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 الكاتبة في سطور 

(، 1975 و1906أملانيا، أميركية الجنسية وأملانية األصل، عاشت بين ) -هانوفرحنة أرندت من مواليد 

 إلىلحكم في أملانيا، تحولت ا إلىبدأت حياتها دارسة في الفلسفة في جامعة ماربورغ، عند وصول النازية 

  بوصفهلعمل السياس ي ا
ً

ون نسان الفرد_ الذين يعيشون على األرض ويسكنفي حياة )البشر _ال اإل عمل

عنوان بستاذها كارل باسبرز أنها درست الفلسفة ونشرت مجلدان فيها ألعمال أالعالم(. فعلى الرغم من 

ه. فبعد خروجها حوادثالواقع ومتغيراته و  تجاه)الفلسفة العظام(، إال أنها ابتعدت عنها وعن الفكر النظري 

، بدأت في استكشاف األثر املولد (1) أميركافنيويورك في  ،وهربها إلى باريس ،1933من معتقل النازية عام 

النازية والشيوعية كلتيهما، لتعمل كاتبة بللعنف في املقوالت الفلسفية الشمولية ونظمها السياسية املتمثلة 

أو )أصل االستبداد(،  (2)نشرت كتابها األشهر بعنوان: )أسس التوتاليتارية(  إذوباحثة في الفكر السياس ي، 

ة كتاب جيب منزلب -لدى األملان- ُعد   إذمن بين أفضل مئة كتاب في القرن العشرين،  ّد الذي يعالكتاب 

 واجب قراءته بعد سقوط النازية األملانية بعد الحرب العاملية الثانية.

 ،باو ُيحسب لحنة أرندت، أنها على الرغم من مناصرتها للمسألة اليهودية ومظاملها في عصر النازية في أور 

حسب بنها عملت ضد النزعة العنصرية املتمثلة بهيمنة القوة أسرائيل في فلسطين، إال إيدها لبناء دولة وتأي

تيودور هرتزل بقدر ما حاولت أن تؤسس لعلقة حسن جوار مع العرب في املنطقة تقوم على سياسة قبول 

في الفكر السياس ي، أهمها: اآلخر بالتراض ي وبالعمل والفكر التواصلي. ألرندت عدد من املؤلفات والكتب 

)أزمات الجمهورّية(، و )رجال الدين في عصور مظلمة(، و)بين املاض ي واملستقبل: ثمانية تمارين في الفكر 

 خلصة فكرية سياسية ألعمالها. بوصفهو)في العنف( الكتاب الذي نتوخى مراجعته  ،) السياس ي

 

  

                                                           
(1) https://goo.gl/2op91S   

 .2016بيروت: دار الساقي(، )، 2ط ،)مترجم( زيد أبو أنطوانالتوتاليتارتية،  أسس (2)

https://goo.gl/2op91S
https://goo.gl/2op91S
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 توطئة

 112 في يقعكتاب )في العنف( يبدو كأنه خلصة فكرية سياسية مكثفة جًدا، فعلى الرغم من أنه 

ملحًقا تتضمن تقارير سياسية للمناقشة في متن الكتاب، ما  13ومرجًعا،  114صفحة، إال أنه احتوى على 

ع مدارس فكرية يبرز كثافة الكتاب وزخمه املعرفي من جانب، وقدرة الكاتبة على فتح حوارات عدة م

بية وتناقضاتها في قرون سابقة، و املمثلة للحياة السياسية الفكرية األور  ممختلفة ومتنوعة سواء في زمنها أ

 زمن وجودنا الحالي.  إلىتلك املمتدة  مأ

تبدو كثافة الكتاب الفكرية والسياسية من خلل املهمات امللقاة على الكاتبة في خوضها حوارات متعددة 

الذي نادًرا ما كان موضع تحليل أو دراسة خاصة مع أنه ذو دور كبير في »مع موضوع العنف، األقطاب 

ومصادر تكونه السياسية واأليديولوجيات املنتجة له،  ،(3) «البشرالحياة السياسية واالجتماعية لتاريخ 

يديولوجيات تقني، والخوض في جدل عميق ومكثف مع األ  مسواء كانت أيديولوجيات ذات طابع شمولي، أ

 ،تهاوسياس اتذات املصدر العاطفي واللعقلني في السياسة واملولدة للعنف. أضف إلى نقد السلط

لقاء إوضرورة التفريق بينها _حالة أداتية_ وبين عنف السلطات القائمة على اإلكراه بالعنف وأدواته، و 

 ينمن الجداالت املتعلقة بالحيز  بكثيرا رً في أيديولوجيا الشرعية الثورية، مرو  اتتماالع اوياتالضوء على الز 

تكاد تستطيع معها إهمال  الالنفس ي واالجتماعي للعنف. ليحمل الكتاب في متنه موضوعات عدة ومتنوعة 

تحاكي التجربة البشرية في محتواها ومضمونها سواء كانت  موضوعاتدون تدقيق أو مقارنة،  منجملة منه 

تنا السورية والثورية الحالية، بما يمكن أن يؤسس لفكر سياس ي في مرحل صوًصاخ ،فكرية مسياسية أ

 عقلني. 

 

 في العنف والخطر الكوني وضرورة النقد

 صور ل اصراع سياس ي وأيديولوجي ومن ثم عسكري مولًد  إلىلزمن طويل كان النفي الكلي، واملتحول 

ونسف  ،نقد نقيضهاإلى لها، هو منتوج البشر السياس ي، فكل أيديولوجيا تسعى  اومنتًج  ،العنف كلها

لتثبت أنها األصلح واألقدر على االستمرار من غيرها، ما ولد صراع املثنويات املتفانية  ،وتفنيدها ،جذوره

نهيار الكلي. صراع نظم سياسية، لدرجة بات العالم مهدًدا بخطر اال إلىفكرًيا، ومن ثم عسكرًيا حين يتحول 

حنة أرندت تقف على ناصية املشهد العاملي، العالم: أيديولوجيات نظرية نسقية تحاول كل واحدة تقويض 

