مقابلة لشبلي مالّط يف أملانيا
حول كتابه يف فلسفة الالعنف
مقدمة املقابلة:
حل اخلالفات بشكل ال عنفي “.يف متوز حاضر العامل القاانو
”أان أؤمن يف اإلنسان ويف إمكانياته على ّ
والناشاايف يف حقااوس اإلنسااان واملرشااائ السااابي لر لااة ابليو ااة يف لبنااان شاابلي م االّط يف ن ا و جمللوعااة
البحا يف مركا االحباا املتق ماة  ZIFيف جامعاة بيلفلا Bielefeldعان ”الا ن وحقاوس اإلنساان
يف ال لاتري “.واحملامي املولود عام  1960د ّس يف جامعات لن ن وبرنستون وها فرد وايل وهو منذ عاام
 2007ألتاذ لي يف القانون يف جامعة واته كلا أنه ألتاذ كرلي جان ماو لللملوعاة ارو وبياة يف
جامعااة الق ا ف ولاا .يف بااريوت .وهااو عا وااملف معااروم يف اإللااالم الشاايعي وميلاا .كتااا مرجعااي عاان
القانون يف الشرق األوسط.

كلا أنه من ميلسي املكتب اإلقليلي ملنظلة العفو ال ولياة يف باريوت ومكتباه ال ا ال حمامياا لاه.
حت ّ ثت معه الربوفسو مانو ال لوْناْت ون عن كتابه اب فلسفة الالعنف.
س :.بروفسور مالّط يف كتابكم الصادر حديثاً تطورون فلسفةً ّلالعنف .أليست ذت ا املقاربتة مِال تة
يف نظرهتا املتفائلة ابلنسِة للوضع يف الشرق األوسط؟

صحة املقا بة .من الواضاائ أنناا نارف عنفاا مستشاراي علاى مساتوف والا يف
السيال ارهم هي عن َّ

الشرس اروليف اليوم .لكن هنالك أ ضا حقيقةف ج ا مللولة مفادها أن العشرات من املال ا مان النااس
اختاا وا بشاكل وا الاتعلال الالعنا .للتعبااري عان امتعاضايم مان حكوماااةم وعان ضارو إلاقاط ا كااام
املستب ن على امتا اد الشارس ارولايف عاام  ،2011وأ ّن الع ا مان هايالل النااس ال الاون تاابعون هاذا
املسااا  .هااذه حقيقااة علينااا أن نعااي معناهااا ،مب اوازا فياام الساانوات الااثال الاات تبعاات هااذا املسااا اببّااا ،
وحنن يف حالة ألوأ بكثري مما كنا عليه عام  :2011إماا رن النظاام الساابي عااد وحبلَّاة مشاا ة كلاا حا
يف مصار أو رن ارماو تّ ّاو ت بشاكل مفما كلاا يف لاو اي .ولاذلك فعليناا أن نقارن أ اة نظر اة لالعناا.
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م ألبا اإلخفاس يف الشرس اروليف ما ب عام  2011واليوم .وهنا حياول الكتاا أن عّ تاي تفساريا
ملاا كاان علاى العلاوم غاري ُمعتتا تارب مان من وظّاري الالعنا .والناشاّ فياه علاى الساوال :ال نكان لثاو العنفياة
على اإلطالس أن تبقى العنفية على اإلطالس بع إلقاط ا كم املستب  .فحا عنا ما تانمائ يف إلاقاط
الّاغياة ،فياي تواجااه الزمتتا ألالايت اللااتلرا حاحياا وأتصايله يف اجملتلا  .العنصار ارول هاو دلااتوف
تعرب عان حاجاة النااس اىل إعااد لام العقا السيالاي واإلجتلااعي بعيا ا عان
وفعال .هذه الالزمة ّ
عللي ّ
ف
اإللااتب اد ساالائ اام أن عيش اوا لااوّة ماان دون عناا .غاام اخلالفااات يف ه ا ياام واملشااادات التابعااة ااذه
اخلالفات ،وهي مشادات طبيعية يف أي جمتل  .أما الالزمة ارخري فيي الع الة ،مبعا هخار املسااللة عان
التا خ القر ب :والتا خ القر ب عين أ ّن عنفا ها ال من قبال اإللاتب اد ّلّا .و اله املال ا مان الضاحااي
حيت اااىل اىل املس اااللة .ول ااذلك ف اانحن حباج ااة اىل الع ال ااة القض ااا ية وش ا ّ أل اااليب املس اااللة واحملال اابة .م اان
املستحيل أن كون هنالك ثو ف العنفية ب ون حمالبة.

