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ماذا يعني أن نفكر عرب ًيا في الحرية؟
What Does it Mean to Reflect on Freedom
in the Arab Context?
 ينطلق البحث من التفكير في معنى التفكير نفسه وفي أدواته وممكناته ويخلص إلى:ملخص
ضرورة مباشرة سؤال الحرية استنا ًدا إلى عقالنية معيارية قادرة على تجاوز االختزال الوظيفي
 ثم في مرحلة.الــذي لحق العقل السياسي عندما تم تحويله إلى تقنية تسويغ للسلطة القائمة
 وفــي مــرحـلــة أخـيــرة يرصد. يـعـكــف الـبـحــث عـلــى تـحــديــد مـعــالــم هــذه الـعـقــانـيــة الـمـعـيــاريــة،ثــانـيــة
الـبـحــث مـقــومــات الـتـنـظـيــم الـمــؤسـســي ال ــذي يـمـكــن أن يـشـكــل ضـمــا ًنــا مــوضــوعـ ًـيــا ألوس ــع مـجــال
 يبين البحث أنّ أهم هذه المقومات هو الحياد العقائدي، وفي هذا اإلطار.ممكن من الحريات
.واألخالقي لدولة القانون والديمقراطية
 عقالني، الديمقراطية، القانون، العقل السياسي، السلطة، الحرية، التفكير:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper begins by thinking about the meaning of thought itself
– together with its tools and enablers. It concludes, that to handle the question
of freedom it is necessary to rely on a normative rationality that goes beyond
the functionalist reductionism of political reason. It shows how the framework
of political reason transforms the question of freedom into a rationalization
technique for existing authority. In a second part, the paper focuses on defining
the features of this normative rationality, and then goes on to observe the
components of a foundational system that might form an objective guarantee
for the widest possible scope of freedoms. Looking for a way forward, the paper
suggests that the most important component of a discussion of freedom outside
this frame is through the ideological and moral impartiality inherent in the rule
of law and democracy.
Keywords: Thought, Freedom, Authority, Political Reason, Law, Democracy,
Rationality
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مقدمة :في مشروعية السؤال عن معنى التفكير عرب ًيا في الحرية

يستمد السؤال الذي جعلناه عنوانًا للبحث مشروعيته من اعتبارين متنافرين ولكنهما متالزمان:
أولهما الوعي بأن معنى الحرية ال يمكن تمثّله خارج انتساب الفرد إلى جماعة ما ،وبمعزل
عن سياقات موضوعية من الحرمان من الحرية ومن الصراع من أجلها .وثانيهما الخشية من أن يكون
ً
مدخل لتبرير الحد من الحريات باسم
التنزيل السياقي لمسألة الحرية ضمن مرجعية ثقافية مخصوصة
الخصوصية ،ثقافي ًة أكانت أم سياسية أم اجتماعية .لذلك ،فإن رهان هذا السؤال هو تأكيد حاجة الفكر
العربي المعاصر إلــى برنامج تفكير في الحرية يتجاوز التوتر القائم بين معيارية الحرية كقيمة كونية
وضــرورة ربطها إلــى وضعية اإلنـســان العربي كفاعل سياسي واجتماعي ،وهــو مــا يقتضي حمل عبارة
«عربيا» على معنى خصوصية الشروط الثقافية والحضارية لفعل التفكير في الحرية ،وهي خصوصية
ً
ال تنفي البتة وحدة العقل في كونيته ال حملها على معنى االستثناء الذي ينكر ،باسم النسبية الثقافية،
كل طموح كوني للعقل .وهكذا ،ال يكون التفكير في الحرية ممك ًنا إال بالتخلي عن زعم أن السياق
السياسي واالجتماعي العربي يملي مجموعة مــن األولــويــات ،كالتنمية والـكــرامــة الوطنية واستقاللية
القرار الوطني والحفاظ على الهوية؛ فبمعزل عن مــدى وجاهة هــذه «األولــويــات» اليوم ،فــإن ادعاءها
متخفيا للحرية ولمقتضياتها .وال يكون التفكير في الحرية ممك ًنا ً
أيضا إال بالتخلي عن
إنكارا
ليس إال
ً
ً
زعــم الصالحية الكونية لنماذج محددة للحرية ،كالنموذج الليبرالي ً
مثل .ففي التسليم بهذه النماذج
فعليا إال في
مـصــادرة لمعنى التفكير ،وتمييع للمضمون السياسي للحرية باعتبارها
مطلبا ال يتحقق ً
ً
إطار تنظيم مؤسسي محدد.
لـكــن هــذا الــرهــان دونــه ذاك ــرة سياسية مشبعة بــوضـعـيــات االسـتـبــداد والـتـسـلــط وبـجـهــد فـكــري لــم يتوقف
عن تسويغهما ،فيكون المشكل األول الذي يجابه التفكير في الحرية لدى الباحث العربي المعاصر
هــو مــواجـهــة هــذه الــذاكــرة ،أي مــواجـهــة الفكر لنفسه مــن خــال الـتـســاؤل عــن مـصــادره :هــل تمنحه هذه
الـمـصــادر ،الـيــوم تـحــديــدً ا ،الـقــدرة على طــرح ســؤال الحرية وجعله مصلحة عليا لكل عقالنية سياسية
عربية جــديــدة؟ إن ســؤال الحرية يكتسب داللـتــه ال بالنظر إلــى واق ـ ٍع لـ ّـمــا تتحول فيه الحرية إلــى ثقافة
مكونة للنسيج المؤسسي للمجتمع كما لشخصية األفراد ،فحسب ،بل ً
أيضا بالنظر إلى ممارسة للفك ٍر
وظيفيا إلى مهمة تسويغ سلطة األمر الواقع.
لما تقطع مع عقل سياسي اخ ُتزل
ّ
ً
تـبـ ًـعــا لــذلــك ،يــدافــع الـبـحــث عــن الـفــرضـيــة الـقــائـلــة ب ـضــرورة أن يـكــون مـنـطـلــق الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة
هــو الـنـقــد ال ـجــذري لـهــذا الـعـقــل ولـبــرنــامــج عـمـلــه ،ال ق ـف ـ ًزا عـلــى ال ـشــروط الـتــاريـخـيــة والــواقـع ـيــة للتفكير
فــي الـحــريــة بــل بـحـ ًثــا عــن عـقــانـيــة بــديـلــة ،أي عــن تـفـكـيــر يـنــأى بـنـفـســه عــن الــوظـيـفــة الـتـبــريــريــة بــأن يـكــون
ـذرا فــي سـيــاقــاتــه ،ومـتـمـثـ ًـا مــا يـتـخـلــل هــذه الـسـيــاقــات مــن ت ـجــارب اسـتـبــداد وج ــور ،ومــدر ًكــا طبيعة
مـتـجـ ً
الـتـنـظـيــم الـمــؤسـســي ال ــذي انـتـجـهــا ودعـمـهــا وضـ ــرورة إع ــادة تـكــويـنــه ضـمــن تـصــور ع ــام لـلــدولــة الـعــادلــة.
فــي ه ــذا ك ـلــه ،يـقـتــرح الـبـحــث مــاح ـظــات بــرنــامـجـيــة ح ــول الـقـضــايــا ال ـتــي يـنـبـغــي أن يـمـسـهــا الـتـفـكـيــر في
م ـســألــة ال ـح ــري ــة ،وحـ ــول كـيـفـيــة م ـقــارب ـت ـهــا م ــن دون ال ـخ ــوض ف ــي مـخـتـلــف مـسـتــويــاتـهــا ون ـمــاذج ـهــا وفــي
مسألة حدودها.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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كـيــف يـكــون الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة مـمـكـ ًنــا إ ًذا بــالـنـظــر إلــى ذاك ــرة ال تـسـعـفـنــا بـتـعــريــف لـلـحــريــة نلقى
ف ـيــه م ــا نـتـطـلــع إل ـيــه ال ـي ــوم م ــن اسـتـقــالـيــة ف ــردي ــة وج ـمــاع ـيــة؟ ه ــل يـمـكــن الـتـفـكـيــر ف ــي ال ـحــريــة بـ ــاألدوات
ال ـف ـكــريــة نـفـسـهــا ال ـتــي أن ـت ـجــت ث ـقــافــة االس ـت ـب ــداد ع ـلــى م ــدى قـ ــرون؟ ك ـيــف يـمـكــن إعـ ــادة ت ـكــويــن الـعـقــل
الـسـيــاســي الـعــربــي حـتــى يـضـطـلــع بـمـســؤولـيــة الـتـفـكـيــر فــي ال ـحــريــة؟ وك ـيــف يـمـكــن ه ــذا الـعـقــل أن يـثـ ّـبـتـهــا
كقيمة إنـســانـيــة كــونـيــة مــن غـيــر أن يتنكر فــي اآلن ذات ــه إلــى سـيــاقــاتــه الـخــاصــة بــاعـتـبــاره عـقـ ًـا عــربـ ًـيــا؟ هل
أول أم التفكير ضدها ً
يستدعي التفكير في الحرية إ ًذا التفكير في الهوية ً
أول ؟ وهــل يمكن التفكير
في الحرية بمعزل عن شروط إمكانها المؤسسية؟ ما هذه الشروط؟ وهل تمثّل ضمانًا للقطع مع البنى
المؤسسية لالستبداد؟

التفكير عرب ًيا في الحرية :من أجل عقالنية معيارية بديلة

م ــا م ــن ح ــاج ــة الـ ـي ــوم إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ت ــأك ـي ــد ت ـع ــدد م ـع ــان ــي ل ـف ـظ ــة ال ـح ــري ــة وت ـش ـ ّـع ـب ـه ــا .ولـ ـك ــن ربـ ـم ــا ي ـكــون
م ــن ال ـم ـه ــم ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل أن ن ــاح ــظ أن االس ـت ـع ـم ــاالت ال ـم ـع ــاص ــرة ل ـه ــذه ال ـل ـف ـظــة ت ـل ـت ـقــي ج ـم ـيـ ًـعــا عـنــد
مـ ـب ــدأ م ـش ـت ــرك ي ـع ـ ّـب ــر ع ـ ّـم ــا ص ــرن ــا ن ـف ـه ـم ــه أو ن ـت ـط ـل ــع إلـ ـي ــه فـ ــي ع ـص ــرن ــا الـ ــراهـ ــن وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد عــال ـمــي
ع ـن ــد حــدي ـث ـنــا ع ــن ال ـح ــري ــة .هـ ــذا ال ـم ـب ــدأ ه ــو «االسـ ـتـ ـق ــال الـ ــذاتـ ــي ل ـل ـف ــرد» ،أو «األت ــون ــومـ ـي ــا ال ـف ــردي ــة»
) .)Individual autonomyب ـه ــذا ال ـم ـع ـن ــى ،أي ك ــأت ــون ــوم ـي ــا ف ــردي ــة ،ط ـب ـعــت ق ـي ـمــة ال ـح ــري ــة الـتـنـظـيــم
الـمــؤسـســي لـلـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة أك ـثــر مــن أي قـيـمــة أخ ـ ــرى(((؛ فــالـ ُّنـظــم الـقــانــونـيــة الـمـخـتـلـفــة وأش ـكــال
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـس ـي ــاس ــي وأن ـ ـم ـ ــاط الـ ـتـ ـع ــاق ــد ،وحـ ـت ــى ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـنـ ـف ــاذ ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات االتـ ـص ــالـ ـي ــة ،ت ــراع ــي
فـ ــي األس ـ ـ ــاس مـ ـب ــدأ اس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـ ـفـ ــرد ،سـ ـ ــواء ك ـش ـخ ــص أخـ ــاقـ ــي أو ك ـع ـض ــو فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة س ـيــاس ـيــة
أو عـقــائــديــة أو غ ـيــرهــا .وح ـتــى فـلـسـفــات ال ـتــواصــل مــع آب ــل ( )Apelوه ــاب ــرم ــاس ،وه ــي ال ـتــي تـفـكــر من
خــارج براديغم الذاتية وبراديغم الوعي ،أو تلك التي تصدت للطابع الذاتي التفتيتي لحقوق اإلنسان
مــع أرنـ ــدت ،ال تـنـفــي ه ــذا ال ـم ـبــدأ وإن ـمــا ت ـح ــاول ،عـلــى أس ــاس ــه ،تـطــويــر ن ـمــاذج مــن ال ـحــريــة الـتــواصـلـيــة
أو الجمهورية.
فــي الحقيقة ،إن هــذه الــداللــة للحرية هــي بامتياز داللــة حديثة انبثقت مــن رحــم جــدل هــو فــي األصــل
حقوقي  -الهوتي((( قبل أن تطبع الفكر الفلسفي الحديث ،وتأخذ زخمها كله مع كانط .ال يعني ذلك
أن الحرية في معناها الفردي أو الداخلي كانت مجهولة تما ًما في الفكر ما قبل -الحديث ،ولكن هذه
الداللة أصبحت مع األزمنة الحديثة فقط تحيل إلى شكل «تعيين اإلنسان لذاته ككائن عاقل حر مريد
في كرة واحدة»((( بل أصبحت هذه الداللة ً
أيضا محددة لبنية التنظيم المؤسسي للمجتمع .إن مفهوم
الحرية كاستقالل ذاتي للفرد هو تعبير عن وعي جديد لإلنسان بذاته كقدرة على المعرفة وكقدرة على
التشريع في اآلن ذاته.
(1) Axel Honneth, Le Droit de la liberté: Esquisse d’une éthicité démocratique, traduit de l’allemand par Frédéric Joly
et Pierre Rusch, NRF essais (Paris: Gallimard, 2015), 33.

