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الحسين أخدوش

*

النزعة التحرّرية في الوطن العربي

ّ
ظــل االســتبداد والحكــم "األوليغارشــي" ،في المســتوى السياســي المحض ،الســمة البارزة
والطاغية على الدول العربية كافة ،حتى كادت هذه السلطوية أن تخنق المواطن العربي.
ّ
ظــل هــذا الوضع ،نطــرح التســاؤل حــول إن كان بإمــكان النزعــة التحررّيــة أن تصبح أفق
وفــي
ّ
إصــاح شــامل لثقافة شــعوب هــذه الدول فــي ظل ما تشــهده الســاحة العربية مــن توترات
ّ
يعد
سياســية ودينية طائفية مختلفة .ال
شــك في أن البحث عن جواب نهائي لهذا الســؤال ّ
مسألة صعبة ،بل مهمة محفوفة بالمخاطر ومنزلقات االختزال الشنيع أو التعميم السلبي.
فالربــط بيــن فكــرة اإلصــاح فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام ،والمنظــور التحــرّري "الليبرالي"
المســتورد من الســياقات الثقافية األخرى المغايرة ،ليس ســوى فرضية غير مضمونة النتائج
ظل ســياق ثقافــي وتاريخــي واجتماعي مخالــف ً
فــي ّ
أصال للتربــة والثقافة التي نشــأت فيها
خاصا
النزعــة التحرّريــة الغربيــة ،وندعو إلــى ضرورة بلــورة وعي جديــد بمفهوم الحرية يكــون
ً
بثقافتنــا وفــي الوقت نفســه ال يقطعنا عن زمن الحضارة المعاصــرة ،بحيث يقدر على صوغ
تصورنا الخاص للتحرّر من النزعة الماضوية والتقليد الفج للغرب.
ّ
* باحث وأكادميي مغريب مختص يف الفلسفة والفكر اإلسالمي.

دراسات وأوراق تحليليّة
مآالت النزعة التحرّرية في الوطن العربي

مقدمة
يُجمع الــدارســون واملفكرون عىل عمق اإلشكاليات التنموية
والسياسية واالقتصادية التي تتخبط فيها املجتمعات العربية ،بالنظر
إىل تراكامت سلبية ثقافية وتاريخية وسياسية ،منذ قيام ما يسمى
بالدولة الوطنية القُطرية بعد فرتة االستعامر وحتى اآلن؛ فقد س ّببت
اختالالت هيكلية مزمنة يف الحكم والتنمية والحكامة الج ّيدة ،وأدت
إىل ضعف التقدم املثمر لشعوب هذه الدول ،حتى أصبحت آلية
اإلصالح من داخل الدولة املوروثة عن املستعمر غري مجدية يف كثري
من الحاالت.
لقد فشلت جميع املشاريع واملحاوالت اإلصالحية األوىل ،مثل محاولة
محمد عيل والنامذج القومية البعثية والنارصية ،يف فرز ٍ
منط ناج ٍح
للدولة الوطنية القادرة عىل أن تنهض برفع تحدي بناء مجتمع
سيايس دميقراطي تنموي قادر عىل حفظ كرامة الشعوب العربية من
الهشاشة والفقر واألمية .فباستثناء الدول النفطية الغنية مبال النفط،
تعيش أغلبية املجتمعات العربية األخرى يف اختالل مزمن وفقر
مدقع ،دالّني عىل فشل مشاريع التحديث املجتمعي للدولة الوطنية.
ظل االستبداد والحكم
أما يف املستوى السيايس املحض ،فقد ّ
"األوليغاريش" السمة البارزة والطاغية عىل هذه الدول كافة ،حتى
ظل هذا الوضع،
كادت هذه السلطوية أن تخنق املواطن العريب .ويف ّ
نطرح التساؤل من جديد حول إن كان بإمكان النزعة التحر ّرية أن
ظل ما تشهده
تصبح أفق إصالح شامل لثقافة شعوب هذه الدول يف ّ
الساحة العربية من توترات سياسية ودينية طائفية مختلفة.
ال ّ
شك يف أن البحث عن جواب نهايئ لهذا السؤال يع ّد مسألة صعبة،
بل مهمة محفوفة باملخاطر ومنزلقات االختزال الشنيع أو التعميم
السلبي .فالربط بني فكرة اإلصالح يف الدول العربية بشكل عام،
واملنظور التح ّرري "الليربايل" املستورد من السياقات الثقافية األخرى
ظل سياق ثقايف
املغايرة ،ليس سوى فرضية غري مضمونة النتائج يف ّ
أصل للرتبة والثقافة التي نشأت فيها
وتاريخي واجتامعي مخالف ً
النزعة التح ّررية الغربية.
ويف املقابل ،هناك أكرث من سبب يدعو املتأمل يف أحوال الثقافة
العربية إىل أن يركب مغامرة الوصفة التح ّررية ،عىل األقل يف اإلطار
النظري املحض ،حتى إن كان مستوى املامرسة والواقع املحكّني
الحقيقيني للتأكد من مثل هذه الفرضيات املسبقة.
سنحاول يف هذه الورقة اختبار إىل أي مدى تصلح الفرضية التح ّررية
كوصفة نظرية للنهوض بأوضاع الشعوب العربية من تخلفها السيايس
والحضاري الراهن .وندعو إىل رضورة بلورة وعي جديد مبفهوم
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خاصا بثقافتنا ويف الوقت نفسه ال يقطعنا عن زمن
الحرية يكون ً
الحضارة املعارصة ،بحيث يقدر عىل صوغ تص ّورنا الخاص للتح ّرر من
النزعة املاضوية والتقليد الفج للغرب.
وملا غدت مجتمعاتنا العربية يف واقع متخلف ،كان لزا ًما الثورة عليه
وتغيريه مهام كان الثمن باهظًا ،كحال الثورتني :الليبية والسورية،
غري أنّه كان من املفروض أن يصاحب هذا الثمن من أجل التغيري
الدميقراطي ،وعي ٍ
كاف مبعرفة ما يجب فعله أو سلوكه من أفعال
مدنية وسياسية عقالنية ودميقراطية ،تتامىش مع روح العرص
القامئة عىل املساواة ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والحق يف االختالف
والتعبري الح ّر.
كان يعوز االنتفاضات الشعبية العربية جرعات قوية من الفكر
التح ّرري((( الذي كان سيمثّل بالنسبة إليها الرتياق الرضوري لنجاحها،
لوال غلبة املنزع الثوري الشعبوي ذي امليول الدينية والنزعة اإلرادوية
العمياء يف التغيري الرسيع ،عىل حساب الوعي املسؤول عن إحداث
التغيري الحقيقي الرصني ،وتحقيق الدميقراطية الصحيحة؛ وذلك
نتيجة لرتاجع الفكر التحرري يف معظم األحيان.
وتكمن إشكالية البحث يف أ ّن التطلعات التي حملها الحراك الشعبي
العريب لتحقيق شعوب املنطقة آمالها العريضة يف الحرية والكرامة،
وحلمها يف التح ّرر واالنعتاق من الفساد واالستبداد ،قد أعادت إىل
الواجهة أهمية "الطرح الليربايل" بوصفه عنوانًا للتخلّص من القيود
التسلطية ،وتحقيق ثالوث الربيع العريب املتمثل بـ :الحرية والكرامة
اإلنسانية والعدالة .وعىل الرغم من كل تلك التطلعات ،ظلت
الشعارات املرفوعة التي شكّلت غطاء الثورة فاقدة األثر امللموس،
ومل يتمخّض عنها سوى الفراغ والقالقل األمنية ،وظهور التيارات
األصولية املجاهدة واملس ّيسة ،وعودة السلطوية املستبدة من جديد.
وهكذا بقيت األمور عىل حالها تراوح ما بني إرادة التح ّرر السيايس
 1نستعمل يف هذه الورقة البحثية مفهوم الفكر التح ّرري يف مقابل ما اصطلح عليه يف
الفكر الغريب الحديث  ،Le libéralismeوهو منزع فكري أيديولوجي يرى يف الفرد تجريدًا
لإلنسان بصفته ذات ًا ح ّرة مستقلة واعية لها حقوق طبيعية أساسية (مثل حق الحياة وحق
امللكية) ،وحقوق مدنية( ،الحرية املدنية وحرية التفكري واالعتقاد) ،يجب عىل السلطات
السياسية واملدنية صيانتها والحفاظ عليها من االنتهاك من أي كان من دون موجب قانوين
متفق عليه يف إطار الترشيع الدميقراطي للقوانني .وإذ ننطلق من هذا السياق الفكري
والثقايف الغريب لتحديد معنى التح ّررية ،فإنّنا أيضً ا نستحرض ،بقوة ،الدعوى األيديولوجية
التي كان التيار التح ّرري العريب الكالسييك -نقصد هنا الليربالية العربية يف فكر سالمة موىس،
وقاسم أمني ،وأحمد لطفي الس ّيد ،وطه حسني  -يصدح بها ،وتقيض بجعل املنزع الليربايل
طريقة يف صناعة العقل املتح ّرر القادر عىل اإلبداع ،من طريق التعامل الح ّر مع الواقع
املتجدّد .لذا فالفكر التح ّرري كام رسخ يف األذهان سواء يف التقليد الغريب أو يف فكر بعض
مثقفي العرب الكالسيكيني هو هذا التفكري الن ّزاع نحو التح ّرر من التقليد والسلفية الجامدة
ومن مختلف السلطات التي ال تستند إىل العقل والعلم والتفكري الح ّر .إنه تفكري يضاد التيار
السلفي املحافظ التقليدي الذي غال ًبا ما يركن إىل سلطة التقاليد والجمود عىل األطر الفكرية
املاضية التي تجاوزها العلم والعقل الحديثان .انظر يف شأن هذا املوضوع :رفعت السعيد،
الليربالية املرصية :املثقفون وحزب الوفد ( دمشق :دار األهايل.)2003 ،
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والثقايف املنشود ،وهيمنة النزعة املحافظة املاضوية القاتلة والطغيان
السيايس .فام داللة هذه املفارقة التاريخية والثقافية؟
يصعب فهم هذه املفارقة واستيعابها ما مل نعد إىل متثّل ما ميكن أن
تتجسد يف
نطلق عليه "أزمة الوعي الثقايف العريب" .تلك األزمة التي ّ
التفاوت ح ّد التناقض بني ما نريده ونسعى لتحقيقه بصفتنا شعوبًا
واعية بتخلفها وتراجعها ،وبني ما ال نستطيع التضحية به من أوهام
وتهيؤات خيالية حول مجموعة من الحقائق التاريخية والدينية،
باعتبارها جملة من املكبوتات الجامعية التي غالبًا ما ترسم لنا صو ًرا
مزيفة عن املايض ،كأمنوذج مثايل يجب أن نبقى مشدودين إليه دو ًما
وإىل األبد.
انطالقًا من هذه املفارقة ،سوف نحاول بحث الفرضية القائلة إ ّن
الوعي املاضوي السلفي ،بوصفه تجسي ًدا لذاكرة جامعية تأىب نسيان
ظل دامئًا القوة االرتكاسية األوىل
املايض والقطيعة مع اليسء فيهّ ،
املسؤولة عن مراوحة التغيري السيايس والثقايف واالقتصادي مكانه
يف ثقافتنا العربية ،األمر الذي جعلها مخزونًا قيم ًيا وأيديولوج ًيا
للسلطوية الطاغية عىل كل الجوانب االجتامعية املدنية العربية ،ومن
كل مؤرشات تق ّدم األمم الحديثة .كام أ ّن
ث ّم االنحطاط والرتاجع يف ّ
القول باستنساخ التجارب التح ّررية لثقافات الشعوب األخرى ،خاصة
رسا؛ الستحالته وعدم توافقه مع منطق التطور
الغربية ،يعد رهانًا خا ً
التاريخي لثقافات باقي الشعوب وعىل رأسها العربية.

