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تقديم

ما السياسة؟

أن نفكر اليوم ،وعىل نحو غري بعيد من راهننا األكسيولوجي الكوين،
يعني أ ّن علينا أن نتحرى التأصيل األنرثوبولوجي يف مسألة عالقة
السيايس باليومي ،وما هو األساس الراهن يف الطبيعة اإلنسانية .لقد
جعل هذا األمر ُج َّل الباحثني يرون ظاهرة السياسة والتنوير بوصفها
صــرور ًة للجنس البرشي تجاه االندماج يف اآلخر الكوين ،والرتابط
األخالقي للقوانني ،وتكريس الحرية ملامرسة النشاط اإلنتاجي ،ضمن
نسق الذات والتعدد؛ فاإلنسان خلق عىل صورة الله يف األرض ،بحسب
رؤية املفكر الياباين تويش هيكو إيزوتسو .وبنا ًء عليه ،يستثري ذلك ما
هو أعمق يف فضاء األرض إلحقاق مدينة الله املثالية ،إلسعاد اإلنسان،
وتنمية ما يسمى "التشارك الحضوري" للذوات البعيدة والقريبة؛
فالحرية مكفولة للجميع يف مجال االعتقاد السيايس.

ت ُبنى السياسة ،بحسب أرندت ،عىل واقع التعددية اإلنسانية؛ فإذا
كانت الفلسفة والثيولوجيا (علم األديان) ين ّميان أمل اإلنسان يف
تحقيق االجتامع الكوسموسيايس ،فإ ّن من الرضورة أن تكون هناك
عالقة بني الفلسفة والسياسة؛ ذلك أ ّن أرسطو نظّر أ ّن اإلنسان حيوان
قسمته أرندت إىل نطاقني؛ الحيوان السيايس،
سيايس بامتياز .ولذلكّ ،
وهو متثل جوهري يف ذات اإلنسان ،والتمثل التوحيدي لإلله ،وفيه
يتمثل اإلنسان يف صورة اإلله الواحد املنفرد ،من أجل استخالفه
عىل األرض.

تعالج حنة أرندت موضو ًعا قيّ ًم؛ إذ ندرك توغل السيايس يف اليومي،
يل يف سيطرة األنظمة السياسية والدساتري والقوانني عىل حياة
وهو ج ٌّ
البرش .ويف هذا نجد املجتمع املدين والدميقراطي بحسب أرندت ،يسعى
وخصوصا املعنى الذي تنفرد به السياسة.
لتوضيح بعض املفاهيم،
ً
ٍ
دالالت
"ما السياسة؟" سؤال ،عىل الرغم من وضوحه االسترشايف ،يحمل
وخصوصا ما يتعلق بالحكم املسبق ،وتجذر
ال بد من الخوض فيها،
ً
التاريخ يف توصيف السيايس لدى أفالطون وأرسطو؛ فلإلنسانية النصيب
األوفر من محاولة تغيري العامل وحركته الفكرية املرشعنة ملا هو راهن.
جاء كتاب أرندت هذا بصيغة سياسية معربة عن الفضاء السيايس
وراهنيته ،أمام اإلنتاج االجتامعي لإلنسان ،تجمع الكاتبة فيه قوة
أسلوبها التحلييل ،وقدرتها عىل التقديم والرشح ،وهي التي تكشف
لنا عن مرشوع جديد للتفكري يف السيايس الذي أصبح واق ًعا وشعو ًرا
مشخص ًنا .إذًا ،ال بد من تنظيم الحياة التعددية الفردية والجامعية.
كتاب أرندت مجموع ٌة من العناوين الواضحة ،قسمتها إىل
تتصدر َ
شذرات معرفية ،استهلت بها الفصل األول" :مقدمة عامة عن الفلسفة"،
فارتأت أن توضح فيها العالقة بني األحكام املسبقة والفضاء السيايس
والحكم نفسه ،لتطرح يف مقدمتها الحقًا إشكالي ًة عنونتها عىل النحو
اآليت" :أال يزال للسياسة يف النهاية معنى؟" ،لتجيب عنها فيام بعد بنص
رصيح .ثم يأيت القسم الثاين من الكتاب وتتناول فيه أهداف األنظمة
الشمولية ،لتعنونه بـ "سؤال الحرب" الذي تستخدمه املؤسسات لنرش
الرعب والعنف واإلثارة لدى شعوب العامل .وقبل أن تختم مؤلفها،
تعيد سؤال البحث عن معنى السياسة ،لتنهيه بفصل لخامتة ممكنة،
تستبني فيها قراءة خصوصية الواحات والصحراء التي تكمن يف ذواتنا
قبل وجودها يف واقعنا.

