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دراسات

ينس هانسن* 

قراءة حّنة أرنت يف الشرق األوسط:

مالحظات أولية يف الشمولية والثورة** 

أن عّد مؤرخ الثقافة، مارتن سبق 

جاي، يف واحٍد من أعمدته 

 ،Salmagundi الدورية يف اجمللة األدبية

حّنة أرنت بين قّلة خمتارة من املفكرين 

َتحضر هالتهم الثقافية 
ْ
الذين كثيراً ما ُتس

املراوغة إلضفاء الشرعية على ـ أو نزعها 

عن ـ مواقف سياسية أو فلسفية يف اخلطاب 

األوروبي العام.1 وقد سبق أن احتفى صقور 

احلرب الباردة الظافرين، بأرنت بصفتها 

املدافع عن املعتمد الغربي )canon( امُلَكّرس 

من أفالطون إىل الناتو،2 وبصفتها كتيبة 

فكرية كبرى يف املعركة ضد الشمولية 

السوفياتية. ويف املقابل، قّوم املفكرون 

اليساريون اجلدد وما بعد الكولونياليين 

تقويمًا عاليًا، ما مارسوه من نقد الليبرالية 

اجلاحمة استناداً إىل بحثها عن تشكيالت 

خفّية للحرية السياسية، وضروب شروحاتها 

املبكرة املناهضة لإلمبريالية، وتنظيرها 

االنتفاضة الثورية العفوية يف هنغاريا، 

وصوغها الفوضوي لصورة املثقف املارق 

بصفته موقعًا استراتيجيًا من مواقع القوة. 

كما كانت أرنت أيضًا، وإىل حد بعيد، ذلك 

املنبوذ الذي ال تكّف املؤسسة الليبرالية 

الذكورية عن ازدرائه، فعلى سبيل املثال، قام 

* أستاذ مساعد يف تاريخ الشرق األوسط ومنطقة 
البحر األبيض املتوسط يف جامعة تورنتو.

** ترجمة: ثائر ديب.

تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال متى، وكيف، اسُتحِضر كل عمل من أعمال 

بينما  الفكرية،  األوساط  بعض  بها  احتفى  وملاذا  األوسط،  الشرق  يف  أرنت  حّنة 

ـ يف خدمة  أرنت  أن جتنيد حّنة  الكاتب  أو طعنت بها. ويرى  ُأخرى  أوساط  جتاهلتها 

التي  الواسعة  الفكرية  التطورات  عن  كثيرًا  يقول  ـ  الغالب  يف  نزاع  حمّل  هي  قضايا 

شهدها الشرق األوسط يف أواسط القرن املاضي.
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دراسة أرنت خالل احلرب األهلية 

اللبنانية

 سأبدأ بحكاية، وخصوصًا أن رواية 

احلكايات هي، بالنسبة إىل حّنة أرنت، 

بقي وعد السياسة حّيًا. يف ربيع سنة 
ُ
ما ي

1983، قّدم قسم الفلسفة يف اجلامعة 

األميركية يف بيروت مساقًا للدراسات 

العليا بعنوان "تأمالت فلسفية معاصرة يف 

استخدام العنف السياسي"، من املؤكد أنه 

كرَّس ألعمال حّنة أرنت يف 
ُ
كان أول مساق ي

تلك اجلامعة. والسؤال: ما الذي فعله طلبة 

الدراسات العليا الستة الذين شاركوا يف ذلك 

املساق بهذه املنّظرة السياسية اليهودية ـ 

رة املوت والوالدة،  األملانية ـ األميركية، منظِّ

وسط دمار احلصار الذي فرضته إسرائيل 

على بيروت ثالثة أشهر، ويف أعقاب مذبحة 

راح فيها مئات النساء واألطفال الفلسطينيين 

ي صبرا وشاتيال؟ ما الذي وجدوه 
َ
يف خميم

يف كتب حّنة أرنت: "أسس الشمولية" 

)1951(، و"احلالة اإلنسانية" )1958(، 

و"أيخمان يف القدس" )1963( و"حول العنف" 

)1970(، وهي الكتب املتعلقة بمقررات 

املساق، والتي اْفُتِرض بهم أن يتحّدوا املوت 

ويقطعوا أحزانهم الشخصية من أجلها؟ ويف 

املقابل، ما الذي دفع البروفسور األميركي 

الشاب فينس دوالن، إىل أن يّدرس يف بيروت 

الغربية ويمكث فيها أعوام احلرب الرهيبة 

تلك؟ وكان دوالن، خالل ذلك املنهاج، قد 

ذّكر طلبته بتقويم يورغن هابرماس ملشروع 

أرنت واعتباره إياه حماولة يف تفسير ما 

يجعل التحديث يّتبع نسقًا شديد االنتقائية 

ال يشّجع على تطور مؤسسات حّرة سواء يف 

اجملال اخلاص أو العام، وال يحمي هذين 

اجملالين من آليات االغتراب املستوطنة يف 

األنظمة االقتصادية واإلدارية.5

 صّمم دوالن املساق كي يجعل من 

فيلسوف أكسفورد، إشعيا برلين، بالسخرية 

منها يف مقابلة مع رامين جاهانبيغلو، 

قائاًل: "ال تقّدم السيدة... أي حجج، أو أدلة، 

مّما جنده يف الفكر الفلسفي أو التاريخي 

اجلدي. واألمر مقتصر على دفق من التداعي 

الطليق امليتافزيقي."3

ال تهدف هذه املقالة إىل الدفاع عن حّنة 

أرنت يف وجه هذه الهجمة أو سواها من 

الهجمات السافرة النافرة من النساء، وإنما 

ما يهّمني هنا هو متى، وكيف، اسُتحضر 

كل عمل من أعمال أرنت يف الشرق األوسط، 

وملاذا احتفى بها بعض األوساط الفكرية، 

بينما جتاهلتها أوساط ُأخرى أو طعنت 

بها. وما أراه هو أن جتنيد حّنة أرنت ـ يف 

خدمة قضايا هي حمّل نزاع يف الغالب ـ 

يقول كثيراً عن التطورات الفكرية الواسعة 

التي شهدها الشرق األوسط يف أواسط القرن 

املاضي.

 بين انقشاع األوهام حيال السياسات 

العربية الراديكالية وصعود اإلسالموية 

املقاتلة يف سبعينيات القرن العشرين من 

جهة، والهجومين االنتحاريين على نيويورك 

يف 11 أيلول / سبتمبر 2001 من جهة 

أُخرى، فإن كثيرين من املثقفين العرب 

تصاحلوا مع الهيمنة األميركية. وكما يقول 

املثقف العربي األشّد تماهيًا مع أرنت، فقد 

جرى حتّول سياسي واسع النطاق صوب 

أرنت حين "مل تعد أدوات التفكير القديمة 

يف السياسة تعمل عملها."4 ومؤخراً، باتت 

كتابات أرنت املبكرة عن ثنائية القومية 

حمّط اهتمام إسرائيليين وفلسطينيين ويهود 

لديهم درجات شّتى من اإلحساس بوجود 

مأزق فكري يف هذا اجملال. وعلى الرغم من 

هامشية هذه النصوص يف حينها، فإّنها 

راحت تضفي منذ أربعينيات القرن العشرين 

فصاعداً، قدراً كبيراً من الصدقية على تصّوٍر 

بديل حلّل الدولتين املتصدع.
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يف خضم احلداثة. وهذه الفكرة املتمثلة 

يف التملك النقدي للمعتمد الغربي بداًل من 

إهماله هي، طبعًا، عالمة مميزة ملنهج إدوارد 

سعيد الطباقي، وقد وجدت جمهوراً مستعداً 

الستقبالها يف غرفة صف دوالن يف اجلامعة 

األميركية يف بيروت.

 وصل دوالن إىل بيروت يف كانون الثاين/ 

يناير 1980 بعد أن قّدم أطروحته للدكتوراه 

حول الفلسفة الكانتية يف اجلامعة احلّرة يف 

برلين وأشرفت عليها مارغريتا فون برنتانو. 

وحين قابلُته يف تورنتو يف صيف سنة 

2010، تذّكر أخوية البقاء، والرغبة الراسخة 

يف البدء من جديد يف اجلامعة األميركية يف 

بيروت. فالدخول إىل الصف كان، بالنسبة 

إليه، بمثابة حتدٍّ لالنغالق الذي فرضه العنف 

على العامل من حوله، والطلبة الذين بدوا 

حبيسي حاضر ال نهاية له، كانوا يريدون 

التهّيؤ للمستقبل على الرغم من ذلك. وربما 

تكون اجلملة األخيرة يف تقديم حّنة أرنت 

لكتابها "أسس الشمولية"، قد ساعدت الطلبة 

يف التغّلب على ما كانت تشهده السياسة 

اللبنانية والعربية من انهيار أخالقي:

مل يعد بوسعنا أن نتقّدم كي نأخذ 

ما كان صاحلًا يف املاضي ونكتفي 

بتسميته إرثنا؛ أو أن ننبذ الطالح 

ونكتفي باعتباره ثقاًل ميتًا سيدفعه 

الزمن يف مهاوي النسيان. ... وهذا 

ما يجعل جهود الفرار كلها من 

جتّهم احلاضر إىل احلنين إىل ماٍض 

ال يزال سليمًا على حاله، أو إىل 

النسيان املنتَظر الذي يجلبه مستقبل 

أفضل، جهودًا عبثية بال طائل.8

استنفار أسس الشمولية

صدر كتاب "أسس الشمولية" منذ 

السؤال: "كيف يمّيز مفهوم القوة السياسية 

لدى أرنت ذلك التمييز اجلذري بين السلطة 

والعنف؟" إشكاليًة فعلية، وذلك عبر إدخال 

عمل أرنت يف حوار مع عمل كارل بوبر 

"اجملتمع املفتوح وأعداؤه" )1945(، 

وعمل ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر 

"ديالكتيك التنوير" )1944 و1947(،6 وهما 

عنيان باألصول الفلسفية 
ُ
نّصان أساسيان ي

واالجتماعية لشمولية القرن العشرين، ذلك 

د 
َ
بأن الكتاب األول هو بمثابة جتريم للمعتم

الغربي املكّرس الذي رأى بوبر أنه خاضع 

لعبادة النزعة اجلمعية خضوعًا متأصاًل 

من أفالطون إىل هيغل وماركس، وهذه 

النزعة هي التي بذرت بذور الفكر الشمويل. 

ويف املقابل، فإن نّص أدورنو وهوركهايمر 

األساسي يف "النظرية النقدية" ولدى "اليسار 

اجلديد"، ال يضع إمكان الشمولية يف الثورات 

اجلمعية، وإنما يف "أسطورة" الفردية 

والليبرالية. والكاتبان يريان أن أسس النظام 

الرأسمايل هي التي أفضت إىل الشمولية وال 

تزال تواصل التهام اإلنسانية.7 أّما أرنت 

التي تراوح عملها بين هذين املوقفين، 

فرأت أن ضروب اجلّدة التاريخية العاملية 

من العنصرية البيروقراطية، و"التوّسع من 

أجل التوّسع"، واجملتمع اجلماهيري، قد 

"تبلورت" ـ وهذا مصطلح من مصطلحات 

فالتر بنيامين التحليلية التي كثيراً ما كانت 

أرنت تستعيرها ـ يف أملانيا النازية، ودّمرت 

كل حدود املمكن اإلنساين، وكل ما دافع عنه 

د الغربي.
َ
املعتم

لقد اشتهرت مساهمات حّنة أرنت بعدم 

اّتساقها، لكن دوالن تعامل مع أعمالها 

كما لو أنها تتخذ موقفًا أصياًل بين هذين 

القطبين من اجلدال بشأن الشمولية، والقوة، 

والعنف، والثورة، ورأى أنها، يف مساهماتها 

األساسية، قد استرّدت املعتمد الذي هاجمه 

بوبر ورأت أن إهماله يعني تكرار األخطاء 
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يزالون يستحضرونها ببالغة وحماسة.11

وثمة نقاط خالف مشابهة يف تركيز 

"أسس الشمولية" على جنوب إفريقيا البيضاء 

كمصدر رئيسي للتقارب بين العنصرية 

والبيروقراطية. ويف الواقع، فإن نقد أرنت 

لنظام التمييز العنصري )األبارتهايد( قبل 

مأسسته يف سنة 1948، كان نقداً متبصراً 

وبقي راديكاليًا منذ ذلك احلين. غير أنها 

مل تعتبر األفارقة السود من الفاعلين كليًا 

يف تاريخهم، ومل تفصل بوضوح كاٍف بين 

لغة األوروبيين وموقفهم الرعائيَّين، وبين 

حتليلها اخلاص، من أجل أن تتالفى، هي 

ذاتها، تهم العنصرية.12

مل تقّدم أرنت تعريفًا للشمولية يف كتابها 

"أسس الشمولية"، وإنما اكتفت بوضع 

قائمة بالعناصر املشّكلة لهذه الظاهرة. فقد 

ميّزت بوضوح بين الشمولية كأيديولوجيا، 

وكحركة، وكشكل من احلكم، وأحّلت على أن 

التاريخ مل يعرف سوى شكلين من أشكال 

الشمولية: أملانيا النازية واالحتاد السوفياتي 

الستاليني. وبعبارة ُأخرى، فإن إيطاليا 

موسوليني وصين ماو ال تعّدان شموليتين 

وفقًا ملصطلحات أرنت الدقيقة، ومثلهما 

نظام لينين، كما أكدت يف مرحلة الحقة من 

حياتها، مع أنها أنحت عليه بالالئمة لتدميره 

السوفياتات وإمكان قيام بديل هو سياسات 

الديمقراطية اجملالسية غير احلزبية.13

 وكان حتذير أرنت من أن ال شيء يضمن 

أاّل تعاود الشمولية الظهور يف إهاب جديد، 

قد عاد على "أسس الشمولية" بشعبية واسعة 

بين نّقاد احلرب الفييتنامية، وخصوم احلرب 

الباردة، وجّتار اخلوف بعد احلرب الباردة. 