كتلك التي حدثت  ،فحسب، ليس سياسًيا، بل عسكرًيا وبالقوة أيًضا اتسعى لنفي األخرى كليً  والاألخرى، 

 لشمولية بين نازية وشيوعية أو نازية وليبرالية.في الحربين العامليتين في نزاع القوميات واأليديولوجيات ا

                                                           
 .10صأردنت، في العنف،  حنة (3)
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نمو النزعات املعبرة  إلىه أدوات الهيمنة والسيطرة، أضف بكل تقدم تقني وعلمي تتقدم  نفيوأيًضا،  

ن تطرح البديل، حتى ال أدون  منعن الرفض في ما يسمى الحركات الثورية. لتذهب مباشرة إلى نقد الكل 

 ي تنقده.تسقط في شمولية الفكر الذ

 وتقديم بديل هلبية املشتغلين بالنقد في علوم السياسة والفكر يعملون على تفنيد املقابل ونسفأغإن 

، تحت نزعة مهيمنة قوامها الشمول واكتمال النظرية. وأرندت الضالعة في التاريخ الفلسفي والفكر منه

أن كل نظرية ما لم تقف عند حدي الزمان واملكان والحيز البشري في العمل فيها، ستتحول النظري تدرك 

نها غير متيقنة إن تقول أفتصر في كثير من مواقع نقدها اللذع على  ،آلة هيمنة على كل من يتخارج معها إلى

يفية التي سيمكننا بها من حيث ال يملك أحد جواًبا على السؤال املتعلق بالك»احتمالي  ألنهمن نتيجة الغد 

، وذلك على خلف قطعية األيديولوجيات الشاملة (4)«نزع أنفسنا من العبثية الكلية ملثل هذا الوضع

، بل تجزم بحتمية كل نتيجة مستقبلًيا، ألنها فحسبالتي تتخذ على عاتقها ليس تفسير كل ش يء  تهاوحتمي

ذلك الذي  ا،ونهائيً  امطلًق  ظًنابصحتها  ظنملجتمع وتتملك أدوات السلطة والهيمنة السياسية على ا وحدها

ومن ليس عنده، في روحه وفكره، املطلق، يحول نسبيه إلى مطلق، وذلكم هو »نقده الياس مرقص 

 والحروب أ. تلك األيديولوجيات الشمولية املصرة على نقض بعضها تولد العنف اللفظي (5)«االستبداد
ً

وال

 ورة.ثانًيا والعنف والتعسف بالضر 

أرندت، وعلى خلفها الجذري مع الشمولية الشيوعية، وكل فكر شمولي يؤسس لسلطة سياسية مطلقة 

الهيمنة، تتفق مع ما توقعه لينين حول القرن العشرين بأنه قرن الحروب والثورات، والقاسم املشترك 

تت بهذه التأملت حول أحداث القرن العشرين وحواراتها حوله هي التي أ»بينهما، عادة، هو العنف، فـ 

على كل الحياة  اكونيً  االعنف، متخذة من سياق التسلح ومفهوم القوة كرادع ضامن للسلم، أنه يمثل خطرً 

 .(6)«البشرية

 
ً
 فيا وسياسًيا ومكان الخروج من مأزق املثنويات واأليديولوجيات املتفانية مثنوًيا فكريً إا هو سؤال إذ

 ،واالشتراكية في مقابل الرأسمالية ،النتيجة عسكرًيا: الشيوعية الستالينية في مقابلة النازية الهتلرية

مشكلة »طرح والتقدم العلمي في مقابل الثورية العاطفية اللعقلنية، ما يتوجب على الفكر السياس ي 

ستلزم النقد الحاد والتفكيك في ، تلك التي ت(7)«العنف على الساحة السياسية، على خلفية هذه التجارب

ومن ثم اجتماعًيا  ،بنيتها الفكرية النظرية في مواجهة مشكلت الواقع وتعيناته، بغية نفي العنف سياسًيا

 وحياتًيا.

                                                           
 .5ص العنف، في أردنت، حنة (4)
 .20ص(، 1991)د.م،  ،الوضعي واملذهب الجدلي املذهبمرقص،  إلياس (5)
 5ص أردنت، (6)
 .31ص أردنت، (7)
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نساني بتجربته الغنية واملتنوعة في تناقض دائم مع النظريات املشبعة بالشمولية والكلية فالواقع اإل

تقنًيا إلى »نها الحرب املولدة ألقس ى درجات العنف الذي تطورت أدواته إشامل،  كلها التي تبشر بخطر كوني

. فخطر أي (8)«درجة لم يعد من املمكن معها القول بأن ثمة غاية سياسية تتناسب مع قدرتها التدميرية

وف، حرب بين الدول الكبرى سيكون كارثًيا على الكون بمجمله، لتستبق تبًعا للعالم السوفياتي، ساخار 

علن الحد من إعلى يد غورباتشوف و  1989نهاء الحرب الباردة قبل تدشينها في عام إضرورة العمل على 

إن الحرب النووية الحرارية ستكون بالتأكيد شيًئا آخر غير استمرار السياسة بطرق »سباق التسلح النووي 

سة بوسائل أخرى( ستكون وسيلة ا للصيغة التي وضعها كلوزيفيتش، )الحرب كاستمرار للسياأخرى، تبعً 

 . (9)«للنتحار الجماعي

ما يوجب العمل على تعرية السلطة، وليس كل سلطة، بل تلك التي تعتمد الشمول في طياتها والتعسف 

دواتها الفكرية والتقنية بالضرورة، وضرورة التفريق بين السلطة بشرعيتها السياسية والعنف املتولد أفي 

ون الحرب هي امللجأ األخير ّد منظريها ومفكريها السياسيين، )أنبياء العنف( الذين يع خلف ذلك، ونقدبعنها 

أي االستمرار العتيق للسياسة عن طرق العنف، في مجال العلقات »لحسم النزاعات الدولية 

بالسلم بل بالحرب الباردة، وأن األكثر مصداقية بأن  الحرب العاملية الثانية لم تأت  »، فـ (10)«الخارجية

