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(*)

جيل أنيجار

ترجمة وتقديم :عبد الرحيم الشيخ

(**)

الدولة االنتحارية  /جيل أنيجار

العربي عبر
ترجم ُة الدولة االنتحارية هي المحاولة الثانية لتقديم جيل أنيجار للقارئ
ِّ
وغزة» ،وذلك بعد
الفكري
الحالي ،بعنوان« :السالح :إسبارطة َّ
ترجم ٍة مساجِ لة لنواة مشروعه ِّ
ِّ
محاولة أولى ن ُِش َرت في العدد الرابع من الكرمل الجديد في ربيع العام  .2012يأتي مشروع
نقد السالح كمحاولة للنَّأي عن ،ولر َّبما التع ُّمق في ،مشروعه األكبر في نقد المسيحية الغربية
ـودي الـعــربـ ِّـي ،والمسلم الـعــربـ ِّـي ،فــي السياق
عبر تطوير أنـمــوذج
معرفي مف ِّكك لموقع الـيـهـ ِّ
ٍّ
والحداثي وما بعده ،مصحوب ًا بنقد الذع لنزعة العلمنة التي
االستعماري وما بعده
األوروبي،
ِّ
ِّ
ِّ
«اليهودي» و«المسلم» كعد َّوين بعضهما لآلخر ،العداوة التي َّتم
تم َّكنت من إعادة خلق كل من
ِّ
تدشينها كأداة سيطرة معرفية وسياسية وإعالمية في المشروعين االستعمار ِّيين :االستشراقي
المقدمة سـيــر ًة فكرية مــوجــزة ألنيجار؛
األوروب ــي ،واالستيطاني الصهيوني .وستعرض هــذه
ِّ
وخالص ًة ألطروح ِته الغاية في التركيب؛ ومقترح ًا لكيفية قراءة المقالة فلسطيني ًا.

***

العربي) هو أستاذ في دائرة األديان وقسم
العربي لالسم
جيل أنيجار (أو النجار بال َّلفظ
ِّ
ِّ
دراســات أفريقيا والـشــرق األوســط وجـنــوب آسيا فــي جامعة كولومبيا فــي نـيــويــورك ،ومف ِّكر
اليهودي ،فض ًال عن
متخصص في األدب المقارن ودراسات األديان ،والفكر
وأكاديمي المع
ِّ
ِّ
ٌّ
اسي ،والعرق والدين ،ونقد
اهتماماته الفكرية ذات العالقة باليهود العرب ،والالهوت الس ِّي ِّ
المسيحية ،والبالغة المقارنة ،والفلسفة القا ِّرية .وهو مثقف صلب ،وبــارز ،ومناصر لقضايا
سياسي مـعــروف فــي نـصــرة القضية الفلسطينية حمل المظلمة
الـتـحـ ُّـرر فــي الـعــالــم ،ونــاشــط
ٌّ
أهم محطاتها كتبه :دم :نقد
التاريخية للشَّ عب
الفلسطيني للعالم عبر أوديسة فكرية شاقَّةُّ ،
ِّ
العدو
المسيحية ()2014؛ سام ِّيون :العرق ،الدين ،األدب ()2008؛ اليهودي العربي :تاريخ
ِّ
()2003؛ مكاننا في األندلس :القاباله ،الفلسفة ،واألدب في كتابات اليهود العرب ()2002؛
)*( في األصل ،نشرت هذه المقالة باللغة اإلنكليزية ،بعنوان:

Gil Anidjar, «The Suicide State,» Boundary

2, vol. 44, no. 4 (November 2017), pp. 57-75.

					
)**( البريد اإللكتروني:

aalshaikh@birzeit.edu.
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وتحريره وتقديمه لمجموعة جاك دريدا المعنونة :أداءات الدين ()2002؛ وترجمته لكتا َبي:
مارك نيشانيان حول اإلبادة الجماعية (األرمنية) ،بعنوان :انحراف التأريخية ()2009؛ وبيتر
زيندي ،بعنوان :نبوءات ال ِّتنِّين :القراءة ما بعد ملفيل ( ،)2010من الفرنسية إلى اإلنكليزية.

***
فــي حـفـ َّـريــة ُمـســاجِ ـلــة ،يـسـتــدعــي أنـيـجــار «مـفـهــوم الـسـيــاسـ ِّـي» الـشـمـيـ ِّتـ َّـي كـمـنـطــق أســاسـ ٍّـي
ـرب لتكون
لـلـعــداوة ،وذروة سـنــامـهــا الـحــرب كنفي وج ـ ٍّ
ـودي لـلـعـ ِّ
ـدو؛ إذ مــن الـعــدواة تنبثق الـحـ ُ
األمة وعد َّوها ،وما قد يعتري
تطرف ًا .والحرب ،هي صنو
السياسي ،الذي ُي ْن ِت ُج َّ
تبعتها األكثر ُّ
ِّ
داخلي ،قد يؤ ِّدي إلى ،إن لم يكن هو ذاته ،الحرب
اإلنتاجية/المدمرة من تنابذ
هذه العملية
ِّ
ٍّ
األهـلـيــة .فــي هــذا الـسـيــاق ،تتصاعد الـعــاقــة بـيــن ال ـعــداوة (الـنــاتـجــة مــن عـمـلـ َّيــات الـفــرز بين
«السياسي») ،وتتح َّول نزعة العسكرة إلى عسكرة فعلية ،وتتح َّول
والعدو في مطحنة
الصديق
ِّ
َّ
ِّ
الخارجي ،أي إلى حرب أهلية ،أو إلى حالة
العدو
مع
حرب
أسوأ
من
أسوأ
هو
ما
إلى
األخيرة
ِّ
ِّ
من تمزيق/الذات بذريعة حمايتها ،وذلك بتصعيد العسكرة إلى منتهاها ح َّتى لحظة «العدائية
ـوي حين تصير الــذات عــد َّوة نفسها .وعلى
المطلقة» التي تستهدف األخ والـعــد َّو على حد سـ ّ
الرغم من عدم مألوفية موضوعة قتل األخ ،إال أن أنيجار ير ِّكز على تمزيق/الذات ،فر َّدية
ِ
«األليف-الموحش» بوصفه عــد َّو ًا ،فيستلهم ُثنائ َّيه
كانت أم جماعية ،كما تتب َّدى في شخصية
غير المرح ،شميت ودريــدا ،لل َّتأكيد َّأن :الذات أو الدولة قد تكون في ال َّلحظة ذاتها منشغلة
«خارجي» بينما تتط َّل ُع إلى  -وتؤ ِّدي ،حقيق ًة،
بالحرب كـ«إمكانية واردة دوم ًا للقتال» مع عد ٍّو
ٍّ
مرة) ديمقراطية ،إلى َح ِّد
وفي اآلن نفسه  -قتل الــذات» ،ما ُ
يخرجها من َح ِّد دولة (لم تكن َّ
دولة (كانت دوم ًا) انتحارية.
يصف أنـيـجــار الـقــاعــدة «الـقــانــونـيــة» الـتــي ُتــشَ ـ ْـر ِعـ ُـن حــالــة تـمــزيــق -الــذات هــذه ،أنـهــا مبدأ
ح ـفــظ -ال ــذات (ال ــذي ي ـقــود ،لـلـمـفــارقــة ،إل ــى إفـنــائـهــا حـيــن تـصـيــر ال ــذات جـمـعـيــة فــي إطــار
الماركسي لألمن (بوصفه «المفهوم
دوالني) وهوسها باألمن .ولذا ،فقد أخذ شميت المفهوم
ٍّ
َّ
ـوازي»)،
االجـتـمــاعـ َّـي األعـلــى للمجتمع الـمــدنـ ِّـي»؛ أو لـلـ ِّـدقــة« :المفهوم األعـلــى للمجتمع الـبــرجـ ِّ
ـدو.
وجعله جــوهــر «الـسـيــاسـ ِّـي» ،كجوهر لمفهوم الــدولــة ،بوصفه جــدل صناعة الـ َّـصــديــق/الـعـ ِّ
المعرفي ،يــدرس أنيجار مفهم َة فيرلليو ل ـ «الــدولــة االنتحارية»،
اسـتـنــاد ًا إلــى هــذا التأسيس
ِّ
بالمجاني مطلق ًا ،للبعد
مع حصرها في حــدود الــدولــة الفاشية والشُّ مولية ،في تعميم ،ليس
ِّ
المفجرين االنتحار ِّيين ،حيث يتح َّول مفهوم «المناعة الذاتية»
السياسي
الجمعي في ظاهرة ِّ
ِّ
ِّ
الــذي ألـهــم أنـيـجــار ،إلــى حــرب عليها ،وذلــك بتح َّول حماية ال ــذات ،عبر العسكرة ،مــن ِ
عنف
حرب على اآلخر وعلى الذات في آن مع ًاَّ .
ولعل هذا «االنحراف» يستدعي
تصنيف اآلخر إلى ٍ
مفهوم «حالة االستثناء» التي بموجبهاُ :يع َّلق العمل بالقانون في ظــروف الطوارئ ،وتجيز
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دول ــة الـقــومـيــة الـحــديـثــة لــذاتـهــا ش ـ َّـن ح ــرب تـسـمــح بــاإلف ـنــاء الـفـيــزيــائـ ِّـي لـيــس فـقــط للخصوم
السياسي .هنا ،يغدو
تصعب مكاملتهم في النظام
لجموع المواطنين الذين
السياس ِّيين ،بل
ِ
ُ
ِّ
حد سويُ ،م َعزِّز ًا لل َّدولة
مفهوم «األمــن» ،المشتمل على حفظ الذات الفردية والجمعية على ِّ
كــوجــود بــدئـ ٍّـي ســابــق عـلــى الـفــرد ،أي أن حـفــظ ال ــذات ،بمعنى حمايتها ،الـمـكـفــول لـلـفــرد في
الطبيعي ،ينتقل بيسر إلــى الــدولــة التي تـهــدره ،دون أن يـ َّ
ـرف لها جفن ،في
نظر َّيات الـحــقِّ
ِّ
والعدو اللذين تتالشى الفروق بينهما ح َّد التطابق في
للصديق
مطحنة
ِّ
«السياسي» ِّ
المعرفة َّ
ِّ
المثالي إسرائيل وأمريكا.
«الدولة االنتحارية» التي مثالها
ّ
االستيطاني-إسرائيل،
يبحث أنيجار المثال األ َّول لل َّدولة االنتحارية ،وهي دولة االستعمار
ِّ
عبر ق ــراءة تـنــافــذيـ ٍة لــ«عـقــدة مـ َّـســادا» و«عـقــدة شمشمون» كما تــم استلهامهما فــي الــاهــوت
وبخاصة في تدشين نزعة العسكرة
الصهيوني بعد قيام دولته الفاشية،
القومي
األسطوري
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ّووي في «هيكل ديمونا» .وبينما ينزع
والعسكرة نفسها في أبرز تجلياتها المتم ِّثلة بالسالح الن ِّ
أنيجار السمات «االستشهادية» لقنَّائي َّمــســادا بقيادة  -الـعــازار بــن يائير وألكـثــر قضاة بني
إسرائيل رعون ًة  -شمشون بن منوح ،التي خُ ِل َع ْت عليهم وعلى إسرائيل  -اليوم جزاف ًا ،ير َّكز
وبخاصة في الحديث عن النزعة العسكرية
على سحبهما على النزعة االنتحارية إلسرائيل،
َّ
ـووي الــذي
المتم ِّثلة بـعـقــدة مـ َّـســادا ،وذروة سنامها الـعـسـكــرة المتم ِّثلة بــ«خـيــار شـمـشــون» ال ـ ّنـ ِّ
استدخله للمنطقة ،مجاز ًا وفع ًال ،رئيس وزراء إسرائيل الثالث ليفي أشكول في منتصف العقد
الثاني من ستِّين َّيات القرن العشرينْ ُ .يــبــرِز أنيجار الفرق بين العقدتين  -إذ َ
قتل القنَّاءون
أنفسهم وقرابة ألــف من ذويهم ،فيما تذهب إليه األسـطــورة ،دون أن يأخذوا معهم أيـ ًا من
َ
الـ ُّـرومــان الـغــزاة ،فيما ه ـ َّدم شمشون المعبد على نفسه وعـلــى أعــدائــه الفلستيـِّين ،مــا يجعل
مقدمة العتبار إسرائيل حالة استثنائية جــد ًا لما هو
من مجاز شمشون ،وخياره المشؤوم ِّ -
«السياسي» الشمت َِّّي في أقصى
أبعد من النزعة العسكرية ،والعسكرة ،وح َّتى أبعد من حدود
ِّ
و«نقيضها» تمام ًا في
متطرفة من العسكرة
َ
تج ِّليات ِه الكارثية… وهذا يعني جعل إسرائيل حالة ِّ
آن مع ًا عبر تفكيك الجماعة وإفنائها بأكثر من بنائها.
في أطول أقسام دراسته ،وأكثرها شاعرية ،وإيالم ًاِّ ،
يدشن أنيجار المثال اآلخر للدولة
مقدم ًا لها بتنظيرات آرنــت لشرط «الكينونة
االنتحارية ،وهــو الــواليــات الم َّتحدة األمريكيةِّ ،
يحس به الالجئون الذين يقطنون عالم «المنبوذية» الذي و َّلــده تخ َّلي
خارج -العالم» الذي ُّ
حكومات دولهم القومية ،الشُّ مولية والفاشية ،عن مسؤول َّيتها تجاه مواطنيها ،حيث تمارس
عليهم عنفها ،أو تـعـ ِّـرضـهــم لعنف اآلخــريــن ،فيخسر الــاجـئــون الــوطــن ،ويـشـهــدون استحالة
إيجاد وطن يقيمون فيه ،أو يعودون إليه ،غير وطن «المنبوذية» الذي يتم َّتعون به ،وإن على
مضض ،بامتياز «تآخي» المنبوذين ،على نهج امرئ القيس ُّ
نسيب» .يشير
«وكل غريب
ِ
للغريب ُ
أنيجار إلــى أن «األزمـنــة المظلمة» التي وصفتها آرنــت باقتدار ،بعد أن عانتها ،ليست سوى
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صــورة من صــور البربرية التي ما زالــت آخــذة في التناسخ في الــدولــة الحديثة التي ينبغي
ناعي
يتوسل أنيجار نقد آرنت وتفسيرها إلطالق القمر ِّ
الص ِّ
لومها على والدة مأساة الالجئينَّ .
وبخاصة تجارب مختبرات
األمريكي،
النووي
الذرية األولــى ،لنقد المشروع
ِّ
األ َّول والقنبلة ِّ
َّ
ِّ
ِ
قيامي في الواليات الم َّتحدة نفسها
إحداث رعب
لوس آالموس التي نجحت بشكل الفت في
ٍّ
وفــي الـعــالــم ،عبر الــربــط بشكل رسـمـ ٍّـي بين الـغــريــب والـقــريــب ،إذ «كــانــت مختبرات تجارب
ّووي
لوس آالموس وال تزال ،هي العالم نفسه» ،ومركزه الواليات الم َّتحدة ،ذلك أن السالح الن َّ
الــذي ت ـ َّـم تفجيره فــي ذلــك الـيــوم «كــان فــي بــؤرة فـضــاء منفصم ،تـتــاشــى فـيــه الـفــروق بين
والواقعي ،كانت فيه تجربة لوس آالموس الفيزيائية ذاتها ،وفي اآلن ذاته ،هجوم ًا
الـ ُم َحا َكى
ِّ
نووي ًا أمريكي ًا ض َّد عد ٍّو متخ َّيل ،وهجوم ًا نووي ًا أمريكي ًا على ضاحية أمريكية ،ت َّـم فيها تص ُّور
والضحايا في آن مع ًا» .أن خلق العالم بغية
األمريك ِّيين (وتصويرهم ر َّبما) بوصفهم الجناة َّ
يتم فيها خلق العالم بغية
تدميره ،يعني تحويل العالم بــأســره إلــى تجربة حيو-اجتماع-يةُّ ،
األمــة لحظة إفنائها ،مــا يـتـجــاوز مفهوم الـحــرب األهـلـيــة ،والـحــرب الخارجية،
إفـنــائــه ،وخـلــق َّ
وح َّتى مفهوم تمزيق/الذات.
السياسي»  -ومــا تناتج
من خــال استثماره الالمع إلرث متراكم من التنظير لـ«مفهوم
ِّ
والصداقة والعداء وتمزيق/الذات وحالة االستثناء والعسكرة وثقافة
منه من مفاهيم األمن َّ
الــدفــاع  -يستنتج أنـيـجــار أن «الــدولــة االن ـت ـحــاريــة» ،هــي :الــدولــة الـتــي تـلـحــق األذى بشعبها
وأرضها ،أي بنفسها ،عبر تبنَّي الدفاع عن الــذات كمبدأ أ َّول ،ما يم ِّكنها من التالعب بحالة
والدستوري ،لصالح «حقِّ » تمزيق/
األساسي
االستثناء كاجتراء على حقِّ حفظ/الذات ،الحقِّ
ِّ
ِّ
وفوق/الدستوري ،بغية إعالن حالة الحرب (داخلية كانت أم خارجية ،فعل ّية
الثانوي
الذات
ِّ
ِّ
أم افتراضية) على أعدائها وعلى نفسها في آن مع ًا.

