته صحيحاً، ولكن يترتب على التعبري به يف بعض               

  . مصلحة أو جلب مفسدة راجحةالظروف زوال

فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهـي             "
عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل             
إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبـث،               

ت من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اهللا بني عباده، ورمحته بني              فليس
 أمت داللـة    خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليـه وعلـى صـدق رسـوله               

  .)١("وأصدقها

واألدلة على مراعاة اإلسالم ملصاحل العباد ودرأ املفاسد عنهم تزيد علـى ألـف              
  ، )٢(دليل

  .)٣(م يدل على أن اهللا تعاىل شرع هذه األحكام ملصاحل العبادواالستقراء لألحكا

األدلة الشرعية، واالستقراء التام يفيد أن املآالت معتربة يف أصل          : " يقول الشاطيب 
  . )٤("املشروعية

بلِكُم ياأَيهـا النـاس اعبـدواْ ربكُـم الّـذِي خلَقَكُـم والّـذِين مِـن قـَ                   {: قوله تعاىل : ومن هذه األدلة  
   تَتّقُـون لّكُـموكل اآليات الواردة بالم التعليل داخلة يف هذا الباب، وقولـه            ] ٢١/البقـرة   [}لَع ،

ى ربهِـم  والَ تَسبواْ الّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زَينا لِكُلّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَ              { :تعاىل

                                                 
 .٣/١١إعالم املوقعني  )1(
 .٢/٣٤٠مفتاح دار السعادة : انظر )2(
  .١٢١-١٠٦/ص)اليويب(مقاصد الشريعة اإلسالمية : انظر يف تفصيل األدلة )3(
  .٥/١٧٩املوافقات  )4(



 
٤٥١   الليبرالية 

    لُونمعا كَا�ُواْ يبِم مئُهبنفَي مهجِعرويف حديث قتل املنافقني قال       ] ١٠٨/األ�عام  [}م ،"    أخـاف أن

يا عائشة، لوال قومـك حـديث        :"، وقال   )١("يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه     
اب يدخل النـاس،    ب:  لنقضت الكعبة، فجعلت هلا بابني     -قال ابن الزبري بكفر   –عهدهم  

  .)٢(ففعله ابن الزبري" وباب خيرجون

، فإن األصل يف القول أو العمل اجلواز        "قاعدة سد الذرائع  "ويدخل يف اعتبار املآل     
" قاعدة رفع احلـرج   "ولكنه ذريعة حملرم، ومآله غري جائز فينهى عنه ملآله ونتائجه، وهكذا            

  .)٣(يؤول إليه من الرفق املشروعفإن غالبها مساح يف عمل غري مشروع يف األصل ملا 

النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعاً، وذلك أن اتهد ال           :"يقول الشاطيب 
حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما                

  .)٤("يؤول إليه ذلك الفعل

األ�عـام  [} ...دعون مِـن دونِ اللّـهِ فَيـسبواْ اللّـه عـدواً بِغَيـرِ عِلْـمٍ                 والَ تَسبواْ الّـذِين يـ     { :وقوله تعاىل 
 يدل على النهي عن إعالن الرأي وإن كان فيه مصلحة إذا كان سـيترتب عليـه                 ]١٠٨/

  . مفسدة أعظم

حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به         : " )٥(ويف حديث معاذ بن جبل    
يا رسول اهللا أفـال     :  على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً، فقلت           شيئاً، وحق العباد  

                                                 
 – ٤٩٠٥[ ، طرفاه   )  مع الفتح    ٦٣١ / ٦ ( ٣٥١٨ رقم   - باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية        - كتاب املناقب    -رواه البخاري    )1(

٤٩٠٧. [  
                ١٢٦ رقم   – اإلخبار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه               باب من ترك بعض    - كتاب العلم    -رواه البخاري    )2(

   ] .٧٢٤٣ – ٤٤٨٤ – ٣٣٦٨ -١٥٨٦ – ١٥٨٥ – ١٥٨٤ – ١٥٨٣[ ، أطرافه يف )  مع الفتح١/٢٧١( 
  .٣/١٢٦، وإعالم املوقعني ١٨٢-٥/١٨١املوافقات  )3(
  .٥/١٧٨املوافقات  )4(
 أحد الستة الـذين      ،رو األنصاري اخلزرجي ، أبو عبد الرمحن ، صحايب جليل ، أعلم األمة باحلالل واحلرام              معاذ بن جبل بن عم    ) 5(

م ، أسلم وهو فىت ، شهد العقبة ، وشهد بدراً وأحـداً واخلنـدق   ٦٠٣  ق هـ ـ  ٢٠، ولد سنة  مجعوا القرآن على عهد النيب 
لوال معاذ هللك عمر ، ينوه بعلمـه ،         : داعياً ألهل اليمن ، قال عمر رضي اهللا عنه          قاضياً و   ، بعثه النيب     واملشاهد كلها مع النيب     

 / ١ (  النـبالء أعالم    سري .حديثاً ) ١٥٧( له ) . بالغور ( م ودفن بالقصري املعيين ٦٣٩هـ ـ  ١٨توىف عقيماً بناحية األردن سنة 
٤٦١ - ٤٤٣. (  



 
٤٥٢   الليبرالية 

حدثوا الناس  :" قال ، وعن علي    )١("ال تبشرهم فيتكلوا  : أبشر الناس؟                قال                 
  .)٢("مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله

 )٤("لعامـة وفيه دليل على أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عنـد ا           : ")٣( قال احلافظ 
  .)٥(وغريها

  .وكل ما تقدم يدل على اعتبار املآل والعاقبة يف التعبري  بالرأي مهما كان صحيحاً يف ذاته

  :أن تكون وسيلة الرأي مشروعة: الضابط الرابع

ال تكفي صحة الرأي وحدها يف جواز التعبري به ، بل البد أن تكـون الوسـيلة                 
 الغاية ال تربر الوسيلة يف الشريعة اإلسـالمية،         املستعملة فيه وسيلة شرعية صحيحة ، فإن      

ليس كل سبب نال به اإلنسان حاجته يكون مشروعاً وال مباحـاً،            :"يقول شيخ اإلسالم  
  .)٦("وإمنا يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع

هي قيود على هذه    وهناك مجلة من القواعد الشرعية يف الوسائل هلا ارتباط حبرية الرأي، و           
  :)٧(احلرية، وكذلك إثبات ألمهيتها ومنها

                                                 
 ٣٥٩ / ١٣  ( ٧٣٧٣ رقم   - أمنه إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل        ء يف دعاء النيب      باب ما جا   - كتاب التوحيد    -رواه البخاري    )1(

   ).٤٦(  باب الدليل على أن من مات  - كتاب اإلميان -، ومسلم ) مع الفتح
 ) مع الفتح    ٢٧٢ / ١ ( ١٢٧ رقم   - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن ال يفهموا             - كتاب العلم    -رواه البخاري    )2(
. 
بفلـسطني ،   ) عسقالن  ( أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين ، أبو الفضل ، شهاب الدين ابن حجر ، احلافظ ، أصله من                     ) 3(

وهو أعظم كتبه ، و ) فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ( م ، له تصانيف كثرية جليلة منها ١٣٧٢هـ ـ  ٧٧٣ولد بالقاهرة سنة 
. م ١٤٤٩هــ ـ   ٨٥٢اهرة سنة توىف بالق)  بلوغ املرام من أدلة األحكام ( و )  أحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري يف ختريج( 

  .)٢/٣٦(، الضوء الالمع ٣٢٦/ذيل تذكرة احلفاط 
 .١/٢٢٥فتح الباري  )4(
 .١٨٨-١/١٨٣التعبري عن الرأي :  تفصيل األدلة: انظر )5(
 . ١٧٤/خمتصر الفتاوى املصرية ص )6(
  . ٢١٤-١/٢٠٦ التعبري عن الرأي :انظر) 7(



 
٤٥٣   الليبرالية 

وللوسـائل  "، يقول العز بن عبد الـسالم        "الوسائل هلا أحكام املقاصد   " قاعدة   -
أحكام املقاصد، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسـائل، والوسـيلة إىل أرذل              

 .)١(.."املقاصد هي أرذل الوسائل

واجب تكون وسيلته اليت ال يتم إال ا واجبة، وهكـذا املنـدوب             وذا يتبني أن الرأي ال    
  .واملباح، وهذه القاعدة تدل على أن الرأي احملرم واملكروه فإن وسيلته كذلك

فإذا ترتب على التعـبري عـن       "مراعاة املقاصد أوىل من مراعاة الوسائل       " قاعدة   -
  .الرأي إخالل مبقصد شرعي ،فإنه ال يقبل

همة يف الوسائل أن ال تكون الوسيلة مبتدعة، فإذا كانت الوسيلة           ومن الضوابط امل  
للرأي مبتدعة فإنه ال جيوز له استعماهلا، فالوسائل احملرمة ال ينتفع ا يف هذا اال وغريه،                

 واملـصاحل   )٢(وهناك فرق بـني البدعـة     .   وهذه قاعدة شرعية مطردة يف كافة الوسائل      
خالل جمال كل واحد منهما، فاملصاحل املرسلة ال تتعلق          وهذا الفرق يعرف من      )٣(املرسلة

بالعبادات سواء إعتقادية أو عملية، ولكنها تتعلق بالعادات اليت يكون األصل فيها اإلباحة،             
  . وعلى العكس تكون البدع

إال أن العادات إذا فعلها املكلف قاصداً التعبد ا يف ذاا، فهذا تعبد بأمٍر مل جيعله                
  .)٤( عبادة، وهذه حقيقة البدعةاهللا تعاىل

والرأي يف األمور الدنيوية يكون يف غالب األمر من املصاحل املرسـلة، وينـدر أن               
  .يقصد التعبد بالرأي ذاته أو وسيلته، وذا يكون البدع ال مدخل هلا يف هذا السياق

                                                 
 .١/٧٤قواعد احلكام  )1(
االعتصام "طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية               ":عرف الشاطيب البدعة بأا    )2(
 .١/٢٥٢حقيقة البدعة وأحكامها : ، وانظر للزيادة١/٢٧
 اليت مل يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها أو إلغائها، ولكنها تدخل يف مقاصـد الـشرع،                    املصلحة :املصلحة املرسلة هي   )3(

، ) كاملة ( واملصاحل املرسلة للشنقيطي   ٢/٣٧٦االعتصام  : انظر للزيادة . مجع املصحف يف زمن أيب بكر وعثمان رضي اهللا عنهم         : مثاله
 .١٦٢-١/١٦٠والتعبري عن الرأي 

 . وما بعدها٢/٣٤٨، واالعتصام ٤/١٩٥ى جمموع الفتاو: انظر )4(



 
٤٥٤   الليبرالية 

  :حرية االعتقاد: خامساً

ق دون تقييد العادات والتقاليد     حرية اختيار اإلنسان للحقائ   : املراد بتحرير االعتقاد  
وإتباع اآلباء واألجداد، واهلوى، أو اخلرافات واألوهام واألساطري حبيث يكـون اختيـار             

  .اإلنسان للحقيقة اختياراً صحيحاً ال تقييد عليه بوجه من الوجوه

كما يراد به عدم إكراه أحد على اعتناق اإلسالم مادام أنه باذل للجزية، أمـا إذا                
  . ه ال يسعه تغيري عقيدته، وإذا غريها فإن عقوبته القتل حداً ال تعزيراًأسلم فإن

ومن خالل هذين املفهومني تتميز حرية االعتقاد يف اإلسالم ، وميكـن توضـيح              
  :هذين املفهومني على النحو التايل 

  :حترير االعتقاد من التقاليد واألهواء : أوالً

 بالتجرد للحق وعدم اخلضوع للتقاليد      إنّ الوصول للحقيقة الصحيحة ال يكون إال      
املوروثة عن اآلباء واألجداد،وعدم اخلضوع للهوى وشهوات النفس، فالتقاليد القادمة من           
خارج النفس اإلنسانية، واهلوى النابع من ذات النفس تعد من أبلغ الصوارف واملوانع عن              

 هذه الصوارف يف طلبه     وهلذا جاء اإلسالم بتوجيه اإلنسان إىل التجرد من       . الوصول للحق 

قُلْ إِ�ّمآ أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُومواْ لِلّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تَتَفَكّرواْ ما بِـصاحِبِكُم              {للحق، يقول تعاىل  
  ةٍ إِنن جِنـدِيدٍ          مـذَابٍ شع يدي نيب لّكُم إِالّ �َذِير وطريـق   ، فهذه اآلية تـبني ال      ]٤٦/سبأ  [}ه

أن يقوموا قياما خالصاً هللا، من غري هـوى         : ومعناه" القيام هللا "املوصل لصحة النبوة وهي     
الـصدق  (، وربـط القيـام      )١(وال عصبية، فيسأل بعضهم بعضاً، وينصح بعضهم لبعض       

بالتفكر يدل على أن العقل السامل من اهلوى يوصل إىل توحيـد اهللا تعـاىل               ) واإلخالص
وقد بني اهللا تعـاىل     . ة والسالم، وصحة الدين الذي جاءوا به      وصدق الرسل عليهم الصال   

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَ�زلَ اللّه قَـالُواْ بـلْ �َتَّبِـع مـا أَلْفَينـا علَيـهِ        {:أثر التقليد يف االحنراف عن احلق يف قوله       

                                                 
  ٦/٥١٢تفسري القرآن العظيم : انظر) 1(



 
٤٥٥   الليبرالية 

بلْ قَالُوا إِ�َّـا وجـد�َا آباء�َـا علَـى          {:، وقوله  ]١٧٠/البقرة  [} والَ يهتَدون  آباء�َا أَولَو كَان آباؤهم الَ يعقِلُون شيئاً      
    ونتَدهلَى آثَارِهِم مإِ�َّا عةٍ واء�َـا                        * أُمَا آب�ـدجـا إِ�َّـا وفُوهتْرـن �َّـذِيرٍ إِلَّـا قَـالَ مةٍ ميفِي قَر لِكا مِن قَبلْنسا أَرم كَذَلِكو

ع     ونقْتَدلَى آثَارِهِم مإِ�َّا عةٍ وسِـلْتُم بِـهِ              * لَى أُمـا أُرقَـالُوا إِ�َّـا بِم ـاءكُمـهِ آبلَيع ـدتُّمجـا وى مِمدجِئْتُكُم بِأَه لَوقَالَ أَو
ونكَافِر *         كَـذِّبِنيـةُ الْماقِبع كَان فكَي فَا�ظُر مها مِننوهذا املعىن موجود    ، ]٢٥ -٢٢/الزخـرف [}فَا�تَقَم

، كما  )١("كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه          :  "يف قوله   

أَفَرأَيت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هـواه وأَضَـلَّه        {:بني اهللا تعاىل أثر إتباع اهلوى على االحنراف عن احلق فقال          
  ع ــتَم ــمٍ وخـ ــى عِلْـ ــه علَـ ــا         اللَّـ ــهِ أَفَلَـ ــدِ اللَّـ ــن بعـ ــهِ مِـ ــن يهدِيـ ــشاوة فَمـ ــصرِهِ غِـ ــى بـ ــلَ علَـ ــهِ وجعـ ــمعِهِ وقَلْبِـ ــى سـ لَـ

ونوقد جاء اإلسالم ليحرر اإلنسان من هذا الضالل واخلتم والغشاوة            ]٢٣/اجلاثيـة [}تَذَكَّر ، 

ائق تصرفه  اليت حصلت بسبب إتباع اهلوى، ليصل اإلنسان إىل االعتقاد الصحيح دون عو           
  .عنه

ــاىل  ــال تعـ فَـــاحكُم بـــين النـــاسِ بِـــالْحق ولَـــا تَتَّبِـــعِ الْهـــوى فَيـــضِلَّك عـــن ســـبِيلِ   { :وقـ
، وقـال    ]١٣٥/النـساء [}فَـال تَتَّبِعـواْ الْهـوى أَن تَعـدِلُواْ          { :، وقال تعاىل   ]٢٦/ص.....[}اللَّـهِ 

                                                 
 باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهي يعرض على الصيب اإلسالم وقـال احلـسن و                   - كتاب اجلنائز    -رواه البخاري   ) 1(

اهللا عنهما مع أمه من املستضعفني ومل يكن مع أبيـه           شريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدمها فالولد مع املسلم وكان ابن عباس رضي              
(  باب ال تبـديل  -، وكتاب التفسري )  مع الفتح٢٦٠ / ٣ ( ١٣٥٩ – ١٣٥٨ رقم  -اإلسالم يعلو وال يعلى   : على دين قومه وقال   

 - ، ومـسلم     ٦٥٩٩) فتح   مع ال  ٣٧٢ / ٨ ( ٤٧٧٥ رقم   -دين األولني، والفطرة اإلسالم     ): خلق األولني   ( لدين اهللا   ): خللق اهللا   
ط  ) ١٠٦٦ ( ٢٦٥٨ رقـم      – باب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني               -كتاب القدر   
   ) . ٢/٢٣٣ ( ٢٧٥ ، ٣٩٣ ، ٤١٠ رقم -وأمحد يف املسند ، بيت األفكار 

قال الشيخ أمحد شـاكر      ) ٦٦ / ١٨ ( ٩٣٠٦حيح ،   إسناده ص : قال الشيخ أمحد شاكر     ،  ) ١٦٩ / ١٢ ( ٧١٨١ رقم   -الشرح  
قال الشيخ أمحد شـاكر      ) ١٢٩ / ١٤ ( ٧٦٩٨قال الشيخ أمحد شاكر إسناده صحيح ،         ) ١٣٩ / ١٧ _ ٩٠٩١إسناده صحيح ،    
 باب ما جاء وكـل      - كتاب القدر    -ورواه الترمذي   ،قال الشيخ أمحد شاكر إسناده صحيح        ) ٦٩ / ١٦ ( ٨١٦٤إسناده صحيح ،    

، )١١٩ / ١١ ( ٢٠٠٨٧ بـرقم    -وعبد الرزاق يف مصنفة     ،  )٣٨٩ / ٤                   ( ٢١٣٨ رقم     –ولود يولد علي الفطرة     م
 باب ذكر إثبـات بـني       –، وكتاب اإلميان     )٣٣٦ / ١            ( ١٢٨ رقم     – باب الفطرة    - كتاب اإلميان    -ورواه ابن حبان    

 باب ذكر اخلرب املرخص قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد            -وكتاب اإلميان   ،   )٣٣٧ / ١ ( ١٢٩م   رق –األشياء الثالثة اليت ذكرناها     
   ) .٣٣٨ / ١ ( ١٣٠ رقم -به محيد بن عبد الرمحن 

 



 
٤٥٦   الليبرالية 

، ومرد هذا اجلحود هو إتبـاع       ]١٤/النمـل [}�فُسهم ظُلْمـا وعلُـوا    وجحدوا بِها واستَيقَنتْها أَ   {تعاىل

  .اهلوى 

وهلذا أمر اهللا تعاىل بالنظر والتأمل ، واستعمال العقل، والتفكر يف األنفس واآلفاق،             

قُـلِ  { :كما يف قوله تعـاىل    . ألن ذلك موصل قطعاً إىل توحيد اهللا تعاىل وتصديق الرسول         
  .]١٠١/يو�س[} السماواتِ واألَرضِ وما تُغْنِي اآليات والنذُر عن قَومٍ الَّ يؤمِنونا�ظُرواْ ماذَا فِي

  :عدم اإلكراه على اعتناق اإلسالم: ثانياً

فمن املعلوم أن إكراه اإلنسان على اعتناق دين أو فكر معني ، اعتناقـاً داخليـاً                
دة اإلنسان الداخلية، وقناعته الفكرية ال ميكـن        جازماً غري مقدور عليه يف الواقع، فإن عقي       

أن يتحكم فيها أحد غري اإلنسان نفسه، واإلكراه هو عبارة عن استنطاق فرد معني علـى               
  .أنه يدين بكذا، أو يؤمن به ، أما باطنه فال يعلم عنه إال رب العاملني وحده

إِ�ّك الَ تَهدِي مـن     {: فهداية التوفيق ال يقدر عليها إال اهللا تعاىل ، كما قال عز وجل            
    تَـدِينهبِالْم لَـمأَع وهو آءشن يدِي مهي اللّه كِنلَـو تببـآ  {: ، وقال تعـاىل ]٥٦/القصص[}أَحمو

              ونلِمـسـم ما فَهاتِنبِآي مِنؤن يإِالّ م مِعإِن تُس ن ضَاللَتِهِميِ عمادِي الْعبِه وقـال   ]٨١/النمـل   [}أَ�ت ،

 وغريها من اآليات اليت توضح   ]٩٩/يـو�س [}َفَأَ�ت تُكْرِه الناس حتّى يكُو�ُواْ مؤمِنِني      أ  {:تعاىل

  .أن اعتقاد القلب ال يقدر البشر على تغيريها أو تبديلها دون رضى من داخل اإلنسان

ك من  وقد دلت النصوص الشرعية على أن هذا الدين جاء رمحة للعاملني، وأنه ميتل            
الرباهني واألدلة ما يدل على صدقه وصحته، وهلذا فال إكراه يف الدين، وال إجبار علـى                

، وقال  ]٢٥٦/البقـرة [}الَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشـد مِـن الْغَـي    {:اعتناق اإلسالم كما قال تعاىل    

 ، وإمنا شرع اجلهاد يف سبيل اهللا    ]٩٩/يـو�س [}ؤمِنِنيأَفَأَ�ت تُكْرِه الناس حتَّـى يكُو�ُـواْ مـ        {:عز وجل 



 
٤٥٧   الليبرالية 

إلزالة املوانع اليت تصد الناس عن قبوله  بالدعاية الكاذبة أو اإليذاء ملن آمـن بـه أو          تعاىل
  .تربية الناس بطريقة تقيد حريام يف التأمل فيه، والنظر احلر يف عقائده وأحكامه

ع اجلهاد إلزالة الطواغيت املقيـدة      فحكم الطواغيت يصد الناس عن قبوله، فشر      
حلريات الناس بأنواع القيود املختلفة، وبعد زوال هذه األنظمة الطاغوتية فإن الناس يدعون    

  . وأصحابه والتابعونوهذا ما سار عليه رسول اهللا . إىل اإلسالم دون إجبار أو إكراه

ال يكره أحد   :" ] ٢٥٦/البقـرة [}نِالَ إِكْراه فِي الـدي    {: يف قوله تعاىل   )١("ابن جرير "يقول  

أي ال تكرهوا أحداً يف  الـدخول يف ديـن           "، ويقول ابن كثري     )٢("يف دين اإلسالم عليه     
اإلسالم، فإنه بين واضح جلي دالئله وبراهينه، ال حيتاج إىل أن يكره أحد يف الدخول فيه،                

ينة، ومن أعمى اهللا    بل من هداه اهللا لإلسالم وشرح صدره، ونور بصريته دخل فيه على ب            
  .)٣("قلبه، وختم على مسعه وبصره، فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرهاً مقسوراً

، )٤("سعيد بن جبري  "، و " ابن عباس "    وقد روى ابن جرير يف سبب نزول هذه اآلية عن           
 –أا نزلت يف قوم من األنـصار        " احلسن" ، و  )٦("الشعيب"، و " جماهد" ، و  )٥("السدي"و  

                                                 
م ، قال ابن األثري ٨٣٩هـ ـ  ٢٢٤سنة ) آمل طربستان ( و جعفر ، املفسر املؤرخ ، ولد يف بيزيد الطربي ، أبن حممد بن جرير ) 1(

ويعرف بتاريخ الطربي   " أخبار الرسل وامللوك    " و  " جامع البيان يف تفسري القرآن      : "  جعفر أوثق من نقل التاريخ ، من مصنفاته          أبو: 
  .)١٤/٢٦٧(الء م ، سري أعالم النب٩٢٣هـ ـ ٣١٠، توىف سنة 

 ٣/١٤جامع البيان  )2(
 ١/٤٥٩تفسري القرآن العظيم  )3(
، م٦٦٥ -هــ  ٤٥ ولد سـنة     مهم على اإلطالق ،   لع ، أبو عبد اهللا ، تابعي ، كان أ         ء ، الكويف  سعيد بن جبري األسدي ، بالوال     ) 4(

 وابن عمر رضي اهللا عنهم ، مث كان ابن عباس           أخذ العلم عن ابن عباس    . من موايل بين والبة بن احلارث من بين أسد          ، حبشي األصل   
ن أم الدمهاء ـ عين سعيداً ـ وملا خرج ابن األشعث على عبد امللـك بـن     أتسألونين وفيكم اب: إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه ، يقول

وأرسله إىل احلجاج ،    ) خالد القسري   ( ليها  امروان ، كان سعيد معه إىل أن قُتل ابن األشعث ، فذهب سعيد إىل مكة ، فقبض عليه و                  
هـ  ٩٥توىف سنة   . رض أحد إال وهو مفتقر إىل علمه        قتل احلجاج سعيداً وما على وجه األ      : فقتله بواسط ، قال اإلمام أمحد بن حنبل         

  ) .٣٤٣ - ٣٢١ / ٤ ( النبالءأعالمسري .  م  ٧١٤ـ 
طبقات ابـن   . هـ  ١٢٨، تابعي مفسر ، حجازي األصل ، سكن الكوفة ، توىف سنة             ) الكبري  ( إمساعيل بن عبد الرمحن السدي      ) 5(

 ).٦/٣٢٣(سعد 
حمـدث  ، تابعي  . وهو بطن من مهدان     ) شعب  ( نسبته إىل   ، أبو عمرو   ، الشعيب احلمريي    ) عبد اهللا : وقيل( عامر بن شراحيل    ) 6(

هـ ١٠٣تويف فجأة بالكوفة سنة     . استقضاه عمر بن عبد العزيز      ، م  ٦٤٠ -هـ  ١٩ولد بالكوفة سنة    ، يضرب املثل حبفظه    ، حافظ  
 ).٣١٩ - ٤/٢٩٤( سري أعالم النبالء  .م٧٢١ -



 
٤٥٨   الليبرالية 

 أو نصروهم، فلما جاء اهللا باإلسالم أرادوا        )١( كان هلم أوالد قد هودوهم     –أو رجل منهم    
  .)٢(إكراههم عليه، فنهاهم اهللا عن ذلك حىت يكونوا هم خيتارون الدخول يف اإلسالم 

ونفي اإلكراه ال يعارض النصوص الواردة يف قتال الكفار كآيات السيف مثل قوله             

ــاىل ــاتِلُو�َهم{:تع ــتح[} أَو يــسلِمونتُقَ ــاىل]١٦/الف ــه تع ــةٌ {: وقول فِتْن تَّــى الَ تَكُــونح مــاتِلُوه وقَ
فَـإِذَا ا�ـسلَخ األَشـهر الْحـرم فَـاقْتُلُواْ الْمـشرِكِني حيـث        {:، وقوله تعـاىل   ]٣٩/األ�فـال   [،]١٩٣/البقـرة [}

 لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصالة وآتَواْ الزكَاة فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِن وجدتُّموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ
  حِيمر غَفُور وكقوله    ]٥/التوبة[}اللّه ،"            أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه إال

ة فإذا فعلوا ذلـك عـصموا مـين         اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكا        
  .)٣("دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا

فإن املقصود بالقتال هو قتال الكفار إىل أن يستسلموا ويعطوا اجلزية، فإذا أعطوا             
اجلزية فإنه ال مانع من بقائهم على دينهم دون أن يقوموا بالدعوة إليه، ألن هـذا نقـض                  

  .للعهد

قَاتِلُواْ الَّذِين الَ يؤمِنون بِاللّهِ والَ بِالْيومِ اآلخِرِ والَ يحرمون ما حـرم اللّـه ورسـولُه والَ يـدِينون                    {:قال تعاىل 
                 ونـاغِرص ـمهـدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين مِن قالْح وقد نزلـت     ]٢٩/التوبـة [}دِين ،

 هذه اآلية يف السنة الثامنة، فهي من آخر ما نزل من آيات اجلهاد، وقد أخذ الرسـول                  
  .)٥(واوس)٤(اجلزية من أهل الكتاب

                                                 
 .هم عندما ميوت أطفال امرأة بكثرة، فتفعل ذلك تتقي موتههذا الفعل حيصل من )1(
 ١٧-٣/١٥جامع البيان  )2(
، )  مع الفـتح ١/٩٤(٢٥ رقم -) فإن تابوا و أقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (  باب - كتاب اإلميان    -رواه البخاري   ) 3(

   .٤٣ صـ٣٦ رقم - إله إال اهللا حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة  باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال- كتاب اإلميان -ومسلم 
طرفـاه   ) ٢٩٧ / ٦ ( ٣١٥٨ رقـم    - باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب         - كتاب اجلزية واملوادعة     -رواه البخاري    )4(

