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ج���اك دري����دا -م��ك��ان ق��ي��م��وم��ة احل���رب الأه��ل��ي��ة م��ن «الأه����ل»
�إىل «البني» ـ �إىل ما بني بني ـ �أي �إىل «العتبة» الفا�صلة بني
«البيت» و»املدينة» ،بني قرابة الدم وبني املواطنة؛ مبعنى �إىل
تخوم هذين املوطنني .ذلك �أن من �ش�أن ال�سيا�سة �أن تدخل
�إىل البيت ـ موطن الال �سيا�سة بامتياز ـ فيعد الأخ �أخاه غريبا،
و���س��رع��ان م��ا يقتتال (����ص .)22 .وب��ه��ذا ميكننا اجل���واب عن
ال�س�ؤال� :أين «تقوم» احلرب الأهلية؟ ذلك �أنه ال تقوم احلرب
الأهلية ال يف «البيت» وال يف «املدينة» ،ال يف «الأهل» ـ الأ�سرة ـ
وال يف «الدولة ـ املدينة» ،و�إمنا ت�شكل منطقة عازلة بني ف�ضاء
الأ���س��رة غري ال�سيا�سي وف�ضاء املدينة ال�سيا�سي .وبتخطي
ه��ذه «العتبة» يت�سي�س الأه���ل (الأخ يقتل �أخ���اه) ،وبالعك�س
تخرج املدينة من ال�سيا�سة (ي�ؤاخي املواطن املواطن) لت�صري
�أخ��وي��ة �أه��ل��ي��ة .ف��احل��رب الأه��ل��ي��ة ب��ه��ذا �إمن���ا ه��ي «ع��ت��ب��ة» بني
«ال َت َ�س ُّي�س» و»عدم ال َت َ�س ُّي�س» .وتعد امل�شاركة ال�سيا�سية في�صل
التفرقة بني «ال�سيا�سة» ـ املدينة ـ و»الطبيعة» ـ الأ�سرة .وقد
ك��ان الح��ظ املفكر والفيل�سوف ال�سيا�سي الأمل���اين كر�ستيان
مايري �أنه حدث يف القرن اخلام�س قبل امليالد حتول د�ستوري
م��ه��م يف ال��ي��ون��انَ :ت��� َ��س�� ُّي�����س م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ،ب��ح��ي��ث �أم�����س��ت
املواطنة ـ ولي�س املنزلة االجتماعية ال وال احلقوق والواجبات
ـ ه��ي امل��ع��ي��ار ال�سيا�سي ل��ل��ه��وي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة .وه���و م��ا �شكل
�إرث��ا م�شرتكا لكل تاريخ الغرب ال�سيا�سي .هذا مع العلم �أن
ال َّت َ�س ُّي�س يجب �أن يقع ـ ح�سب منظور �أغامنب ـ يف حقل التوتر
بني «البيت» و»املدينة» ،وقد حتدد بتقاطب ثنائي :الت�سي�س/
عدم الت�سي�س (�ص .)26 .ويف هذا احلقل من التوترات ،ت�شكل
احل���رب الأه��ل��ي��ة «ع��ت��ب��ة» م��ن خ�لال��ه��ا يت�سي�س االن��ت��م��اء �إىل
الأه��ل (البيت) فيتخذ �شكل مواطنة ،وبالعك�س ال تت�سي�س
املواطنة ،فتتخذ �شكل ت�ضامن �أ�سري دموي.
واحل����ال �أن ه���ذه ال��راب��ط��ة اجل��وه��ري��ة ب�ين احل���رب الأه��ل��ي��ة
وال�����س��ي��ا���س��ة ه��ي م��ا ت�شهد ل�����ص��احل��ه��ا م���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ف��و ال��ع��ام
عن املتقاتلني .وعلى خ�لاف املحدثني ،ي��راد يف العفو العام
ن�سيان احل���رب الأه��ل��ي��ة وع���دم ا���س��ت��خ��دام ال��ذاك��رة �إي��ج��اب��ا يف
ا�ستعادتها من حيث هي ذكرى مم�ضة ،ولي�س ،كما مييل �إىل
ذلك املحدثون ،حفظ ذكراها ومطاردة مرتكبي اجلرائم يف
احلروب الأهلية .ويف هذا اختلف �أهل القدامة و�أهل احلداثة
يف ت�صور «احلرب الأهلية».