إ ّن هذا يجعل أرندت تكشف لنا القيمة الكونية والخالدة إلل ٍه
كامل الحرضة واملعامل ،وغاية وجود اإلنسان يف مطلق العالقة بينه
وبني الطبيعة ،وهو الدال عىل وجود حضور التاريخي يف السيايس؛
فمهام كانت محاولة الغرب من قولهم باستحالة متثّل السياسة داخل
األسطورة ،فإنّها ال تكاد تغادر أرموزة هومريوس؛ فاستالب التاريخ
لإلنسان عالقة متوارثة من املايض ،ومهمة السيايس هي التأثيل لعامل
الحقيقة وشفافية الخلق اإللهي.

النشأة التاريخية للسياسي
في ظل األحكام المسبقة
إ ّن املنحى الذي أخذته أرندت عن نشأة السيايس ،هو تتويج الواقع
ملا يسمى باألحكام املسبقة التي أصبحت ال تكاد تغادر أي فكرة
تناقش السيايس .وتع ّد أرندت األحكا َم املسبقة أحكا ًما مضادة
للسياسة ،وميكن أن تكون مصد ًرا لنهايتها .وهنا يكون اإلنسان أمام
ديالكتيك بريوقراطي ،ميثّله غياب فهم السيايس لإلنسان ،ليصبح
البرش من ث ّم عبي ًدا ال أكرث ،لهذه األحكام .وترى أرندت أ ّن مثل هذا
املجتمع هو مجتمع غارق يف مركزية العامل املستهلك الذي يكون يف
األصل عامل ًا مخيفًا ،ال يعيش فيه سوى العقل الستاتييك الثابت .وهنا،
تصبح األحكام املسبقة سلط ًة يف حد ذاتها .وهذه الحالة االفرتاضية
يف األصل تقبع يف التكرار واملفاهيم الخاطئة التي تنبثق من خاللها
املشكالت السياسية.
إ ّن الحديث عن السيايس هو حديث عن األحكام املسبقة التي
تنتجها الجامعة التاريخية يف املجال التداويل .وعىل السيايس أن
يهدمها ،ليحقق درجة اليقظة واالنفتاح عىل العامل ،وحتى ال يتحول
املجتمع إىل لعبة نرد.

مراجعات وعروض كتب
"ما السياسة؟"

