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أنني ال أبغي من ھذا المقال تحديد مفھوم الحرية أو عالقتھا بالمفاھيم الحتمية، فذلك طبعاً 
كما أنني ال أبغي بحث عالقة الحرية الديالكتيكية . موضوع يخرج عن نطاق مقال من ھذا النوع
من جل ما أريده ھو فقط النظر إلى ھذه العالقة . بالحتمية بشكل عام، أو كموضوع قائم في ذاته

ھذه الزاوية . زاوية معينة تھمنا، نحن الثوريين العرب، في ھذه المرحلة االنتقالية التي نمر بھا
كي ال يكون ھناك . تدور حول تلك العالقة فيما يمكن تسميته باأليديولوجيات الثورية في التاريخ

أسرع قبل كل  -ريكما تعودنا من معظم ما يسمى بالفكر العربي الثو–أي إبھام يدفع إلى المھاترة 
  "...أيديولوجية"شيء فأحدد ما أعنيه بكلمة 

ھي تفسير عام للتاريخ، طبيعته، المجرى الذي  -في المعنى الذي اعتمده–األيديولوجية 
إنھا تحديد عام لعالقة الفرد به، وبالحياة والمجتمع، . يسوده، والمقاصد التي تحدد ھذا المجرى

ولكنھا تحديد ال يكتفي بإدراك التاريخ وحركته، بل . الجتماعلجميع ظواھر الحياة والتاريخ وا
إن  - على نقيض الفلسفة مثالً◌ً –ھكذا تكون غاية األيديولوجية . يحاول تحويل التاريخ في صورته

تنتقل إلى طريقة في الحياة، إلى طريقة حياتية يحياھا الفرد والمجتمع، فتحدد السلوك اإلنساني في 
  .جميع أصعدته

اك كلمات كثيرة تستطيع إن تتحدى المنطق والفكر، إن تكون مرنة ومنبھمة، إن ليس ھن
. تنفتح لشتى المعاني ككلمة أيديولوجية أو كلمة حرية، وھما القطبان اللذان يقوم عليھما ھذا المقال

أية نظرة خاطفة على الفكر السياسي االجتماعي والفلسفي يكشف بوضوح عن تعقد التحديد 
ً بعدد المفكرين وتشعبه، وكيف لذلك كان من الضروري . إن األشكال التي يتخذھا ھي تقريبا

  .تحديد مجموعة الظواھر األساسية التي نعنيھا عند كلمة من ھذا النوع

من السخافة إذن إن نعطي كلمة كاأليديولوجية أو الحرية، معنى مطلقاً، إن نتكلم مثالًً◌ 
سلطة كثر مطلق، ألن السلطة والحرية الفردية ھما عن مبدأ الحرية كخبر مطلق أو عن مبدأ ال

أساس األنظمة السياسية . من المفاھيم النسبية، يتغير صعيدھما ومعناھما بتغير المراحل التاريخية
االجتماعية ليس المفاھيم المجردة التي تقوم فيھا أو ورائھا، بل األوضاع االجتماعية التاريخية 

لة الكثيرين من المفكرين العرب ھي أنھم درجوا حتى اآلن على مشك. التي تظھر فيھا وتحيط بھا
مقارنة ھذه المفاھيم مقارنة مجردة، ھي سمة الفكر الميتافيزيقي، أو ما أسميه بالفكر التبشيري 
وليس سمة الفكر العلمي الموضوعي، أو سمة الفكر االجتماعي السياسي كما يجب، على األقل، 

اريخ واالجتماع السياسية االجتماعية بشكل يضعھا في معنى معين إن تبسيط ظواھر الت. إن يكون
للحرية أو األيديولوجية ھو تبسيط غوغائي ال يليق بالفكر الثوري، أو في الفكر الذي يزعم 

فعالم الظواھر االجتماعية السياسية التاريخية أكثر تعقيداً، وھو يأبى ھذا . الموضوعية والعلمية
  .النوع من التبسيط
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ھم في كل تحديد ليس اللفظة أو الكلمة، بل مجموعة الظواھر االجتماعية، التاريخية، الم
بكلمة أخرى إن اللفظة أو الكلمة ال تتميز . التي ترجع إليھا.. النفسية، السياسية، الثقافية، الخ

ً مستقراً بصرف النظر عن األوضاع التي  بماھية أو جوھر خالد يالزمھا ويعطيھا معنى ثابتا
دھا أو التي ترجع إليھا، بل ھي تتحدد بھذه األوضاع، ومعناھا يرتبط بالظواھر التي تستخدم تحد

فھي ترتبط ". الثورية"ينطبق أيضاً على " األيديولوجية"و" الحرية"إن ما ينطبق على . كرمز لھا
بمعناھا ومضمونھا بأوضاع تاريخية اجتماعية معينة، فإن كانت تعني في مرحلة معينة معنى 

عيناً، أو إن كانت تحمل في موقف أيديولوجي معين تحديداً خاصاً، فذلك يجب إن ال يدفعنا إلى م
بذاك أو ھذا المعنى، ألن النتيجة تكون إسقاط كل ثورية " ثورية"التصميم التاريخي فنربط كل 

ً سخيف فالتاريخ عرف أشكال . في التاريخ وحصرھا في مرحلة أو حركة معينة، وھذا طبعا
عديدة وسيتعرف أيضاً على أشكال ال حصر لھا في المستقبل بعد إن تصبح جميع األشكال  ثورية

  .الحاضرة حطاماً في مقبرته

ھذا يعني إن كل أيديولوجية أو حركة ثورية تتحول مع الوقت إلى حركة أو أيديولوجية 
تاريخ، ثابتة مستقرة، أي إلى موقف محافظ أو رجعي منكفئ على ذاته، منحسر عن حركة ال

لذلك عندما نرى أيديولوجية أو حركة . عاجز عن مجاراة ھذه الحركة، التفاعل أو التجاوب معھا
محافظة أو رجعية، فذلك ال يعني أنھا كانت دائماً رجعية ومحافظة، فكثير من الحركات 
 واأليديولوجيات الرجعية والمحافظة لم تنبثق من مفھوم محافظ أو رجعي أمام التاريخ، بل ھي

إنجازاتھا تحوالت إلى ھذا المفھوم بعد إن حققت ذاتھا واستنزفت قواھا وحيويتھا في 
، كان قوة ثورية تحريرية كبرى عند تفجيره، ولذلك ال يصح تعميم الموقف فاإلسالم، مثالً .نفسھا

ين، الرجعي أو المحافظ الذي يميزه حالياً في المجتمعات اإلسالمية المختلفة فنقول إن اإلسالم، كد
ھو مفھوم محافظ ورجعي، ما ينطبق على اإلسالم ينطبق على معظم األديان األخرى، ألنھا عند 

- وإن كانت لم تبشر بنقض جذري أو حتى تعديل إصالحي للنظام االجتماعي القائم-والدتھا، فإنھا
ً جديداً للتاريخ والحياة، وبذلك غيرت األبعاد النفسية والعقلي ة التي كان حملت تصوراً أيديولوجيا

ھذه نتيجة يفرضھا علينا أي وعي . يحدد بھا اإلنسان في مرحلة معينة موقعه من وفي التاريخ
موضوعي لتجارب التاريخ، وھي نتيجة يجب ليس فقط االعتراف بھا، بل االنطالق منھا، ھذا إن 

ومبشرين، أردنا إن نكون علميين وموضوعيين في دراسة التاريخ، وليس أخالقيين، ميتافيزيقيين 
  .كما نرى، مع األسف، في أكثرية الفكر العربي الساحقة

من الممكن تصنيف جميع األيديولوجيات التاريخية إلى نوعين، نوع ميتافيزيقي ونوع 
فكل أيديولوجية من ھذا النوع ترجع إلى حقيقة نھائية مكتفية، مكتملة مع ذاتھا، ال تحتاج . علماني

فھي تقوم كأرضية وقاعدة لكل عنصر من عناصر . رير ذاتھاإلى شيء خارج عن ذاتھا في تب
في النوع األول تكون ھذه الحقيقة حقيقة . األيديولوجية، ومنھا يتفرع كل صعيد وكل مفھوم فيھا

ً ومصدراً لھما في النوع . ما ورائية، تتمثل بشكل خاص باله يقف وراء الطبيعة والتاريخ، أساسا
ھنا يكون ذاك أو ھذه، الحقيقة . اريخ نفسه أو الطبيعة اإلنسانية ذاتھاالثاني، تكون ھذه الحقيقة الت

النھائية المستقلة في ذاتھا التي ال تحتاج إلى شيء خارجھا يبررھا، ومنھا تتفرع كل الظواھر 
  .التاريخية واالجتماعية

جميع ھذه األيديولوجيات، على الرغم من اختالف مضامينھا الميتافيزيقية والفلسفية، 
األخالقية واالجتماعية والسياسية، من الھندوسية واإلسالم والمسيحية والبروتستانتية، إلى 
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ھي أيديولوجيات حتمية أي أيديولوجيات ترى .. اليعقوبية، والليبرالية، والماركسية، والنازية، الخ
ً يوجه ويسود التاريخ، أنه مقدر على التاريخ إن يتجه في وجھة  ً معينا معينة، إن إن ھناك نظاما

