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هُ وال تعربِّ اآلراء واملواقف الواردة يف الكتاب هي آراءُ املؤلِّفِ ومواقِفُ
 (بالرضورةِ) عن آراء اهليئة العامة السورية للكتاب ومواقفها.
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  تصدير املرتجم

» فة التحدييف املقاومة: فلس«سنُْعنَى يف هذا التصدير املقتضب لكتاب 
بأهم أفكاره, فنعرضها عرضًا  كاجيلهاورد  للفيلسوف واألستاذ اجلامعي

, ونختم ببعض العربيةموجزًا, ومن ثم نقدم تسويغًا لدواعي ترمجته إىل اللغة 
املالحظات حول هذه الرتمجة التي نأمل أن تسّهل عىل القارئ الكريم متابعة 

 الكتاب واستيعابه.

ومراجعوه بعد صدوره » املقاومة: فلسفة التحدييف «أمجع حمللو كتاب 
عىل أمهيته من حيث التوقيت والطرح, بل إن بعضهم ذهب إىل  ٢٠١٣عام 

عّدِه أول كتاب من نوعه يف العامل, يدرس دراسة فلسفية متعمقة ومتشعبة 
ظاهرة املقاومة, إذ قد توجد بعض الدراسات لفلسفات حركات مقاومة 

اصة, أو ألفكار فالسفة ومقاومني وكتاب ومنّظرين بعينها ضمن سياقاهتا اخل
ثوريني بعينهم, أما هذا الكتاب فيحاول إعطاء بعض تلك احلركات 
والشخصيات واألفكار سياقًا عامليًا, ليس من حيث االنتشار اجلغرايف 

دى والفاصل الزمني فحسب, بل بوساطة ربطها فلسفيًا مع بعضها وإظهار م
يف الرؤى واملامرسة, أو مدى تباينها  ضها بعضاً استفادهتا من جتارب بع

وتنافرها, فهذا الربط الفلسفي انعكس عىل األسلوب املُتبع يف الكتاب, فهو 
يتضمن يف معظمه نوعًا من املواجهة, أو التعارض بني أفكار بعض حركات 

عىل سبيل  كالوزفيتزاملقاومة ورؤاها, أو بعض الفالسفة أو املقاومني, إذ ُيقرأ 
 نساء, أما لوكاشو ليننييف مقابل  فرويد, كام ُيوضع كانطملثال من خالل ا
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يف  البالك بانثرفيوضعَن مقابل حركة  بريطانيايف  معسكر غرينعام كومون
   .املكسيكيف  الزاباتيستا, وحركة أمريكا

ال يبدو أن مؤلف الكتاب هيدف من وراء ذلك كله إىل صياغة مفهوم 
نه يعتقد أن املقاومة من حيث ممارستها تارخييًا فلسفي موحد للمقاومة, أل

تقاوم التحليل الفلسفي, مثلام أن فلسفة املقاومة تقاوم ضغط صياغة املفهوم, 
تفقد مقاومتها حاملا ُتصاغ يف مفهوم, لكن ذلك ال  كاجيلفاملقاومة يف رأي 

يمنع من إخضاع املامرسات التارخيية للمقاومة إىل تأمل فلسفي, ألن ذلك 
  .مستقبالً وجيعلها متاحة حلركات املقاومة وللمقاومني حارضًا 

إن السمة الغالبة هنا هي االستمرارية يف التطور والتحول, ألن حركات  
املقاومة هي ممارسات حياتية هلا خصوصيتها وظروفها املحددة, وتتأثر 

يقرتح أن يكون هناك أرشيف للمقاومة,  كاجيلبسياقات خمتلفة, لذلك فإن 
ربز ما تقدمه ممارسات املقاومة للتفكري واخليال الفلسفي املعارصين. من هنا يُ 

هو نوع من األرشفة لبعض » يف املقاومة: فلسفة التحدي«فإن ما يقدمه كتاب 
  أهم حركات املقاومة وممارساهتا وأصواهتا تارخييًا وعىل الصعيد العاملي.

