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الذين يلعبون لعبة خطرية يف الو�سط االجتماعي.
وي�ضيف �أنه «مل يعد بو�سعنا �أن نت�صور �أن �ستن�شب
حرب ،مرة �أخ��رى ،يف �أوروب��ا ،ولذلك مل نعد ندرك
امل��خ��اط��ر املحتملة .ل��ه��ذا ال�سبب نحب اللعب مع
ق���اذف ال��ل��ه��ب ،يف ���ص��ورة ماثلة وم��ع�برة ع��ن غياب
كامل للم�س�ؤولية» .ويف �إ�شارة �إىل خروج بريطانيا
م��ن االحت���اد الأوروب����ي ،ي��ق��ول :ق��د تت�ساءل عما �إذا
ك��ان �أول��ئ��ك الذين يقولون �إنهم يحبون بريطانيا
ال يعملون على تدمري بالدهم ،م�شرياً �إىل عبارة
�أو�سكار وايلد ،ومرجحاً �أنه على حق عندما كتب �أن
«كل امرئ يقتل ما يحب».
و�إذ يرى كارل �شميت �أن الوظيفة الرئي�سة للدولة
هي منع ن�شوب حرب �أهلية .ف���إن غرونبريغ يت�سق
معه ف�يرى �أن يف قوله الكثري م��ن احلقيقة ،ففي
اللحظة التي يبد�أ فيها النا�س ب�إن�شاء جمموعات �ضد
بع�ضهم بع�ضاً ،ف ُهم يقو�ضون وظيفة «الدولة» .و�إذا
قيل �إن لدى الدولة �أع��داء داخليني ،كما يف خطاب
اليمني املتطرف ،ف�إنّ هناك خبثاً يف قول كهذا .و�أن
يتم تقدمي رف�ض �سلوك الآخ��ر العتبارات مثالية،
فذاك يكون مدمراً يف النهاية .ولأن بكل دولة حاج ًة
�إىل ���ص��ورة ال��ع��دو ،وال��ع��ن��ف ،حيث ال ميكن حتقيق
العدالة دون عنف ،ف�إن �صورة العدو �ستظل ماثلة،
ولي�س من �سبيل منظور �إىل ا�ستبعادها .لكن االعتقاد
ب�أن ال�سيا�سة ال تدور �إال حول الفرق بني ال�صديق
والعدو يعد �شك ً
ال من �أ�شكال العمى عن الفرق بني
الدولة واحلزب .لكن هناك ما ينبغي توكيده يف هذا
ال�سياق  -يقول غرونبريغ  -فقد �أ�صبح جمتمعنا
�أكرث �سلماً ،بحيث تبدو جمزرة كربى مثل احلرب
العاملية الأوىل م�ستحيلة بالن�سبة �إ ّ
يل ال��ي��وم ،فال
�أحد يرغب يف �إر�سال جيل كامل �إىل �ساحة املعركة.
لكن من ناحية �أخرى ،يجب على الدولة �أن حتتكر
العنف .فالعنف �ضروري يف بع�ض الأحيان ،و�إال ملاذا
نكرم مقاتلي امل��ق��اوم��ة؟ �إمن��ا ال�����س���ؤال املنطقي هو
كم من العنف ميكن �أن ت�ستخدمه الدولة؟ فنحن
ن�سلم باحتكارها العنفَ خوفاً من وح�ش الثورة؛ لأن
ذلك �سي�ضع نهاية للفو�ضى ،لكن الدولة نف�سها قد
ت�صبح وح�شاً� .إذنُ ،تعاد �صياغة ال�س�ؤال على نحو
خمتلف :كم من العنف ميكن �أن نقبله من الدولة؟
لقد �ألقت هولندا العنف يف املحيط ،ومل يعد ب�إمكان
الهولنديني تخيل معنى �أن يكونوا خ��ارج�ين عن
القانون الذي يحظى باحرتامهم .ولئن كان هناك،
يف بلدان عديدة ،من يرفع �صوت «بلدنا �أو ًال» ،ف�إن

فيها م��ن ي��ح��ت��اج��ون �إىل جمتمع ح��ق��ي��ق��ي ،وفيها
�أي�ضاً من لديهم ميول قبائلية .لذا ينبغي �أن ي�ؤخذ
ذلك على حممل اجلد ،دون دعم التطرف القومي
اليميني .لكن ال�س�ؤال هو كيف ميكنك التعامل مع
ذلك ،دون الوقوع مث ً
ال يف اخلطاب الفا�شي القدمي
الذي ين�ص على �أن «هولندا للهولنديني»؟
�إن من اجليدِ
ال�سعي �إىل ال�سالم العاملي ور�ؤية كل
َ
النا�س كلهم ك�إخوة �أو �أخوات ،ولكن هل ن�ستطيع �أن
نكون فع ً
ال بال عدو ،ما دام الآخ��رون يج ّردون منا،
يف الوقت نف�سه ،ع���دواً؟ �أال ينبغي لنا يف الأق��ل �أن
