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 السؤال الفلسفي في ثورتنا:

 هل الالعنف ممكن فيها على االطالق؟ 

ط  شبلي مّلا

       

سوريا على بال اجلميع، والعنف يف سوريا باملقدامة، ما جيعل أيَّ حديث عن الثورة والّلعنف وكأناه ضرٌب من 
   اهلذيان.

، 5002الشعيب الذي بدأ يف لبنان ُغرَّة عام لكنا الثورة يف سوريا ليست سوى إحدى الثورات العارمة يف املدِّ 
 .5022منذ أوائل عام  قاطبة  ، ومشل املنطقة العربية 5002حِيَي يف ايران يف صيف وأُ 

هو احلدث الكبري،  –جبموع غفرية  احلكاامدَّ ض لناسط قيام اَبسَّ والثورة يف مصطلحنا امل –وري هذا االمتداد الث
 التفصيل.ها عداالسورية و  ةوالثور 

نتشرة على ثورة عمٌل َجبَّار يف تاريخ األمم، هذا حتصيل حاصل. لكن الثورة امل وهذا احلدث كبرٌي مراتني: كل  
، 5022عام  يفوحّتا انتشارها الواسع  5002منذ بدايتها املتعثرة عام  آدميامتداد منطقة تضما نصف مليار 

 تتألق يف تاريخ األمم بطبيعتها السلميَّة الّلعنفية املذهلة. 

ر على سؤال يقتصو  –على أمهياتها  –موضوع حديث اليوم يرتفاع عن التفاصيل املختلفة اليت يتناوهلا املؤراخ 
ة أن تتوسال : هل من املمكن للثور حَّتهصِ  يربط عمله السياسي حبجج ُتربِّر فلسفي ثابت منذ بدأ االنسان

القانون هي  لةة على طريق عبور اجملتمع الثائر اىل دو ميَّ  العنف على االطّلق، أي أن تكون طبيعتها امل
 الّلعنف املطلق؟

التارخيية  املؤرخ، أو الناشط السياسي، رغم أنا مثل هذه التفاصيل تقصياات يتعاىل علىفلسفي الهذا السؤال 
 ال أتعرض اآلن هلا رغم أمهيتها.و أساسيٌة لكلِّ ثورة قائمة يف بّلدنا،  واألعمال امليدانية

 تكون العنفية على االطّلق؟ نإذا  هو التايل: هل ميكن للثورة أالصايف فلسفي الالسؤال 
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كانت  2222اىل  2292 مناجلواب يف الواقع اجيايب. الثورة اليت َعمَّت اوروبا الشرقية واالحتاد السوفيايت 
 ى الثواريتعدا  ، اهنار النظام القدمي من دون أنالعنفية على االطّلق، فعدا مراحلها األخرية يف رومانياثورة 

الشارع. وهذا دأب  املدافعني عنه يف الشرطة نَ َفر اىل يف الرئيس املستبدا  عنفيا  على أهل النظام، من قمة اهلرم
ثوراتنا يف املنطقة على عمومها، يف مصر ويف تونس ويف البحرين ويف اليمن ويف السعودية. ثورتنا بالفعل 

 العنفية، ولو تطغى الثورة السورية على بالنا اليوم.

انتقال حّت الثورة السورياة كانت سلمياة باملطلق حّت أوائل الصيف املاضي، وهدفها، شأهنا شأن كل ثورة، 
 .الدولة واجملتمع من حالة االستبداد إىل حالة احلرياة املصونة بالقانون الذي يتساوى فيه املواطنون

خواصها اليت ال أتطراق  اللييب أو السوري، ولكلِّ حالة السؤال املطروح اذا  ليس يف التفصيل أو يف االستثنائني
 .هلا اآلن، مركا ا  على السؤال الفلسفي األساس، عن امكانية الّلعنف املطلق عنوانا  للثورة

 لدينا ثّلثة مرتك ات أنطلق منها على ضوء ما سبق:

حلرياة من ( الثورة دائما  حالة عابرة من جمتمع االستبداد اىل جمتمع احلرياة، وجمتمع احلرياة عبارة عماا تعين ا2)
 عدم التعراض للعمل السياسي السِّلمي بالعنف.

هدف الثورة إذا  حالة من احلرياة نعربا عنها بشرعياة احلكومة، أو الدميقراطية، أو حكم القانون، أو ثبات 
 اخل. ،، أو احلكم الصاحل أو الرشيدمسؤولية احلكام

للعبور اىل احلرية. هذه ظاهرة تفوق  وء اىل العنف( الثورة يف منطقتنا اختارت بشكل واٍع ومتَّصل عدم اللج5)
ضدَّ   العنف رف  األنظمة القائمة اللجوء اىلالّلعنف يف ت روحسابقتها يف اوروبا الشرقية، حيث ضاع

 االشرتاكي منذ هناية احلرب العاملياة الثانية.-عليها الصراع الرأمسايل سياسياة سيطر، ويف خميِّلة املتظاهرين