القدرات الحربية وليس العكس، وذلك  يالفلسفات السياسية والنظم االقتصادية والحقوقية هي التي تنم

ا مع كلوزوفيتش وأنغلز
ً
 .(11)«خلف

 لتحويل كلهاسخرت القدرات الصناعية ومن ثم التقنية العصرية  تلكفشروط التناقض املثنوي 

حروب باردة في سباق محموم نحو الهيمنة والتحكم في مقدرات شعوبها والشعوب املغايرة لها  إلىالسلطات 

نما يقودنا مباشرة نحو الكارثة بل كذلك، أي التكنولوجيا، وصلت إلى مستوى إالتقدم التكنولوجي » ،أيًضا

 . (12)«إلى سلح من أسلحة الحرب ن يتحول أا على من التطور بات معه أضأل اختراعاتنا املشؤومة قادرً 

حياة أفضل بفضل  إلىمستقبل أفضل، بل  إلىلدرجة بات األفق مسدوًدا أمام جيل الشباب الطامح 

كثير من الحركات  إلىعليه أن يخدم البشرية، ما دفعهم  ابشريً  امنتًج  بوصفهالتقدم التقني الحاصل 

تقدم العلوم قد كف عن التطابق »والواليات املتحدة فـ  باو في إحدى صورها، في أور  عنيفةالثورية التي كانت 

 ، وبات محط تساؤل وشّك (13)«نسانية، بل بات من شأنه أن يدق ناقوس النهاية للجنس البشري مع تقدم اإل

 ونزعته نحو الهيمنة والتحكم هو املسؤول عن هذه االرتدادات ،دائمين، فاملسار اللإنساني لهذا التقدم

                                                           
 6ص أردنت، (8)
 .11ص أردنت، (9)
 .8ص أردنت، (10)
 10ص أردنت، (11)
 .6ص أردنت، (12)
 .29ص أردنت، (13)
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ا من مجيء إن ما نواجهه اليوم إنما هو جيل لم يعد بأي حال من األحوال واثًق »جورج والد  ما عبر عنهبمثل 

من املستقبل، وهو ذاته ما أكده أيضا ستيفن سبندر: العالم بات أشبه بقنبلة موقوتة دفنت، لكنها تطلق 

 . (14)«دقاتها في اللحظة الراهنة

ي عالم اليوم التي صرح عنها هنري كيسنجر، أحد أباطرة نها الرؤية املستمرة نفسها  فإوهنا، يمكن القول 

يدق ناقوس الحرب العاملية  (ديلي سكيب)، ففي حديث له مع مًعا آن فيالنظام العاملي الجديد/ القديم 

، ويتفق معه If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf(15)ة على األبواب قبلالثالثة امل

من بوابة مناقضة كلية، فهو املنظر األكبر لعودة االستقطاب العاملي وإعطاء  ، لكن(16)لكسندر دوغينأ

ة الدور الرئيس فيها في صراعها مع منظومة القطب العاملي األوحد، النظريتان املتصارعتان يروسيا البوتين

انتصار  أبعد حد ممكن في إلىواملسؤولتان مباشرة عن استثمار ثورة شعبها  ،اليوم في املسألة السورية

نتيجة  إلىدون العمل على حسم ثورة شعبها، وهما القادرتان على ذلك، ما أوصلها  منإحداهما على األخرى، 

كارثية من العنف والعنف املضاد. وهذا موضوع نقدي بات ضرورة وواجب على املشتغلين بالفكر السياس ي 

ورفض  ،دون تحديد املسؤولية القانونية فيها منن أي قبول إلحدى السياستين إتفكيكه وتعريته، بحيث 

 األخرى مطلًقا هو عامل مسهم في تأجيج العنف ونزعات الكراهية املتوالدة في سياق الثورة السورية.

 

 الشرعية الثورية والعنف

منظومتين شموليتين في كتابها هذا، بقدر  بوصفهماا لنقد النازية أو الستالينة لم تفرد أرندت حيًزا كبيرً 

نها إوهربها الحًقا. فحيث  ،ملانياأما نقدت ما عاشته من أفكار ثورية في تجربتها الشيوعية قبل اعتقالها في 

نقد املؤشرات  إلىسس التوتاليتارية(، ذهبت أرندت في كتاب )في العنف( أها )باستفاضت في نقدها في كتا

فة بالعاطفية أو الغاضبة واللعقلنية التي الفكرية واأليديولوجية لكل من الحركات الثورية املحدثة واملتص

، وذلك في نزاعهما مع كل من أيًضا األيديولوجية العلمية والدولة البيرقراطيةو ؤجج نزعات العنف، ت

ا تكن مأالرأسمالية  و سلطة أات األعمال الثورية املناهضة الستبداد نظام سياس ي ما سوغو الشيوعية. فأيًّ

ستحمل في طياتها العنف  ؛يها املقوالت اللفظية املثيرة للعنف في معطيات تجربتهامستبدة، إال أنها عند تبن

 البشري الذي كان سبب حدوثها في األصل، أو القيام ضدها.

                                                           
 .17ص أردنت، (14)

(15) http://www.dailysquib.co.uk/world/3089-henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-you-

must-be-deaf.html 
 .20/9/2016 كاتخيون، مركز ،مض ى وقت أي من الثالثة العاملية الحرب الى أقرب العالمألكسندر دوغين،  - (16)

http://www.dailysquib.co.uk/world/3089-henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-you-must-be-deaf.html
http://www.dailysquib.co.uk/world/3089-henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-you-must-be-deaf.html
http://www.dailysquib.co.uk/world/3089-henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-you-must-be-deaf.html
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وهذا ما حاولت أرندت البحث عنه في  (17)«قدرة اإلنسان على الفعل هي التي تجعله كائًنا سياسًيا»إن 

أثر كتاب فرانز فانون )معذبو األرض(، وما تبناه من  فييل الشباب حوارها مقوالت الثورة التي تبناها ج

ن مجمل الحركات الطلبية الغاضبة وحركات السود الثورية أتجد أرندت  إذخلفه جان بول سارتر في ذلك. 