وحناان اليااوم يف مرحلااة ابلغااة الصااعوبة ،علااى امت ا اد العااامل مبااا ن اراه ماان أنظلااة قلعيااة تتص ا ّ ا الااة
اتكين ااا .أان أؤم اان يف اإلنس ااان ويف فّ اار
الراهن ااة .لك ا ّان الت ااا خ س ااري يف ط اارس ملتو ااة م اان الص ااعب ال ا ّ
اإلنسااان وق تااه علااى الااتعلال الالعناا .طر قااا الاااتيميا للحيااا  ،وماان اب إنااا أن اإلنسااان مفّااوف
على النماح عاجال أم هجال.
س .ذل من املمكن أن يكون ذنالك ثورة من دون عنف؟
طبعا ممكن .والعام  2011كان مثال واضاحا علاى امتا اد الشارس ارولايف ،ما ليبياا الاتثنال لاه.
ويف العاام  1989يف أغلااب دول أو واب الشارقية كاناات الثاو ات العنفيااة .وابلّبا هنالااك لاابقة غانا ي.
وكللا عللنا على إعاد النظر يف التا خ حبثا عن الالعن .ح على لبيل املثاال عا دا كباريا مان ا ركاات
اارف
املناهضااة لعل ااتعلا يف العش اار نات والثالثين ااات تتليّ ا بع ا م بو ي ااا اىل العن اا ..فالعص اار ا ا
صااعود هاااهر ج ا متيّوا ه ،هااي حقيقااة الثااو ات الالعنفيااة .هااذه ا قيقااة تتشااذ أشااكاال اتلفااة يف العااامل،
ولذلك حنتااىل اىل مقا باة ج ا لعللياة التغياري بفلسافة ترّكا علاى ”الالعنا .كقابلاة للتاا خ“ ،يف تضااد
لكالم كا ل ماكف الشيري عان ”العنا .كقابلاة للتاا خ“ .يف عاام  2005انا لعت ثاو يف لبناان كانات
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بشا ااكل وا ثا ااو العنفيا ااة ،ويف عا ااام  2009الثا ااو يف إ ا اران ،غا اام كو ا ااا ثا ااو عا ااابر  ،متيّ ا ا ت بّابعيا ااا
الالعنفاي .والثااو اتن اإل رانياة واللبنانيااة مل تنمحاا ،لكان الثااو يف ك ّال ماان مصاار وتاونف والاايلن يف ارشااير
اروىل لعام  2011ححت يف إلقاط ال كتاتو  .طبعا كون مفي ا لاو أ ناا عاام  2015أو عاام 2016
يف وح عااام  .2011هااذا لاان حيا بساايولة لكنّااه ابت ممكنااا النظاار اىل التااا خ مبقا بااة اتلفااة متامااا عاان
املقا بة الت كانت طاغية ح اآلن .مأثوف قول الر يف انصار أن”ماا خخاذ ابلعنا .ال نكان الااداده إال
ابلعن “..إال أن عاام  2011أهيار أن هاذا القاول لايف صاحيحا ،وأن الالعنا .قااد علاى إعااد ا ّاي

اىل اإلنساان ،حا يف الشاارس ارولاايف ،ألاوأ املناااطي يف العاامل يف التشارال العناا ..الالعناا .لاايف نسااما
من ايّلت يف الشرس اروليف ،هو حقيقة علينا أن نقبل بوجودها ولو كانت حقيقة على جاناب كباري مان
التعقي .
س :.ذل من تراث لالعنف يف الفكر السياسي العريب؟
هنالك ع َّ واف عاملية يف ترا الالعن .على املرل أن خخاذها بعا اإلعتباا  ،وا ضاا العربياة
اإللااالمية تش ا ّكل أح ا أهاام هااذه الرواف ا  .عن ا ما حناااول أن نفياام كياا .متيا ت ثااو ات عااام  2011ااذا
الّاب الوال لالعن ،.من امللكن أن نقا ّ م تفساريا مبنيّاا علاى أن النااس يف الشارس ارولايف أخاذوا هاذه
و
و
السالم
الفكر من أو واب .هذا ال ّ
شك فيه شيل من ّ
السالم الا نقراطي“ تشاكل ألااس ّ
الصحة .فنظر اة ” ّ
املستقر يف أو واب منذ عام  ،1945و عي ان اىل النظر يف إ ال ا ر عن طر اي معاها للساالم ال تكاون
ّ
و
أثرهااا
جما ّارد إنتظااا للحاار املقبلااة .أانقاايف يف الكتااا ل اْلم معاه ا أوتر شاات  Utrechtعااام  ،1712و ت
الكباري علاى عا د مان املفكار ن الالمعا  ،مانيم ار ّ دو لاان بياا  ،Abbé de Saint-Pierreولاو ،وحا

