
ــــة الحريـــة حول أفكــــار  المدني

  أفكار حول الحرية المدنية

 بيتر فورسكال

  ھمدان دماج. د: ترجمة

§.1. 

لذلك، إلى جانب الحياة نفسھا، # . ًكلما عاش المرء وفقا لميوله الخاصة، أصبح أكثر حرية
# يتنازل أي إنسان رشيد أو . يوجد شيء آخر يمكن أن يكون أكثر أھمية للمرء من الحرية

  .على القيام بذلك، عن طريق العنف أو الخوف من شر أكبريحد من حريته؛ إ# إذا أجبر 

§.2. 

ً ولكننا كثيرا ما .الميزة التي يعشقھا المرء # تحتاج إلى تقييد في عالم يحب الجميع فيه الفضيلة

ولھذا، يجب وضع الحدود بالنسبة لنا، كما يجب أن تفقد . ننجذب إلى ممارسة الرذائل والظلم
 من أن يفيد نفسه -وفقا <رادته  الذاتية-أن يظل منھا ما يكفي المرء الحرية جانبھا الضار، و

 .وا@خرين، وأ# يلحق الضرر بأحد

§.3. 

 ھذا يعني أ# .عندما ُيمنح ھذا لكل فرد من أفراد المجتمع، عندھا تكون الحرية المدنية حقيقية
تقيم يمكن أن يعيش في ُيـمنع أي فرد من القيام بما ھو #ئق ومفيد للمجتمع، وأن كل شخص مس

  .أمان، يطيع ضميره، ويستخدم ممتلكاته، ويساھم في رفاھية المجتمع الذي يعيش فيه

§.4. 

ًإن الخطر اGكبر على ھذه الحرية يأتي دائما من أولئك اGكثر نفوذا وقوة في البEد، من خEل 

ط أن يسيئوا استعمال إذ أن ليس باستطاعتھم فق. مناصبھم أو مراكزھم ا#جتماعية أو ثرواتھم
السلطة التي يملكونھا بسھولة، بل أنھم يقومون أيضا بزيادة حقوقھم وقوتھم باستمرار، بحيث 

 ذلك Gن الحرية الكاملة للمجتمع ليست أن يكون الرعايا .ًيزداد السكان خوفا منھم أكثر فأكثر
ادة العامة، لكن، صحيح إنھا خطوة كبيرة وأولى نحو السع. في مأمن من عنف الحاكم فحسب

وفي جمھوريات عديدة، مثل . ًيمكن أن يتعرض الرعايا أيضا لEضطھاد بعضھم من بعض



البولندية وا<يطالية، والتي تفخر باسم الحرية المقدس، معظم الناس ھم إجراء ضامنون للطبقة 
 .الغنية

§.5. 

. الحاكم فحسب نفع من مأمن في الرعايا يكون أن ليست للمجتمع الكاملة الحرية ذلك Gن
ًأيضا  الرعايا يتعرض أن يمكن العامة، لكن، السعادة نحو وأولى كبيرة خطوة صحيح إنھا

 تفخر وا<يطالية، والتي مثل البولندية عديدة، جمھوريات وفي. من بعض بعضھم لEضطھاد،
 .إجراء ضامنون للطبقة الغنية ھم الناس معظم المقدس، الحرية باسم

§.6. 

أي من السلطات اGعلى تكون سيئة لبلد ما؛ سلطة الحاكم أم المواطنين؟ : ماقد يسأل شخص 
أنا أعتقد أن اGخيرة غير محتملة، و# يمكن تحملھا؛ ولكن اGولى غير قابلة للشفاء أو التغيير، 
وبالتالي ينبغي للمرء أن يتجنب، بل ويرتعد، من اGولى أكثر؛ Gنه إذا لم يتم إزالتھا، فE يمكن 

باسم الحكام المستبدين، ومناصبھم، تمارس السلطة في كثير من اGحيان . ا إزالة اGخرىأبد
  . من قبل أفراد فاسدين، # يستحقون نعمة رؤسائھم؛ لكنھم آمنين بسبب تمتعھم بھا

وا#عتقاد المفرط . Gسباب عديدة، يكون من الصعب عEج عنف الحكام ذوي السلطة المطلقة
يتصور العديد أنه # يوجد ما يكفي <نسان Gن . حتى الملوك اGكثر ظلمابقداسة التاج يحمي 

