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 عبد الرحیم بن صمایل السلمي

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 املقدمة
 

 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا .. وبعد : 
 فإن موضوع "الليربالية" له أمهية كبرية يف الدراسات الفلسفية والواقعية من جهتني : 

 لح يف نفسه وعدم تصور الكثري لداللته ومفهومه . األوىل : الغموض الذي حييط باملصط
 الثانية : تأثر كثري من أبناء املسلمني به , وكثرة الكالم حوله بعلم وبدون علم يف أحيان كثرية . 

ممـن شـارك يف دعـوة املسـلمني إليـه ونصـحهم بـه, وصـوَّر أن �ضـة  –كمـا يسـمونه   –وقد كان جيل النهضـة 
ة كانت بسبب اعتناق هذا املذهب الفلسفي , فكثر املطبلون له من كافـة أطيـاف الغرب وقوة حضارته املادي

 اجملتمع . 
ومــا هــذه املعانــاة الــيت نعــاين منهــا يف الــبالد اإلســالمية مثــل القــوانني الوضــعيَّة , والفســاد األخالقــي , وانتشــار 

 اإلحلاد , وترويج مذاهب الكافرين إال إفرازا هلذا املذهب الفاسد . 
ا متيَّز هذا املـذهب عـن غـريه يف قربـه مـن التطبيـق العملـي , وكونـه سـيال حيمـل مـذاهب متعـددة مـع بقائـه ورمب

 على وصفه كمذهب فكري 
وبعــد ســقوط الشــيوعية كآيديولوجيــة كانــت هتــدد الفكــر الليــربايل الغــريب اغــرت الغربيــون كثــريا مببــدأ ( الليرباليــة ) 

أنه هو خيـار اإلنسـانية الوحيـد فوظفـوا طاقـاهتم الفكريـة واإلعالميـة وصاروا يبشرون به يف كل حمفل ويزعمون 
 بدعم سياسي واقتصادي رهيب لنقل هذا النور !! اىل اإلنسانية كلها . 

ولعل أبرز نتاج فكري يدل على الغرور الكبري هبذا املبدأ عند الغربيني كتاب (�اية التـاريخ ) ملؤلفـه فرانسـيس 
ســـية يابـــاين األصـــل , وقـــد ظهـــر فيـــه بوضـــوح مـــدى الغـــرور الكبـــري هبـــذا املـــنهج ( فوكويامـــا وهـــو أمريكـــي اجلن

 الليربالية ) حيث اعتربها فوكوياما �اية التاريخ اإلنساين وليس األمريكي فحسب . 
ولقـــد أســـتغل الغربيـــون الليرباليـــون اإلمكانيـــات الكبـــرية املتاحـــة لـــديهم لنقـــل هـــذا املـــذهب إىل أقصـــى الـــدنيا 

اة اإلنســــانية علــــى أسســــه ومبادئــــه عــــن طريــــق القــــوة السياســــية واإلقتصــــادية وتوظيــــف وســــائل وصــــناعة احليــــ
 اإلتصاالت اليت متكنهم من خماطبة كل الناس ويف كل األرض . 

ولعل من أبرز نتائج الليربالية يف جمال اإلقتصاد (العوملة ) وما حتمله من مضامني فكريـة وقـيم أخالقيـة وأمنـاط 
لرغبـــــة الغربيـــــة يف الســـــيطرة يف كـــــل اجتـــــاه : احلـــــريب والسياســـــي والقيمـــــي واحلضـــــاري حضـــــارية وهـــــي حتمـــــل ا

 واإلقتصادي . 



فضال عمـا حتملـه مـن الـدمار لإلنسـانية يف معاشـها الـدنيوي وقـد ظهـرت آثـار الرأمساليـة يف احليـاة الغربيـة قبـل 
 مرحلة العوملة اليت هي تعميم للرأمسالية على العامل كله . 

يعترب القرن احلادي والعشرين هو قرن املفكر الشيوعي (كارل مـاركس ) ملـا يـرى مـن تكـدس  مما جعل البعض
الثروة بيد طبقة من الناس وانتشار الفقر والعـوز يف النـاس و أخـذ األمـوال مـن البشـر بـأي طريـق ، والتفـنن يف 

 احتكار السلع الضرورية وجتويع البشر وإذالهلم باسم احلرية اإلقتصادية . 
صبح مـن الواضـح اجللـي تـأثري العـامل الغـريب يف احليـاة اإلنسـانية يف كافـة اجملـاالت , وحنـن املسـلمني جـزء لقد أ

من هذا العامل الذي يتلقى التأثري من الغرب يف كـل وقـت , بـل رمبـا نكـون حنـن معنيـني هبـذا التـأثري أكثـر مـن 
ة الـــدين الـــذي حنملـــه وهـــذا مـــا جعـــل أمـــة منافســـة يف قـــو  –مـــع ضـــعفننا وهواننـــا علـــى النـــاس  –غرينـــا ألننـــا 

هنتجتون يف مقاله (صراع احلضارات ) ير شح املسلمني للصـراع يف املرحلـة احلاليـة والقادمـة كبـديل للشـيوعية 
بعد سقوطها أكثر من اجلنس األصفر ( الصني واليابان ودول شرق وجنـوب آسـيا ) ألن الـدين الـذي حيملـه 

رة علــى الصــراع وإمكــان التفــوق والصــعود مــرة أخــرى مــا يالحظــه أي املســلمون فيــه مــن عوامــل البقــاء والقــد
 مراقب يف احلركة التارخيية واملسرية الواقعية له. 

مثـــل التفـــرق والفوضـــوية و خمالفـــة  -والـــدعوة اإلســـالمية إذا اســـتطاعت أن تواجـــه املشـــكالت الداخليـــة فيهـــا 
 يربايل يف البالد اإلسالمية . فان أكرب ما يواجهها هو التيار الل –اهلدي النبوي وغريها 

وهلذا كان من الضروري دراسة الفكـر الليـربايل ومعرفـة حقيقتـه وأبعـاده ملعرفـة كيفيـة التعامـل معـه وإدارة املعركـة 
معـــه بنجـــاح , فكانـــت هـــذه الدراســـة املختصـــرة الـــيت تـــؤدي جـــزءا مـــن املطلـــوب , وأمتـــىن مـــن األخـــوة القـــراء 

البحــث يف صــورته القادمــة ولكــل مــن أهــدى يل مالحظــة أو تصــحيح أو التواصــل معــي فيمــا يفيــد يف خــروج 
 فائدة أو توثيق الشكر والدعاء باألجر والثواب . 

 
 وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه .

 
 كتبه/ عبد الرحيم بن صمايل السلمي

 
 



 مبحث األول : مفهوم الليبراليةال
 

 ة , وذلك بسبب تعدد جوانبها ,وتطورها من جيل إىل جيل . من الصعوبة مبكان حتديد تعريف دقيق لليربالي
"تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق ملفهوم الليربالية أمراً صعباً ورمبـا عـدمي اجلـدوى يقول األستاذ وضاح نصر : 

. ويف حـال حتديــد الليرباليـة جنــد أن هـذا التحديــد ال ينطبـق علــى عـدد مــن الفالسـفة واملفكــرين الـذين ســيموا 
 ) 1الليربالية( بسمة

 
االلتبــاس احلاصــل يف مفهــوم الليرباليــة ؛ فجــاء فيهــا "نــرى مــن خــالل  وقــد قــررت موســوعة الالنــد الفلســفية

التعريفات السابقة مدى التباس هذا اللفظ . ومما يزيد يف االلتباس اسـتعماله الطـارئ املتـداول يف أيامنـا للـدّل 
 ) 2على األحزاب أو النزعات السياسيَّة" . (

 
"وتعتــرب الليرباليــة مصــطلحاً غامضــاً ألن معناهــا وتأكيــداهتا تبــدَّلت بصــورة  وفــي الموســوعة العربيــة العالميــة

 ) 3ملحوظة مبرور السنني" (
 

:"وأمثــال هــذه املصــطلحات الــيت تـــدل علــى مفــاهيم عقائديــة لــيس هلـــا  وقــال الــدكتور يوســف القرضـــاوي
يف بلـد مبـا التفسـر بـه يف بلـد آخـر, وتفهـم عنـد فيلسـوف مبـا مدلول واحد حمـدد عنـد األوربيـني . هلـذا تفسـر 

 التفهم به عند غريه , وتطبق يف مرحلة مبا التطبق به يف أخرى . 
ومن هنا كان اختالف التعريفات هلذه املفاهيم , وكانت الصعوبة يف وضع تعريف منطقـي جـامع مـانع حيـدد 

ختلفــوا فيــه :هــل هــي مــأخوذة مــن (ليــربيت) الــيت معناهــا مــدلوهلا بدقــة . حــىت اشــتقاق كلمــة "ليــربايل" نفســها ا
 ) 4احلرية كما هو مشهور أم هي مأخوذة من أصل أسباين ؟" (
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ولكـــن لليرباليـــة جـــوهر أساســـي يتفـــق عليـــه مجيـــع الليرباليـــني يف كافـــة العصـــور مـــع اخـــتالف توجهـــاهتم وكيفيـــة 
 تطبيقها كوسيلة من وسائل اإلصالح واإلنتاج . 

" أن الليرباليـــة تعتـــرب احلريـــة املبـــدأ واملنتهـــى , الباعـــث واهلـــدف , األصـــل والنتيجـــة يف حيـــاة  هـــذا اجلـــوهر هـــو
اإلنسان , وهـي املنظومـة الفكريـة الوحيـدة الـيت ال تطمـع يف شـيء سـوى وصـف النشـاط البشـري احلـر وشـرح 

 ) 5أوجهه والتعليق عليه" (
 

فهو الرتكيز على أمهية الفرد وضرورة حترره من كل  "وإذا كان لليربالية من جوهريقول األستاذ وضاح نصر : 
نوع من أنواع السيطرة واالستبداد , فالليربايل يصبو على حنو خـاص إىل التحـرر مـن التسـلط بنوعيـه : تسـلط 
الدولــــة (االســــتبداد السياســــي) , وتســــلط اجلماعــــة (االســــتبداد االجتمــــاعي) , لــــذلك جنــــد اجلــــذور التارخييَّــــة 

ركات اليت جعلت الفرد غاية بذاته , معارضـة يف كثـري مـن األحيـان التقاليـد واألعـراف والسـلطة لليربالية يف احل
 ) 6رافضة جعل إرادة الفرد جمرد امتداد إلرادة اجلماعة" (

وأهم ما مييز األدبيات الليربالية الكالسيكية املعاصرة هو اهتمامها املفرط مببـدأ احلريـة , حيـث يفـرتض الفكـر 
 احلرية هي الغاية األوىل والرئيسيَّة اليت يتطلع هلا الفرد بطبيعته.  الليربايل أن

وأنـه ال يوجــد إجابـة مطلقــة للســؤال الفلسـفي املشــهور : مـا هــي احليــاة املثلـى لإلنســان ؟ ألن لكـل فــرد احلــق 
 ) 7واحلرية يف اختيار أسلوب احلياة الذي يناسبه .(

نقطــة انطــالق يف الفكــر الليــربايل بكــل أطيافــه , ويف كــل اجملــاالت إذن : مبــدأ احلريــة وحتقيــق الفــرد لذاتــه متثــل 
 املختلفة . 

وقد ورد يف موسوعة الالند أن "هذا االسم (الليربالية) عينه يدل خاصة على العقائـد الـيت تعتـرب ازديـاد احلريـة 
 ) 8هلذه احلرية" ( الفردية من مثلها , والعقائد اليت ترى أن احلد من دور الدولة هو مبنزلة وسيلة أساسية

واألســاس الفلســفي الــذي ينطلــق منــه الفكــر الليــربايل هــو املــذهب الفــردي الــذي يــرى أن احلريــة الفرديــة هــدفاً 
 ) 9وغاية ينبغي حتقيقها. وقد ُعرِّفت الليربالية جمموعة تعريفات حبسب اجملال اليت تعرَّف من خالله. (
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ؤسســـات السياســـية والدينيـــة الـــيت حتـــد مـــن احلريـــة الفرديـــة ... والليرباليـــة تعـــارض امليقـــول منيـــر البعلبكـــي :"
 ) 10وتطالب حبقه يف حرية التعبري وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة". (

فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكـد علـى احلريـة واملسـاواة وإتاحـة الفـرص" وفي المؤسسة العربية أن الليبرالية :"
)11 ( 

ملذهب فلسفي تغريَّ مفهومه مع السـنني بسـبب التقلبـات الفكريـة والسياسـية  وهذا التعريف ليس تعريفاً دقيقاً 
 واالجتماعية . 

واحلقيقــة أن التعريــف الــدقيق هلــذا املصــطلح هــو تعريفــه حبســب اجملــال الــذي يعــرف مــن خاللــه, نعرفهــا علــى 
كـــذا . وهـــذا مـــا قامـــت بـــه النحـــو التـــايل : ليرباليـــة السياســـة , وليرباليـــة االقتصـــاد , وليرباليـــة األخـــالق ... وه

 موسوعة الالند الفلسفّية . 
 وسيأيت تعريف كل نوع على حدة يف مبحث جماالت الليربالية . 

