الفصل األول

باسم احلرية
يا بين ,احلرية هي كل شيء ،إهنا ما حنن عليه ,اهنا البداية والنهاية ،إهنا اجلمال وما هو أبعد منه .احلرية هي احلياة:
حنن أحياء حبق عندما نكون أحراراً .يا حبييب ،كن ما تريد أن تكون ،ولكن كن دائماً حراً– امي.

احلرية هي اهلبة األمجل يف هذه الدنيا ,إهنا أمجل من اجلنس ،وأكثر مجاالً من اجلمال نفسه! احلرية هي أكثر الكلمات
سحراً يف هذا الكون ،والتجربة األروع .إهنا جتتذبنا كلنا وجتعل قلوبنا ترقص ،أكثر حىت من احلب والسعادة.
احلرية هي لب وجودنا وأكثر قيمة من أي شيء آخر .الكثري من األحاسيس اليت تشعرك باخلفة والنشاط ال تعين
شيئاً وغري مكتملة اذا مل تصاحبها احلرية .السعادة ،احلب ،الصفاء ،وكل التجارب القوية تفقد بريقها وتصبح غري
مهمة .ببساطة تصبح ال شيء .اسأل أي شخص ميتلك روحاً حرة.
جيب أن ننظر اليها كنعمة .حنن حباجة اىل أن نفهم بأن احلرية حيوية بالنسبة لنا ولكل روح حية .حتماً ،عندما
نفهم ذلك ونؤمن به ،فإن احلياة ستكون أكثر سعادة واكثر مجاال .احلرية حق فطري .اهنا حق ممنوح من اهلل سبحانه
وتعاىل اىل كل روح .لقد خلقنا اهلل احراراً ويريدنا أن نكون أحراراًكلنا .لو أرادنا اهلل أن نكون عبيداً ،لكان خلقنا
باطواق وسالسل!
احلرية حق فطري ,إهنا حق طبيعي وقانون كوين .احلرية الشخصية الصادقة غري قابلة للفصل عن اإلميان حبرية كل
روح ،بغض النظر عن اجلنس اللون أو النوع .احلرية حالة ذهنية .إهنا تبدأ وتنتهي هناك :إهنا طبيعية وفطرية حبيث
ميكننا أن نراها يف كل األمكنة ،لو أننا فقط ننظر :اهلواء الذي يدور يف الدنيا ،اخليول اليت جتري عرب السهول،
العصافري أثناء طرياهنا ،طفل يف عمر السنتني وامتالكه آلرائه اخلاصة ,ما حيب وما ال حيب.

بدأت قبل ثالثة قرون حرب بني الشراكسة والروس واستمرت ألكثر من مئة عام ،حرب دموية ووحشية كما هو حال
مجيع احلروب .إذا أسرك اجليش القيصري الروسي يف ميدان املعركة ومل يقتلك ،يتم ارسالك اىل جوالج سيبريي بعيد
بعد هناية العامل .وأكثر برودة من أي مكان آخر ،حماطاً باجلدران واألراضي الشاسعة والثلوج اليت ال هناية هلا .منوذج
من اجلحيم ولكنه جممد .األمر املثري للسخرية هو أن املوت قتال يف ساحات القتال أفضل من الوقوع يف األسر،
حيث ال يوجد هناك اي شيء قريب من الكرامة واحلريات اإلنسانية ،ألن جمرد البقاء على قيد احلياة يعترب معجزة حبد
ذاهتا.
إن كون الشخص سجيناً هو جحيم مقيم  ،فكيف بكون الشخص سجيناً يف أيدي أعدائه! تتوقف احلرية يف
السجن ،ويفقد الشخص سيطرته على كل شيء تقريباً .عرف مقاتلوا الشراكسة هذه احلقيقة وأدركوا أنه من أجل
البقاء حياً يف ذلك اجلحيم اخلالص جيب على الشخص أن ال يسمح لسجانيه أن يسيطروا على روحه وأن الشخص
جيب أن يبقى حراً يف عقله كما يف قلبه ،ففي النهاية ،ما ينتهي وميوت هو اجلسم ولكن ليس الروح.
احلرية هي يف الواقع ،أم مجيع احلقوق وهي أكثرها قيمة .كل احلقوق ال تساوي شيئاً بدون احلرية! احلياة نفسها ختتار
احلرية بشكل دائم .إهنا العنصر الطبيعي السابع يف احلياة :بعد املاء واهلواء والنار والرمل واحلب وااللياف الكربونية.

