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احلريــــة ..كذبتنــــا ال�صادقــــة
�أم كلثوم الفار�سية

ي�ستنه�ض الكاتب «ر�ضوان ال�س ّيد» يف مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح «الوجوه املتعددة للحرية ،والوجه الواحد للتبعية» ثورة من الت�سا�ؤالت املثرية للجدل ت�ضرب
يف عمق معنى احلرية الإن�سانية وذلك من خالل �إحداث جمموعة من الإ�سقاطات املنطقية على مذكرات الكاتب الأملاين ال�شهري احلا�صل على جائزة نوبل للآداب
الكاتب (غونرت غرا�س) حيث �أثار اعرتاف غرا�س الأول يف مذكراته حول خدمته يف فرق الأمن الأملاين واال�ستالب الفكري الذي عا�شه يف فرتة احلكم النازي الذي
جعله وجميع الأملان �أمام خيار واحد وهو التبعية للنظام احلاكم.
�أث ��ار ه ��ذا االع �ت�راف رغ�ب��ة ل ��دى ك��ات��ب امل �ق��ال مل�ع��رف��ة املعنى
احلقيقي للحرية وه��ل ك��ان الأمل ��ان وم��ن بينهم «غ��را���س «�أح��رار
�أم� ��ام خ �ي��اره��م الأوح � ��د؟ وه ��ل مي�ك��ن حت�ق�ي��ق احل��ري��ة ال�ف��ردي��ة
يف جمتمع ي���س��وده امل�ن�ط��ق ال�ق��وم��ي ال�ق��ائ��ل مب�ع��ار��ض��ة ك��ل وج��ه
مناه�ض للنظام ال��ذي حقق ويحقق الآم��ال والأح�ل�ام الوطنية
ول��و كانت على ح�ساب �أح�لام و�آم��ال الآخ��ر؟ فكان هتلر ميار�س
التبعية التي ميار�سها الأمل��ان معه ولكن تبعيته كانت يف �صورة
�سيد وه��و يف حقيقته ك��ان عبدًا لكم هائل من الأخيلة املري�ضة
والأح�لام التعوي�ضية عن الكبت االجتماعي والنف�سي والعقلي؛
فكل ما قام به لي�س �إال حالة تفريغ نف�سي لعدة خماوف باطنة
وان�شطار للذات و�أوه��ام مركبة �ساقها ك�سرب من اخلفافي�ش يف
�شكل ت�سلطي وعنيف للتعبري عن الهويّة الأملانية .حيث �إن هذه
التبعيّة للنف�س املري�ضة من قبل هتلر جعلت الأمل��ان ميار�سون
التبعية نف�سها له ويتحملون نتائجها ال�سلبية على مر الأجيال؛
فال�شعب املتخم بالتبعية ال ميكنه �إنتاج �أخالق حقيقية وفعالة،
وال يتجر�أ على �صياغة �سلوك قيمي ينتمي �إىل الوعي والبناء
الإن�ساين واالجتماعي اخل ّالق؛ لأن �أخالقه ا�ضطرارية وم�ؤقتة.
وهذا ما كان يلمح له غرا�س من خالل مذكراته حيث �إ ّن التبعية
املطلقة التي منحها الأملان للقائد النازي حلقها بالطبع ا�ستالب
ف�ك��ري لهم ف��وق�ع��وا يف م�شكلة ع��دم ا�ستغالل امل�سالك املتعددة
للحرية وال��وق��وع يف م�صيدة ال��وج��ه ال��واح��د للتبعية ،م��ن هنا
ي�صبح خيار الفرد هو اخل�ضوع احلر واال�ست�سالم �إمّا للم�صالح
الفردية كاملة �أو للم�سلمات الوطنية عامة ،والتي يجزم الكاتب
�أ ّن �ه��ا هيهات م��ن املعنى احلقيقي للحرية .وي�ستمر ال�ك��ات��ب يف
ب�ح�ث��ه ع��ن م�ع�ن��ى احل��ري��ة احل ��ق �إ ّن وج ��د!! منطلقا ه ��ذه امل��رة
من تاريخ �أوروب��ا احلديث يف جوهر الت�سا�ؤل القائل مل��اذا كرثت
الديكتاتوريات والفا�شيات يف �أوروب ��ا العلمانية احلديثة وجنح
جميع امل�ستبدين يف االنتخابات؟
ّ
