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كارل بوبر

تقديم المراجع

مث��ة أم��ر الف��ت يف معالج��ة كارل بوب��ر )1902-1994( للحري��ة، ومن قبل 
للدميقراطية. ففي محارضته التي ألقاها يف 25 أغس��طس عام 1958 ونرشت ألول 
م��رة يف ع��ام 1967، يقول: "تكون الدول��ة حرة من الناحية السياس��ية إذا كانت 
مؤسساتها السياس��ية متكن مواطنيها من الناحية العملية من تغيري حكومة قامئة 

دون سفك دماء، متى ما كانت األغلبية راغبة بذلك".1

ويف مح��ارضة ثاني��ة عن الدول��ة الدميقراطية، يرشح بوب��ر الدميقراطية بأنها 
الق��درة عىل إقالة الحكومة دون إراقة الدماء، قب��ل أن تتوىل حكومة أخرى زمام 
الحكم.2 ويقول أيضا يف محارضة ألقاها عام 1987 إن املبدأ األخالقي للدميقراطية 

هو "شكل الدولة الذي يسمح بإقالة حكومة من دون إراقة دماء".3

التش��ابه بني املعيارين، حتى ال أقول وحدتهام، يسمو عىل الشك. فثمة معيار 
واحد أو معياران متش��ابهان، للدولة الح��رة والدولة الدميقراطية، لدى بوبر، ذلك 

هو القدرة عىل إزالة الحكومة بدون إراقة دماء.

فهل يعني هذا أن الدول��ة الدميقراطية هي الوجه اآلخر للدولة الحرة بحيث 

1 .Karl Popper, All Life is Problem Solving, Routledge,London, 1999, p 89 
، ترجمة   كارل بوب��ر، درس الق��رن العرشين، ال��دار العربية للعلوم، ب��ريوت، ط1 2008. 2

الزواوي بغورة ولخرض مذبوح، ص 90.
 .  املصدر السابق، ص 107. 3
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تك��ون الكلمتان صفتني لدولة واحدة؟ هل أن الدميقراطية والحرية وجهان لعملة 

واحدة؟

وبطريق��ة أخرى: ما هي العالق��ة بني الدميقراطية والحري��ة؟ هل هي عالقة 

متاهي؟ هل هي عالقة الرشط باملرشوط، كالعالقة بني فعل الرشط وجوابه بحيث 

ال يتحق��ق الثاين دون وجود األول؟ وان كان مثة عالقة، فهل هي عالقة مفهومية، 

أم إجرائية، أم رمبا كالهام؟

اإلجابة عن هذه التس��اؤالت تتطلب إلق��اء ضوء جديد عىل الدميقراطية، ليك 

يكون هذا الضوء كاشفا للعالقة بينها وبني الدميقراطية.

نذكر هنا أن الباحث عادل ضاهر، عىل سبيل املثال، ال يرتدد يف اعتبار الحرية 

من رشوط الدميقراطية. ففي دراس��ته املنشورة يف أغسطس من عام 2006 يطرح 

خمس��ة رشوط للدميقراطية، يقول أحدها، وهو الثال��ث منها: "ينبغي إعطاء كل 

مواطن الحق يف مامرس��ة الحرية عىل أوسع نطاق يسمح به إعطاء حرية مامثلة 

للجميع".

من ناحيتي، لس��ت من الذين يتطلبون أشياء بوصفها "رشوطا" للدميقراطية، 

تك��ون العالقة بينهام كعالقة العلة باملعلول. إمن��ا يكفي أن نتطلب جملة عوامل 

أولي��ة، يك��ون وجودها عاماًل مس��اعداً ع��ىل قي��ام الدميقراطية، حي��ث تتكفل 

الدميقراطية، بوصفها صريورة مجتمعية ثقافية وسياسية، بإنضاج رشوطها وعوامل 

تحققها مبا يف ذلك تصحيح أخطائها التي تربز أثناء التطبيق.

لك��ن إذا أرص الباحث عىل رشط ما، فل��ن أتردد باعتبار الحرية رشطاً جوهرياً 

ورضورياً للدميقراطية. جوهري مبعنى أنه ال ميكن للدميقراطية أن تكتمل كمفهوم 

دون الحري��ة، و ال تتحقق وجوديا دون تحق��ق الحرية. بحيث تكون العالقة بني 

ط��ريف املعادلة عالقة رضورة. ذلك اس��تنادا إىل فهمي ملا ه��و جوهري يف مفهوم 

الدميقراطية.
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ر قبل الحديث عن ما هو جوهري يف الدميقراطية، بأن مصطلح الدميقراطية  أذكِّ

يتصف بس��يولة مفهومية هائل��ة، ناجمة عن التطورات الت��ي طرأت وتطرأ عىل 

محم��والت املصطلح الفكري��ة واإلجرائية منذ ُطرح ألول مرة يف أثينا قبل أكرث من 

2500 سنة. وهي سيولة تكشف عن نفسها يف أحيان كثرية يف اضطرارنا إىل إضافة 

صفة أخرى للمصطلح تس��تبطن محموال آخر. فبعد أن كان األثينيون يستخدمون 

كلمة "الدميقراطية" فقط لتس��مية نظامهم الس��يايس، قام املفكرون من بعدهم 

بإضافة كلمة "املبارشة" إليها، فصارت تعرف باسم "الدميقراطية املبارشة"، متييزا لها 

عن دميقراطية أخرى حملت اسم "الدميقراطية التمثيلية". وأطلق آرنت ليبهارت4 

اس��م "الدميقراطية التوافقية" عىل منوذجه الدميقراطي، لتمييزه عن "الدميقراطية 

التعددي��ة"، هذا فضال عن مصطلحات دميقراطي��ة أخرى راجت يف القرن املايض، 

مثل الدميقراطية الشعبية، والدميقراطية املركزية، وغريها.

تخف��ي تعددي��ة املصطلحات واألس��امء تعددية من نوع آخ��ر، هي تعددية 

التعريفات. ويس��تطيع الباحث أن ُيورد قامئة طويلة م��ن تعريفات الدميقراطية 

مثل:

مونتس��كيو )1689- 1755( : "إذا كانت السلطة ذات السيادة  يف الجمهورية 
قبضة الشعب جملة سمي هذا دميقراطية".5

ش��ومبيرت )1883-1950( بأنها ذلك الرتتيب املؤسسايت الذي ميكن من الوصول 

. 4 آرنت ليبهارت يف كتابه  "الدميقراطية التوافقية"، يف أواخر الس��تينات من القرن املايض، 
رغ��م انه مل يكن أول من اس��تخدم مصطل��ح التوافقي��ة consociational، حيث يذكر 
روبرت دال، يف كتابه "الدميقراطية ونقادها"، أن ليبهارت اس��تعار املصطلح من جوهانز 
الثوسيوس )1638-1557( يف كتابه الصادر عام 1603. لكن ديفيد ابرت، كام يقول ليبهارت 

نفسه، هو أول من استخدم املصطلح يف العرص الحديث يف عام 1961.
.  مونتسكيو، روح الرشائع،)ترجمة عادل زعيرت(، ج1، ص21. 5
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إىل قرارات سياسية تتيح لألفراد القدرة عىل اتخاذ القرار بواسطة الرصاع التنافيس 
عىل أصوات الناس.6

هلي��د: "حق الناس الذي ال نزاع فيه يف تقري��ر اإلطار العام للقواعد واألحكام 
والسياسات يف بلدهم وان يحكموا عىل هذا األساس".7

هذا فضال عن التعريف الكالس��ييك املدريس ال��ذي يقول إن الدميقراطية هي 
سيادة الشعب، أو حكم الشعب بالشعب للشعب، )سيادة الشعب(.

... وليس انتهاًء بتعريف كارل بوبر، املذكور يف بداية هذه الصفحات.

أمام هذه الس��يولة من التعريفات يتعني الغ��وص إىل بنية املفهوم التحتية من 
أجل اكتش��اف ما يس��ميه عادل ضاهر "النواة الس��يامنتية الجوهري��ة للمفهوم أو 
السامت الرضورية للمفهوم"8، وهي، تلك السامت األبسط للمفهوم ذات األسبقية 
املنطقية عىل كل س��امته األخرى، التي متثل املكونات األساسية للمفهوم، وما نشتق 
من��ه كل س��امت املفهوم األخرى. ومن املفيد أن أذكر هن��ا أن املفكرين ال يتفقون 
حتى يف هذا املس��توى ع��ىل تحديد النواة املفهومي��ة للدميقراطية. هناك من يرى، 
عىل س��بيل املثال، ومنهم عادل ضاهر نفسه، أن النواة السيامنتية للدميقراطية هي 
سيادة الشعب. لكن بوبر يقول يف املقابل: "مل تكن الدميقراطية أبدا حكم الشعب، 
ال ميكنه��ا وال يجب أن تكون كذلك".9 فيام يرى صامويل هنتنغتون )2008-1927( 

 6 .Joseph Schumpeter, Two Concepts of democracy, in Political Philosophy, 
 Edited by Anthony Quinton, p.173-174. Also, Schumpeter, Capitalism,

.Socialism and Democracy. p269
أيضا، انظر: بوتومور، علم االجتامع السيايس، )ترجمة د. وميض نظمي(، ص33.

 7 .Held, Democracy, in Liberal Democracy into the Twenty-first Century, 
.Ronald Axtmann, p 10

.  عادل ضاهر، األسس الفلسفية للعلامنية، ص43. 8
.  درس القرن العرشين، مصدر سابق، ص86. 9
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أن االنتخاب��ات هي جوهر الدميقراطية.10 يف حني أن االنتخابات ال ميكن أن تحقق 
الشعب إاّل إذا توفرت فيها رشوط أخرى، من بينها أن تكون حرة، وعادلة، ونزيهة11، 
وهي رشوط تضمن سالمة االختيار، وصدق تعبريها عن سيادة الشعب، بينام ميكن 
إجراء انتخابات س��ليمة من حيث الش��كل، لكنها تؤدي إىل تزوير إرادة الشعب، أو 
إنتاج حكم دكتات��وري، كام فعلت االنتخابات التي جاءت بهتلر )1889-1945( إىل 

السلطة.

لك��ن التأم��ل يف التعريف��ات الكثرية للدميقراطي��ة ميكن أن يقودن��ا إىل نواة 
مفهومي��ة أخرى، رمبا كانت أكرث عمقا وتفردا، تتمثل  بكلمة واحدة، هي االختيار 
الحر تجس��د حرية اإلنسان وقدرته الحرة عىل تحقيق تداول السلطة سلميا. ففي 
هذه الكلمة يكمن رس الدميقراطية وجوهرها ومضمونها القيمي. االختيار املتحرر 
من كل أش��كال الخوف والقهر واإلكراه، ماعدا س��لطة القانون املتبع يف املجتمع 
املعط��ى. االختيار الحر هو املعنى الذي تتقوم ب��ه الدميقراطية، الذي ال ميكن أن 
نتصور له بديال لرشحها. يقول فرانس��يس فوكوياما إن البلد الدميقراطي هو الذي 
مينح الش��عب حق اختيار حكومته بواسطة انتخابات دورية عىل أساس التعددية 
الحزبية وباالقرتاع الرسي العام، وعىل أساس املساواة بني جميع أفراد املجتمع.12 
البل��د الدميقراطي، بتص��وري، هو البلد الذي يتيح ملواطني��ه فرصة االختيار، حق 
االختي��ار الذي يس��تبطن، يف آن مع��ا، أن يكون اختي��اراً حراً، واختياراً مس��ؤوالً، 
واملؤدي إىل تداول الس��لطة س��لميا. والعالقة مفهومية بني هذه املفردات الثالث: 

Samuel Huntington, The Future of the Third Wave, The Journal of De- 10 . 
.mocracy, October, 1997, pp3-12

. 11  يذك��ر عبد الفتاح مايض ثالثة معايري لالنتخاب��ات الدميقراطية، هي: الفاعلية )االختيار 
م��ن بني بدائ��ل متعددة(، الحرية، والنزاه��ة. يف كتاب "االنتخاب��ات الدميقراطية وواقع 
االنتخاب��ات يف األقطار العربية"، مركز دراس��ات الوحدة العربي��ة، بريوت، 2009، تحرير 

عيل خليفة الكواري.
. 12 .Francis Fukuyama, The End of history and the Last Man, p 43 
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الدميقراطية، واالختيار، والحرية. فال ميكن تصور دميقراطية بدون اختيار، وال ميكن 

تصور اختيار بدون حرية، وعليه ال ميكن تصور دميقراطية بدون حرية.

تتوقف مامرس��ة الدميقراطية، بأي م��ن تعاريفها، عىل وجود مواطن حر قادر 

ع��ىل االختيار. مواطن "س��يد عىل بدنه وعقله"، كام وصفه جون س��تيوارت ميل 
13.)1873-1806(

س��يادة الش��عب ال معنى لها بدون مواطن��ني أحرار تتلبس الس��يادة فيهم؛ 

الرتتيب املؤسسايت الختيار الحكام ال معنى له بدون وجود مواطنني أحرار ميارسون 

ه��ذا االختيار بحرية؛ االنتخابات ال معنى له��ا بدون وجود مواطنني أحرار يدلون 

بأصواتهم يف صناديق االختيار بدون خوف أو قيود. وقل نفس اليشء عن استبدال 

الحكومات بدون إراقة دماء.