ـ   ٤٢٧ / ٣م   رق - باب يف أخذ اجلزية      - كتاب اخلراج واإلمارة     –وأبو داود   ،  مع الفتح    ٦٤٢٥ ،   ٤٠١٥  يف الـسنن    ي ، والبيهق
   .١٨٤ / ٩ رقم - باب من يؤخذ منه اجلزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى - كتاب اجلزية -الكربى 

 مع  ٢٩٧ / ٦ ( ٣١٥٧،  ٣١٥٦ رقم   - باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب         - كتاب اجلزية واملوادعة     -رواه البخاري    )5(
  ) .الفتح 
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، ولكن  )١(وقد خص بعض العلماء نوعاً من الكفار جيوز أخذ اجلزية منه دون غريه            
  شركني، ألن عدم أخذه     أصح األقوال ما اختاره ابن القيم من جواز أخذها من سائر امل           

اجلزية من عبدة األصنام فألن اجلزية نزلت بعد غزوة تبوك، ومل يكن يف جزيرة العرب يف                
تلك الفترة مشرك، فإنه مل يأخذ من أحد من الكفار جزية إال بعد نزول سورة براءة، أما                 

، فلما فرضت   قبل نزوهلا فلم يأخذها من عبدة األصنام وال من غريهم كيهود خيرب واملدينة            
  كان عبدة األوثان قد دانوا باإلسالم فممن يأخذها؟

ال "وأخذه اجلزية من اوس يدل على جواز أخذها من عموم املـشركني، ألنـه               
فرق بني عباد النار وبني عباد األصنام، بل أهل األوثان أقرب حاال من عباد النار، وكان                

د النار، بل عباد النار أعـداء إبـراهيم         فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما مل يكن يف عبا         
اخلليل، فإذا أخذت منهم اجلزية فأخذها من عباد األصنام أوىل، وعلى ذلك تـدل سـنة                

إذا لقيت عدوك من املـشركني      :"  كما ثبت عنه يف صحيح مسلم أنه قال          رسول اهللا   
مـره أن   مث أ ". فادعهم إىل إحدى ثالث فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنـهم           

  .)٢(يدعوهم إىل اإلسالم، أو اجلزية، أو يقاتلهم

هل لكم يف كلمة تدين لكم ا العـرب وتـؤدي           : " لقريش وقال رسول اهللا    
   .)١( " )٣("ال إله إال اهللا : ما هي؟ قال: قالوا. العجم إليكم ا اجلزية

                                                                                                                                            
 بـاب أخـذ     - كتاب اخلراج واإلمارة   -وأبو داود   ، ) ١٢٤ / ٣(  باب ما جاء أخذ اجلزية من اوس         - كتاب السري    -ذي  والترم

 / ٢٠( باب يف اوس يؤخذ منهم شيء من اجلزيـة           - كتاب الزكاة    -وابن أيب شيبة يف املصنف      ،  )٤٣١ / ٣( اجلزية من اوس        
  ).١٨٢ / ٩(  باب من ال تؤخذ منه اجلزية من أهل األوثان -ب اجلزية  كتا- السنن الكربى -والبيهقي ، )٤٣٥

ذهب الشافعي وأمحد يف رواية إىل أن اجلزية تؤخذ من أهل الكتاب واوس دون غريهم من الكفار، فال يقبل منهم غري اإلسالم،                       )1(
وثان من العرب، وذهب مالك إىل أا تقبل مـن مجيـع            وذهب أبو حنيفة وأمحد يف رواية إىل قبوهلا من مجيع الكفار ما عدا عبدة األ              

، وموضع االتفاق هو أنه ال جيوز إكراه من تقبل منه اجلزية، وهـم أهـل              ١٥٤-٣/١٥٣زاد املعاد   : انظر. الكفار ما عدا كفار قريش    
 . اختلفوا فيما عدا ذلك كما تقدمالكتاب واوس باتفاق العلماء، مث 

 –وأبـو داود    ،  )٣/١٧٣١( ،  ) ٣/١٣٥٧(  باب تأمري اإلمام واألمراء على البعـوث         – والسري    كتاب اجلهاد  – رواه مسلم  )2(
 باب مـا جـاء يف       -  كتاب السري عن رسول اهللا       –والترمذي  ،  )٣/٨٣ ( ١٦١٢ رقم   – باب دعاء املشركني     –كتاب اجلهاد   

،  ) ٢/٩٥٣ ( ٢٨٥٨ رقـم    – باب وصية اإلمام     – كتاب اجلهاد    –وابن ماجه   ،  ) ٤/١٣٨  ( ١٦١٧ رقم   – يف القتال    وصيته  
  ).٥/٣٥٢ ( ٣٥٨ رقم –وأمحد يف املسند 

 كتـاب  –والنسائي الكربى ، اجلامع ) ٥/٣٤١ ( ٣٢٣٢ رقم –" ص" باب ومن سورة  – كتاب تفسري القرآن     – الترمذي   رواه )3(
 ( ٣٦٥٥٣ رقـم  –، وابن أيب شـيبة   ) ١/٢٢٧( ٣٦٢  رقم- أمحدو ، )١٠/٢٣٣ ( ١١٣٧٢ رقم –" ص" باب سورة  –التفسري  



 
٤٦٠   الليبرالية 

وز إكـراههم  وذا التقرير يتبني لنا أن مجيع الكفار جيوز أخذ اجلزية منهم، وال جي    
على اإلسالم، وجيوز إقرارهم على دينهم، وفق أحكام الذمة إذا مل ينقض العهد بالـدعوة               

  لدينه، أو التجسس على املسلمني لصاحل املشركني، أو الزىن مبسلمة، أو سب الرسول              
  .)٢(أو غري ذلك

،وقد "بالردة"ولكن اخلروج عن اإلسالم بعد دخوله خيتلف حكمه، وهو ما يعرف            

ومـن يرتَـدِد مِـنكُم عـن دِينِـهِ          { :ذكرت الردة يف القرآن مبعىن اخلروج عن اإلسالم يف قوله تعاىل          
فَيمــــت وهــــو كَــــافِر فَأُولَئِــــك حبِطَــــت أَعمــــالُهم فِــــي الــــد�ْيا واآلخِــــرةِ وأُولَئِــــك أَصــــحاب النــــارِ هــــم فِيهــــا 

ونالِدمٍ                  {:قوله تعاىل ، و  ]٢١٧/البقرة[}خبِقَـو ـأْتِي اللّـهي فون دِينِـهِ فَـسع مِنكُم تَدرن يواْ منآم ا الَّذِينها أَيي
 آلئِـمٍ ذَلِـك فَـضْلُ        يحِبهم ويحِبو�َه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِني أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدون فِي سبِيلِ اللّهِ والَ يخَـافُون لَومـةَ                

لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يتِيهِ مؤ٥٤/املائدة[}اللّهِ ي[.  

: ، ومستند هذا اإلمجاع قوله تعاىل     )٣(وقد أمجع العلماء على أن املرتد حده القتل         

 }         كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم تَدِدرن يمجاء العطـف   " فيمت": ، فقوله  ]٢١٧/البقرة[}...و

بالفاء املفيدة للترتيب والتعقيب، وهو يدل على أن املوت يقع عقيب االرتداد، وقد علـم               
أن معظم املرتدين ال حتصل آجاهلم عقب ارتدادهم، فيعلم السامع حينئذ أن املرتد يعاقب              

  .)٤(باملوت عقوبة شرعية، وهي إشارة إىل وجوب قتل املرتد

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن       : "، وحديث )٥("تلوهمن بدل دينه فاق   : "وحديث
النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتـارك      : ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث         

                                                                                                                                            
،  )١٥/٧٩ (٦٦٨٦ رقـم    – باب اإلخبار عن أداء العجم اجلزية إىل العرب          – كتاب التاريخ    –وابن حبان يف صحيحه     ،  ) ٧/٣٣٣

  ). ٥/٢٦٤ ( ٢٠٢٩ رقم –والطحاوي يف مشكل اآلثار ،  ) ٤/٤٥٥ ( ٢٥٨٣ رقم –وأبو يعلي يف مسنده 
 ١٥٥-٣/١٥٤زاد املعاد  )1(
 ٧٩٠، ٨٢٠، ٧٦٠، ٧١٤-٧١٣/أحكام أهل الذمة ص: انظر )2(
 ٢٧/حكم املرتد من احلاوي الكبري ص: انظر: وذلك بعد حتقق الردة منه واستتابته ووجود شروط أهليته )3(
 ٣٣٧-٢/٣٣٣التحرير والتنوير : انظر )4(
، وكتاب اسـتتابة    )  مع الفتح    ١٧٣ / ٦ ( ٣٠١٧ رقم   - باب ال يعذب بعذاب اهللا         - كتاب اجلهاد والسري     -رواه البخاري    )5(

 ) . مع الفتح ٢٧٩ / ١٢ ( ٦٩٢٢ رقم - باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم -املرتدين واملعاندين وقتاهلم 



 
٤٦١   الليبرالية 

 ، وملا بعث الـنيب      )٢( للمرتدين   ، وقتال أيب بكر الصديق      )١("لدينه املفارق للجماعة  
انـزل ،   : ما قدم عليه ألقى إليه وسادة قال      أبا موسى األشعري إىل اليمن مث اتبعه معاذاً فل        

ال : اجلس، قال   : كان يهودياً فأسلم مث ود قال     : فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا ؟ قال        
  .)٣(.."أجلس حىت يقتل، قضاء اهللا ورسوله، ثالث مرات، فأمر به فقُتل

 أما بعـد    وهذا احلد ال يصادم حرية االعتقاد، ألنه قبل دخوله اإلسالم مل يلزم به،            
دخوله فيه ومعرفته له، فإن من محاية الدين وصيانته عن العبث إقامة هذه العقوبة، ولـو                
ترك هذا األمر ألصبحت األديان لعباً للعابثني، وخاصة من يضمرون الشر بالتهوين بـأمر              
الدين من خالل الدخول فيه مث اخلروج منه، وهي خطة يهودية تآمرية كما قـال تعـاىل                 

لَـت طَّآئِفَـةٌ مـن أَهـلِ الْكِتَـابِ آمِنـواْ بِالَّـذِي أُ�ـزِلَ علَـى الَّـذِين آمنـواْ وجـه النهـارِ واكْفُـرواْ آخِـره لَعلَّهـم                                 وقَا{عنهم
ونجِعر٧٢/آل عمران [}ي[.  

وقد تأثر كثري من الكتاب اإلسالميني باملفهوم الليربايل حلرية االعتقاد حيث جعلوا            
كل صاحب عقيدة أو فكر معني أن يدعو إىل اعتناقه،وأن يغري عقيدته كما يشاء،              من حق   

تتيح هذه احلرية لصاحب أي عقيدة      " جهة حمايدة "وأن اإلسالم يكفل هذا احلق، فالدولة       
  .مهما كانت

وقد ذكر بعضهم ضوابط هلذه احلرية تؤكد أن من حق اإلنسان مهما كانت عقيدتـه أن                
اتقاء الغواية وذلك بسلوك مسلك التغرير مبـن        :  ذه الضوابط وهي     يدعو إليها إذا التزم   

يتوجه إليه اخلطاب باستعمال أدوات خارجية دعائية، فيكون ذلك املعتقد قد روج بـني              
مثـل  . الناس ال مبقتضى قوته الذاتية، وإمنا بعوامل خارجية قامت مقام املغررات املـضلة            

                                                 
 مـع   ٢٠٩ / ١٢ ( ٦٨٧٨ رقـم    -) إن النفس بالنفس والعني بالعني      : (  باب قول اهللا تعاىل    - كتاب الديات    -رواه البخاري    )1(
 .ط بيت األفكار الدولية  ) ٦٩٤ ( ١٦٧٦ رقم - باب ما يباح به دم املسلم - كتاب القامة احملاربني -ومسلم ، )ح الفت

 ٢٨/حكم املرتد من احلاوي الكبري ص: انظر )2(
 مـع  ٢٨٠ / ١٢ ( ٦٩٢٣ رقم - باب حكم املرتد واملرتدة وقتاهلم   - كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم       -رواه البخاري    )3(

 كتاب - ، وأبو داود ٧٦٢ ص ـ  ١٨٢٤ رقم - باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها - كتاب اإلمارة -، ومسلم ) الفتح 
 ٧ ( ٤ رقم     - باب احلكم يف املرتد      - كتاب حترمي الدم     -، والنسائي  )٤/٥٢٣ ( ٤٣٥٤ رقم   -فيمن ارتد   =  باب احلكم    -احلدود  

  ).١٩٥ / ٨( ، والبيهقي يف السنن الكربى  )٤٠٩ / ٤( ند             ، وأمحد يف املس )١٠٥/ 



 
٤٦٢   الليبرالية 

قابل العتناق ذلك  املعتقد أو إغواء الضعفاء والقصر         اإلغراء املادي أو حتقيق الشهوات كم     
ــا      ــام وحنوهـ ــن جمتمعـ ــدة عـ ــوات بعيـ ــادهم يف خلـ   .بإجيـ

األمانة : تكافؤ الفرص حبيث يتساوى اجلميع يف اإلمكانيات املمكنة، ومنها        : ومن الضوابط 
، يف العرض بعيدا عن املخادعة والكذب، واحترام املشاعر الدينية يف البعد عـن الـشتيمة              

  .)١(واتقاء التصرفات الكيدية وغريها

وهذه الضوابط يبعد إمكان وجودها يف الواقع، ومع ذلك فإا قائمة على أسـاس            
غري صحيح وهو أن من حق صاحب العقيدة إعالا مهما كانت، وهذا تصور خـاطئ               
خمالف ملقاصد الشريعة يف حفظ الدين والعقل، وخمالف لدور احلاكم املـسلم يف األمـر               

ملعروف والنهي عن املنكر، وإقامة الدين، ومقتضى إقامته إبعاد سائر الوسائل املوصـلة             با
لالحنراف فيه، وهذا األمر من األمور اإلمجاعية، ومل يقع فيه اخلالف إال عند املتـأخرين               

  .بسبب التأثر باحلضارة الغربية الليربالية

 مرجعه للحاكم،   ييربأنه حد تعز  : ، وقال بعضهم  " حد الردة "وقد أنكر هؤالء      
وزعموا أن هذا احلد يـصادم      . )٢(حيكم فيه حسب الظروف، فهو عقوبة سياسية ال دينية        

  حرية االعتقاد، وهي 

  .)٣(حرية ثابتة بالقرآن، أما احلد فهو خرب آحاد ال جيوز أن يعارض به القرآن

 وهذا تصور باطل فإن حد الردة ال يصادم حرية االعتقاد، فاحلريـة ثابتـة قبـل               
الَ ِإكْـَراَه   "الدخول يف اإلسالم إذا أعطى اجلزية، أما اخلروج منه فليس داخل ضمن اآلية              

  .، ألا عامة خمصوصة ذا احلد الثابت"ِفي الديِن

ومـا  { :  فقـال  أما دعوى أنه ثابت خبرب اآلحاد، فإن اهللا تعاىل أمر بإتباع نبيه             
  .وغريها من اآليات املوجبة لطاعة الرسول ]٧/احلشر[}كُم عنه فَا�تَهوا آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما �َها

                                                 
 ٤٩-٣٨/، ص٣٢ ، ٣١  ( إسالمية املعرفة العدد ، جملةحرية التفكري واالعتقاد يف اتمع املسلم: انظر )1(
  .٣٥٨/إلسالمي صمفهوم احلرية يف الفكر ا: ، وانظر نقول أخرى يف١٥٢/، وحق احلرية ص٤٩/املصدر السابق ص: انظر )2(
 ٢٨١/اإلسالم عقيدة وشريعة ص: انظر )3(



 
٤٦٣   الليبرالية 

فَمـن شـاء فَلْيـؤمِن      { :وقد استدل البعض بأدلة ليست يف حمل االستدالل كقوله تعاىل         
    كْفُراء فَلْين شمديد ووعيد ، وكقوله            ]٢٩/الكهـف [}و وهذا ليس إقراراً أو ختيرياً بل هو ، :

 ، وليس يف اآلية حجـة علـى         ]٨/املنـافقون [}رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخْرِجن الْأَعز مِنها الْـأَذَلَّ         لَئِن  { 

 مل يقره، وقد أنكر     جواز إعالن املخالف يف أصل الدين لعقيدة باسم احلرية، ألن النيب            
  .املنافق هذا القول، فليس هناك حجة على ما يريدون

ن حرية االعتقاد مكفولة لإلنسان يف خاصة نفسه ، وليس لـه حـق              وذا يتبني أ  
تضليل املسلمني ودعوم إىل عقيدة منحرفة ،أو تغيري عقيدته اإلسالمية ، ومن زعم بأن له               
هذا احلق فقد أخذه من منطلق ليربايل مث بدأ جيمع عليه األدلة ويؤوهلا لتوافق مذهبه ورأيه،                

  .لبدعوهذه هي طريقة أهل األهواء وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤٦٤   الليبرالية 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الحكم الشرعي في الليبرالية

  

                        

  

  

  

  

  

  

  :الحكم الشرعي في الليبرالية : الفصل الثاني



 
٤٦٥   الليبرالية 

  :متهيد

الليربالية فكرة غربية مستوردة، وليست من إنتاج املسلمني، وهي تنفي ارتباطهـا            
  .اً ثقيلة على احلريات ال بد من التخلص منهاباألديان كلها، وتعترب كافة األديان قيود

وقد تقدم الكالم املفصل حول حقيقتها، وتصورها ملفهوم احلرية، ومن خالل مـا       
  . تقدم يتبني لنا أن الليربالية مناقضة لإلسالم يف أصوله ومنهجه وأخالقه وقيمه

حـد منـهما،    هي تغيري ملفهوم كل وا    " اإلسالم"و" ةالليربالي"وحماولة التوفيق بني    
  .وتبديل ملعناه خيرجه عن حقيقته إىل مفهوم مشوه، وصورة غري صحيحة لكل منهما

إن فالسفة الليربالية ومفكريها الذين وضعوا أصـوهلا يف         : ومن البديهي أن نقول   
فترات خمتلفة قد شكلوها خارج إطار األديان مجيعاً، ومل يدعي أحد منهم ارتباطها بدين              

  . ديناً حمرفاًمن األديان ولو كان

ومع هذا الوضوح يبقى من يصر من املسلمني على أنه باإلمكان اجلمع بني منهج              
مادي يرفض قيود األديان ، ومنهج اإلسالم الرباين ، وهلذا سنبني مبا ال يدع جماالً للشك                
 أن الليربالية تعين يف اإلسالم ألواناً متعددة من الكفر والشرك املناقض حلقيقته، وأشـكاالً             

  .خمتلفة تنايف أخالقه وقيمه الكرمية

وقبل البدء يف تفصيل الكالم حول اشتمال الليربالية على أنواع متعددة من الكفر،             
أود البدء مبقدمة خمتصرة تبين حقيقة اإلسالم والتوحيد ليتبني مدى التناقض بني اإلسـالم              

  . والليربالية

   :اإلسالمدين  حقيقة -

هللا واخلضوع له بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، واخللوص        اإلسالم هو االستسالم    
اخلـضوع التـام ألوامـره    : من الشرك يف عبادته، والقبول مبا أنزله، ومعىن االستـسالم        

ومـن يـسلِم وجهـه إِلَـى اللَّـهِ          {: وأحكامه، وعدم االعتراض عليها، وتصديق أخباره، يقول تعاىل       



 
٤٦٦   الليبرالية 

: ، ويقـول تعـاىل     ]٢٢/لقمـان [}مـسك بِـالْعروةِ الْـوثْقَى وإِلَـى اللَّـهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ             وهو محـسِن فَقَـدِ استَ     

}      خْبِتِنيرِ الْمشبوا ولِمأَس فَلَه احِدو إِلَه كُموا  {: ، ويقول تعاىل ]٣٤/احلج[}فَإِلَهـلِمأَسو كُمبوا إِلَى رأَ�ِيبو
 ،  }إِن الدين عِند اللّهِ اإلِسالم    {:، ويقول تعاىل   ]٥٤/الزمر[}تِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تُنصرون    لَه مِن قَبلِ أَن يأْ    

،  ]٨٥/آل عمـران  [}ومن يبتَغِ غَير اإلِسالمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي اآلخِرةِ مِن الْخَاسِـرِين             {:ويقول تعاىل 

 ، ويقـول    ]١٢٨/البقـرة [}ربنـا واجعلْنـا مـسلِمينِ لَـك ومِـن ذُريتِنـا أُمـةً مـسلِمةً لَّـك                     {:ويقول تعاىل 

ومـن  {:، ويقول تعاىل ]١١٢/البقـرة [}بلَى من أَسلَم وجهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِنـد ربـهِ         {:تعاىل
 نما مدِين نسأَحسِنحم وهو  ههجو لَموغريها كثرياً]١٢٥/النساء[}أَس ، .  

وهلذا وصف كل األنبياء باإلسالم التفاقهم يف االستسالم واخلـضوع واالنقيـاد            
وال يتم إسالم العبد إال بتجريده التوحيد هللا تعاىل         . والقبول بكل ما جاء من عنده سبحانه      

يتم اعتبار املسلم مسلماً إال بنطقها ملتزمـاً مبعناهـا،          وهو معىن الكلمة العظيمة اليت ال       
  ".ال إله إال اهللا"وعامالً مبقتضاها وهي 

  :وتوحيد اهللا تعاىل له جانبان مهمان

  :توحيد املعرفة واإلثبات: األول

ويعين إفراد اهللا تعاىل يف ربوبيته وأمسائه وصفاته بأن يعتقد أن اهللا تعـاىل خالقـه                
، وأن له األمساء احلسىن والصفات العليا اخلاصة به، وأن يعتقـد أنـه         ورازقه ومدبر أموره  

 ]٥٤/األعـراف   [}أَالَ لَه الْخَلْق واألَمـر    {:ليس مع اهللا تعاىل شريك يف ذلك كله، كما قال تعاىل          
يـر اللَّـهِ يـرزُقُكُم    هلْ مِـن خـالِقٍ غَ  {: ، وقال تعاىل   ]٢/الفاحتة[}الْحمد للّهِ رب الْعالَمِني   {:، وقال تعاىل  

        فَكُونفَأَ�َّى تُؤ وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراء ومالس نى      {:-أيـضاً -، وقال    ]٣/فـاطر [}منـساء الْحـملِلّـهِ األَسو
 الشهادةِ هو الرحمن الرحِيم   هو اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو عالِم الْغَيبِ و         {: ، وقال  ]١٨٠/األعراف  [}فَادعوه بِها 

 * رِكُونشا يماللَّهِ ع انحبس رتَكَبالْم اربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه وه



 
٤٦٧   الليبرالية 

ــارِ  *  الْب ــالِق ــه الْخَ ــو اللَّ ه        ــز ــو الْعزِي هضِ وــأَر ــسماواتِ والْ ــي ال ــا فِ م ــه ــسبح لَ ى ينــس اء الْحــم الْأَس ــه ــصور لَ الْم ئ
كِيمـا فِـي                     {:، وقال تعاىل   ]٢٤-٢٢/احلشر[}الْحم لَّـه مالَ �َـوةٌ وسِـن ـذُهالَ تَأْخ ومالْقَي يالْح وإِالَّ ه الَ إِلَه اللّه
مالس                         ـنءٍ ميبِـش حِيطُـونالَ يو ـملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعإِالَّ بِإِذْ�ِهِ ي هدعِن فَعشن ذَا الَّذِي يضِ ما فِي األَرماتِ واو

، ]٢٥٥/البقـرة [}ا وهـو الْعِلـي الْعظِـيم      عِلْمِهِ إِالَّ بِمـا شـاء وسِـع كُرسِـيه الـسماواتِ واألَرض والَ يـؤوده حِفْظُهمـ                 

-١/اإلخـالص [}ولَم يكُن لَّه كُفُـوا أَحـد       * لَم يلِد ولَم يولَد    * اللَّه الصمد  * قُلْ هو اللَّه أَحد   {:وقال تعاىل 
غريها و. اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اآلخر والقدر       :  ، ويدخل يف ذلك    ]٤

  ".قول وعمل" يف حقيقة اإلميان )١("القول"من اإلميان باألمور الغيبية، وهذا هو ركن 

اإلقرار مبا شرعه اهللا تعاىل من الواجبات واملستحبات، وما أباحه          : ويدخل يف ذلك  
  .من املباحات، وما حرمه من احملرمات، فال شريعة إال ما شرعها اهللا وأمر ا

يف حقيقة اإلسالم، وجيمعه االعتقاد اجلـازم       " عتقاد القليب اال"وهذا اجلانب يغطي    
بكل ما أخرب اهللا تعاىل به يف ربوبيته وأمسائه وصفاته، واألمور الغيبية كأركـان اإلميـان،                

  .واإلقرار مبا شرعه وأمر به وى عنه

  :توحيد القصد والطلب: الثاين

واعبـدواْ اللّـه والَ     {:ال تعـاىل  ويعين إفراد اهللا يف عبادته، وترك عبادة ما سواه كما ق          
، وهو متضمن لتوحيد   "ال إله إال اهللا   "، وهذا التوحيد هو معىن       ]٣٦/النساء[}تُشرِكُواْ بِهِ شيئًا  

وتعين الـرباءة مـن     " ال إله "املعرفة واإلثبات، وكلمة التوحيد السابقة تشتمل على النفي         
اد اهللا بالعبادة، فهذا التوحيد حقيقة مركبة من        وتعين إفر " إال اهللا "الشرك وأهله، واإلثبات    

  :ركنني

  : إفراد اهللا بالعبادة-١

                                                 
ويـشمل  " قول اللسان"، وهو تصديقه بكل ما أخرب اهللا تعاىل به، وتصديقه للمخرب به، و"قول القلب"القول يف حقيقة اإلميان يعين   ) 1(

  .لدعاء وغريها من العبادات القولية قول ال إله إال اهللا، واألذكار وا



 
٤٦٨   الليبرالية 

اسم جامع لكل مـا حيبـه اهللا        "والعبادة هي متام الذل واخلضوع مع احملبة، وهي         
، والعبادة تشمل سائر أعمال اإلنـسان       )١("ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة     

لقلب واجلوارح وإخضاعها هللا تعاىل وحده، ويدل عليهـا         وجوارحه، وحقيقتها إسالم ا   

أَلَـا لِلَّـهِ الـدين    {: ، وقوله تعاىل]١١/الزمـر [}قُلْ إِ�ِّي أُمِرت أَن أَعبـد اللَّـه مخْلِـصا لَّـه الـدين     {:قوله تعاىل 
دِينِـي      {:، وقوله  ]٣/الزمر[}الْخَالِص ا لَّهخْلِصم دبأَع ـا  {: ، وقوله تعـاىل    ]١٤/لزمـر ا[}قُلِ اللَّهمو

ــاء    ــدين حنفَ ــه ال ــصِني لَ ــه مخْلِ ــدوا اللَّ بعــا لِي ــروا إِلَّ ــه]٥/البينــة[}أُمِ ــدواْ إِالَّ  {:، وقول بأَالَّ تَع ــك بــضَى ر وقَ
اهوغريها ]٢٣/اإلسراء [}إِي ،.  

