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 بين فضاءات الحرية وحدود المسؤولية

 صادق جواد سليمان

sjsulaiman70@hotmail.com 
 

 9001 81و 81، أبريل واألحد السبت: النادي الثقافي، مسقط
 
 الحرية أم المسؤولية؟  : أيهما أوال:  الورقةهذه موضوع 

 

أو  ،من قيد ،المسؤولية  مبررب ،ى الحريةلموضوع الحرية وما يفرض علنسقي و بمثابة تأطير عرضي ه

 ، وهي محوريةأخالها أسئلة اإلجابة على من خالل مفاهيمي تعامل  شكلأخذ يعرضي و . حدمن لها يوضع 

دبيات حقوق أفي  استقرقد  جدهما أبوجه عام،  ،الشخصي، كما أنه يعكس نظرَييعكس قوله ما أ.  مسخ

  .لدى العديد من مجتمعات هذا العصر ،المتكافئةالمواطنة استحقاقات في اندرج و ،اإلنسان

 

ت ضرحإذا  - على قاعدة أن الضدين ال يجتمعان -بحيث ، ليةسؤولماهل الحرية ضد  :السؤال األول

 انتفت المسؤولية، وبالعكس؟  الحرية

 

، ألجل ، البد من تواجدهما معا في تقابلالميزان يالحرية والمسؤولية هما بمثابة كفت. كال: جواب طبعالا

 في كافة القابلياتاألفراد تحقق نشد نفي كفة الحرية  . تزامنمعا في  تعزيز االستقرار وتفعيل النماء

  .والمجتمع بسواء على صعيد الفرد يثري خبرة الحياة ،من ثم ،األمر الذي،  فيهمالتي أودعها اهللاإليجابية 

يبدر مما  *،اإلنساني العام والصالِح مشتركالالوطني  الصالِححماية نحرص على ف، المسؤوليةفي كفة أما 

 ،ارةمن تصرفات ض ،متعددي المنطلقات والوجهات أفراد أو تنظيماتمن  ،وتكرارا ، بل مراراأحيانا

 .، أو مجحفةمؤذية

 

 الحرية أم المسؤولية؟ :أيهما أوال: السؤال الثاني

 

بحرية، أن يفكر أي أن يكون متاحا له أن أن يكون حرا، حال اإلنسان  األصل فيالحرية أوال، إذ : جوابيو

، أي مونه اإلنسانييحقق ُك، لكي ريديوتئي حسب ما يرفي شأنه الخاص  تصرفيأن و ما يرى، يقول
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أو يوضع من حد،  ،قيدبعد ذلك من من فرض ما ي.  أحسن وجهأوفى وعلى  ،فطرة المكنونة فيه قابليَةال

 .  ثابت على أصل عارضأمر فهو ، المرء ةعلى حري

 

 ؟على الحرية العارض ،أو الحد ،القيدهذا  طبيعةما : السؤال الثالث

 

المرء نفسه به و ما يلزم هذاتي الأو الحد قيد ال.  الفرض أو خارجي نشأالمإما ذاتي العارض أو الحد القيد 

، أو حتى خدش ة أو مس كرامةهتك حرمء أو ذاإيأو إضرار بعلى اآلخر لتعدي اتناع عن حيث االممن 

القيد أو الحد الذاتي  .الخلقي انضباطهالمعرفي ووفوره محكوما بمدى  لمرء نفسه،ل عوديقياس ذلك   .شعور

 :رةيعلى غرار ما استهل به الطغرائي الميته الشهلعل )  لعن الخطا يصونها ال يكبت قابليات المرء، وإنم

القيد أو الحد الذاتي ال يكبت  ،نعم.  (وحلية الفضل زانتني لدى العطل...  انتني عن الخطلص أصالة الرأي

  . عالمجتماألسرة ونماء  ،تباعاو ،ؤهويوجهها لما فيه نما، لخطلاوإنما يصونها عن  ،قابليات المرء

 

ما .  القانونسلطة بيفرض أنه أو  ،اعتباطا إما ،هو ما يفرض على المرءفالخارجي أو الحد القيد أما 

يضع أو  من يفرض القيدلدى  ستبطنمغير مشروع أرب منفيذ لت لبا، في الغقسرايكون اعتباطا يفرض 

يقصد به  اإجراء مشروعل بقسرا، ال اعتباطا وال يكون يفترض أن فالقانون سلطة يفرض ب ما ماأ .الحد

ن في الصورة أفي هذا المعرض ولعلي أالحظ   *.عامالاإلنساني  الصالِحوالوطني المشترك  صالِحالحماية 

