
 

 مقابمة مع النائب والوزير السابق فيصل كرامة.

 عتدال؟ما مفيومك لال السؤال األول:

عتدال بدأت عالميا مع الثورة الفرنسية التي أرست ن فكرة االألقد قمت بالبحث عن ىذا الموضوع واكتشفت 
ي قامت  طرحت التعابير األساسية الت وبفعميا ،جتماعي خاصةالظمم االفيذه الثورة كانت نتيجة  و.مفيوم

 عتدال وانطمقت في العالم.اال أسسانتشرت و  ،ىي العدالة والحرية والمساواةعمييا الثورة الفرنسية و 

الوقت نفسو ال أؤمن في ولكن  ،مفيومي االعتدال ىو كل نقيض لمتطرف، إن كان اليميني أو اليساري في
يمثل  عتدال بحد ذاتو موقفبالعكس تماما اال .ال موقف لو ن  أو م  ال لون لو  ن  عتدال ىو مفيوم م  أن اال

وعمى المواطنة العادلة في ،م عمى االعتدال، حرية المعتقد، استيعاب االخرجوىر ديننا اإلسالمي القائ
بل فرض الشعائر التي  ،لتحاق باإلسالماالعمى مجتمعاتنا. حتى مع قدوم الدين اإلسالمي لم يجبر أحد 

 مثورة الفرنسية وىي العدالة والمساواة و الحرية.س لظيرت كأس

 

 وكيف؟ ؟فيك ىذه القيمة سمن غر : السؤال الثاني

التي تعممك قواعد القيمة تظير في مرحمتين من حياة االنسان: القيمة المتعمقة بالدراسة والحياة العائمية 
عائمتي ومدرستي تعممت معنى في كنف  ؛نتيثنرى وىي الممارسة، وأنا عشت االالقيمة األخو  معينة

التي تنبع  المواطنة الحقيقي والحكم عمى األشخاص وعمى الممارسات حسب النتائج و ليس حسب فكرتي
كل فترات حياتيا في عتدال وطبعا عائمتي السياسية مارست اال وثانيا من الممارسة .ييممن حكم مسبق عم

العمامة لكي ال يدخل الدين  فمم يرتد ،طرابمسكان مفتي  وخدمتيا لموطن، كعبد الحميد كرامي الذي
، لكنو حافظ عمى الطابع الديني بالسياسة وكي ال يشعر أحد بأنو أقرب من اآلخرين بسبب موقفو الديني

عتدال تجسدت في عيد فؤاد وثمرة ىذا اال ،عتدالعن السياسة. رشيد كرامي مارس اال داخل العائمة وفصمو
رغم ىذا عندما  ،الى اليسار اورشيد كرامي كان خريج الكمية اإلسالمية وقريبً  ايميني   شياب الذي كان رجاًل 

 .عمى العدالة الحقيقية وىي قائمة اجتمع الرجالن قررا بناء دولة القانون والمؤسسات ودولة المواطنة



 

 ؟حياتك اليوميةفي عتدال كيف تعيش اال السؤال الثالث:

كل يوم و  .، الحياة العممية والحياة السياسيةةنتيجة الحياة العائميىو حياتو اليومية في ن اإلنسان أال شك 
عمى الطائفية  كمبنان مبني بمدوطبعا ليس من السيل في  ؛عتدالحيث يجب ممارسة اال ايشكل امتحانً 

عتدال. ولكن عندما يكون اال اإلنسان يمارسن أ ،لكثيرة التي تبث في مجتمعاتنافكار اوالمذىبية وعمى األ
و كقيادي، فبال فييؤثر سالذي  الجيل القادمفي أوالده و في  ووعندما يحاول أن يغرس ،ربى عميوقد تاالنسان 
ألن فيو االعتدال تمييز سيل يلي ىو عصر ن عصرنا الحاإ ،لن أكذب عميكم .سيحقق ىذا اليدفشك، 

بع األكثر شعبوية في ىي التي تأخذ الطالمتطرفة واألفكار ا والواضح، التطرف ىو المييمنالنقيض أي 
لعديد من األفكار في ي اليومّية كيف ظيرت ابما أنني عشت في عائمة سياسية، رأيت في حياتو الشارع. 