احلرية هي واحدة من أهم األشياء اليت حيتاج اليها أي جمتمع حىت يكون متمدناً ومتقدماً .اجملتمع املتحضر هو جمتمع
حر .كلما كان اجملتمع أكثر حرية ،كلما اصبح أكثر تقدماً.
يعلمنا التاريخ والتجارب االنسانية أنه مع احلرية تأيت السعادة واحلب احلقيقي واإلزدهار والتقدم والكرامة االنسانية.
ليس هناك شيء يف هذا العامل يستحق التضحية فيه مقابل حق احلرية الفطري.
احلرية هي البداية والنهاية ،األول واألخري .ليست احلريات اإلنسانية والكرامة االنسانية أموراً تتعلق بالرتف ،وال هي
مىن وال أحالم .بل ضرورات لكل جمتمع وكل انسان .احلرية إما موجودة أو غري موجودة .إما أنك حر أو إنك غري
حر.
احلرية مقدسة قدسية احلياة نفسها .وهي غري قابلة للتفاوض .وغري قابلة للتعويض واالستبدال .إهنا على مستوى
أعلى .إهنا األساس لشكل أمسى من احلضارة البشرية والتقدم البشري .ولذلك ينبغي التعامل مع احلرية بأسلوب يف
منتهى احلرص ،متاماً مثل احلب .احلرية ضرورة أساسية لإلنسان .إهنا تأيت مباشرة بعد حاجاتنا األساسية للبقاء على
قيد احلياة.

حنن البشر مقدر لنا أن نكون أحراراً مبا ال يقبل اإلنكار .ليس لدينا سوى احتياجات قليلة للبقاء على قيد احلياة:
اهلواء واملاء والطعام والنوم واملناخ املالئم .حنن حباجة اىل املزيد من األشياء القليلة لنحظى حبياة رغيدة :املأوى
والصحبة اجليدة وفرصة ادراك أعمق مواهبنا ومهاراتنا وامكانية أن نتصرف على سجيتنا.
تفسر هذه احلاجة األخرية اىل ضرورة أن نكون أحراراً .إهنا ضرورة وشرط مسبق حلاجات أخرى ،مثل التعبري عن
النفس والنمو الداخلي .على هذا األساس ،فإن احلرية ال تنتمي اىل ثقافة أو دين أو جنس معني .إهنا تنتمي اىل
الطبيعة واىل كل روح.
احلرية هي األساس ونقطة اإلنطالق لكل شيء آخر .إهنا عنصر تنشئة ،مثل تربة تغذية للحب والسعادة والصفاء
والنجاح .متاماً مثل الزهور والنباتات ،ال نستطيع أن حنيا بدون تربة غنية لتنمي ارواحنا وجذورنا وعقولنا .
احلرية هي شريان احلياة لألفراد واجملتمع على حد سواء .ولكننا كبشر ،منتلك اخليار بني قبول احلرية والعيش مبوجبها،
أو ال .لدينا احلرية كبشر يف أن نكون أحراراً أو ال نكون.
وهكذا فإن أرفع مستوى من احلرية ينبع من داخلنا .يتحتم علينا أن حنرر أنفسنا من كل شيء حياول ان يسيطر
علينا ،من كافة األحاسيس السلبية ،من احلاجات الطاغية والرغبات واإلدمان .كلما زاد حتررنا من أنفسنا ،كلما
أصبحنا أكثر حرية.

