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 مختلفة، عالمية منتديات في" بالالعنف الحق   منظمة" تقوده حوار من جزء المقال هذا

ان روح الى اهدائه من بد   ال وأرى ،71/1/2172 الخميس بيروت يف آخرها  تويني غس 

 قبل فيها طالبا   كان عندما هارفرد جامعة في الدائم السالم عن كانط رسالة درس الذي

 . قريبا   ُتنشر مكتوبة بمالحظات وأغناها وني ف، قرن نصف

مة، في سوريا في والعنف الجميع، بال على سوريا  كأن ه والالعنف الثورة عن حديث كل جعلي ما المقد 

 .  الهذيان من ضرب  

ة لبنان في بدأ الذي الشعبي المد   في العارمة الثورات إحدى سوى ليست سوريا في الثورة لكن    عام ُغرَّ

 الرّواس لمحمد لوحتان
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 .2177 عام أوائل منذ العربية المنطقة وشمل ،2112 صيف في ايران في وأُحِيي   ،2112

ط مصطلحنا في لثورةوا – الثوري االمتداد هذا ام ضدَّ  الناس قيام المبسَّ  والثورة الكبير، الحدث هو – غفيرة بجموع الحك 

 .التفصيل وعداها السورية

تين كبير   الحدث هذا  منطقة امتداد على المنتشرة الثورة لكن. حاصل تحصيل هذا األمم، تاريخ في جب ار عمل   ثورة كل  : مر 

 بطبيعتها األمم تاريخ في تتألق ،2177 عام في الواسع انتشارها حت ى 2112 عام المتعثرة هابدايت منذ آدمي مليار نصف تضم  

 . المذهلة الالعنفية السلمي ة

خ، يتناولها التي المختلفة التفاصيل عن المقال هذا يترف ع  االنسان بدأ مذ ثابت فلسفي سؤال على ويقتصر أهمي تها، على المؤر 

رت بحجج السياسي عمله يربط ل أن للثورة الممكن من هل: صحته بر   تكون أن أي االطالق، على الالعنف بطرق تتوس 

 المطلق؟ الالعنف هي القانون دولة الى الثائر المجتمع عبور طريق على المميَّزة طبيعتها

 واألعمال يخيةالتار التفاصيل هذه مثل أن برغم السياسي، الناشط أو المؤرخ، تقصي ات على يتعالى الفلسفي السؤال هذا

 .أهميتها برغم لها اآلن أتعرض وال بالدنا، في قائمة ثورة لكل   أساسية الميدانية

 االطالق؟ على العنفية تكون أن الثورة يمكن هل: اآلتي هو إذا   الصافي الفلسفي السؤال

 العنفية ثورة كانت 7227 الى 7292 من السوفياتي واالتحاد الشرقية اوروبا عم ت التي الثورة. ايجابي الواقع في الجواب

ى أن دون من القديم النظام انهار رومانيا، في األخيرة مراحلها فعدا. االطالق على  قمة من النظام، أهل على عنفيا   الثوار يتعد 

ف ر الى المستبد   الرئيس في الهرم  مصر في عمومها، على المنطقة في ثوراتنا دأب وهذا. الشارع في عنه المدافعين الشرطة ن 

 .اليوم بالنا على السورية الثورة تطغى ولو العنفية، بالفعل ثورتنا. السعودية وفي اليمن وفي البحرين وفي تونس وفي

 والمجتمع الدولة انتقال ثورة، كل شأن شأنها وهدفها، الماضي، الصيف أوائل حتى بالمطلق سلمي ة كانت السوري ة الثورة حتى

 .المواطنون فيه يتساوى الذي بالقانون المصونة ريةالح حال إلى االستبداد حال من

ق ال التي خواصها حالة ولكل   السوري، أو الليبي االستثناءين في أو التفصيل في ليس اذا   المطروح السؤال  اآلن، لها أتطر 

زا    .للثورة عنوانا   المطلق الالعنف امكان عن األساسي، الفلسفي السؤال على مرك 

 :سبق ما ضوء على منها أنطلق اتمرتكز ثالثة لدينا

ا عبارة الحرية ومجتمع الحرية، مجتمع الى االستبداد مجتمع من عابرة حال دائما   الثورة -7  عدم من الحرية تعني عم 

 .بالعنف السلمي السياسي للعمل التعر ض

 أو الحكام، مسؤولية ثبات أو القانون، حكم أو الديموقراطية، أو الحكومة، بشرعية عنها نعب ر الحري ة من حال إذا   الثورة هدف

 .الخ الرشيد، أو الصالح الحكم

 في سابقتها تفوق ظاهرة هذه. الحرية الى للعبور العنف الى اللجوء عدم ومت صل واع   بشكل اختارت منطقتنا في الثورة -2