واإلخالص واالنقيـاد   وإفراد اهللا تعاىل بالعبادة يعين إفراده بأعمال القلب كاحملبة          
 بأعمال اجلوارح كالصالة والعبادات     -أيضاً-والقبول والرضا والتوكل وااللتجاء، وإفراده      

 يف  )٣("العمـل "، والطاعة املطلقة وغريها، وهذا هو ركـن         )٢(احملضة، واحلكم والتشريع  
  .حقيقة اإلميان

  : الرباءة من الشرك وأهله-٢

شرك، واعتقاد بطالنه، وبغضه، وبغض أهلـه       الرباءة من الشرك وأهله تعين ترك ال      
وعداوم وهو ركن أساسي يف ثبوت إسالم العبد وتوحيده وإميانه، فإنه ال يتم له ذلك إال         

قَـدِ استَمـسك   الَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشد مِن الْغَـي فَمـن يكْفُـر بِالطَّـاغُوتِ ويـؤمِن بِاللّـهِ فَ                   {:به كما قال تعاىل   
ولَقَـد بعثْنـا فِـي كُـلِّ أُمـةٍ رسـوالً أَنِ اعبـدواْ اللّـه                 {: وقال تعاىل  ، ]٢٥٦/التوبـة   [}بِـالْعروةِ الْـوثْقَى الَ ا�فِـصام لَهـا        

   ـواْ الطَّـاغُوتتَنِباجويف الصحيح عن النيب       ]٣٦/النحـل [}و ، من قال ال إلـه إال اهللا،       : " قال

                                                 
 ٤/العبودية ص )1(

اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبـا�َهم أَربابـا مـن    {: ، وقد اعترب مدعي حق التشريع رباً فقال}إِنِ الْحكْم إِالَّ لِلّهِ أَمر أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ إِياه       {  :كما قال تعاىل  ) 2(
  }دونِ اللّهِ 

وعمل اجلوارح كالصالة والزكاة    خلوف واالنقياد والتسليم وغريها،     بة والتوكل وا  يف حقيقة اإلميان يشمل عمل القلب كاحمل      "العمل")3(
 .واجلهاد وغريها



 
٤٦٩   الليبرالية 

ونالحـظ يف   )١("ر مبا يعبد من دون اهللا، حرم ماله ودمه، وحسابه على اهللا عز وجل             وكف
مل جيعل التلفظ ا عاصماً للدم واملال، بل وال معرفة معناها مع لفظها، بـل               "احلديث أنه   

وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه ال يدعو إال اهللا وحده ال شريك له، بل ال حيرم ماله ودمه                   
الكفر مبا يعبد من دون اهللا، فإن شك أو توقـف مل حيـرم مالـه                :  ذلك حىت يضيف إىل  

  .)٢("ودمه

والطاغوت هو كل ما عبد من دون اهللا وهو راٍض، وهـم كـثري، ورؤوسـهم                
  :)٣(مخسة

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يـا بنِـي   {:الشيطان الداعي إىل عبادة غري اهللا، والدليل قوله تعاىل     : األول
  .]٦٠/يس[}ا تَعبدوا الشيطَان إِ�َّه لَكُم عدو مبِنيآدم أَن لَّ

أَلَـم تَـر إِلَـى الَّـذِين يزعمـون          {:احلاكم اجلائر املغري ألحكام اهللا، والدليل قوله تعاىل       : الثاين
حـاكَمواْ إِلَـى الطَّـاُغوتِ وقَـد أُمِـرواْ أَن يكْفُـرواْ بِـهِ ويرِيـد         أَ�َّهم آمنواْ بِما أُ�ـزِلَ إِلَيـك ومـا أُ�ـزِلَ مِـن قَبلِـك يرِيـدون أَن يتَ        

  .]٦٠/النساء[}الشيطَان أَن يضِلَّهم ضَالالً بعِيدا

 ً ومن لَّم يحكُـم بِمـا أَ�ـزلَ اللّـه     {:الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا، والدليل قوله تعاىل      : الثالث
مه لَئِكفَأُوون٤٤/املائدة[} الْكَافِر.[  

عـالِم الْغَيـبِ فَلَـا    {:الذي يدعي علم الغيب من دون اهللا، والدليل قوله تعـاىل         : الرابع
  .]٢٧-٢٦/اجلن[}إِلَّا منِ ارتَضَى مِن رسولٍ فَإِ�َّه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصدا  يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا

                                                 
 ٤٣ ( ٢٣ رقم - باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة                 - كتاب اإلميان    -رواه مسلم    )1(

  ) .٤٧٢ / ٣(  املسند ورواه أمحد يف، ط بيت األفكار الدولية ) 
 )١/٢٠٧جمموعة التوحيد (كتاب التوحيد  )2(
 ٢١-٣/١٩جامع البيان: هذا التحرير من الشيخ حممد بن عبد الوهاب ألقوال العلماء يف الطاغوت، انظر أقواهلم يف )3(



 
٤٧٠   الليبرالية 

ومـن يقُـلْ   {:الذي يعبد من دون اهللا وهو راٍض بالعبادة، والدليل قوله تعاىل        : اخلامس
زِي الظَّالِمِنيَج� كَذَلِك منهزِيهِ جَج� و�ِهِ فَذَلِكن دم إِ�ِّي إِلَه مه١ (]٢٩/األ�بياء[}مِن(.  

ألقربني كما قال   ويدخل يف ذلك بغض املشركني، وعدم مواالم ولو كانوا من ا          

لَا تَجِد قَومـا يؤمِنـون بِاللَّـهِ والْيـومِ الْـآخِرِ يـوادون مـن حـاد اللَّـه ورسـولَه ولَـو كَـا�ُوا آبـاءهم أَو أَبنـاءهم أَو                                {:تعاىل
         انالْإِمي فِي قُلُوبِهِم كَتَب لَئِكأُو متَهشِريع أَو ما�َهوإِخ               ـارـا الْأَ�ْهتِهـرِي مِـن تَحـاتٍ تَجنج مخِلُهـديو ـهنوحٍ مم بِـرهـدأَيو

                    ـونفْلِحالْم ـماللَّـهِ ه بحِـز اللَّهِ أَلَـا إِن بحِز لَئِكأُو هنضُوا عرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينادلـة [}خ٢٢/ا[  ،

ها الَّذِين آمنوا لَا تَتَّخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تُلْقُون إِلَيهِم بِـالْمودةِ وقَـد كَفَـروا بِمـا جـاءكُم              يا أَي {:وقال تعاىل 
ي سـبِيلِي وابتِغَـاء مرضَـاتِي    من الْحق يخْرِجـون الرسـولَ وإِيـاكُم أَن تُؤمِنـوا بِاللَّـهِ ربكُـم إِن كُنـتُم خـرجتُم جِهـادا فـِ                   

 ]١/املمتحنـة  [}تُسِرون إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَ�َا أَعلَم بِما أَخفَيتُم وما أَعلَنتُم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضَـلَّ سـواء الـسبِيلِ    
 الْيهود والنصارى أَولِياء بعضُهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِ�َّه يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّخِذُواْ{:، وقال تعاىل

      الظَّالِمِني مدِي الْقَوهالَ ي اللّه إِن مهوهذا الركن هو حقيقة الوالء والرباء، فإنـه ال   ]٥١/املائدة[}مِن ،

  .يتم اإلسالم وال يصح إال به

يتبني أن دين اإلسالم شامل العتقادات اإلنسان وأعمالـه، فكـل أقـوال             وذا  
 وأعماله جيب أن تكون خاضعة ومستسلمة ألمر اهللا تعاىل وشـرعه،            هاإلنسان واعتقادات 

كما أنه يتضمن الرباءة من كل دين غري هذا الدين، وأنه ال يصح إسالم العبد بدون اعتقاد                 
  .ألخرى غري اإلسالمبطالن العقائد واألديان واملذاهب ا

ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أنه ال ميكن أن تتفق الليربالية مع اإلسـالم، وميكـن                 
  . األخالق يف الليرباليةحتوضيح ذلك ببيان نواقض اإلميان، وقواد

  

                                                 
 . ١/١٥جمموعة التوحيد : انظر) 1(



 
٤٧١   الليبرالية 

  :نواقض اإلميان يف الليربالية: أوالً

 تعترف يمنة   إن دارس الليربالية جيد أا دعوة إىل اإلحلاد ورفض األديان حيث ال           
الدين على احلياة اإلنسانية، فقد منت هذه الفكرة يف أجواء رافضة للدين، ومعترضة عليه،              
وهي تريد أن تعطي اإلنسان حريته املطلقة بالتحلل من قيود األديان والقيم واألخـالق،              

" احلرالفكر  "فأساس الفكرة قائم على تعظيم العقل اإلنساين وماديته، وهلذا ارتبطت عبارة            
  يف كتابات الغربيني باإلحلاد والرفض للدين والقيم وعليه فإنّ الليربالية ال تتفق مع اإلسالم 

ويف هذه الفقرة سأذكر بعضاً من أنواع الكفر والشرك الواقعة يف الليربالية، ليتبني             
  : من خالهلا احلكم الشرعي يف الليربالية

  : كفر االستحالل -١

قد يف احملرمات أا مباحة، وجيوز فعلها مع علمه بأن اهللا           أن يعت : االستحالل معناه 
، وقد أمجع العلماء على أن املستحل ملا حرمه اهللا تعاىل مما هو معلوم مـن                )١(تعاىل حرمها 

  الدين بالضرورة 

وكذلك :")٣("عياض"يقول القاضي .  )٢(ومتواتر فهو كافر خارج عن دين اإلسالم   
 استحل القتل أو شرب اخلمر أو الزنا مما حرم اهللا بعد            أمجع املسلمون على تكفري كل من     

  .)٤("علمه بتحرميه، كأصحاب اإلباحة من القرامطة، وبعض غالة املتصوفة

                                                 
  ٣/٩٦٢الصارم املسلول : انظر) 1(
 ٣٤٩/ ، وابن سحمان يف الضياء الشارق ص١/١٠٣ كثريون منهم البغوي يف شرح السنة نقل اإلمجاع على ذلك )2(
. ، وعامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته         ) سبتة  ( عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت ، أبو الفضل ، نسبته إىل بلدة               ) 3(

" و " الشفاء بتعريف حقوق املـصطفى  : " ، من تصانيفه م ، ويل قضاء سبتة ، مث قضاء غرناطة ١٠٨٣هـ ـ  ٤٧٦ولد بسبتة سنة 
، تـوىف   " اإلملاع  إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع         " و  " ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك           

  ) ٢١٩ - ٢١٢ / ٢٠ (  النبالءأعالم  سري . م ١١٤٩هـ ـ ٥٤٤مسه يهودي ، سنة : مبراكش مسموماً ، قيل 
 ٢/١٠٧٣الشفا   )4(



 
٤٧٢   الليبرالية 

أن من اعتقد حتليل ما حرم اهللا بالنص الصريح مـن           " أبو يعلى "وقد ذكر القاضي    
ب اخلمر وغريه   اهللا أو من رسوله، أو أمجع املسلمون على حترميه فهو كافر كمن أباح شر             

  .)١(فهو كافر بإمجاع املسلمني

وتكفري املستحل للمحرمات ال خالف فيه بني العلماء، فقد كفّره العلماء من سائر    
ومن اعتقد حل شيء أمجع على حترميه، وظهر حكمـه           : ")٢("ابن قدامة "املذاهب، يقول   

 والزنا وأشباه هذا مما     بني املسلمني، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم اخلرتير         
  .)٣("ال خالف فيه كفر

 حترميـه   من استحل حراماً، وقد علم يف دين النيب         : "ويقول مالّ قاري احلنفي   
كنكاح ذوي احملارم أو شرب اخلمر أو أكل ميتة أو دم أو حلم خرتير من غـري ضـرورة                   

  .)٤("فكافر

ال فرق يف االسـتحالل     ، و )٥("كفر االستحالل "وهلذا عد العلماء من أنواع الكفر       
إن استحالل املعصية صغرية كانت أو كبرية       "بني الكبائر والصغائر، يقول مالّ على قاري        

  .)٦("كفر إذا ثبت كوا معصية بداللة قاطعة

وضابط األمر املستحل هو أن يكون أمراً ظاهراً متواتراً ال يوجد فيه خـالف وال               
  .)٧(ير وغريهاشبهة مثل حترمي الزنا والربا وأكل اخلرت

                                                 
  ٢٧٢/املعتمد يف أصول الدين ص: انظر) 1(
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي أبو حممد موفق الدين ، فقيه من أكابر احلنابلة ، ولـد سـنة                         ) 2(

كلها يف الفقه و " عمدة الفقه " و " املقنع " و " الكايف " قي ، و شرح به خمتصر اخلر" املغىن : " ه م ، من تصانيف١١٤٦هـ ـ  ٥٤١
  ) .١٧٣ - ٢٢/١٦٥( األعالم  .م ١٢٢٣هـ ـ ٦٢٠، توىف بدمشق سنة " ذم ما عليه مدعو التصوف " 
  
 ).ط التركي  (٨/١٣١املغين  )3(
 ١٢٦/شرح الفقه األكرب ص )4(
  ٢/٥٩٣ ، و معارج القبول ١/٣٦٧مدارج السالكني : انظر مثالً )5(
 ١٢٦/شرح الفقه األكرب ص:  انظر )6(
 ٦٨-٢/٦٦نواقض اإلميان االعتقادية : انظر )7(



 
٤٧٣   الليبرالية 

وسبب كفر املستحل التكذيب أو العناد، فإن اعتقاد إباحة أمر حمرم يـدل علـى               
  .)١(تكذيبه ملن حرمه أو عناده له، وكالمها مناقض حلقيقة اإلميان 

فال يشترط لتكفري املستحل أن يصرح بالتكذيب أو يعتقده، ألن اجلحود يف حـد              
ومن جحـد وجـوب بعـض       : "م ابن تيمية    ذاته كفر ينقل عن امللة، يقول شيخ اإلسال       

كالفواحش والظلم، واخلمر وامليسر، والزنا وغري ذلـك، أو         : الواجبات الظاهرة املتواترة  
فهو كافر مرتـد،    . كاخلبز واللحم والنكاح  : جحد حل بعض املباحات الظاهرة املتواترة     

  .)٢("يستتاب فإن تاب وإال قتل
ية، ألن من مفاهيم الليربالية املتعلقة باحلريـة        وهذا النوع من الكفر موجود يف الليربال      

، فال ميكن أن جيتمع الفكر الليربايل مع التحرمي اإلهلي املقيد           "منع املنع  "و، أ "منع التحرمي "
إن التحرمي ميس حرية الفرد ألنه يفتـرض الفـرد ال           :" حلرية الفرد، كما يقول جون مل       

، وهي إباحة عقائدية، وليست     "إباحة الربا "ومن بديهيات الليربالية     "يعرف مصلحة نفسه    
جمرد ممارسات عملية، وال ميكن أن يكون الرجل ليربالياً وهو يعتقد حترمي الربا، والبيـوع               
املنهي عنها ألن هذا يتعارض مع حرية التجارة واالقتصاد، كما أنه ال ميكـن أن يكـون                 

  . ألنّ هذا يناقض احلرية الشخصيةليربالياً وهو يعتقد حترمي الزنا والتربج و الشذوذ اجلنسي

والليربالية مذهب فكري حيدد للفرد املمنوع والالزم قبل أن يكون ممارسة عملية،            
  .فهو اعتقاد وتصور واٍع لسائر أمناط احلياة البشرية

  : كفر الشك -٢

الشك هو عدم اليقني، والتردد بني شيئني، وعدم القطع بالصحة أو الـبطالن، أو              
  .واب، وحنو ذلك، وعدم وجود القطع واليقني هو من الريب والشكاخلطأ أو الص

ومن أساسيات اإلسالم وجود اليقني يف التوحيد واإلميان، فالتوحيد واإلميـان ال            
  .يغين فيه إال اليقني اجلازم، وهلذا عده العلماء شرطاً أساسياً من شروط ال إله إالّ اهللا

                                                 
 ٢/٥٩املصدر السابق : انظر حول الكالم يف الفرق بني التكذيب واالستحالل )1(
  ١١/٤٠٥جمموع الفتاوى  )2(



 
٤٧٤   الليبرالية 

لَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُـم لَـم يرتَـابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم وأَ�فُـسِهِم فِـي        إِ�َّما الْمؤمِنون ا  {:يقول تعاىل 
       ادِقُونالـص ـمه لَئِـكـبِيلِ اللَّـهِ أُوم عدم الريبة، وهـي   ]١٥/احلجـرات [}سفاشترط يف صحة إميا ،

إِ�َّمـا يـستَأْذِ�ُك    {: قني فقال تعـاىل   ، وهلذا جاء الشك والريب وصفا للمناف      )١(الشك والظن   
      ونددتَـري بِهِميفِي ر مفَه مهقُلُوب تتَابارمِ اآلخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ونمِنؤالَ ي وجاء يف احلديث ]٤٥/التوبـة [}الَّذِين، :

 فيهمـا إال دخـل   أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا ما عبد غري شاك      "
من لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال         : "وجاء يف حديث أيب هريرة مرفوعاً     . )٢("اجلنة

  .)٣("إله إال اهللا مستيقناً ا قلبه فبشره باجلنة

فاشترط يف دخول قائلها اجلنة أن يكون مستيقناً ا قلبه غري شـاك فيهـا، وإذا                "
  .)٤("انتفى الشرط انتفى املشروط

 يف ذلك من شك يف أمر من أمور الغيب كأركان اإلميان أو اجلن أو القدر                ويدخل
أو غريها، وكذلك من شك يف كفر املشركني األصليني أو الكفـار الواضـح كفـرهم                

  .)٥(كالباطنية وغالة املتصوفة بعد معرفة عقائدهم 

 من أضاف إىل نبينا الكذب فيما بلغه وأخرب به، أو شك يف           : "يقول القاضي عياض  
ونكفّر من دان بغري ملة املسلمني من امللـل، أو          .. فهو كافر  باإلمجاع     .. صدقه أو سبه    

وقف فيهم، أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك اإلسالم، واعتقده، واعتقـد               
وكفر الشك  .  )٦("إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهار ما أظهره من خالف ذلك           

                                                 
 "ش ك ك" لسان العرب مادة: انظر) 1(
 شرح النووي ١٦٨ / ١( ١٣٧ رقم -على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاً  باب الدليل - كتاب اإلميان    -رواه مسلم    )2(

  ).١١/ ٣( ،  )٤٢١ / ٢( ، وأمحد يف املسند ) ١/١٧٢(١٣٩، ) ١/١٧١ (١٣٨، ) 
  شـرح    ١٨٠ / ١ ( ١٤٦ رقم   - باب الدليل على أن من ما ت على التوحيد دخل اجلنة قطعاً              - كتاب اإلميان    -رواه مسلم    ) 3(
 ).نووي ال
 . ٣٧٩-١/٣٧٨معارج القبول  ) 4(
 ٢/٣٦٨جمموع الفتاوى : انظر )5(
 ١٠٧١-٢/١٠٦٩الشفا   )6(



 
٤٧٥   الليبرالية 

 الفكرية تقتضي عدم اجلزم بصحة أمر أو بطالنه، ألن اجلـزم            موجود يف الليربالية، فاحلرية   
  .)١(يوصل للمصادرة آلراء اآلخرين، وقد تقدم نقل نصوص هلم يف ذلك

 اعتقاد كفر غري املسلمني والرباءة منـهم،        – عندهم   –ويعد من املصادرة لآلخر     
  .ضد حرية التفكري) اليقني(ويعتربون هذه الوثوقية 

 يعتقد عقائد جازمة غري حق الفرد يف احلرية الفرديـة مهمـا             والفكر الليربايل ال  
توصل له من أفكار وعقائد وآراء، فهو ال ميلك عقيدة يقينية حمددة، ألن كل عقيدة قابلة                
للتغيري، ومن حق اآلخر أن يعتقد خالفها، وهذا الفكر ال ميلك جواباً حمدداً على أوضـح                

ن املنهج السيال الذي يعتمد عليه جيعل كل أمـر          األمور مثل وجود اهللا تعاىل وربوبيته، أل      
  .قابل للصواب أو اخلطأ، ورمبا أوصلت املنهجية الليربالية إىل عقائد متناقضة

وذا يتبني أن الليربالية تصحح العقائد املتناقضة، واألفكار املتعارضة، وال جتـزم            
، "أ حيتمل الـصواب   قويل صواب حيتمل اخلطأ، وقولك خط     "حبقيقة عقدية، وتبين قاعدة     

  .وجتعل ذلك قاعدة عامة يف أصول العقائد، وسائر األديان

فاملنتسب لإلسالم منهم يعتقد أن إسالمه صحيح حيتمل اخلطأ، وعقيـدة اآلخـر             
. )٢(خطأ حيتمل الصواب، ويرفضون اجلزم العقائدي يف جانب الصحة أو البطالن          ) الكافر(

  .وهذا هو الشك بعينه

  :متناع كفر اإلباء واال-٣

حقيقة اإلباء واالمتناع هي عدم االنقياد واالستسالم ألمر اهللا تعاىل وشرعه، ومن            
املعلوم أن اإلميان يتضمن أخبار تقتضي التصديق، وأوامر تقتـضي االنقيـاد والتـسليم،              

  .)٣(ومناقضة التصديق يكون بالتكذيب، ومناقضة االنقياد والتسليم يكون باإلباء واالمتناع

                                                 
   من هذا البحث ٣٨٦/ ص: انظر) 1(
  ) .م ٢٠٠٦شتاء وربيع  ) ( ٣٢ ، ٣١(  ، عدد جملة قضايا إسالمية معاصرة: مثالً انظر ) 2(
   ٢/١٨٠نواقض اإلميان االعتقادية : انظر) 3(



 
٤٧٦   الليبرالية 

، )١(مثل كفر إبليس وفرعون واليهود    " االستكبار"إىل اإلباء واالمتناع    وقد ينضاف   
  .)٢("استكبار"وقد يكون اإلباء واالمتناع دون 

وقد قرر أهل العلم أن الطائفة املمتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة              
 عن أداء الزكاة،    كما فعل الصحابة مع املمتنعني    وأمجعوا على ذلك ،     املتواترة جيب قتاهلا،    

إذا قاتلهم اإلمام على ذلك فقـاَتلوه       وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الطائفة املمتنعة          
   .)٣(فهم كفار وليسوا بغاة

باب قتل مـن أىب     : " يف كتاب استتابة املرتدين فقال       )٤("البخاري"وقد ذكرهم   
  قبول 

 بكر الصديق ألهـل الـردة   مث ساق قصة قتال أيب   " الفرائض، وما نسبوا إىل الردة    
  .)٥(ومانعي الزكاة

وال ريب أن الفكر الليربايل يؤسس لالمتناع عن شرائع اإلسالم يف جمال السياسة             
واالقتصاد، وهلذا تكونت الدول الليربالية بعيدة كل البعد عن شرائع اإلسالم يف نظمهـا              

  .السياسية واالقتصاد

 احلدود والعقوبات الشرعية، وكذلك     ومن ذلك امتناع الدول الليربالية من تطبيق      
  .االمتناع عن حترمي الربا يف البنوك واملؤسسات املالية، وهكذا

  
                                                 

  ٢٣-٢/٢٢معارج القبول  ، و١/٣٦٦مدارج السالكني : ظران )1(
  ٢/١٨٣نواقض اإلميان االعتقادية : انظر )2(
  ٥٥١-٢٨/٥٤٨جمموع الفتاوى : انظر )3(
، " حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري ، أبو عبد اهللا ، حرب اإلسالم ، احلافظ املتقن ، صاحب أصح كتاب بعد كتاب اهللا تعاىل ) 4(

املعـروف  " اجلـامع الـصحيح   : " م ، نشأ يتيماً وتنقل يف األمصار لطلب العلم ، من تصانيفه ٨١٠هـ ـ  ١٩٤ارى سنة ولد ببخ
توىف " خلق أفعال العباد    " و  "األدب املفرد   " و" التارخ  " ، و   يف اإلسالم كتاباً على هذا النحو     بصحيح البخاري ، وهو أول من وضع        

  ) .٤٧١ - ٣٩١ / ١٢(سري أعالم النبالء .    م ٨٧٠هـ ـ ٢٥٦سنة ) من قرى مسرقند (خبرتنك 
 ،  ٦٩٢٤ رقم   – باب قتل من أىب قبول الفرائض وما نسبوا إىل الردة            - كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم       - رواه البخاري    )5(

  ). مع الفتح ٢٨٨ / ١٢                ( ٦٩٢٥



 
٤٧٧   الليبرالية 

  : احلكم بغري ما أنزل اهللا-٤

تشريع القوانني الوضعية املضادة لشريعة اهللا أو استحالل احلكم بغري ما           : واملراد هنا 
القاضي امللتزم : عين يف هذه الفقرة، وليس امل-وقد تقدم الكالم يف االستحالل    – )١(أنزل اهللا 

  .بتحكيم الشرع مث حيكم واه وشهوته دون تغيري أو تبديل لألحكام

أَالَ لَـه الْخَلْـق     {:والتشريع حق خاص هللا تعاىل، وهو األمر الشرعي يف قولـه تعـاىل            
 ـراألَمومن نصب نفسه مشرعاً من دون اهللا تعاىل فقـد نـازع اهللا يف               ]٥٤/األعـراف [}و،

اتّخَـذُواْ أَحبـارهم ورهبـا�َهم أَربابـاً مـن دونِ اللّـهِ والْمـسِيح ابـن مـريم ومـآ أُمِـرواْ إِالّ                         {: ربوبيته كما قال تعاىل     
             رِكُونـشـا يمع ا�َهحـبس ـوإِالّ ه هاحِداً الّ إِلَـهاً واْ إِلَـودبعـم أحلـوا    ، وحقيقة ]٣١/التوبة  [}لِيفعلهم أ

  .احلرام، وحرموا احلالل فاتبعوهم على ذلك

إِنِ الْحكْـم إِالَّ لِلّـهِ أَمـر أَالَّ        {:وقد أوجب اهللا تعاىل احلكم بشريعته، وجعله من العبادة فقال تعاىل          
  اهواْ إِالَّ إِيدب{:، وقال ]٤٠/يوسف[}تَع قالْح قُصإِالَّ لِلّهِ ي كْمإِنِ الْحالْفَاصِلِني ريخ وه٥٧/األ�عام[}و[  ،

ومن لَّم يحكُـم بِمـا أَ�ـزلَ اللّـه فَأُولَئِـك هـم           {:وبني خطورة اإلعراض عن احلكم بالشريعة فقال تعاىل       
ونالْكِتَـابِ             {: ، وقال تعاىل   ]٤٤/املائدة[}الْكَافِر ـنا متُـواْ �َـصِيبأُو إِلَى الَّـذِين تَر إِلَـى كِتَـابِ اللّـهِ     أَلَم نوعـدي

       رِضُونعم مهو مهنم لَّى فَرِيقتَوي ثُم مهنيب كُمحأُوتُـواْ      {:، وقال تعاىل  ]٢٣/آل عمـران    [}لِي إِلَـى الَّـذِين تَـر أَلَـم
ــ      ــون لِلَّـ ــاغُوتِ ويقُولُـ ــتِ والطَّـ ــون بِالْجِبـ ــابِ يؤمِنـ ــن الْكِتَـ ــصِيبا مـ ــواْ     �َـ ــذِين آمنـ ــن الَّـ ــدى مِـ ــؤالء أَهـ ــرواْ هـ ذِين كَفَـ

بِيال٢( ، والكفر األكرب يف احلكم بغري ما أنزل اهللا ثالثة أنواع]٥١/النساء[}س(:  

: ، وهذا أمر متفق عليه، ويـدخل فيـه  استحالل احلكم بغري ما أنزل اهللا   : األول
 أحسن من حكمه، أو     لرسول  جحد أحقية حكم اهللا ورسوله، أو اعتقاد أن حكم غري ا          

اعتقده مثله، أو اعتقد جواز احلكم مبا خيالفه، أو اعتقد أن حكم اهللا ورسوله ال يـصلح                 

                                                 
  ١٦٥/، احلكم بغري ما أنزل اهللا أحواله وأحكامه ص٢٧/٥٨نزل اهللا جمموع الفتاوى حول استحالل احلكم بغري ما أ: انظر )1(
  ٢١٠-١٥٩/احلكم بغري ما أنزل اهللا أحواله وأحكامه ص: انظر )2(



 
٤٧٨   الليبرالية 

للتطبيق يف زمن احلداثة، أو أنه سبب التخلف، أو أن اإلسالم ال يتضمن منهجاً للحكـم،         
  .)١(ستحاللألن الدين عالقة روحية بني العبد وربه، وحنو ذلك من العقائد املرتبطة باال

، ويكون ذلك بتبديل األحكام وتغيريها،      التشريع املخالف لشرع اهللا تعاىل    : الثاين
  .وهذا ما حيصل يف األنظمة الدميقراطية حيث يرون أن املشرع هو الشعب

وهـو أعظمهـا    : " عن هذا النوع   ) ٢("حممد بن إبراهيم آل الشيخ    "يقول الشيخ   
ابرة ألحكامه، ومشاقة هللا ورسـوله، ومـضاهاة        وأمشلها، وأظهرها معاندة للشرع، ومك    

إعداداً وإمداداً وإرصاداً، وتأصيالً وتفريعاً، وتشكيالً وتنويعاً، وحكمـاً         : باحملاكم الشرعية 
 مرجعها كلها   مستمداتوإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع         

هي القانون امللفق من شرائع شىت،      ، فلهذه احملاكم مراجع     إىل كتاب اهللا وسنة رسوله      
وقوانني كثرية، كالقانون الفرنسي، والقانون األمريكي، والقانون الربيطاين، وغريها مـن           

  .القوانني، ومن مذاهب بعض البدعيني املنتسبني إىل الشريعة وغري ذلك

فهذه احملاكم اآلن يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأة مكملة، مفتوحة األبـواب،             
س إليها أسراب إثر أسراب، حيكم حكامها بينهم مبا خيالف حكم السنة والكتاب من              والنا

أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وحتتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر،              
  .)٣("وأي مناقضة للشهادة بأن حممداً رسول اهللا بعد هذه املناقضة

 وضع نظاماً وضعياً حيكم به غري       ويدخل يف هذا من جعل لنفسه حق التشريع، أو        
  .الشريعة اإلسالمية

                                                 
  ٤/٤١٦، ١/١٣٧، جمموع فتاوى ابن باز ٦_٥/حتكيم القوانني ص: انظر )1(
 الوهاب ، مفيت الديار السعودية األول ، ولـد يف الريـاض سـنة               حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف من آل الشيخ حممد بن عبد           ) 2(