  .التاريخ محتوم، وال يمكن لإلنسان إن يغير مجراه

ولكن على الرغم من إن حركة التاريخ تخضع لنظام عام حتمي، ومحتوم بغائية معينة، 
فإن جميع ھذه اإليديولوجيات، من النوع الما ورائي أو الميتافيزيقي، ومن النوع الزماني أو 

صعيد الحرية الفردية، صعيد الوعي في قدرته على التدخل العلماني، كانت تؤكد صعيداً أخراً ھو 
تقدم الفرد نحو خالصه النھائي، أو عالقته بالنظام الذي يسود التاريخ ليس . في مجرى التاريخ

  .حركة منتظمة، ألن الفرد يجب، عبر إنجازاته نفسھا، إن يحدد درجة ونظام تقدمه

مراحل انتقالية، أي مراحل يكون قد انھار  في-في المعنى الذي قدمته- تنشأ اإليديولوجيات
في ھذه المراحل يصبح الفرد حراً من سلطة . فيھا المجتمع التقليدي وتفكك، فأصبح مجزأ مبعثراً 

التقليد واألنظمة التي تمثله، ولكن حريته تكون سلبية، تتركه في عزلة وقلق، وتحوطه بشعور أليم 
لذا نجد إن اإليديولوجية الجديدة . جديدة التي تحيط بهمن العجز الذاتي يشل قواه أمام القوى ال

تؤكد إن قوى التاريخ واالجتماع تعمل على تحقيق مقاصدھا، أو بأن مقاصدھا مقاصد التاريخ، 
أنھا تفترض حتمية ما، تاريخية، . كي تعيد للفرد ثقته بنفسه وعالقته الحية بالقوى الخارجية

تفرض تحقق ھذه المقاصد، وتدعو الفرد المؤمن بھا .. الخ بيولوجية، اقتصادية ،أو ما ورائية، 
أنھا تؤمن إن النتيجة مفروضة مسبقاً بقوة تتجاوز قوى . لتجاوز فرديته وقرن ھذه الفردية بھا

أما األفراد والمساھمون بھا . األفراد، وأن حركة التاريخ ذاتھا ستقود إلى النتيجة المحتومة تلك
م إن يدركوا ھذا االتجاه ويتكيفوا معه، ولكن ليس بإمكانھم إن يغيروا والتابعون لھا، فباستطاعتھ

  .خطوط سيره العامة

كلمة ثورة لفظة عرفھا أوالً علم الفلك، الذي دل بھا على حركة النجوم المتزنة، الدورية، 
التي تستثنى الجدة، اعتمادھا في شؤون وقضايا اإلنسان على األرض، حمل معه الخاصة التي 

ً بھا، الزمت ھا  في علم الفلك، أي اعتبارھا قوة مستقلة عن إرادة اإلنسان، تتبع منطقاً خاصا
وحركة حتمية ال تقاوم، فھي قدر في ذاتھا ال يمكن إيقافه أو تحويله كي ال يمكن إيقاف أو تحويل 

  .حركة النجوم

م، الذي يسود تعبر ھذه الخاصة عن ذاتھا في اإليديولوجية  بفكرة القانون أو النظام العا
حركة التاريخ بشكل مستقل عن إرادة الناس، ھذا المفھوم، مفھوم الحركة المستقلة التي ال تقاوم، 
والتي تعبر عن ذاتھا في فكرة النظام العام، الذي يترسخ في حتمية معينة، يميز جميع 

  .اإليديولوجيات الكبرى في التاريخ

يديولوجية ألنھا بحاجة ألن تبرھن وتدلل ھذا النظام أو القانون العام ھو  ضروري لإل
ً جانبياً، بل ھو وجود يشتق ويتفرع من طبيعة األشياء ذاتھا . بأن وجودھا ليس وجوداً ھامشيا

 ً فھي تبرر، بھذا المفھوم، . يمسي بالتالي القبول بھا ضرورة، كما إن نجاحھا يكون مضمونا
القائل بان مصلحة المجتمع ومصيره الحركة الثورية التي تعتمدھا، وخصوصاًً في مبدئھا 

 ً   .مرتبطان بھا ارتباطاً وثيقا
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تنقض اإليديولوجية الوجود التقليدي فتعجز بالتالي عن الرجوع إليه كقاعدة لھا، وتضطر 
من ثم للرجوع إلى مفھوم في الطبيعة اإلنسانية، طبيعة االجتماع التاريخ، أو الكون، تتجاوز به 

يدة، إذ العالقة مع السلطة ھي إحدى المشاكل األولى التي تجابھھا اإليديولوجية الجد. الوجود القائم
. بنقضھا السلطة التقليدية كسلطة مصطنعة، تضطر إن تعتمد سلطة بإمكان الفرد الخضوع لھا

السلطة تلك ھي عادة سلطة القانون أو النظام العام الذي تبشر به، الذي يسود حركة التاريخ، 
 ال تستطيع السلطة التي يجب إن تكون سلطة غير شخصية،. ويشكل مصدراً ومقياساً لألخالق

موضوعية ومستقلة عن اإلرادة الفردية إن تكون سوى سلطة النظام الطبيعي الذي يكون قاعدة 
ثم عليھا إن تكون جامعة، ثابتة، . لھا، إذا ما أريد تجنيب ھذه السلطة الھامشية واالرتجال

ن يوم عقالنية، وأن تمثل طبيعة األشياء إذ يستحيل ربطھا بإرادة األفراد، أو جعلھا قابلة للتغير م
فكرة النظام . إلى آخر، أو عاجزة عن إعطاء تفسير لمجرى التاريخ، أو المرحلة التي تحيط بھا

يمثل ھذا النظام أو يجسد حقائق وقيم تتجاوز . الطبيعي الذي يسود التاريخ تلبي جميع الحاجات
نرى إن  ولكن من ناحية أخرى. فھو شيء ال نصنعه، بل نكشف عنه. اإلرادة أو المصلحة الفردية

اإليديولوجية تعلن دور الوعي في تحديد وجھة التاريخ، في مساندة مجراه المستقل، في تعجيل 
عن ذلك وتدعوه إلى ممارسة حريته  لطريق أمامه، تجعل الفرد مسؤوالَ حركته وفي اختصار ا

ة صراع ثم أنھا، في معاناتھا للواقع، تحرر بدرجة كبيرة الفرد، وتبشر بأخالقي. في ھذا السبيل
  .تدعو إلى الكفاح في سبيل تحويل الواقع

ھذا المفھوم للحرية يربطھا إلى واقع موضوعي يسود التاريخ، فيصبح إدراك ھذا الواقع 
منطلق الحرية، المنطلق الذي يجعلھا ممكنة، يغذيھا ينميھا ويوسعھا، الثوري الحقيقي يصبح ذلك 

تقدم ھذا الوعي فقط، ھو الذي يوسع الحرية، . هالذي يسھم في إقامة ھذا اإلدراك وتوسيع أبعاد
إدراك العالقات واالتجاھات أو . والحرية الحقيقية ليست سوى ھذا اإلدراك وممارسته في الواقع 

النظام العام الذي يتحكم في الظواھر التاريخية واالجتماعية ككل، أو في مرحلة معينة، يوفر 
ال . ھكذا تترابط الحتمية بالحرية. ي وتطويعه لمقاصدهلإلنسان القدرة في توجيه الواقع الموضوع

شك إن اإليديولوجيات التاريخية لم تكن ناجحة في توفير إدراك صحيح مطابق للواقع 
ھو إن االتباع  - كما تدلنا التجارب التاريخية -الموضوعي وحركته، ولكن المھم في الموضوع

ير حقيقي لطبيعة التاريخ، لحركته، كانوا يرون بأن اإليديولوجية التي يتبنون ھي تصو
ھذا النوع من . وللديالكتيك الذي يتحكم فيه وأن المقاصد التي  تبشر بھا ھي مقاصد ھذا التاريخ

االلتزام حررھم ووفر لھم طاقة خلق ھائلة مارسوھا في التاريخ، وكان من شأنھا التحكم فيه 
م معين، وصلوا إلى نتائج وتحوالت أنھم، في سعيھم لمقاصد معينة، في إطار مفھو. وتغييره

تختلف عما كانوا يرقبون، ولكن لوال ذلك االلتزام لما كان بقدرتھم إن يحدثوا ما أحدثوه من 
  .تغيير

. ھذا النوع من الحرية ومن التحرر ينتج عن اإليديولوجية في طورھا الديناميكي فقط
تمتد إلى المجتمع والتاريخ، محاولة فعندما تكون في ھذا الطور، أي الطور الذي تحاول فيه إن 

ً وأخالقياً، تولد في اتباعھا ثقة بالنفس وإيماناً بالقدرة على  خلق االثنين في صورتھا، فإنھا، نفسيا
تغيير ذاتھم ومعالم الحياة نفسھا، بصرف النظر عن مضمونھا المنطقي والعقالني، إن كان ھذا 

ثقة االتباع بقدرتھم على سيادة الطبيعة والتاريخ . مانالمضمون يسمح أم ال بھذه الثقة أو ذلك اإلي
ال ترتبط بالمضمون المنطقي في اإليديولوجية، بل في الدور الذي تمر به، فھذا الدور ھو الذي 
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ولكن بعد إن تمتد اإليديولوجية عبر التاريخ والمجتمع، وتخلق . يولد الطاقة على الحرية والتحرر
نھا وتحولھا إلى قواعد سلوك اجتماعي أخالقي سياسي تاريخي، األنظمة التي تحملھا، تعبر ع