 .الناسيتبعيا جديدة متطرفة كل عشر سنوات تظير فكرة فالتسعينات الى الحين، السبعينات والثمانينات و 
 .اسرائيلنتيجة وجود دونالد ترامب ونتانياىو و  ن االعتدال العالمي غائب أيضاأنكر أن ناليوم ال يمكننا و 
 التي تسمح لناشبكة التواصل االجتماعي  انتشارلى إضافة جة كل ىذا التطرف الذي نعيشو باإلنتيو 
ة ليس من السيل ممارسلذلك  سمبية.  كثيرة ستكون أحيانا ةنتيجالن إف بشكل سريع،مشاركة أي فكرة ب

د قيمنا فكل الديانات تنشبالحفاظ عمى ديننا و  ،أّوال بالقناعة، ممارسة االعتدال؟ كيف يمكنناو  االعتدال.
 تيحقيقي و ليس األفكار المتطرفة اللكن في الحقيقة يجب ممارسة الدين ال .العدالة والمساواة واالعتدال

 باسمو.تشاع 

 السياسة؟في عتدال مطموب االىل  ،رأيك في السؤال الرابع:

فالجميع  ،السياسة  يطالب بو اليومفي عتدال ولكن اال .حياتنانواحي كل في عتدال مطموب طبعا اال
العدالة  ،عتدالزدىار في لبنان ألنو بني عمى االؤاد شياب ورشيد كرامي كان عيد االن عيد فإيقولون 

نو أفاإلنسان عندما يشعر  .الجميعة التي تعطي حق الدول مؤسساتوالمساواة ،عمى القضاء المستقل وعمى 
ى سبيل المثال، نتيجة بدون تطرف نصل إلى نتيجة. لنأخذ فرنسا عم يعيش في بمد أو مجتمع يصمو حقو 

 تشيد البالد ثورات كل أسبوع، األمر الذي (مجتمع غني ومجتمع فقير) جتماعيةالا فاوت بين الطبقاتتال
 .الدخول إلى مجتمعيمإال عند العديد من المبنانيين و ال يالحظ



 عتدال؟السياسية التي تجمى فييا اال كممواقفما أبرز : السؤال الخامس

ئفي أو كل يوم عميك مصارعة كل أفكار التطرف والحكم عمى األشخاص من منطمق مذىبي أو طافيحقيقة 
نفصال دأت أفكار االحيث ب 0891س  نعيش ىذه المرحمة التي بدأت سنة معرقي، فنحن اليوم في طراب

التي من خالليا يمكننا تحقيق  لذلك نحن دائما نصارع لنحافظ عمى صيغة العيش المشترك .في طرابمس
 عتدال .اال

 سيطر التطرف عمى المجتمع الطرابمسي فكيف سعى فيصل كرامي لمحد منو؟: السؤال السادس

أن  ذكرنا سابقا. وأنا عمى قناعةأوال بالممارسة وعدم الحكم عمى األشخاص من الناحية الدينية والعرقية كما 
لى جتماعي يوصل إلى االنصيار االاال نماء أفضل. فتجارب الدول التي قتصاد انفتاح وا  نغمقت عمى اوا 

 االجتماعي نصياراالمواطنة و الحة عمى بعضيا البعض بوجود تىي تجارب فاشمة، أما الدول المنفنفسيا 
فتح المعابر الطائفية برفضنا ألي تطرف، بممارستنا اليوم، ونماذج راقية ومتقدمة. لذلك ب عتبرت أمثمةفا

بدون وجود أي عالمة استفيام  والمذىبية عمى بعضيا البعض، وتأمين فرص عمل  لمشباب والجيل الجديد
قد و نحاول ممارستو بشكل يومي،  ىذا ماجعل طرابمس تزدىر. ستر و األمىذه عمى الدين أو األصل، 

 مخالص.ل لا والطريق الصحيحيماننإالسياسة ولكن ىذا ىو في نكون أقمية 

 

 ما الكممة التي توجييا إلى أبناء طرابمس؟ السؤال السابع:

التنوع دال، والدليل عمى ىذا الكالم ىو عتلبنان ونموذج لمعيش المشترك واال أوال طرابمس ىي جزء من
ن و أفريقيو وكس يونان ذو ثأور  ، ففييالبنان الطائفي والمذىبي والعرقي في طرابمس الغائب في معظم مناطق

يجب ، لذلك طرابمس ىي نموذج لبناني جميعيم يعيشون في مجتمع واحد... و نيو شيعة وعمو  سنةو  أرمنو 
نانيين أيضا: ال الطرابمسيين ومن خالليم إلى المبقتصاديا. وأريد توجيو كممة أخيرة إلى ا يوالمحافظة عم

إلى الفكرة األساسية سوى بالعودة  ىحمة التي نعيشيا حاليا إلى مرحمة فضمنتقال من المر خيار أمامنا باال
  عتدال.وىي اال