وال تزال إساءة قراءة شمبرلين الكارثية 

ألهداف هتلر يف سنة 1938 تهّز أركان 

صّناع السياسة الغربيين. واملفارقة الساخرة 

يف كتاب أرنت هي أن "عبء زمننا" ـ كما 

كان عنوان الكتاب يف طبعته اإلجنليزية ـ 

ستين عامًا، وال يزال مداه الواسع وصالته 

التاريخية يتركان أثرهما. ويف الواقع، 

فإن أنصار أرنت وخصومها يتقاسمون ما 

تراه سيال بن حبيب، وهي واحدة من أشّد 

شّراحها احترامًا اليوم، من أن كتاب " 'أسس 

الشمولية'، وعلى الرغم من عيوبه الكثيرة، 

هو بال شك كتاب يّتسم بأملعية وأهمية 

متواصلتين."9 لقد رأت أرنت يف الشمولية 

شكاًل جديداً تمامًا من احلكم، وكي تفهم كيف 

غدا ممكنًا تصور هذا الشكل، فإنها تتقّصى 

كيف ظهرت معاداة السامية واإلمبريالية يف 

القرن التاسع عشر واندغمتا معًا. ويجب عدم 

اخللط، طبعًا، بين معاداة السامية وكراهية 

اليهود األوروبية التقليدية، ذلك بأن معاداة 

السامية ظاهرة جديدة اقترنت بتطور التفكير 

العرقي لدى اإلمبريالية.

هذه األجزاء من كتاب "أسس الشمولية" 

ال تزال راديكالية على نحوين: األول، أنها 

مل تكتف بتقديم اليهود كضحايا للتاريخ 

احلديث، بل عرضت أيضًا كيف انخرطوا يف 

مشاريع إمبريالية أوروبية )بصورة أساسية 

عبر نخبهم السياسية والتجارية التي جرى 

"استيعابها"(؛ الثاين، أن فكرتها عن األثر 

االرتدادي لإلمبريالية استبق واحداً من أقوى 

تعويذات احلركات املناهضة لالستعمار، 

وأعني بذلك الفكرة التي خرج بها أواًل إيميه 

سيزار وليوبولد سنغور، وفحواها أن الفاشية 

هي إمبريالية اعترت أوروبا. وهذ ضرب 

من التوافق الساخر بين مؤّسسي "الزنوجة" 

رة يهودية دافعت، يف أواخر حياتها،  ومفكِّ

عن التعليم املنفصل، وغدت خصما لدوداً 

للدراسات السوداء يف الواليات املتحدة،10 

وكان مشروعها الفكري الشامل اخلاص 

بحماية احلضارة األطلسية من الدمار الذاتي، 

وتقليلها من أهمية اإلبادة األوروبية يف 

األميركيتين، حمّل انتقاد حمّق لدى املفكرين 

ما بعد الكولونياليين، مع أن كثيرين منهم ال 
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الشمولية بعض أنواع الشبه األيديولوجية 

والتكتيكية، فإنها ال تبدي سوى قلة قليلة من 

"خصائص" احلركات الشمولية التي حددتها 

أرنت: فـ "حماس"، على سبيل املثال، ليست 

"بال جذور" وال يف حالٍّ من "جتاهل املصلحة 

الوطنية." والشمولية هنا، كما يف غير مكان 

من مؤسسة السياسة الليبرالية يف الغرب، 

ض من 
َ
ليست مقولة حتليلية بقدر ما هي َعر

أعراض شبح شمبرلين، ورخصة بإصدار 

أحكام سرّية، والقيام بأعمال قتل من خارج 

القانون.

ومن األمثلة األشّد سطوعًا إلساءة 

استعمال الظاهراتية األرنتية اخلاصة 

بالشمولية، كتاب بسام طيبي األخير الذي 

يكاد يكون فكاهيًا. ففي كتابه "الشمولية 

اجلديدة: اجلهاد وأمن الغرب"، يتخلى عن 

كل حذر ويزعم أن اإلسالموية هي الشمولية 

اجلديدة. ويتضح املدى الذي يبلغه الطيبي 

بهذه القراءة العبثية ألرنت حين يزعم أن 

لدى يوسف القرضاوي "أجندة شمولية"، 

وأن طارق رمضان املعتدل يرّوج لـ "اجلهاد 

بصفته الثورة اإلسالمية العاملية الدائمة" 

عبر صلة الرحم التي تربطه بمؤسس اإلخوان 

املسلمين، وكذلك حين يصّور رجب طيب 

أردوغان، وحزب العدالة والتنمية يف تركيا، 

على أنهما مدفوعان بـ "أيديولوجيا شمولية 

خفية."18

من املؤكد أن أرنت ما كانت لتطيق 

سياسة قائمة على خليط من التأويل احلريف 

للدين وتأويله العنيف. غير أن نقدها ما كان 

ليتطلب إفراطًا يف االنفعال، فقد مّيزت بين 

العنف كأداة تضاعف قوة القلة ضد سلطة 

الكثرة من جهة، واإلرهاب ـ "الذي يختلف 

عن العنف" ـ من جهة ُأخرى. فاإلرهاب "هو 

شكل احلكم الذي يبرز إىل الوجود حين ال 

يتنّحى العنف، ويدّمر كل سلطة، بل، على 

العكس، يبقى مسيطراً بصورة كاملة." وعلى 

مل يعد واقع الشمولية ذاتها التاريخي، وإنما 

استخدامها املفرط كإطار مفهومي حتليلي. 

وهذا ما قاد جورجيو أغامبن إىل أن يتساءل 

إن كانت السياسة الراديكالية ال تزال ممكنة 

يف ظّل تأويل الشمولية. ورأى سالفوي 

جيجيك، بالروحية ذاتها، أن رواية أرنت 

عن الشمولية عملت على تطبيع الديمقراطية 

الليبرالية بصفتها النظام السياسي الوحيد 

القابل للحياة، وأن شعبيتها الراهنة يف 

األوساط اليسارية تشير إىل استسالم 

لألبستمولوجيا الليبرالية.14 وهذا التوسيع 

الزائد إلطار الشمولية املفهومي وتصديره 

هما اللذان ساقا ماركسيين وليبراليين مثل 

الراحل فِرْد هاليدي أو مايكل إغناتييف 

إىل التصالح مع اإلمبريالية بصفتها الشّر 

األهون قياسًا بالفاشية التي افترضوا أنها 

تعاود الظهور يف الشرق األوسط.15 ويلّخص 

كريستوفر هيتشينز هذا املنطق احملدود 

بوضوح الفت، إذ يقول: "يحتدم هذا اجلدال 

اجلاري بين اليسار املعادي لإلمبريالية 

واليسار املعادي للشمولية. فطوال عمري وأنا 

متورط يف هذا اجلدال ـ ويف كال جانبيه ـ 

على هذا النحو أو ذاك، لكني عند كل صراع 

حمدد، كنت أحّله بمزيد من امليل إىل اجلانب 

املعادي للشمولية."16

ر، يف تقديمها طبعة 
َ
وتذّكرنا سمانثا باو

سنة 2004 من "أسس الشمولية"، بأن أرنت 

كانت تعلم أن مناهضة اإلرهاب يمكن أن 

تكون خطرة كاإلرهاب. وعلى الرغم من 

ر، فإنها تغفل هي نفسها ما 
َ
احتراس باو

لدى أرنت من فوارق دقيقة، وذلك حين تؤكد 

أن املرء قد يجد يف ممارسات القاعدة، أو 

"حماس"، أو اجلهاد اإلسالمي، وخلف "عباءة 

الغموض" التي تلّف هذه احلركات، "بعض 

اخلصائص التي قرنتها أرنت باحلركات 

الشمولية."17 وحتى لو كانت هذه اجلماعات 

اإلسالمية املقاتلة الثالث تتقاسم مع 
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اجلامعة األميركية يف بيروت، وهي: "أسس 

الشمولية"؛ "احلالة اإلنسانية"؛ "أيخمان يف 

القدس"؛ "يف العنف".

تعترف موروتزي بأنها "مل تكن مهيأة 

ملا أبداه طلبتها من جتاوب شديد" مع كتاب 

"الشرط البشري"، ذلك الكتاب الذي تعتبره 

"األقل إثارة للخالف" واألكثر مثالية بين 

أعمال أرنت. فكتاب "احلالة اإلنسانية" هو 

من نواح عّدة ممّهد لليبرالية اجملال العام 

ن بيورغن هابرماس. فبعد هّم 
َ
التي ُتقر

"أسس الشمولية" وغّمه، سعت أرنت يف هذا 

الكتاب وراء ملجأ فكري يف الفلسفة ووجدته. 

وهذه العودة إىل جذورها األكاديمية ـ وهي 

التي كانت قد قّدمت، خالل أعوام فيمار، 

أطروحتها للدكتوراه بشأن مفهوم احلب عند 

القديس أوغسطين ـ أنتجت إيقاعًا يف الكتابة 

خمتلفًا ومتفائاًل.

وإذا ما كان تعريف أرنت للحرية بأنها 

القدرة على البدء من جديد هو ما جذب 

طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة األميركية 

يف بيروت إىل كتاب "احلالة اإلنسانية"، 

فإن ما شغل أذهان الطلبة يف طهران هي 

فكرة الكتاب وفحواها أن السياسة يجب 

أاّل تتعدى القدرة على التواصل واإلقناع 

بالكالم. فهؤالء الطلبة كانوا قد شهدوا 

للتّو عقم إصالحية خاتمي يف حتدي 

العناصر الشمولية يف الدولة. وتوصلت 

موروتزي إىل أنهم "كانوا يتوقون إىل دراما 

سياسات الشارع وفوريتها... وإىل نظرية يف 

االنتفاضة."

وحين زّور النظام اإليراين االنتخابات 

الرئاسية يف حزيران / يونيو 2009، تدفق 

طلبة مثل طلبة موروتزي إىل شوارع طهران 

يف احتجاجات ال عنفية ضد أحمدي جناد 

وحلفائه من رجال الدين احملافظين، وعلى 

نحو شديد الشبه بما عّلمتهم إياه أرنت. 

وجرى حتطيم هذا االحتجاج الشعبي بقسوة 

سبيل املثال، فإن الفرق االنتحارية، حتى لو 

كانت إرهابية، "يصعب عّدها بين املنظمات 

السياسية ]الشمولية[... لسبب بسيط هو أن ما 

من عالقة إنسانية أسرع تالشيًا وعبوراً من 

هذا النوع من األخوة."19

لقد حّذرت أرنت من اإلفراط يف استخدام 

فكرة الشمولية، ودعت إىل تدقيق حتليلي. 

والليبراليون واحملافظون "يغفلون الفوارق 

املبدئية بين تقييد احلرية يف األنظمة 

السلطوية، وإلغاء احلرية السياسية يف 

الديكتاتوريات واألنظمة الطغيانية، واإلزالة 

الكاملة للعفوية ذاتها، أي ألعّم جتّليات 

احلرية اإلنسانية وأشّدها أولية."20 لقد كان 

النتفاخ مصطلح الشمولية كأداة سياسية 

لتغيير األنظمة عواقب كارثية يف الشرق 

األوسط بعد 11 أيلول / سبتمبر، لكن حّنة 

أرنت تبقى وثيقة الصلة بخطاب العمليات 

السياسية يف الشرق األوسط احلديث، وذلك 

بشكل أبعد من القراءات التي تتدخل يف 

الغرب يف عملها، وخصوصًا يف حالة إيران 

التي سألتفت إليها اآلن.

قراءة حّنة أرنت يف طهران

بعد خمسة وعشرين عامًا من تدريس 

فينس دوالن مساقه عن أرنت يف اجلامعة 

األميركية يف بيروت، قّدم املعهد اإليراين 

للفلسفة يف طهران مساقًا للدراسات العليا 

عن حّنة أرنت، والذي دّرس ذلك املساق 

يف ربيع سنة 2007 هو نورما موروتزي، 

األستاذة األميركية الزائرة يف ذلك احلين21. 

ويف حين كانت بيروت مبتالة بعنف 

احلرب األهلية يف سياٍق من غياب القانون 

والفوضوية، كانت طهران تعاين، خالل 

رئاسة أحمدي جناد، إرهاب فرض القانون 

الثيوقراطي. ولقد قرأ طلبة موروتزي عدداً من 

النصوص ذاتها التي قرأها طلبة دوالن يف 
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يف املنفى ويدّرس يف جامعة تورنتو. 

وجاهانبيغلو مفكر ليبرايل وناشط من 

ناشطي اجملتمع املدين، وخّريج السوربون، 

وقد أدى دوراً فاعاًل، خالل رئاسة خاتمي، 

يف دعوة كثير من الباحثين العامليين إىل 

إلقاء حماضرات يف طهران، مثل يورغن 

هابرماس، وريتشارد رورتي، وبول ريكور. 

وكان قد رأى، يف مقابلة قبل شهرين من 

اعتقاله يف سنة 2006، أن ثمة "نهضة 

ليبرالية" عظيمة يف إيران املعاصرة. 

وبالنسبة إليه، كما بالنسبة إىل كثير 

من املدافعين عن الـ "السبيل اخلاص" 

)sonderweg( اإليراين، فإن قيمة اجلمهورية 

اإلسالمية تكمن يف حقيقة أنها أتاحت 

لأليديولوجيتين اإلسالمية واملاركسية أن 

جتريا جمراهما وتخفقا، وهذا اإلخفاق هو 

الذي فتح الباب أمام ما يعتبره جاهانبيغلو 

سياسات ما بعد أيديولوجية. وهذا هو 

السياق الذي يعطي "مساهمة أرنت يف الفكر 

السياسي مكانتها املهمة يف اجملتمع املدين 

اإليراين."26

يقول جاهانبيغلو إنه حين ُترجم كتاب 

أرنت "أسس الشمولية" إىل الفارسية، "مل يكن 

لدى كثير من اإليرانيين أي فكرة... عن الدولة 

الشمولية... فاليسار اإليراين كثيراً ما أغفل 

ما كان يقال من أن الشيوعية يف االحتاد 

السوفياتي وأوروبا الشرقية، هي شكل من 

الشمولية." وهو يرى أن "كثيرين اختبروا يف 

إيران ما تصفه أرنت يف 'أسس الشمولية' 

بـ 'املبدأ املناهض ملا هو سياسي'. وقد 

ساعدنا عملها يف فهم أن التفكير هو سيرورة 

متواصلة تسترد قدرتنا على الفعل." و"قراءة 

أرنت يف طهران تذّكرنا على الدوام بحقيقة 

أن احلرية هي 'القدرة على البدء'، ولذلك فإن 

اجملتمع املدين هو امليدان الذي يتذكر فيه 

الشعب، يف تعدديته اجلمعية، من هو."27

رؤية جاهانبيغلو الليبرالية إىل إيران هي 

مثل الثورة اجملرية التي كانت قد تركت 

أثراً بالغًا لدى أرنت.22 غير أن انتفاضة 

عفوية وشعبية مثل هذه تميل إىل ترك سجّل 

تاريخي يلهم األجيال املقبلة، كما تذّكرنا 

أرنت.

