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بنكيران،  اإلل���ه  عبد  وص��ف   
العدالة  حل�����زب  ال����ع����ام  األم������ن 
حتصل  التي  النتائج  والتنمية، 
االنتخابات  ف���ي  ح���زب���ه  ع��ل��ي��ه��ا 
"تسونامي"،  ب��أن��ه��ا  األخ����ي����رة 
املقاييس  بكل  فظيعة  واعتبرها 
ت��ص��ل درج�����ة ال���ك���ارث���ة، ق��ب��ل أن 
مجديا  يعد  "ل��م  ق��ائ��ا:  يستطرد 
اآلن طرح ما وقع في االنتخابات، 
ما دام احلزب اختار التعليق في 
حينه بأن األمر ليس مفهوما وأن 
في  ألنه  منطقية،  تكن  لم  النتائج 
السياسة إذا كنت تعتبر أنه زور 
عليك ولم حتتج في الوقت املناسب 
علق  وحزبنا  ال��ك��ام،  انتهى  فقد 
على النتائج بعدم الفهم ولم يلجأ 

إلى القضاء للطعن فيها".  

   وأض��اف بنكيران، في لقاء 
ت��واص��ل��ي ع��ق��ده، أول أم���س، مع 
ل�"البيجيدي"،  اإلقليمين  الكتاب 
الرتبة  على  احل��زب  "ح��ص��ول  أن 
لعدة  مستحيا  ُيعد  ك��ان  األول���ى 
اع���ت���ب���ارات، م��ن��ه��ا ال���دع���م ال���ذي 
ح��ظ��ي ب��ه احل���زب ال���ذي أري���د له 
واحلصول  امل��ش��ه��د.  ي��ت��ص��در  أن 
منطقيا  ك��ان  الثانية  الرتبة  على 
وأمرا عاديا باعتبار موقع احلزب 
ف��ي امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي. ك��م��ا أن 
احلصول على الرتبة الثالثة كان 
احلصول  أم��ا  ومتحما،  مقبوال 
صعبا  فكان  الرابعة  الرتبة  على 
الرتبة  اح��ت��ال   أن  غير  حتمله، 
يكن ممكنا حتى  لم  فهذا  الثامنة 
فإن  لهذا  وقوعه،  احتمال  تصور 

ما وقع كان فظيعا جدا".

محمد بنقرو 

اإلرهابية،  "الرباع"  خلية  زعيم  وضع 
الذي كان يواجه عقوبة اإلعدام بالسجن 
احمل��ل��ي ت���والل 2 مب��ك��ن��اس، ص��ب��اح أول 
أقدم،  حيث  حلياته،  ح��دا  السبت،  أم��س 
وفق املعطيات التي توصلت بها "املساء"، 
على شنق نفسه بالزنزانة التي كان نزيا 

فيها، وذلك باستعمال قطعة قماش أحكم 
لفها حول  ث��م  ال��زن��زان��ة  ب��ش��ب��اك  رب��ط��ه��ا 
من  غفلة  في  احلياة  بذلك  ليفارق  عنقه، 

حراس السجن. 
إع��ان حالة  وق��د تسبب احل��ادث في 
بعن  حل  حيث  السجن،  داخ��ل  استنفار 
السجون،  إلدارة  اجل��ه��وي  امل��دي��ر  امل��ك��ان 
إلى جانب فرقة من الدرك امللكي وعناصر 

مفصل  تقرير  إع���داد  ومت  أخ���رى،  أمنية 
حول هذه احلادثة، بتعليمات من النيابة 
جثة  بنقل  أم��رت  التي  املختصة،  العامة 
ال��ض��ح��ي��ة إل���ى م��س��ت��ودع األم������وات، في 
الطبي   التشريح  على  عرضها  ان��ت��ظ��ار 
األسباب  ح����ول  م��ف��ص��ل  ت��ق��ري��ر  إلع�����داد 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ه���ذه ال����وف����اة، وذل�����ك وفق 

اإلجراءات القانونية املعمول بها. 

م����ن امل���ش���ك���ات ال���ع���وي���ص���ة في 
مبا  وتعُلُّمها،  الُلّغات  تعليُم  مدارسنا، 
ف��ي��ه��ا ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ه���ي اللغة 
الرسمية للباد، وهي اللغة التي نشترك 
فيها مع غيرنا من العرب ممن يشكلون، 
في ثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم، جزءا 
إغفال  دون  وحضارتنا،  تاريخنا  م��ن 
املكونات اللغوية والثقافية األخرى التي 
الثقافي  د  والتعُدّ ع  التنُوّ ضمن  تدخل 

واحلضاري.
الرسمية  ال���ت���ق���اري���ُر  ك���ان���ت  إذا 
وتصريحاُت وزير التعليم نفسه كشفت، 
وارتباكا  ضعفا  ه��ن��اك  أن  بامللموس، 
ص��ارخ���نْ ف��ي امل��س��ت��وى ال��ل��غ��وي لدى 
التعليم، ما  األول��ى من  املراحل  تاميذ 
ينعكس سلبا على املراحل التالية، هنا 
ُب��ّد من وض��ع اإلصبع على اجلرح،  ال 
الناجعة  باحللول  عاجه  على  والعمل 
د كام، بل عما على  التي ال تكون مجَرّ

األرض.
من يدخل مدراس التعليم االبتدائي 
ة  خاَصّ ووس��ائ��ل  قاعات  فيها  يجد  لن 
لتعليم اللغات؛ السبورة والطباشير هما 
ما يعتمد عليه املعلم في تعليم التاميذ 
وال���ق���راءة، ال وج���ود لوسائل  ال��ك��ت��اب��ة 
وأصوات  لصور  وال  بصرية،  سمعية 
والكلمات،  احل��روف  نطق  قياس  وآالت 
امل���ق���ررات م��ات��زال تعمل بنفس  وك��ت��ب 
رق البدائية التي تعلَّمنا بها اللغات  الُطّ
إلى  منذ االستقال  امل���دراس  ه��ذه  في 
اليوم؛ ورمبا كان تعُلّم اللغات قبل اليوم، 
على ع��ات��ه، أه��م وأجن��ع مم��ا ه��و عليه 

اليوم.

تكوين،  على  يتوفرون  ال  املعلمون 
وال  ال��ص��وت��ي��ات  بعلم  معرفة  على  وال 
بنطق احلروف والكلمات والتمييز بينها، 
ال  تعليم  أنفسهم، حصيلة  ه��م  ألن��ه��م، 
ُنِيّز فيه، في العربية مثا، ب� احلروف 
هي  عندنا  فال�)التاء(  واملهملة،  املعجمة 
ال�)ذال(،  هي  عندنا  و)ال����دال(  ال���)ث��اء( 
وال�)الضاد( هي ال�)ظاء(، ال فرق ب� نطق 
(، لتمييز املعنى والكتابة أو  ( و)ظَلّ )َضَلّ
اإلم��اء، وه��و نفس ما يحدث في نطق 
)َده��َب( مبعنى )َذَه��َب(، و)تأَتّر( مبعنى 
)تأَثّر(، فهذه حروف ميتة في لساننا، ال 

نتعلمها البَتّة في املدرسة، ألنها ال تخرج 
من فم املعلم، وهو أيضا ال ينطقها وهو 
ه  يقرأ ويشرح، وال توجد في وعيه وحِسّ
اللغوي�، علما بأن التلميذ ُيعاَقب على 
اإلماء،  درس  ف��ي  بينها  التمييز  ع��دم 
َصم له من النقطة أو العامة التي  وُتخنْ

يحصل عليها في االمتحان.
ال توجد، في العربية، معاجم فيها 
عامات نطق احلروف أو الكلمات، كما 
جند في املعاجم الفرنسية واإلجنليزية؛ 
بارد،  ج����اّف،  درس  ه��و  اللغة  ودرس 
وكذلك درس اخلط والكتابة، ما يعني أن 

َتّ في  َتّل، ُم��رنْ تعليم اللغة هو تعليم ُمخنْ
أساسه، ما يجعل مستوى التاميذ يكون 
ج، للسنوات  غير ُمساٍو، من حيث التدُرّ
التي قضوها في املدرسة، ينتقلون من 
مستوى إلى آخر، دون أن يحصلوا على 
اإلعدادي  التعليم  يؤهلهم ملستويات  ما 

والثانوي، وأيضا التعليم اجلامعي.
رون  يتوَفّ ال  اللغات  ُيَعِلُّمون  الذين 
على تكوينات في تعليم اللغة، خصوصا 
في مراحل التعليم األولي، أو االبتدائي؛ 
ص ال ميكن أن يتقنه اجلميع،  وهذا تخُصّ
أو يكون أي معِلّم مؤها للقيام به، ما 

وعلى  وتكوين،  تعليم  على  يحصل  ل��م 
اللغات،  أو  اللغة،  تعليم  تبرر  شواهد 
سواء كانت العربية أو غيرها من اللغات 
األخرى التي يفضل اآلباء أن َيدُرسها 
أبناؤهم في املعاهد واملدارس األجنبية، 
على أن يتعلَُّموها في املدارس الوطنية، 
مبا فيها املدارس اخلاصة التي تعمل، 
في أغلبها، بنفس آليات ومقررات التعليم 

الرسمي، وبنفس معلميه وأساتذته.
ة أخرى، مبا  ال ُبَدّ من التذكير، مَرّ
ُي��رنَْوى عن اإلغريق، ح� كانوا يجدون 
لم  ع��ات، فهم  وت��ص��ُدّ فيها شقوق  بناية 

يهدمون  ك��ان��وا  ب��ل  يرممونها،  يكونوا 
ومتانة  ة  صَحّ من  دون  ويتأَكّ الطوابق، 
أو س��ام��ة األس���اس���ات، ألن م��ا يكون 
ع��ات، س��ب��ُب��ه يكون  م��ن ش��ق��وق وت��ص��ُدّ
ُأسس البناء التي لم توضع على أرض 
متينة وقوية أو صلبة، أو أن هناك ِغّشا 
واختاال في أدوات البناء، وفي طريقة 

وضع األحجار، بعضها فوق بعض.
التربية  مجلس  تأكيد  ف��ي  ول��ع��َلّ 
السلطات  ي��خ��اط��ب  وه����و  وال��ت��ك��وي��ن، 
»العميقة«  امل��راج��ع��ة  على  احل��ك��وم��ي��ة، 
تدريس  وب����رام����ج  مل��ن��اه��ج  وال���دق���ي���ق���ة 
املقاربات  وجت���دي���د  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
الديداكتيكية  واألدوات  البيداغوجية، 
إلى  ُيشير  م��ا  وال��ت��دري��س،  التعليم  ف��ي 
خلل األساسات، وأن البناء غير مت�، 
ه منهار وال يقف على أعمدة  ألن ما َيُشُدّ
ج واجلودة واخلبرة  قوية، تضمن التدُرّ

والكفاءة.
ر بنيات وأدوات وآليات  ما لم تتوَفّ
ال��ع��رب��ي��ة، وغ��ي��ره��ا من  لتعليم  ��ة  خ��اَصّ
اللغات، وفق ما يجري في مدارس العالم 
متخّصص�  ُمدرس�  ووج��ود  املتقدم، 
التعليم، وميلكون  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ف��ي 
م��ا يكفي م��ن خ��ب��رات وجت����ارب، ومن 
مؤهات تربوية للتعاُمل مع األطفال، في 
هذا املستوى من التعليم، وإدارة تربوية، 
قد  وما  كثب،  عن  التعُلّم  مراحل  تتابع 
يطرأ فيه من مشكات، واستدراكها قبل 
اه  تفاقمها، فإننا لن نصل إلى ما نتوَخّ
»اجل���ودة« مجرد  التعليم، وستبقى  من 
شعار، وكأننا في سوق اخل��ردوات، ال 

في مدارس تربي وتعِلّم األجيال.

مُراَجعة األساَسات
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الصوت والصدى
الصيدليات  ب��ع��ض  ت��س��ج��ل  أخ�����رى،  م���رة 
لعاج  املخصصة  األدوي��ة  بعض  في  خصاصا 
نزالت البرد، خاصة اجلنيسة منها. هذا الوضع 
املغرب  صيادلة  نقابات  كونفدرالية  له  جتد  لم 
أي تفسير سوى عدم حرص وزارة الصحة على 
بالتوفر  الشركات  يلزم  ال��ذي  القانون  تطبيق 
إليها  احلاجة  يغطي  األدوي��ة  من  مخزون  على 

على مدى ثاثة أشهر. 
واخلصاُص  ك��ورون��ا،  جائحُة  أظ��ه��رت  لقد 
الذي سجل خال ذروة موجتها السابقة، وجوَد 
ببعض  الصيدليات  تزويد  عملية  في  اختاالت 
من  فجأة  اختفت  التي  والفيتامينات  األدوي���ة 
الصيدليات وأصبح البحث عنها شبيها بالبحث 
السيئة  ال��ع��ادات  بعض  أن  صحيح  ك��ن��ز.  ع��ن 
هذا  لكن  الطلب؛  تفاقم  في  تساهم  للمستهلكن 
األمر ال ميكنه أن يعفي الشركات من املسؤولية 
ألنها لم تكن جاهزة بالشكل الكافي، ولم حتترم 
الشرط الذي يفرضه القانون واملتمثل في التوفر 

على مخزون يغطي احتياجات ثاثة أشهر.
إن وزارة الصحة تتعامل بكثير من الليونة 
مع هذه الشركات التي تراكم أرباحا طائلة من 
أن  عليها  فالواجب  سنة،  ك��ل  املغاربة  جيوب 
كما  املجتمع  داخل  دورها  أداء  أجل  من  تتجند 
تشديد  الصحة   وزارة  على  يجب  كما  ينبغي؛ 
املراقبة عليها من خال القيام بعمليات تفتيش 
من  التأكد  قصد  الشركات  هذه  ملخزون  مفاجئة 
اتخاذ  العكس،  ح��ال  وف��ي  للقانون؛  مطابقته 
في  عليها  امل��ن��ص��وص  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلج�����راءات 

حقها.
العاقة  ف��ي  ه��ن��اك خ��ل��ا  أن  ال��واض��ح  م��ن 
التي  الشركات  هذه  وبعض  الصحة  وزارة  بن 
خدمة  أج��ل  م��ن  أكثر  تعمل  أن  عليها  يتوجب 

املواطن املغربي املغلوب على أمره.

>> صالح بوسريف

درس اللغة هو درس جافّ، بارد، وكذلك درس الخط والكتابة، ما يعني أن 
تعليم اللغة هو تعليم مُخْتَّل، مُرْتَجّ في أساسه، ما يجعل مستوى التالميذ 

يكون غير مُساٍو، من حيث التدرُّج، للسنوات التي قضوها في المدرسة

كوكلر: 
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قبل 
مراهقتي

>>  تفاصيل ص 4 ــــ

>>  تفاصيل ص 12 ــــ

الراأي احلر واخلرب اليقني
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مهنيون يتخوفون من وصول 
أنفلونزا الطيور إلى املغرب 

طفرة التمييز العنصري 
في توزيع اللقاحات

 هل يصبح معارضو اللقاحات 
قنبلة موقوتة في وجه العالم؟

ة
�ض

ريا

بانوراما

ت
تيارا

09

14 1011

املنتخب يخوض أول حصة 
تدريبية الكاميرون

نكـيـران:

حــــوار

أكد أن الظروف التي يمر منها تقتضي طرح سؤال الهوية

05

اقتصاد

المعتقل كان محكوما بعقوبة اإلعدام

انتحار  زعيم خلية »الراع« 

املجلس األعلى للسلطة القضائية 
يقرر تأديب ثمانية قضاة 

02أخبار المساء

16



09

www.almassaepress.com

العدد: 4679 االثنين  2022/01/03

حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

البروفيسور  ت��ت��ف��ض��ل،  ه���ل   -
منشئك  ع��ن  ب��احل��دي��ث  ك��وك��ل��ر، 

لقراء اجلريدة؟
 1948 أك��ت��وب��ر  ف��ي  < ول���دت 

في   Schwaz بشفاتس 
النمساوي.  ال��ت��ي��رول 
كانت املدينة في القرنني 
بعد  ح��ت��ى   -  16-15
ألمريكا  اإلس��ب��ان  غ��زو 
واح����دة   - اجل��ن��وب��ي��ة 
التعدين  م��دن  أه��م  م��ن 
أكبر  وثاني  العالم  في 
إمبراطورية  في  مدينة 
فيينا.  بعد  هابسبورغ 
ن��ش��أت ف��ي ب��ل��دة بوخ 
بلدية  وه����ي   ،Buch
لشفاتس،  م����ج����اورة 
سن  حتى  عشت  حيث 
في  تعلمت  ع��اًم��ا.   14
االبتدائية،  امل���درس���ة 
من  مكونة  كانت  التي 
ث��اث��ة ص��ف��وف مل���دة 8 
أنني  ومب����ا  س���ن���وات. 
كنت االبن الوحيد، فقد 
كان من املفترض أن أرث 
عندما  وال����دّي  م��زرع��ة 
إلى  الذهاب  كان  أكبر. 
غير  الثانوية  املدرسة 
البن  ب��ال��ن��س��ب��ة  وارد 
مزارع )بسبب جناحي 
واجتهادي في املدرسة، 
الكنيسة  علي  عرضت 
الدراسة  الكاثوليكية 
»اجليمنازيوم«  ف���ي 
وأنا   Gymnasium
لكن  ال����ع����اش����رة،  اب�����ن 
وال�������دّي رف���ض���ا ذل����ك، 
ألنهما كانا يحتاجانني 
في املزرعة(. إلى جانب 
كان  ك�����م�����زارع،  ع��م��ل��ه 

والدي أيًضا ساكرستاًنا 
احمللية.  الكاثوليكية  الكنيسة  في 
أيًضا رئيًسا  ك��ان  وف��ي وق��ت الح��ق 
الحت���اد امل���زارع���ني ال��ت��ي��رول��ي��ني في 
الفنادق  س��ال��ة  وظ��ه��رت  ب��ل��دت��ن��ا. 
الناجحة إلى اليوم عندنا من عائلة 
الثانية  العاملية  احلرب  قبل  والدي. 
ب��ن��ات عمه م��ن أوائل  ك��ان��ت إح���دى 
حصلن  الائي  النمسا  في  النساء 
الفلسفة.  في  الدكتوراه  درجة  على 
شفاتس،  مدينة  من  والدتي  تنحدر 
رجل  اب��ن��ة  بصفتها  ك��ان��ت،  ح��ي��ث 

منطقة  م����ن  أع����م����ال 
ال���ف���وخ���اخ���ل���ب���ي���رغ 
ال��ن��م��س��اوي��ة، ق���ادرة 
بكلية  االلتحاق  على 
وتعلم  األعمال  إدارة 
اإلجنليزية  ال���ل���غ���ة 
أي�����ًض�����ا، وه�����و أم���ر 
معتاد  غ����ي����ر  ك������ان 

ف��ي ال��ت��ي��رول ف��ي ذلك 
نهاية  ع��ن��د  ل��ك��ن  ال��وق��ت. 
كانت   ،1945 عام  احل��رب 
م��ف��ي��دة ج���ًدا ألق��ارب��ي في 
امل���زرع���ة ب��ب��ل��دة ب����وخ. مت 
مزرعتنا  على  االس��ت��ي��اء 
م���ن قبل  ق���ي���ادة  ك��م��رك��ز 
الذي  األم��ري��ك��ي  اجل��ي��ش 
منطقتنا،  ف�����ي  ت����ق����دم 
ومتكنت والدتي من العمل 
للعائلة  فورية  كمترجمة 
الصعب.  الوضع  هذا  في 
كان جدي األكبر من جانب 
أمي عمدة بلدة بوخ خال 
ال��ع��ص��ر اإلم���ب���راط���وري. 
التقنية  الناحية  من  ك��ان 
ونشيًطا  للغاية  موهوًبا 
الشعبي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ي 
على  امل����زارع����ني  وأط���ل���ع 
األدوات الزراعية احلديثة 
يتمكنوا من حتقيق  حتى 

عوائد كبرى.
الذكريات  ه���ي  م���ا   -
بقيت  ال��ت��ي  اجلميلة 
ع��ال��ق��ة ف��ي ذه��ن��ك عن 
قلب  ف�����ي  ط���ف���ول���ت���ك 
التيرولية  األلب  جبال 

النمساوية؟
أفضل  م����ن  واح��������دة   >

ذك���ري���ات ط��ف��ول��ت��ي ه���ي ال���زي���ارة 
1953، في  األول��ى )في صيف عام 
ملراعي  وال��دي  مع  اخلامسة(  سن 
املسماة  األل����ب  ب��ج��ب��ال  ع��ائ��ل��ت��ن��ا 
بجبال   »Tiefenbach-Alm«
 Karwendel ك���ارف���ي���ن���دل 
)بالقرب من بحيرة آخن 
وهناك   .)Achensee
ذك����رى خ��اص��ة أخ���رى 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  م���ن 
والدي  ب��زي��ارة  تتعلق 
منعزل  ج��ب��ل��ي  ل������واد 
التيرول،  منطقة  شرق 
الباد  م��ن  ج���زء  وه���و 
بشكل  مرتبًطا  يعد  لم 
مباشر بشمال التيرول 
عندما   1918 ع��ام  منذ 
جنوب  عن  التنازل  مت 
التيرول إليطاليا. كانت 
املمر  قطار  في  الرحلة 
األراضي  عبر  املسدود 
اإليطالية جتربة مثيرة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل�����ي. زرن����ا 
ف����ي ش�����رق ال���ت���ي���رول، 
إنرفيلغراتن  قرية  في 
 Innerv i l lgra ten
رأس  )مسقط  الزراعية 
الكاثوليكي  ك��اه��ن��ن��ا 
وم���ن ح��ي��ث ك���ان يأتي 
ع�����ل�����ى م�������ر ال���س���ن���ني 
ع���م���ال م���زرع���ت���ن���ا في 
املسمى  احلفل  ب���وخ(، 
 ،Primiz »ب��رمي��ي��س« 
رجل  تنصيب  حيث مت 
دي����ن ك��اث��ول��ي��ك��ي. في 
بهذه  اح��ت��ف��ااًل  ال��ل��ي��ل، 
عدد  أض��ي��ئ  املناسبة، 
الشموع  ال يحصى من 

األفنية على  من شرفات 
اجلبلية  امل����ن����ح����درات 
سحر  االن��ح��دار.  شديدة 
اللحظة مطبوع في  هذه 
ذاكرتي بشكل ال ميحى )لم 
أكن في سن املدرسة حينذاك(. أتذكر 
الصيف  في  القصيرة  الزيارة  أيًضا 
م��ع وال���دت���ي ل��ب��ح��ي��رة آخ���ن، أجمل 
بحيرة بجبال األلب بالتيرول، وهي 
ال تبعد كثيًرا عن مسقط رأسي على 
ارتفاع 1000 متر فوق وادي إنتال. 
فإن  عائلتنا،  بتاريخ  يتعلق  وفيما 
بالتأكيد  تشمل  اخلاصة  الذكريات 
ال��س��اع��ات ال��ت��ي ك��ان ج��دي يتحدث 
في  ح��رب  كأسير  ماضيه  ع��ن  فيها 
روس���ي���ا/ س��ي��ب��ي��ري��ا خ���ال احلرب 
سنواته  عن  وأب��ي  األول��ى،  العاملية 
أثناء  أمريكي  حرب  كسجني  الثاث 

في  )أواًل  الثانية  العاملية  احل���رب 
الواليات  ف��ي  ث��م  إف��ري��ق��ي��ا،  ش��م��ال 
املتحدة نفسها(. لقد شجعت جتارب 
اهتمامي  بالتأكيد  وج���دي  وال���دي 

ب�«العالم الواسع الكبير«.
- كيف كان يقضي كوكلر الشاب 

وقته في منطقة ريفية محضة؟
املزرعة، فقد  أنني نشأت في  < مبا 
من  الكثير  احل���ال  بطبيعة  قضيت 
ال��وق��ت ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة. ش��ارك��ت في 
مبكرة.  سن  منذ  املزرعة  في  العمل 
في الربيع واخلريف- عندما لم تكن 
األبقار موجودة أو لم تعد موجودة 
في املراعي األلبية- غالًبا ما كان يتم 
تكليفي طوال فترة ما بعد الظهر بعد 
املدرسة بتسريح األبقار في املروج. 
كانت الساعات الطويلة في املراعي 
كنت  طبيعي.  بشكل  تفكيري  حتفز 
أح���ب أي��ًض��ا ال���ذه���اب في 
ج���ول���ة اس��ت��ك��ش��اف��ي��ة في 
ت��ق��ع على  ال���ت���ي  ال���غ���اب���ة 
وعندما  مزرعتنا.  ح���دود 
بذلك،  يسمح  ال��وق��ت  ك��ان 
وكتب  الروايات  أقرأ  كنت 
كانت  ال���ت���ي  امل���غ���ام���رات 
وما  لي،  تهديها  لي  خالة 
بذلك.  ل���ه���ا  مم��ت��ن��ا  زل����ت 
أتذكر بشكل خاص الكتب 
التي حتتوي على قصص 
م��ن أس��ت��رال��ي��ا، ح��ول أول 
رحلة ملاجان حول العالم، 
ورواية لتسلق اجلبال من 
دولوميت.  ت��ي��رول  جنوب 
قمت  قليًا،  كبرت  عندما 
حقيقية  من������اذج  ب���ب���ن���اء 
ل��ل��ط��ائ��رات، وك��ن��ت أمتنى 
كهدية  ع��ل��ي��ه��ا  احل���ص���ول 
م��ن »ال��ط��ف��ل امل��س��ي��ح« في 
عيد املياد املسيحي. كنت 
للحرف  أي��ًض��ا  متحمًسا 
اإللكترونية  ال����ي����دوي����ة 
الوقت،  ذلك  )في  ومتكنت 
من   )1960 ع���ام  ح���وال���ي 
مفاجأة شقيقاتي بعروض 
والبث  الثابتة  ال��ش��رائ��ح 
والتسجيات  ال��ص��وت��ي 

عبر الراديو. 
الشتاء  أمسيات  في 
مرحلة  ف��ي  الطويلة 
االبتدائية،  دراس��ت��ي 
قضيت أيًضا ساعات 
الراديو،  على  طويلة 
محطات  ع���ن  أب��ح��ث 

م���ن ق�����ارات ب��ع��ي��دة ع��ل��ى ت�����رددات 
مفتوًنا  ك��ن��ت  ال��ق��ص��ي��رة.  امل��وج��ات 
العربية  ب��ال��ق��ن��وات  خ���اص  ب��ش��ك��ل 
عفوي  اهتمام  العربية،  واملوسيقى 
وكنت  م��ص��دره،  حت��دي��د  ميكنني  ال 
ب��ه��ذا في  ال���ذي ك��ان يهتم  ال��وح��ي��د 
اخلمسينيات.  في  الفاحية  قريتنا 
عندما كنت في اجليمنازيوم )في سن 
14(، أمضيت جزًءا كبيًرا من إجازة 
آخن،  بحيرة  في  والشتاء  الصيف 
حيث كنت ضيفا في بيت القساوسة 
لكاهن كان صديقا لعائلتنا. من هناك 
أيام عبر  ما أجتول عدة  غالًبا  كنت 
كارويندل  بجبال  اجلبلية  ال��ودي��ان 
املتاخمة لبافاريا، حيث توجد أيًضا 

مراعي عائلتنا في جبال األلب.
- هل ساعدت نشأتك في الريف 

على التأمل الفلسفي املبكر؟
لم  بالفلسفة،  الهتمامي  بالنسبة   >
يتم حتفيزه أو تشجيعه من قبل أي 
ظروف عائلية، حسب ما أتذكره. ما 

كان مخططا لي هو أن أنهي ثماني 
ثم  االبتدائية،  املدرسة  من  سنوات 
أعمل في املزرعة التي كنت سأرثها. 
علي  ُتطرح  الفلسفية  األسئلة  كانت 
معينة  حلظة  أت��ذك��ر  ع��ف��وي.  بشكل 
ق��ب��ل مت���درس���ي )ع���ن���دم���ا ك��ن��ت في 
عندما  تقريًبا(  عمري  من  اخلامسة 
خريفية  أمسية  ف��ي  ف��ج��أة-  أدرك���ت 
عندما كان الظام يعم غرفة منزلنا- 
رأسي  بأن  وشعرت  موجود،  بأنني 
كانت تضرب بجدار ال ميكن اختراقه 
امِل��ن أين.  وأن��ا أح��اول أن أفهم هذا 
ل��رمب��ا ك���ان ه���ذا ه��و ال��س��ب��ب الذي 
سنوات-   10 من  أكثر  بعد  جعلني، 
جًدا  مفتوًنا  الثانوية-  املدرسة  في 
االفتتاحية  هيدغر  محاضرة  بقراءة 
ف��ي ف��راي��ب��ورغ، ال��ت��ي ت��ن��اول فيها 
الوجود  يوجد  »مل��اذا  ليبنيز:  سؤال 
ع��ل��ى اإلط�����اق ول��ي��س ب���األح���رى ال 

شيء؟«. قد يكون التفكير الفلسفي 
ألنني-  مفيًدا  الطفولة  مرحلة  في 
دين-  رج��ل  ملساعد  اب��ًن��ا  بصفتي 
في  م��ذب��ح  خ��دم��ت��ي كصبي  أدي���ت 
ال��ك��ن��ي��س��ة ف���ي وق���ت م��ب��ك��ر ج���ًدا، 
حيث جعلتني النصوص والرموز 
بعالم  ات��ص��ال  ع��ل��ى  الليتورجية 
امل��ت��ع��ال��ي. ك��ص��ب��ي م���ذب���ح، كنت 
بالصيغ  خ���اص  ب��ش��ك��ل  م��ف��ت��وًن��ا 
التي  الاتينية،  باللغة  والصلوات 
كان علي أن أتعلمها عن ظهر قلب، 
حتى لو لم أفهم اللغة على اإلطاق. 
اللغة  وفي هذا الصدد، كان لتعلم 
الاتينية في »اجليمنازيوم« سحر 
خاص علي، حيث متكنت فيما بعد 
وتفسيره  بدقة  ش��يء  كل  فهم  من 

لنفسي.
في  قضيتها  التي  الفترة  وخ��ال 
املدرسة الثانوية، كانت مناقشاتي 
على  القسيس  بيت  ف��ي  ال��ع��دي��دة 
املذكور  ال��ك��اه��ن  م��ع  آخ��ن  بحيرة 
ب��ال��ت��أك��ي��د، وقبل  م��ف��ي��دة  س��اب��ق��ا 
أستاًذا  ك��ان  النمسا،  إل��ى  ع��ودت��ه 
للفلسفة في كلية الهوتية إجنليزية 
)تشيناي   ،Madras مب�����دراس 
أتذكر  ب��ال��ه��ن��د.  اآلن(   Chennai
براهني  ح���ول  م��ن��اق��ش��ات��ن��ا  ج��ي��ًدا 
بعد،  )وم��ن  والتوحيد  الله  وج��ود 
أيًضا  اجل��ام��ع��ة،  ف��ي  كنت  عندما 
 Hansحول اجلدل بني هانز كونغ

Küng  والفاتيكان(.
السياسية  األح����داث  ه��ي  م��ا   -

التي طبعتك في سن املراهقة؟
قبل  العاملية  السياسة  وعيت   >
دبابات  أتذكر  مراهقتي.  سنوات 
التي  الفرنسي،  االح��ت��ال  جيش 
واآلخر  احل��ني  ب��ني  تتوقف  كانت 
فرنسا  )ع���وض���ت  م��ن��زل��ن��ا  أم�����ام 
محتلة  ك��ق��وة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
العاملية  احل���رب  بعد  ال��ت��ي��رول  ف��ي 
الثانية(. كان من الرائع بالنسبة لي 
تقترب  كانت  التي  الدبابات  رؤي��ة 
من املنزل وتتوقف، والفتحات تفتح 
على  عاليًا  يقفون  واجل��ن��ود  فجأة 
أي��ًض��ا بوضوح  أت��ذك��ر  ال��دب��اب��ات. 
اليوم مايو -1955 في سنتي األولى 
إعان  ب��ث  عندما مت  امل��درس��ة-  ف��ي 
معاهدة الدولة على الهواء مباشرة 
من بلفيدير بفيينا ذلك الصباح في 
ف��ص��ل م��درس��ت��ن��ا االب��ت��دائ��ي��ة. فيما 
بعد، كان االنسحاب الاحق جلميع 
ق����وات االح���ت���ال م���ن ال��ن��م��س��ا من 
عندما  لي  بالنسبة  مبكان  األهمية 
كنت طفًا. كان للقاء تاريخ موطني 
للسياسة  فهمي  على  حاسم  تأثير 
ك��واح��د م��ن س��ك��ان ال��ت��ي��رول، حتى 
االبتدائية.  املدرسة  في  كنت  عندما 
أث����ر وع��ي��ي ب��ت��ق��س��ي��م ال���ب���اد- مع 
انفصال جنوب التيرول بعد احلرب 
العاملية األولى- على فهمي 
منذ  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��س��ي��اس��ة 
ل��ق��د صدمت  م��ب��ك��رة.  س���ن 
1956 في  م��ن أح���داث ع��ام 
املجرية  االنتفاضة  أعقاب 
وغزو املجر من قبل القوات 
ال��س��وف��ي��ات��ي��ة. غ���ال���ًب���ا ما 
هذا  ح��ول  األخ��ب��ار  أبقتني 
فترة  م��ش��غ��واًل  امل���وض���وع 
أن  قبل  امل��س��اء  ف��ي  طويلة 
مراهًقا،  كنت  عندما  أن��ام. 
عام  كوبا  أزم��ة  كانت  رمب��ا 
1962 هي احلدث السياسي 
احلاسم بالنسبة لي، ألنها جعلتني 
لذاته.  اإلن��س��ان  تدمير  خطر  أدرك 
اغتيال  بشأن  للغاية  قلقا  كنت  كما 
ال��رئ��ي��س ك��ي��ن��ي��دي. م��ا زل���ت أتذكر 
الداخلية  امل���درس���ة  ف���ي  األم��س��ي��ة 
 Stams ب�«جيمنازيوم« دير ستامس
كينيدي  بوفاة  املدير  أبلغنا  عندما 
عبر نظام مكبرات الصوت )في ذلك 
خاص  بشكل  مفتوًنا  كنت  ال��وق��ت 
بخطاب كينيدي، الذي أعلن فيه عن 
بداية  في  القمر(.  إلى  الرحلة  هدف 
 )1968( سنوات دراستي اجلامعية 
ال��ط��اب��ي )م���ن بينهم  ال��ت��م��رد  ك���ان 
هيدغر(  طلبة  أحد  ماركوز،  هربرت 
نقدي.  بشكل  م��ع��ه  تعاملت  ح��دًث��ا 
األولى  مقالتي  ن��ش��رت  باملناسبة، 
يوليوز  ف���ي  امل���وض���وع  ه���ذا  ح���ول 
إنسبروك  جامعة  مجلة  ف��ي   1968