Gنھم مقدسون، يلعب ملوك . يصبح فرد ما فوق ا@خرين، أو على مقربة من أن يصبح إلھا
في انكلترا، تجعل مجموعة غير المحلفين من اGمر مسألة . البربر بحياة رعاياھم دون عقاب

ًولكي # نبتعد كثيرا بحثا عن . و اGسرة الحاكمة غير المخلصةضمير؛ أ# يكونوا مخلصين نح

اGمثلة، فقد استنفدت السويد مواردھا من الرجال والمواد الغذائية والمال، خEل حروب الملك 
 بأنه # يسير ببEده إلى الخراب، بل *كارل الثاني عشر، وكان # يزال ُيـعتقد عن ھذا البطل

شعر الرعايا دائما بظلم الحكام، وإذا أحسوا بالظلم فليس من المؤكد وھكذا، # ي. يدافع عنھا
عند الضرورة، يقوم اGمراء لوحدھم بحراسة امتيازاتھم . أنھم يقدرون على تحرير أنفسھم منه

تجتمع فائدة وقوة البلد بأكمله في شخص واحد . الخاصة، ولوحدھم يحكمون في كل اGمور
Gفراد أفرادا آخرين، ينتبه الجميع إلى ذلك الظلم، وعندما ولكن، عندما يضطھد بعض ا. فقط

. يسيء العديد استخدام سلطتھم معا، يتغلب الحشد اGكبر بسھولة على أھدافھم وقواھم المتباينة
والحماية الوحيدة ھي إخفاء . ولذلك، فإن قوتھم وتبجيل الجمھور # تضمن لھم الحماية الكافية

ًذلك # يمكن إخفاؤه طويE إذا كان مسموحا، في الكتابات العامة، لكن . الظلم الذي يمارسونه

 .لكل فرد التحدث عن اGمور التي تجري ضد مصلحة العامة



 .1757ستوكھولم، ) ا@ثار الضارة المترتبة على الحكم المطلق( Enväldets skadeliga påföljder :انظر*

§.7. 

مة محدودة وحرية غير محدودة للكلمة المكتوبة؛ إذن، تتمثل حياة وقوة الحرية المدنية في حكو
طالما تتبع العقوبة الصارمة كل ما ُيكتب ويكون محل أتفاق تام بكونه غير #ئق، يحتوي الكفر 

 .ًباX أو إھانة لخصوصية اGفراد، أو تحريضا واضحا على الرذائل

 §.8. 

 يمكن أن تتعرض إلى أضرار الوحي ا<لھي، والقوانين اGساسية الحكيمة، وشرف اGفراد، #
خطيرة بسبب مثل ھذه الحرية في التعبير؛ Gن الحقيقة تنتصر دائما سواء تم إنكارھا أو الدفاع 

 . عنھا

§.9. 

ُعلى العكس، تدفع حرية الكلمة المكتوبة المعرفة إلى مستوى أعلى، وتـزيل كافة القوانين 

 اGكثر للدفاع عن الحكومة في الدولة الضارة، وتقيد ظلم جميع المسؤولين، وتشكل الضمانة
في انكلترا، # يسمع . الحرة؛ Gنھا تجعل الناس في حالة حب مع مثل ھذا النوع من الحكومات

فھناك، يمكن منع ا<خEل . المرء غالبا عن التصاميم الخطيرة ضد القوانين اGساسية الراسخة
  . ر في التعبير عن استيائھمبالنظام العام في مرحلة مبكرة، من خEل حرية الجمھو

،  كان لدينا مثال ھام لحقيقة أنه عندما يتم الدفاع عن ً*من ناحية أخرى، في بلد ليس مجھو#
التوزيع غير المتكافئ للحرية باستخدام الكراھية والقسر، يلجأ الناس بسھولة إلى العنف واتخاذ 

ًف يفضل أن يخسر كل شيء بد# من، التدابير اليائسة؛ إن الشخص الذي # يملك إ# القليل سو

ُبعيدا عن الغيرة ورغبة ا#نتقام، أن يرى قدرا كبيرا من حرية المجتمع وحريته الخاصة تسلب  ً ً ً

منه من قبل أقرانه من المواطنين؛ Gن من يملك القليل ليخسره يخاطر بخسارة أقل، وعندھا 
د # يثير ا<عجاب؛ لكنه يظل من ھذا اGمر ق. يمكن له أن يلحق بعدوه ومعذبه خسارة كبرى

