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 املعىن، يف بينهما يفصل ما أن إال الزمن من اردح   تتعايشان قد والليربالية الدميوقراطية أن صحيح
 -السوسيو التصورات من النمطني أو املصطلحني هذين بني ملفاهيميا اخللط إن وبالتايل. شاسع حقل  

 جلأ من غورها وسرب امفاهيمي   فكيكهات من بدال   تسطيحها عرب املسالة لتعقيد احتم   يؤدي سياسية
 هذين يف قليال   التأمل يريد من نإف .التطبيقي أو النظري املستوى على هلا املالئمة التوليفات إجياد

 تكون وقد .وفضفاضة متعددة ظاهرة هي الليربالية نأ اكتشاف عليه الصعب من يكون لن املفهومني
 اجليوسياسية الرقعة هذه يف تنحصر ال أهنا إال .مثال   احلايل الغريب كالنمط للدميوقراطية رديفة

 روسيا يف كما،  وبريوقراطية أبوية اأبعاد   تأخذ قد" اآلسيوية" فالليربالية .هذا بنمطها وال واالجتماعية
 بينوشيه األسبق املستبد كمثل أمنية، أشكاال   اأيض   تأخذ قد بل .تايالند أو اجلنوبية كوريا أو بوتني،

 قد الليربالية إن .إسالمي قبل املا الرتكي حىت أو، فرانكو البائد األسباين الطاغي نظام أو، تشيلي يف
 السادات، أنور الراحل الرئيس عهد مصر يف هي كما السوفيتية الطريقة وعلى عل   من" موّجهة" تكون

 علمانية يولوجيةأيد أو ثقافة مع متشابكة الليربالية تكون قد أخرى أحوال ويف .احلالية تونس يف أو
 إيران اأيض  و  احلالية وتركيا بولونيا يف احلال هي كما دينية شبه أو دينية عقيدة مع أو( فرنسا)

 .اإلسالمية
 هي .الطريقة وواضح األهداف مميز الشكل، حمدد ااجتماسياسي   امنط   اإذ   الليربالية ليست

 أو سطحي أداء هي معني مبعىنو ". لزجمعاش " أو تصور إهنا .قاعدة أو سقف، أو بنية، ليست
 وهويتها ماهيتها متنحها متيزها، ثابتة فكرية خلاصية اوانرتوبولوجي   اتارخيي   تفتقد الليربالية نأل، جانيب

 من حيتويه ما وحتتوي إنتاجي، إعالن إال هي ما الليربالية إن ا.وأيديولوجي   امفاهيمي   واحملددة احملسومة
 .واملتنافرة املختلفة يديولوجيةألاو  املفاهيمية" التشكيالت"

 يف ينغرسان اللذين والسوق، الفردية امللكية مبستويي فقط يتجسد يكاد الليربايل الكيان إن
 العربية املنطقة ففي .االشرتاكي املعسكر اهنيار بُعيد وحتديدا   برمتها، العاملية سياسية – االجتماع اللوحة
: الرتكيب عجيبة توليفة اأيض   هناك .جهويون أو قطريون اليونليرب  هنالك مثلما قوميون ليرباليون هناك

 هناك .ملحدون وليرباليون مسيحيون، وأ إسالميون وليرباليون يساريون، وليرباليون ميينيون، ليرباليون
 الفكرة تلك من ذلك عدا وما .احلرية وليرباليو االستبداد ليرباليو املعارضة، وليرباليو السلطة ليرباليو

  .الليربالية هلذه اثنني مبصدرين الصلة وثيق يبقى فهو
 .الليربايل للخطاب الفعلي احملرك تشكل واليت واملعتقدية األيديولوجية اخللفية هو األول املصدر



 .االجتماعية االصطفافات لعبة يف املميزة الدعائية احلاجة هي الثاين واملصدر
 االجتماع متوضع لعبة يف أكثر ليس" مرور جواز" أو يافطة، عن عبارة الليربالية تبدو هنا

 جتاه احلدة شديد العداء يكون قد( الدميوقراطيني غري) لليرباليني األيديولوجية اخللفية يف نأل .السياسي
 يف فعال   حصل ما وهذا املنهجي، والقتل التصفيات درجة إىل يصل كأن الدميوقراطيني الليرباليني
" مسجلة ماركةإال " ليست املعلنة الليربالية نإف لذلك .احلصر ال ثالامل سبيل على املعاصرة التشيلي
" اآلن – هنا" مبدأ على مرتكز اجتماعي احرتاب يف أو ما، اصطفاف يف بآخر أو بشكل تتوظف

 .أكثر وليس
 مع وتقارباهتا افرتاقاهتا وتوايل أجياهلا تعاقب ورغم أيديولوجي، كمعتقد العربية الليربالية إن

 نأل ذلك بالدنا، يف الشائع االستبداد شكالإ مع وأيديولوجي عملي قطع بصدد ليست السلطة
 دميقراطية – ليربالية ثنائية على يقوم سياسي اجتماعي نظام بناء( اآلن إىل وليست) تكن مل مهمتها
 ولألحزاب للفرد العامة احلريات مسألة أدائها يف وتُغيِّب غيَّبت كيف نراها السبب هلذا .واضحة

 والبنية اخلارج، مع الداخل وعالقات واجملتمع، الفرد جدلية متطلبات وهتمِّش األهلية، وللمنظمات
 للمعضلة وكلية مشولية مواجهة من تتهرب" ليربالياتنا" إن باختصار .والوسائل األهداف والوظائف،

