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عقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي الخامس للعلوم االجتماعية
واإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ــدوح ــة ،خ ــال أيـ ــام  14 – 12آذار /مـ ــارس  2016ل ـب ـســط ال ـن ـظــر ،وال ـبـحــث
واالسـتـقـصــاء فــي مــوضــوع «س ــؤال الـحــريــة فــي الـفـكــر الـعــربــي الـمـعــاصــر» ،فــي م ــوازاة مــوضــوع «المدينة
وسينصب مقالنا التقريري على الموضوع األول
العربية :تحديات التمدين في مجتمعات متحولة».
ُّ
الذي هو «سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر».
***
بـ ــدأت أش ـغ ــال ال ـمــؤت ـمــر حـ ــول سـ ــؤال ال ـح ــري ــة ب ـم ـحــاضــرة اف ـت ـتــاح ـيــة ف ــي ال ـي ــوم األول ،أل ـق ــاه ــا الـمـفـكــر
ال ـع ــرب ــي ف ـه ـمــي ج ــدع ــان ت ـح ــت عـ ـنـ ــوان« :أس ـئ ـل ــة ال ـح ــري ــة ه ـ ـ ـنـ ـ ــا...اآلن» ،ان ـط ـل ــق ف ـي ـهــا م ــن ت ـح ــدي ــدات
دق ـي ـق ــة لـ ـم ــدل ــول م ـص ـط ـل ــح الـ ـح ــري ــة وف ـ ــق ال ـم ـس ـت ــوي ــات الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي حـ ــددهـ ــا ب ـ ــول ري ـ ـكـ ــور ل ـم ـســألــة
ال ـح ــري ــة ،بـ ــد ًءا م ــن ال ـم ـس ـتــوى ال ـل ـغــوي ال ـم ـت ــداول ،إل ــى م ـس ـتــوى الـتـفـكـيــر ال ـس ـيــاســي واألخ ــاق ــي ال ــذي
ه ــو تـفـكـيــر ف ــي شـ ــروط ت ـح ـ ّقــق ال ـح ــري ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة ،وص ـ ـ ً
ـول إل ــى م ـس ـتــوى ال ـف ـل ـس ـفــة الـتــأصـيـلـيــة
) )Philosophie fondamentaleال ــذي يـخـتــزل خـطــاب الـحــريــة فــي س ــؤال :كـيــف يـمـكــن اإلن ـســان أن
يـكــون خــالـ ًقــا ألفـعــالــه؟ وقــد حــدد الـمـحــاضــر الـمـسـتــوى الـثــانــي كـمـجــال الشـتـغــالــه ،كـمــا حــدد فــي الــوقــت
ذات ــه األص ـنــاف ال ـتــي سـيـنــأى عــن مـعــالـجـتـهــا ،مـعـتـبـ ًـرا إيــاهــا خ ــارج الـسـيــاقــات ال ـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا الــوضــع
* أستاذ التاريخ اإلسالمي ،كلية اآلداب ،جامعة موالي إسماعيل ،مكناس – المغرب.

** Professor of Islamic history - Moulay Ismail University - Meknes - Morocco.
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ال ـعــربــي ال ــراه ــن ،مــن قـبـيــل الـمـســائــل ال ـتــي شـغـلــت الـجـبــريـيــن وال ـقــدري ـيــن والـتـفــويـضـيـيــن ،وم ـســألــة الــرق
والعبودية رغم استمرارها في الحاضرً ،
فضل عن األدبيات الفلسفية والمقوالت المبتذلة والمكرورة،
بحسب تعبيره.
وضع جدعان إصبعه على خمس أسئلة اعتبرها من قضايا «الحرية...اآلن» ،أو داخلة في دائرة الزمن
المباشر ،بحسب تعبيره ،وهي األسئلة الراهنية التي ينبغي أن يوجه إليها المفكرون العرب النظر بالقول
الـبــرهــانــي ،وفــي مـقــدمـتـهــا «س ــؤال االس ـت ـبــداد» .ورأى أن اسـتـبــداد الــدولــة الــوطـنـيــة الـعــربـيــة إرث تــاريـخــي
ـرســخ فــي وج ــدان الـثـقــافــة الـعــربـيــة  -اإلســامـيــة مــن خــال فـقـهــاء الـسـيــاســة الـشــرعـيــة الــذيــن استنبتوا فيها
تـ ّ
مبادئ إلزامية الطاعة ،وتحريم الخروج عن الحاكم .واستمر هذا المشهد الالجم حرية الذات العربية
من عصر الخالفة إلــى نهاية العثمانيين ،لتنشأ بعد ذلــك الدولة الوطنية العربية المسنودة إلــى منظومة
االس ـت ـبــداد بـمــرجـعـيــة مــدنـيــة أو عـلـمــانـيــة حــدي ـثــة .وخ ـلــص ج ــدع ــان ،بـعــد تـحـلـيــل مـسـتـفـيــض ،إل ــى الـقــول
إن الـبـحــث فــي ج ــذور االس ـت ـبــداد لــم يـعــد مـطـلــو ًبــا ،بــل الـمـطـلــوب هــو الـتـحــرر مــن ال ــرواب ــط الـتــي تصلنا
بـتــاريــخ االس ـت ـبــداد بـعــد أن أدرك ـن ــا أصــولــه ومـنــابـعــه ،ثــم ات ـخــاذ مــوقــف مـنــه ومـنــاهـضـتــه ،ألن ــه يـعـيــق تـطــور
المجتمع العربي.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،طــرح الـمـحــاضــر ال ـســؤال الـثــانــي ،وهــو «س ــؤال الـحــريــة وال ـعــدالــة» ،وأيـهـمــا ينبغي أن
يحظى باألولويةً ،
رافضا مقولة الحاكم المستبد العادل التي هي توليفة كيميائية هجينة ،تأسست عليها
فـكــرة الـسـلـطــة فــي الـتــاريــخ اإلســامــي .وذهــب إلــى الـقــول بأسبقية الـحــريــة عـلــى الـعــدالــة ،ألن الـعــدل ال
يتعايش مع نقيضه االستبداد ،وأن المعادلة الصحيحة تكمن في أن العدل ال ينمو ويتوهج إال في تربة
سليمة هي تربة الحرية بالذات.
ً
ملحميا ،وناقش في هذا
سؤال
ثم انتقل المحاضر إلى استحضار «سؤال الحرية الدينية» الذي اعتبره
ً
الـصــدد الـتــراث الفقهي والـفـكــري اإلســامــي ،وتـطــور حــريــة المعتقد الـتــي وردت صــريـحــة فــي كثير من
النصوص القرآنية ،إال أن االتجاه الفقهي ذهب إلى إعادة توجيهها وفق ظروف سياسية ،فأفتى بالحكم
المرتد بالقتل ،ولو أن عد ًدا من المفكرين المسلمين المعاصرين خالف هذا الحكم.