نختار �أعداءنا ،لنكون يف �أق�صى احلاالت ،م�ستعدين
ملحاربتهم؟ وه��ل نحتاج �إىل ع��دو م�شرتك لنكون
قادرين على ت�شكيل جمتمع متما�سك؟ الأمر الذي
ي�ستدعي مفهوم «�صناعة العدو» و�شيطنته �أي�ضاً،
وفق مقولة ت�شر�شل «يف ال�سيا�سة ،ال يوجد �صديق
دائ��م ،وال عدو دائ��م ،ولكن توجد م�صالح» ،ومناذج
ذل��ك يف ال�سيا�سة الدولية ماثلة ،كتكري�س مفهوم
امل�صلحة بدي ً
ال عن مفهوم الأيديولوجيا الذي كان
�سائداً طوال مرحلة احلرب الباردة حتى .1989
ال يخفي الكاتب خ�شيته م��ن ك��ون ال��ع��داء م��ا زال
حتمياً يف الوقت احلا�ضر ،فكل جمتمع يحتاج �إىل
�أع����داء خ��ارج��ي�ين ل��ي��ك��ون جمتمعاً ي��ع��رف م��ن ه��و،
وم��اذا يريد؟ لكن ه��ذا ال يعني �أن ال��ع��داوة «حاجة
طبيعية» فهي  -كما يقول  -حاجة ثقافية ،ف�ض ً
ال
عن �أنها نتيجة للمناف�سة �أي�ضاً ،وبالرغم من �أن كل
مناف�سة لي�س بال�ضرورة �أن تنتهي بالعداء املرير،
�إال �أن لكل مناف�سة ،يف واقع الأم��ر� ،سمات عدائية.
ال يناف�س الإخوة والأخوات بع�ضهم بع�ضاً
فهكذا مث ً
يف ح��ب �آب��ائ��ه��م ،وح��ي��ث ي��ك��ون احل���ب ،وح��ي��ث تكون

املناف�سة ،غالباً ما يكون هناك ع��داء مهما تختلف
خلفياته ومتظهراته.
وبقدرما يقارب غرونبريغ يف كتابه هذا �س�ؤ ً
اال مهماً
يف �أدبيات الفكر ال�سيا�سي املعا�صر -يعيد نف�سه بقوة
يف �إط��ار اال�ستقطابات احلالية  -ف�إنه يقدم �إجابة
م��وازي��ة تت�ضمن جت���ارب فكرية م��ث�يرة لالهتمام،
وت�ستثري �أ�سئلة �سيا�سية جديرة ،اليوم ،ببحث �أكرث
�شمو ًال يف الق�ضايا الراهنة التي ميور فيها العامل
بتحوالت ،و تناق�ضات ،واه��ت��زازات مت�س كثرياً من
اليقينيات ال�سيا�سية وامل�س ّلمات والأف��ك��ار املتوا�ضع
عليها ،وتر�شّ ح ما قد ي�ضع حتديات جدية �أم��ام ما
ق��د مت �إجن���ازه على م�ستوى التحول الإن�����س��اين يف
الد�ساتري وال��ق��وان�ين و ُن��ظ��م العقد االجتماعي يف
ف�ضاء الدميقراطيات واحلريات العامة ،حيث يبدو
«الالهوت ال�سيا�سي» حماولة الكت�ساب نظرة ثاقبة
�إىل طبيعة احل��داث��ة ،وي�صبح املجتمع والأح����زاب
وال���دول���ة ،يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة التمثيلية ،مرتبطني
ب�����ش��ك��ل ال ي��ن��ف�����ص��م .وت��ت��ج��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة خم��ف��ف��ة يف
�سيا�سة ا�ست�شارية ليربالية ناعمة ،يغدو معها العنف
وال��ع��داء ج��زءاً من ذك��ري��ات �أزم��ن��ة احل��رب ،يف حالة
من حاالت التطور التي ي�صفها غرونبريغ بقوله:
النباتي) ،و�ستنتج يف
«لقد �أنتجت ثقافتنا (اجل��زا َر
َّ
نهاية املطاف احلرب الالعنفية» .الأمر الذي ي�ضع
املجتمعات املعا�صرة �إزاء اختبار حقيقي� :أ ت�صمد
تلك القيم الإن�سانية املكت�سبة �أم مي�سها �شيء مما
يخطط له املناوئون ،بدعاوى خمتلفة ت�شتغل على
تناق�ضات اللحظة ،وج��دل��ي��ة الثنائيات ال�ضدية،
وج��اذب��ي��ة ال��ه��وي��ات التي ت�ستوجب ق���راءات معمقة
�أو�إع�����ادة ق���راءة �أح��ي��ان��اً ،بق�صد تفكيكها مفهومياً،
وا�ستجالء حمددات التكتيكي واال�سرتاتيجي يف كل
مرحلة من مراحل تطور الفكر ال�سيا�سي يف العامل
املعا�صر.