العنف، »يعبر سارتر عن ذلك و نحت جزالتها اللفظية لتبنت عفوًيا املقوالت التي اجتهد منظرو املاركسية 

ن يكون أن يلئم الجراح التي يسببها بنفسه، وإن كان صحيًحا، سيكون بوسع الثأر أمثل رمح أخيل يمكنه 

ن أرندت ال تخفي ميولها التضامنية مع الحركات الثورية أ. فمع (18)«الترياق العجائبي الذي يداوي كل شرورنا

شرور بذاتها عندما  إلىبدقة الكيفية التي تتحول معها تلك املظالم  نها ترقبأومظالم القائمين عليها إال 

اي كانت ذالدور نفسه الذي قامت به السلطات البتنتقل لتسهم 
ً
لوجودها، فكيف لسارتر أن يقول  مسوغ

هد إن األمر يسفر عن إصابة عصفورين بحجر واحد، حيث إبي عمل، هو عبارة عن و ور أقتل »
َ
زالة مضط

د في ا  إ، (19)«لوقت عينه: حيث يتبقى لدينا رجل حر ورجل ميت وهذا لم يكن يقوله ماركس أبًداومضطه 
ً
 ،اذ

في فعلها السياس ي، وال يمكن للفكر  نفسهااملاركسية في جذورها املعرفية والقيمية هي ليست املاركسية 

اللصوص »ن يفرض شرعيته من خلل اللصوص وقطاع الطرق عبر العنف أالسياس ي في حركاته الثورية 

اللعقلنية  عوالت، النقطة التي تردها أرندت للغضب واملف(20)«مام الشعبأهم من سيضيئون الدرب 

ات العنف وأدواته. سوغاستبدال سلطة بسلطة وفق م إلىاملرافقة له عند تغييب العمل السياس ي وتحويله 

 سوغ، بل لساحة الفعل املفحسبما يعيد مسألة املثنوية املتفانية وجودًيا ليس للساحة الفكرية واللفظية 

 وليس العمل السياس ي املنظم واملتناسق. ،للعنف والتعسف تحت حكم الشرعية الثورية

، وهي ما عبرت عنه بأكثر من مكان رندت أكثر تأثًرا بممارسة السياسة الديمقراطية وثقافتهاألربما كانت 

ها الشيوعية من جانب، ولم تما فعلت نقيضبمثل ا تتبنى سياساتها كلية في كتابها، ولكن هذا لم يجعلها أبًد 

تفكيك بنيتها القائمة على  إلىفعلها العنيف في الجانب اآلخر، بل على العكس ذهبت بأدواتها النقدية  تتبَن 

ا من تلك مما ال ريب فيه أن ليس ثمة ما هو أكثر رعبً »للحياة السياسية  حكم العقلية العملية املحض

، (21)«املكانة التي بات يتمتع بها، خلل العقود األخيرة من السنين، أصحاب العقول العلمية املمنهجة

لخطر األكبر وهو العنف ا إلىوتضيف أن فرضيات التحكم العلمية والتقنية بالحوادث والبشر ستقود 

مواجهة هذا النوع من التنظير االستراتيجي، ال »كثر من موضع في كتابها أف املضاد الذي رصدته في والعن

يطال جدواه املحدودة، بل يطال خطره، ألن من شأنه أن يقود إلى االعتقاد بأن لدينا من الفهم لألحداث 

نين في السياسة والحياة يي. أرندت تقف بين حدين، تع(22)«ومن السيطرة على مجراها، ما ال نملكه بالفعل

                                                           
 74ص أردنت، (17)
 .20ص أردنت، (18)
 .14ص أردنت، (19)
 .19ص أردنت، (20)
 .8ص أردنت، (21)
 .9ص أردنت، (22)
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مًعا، رفض العنف القارض للسياسة، ورفض النظم املولدة لشروط البديل عبر العنف، فكما رفضت 

ن الحرب استمرار أساس أالنازية والشيوعية في تناقضهما املولد للحروب، رفضت الفكر املولد لهما على 

السود الغاضبة  أمسواء في حركات الطلب دوات العنفية اخرى، وكما رفضت األ أللسياسة لكن بأدوات 

هذا العنف كمقولة )فانون( التي كانت شعاًرا  عوالتالتمييز العنصري، ترفض املقوالت التي ولدت مف تجاه

الكرامة »ماذا لو وضعنا املواطن ذاته بين مقولتين مختلفتين  ،في تلك الحركات )كرامة بل خبز( التي تطرحها

 . (23)«مع خبز أو العبودية مع الكاتو

خاصة تلك التي بشة في النظم الديمقراطية، و يتنقد تلك الهيمنة للقوة العلمية على مفاصل الحياة املعو 

عمل طبيعي ملزم يقلص دائرة نه نظام أوك ،و النظام غير املحدد للمسؤولياتأنتجت النظم البيرقراطية أ

ن أالفعل البشري وتواصله الحس ي واإلنساني، واألهم من ذلك يغيب املسؤولية الجرمية التي من املمكن 

ن غراء العنف أكبر،.. أل إفكلما كانت نزعة سيطرة البيروقراطية على الحياة العامة أكبر، كان » ،تنشأ عنه

 .(24)«حكم ال أحد، هو، ال حكم

همة لواقع املأساة السورية، في حصار مدنها وتهجير سكانها، تجلت موضوعة الشرعية في مقاربة م

بل في موضوعة ثقافة املوت الذي  -دناهأكما سنورد - حسبالثورية ال في الصراع العنيف على السلطة و 

حم الناس ممارسة العنف إنما تل»يشترك فيها الثوار في صناعة ذلك التلحم الروحي في قبول مقولة املوت 

حسب فانون، حيث تتجلى في كل يوم تقريًبا، أروع آيات النبل ونكران بمع بعضها بعًضا ككل واحد، 

ن أرندت رصدت املوقف من بوابة املبادر، أي الفعل املبادر بالقبول بمبدأ العنف إ، وحيث (25)«الذات

قف اإلنسان املدافع كما في الثورة مو  إلىن الدراسات السيكولوجية والسياسية لليوم لم تتطرق أثورًيا، إال 