كراله الشايري بعناوان ”حناو الساالم ال ا م“.هاذا الكتاا هاو املرتكا ارلالاي حا الياوم لنظر اة
كانيف و ّ
و
ادم الي ا ااوم لل نقراطي ا ااة .فّ ا اارح ك ا ااانيف ه ا ااو أن
الس ا الم الا ا ا نقراطي ،وم ا ااا س ا االيّه ك ا ااانيف اببليو ا ااة ما ا ار ف
ّ
ابليو ايت ،ر ا دنقراطية بتعبريها عان مشاي ة الشاعب ،ال تا خل يف حارو با بعضايا الابعه .هاذه
و
السالم الا نقراطي يف الااا ارو و والعااملي .إ اا لسات مقتنعاا أن هااذا الرافا كاام لفيام مااا
هاي نظر اة ّ
حصاال عااام  .2011أهننااا حباجااة اىل إعاااد النظاار يف ال ااا العاار اإللااالمي .علينااا أن نسااأل أنفساانا
ااد اكتشاافه مان قبلناا مان
كي .نكن لفكر فلسفي وليالي حمبذ لالعن ،.كي .نكن ذا الفكار أن ع ت
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صااليم تراثنااا يف ها ّال ثااو ات عااام  .2011هااذا علا فال طو اال ارما ولكنّااه لاايف اتلفااا اب قيقااة عاان إعاااد
ق ارال الت ااا خ م اان منظ ااا نت تسا اوي أو م اان منظ ااا الّبق ااة العامل ااة .وأح اااول أن أهي اار يف فص اال كام اال م اان
الكتاا أ ّن عا دا ميلااا ماان النصااوة الب عااة موجااود يف الااا العاار اإللااالمي الفقيااي والثقااايف علااى
السوال ،تعرب عن فلسفة الالعن..
س :.ذل من املمكن أن تعطوان مثالً؟
قا كااون أعظاام نا وج تاه ر العااالل املعا ّاري أحا أكارب الفاللاافة الشااعرال العاار يف التااا خ،
عاش يف القرن ا ادي عشر يف لو اي .وأبو العالل معروم ربيات مجيلة ض َّ الّا فية،
هذا بناقوس ُس وذاك مبأذنة صيائ
ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ايت ما ال ا اصحيائ

يف الالذقية ضمةف ما ب أمح واملسيائ
كا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّل ن ا ا ا ا ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ا انا ا ا ا اه

ت يف د وانه أبياات ا عة عيّب فييا على الناس حرما م ابلقاو للنحال الاذي ملا شاي
وق وج ُ
العس اال  ،تليي ااا أبي ااات حتبّوااذ الالعن اا .بش ااكل معل اان ،فيق ااول م ااثال كي اا .أن ااه ض اارو ي الس ااري يف ل ااالة
الالعناا .علااى نسااي السااي املساايائ يف العااامل ”مشاايةت لااا وائ“ .ويف هااذا الاان أ ضااا عيّااب علااى الرهبااان
ترفّعيم عن ا يا ال نيا و ّلب منيم أن حيذوا حذو السي املسيائ يف لريه يف ار ض من أجل السالم.
طبعااا هنالااك نصااوة كثااري يف ارد ا ا كلااا يف القاارهن الكاار هااي أبساايف ماان شااعر أ
ومبسايف .إ اا تعمباين النصاوة الات فيياا د باجاةف أكثار علقاا مان اآلايت
العالل وفييا فه العنا .جل ّاي ّ
وارحاد ا النبو ااة الاات تااوم بضاارو نبااذ العناا .لاابيال يف ا يااا  .طبعااا ح ا أ ضااا نصوصااا ت ا عو اىل
العناا .ابلاام الا ن .ومجيا الا ايانت محّالااة للااوجي  ،وتا عو بشااكل واضااائ اىل تفالااري متنوعااة وبعضاايا
و
نرجائ الاا املوجود فييا القاضي ابلالعن ،.رن هذا الااا
تنو هذه التفالري علينا أن ّ
متناقه .أمام ّ
ه ااو م ااا س االائ لتّ ااو ر الالعن اا .فلس اافة للتغيا اري يف الش اارس ارول اايف .وقا ا نك ااون اّ ا ا إذا هنّن ااا أن
العلل اااني يف اجملتلا ا متقا ا مون يف ه ااذا اجمل ااال :ف اااملرحوم الس ااي حس اان حب اار العل ااوم ،وه ااو أحا ا أق اار
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مفصل يف عاام 2004
ارص قال يف النم .ارشرم ،تويف شااب العام املاضي ،كان لبّاقا يف نشر كتا
ّ

عنوانه جمتمع الالعنف يف اإلسالم .وهل حبر العلوم من أعظم عللال ال ن يف الشرس اروليف ا

.

س :.ذل أن مسامل  pacifistذل أن مثيل غاندي يف الشرق األوسط؟
ال أهن أن التشبيه في يف املقام .فالعلل على حقوس اإلنسان الذي اشاكت فياه اتلا .جاذ اي
عن ار قونية اببّا الت نثلّيا أششاة يف التا خ حبمام غانا ي أو ماا تن لاوثر كينا أو املسايائ .و كاون
ل ااشيفا تش اابيه علل ااي احملا ا ود بعظل ااتيم .إ ااا ه ااذا السا ايال ااوحي بتس اااؤل أكث اار ج ااة علين ااا أن نع ااريه
اهتلامنااا :هااو حقيقااة افتقاااد ثااو ات عااام  2011للقا ا  .و كااون السايال ارصا ّاائ إذا هاال أن الثااو حباجااة
اىل قا ا أو هال أن الثاو يف حالااة أفضال مان دون قا ا ر اا تتلتا بعا د ماان املساااات املشتلفاة جتعليااا
غنيَّة عن شش واح كون قا ها؟ فعن ما وج شش مبستوف غان ي أو ما تن لوثر كينا  ،فارض