----------------------------الكتاب :الصديق والعدو
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الصديق والعدو :التدهور ،االنحطاط ،والخالص
ألرنون غرونبيرغ
سعيد الجريري *
المحركة للعالقات ،واشتعال الحروب أو افتعالها ،في
ت َ
المعاصر ،بوصفها واحدة من أهم الثنائيات ُ
ُشخص ثنائية «الصديق  -العدو» في الفكر السياسي ُ
سياق ما ُيعرف بصناعة العدو ،وفق مفاهيم يشتغل عليها الساسة ،بالتوازي مع ثنائية أخرى «نحن  -هم» التي يذكي مفعولها اليمين المتطرف .ولعل كتاب
«الصديق والعدو» للباحث أرنون غرونبيرغ  -وهو واحد من أشهر الكتاب الهولنديين ،سواء في الداخل أو في الخارج ،وحائز على جوائز عديدة ،وترجمت أعماله
إلى أكثر من ست وعشرين لغة  -يقدم ُمراجعة فكرية جادة للمفهوم بحسب السؤال المحوري الذي ك ّرسه المفكر السياسي األلماني كارل شميث ()1888-1985
في كتابه»مفهوم السياسي»؟
لكن أليس التاريخ البشري عبارة عن سلسلة من الكوارث التي نُعطيها ،بعد ذلك ،معنى؟ وهل نُدرك «من نحن؟» من خالل ما حدث لنا من عبودية واضطهاد؟
وهل يؤدي ذلك إلى اإليذاء والعدوان؟ يرى غرونبيرغ ذلك بإلحاح ،في كتابه المثير لالهتمام ،منسجمًا مع كل من الفيلسوفين :األلماني والتر بنيامين ،والفرنسي
يريان أهمية أن تظل جرائم الذاكرة متقدة ،في سياق الصفح  -كمفهوم مهاجر من اإليمان إلى السياسة  -للحيلولة دون تدفق جرائم
جاك دريدا اللذين
ِ
الماضي .ولئن كان غرونبيرغ يعتقد ببساطة أال واقعية لفكرة أننا نعيش اآلن في أسوأ المراحل ،فإن ذلك االعتقاد ال يزيح التساؤل عما إذا أصبحت الحضارة
الغربي االزدهار وبات يشعر بالقلق على الراحة والصحة والسعادة ،فهو يتجنب أي شكل من أشكال الخطر الجسدي،
الغربية في حالة انحدار ،بعد أن أدمن
ّ
وتتوافق قناعاته مع تفضيل الحوار على العنف.

يت�ألف الكتاب من ق�سمني رئي�سنيُ ،يحيطان ب�س�ؤالٍ
رئي�س انبنى عليه الكتاب باعتباره �إج��اب��ة مف�صلة
تعيد ق��راءة ذلك ال�س�ؤال وم�ساءلته من جديد ،يف
�ضوء التحوالت واملتغريات التي حدثت منذ �أن ُطرح
�أول مرة عام � ،1927إذ اتخذ غرونبريغ �س�ؤال كارل
�شميث :هل بالإمكان �أن يوجد الإن�سان بال عدو؟
مدخ ً
ال جدلياً ،تليه الإجابة املقرتحة التي ت�شكل
منت الكتاب مت�ضافر ًة يف خم�سة مباحث:
الإن�سانية وحلفا�ؤها
العنف واملجتمع والتاريخ
ما هو ال�سيا�سي؟
الالهوت
موت العدو
الكتاب مقاربة ج��ادة لعمل �شميث ،وال�سيما كتابه
«م��ف��ه��وم ال�����س��ي��ا���س��ي» ،ح����اول ف��ي��ه��ا امل����ؤل���ف �صياغة
�إج��اب��ات على ال��ت�����س��ا�ؤالت اجل��وه��ري��ة ال��ت��ي طرحها
�صاحب نظرية العدو يف ال�سيا�سة ،و�أحد �أهم فال�سفة
ال�سيا�سة الأملان يف القرن الع�شرين واملنظر القانوين
املثري للجدل ،ال��ذي تقوم نظريته ال�سيا�سية على
�أ�سا�س التمييز بني ال�صديق والعدو ،باعتباره معياراً
حا�سماً يف حت��دي��د «ال�سيا�سي» ،ف��وق��ف غرونبريغ
على �أ�سئلة عديدة مثرية لالهتمام ،حم��وره��ا :ما
ال�سيا�سي؟ ما الدولة؟ ما العداوة ال�سيا�سية؟ وهل
احلرب نتيجة العداوة؟
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مما يعيد غرونبريغ النظر فيه ،يف مفهوم �شميث
ال�سيا�سي ،مقولته �إن عاملاً بدون متييز بني ال�صديق
والعدو هو ،بالنتيجة ،عامل بال �سيا�سة ،ف�إنَّ املجتمع
لكي يكون جمتمعاً حيوياً بحق ،يحتاج �إىل �أع��داء.