م ��ادام ��ت �أوروب � ��ا احل��دي �ث��ة ت��زع��م �أن �ه ��ا �أم ل�ل�ح��ري��ة ال�ف��ردي��ة
واجل�م��اع�ي��ة ك�ي��ف �أ��ص�ب�ح��ت م��رت� ًع��ا للفا�شيات وال��دي�ك�ت��ات��وري��ات
التي عرفها التاريخ؟؟ �أين ذهبت ال�صيحات الرباقة والنداءات
ال �� �ص��اخ �ب��ة ل�ت�م�ك�ين احل ��ري ��ة م ��ا دام� ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ي ال�ت�ب�ع�ي��ة
واال�ستبداد؟؟ كما هو معروف ب�أ ّن الدولة م�شروع لأنا�س �أحرار
ر�أوا يف �إقامتها اكتماال الجتماعهم امل��دين .وال��وا��ص��ل املنطقي

والعملي بني الفردية والنظام هي الأخ�لاق التي تنظم العالقة
بني طريف العقد االجتماعي والتي تتمثل يف الدين عند ديانات
التوحيد على وجه اخل�صو�ص� .أمّا ما قامت به �أوروبا العلمانيّة
من ف�صل الدين عن ال��دول��ة فلم يكن �سوى �ضرب من اجلنون
امل�ح����ض ال ��ذي ح�ط��م ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة وب��ال�ت��ايل �أ��ض�ع��ف فكرة
احل��ري��ة ال�ف��ردي��ة واجلماعية حيث مل تعد م�ستندة على البناء
الأخ�لاق��ي والقيمي للمجتمع �أو بالأ�صح مل تكن م�ستندة على
الإمي� ��ان امل���س�ت�ق��ى م��ن «ال ��دي ��ن» ،وه �ن��ا � �س ��ؤال ي �ط��رح ن�ف���س��ه هل
ي�شرتط �أن �أكون م�ؤم ًنا لأكون ح ًرا؟؟؟
يجيب الكاتب «�سيد ر�ضوان» �أ ّن الإميان �شرط لتحقيق معنى
احلرية لأ ّنه ي�ضمن احلرية الأخالقية التي ال تقع يف امل�سلمات
والأوه� � ��ام وال�ت��أل�ي�ه�ي��ات ال �ت��ي ال ت�ن�ت�ه��ي ك�م��ا ه��و � �ش ��أن ال�ع�ق��ائ��د
والفل�سفات ال�شمولية يف القرن الع�شرين.
�إن ال ّتدين ،ويف فرتاته التاريخية املختلفة �أنتج مناذج �شرعية
وقانونية ،و�شارك يف تطوير الإر�شادات والتعاليم الأخالقية وفق
قواعد ومبادئ خا�صة ب��ه ،لكنه يف املقابل بنى عبودية متوارثة
ومتوح�شة تعترب �إح��دى عوامل ت�أخرنا وتدمري قوة ال��ذات فينا
وحريتها يف الإنتاج والتنوع ،واندكاكها حتت مفهوم اخل�ضوع لأية
قوة قادرة على ممار�سة �أي نوع من اال�ستالب الوجودي للإن�سان،
واالن �ق �ي��اد �إىل ال �ق��وة ال�ع�م�ي��اء ال�ت��ي حت�م��ل �أي م�لام��ح لل�سيادة
العليا والتقدي�س وال�ه��و���س ال�ت��اري�خ��ي وال�ب�ط��ويل ل�ل��دي��ن ،حتى
لو كان وهمًا ً
حم�ضا ،وهذا ما نراه وا�ضحً ا يف اجلهاد الع�شوائي
�أو االنتحار م��ن �أج��ل ال��رب ،وقربنة اجل�سد ب��دون �أي��ة مراجعة
ل�ل�ع��واق��ب الوح�شية امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ه��ذه الأف �ع ��ال .وب�ح�ك��م ميلنا
ال��وراث��ي والتاريخي للدين ال��ذي �أف��رز هواج�س �إميانيّة �شكليّة
وبنية عقلية عائمة على كنوز من اخليال �أ�صبحت جزءا من الذات
والوجود وال�سلوك العربي والإ�سالمي؛ فنالحظ عرب تاريخنا
الإ�سالمي � ً
أمناطا ا�ستبدادية و�سلطوية جماعية وفردانية تكونت
يف �أ�شكال عقائدية و�أيديولوجية دينية وا�ستفراع روحي لأ�شكال
الرقابة الدينية التي تدعو �إىل جعل الإن�سان تابعا �إمّعة ال ميلك
من �أمره �شيئا.