 
 ) 12( وإذا تتبعنا مراحل الليبرالية التي مرت بها نجد أنها على النحو التالي :

اعتبـاره الفاعـل صـاحب ) مرحلة التكوين , واملفهوم األساسي يف هـذه املرحلـة هـو مفهـوم ذات اإلنسـان ب1(
 االختيار واملبادرة . 

) مرحلــة االكتمــال , ومفهومهــا األساســي هــو مفهــوم الفــرد العاقــل املالــك حلياتــه وبدنــه وذهنــه وعملــه , 2(
وعلــى أســاس هــذا املفهــوم شــيد علــم االقتصــاد العقلــي املخــالف لالقتصــاد اإلقطــاعي املتفكــك , وشــيد علــم 

 رية العقد , واملخالف لسياسة االستبداد املرتهل املنخور . السياسة العقلية املبين على نظ
) مرحلة االستقالل , ومفهومها األساسي هـو مفهـوم املبـادرة اخلالّقـة مـن احملافظـة علـى احلقـوق املوروثـة , 3(

 واالعتماد على التطور البطيء , وهو تطور من العقل اخليايل إىل امللك الواقعي . 
فهومهــا األساســي هــو مفهــوم املغــايرة واالعــرتاض وتــرك مســايرة اآلراء الغالبــة , ألن ) مرحلــة التقوقــع , وم4(

 اخلالف واالعرتاض يبعد عن التقليد ويولد اإلبداع . 
لــيس الغــرض مــن بيــان مراحــل الليرباليــة تــاريخ تطــور الفكــر الليــربايل بــل حتديــد منظومــة األفكــار املختلفــة الــيت 

 ف واحد هلذه الفلسفة صاحبة املفاهيم املتعددة . يتبني من خالهلا خطأ إعطاء تعري
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ويالحــظ (رانــزويل) أن هــذه الكلمــة تســتعمل يف إنكلــرتا خصوصــاً بــاملعىن االقتصــادي , بينمــا تكــاد تســتعمل 
 ) 13دائماً يف إيطاليا باملعىن السياسي الديين . (

معــىن احلريــة فيقــول :"إن معــىن أن حيــدد  –أحــد أقطــاب الليرباليــة يف القــرن التاســع عشــر  –وحيــاول طوكفيــل 
احلرية الصحيح هو أن كـل إنسـان نفـرتض فيـه أنـه خلـق عـاقالً يسـتطيع حسـن التصـرف , ميلـك حقـاً اليقبـل 
التفويــت يف أن يعــيش مســتقالً عــن اآلخــرين يف كــل مــا يتعلــق بذاتــه وأن يــنظم كمــا يشــاء حياتــه الشخصــية" 

التعارض والتنازع بني احلريات املتناقضة فإن هيمون يتمىن أن )ونظراً لكون احلرية مفهوماً عاماً يوصل إىل 14(
توضــع الليرباليــة يف مقابــل النظريــة االنفالتيــة , وهــذا تغيــري ملفهــوم احلريــة (االنفالت)"وعندئــذ ميكــن أن تكــون 

وحتــّد يف  األوىل (الليرباليــة)معتربة بوصــفها النظريــة األخالقيــة والسياســية الــيت تتــوق إىل حريــة الفــرد أميــا تــوق ,
الوقت نفسـه مـن املطالبـة أو احلصـول علـى هـذه احلريـات عنـدما تغـدو إباحيـات مضـرة بـاآلخر (مبعـىن إعـالن 
احلقـوق) يف املقابــل ميكـن للنظريــة االنفالتيـة أن تكــون صـورة للفرديــة الـيت التعــرتف بـأي حــد مـألوف وقــانوين 

 ) 15ته" (للحرية الفردية فهي وحدها احلكم على حقوق الفرد وفقاً لقو 
 ) 16ويقابــــل الليرباليــــة جمموعــــة مــــن املصــــطلحات املناقضــــة ملفهــــوم احلريــــة بــــاملعىن الليــــربايل مثــــل االســــتبدادية (

autocrtisme)  ( واحلكومة األوتوقراطيـة هـي احلكومـة الفرديـة املطلقـة املسـتبدة , و ,autocratic (
 ) 17) أي حاكم استبدادي .(

 
 خالصة : 

متعددة حبسب ما تضاف إليه , وجيمعها االهتمام املفرط باحلريـة , وحتقيـق الفـرد لذاتـه ,  الليربالية هلا مفاهيم
 واعتبار احلرية هدفاً وغاية يف ذاهتا . 

 فالليربالية هي "نظرية احلرية" , وهي نظرية ذات أطياف متعددة وجوانب خمتلفة , ومبقادير متفاوتة . 
هوم عام ميكن أن يعين به احلرية املطلقة دون معىن حمددا , وقد مف –كما يال حظ الباحث املدقق   –واحلرية 

 يريد به البعض معنا حمددا معينا. 
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ولكن املفهـوم الفلسـفي هلـذا املـذهب الفكـري هـو احلريـة املطلقـة الـيت ال حتـدها احلـدود وال متنعهـا السـدود اال 
 بدأ حريات اآلخرين ) . ما كان فيها جتاوز حلريات اآلخرين على قاعدة ( تنتهي حريتك حيث ت

ومن أستعمل هذا املصطلح لغري هـذا املفهـوم الشـمويل فهـو غـري مصـيب يف اسـتعمال املصـطلح يف غـري جمالـه 
 وكان األوىل به البحث عن لفظ يناسب معناه غري هذا املصطلح . 

الم املنـاقض لـه وهذا يكشف مدى تردد الليرباليني العرب بني مفهوم املصـطلح الفلسـفي وبـني انتسـاهبم لألسـ
 من اجلذور واألصول . 