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

قبل الرشوع يف مناقشة هذه اإلشكالية ،نود التذكري بأهمية املساهامت
الفكرية النقدية لبعض املفكرين التح ّرريني السابقني الذين عملوا
عىل غرس بذور الفكر الح ّر يف الثقافة السياسية العربية ،عىل الرغم
من الرفض الذي لقيه فكرهم الح ّر يف ثقافتنا الكالسيكية من طرف
قوى املايض وعبّاد الزمن الغابر ،وتحدي ًدا من قبل املتسلّفني الذين
جهل أن مستقبل ثقافتنا العربية يوجد يف ماضيها وليس يف
يعتقدون ً
مستقبلها ،جريًا منهم وراء أوهام الذاكرة الجامعية املريضة .وقد أرىس
الفكر التح ّرري يف املرشق العريب يف البداية كل من :رفاعة الطهطاوي،
وجامل الدين األفغاين ،ومحمد عبده ،وقاسم أمني ،وسالمة موىس،
وأحمد لطفي السيد ،وطه حسني .ثم جاء من بعدهم محمد عابد
الجابري ،وعبد الله العروي ،وآخرون.
لقد شكّل هؤالء املفكرون التح ّرريون بعضً ا من مالمح االنفتاح
والتح ّرر يف القرنني السابقني يف ثقافتنا العربية اإلسالمية ،لكن تشجيع
هؤالء الرواد رسعان ما بدأ يف االنحسار واالنكسار ،بسبب تراجع
الحامسة والنزوع التح ّرري يف ثقافتنا ،ومبارشة نقد العقل العريب
لنفسه من خالل مؤلفات منها :األيديولوجيا العربية املعارصة لعبد
الله العروي ،وبنية العقل العريب ملحمد عابد الجابري ،وكالهام
استطاع أن يفتح ثغرة يف الخطاب املاركيس العقيم ،وأكد أ ّن الثقافة
العربية تستعيص عىل القراءة االختزالية للفرضيات املاركسية املس ّبقة
التي ال تستطيع أن تنفذ إىل عمق هذه الثقافة التقليدية؛ لعامها
الحس التاريخي الرضوري
األيديولوجي وفقدانها ،يف غالب األحيانّ ،
ملساءلة البنى الدينية والسياسية لهذه الثقافة املتح ّجرة.
(((

ويف مقابل تراجع هذا النقد التح ّرري ،بدأ الخطاب األصويل((( يتل ّمس
طريقه ليكتسح الساحات العمومية ألسباب تاريخية واضحة ،تَ َثّل
بعضها بانحسار الزخم األيديولوجي لليسار بعد سقوط املعسكر
االشرتايك ،إضافة إىل بروز النزوع اله ّويايت الديني بصفته ر ّد فعل
عىل الهجمة القيمية لليربالية األمريكية املعوملة التي أصبحت ته ّدد
والختبار هذه الفرضية ،نقرتح التعبري عنها بالتساؤالت التالية :كيف
رشب املايض أن تتح ّرر من استالبه ،فتتملّك
ميكن لثقاف ٍة أرسفت يف ت ّ
حسا تاريخ ًيا نقديًا جدي ًدا تجاه حارضها ومستقبلها وماضيها؟ بصيغة
ًّ
أخرى :كيف ميكن لفكر تح ّرري عريب إسالمي جديد أن يقوم بانتشال
ثقافتنا التي أمعنت يف إذالل نفسها بأوهام التاريخ واملايض حتى
اغرتبت عن نفسها وزمانها من فرط تسلّفها ح ّد التخمة؟ ما هي
طبيعة هذه النزعة التحريرية الجديدة ومالمحها ،التي ميكن أن
نتخذها أفقًا إصالح ًيا جدي ًدا ملا بعد أحداث الربيع العريب؟