ومرة أخرى بصرف النظر عن مضمونھا المنطقي، أي بصرف النظر عن كون ھذا -فأنھا
المضمون متفائالً أو متشائماً، يدفع إلى الحرية أو إلى القدرية، يبشر بقدرة الفرد على سيادة 

ة راكدة تميل إلى التشاؤم، تشجع على القدرية، تكبل أو تولد نفسية ساكن -الطبيعة والتاريخ ام ال
  .تقتل طاقة الحرية في الفرد والمجتمع، وتشل إمكانات الخلق واإلبداع فيھما

فھناك دائماً وراء . كل طور يعود إلى أوضاع تاريخية اجتماعية تكمن وراءه وتحدده
ي الطور الديناميكي يعاني ففي األول، أ. الواحد أو األخر أوضاع تفسر خصوصية كل منھما

المجتمع مرحلة تحويلية في ھذه األوضاع تظھر فيھا قوى واتجاھات، مشاعر ومصالح تدفع 
أما في الطور . المجتمع نحول التحول، تجعله منفتحاً للتغييرات الجذرية وتحثه على تجاوز ذاته

النوع االستقراري الثبوتي الثاني، فإن األوضاع االجتماعية التاريخية تكون من نوع آخر، أي من 
الذي يعيش في منأى عن التناقضات والقوى واالتجاھات المتحركة والديناميكية، عن المشاعر 

ففي وضع متحول، اجتماعياً، . والمصالح الجديدة التي تدفع إلى الحركة الفاعلة في التاريخ
  .وعن ممارسة عليا للحرية تاريخياً أو ثقافياً فقط، يستطيع المجتمع إن يعبر عن سلوك ديناميكي

. الليبرالية مثالً كانت ديناميكية في طور يمكن القول أنه امتد حتى الحرب العالمية األولى
بعد ھذه الحرب ابتدأ اإلنسان الليبرالي يخسر تفاؤله ويفقد الشعور بقدرته على سيادة التاريخ 

عندما . كائناً يعيش في إطار الحاضروبدالً من إن يكون كائناً يرتبط بالمستقبل، أصبح . والحياة
يتحول اإلنسان من المستقبل إلى الحاضر، أي عندما يتحول عن تصور إيديولوجي معين 
للمستقبل يحاول فيه إن يخلقه ويخلق نفسه في ضوئه، فإنه يخسر قدرته في سيادة مجرى التاريخ، 

بكلمة أخرى يصبح . صدارتهيخسر أثره، ويبدأ تدريجياً بالعيش على ھامش التاريخ بدالً من 
إنساناً يعجز عن التجاوب مع القوى الجديدة الفاعلة  في التاريخ، ويتحول من إنسان ديناميكي إلى 

الشيوعية الروسية ابتدأت تتحول عن الطور الديناميكي ابتداء من . إنسان محافظ أو رجعي
ؤكد نفسه بوضوح، عن ھذا فقيادة ھذا األخير ترمز، في الواقع، إلى تحول، ابتدأ ي. خروشوف
فبدالً من التركيز على صورة معينة للمستقبل والتاريخ تحاول خلقھما من جدد، وتكرس . المستقبل

كل شيء في سبيلھا، فإن االتجاه الحالي ھو نحو الحاضر واالستمتاع به وتقديمه على أية صورة 
  .للمستقبل كمحور للجھود الفردية والتطلعات الجماعية

ى نلقيھا على بعض ھذه  اإليديولوجيات التاريخية، من ميتافيزيقية ما ورائية، نظرة عجل
ومن علمانية زمانية، كافية في تعيين ھذا النظام العام الذي يسود  حركة التاريخ فيھا وفي إيضاح 

  .مفھوم الحرية الذي يرتبط به

ن، في الوقت أكدت المسيحية على حتمية تسود اإلنسان وتاريخه، غير إن اإلنسان كا
ولكن ھذه الحرية تستحيل دون هللا، وطاعة قانون هللا ھي، . ذاته، مسؤوالً عن أعماله وخالصه 

عندما تترك :"عبر أوجستين عن ذلك بقوله. في الواقع، حرية كاملة والحرية الوحيدة الممكنة
ل ألن الرجوع اإلرادة ما فوقھا وترجع إلى ما تحتھا تصبح شراً، ليس ألن ما ترجع إليه شر، ب

ً بارزاً في تعاليم الكنيسة، ولكن المفكرين ". ذاته شر وجد التأكيد على حرية الفرد وإرادته مكانا
التاريخ حركة تمتد .الذين عبروا عن ذلك خضعوا لسلطة األخيرة، قالوا بھذا الخضوع ودعوا إليه
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لى اإلنسان يجب إن يجاھد من الخطيئة األولى إلى القيامة، وقصده التكفير عن تلك الخطيئة األو
باستمرار في سبيل خالصه، وأن يعمل باستمرار لھذا الھدف ألن هللا ال يحقق الخالص بعمل من 

فمساعدته تقتصر على الكشف عن معنى التاريخ أمامه، فيبقى عليه ھو . أعمال النعمة المحضة
وحدته مع ذاته، مع إن يعمل على إنماء إنسانيته إنماء متكامالً كي يحقق خالصه األخير، 

نرى في ھذا التقليد إن الخالص يقوم في كفاح اإلنسان وفي قدرته على تحقيق . اآلخرين، ومع هللا
ً آخر للتقليد ذاته، أال وھو الوجه الذي يضع الخالص في يد هللا. النجاة لنفسه . ولكن ھناك وجھا

من جراء الخطيئة األولى،  فاإلنسان ال يستطيع إن يغسل نفسه بنفسه من الفساد الذي لحق به
لقد حاول تحقيقھا . هللا وحده ھو الذي يحقق له النجاة بعمل من أعمال النعمة. خطيئة آدم وحواء

تتبدى نھاية التاريخ في . بنفسه، بالتحول إلى إنسان في صورة المسيح الذي مات موت المخلص
ً يتجاوز التاريخ مجيء المسيح ثانية، بيد إن مجيئه الثاني ال يكون عمالً تاريخ ياً بل عمالً إلھيا

  .والطبيعة

في البروتستانتية نرى حتمية النظام التاريخي اإللھي واضحة أكثر، والتناقض بينھما 
ً يحدد بشكل تام . وبين الحرية يتميز بحدة جديدة ً إلھيا فمن لوثر إلى كالفين نرى إن ھناك نظاما

يصنع أي شيء في تحقيق خالصه، نجاته أو مطلق مصير الفرد، فال يستطيع ھذا األخير إن 
إدانته نھائياً وفي اآلخرة أمر محدد بمنطلق ھذا النظام، وليس ألعمال الفرد الحسنة أو الطالحة 

إن الحرية المسيحية تنحصر في اإليمان بأننا ال نحتاج إلى : "أشار لوثر إلى ھذا بقوله. أي أثر فيه
  ".أعمال لنحقق نجاتنا

الوقت ذاته دعوة إلى حرية الفرد، ومسئوليته عن أعماله، وتأكيداً على ولكننا نرى في 
العمل يمنحه قيمة لم يعرفھا من قبل، قيمة تجعل النجاح فيه إشارة إلى خالص من يحققه على يد 

فھي، كاألخيرة . يتضح ذلك في الكالفينية التي تتميز بھذه الناحية بعض الشيء عن اللوثرية. هللا
ً عن عمل أي شيء يساعد في تحقيق خالصه، ولكنھا أكدت في أكدت على عجز  الفرد تماما

الوقت ذاته على قيمة الجھد األخالقي والحياة الفاضلة ليس ألن الفرد يستطيع إن يغير قدره 
المحتوم، بل ألن قدرته على القيام بالجھد المطلوب دليل بأنه ينتمي إلى الفئة التي أراد هللا 

ثم أنھا أكدت على ضرورة الجھد . لھي العام الذي يسود اإلنسان والتاريخخالصھا في نظامه اإل
  .اإلنساني المستمر في العيش تبعاً إلرادة هللا، مما يناقض الحتمية التي بشرت بھا

أما الھندوسية، فإنھا تقدم مفھوماً دورياً حول التاريخ، أو دورات من الخلق والتدمير، من 
فكل نظام عالمي يكون دورة كاملة من الخلق . بشكل غير محدود الحياة والموت تعيد نفسھا

عالم التجارب إنسانية الحالية نتج عن تداخل المادة والوعي . والتدمير، في عملية تردد ذاتھا أبدياً 
االنحالل أو . الخالق Brahma، أو الطاقة الكونية التي تميز براھما Mayaعن طريق المايا 

بما إن الحركة الكونية الال . ما ينسحب براھما ويختفي عن المسرح ذاتهالتدمير التام يأتي عند
الھندوسية ترى إن ذات . متناھية تبتلع وتستوعب التاريخ، يصبح األخير في الواقع دون معنى

، وھو مفھوم يعني إن الذات التجريبية والحقيقة النھائية تشكالن واحداً  Atmanاإلنسان الحقيقة 
التي تتصل بھا، ال تتميزان بأية حقيقة واقعية  Phenomenalت العالم المظھري التي تعانيھا وذا