املرتك  الثالث املضاف اىل نشدان احلرية يف دولة القانون واىل الوعي الّلعنفي الطاغي يف ثورتنا على  ماا( أ3)
على األقل يف دولتني مهمتني مها تونس ومصر، ويف اليمن نسبيا ، ويف  هاحاامتداد الشرق األوسط، فهو جن

السودان، ويف بحرين، ويف اخلليج بأسره، ويف ويف استمرارها العنفية يف ال ،امتدادها سوريا  على حنو أربعة أشهر
لكناه واقع عظيم  -أو ي ول قد يرتداى أو يتغريا  -الثورة الّلعنفية هي واقع  فلسطني.-اسرائيلويف  األردن،
هل من املمكن للثورة أن تكون  :الفلسفة السياسيةيف سؤاال  أعمق من تفاصيل األحداث هو سؤال م حيتِّ 

 العنفيَّة يف ماهياتها على االطّلق؟



3 
 

، أوهلما للفيلسوف االملاين فكرركاب على تضافر نصاني أساسيني يف تاريخ الإذا صحا السؤال فجوايب عليه م
 ناه  عن عمر 2291ابا  عام قانوين معاصر رحل شلبه، وثانيهما  عمانوئيل كانط، وال حاجة للتعريف

 .Robert Cover ر، وامسه روبريت كوفربعني سنةاأل

( السّلم الدائم"، من أجلأو ) حنو"  Zum ewigen Frieden و رسالة وجي ة بعنوانونصا كانط معروف، ه
 إبان الثورة الفرنسية. 2122نشره عام 

صدرت يف جملة   " العنف والكلمة" Violence and the word فهو مقالة أيضا  قصرية بعنوان رأماا نصا كوف
 .2291عام  Yale Law Journalامعة يال كلية احلقوق جب

 تراثوجوابا  على سؤالنا عن امكانية الّلعنف املطلق يف الثورة، أختصر نظرة كانط اليت استوحى بعضها من 
، صاحب كتاب "مشروع السّلم الدائم" Abbé de Saint-Pierre دو سان بيري مفكار طوباوي امسه األيبا 

Projet de paix perpétuelle  وعلاق عليه جان جاك روسو بعد زهاء مخسني عاما . 2123صدر عام الذي 

يرى كانط امكانية السّلم الدائم يف العامل مشروطة حبالة داخلية للدول هي حالة مجهورية ) مبعىن الدميقراطية(. 
بني دول ليست مجهورية يف تركيبتها الداخلية، ألن الدولة اليت ال  إحقاقهالدائم  يته للسّلمؤ ال جمال يف ر 

جمموعات تفسِّر ج ئيا  نشوء حيكمها الشعب تبقى احلرب فيها أداة أساسية حلاكمها املستبد. هذه النظرية 
ب " السالم   عنها أيضا  ربَّ عَ الدول كرابطة األمم ومنظامة األمم املتحدة إبان احلربني الكونيتني. هذه النظرية ي ُ 

ّلقات بني الدول، مبا لعيف ا الداخليأمهية لعنصر الدميقراطية  عريالدميقراطي"، مقابل النظريات الواقعية اليت ال ت
 ب.فيها احلر 

 اىل احلربحّت اشارة تبحث عن سلم دائم بني الدول، وال رسالة روبرت كوفر ال تتناول العّلقات الدولية، وال 
بط يف دولة فقط لعّلقة الكلمة بالعنف يف اجملتمع الدميقراطي، وتركا  على حقيقة ترت. الرسالة تتعرض هافي

 القانوين يف عبارة كوفر الشهرية يف العاملَ  ،ين عنها حيادا ، وهو القاضي. "القاضي"القانون بأكثر املعربا 
 The judge deals pain and death every dayاألمريكي، "القاضي يوزاع األمل واملوت كلَّ يوم". 

هنا كوفر اىل خطره، ألن العنف من كّلم القاضي كل يوم، وجمرد با نال نَ ُغرَّ أنفسنا بعفَّتنا السلمياة، هذا ما ي
يف احملكوم  وحّت تنفيذ عقوبة اإلعدام وقوفا يرافقها من سّلسل مقيِّدة للمكاٍف ملالنظر اىل أية حماكمة ج ائية  

، ألن ، فّل نغرَّنَّ أنفسنا بِسلميَّتهالدميقراطيذى حّتا املوت، كلا يوم، يف جمتمعنا . القاضي يوزاع األمل واألهبا
 هو األساس.املَشرَّع به يف اجلمهورية  العنف
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طبعا  يفرق كوفر بني العنف املقنَّن يف اجملتمع الدميقراطي، يف اجلمهورياة، والعنف االعتباطي من طبائع 
 إذا ل م األمر. بالقوَّةرغام ملن يطبَّق عليه نفاذ احلكم واإلاالستبداد، لكنَّ األساس يف اجلمهورية يبقى 

حّلل هدف الثورة هو ازاحة االستبداد إلذي يهمنا يف فلسفة الثورة. مبا أنا الهنا نقطة التضاد األساسي 
مّت ختلاصت من املستبدا، ة الثورة دأ بارسائها حكومها الثورة، وتبداجلمهورية الدميقراطية، فان الدولة اليت تنش