عة مث رئيساً للقضاة ، فرئيساً للجامم ، وا تعلم ، فقد بصره يف احلادية عشرة من عمره ، عين مفتياً للمملكة ، ١٨٩٣هـ ـ  ١٣١١
: " ، ورئيساً لتعليم البنات يف اململكة ، من مـصنفاته           اإلسالمية يف املدينة املنورة ، ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي            

   ) .٣٠٦ / ٥(  اإلعالم .م ١٩٦٩ ـ ١٣٨٩ توىف يف الرياض سنة " اجلواب املستقيم " و " حتكيم القوانني 
 
نـزل اهللا،   ، وقد نقل الدكتور احملمود نصوص مخسة عشر عاملاً يكفرون هذا النوع من احلكم بغري ما أ                ٧-٦/ حتكيم القوانني ص   )3(

  .٢٠٤-٧٥/انظر ص



 
٤٧٩   الليبرالية 

  )١(طاعة املبدلني مع علمهم أم خالفوا شريعة اهللا وحكمه: الثالث

والليربالية هي عبارة عن اجتماع هلذه األنواع املكفرة مجيعاً، ألا تستحل احلكم            
نه األصلح له، وهلذا    بغري ما أنزل اهللا، وتعترب أن من حق الفرد أن يشرع لنفسه ما يعتقد أ              

فإن النظام السياسي املبين على الفكرة الليربالية هو النظام الدميقراطي، وهو نظام يعتمـد              
على أن الشعب هو مصدر التشريع الوحيد، وأن الدين ال دخل له يف احلكم فهو جمـرد                 

  .عالقة روحية بني العبد وربه

ا ال تعترف حبكـم اهللا، وال تقـر         وكل من تصور الليربالية، وعرف حقيقتها فإنه جيزم أ        
بشريعته ، وترى أن احلرية اإلنسانية كافية يف إصدار التشريعات دون الرجوع إىل جهـة               

  .إهلية خارج نطاق العقل اإلنساين

) الليرباليـة (وال ريب أن مقاييس علماء اإلسالم يف أحكام الكفر تنطبق عليهـا             
 األحكام أا حكم بغري مـا أنـزل اهللا          مبجرد معرفة حقيقة الفكرة وتصورها، ومن هذه      

  .استحالالً أو تشريعاً

إن الليربالية تطبق شريعة اهللا وحكمه يف احلدود واألموال واألسرة          : ولو قال قائل  
  . وغريها ألضحك على نفسه كل باحث يعرف مفهوم الليربالية وتارخيها ومرجعيتها

فيه أن الليرباليـة عقيـدة يف       وقد تقدم معنا عرض تفصيلي عن الليربالية اتضح لنا          
  .احلرية الفردية تعتمد على العقالنية املنكرة للوحي، واملادية املضادة للقيم واألخالق

  :)٢(اإلرادة شرك القصد و-٥

فكـل عمـل    . عندما خلق اهللا تعاىل اإلنسان خلقه وله إرادة وقصد يف كل وقت           
وهـذه  . راده وقصده قبل ذلـك    يقوم به اإلنسان من أعماله االختيارية ال بد أن يكون أ          

  .طبيعة نفسية فطر اهللا تعاىل عليها اإلنسان

                                                 
  .٢٠٩-٢٠٥/احلكم بغري ما أنزل اهللا أحواله وأحكامه ص: تفصيل ذلك يف انظر )1(
 .العبودية البن تيمية، كامالً:  انظر )2(



 
٤٨٠   الليبرالية 

وهذه اإلرادة قد تكون هللا تعاىل فتكون حينئذ توحيداً خالصاً، وقد تكون لغري اهللا              
أما أن  . وهي مهيأة ألن تكون على التوحيد أو الشرك       . تعاىل فتكون حينئذ شركاً خالصاً    

  .حيد وال على الشرك فمحالتكون النفس مريدة وليست على التو

وكل من استكرب عن عبادة اهللا، ال بد أن يعبد غريه،        : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 أنـه   وقد ثبت يف الصحيح عن النيب       . فإن اإلنسان حساس يتحرك باإلرادة    . ويذل له 

  ".أصدق األمساء حارث ومهام: "قال

واهلم أول اإلرادة، فاإلنـسان     فعال من اهلم،    : الكاسب الفاعل، واهلمام  : فاحلارث
فال بد لكل عبـد مـن مـراد         . له إرادة دائماً، وكل إرادة فال بد هلا من مراد تنتهي إليه           

فمن مل يكن اهللا معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكرب          . حمبوب، هو منتهى حبه وإرادته    
ن ذليالً لـذلك    عن ذلك فال بد أن يكون له مراد حمبوب يستعبده ويستذله غري اهللا، فيكو             

 ، وإما يتخذه إهلـاً مـن دون اهللا          )٣(، وإما الصور  )٢(، وإما اجلاه  )١(إما املال : املراد احملبوب 
كالشمس، والقمر، والكواكب، واألوثان، وقبور األنبياء والـصاحلني أو مـن املالئكـة             

  .واألنبياء واألولياء الذين يتخذهم أرباباً، وغري ذلك مما عبد من دون اهللا

 كان عبداً لغري اهللا كان ال بد مشركاً، وكل مستكرب فهو مشرك، وهلذا كان               وإذا
  ...وكان مشركاً. فرعون من أعظم اخللق استكباراً عن عبادة اهللا

بل االستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة اهللا، كـان    
زداد فقراً وحاجة إىل مراده احملبوب      أعظم إشراكاً باهللا، ألنه كلما استكرب عن عبادة اهللا ا         

الذي هو مقصود قلبه بالقصد األول، فيكون مشركاً ملا استعبده من ذلك، ولن يـستغين               
  .)٤("القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون اهللا مواله، الذي ال يعبد إال إياه

                                                 
 .البن رجب احلنبلي، كامالً" ما ذئبان جائعان: "، وشرح حديث٢٧/ العبودية ص :انظر يف عبودية املال واجلاه)1(
 .ر السابقاملصد: انظر )٣(
 . ،واجلواب الكايف البن القيم،كامال٣١/ العبودية ص:انظر يف عبودية الصور  )٤(
 .٣٩-٣٨/العبودية ص )4(



 
٤٨١   الليبرالية 

 ألن  فمن جعل اهللا تعاىل مهه وغاية مراده وقصده فهو حمقق للتوحيد،          : وعلى هذا 
اإلرادة الناشئة عن حمبة اهللا تعاىل واالفتقار إليه وجعله غاية القصد هي أصل التأله والتعبد               
     له تعاىل، وإذا مل تكن إرادة اإلنسان ومهه وقصده هللا تعاىل فال بد أن تكون لغريه، وخلـو

  .القلب من هذا وذاك أمر مستحيل، وهذا الغري يكون حينئذ شريكاً هللا تعاىل

وإذا كان العبد خملصاً هللا اجتباه ربه، فأحيـا قلبـه           : " اإلسالم ابن تيمية   قال شيخ 
واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، وخياف من حصول ضد              
ذلك، خبالف القلب الذي مل خيلص هللا، فإنه يف طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى كل ما                

فيتخذ إهله هـواه،    ...  نسيم مر به عطفه وماله     يسنح له، ويتشبث مبا يهواه، كالغصن أي      
ويتبع هواه بغري هدى من اهللا، ومن مل يكن حمباً خالصاً هللا عبداً له، قد صار قلبه معبـداً                   
لربه وحده ال شريك له، حبيث يكون اهللا أحب   إليه من كل ما سواه، ويكون ذليالً لـه                    

 الشياطني، وكان من الغاوين إخوان      خاضعاً وإال استعبدته الكائنات، واستولت على قلبه      
وهذا أمر ضروري ال حيلة     . الشياطني، وصار فيه من السوء والفحشاء ما ال يعلمه إال اهللا          

  .)١("فيه

ومن املعلوم أن اإلنسان مهام حارث وال بد له من إرادة واختيار فإما أن خيتار اهللا                
  .غاية مطلبه واية سعيهوالدار اآلخرة، وإما أن خيتار الدنيا وزينتها فتكون هي 

وهلذا نالحظ املقابلة بني اإلميان باهللا والدار اآلخرة وبني التعلق بالدنيا والركـون             
  .هلا، ويف ذلك داللة قوية على أن من مل يرد اهللا والدار اآلخرة فهو مريد للدنيا وزينتها

 عبداً هلا، فمن اتبع هواه مطلقاً، وانصرف إىل الدنيا وآثرها، فقد أصبح        : وعلى هذا 

من كَان يرِيد الْحياة الد�ْيا وزِينتَهـا   {:قوله تعاىل : مشركاً يف األلوهية، خالداً يف النار، ويدل لذلك       
         ونخَسبا الَ يفِيه مها وفِيه مالَهمأَع هِمإِلَي فُو� *       ةِ إِالَّ النفِي اآلخِر ملَه سلَي الَّذِين لَئِكـا         أُوواْ فِيهعـنـا صـبِطَ محو ار

   لُونمعا كَا�ُواْ ياطِلٌ مبـن            { :وقوله تعاىل . ]١٦-١٥/هود[}ومثِـهِ ورفِي ح لَه ةِ �َزِدالْآخِر ثرح رِيدي ن كَانم

                                                 
 ٥٣-٥٢/العبودية ص )1(



 
٤٨٢   الليبرالية 

مـن كَـان يرِيـد      {:، وقوله تعاىل  ]٢٠/شورىال[}كَان يرِيد حرث الد�ْيا �ُؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الْآخِرةِ مِن �َّصِيبٍ           
وقوله . ]١٨/اإلسـراء [}الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما �َشاء لِمن �ُّرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصالها مذْموما مـدحورا               

 ربـهِ  مقَـام  خـاف  مـن  وأَمـا  *الْمـأْوى   هِي الْجحِيم فَإِن *الد�ْيا  الْحياة وآثَر *طَغَى  من فَأَما {:تعاىل

وهذا الشرك املخرج من . ] ٤١-٣٧/النازعـات [}الْمـأْوى  هِي الْجنةَ فَإِن  *الْهوى عنِ النفْس و�َهى

 . امللة هو عندما يكون الباعث له على العمل وقصده منه إرادة الدنيا وقصدها

ك ينطبق على الليربالية ألا اتباع تام للهوى والرغبة، وإيثـار للـدنيا             وهذا الشر 
وحطامها الفاين، وهو ما جنده يف الكالم حول احلرية الشخصية، أو التطبيقات الرأمساليـة              
اجلشعة اليت تدل على أن الباعث للعمل هو قصد الدنيا وإرادا، فال ميكن أن يقـال إن                 

  . ة اهللا تعاىل وقصد طاعتهالفكر الليربايل يوصل إلراد

  :قوادح األخالق يف الليربالية: ثانيا

لقد بنيت الليربالية على أساس مادي ال يرتبط بالقيم واألخالق، وقد تبني لنا فيما              
تقدم أثر احلرية الفردية على اتمع الغريب، فاألنانية واتباع اهلوى، وما يترتب عليهما من              

 ألا حتقيق لذاتية اإلنسان وفرديته، وهذا ما أوصل اتمع          انعكاسات أمور حممودة عندهم   
إىل التعامل بطريقة غري أخالقية يف سياسته واقتصاده، فقد أصبح احلديث عن األخالق يف              
جمال املال واالقتصاد مثار سخرية وتندر لدى الليرباليني ألنه ال جمال للحديث عن القـيم               

ألخالق هي العمل أياً كان تقوميه من حيث اجلودة أو          األخالقية يف األمور االجتماعية، فا    
الرداءة، فاإلنسان األخالقي هو اإلنسان املنتج، وهذا ما جعل األخالق ال قيمـة هلـا يف                

  .احلقيقة

  :وميكن أن نشري إىل مناذج من قوادح األخالق يف الليربالية كما يلي

  

  



 
٤٨٣   الليبرالية 

  :)األنانية( األثرة -١

استأثر بالشيء  : الن بالشيء أي استبد به، وقيل     األثرة هي االختصاص، واستأثر ف    
: يستأثر على أصـحابه يف القـسم، واالسـتئثار        : خص به نفسه، ورجلٌ أَِثر    : على غريه 

فو اهللا ما استأثر ـا علـيكم، وال آخـذها            "، ومنه حديث عمر     )١(االنفراد بالشيء 
  .)٢("دونكم

ه يتضمن البخل والشح،    واألثرة هي األنانية، وحب الذات، وهي خلق بغيض ألن        
وجيلب احلقد والبغضاء بني اتمع، فال جتتمع األثرة واإلنفاق والرب واجلود بل هي نقيض              

  .هلا، وبالتايل فهي تقف على الضد من اإليثار

وتعتمد األثرة على الفردية املقيتة، وهي خلة مترافقة مع الطغيـان كمـا قـال               

 ، وهـذا  ]٣٩-٣٧/النازعـات [}فَإِن الْجحِيم هِي الْمـأْوى  *حياة الد�ْياوآثَر الْ  *فَأَما من طَغَى  {:تعاىل

سياق يدل على ترابط القوادح األخالقية يف الليربالية، فإيثار الدنيا موجب إلتباع اهلوى ،              
  ).األثرة، واتباع اهلوى، والظلم(وموصل للطغيان، فاجتمعت القوادح الثالثة 

بخل والشح واتباع اهلوى، وهلذا قابل اهللا تعاىل بني ضدها          واألثرة هي نوع من ال    

ويـؤثِرون علَـى أَ�فُـسِهِم ولَـو كَـان بِهِـم خـصاصةٌ ومـن يـوقَ شـح �َفْـسِهِ                      { : وهو اإليثار والشح فقال تعاىل    
ونفْلِحالْم مه لَئِك٩/احلشر[}فَأُو[.  

، )احلرية الفردية (ة ألصل الليربالية الفلسفي     وهذا اخللق الذميم من األخالق املالزم     
وقد جعل الليرباليون األنانية هي الطبيعة احلقيقية لإلنسان، وهلذا احتاج إىل عقد اجتماعي،     

  .بدون عقد ينظم اتمع سوف تدمر اتمع ولكه) األنانية(ألن هذه الطبيعة 

                                                 
 )أ ث ر( ، ولسان العرب مادة )أ ث ر(الصحاح مادة : انظر) 1(
 . بيت األفكار الدولية ط، )٧٢٨ ( ١٧٥٧ رقم - باب حكم الفيء - كتاب اجلهاد والسري -رواه مسلم  )2(



 
٤٨٤   الليبرالية 

، )األقوى(ن البقاء لألصلح    وقد ارتبطت العدالة عند الليرباليني مبصلحة األقوى، أل       
واألقوى سواء كان رجل أعمال أو سياسي ماهر أو غريمها فإنه وصل لألصلح باألنانيـة               

  .)١(والسعي للمصلحة الفردية ،والنفعية غري األخالقية، وذا حيقق العدالة

ن  مباديته، وعنفه، ونظرته احليوانية لإلنسا     ويالحظ يف الفكر الليربايل األثر الدارويين     
أياً ) العمل(يف الفكر الليربايل تعين     ) أخالق(وأنه كائن غري أخالقي، وقد أصبحت مفردة        

كان نوعه أو تقوميه، وهذا يؤكد أن الفكر الليربايل سلخ األخالق مبفهومهـا اإلنـساين               
مهما كان معارضـاً لألخـالق      )العمل(املعروف عن احلياة، وجعل القيم واألخالق هي        

لبخل والالإنسانية يف التعامل مع الفقراء وأصحاب احلاجـات، وهـذا           احلقيقية بالظلم وا  
  .يعطينا تصور دقيق ملوقع األخالق من الفكر الليربايل، وهو موقع عدمي ال وجود له

فالتصور املادي لليربالية انطلق من اعتبار اإلنسان جاهالً بالنتائج املستقبلية، حـىت            
 أن يتنبأ بأفعاله، وهذا ما ينفي إمكانية وجود معايري          يقوم بالفعل التلقائي، ألنه ال ميكن له      

أخالقية ثابتة وملزمة،وهذه نتيجة ليربالية حمققة عن االرتباط بني احلرية التلقائية، وعـدم             
  .وجود األخالق الثابتة امللزمة

قوة دافعـة لألفعـال   ) األنانية(ومن جهة أخرى فقد اعترب الليرباليون حب الذات   
 القوة الدافعة تدخل يف سياق احلرية التلقائية غري املعروفة سلفاً ،فاإلنسان            اإلنسانية، وهذه 

يسعى بأنانية مقيتة ملصلحته الذاتية يف حرية غري منظمة، وبالتايل فإن القـانون الطبيعـي               
املادي هو املسؤول عن تنظيم هذه األنانيات املتعارضة، وليس اإلنـسان مـسؤوالً عـن               

  .)٢(ذلك

  

  

                                                 
 ٣٨ /انظر ما تقدم ص) 1(
 ١٤٩ /انظر ما تقدم ص) 2(



 
٤٨٥   الليبرالية 

  :ى تباع اهلو ا-٢

" الكفوي"هوى يهوي ، وتدل املادة على السقوط ، يقول          : اهلوى مصدر قوهلم    
  .)١("اهلوى ميل النفس إىل ما تستلذه من الشهوات من غري داعية الشرع: "

اهلوى ميل النفس إىل الشهوة ، وقيل مسي بذلك         : ")٢("الراغب األصفهاين " ويقول  
  .)٣(" ويف اآلخرة إىل اهلاويةألنه يهوي بصاحبه يف الدنيا إىل كل داهية ،

إمنا مسي  : " واتباع اهلوى يردي بصاحبه ويسقطه كما قال الشعيب رمحه اهللا تعاىل          
، وقد بني اهللا تعاىل أن من اتبع كل ما يهوى فقـد اختـذه                )٤("اهلوى ألنه يهوي بصاحبه   

، ويقول   ]٤٣/الفرقـان [} تَكُون علَيهِ وكِيلًا   أَرأَيت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَ�ت     {معبوداً، فقال عز وجل     

أَفَرأَيت منِ اتّخَذَ إِلَـهه هواه وأَضَلّه اللّه علَى عِلْمٍ وختَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشاوة فَمن                  {تعاىل
       ونتَـذَكّر دِ اللّهِ أَفَـالعدِيهِ مِن بهإن الرجل إذا كـان     : "، قال قتادة رمحه اهللا تعاىل       ]٢٣/اجلاثيـة [}ي

كلما هوى  شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، ال حيجزه عن ذلك ورع وال تقوى، فقد         
  .)٥("اختذ إهله هواه

يعين أنه مهما استحسن مـن شـيء ورآه         :"يقول ابن كثري يف تفسري آية الفرقان        

أَفَمن زُين لَه سوء عملِهِ فَرآه حسنا فَإِن اللَّه         {مذهبه كما قال تعال   حسنا يف هوى نفسه كان دينه و      
ونعنصا يبِم لِيمع اللَّه اتٍ إِنرسح هِملَيع كَفْس� باء فَلَا تَذْهشن يدِي مهياء وشن يضِلُّ م٦( "]٨/فاطر[}ي(.  

                                                 
 ٩٦٢/الكليات ص )1(
أديب من أهل أصبهان ، مـن       و، املعروف بالراغب ، عامل      ) بهاين  صأو األ ( احلسني بن حممد بن الفضل ، أبو القاسم األصفهاين          ) 2(

يف احلكمة وعلم النفس ، تـوىف سـنة         " تفصيل النشأتني   " و  "  غريب القرآن    املفردات يف " و  " حماضرات األدباء    "       :تصانيفه  
 )٦/١٦٠(طبقات الشافعية الكربى .م ١١٠٨هـ ٥٠٢

 ٨٤٩/مفردات ألفاظ القرآن ص )3(
، والاللكـاي يف     ) ١١٥ / ١ ( ٤٠١ رقم   - باب اجتناب أهل األهواء والبدع واخلصومة        - املقدمة   –رواه الدارمي يف السنن      )4(

  ).٤/٣٢٠ ( –وأبو نعيم يف احللية ،  ) ٤٧/ ١/٢ ( ٢٢٩ رقم -شرح أصول اعتقاد أهل السنة
 ٦/٣٣٠أضواء البيان  )5(
 .تفسري القرآن العظيم ) 6(



 
٤٨٦   الليبرالية 

جب الذي يلزم العلم به أن يكون مجيـع أفعـال           إن الوا : ")١("الشنقيطي"ويقول  
، فإذا كانت مجيع أفعاله تابعة ملا يهـواه،         - جل وعال    -املكلف مطابقة ملا أمره به معبوده     

  .)٢("فقد صرف مجيع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إىل هواه

قولـه  وهلذا فإن اهللا تعاىل وصف الكفار واملشركني بإتباع أهـوائهم كمـا يف              

فَإِن لَّم يستَجِيبوا لَك فَاعلَم أَ�َّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضَلُّ مِمنِ اتَّبع هواه بِغَيـرِ هـدى مـن اللَّـهِ إِن اللَّـه لَـا              {:تعاىل
  الظَّالِمِني مدِي الْقَوه{:  ، وقوله تعاىل  ]٥٠/القصص[}يالَّذِين علِ اتَّبـدِي       بهـن يـرِ عِلْـمٍ فَمم بِغَياءهـوـوا أَهظَلَم 

ن �َّاصِرِينم ما لَهمو أَضَلَّ اللَّه ن٢٩/الروم[}م.[   

، وقولـه   ]١٦/حممـد [}أُولَئِـك الَّـذِين طَبـع اللَّـه علَـى قُلُـوبِهِم واتَّبعـوا أَهـواءهم           { :وقوله تعاىل 

، كما ذكـر     ]٢٣/الـنجم [}ا الظَّن وما تَهوى الْأَ�فُس ولَقَد جـاءهم مـن ربهِـم الْهـدى             إِن يتَّبِعون إِلَّ  { :تعاىل

ولَـا تُطِـع مـن أَغْفَلْنـا قَلْبـه عـن ذِكْرِ�َـا واتَّبـع هـواه                  { : اتباع اهلوى يف سياق الذم والتحذير فقال تعاىل       
ــال تعــاىل ]٢٨/الكهــف[}وكَــان أَمــره فُرطًــا ــواه  {: ، وق ه ــع اتَّبــا وبِه مِنــؤالَ ي ــن ــا مهنع َّك�دــصي فَــال

  .، وغريها ]١٦/طه[}فَتَردى

ويالحظ مجع اهلوى على أهواء يف وصف الكفار، وسبب ذلـك كمـا يقـول               
تنبيها على أن لكل واحد هوى غري هوى اآلخـر، مث هـوى كـل واحـد ال           :"الراغب
  )٣(."يتناهى

ما ذكـر اهللا عـز      : " ميدح اهللا تعاىل اتباع اهلوى ألبتة كما قال ابن عباس            ومل
مجيع املعاصي تنشأ من تقدمي     "، وذلك ألن    )١(" وجل اهلوى يف موضع من كتاب إال ذمه       

  .)٢("هوى النفوس على حمبة اهللا ورسوله
                                                 

مبوريتانيـا سـنة    ) شنقيط  ( حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي ، عامل أصويل لغوي مفسر ، سلفي املعتقد ، ولد يف                   ) 1(
" ام االضطراب عن آي الكتاب دفع إيه" ، و " أضواء البيان يف تفسري القرآن : " وا تعلم ، من مصنفاته : م ١٩٠٧ـ ـ  ه١٣٢٥

  ) ٤٥ / ٦( األعالم . م ١٩٧٣هـ ، ١٣٩٣، توىف مبكة املكرمة سنة )  آداب البحث واملناظرة ( يف حول الفقه ، و "  املذكرة "و 
 ٦/٣٣٠ أضواء البيان  )2(
 ٨٤٩/فردات ألفاظ القرآن صم)3(



 
٤٨٧   الليبرالية 

اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمـال          : "وقد كان من دعائه     
، وقد حذر من خطورته، وخاف منه على أمته كما يف حـديث أيب بـرزة                )٣("هواءواأل

إن مما أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم        :"  قال     أن رسول اهللا      )٤(األسلمي
  .)٥("وفروجكم ومضالت اهلوى

، وقد يظـن    )٦( واهلوى مذموم بكافة شعبه سواء هوى الشهوة أو هوى الشبهة           
ؤولني للنصوص أم أولياء للعقل ، وهم يف احلقيقـة ضـده ، وهلـذا               أدعياء العقالنية امل  
  ".أهل األهواء" يسميهم السلف 

العقل واهلوى متعاديان، فالواجب على املرء أن يكـون لرأيـه           : "يقول ابن حبان  
مسعفاً وهلواه مسوفاً، فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقرما من هواه، ألن يف جمانبة اهلوى               

  .)٧("سرائر، وبالعقل تصلح الضمائرإصالح ال

إن اهلوى عن اخلري صاد، وللعقل مضاد، ألنه        : "ويؤكد املاوردي هذا املعىن فيقول    
ينتج من األخالق قبائحها، ويظهر من األفعال فضائحها ، وجيعل ستر املروءة مهتوكـاً،              

عل العقل عليه   ومدخل الشر مسلوكاً، وملا كان اهلوى غالباً وإىل سبيل املهالك مورداً، ج           
رقيباً جماهداً، يالحظ عثرته، ويدفع بادرة سطوته، ويدافع خـداع حيلتـه، وذلـك ألن               

  .)٨("سلطان اهلوى قوي ومدخل مكره خفي
                                                                                                                                            

 ١٢/ ص– البن اجلوزي –ذم اهلوى  )1(
 ١/٨٠جامع العلوم واحلكم  )2(
، قال   )١/٥٣٢( واحلاكم يف املستدرك    ،  )٥٣٦ / ٥ ( ٣٥٩١ رقم   - باب دعاء أم سلمة      - كتاب الدعوات    -واه الترمذي   ر) 3(

شرط مسلم ، وقال العالمـة األلبـاين يف صـحيح سـنن         صحح اإلسناد على    : قال احلاكم   ، هذا حديث حسن غريب     : أبو عيسى 
  ).٣/١٨٤       ( ٢٨٤٠ رقم -صحيح : الترمذي

شهد مع علي رضي اهللا عنه      . نضلة بن عبيد بن احلارث األسلمي ، أبو برزة ، صحايب جليل ، غلبت عليه كنيته واختلف يف امسه                    ) 4(
سري أعالم .  حديثا٤٦ًم ، له ٦٨٥هـ ـ  ٦٥أيب صفرة ، مات خبراسان سنة قتال أهل النهروان، وشهد قتال األزارقة مع املهلب بن 

  ) ٤٣ - ٤٠/ ٣(النبالء 
 رقـم   - قوله صلى اهللا عليه وسلم يف مضالت األهواء          -وابن أيب عاصم يف كتاب السنة        ،) ٤/٤٢٠ (٤٢٣ رقم     – رواه أمحد ) 5(

 . حتقيق كتاب السنة -إسناده صحيح : قال الشيخ األلباين ، و الطرباين يف الصغري  ) ١٢ / ١ ( ١٤
  ١/٨٠انظر جمموع الفتاوى ) 6(

 

 ١٩/روضة العقالء ونزهة الفضالء ص )7(
 .٤٥/أدب الدنيا والدين ص  )8(



 
٤٨٨   الليبرالية 

وليس يف إعطاء النفس هواها وشهوا أي إكرام هلا، ألن النفس إذا أعطيت مـا               
تذيق صاحبها ألوان اهلوان    ترغبه على الدوام فإا تستعبده، وتصده عن الرشد واهلداية ، و          

والذلة، ألا تقوده إىل أمور ال تتناسب مع العقل والدين والقيم واخللق، وـذا حيـدث                
الصراع بني نفس مطلقة العنان ال تريد أي تقييد، وبني قيود موضوعية معتربة يرجع إليها               

ئة يف إكـرام    الضبط االجتماعي ، والقانون األخالقي، وهذا الصراع أحدثته الظنون اخلاط         
، وقـال   )١("أفضل اجلهاد جهاد اهلوى   "النفس بإعطائها هلواها، وهلذا قال احلسن البصري        

إن هذا ال يهوى شـيء إال       :" عن صورة اختاذ اهلوى إهلا يف آية الفرقان املتقدمة           –أيضاً  
  .)٢(" تبعه

وهذا ال يعين كبت النفس عما تشتهيه من الرغبات املباحة يف حـدود الـشرع               

قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيبـاتِ مِـن الـرزْقِ قُـلْ          {خالق والعقل ألن اهللا تعاىل يقول     واأل
لَمعمٍ ياتِ لِقَولُ اآليُفَص� ةِ كَذَلِكامالْقِي موةً يالِصا خْي�اةِ الديواْ فِي الْحنآم هِي لِلَّذِينولكن  ]٣٢/األعراف[}ون ،

هذا ليس من اتباع اهلوى، فهو انفالت يف حتقيق الرغبة دون ضـابط شـرعي أو رادع                 
  .اجتماعي، وهذا هو املعين بالذم يف هذا املقام