 2نعمد هنا إىل إقحام بعض املفكرين العرب املعارصين يف دائرة التح ّرريني ،أمثال :محمد
عابد الجابري ،وعبد الله العروي عىل الرغم من انتقاداتهام املنهجية للمنزع التح ّرري لدى
مفكري الليربالية العربية الكالسيكية ،وذلك اقتنا ًعا م ّنا بأ ّن تصوراتهام ونظرياتهام يف النهوض
الثقايف والحضاري للثقافة العربية إنّ ا تسعى لتحرير العقل العريب من التقليد والجمود
اللذين سيطرا عليه منذ قرون؛ نتيجة سيطرة الوعي السلفي القايض بأفضلية املايض عىل
الحارض واملستقبل .ولذلك ،ال نرى مان ًعا من تصنيف الجابري والعروي وغريهام من املثقفني
املستنريين ،أمثال :محمد أركون ،ونرص حامد أبو زيد ،وصادق جالل العظم ،من رواد
التح ّررية العربية املستنرية يف شكلها املعارص غري الدوغاميئ القائم عىل قبول تعدّدية اآلراء.
رصا ،وإنّ ا
 3نود توضيح هذا املفهوم امللتبس بأنّنا ال نقصد به هنا الخطاب الديني ح ً
نستعمله لوصف حالة تفكري عام ترتكن إىل ع ّد األصول الفكرية والثقافية والسياسية
والعقدية املاضية للثقافة العربية ،بشكل وا ٍع أو غري واعٍ ،من أعراف وتقاليد والشعور جمعي،
من ّزهة عن النقد والتفكيك والتجاوز ،متا ًما كام هو الحال بالنسبة إىل األصولية السياسية
املحافظة املستبدّة التي ترى املامرسة السياسية وراثة عائلية أو شأنًا قبل ًيا أو طائف ًيا ،كام
جرت عليه تقاليد املايض.
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قالع املحافظني واألصوليني يف عقر ديارهم من طريق االقتصاد وقيم
االستهالك .وإىل جانب هذين السببني ،عملت األنظمة السياس ّية
"ال ّرجعيّة املحافظة"((( يف مختلف الدول العربية عىل تشجيع الظاهرة
األصولية ملحارصة القوى التق ّدمية املطالبة بالتّغيري والدميقراطية
الحقيقية ،وتح ّولت بعض األنظمة الثورية القامئة عىل األيديولوجية
القومية االشرتاكية((( إىل االرتداد نحو السلطويّة والشمول ّية والكليانية،
منقلبة عىل مبادئها التق ّدمية والدميقراطية يف أغلب األحيان.
ونتيجة لهذه األسباب وغريها ،انحرست بعض القيّم التح ّررية التي
ظهرت مبارشة بعد االستعامر الغريب ،فاسحة املجال النتشار االشرتاكيّة
الشعبويّة((( ،ثم تراجع الطرح اللّيربايل التح ّرري ،فصاحب تراجعه
السيايس لحركات اإلسالم السيايس ذي املنزع
تصاعد متزايد يف امل ّد
ّ
مم
املتط ّرف واملتش ّدد الرافض لالنفتاح والحوار ،يف بعض األحيانّ ،
ع ّجل بإقصاء ق ّيم التح ّرر والتسامح واالختالف وتق ّبل الفكر املختلف.
ولهذا ،فإ ّن الحديث من جديد عن نزعة تح ّررية للثقافة العربية،
بصفتها تيا ًرا فكريًّا إصالح ًيا لدعم مسار ثورات الربيع الدميقراطي
العريب ،غدا اليوم شأنًا رضوريًا يحتّم عىل املثقف امللتزم قضايا
أي وقت مىض؛ إذ
مجتمعه أن يضطلع بتحليله ونقده أكرث من ّ
إ ّن حاجة االنتفاضات الشعب ّية العربية األخرية إىل ثورة فكرية
تح ّررية موازية أصبحت أم ًرا ال يجادل فيه إال مكابر عنيد .وبناء
عليه ،فالتوجيه التح ّرري الدميقراطي لحركات التغيري السلمي يف
ربوع أقطارنا العربية ،قد بات مسألة حاسمة لنجاح أي مرشوع
مجتمعي يبتغي دمقرطة هذه الشعوب سواء يف مستوى حياتها
السياسية الخاصة أو عىل الصعيد الثقايف الروحي بشكل عام؛ وذلك
ملا لهذه الخطوة من تأثري كبري وإيجا ّيب عىل البنى الذّهنية والنفسية
واالجتامعية لهذه الشعوب املنهكة.
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الرسمي إىل اخرتاق البنى النفسية والثقاف ّية الشعب ّية لهذه الشعوب
بهدف نقدها وتفكيكها وتجاوز السلبي واليسء منها ،مبا يجعلها
تتل ّمس معنى السلوك الدميقراطي التح ّرري يف ذهنيتها أ ّو ًل ثم
يف واقعها املعييش بعد ذلك .غري أنّه ال ميكن ملثل هذه املهمة أن
يضطلع بها رجل السياسة وحده ،بل ال ب ّد من مساهمة املثقّف
كل بحسب موقعه
والفنان وحتى رجل الدين الفقيه املتن ّور فيهاّ ،
ومجال اشتغاله .ويعني هذا أن تحقيق تغيري دميقراطي حقيقي يف
واقع الشعوب العربية ،قد أصبح يتوقف عىل قيام فلسفة تح ّررية
خاصة بثقافتنا العربية املشرتكة ومبجالها التداويل ،تستطيع أن تبلور
أمنوذ ًجا فكريًا روح ًيا ينهض بزمنها الثّقايف املوصوف حال ًيا بالرداءة
والتخلّف ،إىل أفق حضاري جديد عقال ّين ليربايل تح ّرري ،من دون
االنسالخ التّام عن الخصوصية الثقافية والروحية لهذه الشعوب.
وهكذا ستغدو النزعة التح ّررية يف غاية األه ّمية بالنسبة إىل ثقافة
تريد أن تتل ّمس طريقها نحو التجديد واالنعتاق من ربقة التخلّف،
كام هو شأن ثقافتنا العربيّة يف وضعها الراهن .ومن أجل فهمٍ جيّ ٍد
ملنطق هذه التح ّررية ،يلزمنا أن نستعيد ،ولو عىل سبيل االعتبار
واالستئناس ،سياق تشكّلها األ ّول يف ثقافتها األصلية يف أوروبا خالل
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش؛ إذ كانت الظروف التاريخية
مشابهة نو ًعا ما ملا عليه اليوم زمننا الثقايف العريب؛ لهذا نقرتح أن
نذكّر بهذا السياق التاريخي الغريب أ ّولً قبل الرشوع يف تناولها ،أي
التح ّررية ،يف سياقنا العريب.

يتأت فقط من خالل استبدال دساتري الدول
إ ّن التّغيري الدميقراطي ال ّ
وتغيري رؤوس األنظمة الحاكمة؛ بل إنّه يتجاوز كث ًريا هذا املستوى
 4نستعمل مفهوم "األنظمة السياسية الرجعية املحافظة" لوصف حال بعض األنظمة
السياسية العربية املنغلقة عىل نفسها والجامدة التي ال تقبل التغيري واالنفتاح عىل بعض
األسس الدميقراطية الرضورية الستمرار الحياة السياسية وتطورها وفق منطق تطور وعي
شعوبها سواء عىل مستوى التداول السلمي يف الحكم وتقسيم السلطة ،أو ما يتصل بإقرار
مبادئ الدميقراطية والحكم الرشيد الذي يحرتم حقوق املواطنني يف النقد واالحتجاج السلمي
عىل القرارات املجحفة ويضمنها.
كل من العراق وسورية .ونحن
 5نقصد هنا األمنوذجني :النارصي يف مرص والبعثي يف ّ
عم أرشنا إليه آنفًا ،إالّ أنّنا نقصد من وراء ذلك بالتحديد انسداد
معبين ّ
نوردهام مثالني ّ
أفقهام السيايس وما جلبه من ويالت.
 6نقصد باالشرتاكية الشعبوية تلك التيارات الشيوعية الراديكالية ذات الرؤى الطوباوية
التي تقفز عىل حقائق الواقع والتاريخ ،متع ّمدة إسقاط قراءات دوغامئية عىل واقع الشعوب
العربية إسقاطًا ،متجاهلة بذلك معطيات ثقافية وتاريخية راسخة يف البنى الثقافية لهذه
الشعوب ،تحتاج إىل ليونة ومرونة يف التعاطي معها.

ّ
ً
تشكل النزعة التحرّرية
أوال :سياق
الغربية (الليبرالية)
إذا كانت النزعة التح ّررية وصفة ناجحة لإلقالع الحضاري والثقايف
ألوروبا خالل القرنيني الثامن عرش والتاسع عرش ،إذ ساهم تشجيع
فالسفة األنوار ومنظّري االقتصاد السيايس اللّيربايل يف بلورة ثقافة
سياسية واجتامعية تح ّررية ،فإنّها استطاعت يف النهاية أن تنتشل
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مواطني هذه الدول وشعوبها من سلبية التقليد ،وثقافة اإلقطاع
والتسلّط التي كان عليها الغرب قبل الثورتني السياسيتني الشهريتني
الفرنسية واألمريكية .ويف هذا اإلطــار ،كان الفيلسوف اإلنكليزي
جون لوك((( من أوائل الذين وضعوا ،يف أواخر القرن السابع عرش،
مفهوم الفرد يف رتبة الشخص الح ّر الحائز حقوقه األساسية املتمثلة
بـ :الحرية ،وامللكية الخاصة ،واألمن ،مح ّم ًل بذلك الحكومة املدنية
الرشعية مسؤولية حفظ هذه الحقوق لجميع أفرادها ومواطنيها من
دون متييز بينهم(((.
وقد مثّل املفهوم الذي وضعه جون لوك نواة تأسيس فكرة مرشوعية
السلطة السياسية (الدولة) عىل مبدأ حامية الحقوق الفردية
كل من جان جاك روسو ومونتسكيو
للمواطنني ،وطورها يف ما بعد ّ
حينام أضافا إليها مبدأ العدالة السياسية وفصل السلطات؛ ليكتمل
بذلك رفض الطابع الشمويل االستبدادي لألنظمة امللكية املطلقة التي
كانت سائدة يف أوروبا يف تلك الفرتة(((.
أساسا ،سواء يف السياسة أو
هكذا قامت النزعة التح ّررية الغربية ً
االجتامع أو االقتصاد ،عىل تأكيد فكرة تح ّرر الفرد ثم املجتمع كله
من السلطويّة واالستبداد اللذين كانا يجثامن عىل صدور املجتمعات
الغربية يف الفرتة التي سبقت عرص األنوار؛ لذلك ربط منظرو الثورة
الفرنسية ،يف ما بعد ،بني فكرة املساواة وتحقيق الحقوق الفردية
وصيانتها داخل املجتمع الحديث( .((1ولقد مثّل عرص اإلصالح
وسيايس لهذه الفكرة؛ إذ كانت
والتجديد يف فرنسا فرتة انتعاش ثقا ّيف
ّ
النزعة التح ّررية هاجس املثقّفني والسياسيني الرافضني عودة امللكية
املتعصبون( .((1أما يف بريطانيا ،فقد
املطلقة التي ينادي بها أنصارها
ّ
أساسا عن تحرير السوق،
طغى النزوع التح ّرري االقتصادي املدافع ً
ونرش مبادئ االقتصاد الح ّر وإشاعته حتى خارج الحدود الوطنية.
 7جون لوك ،يف الحكم املدين ،ماجد فخري (مرتجم)( ،بريوت :اللجنة الدولية لرتجمة
الروائع ،)1959 ،ص .197
 8تعود املبادئ األوىل لليربالية إىل رسالة جون لوك حول ما يسميه "الحكومة املدنية" عام
 ،1690وتحديدًا املبدأ الذي عرض من خالله أن مرشوعية "قيام حكومة مدنية" تستند إىل
مبدأ حفظ أمن الناس وسالمتهم؛ إذ أبرز أن املجتمع املدين أو "الجسم السيايس" إمنا يقوم من
طريق حكومة مدنية منبثقة من اتفاق الناس حول سيادة إرادتهم املمثلة بحكومة منتخبة
أو معينة من طرف ممثليهم وحاكمهم .ويُع ّد هذا املفكر اإلنكليزي املؤسس األ ّول لليربالية
بصفتها فلسفة مستقلة؛ إذ كان ينادي بأ ّن للفرد حقًّا طبيع ًيا يف الحياة والحرية ،وامللكية
الخاصة .فوفقًا لنظرية العقد االجتامعي ،فإنه يتعني عىل أي حكومة أال تضطهد أيًا من هذه
الحقوق الطبيعية التي يحق للفرد التمتّع بها يف مجتمعه املدين.
9 Elisabeth Clément et al., La philosophie de A à Z (Paris: Hatier, 2000),
p. 258.
10 Encyclopædia universalis : Dictionnaire des idée (Paris: France S.A,
2005), p. 463
11 Ibid.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وهــذا ما نجم عنه يف النهاية ظهور نظريات اقتصادية نفعية
وتطورية ،استثمرت كث ًريا أفكار الفالسفة وعلامء االقتصاد اللّيرباليني
أمثال :ديفيد هيوم ،وآدام سميث ،ثم جريميي بوتنام ،وج .ستيوارت
ميل ،وهربرت سبينرس(.((1