 

 )18المبحث الثاني : الليبرالية عند جون ستوارت مل (
 

 on – يعتــرب (مــْل) مــن أبــرز املفكــرين الغــربيني الــذين نظّــروا للفلســفة الليرباليــة مــن خــالل كتابــه (يف احلريــة
librty)  ( 19 (– مثـال أمحـد لطفـي السـيد , والذي أصبح املصدر األساسي لفكر الليرباليني العرب من أ

 ) 20وطه حسني , وحسني هيكل . (
أخـذ (مل)موضـوع الليرباليـة مـن اجلهــة التطبيقيـة واالجتماعيـة ومل يناقشـها مــن الناحيـة الفلسـفية اجملـردة فيقــول 
:"ال يتنــاول هــذا املقــال مــا يســمى حريــة اإلرادة , وهــي الــيت تتعــارض مــع مــا يــدعى خطــأ بفلســفة الضــرورة , 

 ) 21ث يف احلرية املدنية االجتماعية". (ولكنه حب
وقد حتدث (مل) عن حركة الفكر وقال عن املعتقدات الدينية :"والأقول أن االعتقاد بصـدق العقيـدة مـدعاة 
للعصـمة , بـل إن ماأقولـه إن ادعـاء العصـمة معنـاه إجبـار الغـري علـى قبـول مـا نـراه يف العقيـدة دون أن نسـمع 

 أدعي العصمة حىت وإن كانت حلماية أعز معتقدايت". رأيه فيها , وال أستطيع أن 
ويقيــد مــل احلريــة حــىت التصــبح انفالتيــة متناقضــة فيقــول :"كلمــا تعــني ضــرر واقــع أو حمتمــل, إمــا للفــرد وإمــا 

 للعموم ينزع الفعل الذي يتسبب يف الضرر من حّيز احلرية ليلحق حبّيز األخالق أو حبّيز القانون". 
 لفرد وحده هو من حقوقه , وماخيص اجملتمع فهو حق للمجتمع". ويقول :"إن ما خيص ا

 انظر النصوص المنقولة عن جون ستوارت مل : كتابه في الحریة ضمن سلسلة تراث اإلنسانیة (الجزء الرابع) . - 18
قسم ستوارت مل كتابه في الحریة إلى خمسة فصول , أولها في فكرة الحریة , والثاني : حریة الفكر والمناقشة , والثالث :  - 19

 الطیبة , والرابع : حدود سلطة المجتمع على الفرد , والخامس : تطبیقات . الفردیة كعنصر من عناصر الحیاة
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ويرى مل أن الدولة البد أن يكـون هلـا َحـّد معـني تقـف عنـده لينمـو رصـيد احلريـة عنـد األفـراد سـواء يف اجملـال 
السياســي أو االقتصــادي أو غــريه وأنــه بــدون ذلــك ســيتحول األمــر إىل اســتبداد حــىت لــو كــان هنــاك حريــة يف 

 ) 22 أو انتخاب تشريعي. (جمال معني
 يقول مل : 

"إذا كانــت الطــرق والســكك والبنــوك ودور التــأمني والشــركات باملســامهة واجلامعــات واجلمعيــات اخلرييــة كلهــا 
البلديات واجلماعات احمللية مـع مايرتتـب عنهـا  –زيادة على ماسبق  –تابعة إلدارة احلكومة , وإذا أصبحت 

متفرعــة عــن اإلرادة املركزيــة, إذا كانــت احلكومــة هــي الــيت تعــّني مــوظفي تلــك  اليــوم مــن مســؤوليات , أقســاماً 
املصاحل وتكافؤهم حبيث يعود أملهم يف حتسني معاشهم معقوداً عليها , إذا حصـل كـل هـذا , حينئـذ تصـبح 

 لعام". احلرية امساً بال مسمى , رغم احملافظة على حرية الصحافة وعلى انتخاب اجمللس التشريعي باالقرتاع ا
ورغــم أن الدميقراطيــة مــن إفــرازات الليرباليــة إال أن (مــل) ينتقــد الدميقراطيــة ألنــه يعتربهــا هيمنــة لألكثريــة علــى 

 حرية األقلية ولو كان فرداً واحداً. 
 يقول مْل: 

نقص "إن مشكلة احلرية ُتطرح بإحلاح داخل الدولة الدميقراطية.. بقدر ما تزداد احلكومة دميقراطيـة بقـدر مـا يـ
 ضمان احلرية الفردية". 

 ويقول عن إجنلرتا :"ليست هذه البالد وطناً حلرية الفكر". 
 وتوضيح ذلك : 

أن مـــن مقومـــات الليرباليـــة املهمـــة ضـــرورة االعـــرتاض واملغـــايرة لينمـــو بـــذلك الفكـــر احلـــر أمـــا إذا كانـــت األمـــور 
 مسلمة ال حتتمل النقد جيمد الفكر ويضمحل االبتكار. 

ا نقبل أن تكون املبادئ مسـلمات الحتتمـل النقـد , وأن تكـون املسـائل الكـربى الـيت هتـم البشـر يقول :"عندم
موضــــحة بــــدون نقــــاش حمــــدد , حينــــذاك يضــــمر النشــــاط الفكــــري الــــذي طبــــع الفــــرتات الذهبيــــة مــــن تــــاريخ 

 اإلنسان". 
صية الفردية هي أسـاس ويعترب ذلك من أبرز صور االستبداد ألن خمالفة اجلمهور وحيوية النقاش وبلورة الشخ

 التطور والتقدم والتحديث , ومن مل يكن كذلك فال تاريخ له باملعىن احلقيقي . 
 يقول (مل): 

 "إن القسم األكرب من اإلنسانية ال ميلك تارخياً باملعىن احلقيقي ألنه يئن حتت وطأة االستبداد". 
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 ) 23الدين في كتاب ستوارت مْل (

غــري ليــربايل ألنــه جمتمــع يف نظامــه للحكــم فــردي اســتبدادي , ونظامــه االجتمــاعي يــرى مــْل أن اجملتمــع الــديين 
 على اإلمجاع يف الرأي وعلى حترمي النقد والنقاش املفتوح.  )24العام مؤسس (

وهو ينتقد كل دين أو جمتمع متشدد يف قوانينه األخالقية والدينية أي اليت يضعها فوق النقاش . مبا يف ذلـك 
 ين يف زمن �ضة العلوم , واإلصالح الديين (الربوتستانت) واجملتمع اإلجنليزي واألمريكي . اجملتمع اليونا

ويصرح مْل بنقد الدين يف اعرتاضه على حترمي جتارة اخلمر ,فيقول :"إن التحرمي ميـس حريـة الفـرد ألنـه يفـرتض 
 الفرد ال يعرف مصلحته" 

مني احلـق يف جتنـبهم حلـم اخلنــزير أل�ـم يعافونـه , لكـنهم وكذلك حترمي أكل حلم اخلنـزير , فيقـول :"إن للمسـل
 عندما حيتقرون غريهم ممن ال يعافه ويأكله , فإ�م ميسون حبرية ذلك الغري". 