ال ميكننا أن نصبح أحراراً إال إذا حررنا أنفسنا من األشياء غري االساسية اليت نستطيع أن نتخلى عنها .وقتها نكون
منفتحني على الصفاء والسعادة واحلب .وال نستطيع أن هنب احلرية لآلخرين إال مبوجب هذه الشروط.

ليست حرية الفرد من منح احلضارة ,فهذه احلرية كانت يف اقصى درجاهتا قبل نشوء اي حضارة.
سيجموند فرويد
كلما ازداد فهمنا للطبيعة ،زادت قناعتنا ان كل شيء يف الطبيعة حر ومقدر له أن يكون حراً .احلرية هي احلالة
العادية للطبيعة املادية .هل حدث ونظرت اىل طائر ما ومتنيت لو أنك تستطيع أن تطري؟ أعتقد أن كل شخص قد
فعل ذلك ،خاصة وحنن اطفال .إن احللم الذي ال حدود له والذي يراودنا حول الطريان وامتالك األجنحة هو مؤشر
يف منتهى الوضوح على مدى حبنا ومتجيدنا للحرية ،أن حنلق حبرية اىل أي مكان نريده.
ليس األمر هو أن كل الناس قد خلقوا متساوين ،الموضوع هو أن كل األرواح خلقت متساوية ،حرة ومقدر لها
أن تكون حرة .وحدهم البشر يستعبدون أنفسهم واآلخرين .احلرية بالنسبة الينا ،مثل ارواحنا بالنسبة ألجسامنا.

بدون احلرية ،حنن لسنا أكثر من احجار .أي رجل أو إمرأة بدون حرية ال يزيد عن كونه  /كوهنا اجساد فارغة .بدون
احلرية  ،حنن بال روح.
يف احدى األمسيات ،قبل بضع سنوات ،أخربين صديق يل حكاية .كان يراقب برناجماً تلفازياً يصور بعض املوظفني
لدى مركز لرعاية املخلوقات البحرية على الساحل البلجيكي .بعد قيامهم برعاية فقمتني صغريتني يتيمتني فقدتا
أمهما على أثر عاصفة ،وبعد أطالق سراحهما اىل داخل البحر .أخربين صديقي أنه مل يفهم الكثري عما مسعه على
التلفاز ،ألن معرفته باللغة اهلولندية بسيطة ،لكن تلك اللحظة من احلرية مل تكن حباجة اىل أي ترمجة.
أحس حبالة من البهجة والسعادة لطفلي الفقمة ومها يتنفسان هواء البحر النقي للمرة األوىل منذ األسر ومها
يقول انه َّ
تتقافزان حبيوية باجتاه املياه املفتوحة للمحيط .توصل صديقي ،من خالل اإلستجابة املرحة للفقمتني ،اىل فهم قوة
احلرية والقوة الكامنة يف التحرر.
إن مشاهدة فرح األطباء البيطريني واملمرضات والفقمتني العائدتني اىل احلرية قادر على كشف طبيعتنا الكامنة .حنن
نولد يف احلرية ,ومقدر لنا أن نكون أحراراً .احلرية مقدرة للجميع .ليس للحرية لغة حمددة ,إهنا مفهومة عاملياً ,ليست
احلرية احدى طرق العيش ،بل هي الطريقة الوحيدة .ليست احلرية واحدة من عدة حلول ملشاكل البشرية .إهنا احلل
الوحيد.