على �أن ما يدعو �إىل الت�أمل هو �أن ه��ذا «املحل» ال��ذي وجد
فيه التوتر لوقت معني كان دائما حمل توازن ه�ش .فخالل
ال��ت��اري��خ ال��غ��رب��ي ال�لاح��ق ،مت ال��ن��زوع �إىل ن��زع ال�سيا�سة عن
املدينة بتحويل املدينة �إىل بيت �أو �أ�سرة ـ م�صالح اقت�صادية
ـ على نحو ما فعله «البيت الأورب��ي» الذي �أ�صبح �أ�شبه �شيء
يكون ب�أ�سرة ال مبجموعة دول �سيا�سية؛ مما �أدى �إىل تغري
�شكل «احلرب الأهلية» �إىل «حرب �أهلية عاملية»؛ �أي �إىل �إرهاب
يقوم على �سيا�سة «منح امل��وت»؛ �أي على ما �سماه الفيل�سوف
ال��ف��رن�����س��ي مي�شيل ف��وك��و (« )1984-1926ال��ب��ي��وب��ول��ت��ي��ك��ا» ـ
�سيا�سة التحكم يف حيوات ووفيات ال�ساكنة .فعندما ت�ستحيل
«املدينة» «بيتا» اقت�صاديا ـ العوملة االقت�صادية ـ ت�صري احلرب
الأه��ل��ي��ة ه��ي �أمن����وذج ك��ل ن���زاع �أو ت��دخ��ل وق��د اكت�سى ���ص��ورة
ترعيب وترهيب� .إمنا الإرهاب ـ توزيع التقتيل ـ هو «احلرب
الأهلية العاملية» ال��ذي يجتاح يف ك��ل م��رة ه��ذه املنطقة من
العامل �أو تلك (�ص.)31 .

املحا�ضرة الثانية :احلرب الأهلية يف الفكر ال�سيا�سي
احلديث (هوبز منوذجا)
اختلفت منهجية ق���راءة جيورجيو �أغ��ام�بن لفكرة «احل��رب
الأه��ل��ي��ة» يف الع�صر احل��دي��ث ع��ن ق��راءت��ه لنف�س ال��ف��ك��رة يف
الع�صر ال��ق��دمي ،وذل��ك بحيث �أن حما�ضرته الثانية �أ�شبه
�شيء تكون بتعليق طويل النف�س على «لوحة» غالف الطبعة
الأوىل من كتاب توما�س هوبز (« )1679-1588اللفياتان» ـ
ال��ت��ن�ين ( )1651وال��ت��ي ي�ستكنه امل���ؤل��ف كنهها ك���أن��ه �ضابط
�شرطة يحقق يف �أم����ارات ج��رمي��ة .وال���ذي ي��ج��ده عند هوبز
�أن���ه يف ال��ب��دء ت��ك��ون «اجل���م���وع» �أو «احل�����ش��ود» ،ت��ل��ك اجل��م��وع
التي �سرعان ما تلغي نف�سها ـ وقد ملت حياة حالة الطبيعة
اخلطرة التي جتري حتت طائل اخلوف من املوت الأحمر -
العنيف  -ـ يف �صورة «�شعب» �أجمع على تعيني ملك �أو هيئة
�سيا�سية ل�ضمان «ال�سلم» و»الأم����ان» .وهنا يحل «ال�شعب»
ـ وق��د انعقد لفرتة ـ نف�سه ويعود �إىل «جمع منحل» ،بينما
امللك� /أو الهيئة هي «ال�شعب» ،وال �شعب «خارجها» .و�إذا ما
�أرادت هذه اجلموع املتحللة �أن تعني ملكا �آخر �أو هيئة بديلة،
فاعلم �أن ذاك م�ؤذن باحلرب الأهلية .واجلموع واحل�شود يف
ع��رف هوبز «غ�ير �سيا�سية» .وال ت�ستحيل «�سيا�سية» ـ �شعبا
باملعنى ال�سيا�سي احلقيقي ـ �إال حلظة تعيني احلاكم .وهي
