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 واحلرية سالتنا ر
 د. حممد سعيد رمضان البوطي                                                                      

من الكلمات اليت تأخذ مكانا متألقا من صفحة جمتمعنا اليوم، وتتجلى فيه بأحرف ملاعة وضيئة،  

احلرية مبعناه العام، أي احلرية يف القول، واحلرية يف الرأي، واحلرية يف العمل  ...)احلرية(كلمة: 
كلمة القرن   وإخل، ولعلك تستطيع أن تقول إهنا كلمة املوسم يف هذا العصر، أي إهنا السلوك...

 العشرين... أي الكلمة الدولية اليت جتري على كل لسان، ومتر بكل حلم.
ومن شأن مثل هذه الكلمات اليت تستأثر باهتمام األفراد ومحاسهم، وتتخذ قرارها املكني يف 
أحالمهم وأفكارهم، أن تكون قد أذيبت دراسة وحتليال، وفهما للمصدر الذي أتت منه والنتيجة اليت 

مع أهنا حتتل مكان الصدارة من األحالم واأللسن،  )الحرية(ي إليها، ولكن يف اعتقادي أن كلمة تنته
وال نزال بعيدين عن حتليل مصدرها  ال يزال معناه خفيا عنا،ومع اكتناف التعليقات والشروح هبا، 

 وموردها وطبيعتها.
يرجع إىل أواسط عهد إن علينا قبل كل شيء أن ندرك أن ميالد هذه الكلمة يف األذهان، 

ة االستعمار نفسه... سكلمة ولدهتا سيا  االستعمار يف بالدنا، ولعل من الغريب يف األمساع أن نقول بأهنا
 ؟ ولماذا؟فكيف ذلك

إن روح التحقق يف الواقع من األمور الطبيعية اليت تركن إليها النفوس، ويلّذ هلا االنطالق يف ميداهنا، 
فوق صدور األمم يعين انغالق أوسع باب هلذا امليدان يف وجهها، والنتيجة  وال ريب أن جثوم املستعمر

 الطبيعية لذلك أن تتجمع يف النفوس عوامل الثورة لالنقضاض على ذلك الباب وحتطيمه...
فقد كان من خبثه ومكره أن يشغل النفوس عن االنتباه إىل ، ولكي يتفادى املستعمر هذه النتيجة

 املنافذ والثقوب صد به باهبا الطبيعي الشرعي إىل ميدان التحرر، وذلك بصرفها إىلالقفل الكبري الذي أو 
مظهر  –بالتدريج–وغايته من وراء ذلك أن حييل  ،الشرائع واملبادئ والتقاليد -ةحلكم-اليت أوصدهتا

، ال يعقل أن يهدم أو مظهر جدار طبيعي قائمأمام تلك الشعوب ظلمًا وعنواناً، إىل  الباب المقفول
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يثقب، أما جمال االنطالق والتحرر اإلنساين فهو تلك النوافذ األخرى اليت أغلقها ما يسمونه بالشرائع 
 !!األخالق مهجيًة ورجعيًة وظلماً و 

كيف كانت تسلك بنا هذا السبيل املاكر   –كانت جامثة يف بالدنا  يوم- وإن كاًل منا يذكر فرنسة
كانت تغرينا باسم رسالتها احلضارية والتحريرية، بتحطيم كل ما ورثناه عن تارخينا وما إىل تلك الغاية، لقد  

دنا وحترمنا من متعة املدنية تقيّ  أغالل   ،عرفناه من مقّوماتنا وأخالقنا، ألن كل ذلك يف نظرها أغالل
 احلديثة وحضارة القرن العشرين اليت قامت على حتقيق كل رغائب اإلنسان.

نسة، وعرف كل عاقل وأمحق على وجه األرض، أن فرنسة مل تكن لتقلق إىل هذا ولقد عرفت فر 
وما كان كبدها ليحرتق كل هذا  ،ننا ال نتمتع بكل رغائب اإلنساناحلد من أجل راحتنا ومن أجل أ

 علينا من أجل أننا مقيدون يف األغالل...
ولكنها كانت حترص على أن يكون سبيلنا الطبيعي يف التحرر واالستقالل بعيدًا عن جمال منفعتها 
منا، نائيا عن الطريق الذي متتص منه حقنا وكرامتنا، وليمن ذلك السبيل منحرفا بعد ذلك حنو أي جهة 

ني، رب  استغالهلا ديننا ومبدئنا وتارخينا.. فإن هلا يف ذلك جتارة برحبأخرى، ليكن جاريا على حساب 
 لبالدنا وحقنا، ورب  حتطيم مبادئنا والثأر من ديننا وشريعتنا.