((( فتحي المسكيني ،الهوية والحرية :نحو أنوار جديدة (بيروت :جداول للنشر والتوزيع ،)2011 ،ص .75
((( المصدر نفسه ،ص .77

40

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

ما من شك أن مصطلح االستقاللية أفضى مذ ذاك إلى طيف واسع من المقاربات بخصوص الحرية،
ولم تكن الليبرالية بتنويعاتها المختلفة إال إحداها؛ فسواء فهمنا الحرية في معنى سالب ،كغياب كلي
لعوائق الفعل ،أو فــي معنى التحديد الــذاتــي ،أو كــذلــك فــي معنى التحقق الــذاتــي على أســاس تصور
أصليا غير قابل للتجاوز .لكن مــع ذلــك ،لــن يكون في
للحياة الخيرة ،فــإن استقاللية الـفــرد تظل مبدأ
ً
اإلمكان إنكار تضافر مجموعة من الشروط الموضوعية التي أنتجت الحاجة إلى هذا المبدأ والحاجة
إلى إعادة تكوين التنظيم المؤسسي للمجتمع وفقًا لمقتضياته .يمكن أن نؤكد ثالثة شروط قد ال تكون
الوحيدة ولكنها تبدو األهم:
 ال ـشــرط االجـتـمــاعــي االق ـت ـصــادي ،ويـتـمـ ّثــل فــي ظـهــور الـنـظــام الــرأسـمــالــي وتـ ُّـأكــل الـتــراتـبـيــة االجـتـمــاعـيــة
الـ ـت ــي ك ــرس ـه ــا ال ـن ـظ ــام االقـ ـط ــاع ــي اسـ ـتـ ـنـ ــا ًدا إل ـ ــى مـ ـب ــدأ «ال ـ ـش ـ ــرف» ل ـم ـص ـل ـحــة ت ـن ـظ ـيــم اج ـت ـم ــاع ــي جــديــد
يـ ّـدعــي ال ـم ـســاواة وي ـقــوم عـلــى م ـبــدأ «اح ـت ــرام» ال ـفــرد فــي ذات ــه كـمـبــدأ ذي صــاحـيــة كــون ـيــة .تــزامــن ذلــك
ك ـلــه م ــع عـقـلـنــة م ـط ــردة ل ـل ـعــاقــات االج ـت ـمــاع ـيــة ول ـس ـي ــرورات االنـ ــدمـ ــاج ،وأص ـب ـح ــت ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـفــرديــة
األولـ ـ ــي الـ ــذي تـتـحـقــق ضـمـنــه
وال ـت ـعــاقــد ب ـيــن األفـ ـ ــراد ،ك ـمــا ف ــي ت ـص ــور ه ـي ـغــل م ـث ـ ًـا ،األفـ ــق ال ـمــؤس ـســي ّ
قيمة الحرية.
 الشرط المعرفي ،ويتمثل في التحوالت العلمية الكبرى وفي إثبات اإلنسان ذاتَه باعتبارها قدرة علىالمعرفة؛ فنشأة العلم الحديث بوصفه معرفة وضعية واعـيــة بـحــدودهــا ولـكــن أيـ ًـضــا بممكناتها النظرية
–والتقنية  -أدت إلــى إزاحــة مسألة الحرية مــن مجال العقل النظري ،حيث تجلت نقيض ًة مــن نقائض
مؤسسا للعقل العملي ،كما في تصور كانط ً
مثل.
العقل لتصبح مبدأ
ً
قسمت المجتمعات األوروبية إلى أشكال من
 الشرط السياسي ،حيث انتهت الحروب الطائفية التي ّالتسوية السلمية القائمة على التسامح (مرسوم نانت) ،ثم خاصة تأسيس الدول األمم ذات السيادة في
تدريجيا تفكيك الرابط بين السياسي والالهوتي بالتزامن
إثر معاهدة وستفاليا .وفي هذا اإلطــار ،وقع
ً
مع التمييز بين الفضاء الخاص والفضاء العمومي ،كما في تصور جون لوك ً
مثل.
ه ــذه ال ـش ــروط كـلـهــا تـتـقــاطــع ع ـنــد نـقـطـتـيــن :األولـ ــى تــوك ـيــد اإلن ـس ــان ف ــي فــردي ـتــه مــرج ـع ـي ـ ًة نـهــائـيــة لـلـفـعــل
االقتصادي الحر ،للمعرفة الحرة وللحياة السياسية الحرة .والثانية عقلنة العالم المعيش بطريقة تجعل
اإلنـســان هــو ذاتــه مــرجــع كــل مـعـيــاريــة معرفية أو عملية ،حـتــى غــدا الــرابــط بـيــن الـحــريــة والـعـقــانـيــة رابـ ًـطــا
ال انفصام له.
في مقابل ذلك كله ،يبدو هذا التعريف الظافر للحرية اليوم مربِ ًكا للباحث العربي المعاصر ،ال فقط
على جهة ما تثيره مصطلحات «االستقالل بالنفس»((( وأن « ُيخ ّلى المرء إلى نفسه»((( من داللة تتراوح
((( المصدر نفسه ،ص .74

((( أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات ،حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري
نـجــار (ب ـيــروت :المطبعة الـكــاثــولـيـكـيــة ،)1964 ،ص  .99ومــن الـمــرجــح أن الـفــارابــي فــي حــديـثــه عــن الـفــرد «الـمـخـ َّلــى لنفسه» إنـمــا كــان
يستحضر معنى األتونوميا .لذلك ،فإن هذه العبارة تنقل في تقديرنا معنى األتونوميا بصورة أكثر دقة من عبارة االستقالل بالنفس.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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بين االستبداد والفوضى من دون إحالة إلى معنى الحرية ،ولكن ً
أيضا ألنه ال يجد في مصادره التراثية
سـنــدً ا قــو ًيــا لتبيئة مفهوم «االسـتـقــال الــذاتــي لـلـفــرد»؛ فـهــذه الـمـصــادر ،وخــاصــة منها تلك المندرجة في
الملك والسلطان ،وبالتسويغ الديني
حقل الفكر السياسي ،كثفت اهتمامها على نحو خــاص بــآداب ُ
(((
ـاســا كعقل
واألخ ــاق ــي ألنـظـمــة الـحـكــم ال ـســائــدة ،وه ــو مــا جـعــل الـعـقــل الـسـيــاســي ال ـعــربــي يـتـكــون أسـ ً
سياسي أداتــي ،أي كعقل وقــع اختزاله فــي وظيفة مـحــددة هــي تبرير الوقائع وإضـفــاء المشروعية على
أنظمة انتزعت الحكم بالغلبة والقوة.
وبالفعل ،فإن العقل السياسي العربي الكالسيكي لم ينتج على نحو نسقي فلسفة معيارية في السياسة
بقدر ما أنتج وصفات أمبريقية للحكم وأدواتــه وأخالقياته .إن مصدر القلق األساسي بالنسبة إليه هو
ـوحــدة ديـنـ ًـيــا ،إال أنـهــا مـتـنــوعــة إثـنـ ًـيــا
فــرض نـمــط مــن االس ـت ـقــرار ضـمــن جـمــاعــة .وإن كــانــت فــي الـعـمــوم مـ َّ
و َقـ َـبـلـ ًـيــا ،وحـتــى طــائـفـ ًـيــا .لــذلــك ،طـفــق يـبــرر الـطـبـيـعــة الـسـلـطــانـيــة لـلــدولــة ويــؤســس لـهــا ديـنـ ًـيــا ،مـضـفـ ًـيــا على
المغالبة  -باالستناد إلــى العصبية  -ما تحتاج إليه من مشروعية لضمان االسـتـقــرار .وقــد مثلت الطاعة
الضامن العملي لهذا االسـتـقــرار ،وهــو مــا يعني بقاء المجال السياسي خــارج دائــرة التفكير فــي الحق.
وربما يبلغ التبرير الديني للحكم ذروته في تعريف السلطان بأنه هو ذاته نظام الحقوق ،وبأنه «حمى
ال ـلــه فــي ب ــاده وظ ـلــه ال ـم ـمــدود عـلــى عـ ـب ــاده»((( ،فــي ن ــوع مــن الـخـلــط بـيــن طــاعــة ال ـلــه وطــاعــة الـسـلـطــان
وطاعة الحق.
يـكـشــف هــذا الــوضــع عــن الـمـنـحــى ال ــذي اتـخــذه الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي الـكــاسـيـكــي ،حـيــث عـ ّـبــر عن
يسميه الجابري «تجليات أيديولوجية بــدأت بالتعالي بالسياسة وتسييس المتعالي
نفسه من خــال ما ّ
(((
لتنتهي بــالـمـمــاثـلــة بـيــن رئـيــس الـمــديـنــة الـكــونـيــة (ال ـلــه) ورئـيــس الـمــديـنــة الـبـشــريــة (الـخـلـيـفــة)»  ،فـكــان أن
أفــرز أيــديــولــوجـيــا تبريرية أكـثــر مـ ّـمــا أفــرز عقالنية تأسيسية .وحـتــى الـتـجــاوز الفلسفي لــوصـفــات الحكم
والطاعة اكتفى بتصنيف «المدينة الجماعية التي كل واحد من أهلها مطلق مخلى لنفسه ( )...وأهلها
م ـت ـســاوون ( )...أح ــرار يـعـمـلــون مــا ش ـ ــاؤوا»((( ضـمــن أك ـثــر ال ـمــدن الـجــاهـلـيــة خ ـيـ ًـرا وش ـ ًـرا م ـ ًع ــا( .((1وظــل
هــذا الـتـجــاوز الفلسفي ب ــدوره بـعـيــدً ا عــن مسعى الـتــأسـيــس لقيم الـعــدالــة والـحــريــة كمعايير سـيــاسـيــة ،أي
نفيا لكونية العقل وال تأكيدً ا للفرضية القائلة إن للعقل هوية ثقافية؛ فاإلقرار بنسبية
((( صفة «العربي» المحمولة على العقل ليست ً
الـعـقــل مـ ّثـلــت دائـ ًـمــا الـمــدخــل الـفـلـسـفــي الـمـنــاســب لـتـبــريــر االس ـت ـبــداد؛ إنـهــا فـقــط إش ــارة إلــى فـكــر تـكـ ّـون ضـمــن ش ــروط ثـقــافـيــة وحـضــاريــة
مخصوصة واشتغل من خاللها.

((( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،العقد الفريد ،درس ومنتخبات بقلم فؤاد أفرام البستاني ،ج ( 1بيروت :المطبعة الكاثوليكية،
تذوب المسافة بين السلطة والحق« :السلطان زمام األمــور ،ونظام الحقوق ،وقوام
 ،)1927ص .6
ويعرف الكاتب السلطان بطريقة ّ
ّ
الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا .وهو حمى الله في بالده وظله الممدود على عباده» .وحيث يكون السلطان ،ظل اإلله ،ناطقًا
بالحق يضيق ،بال ريب ،مجال الحرية.
((( محمد عابد الجابري ،العقل السياسي العربي :محدداته وتجلياته ،نقد العقل العربي؛  ،3ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2000 ،ص .364
((( الفارابي ،ص .99