وهــو يعــارض فكــرة احلســبة ألنــه يعتــرب ذلــك وضــعاً للــنفس يف موضــع اإللــه , يقــول :"إن النــاس عنــدما ينهــون 
كره فقط من يعصي أوامره , بل سيعاقب أيضـاً مـن مل ينـتقم يف احلـال غريهم عن املنكر يعتقدون أن اهللا ال ي

ــا طــرح 
ّ
مــن ذلــك العاصــي".ومن الطريــف أن ســتوارت مــْل يعــود إىل االعــرتاف بأمهيــة احلســبة وينــاقض نفســه مل

األســئلة التاليــة : هــل جيــوز الســماح ببيــع الســم أو التبــغ أو اخلمــر ؟ هــل يســمح للمــرء أن يبيــع نفســه لغــريه ؟ 
جيــب إجبــار املــرء علــى الــتعلم ؟ هــل جيــب حتديـد النســل ؟ ولنقــارن اآلن بــني قــول مــْل اآليت وبــني إنكــاره هـل 

مفهوم احلسبة بأنه اهتام لإلنسـان أنـه ال يعـرف مصـلحته يقـول :"يف كـل قضـية مـن القضـايا السـابقة إن عـدم 
أن يبـــذر مالـــه أو أن يســـمم تـــدخل الدولـــة قـــد يـــؤدي إىل أن يضـــر املـــرء نفســـه بنفســـه : أن يبقـــى جـــاهالً أو 

أقرباءه أو أن يبيع نفسه , ولكن إذا تدخلت الدولة ومنعـت بعـض األنشـطة , فسـيكون املنـع بالنسـبة للرجـل 
 العاقل جتنياً على حقه يف التصرف احلر". 

 

ويقـــول :" إذا كانـــت الدولـــة مســـؤولة علـــى تغذيـــة الفقـــراء فلهـــا احلـــق أن حتـــد النســـل , أمـــا إذا تركـــت النـــاس 
 ) 25جبون كما شاؤوا فليس عليها أن تعيل الفقراء" (ين

 وهنا يناقض مْل نفسه يف عدة قضايا : 
 يف تدخل الدولة للمصلحة ألنه ليس كل إنسان يعرف مصلحة نفسه .  -

وقد صور العروي أن كالم (مْل) هو  46ص /  –للعروي  –في الحریة)مأخوذة من مفهوم الحریة النقول المنقولة عن كتاب ( - 23
 نقد لإلسالم .ویبدو أنه استنتاج من المؤلف , وأن مْل لم ینص على نقد اإلسالم باسمه بل باآلراء التي توحي بذلك (هذا ما أراه) .

 . 46ص /  –عبداهللا العروي  –مفهوم الحریة  - 24
 ) 531ل االقتصاد السیاسي (عن مفهوم الحریة ص حو  - 25

                                                 



 يف إبطال قاعدة أن اإلنسان يعرف مصلحته وال حيتاج إىل وصاية .  -
 يف إنكار مبدأ احلسبة وتقييد احلريات املطلقة.  -



 المبحث الثالث : نشأة الليبرالية وتطورها
 

 نشأة الليبرالية وجذورها 
نشأت الليربالية يف التغريات االجتماعية اليت عصفت بأوربا منذ بداية القرن السادس عشـر املـيالدي، وطبيعـة 

 التغري االجتماعي والفكري يأيت بشكل متدرج بطيء. 
صاد واالجتماع على يـد مفكـر واحـد، بـل أسـهم عـدة مفكـرين يف وهي مل " تتبلور كنظرية يف السياسة واالقت

 إعطائها شكلها األساسي وطابعها املميز. 
)، أو الروسـووية ( نسـبة إىل جـان جـاك  1704 – 1632فالليربالية ليسـت اللوكيـة ( نسـبة إىل جـون لـوك 

ان كـل واحـد )، وإن كـ 1873-1806) أو املّلية ( نسبة إىل جون ستوارت مْل  1778-1712روسو 
 ) 26من هؤالء أسهم إسهاماً بارزاً أو فعاالً يف إعطائها كثرياً من مالحمها وخصائصها"(

 
وقــد حـــاول الــبعض حتديـــد بدايــة لـــبعض جماالهتــا ففـــي موســوعة ال النـــد الفلســفية "الليـــربايل ( أول اســـتعمال 

 ) 27م أن يدخل يف أسبانيا من الطراز اإلنكليزي.)(1810للفظة ) هو احلزب األسباين الذي أراد حنو 
نشـــأت وتطـــورت يف القـــرن ويـــذكر األســـتاذ وضـــاح نصـــر: " أن الليرباليـــة يف الفكـــر السياســـي الغـــريب احلـــديث 

الســــابع عشــــر، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن أن لفظــــيت ليــــربايل وليرباليــــة مل تكونــــا متــــداولتني قبــــل القــــرن التاســــع 
 ) 28عشر.(

)فلســفة سياســية ظهــرت يف أوربــا يف أوائــل القــرن التاســع، مث liberalismقــال منــري البعلبكــي :" الليرباليــة(
 ) 29أزمنة وأماكن خمتلفة( اختذت منذ ذلك احلني أشكاًال خمتلفة يف

والظــاهر مــن تــاريخ الليرباليــة أ�ــا كانــت رد فعــل لتســلط الكنيســة واإلقطــاع يف العصــور الوســطي بأوربــا ، ممــا 
أدى إىل انتفاضــة الشــعوب ، وثــورة اجلمــاهري ، وخباصــة الطبقــة الوســطي.واملناداة باحلريــة واإلخــاء واملســاواة، 

قــد تبـني فيمــا بعــد أن هنـاك قــوى شــيطانية خفيـة حولــت أهــداف الثــورة وقـد ظهــر ذلــك يف الثـورة الفرنســية. و 
 ). 30وغايتها(
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وهبذا يتضح لنـا أن الليرباليـة يف صـورهتا املعاصـرة نشـأت مـع النهضـة األوربيـة مث تطـورت يف عصـور خمتلفـة إىل 
 يومنا هذا. 

بــل املســيح، والــرواقني يف املراحــل ويــرد بعــض البــاحثني جــذور الليرباليــة إىل دميقراطــّي أثينــا يف القــرن اخلــامس ق
 ). 31األوىل من املسيحية، مث حرك اإلصالح الربوتستانتية(

وقـد ذكـر البعلبكـي أن يف حركـة اإلصـال الـديين توجهـاً ليرباليـاً فقـال: " كمـا يطلـق لفـظ الليرباليـة كـذلك علــى 
 ). 32حركة يف الربوتستانتية املعاصرة تؤكد على احلرية العقلية (

تور علي بن عبد الرزاق الزبيدي: " ومن الصعب حتديد تـاريخ معـني لنشـأة الليرباليـة فجـذورها متتـد يقول الدك
 ). 33عميقة يف التاريخ(

 ويعترب جون لوك من أوائل الفالسفة الليرباليني وفلسفة تتعلق بالليربالية السياسية. 
 