ومن هنا يتضح أن النزعة التح ّررية يف أوروبا الحديثة مل تكن وليدة
املصادفة ،بل كانت تتوي ًجا للمسار التحديثي الذي دشنته أفكار
الفالسفة العقالنيني يف منتصف القرن السابع عرش ،ومنهم :ديكارت
تأسيسا فلسفيًا ،أخرجه
الذي قام بدور حاسم يف تأسيس مفهوم الفرد
ً
من دائرة البحث واإلشكال إىل دائرة املفهومية ،فوضع مفهوم "الذات
املفكرة" ( )Le sujet pensantاملستقلّة واملكتفية بذاتها(.((1
استند تأسيس هوية الفرد الح ّر الحديث ،بحسب هذه الرؤية
الفلسفية ،إىل خاصية التفكري وحدها ،لذلك جاز القول إ ّن الفرد
اإلنساين عبارة عن ذات قامئة بالفكر والعقل ال بالجسد والحواس،
إلفساح املجال أمام متثّل الذاتية اإلنسانية عىل أنّها وعي مستقل ح ّر،
وهذا ما مهد يف القرن الثامن عرش للحديث عن قيمة الفرد اإلنساين
مبا هو غاية يف ح ّد ذاته ،وهذا ما استعاد عرص األنوار النقاش فيه،
وعزز مركزية اإلنسان يف الحياة االجتامعية والسياسية واألخالقية.
لخص الفيلسوف األملاين كانط هذا التصور عن قيمة اإلنسان يف
مقولته الشهرية" :اعمل بحيث تعامل اإلنسانية يف شخصك ويف غريك
عىل أنّها غاية ،وال تعاملها أب ًدا عىل أنّها مجرد وسيلة"( .((1وتلك إشارة
إىل رضورة أن يحرتم كل واحد م ّنا هذه الكرامة يف شخصه أولً  ،ثم بعد
مم يلزم البرش أن يجتنبوا ميولهم وغرائزهم البدائية
ذلك يف غريهّ ،
التي غال ًبا ما تدفعهم إىل التعامل مع اآلخرين كوسائل ال غايات.
12 Ibid.
13 Rene' Descartes, Méditations métaphysiques; Deuxième méditation
(Paris: Presses universitaires, 1970).
14 Emmanuel Kant , Fondement de la métaphysique des mœurs, V. Delbos
(Trans.), (Paris: Ed. Gallimard, 1987), pp. 294 - 295.
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استعاد الفكر األخالقي والسيايس املعارص يف أوروبا أه ّمية تحرير
اإلنسان الفرد من مختلف أشكال االستالب :الثقافية واالجتامعية
مدخل تح ّرريًا لنقد األيديولوجيات
ً
والسياسية والتاريخية؛ فكان ذلك
الشمولية التي اجتاحت أوروبا أوائل القرن العرشين متسببة يف
حربني عامليتني مدمرتني .ويف هذا السياق ،ظهرت الرؤية الشخصانية
للمواطن الفرد مع الفيلسوف الشخصاين مونييه الذي أكّد قيمة
اإلنسان عىل أساس ما ميثّله من روح داخلية ()L'esprit intérieur
يشكّلها يف ذاته ووجوده الخاص.
وبحسب هذا املنظور ،يعد الفرد عامل ًا داخل ًيا مطلقًا ال يجوز اختزاله
أو تشييؤه .وبنا ًء عليه ،فإ ّن اإلنسان ال ميكن ألي وصف أن يشمله أو
أن يق ّدم عنه فكرة نهائية ،وهذا ما ترت ّب عليه يف النهاية أن اعتربت
قيمة اإلنسان قيمة مطلقة غري مرشوطة (.((1()Valeur absolue
ثم أضيفت إىل هذه الرؤية التح ّررية للفلسفة الشخصانية ،رؤية
الفيلسوف الوجودي املعارص جون بول سارتر القاضية بأن اإلنسان
كائن محكوم عليه بالحرية ما دام أنّه مبج ّرد ما يلقى به يف هذا العامل
عم يفعل( .((1وملا كان األمر كذلك ،فقد ذهبت هذه
ً
يصبح
مسؤول ّ
الرؤية الجديدة إىل أ ّن أخص خاصية تلحق بوجود البرش هي الحرية،
أي تلك الخاصية الوجودية التي نتخطى بفضلها الصعاب يف حياتنا،
والتي ننتج بفضلها ذواتنا ووجودنا البرشي باستمرار.
وميتلك الكائن البرشي عىل ضوء هذا التصور الوجودي حرية مطلقة،
كل ما يختاره من ممكنات
ومبقتىض ذلك تقع عليه املسؤولية التامة يف ّ
(((1
وجودية ،سواء أمام ذاته أم أمام اإلنسانية جمعاء  .وبهذه الطريقة
مثّل سارتر املوقف املناكف عن اإلرادة الح ّرة للفرد ّأيا متثيل ،وت ّوج
طويل من النضال ضد مختلف أشكال السلب التي تنزع عن
مسا ًرا ً
اإلنسان حريته وإرادته ملصلحة قوى غيبية وتاريخية مجحفة.
وبعد أن كانت إرادة اإلنسان مرتبطة لدى فالسفة الحداثة باستقاللية
اإلنسان يف تحديد أسس أفعاله وغاياتها من أجل التصدي لكل اتجاه
يرى فيها تاب ًعا إلرادة أخرى غريها ،قام سارتر بتجذير هذه اإلرادة
فجعلها مستقلّة عن مختلف القوى التي تحوم حول الفرد سواء
أكانت اجتامعية أم ثقافية أم سياسية أم اقتصادية أم حضارية(.((1
15 Emmanuel Mounnier, Le personnalisme (Paris: Presses universitaires,
7thedn., 1960), p. 9, at: http://bit.ly/20tfqMs
 16ج .ب .سارتر ،الوجودية منزع إنساين ،محمد نجيب عبد املوىل وزهري املدنيني
(مرتجامن)( ،تونس :دار محمد عيل للنرش ،)2012 ،ص .43
 17املرجع نفسه ،ص. 35-34
 18عبد الحي أزرقان ،االتجاه الفوضوي يف فلسفة سارتر (الرباط :منشورات ضفاف
ومنشورات االختالف ودار األمان ،)2012 ،ص .363

إنّنا نروم من خالل ذكر هذا السياق النظري الغريب للنزعة التح ّررية،
ألي منظور فكري عريب يريد أن
أن نربز أهمية البناء النظري الفكري ّ
يبني أمنوذ ًجا للتح ّرر الثقايف من أرس املاضوية والتقليد والسلطوية
السياسية املستبدة .ولهذا نرى أن التح ّررية فلسفة يف الوجود
أول قبل أن تكون مسألة سياسية ،وهي بهذا املعنى ،تعد
الفردي ً
محصالت املرشوع الفكري الحدايث الغريب الذي يجب علينا أن
من ّ
نستوعب رشوطه التاريخية ال تقليده؛ ألن سياقنا الثقايف العريب ليس
مامثل لسياق الثقافة األوروبية التي تبلورت فيها النزعة التح ّررية
ً
(((1
بشكلها املنفصل عن األديان والعقائد الساموية .
لذلك ،ال ندعو إىل نسخ املشاريع الغربية للتح ّررية نسخًا مقلّ ًدا ،بقدر
ما نقصد االستئناس بالتجربة الفلسفية للغرب ،ومحاولة تأسيس
أدوات منهجية ونقدية أصيلة قريبة من مجالنا التداويل ،ومنفتحة
عىل املشرتك الكوين للحداثة الكونية دون ُعقد ومن دون شعور
بالنقص .لكن قبل التع ّرض ألهمية تأسيس منظور فكري تح ّرري
جديد لثقافتنا العربية ،ال بأس يف أن نعيد التذكري بتلك الدعوات
الفكرية للتح ّررية يف الثقافة العربية الحديثة ،وما يعاب عليها يف
مأزقها االختزايل.