على
ّ
ّأما السؤال الرابع من أسئلة الحرية التي يرى جدعان أنها من أسئلة الزمن المباشر ً
أيضا ،فهو «سؤال
حــريــة الـتـعـبـيــر» ،وه ــو س ــؤال مـلـغــم ومـتـفـجــر ،بـحـســب تـعـبـيــره ،ألن ــه يــامــس الـمـجــال ال ــذي يـعــرف أبـشــع
مـظــاهــر االسـتـبــداد المتمثّلة فــي الـمــاحـقــات واالض ـط ـهــادات ولـجــم الـحــق فــي ال ــرأي الـمـخــالــف ،تحت
مبرر الدفاع عن ثوابت الدولة أو المقدس الديني أو النسق االجتماعي .ولــم يفت المحاضر التذكير
ـس بـمـشــاعــر
فــي ه ــذا ال ـصــدد ب ـض ــرورة ضـبــط حــريــة الـتـعـبـيــر ،حـتــى ال تـتـحــول إل ــى إسـ ــاءات مــاديــة أو م ـ ّ
اآلخر ومعتقداته...
وختم جدعان محاضرته بالسؤال الخامس من األسئلة التي تتطلبها الحرية اآلن ،وهو «سؤال الحرية
المهمشة المطالبة بحقوقها .وأكد ضرورة
والتعددية واالعتراف» ،الذي يحيل إلى سؤال حرية الهويات
ّ
أن تراعي الدول العربية حقوق األقليات التي تعيش فيها.
***

رــيرــقـت
ةحودلا » -رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس« :ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل سماخلا رمتؤملالاملالااخلا رمتؤملاؤملا
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بـعــد الـمـحــاضــرة االفـتـتــاحـيــة ،انـطـلـقــت جـلـســات الـمــؤتـمــر ال ـخــاص بـمــوضــوع «س ــؤال الـحــريــة فــي الفكر
العربي المعاصر» ،حيث توزعت خريطة األبحاث المقدمة على عشر جلسات علمية تميزت بالتنوع
والتكامل والشمول.
ت ـم ـحــورت الـجـلـسـتــان األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ح ــول م ــدل ــول ال ـحــريــة وت ـط ــوره ف ــي اإلن ـت ــاج ال ـف ـكــري والـفـلـسـفــي
المعاصر ،حيث اشتغلت األوراق البحثية في الجلسة األولى على الحرية عند بعض المفكرين العرب
المعاصرين ،من أمثال راشــد الغنوشي الــذي كــان مركز اهتمام الــورقــة التي قدمها علي الصالح مولى
تحت عنوان« :الحرية في كتابات راشد الغنوشي :بحث في النسق واألصالة» ،وهي عبارة عن قراءة
نقدية مـقــارنــة ألدبـيــات الغنوشي وم ـصــادره ،استخلص منها صاحبها أن رؤيــة الغنوشي لــم تـخــرج عن
سياق المقدمات النظرية بشأن أصل الخلق ووظيفة العمران ومسؤولية اإلنسان في اإلســام ،وأنــه لم
يشكل بذلك قطيعة مع العقل اإلصــاحــي األصــولــي ،وال مع المنظور اإلخــوانــي للحرية ،وبالتالي لم
يفلح في تجاوز سقف المنجز حول الحرية في الفكر التونسي ،وال حتى معارضته في حده األدنى.
اعتما ًدا على منهج مقارن أيـ ًـضــا ،سعى شاكر الحوكي في بحثه الموسوم بـ «مسألة الحرية عند راشد
الغنوشي والمنصف المرزوقي» إلى عقد مقارنة بين مفهوم الحرية عند راشد الغنوشي ومواطنه المنصف
ّ
المفكرين ،استنا ًدا إلى أربعة مؤشرات برزت بوضوح في أثناء
المرزوقي ،ليستنتج اختال ًفا جوهر ًيا بين
وضع الدستور التونسي الجديد وانعكاساته في النقاش العام حوله ،وهي المرجعيات واألطروحات
المنبثقة عنها والدولة والديمقراطية؛ ففي حين متح األول أفكاره حول الحرية من المرجعية اإلخوانية
تصوره لها من ثقافة التنوير العقلي ،وحقوق اإلنسان ،ومبدأ التعددية،
وموروثها اإلسالمي ،نهل الثاني ّ
والتعايش بين اآلراء.
قدمها نابي بوعلي في موضوع «الطبيعة التطورية لمفهوم الحرية من خالل
عالجت الورقة الثالثة ،التي ّ
مشروعات التراث والتجديد لحسن حنفي» ،مفهوم الحرية عند هذا المفكر المصري ،كنموذج للنخبة
العربية المعاصرة التي بلورت رؤيــة فلسفية في بيئة عربية مغايرة للبيئة الغربية .فــإذا كانت البيئة التي
وتقدس الحرية،
تمجد الديمقراطية ّ
أنتجت الحرية في الغرب قد جاءت متزامنة مع قيام دولة حديثةّ ،
فإن مشروع حسن حنفي -كنموذج للنخبة العربية المعاصرة  -طرح فكرة الحرية في بيئة عربية متخلفة
ومأزومة .ومن هنا تأتي أهمية التساؤالت التي أثارتها الورقة حول آليات ترتيب ضوابط المالءمة بين
عقليا وانتكاسة حضارية.
فكر عربي تنويري معقلن وبيئة استقبال تعيش
ً
تكلسا ً
ّأما الجلسة الثانية التي ّ
شكلت الشق الثاني من تيمة الحرية وتطورها في اإلنتاج الفكري الفلسفي المعاصر،
فقد تم خاللها تداول ثالث مداخالت ،بدأها عبد الرزاق بلعقروز بورقة حول «حرية المفهوم الفلسفي في
الفكر العربي المعاصر :بحث في شروط إمكان العقل الحر» ،حاول فيها رصد الصورة المفهومية للحرية
الـتــي أنتجها الفكر الـعــربــي المعاصر كوصفة لـلـخــروج مــن فــوضــى الفعل الـمـبــاشــر ،إلــى نـظــام الفعل الــذي
تبسط فيه الذات ماهيتها ،مستندً ا إلى تقنيات اإلنتاج المفهومي التي اشتغل بها ٌّ
كل من محمد أركون وطه
ومعتبرا أن الصناعة المفهومية شرط ضروري إلنجاز الفعل الحر.