Reality قانون الكارما . من ناحية نھائية ومطلقةKarma  يعمل بشكل يجعل مصير الفرد في
التحرر الحقيقي من دورات . الحياة الالحقة، نتيجة أخالقية لألعمال التي حققھا في الحياة السابقة

. متتابعة يتم فقط في تحقيق نھائي لطبيعة الذات، أي المطابقة التامة مع الكائن األعلىالوالدات ال
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ھكذا يكون القصد الروحي األعلى في الھندوسية ھو وعي النظام الكوني العام الذي يسود 
  .التاريخ، واقتران ھذا الوعي به إلى درجة تحقق حرية الفرد من ھذا التاريخ

ً م فالوجود اإلنساني وجود غير ثابت، دون حقيقة أو جوھر، . ماثالً في البوذية نرى شيئا
ھذه الخصوصية واضحة للرجل الحكيم والعقل الفلسفي على الرغم من إن . ويسوده العذاب واأللم

كل وجود ھو فيض . اآلخرين يرون في عالم الظواھر الطبيعية واإلنسانية حقيقة واقعية نھائية
دورة من الوالدات المتتابعة وعند موت الفرد ينتقل الوعي إلى  دائم من التحول، وكل حياة ھي

يجعل الوالدة الجديدة نتيجة حتمية لألعمال األخالقية التي  Kammaإن قانون الكاما . حياة أخرى
ميزت الحياة السابقة، وھو بالتالي، يعطي معنى أخالقياً للتاريخ، كحركة يتصاعد فيھا المستوى 

، من ناحية أخرى، فإن ھذه الحركة ھي في الواقع استمرار السترقاق ولكن. األخالقي للفرد
إن … اإلنسان في دوراتھا المترابطة وحلقاتھا المتشابكة، من والدة،وموت، ووالدة وموت، الخ 

حركة التاريخ التعني حرية اإلنسان فيه، كما نرى في الماركسية والليبرالية، أو في عالم ما 
والمسيحية ولكن في إدراك حدسي أو وعي لطبيعته الزائلة، المؤقتة، ورائي كما نرى اإلسالم 

نتيجة ھذا الوعي الحدسي أو التبصر بالوضع  Substanceالتي ال تتميز بجوھر، أو حقيقة دائمة 
اإلنساني التاريخي والنظام الذي يسوده ھي اقتالع جذور الروابط والرغبات واألھواء والغرائز 

عندما يتحرر اإلنسان من ھذه الروابط والرغبات واألھواء . نا إلى الحياةالتي تحدد سلوكنا وتشد
ليس ھناك من غائية . والغرائز، من ھذه االنفعاالت، فإن أعماله تتحرر آنذاك من قانون الكاما

معينة في التاريخ، وأھم شيء يمكن للفرد إن يصنعه ھو إن يحرر نفسه من التاريخ، ولكن حريته 
ھذا التصور اإليديولوجي . تم إال كنتيجة لوعي عميق للنظام العام الذي يسودهمن التاريخ ال ت

للتاريخ، للحتمية التي تسوده وللحرية التي ترتبط بھا، لم يؤد إلى مسلكية ترتبط منطقياً، كان يجب 
ولكن، بدالً من ذلك، نرى إن ھذا المفھوم دفع البوذية والھندوسية . إن تؤدي إلى االنسحاب منه

التدخل في التاريخ، وإلى االنشغال المستمر والتام بتحديد جميع ظواھر الحياة، وحتى  إلى
  .تفاصيلھا الجزئية، في كل مكان تمتد إليه سيادتھما

في الطرف . التاريخ للماركسي والليبرالي ھو بداية ونھاية األشياء، وھو كل شيء
فھو دون قصد أو غاية، . ي معنى نھائياآلخر، يجد البوذي والھندوسي، حيث ال يتميز التاريخ بأ

ففي األولى يتخذ التاريخ معنى، ولكنه غير حاسم، ولكن في . في الوسط نرى المسيحية واإلسالم
ً ولكنه غير نھائي البوذية والھندوسية تنزالن التاريخ إلى مرتبة . الثاني، فإنه يتخذ معنى حاسما

 ً متأصلة في التاريخ، وأن مھمتھا ھي إعتاق المجتمع المسيحية تعتبر إن جذورھا . ميتافيزيقية دنيا
اعترافھا بفشل وخطيئة الطبيعة واألنظمة اإلنسانية كلھا يمنعھا من االلتزام بالواقع . واإلنسان منه

  .التاريخي، ولذلك فھي تسعى إلى الخالص في عالم ما ورائي

اإلنسانية، فإنه مثلھا  اإلسالم، وان كان ال يعتنق مفھوم المسيحية في األنظمة والطبيعة
ولكن على الرغم من ذلك، . أيضاً يرى إن خالص اإلنسان نھائياً ھو في عالم ما ورائي مماثل

فإنه يتميز، في الواقع، بنوع من الحدة في سعيه وراء إنشاء نظام الھي في ھذه األرض، في 
يب العالم أنه يرى إن ھناك مجرى معين متأصل في حركة التاريخ وترك. التاريخ نفسه

إن معنى التاريخ يقوم في درجة . وتطورھما، يدفعان بھما نحو شكل اجتماعي إنساني معين
قرابته من المجرى والشكل، في مقدار تحقيقه لھما، وأن الذين يدركون ھذه القوانين األساسية، 
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التاريخ  ويقبلون المسؤولية التي ينطوي عليھا ذلك، مدعوون إلى تحمل واجب التنفيذ، إلى قيادة
  .نحو تحققه المحتوم والنھائي

ولكن على الرغم من ھذا االختالف الكمي، فإن اإلسالم والمسيحية، حاوال إنشاء مجتمع 
أي نظام يحدد جميع ظواھر الحياة الثقافية واالجتماعية والسياسية  totatarianأو نظام كلي 

  .واألخالقية ويضبطھا في اتجاه عام واحد

ورائية تعيد ذاتھا في النوع لماازيقية إليديولوجيات الميتافيھذه الظاھرة التي تميز ا
  .اآلخر، إلى اإليديولوجيات العلمانية الزمانية

الليبرالية التي عبر عنھا مفكرون من أمثال آدم سميث، وجون لوك، وتوماس جافرسون، 
متأصلة فيه كإنسان، كالعقل، وجيريمي يانتام، ترى إن اإلنسان كائن يتميز بخصوصيات 

والحرية، والفردية، بخصوصيات متأصلة فيه، ومستقلة في وجودھا عن األنظمة والحياة 
  .االجتماعية

بما إن اإلنسان كائن مستقل، مكتف بذاته، وبما إن األنظمة االجتماعية ثانوية بالنسبة لھذه 
نطقي إن تصل الليبرالية إلى مفھوم في الطبيعة اإلنسانية التي تحدده، فقد كان من الطبيعي والم

فالمجتمع الصحيح الحر والخالق . الحرية يحددھا بدرجة  تحرر الفرد من األنظمة التي تحيط به
ھو مجتمع تحرر فيه األفراد من جميع ھذه األنظمة ومن شبكة العالقات والسلطات التي تتفرع 

ر مجتمعاً يتشكل من عدد كبير من المثال األعلى أصبح في ھذا التصو. منھا أو تأتي معھا
ً عن بعضھم البعض اآلخر، ويشاركون في حياة واحدة فقط عن  األفراد، ينفصلون اجتماعيا
طريق الدولة القانونية وميكانيكية السوق الذي تسوده قوى آلية ال شخصية مستقلة عن إرادة 

  .األفراد كأفراد

ھذه القوى الال شخصية يدفع المجتمع  ولكن عمل ھذه الميكانيكية، ھذه السوق المستقلة،
يد غير مرئية تحركه نحو التقدم الدائم إلى  - في عبارة آدم سميث -بثبات واستمرار، وكأن ھناك

إن يصبح المجتمع كامالً يكشف عن جميع إمكانات اإلنسان في حياة تحررت من الشر 
  .والمتناقضات

لمجتمع إلى مجموعة من األفراد الليبرالية قدست الفردية وأكدت حرياتھا، وحولت ا
ولكنھا خضعته كغيرھا، للخاصة التي . المستقلين، بشكل لم تسبقھا إليه أية اإليديولوجية أخرى

ترافق ھذا النوع من اإليديولوجيات، فجعلته اإلنسان الليبرالي يربط إرادته وحريته في الخضوع 
فالتاريخ، بصرف النظر عن . ح العامةلقانون عام يسود التاريخ واالجتماع ويتميز ببعض المالم

اإلرادات الفردية، يتحرك بشكل مستقل في اتجاه يصحح أوضاع اإلنسان ويحثھا إلى إن يتكامل 
  .اإلنسان ومجتمعه

فمن تفاعل إرادات . والمجتمع الذي يتشكل من أفراد مستقلين، يتميز بمنطق عام مستقل
فالحرية الليبرالية، في عبارة فولتير، . له ھؤالءومصالح ھؤالء األفراد، ينتج صعيد جديد يخضع 