إذاً، ما هو التأثير األوسع الذي كان 

ألرنت على إيران الثورية؟ لقد ُترجم أول 

عمل حلّنة أرنت إىل الفارسية يف أعقاب 

الثورة اإلسالمية يف سنة 1979، وخالل 

األعوام احلرجة األوىل من الهجوم العراقي 

على إيران. ففي سنة 1980 صدر كتابها 

"يف العنف" عن دار اخلوارزمي للنشر، وتاله 

بعد سنتين صدور "يف الثورة"،23 ويف سنة 

1984، أصدرت دار النشر جاويدان ترجمة 

"أسس الشمولية"24. ومثل هذه الترجمات 

هو الذي صار يمارس تأثيره يف سياسات 

االختالف وكثرة اخلصام يف إيران يف 

تسعينيات القرن العشرين.

ولعل قصة أكبر غاجني تكون مثااًل 

معّبراً. ففي التاسعة عشرة من عمره، كان 

أكبر غاجني ثوريًا متحمسًا يف احلرس 

الثوري السيىء الصيت، لكنه ما إن قرأ 

ي "يف العنف" و"يف الثورة" حتى 
َ
ترجمة كتاب

قرر أن "الثورات ليست سوى عنف وقمع، 

وال يمكن أن تؤدي إىل احلرية مطلقًا."25 

وبات صحافيًا يعمل يف التحقيقات، وجرى 

اعتقاله يف تسعينيات القرن العشرين لكشفه 

عمليات تعذيب وقتل يف سجن إيفين، وقد 

مارس العصيان املدين املناهض للعنف 

على الطريقة األرنتية عبر إضرابين عن 

الطعام جرت تغطيتهما دوليًا، ودعا مراراً إىل 

مقاطعة االنتخابات. وقبل انتخابات سنة 

2009 املتنازع عليها ُطرد غاجني خارج 

إيران، وهو يعيش اآلن يف املنفى.

ولعّل رامين جاهانبيغلو هو املثقف 

اإليراين العلماين األشّد صراحة يف استناده 

إىل أعمال حّنة أرنت، وهو يعيش اآلن 
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يف الشبكة اإللكترونية أنه ليس هناك حاليًا 

أي ترجمات عربية ألعمال حّنة أرنت قيد 

الطبع، وأن الترجمات القديمة ال يتوفر منها 

سوى أقّل القليل يف مكتبات العامل العربي. 

وترجمة أرنت األشّد رواجًا يف الشبكة 

هي ترجمة عطا عبد الوهاب لكتابها "يف 

الثورة"، والتي صدرت يف سنة 2006. غير 

أن الترجمة العربية األوىل ألرنت هي، ويا 

للمفارقة، ترجمة هذا الكتاب ذاته، والتي 

سبقت الترجمات الفارسية والعبرية والتركية 

بعقود.30 لقد بدأ اللقاء الفكري العربي بأرنت 

مع ترجمة خيري حّماد لكتابها "رأي يف 

31 وهوامش حّماد 
الثورات" يف سنة 1964، 

الكثيفة جتعل الكتاب حماورة افتراضية بين 

ين متعارَضين أيديولوجيًا يف حلظة 
َ
مفّكر

مشتركة من تاريخ العامل. كما أن تزامن نشر 

األصل والترجمة يشير أيضًا إىل إحساس 

باألهمية امللحة التي قد تكون للكتاب يف 

قاهرة عبد الناصر.32

ال يكشف حماد بشأن قيامه بترجمة 

الكتاب سوى أن هذه الترجمة أُريد لها أن 

تكون جزءاً من سلسلة "كتب سياسية" "ننقل 

]فيها[ إىل العربية بعض الكتب الفكرية 

النظرية مّما تصدرها مطابع العامل، والتي 

تتميز بالعمق يف الدرس والبحث، والغوص 

يف كنوز التاريخ وأعماق التجارب اإلنسانية 

القديمة منها واحلديثة، على الرغم من 

اختالفنا الكبير أحيانًا مع ما يف بعضها من 

اجتاهات وآراء، حماولين الرد عليها حيث 

يقتضي الرد، والتقويم حيث يستدعي التقويم، 

والتعليق حيث يستلزم التعليق." ومع أن 

حّماد ال يني طوال النص يعّبر عن امتعاضه 

من نظرة أرنت غير النقدية إىل الغرب عامة، 

والواليات املتحدة خاصة، إاّل إنه كان متأثراً 

بما اعتبره معاجلتها املنصفة، والدقيقة، 

واحلصيفة للثورات. وهو يسّجل للكتاب 

سر انقسام 
َ

ذلك الفضل النادر املتمثل يف ج

رؤية تعظيمية، لكنها تطرح أسئلة جدية عّما 

إذا كانت الديمقراطية الليبرالية هي حقًا ما 

بعد أيديولوجية، أو عّما إذا كانت أرنت قد 

رأت حقًا يف نقدها األيديولوجيا دفاعًا عن 

الديمقراطية الليبرالية. وسنرى يف القسم 

التايل، أن نقدها جميع أشكال اليقينيات 

السياسية الثابتة واملقررة ـ الليبرالية وغير 

الليبرالية ـ إنما ينبع من النمط املثايل 

الذي رسمته للحرية السياسية، والذي رأت 

أن اجملالس الثورية اجملرية قد أفصحت 

عنه يف سنة 1956. عالوة على ذلك، أبدت 

أرنت احتراسًا حيال إمالءات الرأسمالية 

التي تضافرت مع الليبرالية والثورات 

الضالة الفاسدة بصفتها "سياسية حمضة" 

شأن الثورة األميركية. وكما قالت يف سنة 

1963، فإن ما يف احللم األميركي من "شغف 

مهلك بالغنى املفاجئ" و"االستهالك الذي 

ال ينتهي... إنما يعترض طريق مؤسسي 

اجلمهورية."28

أرنت يف أعمال املثقفين العرب

يف مراسالت إلكترونية جرت مؤخراً 

بيني وبين صادق جالل العظم بشأن حضور 

أرنت يف الفكر العربي املعاصر، مل يتذكر 

الفيلسوف السوري احملّنك أي صلة منتظمة 

بأرنت، وأشار إىل أنها حين كانت يف أوج 

نفوذها الفكري على ضفَتي شمال األطلسي، 

"كانت الوجودية الفرنسية واملاركسية 

تنافسانها" يف العامل العربي.29 لكنه ختم، 

وبشكل بدا كمالحظة متفائلة، قائاًل: "ربما 

غدا املناخ الفكري العربي منذ ذلك احلين 

أكثر احتفاء بذلك النوع الذي تقّدمه من 

األفكار واملقاربات." وما يلي هو تقويم أويل 

لفرضية العظم بشأن الرواج العربي الذي 

تلقاه أرنت يف املاضي واحلاضر.

يكشف البحث السريع يف القوائم العربية 
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السياسية قد حددت الصلة بين اإلمبراطورية 

والتكّون التاريخي لليبرالية،35 وقد استبقت 

ترجمة خيري حّماد هذه االنتقادات ما بعد 

الكولونيالية، ومّثلت املزاج الفكري العام 

يف تلك اللحظة التاريخية من حلظات العامل 

الثالث.36 ويف عشرات الهوامش، انتقد حّماد 

ما لدى أرنت من "خروج على املوضوعية 

وظهور طابع التحّيز"، ورأى أن مقارنتها بين 

سة  أسطورة "التكافؤ الرائع" األميركية املؤسِّ

وجتاوزات الثورة الفرنسية العنيفة إنما 

تخفق من ناحيتين، تتمّثل أوالهما، برأي 

حّماد، يف أنه ال يكاد يكون من الصائب 

الكالم على التكافؤ حيث "نخبة من البيوتات 

املالية وأرباب النفوذ هي التي تتحكم يف 

أوضاع البالد وسياساتها، كما أنها هي 

التي تسيطر على اقتصادها."37 وتتمّثل 

ثانيتهما يف مساءلته الفكرة التي فحواها 

أن ازدهار اجلمهورية األميركية ناجم عن 

توفيرها املكاسب املادية، بينما يعود إخفاق 

اجلمهورية الفرنسية إىل عدم حماربتها الفقر 

على الرغم من التصريحات كافة.38

 دافع حّماد عن منجزات االشتراكية وعن 

"ضرورتها" الفعلية، فاألمر ال يقتصر على 

أن "الدول التي تسير على النظام االشتراكي 

حتارب الفقر، وقد تمكنت دول كثيرة منها 

من االنتصار عليه بينما ال تزال بقية الدول 

تكافح لتحقيق النصر"، بل إن ذلك يتعدى 

أيضًا إىل العامل الثالث حيث حكمت األقليات 

البيضاء منذ هجوم االستعمار، وقد آن أوان 

حكم األكثرية احمللية.39 وعّبر حماد عن هّوة 

من التجربة تفصل عامل ما بعد االستعمار عن 

أوروبا ما بعد الشمولية. فقد كتبت حّنة أرنت 

كواحدة من األقلية التي وقعت ضحية أهواء 

العنف التي ينطوي عليها حكم األكثرية، أّما 

تعليقات خيري حّماد فمّثلت األمل بأن مصر 

الثورة ستحرر أخيراً األكثريات املضطهدة 

يف العامل العربي الكبير بعد عقود من حكم 

املفاهيم الثورية "إىل عاملين منفصلين من 

عوامل الفكر، هما العامل التقليدي البورجوازي، 

والعامل االشتراكي التقدمي، وهما عاملان ال 

يربط بينهما سوى برزخ رفيع ضيق من الفكر 

الليبرايل ... باملعنى احلديث لليبرالية الذي 

يتضمن التحرر من قيود التزمت املذهبي 

يمينًا أو يساراً."33

يمقت كل من أرنت وحّماد ـ وألسباب 

متنوعة ـ اختزال الليبرالية إىل بعدها 

االقتصادي، ويؤمن كالهما بالطاقة 

اإليجابية للثورة، لكن من موقعين 

متعارضين تمامًا. وكان عمال أرنت 

السابقان، "احلالة اإلنسانية" و"بين املاضي 

واملستقبل"، قد استعادا الفكر السياسي يف 

التقليدين اليوناين والروماين كي يضعاه 

يف خدمة الفلسفة احلديثة، أّما كتابها "يف 

الثورة"، فاستعاد فكرَتي احلرية والثورة. 

وكانت صفحة هاتين الفكرتين السياسيتين 

وِّدت من دون وجه حق يف  ُ
كلتيهما قد س

العصر غير الليبرايل يف أواسط القرن 

العشرين: فغدت احلرية تثير يف الذهن 

اإلمبريالية والسيطرة الرأسمالية، بينما راح 

نَظر إىل الثورة كميدان لتهّور املتآمرين 
ُ
ي

العسكريين والراديكاليين املستهترين. وباتت 

الديمقراطية الليبرالية واالجتماعية، وكذلك 

املاركسية، يف صّف الثورة املضادة، نظراً 

إىل خوفها من اإلمكان الراديكايل الذي 

ينطوي عليه إقامة فضاء سياسي من احلرية 

العامة يتوىّل فيه أبناء الشعب شؤونهم 

املشتركة بأيديهم بصفتهم مواطنين أحراراً 

ين من حتذير فرانز 
َ
متساوين.34 وبعد عام

فانون الشهير من الضمور ما بعد الثوري 

يف كتابه "معّذبو األرض"، عّبرت أرنت أيضًا 

عن قلقها إزاء الطريقة التي تغدر بها جميع 

األجهزة احلزبية باندفاعة احلرية السياسية 

العفوية يف ثورة من الثورات.

كانت البحوث احلديثة يف النظرية 
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كان خيري حّماد، بصفته مشرداً 

فلسطينيًا ومترجمًا غزيراً لكتب التاريخ 

عن اللغة اإلجنليزية، يف موقع يدفعه إىل 

التعاطف مع ضحايا اإلبادة األميركية، وإىل 

اإلفصاح عن الظلم املرتكب بحق الشعوب 

احمللية اأُلخرى. ولذلك فهو يمعن النظر يف 

افتتان أرنت باتفاق ميفالور، فيقول: "إنهم 

يتحدثون عن قارتهم، كأنها كانت خالية من 

الناس، ومل يكن فيها أولئك الهنود احلمر."43

بعد عقد من ترجمة خيري حّماد، عاد 

فلسطيني آخر إىل أرنت. فقد ترجم عبد 

الرحمن بشناق، يف سنة 1974، عملها "بين 

املاضي واملستقبل: ثمانية تمارين يف 

الفكر السياسي". وسيرة بشناق تشبه سيرة 

حّماد، وقد تقاسما كالهما تلك التربية التي 

جعلتهما اشتراكيين، مثل كثير من نظرائهما 

ر، وكان كالهما مولعًا 
َ
يف العامل املستعم

بإجنلترا ثقافيًا، ومعاديًا للبريطانيين 

ِلَد بشناق يف طولكرم يف سنة 
ُ
سياسيًا. و

1913، وتعلّم يف الكلية العربية يف القدس 

قبل أن يلتحق باجلامعة األميركية يف بيروت 

ويتخرج منها حاماًل إجازة يف اآلداب، ثم 

التحق بجامعة كيمبردج يف بريطانيا وتخّرج 

منها يف سنة 1937 بدرجة أستاذ لآلداب. 

وحين عاد إىل فلسطين ُعيِّن أستاذاً لألدب 

اإلجنليزي يف الكلية العربية يف القدس قبل 

أن يتوىل رئاسة حترير جملة "املنتدى". 

