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أملانيايف لشبلي ماّلط مقابلة   

  فلسفة الالعنف ه يفكتاب حول

 :املقابلةمقدمة 
العامل القاانو   حاضريف متوز  “ه على حّل اخلالفات بشكل ال عنفي.أان أؤمن يف اإلنسان ويف إمكانيات”

جمللوعاااة  يف نااا و مااااّلط  والناشاايف يف حقاااوس اإلنساااان واملرشاااائ الساااابي لر لاااة ابليو  اااة يف لبناااان شااابلي
الا  ن وحقاوس اإلنساان ”عان Bielefeldيف جامعاة بيلفلا    ZIFحباا  املتق ماة مركا  االالبحا  يف 
دّ س يف جامعات لن ن وبرنستون وها فرد وايل وهو منذ عاام  1960واحملامي املولود عام  “يف ال لاتري.

يف ألتاذ   لي يف القانون يف جامعة  واته كلا أنه ألتاذ كرلي جان ماو  لللملوعاة ارو وبياة  2007
وهاااو عااااملوف معااروم يف اإللاااالم الشااايعي وميلاا. كتاااا   مرجعاااي عااان جامعااة القااا  ف  ولااا. يف بااريوت. 

 . القانون يف الشرق األوسط

حمامياا  لاه.  ال  ا الكلا أنه من ميلسي املكتب اإلقليلي ملنظلة العفو ال ولياة يف باريوت ومكتباه 
ْت ونمانو ال  الربوفسو  حتّ ثت معه   .فلسفة الالعنفعن كتابه اب     لوناْ

. أليست  ذت ا املقاربتة مِال  تة لاّلعنفتطورون فلسفًة بروفسور ماّلط يف كتابكم الصادر حديثاً س.: 
 املتفائلة ابلنسِة للوضع يف الشرق األوسط؟يف نظرهتا 

قا بة. من الواضاائ أنناا نارف عنفاا  مستشاراي  علاى مساتوف والا  يف امل عن صحَّة السيال ارهم هي
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 

الع  ا  مان هايالل النااس ال   الاون  تاابعون هاذا  ، وأنّ 2011الشارس ارولايف عاام ى امتا اد املستب  ن عل
، اببّااا الاات تبعاات هااذا املسااا   الااثال مبااوازا  فياام الساانوات  معناهااا، نعاايهااذه حقيقااة علينااا أن املسااا . 

كلاا حا     حبولَّاة  مشاا ةعااد إماا رن النظاام الساابي  :2011يف حالة  ألوأ بكثري مما كنا عليه عام حنن و 
العناا. أ اة نظر اة ل نقارنأن ولاذلك فعليناا يف مصار أو رن ارماو  تّاّو ت بشاكل مفما  كلاا يف لاو اي. 
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وهنا حياول الكتاا  أن  عّايت تفساريا  واليوم.  2011ألبا  اإلخفاس يف الشرس اروليف ما ب  عام  م 
ا ُمعتاتاربت غاري ملاا كاان علاى العلاوم   علاى الساوال: ال نكان لثاو   العنفياة فياهوالناشاّ   ري الالعنا.مان منظّو

كم املستب . فحا  عنا ما تانمائ يف إلاقاط عنفية على اإلطالس بع  إلقاط ا ال تبقىأن  على اإلطالس
 وأتصايله يف اجملتلاا . العنصار ارول هاو دلااتو ف اللااتلرا  حاحياا  تواجااه الزمتتا  ألالايت الّاغياة، فياي 
اىل إعااد   لام العقا  السيالاي واإلجتلااعي بعيا ا  عان عان حاجاة النااس  الالزمة تعرّب هذه علليف وفّعال. 

واملشااادات التابعااة  ااذه  غاام اخلالفااات يف ه ا ياام ماان دون عناا.   ساالائ  اام أن  عيشااوا لااو ّةاإللااتب اد 
املسااللة عان ، مبعا  هخار الع الة   فييارخري  الالزمةأما  .دات طبيعية يف أي جمتل اوهي مش ،اخلالفات

 التا  خ القر ب: والتا  خ القر ب  عين أّن عنفا  ها ال  من قبال اإللاتب اد ّلّا. و اله املال ا  مان الضاحااي
املسااااللة واحملالااابة. مااان  وشاااّ  ألااااليبالقضاااا ية ولاااذلك فااانحن حباجاااة اىل الع الاااة . حيتااااىل اىل املسااااللة

 ة. ثو  ف العنفية ب ون حمالباملستحيل أن  كون هنالك 

تتصااّ   ا الااة ماان أنظلااة قلعيااة  نااراهالصااعوبة، علااى امتاا اد العااامل مبااا  ابلغااةوحناان اليااوم يف مرحلااة  
فّااار  مااان الصاااعب الاااتكّين  اااا. أان أؤمااان يف اإلنساااان ويف ملتو اااة ساااري يف طااارس  التاااا  خ  الراهناااة. لكاااّن 

اب  إنااا  أن اإلنسااان مفّااو ف العناا. طر قااا  الااااتيميا  للحيااا ، وماان اإلنسااان وق  تااه علااى الااتعلال ال
 . عاجال  أم هجال   على النماح

 ذل من املمكن أن يكون ذنالك ثورة من دون عنف؟س. 