( ((1المصدر نفسه ،ص .101
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فشل فــي أن ينتج ً
ـادرا على تدبر القيم فــي كونيتها ال على تحويلها إلــى أدوات لتبرير
عقل معيار ًيا قـ ً
واقع مخصوص.
ل ــذل ــك ،ف ــإن الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا ف ــي ال ـحــريــة ال ـي ــوم يـمــر حـتـ ًـمــا عـبــر الـقـطـيـعــة م ــع الـعـقــل األداتـ ــي ال ــذي طـبــع
أغـلــب الـنـصــوص الـتــراثـيــة وأغ ـلــب ال ـق ــراءات لـلـمـصــادر الـمــؤسـســة ،وخــاصــة ال ـق ــرآن .هــل يـعـنــي ه ــذا أن
عربيا لم ُيطرح إطال ًقا خارج إطار االلتزام الوظيفي للعقل األداتــي بتبرير «النمطية
التفكير في الحرية ً
الـسـلـطــانـيــة ل ـلــدولــة»( ((1وتـكــريـسـهــا؟ واأله ــم مــن ذلــك هــو هــل نــأخــذ مـطـلــب الـتـحــرر مــن وظـيـفـيــة العقل
األداتــي لمصلحة عقالنية معيارية مأخذ القطيعة مع الـتــراث في مجمله ،باعتباره لم يستخلص معنى
ال ـحــريــة كــأتــونــوم ـيــا؟ وه ــل ي ـكــون اسـتـيـعــاب ال ـن ـمــاذج الـحــديـثــة لـلـحــريــة ه ــو األف ــق الــوح ـيــد لـلـقـطـيـعــة مــع
العقل األداتي؟
تنبني هذه األسئلة على مقدمات ال تخلو من التباس؛ فهي تفترض أن الخيار الوحيد لمواجهة محدودية
حـضــور الـحــريــة كمطلب سـيــاســي فــي الـمـصــادر الـتــراثـيــة هــو اسـتـيـعــاب نـمــاذج جــاهــزة للحرية وللتحرر،
منكرة بذلك تعدد مسارات تحقيق الحرية وأنماط ممارستها ،ومنكرة ً
أيضا أن الحرية ،ككل فكرة ،ال
عربيا في مشكل الحرية ينبغي أن ينطلق
يمكن تمثّلها خــارج سياقاتها التاريخية .لذلك ،فإن التفكير ً
من الوعي بتعدد الموارد المتاحة للتفكير في هذا المشكل ،وبتعدد المسارات الفعلية للتحرر ،وهو ما
يستدعي مراجعة مجموعة من األحكام:
هاجسا للفكر العربي ،فمن أهم الخالصات
 ضرورة تنسيب الحكم القائل بأن سؤال الحرية لم يمثّلً
الـتــي انتهى إليها مستشرق مثل روزنـتــال فــي بحثه بـشــأن مفهوم الحرية فــي اإلســام هــي أن «المجتمع
اإلسالمي ( )...لم يكن يتحمل محاولة للتغيير باسم فكرة ذات زخم كبير كالحرية»( ،((1مؤكدً ا بذلك
م ـحــدوديــة ح ـضــورهــا ،س ــواء ك ـغــرض لـلـتــأمــل الـفـلـسـفــي أو كــدافــع ل ـحــركــات سـيــاسـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،وإن
حضرت فبتأثير من الثقافة اليونانية والساسانية .وفــي نظره أن حرية الفرد لم تكن تحظى إال باحترام
متواضع مـقــرون بغياب أي معنى مــن معاني الحرية الـمــدنـيــة( .((1وربـمــا ال تكون هــذه األحـكــام خاطئة
فــي المطلق؛ إذ يؤيدها تــاريــخ طــويــل مــن االسـتـبــداد والطغيان لــم تتمكن فيه الــدولــة مــن تـجــاوز القبيلة
(كما هو الشأن مع األمويين) ،ولم تترفّع فيه اإلمبراطورية عن الصراعات األيديولوجية (كما هو الشأن
مع العباسيين).
غريبا على الفكر العربي أو مستجدً ا باعتراف روزنتال نفسه؛
لكن هذا كله ال يعني أن سؤال الحرية كان ً
تقبل لمعنى الحرية بما هي قدرة
فهو يورد شواهد
ً
ونصوصا للمعتزلة وابن عربي والغزالي تدل على ّ
( ((1ك ـمــال عبد اللطيف ،فــي تـشــريــح أصــول االسـتـبــداد :ق ــراءة فــي نـظــام اآلداب الـسـلـطــانـيــة (بـيــروت :دار الطليعة الـجــديــدة،)1999 ،
ص .162
( ((1فرانتز روزنتال ،مفهوم الحرية في اإلسالم :دراسة في مشكالت المصطلح وأبعاده في التراث العربي اإلسالمي ،ترجمة وتقديم
معن زيادة ورضوان السيد ،ط ( 2بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2007 ،ص .179
( ((1المصدر نفسه ،ص .93
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على االختيار ،وبما هي مقتضى سياسي ووجــودي .بل إن األمــر األهــم الــذي غفل عنه روزنـتــال ً
أيضا
ً
تأصيل في النص الديني الذي يقبل بحرية العقيدة
هو أن مواقف هؤالء المفكرين يمكن أن تجد لها
وبمسؤولية اإلنسان الفردية عن اختياراته.
لــذلــك ،لـئــن لــم تستخلص الـنـصــوص الـتــراثـيــة الـتــي تـشـ ّـكــل الـجــزء األهــم مــن «مـصــادر أنـفـسـنــا»( ((1معنى
الحرية كاستقاللية ذاتية للفرد ،مع جميع تبعات ذلك في مجال السياسة والتشريع ،فإن هذه النصوص
لــم تـكــن خـلـ ًـوا بــإطــاق مــن الــوعــي بــالـحــريــة كـ ُـبـعــد مــؤســس لـمــا هــو إنـســانــي ،كـمــا تــوحــي بــذلــك كـتــابــات
ابــن بــاجــة م ـثـ ًـا( .((1بــل أكـثــر مــن ذلــك ،حـتــى فــي مـجــال الـمـمــارســة الـسـيــاسـيــة الـفـعـلـيــة ،لــم يـكــن الـخــروج
عن االستبداد ومقاومته من األشياء غير المألوفة ،حتى وإن لم يرفع قيم الثورات المواطنية الحديثة؛
فهيمنة العنصر الديني على عالم معيش تقليدي تجعل جميع ادعــاءات المشروعية لمصلحة السلطة
القائمة أو ضــدهــا مستمدة مــن تـصــور لعالقة مــا بــالـمـقــدس .بيد أن ال يمكن بــأي حــال أن ننفي وجــود
عــاقــة بـيــن الـتـفـكـيــر فــي الـحــريــة ضـمــن األط ــر الـكــامـيــة والــاهــوتـيــة وتـبــريــر أنـظـمــة سـلـطــة م ـحــددة؛ فلقد
نفيا وإثباتًا وظيفة أيديولوجية تبريرية هي من صميم برنامج عمل ما أسميناه
أدى التفكير في الحرية ً
العقل األداتي.
 ض ــرورة اإلق ــرار بـتــاريـخـيــة الــوعــي بـقـيـمــة الـحــريــة وبــداللـتـهــا؛ إذ لــم يـقـتــرن مـفـهــوم الـحــريــة عـنــد الـقــدامــى،وخاصة في الفلسفة السياسية اليونانية ،بمعنى االستقالل الذاتي للفرد وال – على نحو خاص  -بمعنى
غياب العوائق ،أي بشكل من الحرية السالبة .وقــد ّبيـن بنجامين كونستان بوضوح أن حرية القدامى
أساسا حرية جماعية .واألهم هو أن هذه الحرية الجماعية
تتمثّل في الممارسة الجماعية للسيادة؛ فهي
ً
(((1
في نظرهم ال تتناقض البتة مع خضوع الفرد التام لسلطة المجموعة ؛ فالقدامى لم يدركوا بعدُ شكل
الحرية كحقوق ذاتية للفعل ولالمتناع عن الفعل ،ولــم يكن ثمة تمييز بين المجال الخاص والمجال
الـعـمــومــي ،ومــا جـعــل هــذا الـتـمـيـيــز مـمـكـ ًنــا فــي الـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة هــو – تـحــديــدً ا – مـبــدأ االسـتـقــال
الذاتي للفرد.
ـرســا عـلــى الـتـجــربــة
لــم يـكــن الـتـفـكـيــر فــي الـحــريــة فــي الـسـيــاق الـيــونــانــي ،وهــو األك ـثــر انـفـتـ ً
ـاحــا واألك ـثــر تـمـ ً
الديمقراطية ،يستهدف بالضرورة تقويض مؤسسة العبودية .فال عجب إ ًذا أن تتعايش دعــاوى الحرية
عـنــد أفــاطــون أو عـنــد الــرواقـيـيــن مــع مــؤسـســة الـعـبــوديــة .بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،لــوال مــؤسـســة الـعـبــوديــة لما
( ((1إحــال ـ َة لعنوان كتاب تشارلز تايلور ( Sources of the Selfمـصــادر الـنـفــس) ،وهــي ترجمة اعتمدها المسكيني فــي كتابه الهوية
وال ـح ــري ــة ،م ـت ـمــايـ ًـزا بــذلــك عــن الـتــرجـمــة ال ـتــي اقـتــرحـهــا ح ـيــدر ح ــاج إسـمــاعـيــل لـلـكـتــاب تـحــت ع ـنــوان م ـنــابــع ال ـ ــذات ،الـمـنـظـمــة الـعــربـيــة
للترجمة.2014 ،
ً
( ((1نستطيع أن نقرأ مثل في تدبير المتوحد البن باجة «واألفعال اإلنسانية الخاصة به هي ما يكون باختياره ،فكل ما يفعله االنسان
باختيار فهو فعل إنساني ،وكــل فعل إنساني فهو فعل باختيار .وأعني باالختيار اإلرادة الكائنة عن رويــة» .انظر :أبــو بكر محمد بن
يحيى بن باجة ،تدبير المتوحد (تونس :سراس للنشر ،)1994 ،ص .16
(16) Benjamin Constant, «De la liberté des anciens comparée à celle des modernes,» dans Oeuvres politiques de Benjamin
Constant, par Benjamin Constant, avec introduction, notes et index par Charles Louandre (Paris: Charpentier, 1874), 261.
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كان لعشرين ألف أثيني أن يتداولوا كل يوم شأنهم المشترك في الساحات العامة( .((1وبهذا المعنى،
ـرارا» ،وأدرك أن الحرية هي
فكرا دافــع عن «حرية اإلرادة واالخـتـيــار» وعــن أن «الـنــاس يــولــدون أح ـ ً
فــإن ً
«الـخــروج عن رق الكائنات» ،وأنتج تشريعات تستهدف محاصرة مؤسسة الــرق أو تكشف عن قناعة
عـمـيـقــة بــالـتـســامــح الــديـنــي ،إنـمــا هــو فـكــر رائ ــد فــي سـيــاقــه ،ف ــإن حـصــل الح ـ ًقــا إج ـهــاض لـمـســار الـتـحــرر،
فــإن ذلــك ال يـعــود إلــى فـقــر مـعــرفــي فــي مـجــال التفكير فــي الـحــريــة بـقــدر مــا يتعلق األمــر بـمــوازيــن قــوى
يسميه محمد الشرفي «سوء التفاهم التاريخي»( ((1بين أصولية
سياسية واقتصادية واقعية استدامت ما ّ
ـص مــؤســس قــابــل ألكـثــر ال ـتــأويــات تـقــدمـيــة فــي مـجــال الـحــريــة .إن الـشـعــوب تـصـنــع بنفسها
الـفـقـهــاء ون ـ ٍّ
نعبر عن تلك الفكرة
تاريخ تحررها الخاص ،أفترانا ملزمين بتكرار تجارب اآلخرين في التحرر حتى ّ
«ذات الزخم الكبير»؟
 ض ــرورة اإلق ــرار ب ــأن كــل تـنـظـيــم اجـتـمــاعــي ومــؤسـســي يـجـعــل مـمــارســة الـحــريــة خــاضـعــة لـثـنــائـيــة اإلدم ــاجواإلقصاء ،فلم يمنع الطابع السلطاني للدولة العربية – اإلسالمية من وجود مؤسسات وتقاليد معادية
للتسلط وموافقة لبعض مــن معاني الحرية ،كما كشف عــن ذلــك عبد الله ال ـعــروي( .((1وهــذا يعني أن
التنظيم االجتماعي العربي – اإلسالمي ّ
تشكل عبر أنماط متعددة من االندماج ليست األمــة ،بما هي
وكثيرا ما وجــدت هــذه «األمــة» نفسها في مواجهة حركات
جماعة دينية – سياسية ،إال أحــد وجوهها.
ً
ترفض – ألسباب متنوعة بما فيها االستبداد السياسي– الخضوع لسلطانها من دون أن يعني ذلك أن
ً
وضعيا ،أي خارج دائرة المرجعية الدينية ،أو أنه استند إلى تمثّل ما
فلسفيا
تأصيل
هذا الرفض وجد له
ً
ً
لمعنى المواطنة.
هنا بالتحديد تظهر نقطة تمايز مهمة بين التمثل اليوناني القديم للحرية كمشاركة مواطنية جماعية في
الشأن العام والتمثّل العربي للحرية المثخن بقيم ما -قبل– األمة ،أي قيم القبيلة والعشيرة ،وهي صدى
تماي ٍز أعمق بين نمط االندماج المواطني ونمط االندماج على أساس العصبية وروابط الدم .ولعل هذا
ما يفسر ما اعتبره روزنتال غيا ًبا لمعنى الحرية المدنية.
رغــم ذلــك ،فــإن االخـتــاف بين التجربتين الفكريتين ليس مطلقًا بالنظر إلــى إنـكــارهـمــا لشكل الحرية
القائمة على رفض النظام .وبالتالي ،كما أفرز العقل السياسي اليوناني جدلية إقصاء وإدماج باستبعاد
حكرا على األثينيين األحرار  -بالمعنى
األجانب والعبيد والنساء من مجال الحرية الجماعية ،وج َعلها
ً
حكرا على دوائــر ضيقة
الطبقي -الــذكــور البالغين ،فــإن العقل السياسي العربي جعل الشأن السياسي
ً
(الـخــاصــة أو خــاصــة الـخــاصــة) لــم يـكــن تشكيلها يـتــم بـمـعــزل عــن لعبة الـعـصـبـيــات وعــن الـغـطــاء الديني
لـلـمـشــروعـيــة .بــل إن جــدلـيــة االق ـص ــاء واإلدم ـ ــاج ال ـتــي ي ـقــوم عـلـيـهــا ال ـن ـمــوذج ال ـس ـيــادوي ل ـلــدولــة  -األمــة
(17) Ibid., 266.

( ((1محمد الشرفي ،اإلسالم والحرية :سوء التفاهم التاريخي ،طبعة جديدة منقحة (دمشق :بتراء للنشر والتوزيع.)2008 ،

( ((1ع ـب ــد الـلــه ال ـعــروي ،مـفـهــوم ال ـحــريــة ،ط ( 5ب ـيــروت؛ ال ــدار الـبـيـضــاء :الـمــركــز الـثـقــافــي الـعــربــي ،)1993 ،ص  ،25-18والـجــابــري،
ص .328-324
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المعاصرة (مواطن/أجنبي) هي ما يعين اليوم مجال الحرية السياسية وحدودها؛ فالحقوق والحريات
السياسية تُمنح فقط على أساس المواطنة الضمن -دولية.
ب ـنــاء عـلــى ه ــذه الـمــاحـظــات ،ال يـمـكــن زع ــم أن الـفـكــر الـعــربــي الـكــاسـيـكــي لــم يـطــرح س ــؤال الـحــريــة.
ولكن يجب اإلقرار بأن مقاربة مسألة الحرية كانت محددة بمقتضيات موضوعية ،منها هيمنة العنصر
الديني الذي مثّل ضام ًنا لالندماج االجتماعي والتمثّل العام للسياسي ونمط استقبال الفكر السياسي
مالئما لهيمنة الطابع الوظيفي
إطارا
للثقافات األخرى ،وخاصة الفارسية واليونانية .وقد مثّل ذلك كله ً
ً
تصورا أو تعري ًفا للحرية باعتبارها
واألداتي على العقل السياسي العربي .وإذا لم تقدم المصادر التراثية
ً
ً
عربيا في الحرية هو أن نعترف
استقالل ذا ًتــيــا للفرد ،فال يوجد في ذلــك أي استثناء عربي؛ فــأن نفكر ً
ً
ـوجــه هــذا التفكير خــاصــة نـحــو نقد
أول بـتـعــدد م ــوارد هــذا الـتـفـكـيــر ،ومــن بينها نـصــوصـنــا الـتــراثـيــة ،وأن نـ ّ
جــذري للعقل األدات ــي ولبرنامج عمله ال بـهــدف القفز على الـشــروط التاريخية والــواقـعـيــة للتفكير في
الحرية وإنـمــا بهدف البحث عــن عقالنية معيارية متجذرة فــي سياقاتها ،أي مــدركــة تـجــارب االستبداد
وال ـح ــد م ــن ال ـحــريــة وم ــدرك ــة الـتـنـظـيــم الـمــؤسـســي الـمـتـحـكــم فـيـهــا وواع ـي ــة بـطـبـيـعــة األزمـ ــات الـمــؤسـسـيــة
تعمق واقع االستبداد .فإذا كان الطابع المعياري لهذه العقالنية ينقذ العقل
االجتماعية والسياسية التي ّ
من االغـتــراب في الوظيفة التبريرية ،فــإن االنفتاح على أزمــات الواقع تنقذه من االغـتــراب في النماذج
الـجــاهــزة ،تراثية أكــانــت أم حــداثـيــة؛ فــأن نـفـكــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة هــو أن نـفـكــر فـيـهــا بــأنـفـسـنــا ،ضــد أنفسنا،
معا ،اآلن وهنا.
ً
مــا هــي مالمح هــذا العقل؟ وهــل نفهم مــن هــذه الـعــودة إلــى أنفسنا فــرض نظام أفـكــار يستبق فيه ســؤال
َ
سؤال الحرية؟ كيف يمكن تجاوز االختزالية الوظيفية للعقل السياسي من دون أن تفقد القيم،
الهوية
وخاصة منها الحرية ،صلتها بالوقائع وسندها اإلمبريقي؟