والليربالية تسوق الفرد إىل اتباع هواه حتت احلرية الشخصية، وحتقيـق اإلنـسان             
هلواه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، ال جيـوز         لفرديته وذاتيته، وهي ترى يف إتباع املرء        

  .ضبطه أو ترشيده ألن الضبط والترشيد هو اعتداء على حرية الفرد وتقييد هلا

ودعوة الليربالية إلتباع اهلوى أمر واضح عندما يتم تصور معىن احلريـة الفرديـة              
وف مـن   عندهم، وكذلك عند النظر يف تصورهم للعالقة بني حرية الفرد واتمع، واخل           

، وقد كان جون ستيوارت ميل من أبرز من حـذر           )٣(تقييد اتمع حلريات أفراده اخلاصة    

                                                 
 .٤١/املصدر السابق ص  )1(
 .٦/٣٣٠ أضواء البيان  )2(
 ١٦١ /تقدم الكالم يف هذا املوضوع ص) 3(



 
٤٨٩   الليبرالية 

، وهو مـصدر    "عن احلرية "من تقييد اتمع واألغلبية ألهواء األفراد، ورغبام يف كتابه          
  .)١(موثوق، ومرجع معتمد لدي الليرباليني يف البالد اإلسالمية

  : الظلم -٣

 حق الغري بغري حق ، ووضع الشيء يف غري موضعه، وجتاوز            الظلم هو التصرف يف   
الظلم هو االحنراف عن العدل، ولذلك حد بأنه وضـع          : "، يقول الراغب  )٢(احلد املشروع 

الشيء يف غري موضعه املخصوص به، وقد يسمى هذا االحنراف جوراً، وملا كانت العدالة              
إلفراط عدوان وطغيان، واالحنراف    جتري جمرى النقطة من الدائرة، فإن جتاوزها من جهة ا         

  .)٣("عنها يف بعض جوانبها جور وظلم، والظلم أعم هذه األلفاظ استعماال 

اجلور هو اخلروج عن االعتدال يف مجيع األمـور، والـسرف           : "ويقول اجلاحظ 
والتقصري، وأخذ األموال من غري وجهها، واملطالبة مبا ال جيب من احلقوق، وفعل األشياء              

  .)٤("ها، وال أوقاا، وال على القدر الذي جيب وال على الوجه الذي جيبيف مواضيع

إِن { :والشرك هو أعظم الظلم ألنه وضع لأللوهية  يف غري موضعها كما قال تعاىل             
  ظِيمع كَ لَظُلْمر{ : ، وقال تعاىل   ]١٣/لقمان[}الش    ونالظَّـالِم ـمه ونالْكَافِرفرأس  ]٢٥٤/البقـرة [}و ،

  .لمة املشركون ، وعدوام على اخللق هو فرع عن العدوان على األلوهيةالظ

واللّـه الَ يهـدِي الْقَـوم        { :وقد ذم اهللا تعاىل هذا اخللق الرذيل يف كتابه كثريا فقال تعاىل           
{ :، وقال  ]٥٧/آل عمران   [}الظَّالِمِني      الظَّـالِمِني حِـبالَ ي اللّـهـنِ  {:  ، وقـال   ]٥٧/آل عمـران  [}وفَم

               ونالظَّـالِم ـمه لَئِـكفَأُو ـدِ ذَلِـكعمِـن ب لَى اللّهِ الْكَذِبع ىى    { :، وقـال   ]٩٤/آل عمـران  [}افْتَرثْـوم بِـئْسو
ارٍ{ :  ، وقال]١٥١/آل عمران[}الظَّالِمِنيأَ�ص مِن ا لِلظَّالِمِنيم{ : ، وقال  ]٢٧/البقرة[}و فْلِحالَ ي إِ�َّه

                                                 
 .٤٢/مفهوم احلرية ص: انظر  )1(
 .٥٩٤/الكليات ص: انظر )2(
 .٣٧٥/الذريعة ص )3(
 .٣٤/ذيب األخالق ص )4(



 
٤٩٠   الليبرالية 

 ]٤٥/األ�عـام [}فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَمواْ والْحمد لِلّهِ رب الْعـالَمِني         {: ، وقال  ]٢١/األ�عام  [}مون  الظَّالِ
: ، وقال ]٢١/�عاماأل[}ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ إِ�َّه الَ يفْلِح الظَّالِمون   {: ، وقال 

}       ونكْسِبا كَا�ُواْ يضًا بِمعب الظَّالِمِني ضعلِّي بُو� كَذَلِكمِـن      {: ، وقال  ]١٢٩/األ�عام[}وو ادمِه منهن جم ملَه
       ـزِي الظَّـالِمِنيَج� كَـذَلِكاشٍ وغَو قِهِموغريها من اآليات احملذرة مـن عاقبـة          ]٤١/األعـراف [}فَو ،

املني، وذلك ألخذ احلذر من هذا اخللق اخلطري على الدين واحلياة كما قال تعاىل عـن                الظ

ــوده  ــون وجنـ ــةُ        {: فرعـ ــان عاقِبـ ــف كَـ ــا�ظُر كَيـ ــيم فَـ ــي الْـ ــذْ�َاهم فِـ ــوده فَنبـ ــذْ�َاه وجنـ فَأَخـ
١(]٤٠/القصص[}الظَّالِمِني(.  

 واألعمال الرديئة ما يـصعب      وهذا اخللق حيمل معه العديد من األخالق القبيحة ،        
الشرك والكفر والبدع واملعاصي، والبغي والعدوان، واحلرب الظاملة، وقطـع          : حصره مثل 

الطريق، والغصب، والغش واخلداع واكل أموال الناس بالباطل، والكرب والعجب واتبـاع            
  .اهلوى وغريها من الصفات الذميمة

 أصل لسائر األخالق الفاضـلة،      فهو أصل لسائر األخالق الرديئة، كما أن العدل       
وهلـذا حـذر منـه      .  فأساس االحنرافات يعود إىل الظلم، وأساس اهلداية يعود إىل العدل         

وكَـذَلِك أَخـذُ ربـك      {مث قرأ   . إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته        : " فقال املصطفى  
 ، وقد ربط بني الظلم والـشح،    )٢(" ]١٠٢/هـود [}لِيم شـدِيد  إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِن أَخذَه أَ       

اتقوا الظلـم فـإن      :"وهو ما ينطبق على الليربالية املتوحشة يف صورا الرأمسالية فقال           
محلهم على أن   . الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم           

  .)٣("سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم

                                                 
  .ورد يف القرآن التحذير من الظلم بصور خمتلفة بلفظة ما يقارب املائتني، أما باملعىن فهو يشمل أغلب القرآن) 1(
 مع  ٢٠٥ / ٨ ( ٤٦٨٦ رقم   -اآلية  .. ) وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة         (  باب   - كتاب التفسري    -رواه البخاري   ) 2(

 / ١٦ ( ٦٥٢٤ط بيت األفكار ،      ) ١٠٤٠ ( ٢٥٨٣ رقم   - باب حترمي الظلم     - كتاب الرب والصلة واآلداب      -ورواه مسلم   ، )الفتح  
 )   شرح النووي٣٥٢

 ٢٥٧٨بنـان ،    د ار املعرفة ل   )   شرح النووي   ٣٥٠ / ١٦ ( ٦٥١٩ رقم   - باب حترمي الظلم     - كتاب الرب و الصلة      -رواه مسلم    )3(
  .ط بيت األفكار الدولية  ) ١٠٤٠(



 
٤٩١   الليبرالية 

ن الليربالية هي الدافع الفكري للرأمسالية من خالل الفردية األنانية، وهلذا ارتبط            أل
الشح ا، وهي عدو الفقراء واحملتاجني، ألا تطالب الدولة بإيقاف املساعدات واإلعانات            
االجتماعية، وترفض الضمان االجتماعي، ودعم السلع الضرورية، وهذا الشح العظيم هو           

الفئة، والليرباليون ال ينظرون إىل أن هلم حقوقاً يف اإلعانـات، وأـم             الدافع لظلم هذه    
يقصرون حقوقهم على حريتهم يف العمل يف السوق، أما نتائج العمل أو عدم القدرة عليه               

  .فال مدخل هلا يف احلقوق

وهذا الشح املطاع أنتج التنافس، وانتهت املنافسة باحلروب الطاحنـة إلخـضاع            
تجام، وفتح أسواق جديدة هلم، فتأمل مدى انطباق هذا احلديث العظيم           األمم األخرى ملن  

  .على واقع هذا املذهب املتوحش

 السكوت عن ظلم احلكّام معياراً على هزال األمة وضعفها فقـال            وقد جعل   
  .)١("إذا رأيتم أميت اب الظامل، أن تقول له إنك أنت ظامل فقد توِدَع منهم:"

ف منه ال تعترب عذراً يف السكوت، ويؤكد ذلك حديث بـشري            فهيبة الظامل واخلو  
تشهد أن  :" ألبايعه على اإلسالم، فاشترط علي     أتيت رسول اهللا    :  قال بن اخلصاصية   

ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله، وتصلي اخلمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة،              
رسول اهللا، أما اثنتان فال أطيقهما، أمـا        قلت يا   : وحتج البيت، وجتاهد يف سبيل اهللا قال      

الزكاة فما يل إال عسر ذود هن رسل أهلي ومحولتهم، وأما اجلهاد فيزعمون أنه من ولّي                
: فقد باء بغضب من اهللا فأخاف إذا حضرين قتال كرهت املوت وخشعت نفسي، قـال              

:  اجلنة؟ قال  ال صدقة وال جهاد، فبم تدخل     :"  يده مث حركها مث قال     فقبض رسول اهللا    
  .)٢("يا رسول اهللا، أبايعك، فبايعين عليهن كلهن: مث قلت

                                                 
  ) .١٠/٢٩ (٦٥٢١إسناده صحيح ، : قال العالمة أمحد شاكر ، ٦٥٢١ ، ويف الشرح ١٩٠٢ ) ١٦٣ / ٢( رواه أمحد ) 1(
لـسنن  والبيهقي يف ا  ، ) ٢/٢٨ ( ١١٢٦واألوسط  رقم     ) ٢/٤٤ ( ١٢٣٣، والطرباين يف الكبري  رقم        ) ٢٢٤ / ٥( رواه أمحد    )2(

 - ١٠/١٦٩(وابن عساكر يف تاريخ دمشق ،  )٤٠٠ / ١ ( ١١٩٧وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  رقم ،  ) ٢٠ / ٩( الكربى                
ووافقه الذهيب ، قال اهليثمـي يف جممـع         . هذا حديث صحيح ومل خيرجاه    : ، قال احلاكم     )٢/٨٠( واحلاكم يف املستدرك    ،  ) ١٩٠

  ).١/٤٢( ونرجال أمحد موثق: الزوائد 



 
٤٩٢   الليبرالية 

وهذا احلديث والذي قبله يدالن على أمهية روح املقاومة للظلم، لتكون سداً منيعاً             
هلوان األمة، وتعطيل طاقاا، وتبدد ثرواا، ويدالن على أن السكوت عن الظلـم هـي               

  .جود أمل يف النهوضمرحلة القاع يف الضعف، والنهاية يف و

وهلذا حرص الصحابة رضوان اهللا عليهم على العـدل والبعـد عـن الظلـم يف                
أما : "وفيه)١(سياسام، ومما يدل على ذلك ما جاء يف كتاب القضاء لعمر بن اخلطاب              

فإن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة،فافهم إذا أويلّ إليك، فإنه ال ينفع تكلم حبق              : بعد
آس بني الناس يف وجهك، وجملسك وعدلك حىت ال يطمع شريف يف حيفك،             . هال نفاذ ل  

  .)٢("وال خياف ضعيف من جورك

أخذ مال الغري   : الظلم يشتمل على معصيتني   " آثاره فقال    )٣("ابن اجلوزي "وقد بني   
بغري حق، ومبارزة الرب باملخالفة، واملعصية فيه أشد من غريها ألنه ال يقـع غالبـاً إالّ                 

وإمنا ينشأ الظلم من ظلمة القلب ولو استنار بنور         .  الذي ال يقدر على االنتصار     بالضعيف
اهلدى العترب، فإذا سعى املتقون بنورهم الذي حصل هلم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات             

  .)٤("الظلم الظامل، حيث ال يغين عنه ظلمه شيئاً

يمة، وعاقبة العـدل  إن الناس مل يتنازعوا يف أن عاقبة الظلم وخ:"ويقول ابن تيمية    
إن اهللا ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، وال ينصر الدولة الظاملـة،             "كرمية، ويروى 

  .)٥("وإن كانت مسلمة

                                                 
 هذا الكتاب أرسله اخلليفة الراشد إىل أيب موسى األشعري، وقد شرحه ابن القيم شرحاً وافياً يف إعالم املوقعني ) 1(
 باب إنصاف اخلصمني يف املدخل عليه واالستماع منهما واإلنصات لكل           - كتاب آداب القاضي     -رواه البيهقي يف السنن الكربى    ) 2(

 باب مـا علـى      - كتاب أدب القاضي     -، ومعرفة السنن واآلثار      ) ١٣٥ / ١٠( جته وحسن اإلقبال عليها     واحد منهما حىت تفد ح    
  ).٤٩٢ / ١( ، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه   )٧/٣٦٦ ( ٥٨٧٣ رقم –القاضي يف اخلصوم والشهود 

هــ ـ   ٥٠٨ والتاريخ ، ولد ببغداد سنة عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي ، أبو الفرج ، عالمة عصره يف احلديث) 3(
صيد اخلاطر  " و  " واألخبار   تلقيح فهوم أهل اآلثار يف خمتصر السري      " و  " تلبيس إبليس   : " م ، له حنو ثالث مئة مصنف ، منها          ١١١٤

 ) .٣٨٤ - ٢١/٣٦٥ ( النبالءأعالم   سري .م ١٢٠١هـ ـ ٥٩٧توىف ببغداد سنة " 
 ٥/١٢١نقالً من فتح الباري ) 4(
  ٦٣-٢٨/٦٢جمموع الفتاوى  ) 5(



 
٤٩٣   الليبرالية 

وهذا اخللق الذميم مالزم لليربالية، ألن انطالقتها وجذورها ذاتية صرفة، وفرديـة            
ة من جـراء التنـافس      حمضة، وهلذا ترتب عليها ظلم الفقراء واملعوزين، واحلرب الطاحن        

االقتصادي، ويف قراءة سريعة لنتائج الفكر الليربايل يتبني حجم العـدوان اهلائـل علـى               
اإلنسانية يف قيمها وحضارا، فاحلرب العاملية األوىل والثانية هي أكرب حـروب التـاريخ              

يها املاليني  دماراً وختريباً، وقد استعمل فيها أشد األسلحة فتكاً مثل القنبلة الذرية، وقتل ف            
  .من البشر كل هذه الفضائح وغريها من إفرازات الليربالية وانعكاساا

ويدخل يف هذا الصدد اآلثار التدمريية لالستعمار، واملربر الوحيد هلذا االحتالل هو            
اإلشراف على األمم القاصرة املتخلفة اليت حتتاج إىل تعليم كيف تنعم باحلرية، فبـسبب              

  .)١(بيون ماليني البشر بقوة السالح الفتاك، وينهبون خرياا وثرواااحلرية يستعبد الغر

دع بشعارات الدميقراطية، أو جبوانب إنسانية أثناء اإلجراءات        بعض قد خي  ولكن ال 
  .اجلزائية يف احملاكمات، وهذا مثل عسل قليل يف وسط قاذورات وأوساخ كثرية

سان بالنسبة إىل الوضـع     قوق اإلن جنازات يف جمال ح   واحلقيقة أن الليربالية حققت إ    
بان اإلقطاع والكنيسة وامللكية املستبدة، ولكن ما أوصلت إليه البـشرية مـن             األورويب إ 

والثروة، واحلياة أكثـر بكـثري مـن        الدمار واخلراب يف الدين والقيم واألخالق، واملال        
  .جنازااإ

تصاالت واملواصـالت   جنازات الليربالية هذه احلضارة املادية مثل اال      ن إ لقد كان م  
والكهرباء واألدوات الطبية وغريها من عوامل الراحة لإلنسان، ولكنها يف الوقـت ذاتـه              

 ودمرت العمران، وأفسدت القيم، ونشرت اإلحلاد، وظلمت األمم احملتلة،          ،قتلت املاليني 
 ومكنت اليهودية العامليـة مـن       ،وانتهكت حقوق الدول املستعمرة، وحطمت األخالق     

ة االقتصادية، وباختصار فقد ظلمت الشعوب واعتدت عليهم، وـذا نـدرك أن          السيطر
  .كفت امليزان ترجح لوصفها بالظلم والعدوان

  :شبهات وردود  -
                                                 

 ٢٢٦ /ص) الليربالية االقتصادية ( انظر هذه  اآلثار الظاملة يف )1(



 
٤٩٤   الليبرالية 

 من الشبهات تدعي أن هذا احلكم       قدم يف احلكم على الليربالية عددٌ     يرد على ما ت   
برزها وأمهها وهي   غري عادل هلا، وهي شبهات كثرية، سوف نرد بعضها لبعض، ونأخذ أ           

  :كما يلي

  :شبهة التكفري: الشبهة األوىل

وهذه الشبهة تظهر يف احلكم على كل مذهب إحلادي يفد على البالد اإلسالمية،             
إن بعض الليرباليني ينطقون الشهادتني، ويصلون، ويؤدون الشعائر التعبدية،         : حيث يقولون 

عقيدة اخلوارج  هي  فري املسلمني، وهذه    والقول بأن الليربالية عقيدة كفرية يكون مبثابة تك       
  .الضالني

 وجنيب عن هذه الشبهة بأن ثبوت اإلسالم لإلنسان يشترط لـه باإلضـافة إىل              
ترك النواقض واملبطالت حلقيقـة اإلميـان   : اإلتيان بالواجبات املذكورة يف الشبهة وغريها  

 فإا ال تنفعـه حـىت   ض اإلميان، واإلسالم، فمن يأيت ذه الواجبات، وهو قائم على نواق        
  .رك النواقضيت

، وبينت خطورـا، فقـد      "نواقض اإلميان "وهلذا حذرت الشريعة اإلسالمية من      
أن ال إلـه إال اهللا ويـؤدي بعـض    رج من امللة، وهو ال يزال يـشهد      يكفر اإلنسان وخي  

  .الواجبات، وهذه حقيقة شرعية قطعية

 إال ويوجد لـه نـواقض إذا        وهذه احلقيقة موجودة يف كل دين، ألنه ما من دين         
وجدت بطل أصل هذا الدين، وكذلك األمر يف العبادات كالصالة والوضوء وغريها لـو              

  .أتى الفرد بواجباا  وارتكب مبطالا مل تنفعه هذه الواجبات

ثار هذه الشبهة القبوريون قبل ذلك وقد تقـدم معنـا اشـتراط الكفـر               وقد أ 
ومن املعلوم امع عليه عند أهل      . )١ ( لثبوت اإلسالم  بالطاغوت، والرباءة من الشرك وأهله    

                                                 
  ١/١٠٤جمموعة التوحيد : كشف الشبهات، وهذه الشبهة من أبرز هذه الشبهات، انظر: انظر )1(



 
٤٩٥   الليبرالية 

شروطاً عظيمة وليست جمرد كلمة تقال      ) ال إله إال اهللا   (السنة واجلماعة أن لكلمة التوحيد      
  . االنقياد والقبول والتسليم واإلخالص وغريها: باأللسن، ومن هذه الشروط

ألما مل يلتزما   " رسول اهللا "ه   إقرار احلربين من اليهود بأن     وهلذا مل يعترب الرسول     
فمـا مينعكمـا أن     : قبال يديه، وقاال نشهد أنك نيب، قال      : باإلسالم، ويف احلديث أما   

إن داوود عليه السالم دعا أال يزال من ذريته نيب، وإنا خنشى إن أسلمنا أن               : تتبعاين، قاال 
  .)١(تقتلنا يهود

  : وهكذا أقر أبو طالب بصدق دينه يف قوله

  فلقد صدقت وكنت ِقدم أمينا      يت وعلمت أنك ناصحي ودعو

  من خري أديان الربية دينا      وعرضَت ديناً قد عرفت بأنه

  )٢(لوجدتين مسحاً بذاَك مبينا      لوال املالمةُ أو حذاري سبةً

، ألنه إقرار باللفظ ال يتضمن التزام       )٣(       ومثله إقرار هرقل بنبوته عليه الصالة والسالم      
  ).القبول واالنقياد والتسليم(عملي 

) ال إلـه إال اهللا    ( قومه وعموم العرب عندما رفضوا معىن        وقد قاتل رسول اهللا     
، ومل يفعل ذلك رد اللفظ، وهذا       "أجعل اآلهلة إهلاً واحداً إن هذا لشيء عجاب       : "وقالوا

  .ما فهمه املشركون يف زمانه، وهلذا مل يقبلوا ومل ينقادوا

                                                 
 رقم - باب السحر - كتاب احملاربة -ى وكذا يف الكرب، ) ١١ / ٧ ( ٤ رقم - باب السحر  - كتاب حترمي الدم     – رواه النسائي    )1(

 كتاب املغازي   -ومصنف ابن أيب شيبة     ،  )١٨/١٩٧( ويف الفتح الرباين    ،  )٢٣٩ / ٤( ، وأمحد يف املسند      )٢/٣٠٦      ( ٣٥٤١
،  )٤١٤ / ٤ ( ٢٤٦٥ رقـم  –وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ،  )٧/٣٢٧ ( ٣٦٥٢٩ رقم – قبل النبوة  باب من رأى النيب     -

و الطحاوي يف   ، ) ١٦٠( خمتصراً، وأبو داود الطيالسي يف مسنده        ) ٦٤٩/ ٢( ويف اجلهاد   ) ١٦٦ / ٨( والبيهقي يف السنن الكربى     
وانظـر  ،  ) ٥/٩٧( ، وأبو نعيم يف احللبة       ) ٨/٨٣( ٧٣٩٦ رقم   –والطرباين يف الكبري    ،   )١/٥٥( ٦٤ َو   ٦٣ رقم   -مشكل اآلثار     

 .١٣٥/ م ابن تيمية عليه يف اإلميان ص تعليق شيخ اإلسال
  .١/٤٦٤السرية النبوية ـ البن كثري ـ ) 2(

 ) .  مع الفتح٤٢ / ١ ( ٧ ـ باب كتاب بدء الوحي–رواه البخاري  )3(



 
٤٩٦   الليبرالية 

هة تدل على عدم الفهم الصحيح لإلسالم، وأنه التزام حقيقي، وجهاد           وهذه الشب 
ال صدقة  "للباطل وأهله، وهلذا قال عليه الصالة والسالم ملن خاف من القتال يف سبيل اهللا               

، والسرية العملية للقدوة عليه الصالة والسالم تبني حقيقـة          )١("وال جهاد مباذا تدخل اجلنة    
يف النفس واتمع   : تفسري واقعي حلقيقة اإلميان يف كافة ااالت      ، فهي   )٢(اإلسالم واإلميان 

  . ، ويف احلكم واالقتصاد وغريها من ااالت)واملنافق/الكافر(اإلسالمي، والعالقة باآلخر 

ومن جهة أخرى فإن التكفري الوارد حول هذا املـذهب يقـع علـى العقائـد،                
ير املسائل الكفريـة    ، وهو حتر  "كفر النوع " يسمى   ر، واآلراء اليت يتضمنها، وهذا    واألفكا

 فإنه   واآلراء، ني، أما الفرد املعين فإن وجدت فيه هذه العقائد واألفكار،         نيدون النظر للمع  
  .)٣(اء موانعه عنهد من توفر شروط التكفري فيه وانتفال ب

هذا يف حال تلبسه ذه املكفرات، أما جمرد االنتماء هلذا املذهب وحده، فهو غري              
كاٍف يف اعتباره متلبساً ذه املكفرات، ألن الواقع يشهد بأنه يوجد من ينتمي إىل مذهب               

  .فإذا سئل عنه، وصفه بغري حقيقته دون إقرار باملكفرات اليت هي مناط الكفر

ني ختتلف أحواهلم، وأوضاعهم، ولكن العقائد واألفكار       نيوبناء على ذلك فإن املع    
ني نيا حكم حمدد، وال يعكر على ذلك اختالف أحوال املع         ابتة ميكن أن يطلق عليه    تبقى ث 

  .وأحكامهم

ـ  العقائد واألفكار، وليس عن املع     وكالمنا يف هذا الفصل يكون حول      ني فلـهم   ني
  .شأن آخر

                                                 
  .٤٨٣/ صتقدم خترجيه )1(
 . وما بعدها١/٣٧ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي : انظر توضيح هذه القضية يف )2(
، ونـواقض اإلميـان      / ٢ط٣٨٥-٢٧٥ ص ضوابط التكفري : احلجة وانتفاء الشبهة والتأول، وعدم اإلكراه وحنوها انظر       مثل قيام    ) 3(

  ٣١٣-٢/٢٠١االعتقادية 



 
٤٩٧   الليبرالية 

وهذا أمر معروف عند علماء السلف الصاحل حيث يطلقون وصف الكفر علـى             
 هذا تكفري كل معين يقـول       املقالة، ويبينون وجه مناقضتها ألصل الدين دون أن يقتضي        

  .)١(رد انتمائهذه املقالة، فضالً عن تكفري املنتمي لفرقة تقول ا 

فقد يكون الفعل أو املقالة كفراً، ويطلق القـول          ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
من قال كذا فهو كافر، أو مـن        : لبتكفري من قال تلك املقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقا         

لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو فعل ذلـك الفعـل ال              . فهو كافر فعل كذا   
  .حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها

السنة واجلماعة، فال يـشهد علـى   وهذا األمر مطرد يف نصوص الوعيد عند أهل        
ـ                  مع وت ني من أهل القبلة بأنه من أهل النار، جلواز أن ال يلحقه، لفـوات شـرط أو لثب
 من إطالق تكفري املعني دون بينة، واسـتدلوا علـى           )٣(، وقد حذر علماء السلف    )٢("مانع

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضَربتُم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتَبينواْ والَ تَقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السالم لَـست        {:ذلك بقوله تعاىل  
 ا تَبمِنؤا   مْي�اةِ الديالْح ضرع وبقوله   )٤(]٩٤/النـساء [}تَُغون ،" :   إذا قال الرجل ألخيه يا كـافر

واحلاصل أن املقول له إذا كان كـافراً كفـراً          : "، يقول الشاطيب  )٥(".فقد باء به أحدمها   
شرعياً فقد صدق القائل وذهب ا املقول له، وإن مل يكن رجعت للقائل معـرة ذلـك                 

  .)٦("إمثهالقول و

                                                 
  . ٤٨٩-١٢/٤٨٨جمموع الفتاوى : انظر مثالً )1(
  ٣٥/١٦٥جمموع الفتاوى  )2(
 ١/٥٤ التوحيد ، وجمموعة٣٥٨-٣٥٧/ ، وشرح الطحاوية ص٥١٥، ١٠/٤٦٦فتح الباري : انظر) 3(
   ، وفتح القدير  تفسري القرآن العظيم: انظر تفسري هذه اآلية) 4(
 ٢ط  )   مع الفتح   ١٠/٥٣١ ( ٦١٠٣  رقم - باب من أكفر أخاه من غري تأويل فهو كما قال            -  كتاب األدب  - رواه البخاري ) 5(

  ،دار البيان 
)  ٢/٤٧ ( ، وأمحد يف املسند   ٥٧صـ) ٥٦ (٦٠ رقم - سلم يا كافر  باب بيان حال إميان من قال ألخيه امل        -ميان   كتاب اإل  -  مسلم و

            ،) ٢/١٠٥ (.  
  ١٠/٤٦٦نقالً عن فتح الباري  )6(



 
٤٩٨   الليبرالية 

والتكفري حكم شرعي تترتب عليه لوازم يف الدنيا واآلخرة، فيجب االحتياط فيه،            
واحلذر من االستعجال فيه، وهلذا قد تكون املقالة كفراً ناقالً عن امللة، وال يكون القائل ا   

  .كافراً إذا مل تقم عليه احلجة أو كان متأوالً

إن : من والة األمر يقولون بقول اجلهمية     ومع هذا فالذين كانوا     : "يقول ابن تيمية  
القرآن خملوق، وإن اهللا ال يرى يف اآلخرة وغري ذلك، ويدعون الناس إىل ذلك وميتحنوم               
ويعاقبوم إذا مل جييبوهم، ويكفرون من مل جيبهم، حىت أم كانوا إذا أمسكوا األسـري مل                

ذلك، وال يولـون متوليـاً، وال       إن القرآن خملوق، وغري     : يطلقوه حىت يقر بقول اجلهمية    
يعطون من بيت املال إال ملن يقول ذلك، ومع هذا فاإلمام أمحد رمحه اهللا تعـاىل تـرحم                  