م ااة تتملااى يف قيادتااه اىل د جااة تعااين أنااه ملااا ا ول عاان الساااحة ،وعلااى ارغلااب ا ول بساابب وحشااية
ارششاة الذ ن ق .بوجييم يف ثو العنفية ،يف مثل هذه ا الة تحول زوال القا اىل كا ثة ابلنسابة
للثاو  .أماا عنا ما كاون هنالاك املال ا يف الشاا هااتف للساالم أو ا ر اة أو الالعنا ،.فيااذا برأ اي قا
كون أفضل من وجود ششصية طابعيا اربوي ّغى على الثاو كلاا يف حاال غانا ي .قا كاون مفيا ا
يف املستقبل أن نتشّى القاد اربو أصحا الشياد  .على ارقل هذه حمةف أطرحيا يف الكتا .
وأمااا ابلنساابة للسايال عاان كااو مساااملا يف السااياس التااا ّي للحركااة السااللية املعروفااة ااذا العن اوان
 Pacifismفانن التشابيه ال اروس س بساابب مقاا بت ملوضاو العنا .بشااكل اتلا ..فكيا .مان امللكاان أن
تكون حماميا مما لا ويف الوقت نفسه فيلسوفا داعيا لالعن.؟ ليف هنالك من قانون مان دون عنا ..مان
املساتحيل وجااود نظااام قااانون جنااا ي ماان دون الركااون اىل العنا .ضا َّ ابااا  .باال ماان املسااتحيل أن كااون
هنالااك قااانون ال ااركن اىل العناا .يف ا ااة املّااام إذا فااه املاواطن اإلمتثااال لااه .إ ااا العناا .املوجااود يف
اتم الاتعلاله مان خاالل عا د مان الفلااات والولااطات .وهاذا ماا هاو
النظام القانو هاو عن ف
ا .الاتثنا ي ّ
معروم ابلنظام ال نقراطي .ولذلك فالكتاا قا ّ م نظر اة أ جاو أن تكاون ج ا قو ُامياا أناه مان امللكان
أن تكااون ثااو اي العنفيااا علااى اإلطااالس ،إ ااا ال نكاان لااك أن تبقااى العنفيااا علااى اإلطااالس بع ا ما تاانمائ
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الثو يف إزالة ال كتاتو ة .فبع لقوط الّاغية ،من الضرو ي أن شاك الثوا علاى إقاماة حكوماة مبنياة
على نظام قانو  ،وهذا النظام رتك يف مب ه على ما سالى ابلعنا .املش ّار أو الشارعي ،والاذي متا لاه
تفردهاا يف أثار العنا .Monopole de la violence ،.وهاذا
ا كوماة حبساب القاول املاأثو ملااكف فيارب عان ّ
بع عن امل لاة الساللية أو املسااملة ”البالايفية“ .إضاافة هنالاك تباعا حقيقاي يف الفلسافة الالعنفياة
الات أحاااول طرحياا يف الكتااا عاان ضارو اللمااول اىل العناا .عان طر ااي حماكلااة املساتب ونصاار ضااحاايه
الذ ن لمأون اىل القضال لعقتصاة من اجملرم جتاهيم وجتاه ذو يم بع إلقاطه.
س :.وماذا عن داعش؟ كيف ميكن أن يتم التعاطي مع داعش من دون اللجوء اىل العنف؟
ليال مبحله إ اا ال أهناه نقا ا جا ّ اي ّلالعنا .كفلسافة ج ا للتاا خ ،فكأن و
اك تقاول لتشرتشال
أو وزفلاات أن علااييم أن تعاااطوا م ا أملانيااا الناز ااة بشااكل ال عنفااي عااام  .1944علينااا أن ذخااذ بعااه
البع ا جتاااه مواضااي تفاارض علينااا رننااا أخفقنااا يف وقاا .اجملاارم عن ا ح ا ّ ه قباال ف اوات اروان .هااذا نقاااش
طو اال ،عاان علااا وعاان كياا .نكاان من ا صااعود هتلاار أو مولااوليين ،إذا أ دان أن نسااتعلل عن اوان برتول ا
برشت يف املسارحية الشايري ”املقاومتة املمكنتة لصتعود ارتتورو أوي “.فانذا نظاران اىل داعايف ،واضاائ أن