إذا، الدميقراطي��ة تتطلب وجود مجتمع أحرار. ال ميك��ن تصور قيام الدميقراطية 

يف مجتم��ع عبي��د، أو يف مجتمع متت فيه مص��ادرة الحرية وس��لبها وحرمان الناس 

منه��ا. يقول آلن تورين: "ال وجود للدميقراطية بدون حرية اختيار الحاكمني من قبل 
املحكومني".14

تعن��ي الحرية، أوال وابتداء، الحق يف االختيار. هذا الحق معطى أصيل، وليس 

منحة، فالحالة "الطبيعية" التي وجد فيها اإلنس��ان ه��ي الحرية، حرية االختيار. 

هكذا كان اإلنس��ان يوم خلق ألول مرة كإنسان راش��د وعاقل سواء قلنا بالتطور، 

عىل نظرية داروين )1809-1882(، أم قلنا بالخلق الدفعي من قبل الله، كام تقول 

األديان: "إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا".15 

. 13 .John Stuart Mill, On Liberty, p69
.   آلن تورين، ما هي الدميقراطية، ص 13. 14

.  القرآن الكريم، سورة اإلنسان، آية 3. 15
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والهداية هنا إراءة الطريق، وليس اإليصال إىل املطلوب؛ فيكون املعنى أريناه 

طريقني، وعليه أن يختار بينهام. وال ميكن لإلنسان أن يختار أيا من الطريقني ما مل 

يكن حرا. الحرية تأيت يف أصل طبيعة اإلنسان، سواء قلنا بالقانون الطبيعي أم قلنا 

بالقانون اإللهي. أميا كان أصل اإلنس��ان وأمي��ا كان القانون الذي يحكمه، فالحرية 

هي الطبيعة األوىل له. يولد الناس أحرارا، ثم تنشأ األغالل والقيود التي تقيد هذه 

الحرية. والقانون من القيود، لكنه قيد ينظم الحرية، وال يصادرها. برشط أن يكون 

اإلنسان الحر هو مصدر رشعية سلطة القانون ودخوله حيز التنفيذ. حتى الرشيعة 

اإللهي��ة ال تدخل مرحلة اإللزام الفعيل قبل أن يقبل اإلنس��ان الح��ر االلتزام بها. 

الحرية رشط األهلية اإلنس��انية للتعاقد. فحتى يكون هذا املخلوق مؤهال للتعاقد 

وج��ب أن يكون ح��را. ال عقد بال حرية. والدميقراطية فع��ل تعاقد. إنها عقد بني 

الن��اس الختيار من يحكمهم. وعقد بينهم وبني من اختاروه للحكم. وال يصح هذا 

العقد دون أن يكون الناس أحرارا.

والحرية يف جوهرها الفلس��في واح��دة. رمبا يصح أن نق��ول إنها مجرد نفي 

س��يطرة الغري. ويستطيع القانون والدستور والترشيع أن ينص عىل حرية اإلنسان. 

ويف هذا النص يتس��اوى الناس. فال توجد حرية أكرث أو أقل من حرية أخرى، عىل 

مستوى النص والترشيع والقانون.

لكننا حني ننزل إىل الواقع التطبيقي نجد أن الحرية ليست واحدة يف درجاتها. 

إنها، يف تحققها الفعيل، متعددة. مثة درجات ش��تى للحرية الفعلية. تعتمد هذه 

الحري��ة عىل ما يعزز قدرة اإلنس��ان عىل االختيار، أو عىل م��ا يقيد هذه القدرة. 

والناس ليس��وا سواسية يف قدرتهم الفعلية عىل االختيار. مثة درجات لهذه القدرة. 

وتعتمد هذه الدرجات عىل مدى تحرر اإلنسان من الخوف واألوهام والتوقعات، 

مب��ا يف ذلك خ��وف الحاجة أو الحرمان أو اللعن، وم��ن القيود املفروضة، عدال أو 

ظل��ام، عىل قدرته عىل االختيار. وجود مرش��ح واحد لرئاس��ة الجمهورية، يجعل 

االختيار يف درجة الصفر. ألنك يف هذه الحالة لس��ت أمام عملية اختيار ومفاضلة 
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بني أش��خاص متعددين للمنصب. إمنا هو ش��خص واحد، إما أن "تختاره" أو أن ال 

تختار أحدا. إنك يف هذه الحالة ال متارس حرية االختيار. التعددية يف البدائل هي 

من الرشوط  التي يؤدي توفرها إىل تحرك الحرية )حرية االختيار( من حالة القوة 

والكمون إىل حالة الفعلية والتحقق.

تنتقص درجة حريتك حني يفرض عليك االلتزام القبيل أو العالقات االجتامعية 

أو االلتزام الديني أو الوضع االقتصادي أن تختار مرش��حا دون غريه، دون إرادتك 

الحرية، خوفا من النتائج غري املرغوبة وغري املرسة لعدم االلتزام.

النق��ص يف الحرية يؤدي إىل النق��ص يف الدميقراطية، بطبيعة الحال. والعكس 

يص��ح، فكلام زادت كمي��ة الحرية، وكلام زادت ضامنات مامرس��تها بدون عوامل 

التآكل والتأثري الخارجية، )خارج دائرة االختيار الحر لإلنس��ان( كلام زادت نس��بة 

الدميقراطية يف عملية االختيار.

الحريات األخرى املنسوبة للمعنى األسايس للحرية، مثل حرية التعبري، وحرية 

االجتامع، وحرية الصحافة، وغريها، تزيد من ضامنات الدميقراطية. هذه حريات ال 

ميك��ن تصور الدميقراطية، مبا هي عملية اختيار، بدونها. فحتى يكون املرء مختارا، 

وحت��ى يكون ح��را يف االختيار، يجب أن يتمتع الناس بحرية الرتش��يح، ويجب أن 

يتمتع املرشحون بحرية التعبري، ويتمتع املواطنون بحرية االجتامع. ومبعنى جامع، 

يج��ب أن يتمتع الجميع بحرية الدخول إىل الس��وق الدميقراطي بدون قيود أكرث 

من القيود التي يفرضها القانون الذي متت كتابته وإلزام تطبيقه دميقراطيا.

يؤكد الواقع العميل وجود عالقة متينة بني الدميقراطية والحرية وذلك من خالل 

املطابقة بني البلدان الحرة يف الع��امل، والبلدان الدميقراطية فيه. وهي مطابقة تقود 

إىل اكتشاف ما هو متوقع: البلدان الدميقراطية هي البلدان الحرة، والعكس بالعكس. 

والبلدان األقل حرية هي البلدان األقل دميقراطية. والعكس بالعكس أيضا.

أصدرت وحدة املعلومات يف مؤسس��ة االيكونوميس��ت الربيطانية عام 2006 



15

كارل بوبر

قامئ��ة تضم دول العامل، مصنف��ة إىل أربعة أصناف، ه��ي: الدميقراطيات الكاملة، 
الدميقراطيات املنقوصة، األنظمة الهجينة، وأخريا األنظمة الشمولية. ويتم تصنيف 

دول العامل عىل أساس خمسة معايري هي:

العملية االنتخابية والتعددية، األداء الحكومي، املش��اركة السياس��ية، الثقافة 
السياسية، الحريات املدنية.

يف املقاب��ل، تقوم مؤسس��ة "فريدم هاوس" األمريكية برص��د أوضاع الحرية يف 
العامل، وتصدر س��نويا تقريرا لدراسة حالة الحقوق السياسية والحريات املدنية يف 
دول الع��امل املختلفة، وإعطائها درجات ترتاوح من 1 إىل 7، حيث يؤرش رقم 1 إىل 
الدول الحرة، والرقم 7 إىل الدول غري الحرة، ويتم تصنيف الدول إىل ثالثة أصناف 
ه��ي: الدول��ة الحرة )م��ن 1 إىل 2.5( والدول الحرة جزئيا )م��ن 3 إىل 5( والدول 
غ��ري الحرة )م��ن 5.5 إىل 7(. ويتم تقويم الدول عىل أس��اس 25 معيارا، 10 منها 
تتعلق بالحقوق السياس��ية، و15 منها تتعلق بالحريات املدنية. يف مجال الحقوق 
السياس��ية هناك مؤرشات لالنتخابات والتعددية السياس��ية واملش��اركة السياسية 
وأداء الحكوم��ة. ويف مج��ال الحري��ات املدنية هناك مؤرشات ع��ن حرية التعبري 

واالعتقاد والحق يف التجمع والتنظيم، والحقوق الشخصية واالستقاللية الفردية.

وقد أجريُت مقارنة ومطابقة بني قامئة الدول الدميقراطية )االيكونوميس��ت( 
وقامئ��ة ال��دول الحرة )فريدم ه��اوس( لنفس العام. ومل تقدين ه��ذه املقارنة إىل 

مفاجئات أو نتائج غري متوقعة عىل صعيد العالقة بني الدميقراطية والحرية.

فيام ييل، اعرض هذه النتائج ملخصًة:

 full أوال، الدول ال� 28 األوىل يف قامئة االيكونوميس��ت، متثل دميقراطيات كاملة 
democracy. وه��ي كلها دول كاملة الحرية يف قامئة فريدم هاوس. كل هذه الدول 

تأيت يف قامئة الدول التي متتع فيها الصحافة بحرية كاملة أيضاً يف تقييم عام 2008.

نسبة التطابق هنا 100%.
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ثاني��ا، هناك 53 دول��ة ذات دميقراطية ناقصة أو ذات عي��وب ومواضع خلل 
flawed democracy . من هذه الدول حرة جزئيا )%30(، و37 حرة )69.8%(. 

ثالث��ا، هناك 30 دولة هجينةhybrid ، تجم��ع بني بعض العنارص الدميقراطية 
وبعض العنارص غري الدميقراطية يف نظامها الس��يايس. دولة واحدة منها تعترب حرة 
مبقايي��س فريدم هاوس )%3(. 22 دولة حرة جزئيا )%73(. وأربع دول فقط غري 

حرة )13%(.

رابع��ا، بلغ عدد األنظمة املصنف��ة بأنها أنظمة س��لطوية authoritarian يف 
الدراسة 54 دولة. 18 دولة منها صنفت حرة جزئيا )%33.3(، و36 دولة غري حرة 

)66.7(. ال توجد دول حرة هنا.

وميكن تلخيص االس��تنتاج النهايئ كام ييل: كل الدميقراطيات الكاملة موجودة 
يف دول ح��رة، وأغلب الدميقراطيات الناقص��ة والهجينة متيل إىل أن تكون حرة أو 
حرة جزئيا. متيل أغلبية األنظمة الس��لطوية إىل أن تك��ون غري حرة، والقليل منها 
تس��مح بحريات جزئية.  واملش��اهدة العيانية تقبل االس��تنتاج بأن مقدار الحرية 
املس��موح به يف هذه األنظمة ال ميس القواعد األساس��ية للدولة، وهذا هو رشط 

الحرية الناقصة يف هذه األنظمة.

مثة سؤال أخري يس��تحق البحث الحقا: من الذي ينتج اآلخر، هل الدميقراطية 
تنتج الحرية أم أن الحرية هي التي تنتج الدميقراطية؟

محمد عبد الجبار الشبوط
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تقديم المترجم

يشغل الفيلسوف الربيطاين )النمساوي األصل( السري كارل بوبر K. Popper موقعاً 

مميزاً يف الفلس��فة املعارصة، وُيع��دُّ بحق واحداً من أس��اطني العقالنية املنفتحة 

الذي��ن مل يتخلوا عن ثقتهم بالعقل، ومل يتوانوا عن نبذ العنف واالس��تبداد، وعن 

التشديد عىل رضورة سيادة الحوار العقالين يف حل اإلشكاليات العالقة، عىل الرغم 

من األزمات التي عصفت بالتفك��ري العلمي وبالقيم الثقافية واألخالقية. لقد متيز 

عطاءه بس��عة االطالع، وخصوبة الفكر، وعمق الرؤية، فأنتج العديد من املؤلفات 

الهامة، وكتب الكثري من املقاالت الفلسفية، وألقى الكثري من املحارضات الفكرية، 

عىل امتداد عمره املديد.

ولد كارل راميوند بوبر يف فيينا س��نة 1902، من أرسة متيزت باهتاممها الواسع 

باملعرفة والعلم والثقافة. كان والده يعمل يف املحاماة، وإىل جانب ذلك كان مهتاًم 

بالكالس��يكيات والفلس��فة. وكان حريصاً عىل تنش��ئة ابنه كارل عىل حب العلم، 

��زه عىل قراءة الكتب ومصادر املعرفة املختلفة والتعرف مبكراً عىل املس��ائل  وحفَّ

الفلسفية والعلمية والسياسية، والنهل من ينابيع الفكر والثقافة.