حتت عنوان »نقد با مبدأ؟«.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إنه يتذكر دبابات الجيش الفرنسي التي كانت تتوقف بين الحين واآلخر أمام منزله

عندما كنت مر�هًقا، رمبا كانت �أزمة كوبا 
عام 1962 هي �حلدث �ل�سيا�سي �حلا�سم 
بالن�سبة يل، لأنها جعلتني �أدرك خطر 

تدمري �لإن�سان لذ�ته

يف بد�ية 
�سنو�ت 

در��ستي 
�جلامعية 
 - 1968 -

كان �لتمرد 
�لطالبي 

حدًثا تعاملت 
معه ب�سكل 

نقدي. 
باملنا�سبة، 

ن�رشت 
مقالتي 
�لأوىل 

حول هذ� 
�ملو�سوع 

يف يوليو 
1968 يف 

جملة جامعة 
�إن�سربوك حتت 
عنو�ن »نقد 

بال مبد�أ؟«

الحلقة األولى
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حاوره -  حميد لشهب 
)النمسا(

ان��ت��ق��ال��ك إلى  ك���ان  ك��ي��ف   -
ال�������دراس�������ة ف������ي ج���ام���ع���ة 

إنزبروك؟
خطير  م��رض  بسبب   >

أصابني  ال��ق��ل��ب  ف��ي 
في الثالثة عشرة من 
إعفائي  مت  ع���م���ري، 
الفصل  ح��ض��ور  م��ن 
ال�����دراس�����ي األخ���ي���ر 
بلدتي.  في  )الثامن( 
لم  ون�����ظ�����ًرا ألن����ن����ي 
العمل  م����ن  أمت���ك���ن 
ف���ي م���زرع���ة وال�����دّي 
مخططا،  ك����ان  ك��م��ا 
الفرصة  انتهزت  فقد 
مبدرسة  ل��ال��ت��ح��اق 
عليا. أكثر ما ألهمني 
كما  كان،  شبابي  في 
هو  باألملانية،  نقول 
للمعرفة«،  »ال��ع��ط��ش 

والرغبة في املعرفة.
اج����ت����زت  أن  ب����ع����د 
ام����ت����ح����ان ال���ق���ب���ول 
في  انتقلت  بامتياز، 
 1962 ع����ام  خ���ري���ف 
إلى املدرسة الداخلية 
ل�����«ج����ي����م����ن����ازي����وم« 
م����اي����ن����ه����اردي����ن����وم 
 Meinhardinum
شتامس  دي������ر  ف�����ي 
Stams  بأوبرإنطايل 
كنت   .Oberinntal
األفضل في املؤسسة 

ابتداء من القسم األول، 
خاص  بشكل  متحمًسا  وكنت 
واليونانية  الاتينية  للمواد 
في  و-  وال��ري��اض��ي��ات  القدمية 
الفلسفة.  األخ����ي����ر-  ال���ق���س���م 
لم  اإلجنليزية  اللغة  ألن  ونظًرا 
تكن جزًءا من مقرر الدراسة في 
هذه  تعلمت  فقد  ال��وق��ت،  ذل��ك 
اإليطالية  إلى  باإلضافة  اللغة، 
فراغي.  أوق��ات  في  والفرنسية 
وبالضبط   ،1967 ي��ون��ي��و  ف��ي 

ف�����ي األس����ب����وع 
اندلعت  ال����ذي 
ف�������ي�������ه ح�������رب 
الستة  األي������ام 
ف��ي ف��ل��س��ط��ن ، 
أنهيت دراستي 
ال������ث������ان������وي������ة 

ف��������ي ش����ت����ام����س 
بامتحانات األملانية 
وال�����ري�����اض�����ي�����ات 
وال�����ي�����ون�����ان�����ي�����ة 
ال�����ق�����دمي�����ة )ك������ان 
بالسياسة  التقائي 
العاملية- مع أخبار 
احلرب في فلسطن 
األي�����������ام  ف��������ي   -
���زة  األخ���ي���رة امل���رَكّ
من االمتحانات في 
الثانوية  امل��درس��ة 
ذات  أخ��رى  جتربة 
أه����م����ي����ة خ���اص���ة 
ل��ي بعد  ب��ال��ن��س��ب��ة 
س�����ب�����ع س�����ن�����وات 
عندما زرت املنطقة 
حصلت  العربية(. 
النقط  أفضل  على 
جميع  ف��ي  املمكنة 
الدراسية،  امل����واد 
من  االنتهاء  وبعد 
االختبارات،  جميع 
باللغة  كلمة  ألقيت 
نيابة  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
ع�����ن اخل���ري���ج���ن، 

ب���ح���ض���ور م��ف��ت��ش امل���درس���ة 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ف��ي ال��ت��ي��رول. في 
حفل الوداع الرسمي، بحضور 
التيرولي،  ال��ب��رمل��ان  رئ��ي��س 
خطاب  إل����ق����اء  إل�����ى  دع���ي���ت 
جميع  ع����ن  ن���ي���اب���ة  آخ�����ر 
خريف  وف��ي  اخلريجن. 
متكنت   1967 ع����ام 
في  دراستي  بدء  من 
إنسبروك.  ج��ام��ع��ة 
أث������ن������اء ان���ت���ق���ال���ي 
اجلامعية،  للدراسة 
ت���ل���ق���ي���ت ن���ص���ائ���ح 
ق���ي���م���ة م�����ن م�����درس 
ومعلم  ال���ف���ل���س���ف���ة 
اليونانية  ال���ل���غ���ة 
»جيمنازيوم«،  ف��ي 
ال������س������ي������د ف����ول����ف 
تلقيت  ك��م��ا   .Wolf
الختيار  ال��ت��ش��ج��ي��ع 
في  الفلسفة  دراس��ة 
مدير  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
»اجل����ي����م����ن����ازي����وم« 
حيث أنهيت تعليمي 
الدكتور  ال��ث��ان��وي، 
سلوفسا  ب��ي��رن��ه��ارد 
 ،Bernhard Slovsa
فيما  أص��ب��ح  ال����ذي 
لدير  رئ���ي���س���ا  ب���ع���د 

شتامس.
اختيار  ك���ان  ه���ل   -
الفلسفة  دراس��������ة 
بالنسبة  ب��دي��ه��ي��ا 
هناك  ك��ان��ت  أم  ل���ك، 
ت��خ��ص��ص��ات أخ���رى 

جتذبك؟
< في املدرسة الثانوية، 
في سن السادسة عشرة، كنت 
التخصص  أري��د  أنني  أع��رف 

نفسي  أك��دت  لقد  الفلسفة.  في 
املخاوف.  وكل  مقاومة  كل  ضد 
أحد  أراد  ك��ي��ف  ج���ي���ًدا  أت���ذك���ر 
أهمية  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  األق������ارب 
الفلسفة  ل���دراس���ة  اخ���ت���ي���اري 
»فن  الفلسفة  أن  إل��ى  ب��اإلش��ارة 
ال يضمن اخلبز«. في اختياري 
اجلامعية،  دراستي  لتخصص 
لم يشجعني مدرس الفلسفة في 

أيًضا  بل  فقط،  »اجليمنازيوم« 
ذكرته  الذي  الكاثوليكي  القس 
صديًقا  ك����ان  وال�����ذي  س��اب��ق��ا، 
تدريس  ل���ه  وس��ب��ق  ل��ع��ائ��ل��ت��ن��ا 

الفلسفة في الهند.
ذل���ك الوقت  ف��ي  أي��ًض��ا  ف��ك��رت 
ف���ي اخ��ت��ي��ار ال��ري��اض��ي��ات أو 
كتخصص  القدمية  اليونانية 
ثاٍن، وفي األخير قررت اختيار 
جامعية  ك���م���ادة  ال��ن��ف��س  ع��ل��م 
إض�����اف�����ي�����ة، وه����و 
اخ���ت���ي���ار ل���م أن���دم 
عليه، فا ميكن، من 
وجهة نظري، للنقد 
للمعرفة  الفلسفي 
عن  االس����ت����غ����ن����اء 
الراسخة  امل��ع��رف��ة 
اشتغال  ب���آل���ي���ات 
البشري.  اإلدراك 
االهتمام،  ب���داف���ع 
ح�����ض�����رت أي����ًض����ا 
في  م�����ح�����اض�����رات 
والتاريخ  األدب 
باإلضافة  األمل��ان��ي، 
إلى حضور العديد 
م���������ن األن�����ش�����ط�����ة 
متعددة  اجلامعية 
ال����ت����خ����ص����ص����ات 
العلوم  فيها  )مب���ا 
والتي  الطبيعية(، 
فيها  أش����ارك  ك��ن��ت 

بنشاط.
- في أية مدة زمنية 

أنهيت دراستك؟
دراستي  أكملت   >
في  اجل�����ام�����ع�����ي�����ة 
أقصر وقت ممكن 
سنوات   4 ف���ي 
للوائح  وف����ًق����ا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة في 
ذل������ك ال����وق����ت، 
التخصص  ف��ي 

الرئيس في الفلسفة وتخصصي 
-1967( النفس  علم  اإلضافي 

على  ح��ص��ل��ت  وق�����د   .)1971
نوفمبر  في  األخير  االستحقاق 

.1971
فلسفي  موضوع  أي  على   -
أطروحتك  ف����ي  اش��ت��غ��ل��ت 

)الدكتوراه(؟
< كان موضوع رسالة الدكتوراه 
هو »جدلية املوضوع- املوضوع 
في الفينومينولوجيا املتعالية: 
املثالية  ب��ن  ال���وج���ود  مشكلة 
كنت  رسالتي،  في  والواقعية«. 
بالنقد  أس��اس��ي  بشكل  مهتًما 

لفينومينولوجية  امل���ع���رف���ي 
إدم����ون����د ه����وس����رل. وُن���ش���رت 

رسالتي ككتاب عام 1974.
- هل حصلت على الدكتوراه 
نوعه  ه���و  وم����ا  ب���ام���ت���ي���از؟ 

وأهميته؟
درج�������ة  ع�����ل�����ى  ح����ص����ل����ت   >
 sub مب�����ي�����زة  ال������دك������ت������وراه 
 auspiciis praesidentis rei
publicae )»حتت رعاية رئيس 
اجلمهورية«(، وهو أعلى وسام 
أكادميي ميكن جلمهورية النمسا 
التقليد  هذا  ويعود  متنحه.  أن 
 sub( إلى العصر اإلمبراطوري
 .)auspiciis imperatoris
ف����اخل����ري����ج اجل����ام����ع����ي ال����ذي 

التعليم  ف��ص��ول  ج��م��ي��ع  ي��ك��م��ل 
ويجتاز  ب��ام��ت��ي��از،  ال���ث���ان���وي 
جميع االختبارات الصارمة في 
اجلامعة بامتياز كذلك، وحتصل 
باإلجماع  أط���روح���ت���ه  رس���ال���ة 
على  املناقشة  جلنة  أف���راد  م��ن 
م���ي���زة »مم����ت����از«، وي��ج��ت��از كل 
قياسية،  دراس��ة  فترة  ف��ي  ذل��ك 
الفيدرالية  احل��ك��وم��ة  تقترحه 
الدولة  رئيس  على  النمساوية 
الدكتوراه  للحصول على درجة 
هذا  وك��ان   .»sub auspiciis«
ه��و احل���ال م��ع��ي. وق���د تلقيت 
النبالة  بشعار  ذه��ب��ًي��ا  خ��امًت��ا 
من  النمسا  جلمهورية 
وهنأني  ال��دول��ة،  رئيس 
امل���س���ت���ش���ار االحت������ادي 
كريسكي  ب��رون��و  آن���ذاك 
 ،Bruno Kreisky
الحًقا  راف���ق���ن���ي  ال�����ذي 
واهتمام  كبير  بإحسان 
على  الدولية،  بأنشطتي 
رسالة  ف��ي  ال���دك���ت���وراه 
وق���د حضر  ش��خ��ص��ي��ة. 
األع�����ض�����اء ال�����ب�����ارزون 
مقاطعة  ح���ك���وم���ة  ف����ي 
األساتذة  من  والعديد  التيرول، 
من اجلامعة، وكذلك شخصيات 
من فيينا وأملانيا، حفل تخرجي 
Europa في  أوروب��ا  فندق  في 
والدتي.  بتمويل من  إنسبروك، 
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ب��ل��دت��ي ب����وخ في 
كبيًرا  احتفااًل  أي��ًض��ا  شفاتس 
ع��ل��ى ال���ط���راز ال��ت��ي��رول��ي حتت 
إش����راف رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة. وقد 
م��ه��دت ال��دك��ت��وراه ال��ط��ري��ق لي 
إذ أنشأت  لبدء مهنة أكادميية. 
خاصا  منصبا  ال��ع��ل��وم  وزارة 
جامعة  في  مساعد  كأستاذ  بي 
توليته  إنسبروك، وهو منصب 
مارس  في  الدكتوراه  بعد  فوًرا 

.1972

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إنه تسلم أعلى وسام أكاديمي بالنمسا بعد حصوله على الدكتوراه

تلقيت خامًتا ذهبًيا ب�شعار النبالة جلمهورية 
النم�شا من رئي�س الدولة، وهناأين امل�شت�شار 
االحتادي اآنذاك برونو كري�شكي، الذي 

رافقني الحًقا باإح�شان كبري واهتمام 
باأن�شطتي الدولية

اأن�شاأت 
وزارة 

العلوم 
من�شبا 

خا�شا بي 
كاأ�شتاذ 
م�شاعد 
يف 

جامعة 
اإن�شربوك، 

وهو 
من�شب 
توليته 

فوًرا بعد 
الدكتوراه 
يف مار�س 

1972

الحلقة الثانية
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- ش��رف��ت��ك��م ج��ام��ع��ة والي���ة 
مينداناو )الفلبني( واجلامعة 
التربوية احلكومية األرمنية 
فخرية،  دوكتوراه  بشهادتي 
ل��ك��م جامعة  ك��م��ا خ��ص��ص��ت 
درجة  )ت��رك��ي��ا(  ب��ام��وك��ال��ي 
أستاذية فخرية في الفلسفة، 
ملثل  الرمزية  القيمة  هي  ما 
بالنسبة  ال��ت��ش��ري��ف��ات  ه���ذه 

كبير  ف��ي��ل��س��وف  إل�����ى 
مثلكم؟

اجل���وائ���ز  ك���ان���ت   >
ال����ت����ي ذك���رمت���وه���ا 
ت���ت���ع���ل���ق أس�����اًس�����ا 
في  مب���س���اه���م���ات���ي 
الثقافي،  التفسير 
وف������������ي احل������������وار 
ب����ني احل�����ض�����ارات، 
الفلسفة  في  وكذلك 
ونظرية  القانونية 
الدولية.  ال��ع��اق��ات 
أفهم هذه التكرميات 
ك���م���ؤش���ر ع���ل���ى أن 
الفلسفية  م��س��اع��ّي 
عبر  ف���ه���م���ه���ا  ي���ت���م 
وأن  ال�����ث�����ق�����اف�����ات 
م���ق���ارب���ت���ي وج����دت 
ساحات  ف��ي  ص���دى 
اجتماعية  وظ��روف 
وتاريخية وسياسية 
هذا  ومثل  مختلفة. 
لي  التقديرهو حافز 

ملواصلة مسيرتي.
ح����ص����ل����ت����م   -
تشريفات  ع��ل��ى 
ع�����دي�����دة أخ�����رى 
مؤسسات  م����ن 
مختلفة في ربوع 
منها  ال����ع����ال����م، 
وسام الشرف من 
الكلية  ج��م��ع��ي��ة 
ال����ن����م����س����اوي����ة 
 Österreichisches(
بأية   ،)College

وألي  م����ن����اس����ب����ة 
هذا  ع��ل��ى  حصلتهم  س��ب��ب 

الوسام«
الشرف  على وس��ام  < حصلت 

م����������ن ال�����ك�����ل�����ي�����ة 
في  ال��ن��م��س��اوي��ة 
1977 تقديرًا  عام 
في  خل�����دم�����ات�����ي 
حت��ق��ي��ق أه�����داف 
الكلية  وأف����ك����ار 
النمساوية، وعلى 

وج�����ه اخل���ص���وص 
ل���ت���وس���ي���ع »امل���ن���ت���دى 
كان  ألباخ«.  األوروب��ي 
بعد   - املباشر  السبب 
في  األزم��ة  من  سنوات 
االضطرابات  أع���ق���اب 
ف���ي عام  االج��ت��م��اع��ي��ة 
إع�����ادة  ه����و   -  1968
ت����ن����ظ����ي����م امل����ن����ت����دى 
األوروب���ي، وال��ذي كان 
ال����ه����دف م���ن���ه إرس�����ال 
العموم.  إل���ى  رس���ال���ة 
املنتدى  ف���ي  ش���ارك���ت 
األوروبي ألول مرة في 
عام 1968 وأنا طالب.

التي  ال��س��ن��وات  وف���ي 
أعقبت هذا، وبالتعاون 
ورئيس  م���ؤس���س  م���ع 
النمساوية  ال��ك��ل��ي��ة 
 Otto م���ول���دن  أوت�����و 
ح���اول���ت   ،Molden
األصلية  الفكرة  إحياء 
ل��ل��ح��وار امل��ف��ت��وح بني 
العابر  واملجتمع  العلم 
الوطنية  ل����ل����ح����دود 
وال���ث���ق���اف���ي���ة، وال���ت���ي 

منتدى  ف��ي  عنها  اإلع���ان  مت 
ألباخ. في إطار أنشطة الكلية 
النمساوية بجامعة إنسبروك، 
من  كبير  ع���دد  بتنظيم  ق��م��ت 
والندوات  العمل  مجموعات 
واحمل���������اض���������رات م����ت����ع����ددة 
مسائل  ح���ول  ال��ت��خ��ص��ص��ات 
ال��ع��ل��م وامل����م����ارس����ة. دع���وت 
وسياسيني  وع��ل��م��اء  فاسفة 
هانز  الفيلسوف  بينهم  من   –
جورج جادامر وعالم الاهوت 
العدل  ووزراء  ران��ر  ك��ارل 
وال������ش������ؤون اخل���ارج���ي���ة 
إلى   - النمساويني 
إطار  في  إن��زب��روك. 
عملي، توليت إدارة 
الكلية  ج���م���ع���ي���ة 
في  ال���ن���م���س���اوي���ة 
إنسبروك،  ج��ام��ع��ة 
وش����������ارك����������ت ف���ي 
مجلس  اجتماعات 
وجل���ن���ة  اإلدارة 
للمنتدى  البرنامج 
ألباخ،  األوروب�������ي 
ت���ع���ي���ي���ن���ي  ومت 
م�����ن ق����ب����ل رئ���ي���س 
النمساوية  الكلية 
عضو  ك����م����س����ؤول 
التكوين  »دائ��رة  في 

الداخلي«.
نفسه  ال����س����ؤال   -
ف������ي������م������ا ي����خ����ص 
الفخرية  امل��ي��دال��ي��ة 
مل����ك����ت����ب ال�����س�����ام 

الدولي بجنيف؟
ل���ي وس���ام  ُم���ن���ح   >
مكتب  م���ن  ال���ش���رف 
ال������س������ام ال�����دول�����ي 
)ج���ن���ي���ف( ف����ي ع���ام 
أقيم  حفل  في   1992
بانتيوس  في جامعة 
تقديرًا  أث���ي���ن���ا  ف����ي 
منظمة  داخ��ل  لعملي 
كان  الدولية.  التقدم 
ال����ع����ام����ل احل����اس����م 
اجلائزة  ه��ذه  ملنحي 
ه���و دع���وت���ي إل���ى حل 
الفلسطينية،  للقضية  ع���ادل 
واجلنوب،  ال��ش��م��ال  وحل����وار 
ون��زع ال��س��اح ال��ن��ووي، ولكن 
أي�����ًض�����ا م�����ن أج������ل اإلص������اح 

املتحدة.  ل���أمم  ال��دمي��ق��راط��ي 
املاضي،  القرن  ثمانينيات  في 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال���رئ���ي���س 
احلائز  السام،  ملكتب  الفخري 
للسام سني  نوبل  جائزة  على 
  Seán MacBride ماكبرايد 
عاملًيا  نداًء  أطلقت  أيرلندا،  من 
ال��ن��ووي��ة وعملت  ض��د احل���رب 
العامة  اجلمعية  تناقش  لكي 
لأمم املتحدة في محكمة العدل 
استخدام  اله���اي  ف��ي  ال��دول��ي��ة 
احلفل  ف��ي  ال��ن��ووي��ة.  األسلحة 
باإلضافة  بأثينا،  أق��ي��م  ال���ذي 
إلي، تسلم وزير العدل األمريكي 
األسبق رامسي كارك واملغنية 
الثقافة  ووزي������رة  ال��ي��ون��ان��ي��ة 

ميلينا ميركوري وإيزبيت بالم، 
أرملة رئيس الوزراء السويدي 
ملكتب  الشرف  ميدالية  املقتول، 

السام مًعا.
اجل�������وائ�������ز  ه��������ي  م��������ا   -
التي  األخ��رى  والتشريفات 

حصلتم عليها؟
< سأذكر بعض اجلوائز فقط:

»الوحدة  مؤسسة  عن  نيابة   -
الدولية«، منحني رئيس الدولة 
زيل  جياني  األس��ب��ق  الهندية 
»رسول  جائزة   )1990( سينغ 
أقيم  في حفل  الدولي«  التفاهم 

في نيودلهي.
مجال  ف��ي  خلدماتي  تقديرًا   -
في  املسلمني  ال��س��ك��ان  ح��ق��وق 
منحني  )ال��ف��ل��ب��ني(،  م��ي��ن��دان��او 
سلطان ماراوي ورئيس املجلس 
التشريعي  للمجلس  األع��ل��ى 

اللقب  م���ي���ن���دان���او  ل��س��ل��ط��ن��ة 
 2004 ع��ام  ف��ي  »دات���و«  امللكي 
ف��ي احلوار  ت��ق��دي��رًا جل��ه��ودي 
وفًقا  واملسيحية.  اإلس��ام  بني 
للتقاليد السائدة في مينداناو، 
تبناني رمزيا السلطان كابن له 
وفي الوقت نفسه حصلت على 
احملبة  »أمير  الفخري(  )اللقب 
احلفل  وح��ض��ر  وال��ت��ض��ام��ن«. 
ال��ع��ام الحت��اد سلطنات  األم��ني 
مينداناو ونائب حاكم مقاطعة 
ومسؤولون  نورتي  دي��ل  الن��او 

آخرون.
- منحتني األكادميية الفلسفية 
ب�����االش�����ت�����راك مع  ألرم���ي���ن���ي���ا 
للفلسفة  ال��دول��ي��ة  األك��ادمي��ي��ة 
الذي  »ديفيد  الكبرى  امليدالية 

وهي   ،2009 ع��ام  في  يقهر«  ال 
أهم  اس��م  على  سميت  ج��ائ��زة 

فيلسوف في أرمينيا.
حفل  ف���ي   ،2014 ع����ام  ف���ي   -
جائزة  ُمنحُت  مانيا،  في  أقيم 
والتي  للسام،   Gusi غوسي 
غالًبا ما توصف بأنها »جائزة 
بناًء  ومُت��ن��ح  اآلس��ي��وي��ة«  نوبل 
رئيس  عن  ص��ادر  مرسوم  على 

الفلبني. جمهورية 
كنتم   1998 ع����ام  ف���ي   --
ف��ي جامعة  زائ����ًرا  أس���ت���اًذا 
م�����االي�����ا ف�����ي ك����واالمل����ب����ور 
)م��ال��ي��زي��ا( وف��ي ع��ام 2004 
ُع��ي��ن��ت��م م���ح���اض���ًرا زائ�����ًرا 
البوليتكنيك  ج��ام��ع��ة  ف���ي 
نوعية  م����ا  ال���ف���ل���ب���ني،  ف����ي 
التي  والدروس  احملاضرات 
للطلبة  ت��ق��دم��ون��ه��ا  ك��ن��ت��م 

والفلبينيني؟ املاليزيني 
م���واض���ي���ع  ك����ان����ت   >
شكل  ع���ل���ى  دورات����������ي 
م���ح���اض���رات ون�����دوات 
ك����ج����زء م�����ن ب���رن���ام���ج 
درج���������ة امل���اج���س���ت���ي���ر 
احلضارية«  »الدراسات 
في  مااليا  جامعة  في   -
ك����واالمل����ب����ور: »األس����س 
بني  ل��ل��ح��وار  الفلسفية 
احلضارات«؛ »اعتبارات 
ج���دي���دة ح����ول »ص����راع 
احل��ض��ارات«؛ و«ال��ع��اق��ات بني 
انتهاء  بعد  واجلنوب  الشمال 
والغرب«.  الشرق  بني  الصراع 
محاضرات  مانيا  ف��ي  ألقيت 
- من بني أم��ور أخ��رى - حول 
األمم  »م���س���ت���ق���ب���ل  م�����وض�����وع 
املتغيرة  و«الطبيعة  املتحدة« 
ومستقبل  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ع��اق��ات 
ال���ن���ظ���ام ال����ع����امل����ي«؛ و«أزم������ة 
ومطالبات  ال��ع��امل��ي  االق��ت��ص��اد 
العدالة العاملية«. باإلضافة إلى 
جامعة البوليتكنيك في الفلبني، 
أل��ق��ي��ت ع����دة م���ح���اض���رات في 
جامعة الفلبني في مانيا حول 
قضايا النظام العاملي والعدالة 
الدولية واحلوار بني  اجلنائية 

احلضارات واإلرهاب.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

كان العامل الحاسم لمنحي هذه الجائزة هو دعوتي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ونزع السالح النووي

يف عام 2014، يف حفل �أقيم يف مانيال، 
ُمنحُت جائزة غو�سي Gusi لل�سالم، و�لتي غالًبا 

ما تو�سف باأنها »جائزة نوبل �لآ�سيوية« وُتنح بناًء 
على مر�سوم �سادر عن رئي�س جمهورية �لفلبني

توليت �إد�رة 
جمعية 
�لكلية 

�لنم�ساوية 
يف جامعة 

�إن�سربوك، 
و�ساركت 

يف 
�جتماعات 

جمل�س 
�لإد�رة وجلنة 

�لربنامج 
للمنتدى 

�لأوروبي 
�ألباخ، ومت 

تعييني من 
قبل رئي�س 

�لكلية 
�لنم�ساوية 
كم�سوؤول 

ع�سو يف 
»د�ئرة 

�لتكوين 
�لد�خلي«

الحلقة الثالثة
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

مشارك  كرئيس  انتخبتم   -
للفلسفة  الدولية  لألكادميية 
أنشطة  ه��ي  م��ا   ،2010 ع��ام 
وأهميتها  األك��ادمي��ي��ة  ه��ذه 
البحث  ي����خ����ص  م�����ا  ف�����ي 

الفلسفي؟
الدولية  األك��ادمي��ي��ة  أدرت   >
مؤسسها  م������ع  ل���ل���ف���ل���س���ف���ة 
بروتيان  ج��ورج  البروفيسور 

من   Georg Brutian
ال���ع���ل���وم في  أك����ادمي����ي����ة 

الهدف  كان  أرمينيا. 
الرئيسي هو التبادل 
لألفكار  ال���ع���امل���ي 
ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر عن 
السياسية  احل���دود 
واألي���دي���ول���وج���ي���ة 
العالم.  ومت���ث���ات 
األكادميية  ن��ظ��م��ت 
بحثية،  ندوات  عدة 
املثال  س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
ف������ي أث����ي����ن����ا ع����ام 
بالتعاون   ،2006
م���������ع اجل����م����ع����ي����ة 
اليونانية للدراسات 
الفلسفية، حول آفاق 
القرن  ف��ي  الفلسفة 
والعشرين؛  احلادي 
وفي 2007 في لوس 
)الواليات  أجنلوس 
األمريكية(،  املتحدة 
مع  ب�����ال�����ت�����ع�����اون 
كاليفورنيا،  جامعة 
امليتافلسفة؛  ح��ول 
في   2012 عام  وفي 
أرمينيا،  ج�����روان، 
مع  ب�����ال�����ت�����ع�����اون 
التربوية  اجل��ام��ع��ة 
احل�������ك�������وم�������ي�������ة، 
الفلسفة  ح��������ول 
كما  االج��ت��م��اع��ي��ة. 
األكادميية  أص��درت 
األكادميية  »م��ج��ل��ة 
للفلسفة«،  ال��دول��ي��ة 

التي تصدر إلى اليوم 
باسم مجلة »احلكمة«.

إلى   2018 عام  انضممتم   -
الدبلوماسية  أكادميية  كلية 
بأملانيا،  برلني  في  الثقافية 
م�����اذا ت��س��ت��ط��ي��ع م��ث��ل هذه 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ت��ق��دمي��ه في 
الذي  الثقافات،  حوار  إطار 
تشتغلون عليه منذ سنوات، 

والذي سنرجع له الحقا؟
الدبلوماسية  أكادميية  في   >
ال���ث���ق���اف���ي���ة أق�������وم ب���ت���دري���س 
»االجت������������اه������������ات 
امل����س����ت����ق����ب����ل����ي����ة 

الثقافية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ف��ي 
وال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة«. ف��ي كل 
بتدريس  أق��وم  دراس���ي  فصل 
األكادميية،  ه��ذه  ف��ي  ال��ط��اب 
جميع  م����ن  ي����أت����ون  ال����ذي����ن 
الثقافات ومن جميع القارات، 
م����ن ح����وال����ي ث���اث���ني دول�����ة. 
أسلوبي في محاضراتي يكمن 
التعايش  أن  على  التأكيد  في 
ميكن  ال  ال���دول  ب��ني  السلمي 
ضمانه إال على املدى الطويل، 
امل��رء بعني  أخ��ذ  إذا  وفقط 
الثقافية  الهوية  االعتبار 
وحت������ت������رم ال��������دول 
البعض  ب��ع��ض��ه��ا 
وتبتعد  ث���ق���اف���ًي���ا 
كما  »التبشير«  ع��ن 
م����ارس����ت����ه ال�������دول 
لفترة  امل��س��ت��ع��م��رة 
تلعب  ط�����وي�����ل�����ة. 
ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة 
دوًرا  إذن  الثقافية 
هذا  ف����ي  م���رك���زًي���ا 
يجب  ال��������ص��������دد. 
ه����ذه  ت�����ك�����ون  أن 
أكثر  الديبلوماسية 
دعاية  م���ج���رد  م���ن 
املعنية  ل����ل����دول����ة 
»ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��ا«، بل 
ت���ك���ون  أن  ي����ج����ب 
ح�����������واًرا وت����ك����رمي 
البلدان  ث���ق���اف���ات 
األخرى في بلدانها. 
كما يجب أن متارس 
ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة 
فقط  ليس  الثقافية 

في إطار ثنائي ضيق، 
إط����ار شامل  ف��ي  ب��ل 
م���ت���ع���دد األط��������راف، 
فقط  الطريقة  وبهذه 
مي���ك���ن���ه���ا م���واج���ه���ة 
»صراع احلضارات«.