وي��رى ،من ثم� ،أنَّ املواطن العاملي ميثل خط ًرا� ،إذ
كيف ميكن لدولة ما (�أو كيان �سيا�سي) البقاء على
قيد احلياة �إذا كانت غري راغبة يف �شن احل��رب يف
�أ�سو�أ احلاالت� ،أو ال تعرف من هم �أعدا�ؤها؟
ه��ل ال��غ��رب علماين �أك�ثر م��ن �أن ينظر �إىل الآخ��ر
على �أنه عدو ،يف الوقت الذي يرى فيه «املتطرفون
����رب ع�������دواً؟ ي�����درك غ����رون��ب�رغ �أن
ال���دي���ن���ي���ون» ال����غ َ
باملجتمعات بحاجة �إىل �أعداء للتعرف على نف�سها،
و�أنها تن�ش�أ من خالل التذكري امل�شرتك �أو احلرمان
من العنف التاريخي .وعلى الرغم من ذل��ك ،يجد
�أن ثنائية �صديق/عدو  -بح�سب كارل �شميت -هي
تعريف �سيا�سي .فالقوميون الغربيون �أمثال دونالد
ترامب يعتقدون �أنهم ي�ستطيعون ت�شجيع الأعداء
واللعب معهم؛ لأن احل��رب لن ت�صل �إىل والياتهم
ومدنهم امل��زده��رة على �أي ح��ال .لكن �سقوطهم -
يقول غرونبريغ  -هو جزء من هذا التناق�ض ،على
الرغم من �أننا ال ن�ستطيع �أن ن�ستبعد �أنهم �سوف
يجرفون الآخ��ري��ن ب��زوال��ه��م .ويف �سياق م��ا يخلقه
ال�سيا�سيون م��ن م����آزق ،ينبغي الت�سا�ؤل دائ��م��اً عن
ماهية الدولة واملجتمع ،وكيف ندافع عنهما ،وما هي

النتيجة النهائية لهذا العداء؟ .فهذه هي احلرب،
كما يقول �شميت ،وه��ذا �أم��ر طبيعي � ً
أي�ضا .لذلك
عليك �أن ت�س�أل نف�سك عن منتهى حدودك ،حتى ال
ت�صل �إىل هذا احلد .فاحلفاظ على ال�سالم الداخلي
ه��و ال����دور ال��رئ��ي�����س ل��ل��دول��ة ،ح��ي��ث مينعك م��ن �أن
ترى يف جريانك عد ّواً ،و�أنت حتاول توجيه مدفعك
الر�شا�ش �إل��ي��ه��م .وه��ذا ه��و على املحك ال��ي��وم؛ لأن
بع�ض ال�سيا�سيني الغربيني يخلقون �أعداء داخليني،
كامل�سلمني ،على �سبيل املثال .الأم��ر الذي ميكن �أن
ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل الكثري من اال�ضطرابات
االجتماعية يف املجتمعات الغربية نف�سها.
�إمن�����ا ل��ع��ل ل���ذل���ك ع�ل�اق���ة ب�����أح����داث � 11سبتمرب
 2001التي قدمت �صورة خمتلفة ،بالفعل ،للعامل
والإن�سان ،هي �صورة اخلوف والبحث عن الأع��داء،
�أو حتويلهم �إىل عدو� ،أو ًال من قبل ابن الدن ،والحقاً
من قبل الآخ��ري��ن .ولكن ما م��دى �صحة �أن يكون
�أح��ده��م ع���د ّوي تلقائياً مب��ج��رد �أن ي��خ�برين �أنني
عدوه؟
يف احل��ق��ي��ق��ة ،ه��ن��اك ���س��ب��ب ك��ب�ير ل��ل��ت��ف��ا�ؤل ال��ي��وم،
لكننا مل نعد نرى ذلك ب�سبب خوفنا وانت�شار �صور
ال��ع��دو �أو هيمنتها يف الف�ضاء الإع�لام��ي بو�سائله
املتعددة  .ففكرة �أننا نعي�ش الآن يف �أ���س��و�أ الأوق��ات
هي بب�ساطة غري حقيقية� ،إذ يعتقد غرونبريغ �أن
لهذا عالقة كبرية بالهوية ،و ببع�ض ال�سيا�سيني