أي العقل، الطبيعة، أو النظام العام الذي " تبرز في االستقالل عن كل شيء، ما عدا القانون"
أننا نصبح أحراراً بالقدر الذي ترتبط به أعمالنا بھذا . يسود األشياء والظواھر الطبيعية والتاريخية

  .نھمله ونتجاھلهالقانون، ونخسر حريتنا عندما 
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. الليبرالية أكدت على فردية قوية، ولكنھا قالت، في الوقت نفسه، بنظام طبيعي حتمي
ولھذا وجب االبتعاد عن أي . فالحرية في النشاط االقتصادي وفي التاريخ تحقق العدالة بشكل آلي

ً ووحدة بين . تدخل في عمل سنن المجتمع والتاريخ األحداث فھي إيديولوجية افترضت تجانسا
إنھا رأت في . االجتماعية وبين األعمال الفردية، يسودان األحداث واألعمال بشكل مستقل

العالقات االقتصادية السائدة تعبيراً عن نظام طبيعي يمكن تحويله إلى قوانين معينة، ثابتة مستقرة 
القتصادية ھي فعندما تقول ھذه األيديولوجية بأن العالقات ا. ال تتغير، مثل قوانين الفيزياء

عالقات طبيعية، فذلك يعني أنھا تشأ في قوى اإلنتاج وتنمو فيھا، تبعاً لقوانين مستقلة، حرية الفرد 
  .تتحدد باالرتباط بھذه القوانين، وبالعمل في ضوئھا وتبعاً لھا

إن ماركس أقام ماديته التاريخية الديالكتيكية . الماركسية تتبع الخط نفسه وال تنحرف عنه
فالتحول االجتماعي طبيعي، تقدمي، يمر بأطوار مختلفة . فاھيم كانت سائدة في عصرهفي م

. مترابطة منتظمة، يتفرع فيھا الواحد من اآلخر، وھو محتوم يخضع لقوانين يمكن الكشف عنھا
إسھام ماركس في تطوير نظرية التحول االجتماعي يعود إلى تأكيده على العنصر االقتصادي، 

العالقة بين الطبقة التحتية . ع الظواھر واألنظمة األخرى إلى ھذا العنصروإلى إرجاع جمي
والطبقة الفوقية ھي عالقة ديالكتيكية، أي عالقة يتأثر فيھا الواحد باآلخر، وليس عالقة ميكانيكية 
تتحكم فيھا كلياً األولى بالثانية، ولكن اتجاه التطور التاريخي االجتماعي ھو اتجاه محتوم، الثورة 
تصبح ممكنة عندما تنضج المتناقضات الداخلية، فتبلغ درجة حادة، وعندما يكون الطور الالحق 

التأكيد على الوعي الطبقي الثوري، أدخل دور . قد أصبح جاھزاً في صلب الطور أو النظام القائم
ة األفكار واإلرادة الثورية في حركة التاريخ، أي أعطى دوراً للحرية في التدخل بھذه الحرك

ً مباشراً وثيقاً بدرجة قربھا والتحاقھا بحركة . والتأثير بھا ولكن فعالية ھذه الحرية ترتبط ارتباطا
إسھام لينين في ترجمة وتطوير الماركسية كان . القانون أو النظام العام الذي يوجه حركة التاريخ

كان في توفير المفاھيم  ذا وجوه عديدة، ولكن قد ال يكون من المبالغة القول بأن الوجه األول فيھا
الثورية التي تشدد على دور الوعي الثوري الذي يجب استخدامه في معالجة المفھوم الذي قدمه 
علماء القرن التاسع عشر حول التحول االجتماعي، وھو مفھوم يرى إن حركة التاريخ ھي حركة 

  .بطيئة تدريجية

لتفسير العام الجامع للتاريخ وحركة االشتراكية الال ماركسية أو المثالية لم تقدم ھذا ا
بدالً من –إنھا أبت القول بحتمية تاريخية واعتمدت على االستخدام العقالني . التحول االجتماعي

لألنظمة االجتماعية كأداة في تحقيق التحوالت االجتماعية السياسية الضرورية، المعنى  -الثورة
حركة التاريخ حركة تقدمية، ولكن الحتمية  الضمني في جميع أشكال الفكر االشتراكي يقول بأن

ً لھا في االشتراكية الديمقراطية، كما إن مفھومھا  التاريخية التي تميز الماركسية ال تجد مكانا
التطوري للتاريخ الذي يحمل ھذه الحتمية في أطوار اجتماعية تاريخية معينة يقود فيھا السابق 

أنني ال أريد إن أدخل وإن تلميحاً في عالقة . الشتراكيةإلى الالحق ويحدده، كان بعيداًَ◌ عن ھذه ا
االشتراكية الماركسية باالشتراكية الديمقراطية، فذلك يخرج عن موضوع ھذا المقال ويدفعه 

ولكن ما أريد التعرض له تلميحاً في ھذا الصدد، ھو القول بأن . وجھة غير الوجھة التي يعالجھا
الدرجة األولى عن إعطاء األولى طاقة تفجير وتحريك ثوري  ھذا الفارق بين االثنين، مسؤول في

  .لم تميز أبداً الثانية
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في اليعقوبية نرى أيضاً إن الفرد يصبح مطلق الحرية عندما يكون جزءاً من اإلرادة 
فعندما يقترن الفرد بھذه اإلرادة وينتسب لھا كلياً، ويتنازل لھا وفيھا عن فرديته وحقوقه، . العامة

بسبب ذلك، يحقق الفرد أعلى درجة من الحرية، عندما تتحقق ھذه اإلرادة العامة الواحدة، عندئذ و
في تسھيل ". جمھورية الفضيلة"التي ال تتجزأ، عندما يتم اجتماع الشعب فيھا، عندئذ فقط تسود 

ذلك، في جعله ممكناً، يجب إزالة جميع المنحرفين، المتآمرين، جميع من ال ينسجمون مع ھذه 
ھناك دواء واحد : "روبسبيير عبر عن ذلك بوضوح عندما أعلن. رادة، وإرسالھم إلى المقصلةاإل

لجميع أمراضنا، وھو طاعة قانون الطبيعة، الذي يعد كل فرد بأن يكون فاضالً، بأن يحيا حياة 
ولكن طالما إن ھناك انتھاك لقانون الطبيعة ومطالبھا، طالما إن ". فاضلة ھي أساس كل مجتمع

  .ك مجرمين، وال مبالين بالفضيلة العامة، فإن العنف التطھيري يجب إن يستمرھنا

إسھام روسو األساسي في نظرية الحرية كان إصراره بأن الحرية ليست حصانة الفرد أو 
. الجماعة أمام السلطة السياسية التي تعبر عن اإلرادة العامة، بل ھي المشاركة في ھذه السلطة

 ً ھذا .. إن كانت الدولة كلية القدرة طالما ھو يشكل جزءاً من ھذه القدرة الفرد ال يخسر شيئا
الموقف كان، في الواقع، إلى درجة كبيرة موقف العقالنية الفرنسية، من ھولباخ وفولتير، إلى 

" الحرية"فعلى الرغم من توكيد  physiocratesديديرو وھالفسيوس، وحتى الفيزيوكرات 
بات ھؤالء، فإنه من الصعب تعيين مفھوم واضح لديھم لحرية الفرد في كتا" الحقوق الطبيعية"و

ً في الواقع ضد الوحدات . أو الوحدات االجتماعية المختلفة ضد الدولة ھجومھا كان موجھا
وعندما كتب روسو بأنه عن طريق قوة ومنعة الدولة . والتشكيالت المتوسطة بين الفرد والدولة

  .كان يعبر عن مفھوم عام سائد في العقالنيةفقط يمكن تأمين حرية المواطنين 

من ھذه المالحظات العامة التي قدمتھا في الصفحات السابقة حول عالقة الحرية الثورية 
الكبرى بحتمية معينة، وعالقة االثنتين بنظام عام يحدد حركة التاريخ ومجراه، نصل إلى بعض 

  .حث قليالً السمات العامة التي يجب التنبيه إليھا كي يكتمل الب

ألن ھذه الحرية ھي أھم أنواع الحرية، ألنه ليس من نوع " كبرى"أقول حرية ثورية 
ثم إنھا . آخر استطاع أو يستطيع إن يؤثر في مجرى التاريخ وسلوك اإلنسان وحياته أكثر منھا

ال حرية كبرى، أو الحرية الكبرى، ألنھا تمثل في الحركة الثورية األصل الذي تتفرع منه األشك
  .األخرى للحرية في ھذه الحركة

جميع ھذه اإليديولوجيات تؤكد على حتمية تاريخية معينة ولكنھا في الوقت نفسه تؤكد أنه 
فالذين يدركون قوانين . من الممكن التأثير فيھا وفي مجراھا عن طريق الوعي واإلرادة الواعية

القائمة في ضوء تلك القوانين أو ھذا  صحيحاً األوضاع أو نظامه والذين يحللون تحليالً  التاريخ
النظام يستطيعون التعجيل بحركة التاريخ واإلسراع بھا عن طريق أعمال صحيحة، ولكن دائماً 

أما األعمال المنحرفة، فإنھا . نحو مقاصد معينة تتكشف عنھا ھذه الحركة في ديالكتيكھا الخاص
ى وقت طويل، ولكنھا ال تستطيع إلغاء قد تعثر سير ھذه الحركة، وقد تؤخر إنجاز مقاصدھا إل