كان مثال  واضاحا  علاى امتا اد الشارس ارولايف، ما  ليبياا الاتثنال  لاه.   2011والعام  .طبعا  ممكن 
يف أغلااب دول أو واب الشارقية كاناات الثاو ات العنفيااة. وابلّبا  هنالااك لاابقة غاناا ي.  1989ويف العاام 

مان ا ركاات  عا دا  كباريا   ح  على لبيل املثاالوكللا عللنا على إعاد  النظر يف التا  خ حبثا  عن الالعن. 
املناهضاااة لعلاااتعلا  يف العشااار نات والثالثيناااات تتليّااا  بعااا م بو ياااا اىل العنااا.. فالعصااار ا ااا     ااارف 

هااذه ا قيقااة تتشااذ أشااكاال  اتلفااة يف العااامل، حقيقااة الثااو ات الالعنفيااة. ، هااي متيّواا ه صااعود هاااهر  ج  اا  
يف تضااد   ،“الالعنا. كقابلاة للتاا  خ”  علاى التغياري بفلسافة ترّكامقا باة ج  ا   لعللياة ولذلك حنتااىل اىل 

ثاو   يف لبناان كانات  انا لعت 2005يف عاام . “العنا. كقابلاة للتاا  خ”عان  ما كف الشيريكالم كا ل ل
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متيّااااا ت بّابعياااااا  ،الثااااو   يف إ اااااران،  غااااام كو ااااا ثاااااو    عااااابر  2009بشااااكل  وا   ثاااااو   العنفيااااة، ويف عاااااام 
، لكان الثااو   يف كاّل ماان مصاار وتاونف والاايلن يف ارشااير البنانيااة مل تنمحااوالثااو اتن اإل رانياة والالالعنفاي. 
 2016أو عاام  2015. طبعا   كون مفي ا  لاو  أ ناا عاام يف إلقاط ال كتاتو  ححت 2011اروىل لعام 
اتلفااة متامااا  عاان  مبقا بااة  تااا  خ الالنظاار اىل  ممكنااا   ابت. هااذا لاان حياا   بساايولة لكنّااه 2011يف  وح عااام 

ماا خخاذ ابلعنا. ال نكان الااداده إال ”الر يف انصار أن مأثو ف قولاملقا بة الت كانت طاغية ح  اآلن. 
علاى إعااد  ا اّي ، وأن الالعنا. قااد  لايف صاحيحا   القاولأن هاذا  أهيار 2011عاام  إال أن “ابلعن..

نسااما  امل يف التشاارال العناا.. الالعناا. لاايف ألااوأ املناااطي يف العا الشاارس ارولاايف،حاا  يف  اىل اإلنساان،
حقيقة على جاناب  كباري  مان  ولو كانتلشرس اروليف، هو حقيقة علينا أن نقبل بوجودها يف ات لايّ  من

 التعقي . 

 ذل من تراث لالعنف يف الفكر السياسي العريب؟س.: 

 واف  عاملية يف ترا  الالعن. على املرل أن خخاذها بعا  اإلعتباا ، وا ضاا   العربياة ع َّ  هنالك 
 ااذا  2011ت عااام كياا. متياا ت ثااو ااإللااالمية تشااّكل أحاا  أهاام هااذه الروافاا . عناا ما حناااول أن نفياام  

ذوا هاذه ا  علاى أن النااس يف الشارس ارولايف أخاأن نقاّ م تفساريا  مبنيّا امللكنمن  ،العن.الّاب  الوال  ل
ا”شيل من الصّحة. فنظر اة فيه الفكر  من أو واب. هذا ال شّك  اتشاكل  “يلم الا نقراطالسّو لم ألااس السّو

، و عي ان اىل النظر يف إ ال ا ر  عن طر اي معاها   للساالم ال تكاون 1945منذ عام  املستقّر يف أو واب
االْ نتظااا  للحاار  املقبلااة. إجمااّرد  هااا ، وأثرت 1712عااام   Utrechtأوتر شاات معاهاا  م أانقاايف يف الكتااا  لو

،  ولاو، وحا    Abbé de Saint-Pierreبياا  ن دو لاامانيم ارّ   الالمعا ،الكباري علاى عا د  مان املفكار ن 
هاذا الكتاا  هاو املرتكا  ارلالاي حا  الياوم لنظر اة .“حناو الساالم ال ا م”بعناوان الشايري وكرّاله  كانيف
ااااا  ل نقراطياااااة. فّااااارح كاااااانيف هاااااو أنلاببليو  اااااة مااااارادمف الياااااوم  كاااااانيف سااااالّيه  ، وماااااا لم الااااا نقراطيالسّو

ال تا خل يف حارو   با  بعضايا الابعه. هاذه بتعبريها عان مشاي ة الشاعب، ر ا دنقراطية  ،ابليو ايت
ا لفيام مااا  لسات مقتنعاا  أن هااذا الرافا  كاام  لم الا نقراطي يف الاااا  ارو و  والعااملي. إ اا هاي نظر اة السّو