أما والدته فقد كانت س��يدة تعش��ق املوس��يقى، وقد غرس��ت يف ولدها هذا 

ص يف املوس��يقى ويهبها عمره، بل  الح��ب مبكراً حت��ى أنه كان يفكر يف أن يتخصَّ

اختار بالفعل تاريخ املوس��يقى كموضوع ثان يف امتحان الدكتوراه. وقد بقي بوبر 

وفياً/شغوفاً باملوسيقى خالل حياته، فقد كان يعزف عىل آلة البيانو ويرتاد قاعات 
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املوس��يقى الكالسيكية حول العامل. كام كان له تأمالت عميقة/طويلة يف املوسيقى 
ميك��ن للباحث املدقق أن يعرث عليه��ا منبثة يف بعض مؤلفاته. وهو يدين بالفضل 
إىل املوسيقى الغربية والبوليفونية )املتعددة النغم( تحديداً يف إلهامه بالكثري من 
أفكاره الرئيسة، ويرى أنها كانت قوة دافعة له يف تطوره الفكري. وقد تجىل ذلك 
بوضوح يف تفس��ريه املبكر لبعض األفكار املحورية يف فلسفته، كالعالقة بني الفكر 

الدوغاميئ والفكر النقدي، ويف رشحه للفارق بني املوضوعية والذاتية.

يف س��نة 1919 اعتنق كارل بوبر الفكر املاركيس الس��ائد آنذاك، إاّل أنه تحوَّل 
عن��ه بعد ذلك لقناعته بأن املاركس��ية تربِّر اس��تخدام العن��ف وإراقة الدماء من 
أج��ل الث��ورة، ورأى إنه من غري املقبول/امل��ربَّر، بل وليس م��ن األخالقي، أن تتم 
التضحية بالنفس اإلنس��انية بهذه البساطة. وكان رفض بوبر للامركسية، دفعه إىل 
أن يصبح من ألد أعداء الفكر املاركيس أو باألحرى كل ايديولوجية تؤمن بالحتمية 
التاريخية، حتى إنه ألَّف كتاباً أس��امه )فقر املذهب التاريخي( وأهداه إىل ضحايا 
ب والحتمي والذي غلَّف الفكر اإلنس��اين بسجون فكرية مقيتة تحّد  الفكر املتعصِّ

من حركة العقل اإلنساين الخالّق واملبدع.

وقد تعرف يف تلك الفرتة عىل النظريات النفس��ية، وتحديداً نظريات التحليل 
النفيس لكل من س��يغموند فرويد )1939-1856( وألف��رد أدلر )1937-1870( - 
ال��ذي انخرط بوبر تحت إرشافه يف العمل االجتامعي من أجل األطفال املحرومني 
واأليت��ام. وحدث ذات يوم أن بوبر اس��تمع إىل محارضة علمية أللربت اينش��تاين 
)1879-1955( عن النظرية النس��بية ألقاها يف فيينا، وكانت مالحظته لتلك الروح 
النقدية السائدة يف اينشتاين والغائبة عن كارل ماركس وفرويد وأدلر هي الحدث 
الكبري الذي أيقظه من سباته املعريف وقدح زناد فكره، وأوحى إليه بفكرة "التمييز" 
لت - فيام بعد -  ب��ني العلم والالعلم أو ما أطلق عليه بالعلم الكاذب، والتي ش��كَّ

مركز الدائرة يف فلسفته بأرسها.

ت��رك بوبر منزل والديه بعد أن خرس وال��ده كل أمواله يف التضخم املايل الذي 



19

كارل بوبر

تفاق��م بعد الحرب العاملية األوىل، مام اضطره للعمل يف وظائف متواضعة ليعول 
نفسه وينهي دراسته. فقد اشتغل نجاراً ثم عاماًل اجتامعياً حتى حصل عىل إجازة 
التدري��س يف امل��دارس االبتدائية س��نة 1925. بعد ذلك نال ش��هادة الدكتوراه يف 
الفلسفة بأطروحته ))س��يكولوجية التفكري(( سنة 1928. ويف السنة التالية حصل 

عىل إجازة لتدريس ماديت الرياضيات والفيزياء باملدارس الثانوية.

يف الف��رتة م��ن 1937 وحتى 1945، درَّس بوبر الفلس��فة بجامعة كانرتبري يف 
نيوزيلندا وذلك بعد أن هاجر من النمسا خوفاً من تعّقب النازيني له )فهو ينحدر 
من أصل يهودي(. وبعدئذ أصبح أستاذاً يف معهد لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 
)وهو جزء من جامعة لندن( حيث درَّس علم املنطق ومناهج العلوم يف الفرتة من 
1945 وحتى 1969. ويف الوقت نفسه كان يلقي سلسلة من املحارضات العامة يف 

أكرب الجامعات األمريكية.

يف س��نة 1965 منحته ملكة بريطانيا لقب "س��ري" وه��و أعىل ترشيف متنحه 
ملواطن. كام منحته الدمنارك جائزة "س��وننغ" من جامعة كوبنهاغن التي مل يحصل 
عليها إاّل شخصيات كبرية من طبقة الفيلسوف برتراند رسل )1872-1970( والزعيم 

السيايس السري ونستون ترشتشل )1965-1874(.

وضع بوبر عدداً من املؤلفات الهامة يف مجال الفلس��فة والفكر اإلنس��اين عموماً، 
منه��ا عىل س��بيل املثال ال الحرص: )املش��كلتان الرئيس��تان يف النظري��ة املعرفية
The Two Fundamental Problems of Knowledge(، )فقر املذهب التاريخي 
The Logic of Sci- منطق الكش��ف العلمي( ،)The Poverty of Historicism

 The Open Society and Its املجتم��ع املفتوح وأعدائه( ،)entific Discovery
Enemies(،   )الحياة بأرسها حلول ملشاكلAll Life is Problem Solving( وهو 

املؤلف الذي وردت فيه املحارضة التي نقدمها مرتجمة يف هذا الكتاب. 

تقاع��د كارل بوب��ر عن العمل األكادميي يف جامعة لندن س��نة 1969، غري أنه 
ظل ميارس عمله الفكري والثقايف واإلنس��اين بنش��اط كبري ككاتب ومحارض حتى 
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توىف س��نة 1994 وقد ناهز اثنني وتسعني عاماً قضاها يف خدمة التنوير والعقالنية 
وحقوق اإلنسان.

إن من يتتبع مس��رية بوبر الفلس��فية/الفكرية يجد أنها تقوم بصورة أساسية 
عىل مفهوم "العقالنية النقدية" - س��مة التفكري العلمي - والتي تنبني باألس��اس 
عىل رفض االتجاهات التش��كيكية والتقليدية يف مجال العلم واألخالق، فضاًل عن 
انتقادها لطروحات االيديولوجيات االس��تبدادية والش��مولية املختلفة. كام دافع 
س يف كتاباته/محارضاته العديدة  ع��ام أطلق عليه باملجتمع املفتوح/املنفتح، وك��رَّ
لفكرة الدميقراطي��ة والليربالية ودافع عنهام ضد كل أن��واع األنظمة التوتاليتارية 

سواء أكانت شيوعية أم نازية أم فاشية.

 ،"Historicism يذهب بوبر يف اتجاهه الفلسفي إىل نقد "املذهب التاريخي
فق��د دلَّل عىل ك��ذب هذا املذهب، اس��تناداً إىل أن التاريخ اإلنس��اين يتأثر تأثرياً 
قوياً بنمو املعرفة اإلنس��انية. وال ميكن لنا بالط��رق العقلية أو العلمية، أن نتوقع 
كيفية منو معارفنا العلمية، ومن ثم، فال ميكن التنبؤ مبستقبل حتمي لسري التاريخ 
اإلنس��اين. وعىل هذا ال بد من رفض إمكان قيام علم تاريخي اجتامعي قائم عىل 
عل��م الطبيعة النظري، وال ميكن أن تقوم نظرية علمية يف التطّور التاريخي تصلح 
ألن تكون أساس��اً للتوقع التاريخي. وهذا إمنا يؤكد عدم وجود حتمية يف التاريخ، 
فكل معرفة بالتاريخ هي معرفة مبا حدث، أي بعد أن يكون الوقت قد فات عىل 

التوّقع.

لقد آمن بوبر ب� قيمة/دور/قدرة العقل اإلنساين، وتبنى "النقد" أسلوباً/منهجاً/
ي الش��ك يف  طريق��اً لعمل العق��ل وتقّدم املعرف��ة. إن النقد، كام يرى بوبر، يغذِّ
أكرث القناعات رس��وخاً لدى األفراد وُيزعزع املسلَّامت واليقينيات يف عقول أؤلئك 
األفراد، ويحّث عىل الفضول الفكري، سواء يف امليدان العلمي عرب اختبار النظريات 
وانتقاده��ا والبحث عن نظريات أكرث قرباً من الحقيقة املوضوعية، أم من الناحية 
اإلنس��انية/االجتامعية، فهو - أي النقد - يولِّد الشك وعدم االطمئنان للمؤسسات 
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القامئ��ة والبحث عن تطوي��ر تلك املؤسس��ات وجعلها أكرث نضج��اً وقرباً للواقع 
االجتامع��ي. إذن، فالنقد ه��و املحرِّك الذي ُيبقي املجتم��ع يف حالة غليان فكري 

ويقظة عقلية.

كان بوبر من أكرب الداعني إىل ما أسامه "املجتمع املفتوح"، ذلك املجتمع الذي 
يفس��ح املجال لحرية التعبري والنرش والتغري الدميقراطي السلمي. وينبغي الرتكيز 
هنا عىل فكرة السلمي حيث أنه من أكرث الفالسفة املعارصين دعوة/تبنياً ل� فكرة 

الالعنف.

يذهب بوبر إىل أن املؤسسات التي يكون أفرادها عىل درجة عالية من الوعي 
بدور النقد هي املؤسس��ة التي ينتمي إليها إنس��ان الحداثة، ذلك أن النقد عنده 
هو املحرِّك الفعيل للمجتمع اإلنس��اين من خالل كش��ف األخطاء ومقاربة الواقع. 
فمجتمع بوبر املفتوح ال يؤمن بيش اس��مه "وطن"، بس��بب أن الوطن عند بوبر 
هو من صنع الحكومات وليس األفراد. ويتس��اءل يف هذا املجال: أين هو الشعب 
النقي الذي يش��رتك بأصل واحد ولغة واحدة ودين واحد؟ إنه من النادر، بل من 
املس��تحيل أن نجد هكذا ش��عب يف عامل اليوم. إذن، فإن حدود الوطن واملواطنة 
ه��ي من صنع الحكومات واألنظمة السياس��ية. ولكن، ه��ل يدعو بوبر إىل نقض 

فكرة الوطن، وما هو البديل يف رأيه؟ 

د عىل فكرة أخرى، فهو يرى أن  لقد أراد بوبر من نقض هذه الفكرة أن يش��دِّ
ن من "األغلبية" )الدينية، االجتامعية، االقتصادية، السياس��ية،  املجتمعات ال تتكوَّ
الثقافية( فحس��ب، ولكن من "األقلية" أيضاً، وبالت��ايل ينبغي علينا احرتام حقوق 
ه��ذه األقليات التي ُتغني هذا املجتمع بدورها، وأن ال نس��مح لفكرة األغلبية أن 

تطغى عىل فكرة األقلية ألن ذلك قد يغرس بذرة العنف يف املستقبل.

لذل��ك دع��ا بوبر إىل فكرة الدول��ة الفيدرالية حيث يرى فيها حاًل وس��طاً بني 
فكرة الوطن التي ليس لها محل يف فكر بوبر، وبني احرتام حقوق اإلنس��ان لألفراد 
من ذوي الجذور املختلف��ة، والدين املختلف، والعادات والتقاليد املختلفة. لذلك 
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ل الوطن املتع��ارف عليه أن تحرتم حقوق بعضها  ينبغي عىل الكيانات التي تش��كِّ
البعض، والسيام حقوق اآلخر املختلف. 

الحي��اة، يف رأي بوبر، عملي��ة متصلة من حل املش��كالت، وبالتايل فإن آراءه/
طروحاته/أفكاره تهدف إىل البحث عن ذلك املجتمع الذي يتصف بأنه موّصل جيد 
لعملية حل املشكالت. وحيث إن هذا الحل يستلزم طرحاً جريئاً للحلول املقرتحة 
التي توضع عندئذ عىل محك االختبار النقدي الس��تبعاد الحلول غري الناجعة ونبذ 
األخطاء، فإن أصلح املجتمعات - كام يقول بوبر - هو ذلك الذي يسمح باالختالف 
ويصغ��ي إىل اآلراء كافة، ويتبع ذلك بعملية نقدية ُتفيض بالنهاية إىل إمكان تغيري 
حقيقي إىل األفضل. إن مجتمعاً يتم تنظيمه وفقاً لهذه الرؤية س��يكون أقدر من 
غريه عىل حل مشكالته، ويكون من ثم أكرث نجاحاً يف تحقيق أهداف مواطنيه مام 

م وفقاً العتبارات أخرى. لو ُنظِّ

 

 عقيل يوسف عيدان
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املراجع

  • 	www.ladeenyon.net/forum 

• عرايب، أسامة. كارل بوبر مدخل إىل العقالنية النقدية. موقع "معابر".   	

. كارل بوبر - فيلسوف العقالنية النقدية/سلسلة  • عويضة، كامل محمد. 1995	
أعالم الفالسفة. ط1. بريوت. دار الكتب العلمية. 

. دمش��ق.  •  مجموعة من املؤلفني. 2004. املوس��وعة العربية. املجلد 10. ط1	
هيئة املوسوعة العربية.