وبعد وقوع نكبة فلسطين هاجر إىل لندن 

حيث عمل يف القسم العربي يف هيئة 

اإلذاعة البريطانية مع عديد من الالجئين 

الفلسطينيين اآلخرين. ويف سنة 1954، 

استقر يف عّمان حيث اشتغل يف البنك 

العربي. ومنذ أوائل ستينيات القرن العشرين، 

عمل بشناق يف وظائف متعددة رفيعة 

املستوى يف قطاع التعليم األردين.44

وترجمة بشناق لكتاب "بين املاضي 

واملستقبل" هي ترجمة مباشرة من دون 

األقلية عبر النخب االستعمارية واحمللية.40

الحظ حّماد أن تعميم أرنت الزائف لتاريخ 

أوروبا هو دليل على عجز غربي واسع عن 

التأمل يف حدود ذلك التاريخ ومسؤولياته. 

فهي عندما تتحدث عن عصور مظلمة "بين 

سقوط اإلمبراطورية الرومانية وبداية عصر 

النهضة األوروبية يف القرن اخلامس عشر، 

فإنه كان عليها أن حتدد بوضوح أنها تعني 

أوروبا فقط. ففي ذلك الوقت كانت احلضارة 

العربية يف أوج جمدها، وكان العرب قد 

عرفوا معنى احلرية السياسية تمام املعرفة، 

وطبقوها يف خمتلف عصور حضارتهم، 

وليس أدل على ذلك من نظام الشورى عندهم، 

ومن حماسبتهم خللفائهم وحكامهم."41

وأبدى حّماد أيضًا حساسية شديدة جتاه 

استخفاف أرنت املطلق بمحنة السكان السود 

واحملليين يف أميركا الشمالية:

حتاول املؤلفة هنا الدفاع دفاعًا 

واهيًا عن االستعمار األبيض 

ألميركا الشمالية، وتبرير ما 

اقترفه البيض من جرائم وحشية 

جتاه سكان البلد األصليين من 

الهنود احلمر أدت إىل إبادتهم. 

فهي تقول: إن هذه اجلرائم كانت 

أعمااًل فردية، مع أنها يف الواقع 

كانت أعمااًل جماعية تقوم بها 

جماعات املستعمرين البيض الذين 

يؤمون ناحية من النواحي آهلة 

بالهنود احلمر. وليس أدل على هذا 

من القصص والروايات واألفالم 

السينمائية التي صّورت استعمار 

البيض ألراضي العامل اجلديد، 

وكان الشعار الذي تبرر به أعمالها، 

هو نشر املدنية يف القارة األميركية 

اجلديدة.42
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أكان يدمج الكيان السياسي كما يف الهرمية 

السلطوية، أم يقمع رعاياه مثل طاغية ـ 

فإنما هو يفعله من الداخل، وليس من اخلارج 

أو من األعلى. إن عناصر السياسة النازية 

)Gleichschaltung(، أي فرض التجانس 

والتفكيك على احلياة واجملتمع، مرتبط 

بعضها ببعض، بحيث يشّكل كل عنصر 

الواجهة يف واحد من االجتاهات واملركز 

يف اجتاه آخر، أي أنه يؤدي دور العامل 

اخلارجي العادي بالنسبة إىل طبقة واحدة، 

ودور التطرف الراديكايل بالنسبة إىل طبقة 

ُأخرى.48

سواء وافقنا على تصنيف أرنت هذا أم ال، 

فإنه يمّكننا من أن نتبين أولئك الكّتاب الذين 

استحضروه وفقًا للمعايير التي وضعتها 

أرنت، ومن دون تغيير. والقسم التايل 

يستقصي ما إذا كان عراق صدام حسين يعّد 

شكاًل شموليًا من السلطة، كما رأى كنعان 

مكية بصورة حماسية ومؤثرة، وما الوظيفة 

التي قام بها هذا التوصيف.

أرنت والغزو األميركي للعراق

ل لكنعان مكية، املستشار السياسي  سجَّ
ُ
ي

الذي كان مهندسًا ماركسيًا ثم حتّول إىل 

احملافظين اجلدد، أنه كان أول كاتب عربي 

طّبق ظاهرة أرنت اخلاصة بالشمولية على 

عراق البعث. وكتابه "جمهورية اخلوف: 

ًا 
َ
لم

ْ
ع

َ
عّد م

ُ
سياسات العراق احلديث" )1989( ي

مهمًا من معامل حّنة أرنت يف الشرق األوسط. 

فهذا الكتاب يرى أنه منذ االنقالب البعثي يف 

سنة 1968، وخصوصًا منذ رئاسة صدام 

حسين يف سنة 1979، انزلق العراق نحو 

حكم شمويل. ويشير مكية يف هوامش هذا 

الكتاب، ومن حين إىل آخر، إىل كتب أرنت: 

"أسس الشمولية"، و"يف العنف"، و"ما هي 

السلطة؟" ويقتفي يف كتابه انحدار العراق 

أي مقدمة أو هوامش إضافية. ولذلك، فإن 

أهميتها، بالنسبة إىل أهدافنا هنا، تكمن يف 

بضع نظرات خاطفة إىل أصول املشروع الذي 

يشير إليه غالف الكتاب والصفحات األوىل. 

فبخالف ترجمة حّماد املستقلة والنقدية 

لكتاب "يف الثورة"، كانت ترجمة بشناق 

"ترجمة مرّخصة"،45 إذ ُكتب على ظهر إحدى 

 هذا الكتاب باالشتراك 
َ
الصفحات األوىل: "ُنِشر

مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 

القاهرة ـ نيويورك". وقام بمراجعة الترجمة 

الدكتور زكريا إبراهيم، أستاذ الفلسفة النقدية 

يف جامعة القاهرة وخّريج السوربون.

وحتظى إحدى املقاالت الثماين التي 

يضمها كتاب "بين املاضي واملستقبل" 

بأهمية خاصة فيما يتعلق بغايتنا من قراءة 

أرنت يف الشرق األوسط. ففي مقالة "ما 

هي السلطة؟" تقّدم أرنت تعريفًا للشمولية 

بعد أن كان تعريفها يف أسس الشمولية 

حميراً جداً. فهي تمّيز بين ثالثة مفاهيم 

هي: البنية السلطوية "الهرمية"؛ الطغيان أو 

"الذئب يف إهاب احلمل"؛ الشمولية التي لها 

شكل "البصلة". والسلطوية هي نمط من بنية 

احلكم تتركز بؤرة قوته يف القمة التي ترشح 

منها السلطة إىل القاعدة على نحٍو تمتلك 

فيه كل طبقة تالية سلطة تقّل عن سلطة 

التي فوقها.46 وربما يخطر يف الذهن هنا 

تلك األنظمة التي أطيح بها مؤخراً يف تونس 

ومصر. وعلى عكس ذلك، تبدو جميع طبقات 

ت، 
َ
ر الهرم املتحاذية يف الطغيان كأنها قد ُدمِّ

بحيث تبقى القمة معّلقة على أسنة احلراب، 

فوق كتلة من األفراد املعزولين بعناية، 

واملفككين عن قصد، واملتساوين تمامًا،47 

وهنا تخطر يف الذهن ليبيا القذايف. وبخالف 

السلطوية والطغيان، ترى أرنت أن الصورة 

األقرب للحكم والتنظيم الشموليين هي بنية 

البصلة، والتي يقع الزعيم يف مركزها، يف 

نوع من احلّيز الفارغ؛ ومهما يكن ما يفعله ـ 
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حماكمات موسكو جرى التخلي عنها 

ملصلحة تطهيرات داخلية سّرية وجمهولة.

اجلزء األول من كتاب مكية هو توثيق 

شامل لتجاوزات نظام صدام حسين. 

ويساعده عمل أرنت على حتليل هذا النظام 

وتصنيفه يف إطار احلكم الشمويل، إاّل إن 

حتليله يتعّثر حين يموضع األسباب اجلذرية 

للشمولية يف معاداة اجملتمع العراقي 

للسامية، ويف دعم املثقفين العرب لصدام 

حسين. ويشير مكية إىل معاداة السامية 

العراقية بعد سنة 1967 يف حماولة التباع 

سيناريو أرنت، غير أنه مل يظهر أي دليل 

موثوق به على جناح النظام يف غرس 

الدعاية املعادية للسامية، مثلما يتهم مكية 

اإلعالم العراقي الرسمي، على النحو الذي 

كان بارزاً يف أملانيا النازية.51 عالوة على 

ذلك، فإن مكية، بتصويره اليسار العربي 

كمنظمات واجهة تعمل على تبرير احلكم 

العراقي الشمويل، يحرف حجاج أرنت 

العميق عن مساره، والذي فحواه أن احلركات 

اجلامعة يف وسط أوروبا استوردت اخلطابات 

العنصرية وممارسات اإلبادة األوروبية. 

ففي منطق مكية، تتخذ معاداة اإلمبريالية، 

والعروبة، والقومية اخلاصة بالعامل الثالث 

ذلك الدور وتلك الوظيفة اللذين تعزوهما أرنت 

إىل اإلمبريالية واحلركات اجلامعة.52

إن استخدام البحث لدعم شعب مضطهد 

ليس، بالضرورة، أمراً غير أخالقي، وكتاب 

"جمهورية اخلوف" كان حماولة يائسة 

لتبيان أن وكيل الواليات املتحدة العراقي 

رديء شأنه شأن عدوتها إيران. غير أن هذا 

الهجوم على املثقفين اليساريين بسبب ما 

يبدو من تأييدهم وتشجيعهم أعمال كل 

من صدام واخلميني الوحشية، ال عالقة له 

بـ "أسس الشمولية"، وإنما هو متعلق كليًا 

بنزع املرء الشرعية عن خصومه53. ويخطر 

يف الذهن هنا تمييز أرنت بين "الشيوعيين 

خالل تلك األعوام من نظام سلطوي إىل نظام 

شمويل، أو بحسب استعارات أرنت، من الهرم 

إىل البصلة، مطّبقًا معايير أرنت بكل أمانة:

تلجأ األنظمة الطغيانية 

والديكتاتوريات إىل العنف حين 

تتعرض سلطتها خلطر. أّما بالنسبة 

إىل البعث، فإن العنف مل يعد 

مقتصرًا على كونه العقوبة القصوى 

خذ دوريًا بحق املعارضة.  التي ُتتَّ

البعث يخترع أعداءه؛ والعنف ـ 

س، وهو 
َ

َمْأس
ُ
وليس التهديد به ـ م

يعزز ويعيد إىل األبد إنتاج جّو من 

الريبة واخلوف والتواطؤ الشامل... 

واخلوف الذي كان يمكن له يف 

أوضاع أُخرى أن يمّزق السلطة 

إربًا... دفع السلطة يف العراق إىل 

االنهيار نحو الداخل، نحو ثقب 

القيادة املطلقة ]كذا[ األسود الذي 

ال قرار له.49

ويحدد مكية جميع اجلوانب التي جتعل 

دولة ما شموليًة. فحتى قبل بداية احلرب 

العراقية ـ اإليرانية، كان "ُخمس القوة العاملة 

العراقية الفاعلة اقتصاديًا )أي نحو 3,4 

ماليين نسمة( يترنح على نحو مؤسساتي 

حتت وطأة... هذا الشكل أو ذاك من أشكال 

العنف."50 ويف ثمانينيات القرن العشرين، 

خلق صدام حسين جمتمعًا يتجسس فيه 

األبناء على آبائهم، وحيث غدت املؤامرة 

سياسًة، والشرطة السرية جنون ارتياب 

مقيم. ويف خضم عسكرة اجملتمع، وكما يف 

أملانيا هتلر بحسب رواية أرنت، فقد حّلت 

اجلماهير حمّل الطبقات، وأخمدت عبادة 

الزعيم كل نشاط ثقايف، وانحطت الفنون إىل 

ضرب من عبادة الشخصية مفرطة الذكورة. 

وحتى احملاكمات االستعراضية على طريقة 
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واإلبهام على الطرائق التي استخدمت بها 

الواليات املتحدة األنظمة البونابرتية 

مثل العراق إلضعاف احلكومات الشعبية 

وتدميرها، والدفاع عن مصاحلها 

اجليوسياسية، وتأمين وصولها إىل النفط 

يف مقابل األسلحة التقليدية والكيميائية.58 

كما يقلل حتليله من قيمة مساهمة حرب 

الثمانينيات يف "إضفاء الطابع القبلي" على 

السلطة السياسية، وإجبار صدام حسين على 

االعتماد على الروابط العائلية والعشائرية.59 

ويمكن القول إنه يف الوقت الذي اختلفت 

الواليات املتحدة مع صدام حسين على غزو 

الكويت، حتّول حكم صدام إىل البنية الهرمية 

التي تمّيز السلطوية، وهذا النمط من احلكم 

هو الذي ساعد النظام على النجاة من آثار 

اإلبادة التي جنمت عن فرض العقوبات على 

شعب العراق.60 ويرى كثير من دارسي أرنت، 

أن الغزو األميركي للعراق يف سنة 2003 

كشف اإلفالس األخالقي الذي ينطوي عليه 

استخدام حجة الشمولية أداًة سياسية لتغيير 

النظام. فانتهاك احلياة اإلنسانية والقانون 

الدويل خالل احلرب على اإلرهاب يقتضي 

منا، من جهة، عدم التفريط بأهلية "الشمولية" 

كمقولة حتليلية،61 ومن جهة ُأخرى، فإن 

حالة العراق اخلاصة تدعو إىل إدخال 

تعديالت حتليلية مهمة على املصطلح.

يف أعقاب الغزو األميركي للعراق، تساءل 

حازم صاغية ـ التروتسكي السابق الذي فقد 

رفاقًا له على أيدي أتباع صّدام حسين ـ إن 

كان مهمًا أن نعلم، لدى تقويم الستالينية 

والنازية، ما إذا كان لهتلر أخ، أو لستالين 

ابن عم، على النحو الذي هو عليه يف العراق. 