رف���ق���ة  أس����س����ت����م   -
 972 ع�����ام  آخ����ري����ن 
م����ن����ظ����م����ة ال����ت����ق����دم 
 ،).I.P.O( ال��دول��ي��ة 
م���ا ه���ي ط��ب��ي��ع��ة هذه 

املنظمة وما هي أهدافها؟
الدولية  التقدم  منظمة  تفهم   >
الفلسفي  ب��امل��ع��ن��ى  »ال���ت���ق���دم« 
طريق  باعتباره  أي   - الشامل 
أعمق  ف���ه���م  إل����ى  اإلن���س���ان���ي���ة 
ل����ل����واق����ع، ه������ذا ه�����و أس�����اس 
التسامح االجتماعي واالحترام 
والدول.  الشعوب  بني  املتبادل 
التقدم  ال��ت��أك��ي��د  ه���ذا  ي��ت��ج��اوز 
االعتبارات  وي��ش��م��ل  ال��ت��ق��ن��ي 
األخ�����اق�����ي�����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
وكما  واالقتصادية.  والثقافية 
اجلمعية  في  ذلك  صياغة  متت 

 ،1972 ع���ام  ف���ي  ال��ت��أس��ي��س��ي��ة 
ال���س���ام على  ال مي��ك��ن ض��م��ان 
خال  من  إال  العاملي  املستوى 
كزيادة   - املعنى  بهذا  التقدم 
التفكير  على  ال��ن��اس  ق��درة  ف��ي 
النقدي. فالنجاحات في التحكم 
تؤدي  ال  الطبيعة  ف��ي  التقني 
كان  إذا  اإلنسانية  تدمير  إل��ى 
لهذه  أخاقي  »تصحيح«  هناك 
الهوية  على  ي��ق��وم  النجاحات 
املتبادل،  واالح��ت��رام  الثقافية 
وكذلك  ال��ف��ردي  املستوى  على 
اجل���م���اع���ي. وق����د راف��ق��ن��ا هذا 
االقتناع في أنشطتنا على مدار 
ولهذا  املاضية.  عاما  اخلمسني 
امل��ن��ظ��م��ة منذ  ال��س��ب��ب س��ع��ت 
منظمة  مع  العمل  إل��ى  البداية 
والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم 
عام  منذ  )اليونسكو(.  والثقافة 
أيًضا  املنظمة  تتمتع   ،1977
املجلس  لدى  استشاري  مبركز 
لألمم  واالجتماعي  االقتصادي 

املتحدة في نيويورك.
مجموعة  ك��ذل��ك  أس��س��ت��م   -
م��ن��ط��ق��ة األل�����ب األوروب����ي����ة 

وكنتم   Euregio Alpina
أم��ي��ًن��ا ع���اًم���ا ل��ه��ا م���ن سنة 
 ،1977 س���ن���ة  إل�����ى   1973
ه�����دف أس���س���ت���م هذه  ب�����أي 

املجموعة.
ال  وك��ن��ت   ،1971 ع����ام  ف���ي   >
ندوة  بتنظيم  قمت  طالًبا،  أزال 
األوروبية  »املهمة  ح��ول  دولية 
مدينة  في  األل��ب«  جبال  ملنطقة 
إنزبروك، حيث دعوت ليس فقط 
جبال  منطقة  م��ن  ش��خ��ص��ي��ات 
األلب بأكملها - من فرنسا إلى 
سلوفينيا - ولكن أيًضا الكاتب 
العام ملجلس أوروبا آنذاك. كان 
إظهار  هو  جهودي  من  الهدف 
للحدود  ال��ع��اب��ر  ال��ت��ع��اون  أن 
عاقات  وشبكة  منطقة  داخ���ل 
احلدود  عبر   - ت��اري��خ��ًي��ا  من��ت 
مهمة  مساهمة  هو   - الوطنية 

في السام في أوروبا. ونتيجة 
»مجموعة  تأسيس  مت  للندوة، 
عمل بلدان جبال األلب« في عام 
التيرول، والتي  1972 مببادرة 
الرئيسية  ال��دول  فيها  شاركت 

في منطقة جبال األلب.
الدولية  ال���ن���دوة  م��ه��م��ة  ك��ان��ت 
ملجموعة منطقة األلب األوروبية 
اآلن���ف���ة ال���ذك���ر- وال���ت���ي حضر 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال��ت��أس��ي��س��ي في 
ملنطقة  اإلقليمي  ال��ب��رمل��ان  مقر 
إنسبروك  مب��دي��ن��ة  ال���ت���ي���رول 
جبال  بلدان  من جميع  ممثلون 
الرئيس  ب��ي��ن��ه��م  م���ن   - األل����ب 
فون  ال���س���اب���ق  ال���س���وي���س���ري 
إدوارد  التيرول،  موس، وحاكم 
أقسام  ع��ن  وممثلون  فالنوفر، 

تطوير  الفرنسية-  األلب  جبال 
األساس العلمي للتعاون العابر 
ل��ل��ح��دود، مب��ا ف��ي ذل���ك اإلطار 

القانوني لهذا التعاون.
عاًما  أم���ي���ًن���ا  ك��ن��ت  ب��ص��ف��ت��ي   
رئيس  م��ع  عملت  للمجموعة، 
م����ج����م����وع����ة م���ن���ط���ق���ة األل������ب 
منطقة  وم��ح��اف��ظ  األوروب����ي����ة، 
النمساوية،  ال��ف��وخ��اخ��ل��ب��ي��رغ 
على  أيًضا  كيسلر،  هربرت  د. 
املجلس  م��ع  الوثيق  التنسيق 
األوروبي في ستراسبورغ. ومت 
العابر  للتعاون  مفهومنا  تبني 
للحدود على املستوى اإلقليمي 
م���ن ق��ب��ل االحت�����اد األوروب������ي، 
والذي يستخدم أيًضا مصطلح 

»Euregio« لهذا الغرض.
- بعد إحالتكم على املعاش، 
هانس  ج���م���ع���ي���ة  أس����س����ت 
ك��وك��ل��ر. م��ا ه��ي أسباب 
اجلمعية،  هذه  وأه��داف 
للمرء  مي���ك���ن  وك����ي����ف 

االنضمام إليها؟
»جمعية  ت��أس��س��ت   >
هانس كوكلر السياسية 
مبناسبة  وال��ف��ل��س��ف��ي��ة« 
ع���ي���د م���ي���ادي ف���ي 18 
مببادرة   2003 أكتوبر 
من  ش���خ���ص���ي���ات  م�����ن 
كما  مانيا.  في  الفلبني 
ذك�����ر امل������رء ف����ي إع����ان 
اجلمعية  ت��ه��ت��م  ال���ت���أس���ي���س، 
ومواصلة  وم��ن��اق��ش��ة  بتحليل 
طوره  ال���ذي  الفلسفي  ال��ن��ه��ج 
السياسة  م���ج���ال  ف���ي  ك��وك��ل��ر 
املقام  في  األمر  يتعلق  الدولية. 
القوة  س��ي��اس��ة  ب��ان��ت��ق��اد  األول 
ملنظومة  ج���وه���ري  وإص������اح 
اجلمعية  نظمت  املتحدة.  األمم 
واملوائد  امل��ؤمت��رات  م��ن  ع���دًدا 
سبيل  ع��ل��ى  منها  امل��س��ت��دي��رة، 
مشاكل  ح�����ول  ن������دوة  امل����ث����ال 
اإلره���اب وأخ���رى ح��ول حقوق 
حول  وثالثة  األصلية  الشعوب 
مسائل القانون الدولي للبحار. 
في عام 2016 ، أطلقت اجلمعية 
مبادرة جديدة للتنمية السلمية 

في منطقة مينداناو.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

أكد أنه يجب األخذ بعين االعتبار الهوية الثقافية للدول

يف عام 1971، وكنت ال اأزال طالًبا، قمت بتنظيم ندوة 
دولية حول »املهمة االأوروبية ملنطقة جبال االألب« 
يف اإنزبروك، حيث دعوت لي�س فقط �صخ�صيات من 

منطقة جبال االألب باأكملها - من فرن�صا اإىل �صلوفينيا - 
ا الكاتب العام ملجل�س اأوروبا اآنذاك ولكن اأي�صً

تاأ�ص�صت 
»جمعية

هان�س كوكلر 
ال�صيا�صية

والفل�صفية«
مببادرة

من �صخ�صيات 
من

الفلبني يف 
مانيال.وتهتم 

اجلمعية
بتحليل 

ومناق�صة 
وموا�صلة
النهج 

الفل�صفي 
الذي طوره

كوكلر يف 
جمال ال�صيا�صة

الدولية

الحلقة الرابعة
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

الفلسفي  نشاطكم  بداية  في   -
ك��أس��ت��اذ ب��ج��ام��ع��ة إن���زب���روك، 
وفيما بعد رئيس قسم الفلسفة 
ب���ه���ا، رك�����زمت اه��ت��م��ام��ك على 
ال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي��ا. م���ا هي 
ك��ان��ت تهمكم  ال��ت��ي  امل��واض��ي��ع 
ب����ال����درج����ة األول��������ى ف����ي ه���ذا 

الفلسفي؟ التخصص 
< أتى اهتمامي بالفينومينولوجيا 
املعرفة.  ن��ظ��ري��ة  م��ن  ال��ب��داي��ة  ف��ي 

ل��ق��د درس�����ت ع��ق��ي��دة األدل����ة 
هناك  وم��ن  برينتانو  لفرانز 

حتقيقات  إل��ى  وص��ل��ت 
الظاهراتية.  هوسرل 
اهتماماتي  أح��د  ك��ان 
املثالية  نقد  الرئيسية 
التي  األن��ط��ول��وج��ي��ة، 
ط���وره���ا ه���وس���رل في 
التجريبي  امل���ن���ه���ج 
النقدي  وامليتافيزيقي 
ف������ي األص������������ل. ك����ان 
حت��ل��ي��ل ال��ع��اق��ة بني 
ال��������ذات وامل����وض����وع 
ك������م������ا ي�����ظ�����ه�����ر م���ن 
التجاوزي«  »االختزال 
عودة  أي   - لهوسرل 
ج���م���ي���ع احمل���ت���وي���ات 
إل��ى الوعي  اإلدراك��ي��ة 
أهمية  ذا   - الصافي 
إلي.  بالنسبة  خاصة 
أولت  ال��ن��ه��اي��ة  وف����ي 
من  الفينومينولوجيا 
منظور الشك املعرفي، 
تطبيق  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
جيا  لو مينو لفينو ا
ك������م������ن������ه������ج ب����ح����ث 
ف�����ي ع���ل���م ال���ت���أوي���ل 
واألن���ث���روب���ول���وج���ي���ا 
الفلسفة  م��ج��ال  وف��ي 
والفلسفة  القانونية 

السياسية.
- من بني املؤمترات 
املهمة التي نظمتم 
املؤمتر  هناك  ك��ان 
الثامن  ال����دول����ي 
جيا  لو مينو للفينو
مبدينة  عقد  ال��ذي 
س����ال����ت����س����ب����ورغ 

وكان  ال��ن��م��س��اوي��ة. 
للفينومينولوجيا  مؤمتر  أول 
ما  اإلط���اق.  على  النمسا  ف��ي 
عليها  ركز  التي  املواضيع  هي 

هذا املؤمتر؟
في  امل����ؤمت����ر  م����وض����وع  ك�����ان   >
س��ال��زب��ورغ ه��و »اجل��س��د وال���روح 
هوسرل«.  فينومينولوجية  ف��ي 
سالزبورغ  ف��ي  امل��ؤمت��ر  تنظيم  مت 
للبحث  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د  ق��ب��ل  م��ن 
الظواهر  علم  في  املتقدم  والتعليم 
األمريكية(  امل��ت��ح��دة  )ال����والي����ات 
باالشتراك مع اجلمعية النمساوية 
لعلم الظواهر. وقد نظم 
حتت رعاية الرئيس 

ال��ن��م��س��اوي مب��ب��ادرة م��ن��ي. كنت 
تناول  ومت  للمؤمتر  عاما  أمينا 
امل����وض����وع ال���ع���ام ف���ي احمل����اور 
كمشكلة  اجلسد  التالية:  الفرعية 
الفينومينولوجيا،  ف��ي  مركزية 
املثالية،  ع���ن  امل��ت��ك��رر  ال���س���ؤال 
العقل واجلسد في الطب النفسي 
الطبيعة  أفق  الفينومينولوجي، 

والوجود.
الفينومينولوجيا  قادتكم   -
فكرية  ع����اق����ة  رب�������ط  إل�������ى 
كارول  ال��ك��اردي��ن��ال  م��ع  مهمة 
)البابا  كراكوف  من  فويتيا 
ي��وح��ن��ا ب��ول��س ال��ث��ان��ي فيما 
معرفتكم  بحكم  ب��ع��د(، 
ب���ف���ك���ر ه������ذا ال���ب���اب���ا 
ك���ي���ف ك�����ان ت���ص���وره 

األنثروبولوجي؟
ك����������ارول  ط����������ور   >
ف������وي������ت������ي������ا، حت���ت 
هوسرل  تلميذ  تأثير 
ال���ب���ول���ن���دي روم������ان 
 Ingarden إجن��اردن 
بشكل  وب����ال����رج����وع 
ماكس  إل�����ى  خ�����اص 
مم���ث���ل   - ش�����ي�����ل�����ر 
وممثل  الشخصانية 
االجت���������اه ال���واق���ع���ي 
 - جيا لو مينو للفينو
أن����ث����روب����ول����وج����ي����ا 
تتجاوز بشكل أساسي 
امل���ن���ه���ج األرس����ط����ي. 
فويتيا  ي��ك��ت��ف��ي  ال 
ب����ت����ع����ري����ف ال���ب���ش���ر 
ببساطة ككائنات حية 
تفكير  خ��اص��ي��ة  ل��ه��ا 
إض��اف��ي��ة ت��ت��م��ث��ل في 
 ،)lógos( ال��ل��وغ��وس 
التي  اخلاصية  وه��ي 

متيزهم عن احليوانات، 
املصطلحات  ترتبط  بل 
األن����ث����روب����ول����وج����ي����ة 
املركزية له، كما طورها 
فينومينولوجيا  م���ن 
باعتباره  ه����وس����رل، 
اإلن�����س�����ان ك�����������«ذات«. 
في  ال��ذات  وع��ي  يعتبر 
ن��ظ��ره أك��ث��ر م��ن مجرد 
للطبيعة  إضافية  صفة 
ميكن  وال  اإلن��س��ان��ي��ة؛ 
اخ����ت����زال����ه ف����ي ظ����روف 
لتصوره  وفقا  طبيعية موضوعية. 
تشييء  قابلية  ع���دم  وف���ي   - ه���ذا 
اإلنسان  ك���رام���ة  ف����إن  اإلن����س����ان- 
وهذا  بها.  للمس  قابلة  غير  تكون 
على  ج��دي��ًدا  ت��أك��ي��ًدا  أي��ًض��ا  يعني 
التقليدية،  الكاثوليكية  الفلسفة 
ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا ال���ط���وم���اوي���ة - 
على  وب��ن��اًء  األرس��ط��ي��ة.  وبالتالي 
آنذاك  فويتيا  ال��ك��اردي��ن��ال  طلب 
1975 قدمت في مؤمتر دولي  عام 
)سويسرا(  ف��ري��ب��ورغ  جامعة  ف��ي 
الظاهراتية  األنثروبولوجيا  حول 
م����ح����اض����رة ب����ع����ن����وان »امل���ف���ه���وم 

الديالكتيكي لتقرير املصير«. 

ب��ع��د اختيار  أن���ه  ي��ك��ن غ��ري��ب��ا  ل��م 
ف��وي��ت��ي��ا ب���اب���ا ال��ف��ات��ي��ك��ان، نشأ 
ن����ق����اش ح����ي����وي ح�������ول ت����واف����ق 
مع  الظاهراتية  األنثروبولوجيا 
)املدرسية(  الكاثوليكية  التعاليم 
ل��ي، في  أك��د  ذل��ك،  التقليدية. وم��ع 
بعد  الفاتيكان  ف��ي  معه  ل��ي  ل��ق��اء 
ع���ام ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ه، أن���ه سيظل 
املوقف  جت����اه  ب���االل���ت���زام  ي��ش��ع��ر 
الفينومينولوجي، حتى لو لم يعد 
بإمكانه في مكتبه اجلديد املشاركة 
ومؤمترات  املناقشات  في  مباشرة 

الفينومينولوجية. اجلمعية 
تأسيس  ف��ي  أي��ض��ا  شاركتم   -
اجل����م����ع����ي����ة ال����ن����م����س����اوي����ة 
في  ل���ل���ف���ي���ن���وم���ي���ن���ول���وج���ي���ا 
هل  املاضي،  القرن  سبعينيات 
واملفكرون  الفاسفة  استطاع 
طريق  ب���ن���اء  ال���ن���م���س���اوي���ون 
الفينومينولوجيا،  في  خ��اص 
لهذا  العام  املناخ  في  ظلوا  أم 

التخصص؟
< أسست اجلمعية النمساوية لعلم 
الظواهر عام 1980 مع البروفيسور 
الذي   ،  Karl Ulmer أومل��ر  ك��ارل 
أك��م��ل ت��أه��ي��ل��ه ع��ن��د ه��ي��دج��ر عام 
1944 بأطروحة حول التكنولوجيا 

جعل  هو  اهتمامنا  ك��ان  احلديثة. 
لتحليل  مثمرة  الفينومينولوجيا 
العالم احلديث. أكدنا بشكل خاص 
هوسرل  وضعه  ال��ذي  املنهج  على 
هيدغر  حتليل  على  رًدا  أي��ًض��ا   -
حول  محاضرته  ف��ي   - ال��وج��ودي 
»أزم���ة ال��ع��ل��وم األوروب���ي���ة«. وبعد 
وفاة البروفيسور أوملر )1981( في 
جهودي  واصلت  ج��ًدا،  مبكر  وقت 
احلياة«  »ع���ال���م  ت��وج��ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
أساس  ع��ل��ى  للفينومينولوجيا 
واقعي، وبالتعاون مع البروفيسور 
 Michael ب��ي��ن��ي��دي��ك��ت  م���اي���ك���ل 
فيينا،  ج��ام��ع��ة  م���ن    Benedikt
الفينومينولوجيا  جمعية  أسست 
األن���ث���روب���ول���وج���ي، وهي  وال��ن��ق��د 

جمعية توجد حتى يومنا هذا. 
ف������ي س���ل���س���ل���ة م������ن ال������ن������دوات 
متعددة  واملؤمترات  واحملاضرات 
نضع  أن  ح��اول��ن��ا  ال��ت��خ��ص��ص��ات، 
تطبيق  محاولني  جديدة،  توجهات 

ال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي على  امل��ن��ه��ج 
بطريقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ش��ك��ات 
ن��ق��دي��ة. وم����ن األم��ث��ل��ة ع��ل��ى تلك 
الذي  املؤمتر  هناك  ك��ان  اللقاءات 
1990 حول  فيينا عام  نظمناه في 
العلمية  »اجل��م��ه��وري��ة  م���وض���وع 
وع��ال��م احل��ي��اة - إدم��ون��د هوسرل 
وألفريد شوتز Alfred Schütz  في 
الفينومينولوجية«.  احلركة  أزم��ة 
تلخيص  ه��و  ال��رئ��ي��س  همنا  ك���ان 
الفينومينولوجي  املنهج  وحتديث 
املجردة  ال��ف��ل��س��ف��ة  ي��ت��ج��اوز  مب���ا 

للوعي لدى هوسرل الراحل.
- هل مازالت الفينومينولوجيا 
حاليا قوية في تأوياتها أم مت 

جتاوزها؟
ت����زال  ال  ف��ل��س��ف��ي��ة،  ك���ط���ري���ق���ة   >
أهمية.  ذات  ال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي��ا 
لم تعد توجد مدرسة باملعنى  رمبا 

ال��ض��ي��ق ل��ل��ك��ل��م��ة م���ن ش��أن��ه��ا أن 
تتنافس مع مدارس فلسفية أخرى 
من أجل الهيمنة على اخلطاب. وكما 
الفينومينولوجيا  عرفت  لي،  يبدو 
عندما  خ��ص��وب��ة  أوق���ات���ه���ا  أك���ث���ر 
امللَهمون  واملفكرون  هيدغر  طبقها 
م��ن��ه ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي��ل ال����وج����ودي، 
وع��ن��دم��ا ص���اغ ج���ون ب���ول سارتر 
 - وكما  وج��ودي��ة،  أنثروبولوجيا 
جادامر  طبق   - السبعينيات  حتى 
الطريقة  الفينومينولوجي  بتأويله 
العلوم  ف��ي  ه��ي��دج��ر  تبناها  ال��ت��ي 
منها  استفادت  والتي  اإلنسانية، 
م���درس���ة ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���وج���ودي في 
بينسفانغر  لودفيغ  النفسي  الطب 
)Ludwig Binswanger(. بعد هذا 
الوقت كان هناك مرة أخرى - حتى 
فينومينولوجي  تيار   - هذا  يومنا 
ق���وي م��ؤث��ر ع��امل��ًي��ا، وه���و اجتاه 
التخصصات،  م��ت��ع��دد  أي��ًض��ا  ك��ان 
البولندية  الفيلسوفة  كانت  محوره 
وط��ال��ب��ة روم���ان إجن���اردن، 
تيريزا  آن������ا  األس������ت������اذة 
 Anna-Teresa تيمينيكا 
ب�«املعهد   ،Tymieniecka
العاملي للفينومينولوجيا«. 
العديد  امل��ع��ه��د  ه���ذا  ط���ور 
ف���ي جميع  األن���ش���ط���ة  م���ن 
ال������ق������ارات، وخ����اص����ة في 
ومبشاركة  الثقافات  مجال 
ف����اس����ف����ة م������ن ال����ع����ال����م 
اإلسامي أيضا. مت اختبار 
الفينومينولوجي  املنهج 
معيشية«  »ب���ي���ئ���ات  ف����ي 
إميانويل  ش����ارك  وق����د  م��خ��ت��ل��ف��ة. 
في  أي��ض��ا  دري���دا  وج���اك  ليفيناس 
في  بهما  التقيت  املناقشات،  ه��ذه 
من  السبعينيات  ف��ي  اجتماعاتنا 
ال��ق��رن امل���اض���ي. ف��ي ت��ق��دي��ري، لم 
الفينومينولوجيا  »جت����اوز«  ي��ت��م 
بعد من قبل م��دارس أخ��رى، بل مت 
»استبدالها« بتيارات أخرى فقط من 

حيث تأثيرها االجتماعي )العام(.
م���ن امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها 
اخلطاب  ف��ي  الفينومينولوجيا 
ال��ف��ل��س��ف��ي إل���ى وق��ت��ن��ا ه���ذا هناك 
الفكر  ف���ي  اخل����اف����ات  ب��ال��ت��أك��ي��د 
الواقعية   - ال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي 
تفكك  إل��ى  أدى  ال���ذي   - واملثالية 
وانتهى  مبكر،  وق��ت  ف��ي  احل��رك��ة 
مثالية  إل�����ى  ن���ف���س���ه  ب���ه���وس���رل 
ظل  حتت  وحيدا  تركته  وج��ودي��ة، 

.Fichte شجرة فيخته

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

اعتبر أن وعي الذات أكثر من مجرد صفة إضافية للطبيعة اإلنسانية

اأ�س�ست اجلمعية النم�ساوية لعلم الظواهر عام 
 ،Ulmer Karl 1980 مع الربوفي�سور كارل اأوملر

الذي اأكمل تاأهيله عند هيدجر عام 1944 
باأطروحة حول التكنولوجيا احلديثة

اأتى 
اهتمامي 
بالفينومينولوجيا

يف 
البداية 

من نظرية 
املعرفة.

لقد در�ست 
عقيدة 

الأدلة
لفرانز 

برينتانو 
ومن هناك
و�سلت 

اإىل 
حتقيقات
هو�رسل 

الظاهراتية

الحلقة الخامسة
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

امل���ؤول���ن  م����ن  ت���ع���ت���ب���رون   -
هيدغر،  ل��ف��ل��س��ف��ة  ال���ك���ب���ار 
بإسهاب  ب��ري��ط��و  أش���ار  وق���د 
ف����ي هذا  م��س��اه��م��ت��ك��م  إل�����ى 
الضخم  م��ؤل��ف��ه  ف���ي  اإلط�����ار 
املقدس«  وت��رن��ي��م��ة  »ه��اي��دغ��ر 
 Heidegger et l´Hymne«
تقيمون  ك��ي��ف   ،»du sacré
عمل بريطو هذا، مع العلم أنه 

الهوتي؟
الهوت  ع��ال��م  ه��و  بريتو   >
واإللهي  الله  س��ؤال  يطرح 

عقيمة  ب��ط��ري��ق��ة  ل��ي��س 
وع���ق���ائ���دي���ة، ب���ل في 
ال����س����ي����اق األوس������ع 
اإلنسانية  للتجربة 
وت���ف���س���ي���ر ال���ع���ال���م، 
يتضمن  سياق  وه��و 
ب������ا ش������ك ال���ش���ع���ر 
في  أيضا.  والفلسفة 
الذي  الضخم  العمل 
ذك���رمت���وه، جن��ح في 
بناء،  ن���ق���اش  ب���ن���اء 
ح����وار ك��م��ا ف��ع��ل مع 
م���ف���ك���ري���ن وش���ع���راء 
»الهوثين« مثل هيجل 
ونتيجة  وهولدرلن. 
منهج  ف�����إن  ل����ذل����ك، 
كان  ال�����ذي  ه��ي��دغ��ر، 
مع  خ��اف  ف��ي  غالًبا 
الكاثوليكي  الاهوت 
في  يظهر  العقائدي، 
ج��دي��د وميكن  ض���وء 
الوصول إليه بسهولة 
أكبر من طرف أولئك 
وجهة  م���ن   - ال���ذي���ن 
ن����ظ����ر اله�����وت�����ي�����ة - 
تفسير  ف��ي  يشككون 
التي  »ال���ك���ي���ن���ون���ة«، 
هيدغر:  )أي  يضعها 
إض�����اف�����ة امل���ت���رج���م( 
اإللهي.  م��ن  ب��ال��ق��رب 
ب���ري���ت���و ه����و أي���ًض���ا 
علم  ف������ي  أس������ت������اذ 
التأويل، وقد جنح في 
الدقيقة  الفروق  ربط 
ملشكلة  امل����ت����ع����ددة 
ال����ل����ه واخل����ط����اب����ات 

للفلسفة  احل����ال����ي����ة 
وعمله  وال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي��ا. 
امل���ذك���ور أع����اه ه���و ع���ب���ارة عن 
خاصة وافية رائعة تعرف كيف 
هيدغر  تفكير  موضوعية  توضح 
األسئلة  أح���د  م��ث��ال  ب��اس��ت��خ��دام 

املركزية.
النسقية  مؤلفاتكم  بن  من   -
هيدغر  ف��ل��س��ف��ة  ع���ن  امل��ه��م��ة 
املجتمع  ون��ق��د  »ال��ش��ك  ه��ن��اك 
كتاب  وه����و  ه���ي���دغ���ر«،  ع��ن��د 
بالدار  األولى  ترجمته  نشرت 
ونظرا   ،2010 ع��ام  البيضاء 
أعيد  ف���ق���د  أله���م���ي���ت���ه 
عام  ببيروت  نشره 

2016 ما هي القيمة املضافة 
التي أتى بها هذا الكتاب في 
تأويل  يخص  ما  في  نظركم 

فلسفة هيدغر؟
< حاولت في هذا العمل إعادة 
تفسير هيدغر بعيدا عن الفلسفة 
اجلامعية التقليدية، وقد حاولت 
أال أقوم بذلك مبصطلحات تقلد 
يكن  لم  )باملناسبة  هيدغر  لغة 
استخدام  وي��ع��د  يعجبه(.  ه��ذا 
امل��ص��ط��ل��ح��ات احمل���اي���دة أم����ًرا 
يكن  لم  إذا  تفسير  ألي  حاسًما 
امل����رء ي��ري��د االن��غ��م��اس في 
حتصيل  وإع������ادة  احل���ش���و 
ل���م تتم  م���ا  ح���اص���ل. 
دراسته بهذه الطريقة 
في تفكير هيدغر هو 
أيًضا حتليلي ملسألة 
الكينونة مبعنى الشك 
 . جي لو مينو لفينو ا
أيًضا  أض����ع  وه���ن���ا 
للنقد  هيكلية  مراجع 
للمعرفة  ال��ت��ج��اوزي 
إميانويل  ب��واس��ط��ة 
جمع  إن  ك������ان������ط. 
املعرفية  اجل���وان���ب 
واالج����ت����م����اع����ي����ة - 
حاولت  كما  النقدية، 
هذا  في  بهذا  القيام 
في  وخاصة  الكتاب، 
ما يتعلق بنقد هيدغر 
للتكنولوجيا، لم يكن 
م���وج���وًدا أي��ًض��ا في 
السابقة  ال���دراس���ات 
ع�����ن ه����ي����دغ����ر. ك���ان 
الرئيس  اه��ت��م��ام��ي 
ف�����ي ه�������ذا ال���ك���ت���اب 
العاقة  ج���ع���ل  ه����و 
لتفكير  االج��ت��م��اع��ي��ة 

هيدغر معقولة وتبيان 
النتقاده  نتيجة  أن��ه��ا 
ل����ل����م����ع����رف����ة. واف������ق 
ب����ع����ض األش�����خ�����اص 
املجاور  احمل���ي���ط  م���ن 
مباشرة لهيدغر - مثل 
هيدغر  فريتز  شقيقه 
السابقن  ال��ط��اب  أو 
اشتغاله  ف���ت���رة  ف����ي 
مثل  ف����راي����ب����ورغ  ف����ي 
ماكس  ال��ب��روف��ي��س��ور 
والبروفيسور  م���ول���ر 
تفسيري  على   - مورشن  هيرمان 

اإلضافي هذا.
التوحيدي  دار  ن���ش���رت   -
ترجمة  م����ؤخ����را  ب����ال����رب����اط 
ب��ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��ت��اب ل��ك��م حول 
الكينونة«،  »ه��ي��دج��روري��ب��ة 
ج��م��ع��ت��م ف��ي��ه م��ج��م��وع��ة من 
اشتغلتم  ال���ت���ي  ال��ن��ص��وص 
كيف ميكن  سبق.  فيما  عليها 
مساعدة  ال���ن���ص���وص  ل���ه���ذه 
أفضل  ف���ه���م  ع���ل���ى  ال�����ق�����ارئ 

لهيدغر؟
تفكير  وض���ع  أي���ًض���ا  أح����اول   >
اخلطابات  س���ي���اق  ف���ي  ه��ي��دغ��ر 

الفلسفية احلالية وإثبات عاقته 
بواقع احلياة في الوقت احلاضر. 
األنثروبولوجيا  في  تأماتي  في 
أبن  أن  أح���اول  واألنطولوجيا، 
أن مسألة الكينونة ليست مسألة 
أكادميية مجردة، ولكنها مرتبطة 
بشكل مباشر بفهم اإلنسان لذاته، 
السؤال  ب��ن  ت��راب��ط��ا  ه��ن��اك  وأن 
واألنثروبولوجي  األن��ط��ول��وج��ي 
يريد  هيدغر  يكن  ل��م  وإن  )حتى 
على  ال��وج��ودي  حتليله  ُيفهم  أن 
باملعنى  أن���ث���روب���ول���وج���ي���ا  أن����ه 
نصوصي  ن���ش���أت  ال��ت��ق��ل��ي��دي(. 
محاولة  من  الله  املتعلقة مبسألة 
يتجاوز  هيدغر  تفكير  كون  شرح 
العقائدي،  امل��س��ي��ح��ي  ال��اه��وت 
التجربة  من  نابع  جت��اوز  ولكنه 
ال��دي��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي حتدد 
الناس عبر الثقافات. إضافة إلى 
هذا أتعامل مع موضوع السياسة 
ف��ي ف��ك��ر ح��ي��ات��ه، وال����ذي نوقش 
هنا  للغاية.  جدلي  بشكل  مؤخًرا 
أحاول، قدر املستطاع، أن أساهم 
في نزع فتيل العاطفة في النقاش 

من خال توضيح املصطلحات.
إليه في  - من بن ما تطرقتم 
هناك  أع��اه،  امل��ذك��ور  الكتاب 

والنازية.  ه��ي��دغ��ر  »ق��ض��ي��ة« 
»قضية«،  شخصيا  وأعتبرها 
الظهور  إل����ى  ت���رج���ع  ألن���ه���ا 
الثقافية  الساحة  في  بانتظام 
ال��غ��رب��ي��ة. ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
التزامه  أو عدم  التزام هيدغر 
ب��ال��ن��ازي��ة، ك��ي��ف أث����رت هذه 
القضية على هيدغر اإلنسان، 
جمهور  إقناع  في  جنح  وه��ل 
م��ا يخض  ف��ي  ق��رائ��ه مبوقفه 

هذا املوضوع؟
كان  م���ب���اش���رة،  ب��ع��د احل����رب   >
املزاعم  بشأن  للغاية  قلًقا  هيدغر 
إليه،  ال��ت��ي وج��ه��ت  واالدع�����اءات 
حادة.  شخصية  ب��أزم��ة  م��ر  ك��م��ا 
وفي مقابلة مع التلفزيون األملاني 
هذا  ف��ي  ال��ن��ق��د  وص���ف   )1969(
لم  الصدد بأنه »سوء فهم كبير«. 
يزغ في طريقه الفلسفي من أجل 
الكينونة  تفكير  ت��ع��ري��ف  إع���ادة 
الكينونة«  »ن���س���ي���ان  وك���ش���ف 

احلديثة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ض��ارة 
ف��ي »رسالة  أي��ًض��ا  ذل���ك  وي��ظ��ه��ر 
Humanismus- اإلن��س��ان��ي��ة 
 ،1946 ع���ام  ال��ش��ه��ي��رة   «  Brief
بوفريه  ج��ان  إل��ى  وجهها  والتي 
طرحها  ال��ت��ي  األس��ئ��ل��ة  على  رًدا 
ع��ل��ي��ه. وب��ع��د ب��ض��ع س��ن��وات من 
أنشطته  هيدغر  استأنف  العزلة، 
ف���ي إل���ق���اء احمل����اض����رات والق���ى 
استقبااًل جيًدا وبشكل خاص من 
كما  ش��اب،  أكادميي  جمهور  قبل 
ذلك بشكل مثير لإلعجاب  اتضح 
في محاضرته العامة األولى )عن 
 1950 يونيو  في   )»Das Ding«
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  أك��ادمي��ي��ة  ف��ي 
مبيونيخ. وكان الدعم الذي تلقاه 
 - نفوذًا  األكثر  طابه  بعض  من 
مثل ماكس مولر )في مجال الفكر 
املسيحي( وهانس جورج جادامر 