�إذن �أي��ن احلرية التي ي�ضمنها الدين كما �أق��ر كاتب املقال؟
ويف احلقيقة �أنا ال �أختلف مع ال�سيد ر�ضوان يف طرحه هذا ولكن
�أ��ض��ع بع�ض الإ� �ش��ارات ك��ي ال يفهم البع�ض �أ ّن ال�ت��دي��ن وال��دي��ن

ال ��ذي ي�ضمن ل�ن��ا احل��ري��ة ق��ائ��م ع�ل��ى التبعية .ب��ل ع�ل��ى العك�س
متاما فلي�س ب�ين اهلل والإن���س��ان م�شكلة حرية ب��ل هناك ق�ضية
فهم ،واختيار ،والتزام تت�أ�س�س عليها احلرية الإن�سانية البناءة
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة ،ف�ق��ال �سبحانه ( :ف��ذك��ر �إمن��ا
�أنت مذ ّكر ل�ست عليهم مب�سيطر) (الغا�شية 21 :ـ  .)22كما قال
(ال �إك��راه يف الدين قد تبني الر�شد من الغي) (البقرة.)256 :
ففكرة حتقق معنى احلرية العميق عند الإ�سالميني تت�أ�س�س على
م�صدر اخللق والأخ�لاق وه��ذا ما عرب عنه املت�صوفة يف قولهم»
�إذا توحد همك حتققت حريتك» .والهم هنا يق�صدون به الإميان
باهلل حيث �أ ّن اهلل هو م�صدر النظام الأخالقي فتتحقق احلرية
القائمة على تعدد اخليارات وتظافرها يف حال إ�ع�لان العبودية
هلل يف منظومة ال��دي��ن .ه��ذه املنظومة ال�ت��ي نحتاج �إل�ي�ه��ا فعال
ل�ضمان حت�ق��ق معنى احل��ري��ة احلقيقي وه��و امل�ع�ن��ى ال ��ذي �ساد
فعال يف فرتة من فرتات التاريخ الإ�سالمي ،ولكنه ت�أثر بعد ذلك
بامل�صالح ال�ف��ردي��ة وال�سلطات احل��اك�م��ة ،وقل�صت ف�ك��رة احلرية
�إىل كونها حرية �سيا�سية خال�صة يقودها مبد�أ �أ ّن ال�شر الأكرب
يكمن يف احلرية الفرديّة .واملطلوب منا كعرب وم�سلمني حتقيق
الوحدة العربية وبعد �أكرث من خم�سني عاماً من ال�سري يف هذه
املوجة ،نرى الآن �أنه مل تتحقق الوحدة ،و�أننا خ�سرنا رِهاننا على
الدولة الأم��ة و�أ ّن اخلط�أ رمبا كان يف الت�سليم بتنا ُق�ض احلرية
مع الوحدة؛ فوقع العرب �أي�ضا كما وقع الأملان والأوروبيون يف فخ
التبعية ذات الوجه الواحد و�سحرتهم فكرة هويّة الأمة الواحدة؛
فالفرد العربي جندت طاقته املادية واملعنوية جلعله تابعًا حمطم
الإرادة وال�ق��وة وال�ع�ق��ل ،مي��ار���س وب �ج��دارة اال��س�ت�ل��ذاذ النكو�صي
لل�شخ�صية التبعية.
فاحلرية اختيار �أخ�لاق��ي عميق يفتح على �آف��اق �شعورية ال
حدود لها ،هي �آفاق �إن�سانية الإن�سان والذي يتوحد بنف�سه ويظن
بذلك �أ ّنه �صار ح ًرا � ّإنا يخ�ضع حريته ملنزع واحد ي�صبح معبودًا
لديه .وال��ذي تقوده فكرة واح��دة يخرج بذلك من آ�ف��اق احلرية
�إىل �سجون التبعية والوهم ،وهذا ما وقع فيه الأوروبيون والعرب
امل�سلمون � ً
أي�ضا رغ��م �إميانهم باحلرية الفردية �إال �أ ّن تبعيتهم
الفكريّة هي التي �أنتجت تلك النماذج من الديكتاتوريات التي
عرفها التاريخ والتي مثلت و�صمة عار على جبني الإن�سانية وهم
�أهل احلرية كما يزعمون!!
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