يقاوم بعض الناس احلرية ،بفعل اجلهل واخلوف .لدى الناس ميل يف اخلوف مما ال يفهمونه .على أية حال ،فاحلرية
هي طبيعتنا اليت فطرنا عليها ،وجيب أن ال خنشاها أبداً .هناك روح حرة بداخل كل منا .األرواح احلرة ال ختاف من
النور أبداً ،ال ميكن حبس األرواح احلرة مطلقاً .فاألرواح احلرة متتلك أجنحة .إهنا حباجة الن تطري ،وهي قادرة على
ذلك.
هل ميكن استبدال احلرية ؟
دعوين أوضح هذا السؤال بقصة عن قطنا "دشا" الذي هو مبثابة شقيق وصديق مقرب ،وهو فرد من العائلة ملا يقارب
السنوات العشر حالياً .يعيش ويأكل وينام مثل ملك .بيتنا هو مملكته .إنه يفعل أي شيء حيلو له بالطريقة اليت
حيبها .يلعب ويقفز وميوء ويراقب العصافري ،يكسر األشياء ،يصطاد ويفعل كل ما خيربه عقله بالقيام به .حنن نتحدث
معه ,نغين له ,انه سعيد .أستطيع أن أرى تلك السعادة يف عينيه ،خاصة عندما نلعب سوية .لديه حياة أمتىن أحياناً
لو أنين أمتلكها! أحب السالم الذي حييا فيه .
ومع ذلك ومع كل تلك احلياة السحرية واجلو السماوي الكامل ،فإنين أحياناً املح نظرة جدية وتأملية يف عمق عينيه.
نظرة مشحونة باحلزن ،نظرة ال يقدر على فهمها إال ذوي القلوب الكبرية .عندما جيلس على الشرفة وحيدق يف العامل

اخلارجي ،أرى عينني تائقتني ،أشعر وكأنه يبكي داخلياً .فهل هذا جمرد فضول قططي؟ رمبا ،ولكن ما أراه وما أشعر
به شيء أكرب وأعمق بكثري.
حنن نعيش يف مدينة كبرية فيها الكثري من اللصوص والسيارات املسرعة ،وبعض الناس غري الودودين جتاه احليوانات .ال
يسعين أن أمسح لدشا باخلروج ألن خروجه سيعرض حياته للخطر .بيتنا هو مملكته .ولكن هل هو ٍ
كاف؟ حيتمل أنه
ال يعيش احلياة الطبيعية بالنسبة له.
فهل هذا خطأ؟ إنين أتساءل ,هل أنا أقوم بسجنه ؟ ام هل أقوم حبمايته؟ أم أنين أمحي نفسي من احتمالية فقدانه؟
من هو صاحب القرار؟ هل هو قراره أم قراري؟ هل تستبدل كل ما تقدمه له احلياة اآلمنة حبريته؟ هل ميكن استبدال
احلرية بالسالمة أو أي شيء آخر؟ هل ميكن استبدال احلرية؟
ماذا عنك أنت؟ هل تقبل باستبدال حريتك بأي شيء يف هذا العامل؟ هل هي قابلة للتفاوض؟ اذا كان األمر كذلك،
فإىل أي مدى؟ هل متتلك حريتك مثن؟ أم أن حريتك أغلى من اي شيء اخر؟
ليست احلرية مبنية على أنظمة وتعليمات الدولة ,إهنا طبع بشري ,لسنا حباجة ألن نكون فالسفة أو سياسيني أو
حمامني حىت نعرف ما هو لنا وما هو ليس كذلك .لسنا حباجة ألن نربهن ألي شخص بأن احلرية موجودة ،وأهنا