تلغي نف�سها لت�ؤ�س�س املدينة  -ال�سيا�سة .-و�إمن��ا ال�شعب ما
�أن ُي�� َع ِّ َ
�ين َملِكا  -وق��د �أم�سى ه��و ال�شعب -حتى يلغي نف�سه
بنف�سه وي��ن��ح��ل �إىل «ج��م��وع» متحللة متف�سخة .واجل��م��وع
غري ال�سيا�سية -داخ��ل املدينة -ال�سيا�سية� -أ�شبه ما تكونباحليوانات املطعونة -م��ن الطاعون -حتتاج �إىل �أن ُتعا َلج
و�إىل �أن ُت�سا�س .وم��ا ك��ان ال��ط��اع��ون �إال ا�ستعارة لالنق�سام
والفرقة والتحلل .ف�إذن ،من �ش�أن دولة هوبز ـ التي هي رمز
الدولة احلديثة ـ �أنها دولة تعي�ش «بال �شعب»؛ �أي تعي�ش حتت
طائل ما ي�سميه جيورجيو �أغامنب «الأدمييا» Adémie؛
مبعنى «غ��ي��اب ال�شعب» .وم��ا «ذات» �أو «رع��ي��ة» �أو «حا�ضنة»
احلرب الأهلية �سوى هذه احل�شود املنحلة واجلموع املتحللة.
و�إذا هي مل تكن اجلموع املتحللة التي تعي�ش داخ��ل املدينة

«�شعبا» ،و�إذا ما كانت هي «ذات» احلرب الأهلية و»حا�ضنتها»،
ف�إن معنى هذا �أن احلرب الأهلية تظل دوما �أمرا واردا (�ص.
 .)57وه���ذا ه��و م��ا ينتهي �إل��ي��ه ه��وب��ز ب�لا م��وارب��ة يف الف�صل
التا�سع والع�شرين من كتاب «التنني» ال��ذي يتناول فيه �أمر
«ما ي�ضعف الدولة �أو يجنح بها نحو التحلل».
ال تقوم احلرب الأهلية �إذن ما دام رمز اجلموع املتحللةـ الثور
التوارثي الأ�سطوري ال�ضخم الذي َ�ص َّو َره الإله للنبي �أيوب
ـ ورم��ز ال�سلطان ـ التنني ال�ضخم ال��ذي � َ��ص�� َّو َره الإل��ه لأي��وب
وذك��ر �صراعه مع الثور اجلامح ـ يتعاي�شان تعاي�ش احل�شود
املنحلة مع �صاحب ال�سيادة .لكن حني تثور احل�شود ،ف�إننا
ن��ع��ود �آن��ه��ا ب��ال��دول��ة �إىل «ح���ال الطبيعة» ون��رج��ع باحل�شود
املنحلة �إىل احل�شود غري املتحدة التي كانت يف البدء تعي�ش
على هذه احلال .وهذا يعني �أنه لي�س من �ش�أن احلرب الأهلية
والدولة وحال الطبيعة �أن تتالقى ،لكن من �ش�أنها �أن جتتمع
يف عالقة معقدة .ذلك �أن حال الطبيعة ،كما يظهرها هوبز
يف كتابه «املواطن» ( ،)1642هي ما يظهر من جديد عندما
تتحلل املدينة؛ �أي عندما تعي�ش حربا �أهلية؛ مبعنى �آخر:
ح��ال الطبيعة هي �إ�سقاط �أ�سطوري حلالة احل��رب الأهلية
على امل��ا���ض��ي ،واحل���رب الأه��ل��ي��ة ه��ي �إ���س��ق��اط حلالة الطبيعة
على املدينة ،فهي ما يظهر عندما نعترب املدينة من وجهة
نظر حالة الطبيعة (�ص� .)58 .إمنا حال الطبيعة حرب �أهلية
يف املا�ضي ،و�إمنا احلرب الأهلية حال طبيعة يف احلا�ضر.