أهننااا حباجااة اىل إعاااد  النظاار يف الاااا  العاار  اإللااالمي. علينااا أن نسااأل أنفساانا  . 2011م حصاال عااا
كي. نكن لفكر  فلسفي  وليالي  حمبذ  لالعن.، كي. نكن  ذا الفكار أن  عاادت اكتشاافه مان قبلناا مان 
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اب قيقااة عاان إعاااد  ولكنّااه لاايف اتلفااا   هااذا علاالف طو اال ارماا . 2011يف هااّل ثااو ات عااام  صااليم تراثنااا
اااقااارال  التاااا  خ مااان منظاااا   نت   مااانيف فصااال  كامااال  هيااارالعاملاااة. وأحااااول أن أ وي أو مااان منظاااا  الّبقاااةست

أّن عاا دا  ميلااا  ماان النصااوة الب  عااة موجااود  يف الاااا  العاار  اإللااالمي الفقيااي والثقااايف علااى الكتاا  
 الالعن.. تعرب عن فلسفةالسوال، 

 وان مثاًل؟س.: ذل من املمكن أن تعط

 ،الفاللاافة الشااعرال العاار  يف التااا  خأكارب قا   كااون أعظاام ناا  وج تاه ر  العااالل املعااّري أحاا  
 الّا فية،  ض َّ اش يف القرن ا ادي عشر يف لو اي. وأبو العالل معروم ربيات  مجيلة ع

 هذا بناقوس    ُس وذاك مبأذنة   صيائ  يف الالذقية ضمةف ما ب  أمح  واملسيائ
 صحيائاااايت    ما الااااااااااااااااااااا لاااااااااااااااااااا   ه ااااااااانااااااااا  د اااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااّل ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
  

الاذي ملا  شاي  على الناس حرما م ابلقاو  للنحال فييا  ا عة   عّيب  وق  وج ُت يف د وانه أبياات  
كيااا. أناااه ضااارو ي الساااري يف  لاااالة   يقاااول ماااثال  ف ،معلااانالالعنااا. بشاااكل  حتبّواااذ أبياااات تليياااا،  العسااال

. ويف هااذا الاان  أ ضااا   عيّااب علااى الرهبااان “مشاايةت لااا ائو ” علااى نسااي السااي  املساايائ يف العااامل الالعناا.
 . السالمو السي  املسيائ يف لريه يف ار ض من أجل و ّلب منيم أن حيذوا حذترّفعيم عن ا يا  ال نيا 

هااي أبسااايف مااان شاااعر أ  يف ارد  ا اا    كلاااا يف القااارهن الكااار  طبعااا  هنالاااك نصاااوة كثاااري  
اآلايت  نماثار علقاا  كإ اا تعمباين النصاوة الات فيياا د باجاةف أالعالل وفييا  فه العنا. جلاّي ومبّسايف. 

نصوصاااا  تااا عو اىل أ ضاااا  طبعاااا  حااا  بضااارو   نباااذ العنااا. لااابيال  يف ا ياااا .  الااات تاااوم  وارحاد ااا  النبو اااة
عااة وبعضاايا العناا. ابلاام الاا  ن. ومجياا  الاا ايانت محّالااة للااوجي ، وتاا عو بشااكل واضااائ اىل تفالااري متنو 

ائ  هذه التفالري علينا أن تنوّ  أمام. متناقه   القاضي ابلالعن.، رن هذا الاااالاا  املوجود فييا  نرجّو
نااااا أن  يف الشاااارس ارولاااايف. وقاااا  نكااااون اّ اااا  إذا هنّ ريهااااو مااااا  ساااالائ لتّااااو ر الالعناااا. فلساااافة  للتغياااا

  أقاااار  أحاااا ، وهااااوالعللاااااني  يف اجملتلاااا  متقاااا مون يف هااااذا اجملااااال: فاااااملرحوم السااااي  حساااان حباااار العلااااوم
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 2004ل يف عاام تويف شااب  العام املاضي، كان لّباقا  يف نشر كتا  مفصّ ارص قال يف النم. ارشرم، 
  . وهل حبر العلوم من أعظم عللال ال  ن يف الشرس اروليف ا    .جمتمع الالعنف يف اإلسالمعنوانه 

 ذل أن  مثيل غاندي يف الشرق األوسط؟ pacifistذل أن  مسامل س.: 

فالعلل على حقوس اإلنسان الذي اشاكت فياه اتلا. جاذ اي   .ال أهن أن التشبيه  في  يف املقام
غانا ي أو ماا تن لاوثر كينا  أو املسايائ. و كاون  حبمامالت نثّليا أششاة يف التا  خ  ار قونية ابّبا  عن 

بعظلاااتيم. إ اااا هااااذا السااايال  اااوحي بتسااااؤل  أكثاااار ج  اااة  عليناااا أن نعااااريه  احملاااا ود لاااشيفا  تشااابيه عللاااي
إذا  هاال أن الثااو   حباجااة  ارصااائّ و كااون الساايال . للقا اا  2011ثااو ات عااام افتقاااد هااو حقيقااة اهتلامنااا: 

جتعليااا املشتلفاة  املسااااتاىل قا ا  أو هال أن الثاو   يف حالااة أفضال مان دون قا اا  ر اا تتلتا  بعا د ماان 
 فارض  ،شش  واح   كون قا  ها؟ فعن ما  وج  شش  مبستوف غان ي أو ما تن لوثر كينا غنيَّة  عن 

أنااه ملاااا  اا ول عااان الساااحة، وعلاااى ارغلااب  ااا ول بساابب وحشاااية  تعاااين م  ااة  تتملااى يف قيادتاااه اىل د جااة 
اىل كا ثة ابلنسابة  زوال القا   ق. بوجييم يف ثو   العنفية، يف مثل هذه ا الة  تحول  نارششاة الذ 