حقيقية .اهنا حقيقية فعالً ،ألننا نعرف أهنا كذلك .ألننا نشعر هبا بشكل كامن .إن الضمري والعقل يقدمان الدليل
على احلرية .حنن قادرون على اإلختيار واختاذ قراراتنا بأنفسنا .لذلك ،فنحن قادرون على اختيار احلرية.
ما زاد عن حده نقص
احلرية قائمة يف التوازن ،أستطيع أن أفهم أنك متيل اىل شيء ما أو حتبه ،وأفهم قوة كون الشخص هاوياً متحمساً
لشيء ما ،اال إن كون الشخص هاوياً متشدداً يعكس حالة من الشغف ميكننا أن نسميها بالتمادي والذهاب اىل
مدى بعيد وتعدي املنطق ! "التوازن هو املفتاح .ال تكن أبداً متعصباً لشيء ما أو لشخص ما اولفكر ما ابدا :فكر
كااليت ,هل ميكن أن يتعصب هؤالء من أجلي؟ هل حىت يعرفون بوجودي؟
اجل واب هو "كال" أنت فقط هتدر وقتك وطاقتك يف الوقت الذي ميكنك فيه أن تفعل أشياء أخرى لصاحلك وصاحل
اآلخرين بدرجات أعظم.
جيب على اي شخص أن ميتلك نفسه وان يكون سيد نفسه .جيب أن ال ينحين أو يذل ألي شخص .جيب أن ال
يقدس شيئاً أو شخصاً على األرض أبداً .البشر ضعفاء :كلنا معرضون لإلصابة باملرض والتدمري واملوت.
تكمن احلرية يف جتارب عديدة نعيشها كل يوم ،كل واحد منا ,فهي تكمن يف:

 امتالك عقل حر وروح حرة.
 االستقالل املايل.
 امتالك قلب نقي.
 اختبار سعادة السفر واإلحساس بأشياء جديدة حينما نكون يف إجازة .
 عدم وجود ما خنفيه .
 التحرر من الرغبات واالحتياجات .
 امتالك احلق يف التشكيك بكل شيء واي شيء.
 عدم اإلدمان على أي شيء على اإلطالق.
 عدم اإلذعان ألي شخص فيما عدا أنفسنا.
 القيام مبا نريد فعله ،حينما نريد ،وعدم احلاجة اىل اإلذن لفعله .ما دمنا اخالقيني واصحاب ضمري
 الذهاب اىل حيث نريد وقتما نريد.
 أن نكون ما نريد ،نقرر ألنفسنا ما نريد أن نفعله حبياتنا بالطريقة اليت نريد .ولكننا حباجة اىل أن نتذكر
دائماً :األفعال ونتائجها.

 التحرر من كل شيء ميكن فرضه علينا .عدم فعل ما ال نريد فعله.
 االختيار حبرية ،عدم اخلضوع ألوامر من شخص ما أو من معتقدات مزيفة.
 امتالك خيارات عديدة.
 اإلميان مبا نريده.
 أن نكون مطلعني وواعني.
 التعبري عن آرائنا – بدون خوف.
 أن نكون خمتلفني ،وهو أساس طبيعة كل شيء .إن تشابه شيئني أمر يصل اىل حدود املستحيل أو غري
احملتمل .اإلعتقاد باإلختالف ال ينجح إذا مل يقبل حبرية اآلخرين ،واختالفهم ،وفهم هذه الفروقات
واحرتامها .
 السيطرة على وقتنا ،كل ثانية منه (ألنه وقتنا الخاص بنا)
 السيطرة على عقولنا.
 التحرر من كافة املشاعر السلبية والسيئة اليت تسبب لنا املتاعب.
 القدرة على العيش بالطريقة اليت نريد والتذكر أنه كلما كانت احلياة أسهل ،كنا حنن أكثر حرية.

 عدم اخلوف من أي شيء ،سواء كان ذلك من املوت أو احلياة ،من النجاح أو الفشل.
 عدم التدخل يف شؤون اآلخرين ،إال إذا طلب منا التدخل.
 اإلحتفاظ مبساحتنا اخلاصة.
 اخلصوصية احملمية (كلما زادت الشهرة ،قلّت اخلصوصية) (أن يكون الشخص غري معروف هي نعمة ال
يقدرها سوى القلة منا).
 النوم واالستيقاظ مىت أردنا.
 اختيار ما نرتديه ،اختيار ما نأكله مىت أردنا أن نأكله .امتالك احلرية يف اقتناء أصغر األشياء باإلضافة اىل
أكربها .
 اختيار مسؤولياتنا.