، كما ال مشتركالوطني ال صالِحعن ال نأًىبمحقيقية مصلحة شخصية  توجدال  ،في التحليل األخير ،الكبرى

 ينم عن ، بنظري،هذاخالف الفهم   *.اإلنساني العام عن الصالِح بمنأًىحقيقي يوجد صالح وطني مشترك 

، األحوالجميع في جذريا في اإلدراك أن الصالح في الشأن اإلنساني مترابط قصور عن قصر نظر، اي 

  . ومتساند أيضا هكذا مترابططالح وأن ال يسند بعضه بعضا،

 

 رية والمسؤولية؟موازن بين الح لوضع الطبيعي للفرد في مجتمعا ما: السؤال الرابع*

 

في  بالقانون وتفعياًل أقصد إقرارًا" حقا"وب  - بين الحرية والمسؤولية  حقًاوضع المرء في مجتمع موازن 

 متُعت هو األمر األوُل .في ترادف إال بهما معاالحقيقي حصل التوازن تال يأمرين  علىيقوم ذلك   -التطبيق 

 على منه يبدر  اعتداٍءما دون ف إزاء ما يعنيه شخصيا،تصريفيما و ،بالحرية فيما يفكر ويعبر الفرد

 األمُريردف ذلك   *.اإلنساني العام المشترك والصالِح وطنيال بالصالِح لحقهُي ضراٍرإ ماودون خرين،آلا
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ما  كانإذا  تصرفيفكر ويعبر وي إزاء ماأو حدها  الفردعن تقييد حرية سلطة القانون  امتناُعهو و :اآلخُر

أو جماعة شخص يأتيه  فيما أن سلطة القانون  حيث تدعيأما   .ال إيذاءوإضرار وال منه دوان ال عأتيه ي

تقديم يقع عبئ  ى سلطة القانون علفي تلك الحالة  ،يوجب القيد أو الحد مما عدوان إو إضرار أو إيذاء

    .أمام القضاء البينة لإلثبات

 

 ،ال جامح جامعبما أن الحرية مفهوم : بتعبير آخر  لحرية؟اماهي تفريعات : واألخير ل الخامسؤاالس*

فما هي أطرها الرئيسة، وماذا  ،وبما أنها األصل في الحال اإلنساني على الصعيدين الفردي والمجتمعي

 محددة؟  تفريعات في كل إطار للحرية من  صنفن

 

في   .فكري رابعاجتماعي، وثالث إطار سياسي، وآخر اقتصادي، و: أربعرئيسة أطر ية رللح كي،دَرُمفي 

التجمع، حرية الصحبة، حرية الحركة، حرية الصحافة، حرية التعبير،   حريَةنصنف  اإلطار السياسي

بالنظر  -بينة م ةدستوريعملية عن طريق  –حرية تفويض شخص آخر بمعنى  التمثيل  – حرية التمثيل

رية الكسب، حنصنف  االقتصاديطار اإل في  .المشترك وطنياألمور المتصلة بالشأن الوالتقرير في 

اإلطار في   .مشروعتبادل نفع م، حرية التعاقد مع اآلخر لتحقيق حرية اإلنفاق، حرية التملك، حرية الوهب

 الحل والترحال،، حرية اختيار الملبس والمأوى، حرية والطالق حرية الزواج واإلنجابنصنف  االجتماعي

حرية نصنف  الفكرياإلطار في   .بطيبات الحياة إسعاد النفسحرية تمكين الذات بعناصر النماء،  حرية

من أديان وفلسفات ومناهج معرفية وألوان أدبية اإلنساني حرية اإلطالع على عموم اإلرث والتعبد،  لمعتقدا

اهلل حبا ما ل وتفعيالظهارا است، الحياةأسرار بواطن الطبيعة والستكشاف  العلمي حثحرية البو، وفنية

   .سقفحد أو  مادون ،ايخلقالتسامي و يامعرف مددتسان من إمكانات الاإلن

 

 : ، وبها أختمخالصةال*

 

 .  مستدام مجرىك ة عوامل في خبرتهم الوطنيةأربعبتوارد أوطانهم في  اارحرناس أالأرى في عموم األمر، 

 

تأصيل بما بينهم التكافؤ ن ضامني، المواطنة في الحقوق والواجباتعلى أرضية تكافؤوا إذا  :العامل األول

مطلب ليس ك حريات بعضهم البعضحقوق واحترموا ذا ا: العامل الثاني  .قانونيطبيق تو يدستور