 مخي لة وفي المتظاهرين، ضد   العنف الى اللجوء القائمة األنظمة رفض في الالعنف روح ضاعت حيث الشرقية، اوروبا

 .الثانية العالمية الحرب نهاية منذ االشتراكي -الرأسمالي الصراع عليها سيطر سياسية

 امتداد على ثورتنا في الطاغي الالعنفي الوعي والى القانون دولة في الحرية نشدان الى المضاف الثالث المرتكز أما -3

 على سوريا   امتدادها وفي نسبيا ، اليمن وفي ومصر، تونس هما مهمتين تيندول في األقل على نجاحها فهو األوسط، الشرق

 -اسرائيل وفي األردن، وفي السودان، وفي بأسره، الخليج وفي البحرين، في العنفية استمرارها وفي أشهر، أربعة نحو



ى قد - واقع هي الالعنفية الثورة. فلسطين  األحداث تفاصيل من أعمق سؤاال   ت ميح عظيم واقع لكنه - يزول أو يتغي ر أو يترد 

 االطالق؟ على ماهي تها في العنفي ة تكون أن للثورة الممكن من هل: السياسية الفلسفة في سؤال هو

ين تضافر على مرك ب عنه فجوابي السؤال صح   إذا  كانط، عمانوئيل االلماني للفيلسوف أولهما الفكر، تاريخ في أساسيين نص 

 .كوفر روبرت سنة، األربعين ناهز عمر عن 7291 عام شابا   رحل معاصر لقانوني وثانيهما ،به للتعريف حاجة وال

ا. الفرنسية الثورة إبان 7122 عام نشره ،"الدائم السالم( أجل من أو) نحو" بعنوان وجيزة رسالة هو معروف، كانط نص    أم 

 .7291 عام يال بجامعة الحقوق كلية مجلة في صدرت" والكلمة العنف" بعنوان قصيرة أيضا   مقالة فهو كوفر نص  

ر تراث من بعضها استوحى التي كانط نظرة أختصر الثورة، في المطلق الالعنف امكان عن سؤالنا عن جوابا    طوباوي مفك 

 خمسين زهاء بعد روسو عليه وعل ق 7173 عام صدر الذي" الدائم السالم مشروع" كتاب صاحب بيار، سان دو األب اسمه

 .عاما  

 في مجال ال(. الديموقراطية بمعنى) جمهورية حال هي للدول داخلية بحال مشروطا   العالم في الدائم السالم امكان كانط يرى

 فيها الحرب تبقى الشعب يحكمها ال التي الدولة ألن الداخلية، تركيبتها في جمهورية ليست دول بين إحقاقه الدائم للسالم رؤيته

ر النظرية هذه. المستبد لحاكمها أساسية أداة مة األمم كرابطة الدول مجموعات نشوء جزئيا   تفس   إبان المتحدة األمم ومنظ 

لم"بـ أيضا   عنها ُيعب ر النظرية هذه. الكونيتين الحربين  لعنصر أهمية تعير ال التي الواقعية النظريات مقابل ،"الديموقراطي الس 

 .الحرب فيها بما ل،الدو بين العالقات في الداخلي الديموقراطية

 الرسالة. فيها الحرب الى حتى اشارة وال الدول، بين دائم سلم عن تبحث وال الدولية، العالقات تتناول ال كوفر روبرت رسالة

ز الديموقراطي، المجتمع في بالعنف الكلمة لعالقة فقط تتعرض  عنها المعب رين بأكثر القانون دولة في ترتبط حقيقة على وترك 

ع القاضي: "األميركي القانوني العال م في الشهيرة كوفر عبارة في ،"القاضي. "القاضي وهو حيادا ،  كلَّ  والموت األلم يوز 

 ". يوم

ُغر   ال  أي الى النظر ومجرد يوم، كل القاضي كالم من العنف ألن خطره، الى كوفر ينب هنا ما هذا السلمية، بعف تنا أنفسنا ن 

ع القاضي. بها المحكوم في اإلعدام عقوبة تنفيذ وحتى للموقوف مقي دة سالسل من فقهايرا لما كاف   جزائية محاكمة  األلم يوز 

نَّ  فال الديموقراطي، مجتمعنا في يوم، كل   الموت، حت ى واألذى  بسلمي ته أنفسنا نغرَّ

ع العنف ألن ،  .األساس هو الجمهورية في به المش رَّ

ق طبعا ،  لكن   االستبداد، طبائع من االعتباطي والعنف الجمهورية، في الديموقراطي، المجتمع في المقنَّن العنف بين كوفر يفر 

ة عليه يطبَّق لمن واإلرغام الحكم نفاذ يبقى الجمهورية في األساس  .األمر لزم إذا بالقوَّ

نا الذي األساسي التضاد نقطة هنا  الجمهورية إلحالل االستبداد ازاحة هو الثورة هدف أن   بما. الثورة فلسفة في يهم 