حنن مسوؤلون بشكل مباشر عن حريتنا ،وعن أن حنرتم حرية اآلخرين .ليس هذا باألمر السهل .انه يتطلب االنضباط
الداخلي واحلكمة .علينا أن جندد احلرية املرة تلو األخرى ،حىت بعد أن نكون قد استمتعنا هبا لفرتة طويلة من الزمن.
للحفاظ على حريتنا مطلوب منا ان نعمل دائما الجلها .ال تزرع االرض نفسها ،فاذا مل نعتين هبا ،اصبحت حقالً
منفلتاً ال تستطيع أن حتمل الثمار وال ان يتم حصادها .وهذا يتطلب منا عدة اشياء:
 القبول:
ينبغي أن يتم قبول احلرية ذهنياً ،وليس فقط مادياً .من األفضل ان نثور ضد كل ما هو غري حر من ان نقبل العيش
دون حرية.
 الرعاية واالهتمام:
حنن حباجة اىل أن هنتم هبذا احلق املقدس بقلب حمب ,فهي جتلب لنا السعادة والطمأنينة واحلب .احلرية اساسية
بالنسبة للفن والتعليم والسفر .جيب علينا أن نعمل باستمرار على محاية القيمة العظمى للحرية ضد التلويث
والتخريب .يلقي بعض الناس حبريتهم بعيداً ،وكأهنا شيء ميكن اإلستغناء عنه ،مفضلني العيش حتت سطوة قواعد
وتعليمات خارجية بدل رفضها واإلعرتاض عليها.
 املشاركة:

يتوجب علينا أن ننظر اىل رفاهية اآلخرين يف حياهتم  .املشاركة يف القيم تعين اجياد املزيد منها  ،وليس فقدان أي منها
 .ان نعمة احلرية متتلك القدرة على التكاثر حينما يتم االستمتاع هبا بواسطة جمموعات من الناس .يصبح اجلميع حبال
أفضل حينما يستمتعون باحلرية .
 االمتنان والشكر:
الشيء الوحيد األكثر قيمة من احلرية هي احلياة نفسها .لكن احلياة تصبح أقل قيمة بدون احلرية .لذلك ،يتحتم علينا
أن نشعر باإلمتنان عندما نكون احرار ،وان وجندها عندما ال منتلكها.
استمتع بصحبتك ,استمتع بوحدتك ,افعل ما ترغب يف فعله ,وكن من تريد أن تكونه .امي واليت هي أقرب وافضل
صديق يل .عندما أسأهلا أحياناً "كيف حالك يا أمي؟" تقول "حبالة ممتازة ،أمتتع بصحة جيدة ,لست حباجة اىل
أحد ,أنا قادرة على أن أحيا بقدرايت الذاتية وأفعل ما أريد .اهلل سبحانه وتعاىل معي وذلك يكفي".
هذه الدرجة من احلرية بوسع اي شخص أن يتمتع به.

االرادة احلرة والقدر
احلَ ُّق ِمن َّرب ُك حم فَ َمن َشاء فَ حليُ حؤِمن َوَمن َشاء فَ حليَ حك ُف حر
َوقُ ِل ح
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النقاش حول اإلرادة احلرة قدمي جداً ,مل يتفق الفالسفة والعلماء ورجال الدين حوهلا ويبدوا اهنم لن يتفقوا .بعضهم
يدعم اإلرادة احلرة  ،والبعض اآلخر يقف ضدها .بالنسبة لنا ،فإن اإلرادة احلرة موجودة وقائمة سواء آمن هبا البعض
أم ال .نستطيع أن نبحث يف شكلها وحمتواها ،ولكننا ال نستطيع أن نبحث يف وجودها اجملرد.
اإلميان باإلرادة احلرة هو اميان بإمكانيات احلرية اليت ال تنتهي ،هو اإلميان بالتخطيط ملستقبلنا وتوجيه حياتنا
باألسلوب الذي نريده ،وبالطريقة اليت نرى .كل معلم وكل ناصح خملص خيربنا بذلك .اهنم خيربوننا أننا قادرون على
تغيري حياتنا يف أي حلظة نريد ويف االجتاه الذي نريده.
إن إلقاء اللوم على املصري أو اآلخرين ،أسهل يف العادة من إلقاء اللوم على أنفسنا واإلعرتاف بأخطائنا اخلاصة
وأفعالنا السيئة .أسهل علينا أن خنرب أنفسنا بأن اخلطأ مل يكن خطأنا ,إنه خطأ شخص آخر أو أنه القدر! حسناً،
كال يا عزيزي .ففي معظم الوقت ،فإن نتائج مصرينا نابعة من تبعات أعمالنا.