ما نتبينه إذًا ،أ ّن األحكام املسبقة هي خضوع للذات ،من دون
الرجوع إىل مصادر موثقة وصادقة يف األصل ،وهي غري قابلة للربهنة
يف كثري من األحيان ،وتبقى تجرب ًة ذاتي ًة ال تفي بالغرض ،وتبدو كأنّها
ملكية تلزم أفرا ًدا معينني دون آخرين ،ومن ثم ،فهي تحمل جز ًءا
مبتو ًرا من التاريخ واملايض.
وانطالقًا من هذا التصور ،كان السؤال األهم والراهن هو اإلنسان
نفسه بخالف العامل .لكن يف مقابل ذلك ،بحسب أرندت ،سنجد
هم إزاء العامل
السؤال يف السياسة دو ًمــا سـ ً
ـؤال قلقًا ،ويحمل ًّ
ال اإلنسان .وهذا يحقق انطالق ًة فريد ًة من نوعها ميكن أن متثّل
بديل
التجانس يف املجال السيايس .وترى أ ّن هذا ميكن أن يكون ً
ألن يفكر اإلنسان بصورة أفضل؛ إذ ينتقل من فضاء يومي فردي
مشخصن إىل فضاء عمومي سيايس ،تسميه "بيبلكوسيايس"؛ إذ تفهم
الحقائق بطريقة التشيؤ ،فيقدم اإلنسان نفسه عىل أنه يشء ،يحاول
التعايش مع األشياء الخارجية من أجل تغيري جوهر اإلنسان ،قبل
نغي العامل .وال بد يف ذلك من حضور الفعل الذي يعني الحركة.
أن ّ
وهنا ،تبدو الباحثة متأثر ًة نو ًعا ما مببادئ النظرية الظواهرية.
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الكل ضد الكل ،بحسب التوجه الهوبزي .إذًا ،ال بد من متثّل الجميع
وإل فال تكون الحياة املشرتكة ممكنةً،
للحياة يف الفضاء العموميّ ،
فالسياسة موجودة يف كل مكان وجدت فيه باملعنى التاريخي،
وهذا ما نستم ّده من التحديد األرسطي لإلنسان بوصفه كائ ًنا
سياس ًيا ،فكلمة بوليتكن  Bolitikonتعني ،يف األساس ،صفة متيز
تنظيم املدينة أو "البوليس" ،لكن تشرتط أرندت ليعيش اإلنسان
يف "البوليس" (املدنية) أن يكون ح ًرا .وهذا التحرر يستند ،يف النظر
مبهمت الحياة
إىل اقتصاد العبيد القائم عىل العنف ،إىل االضطالع ّ
اليومية ،بخالف كل أشكال االستغالل الرأساميل ،فإذا أخذنا املعنى
اليوناين بفهم السيايس بوصفه مترك ًزا حول الحرية ،نجد أ ّن الكل
يحظى بالحقوق الرشعية نفسها يف النشاط السيايس ،ومن األفضل
أن يتألف هذا النشاط من النقاش داخل املدنية (الدولة).

البحث عن معنى السياسة
والتجذر األنطولوجي لآلخر فيها
لنا أن نقول ،بحسب أرنــدت ،إ ّن اإلنسان ال يعيش منفر ًدا بل
معتم ًدا عىل اآلخر ،وال يستطيع ذلك إال من كان وحشً ا أو إل ًها،
وأدرك زعامء النزعة الشمولية أ ّن مامرسة السياسة سواء يف منحاها
التنظريي أو املامرسايت هي وسيلة ناجعة لتلبية متطلبات املجتمع،
لهذا عمل هؤالء عىل تجزئة البنية االجتامعية ،فانج ّر عن ذلك رشخ
سوسيولوجي كبري وعزلة بني أفراد الجامعة الواحدة ،بحكم أ ّن
مطمح النزعة الشمولية يكمن يف استئصال اإلنسان من مجتمعه
وجعله يعيش خوا ًء روح ًيا كام أبعدته عن كل ما هو مقدس يف
حياته .وميكن ع ّد الحريات التي ضمنتها الدميقراطية بنيت عىل
قاعدة بحيث يتساوى فيها الجميع ،ولكن عىل الرغم من ذلك فإنّه
ال يبقى لها أي معنى ما مل ينتمِ مواطنوها إىل مجتمعات ترعاهم،
لكن حالة االزدراء هذه والتوجه الحيادي السيايس جعال أرندت
تستفهم" :أال يزال للسياسة معنى؟" .فتجيب عن ذلك بأنّها رضورة ال
ميكن نفيها من حياة البرش؛ ويعود هذا السؤال إىل أفالطون ،وميكن
أيضً ا أن يكون لبارمينيديس .بنا ًء عليه ،يتضح ألرندت أ ّن السياسة
مل ندركها نحن بل هي رضورة قهرية للحياة اإلنسانية ،سواء تعلق
األمر بالوجود الفردي أو الجامعي ،وهذا ما ميثّل أنطولوجية رصاع