 عنه يستعاض هذا ةالعربي الليربالية هروب إن .ومتطلباته التقدم مسالة حتاصر اليت االجتماسياسية
 أو عامة عالقات أو ثقايف هو ما وبني سياسي، أو اقتصادي هو ما بني والرديء النافر بااللتباس
 اخلارج خدمة يف هو ما وبني عامة، مصلحة أو فئوية مصلحة هو ما بني وكذلك دعائية، عمليات
  .والتارخيية البنيوية وبضروراته به اخلاصة الوطن مصاحل أو بفاعلية للداخل املخرتق

 ت غين إىل نظر، )أالفرد وحرية السوق حرية بني يفصلون زالوا وما العرب الليرباليون فصل لقد
 طوائفهم قبل من األفراد حرية استالب يف إمعاهنم الوقت وبنفس" السوق حرية"بـ والعراق لبنان ليرباليي
 لاللتزامات، النموذجي احرتامهم بني اأيض   هو االنشطار أو الفصل هذا(. عنه تغاضيهم أو الدينية

 تراهبا على السيدة للدولة الذايت القومي البناء وضرورة الوطين التحرر شرعية وبني .الدولية وللعقود
 استعراضيتهم بني العرب الليرباليني عند اأيض   ينسحب االنشطار هذا .مواطنيها ومصاحل ومؤسساهتا

 الثنائي العقدين قبل هلا أّسس أن سبق كان اكتساحية، ةمعومل ليربالية عن ادفاع   والعزالء العارية
 الليربايل الدموي وملهمة املناجم عمال حمطمة تاتشر ومارغريت ريغان رونالد احملافظ االنغلوساكسوين

 واالستهالكية اإلنتاجية البىن ولتحصني ولتعزيز لتهيئة اهلادفة املستلزمات جتاهل أو جهل وبني بينوشيه،
 كأيديولوجيا، العربية الليربالية .بإنصاف وموزع مؤكد ومردود مالئمة منافسة اجل من وذلك للمجتمع

 للمعضلة الئق ختريج إجياد عن عاجزة بدت ولقد .املزمنة الوطين االستقالل مشكلة حل تستطع مل
 :يف امتجسد   يبدو هذا عجزها إن .االجتماعية
  االعتباطية، واستفحال واحملسوبية، د،الفسا عن الناتج االجتماعي االضطراب حدة ازدياد -



 .نفسها املؤسساتية األطر ويف والفئات األفراد بني العالقات يف واالستنسابية
  املستدامة، الوطنية التنمية قضية هبا عنينا وتقدمه اجملتمع الستقرار هامة قضية جتاهل -

 .ومأسستها وبراجمها
 جديدة، مواطنية بعقلية الثروات زيعتو  وإعادة توزيع، مشكلة حل على القدرة عدم -

  . وبالعدل وبالرقي، بالتجديد، جديرة عقالنية ومبنهجية
 عن تنازلت واليت املعاصرة الليربالية من األول الرعيل عليه كان الذي احلال هو هذا

 حزب يف املاضي القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف عنها تعبري خري ووجدت الوطين، االستقالل
 أن احلصيلة وكانت الداخلية سيطرته بسط جلأ من اإلنكليزي باالحتالل استقوى الذي املصري الوفد
 يدفعه مل ملشروعيته األساسي الفقدان هذا إن .اجملتمعية والشرعية الوطنية املناعة افاقد   نفسه جيد

 .عدال   وأكثر ااضطراب   أقل يكون جملتمع تصور عرب أو تطويري، اجتماعي أداء عرب عنه للتعويض
 موت فسحة انتهز فقد العرب الليرباليني من الثاين اجليل أما ا.ودراماتيكي   احتمي   اهنياره كان ولذلك

 من اوحتديد   العريب االستقالل قضايا من انسحابه يشهر لكي والسياسي اجلسدي الناصر عبد مجال
 الداخل، حنو وانكفاء   اانقطاع   يتمظهر السادات للرئيس" أوال   مصربشعار " فإذا .فلسطني: القضايا قضية
 وهكذا" أوال   لبنان" ،"أوال   األردن" ،"أوال   املغرب: "تعمم أن لبث ما" الدولية للتعهدات" ااحرتام   اوأيض  

" الفلسطينية القضية هّدتنا" أو" الفلسطينيني من تعبنا" كمثل  االنسحابية العبارات فأصبحت .دواليك
 اخلانق االحنباس :األداء هذا نتيجة ذلك بعد فرأينا"، االنفتاح" جبنة الوعد اصطحبه يازبامت اليربالي   اشعار  
 شره سندان وبني جهة من املسّيسة املعونات أو الغرب، بقوة واالنبهار النقص عقدة مطرقة بني

 .أخرى جهة من والفساد الشرعي وغري االعتباطي اإلثراء
 احديث   يسمى ما وهو، اجديد   شكال   ذلك عدب يتخذان سوف السوق عقيدة االنكفاء إن

 اإرادي   تقبال   كذلك يعين ومبا املنطقة، قضايا مع القطع يعين مبا أي". الليربالية السياسية الواقعية"بـ
 عصبية" تاريخ يف جبديد ليس وهذا .وأهلها هذه للمنطقة معروض أو مرسوم هو مبا اقصدي   اومتسك  

 مديونية يف اجوهري   ذاهتا تعترب وعقلية هنج استمرارية ميثل نهإ بل ال العرب، بعض لدى" الليربالية
 السياسية الواقعية هذه إن ا.ثاني   الداخل جتاه حّدية احنيازية ويف ،أوال   ادولي   األقوى مع ونفعية فكرية

 فسيكون العكس، على بل املنطقة، مستوى على الفعالية عدميي جمرد العرب، الليرباليني من جتعل ال
 جهة، من املنطقة وتفتيت تفكيك، ديناميكية يديتأ حيث من األمهية كبري فعلي تأثري النكفائهم

  .ثانية جهة من الداخلي والفساد االستئثار وازدياد