ثان ًيا :مأزق النزعة التحرّرية
في ثقافتنا العربية الحديثة
إذا كانت التح ّررية الغربية قد بــدأت يف القرن السابع عرش
امليالدي ،كام ذكرنا آنفًا ،أو خالل ما يُعرف بعرص األنوار (Siècle
)des lumieres؛ فقد نتج من ذلك تشكّل فكر التنوير أو األنوار
مستقل رسعان ما شاع وانترش
ً
بوصفه ت ّيا ًرا فلسف ًيا أدب ًيا وسياس ًيا
بني الفالسفة واألدباء وعلامء االقتصاد يف أوروبا خالل القرنني الثامن
عرش والتاسع عرش ،معرتضً ا عىل األفكار البالية الشائعة يف العصور
الوسطى ،وبداية العرص الحديث ،مثل :سيادة التقاليد املوروثة عن
القرون القدمية ،وت ّدين الدولة واستبدادها .ثم ظهر نقد امللَ ِكية
املطلقة وفكرة الحق اإللهي ،وذلك ملصلحة سيادة الحرية واملساواة،
والقانون والدميقراطية وحرية االعتقاد والسوق.
كام رفض املثقفون والكتّاب األنواريون وجميع نخب املجتمع آنذاك،
املايض ،بعد أن اعتنقوا الفكر التح ّرري املستنري بالعلم والفلسفة
 19ال ندعو إىل تقليد املنحى الغريب يف التح ّرر الفكري والعقيل ،وذلك ألنّنا نؤمن أشد
لكل ثقافة سياقها التداويل الذي تنطلق منه ملقاربة إشكاالتها الثقافية والسياسية
اإلميان بأن ّ
واألخالقية والحضارية .يف مقابل ذلك ،ال نفضل االنغالق وعدم االطالع عىل تجارب الشعوب
والثقافات األخرى خاصة املتطورة؛ ألن ذلك يعد انغالقًا عىل الذات وعدم إمكانية االستفادة
من اآلخر .ومن هذا املنطلق نطرح موضوع النزوع التح ّرري للنقاش والحوار والتأمل.

90
العقالنية الجديدة .أ ّما الدعوة إىل مثل تلك الق ّيم الجديدة يف سياق
ثقافتنا العربية واإلسالمية ،فقد شهدت تأخ ًرا كب ًريا مقارنة بالغرب
نظ ًرا إىل الظروف التاريخية والثقافية التي سادت يف بلداننا يف
تلك الفرتة املمثّلة لعصور انحطاطنا .ومل تظهر الدعوة إىل املذهب
التح ّرري لدى العرب ّإل يف منتصف القرن التاسع عرش ،كام أنها
مل تنترش سوى يف القرن العرشين ،عندما تشكّل الوعي الكايف لدى
مثقفينا  -وأغلبهم من الطالب العرب يف أوروبا وغريها  -بالتأخّر
الحضاري مقارنة بالغرب(.((2
واقرتنت نزعة التح ّرر الثقافية والسياسية يف املرشق العريب بالدعوة
إىل االنعتاق من سلطة الفقهاء ورجال الدين املحافظني ،ث ّم الدعوة
إىل الفصل بني آراء الفقهاء الدينية واإلسالم ذاته .وهكذا تم االتجاه
نحو إعادة تفسري الدين تفس ًريا حديثًا ال يأخذ بتفسريات املفرسين
القدامى للقرآن والسنة .بل رأى بعضهم أن اإلسالم ،بعد تنقيته من
هذه اآلراء والتفسريات القدمية ،قد يحقّق الحرية لألفراد وبخاصة
يف ما يتعلق بحريات الرأي والتعبري واملعتقد .لكن رسعان ما رد عىل
هذه الدعوى التح ّررية الفقهاء املتش ّددون املعادون لنزعة الحرية،
بدعوى أ ّن النزوع التح ّرري قد نشأ يف مجتمع مختلف وكافر ،وأن
التح ّررية نتاج فكر غريب زائغ وملحد ،ال ميكن مقارنته مبا جاء به
الرسول الكريم من أحكام دينية ورشعية إسالمية.
ويف املقابل ،ثار رجال التحررية أمثال قاسم أمني ،وأحمد لطفي
السيد ،وسالمة موىس ،وطه حسني وغريهم ،عىل الفقهاء السلفيني
املناوئني للحداثة الغربية .وعىل سبيل املثال ،كان سالمة موىس يرى
أن تحرير الفكر العريب من الجمود والتقليد رضورة ثقافية وسياسية
آنية ،بالنظر إىل عمق الفجوة الحضارية بني املرشق العريب املتخلّف
والغرب األورويب املتقدم .واطلع هذا املفكر خالل سفره إىل أوروبا
عىل الفكر والفلسفة الغربيني ،فقرأ املؤلفات الفلسفية لعرص األنوار،
وتع ّرف انطالقًا منها عىل األديــب الفيلسوف فولتري ،وفيلسوف
الحرية جان جاك روسو؛ فتأثر بأفكارهام ،وقرأ لكارل ماركس ،كام
توصلت إليه
قرأ مؤلفات أخرى كثرية ،واطلع أيضً ا عىل بعض ما ّ
خصوصا.
الدراسات االسترشاقية حول الرشق عمو ًما والعرب
ً
 20ال نعني بهذا خلو ثقافتنا العربية القدمية من مفكرين أحرار ومثقفني ك ّرسوا حياتهم
يعج بهم تراثنا القديم ،لكن قصدنا هنا دراسة
لرفض الجمود والسلطوية والتقليد ،فهؤالء ّ
األفكار التح ّررية التي ظهرت بعد االستعامر الغريب ،ومن ثم ،فنحن نستهدف باألساس مناقشة
التيار الذي سلّط عليه املفكّر املغريب املعارص عبد الله العروي الضوء ،بالنقد والتحليل ،يف
كتابه األيديولوجيا العربية املعارصة ،وحسبنا يف ذلك أ ّن التيار الفكري التح ّرري املوسوم
حاليًا بكونه كالسيكيًا يعد تجربة جديرة بالتأمل واالنطالق منها السترشاف أفق جديد للفكر
التح ّرري املنفتح (غري الدوغاميئ) القادر عىل محاورة التيارات املحافظة يف مجتمعاتنا من
دون استعالء وال إقصاء ،وكل ذلك من أجل فتح املجال للحوار والنقاش الدميقراطي حول
األمنوذج الحضاري الصالح للفرتة الحرجة التي من ّر بها اآلن.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وبناء عليه ،ميكن إجامل الدعوى التح ّررية التي نادى بها سالمة
موىس ،يف رضورة االحتذاء بالنموذج الغريب يف اإلقالع الثقايف الحضاري
والعلمي ،ث ّم إنجاز نهضة ثقافية عربية جديدة قامئة عىل العلم
والعلامنية والعقالنية .وكغريه من رواد اإلصالح العريب (محمد عبده
وجامل الدين األفغاين وغريهام) ،أث ّر سالمة موىس يف مجموعة من
املثقفني الليرباليني العرب بنزعته التح ّررية أمثال :أحمد لطفي السيد،
وطه حسني ،ونجيب محفوظ؛ فكان هؤالء من أش ّد املدافعني عن
الفكر التح ّرري والتنويري العريب .ولكن هل نجحت دعوة هؤالء
الرواد يف تحويل الحرية من مجرد مقولة نظرية وقيمة عليا إىل منط
ثقايف ملموس ،وواقع سيايس واجتامعي معيش؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،ق ّدم األستاذ عبد الله العروي مقاربة تاريخية
نرى أنّها يف غاية األهمية ليس ألنها إجابة صحيحة أو يشء من هذا
القبيل ،وإمنا لكونها متثل مساءلة منهجية لألطروحات اإلصالحية
التح ّررية الشهرية يف هذا الشأن .ففي كتابه األيديولوجيا العربية
املعارصة ،يعرض هذا املفكر مفارقة املنزع التح ّرري من خالل أمنوذج
بتحس:
طه حسني الذي كان يلتفت إىل أحالم شبابه الضائعً ،
قائل ّ
"صدقني إ ّن الخري كل الخري للرجل الحازم األديب أن يف ّر بقلبه وعقله
وضمريه بعي ًدا عن هذا الجيل .فإن أعجزه الفرار إىل بالد أخرى ،فال
أقل من أن يف ّر إىل زمان آخر من أزمنة التاريخ"(.((2
يعلّق العروي عىل هذه املقولة مبا معناه أن الرؤية التح ّررية حتى
إن كانت ال تزال حية فاعلة بكيفية أو أخرى يف مجموع الدول
العربية ،فإنها ال تفتأ تبني عجزها وفقدان هيبتها؛ إذ ال يسمع صوتها
إلّ يف ممرات الربملان ومدرجات الجامعات ،عىل الرغم من أنها ال
تزال مرغوبة يف بعض الدول ،مثل :املغرب( .((2إ ّن عيب ليربالية رجل
السياسة العريب أنّها ساذجة يف فهمها ملشكلة الحرية؛ لذلك رسعان ما
تجد هذا األخري يتساءل عن إمكانية تحقق الحرية؟ وعن مدى وجود
القوة الالزمة لها؟
ويف هذا السياق ،يؤكّد عبد الله العروي سذاجة وعي الحرية الذي
مييّز رجل السياسة الليربايل العريب الذي يعتقد أنه يستحق أن ميتلك
القوة والنفوذ ملبارشة اإلصالح ،ويعود يف الوقت نفسه إىل الشعب
من جديد ليح ّمله مسؤولية العجز واإلحباط الذي يصطدم به.
هكذا ينظر السيايس الليربايل العريب إىل الشعب فريى فيه مصدر
الجهل والقذارة واالنغامس يف بحر التواكل ،وعندئذ يحصل ،حسب
تتسور بيوت املسؤولني الفخمة ،وتنغلق أنديتهم الخاصة،
العروي ،أن ّ
وتسدل الستائر عىل نوافذ سياراتهم حني تجوب الشوارع العامة
 21عبد الله العروي ،األيديولوجيا العربية املعارصة (صياغة جديدة)( ،الدار البيضاء/
بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1995 ،ص .46 - 45
 22املرجع نفسه ،ص .46
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ليك ال يروا فيها آثار بؤس هذا الشعب العريب الضائع وحرمانه(.((2
هكذا ينتهي األمر برجل السياسة العريب ذي امليول الليربالية ليختزل
مشكلة التأخر الحضاري ملجتمعه يف فهم سطحي للتقدم والتصنيع
والتح ّرر السيايس.
إن مأزق منظّري التح ّررية العربية (أحمد لطفي السيّد أمنوذ ًجا) ،كام
يقول العروي ،يتجىل يف كونه يرتك جانبي العمق الفلسفي واملفهومي
لليربالية كبار منظري الحرية يف الغرب ،مثل جون لوك ومونتسكيو،
املؤسس
وينرصف إىل ما كتب عنهم ،متناسيًا أصالة االتجاه الفلسفي ّ
الحقيقي لفكرة الليربالية ،ملصلحة الخطابات الحامسية لرجال
السياسة الذين عاشوا يف نهاية القرن التاسع عرش ،حيث فقدت
الفكرة الليربالية حيويتها وعمقها الفلسفي(.((2