 وال جاحدين ملا جاء     عليهم واستغفر هلم لعلمه بأم مل يتبني هلم أم مكذبون للرسول            
ين أن املعـني ال     ، ولكن هذا ال يع    )١("به، ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال هلم ذلك        

يكفر إذا وجدت فيه الشروط، وانتفت عنه املوانع، فإنه إذا مت التأكد من ذلك يكفر بعينه،                
، )٢(فقد أفىت علماء اإلسالم بردة عدد ممن أعلنوا الكفر وحتققت فـيهم شـروط الكفـر               

 ، وفتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قتال       )٣(ويدخل يف هذا الصدد قتال الصحابة للمرتدين      
  .)٥(، وغريهم)٤(التتار وتكفريهم

 فهو أمر ضروري لتعلم األمـة اإلسـالمية         تكفري املذاهب اإلحلادية املعاصرة   أما  
قرره جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن      ما  : خطورة هذه املذاهب وحتذر منها، ومن ذلك      

سـائر  ، وهي املنبع الذي خرجت منـه        "العلمانية" من تكفري    )٦(منظمة املؤمتر اإلسالمي  
  :وينص القرار على ما يلي" الليربالية"املذاهب املعاصرة مبا فيها 

                                                 
  ٥٠١-٢١/٥٠٠جمموع الفتاوى : ، وانظر أيضا٣٤٩ً-٢٣/٣٤٨جمموع الفتاوى  ) 1(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة     : الدمشقي، انظر فقد أفىت علماء السلف بكفر اجلهم بن صفوان، وشيخه اجلعد بن درهم، وغيالن               )2(
تنبيه الغيب يف تكفري    :  ومثلهم ابن عريب واحلالج وطواغيت التصوف انظر       ٣٥٣،  ٣٥٢/، ص -للدارمي-، والرد على اجلهمية     ٢/٣١٩

ـ                   - للبقاعي –ابن عريب    د ، وحيدرحيـدر     ، كما أن  األزهر أفىت بكفر عدد من العلمانيني والليرباليني مثل فرج فودة ، نـصر أبوزي
  .وغريهم

  ٤٦٩-٤٦٨/  صتقدم خترجيه )3(
  ٥٤٣-٢٨/٥٠١جمموع الفتاوى : الفتوى كاملة: انظر )4(
   . وما بعدها١/٥٠١جمموعة التوحيد: انظر )5(
 م ١٩٩٨ نوفمرب ١٩-١٤هـ، ١٤١٩ رجب ٣٠-٢٥الدورة احلادية عشر املنعقدة باليمامة يف دولة البحرين من  )6(



 
٤٩٩   الليبرالية 

نشأت بصفتها رد فعل للتصرفات     ) وهي الفصل بني الدين واحلياة    (إن  العلمانية       :أولًا" 
  .التعسفية اليت ارتكبتها الكنيسة

تـأثري   انتشرت  العلمانية  يف الديار اإلسالمية بقـوة  االسـتعمار  وأعوانـه، و                :ثانًيا
االستشراق  ، فأدت إىل تفكك يف  األمة اإلسالمية  ، وتشكيك يف العقيدة الـصحيحة،                 

 وإيهام اجليل بأن هناك تناقضا بني العقل والنصوص الشرعية،           وتشويه تاريخ أمتنا الناصع   
وعملت على إحالل  النظم الوضعية  حمل الشريعة الغراء، والترويج لإلباحية، والتحلـل              

  .ايار القيم الساميةاخللقي، و
انبثقت عن  العلمانية  معظم األفكار اهلدامة اليت غزت بالدنا حتت مسميات خمتلفة                :ثالثًا

كالعنصرية  ،  والشيوعية    والصهيونية    واملاسونية  وغريها، مما أدى إىل ضياع ثروات                    
ل  فلـسطني       األمة، وتردي األوضاع االقتصادية، وساعدت على احتالل بعض ديارنا مث         

  .والقدس  ، مما يدل على فشلها يف حتقيق أي خري هلذه األمة
إن  العلمانية  نظام وضعي يقوم على أساس من اإلحلاد يناقض اإلسالم يف مجلتـه                 :رابًعا

وتفصيله، وتلتقي مع  الصهيونية العاملية  والدعوات اإلباحية واهلدامة، وهلذا فهي مذهب             
  .ه واملؤمنونإحلادي يأباه اهللا ورسول

وهو الصاحل لكل زمان ومكان،      إن اإلسالم هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل،       : خامًسا
وال يقر فصل الدين عن احلياة، وإمنا يوجب أن تصدر مجيع األحكام منه، وصبغ احليـاة                
العملية الفعلية بصبغة اإلسالم، سواء يف  السياسة  أو االقتصاد، أو االجتماع، أو التربية،               

  .أو اإلعالم وغريها
  :التوصيات

  :يوصي امع مبا يلي
على والة أمر املسلمني صد أساليب العلمانية عن املسلمني وعن بالده، وأخذ التدابري              -أ  

  .الالزمة لوقايتهم منها
  .على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف  العلمانية  ، والتحذير منها -ب 

لة يف املدارس واجلامعـات، ومراكـز البحـوث         وضع خطة تربوية إسالمية شام     -جـ  
وشبكات املعلومات من أجل صياغة واحدة، وخطاب تربوي واحد، وضرورة االهتمـام            



 
٥٠٠   الليبرالية 

بإحياء رسالة املسجد، والعناية باخلطابة والوعظ واإلرشاد، وتأهيل القائمني عليها تأهيلًـا            
  ." الشريعة  الغراءيستجيب ملقتضيات العصر، والرد على الشبهات، واحلفاظ على  مقاصد

 ، ونـصت    )١(ويف السياق نفسه فقد أصدر جملس علماء اندونيسيا فتوى بكفر الليرباليـة           
التعاليم الدينية املتأثرة باألفكار    "الفتوى اليت صدرت يف ختام مؤمتر الس السابع على أن           

م أن يعتقـد أن     العلمانية والليربالية هي تعاليم منافية حلقيقة الدين اإلسالمي، وعلى املسل         
  .)٢("دين اإلسالم هو الدين احلق، وأن ما سواه هو الباطل

  :أن الليربالية جمرد آلة وليست عقيدة: الشبهة الثانية

هذه الشبهة تقوم على أن الليربالية ليست عقيدة ميكن أن توصـف باإلميـان أو               
  .وتطويرهالكفر، وإمنا هي جمرد آلة عصرية ميكن االستفادة منها لتحديث اتمع 

ويبدو على هذه الشبهة أسلوب املخادعة، واهلروب من احلقيقة، فإن من يـدرس             
الليربالية يتبني له أا عقيدة فكرية متكاملة، وفلسفة مادية إحلادية، فدعوى أا جمرد آلـة               
هي هروب مما تتضمنه الليربالية من مناقضة ألحوال اإلسالم، وهذه الـدعوى ال يوافـق               

  .مفكري الليربالية املعروفنيعليها أحد من 

وإذا كان بعض الليرباليني خيادع نفسه بادعاء أن الليربالية جمرد آلية فإن منهم من               
ومع أن الليرباليـة    :" يصرح بأا منهج للحياة كما فعل الدكتور حممد الرميحي يف قوله            

كم، فـإن   هي مفهوم فلسفي،وطريقة تفكري وموقف من احلياة أكثر منها آلية حمددة للح           
  . )٣("الدميقراطية يف معناها الشامل هي النتيجة الطبيعية للفكر الليربايل

                                                 
، وهي منظمة مدعومة من الواليات املتحدة،       "شبكة اإلسالم الليربايل  " تسمى   اى ضد منظمة جديدة يف اندونيسي     جاءت هذه الفتو   )1(

 .د ذه املنظمة، واملؤسسة العربية للتحديث الفكريمة األمريكية بتطبيق خطة مركز رانوقد بدأت احلكو
  ./)٧/٨/٢٠٠٥هـاملوافق ٢/٧/١٤٢٦األحد / تقارير وحوارات/ اجلزيرة نت(اخلرب يف : انظر )2(
  .٥/ م ، ص ٢٠٠٦، إبريل  ) ١٧( جملة حوار العرب ، عدد  )3(



 
٥٠١   الليبرالية 

 وبه يتـبني أن     )١(وقد تقدم الكالم التفصيلي على حقيقة الليربالية وأسسها الفكرية        
الليربالية منظومة فكرية متكاملة، وعقيدة سياسية واقتصادية حمددة، وليست جمرد آلة كما            

  .يزعم البعض

  :مل على بعض االجيابياتتأن الليربالية تش: ة الثالثةالشبه

وترى هذه الشبهة أن الليربالية مشتملة على أمور اجيابية مثل إكرام اإلنسان، وعدم             
لإلنسان مما ولـد املنافـسة القويـة بـني          ) الفردية(إهدار حقوقه، وشحذ الدافع الذايت      

 حتريك االقتصاد، واكتشاف    الشركات الكربى حبيث توصلت من خالل هذه املنافسة إىل        
املخترعات احلديثة املفيدة لإلنسان، هذا باإلضافة إىل املشاركة الـسياسية، واحلريـة يف             
مؤسسات اتمع، والصحافة، وتكوين األحزاب واملعارضة وغريها،وال ميكن أن يكـون           

  .هذا معارض لإلسالم

  :وميكن اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه عدة

 بعض اإلجيابيات ال يدل على صحة هذا املـذهب أو ذاك، ألنـه               أن وجود  :أوالً

يـا أَهـلَ    {مامن فكر باطل أو بدعة خمترعة إال ويوجد فيها شيء من احلق كما قال تعـاىل               
           ـونلَمتَع أَ�ـتُمو ـقالْح ونتَكْتُماطِلِ وبِالْب قالْح ونتَلْبِس يوجـد  ، فال يكـاد      ]٧١/آل عمـران  [}الْكِتَابِ لِم

مذهب إال وهو مشتمل على بعض اإلجيابيات، ولكن ذلك ال يستلزم الصحة كما قـال               

يسأَلُو�َك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِمـا إِثْـم كَـبِري ومنـافِع لِلنـاسِ وإِثْمهمـآ أَكْبـر مِـن                {تعاىل عن اخلمر وامليسر   
  .]٢١٩/البقرة[}�َّفْعِهِما

أن سلبيات الليربالية ومساوئها أكثر، وأعظمها الكفر والشرك باهللا تعـاىل،            :ثانياً
واألثرة، واتباع اهلوى، والظلم للفقراء والطبقـات املتدنيـة، واحلـروب، واالحـتالل             

  .)٢(وغريها

                                                 
  حقيقة الليربالية: الباب األول: انظر )1(
 .٢٢٦-١٧٨/ انظر ص:  مراراً عن هذه السلبياتتقدم الكالم )2(



 
٥٠٢   الليبرالية 

 أن إجيابيات الليربالية ال ختلو من جوانب سلبية ، ألا حريات مفتوحة غـري        :ثالثاً
، )٢(، والفساد األخالقي إىل درجة الـشذوذ      )١( فتح جمال اإلحلاد   منضبطة فحقوق اإلنسان  

والفردية أصبحت شحا مطاعاً، وهوى متبعاً، وأنانية مقيتة، والدميقراطية رفعت أصحاب           
  .رؤوس األموال، وجعلتهم يتحكمون يف اتمع بأمواهلم

بأحسن  أن أي صفة إجيابية يف مذهب باطل فإا موجودة يف دين اإلسالم              :رابعاً
وأكمل وأنقى من النقص من غريه، وهذا من كمال الدين ومتامه املنصوص عليه يف قولـه                

 ، ويف ]٣/املائـدة [}الْيوم أَكْملْت لَكُم دِيـنكُم وأَتْممـت علَـيكُم �ِعمتِـي ورضِـيت لَكُـم اإلِسـالم دِينـا               {:تعاىل

هـذَا بيـان لِّلنـاسِ    {:، وقوله تعـاىل  ]٩/اإلسـراء [}ي لِلَّتِـي هِـي أَقْـوم   إِن هذَا الْقُرآن يِهـدِ   {:قوله تعاىل 
     ـتَّقِنيعِظَـةٌ لِّلْمومى وـدهوغريها فال حنتاج إىل أن ننقـل مـن املنـاهج             ]١٣٨/آل عمـران  [}و ،

 واملذاهب املنحرفة حبجة وجود إجيابيات فيها، فال خري إال وقد دلنا له اإلسالم وال شر إال               
  .حذرنا منه، فكل خري موجود يف اإلسالم دون أي شائبة

 

                                                 
  .واملذاهب الفكرية الغربية اآلن شاهد على ذلك )1(
رجل ورجـل،   : الرقيق األبيض، وتشريع أمناط جديدة من األسرة مثل       قضية  ن يدل على ذلك مثل      والوضع االجتماعي الغريب اآل    )2(

  .وامرأة مع امرأة، وامرأة وحيوان، والعكس وغريها واملؤمترات الدولية حول املرأة تدل على ذلك أيضاً



 
٥٠٣   الليبرالية 

  :اخلامتة 
  : فيما يلي أستعرض أبرز نتائج البحث باختصار 

أن الليربالية ظهرت كرد فعل لألوضاع الدينية واالجتماعية يف أوروبا غري واعيـة            -١
رمة بذاا ، ومتجهة حنو التحرير من قيود الدين والنظم القتصادية والسياسية الصا           

: لإلقطاع وامللكية ، ولكنا تبلورت بعد ذلك وأصبح هلا أسس فكرية عامة وهي              
  " .احلرية الفردية العقالنية" 

ارتبطت منذ نشأا األوىل بالطبقة الرأمسالية ، وأصبحت خادمـاً          " الليربالية  " أن   -٢
ليربالية زماناً  فكرياً هلا ، يربز طغياا وأنانيتها تربيراً عقلياً ، وقد تغريت األفكار ال            

ومكاناً بناء على مصاحل الرأمسالية ، وهذا ما يفسر التعـدد الغريـب يف الفكـر                
 .الليربايل 

منذ أن تكونت وهي خارج إطار الدين ، وتعتمد علـى العقـل             " الليربالية  " أن   -٣
اعتماداً كامالً ألنه املصدر األساسي يف املنفعة ، وهو مستقل يف إدراك مـصاحل              

احلاجة إىل قوى خارجية غيبية تبني له املصلحة ، فالليربالية تكونت           اإلنسان دون   
 .يف رحم العلمانية من جهة موقعها من الدين والقيم واألخالق 

كنظام سياسي حيقق احلرية الفرديـة ، وقـد         " بالدميقراطية  " الليربالية  " ارتبطت   -٤
الدميقراطية ـ أيضاً  شكلت هذا النظام مبا يوافق اجتاهاا املتعددة ، وهلذا تعددت 

ظهـر كنتـاج للحركـة      " الدميقراطية  " و  " الليربالية  " ـ كتعدد الليربالية ، و      
الرأمساليـة  " الدميقراطية" ، وهلذا فقد خدمت " الرأمسالية  " الصناعية اليت أحدثتها    
مع أن الليرباليني يف أول األمر كانوا يف مواجهة حقيقية مع           " كما فعلت الليربالية    

والفكـر  " احلريـة   " قراطية و الدميقراطيني ، ألن الفكر الليربايل يقوم على          الدمي
، وإشكالية العالقة بينهما هي سبب االختالف       " املساواة  " الدميقراطي يقوم على    

والتعدد يف أمناطهما ، مث اختذت الليربالية صورة معينة للدميقراطية توافق مفهومها            
 " .الليربالية بالدميقراطية " عرفت فيما بعد 

هي " احلرية  " األساس الفلسفي ، واملنطلق الفكري لليربالية ، و         " الفردية  " تعترب   -٥
جوهرها ، ومن هنا تسعى الليربالية إىل حتقيق الفرد لذاته بصورة حرة مطلقـة ،               



 
٥٠٤   الليبرالية 

وهذا يدل على أن األنانية ، واالنفالت األخالقي والفكري أمور ذاتية يف الفكـر              
 .الليربايل 

دت اجتاهات الليربالية يف املوقف من الدولة ، والشكل األصلي لليربالية هـو             تعد -٦
عدم تدخل الدولة إال فيما ال بد منه ، وجعل الدولة حارسة على تطبيق احلريـة                

غريت جلدها بعد ظهور آثارها الكارثيـة       " الليربالية  " باملفهوم الليربايل ، ولكن     
ـ        ، وهـذان   " احلريـة   " ة حلمايـة    فأظهرت نوعاً آخر يؤكد على تدخل الدول

 ) .الليربالية الكالسيكية ، واالجتماعية ( االجتاهات مها أبرز اجتاهاا 
أن فكر الليربالية وتطبيقه يف القرن التاسع عشر أظهر الوحشية العنيفة له يف تعامله               -٧

مع الفقراء واحملتاجني ، والقضايا االجتماعية بصورة عامة ، وقد اضطر هذا الفكر             
تعديل نفسه بعد احلرب العاملية الثانية وظهور أزماته ليتجه إىل دعـم القـضايا              ل

 .االجتماعية دف حتفيز الطلب ليزيد بالتايل العرض وهو هدف الرأمسالية األول 
أن الليربالية فكر استعماري يريد اهليمنة على شعوب العامل وينهب ثروام ، وهلذا              -٨

ستعمار ، وهو العصر الـذهيب ـ أيـضاً ـ     كان القرن التاسع عشر هو قرن اال
 .تدل على ذلك ) العوملة ( لليربالية ، وتطبيقاته املعاصرة 

أن الليربالية فكر مفتوح ال يتضمن قضايا معرفية حمددة ، ألنه يـدعو إىل حريـة                 -٩
الفكر والتسامح فال يوجد أفكار معينة صحيحة أو عقائد ثابتة حمكمـة فالثقـة              

ية ، وهلذا ال يوجد لدى الفكر الليربايل إجابات حول األسئلة       باألفكار مناٍف للحر  
الكربى يف حياة اإلنسان ، ألن من حق كل إنسان أن جييب مبا يشاء ، وال حيـق                 

املفتوحـة  " احلرية  " لغريه منعه مهما كان جوابه شاذاً أو منكراً ، ومستند ذلك            
 . دون قيد 

عن طريق االستعمار وعمـالؤه مـن       دخلت إىل العامل اإلسالمي     " الليربالية"أن   -١٠
األحزاب واجلمعيات السرية اليت تكونت على حني غفلة من املسلمني، وقد كان            

 . للنصارى العرب دور بارز يف ذلك
مل يكن له أن يغرس يف بالد املسلمني لو مل يكن لـه أرضـية               " هذا الفكر   " أن   -١١

السـتبداد  مهدت له وهي االحنراف العقدي وخاصة اإلرجـاء والتـصوف ، وا           



 
٥٠٥   الليبرالية 

السياسي ، واجلمود والتقليد ، والذي بدأ يف األمة اإلسالمية يف فترة مبكرة ، وقد               
ترسخ يف نفوس املسلمني وخاصة بعد سيطرة هذه االحنرافات حـىت أصـبحت             

 .ظاهرة اجتماعية واضحة
، وغلو بعض أهل السنة واجلماعة يف طاعة ويل         " التصوف  " و  " علم الكالم   "أن   -١٢

ستبداد السياسي وأنسى األمة اإلسالمية الصورة املشرقة للـشورى         األمر دعم اال  
اإلسالمية يف اختيار احلاكم وتقوميه وإلزامه بالشريعة ، وتقييد صالحياته بأحكام           

يف حياة املسلمني كنتيجة خاطئة مع      " االستبداد السياسي   " اإلسالم ، وقد اختلط     
الدميقراطية الغربية مع تناقـضاا     حقيقة اإلسالم مما سبب انبهار شباب املسلمني ب       

وماديتها ، وكراهيتهم ألحكام اإلسالم وعقائده ، وجعلهم يتصورونه كالنصرانية          
 . احملرفة خاصة مع اجلهل العظيم حبقائق اإلسالم الكربى

مل تطبق بصورة كاملة يف البالد اإلسالمية ، لكن طبق منها مـا             " الليربالية  " أن   -١٣
بعد رحيله السيما ما فيه عدوان على العقيدة كاإلحلـاد          خيدم مصاحل االستعمار    

واألفكار التغريبية اليت جاء ا عمالؤه ، وبأدىن نظرة فاحصة يف البالد اإلسالمية             
تظهر نتائج الفساد األخالقي ، ودمج االقتصاد يف املنظومة العاملية وعدم سـيطرة             

املعاصرة وغريهـا ، مـع      الدول على ثرواا ، وظهور اإلحلاد واملذاهب الفكرية         
غياب كامل حلقوق اإلنسان ، والتوزيع العادل للثروة، وتقييد سلطة احلـاكم ،             

 . وتداول السلطة وغريها
أن البالد اإلسالمية أصبحت حقل جتارب لألفكار الغربية املتناقضة ، وقد بـت              -١٤

امج ثرواا من خالل االستعمار ، وبعد ذلك من خالل االستثمار األجنيب ، وبر            
 . اإلصالح االقتصادي لصندوق النقد الدويل 

أن احلرية قيمة عظيمة يف التربية اإلسالمية تدل عليها مقاصد الشريعة وقواعـدها              -١٥
األساسية وهي مناط التكليف ألن ارب ال تكليف عليه ، وهلذا جاءت الـشريعة              

 بـصورة   باحلرية السياسية واالقتصادية ، وحرية الرأي واالعتقاد يف أكمل وجه         
أخالقية تناسب طبيعة اإلنسان وحتقق له السعادة بشكل متوازن دون حيـف أو             
شطط ، وال إفراط وال تفريط ، وكل الفلسفات اليت تنادي باحلريات وال متثل أي 



 
٥٠٦   الليبرالية 

منهج أخالقي أو متوازن بل هي حتققه لطرف على حساب آخر ، وتصبح شقاء              
 . ريةملن حققتها له ألا ال تتناسب مع خلقته الفط

فكر ظامل يستعبد الشعوب الضعيفة ، وهو فكـر امربيـايل           " الفكر لليربايل " أن   -١٦
من خالل جهاده عندما حيتل بلداً إسـالمياً ، أو          " املقاومة" احترايب ال يوقفه إال     

باالحتساب عندما ميارس ضغوطاً سياسية أو اقتصادية على الـبالد اإلسـالمية            
الكشف والبيان عندما يدعم عمالءه ، لتحقيق   لتطبيق أجندة معينة ، أو من خالل        

 . مآربه وأفكاره 
أن األمة اإلسالمية ال ميكن أن خترج من أزمتها احلالية إال بالعودة الـصادقة إىل                -١٧

اإلسالم الصحيح بعيداً عن آراء الفرق الضالة ، أو الشهوات املنحرفة ، وذلـك              
رفض العدو اجلامث على صدرها     بالتربية لألجيال عليه ، والتكاتف بني فئات األمة ل        

 . ، واملستبد عليها
تناقض أصل الدين ، وتتضمن أنواعاً من الكفر األكرب الناقل عـن            " الليربالية" أن   -١٨

كفر االستحالل ، وكفر الشك ، وكفر اإلباء واالمتنـاع ،وشـرك            : امللة مثل   
 . اإلرادة ، وكل واحد منها يكفي يف اخلروج عن اإلسالم 

  
 . نتائج املهمة اليت تضمنها البحث ، وتوجد يف أبوابه وفصولهوغريها من ال

 



 
٥٠٧   الليبرالية 

אאא 
Wאאאא 

الناشر  سامي الكعكي ، ومسري كرم ،     : أبطال من التاريخ ، لويل ديورانت ، ترمجة          -
  . م ٢٠٠٣دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، عام 

 ، دار الغـرب اإلسـالمي ،       ٢عمار الطاليب ، ط   . ، د ) ره  حياته وآثا ( ابن باديس    -
 . هـ ١٤٠٣بريوت ، عام 

 . متام حسان ، مصر : أثر العلم يف اتمع ، لربتراند رسل ، ترمجة  -
أثر احلضارة العربية اإلسالمية على أوربا ، متنجمري واط ، ترمجة جابر أيب جابر ،                -

 . م ١٩٨١وزارة الثقافة ، دمشق ، عام 
عبد احلميد مهيوب ، دار الكتاب العريب       . م االجتهاد يف الشريعة السالمية ، د      أحكا -

 . هـ ١٣٩٨ ، عام ١، القاهرة ط
عـام   ، ٢ط، صـبحي الـصاحل     : ت  ، البن قيم اجلوزيـة     ، أحكام أهل الذمة     -

 . بريوت ، دار العلم للماليني ، م ١٩٨١-هـ ١٤٠١
 ،  ٣مد ناصر الدين األلبـاين ، ط      إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، حمل         -

 . هـ ١٤٠٥املكتب اإلسالمي ، عام 
اهليئـة  : رمزي زكي ، الناشـر      . أزمة الديون اخلارجية رؤية من العامل الثالث ، د         -

 . م١٩٧٨املصرية العامة للكتاب ، القاهرة عام 
ي ،  نور الدين الواعظ  ، وسليمان القـابل       : أسرار املاسونية ، جلواد رفعت ، ترمجة         -

 . م١٩٥٦عام ، العراق ، كركوك 
 ، دار   ٤كمال خوجـة ، ط    : أسرار االنقالب العثماين ، ملصطفى طوران ، ترمجة          -

 . م١٩٨٥السالم ، القاهرة ، عام 
ط مكتبة  ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، وميشيل مبشاس       ، أسس الليربالية السياسية     -

 ).  وكتاب مذهب املنفعة العامة يف احلرية ،: وهو يضم كتاب ( مدبويل ، القاهرة 
عـام  ، دار القلم   ، حممد شلتوت   : تقدمي  ، ملصطفى الشكعة   ، إسالم بال مذاهب     -

 .م ١٩٦١
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إسالم حضاري دميقراطي ، تقرير مؤسسة راند األمريكية ، ترمجة املؤسسة ، موقع              -
 . راند على اإلنترنت 

هـ ١٤٠١ ، عام    ٣، ط أصول الدين ، أليب منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي            -
 . ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

للطاهر بن عاشور ، الشركة التونسية      ، أصول النظام االجتماعي يف العامل اإلسالمي      -
 . م١٩٨٥ ، عام ٢للتوزيع ، ط

فؤاد .أصول نظام احلكم يف اإلسالم مع بيان التطبيق يف اململكة العربية السعودية ، د              -
 . إلسكندرية للكتابعبد املنعم أمحد ، مركز ا

هــ ، دار احلـرمني      ١٤١٥ ، عام    ٢أصول مذهب الشيعة ، لناصر القفاري ، ط        -
 . للطباعة ، مصر 

حممد علي أبو درة ،     : اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية ، إلدوارد جيبون ، ترمجة          -
 .  ، بريوت١ط

 . ، بريوتأضواء البيان يف إيضاح القرآن ، حملمد األمني الشنقيطي ، عامل الكتب  -
. د.أ: ، حتريـر    ) الليربالية اجلديدة   ( أعمال الندوة املصرية الفرنسية السادسة حول        -

 ،  ١نازيل معوض أمحد ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، ط            
 . م٢٠٠٠عام 

حممد حمي الـدين عبـد      : إعالم املوقعني عن رب العاملني ، البن قيم اجلوزية ، ت             -
 .  توزيع دار الباز مبكة احلميد ،

ناصر العقل ،   : اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،  البن تيمية ، ت            -
 . هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ١٤١١ ، عام ٢ط

اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة ، أليب عبد اهللا حممد بن بطه                -
ن،وعثمان األثيويب ،و يوسـف الوابـل ، دار         رضا نعسا : العكربي احلنبلي ، ت     

 . هـ١٤١٥، عام ١الرياض ، ط
هـ ١٤٠٥ ، عام    ٧االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر ، حملمد حممد حسني ، ط           -

 . بريوت ، مؤسسة الرسالة 
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، دار الكتب العلمية    ، أليب احلسن املاوردي    ، األحكام السلطانية والواليات الدينية      -
 .بريوت 

 .بريوت ، دار الكتب العلمية ، البن حزم ،  يف أصول األحكام اإلحكام -
حممـد  : اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ، إلمام احلرمني اجلويىن ، ت               -

 . م١٣٦٩عام  الناشر مكتبة اخلاجني ، مصر، يوسف 
 ، املؤسـسة اجلامعيـة      ١رمزي زكـي ، ط    . األزمة االقتصادية العاملية الراهنة ، د      -

 . م١٩٨٦عام ، دراسات والنشر ، بريوتلل
، حملمد  ) األصول ، املعتقدات ، املظاهر الدينية واالجتماعية        ( اإلمساعيلية املعاصرة    -

ليس على الكتاب معلومـات  . ( م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ، عام ١أمحد اجلوير ، ط   
 ). عن دار النشر 

 .وت بري، دار الكتب العلمية  ، ١ط ، للسيوطي ، األشباه والنظائر  -
 ، عام   ١١األعالم ، خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ط               -

 . م١٩٩٥
 ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،       ٢مسري حسون ، ط   . االقتصاد السياسي ، د    -

 . م٢٠٠٤عام 
اإلقطاع والعصور الوسطى يف غرب أوربا ، كو يالند ومننوغراد ، ترمجـة حممـد                -