�أخريا ،ال �شك عندي �أن جريوجيو �أغامنب فيل�سوف متو�سطي
املزاج  -ن�سبة �إىل البحر الأبي�ض املتو�سط  ،-بحيث �أن حديثة
ال يكاد ُي َُّل ،وكيف ُي َُّل وهو حديث ال هو فيه برودة حديث
فال�سفة الأمل���ان يف ال�سيا�سة ،وال ه��و فيه تفا�صيل وتفانني
ح��دي��ث امل��ن��ظ��ري��ن الأجن��ل��و���س��ك�����س��ون؟ وال��واق��ع �أن���ه كلما ق��ر�أ
املرء الفال�سفة الإيطاليني �إال وي�شعر بحرارة احل��وار الذي
ي��ج��رون��ه م��ن خلف م��ا يكتبون م��ع ال��ق��ارئ ،ف ُيخ َّي ُل �إل��ي��ه �أن
املفكر الإيطايل ـ على �شاكلة �أمربتو �إيكو وجياين فاتيمو ـ
ال يكتفي ب���أن يكتب له ،بل ي�شعر ب�أنه يخرج من كتابه لكي
يح�ضنه ،وهو ما قد ال يفعله ال الأملاين وال الأجنلو�سكوين ـ
�سادة النظرية والفل�سفة ال�سيا�سيتني يف زماننا هذا.
وال مهرب عندي من �أن �أقر ب�أن املرء �إذ يقر أ� ما يقر�ؤه مما
يكتبه مفكرو الغرب عن «احلروب الأهلية» ،ف�إن عينه تبقى
�شاخ�صة �إىل م��ا ي��ح��دث يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي من
«ح���روب �أه��ل��ي��ة» ،وع��م��ا �إذا ك��ان مبكنة مثل ه��ذه التحليالت
واملفاهيم �أن ت�سعفه يف فهم م��ا يجري يف ه��ذا ال��ع��امل .وقد
يدفعه هذا �إىل الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كانت دول عربية �ش�أن �سوريا
واليمن والعراق وال�صومال وجنوب ال�سودان لي�ست تعي�ش
بالفعل ما �سماه هوبز «حال الطبيعة»؟
----------------الكتاب« :احلرب الأهلية»
امل�ؤلف :جيورجيو �أغامنب.
�سنة الن�شر.2015 :
دار الن�شر. Editions Points :
لغة الكتاب :الفرن�سية.
عدد ال�صفحات� 80 :صفحة.
�أكادميي مغربي
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«احلرب الأهلية» ..جليورجيو �أغامنب
حممد ال�شيخ *
«الن�سيان»« ،التهمي�ش» :ذانك هما الو�صفان اللذان يرتددان حتت �أقالم من ي�سعى اليوم من مفكري وفال�سفة ال�سيا�سة واحلق واحلرب �إىل �أن يفكر يف
ظاهرة «احلرب الأهلية» .وقد جرى الو�صف الأول بقلم �إحدى �أهم الباحثات الفرن�سيات يف احلروب الأهلية ـ نينون غراجني ـ حتى �أنها كتبت يف �ش�أنه
كتابا عنونته بالعنوان املت�سائل« :ن�سيان احلرب الأهلية؟» (� ،)2015أما الو�صف الثاين ،فقد ورد على ل�سان الفيل�سوف الإيطايل املعا�صر جيورجيو �أغامنب
(  ) -1942ـ الذي ال يكاد يوجد له كتاب مرتجم �إىل العربية اللهم با�ستثناء كتاب واحد هو «حالة اال�ستثناء» ( )2015ـ وذلك يف كتابه «احلرب الأهلية»
ال�صادر بالإيطالية ( )2015واملرتجم �إىل الفرن�سية (.)2015
وال��ك��ت��اب يف الأ���ص��ل ع��ب��ارة ع��ن حما�ضرتني كانتا ق��د �ألقيتا
بجامعة برين�ستون .وهما تت�ضمنان �أطروحتني �أ�سا�سيتني:
تقول الأوىل ب�أن ماهية احلرب الأهلية تكمن يف كونها «عتبة»
ت�سيي�س الغرب ،وهي احلرب التي تنقله من دائرة «الأ�سرة»
ال�ضيقة ـ دائ����رة ال�ل�ا �سيا�سة ـ �إىل دائ����رة امل��دي��ن��ة مبعناها
الإغ��ري��ق��ي -ال���دول���ة -ـ دارة ال�����س��ي��ا���س��ة .وت��ق��ول الأط���روح���ة
الثانية :غياب ال�شعب هو العن�صر املكون للدولة احلديثة.