 . • مصطف��ى، عادل. 2002. كارل بوبر: مائة عام من التنوير ونرضة العقل. ط1	
بريوت. دار النهضة العربية.





يف الحرية *

On Freedom

* محارضة ألقاها كارل بوبر يف ألباخ بتاريخ 25 أغسطس 1958.
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1
'ال نع��رف إالَّ القلي��ل ع��ن بداية اس��تيطان اإلنس��ان مناطق األلب النمس��اوية 
والس��ويرسية والفرنسية، وهي عملية متت يف أزمنة ما قبل التاريخ. لكن علينا أن 
ر حقا كيف تأىت للناس الذين مارسوا الزراعة وتربية املوايش االستقرار يف أودية  نفكِّ
جبال األلب العليا املتوحش��ة والوعرة املس��الك حيث استطاعوا أن يعيشوا - عىل 

أفضل تقدير - حياة قاسية، جافة ومحفوفة باملخاطر.

قد يكون التفسري األكرث قرباً من الواقع هو أن هؤالء الناس فضلوا حياة غري آمنة 
يف الربية عىل أن يكونوا خاضعني لجريانهم األكرث قوة منهم. فقد اختار هؤالء الحرية، 
رغم ما ينطوي عليه هذا الخيار من مخاطر وانعدام األمن. أميل دامئاً إىل العزف عىل 
نغمة الفكرة القامئة بأن تقاليد الحرية لدى السويرسيني والنمساويني، بشكل خاص، 

تعود إىل األيام الخوايل التي شهدت استيطان سويرسا يف عصور ما قبل التاريخ.

وع��ىل أية حال، فإنه م��ن املثري لالنتباه حقيقة أن تكون بريطانيا وس��ويرسا، 
وهام أقدم دولت��ني دميقراطيتني يف أوروبا املعارصة، تتش��ابهان يف حبهام للحرية 
واس��تعدادهام للدفاع عنها. هذا، بالرغم من أن هذين البلدين، يختلفان يف نواح 

كثرية أخرى، خاصة يف أصولهام السياسية.

تدين الدميقراطية الربيطانية يف نشأتها إىل إحساس بالكربياء واالستقاللية عند 
الطبقة األرستقراطية، ويف تطورها الالحق، إىل منط التفكري الربوتستانتي، والضمري 
الشخيص والتسامح الديني - وهي تطورات حصلت يف أعقاب الرصاعات السياسية 

والدينية الكربى التي اقرتنت بالثورة البيوريتانية1.

: رصاع س��يايس جرى يف السنوات  1 .Puritan Revolution )الثورة البيوريتانية )التطهريية
)1603-1649( بني امللكني اإلنجليزيني جيمس األول وتش��ارلز األول من ناحية، والحزب 
الربملاين البيوريتاين من ناحية ثانية، بسبب متسك امللكني بنظرية حق امللوك اإللهي. وقد 
أدى هذا الرصاع إىل نش��وب الثورة اإلنجليزية وإعدام امللك تش��ارلز األول س��نة 1649. 

)املرتجم(
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أما الدميقراطية السويرسية فلم تنشأ من اإلحساس بالكربياء واالستقاللية عند 

األرستقراطيني، وإمنا من الشعور باالعتزاز واالستقاللية والفردانية ملزارعي الجبال.  

أدت هذه البدايات والتقاليد املختلفة متاماً إىل قيام مؤسسات تقليدية مختلفة  

وإىل منظومات قيم تقليدية مختلفة. فام يتوقعه أو يأمله ش��خص س��ويرسي أو 

منساوي من الحياة - فيام أعتقد - يختلف بصفة عامة عام يتوقعه أو يأمله شخص 

بريطاين منها.

م��ن املحتمل أن يكون االخت��الف بينهام منبعثاً جزئياً م��ن االختالف يف نظم 

التعليم، لكن هذا االختالف يف ُنُظم التعليم يجد تفس��ريه يف التناقضات التاريخية 

واالجتامعية التي أرشت إليها.

لق��د كان التعليم يف بريطانيا حتى هذا الق��رن امتيازاً تختص به طبقة النبالء 

واملالّكون؛ فلم يكن يتمتع به املواطنون وأبناء الطبقة الوس��طى ولكنه كان حكراً 

ع��ىل العائ��الت الكربى صاحبة األمالك فق��ط. هذه العائالت الك��ربى كانت هي 

حاملة الثقافة، ومنها خرج الباحثون والعلامء )الذين غالباً ما كانوا أصحاب نفوذ( 

وأصحاب الوظائف العليا كالسياسيني، والكهنة، والقضاة والضباط.

عىل العكس من ذلك كان حاملو الثقافة يف بقية أرجاء القارة مواطنني عاديني 

ينتم��ي معظمهم للطبقة الوس��طى. فالتعليم والثقافة مل يكونا م��ام يرثه الفرد، 

إمنا كانا مام يكتس��به الفرد بنفس��ه. مل يكن التعليم والثقافة رمزاً لوضع اجتامعي 

موروث، ولكنهام كانا وس��يلة ورمزاً للتقدم االجتامعي، وللتحرر الذايت عن طريق 

املعرفة.

ر ضد الفقر يف بريطانيا شكاًل من أشكال  هذا يفرس أيضاً ملاذا كان الرصاع املظفَّ

اس��تمرار الرصاعات الدينية عىل مستوى آخر، وهو الرصاع الذي لعب فيه استدعاء 

الوعي الديني من قبل األرس��تقراطيني والطبقة الوس��طى دوراً حاس��اًم، بينام كان 

ر الذايت عن طريق املعرفة،  الرصاع ضد الفقر يف سويرسا والنمسا من وحي فكرة التحرُّ
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 .Pestalozzi's 2الرؤية العظيمة للتعليم التي جاء بها الفليسوف بستالوزي

ع��ىل الرغم من كل هذه االختالفات العميقة، فإن بريطانيا وس��ويرسا كالهام 

تعرفان أن هناك قياًم ينبغي الدفاع عنها بأي مثن، ويف مقدمة هذه القيم االستقالل 

الش��خيص والحرية الش��خصية. وتعلمتا كالهام أن الحرية مام ينبغي النضال من 

أجلها، وأن عىل املرء أن يواصل ذلك حتى لو بدا احتامل النرص ضعيفاً.

يف س��نة 1940 حينام كانت بريطانيا تحارب وحده��ا من أجل الحرية، مل يعد 

ترشتشلChurchill 3 الربيطانيني بالنرص. إمنا قال: "ال أستطيع أن أعدكم إاّل بالدماء 

والدموع". غري أن هذه الكلامت منحت بريطانيا الشجاعة ملواصلة القتال.  

ويف س��ويرسا أيضاً، كان اإلرصار التقليدي عىل الرصاع - حتى لو كان ضد عدو 

متفوق مثل الهاَبْس��بورغHabsburgs 4 والرايخ الثالث5 فيام بعد - هو ما َمّكَن 

السويرسيني من استعادة حريتهم إبان الحرب العاملية الثانية. 

: عامل تربية س��ويرسي. ُتعرف  2 .J.H. Pestalozzi 1837-1746 ج��ان ه��ري بس��تالوزي 
فلسفته الرتبوية باسم البستالوزية. وضع فلسفته الرتبوية انطالقاً من أفكار حركة التنوير 
الفرنس��ية وعىل وجه الخصوص الفيلس��وف الفرنيس جان جاك روسو وانطالقاً من كتابه 
)إمي��ل( وضع مبدأه املعروف يف الرتبي��ة وهو "املبدأ الثاليث"، وُيع��رف باإلنجليزية ب� " 

Three H "، أي القلب Heart، واليد Hand، والرأس Head. )املرتجم(
: سيايس بريطاين، وزعيم حزب املحافظني.  3 .W. Churchill 1965-1874 ونستون ترشتشل 
يعت��رب أحد أبرز رجال السياس��ة قي الع��امل خالل الثلث الثاين من الق��رن العرشين. قاد 

بريطانيا من حافة الهزمية إىل النرص يف الحرب العاملية الثانية. )املرتجم(
: أرسة م��ن أهم األرس األوروبي��ة الحاكمة.  4 .Hapsburg هابس��بورغ، أرسة هابس��بورغ 
حكمت النمس��ا 1278-1918، والنمس��ا - املج��ر 1867-1918، واإلمرباطورية الرومانية 
املقدسة 1438-1806، وإسبانيا 1516-1700. وقد عرفت هذه األرسة برجعيتها الشديدة 

وبتأييدها الكاثوليكية تأييداً مطلقاً. )املرتجم(
: اس��م يطلق عىل الفرتة التي س��يطرت فيها النازية، بزعامة  5 .Third Reich الرايخ الثالث 
أدول��ف هتلر عىل أملاني��ا )-1933 1945( وذلك ع��ىل اعتب��ار أن اإلمرباطورية األملانية 

)-1871 1919( هي الرايخ الثاين. )املرتجم(
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2
اذة أللب��اخAlpach 6، وهذا التفاعل الرائع بني   أخ��ى أن تكون الطبيعة األخَّ

الطبيعة واإلنس��ان، وبني حب الوطن واالجتهاد، قد غلَّف كلاميت التمهيدية هذه 

بيشء من العاطفة والرومانس��ية7. لذا أجد نفيس مضطراً أن أضع هذه الكلامت 

ذات الصبغ��ة العاطفية والرومانس��ية يف قالب آخر مضاد للرومانس��ية - وبصفة 

خاصة ضد االتجاه الرومانيس يف الفلس��فة. إنني أريد أن أبدأ هذه املقدمة الثانية 

باعرتاف. 

م��ن املهم بالنس��بة يل أن ال يت��م التعامل مبا س��وف أقوله من موقع 

ل أن يت��م التعامل معه من  التصدي��ق، ع��ىل العكس من ذلك فإنني أفضِّ

موقع الشك.

عىل النقيض من العديد من زماليئ الفالس��فة، فأنا لست رائداً لطريق جديد، 

وال مب��رشاً باتجاهات جديدة يف الفلس��فة. أنا عىل عكس ذلك، فيلس��وف "قديم 

الطراز" يؤمن بفلس��فة قدمية؛ هي فلس��فة عرص مىض منذ زمن طويل، ذلك هو 

عرص العقالنية والتنوير.  

كواحد م��ن آخر املقاتلني من أجل العقالنية والتنوي��ر، فإنني أؤمن بالتحرير 

. 6 أجمل قرى النمسا، تقع عىل هضبة مشمسة ترتفع ألف مرت عىل البحر. تم اختيارها يف 
عام 1983 كأجمل قرية يف البالد. )املراجع(

: حركة أدبية وفنية وفلسفية برزت ابتداء من نهاية القرن  7 .Romanticism الرومانس��ية 
الثامن عرش واس��تمرت حتى منتصف القرن التاس��ع عرش، ن��ادت بتفوق العاطفة عىل 
العقل. متيزت برتكيزها عىل طلب الحرية واإلغراق يف الغنائية وعىل اإلحس��اس الغامض 
وع��ىل الفكرة الواضحة املحدودة املعامل، وكذل��ك التعبري عن تأزم الفكر واإلرادة والقلق 
والكآبة والتش��اؤم والتمزق والش��عور بالجربية وتقديم الخيال عىل العقل وتفضيله عىل 
التحلي��ل النقدي والهرب م��ن الواقع والتمس��ك بالدين وامليل إىل الغام��ض والخوارق 

واألساطري والرتكيز عىل الذات تركيزاً أساسياً. )املرتجم(  
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الذايت لإلنس��ان الذايت عن طريق املعرفة - بالضبط كام آمن كانتKant 8 أعظم 

فالسفة التنوير، أو كام حارب بستالوزي الفقر باملعرفة. 

لذل��ك أحب أن أقول بوضوح أنني أعرض هن��ا آراء ُتعترب فات أوانها وخاطئة 

بالكامل منذ حوايل 150 سنة. ذلك أنه ُقبيل سنة 1800 كانت الفلسفة الرومانسية9 

تعترب التنوير مجرد محاولة استكش��افية أو رمزاً للقاممة. ولكنني، ولس��وء الحظ، 

متخلف جداً لدرجة أنني الزلت أمتسك بهذه الفلسفة البالية والعتيقة.  

وبس��بب تخلف��ي هذا، فإنني ال أس��تطيع أن أرى يف فلس��فة الرومانس��ية - 

 ،Fichte 10وبصفة خاصة يف فلس��فة الرّواد الثالثة الكبار للمثالية األملانية: فيخته

: أكرب فالس��فة األملان، ال ب��ل وأوروبا قاطبة، يعد  8 .I. Kant 1804-1724 إميانوي��ل كانت 
منوذج للفيلسوف التنويري. سعى عرب أفكاره العقالنية والتنويرية والتجريبية إىل القضاء 
عىل آخر آثار أفكار القرون الوسطى. مهدت أفكاره الطريق لكثري من الفالسفة يف القرنني 
التاس��ع عرش والعرشين. ولعل من أش��هر مؤلفاته: )نقد العقل الخالص(، و)نقد العقل 

العميل(، و)نقد ملكة الحكم( و)مرشوع للسالم الدائم(. )املرتجم(
: يطل��ق ه��ذا املصطلح عىل  9 .Philosophical Romanticism الرومانس��ية الفلس��فية 
مذاه��ب الفالس��فة األملان، الذين عاش��وا يف الق��رن الثامن عرش وأوائل القرن التاس��ع 
عرش، وأش��هرهم فيخته وش��يلينغ وهيغل وش��وبنهاور. وتتميز مذاهب هؤالء الفالسفة 

بالخصائص اآلتية: 
* معارض��ة اتجاهات القرن الس��ابع عرش، التي كانت تقوم عىل متجي��د العقل واعتباره 

القيمة األوىل يف اإلنسان.
* الرتكيز عىل العاطفة وعىل الطبيعة، ألن هذه األخرية وسيط بني اإلنسان والله.