التفكير عرب ًيا في الحرية :بين كونية القيم وسياقية الوقائع
أدى التفكير في الحرية في إطار الفكر العربي الحديث من خارج سياقاتها وظرفياتها إلى تعزيز أحكام
ـأســا مــن أي تجربة مستقبلية ممكنة للحرية ،أو توصي بفرض نـمــاذج جــاهــزة مــن دون
مسبقة تعكس يـ ً
مراعاة شــروط إمكانها خــارج سياقها األصلي؛ فكثيرون من مفكري النهضة حاولوا التأسيس لمطلب
لمواطن االستبداد ولألزمات التي
الحرية بربطه بالتقدم أو بالتحديث ،ولكن من غير تشخيص فعلي َ
تمثّل الحرية ً
حل لها .وقد ترتب عن هذا األمر عجز عن تحويل القيم الدستورية التي كانت تزخر بها
كتابات الليبراليين من رواد النهضة إلى قيم متحققة في المؤسسات وفي الممارسة االجتماعية ،رغم
موجة الدساتير الليبرالية للثلث األول من القرن العشرين .إن األزمة الحقيقية لهذه التجربة الدستورية
وهم أن المعايير ،أ ًيا يكن سياق نشأتها ،يمكن أن تنتج
ولنمط التفكير الذي أنتجها هي أنهما استبطنا ْ
الوقائع أ ًيا يكن سياق حدوثها ،أي إنها فككت الرابط بين واقعية الفاعلين (مؤسسات وأفراد) ومعيارية
القيم ،وفي األساس قيمتا الحرية والعدالة.
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إن الحماسة التي أظهرهاّ ،إبان عصر النهضة ،كثير من رواد الفكر الليبرالي للدفاع عن الحرية مثّلت
محاولة جادة للقطع مع تقليد العقل األداتي .إال أن هذه القطيعة لم تتحقق فقط مع نمط التفكير في
السياسي الذي أنتجه هذا العقل ،وإنما ً
أيضا مع الواقع المؤسسي واالجتماعي الذي في ضوئه تكتسب
خطرا على مطلب الحرية من التبريرية
المطالبة بالحرية داللتها ،لكن المعيارية الخالصة ليست أقل
ً
الـخــالـصــة .إن التفكير مــن منطلقات وضـعـيــة اإلن ـســان كـفــاعــل سـيــاســي واجـتـمــاعــي تـعـنــي أن الـسـيــاقــات
الواقعية هي التي تعطي معايير كونية مضمونها الخصوصي .وبهذا يمكن التحرر من مــوروث العقل
السياسي األداتــي لمصلحة عقل سياسي قادر على االضطالع بمهمة تفكيك واقع االستبداد من دون
المجازفة بمحاولة استنساخ نماذج جاهزة للحرية :ليبرالية ،جمهورية  ...إلخ.
يمكن اليوم إعادة رسم معمارية الفكر العربي المعاصر بكيفية تتجاوز الثنائية التناظرية تراث – حداثة؛
إذ يمكن باألحرى التمييز بين توجهين في هذا الفكر :األول قد ال يلغي سؤال الهوية بإطالق ،ولكنه
يقدم عليه مطالب الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان في كونيتها .هذا التوجه تعود جذوره إلى ليبراليي
ّ
عصر النهضة الحديثة ،وهو يمثّل ،بمعنى ما ،استئنا ًفا لمشروعهمّ .أما التوجه الثاني ،فله منزع جمعوي
(ديـنــي أو قــومــي) ،ربما ال يرفض الحداثة بــإطــاق ولكنه يميل إلــى تسييس ســؤال الهوية ،فيجعل منه
الـســؤال المرجعي لمقاربة إشكاليات الــدولــة واالنــدمــاج والتشريع وســائــر القضايا ذات الصلة بالشأن
الـعــام .وهــو تمييز يأخذ بعين االعتبار الـعــودة القوية للدين ولـســؤال الهوية على مستوى كــونــي ،ســواء
بتأثير من العولمة أو من «التطورات الجيوسياسية واأليديولوجية منذ نهاية القرن الماضي»( ،((2أو حتى
حتميا لـ«ظاهرة الدولة  -األمة»(.((2
استتباعا
باعتبارها
ً
ً
إن الـمــأخــذ األســاســي عـلــى هــذيــن الـتــوجـهـيــن فــي مــا يـتـعـلــق بـمـســألــة الـحــريــة هــو أنـهـمــا لــم يـقــاربــاهــا من
زاويــة مؤسسية ،أي من زاويــة يمكن من خاللها رصــد مظاهر ّ
تعطل فعالية البنية المؤسسية للعالقات
البينذاتية ،بما يجعل المجتمع يواجه أخطر أزمــاتــه ،وهــي تعثّر مسارات االنــدمــاج ،ومــن ثمة التفكك؛
فلقد دافــع الـتــوجــه األول ،وبــوضــوح ،عــن الـحــريــة كـحــق إنـســانــي طبيعي وكـجــوهــر لماهية اإلن ـســان(،((2
مطلبا ً
كفيل بتشريع رفــض االستعمار ومـقــاومـتــه .وإذا كنا
وفــي الــوقــت ذاتــه ،تـبــدو الحرية بالنسبة إلـيــه
ً
ال ـيــوم فــي مــرحـلــة االسـتـقــال نــراهــن عـلــى نـهـضــة ثــانـيــة ،فــإن الـمــدخــل إلــى ذلــك لـيــس الــرفــض الـجــذري
لـلـعــولـمــة وال لـلـتــوجــه الـلـيـبــرالــي ال ــذي يـشـ ّـكــل خلفيتها الـفـكــريــة وإن ـمــا إع ــادة بـنــاء الـحــريــة عـبــر الـتــواصــل
(((2
ـروجــا مــن الـتــاريــخ ،فإنه
الـنـقــدي مــع الـتــراث الـلـيـبــرالــي  .وحـيــث إن االنـغــاق الـهــووي لــن يـكــون ّإل خـ ً
يجب مواجهة جميع المواقف الثقافوية والتاريخية والسياقية باالنخراط في قيم إنسانية كونية .وحتى
أخالقيا بمبدأ التكافل ،فــإن ذلــك ال يكون بقصد الدفاع عن
عندما ينحو نقد الليبرالية منحى تقييدها
ً
( ((2جورج قرم ،شرق وغرب :الشرخ األسطوري ،ترجمة ماري طوق (بيروت :دار الساقي ،)2003 ،ص .110
( ((2المسكيني ،ص .240 - 239

( ((2أح ـم ــد لـطـفــي الـسـيــد ،م ـبــادئ فــي الـسـيــاســة واألدب واالج ـت ـمــاع ،تـقــديــم وتـعـلـيــق طــاهــر الـطـنــاحــي (ال ـقــاهــرة :دار ال ـهــال،)1963 ،
ص .138-135
( ((2ناصيف نصار ،باب الحرية :انبثاق الوجود بالفعل (بيروت :دار الطليعة ،)2003 ،ص .13

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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وهـ ــم»( .((2وهـكــذا ،يمكن إعــادة بناء
أي هــويــة خصوصية ،بــل بقصد معلن لـتـجــاوز التمييز بين «نـحــن ُ
إشكاليات الوحدة واالستقرار والتربية – وهي إشكاليات ذات صلة بمسألة الهوية – انطال ًقا من هذه
الليبرالية التكافلية(.((2
فــي مـقــابــل ذلــك ،يـبــدي الـمــوقــف الـثــانــي ذو الـتــوجــه الـجـمـعــوي كـثـيـ ًـرا مــن الـحــذر ،بــل ومــن الــريـبــة ،تجاه
المفهوم الليبرالي للحرية ،من دون التنبه أحيانًا إلى التعددية التي تميز الموقف الليبرالي نفسه؛ فهو
يرى فيه تهديدً ا لهوية األمة ولخصوصيتها ووحدتها .فمن منظور بعض القوميين ،تؤدي الحرية وسائر
الـقـيــم الـفــرديــة الـتــي تـمـ ّثــل الـخـلـفـيــة الـمـعـيــاريــة لـلـيـبــرالـيــة إلــى ان ـفــراط الـعــاقــة الـقــومـيــة ثــم ســائــر الـعــاقــات
اإلقليمية فالطائفية واألسرية ،ليبرز الفرد الذي تقدسه الليبرالية(ّ .((2أما من منظور بعض اإلسالميين ،فإن
الحرية في معناها الليبرالي تستند إلى جملة من العناصر الدخيلة هي ،على وجه الخصوص :العلمانية
واالقتصاد الرأسمالي ،والحرية الفردية من قبيل حرية المرأة في التبرج( .((2وفي أفضل الحاالت ،يلجأ
هذا التوجه إلى نوع من نظام األولويات في التمييز بين مستويات التحرر ،فليست الحرية كاستقالل
ذات ــي لـلـفــرد إال اسـتـكـمـ ًـال لـتـحــرر الـمـجـمــوعــة (الـشـعــب – األم ــة) ،س ــواء مــن الـنـفــوذ اإلمـبــريــالــي الـغــربــي
أو مــن الـبــرجــوازيــات الـمـحـلـيــة .وال يـبــدو أن الـبــاعــث عـلــى هــذا الــرفــض لـلـمــوقــف الـلـيـبــرالــي مــن الحرية
هــو إعــادة بنائه على نحو مغاير ،على العكس مــن ذلــك ،إنــه يضع المشروع الليبرالي بين قوسين بأن
يـحـ ّـول الـحــريــة الـفــرديــة إلــى قيمة مــن الـصــف الـثــانــي ملحقة بمقتضيات الـكــرامــة الــوطـنـيــة وبــوحــدة األمــة
وبــالـمـحــافـظــة عـلــى اإلي ـث ــوس الـجـمـعــي .وه ـكــذا يـتـحــول الـسـيــاق الــواق ـعــي إل ــى م ـبــرر لـتــأجـيــلٍ غـيــر مـتـنــاه
لمطلب الحرية.
إن االع ـتــراض األه ــم عـلــى هــذيــن الـمــوقـفـيــن هــو أنـهـمــا لــم يـجــابـهــا مـطـلــب الـحــريــة كـقـيـمــة مـنـ ِّـظـمــة لعمل
الـمــؤسـســات مــن أج ــل مـجـتـمــع مـنــدمــج وأك ـثــر ع ــدال ــة ،أي لــم يـتــوقـفــا عـنــد نـقـطــة الـتـمـفـصــل بـيــن الـحــريــة
كقيمة مـعـيــاريــة ذات صــاحـيــة كــونـيــة والـحــاجــة إلـيـهــا كـشــرط لـلـخــروج مــن أزم ــات خــاصــة بالمجتمعات
الـعــربـيــة .أف ــا يـحـتــاج فـهـمـنــا ألزم ــة الـحــريــة إل ــى فـهــم بـنـيــة األس ــرة وتــراتـبـهــا وأن ـم ــاط ال ـتــواصــل الـبـيـنــذاتــي
وال ــدور االجـتـمــاعــي لـلـســوق ونــوعـيــة الـمـعــرفــة الـمـنـ َتـجــة ومـنــاهـجـهــا  ...إل ــخ؟ إنـهـمــا بمعنى مــا يـتـجــاوزان
م ــا ه ــو ك ــائ ــن ،وف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان يـطـغــى ال ـمــوقــف األيــديــولــوجــي عـلــى الـتـعــاطــي ال ـمــوضــوعــي مــع
أزم ــات الـمـجـتـمــع الـتــي حـ ّـولــت ال ــدول الـعــربـيــة الـيــوم إلــى بــؤر تــوتــر ال تـكــف عــن الـتـكــاثــر وإل ــى كـيــانــات
مهددة باالنقسام.
تاريخيا ،مثّلت مساهمات ابن رشد محاولة طالئعية للربط بين معيارية المدينة الفاضلة والنزوع الفعلي
ً
نحو التسلط في السياق السياسي واالجتماعي لعصره ،فكان تلخيصه لكتب أفالطون السياسية مناسبة
( ((2المصدر نفسه ،ص .244
( ((2المصدر نفسه ،ص .73

( ((2انظر :عصمت سيف الدولة ،الشباب العربي والهوية :مشكلة اإلنتماء (تونس :دار البراق للنشر ،)1991 ،ص .84

( ((2فهمي جدعان ،المقدس والحرية وأبحاث ومقاالت أخــرى من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث (بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،)2009 ،ص .93
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(((2
عربيا في الحرية هو
لنقد الواقع السياسي لعصره ّ .أما اليوم ،فإن الخطاب الوحيد المرشح للتفكير ً
وهــم أن الـحــريــة جــوهــر ،وأن مـســارات الـتـحــرر يمكن استنساخها
وهــم م ــزدوجْ :
ذاك الــذي تخلى عــن ْ
ووه ــم أن الـهــويــة جــوهــر ودال ــة لـغـيــر الـكــائــن ال ـقــادر عـلــى الـحــريــة؛ إنــه الـخـطــاب
مــن مـجـتـمــع إلــى آخ ــرْ ،
الـمـنـغـمــس ف ــي ال ـت ـجــربــة االج ـت ـمــاع ـيــة وف ــي أزم ــات ـه ــا وال ـم ـت ـع ـهــد بـتـفـكـيــك ال ـب ـن ـيــة الـتـسـلـطـيــة لـلـمــؤسـســات
الـفــاعـلــة .إن الـتـفـكـيــر عــربـ ًـيــا فــي الـحــريــة يـعـنــي الـقــدرة عـلــى تـحـمــل عــبء الـمــواجـهــة الـنـقــديــة لـلــواقــع ولـبـنــاه
ال ـث ـقــاف ـيــة والــدي ـن ـيــة الـمـنـتـجــة ل ــاس ـت ـب ــداد؛ ف ـهــذه ال ـمــواج ـهــة ُت ـ ْـح ــدث ث ـغــرة ف ــي حـصــن ال ـن ـمــاذج الـمـسـتـعــادة
ع ـلــى ن ـحــو غ ـيــر س ـيــاقــي وغ ـي ــر ت ــاري ـخ ــي ،وهـ ــي فـ ــوق ذلـ ــك ت ـن ــأى بــال ـب ـحــث ع ــن الـ ـت ــورط ف ــي ال ـمــواقــف
الـتـبــريــريــة ،وتـشـكــل بــالـتــالــي جــوهــر بــرنــامــج الـعـقــل الـسـيــاســي الـمـلـتــزم بــالـقـطــع مــع ه ــذه ال ـمــواقــف .إنـهــا
إجــراء ضــروري مــن أجــل تشخيص مستويات التعطل الوظيفي لفعالية البنية التحتية المؤسسية التي
ـاســا لتقييد الـحــريــة ومــن ثــم لـغـيــاب تـصــور مــائــم لـلـعــدالــة .وال معنى عـنــدئــذ لتشخيص
ليست إال انـعـكـ ً
أمــراض الحرية في سياق ليبرالي عندما يكون الــرهــان هو بناء نهضة عربية ثانية ،كما طمح إلــى ذلك
ناصيف نصار.