أماا عناا ما  كاون هنالاك املال اا  يف الشاا   هااتف  للساالم أو ا ر اة أو الالعنا.، فيااذا برأ اي قاا   للثاو  .
من وجود ششصية طابعيا اربوي  ّغى على الثاو   كلاا يف حاال غانا ي. قا   كاون مفيا ا   كون أفضل 

 أن نتشّى القاد  اربو   أصحا  الشياد . على ارقل هذه حمةف أطرحيا يف الكتا . املستقبليف 

ي للحركااة السااللية املعروفااة  ااذا العنااوا ا  للساايال عاان كااو  مساااملوأمااا ابلنساابة  ن يف السااياس التاااّ 
Pacifism   فكيا. مان امللكاان أن اتلا.فانن التشابيه ال  اروس س بساابب مقاا بت ملوضاو  العنا. بشااكل .

مان ليف هنالك من قانون مان دون عنا.. تكون حماميا  مما لا  ويف الوقت نفسه فيلسوفا  داعيا  لالعن.؟ 
ماان املسااتحيل أن  كااون  باال. ضاا َّ ابااا  املساتحيل وجااود نظااام قااانون  جنااا ي ماان دون الركااون اىل العنا.

. إ ااا العناا. املوجااود يف إذا  فااه املااواطن اإلمتثااال لااهيف  ا ااة املّااام   ااركن اىل العناا. هنالااك قااانون ال
ماا هاو . وهاذا والولااطات النظام القانو  هاو عنا.ف الاتثنا ي  اتّم الاتعلاله مان خاالل عا د  مان الفلااات

أناه مان امللكان  قواُميااج  ا   أ جاو أن تكاون م نظر اة  لكتاا   قا ّ فاال نقراطي. ولذلك ابلنظام معروم 
إ ااا ال نكاان لااك أن تبقااى العنفيااا  علااى اإلطااالس بعاا ما تاانمائ أن تكااون ثااو اي  العنفيااا  علااى اإلطااالس، 
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علاى إقاماة حكوماة مبنياة  الثوا   شاك أنالثو   يف إزالة ال  كتاتو  ة. فبع  لقوط الّاغية، من الضرو ي 
متا لاه  والاذي ،، وهذا النظام  رتك  يف مب  ه على ما  سالى ابلعنا. املشارّ  أو الشارعيعلى نظام  قانو 

. وهاذا Monopole de la violence، العنا.أثار   يف هااا كوماة حبساب القاول املاأثو  ملااكف فيارب عان تفّرد
الالعنفياة  الفلسافةيف . إضاافة هنالاك تباعا  حقيقاي “البالايفية”    عن امل  لاة الساللية أو املسااملة بع

 هضااحااينصاار  املساتب  و حماكلااة  ضارو   اللمااول اىل العناا. عان طر ااي عاان الات أحاااول طرحياا يف الكتااا 
 . بع  إلقاطه م جتاهيم وجتاه ذو يمر ذ ن  لمأون اىل القضال لعقتصاة من اجملال

 العنف؟مع داعش من دون اللجوء اىل كيف ميكن أن يتم التعاطي    وماذا عن داعش؟س.: 

ل لتشرتشا  تقاول فكأناكو  كفلسافة ج  ا   للتاا  خ،  عنا.اي  لاّل يال مبحله إ اا ال أهناه نقا ا  جا ّ ل
علينااا أن ذخااذ بعااه . 1944عااام  بشااكل ال عنفااي الناز ااة أو  وزفلاات أن علااييم أن  تعاااطوا ماا  أملانيااا

رنناااا أخفقناااا يف وقاا. اجملااارم عنااا  حاااّ ه قبااال فاااوات اروان. هاااذا نقااااش مواضاااي  تفااارض عليناااا  جتااااهالبعاا  
برتولااا  عناااوان طو ااال، عااان علاااا وعااان كيااا. نكااان منااا  صاااعود هتلااار أو مولاااوليين، إذا أ دان أن نساااتعلل 

أن  واضاائفانذا نظاران اىل داعايف،  “.وياملقاومتة املمكنتة لصتعود ارتتورو أ”املسارحية الشايري   يفبرشت 
يف لااو اي الصااي. املاضااي، إ ااا علينااا أن نتااذكر أن الثااو   السااو  ة طااوال أشااير   مميّاا بشااكل  باارزت  ا ركااة

الفظيا  مان  الثاو   العنا.ُ  وقا  جاباه. كانت ثو   تتلّي  بالعنفيا  2011امت ت من هذا  ح  صي. عام 
ه  - متاااوزبااا أوا  تسااالحون يف  التسااالائ أو العاااود  اىل بياااوةم. فقبااال ا كوماااة مماااا فااارض علاااى الثاااوا  خياااا

،  التساّلائ خّاأأهان أن اللماول اىل   بقاى أناين. لاللّية قتالياة، مخسة أشير بعا  القياام مبظااهرات 2011
اىل بياوةم، كلاا  عاادواالساو  ون يف حالاة  أفضال لاو لكاان الثو   السو  ة أن تتوق. هنذاك.  ه كان علىوأن