طرق القمع وا<كراه . ولذلك، يجب الحفاظ على الحرية بالحرية نفسھا. اGمور الشائعة
. للساخطين يضع الحرية في خطر مطلق، بغض النظر عما إذا كان لديھم سبب للسخط أم #

Gسلحة اGخرى، لھذا تسمح الحكومة الحكيمة لرعاياھا أن يعبروا عن سخطھم بأقEمھم بدل ا
 .اGمر الذي ينير من ناحية، ويھدئ ويحول دون قيام ا#نتفاضة والفوضى من جھة أخرى

 . الدانمارك*

§.10. 



إن الحرية المدنية تفضي إلى أن كل شخص مستقيم يمكنه أن يعيش .) 3.§(ُذكرت سابقا في 
. لذي يعيش فيهفي أمان، يطيع ضميره، يستخدم ممتلكاته، ويساھم في رفاھية المجتمع ا

ًسأشرح كE من ھذه النقاط بشكل مختصر يضع القانون حياتنا في أمان كبير؛ Gنه ينص على . ّ
ومع ذلك، يتعين على . أنه # يجوز Gحد أن ينتھك جسد وصحة شخص نزيه بدون عقاب

المرء ا#ستماع إلى أصحاب ا#تھام وتنفيذ اGحكام الصادرة من القضاة، حتى لو لم يرتكب 
وGن المجتمع # يمكن أن يوجد بدون محاكم قانونية، والقضاة ليسوا دائما . لمتھم أي جريمةا

، فإن كراھية الناس والحماسة غير المقيدة انتزعت في بعض اGحيان اGكثر براءة *محايدين
# يوجد خطر أكبر من ھذا، للحياة والسمعة في آن واحد، وإما أن التغيير غير . من المواطنين

كن أو أن حرية الدفاع عن النفس علنا قد تؤدي إلى تھدئة غضب الناس وردع القضاة من مم
حتى لو لم يكن با<مكان تحقيق ھذا اGمر، فإن التعويض العادل على اGقل عن ھذا . التEعب

الظلم الكبير ھو أن ُيسمح للمدان التعس، كما في انكلترا، أن يظھر لعشيرته وGبناء بلده أنه 
  . ًبريئايموت 

 .منشورات عديدة حول المحاكمات، والقضاة، والحرية والسEمة المناسبة للكلمة المكتوبة:  انظر*

§.11. 

في كثير من اGحيان قد يستند الضمير على آراء مزيفة، اGمر الذي # ينبغي التسامح معه إذا 
ولكن أولئك . كان ھدفھا الوحيد ھو تدمير المجتمع والناس، مثل قواعد اليسوعيين المخادعة

الذين صاروا خطرين بسبب الضمير الفاشل عادة ما يمكن أن يصبحوا مواطنين صالحين، إذا 
يتھرب المينونيتيين من أداء القسم؛ لكن يمكن للمرء أن يثق . لمجتمع قليE مع أوھامھمتكيف ا

# يحارب العديد منھم العدو؛ ولكنھم يساھمون في . الصادرة منھم" #"أو " نعم"بسھولة بكلمة 
ھذه ا#ختEفات بين اGديان قد توجد . دفع اGموال عن طيب خاطر لتمويل القوات المحاربة

يتجلى ذلك بوضوح وبسرعة من خEل الرفاھية والحرية . ن تؤثر على الوحدة المدنيةدون أ
في و#ية بنسلفانيا، حيث في إطار الحرية نفسھا، ستفسح اGوھام الدينية في نھاية المطاف 
المجال لقوة الحقيقة، وتتقلص، غالبا، عند التحريض على حماسة حمقاء من خEل ا#ضطھاد، 

ًأخيرا، بما أن المكان الذي يكون فيه كل .  أكثر، مثل النار تحت الغطاءوسوف تنتشر بعنف

شخص بE أوھام غير موجود، يصبح اGمر أقل أھمية فيما إذا كانوا يفشلون علنا، كما ھو في 
  .انكلترا، أم كونھم منافقين، كما في أماكن أخرى

§.12. 