عبد الرحمن وناصيف نصار،
ً
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وطــرح المنجي الـســربــاجــي فــي ورقـتــه ســؤال «مــاذا يعني أن نفكر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة؟» ،بــاعـتـبــاره سـ ً
ـؤال
مــركــز ًيــا أج ــاب عـنــه فــي مــداخـلـتــه بــالـقــول إن مـبــاشــرة س ــؤال الـحــريــة يـقـتـضــي مـنـهـجـ ًـيــا ال ـمــرور عـبــر ثــاث
م ــراح ــل :أول ـه ــا االن ـط ــاق م ــن عـقــانـيــة م ـع ـيــاريــة قـ ــادرة ع ـلــى ت ـج ــاوز االخ ـت ــال الــوظ ـي ـفــي ال ــذي اخ ـتــرق
الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي بـمـجــرد مــا حـ ِّـول إلــى تقنية تـبـ ّـرر السلطة الـقــائـمــة .وتـكـمــن الـمــرحـلــة الـثــانـيــة في
ت ـحــديــد م ـعــالــم ه ــذه الـعـقــانـيــة ال ـم ـع ـيــاريــة ،بـيـنـمــا تـتـجـلــى ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ف ــي رص ــد م ـقــومــات الـتـنـظـيــم
الـمــؤسـســي ال ــذي يـضـمــن مـســاحــة واس ـعــة مــن ال ـحــريــات ،وف ــي مـقــدمـتـهــا الـحـيــاد الـعـقــائــدي واألخــاقــي
ضمن دولة القانون.
اخ ُتتمت هــذه الجلسة بمداخلة عبد اللطيف المتدين« :الـحــريــات الـفــرديــة فــي عالم متغير :الـفــرد ضد
المجتمع» ،عــرض فيها للنقلة السلبية الـتــي شهدتها الـحــريــات فــي المجتمع الـعــربــي المعاصر ،حيث
أخذت تنفلت من دائرة ّقيم الثقافة الجماعية والموروث الديني ،في اتجاه الحرية الفردية الالمسؤولة.
وسـجـلــت الـمــداخـلــة كـيــف تـمــاهــى بـعــض ال ـش ـبــاب مــع ه ــذه ال ـحــريــة الـسـلـبـيــة مــن خ ــال ال ــدع ــوات إلــى
اإلفطار في رمضان ،والـشــذوذ الجنسي ،والــدعــوة إلــى حرية تغيير الدين والمذهب ،بتأييد من الغرب
ومن منظمات المجتمع المدني التابعة له ،وهو ما يطرح التساؤل حول مدى نجاعة الديمقراطية في
استيعاب «طغيان» األقلية المجتمعية التي تفرض توجهاتها على األغلبية ،ومدى الدور الذي يقوم به
المشرع لمراعاة مصلحة السلم االجتماعي.
ّ
***

وجـهــت الجلسة الـثــالـثــة الـنـظــر صــوب الـلـيـبــرالـيــة مــرجـعـيـ ًة فــي مـقــاربــات الـفـكــر الـعــربــي لـلـحــريــة .و ُقـ ّـدمــت
َّ
خاللها ثالث ورقات بحثية ،بدأت بورقة رجا بهلول في موضوع «الحرية ومعوقات الفعل :التأسيس
والمالحظ أن هذه الورقة تصدت للدفاع عن فكرة مفادها
لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي».
َ
يعرف
أن تأصيل المفهوم الليبرالي للحرية فــي الثقافة العربية يتجلى فــي أساسها الميتافيزيقي الــذي ّ
الحرية بأنها تجسيد لغياب العوائق أمام الفعل ،وأن الحداثة العربية منحت هذا التصور الميتافيزيقي
للحرية فرصة للتعبير عن نفسه في الفلسفة السياسية العربية الحديثة والمعاصرة.
قدمها مهند مصطفى تحت عنوان «سياسة االعتراف والحرية :سجال
أعقبت هذه المداخلة ورقة ثانية ّ
وإطــار نظري تحت طائلة السياق الـعــربــي» ،عــرض الباحث مــن خاللها للسجال النظري واألكاديمي
بشأن سياسة االعتراف التي و ّلدت ً
تعبيرا عن الحرية
معرفيا يبحث في التعددية الثقافية بصفتها
حقل
ً
ً
الفردية والجماعية .وخلص إلى أن سياسة االعتراف تهدف إلى تطوير مفهومي العدالة والحرية بما
يتجاوز المفهوم الليبرالي التقليدي ،ويعمل على تطويره من الداخل.
ّأمــا الــورقــة األخـيــرة فــي هــذه الـجـلـســة ،فقدمتها ثـنــاء فــؤاد عـبــد الـلــه حــول «الـحــريــة الـلـيـبــرالـيــة فــي السياق
الـعــربــي» ،ربـطــت مــن خــالـهــا الـحــريــة فــي الـعــالــم الـعــربــي بلحظة الـنـهـضــة الـعــربـيــة الـتــي أنـتـجــت عقالنية
جــديــدة متماهية مــع الفكر الـتـنــويــري األوروب ــي .وتــأسـيـ ًـســا على ذلــك ،حللت انـعـكــاســات روح النهضة
على تخليق تجليات الــوعــي التحرري العربي وفـكــرة الوطنية .واقترحت الــورقــة صــوغ رؤيــة اجتهادية

رــيرــقـت
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لنموذج عربي لتكريس مبدأ «العدالة والحرية والـمـســاواة» في التطبيق السياسي العربي ،خاصة بعد
ثورات الربيع العربي التي جعلت من الحرية الهدف األساسي.
***
تحول اتجاه البحث في ســؤال الحرية في الجلسة الرابعة إلى الوقوف على الحرية في البيئة الثقافية
ّ
واالجتماعية والسياسية العربية ،وقدمت خاللها ثالث أوراق ،بدأت بورقة أثارها جواد رضواني تحت
عنوان« :هل يمكن الحديث عن حرية فكرية عربية في إطار وجود ثقافة عربية حتمية؟» .وقد اقترحت
الورقة داخل هذا السؤال المركزي إعادة طرح سؤال مفهوم الحرية إلى الواجهة ،واألخذ بعين االعتبار
إطارا عا ًما يحدد فهم الفرد والجماعة لمعنى الحرية .وبناء على ذلك ،يمكن
«البعد الثقافي» مكونًا أو ً
ُ
رؤية الحرية والثقافة في العالم العربي من باب حدودهما وإمكاناتهما ،انطال ًقا من استحضار الماضي
وتحليل الراهن وتصور المستقبل.
