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الحرية يف الفلسفة السياسية األوروبية
�إميان بدر

ُت�شري ُي َنى اخلويل  -يف بحثها عن» نظرية احلرية يف الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروبية»  -مبجلة الت�سامح �إىل �أ َّن احلرية َب ْو�صفها �أحد �أ�سمى الأهداف
الإن�سانية املن�شودة ،ال يقت�صر التنظري بها فل�سفيا ،و�إمنا يراد بها حتقيقها على �أر�ض الواقع ،وقد �شهد تعريفها اختالفات وا�سعة و�صلت �إىل �أكرث من
ْ
رئي�سيي يف مفهوم احلرية ،واللذين جندهما
مائتي تعريف؛ وذلك نظرا ل�سعتها واالختالفات املعرفية بني النا�س ،بيد �أ َّنه ُيكننا �أن نتط َّرق �إىل حمور ْين
ق�صد باحلرية املوجبة هي تلك التي ت�سعى �إىل حتديد م�سار حمدد
قد ر�سما �أطر الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروبية؛ هما :احلرية املوجبة واحلرية ال�سالبة ..و ُي َ
ُيار�س فيه الإن�سان حريته ،بينما ت�سعى احلرية ال�سالبة �إىل �إزالة العوائق التي تعيق الإن�سان عن الو�صول �إليها.
جت�سد مفهوم احل��ري��ة امل��وج��ب��ة يف القطب اليميني
وق��د َّ
الر�أ�سمايل يف �أوروبا ،والذي ي�سعى لتقلي�ص نفوذ الدولة
�إىل �أق�صى حد لتمكني الفرد من حق التملك ،بينما على
ال��ع��ك�����س ي�سعى ال��ق��ط��ب ال��ي�����س��اري اال���ش�تراك��ي �إىل �إزال���ة
العوائق التي حتول دون �أن يكون للدولة دورها الرئي�سي
جت���اه رع��اي��اه��ا ،وظ���ل ه���ذا ال��ت��ق��اب��ل ب�ين ال��ي��م�ين والي�سار
م��اث�لا وواق��ع��ا للحركة ال�سيا�سية �إب���ان ال��ق��رن الع�شرين
ح��ت��ى ان��ه��ي��ار االحت���اد ال�سوفييتي اال���ش�تراك��ي؛ وب��ال��ت��ايل
انتهتْ احلركة ال�سيا�سية ل�صالح اليمني وال��ذي يقوم يف
ج��وه��ره على ال��دف��اع ع��ن ح��ق ال��ف��رد يف امللكية ،و�أن ترفع
الدولة يدها عن و�سائل الإنتاج وترتك ملكيتها للأفراد
وت��ن��اف�����س��ه��م احل���ر وال ت��ت��دخ��ل يف ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
بينهم.
وكانت تعني يف البداية ملكية ناجت العمل ،فالعمل امتداد
مبا�شر للإن�سان ولكن ب��د�أت ه��ذه امللكيات الفردية تنمو
وترتاكم ،خ�صو�صا يف ظل الثورة ال�صناعية التي ت�ضاعفت
فيها �إمكانيات ت�شغيل ر�أ�س املال وا�ستغالل الطبقة العاملة،
و�أدى التقدم التكنولوجي �إىل ظهور ال�صناعات ال�ضخمة
وال��ت��ي ه��ي يف غ�ير حاجة مل��ه��ارات العمال ال�صغار ،ووج��د
الذين ال ميلكون قطعة �أر�ض �أنف�سهم يف قارعة الطريق،
وظهر التفاوت والفجوة الكبرية بني �أ�صحاب ر�ؤو�س املال
وال��ط��ب��ق��ة ال��ك��ادح��ة .وم���ع ا���س��ت��ب��دال ال�����ص��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة
بالآلية ،انت�شرت البطالة والفقر مما �أدى لتنامي ظهور
الفكر اال�شرتاكي الذي يحاول �إزالة معوقات احلرية التي
تراكمت على ك��واه��ل الطبقة ال��ك��ادح��ة وال��ف��ق��راء؛ وذل��ك
بتمكني ال��دول��ة من �إر���س��اء العدالة االجتماعية وت�شارك
اجلميع يف خريات الوطن وناجت العمل على ال�سواء ،على
املعب
�أن الر�أ�سمالية املتمثلة يف فل�سفتها الليربالية ظلت ِّ
الر�سمي عن احلرية يف النظرية ال�سيا�سية الأوروبية.
والدولة يف الفل�سفة الليربالية الر�أ�سمالية كما ر�أينا ال
تتدخل يف امللكيات اخلا�صة ،ولكن جل ما ميكن �أن تفعله
ه��و رب��ط��ه��ا ب��واج��ب��ات وال��ت��زام��ات ك��ال�����ض��رائ��ب واجل��م��ارك