لقد بحث نصار ،مؤلف باب الحرية ،في أمراض الحرية في المجتمع الليبرالي ،في حين كان ينبغي
استمرارا
له أن يبحث في األمراض – أو الباثولوجيا  -االجتماعية للمجتمعات العربية .وهو بهذا مثّل
ً
فالمغيب في فكر النهضة الليبرالي هو تحديدً ا
فاتحا لنهضة ثانية؛
مما كان ً
لفكر النهضة األولى أكثر ّ
َّ
الـ ُـبـعــد اإلمـبــريـقــي لقيم الـحــريــة والـعــدالــة ،مــن حـيــث إنـهــا تتحقق فــي الـمــؤسـســة ،أي فــي نــوع مــن الثقافة
البعد إنما يكون من خالل إعــادة تكوين المؤسسات بعد تشخيص
العملية السائدة .واستحضار هذا ُ
أمراضها وتشوهاتها بفضل نقد فلسفي واجتماعي حــاســم .إن أي نقد لليبرالية ،ولــو كــان يــراهــن على
إعــادة بنائها بتأكيد ُبعدها اإلنـســانــي ،لــن يكون ً
عربيا إال إذا اقـتــرن بنقد مــازم للبنى التسلطية في
دال ً
المجتمع العربي نفسه؛ إذ يبقى العالم المعيش لإلنسان هو الحقل المنتج لداللة القيم والمعايير .إن
تشخيص الباثولوجيا االجتماعية ال ينفصل عن تفكيك هذه البنى.
تـ ّـم فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة نـقــل مـفـهــوم الـبــاثــولــوجـيــا مــن مـجــال اسـتـعـمــالــه األص ـلــي فــي الـطــب إلــى حقل
الفلسفة االجتماعية النقدية ،وخاصة مع هابرماس وأكـ ِـســل هونِت ( )A. Honnethأســوة بمحاوالت
دوركـهــايــم .وكــان لـهــذا الـنـقــل هــدف وصـفــي بــاألســاس ،وهــو تعيين األزم ــات االجـتـمــاعـيــة للمجتمعات
الرأسمالية المتقدمة ،وهي األزمات الدالة على انحرافات أو أعطال في مسارات االندماج االجتماعي.
إنها األزمات التي تهدد االندماج واالستقرار عبر تعطيل مسارات التواصل وعبر تشييء اإلنسان ،وهي
( ((2ال يـكـتـفــي اب ــن رش ــد ،فــي شــرحــه ك ـتــاب ال ـس ـيــاســة ،بـنـقــل آراء أف ــاط ــون ،بــل ي ـحــاول أيـ ًـضــا االس ـت ـنــاد إلـيـهــا لـفـهــم بـعــض جــوانــب
الـمـمــارســة الـسـيــاسـيــة فــي عـصــره ،وخــاصــة الـمـيــل نـحــو الـتـسـلــط .لــذلــك نـجــده فــي كـثـيــر مــن الـمــواضــع يـشـيــر إلــى حـكــم الـغـلـبــة والتسلط
«ك ـمــا ي ـعــرض ه ــذا فــي زمـنـنــا ه ــذا ومــدن ـنــا ه ــذه» (ص  )176أو «ف ــي ال ـمــدن ال ـحــاضــرة فــي أيــام ـنــا ه ــذه» (ص  .)178ان ـظــر :أب ــو الــولـيــد
م ـح ـمــد ب ــن أح ـم ــد ب ــن رشـ ــد ،ال ـ ـضـ ــروري ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة :م ـخ ـت ـصــر ك ـت ــاب ال ـس ـي ــاس ــة ألفـ ــاطـ ــون ،ن ـق ـلــه ع ــن ال ـع ـبــريــة إلـ ــى ال ـعــرب ـيــة أح ـمــد
ش ـح ــان؛ م ــع مــدخــل وم ـقــدمــة تـحـلـيـلـيــة وشـ ــروح لـمـحـمــد عــابــد ال ـج ــاب ــري ،سـلـسـلــة ال ـت ــراث الـفـلـسـفــي ال ـعــربــي .مــؤل ـفــات اب ــن رش ــد؛ 4
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1998 ،

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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ليست فــي جــوهــرهــا إال تـعـبـيـ ًـرا عــن أزم ــات الـحــريــة ذات ـه ــا( .((2عــربـ ًـيــا أيـ ًـضــا يمكن تــأكـيــد الــرابــط الــداخـلــي
الموجود بين قمع الحريات من جهة واألزمــات االجتماعية المتفاقمة من جهة أخرى ،وهي األزمات
ال ـتــي تـبـلــغ ذروت ـهــا كــذلــك فــي تـهــديــد م ـســارات االن ــدم ــاج االج ـتـمــاعــي ،األم ــر ال ــذي يـجـعــل مــن الـحــريــة
ً
شرطا ليستعيد المجتمع وعيه بذاته وبوحدته ككيان مندمج اختيار ًيا .ولعل أهــم أعــراض الباثولوجيا
االجتماعية للمجتمعات العربية هي:
ودينيا .إنه عنف تمارسه المجموعات كما األفراد،
وسياسيا
 استشراء العنف بمستوياته المتعددة أسر ًياً
ً
وله في األغلب خلفيات مرتبطة باالنتماء الهووي الذي يذهب من الرياضة إلى الطائفة والدين .وقد
أخــذ أخـيـ ًـرا شكل عنف محض واستعراضي .يــدل هــذا العنف على عمق أزمــة التواصل مــن حيث هو
عــاقــة يـنـبـغــي أن تـتــأســس عـلــى ت ـبــادل حــر ل ــآراء ،وهــي أزم ــة يـغــذيـهــا تـطــور غـيــر ســوي لـلـنــزعــة الـفــردانـيــة
الـتــي لــم تـتـحــدد فــي المجتمعات الـعــربـيــة عــامــة بــاعـتـبــارهــا نـمــط تـحــرر اجـتـمــاعــي يعيد تــركـيــب الـعــاقــات
االجتماعية على نحو معقلن ،بقدر مــا أنتجت شخصية زبونية ومـتــرددة لــم تتخلص مــن ضغط األطــر
االجتماعية التقليدية التي ال تزال فاعلة ماد ًيا ورمز ًيا(.((3
 فـشــل سـيــاســات الـتـنــوع أو غـيــابـهــا .فــالـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة فــي مـجـمـلـهــا غـيــر ق ــادرة عـلــى إن ـتــاج سياسةاختالف وتعايش ،وفي كثير من األحيان تكون االستجابة تجاه أزمات التنوع بالحد من الحريات .و ّلد
هذا األمر ،إلى جانب عوامل أخرى ،ضعف الثقة في مؤسسات الدولة واللجوء إلى مؤسسات وسيطة،
مثل الطائفة أو العشيرة .إن النزاعات المرتبطة بالهوية بــدرجــات متفاوتة في الـعــراق ولبنان والـســودان
والجزائر ومصر وغيرها دليل على تعطلِ مسارات االندماج في هذه البلدان ،وهو تعطل ليس غياب
الحرية إال وجهه اآلخر.
 الفشل في تحويل العمل إلــى قيمة اجتماعية – اقتصادية أي إلى مصدر أصلي للثروة ،وإلــى مرتكزلـعـقـلـنــة ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة وف ـ ًق ــا لـمـنـطـ َقــي الـمـصـلـحــة  -ال ـت ـضــامــن .ي ـعــود ذل ــك ،م ــن جـهــة إل ــى نـمــو
االقتصاديات الريعية في المشرق ،ومن جهة أخرى إلى الزبونية والفساد السياسي والمالي في جميع
ال ــدول الـعــربـيــة .لــم تـتـحــرر الـعــاقــات االقـتـصــاديــة مــن هيمنة الــدولــة وأيــديــولــوجـيـتـهــا ،حـتــى فــي لحظات
ال ـت ـحــرر االق ـت ـصــادي ال ـك ـبــرى ،إال لـتـصـبــح بـيــن ي ــدي فـئــة مـسـتـفـيــدة مــن ال ـف ـســاد وم ــن اإلف ــاس الـمـتـعـمــد
للمؤسسات العمومية( .((3وبالتزامن مع تقهقر قيمة العمل ،ازداد الشغف باالستهالك ومن ثم االرتهان
للسوق العالمية ،وارتفعت ً
أيضا معدالت الفقر والبطالة.
(29) Axel Honneth, La Société du mépris: Vers une nouvelle théorie critique, édition établie par Olivier Voirol; textes
traduits par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, armillaire (Paris: La Découverte, 2006), 85-100.

( ((3ال ـم ـن ـص ــف ون ـ ــاس ،ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــون ـس ـي ــة :م ـح ــاول ــة ف ــي ف ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة (ت ــون ــس :ال ـ ــدار ال ـم ـتــوس ـط ـيــة ل ـل ـن ـشــر،)2011 ،
ص .121–119

(31) Ghassan Salamé, «Sur la causalité d’un manque: Pourquoi le monde arabe n’est-il donc pas démocratique?,» Revue
française de science politique, 41, no. 3 (1991): 337–338.
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مــن الــواضــح إ ًذا أن غ ـيــاب الـحــريــة مـتـصــل بـنـيــو ًيــا بــاسـتـفـحــال ه ــذه الـبــاثــولــوجـيــا االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي تـهــدد
وحـ ــدة الـمـجـتـمـعــات وال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة .وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن مـطـلــب ال ـحــريــة ه ــو اس ـت ـح ـقــاق تـمـلـيــه هــذه
الباثولوجيا نفسها ألن بني ًة مؤسسي ًة مــا ال تحظى بالمقبولية ،وبالتالي بالمشروعية ،إال بالقدر الــذي
تـضـمــن ف ـيــه ل ــأف ــراد أوس ــع ن ـطــاق مـمـكــن م ــن ف ــرص ال ـت ـحــديــد وال ـتـحـقــق ال ــذات ــي ،أي م ــن االسـتـقــالـيــة.
إن ع ـقـ ًـا أدات ـ ًـي ــا لــن يـفـعــل س ــوى تـبــريــر الـحـلــول الـتـسـلـطـيــة لـهــذه األمـ ــراض ،فــي الــوقــت ال ــذي يـمـ ّثــل فيه
عربيا فــي الحرية إال باالستناد إلــى هــذا الشكل مــن النقد
التسلط أحــد أسبابها .فــا يمكن إ ًذا التفكير ً
حتما مــن تنامي األبـحــاث النقدية الموجهة إلــى العقل اإلســامــي
الفلسفي االجـتـمــاعــي الــذي يستفيد ً
(أرك ــون) أو الـعــربــي (الـجــابــري) ،والـكــاشـفــة عــن بنية االسـتـبــداد وأصــولـهــا (عـبــد اللطيف – الـنـقـيــب،)...
وعــن أشـكــال التسلط األبــوي المقترن بحداثة مشوهة (شــرابــي) .وبـهــذا يكون العقل البديل مــن العقل
األداتـ ــي ،وال ــذي يــأخــذ عـلــى عــاتـقــه طــرح س ــؤال الـحــريــة ،هــو بــاألســاس عـقـ ً
ا مـعـيــار ًيــا نـقــد ًيــا ،يـفـكــر في
تبريرا
ويؤولها انطال ًقا من الوقائع (استبداد ،جور ،تفكك اجتماعي) ال بمعزل عنها وال
القيم الكونية
ّ
ً
وه ــم أن الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة
لـهــا .ويـجــب أال تـتـحــول الـخـصــوصـيــة الـعــربـيــة إلــى اسـتـثـنــاء عــربــي يــرســخ ْ
«غير مهيأة للحرية».
يـكـشــف ه ــذا الـتـحـلـيــل ع ــن ه ـشــاشــة ال ـمــوقــف ال ـم ـت ـم ـتــرس وراء ث ـنــائ ـيــة ال ـحــريــة ف ــي م ـقــابــل ال ـه ــوي ــة؛ فــا
يـمـكــن اإلجــابــة عــن س ــؤال الـهــويــة ،بــل ال يـمـكــن ط ــرح ه ــذا ال ـســؤال بـشـكــل سـلـيــم ،إال فــي إط ــار تـصــور
عــام لـمـعـنــى الـحــريــة والـتـســامــح .وبــالـمـثــل ،فــإن مـطـلــب الـحــريــة كـتـحــديــد ذات ــي ،أي كــاسـتـقــال أخــاقــي
ً
منفصل بــأي حــال عــن مطلب التحقق الــذاتــي الــذي يــدرك الشخص فيه ذاتــه كعنصر
للشخص ،ليس
فــي نـمــط حـيــاة يعتبره خـ ّـي ـ ًـرا .ينبغي أن ُتـطــرح الـحــريــة بــاعـتـبــارهــا حـ ًقــا ضـمــن شبكة مـتــرابـطــة مــن الحقوق
االجتماعية والثقافية ،وضمن تصور عام للعدالة انقا ًذا لها من االغتراب في األيديولوجيا ،سواء أكانت
نيوليبرالية تنكر انعتاق الشعوب أو تجعل هــذا االنـعـتــاق مــراد ًفــا لتذويب الـهــويــة ،أم جمعوية تحد من
مستطاع األفــراد اختيار أشـكــال تحققهم الــذاتــي لفائدة االنصهار ضمن نظام حياة مـحـ َّـدد المعالم .إن
النظر إلــى الـحــريــة كـحــق ،مــن دون اخـتــزالـهــا بــالـضــرورة إلــى المرجعية الحقوقية ،يعني اعـتـبــارهــا امـتـيــازًا
ي ـعــود إل ــى كــل إن ـســان يـمـنـحــه ال ـقــدرة عـلــى أن يـحـقــق ذات ــه فــي الــوقــت ال ــذي يـتـيــح لــه أن يـنــدمــج طــوعـ ًـيــا
ض ـمــن مــؤس ـســات ال ـم ـج ـت ـمــع .ه ــذا االن ــدم ــاج ال ـطــوعــي ه ــو ال ـضــامــن الس ـت ـقــال ـيــة ال ـج ـمــاعــة الـسـيــاسـيــة،
ول ــذل ــك ،ف ــإن م ـس ــارات االن ـع ـتــاق وال ـت ـحــرر ال ـف ــردي مــن أن ـمــاط الـتـسـلــط الــداخ ـلــي فــي أب ـع ــاده الـمـخـتـلـفــة
تـتـحـقــق بـشـكــل جــدلــي مــع م ـســارات االن ـع ـتــاق وال ـت ـحــرر الـجـمــاعــي مــن الـتـبـعـيــة .إن الـتـفـكـيــر فــي الـحــريــة
عــربـ ًـيــا يعني التفكير فــي اآللـيــة الـتــي تجعل االسـتـقــرار المستند إلــى الـحــق يحل محل االسـتـقــرار القائم
على الطاعة.
ً
شكل
بهذا المعنى أيـ ًـضــا يكون كــل انتهاك للحرية ،ســواء فــي ُبعدها الـفــردي أو فــي ُبعدها الجماعي،
مقتصرا على كيفية توزيع الثروة والعمل االجتماعي،
توزيعيا ،أي
من أشكال الجور .ليس الجور إ ًذا
ً
ً
فـحـســب ،وإنـمــا لــه أيـ ًـضــا ُبـعــد سـيــاســي بـمــا هــو انـتـهــاك لـحــق اإلن ـســان فــي الـتـعـبـيــر والـتــواصــل والـمـشــاركــة
السياسية والتمثيل في هياكل اتخاذ القرار ،وكذلك له ُبعد هووي بما هو إنكار لهويته الثقافية أو الدينية