، وحدهماوقع عامة الشعب السوري موقع املدافع عن وجوده وعن اقتلع، ال حريته وكرامته  إذالسورية، 

بل ارتباطه بمنزله وحياته وذكرياته، فهل يمكن تبرير العنف هنا؟ أم يجب تصنيفه خارج مقولة العنف، 

  بوصف
ً

ن ترصد الدراسات السياسية واالجتماعية أبذاته وجوهره؟ وهل نتوقع  اتعسفيً  العنف فعل

م تكتفي بالوصفية والشكلية التي درجت عليها أوالسيكولوجية هذه الظاهرة من بوابة حق الوجود، 

 بأنهالسياسات النفعية والغرضية في استثمار املسألة السورية وتكتفي بوصفها، ووصف الشعب السوري 

نه سياس ي باملبدأ، ويشتغل أل ؤال مفتوح على الدراسة وعلى املشتغلين بالفكر السياس ي رهاب؟ سإحاضنة 

 في شؤون الناس ومصائرهم أيًضا.

                                                           
 .9ص أردنت، (23)
 .73ص أردنت، (24)
 .60ص أردنت، (25)
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 السلطة والعنف

لسلطة، وكل عمل سياس ي ا إلىالعمل السياس ي بما يتضمنه من عمل حزبي، هو عمل في اتجاه الوصول 

الوصول إلى سلطة، ما يبرز النزعة التاريخية في حركة هو ضرب من ترف ما لم يكن يحمل في طياته وأهدافه 

الصراع التاريخي، فالصراع على السلطة والخلط بينها وبين العنف مفهوًما وتجسيًدا، جعل السلطة مرة 

حسب الحركات بالدكتاتوريات ومرة أخرى محرضة على نفيها كونها مولدة للعنف بآلة هيمنة مولدة للعنف 

لتأسيس لسياسة تنفي العنف لتعيين السياسة مفرقة بين العنف والسلطة ا إلىالثورية. أرندت تذهب 

 .(26)«السلطة تكمن في جوهر كل حكومة، لكن العنف ال يكمن في الجوهر»

وضع مجمل التعريفات الكلسيكية للسلطة املعمول بها في مجمل النظم السياسية ما  إلىتذهب أرندت 

 قدي:( في سياق ن40إلى  32بين الصفحات )

 فولتيير: تقوم السلطة في جعل اآلخرين يتصرفون تبًعا الختياراتي. -

 خرين لها.مقاومة اآل  منرغم ال علىماكس فيبر: أفرض إرادتي  -

 رغبته. يطيعون خرين سارتر: جعل اآل  -

 ليفي شتراوس: تسلط اإلنسان على اإلنسان. -

من العنف، فالسلطة مؤسسة قوة مؤهلة بحكم  مخفًضا اباسيران دانتراف: السلطة بوصفها نوعً  -

 القانون.

 هنا يكمن الشرط األساس لوجود السلطة.و دي جوفينيل: األمر والطاعة  -

 وار جون ستي -
ُ
 مارس القيادة عليه.ت ميل: رغبة في ممارسة السلطة، ورفض اإلنسان أن ت

 جبار الخصم على فعل ما أريد.إكلوزوفيتش: فعل عنف يهدف إلى  -

 كم البيرقراطية، كحكم مكتبي: حكم ال أحد الذي ينفي تحديد املسؤولية.سلطة أو ح -

 وليغارشية.نسان لإلنسان، حكم الفرد أو حكم القلة في النظم امللكية واأل حكم اإل -

 حكم النخبة أو حكم الكثرة في النظم األرستقراطية أو الديمقراطية. -

تقي في رؤيتها للسلطة، وال تفرق بين السلطة أرندت ترى أن األيديولوجيات كلها )يمينية ويسارية( تل

ا بالعنف
ً
تحديد سياس ي يفرق بين العنف والسلطة  إلىلتصل  ،والعنف بل تستقي مفهوم السلطة مرتبط

 والقدرة والقوة والتسلط.

                                                           
 .45ص أردنت، (26)
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ت العنف الذي تمارسه السلطات بغية تثبيت الحكم، بحيث تشرع سوغ معظمهاالنظم السياسية ف

جوهر فعل العنف نفسه مقولة الغاية والوسيلة، وأن الغاية محاطة بخطر »طة، فـ العنف كما تشرع السل

أن تتجاوزها الوسيلة التي تبررها التي ال يمكن الوصول إليها من دونها، فالعنف يحمل عنصًرا تعسفًيا عند 

تناسق، السلطة تعني قدرة اإلنسان ليس فقط على الفعل، بل على الفعل امل»، بينما (27)«غياب الغاية

، فالسلطة منتج سياس ي يستلزم شرعية (28)«السلطة ال تكون أبًدا خاصة فردية، بل إنها تعود إلى مجموعة

ة فردية، ي. فبقدر ما تكون القدرة خاص(29)«السلطة العنف قد يبرر لكنه ال يملك شرعية كما»وجوده بينما 

 
ً
 ىللعنف، هي كلمة مرادفة لقوى الطبيعة التي يسعى العقل البشري لكشف العم اوالقوة املستخدمة مرادف

ا وحسب، ولكن أن معً في آن وتسخيرها ملصلحته، تكون السلطة ليست قدرة البشر على أن يعملوا  ،عنها

تعتمد على اتفاق جماعة من  يعملوا بطريقة متناسقة، فالقوة في معناها األصلي تصور رضائي أو طوعي

ملمارساتهم الحياتية املتعددة. فالقوة عند  هاووضع ،قواعدالعلين االجتماعيين على كيفية تنظيم الفا

ت ضرورية لتحقيق التنسيق بين األفراد ألداء هدف اجتماعي متفق عليه، فهي ضرورية ألي هيكل دأرن

ومن ثم تكون القوة سلطة، والبد أن تقوم على االقتناع الحر من جانب املحكومين،  بوصفهتنظيمي إنساني 

دون هذا الرضاء يصبح الكيان السياس ي القائم هو اغتصاب وتعسف.  منهنا قوة اجتماعية إيجابية، و 