* إحياء الوعي الديني وإعادة اكتشاف الفولكلور ألنه ميثل روح الشعوب ومصدر إلهامها.
* التعّلق بفكرة الحياة وفكرة الالنهائية، وإعادة االعتبار للحدس والحرية والعفوية. )املرتجم(

: فيلس��وف أملاين ن��ادى بالقومية  10 .J. G. Fichte 1814 -1762 جوه��ان غوتلي��ب فيخته
وقال باملثالية الذاتية بعد أن طّور/عارض مثالية الفيلسوف الكبري إميانويل كانْت مبتدعاً 
مثالية مطلقة ال تعرتف إاّل بحقيقة واحدة هي األنا أو الذات. ولكن، يف أواخر حياته أخذ 
ينعطف بعض اليشء نحو املثالية املوضوعية. يعد كتابه )خطابات إىل األمة األملانية( من 
أهم العوامل التي اس��تحثت الش��عوب األملانية لالتحاد يف أمة ذات إطار دستوري واحد 

ومتكامل. )املرتجم(  



32

يف الحرية والدميقراطية

وش��يلينغSchelling 11 وهيغلHegel 12 - سوى كارثة فكرية وأخالقية؛ بل أكرب 
كارثة فكرية وأخالقية ابتىل بها الفكر األملاين واألورويب. 

ر وُمفس��د مازال  ه��ذه الكارثة الفكرية واألخالقية كان لها، يف رأيي، تأثري مدمِّ
 13Konradميتد كسحابة نووية. هذه الكارثة التي أوجدت ما أسامه كونراد هايدن
Heiden منذ سنوات يف كتابه عن هتلر"عرص انعدام الذمة الفكرية واألخالقية". 

إن روح الع��رص، أو الحرك��ة التي تس��تلهم روح العرص لن يكون من الس��هل 
إيقافه��ا، عىل األقل ليس من قبل مناضل متنور متأخر، مثيل، يعي قوة املوضة أو 

روح العرص، لكنه ليس مستعداً لالستسالم.

ع��ىل عكس املرجعيات املعارصة والرومانس��ية العظيم��ة، فإنني ال أعتقد أن 
مهمة الفيلس��وف هي التعبري عن روح عرصه. إنني أعتقد - مثل نيتش��ه14 - أنه 

: فيلس��وف أملاين، وأحد الفالسفة املثاليني  11 .F. Schelling 1854-1775 فريدريك ش��يلينغ 
الكالسيكيني. شغل منصب أستاذ يف عدد من الجامعات، وكان عضواً يف أكادميية العلم يف 
ميونخ. قال بالوحدة بني العقل والطبيعة، وارتبط اس��مه باملدرس��ة الرومانسية. تطورت 
فلس��فته يف س��نواته األخرية إىل فلسفة األس��طورة والكش��ف، وكان تركيزه الشديد عىل 
العن��ارص الصوفية. من مؤلفاته: )مذهب املثالية املتعالية( و)فلس��فة البحث يف جوهر 

الحرية اإلنسانية( و)الفلسفة والدين(. )املرتجم(
: قد يكون هيغل أعظم فيلسوف مثايل موضوعي،  12 .W. Hegel 1831-1770 فلهلم هيغل 
فهو صاحب األثر األكرب يف الفكر الس��يايس الحديث بدءاً من كارل ماركس وس��واه. توىل 
كريس األس��تاذية يف جامعة برلني، حيث أصبح "املفلسف" الرسمي للدولة الربوسية. أكد 
أن الع��امل املحدود ال يعدو أن يكون انعكاس��اً للعقل، الذي ه��و وحده حقيقي بكل ما 
يف الكلم��ة من معنى يف هذا الع��امل. وقد وضع هيغ��ل الدياليكتيكية/الجدلية الحديثة 

بقوانينها الثالث، وكان يرى أن التطور الجديل هو تطور الفكرة. )املرتجم(
: مؤرخ وصحفي اشتهر يف جمهورية فاميار وعرص النازية. )املرتجم( 13 .K. Heiden 1966-1901 كونراد هايدن 

: فيلسوف أملاين وأستاذ فقه اللغة يف جامعة  14 .F. Nietzsche 1900-1844 فريدريك نيتشه 
بازل بسويرسا. قال مبذهب إرادة القوة وقال برضورة إعادة النظر يف جميع القيم، وقال 
أيضاً بأن األخالقية التقليدية املس��يحية قد أضعفتا روح الرصاع يف اإلنسان، وقد اعترب أن 
مثة نوعني من األخالق؛ أخالق السادة وأخالق العبيد. أشهر آثاره: )هكذا تكلم زرادشت(، 

و)ماوراء الخري والرش(، و)غسق اآللهة(. )املرتجم(
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ص بشكل مستمر انه مل يبدأ بتقديم التنازالت لروح  ينبغي عىل الفيلسوف أن يتفحَّ

العرص التي تعرض اس��تقالليته الفكرية للخطر. إنن��ي أتفق متاماً مع هوغو فون 

هوفمنش��تالHuge Von Hofmannsthal 15 عندما ق��ال يف )كتاب الصداقة(: 

))الفلسفة يجب أن تكون "قاضية" زمانها، سيكون من اليسء أن تتحول إىل تعبري 

عن روح عرصها((. 

3
  لن يكون للُتهم التي أوجهها إىل نفيس، واعرتايف بأنني أنتمي للعقالنية وبأنني 

أحد رجال التنوير أي معنى ما مل أوضح باختصار ما أعنيه بالعقالنية والتنوير.

عندم��ا أتح��دث عن العقالني��ة، فإنني ال أفك��ر بها كنظرية فلس��فية - مثل 

دي��كارتDescartes 16 مثاًل - وال كأعتقاد غري معقول بأن اإلنس��ان كائن عاقل 

بصورة محضة. 

كل م��ا أعنيه عندما أتكلم عن العقل أو العقالنية، هو اإلميان بأننا نس��تطيع 

"أن نتعلم" عن طريق نقد أخطائنا وزالَّتنا، وبصفة خاصة نقد اآلخرين لنا، وأخرياً 

عن طريق النقد الذايت أيضاً.

: شاعر وكاتب مرسحي  15 .H. V. Hofmannsthal 1929-1874 هوغو فون هوفمنش��تال 
منس��اوي. دخل الساحة األدبية يف س��ن صغرية جداً، أسس مع ماركس رينهارت مهرجان 
سالزبورغ، الذي قدم عروضاً مرسحية منتظمة وهامة. من أبرز آثاره )النبي(. )املرتجم(

: فيلسوف فرنيس وعامل ريايض وأحد مؤسيس  16 .R. Descartes 1650 -1596 رينه ديكارت 
الهندسة التحليلية، ترتبط فلسفته ارتباطاً وثيقاً بنظريته يف الرياضيات وعلم نشأة الكون 
والفيزي��اء، وق��د صاغ القانون العام للفع��ل والفعل املضاد، وح��ّدد الغاية القصوى من 
املعرفة بأنها تحّكم اإلنس��ان يف قوى الطبيعة. يف سنة 1663 أدرجت الكنيسة مؤلفاته يف 
الئحة الكتب املحرَّمة. من أشهر مؤلفاته: )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، و)مبادئ الفلسفة( 

و)مقالة يف املنهج(. )املرتجم(
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العقالين هو ببساطة، ذلك الشخص الذي يعترب التعلم أكرث أهمية من الربهنة 
عىل كونه عىل صواب؛ الشخص الذي يرغب بالتعلُّم من اآلخرين، ال مبعنى الهيمنة 
عىل أفكار اآلخرين، ولكن مبعنى أن يسمح بطيب خاطر لآلخرين بنقد آرائه، وأن 
ينقد بطيب خاطر آراء اآلخرين. ما أشدد عليه هنا هو فكرة النقد، أو بتعبري أدق، 

"املناقشة النقدية".

إن العق��الين الحقيقي ال يعتقد أنه أو غريه ميتلك الحقيقة؛ و ال يرى أن مجرد 
النقد يساعدنا عىل الوصول إىل أفكار جديدة. ولكنه يرى أن املناقشة النقدية هي 
فقط ما تساعدنا عىل التمييز يف حقل األفكار بني الغث والسمني. إنه يعرف جيداً 
أن قبول أو رفض فكرة ما ليس��ت مس��ألة عقلية بحتة، ولكنه يعتقد أن املناقشة 
النقدية وحدها التي متنحنا النضج الالزم الذي ميّكننا من رؤية الفكرة من جوانب 

عدة، ومن الحكم عليها حكاًم صحيحاً.

لهذا التقييم للمناقش��ة النقدية جانبه اإلنس��اين، فالعقالين يعرف عىل نحو 
كامل أن املناقش��ة النقدية ليست العالقة الوحيدة بني البرش، بل عىل العكس 
م��ن ذلك انه يعرف أن املناقش��ة النقدية العقالنية ال مكان له��ا يف حياتنا إاّل 

نادراً.

ولكن��ه مع ه��ذا يعتقد أن موقف "األخذ والعطاء"، وه��و املبدأ الجوهري يف  
املناقشة النقدية، ذو داللة كربى من الناحية اإلنسانية. إذ يعرف العقالين أنه يدين 
بعقل��ه لآلخرين، يعرف أن املوقف النقدي العقيل هو فقط نتيجة لنقد اآلخرين، 

وأنه فقط عرب نقد اآلخرين ميكن لإلنسان أن يصل إىل النقد الذايت.

ميك��ن رشح املقرتب العقالين عىل النحو اآليت: ق��د أكون أنا مخطئاً وأنت عىل 
حق، ولكن ميكننا أن نأمل معاً وبعد النقاش املش��رتك أن نرى األش��ياء بشكل أكرث 
وضوح��اً من قبل، ما دمنا نتذكر أن اقرتابن��ا أكرث من الحقيقة أكرب أهمية ِمن َمن 
منَّ��ا عىل حق. وفقط بوجود هذا الهدف يف أذهاننا، ميكننا أن ندافع عن أنفس��نا 

بأفضل ما يكون يف أية مناقشة.
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هذا، باختصار ما أعنيه عندما أتحدث عن العقالنية. ولكن عندما أتحدث عن 
التنوير، فإنني أعني شيئاً آخر، أيضاً.  

إنن��ي أفكر قبل أي يشء آخ��ر، بفكرة التحّرر الذايت ع��ن طريق املعرفة، تلك 
الفكرة ألهمنا إياها كل من كانْت وبستالوزي. كام أفكر بواجب كل مفكر واملتمثِّل 
يف مس��اعدة اآلخرين عىل تحرير عقولهم وفهم املق��رتب النقدي - وهو الواجب 

الذي نسيه أغلب املفكرين منذ عرص فيخته وشيلينغ وهيغل.

لس��وء الحظ، من الشائع جداً بني املفكرين أنهم يريدون التأثري عىل اآلخرين، 
أو، كام قال شوبنهاورSchopenhauer 17، أرَْسهم وليس تعليمهم.

إنهم يترصفون كقادة أو أنبياء - جزئيا ألنه من املتوقع منهم أن يظهروا  كأنبياء، 
أو ُمنيطي اللثام عن الرس الغامض للحياة والعامل واإلنسان والتاريخ والوجود.

هنا، كام يحدث غالباً فان الطلب املتواصل يس��تجلب عرضاً، فيتم البحث عن 
قادة وأنبياء، وليس من املفاجئ أن يتم العثور عىل قادة وأنبياء. ولكن "الراشدين 
ليس��وا بحاجة اىل مرش��دين"، كام قال ه���. ج. ويل��زH.G.Wells 18 ذات مرة. 
فالراش��دون ينبغي أن "يعرفوا" أنهم ليس��وا بحاجة إىل قادة. أما بالنسبة لألنبياء، 

فإنني اعتقد أن واجب كل مفكر أن يبتعد عن مظاهر النبوة. 