إليه،  ب��ال��ن��س��ب��ة  أي��ًض��ا  م��ه��ًم��ا   -
االستقبال  ش���يء  ك��ل  ق��ب��ل  ول��ك��ن 
الصريح  واحل��م��اس��ي  اإلي��ج��اب��ي 
األولى  العقود  في  لتفكيره  غالًبا 
اليابان  في  خاصة  احل��رب،  بعد 
واضًحا  ه����ذا  وك�����ان  وف���رن���س���ا. 
بناها  التي  الصداقات  في  أيًضا 
هيدغر مع الشعراء والفنانن في 
البروفانس La Provence، حيث 
متعددة  ن��دوات  إل��ى  دعوته  متت 
عدة مرات. وجتدر اإلشارة أيًضا 
إلى أن هانا أرندت التي هاجرت 
امل��ت��ح��دة - ورغم  ال���والي���ات  إل���ى 
ك��ل ال��ع��داء ال���ذي ت��ع��رض��ت ل��ه - 
بعد  مع هيدغر  استأنفت احلوار 
احلرب. لذلك فإن القضية هي أنه 
كان قادًرا على إقناع الشخصيات 
املؤثرة في احلياة الفكرية في ذلك 
الوقت - ومن بينهم محرر املجلة 
رودولف  شبيغل«،  »دي��ر  األملانية 
سيان  بول  والشاعر  أوجستن، 
- باستمرار أهمية عمله: 
العداء  ك��ل  رغ��م  التفكير 

السياسي.
نفسه  ال����ك����ت����اب  ف����ي   -
إشكالية  إل����ى  ت��ط��رق��ت��م 
فكر  في  األنثروبولوجيا 
هيدغر  كان  كيف  هيدغر. 
يرى اإلنسان في نظركم؟

< كما علمت من مجموعته 
الذين  ه��ي��دغ��ر،  طلبة  م��ن 
جيًدا،  ب��ع��ض��ه��م  أع�����رف 
فريتز  شقيقه  من  وأيًضا 
هيدج، كان مارتن هيدغر 
باحترام  دائًما  محاوريه  يعامل 
كان  شخص  أي  إنسانين.  وود 
فرايبورغ  ف��ي  س����واء   - ي����زوره 
تودتناوبيرغ  ف��ي  ال��ك��وخ  ف��ي  أو 
ُيستقبل  ك��ان   –  Todtnauberg
بترحاب. كان أيًضا مستمًعا يقًظا 
اإليجابي  موقفه  انعكس  ج���ًدا. 
جتاه إخوانه من البشر أيًضا في 
املجتمعية  احلياة  في  مشاركته 
مسكيرخ،  ف��ي  رأس���ه  مسقط  ف��ي 
والتي كان دائًما سعيًدا بالعودة 
أيًضا  م��ن��ح��ت��ه  وال���ت���ي  إل���ي���ه���ا. 
املواطنة الفخرية. مبعنى فلسفي 
ك��ان يعتبر  أن��ه  ل��ي  أع��م��ق، يبدو 
ذلك  عن  عبر  كما  متاًما   - البشر 
»كوجود  وال��زم��ن«  »الكينونة  في 
»- أعضاء في   “Mit-sein„ معا 
مواجهة  ف��ي  ت��ت��ش��ارك  مجموعة 

عدم اليقن في الوجود.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

أكد أن هيدغر كان قلقا بشأن المزاعم واالدعاءات التي وجهت إليه

�أحاول �أي�ضا و�ضع تفكري هيدغر
يف �ضياق �خلطابات  �لفل�ضفية �حلالية 

و�إثبات عالقته بو�قع �حلياة يف 
�لوقت �حلا�رض

�أتعامل مع 
مو�ضوع 

�ل�ضيا�ضة
يف فكر 

حياته، 
و�لذي 
نوق�ش
موؤخر� 
ب�ضكل 

جديل 
للغاية. هنا 
�أحاول قدر 
�مل�ضتطاع 
�أن �أ�ضاهم 

يف 
نزع فتيل 
�لعاطفة 

يف 
�لنقا�ش 

من خالل 
تو�ضيح 

�مل�ضطلحات

الحلقة السادسة
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

- تطرقتم في كتابكم: »هيدغر 
إلى  أي��ض��ا  الكينونة«  وري��ب��ة 
مسألة الله في فكر هيدغر. أي 
أن  العلم  م��ع  يعنيه،  ك��ان  إل��ه 
الرأي العام في الفلسفة يعتقد 
بأن هيدغر كان سوى حساباته 

مع إرثه الكاثوليكي؟
هيدغر  ح�����اول  ك��ف��ي��ل��س��وف،   >
»الكينونة«  م��س��أل��ة  ط���رح  إع����ادة 
مبساعدة   - ل��ل��واق��ع  ك��م��ص��در   -
ويعني  الفينومينولوجي.  املنهج 
هذا أنه، بصفته فينومينولوجيا، 
أراد التفكير في ما يظهر له على 
الفور في جتربة العالم. وكان هذا 
ل�لوجود  حتليله  م��ن  ال��ه��دف  ه��و 
يستطع  لم  لذلك،   .»Dasein»هنا

الكاثوليكي،  اإلميان  اعتبار 
اليقني  على  بالفعل  ال��ق��ائ��م 

لفلسفته.  كأساس  املطلق، 
ي��ت��رت��ب على  ال  ول��ك��ن 
ك��ان ملحًدا،  أن��ه  ذل��ك 
وأن�����ه رف����ض وج���ود 
ال�����ل�����ه. »ت���ف���س���ي���ره« 
الكاثوليكي  للميراث 
ال يعني أكثر من كونه 
ع��ب��ر ع��ن وج��ه��ة نظر 
تؤكد على أن التفكير 
عام  بشكل  الفلسفي 
م��س��ت��ق��ا على  ي��ك��ون 
كل يقني ديني مسبق. 
وفي هذا املعنى يجب 
أطروحته  فهم  أيًضا 
ال��ت��ي ك��ث��ي��ًرا م��ا يتم 
بأن  والقائلة  تداولها 
»املسيحية«  الفلسفة 
ه���ي ت��ن��اق��ض ذات����ي. 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ف��ي 
من فلسفته - بعد ما 
 - »املنعطف«  يسمى 
بشكل  هيدغر  وص��ف 
كائنات  وجود  متردد 

ذات صفات إلهية؛
يقترب من الصوفيني 
مثل مايستر إيكهارت 
العالم  إل���ى  وي���رج���ع 
األسطوري  السحري 
هولدرلني.  ل��ل��ش��اع��ر 
كان  إل���ي���ه،  ب��ال��ن��س��ب��ة 

املسيحية  في  اخلطإ  من 
كائن  أسمى  أن��ه  على  الله  تقدمي 
)summum ens ( يتمتع بأسمى 
مستوى من الوعي الذاتي. ووفًقا 
لهيدغر، فإن هذا من شأنه أن يكون 
مبثابة حط من قيمة الله، ألن املرء 
الكينونة، بل  ُبعد  ال يفكر فيه في 

يعتبره مجرد كائن. 
م��ن امل��ف��ي��د ه��ن��ا ذك��ر م��ا كتبه لي 
رمبا  )ال��ذي  هيدغر  فريتز  شقيقه 
وفلسفًيا  ش��خ��ص��ًي��ا  ي��ع��رف��ه  ك���ان 
معه  يكبر  ل��م  ألن��ه  أف��ض��ل،  بشكل 
السنوات  ف����ي   - ب����ل  ف���ح���س���ب، 
جميع  كتب   - الاحقة 
أيضا(  مخطوطاته 

في رسالة عام 1973 )بعد قراءته 
مخطوطا بحثيا عن »مشكلة الله 
على  »يجب  هيدغر«(:  تفكير  في 
املرء أن يضع دائًما في اعتباره 
أن هيدغر ال يفكر في شيء آخر 
من غير الله، وال يتحدث إال عنه، 
إال  الكينونة  تتجاوزه  ال  وال��ذي 
ظاهرًيا فقط«. في نفس الرسالة، 
إلى  أيًضا  هيدغر  فريتس  أشار 
في  هيدغر  مارتن  محاضرة  أن 
توبنغن حول »الفينومينولوجيا 
»اآلن«  إال  تنشر  ل��م  وال��اه��وت« 
من  ع���اًم���ا   43 ب��ع��د   -  )1973(
ق���د يكون  م���ا  ك��ت��اب��ت��ه��ا - وه���و 
هيدغر  ع������ودة  ع���ل���ى  م����ؤش����ًرا 
عمر  ف��ي  ال��دي��ن  على  لاشتغال 

متأخر.
العاقة  أس���ب���اب  ه���ي  م���ا   -
ل���ه���ي���دغ���ر مع  امل���ت���ش���ن���ج���ة 

الكاثوليكية؟ املسيحية 
هيدغر  أص����ول  ت��ف��س��ر   >
العاقة  ت��س��م��ون��ه  م��ا 
»امل�������ت�������ش�������ن�������ج�������ة« 
ل��������ه ب���امل���س���ي���ح���ي���ة 
الكاثوليكية. أستطيع 
م���وق���ف  أف�����ه�����م  أن 
هذا  في  جيًدا  هيدغر 
أصولي  ألن  ال��ص��دد، 
مع  تقريًبا  متطابقة 
أص��ول��ه. ن��ش��أن��ا معا 
الكنيسة  جناح  حتت 
كان  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة. 
والدانا ساكريستانان 
دون  )ي������س������اع������دان 
القساوسة  م���ق���اب���ل 
الكنيسة  ش���ؤون  ف��ي 
املترجم-(  -إض���اف���ة 
ال���ك���ن���ي���س���ة في  ف�����ي 
مسقط رأسنا. خدمنا 

كمساعدين في القداس 
منذ سن مبكرة وتربينا 
داخلية  م���درس���ة  ف���ي 
ضوء  على  كاثوليكية. 
ه����ذا، ي��ف��ه��م امل����رء بأن 
الذي  ال��ش��اب،  ه��ي��دغ��ر 
وبرعاية رئيس أساقفة 
جروبنر  ف����راي����ب����ورغ 
من  ك���ان   ،  Gröbner
ي���درس  أن  امل���ف���ت���رض 
ال���اه���وت ف���ي األص���ل، 
يتحرر  أن  ع���ل���ي���ه  ك������ان 
بسبب  الكاثوليكية  من  تدريجيًا 
ينبغي  وال  الفلسفية.  اهتماماته 
حتى  كونه  حقيقة  جتاهل  أيضا 
في السنوات الاحقة - كفيلسوف 
مشهور عاملًيا - كان يتعامل دائًما 
وإميان  تقوى  مع  كبير  باحترام 

والديه وسكان مدينته األصلية.
- أي نوع من الدين كان هيدغر 
يصبو إليه، إن كان بالفعل قد 

فكر في شيء من هذا القبيل؟
< إذا نظرت إلى نصوص هيدغر 
 -  »Kehre« »االن���ع���ط���اف«  ب��ع��د 
في  املنشورة  النصوص  وخاصة 
 »Das Ereignis »احل���دث  مجلد 

– فقد أحتدث عن »دين الكينونة«. 
الكينونة  عن  غالًبا  هيدغر  حتدث 
وحذاها  ص���وف���ي  ش��ب��ه  مب��ع��ن��ى 
صفات  )وه��ي  اإللهية  بالصفات 
املسيحية،  إل��ى  حصرًيا  تشير  ال 
مفهومها  ق��ط��ع��ا  رف�����ض  ال���ت���ي 
كتابته  بإعادة  الله(.  عن  املجسم 
تشييئ  أي  م��ن  م��ح��ذرا  للكينونة 
يرى  أن  أي��ًض��ا  للمرء  ميكن  ل��ه��ا، 
في  السلبي«  »ال��اه��وت  من  نوًعا 
اإللهي  وي��ص��ف  ه����ذه،  م��ق��ارب��ت��ه 
ب���اإلش���ارة إل���ى م��ا ه��و ل��ي��س هو 
غير  ه��و  م��ا  صفات  يزيح  )يعني 
املترجم(.  -إضافة  الله  عن  إلهي 
تفكيره  ف���إن  ال���ص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
الروحانية،  م��ن  بالتأكيد  ق��ري��ب 
اإلميان  أيًضا  البعض  يقول  وقد 
الدينية  الوجود والتقاليد  بوحدة 
األخرى غير الغربية - أكثر بكثير 
من املفهوم الشخصي عن الله في 

املسيحية.
خاصة  عاقة  لهيدغر  كانت   -
بالبوذية، أو هكذا يؤول بعض 
شراحه هذا. ماذا استهواه في 

نظركم في هذه الديانة؟
هيدغر  تفكير  ب��ني  العاقة  إن   >
التحديد:  وجه  وعلى   - والبوذية 

ال���زن - ن��اجت��ة ع��ن نقده  ب��وذي��ة 
للفكر  امل���وض���وع���ي���ة  ل��ل��ع��ق��ان��ي��ة 
املطلق  الطابع  وإض��ف��اء  الغربي 
ياحظ  كما  السلطة،  إرادة  على 
هيدغر ذلك في احلضارة التقنية. 
البوذية  م��ع  أي��ًض��ا  ي��ت��ش��ارك��ه  م��ا 
مجسم  شخصي  مفهوم  نقد  ه��و 
مفهوم  وأن  خ���اص���ة  ال���ل���ه.  ع���ن 
إلى  هيدغر  عند  يشير  »الكينونة« 
» )كا   Nichts قربه من »ال شيء 
ذلك  وصفه  كما  ال��وج��ود(،  ش��يء 
بوضوح في محاضرته االفتتاحية 
ويقدم   ،1929 ع��ام  فرايبورغ  في 
ه���ذا ت��ش��اب��ًه��ا ب��ن��ي��وًي��ا م��ع منهج 
بوذية الزن. وكما نعرف اآلن، فإن 
الكينونة  تفكيره حول  في  هيدغر 
استلهم، من بني من استلهم منهم، 
من املفكر الياباني د. ت. سوزوكي 
D. T. Suzuki ، الذي زاره أيًضا 
قادته  ع��ام،  بشكل  فرايبورغ.  في 
 – امليتافيزيقيا«  »جتاوز  محاولة 

ويعتبر انعطاف »Kehre« هيدغر 
اإلرادي  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ع���ن  خ���روًج���ا 
إلى مسارات  والوصول   – للغرب 
جندها  غ���ري���ب���ة  ل��ي��س��ت  ف���ك���ري���ة 
وميكن  البوذي.  التأمل  في  أيضا 
كتابه  ف���ي  أي���ًض���ا  ذل���ك  م��اح��ظ��ة 
 »Feldweggespräch  « الشهير 
 ،  «  Gelassenheit »الصفاء  عن 
لم  لذلك  احل���رب.  بعد  ُنشر  ال��ذي 
وجدت  أن  الصدفة  قبيل  من  يكن 
ف��ل��س��ف��ة ه��ي��دغ��ر ص���دى ق��وي��ا في 
وتأكدت  الح��ظ��ت  وق���د  ال���ي���اب���ان. 
لي  م��ح��اض��رة  ف��ي  بنفسي  ب��ه��ذا 
جامعة  في  الفينومينولوجيا  عن 

طوكيو )1980(.
تراجع  ه��ي��دغ��ر  ب���أن  ُي���ق���ال   -
موقفه  ع��ن  حياته  أواخ���ر  ف��ي 
أي  على  لكاثوليكية،  الرافض 

أساس ينبني هذا االدعاء؟

ع��ن موقفه  ه��ي��دغ��ر  ي��ت��خ��ل  ل��م   >
العقيدة  م��ن  األس��اس��ي  الفلسفي 
في  حتى  للكاثوليكية  العقائدية 
امل��رح��ل��ة ال��اح��ق��ة م��ن ح��ي��ات��ه. ما 
قام به هو اقترابه مرة أخرى من 
رأسه.  ملسقط  الطبيعي  اإلمي���ان 
هكذا يجب أيضا فهم وصيته قبل 
وفاته برغبته في أن يتولى الكاهن 
الديني  والفيلسوف  الكاثوليكي 
 ،Bernhard Welte برنارد فيلتي
هيدغر  مدينة  نفس  في  ولد  الذي 
جنازته،  خطبة  إلقاء  ميسكيرخ، 
فيلتي  كان  أيًضا.  ما حدث  وه��ذا 
»الفلسفة  في  أس��ت��اًذا  ك��ان  وإن   -
مهًما  - محاوًرا  للدين«  املسيحية 
من  األخيرة  السنوات  في  لهيدغر 
حياته. كما أشرت إلى ذلك سابًقا، 
ديانة  يحترم  دائ��ًم��ا  هيدغر  ك��ان 
وتقوى الناس، لكن ليس في شكل 
الصدد،  هذا  في  بحت.  دوغمائي 
أجريتها  م��ح��ادث��ة  أي��ًض��ا  أت��ذك��ر 
برنارد  ال��ب��روف��ي��س��ور  م��ع 
الله  ت��ص��ور  ح��ول  فيلتي 
ع��ن��د ه��ي��دغ��ر، وق���د جرت 
فيلتي  م��ع  املناقشة  ه��ذه 
هيدغر  فيه  ك��ان  وق��ت  في 
وحكى  احل��ي��اة.  قيد  على 
تلميذ  ال���ش���يء  ن��ف��س  ل���ي 
ماكس  األس���ت���اذ  ه��ي��دغ��ر، 
  Max Müller م����ول����ر 
م��ن م��ي��ون��ي��خ، ال����ذي كان 
العالم  ف��ي  ب��ق��وة  راس��ًخ��ا 
الكاثوليكي ومؤثًرا للغاية 
في السياسة، ولعب دوًرا 
هيدغر  تأهيل  إع��ادة  في  رئيسًيا 
ب��ع��د احل����رب. وم���ع ذل���ك، ف���إن كل 
هذا ال يغير حقيقة - للعودة إلى 
ك��ون��ه وضع  س��ؤال��ك��م ال��دق��ي��ق – 
إلفريدا  زوجته   قبر  على  صليبا 
مسكيرخ،  مقبرة  ف��ي  آخ��ر  وق��ب��ر 
وق��ب��ر ه��ي��دغ��ر ن��ف��س��ه ي��وج��د بني 
ه��ذي��ن ال��ق��ب��ري��ن، وع���وض صليب 
فإن قبره مزين بنجمة. ويعني هذا 
بأنه أراد أن يرى ديانته الفلسفية 
موثقة إلى األبد بعد وفاته، متاًما 
البسيط  ق��ول��ه  ف��ي  ك��م��ا وض��ع��ه��ا 

وهو حي: 
النجم  هذا  ما،  إلى جنم  »الذهاب 
 Auf einen Stern  ... ف��ق��ط 
 zugehen، nur dieses » )Aus
 der Erfahrung des Denkens.
،Pfullingen: Neske<

)S. 7 ،1954

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

كان ال يفكر في شيء آخر غير اهلل وال يتحدث إال عنه

العالقة بني تفكري هيدجر والبوذية - وعلى 
وجه التحديد: بوذية الزن - ناجتة عن نقده 

للعقالنية املو�ضوعية للفكر الغربي واإ�ضفاء 
الطابع املطلق على اإرادة ال�ضلطة

مل يتخل 
هيدجر عن 

موقفه 
الفل�ضفي 

الأ�ضا�ضي من 
العقيدة 

العقائدية 
للكاثوليكية 

حتى 
يف 

املرحلة 
الالحقة من 

حياته

الحلقة السابعة



12

www.almassaepress.com

العدد: 4686 الثالثاء-األربعاء  2022/01/12-11

حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

للمنظمة  ت��أس��ي��س��ك��م  ك���ان   -
مبثابة   IPO للتقدم  العاملية 
ميدان  ف��ي  ل��ن��ش��اط��م  ت��دش��ن 
مشروع  بل  الثقافات،  ح��وار 
حياة لم ينته بعد. كيف ترون 

هذا احلوار حاليا؟
الذي يستحق  < أصبح احل��وار 
ه����ذا االس����م أك���ث���ر ص��ع��وب��ة في 
وهي  امل��اض��ي��ة،  القليلة  ال��ع��ق��ود 
غير  العوملة  عن  ناجتة  صعوبة 
والسياسة  جهة،  من  املنضبطة 
التي  للدول  العدوانية  اخلارجية 
في احلرب  منتصرة  نفسها  رأت 
م��ن جهة أخ��رى. عندما  ال��ب��اردة 
حول  الرئيسي  خطابي  ألقيت 
جامعة  ف���ي  احل���ض���ارات  ح����وار 

أكتوبر  ف�����ي  إن����س����ب����روك 
بن  ال���ص���راع  ك���ان   ،1972

ال����ش����رق وال�����غ�����رب، بن 
االشتراكي  ال���ع���ال���م 
هو  وال���رأس���م���ال���ي، 
في  احلاسم  العنصر 
الدولية.  ال��ع��اق��ات 
احلوار  ف��ك��رة  ك��ان��ت 
جديدة  الثقافات  بن 
ف������ي ذل��������ك ال����وق����ت 
استقبالها  ومت 
محايد  بشكل  أي��ًض��ا 
في  نسبًيا  وإيجابي 
السياسية  األوس���اط 
وال���دب���ل���وم���اس���ي���ة، 
م��ا متكنت من  وه��ذا 
جولتي  في  اكتشافه 

العاملية عام 1974.
املواجهة  نهاية  منذ 
األي��دي��ول��وج��ي��ة بن 
العظمين  ال��ق��وت��ن 
ف��ي ذل���ك ال���وق���ت، مت 
كليشيهات  إط�����اق 
ثقافية جديدة للعدو، 
مناقشات  وك����ان����ت 
م����ف����ت����وح����ة وغ����ي����ر 
ممثلي  ب��ن  متحيزة 
وقيم  ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
خاصة   - م��خ��ت��ل��ف��ة 
الهوية  م���ج���ال  ف���ي 
محفوفة   - ال��دي��ن��ي��ة 
م���ع خطر  ب��امل��خ��اط��ر 

ال���ف���ش���ل أك����ث����ر م����ن ذي 
بقيادة  الغرب،  محاولة  إن  قبل. 
الواليات املتحدة، وضع بصمتها 
على العالم بأسره، وبشكل خاص 
وفرض  اإلس��ام��ي،  ال��ع��ال��م  على 
النموذج الغربي للدولة واحلياة 
على الشعوب بالقوة، هو »حتالف 
األمم  وصفتها  كما  احلضارات«، 
وفقدت  لها  روجت  التي  املتحدة 
أعقاب  ب��س��ب��ب��ه��ا  م��ص��داق��ي��ت��ه��ا 
أحداث عام 2001. كيف ميكن أن 
باسم   - التي  ب��ال��دول  امل��رء  يثق 
اإلنسان  وح��ق��وق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
في  بالعنف  تتدخل   -
اإلسامي  ال��ع��ال��م 

مناطق  اس���ت���ق���رار  وت����زع����زع 
تدعي  ال���ت���ي  وه����ي  ب��أك��م��ل��ه��ا، 
»مجموعة  ال��ش��ع��وب  ص���داق���ة 
 Group of Friends األصدقاء
في  رسميا  ذل��ك  يسمى  كما   ،«
يعني  امل���ت���ح���دة(.  األمم  ل��غ��ة 
ي���ح���دث ومي�������ارس هذا  ك���ي���ف 
ذلك،  إل��ى  باإلضافة  التحالف؟ 
أدت الشبكات العاملية املتزايدة 
ب���س���رع���ة ف����ي م���ج���ال األع���م���ال 
إلى وجود  وتدفقات االتصاالت 
قيمة  وأنظمة  عاملية  تصميمات 
مختلفة متاًما، إذا جاز التعبير، 
ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت وف����ي نفس 
املكان، مما يثير قلق الكثير من 
إذا  إمكانياتهم.  ويفوق  الناس 
احلوار  فشل  جتنب  امل��رء  أراد 
كأساس  ع��ن��ه  ب��دي��ل  ال  ال���ذي   -
فيجب   - السلمي  للتعايش 
تدابير  ي��ت��خ��ذ  أن  ع��ل��ي��ه 
حاليا.  يجري  ملا  مضادة 
على   - ه��ذا  ويتطلب 
ال���ص���ع���ي���د ال����دول����ي 
من  ش���ك���ل  أي  ن���ب���ذ 
اإلمبريالية  أش��ك��ال 
األي����دي����ول����وج����ي����ة و 
محلًيا - نهج »واقعي« 
ل��ل��ت��ن��وع مي���ي���ز بن 
)السياسي  اإلدم���اج 
واالج������ت������م������اع������ي( 
واالس�������ت�������ي�������ع�������اب 
 A s s i m i l a t i o n
هناك  )ال���ث���ق���اف���ي(. 
مهمة  أخ��رى  مشكلة 
في  تتتمثل  للغاية، 
متعدد  امل���ن���اخ  ك���ون 
تسمم،  ق��د  الثقافات 
الدول  فقط بن  ليس 
داخلًيا  أي��ًض��ا  ولكن 

سياسة  خ������ال  م�����ن 
ال���ت���ب���ش���ي���ر وإع��������ادة 
التربية العنيفة للعالم 
طرف  من  الغربي  غير 
إعادة  ستكون  الغرب. 
مهمة  هنا  الثقة  بناء 
محقون  أن��ت��م  عبثية. 
فما  س����ؤال����ك����م:  ف�����ي 
مشروع  ه����و  ب����دأت����ه 
لن  مكتمل، ورمبا  غير 

يكتمل أبًدا.
 2004 إل���ى   1997 م��ن   -
للحركة  بالنمسا  منسقا  كنتم 
أج��ل عالم عادل  م��ن  ال��دول��ي��ة 
)JUST(. عن أي مبادئ تدافع 

هذه احلركة؟
 JUST منظمة املجتمع املدني >
العالم  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  نشطة 
وت��دع��و إل��ى ن��ظ��ام ب��دي��ل للنظام 
تهيمن  ال  حيث  احلالي،  العاملي 
إرادتها  وت��ف��رض  واح����دة  دول���ة 
ع��ل��ى اآلخ���ري���ن، ب���ل ت��ع��م��ل لكي 
والشعوب  ال���دول  جميع  تعيش 
امل���س���اواة. وترى  ق��دم  على  م��ًع��ا 
هذه املنظمة بأن هذا هو أساس 
بنظام  يتعلق  ال��دول��ي��ة.  العدالة 

عاملي جديد متعدد األقطاب تريد 
الروحية  األس��س  إن��ش��اء   JUST

والفكرية له.
في  ومازلتم  نشيطن  كنتم   -
العديد من مراكز احلوار غير 
الغربية في كواالملبور والهند 
وفلسطن  ول��ي��ب��ي��ا  وإي������ران 
القيمة  هي  ما  كثير،  وغيرها 
امل��ض��اف��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا مثل 

هذه املراكز للحوار الثقافي؟
الغربي  ال��ع��ال��م  ف����رض  ل��ق��د   >
إرادت�������ه على  ل����ق����رون  امل���ص���ن���ع 
وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  شعوب 
البلدان  يستغل  ول��م  الاتينية 
بل  فحسب،  االستعمار  إطار  في 
قيمه  نظام  تصدير  أيًضا  ح��اول 
أنحاء  ج��م��ي��ع  إل���ى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
العالم. ومن األهمية مبكان، بعد 
أن  االستعمارية،  احلقبة  نهاية 
حتى  املهمشة  الشعوب  ت��ش��ارك 
اآلن وثقافاتها في التبادل العاملي 
لألفكار على قدم املساواة. ما هو 
»مقبول«  أو  »إنساني«  أو  »تقدم« 
اج��ت��م��اع��ًي��ا ب��ش��ك��ل ع���ام ال يجب 
أو  باريس  في  وحتديده  تعريفه 
هنا  وح��ده��ا.  واشنطن  أو  لندن 
البلدان  ف��ي  امل���ب���ادرات  تكتسب 

سابًقا  يسميها  امل��رء  ك��ان  ال��ت��ي 
 - خاصة  أهمية  الثالث«  »العالم 
خاصة اآلن-  ذلك أنه وعلى الرغم 
رسمًيا  االس��ت��ع��م��ار  ان��ت��ه��اء  م��ن 
وقانونًيا، إال أن العالم املتعجرف 
هو الذي  يحدد املعايير الغربية 
للعالم، ويريد أن يفرضها معياًرا 
ملزًما للدول الضعيفة، دون الكف 

عن استعمار هذه األخيرة.
أيضا  أنتم  آخر،  - من جانب 
في  ح��وار  مراكز  في  نشطون 
وأمريكا  روس��ي��ا  ف��ي  ال��غ��رب 
والنمسا  وأملانيا  وال��دمن��ارك 
هذا  يعني  ه��ل  أخ���رى،  ودول 
واعية  غربية  نخبة  هناك  أن 
للغرب  املجحفة  باملمارسات 

جتاه ثقافات أخرى؟
أيًضا  الغرب  بلدان  في  < توجد 
التعاون  إل��ى  ت��دع��و  شخصيات 
العاملي على قدم املساواة وترفض 
وهذه  لكنهم،  الثقافية.  الوصاية 

إلى  ي��ن��ت��م��ون  ال  ع���ام���ة،  ق���اع���دة 
امل��ؤس��س��ة احل��اك��م��ة وغ��ال��ًب��ا ما 
املناقشات  م��ن  استبعادهم  يتم 
في وسائل اإلعام، بل يستهدف 
املرء مصداقيتهم عن عمد. يتعلق 
ومجموعات  مبثقفن  إذن  األم��ر 
على  ال��ق��ادري��ن  امل��دن��ي  املجتمع 
التاريخية  ال���س���ي���اق���ات  رؤي�����ة 
والذين يسعون جاهدين  األشمل 
استراتيجيات  ف���ي  ل��ل��ت��ش��ك��ي��ك 
تقودها  التي  الغربية  السياسة 
القوة. في منظمة التقدم الدولية 
هذه  م��ع  ال��ت��واص��ل  إل���ى  سعينا 
وأطلقنا  واملنظمات  الشخصيات 
تدين  م���ش���اري���ع  م��ت��ك��رر  ب��ش��ك��ل 
للغرب.  العادلة  غير  املمارسات 
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، قمنا أي��ًض��ا - 
بنشر   - اليونسكو  مع  بالتعاون 
للمعلومات  ج��دي��د  ع��امل��ي  »ن��ظ��ام 

واالتصاالت«.
- م��ا ه��ي ش��روط ب��ن��اء حوار 
س��ي��اس��ي واق��ت��ص��ادي إل���خ.. 
من خال احلوار الثقافي بن 
غير  وال���دول  الغربية  ال���دول 

الغربية؟
ال���س���ي���اس���ة  م�����ج�����االت  إن   >
واالقتصاد - الدولية والوطنية - 
هي بطبيعتها مدفوعة باملصالح. 
وه����ذا األم����ر واض����ح أي��ًض��ا في 
املستشار  إل��ى  امل��ن��س��وب  ال��ق��ول 
إلى  وأحياًنا  بسمارك،  األمل��ان��ي 
ديغول، القائل إن الدول ليس لها 
أصدقاء، بل مصالح فقط. بعبارة 
السياسية  ال��ت��ح��ال��ف��ات  أخ����رى: 
واالق���ت���ص���ادي���ة )»ال���ص���داق���ات«( 
تدوم  ال  دائ��ًم��ا.  انتهازية  تكون 
ملجموعة  وفًقا  تتغير  بل  لألبد، 
ولهذا  ال��ص��ل��ة.  ذات  امل��ص��ال��ح 
الثقافة  السبب بالتحديد، تتمتع 
بأهمية خاصة في العاقات بن 
الدول، ألنها - على عكس 
االقتصاد  أو  ال��س��ي��اس��ة 
ومؤقتة،  عابرة  ليست   -
كعنصر   - ول����ك����ن����ه����ا 
للمجتمع  ه��وي��ة  ي��خ��ل��ق 
تبقى  أنها  أي  دائ��م��ة،   –
وتتجاوز  األج��ي��ال  ع��ب��ر 
للحياة  املؤقتة  اجلوانب 
املعنى،  ب��ه��ذا  ال��ي��وم��ي��ة. 
الثقافية  للعاقات  ميكن 
الثقافات  ب��ن  واحل����وار 
تخلق  أن  ال��ش��ع��وب  ب��ن 
واالحترام  للثقة  أساًسا 
السياسة  ي���ت���ج���اوز  امل���ت���ب���ادل 
اليومية املتغيرة وإعادة التوجيه 
بداية  ت��ن��ج��ح  ل���ن  ب���اس���ت���م���رار. 
العالم  بن  العاقات  في  جديدة 
الغربي  غ��ي��ر  وال��ع��ال��م  ال��غ��رب��ي 
االحترام  ه��ذا  ضمان  مت  إذا  إال 
االعتراف  عن  الناجت  األساسي، 
)سبق  الثقافية  بالهوية  املتبادل 
بداية  في  إلى هذا  أن أشرت  لي 
ج��ول��ت��ي ال��ع��امل��ي��ة األول������ى في 
اجلمهورية  صحيفة  مع  مقابلة 
إذا  ه��ذا،  إل��ى  إضافة  املصرية(. 
األولوية  إعطاء  في  املرء  استمر 
مل��ص��ال��ح ال��س��ي��اس��ة واألع���م���ال 
ووض�����ع ال��ث��ق��اف��ة ج���ان���ًب���ا، فإن 
السلطة  على  اجل��ام��ح  ال��ص��راع 
العوملة  في ظل ظروف  سيستمر 
ولن ينتهي الصراع املسلح على 