وح��ق��وق الطبقة العاملة .وه��ذا ال يعني �أن للدولة دورا
هام�شيا ،بل هي و�سيلة لتحقيق غاية �أ�شمل من الغايات
الفردية وه��ي حتقيق النظام وال��ق��ان��ون يف ال��داخ��ل ودف��ع
الأعداء الأجانب من اخلارج؛ وذلك خللق جو �صالح لكل
املمار�سات الفردية.
ال�سيا�سي الليربايل هو نظام ُم�ضاد لفل�سفة
كما �أنَّ النظا َم
َّ
اال���س��ت��ب��داد ال�سيا�سي ،وه��و النقي�ض ل��ل��دك��ت��ات��وري��ة التي
تكمن م�شكلتها يف ت��ف��رد ج��م��اع��ة �أو م��ذه��ب م��ا لل�سلطة
وخ�����ض��وع الأف����راد ق�سرا ل��ه��ا ،و�إال زج��ت بهم يف ال�سجون
واملعتقالت ،كما جند ذلك يف العديد من الدول ذات احلكم
ال�شمويل امل�ستبد والتي ال تت�سامح مع تعددية الأح��زاب
والأف��ك��ار �إال مبا يحفظ لها احل��ق يف ا�ستمرارية حكمها.
على عك�س ال��دول��ة يف الفل�سفة الليربالية ،وال��ت��ي ُت�ؤمن
بحرية االخ��ت�لاف والآراء؛ مم��ا يجعلها حا�ضنة ملختلف
التيارات الفكرية يف جو من الت�سامح والدميقراطية ،وقد
ُبني هذا الفكر على �أ�سا�س �أنَّ الفرد ُحر يف طريقة تفكريه
وم��ع��ت��ق��دات��ه ،وال ي��ح��ق لأي �أح���د ال��ت��دخ��ل فيها �أو فر�ض
ر�أي��ه ق�سرا .وق�صارى ما ميكن �أن يفعله الفرد كما �أ�شار
برتراند ر�سل هو «�أن ذلك الر�أي يبدو له �أ�صح من غريه».
وي�شهد التاريخ ال��دور الكبري ال��ذي لعبته الليربالية يف
�إر�ساء �أ�س�س احلكم الد�ستوري ووجوب ا�ستقالل �أو ف�صل
ال�سلطات ال��ث�لاث ع��ن بع�ضها :التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية.
على �أنَّ ه��ذا ال��وج��ه الإي��ج��اب��ي يف الفل�سفة الأوروب���ي���ة يف
�شقيها ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والذي يت�أ�س�س على �إطالق
حريات الأفراد يف ن�شاطهم االقت�صادي وال�سيا�سي ،له وجه
قبيح �آخر كما ت�شري الكاتبة لذلك ،وهو وجه اال�ستعمار
و�سلب اخلريات من ال�شعوب ال�ضعيفة ،ف�أ�ضحت احلرية
الأوروب�����ي�����ة ه���ي ح���ري���ة ل��رع��اي��اه��ا ول��ك��ن��ه��ا ح���ري���ة �سلبت
الآخرين حتررهم.
ل��ق��د ب������د�أتْ ب���ال���دف���اع ع���ن ط��ب��ق��ة ���ص��غ��ار امل��ل��اك ،وان��ت��ه��ت
با�ستعمار ال�شعوب ال�صغرية لت�أكيد التبعية لها وبا�سم

حت���ري���ره���م وت���ر����س���ي���خ احل����ري����ة .ف��ب��ع��د ان���ت���ه���اء امل�������ش���روع
اال�ستعماري الغربي الأوروبي بعد احلرب العاملية الثانية
وتعاظم حركات التحرير القومي يف الدول املحتلة ،خرجت
�إجن��ل�ترا وفرن�سا متهالكتني .وم��ن ث��م �شهدت الفل�سفة
الغربية يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين ت��ي��ارات
د�أب��ت على نقد املركزية الأوروبية وحركتها اال�ستعمارية
ونقد قيم احلداثة.
وم��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ال�شخ�صية ،ف���إن��ن��ي �أت��ف��ق م��ع الكاتبة
فيما يتعلق ب���أن الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروب��ي��ة احلديثة
ق��د ات��خ��ذت م��ن احل��رك��ة ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة احل��رة
يف دول��ه��ا ل��ت��ك��ون ���ش��ع��ارا ت�ستغله ل��ن��ه��ب ث����روات ال�شعوب
الأخرى ممن مل تتوافر لهم الظروف املالئمة للنهو�ض،
وهكذا �أ�ضحتْ احلرية يف �أوطانهم �أداة ال�ستعباد ال��دول
الأخ�����رى .و�أدى ذل���ك ل��ي�����س ف��ق��ط �إىل ت��ي��ارات �أورب���ي���ة يف
ال��داخ��ل تنقد ه��ذه احل��رك��ة اال�ستعمارية ب��ل تنقد �أي�ضا
قيم احلداثة التي انبثقت منها ،كذلك ف���إن الر�أ�سمالية
كنظام اقت�صادي ي�ؤدي �إىل خلق توزيع غري عادل للرثوات
وال�سلطة .وفجوة ملحوظة بني طبقة الر�أ�سماليني الذين
ي�سعون حل�صد املزيد من الأرب���اح والطبقة الكادحة مما
يجعل م��ن الطبقة ال��و���س��ط��ى �شبه م��ن��ع��دم��ة .و�أدى ه��ذا
ال��ن��ظ��ام �أي�����ض��ا �إىل انت�شار البطالة واملت�سولني واحتكار
القلة ل�سوق العمل .وهي بالتايل تعزز م�شاركة الأغنياء
يف ال�سيا�سة على ح�ساب الآخرين من الطبقات املتو�سطة
والفقرية؛ وذلك لأنهم عماد االقت�صاد؛ وبالتايل ينعك�س
ذل��ك على ال��ق��رارات احلكومية املتحيزة ل�صاحلهم ،كما
�أنَّ حقوق العمال لي�ست م�صانة يف جميع احل��االت؛ فعلى
�سبيل املثال :يكون ال�ضمان ال�صحي م�ستمرا با�ستمراره
يف عمله ،وح��امل��ا يخرج م��ن العمل ب�سبب ظ��روف قاهرة،
ينقطع �أجره ويخ�سر ال�ضمان ال�صحي  .لننتهي من هذا
�إىل �أن املن�شود هو نظرية �سيا�سية عادلة ت�ؤكد احلرية لكل
الأطراف ولي�س لطبقة �أو عرق معني.
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