ا ركااة باارزت بشااكل مميّا يف لااو اي الصااي .املاضااي ،إ ااا علينااا أن نتااذكر أن الثااو السااو ة ط اوال أشااير
ا .الفظيا مان
امت ت من هذا ح صي .عام  2011كانت ثو تتليّ بالعنفيا .وقا جاباه الثاو العن ُ
قباال ا كومااة ممااا فاارض علااى الث اوا خيااا التساالائ أو العااود اىل بيااوةم .فب ا أوا تساالحون يف متااوز-ه
 ،2011مخسة أشير بعا القياام مبظااهرات لالليّة قتالياة .بقاى أناين أهان أن اللماول اىل التسالّائ خّاأ ،
وأنه كان على الثو السو ة أن تتوق .هنذاك .لكاان الساو ون يف حالاة أفضال لاو عاادوا اىل بياوةم ،كلاا
فعل البحرانياون ،وابلعاود اىل بياوةم وا ا ّ مان خساا رهم اإلقارا أب ام مل نمحاوا يف تنظايم ثاو ةم بشاكل
كاام للاتشل مان الّاغياة .وهاذا ماا أ ناااه أ ضاا يف حركاة  Occupyيف هونكنا العاام املاضاي .كاان ماان
امللكاان لللتظاااهر ن أن لمااأوا اىل العناا .ض ا ا كاام الصاايين ولكاان اختااا وا أال ساالكوا هااذا ال ا .
فقارا هم يف وقاا .الثااو كااان الق ارا الصااحيائ رنااه عن ا ما تتحا ّاول كثااا ر اىل الااتعلال العناا ،.صاابائ ماان
الصااعب د ا ااة التّاارم ومنع اه  ،يف ح ا قاا .منّ ااي داع اايف ابملرصاااد .ص ااحيائ أن ااه كااان ممكن ااا للث ااو
السو ة أن تنمائ ب عم عاملي إللقاط ارل  .إ ا هذا عين ت خال عسكراي خا جيا.
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س :.ما رأيك إذاً يف التد ّخل العسكري اخلارجي؟
موضااو الت ا خل العس ااكري اىل جانااب الث ااو الالعنفيااة أح ا أصااعب اإلش ااكاالت الاات تناو ااا
الكتا  ،و ّتم معابته يف ع د من الّروحات الات ال تا ال بعيا عان التّبياي .الفكار ارلالاية كالتااس:
إذا كنا و
ات حتتاااج اىل ت ا خل عسااكري خااا جي لل ا فا عاان م نااة أو عاان ع ا د كبااري ماان الناااس الااذ ن
تعرضااون خلّاار اإلابد ماان قباال النظااام ،ق ا كااون هااذا الت ا ّخل مشااروعا .لكا َّان علااى الت ا خل أن كااون
ّ
و
مشااروطا ببقااال الثااو العنفيّااة .با و إذا الّاارح مقلااواب ألااا علااى عقااب ،فلاايف علااى اخلااا ىل أن ُ تسالّائ يف
مح ا الثااو الالعنفيااة ض ا ارل ا  ،باال علااى اخلااا ىل أن حيلااي مح ا فقاايف إذا بقياات الثااو فييااا افضااة
التعا ّ ي علااى معااذ النظااام وقناصاايه .تااتم محا ااة محا طاملااا أن أهاال مح ا حمااافظون علااى الالعناا .يف
تالخ الفكر بعا عشار
ثو ةم .هذا الّرح ال ال بعي ا عن أي أفي ألالي عن صان القرا اليوم .ق ّ
تتأصال الفكار  ،وعنا ي أناه مان ارفضال
لنوات عن ما تنشب ثو العنفية عا مة يف مكان هخر .و ثلاا ّ
للثااو الالعنفيااة أن تتوقّاا .وأن تقباال بعا م إمكانيااة حاحيااا الاراهن با ال ماان أن تلمااأ اىل العسااكر  .هااذا
ابلفعاال مااا حصاال يف إ ارام عااام  ،2009ويف البحاار ن والكو اات واىل د جااة مللولااة يف السااعود ة ،حيا
تلر املقاومة الالعنفية أبشكال ش ّ  .عام  ،2011هالم الناس ن لوا الشاوا يف دول الشارس ارولايف
تس ّ
يف مظااهرات العنفياة ،ومل نمحاوا يف إلاقاط النظاام فتوقفاوا مرحلياا .عنا ما تّغااى منّاي العنا ،.صااع
تّرفا يف ليبيا ولو اي ،وكلاا حا يف مصار إعااد
الغال اىل الواجية كلا ح ل ف أكثر اإللالمي
ّ
حكم العسكر جم دا.
حمل الدين يف اجملتمع؟
س :.الندوة اليت تشرتكون فيها تتعلق ابلدين وبصياغة الدستور .ما ّ
من كبا املفكر ن املعاصر ن الاذ ن ألتشاي ام وباري فولاا  ،Robert Fossaertالاذي تاويف هاذه
السانة ،قاول ”إن الا ايانت قا متاوت ،وجثامينياا مالل التاا خ .لكنياا ليسات قابلاة للقتال Les religions
.“sont mortelles. Leurs cadavres jonchent l’histoire. Mais elles ne sont pas assassinables
التعرض للناس يف معتق اةم ال نية ،قول
وب ّ ي شاعر ار ز ف
أبيات ا عة حي ّذ فييا أوالده من ّ
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لكل د ن
لكل د نه ،و وّ