إن الخلط الداليل واملفهومي بني جميع تلك املعاين هو ما يجعل انتشار
دعوة الحرية دالة فقط عىل معنى االستقالل االقتصادي والسيايس،
من دون أن يشمل هذا الذيوع واالنتشار املستوى الفلسفي ملفهوم
الحرية حسب العروي( .((2لذا ،أصبحت غلبة الطابع العميل السيايس
واالقتصادي للحرية ،عائقًا منهجيًا أمام انتشار االهتامم الفكري
مستقل ومنت ًجا.
ً
شخصا
والوجودي بها عىل مستوى الفرد ،باعتباره
ً
وغالبًا ما تنحرص مسألة الحرية يف التنمية االقتصادية والثقافة دون أن
تتعدى ذلك ،لتكون قضية مفهومية ووجودية شخصية.
ومن ث ّم ،ظلت الحرية قضية هامشية يف املستويات االجتامعية
واألخالقية والسياسية ،األمر الذي ساهم يف تكريس التخلّف واالستبداد
والرجعية يف املجتمعات العربية.
ولهذا ،يرى العروي أن انشغال مجتمع ما بقضايا املساواة والتنمية
واألصالة ال يدل عىل تقدمه ،بل ّ
يدل عىل تخلّفه ،وما انتشار الكالم
(((2
عن الحرية يف مستوى العراك السيايس اليومي سوى دليل عىل ذلك .
والحقيقة أنه يجب توسيع مفهوم الحرية ليدل عىل كل املستويات
املمكنة األخرى :الوجودية واالجتامعية والدينية وغريها؛ وذلك بهدف
مستقل واعيًا ومري ًدا
ً
شخصا
تحرير املواطن العريب والدفع به ليصبح ً
إرادة ذاتية كاملة غري منقوصة .وحتى لو كانت الحرية خوضً ا يف مسائل
الدولة واملجتمع وسبل تقدمهام وتح ّررهام ،فإ ّن ذلك يجب أال ينسينا
أساسا بالفرد(.((2
أهمية الحرية املتعلقة ً

وبحسب رأي العروي ،يكمن مأزق النزعة التح ّررية العربية ،يف اختزال
مفهوم الحرية والتح ّرر يف الربامج السياسية والنضالية للنخب املنفتحة
عىل الغرب ،أي مجرد تطلعات فئوية ظرفية ومطالبها ،رسعان ما ترتاجع
بفعل تهجامت التيارات املاركسية والسلفية الشعبوية .وإذا ما التفتنا
إىل مؤرشات مدى تح ّرر املواطن العريب ،وجدنا الباحثني متفقني عىل أنها
ضعيفة ج ًّدا ،وأن املجتمع العريب مل يصعد بعد مراقي التح ّرر الفردي
التي كشفت عنها تجارب مجتمعات أخرى معارصة( .((2فالسائد ،حسب
العروي ،أ ّن كلمة "حرية" الجارية عىل ألسنة العرب اليوم ليست بعد
واضحة ،وال مفهومة أو راسخة يف أذهانهم وواقعهم وسلوكياتهم؛ أل ّن
هنالك خلطًا واض ًحا بينها وبني مدلوالت أخرى تشبهها لكنها ال تعنيها،
مثل :املساواة والتنمية واألصالة.
 23املرجع نفسه.
 24املرجع نفسه ،ص .57
 25عبد الله العروي ،مفهوم الحرية (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط،5
 ،)1993ص .105

وانطالقًا مام سبق ،نخلص إىل أ ّن االهتامم بالفرد العريب هو املفتاح
السحري لتح ّررية عربية واعية وحقيقية ،غري أنّه يف انتظار ذلك يظل
الطريق ملغو ًما ومفروشً ا باألشواك؛ إذ ال تسمح بذلك الثقافة التقليدية
التي يدافع عنها الفكر املحافظ ،وال ميكن أن يساعد عليه الفكر الديني
السلفي املتح ّجر ما مل يج ِر إعادة تأسيسه من جديد .وهذا ما يعني
رضورة محاورة الطروحات السلفية املدافعة بقوة عن االتجاه املاضوي
يف التفكري وما يعنيه ذلك من نزاع فكري مع سدنته وحراسه الذين ال
كل جديد ويصدحون صباح
يرون الصحيح إال يف ما مىض ،ويعادون ّ
وكل ضاللة يف النار" .ومن
مساء بالحديث النبوي" :كل بدعة ضاللة ّ
هذا املنطلق ،نرى رضورة تأسيس مفهوم فلسفي جديد للحرية يخرج
بنا عن األطر واملقوالت التقليدية لثقافتنا املتحجرة .وهذا ما سنحاول
بحثه يف املحور الثالث من هذه الورقة ،وذلك يف ضوء املستجدات
السياسية والثقافية التي شهدتها الساحة العربية مؤ ّخ ًرا متمثلة
بالربيع الدميقراطي.
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ً
ثالثا :في حاجة شعوب الربيع العربي
إلى فهم جديد للتحرّرية
هنالك حاجة ملحة يف الثقافة العربية الراهنة إىل الحريات الفردية
قياسا عىل طغيان الجمود
والدينية والسياسية واملدنية ،وذلك ً
وسيطرته وتقليد املايض من جهة ،وبروز االستالب الثقايف واإلعجاب
امل ّريض باآلخر الغريب من جهة أخرى .وتدل هذه املفارقة الغريبة عىل
حدة التمزق والرصاع التي تسود الثقافة العربية الراهنة ح ّد التطرف
يف اتجاه املايض (السلفية) أو التطرف يف االتجاه املقابل لها؛ إذ يسود
التقليد األعمى للنموذج الغريب .ومحاولة م ّنا الستجالء هذه املفارقة،
نطرح أولً هذه التساؤالت قبل البحث عن املخرج :كيف ميكن لربيع
عريب ثوري أن ي ّولد سياس ًيا بذور ثورة ثقافية واجتامعية عىل التقليد
والسلطة الدينية املتحالفة مع االستبداد السيايس؟ ملاذا عادت قوى
االستبداد والتقليد برسعة الربق لتأخذ زمام األمر من جديد يف دول
الربيع العريب؟ كيف ميكن بلورة فكر تح ّرري جديد قادر عىل انتشال
الفرد العريب من أشكال السلب واالستالب السابقة؟