ّأم ــا ال ــورق ــة ال ـثــان ـيــة ال ـتــي أع ـ ّـده ــا إبــراه ـيــم ال ـق ــادري بــوتـشـيــش ف ــي م ــوض ــوع «ح ــري ــة ال ـم ــرأة بــال ـم ـغــرب فــي
ـوعــا راهـنـ ًـيــا
ض ــوء ال ـجــدل وال ـتــدافــع بـيــن الـمــرجـعـيــة اإلســام ـيــة والـمــواث ـيــق الــدول ـيــة» ،فـقــد عــالـجــت مــوضـ ً
أحـ ــدث ان ـق ـس ــا ًم ــا ف ــي ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـم ـغــربــي ح ــول ح ــري ــة الـ ـم ــرأة ،وخ ـ ّل ــف ن ـق ـ ً
ـاش ــا واسـ ـ ًع ــا ب ـعــد ص ــدور
مـســودة مـشــروع «الخطة الوطنية إلدمــاج الـمــرأة فــي التنمية» ،وهــو مـشــروع رأى الباحث أنــه شـ ّـكــل مت ًنا
خطابيا طــرح الحرية النسائية فــي المغرب بكثير مــن الـجــرأة حين اقتبس مطالبه بشأن تحسين وضعية
ً
ال ـمــرأة مــن قــامــوس الـمــواثـيــق الــدولـيــة ومــن م ـفــردات الـحــريــة الـلـيـبــرالـيــة ،وهــو مــا أث ــار صــدا ًمــا بـيــن الـتـيــار
اإلســامــي والـتـيــار الـحــداثــي فــي الـمـغــرب ،وصــل إلــى حــد التفسيق واالتـهــام بالعمالة لألجنبي ،وتنظيم
المسيرات والمسيرات الـمـضــادة ،وظـهــور كتابات يــدافــع بها كــل طــرف عــن صحة مرجعياته فــي قراءته
لحرية المرأة.
ختم هــذه الجلسة عبد الـلــه محمد الجسمي بمداخلة عــن «الـحــريــة والـثـقــافــة» ،دافــع فيها عــن فـكــرة أن
الـحــريــة تتحدد مــن خــال الثقافة الـســائــدة فــي أي مجتمع .وأبــرز فــي تحليله أن الـحــريــة قيمة وسـلــوك،
وأنها تعتمل ضمن ثقافة أو ثقافات محددة .وح ّلل بعد ذلك السمات الثقافية التي يمكن أن تحتضن
الحرية ،ومنها غياب المس ّلمات والبديهيات الفكرية ،وعدم احتكار الحقيقةً ،
فضل عن نسبية المعرفة
واستقالليتها ،واحتكامها للواقع.
***
تميز اليوم الثاني من أشغال المؤتمر بمحاضرة افتتاحية ألقاها المفكر العربي عزمي بشارة حول الحرية
ّ
في الفكر العربي .وقد رامت هذه المحاضرة اإلجابة عن أسئلة الزمن العربي اآلني ،وتحضير خطاطة
الستيعاب الحرية وتطبيقاتها في الواقع العربي .في هذا السياق أورد المحاضر النقاشات الفلسفية في
حرا من العبودية،
مبي ًنا أن الحرية ليست معطى
ً
طبيعيا ،وأن اإلنسان رغم والدته ًّ
شأن موضوع الحريةّ ،
حرا فكر ًيا وجسد ًيا وإراد ًيا.
فإنه ال يولد ًّ
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إلعطاء القرائن على صحة مقولته ،قــام المحاضر بحفريات تاريخية حــول الحرية في الفكر القديم،
والفكر الغربي والنيوليبرالي الحديث ،والفكر النهضوي العربي المعاصر .وخلص ،استنا ًدا إلى منظور
نـقــدي نـقــاشــي ،إلــى الـقــول إن الـحــريــة لــم تــؤســس بالمعنى األنـطــولــوجــي وال الـكــوزمــولــوجــي ،بــل كانت
تمث ًّل للوعي والممارسة اإلنسانية ،وإنها  -في حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية  -لم ّ
تشكل مفهو ًما،
يقدم للباحث آلية تحليلية لفهم الظواهر ،وهو ما ال يقوى
ألن المفهوم وفق ما هو متعارف عليه
علمياّ ،
ً
عليه مفهوم الحرية.
شدد على أنه
لب اإلشكالية ،بل ّ
رغم اهتمام المحاضر بالمقاربة الفلسفية للحرية ،فإنه لم يعتبر ذلك ّ
ويشخص المسائل المرتبطة بالحريات في الــواقــع العربي ،وضمنها
ينبغي للفكر العربي أن يفحص
ّ
قـمــع األنـظـمــة الـعــربـيــة لـلـحــريــات الـعــامــة .ومــن ثـ ّـم ال يمكن تعليق الـفـشــل عـلــى مشجب مـفـكــري عصر
النهضة العربية ،بل ينبغي مواجهة استبداد األنظمة الحالية ،وتأسيس نظام ديموقراطي يحمي الحريات،
ويحصن المجتمعات العربية من أي انفالت أو فوضى تنتج أنظمة استبدادية جديدة.
ّ
مــن األسـئـلــة المهمة الـتــي طرحها عــزمــي بـشــارة فــي سـيــاق المتغيرات العربية الــراهـنــة ،ســؤال المفاضلة
بين االستقرار وضمان الحياة في ظل االستبداد ،أو اختيار الحرية رغــم ما تطرحه من تحديات ،فهو
يرى أن هذه المفاضلة وهمية ،ألن من يعارض الحريات المدنية والسياسية ال يذهب إلى تأييد الظلم
ويوجه التهمة إلى الحريات
واالستبداد ،إنما يحاول أن يقابل الحرية بقيمة أخرى من قبيل «الوطنية»،
ّ
المدنية والسياسية بأنها مؤامرة خارجية .وال تطرح المفاضلة بين قيمة الحرية وقيمة الحياة عند عزمي
بـشــارة إال حـيــن يـصـبــح مـطـلــب الـحــريــات بــاهـ ًـظــا ،أو يـبـلــغ أحـيــا ًنــا ذروة الـحــرب األهـلـيــة والـفــوضــى .بيد
أن للظلم وز ًنــا ً
ثقيل على البشر ،أكثر من وزن الحياة واالسـتـقــرار على المدى البعيد ،كما ذهــب إلى
ذلك المحاضر.