اإلميان بأن مجيع أفعالنا مقررة سلفاً فكرة يف منتهى القدم .فهي تنبع من الزمن الذي كان البشر فيه أضعف من
الطبيعة احمليطة هبم ،عندما مل يكن بوسعنا تعريف األحداث اليت حاقت بنا وفهمها ،حينما كانت الطبيعة قاسية
وغامضة بالنسبة لنا وقلما كنا ننجو بأرواحنا من الكوارث الطبيعية .مع تطور العلوم واإلكتشافات اليت ال تنتهي،
تعلمنا وفهمنا ما حيدث يف الطبيعة ،وملاذا .إن املبدأ القائل بأن أفعالنا مقدرة سلفاً خطري ومدمر .خيتار الناس ذوي
العقول الضعيفة أن يؤمنوا بأن ال شيء من خطأهم على اإلطالق ،وأن األمور مقدرة سلفاً أو معدة سلفاً ألجلهم،
وأن األقدار املسبقة أو خيارات اآلخرين ال ميكن جتنبها .من الناحية األخرى فإن كل شخص ناجح خيربنا أنه َّ
شكل
حياته وأنه يستمر يف تشكيل قدره ومصريه بالعمل والتخطيط ألجله ،يف كل ثانية من حياته.
القدر:
لقد حتاورنا منذ أزمنة ال يعرفها إال اهلل ،حول ما هو القدر وما ليس هو ،كيف يعمل ،وهل هو موجود فعالً ؟ القدر
كلمة غامضة ومعقدة ،خيتلف مفهومها نفسه عرب الثقافات .تعتقد بعض الثقافات أن القدر يشتمل على تأثري يف
غاية القوة .ب ينما يعتقد آخرون أن تأثريها عند أقل احلدود .على أية حال  ،فإن اإلرادة احلرة ليست قاعدة بقوة تصل
اىل مئة باملئة .صحيح ,ليس كل شيء باختيارنا .حنن مل خنرت جنسنا ،وال جنسيتنا ،أو والدينا وعائلتنا والثقافة اليت

ولدنا يف وسطها ،وال الوضع االقتصادي وال حىت املناخ .ومل خنرت لون بشرتنا ,مث اننا مل خنرت قدراتنا ،سواء كانت
الذهنية أو البدنية ،على األقل ليس بنسبة مئة باملئة.
هذه حتديدات عند اللحظة اليت نولد فيها .أحياناً ،يتدخل القدر ويلعب دوراً رئيساً .وأحياناً ال حنصل على الصفات
وفرص احلياة اليت نريدها وال نفهم السبب يف ذلك.
أحياناً حتصل أحداث ال ميكن تفسريها ،مثل املوت .نعرف أنه قادم ،لكننا ال نقدر على ايقافه.
متارس الظروف تأثرياً هائالً على حياتنا ومستقبلنا .إذا متت والدتنا يف دائرة الفقر ،يتحتم علينا خوض مسار أكثر
صعوبة لتحقيق شيء ما ،باملقارنة مع أولئك املولودين يف ظروف معيشية أفضل.
يف حال استمرارنا بأداء عمل ما وتظل النتيجة على حاهلا ،هل نتخلى عن العمل ام نستمر؟ نقوم أحياناً بكل شيء،
كل خطوة مثبتة لوحدها ،كل التفاصيل حبذافريها وال ينجح األمر .رمبا ليس مقدراً له أن حيصل .فكم من السنوات
نستمر يف القيام مبا نفعله؟ اسئلة منطقية وصعبة توضح تضارب حرية االرادة والقدر يف بعض االحيان.