فبمجرد احلديث عن صدام حسين وسلطته 

يف العراق، تتدفق تلقائيًا "أسماء األبناء 

واإلخوة وأبناء العم واخلال. ويف الواقع، فإن 

'املوديل' ]النموذج[ البعثي" من دون هذه 

األسماء، "يبقى أشبه بلغز يستعصي على 

السابقين" الذين سعوا ـ مثل مكية ـ للتكّسب 

من خالل تغيير مواقفهم السياسية، وبين 

"الشيوعيين القدامى" الذين مل يسعوا وراء أي 

كسب شخصي أو مهني أو سياسي.54

وطبعًا، فإن أعوام احلرب الثمانية 

الطويلة بين العراق وإيران مل يغذِّها املثقفون 

العرب، وإنما استراتيجيا الردع األميركية 

يف أواخر احلرب الباردة. فعندما انتهى 

التدخل العسكري املباشر يف فييتنام إىل 

الفشل، سعت الواليات املتحدة وراء شركاء 

موثوق بهم كي يخوضوا معها حربًا سرية، 

حّدتها متدنية، وبالوكالة. وأشار هذا التحول 

إىل ما سّمته أرنت "أزمات اجلمهورية"، 

أي اختراع األعداء والكذب املنهجي يف 

السياسة اخلارجية األميركية.55 وكانت 

ف بأنها واحدة 
َ
جين كيركباتريك، التي ُتعر

من أشّد احملافظين اجلدد احترامًا، هي التي 

أفصحت عن هذه االستراتيجيات يف سنة 

1980. وألن استنتاجات السفيرة األميركية 

كانت معاكسة الستنتاجات أرنت فيما يتعلق 

بحرب فييتنام، فقد رأت كيركباتريك أن 

من الضروري التمييز بين الديكتاتوريات 

اليسارية التي وصفتها بالـ "الشمولية" 

والتي تتطلب تغيير النظام، والديكتاتوريات 

اليمينية التي يجب دعم "سلطويتها" عسكريًا 

وماليًا وأيديولوجيًا ولوجستيًا.56 ويف الواقع، 

فإن كتاب "جمهورية اخلوف" يردد أصداء 

مثل هذه السياسة الريغانية فيقول: "على 

غرار أشكال الوطنية املتنوعة، فإن بعض 

ضروب معاداة اإلمبريالية، وكذلك األصولية 

اإلسالمية يف هذه األيام، والنزعة القومية 

اخلاصة بالعامل الثالث التي تضم هؤالء 

جميعًا، ليس مهتمًا على اإلطالق باعتبارات 

احلالة اإلنسانية األوسع، إن مل يكن معاديًا 

لها تمامًا."57

إن تركيز مكية على العناصر الشمولية 

يف النظام البعثي يلقي شيئًا من الغموض 
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شيلدون وولن "الشمولية املقلوبة" يف 

السياسة األميركية يف أعقاب الغزو األميركي 

للعراق. فوولن، الذي كانت أرنت يف كتابها 

"يف العنف" قد اعتمدت على عمله الباكر، 

يرى أن غزو العراق كشف كيف جرى حتويل 

احلياة العامة إىل شركة، وخصخصة 

األمن الوطني واالجتماعي، وشطب الرفاه 

االجتماعي من أجل احلرب الشاملة، وكيف 

تباهى الدستور بأنه يشّرع التعذيب وغيره 

من أنشطة الدولة املارقة.65 ويف حين كانت 

الغلبة، خالل حرب فييتنام، لإلعالم وما 

كشفه من أكاذيب السياسيين، فإن هذا 

اإلعالم، يف القرن الواحد والعشرين، اندمج 

بالقوات وتخّلى عن ذلك الدور الذي كان، 

بحسب أرنت، قد أنقذ اجلمهورية األميركية.

حزب الله وأسس الشمولية

كان حتليل الشمولية العراقية الذي 

عرضُت خطوطه العريضة أعاله، عالمة من 

عالمات انقشاع واسع لألوهام الفكرية 

حيال املاركسية املبرجمة، وتبّنيًا لنقد 

أشّد توّجهًا إىل الذات مّما أبداه خيري حّماد 

وجيله املتفائل يف ستينيات القرن العشرين. 

فالتحول الثقايف إىل األطر املفهومية 

االجتماعية ـ التاريخية اخللدونية، مثلما 

فعل كنعان مكية وفالح عبد اجلبار وحازم 

صاغية، هو جزء من ظاهرة عامة بين 

الراديكاليين دفعت بهم نحو نموذج من النقد 

أشد تأماًل. وكانت إعادة اكتشاف أعمال 

أرنت نتيجًة لهذا التحول، أّما الباعث األصلي 

فكان تضافر اندالع احلرب األهلية يف لبنان 

يف سنة 1975، وما ألهمه سوجلنتسين يف 

فرنسا من حركة مناهضة للشمولية.66

وبحسب بحث مستحدث قام به فادي 

بردويل، فإن أول من توىّل هذا التحول 

الفكري من ماركس إىل ابن خلدون هو عامل 

احلل." بهذا السؤال اإلشكايل يطرح صاغية 

 
ّ
القضية املهمة بشأن "دور النظام القرابي

وصالت الدم كأبرز ما يفّرق التوتاليتاريات 

)الشموليات( غير األوروبية عن تلك 

األوروبية."62

ويحاول فالح عبد اجلبار، استناداً إىل 

بحث مكّثف يف موطنه العراق، أن يجيب عن 

سؤال صاغية، ذلك بأن عبد اجلبار كان قد 

بدأ يفكر يف إطار يجمع الوجهتين اللتين 

تبدوان يف الشرق األوسط متناقضتين يف 

الظاهر، بين آليات القسر املتصاعدة التي 

تمارسها الدول من جهة أوىل، ونشوء ضروب 

وقائية من التضامن )"طائفية" أو "قبلية"( 

من جهة ثانية.63 وأشار، استناداً إىل علم 

االجتماع اخللدوين، إىل أن شكاًل من الشمولية 

موروثًا قد برز يف عراق البعث، ويمّثل فيه 

انبعاث اجملال القبلي السبيل الوحيد لتعزيز 

املرء مصاحله وحماية نفسه من إرهاب 

الدولة:

َعِمل نظام احلزب الواحد، يف ظّل 

النظام الشمويل البعثي املوروث، 

على جمانسة، وتدمير، وامتصاص 

جميع بنى اجملتمع املدين 

ومؤسساته الناشئة، مثل النقابات، 

والروابط املهنية، والصحافة 

املستقلة، وغرف التجارة، 

واجلمعيات الصناعية... والفراغ 

الذي خلقته هيمنة الدولة الكلية 

القدرة والكلية احلضور فّعل دور 

القبلية الثقافية )شبكات احلمولة 

القرابية يف جوهرها( كدروع 

دفاعية وجمارٍ للصالت الزبونية 

وشبكات األمان.64

واستخدام الشمولية كمقولة حتليلية يمتد 

أيضًا إىل ما دعاه الفيلسوف السياسي 
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عشر بصفته مصدراً للتحليل موثوقًا به، 

وقد استطاع أن يغّير تصّور التاريخ لدى 

شرارة وسواه من األسلوب املادي إىل أسلوب 

جوهراين تأويلي.

اكتشف شرارة كتابات حّنة أرنت وسط 

اضطراب بيروت التي مزقتها احلرب، فعاد 

إىل كتابها "أسس الشمولية" ملتمسًا فهم 

العنف الطائفي وانهيار الدولة اللبنانية 

الناجم عنه. ويف مراجعة من خمسين صفحة 

ت يف نهاية احلرب األهلية، خّلص شرارة 
َ
ُنشر

بأمانة ما يعتبره اآلراء األساسية يف "أسس 

الشمولية". ويف ترجمة متزنة تتمسك بالنص 

تمسكًا دقيقًا، ألقى الضوء على قضايا 

انهيار الدولة، واحلركات اجلامعة، والنزعة 

اخلالصية، وأفراد اجلمهور، والوعي القبلي، 

والدعاية.

إن تلّقف عمل حّنة أرنت ساعد شرارة يف 

اإلفصاح عن نقده حلزب الله بعد احلرب. 

فشرارة يف حتفته: "دولة حزب الله" الصادرة 

يف سنة 1996، يطّل إطاللة غنية وجتريبية 

على شروط بروز التشّيع السياسي انطالقًا 

من اجلماعات املقتلعة من جنوب لبنان. 

وال يتعامل شرارة مع حزب الله على أنه 

جمرد كيان خلقه رعاته يف دمشق وطهران، 

وهو يرفض أيضًا تلك الصفات السجالية 

مثل فاشي ـ إسالمي وإرهابي، ويعترف 

بأنه يحظى بشرعية شعبية بسبب مقاومته 

االحتالل اإلسرائيلي. غير أن نظرة شرارة 

التشخيصية تتحول إىل الداخل إذ يزدري 

أولئك الذين يقعون يف حب منطق حزب الله 

القائل بضرورة العسكرة، ويضفون طابعًا 

مثاليًا على قدرته الرادعة إلسرائيل. ربما 

يكون حزب الله قد تخّلى عن هدفه األول 

املتمثل يف إقامة دولة إسالمية يف لبنان، 

بالعنف أو سواه من الوسائل، وقد يبدو 

كما لو أنه بات شريكًا طائفيًا قويًا لكنه 

معتدل وحميد يدافع عن مصالح ناخبيه، 

االجتماع اللبناين النافذ واملثقف العام 

وّضاح شرارة الذي كان يف ستينيات القرن 

العشرين واحداً من األيديولوجيين البارزين 

يف جماعة صغيرة، لكن نافذة من علماء 

االجتماع اللبنانيين املستقلين. وكان 

شرارة قد دعا قبيل احلرب األهلية إىل تعبئة 

القواعد الشعبية ضد ما كان يعتبره اليسار 

الراديكايل العربي القوى العربية الرجعية 

والقوى املسيحية الفاشية املسيطرة على 

الدولة اللبنانية، وغدا بعد ذلك ماويًا، إذ 

شعر بأن القوى التقدمية قانعة بما هو قائم، 

وراضية بأن حتشر نفسها يف مواقع السلطة 

يف الوقت الذي ينبغي لها أن تتحدى بنية 

السلطة ذاتها كي حترر اجلماهير الكادحة. 

وكان انهيار الدولة اللبنانية وضياع معنى 

مقوالت مثل "الشعب" و"الطبقة العاملة" 

وسط همجية احلرب الطائفية، درسين 

مريرين مل يعد يقوى على تنظيرهما أي َقْدر 

من التموضع األيديولوجي. ومل يمض عام 

على احلرب، حتى تخّلى شرارة تمامًا عن 

املاركسية املناضلة وتبّنى مقاربة خلدونية 

تشخيصية يف فهم املصادر االجتماعية 

للسلطة السياسية يف لبنان.67

لقد أصاب إرث املاركسيين العرب 

السابقين الفلسفي أزمٌة مشابهة لتلك التي 

 بها كل من أرنت وبوبر ومدرسة 
َ
ُعِني

فرانكفورت يف أملانيا ما بعد احلرب: هل 

التقاليد الفكرية األملانية وسدنتها سبب 

املصيبة، وهل تتحّمالن أي مسؤولية، 

أم أنهما جمرد كالم بكالم، وهل يمكن 

تخليصهما من ذلك كله؟68 لقد مّهد اكتشاف 

شرارة آليات الوالء اخللدونية وعالقتها 

بسلطة الدولة األرضية، لعدد متزايد من 

اليساريين كي يحّولوا منظورهم النقدي من 

العوامل اخلارجية والبنيوية إىل العوامل 

الداخلية والعاطفية. وُأعلنت شرعية فيلسوف 

التاريخ التونسي العظيم من القرن الرابع 
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قيم متنوعة، ساعده "املسرح، وخصوصًا 

شكسبير وبريخت"، على اإلفصاح عن أن 

"قضية اخلير والشر أكثر تعقيداً مّما كان 

يظن." وكونه كاتبًا يشارك و. ه. أودن 

)W. H. Auden) إعجابه بأرنت، فقد لفتته 

الطريقة التي "جمعت فيها أرنت بين اجلرأة 

العظيمة والعمق الفلسفي واألسلوب السهل 

املفعم باإليحاءات والدالالت."71

وبصفته شخصية أدبية بارزة تلتزم 

اإلنسانوية االشتراكية، استلهم صالح 

حماولتها الباسلة َفْهم "االنهيار األخالقي 

الشامل يف بلد أوروبي متقدم مثل أملانيا"، 

من جهة أوىل، واملهارة البالغة ـ "التي 

تذّكر ببريخت" ـ التي وصفت بها كيف 

أنشأت احلكومة اإلسرائيلية احملكمة كأنها 

منّصة أو خشبة مسرح، من جهة ُأخرى. فقد 

قام رئيس احلكومة بن ـ غوريون بإخراج 

"العرض املسرحي العظيم" حملاكمة أيخمان، 

جلمهور عاملي، بينما البطل، املّدعي العام 

هاوسنر، "يبذل جهداً خارقًا إلطاعة أوامر 

سيده." واكتشف صالح "سخرية موجعة" يف 

هذه العبارة ألن " 'إطاعة األوامر' كانت عماد 

دفاع أيخمان."72

اعترف صالح بأن أرنت سافرت إىل 

القدس لتغطية احملاكمة بصفتها عالجًا 

ذهنيًا "من اآلالم التي بّرحتني لكوين يهودية 

صهيونية أدارت ظهرها إىل الصهيونية 

وأملانيا." ويف الواقع، فإنها خالل وجودها 

يف إسرائيل كانت تشعر باالنزعاج سواء 

داخل احملكمة أو خارجها: فقد أيقظت عسكرة 

إسرائيل وقوميتها، خماوفها التي كانت، 

كما سنرى أدناه، أفصحت عنها أول مرة بين 

نهاية الهولوكوست وقيام دولة إسرائيل. 

وقد ُصدم مؤلف "موسم الهجرة إىل الشمال" 

بصورة خاصة بتلك "الصراحة اخمليفة" 

التي شّرحت بها أرنت ما دعته "الفصل األشّد 

قتامة يف هذا األمر القاتم كله"، أي اشتراك 

إاّل إن احلزب يسعى بنشاط، ومن خلف 

الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، إلقامة "جمتمع 

نقيض". فقد أقام شبكة شديدة املركزية من 

املؤسسات العسكرية واملالية والتعليمية 

والترفيهية، لها وظائف دولة جنينية تعمل 

يف النهاية على احللول حمّل مؤسسات الدولة 

اللبنانية.69

حّنة أرنت يف القدس الشرقية

اكتشف كل من شرارة ومكية وصاغية 

أرنت بعد انقشاع أوهامهم حيال املاركسية، 

وأدى كتابها "أيخمان يف القدس: تقرير 

يف تفاهة الشر" دوراً تكوينيًا يف سجّلهم 

السياسي ويف معجمهم. فقد ألهمت كتابَتهم 

تلك الطريقُة التي جمعت بها أرنت توصيفها 

أيخمان يف احملكمة إىل تبصرات عميقة يف 

احلالة اإلنسانية، وصدمهم عجز أيخمان عن 

االعتراف بمسؤوليته الشخصية عن اإلبادة 

املنهجية ملاليين اليهود، واستخدموه، مثل 

معظم املعّلقين يف الغرب، كاستعارة للذين 

يتبعون األوامر على نحٍو أعمى، ومن دون 

شعور باإلثم.