تستخدم أرندت املعنى اليوناين للتشارك الجامعي من أجل تحقيق
الرخاء واالزدهار عىل املستوى املادي لدى الدولة ،عىل الرغم مام
يطلق عليها من أنّها "متركز املستبد املستنري"؛ فالسياسة عند العامل
الحديث ليست رضوريـةً ،ال باملعنى القاهر للحاجة يف الطبيعة
اإلنسانية ،مثل أشكال الجوع والحب والفناء ،وال مبعنى املؤسسة
التي ال ميكن االستغناء عنها للمجتمع اإلنساين ،فالسياسة عندهم
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باالستبداد ،وهو من أسوأ أشكال أنظمة الحكم،
واألكرث معادا ًة للسياسة نفسها ،فاملفهوم الحديث للتاريخ واألحداث
السياسية والفعل السيايس ضاع يف الحدث التاريخي.
إ ّن محاولة القضاء عىل الحرية أفضت إىل ٍ
عنف مضاد للسلطة،
بحكم أ ّن الحرية يف مفهومها العميق تعني املقدرة عىل الفعل
والتأثري ،كام أ ّن النموذج الذي تق ّدمه لنا الدميقراطيات الحديثة
أي هوية سياسية بحسب أرندت .نحن
يبدو كأنّه سلطة مفرغة من ّ
ال نستطيع التغلغل يف الفضاء العمومي والفضاء السيايس إال إذا
ابتعدنا من وجودنا الخاص ،ومن محيطنا العائيل ،من أجل التشارك
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والتمكن من الحرية؛ فرؤية العامل ال بد من أن تكون تجريبيةً،
كام هي يف الواقع .ولحصول ذلك ،ال بد من إدراك العامل بوصفه
شيئًا مشرتكًا بني العديد ،حيث يكون هناك نوع من حرية اللقاء
مع اآلخر ،ومامرسة تجربة الكرثة التي متثل يف كل مرة كلية العامل،
ضمن مضمون املدنية لتحافظ عىل السياسة ،فالحرية ال بد من
تعي تحرير السياسة من
أن تفهم عىل نحو سيايس .وبنا ًء عليهّ ،
منطلق رضوري للحرية ،فالفضاء العائيل وه ٌم حيايت ال ميكن أن
يكون ممك ًنا يف دولة "البوليس" ،لكن حتى السياسة بحسب أرندت
يف حاجة إىل الكنيسة والدين ،أل ّن الكنيسة يجب ألّ تضطهد أي
إنسان بسبب عقيدته ،فالحرية مكفولة للجميع ،وعىل اإلنسان أن
يؤمن بها ،وعىل الدولة ألّ تجرب أفرادها عىل الدخول يف حرب معينة،
بل تضمن لهم حرية االختيار ،مع مراعاة عدم التعصب لجامعة
دون أخرى ،بل تضمن لهم حرية االختيار ،فالدولة والكنيسة يجب
أن تعمال م ًعا ألجل سعادة اإلنسان ،وذلك بتحميل عبء السياسة.
وبحسب القديس أوغسطني ،تحدث حياة القديسني داخل مجتمع
يع ّرفها مبؤسسة "دولة األلوهية" .وحياة البرش كذلك محددة برشوط
سياسية ال بد من متثّلها ،لكن هذا الفضاء ،بحسب أرندت ،خاص
بالقديسني ،يتميز بنوع من الغموض ويسمى بـ "الهروب املسيحي
داخل مناطق الظل".
إ ّن التصور الحديث للسياسة اكتسب وظيف ًة مجتمعيةً ،وهي الرشط
الرضوري للحرية االجتامعية والتشارك يف البناء عىل الصعيدين
العميل والنظري ،وألجل خلق فضاء الدولة ،كان ال بد من رضورة
وجود الحرية يف الدولة ،بقدر ما عليها حيازة وسائل العنف،
فالسياسة وسيلة لها والحرية غايتها.
كان الفضاء العمومي السيايس اليوناين فضا ًء مشرتكًا ،يضم أفرا ًدا
يحاولون اكتساب القدرة عىل رؤية األشياء واقع ًيا من جوانب
متعددة؛ فإذا كانت العالقة السياسية الحقيقية بني املواطنني داخل
شكل من الحرية ،ال بد أن
البوليس ،بحسب أرندت ،فهي تفرتض ً
يتميز اإلنسان السيايس فيها باملساواة؛ ذلك أنّه اختار أن يجتمع
داخل مؤسسة كبرية أعلنت التزام الجميع.
ترى أرندت أ ّن األحداث التاريخية لحرب طروادة تثري كل أسباب
وصول إىل األنظمة الشمولية؛ إذ
ً
العالقات السياسية واالجتامعية،
يستمر اإلنسان واإلله يف اإلرصار عىل تب ّني السلطة ،ورمبا تحقق هذه
حتم ،يتجاوز الفعل اإلنساين الحر إىل التسلط؛ ما
السلطة خط ًرا أكرب ً
يجعلها يف النهاية ترقى إىل رصاع رمبا يعيد السياسة إىل البداية األوىل.
وهذا ما جعل املؤلفة تعيد طرح سؤال "أال يزال للسياسة معنى؟".
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سؤال الحرب وشموليته
تستلزم الحرب وجود أطراف نزاع ،تجري تسوية الرصاع الناشئ بينها
بوسائل العنف .وإذا جعل اإلنسا ُن الطبيع َة َ
طرف نزاع ،فإنه سيسلط
عنفَه عليها أولً  ،وسيستعمل التكنولوجيا التي هي نتاج البرشية،
بوصفها ملك َة تدمري.
الحرب ،إذًا ،حرب شاملة تتجذر يف األنظمة الشمولية .من هنا ،تكون
حرب اإلبادة هي الوحيدة التي تتوافق مع النسق الشمويل ،وهي ال
تنشأ إال بقوة إمربيالية.