***
وب ـعــد ،كـيــف يـمـكــن ق ــراءة أط ــروح ــة «ال ــدول ــة االن ـت ـحــاريــة» فـلـسـطـيـنـيـ ًا ،عـلــى الـمـسـتــويــات
األخالقي ،سوى موافقة
األخالقية ،والسياسية ،والنظرية؟ قد ال يملك المرء ،على المستوى
ّ
أنيجار :على نقده ،الذي ال ينقصه البريق ،لدولة القومية الحديثة التي ينعدم فيها أهم ما
ُيـفـ َتـ َـر ُض أنــه يم ِّيزها دسـتــوريـ ًا ،أي ديمقراطيتها ،لحظة تشريع دسـتــورهــا مبدأ حـفــظ/الــذات
داخلي
عبر «حــالــة االسـتـثـنــاء» ،بوصفها الـحـ َّـق فــي إعــان «حــالــة الـطــوارئ» لمواجهة «عــدو»
ٍّ
أم خــارجـ ٍّـي؛ وعلى نقده للنزعة العسكرية ،والعسكر َة نفسها ،من الحجر وحتى الطائرة بال
ـووي ،ومــن شمشون وحتى شــارون… إذ السالح هو
ط َّيار ،ومــن المقالع وحتى الصاعق الـنـ ِّ
وللعدو ،للذات ولآلخر ،وللذات حين تصير
للصديق
ِّ
أداة السياسي في حسم معاركه ِّ
الصنافية َّ
المستهدف؛ وعلى نقده لذروة سنام العسكرة التي تؤول بالذات (في صورتها الفردية
آخرها
َ
َ
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دوالني) إلى االنتحار عبر تمزيق/الذات؛ وعلى جعل إسرائيل وأمريكا
أو الجمعية  -في إطار
ٍّ
نماذج بدئية للدولة االنتحارية.
السياسي ،وعلى الــرغــم مما تـقـ َّدم فــي نقد النزعات االنتحارية في
َّأمــا على المستوى
ِّ
الـمـيـثــوس الـقــومــي الـصـهـيــونـ ِّـي ،فـثـ َّمــة وفــرة مــن ممكنات الـسـجــال حــول مـ َّـجــانـيــة الـتـخـ ِّلــي عن
والديمغرافي الــذي أشــار إليه الميثاق الوطني الفلسطيني للعام
(الثقافي
اليهودي
المك ِّون
ِّ
ِّ
ِّ
السادسة) في الهوية الفلسطينية لصالح الحركة الصهيونية ودولتها
 ١٩٦٨بوضوح في ما َّدته َّ
الفاشية .ليس من م َّتسع ،في هذا المقام ،إلعطاء هذه المسألة حقَّها ،لكن خالصة القول أن
السادسة
النظر إلى تاريخ اليهود في فلسطين« ،ح َّتى بدء الغزو الصهيوني» ،بتعبير المادة َّ
تتم مقاربته على نحو مغاير لما هو عليه الحال
الوطني
في الميثاق
الفلسطيني ،ينبغي أن َّ
ِّ
ِّ
مقدمة كتابه القضية
حـ َّتــى ال َّلحظة .أي مقاربته كما اقـتــرح إدوارد سعيد مــرةً ،مـحـ ّقـ ًا ،فــي ِّ
الفلسطينية في العام  1979على الحركة الوطنية الفلسطينية ،والتي يدعو فيها الفلسطين ِّيين،
على نحو غير مباشر ،إلى أن يواصلوا كونهم نقيض ًا للحركة الصهيونية الحصريةَّ ،
وأل يكونوا
نسخة مـنـهــا ،أي َّأل يـعــزلــوا الـمـكـ ِّون الـيـهــودي فــي هــويـتـهــم ،كـمــا يـحـ ِّـدده الـمـيـثــاق ،كـمــا فعلت
الصداقة
الحركة الصهيونية مستلهم ًة أســوأ نسخ «مفهوم الـسـيــاسـ ِّـي» فــي هندسة سياسات َّ
والعداء ،أي في هندسة هوية إسرائيلية حصرية ح َّد الفاشية بغية إنشاء «دولة اليهود» .وقد
النص
تشمل إع ــادة النظر فــي «مـفـهــوم الـسـيــاسـ ِّـي»
الفلسطيني على أكـثــر مــن مـسـتــوى :فــي ِّ
ِّ
السياسي .خالصة القول ،أنه على الرغم من ِّ
كل هذه
الديني ،والتجربة التاريخية ،والخطاب
ِّ
ِّ
يقدمه في هذا السجال إن استدعى الخالصات
التحرزات ،فقد يكون لدى
الفلسطيني ما ِّ
ُّ
ِّ
عيد تمزيق غـ َّـزة لذاتها منذ
غيرك» ُب َ
الرهيفة لمحمود درويــش فــي قصيدته «أنــت منذ اآلن ُ
العام  ٢٠٠٧وح َّتى اللحظة.
النظري ،ث َّمة مسكوت عنه ،أو فلنقل ،ث َّمة ما لم ترد اإلشارة إليه
وأخير ًا ،على المستوى
ِّ
َّإل لمام ًا ،أي النزعة العسكرية ،والعسكرة ،بوصفهما من ضرورات حقِّ المقاومة في الحالة
االستيطاني/إسرائيل لم تكن أ َّول
الفلسطينية .فأنيجار يشير بوضوح إلى أن دولة االستعمار
ِّ
من أدخــل «خيار شمشون» النووي إلــى المنطقة وحسب ،بل كانت أ َّول من أدخــل انتحارية
االنتحاري القا ِّر في
الصهيوني ،وفي النزوع
القومي
مسادا) في الميثوس
ِّ
ِّ
ِّ
شمشون (وقنَّائي َّ
الصديق
الالوعي
الجمعي للمنطقة وللعالمَّ .
ولكن إدانة العنف الناتج من عمل َّيات الفرز بين َّ
ِّ
ـدو فــي مطحنة «الـسـيــاسـ ِّـي»؛ وإدانــة العنف الــدوالنـ ِّـي الــذي إ َّنـمــا تنشأ عنه مآسي الجئي
والـعـ ِّ
العالم الذين يدخلون «عالم المنبوذية» أفراد ًا وجماعات بفعل حكوماتهم الوطنية؛ والتالعب
ـوري ،لصالح «حــقِّ »
بحالة االستثناء كاجتراء على حــقِّ حفظ-الذات ،الحقِّ األســاسـ ِّـي والــدسـتـ ِّ
وفوق-الدستوري ،بغية إعالن حالة الحرب (داخلية أم خارجية ،فعلية
الثانوي
تمزيق/الذات
ِّ
ِّ
أم افتراضية) على أعدائها وعلى نفسها في آن مع ًا… هذه اإلدانــات كلّها ينبغي أن تتوقَّف
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البيكوني ،في الحالة الفلسطينية .ففلسطين ،وإن تش َّكلت فيها
عند «المثل النافي» ،بالمعنى
ِّ
جماعة وطنية بلغت هو َّيتها الوطنية ذروة سنامها ُبعيد تأسيس َّ
منظمة التحرير الفلسطينية،
إال أنـهــا لــم تـكــن م ـ َّـرة «دول ــة قــومـيــة» ،ال سـيــاديــة وال غـيــر سـيــاديــة ،وال ت ــزال خــاضـعــة لشرط
وللدقة الفلسطين ِّيين/الشعب،
استعماري
ٍّ
استيطاني ح َّتى اللحظة .وبالتالي ،فــإن فلسطينِّ ،
ٍّ
وهذا حالهم ،هم استثناء من حالة االستثناء كونهم غير قادرين على إعالنها دستوري ًا وإن
أرادوا ،وكونهم غير مسؤولين ع َّما َّ
حل بهم من مأساة النكبة التي أدخلتهم عالم المنبوذية
ـارج الـعــالــم ال تــزال مـفـتــوحـ ًة على
مــن أوســع أبــوابــه وأكـثــرهــا ظـلـمـ ًة وبــربــريــة ،نـحــو كينونة خ ـ َ
الصهيوني
االستيطاني
الـمـجـهــول ،بــل مـســؤولـ ٌة عــن ذلــك ،مسؤولية كــامـلــة ،حــركــة االسـتـعـمــار
ِّ
ِّ
ودولتها الفاشية/إسرائيلُّ ،
األورو-أمريكي .وبالتالي،
االستعماري
وكل حاضناتها في المركز
ِّ
ِّ
مرتين :مــرة بتح ُّمل تبعة
فـ َّ
ـإن الفلسطين ِّيين ال ينبغي أن يدفعوا كـ َّفــارة خطيئة لم يرتكبوهاَّ ،
حــرب اآلخــريــن ض ـ َّدهــم ،واألخ ــرى بـفـقــدان الـحــقِّ فــي إزال ــة آث ــار تـلــك الـحــرب عـبــر اسـتــرداد
حريتهم ،وتقرير مصيرهم ،وبناء دولتهمَّ .أما االستعمار ،فكان وسيبقى ،الباعث
وطنهم ،ونيل ِّ
ال ِع ِّل َّي للنزعة العسكرية والعسكرة عند مجتمعات المقاومة التي ال دولة لها إال حلمها بالدولة،
ألن حياتها مـنــذورة لحالة طــوارئ سرمدية ُأعلنَت عليها ،وال هدف
وال حالة طــوارئ تعلنها َّ
الخارجي الذي لم تختره بل اختارها .فقط حين يتم َّكن الفلسطينيون من
لسالحها إال عد َّوها
َّ
إنشاء دولتهم السيادية ،يمكن أن يفقدوا حقَّهم في أن يكونوا مث ًال نافي ًا للحقِّ في العسكرة
الصهيوني البغيض.
االستيطاني
والتحرر من االستعمار
كوسيلة للمقاومة
ُّ
ِّ
ِّ
(المترجم)
***
السياسي،
الصيت ،حـ َّد االبـتــذال اليوم ربما ،وصــف كــارل شميت جوهر
على نحو ذائــع ِّ
ِّ
األض ــداد حـ َّد الـعــداوة لتجد خالصتها المنطقية فــي تصاعد إضــافـ ِّـي ،أي ،في
حيث تتك َّثف َّ
تطرف ًا
الـحــرب(((« .الحرب تنبثق من الـعــداوة .الحرب نفي وجـ ٌّ
ـودي ِّ
للعدو .أنها التبعة األكثر ُّ
للعداوة» ) .(Schmitt, 2007: 33ما عساه يتلو ذلك غير العسكرة؟ غير أنه حين يأتي األمر إلى
فإن َّ
نحى جانب ًا عن هذا
«كل ما هو
العداوة ،إلى ظرف السياسي وذروتهَّ ،
هامشي ينبغي أن ُي َّ
ٌّ
المفهوم ،بما في ذلك التفاصيل العسكرية وتط ُّور تقنية السالح» ).(Schmitt, 2007: 32
((( أشكر َّ ً
كل من رائف زريق ومايانيث فرناندو ومانا كيا ،على وقتهم وأفكارهم وتشجيعهم.
أقــول «االب ـتــذال» ،لكنَّني ربـمــا أسـقــط تجربتي الـمـتـكـ ِّـررة فــي العمل على شميت وهــذه القضايا
ـدو الــديـنـ ِّـي ،(Anidjar, 2003) ،و(حــول الـقــرصــان واإلرهــابـ ِّـي،
فــي (حــول الـحــرب ،وال ـعــداوة ،والـعـ ِّ
( ،)Anidjar, 2004وغير ذلك مؤخَّ ر ًا.
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فإن هذا يعني أنه حين يأتي األمر للحرب ،لـ «اإلمكانية الواردة دوم ًا للقتال»،
كما يبدوَّ ،
ـإن العسكرة ،أي «التفاصيل العسكرية وتط ُّور تقنية السالح» ( ،)Schmitt, 2007: 32تكون
فـ َّ
هامشية على األقل ،وغير ذات صلة على األكثر .أو ،ببعض ُّ
فإن
التلطف ،وبكثير من الدقةَّ ،
ـ«السياسي» .بالفعل ،إذا كانت «العسكرة هي العملية
العسكرة هي ببساطة ما يدعوه شميت ب
ِّ
االجتماعية المتناقضة والحرجة التي ُي ِّ
نظم المجتمع المدني نفسه من خاللها إلنتاج العنف»،
فإن الفرق بين
وإذا كانت هذه العملية ،في المقابل« ،تك ِّثف عمل َّيات الجماعة وبناء األمةَّ »،
التعبيرين يكون محكوم ًا بالتالشي (.((()Geyer, 1989: 79
ولعل شميت ،وعلى نحو َّ
َّ
الداخلي والتنابذ ،وكذلك
ينحي جانب ًا التشاحن
أقل استغالق ًاِّ ،
َّ
الفكري» ( ،)Schmitt, 2007: 33وهــو ما قد يطلق عليه المرء ،في السياق موضع
«السجال
َّ
النقاش ،معرفة العسكرة .وهــو كذلك يطرح جانب ًا ،فــي نهاية المطاف ،تصاعد الخالفات،
فكرية كانت أم غيرها ،التي من شأنها أن تقود ،وتنفجر بالمطلق ،على هيئة حــرب أهلية،
«داخلية» ،يقتل األخ فيها أخــاه((( .ذلك أن الحرب األهلية ،يكتب شميت «هي تمزيق-للذات
وحسب  nur Selbstzerfleischungوهي ال تشير ربما إلى أن دولة جديدة أو حتى َّأم ًة جديدة
ستكون قيد الخلق» (.((()Schmitt, 2007: 29
((( يـقــول مــايـكــل غــايـيــر أن هــذه الـعـمـلـ َّيــات تـحــدث «فــي ظـ ِّـل اإلم ــاءات وال ـن ــدرة» ،ولـكـ َّنــه يــذهــب ليع ِّمم
ـوضــح أنــه «بالفعل ،ليست الـحــرب وال «الـعـسـكــرة» هــي الـتــي ِّ
تنظم المجتمع ،بــل المجتمع هــو من
ويـ ِّ
ِّ
فإن المجتمعات تعيد
ينظم نفسه في الحرب وألجلها .فمن خالل حشْ د الجماهير وتأمين المصادر َّ
السياسي لغرض تنظيم الدمار» ) .(Geyer, 1989: 79-80وقد ألهم تعريف غايير
إنتاج نفسها ونظامها
َّ
الكثير من الكتابات التي أنتجت منذئذ (انظر على سبيل المثال.)Lutz, 2007 :
نظام
من
(أي
السياسي
((( أن الحرب األهلية ،في نظر شميت ،سواء اشتُم َلت أم أقصيت من النظام
ِّ
ِ
«ال ـس ـيــاسـ ِّـي») هــي مـســألــة فــي غــايــة الـ ُّـصـعــوبــة .وقــد ج ــادل جــورجـيــو أغــامـبـيــن أن «ال ـحــرب األهـلـيــة،
كدرجة قصوى من التَّخا ُرج ،حتَّى بالمفهوم الشميت ِِّّي ،هي جزء يستعصي على االستثناء في النظام
الصداقة ،التفت دريدا إلى هشاشة
السياسي
الغربي» ) .(Agamben, 2015: 20على امتداد سياسات َّ
ِّ
ِّ
منطق المعارضة التي يحاول شميت اإلبقاء عليها بين الحرب والحرب األهلية .يقتبس دريدا الفقرة
حول «تمزيق-الذات» (المنقولة بالفرنسية  déchirementوالمترجمة من قبل كولنز كـ «تقطيع الذات
(Derrida, 1997: 90).
إضافي ،فيما بعد ،على هذا التَّعبير بعينه
أي تعقيب
إرب ًا») ،لكنَّه ال يورد َّ
ٍّ
((( بعد الفقرة حول تقنية السالح ،التي اقتبستُها أعــاه ،تحتوي التَّرجمة اإلنكليزية على جملة واحدة،
غير موجودة في طبعات شميت األلمانية التي اطلعت عليها ( ،)١٩٣٢، ١٩٦٣، ٢٠١٥والتي تؤ ِّكد هذا
الفهم للحرب األهلية بوصفها «تمزيق ًا-للذات» .الفقرة ،التي تشتمل على الجملة المضافة المشار
تنص على ما يلي« :الحرب هي قتال مس َّلح بين كيانات سياسية َّ
منظمة ،فيما الحرب األهلية
إليهاُّ ،
َّ
َّ
يهدد وجودها (الوحدات النظامية) .أن جوهر
هي قتال مسلح بين وحدات منظمة .تمزيق-للذات ِّ
الفيزيائي لبني البشر» ( Schmitt, 2007: 32-33وقد تـ َّمت إضافة التَّأكيد
السالح هو أنه وسيلة للقتل
ِّ
ّ
بخط أسود).
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فــي مــا يلي ،لــن آبــه بمفهوم الـحــرب األهلية أو  ،stásisليس بشكل مباشر على األقــل،
يتم استدعاؤه من جانب شميت في لحظة
ولكنَّني أو ُّد فحص مفهوم «تمزيق/الذات» الذي ُّ
حاسمة ،حيث يتجاوز المفهوم ح َّد العسكرة وحتى الحرب ،حين يضع له أو يقترح حدود ًا،
أو يـكــاد ،وهــو بــذلــك يـقــوم بتعريفهما .وفــي مـعــرض تـنــاولــه لـمـقــوالت شـمـيــت ،حــول التآخي
السياسي هنا يرتبط تـحــديــد ًا بالتفريق
عــوضـ ًا مــن العسكرة (ونـحــن نعرف فــي مــا سبق أن
َّ
والعدو كما هو الحال مع اإلمكانية الدائمة للحرب) ،يكتب جاك دريــدا حول
الصديق
ِّ
بين َّ
لحظة كهذه أنها «أسوأ من الحرب األهلية ،أسوأ من إطالق العنان للحرب األهلية الحديثة»
) .(Derrida, stásis 1997: 149يطلق دريــدا على هذه ال َّلحظة« :العدائية المطلقة» ،وي َّدعي
المرة ،حيث تنحال الحرب الداخلية إلى حرب
أنها «يمكن أن تستهدف األخ والمرت َّد ،هذه َّ
حـقـيـقـيــة ،إل ــى ح ــرب مـطـلـقــة ،أي سـيــاســة مـطـلـقــة» .يــواصــل دري ــدا ال ـقــول ،أن هـكــذا «عـكـسـ ًا
الصديق،
السياسي» يكشف حدود
دائري ًا في حقيقة
السياسي ،هناك حيث يصير العد ُّو هو َّ
ِّ
ِّ
والصديق يصير األخ« .وإذا كان األخ هو أيض ًا شخص العدو المطلق ،فماذا يعني التآخي؟»
َّ
).(Derrida, 1997: 149
هنا ،يمكنني التساؤل بالمنطق ذاتــه« :مــاذا تعني العسكرة؟» حتى أنــه يمكنني أن أسأل
نفسي فيما إذا كــان مفهوم تـمــزيــق/الــذات عند شميت ال يتجاوز ذلــك ،محي ًال إلــى أن ث َّمة
أسوأ من األسوأ ،أي الحرب األهلية («الداخلية») ،التي كانت كذلك وال تزال دون أدنى شك.
ولر َّبما أســأل نفسي هــذا السؤال أو أفترض أنــه بوسعي فعل ذلــك ،فقط ألكتشف ،سوية مع
شميت ودريــدا ،أن العد َّو «هــو من يش ِّكك ،لكن يتمكن من التشكيك في شخص آخــر يمكنه
التشكيك في نفسه وحسب .يمكن التشكيك في شخص ،وحسب ،عبر التشكيك بنفسه .العد ُّو
هــو ذات (الــواحــد مـ َّنــا) ،أنــا نفسي عــد ُّو نفسي .هــذا المفهوم ل ــ»الــذات كـعــد ٍّو لــذاتـهــا» يؤ ِّكد
ويناقض ،في آن مع ًاَّ ،
العدو ح َّتى اآلن» ) .(Derrida, 1997: 163دائرية
كل ما قاله شميت عن ِّ
بالفعل ،حيث نشهد سلسلة من الـتـحـ ُّوالت ،حيث ينحال التشكيك إلــى حــرب ،الـعــد ُّو إلــى أخ،
والحرب الخارجية إلى حرب داخلية ،وهي األسوأ ،فقط للكشف عن أن ث َّمة ما هو أسوأ من
ذلك ،أي ،حين يكون موضع تشكيكي ،وهدف أسلحتي ،هو أناي أنا« .أو أخي» ،يضيف دريدا
عدوي.
) .(Derrida, 1997: 163ومؤ َّدى ذلكِّ ،
ـدو ،بين
بــاسـتــدعــاء ذلــك ،مـحــاو ًال تدعيم الـفــروق الـ ِّتــي تتالشى هنا (بـيــن الـ َّـصــديــق وال ـعـ ِّ
ال ـح ــرب الــداخ ـل ـيــة وال ـح ــرب ال ـخــارج ـيــة ،وه ـك ــذا) ،ك ــان شـمـيــت ي ـت ـح ـ َّدث ع ــن ال ـع ـس ـكــرة ،عن
«التفاصيل العسكرية وتط ُّور تقنية السالح» ) .(Schmitt, 2007: 32ولكن ،بينما «يبدو شميت
وكــأنــه ُيـ ِ
ـومــي ال ـحــرب ،الـحــرب األهـلـيــة أو المدنية
ـومــي ال ـعـ ِّ
ـدو ومـفـهـ َ
ـزامــل تـنــاظــريـ ًا بـيــن مـفـهـ َ
فإن دريدا يذهب إلى التشديد على أنه «في الحقيقة ث َّمة مفهوم واحد
والحرب الخارجيةَّ »،
وحسب للحرب» ( .)Derrida, 1997: 121ودريــدا يفعل هذا بلفت االنتباه إلى السالح كذلك:
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«في كلتا الحالتين ،هي قتال مس َّلح ،بغية القتل« .السالح» ،هنا ،في جوهر مفهومه( ،بوصفه)
فيزيائي لإلنسان .إذ ًا ،فموت اإلنسان  -المتض َّمن
«الفيزيائي» ،كقتل
الوسيلة بغية الموت
ِّ
ٍّ
العدو ،أي في ِّ
الموت الطبيعي ،إذ
كل حــرب ،أهلية كانت أم خارجية  -ليس هو
ُ
في مفهوم ِّ
يجب أن ُي ْقت ََل العد ُّو؛ وليس ُ
يتم النظر إلى القتل على أنه
القتل ،ذلك أنه في زمن الحرب ،ال ُّ
جريمة» (.)Derrida, 1997: 122
الموت الطبيعي والقتل ،جريمة القتل وقتل األخ ،األخ والعد ُّو ،من يجرؤ على وصف هذه
المنطقة بأنها منطقة مألوفة؟ لكن ،من يجرؤ على ا ِّدعــاء غير ذلــك؟ على أيــة حــال ،فإنَّني
سوف أر ِّكز على تمزيق/الذات .ولكن ،ماذا عن حالة (الذات) الغريبة للحرب ،الحالة الغريبة
والتحرز منها؟
في الحرب ،وفي الحرب مع نفسها ،التي يحاول شميت أيض ًا وضعها جانب ًا،
ُّ
هل بوسعها أن «تك ِّثف عمل َّيات الجماعة وبناء األ ّمــة في ظـ ِّـل اإلمــاءات والـنــدرة» (Geyer,
)1989: 79؟ عـلــى خـطــى شـمـيــت ودريـ ــدا ،فــإ َّنـنــي أت ـنــاول شخصية األلـيــف-الـمــوحــش لـلــذات،
جماع ًة كانت أم َّأم ًة ،بوصفه عد َّو ًا ،الوضع المستحيل حيث يكون الواحد في حرب مع نفسه
(خارجي)
(كما ورد في عنوان المقابلة األخيرة مع دريدا) ،ولكن في حرب ،كذلك ،مع عد ُّو
ٍّ
( .((()Derrida, 2007في هذه الحرب التي ليست حرب ًا ،لكنها أكثر من حرب (plus d’une
 ،guerreقد يقول دريدا) ،إذ الذات أو الدولة قد تكون في اللحظة ذاتها منشغلة بـ»اإلمكانية
«خارجي» بينما تتط َّل ُع إلى  -وتؤ ِّدي ،حقيق ًة ،وفي اآلن نفسه -
الواردة دوم ًا للقتال» مع عد ٍّو
ٍّ
قتل الذات.
َّإن التمييزات التي يجري تدشينها ومحوها ،في آن مع ًا ،يعاد إدراجها هنا ،حيث تصل
إلى وضع غريب ،حرج أو كثيف بين الحرب الخارجية والحرب الداخلية ،بين األخ والعدو،
بين القتل وإزه ــاق ال ـ ُّـروح ،وبـيــن القتل واالنـتـحــار كــذلــك .ولــذا ،فإنَّني أتـســاءل حــول الــدولــة
االنتحارية كمفهوم مح َّدد للعسكرة .هل يمكن (ذلك) حيث تكون «دولة جديدة ،أو ح َّتى َّأمة
جديدة ،قيد الخلق» ()Schmitt, 2007: 29؟