ع إىل عدد من يتبع الكتاب يف هذه األرشفة منهجية تقسيم املوضو
األصناف واملوضوعات, يوضحها من خالل رشحه ونقده ملامرسات وأفكار 
عدد من املنظرين والفالسفة والفنانني والثوريني, هبدف حتديد استمرارية 

عىل قراءة نصوص مقاِومة من القرن املقاومة والتمّرد, وإنه يركز بشكل خاص 
اقع هذه النصوص إىل جانب العرشين, كام يتأمل بني الفينة واألخرى يف مو

ينطوي عىل حشٍد من الشخصيات واحلركات فالكتاب أفعال مقاومة تارخيية, 
 لوكسومبورغو ليننيو ماركساملقاومة, يمتد من رّواد الرتاث الثوري أمثال 

 البالكو الزاباتيستينيو فانونو غاندي, إىل املناضلني ضد االستعامر أمثال ماوو
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معسكر سالم غرينهام الم ومقاومة األسلحة الذرية يف إىل داعيات السبانثرز, 
 بازوليني, وفنانني مثل وفاينجيم فرويدوإىل منظرين مثل بريطانيا, يف  كومون

يأيت عىل خلفية الوجود الطاغي , لكن احلديث عن كل هؤالء كافكاوجينيه و
  ».يف احلرب« بـ املعنَون هوكتاب كارل فون كالوزفيتز الربويس للجنرال
هو املُنّظر األشهر للمقاومة وأشكاهلا, كام أنه  كاجيلوفقًا لـ  كالوزفيتز إن

يف «عنوانًا بديًال لكتاب » يف املقاومة«يرى أن هناك مسّوغًا وجيهًا إلطالق 
باحلرب بوصفها تدمريًا ملقدرة  كالوزفيتز, وذلك نظرًا إىل ما يقصده »احلرب

مقدرة املرء اخلاصة عىل املقاومة من  العدو عىل املقاومة من ناحية, وحفاظًا عىل
وما أطلقته  النابليونيةيتتبع احلروب  كاجيلكام ُيظهر كالوزفيتز  ناحية ثانية. إن

من طاقة عسكرية, لكنه يف اآلن نفسه يرسم إسرتاتيجيات هذه الطاقة 
العسكرية وسبل مواجهتها, لذلك نراه خيصص حيزًا كبريًا من كتابه للحديث 

بات واألنصار وعن إسرتاتيجيتها, أكثر مما خيصصه للحديث عن حرب العصا
إن احلرب هي استمرار للسياسة بوسائل «عن عبارته املشهورة املتمثلة يف: 

ضمن هذا اإلطار يمكن االستنتاج أن املقاومة غالبًا ما تغرق يف ». أخرى
ن مستنقع املعركة أو احلرب, وبذلك فإهنا قد جتر املنطق السيايس إىل نوع م

 التدمري الذايت عرب تصاعد منطق العنف.

سرتاتيجيات عريضة, تركز إيف حتليله للمقاومة ثالث  كاجيليستخدم 
: اإلسرتاتيجية األوىل عىل اخلطب التي عىل أساسها صيغت املقاومة, وهي

الثانية بعض سامت اإلسرتاتيجية القوة والوعي والعنف والذاتية. وتصف 
ية وطبيعتها, كام أهنا ُتظهر كيف أن هذه السامت املقاومات السياسية التارخي

الثالثة فتدرس اإلسرتاتيجية تؤرش إىل اتساق نمطي يؤثر يف ممارستها, أما 
من حيث جتانسه أو تنافره مع مفهومات  ,روابط مفهوم املقاومة وصالته
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لكن من املهم التشديد عىل ما  , مثل القمع واإلصالح والتحرر والثورة,أخرى
مؤلف الكتاب يف صفحاته التصديرية بخصوص فهمنا للمقاومة, وهو يؤكده 

أهنا ال تنحرص يف املوقف الذي يتخذه الطرف األدنى أو اخلاضع من طريف 
معادلة القوة, بل إنه يشري كذلك إىل موقف الطرف اآلخر أو مقاومته يف 

يبدو املعادلة. أما اإلطار النظري الكامن خلف هذه اإلسرتاتيجيات الثالث, ف
أنه يتجىل يف حماولة رسم مالمح لتحويل أشكال الطاقة املقاِومة إىل أشكال 
إجيابية, تؤكد أمهية احلياة وتتحاشى قدر اإلمكان األشكال السلبية, وما ينتج 
عنها من عنف وآالم, فالكتاب بمعنى ما هو نوع من التحذير من املخاطر التي 