و�إذ يقر الفيل�سوف الإي��ط��ايل ب���أن��ه م��ا يفت�أ يقتنع على مر
ال�سنني بهاتني الأطروحتني الأ�سا�سيتني اللتني وردتا يف هذا
الكتاب ،ف�إنه يت�ساءل ـ وه��و ي�شرك ال��ق��ارئ يف ه��ذا الت�سا�ؤل
ـ عما �إذا ما ك��ان �أم�سى ما ي�سمى «احل��رب الأهلية العاملية»
ـ ال��ت��ي ���ص��ارت ال��ي��وم مقرتنة بظاهرة الإره����اب العاملية ـ قد
غريت من جوهر هاتني الأطروحتني �أم ال.
امل��ح��ا���ض��رة الأوىل :احل���رب الأه��ل��ي��ة يف الت�صور
الكال�سيكي الإغريقي
يفتتح �أغ��ام�بن حما�ضرته الأوىل ه��ذه بالت�أكيد ،ال فح�سب
على �أن الفكر والفل�سفة ال�سيا�سيني الزاال ال��ي��وم يفتقدان
�إىل نظرية يف احلرب الأهلية ،و�إمنا ما ي�شغله يف هذا الأمر
هو عدم التنبه �إىل هذا الغياب� ،إذ هو من جن�س الغياب غري
املباىل به �أو امل�أبوه له .وقد �سبق للمنظر ال�سيا�سي واحلقوقي
الأمل��اين رومان �شنور �أن �شخَّ �ص هذا الو�ضع منذ عام ،1980
م�سجال ترافق غياب االهتمام بالتفكري يف احل��رب الأهلية
بتطور «احلرب الأهلية العاملية» .و�إذ يزكي �أغامنب مالحظة
�شنور ،ف���إن��ه ي���ؤك��د على �أن �أمن���وذج «ال��ت��واف��ق» ال��ذي ي�سيطر
ال��ي��وم على امل��م��ار���س��ة وال��ن��ظ��ري��ة ال�سيا�سيني ال ي�شجع على
درا�سة جديدة لظاهرة قدمية على الأقل قدم الدميقراطية
الغربية :ظاهرة احلرب الأهلية (�ص.)9 .
و�إذ ي���ق���ر �أغ����ام��ب�ن �أن������ه ت���وج���د ث���م���ة يف ����س���اح���ة ال��ف��ل�����س��ف��ة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل���ق���وق���ي���ة ويف ع��ل��م��ي��ه��م��ا ن��ظ��ري��ة يف ال���ن���زاع
 Polémologieـ �أو ن��ظ��ري��ة يف احل���رب ـ ك��م��ا ت��وج��د
نظرية يف ال�سلم  ، Irénologieف���إن��ه ي���ؤك��د ،م��ع ذل��ك،
ع��ل��ى �أن���ه لي�ست ت��وج��د ب��ال��ق��ط��ع ن��ظ��ري��ة يف احل���رب الأه��ل��ي��ة
���( Stasiologieص .)10 .ويعود ليزكي ر�أي �شنور يف
الربط بني ه��ذا الغياب وتنامي ما يدعوه «احل��رب الأهلية
العاملية» .ويرجع بنا �إىل �أ�صل هذا اال�صطالح الأخري الذي
يجده لدى الفيل�سوفة حنة �آرن��دت ( )1975-1906يف كتابها



«يف الثورة» ( )1963وال��ذي نحثثه لتدل به على «�ضرب من
احل��رب الأهلية التي ت�شعل الأر����ض برمتها» ،كما ا�ستعمله
يف ال�سنة ذاتها املفكر ال�سيا�سي ك��ارل �شميت ()1985-1888
لي�صف به عمل من ي�سميه «املتحزب» ذي النزوع الإرهابي.