متناقضة احلرية
"تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية اآلخرين " غير معروف
ليس هناك شيء اسمه الحرية المطلقة .ألن ذلك اسم آخر للفوضى .تنتهي حريتنا عندما يبدأ ما نفعله يف ايذاء
ومضايقة اآلخرين ،اهنا تنتهي عندما نالمس حدود حرية اآلخرين ،فمثالً  :حنن أحرار يف االستماع اىل املوسيقى
ولكننا لسنا أحراراً يف االستمتاع اليها بصوت ٍ
عال وازعاج اآلخرين.
كأي شيء آخر ،للحرية حدود .حنن حمكومون بقوانني الكون والطبيعة .فعلى سبيل املثال حنن غري قادرين على
الطريان ،مما يقلل من حرية حركتنا .وال قادرين على الغوص ملسافات عميقة حتت املاء ،بدون األدوات واألجهزة .ومع
ذلك فليست هناك حدود للحرية الداخلية ،وال مقيدات .التقييدات تأيت من اخلارج فقط :فهي اجتماعية وثقافية
وسياسية واقتصادية ودينية وغريها.
إن عقولنا أكثر حرية من أجسادنا بكثري .بوسع العقل أن يكون حراً يف احلدود القصوى .تأيت التقييدات من اجلسد.
فأذا كان الكثير من الحب قادراً على أن قتلك ،فأن الحرية الزائدة سوف توقعك في المتاعب.

املتناقضة الكونية تقول أنك دائماً حر يف أن ختتار ما تشاء ،ولكنك لست متحرراً من نتائج اختياراتك .أنت حر يف
أن تقرر أي شيء تريد أن تقرره ،ولكن تذكر دائماً أنك جمرب على التعامل مع نتائج قرارك .لذلك  ،فقبل أن تقرر أن
تباشر يف نشاط حمدد ،تأكد من أنك تدرك مجيع التأثريات والنتائج الكامنة.
حىت تسود احلرية  ،يتحتم أن تتم السيطرة على أعدائها ويتم ايقافهم .ينبغي أن ال توجد حرية لالشرار ،ال ألي شيء
غري أخالقي وغري صحيح .ال يقدر العامل على أن مينح احلرية ألعداء احلرية ،للشر نفسه  ،وألي شخص أو أية
عقيدة تستعبد اآلخرين.
هذه هي متناقضة احلرية .مهما كانت احلرية ضرورية ،فهي ال ميكن أن تعطى لبعض لالشرار والسلطات الشريرة .ليس
مسموحاً لكل شخص أن يكون حراً بدون أي مثن على اإلطالق .على سبيل املثال :ال ميكن للمجرمني الذين
ينهبون ويؤذون ويقتلون اآلخرين أن يكونوا أحراراً يف فعل ما يشاؤون .يبدو األمر معقداً لكنه ليس كذلك .لكل
شيء يف الدنيا وجهان :الليل والنهار ،الربد واحلر ،احلب والكراهية ،ولكل شخص وكل شيء عدو ،وخاصة احلرية،
جيب ايقاف أعداء احلرية هؤالء اذا كنا نرغب يف رؤية احلرية تسود.
حىت حنيا أحراراً  ،يتحتم علينا دوماً أن نتذكر العاقبة األخالقية" :كما تدين تدان" .لألفعال نتائجها ,كل ما نفعله
لآلخرين سيتم فعله لنا فلكل فعل ردة فعل وهذا أحد قوانني الطبيعة.