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
؟ةيرحلا يف اًيبرع ركفن نأ ينعي اذام
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أو تقييد ألنـمــاط التعبير عنها بحرية .ويتوجب بذلك التفكير فــي الحرية كــإطــار لتحقق بنية مؤسسية
عــادلــة فــي مستويات الممارسة اإلنسانية المختلفة .وكـمــا أن الـحــريــة ال تكتسب قيمة إال بالنسبة إلى
الكائن الفاعل والتاريخي ،فإن العدل – الذي يمثّل في جانب منه ضمانًا لنظام متساو من الحريات –
ينبغي أال يتحدد في داللته الميتافيزيقية كما هو األمر بالنسبة إلى المعتزلة ،وإنما من حيث هو خاصية
يسميه جون رولزً ،
اختصارا ،يجب أن
مثل« ،البنية المؤسسية القاعدية» لكل مجتمع .بصيغة أكثر
ً
لما ّ
يتحقق مسار مزدوج من أنسنة العدالة وأنسنة الحرية ،وهو مسار ال يجد في «المستبد العادل» أكثر من
حيلة خَ طابية من حيل العقل األداتي.
كافيا مــن أجــل ذلــك تأصيل مفهوم الشخصانية فــي ُبعدها الــواقـعــي ،والنظر تب ًعا لذلك
ربـمــا ال يـكــون ً
إلــى الحرية كفعالية إنسانية على عــاقــة وثيقة بــالـعــدالــة ،على النحو الــذي اجتهد الحبابي فــي بيانه –
على أهمية هذه المحاولة(((3؛ فاألجدى هو ربط هذه الفعالية الفردية بالتنظيم المؤسسي القادر على
ضـمــانـهــا .إن التفكير مـعـيــار ًيــا فــي حــريــة الـفــرد ال ينفك عــن التفكير فــي نـمــط التنظيم الـمــؤسـســي الــذي
تتحقق ضمنه هــذه الحرية .يشمل التنظيم المؤسسي فــي األســاس الــدولـ َة وشبكة العالقات السياسية
الـتــي تنظمها ،ولـكــن يشمل أيـ ًـضــا كــل مؤسسة مــن حيث هــي بنية مــن الـعــاقــات المحتكمة إلــى قواعد
وإلى إكراهات؛ فتعريف الحرية اليوم كاستقاللية ذاتية للفرد يقتضي ً
أول التثبت إن كان بوسع الفرد أن
ً
يكون ً
وعمن يكون كذلك.
فعل
مستقل ّ