هذه الدولة مبنية على العنف بالضرورة اليت أظهرها كوفر يف أكثر جتليااهتا حضارة، وهو القضاء املستقل الذي 
 .يوزاع األمل واملوت كلا يوم

السؤال   يغدوالّلعنفية يف امكانية الثورة  املعضلة األساسية تبدوفلسفيا  يف البحث كانط وكوفر   بتّلقي
دولة تعتمد على العنف بداهة ، كما يقول كوفر، فكيف املنتصرة : اذا كانت الدولة حتت حكومة الثورة كالتايل

طاملا أن  ،أي إحّلل الّلعنف يف العامل -ميكن أن تصحا نظرية كانط يف إحّلل السّلم الدائم بني الدول 
  ؟فسها توزاع العنف واملوت كلَّ يومالدولة الدميقراطية، أي اجلمهورية، هي ن

جواب كانط على املعضلة سهل، فهو ال يعترب انعدام العنف يف اجلمهورية طبيعة  هلا، بالعكس فانه دافع 
. ولذا فهنالك احرتاما  للقانون املقرا دميقراطيا   يف رسالة أخرى عن عقوبة اإلعدام كضرورٍة لّلقتصاص من القاتل

 رابطة اجلمهوريات يكسر القاعدة السلمية بني ملعاقبة من تنويهٌ  يف الفضاء الدويل الدائميف رسالته عن السّلم 
ن قاضي كوفر يتحول إعن طريق قضاء أو مرجع دويل يعيد األمور اىل نصاهبا بالعنف اذا ل م األمر. وبالفعل، ف

والسياما يف احملكمة اجلنائية الدولية يف يف هذا النظام قاضيا  دوليا  نرى معامله يف انتشار القضاء اجل ائي الدويل، 
 أواخر القرن املاضي.

اليها تكراس  ة، حّت اذا كانت الدولة اليت تصبوهل ميكن للثورة أن تكون العنفي إمنا سؤالنا خمتلف:
الضوابط القانونية سب حبويوزاع األمل واملوت يوزاع األمل واملوت يف اجملتمع، الذي القاضي العنف يف صورة 

 العادلة واملتفق عليها يف اجلمهورية الدميقراطية؟

الثورة  واقع يفكرِّس ي املل مدولة القانون اليوميا املعربَّ عنه يف القضاء  فأنا عناجلواب ميكن التعبري عنه ب
 مسى تعابريهأصحيح أنا اجلمهورية مبنياة على العنف املتمثل يف  التاريخ رأسا  على عقب. انعكاسَ اليت نعيشها 

 ووحدها- الثورة يف القاضي، لكناه صحيح أيضا  أنا الثورة الّلعنفية، خّلفا  للجمهورية، ممكنة على االطّلق.
الشعب اخلام، يف قيامه  وقفة شرعية الثورة الّلعنفية تأيت من، و االطّلق على العنف توسال على قادرة -الثورة

ال حمل للقاضي يف حّلل احلرية يف اجلمهورية. لتغيريه وإأسابيَع وأشهرا  متواصلة العارم على احلاكم السِّلمي 
ّل فالثورة، ألن القاضي خّلل اهنيار النظام على امتداد الثورة ال وجود له سوى كمواطن مثل سائر املواطنني ، 
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ميكن هلا أن تكون العنفية على االطّلق خّلفا  حلكومتها مّت وجود للقاضي يف الثورة بداهة ، وبذلك 
 فلما تنتصر الثورة، ال بدا هلا من قاٍض والعنف املقنان املّلزم له يف اجلمهورية. انتصرت.

يبقى السؤال عما اذا كانت الثورة الّلعنفية تعلِّق حكم القضاء حّت انتصارها، أي أنا الشعب الثائر ال 
بطريق  من احلكم الطاغية الثورةُ  حناتمعاقبا  جرائم االستبداد مّت  القاضي استشرافعلى يرتك  أيضا  
 .العنفي

علينا أن نعاجله يف ثورتنا، طاملا أننا أثبتنا  أساسي رحٌ ط ههذا طرٌح هام ال جواب واضحا  لديا فيه، لكنا 
. واملوضوع الفلسفي املّلزم هلذا قادرة على توسال العنف على االطّلق -ووحدها الثورة-فلسفيا  أنا الثورة 

هلا عند استّلم زمام  حكم القانون حّتا يكون متيسِّرا   املطلقة اليت تعلاق اجلانب الغام  من الثورة الّلعنفية
ما  . فهلعماا إذا كان عنصرا  أساسياا  يف الثورة الّلعنفياة املطلقةفلسفيا  ال بُدا من التساؤل  هذا موضوع احلكم،

 ؟لسفة الثورة السلميةيف فتكويين "يريد حماكمة الرئيس" أيضا  عنصٌر  نسمعه كل يوم من شعبنا الثائر أناه

*   *   * 

 .21/1/5025آخرها يف بريوت اخلميس  ،هذه الدراسة ج ء من حوار تقوده منظمة احلقا بالّلعنف يف منتديات عاملية خمتلفة
 

 