  .ھذه المقاصد

بما إن النظام العام الذي يسود حركة التاريخ يعطيه قصداً نھائياً، فإن أي انحراف عنه 
 ً فالخصم الذي يقاوم الحركة الثورية التي تعبر عن ھذا القصد ال يرتكب . يصبح عمالً ال أخالقيا

وھكذا ترى جميع . إزالته وليس الحوار معه خطأ فقط، بل يعيش في خطيئة، ولذلك يجب
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األتباع –الحركات التي تعبر عن ھذا النوع من األيديولوجيات، تمييزاً بين من يستحق الحرية 
  .وبين من ال يستحقھا، أي جميع األخصام، والمنحرفين، ومن الحياديين والالمبالين - والمؤمنون

هللا أو التاريخ أعطى الحرية فقط للذين آمنوا بنظامه، ولكنه لم يعطھا للخارجين من أو 
. القول بأن ھؤالء يجب إن يتركواا وشأنھم قول سخيف ال يستحق النقاش. على ھذا النظام

روبسبيير عبر عن ھذه الناحية بوضوح كالسيكي عندما أعلن إن السلطة الثورية ھي طغيان 
وفي الماركسية فإن . The despotism of against Tyrannyتبداد الحرية ضد االس

دكتاتورية البروليتاريا الثورية ھي طور انتقالي ضروري، دوره إن يقتلع نھائياً آخر آثار وجذور 
  .العقلية الرأسمالية، أنظمتھا وأدواتھا

فقط في مجتمع الحرية الحقيقية النھائية، الحرية الشاملة التي يلتقي فيھا الجميع تتحقق 
عندما تزول جميع العوائق والعثرات، عندما . جديد يعبر عن النظام العام الذي يسود التاريخ

، أو أخوة "جمھورية الفضيلة"يزول جميع األعداء وأنظمتھم وأساليبھم ونفسيتھم، عندما تتحقق 
دنيا الضرورة إلى  الناس بعد إزالة جميع األنظمة واألشكال االستثمارية، عندئذ تتحقق القفزة من

  .دنيا الحرية

بما إن ھذه الحرية تبرز كوعي لقانون عام جديد يسود حركة التاريخ واالجتماع، فإنھا 
. تدفع األيديولوجية بشدة ووضوح إلى نقد المجتمع التقليدي، وتركيز جميع الجھود في ھذا السبيل

ه، وال يعود باإلمكان فصل الواحد لھذا فإن معناھا يعني التحرير، وھو يمتد مع األخير يمتزج ب
تمرد األيديولوجية على الوجود التقليدي يعني تحرير القانون العام مما يعرقل سيره . عن اآلخر
بما إن ھذا القانون ينطوي على طبيعة خيرة صالحة، كان نقض ذلك الوجود الذي ال . ومجراه

 ً ً ومنطقيا انون العام األساسي صالحاً، وجب إذن فإن كان الق. ينطبق أو ينسجم معه أمراً طبيعيا
ً جامعاً  لھذا تضع . تحريره من العوائق والعثرات فقط، كي يتبدى كما ھو، خيراً صالحا

  .اإليديولوجية الجديدة كل ثقلھا في نقد الوجود التقليدي وتدعو إلى التحرر منه

واقع، ماذا يريد، كتب الناقد الفرنسي أميل فاجه مرة عن فولتير بأنه لم يكن يعرف، في ال
لم يرد الدين أو الميتافيزيق، الحروب الدينية أو المناقشات . ولكنه كان يعرف جيداً ما ال يريده

الفلسفية، سلطة أكليركية منفصلة عن السلطة الزمانية أو اضطھاد أي انحراف في الدين أو 
ً ومن ناحية عامة على كل إيديولوجية جديد.الفكر ة، واالعتراض األول يصدق ھذا القول أساسيا

الذي كان يوجه إلى فولتير بأنه ھدم ودمر ولم يعد بناء ما ھدم ودمر، يمكن توجيھه بقدر كبير إلى 
فاإليديولوجية الجديدة تتبين فقط مالمح قليلة عامة للمجتمع الجديد الذي تبشر . كل مفكر انقالبي

–كانت الصفات والميزات السلبية  لذلك. به، وھي مالمح تجد منطلقھا في نقض المجتمع التقليدي
ھي أقرب بكثير من الخصائص اإليجابية في تحديد  -أي التي تركز على نقض المجتمع التقليدي

  .اإليديولوجية الثورية ومفكريھا

ً ھذه الخاصة، عندما كتب أنني ال أملك : "كان برودون يشير إلى أو يعلن ضمنيا
فنظام اإلنسانية لن يعرف إال في نھاية . كرة بتاتاً سيستاماً، وال أريد إن أملكه، وأرفض الف

  ".ما يھمني ھو معرفة طريقھا، أو باألحرى المساعدة في شقھا إن استطعت. اإلنسانية
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لم . تالزم جميع اإليديولوجيات التاريخية" الطريقة"ھذه الخاصة، خاصة التأكيد على 
ً لمجتمع يحاول ماركس أو أنجلز أو أي مفكر آخر كبير بين أتباعھ ما إن يقدم تخطيطاً واضحا

لقد استنتجوا بعض خصائص االشتراكية الجديدة بالرجوع إلى النظام أو المجتمع . المستقبل
المناقض، واعتبروا إن الظواھر التي تميز المجتمع الرأسمالي تزول مع زوال الرأسمالية، أو 

ور والكسب واألجار والتفاوت فاألج. إنھا، على األقل، لن تستمر في مجتمع اشتراكي متكامل
في مؤتمر الحزب . وھي من ظواھر ذاك المجتمع تزول من المجتمع االشتراكي.. الطبقي، الخ

، سأل بوخارين عن الخطوط التي تميز النظام االشتراكي الذي ١٩١٨الشيوعي المنعقد عام 
لكيفية التي تظھر فيھا، فا. أننا ال نستطيع إن نحدد االشتراكية: "يتضمنه البرنامج، فأجاب لينين

  ".عندما تأخذ أشكالھا النھائية، أمر ال نعرفه وال نستطيع إن نحدده

" ما العمل؟"الذي درس ھذه الناحية في بعض كتابات لينين، إن  Almondوجد ألموند 
ستة منھا فقط ترجع إلى المقاصد النھائية )  reference(يتضمن ما ال يقل عن ثمانمائة مرجع 

: الشيوعية اليسارية"الباقي يدور حول وصف الحزب والفرد الثوري، ثم وجد إن كتاب للحركة و
ينطوي على أربعة بالمائة فقط ترجع إلى تلك المقاصد، وذلك من مجموع " فوضى صبيانية

تاريخ "أما . سبعمائة وأربعة وستين تتطرق إلى تحديد الحزب وأفراده، أي األدوات االستراتيجية
، وھو أھم كتب التثقيف اإليديولوجي في روسيا، فإن ستة "في االتحاد السوفياتيالحزب الشيوعي 

في المائة من مراجعه تدور حول المقاصد النھائية، وذلك من مجموعة ألفي مرجع تعود إلى 
  .أعمال تكتيكية تدور حول كيفية االستيالء على السلطة والمحافظة عليھا

فقد كتبت بأننا نعرف . في تعليق لروزا لوكسمبورغ إن ھاته الخاصة وجدت تعبيراً بارزاً 
ولكن عندما نتطلع إلى . ماذا يجب إن نزيل أوالً كي نحرر الطريق ونعدھا القتصاد اشتراكي

الخطوات الجزئية والعملية الضرورية الشادة المبادئ االشتراكية في االقتصاد والقانون وجميع 
ً بل . ك في أي من الكتب االشتراكيةالعالقات االجتماعية، ال نجد مفتاحاً لذل ھذا ال يشكل نقصا

ثم تنتھي إلى القول بأنه من الممكن تخطيط . ميزة تجعل االشتراكية العلمية متفوقة على المثالية
الوجه السلبي، وجه الھدم وإعالنه بقرار، ولكن ليس بالمستطاع تحقيق البناء، أي الناحية 

  .اإليجابية، عن طريق القرارات

التجارب التاريخية اإليديولوجية الثورية تدل بوضوح إن مفھوم نظام طبيعي يسود  ھذه
مجرى التاريخ ويدفعه بشكل حتمي وجھة حل نھائي لجميع المشاكل والقضايا واألزمات التي 
يعانيھا المجتمع في ھذه المرحلة االنتقالية، يتميز بأثر إيجابي فعال يجذب األنفس نحو 

باب الداعية إلى ذلك عديدة ال مجال إلى الخوض فيھا في بحث من ھذا النوع، األس. اإليديولوجية
ولكن يمكن القول بكلمة مقتضبة إن حدة األزمات والمخاطر والتناقضات وانبھامات الوضع 
وتعقيداته الكبيرة تدفع اإلنسان إلى تجاوزھا في مفھوم جديد يجعل التاريخ إلى جانب اإلنسان 

ذا النوع يدعم ھذا الصراع، يسانده، يغذيه، ويطمئنه، ألنه يقدم التاريخ وصراعه، فمفھوم من ھ
لذلك كانت الحتمية التي يقول بھا ھذا النوع من . كصديق، ويجعل منطقة نفسه في خدمته