بقاء
بــاسـتـثـنــاء ال ـفــروق التحليلية بـيــن نــزعــة الـعـسـكــرة والـعـسـكــرة ،فــإن كـ َّـل شــيء نـعــرفــه حــول
الدولة الحديثة يقودنا إلى االتجاه المعاكس ،نحو اهتمام سائد ،وآخــذ في التزايد ،بالبقاء
((( لقد ُعنونت المقابلة المنشورة أصـ ًا في صحيفة  Le Mondeفي  ،2004/8/19بــ« :أنــا في حــرب مع
الصحافي
نفسي»  ،Je suis en guerre contre moi-mêmeوهــي اقتباس من متن المقابلة .الحــظ أن
َّ
كان قد ســأل ،nêtes vous pas en guerre avec vous-même :ما يمكن ترجمته كما في الدارجة على
ـرب مع نفسك؟» وقــد أجــاب دريــدا،Je suis en guerre contre moi-même :
هــذا النحو:
«ألست في حـ ٍ
َ
أقلّ
ليس بدرجة « :أنا في حرب ض ّد نفسي».
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االجتماعي األعـلــى للمجتمع
واألمــن (كــارل مــاركــس ،مــن جانبه ،أطلق على األمــن «المفهوم
َّ
المدني» [ .((()]Marx, 1978: 43ولعل فكرة أن الدولة ،بأكثر من الفرد ،يمكن أن تنخرط في
ِّ
«تمزيق/الذات» ،وتتط َّلع إلى تدمير الذات وتخطط له ،تبدو غير منافية للحدس ،بل وحرفي ًا
مستحيلة((( .إنه لمن المؤ َّكد أن بعض الــدول قد ألحقت بعض األذى بمجتمعاتها .وحتى إن
ـأن نــزعــة الـعـسـكــرة ،إن لــم تكن العسكرة ذاتـهــا ،كــانــت ،وال ت ــزال ،الفاعل
الـمــرء قــد يـجــادل بـ َّ
األكثر أهمية في إلحاق هذا األذى.
ـإن «حالة االستثناء» (أي تعليق العمل بالقانون في ظــروف الـطــوارئ)
بــد ًال من ذلــك ،فـ َّ
قيل إ ِّنها تسمح بمثل هذا النوع من االنـحــراف ،ضرب من المروق القاسي ،الحرب األهلية
أو ما هو أسوأ ،الذي تنتجه هكذا ممارسات ،وأبرزها «الفاشية» و«الشمولية» .يوجز جورجيو
أغامبين المسألة على نحو مالئم حين يكتب أن «الــدولــة الشمولية الحديثة يمكن تعريفها
المؤسسة (الرسمية) ،عبر حالة االستثناء ،أو الحرب األهلية القانونية التي تسمح
بوصفها
َّ
الفيزيائي ليس فقط للخصوم السياسيين بل لصناف َّيات كاملة من المواطنين الذين،
باإلفناء
ِّ
لسبب ما ،ال يمكن مكاملتهم في النظام السياسي» (.)Agamben, 2005: 2
ول ـكــن ،بـعـيــد ًا مــن هــذا الـمـنـطــق الــداخـلــي (أو الــامـنـطــق) ،بـعـيــد ًا مــن الـسـجــاالت حــول
الدستور الحديث وتعطيله ،ينبغي االعـتــراف بيسر في نظام الــدولــة ،أن مبدأ األمــنّ ،
كل،
والــدفــاع عــن النفس ،والحماية الــذاتـيــة ،الـتــي غــدت األسـمــى بالفعل ،ن ــادر ًا مــا ُيـ ْعـ َتـ َـرف بها
البرجوازي» ،بتحويل العبارة
((( لقد ت َّـم اقتباس ماركس وترجمته بشكل أكثر دقَّة («المفهوم األعلى للمجتمع
ِّ
باأللمانية  )die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaftواإلضافة إليه
(Anidjar, 2012).
بشكل ممتاز في ) .(Neocleous, 2008للمزيد حول مفهوم البقاء ،انظر:
ألن تشريح َّ
(وج ْس َدنَت َها) يكون في كثير من
((( ليس ألنَّنا لم نسمع باالنتحار
الجماعي ،بل َّ
الظاهرة َ
ِّ
األحيان أسوأ من انتحار األفراد ،باستثناء االنتحار ِّيين التفجير ِّيين .جيل دولوز وفليكس غتَّاري ،على
سبيل المثال ،يأخذان بـ«العبارة الغريبة» لبول فيرلليو حول «الدولة االنتحارية» ،ولكنَّهما يحصرانها
ـأن كانط تط َّلع
في الـحــدود الشمولية )(Deleuze and Guattari, 1987: 230-30؛ فيما يذ ِّكرنا دريــدا بـ َّ
المتمرسة) للتفجيرات
تمرس ًا (وغير
ِّ
إلى «دولة انتحارية» ) .(Derrida, 2017: 191أن القراءات األكثر ُّ
الجمعي ،والسياسي في حقيقة األمر ،ولكنها ال تزال تميل إلى التَّركيز
االنتحارية قد تعترف ببعدها
ِّ
ـاص بــه/ا) .انظر على سبيل المثال :الكتاب متقن
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـراه
ـ
ك
اإل
و/أو
ـم
ـ
ع
على الـفــرد (وعـلــى بنية الــد
ِّ
العنوان« :تفجيرات انتحارية» ) ،(Hassan, 2011على الرغم من أن الــدراســة األكثر استقصاء هي،
يفسر ،في مقولة عبقرية ألهمت
هام ،وهو الذي ِّ
بال شك ،دراسة ) .(Third, 2014دريدا هو استثناء ّ
ً
ألي «واحد» (فردا كان أم جماعة)L’Un se garde :
تأمالتي (هنا)« ،المناعة الذاتية» كملمح
تمييزي ِّ
ٍّ
ُّ
 ،de l’autreيكتب دريــدا في بعض األمكنة : l’Un se fait violence ،يحمي الــواحــد نفسه من اآلخــر،
تــاركـ ًا اآلخــر لنفسه ،يحميه بحياته ،كما هــي ،أو بموته .الــواحــد يحيل نفسه إلــى عنف ،يقترف عنف ًا
بحق نفسه ،الواحد يح ِّول نفسه إلى عنف ليقترف عنف ًا بحقِّ نفسه (انظر على سبيل المثالDerrida, :
.)1996: 78
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حق حفظ الذات كحقٍّ يجد أصوله األ َّولية في
بدئي سابق .وقد تت َّبع ريتشارد تاك َّ
كوجود ٍّ
الطبيعي ،وينطبق قبل ِّ
كل شيء على الجماعة (وليس على الفرد الذي احتاز
نظر َّيات الحقِّ
ِّ
السيادي في مرحلة الحقة فقط) ،وبشكل أساسي على الــدولــة الحديثةَّ .
ولعل
على الحقِّ
ِّ
األهمية الكبرى ،تكمن في األولوية المعطاة لـ«حماية-الذات» التي ُت َق ِّعد العالقات الدولية
ح َّتى اليوم (.((()Tuck, 1999: 6
َّ ً
مستقل-
إذ ًا ،فقبل الفرد ،بوصفه مالك ًا للحقوق ،كانت الدولة السيادية ،بوصفها «فاع ًال،
مجرد ًا من العالقات الوجدانية» ،دولة «غير ذات حقٍّ بمعاملة الفواعل األخرى كذوات
ذاتي ًاَّ ،
العامة التي تنظم سلوكها نحوهم،
منعدمة أخالقي ًا ،لكنَّما عليها أن تعترف ببعض المبادئ َّ
وإن على نحو َّ
مدني متطور .أن حفظ ذاتها ،مع ذلك،
أقل كثير ًا مـ َّما عليه الحال في مجتمع ٍّ
الساحة الدولية ،كما تبدو
هو أمر حرج يتف َّوق تقريب ًا على االعتبارات األخــرى كا َّفة .أن َّ
نموذجي لفاعلية المبادئ األساسية ِّ
لمنظري الحقوق
في ضــوء هــذا ك ِّله ،هــي ،لذلك ،مثال
ٌّ
الطبيعية» ( Tuck, 1999: 9تـ َّمت إضافة التأكيد بالخط األسود).
«السياسي »،يبدو أنه
تمام ًا كما كانت هناك أصول لعسكرة الهوية عبر مفهوم شميت لـ
ِّ
من الممكن ،اآلن ،اعتبار أن مبدأ حفظ-الذات يضع الدولة الحديثة على المسار نفسه .ماذا
عسى حفظ ال ــذات أن يـكــون إن لــم يكن حـ َّـق الــدفــاع عــن الـنـفــس ،حـ َّـق ،إن لــم يكن واجــب،
الجمعي من مخاطر التهديدات الوجودية؟ ماذا عسى الدولة أن تكون غير
حماية وجودنا
ِّ
العسكرة؟ وسواء كان هذا مسار ًا ديمقراطي ًا أم ال  -هل بوسع الدولة حماية نفسها ،فلنقلْ  ،من
السياسي الذي
سيقررون أن دولة/القومية لم تعد الشكل
إرادة مواطنيها الجامحين إن كانوا ِّ
َّ
الجمعي ،إلــى أي مــدى يمكن لل َّدولة أن تذهب في تعريض مواطنيها
سيمنحونه وجــودهــم
َّ
للخطر ،بمعرفتهم أو دون معرفتهم ،باسم حفظ-الذات ،إذا ُه ِّددت الدولة أو هوجمت ،هل
الحالي.
نحى جانب ًا في الوقت
على شعبها الغرق معها؟  -هو أم ٌر ينبغي أن ُي َّ
ِّ
ـوري ،قبالة
ســوف أشير فقط إلــى الطبيعة المم ِّيزة لحقِّ حفظ الــذات األســاسـ ِّـي والــدسـتـ ِّ
حالة الطوارئ الثانوية وفوق-الدستورية .لم يكن فالتر بنيامين أكثر صواب ًا (من قبل) حين
أ َّكــد أن ما تُدعى حالة الطوارئ قد غدت هي القاعدة ،والسؤال الوحيد هو :متى أصبحت
ـإن النقطة األساسية هي أن شميت كان
كذلك؟ ألغــراض النقاش
الحالي ،على أيــة حــال ،فـ َّ
ِّ
على صــواب .إذا كانت الحرب األهلية هي ضرب من تمزيق/الذات ،فذلك ال يجعلها حرب ًا،
(يعرف) «تاريخ حالة االستثناء» على نحو مغاير للغاية ومختصر ،فإنه
((( على الرغم من أن أغامبين ِّ
الدستوري) في الحفاظ على نفسها»
(الطبيعي أو
الذاتي
يؤ ِّكد أن ث َّمة من «يعتبرونها حقَّ الدولة
َّ
َّ
َّ
(Agamben, 2005: 23).
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بل ما هو أسوأ من أسوأ حرب .كما أنه ال يمكن «حرب مع الذات» كهذه أن «تش ِّكل» جماعة
(خارجي).
عدو
سياسية تنوجد بنا ًء على الفرق مع ِّ
ٍّ
فـمــاذا عـســانــا ،إذ ًا ،نطلق عـلــى هــذه الـحــرب ،مــاذا عـســانــا نطلق عـلــى هــذه الــدولــة ،مــاذا
األمــة ،هــذه التي تواجه خطر ًا واضـحـ ًا وقائم ًا من عــد ٍّو خــارجـ ٍّـي في
عسانا نطلق على هــذه َّ
ـدوهــا ونفسها فــي آن مـعـ ًا؟ ومــاذا عسانا نطلق على دولــة،
حالة حــرب ،وتتط َّلع إلــى تدمير عـ ِّ
تتنازل عن ؤحقِّها» في حفظ الــذات ،وتـصـ ِّوب سالحها على اآلخــر وعلى ذاتـهــا ،على اآلخر
كــذاتـهــا ،على ذاتـهــا كـعــد ٍّو؟ وكـيــف نس ِّمي هــذه العملية الـتــي ،مــا وراء العسكرة (أي ،مــا وراء
«العملية االجتماعية المتناقضة والحرجة التي ُي ِّ
نظم المجتمع المدني نفسه من خاللها إلنتاج
الـعـنــف») ،الـتــي ال تـنـتــج شـيـئـ ًا يـمـكــن ذك ــره ،ال «تـنـتــج» شـيـئـ ًا ذا مـغــزى ،لكنها بــأكـثــر مــن ذلــك
«تنتج» دمار ًا محض ًا(((.