أن يتمتع إنسان ما حبرية تامة نزيهة  من المستحيل والشيء الثاين مما جيب أن ندركه بدقة، هو أن 
ذ إن كما نتخيل أو نظن، وكلمة احلرية ال ميكن أن تتحمل كما حيّملها بعض الناس من أمان وغايات. إ

، أو دافع سديدالعقل واملنطق الدوافع اإلنسان حنو سلوك ما حمصورة يف ثالث قوى. فإما أن تكون 

الشهوة وهو دافع نفسي برأسه ال يستمد قوته ال من العقل وال من التشهي(، أو دافع ) التشبه والتقليد

  واألهواء.
افع الثالثة، ولئن استطاع أن يتحرر فاإلنسان على كل حال مستعبد استعباداً كاماًل ألحد هذه الدو 

عن توجيه املوجهني وتقليد اآلخرين فإنه لن يستطيع أن يتحرر من كال السلطانني اآلخرين، ولئن استطاع 
 أن يفلت من سطوة أحدمها فما من شك يف أنه سيظل مستعبدا لسطوة الثاين.
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أي هذه القوى يضع اإلنسان تصرفه، وألي مملكة من هذه املمالك ينضوي وخيضع؟  ولكن حتت
إن اإلنسان هنا فقط ميلك حرية تامة صحيحة، ويف هذه اللحظة فقط يستطيع ألن يشعر بامتالكه لزام 
ة أمره، فهو ميلك خيارًا تامًا يف أن يسلم زمام أمره إىل أّي هذه السلطات يشاء.. وعليه يف تلك اللحظ

 أن يفكر يف البحث عن أنبل تقيد وأشرف استعباد وأعدل سلطة من هذه السلطات.
ومن منا ال يدري أن أعدل مملكة من هذه املمالك الثالث هي: املنطق والعقل املتدبر احلكيم؟ ومن 
د منا جيهل أن أشنع استعباد وأرذل تقيد هو ما جاء عن سيطرة النفس الثائرة والنزوات العابرة والتقلي

 األعمى؟
يدعون إليها يف كل جمال، وحيببوهنا إىل كل عقل،  ينادون دائمًا بالحرية،إن كثريا من الناس 

ويدخلون هواها يف أذهان الناشئة من هذه األمة، ولكن أال جيدر بنا أن منعن يف واقعنا الذي نعيش فيه 
نوا أحراراً يف كل اجتاهاهتم، فماذا فعلوا لنتبني مدى اقرتابنا من هذه احلرية وتلمسنا هلا؟ لقد أرادوا أن يكو 

 !لقد استجمعوا جرأهتم ثم قفزوا قفزة جعلتهم من هذه احلرية أبعد ما يكونونحني أرادوا ذلك؟ 

 ...تراث هذا الشرق العربي اإلسالميهي  النقطة اليت قفزوا منهاولقد كانت 
صحي  أنه تراث ال ترتاءى فيه روح التلفت، ولكنه على كل حال يأىب أن ينحين وينقاد يوماً ما إال 

 ... وال تبال من أي وعاء خرجت."الحكمة"لسلطان العقل وحده، وشعاره يف سلوكه دائماً هو: خذ 

 .شهوات أوربة ومدنية أوربة، فهي النهاية اليت قفزوا إليهاأما 
حررة عن تقاليد الشرق وشعاره، ولكن من الذي جيهل أهنم حترروا من هناك صحي  أهنا هناية مت

ليتصاغروا مستذلني حتت سلطان النزوات البدائية والتقليد األصم األبكم هنا؟ أما شعار هذين السلطانني 
 فهو: متَّع حيوانيتك، وال تبال أكانت حكمة أم جنوناً.

ولكنها استجابة لتلك  ،ت هي الروح التحررية كما ومهواسأما الطاقة اليت دفعتهم إىل تلك القفزة فلي
احليل االستعمارية اليت كانت تسري حنو غاية مرسومة طبق مصاحلها. ومهما يكن من أمر االستعمار 
معهم بعد ذلك، فإن تلك االستجابة لديهم ليست سوى إشارة إىل مكان اململكة االستعمارية اجلامثة يف 

 نفوسهم.
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هؤالء عن أنفسهم فيقولون: إن ما نريده هو أن تنجلي عن بالدنا يد االستعمار وقد يدافع 
 وجيوشه، وما دام هذا قد مت فلنا أن ندع ما نشاء ونأخذ غريه.