الشروط المؤسسية إلمكان الحرية
بـ ّـيـنــا فــي بــدايــة الـقـســم األول مــن الـتـحـلـيــل أن مـفـهــوم ال ـحــريــة ،كـمــا بـلــورتــه الـفـلـسـفــة الـسـيــاسـيــة الـحــديـثــة
وكـمــا يـتـطـلــع إلـيــه ح ــراك شـعــوب كـثـيــرة فــي مـقــاومـتـهــا لــاسـتـبــداد الـسـيــاســي ولـلـقــوى الــداعـمــة ل ــه ،يــرتـكــز
عـلــى م ـبــدأ األتــونــوم ـيــا أو االس ـت ـقــال ال ــذات ــي ل ـل ـفــرد .إال أن مـصـطـلــح االس ـت ـقــال ال ــذات ــي ي ـطــرح ب ــدوره
م ـش ـك ـ ًـا ي ـت ـج ــاوز ه ــاج ــس ال ـت ــرج ـم ــة ال ـ ــذي أثـ ــرنـ ــاه س ــاب ـ ًق ــاً :
أول ألن ف ــي اس ـت ـع ـمــالــه ش ـب ـهــة اس ـت ـح ـضــار
مـعـنــى ال ـفــردان ـيــة ال ـم ـم ـيــزة ل ـل ـنــزعــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة بـشـكــل عـ ــام ،وم ــن ث ــم شـبـهــة ال ـق ـبــول م ـبــدئـ ًـيــا ب ـهــذه ال ـنــزعــة.
وث ــان ـ ًـي ــا ألن االس ـت ـقــال ـيــة ت ـب ــدو م ـف ـهــو ًمــا ص ــور ًي ــا م ـم ـك ـ ًنــا ف ـقــط ع ـلــى ج ـهــة ال ـح ــق؛ إذ ال يـمـكــن ال ـف ــرد أن
ي ـك ــون م ـس ـت ـقـ ًـا ف ـع ـ ًـا ب ـم ـع ـنــى م ـك ـت ـ ٍ
ـف بـ ــذاتـ ــه .ل ــذل ــك ،س ـن ـح ــاول بـ ــدايـ ـ ًة إزالـ ـ ــة االل ـت ـب ــاس ال ـ ــذي يـحــف
ع ـب ــارة االس ـت ـقــال ـيــة ق ـبــل ال ـن ـظــر ف ــي ال ـش ــروط ال ـمــؤس ـس ـيــة لـتـحـقــق ن ـظ ــام مـسـتـقــر وع ـ ــادل م ــن ال ـحــريــات؛
فاالستقاللية هي فقط فكرة تنظيمية ( )regulative ideaبالمعنى الكانطي ،وال تحيل إلى أي نموذج
محدد للحرية.
َّ
مــن جـهــة أول ــى ،ال تـعـنــي اسـتـقــالـيــة الـفــرد بــالـضــرورة أنــه لــم يـعــد ي ــدرك نـفـســه بمقتضى عـضــويـتــه ضمن
الجماعة ،سياسية أكــانــت أم ثقافية ،لكنها تعني فــي المقابل الـحــق فــي نقد هــذه العضوية أو رفضها،
أي ف ــي اخ ـت ـيــار ش ـكــل ال ـح ـيــاة ال ـم ـنــاســب بــالـنـسـبــة إل ـيــه وم ـمــارس ـتــه ف ــرد ًي ــا أو ج ـمــاعـ ًـيــا .ل ــذل ــك ،ن ـجــد أن
الـحــريــة فــي داللـتـهــا الـســالـبــة الـتــي مـ ّثـلــت مــرتـكـ ًزا لـلـنــزعــة الـلـيـبــرالـيــة مـنــذ هــوبــز ،كـمــا فــي داللـتـهــا الموجبة
( ((3محمد عزيز الحبابي ،من الحريات الى التحرر (بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،)2014 ،ص .101–97
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ال ـتــي م ـ ّث ـلــت مــرت ـك ـ ًزا لـلـتــوجـهــات ال ـج ـم ـهــوريــة ،تـسـتـنــد س ــواء ب ـس ــواء إل ــى مـعـنــى االس ـت ـق ــال ـي ــة(((3؛ فـلـيــس
الـتـمـيـيــز الـ ــذي يـقـيـمــه روسـ ــو ب ـيــن ال ـحــريــة واالس ـت ـقــال ـيــة إال تــرس ـيـ ًـخــا ل ـت ـصــور ل ـل ـحــريــة ي ــدع ــو إل ــى عــدم
ال ـخ ـضــوع لــآخــر وع ــدم إخ ـضــاعــه ف ــي آن ،بـحـيــث ت ـكــون االسـتـقــالـيــة مـتـبــادلــة وت ـك ــون ال ـحــريــة مـمـكـنــة
فقط فــي إطــار اجتماع َمــواطـنــي تنظمه الـقــوانـيــن( .((3وحـتــى الفالسفة الـمــدافـعــون عــن ضــرورة االعـتــراف
بــالـهــويــات الـجـمــاعـيــة ،مـثــل تــايـلــور ،ال يـتـجــاوزون عـلــى أي حــال مـبــدأ االح ـتــرام الـمـتـســاوي ل ــأف ــراد(،((3
وال يـنـكــرون أن الـمـحــافـظــة عـلــى األصــالــة ( ،)Authenticityكـمـثــل أعـلــى لـسـيــاســات االخ ـت ــاف ،إنـمــا
ت ـت ـم ـحــور ح ــول ض ـ ــرورة االعـ ـت ــراف بــال ـهــويــة ال ـف ــردي ــة ل ـل ـشـخــص (أو ل ـل ـم ـج ـمــوعــة) ،وه ــي ال ـه ــوي ــة الـتــي
تميزه من غيره(.((3
مــن جـهــة ثــانـيــة ،إن االسـتـقــالـيــة ،وخــاصــة بـمـعـنــاهــا األخــاقــي عـنــد كــانــط ،تـجـعــل مــن ال ـفــرد الـعــاقــل قــوة
تشريع ممكنة فقط خــارج األطــر االجتماعية والسياسية :فــي مملكة الـغــايــات .هــذه االستقاللية ،التي
مــن ال ــواج ــب أن ت ـكــون ت ـجــاه الـحـيــاة األخــاق ـيــة االجـتـمــاعـيــة ،ت ـكــاد ت ـحـ ّـول الـشـخــص إل ــى ك ـيــان مـجــرد.
لـكــن وق ـعــت ،بـتــأثـيــر مــن الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة وم ــن الـمـنـعـطــف األل ـس ـنــي ،م ـحــاوالت كـثـيــرة لـتـعــديــل هــذه
ال ــدالل ــة ،س ــواء ضـمــن الـفـلـسـفــة الـنـقــديــة مــع هــابــرمــاس وآب ــل (م ــن خ ــال مـفـهــوم ال ـتــواصــل) أو فــورســت
(مــن خــال مـبــدأ الـتـســويــغ) أو ،قـبــل ذل ــك ،ضـمــن الـنـمــوذج الـلـيـبــرالــي مــع رول ــز مـثـ ًـا مــن خــال مفهوم
اإلجـمــاع الـمـتـشــابــك .وبـمـعــزل عــن مــدى نـجــاح هــذه الـمـحــاوالت أو فشلها ،فــإنـهــا عملت جمي ًعا على
رب ــط مـفـهــوم االسـتـقــالـيــة بـنـظــام مــن ال ـعــاقــات الـبـيـنــذاتـيــة .وه ــو مــوقــف ال يـنـكــر وج ــود كــونـيــة أخــاقـيــة
ولكنه يعتبرها كونية تداولية بأن يخضع االتفاق على القيم والمعايير للحوار بين فاعلين ،ســواء كانوا
حقيقيين أو مفترضين.
تتحدد تب ًعا لــذلــك كله فــي شكل فــك ارتـبــاط بين الشخص األخــاقــي والمؤسسات
إن االستقاللية ال
ّ
ال ـم ـكــونــة ل ـل ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي ،ب ــل ف ــي قـ ــدرة ه ــذا ال ـش ـخــص ع ـلــى إن ـت ــاج ال ـع ـقــل ال ـع ـمــومــي م ــن خــال
الـمـشــاركــة فــي م ـســارات الـتـشــريــع فــي مـسـتــويــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة ،وهــو مــا تـفـطــن لــه ،عــربـ ًـيــا ،الـحـبــابــي بــدفــاعــه
ع ــن «ال ـش ـخ ـصــان ـيــة ال ــواق ـع ـي ــة» .إن ال ـق ـبــول ب ـم ـبــدأ اس ـت ـقــال ـيــة ال ـف ــرد ال ــذات ـي ــة ال يـجـعــل ال ـبــاحــث الـعــربــي
ف ــي م ـســألــة ال ـح ــري ــة م ـل ــز ًم ــا إ ًذا ب ـت ـب ـ ّنــي ال ـن ـم ــوذج ال ـل ـي ـبــرالــي أو غ ـي ــره ،ول ـك ـنــه ُي ـل ــزم ــه ف ــي ال ـم ـقــابــل ب ــإع ــادة
ـوجــه نـحــو االسـتـقــالـيــة مــن خ ــال الــوصــايــة
الـنـظــر فــي الـبـنـيــة الـمــؤسـسـيــة ال ـســائــدة ،وال ـتــي تـحــاصــر كــل تـ ّ
يعرف إيزايا برلين الحرية السالبة بأنها «المجال الذي يستطيع أن يعمل فيه الفرد من غير عائق أو قيد يفرضه عليه اآلخرون»،
(ّ ((3
ويعرف الحرية
.12
ص
،)1992
الساقي،
دار
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الحديث
الغربي
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طالب،
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اإليجابية بقوله «إن المفهوم اإليجابي لكلمة حرية مشتق من رغبة الفرد في أن يكون سيد نفسه ،فأنا أرغب ( )...أن أكون أداة نفسي
وليس أداة يحددها آخرون ويتحكمون فيها» (ص .)32
(34) Jean-Jacques Rousseau, «Lettres écrites de la montagne,» dans Oeuvres Completes de J. J. Rousseau, par JeanJacques Rousseau, 22 vols. (Paris: P. Dupont, 1823), 390-391.
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Taylor, avec des commentaires de Amy Gutmann [et al.]; traduit de l’américain par Denis-Armand Canal, champs.
Essais; 372 (Paris: Flammarion, 2009), 62.
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الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة عـلــى ال ـخ ـيــارات ال ـفــرديــة .إن ه ــذه الــوصــايــة تـعـ ّـمــق مــن األزمـ ــات االجـتـمــاعـيــة،
وخ ــاص ــة أزمـ ــة االنـ ــدمـ ــاج ،وهـ ــي ف ــي ال ـن ـهــايــة ل ــن ت ــوق ــف م ـس ــار ال ـت ـح ــرر ك ـتــأك ـيــد لــاس ـت ـقــال ـيــة ال ـف ــردي ــة،
ولكنها تشوهه.
تكون
فعليا ومعيار ًيا هــو هــذه الــوصــايــة التي تمنع ّ
إن مــا يجب أن تستهدفه حــركــات مقاومة االسـتـبــداد ً
إبستيميا من
العقل العمومي من حيث هو استعمال مشترك للعقل؛ فإمكان مثل هذا العقل ضــروري:
ً
وتشريعيا باعتباره قوة
أجل القطع مع تراث العقالنية السياسية األداتية المستغرقة في تبرير االستبداد،
ً
تشريع قادرة على إنتاج الضمانات القانونية والمؤسسية للحرية وتطويرها وفقًا لما يناسب سياق هذا
الـعـقــل نـفـســه .إنــه لـيــس دلـيـ ًـا عـلــى اسـتـقــالـيــة الـفــاعـلـيــن تـجــاه مـصــادر الــوصــايــة الـتــي تـصــادر حـقـهــم في
الرفض وفي تبرير الرفض فحسب ،بل ً
تقيد حريتهم باعتبار انتمائهم
أيضا تجاه الوصاية الخارجية التي ّ
الجمعي (االستعمار ،الهيمنة الثقافية  ...إلخ.).
ال يـمـثــل مـبــدأ االسـتـقــالـيــة الــذاتـيــة لـلـفــرد إ ًذا مـصــدر إح ــراج بــالـنـسـبــة إلــى الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي ،ألنــه
واسعا من الصيغ الممكنة للحرية .ولكن ،أال يحتاج ضمان الحريات ،وخاصة الحريات
يتيح هامشً ا
ً
السياسية ،إلى بنية مؤسسية تجعل االستعمال العمومي للعقل هو المنتج الحقيقي للمعايير ،بعيدً ا عن
«األيديولوجيا التبريرية»( ((3للعقل األداتي؟ ما هي مالمح هذه البنية المؤسسية؟
يـنـبـنــي االسـتـعـمــال الـعـمــومــي لـلـعـقــل عـلــى شــرطـيــن مـتـكــامـلـيــن :األول هــو الـتـمـيـيــز بـيــن الـمـجــال الـخــاص
والـمـجــال الـعـمــومــي؛ إذ ال تــوجــد حــدود ثــابـتــة بـيــن هــذيــن الـمـجــالـيــن ،ولـكــن تــوجــد فــي الـمـقــابــل عناصر
أس ــاس ـي ــة ت ـم ـيــز كـ ـ ًّـا م ـن ـه ـم ــا .ف ــال ـم ـج ــال الـ ـخ ــاص ه ــو ذاك ال ـ ــذي ال ي ـخ ـضــع ل ـت ــدب ـي ــر م ــؤس ـس ــي ،وإن ـم ــا
لـضـمـيــر ال ـف ــرد وخ ـي ــارات ــه ال ـش ـخ ـص ـيــةّ .أمـ ــا ال ـم ـج ــال ال ـع ـم ــوم ــي ،ف ــإن ــه ي ـشـ ّـكــل ال ـف ـض ــاء ال ـم ـش ـت ــرك ،حـيــث
يـقـتـضــي ال ـع ـيــش م ــع اآلخ ــري ــن ت ــدب ـي ـ ًـرا ت ـشــاركـ ًـيــا لـلـقـيــم وال ـق ــوان ـي ــن وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـن ـظــم ال ـعــاقــات
ال ـب ـي ـنــذات ـيــة .إن االس ـت ـع ـمــال ال ـع ـمــومــي لـلـعـقــل ب ـهــذا الـمـعـنــى ه ــو اس ـت ـع ـمــال م ـش ـتــرك وت ــداول ــي م ــن طــرف
الفاعلين أنفسهم.
حكرا على طرف بعينه ،ولذلك يتحدد بوصفه فضاء محايدً ا،.
ليس الفضاء المشترك من حيث المبدأ
ً
فيكون الشرط الثاني لالستعمال العمومي للعقل هو حياد المؤسسة السياسية الضامنة للعيش المشترك،
أي حـيــاد الــدولــة الديني واألخــاقــي؛ ففي غـيــاب هــذا الـحـيــاد ،يصبح االستعمال العمومي للعقل ،أي
الخيرة وللهوية ،وتتحول الهيمنة
الحرية بما هي استقاللية ذاتية للفرد ،محدو ًدا بنماذج جاهزة للحياة ّ
على المجال الـعــام إلــى هيمنة على المجال الـخــاص ،أي هيمنة على الضمائر ،فتأخذ شكل محاكم
تفتيش أو مؤسسة حسبة أو غيرها .ويمكن أن نصطلح على هذين اإلجراءين ،أي التمييز بين المجال
الـخــاص والمجال العمومي ،ومــا يفترضه مــن حرية ضمير ومعتقد مــن جهة وحـيــاد الــدولــة الديني من
جهة ثانية ،بمصطلح العلمانية.
( ((3مـحـمــد أرك ــون ،تــاريـخـيــة الـفـكــر الـعــربــي اإلســامــي ،ترجمة هــاشــم صــالــح ،ط ( 2بـيــروت :مــركــز اإلنـمــاء الـقــومــي؛ الــدار البيضاء:
المركز الثقافي العربي ،)1996 ،ص .283
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عربيا ،يعود النقاش بشأن مسألة العلمانية إلى نهاية القرن التاسع عشر ،ويتواصل بشكل مستمر إلى
ً
مهما مــن هــذا الـنـقــاش تمحور حــول اإلســام والعلمانية وحــول اإلســام
اللحظة الــراهـنــة .إال أن ً
قسما ًّ
والديمقراطية ،ويـبــدو أنــه طــرح المشكل الخطأ ،وهــو :هــل يمكن التوفيق بين اإلســام والديمقراطية،
انطال ًقا من الفرضية الخطأ ،وهي :إمكانية الفصل بين الديمقراطية (الجامعة بين سيادة الشعب وحقوق
اإلن ـســان) والـعـلـمــانـيــة .وكـثـيـ ًـرا مــا أخــذ هــذا الـنـقــاش منحى الـسـجــال األيــديــولــوجــي ،بـعـيــدً ا عــن تشخيص
مشكالت الواقع وعن التساؤل عن النظام المؤسسي العادل القادر على وضع حد لوضعيات الجور،
وعلى ضمان أوسع نطاق ممكن من الحريات .لن نعود هنا إلى هذا السجال ،وإنما سنقدم ر ًّدا على
اعـتــراضـيــن أســاسـيـيــن عـلــى الـعـلـمــانـيــة ،فــي ُبـعــدهــا الـسـيــاســي ت ـحــديــدً ا ،تــأكـيــدً ا لـمـشــروعـيــة ،بــل ول ـضــرورة
التفكير فيها ،من أجــل إعــادة تركيب العالقة بين الديني والسياسي ،وبالتالي من أجــل ضبط الشروط
المؤسسية األساسية للحرية.
يـتـعـلــق االع ـت ــراض األول ،وه ــو ال ـم ـتــداول ،بـتـعــريــف الـعـلـمــانـيــة بــاعـتـبــارهــا ف ـصـ ًـا بـيــن الــديــن والـسـيــاســة،
وإخراجا لكل ما له صلة بالدين من مجال النقاش والتدبير السياسيينّ .أما االعتراض الثاني ،فهو أن
ً
إجرائيا للحرية هو بحد ذاته نقل لنموذج حكم غربي إلى سياق مغاير ،وهذا ما
تأكيد العلمانية ضمانًا
ً
حاولنا تج ّنبه منذ البداية.
يـسـتـنــد ه ــذان االع ـتــراضــان إل ــى الـمـسـ ّلـمــة الـتـبـسـيـطـيــة واالخ ـتــزال ـيــة نـفـسـهــا ،وه ــي أن ه ـنــاك صـيـغــة واح ــدة
لـلـعـلـمــانـيــة ُت ـخـتــزل إل ــى قــاعــدة الـفـصــل بـيــن الــديــن وال ــدول ــة .ه ــذه الـمـسـ ّلـمــة يـمـكــن أن ت ـكــون صـحـيـحــة،
ـاوزًا
ول ـك ــن ف ـقــط بــالـنـسـبــة إل ــى صـيـغــة واحـ ــدة م ــن الـعـلـمــانـيــة األص ــول ـي ــة ال ـت ــي تـعـتـبــر ال ــدي ــن خ ـطــا ًبــا م ـت ـج ـ َ
وف ــي طــريـقــه إل ــى االن ـحــال سـيـمـنـطـيـقـ ًـيــا ومـعــرفـ ًـيــا .ورغ ــم ذل ــك ،فــإنـهــا تـطــرح فــي األغ ـلــب ه ــذه الـقــاعــدة
فـ ــي ص ـي ـغ ــة ال ـف ـص ــل ب ـي ــن ال ـك ـن ـي ـس ــة (ك ـم ــؤس ـس ــة) وال ـ ــدول ـ ــة .ب ـي ــد أن ه ـ ــذه ال ـم ـس ـ ّل ـم ــة ال ت ـن ـك ــر ال ـم ـس ــار
الـتــاريـخــي لـلـعـلـمـنــة ووج ــود بـعــض مــؤشــراتـهــا فــي الـسـيــاق االســامــي نـفـســه ف ـح ـســب( ،((3بــل تـنـكــر أيـ ًـضــا
ال ـم ـســارات الـمـتـعــددة الـتــي أخــذتـهــا الـعــولـمــة وعـمـلـيــة الـتـجــديــد الـمـتــواصـلــة الـخــاضـعــة لـهــا ضـمــن الــدول
الديمقراطية العلمانية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،بـ ّـيــن الـكــاتـبــان تــايـلــور ومــاك ـلــور أن مــن األف ـضــل الـحــديــث عــن أنـظـمــة عـلـمــانـيــة ال عن
العلمانية؛ فالعلمانية ُتـ َـرد في نظرهما إلــى مجموعة من المبادئ األخالقية والمؤسسية التي يمكن أن
تتعارض أحيانًا في ما بينها ،والتي يقع احترامها بكيفيات مختلفة .ففي النظام البريطاني أو الدنماركي،
يــوجــد اع ـتــراف بكنيسة رسـمـيــة عـكــس مــا هــو عـلـيــه األم ــر فــي الــواليــات الـمـتـحــدة أو فــرنـســا .ولـكــن هــذه
األن ـظ ـمــة كـلـهــا تـنـتـســب إل ــى الـعـلـمــانـيــة بـفـضــل اح ـتــرام ـهــا ال ـم ـت ـســاوي لـجـمـيــع األفـ ـ ــراد ،وض ـمــان ـهــا حــريــة
الـضـمـيــر(((3؛ فحياد الــدولــة األخــاقــي أو «الفصل» بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية ليسا إال
وسيلتين لضمان االحترام المتساوي وحرية الضمير كغايات للعلمانية .وقد رفض الكاتبان كل عالقة
( ((3ان ـظــر ،مـثـ ًـا :محمد أرك ــون ،الـعـلـمـنــة والــديــن :اإلس ــام ،الـمـسـيـحـيــة ،الـغــرب ،ترجمة هــاشــم صــالــح ،ط ( 3بـيــروت :دار الساقي،
 ،)1996ص .90-89
(39) Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience (Paris: La Découverte, 2010), 36-37.
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ضرورية بين التحرر بواسطة العقل والتخلي عن المعتقد الديني ،أو كذلك بين االندماج االجتماعي
الـمــدنــي والـتـخـلــي عــن الـهــويــات الــديـنـيــة ،مــدافـعـيــن بــذلــك عــن علمانية مـتـنــوعــة ولـيـبــرالـيــة ومـفـتــوحــة ضد
علمانية جمهورية متصلبة(.((4
ال يوجد إ ًذا نموذج محدد للعلمانية ،وليس الباحث العربي الذي يجد في مصادره ً
بعضا من تجارب
حرفيا .إنــه يــدرك أكثر من غيره أن األنظمة العلمانية
مكرها على استعادة حرفية هــذه النماذج
العلمنة
ً
ً
ليست مطلوبة لذاتها ،وأنها ليست ً
كافيا للحرية .كما أنه يــدرك أكثر من غيره أن قطيعة حاسمة
شرطا ً
مــع الــوعــي الديني أمــر غير ممكن ،ولـكــن إخـضــاع الــديــن للرغبات واستعماله سـنــدً ا إلضـفــاء مشروعية
عـلــى أنـظـمــة األمــر الــواقــع هــو اخـتــزال أدات ــي م ــزدوج للعقل ولـلــديــن .وفــي مــا دون المطلب العلمانوي
تواضعا لكنه ً
وتسامحا ،وهــو إبطال
أيضا أكثر واقعية
بالفصل بين الدين والــدولــة ،يوجد مطلب أكثر
ً
ً
مــا يـسـ ّـمـيــه جـعـيــط «ال ـع ـســف األيــديــولــوجــي» ال ــذي ُي ـم ــارس بــاســم الــديــن ويــرمــي إل ــى ف ــرض حـقـيـقــة في
ذاتـهــا أو الـمـحــافـظــة عـلـيـهــا(((4؛ فـلـحـظــة انـبـثــاق الـحــريــة هــي لـحـظــة تـفـكــك الــرابــط بـيــن طــاعــة الـلــه وطــاعــة
الـسـلـطــان وطــاعــة الـحــق ،أي لـحـظــة الـتـحــول مــن التفكير فــي الـسـيــاســة انـطــا ًقــا مــن بــراديـغــم الـطــاعــة إلــى
التفكير فيها انـطــا ًقــا مــن بــراديـغــم الـحـقــوق .ف ــإ ًذا ،يــأخــذ مــا نفهمه مــن العلمانية فــي سـيــاق عــربــي بعين
االعتبار ما يلي:
ً
مؤسسيا ضام ًنا للحريات إال في تحققها ضمن دولة قانون
تنظيما
أول أن العلمانية ال تمثّل بحد ذاتها
ً
ً
ديمقراطية ،تكون قد استوعبت الحاجة إلى عقلنة المجال السياسي وأنسنته.
ثــانـ ًـيــا أن عقلنة الـمـجــال السياسي ال تعني الـمـصــادرة على الخلفية الدينية الـتــي تحكم نـقــاشــات بعض
الفاعلين السياسيين؛ فهذا اإلقصاء غير ممكن ،ألن هذه الخلفية تشكل جز ًءا ال يتجزأ من وعي هؤالء
الفاعلين ،وال يمكن أن يتم مثل هــذا االقـصــاء مــن دون انتهاك مبدأ االستقاللية الذاتية للفرد .غير أن
تبرير اآلراء التي يقع تداولها في النقاش – وإن كانت ذات خلفية دينية – يجب أن يرتكز على حجج
عقلية قــابـلــة لـلــدحــض أو الـمــوافـقــة ،أي أن ُيـصــاغ بلغة ُمـعـلـ َـمـنــة ،وهــو شــرط االسـتـعـمــال الـعـمــومــي الحر
يسميه عبد اللطيف
للعقل .فليس المطلوب إخــراج الدين من المجال العام بل كسر التحالف ،أو ما ّ
احـتــواء الملك للدين ،كما رصــده فــي تقاليد اآلداب السلطانية( .((4وبالفعل ،ال أحــد يستطيع أن ينكر
العمق الــديـنــي لـحــركــات الـتـحــرر والـحـقــوق المدنية فــي الــواليــات المتحدة ،أو للنقاشات الــدائــرة حول
االجهاض وحقوق المثليين .ولكن هذه الحقوق المدنية بصفتها حريات أساسية لم تُحفظ إال ضمن
مجتمعا متعد ًدا ،وبالتالي متعايشً ا تحت سقف مؤسسة محايدة .وبالمثل،
مجتمع أدرك ذاتــه باعتباره
ً
فــإن التفكير في العلمانية ضمن سياق عربي معاصر تمليه الحاجة إلــى تصور للحرية يضمن لألفراد
(40) Ibid., 46.

