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الليبالّية   فلسفة سياسّية  تأّسست على أفكار احلرّية 
هذين  لفهم  تبعًا  اآلراء  من  واسعة  مجموعة  واملساواة، تتبىّن 

املبدأين، وتدعم - بصفة عاّمة - أفكارًا مثل: حّرّية التعبري، وحّرّية 

املدنّي�ة،  احلر، واحلقوق  الدينّي�ة، والسوق  الصحافة، واحلّرّية 

وغريها. األممّية...  ومبدأ  الديمقراطّية،  واملجتمعات 

فكر  أّنه  سّيما  وال  املجتمعات،  على  خطورة  الليبايّل  للفكر  إّن 

واملرأة،  الرجل  بني  العالقة  أو  األفراد،  بني  العالقات  على  يرّكز 

والعالقات  الطفل،  وتربي�ة  والتعليم  العائلة  حول  أطروحاتها  أو 

الفكر  يقّدمها  القضايا  هذه  الواحد،  اجلنس  داخل  اجلنسّية 

حقوق  راية  أو  والتقّدم،  والعصرّية  احلداثة  راية  حتت  الليبايّل 

ف مع 
ّ

اإلنسان، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل. يف هذا املقال نتوق

الليبالّية. ملوضوع  وقراءته  شفيق«  »منري  املفكر 

تأسيس  يف  الظاهرة  قّوة  نقطة  أّن  شفيق«  »منري  املفكر  يرى 

وللتقاليد  املحافظ،  السيايّس  للفكر  توجهه  فيما  تكمن  شعارتها 

نقد  مثل:  الناس،  حياة  يف  املطّبقة  الدينّي�ة  والقيم  االجتماعّية، 

استب�داد  مظاهر  أو  األقلّيات  ضّد  التميي  أو  العنصرّي  التميي 

يف  واالزدواجّية  االجتماعّي  النفاق  مظاهر  أو  العائلة،  يف  الرجل 

املعايري األخالقّية، لكّن موضوع اضطهاد املرأة ين�ال »حّيًا واسعًا 

يف النقد الليبايّل للفكر املحافظ، أو للتقاليد االجتماعّية، أو للقيم 

للعقل  تقيي�دًا  باعتب�اره  كّله  ذلك  م  وتقدِّ واقعّيًا،  املطّبقة  الدينّي�ة 

التطور.  أمام  وجمودًا  اإلنسان  حلقوق  وانتهاكًا  للفرد  وتكبي�اًل 

ومن ثّم تقدم الليبالّية نفسها بوصفها حركة حتّررّية؛ حتّرر الفرد 

والتقّدم  والعصرنة  احلداثة  وتمّثل  واملجتمع،  واإلنسان  والعقل 

واملستقبل«. 

فهل الليبالّية بهذه الصورة الّباقة؟

اعتب�ار  يمكن  ال  تقدم،  بما  تّتسم  اليت  الليبالّية  املدرسة  إّن 

»منري  بتعبري  فهي  املعاصرة،  أو  التقّدم  حنو  خطوة  مشروعها 

المايض،  مع  قطيعة  يف  ألّنها  جتديدّية؛  حركة  ليست  شفيق« 

واملرجعّيات  التاريخّية  التجارب  )كّل  الصفحات  كّل  طّي  حتاول 

اجتماعّية  أو  فردّية  جتربة  بيضاء  صفحة  على  لتخّط  الدينّي�ة( 

التهدييّم  النقدّي  املوقف  سوى  الصفحات  بتلك  لها  عالقة  ال 

العدايّئ. يقول »منري شفيق«: »إّن النهج الليبايّل ال حيرتم التاريخ 

الليبرالية
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جّيدًا  يت�أّمل  وال  اإلنسانّي�ة،  التجربة  وال 

سمحت  اليت  العميقة  والعوامل  باألسباب 

اجتماعّية  أم  دينّي�ة  أكانت  سواء  ما،  لقيم 

وآالف  مئات  وتستمر  تعيش  أن  تقليدّية، 

يف  احلياة  امتحان  أمام  وتصمد  السنني، 

النهج  إّن ما يهّم  تب�ّدالت الظروف.  مختلف 

يف  املتفاقمة  السلبّي�ات  يلتقط  أن  الليبايّل 

لكي  العملّي،  التطبيق  يف  القيم  هذه  ظّل 

بالتخّلي عنها تمامًا  ُيصار إىل نتيجة تطالب 

البعيد  الطرف  إىل  فورًا  واالنتقال  وإعدامها 

املقابل ليطرح بدياًل. أي ثّمة انفصام هنا بني 

النقد واملشروع. فاملشروع قام على السلب 

ولم ينب إجيابًا من خالل النقد، ولم يأت من 

إليه سوى  بالوصول  خالل مقّدمات تسمح 

قفزة  يأيت  الليبايّل  فاملقرتح  النقيض.  إعدام 

يف الهواء، أو يهبط من تأّمل عقلّي حبت«]]]. 