املصالح.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

أكد أن من األهمية أن تشارك الشعوب المهمشة في التبادل العالمي لألفكار

توجد يف بلد�ن �لغرب �صخ�صيات تدعو �إىل 
�لتعاون �لعاملي على قدم �مل�صاو�ة وترف�ض 

�لو�صاية �لثقافية. لكنها، ال تنتمي �إىل �ملوؤ�ص�صة 
�حلاكمة وغالبا ما يتم ��صتبعادها من �ملناق�صات 

يف و�صائل �الإعالم

على �لرغم
من �نتهاء 
�ال�صتعمار 

ر�صميا 
وقانونيا، 

�إال �أن �لعامل 
�ملتعجرف 
هو �لذي 

يحدد 
�ملعايري 
�لغربية 

للعامل ويريد 
�أن يفر�صها 
معيار� ملزما 

للدول 
�ل�صعيفة، 

دون �لكف 
عن ��صتعمار 
هذه �الأخرية

الحلقة الثامنة
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

اللجان  العديد من  - نشطتم في 
ومجموعات اخلبراء التي تتعامل 
الدولية  الدميقراطية  قضايا  مع 
في  والتنمية  اإلن��س��ان  وح��ق��وق 
أوروب�������ا وأم���ري���ك���ا وح���ت���ى في 
الغرب  ه��ل  امل��ت��ح��دة.  جل��ن األمم 
السياسي ُمِجٌدّ في »أيديولوجية 

الدميقراطية؟ تصدير« 
< إن أقوى الدول الغربية اقتصاديا 
في  مصداقية  ذات  ليست  وسياسيا 
الدميقراطية.  »تصدير«  سياستها 
أواًل، تقيس مبعايير مزدوجة وتشير 
باألصابع إلى »النقص« الدميقراطي 
مصاحلهم  ب���ه  ت��س��م��ح  ح��ي��ث  ف��ق��ط 
بتعبير  واالقتصادية.  االستراتيجية 
في  لها  منافسا  بلًدا  رأت  إذا  آخ��ر: 

معركة القوة العاملية أو إذا كان 
منافس  مع  متحالًفا  البلد  هذا 

فإنها  للغرب،  جيوسياسي 
ت��س��ع��ى إل�����ى اإلش������ارة 
إل���ى عجزه  ب��األص��اب��ع 
وبالتالي  الدميقراطي، 
على  بالقضاء  تطالبة 
والواقع  النقص.  ه��ذا 
أن األمر يتعلق بزعزعة 
السياسي  االس��ت��ق��رار 
م�������ن أج���������ل ح���م���اي���ة 
كان  الغربية.  املصالح 
أيًضا،  واض���ًح���ا  ه���ذا 
ع���ل���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، 
امللونة  »ال���ث���ورات  ف��ي 
 color revolutions

الشرقية  أوروب���ا  ف��ي   «
ب���ع���د ن���ه���اي���ة احل����رب 
للدول  ثانًيا،  ال��ب��اردة. 
بقوة  ت���س���ع���ى  ال����ت����ي 
الدميقراطية  لتصدير 
ف��ي ال��غ��ال��ب ن��ق��ص في 
الدميقراطية في بلدانها 
ألن  ناحية،  من  أيضا؛ 
اخلارجية  س��ي��اس��ت��ه��ا 
غ�����ي�����ر دمي����ق����راط����ي����ة 
متاًما  م��ح��ك��وم��ة  )أي 
ب���س���ي���اس���ات ال����ق����وة(، 
ومن ناحية أخرى، ألن 
الداخلي  ال��دول��ة  نظام 
محكوم  ب��ه��ا  اخل����اص 

أق��ل��ي��ة )حكم  م��ن ط���رف 
مجموعات املصالح القوية( 

أكثر من كونه نظاًما حقيقًيا.
ال���ن���م���اذج  اع���ت���ب���ار  أمي����ك����ن   -
الغربية مثاال يجب  الدميقراطية 
شعوب  طرف  من  به  ُيحتذى  أن 

أخرى؟
< ال يحق لألنظمة السياسية الغربية 
إن  لنفسها.  عاملية  تدعي شرعية  أن 
الدميقراطية، كما متارس في أوروبا 
نتيجة  ه���ي  امل���ت���ح���دة،  وال����والي����ات 
محددة  تاريخية  وتطورات  لظروف 
نقلها  ميكن  ال  ال��غ��رب��ي،  العالم  ف��ي 
من  أخ��رى  مناطق  إل��ى  بحذافيرها 
وقيم  ظ��روف  ذات  العالم 
وثقافية  اج��ت��م��اع��ي��ة 

ُيظهر  الواقع،  في  للغاية.  مختلفة 
في  للدميقراطية  الغربي  النموذج 
ال��غ��ال��ب ش��ك��ًا م��ن أش��ك��ال تنظيم 
للناس  يسمح  ال  األول��ي��غ��ارش��ي��ة، 
السياسية  القرارات  في  باملشاركة 
إال على نطاق محدود للغاية. عادة 
االقتصادية  للتكتات  ي��ك��ون  م��ا 
أكبر  وزن  ال���دول���ي���ة  وال���ش���رك���ات 
م���ن امل���واط���ن���ن، ك��م��ا ات���ض���ح من 
واملالية  االقتصادية  األزم��ة  خ��ال 
ال��ع��امل��ي��ة األخ��ي��رة. وق��د أش���ار في 
وقت مبكر - عام 1961 - الرئيس 
أيزنهاور  املنتهية واليته  األمريكي 
الصناعي  »امل��ج��م��ع  م��خ��اط��ر  إل���ى 
ال��ع��س��ك��ري« ع��ل��ى ال��دمي��ق��راط��ي��ة - 
الذاتي  للنقد  حًقا  نادر  مثال  وهو 

السياسية! للسلطة 
- أين يوجد اخللل في نظركم، 
ذاتها  الدميقراطية  ف��ك��رة  ف��ي 
الفاسفة  ك��ب��ار  لها  نظر  كما 
السياسيون أو في ممارسات 
احلكومات الغربية ملبدأ 

الدميقراطية؟
فكرة  ف���ه���م  ي���س���اء   >
في  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
يتم  ب������ل  ال�����غ�����ال�����ب، 
الفلسفة  ف���ي  ن��ف��ي��ه��ا، 
السياسية  وال���ع���ل���وم 
قدر  ه���ن���اك  احل���دي���ث���ة. 
االلتباس  م����ن  ك��ب��ي��ر 
بشكل  امل��ص��ط��ل��ح  ف���ي 
ع����ام. ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اليوناني  املصطلح  أن 
»ال������دمي������ق������راط������ي������ة« 
الشعب  ح���ك���م  ي��ع��ن��ي 
فإن  ب��ن��ف��س��ه،  ل��ن��ف��س��ه 
ُتفهم  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
على  الغالب  في  اليوم 
أن��ه��ا ن��ظ��ام ح��ك��م على 

تعريف  ي��ت��م  ال���ش���ع���ب. 
جميع  ف��ي  الدميقراطية 
تقريًبا  ال��غ��رب��ي��ة  ال���دول 
يسمى  م����ا  أن���ه���ا  ع���ل���ى 
التمثيلية،  بالدميقراطية 
األعضاء  أن  يعني  مم��ا 
قبل  م�����ن  امل���ن���ت���خ���ب���ن 
الشعب يسنون القوانن 
لفترة  ال���ش���ع���ب  ب���اس���م 
زمنية معينة، ولكن دون 
ال��ت��ق��ي��د ب��ت��ع��ل��ي��م��ات من 
يسمى  م��ا  ينطبق  ال��ش��ع��ب. 
»اإللزامية«  وليس  »احل��رة«  بالوالية 
)حيث تشير احلرية إلى حرية عضو 
لتقديره  وفًقا  يقرر  أن  في  البرملان 
الشعب(.  ح��ري��ة  ول��ي��س  اخل�����اص، 
احلالية  الدميقراطية  نظرية  تستند 
البرملاني  ب���أن  ال��ق��ائ��ل  ال��وه��م  ع��ل��ى 
ع��ل��ى متثيل  م��ث��ال��ي  ب��ش��ك��ل  ق�����ادر 
وليس  للشعب،  اجلماعية  اإلرادة 
حزبه.  إرادة  أو  اخل��اص��ة  إرادت�����ه 
لكن ما ينتج عن هذا في الواقع هو 
هيمنة جماعات الضغط ومجموعات 
على  املرء  يصر  ذلك،  ومع  املصالح. 
األوليغارشي  ال��واق��ع  ه��ذا  تسمية 
»الدميقراطية«،  مبصطلح  الفعلي 

جتاه  أق��وى  قانوني  طابع  لهذا  ألن 
الفعلي  املصطلح  من  أكثر  السكان 
»البلوتوقراطية  أو  »األوليغارشية« 
للمرء  ميكن  ل��ذل��ك   .»Plutokratie

الغربية  ال��دول  في  مت  إن��ه  يقول  أن 
بشكل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ب��دأ  تفسير 
مضلل منذ البداية، ألن الدميقراطية 
مبعناها الضيق ال ميكن أن تكون إال 
نظاًما مباشًرا، وليس نظاًما التخاذ 
حقيقة  وه��ذه  التمثيلية؛  ال��ق��رارات 
أوروبا  في  لألسف  قمعها/كبتها  مت 
سويسرا،  ت��ك��ون  رمب��ا  روس���و.  منذ 
من  مختلًطا  ن��ظ��اًم��ا  مت���ارس  ال��ت��ي 
والتمثيلية،  املباشرة  الدميقراطية 
في  امللحوظ  الوحيد  االستثناء  هي 

أوروبا.
اإلنسان«  »حقوق  مبدأ  باسم   -
املتحدة  ال�����والي�����ات  أرج����ع����ت 
العراق  م��ث��ل  دوال  األم��ري��ك��ي��ة 
وليبيا وسوريا واليمن ومؤخرا 
أفغانستان قرونا إلى الوراء في 
النموذج  تقيمون  كيف  تقدمهم. 

األمريكي حاليا؟
املتحدة،  ال��والي��ات  إل��ى  بالنسبة   >
ذريعة  دائما  اإلنسان«  كانت »حقوق 
مصالح  بتأكيد  األم��ر  يتعلق  عندما 
املستوى  ع��ل��ى  ال��س��ي��اس��ي��ة  ق��وت��ه��ا 

يسمى  م��ا  ت��اري��خ  يعلمنا  ال��ع��امل��ي. 
القرن  م��ن��ذ  اإلن���س���ان���ي«  »ال���ت���دخ���ل 
العظمى  ال��ق��وى  أن  ع��ش��ر  ال��ت��اس��ع 
األخاقية  امل��ب��ادئ  إل��ى  دائ��ًم��ا  تلجأ 
ال��س��ام��ي��ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ف��ي حاجة 
العسكرية.  القوة  الستخدام  لذرائع 
مثال  أفضل  هي  املتحدة  والواليات 
اإلنسانية«  »امليكافيلية  ه��ذه  على 
في العالم الغربي. لم يكن »النموذج 
لألمريكين  يحلو  كما  األم��ري��ك��ي«، 
البداية.  منذ  مصداقية  ذا  تسميته، 
حرمان  أساس  على  الدولة  تأسست 
السكان األصلين من جميع احلقوق 
وس��ل��ب��ه��م أرض���ه���م، وك���ان االزده����ار 
استعباد  على  كبير  حد  إل��ى  مبنًيا 
ال���س���ك���ان األص���ل���ي���ن وآخ����ري����ن مت 
إلى  باإلضافة  إفريقيا.  في  شراؤهم 
أال  ينبغي  االستعماري،  الرهن  هذا 
يغيب عن البال أن الواليات املتحدة 
كانت حتى اآلن الدولة الوحيدة التي 
استخدمت األسلحة النووية - ليس 

ضد أهداف عسكرية- بل ضد السكان 
لوجهة  ووفقا  مدينتن.  في  املدنين 
األسلحة  استخدام  فإن  اليوم،  نظر 
الكاسيكية  احل��ال��ة  ه��و  ال��ن��ووي��ة 
إلرهاب الدولة. وبهذا فإن التدخات 
في  اإلنسان  باسم حقوق  التي متت 
دول العالم العربي واإلسامي التي 
أو هي حروب عدوانية  ذكرمت كانت 
مخالفة مليثاق األمم املتحدة. وهكذا 

فقد النموذج األمريكي مصداقيته.
إل����ى ح���رك���ات جلوء  ب��ال��ن��ط��ر   -
الكثير من الناس إلى أوروبا كل 
الشرق  في  بلد  فيها  ض��رب  م��رة 
يداس  وأف��غ��ان��س��ت��ان،  األوس����ط 
باألرجل  اإلن��س��ان«  »حقوق  مبدأ 
أيضا.  األوروب����ي����ة  ال���ق���ارة  ف���ي 
عن  املتحدة  أوروب���ا  عجزت  ه��ل 

احترام مبادئها اإلنسانية؟
< إن تدفقات الاجئن نحو أوروبا 

ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ه��ي نتيجة 
لزعزعة  ال��ن��ط��اق  واس��ع��ة  ل��س��ي��اس��ة 
املتحدة  الواليات  قبل  من  االستقرار 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ف���ي ال���ش���رق���ن األدن����ى 
التدخات  دم����رت  ل��ق��د  واألوس������ط. 
االقتصادي  ال���ن���ظ���ام  ال��ع��س��ك��ري��ة 
في  م��ه��م��ة  دول  ف���ي  واالج���ت���م���اع���ي 
الناحية  من  احلساسة  املنطقة  هذه 
اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة وخ���ل���ق���ت ف���راًغ���ا 
سياسًيا كبيرا. والنتيجة، كما يقول 
ب�«الدول  ُيعرف  ما  هي  األمريكيون، 
failed states«. لقد اضطر  الفاشلة 
ع��دد ال يحصى م��ن ال��ن��اس ف��ي هذه 
السياسة  ثمن هذه  دفع  إلى  البلدان 
وطنهم  بخسارة  أو  باملوت  احلربية 
وكل ما لديهم. وحتى اآلن، لم حتاسب 
ومسببي  مرتكبي  دولية  سلطة  أي 
املتحدة  األمم  وي���د  امل��ع��ان��اة.  ه���ذه 
مقيدة في هذا الصدد بسبب الفيتو 
األمريكي. وال بد من قول شيء مهم 
بوضوح شديد: ليست القوة العظمى 
املسؤولة  ه���ي  األم��ري��ك��ي��ة 
ال��وح��ي��دة. ك��ل ال���دول التي 
دع��م��ت ال��ت��دخ��ات ف��ي هذه 
ولوجستيا  عسكريا  ال��دول 
أيضا.  مسؤولة  وسياسيا 
شيء  ك��ل  قبل  ه��ذا  ويشمل 
دول االحتاد األوروبي نفسه 
باعتباره طرفا فاعا دوليا. 
حتمل  أي���ًض���ا  اآلن  وع��ل��ي��ه 
يتعامل  وأن  أفعاله  عواقب 
التي  الاجئن  تدفقات  مع 
تسبب وساعد في إحداثها. 
وف�����ي ه�����ذا ال�����ص�����دد، ف���إن 
مبراعاة  م��ل��زم  األوروب������ي  االحت����اد 
املبادئ اإلنسانية التي أعلنها بنفسه 
والتي حث عليها مراًرا وتكراًرا في 
جميع أنحاء العالم. باملناسبة، يكون 
النفاق في أوجه عندما يصر االحتاد 
على  امل��ث��ال،  سبيل  على  األوروب����ي، 
التزاماتها  باحترام  تركيا  مطالبة 
أوروبا  حت��دده��ا  التي   - اإلنسانية 
الوقت  في  ولكن   - واح��د  من جانب 
نفسه تطالبها بوقف تدفق الاجئن 
اخلارجية  احلدود  على  واملهاجرين 
لاحتاد األوروبي. في هذا السياق، 
األوروبية  ب�«القيم  االلتزام  أن  يتبن 
امل��ش��ت��رك��ة« م���ج���رد ك�����ام. االحت����اد 
ي��ل��وم اآلخ��ري��ن على عدم  األوروب����ي 
ميكنه  ال  لكنه  القيم،  بهذه  االل��ت��زام 
ثابت  تطبيق  على  داخليا  االت��ف��اق 
لها عند التعامل مع مشكلة الاجئن 

والهجرة.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إن الديمقراطية في أوروبا وأمريكا هي نتاج ظروف وتطورات تاريخية

تدفقات �لالجئني نحو �أوروبا يف 
�ل�سنو�ت �لأخرية هي نتيجة ل�سيا�سة 
و��سعة �لنطاق لزعزعة �ل�ستقر�ر من 

قبل �لوليات �ملتحدة وحلفائها يف 
�ل�رشقني �لأدنى و�لأو�سط

بالن�سبة �إىل 
�لوليات 
�ملتحدة
كانت 

»حقوق 
�لإن�سان« 

د�ئما 
ذريعة
عندما 

يتعلق �لأمر 
بتاأكيد 
م�سالح
قوتها 
�ل�سيا�سية 
على 

�مل�ستوى
�لعاملي

الحلقة التاسعة
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

- كانت لكم مواقف واضحة 
من »انسحاب« أمريكا األخير 
ترون  كيف  أفغانستان،  من 

هذا االنسحاب؟
الواليات  ان��س��ح��اب  يكن  ل��م   >
املتحالفة  وق��وات��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
الواليات  لقد تفاوضت  مفاجًئا. 
امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة مع 
ط��ال��ب��ان. م��ا زل��ت أت��ذك��ر جيًدا 
في  دولًيا  استراتيجًيا  مؤمتًرا 
فيه  شاركت    2011 عام  طنجة 
الرئيس  ع��ه��د  ف��ي   - كمتحدث 
أوباما - عندما كانت املفاوضات 
املتحدة  الواليات  بني  احملتملة 
بالفعل.  املناقشة  قيد  وطالبان 

ورحب السياسي املعارض 
آن�����ذاك ورئ���ي���س ال�����وزراء 

احلالي،  الباكستاني 
بذلك  خ���ان،  ع��م��ران 
ف��������ي ح�����ل�����ق�����ة م���ن 
النقاش.  ح���ل���ق���ات 
على  التفاوض  ومت 
ت���ف���اص���ي���ل وم���وع���د 
االن��س��ح��اب ف��ي ظل 
إدارة دونالد ترامب 
ف�������ي م�����ف�����اوض�����ات 
طالبان  مع  مباشرة 
ال���دوح���ة. وكان  ف��ي 
وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
بومبيو  األم��ري��ك��ي 
ح���اض���ًرا أي��ًض��ا في 
لذا  املعاهدة.  توقيع 
التي  اخل��ط��وة  ف���إن 
ات��خ��ذت أخ���ي���ًرا في 
العام  غشت من هذا 
مفاجئة.  ت���ك���ن  ل����م 
ال������ت������ف������اوض  مت 
منذ  اإلج������راء  ع��ل��ى 
ف����ت����رة ط���وي���ل���ة في 
ك�������ل ت����ف����اص����ي����ل����ه. 
م���������ن ال�����ن�����اح�����ي�����ة 
فإن  اجليوسياسية، 
الفعلي  االع����ت����راف 
ب����ح����رك����ة ط����ال����ب����ان 

دولي  م��ف��اوض  كشريك 
العسكري  ال��غ��رب  وان��س��ح��اب 
بالتأكيد  ميكن  أفغانستان  من 
بأن  االع��ت��راف  مع  يتساوى  أن 
الدولة  بناء  ومشروع  االحتالل 
ق��د فشل ف��ي األخ��ي��ر. ول��م يكن 
هذا الفشل األول من نوعه. منذ 
املقدوني  للملك  الوحشي  الغزو 
اإلسكندر منذ ما يقرب من ألفي 
القوى  ب��أن  يبدو  ع��ام،  ونصف 
وقعت  شيًئا.  تتعلم  لم  العاملية 
في  عسكرًيا  املتحدة  ال��والي��ات 
نفس الفخ الذي وقع 
البريطانيون  فيه 

وال��س��وف��ي��ي��ت م��ن ق��ب��ل��ه��م. في 
سخرية  فإن  امللموس،  الواقع 
ف����ي كون  ت��ت��ج��ل��ى  ال���ت���اري���خ 
ببناء  قامت  املتحدة  الواليات 
ذلك  ف��ي  وط��ال��ب��ان  املجاهدين 
الوقت - خالل احلرب الباردة 
إلضعاف  واس��ت��خ��دم��ت��ه��م   -
القوة  ال��س��وف��ي��ت��ي،  االحت�����اد 
احملتلة آنذاك في أفغانستان. 
- عند إعالن هذا االنسحاب 
تشنجت  الفعلية  وبدايته 
وتعالت  امل��ت��ح��دة  أوروب�����ا 
صيحاتها خوفا من حركات 
جلوء جديدة إلى أراضيها. 

عما يعبر هذا في نظركم؟
ال����واس����ع  اخل�������وف  أج�����ج   >
م���ن ح����دوث حركة  االن��ت��ش��ار 
لالجئني  ض��خ��م��ة  ج���دي���دة 
من أفغانستان إلى أوروبا 
أح�����داث عام  ب��س��ب��ب 

 .2015

ف������ي رأي�����������ي، ف����إن 
امل���������خ���������اوف غ���ي���ر 
نأخذ  عندما  مبررة 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار أنه 
هناك  ت��ك��ن  ل���م  ف���ي 
في  أفغانستان  ف��ي 
مقاومة  أي��ة  ال��واق��ع 
ع������ل������ى اإلط������������الق 
طالبان  الس���ت���ي���الء 
وأنه  السلطة،  على 
أسابيع  غضون  في 
قليلة متكنت طالبان 
السلطة  ت��أم��ني  م��ن 
بأكمله،  البلد  على 
مب��ا ف��ي ذل���ك وادي 

اجلبلي.  ال��ب��ن��ج��ي��ر 
يحدث  ل��م  اآلن  حتى 
إلى  ج��م��اع��ي  ن�����زوح 
ال���ب���ل���دان امل���ج���اورة، 
وأص����ب����ح األم�����ن في 
شوارع  وف���ي  ال��ق��رى 
اآلن  أف����ض����ل  امل�������دن 
بكثير للسكان املدنيني 
أثناء  عليه  ك��ان  مم��ا 
األمريكي.  االح���ت���الل 
بناءة  سياسة  تبني  خ��الل  م��ن 
والتعاون  ال���ت���دخ���ل  ع����دم  م���ن 
ميكن  أفغانستان،  م��ع  ال��ع��ادل 
ألوروبا أن تفعل الكثير، لتتأكد 
ب��أن اخل��وف م��ن ح��دوث هجرة 
جماعية جديدة ال أساس له من 

الصحة.
احملللني  ب���ع���ض  ه���ن���اك   -
»الغرب«  بأن  يعتقدون  ممن 
ويصبح  ط��ال��ب��ان  س��ي��دج��ن 
أيضا ألمريكا  تابعا  نظامهم 
باستعمال  وح���ل���ف���ائ���ه���ا، 
استراتيجيات يتقنها الغرب 
جيدا. إلى أي حد يعتبر هذا 

الرأي صائبا؟
< من احملتمل متاًما أن حتاول 
الدول الغربية، بقيادة الواليات 
عسكري  فشلها  بعد  امل��ت��ح��دة، 
ول���ك���ن أي���ًض���ا ال��س��ي��اس��ي في 
حكومة  تكن  فلم   – أفغانستان 
س����وى مجرد  ال���ف���ار  ال���رئ���ي���س 
دمية! - ممارسة الضغط بطرق 
أخرى، وباخلصوص عن طريق 
االقتصادية  ال��ق��وة  اس��ت��خ��دام 
شيء  أي  ي��ت��ح��ق��ق  ل���م  أن  ب��ع��د 
االحتفاظ  إن  املسلح.  بالعنف 
مبا يقرب من 10 مليارات دوالر 
األجنبي  النقد  احتياطيات  من 
األفغاني من قبل صندوق النقد 
الدولي حتت ضغط من الواليات 
امل��ت��ح��دة ه��و م��ؤش��ر ع��ل��ى مثل 
أن  بد  وال  االستراتيجية.  ه��ذه 
نأخذ بعني االعتبار هنا أن هذه 
لطالبان،  ملكا  ليست  األم���وال 
يحق  وال  األفغاني،  للشعب  بل 
كان  مهما  اجل��دي��دة،  للحكومة 
عليها.  االس���ت���ح���واذ  ش��ك��ل��ه��ا، 
ومي��ث��ل ال��ن��ه��ج األم��ري��ك��ي عماًل 
االبتزاز  أعمال  من  قانوني  غير 

التي يجب أن تلتزم بها البالد.
دورا  روس��ي��ا  ه��ل ستلعب   -
في  خساراتها  لتعويض  ما 

أفغانستان؟
< على عكس الواليات املتحدة، 
الصني  م���ث���ل   - روس����ي����ا  ف�����إن 
مباشر  بشكل  تتأثر   - والهند 
أفغانستان  في  باألحداث  أكثر 

بسبب موقعها اجلغرافي. 
الدول  عكس  على   - روسيا  إن 
سفارتها  تغلق  ل��م   - ال��غ��رب��ي��ة 
مع  حاليا  وتعاونها  كابول  في 
أساس  على  اجلديدة  احلكومة 
ع�����دم ال���ت���دخ���ل ف����ي ال���ش���ؤون 
وعي  على  عالمة  هو  الداخلية 
أيًضا  ورمب��ا  السياسي  الواقع 
لروسيا - بعد التجربة الصادمة 
أكبر  ف��ه��م   - الثمانينيات  ف��ي 
السياسية  الديناميكيات  لتعقد 

في آسيا الوسطى. ليس من غير 
دائًما  كما هو احلال   - املألوف 
للقوى  الواقعية  السياسة  ف��ي 
التركيز  ي��ك��ون  أن   - ال��ع��ظ��م��ى 
)أي  الدولة  مصلحة  على  دائًما 
الوطنية«(.  »املصلحة  ما يسمى 
السؤال هو دائما كيف تتوافق 
باألمر  املعنية  االستراتيجية 
هنا مع القانون الدولي وحماية 
االستقرار في املنطقة. إن احلفاظ 
الدبلوماسية  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى 
ممارسة  عن  والتخلي  املنتظمة 
كل  في  هو  االقتصادي  الضغط 
األح����وال أك��ث��ر ف��ائ��دة ف��ي هذا 
الغربية  السياسة  م��ن  ال��ص��دد 
القائمة  أف���غ���ان���س���ت���ان  جت�����اه 
األيديولوجية  الغطرسة  على 

وال����ض����غ����ط االق�����ت�����ص�����ادي - 
السياسي.

كتركيا  أخ��رى  دول  هناك   -
وال����ص����ني ول����رمب����ا إي������ران 
مختلفة  بطرق  أيضا حتاول 
انسحاب  م���ن  االس���ت���ف���ادة 
أفغانستان. كيف  أمريكا من 

ترون هذا األمر؟
< تعتبرالقوى اإلقليمية الثالث 
جغرافيا  ج����ارات  ذك���رمت  ال��ت��ي 
عكس  وع���ل���ى   - ألف��غ��ان��س��ت��ان 
األمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
واألوربيني – فإنها تتأثر بشكل 
خاصة  هناك،  باألحداث  مباشر 
الداخلي  ب��األم��ن  يتعلق  م��ا  ف��ي 
احملتملة  ال��ه��ائ��ل��ة  وال��ت��دف��ق��ات 
لالجئني. ترك انسحاب الواليات 
املتحدة وحلفائها - مبا في ذلك 
تركيا كعضو في الناتو، والتي 
كانت مسؤولة عن األمن 
ف��ي م��ط��ار ك��اب��ول حتى 
ف���راًغ���ا   - االن����س����ح����اب 
كما  ج��ي��وس��ت��رات��ي��ج��ًي��ا. 
هو احلال دائًما في مثل 
ه��ذه امل��واق��ف، ف��إن مثل 
 - ال��ف��راغ يستدعي  ه��ذا 
السياسة  لقوانني  وفًقا 
أق�����وى   - ال����واق����ع����ي����ة 
اجل���ه���ات ال���ف���اع���ل���ة في 
امل��ع��ن��ي��ة. ومع  امل��ن��ط��ق��ة 
مصلحة  ف����م����ن  ذل��������ك، 
االس���ت���ق���رار اجل��ي��وس��ي��اس��ي - 
اجلميع  مصلحة  من  وبالتالي 
)أي��ًض��ا ف��ي أوروب����ا( - ف��ي ظل 
قوة  بانسحاب   - الظروف  هذه 
أن   – ج��غ��راف��ًي��ا  ب��ع��ي��دة  عظمى 
بشكل  امل��ت��أث��رة  ال��ب��ل��دان  تنسق 
سياساتها.  املنطقة  في  مباشر 
من الواضح أن هناك مزايا ميكن 
أن جتنيها البلدان الثالثة التي 
الفوائد  هذه  تتعلق  وال  ذك��رمت. 
)الذي  فقط  االقتصادي  باملجال 
الغنية  الطبيعية  املوارد  يخص 
لتحقيق  أي���ًض���ا  ب���ل  ل���ل���ب���الد(، 
مكاسب في األمن الداخلي لهذه 
في  مكانتها  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دان 
في  سيما  )ال  ال��دول��ي  املجتمع 

إطار األمم املتحدة( .

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إنها على عكس الدول الغربية لم تغلق سفارتها في كابول

مل يكن ان�سحاب الواليات 
املتحدة وقواتها املتحالفة مفاجئا. 