( ((4هشام جعيط ،الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي ،نقله إلى العربية المنجي الصيادي ،سلسلة السياسة والمجتمع ،ط 2
(بيروت :دار الطليعة ،)1990 ،ص .119

( ((4كمال عبد اللطيف ،التفكير في العلمانية :إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع،)2007 ،
ص .140
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شروط تحديدهم الذاتي كمواطنين ،وشروط تحققهم الذاتي كأعضاء في جماعة دينية أو أخالقية .هنا
فقط يصبح الضمان المؤسسي للحرية ضمن دولة علمانية عادلة ً
شرطا لتجاوز األمــراض االجتماعية
وأزمات االندماج.
ثــالـ ًثــا أن الـمــراجـعــات الـتــي تـهــدف الـيــوم إلــى مـســاءلــة العلمانية مـســاءلــة نـقــديــة تـصــل إلــى حــد الـتـحــذيــر من
مــآالتـهــا ،وخــاصــة والدة جـمـهــوريــة جــديــدة ذات نــزعــة إق ـصــائ ـيــة( ((4تــدل عـلــى أن الـعـلـمـنــة هــي مـســار ينشأ
في تفاعل مع واقــع المجتمعات (الهجرة ،التنوع الثقافي ،تنامي الحركات األصولية وعولمة نشاطها)،
وأن ـهــا غـيــر قــابـلــة لــاخـتــزال إل ــى ن ـمــاذج مـتـعــالـيــة عــن سـيــاقــاتـهــا الـتــاريـخـيــة؛ فــأطــروحــة هــابــرمــاس مـثـ ًـا حــول
المجتمع الـمــا -بعد علماني تأخذ على عاتقها مراجعة المواقف العلمانوية ( )Secularistعلى أســاس
فـتــح الـفـضــاء الـعـمــومــي الـسـيــاســي أم ــام الـمــواقــف الــديـنـيــة ،ولـكــن فــي ظــل مـبــدأ حـيــاد سـلـطــة الــدولــة ممثّلة
في أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية إزاء جميع التصورات الدينية واألخالقية( ،((4أي إن مجتم ًعا
ما  -بعد علماني هو مجتمع قــادر على تهيئة فضاء للتواصل بين الخطاب الديني والخطاب العلماني
عـبــر اسـتـعــداد المتدينين لـتــرجـمــة مــواقـفـهــم إلــى لـغــة عـلـمــانـيــة ،واسـتـعــداد العلمانيين لــاعـتــراف بـمــا يمكن
أن يـمـ ّث ـلــه خ ـطــاب اآلخ ــر م ــن إثـ ــراء وإض ــاف ــة .ول ـئــن ك ــان هــابــرمــاس يـعـتـبــر أن ال ـم ــرور إل ــى ه ــذا الـمـجـتـمــع
الما -بعد علماني هو خاصية مميزة للمجتمعات العلمانية دون سواها ،فإن هذا الحصر ،الذي لم يتخلص
نهائيا من آثــار المركزية األوروبـيــة ،ربما يكون ً
قابل للمراجعة في ضــوء خصوصية المجتمعات العربية
ً
وفــي ضــوء اجـتـهــاد بعض المفكرين منذ علي عبد ال ــرازق فــي إعــادة تركيب الـعــاقــة إســامـ ًـيــا بين الديني
والسياسي .في الحقيقة ،إن المصادر التراثية تمدنا دونما شك بأسس متينة لرفض كل مأسسة للدين،
ولوضع مقاربة جديدة للتسامح والتعايش بين المجموعات الثقافية والدينية .هكذا فقط يمكن العقل
العمومي أن يستوعب العقل الديني كقوة حجاج قــادرة على التعبير عن ذاتها في لغة علمانية مشتركة،
وبــالـتــالــي أن يــدفـعــه ،إبـسـتـيـمـ ًـيــا ،إلــى الـتـخـلــي عــن ادعــائــه احـتـكــار الـحـقـيـقــة ،وسـيــاسـ ًـيــا إلــى تـجــاوز اخـتــزالــه
األداتي والوظيفي.
تـقــوم ه ــذه االع ـت ـبــارات إ ًذا عـلــى ض ــرورة الـنـظــر إل ــى الـعـلـمــانـيــة ج ــز ًءا مــن بـنــاء مــؤسـســي شــامــل فــي إطــار
تصور عام للدولة العادلة  -وهو تصور ال يسعفنا المجال لضبط مقوماته – وعلى النظر إلى العلمانية
باعتبارها حاجة نابعة من واقــع المجتمعات نفسها وتتحدد معالمها في ضــوء النقاشات العامة بشأن
المؤسسات والقيم المشتركة .إن معايير المشروعية وآليات تدبير العيش المشترك وقيمه ينتجها كلها
عـقــل عـمــومــي قـطــع نـهــائـ ًـيــا مــع احـتـكــار الـحـقـيـقــة والـسـلـطــة ،وه ــي الـقـطـيـعــة الـتــي تـجـعــل الـحــريــة ممكنة،
مساهما بذلك في إنتاج
فيتحدد هذا العقل من حيث هو عقل تداولي يصوغ أطروحاته بلغة علمانية،
ً
ما أسميناه العقل المعياري ،ويكسر احتكار خاصة الخاصة للتفكير في الشأن السياسي .ومن المؤكد
أن هــذه الـنـقــاشــات ،الـتــي تــأخــذ شـكـ ًـا قــانــونـ ًـيــا ضـمــن نـصــوص الــدسـتــور خــاصــة ،لــن تـكــون بـمـعــزل عن
الـتـصــور ال ــذي تـحــدده الـمـجـمــوعــة لنفسها ولـخـيــرهــا ال ـعــام؛ فــالـنــص الــدسـتــوري الـنــابــع مــن إرادة األف ــراد
(43) Emmanuel Todd, Qui est Charlie? Sociologie d’une crise religieuse, (Paris: Editions du Seuil, 2015), 58.
(44) Jürgen Habermas, «Qu’est-ce qu’une société «post-séculière»?,» Le Débat, 152 (Novembre - Décembre 2008): 14.
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ـورا مــا للخير .وهــذا يعني أن التفكير فــي الـحــريــة لــن يكون
يحمل بــالـضــرورة مـضـمــو ًنــا إيـتـيـقـ ًـيــا ،أي تـصـ ً
ضــد الـتـفـكـيــر فــي الـهــويــة أو قـبـلــه ،بــل هــو يتحقق مـعــه جــدلـ ًـيــا .عـلــى أن هــذا الـمـضـمــون اإليـتـيـقــي ينبغي
أن يـظــل فــي حــدود مــا تتيحه الـقـيــم الــدسـتــوريــة مــن حــريــات ومــن تقييد للسلطة ،وإال تـنــاقــض مــع فكرة
الدستور نفسها.

خاتمة
تــدل بـعــض الـتـجــارب الــدسـتــوريــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة عـلــى اعـتــراف مـتــزايــد بــالـحــريــة ،بـمــا فــي ذلــك حرية
الضمير (تونس) ،وبوعي بقيمة سياسات االختالف (المغرب) ،ولكن مع ذلك ،وضعت هذه التجارب
صياغات هي أقــرب إلى الترضيات وإلــى ميثاق التعايش السلمي منها إلى االقتناع المشترك بالحاجة
إلــى الـتـحــرر ال ـفــردي سـبـيـ ًـا وشـ ً
ـرطــا فــي اآلن ذاتــه لــانــدمــاج االجـتـمــاعــي الـطــوعــي .يـعــود هــذا األمــر في
األغلب إلى تواصل فعالية العقل األداتي رغم التغيرات التي مست شكل الممارسة السياسية في هذه
خطرا على الهوية الجماعية ،وبأن التنوع يمثّل
الــدول ،وإلى فعالية الوهم بأن الحريات الفردية تمثّل
ً
خطرا على وحدة الدولة .إن تفكيك هذه األوهام هو اليوم من مسؤولية الباحث والمفكر العربي.
ً
حاول هذا البحث أن يضع مالحظات برنامجية حول أهم القضايا التي ينبغي لعقل يتصدى للتفكير في
عربيا في الحرية ال يترتب عنه فقط مقتضى مضموني :ما نموذج
الحرية أن يواجهها ويثيرها؛ فأن نفكر ً
حكرا
الحرية األمثل بالنسبة إلى مجتمعاتنا؟ وما حدود الحرية؟ إذ ليست اإلجابة عن هذين السؤالين
ً
ً
عربيا في الحرية
على الباحث أو المفكر ،بل هي من صميم اهتمام العقل العمومي
إجمال .أن نفكر ً
عربيا في الحرية؟ ما هي مالمح العقل القادر على
هو مسألة يترتب عنها مقتضى منهجي :كيف نفكر ً
جعل الحرية مصلحة عليا بالنسبة إليه؟ عن طريق أي وسائط ،وفي إطار أي شروط معرفية ومؤسسية؟
وهذا هو الجانب الذي ركز عليه البحث.
هل يمثّل هذا المرور إلى المقتضى المنهجي إيمانًا بأن الحرية كاستقاللية ذاتية للفرد ،مع كل تبعاتها
الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،مـمـكـنــة فــي الـسـيــاق الـعــربــي وفــي ضــوء انـتـكــاســات ال ـثــورات الـعــربـيــة؟ إن هــذه
األسئلة البرنامجية والمنهجية تعكس إيمانًا بأن الحرية ممكنة بالنسبة إلى من يناضل من أجلها ومن
وأما من رسخ عنده االقتناع بأن الديمقراطية والحرية غير ممكنتين في
يسعى إلى توفير شروط إمكانهاّ ،
مجتمعاتنا ،فإنه يتحول هو ذاته إلى أحد شروط الفشل.
إن أسئلة من قبيل :هل يوجد «الشخص» أو «الـفــرد» في مجتمعاتنا حتى نتحدث عن إمكان الحرية
كاستقاللية ذاتـيــة لـلـفــرد؟ وهــل عــرفــت مجتمعاتنا معنى الــدولــة حـتــى نـتـحــدث عــن الـضـمــان المؤسسي
للحرية وعن العلمانية؟ هي من دون شك أسئلة مشروعة ،ولكنها ال تنفي أبدً ا أن الحرية مشروع؛ إنها
فقط تعبر ضم ًنا عن شروط استكماله :والدة «الشخص» أو «الفرد» ،وت ََر ُّس َخ مفهوم الدولة في األذهان
واألعيان .وألن الحرية مشروع ،فإن لنا ،وقد آن لنا ،أن نفكر فيها؛ فأن نفكر في الحرية هو أن نفكر في
هذا كله وأن نعمل من أجله.
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