: فيلسوف مثايل أملاين. يعترب فيلسوف  17 .A. Schopenhauer 1860-1788 آرثر شوبنهاور 
التش��اؤم الحدي��ث. كان العدو اللدود للامدية والجدل، وقد وض��ع املثالية امليتافيزيقية 
معارضة منه للفهم املادي للعامل. أش��هر مؤلفاته: )العال��ك كإرادة وتصّور( وقد صدر يف 

سنة 1819. )املرتجم(  
: روايئ وصحايف وعامل اجتامع ومؤرخ  18 .H. G. Wells 1946 -1866 هرب��رت جورج ويل��ز 
شعبي انجليزي. كان له يف مطلع القرن العرشين نفوذاً فعاالً يف الحركة الهادفة إىل إجراء 
تغيريات يف املجتمع واألخالق والعادات الدينية. يعترب من مؤسيس أدب الخيال العلمي، 
وقد اكتس��ب ش��هرته بفضل رواياته الت��ي تنتمي لذاك الجنس األديب. م��ن أبرز أعامله 
الروائي��ة: )آلة الزمن(، )الرجل الخف��ي(، )الحرب بني العوامل(. كام له من الكتب: )موجز 

التاريخ( و)علم الحياة(. )املرتجم(
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4
عي النبوة؟ ما الذي مييز ُمقرَتَب التنوير عن مقرتب ُمدَّ

الجواب: اللغة. فاملفكر التنويري يتكلم بلغة بس��يطة قدر اإلمكان، فهو يريد 

أن يك��ون مفهوم��اً. ويف هذا الخصوص يعترب برتراند رس��لB. Russell 19 املعلم 

ال��ذي ال يتفوق أحد من الفالس��فة عليه يف الوضوح. حت��ى عندما ال تتفق معه - 

أي املفك��ر التنويري - فلن متلك س��وى اإلعجاب به، فه��و يتحدث دوماً بوضوح، 

وبساطة وبصورة مبارشة.

ملاذا متثل بساطة اللغة أهمية كبرية بالنسبة ملفكري التنوير؟

ألن املفكر التنويري الحقيقي، العقالين الحقيقي، ال يس��تهدف التأثري عىل أي 

ش��خص بأي اتجاه. ال، انه ال يستهدف اإلقناع؛ إنه عىل وعي طول الوقت بأنه من 

املمكن أن يكون عىل خطأ. وفوق كل يشء، إنه يحرتم االستقاللية العقلية لآلخرين 

بدرجة عالية تحول دون استهداف إقناعهم بأشياء هامة.

إنه يدعو باألحرى إىل االختالف يف الرأي، مفضاًل صيغة النقد العقالين واملنظم. 

يهم لبلورة آرائهم الحرة. إن بلورة  إنه ال ينشد اإلقناع، بل استنهاض اآلخرين وتحدِّ

ل أهمية خاصة بالنسبة له. الرأي الحر هي ما تشكِّ

وبن��اء الرأي الحر - وفقاً له - هو ما له قيمة فقط، ليس ألن ذلك 

يجعلن��ا نقرتب أك��رث من الحقيقة فقط، بل ألن��ه يحرتم صياغة الرأي 

: فيلسوف ومنطقي وداعية سالم بريطاين. ساهم  19 .B. Russell 1970 -1872 برتراند رسل 
مساهمة فّعالة يف تطوير املنطق الريايض الحديث. ذهب إىل القول بأن الفلسفة تستمد 
قضاياها من العامل الطبيعي وأن مهمتها تتمثل يف تحليل وتفسري مفاهيم العامل الطبيعي 
تحلياًل وتفس��رياً محسوسني. ويقول رس��ل أيضاً إن ماهية الفلسفة هي املنطق والتحليل 
املنطق��ي للغة. م��ن مؤلفاته: )مبادئ الرياضيات(، و)الدي��ن والعلم(، و)حكمة الغرب( 

و)السلطة والفرد(. )املرتجم(
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الحر أيضاً. إنه يحرتمه حتى لو كان يعتربه عىل خطأ.

يكمن أحد أسباب عدم رغبة املفكر التنويري بالتأثري عىل الناس أو إقناعهم 

يف اآليت: ألنه يعرف انه، خارج نطاق املنطق والرياضيات الضيق، ال ميكن إثبات 

يشء. من املمك��ن، بالطبع، تقديم براهني وبحث وجهات النظر بحثاً نقدياً، إاّل 

أنه خارج املبادئ األولية للرياضيات، فإن براهيننا ليس��ت حاسمة أو خالية من 

الثغرات.

يج��ب علينا دوماً أن نعيد تقييم القضايا، وأن نقرِّر دوماً أيا منها ذات وزن 

أكرب؛ تلك التي تدعم رأياً معيناً أو تقف ضده. يف النهاية، تتضمن صياغة الرأي، 

إذن، عن��رص الحك��م الحر. هذا الحكم الحر يجعل من الرأي ذا قيمة إنس��انية 

مثينة.

لق��د تبّنى التنويريون منذ جون لوكJ. Locke 20 هذا التقدير املرموق للرأي 

الفردي الحر. وكان هذا بال ش��ك، الثمرة املب��ارشة ل� الرصاعات الدينية اإلنجليزية 

واألوروبية؛ التي أنتجت، يف النهاية، فكرة التسامح الديني. 

عي البعض - وليست فكرة التسامح الديني فكرة سلبية عىل اإلطالق، كام يدَّ

عىل س��بيل املثال: أرنولد توينبيA. Toynbee 21 - فهي ليس��ت مجرد تعبري 

: فيلسوف انجليزي، اشتهر بدعوته إىل التسامح الديني،  20 .J. Locke 1704-1632 جون لوك 
وبدفاعه عن حقوق اإلنس��ان الطبيعية. ع��ارض نظرية "الحق اإللهي" وقال بأن االختبار 
أس��اس املعرفة. يعترب مؤسس املدرسة الحس��ية/التجريبية الحديثة. كان يرى بأن مهمتنا 
أن ال نعرف كل يشء، بل فقط ما هو هام بالنس��بة لس��لوكنا وحياتنا العملية. تأثر بآرائه 

التحررية كثري من أفراد الثورتني األمريكية والفرنسية. )املرتجم(
(: مؤرخ ومفكر بريطاين. يعد من  21 .A. J. Toynbee 1975 -1889 أرنولد جوزيف توينبي 
أبرز/أشهر فالسفة التاريخ يف العامل. يعترب من أبرز ممثيل فلسفة التاريخ "التأملية". وضع 
نظرية الش��هرية "التحدي واالستجابة" يف كتابه الكبري )دراسة للتاريخ( الذي يقع يف اثني 

عرش مجلداً. من مؤلفاته األخرى: )الحضارة يف امليزان(. )املرتجم(
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عن االجهاد من الحرب وال تعبرياً عن إدراك أن الخوف ال يوفر أية إمكانية لفرض 

االمتث��ال الديني. عىل العكس من ذلك، فإن التس��امح الديني انطلق من الناحية 

املقابلة، من الفهم اإليجايب بأن اإلجامع الديني املفروض ال قيمة له، وأن االعتقاد 

الديني الحر هو "فقط" ما ميكن أن يكون ذا قيمة. 

إن فهم التس��امح الديني عىل هذا النحو يقودنا إىل ما هو أكرث من ذلك. فهو 

يقودن��ا إىل احرتام كل إميان ص��ادق، وبالتايل احرتام الفرد ورأيه الخاص. أو بعبارة 

إميانويل كانت، آخر فالس��فة التنوير العظام، فإن هذا يقودنا إىل االعرتاف بقيمة 

اإلنسان ذاته. 

ويف حديثة عن قيمة اإلنسان، فإن كانت يعني أن كل إنسان ومعتقداته، يجب 

أن يكونا موضع احرتام.

يرب��ط كانت هذه القاعدة مببدأ هيللHillelian Principle 22، الذي يطلق 

عليه اإلنجليز وبصدق القاعدة الذهبية، ولكنه يبدو لألملان شيئاً مألوفاً: ))ال تفعل 

للغري ما تكره أن يفعله بك الغري((. 

يربط كانت بشدة هذا املبدأ بفكرة الحرية - حرية الفكر التي طالب بها شيلر23 

يف مرسحيته دون كارلوس، يف حوار املركيز دي بوزا مع ملك إسبانيا24 فيليب الثاين25؛

 مبدأ هيلل Hillelian Principle: يعود هذا املبدأ لرجل دين اس��مه هيلل Hillel. 22 ولد 
بعد الس��بي البابيل التاريخي. كان يعتقد بأن الت��وراة ميكن اختزالها يف جملة واحدة أو 

مبدأ واحد هو: "افعل للغري ما توّد أن يفعله الغري لك". )املرتجم(
 ش��يللر 1759- 1805. 23 ش��اعر وفيلس��وف ومؤرخ أملاين، ألف مرسحية دون كارلوس  عام 

1787. )املراجع(
الفصل الثالث، املشهد العارش من املرسحية. )املراجع( 24 .

فيليب الثاين 1528- 1598 حكم اس��بانيا من  عام 1556. 25 إىل وفاته، وكان املركيز دي بوزا 
من اقرب أصدقائه. )املراجع(
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 حرية الفكر التي أراد سبينوزا26 تسويغها باالدعاء بأنها غري قابلة للتحويل، وانه 

مهام حاول الطغاة أن ينتزعوها منا فإنهم لن يتمكنوا من ذلك.

أعتق��د أن��ه مل يعد باإلمكان أن نتفق مع س��بينوزا يف ه��ذه النقطة. رمبا كان 

صحيح��اً أن حرية الفكر ال ميك��ن أن تكبت بصورة تام��ة، ولكنها من املمكن أن 

تكبت لدرجة كبرية. بدون تبادل حر لألفكار ال ميكن أن توجد حرية فكر حقيقية. 

فليك نتأكد من منطقية أفكارنا نحتاج إىل اآلخرين الختبارها.

إن املناقش��ة النقدية هي أساس الفكر الحر لكل فرد. وهذا يعني، من ناحية 

ثانية، أن حرية الفكر مستحيلة بدون حرية سياسية. ويعني ذلك أيضاً أن الحرية 

السياسية رشط مْسبق لالستخدام العقيل لكل فرد.

لق��د حاولت أن أوض��ح باختصار ما أفهمه من العقالني��ة والتنوير. كام حاولت، يف 

الوقت نفسه، أن أعرب باختصار ملاذا تتطلب العقالنية - كام أفهمها - وكذلك التنوير حرية 

الفكر، والحرية الدينية، واحرتام اآلراء الصادقة لآلخرين، وأخرياً الحرية السياسية. لكنني 

ال أدعي أن العقالنية وحدها من تحب الحرية أو تستطيع تسويغ مطلب الحرية.

ع��ىل العكس، أنا أعتق��د أن هناك مواقف أخرى، وبخاص��ة املواقف الدينية، 

تتطلب حرية الضمري، ومن هذا املطلب وصلت إىل احرتام رأي اآلخرين وتس��ويغ 

مطلب الحرية السياسية.

رت قبل قليل، وبسخرية، من عقالنيتي العتيقة، فإنني أريد  وإذا كنت قد حذَّ

اآلن أن أك��رِّر ه��ذا التحذير بكل جدية، ألنني عق��الين، ال أريد أن أُغريِّ عقيدة أي 

: فيلس��وف هولندي. اشتهر  26 .B. Spinoza 1677-1632 باروخ )بنديكتوس( دو س��بينوزا
مبذهبه يف وحدة الوجود وبقي نضاله يف س��بيل حري��ة الفكر مغموراً. خّص الكفاح من 
أجل الحرية بكتابه )الالهوت السيايس(، وحارب املتمسكني بالخرافات الذين ))يخرتعون 
م��ا ال يحىص من التخيالت ليفرسوا الطبيعة، حيث تتبدى لهم املعجزات يف كل يشء كام 

لو كانت الطبيعة تشاركهم الهذيان((. )املرتجم(
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شخص. كام ال أريد أن أيسء استعامل الحرية لجعل أي شخص آخر عقالنياً.

ولكنن��ي أدعو اآلخري��ن لالختالف مع��ي، أرغب بقدر اإلم��كان أن أبعث يف 

اآلخرين الرغبة يف رؤية األش��ياء يف ضوء جديد، ليك يتس��نى لكل واحد أن يتخذ 

"قراره الخاص" بأقىص درجة ممكنة من حرية تشكيل الرأي.

يج��ب عىل كل عق��الين أن يقول مع كانت: ال ميكن للمرء أنُ يعلِّم الفلس��فة 

ولكن عىل األكرث ميكنه أن يتفلسف؛ وهذا يعني موقفاً نقدياً.

5
ال نعرف، بالطبع، عىل وجه التحديد من أين ينبع التفلس��ف، أي هذا املوقف 

النقدي. ولكن، الدالئل تشري إىل أنه يشء نادر، ومن ثم ميكن اعتباره - بغض النظر 

عن القيم األخرى - قيمة نادرة.

27Thales Of )T( Mi-  إن ما نعرفه إىل حدٍّ ما، إنه ظهر يف اليونان وإن طاليس املالطي

letus مؤسس املدرسة األيونيةIonian School 28 للفلسفة الطبيعية هو الذي ابتدعه.

 طالي��س املالط��ي Thales of Miletus 624- 547. 27 ق.م: أول فيلس��وف إغريق��ي عرفه 
التاري��خ. وقد اعتربوه أحد الحكامء الس��بعة، ومثة أس��طورة تقول إن��ه أتقن علوم مرص 
وبابل الرياضية والفلكية. قال بأن املاء أصل األش��ياء كلها، واكتشف عدداً من النظريات 

الهندسية. رفض األخذ بالخرافات واألساطري. )املرتجم(
: اسم جامع يطلق عىل  28 .Ionian School Of Philosophy املدرس��ة األيونية الفلس��فية 
عدد من فالس��فة اليونان الذين عاش��وا يف القرنني الس��ادس والخامس قبل امليالد، مثل 
طاليس، وأناكسمندر، وأناكسيمينس، وهرقليطس  وهّيبون. لقد كانت أيونيا مركز نشاط 
هؤالء الفالس��فة األصيل، ولكنهم ذهبوا يف فلس��فاتهم مذاه��ب متباينة بحيث يصعب 
اعتبارهم مدرس��ة فكرية واحدة إاّل بكثري من التجاوز. والواقع أن القاسم املشرتك بينهم 
كان محاولتهم جميعاً تفسري الظواهر بلغة املادة والقوى الطبيعية )كاملاء والنار والهواء.. 