مصو ُن كرامة أتىب التح ّ ي

فالتف از املرل يف د نه ال قل ص مة من التع ّارض روالده ،و ساتح ألاوأ وأعنا .الاردود ل اه.
خاصاة
املي ان طبعا دقيي ب مصون كرامة ال ّ ن وحرّة التعبري .فنذا كان ال بُ َّ من د ا ة الناس يف د نيمّ ،
يف أدخن ّتلفااون فيي اا ،علااى اجملتل ا أن تص ا ف ملثاال هااذا اإللااتف از أبشااكال ش ا ّ  ،وإن مل كاان القتاال
طبعا واح ا من ألاليب التص ي.
واجملااال والا يف املواضااي ال لااتو ة الشااا كة الاات اّ تناو ااا يف النا و  ،مااثال يف حا ّاي جااال الا ن
اإلشاااك يف صااياغة العقا اإلجتلاااعي اب ا  .وجاوا ابإلمااا هنااا مّلااي ،فالتفااا يف العللانيااة لاايف
أقل ضر ا من التفا يف ال ن .هنالك هاهر ع ال يف يف اإل ااد ال تاروس س ،وإقصاال النااس مان صاياغة
َّ
ال لاتو مبما ّارد أ ام جااال د ان ال شااكل حا نقّااة ب ا اة يف النقاااش ال لاتو ي .ابلعكااف :إذا اختلاا.
شااش ف يف معتق ا ه ال ا ين عا ّاين ،فيااذا لاابب إضااايف إلش اراكه يف نقاااش حااول مسااتقبلنا املشاااك ،فكياا.
برجل ال ن.
الس ايال ارصااعب بع ا حاااح الثااو الالعنفيّااة هااو يف كيفيّااة التعاماال م ا أشااشاة دعل اوا النظااام
السااابي وتلّّشاات أ ا يم ابلا م .عنا ي قناعاةف الااشة بضاارو حماكلااة ا اااكم املسااتب ّ  .املشااكلة هااي يف
”هرميّااة املساااللة“ ،وهااو عن اوان أح ا فصااول الكتااا  :اىل أ اة د جااة يف تراتبيااة ا اارم نااذهب يف مساااللة
جال النظام املشلو ؟
س :.ماذا عن التجربة اللِنانية؟
حي اااول لبن ااان التع اااطي ما ا الّوا اا .املشتلف ااة ابل ا ّاربيف با ا التلثي اال السيال ااي واإلنتل ااال الا ا ين،

ودلاتو ان دلاتو طاا في ابلكامال .لكناه ،وخالفاا لسااا ر ال لااتري يف املنّقاة ،هاو دلاتو طاا في عالنيَّااة.
قاول إن الّا فاة تتلتا بششصايّة دلااتو ة حتاتّم علاى النا اب أن ُنتشاب وفقااا النتلا اه اا .ولاذا فينالااك
برملااان نصاافه مساايحي ونصاافه اآلخاار مساالم ،م ا توز ا إضااايف داخاال ال ا ن الواحا  ،شاايعي لااين ا  .ال
جمااال لللاواطن أن تحا ّارك دلااتو اي خااا ىل طا فتااه ،وال لااتو عاااج عاان حا ّال هااذه املعضاالة .هااذه الظاااهر
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مميا للشارس ارولاايف ككال ،وأجا نفساي ،إذا أُ غلاات علاى اإلختياا  ،علااى طارم العللانيااة .لكنّ و
اك لاان
ّ
ّ
تنمحااي يف ح ا ّل املعض االة مبم اارد الكتاب ااة يف ال ل ااتو أ ّن ابلي ا متس اااوون أم ااام الق ااانون .املعض االة أكث اار
حل ذه البساطة.
تعقي ا من ّ
كياا .نكاان لللاواطن أن علا تاو علااى انتلا ااه الّااا في؟ قا كااون مفيا ا أن نعيا صااياغة دلاااتريان
ابإللتفاتااة اىل انتلااالات متع ا ّ د علااى ال لااتو أن لحظيااا .فتعا د اإلنتلااالات قااادف علااى التشفياا .ماان
ألر الّا فية .أح هذه اإلنتلاالات إنتلاال جنساي .النساال ا ا ات يف الثاو  ،وأحبّواذ نسابة دلاتو ة متنا
ْ
إقصال النسال من ا كومات الناش ة بع الثو .