ھذا يعني إن نجاح ھذه اإليديولوجيات يتوقف على وجود . اإليديولوجيات يفتن األذھان ويجذبھا
ذا يعني عالقة ديالكتيكية بين الحرية وبين األزمات والمتناقضات ھ. ھذا النوع من األزمات

فدون أزمات وتناقضات من ھذا النوع ال يمكن للحرية إن تبرز، . االجتماعية التاريخية الكبيرة
ھذا إن نحن فھمنا من ھذه الكلمة قدرة الفرد على اختيار ال يحدده التقليد، على توجيه سلوكه 
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خارجية، على إن يكون خالقاً لسلوكه ومسؤوالً عنه، قادراً على تغيير وتحريره من األنظمة ال
  .الوسط االجتماعي الذي يحوط به

الحرية تستحيل دون درجة من الوعي الثوري، من اإلدراك الموضوعي تسمح للفرد  
بالوقوف خارج الوسط الذي يعيش فيه ويعانيه، خارج ذاته نفسھا، وكأنه ال يشكل جزءاً ال من 

السبب ھو أننا في حالة غياب ذلك الوعي أو ھذا اإلدراك، نصبح جزءاً من . وال من ھذه ذاك
عندئذ نتلفظ بكلمات وعبارات ولكن دون إن نفكر، نسلك . العالم الخارجي نعيشه ونعايشه كما ھو

فھي . ونتجه في الحياة ولكن دون القدرة على مبادرة حقيقية للحياة، ونعاني األحداث كما تقع
فصاحبھا ينسلخ . ولكن الحرية ھي عكس ھذا النوع من السلوك. ث لنا دون قدرة على إحداثھاتحد

وھو ال يعيشه، يعايشه أو يتكيف معه، بل يغترب . عن الخارج وال يمكن له إن يكون جزءاً منه
فيه، ينقضه ويقاومه، وھو يمسك بقبضة حديدية على المبادرة فال يتركھا له، وھو ال يترك 

ً أو . تحدث له، بل يحاول إحداثھا، ضبطھا وتوجيھھا األحداث ً ثوريا ھكذا تصبح الحرية وعيا
  .إدراكاً يمارسه اإلنسان في الواقع ويحاول فيه تحويل ھذا الواقع إلى صورته

من ھذا نتدرج إلى استنتاج آخر، وھو أكبر ذروة من ذروات الحرية ھي تلك التي نقوم 
ديد ذاتنا نفسھا، من الجذور، في خلق ذات جديدة نقطع بھا بھا بجھد نفسي عقلي جذري في تج

من ھذا نصل إلى النتيجة التالية، وھي إن الحرية . صلتنا بالتقليد الذي كان يحدد ذاتنا السابقة
القول إذن إن اإلنسان . الصحيحة ھي حركة طافحة متفجرة بإمكانات  الخلق واإلبداع والتجديد

سان يخلق ويبدع، أو يحاول أن يخلق ويبدع عالماً يتصوره كنقيض حر أو يعاني الحرية، يعني إن
ھذا التصور يبقى ھلوسة وھذياناً، إن اقتصر على خيال فردي، وھو يصبح . للعالم الذي يعيش فيه

ثورياً عندما يجذب إليه الجماھير المضطھدة المنبوذة المظلومة، عندئذ يصبح التصور جزءاً من 
  .جديدالتاريخ يحركه نحو عالم 

من ھذا التحليل العام لمعنى الحرية الثورية نصل، فيما يتعلق بوضعنا العربي الثوري، 
  :إلى النتائج التالية

بما إن ھذا النوع من الحرية يمتزج بالتحرير، تحرير الفرد والمجتمع من األنظمة والقيم 
ع التاريخ كما يصنع نفسه، التقليدية والراھنة التي تجمد حركتھما وتفاعلھما وتجاوبھما الفعال م

وبما إن ھذا التحرير ضروري للكشف عن جميع طاقات وإمكانات العربي، وبما إن ھذه الحرية 
راً جديداً جامعاً التحريرية ترتبط بإيديولوجية تفسر التاريخ واالجتماع وعالقة الفرد بھما تفسي

 ً البي للتاريخ من ھذا النوع واضحة ، فإن أھمية إيديولوجية أو تصور إيديولوجي انقشامالً جذريا
أن المجتمع العربي يمر بمرحلة انتقالية الشك فيھا، من وجود . ال تحتاج أي المزيد من التدليل

تقليدي إلى وجود جديد ينفيه، وھذا يعني ديالكتيك المرحلة يدفع إلى تصور إيديولوجي من ھذا 
  .النوع كي يمكن تحقيق ھذا االنتقال بفاعلية

فھي دون ھذه . حركة العربية الثورية ال تزال بعيدة عن ھذا الصعيدولكن ال
اإليديولوجية، دون ھذا التصور، حتى الماركسية نفسھا أصبحت في يد األكثرية الساحقة من 
الماركسيين العرب كدسة من الشعارات المبتذلة والفكر السطحي التبسيطي، محدودة على بعض 

فھي في أيديھم .  تمت في الواقع إلى الماركسية بكبير صلةالمفاھيم الطبقوية الشعائرية وال
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من النكسة إلى "  وكما قلت في كتاب. مبتورة، خسرت قوتھا كفلسفة حياة جديدة جامعة شاملة
  .قصوا أجنحتھا فحولوھا من صقر إلى فرخ دجاج" المتمركسون" ، ھؤالء"الثورة

لھذا لم يكن من الغريب أو من قبيل المصادفة إن تعجز الحركة العربية الثورية حتى اآلن 
عن تفجير جميع طاقات العربي وحشد جميع إمكاناته، ألن أداة تحرير ھذه الطاقات واإلمكانات 

  .ال تزال مفقودة في أھم أشكالھا، أو على األقل في أحد أشكالھا األولى

ة التي نمر بھا ال تعني فقط ديالكتيكا يدفع إلى ھذا النوع من الحرية ھذه المرحلة االنتقالي
التحريرية، أي الحرية التي ترتبط بنظام عام يسود حركة التاريخ، ويتفرع بدوره من إيديولوجية 
أو فلسفة حياة جديدة، بل تعني قضايا أساسية وتناقضات كبرى ومن النوع الذي ال يجد في حياة 

ھذا العنف يعني سلطة سياسية مركزة تنفي الديمقراطية . وى العنف الثورياألمم حالً لھا س
ھذا النوع من الديمقراطية يستحيل في مراحل من ھذا النوع، وال . البرلمانية وال تنسجم معھا

  .تستطيع أية حركة ثورية إن تمارسھا مھما أرادت ذلك

ً بعد نھاية الحرب الع المية األولى، أنھت إيطاليا في مدة ال تتجاوز الخمسة عشر عاما
وألمانيا وبلدان أوربا الوسطى والشرقية ماعدا تشيكوسلوفاكيا النظام الديمقراطي البرلماني، 

ھذا حدث بعد انتصار الديمقراطية البرلمانية . وأعطت لذاتھا أشكاالً مختلفة من الدكتاتورية
تي دعت إلى ھذا التحول كانت األسباب ال. الغربية في أكثر الحروب ھوالً حتى ذلك التاريخ

أساسياً أزمات داخلية كاألزمة االقتصادية في الثالثينات، وأزمات خارجية في طليعتھا المجابھة 
ھنا تجدر اإلشارة إن الديمقراطية الغربية استطاعت االنتصار في تلك الحرب ألنھا . مع الشيوعية

يعني إن ھذه الديمقراطية ال تستطيع إن  ھذا. ھي األخرى جمدت في شكل ما برلمانيتھا التمثيلية 
  .تعبر عن مرحلة مليئة باألزمات والقضايا الكبيرة

وبعد الحرب العالمية الثانية حاول الغرب، وفي طليعته الواليات المتحدة وبريطانيا، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، إن ينشر الديمقراطية البرلمانية في إفريقيا وآسيا، ولكن ھذه 

فبلدان آسيا وأفريقيا، لم تستطع اعتماد ھذا النوع من الديمقراطية على الرغم . لم تنجح  المحاولة
  .من كونھا حاولت صادقة أن تتبع ھذه الطريق

ً إن  إن ما يصدق على آسيا وأفريقيا يصدق على بلدان أميركا الالتينية فھنا نرى أيضا
بل ھي تتأرجح بين ديمقراطيات غير ثابتة  النظم السياسية القائمة ال تعرف الديمقراطية الغربية،

وبين دكتاتوريات من النوع الرجعي عادة، وأن الديمقراطية الغربية عاجزة عن االرتفاع إلى 
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية تشارك كلھا في مرحلة . مستوى القضايا التي تعانيھا ھذه البلدان

القضايا والتناقضات التي تكشف عنھا . ع حديث ينفيهانتقالية مماثلة، من مجتمع تقليدي إلى مجتم
  .مرحلة من ھذا النوع تخرج عن قدرة الديمقراطية البرلمانية الغربية في معالجتھا

في الواليات المتحدة وكندا، في .. أين نجد إذن ھذا النوع من الديمقراطية البرلمانية؟
طانيا ونيوزيلندا وأوستراليا، في ھولندا،و في بري) الدانمارك،أسوج، نروج(البلدان االسكندنافية 