شاكل   بأب ام مل  نمحاوا يف تنظايم ثاو ةم  اإلقارا وا اّ  مان خساا رهم وابلعاود  اىل بياوةم فعل البحرانياون، 
يف هونكنا  العاام املاضاي. كاان ماان  Occupyحركاة يف كاام للاتشل  مان الّاغياة. وهاذا ماا  أ ناااه أ ضاا  

ولكااان اختاااا وا أال  سااالكوا هاااذا الااا   .  ضااا  ا كااام الصااايينامللكااان لللتظااااهر ن أن  لماااأوا اىل العنااا. 
  الصااحيائ رنااه عناا ما تتحااّول كثااا ر اىل الااتعلال العناا.،  صاابائ ماان كااان القاارا  وقاا. الثااو  فقاارا هم يف 

 للثاااو  ممكناااا   صاااحيائ أناااه كاااانمنّاااي داعااايف ابملرصااااد.   قااا.، يف حااا   هومنعاااالتّااارم الصاااعب د ا اااة 
 .إللقاط ارل . إ ا هذا  عين ت خال  عسكراي  خا جيا   أن تنمائ ب عم عامليالسو  ة 
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 العسكري اخلارجي؟س.: ما رأيك إذاً يف التدّخل 

موضاااو  التااا خل العساااكري اىل جاناااب الثاااو   الالعنفياااة أحااا  أصاااعب اإلشاااكاالت الااات  تناو اااا 
ع د من الّروحات الات ال تا ال بعيا   عان التّبياي. الفكار  ارلالاية كالتااس:  يف تّم معابته و الكتا ، 

د كباااري مااان النااااس الاااذ ن إذا كنااتو حتتااااج  اىل تااا خل عساااكري خاااا جي للااا فا  عااان م  ناااة أو عااان عااا 
 تعّرضااون خلّاار اإلابد  ماان قباال النظااام، قاا   كااون هااذا التاا ّخل مشااروعا . لكاانَّ علااى التاا خل أن  كااون 

االّوائ ف ،مشااروطا  ببقااال الثااو   العنفيّااة.  باا و إذا  الّاارح مقلااواب   ألااا  علااى عقااب يف لاايف علااى اخلااا ىل أن ُ ست
 ىل أن حيلااي محاا  فقاايف إذا بقياات الثااو   فييااا  افضااة باال علااى اخلااا ،محاا  الثااو   الالعنفيااة ضاا  ارلاا 

حمااافظون علااى الالعناا. يف تااتم محا ااة محاا  طاملااا أن أهاال محاا  وقناصاايه.  النظااامالتعااّ ي علااى معااذ  
ق  تاّلخ الفكر  بعا  عشار ثو ةم. هذا الّرح ال   ال بعي ا  عن أي أفي ألالي عن  صان  القرا  اليوم. 

عنا ي أناه مان ارفضال و ل الفكار ، ان  هخر. و  ثلاا تتأّصاالعنفية عا مة يف مكلنوات عن ما تنشب ثو   
هااذا باا ال  ماان أن تلمااأ اىل العسااكر . قباال بعاا م إمكانيااة حاحيااا الااراهن للثااو   الالعنفيااة أن تتوقّاا. وأن ت
، ويف البحاار ن والكو اات واىل د جااة مللولااة يف السااعود ة، حياا  2009ابلفعاال مااا حصاال يف إ اارام عااام 

، هالم الناس ن لوا الشاوا   يف دول الشارس ارولايف 2011املقاومة الالعنفية أبشكال شّ . عام  تلرّ تس
غااى منّاي العنا.، . مرحلياا   ياة، ومل  نمحااوا يف إلاقاط النظاام فتوقفااوايف مظااهرات العنف   صااع عنا ما  ّت

عااد  كلاا حا   يف مصار إو  يف ليبيا ولو اي،تّّرفا  اإللالمي   أكثركلا ح   ل ف اىل الواجية  الغال  
 جم دا . العسكرحكم 

 الندوة اليت تشرتكون فيها تتعلق ابلدين وبصياغة الدستور. ما حمّل الدين يف اجملتمع؟س.: 

، الاذي تاويف هاذه Robert Fossaert من كبا  املفكر ن املعاصر ن الاذ ن ألتشاي   ام  وباري فولاا 
 Les religionsالتاا  خ. لكنياا ليسات قابلاة للقتال  وجثامينياا ماللإن الا ايانت قا  متاوت، ”السانة،  قاول 

sont mortelles. Leurs cadavres jonchent l’histoire. Mais elles ne sont pas assassinables“. 

 وبّ ي شاعر ار ز أبياتف  ا عة حيّذ  فييا أوالده من التعّرض للناس يف معتق اةم ال  نية،  قول
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 مصوُن كرامة  أتىب التحّ ي    لكلّو د ن  لكل  د نه، و 

ل  اه.  الاردود ساتح   ألاوأ وأعنا. و من التعاّرض روالده،  املرل يف د نه ال  قل ص مة  فالتف از 
د نيم، خاّصاة ر ّة التعبري. فنذا كان ال بُ َّ من د ا ة الناس يف كرامة الّ  ن وحمصون  ب  املي ان طبعا  دقيي 

أبشااكال شااّ ، وإن مل  كاان القتاال  اإللااتف ازاجملتلاا  أن  تصاا ف ملثاال هااذا علااى ، ان ّتلفااون فيياادخأيف 
 .من ألاليب التص ي طبعا  واح ا  