 . م١٩٥٨، مكتبة النهضة العربية ، عام ٣اد ، طمصطفى زي
هـ ، دار الكتـب     ١٤٠٣ ، عام    ١اإلقتصاد يف االعتقاد ، أليب حامد الغزايل ، ط         -

 . العلمية ، بريوت 
 ، دار طيبـة ،      ١اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ، لعبد اهللا الدميجي ، ط            -

 .هـ١٤٠٧عام ، الرياض
ار حىت اليوم ، هلاري ماجدوف ، مؤسـسة األحبـاث           اإلمربيالية من عصر االستعم    -

 ). بدون اسم للمترجم ( م ١٩٨١العربية، بريوت ، عام 
االحنرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني وآثارمها            -

 . دار الرسالة ، مكة املكرمة: يف حياة األمة ، لعلي خبيت الزهراين ، الناشر 



 
٥١٠   الليبرالية 

عمـاد  :  وال جيوز اجلهل به ، أليب بكر الباقالين ، ت          هفيما جيب اعتقاد  اإلنصاف   -
 . هـ عامل الكتب ، بريوت ١٤٠٧ ، عام ١الدين حيدر ، ط

عفيف تلحوق ، دار احلمراء     : مهريبوز ، ترمجة    : االيار يوم االثنني األسود ، لـ        -
 . م١٩٩٠، بريوت ، عام 

 طبعـة   األلباين ، الناشـر   مد ناصر الدين    حم: اإلميان ، البن تيمية ، أخرج أحديثة         -
 .املدين

دار هجـر   ، الدكتور عبـد اهللا التركـي       : ت، للحافظ ابن كثري  ، البداية والنهاية    -
 . هـ ١٤١٨عام  ، ١ط ، للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

 .بريوت ، دار الكتب العلمية ، أليب احلسن املاوردي ، أدب الدنيا و الدين  -
املكتـب  ، حملمد ناصر الدين األلباين     ، يف ختريج أحاديث منار السبيل      إرواء الغليل    -

 .هـ ١٤٠٥عام  ، ٢ط، بريوت ، اإلسالمي 
مازن طليمات  . د: ألف شخصية عظيمة ، لبالنتا جيت سومو سيت فراى ، ترمجة             -

 .م ١٩٩٩ ، عام ٣، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر ، دمشق ، ط
حلديثة ، لعبد العزيز الشناوي ، دار املعـارف ، مـصر ،             أوروبا يف مطلع العصور ا     -

 .م١٩٦٩عام
حممد عبد الرمحن بن قاسـم ،  : بيان تلبيس اجلهمية ، البن تيمية ، تصحيح وتعليق   -

 .مؤسسة قرطبة 
عمر عبد السالم   .د: ت، للحافظ الذهيب ، تاريخ اإلسالم ووفيات مشاهري األعالم       -

 . هـ١٤٠٩عام  ، ١ط، بريوت ، دار الكتاب العريب ، تدمري
جـورج كـوي ، منـشورات       :  بول ، ترمجة     لتاريخ الثورة الفرنسية ، البريسو     -

 . م١٩٧٠عويدات ، بريوت ، عام 
 ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، عـام         ٣تاريخ الدول العثمانية ، لعلى حسون ، ط        -

 .هـ ١٤٠٣
 ، ٢سان حقي ، طإح: تاريخ الدول العلية العثمانية، حملمد فريديك بك احملامي ، ت    -

 . م١٩٨٣دار النفائس ، بريوت ، 



 
٥١١   الليبرالية 

حممد أبو الفـضل  : تاريخ الرسل وامللوك ، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ، ت       -
 . ، دار املعارف ٦إبراهيم ، ط

دار ، أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي       ، )تاريخ األمم وامللوك    ( تاريخ الطربي    -
 .  هـ١٤٢٢عام  ، ١ط، بريوت، الكتب العلمية 

حممد عرب صاصيال ،    . د: تاريخ الفكر السياسي ، لـجان جاك شوفالييه ، ترمجة           -
 . م١٩٨٥املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، بريوت ، عام 

علي مقلد ، الـدار     . د: تاريخ الفكر السياسي ، لـجان توشار وآخرون ، ترمجة           -
 . م١٩٨٧العاملية ، بريوت ، عام 

 . ية ، حملمد أبو زهرة ، دار الفكر العريب ، بريوت تاريخ املذاهب اإلسالم -
أمحد هاشـم ، ووديـع      : تاريخ أوروبا يف العصر احلديث ، هلربرت فيشر ، ترمجة          -

 . م١٩٥٨ ، دار املعارف مبصر ، عام ٣الضبع ، ط
حممد زيـاد ، والبـاز      : تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى ، هلربرت فيشر، ترمجة           -

 . م١٩٦٦رة عام  ، القاه٤العريين ، ط
سلسلة عـامل املعرفـة بـرقم       : رمزي زكي ، الناشر   . التاريخ النقدي للتخلف ، د     -

 . م١٩٨٧، الس األعلى للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، عام ) ١١٨(
التاريخ اليوناين ، للدكتور عبد اللطيف أمحد علي ، ط دار النهضة العربية ، عـام                 -

 . م ، بريوت ١٩٧٦
حممد حمي الدين   : لف احلديث ، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ، ت            تأويل خمت  -

 . هـ ، املكتتب اإلسالمي ، بريوت ١٤٠٩ ، عام ١ط، األصفر 
كلود سالمة ، نشر    : تبصرة األدلة يف أصول الدين ، أليب حسني ميمون النسفي ت             -

 . م١٩٩٠دمشق ، عام ، املعرفة العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور ، منشورات الس األعلى للشؤون اإلسالمية             -

 . م١٩٧٥، القاهرة ، عام 
 ،  دار    ١جنيب الغـضبان ، ط    : التحول الدميقراطي والتحدي اإلسالمي ، للدكتور      -

 . م٢٠٠٢املنار ، األردن ، عام 
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 . م١٩٨٠حسن حنفي ، طبعة القاهرة ، سنة . التراث والتجديد ، د -
 ، دار   ٢جرجيس فـتح اهللا ، ط     : تراث اإلسالم ، جدون تراند ، عربة وعلق عليه           -

 . م١٩٧٢الطليعة بريوت عام 
 . تراث اإلنسانية ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة  -
 . م١٩٠٨تركيا اجلديدة ، جلميل املعلوف ، ط سان باولو ، عام  -
: ستافر يانوس ، ترمجـة    . س.ل) ث يشب عن الطوق     العامل الثال ( التصدع العاملي    -

 . موسى الزغيب ، وعبد الكرمي حمفوظ ، دار حالس ، سوريا
. ، د ) دراسة يف أثر التضخم بالبالد الرأمسالية على البالد العربية          ( التضخم املستورد    -

 . م١٩٨٦رمزي زكي ، دار املستقبل العريب ، القاهرة ، عام 
 راشد الرباوي ، دار املعـارف ،      : ورج سباين ، ترمجة     تطور الفكر السياسي ، جل     -

 . م١٩٧١مصر ، عام 
، لعدنان السيد حـسني     ، تطور الفكر السياسي من االشتراكية إىل الليربالية اجلديدة        -

 . لبنان، بريوت ، دار أمواج للنشر والتوزيع ، م ٢٠٠٢، ١ط 
 دراسة فقهية تأصـيلية ،      التعبري عن الرأي ضوابطه وجماالته يف الشريعة اإلسالمية ،         -

خلالد بن عبد اهللا بن دايل الشمراين ، رسالة دكتوراه ، كلية الشرعية ، جامعـة أم                 
 .هـ١٤٢٣القرى عام 

حممـد إبـراهيم البنـا      : تفسري القرآن العظيم ، للحافظ ابن كثري الدمشقي ، ت            -
 . وآخرون ، طبعة دار الشعب 

 ، دار الـشروق ، القـاهرة ، سـنة           حممد عمارة . التفسري املاركسي لإلسالم ، د     -
 .م٢٠٠٢

هـ ١٤١٣الكوثري ، ط ، عام      : التنبيه والرد ، لإلمام امللطي ،وقدم له وعلق عليه         -
 . املكتبة األزهرية للتراث : الناشر 

جورج طعمة ، طبعـة دار      : راندال ، الترمجة    . هـ  . تكوين العقل احلديث ، ج       -
 . الثقافة 
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عبد الرمحن  :  كالم املنان ، لعبد الرمحن السعدي ، ت        تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري     -
 . م٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢ ، دار السالم للنشر والتوزيع ، الرياض ، عام ٢اللوحيق ، ط

 ، الدار القومية للطباعـة والنـشر ، عـام           ٤الثورة الفرنسية ، حلسن جالل ، ط       -
  . م١٩٦٠

 .تب العلمية ، بريوت اجلامع ألحكام القرآن ، حملمد بن أمحد القرطيب ، دار الك -
أبو األشبال الزهريي ، دار     : جامع بيان العلم وفضله ، أليب عمر بن عبد الرب ، ت              -

 .هـ١٤١٩ ، عام ٤ط، ابن اجلوزية ، الدمام 
اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين ، حملمد على يوسف ، منشورات دار مكتبة احلياة ،                -

 .م  ١٩٦٦بريوت ،عام 
، دار إشـبيليا للنـشر والتوزيـع      ، حممد مجيل املصري  . د، ي  حاضر العامل اإلسالم   -

 . هـ١٤٢٢عام  ، ١ط، الرياض 
: عجاج نويهض، تعليـق     : ترمجة، حاضرة العامل اإلسالمي ، لوثروب ستودارت        -

 .م ١٩٧٣عام ،  ، دار الفكر ، بريوت ٤شكيب إرسالن ، ط 
 . ١٣٦٨عام عادل زعيتر ، مصر ، : حياة احلقائق ، لغستاف لوبون ، ترمجة -
 ، دار الشروق ، القاهرة ،       ٢حياة الفكر يف العامل اجلديد ، لزكي جنيب حممود ، ط             -

  . م ١٩٨٢عام 
حممد أمحد اخلطيب ، مكتبة األقـصى ،       . احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي ، د         -

 .م  ١٤٠٦ ، عام ٢األردن ، ط 
شي ، مركز دراسات الواحدة     راشد الغنو . احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية ، د         -

 .م ١٩٩٣عام ، العربية ، بريوت 
لعبد اهللا مصلح   ، احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف اإلسالم           -

جامعـة أم   ، كلية الشريعة   ، قسم االقتصاد اإلسالمي    ، رسالة دكتوراه   ، الشمايل  
 . هـ ١٤٠٥عام ، القرى 

أمحد أمني قنديل، مكتبة األجنلـو املـصرية ،         :  ، ترمجة  احلرية الثقافية، جلون ديوي    -
 .القاهرة 



 
٥١٤   الليبرالية 

م ، املؤسـسة العربيـة      ٢٠٠٤ ، عـام     ١احلرية أو الطوفان ، حلاكم املطريي ، ط        -
 . والنشر ، بريوت تللدراسا

 .هـ ١٤١٢عام ، ١ط ، احلسبة ، البن تيمية ، دار املسلم ، الرياض  -
يم عبدون ، الـدار املـصرية للتـأليف         عن: احلضارة العربية ، جاك ريسو ، ترمجة       -

 .م ١٩٥٥عام ، والترمجة 
رحيل حممد غرايبة ،    : احلقوق واحلريات السياسية يف الشريعة اإلسالمية ، للدكتور          -

 .هـ ١٤٢١ ، عام ١املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ط 
عـام   ، ٢ط، مكتبة الرشد   ، لسعيد بن ناصر الغامدي     ، حقيقة البدعة وأحكامها     -

 .هـ ١٤١٤
، ١ط، لعبد الرحيم بن صمايل الـسلمي  ، حقيقة التوحيد بني أهل السنة املتكلمني   -

 .دار املعلمة للنشر والتوزيع ، الرياض ، هـ  ١٤٢١عام 
 ،   عـام      ٢ط  ، لعبد الرمحن احملمود    ، " أحواله وأحكامه "احلكم بغري ما أنزل اهللا       -

 .دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، هـ ١٤٢٠
 ، عامل املعرفة ،   عـام          ٢فؤاد زكريا ، ج   : حكمة الغرب ، لربتراندرسل ، ترمجة        -

 . هـ ١٤٠٤
حممد جت  : حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر ، لعبد الرزاق البيطار ، ت               -

 .م ١٩٦١عام ، البيطار ، مطبوعات جممع اللغة العربية ، دمشق 
 .م ١٩٨٢ريوت ، سنة ة بحسن حنفي ، طبع. سات إسالمية ، د درا -
م ،          دار            ١٩٨٢هــ   ١٤٠٢ ، عام    ٥دراسات إسالمية ، لسيد قطب ، ط       -

 .الشروق ، بريوت ، القاهرة 
 إحسان عباس وآخرون ، بريوت    : جب ، ترمجة    لـدراسات يف حضارة اإلسالم ،       -

 .م دار املعرفة ١٩٧٤
ركز امللك فيصل    ، م  ١محد حممد جلي ، ط    ألدراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ،         -

 .هـ ١٤٠٨للبحوث والدراسات اإلسالمية ، عام 



 
٥١٥   الليبرالية 

. د    ،  ) دليل الرجل العادي إىل تاريخ الفكر االقتصادي        ( دليل الفكر االقتصادي     -
  .هـ ١٤١٥ ، دار الشروق ، القاهرة ، عام ١الدي ، طبحازم الب

دار       هــ ،    ١٤١٨ ، عام    ١الوي ، ط  حازم البب .ور الدولة يف االقتصاد ، د       د -
 .الشروق ، القاهرة 

 ، مكتبـة الفـالح ،       ١هيل سـعيد ، ط    توحممد  . د.الدميقراطية ماهلا وما عليه ، أ      -
 .م ٢٠٠١الكويت ، عام 

  .آر مترويخ ، طبعة دار اهلالل . ، هـ ، س ) ملصطفى كمال(الذئب األغرب  -
 ،         مكتبـة الـشروق ، القـاهرة       ، ١الرأمسالية ضد الرأمسالية ، مليشيل آلـبري ، ط         -

 .م ١٩٩٥يناير عام 
 .١٩٦٨الرأمسالية الناشئة ، للدكتور أمحد جامع ، دار املعارف ، مصر ، عام  -
يوسف عليان ، مركز الكتب األردين      : الرأمسالية واحلرية ، مليلتون فريدمان، ترمجة        -

 . م ١٩٨٧، عام
 عـادل           :ت، حملمد أمني املعـروف بـابن عابـدين    ، رد احملتار على الدر املختار       -

 .بريوت ، دار الكتب العلمية ، عبد املوجود و علي معوض 
الرد على املنطقني ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، نسخة مصورة عن الطبعة اهلنديـة ،                 -

  .دار املعرفة بريوت 
:              ، مجـع    )جمموع مؤلفـات حممـد بـن عبـد الوهـاب            ( الرسائل الشخصية    -

جامعة اإلمام حممد بن مسعود اإلسـالمية ،        ، ١ط  ، آخرين  عبد العزيز الراجحي و   
 .الرياض 

 .بريوت، املكتبة العلمية ، أمحد شاكر : ت، حملمد بن إدريس الشافعي، الرسالة  -
عبد احلليم حممود وحممود الشريف     : الرسالة القشربية ، أليب القاسم القشريي ، ت          -

 .دار الكتب احلديثة ، مصر : الناشر ، 
عادل        عبـد          : ت، ليحىي بن شرف النووي     ، البني وعمدة املفتني    روضة الط  -

 .بريوت، دار الكتب العلمية ، املوجود و علي معوض 



 
٥١٦   الليبرالية 

مـؤامرة الـدويالت    : اجلـزء األول    ( رؤية إسالمية يف الصراع العريب اإلسرائيلي        -
لـيس  ، م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣ ، عام ١، حملمد عبد الغين النواوي ، ط) الطائفية 
 . الكتاب معلومات عن الناشرعلى

شعيب األرناؤوط ، وعبد    : ت  ، البن قيم اجلوزية    ، زاد املعاد يف هدى خري العباد        -
  .هـ م ، مؤسسة الرسالة ١٤٠١ ، عام ٢القادر األزاؤوط ، ط 

عبـد العزيـز إمساعيـل ،                  : كارل بيكر ، ترمجـة      : السبيل إىل عامل أفضل ، د        -
 .م ١٩٤٨عام ، طبعة القاهرة 

 ،                 ٢سلــسلة األحاديــث الــصحيحة ، حملمــد ناصــر الــدين األلبــاين ، ط  -
 .هـ ١٣٩٩املكتب اإلسالمي ، بريوت ، عام 

  .سلسلة تراث اإلنسانية ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة  -
            هــ ،      ١٣٧٣ ، عـام     ١سنن ابن ماجة ، طبعـة عيـسى البـايب احللـيب ، ط              -

 . حممد فؤاد عبد الباقي : ت 
حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد ،                         : سنن أيب داود ، مراجعة وضبط وتعليق         -

 .دار الكتب العلمية ، بريوت : الناشر 
عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف                          : ، ت ) اجلـامع الـصحيح     ( سنن الترمـذي     -

 .هـ ١٤٠٣ ، عام ٢ريوت ، دار الفكر ، طوعبد الرمحن حممد عثمان ، ب
 ،               ١، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنـان ،ط          ) اجلامع الصحيح   (  سنن الترمذي    -    
 .م ١٩٨٧ – ١٤٠٨عام 
أمحد شاكر وحممد فؤاد عبـد البـاقي        : ، ت ) اجلامع الصحيح   (  سنن الترمذي    -     

 .هـ ١٣٨١ ـ ١٣٥٦ام ع ، ١ط، وإبراهيم عطوة عوض ، القاهرة 
هــ ـ   ١٤١٣ ، عـام  ٣السنن ، البن أيب عاصم ، طبعة املكتب اإلسالمي ، ط  -

 .م ١٩٩٣
هــ  ١٤٠٦السنن الكربى ، للبيهقي ، ط دار املعرفة ، بريوت ، لبنـان ، عـام                  -

 .م ١٩٨٦



 
٥١٧   الليبرالية 

 ،            ١حممـد القحطـاين ، ط       : السنة ، لعبد اهللا بن اإلمام أمحد بـن حنبـل ، ت               -
 .هـ ، دار ابن القيم ، الدمام ١٤٠٦عام 

، املكتـب اإلسـالمي     ، حممد ناصر الدين األلباين     : ت، البن أيب عاصم    ، السنة   -
 .بريوت 

 .هـ١٤١٢عام  ، ١ط، الرياض ، دار املسلم ، البن تيمية ، السياسة الشرعية  -
شعيب األرنـاؤوط ،    : سري أعالم النبالء ، للحافظ مشس الدين حممد الذهيب ، ت           -

 . هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ، عام  ، ٤ط
  شذرات الذهب يف أخبـار مـن ذهـب ، البـن العمـاد احلنبلـي الدمـشقي ،                                        -

عبد القادر األرنؤوط، ط دار ابن كثري ، دمشق  ، عام            : حممود األرنؤوط ، وإشراف   : ت  
  .م ١٩٨٦ – ١٤٠٦

، ويش و شعيب األرنـوؤط      زهري الشا : ت، حلسني بن مسعود البغوي     ،  شرح السنة    -
  .بريوت ، املكتب اإلسالمي 

:  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، أليب القاسم الاللكائي ،                 ت                              -
 .أمحد سعد محدان ، الناشر دار طيبة ، الرياض 

، مكتبة حممد علي صبيح     :  شرح اخلريدة البهية ، أليب الربكات أمحد الدردير ، الناشر            -
  .القاهرة 

ط ا ،   ،   أمحد حجازي الـسقا     : ت، لسعد الدين التفتازاين    ،   شرح العقائد النسفية      -
  .الناشر مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، م ١٤٠٧عام 

 ، عام ١شعيب األرنؤوط ،  ط:  شرح العقيدة الطحاوية ، البن أيب العز احلنفي ، ت         -  
  .ن ، بريوت هـ ، الناشر مكتبة دار البيا١٤١٠

 ،                 عام                   ٢الشاوش واألرناؤوط ، ط   : ت  ، لإلمام البغوي   ،  شرح السنة    -
  .املكتب اإلسالمي ، هـ ١٤٠٣

 ، دار القلم ، دمـشق ، عـام          ٣ شرح القواعد الفقهية ، للشيخ أمحد حممد الزرقا ، ط          -
  .هـ ١٤١٤



 
٥١٨   الليبرالية 

 القوسـي ،                مفـرح .  الشيخ مصطفى صربي وموقفـة مـن الفكـر الوافـد ، د               -
  .هـ ١٤١٨ ، ١مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، ط

ب ، هولث ، ترمجة موفق شفري ، وزارة الثقافة واإلرشـاد            . صانعوا أوربا احلديثة ، م       -
  .م ١٩٨٠القومي ، دمشق ، عام 

 شودري  مدحممد احللواين ، وحم   : الصارم املسلول على شامت الرسول ، البن تيمية ، ت            -
 .هـ ، الدمام ، رمادي للنشر ١٤١٧ ، عام ١، دار املؤمتن ، ط

صحوة الرجل املريض أو السلطان عبد احلميد الثاين واخلالفة اإلسالمية ملوفق بين املرجة              -
 . مؤسسة صقر اخلليج للطباعة والنشر ، الكويت ، أمحد عبد اهللا الفليج : الناشر ، 

 ١نؤوط، ط مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط         شعيب األر : صحيح ابن حبان ، ت     -
 .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، عام 

 .هـ ١٣٩٠ ، ١ط ،  صحيح ابن حبان ، املكتبة السلفية -
صحيح البخاري مع الفتح ، ط السلفية ، الناشر دار الريان للتراث ، القاهرة ، مصر ،                  -

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩عام 
 مع شرحه    املختصر من حديث رسول       صحيح البخاري أو  اجلامع الصحيح املسند       -

حممد فؤاد عبد الباقي و حمب الـدين اخلطيـب ،           : ت، فتح الباري ابن حجر العسقالين    
 .هـ ١٣٧٩ ، ١املطبعة السلفية ، القاهرة ، ط

م ١٩٩٨هـ  ١٤١٩بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ، الرياض        : صحيح مسلم ، ط    -
. 

هـ ١٤٢١ ، عام    ٧عرفة ، بريوت ، لبنان ، ط      صحيح مسلم بشرح النووي ، ط دار امل        -
 .م ٢٠٠٠ـ 

 دار الفكر العـريب ،      ي ، لدكتور حممد فؤاد شكر   صراع بني الربجوازية واإلقطاع، ل    ال -
  .بدون تاريخ 

  . لثروث األسيوطي ، دار النهضة العربية  ، الصراع الطبقي وقانون التجار-
  .  بريوت، املكتب اإلسالمي ، نبلي البن محدان احل،  صفة الفتوى واملفيت واملستفيت -
 . ، مؤسسة الرسالة ٢ضوابط التكفري عند أهل السنة ، لعبد اهللا القرين ، ط -



 
٥١٩   الليبرالية 

 . بريوت، مؤسسة الرسالة : ٢ط، حممد سعيد البوطي . د، ضوابط املصلحة  -
هـ ١٤١٢عام  ، الرياض  ، دار املسلم   ، عبد اهللا إبراهيم الطريقي     . د، طاعة أويل األمر     -

.  
  . طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، لعبد الرمحن الكواكيب ، دار النفائس ، بريوت -
، دار البيان   ، بشري عيون   : ت، البن القيم اجلوزية    ،  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية       -

  . دمشق 
 ، ١إدوار وهبة، توسعة رينة معوض ،ط     :  الطريق إىل العبودية، لفريد ريك هايك، ترمجة       -
  .م ٢٠٠١ عام
أمحد زايد   : انتوين جيدنز ، ترمجة     . أ:  الطريق الثالث جتديد الدميقراطية االجتماعية ، لـ         -

  .وحممد حمي الدين ، الس األعلى للثقافة ، املشروع القومي للترمجة
 ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي ، لسفر احلوايل ، رسالة دكتوراه قسم العقيدة جامعة               -

  هـ١٤٠٧ ، توزيع مكتبة الطيب ، القاهرة ، عام ١، طأم القرى 
 .م ١٤٠٣بريوت ، عام ،  ، املكتب اإلسالمي ٣العامل اإلسالمي ، حملمود شاكر ، ط  -

 .ط  املدين ، جدة ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،  العبودية  -
 .لعبد الرمحن اجلربيت ، بريوت ،   عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار  -

 ، عـام    ١بني مزاعم التجديد وميادين التغريب ، حملمد حامد الناصـر ، ط            العصريون   -
 .م ، مكتبة الكوثر ، الرياض ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

 ، دار طيبة ، الرياض      ١عقيدة ختم النبوة بالنبوة احملمدية ، أمحد سعد محدان الغامدي ، ط            -
  .هـ ١٤٠٥عام ، 

ملنعم عيش ، مكتبة األزهر ، عـام        عثمان عبد ا  . عقيدة ختم النبوة بالنبوة احملمدية ، د         -
 .م ١٩٧٨

، الفتدي ، طبعة  القـاهرة     : العلم أسراره وخفاياه ، هلارو لدشابلي وآخر معه ، ترمجة            -
 .م ١٩٧١عام 

أمحد األهواين ، مصر ، عـام       :  العلم والدين يف الفلسفة املعاصرة ، الميل بوثرو ، ترمجة            -
  .م ١٩٧٣



 
٥٢٠   الليبرالية 

 ، دار الشروق ، القاهرة      ١لشاملة ، لعبد الوهاب املسريي ، ط       العلمانية اجلزئية والعلمانية ا    -
  .هـ ١٤٢٣، عام 

 العلمانية نشأا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة ، لسفر بن عبـد الـرمحن                -
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، عام ٢مكتبة الطيب ، القاهرة ، ط، احلوايل 

ة يف تركيا ، لعبد الكرمي املشهداين ، املكتبـة           العلمانية وآثارها على األوضاع اإلسالمي     -
 .هـ ١٤٠٣الدولية ، الرياض ، 

العمال املهاجرون والبنية الطبقية يف أوربا الغربية ، لستيفن كاسلز وجود والكوسـال ،               -
حممود فالحة ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي يف سوريا ، دمـشق ،              : ترمجة  

 .م ١٩٧٩عام 
جعفر الرواين ، ط بيت احلكمة ، بغداد ، عام          : ، مليشيل دوفسكي ، ترمجة      عوملة الفقر    -

 .م ٢٠٠١
حممود خالـد   : ، للدكتور   ) هيمنة الشمال والتداعيات على اجلنوب      (   العوملة االقتصادية   -

  . م ٢٠٠٢املسافر ، بيت احلكمة ، بغداد ، عام 
عبد الوهاب املسريي ، و د      . د   : القسم الثاين ، لكافني رايلي ، ترمجة      ،  الغرب والعامل    -
هدى حجازي ، سلسلة عامل املعرفة ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت              . 
  .م ١٩٨٦عام ، 
حممد مصطفى غنيم ، دار الـشروق ،        :  الغرور القاتل ، لـفريدريك هايك ، ترمجة         -

  .م ١٩٩٣القاهرة ، عام 
  .بريوت، دار الكتب العلمية ، يب املعايل اجلويين أل،  غياث األمم يف التياث الظلم -
  .القاهرة ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، البن حجر العسقالين ، املطبعة السلفية -
 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ، حملمد الشوكاين ،  املكتبة                 -

  .هـ١٤١٢عام ،  ١ط،  التجارية ، مكة املكرمة
،   الفتح الرباين يف ترتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين ، للساعايت ، مطبعة الفتح الربـاين               -
  .هـ ١٣٥٦ ، القاهرة ، عام ١ط



 
٥٢١   الليبرالية 

أمحد فؤاد بلبـع ،     : ، جلون جراي ، ترمجة      ) أوهام الرأمسالية العاملية    (  الفجر الكاذب    -
  .، جاكرتاهـ ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، كوااللومبور ١٤٢٠، عام ١ط
  .بريوت ، عامل الكتب : نشر ، لشهاب الدين القرايف ،  الفروق -
الدار القوميـة للطباعـة     ، عبد الرمحن بدوي  : ت، إليب حامد الغزايل  ،  فضائح الباطنية    -

  .م١٩٦٤عام ، القاهرة ، والنشر
ف ،  حممد البهي ، دار املعـار     .  الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب ، د          -

  .م ١٩٨٩ ، عام ١٠مصر ، ط
  .م ١٩٧٧ الفكر اإلسالمي دراسة وتقومي ، لغازي التوبة ، دار املعرفة ، بريوت ، عام -
 الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،للشيخ حممد بن يوسف احلجاوي ،        ت                     -
  .م ١٣٦٩ ، عام ١عبد العزيز القاري ، املكتبة العلمية ، املدينة املنورة ، ط : 
كرمي عزوقيل ، دار النـهار ،       :  الفكر العريب يف عصر النهضة ، ألربت جوراين ، ترمجة            -

