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 ؟ي ةعنففي الفلسفة الال وطيي  األشرق الو  العربي  ما هو 
 شبلي مالط

 13/2015شباط/
 

الدولّية، وداَرت حول   والشؤونألقى الربوفسور شبلي ماّلط حماضرة يف معهد عصام فارس للسياسات العاّمة 

أّن  ماّلط ىأر ف ّي.الاّلعنفيري فلسفة التغالذي يتناول  ما هو العريبّ والشرق األوسطيّ يف الفلسفة الالعنفيّة كتابه

مسار الثورات، وخباّصة الثورات يف منطقة يف  (paradigmatic shift) شّكل منعطًفا تارخييًّات احلركات الالعنفّية

يف  سلمي  سلسلة حترّكات تطالب بتغيري  افيه حلظة تارخيّية، بدَأت شّكل 2011 عامال ذلك أنّ  .الشرق األوسط

وقد مّهد هلذه التحرّكات حترّكان سلمّيان ُمِنَيا نسبيًّا بالفشل يف وِمصر والبحرين واليمن وسوريا.  تونس كل    حلكم يفا

 (. 2009 ( وطهران )الثورة اخلضراء2006-2005 لبنان )ثورة األرز

 رييّ اجلماه اّلعنفيّ إثباتًا لفرضّية التغيري الوملـّا تنتهي  2011الـ االحتجاجات اليت بدأت يف وهكذا، تشّكل

رحلة وثانيها امل ،ة الالعنفّيةمرحلة الثور أوالها : ثالث فهي مراحل هذا التغيريا أمّ وإمكانّية جناحه يف الشرق األوسط. 

. وملـّا كان العنف هو ما يُعّرف الدكتاتوريّات، فالاّلعنف القضائينظام الالعدالة املتجّسدة يف مرحلة الدستوريّة، وثالثها 

 عدم سفك الدماء. اآلخر لألذى و  ي عدم تعريضفعل   حسب ماّلط يتمّثل يف

السلطة. أّما بعد جناح يستبّد ب مايزال دكتاتورًا ت جتابهكانالعنفّية طاملا  أن تبقى الثورة  ّيةبإمكان طماّل يعتقد و 

أو ما  جلسم الثائريف ا منظومة عنفّية إدراج فيتحّتم، الدولة الثورة إىل حالة مناالنتقال ومع الثورة وإزاحة الدكتاتور، 

االنتقال من ثورة العنفّية إىل  ، أيparadox)فارقة )املهذه ما خيّفف من وطأة  . ولكنّ لعنفيُعرف باحتكار الدولة ل
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 املواطنني حريّةو  واحلقوق اإلنسانّية اليت تضمن اآلليات الدميقراطّية ،املرحلة الدستوريّةدولة هي بالضرورة عنفّية، هو 

 . هموأمن

رك األطراف يف القّوة السياسّية وأمهّية أن تشاواألطراف،  ركزمسألة املماّلط ناقش إلضافة إىل ذلك، با

 كتابه الصادر حديثًا عن مطبعة جامعة أوكسفورد.أبعاد  ويف أثناء ذلك كّله، حتّدث املاّلط بإسهاب عن . مركزلل

تعريف الاّلعنف، ، نذكر منها: اتعاملوضو  شّت ت ناولَ تاليت سئلة من األ بوتقةاحلضور  طرحبعد احملاضرة، 

ظم وى اإلقليمّية، دور الن  بالقِ  يف الشرق األوسط ةيّ الدكتاتور ظم الن  ارتباط دور اجملتمع املدين يف الثورات الالعنفّية، 

، حتديًدا لتارخيّيةعنف وبني جناح الثورة يف هذه احلقبة االعالقة بني حتمّية الالّ االقتصاديّة يف الثورات الشرق أوسطّية، 

 منوذج ثورة األرز بني جناحاهتا وإخفاقاهتا. و 

 

 