 ,عرضها لالحتواء أو تصعيدها العنَف قد تواجهها أشكال املقاومة من إمكانية ت
أو من خطر انزالقها إىل القيام بمامرسات حتاكي املامرسات التي هي يف 

  األساس حمفّزات للمقاومة.
أن املقاومة يمكن أن ُتفيض إىل تغيري إجيايب عندما تأخذ  كاجيليوضح 

ات شكًال من الطاقة, يرتبط بخصال مثل الشجاعة والتحّمل مع اجلاهزية للثب
 املقاومون امللتزمونف ,تطلب من وقت أو يف املوقع, مهام كّلف ذلك من ثمن 

بحسب تعبري » أمواتًا يف إجازة«حتى إهنم يعدون أنفسهم  ,أعامرهم هلا ينذرون
, وبحسب املقاومة التي مارستها حركة األملاين يوجني ليفني الشيوعي
ألمر نفسه ينطبق عىل رؤى , كام أن ااملكسيكضد القمع والظلم يف  الزتباتيستا

معسكر سالم ونساء  املوقفينيو فاينجيمو بينجامنيو لوكسومبورغكل من 
ترى أن رصاع  لوكسومبورغوممارستهم. عىل سبيل املثال, إن  غرينهتم كومون

العّامل املستمر مع الرأسامليني هو الذي ُيبقي طاقتهم حيّة, وعىل نحٍو مشابه 
 معسكر سالم غرينهام كومونملة التي شنَّتها نساء فإن الطاقة املُنطلقة من احل

يف  األمريكيةوضد نصب صواريخ كروز الذرية  الربيطاينضد اجليش 
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, متثل فهًام يربط املقاومة مع طريقة ملتزمة يف احلياة وطاقة إجيابية, بريطانيا
  تتمكن من الوقوف يف وجه الرش املتمثل بتلك األسلحة.

بالتحذير من  كاجيلة اإلجيابية للمقاومة يقوم وطوال حتليله هلذه الطاق
ين قد تقع فيهام املقاومة: اخلطر األول يكمن يف االنجرار إىل عالقة رد خطرَ 

الفعل وحسب, ألن هذا منطق تصعيد للثأر, أو االنتقام الذي يؤدي إىل 
اعتامد العنف أو القوة, فتصبح املقاومة حمكومة بالقوى التي تعارضها وتتامثل 

الفصل هذه النقطة يف  كاجيلا إىل جهة االستخدام املفرط للعنف, يوضح معه
كوارث «من الكتاب باإلشارة إىل لوحتني منفصلتني من لوحات األول 
. ُتظهر إحدى اللوحتني أشخاصًا بالزي اإلسباين غويا للفنان» احلرب

بسبب أو من دون «بالعنوان  غوياالعسكري يعدمون مدنيني, ويذّيلها 
أما اللوحة الثانية فتظهر أحد أفراد املقاومة األنصارية يقتل جنديًا,  ,»سبب

يوضح تلك النقطة  كاجيل, كام أن »اليشء نفسه«والعنوان الذي يذّيلها هو 
 ماولالستياء أو االنتقام, وكذلك باإلشارة إىل  نيتشهفلسفيًا باإلشارة إىل نقد 

صعيد العنيف وحرب العصابات لدى حركات أخرى اعتمدت منطق الت
الذي قادها إىل التشابه مع مضطهدهيا يف املامرسة الوحشية والقتل, أما 
املحظور أو اخلطر الثاين فيتمثل يف رفع املقاومة إىل مستوى املجاالت األكثر 
بساطة ونقاء وهي جماالت الوعي واحلرية والعقل, فاخلطر هنا يكمن يف 

ختدم غاية, بحيث إهنا تتبدد احتامل تقليص املقاومة لتصبح جمّرد وسيلة 
ملصلحة تشديد شبه مثايل عىل القصد أو الغاية مع ما يضمنه ذلك من تشديد 