أساس،  دون  من  الليبايّل  النهج  يكون  هكذا 

على  املبنّي�ة  القيم  ضرب  الوحيد  أساسه  بل 

حضارّية. وتاريخّية  دينّي�ة  أسس 

فلو أخذنا موقفها من العائلة مثاًل، سنجد 

الليبالّية  بإمكان  أّنه  شفيق«  »منري  حسب 

السلبّي�ات،  من  لعدد  القوّي  النقد  توّجه  أن 

أو  باملرأة  الرجل  عالقة  ناحية  من  أكان  سواء 

عالقات األب باألبن�اء والبن�ات، فتبز حاالت 

بأبن�ائه  استب�داده  أو  للمرأة  الرجل  اضطهاد 

النفاق واخليانات  أو تضّخم حاالت  وبن�اته، 

]- يف احلداثة واخلطاب احلدايّث، منري شفيق، ص: ]2]  

حني  الفردّية  المآيس  حاالت  أو  الزوجّية 

خارج  أو  العائلة  مؤسسة  خارج  احلّب  يقع 

التقاليد والقيم السائدة. »وبهذه احلصيلة 

مؤسسة  رفض  إىل  الليبايّل  الفكر  يقفز 

ثّم  ومن  أت،  حيث  من  والعائلة  الزواج 

الدعوة إىل عالقات حّرة تتشّكل وتنفرط بال 

الزتامات  وبال  محّددة،  وقيم  وأنظمة  قيود 

اعتمدت  جهة  من  فالليبالّية  األطفال.  حنو 

العائلة،  حلالة  اجلانب  أحادّية  نظرة  على 

العائلة من كّل جوانب�ه.  ولم تدرس موضوع 

بل لم تلحظ عالقة تلك السلبّي�ات بالوضع 

العاّم«]2]. االجتماعّي 

الليبالّية  أّن  شفيق«  »منري  يرى  وهنا 

هذه  على  حتافظ  لم  اإلنسانّي�ة  أّن  تلحظ  لم 

2- )م.ن(، ص: ]2] - 24]  .

مختلف  ويف  السنني،  آالف  عبث�ًا  املؤّسسة 

املجتمعات  يف  سّيما  وال  عمومًا،  القارات 

دين�ًا  تعرف  لم  اليت  تلك  فيها  بما  املتحّضرة، 

الكايف  بالعمق  تت�أّمل  »لم  فيقول:  سماوّيًا. 

هذه  تلعبها  اليت  اجلوانب  املتعّددة  الوظيفة 

املؤّسسة يف حياة األفراد واملجتمع وبن�اء األجيال 

الدرجة  حتقيق  جهة  من  أكان  سواء  القادمة، 

الضرورّية من االستقرار واالستمرارّية، ومن 

والتماسك  والتعاون  واالنسجام  التنظيم 

الصمود  حتقيق  جهة  من  كان  أم  االجتماعّي، 

أمام مصاعب احلياة يف ظروف السلم واحلرب 

والكوارث والهزائم، أم من جهة ضرورتها يف بن�اء 

أجيال متوازنة تمتلك خبة األجيال السابقة 

السامية«]]]. وقيمها 

]- )م.ن(، ص: 24]. 
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نتيجة  يكن  لم  الليبالّية  مشروع  إّن 

إقامة  أّن  تثبت  وحتقيقات  دراسة 

املجتمع بال مؤّسسة العائلة، وبعالقات 

حّرة من كّل قيد قد يؤّدي إىل نت�اجئ أفضل 

السعادة  أو  لإلنسان  السالم  حيّقق  أو 

أو  أقوى  مجتمعًا  ينتج  كما  واألمن، 

»تكون  وبهذا  وعافية.  صحة  أكرث 

والطيش  باخلّفة  اتسمت  قد  الليبالّية 

ومسألة  تعاملها  يف  واالرتجالّية 

التقاط  عدم  جهة  من  ليس  العائلّية، 

وظيفتها وأهدافها فحسب، وإنما أيضًا 

السلبّي�ات  أسباب  حتليل  طريقة  يف 

واألخطر يف االستنت�اج بت�دمريها واقرتاح 

بدائل مرتــــجلة لم تمتحنها احلياة«]]].

النهج  على  الليبالّية  سارت  وقد 

اجلريمة  أشكال  تن�اول  يف  نفسه 

للعقوبات  نقدها  ففي  والعقاب، 

]- يف احلداثة واخلطاب احلدايّث، منري شفيق، ص: 25]. 