من األسئلة الجوهرية التي أثارتها المحاضرة ً
أيضا ،سؤال العالقة بين الحريات الشخصية والحريات
الـمــدنـيــة والـسـيــاسـيــة :فـهــل يمكن قـبــول حـكــم طــاغـيــة يجهض الـحــريــات الـمــدنـيــة والـسـيــاسـيــة ،فــي مقابل
ضمان الحريات الشخصية؟ يرى بشارة أنه ال يصح أي شكل من أشكال المساومة حول قضايا الحرية
المتسمة بالشمولية والتكامل.
بـعــد ه ــذه الـمـحــاضــرة الـنــوعـيــة ،تــواصـلــت جـلـســات ال ـيــوم الـثــانــي مــن الـمــؤتـمــر بــالـجـلـســة الـخــامـســة الـتــي
ت ـحـ ّـول االهـتـمــام فـيـهــا إلــى تـيـمــة الـحــريــة الــديـنـيــة وحــريــة الـمـعـتـقــد ،وفـيـهــا ق ـ ّـدم مـعـتــز الـخـطـيــب ورق ـتــه في
موضوع «الحرية الدينية وقتل المرتد :مدخل إلعــادة التفكير في االجتهاد الفقهي» .وقــد أبــرزت هذه
مفصلة عــن الـنـقــاشــات المختلفة حــول الـحــريــة الدينية واإلك ــراه على الــديــن فــي المرحلة
الــورقــة صــورة ّ
الكالسيكية والمرحلة المعاصرة .كما ألقت الضوء على أبعاد الجدل وقيمة الحرية الدينية ،واألسس
المرتد
الـتــي استند إليها الـقــول بأخالقية اإلك ــراه الــديـنــي أو عــدم أخالقيته ،ور ّك ــزت على نـمــوذج حكم
ّ
لــرصــد ح ــدود مـســاحــة ال ـحــريــة الــديـنـيــة فــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،واالج ـت ـه ــادات الـفـقـهـيــة ال ـتــي قــدمــت في
هذا الموضوع.
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أثارت ورقة سعيد أقيور« ،حرية المعتقد في العالم العربي من السجال الفكري إلى التنزيل الدستوري»،
إشكالية الحرية الدينية في النسق الفكري والسياسي العربي التقليدي الذي دخل زمن الحداثة ،فانبرت
مــع هــذا الـتـحــول ت ـيــارات أيــديــولــوجـيــة ت ـقــارب الـحــريــة الــديـنـيــة بـمـقــاربــات مـخـتـلـفــة ،أهـمـهــا الـتـيــار الــديـنــي
البعدين الديني والمدني بخصوص
والعلماني .ورغم أن الوثيقة الدستورية العربية رامت التوليف بين ُ
حرية المعتقد ،فإنها ال تزال تثير مجموعة من السجاالت الفكرية والتأويالت المتباينة لنصوصها.
وختمت محاسن عبد الجليل هذه الجلسة بورقتها البحثية «الحرية في التمثّالت االجتماعية بين الثقافة
العالمة والثقافة الشعبية» ،سعت من خاللها إلى إبراز دور الثقافة الشعبية ومساهمتها إلى جانب الثقافة
العالمة فــي تأسيس خطاب الحرية .وقــد استندت لتأكيد فرضيتها إلــى حالتين تتمثّالن فــي حالة إعــدام
الحالج ،ثم اتهام المفكر السوداني محمود محمد طه بالردة والحكم عليه باإلعدام ،لتستنتج أن التالحم
أو التضاد بين التمثّالت الشعبية والعالمة يساهم في إثراء حقل التمثّالت االجتماعية حول الحرية الدينية.
***
ت ـم ـحــورت الـجـلـســة ال ـســادســة مــن أش ـغــال الـمــؤتـمــر ح ــول مــوضــوع «ال ـحــريــة فــي س ـيــاق س ــؤال الـحــداثــة
والـنـهـضــة» ،قــدمــت فيها ثــاث أوراق :نـ ّـبـهــت ورقــة عـبــد الــوهــاب األف ـنــدي« ،ثـمــن الـحــريــة :اقـتـصــاديــات
الحرية والتحرر في صراعات الحداثة العربية» ،إلــى إشكالية الفهم الخاطئ بشأن وجــود حرية فردية
وبينت أن مفهوم الحرية الفردية ال وجود له بمعزل عن منظومة
في الفكر الليبرالي خارج سياق الضبطّ ،
مقترحا حول «اقتصادية الحرية» في
وقدمت
اجتماعية ،وأن الحرية كونية وليست
حكرا على الغربّ .
ً
ً
الفضاء العربي ،تعكس صورة نقدية لما طرحه البعض حول ضرورة وجود «ليبرالية إسالمية» قد تساهم
في حل معضلة الحرية االقتصادية.
والتمدن الجديد في التجربة النهضوية» التي قدمها سامر
تناولت الورقة الثانية «شريعة الحياة :الحرية
ّ
عكاش ،محاولة لتأكيد فرضيتين أساسيتين :أوالهما أن سؤال غياب الحرية في العالم العربي اليوم هو
سؤال عن إخفاق المشروع النهضوي العربي في تحقيق أحالمه التنويرية .وثانيتهما أن سؤال الحرية
هــو فــي جــوهــره ســؤال فلسفي كــوزمــولــوجــي يـخــص اإلنـســان مــع الـخــالــق ،ولـيــس س ـ ً
ـؤال إصــاحـ ًـيــا ،وأن
تأسيسا على ثــورة علمية ،قبل أن يصبح عقدة إصالحية خاضعة
هذا السؤال ُح ّلت عقدته في الغرب
ً
لصالحيات الجمهور الفرنسي وثوراته الشعبية .وبناء على ذلك اقترحت الورقة تأسيس مفهوم الحرية
في ارتباطه بمفهوم «التمدن الجديد» وتجلياته المختلفة.
ّأم ــا الــورقــة الـثــالـثــة الـتــي قـ ّـدمـهــا عـبــد الــرحـيــم ال ـعــام تـحــت ع ـنــوان «الـتــأسـيــس لـلـحــريــة مــن خ ــال كشف
نقائضها» ،فقد تب ّنت مقاربات البويسي والكواكبي نماذج اعتبرها الباحث آليات للبحث عن الحرية
مــن الــداخــل ،أي مــن خــال الــوقــوف على نقائضها .واستخلص أن الحافز لالستئناس بفكر الرجلين
يتصل بسؤال التغيير والمساحات التي يتيحها في مختلف األزمنة التاريخية والبيئات السياسية التي
تختلف فيها درجات قابلية شعوبها لالستعباد.