 كاجيلعىل أوامر العقل العميل, من دون اكرتاث كاٍف بالظروف املحيطة, إن 
املتمثلة يف تأكيده عىل  ليننيلدى  اجلديدة الديكارتيةيربط هذا اخلطر مع 

يف  املاركيسملميز, وبشكل خاص مع الربنامج الوعي الطبقي الصايف وا
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, كام أنه يربطه مع املقاربات التوحيدية للمقاومة كتلك التي »البيان الشيوعي«
املجلس الوطني الفرنيس يف  الفرنسيةيف توحيده للمقاومة  جان موالنقادها 

احلرصي عىل الوعي الطبقي كام يبّني  املاركيس, إن هذا الرتكيز للمقاومة
أدى إىل التقليل من أمهية مفهوم املقاومة وكان موضع انتقاد من جانب  لكاجي

  .فرويدمثل  املاركسينيومن غري  لوكاشمثل  املاركسيني
وأخريًا, ال بد من اإلشارة إىل أن الكتاب يتطرق إىل العالقة امللتبسة 
بني املقاومة والثورة والتحرر, وال سيام من جهة اقرتان ذلك مع القمع 

, مع حماولة الصنيح هذه العالقة بدراسة ما حصل يف طهاد, إذ توضَّ واالض
أن جيعل من مقاومة الفالحني وسيلة إىل ثورة وطنية ومن ثم عاملية, أو  ماو

من جهة إدراك احلاجة إىل االبتعاد عن املرشوع الثوري ملصلحة مقاومة 
لكل من  يدرك من خالل قراءته كاجيلالسلطة غري الرشعية للدولة, كام أن 

أن تقوية املقدرة عىل املقاومة يشء, واملرشوع الثوري  بينجامنيو غراميش
 لتحقيق احلرية يشء آخر.

إن أمهية الكتاب املُشار إليها أعاله هي يف حد ذاهتا مسّوغ كاٍف لرتمجته إىل 
عىل هذه  العريبأن يطلع القارئ  − بحسب رأينا  − , إذ من املفيد العربيةاللغة 

فلسفية املتميّزة والرائدة لظاهرة املقاومة وصريورهتا وجتلياهتا عىل الدراسة ال
الصعيد العاملي, وال سيام يف هذه اللحظة من التاريخ العاملي التي حتتدم فيها 

عات الفعلية, وختتلف الرؤى بشأهنا, وهو اختالف ناجم يف معظمه عن االرص
يأيت عىل رأسها مصطلح اختالف النظرة إىل املفهومات واملصطلحات املتصلة, و

املقاومة, ومن املؤمل أن يسد هذا الكتاب فجوة يف الدراسات االجتامعية 
والسياسية العربية نظرًا إىل عدم وجود مثل هذه الدراسة لظاهرة املقاومة 

وما يزيد من  − يف حدود اطالعنا  − ترمجة أو تأليفًا  العربيةوأساليبها يف اللغة 
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. يف الوقت العربيةية موضوعاته بالنسبة إىل منطقتنا أمهية هذا الكتاب هو أمه
احلايل, عىل الرغم من أن الكتاب ال يشري إال عرضًا ثالث مرات أو أربع إىل 

  .٢٠١١بدءًا من عام  العريباألحداث التي عصفت وال تزال تعصف بعاملنا 
إن دراسة الكتاب للمقاومة وجتانسها وتنافرها أو تقاطعاهتا مع  

كالثورة والتحرر  ,خرى اجتامعية وسياسية ذات أمهية مماثلة هلامفهومات أ
, إذ العربيةتعطي مسوغًا إضافيًا لرتمجته إىل اللغة  ,والعنف واإلرهاب والقمع

وهلذا فإننا نعتقد أن  ;ال تزال مرسحًا لكثري من هذه األمور العربيةإن املنطقة 
تاب وطروحاته القارئ الكريم سوف جيد يف كثري من مقوالت هذا الك

ومنهجه التحلييل عونًا له يف حماولة حتليل واستيعاب مآالت األمور يف الدول 
  التي رضبتها الرصاعات وال تزال. العربية

أما فيام خيص الرتمجة, من حيث التعامل مع العنوانات وبعض 
األسامء واملصطلحات, فال ُبدَّ من التنويه ببعض األمور التي نأمل أن تقّدم 