واجملااال والاا  يف املواضااي  ال لااتو  ة الشااا كة الاات ّا تناو ااا يف الناا و ، مااثال  يف حااّي  جااال الاا  ن 
لاايف لتفااا  يف العللانيااة هنااا مّلااي، فا اا . وجااوا  ابإلمااا  اإلشااااك يف صااياغة العقاا  اإلجتلاااعي اب 

أقلَّ ضر ا  من التفا  يف ال  ن. هنالك هاهر  ع ال يف يف اإل ااد ال تاروس س، وإقصاال النااس مان صاياغة 
يف النقاااش ال لاتو ي. ابلعكااف: إذا اختلاا.   جااال د ان ال  شااكل حا  نقّااة ب ا اة ال لاتو  مبمااّرد أ ام

، فكياا. لاابب إضااايف إلشااراكه يف نقاااش حااول مسااتقبلنا املشاااك ، فيااذاعاايّن  شااش ف يف معتقاا ه الاا  ين
 .برجل ال  ن

أشاااشاة دعلاااوا النظاااام مااا  الالعنفيّاااة هاااو يف كيفيّاااة التعامااال السااايال ارصاااعب بعااا  حااااح الثاااو   
ّّشاات أ اا  يم ابلاا م. عناا ي قناعااةف  الااشة بضاارو   حماكلااة ا اااكم املسااتبّ . املشااكلة هااي يف و السااابي  تل

 مسااااللةا اارم نااذهب يف  تراتبيااةة د جااة يف ، وهااو عنااوان أحاا  فصااول الكتاااا : اىل أ اا“لةهرميّااة املسااال”
 ؟ جال النظام املشلو 

 ماذا عن التجربة اللِنانية؟س.: 

 واإلنتلااااال الاااا  ين،حياااااول لبنااااان التعاااااطي ماااا  الّوا اااا. املشتلفااااة ابلااااّربيف باااا  التلثياااال السيالااااي 
طاا في عالنيَّااة .  لاتو دهاو ودلاتو ان دلاتو  طاا في ابلكامال. لكناه، وخالفاا  لسااا ر ال لااتري يف املنّقاة، 

. ولاذا فينالااك النتلا اه  اانتشاب وفقااا   قاول إن الّا فاة تتلتا  بششصاّية دلااتو  ة حتاّتم علاى النا اب أن  ُ 
اآلخاار مساالم، ماا  توز اا  إضااايف داخاال الاا  ن الواحاا ، شاايعي لااين ا . ال  مساايحي ونصاافه برملااان نصاافه

لللااواطن أن  تحااّرك دلااتو اي  خااا ىل طا فتااه، وال لااتو  عاااج  عاان حااّل هااذه املعضاالة. هااذه الظاااهر   جمااال
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العللانيااة. لكنّاكو لاان  إذا أُ غلاات علاى اإلختياا ، علااى طارم  للشارس ارولاايف ككاّل، وأجاا  نفساي، مميّا  
ّل املعضااالة مبمااارد الكتاباااة يف ال لاااتو  أّن ابليااا  متسااااوون أماااام القاااانون. املعضااالة أكثااار تنمحاااي يف حااا

 تعقي ا  من حلّ   ذه البساطة.

كياا. نكاان لللااواطن أن  علااوت علااى انتلا ااه الّااا في؟ قاا   كااون مفياا ا  أن نعياا  صااياغة دلاااتريان 
د اإلنتلااالات قاااد ف علااى التشفياا. ماان ابإللتفاتااة اىل انتلااالات متعااّ د  علااى ال لااتو  أن  لحظيااا. فتعاا 

نسابة  دلاتو  ة متنا   إنتلاال جنساي. النساال  ا ا ات يف الثاو  ، وأحبّواذ ر الّا فية. أح  هذه اإلنتلاالاتألْ 
 الثو  . بع إقصال النسال من ا كومات الناش ة 

ظاام  دو ي يف جملااف قياادي  صاابائ أقاالَّ . مان الوطااأ  الّا فياة. مااثال  يف نهنالاك أطاارف أخارف  فاا
، 2004يف العااراس عااام  الاار يف مسااللا  أو مساايحيا  أو لاانيا  أو كاارداي . السااابقة موجااود  كااونُ فيااه   أايااة 

واحا ف مانيم شايرا  علاى ما ا   كل    عضوا   اأس اجمللف 12متثلت إنشال اجمللف الر لي، الذي كان  ضّم 
واح  فقيف، أيَّ ضار  نكان أن تقاوم باه؟ أ ضاا  صاحيائ، ماا اخلاري الاذي  السنة. عن ما تكون   يسا  لشير

 . نسبيا   نكنك القيام به؟ على أّي حال ححت التمربة ابلاعية هنذاك

وماان املواضااي  الاات انقشااناها يف الناا و : كياا. تيلااف أحاا ااب  ليالااية متتاا   علااى الااوطن كلّااه؟ هااذا 
النظام الف  اس  وّفر لبال  مفي   قانون أو دلتو . كلا أن حيتاىل اىل وقت، ومن الصعب فرضه عن طر ي 