غال ًبا ما يحرض التفكري يف السياسة عىل أنّها عامل أسايس يف املصري
وخصوصا البرش املوجودين عىل األرض ،وال س ّيام إذا
الشخيص،
ً
اقرتنت مبا هو كائن يف الواقع "الحرب" التي قد تسعى لتحويل العامل
إىل صحراء واألرض إىل مادة جامدة غري حية ،بسبب ما تلحقه بهم
من كوارث؛ إذ توضع الثورة والحرب تحت مظلة العنف املشرتك ،أل ّن
التجارب التي يعيشها األفراد هي حروب وكوارث .إذًا ،يرسي العامل
يف حلقة العنف .وهنا ميكن أن يتامثل الفعل السيايس مع الفعل
العنيف بصفة مطلقة وخيمة .بنا ًء عليه ،يشرتط معنى السيايس
تحقق العيش املشرتك والفعل املشرتك ،وأن يجرب اإلنسان عىل
فعل العنف والسياسة بوصفهام
الحرية .ومن هنا ،ميكن التحقيق يف َ
غاي ًة وسببًا ،فالعنف يف الواقع هو السالم ،ومحاولة محاكمة أفعال
اإلنسان الفردية هي مبنزلة حضور السيايس يف العنيف .وهنا ،ميكننا
فهم الفعل السيايس تحت مقوالت اإلكراه والكائن ،والهيمنة والكائن
املهيمن .فالحرب ليست غري تقرير السلبية ومواصلتها بوسائل
رشا ال مفر منه.
الغرب ،لتكون الحرب بذلك أم ًرا ممك ًنا ال بد منه ،و ًّ
لذا ،يجب املحافظة عىل السياسة داخل مقوالتها وحدودها ،وهذا
ما نجده يف األنظمة الشمولية التي تع ّد غزو العامل أو الهيمنة عليه
هدفًا وليس سال ًما.