ًصفه عضوا في الدولة، وجزئيا  بوً-جزئيا-في المجتمع، يكون لدى الفرد ممتلكات، وذلك 

من النوع اGول الدخل العام، وتلك التي تم شراؤھا على أساسه، إلى جانب الخدمات . كفرد
ينبغي أن يحمي القانون كليھما من العنف، ومن . ومن النوع اGخير ما يملكه كل فرد. العامة

 العامة والفوائد، وGن ينبغي أن تقع على كل فرد حصة معقولة من اGعباء. التعرض لaيذاء
ولذلك ينبغي أ# تجمع . ًالمجتمع مشترك بين الجميع فينبغي للحرية أيضا أن تكون كذلك

ًضرائب البEد بمبالغ كبيرة جدا بناء على إنفاق البعض، بل ينبغي على الجميع المساھمة في  ً

ل Gن يتولى وعEوة على ذلك، # ينبغي لمن ھو مؤھ. ًالدخل العام وفقا لدخلھم الخاص
 .ًالمناصب العامة ومناصب الشرف أن يكون محروما من أمل تحقيقھا

§.13. 

إذا كانت ا#ختبارات المناسبة مطلوبة قبل التعيين في كل الوظائف العامة، وإذا ُسمح Gولئك 
الذين أكملوا مثل ھذا ا#ختبار با#نتقال إلى المستوى اGعلى فقط بسبب الوقت الذي قضوه في 

مة في عملھم السابق، وإذا كانت الخطوة اGولى ستكون من نصيب أول من ثبتت كفاءته الخد
للعمل؛ فلن تقع ھذه المناصب في يد من # يستحقھا، ولن يكون بالتالي لcسرة أو اGموال أو 

  .المحسنين أھمية لضمان الترقية أكثر من حرص المرء ومھارته

§.14. 

. وثوقية من امتحان المعرفة، ثم الممارسة المرتبطة بالعمل# توجد اختبارات أسھل أو أكثر م
ولكن، لن يكون . تستخدم ھذه لرجال الدين عندنا، ولجميع المسؤولين الحكوميين في الصين

ًعمE بارعا أ# يروق لك اGفضل، إذا ما سمح للمرء أن يسأل عن كل ما يريده المرء ويحكم  ً

أن يشترط لكل عمل معرفة معينة، وكتب خاصة، لھذا كان من الضروري . على ما يختاره
  .ًوتعليمات خاصة، ومھام يكون المرء محاسبا عليھا علنا

§.15. 

من السھل السماح باستخدام ممتلكات المرء لصالح نفسه والمجتمع؛ ولكن، # يمكن اكتساب 
 أي فرد # يستطيع. ًجميع أنواع الملكيات من قبل الجميع بما يمكن أن يكون مفيدا للمجتمع

الحصول على اGرض في أي مكان يريده، سواء عن طريق العمل أم الشراء، على الرغم من 
أن العديد لديھم من اGرض أكثر مما يستطيعون زراعته، وھو ما يشكل في أغلب اGمر 

مثل قوانين موسى بين اليھود، حول ما تملكه كل عائلة (ًضررا على الصالح العام؛ فالقوانين 
، 24، و23 و16- 13: 25متواضعة وأبدية من اGرض، كتاب موسى الثالث من قطعة 



))  فدان1/7 257( جاغيرا 500حوالي : ، أو قوانين ليسينيوس بين الرومان41، و40و
  .تكون مناسبة إلى حد ما، سواء لتعزيز زراعة اGرض أو لتحقيق التوازن بين حقوق السكان

§.16. 

 الجسد والعقل، لھذا من المنطقي أن ُيـسمح لكسب العيش ليس ھناك شيء نملكه كما نملك قوى
ًبطريقة محترمة، وأن يسمح لممارسة المھارات المفيدة وتطبيق المعرفة؛ أن يكون ممكنا كسب 

كما ينبغي أن يكون . لقمة العيش من خEل ممارسة الزراعة والحرف اليدوية، من التجارة
 .الكمية ضارة على المجتمعًالتعليم مفتوحا للجميع، كل ذلك حتى تصبح 

§.17. 