نيران صديقة
«لـقــد قيل أن اإلســرائـيـلـ ِّيـيــن لديهم عـقــدة مـ َّـســادا  -أي ،مثل القنَّائين الـيـهــود فــي القرن
األ َّول ،الحماس ِّيين الذين كانت قلعتهم الجبلية في صحراء يهواد توشك أن تُقت ََحم من قبل
فإن يهود إسرائيل  -اليوم يمكن أن ُي ِ
قدموا على االنتحار
ق َّوة ال تقهر من الفيالق الرومانيةَّ ،
َّ
لئل يخضعوا الستعباد أعدائهم .ولكن ،إذا كان ال ب َّد من فهم اإلسرائيل ِّيين من خالل «عقدة»
اليهودي،
مكرس في سابقة ذات عالقة في التاريخ
ِّ
تتض َّمن انتحار ًا ،ال استسالم ًا ،كما هو َّ
ـإن مـثــال شـمـشــون ،الــذي أ َّدى انـتـحــاره إلــى تدمير أعــدائــه ،ســوف يـكــون أكـثــر مــاءمــة من
فـ َّ
مـ َّـســادا ،حيث إن القنَّائين بانتحارهم قــد قتلوا أنفسهم وحـســب ،ولــم يــأخــذوا معهم أي ـ ًا من
الرومان» (.)Podhoretz, 1976: 31
ُّ
لــم يكن نــورمــان بــودهــورتــس أ َّول مــن خلع على دولــة إسرائيل صفات استثنائية ،إذ في
مناح متعددة ،بدت إسرائيل ،وبالتأكيد تبدو ،حالة استثناء .فـ«خيار شمشون» (ولتمييزه من
ٍ
مسادا») يبدو ،على الرغم من ذلك ،وكأنه ينحو باألمور إلى ما هو أبعد من العسكرة،
«عقدة َّ
(((1
ـإن تجسير (خيار شمشون) الـحــدو َد ما بين
وأبعد من الـسـيــاسـ ِّـي  .وعلى نحو أكثر د َّقــة ،فـ َّ
أستمر باالعتماد على مقوالت غايير التي ت َّـم اقتباسها آنف ًا.
((( هنا،
ُّ
فإن رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول( ،المعروف أنه) «ســادن المصالح
( ((1استناد ًا إلى أفنير كوهينَّ ،
األمنية لشعبه» ،هــو مــن أطلق على استراتيجية إســرائـيــل الـنــوويــة «خـيــار شمشون» (بينما أطلق عليها
شمعون بيريس بــد ًال من ذلك «خيار اليوم الماطر») ) .(Cohen, 1998: 236وقد حظي التَّعبير بسمعة
سـ ِّيـئــة مــع نـشــر مـقــال بــودهــورتــس ) ،(Podhoretz, 1976وازدادت السمعة س ــوء ًا مــع نـشــر كـتــاب هيرش
)َّ .(Hersh, 1991
ولعل التَّعقيب األكثر ح َّدة على «خيار شمشون» جاء من قبل راز-كراكوتسكين (Raz-
الصادم ).(Mograbi, 2005
) Karkotzkin, 2002وأسد )(Asad, 2007؛ وانظر ،كذلك:
وثائقي آفي مغربي َّ
َّ
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المدني ألهداف إنتاجية أو عنفية)
والعدو-تنظيم المجتمع
الصديق
ِّ
السياسي (التفريق بين َّ
ِّ
ِّ
وتـمــزيــق/الــذات ،بين الـحــرب الخارجية والـحــرب الداخلية ،بين القتل واالنـتـحــار ،تجعل من
و«عكسها»
السهولة)
ضرورة االعتراف بإسرائيل كحالة ِّ
َ
متطرفة من العسكرة (مه َّمة غاية في ُّ
األمة).
تمام ًا (عبر تفكيك ،بأكثر من بناء ،الجماعة أو َّ
نفسي الفتة لـ«النزعة اإلسرائيلية االحتفائية باالستشهادات المجيدة
ث َّمة دراس ـ ُة تحليل
ٍّ
لشمشون وقنَّائي (مـ َّـســادا)» ،تسأل دون أن تجيب حـقـ ًا« ،لـمــاذا يبدو هــذا الـنــوع مــن العقدة
االنتحارية جــذابـ ًا إلسرائيل المعاصرة» ( .((1()Spero, 1978: 638تقترح الــدراســة أن «(تلك
لليهودي األورو ِّبــي» ،أو ،تغ ِّير
السلبي القديم
ِّ
النزعة) تم ِّثل ُّ
تنص ًال عدواني ًا من أنموذج األنا َّ
ارتجاعي.
جذري ،إذ «قد ُتـ َم ِّث ُل إمكانية إسرائيلية معاصرة لقتل
(الدراسة) األهداف على نحو
ٍّ
ٍّ
أي ،هــل ال ب ـ َّد مــن أزوف كــارثــة قــومـيــة مـثــل ح ــروب الـمــاضــي ،وهــل ال ب ـ َّد ألمــريـكــا والـقــوى
اإلسرائيلي للموت في
اإلسرائيلي ،أو التأهب
األخرى أن تقف ببالدة أو تساوم على االستقالل
ِّ
ّ
فإن النزعة االنتحارية،
القتال… يمكن أن يرمز إلى رغبتها في دمار أمريكا أيض ًا» .أخير ًاَّ ،
من جانب اإلسرائيل ِّيين ،يمكن أن تع ِّبر عن «إحساس بالعجز أو مخالفة القوانين التقليدية
يتم
حب يمكن أن َّ
للحياة اليهودية .وقد يترافق مع هذا شعور بعقاب آزف ،ورفض ،وخسارة ٍّ
التكفير عنه عبر إكــراه-الــذات على عسكرة حمقاء (تــودي إلــى الجحيم)» .تخلص الــدراســة
إلى نصيحة الناس بأن «ينظروا في الوعيهم ،وأن… يفحصوا مقاربات بنَّاءة لالحتياجات
النفسية لإلسرائيل ِّيين المعاصرين».
مخفق ًا ،على نحو بنَّاء ،في االمتثال (لفحوى الــدراســة) ،يكتب عالم االجتماع والناشط
الجمعي
أميتاي إتــزيــونــي ،حديث ًا« :شمشون ،ومـ َّـســادا ،والمحرقة  -الـقــا َّرة بعمق فــي الــوعــي
ِّ
اإلســرائـيـلـ ِّـي (كـمــا هــي الـحــال مــع بـيــرل هــاربــر والـحــادي عشر مــن أيلول/سبتمبر في الوعي
األمريكي)  -ربما تقود إسرائيل إلى الهجوم إن شعرت بشكل كاف أنها مه َّددة ،أو محاصرة،
ِّ
أو تـ َّمت خيانتها .فشمشون ،الـمـهــزوم ومـسـمــول العينين ،أنـحــى بجسده على أعـمــدة المعبد
وه َّدمه على أعدائه وعلى نفسه .وعلى ق َّمة جبل جرداء قتل المحاربون اإلسرائيليون بعضهم
للرومان .وح َّتى أطفال المدارس اإلسرائيل ِّيون يعرفون أنه
البعض اآلخر بد ًال من االستسالم ُّ
لن نُساق كـ«الخراف إلى الذبح ثاني ًة أبد ًا»( ،هذه هي) الطريقة التي يتع َّلم بها اإلسرائيليون
لي ذراع إسرائيل ح َّد الكسر من األفضل لهم أن يأخذوا
دروس المحرقة .أن الذين يحاولون َّ
بعين االعتبار أن َم ْن يقفون على شفير الهاوية يمكن أن يقفزوا بد ًال من االستسالم ،آخذين
اآلخرين معهم .أن األمريك ِّيين الذين يميلون إلى أن يكونوا متفائلين ،ومفكرين على نحو
الصفحة ذاتها.
( ((1االقتباسات اإلضافية هي من َّ
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إيجابي ،ليس لديهم إال قليل اإلدراك لبعض الناس الذين لديهم قلق بالغ وخيارات مهلكة،
ٍّ
بالفطرة» (.((1()Etzioni, 2009: 477
يتبقَّى الكثير ليقال  -و ُي ـ ْعـ َـرف ،على الــرغــم مــن مساهمة إيتزيوني  -حــول علم النفس
فإن «اإلمكانية الواردة
الجمعي ،وبالتحديد عالقته بالعسكرة
والسياسي .وعلى الرغم من ذلكَّ ،
ِّ
َّ
األمة» ال يمكن اختزالها إلى ما يدعوه جوزيف ماسكو
وبناء
الجماعة
ات
ي
و»عمل
للقتال»
دوم ًا
َّ
َّ
َّ
«سجلتهم النفسية/االجتماعية» ،رغم ما لها من أهمية ال ينالها ُّ
الشك (.((1()Masco, 2006: 30
العلماني عبر
قصة شمشون « ُْتــر َوى ،أيض ًا ،كأسطورة قومية للخالص
يذ ِّكرنا طالل أسد أن َّ
ِّ
تأسيس دولــة يهودية فــي فلسطين» ،أسـطــورة ُت ـ ْـر َوى ،و ُت ـ ْـر َوى ثــانـيـ ًة ،مــن العهد القديم ح َّتى
جابوتنسكي ،ومن ميلتون ح َّتى سان-سايون وغروسمان ( .)Asad, 2007: 75يجادل آمنون
راز-كراكوتسكين أن «عـقــدة مـ َّـســادا» و«خـيــار شمشون» ال يمكن عزلهما عــن إنـكــار الحقيقة
الفلسطينية (ناهيك بمطلب «إدانــة» التفجيرات االنتحارية [Hage, 2003; Ohnuki-Tierney,
للصهيونية العلمانية،
المسياني
االستعماري ،والتضافر
والالهوت-/الوطني
،)]2002
ِّ
/القيامي َّ
ِّ
ِّ
ِّ
المؤسساتية التي تحظر الــدخــول إلــى جبل الهيكل ،والهيكل «اآلخ ــر» ،أي
إلــى جانب البنى
َّ
النووي (.((1()Raz-Krakotzkin, 2002: 104
مفاعل ديمونا
ِّ
ولع َّله جدير باالهتمام أن قــوة األسـطــورة ،فــي بعض المناسبات ،قــد ت َّـم االعـتــراف أنها
للمفجرين االنتحار ِّيين (Rippin,
تؤ ِّثر في مخيال الدولة وإمكان أنها أعطت مثا ًال مشابه ًا
ِّ
 .((1()2008, Drury, 2003, Moghadam, 2008وعلى مــا يبدو أن هــذا لــم يثر التساؤل حول
مــن اسـتــدخــل سـيــاســات االنـتـحــار إلــى «الـمـنـطـقــة» ،أو فــي حقيقة األم ــر ،م ــاذا تـعـنــي الــدولــة
السياسي :من نزعة العسكرة ،إلى العسكرة ،إلى ما وراء ذلك .وعلى
كتحد للفكر
االنتحارية ٍّ
ِّ
ذات القدر من األهمية ،قد يف ِّكر المرء ،هل صحيح أن شؤون السياسة ،واعتبارات الدولة -
مسادا وشمشون .تمام ًا مثل
( ((1الحظ أنه بالنسبة إلى إتزيوني ليس ث َّمة من فارق بين «النموذجين»َّ ،
إيجابي»)…
الفارق بين اإلسرائيل ِّيين واألمريك ِّيين («المتفائلين ،والمف ِّكرين على نحو
ٍّ
( ((1عبر مراجعتها لغروسمان ) ،(Grossman, 2006تكتب جيني ديسكي« :ربـمــا علينا أن نـحــاول بشكل
أفضل الفصل بين حياة األفراد وحماستهم وسلوك األمم» ( .(Diski, 2006: 12
فإن دولة إسرائيل ذاتها كثير ًا ما توصف بأنها «الهيكل الثالث» ،والتي اشتهرت
( ((1تمام ًا مثل ديموناَّ ،
بذلك من خالل موشيه ديان في تشرين األ َّول/أكتوبر 1973
;(Hersh 1991: 223; Gaffney, 1989
Cohen, 2005).