فلقد رأينا من املفيد  ;من العون للقارئ الكريم عىل متابعة الكتاب مزيداً 
عند ترمجة بعض العناوين أو املصطلحات أو التسميات أن نقدمها مصحوبة 
بالعنوان أو املصطلح أو االسم يف النص األصيل, وذلك زيادة يف اإليضاح 

ألمر قد يتكرر ومنعًا ألي التباس, وذلك عىل األقل يف املرة األوىل, كام أن ا
ر إذا كان هناك فاصٌل كبٌري نوعًا ما بني املرة األوىل واملرات الالحقة التي ُيذكَ 

فيها االسم أو املصطلح, وبام أن الكتاب يعالج أفكار وممارسات حركات 
وشخصيات مقاومة تنتمي إىل قوميات ولغات خمتلفة, فإن املؤّلف غالبًا ما 

, ثم يتبعه باملعادل أو اإلنكليزيةباللغة يقوم بكتابة مصطلح أو عنوان ما 
باقتباس من اللغة األصل, لذلك وجتنبًا للتكرار فإننا نقوم يف هذه الرتمجة إىل 
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كام يوردها مؤلف الكتاب, وُنتبعه  اإلنكليزيةبرتمجة املصطلح من  العربية
باملصطلح أو العنوان يف اللغة األصل كام ورد يف الكتاب, وُيورد الكاتب 

أي دون ذكر  ,فحسببلغته األصل نًا أخرى مصطلحات أو قوالً أحيا
 العربية, وهنا نرتجم العنوان أو املصطلح إىل ليزيةكاإلناملعادل له يف اللغة 

وقد رأينا إضافة إىل ذلك أنه من املفيد  مع إعادة كتابته يف اللغة األصل,
اشية أحيانًا إضافة تعقيب عىل بعض املصطلحات أو األسامء بوساطة ح

نقوم باليشء نفسه وسفلية هبدف إعطاء مزيد من الرشح والتعريف هبا, 
, فحسبحتى بخصوص بعض األسامء املشهورة, وذلك من باب التذكري 

أما بخصوص بعض املفردات أو املصطلحات املتشاهبة عىل األقل ظاهرًا يف 
, فقد cefulpeaو  violent-nonتبادليًا مثل  تستعملاملعنى, التي أحيانًا كثرية 

للثانية,  »مّي لْ ِس «لألوىل و »العنيف«تعمدنا يف الرتمجة االلتزام بكلمة 
األمر نفسه ينطبق و ,غاندييف اجلزء املتعلق باملقاومة لدى  ال سياموذلك 

يف الرتمجة باملعنى  ُيلَتزمحيث  sspontaneou و unconsciousعىل كلمتي 
عي, أما الثانية فُترتجم باملعنى تعلقه بالو من حيث »الواعي«التقني لألوىل 
 وإن كانت العفوية من جتليات الالوعي. ,»عفوي«الشائع, وهو 

 ممدوح يوسف عمران
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إن هذه املقاومة بوصفها احتجاج الرجال الذين جرى التطاول عىل 
 وبوصفها ,كرامتهم, وعىل تصورهم السليم عن احلقيقة التي يتمسكون هبا

من املهم اآلن فف التي تأكدت ضمنها, ذات معنى يتعدى الظرو
 إليه األمور. تفيضس اسرتجاعها بغض النظر عام

  )١٢١إعالن حق العصيان يف احلرب اجلزائرية (بيان الــ 
 Declaration of the Right to Insubordination in The Algerian War 

(Manifesto of the ١٢١). 
 ».حان الوقت للمقاومة«
تشومسكي, ماركوسا,  ١٩٦٧لسلطة غري الرشعية, دعوة ملقاومة ا«

 »سوناغ, وآخرون
Chomsky,  ١٩٦٧Call to Resist Illegitimate Authority, 

Marcuse, Sontag Et.Al. 