  .بريوت 
أمرية حلمي مطر ، دار املعـارف ،        .  الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس ، د          -

  .م ١٩٨٧القاهرة ، عام 
لسلة األلف كتاب   س( حممد عزيز رفعت ،     :  يف طلب التوابل ، لسويناي هاو ، ترمجة          -
  .م ١٩٥٧ ، مكتبة ضة مصر ، القاهرة ، ٩٨رقم ) 
  .هـ ١٤٠٦ ، عام ١٢ يف ظالل القرآن ، لسيد قطب ، دار العلم ، ط-
ذوقان قرقوط ، دار القلم ، بريوت       :  يف العقد االجتماعي ، جلان جاك روسو ، ترمجة           -
  .١٩٧٣عام ، 
 الثقافة للطباعـة والنـشر ، القـاهرة ،           يف فلسفة السياسة ، ألمرية حلمي مطر ، دار         -
  .م ١٩٧٥عام
  . قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله ، جلالل العامل ، بريوت -
  .هـ١٤٠٧عام ، مؤسسة الرسالة ، بريوت  ، ٢ط،  القاموس احمليط ، للفريوز أبادي -
 ، عـام    ١ ، ط  مسري صارم ، دار الفكـر ، بـريوت        .  قراءة يف أزمة دول النمور ، د         -

  .م ١٩٩٨



 
٥٢٢   الليبرالية 

  .م ١٩٥٧حممد بدران ، طبعة القاهرة ، عام :  قصة احلضارة ، لدول ديوارنت ، ترمجة-
  . ، مصر ٢ قصة الرتاع بني الدين والفلسفة ، لتوفيق الطويل ، ط-
 ، دار الشروق ، القاهرة ، عـام         ١ قضية التنوير يف العامل اإلسالمي ، حملمد قطب ، ط          -

  .هـ ١٤٢٠
، دار القلـم    ، نزيه محاد   : ت، للعز بن عبد السالم     ، األحكام يف إصالح األنام      قواعد   -

  .دمشق 
 . ، لديفيد ديوك ) النفوذ اليهودي يف الواليات املتحدة ( كتاب الصحوة  -
، دار الكتب العلمية    ، أليب بكر ابن أيب شيبة      ، الكتاب املصنف يف األحاديث و اآلثار        -

 .بريوت
أمحد صادق وآخر ، طبعـة إدارة       :  ، لروبرت داونز ،ترمجة      كتب غريت وجه العامل    -

 .الثقافة 
  .بريوت ، دار عامل الكتب ، ملنصور البهويت ، كشاف القناع على منت اإلقناع  -
عدنان درويش ، وحممد املـصري ، مؤسـسة         : الكليات ، أليب البقاء الكفوي ، ت         -

 .هـ ١٤١٢الرسالة ، بريوت ، عام 
  .منظور ، دار إحياء التراث ، بريوت  لسان العرب ، البن -
محود غرابة ، ط    :  اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع ، أليب احلسن األشعري ،  ت                -

  .م ١٩٧٥جممع البحوث اإلسالمية ، القاهرة ، عام 
  م ٢٠٠٤ الليربالية إشكالية مفهوم ، لياسر قنصوة ، الناشر دار قباء ، القاهرة ، عام -
 ، دار املستقبل العريب ، القـاهرة ، عـام           ١رمزي زكي ، ط   . املتوحشة ، د   الليربالية   -

  .م ١٩٩٣
دراسة يف اآلثار االجتماعية والسياسية لربامج التكيـف يف الدولـة           (  الليربالية املستبدة    -

  . م ١٩٩٣ ، دار سيناء ، القاهرة ، عام ١رمزي زكي ، ط.د، ) النامية 
هــ ـ   ١٤٠٤ ، عام ٤ط، ني ، أليب احلسن النووي  ماذا خسر العامل باحنطاط املسلم-

  .م ١٩٨٤
  .بريوت ، دار املعرفة ، حملمد بن أمحد السرخسي ،  املبسوط -



 
٥٢٣   الليبرالية 

خليل أمحد خليـل ،     . د  :  املثقفون والدميقراطية ، لفلوران افتاليون وآخرون ، تعريب          -
  .م ١٩٨٨ ، عام ٢املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، بريوت ، ط

  .عة اإلمرباطورية األمريكية ، جمموعة مؤلفني ، مكتبة الشروق ، القاهرة  جممو-
  عبد القادر األرنووط ، مكتبـة املؤيـد       : رشيد عيون ، مراجعة   :  جمموعة التوحيد ، ت    -

  .الرياض 
  .هـ ، مطابع الرياض ١٣٨١ ، عام ١ جمموع الفتاوى ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، ط-
  .لة أعالم العرب ، مصر  حممد عبده العقاد ، سلس-
  .بريوت ، دار الكتب العلمية ، لبدر الدين البعلي ،  خمتصر الفتاوى املصرية -
 املخططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم ، حملمد حممود الـصواف ، دار االعتـصام ،               -

  .القاهرة 
  هـ١٤١٨عام  ، ١ط، دمشق ، دار القلم ، ملصطفى الزرقا ،  املدخل الفقهي العام -
 ، دار الشمال ، بريوت      ١ مدخل لدراسة التاريخ األورويب ، للدكتور حممد خمزوم ، ط          -

  .م ١٩٩٠، عام 
  ) .ضمن أسوس الليربالية السياسية ( ،  مدخل مذهب املنفعة العامة ، ليند ساي -
 ، منـشورات    ١ممدوح حقي ، ط   :  املذاهب االقتصادية ، جلوزف الجوجي ، ترمجة         - 

  .م ١٩٧٠ ، لنبان ، عام عويدات ، بريوت
  .هـ ١٤٠٣ ، دار الشرق ، عام ١ مذاهب فكرية معاصرة ، حملمد قطب ، ط-
 ٢حممد حرب ، دار الوثائق ، الكويت ، ط        :  مذكرات  السلطان عبد احلميد ، ترمجة         -
  .هـ ١٤٠٦، 
   . مذكرة يف أصول الفقه ، حملمد األمني الشنقيطي ، املكتبة السلفية ، املدينة املنورة-
  . املستدرك على الصحيحني ، للحاكم ، دار الكتب العلمية ، بريوت -
فاحل عبد القادر حلمي ، مطبوعات بيت       : ليستر ثرو ، ترمجة     :  مستقبل الرأمسالية ، د      -

  .احلكمة ، بغداد 
هـ ١٣٧٧ مسند اإلمام أمحد ، شرح الشيخ أمحد شاكر ،  دار املعارف ، مصر ، عام                  -

  .م ١٩٥٨ـ 



 
٥٢٤   الليبرالية 

  .م ١٩٧٢زكريا إبراهيم ، مكتبة مصر ، القاهرة ، عام .  احلرية ، د  مشكلة-
حممد عيتاين ، وأكرم الرافعـي ،  دار         : املصائر التارخيية ، لبوديل سوتشكوف ، ترمجة         -

  .م ١٩٧٤احلقيقة ، بريوت ، عام 
نـورة ،    املصاحل املرسلة ، حملمد األمني الشنقيطي ، مطابع اجلامعة اإلسالمية ، املدينة امل             -
  .هـ ١٤١٠ ، عام ١ط
هــ ـ   ١٤٢٦ مصنف ابن أيب شيبة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، عـام  -

  .م ١٩٩٥
  .م ١٩٨٧ ـ ١٤٠٧ مصنف عبد الرزاق ،  املكتب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، عام -
 معارج القبول بشرح سلم الوصول ، حلافظ حكمي ، مطبوعات دار اإلفتاء ، الرياض               -
.  
حممد النمر ، عثمان ضمريية ، سليمان احلرش        :  معامل الترتيل ، أليب حممد البغوي ، ت          -

  .هـ ١٤٠٩ ، دار طيبة ، الرياض ، عام ١، ط
  . م١٩٩٥ه ، ١٤١٦ املعجم األوسط ، للطرباين ، دار احلرمني ، القاهرة ،عام -
،                  وت مجيــل صــليبا ، ط دار الكتــاب اللبنــاين ، بــري.  املعجــم الفلــسفي ، د -

  .م ١٩٧١عام 
عـام  ، عبد العزيز جاويد ، القاهرة : ويلز ، ترمجة . ج .  معامل تاريخ اإلنسانية ، هـ       -

  .م ١٩٦٧
  . معركة املصحف ، حملمد الغزايل ، طبعة القاهرة -
دار عبد الفتاح احللو ،     . و د   ، عبد اهللا التركي    . د  :  املغين ، البن قدامة املقدسي ، ت         -

  .هـ ١٤٠٩ ، عام ١هجر ، القاهرة ، ط
 ، دار الـشروق ، القـاهرة ، عـام           ٧ مفاهيم جيب أن تصحح ، حملمد قطـب ، ط          -

  .هـ ١٤١٢
 ، مؤسسة املدينة للصحافة ، جدة ، عام         ٣ مفاهيم جيب أن تصحح ، حملمد قطب ، ط         -

  . هـ ١٤٠٧



 
٥٢٥   الليبرالية 

ر املركز الثقايف العريب ،     م ، الناش  ٢٠٠٢ ، عام    ٦ مفهوم احلرية ، لعبد اهللا العروي ، ط        -
  . املغرب ، الدار البيضاء 

 مفهوم احلرية يف الليربالية املعاصرة ، يا سر قنصوة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  عام                  -
  .م ٢٠٠٠

 الفلـسفة ،    جستري يف قسم  ن ديوي ، لياسر قنصوه ، رسالة ما        مفهوم الليربالية عند جو    -
  .م ١٩٩١ ، عام كلية اآلداب ، جامعة القاهرة

حميي الدين عبد احلميد ،  مكتبـة        :  مقاالت اإلسالميني ، أليب احلسن األشعري ، ت          -
  .النهضة املصرية ، مصر 

 ، مكتبة الشروق الدوليـة ،       ١حممد عمارة ، ط   .  مقاالت الغلو الديين و الالديين ، د         -
  .هـ ١٤٢٤القاهرة ، عام 

  .ين ، بريوت  مقدمة ابن خلدون ، دار الكتاب اللبنا-
  .م ١٩٨٨حسن حنفي ، طبعة القاهرة ، سنة .  من العقيدة إىل الثورة ، د -
رشاد سامل ، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود         :  منهاج السنة النبوية ، البن تيمية ، ت        -

  .، الرياض 
 ١ ط مشهور سلمان ، دار ابن عفان ، اخلرب ،        :  املوافقات ، أليب إسحاق الشاطيب ، ت         -
  .هـ ١٤١٧عام ، 
  . املواقف يف علم الكالم ، لإلجيي ، عالم الكتب ، بريوت -
 ، املؤسسة العربية    ١عبد الوهاب الكيايل ، كامل زهريي ، ط       .  املوسوعة السياسية ، د      -

  .م ١٩٧٤للدراسات والنشر ، بريوت ، عام 
بـريوت ،   ، ن  حممد شفيق غربال ، دار ضة لبنا      :  املوسوعة العربية امليسرة ، إشراف       -

  .م ١٩٨١عام 
خليل البدوي ، دار أسامة للنشر والتوزيع ،          األردن                  ،  موسوعة عظماء ومشاهري     -

  .هـ ١٤١٩ ، عام ١عمان ، ط،  
 ، منشورات عويدات ،     ١خليل أمحد خليل ، ط    :  موسوعة ال ال ند الفلسفية ، تعريب       -

  .م ١٩٩٦بريوت ، عام 



 
٥٢٦   الليبرالية 

هــ ،  دار     ١٤١٥ ، عام    ١ة ، لعبد الرمحن احملمود ، ط       موقف ابن تيمية من األشاعر     -
  .الرشد ، الرياض 

  دار   ، موقف العلم والعقل والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني ، ملصطفى صـربي               -
  .هـ ١٤٠١ ، ٢ط، إحياء التراث العريب ، بريوت 

             ،ملـصطفى صـربي     ،  النكري على منكري النعمة مـن الـدين واخلالفـة واألمـة              -
  .م ١٣٤٢املطبعة العباسية ، بريوت ، عام 

 ١ نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف، حملمد بن عبد اهللا الوهييب ، ط  -
  .م ، دار املسلم للنشر والتوزيع ، الرياض ١٩٩٦ه ـ ١٤١٦، عام 

 نسخة مصورة عن طبعة الفرد جيوم ،:  اية اإلقدام يف علم الكالم ، للشهرستاين ، ت       -
  .ليدن 

 ،          عـام             ١هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، البن القيم اجلوزية ، ط              -
  .بريوت ، هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٧

حممد عيتاين ، دار بريوت للطباعة والنشر       :  هذه هي الرأمسالية ، لفرانسوا بريو ، ترمجة          -
 .١٩٥٣، بريوت ، عام 

 .١٤٠٧ ، ٣املعاصر ، حممد قطب ، مؤسسة املدينة للصحافة ، جدة ، طواقعنا  -
، لعبـد اهللا    ) األبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية     ( وجاء دور اوس     -

 .هـ ١٤٠٨ ، عام ٦حممد الغريب ، ط
: فالكو وسكي ، ترمجة     .  وجهة نظر ماركسية حول مشكالت تنمية العامل الثالث ، م            -
  .م ١٩٨٢كمال غايل ، دار احلقيقة ، بريوت ، عام . د
  
  
  
  
  

 



 
٥٢٧   الليبرالية 

Wאא 
  

   ).٦٩( آفاق اقتصادية ، العد -
  ) .٢٢٧( األهرام االقتصادي ، العدد -
   ) .٢٢٨(  األهرام االقتصادي ، العدد -
  . االجتهاد ، والتجديد -
  .م ١٩٩٢ تقرير التنمية البشرية لعام -
  .م ١٩٨٢نوفمرب ٢٤دة األخبار املصرية يف  جري-
  ) .٢٣٧(  جريدة املسلمون ، العدد -
  .م ٢٠٠٤/ يوليو  / ٢١ صحيفة األهرام املصرية ، األربعاء ، -
  .م ٢٠٠٤فرباير شباط ١٣  صحيفة احلياة تارخ -
  .م ٢٠٠٥/  تشرين األول ٣١ صحيفة النهار اللبنانية ، االثنني ، -
   .)٤( الطريق ، العدد -
   ) .٣١،٣٢( ، ) ١٩( قضايا إسالمية معاصرة ، عدد -
   ) .٢٣(  جملة الدراسات الفلسطينية العدد -
  ) .٢( جملة عامل الفكر العدد -
  ) .٤٠٩(، ) ٤٠٥(  جملة العريب ، العدد -
  ) ٧٧(  الة العربية للعلوم اإلنسانية عدد -
  ) .٤١( جملة الفكر االستراتيجي العريب ، العدد -
  ) .١٣٣( املستقبل العريب ، العدد  -
  ) .العدد االفتتاحي (  املسلم املعاصر -

  
  
  
  



 
٥٢٨   الليبرالية 

  
  

Wאא 
  

   إسالم أون الين -
   اإلسالم اليوم -
   التجديد العريب -
   جريدة إيالف اإللكترونية -
   اجلزيرة نت -
   شبكة القلم الفكرية -
   الليربتارية-
   معهد لوك مسيث -
  لتقى الفكري لإلبداع  امل-
   مؤسسة راند -

  
  
 

 
  



 

 

٥١٤  الليبرالية

א 
 الصفحة   املوضوع
  املقدمة 

אאWאאK 
  .مفهوم مصطلح الليربالية: الفصل األول          

  . أسباب غموض مصطلح الليربالية-        
  ).مفهوم احلرية( غموض املبدأ :              أوالً
  ).ناقضالتعارض والت( عدم االتساق :              ثانياً
  ).الليربالية(التردد يف املصطلح :              ثالثاً
  .شعار تلقائية الفعل اإلنساين :              رابعاً
  . ارتباط مصطلح الليربالية الرأمسالية:              خامساً

  .األسس الفكرية لليربالية: الفصل الثاين          
  . احلرية :  األساس األول -        

  .احلرية اإلرادية :           أوالً   
  .احلرية املدينة :              ثانياً
  .مفهوم احلرية بني السلب واإلجياب               

  .املفهوم السليب للحرية :  أوالً                 
  . املفهوم اإلجيايب للحرية : ثانياً                  

  . احلرية واملساواة                
  .الفردية:  األساس الثاين -        

  .الفردية التقليدية:              أوالً
  .الفردية اجلديدة:              ثانياً

 . العقالنية : األساس الثالث -
  
  

  أ
١  
٣  
١٣  
١٣  
١٤  
١٥  
١٧  
١٧  
١٨  
١٩  
١٩  
٢٢  
٢٤  
٢٤  
٢٩  
٣٥  
٣٧  
٣٨  
٤٠  
٤٣  
  
  



 

 

٥١٥  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع

אאWאאK 
 . متهيد 

  ياسي أوربا بني اإلحنراف الديين واالستبداد الس: الفصل األول         
  . االحنراف الديين :            أوالً 
  .حتريف اإلجنيل  -١
 .القول بالتثليث  -٢
 . البدع احملدثة يف النصرانية -٣

  .عقيدة الصلب والفداء                            
  . السلطة الكهنوتية                             
  الرهبانية                             
  .األسرار املقدسة                             

  . االستبداد السياسي: ثانياً            
  . استبداد الكنيسة   -١      

  .الوقوف ضد احلرية الفكرية -
 . السيطرة السياسية التعسفية -
 .جباية الضرائب والعمل ااين  -
  . استبداد السادة النبالء -٢      
 . استبداد امللكية  -٣      

  . التحوالت الفكرية يف أوربا حنو الليربالية : الفصل الثاين            
   إحياء ( احلركة األدبية ذات الرتعة اإلنسانية : أوالً              
  .)اآلداب اإلغريقية             

  . إحياء التراث اإلغريقية -١          
 . الرتعة اإلنسانية-٢          
 . ة احلرية اإلباحي-٣          

٤٨  
٩٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٦  
٥٩  
٥٩  
٥٩  
٦٠  
٦٠  
٦١  
٦١  
٦٢  
٦٤  
٦٥  
٦٥  
٦٨  
٧٢  
٧٢  
  
٧٣  
٧٣  

   ٧٤  



 

 

٥١٦  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
    ٧٦   . دور الربجوازية يف دعم احلركة األدبية اإلنسانية-٤          
  .حركة اإلصالح الديين: ثانياً                
  .الفكر التجرييب املادي: ثالثاً                

  . دور الطبقة الوسطى يف ظهور الليربالية: الفصل الثالث            
  ) . م١٦٨٨( الثورة اإلجنليزية : والً  أ              
  ). م١٧٧٥(الثورة األمريكية : ثانياً                

  " . لتوماس بني " العقل السليم " كتاب  -           
 . م ٤/٧/١٧٧٦إعالن االستقالل  -           
ــوق     -            ــة احلق ــي ، ووثيق ــتور األمريك الدس

 . م١٧/٩/١٧٨٧
  ). م١٧٩٨(الثورة الفرنسية : ثاً  ثال            

   الفكر الليربايل الالديين– ١             
  ) الربجوازية (  الطبقة الوسطى – ٢            
   اليهود يف يف الثروة الفرنسية -٣            

  :                 نتائج الثروة 
  . اجتاهات الليربالية: الفصل الرابع             

  : متهيد             
  : الليربالية الكالسيكية : أوالً              

  ).م١٧٨٩-م ١٧٥٨الفيزيوقراط ( املدرسة الطبيعية  -          
          ) . م١٧٨١ -م ١٧١٧( التنوير الفرنسي -          
 ).م١٨١٧ -م١٧٧٦(املدرسة االسكتلندية  -          

 ).م١٨٤٩ –م ١٨٣٢(مدرسة مانشيستر  -          
  ). مذهب املنفق القانونية( الراديكالية الفلسفية : ثانياً             
  .الليربالية الفكرية : ثالثاً              

٧٥  
٧٦  
٨١  
٨٧  
٩٢  
٩٣  
٩٤  
٩٦  
  
٩٧  
٩٨  
٩٩  
١٠٠  
١٠١  
١٠٣  
١١١  
١١١  
١١٥  
١١٥  
١١٦  
١١٧  
١١٧  
١١٩  
١٢٢  



 

 

٥١٧  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
  ). املدرسة الكالسيكية احلديثة( التحليل احلدي : رابعاً            
  : الليربالية اإلجتماعية : خامساً            

  . ة املدرسة الكيرتي -           
 .مدرسة الطريق الثالث -           

  . الليربالية الربامجاتية: سادساً            
  .الليربالية اجلديدة: سابعاً             

  )مدرسة شيكاغو(املدرسة النقدية  -           
 . ار احلرختيمدرسة اال -           

  :وطالليربالية بني الصعود واهلب: الفصل اخلامس           
  .تكون الليربالية: املرحلة األول             
 ).م١٩١٤-م١٧٧٦(صعود الليربالية : املرحلة الثانية                   
 ).م١٩٧٠ -م١٩١٧(هبوط الليربالية : املرحلة الثالثة           
 حىت  -١٩٨٠(العودة للصعود مرة أخرى     : املرحلة الرابعة            

 ).اآلن

אאWאאK 
   . متهيد              

  . الليربالية السياسية: الفصل األول         
  .نظرية العقد االجتماعي:  أوالً              
  د احلقوق األساسية للفر: ثانياً               
  . ل السلطاتفص: ثالثاً               
  . مع على الفردحدود سلطة ات: رابعاً              
  . حرية الفكر والرأي: خامساً               
  .الليربالية يف مواجهة الدميقراطية: سادساً              
  .أزمة النظام الدميقراطي: سابعاً               

١٢٢  
١٢٣  
١٢٤  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٨  
١٢٨  
١٢٩  
١٢٣  
١٣٢  
١٣٤  
١٣٧  
  
١٤٠  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٥  
١٤٦  
١٥٣  
١٥٥  
١٦٠  
١٦٧  
١٧١  
١٧٧  



 

 

٥١٨  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
  مفهوم الدميقراطية  - ١              
   األحزاب السياسية - ٢              
  األنتخابات  نظام – ٣             
   عدم كفاءة الربملان – ٤             
  الديكتاتورية (  الطبقة الغنية املسيطرة - ٥             
   تزييف األي العام -  ٦            
   قلة املشاركة يف االنتخابات – ٧            
   عدم التالزم بني احلرية والدميقراطية – ٨            
  اعات الضغط واملصاحل  مج– ٩             

  .الليربالية االقتصادية : الفصل الثاين           
  . املذهب الطبيعي الكالسيكي :  أوالً               
  .املذهب الكيرتي: ثانياً                
  .نظرية الطريق الثالث: ثالثاً                
  )مدرسة شيكاغو (الليربالية اجلديدة : رابعاً                

  .املالمح األساسية لفكر النقديني  -            
 .تطبيقات الليربالية اجلديدة وآثارها -           

  . شريةالتات:          أوالً        
  . الرجيانية : ثانياً                 

  .  جوانب الليربالية اجلديدة-                    
  .حتجيم دور الدولة وتدخلها يف النشاط االقتصادي:  أوالً                
  .إعادة توزيع الدخل والثروة لصاحل األغنياء:   ثانياً               

  . نقد الدميقراطية االجتماعية : ثالثاً                 
  .أزمة النظام الرأمسايل  -
 االيارات االقتصادية  -

١٧٨  
١٧٩  
١٨٠  
١٨١  
١٨٢  
١٨٢  
١٨٤  
١٨٤  
١٨٥  
١٨٧  
١٨٧  
١٩٨  
٢٠٣  
٢٠٩  
٢١١  
٢١٣  
٢١٤  
٢١٦  
٢١٧  
٢١٨  
٢١٨  
٢٢١  
٢٢٥  
٢٢٦  



 

 

٥١٩  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
 الكساد الكبري  -
  التجربة املكسيكية  -

אאאWאאאאW 
   : مقدمة                

   :عوامل ظهور الليربالية يف العامل اإلسالمي : الفصل األول       
  . قدي عاالحنراف ال: أوالً              

  . الفرق الباطنية وآثاره -
 .اإلرجاء وآثاره  -
 . التصوف وآثاره -

  . بداد السياسي االست:  ثانياً             
  . اجلمود والتقليد:  ثالثاً             

  . القوى االستعمارية: رابعاً             
  :يمظاهر الليربالية يف العامل اإلسالم: الفصل الثاين        

  . الليربالية يف احلكم والسياسة:  أوالً             
  . عهد التنظيمات -١                 
املنهج التوفيقي بني اإلسالم واحلضارة الغربيـة        -٢                 

 .الليربالية
 . اجلمعيات واألحزاب السياسية لليربالية -٣                

  . الترقيومجعية االحتاد : أوالً                          
  . زب الوفد ح:  ثانياً                            

الدميقراطي ومشروع الـشرق األوسـط      التحول   -٤                
  . الكبري

  . الليربالية يف املال واالقتصاد:  ثانياً           
  . التبعية االقتصادية  -١            

٢٢٧  
٢٢٩  
٢٥٢  
٢٥٣  
٢٥٥  
٢٥٥  
٢٥٨  
٢٦٥  
٢٧٨  
٢٨٥  
٢٩٣  
٣٠١  
٣١٠  
٣١٠  
٣١٠  
  
٣١٦  
٣٢٧  
  
٣٣٢  
٣٣٥  
٣٣٥  
٣٤٧  
٣٤٧  



 

 

٥٢٠  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
 . رامج التثبيت والتكيف اهليكليب -٢                     

  . دعوى اإلسالم الليربايل : ثالثاً            
  . مريكي لقضية اإلسالم الليربايل املشروع األ-١             
 . مناذج تطبيقية لدعاة اإلسالم الليربايل-٢             

  . تيارات الليربالية : رابعاً           
  . تيار الليربالية اإلسالمية  -١                 
 . تيار الليربالية القومية  -٢                 

 اليون اجلدد تيار الليرب -٣                 

אאWאאאW 
  : متهيد            

   :موقف اإلسالم من احلريات : ل األول  الفص     
  : القواعد واألصول الدالة على احلرية يف اإلسالم -

  . داللة مقاصد الشريعة اإلسالمية -١
 . باحة األصلية داللة اإل -٢
 . داللة األصل براءة الذمة -٣

  : اذج تطبيقية ملوقف اإلسالم من احلريات من -
  . حرية اإلرادة : أوالً 
  ).توحيد العبادة ( التوحيد اإلرادي  -١
 ). القضاء والقدر( حرية االختيار  -٢

              
  . احلرية السياسية :  ثانياً 
  : أصول احلرية يف احلكم -            

 . لمظإقامة العدل ونفي ال -
 . اختيار احلاكم  -

٣٥٥  
٣٦٢  
٣٦٣  
٣٧٦  
٣٨٢  
٣٨٥  
٣٨٧  
٣٨٩  
٣٩٣  
٣٩٤  
٣٩٥  
٣٩٥  
٣٩٧  
٣٩٨  
٣٩٩  
٤٠٠  
٤٠٠  
٤٠٠  
٤٠٥  
  
٤٠٨  
٤١٠  
٤١١  
٤١٢  



 

 

٥٢١  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
 . ورى امللزمة للحاكم الش -
 . مراقبة احلاكم وتقوميه  -

  .احلرية االقتصادية: ثالثاً            
 . تدخل الدولة يف االقتصاد -
 .تقييد ويل األمر للمباح -
 . دعم الدولة للفقراء واحملتاجني -

  . حرية التعبري عن الرأي : رابعاً            
  . أي  ضوابط حرية التعبري عن الر-                

  .أن يكون الرأي مشروعاً:   الضابط األول               
  . امتالك أهلية الرأي:   الضابط الثاين               
  .ل إليه الرأيمراعاة ما يؤو:     الضابط الثالث             

  . أن تكون وسيلة الرأي مشروعة:   الضابط الرابع               
  .  االعتقاد حرية: خامساً           

  . حترير االعتقاد من التقاليد واألهواء -١
 . عدم اإلكراه على اعتناق اإلسالم -٢

   :احلكم الشرعي يف الليربالية :  الفصل الثاين       
  :متهيد              

  .  حقيقة دين اإلسالم -                
  .  اإلميان يف الليربالية نواقض:   أوالً           

  . حالل كفر االست -١
 . كفر الشك -٢
 . كفر اإلباء واإلمتناع  -٣
 .احلكم بغري ما أنزل اهللا -٤
 . اإلرادةورك القصد ش -٥
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٤٥١  
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٥٢٢  الليبرالية

 الصفحة   املوضوع
                             . قوادح األخالق يف الليربالية:   ثانياً            

  ). األنانية ( األثرة  -١
 .  اهلوى إتباع -٢
 . الظلم  -٣

  : شبهات وردود  -     
  . شبهة التكفري : بهة األول       الش

  .أن الليربالية جمرد آلة وليست عقيدة:       الشبهة الثانية 
  . أن الليربالية تشتمل على بعض اإلجيابيات:      الشبهة الثالثة 

              اخلامتة 
        املصادر واملراجع 

        فهرس املوضوعات 
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