الثوري ،هيوي نوتن ،الذي
مؤسس الفهود السود ومؤ ِّلف االنتحار
ّ
( ((1ث َّمة أسباب ألن َّ
نتأمل هنا في ِّ
يبدي إعجابه بشمشون (وداوود في مواجهة جالوت) ،ولكنَّه على نحو متع َّمد يغفل موته« :لقد كانت
ق َّوة شمشون مذهلة ،تمام ًا مثل حكمته وقدرته على ِّ
حل األلغاز التي تُطرح عليه .القوة والحكمة  -ال
(Newton, 2009: 36).
أزال أربط البطل بوالدي من خالل هذه المعايير»
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ـؤسـسـيــة ،والـ ِّتـقـنـيــة ،واالقـتـصــاديــة ،والـقـضــائـيــة  -هــي الـتــي تــاشــي الـتـمــايــزات بـيــن الـحــرب
الـمـ َّ
ـدو واألخ ،بين القتل واالنـتـحــار) بينما تتط َّلع إليهما،
الـخــارجـيــة والـحــرب الــداخـلـيــة (بـيــن الـعـ ِّ
وتؤ ِّدي ،كليهما في آن مع ًا .هذا هو الغموض في أحسن أحواله ،أو في حقيقة األمر ،سياسة
الغموض(.((1