م   منوب
َ
 بوصفهانكران دور السلطة  غيابالسياسة التي تؤسس لها أرندت، هي فعل بشري يذهب باتجاه  ث

 
ً

مقومه األساس العقد االجتماعي الذي أسسته ثقافة عصر األنوار، هي شرعية الفعل السياس ي  ابشريً  فعل

والعمل الحكومي الذي يقوم على نفي موضوعة العنف املرتبطة بأفكار الطاعة واإلرادة والهيمنة وحكم 

حكم  لىإنسان، وتقتض ي بالضرورة العمل السياس ي الشرعي ضمن املجتمع لتصل بالضرورة نسان لإلاإل

 كراه والتعسف والتسلط وبالضرورة العنف. البشر للبشر بعيًدا عن اإل

الفعل البشري املؤسس على فكرة شرعية البشر في توافقهم  ماالسياسة والفكر السياس ي عند أرندت، ه

على شكل الحكم، فعندما تنحط السلطة لدرجة استخدام العنف تفقد وجودها األول، وجودها السياس ي 

وأن كل انحطاط »ا موجهأأداة إكراه وقمع، ما يجعل الفوض ى والعنف في أشد  إلىطة وتتحول سل كونه

ولو ملجرد أن أولئك الذين يقبضون على السلطة، سواء كانوا  -يصيب السلطة هو دعوة مفتوحة للعنف

در من حاكمين أو محكومين، إذ يشعرون بأن هذه السلطة تفلت من أيديهم، يلقون على الدوام أكبر ق

 . (30)«الصعوبة دون مقاومة إغراء استبدال السلطة بالعنف

علم قابل للتطور، ال وفق رغبات السلطات بصفة السياسة التي تذهب أرندت للتأسيس لها هي سياسة 

، بل ناتج األفعال الواقعية والفعلية التي تمس حياة البشر ومعاناتهم ومظاملهم فحسبواأليديولوجيات 

                                                           
 .6ص أردنت، (27)
 .40ص أردنت، (28)
 .45ص أردنت، (29)
 .79ص أردنت، (30)
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لأليديولوجيات الشمولية قوة هيمنة كقوى الطبيعة،  تاملمثل  ياتتصبح املقوالت الكبر وتفاعلتهم، فل 

خرين، وليست هي حالة سيكولوجية، مرة وال تتحول السلطات إلى قدرات فردية تمارس فرض إرادتها على اآل 

 ية وصفية وشكلية. سويغومرة الوقوف ضدها في نزعة ت ،استخدامهما العنف سوغت

يتميز بفعله األدواتي ال يعتمد العدد والكثرة بقدر اعتماده أدوات القمع املتعددة فالعنف الذي 

استخدام  سويغن تستخدمها الحكومات كما املناهضين لها، فحيث يمكنك تأة التي من املمكن قّدمواملت

مكن نه من املأاستخدام العنف وأدواته للسلطة ذاتها. بينما  سوغأدوات العنف للمعارضين للسلطة ست

وسيلة استخدامها غاية،  سويغعمل سياس ي ينفي فكرة العنف من مصادرها األولى، وهو ت إلىالتوجه 

فعل أدواتي قابل للتداول وفق  حضتصبح السلطة م ،ااجتماعيً  اعقًد  بوصفهفعندما تكون الغاية الحكم 

الشعار السياس ي اإليجابي املشترك بين متمردي الشرق والغرب هو »الديمقراطية  فيمفهومات املشاركة 

ا وغرًبا (31)«املشاركة بالديمقراطية
ً
. من هذه الزاوية بالتحديد تجادل أرندت الحركات الثورية كلها شرق

لبحث عن مقوالت السلطة وارتباطها بالعنف، وا «ثالثية ومنظومات ليبرالية-منظومات اشتراكية وعالم»

 
ً

مرتبة  إلىنسان املشاركة السياسية، ما يؤدي إلى انتكاس اإل من السلطة وفق مقوالت النفي واالجتثاث بدال

نفي سبب العنف كونه عنصر دفاع يجعل في مقدور البشر أن يتجاوزوا »الحيوان في شدة عنفه الغريزي 

 . (32)«في الحيوانية كافة الحيوانات األخرى 

ورية، كان النزاع على السلطة هو املحرك األساس ملجمل الفاعلين في الثورة في سياق الثورة الس

العنف املقاوم لعنف سلطة النظام الذي اتخذ قراًرا فعليا بشن  عليلمكان تإا، فعلى الرغم من يً سياس

م العنف من بعده، إال أن املسألة التي ل سوغحيث املبدأ و  منحرب على املجتمع، أفقده سلطته السياسية 

رقب جيًدا في الفكر السياس ي هي تلك األفكار التي أسست لعنف وعنف مضاد، تلك املقدمات اللفظية 
ُ
ت

ها السياسية والثورية عوالتمن جهة املعارضة بمف أمججت العنف باالتجاهين سواء من جهة النظام أالتي 

حركات التحرر الوطني، معناه ن الخلط بين هذا النوع من االنتفاض، أي االنفجار الغاضب، وبين إ»مًعا، 

ناهيك عن االنتصار، غير املرجح على أي حال، لن يسفر عن تغيير العالم، أو  -التنبؤ بإخفاق هذه األخيرة 

نتشار فوض ى التحكم في مناطق الصراع السورية كافة من ا مثل. «21ص  -النظام، بل عن تغيير القادة

 ية خلل قوة السلح، لم يولد لليوم سلطة سياس
ً

لنظام الذي فقد سلطته السياسية فعلًيا عند ا من بدال

فمن فوهة »، «السلطة تنبع من فوهة بندقية»ه حله األمني والعسكري، كما كان يقول ماوتس ي تونغ عليلت

. أما ما ال يمكنه أن ينبع من 
ً

البندقية تنبع أكثر القيادات فاعلية، مسفرة عن أكثر أشكال الطاعة كماال

ا مترسخة اليوم في خطاب فعلًيا هذه الخلصة ألرندت نجده.  «47ص  -فوهة البندقية، فهو السلطة 