ومهما ك��ان ال��ت��اري��خ ال��ذي يعود �إل��ي��ه ه��ذا اال���ص��ط�لاح ،ف�إنه
ي�شي بنهاية امل��ع��ن��ى التقليدي ل��ل��ح��رب ،ح��ت��ى ح��رب اخلليج
ج��رت من غري ما �أن يعلن املتنازعون حالة احل��رب ،وبخلق
حالة من الفو�ضى عارمة دع��ت بع�ض املفكرين ال�سيا�سيني
�إىل ت�سميها «احلروب الال �أهلية» .على �أن التفكر يف حروب
زماننا ه��ذا م��ا انتهى باملنظرين ال�سيا�سيني �إىل التفكر يف
احل��رب الأهلية ،و�إمن��ا �أدى بهم فح�سب �إىل بناء مذهب يف
تدبري النزاعات الداخلية وت�سيريها وتوجيهها.
وي���رى الفيل�سوف �أن م��ن �أ���س��ب��اب ع��دم العناية بالتفكري يف
احل��روب الأهلية تلك ال�شعبية التي تنامت ملفهوم «الثورة»،
ح���د أ�ن����ه ب���دا �أك��ث�ر ج����دارة ب���االح�ت�رام م���ن م��ف��ه��وم «احل���رب
الأهلية» ،مبا �ساهم يف تهمي�ش هذا املفهوم.
وينبهنا امل�ؤلف ـ بداية ـ �إىل �أن��ه ال يطمح يف هذا الكتاب �إىل
بناء نظرية عامة يف احلرب الأهلية ،وبالبدل يعلن �أنه �سوف
يكتفي ـ ب����الأ ْوىل ـ بفح�ص ك��ي��ف حت�ضر احل���رب الأه��ل��ي��ة يف
الفكر ال�سيا�سي الغربي ،وذل��ك يف حلظتني من تاريخه :يف
�شهادات الفال�سفة وامل���ؤرخ�ين الإغ��ري��ق القدامى ،من جهة،
ويف الفكر ال�سيا�سي احلديث من خالل الفيل�سوف الإجنليزي
توما�س هوبز ( ،)1679-1588من جهة �أخرى .ويخربنا ب�أن
هذين النموذجني مل ي�ؤخذا عفو اخلاطر ،و�إمنا ميثالن ،يف
عرف امل�ؤلف ،وجهي عملة واح��دة للأمنوذج ال�سيا�سي عينه
ال���ذي يتجلى ،م��ن ن��اح��ي��ة ،يف ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن���ه ال م��ف��ر من
احلروب الأهلية ،ويف الدعوة ،من ناحية �أخرى� ،إىل �ضرورة
ا�ستبعادها .ول��ئ��ن ه��و ك��ان ل��ه��ذا الأمن����وذج ذي ال��وج��ه�ين �أن
يكون �أمن��وذج��ا واح���دا يف ال��واق��ع ال مثنوية فيه ،ف�ل�أن هذا
يعني �أن احلتميتان ـ �ضرورة احلرب الأهلية و�ضرورة العمل
على تفاديها معا ـ ترتبطان يف ما بينهما البني برباط ي�سميه
امل�ؤلف «ت�ضامنا �سريا خفيا» ،وهو «ت�ضامن �سري» يدعونا
الفيل�سوف �إىل املبادرة ب�ضرورة فهمه.