 تطور الليبرالية : 
واملكان وتغريت مفاهيمها يف أطوارها املختلفـة ، وهـي تتفـق يف  أخذت الليربالية أطواراً متعددة حبسب الزمان 

 كل أطوارها على التأكيد على احلرية وإعطاء الفرد حريته وعدم التدخل فيها. 
 وميكن أن نشري إىل طورين مهمني فيها: 

 
 أوالً : الليبرالية الكالسيكية : 

ية، ونظريته تتعلق بالليربالية السياسية، وتنطلـق م ) أبرز فالسفة الليربالية الكالسيك1704يعترب جوك لوك ( 
نظريته من فكرة العقد االجتماعي يف تصـوره لوجـود الدولـة، وهـذا يف حـد ذاتـه هـدم لنظريـة احلـق اإلهلـي الـيت 

 تتزعمها الكنيسة. 
ولذلك وقد متيز لوك عن غريه من فالسفة العقد االجتماعي بأن السلطة أو احلكومة مقيدة بقبول األفراد هلا 

 ). 34ميكن بسحب السلطة الثقة فيها(
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وهذه الليربالية اإلنكليزية هي اليت شاعت يف البالد العربية أثناء عملية النقـل األعمـى ملـا عنـد األوربيـني باسـم 
 احلضارة ومسايرة الركب يف جيل النهضة كما حيلو هلم تسميته. 
يرباليــة ألــوكز" وهــي الــيت أوضــحها جــوك لــوك يقــول القرضــاوي : " وهــي الــيت ميكــن أن حيــددها بعضــهم بـــ" ل

وطورها االقتصاديون الكالسيكيون ، وهي ليرباليـة ترتكـز علـى مفهـوم التحـرر مـن تـدخل الدولـة يف تصـرفات 
األفراد،سواء كان هذا يف السلوك الشخصي للفردأم يف حقوقه الطبيعيـة أم يف نشـاطه االقتصـادي آخـذاً مببـدأ 

 ). 35دعه يعمل"(
م) الليرباليــة االقتصــادية وهــي احلريــة املطلقــة يف املــال دون تقييــد أو تــدخل مــن 1790دم مسيــث (وقــد أبــرز آ

 الدولة. 
وقـــد تكونـــت الدميقراطيـــة والرأمسالّيـــة مـــن خـــالل هـــذه الليرباليـــة، فهـــي روح املـــذهبني وأســـاس تكوينهـــا، وهـــي 

صــــادية " دعــــه ميــــر " يف احلريــــة مســــتوحاة مــــن شــــعار الثــــورة الفرنســــية " دعــــه يعمــــل " وهــــذه يف احلريــــة االقت
 السياسية. وسيأيت التفصيل يف جماالت الليربالية. 

 
 ثانياً : الليبرالية المعاصرة : 

" تعرضــت الليرباليــة يف القــرن العشــرين لتغــّري ذي داللــة يف توكيــداهتا. فمنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، بـــدأ 
الفــرص أكثــر مــن التفكــري يف شــروط مــن هــذا القيــد أو  العديــد مــن الليرباليــني يفكــرون يف شــروط حريــة انتهــاز

ذاك. وانتهــوا إىل أن دور احلكومـــة ضـــروري علـــى األقــل مـــن أجـــل تـــوفري الشــروط الـــيت ميكـــن فيهـــا لألفـــراد أن 
 حيققوا قدراهتم بوصفهم بشراً. 

امـة. ويف الواقـع، وحيبذ الليرباليون اليـوم التنظـيم النشـط مـن قبـل احلكومـة لالقتصـاد مـن أجـل صـاحل املنفعـة الع
 فإ�م يؤيدون برامج احلكومة لتوفري ضمان اقتصادي، وللتخفف من معاناة اإلنسان. 

وهـــذه الـــربامج تتضـــمن : التـــأمني ضـــد البطالـــة ، قـــوانني احلـــد األدىن مـــن األجـــور ، ومعاشـــات كبـــار الســـن ، 
 والتأمني الصحي. 

يــة الفــرد ، غــري أ�ــم يتمســكون بــأن علــى احلكومــة أن ويــؤمن الليرباليــون املعاصــرون بإعطــاء األمهيــة األوىل حلر 
 تزيل بشكل فعال العقبات اليت تواجه التمتع بتلك احلرية. 

 ). 36واليوم يطلق على أولئك الذي يؤيدون األفكار الليربالية القدمية : احملافظون(
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تنظـيم احلريـات ، ففــي ونالحـظ أن أبـرز نقطـة يف التمـايز بـني الطـورين السـابقني هـو يف مـدى ختـل الدولـة يف 
الليرباليــة الكاليســيكية ال تتــدخل الدولــة يف احلريــات بــل الواجــب عليهــا محايتهــا ليحقــق الفــرد حريتــه اخلاصــة 
بالطريقــة الــيت يريــد دون وصــاية عليــه ، أمــا يف الليرباليــة املعاصــرة فقــد تغــري ذلــك وطلبــوا تــدخل الدولــة لتنظــيم 

 باً يف عدم التمتع بتلك احلريات. احلريات وإزالة العقبات اليت تكون سب
وهذه نقطة جوهرية تؤكد لنا أن الليربالية اختلفت مـن عصـر إىل عصـر ، ومـن فيلسـوف إىل آخـر ، ومـن بلـٍد 

 إىل بلٍد ، وهذا جيعل مفهومها غامضاً كما تقدم. 
التطـور حنـو العوملـة الـيت وقد تعرف الليربالية تطورات أخرى يف املستقبل ، ولعل أبرز مـا يتوقـع يف الليرباليـة هـو 

 هي طور ليربايل خطري وسيأيت اإلشارة إليه يف املبحث الرابع. 
 