إنّها تساؤالت قد يطرحها اإلنسان وهو يعاين املفارقات الغريبة
بني ما يفرتض أن تكون عليه بلدان الربيع العريب ،وحجم الرتاجع
عن معقولية مطالب الحراك الشعبي يف هذه الدول ،بعد بضعة
أشهر فقط من إسقاط رموز االستبداد يف عدد من الدول العربية؛
فنظرة واحدة إىل تقارير منظامت حقوق اإلنسان الدولية حول
مؤرشات احرتام هذه الحقوق ،وتقارير العدالة واملساواة يف هذه
رشف أب ًدا ،عىل الرغم
البلدان ،تكفي للجزم بأن واقعنا العريب ال ي ّ
من كل املؤهالت الثورية الشبابية التي تح ّركت مؤخ ًرا .ونظ ًرا إىل
بطش "وحدانية التسلّط" ،بتعبري الفيلسوف ابن رشد ،املستحكمة
يف ذهنيتنا العربية لغياب ثقافة الحكامة والدميقراطية الحقيقية،
ونتيجة السترشاء الفساد بكل أنواعه وأبعاده حتى يف القطاعات التي
يع ّول عليها يف االنعتاق من براثن هذا التخلف كالقضاء والتعليم،

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

فقد أصبحنا نف ّوت الفرصة التاريخية مرة أخرى يف ما وقع ،من دون
أن نعي أن التاريخ ال يرحم املغفّلني وال ينتظر املتأخرين.
وعىل الرغم من الزخم الذي جاء به الربيع العريب وظهور الحركات
االحتجاجية املنادية باإلصالح والعدالة والحرية ،فقد استطاعت قوى
الفساد والريع واإلقطاع املتحكمة يف مفاصل دول الربيع العريب
أصل ،أن تعيد زمان التغيري برسعة إىل ما قبل
واقتصاداتها الهشة ً
االحتجاجات الشعبية ،مستثمرة يف ذلك براغامتية قوى املحافظة
قل
والرجعية التي متثلها التيارات اإلسالمية الساعية إىل السلطة بنهم ّ
نظريه ،إضافة إىل تخلف ذهنية املواطن العريب املستسلم بشكل عام
وتلقايئ للسلطوية كأنها قدره املحتوم.
إن االنعتاق من هذه الوضعية التاريخية املأزومة التي أوصلتنا
إليها رجعية التيارات املحافظة من جهة ،وكذلك استحكام قوى
"وحدانية التسلط" املتحالفة مع الرأساملية الليربالية الجديدة،
والساعية للحفاظ عىل مكاسبها السلطوية ،إضافة إىل فساد النخب
السياسية املغشوشة وتر ّهلها التي متثلها األحزاب الليربالية التقليدية،
وبعض التيارات اليسارية املتحالفة مع هذه القوى ،كل ذلك
سيظل مرهونًا بوعي شعوب هذه الدول بأهمية تح ّررها من ربقة
الطغيان والتقليد ،إضافة إىل أهمية اكتساب شباب الربيع العريب
املناعة الفكرية والسياسية الكافية والرضورية ضد مختلف أنواع
االستالبات( ((2الطوباوية التي قد تصيب الفعاليات الثورية بالعمى
السيايس .ومن بني تلك اآلفات الحائلة دون إمتام الثورات العربية
مهمتها نذكر ما ييل:
•عدم امتالك الشعوب العربية القدرة واملناعة الفكرية ضد
االستقطاب األيديولوجي الزائف الذي متارسه القوى التقليدية
الفاعلة يف تاريخنا مثل :القوى الدينية واألبوية والسلطانية.
ولعل من شأن الوعي بذلك أن يحقق النهوض بإمتام مقاصد
ّ
الثورات الشبابية العربية املتمثلة بتحقيق :املساواة ،والعدالة،
والدميقراطية الحقيقية التي تنبني عىل التداول السلمي
للسلطة ،واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
•عدم امتالك القدرة واملناعة ضد أشكال الهيمنة واالستحواذ
التي يفرضها التكتل الثوري املتعصب إلقصاء الخصوم ،والذي
رسعان ما يتحول إىل نزاعات أيديولوجية وفئوية مصلحية أو
 29نوظّف مفهوم االستالب هنا ( )Aliénationقاصدين به تلك الحالة النفسية والفكرية
التي تقود اإلنسان إىل معاداة مكونات ذاته الحقيقية؛ فيتخذ حيالها مبوجب ذلك مواقف
متش ّنجة ومتعصبة أو إقصائية .وينبع ذلك عادة من موقف مرجعية اآلخر الذي قد يكون
معاديًا أو مهمشً ا له .انظر يف هذا السياق :عبد الله الربيدي ،السلفية والليربالية :اغتيال
اإلبداع يف ثقافتنا العربية (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2008 ،ص .82
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مآالت النزعة التحرّرية في الوطن العربي

حتى قبلية وطائفية خطرية ،قد تهدد النسيج الوطني لبلد معني
فتشتّته ومت ّزقه.