اإذ كانت تتفاو�ض منذ فرتة 
طويلة مع طالبان

اأجج 
اخلوف 
الوا�سع

االنت�سار من 
حدوث 
حركة

جديدة 
�سخمة 
لالجئني

من 
اأفغان�ستان 
اإىل اأوروبا

ب�سبب 
اأحداث 

عام
2015
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

منسق   1988 ع����ام  م��ن��ذ  أن��ت��م   -
اإلنسان  حل��ق��وق  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
بالنظر   .)ICPHR( الفلسطيني 
منطقة  في  احلالية  التطورات  إلى 
الشرق األوسط، كيف ترون القضية 

الفلسطينية؟
ثنائي  العاملي  النظام  نهاية  منذ   >
بني  السلطة  على  املنافسة   - القطب 
السوفيتي  واالحتاد  املتحدة  الواليات 
أكثر  الفلسطينيني  وض���ع  أص��ب��ح   -
صعوبة. ومبا أن القوة العظمى احلالية 
ت��ق��ف إل���ى ج��ان��ب إس���رائ���ي���ل، أصبح 
تدريجيًا  تصادر  أن  إسرائيل  بإمكان 
الفلسطينية،  األراض������ي  م���ن  امل���زي���د 
وتوسيعها،  امل��س��ت��وط��ن��ات  وإن���ش���اء 
وبالتالي فرض املزيد واملزيد من »األمر 

الواقع«. ونظًرا ألن العالم العربي 
واإلسالمي ككل منقسم بشدة، فإن 

الفلسطينيني يجدون أنفسهم 
في  كبير  إلى حد  وحدهم 
مسيطرة  دول��ة  مواجهة 
جامعة  تعد  لم  عسكرًيا. 
تلعب  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
في سياسات  فعااًل  دوًرا 
وبدعم  األوس���ط.  الشرق 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ن 
أخ����رى،  غ��رب��ي��ة  ودول 
أص����ب����ح ب����إم����ك����ان ق���وة 
فلسطني  ف���ي  االح���ت���الل 
جتاهل  ف��ي  تستمر  أن 
املتحدة  األمم  ق�����رارات 
وأن تستمر في إضعاف 
أو  الفلسطينية  السلطة 
تقويض سلطتها. حقيقة 
العربية  الدول  أن بعض 
- ب��س��ب��ب ال��ت��ن��اف��س مع 
أساسي  ب��ش��ك��ل  إي�����ران 
خ����ط����وات  ات�����خ�����ذت   -
العام  اجل��ان��ب  أح���ادي���ة 
املاضي لتطبيع عالقاتها 
والسياسية  االقتصادية 
خالًفا  إس���رائ���ي���ل،  م���ع 
العربية  السالم  مل��ب��ادرة 
ترامب،  إدارة  وبدفع من 
الشعب  م��ع��ض��ل��ة  ف�����إن 
تفاقمت  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 

أكثر.
إسرائيل  ت��ن��ه��ج   -

امليادين  م��ن  الكثير  ف��ي 
جتاه  حقيقي  »أبرتهايد«  سياسة 
يعيشون  ال�����ذي  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
حت���ت س��ي��ط��رت��ه��ا ف���ي األراض�����ي 
احملتلة. ملاذا يتفرج العالم بأسره، 
على  القوية  ال���دول  وباخلصوص 

مثل هذه املمارسات؟
الرئيسية  األس���ب���اب  أح����د  ي��ك��م��ن   >
لسلبية السياسة العاملية بشأن القضية 
الفلسطينية في قوة اجلماعات املوالية 
إلسرائيل، وخاصة في الواليات املتحدة 
الدول  تستطيع  ال  وال��ت��ي  وأوروب�����ا، 
العربية منافستها )في مجال العالقات 
املشكلة  وتكمن  ال��ع��ام��ة(. 
السياسة  ف���ي  أي���ًض���ا 

ال���داخ���ل���ي���ة، خ���اص���ة ف���ي ال���والي���ات 
جًدا  الصعب  من  إن��ه  حيث  املتحدة، 
عندما  باالنتخابات  الفوز  ما  ملرشح 
ضده  إلسرائيل  املؤيد  اللوبي  يكون 
أساتذة  األم���ر  ه��ذا  إل��ى  انتبه  )وق���د 
وقاموا  أيًضا  األمريكية  اجلامعات 
بدقة(.  وحتليله  األم���ر  ه��ذا  ب��وص��ف 
ومب���ا أن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ا قلت 
تظهر  أن  ميكن  فال  االنقسام  شديدة 
موحدة على الساحة الدولية. إضافة 
هناك ضغط ميكن  يوجد  ال  هذا  إلى 
املنظمات  م���ج���ال  ف����ي  م���الح���ظ���ت���ه 
 - املتحدة  األمم  وخاصة   - الدولية 
سياسة  ضد  فعالة  إج���راءات  التخاذ 
وللمساعدة  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 
الفلسطينيني  ح��ق  على  النهاية  ف��ي 
انفراج.  لتحقيق  املصير  تقرير  ف��ي 
ويجب اإلش��ارة إلى أن هناك بالفعل 
في  امل��دن��ي  للمجتمع  م���ب���ادرات 
ال��غ��رب��ي��ة - ع��ل��ى عكس  ال�����دول 
احلكومات وجماعات املصالح 
ملتزمة   - االق��ت��ص��ادي��ة 
الفلسطينية  بالقضية 
وت���ط���ال���ب ب���وض���ع حد 
االستيطان  ل��س��ي��اس��ة 

اإلسرائيلية.
مدريد  م��ؤمت��ر  أك����ان   -
اتفاقية  ب����ع����ده  وم������ن 
ملستقبل  مفيدين  أوسلو 

الفلسطينيني؟
< لقد أيقظ مؤمتر مدريد 
وأوسلو آمااًل لم تتحقق، 
من  جاءت  االتفاقات  ألن 
بالنسبة  ضعف  م��وق��ف 
العرب  امل��ف��اوض��ني  إل���ى 
ما  ف��ي  والفلسطينيني. 
أوسلو،  باتفاقية  يتعلق 

إبرامها  ب��ع��د  وم��ب��اش��رة 
إلى  املرء عدة مرات  أشار 
املصير  تقرير  قضايا  أن 
الفلسطينية  وال��س��ي��ادة 
متاًما،  جت��اه��ل��ه��ا  ي��ج��ب 
اإلقليمي  ال��ت��ك��وي��ن  وأن 
امل����ن����ص����وص ع���ل���ي���ه في 
االت���ف���اق���ي���ة م��ش��اب��ه ج���ًدا 
 »Homeland« ل��ه��ي��ك��ل 
جنوب  ف�����ي  ال����س����اب����ق����ة 
منطقة  توجد  ال  إفريقيا. 
فقط  ول���ك���ن  م��ت��م��اس��ك��ة، 
فضاء واحد مجزأ ومتعدد 
مع  ال��ذات��ي  للحكم  اجل��وان��ب 
إدارت����ه.  مل��س��ؤول��ي��ة  مختلفة  م��ج��االت 
حاسمة  تعتبر  التي  السلطات  وبقيت 
يد  ف��ي  الفلسطينية  ال��دول��ة  الستقالل 
إسرائيل بعد االتفاق. كانت اإلشارة في 
املفاوضات إلى »الوضع النهائي« غير 
بأنها  متاًما  ثبت  وق��د   - متاًما  ملزمة 
القرن  رب���ع  ع��واق��ب خ���الل  ك��ان��ت دون 
في   - الزمن  من  عقدين  وقبل  املاضي. 
محاضرة ألقيتها في مدريد عام 2000 
- ذكرت أنه مبوجب اتفاقية أوسلو، ال 
سلطتهم  ممارسة  للفلسطينيني  ميكن 

إال نيابة عن القوة احملتلة.
في  السياسية  التطورات  أظهرت  وقد 
لم يكن من  قلته:  السنوات األخيرة ما 

املمكن حتى تنظيم العملية السياسية 
الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
اخلارجي،  التأثير  عن  مستقل  بشكل 
عام  البرملانية  االنتخابات  أظهرت  كما 
2006 وما تالها من أحداث في تشكيل 

احلكومة. كما يجب أال ننسى بأنه في 
ذل��ك ال��وق��ت ل��م تكن ال��والي��ات املتحدة 
لقبول  مستعدين  األوروب���ي  واالحت���اد 
للشعب  ال��دمي��ق��راط��ي  ال���ق���رار  نتيجة 
هائلة.  ضغوًطا  ومارسوا  الفلسطيني 
ل��ق��د أث��ب��ت��وا أي��ًض��ا ب���أن دع��وت��ه��م إلى 
املصير  تقرير  أس��اس  على  حل سلمي 
بالثقة  ج���دي���رة  غ��ي��ر  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

متاًما،
املصير،  تقرير  حق  يرفضون  إنهم  بل 
الشعب  يحرمون  أن��ه��م  ه��ذا  وي��وض��ح 
بنفسه  ليقرر  النضج  من  الفلسطيني 
املطاف  نهاية  وف��ي   - البرملان  تكوين 

تكوين حكومة فلسطينية.
للفلسطينيني،  قوية  حركة  هناك   -
برحيل  ت��ط��ال��ب  ال��وق��ت،  م��ع  تكبر 
السلطة الفلسطينية احلالية، ألنهم 
للسلطة  تابعة  سلطة  يعتبرونها 
اإلسرائيلية. كيف ترون هذا األمر؟

< أستطيع أن أتفهم جيًدا إحباط وخيبة 
أمل الناس في فلسطني، خاصة وأنني 
كما قلت من قبل، منذ أكثر من عشرين 
يكمن  املشكل احلقيقي  أن  أالحظ  عاما 
في كون السلطة الفلسطينية تعمل في 

إطار يجبرها على العمل كوكالة تابعة 
األساسية  املناطق  في  االحتالل  لقوة 
لهم  ُمنحت  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة  للرقعة 
أن  حقيقة  عن  النظر  بصرف  للعيش، 
سلطة  تشكل  التي  احلاسمة  املجاالت 
الدولة تقع في يد السلطات اإلسرائيلية 
منذ البداية. والسؤال اجلوهري هو ما 
الراهن  للوضع  ال��واق��ع��ي  البديل  ه��و 
قرارات  أن  اعتبار  على  فلسطني،  في 
انسحاب  بشأن  الدولي  األم��ن  مجلس 
إسرائيل من األراضي احملتلة غير قابلة 
شكل  ف��ي  فقط  ص��درت  ألنها  للتنفيذ، 
توصيات بسبب الفيتو األمريكي. وأن 
التهديد  بسبب  أيًضا   - املتحدة  األمم 
لم   - النقض  باستخدام حق  األمريكي 
تقبل بعد بفلسطني كعضو ذي سيادة، 

بل توجد فيها ك�«مراقب« فقط.
نظًرا لعدم وجود استراتيجية مشتركة 
السياسة  ف��إن  ال��ع��رب��ي،  للعالم  فعلًيا 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ي��س ل��ه��ا ب��ال��ك��اد أي 
املطلوب  لكن  للتطبيق.  قابلة  خيارات 
على  ال��ع��ث��ور  مت  إذا  ع���اج���ل،  ب��ش��ك��ل 
مخرج من املأزق احلالي، هو أن يعبر 

للخط  اخ��ت��ي��اره��م  ع��ن  الفلسطينيون 
املستقبلي في استفتاء حر يتم إجراؤه 
في جميع أنحاء أراضي سلطة احلكم 

الذاتي.
الغربيني  املفكرين  من  تعتبرون   -
القالئل، ممن يعلنون عن تضامنهم 
مع الفلسطينيني ورفضهم للسياسة 
اإلسرائيلية جتاههم، أتعتقدون في 
إمكانية حصول الفلسطينيني على 

حقهم في بناء دولة مستقلة؟
< ف��ي ال��وض��ع احل��ال��ي، ت��ب��دو اآلفاق 
قامتة. وفي مثل هذه احلالة الفوضوية، 
يكون الصدق دائًما أفضل من التفكير 
للفلسطينيني  ال��واق��ع   ف��ي  بالتمني. 
وهذا  دولتهم.  إقامة  في  احلق  بالفعل 
ال ينبع بشكل عام من حق الشعوب في 
أيًضا  ينبع  بل  فحسب،  املصير  تقرير 
املتحدة.  األمم  ق��رارات  من  العديد  من 

هذا  )إع��م��ال(  مم��ارس��ة  ه��ي  واملشكلة 
احلق. من الغريب أن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة  التي مينع مجلس األمن 
كدولة  بفلسطني  االعتراف  لها  التابع 
أنشأت  قد  األمريكي(،  الفيتو  )بسبب 
غير  احل��ق��وق  لتنفيذ  جلنة  عقود  منذ 
الفلسطيني.  للشعب  للتصرف  القابلة 
املعنية  »ال��ل��ج��ن��ة  غ���ري���ب:  )ب���ع���ن���وان 
حلقوقه  الفلسطيني  الشعب  مبمارسة 
غير القابلة للتصرف«(، والتي تتضمن 
بالطبع احلق في تقرير املصير. حتتفل 
العاملي  ب���«ال��ي��وم  رسميًا  اللجنة  ه��ذه 
الفلسطيني«  ال��ش��ع��ب  م��ع  للتضامن 
الغالبية  سنة.  كل  من  نوفمبر   29 في 
األمم  في  األعضاء  ال��دول  من  العظمى 
كدولة  ب��ف��ل��س��ط��ني  اع��ت��رف��ت  امل��ت��ح��دة 
دبلوماسية.  ع���الق���ات  م��ع��ه��ا  وت��ق��ي��م 
أي��ًض��ا عضو في  ه��ي  ودول���ة فلسطني 
احملكمة  في  متعاقد  وطرف  اليونسكو 
اجلنائية الدولية في الهاي. ومع ذلك، 
فإن كل هذا االعتراف يبقى دون نتائج 
سياسية حقيقية، طاملا أن الفلسطينيني 
املنطقة  ال ميارسون سلطة فعلية على 
ب��ه��ا مبوجب  ل��ه��م  امل��ع��ت��رف 
لقوة  وتبقى  الدولي،  القانون 
األخيرة.  ال��ك��ل��م��ة  االح���ت���الل 
استمرار  ك�����ان  ل����و  وح���ت���ى 
للقانون  م��خ��ال��ًف��ا  االح���ت���الل 
ال��دول��ي وك���ان ض��م األراضي 
الفلسطينية في القدس باطاًل 
األمم  أوضحت  كما  قانونًيا، 
امل��ت��ح��دة ب��وض��وح، ف���إن هذا 
ال ي��غ��ي��ر ح��ق��ي��ق��ة ك����ون دول���ة 
حالًيا  موجودة  غير  فلسطني 
ك���واق���ع س���ي���اس���ي، ح��ي��ث إن 
ال��س��ل��ط��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ه���ي في 
ال ميكن  احملتلة.  القوة  يد  في  النهاية 
أن يكون هناك أمل في التغيير إال إذا 
تغير النظام العاملي، أي مجموعة القوة 
وفي   – الغربي  العالم  ويغير  العاملية، 
سلوكه   – امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  مقدمته 
التصويت في مجلس األمن، بأخذ  في 
ت���وازن ال��ق��وى ب��ني األع��ض��اء الدائمني 
)وب��ال��ت��ح��دي��د ال��ص��ني وروس���ي���ا( بعني 
االعتبار. وإذا أدركت الواليات املتحدة 
يتعني  ال���ذي  الثمن  أن  م��ا  مرحلة  ف��ي 
عليها دفعه مقابل الهيمنة مبفردها على 
السياسة الفلسطينية مرتفع للغاية في 
األخرى  اجليوسياسية  أهدافها  ضوء 
)م��ث��ل ال��ت��ن��اف��س م��ع ال��ص��ني. إن هذا 
تصور طويل املدى إلى حد ما، يرتبط 
باالنتقال من عالم أحادي القطب حاليا 
متعددة  جديدة  كوكبة/مجموعة  إل��ى 

األقطاب.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إن القوة العظمى الحالية تقف إلى جانب إسرائيل

لقد �أيقظ موؤمتر مدريد و�أو�سلو �آماال مل 
تتحقق، الأن �التفاقات جاءت من

موقف �سعف بالن�سبة �إىل 
�ملفاو�سني �لعرب و�لفل�سطينيني

يكمن �أحد 
�الأ�سباب 
�لرئي�سية
ل�سلبية 
�ل�سيا�سة 

�لعاملية ب�ساأن 
�لق�سية

�لفل�سطينية 
يف قوة 
�جلماعات 

�ملو�لية
الإ�رس�ئيل، 
وخا�سة 

يف 
�لواليات 
�ملتحدة
و�أوروبا
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

- في حوار سابق لكم، وفي الكثير 
بالوضع  ت��ن��ب��أمت  ك��ت��اب��ات��ك��م،  م��ن 
التي  وال��ف��وض��ى  لليبيا  احل��ال��ي 
الغربي- العدوان  إليها  أوصلها 
مخرج  هناك  هل  عليها.  الروسي 

لألزمة الليبية؟
أرى  ال  مؤسفا،  األم��ر  ك��ان  كيفما   >
كيف سيتم التغلب على األزمة في ظل 
املرء  يفكك  عندما  احلالية.  الظروف 
بالقوة،  ما  لبلد  السياسية  ال��وح��دة 
التدخل  ف��ي  ك���ان احل����ال ع��ل��ي��ه  ك��م��ا 
يكاد   ،2011 عام  ليبيا  في  العسكري 
يكون من املستحيل إعادة ملء الهوة 

بني الفرقاء مرة أخرى. 
أي تفويض  غ��ي��اب  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
أممي أو مبوجب قرار األمم املتحدة، 

ليبيا،  التي هاجمت  الدول  فإن 
وفي مقدمتها فرنسا والواليات 

املتحدة األمريكية وبريطانيا 
ال��ع��ظ��م��ى، ت��س��ب��ب��ت في 
اإلط������اح������ة )»ت���غ���ي���ي���ر 
وبالتالي  ال����ن����ظ����ام«( 
إلى  أدى  ف��راًغ��ا  خلقت 
تفكك بلد ضخم. أصبح 
هذا اإلجراء ممكنًا فقط 
من خالل امتناع روسيا 
)ف������ي ع����ه����د ال���رئ���ي���س 
ميدفيديف( والصني عن 
ف��ي مجلس  ال��ت��ص��وي��ت 
استراتيجية  إن  األم��ن. 
هاجمت  ال���ت���ي  ال�����دول 
إنسانية  بذريعة  ليبيا 
األرواح  آالف  وم���ات���ت 
بسببها لم تكن فقط غير 
قانونية،  وغير  أخالقية 
لكن ما مت إغفاله أيًضا 
هو أن النموذج الغربي 
ميكن  ال  ل���ل���س���ي���اس���ة 
دولة  إلى  نقله  ببساطة 
اجتماعية  ظ��روف  ذات 
ظل  في  متاًما.  مختلفة 
قبلي  م��ج��ت��م��ع  ظ����روف 
التقاليد،  ف���ي  م��ت��ج��ذر 
املبني  ال���ن���ظ���ام  ف�����إن 
البرملانية  من��وذج  على 
مبنافسته  ال���غ���رب���ي���ة 
احل���زب���ي���ة امل���ع���روف���ة، 

االختالفات  بتفاقم  يهدد 
البالد.  وتقسيم  االجتماعية 

وهذا بالضبط ما حدث في ليبيا. لم 
يعد من السهل دمج أجزاء من البالد 
 - ب��ط��رق مختلفة  ت��اري��خ��ًي��ا  ت��ط��ورت 
ط��راب��ل��س وب��رق��ة وف���زان - ف��ي دولة 
الغربية  الطريقة  باستخدام  موحدة 
لالستعمار األيديولوجي. أصبح حل 
ليبيا  ألن  أيًضا  أكثر صعوبة  األزم��ة 
أص��ب��ح��ت ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن مكانا 
اإلقليمية  القوى  بني  بالوكالة  حلرب 
التي تسعى إلى استغالل الفوضى - 
املتنافسة  والبرملانات  احلكومات  مع 
ف��ي األج����زاء ال��ب��ع��ي��دة م��ن ال��ب��الد – 
مصالح  اس��ت��غ��الل  ق��ص��د 
 . تيجية ا ستر ا جيو

أدلى وسطاء األمم املتحدة ببيانات 
كل  ك��ان  السنني،  م��ر  على  متفائلة 
منها يسفر عن خيبة أمل كبيرة. في 
ليبيا  أدلى ممثل  أيًضا،  األيام  هذه 
لدى األمم املتحدة - ويجب أن يقال 
بصراحة إن البالد قد حتطمت على 
10 سبتمبر  في  األخ��ي��رة-  ه��ذه  يد 
االنتخابات  ض����وء  ع��ل��ى   ،2021
أخرى  م��رة  لها  التخطيط  مت  التي 
معنى  ال  بتصريح  العام،  نهاية  في 
ونصه:  ال��ب��الد،  مستقبل  ح��ول  ل��ه 
»«ليبيا على مفترق الطرق حيث إن 
النتائج اإليجابية أو السلبية ممكنة 
 Libya is at a„ س���واء«  ح��د  على 
 crossroads where positive
 or negative outcomes are
ميكن  ال   .“.equally possible
الدولي  املجتمع  بفشل  االع��ت��راف 
هذا  من  إحراجا  أكثر  يكون  أن 

البيان التافه.
التي  ت���ون���س،  ت���ت���دح���رج   -
البلد  أن��ه��ا  امل���رء  اعتقد 
الذي  ال��وح��ي��د  ال��ع��رب��ي 
جن����ح����ت ف����ي����ه ث������ورة 
إلى  ال��ع��رب��ي،  ال��رب��ي��ع 
بالنظر  م��ق��ل��ق،  م��ص��ي��ر 
بها  ي����ح����دث  م����ا  إل������ى 
املخاطر  هي  ما  حاليا، 
تونس  ت���واج���ه  ال���ت���ي 

مستقبال؟
< مرت تونس بالعديد 
من املراحل احلرجة منذ 
وشهدت  بورقيبة  عهد 
العديد من االضطرابات 
واالنتفاضات في أجزاء 
م��خ��ت��ل��ف��ة م����ن ال���ب���الد. 
متابعة  م����ن  مت���ك���ن���ت 
ب��ع��ض ه����ذه األح�����داث 
زياراتي  ف��ي  م��ب��اش��رة 
املتعددة للبلد، لكن ففي 
استعادة  تتم  كانت  كل 
الوضع الطبيعي نسبًيا 

باملقارنة  نسبية  بسرعة 
م��ع م��ع م��ا ي��ح��دث اآلن. 
وف���ي ت��ق��دي��ري ك���ان عدم 
دائًما  االقتصادي  الرضا 
أما  الرئيس.  العامل  هو 
التفاؤل  إل���ى  ب��ال��ن��س��ب��ة 
العربي«  »ال��رب��ي��ع  ب��ش��أن 
ال�������ذي ان����دل����ع ق���ب���ل 10 
إلى  يعتمد  كان  فقد  سنوات، 
الدوائر  ف��ي  التمني  على  كبير  ح��د 
السياسية املؤثرة في الغرب، )بحيث 
مت التحكم في الكثير من هذا الربيع 
مبساعدة ما يسمى »وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي اجل���دي���دة«( وع��ل��ى أمل 
ال ط��ائ��ل م��ن ورائ����ه - ب��ات��ب��اع منط 
 color revolutions الثورات امللونة«
بعد  السابق  الشرقي  املعسكر  في   «
نهاية احلرب الباردة - إلحداث وضع 
مماثل في العالم العربي، الدول التي 
إلى  أق����رب  بنفسها  ن��ف��س��ه��ا  ت��ع��ت��ب��ر 
أخفق  لكن  الغربي«.  القيم  »مجتمع 
ف���ي حت��ق��ي��ق ه����ذا احل��ل��م أي��ض��ا في 
تونس. مع األزمة احلالية، ورمبا ألن 

أكبر  أصبحت  االقتصادية  املشكالت 
وصل  ال��ذي  ال��وب��اء،  تأثيرات  نتيجة 
كارثي على  إلى مستوى  الصيف  في 
التكهن  إن  احمللي.  الصحي  النظام 
غير  تونس  في  األم��ور  مب��آل  الدقيق 

ممكن حاليا. 
م���ا ي��ب��دو م���ؤك���دا ه���و أن ت��ون��س لم 
الذي  للتغيير  »منوذجيا«  خياًرا  تعد 
يتصوره الغرب أو يرغب فيه. تواجه 
ال��ب��الد ف��ت��رة م��ن ع���دم ال��ي��ق��ني وعدم 

االستقرار السياسي.
- كيف تقيمون جتربة سوريا في 
تعاملها مع التدخل السافر للقوى 

األجنبية في شؤونها الداخلية؟
في  ح��ذرت،   ،2019 ع��ام  ربيع  في   >
التركية،  اإلع��الم  وس��ائ��ل  م��ع  مقابلة 
التدخل األجنبي في سوريا. وما  من 
قلته آنذاك ال يزال ساري املفعول. إذا 
تدخلت قوى ومصالح أجنبية )سواء 
أكانت دولة أو غير تابعة للدولة( في 
يؤدي  ال  هذا  فإن  أهلية،  حرب  حالة 
إلى تفاقم الصراع فحسب، بل يؤدي 
أي��ًض��ا إل��ى إط��ال��ة أم���ده، ألن أحزاب 
استعداًدا  ق��ل  تكون  األهلية  احل��رب 
تنازالت عندما  لتقدمي  بطبيعة احلال 

وقد  أجنبًيا.  داعًما  لديها  بأن  تعرف 
اتضح هذا األمر بجالء اآلن، وهو أمر 
أدى إلى متاعب للشعب السوري وإلى 
اإلضرار باملنطقة بأسرها. إضافة إلى 
هذا، وكما هو احلال في ليبيا، يزداد 
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا ت��ع��ق��ي��ًدا بسبب 
ليست  األجنبية  ال���دول  ك��ون  حقيقة 
األهلية،  احل���رب  ف��ي  منخرطة  ف��ق��ط 
سوريا  في  املتدخلة  ال��دول  تشن  بل 
األراضي  على  بالوكالة  حرًبا  نفسها 
السورية، لتؤكد سيادتها في املنطقة. 
التركيبة  االع��ت��ب��ار  ف��ي  أخ��ذن��ا  إذا 
متعددة األديان لسكان سوريا، عندها 
يدرك املرء أن التدخل األجنبي يؤجج 
استمرت  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ت��وت��رات 
لقرون، والتي تؤثر أيًضا على العالم 

اإلسالمي األوسع.
لها  إي��ران قوة صاعدة ُيحسب   -
حساب في الغرب، ما هي أسباب 

قوة إيران هذه؟
سببان  هناك  احلالي  الوضع  في   >
فإن  جهة،  من  إي��ران.  لقوة  رئيسيان 
اإلم��ك��ان��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، أي 
التقنيات  وتطوير  البحثية  ال��ق��درة 
احلديثة، هي التي جتعل إيران تبدو 
أكثر استقاللية من العديد من البلدان 
الرغم من  - على  املنطقة  في  األخرى 
العقوبات االقتصادية الواسعة وغير 
البالد.  على  فرضها  مت  التي  العادلة 
ومع ذلك، فإن عقود العقوبات جعلت 
إيران، مبعنى ما، أقوى ألنها اضطرت 
إلى تعبئة جميع مواردها واستخدام 
حد،  أقصى  إل��ى  اخلاصة  إمكاناتها 
بشكل  األخ��رى  ال��دول  تستورد  بينما 
اخلارج،  من  التقنيات  جميع  مستمر 
وال تطور قدراتها اخلاصة. باملناسبة، 
من املثير لالهتمام أيًضا، أنه ال يوجد 
في  دول��ًي��ا  تنافسي  علمي  بحث  فقط 

إرث فلسفي حي،  أيًضا  إي��ران، بل 
يسعى حتى يومنا هذا إلى التبادل 

مع الفكر الغربي.
من جهة أخرى، عزز الغرب )في هذه 
ال��والي��ات املتحدة  ب��ال��ذات  احل��ال��ة 
على وجه اخلصوص( إيران بشكل 
غير مباشر كقوة إقليمية، ألنه أطلق 
في  ق��وة  كعامل  بوحشية  ال��ع��راق 
وخنق  احلرب  من خالل   - املنطقة 
بسبب  بالكامل  اإليراني  االقتصاد 
احلرب مع العراق، وهو خنق فريد 
املتحدة،  األمم  تاريخ  في  نوعه  من 
ما  للخليج.  األمريكي  الغزو  حتى 
حدث هنا هو مثال كالسيكي لقصر 
القوة:  س��ي��اس��ات  وج��ش��ع  ال��ن��ظ��ر 
يقضي املرء على شريك )الدولة 1( 
حالتنا:  )ف��ي  سابًقا  معه  اشتغلت 
)في   2 ال���دول���ة  إلب���ق���اء  ال����ع����راق( 
املراقبة، دون  إيران( حتت  حالتنا: 
التفكير في أن الدولة 2 قد ُوضعت 
مشكلة  ف���ي���ه  ت��ص��ب��ح  وض�����ع  ف����ي 
العاملية  القوة  إل��ى  بالنسبة  حتى 
الواليات  ح��ال��ت��ن��ا:  )ف���ي  امل��ت��دخ��ل��ة 
يرى  امل��رء  ألن  األمريكية(؛  املتحدة 
التوازن اإلقليمي وبالتالي مصالح 
الفرد وأمن احللفاء مهددين. وتبدأ 

اللعبة من جديد. 
بالذات  للغرب  األك��ب��ر  اخل��وف   -
برنامجها  ف��ي  إي���ران  ه��و جن��اح 
ال������ن������ووي، ه����ل ل����ه����ذا اخل����وف 

مبرراته؟
النووي  البرنامج  مراقبة  تتم   >
اإليراني على أساس عضوية إيران 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  في 
للقانون  وف���ًق���ا  ف��ي��ي��ن��ا..  وم��ق��ره��ا 
ال��ب��رن��ام��ج يخدم  ف���إن  اإلي����ران����ي، 
االستخدام السلمي للطاقة النووية 
أيًضا  ت��س��ت��خ��دم��ه  ك��م��ا  إال،  ل��ي��س 
ال����دول األخ����رى وفًقا  ال��ع��دي��د م��ن 
العمل  ال��دول��ي. و«خ��ط��ة  ل��ل��ق��ان��ون 
الشاملة املشتركة« )JCPoA( التي 
أبرمت في فيينا في عام 2015 مع 
إيران  تلزم  أملانيا   + الكبرى  القوى 
النووي  ب��رن��ام��ج��ه��ا  ف��ي  بالشفافية 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  والتعاون 
ال��ذري��ة وف��ق��ا مل��راق��ب��ة م��س��ت��م��رة. في 
املقابل، ُعرض على إيران تخفيف أو 
رفع العقوبات االقتصادية عنها. وقد 
أكد مجلس األمن الدولي هذا االتفاق 
ب��ق��رار م��ل��زم. ف��ي رأي����ي، ف���إن واقعة 
انسحاب الواليات املتحدة من جانب 
الرئيس  عهد  في  املعاهدة  من  واح��د 
مما   - للمعاهدة  خ��رق  هو   - ترامب 
يشكل حالًيا خطًرا كبيرا: كيف ميكن 
ما  دول��ة  متتثل  أن  يتوقع  أن  للمرء 
اللتزاماتها )في هذه احلالة احملددة: 
تشغيل التكنولوجيا النووية ألغراض 
سلمية حصرًيا( إذا انسحب الشريك 
التعاقدي األكثر أهمية من املعاهدة- 
إيران  امتثال  الرغم من  على 
جل���م���ي���ع أح����ك����ام ال���وك���ال���ة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة - 
بشكل تعسفي من املعاهدة و 
فرض عقوبات أشد من التي 
أن  كما  إي���ران؟  منها  يعاني 
إيران  الكاملة حول  املناقشة 
وقدرتها النووية ليست ذات 
املجتمع  أن  طاملا  مصداقية 
املوقعة  ال��دول  أي   - الدولي 
انتشار  ع���دم  م��ع��اه��دة  ع��ل��ى 
لم يفعل  النووية -  األسلحة 
فعال  بشكل  اآلن  شيًئا حتى 
خالية  منطقة  إنشاء  على  للتشجيع 
ال��ن��ووي��ة ع��ل��ى النحو  م��ن األس��ل��ح��ة 
امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه ف��ي م��ع��اه��دة عدم 
الشرق  في  النووية  األسلحة  انتشار 
املبادرات  فشلت جميع  وقد  األوسط. 
ف���ي ه���ذا ال���ص���دد )وآخ���ره���ا مؤمتر 
النووي  االنتشار  حظر  معاهدة  دول 
في   2012 ديسمبر  ف��ي  عقده  امل��ق��رر 
هلسنكي، والتي مت إلغاؤها في وقت 
قصير بتحريض من الواليات املتحدة 
األمريكية(. ال يجب النظر إلى مشكلة 
عن  مبعزل  اإليرانية  النووية  القدرة 
األسلحة النووية املوجودة بالفعل في 
لألسف،  اآلن،  حتى  األوس��ط.  الشرق 
هنا.  املزدوجة  املعايير  استخدام  مت 
األكبر  اخل��ط��ر  يكمن  بالضبط  وه��ن��ا 
غض  املُستجوب  )يقصد  نظري  ف��ي 
ملفاعل  إسرائيل  ام��ت��الك  ع��ن  ال��ط��رف 

نووي: إضافة املترجم(.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

أكد أن البالد صارت مكانا للحرب بالوكالة بين قوى إقليمية

تتم مراقبة الربنامج النووي
الإيراين على اأ�ضا�س ع�ضوية اإيران
يف الوكالة الدولية للطاقة 

الذريةوفقا للقانون الإيراين

عندما 
تفكك

الوحدة 
ال�ضيا�ضية 
لبلد ما 
بالقوة،

كما كان 
احلال يف 

التدخل
الع�ضكري 
يف ليبيا 

يكاد 
يكون من 
امل�ضتحيل 

اإعادة ملء 
الهوة بني 

الفرقاء مرة 
اأخرى
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

كنتم   IPO لـ  رئيسا  باعتباركم   -
أسرى  تبادل  قضية  في  نشيطون 
احلرب بني إيران والعراق، وبعدها 
واملفقودين  األســـــرى  قــضــيــة  فـــي 
ـــعـــراق. مـــا هي  الــكــويــتــيــني فـــي ال
الصعوبات امليدانية التي تفرضها 

مثل هذه األنشطة اإلنسانية؟
< عند التعامل مع القضايا اإلنسانية 
التي تؤثر على الدول املتحاربة أو الدول 
في حالة حرب مع بعضها البعض، فمن 
األهمية مبكان التغلب على انعدام الثقة 
صارم  بشكل  والتمييز  اجلانبني  بني 
والسياسية.  اإلنسانية  اجلوانب  بني 
دائًما  يــكــون  أن  الــوســيــط  على  يجب 
محايًدا بشأن املشكل السياسي للنزاع 
هذا  على  احلفاظ  ويعتبر  الــدول.  بني 

احلــيــاد أمــر ضـــروري فــي حالة 
النزاع املسلح. هذه هي الطريقة 

الوحيدة للوسيط للوصول إلى 
املــتــضــرريــن )مــثــل أسرى 
احلرب(، وبهذه الطريقة 
املسؤولون  يــكــون  فــقــط 
مــن كــا اجلــانــبــني على 
على  لــــلــــرد  اســــتــــعــــداد 
الوسيط.  اقــــتــــراحــــات 
فـــي إطــــار جـــهـــودي في 
قــضــيــة أســـــرى احلـــرب 
ـــة،  ـــي ـــران الـــعـــراقـــيـــة اإلي
إلى  الـــتـــحـــدث  ـــت  حـــاول
احلكوميني  املــســؤولــني 
مـــن الـــطـــرفـــني، ودعــــوت 
للخبراء  اجــتــمــاع  ـــى  إل
لتوضيح  ــيــف  جــن فــــي 
القانونية.  الــقــضــايــا 
وقـــد جنــحــت فـــي كسب 
محترمني  دولــــة  رجــــال 
حظوا باحترام اجلانبني 
وهم  ملبادرتنا،  كداعمني 
الــنــمــســا، كورت  رئــيــس 
ـــــدهـــــامي، ورئــــيــــس  ـــــال ف
فـــــنـــــزويـــــا، كـــــارلـــــوس 
ورئيس  بيري،  أندريس 
دولــة الــســودان األسبق، 
الدهب.  ســــوار  املــشــيــر 
معسكر  تــفــتــيــش  كـــــان 
اعــتــقــال ألســـرى احلرب 
الشباب  اإليـــــرانـــــيـــــني 

التفصيلية  واملــنــاقــشــات 
مع هؤالء الشباب في الرمادي 

)العراق( ممكًنا فقط ألن مهمتي كانت 
التقدم  منظمة  فــي  نشاطي  مــن  جـــزًءا 
لها  يــعــتــرف  ــتــي  ال  ،I.P.O الــعــاملــيــة 
بعدم التحيز. كما كان التقييم احملايد 
حاسًما  املتصارعة  األطـــراف  قبل  مــن 
عندما تدخلت مع نائب رئيس الوزراء 
الــعــراقــي طـــارق عــزيــز عــام 1994 في 
الكويتيني.  واملفقودين  األسرى  قضية 
الكويت  خــارجــيــة  وزيـــر  شكرني  ــد  وق

رسميًا على هذا.