 المبحث الرابع : مجاالت الليبرالية
 

تعـددت جمــاالت الليرباليـة حبســب النشــاط اإلنسـاين . وذلــك أن الليرباليـة مفهــوم مشــويل يتعلـق بــإدارة اإلنســان 
بشري ميكن أن تكـون الليرباليـة داخلـة فيـه مـن هـذه الزاويـة ، وهبـذا وحريته يف حتقيق هذه اإلرادة فكل نشاط 

 االعتبار. 
" إن خصوصية الليربايل عامة أنه يرى يف احلرية أصـل اإلنسـانية احلّقـة وباعثـة التـاريخ. وخـري دواء لكـل نقـص 

 ) 37أو تعثر أو انكسار "(
 

 دي. وأبرز هذه اجملاالت شهرة : اجملال السياسي ، واجملال االقتصا
 أوالً : ليبراالية السياسة 

يف موسوعة الالند الفلسفية: " الليربالية: مذهب سياسي يرى أن من املستحسن أن تزاد إىل أبعد حد ممكن 
استقاللية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة إىل السلطة اإلجرائية التنفيذية ، وأن يعطـى للمـواطنني 

 ) 38واجهة تعسف احلكم".(أكرب قد من الضمانات يف م
فلســفة سياســية ظهــرت يف أوربــا يف أوائــل القــرن التاســع  liberalismويقــول منــري البعلبكــي : " الليرباليــة 

عشر.. تعارض املؤسسات السياسية والدينية. الـيت حتـد مـن احلريـة الفرديـة ، وتنـادي بـأن اإلنسـان كـائن خـّري 
 ). 39لفرص والثقافة الواسعة(عقالين ، وتطالب حبقه يف التعبري وتكافؤ ا

وتعتـرب الدميقراطيـة مـن الـنظم الليرباليـة الـيت تسـعى إلعطـاء الفـرد حقوقـه وهـي نـوع مـن التطبيـق العلمـي للفكـر 
الليــــربايل. يقــــول الــــدكتور حــــازم البــــيالوي : " فنقطــــة البــــدء يف الفكــــر الليــــربايل هــــي لــــيس فقــــط أ�ــــا تــــدعو 

، ولكن نقطة البدء هو أنه فكر فردي يرى أن اجملتمع ال يعدو أن يكون  للدميقراطية مبعىن املشاركة يف احلكم
 ). 40جمموعة من األفراد اليت يسعى كل فرد فيها إىل حتقيق ذاته وأهدافه اخلاصة(
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وقــد أعطــت الدميقراطيــة كنظــام سياســي مجلــة مــن احلريــات السياســية مثــل : حريــة الرتشــيح ، وحريــة التفكــري 
مـاع ، وحريـة االحتجـاج ، كمـا أعطـت مجلـة مـن الضـمانات املانعـة مـن االعتـداء علـى والتعبري ، وحرية االجت

 ) 41األفراد وحرياهتم مثل : ضمان االهتام ، وضمان التحقيق ، وضما التنفيذ، وضمان الدفاع".(
 "وقــد أّدت الثــورات الليرباليــة إىل قيــام حكومــات عديــدة تســتند إىل دســتور قــائم علــى موافقــة احملكومني.وقــد

وضــعت مثــل هــذه احلكومــات الدســتورية العديــد مــن لــوائح احلقــوق الــيت أعلنــت حقــوق األفــراد يف جمــاالت 
الــرأي والصــحافة واالجتمــاع والدين.كــذلك حاولــت لــوائح احلقــوق أن تــوفر ضــمانات ضــد ســوء اســـتعمال 

 ). 42السلطة من قبل الشرطة واحملاكم"(
راطية مزيـداً مـن احلريـات تطالـب بـالتخفف مـن السـلطة علـى ومع ذلك فإن الليربالية تطالب من الدول الدميق

 األفراد ليحصل بذلك الفرد على حريته. 
 ). 43ويرى سبنسر أن وظائف الدولة جيب أن حتصر يف الشرطة والعدل والدفاع العسكري مبواجهة األجنيب(

، وهــذا هــو رأي الليرباليــني ويظهــر مــن ذلــك املطالبــة بغيــاب الدولــة إال فيمــا يتعلــق باحلمايــة العامــة للمجتمــع 
الكالسـيكيني. وقـد انقــرض هـذا الـرأي يف الليرباليــة املعاصـرة الـيت جنحــت إىل اعتبـار احلريـة الفرديــة هـدفاً ولــو 
بتــدخل الدولــة . بينمــا كــان املــذهب األساســي عنــد الكالســيكيني املطالبــة بغيــاب الدولــة مهمــا تكــن نتائجــه 

 ). 44على الفرد(
ون الكالسـيكيون مـع الـدميقراطيني يف مـن ميلـك حـق التشـريع العـام ، فالـدميقراطيون يـرون وقد اختلف الليربالي

أن األكثرية هي اليت تقرر وتشرع ومتسـك بزمـام السـلطة. أمـا الليرباليـون فقـد اهتمـوا حبمايـة الفـرد مـن األذى، 
نقــاط التصــادم وأن هــذا هــو مهمــة القــانون بــدل التشــديد علــى حــق اآلخــرين بســبب األكثريــة ، وهــذه مــن 

 ). 45بينهم"(
 ولكن الليربالية اختلفت يف الواقع املعاصر عّما كانت عليه سابقاً. 

وميكـــن أن نطلـــق علـــى التوجـــه اجلديـــد ( الليرباليـــة اجلديـــدة ) وبـــرروا ذلـــك بأنـــه نتيجـــة لعـــدم مســـايرة الليرباليـــة 
يــة جديــدة تــتالءم وظــروف اجملتمــع التقليديــة للتطــور الــذي شــهده العــامل كــان ذلــك هــو الســبب يف والدة ليربال

 ). 46اجلديد ، وهي ليربالية ما بعد احلرب العاملية الثانية(
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 والفرق بينهما فيما يتعلق بالسياسة هو : 
أن دور الدولة يف ظل النظرة اجلديدة جيـب أن يكـون أكـرب ، فلهـا مهمـة أساسـية هـي حتديـد اإلطـار القـانوين 

قتصادي ، وقد حـدد منظـرو الليرباليـة اجلديـدة دور الدولـة الـذي جيـب للمؤسسات اليت يدور فيها النشاط اال
  -أن تقوم به مبا يلي :

 أن تعمل كل جهدها ضد التضخم واالنكماش. -1
 أن حتد بشكل معتدل من سلطة االحتكار وبشكل تتابعي. -2
 أن تؤمم فقط االحتكارات اليت ال ميكن للقطاع اخلاص. -3
 العامة. أن تتحمل كافة اخلدمات -4
 أن تعطي الفرص واملوارد بالتساوي. -5
 أن تطبق التخطيط التأثريي من أجل التقليل من املخاطر اليت قد حتدث. -6
 أن تطبق التخطيط املركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغري بنائي. -7
 ). 47أن تتدخل عندما يكون هناك خلل يف ميكانيكية السوق(-8
 