الخ(. )املرتجم(
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هن��اك وجود للمدارس حتى عند الش��عوب البدائية، وتتمثل مهمة املدرس��ة 

س��ها ونرشه. وإذا حاول أحد أعضاء املدرس��ة أن  دوماً يف الحفاظ عىل تعاليم مؤسِّ

يغريِّ من تعاليم مؤسسها فإنه يتم طرده كمنشق، ومن ثم تنقسم املدرسة، وهكذا 

تتكاثر  املدارس عن طريق االنقس��ام. ولكن، يف بعض األحيان، بالطبع، يتعنيَّ عىل 

املدرسة أن تجري تعديالت يف مذهبها الرسمي وفقاً لظروف خارجية جديدة؛ أي، 

عىل سبيل املثال، مع معلومة جديدة أصبحت معروفة عىل نطاق واسع.

يف مثل هذه الحاالت، يتم عرض التغرّي الحاصل يف مذهب املدرسة الرسمي بطريقة 

ملتوية، من خالل إعادة تفس��ري املذهب القديم، بشكل يجعل من املمكن القول الحقاً 

إنه مل يحصل أي تغيري يف املذهب. وُيْنَس��ب املذه��بُ الجديُد املتغرُي  - الذي ال ُيعرتف 

بتغرّيه - إىل األس��تاذ الذي أس��س املدرسة. فالعبارة ))لقد قال أس��تاذنا ذلك(( نسمعها 

.29ythagorean School)T(باستمرار يف املدرسة الفيثاغورثية

لهذا، يكون من املس��تحيل أو الصعب ج��داً إعادة بناء تاريخ أفكار مثل هذه 

س مُتثِّل جزءاً أساساً من منهج املدرسة. املدرسة. ذلك فإن نسبة األفكار إىل املؤسِّ

إن املدرس��ة الوحيدة - يف علمي - التي حادت ع��ن هذا االتجاه الجامد هي 

مدرسة طاليس األيونية، التي أصبحت مع مرور الزمن املدرسة التقليدية للفلسفة 

اإلغريقية، والتي بعثت من جديد يف فلس��فة عرص النهض��ة لتصبح تقليداً للعلم 

األورويب.

: مدرس��ة فلس��فية يعتقد أن  29 .Pythagoreanism املدرس��ة الفيثاغورثية/الفيثاغورثي��ة 
الفيلس��وف اإلغريقي فيثاغورث أنش��أها يف جنوب إيطاليا، وفرض عىل املنتس��بني إليها 
حياة تقش��فية صارمة. استمرت الفيثاغورية بعد فيثاغورث، نحواً من مثامنائة سنة، وكان 
لها تأثري كبري يف تطور الفكر اإلنساين. قالت بأن الحقيقة يف أعامقها رياضية، وبأن العدد 
أساس كل يشء، وبأن لكل عدد مضمونه الخاص، فالعدد )1( مثاًل هو الذكاء، والعدد )2( 
هو الرأي، والعدد )4( هو العدالة، والعدد )5( هو الزواج. وقد اعتقد الفيثاغوريون أيضاً 

بأن النفس ميكن أن تسمو فتتحد بالذات اإللهية. )املرتجم(
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 dogmatic 30ر ماذا تعني القطيعة مع التقليد الدوغاميئ لنحاول لحظة أن نتصوَّ

ملذهب مدرسة "ما"، واستبداله بتقليد املناقشة النقدية، تقليد التعددية التي تحاول 

من خاللها كل املذاهب املتنافسة االقرتاب أكرث من الحقيقة الواحدة.

إن طالي��س هو الذي أنجز هذه الخطوة املميزة، التي ميكن أن ُينظر إليها من 

خالل حقيقة أن أتباع املدرس��ة األيونية، فقط، حالوا عالنية أن يطوِّروا من تعاليم 

أس��تاذهم. وهو ما يتضح بصورة واضحة إذا تصورن��ا طاليس وهو يقول ألتباعه: 

))هذه هي تعاليمي، وهكذا أفهم األمور، حاولوا أن تطّوروا ما أقول((.

عىل هذا النحو ابتكر طاليس تقليداً جديداً، أو تقليداً ذا مستويني: األول، يتم 

نقل تعاليم األس��تاذ من خالل التقليد املتبع يف املدرسة، وكذلك التعاليم املختلفة 

لكل جيل من أتباع املدرس��ة. الثاين، تم الحفاظ عىل تقليد يقيض بقيام كل فرد يف 

املدرسة بنقد تعاليم أستاذه ومحاولة تقديم ما هو أفضل.

يف هذه املدرس��ة، إذن، كانت التغي��ريات والتحويرات يف املذهب تعترب نجاحاً 

يس��جل باس��م من ابتدعه. وبهذه الطريقة أصبح باإلم��كان ألول مرة رسد تاريخ 

حقيقي لألفكار.

إن التقلي��د ثنايئ املس��توى ال��ذي أصفه هنا هو تراث العل��م الحديث، الذي 

ه��و أحد أه��م عنارص عاملنا الغريب. يف حدود علم��ي، مل يبتكر هذا العلم إاّل مرة 

واحدة، ثم ُفقد بعد مائتني أو ثالمثائة س��نة، ولكن أُعيد اكتشافه يف عرص النهضة، 

: كلمة يونانية تعني الجمود العقائدي "مذهباً أو رأياً" أو التأييد  30 .dogmatic الدوغامئية 
األعم��ى ملبادئ مذه��ب أخالقي ما أو مطالبه، ب��دون إمعان و النظ��ر فيها، ومن دون 
تفهم قيمتها االجتامعية ومن دون دراس��ة الحالة امللموس��ة ومن دون مراعاة العواقب 
االجتامعي��ة التي قد تنجم عنها، والدوغامئية كظاهرة اجتامعية التي متيز بصورة خاصة 
األخالق املس��يطرة يف املجتمع االستغاليل والتي تبذل ش��تى الجهود للتسرت عىل مغزاها 
http://www. .االجتامعي والتي تقف ضد التقدم االجتامعي والتمويل الثوري للمجتمع

political-sa.net/vb/showthread.php )املراجع(
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بشكل أس��ايس عىل يد غاليليو غالييلGalileo Galilei 31 بعد ذلك بحوايل ألف 

وخمس��امئة س��نة أخرى. كان من املمكن، إذن، أن يضيع ويفنى، ولكن كان من 

املمكن أن يتطور جيداً حيثام وجدت حرية سياسية.

عىل الرغم من أن العقالنية، كام أوضحتها هنا، مازالت ش��يئاً نادراً جداً حتى يف 

أوروبا ونادراً ما ينظر إليها كأحد األديان املميزة يف أوروبا، وعىل الرغم من أن أفكار 

العقالني��ة اآلن ُتعامل بازدراء من قبل معظم املفكرين، فإن عقالنية طاليس كفكرة 

وتقليد، رغم ذلك، ما كان للحضارة األوروبية أن توجد بدونها عىل االطالق.

ال يشء مييز حضارتنا األوروبية س��وى حامس��ها للعلم، فهي الحضارة الوحيدة 

الت��ي أنتجت علاًم طبيعياً، وأنها الحضارة الوحيدة التي لعب فيها العلم الطبيعي 

دوراً حاس��اًم. ولكن، العلم الطبيعي ما هو إاّل النت��اج املبارش للعقالنية؛ إنه نتاج 

املنهج العقالين يف الفلسفة اليونانية القدمية.

6
كل م��ا قمت به حت��ى اآلن، هو الحديث عن نفيس بوصف��ي عقالنياً وتنويرياً، كام 

دت باختصار بأن  حاولت أن أوضح ما أعنيه عندما أتحدث عن العقالنية والتنوير. وحدَّ

العقالنية والتنوير يش��رتطان الحرية السياسية. ولكن سيبدو من املضحك أن أقرص حب 

الحرية عىل العقالنية والتنوير وحدهام أو حتى التأكيد عىل وجود عالقة وثيقة بينهام.

: عامل فل��ك ورياضيات وفيزيايئ إيطايل.  31 .Galileo Galilei 1642-1564 غاليليو غالي��يل 
يعت��رب يف رأي كثري من الباحثني واضع أس��س العلم التجريبي الحديث. ثار عىل نظريات 
أرس��طو وهو مكتش��ف قانون القصور الذايت. صنع تلس��كوبات عدة، واكتش��ف أقامر 
املش��رتي، وال حظ ُكلف الشمس وطبيعة القمر الجبلية. أيد/جاهر بنظرية العامل الفليك 
البولندي نيكوالس كوبرنيكوس القائلة بأن األرض وس��ائر الكواكب تدور حول الش��مس، 

فنقمت عليه الكنيسة وحاكمته. )املرتجم(



44

يف الحرية والدميقراطية

إن الت��وق إىل الحري��ة أمر أويل بدون ش��ك، نج��ده بدرج��ات متفاوتة لدى 
الحيوانات - حتى الحيوانات املنزلية - ولدى األطفال الصغار.

لكن الحرية تتحول إىل مش��كلة يف ميدان السياس��ة. فاالجتامع اإلنساين يعني 
طبيعياً أن الحرية املطلقة لكل فرد مس��تحيلة. فإذ كنُت حراً يف فعل كل ما أريد، 

فإن هذا يعني أنني حر أيضاً يف أن أسلب اآلخرين حريتهم.

لقد حلَّ كانت هذه املسألة بدعوته إىل تقييد الحرية الفردية من قبل الدولة 
إىل الدرجة التي يتطلبها االجتامع اإلنس��اين وأن ه��ذا التقييد الرضوري يجب أن 

يشمل كل املواطنني بصورة متساوية ما أمكن ذلك.

وُيظهر هذا املبدأ الكانتي األصيل أن مشكلة الحرية السياسية قابلة للحل من 
الناحية املفهومية، ولكنه ال يزّودنا مبعيار للحرية السياس��ية. ففي أغلب الحاالت 
الفردي��ة ال ميكنن��ا أن نحدد ما إذا كان تقييد معني للحرية أمراً رضورياً بالفعل أم 
ال، كام ال ميكننا أيضاً تقرير ما إذا كان هذا العبء مفروضاً بطريقة متساويًة عىل 

كل املواطنني أم ال.

لذل��ك نحن يف حاجة إىل معيار ميكن تطبيقه بس��هولة أكرث. وأنا أقرتح املعيار 
التايل: ))تكون الدولة حرة من الناحية السياس��ية إذا جعلت مؤسساتها السياسية 
بإم��كان مواطنيه��ا تغيري حكومة قامئة دون س��فك دماء متى م��ا كانت األغلبية 
راغبة بذلك((. أو بصورة أخرى مخترصة: نحن أحرار إذا كان بإمكاننا التخلص من 

حّكامنا دون إراقة دماء.

ننا م��ن التمييز بني الحرية السياس��ية وقلة يف الحرية  هن��ا، لدين��ا معياراً مُيكِّ
السياسية، أو، إذا أحببت، بني الدميقراطية واالستبداد.

األمر ال يتعلق بالطبع "بكلمتي" )دميقراطية( و)اس��تبداد(، إذ لو أراد شخص 
ما، عىل سبيل املثال، أن يعترب بعض الدول غري الحرة دوالً دميقراطية، أو أن يعترب 
دس��تور اململكة املتحدة وسويرسا اس��تبدادياً، فإنني لن أدخل معه يف جدال فيام 
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إذا كان قد اس��تخدم هذه املصطلحات بصورة صحيحة أم خاطئة. ولكنني عندئذ 

سأقول ببس��اطة: ))إذا كان عيّل أن اس��تخدم مفرداتك فإنني سوف أصف نفيس 

عدواً للدميقراطية وصديقاً لالس��تبداد((. بهذه الطريقة يجنِّب املرء نفسه الضياع 

يف نزاعات لفظية، فام يهم ليس الكلامت إمنا القيم الحقيقية.

إن معيار الحرية السياس��ية الذي قدمته أداة بس��يطة، حتى وإن كانت أولية 

بعض اليشء والسيام أنه ال يقول شيئاً عن املسألة املهمة املتعلقة بحامية األقليات، 

مثل األقليات الدينية، اللغوية أو العرقية.