مع  التعامل  يف  للشّدة  أو  املشّددة 

املجرمني لم تأخذ بعني االعتب�ار أشكال 

التفكري  يف  فالضحّية  اإلجرام.  ضحايا 

إّنما  حبث،  موضوَع  »ليست  الليبايّل 

ومعاملته،  وعقوبت�ه  املجرم  هو  املشكل 

العقوبة  يف  التشّدد  أّن  تتنب�ه  لم  كما 

أو  اإلنسانّي�ة،  التاريخّية  التجربة  عب 

الشريعة  تتضمنها  اليت  احلدود  عب 

اإلسالمّية، لم يأت من مشاعر القسوة 

االكرتاث  عدم  من  أو  االنتقام،  حّب  أو 

وإّنــــــــــما  اإلنســـــــــــان،  حبقوق 

احلّد  على  حرص  من  أساسًا  جـــــاءت 

األبرياء  على  واحلرص  اجلريمة،  من 

نفسه،  املجرم  على  بل  املجتمع  وعلى 

األخذ  أّن  املعاصرة  الوقائع  أثبتت  وقد 

بالرأي الليبايّل يف التعاطي مع املجرمني 

لم يصلحهم، ولم يساعدهم، ولم يقّلل 

العكس  كان  رّبما  بل  اإلجرام،  حجم  من 

إىل  أواًل  يهدف  فالتشّدد  الصحيح،  هو 

كما  املحتملني،  األبرياء  الضحايا  إنقاذ 

وبهذا  املحتملني،  املجرمني  بعض  يردع 

أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  ينقذهم«]2]. 

التشّدد  إىل  ينظر  قد  األشخاص  بعض 

العسر  على  مبيّن  سليّب  منطلق  من 

هنا  فالتشّدد  البت�ة،  صحيح  غري  وهذا 

على  احلفاظ  يتضّمن  إجيايب  معناه 

العام. السري 

أّن اخلطورة  وهنا يرى »منري شفيق« 

تقديمه  يف  تكمن  الليبايّل  الفكر  يف 

مباالته  عدم  مع  مرجتل،  بشكل  ألفكاره 

يتعايش  أن  مثاًل  مستعّد،  فهو  بالنت�اجئ؛ 

يف مجال التعليم مع اخنفاض مستويات 

املنّظمة  اجلريمة  مع  وحت  التعليم، 

داخل املدارس، ومستعّد أن يتعايش مع 

ازدياد نسب اجلرائم وتعاطي املخّدرات 

2- )م.ن(، ص: 26]. 
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وانتشار  واألمراض  والتفّسخ  والالمباالة 

العنف بني الناشئة. وهو مستعّد أن يتعايش 

مع كّل المآيس اليت راحت ضحيتها املاليني من 

الفتي�ات والنساء وأطفالهّن نتيجة االنهيارات 

يف مؤّسسة الزواج، وسيادة األفكار الليبالّية يف 

العالقة بني اجلنسني، ومن ثّم فهو غري معينٍّ 

بالنت�اجئ النهائّي�ة حني يصبح املشروع الليبايّل 

العاّم. وبهذا »تكون  السائد على املستوى  هو 

والتاريخ  الدين  مع  تقطع  اليت  الليبالّية 

والتجربة اإلنسانّي�ة املرتاكمة تقود إىل جتريبّي�ة 

واإلنسانّي�ة  واملجتمع  الفرد  مع  تتعامل  خطرة 

يوّلد  الذي  األمر  للتجارب.  مختبًا  باعتب�ارهم 

بالضرورة )... ...( مآٍس وكوارَث قد ال يكون 

ممكنًا«]]]. تفاقمت  إذا  عالجها 

الليبالّية  عن  العاّمة  الصورة  هذه  أمام 

يرتك  أن  جيوز  ال  بأّنه  شفيق«  »منري  يويص 

ضد  والتميي  العنصرّية  نقد  لليبالّية 

أو  الفقراء  مصالح  عن  الدفاع  أو  األقلّيات 

إساءة  أو  املرأة  لها  تتعرض  اليت  املظالم  نقد 

من  تتخذ  الليبالّية  ألّن  األطفال،  معاملة 

وإّنما  ملعاجلتها،  ال  مرتكزات  السلبّي�ات  هذه 

التطبيق  يف  يؤّدي  الذي  مشروعها  القرتاح 

العنصرّية والتميي والفقر  العملّي إىل مفاقمة 

واإلساءة  املرأة  لها  تتعّرض  اليت  واملظالم 

لألطفال واألجيال الصاعدة. وينبغي معاجلة 

]- يف احلداثة واخلطاب احلدايّث، منري شفيق، ص: 26].  

يراعي  الذي  اخلاّص  سياقها  يف  األمور  هذه 

وبـــذلك  احلضارّية،  الــــــدينّي�ة  اخلصوصّية 

يــتّم الوقوف يف وجه املــــّد الليــــــــبايّل.

القول  جملة 
الليبايّل  الفكر  إّن 

ال  هشٌّ  فكٌر  هو 

تلك  سوى  له  أساس 
اليت  الّباقة  الشعارات 

وجهها  ينكشف  ما  سرعان 
من  الرغم  وعلى  اخلطري. 

نتيجة  الفكر  لهذا  أتب�اع  وجود 
مشكلة األّمّية يف كثري من األقطار، 
ووجود أقالم لديها عقدة مع الدين 
يف  الضاربة  اإلسالمّية  والهوّية 
نشر  جاهدة  حتاول  التاريخ،  عمق 
الفكر الليبايّل يف أوساطها، لكن ما 
ُبين على باطل فهو باطل، وهذا هو 

الليبايّل. الفكر  حال 
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