إخاء
«[الكينونة] خارج-العالم ،بوصفها ظاهرة سياسية ،ممكنة فقط بافتراض أن العالم لن
يستمر» ،تكتب حنه آرنــت ،التي تح َّدثت عن تجربة ( .((1()Arendt, 1998: 54ح َّتى إن آرنت
ـإن مـ َّما ال مـفـ َّـر منه أن تـبــدأ حالة
تــواصــل الـقــول أنــه «بـنــا ًء على هــذا االف ـتــراض ،مــع ذلــك ،فـ َّ
السياسي» ).(Arendt, 1998: 54
الكينونة خارج-العالم ،بشكل أو بأخر ،بالسيطرة على المشهد
ِّ
في كتاباتها المب ِّكرة ،كانت آرنــت قد أتت على مفهوم «[عالم] المنبوذية» وشخَّ صت الظلم
الواقع على الالجئين المعاصرين بأنه يتجاوز خسارة الوطن ،إلى ما وراء «خسارة النسيج
تصر
االجتماعي الذي ولدوا فيه على نحو كامل» ( .)Arendt, 1958: 293ما كان غير مسبوقُّ ،
ِّ
آرنت ،ليس «خسارة الوطن ،بل استحالة إيجاد وطن جديد».
وعلى الرغم من أنها ذهبت لتذكر «خسارة الحماية الحكومية» كذلك ،إال أن آرنت لم ت ََر
فإن خسارة العالم هي
في ذلك أمر ًا مستج َّد ًا أيض ًا ( .)Arendt, 1958: 294وبأكثر من ذلكَّ ،
مفر منها وألنها ،بطرق َّعــدة ،نهائية .ما يعني أن الحياة يمكن أن تستمر،
أمر مه ٌّم ألنها ال َّ
تستمر في ِّ
ظل خسارة العالم ،خسارة العوالم ك ِّلها .بالنسبة آلرنت ،فأنه ك َّلما زاد عدد
ولكنَّها
ُّ
الالجئين البِال-عالم« ،ك َّلما زاد الميل إلــى إيــاء قــدر أقـ ّـل من االهتمام بأفعال الحكومات
َ
المضط َه ِد ْين .وقــد كانت الحقيقة األكثر سـفــور ًا أن هؤالء
المضطه َِدة من االهتمام بوضع
الناس ،على الرغم من اضطهادهم ،استناد ًا إلى بعض الذرائع السياسية ،إال أنهم لم يعودوا،
مثلما كــان الـمـضـطـ َهــدون عـبــر الـتــاريــخ دومـ ـ ًا ،مـســؤولـيــة الـمـضـطـ ِهــديــن وص ــورة ع ــا ٍر عليهم»
( .)Arendt, 1958: 294-295ما تصفه آرنت هو ظرف تتخ َّلى فيه الدولة عن مسؤول َّيتها تجاه
تعرضهم لعنف اآلخرين.
مواطنيها ،حيث تمارس عليهم عنفها ،أو ّ
(« ((1لحسن ِّ
الحظ أن المسؤولين الحكوم ِّيين ،من اليمين واليسار ،أبدوا ،حتَّى اآلن ،مسؤولية والتزموا
وعــدت إســرائـيــل بموجبها َّأل تكون
بسياسة الـغـمــوض الـتــي تـ َّمت مأسستها فــي الـعــام  ،1961والـتــي َ
النووي إلى الشرق األوسط .أنهم يعرفون ،مثل ِّأي شخص آخر ،أن
أولى الدول في إدخال السالح
ِّ
المرجح أن تختفي من
من
بل
وحسب،
األمم
بين
مقعدها
تخسر
لن
ذلك
الدولة األولى التي ستفعل
َّ
(Melman, 2010).
الوجود»
( ((1للمزيد حول نقاش آرنت للكينونة خارج-العالم بوصفها «مألوفة للجيل والجماعة التي أنتمي إليها».
(Arendt, 1968: 17).
انظر:

اجينأ ليج  /ةيراحتنالا ةلودلا
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ت ـجــادل آرن ــت ،أن ــه فــي ظ ـ ِّـل ه ــذه ال ـظ ــروف ،يـظـهــر ل ــدى الـمـضـطـ َهــديــن «ام ـت ـيــاز» غــريــب
أخوي
(«االمتياز األكبر للمنبوذين» ،تكتب آرنت) ،األخوية التي هي أيض ًا اإلنسانية« ،ارتباط ٌّ
إنساني»Arendt,( ،
يعامل فيه اإلنسان بشكل وال
ببشر آخرين تنبثق من كره العالم الــذي َ
ٍّ
 .)1968: 12-13هــذه «اإلنـســانـيــة تـتـجـ َّلــى فــي هـكــذا راب ـطــة أخــويــة ،فــي أغـلــب األح ـيــان ،في
مفر منها حين تغدو األزمنة حالكة ُّ
الظلمة
واألزمنة المظلمة .»،ولكنَّها ،مع ذلــك ،تصبح «ال َّ
على مجموعات مع َّينة من البشر ح َّد أنه ال يعود أمر االنسحاب من العالم متع ِّلق ًا بهم :بصير ًة
واختيار ًا»ُّ .
كل ما في األمــر ،إذ ًا ،أن «المضط َهدين تحت ضغط االضطهاد وكأنهم قد ساروا
المكان-الداخلي الذي ندعوه العالم (والذي كان بطبيعة الحال
مع ًا غاي ًة في التزامل ح َّد أن
َّ
موجود ًا بينهم قبل االضطهاد محافظ ًا على ما بينهم من مسافة) ببساطة قد اختفى».
ما تصفه آرنــت هنا ،تطلق عليه التآخي« ،مــا يكاد يكون ظاهرة فيزيائية» ،بوسعها «أن
تو ِّلد رأف ًة وخير ًا خالص ًا بالكاد يكون البشر من دونهما بشر ًا .وكثير ًا ما يكون [هذا التآخي]
أيض ًا مصدر حيوية ،وبهجة لمحض الكون على قيد الحياة» .وفــوق ذلك ك ِّله ،تضيف آرنت:
«يـجــب َّأل ننسى أن جــاذبـيــة الـمـنــاخ المتط ِّور [مــن حــالــة الـتــآخــي] وكثافته تـعــود ،أيـضـ ًا ،إلى
حقيقة أن منبوذي هــذا العالم يتم َّتعون باالمتياز الكبير بكونهم غير مثقلين بالخشية على
العالم» .أن هذا االمتياز «باهظ الثمن» بالفعل ،ذلك أنه «غالب ًا من يكون مصحوب ًا بخسارة
جــذريــة لـلـعــالــم ،شــديــد الـخـشـيــة مــن ضـمــور كــا َّفــة األع ـضــاء الـتــي نستجيب لـهــا— اب ـتــدا ًء من
نوجه من خاللها أنفسنا في عالم مألوف لنا ولآلخرين ،وانتقا ًال إلى اإلحساس
البديهة التي ِّ
استمرت فيها
نحب من خالله العالم— أنــه في حــاالت قصوى،
بالجمال ،أو الــذوق ،الــذي ُّ
َّ
المنبوذية لقرون ،يمكننا أن نتح َّدث عن كينونة حقيقية خارج-العالم .والكينونة خارج-العالم،
لألسف ،هي دوم ًا صورة من صور البربرية» (.)Arendt, 1968: 13
أخالقي أن أصرخ
مثل عبد الرحيم الشيخ ،ومثل آرنــت نفسها ،فـ«إنَّني أجد أنه لواجب
ٌّ
ُوأن َِّظ َر في آن مع ًا» ( .)Al-Shaikh, 2010: 481ولكنَّني ال أعرف تحت أية ظروف ُيسمح للمرء
أن يسحب تحليل آرنت على جماعات أخرى ،وبقدر َّ
أقل من ذلك بكثير على الدولة الحديثة
التي كانت محقَّة في لومها على (والدة) ظرف الالجئين .على ما يبدو ،وعلى نحو ال يمكن
دحـضــه ،أنـهــا هنا تُجاري شميت فــي مــا يتع َّلق بالجماعة السياسية ،شــارحـ ًة «اإلخ ــاء» حيث
«الصداقة» (فيما كان دريــدا سيقول «التآخي») أو أن تصف ،فيما سوى
كان شميت سيقول َّ
َ
وجودي (حقيقي ًا كان أم متخ َّي ًال ،وعلى أية
بالعدو كخطر
تماسك الجماعة التي ُت َو َاج ُه
ذلك،
ٍّ
ِّ
حال ،حتمي ًا) ،كـ«إمكانية واردة دوم ًا للقتال»( .((1لقد وضعت آرنت إصبعها على َّ
الظرف الذي
«إن أحــد أكـبــر تــأثـيــرات الـقـنـبـلــة ،فــي اعـتـقــادي ،هــو تــأمـيــم إحـســاس بالعنف الـقـيــامـ ِّـي فــي الــواليــات
(َّ ((1
األمة من خالل صور نهايتها هي» ،يقول جوزيف ماسكو وكأنه يعقِّب على=
وحد َّ
المتَّحدة ،إحساس َّ
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للحب» وإلى «المبدأ
العامة ِّ
ستعود إليه الحق ًاِّ ،
تتطرق إلى «تجربة اإلنسان َّ
معم َم ًة إ َّياه حين َّ
األساسي للكينونة خارج-العالم» ،وإلى «المخاض» (،)Arendt, 1998: 53 and 115
المسيحي
ِّ
ِّ
أو حين تشرح «التِّيه» و«النماء الحديث للكينونة خارج-العالم» (.)Arendt, 2005: 201-204
في هذا الظرف ،يكون العالم ،الذي على هذه الهيئة ،العالم «المألوف لنا ولآلخرين» ،هو
اآلخذ في االختفاء .وما يأتي ليحكم هو ،في حقيقة األمر ،الكينونة خارج-العالم ،هو «صورة
من صور البربرية».
َّإن آرنــت ال تستخدم مصطلح الكينونة خــارج-الـعــالــم فــي افتتاح َّيتها الشهيرة لـ الشرط
ناعي األ َّول ِّ
إضافي مشؤوم
كمؤشر على «إنكار
اإلنسانيَّ ،
لكن تفسيرها إلطــاق القمر ِّ
الص ِّ
ِّ
ٍّ
ُ
ألرض كــانــت أ َّم ـ ًا للكائنات الحية جميعها تحت قـ َّبــة الـ َّـسـمــاء» ( )Arendt, 1998: 2ســويــة مع
اختراع القنبلة بوصفها «مقدرة حاضرنا على تدمير الحياة العضوية بكاملها على األرض»
يمنح تفسير ًا الفـتـ ًا« .سـيــاسـيـ ًا» تكتب آرنــت « ُو ِل ـ َـد العالم الـحــديــث ،الــذي
(ُ )Arendt, 1998: 3
ـذر ِّي األ َّول» ( .)Arendt, 1998: 5كــان يمكن ،كــذلــك ،أن تكتب
نقطنه الـيــوم ،مــع التفجير ال ـ ِّ
«الكينونة الحديثة خارج-العالم» (كما فعلت الحق ًا) ،هو َّ
الظرف الكوكبي الــذي يشترك فيه
الجميع اآلن .ف ِّكر في األمر ،على األقل ،كالقنبلة الديمقراطية ،أو كما صاغها جورج أورويل
الذرية» (.)Orwell, 1968
«أنت والقنبلة ِّ
اليوم ،عملية «إبريق الشاي» ،واحدة من ضمن سلسلة هائلة من التجارب النووية التي
أجريت في صحراء نيفادا من جانب حكومة الواليات الم َّتحدة ،التي يمكن مشاهدتها (وكأنـَّما
المدني
على نحو آمــن) على الـيــوتـيــوب ،فــي عملية اإلشارة ( ،1955بــإذن مــن إدارة الــدفــاع
ِّ
الـفـيــدرالـيــة األمــريـكـيــة) ،أو دون ذلــك مــع «مـثــابــرة مـمــاثـلــة» لـجـهــود مــا قـبــل اإلنـتــاج بتفاصيل
واقـعـيــة مــوجــودة فــي فلم ستيفين سبيلبرغ «إنديانا جــونــز ومملكة الجمجمة الكريستالية»
ـأي شكل من األشـكــال) في
( .((1()Speilberge, 2008قـ َّدم ماسكو الحدث (غير
االستثنائي بـ ِّ
ِّ
= آرنــت ) .(Masco, 2006: 334الــواليــات المتحدة «هــي أكثر الــدول قصف ًا بالقنابل الـنــوويــة ،كونها قد
فجرت قرابة ألــف قنبلة نووية في نطاق حدودها اإلقليم ِّية» ) ،(Masco, 2006: 327يذ ِّكرنا ماسكو،
َّ
بأنها تبقى «دولة-القومية التي يجري استعمارها فعلي ًا بالقنبلة ،والتي تحافظ ليس على االستثمار
لإلرهاب-النووي»
تعرض ًا
ِّ
األكبر في السالح النووي وحسب ،بل وعلى كونها أكثر الثقافات القومية ُّ
) .(Masco, 2006: 335المزيد حول هذا الموضوع تالي ًا.
( ((1لقد هرب إنديانا جونز ،دون أن يصاب بأذى بالطبع ،من موقع تجربة وتفجير ت َّـم إعــداده ،ويعود
الفضل فــي ذلــك إلــى ثـ َّـاجــة مغ َّلفة-بالرصاص .هنا ،أستعير تعبير «مثابرة مماثلة» مــن نير (Neer,
) ،2013: 41حيث يصف جـهــود المهندسين فــي بـنــاء نـمــاذج بـيــوت مدنية يابانية وألـمــانـيــة لتجريب
النابالم عليها ،ذلك أن «الجيش لم يتَّخذ نماذج صناعية أو تجارية للبنايات» ) .(Neer 2013: 41إن
ذلك ال يعني أن الواليات المتَّحدة قد تح َّللت من استراتيجية «القصف الدقيق» حاظر ًة «القصف من
المحصنة» ) ،(Neer, 2013: 61- 62إذ إن ذلك َّ
الظرف فقط =
الج ِّو للتَّجمعات المدنية أو المدن غير
َّ
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أردت أنا استكناهه.
ومروعة توجز ،دون أن تستنفد ،الالمنطق
الرسمي الذي ُ
شهادة المعة ِّ
َّ
رسمي بين الغريب والقريب تحت يافطة
النووي… ُي ْر َب ُط بشكل
هناك ،حيث «انعدم-األمن
ِّ
ٍّ
القيامي» ،نشهد «حساسية قيامية» «تتح َّدى الهوية القومية األمريكية هنا
ـووي
الخطر الـنـ ِّ
ِّ
والعامل/األمريكي» ( .)Masco, 2006: 329 and 331أن
اآلخر/العدو
عبر طمس الفارق بين
ِّ
ِّ
اإلشعاعي»
ـاء-األمــة بالنشاط
مــا يــرويــه ماسكو على وجــه التحديد هــو لحظة مهولة مــن «بـنـ
َّ
ِّ
( .)Masco, 2006: 225بــاعـتـبــاره تـجــربــة علمية كـبـيــرة (و«بــالـنـسـبــة لـعـلـمــاء الـســاح فــي لــوس
ـإن مختبر الـتـجــارب كــان ،بشكل أســاسـ ٍّـي ،وال يــزال ،هــو الـعــالــم نفسه» [Masco,
آالم ــوس ،فـ َّ
 ،)]2006: 337وتدريب ًا عسكري ًا في آن مع ًا ،تض َّمنت التجربة النووية تدمير ًا فعلي ًا لضاحية
ألراض أمريكية وسكان أمريك ِّيين.
أمريكية َّتم بناوها بشكل متقن ،وقصف ًا وتلويث ًا
ٍ
مدني هائل
التجربة  -هكذا يس ُّمون هذه األشياء  -كانت «أيض ًا جزء ًا من تدريب دفاع ٍّ
تـ َّـم ب ُّثه مباشرة على التِّلفزيون للجمهور الـقــومـ ِّـي» ( .)Masco, 2006: 363وقد اشتمل على
مشاركين بمحض إرادتهم وآخرين دونها ،من بينهم َّ
موظفون مدن ِّيون ،وإعالم ِّيون ،وآالف
الـجـنــود الــذيــن ُأم ــروا بــالـ َّـسـيــر بــا وجــل «فــي د َّوام ــة عــاصـفــة الـغـبــار اإلشـعــاعـ ِّـي الـتــي أحدثها
االنـفـجــار» ( .)Masco, 2006: 364لقد ســاروا بــا وجــل .إلــى داخــل غــرف المعيشة األمريكية
جماهيري متلفز« ،أظهرت للجمهور األمريكي
أيض ًا .العملية كامل ًة ،وعلى هيئة خدمة إعالن
ٍّ
ُووي ،وهي تحاول تجسيد إمكانية النجاة» (.)Masco, 2006: 366
هول هجوم ن ِّ
النووي الذي ت َّـم تفجيره في ذلك اليوم «كان ،لذلك ،في بؤرة فضاء منفصم،
َّإن السالح
َّ
كانت فيه تجربة لوس آالموس الفيزيائية ذاتها ،وفي اآلن ذاته ،هجوم ًا نووي ًا أمريكي ًا ض َّد
عد ٍّو متخ َّيل ،وهجوم ًا نووي ًا أمريكي ًا على ضاحية أمريكية .لم يكن علماء لوس آالموس ببساطة
يعملون لتحسين القنبلة عبر تصميم جديد وحسب ،بل كانوا منخرطين ،كذلك ،في القتال
مدني في آن مع ًا ،خالطين بين الـ ُم َحا َكى والــواقـعـ ِّـي .قد تكون
في حــرب نووية وفــي دفــاع ٍّ
الطلقات التي في مخازن البنادق الرشاشة فارغة ،غير أن القنبلة التي ف ُِّجرت بق َّوة تسعة
دمــرت هيروشيما) ،وفيما استخدمت
وعشرين كيلو-ط ّن ًا (ما يعادل قـ َّوة قنبلتين كتلك التي َّ
دمــى الـعــرض (الـمــانـيـكــانــات) لمحاكاة أثــر االنـفـجــار على الـبـشــر ،كــان الـجـنــود ،والـطـ َّيــارون،
والمشاهدون من المدن ِّيين ،والتجمعات السكنية المجاورة… كانت كلها موضوعات حقيقية
تعر ٍض للغبار الــذ ِّري المتساقط ،والــذي تم تسجيل
للتجربة اإلشعاعية التي كانت على هيئة ُّ
سقوطه على مسافات بلغت باريس-ميزوري… تقنية لوس آالموس استُخدمت هنا لتُحاكي
=