***
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أث ـيــرت فــي الـجـلـســة الـســابـعــة عــاقــة الـحــريــة بــالـمـشــروعـيــة الـسـيــاسـيــة وال ـت ـحــرر الــوطـنــي مــن خ ــال ثــاث
مداخالت ،اس ُتهلت بمداخلة محمد الحاج محمد في موضوع «داللة مقصد الحرية على المشروعية
السياسية فــي اإلس ــام» .وقــد أوضـحــت الــورقــة أن علم مقاصد الشريعة وعـلــم مصطلح الـحــديــث هما
اآللـيـتــان الـلـتــان تعكسان حــرص الشريعة اإلســامـيــة على تحصين الـحــريــة الفعلية لجمهور الـنــاس عبر
منظومة عقدية تلزم المكلفين بالتفكير ،ومنظومة تشريعية تحث المكلفين على تصحيح إرادتهم باتجاه
مقاصد الدين وقيمه الخلقية العليا.
وفــي سـيــاق عــاقــة الـحــريــة بــالـتـحــرر الــوطـنــي ،نـ ّـبـهــت ورقــة ســامـيــة إدري ــس «خـطــاب الـحــريــة والـتـحــرر في
السياق الكولونيالي :حالة الجزائر» إلى ضرورة إدراك السياق الكولونيالي الذي ولدت مفاهيم الحرية
مــن رحـمــه؛ فخطابات الحركة الوطنية الجزائرية المناهضة لالستعمار الفرنسي تــواتــرت فيها مفردات
الحرية والتحرر واالستقالل بــدالالت مختلفة ،بعضها مستوحى من اإلســام ،وبعضها مستوحى من
النهضة العربية أو من قيم الثورة الفرنسية ،وهو ما يستدعي مجموعة من التساؤالت ،أبرزها يتجسد في
فهم كيفية تفعيل تلك المفاهيم ضمن الخطاب القومي التحرري في الجزائر.
واخ ُتتمت هذه الجلسة بمداخلة تحت عنوان «الدستورانية المغربية في العقد األول من القرن العشرين
قدمها خالد العسري من خالل مقاربة تاريخية بصدد أول محاولة لتأسيس
وإشكال الفصل بين السلط» ّ
دستور في المغرب قبل الحماية .وقد استنتج الباحث أن الشروط التاريخية ألول محاولة دستورانية
مغربية لــم تكن قــد نضجت بـعــدُ  ،وأن الحرية لــم تكن لتتحقق إال مــن خــال بنية دسـتــوريــة تـقــوم على
أهــداف رباعية تتجسد في تقوية الدولة ضد التحرشات االستعمارية ،والحد من السلطوية المخزنية،
وتفكيك ارتباط الدولة بالقبيلة ،وتضمين الحقوق في الوثائق الدستورية.
***
انتقلت الجلسة الثامنة من أشغال المؤتمر إلى دراسة الحرية في عالقتها باإلنتاج الفكري واإلبداعي
في الفضاء اإللكتروني واالفـتــراضــي .في هــذا المنحى ،عالجت ورقــة محمد مريني موضوع «الحرية
وس ـيــاســات الــرقــابــة عـلــى وســائــط االت ـصــال فــي الـفـكــر الـعــربــي ال ـحــديــث» مــن زاوي ـت ـيــن :أواله ـم ــا تتعلق
بمجريات التحوالت الحالية فــي الــوطــن العربي التي أثبتت صحة قــاعــدة أن مــن يمتلك زمــام وسائط
عالميا تجسده مقولة
االتصال و«الرقابة» ،يملك مفاتيح التغيير ،في حين أن الزاوية الثانية تتخذ ُبعدً ا
ً
آل غــور بــأن وســائــط االتـصــال ُتـ َـعـ ّـد أحــد المحركات الستة للتغيير العالمي ،وهــو مــا ينطبق على العالم
عبر عنه الباحث بتطبيق «المصفاة» على وسائل اإلعالم ،و«الرقابة الذاتية»
العربي ،في المشهد الذي ّ
على الشبكة المعلوماتية.
فــي مــوازاة عالقة الحرية بالمجال االفـتــراضــي ،سعى عبد الحق هقي مــن خــال ورقـتــه البحثية« ،على
جــدار الــوطــن :التغريد بالحرية :تجليات الحرية فــي اإلبــداع التفاعلي» ،إلــى اإلجــابــة عــن كيفية تناول
«األدب التفاعلي» موضوعات الحرية وشروطها لدى المبدع والمتلقي في العالم االفتراضي ،ليصل
إلــى االسـتـنـتــاج الـقــائــل إن األدب الـتـفــاعـلــي اسـتـطــاع أن يـكـســر الـقــوالــب األجـنــاسـيــة الـتـقـلـيــديــة ،واخـتــراق

رــيرــقـت
ةحودلا » -رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس« :ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل سماخلا رمتؤملالاملالااخلا رمتؤملاؤملا

211

الـتــابــوهــات ،والـتـحــرر مــن قـيــود الـلـغــة وسـطــوة ال ـتــراث ،ولـكـنــه لــم يفلح – مـضـمــو ًنــا  -فــي االنـفـتــاح على
ً
تناول وممارسة.
الوعي بالحرية
واخـ ُتـتـمــت هــذه الـجـلـســة «االفـتــراضـيــة» بــورقــة «الـحــريــات واإلنـتــرنـيــت وسـيــاط الـتـشــريـعــات» الـتــي قدمها
جــوهــر ال ـجــامــوســي ،وفـيـهــا ط ــرح – فــي أف ــق تــوسـيــع وتـنـظـيــم ال ـحــريــات  -إشـكــالـيــة ب ـنــاء تـشــريــع قــانــونــي
خاص بالتواصل اإللكتروني ،والحد من الجريمة اإللكترونية بهدف تحقيق مشروع ثالثية «الحريات
منب ًها إلــى ضــرورة التحرز مــن تـحـ ّـول هــذا التشريع
واإلنترنيت والتشريعات» فــي المجتمعات العربيةّ ،
ّ
المنظم للتواصل اإللكتروني إلى سوط يجلد الحريات.
القانوني
***
تحول اهتمام المؤتمرين نحو عالقة الحرية بالتنمية والرفاه والعدالة االجتماعية،
مع الجلسة التاسعةّ ،
حيث ُق ّدمت ثالث أوراق بحثية ،استهلها محمد أوريا بورقة حول «الحرية في إطار العدالة االجتماعية
كــإنـصــاف :هــل المنظور الــرولــزي صالح للفكر والـمـمــارســة؟» ،وفيها طــرح إشكالية ال َّلبس الــذي ّ
يلف
تم تنزيله للواقع ،كما أنه تب ّنى
مفهوم الحرية في الوطن العربي ،عكس نظيره في الفكر الغربي الذي ّ
ـوذجــا لــذلــك .ومــن ثــم ذهــب الـبــاحــث إلــى أن الـحــريــات األســاسـيــة الــازمــة السـتـقــرار
م ـقــوالت رول ــز نـمـ ً
معيارا للحكم على قدرة المجتمع على قبول االختالفات
المجتمع في الفكر الرولزي ،يمكن أن ُت َّتخذ
ً
من خالل عدالة اجتماعية.