للتشفي. مان الّا فياة، فاإلنتلاالات املناطقياة  فا. مان هاذه اإلنتلاالات املذهبياة. ابلنيا اة، وهاذه عارب  
يف بعاه املساا ات، وكاان عا د  عفاواي  ، خيت التلثيل املتع د 2005تعلَّلتيا من مسا  محلت الر لية عام 

فاي فبشاكل تلقاا ي.  لتعاّ د اجملتلا ا أطيافا  ممثلة  و اس ق  شا ك يف ا للة بسبب قناعتيم  ا، فماؤ من الن
أو  مرحلاة متق ماة مان ا للااة، الااعى انتبااهي الااتحالت معرفاة ماا إذا كاان بعضاايم مان السانَّة أو الشاايعة

يف مسااا ات ترقااى يف علليااا  قاا  تعااين هااذه التمربااة أنااه نصاافيم ماان النسااال.أكثاار ماان ، وكااان املساايحي 
الّا فياااة طبيعيااااا ، وهاااذا ماااا حنتااااىل الياااه علاااى امتااا اد الشاااارس   ُ قتاااالعو أ فااا ، تااجااا  وتّلعاةاااا اىل مساااتوف 

 نااتع عاان علاال ليالااي ولاايف عاان مّلااب دلااتو ي أو التعاااس عاان الّا فيااة إال أن مثاال هااذا ارولاايف. 
 شرط   فرضه القانون. 
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 ؟ Universalistإذاً أن  عاملي 

يف كال دلاتو  ؟ له اإلنان بّرح عامليمن دون  بعنوان فلسفي للكتا  طبعا ، فكي. نكن التغيّن 
ضرو   إل لال قواع  عاملية، منيا مثال  حقوس اإلنساان أو فصال السالّات. لكان النااس  ر ا ون أ ضاا  أن 

ا  عناااه ، وإعااااد  صاااياغة متاااوا ت   قنااااعت يفن هاااذا الباااا  وماااالفقاااه مفيااا ف يف ال لاااتو .   و مااا وا تاااراثيم معاااربَّ
اارلغاوي. فكّللاا  يف مجيا  ارحاوال ضارو   إحياال الااا  ارد  كلاا الااا  القاانو  ، وجااوهر اإلحياال  تتبحَّ

أن تصاا  املرل يف الاا  كللا اكتش. مراج  دلتو  ة مصونتة  يف أميات الكتاب الفقيياة. علاى ال لااتري 
نظامااا  دلااتو اي  غربيااا   لقااي هاللااه علااى لبنااان أو العااراس أو  بلغااة  متاات  للناااس بصاالة محيلااة. واملشااكلة أن

مصر حيّتم السيال على املواطن اللبنا  أو العراقي أو املصري عن معناه ابلنسابة الاييم، ر ام  فتقا ون فياه 
اااة لغو اااة: وطنياااعباااا اةم ال عليناااا أن نشاااي ت جسااارا  بااا  لغاااة ة. وحّمااات ال لاااتو  ة هاااي بشاااكل خااااة حمَّ
غربيااااة طاغيااااة وأفضاااال مااااا عناااا ان ماااان تاااارا  قااااانو  شاااارس أولااااّي. ويف الشاااارس ارولاااايف أهنّااااه دلااااتو  ة 

ية وا قوقية.ين الذي  شّكل  اف ا  حيواي  يف مالاا  ال   اىلمستحيال  أن ن  ر هيران   كوّوانتنا التاّ 

 ماذا عن احلالة اإلقتصادية؟س.: 

 علل اإلقتصاد بنليف اتل. عن النليف السيالي، وهو غالباا  الانليف ارهاّم. إذا ححاتو يف وضا  
دولة على لّكة إقتصاد ة جي   تكون النتا ع على امل ف املتوّليف أفضال مان التوهيا. السيالاي البحات 

ماان السااريَّ  عااهومنلعصااالح. ومااا  قااوم بااه أولااو العناا. يف اجملتلاا  هااو تركياا  الضااغيف ا ا اال علااى اإلقتصاااد 
بشااكل طبيعااي، وإذا وفَّاار النظااام اب  اا  يف تااونف  فاهااا  اقتصاااداي  أفضاال،  كااون أصااعب علااى اإللااالم 
املتّّرم أن  سّو على البالد. لكاّن املعركاة اإلقتصااد ة أ ضاا  ليالاية، ويف التسلسال املنّقاي ل ولاوايت  

أوىل بتااوفري اقتصااد جيّاا ، ولاايف العكااف. كلاا أ اهااا، ترتيااب السااحة السيالااية ماان انحيااة ا كام الراشاا  
ّّفر وطغيان   اإلقتصاادي ال  كفاي. فقا  أناتعالنفّّية على الشرس اروليف قاران  كاامال  أثبات أن الاكيا   ال
 نفعيا إدا   فال   لياليا . ُأْجيهثروات طا لة  النفيف

 ما دور اجملموعة األوروبية يف الشرق األوسط؟س.: 
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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 
. النااس يف أو واب  صااغون بتيااذ ب يف النظاام العاااملياإلشاا   ماان الاوالايت املتحاا  . هاذه مشااكلة عضااو ة 

ري ا اال يف مألاا  امليّمار ن، وال  فعلون شي ا . وعن ما تنشأ املشاكلة تارف أو واب تغلاي علاى نفسايا. أنظا
. أّماا ملااذا  يمار الشابكات املسااع   لليمار و دَّ  الفعل الب ا ية: عليناا إغاالس ا ا ود، عليناا أن نقصا. 