هنالاك أطافار أخارف فا .مان الوطااأ الّا فياة .مااثال يف نظاام دو ي يف جملااف قياادي صاابائ أقا َّال
أايااة فيااه كااو ُن الاار يف مسااللا أو مساايحيا أو لاانيا أو كاارداي .السااابقة موجااود يف الع اراس عااام ،2004
ضم  12عضوا اأس اجمللف كل واحا ف مانيم شايرا علاى ما ا
متثلت إنشال اجمللف الر لي ،الذي كان ّ
أي ضار نكان أن تقاوم باه؟ أ ضاا صاحيائ ،ماا اخلاري الاذي
السنة .عن ما تكون يسا لشير واح فقيفَّ ،
أي حال ححت التمربة ابلاعية هنذاك نسبيا.
نكنك القيام به؟ على ّ
وماان املواضااي الاات انقشااناها يف النا و  :كياا .تيلااف أحا ااب ليالااية متتا علااى الااوطن كلّااه؟ هااذا
حيتاىل اىل وقت ،ومن الصعب فرضه عن طر ي قانون أو دلتو  .كلا أن النظام الف اس وفّر لبال مفي
للتشفي .مان الّا فياة ،فاإلنتلاالات املناطقياة فا .مان هاذه اإلنتلاالات املذهبياة .ابلنيا اة ،وهاذه عارب
تعلَّلتيا من مسا محلت الر لية عام  ،2005خيت التلثيل املتع د عفاواي يف بعاه املساا ات ،وكاان عا د
من الناس ق شا ك يف ا للة بسبب قناعتيم ا ،فماؤوا أطيافا ممثلة لتعا ّ د اجملتلا بشاكل تلقاا ي .ففاي
مرحلاة متق ماة مان ا للااة ،الااعى انتبااهي الااتحالت معرفاة ماا إذا كاان بعضاايم مان السانَّة أو الشاايعة أو
املساايحي  ،وكااان أكثاار ماان نصاافيم ماان النسااال .ق ا تعااين هااذه التمربااة أنااه يف مسااا ات ترقااى يف علليااا
وتّلعاة ااا اىل مس ااتوف أ فا ا  ،تااجا ا العو تقا ا ُ الّا في ااة طبيعي ااا ،وه ااذا م ااا حنت اااىل الي ااه عل ااى امتا ا اد الش اارس
ارولاايف .إال أن مثاال هااذا التعاااس عاان الّا فيااة نااتع عاان علاال ليالااي ولاايف عاان مّلااب دلااتو ي أو
شرط فرضه القانون.
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إذاً أن عاملي Universalist؟
التغين بعنوان فلسفي للكتا من دون اإلنان بّرح عاملي له؟ يف كال دلاتو
طبعا ،فكي .نكن ّ
ضرو إل لال قواع عاملية ،منيا مثال حقوس اإلنساان أو فصال السالّات .لكان النااس ر ا ون أ ضاا أن
م ا وا ت اراثيم معا َّاربا عنااه  ،وإعاااد صااياغة مت اوا ت و الفقااه مفي ا ف يف ال لااتو  .وم ان هااذا البااا قناااعت يف
بحاار
ضارو إحياال الااا ارد كلاا الااا القاانو  ،وجااوهر اإلحياال يف مجيا ارحاوال لغاوي .فكلّلاا تت َّ
املرل يف الاا كللا اكتش .مراج دلتو ة مصونتة يف أميات الكتاب الفقيياة .علاى ال لااتري أن تصاا
بلغااة متاات للناااس بصاالة محيلااة .واملشااكلة أن نظامااا دلااتو اي غربيااا لقااي هاللااه علااى لبنااان أو الع اراس أو
مصر حيتّم السيال على املواطن اللبنا أو العراقي أو املصري عن معناه ابلنسابة الاييم ،ر ام فتقا ون فياه
حمااة لغو ااة :علين ااا أن نش ااي ت جس ارا ب ا لغ ااة
وحم اات ال ل ااتو ة ه ااي بش ااكل خ اااة َّ
عبااا اةم الوطني اةّ .
دل ااتو ة غربي ااة طاغي ااة وأفض اال م ااا عنا ا ان م اان تا ارا ق ااانو ش اارس أول ااّي .ويف الش اارس ارول اايف أهنّ ااه
مستحيال أن ن ر هيران اىل الاا ال ين الذي ش ّكل اف ا حيواي يف م ّو
كوانتنا التا ّية وا قوقية.
س :.ماذا عن احلالة اإلقتصادية؟
علل اإلقتصاد بنليف اتل .عن النليف السيالي ،وهو غالباا الانليف ارهام .إذا حح و
ات يف وضا
ّ
املتوليف أفضال مان التوهيا .السيالاي البحات
دولة على ل ّكة إقتصاد ة جي تكون النتا ع على امل ف ّ
لعصااالح .ومااا قااوم بااه أولااو العناا .يف اجملتلا هااو تركيا الضااغيف ا ا اال علااى اإلقتصاااد ومنعااه ماان السا َّاري
بشااكل طبيعااي ،وإذا وفَّاار النظااام اب ا يف تااونف فاهااا اقتصاااداي أفضاال ،كااون أصااعب علااى اإللااالم
املتّرم أن سّو على البالد .لك ّان املعركاة اإلقتصااد ة أ ضاا ليالاية ،ويف التسلسال املنّقاي ل ولاوايت
ّ
كلاا أ اهااا ،ترتيااب السااحة السيالااية ماان انحيااة ا كام الراشا أوىل بتااوفري اقتصااد جيّا  ،ولاايف العكااف.
وطغيان الّّفر النفّيّة على الشرس اروليف قاران كاامال أثبات أن الاكيا اإلقتصاادي ال كفاي .فقا أناتع
ُجيه نفعيا إدا فال لياليا.
النفيف ثروات طا لة أ ْ