التقط الروائي السوداين الراحل الطيب 

صالح يف "تقرير" أرنت أبعاداً جمالية 

وسياسية بعيدة عن األفكار املبتذلة، وقد 

أثارت اهتمامه إشارة أرنت إىل حقيقة أن 

الهولوكوست بات قاباًل للتصور عبر "شلل 

الفكر" الكامل يف أملانيا النازية، فعمد يف 

سلسلة من املقاالت ُنشرت يف سنة 1997 

إىل وضع أيخمان بإحكام يف القدس.70 

وكان صالح قد قرأ "أيخمان يف القدس" 

يف سنة صدوره، وبدأ مقاالته على النحو 

الذي جنده يف السيرة الذاتية: حين وصل إىل 

لندن شابًا وكاتبًا طموحًا يف خمسينيات 

القرن العشرين، وجد جمتمعًا يقسم العامل 

إىل أخيار وأشرار. ويف هذا اجملتمع الذي له 
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وعنوانه "االختصاصي"، أثار فضيحة 

هائلة يف فرنسا وإسرائيل، كانت أرنت يف 

وسطها، مرة ُأخرى. وتقوم فكرة الفيلم على 

استخالص تقرير أرنت من التصوير األصلي 

للمحاكمة، والذي اقُتطع يف النسخة الرسمية. 

ظهر 
ُ
ويوّثق الفيلم دفاع أيخمان ألول مرة، في

الطرائق املريعة التي برر بها الرجل يف 

القفص الزجاجي أفعاله، وكيف عّبر عن ندم 

شخصي وعن استعطاف، لكن من دون أدنى 

إحساس بأنه مذنب باملعنى القانوين.77 

واحلقيقة، أنه طالب بالبراءة على أساس عدم 

التعّمد، وقد رأت أرنت أن احلال ربما تكون 

كذلك بالفعل، إاّل إن الالمباالة التي حتّرض 

عليها الشمولية تنطوي على فعل اإلبادة، 

ويجب أاّل يقلل من اجلريمة التي ارتكبها 

املنّظم األكبر للهولوكوست.78

أغضب الفيلم كثرة من أصدقاء إسرائيل، 

 
ُ
وكان من جتليات ذلك الغضب التشهير

العلني الذي مارسه آالن فنكلكروت، وهو من 

الفالسفة اجلدد وعضو يف احلركة املعادية 

للشمولية، ضد سيفان، والذي وصفه فيه بأنه 

يهودي معاٍد للسامية. غير أن ما حّز يف نفس 

املثقفين اإلسرائيليين، هو ازدهار التقدير 

لنقد أرنت للصهيونية. والالفت أن أول كتاب 

ألرنت ُترجم إىل العبرية كان كتابها عن 

أيخمان، األمر الذي أدى إىل "فرض احلرم 

عليها."79 وهذه الترجمة الصادرة يف الفترة 

التي ُعِرض فيها فيلم سيفان الوثائقي، كانت 

من عالمات شعبية أرنت املتنامية بين ذلك 

العدد املتضائل من املفكرين النقديين يف 

إسرائيل. وكانت إديث زرتال، األكاديمية 

ِصفت بأنها "الكاهنة 
ُ
اإلسرائيلية التي و

األرفع يف هذه الديانة"، قد شّقت هذا اجملال 

بدراسات مستفزة بشأن ضروب استغالل 

إسرائيل للهولوكوست،80 ورأت، يف مقالة 

مؤثرة يف جملة Representations، يف سنة 

2000 أيضًا، أن حماكمة أيخمان تسم نهاية 

ممثلي اليهود يف عمليات الترحيل، وحقيقة 

رون 
َ
جب

ُ
أن السجناء اليهود أنفسهم كانوا ي

على تنفيذ عمليات إعدام يف معسكرات 

االعتقال.

تسّبب كتاب أرنت عن أيخمان، وخصوصًا 

اتهامها اجمللس اليهودي يف أملانيا 

)judenräte(، بـ "فرض احلرم عليها"، على 

حّد قول الراحل عاموس إيلون يف طبعة سنة 

2006 من الكتاب،73 كما شّن املستوطنون 

اإلسرائيليون واملؤسسة اليهودية يف أميركا 

حمالت عنيفة صّورتها على أنها كارهة 

لذاتها، وسّودت صفحتها كباحثة. وأّدى هذا 

النوع من اصطياد الساحرات، كما الحظ 

ستيفن أشهايم، إىل "مفارقة ظريفة ]ألن[ نقد 

أرنت للنخب والقيادات اليهودية كان تعبيراً 

مباشراً عّما لديها من صهيونية فيمار ما بعد 

االندماجية."74 وحين اتهمها صديقها القديم 

غرشوم شوليم ذلك االتهام الشهير بأنها "ال 

حتب شعب إسرائيل )ahavat("، طلبت منه 

عالنية أن يوضح "متى قام هذا املصطلح 

بدور يف اللغة والكتابات اليهودية"، وذلك 

قبل أن تعترف، قائلة: "ال يمكنني أن أكنَّ مثل 

هذا 'احلب'، وذلك لسببين: أواًل، مل أحّب قط 

أي شعب أو جمع يف حياتي كلها... فأنا يف 

احلقيقة ال أحّب سوى أصدقائي، وأنا عاجزة 

كليًا عن أي حّب آخر؛ ثانيًا، بما أنني يهودية 

أنا نفسي، فهذا احلب ال بّد من أن يكون 

مشبوهًا بالنسبة إيّل. فأنا ال أحّب ذاتي، 

وليس هذا ما أعلمه عن نفسي."75 وقد حتدثت 

أرنت الحقًا عن احلرب التي شّنتها إسرائيل 

عليها، ورأت أن الصدع كان كبيراً جداً إىل 

درجة أنها أشارت إىل "اجلانب اإليجابي... 

فعلى الرغم من كل شيء، فإنني ما زلت 

غير راغبة يف اجملازفة... بأن يغتالني 

املوساد."76

وحين أطلق إيال سيفان، يف سنة 2000، 

فيلمه الوثائقي بشأن حماكمة أيخمان، 
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حّنة أرنت، مثل إدوارد سعيد 

وميشيل فوكو، واحدة من 

شخصيات القرن العشرين التي 

حظيت بصيت منتفخ وسخيف 

بسبب أعمال يختفي فيها غياب 

الصرامة الفكرية وراء بالونات 

ضخمة من البالغة اجلوفاء.85

وصل سقوط أرنت األخالقي، عند هؤالء، إىل 

حّد زعمهم أنها شجعت مثقفين فلسطينيين 

مثل إدوارد سعيد على إطالق أحكام غير 

مسوَّغة على إسرائيل. وكتاب مائير ليتفاك 

وإستر ويبمان الصادر مؤخراً، وعنوانه: "من 

التعاطف إىل اإلنكار: ردات الفعل العربية 

جتاه الهولوكوست"، هو إعادة بناء تاريخية 

وشاملة للتحوالت البنيوية التي اعترت عداء 

العرب للسامية، واملؤلفان يوّثقان التغطية 

العربية "املتعاطفة" على نحو طاٍغ مع معاناة 

86 وقريبًا 
اليهود يف أوروبا حتى سنة 1948. 

من الفترة التي جرت فيها حماكمة أيخمان، 

نبذ كثير من الصحافيين العرب الهولوكوست 

بمزاعم تعود إىل ضروب ال يقبلها العقل 

من نظرية املؤامرة، لكن ليتفاك وويبمان 

يشيران إىل أن هؤالء املتعاطفين مع الشرير 

كانوا أقلية، وأنه مل يقف يف صف أيخمان 

أي مثقف عربي جّدي87. ويتفق املؤلفان مع 

ما وجدته دراسة قام بها ثالثة من الباحثين 

املصريين سبقت خالصتهم عمل زرتال 

وفنكلشتاين على إسرائيل والهولوكوست 

بعقدين، ووجدوا أن حماكمة أيخمان أحدثت 

"تغيرات يف العالقة بين إسرائيل والشتات، 

ويف مكانة الهولوكوست يف الهوية اليهودية 

واإلسرائيلية."88

انتقد املؤلفان أرنت، وبحّق، على تردادها 

الدعاية اإلسرائيلية واألميركية التي فحواها 

أن العرب "مل يخفوا تعاطفهم مع أيخمان"،89 

غير أنه يبدو من غير األمين انتقاد "تقرير" 

"السكوت املنّظم" عن الهولوكوست النازي 

يف إسرائيل، وبداية ما ُعرف باسم "صناعة 

الهولوكوست"، مصطلح نورمن فنكلشتاين 

احملكم.81

وقد تعّرضت إديث زرتال لهجوم شخصي 

غاضب شّنه عليها أستاذ للفلسفة يف اجلامعة 

العبرية، وهو شبيه بالهجوم الشخصي 

الذي تعّرضت له أرنت يف ستينيات القرن 

العشرين.82 وهنا أيضًا، رسم املهاجم صورة 

امرأة يهودية غريبة األطوار حتّرف حماكمة 

أيخمان بحيث جتعل إسرائيل شيطانًا. 

والتحق بهذا الهجوم امللوِّث على حّنة أرنت 

أكاديمي آخر يف الواليات املتحدة له عدد من 

الكتب بشأن الصراع الفلسطيني. ففي مقالة 

 The Times,( "له يف "ملحق التايمز األدبي

Literary Supplement( وّجه املؤّرخ برنارد 
واسرشتاين اتهامًا ألرنت باستخدام املصادر 

النازية يف كتابتها التاريخ اليهودي يف 

القرن التاسع عشر وإنحائها بالالئمة على 

اليهود بشأن الهولوكوست الذي حّل بهم.83 

وهذه االتهامات واحلّط من قيمة أرنت هما 

أمور قديمة، وكثيراً ما جتاهلهما، وبحّق، 

دارسو أرنت اجلّديون. لكن ملاذا ينزلق هذان 

األستاذان اآلن إىل تكتيكات التراشق بالوحل 

التي شهدتها ستينيات القرن العشرين؟ يبدو 

أن طريقة التعامل مع حّنة أرنت باتت واحداً 

من اخلطوط األساسية للمعركة الفكرية بين 

نّقاد إسرائيل واملنافحين عنها، وقد وضع 

إحلنان ياكيرا كتابًا كاماًل نشرته مطبوعات 

جامعة أكسفورد ذاتها، يسخر فيه ويستخّف 

بالعدد املتنامي من النّقاد اليهود لدولة 

إسرائيل.84 وزاد برنارد واسرشتاين نغمًا يف 

طنبور هذا التقويم، وذلك يف مقابلة أجراها 

معه موقع frontpagemag.com، وهي جملة 

افتراءات سيئة الصيت ومشهورة يف ميدان 

خنق احلرية األكاديمية، فقال:
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وال يسع املرء يف نهاية هذه الدراسة 

أن يتمّلص من الشعور بأن كتاب "من 

التعاطف إىل اإلنكار" إنما يصف على نحو 

أدّق عجز مؤلفيه عن االعتراف بمعاناة 

الفلسطينيين، أكثر مّما يصف عجز العرب 

عن االعتراف بالهولوكوست. وبينما يعمل 

املثقفون العرب البارزون اليوم على ما دعاه 

مايكل روثبيرغ مؤخراً "الذاكرة متعددة 

االجتاهات"، فإنه ال يزال من الصعب على 

معظم املثقفين والباحثين اإلسرائيليين 

قبول أن الفلسطينيين هم ضحايا ضحايا 

الهولوكوست، كما يقول إدوارد سعيد.92

إدوارد سعيد وحّنة أرنت: فكرة 

فلسطين الثنائية القومية 

من املعروف أن فوكو زّود إدوارد سعيد 

بأساس منهجي هائل كشف به ممارسات 

االستشراق األكاديمية والثقافية والسياسية 

بصفتها شبكة قد ال تكون واعية بالضرورة 

من السيطرة الغربية على غير الغرب.93 

 )Wahlverwandtschaft( والصالت اخملتارة

بين سعيد وأرنت، والتي أنحى عليها 

واسرشتاين بالالئمة، ليست مباشرة، لكنها 

تبقى ملموسة يف كثير من كتابات سعيد. 

فما اجتذب سعيد إىل أرنت هو ما لديها من 

"مسّرات املنفى" ـ إذا ما استعرنا عنوان كتاب 

جورج ليمنغ بما فيه من جمع بين لفظتين 

متناقضتين ـ وكذلك تقّبلها الكاره للمعتمد 

الغربي املكرس. وقد تقاسما فهمًا ألهمية 

دور األدب يف اخلالص من اإلمبريالية، 

وكان لدى كليهما ذلك االهتمام الثابت 

واملفهومي بالبدايات، أو ما دعته أرنت 

اجلذور )natality(، كما تقاسما قلق فانون 

حيال أشراك الوعي القومي ومطّباته. وكان 

هذا القلق سببًا يف انقشاع أوهام أرنت 

املتنامية حيال الصهيونية حتى قبل إعالن 

أرنت على هذا األساس وحده، نظراً إىل وجود 

كثير من األشياء اأُلخرى التي يمكن الشكوى 

منها من وجهة نظر صهيونية، ونظراً إىل 

الكلمات القاسية التي أطلقها املؤلفان جتاه 

اجليل التايل من املفّكرين العرب الذين 

استحضروا أرنت بشأن فلسطين ـ إسرائيل. 