يطرد العمال المفيدين من الريف، إذ أن القوانين # تسمح لمن يعيش في القرى واGكواخ ممن 
لم يساعدھم الحظ بامتEك أي قطعة أرض للتمتع بالحماية، خEف ا<عاقة والشيخوخة، التي 

لطبيعية للحرية وا#ستقEل، لذلك، ما أن يشرعوا بممارسة الرغبة ا. ًتجعلھم مقعدين تقريبا
حتى يتوجب عليھم الفرار إلى المدن، حيث يمكنھم العيش بسھولة وفقا لنزواتھم، أو العمل في 

في المقابل، كما ھو الحال في انكلترا وألمانيا، حيث يمكن لكل فرد أن . وظائف متساھلة
عيشون في مسقط رأسھم يصبح، حتى في الريف، سيد منزله، فإن العديد من العمال # يزالون ي

اGصلي، يتكاثرون، يقومون بأعمال تجارية مفيدة، وبتأجير أنفسھم للعمل في المزارع، وھذا 
كله يفضلونه على حياة المدينة، حيث الحياة المسرفة والخاملة بدون زواج، من أجل الحفاظ 

والفسق، ليصبحوا على الثراء لcثرياء، والتزاحم حول عربات النبEء، وقتل الوقت مع النوم 
  .ًعبئا على أنفسھم وبلدھم

 §.18. 

من أجل تعزيز المھارات وحريتھا، فإن المدارس العامة بخاصة ستقوم بالمھمة، حيث يمكن أن 
يحصل الفرد على تعليم كامل، على أساس أن اجتھاد المرء وفھمه سيسمح، في كل أنواع 

لكن، عدد كل .  في المجال الذي درسهالفنون والحرف، وعلى الفور، بالتعرف عليه كخبير حر
 .نوع من أنواع الوظائف ينبغي أن ُيقرر وفقا لحاجة المجتمع واستخدامه

§.19. 

على العكس من ذلك، تعتبر النقابات المغلقة لدينا، وتدريب المھنيين، وسائل عظيمة للحفاظ 
 .تعلى الكسل، والقيود، ونقص اليد العاملة، والفسق، والفقر، وإضاعة الوق



§.20. 

حتى ما يسمى بالفنون الحرة نفسھا ليست حرة في السويد، وھي تستحق ھذا ا#سم أكثر في 
وعEوة على . ًفي ألمانيا، ُيسمح لكل فرد بتعليم ا@خرين علنا كل شيء يعرفه. أماكن أخرى

التعلم، ذلك، إما أن ُيمنع الفرد منذ البداية من جعل التعلم من خEل الكتب طريقته الرئيسية في 
 .أو # يمكن منعه بعد ذلك من العيش بحرية من خEل التجارة المشروعة

§.21. 

ًوأخيرا، من الحقوق المھمة في المجتمع الحر ھو السماح بحرية المساھمة في بناء ورفاھية 

المجتمع؛ ولكن من أجل أن يتحقق ھذا اGمر، ينبغي أن يكون با<مكان أن تصبح شؤون الدولة 
عندما # . ميع، كما ينبغي أن يكون ممكنا للجميع التعبير عن رأيھم بحرية حولھامعروفة للج

مسائل الحرب وبعض المفاوضات الخارجية . ًيكون ھذا اGمر متاحا # تستحق الحرية اسمھا
تحتاج إلى السرية لبعض الوقت، وأ# تكون معروفة من قبل العديد؛ لكن ليس على حساب 

Gأما مسائل السلم، وكل ما يتعلق بالرفاھية والرعاية ا#جتماعية، . عداءالمواطنين، بل بسبب ا
ما لم، فإنه قد يحدث بسھولة أن يكون اGجانب . فينبغي أ# تكون محجوبة من عيون اGفراد

الذين يرغبون بإحداث الضرر ھم من لھم القدرة على الوصول إلى معرفة كل اGسرار من 
 سكان البلد نفسه، الذين يقدمون بمثالية المشورة المفيدة، يجھلون خEل المبعوثين والمال، بينما

من ناحية أخرى، عندما يكون كل ما في البلد معروفا، يستطيع الشخص . معظم اGشياء
المEحظ على اGقل رؤية الفوائد أو اGضرار، ومن ثم يقوم بالكشف عنھا للجميع حيثما تكون 

ذ فقط، يمكن توجيه المداو#ت العلنية بالحقيقة وحب الوطن، وعندئ. ھناك حرية للكلمة المكتوبة
 .الوطن الذي يعتمد كل فرد على مصلحته العامة

يا j اGعلى، الساھر على نعيم ا<نسان، عزز من حريتنا السويدية وحافظ عليھا إلى أبد 
 !ا@بدين

  

  