األمني  عينكم   ،2000 أبريل  في   -
العام السابق لألمم املتحدة 
مراقبا  عـــنـــان  كـــوفـــي 

االسكتلندية  احملكمة  فــي  دولــيــا 
في هولندا )محاكمة لوكربي(، أال 
تعتبرون مثل هذه احملاكم تعبيرا 
على  الغربية  الهيمنة  فــرض  عن 
كنا  وإن  األخــرى، حتى  الشعوب 
اإلرهاب  وتفصيا  جملة  نرفض 

من حيثما أتى؟
من  ليبيا  بني  لوكربي«  »نــزاع  في   >
األمريكية  املتحدة  ــات  ــوالي وال جهة 
وبــريــطــانــيــا مــن جــهــة أخــــرى، كانت 
املــشــكــلــة احلــاســمــة هــي كــيــف ميكن 
أكبر  على  اجلنائية  العملية  تطبيق 
ــاريــخ اململكة  ت هــجــوم إرهـــابـــي فــي 
ومستقل.  موضوعي  بشكل  املتحدة 
املشتبه  الليبيني  تقدمي  ليبيا  أرادت 
وفًقا  بلدهما  فــي  العدالة  إلــى  بهما 
الواليات  وأرادت  مونتريال،  التفاقية 
تنفيذ  العظمى  وبريطانيا  املتحدة 
ـــى األراضـــــــي  اإلجــــــــــــراءات عـــل
مفاوضات  وبــعــد  الــبــريــطــانــيــة. 
آخر  فــي  التوصل  مت  طويلة، 
املطاف إلــى حل وســط - 
أساس من خال وساطة 
إفريقيا  جــنــوب  رئــيــس 
ـــســـون مــــانــــديــــا-  ـــل ـــي ن
إذا  إلجـــــراء احملـــاكـــمـــة، 
جاز التعبير، على أرض 
ولكن  هولندا،  محايدة، 

إسكتلندية  محكمة  أمـــام 
احملاكمة  جلسات  نظمت 
بحضور  أراضيها،  خارج 
رشحهم  دولــيــني  مراقبني 
ــــألمم  ــــــعــــــام ل األمــــــــــني ال
املتحدة. وطبق هذا احلل 
الــوســط فــي آخـــر املطاف 
من خال قرار ملزم قانوًنا 
)مبوجب  األمـــــن  ملــجــلــس 
الفصل السابع من ميثاق 
وأصدرت  املتحدة(.  األمم 
البريطانية  ـــكـــة  املـــمـــل
الـــلـــوائـــح الــتــنــفــيــذيــة مع 
النظام األساسي القضائي 
بــالــرجــوع إلــى قــرار األمم 
من  الرغم  وعلى  املتحدة. 
على  رسمًيا  ليبيا  موافقة 
الوقت،  هذا احلل في ذلك 
فا ميكن إنكار أن الضغط 
املتحدة  الـــــواليـــــات  مــــن 
وبريطانيا  األمـــريـــكـــيـــة 
العظمى- قبل كل شيء من 
خال حظر الطيران والعقوبات 
الدول  هذه  فرضتها  التي  االقتصادية 
كان  املــتــحــدة-  األمم  فــي  ليبيا  عــلــى 
هذا  لــقــبــول  لليبيا  بالنسبة  حــاســًمــا 
احلـــــل. وكـــمـــا أظـــهـــر ســيــر إجـــــراءات 
لم  احملكمة  فــإن  هولندا،  في  احملاكمة 
ووفًقا  مستقل  بشكل  فعلًيا  تتصرف 
مراقبًا  كنت  بصفتي  القانون.  لسيادة 
قدمت  فإنني  احملاكمة،  هذه  في  دوليًا 
تقريرين مفصلني أرسلتهما إلى األمني 
إلى  نظرنا  إذا  املــتــحــدة.  لــألمم  الــعــام 
الوراء، ميكن للمرء أن يفهم بأن احلكم 
من طرف محكمة إسكتلندية وليس من 
من  كــان  )والــــذي  ليبية  محكمة  طــرف 
األول مبوجب  يكون اخليار  أن  املمكن 

اتفاقية  مبــوجــب  ـــي  ـــدول ال الـــقـــانـــون 
ميزان  لنهاية  نتيجة  كان  مونتريال(، 
في  الغربية  للهيمنة  وتأكيدا  الــقــوى 
موجودة  كانت  التي  الدولية  العاقات 
خـــال احلــــرب الــــبــــاردة. كــمــا أوضح 
االستئناف  وإجـــراءات  العملية  مسار 
القوة  سياسات  هيمنة  الناجحة  غير 
الغربية، حيث مت حجب أدلة مهمة عن 
احملكمة بأمر من احلكومة البريطانية، 
»املصالح  على  احملافظة  ذريعة  حتت 

الوطنية«.
- 63. في كتابكم »العدالة العاملية أم 
اجلنائي  القانون  العاملي؟  االنتقام 
الدولي عند مفترق الطرق«، املترجم 
أيضا إلى العربية، تنتقدون بشدة 
وبحجج دامغة من بني ما تنتقدونه 
هيمنة الغرب من خال املؤسسات 
هي  ما  فيها.  يتحكم  التي  الدولية 
الرئيسية  األعـــطـــاب  بــاخــتــصــار 

للقانون الدولي حاليا؟
على  التأكيدات  كل  من  الرغم  على   >
فـــإن هـــذا األخير  الـــدولـــي،  الــقــانــون 
للكلمة.  احلقيقي  باملعنى  قانونا  ليس 
والسبب في ذلك بسيط للغاية: ال توجد 
بشكل  الــقــانــون  هـــذا  لتطبيق  ــيــات  آل
كل  أيــًضــا وقبل  هــذا  مــوحــد. وينطبق 
حق  املتحدة:  األمم  ميثاق  على  شــيء 
اخلمسة  لــألعــضــاء  بالنسبة  النقض 
هذه  يضع  األمــن  مجلس  في  الدائمني 
البلدان فوق القانون إلى حد ما، بحيث 
ال توجد إمكانية قانونية التخاذ إجراء 
للقانون  املتعددة  بانتهاكاتها  ضدها 
واحلرب  العنف  وممارستها  الــدولــي 
ضد الــدول األخـــرى. ومــن بني أسباب 
لديهم  ليس  الدائمني  األعضاء  أن  هذا 
فقط حق النقض، ولكن أيًضا ألن الدول 
املتورطة في نزاع ما ليس لديها التزام 
في  اإلجبارية  الــقــرارات  عن  باالمتناع 

مــجــلــس األمـــــن. وفـــًقـــا لــقــوانــني األمم 
املتحدة حاليا، إذا كان املعتدي عضًوا 
»مع  عــدوانــه  مواصلة  فيمكنه  دائــًمــا، 
من  اخلــوف  دون  العقاب«  من  اإلفــات 
ــوع من  ــن اإلدانـــــة. مــــاذا يــعــنــي هـــذا ال
»الفوضى القانونية«؟ وما هي العواقب 
السياسية العاملية املدمرة التي تتبعه؟ 
يتضح ذلك بشكل ال غبار عليه في حرب 
قانون  فعا  2003. يوجد  عام  اخلليج 
األقــــوى كــمــا قـــال الـــرومـــان مــنــذ ألفي 
عام: ما هو مسموح به للمشتري )أبو 
الناس(.  )عامة  للثور  يجوز  ال  اآللهة( 
 .quod licet Iovi ، non licet bovi
القطب  ثنائي  القوى  نهاية ميزان  منذ 
)مع سقوط االحتاد السوفياتي في عام 
خطورة.  أكثر  الوضع  أصبح   ،)1991
فطاملا ال يوجد بعد توازن جديد للقوى، 
الواليات  قـــيـــادة  ـــغـــرب، حتـــت  ال فـــإن 
املتحدة، لن يخشى أي عواقب سياسية 
الدولي.  القانون  حــدود  إذا مت جتــاوز 
وطاملا أن السلطة على القانون تهيمن 
على املسائل احلاسمة للحرب والسام 
املضلل  فمن  املــتــحــدة،  األمم  إطــار  فــي 
عـــن »سيادة  الــتــحــدث  ــنــزيــه  ال ــر  وغــي

القانون الدولي«.
- في الكتاب نفسه تتطرقون أيضا 
إلى سياسة الكيل مبكيالني للغرب، 
في أي شيء يضر هذا الكيل مببادئ 
مثل الدميقراطية والعدالة وحقوق 

اإلنسان واملساواة في القانون؟
< ازدواجية املعايير، والقياس مبعايير 
مزدوجة، التي أشرت إليها، هي نتيجة 

القانون،  السلطة على  لهيمنة  مباشرة 
احلصانة  تعتبر  سابًقا.  أوضحت  كما 
الفعلية التي تتمتع بها القوى العظمى 
حاسًما  سبًبا  املتحدة  األمم  إطــار  في 
االستشهاد  في  والتعسف  للتناقضات 
بحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة 
القانون- اعتماًدا على املصالح احملددة 
املنظمة  تأسيس  منذ  العظمى-  للقوى 
العاملية. ولعل أبرز مثال على هذا هو 
التعامل مع قضية فلسطني. في الوقت 
الشعوب  مـــن  الــعــديــد  مــنــح  الــــذي مت 
حــق تــقــريــر املــصــيــر فــي ســيــاق إنهاء 
الشعوب  هـــذه  االســتــعــمــار، ومتــكــنــت 
تدريجيًا من تشكيل دول ذات سيادة ومت 
قبولها في األمم املتحدة، يستمر حرمان 
كثير  في  احلق.  هذا  من  الفلسطينيني 
من احلاالت، اسُتخدمت حقوق اإلنسان 
أيًضا من قبل الدول الغربية فيما يتعلق 
بسياسات القوة، حيث يتم استعمالها 

عندما يتعلق األمر بإضفاء الشرعية 
)»التدخل  العسكري  الــتــدخــل  على 
املرء على  اإلنساني«(، بينما يتنازل 
املطالبة بحقوق اإلنسان جتاه الدول 
كانت  لو  الصديقة حتى  أو  احلليفة 
هناك بالفعل انتهاكات جسيمة لهذه 

احلقوق.
- ما هو تصوركم إلصاح منظمة 
األمم املتحدة لتصبح بالفعل ممثلة 
ــــدول ولــيــس فــقــط ملصلحة  لــكــل ال

األقوياء؟
يجب  املتحدة  األمم  إصــاح  إن   >
أن يقضي قبل كل شيء على اخللل 
هيكل  كــون  في حقيقة  يكمن  الــذي 
مجلس األمن يجسد مجموعة الدول 
القوية في عام 1945، رغم أن النظام 
الدولي تغير بشكل جذري منذ نهاية 
احلرب العاملية الثانية. شارك عدد 
قليل نسبًيا من الدول في تأسيس 
العديد  إن  بحيث  املــتــحــدة،  األمم 
ال  كانت  اليوم  األعضاء  الــدول  من 
تزال مستعمرات تابعة ألوروبا. من 
الدول املنتصرة في احلرب العاملية 
في  برزت كمشاركة  والتي  الثانية، 
لنفسها  املنظمة، وضمنت  تأسيس 
الدائمني  لــألعــضــاء  املــمــيــز  الــــدور 
أن  الواضح  األمــن، من  في مجلس 
وبريطانيا  )فــرنــســا  منها  اثنتني 
ــعــودا، بــعــد أكــثــر من  الــعــظــمــى( لــم ت
ذلك،  ومــع  عامليتني.  قوتني  عاًما،   75
العضوية  بوضع  تتمتعان  تــزاالن  ال 
الكثيف  التمثيل  يعني  مما  الدائمة، 
ألوروبــا في هذه الهيئة، في حني أن 
أو مناطق كبيرة مثل  بأكملها  قارات 
وجنوب  اجلنوبية  وأمريكا  إفريقيا 
شرق آسيا والعالم العربي واإلسامي 
هذه  فــي  اإلطـــاق  على  ليست ممثلة 
الدائرة. لذلك يجب أن يشمل اإلصاح 
الدائمة  العضوية  تعريف  إعادة  أواًل 
في مجلس األمــن، وهو ما يرقى إلى 
املناطق  أو  القارات  مشاركة  مستوى 
على  السابق  في  تكن ممثلة  لم  التي 
مستوى العضوية الدائمة. وبالتالي، 
يــنــبــغــي إلـــغـــاء احلــكــم الــــذي ميّكن 
عسكرًيا  عــدواًنــا  ترتكب  التي  الــدول 
مــن الــتــصــويــت بــالــنــيــابــة عــنــهــا في 
مجلس األمن. كما يجب استبدال حق 
النقض كامتياز ملجموعة صغيرة من 
إما مببدأ  الــدول داخل مجلس األمن 
أعضاء  جميع  يشمل  الــذي  التوافق، 
مجلس األمن، أو بشرط وجود أغلبية 
من الناخبني(. ينبغي   ¾ مؤهلة )من 
مبوجب  التي  العامة،  اجلمعية  منح 
على  إال  تتوفر  ال  احلالية  الــقــوانــني 
فعلًيا  وتخضع  فقط  استشاري  دور 
تشريعية.  ســلــطــات  األمــــن،  ملــجــلــس 
يجب أن تصبح محكمة العدل الدولية 
نوًعا من »احملكمة الدستورية« لألمم 
املتحدة، مبا أنه من غير املقبول- كما 
يقف  أن  اآلن-  احلــــال  هـــو 
القانون،  فوق  األمــن  مجلس 
عندما يتخذ قرارات مبوجب 
وفًقا  ــه  ألن الــســابــع،  الفصل 
يجب  املتحدة،  األمم  مليثاق 
على محكمة العدل أن تعترف 
القرارات.  هذه  مثل  بأولوية 
أي  إحــــراز  عـــدم  حقيقة  إن 
يتعلق  فيما  اآلن  حتى  تقدم 
بإصاح األمم املتحدة - على 
ال  التي  املناقشات  من  الرغم 
التي  اللجن  فــي  لها  حصر 
 - املـــتـــحـــدة  األمم  عــيــنــتــهــا 
ترجع إلى حقيقة أن الكثيرين- غالًبا 
عن عمد- يتجاهلون التالي: مع املادة 
108 من ميثاق األمم املتحدة، ضمنت 
الدول املؤسسة السابقة )»احلكومات 
الدائمني  األعضاء  الراعية«(- جلميع 
في  تغيير  عـــدم  األمــــن-  مجلس  فــي 
ميثاق األمم املتحدة إال مبوافقة جميع 
األعضاء الدائمني. وبهذا لرمبا يكون 
اإلصاح األساسي لألمم املتحدة أمًرا 
مستحيًا من حيث السياسة الواقعية، 
حيث ال توجد دولة ستتخلى طواعية 
عن امتيازاتها، خاصة عندما لم تعد 
املذكورتني  الدولتني  مثل  مــا-  ــة  دول
ستتمسك  فإنها  عظمى،  قوة  أعــاه- 
إياه  متنحها  الـــذي  الفيتو  بامتياز 
من  الرغم  وعلى  الدائمة.  العضوية 
أن الواقع التاريخي قد يكون محبًطا 
لآلمال، فقد تفشل األمم املتحدة على 
املدى الطويل بسبب سياسات القوة.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إنه طالما ال يوجد توازن جديد فإن الغرب لن يخشى أي عواقب إذا تجاوز القانون

يف كثري من احلاالت ا�سُتخدمت حقوق 
االإن�سان من قبل الغرب فيما يتعلق ب�سيا�سات 
القوة، حيث ي�ستعملها عندما يتعلق االأمر 
باإ�سفاء ال�رشعية على التدخل الع�سكري

وفًقا 
لقوانني 
االأمم 

املتحدة 
حاليا، 

اإذا كان 
املعتدي 

ع�سًوا 
دائًما، 

فيمكنه 
موا�سلة 
عدوانه 

»مع 
االإفالت من 
العقاب« 

دون 
اخلوف من 

االإدانة

الحلقة 13
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

جنيف  ف��ي   1987 سنة  نظمتم   -
مسألة  ح�����ول  ال����دول����ي  امل����ؤمت����ر 
يبني  أس���اس  أي  ع��ل��ى  اإلره�����اب، 
يشير  ع���ن���دم���ا  أح���ك���ام���ه  ال����غ����رب 
أو مجموعة  ما  بلد  إلى  باألصابع 

بشرية ما ويعتبرها إرهابية؟
< حتى يومنا هذا ال يوجد تعريف ملزم 
قانوًنا ملصطلح »اإلرهاب«. وقد فشلت 
في جهودها  م��رات  عدة  املتحدة  األمم 
اخلالفات  ب��س��ب��ب  ال���ص���دد  ه����ذا  ف���ي 
السياسية بني الدول األعضاء. وُيظهر 
وس���م دول����ة أو ح��رك��ة م���ا ع��ل��ى أنها 
في  تتجلى  سياسة،  مشكلة  »إرهابية« 
 politique de deux( الكيل مبكيالني
poids et deux mesures(، سبق أن 
ذكرتهما عدة مرات. يعتبر إرهابيا من 

يناضل من أجل حريته، والعكس 
النضال  يدعي  من  أي  صحيح، 

فإنه  إرهابا،  احلرية  أجل  من 
احلقيقي.  اإلره��اب��ي  ه��و 
وارد  ال��ت��ن��اق��ض  وه����ذا 
غامض  امل��ص��ط��ل��ح  ألن 
للغاية.  دق���ي���ق  وغ���ي���ر 
ف����ي اخل����ط����اب ال���دول���ي 
اخلصوص،  وج���ه  ع��ل��ى 
نوًعا  اإلره������اب  أص��ب��ح 
الصراع«  »مصطلح  م��ن 
يستخدم  ما  غالًبا  ال��ذي 
اخلصم  سمعة  لتشويه 
لتقدميه  امل���ن���اف���س،  أو 
كمزعج،  ال���ع���ام  ل���ل���رأي 
وبالتالي تبرير تصرفات 
املرء )والتي تكون غالًبا 
أو  دول  ض����د  ع��ن��ي��ف��ة( 
أو  سكانية  م��ج��م��وع��ات 
م��ن��ظ��م��ات أخ�����رى. على 
وصفت  امل���ث���ال،  س��ب��ي��ل 
في  االستعمارية  القوى 
التحرير  حركات  الغرب 
في إفريقيا وآسيا، التي 
الهيمنة  ع��ل��ى  مت�����ردت 
االستعماريني،  والقمع 
ب���أن���ه���ا »إره����اب����ي����ة«. ال 
مفاهيمي  أس��اس  يوجد 
واض������ح ت���ص���ف ال�����دول 
الدول  مبوجبه  الغربية 
األخ����رى  احل����رك����ات  أو 

يبدو  إره���اب���ي���ة.  ب��أن��ه��ا 
ل��ي أن ال��ع��ام��ل احل��اس��م هو 

حل��ظ��ة ال���ص���راع ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة: كل 
مستعمرة  في  س��واء  بالسلطة-  ط��رف 
به  تطالب  نفوذ  مجال  أو  محمية  أو 
ُينظر  مسلحة  بقاومة  ويقوم  الدولة- 
إليه على أنه إرهابي. وهذه هي احلالة 
عندما  مبكيالني:  للكيل  الكالسيكية 
فإن  بالسلطة،  باملطالبة  األم��ر  يتعلق 
كل مجموعة تطالب بذلك هي »إرهابية« 
بينما تعتبر  املهيمنة،  للدولة  بالنسبة 
كل مجموعة تخدم مصالح هذه الدولة 
ب��أس��ال��ي��ب ع��ن��ف »م��ن��اض��ل��ة م���ن أجل 
احلرية«. هناك أكثر من مثال على هذه 
ع��ل��ى سبيل  االزدواج����ي����ة: 
املثال، اعتبرت حركات 

شرق  ودول  ف��ي��ت��ن��ام  ف���ي  ال��ت��ح��ري��ر 
آس��ي��ا األخ���رى ف��ي ال��غ��رب، وخاصة 
إرهابية،  املتحدة،  والواليات  فرنسا 
الذين   Contras ال��ك��ون��ت��راس  أو 
نيكاراغوا  ف��ي  بوحشية  يتصرفون 
)ال���ذي���ن ق��ات��ل��وا ب��ج��ان��ب ال���والي���ات 
املتحدة ضد احلكومة االشتراكية( أو 
امليليشيات اليمينية، في السلفادور. 
وُيحتفل بالنموذجني األخيرن كأبطال 

احلرية.
»اإلره����اب   1988 ع���ام  كتبتم   -
يعمد  مل��اذا  الوطني«.  والتحرير 
حركات  اع���ت���ب���ار  إل�����ى  ال����غ����رب 
وباخلصوص  الوطنية،  التحرير 

في فلسطني، حركات إرهابية؟
السبب  ف��إن  س��اب��ًق��ا،  أش���رت  كما   >
ال��ص��راع من  ال��ق��وة، أي  احلاسم هو 
فالدول  ال��ع��ال��م.  على  ال��س��ي��ادة  أج��ل 
املناطق  عن   تتنازل  لم  الغربية 
واستغلتها  اح��ت��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
كمستعمرات أو محميات طيلة 
إرادتها  مب��ح��ض  ق����رون 
وب��س��خ��اء: ف��ي ك��ل مكان 
مت إنكار شرعية مقاومة 
املظلومة  ال����ش����ع����وب 
التشهير  خ������الل  م�����ن 
ومقاتليها  مبنظماتها 
»إرهابيني«،  واعتبارهم 
إال  ي���ن���س���ح���ب���وا  ول�������م 
حت���ت ض��غ��ط األح�����داث 
ال��ت��اري��خ��ي��ة. ه��ن��ا يجب 
املستشار  نتذكر قول  أن 
ال����ن����م����س����اوي ب����رون����و 
قال  ال������ذي  ك���ري���س���ك���ي، 
سئل  ع��ن��دم��ا  م���رة،  ذات 
م����ف����اوض����ات����ه مع  ع�����ن 
التحرير  منظمة  رئيس 
كانت  التي  الفلسطينية، 
في  للغاية  للجدل  مثيرة 
ف��ي الغرب  ال��وق��ت  ذل���ك 
)ي��ع��ن��ي امل��ف��اوض��ات: إ. 

هو  اليوم  »اإلره��اب��ي  م.(: 
رج����ل دول�����ة ال����غ����د«: كان 
منظمة  ي��ع��ت��ب��ر  ال����غ����رب 
الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر 
ألنه  إره����اب����ي����ة،  م��ن��ظ��م��ة 
ل��م ي��ك��ن ي��رغ��ب ف��ي قبول 
القوة  ش��ع��ب  اس���ت���خ���دام 
االحتالل  ق����وة  مل���ق���اوم���ة  
إقامة  في  بحقه  واملطالبة 
تفسير  ب���ه. مت  خ��اص��ة  دول����ة 
أجل  م��ن  الفلسطيني  ال��ن��ض��ال  رف��ض 
إلى  وال��ع��ودة  الوطني  املصير  تقرير 
خالل  م���ن  األول  امل���ق���ام  ف���ي  األرض 
وأوروبا  املتحدة  ال��والي��ات  اصطفاف 
ألسباب  إسرائيل  جانب  إل��ى  الغربية 
كان  ل��و  بلفور(.  وع��د  )ان��ظ��ر  تاريخية 
األمر مختلًفا، لكان من املمكن االعتراف 
مبنظمة التحرير الفلسطينية وتكرميها 
ك��ان احلال  كما  وط��ن��ي،  كحركة حت��رر 
جلنوب  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ؤمت��ر  بالنسبة 
االحتفال  مت  ال���ذي   ،)ANC( إفريقيا 
كبطل  أيًضا  مانديال  نيلسون  بقائده 
هناك  فلسطني،  حالة  ف��ي  ال��غ��رب.  ف��ي 
الغربية  الصحافة  ك��ون  حقيقة  أيًضا 

زلت  ما  للعرب.  معادية  كانت  بأكملها 
عندما   ،1967 يونيو  ب��وض��وح  أت��ذك��ر 
في  مبا  اإلع���الم-  وسائل  جميع  كانت 
ذلك في النمسا- تتحدث بشكل متحيز 
عن حرب األيام الستة لصالح إسرائيل 
بعد  ولبنان  األردن  زرت  عندما  فقط. 
1974، ورأيت  سبع سنوات، في ربيع 
الالجئني،  مخيمات  في  هناك  ال��واق��ع 
ق��ب��ل وسائل  م���ن  ب��اخل��ي��ان��ة  ش���ع���رت 
باستخدام  عندها-  الغربية.  اإلع���الم 
أدركت  الفلسطينيني-  مصير  م��ث��ال 
متاًما عدم نزاهة سياسات القوة ألول 
اكتشاف  أهمية  مدى  تعلمت  لقد  م��رة. 
نزاع على األرض كلما أمكن ذلك وعدم 
نظر  ووجهة  املعلومات  على  االعتماد 

طرف واحد فقط من أطراف النزاع.
مناحي  ب��ع��ض  ت��ع��ت��ب��رون  أال   -

السياسة الغربية إرهابا أيضا؟
< ف���ي م��ؤمت��ر ج��ن��ي��ف ال����ذي ذك����رت، 
اإلرهاب« حددنا  »إعالًنا حول  أصدرنا 
فيه اجلوانب األساسية إلرهاب الدولة. 
أسلحة  استخدام  فقط  يشمل  ال  وه��ذا 
ال���دم���ار ال��ش��ام��ل )ك��م��ا ح���دث ف��ي عام 
1945 ضد اليابان(، بل أيًضا القصف 
امل��س��ت��ه��دف أله����داف م��دن��ي��ة م��ن أجل 

وعمليات  السكان،  )»إره���اب«(  ترهيب 
األجانب،  السياسيني  لقتل  املخابرات 
)مثل  النطاق  أو عمليات حظر واسعة 
تلك التي فرضت على العراق في العقد 
الذي تال 1991(، والتي ُيحرم بسببها 
سبل  من  املتضررة  البلدان  في  الناس 
وق��د مت  إرادت���ه���م.  وي��ت��م كسر  عيشهم 
النوع من احلروب عدة  استخدام هذا 
الغربية، خاصة  ال��دول  قبل  من  م��رات 
احلرب  نهاية  منذ  املتحدة،  ال��والي��ات 
احلرب  لقانون  وفًقا  الثانية.  العاملية 
ال���دول���ي امل��ع��م��ول ب����ه، ُت��ص��ن��ف هذه 
أنها  على  أيًضا  اإلرهابية  اإلج���راءات 

جرائم حرب.
اجللسة  ترأستم   1996 ع��ام  في   -
صياغة  جلنة  ونسقتم  اخلتامية 
للدميقراطية  ال���دول���ي  »امل���ؤمت���ر 
واإلره�������اب« ف���ي ن��ي��ودل��ه��ي، كيف 
أداة  تكون  أن  للدميقراطية  ميكن 

ضد اإلرهاب؟
دكتاتورية  م��ا  دول���ة  ت��ك��ون  عندما   >
مجموعة  أو  شعبها-  حكومة  وتقمع 
يؤدي  أن  ال��دول��ة- ميكن  داخ��ل  عرقية 
ذلك، كما أظهر التاريخ في جميع أنحاء 
تصنفها  مسلحة،  مقاومة  إلى  العالم، 
بأنها  امل��ق��اوم��ة  ب��ه��ذه  املعنية  ال��دول��ة 
اإلرهاب  هذا  يكون  أن  إره��اب. وميكن 
محلًيا ودولًيا على حٍد سواء. لكن إذا 
مت تشكيل دولة بشكل دميقراطي، يكون 
فيها  املجتمع  ش��رائ��ح  جميع  بإمكان 
املشاركة على قدم املساواة في احلياة 
ال��س��ي��اس��ي��ة، ف��ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك سبب 
الصلة-  ه��ذه هي  ال��دول��ة.  للعنف ضد 
بني  السلبي-  االرت��ب��اط  أدق  وبصورة 
الدميقراطية واإلرهاب. واالجتماع في 
ال��ذي ذك��رمت، وال��ذي افتتحه  نيودلهي 
رئيس وزراء الهند، أشار أيًضا بشكل 
خاص إلى الوضع في الهند، وحتديدًا 

ف���ي م��ن��ط��ق��ة ك��ش��م��ي��ر. وح����ذر اإلع���الن 
اخلتامي، الذي مت تبنيه باإلجماع من 
وفد  فيهم  مبن  املشاركني،  جميع  قبل 
باكستاني رسمي، صراحة من سياسة 
الكيل مبكيالني بشأن اإلرهاب الدولي.

»استخدام   2006 ع���ام  ن��ش��رمت   -
على  الدولية«،  العالقات  في  القوة 
القوة  اس��ت��خ��دام  يعبر  ش���يء  أي 

هذا؟
الزاوية  هو حجر  العنف  إن حظر   >
ف���ي ال��ن��ظ��ام ال����دول����ي، ت���أس���س بعد 
وجسدته  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب 
الصلة  ذات  امل�����ادة  امل��ت��ح��دة.  األمم 
حتظر  املتحدة  األمم  ميثاق  في  بهذا 
والتهديد  العنف  استخدام  ص��راح��ة 
به ضد وحدة األراض��ي أو االستقالل 
ال��س��ي��اس��ي ل��ل��دول. وه���ذه ق��اع��دة من 
أي   ،ius cogens اآلم����رة  ال��ق��وان��ني 
قانون دولي إلزامي، ال ميكن جتاوزه 
ب����أي ق�����رار ت��ت��خ��ذه ال�����دول. 
واالستخدام الوحيد املسموح 
استخدامها  ه��و  ل��ل��ق��وة  ب��ه 
النفس  ع��ن  للدفاع  كوسيلة 
في حالة  أو جماعًيا(  )فردًيا 
في  للهجوم.  ال��دول��ة  تعرض 
يعتبر  اخل��ل��ف��ي��ة،  ه����ذه  ظ���ل 
استخدام القوة من احملرمات 
احلقيقية في املجتمع الدولي 
في  التشكيك  في  يسبب  ألنه 
ذاته.  حد  في  الدولي  النظام 
العاملية  احل��رب  نهاية  ومنذ 
محاكمات  منذ  أي  الثانية، 
العدوانية  احلرب  اعتبرت  نورمبرغ، 
ميثل  أنه  كما  بامتياز.  دولية  جرمية 
اجلرمية املركزية في النظام األساسي 
وألن  ال��دول��ي��ة.  اجل��ن��ائ��ي��ة  للمحكمة 
أي احلرب  الدولي-  العنف احلكومي 
واالستقرار  األم��ن  يهدد  ال���دول-  ب��ني 
التابع  األم���ن  مجلس  ف��إن  العامليني، 
وفًقا  مهمة وحق،  لديه  املتحدة  لألمم 
مليثاق األمم املتحدة، في اتخاذ تدابير 
القوة  استخدام  ذلك  في  )مبا  قسرية 
امل��س��ل��ح��ة( ف���ي ح��ال��ة ان��ت��ه��اك حظر 
العنف. واتخاذ إجراءات ضد الطرف 
واألمر  السالم.  واستعادة  املتحارب 
للقلق، كما وضحت عند  إث��ارة  األكثر 
السابقة،  أسئلتكم  أح��د  ع��ن  اإلج��اب��ة 
األمن  مجلس  في  دول  خمس  أن  هو 
- األعضاء الدائمون املسؤولون بشكل 
أساسي عن ضمان احترام حظر العنف 

- مستثنون فعال من هذا احلظر.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إن الغرب كان يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية ألنه كان يرفض استخدام شعب القوة لمقاومة االحتالل

يف �خلطاب �لدويل، �أ�صبح 
�لإرهاب نوعا من »م�صطلح �ل�رص�ع« 
�لذي غالبا ما ي�صتخدم لت�صويه �صمعة 

�خل�صم �أو �ملناف�س

��صتخد�م 
�لقوة من 
�ملحرمات 
�حلقيقية 

يف 
�ملجتمع 
�لدويل 
لأنه ي�صبب 

يف 
�لت�صكيك 

يف 
�لنظام 

�لدويل 
يف حد 

ذ�ته
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

الدميقراطية  موضوع  إلى  أرجع   -
إن سمحتم: كنتم نشيطني في العديد 
من اللجن ومجموعات اخلبراء التي 
الدميقراطية  ق��ض��اي��ا  م��ع  تتعامل 
حول  األب��ح��اث  شبكة  مثل  الدولية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ب��ر ال��وط��ن��ي��ة التي 
ترعاها املفوضية األوروبية )1994-
1996(، ما دور مثل هذه اللجن في 

تطوير الدميقراطية؟
واللجان  اخل��ب��راء  ملجموعات  ميكن   >
ف����ي جعل  ت���س���اه���م  أن  ذك������رمت  ال���ت���ي 
مثمرة،  احلالية  السياسية  النقاشات 
جدالية  تكون  ما  غالًبا  نقاشات  وه��ي 
ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ح���ول إص���اح النظام 
تأثير  تقدير  في  املبالغة  الدولي. ودون 
يساعد  عملها  ف��إن  ال��ل��ج��ان،  ه��ذه  مثل 

وبعيدا  امل��ف��اه��ي��م.  ت��وض��ي��ح  ف��ي 
واملصالح  اليومية  السياسة  عن 

باستمرار  امل��ت��غ��ي��رة  ال��ق��وي��ة 
ملجموعات  ميكن  ل��ل��دول، 
اخل��ب��راء امل��س��اع��دة على 
جت����ن����ب ال���ت���ن���اق���ض���ات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���احمل���ت���وى 
ف���ي م���ب���ادرات اإلص���اح 
للعاقات  ال��دمي��ق��راط��ي 
والعاقات  ال�����دول  ب���ني 
التي غالًبا ما ال  املعقدة، 
واعيا  ال��س��ي��اس��ي  ي��ك��ون 
بها. ورغم أن مجموعات 
العمل هذه تقدم توصيات 
فقط، ولكن ميكن أن يكون 
ل��ه��ا ت��أث��ي��ر ح��اس��م على 
ال����رأي ال��ع��ام. وق���د ظهر 
ف���ي شبكة  أي���ًض���ا  ه����ذا 
البحث التي ذكرمت، التي 
مولها االحتاد األوروبي، 
والتي نوقشت مقترحاتها 