السلطات إذا  :العامل الثالث  .ركَسم وال ُيساَوال ُيأخالقي صميم  واجبدستوري قانوني فحسب، بل أيضا ك
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داعي بتلك التي ال يمكن تبريرها  ، أيا مجحفةدودحقيودا أو ات المواطنين ى حريفرض علالوطنية لم ت

الوطن حافظ على استقالله إذا  :الرابع العامل  *.اإلنساني العام المشترك والصالِح وطنيال الصالِح

        .واقعماثل أو  ألي عدوان صدًاو ،ألي عدوان محتمل ردعًا ،الوسائل المشروعة المتاحة لهكافة ب وسيادته

 ------------------------------

 

 :ت أسئلة استدرت المالحظات التاليةطرح ، في حوارات جانبية، أثناء الحوار الذي أعقب العرض*

 

  الصالح العام

 

، كاثرال الذي يتعارف الناس، أو معظمهمُيعّرف من حيث كونه الحال هو .  ف وال ُيحددُيعّرالصالح العام 

 ةغير قابل سيع سعًةومن جهة محتواه لكون  ،هو ال ُيحددو.  اإلنسان، فردا ومجتمعا الحلزومه لصعلى 

فه عّرالصالح العام ال ُت .نسبيا تناسبا مع تغير الظروفر يللتغي قابالللتحديد، وكونه من الجهة األخرى 

صطلح فُي المجتمع الوطنيسواد فه عّر، بل ُيأيا كانت بمفردهاوال هيئة حكومة وال معارضة، وال فئة 

وهو في  . الصالح اإلنساني العامصَطلح بيفإلنساني المجتمع اسواد فه عّر، وُيالمشترك الصالح الوطنيب

 .ومتناسق جذريا متواصل الحالتين

 

عامة ما يتعارف الناس  وهو ،أو المعروف رفاإلسالمي يقارب مفهوم الصالح العام مفهوم الُعلنسق في ا

إلى المعروف، عديدة ومرات  ،رفى الُعإلمرة  الندُبفي القرآن الكريم وقد جاء .  صالحهصوابه وعلى 

يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة    (9:811) وأعرض عن الجاهلين رفالعفو وأمر بالُع ذخ : بقوة األمر

      (4:803)ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

 أهمية الندوة

 

موضوع طالما تراوح في حواراتنا  - وضوع الحرية والمسؤوليةهذه الندوة لعلها األولى التي تتعامل مع م

تفاعليا وبصوت فيها في إطار ندوة مفتوحة نتحدث   –على ما أعهد  –الخاصة لكنه لم يستعرض حواريا 

 . عال
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لذا النظر فيها والتوضح العالقة التقابلية بين الحرية والمسؤولية هي من طبيعة األمور في الشأن اإلنساني، 

عبر العالم هناك بحث دائب واجتهادات متطورة .  لها ليس أمرا خاصا بنا وحدنا في المجتمع العمانيحو

لبلورة أمثل صيغ التوازن بين الحرية والمسؤولية آلجل تحقيق تنمية إنسانية شاملة في مناخ استقرار 

من فلتان، كما أن ذلك أن الحرية بمعزل عن المسؤولية تؤول ضربا .  رن وميّسسياسي اجتماعي ممّك

قابليات التحقق الذاتي يحجم  ،وطنيا وإنسانيا ،الطرق الدائب على المسؤولية دون تأكيد الحرية كحق أصيل

 .االبتكار واإلبداعمبادارات لديهم ويضعف لألفراد 

 

     الحراك الثقافي

 

ألمس .  فقنا المعرفيمن خالل ما أرصد في الحراك الثقافي في مجتمعنا ألمس رغبة متعاظمة في تعريض أ

إدراكا متناميا بأن الثقافة، ثقافة أيما مجتمع وطني، إنما تستثري بقدر ما تودع فيها من معرفة ويغرس في 

في ندوتنا هذه لمست حرصا على التعامل مع موضوعنا .  نشئها من حب االستطالع والبحث العلمي

عرض ما نفهمه أوال ثم عرض ما نرتئي  أي حرصا على – الشائك والشيق معا تعامال ذا طابع معرفي

بنظري، االستبصار بالحقائق أوال وعرض اآلراء بناء على الحقائق من بعد ذلك .  بموضوعية واعتدال

 . ينبغي أن يكون نهجنا في عموم حوارنا الوطني

 

 (سفير ُعمان السابق في واشنطن وطهران*)

 

 

 