ً فرنسا وإيطاليا، ولكن الديمقراطية ھنا ال تتميز … بلجيكا،ولوكسمبورج، وسويسرا  ھناك أيضا
ً لھا، ولذلك يمكن  باالستقرار الضروري لھا، مما يعني أن األوضاع فيھا غير صالحة تماما

إننا بكلمة أخرى، ال نجد ھذه الديمقراطية . إسقاطھا من قائمة البلدان التي تمثلھا بشكل أساسي
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. البرلمانية في أي بلد خارج أوروبا الغربية، ما عدا الواليات المتحدة، كندا، نيوزيلندا وأوستراليا
ھنا يجب إن نقف ونتساءل عن الخصائص العامة التي تشارك فيھا ھذه البلدان والتي يمكن إن 

  .ية مستقرةتفسر ما تتميز به من ديمقراطية برلمان

  :األسباب التي تفسر ذلك ھي، كما يتراءى لي، ما يلي

كي يمكن للديمقراطية البرلمانية الغربية إن تنجح وتستقر فعالة، تحتاج إلى ما يمكن - ١
، أي إلى إجماع عام أو شبه عام حول قواعد وقوانين دستورية معينة تنظم "شرعية"تسميته 

  .الفئات والطبقات المختلقةعالقة الدولة باألحزاب واألفراد و

كي يمكن تحقق الشرط األول يجب إن يكون ھناك استقرار سياسي واجتماعي عام، - ٢
وھو استقرار يفرض، كي يصح، قيام بعض األوضاع التي ال يمكن دونھا تحققه، أھمھا إجماع 

أي يجب إن  عام أو شبه عام حول أسس إيديولوجية أساسية تقوم فيھا الدولة، وتبرر بھا وجودھا،
  .تكون ھناك  فلسفة حياة عامة تنظم المجتمع والدولة تتمتع بذلك اإلجماع العام أو شبه عام

وجود وضع كھذا، باإلضافة إلى االستقرار االجتماعي، يستثني عادة القضايا الكبيرة 
مانية الديمقراطية البرل. التي يمكن لھا إن تقود إلى تناقضات حادة متفجرة بالعواطف والمشاعر

تقوم في قدرة على ممارسة التسوية والمساومة بين الفئات والتجمعات المختلفة، ولكن كي يكون 
ذلك ممكناً، تحتاج ھذه الممارسة إن يكون ھناك إطار إيديولوجي سياسي أساسي يلقى إجماعاً 

 ً   .فدون ھذا اإلطار ال يمكن لتلك الممارسة إن تؤكد ذاتھا. عاما

  .ن لھذه البلدانھذان الشرطان يتوفرا

ال يوجد في ھذه البلدان أية أحزاب أو حركات ثورية ذات قيمة سياسية تستطيع إن - ٣
  .تھدد النظام القائم أو إن تشكل خطراً عليه

التناقضات االجتماعية الكبيرة التي تقود عادة إلى الحركات الثورية، أي التي تجعل - ٤
ق ما تحتاجه ھذه الديمقراطية من استقرار اجتماعي من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل تحقي

  .سياسي، ھذا النوع من المتناقضات مفقود

وبذلك خلق ، برلماني عريق نما وتطور تدريجياِ ھناك في كل منھا تقليد ديمقراطي - ٥
 ً ً فكرياً سياسيا عاماً يثقف المجتمع بھذا النوع من الديمقراطية ويجعلھا جزءاً من الذھنية  مناخا

  .العامة

جميع ھذه البلدان متقدمة نامية، في المعنى المادي العام للكلمة، أي أنھا بلدان صناعية - ٦
  …تشكل طليعة التطور الصناعي الحديث، وذات دخل فردي رفيع نسبياً، الخ

جميع ھذه البلدان عرفت مباشرة أو غير مباشرة الثورة الليبرالية التي أنھت النظام - ٧
ً اإلقطاعي الديني  ً للمجتمع التقليدي الذي كان يسودھا سابقا ، وأعلنت العلمانية والعلم أساسا

  .الحديث
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ة استقرار وفعالية ھذه الديمقراطي. ھذه البلدان استطاعت إن تستثني الجيش من الحكم- ٨
يعتمدان على تحييد الجيش، ولكن ھذا التحييد يحتاج، كي يتم، إلى بعض األوضاع الضرورية 

ولكن، باإلضافة إلى ھذا، ھناك في . كي يصبح ممكناً، كاالستقرار االجتماعي السياسي مثالً◌ً 
ً على ذلك التحييد فھو مجتمع يعني إقامة حكم . طبيعة المجتمع الصناعي الحديث ما يساعد عفويا

ً معقداً من األجھزة واألنظمة الكبيرة المتداخلة  ھو نوع من اإلدارة الجماعية للعمل، وتركيبا
المعقدة، مما يجعل قادة الجيش يترددون، على األقل، بالقيام بأي عمل ينھي التركيب السياسي 

قتصادية ثم إن ھذا المجتمع يتميز بتجمعات وتـنظيمات ا. الدستوري القائم وتسلم مسؤولية اإلدارة
ومھنية وسياسية كثيفة متعددة ال يمكن لإلدارة الحكومية إن تستمر دون تعاونھا، وھذا بدوره 

  .يضيف إلى القدرة على استثناء أو تحييد الجيش من السلطة

الجماھير الشعبية في ھذه البلدان ال تشعر بكبت أو ضغط سياسي اجتماعي حاد، بل - ٩
تنعة بالقدرة على تعديله وتصحيحه في إطار النظام القائم، وإن ھي راضية نسبياً عن قدرھا، أو مق

عندما يبلغ االقتصاد والصناعة درجة معينة من النمو المتقدم، ال . كان بشكل إصالحي تدريجي
يعد ھناك في األوضاع العادية، كما يلوح حتى اآلن، من قرارات سياسية يمكن لھا أن تنطوي 

  .ى خطر قاتلبالنسبة لتلك أو ھذه الفئة، عل

الديمقراطية البرلمانية تحتاج إلى وحدة سياسية قومية موحدة كافية في الحيلولة دون -١٠
البلدان الديمقراطية الغربية تتميز بھذه . تمزق التركيب السياسي أمام تعدد األحزاب السياسية

  .ةالوحدة ألنھا جاءت في ذيل مجتمعات قومية حققت وحدتھا عبر مرحلة تاريخية طويل

ً على طبقات متوسطة كبيرة، وھي طبقات ال أثر يذكر لھا -١١ ھذه البلدان تعتمد أساسيا
ففي ھذه األخيرة ينقسم المجتمع إلى أغنياء قليلي العدد ال يعرفون ماذا . في بلدان العالم الثالث

قيق يصنعون بثرواتھم، وإلى ماليين وعشرات الماليين من الفقراء البؤساء الذين يعملون كالر
  .لتأمين لقمة العيش

ھذه األوضاع التي تميز ھذه البلدان مفقود في العالم الثالث، أي إن  الشروط التي يجب 
في ھذه . إن تتوفر لھذه الديمقراطية كي يتيسر عملھا وتصبح ممكنة، ال تتحقق لھذا العالم

طية البرلمانية، األوضاع تدل على عالقة وثيقة بين المجتمع الصناعي الحديث وبين الديمقرا
فھناك .ولكن ھذا ال يعني إن ھذه العالقة حتمية  أو أساسية مستقرة، كما يحاول البعض إن يقول

أوضاع تعطل ھذه العالقة، وتبرز عند قيام أزمة داخلية أو خارجية كبيرة كاألزمة االقتصادية في 
التي  شرشل وروزفلت مثالً أوائل الثالثينات أو كالحرب العالمية الثانية التي قادت إلى سلطة ت

كانت مطلقة تقريباً أو غير محدودة، أو كالحرب العالمية األولى التي قادت إلى زعامة ديغول، أو 
  .فشل كبير للسياسة الخارجية، كالذي حدث للواليات المتحدة مثالًً◌ في الصين وقاد إلى المكارثية

ن يتيسر لھا معالجة ما يحدث من كي يمكن للديمقراطية البرلمانية إن تؤكد ذاتھا يجب إ
ولكن كي يمكن لھا . تحوالت اجتماعية، اقتصادية، سياسية دون ھزات كبيرة وفي ظل القانون

ذلك يجب إن ال تكون ھناك متناقضات أساسية كبرى حول قضايا أساسية في طبيعة الدولة، 
سود آسيا وأفريقيا المجتمع، توزيع الثروة أو السلطة، وھي بالضبط نوع المتناقضات التي ت

  .وأميركا الالتينية
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ھذا النوع من المتناقضات والقضايا يجد، كما نعلم من تجارب التاريخ المماثلة، في 
السلطة الثورية السياسية المركزة كل التركيز والتي تمارس العنف الثوري، المعالجة التي يمكن 

افة، في إنه لمن السخ((  " De Beauvoir"ففي عبارة سيمون دي بوفوار . إن تقدم حالً لھا
ً معتذرين بأنه ينطوي على استبداد وجريمة، إذ بدون االستبداد  الواقع،  إن نقاوم عمالً  تحريريا

أننا ال نستطيع إن نتجنب ذلك الديالكتيك الذي ينتقل . والجريمة ال يكون ھناك من تحرير لإلنسان
  .))من حرية إلى حرية عن الدكتاتورية واالستبداد

*** 