دولًيا.
- بني 2003 و 2008 
كنتم نشطني أيضا في 
االستشاري  املجلس 
األمم  للجنة  ال��دول��ي 
للدميقراطية  املتحدة 
أل��م تفشل  )أمل��ان��ي��ا(، 
املتحدة  األمم  منظمة 
عامة في تطوير مبدأ 
يحترمه  دمي��ق��راط��ي 

فيه  مب�����ا  اجل����م����ي����ع، 
الدول العظمى؟

< انبثقت اللجنة األملانية من أجل أمم 
التي  امل��ب��ادرات  من  دميقراطية  متحدة 
التي  للتقدم  العاملية  املنطمة  أطلقتها 
أت��رأس��ه��ا وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ن��ظ��م��ات غير 
الباردة.  احلرب  انتهاء  بعد  احلكومية 
املؤمترين  ش��يء  ك��ل  قبل  هنا  وأق��ص��د 
الدميقراطية  إض��ف��اء  ح���ول  ال��دول��ي��ني 
على األمم املتحدة )مؤمترات حول أمم 
متحدة أكثر دميقراطية(، كان األول في 
الثاني عام  1991، ونظم  نيويورك عام 
في  بفيينا.  املتحدة  األمم  مبقر   1992
الذكرى  ف��ي   ،985 ع��ام  م��ن  مبكر  وق��ت 

املتحدة،  األمم  لتأسيس  األرب��ع��ني 
قمت بتنظيم ندوة في نيويورك- 
مب���ش���ارك���ة خ���ب���راء م���ن األمم 
»الدميقراطية  ح��ول  املتحدة- 
في العاقات الدولية«، وقد مت 
املنظمة  قبل  نتائجها من  نشر 
العاملية للتقدم. وقد كانت هذه 
هي املرة األولى في العالم التي 
متت فيها صياغة فكرة مفادها 

أن مبدأ الدميقراطية املقبول وطنيًا 
إذا  إال  املصداقية  يدعي  أن  ال ميكن 
العاقات  ف��ي  أي��ًض��ا  استخدامه  مت 
ب��ني ال���دول، أي ع��امل��ًي��ا. ول��م تتمكن 
املضي  من  اآلن  حتى  املتحدة  األمم 
تزال  ال  حيث  الشأن،  ه��ذا  في  قدًما 
آليات  ال��دول حتددها  بني  العاقات 
سياسة ال��ق��وة، أك��ث��ر م��ن ه��ذا ترى 
موقعها  أن  األق��وى  األعضاء  ال��دول 
امل��ت��م��ي��ز- أو ت��ف��وق��ه��ا ع��ل��ى ال���دول 
خال  من  للخطر  معرض  األخ���رى- 
للعبة  الدميقراطية  القواعد  إدخ��ال 
املتساوية.  ال��ش��راك��ة  أس���اس  ع��ل��ى 
اللجنة  ال���ذي وض��ع��ت��ه  واالق���ت���راح 
األملانية، الذي ذكرمت قبل قليل إلنشاء 
جمعية برملانية لألمم املتحدة لم يتم 
على  األس��ب��اب،  لهذه  أيًضا  تنفيذه 
الرغم من أن مثل هذه الهيئة، وفًقا 
كهيئة  ممكنة  املتحدة،  األمم  مليثاق 

لألمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  اس��ت��ش��اري��ة 
املتحدة. ال ينبغي إغفال كون اجلمعية 
العامة في شكلها احلالي ليست هيئة 
عاملًيا«،  »برملاًنا  وليست  دميقراطية، 
ولكنها مجموعة من ممثلي احلكومات 

امللزمني بالتعليمات.
ف���ي م��ؤل��ف��ك��م: »إج������راءات   73  -
ال���ت���ص���وي���ت ف����ي م��ج��ل��س األم����ن 
 )1991( امل��ت��ح��دة«  ل���ألمم  ال��ت��اب��ع 
في  التصويت  كيفية  إلى  تطرقتم 
انتقاداتكم  هي  ما  املجلس،  ه��ذا 
امل��وض��وع، أي  األساسية في ه��ذا 

إجراء التصويت؟
< تنتهك القواعد اخلاصة بإجراءات 
ال��ت��ص��وي��ت ف��ي م��ج��ل��س األم����ن مبدًأ 
أس���اس���ي���ًا م���ن م���ب���ادئ م��ي��ث��اق األمم 
السيادة  في  »املساواة  وهو  املتحدة، 
الفقرة1(.   ،2 )امل������ادة  ال������دول«  ب���ني 
القواعد  ه����ذه  ف����إن  وب���ال���ت���ال���ي، 
مجلس  يتألف  دميقراطية.  غير 
األمن من خمسة عشر عضوا، 
خمسة منهم من »األعضاء 
تسعة  وتكون  الدائمني«، 
أصوات من أصل خمسة 
مطلوبة  ص���وت���ا  ع���ش���ر 
ما.  ق��رار  على  للمصادقة 
ومع ذلك، فإن القرارات ال 
تكون صاحلة إال إذا وافق 
الدائمني  األعضاء  جميع 
أن  يعني  وه���ذا  ع��ل��ي��ه��ا. 
ال ميكنه  األم����ن  م��ج��ل��س 
بشأن  ش��يء  أي  يقرر  أن 
للسام  امل��ه��م��ة  امل��س��ائ��ل 
العاملي، لو كان ضد ذلك 
عضو دائ��م. وه��ذا يعني 
أيًضا أنه مبجرد أن يتخذ 
مجلس األمن قراًرا بشأن 
)مثل  القسرية  التدابير 
االقتصادية(،  العقوبات 
ال ميكن رفع هذه التدابير 
ط��امل��ا ك���ان ه��ن��اك عضو 

وميكن  واحد ضدها.  دائم 
م��اح��ظ��ة م���ا ي��ع��ن��ي��ه هذا 
مثال  ف��ي  م��ل��م��وس  بشكل 
التمسك  ال��ع��راق، حيث مت 
ألكثر  الشاملة  بالعقوبات 
من 12 عاًما، إلى أن تخلت 
التي  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات 
قامت بغزوها غير الشرعي 
حكومتها.  وغ��ي��رت  للباد 
ول����م ت��ك��ن ت��ل��ك ال��ع��ق��وب��ات إال 
من  اإلن��س��ان  انتهاكا ص��ارخ��ا حل��ق��وق 
طريف الواليات املتحدة. ال ميكن تصور 
للمنظمة  دميقراطي  غير  دستور  وجود 
العاملية، وال ميكن تصور وجود تناقض 
كبير بني الفكرة والواقع. وفًقا للميثاق 
األمم�����ي، ي��ن��ط��ب��ق م��ب��دأ امل���س���اواة في 
في  ولكن  ال���دول،  جميع  على  السيادة 
األمن،  مجلس  املنظمة،  في  هيئة  أقوى 
حيث يكون السام واحلرب على احملك، 
تأثيرا«  »أك��ث��ر  ت��ك��ون  دول  خ��م��س  ف���إن 
من جميع الدول األخ��رى. ومبا أن هذه 
الدول، كما وضحت سابًقا، ميكنها أيًضا 
لتطبيقها  اإلج���راءات  جميع  تعطيل 
على نفسها إذا شنت حرًبا، فإن 

األمن  مجلس  في  التصويت  إج���راءات 
تعني في النهاية نظاًما فوضوًيا، تكون 
إلى  باإلضافة  القانون.  فوق  القوة  فيه 
هذا، ليس هناك أي عضو من األعضاء 
اخلمسة الدائمني من إفريقيا أو أمريكا 
الاتينية أو جنوب آسيا أو جنوب شرق 
آسيا أو املنطقة العربية أو اإلسامية. 
في  القوى  بتوازن  األمر  يتعلق  فعندما 
ليست  املناطق  هذه  فإن  األم��ن،  مجلس 
غير  بل  فحسب،  ناقصا  متثيا  ممثلة 

ممثلة بشكل فعال.
»الدميقراطية  لكم  آخر  كتاب  في   -
 )1995( ال��دول��ي«  القانون  وسيادة 
األهمية  من  إلى موضوع  تتطرقون 
الدميقراطية  تنجح  لم  ملاذا  مبكان. 
القانون  »ف��رض«  في  حاليا  املطبقة 

الدولي؟
< يتم تعريف املعيار القانوني من خال 
بوضوح  م��ح��ددة  آل��ي��ات  وج��ود  حقيقة 
تنطبق  آليات  ذل��ك  إل��ى  وه��ي  لتنفيذه، 
ب��ش��ك��ل ع���ام ع��ل��ى ال���ك���ل. وع��ل��ى عكس 
توجد  )حيث  الوطني  احمللي/  القانون 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  للجميع،  ملزمة  ق��واع��د 
فرض  ميكنها  مستقلة  قضائية  هيئات 
عقوبات في حالة انتهاك القواعد(، فإن 
م��ث��ل ه���ذه اآلل��ي��ات ت��ك��اد تكون 
غائبة متاًما في القانون الدولي. 
القواعد،  من  نظام شامل  هناك 
في »القانون الدولي العام« وفي 
وفي  العرفي،  ال��دول��ي  القانون 
عدد  وفي  املتحدة  األمم  ميثاق 
كبير من املعاهدات الدولية مثل 
حلقوق  العامليتني  املعاهدتني 
اإلن��س��ان. وم��ع ذل��ك ف��إن نظام 
ي��ت��وف��ر على  امل��ع��اي��ي��ر ه����ذا ال 
ميكن  ال  لتنفيذه.  ف��ع��ال  ن��ظ��ام 
الدولية  باهاي  العدل  حملكمة 
أن حتكم إال إذا خضعت الدول 
القضائية،  لواليتها  ص��راح��ة 
إعطاء  تستطيع  ال  فإنها  وإال 
عندما  إال  اس��ت��ش��اري��ة«  »آراء 
ُيطلب منها ذلك. وكما أوضحت 
األمن  ملجلس  ميكن  ال  س��اب��ق��ًا، 
انتهاك  ح��ي��ال  شيئًا  يفعل  أن 
للعنف  ال�����دول�����ي  احل���ظ���ر 
األعضاء  أح���د  ك���ان  إذا 
ال����دائ����م����ني ض�������ده. وال 
اجلنائية  للمحكمة  ميكن 
إجراءات  اتخاذ  الدولية 
املدانني  السياسيني  ضد 
دولية-  جرمية  بارتكاب 

جرائم ح��رب- إذا ك��ان مجلس األم��ن ال 
هنا:  وه��م  أي  هناك  وليس  ذل��ك.  يريد 
في  الدائمني  األعضاء  ال��دول  أق��وى  إن 
النقض  ح��ق  ستستخدم  األم��ن  مجلس 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  تكليف  ضد 
مب��ق��اض��ات��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ش��ن ه��ي نفسها 
وهذا  أخ��رى.  دول  على  عدوانية  حرًبا 
األساسية  ال��ق��وان��ني  أن  ط��امل��ا  ي��ع��ن��ي: 
)ميثاق منظمة األمم املتحدة، مبا في ذلك 
النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، 
اجلنائية  للمحكمة  األساسي  والنظام 
فإن  تتغير،  لم  ذل��ك(  إل��ى  وم��ا  الدولية، 
ال��دول��ي ستظل مجرد  ال��ق��ان��ون  س��ي��ادة 
وهم. وكما وضحت ذلك سابقا، ال ميكن 
تغيير النظام األساسي في ظل الظروف 
احلالية. ليست هناك طريقة دميقراطية 
في  الفيتو  قانون  بسبب  بذلك،  للقيام 
املتحدة؛  ل���ألمم  ال��ت��اب��ع  األم���ن  مجلس 
املتحدة  األمم  ميثاق  في  تغيير  كل  ألن 

األس��اس��ي حملكمة  النظام  ف��ي  )وأي��ًض��ا 
العدل الدولية( يستلزم موافقة األعضاء 

الدائمني.
ف�����ي ك���ت���اب���ك���م »ط�������رق ج���دي���دة   -
ما  تقدمون   ،)1998( للدميقراطية« 
للنماذج  »ب��دائ��ل«  شخصيا  أعتبره 
تفضلتم  ها  احلالية،  الدميقراطية 

بذكر بعضها هنا.
ب��ع��ن��اي��ة، فإن  ف��ي األم���ر  ف��ك��رت  إذا   >
ل��ل��س��ي��اس��ة ليست  ال��ن��م��اذج احل��ال��ي��ة 
دميقراطية حًقا. فمصطلح »الدميقراطية 
التمثيلية«، الذي ُيستعمل لوصف أنظمة 
اليوم، خاصة في العالم الغربي، ميثل 
تعني  الدميقراطية  أن  مب��ا  إشكالية. 
حكم الشعب، أي أنها مباشرة، فا ميكن 
التحكم  مبدأ  مع  تناقض  دون  ربطها 
)متثيل  التمثيل  أن  أي  ال��ش��ع��ب،  ف��ي 
املباشر  غير  الشكل  مبعنى  الشعب(، 
بوساطة.  الشعب  إرادة  ع��ن  للتعبير 

في  تسير  فيها  أف��ك��ر  ال��ت��ي  وال��ب��دائ��ل 
ويعني  التشاركية.  الدميقراطية  اجتاه 
هذا من بني ما يعنيه أن الشعب يصوت 
للمجتمع  املهمة  املصالح  على  مباشرة 
على فترات منتظمة )كما هو احلال على 
سبيل املثال في سويسرا(. ويكون هذا 
مستوى  على  سيما  ال  تنظيميا،  ممكن 
أما  )الواليات(.  املقاطعات  أو  البلديات 
املمارسة البرملانية احلالية، التي تعمد 
إلى التصويت بالقائمة املُنتخبة عوض 
إدخال احلق في التصويت كُمنتخب في 
عملية صنع القرار، فإنها تبتعد عن املثل 
املهم  من  سيكون  الدميقراطي.  األعلى 
باخلصوص إلغاء ما يسمى ب� »إجبارية 
النادي املُنتَخب«، الذي يعني أن أعضاء 
قيادة  ترتيبات  يقررون حسب  البرملان 
الرغم  على  ب�«حرية«،  وليس   - احل��زب 
من أنهم ملتزمون بأخذ املصلحة العامة 
كهدف أسمى لعملهم البرملاني طبقا ملا 
كما  ضميرهم،  عليهم  ميليه 
في  ذل��ك  على  الدستور  ينص 
بالنسبة  ت��ق��ري��ًب��ا.  م��ك��ان  ك��ل 
للدميقراطية- على الصعيدين 
الوطني والدولي- يعتبر مبدأ 
ولكن  واقعًيا،  )ليس  املساواة 
املتساوية(  احل��ق��وق  مبعنى 
يتعلق  الدولة  فداخل  حاسًما. 
األم������ر ب���ح���ق���وق امل���واط���ن���ني، 
الدول،  يتعلق بحقوق  ودولًيا 
التي من جانبها ليست سوى 
مواطنيها.  حل��ق��وق   جتسيد 
ومن الواضح أن حتقيق املثل 
للدميقراطية يكون أصعب على  األعلى 
املنظمات  حالة  وفي  الدولي.  املستوى 
احلكومية الدولية، من األهمية مبكان أن 
تكون عملية صنع القرار، بقدر اإلمكان 
إلى  أق����رب  التنظيمية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 

مصالح السكان في الدول األعضاء. 
قد يعني  املتحدة،  وفيما يخص األمم 
هذا إنشاء جمعية برملانية، مكونة من 
جميع  من  مباشرة  منتخبني  ممثلني 
املتحدة  ل���ألمم  ال��ب��ل��دان  أو  امل��ن��اط��ق 
األوروبي(،  االحتاد  برملان  غرار  )على 
مسؤولني  ال����ن����واب  ه�����ؤالء  وي���ك���ون 
أم���ام م��واط��ن��ي��ه��م. وف���ي ض���وء تطور 
هذا  سيكون  املعلومات،  تكنولوجيا 
لكنه  التنظيمية،  الناحية  من  ممكًنا 
احلالي  الوظيفي  املبدأ  مع  يتعارض 
امتياًزا  مينح  ال���ذي  امل��ت��ح��دة،  ل��ألمم 
كل  وقبل  ل��ل��دول،  التنفيذية  للسلطة 

شيء الدول األكثر قوة.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إنه طالما لم تتغير القوانين األساسية الدولية فإن سيادة القانون الدولي ستظل مجرد وهم

املمار�سة الربملانية احلالية، 
التي تعمد اإىل الت�سويت 

بالقائمة امُلنتخبة، تبتعد عن 
املثل الأعلى الدميقراطي

ل ميكن 
للمحكمة 

اجلنائية 
الدولية 
اتخاذ 

اإجراءات 
�سد 

ال�سيا�سيني 
املدانني 

بارتكاب 
جرائم 
حرب 

اإذا كان 
جمل�س 
الأمن ل 
يريد ذلك
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حاوره -  حميد لشهب )النمسا(

خاصة  ع����اق����ة  ت���رب���ط���ك���م   -
املغربية  الثقافية  ب��ال��س��اح��ة 
م���ن���ذ أك����ث����ر م����ن رب������ع ق����رن، 
بانتظام  ح����اض����رون  ف��أن��ت��م 
ملختلف  ب������ح������وارات  ف���ي���ه���ا 
وبترجمة  املغربية،  اجل��رائ��د 
العربية،  إل��ى  وكتب  نصوص 
وبحضوركم الفيزيقي في إطار 
محاضرات وندوات قدمتموها 
في مختلف اجلامعات املغربية. 
م���اذا مي��ي��ز ه���ذه ال��س��اح��ة في 
من  كثير  مع  باملقارنة  نظركم 
العربية،  الثقافية  ال��س��اح��ات 

ولرمبا املسلمة؟
الثقافة  ف��ي  االنتباه  يلفت  م��ا   >
استمراريتها  ه����و  امل���غ���رب���ي���ة 

التاريخية والقدرة على عيش 
واإلسامي  العربي  ال��ت��راث 

احلضارة  س��ي��اق  ف���ي 
وجعلها  احل���دي���ث���ة 
اإلب����داع  إن  م��ث��م��رة. 
أيًضا  امل���غ���رب-  ف���ي 
الفنون  م��ج��االت  ف��ي 
واألدب-  اجل��م��ي��ل��ة 
م��ث��ي��ر ل��إع��ج��اب. ما 
أق����دره ب��ش��ك��ل خاص 
في املغرب هو املشهد 
املفعم  ال���ف���ل���س���ف���ي 
ب��احل��ي��وي��ة واحل����وار 
الفاسفة  يرغب  الذي 
مب��خ��ت��ل��ف امل������دارس 
والتقاليد  ال��ف��ك��ري��ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة األخ�����رى 
ف��ي��ه. كما  االن���خ���راط 
أهمية  ل��ل��م��غ��رب  أن 
الوساطة  ف��ي  كبيرة 
والعالم  ال��غ��رب  ب��ن 
ال���ع���رب���ي اإلس���ام���ي 
وكذلك من أجل احلوار 
للحضارات،  العاملي 
ك��م��ا ت����روج ل���ه األمم 

املتحدة.
- تتميزون بلباقة 
دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة 
وفلسفية  ف��ك��ري��ة 

عالية،  وس��ي��اس��ي��ة 
دون التضحية باملبادئ 

األساسية التي تدافعون عنها 
كالعدالة واحترام حق الشعوب 
بالكيل  والكف  ذاتها  بناء  في 
هذا  يكلفكم  أال  إلخ.  مبكيالن 

جهذا كبيرا، نفسيا وعقليا؟
الفلسفية  قناعتي  من  انطاقا   >
املرء  ك��ان  ب��ذات��ه��ا، وإذا  ال��واع��ي��ة 
يود املشاركة البناءة في اخلطاب 
العاملي حول العدل والسام، فعليه 
دائما وضع قناعاته محط تساؤل 
بشكل نقدي وال يقابل ُمَخاَطبه أبدا 
مبنطق إعطاء الدروس. وفقط أخذ 
عقانية  م���س���اف���ة 
ال���������ذات، أي  م����ن 

الذات  رؤية  في  والرغبة  القدرة 
من خال عيون اآلخر، هي التي 
مع  مثمر  إجراء حوار  من  ُتكن 
الطريقة  ه��ي  ه���ذه  اآلخ����ر.  ه���ذا 
جديدة،  أش��ي��اء  لتعلم  الوحيدة 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي  وه����ذه 
العابر  امل��ج��ت��م��ع  روح  ل��ت��ع��زي��ز 
والثقافية  السياسية  ل��ل��ح��دود 
يكون  ما  وغالًبا  واالجتماعية. 
صعًبا،  ال��ذات  عن  االبتعاد  ه��ذا 
للقيام  املطلوب  االنضباط  لكن 
ويوسع  ال��ع��ق��ل  ي��ش��ح��ذ  ب���ذل���ك 
مبكان  املهم  ومن  الفكري.  األفق 
على  ق��ادًرا  املرء  يكون  أن  أيًضا 
الذاتي  الشخصي/  بن  التمييز 

والواقعي/ املوضوعي. 
الشخص  رف���ض  ي��ج��ب  ال  ل��ذل��ك 
أو  رأي متخصص مختلف  لديه 
م��ن أت��ب��اع أي��دي��ول��وج��ي��ة أو 
وجهة نظر مختلفة، ألن مثل 
ه��ذا ال���رض م��ن شأنه 
حوار  أي  يجعل  أن 

هادف مستحيًا.
شخصيا  أع��رف��ك��م   -
منذ ثاثن سنة خلت، 
غزارة  فيكم  وع��ه��دت 
إن��ت��اج ون��ش��اط فكري 
ينقطع  لم  نظيره،  قل 
إحالتكم  ب��ع��د  ح��ت��ى 
ماهي  امل��ع��اش.  على 
األمور  أو  املواضيع 
تتطرقوا  ل����م  ال���ت���ي 
اآلن  حل������د  إل����ي����ه����ا 

وتودون معاجلتها؟
للتجارب  بالنظًرا   >
في  اكتسبتها  ال��ت��ي 
س�����ي�����اق أن���ش���ط���ت���ي 
هناك  ف���إن  ال��دول��ي��ة، 
لهما  م����وض����وع����ن 

بالنسبة  أهمية خاصة 
مرتبطان  وه��م��ا  ل����ي، 
ارت�����ب�����اًط�����ا م���ب���اش���ًرا 
ب����ال����س����ام وال���ن���ظ���ام 
أواًل:  ال��ع��ادل.  العاملي 
السنوات  ف��ي  الح��ظ��ت 
األخيرة تزايد االبتعاد 
والعالم  أوروب�����ا  ب���ن 
اإلس��ام��ي، وه��و تطور 
الطويل  امل��دى  على  عنه  يترتب  ال 
خطر نشوب نزاع مسلح فحسب، 
أوروبا  في  االستقرار  يعرض  بل 
أيًضا للخطر. إن األحكام النمطية 
تنتشر  اإلس�������ام  ع����ن  ال��ق��ب��ل��ي��ة 
أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ف���ي امل��ج��ت��م��ع ويتم 
اس��ت��غ��ال��ه��ا ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د من 
وهذا  األوروب���ي���ة،  السياسة  قبل 
أم���ر م��ث��ي��ر ل��ل��ق��ل��ق ل��ل��غ��اي��ة. ومن 
للحد  ما  بشيء  القيام  الضروري 
مجال  في  وباخلصوص  هذا،  من 

نظام التعليم. 
تهمني  ال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��س��أل��ة 
غير  من  الدولية.  املسؤولية  هي 

الدول  ت��زع��زع  أن  ب��ت��ات��ا  امل��ق��ب��ول 
شاسعة  مناطق  استقرار  القوية 
مصاحلها  لتحقيق  سعيها  ف��ي 
غالًبا  القوة،  سياسات  خ��ال  من 
وتزيل  ال��ع��س��ك��ري��ة،  ب��ال��وس��ائ��ل 
وتغرق  ت���ش���اء  ك��م��ا  احل���ك���وم���ات 
ش���ع���وًب���ا ب��أك��م��ل��ه��ا ف���ي اخل����راب 
سبق  فيما  األمثلة  بعض  )قدمت 
من حواراتي(. ال يتعلق األمر هنا 
بل  فحسب،  قانونية  مبسؤولية 
أخاقية  مسؤولية  أي��ًض��ا  توجد 
الدول نفسها-  أسمى، على عاتق 
دولية-  ف��اع��ل��ة  ج��ه��ات  بصفتها 
املعنين  ال��س��اس��ة  ع��ات��ق  وع��ل��ى 
باألمر. وعلى الدولة كمجموعة أن 
تتحمل هذه املسؤولية تاًما مثل 

السياسي كشخص فاعل. 
يجب تطوير القانون الدولي بشكل 
أكبر بتحميل املسؤولية اجلنائية 
ليس لألفراد فقط )وهو أمر ممكن 
حالًيا إلى حد محدود للغاية فقط(، 
بل يجب إلزام الدول التي تخترق 
اخلسائر  بتعويض  القانون  هذا 
أخرى.  ل��دول  فيها  تتسبب  التي 

فمن غير املقبول أن تتم محاسبة 
يلتزموا  ل��م  إذا  أض��ع��ف  ه��م  م��ن 
بالقانون الدولي، وتستثني الدول 
من هذه احملاسبة.  نفسها  القوية 
املتحدة،  األمم  ك���ون  ح��ق��ي��ق��ة  إن 
سابقا،  شرحتها  التي  لألسباب 
حيال  ش��يء  أي  فعل  تستطيع  ال 
يبرر  ال  القوة  جتاوزات سياسات 
النزعة امليكافيلية للقوى العظمى. 
ومبجرد أن تسمح الظروف بذلك، 
أود أن أنظم مؤترا دوليا للخبراء 
املسؤولية  فيينا بشأن مسألة  في 

الدولية.
- الكثير من األساتذة واملفكرين 
املعاش  على  اإلحالة  يعيشون 
كنقطة بداية ل�«الكسل« الفكري 
واإلن����ت����اج ال��ث��ق��اف��ي. م���ا هي 

مشاريعكم الفكرية احلالية؟

< املواضيع التي أود تناولها في 
في  هي  املقبلة  القليلة  السنوات 
والفلسفة  الثقافية  الفلسفة  مجال 
والقانون  واألخ��اق��ي��ة  القانونية 
ال��دول��ي، ول��ك��ن أي��ًض��ا ف��ي نظرية 
باملجموعة  يتعلق  فيما  ال��وع��ي. 
األول����ى م��ن امل��واض��ي��ع، أري���د أن 
على  العوملة  آث��ار  مسألة  أت��ن��اول 
مسألة  وه��ن��اك  الثقافية.  الهوية 
بشكلة  ت��ت��ع��ل��ق  ت��ه��م��ن��ي  أخ�����رى 
ال���وح���دة ف���ي ال��ت��ن��وع ف���ي مجال 
كيف  امل��ث��ال،  سبيل  ع��ل��ى  ال��ق��ي��م: 
تتوافق عاملية حقوق اإلنسان مع 
خصوصية تطبيقها، أي مع تنوع 
والثقافية؟  االجتماعية  التقاليد 
ومن املهم هنا أيًضا تتبع العاقة 
الثقافية واألخاقية.  الفلسفة  بن 
الدولي،  بالقانون  يتعلق  وفيما 

يتم  لم  ال��ذي  الكبير  السؤال  ف��إن 
كيف  ه��و:  ل��ي  بالنسبة  بعد  حله 
املعايير  حت���دي���د  ل���ل���م���رء  مي���ك���ن 
على  القانوني  باملعنى  ال��دول��ي��ة 
اإلطاق، إذا لم تكن هناك إمكانية 
خاصة ضد  عام،  بشكل  لتطبيقها 
األمر  يتعلق  ال��دول؟  من  األق��وي��اء 
والسلطة.  القانون  بن  بالعاقة 
املشكلة  ف��إن  ال��وع��ي،  نظرية  ف��ي 
الرائعة التي أرغب في متابعتها، 
ب��ق��در م���ا ي��س��م��ح ب���ه ع���م���ري، ما 
 Reflexivität االنعكاسية  تعنيه 
حرية  ضمان  يتم  م��دى  أي  وإل��ى 
اإلنسان، على الرغم من وعي هذا 

اإلنسان مبحدودية إدراكه.
- جلنا وصلنا في عاملكم الفكري 
في األسابيع املاضية وأتيحت 
أشكركم  أكثر،  معرفتكم  للقراء 
ع��ل��ى م��ج��ه��ودك��م ه���ذا في 
تقريب القارئ العربي من 
عاملكم الفلسفي وتأماتكم 
تودون  م���اذا  السياسية. 
أنشطتكم  ملتتبعي  ق��ول��ه 

في العالم العربي؟
اللقاءات  ش��ك��ل��ت  ل��ق��د   >
العالم  ف���ي  وال��ن��ق��اش��ات 
عقود  م��دى  على  العربي 
للثقافة  مقاربتي  ع��دي��دة 
وال����ف����ل����س����ف����ة وف���ه���م���ي 
آمل  ال��ع��امل��ي��ة.  للسياسة 
بن  احل�����وار  ي��ت��ط��ور  أن 
على  واألوروبين  العرب  املثقفن 
الغرب  يتخلى  وأن  بّناء،  أس��اس 
املركزية،  نزعته  تدريجيا  وي��ودع 
ونقاش  م��ب��اش��رة  ل��ق��اءات  بفضل 
في  املشتركة  االه��ت��م��ام��ات  ح��ول 
بينه  واملجتمع  الثقافة  م��ج��االت 
الفكر  ق����دم  ف��ق��د  ال����ع����رب.  وب����ن 
الرياضيات  مجاالت  في  العربي 
وميادين  وال��ف��ل��س��ف��ة  وال����ط����ب 
مساهمة  ك��ذل��ك،  أخ���رى  م��ع��رف��ي��ة 
العاملية على  كبيرة في احلضارة 
الفكري  العالم  القرون وساعد  مر 
األوروب�����ي وه���و ف��ي ط��ري��ق��ه إلى 
عصر  وف���ي  وال��ت��ن��وي��ر.  النهضة 
من  حاليا،  نعيش  ال��ذي  العوملة 
العربي  ال��ع��ال��م  ي��أخ��ذ  أن  امل��ه��م 
املكانة التي يستحقها في احلوار 

بن احلضارات.

كوكلر:

يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، الرئيس السابق لكلية الفلسفة بجامعة إنزبروك ورئيس املنظمة العاملية للتقدم بفيينا، من أبرز الفالسفة الغربيني احلاليني ألسباب عديدة، نذكر منها 
باخلصوص وليس احلصر تخصصه يف الفينومينولوجيا والفلسفة السياسية والقانونية. كما يعد من املؤولني اجلادين لفكر وفلسفة مارتن هيدغر، بل من األوائل الذين سبروا أغوار هذه الفلسفة 

وأثاروا مواضيع ظلت شبه غائبة فيها، وباخلصوص اهتمام هيدغر بفكرة اهلل. وما مييز الفيلسوف هانس كوكلر على اإلطالق عن باقي الفالسفة الغربيني احلاليني هو اهتمامه اخلاص باحلوار بني 
الثقافات الغربية وثقافات قارات وبلدان أخرى، وباخلصوص العالم ثالثية منها. وقاده هذا االهتمام إلى الوعي مبيكانيزمات اشتغال السياسات الغربية وإرادة هيمنتها والرغبة باالستمرار يف استغالل 

خيرات العالم الفقير والتأثير املباشر يف سياساته، بل إمالئها يف أفضل الظروف وفرضها بالقوة يف الكثير من األحيان. ونتيجة لهذا بنى كوكلر فلسفة متضامنة كليا مع املستضعفني يف العالم، يف 
القارات اخلمس، بأبعاد نقدية عميقة للممارسات الغربية على أرض الواقع، واملطالبة يف كتاباته ومواقفه بتطبيق مبدأ العدل أو العدالة واملساواة بني البشر لتحقيق السالم يف هذا العالم. ُنشرت لكوكلر 
أكثر من 500 مؤلف ودراسة ومقالة يف ميدان تخصصه يف منابر عاملية متعددة، يف شرق وغرب وشمال وجنوب الكرة األرضية. كما ُيعتبر من احملاضرين األفذاذ، وقد ُدعي وُيدعى لتقدمي محاضراته يف 
الكثير من الدول، سواء يف القارة األمريكية أو اإلفريقية، ناهيك عن القارتني األوروبية واآلسيوية. ُترجمت الكثير من مؤلفاته إلى لغات متعددة )األلبانية والعربية واألرمينية والصينية والهولندية 
واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية واإلسبانية والتايالندية والتركية(. وبهذا يكون كوكلر من الوجوه 

الفلسفية الغربية احلالية احلاضرة بقوة يف الساحة الثقافية العاملية، كما أن له أيضا العديد من احلوارات الصحافية واملقابالت التلفزية.

قال إن للمغرب أهمية كبيرة في الوساطة بين الغرب والعالم العربي اإلسالمي

من غري املقبول بتاتا اأن تزعزع الدول القوية ا�ستقرار 
مناطق �سا�سعة يف �سعيها لتحقيق م�ساحلها من 

خالل الو�سائل الع�سكرية، وتزيل احلكومات كما ت�ساء 
وتغرق �سعوًبا باأكملها يف اخلراب

الأحكام 
النمطية 

القبلية عن 
الإ�سالم تنت�رش 
اأكرث فاأكرث 

يف 
املجتمع 

ويتم 
ا�ستغاللها 

ب�سكل 
متزايد من 

قبل ال�سيا�سة 
الأوروبية، 
وهذا اأمر 

مثري للقلق 
للغاية
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