•االفتقار إىل الوعي الكايف بأرضار الوهم الثوري أو املرشوعية
الثورية املخادعة؛ إذ يظن بعضهم أن حراكهم الفئوي وحده
ميلك الحق يف تقرير مآل الثورة ،ومن ثم تقرير مصري شعب
بكامله من دون اإلنصات لألطراف املخالفة.
ويع ّد نقصان الوعي بالحرية لدى فئات عريضة من شعوبنا العربية
سب ًبا وجي ًها النحسار أفق الثورات السياسية التي وقعت مؤخ ًرا
يفس هذا الرأي
عىل الرغم من زخمها الشعبي الكبريّ .
ولعل ما ّ
هو غياب ثقافة الحرية ألجل التح ّرر الفردي والجامعي من أشكال
يعج بها الواقع السيايس واالجتامعي العريب ،بد ًءا
االستالب التي ّ
بالطغيان واالستبداد السيايس ،وانتها ًء باسترشاء األبوية والقدرية
وثقافة التواكل والكسل .لذا ،فإ ّن االهتامم بتحرير اإلنسان العريب
وبنائه يع ّد أوىل األولويات ،كام ن ّبه إىل ذلك سابقًا األستاذ برهان
غليون يف مثانينيات القرن املايض ،حني أوضح يف كتابه بيان من أجل
الدميقراطية أ ّن "العنرص األسايس يف تكوين األمة [يقصد الشعوب
العربية] ليس الثقافة وال االقتصاد املشرتك ،وال اللغة وال التاريخ
والخصائص النفسية وال الجغرافيا البرشية أو السياسية ،ولكن أ ّو ًل
الشعب"(.((3
لكن التساؤل املحرج الذي قد نطرحه عىل مثل هذا املنظور التفاؤيل
هو :كيف ميكنك أن تع ّول عىل شعب مقهور ومستلب يف االتجاهني:
اتجاه التقليد السلفي الجامد ،واتجاه تقليد اآلخر الغريب؟ كيف ميكن
التعويل عىل شعب مجرد من الوعي الالزم لرشوط التح ّرر الرضورية
إلنجاح أية ثورة سياسية واجتامعية واقتصادية حقيقية؟ ال نريد
أن نتشاءم بشأن هذا اإلحراج الواقعي ،لكن إذا ما رجعنا إىل بعض
املحاوالت النقدية ألحوال الشعوب العربية ،وتحدي ًدا إىل محاولة
املفكر النهضوي عبد الرحمن الكواكبي الذي كان يقول إن "األمة
التي ال يشعر كلّها أو أكرثها بآالم االستبداد ال تستحق الحرية"(((3؛
فإننا رسعان ما نصطدم بواقع هذه الشعوب الكاريث الذي يشهد
انتشا ًرا مهولً للطغيان والتقليد واألمية التي تجلب الذّلة واملسكنة.
فهل سيقدر هذا الشعب عىل تحرير نفسه من جميع تلك اآلفات،
أم إنه سيبقى سافل الطباع ،ال يسأل عن الحرية وال يلتمس العدالة
واالستقاللية ،وال يعطي للنظام مزية ،وال يرى له يف الحياة غري التبعية
للغالب عليه؟
 30برهان غليون ،بيان من أجل الدميقراطية (بريوت :دار ابن رشد ،ط  ،)1980 ،2ص .7
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يجيب الكواكبي نفسه عن هذا اإلحراج بكثري من القسوة يف حق
الشعب الذي أهانه الذل والطغيان؛ فاستحىل العبودية ،فيقول" :قد
ينتقم مثل هذا الشعب عىل املستبد ناد ًرا ولكن طل ًبا لالنتقام من
شخصه ال طلبًا للخالص من االستبداد ،فال يستفيد شيئًا وإنّ ا يستبدل
مرضً ا مبرض كمغص بصداع"( .((3ومثل هذه األمة يضيف الكواكبي:
"قد تطيح مبستبد [لكن] بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنّه أقوى
شوكة من املستبد األ ّول ،فإذا نجحت ال يغسل هذا السائق يديه
إالّ مباء االستبداد ،فال تستفيد أيضً ا شيئًا ،إنّ ا تستبدل مرضً ا مزم ًنا
مبرض ح ٍّد؛ ورمبا تنال الحرية عف ًوا ،فكذلك ال تستفيد منها شيئًا ألنّها
ال تعرف طعمها فال تهتم بحفظها ،فال تلبث الحرية أن تنقلب إىل
فوىض ،وهي إىل استبداد مش ّوش أشد وطأة كاملريض إذا انتكس"(.((3
صحيح أن هذا الوصف يكاد ينطبق عىل شعوبنا العربية يف أوضاعها
الحالية ،لكن هل ق ّدر لشعوبنا أن تبقى قارصة غري ح ّرة أبد اآلبدين؟
ليس األمر كذلك ،وما دام هناك من يتوق للحرية الشاملة يف هذه
املجتمعات ،فإنّه ال محالة سيأيت اليوم الذي يتح ّرر فيه اإلنسان العريب
أول ،ومن املتسلطني عليه من الحكام والتقاليد
من أوهام نفسه ً
كل االستالبات األخرى ثان ًيا.
والفقهاء ومن ّ
وتكمن مشكلة التح ّررية العربية يف شكلها الكالسييك (تح ّررية رواد
اإلصالح األول يف القرن التاسع عرش) يف اختزال الحرية يف مج ّرد برامج
حزبية سياسية واقتصادية؛ فتقع بذلك يف مطب املقاربات النضالية
املحدودة ،وال تستطيع أن تتعدى ذلك إىل تجذير مسألة الحرية
إىل ما هو أعمق ،كأن تطرح الحرية طر ًحا مفهوميًا عميقًا يبتغي
تأسيس نظرية مفهومية لها يف ثقافتنا املختلفة عن الثقافات األخرى.
ومم كشف عنه هذا الوضع ،ضعف الوعي بأهمية اإلدراك النظري
ّ
واملنهجي لسؤال الحرية من داخل ثقافتنا املرشقية؛ لذا وجدنا أنّه
من س ّيئات الطرح الكالسييك للمنزع التح ّرري يف ثقافتنا العربية
كونه قفز عىل هذه العتبة؛ فسقط يف تقليد األمنوذج الغريب ذي
محاول ،بطريقة عبثية ،زراعته يف
ً
السياق التاريخي الخاص بأوروبا
تربة غري تربته.
وقد ساعد هذا الخلط من قبل بعض الرواد التح ّرريني الكالسيكيني يف
تقوية تيارات املنزع السلفي املحافظ من حيث ال يشعرون .ولطاملا
حاج السلفيون التح ّرريني بأنّهم يقلّدون الغرب ويأخذون بنامذجه يف
ّ
مم يه ّدد كيان ثقافتهم األصلية .ويعد هذا االعرتاض
االجتامع املدينّ ،
حجة معقولة ،غري أنّها ال تستقيم ،بدورها ،أمام التحليل الناقد؛ ألن
دافع التح ّرريني نحو استجالب األمنوذج التح ّرري الغريب هو جمود
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الواقع الثقايف الذي ينتمون إليه ،وعجزه عن طرح البدائل الناجعة
مم حداهم إىل أقرص الطرق،
من اإلشكاالت املجتمعية املطروحةّ ،
وهو نسخ األمنوذج الجاهز.
ويف الواقع ،فإن كال املوقفني عىل خطأ ،وذلك أ ّن نسخ تجارب اآلخرين
االجتامعية والسياسية والثقافية غري ممكن ،بل هو أمر مخالف
ملنطق تطور ثقافات الشعوب واألمــم ،كام أن االنغالق والركون
إىل املايض وعزل الذات عن اآلخرين غري ٍ
مجد أيضً ا .ومن هنا يلزم
إنجاز نقد مزدوج ،عىل حد تعبري املفكر النهضوي عالل الفايس ،لكال
املوقفني ،نقد يقوم عىل إبراز مكامن الخلل والضعف يف العقل العريب
(كام فعل الجابري يف سلسلة نقد العقل العريب) ،بهدف تحريره
من أوهامه وتهيؤاته ،ونقد يتو ّجه إىل الطرح الليربايل نفسه بالنقد
والتعديل (كام فعل العروي يف كتابه األيديولوجيا العربية املعارصة).
أي يشء ذي جدوى ملواجهة اإلشكاالت
ومن دون ذلك ،ال ميكن فعل ّ
العويصة التي تواجه ثقافتنا وتصيبها بالعجز والضمور.
من هذا املنطلق ،نرى أن إخفاقات التيارات التح ّررية العربية
فشل مفهومي وفكري
الناسخة للربامج والوصفات األجنبية ،هي ٌ
يف املقام األول؛ إذ ال يكفي استعارة الوصفة التح ّررية من النامذج
الغربية وفرضها عىل الواقع الثقايف العريب املختلف تاريخ ًيا واجتامع ًيا
إلنجاز تغيري حضاري حقيقي يف هذه الشعوب .وعىل خالف ذلك،
نحتاج يف ظل ثقافتنا املتّسمة بالتقليد وسيادة السلطوية إىل بلورة
فلسفة خاصة بنا للحرية ،أساسها االعتبارات الروحية لإلسالم املنفتحة
عىل العامل وعىل التاريخ الكوين من دون تعصب للذات والتقيدات
األصولية التي تأرس منظومتنا الفقهية الحالية املتوارثة عن األسالف.

خاتمة
ليك نصل إىل خالصة لهذا النقاش ،نعيد السؤال مرة أخرى :هل يلزمنا نحن
الشعوب العربية ،أن ننظر إىل قضية الحرية والتحرير من خالل الظروف
التاريخية يف أوروبا خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،أم من خالل
يتوسم يف التح ّررية رضورة حضارية
الظرف التاريخي لثقافتنا الحالية الذي ّ
وثقافية مل ّحة وآنية؟
لن نرت ّدد يف األخذ بوجاهة املنظور الثاين الذي يقوم عىل الحس التاريخي
ذي املعقولية النقدية ،نظ ًرا إىل استناده إىل فرضية الفعل التاريخي الذايت
املؤثر الذي تحتاج إليه ثقافتنا اإلسالمية التقليدية؛ وذلك من أجل االنعتاق
م ّرة أخرى من ربقة التقليد الديني املتسلط ،ومن املوروث السلطوي األبوي
السيايس املستبد.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ولن يفيد استمداد التجارب النضالية التاريخية للشعوب األخرى يف تحرير
الشعب العريب من استالب املايض وأوهام الحارض ،بل ال بد من البحث
عن أفق جديد للتح ّرر الفردي والجامعي الثقايف والديني ،والذي ينبغي أن
يكون أساسه الحرية الروحية والدميقراطية التشاركية واالعرتاف باالختالف
والتغاير .وهذا ما دعا إليه سابقًا الراحل محمد عابد الجابري يف حديثه عن
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب(.((3
إن قيام ثورات سياسية عربية ،كالتي حدثت عندنا تحت مسمى "الربيع
العريب" ،يجب أن تشكّل لحظة تاريخية فارقة يف وعينا العريب مبفهوم
الحرية ،وهو وعي يتعني عليه اآلن أن يؤكد دور اإلنسان العريب يف صناعة
تاريخه واسرتجاع زمام فعله وإرادته املستلبة منذ قرون خلت ،وذلك من
أجل أن ينطلق ،من جديد ،للمساهمة الحضارية يف التاريخ العاملي.

وليس قدر الشعوب العربية أن تركن دامئًا إىل فهم متح ّجر لرتاثها
الديني والثقايف ،بل عليها أن تنتهز الفرصة التاريخية الحالية للتح ّرر
من أوهام املايض (الدين كام أسسه الفقهاء ،والسياسة كام مارسها
السالطني املستبدون ،واألخالق كام رسختها التقاليد واألعراف البالية)
ث ّم تتح ّرر منها .ويف الوقت الحايلّ ،
تدل املؤرشات الواقعية عىل عدم
قدرة الشعوب العربية عىل فطام نفسها من ثدي الطغيان واالستبداد،
وهذا قد يجري تف ّهمه نتيجة رسوخ ثقافة السلطوية يف البنية
الذهنية والالشعورية للمواطن العريب .ولكن يف مقابل ذلك ،يجب
عىل املثقف العريب أن ميارس دوره التاريخي يف توعية هذه الشعوب
بأهمية الحرية ومعناها ودورها يف التقدم إىل جانب األمم املتحرضة.
لذا ،فمن دون املثقفني األحرار لن تقوم قامئة للشعوب التي تنشد
التح ّرر ،وهذه هي الخالصة التي تسعى هذه الورقة لتأكيدها.
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