 القتصاد ثانياً : ليبرالية ا
الليربالية االقتصادية: " مذهب اقتصادي يرى أن الدولة ال ينبغي هلا أن تتوىل وظائف صناعية ، وال وظائف 
جتاريــة ، وأ�ــا ال حيــّق هلــا التــدخل يف العالقــات االقتصــادية الــيت تقــوم بــني األفــراد والطبقــات أو األمــم. هبــذا 

 ). 48املعىن يقال غالباً ليربالية اقتصادية"(
الحــظ أن هــذا التعريــف واقــع علــى الليرباليــة الكالســيكية قبــل التحــول الكبــري الــذي مت يف الليرباليــة اجلديــدة وي

 على حنو ما سيأيت. 
ويقــول البعلبكــي " ويطلــق لفــظ الليرباليــة أيضــاً علــى سياســة اقتصــادية نشــأت يف القــرن التاســع عشــر متــأثرة 

رة وحريـــــة املنافســـــة ، وعارضـــــت تـــــدخل الدولـــــة يف بـــــآراء آدم مسيـــــث خباصـــــة ، وأكـــــدت علـــــى حريـــــة التجـــــا
 ). 49االقتصاد"(
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والليربالية االقتصادية وثيقة الصلة بالليربالية السياسية ، ويعتقد الليرباليون أن احلكومة اليت حتكـم باحلـد األدىن 
يـرون أن يكون حكمها هو األفضل.. ويرون أن االقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل مبفرده حراً ، و 

 ). 50تنظيمات احلكومة ليست ضرورية(
وأبــرز الــنظم االقتصــادية الليرباليــة هــو نظــام " الرأمساليــة " الــيت رتّــب أفكــاره عــامل االقتصــاد االســكتلندي آدم 

 مسيث يف كتابه ( ثروة األمم ). 
وحريـة التعاقـد ، وحريـة  ويدخل يف احلرية اليت يطالب هبا الليرباليون حرية حركة املال والتجـارة ، وحريـة العمـل

 ممارسة أي مهنة أو نشاط اقتصادي آخذاً من الشعار الشهري للثورة الفرنسية " دعه يعمل دعه مير." 
والــذي حيكــم قواعــد اللعبــة االقتصــادية وقيمهــا هــو ســوق العــرض والطلــب دون أي تقييــد حكــومي أو نقابــة 

رأس املــال احلريــة املطلقــة يف توظيــف العــدد الــذي عماليــة. فللعامــل احلريــة يف العمــل أو الــرتك كمــا لصــاحب 
 ). 51يريد باألجرة اليت يريد(

ولكن سبق أن ذكرنا أن املفهوم الليربايل تغري وبرزت الليرباليـة اجلديـدة عـل السـطح بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة 
الصناعية الضخمة  بسبب األزمات االقتصادية اخلانقة والكساد وذلك لتمركز رأس املال وظهور االحتكارات

، وا�يـــار قاعـــدة الصـــرف بالـــذهب وأزمـــة الثـــورات العماليـــة يف أملانيـــا ممـــا جعـــل احلكومـــات تتـــدخل إلنعـــاش 
 ). 52االقتصاد فتغريت األيديولوجية الليربالية إىل القول بأمهية تدخل احلكومة لتنظيم السوق(

لــة إلنعــاش االقتصــاد وإصــالح الســوق ، وقــد فّصــل صــاحب كتــاب " الليرباليــة املتوحشــة " كيفيــة تــدخل الدو 
وهبــذه املرحلــة تغيــب مشــس الليرباليــة الكالســيكية حيــث أبطــل الواقــع فكــرة إصــالح الســوق لنفســه لتــربز إىل 

 السطح الليربالية اجلديدة بقوة. 
عيــاً وقــد أطيــل الــنفس يف مراحــل االقتصــاد الليــربايل يف الكتــاب ســابق الــذكر، ونقــد فكــر الليرباليــة اجلديــدة واق

ببيان احندار االزدهار االقتصادي الذي حققته الرأمسالية بعد احلرب الكونيـة الثانيـة ، فبـدأت معـدالت النمـو 
 ). 53االقتصادي يف الرتاجع وارتفعت معدالت البطالة والطاقة املعطلة ، واخنفضت معدالت منو اإلنتاجية(
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احلــدود واألســوار السياســية ، وذلــك لتحقيــق أعلــى األربــاح ، فقــد طّبقــت الفلســفة الليرباليــة عمليــاً عــن طريــق 
 شاويش السياسي الذي حيمي هذه الفكرة القدمية يف الضمري الغريب. ال

لقد أصبح االقتصاد وسيلة سياسية للسيطرة ، ونقل الثقافات احلضارية بني األمـم ، وهلـذا فـاألقوى اقتصـادياً 
شــعوب هــو األقــوى سياســياًّ وهلــذا اقتنعــت الــدول الغربيــة هبــذه الفلســفة مــع مشــاهدهتا آلثــار الرأمساليــة علــى ال

 الفقرية ، ومن خالل اللعبة االقتصادية ميكن أن تسقط دول ، وتضعف أخرى. 
وجذر العوملة الفكري هو انتفـاء سـيادة الـدول علـى حـدودها ومواطنيهـا فضـالً عـن عـدم سـيطرهتا عـل النظـام 

 االقتصادي احلر الذي كان يطالب به الليرباليون الكالسيكيون. 
م أمــام املنتـدى االقتاصــادي يف 1996اين هنـاس تيتمــار يف فربايـر مــن عـام يقـول رئـيس املصــرف املركـزي األملــ

دفوس " إن غالبية السياسيني ال يزالون غري مدركني أ�ـم قـد صـاروا اآلن خيضـعون لرقابـة أسـواق املـال ، ال ، 
ملـة ) هـم )وسوف يكون قـادة العـامل يف املرحلـة القادمـة ( العو 54بل إ�م صاروا خيضعون لسيطرهتا وهيمنتها"(

 أرباب املال ، وسدنة املؤسسات االقتصادية الكربى. 
والعوملة مبنية على نظرية اقتصادية ينصح هبا عدد من اخلرباء واالستشاريني االقتصاديني. ويقدمو�ا دون ملل 

 newللمســـئولني عـــن إدارة دفـــة السياســـة االقتصـــادية علـــى أ�ـــا أفضـــل �ـــج وهـــي (الليرباليـــة اجلديـــدة 
liberalisms)( ما يفرزه السوق صاحل ، أما تدخل الدولة فهو طاحل) 55) وشعار هذه النظرية .( 

وهذا صريح يف إعادة ترميم الليربالية الكالسـيكية واالرتـداد إليهـا بعـد التغـري الـذي حصـل بعـد احلـرب العامليـة 
 الثانية. 
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