س :.ما دور اجملموعة األوروبية يف الشرق األوسط؟
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الكثري من ال مالل يف أو واب شاكون يف فلسفة الالعنا ..إال أن أو واب دا لاا متأنياة وكأ اا تنتظار
اإلشاا ماان الاوالايت املتحا  .هاذه مشااكلة عضااو ة يف النظاام العاااملي .النااس يف أو واب صااغون بتيااذ ب
امليمار ن،
وال فعلون شي ا .وعن ما تنشأ املشاكلة تارف أو واب تغلاي علاى نفسايا .أنظاري ا اال يف مألاا
ّ
و َّد الفعل الب ا ية :عليناا إغاالس ا ا ود ،عليناا أن نقصا .الشابكات املسااع لليمار ّ .أماا ملااذا يمار
اإلنسان وطنه ليبيا ،أو وطنه لو اي ،إذا كان ممكنا أن عييف فيه أبمان؟ هاذه إذا املشاكلة يف أو واب :حا
إذا وافتا تق و
اك احملاااو يف الارأي ،تبقااى املتابعاة مسااتحيلة رناه غااري قااد علااى ا ااذ التا ابري الضارو ة ملااا حتتاااىل
اليه ليبيا أو لو اي لتكون همنة رهليا .فا ّو با اإلشاااك يف التوصاي .وبا النمااح يف توافاي  28دولاة
فعالااة .هااذا معاال املاارل حمبّااا يف تصا ّاو موقاا.
علااى أماار حيااوي هااو والااعة بشااكل ال ساالائ أب ااة متابعااة ّ
أو و قاباال للتّبيااي .وهااذا با و ه عااين أن التم ا داخاال أو واب شاارط ساابي إمكانيااة اإلتكااال علييااا يف
أي موضااو ج ا ّ ي يف الشاارس ارولاايف .واملآل اي اإلغر قيااة مل تنتا واه بع ا  ،وابااروح حتتاااىل اىل وقاات طو اال
لتن مل.

س :.كيف ترى احلالة يف الشرق األوسط يف السنتني أو اخلمس سنوات املقِلة؟
ماان املنتظاار يف منّقااة حبماام الشاارس ارولاايف أن تتعاقااب فييااا ارح ا ا ات حنااو الساايل وطااو ا
علا كنا عليه عام  ،2011لكننا يف حالة أفضل مان عاام
بشكل أفضل .حنن اليوم يف مرحلة ماد ة كثري ّ
وإلا ارا يل.
 1988قب اال ا ااة ا اار اإل راني ااة-العراقي ااة ،أو يف ع ااام  2006أايم ا اار با ا حا ا
وارح ا السي ة كثري  ،من انتشا نتانياهو جم دا يف الارا يل ،اىل فارض الاتب اد السيساي علاى مصار،
ي قناعااة أننااا بصا د حتا ّاول نااوعي
أو يف املألاا السااو ة .لكنااه مان امللكاان صا ارماو اإلمابيااة ،مااثال لا ّ

اىل ارحسن بربوز قيااد هادفاة وقااد يف الّا فاة العربياة داخال الارا يل .وأ ف كيا .أن عا دا طاغياا مان
ارششاة املفّو ن على الالعنا .مان عار الارا يل ،نكان أن فرضاوا نفسايم علاى السااحة السيالاية
اإلل ارا يلية ،وقلااب الّاولااة علااى تع ا ايت ا ّكااام ا ااالي  ،فأعلّاال نفسااي أبماال تالقااييم م ا الكثااري ن يف
الّا فة الييود اة لعلاتفاد مان هاذا الظارم اب ا  ،كلاا أناين هم فال ببناال جساو معيام مان طرفناا اخلااة
خل .ا ود .هذا لن حيصل بسرعة ،ولن حيصل من دون علل دؤو  ،و ذا املعا أحاف أبناين ال أزال
يف خانة ”الناشّ “.
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كلا أنين مقتن أنه يف غضون العام أو العام من ابا تقو ه داعيف يف العراس وهناك أمل يف
أن تحر الناس مان هاذا الكاابوس وكاابوس ا كام البعثاي يف لاو اي .وعنا ي ثقاة والاعة بنساال الساعود ة
اببَّ ااا ات .ص ااحيائ أن ال ااادايت واض ااحة كل ااا يف ليبي ااا وال اايلن ،لك اان وج ااود أش ااشاة مبس ااتوف تعام اال
وفعااال وجااود حقيقااي ،وهنالااك املال ا ماان الناااس مثلنااا ،فلنتااذ ّكر ش اوا القاااهر وصاانعال عااام
حضااا ي ّ
 .2011السيال يف كيفية تّو ر لغاة الالعنا .لينتصار ارشاشاة الاذ ن شابيوننا .إذا حافظناا علاى ناو
تصو شرس أوليف اتل .يف غضون اخللف أو عشر لنوات.
الالعن .حيا من امللكن ّ
س :.ذل تفكر يف السعي اىل الرائسة اللِنانية جمدداً؟
لسات مرشااحا اليااوم للر لااة اللبنانياة ،غاام املااأزس الاراهن يف الر لاة .فاانذا أ و
دت أن تكااو يسااة
عليا و
اك أن تكااو قاااد علااى اإلصااالح ،علااى التغيااري .ح ا لااو اَّ انتشااا يسااا اليااوم ،ال أهاان ا اااميف
ي ص ااعوبة إضااافية عل ااى املسااتوف الششص ااي،
موجااودا لتق ا
أي ف اارس ،فااأبقى أل ااري النظااام الب اااس .ول ا ّ
وّ
فلست ممن يوون العلل السيالي بشاكل اومي .أجا ل َّاذ وامتنااان أكارب يف الكتاباة ،ويف فقاة ارصا قال
اردابل ،وم العا لة.
شكراً على ذ ا املقابلة!
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