وبذلك باتت اإلساءة الفعلية لتقريرها تكمن 

يف أن الباحثين العرب يكثرون اإلحالة إليها، 

بدءاً باملفّكر الغزير واإلشكايل عبد الوهاب 

املسيري.90

عند هذا احلّد من كتاب ليتفاك وويبمان، 

يبدأ القارئ بالتساؤل إن كان يجب 

إعادة النظر يف طريقة تعامل العرب مع 

الهولوكوست إىل حين حماكمة أيخمان، 

كمرحلة من التعاطف، وما هي األمور 

املستفزة التي ارتكبها اجليل الالحق من 

املثقفين العرب يف إنكارهم الهولوكوست؟

ويسعى اجلزء األخير من الكتاب )ولعّله 

من كتابة ويبمان( لتبيان أنه مهما تكن 

البالغة الشريرة التي أطلقها العرب يف وقت 

احملاكمة، فإن الثّلة احلالية من املثقفين 

العرب الذين يتحدثون عن احلاجة إىل 

االعتراف بالهولوكوست بغية حتقيق تسوية 

وإحقاق حقوق متساوية بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، هم أشّد خبثًا بكثير:

إن اعتراف ]حازم[ صاغية 

و]إدوارد[ سعيد و]الياس[ 

خوري وعزمي بشارة وسواهم 

بالهولوكوست ليس سوى وسيلة 

استغالل. فهم يعترفون باضطهاد 

اليهود، لكنهم يربطونه يف الوقت 

ذاته باملأساة الفلسطينية وباعتراف 

إسرائيل والغرب بها. وبذلك تشتمل 

املقارنة بين االثنين، بصورة 

مباشرة أو بالنتيجة، على التقليل 

من شأن الهولوكوست إىل أبعد حد.91
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نادراً ومبكراً بأن إقامة دولة إسرائيل قد حّل 

املسألة اليهودية "من خالل استعمار أرٍض 

وفتحها." ويواصل هذا النص املقتبس على 

النحو التايل:

... غير أن ذلك مل يحّل مشكلة 

األقليات وال مشكلة التشرد، بل على 

العكس، فإن حّل املسألة اليهودية، 

شأنه شأن جميع احلوادث األُخرى 

يف قرننا، اقتصر على خلق صنف 

جديد من الالجئين، هم العرب، 

مزيدًا بذلك عدد املشردين الذين ال 

دولة لهم بـ 700000 ـ 800000 

مشّرد آخر.96

وكان سعيد شديد اليقظة حيال استشراق 

أرنت يف تصويرها غير األوروبيين،97 

رون، يف  وَّ َ
ص

ُ
فالعرب الفلسطينيون ي

خلفية كتاب "أيخمان يف القدس" املادية 

والتاريخية، على أنهم تهديد وضحية يف آن 

سم الفلسطينيون كإحصاء وكجزء 
ُ
معًا، إذ ر

من "الرعاع املشرقيين... الناطقين بالعربية" 

خارج مسرح بن ـ غوريون. ورفضت أرنت، 

يف الوقت ذاته، أن يكون واحد من البواعث 

األساسية وراء أخذ احملاكمة إىل القدس 

إظهار "الصلة بين النازيين وبعض احلكام 

العرب"،98 ومل تكد تتمالك نفسها عن الشماتة 

)schadenfreude( حين أخفقت احملكمة يف 

الربط بين احلاج أمين احلسيني وأيخمان، 

وحّثت بن ـ غوريون، بداًل من ذلك، على 

مالحقة احلكومة األملانية.99 وأخيراً، كرّست 

ثالث صفحات يف ملحق الكتاب ملذبحة كفر 

قاسم يف سنة 1955 بصفتها "مثااًل واحداً 

فقط بين أمثلة كثيرة تبّين قصور النظام 

القانوين القائم واملفاهيم احلقوقية الراهنة 

وعجزها عن التعامل مع وقائع املذابح 

احلكومية التي نّظمها جهاز الدولة."100 وكان 

القضاة، يف حتقيقات أيخمان األولية، قد 

قيام دولة إسرائيل، كما كان السبب وراء 

استقالة سعيد من اجمللس الوطني الفلسطيني 

يف سنة 1991. أّما ردة فعلها حيال إنشاء 

ن ال يتحمل التحرير، ال يمكن أن 
َ
إسرائيل ـ "م

يتحمل احلرية خمس دقائق" ـ فتتصادى مع 

نقد سعيد القوي للثقافة القومية: 

ليس ملواالةِ املرءِ جماعَته من 

أجل البقاء أن جتّر املثقف إىل كتم 

احلّس النقدي، أو احلّد من ضرورته 

املطلقة التي تتخطى البقاء إىل 

أسئلة التحرر السياسي، وانتقاد 

القيادة، وتقديم بدائل غالبًا ما 

تكون مهّمشة أو موضوعة جانبًا 

على أنها بال أهمية يف املعركة 

األساسية اجلارية.94

اتكأ سعيد بوضوح، يف كتابه "االستشراق"، 

إىل التماثل الذي تقيمه أرنت بين مغامري 

عهد امللك إدوارد يف إفريقيا والشرق األوسط، 

وبين جنون العظمة ما قبل الشمويل:

كانت حّنة أرنت قد أبدت 

مالحظة أملعية فحواها أن ِطباق 

البيروقراطية هو العميل اإلمبريايل، 

األمر الذي يعني أنه إذا كان 

املسعى األكاديمي اجلمعي املدعو 

باالستشراق مؤسسًة بيروقراطية 

قائمة على رؤية حمافظة معينة إىل 

الشرق، فإن خّدام مثل هذه الرؤية 

يف الشرق هم عمالء إمبرياليون 

مثل ت. إ. لورنس.95

وكان سعيد، يف مقدمة أول كتاب له عن 

فلسطين، قد انكّب مباشرة على كتاب أرنت 

"أسس الشمولية". ففي "مسألة فلسطين"، 

اقتبس مقطعًا من الفصل الذي عقدته أرنت 

لغياب الدولة، ورأى أنه يمّثل اعترافًا غربيًا 
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تشهد عليه جمموعة مقاالتها 

'"اليهودي منبوذًا " وتعليقاتها يف 

'"أسس الشمولية " و'"أيخمان يف 

القدس." غير أنها يف سنة 1967 

تبرعت باملال لرابطة الدفاع 

اليهودية، وكررت ذلك يف سنة 

1973. وهذه املعلومات ـ التي 

قدمتها إليزابيث يونغ ـ بروهل 

يف سيرة أرنت، ومن دون أي 

إدراك للتناقضات القائمة هنا ـ 

هي معلومات الفتة بالنسبة إىل 

الشخص الذي يتعاطف ويتأمل 

فيما جرى للفلسطينيين على أيدي 

الصهيونية.103

ويف الطبعة الثانية، اعترفت كاتبة السيرة 

بأنها خلطت بين رابطة الدفاع اليهودية التي 

كانت أرنت نفسها تعتبرها فاشية، وبين 

النداء اإلسرائيلي املوّحد غير الصهيوين،104 

وقد اتصلت بسعيد، لكن مقالته كانت يف ذلك 

ت يف كتابه "سياسات الطرد" 
َ
احلين قد ُنِشر

وفيها املعلومة اخلطأ.

 ويف مقالة الحقة، عاد سعيد إىل أعمال 

أرنت يف حماولة لصوغ بديل من عملية 

السالم يف أوسلو وما ارتبط بها من مبادلة 

األرض بالسالم، وحّل الدولتين. ويف واحد 

من أوائل ضروب اإلفصاح عن حّل الدولة 

الواحدة يف اإلعالم السائد، استذكر سعيد إرث 

"جمموعة صغيرة من املفكرين اليهود )يهودا 

ماغنس، ومارتن بوبر، وحّنة أرنت وآخرون( 

ارتأوا قيام دولة ثنائية القومية وحّرضوا 

على ذلك." 105

 كثيراً ما انتقد يهودا ماغنس، أول رئيس 

للجامعة العبرية يف القدس، وعد بلفور يف 

سنة 1917 ألنه "ليس للبريطانيين حّق يف 

ِعدوا بأرض فلسطين أّي شعب، وألن 
َ
أن ي

فِض سوى إىل العداء مع العرب 
ُ
وعدهم مل ي

استحضروا أحكام اجلنود اإلسرائيليين الذين 

قتلوا ُأسراً فلسطينية يف كفر قاسم كبرهان 

على أن "األوامر العليا" ليست دفاعًا قانونيًا 

مقبواًل يف إسرائيل. لكن أرنت، التي عادت 

إىل تلك القضية املوضوعة جانبًا، عارضت 

القضاة وكشفت كيف استغلت إسرائيل جرائم 

مثل هذه كأمثلة للديمقراطية، يف حين أن 

فرج عنهم، يف احلقيقة، بعد 
ُ
املرتكبين كان ي

ذلك مباشرة.101

قرأ سعيد سيرة حّنة أرنت التي كتبتها 

إليزابيث يونغ ـ بروهل حين صدرت يف 

أعقاب الغزو اإلسرائيلي للبنان، وكان 

آنذاك يكتب مقالة هي نوع من املتابعة 

لكتابه "مسألة فلسطين" يف حماولة لتصّور 

مستقبل لفلسطين أبعد من مفاهيم التطهير 

العرقي، على الرغم من ظهور عدد وافر من 

األعمال العنصرية اإلسرائيلية القصصية 

وغير القصصية عن الفلسطينيين يف كل 

من إسرائيل والواليات املتحدة. تمّثلت 

تعويذته يف سرد تاريخي تكاملي يتحدى 

املنطق القومي، منطق "الفصل القسري بين 

اليهود وغير اليهود ...... من أجل الفصل بحد 

ذاته."102

وكان سعيد يعتبر هذه األفكار أفكاراً 

أرنتية، لكنه حين قرأ يف السيرة أنها أعطت 

ي 
َ
رابطة الدفاع اليهودية مااًل خالل حرب

1967 و1973، مل يصدق ما يقرأ:

انظروا إىل حالة حّنة أرنت. فهي، 

ألعوام عديدة، كانت وثيقة الصلة 

بجهود يهودا ماغنس ومارتن 

بوبر الرامية إىل إقامة دولة ثنائية 

القومية يف فلسطين. وعلى الرغم 

من أنها عملت من أجل هجرة 

اليهود إىل فلسطين قبل احلرب، 

فإنها كانت على الدوام تنتقد 

الصهيونية السائدة، األمر الذي 
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الذين سّلحوا "منظمات إرهابية" مثل عصابة 

شتيرن وإرغون ضد العرب والبريطانيين،111 

ذلك بأن أرنت كانت حتسب أن التقليد 

الديمقراطي لليهود األميركيين سيكون منيعًا 

حيال السياسات العرقية التي تمارسها 

القومية األوروبية يف فلسطين.112 غير أن ما 

أرعب أرنت هو أن مؤتمر فندق ِبْلتمور حشد 

الصهيونيين األميركيين "باإلجماع" خلف 

دعوة بن ـ غوريون إىل إقامة دولة يهودية 

يف كّل فلسطين.

وسط هذه االجتاهات املرعبة يف 

الصهيونية، وجدت أرنت يف يهودا ماغنس 

"وعي الشعب اليهودي" الذي "حال بيني وبين 

اليأس، وسيحول بيني وبينه أعوامًا طويلة 

قادمة." ومع أنها قاسمت أرنت ماغنس 

إيمانه باحتاد ثنائي القومية يف فلسطين، إاّل 

إنها كانت تشعر بقوة بأن فكرته عن مظلة 

أنغلو ـ أميركية حتمي هذا االحتاد ستضع 

حداً الحتمال االستقالل واملساواة احلقيقية 

بين اليهود والعرب، ذلك االحتمال الذي كان 

آخذاً يف التبرعم. فقد رأت أرنت أنه على الرغم 

من النيات احلسنة التي تقف وراء اقتراح 

ماغنس، فإنه كان ال يزال مستغرقًا يف فكرة 

األمة ـ الدولة القديمة، وأن مقاربته ستقتصر 

على إطالة حكم اإلمبراطورية املطلق 

وحماولة مالءمة فلسطين معه. وإذا ما 

كان لالحتاد أن يقّدم بداية ذات معنى فإنه 

يحتاج إىل االبتعاد عن مقتضيات منطق 

املصالح األوروبية وجماالتها.

وقفت أرنت أيضًا ضد دمج الوطن اليهودي 

يف احتاد إقليمي عربي، ألن اقتراح ماغنس 

سيجعل من اليهود أقلية مرة ُأخرى "ضمن 

إمبراطورية عربية، وهذه اإلمبراطورية يجب 

حمايتها من جانب حتالف أنغلو ـ أميركي 

ال بّد له، كي يحمي الطريق إىل الهند، من أن 

يتعامل مع األكثرية ـ العرب ـ ويحترمهم."113 

وبداًل من منطق ماغنس املقلوب، اقترحت 

الذين يعيشون هناك."106 وقد أسس يف سنة 

1939 حزب "الوحدة" )إيهود( الذي أحيا 

اإلرث الثنائي القومية لدى حلقة بريت 

شالوم التي حتلقت حول مارتن بوبر يف 

عشرينيات القرن العشرين، و"جعلت املسألة 

العربية واحدة من القضايا املركزية التي 

تتناولها."107 وقد لفتت ورقته "نحو سالم يف 

  foreign Affairs فلسطين" التي ُنشرت يف الـ

يف كانون الثاين / يناير 1943 انتباه 

أرنت108. ففيها كان ثمة رأي كوسموبوليتاين 

ضد القيادة الصهيونية، وضد الفكرة 

"العتيقة" التي تقول بإقامة "وطن عن طريق 

الفصل والترحيل"، تلك الفكرة التي تعود إىل 

"زمن مل يكن يف قدرة أحد فيه على أن يتخيل 

أي حّل آخر ملشكالت األقلية أو اجلنسية 

سوى الدولة القومية املستقلة ذات السكان 

املتجانسين."109

 وجدت حنة أرنت يف فكرة فلسطين 

الثنائية القومية لدى ماغنس شعاع أمل وسط 

إحباطها العميق حيال االنعطافة الشوفينية 

التي اعترت الصهيونية خالل أربعينيات 

القرن العشرين. فسنة 1942 كانت سنة 

مؤتمر وانسي ومؤتمر فندق ِبْلتمور، حيث 

ختم األول على مصير اليهود يف أوروبا، 

وختم الثاين على مصير العرب يف فلسطين. 