«جعل تلك السياسة أحيان ًا أكثر نظرية من كونها واقعية» ) .(Neer 2013: 70بالفعل ،مع حلول العام
ويستمر نير في توثيق
« ،1945تص َّورت األوامــر العسكرية بشكل واضح وقوع خسائر مدنية» .هذا،
ُّ
استخدام النابالم ض َّد المدن ِّيين وأهداف مدن ِّية أخرى عقب الحرب العالم ِّية الثانية.
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حدث ًا نووي ًا ت َّـم فيه تص ُّور األمريك ِّيين بوصفهم الجناة والضحايا في آن مع ًا» (Masco, 2006:

).367
حقيقي» )(Ronell, 2005؟ هل هي حرب
هل هذه تجربة ،إذ ًا ،أم هي ما يس َّمى «شــيء
ٌّ
داخلية أم حرب خارجية؟ هل هي عسكرة أم تمزيق-للذات ،قتل-لألخ أم انتحار؟ لقد كان
القومي ،وعلى تالشي الحدود والتخوم.
ماسكو بالغ الدقة في تعقيبه على تعقيدات األمــن
ِّ
فـمـشــروع مـنـهــاتــن ،فــي نـهــايــة الـمـطــاف« ،ح ـ َّول الـعــالــم بــأســره إلــى تـجــربــة حـيــو-اجـتـمــاع-يــة»
لكن ماسكو ،وفــي تح ُّول مفاجئ ،يصف هــذا التح ُّول ،أيـضـ ًا ،كـ«فعل
)َّ .(Masco, 2006: 333
بأن «دالالته وانعكاساته» تتجاوز ما يتخ َّيله العلماء وض َّباط
خلق للعالم» ،ولكنَّه ،أيض ًا ،يعترف َّ
األركــان والسياسيون (المواطنون الذين ُأ ْبقُوا في الخفاء معظم الوقت  -لكن دعونا نتكلم
عن «الديمقراطية» وعالقتها بالعسكرة)( .((2خلق العالم .أفترض أنه كذلك ،إذا كان تفكيك
العالم يمكن وصفه على نحو مناسب بهذه المصطلحات ،كفعل أو كإنتاج ،بأكثر من كونه
تدمير ًا .أو تمزيق ًا للذات.
الدولة االنتحارية
قـلـ ُـت ،آنـفـ ًا ،أنــه مــن الـمــؤ َّكــد أن بـعــض ال ــدول قــد ألـحـقــت بـعــض األذى بمجتمعاتها .لكن
ربـمــا ك ــان فــي ذل ــك تـهــويــن لــأمــر .فــالــدولــة حـيــن تـتـبـ َّنــى الـحـفــاظ عـلــى ال ــذات كـمـبــدأ أ َّول،
فــإ ِّنـهــا ،بــذلــك ،تـكــون قــد أطـلـقــت الـعـنــان لـمـسـتــويــات مـتـعــددة مــن الــدمــار  -لـيــس فـقــط ذات
«نيران
طبيعة نووية  -على نفسها وعلى غيرها ) .(Nandy, 2003قد يطلق المرء على هــذا:
ٌ
صديق ٌة» )« ،(Kirke, 2012تضحي ٌة ضرورية» ) ،(Kantorowicz, 1951, 1997الـ«أليف/الموحش
الـقــومــي» ) ،(Bergland, 2000أو «الــدمــار الـجــانـبــي» ) ،(Weizman, 2011أو حـ َّتــى «الـ َعـ َـرض
المؤسسة الط ِّبية ،اقترح إيفان إليتش تسمية ذلك
الجانبي» ) .(Masco, 2013وبالتركيز على
َّ
( ((2لقد وصــف مــاسـكــو ،آنـفـ ًا ،القنبلة الـنــوويــة أنـهــا «حــرفـيـ ًا ،انـفـجــار ،ومـمــارســة انـفـجــار كــونـيــة ،ومـشــروع
خلق-للعالم بوسعه أن يدرك كيف يمارس الناس حياتهم اليومية» ) .(Masco, 2006: 11ال أود هنا ،وال
بأي شكل من األشكال ،اإلشــارة إلى أنه كان مخطئ ًا ،غير أنَّني أجد نفسي منساق ًا إلى ربط «خلق-
ِّ
العالم» هذا (قبالة بـ«تدمير-العالم») بعبارة اقتبسها ماسكو من المدير المشارك لمختبرات لوس
آالموس ،مؤ َّداها« :من نحن ،إنَّنا مختبر أسلحة-نووية .وأعتقد أنَّنا سنبقى كذلك… [إذ] متى يكتمل
الطب؟ أو األدب؟ إنه ال يكتمل .إنَّك دائم ًا تتع َّلم المزيد» ) .(Masco, 2006: 54أو
الفن؟ متى يكتمل ُّ
ً
َّ
إلى ربطه بعبارة لمراسل شهد تجربة الثالوث « :Trinity Testيشعر المرء كأنه كان حاضرا في لحظة
خلق الله للكون ،حين قال« :ليكن نور…»» ) .(Masco, 2006: 60القنبلة كخلق للعالم .أو حتَّى حسب
ومرة أخرى ،بالنسبة إلى ستيفين غرينبالت ،فقد «رفض شايلوك أن يكون
غرينبالت «خلق-للذات»َّ .
ـدوه عبر
مفجر ًا انتحار َّي ًا .فبد ًال من مواصلة الكراهية حتى نهايتها المطلقة  -اإلفـنــاء المشتهى لـعـ ِّ
ِّ
(Greenblatt, 2010).
يهودي شكسبير خيار ًا آخر»
الثمن الزَّهيد بتلحيم-الذات  -اتَّخذ
ُّ
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ب«المشكلة عالجية المنشأ» ) .(Illich, 1976وقد يطلق المرء عليه «عقوبة اإلعــدام»« ،رمي
أمريكا بالرصاص» ) ،(Haag, 2016والبحث عن «السالح العمالق» ) .(Franklin, 2008وقد
يطلق عليه المرء ،كذلك ،مصطلح «الغابة» كما فعل أوبتن سنكلير (( )Sinclair, 2003انظر
«الجرافة» ( ،)Ammon, 2016أو «استوائية الفوضى»
كذلك،)Eisnitz, 2007; Pachirat, 2011 :
َّ
( .)Parenti, 2011وقد كتب دريــدا حول «المناعة الذاتية» ( ،Derrida, 2003وانظر صياغته
األولى كذلك في .)Derrida, 1996
الدوالني ،أو
ُطري ،أو
مرة أخرى ،قد يكون ذلك هو حالة االستثناء (على مستوى) األمن الق ِّ
ِّ
َّ
الدولي ،أو (في خاتمة المطاف) العسكرة .في كتاب ال ب َّد من جعله متط َّلب ًا قرائي ًا ألولئك ممن
ِّ
ال يزالون ِمنَّا يرون في األكاديم ِّيين أي شيء باستثناء كونهم «مثقَّفي دفاع»  -معرفة العسكرة -
المخفي بذكاء ،ك ِّل ِّي الحضور ،ك ِّل ِّي
أطلق نك تورس مؤخَّ ر ًا اسم «المر َّكب» على «نظام األنظمة
ِّ
الصناعي؛ التِّقني؛
اإلحــاطــة ،الــذي يغزو حيواتنا ك ِّلنا اليوم؛ هــذا المر َّكب الجديد :العسكري؛ ِّ
الترفيهي؛ األكاديمي؛ العلمي؛ اإلعــامــي؛ االستخباراتي؛ األمن-وطني الرقابي؛ األمــن قومي
السيطرة بحقٍّ على أمريكا» ( .((2()Turse, 2008: 16كما رأيـنــا سابق ًا،
اال ِّتـحــادي؛ الــذي أحكم َّ
فقد أطلق عليه شميت اســم« :الـسـيــاســي» .ولكنَّه حين يلفت انتباهنا إلــى تـمــزيــق/الــذات كح ٍّد
فإن شميت يشير إلى ما هو أسوأ :المنطق أو الالمنطق حيث تص ِّوب الدولة سالحها
للسياسيَّ ،
ِّ
على عــد ِّوهــا وعـلــى نفسها .أن هــذه االستحالة الممكنة ،اإلمكانية المستحيلة ،تكشف عــن أن
حفظ/ذات الدولة كان دائم ًا هو عسكرتها .كما أنها تكشف ،كذلك ،كيف أن الدولة تتط َّل ُع إلى،
وتؤ ِّدي ،تدمير ذاتها الذي ينبغي أن َّ
متحرز ًا منه .ما يعني ،أيض ًا ،أن العسكرة قد ال تصف
يظل َّ
العام» ،ولــذا ،فهو «المر َّكب».
( ((2يؤكد تورس أن «هذا المصطلح هو غاية في عدم العملية لالستخدام ِّ
أنــه ال يناقش تعريف كوهين لـ«مثقَّفي الــدفــاع» ) ،(Cohen, 1987ولكنَّه يستند إليه ضمن َّي ًا ،بأسلوب
المؤسسية بين الجامعة (مشغِّلي شخص َّي ًا ،وزارة الدفاع،
سعيدي ،عبر استرعاء االنتباه إلى الروابط
ٍّ
َّ
ً
َّ
ب-األكاديمي-
أعني ،جامعة كولومبيا ،تبرز بوضوح وبيننا ،نحن (انظر تحديدا الفصل الثاني «المرك
ُّ
ٍّ
«الخاصة» ،خذ بيان لي سي.
مستقل على واقــع الجامعة
العسكري» ) .(Turse, 2008: 32-39ولتأكيد
ُّ
َّ
بولينغر ،رئيس جامعة كولومبيا ،المؤ َّرخ  10تشرين األول/أكتوبر ( 2002السياق أصبح من الماضي،
ـزت لمجلس
تحديد ًا« ،ال تسأل ،ال تقل»َّ ،
ولكن «اآلثــار الخارجية» ال تزال قائمة)« :ببالغ األسف ،أوعـ ُ
العام بإبالغ الق َّوات الج ِّوية للواليات المتَّحدة أن كلية الحقوق قد وافقت على عدم تطبيق
الجامعة ِّ
نلب مطالب
لم
إن
للجامعة،
بالنسبة
َّبعات
ت
ال
أن
ين.
ي
العسكر
ِّدين
ن
المج
ضد
َّمييزية
ت
غير-ال
سياساتها
ِّ
ِّ
ً
الق َّوات الج ِّوية ،ستكون صاعقة .لقد ه َّددوا بقطع قرابة  70بالمئة من الدعم الفدرالي— ليس فقط
العسكري— عــن الجامعة بــأســرهــا ،وليس كلية الحقوق وحـســب .أن هــذا المبلغ يـقــارب 300
الــدعــم
َّ
ً
ً
التطبيقي ،بما
مليون دوالر .أن هــذه الموازنات تدعم عــددا كبيرا من األســاتــذة ،والطلبة ،والبحث
َّ
هامة .أن خسارة الدعم من شأنها أن َّ
تشل العملية البحثية والتَّعليمية بأسرها في
فيه أبحاث ًا صحية َّ
(Bollinger, 2002).
الجامعة»
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 أن، وفقط كما يصفه شميت. الــدمــار الــذي تطلق الــدولــة لــه العنان، وال تستنفد تمام ًا،تمام ًا
َّ  إ ِّنه يتجاوز الدمار. جمل ًة واحدة،الذات غير مقبول/تمزيق
 وهو شيء آخر تمام ًا غير،الخلق
ِّ  ال، هنا.((2(العسكرة
» وليست «الحرب وال «العسكرة،ينظم المجتمع نفسه وحسب للعنف والحرب
ِّ من ت
 إنها، هي في حرب مع نفسها، عوض ًا من ذلك، الدولة.(Geyer, 1989: 79) »ُنظم المجتم َع
.الدولة االنتحارية
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