اإلنسان وطنه ليبيا، أو وطنه لو اي، إذا كان ممكنا  أن  عييف فيه أبمان؟ هاذه إذا  املشاكلة يف أو واب: حا  
حتتاااىل  ملاااالتاا ابري الضارو  ة  ا ااذ غااري قااد  علااىتبقااى املتابعاة مسااتحيلة رناه ، ييف الارأ احملاااو  وافاتقتاكو إذا 

دولاة  28فا ّو  با  اإلشاااك يف التوصاي. وبا  النمااح يف توافاي اليه ليبيا أو لو اي لتكون همنة رهليا. 
يف تصااّو  موقاا. معاال املاارل حمبّااا   علااى أماار  حيااوي هااو  والااعة بشااكل ال  ساالائ أب ااة متابعااة فّعالااة. هااذا

التم  اا  داخاال أو واب شاارط  ساابي إمكانيااة اإلتكااال علييااا يف  عااين أن  باا و ههااذا و . قاباال  للتّبياايأو و  
اإلغر قياااة مل تنتاااهو بعاا ، واباااروح حتتاااىل اىل وقااات طو ااال  يلااآأي موضااو  جاااّ ي يف الشاارس ارولااايف. وامل

 لتن مل.

 اخلمس سنوات املقِلة؟كيف ترى احلالة يف الشرق األوسط يف السنتني أو س.:  

ماان املنتظاار يف منّقااة حبماام الشاارس ارولاايف أن تتعاقااب فييااا ارحاا ا  ات   حنااو الساايل وطااو ا  
، لكننا يف حالة أفضل مان عاام 2011بشكل أفضل. حنن اليوم يف مرحلة ماد ة كثري  عّلا كنا عليه عام 

م ا اااار  باااا  حاااا     وإلاااارا يل. أاي 2006العراقيااااة، أو يف عااااام -قباااال  ا ااااة ا اااار  اإل رانيااااة 1988
وارح ا  السي ة كثري ، من انتشا  نتانياهو جم دا  يف الارا يل، اىل فارض الاتب اد السيساي علاى مصار، 

قناعااة أننااا بصا د حتااّول نااوعي  ارماو  اإلمابيااة، مااثال  لا يّ   صاا لكنااه مان امللكاان  املألاا  السااو  ة. يف أو
اىل ارحسن بربوز قيااد  هادفاة وقااد   يف الّا فاة العربياة داخال الارا يل. وأ ف كيا. أن عا دا  طاغياا  مان 

م علاى السااحة السيالاية نفساي وافرضاأن  نكان ، الالعنا. مان عار  الارا يلفّو  ن على امل ششاةار
الكثااري ن يف  تالقااييم ماا فأعلّاال نفسااي أبماال ، ا ااالي  ّكاااما الّاولااة علااى تعاا ايت  وقلااباإللاارا يلية، 

لعلاتفاد  مان هاذا الظارم اب  ا ، كلاا أناين همالف ببناال جساو  معيام مان طرفناا اخلااة  الييود اة الّا فة
خل. ا  ود. هذا لن حيصل بسرعة، ولن حيصل من دون علل  دؤو ، و ذا املعا  أحاف أبناين ال أزال 

 .“الناشّ ” يف خانة
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 أنين مقتن  أنه يف غضون العام أو العام  من ابا   تقو ه داعيف يف العراس وهناك أمل يف كلا
وكاابوس ا كام البعثاي يف لاو اي. وعنا ي ثقاة والاعة بنساال الساعود ة  أن  تحر  الناس مان هاذا الكاابوس
اماااال مبسااااتوف تع أشااااشاةيف ليبيااااا والاااايلن، لكاااان وجااااود  كلااااا  واضااااحةاببَّااااا ات. صااااحيائ أن الااااادايت 

، وهنالااك املال اا  ماان الناااس مثلنااا، فلنتااذّكر شااوا   القاااهر  وصاانعال عااام وجااود حقيقااي حضااا ي وفّعااال
 ناو  شابيوننا. إذا حافظناا علاى . السيال يف كيفية تّو ر لغاة الالعنا. لينتصار ارشاشاة الاذ ن 2011

 الالعن. حيا  من امللكن تصّو  شرس أوليف اتل. يف غضون اخللف أو عشر لنوات.

 ذل تفكر يف السعي اىل الرائسة اللِنانية جمددًا؟س.: 

. فاانذا أ دتو أن تكااو    يسااة  الااراهن يف الر لاة،  غاام املااأزس للر لااة اللبنانياة اليااوم مرشااحا  لسات 
علااى التغيااري. حاا  لااو اَّ انتشااا    يسااا  اليااوم، ال أهاان ا اااميف  ،ليااكو أن تكااو  قاااد   علااى اإلصااالحع

، صاااعوبة إضاااافية علاااى املساااتوف الششصااايألاااري النظاااام البااااس. ولااا ّي  فاااأبقىموجاااودا  لتقااا   أيّو فااارس، 
يف الكتاباة، ويف  فقاة ارصا قال أكارب . أجا  لاذَّ  وامتنااان   اوميفلست ممن  يوون العلل السيالي بشاكل 

 وم  العا لة.اردابل، 

 شكرًا على ذ ا املقابلة!

 

 

 