 ،Aufbau وكانت أرنت قد دافعت يف جملة

وهي جملة تصدر من نيويورك باألملانية 

لليهود يف أرجاء العامل، عن تشكيل الفيلق 

اليهودي كي يلتحق باحللفاء الذين يقاتلون 

النازية. فاملشاركة يف احلرب، يف رأيها، هي 

إشارة مقاومة فعلية، وتأكيد تاريخي على 

حقوق اليهود الكاملة واملتساوية كيهود يف 

أوروبا، وفعل ضروري لتكريس مطالبهم 

يف مستقبلهم األوروبي بعد احلرب.110 ويف 

املقابل، فقد أفزعها الصهيونيون "الفاشيون" 

يف اللجنة اخلاصة بإقامة جيش يهودي يف 

فلسطين وداعميه من الليبراليين األميركيين 
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الوحشية التي ينطوي عليها إعالن دولة 

إسرائيل الوشيك. وقد عرضت خمسة معايير 

تقوم عليها فكرتها عن الدولة الثنائية 

القومية:

الهدف الفعلي ليهود فلسطين هو  ـ  1

وطن يهودي، ويجب عدم التضحية به يف 

مقابل سيادة زائفة لدولة يهودية.

ال يمكن حتقيق استقالل فلسطين  ـ  2

إاّل على أساس راسخ من التعاون العربي ـ 

اليهودي.

التخلص من اجلماعات اإلرهابية.  ـ  3

فعلى القيادة الصهيونية أن تثبت من جديد 

أنها "مسؤولة بما يكفي ألن تؤتمن على 

مصائر "اليشوف".

الهجرة إىل فلسطين، حمدودة العدد  ـ  4

وحمددة الزمن، هي "احلّد األدنى الوحيد غير 

القابل لالختزال" يف السياسة اليهودية.

احلكم الذاتي احمللي التعاوين على  ـ  5

املستوى البلدي هو اإلجراء السياسي الواقعي 

الوحيد الذي يفضي يف النهاية إىل انعتاق 

فلسطين السياسي.117

 ويف الواقع، فإن املؤرخ أمنون راز ـ 

كراكوتسكين هو واحد من املفكرين اإلسرائيليين 

األشّد أصالة الذين انكبوا على عمل أرنت. وهو 

يرمي من وراء ذلك إىل إحياء فكرة أرنت عن 

ثنائية القومية على أساس ثالث مقدمات: 

األوىل، هي أن الدولة الثنائية القومية مل تكن 

خياراً واقعيًا يف سنة 1947؛ الثانية، هي أن 

فكرة الثنائية القومية لدى أرنت، شأنها شأن 

املدافعين اآلخرين عن ثنائية القومية، كانت 

تدور حول الهوية اليهودية ودور وعي أرنت 

لذاتها كمعارضة إلسرائيل خملصة ووحيدة، 

وليس حول التضامن مع الضحايا العرب؛ 

الثالثة، هي أن نقد أرنت للصهيونية "غدا بال 

أهمية بعد أن بات ما تنبأت به حقيقة واقعة." 

فمنذ صرخات كاساندرا118 التي أطلقتها 

يف أربعينيات القرن العشرين، استطاعت 

أرنت بديلين أصيلين، أحدهما على املستوى 

اإلمبراطوري واآلخر على املستوى احمللي. 

فعلى املستوى اإلمبراطوري، اعتبرت 

الكومنولث البريطاين احلديث النشأة مشروعًا 

فدراليًا يمكنه، إذا ما التزم املساواة تمامًا، 

أن "يواجه" الكولونيالية البريطانية يف 

النهاية. وكذلك، فإن أوروبا متحدة يمكن أن 

تكون مكانًا آمنًا بحقوق متساوية ومنزلة 

سياسية واحدة ليهود أوروبا كافة.114

أّما على املستوى احمللي، فتشّكل تأمالت 

أرنت هنا أوىل حماوالتها يف ديمقراطية 

اجملالس التي طورتها بعد عقد من ذلك إىل 

نظرية خاصة بها يف احلرية السياسية. 

فطريقة تناول الصراع على املستوى احمللي 

والبلدي هي باجملالس التي "تغدو مواقع 

تعاون يهودي ـ عربي"،115 وهذا األمر 

كفيل بأن يوّفر إطاراً مؤسساتيًا لسياسات 

مشتركة براغماتية وذات منهجية ترمي إىل 

حّل املشكالت بداًل من السياسات احلزبية 

والهوياتية. وتتمّثل فائدة هذا اإلطار يف 

جتّنب "مرّكب األكثرية ـ األقلية اإلشكايل 

الذي ال حّل له بالتعريف." وقد سارعت أرنت 

إىل تأكيد أن هذه الفكرة ليست فكرة جديدة 

بأي حال من األحوال، ذلك بأن أطر التعاون 

على املستوى احمللي كانت قد تطورت يف 

احلقيقة، يف اجملالس البلدية العثمانية، كما 

أن اخلبرة السياسية املتعلقة باحترام جوار 

اآلخر تواصلت يف أيام االنتداب وسياسة 

فّرق تسد واالستعمار االستيطاين، قبل أن 

"تستهدف األعمال اإلرهابية الصهيونية 

عالقات اجلوار بين العرب واليهود ]يف 

مراكزها األساسية حتديداً[ مثل حيفا 

وطبرية."116

ويف الشهر الذي تال مذبحة دير ياسين 

يف أبريل / نيسان 1948، أطلقت أرنت 

 حماسيًا أخيراً 
ً
يف الـ Commentary نداء

إلنقاذ الوطن اليهودي يف فلسطين من القوة 
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إىل جمرد جماعة دينية، وإنما عليها، كما 

ترى أرنت، أن تتفادى إعادة حتويل السكان 

اليهود إىل أقلية. ويف املقابل، فإن دولة 

يهودية صافية ستجعل من الشعوب غير 

اليهودية شعوبًا أدنى.

ويرى راز ـ كراكوتسكين أن أرنت جتاهلت 

ما للوجود اليهودي يف فلسطين من "جوانب 

الهوتية" ألنها خلطت هذه اجلوانب مع 

أساطير اخلالص الصهيونية. ويف الواقع، 

فإن االعتراف غير الصهيوين بصلة الهوتية 

بفلسطين يدعم حجاجها الذي فحواه أن 

املشكلة الفلسفية للدولة اليهودية ليست فصل 

الدين عن الدولة، ذلك بأن الرهان هو القدرة 

على تخّيل دولة تضمن احلريات الدينية 

والسياسية لشعبين مشكلين على نحو متعدد 

ومتداخل. وبذلك تكون الثنائية القومية لدى 

أرنت، يف حتليل راز ـ كراكوتسكين، "جمموعة 

من القيم تتطلب فصل الهوية القومية عن 

الدولة، واعتبار اآلخر جزءاً ال يتجزأ من 

تعريف الذات."120

خاتمة

بّينت هذه املقالة أن استقبال أرنت كان 

تبعًا لتقلبات املناخ اخلاص بالتيارات 

السياسية يف الشرق األوسط. فمنذ حماكمة 

أيخمان يف سنة 1961 وترجمة خيري حّماد 

لكتابها "يف الثورة" يف سنة 1964، وهي 

ُتستلهم وتدخل أعمالها اجلداالت الفكرية يف 

حلظات األزمة.

واسمحوا يل بأن أختتم بالعودة إىل أرنت 

بصفتها نصيرة التمرد واخلروج السلمي 

البعيد عن العنف. فإذا ما كان ممكنًا استنفار 

حّنة أرنت يف قضية التغيير الليبرايل يف 

إيران، كما فعل رامين جاهانبيغلو بكثير 

من احلماسة، فهل يمكن استخدام عملها يف 

أشكال أُخرى من العصيان املدين؟ إن يف 

"عملية الفصل العنصري" يف إسرائيل أن 

تطرد السكان العرب األصليين، وأن تعاملهم 

كمجرمين. وقد فاقت أعمال الدولة اليهودية 

أشّد تنبوءات أرنت شؤمًا، ويكفي القول إن 

حّل الدولتين ال وجود له إىل اآلن. وبعد أكثر 

من 60 عامًا على قيام دولة إسرائيل، ال تزال 

فلسطين تنتظر حصتها من خطة التقسيم يف 

119
سنة 1947. 

يرى أمنون راز ـ كراكوتسكين أن من 

العقيم العودة إىل "اخليارات التاريخية التي 

مل يعد لها أهمية" أو إىل "إدانة الصهيونية 

تلك اإلدانة التبسيطية"، لكنه يلّح على أن 

"التقويم التاريخي لوالدة إسرائيل واملأساة 

الفلسطينية أمر حاسم"، على األقل ألن 

"املفاهيم السياسية التي انتقدتها أرنت 

ارس اليوم." والالفت واجلديد 
َ
ال تزال ُتم

يف حجاج راز ـ كراكوتسكين هو أنه 

يدفع التركيز بعيداً عن أسئلة األرض 

والبنى السياسية صوب مسألة املصاحلة 

واملسؤولية التي طرحتها أرنت. بعبارة 

أُخرى، فإن فكرة الثنائية القومية تمثل 

بالنسبة إليه الوجه اإلنسانوي الذي 

يقابل الفصل العنصري. واستنفار راز ـ 

كراكوتسكين فكرة أرنت عن الثنائية القومية 

إنما يلقي الضوء على تداخالت مدهشة فاعلة 

يف كل من سيناريو الدولة الواحدة وسيناريو 

الدولتين. ويمكن للثنائية القومية أن تكون، 

ويجب أن تكون فعاًل، يف قلب كل من هذين 

السيناريوهين. فمن جهة أوىل، ال يمكن حلل 

الدولتين أن يسود من دون إدراك املقتضيات 

القانونية واملؤسساتية واالقتصادية، 

وضروب االعتماد املتبادل بين الشعبين. 

ومن جهة ثانية، ينبغي حلل الدولة الواحدة، 

أيضًا، أن يأخذ يف احلسبان الواقع التاريخي 

لكال الشعبين اللذين يتقاسمان إسرائيل ـ 

فلسطين؛ بعبارة ُأخرى، فإن دولة ديمقراطية 

علمانية ال يمكن أن تختزل الوجود اليهودي 
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يف كتاباتها. ومن أمثلة ذلك، أنها دعمت 

املقاطعة االقتصادية لألعمال األملانية يف 

ثالثينيات القرن العشرين، وغضبت حين 

خرقته املنظمة الصهيونية يف فلسطين.124

وتتمثل الفضيلة الفكرية لـ "حملة 

املقاطعة والعقوبات وسحب االستثمارات"، 

من وجهة النظر األرنتية، يف أنها ال تقوم 

على مساواة قديمة وباطلة بين إسرائيل 

وأملانيا النازية، وإنما تستند إىل مبادئ 

املساواة الكونية. كما أنها تتكئ إىل مقارنة 

تاريخية واعية مع شكل كولونيايل ـ وليس 

شمويل ـ من أشكال احلكم. فقد أّدى النضال 

ضد التمييز العنصري يف جنوب إفريقيا ـ 

على الرغم من عيوبه كافة ـ إىل شكل من 

التشارك الثنائي القومية يف األرض الواحدة 

ذاتها، متفاديًا بذلك ضربًا من العنف 

املتبادل بين السكان كان قد اندلع بين 

الهند وباكستان خالل الفترة 1948ـ1950، 

وجنمت عنه عواقب وخيمة.

وقد رأت أرنت امللتزمة، ونصيرة الثنائية 

القومية، أنه مهما يكن عدد املستوطنين 

األشكناز الذين هاجروا إىل فلسطين، فإنه 

ليس يف قدرتهم أن يقيموا أكثر من حكم 

أقلية من "احملاربين".125 وبعد ستين عامًا، 

حان الوقت لنواجه امتيازات املستوطنين 

وجنبر إسرائيل على أن تتقاسم األرض التي 

استعمرتها مع سكانها األصليين. وتشير 

هذه املقالة إىل إمكان أن يكون دعم النضال 

الالعنفي من أجل حقوق الفلسطينيين 

يف حركة املقاطعة وسحب االستثمارات 

والعقوبات طريقة أرنتية لتحقيق املثال 

اإلنسانوي لدولة ثنائية القومية يف فلسطين 

حيث ينّظم اليهود والعرب أنفسهم يف جمالس 

حملية، ويبنون شكاًل من الديمقراطية 

العلمانية من األدنى إىل األعلى. لعّل أرنت 

ترّنم مرة أُخرى: "مل يفت األوان بعد!" 

ثورات سنة 2011 كثيراً من فخاخ ما دعاه 

جوناثان شل "الثورات األرنتية" يف أميركا 

الالتينية وأوروبا الشرقية.121 فكما جرى يف 

تلك التجليات السابقة، فإن قوة الشعب أعطت 

االنتفاضات العربية زخمًا حلظة تالشى 

اخلوف من إرهاب الدولة، ومل يبَق لألنظمة 

سوى أفعال العنف اليائسة. وما مّيز النوعية 

األرنتية يف اإلطاحة ببن علي ومبارك 

ليس أنها كانت من دون عنف، فأرنت مل 

تكن معارضة للعنف، طبعًا، بل األحرى أن 

الثورات اجلارية صارت ممكنة بسبب التنظيم 

العفوي للجان الشعبية يف املراكز املدينية 

والريفية، والقدرة غير املسبوقة على التفكير 

والتواصل والفعل معًا كأنداد مدفوعين 

بحّس املسؤولية الشخصية عن مواجهة 

الديكتاتورية والرغبة يف التضحية بالنفس 

من أجل احلرية السياسية.122 وكانت أرنت، 

يف كتابها "يف الثورة"، قد حّذرت من أن خطر 

الثورة املضادة يقتضي حمل الروح الثورية 

إىل طور صناعة القانون: "ليس ثمة ما هو 

أشّد عقمًا من التمرد والتحرر إن مل يتبعهما 

دستور احلرية املكتسبة حديثًا."123

إن واحدة من أقوى حركات الالعنف يف 

العامل العربي اليوم )والقوة هنا باملعنى 

األرنتي الذي يشير إىل القوة القائمة على 

الرضا( هي حملة املقاطعة والعقوبات 

وسحب االستثمارات التي دعا إليها اجملتمع 

املدين الفلسطيني يف سنة 2005، والتي 

باتت اآلن ظاهرة هيمنة مضادة عاملية. 

هل كانت أرنت لتدعم هذه احلملة الرامية 

إىل وضع حّد لالحتالل اإلسرائيلي وإحقاق 

حق العودة للفلسطينيين بحمالت عامة تزيد 

يف الوعي وتمارس الضغط على األعمال 

واملدارس واحلكومات كي تنأى بنفسها عن 

إسرائيل؟ ربما نعم، وربما ال. ثمة بالتأكيد 

حّيز كبير لهذا النوع من الفعل الالعنفي 
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