، من تخل صت متى الثورة، حكومة بارسائها وتبدأ الثورة، تنشدها التي الدولة فإن الديموقراطية،  العنف على مبنية المستبد 

ع الذي المستقل القضاء وهو حضارة، تجلي اته أكثر في كوفر روبرت أظهره الذي وبالشكل بالضرورة،  كل   والموت األلم يوز 

 .يوم

 الثورة حكومة تحت الدولة كانت اذا: كاآلتي الالعنفية الثورة إمكان عن السؤال يغدو فلسفيا ، البحث في وكوفر انطك بتالقي

، العنف على تعتمد دولة المنتصرة  الدول بين الدائم السالم إحالل في كانط نظرية تصح   أن يمكن فكيف كوفر، يقول كما بداهة 

ع نفسها هي الجمهورية، أي الديموقراطية، الدولة أن اطالم العالم، في الالعنف إحالل أي -   يوم؟ كل   والموت العنف توز 

 عن أخرى رسالة في دافع فإنه بالعكس لها، طبيعة   الجمهورية في العنف انعدام يعتبر ال فهو سهل، المعضلة عن كانط جواب

 في الدائم السالم عن رسالته في فهناك لذا. وقراطيا  ديم المقر   للقانون احتراما   القاتل من لالقتصاص كضرورة اإلعدام عقوبة



 األمور يعيد دولي مرجع أو قضاء طريق من الجمهوريات رابطة بين السلمية القاعدة يكسر من لمعاقبة تنويه   الدولي الفضاء

 القضاء انتشار في عالمهم نرى دوليا   قاضيا   النظام هذا في يتحول كوفر قاضي فإن بالفعل،. األمر لزم اذا بالعنف نصابها الى

 .الماضي القرن أواخر في الدولية الجنائية المحكمة في سيما وال الدولي، الجزائي

س اليها تصبو التي الدولة كانت اذا حتى العنفية، تكون أن الثورة يمكن هل: مختلف سؤالنا إنما  القاضي صورة في العنف تكر 

ع الذي ع المجتمع، في والموت األلم يوز   الجمهورية في عليها والمتفق العادلة القانونية الضوابط بحسب والموت األلم ويوز 

 الديموقراطية؟

س الملزم القضاء في عنه المعبَّر اليومي   القانون دولة عنف بأن   عنه التعبير يمكن الجواب  نعيشها التي الثورة واقع في يكر 

 صحيح لكن ه القاضي، في تعابيره أسمى في المتمثل العنف على ي ةمبن الجمهورية أن   صحيح. عقب على رأسا   التاريخ انعكاس  

ل على قادرة - الثورة ووحدها - الثورة. االطالق على ممكنة للجمهورية، خالفا   الالعنفية، الثورة أن   أيضا    بالالعنف التوس 

 وأشهرا   أسابيع   الحاكم على العارم السلمي قيامه في الخام، الشعب وقفة من تأتي الالعنفية الثورة وشرعية االطالق، على

 امتداد على النظام انهيار خالل القاضي ألن الثورة، في للقاضي محل ال. الجمهورية في الحرية وإحالل لتغييره متواصلة

، الثورة في للقاضي وجود فال ، المواطنين سائر مثل كمواطن سوى له وجود ال الثورة  العنفية تكون أن يمكنها وبذلك بداهة 

 في له المالزم المقن ن والعنف قاض   من لها بد   ال الثورة، تنتصر فعندما. انتصرت متى لحكومتها خالفا   االطالق على

 .الجمهورية

 على أيضا   يرتكز ال الثائر الشعب أن   أي انتصارها، حتى القضاء حكم تعل ق الالعنفية الثورة كانت اذا عما السؤال يبقى

ت متى االستبداد جرائم معاقبا   القاضي استشراف  .العنفي بطريق الحكم من الطاغية الثورةُ  نح 

 - الثورة أن   فلسفيا   أثبتنا أننا طالما ثورتنا، في نعالجه أن علينا أساسي طرح   لكن ه فيه، لدي   واضحا   جواب ال مهم طرح   هذا

ل على قادرة -الثورة ووحدها  الالعنفية الثورة من الغامض الجانب لهذا زمالمال الفلسفي الموضوع. المطلق بالالعنف التوس 

را   يكون حت ى القانون حكم تعل ق التي المطلقة ا فلسفيا   التساؤل من ُبد   ال موضوع هذا الحكم، زمام تسلم عند لها متيس   كان إذا عم 

 عنصر   أيضا  " الرئيس محاكمة ريدي" أن ه الثائر شعبنا من يوم كل نسمعه ما فهل. المطلقة الالعنفية الثورة في أساسيا   عنصرا  

 السلمية؟ الثورة فلسفة في تكويني