بندقيته أو ما تصل بالنظام واملعارضة، فالكل يبحث عن تغيير القادة أو ترسيخ منطقة نفوذه العسكري 

 بوصفهاعلى أهلية قوى املعارضة  بناءإليه قوته النارية، بحيث تحول معها مسار املفاوضات السياسية ال 

                                                           
 .22ص أردنت، (31)
 .55ص أردنت، (32)
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لتنازع على أماكن النفوذ العسكري، ليتراجع بذلك املشروع يمثل سلطة ثورة سياسًيا بقدر ا اسياسيً  انظاًم 

ثقافة  بوصفهاالوطني السوري في التحول الديمقراطي من مسار باتجاه دولة وطنية تحكمها السياسة 

 
ً
تأجيج  إلىباألهلية والقبول، إلى موضوعة في تبادل األراض ي ومناطق السيطرة، ما قاد  امحكوًم  ابشريً  اوسلوك

 مر إلى ما ال نهاية. العنف املست

حل سياس ي يقدمه، وهذا قول يبدو أكثر ليس لديه النظام السوري  بأنلقول ا إلى همقد يذهب بعض

، إال (33)«ن السلطة قد ذهبتأفالحكم بالعنف يعني »صدقية من غيره، وهو ما برهنت عليه أرندت سلًفا 

 صورةوذها يفقدها سلطتها السياسية بأن استمرار قوى املعارضة باستخدام شرعية السلح في مناطق نف

ليس قليمية حول موضوعة اإلرهاب، اإلرهاب للنظام أيًضا، ويجعلها قابلة للستثمار في املعادلة اإل ةمماثل

كلي واملفتت للمجتمع عندما تغيب السلطة عن فعلها أل التقجوهر العنف، بقدر ما هو الع بوصفه

اإلرهاب هو شكل الحكومة التي تحل في السلطة حين »في ذلك  مام العنف، وترى أرندتأوتهزم  ،السياس ي

ن دمر كل سلطة، قد رفض التنازل عن مكانه، بل على العكس ظل مخضًعا كل ش يء أيكون العنف، بعد 

  كلهاتعيناته الداخلية ب، حتى وصل املجتمع السوري (34)«لسيطرته
ً

إلى مجتمع مفتت اجتماعًيا، هش قابل

والحال أن ذروة »للنكسار بكل اتجاه ممكن، بحيث أن مقولة أرندت ذاتها تبدو ماثلة للعيان في ذلك 

اإلرهاب تكون حين تبدأ البوليسية بالتهام أبنائها، فيصبح جلد األمس ضحية اليوم. وتكون تلك اللحظة هي 

 .(35)«السلطة كلًيا أيًضا اللحظة التي تختفي فيها

الثورية والسياسية للمعارضة لم تتخذ لنفسها مساًرا استراتيجًيا في تفكيك املقوالت  عوالتإن املف

ق ممارستها، ما أوقعها فعلًيا في شباك التعقيد العاملي الروس ي واألميركي وتنازعهم السياس ي ائالعنفية وطر 

منها من شارك سياسًيا ولفظًيا جبهة النصرة املتطرفة والدولي باستثمار كريه ملوضوع الثورة السورية، ف

دينًيا، ومنها من أيد اجتثاث العلويين واألقليات، ومنها من عمل وفق مشروعية سيطرته العسكرية حتى لو 

الخطف والتعسف في مناطق  صور شرعيته الثورية مطلقة ومارس  عّد فريق عسكري آخر، ومنها من  يفن

 ذلكوليس  ،املجتمع املدني، مصدر الحكم والتشريع الذي كانت ألجله الثورةسيطرته العسكرية ضد قوى 

التغيير السياس ي  عوالت، بل مصدر كل سلطة، ما يؤخر فعلًيا أي جهد ثوري أو سياس ي للوصول ملففحسب

القديم ليس العنف هو الذي يقود املجتمع »اجتماعًيا ومحلًيا وما يمكن أن ُيبنى عليه دولًيا في السياق ذاته 

إلى الزوال بل التناقضات داخل املجتمع، كما أن ظهور املجتمع الجديد يسبقه اندالع العنف دون أن 

 فحسبلسلطة االعنف هو مقوض  ليس، فالسلطة والعنف في تناقض دائم، و (36)«يتسبب به ذلك االندالع

 بل طارد لكل عمل سياس ي أو مدني.

                                                           
 .48ص أردنت، (33)
 .49ص أردنت، (34)
 .50ص أردنت، (35)
 .12ص أردنت، (36)
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 في الخاتمة

في العنف، بقدر ما قدمت خلصة نقدية مكثفة، استطاعت من خللها  لم تقدم أرندت كتاًبا موسوعًيا

أنها حميمية لسبب أو آخر، إال ب ظن، نهاالتقاط كثير من العبارات التي قد تمر عليها عين القارئ وتدقيق

يتوالد  ال محتوى عنفيً مثرية أو تيأنها تمثل تناقًضا في ذاتها مع الغاية في الحرية ووسيلتها الثورية والتغي

وقد أجازت في حواراتها وكأنها تمارس هوايتها  ،ويتكاثر مع الزمن. هي القدرة الفكرية املوسوعية ألرندت

 
ً

 . ابشريً  النقدية في تقشير املضمر واملبطن من معاني اللغة واتجاهاتها املتعينة بالواقع فعل

التي تبحث عنها، سياسة بل  من الرومانسية السياسية صورةأنه بكان من املمكن وصف كتاب أرندت 

من امللحظات في متن كتابها تفيد  انها قدمت كثيرً أالصراع البشري في السلطة وعليها، لوال  عوالتمف

بواقعيتها السياسية التي تحاول التأسيس لها، فعلى الرغم من محاولة نفيها العنف عبر املمارسة السياسية 

دى إلى أما  ،الغاندي من حيث كونه موجه ضد سلطة بريطانيانها وقفت من مبدأ اللعنف أللسلطة إال 

 جابه الستالينية 
ً

 بشرًيا تافًها سيتحول إلى عنف أنجاحه، ولو أنه مثل
ً

و الهتلرية لكان سيسمى فعل

الثورة السورية في أوج سلميتها التي واجهت نظاًما دكتاتورًيا  عوالتبالضرورة، وكأنه محاكاة فعلية ملف

العنف واللعنف مجالين واسعين للعب بينهما في اقتناص  االنظام التونس ي، لتصبح مقولت مختلًفا عن

تستلزم بالضرورة دراسة نقدية  ،وعفوية حراكهم وثورتهم ،سياس ي أو استثمار على حساب مظالم الناس

 تعاين الواقع الفعلي سياسًيا.