ويخ�ص�ص الباحث هذه املحا�ضرة الأوىل �إىل حتليل م�س�ألة
احل��رب الأه��ل��ي��ة ـ �أو باللفظ الإغ��ري��ق��ي ال��ق��دمي Stasis
ـ يف ت�������ص���ور ف�ل�ا����س���ف���ة (�أف���ل��اط������ون� ،أر�����س����ط����و) وم�����ؤرخ����ي

(ث���وق���ي���دي���د����س )...وم�����س��رح��ي��ي (ي���ورب���ي���د����س )...ال��ي��ون��ان
القدامى .ونهجه يف هذا التحليل قائم على قوال «نعم» و»ال»
لتحاليل �إح���دى �أ���ش��ه��ر الباحثات يف احل��رب عند الإغ��ري��ق ـ
الباحثة الفرن�سية نيكول لورو ( .)2003-1943والذي جعله
يعود �إىل هذه الباحثة وي�ست�أنف العمل من حيث ما انتهت
�إل��ي��ه �أن��ه��ا ه��ي الباحثة التي طرحت ال�����س���ؤال الأ���س��ا���س حول
«قيمومة» احلروب الأهلية� :أين تقوم؟ والذي عندها جوابا
عن ه��ذا ال�س�ؤال �أنها تقوم يف الأ���س��رة �أو يف الأه��ل .فاحلرب
الأه��ل��ي��ة ���ص��راع دم���وي ت��خ��ا���ض رح���اه يف �إط����ار ق��راب��ة ال���دم:
�ش�ؤون القرابة �ش�ؤون احلرابة ،و�إمنا القرابة مكمن احلرابة.
لكن ال��ق��راب��ة داء ودواء ـ ت��ري��اق ـ ه��ي منبع احل���رب الأهلية
با�ستثارتها ،وه��ي ع�لاج للحرب الأه��ل��ي��ة ب���إخ��م��اده��ا ،وذل��ك
بوا�سطة م��ن ت��ب��ادل ال��ن�����س��اء :ال��ق��راب��ة ب��ال��زواج� .إذ يت�صالح
الأه���ل ب��ال��ت��زاوج ب�ين امل��ت��ع��ادي�ين .وم��ن ثمة ت�ستنج ل���ورو �أن
ال�صراع ين�ش�أ من الداخل ولي�س ي�ستورد من اخل��ارج ،ومن
هنا �ضرورة التفكري يف احلرب الأهلية من داخل الأ�سرة .ف�إذا
ما نحن و�ضعنا الأهل بو�صفهم القرابة ،ف�إنه ينتج عن ذلك
�أن احل��رب الأهلية هي العالمة الدالة على ذل��ك و�شرارته.
ذلك �أنه عندما جنعل من «املدينة» «بيتا» لنا� ،سرعان ما تلوح
احلرب الأهلية يف الأف��ق ،و�سرعان ما ينظم حفل للت�صالح.
هنا تقف نيكول لورو لي�ست�أنف جيورجيو �أغامنب التحليل:
من الالفت للنظر تركيز الباحثة يف حتاليلها على «البيت»
 Oikosـ �أو «الأهل» ـ وعلى القرابة الدموية ،Phylon
وبقاء مفهوم «احلرب الأهلية»  Stasisعندها خمفيا يف
الظل مركونا (�ص .)18 .ولذلك يدعو الفيل�سوف �إىل ك�شف
�أم��ر احل��رب الأه��ل��ي��ة ببيان م��ا يت�ضمنه حتليل امل���ؤرخ��ة من
«بذور تطوير ممكنة» .وهو «يطور» نظرية نيكول لورو ببيان
�أوجه ا�شتكالها :ح�سب تلك الأطروحة ،تقوم احلرب الأهلية
�أ�صال يف «الأه���ل» .الأه��ل �أ�صل دم��ار املدينة .لكن يف الوقت
نف�سه الأه��ل هم من يعيد توحيد ُفرقة املدينة .كيف نف�سر
هذا التناق�ض؟ كيف يكون �سبب اندالع احلرب يف الوقت نف�سه
داعي عالجها وت�صاحلها؟ لهذا يرى الفيل�سوف �أن �أطروحة
لورو حتتاج �إىل مراجعة من خالل �إعادة طرح ال�س�ؤال� :أين
«ت��ق��وم» احل��رب الأه��ل��ي��ة؟ وهنا يعود �أغ��ام�بن �إىل الن�صو�ص
عينها التي قر�أتها لورو لكي «يعيد» قراءتها ،فيزحزح -وهو
ي�ستلهم مفهوم «ال��زح��زح��ة» ه��ذا م��ن الفيل�سوف الفرن�سي