في الورقة الثانية التي قدمها إبراهيم المرشيد حول «الحرية السياسية والحرية االقتصادية والرفاه في
الـعــالــم الـعــربــي :تحليل على مـنــوال الـعــاقــات السببية» ،ذهــب الـبــاحــث إلــى تأصيل نوعية الـعــاقــة بين
الحرية السياسية واالقتصادية والرفاه االجتماعي في الوطن العربي وتحليل أبعادها ،موظ ًفا في ذلك
المجمعة ،واستخلص أن
مقاربة «غرانجر» لتحديد اتجاهات السببية في إطار نموذج متجانس للبيانات
ّ
الرفاهية االقتصادية والحرية االقتصادية في العالم العربي مترابطتان ،على عكس العالقة بين الرفاهية
االقتصادية والحرية السياسية والحرية االقتصادية التي تنعدم فيها السببية.
واخ ُتتمت هذه الجلسة بورقة بحثية لخباب النعمان تحت عنوان «التنمية حرية :دراسة في تنازع نماذج
الحداثة اآلسيوية والغربية وظاللها على الراهن العربي في حقبة ما بعد الثورات» ،وهي ورقة سعت لفتح
نقاش حول مقاربة أمارتيا ِسن بشأن العالقة بين الحرية والتنمية ،وما إذا كان العالم العربي في حاجة إلى
إنتاج حداثة تنهل من التجربة الغربية ،أم تستفيد من النقاش الجاري حول القيم اآلسيوية .وانتهت الورقة
إلى خالصات مركزية ،أهمها أن نموذج التنمية المفترضة للعالم العربي اإلسالمي يقوم على إعالء روح
التحديث على التغريب ،على عكس الحالة اآلسيوية التي تمتح من القيم الغربية مثابة ورشدً ا.
***
اخ ُتتمت أشغال جلسات سؤال الحرية بالجلسة العاشرة التي اتخذت تيمة أزمة فكر الحرية في البالد
العربية قضية مــركــزيــة على مــائــدة الـبـحــث ،وتــم خاللها تقديم ثــاث أوراق بحثية ،استه ّلها فريدريك
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مـعـتــوق بـمــداخـلــة حـمـلــت ع ـنــوان «الـعـصـبـيــات آكـلــة ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة» ،ط ــرح فـيـهــا إشـكــالـيــة الـحــريــة
في عالقتها بمقولة العصبية التي وجــدت بيئة مالئمة في الحياة السياسية واليومية للمواطن العربي،
وساهمت في إحداث صدام مع منظومة الحرية .واستنتج من خاللها استنتج أن «االستنفار العصباني»
 بحسب تعبيره  -يــؤدي إلــى تعطيل الــوعــي بالحرية ،وإلــى انـعــدام التكامل مــع اآلخــر ،وهــو مــا يشكلتهديدً ا لمطالب الحرية العمومي.
تلت هذه الورق َة مداخل ُة شمس الدين الكيالني بشأن «جدل الحرية والمساواة في ميزان فكر النهضة
الـعــربـيــة» ،وق ـ ّـدم فيها ق ــراءة تــاريـخـيــة لمفهوم الـحــريــة فــي الـفـكــر الـنـهـضــوي الـعــربــي ،حـيــث ارتـبــط مفهوم
الحرية بالمساواة عند الجيل األول من رواد النهضة العربية ،مباشرة بعد «صدمة» وعيهم بتفوق الغرب
وتخ ّلف العرب ،فاتخذوا استراتيجيا دفاعية تقوم على االقتباس من الحرية الغربية بما ال يتعارض مع
المدنية الغربية ،قيم الحداثة إلى
تعرف عن كثب إلى
ّ
القيم اإلسالمية ،بينما أضاف الجيل الثاني ،الذي ّ
نموذجا لتحقيق النهضة والتقدم.
معتبرا استنساخ التجربة الغربية
جانب الحرية والمساواة،
ً
ً
اخ ُتتمت الجلسة العاشرة بورقة أحمد مفلح في موضوع «غياب الحرية في ‹عالم الفكر› العربي» .وقد
انـصـبــت هــذه الــورقــة حــول س ــؤال :هــل الـحــريــة مــوضــوع مـفـ ّـكــر فـيــه بـمــا فـيــه الـكـفــايــة مــن الـنــاحـيــة الفكرية؟
ولــإجــابــة ع ــن ذل ــك ،انـطـلـقــت ال ــورق ــة م ــن دراسـ ــة تـحـلـيـلـيــة لـمـجـلــة ع ــال ــم ال ـف ـكــر الـكــويـتـيــة ،مـسـتـنــدة إلــى
تبين من خاللها أن موضوع الحرية لم يطرق في أعداد المجلة المذكورة إال بنسبة  1في المئة
إحصاءات ّ
من مجموع األبحاث المنشورة فيها ،وأن ثمانية أبحاث فقط من هذه النسبة هي التي استقصت بعمق
كثيرا عن الحرية ،ولكنه يزهد في الكتابة حولها.
تيمة الحرية ،وهو ما يعكس واق ًعا ً
عربيا مأزو ًما يتحدث ً
***

الـجــديــر بــالـتـنــويــه أن جـ ّـل جـلـســات الـمــؤتـمــر كــانــت تعقبها مـنــاقـشــات عـلـمـيــة رصـيـنــة ،ســاهـمــت فــي إثــراء
األفكار وتعميقها ،أو اقتراح مراجعات أو مسارات فكرية جديدة ،وهو ما ّ
شكل بحق واجهة ثانية لتألق
ً
وورشا فكرية قابلة للبحث والتنقيب.