لفات الذاهبة بترسيخ النظم الديمقراطية من املؤ  اواحًد  بوصفهلكتاب ا إلىوفي جانب آخر، يمكن النظر 

أشارت إلى كثير من مواقع ضعف هذه  -في مواقع عدة-على حساب غيرها من النظم السياسية، لكن الكاتبة 

من  عدداألنظمة وقوانينها املحدثة في هذا االتجاه، بل ذهبت في ملحظات عدة في ملحق كتابها لتفنيد 

  ،لغنيويورك تايمز ودير شبيبمثل الكتابات في الصحف الغربية 
ً

سلطة الدولة  عوالتمن مف منتقدة كل

لية تعاملها العنيف مع حركات الطلب الثورية في الجامعات آو  ،وشكل حكمها الديمقراطي ،القومية

وليس . (37)حقوقها املفترضة إلىق العنيفة التي سلكتها تلك الحركات نفسها في وصولها ائوغيرها، وأيًضا الطر 

على أفكار )يورغن هابرماس( في نقده للمنظومة الشمولية التي تمارسها  (38)تلقي الضوء، بل فحسب ذلك

وضعف املاركسية الكلسيكية منها واملحدثة في مجابهتها. وهنا كان من املمكن  ،أيديولوجيا بوصفهاالتقنية 

النقدية التي مارسها  عوالتلكتاب )في العنف( أن يكمل مساره النقدي لو أنه أشار بوضوح أيًضا إلى املف

                                                           
امللحق رقم و املتعلق بمعدالت الجريمة والتعامل معها بصفتها ظاهرة عنفية،  ،110، ص13ملحق في العنف،  أردنت، (37)

العنصري ضد السود ومآالته العنيفة سواء من الحكومة أو من حركات السود لنيل املتعلق بمسألة التمييز  105، ص 9

 مساواتهم مع العرق األبيض.
 .106ص، 10 رقم العنف،امللحق في أردنت، (38)
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أو ما كتب عنه في  (40)، )واملعرفة واملصلحة( (39)يورغن هابرماس في كتابيه )التقنية والعلم كأيديولوجيا( 

، بحيث تنتقل (41) والتواصل(هذا السياق في نقد املنظومة العاملية تقنًيا )يورغن هابرماس/ األخلق 

ا، ال بالسياسة  إلىتصورات الكاتب 
ً
ما تريد أرندت، بل بعالم مفتوح على مثل  حدهاو عالم أكثر التصاق

حرية التواصل البشري خارج القنوات املجسرة له عبر منظومات العوملة الحديثة. في هذا السياق يمكن 

القول، إن زمن كتابة كتاب )في العنف( لم يكن يتيح بعد كلية االنفتاح على موضوعة نقدية كهذه، مع أن 

بوصفه  ،(42)لم سيستخدم الروبو أو األسلحة الجرثومية في عملياته العسكريةأرندت أشارت مبكًرا إلى عا

 عامة. بكلفة البشرية في معادلة العنف، لكنه سيزيد من موضوعة العنف البشري تلل اتخفيًف 

ن نقدها السياس ي لن يقف أأرندت والفكر النقدي غير املؤمن بشمولية نظرية فلسفية، تدرك تماًما 

وكذا املشتغل في الفكر السياس ي يدرك أن الواقع املتغير حمال أوجه متعددة في االحتمال عند حدود كتابها، 

واملسار، فكما سيولد التمسك بالسلطة أدوات العنف املنبوذة، سيولد التمسك باملقوالت األيديولوجية 

سورية والقومية العماء عن الواقع ومتغيراته، السقطة ذاتها التي وقعت فيها كل من األحزاب الشيوعية ال

في واقع ثورة الشعب السوري نزعة تجاه التحرر ونفي عنف السلطة الدكتاتورية،  أيًضا، عندما لم تَر 

التي ساقتها أرندت خلف بورودون حول النهائي أو اليقيني في حكم النظريات املكتملة  نفسهاالفكرة 

صحيحة لحسن الحظ، وما رميها بمزبلة ملحظة بوردون العابرة التي تقول أن خصوبة اللمتوقع تبقى »

التاريخ كحدث ناتج عن الصدفة أو نتعات التاريخ ليس سوى حيلة قديمة لتبرير يقينية النظرية بعيًدا عن 

ال من  أفكارها، تلك النظريات املستسهلة حل الواقع من (43)«هاءزاإالواقع مالم نم نقم، كبشر، بفعل 

عنف ضد البشر في واقعهم املتغير خلف النظرية املطلقة باألساس، ة بالضرورة للسوغالواقع بذاته، وامل

 
ً

  اوسياسيً  افكريً  ما يتطلب النقد والعمل النقدي دائًما عمل
ً
ال يقف  ،مًعافي آن في الحكم والقيمة  اخلق

 عند حدود كتاب أو نظرية بقدر ما هو عمل تفاعلي مستمر ما استمرت حياة البشر قائمة.

 

  

                                                           
 (.2003، )دار الجمل، 1ط ،)مترجم( صقر حسن ،والتقنية كأيديولوجيا العلم هابرماس، يورغن (39)
 .2001، 1ط الجمل، دار ،)مترجم( صقر حسن ،واملصلحة املعرفة هابرماس، يورغن (40)
 (.2012)التنوير للدراسات والنشر،  ،والتواصل األخالق /هابرماس يورغنأبو النور حمدي أبو النور حسن، (41)
 .11ص أردنت، (42)
 .9ص أردنت، (43)
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