مراجعات وعروض كتب
"ما السياسة؟"

نقد الكتاب
استطاعت أرندت أن تضبط مفهوم اإلنسان والسياسة ،لكن يعاين النص يف
داخله شيئًا من االنفالت ،بالرتكيز عىل البرش ومشكالت اإلنسان أكرث من
السياسة نفسها التي تتضمن هدف الكتاب.
إ ّن معنى السيايس يبنى عىل واقع التعددية اإلنسانية كام أكدت أرندت.
غري أ ّن خطابها مل يبني ذلك بطريقة رصيحة؛ ما جعلها تنزلق نحو
منعرجات األنظمة ،من دون توسع أو رشح لهذا التعدد كيف يكون يف
ظل تعدد األنظمة السياسية يف العرص الحديث؛ فنجدها قد استخدمت
الرؤية التاريخية فقط يف مقاربة بني البنية السياسية الرومانية واليونانية
ملعالجة إشكاالتها املعرفية.
جل الفالسفة األملان الذين
إ ّن التفكري الشذري ألرندت عمو ًما هو تفكري ّ
يبحثون يف أعامق اإلنسان بوصفه مرشوع العامل ،وهذا ما يجعلها تتبنى
عدمي ًة أخرى غري معلن عنها .بنا ًء عليه ،ال يستطيع قارئ النص أن يفهم
الخطاب إلّ إذا قام بقراءته عدة مرات.
إ ّن السمة السياسية لنص أرندت كانت بصبغة إشكاالت مفاهيمية وأسئلة،
أحيانًا تجد لها أجوب ًة يف نطاق أحادي معني ،لكن نجد يف نهاية املطاف أنّها
مل ترض باإلجابة األوىل ،فتعود مر ًة أخرى إىل تكرار طرحها ،واستبدال جواب
بجواب آخر؛ ما يجعل النص مفتو ًحا ،يضفي عىل خطابها نو ًعا من التمرد
السيايس النضايل ،وميكن أن يخلق نو ًعا من التوتر والتوجس أثناء قراءته.
معنى السياسة مرشوع غري مكتمل عند أرندت .ولذلك ،تركت املجال
مفتو ًحا آلفاق البحث يف السياسة ،ودفع اإلنسان إىل الخروج من الحياة
الخاصة والولوج يف واقع الفضاء العمومي ،مبا ميكن من استبيان أمناط
الفعل البرشي أمام العامل.
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إ ّن الحلول التي قدمتها من أجل تب ّني فهم املعنى الحقيقي للسياسة
غري كامنة يف توصيفها باملعنى البعيد؛ إذ نجد يف هذا الكتاب
تحليل أعمق لها لدى فالسفة
ً
جوانب مبتورة ،كان ميكن أن نجد
مدرسة فرانكفورت.
نادت أرندت بالتعددية اإلنسانية .لكن التعددية التي تكلمت عنها
يف هذا الكتاب مل متتد كث ًريا إىل دراسة املجتمعات العاملية ،بقدر ما
نجدها ركّزت فقط عىل املجتمعات األحادية التي متركزت يف أوروبا،
أو الغرب عمو ًما.
وعىل الرغم من الفشل الذي تعيشه الشعوب يف ميدان السياسة،
فإ ّن أرندت استطاعت أن ترى كل ذلك يف ما يسمى "البحث عن
سبل أخرى ملعالجة الصحراء" التي تقبع يف الذات البرشية ،وإحقاق
نوع من الوعي بوصف اإلنسان مجتم ًعا متعد ًدا ،يستحق أن يسكن
العامل ح ًرا أينام ذهب .وهذا خالف ما تراه الرؤى األيديولوجية
واألنظمة الشمولية.
إ ّن مرشوع أرندت يف مؤلفها هذا "ما السياسة؟" يبنى عىل القول
بأ ّن ما تق ّدمه لنا الشمولية يقيص كل املقوالت السياسية وما تحمله
من ٍ
بعد قيمي أخالقي ،وعىل الرغم من الطابع األيديولوجي لهذه
األنظمة ،فإنّها يف النهاية تستقيم عىل هدف واحد يجمعها ،أال وهو
الشمولية؛ إذ يسعى منطوقهم إىل السيطرة عىل كل ما يف املجتمع
من دون استثناء.
لهذا ،كان ال بد من القول إ ّن السياسة يف النهاية ترتكز عىل التعددية
اإلنسانية ،وهذا ما أكدته الرؤية التاريخية والواقع التجريبي
لشعوب العامل.