إىل هنا

7
لقد حاولت من خالل ما قلته حتى اآلن أن أضع إطاراً عاماً ملناقشة املزيد من 

عناوين املوضوعات املتعلقة بالوضع الراهن للحرية والعامل الغريب الحر. أريد أن 

أصيغ املسألة الرئيسة هنا عىل النحو اآليت: ما الذي جلبته الحرية لنا؟ خرياً أم 

رشاً؟ أيهام أرجح؟ كيف يبدو التوازن بني الخري والرش؟

أرى إن هذه األس��ئلة ملّحة بدرج��ة عالية، لذلك س��أحاول أن تكون إجابايت 

دة وُموجزة بقدر اإلمكان وعىل شكل مجموعة من الفرضيات. محدَّ

"فرضيتي األوىل": أزعم أن عاملنا، العامل الغريب الدميقراطي، ليس أفضل العوامل 

السياس��ية املمكنة منطقي��اً أو التي ميكن تصورها، ولكنه م��ع هذا أفضل العوامل 

السياسية التي عرفنا بوجودها تاريخياً. من هذه الوجهة فإنني متفائل جداً.

وليك أوضح وأبرِّر أس��اس هذه الفرضي��ة األوىل املتفائلة، دعوين أقول أنني ال 

أفك��ر فقط مبعجزة االزدهار االقتصادي حينام أمجد عرصنا، رغم أنه ليس باليشء 

القليل أن يكون عدد الذين يتضورون جوعاً يف مجتمعنا أقل بكثري مام قبل.
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إن ما أفكر فيه يشء مختلف متاماً، وإذا كانت األشياء تعرف بأضدادها. يف عام 

1942 اعترب أس��قف براد فورد السابق أن عاملنا الغريب شيطاين، ودعا كل قساوسة 

األديان املس��يحية إىل املس��اهمة يف عملية القضاء عىل هذا العمل الشيطاين، وأن 

يساعدوا حكومة ستالنيStalin 32 الشيوعية33 عىل تحقيق النرص.  

منذ ذلك الوقت، أصبحت ش��خصية ستالني الشيطانية معروفة حتى من قبل 

الش��يوعيني أنفس��هم، ولفرتة زمنية قصرية لكنها مزدهرة أصبحت هذه الشخصية 

الش��يطانية عنرصاً أساس��ياً يف الخط العام للحزب، بل يف برنامج الحزب. ومع هذا 

فامزال هناك مؤمنون - ويف بريطانيا من املسيحيني الحقيقيني والورعني - يفكرون 

باملنطق نفسه الذي كان يفكر به أسقف براد فورد.

ليك أرشح بصورة واضحة فرضيتي األوىل املتفائلة، البد يل أن أقول أنني أنطلق 

حرفياً من وجهة النظر نفسها التي انطلق منها األسقف السابق بإدانة عاملنا الغريب 

بأنه من عمل الشيطان، لكن ليك أصفه بأنه أفضل العوامل التي نعرف تاريخها.

لقد كانت املسألة بالنسبة لألسقف مسألة قيم إنسانية خالصة، وهي ما أطلق 

عليها كانت اسم الكرامة اإلنسانية والجاهزية اإلنسانية للمساعدة. لقد كان يعتقد 

أن هذه القيم معرضة للخطر يف الغرب بينام هي يف وضع آمن يف روسيا.

ولك��ن يب��دو يل أن األس��قف، مبثاليته، مل ي��َر الحقائق بص��ورة صحيحة. فلم 

: الزعيم الثاين لالتحاد الس��وفييتي، واملؤس��س  32 .J. Stalin 1953-1879 جوزي��ف س��تالني 
الحقيقي له. حكم االتحاد الس��وفييتي حكاًم دكتاتورياً، وجعل منها دولة عاملية كربى، ثم 
قادها إىل النرص يف الحرب العاملية الثانية. تعرّض يف عهد خلفه نيكيتا خروش��وف لحملة 
عنيفة كشفت عن عورات حكمه، وأدت إىل تحطيم متاثيله وأنصابه التذكارية. )املرتجم(

: نظرية أيديولوجية سياسية مبنية عىل أساس املساواة املطلقة  33 .Communism الشيوعية 
وامللكية الجامعية لوسائل اإلنتاج والس��لع االستهالكية. يعترب كارل ماركس 1883-1818 
األب الروحي للنظرية الش��يوعية، كام يعد فالدميري لينني1870-1924 من أهم من توّغل 

يف النظرية الشيوعية وأسهم يف الكتابات والتطبيق فيها. )املرتجم(
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يح��دث أن وجد من قبل مجتمع قلَّ في��ه القمع والذل واملهانة مثلام هو حادث 
يف مجتمعن��ا. ك��ام أنه مل يحدث من قب��ل أن ُوِجد يف مجتم��ع كثريون ممن هم 

فوا عن غريهم الجوع والبؤس. مستعدون للتضحية بأنفسهم ليك يخفِّ

أعتقد، إذن أنه ليس هناك س��بب يجعلنا نحن الغربيني نش��عر بالخجل فيام 
يتعلق بالرشق. ولكن هذا ال يعني أننا يف الغرب ال ينبغي أن ننتقد مؤسساتنا، بل 
ع��ىل العكس، حتى لو كان عاملنا هو أفضل العوامل التي وجدت حتى اآلن، إاّل أنه 
مازال هناك الكثري من األمور يف حالة س��يئة فعاًل. إنه من املمكن يف أي وقت أن 

قناه، وهذا هو الخطر العظيم الذي سيبقى قامئاً. نفقد كل ما حقَّ

أص��ُل اآلن إىل فرضيت��ي "الثانية". فعىل الرغم من أنني اعترب عاملنا الس��يايس 
أفضل العوامل الت��ي نعلم بوجودها تاريخياً، إاّل أنه ينبغي أن نحرتس من أن نعزو 

هذه الواقعة إىل الدميقراطية أو الحرية.

فالحرية ليس��ت َمْورداً يوصل إلينا خ��ريَات الحياة إىل منازلنا. والدميقراطية ال 
تضمن إنج��از أي يشء، وبالتأكيد ال تضمن تحقيق معجزة اقتصادية. فمن الخطأ 
ب��ل من الخط��ر إىل أبعد الحدود أن يج��ري تعظيم الحرية بإخب��ار الناس بأنهم 

سيكونون عىل ما يرام مبجرد أن يصبحوا أحراراً.

إن نصيب كل إنسان هو غالباً مسألة قسمة ونصيب، والقليل منه نسبياً يعود 
إىل الكفاءة واالجتهاد وفضائل أخرى.

إن أق��ىص م��ا ميكن قوله ع��ن الدميقراطي��ة أو الحرية هو إنهام متنح��ان قدراتنا 
الشخصية قلياًل من القدرة عىل التأثري يف رفاهيتنا. هذا يوصلني إىل فرضيتي الثالثة".

ال ينبغ��ي أن نختار الحرية السياس��ية ألننا نأمل بحياة مريحة، ولكن ألن 
الحرية نفسها متثل القيمة النهائية التي ال ميكن تحجيمها بقيم مادية. يجب 
أن نختارها بطريقة دميكريتوسDemocritus 34 الذي قال ذات مرة: ))إنني 

 دميكريتوس Democritus 460-370. 34 ق.م: فيلس��وف يوناين ولد يف ش��امل اليونان، من 
أشهر الفالسفة الذي سبقوا أرسطو، اشتهر بالنظرية الذرية. )املراجع(
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ل الحياة  لفقرية يف ظل الدميقراطية عىل الغنى يف ظل حكم مس��تبد((.  أفضِّ
ويقول: ))إن الفقر يف الدميقراطية أفضل من كل ثراء يف ظل األرستقراطية35 

أو األوتوقراطية36 ألن الحرية أفضل من العبودية((. 

يف فرضيت��ي "الرابعة" أود أن أنتقل خطوة إىل األمام. إن الحرية والدميقراطية 
وإمياننا بهام ميكن أن يتحول إىل كارثة بالنسبة لنا. فمن الخطأ االعتقاد أن اإلميان 
بالحرية يؤدي دوماً إىل االنتصار؛ بل يجب علينا أن نكون مستعدين دوماً للهزمية. 

فإذا ما اخرتنا الحرية، فيجب أن نكون مستعدين للفناء معها.

لق��د حارب��ت بولندا من أج��ل الحرية ك��ام مل تفعل دولة أخ��رى38. واألمة 
التشيكية كانت عىل استعداد للنضال من أجل حريتها سنة 1938، فلم يكن نقص 

الشجاعة هو الذي كتب مصريها.

لقد انترصت الثورة املجرية 37 عام 1956 التي قام بها ش��باب مل يكن لديهم 
ما يفقدونه سوى أغاللهم، لكنها أخفقت يف النهاية.

: هي تسمية لنظام حكم متارسه حكومة من مجموعة من  35 .Aristocracy األرس��تقراطية 
الن��اس أو م��ن طبقة اجتامعية تتمت��ع باألصول النبيلة وال��رثاء يف األرايض كام يف أوروبا 
الغربية، أو الرثاء املايل كام يف قرطاج والبندقية، أو التفوق الديني مثل الرباهمية يف الهند. 

وهي كلمة إغريقية األصل وتعني "حكم األفضل". 
: وهي نظرية سياس��ية تفيد بأن سلطة الحكم يجب أن تناط  36 .Autocracy األوتوقراطية 
بحاك��م منف��رد، أو مبجموعة محدودة. وهي بذلك تتجس��د يف الديكتاتورية، وكانت قد 
اتخذت أشكاالً مختلفة منها نظام الحكم املليك املستبد أو املطلق. والحكومة االستبدادية 
ال تعترب نفس��ها مس��ؤولة أمام أي هيئة منتخبة من الناس. وقد سادت يف أنحاء مختلفة 
من العامل عىل مدى قرون، ومل تزل سائدة يف بعض الدول، ولكنها تنحرس بالتدريج بفعل 

انتشار األفكار الدميقراطية يف أوساط الشعوب. )املرتجم(
 يف سنة 1944. 37 شهدت العاصمة البولندية وارسو انتفاضة جامعية للشعب )انتفاضة وارسو 
1944( كانت عاقبتها تدمري مدينة وارس��و متاماً. لقد وصل دمار املدينة خالل الحرب إىل 
الحد الذي ش��ك معه الناس س��نة 1945 يف إمكانية إعادة بن��اء العاصمة البولندية عىل 

أنقاض املدينة يف املكان نفسه مرة أخرى. )املرتجم(
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إن الكف��اح م��ن أج��ل الحري��ة ميكن أن يفش��ل بط��رق أخرى. فقد يس��فر
الفرنس��ية39 الثورت��ني  يف  ح��دث  ك��ام  إره��اب،  ع��ن  الكف��اح   ه��ذا 

والروسية40. بل قد تقود إىل عبودية كاملة.

إن الدميقراطية والحرية ال تضمنان األلفية. ال، نحن ال نختار الحرية السياسية 
ألنها تعدنا بهذا أو ذاك. نحن نختارها ألنها تجعل الشكل الكريم الوحيد للتعايش 
اإلنس��اين ممكناً، الشكل الوحيد الذي ميكن لنا أن نكون فيه مسؤولني عن أنفسنا 

مسؤولية كاملة.

أما ما إذا كان من املمكن أن نحقق ممكنات هذا الش��كل أم ال، فهذا يتوقف 
عىل أشياء عديدة، يف مقدمتها أنفسنا نحن.

 يف 23 أكتوبر سنة 1956. 38 اندلعت انتفاضة/ثورة شعبية مجرية/هنغارية حاولت وضع حد 
لسيطرة االتحاد السوفييتي السياس��ية واالقتصادية عىل املجر. بدأت مبظاهرات الطالب 
يف العاصمة بودابس��ت، وانتهت مبهاجمة القوات الس��وفييتية لهذه العاصمة وس��حقها 
املقاومة املجرية، وبإقامة حكومة جديدة عىل رأس��ها السيايس املجري يانوش كادار. وقد 
لقي حوايل 32 ألف ش��خص مقتلهم، وتم إعدام أميري ناجي رئيس وزراء املجر - آنذاك 

- ورمز هذه الثورة. )املرتجم(
 الثورة الفرنس��يةThe French Revolution : شهدت األعوام ما بني1789-1799. 39 نهاية 
امللكي��ة يف فرنس��ا، وعىل الرغم من أن الثورة الفرنس��ية بدأت كمحاول��ة إليجاد ملكية 
دستورية، إاّل أن املطالب العديدة بإصالحات بعيدة املدى أدت إىل إعالن أول جمهورية 
يف أواخ��ر س��نة 1792، وق��د أنهكت أع��امل الش��غب، والهجامت من ال��دول األخرى، 
م  والرصاع��ات بني األحزاب، واالنتفاضات املعادية للثورة الجمهورية مام س��اعد يف تس��لّ

املتطرفني السلطة، وبدأ الحكم الدموي بالرعب واإلرهاب. )املرتجم(
: هي الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر. كانت  40 .The Russian Revolution الثورة الروسية 
املرحلة الثانية من الثورة الروس��ية سنة 1917 قادها البالشفة تحت قيادة فالدميري لينني 
وليون تروتس��يك الذين كانا متأثرين بأفكار كارل ماركس؛ إلقامة دولة ش��يوعية وإسقاط 
القيرصية الذي كان آخر حكامها نقوال الثاين. إاّل أن الثورة دخلت يف س��نة 1918 يف أتون 
الحرب األهلية والتدخل األجنبي الغريب من أجل القضاء عليها. ولكنها استمرت ورَشعت 
يف س��نة 1922 ببناء الدولة الس��وفيتية. ولكن الخسائر البرشية كانت فادحة، كام بدأت 

الثورة تأكل أبنائها. )املرتجم(.
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