! أليس هذا منطق قوم يعرتفون بضعف كينونتهم، وبأهنم فقراء الشخصية واإلبداع، ال مندوحة فانظر
، وال غىن هلم عن استجداء مناهج احلياة ومقوماهتا من هلم عن االتكاء على عصا الغرب أو الشرق

ال ميلكون عقاًل يستطيع أن يدرك أهنم محلة رسالة... قادة اريخ... ورثة مبدأ اآلخرين، فضاًل عن أهنم 
ونظام وشريعة.. ومن مث فهم ال ميلكون شخصية معتزة تستطيع أن هتضم فلسفة احلياد اإلجيايب وتتبىن 

 ه.ر ه وتقرياملسامهة يف إرسائ
ن عن ومثل هؤالء الناس حينما حياولون أن يتحدثوا عن القومية العربية، يبتعدون مبفهومها ما أمك

وحينما يريدون ان يكونوا بارعني يف حتليل مفهوم القومية العربية ال يزيدون  ،ظل املبادئ وتبعة الرسالة
! ولعلك حتسُّ كيف أن والبقعة اجلغرافية لغة واملشاعرعلى جعلها نتيجة تفاعل نفسي يف أمة احتدت يف ال

هذا التعريف يصور لك القومية العربية أشبه ما تكون بعائلة متكتلة منعزلة، كل ما تبتغيه هو أن تغلق 
 .اب دارها لتستقر يف ركنه بأمانعلى نفسها ب

هذا الشكل ملا  ولو أن قادة العرب السابقني ممن صنعوا تارخينا العريب، فهموا القومية العربية على 
كان للعرب اليوم أرض من عاملنا هذا سوى شبه جزيرهتم املنعزلة القدمية اليت حُتّدها سورية من الشمال، 
والفرات من الشرق، والبحر األمحر من الغرب، فذلك املكان هو وحده مهدهم اجلغرايف، وهم وحدهم 

 فيهم الشعور والدم العريب كما يقولون. الذين كانت جتمعهم اللغة العربية، وهم وحدهم الذين كان يشيع
العريب ال يتعرف على هذه الصورة املتقلَّصة الرجعية عن مفهوم القومية العربية، إنه ولكن التاريخ 

يعرفها بالشعور العريب الذي يتوحد على رسالة وجيتمع على حمور من املبدأ، مث يتحمل يف ثورة موحدة 
عامل. ومن مث فقد استطاعت القومية العربية أن تقتلع جدران حدودها تبعة أدائها ونشرها يف كل جهات ال

مث تتمّطى وتنتشر يف شرق العامل وغربه، وإذا مبملكة فارس ودولة الرومان، وإذا بشرق العامل إىل اجلغرافية، 
قون الصني وغربه إىل أواسط أوربة، إذا بكل تلك األصقاع فروع للجزيرة العربية، وإذا مبعظم أهلها ينط

 بلغة الضاد، وإذا هبم يتخذون أمكنتهم أعضاء عاملني يف جملس القومية العربية! 
مبدأ ال يعترف بأنانية  إمنا قامت على مبدأ.. -نا العريبيف تارخي- وسبب ذلك أن القومية العربية

ألخرى اليت حدثنا عنها ، شأن القوميات األجنبية اوال يحصر الخير لطائفه أو عنصر أو جماعة
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 مبدأ يصنع السعادة لكل من على هذه األرض وميد ظالل األمن والسالمة يف كل شعب وأمة،وإمنا هو  لتاريخ..ا
مث فقد كان هذا املبدأ عمادها الذي عصمها من االهنيار، وطاقتها اليت بعثت فيها النمو واالتساع، ومن 

 وكان هذا املبدأ هو رسالة اإلسالم... رسالة العرب إىل العامل.. 
غري أن هؤالء ال يريدون القومية العربية كذلك.. إهنم يريدوهنا رجعية تنفصم عن املبدأ، وترتاجع 
متصاغرة متضائلة إىل داخل جغرافيتها الصغرية اليت انطلقت منها، وهم بذلك يناقضون انفسهم مناقضة 

 ؟! يدوهنا ممسوخة كذلكملاذا ير  !ة يف زعم أهنم تقدميون! فلماذا؟صارخ
 )الحرية(قيدون، مقيدون بأغالل تهوهنا هكذا ألهنم يتضايقون من تبعة املبدأ، وألهنم مإهنم يش

، وخري ما جيمع هلم بني التحرر من تبعة املبادئ فهم ليسوا على استعداد لتجديد رسالة وقيادة مبدأولذلك 
ذي ال حيوجهم إىل تعب والتقاليد، ومظهرهم القومي العريب، هو أن يفسروا القومية العربية هذا التفسري ال

 وال يقيدهم بشيء.
.. .. ونستبق إىل إحياء تراثنا.. ومبادئنا.. وأخالقناية()الحر فخري لنا مجيعًا أن حنطم أغالل هذه 

 . تابعنيلنعيد اليوم الذي حيدثنا عنه التاريخ بأننا كنا متبوعني ال 
لن يستطيع أن يكون حراً يف ذاته مهما جهد، ولكنه يستطيع أن يتقرب إىل احلرية،  اإلنسانولنعلم مجيعاً أن 

وإن أقرب ما يكون اإلنسان إىل احلرية حينما يسلم مقادته لعقله ويدخل حتت سيطرة تفكريه السليم، وإن أبعد ما 

 يكون اإلنسان عنها حينما يستذلُّ هلواه ويستكني إىل نفسه ويركن حليوانيته.
 