المؤتمر ،وتوليده أسئلة جديدة،
ومــن خــال قــراءة فاحصة لهذه الجلسات العلمية ،يمكن تسجيل مجموعة من االنطباعات أختزلها،
بسبب ضيق المجال ،بما يلي:
 إن س ــؤال الـحــريــة فــي الـفـكــر الـعــربــي الـمـعــاصــر ال ــذي طــرحــه الـمــؤتـمــر الـخــامــس لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــةواإلنـســانـيــة ال يكتسي أهميته مــن قيمته اإلبستيمولوجية فـحـســب ،بــل أيـ ًـضــا مــن حـضــوره المكثف في
متون الفكر العربي المعاصر ،وارتباطه بوجودية اإلنسان ،وقيمة ككائن اجتماعي ،ناهيك عن راهنية
الـمــوضــوع ،وتـجـسـيــده إحــدى الـعــامــات الـبــارزة فــي ثــالــوث احـتـجــاجــات الــربـيــع الـعــربــي المتجسدة في
شعار« :خبز -حرية -كرامة».
يتبين متابع سؤال الحرية ما يعتريه من محدودية وابتسار وندرة ،إن لم نقُل ما يعتريه من نقص مهول
 ّعلى مستوى التراكم المنجز كما أكدت ذلك إحدى المداخالت المدعمة باإلحصاءات .وبالتالي ،فإن

رــيرــقـت
ةحودلا » -رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس« :ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل سماخلا رمتؤملالاملالااخلا رمتؤملاؤملا
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يسد الفراغ الذي ينوء تحت وطأته فحسب ،بل يحتاج
سؤال الحرية ال يحتاج إلى تراكم بحثي نوعي ّ
إلــى تحيين ) )Actualisationمستمر ،نـظـ ًـرا إلــى تـســارع األحــداث المفاجئة التي تفرض إعــادة ترسيم
مفهوم الحرية باستمرار ،واستنباط خيوط جديدة مركّ بة ،وسبك أسئلة مفتوحة على جميع االحتماالت
والعوالم الممكنة ،وفق معايير علمية دقيقة ومقاييس موضوعية رصينة.
 أتاح هذا الملتقى العلمي المتميز للباحثين واألكاديميين فرصة للنبش في ملف الحرية من جديد،وإعــادة قــراءتــه وفهمه في ضــوء المتغيرات الثقافية ،والتحوالت السياسية التي يشهدها عالم متعولم،
ومــن مــواقــع ورؤى مـتـعــددة ،وبـمـقــاربــات وأدوات منهجية مـتـكــامـلــة ،نــاهـيــك عــن إثــارتــه أسـئـلــة لــم تُسبر
أغوارها بشكل عميق ودقيق من قبل ،وما قـ ّـدم من إجابات حول ســؤال الحرية ،يمكن أن يفتح ً
ورشا
ً
ومفتوحا.
سؤال متجد ًدا
بحثية جديدة ويجعله
ً
 اتسمت أوراق المؤتمر بالتنوع والتكامل ،وأحسب أنها وضعت ســؤال الحرية على محك الــدرسوالـفـحــص والـمــراجـعــة ان ـطــا ًقــا مــن م ـقــاربــات فـلـسـفـيــة وديـنـيــة وقــانــونـيــة وتــاريـخـيــة ،مــع تـفـكـيــك وتـحـلـيــل
للبيئات الثقافية واالجتماعية العربية المستقبلة للحرية ،ورصد دقيق لتمثّالتها في عصر النهضة ،ومسح
لتاريخيتها ومـســاراتـهــا األســاسـيــة ،ناهيك عــن فحص دقـيــق للمحلي والــوافــد مــن تمظهراتها المتنوعة،
وسبر لخطوط تماسها مع ثالوث الحداثة والدين والمجتمع.
 ال نـبــالــغ فــي ال ـقــول إن أب ـحــاث الـمــؤتـمــر تـمـكـنــت مــن اسـتـكـشــاف جــزء مــن مـضـمــرات س ــؤال الـحــريــة،وه ــو ال ـجــزء الـخـفــي ال ــذي ال يـظـهــر عـلــى الـسـطــح مــن خ ــال ط ــرق مـجـمــوعــة مــن الـتــابــوهــات والـقـضــايــا
غ ـيــر ال ـم ـفـ َّـكــر ف ـي ـهــا ،وت ـج ــاوز م ـس ــاح ــات ال ـم ــأل ــوف ،وم ـح ــاول ــة إي ـق ــاظ ال ـق ـضــايــا «ال ـن ــائ ـم ــة» ذات الـصـلــة
بــال ـحــريــة .ك ـمــا أن ـه ــا ات ـس ـمــت بــال ـت ـنــوع والـ ـث ــراء ال ـل ــذي ــن أف ـ ــرزا ه ــذه ال ـج ـل ـســات ال ـت ــي ك ــان ــت صــاخ ـبــة فــي
م ـنــاق ـشــات ـهــا ،م ـف ـيــدة ف ــي ن ـتــائ ـج ـهــا ،دس ـمــة ف ــي أف ـك ــاره ــا وتــوج ـهــات ـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي جـعـلـهــا ت ـق ــدِّ م حـصـيـلــة
علمية محترمة ،امـتــدت عبر مساحات معرفية متباينة ومتشعبة ،واسـتـنــدت إلــى النصوص الكالسيكية
وال ـم ـتــن الـفـلـسـفــي ال ـحــديــث ،وال ـس ـيــاق االق ـت ـصــادي وال ـقــانــونــي ال ـمــؤطــر ،وأرش ـي ـفــات ال ـتــاريــخ الـحــاضــر
( ،)L’histoire du présentوكلها حقول معرفية نحسب أنها تح ّفز على إيجاد مخارج فكرية ،وتصورات
واقعية تستشرف المستقبل ،لالنتقال بالمجتمع العربي من مجتمع االستبداد إلى مجتمع يحترم الحرية
ويدرك قيمتها.
 رغم تنويهنا بأهمية األوراق المقدمة في المؤتمر ،فقد طغت على بعضها الفرضيات أكثر من توجههاً
مستقبل .كما أن بقدر ما كانت بعض األوراق
نحو صوغ نتائج دقيقة ،وأسئلة إبداعية جديرة بالدرس
غـنـيــة بــالـمـفــاهـيــم ،كــانــت تـقـنـيــاتـهــا ومـنــاهـجـهــا تـفـتـقــر إل ــى الــوضــوح والـتـطـبـيــق ،وتـمــاهــت مــع اإلسـقــاطــات
المفاهيمية ،والتنميط المغلق لبعض المفاهيم الفوقية التنظيرية.
 ومن القضايا التي أحسب أن أوراق المؤتمر لم تعمل على إشباعها ،ندرة األبحاث بشأن الحرية فيتعرضا لالستبداد وانعدام الحرية ،فإن الموضوع لم
ً
تعد أكثر الضحايا
صيغة المؤنث؛ فرغم أن المرأة ّ
ينل حظه الكافي في جلسات المؤتمر.