سنوايت مع املقاومة سوف ختتفي  أنَّ علن لكن ماذا لو كان قراري أن أُ 
, وإنه ضُعفويَ ? لقد انتابني إحساس ما غريب بأن التمرد أخذ خيبو, رسيعاً 

ل عىل وشك حتويل املسري واالختفاء, وإنه سوف  إىل مالحم. لقد ُحيوَّ
 حلظة. نظرت إىل املقاومة وكأهنا سوف تتالشى يف أيِّ 

  ,Prisoner of LoveJean Genetسجني احلب  جان جينه,
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ال أريد  إيِه?!أن أقاوم?  ;إهنا حلالة صعبة. ماذا تعتقد أن عّيل فعله«
 ال يشء غري العدالة.... . مل ُيرد سوى العدالة..»غري العدالة

 ,Heart of Darkness Joseph Conradقلب الظلمة  جوزيف كونراد,
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  السابع والعشرون من تشرين األوّل /
  ١٩٦٠أكتوبر 

نت االضطرابات التي حصلت يف باريس يف السابع والعرشين من  كوَّ
حداث بلغت أوجها يف بداية سلسلة من األ ١٩٦٠ترشين األّول / أكتوبر 

أعلن اليسار واالحتادات العاملية ذلك  حينها. ١٩٦٨التحدي الصارخ عام 
اليوم يومًا للسالم يف اجلزائر, فتفّلت عنف الرشطة ضد املتظاهرين من 
عقاله وتواصل مع اشتداد النضال ضد االستعامر يف اجلزائر وانتقال العنف 

). جاء ذلك ١٩٩٧wski Tartako ,٦٧١-٧فيها إىل العاصمة االستعامرية (
 Declaration of theحق العصيان يف احلرب اجلزائرية «مبارشة عقب إعالن 

Right to Insubordination in the Algerian War يف » ١٢١بيان الــ «, أو
يف دعوته إىل  )١(اخلامس من أيلول / سبتمرب الذي ذكر املقاومة الفرنسية

  Jeansen Network)٢(حماكمة الشبكة اجلنيسونيةوتزامن مع  ,العصيان املدين
                                                 

األملاين لـ فرنسا حكومة فييش هو االسم الذي ُيطلق عىل احلركة التي ناهضت االحتالل ) ١(
  . ]املرتجم[) ١٩٤٥− ١٩٣٩املتعاونة مع االحتالل يف أثناء احلرب العاملية الثانية (

جبهة الذي ساعد عمالء  Francis Jeanson)  ٢٠٠٩− ١٩٢٢( فرنسيس جينسننسبة إىل  )٢(
, إذ اجلزائريةرير يف أثناء حرب التح الفرنسيةيف العمل عىل األرايض  التحرير الوطنية اجلزائرية

, وهي فكرة مستقاة من »محلة احلقيبة«وعرفوا بـ  للجزائرينيكانوا ينقلون النقود واألوراق 
 الشيوعي. وقد كان من بني أعضائها الناشط احلرب العاملية الثانيةيف  الفرنسيةحركة املقاومة 

 جان بول سارترلسوف , كام كان الفيHenri Curielهينري كورييل الشهري واملناهض لالستعامر 
)١٩٨٠− ١٩٠٥ (Jean Paul Sartre  سيمون دي بوفواروالكاتبة )١٩٨٦− ١٩٠٨ (Simone 

de Beauvoir .[املرتجم] من املؤيدين هلا  
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لكتاب  Jean Paul Sartreومع املقدمة احلادة التي كتبها جان بول سارتر  ,املقاومة
 Fanon  Frantz )٣(لـ فرانز فانون The Cursed of the Earth »األرض ومعذب«

ية د ضد اجلال(الذي جرى حظره الحقًا يف فرنسا). إن عنف الدولة املتعمَّ 
رئيس  Maurice Papon اجلزائرية يف باريس الذي خطط له ونفذه موريس بابون

والذي تضمنت مؤهالته للمنصب اضطهاد هيود  −الرشطة الباريسية 
والقمع االستعامري الوحيش يف  Vichy )٤(يف ظل فييش Bourdeauxبوردو 

بلغ أوجه بعد سنة,  − ) House and Macmasterاملغرب واجلزائر (انظر 
وذلك يف مطاردة الرشطة للمتظاهرين يف باريس, وقتلها ملا يزيد عن مئتي 

, وكذلك يف ١٩٦١ عام متظاهر يف السابع عرش من ترشين األّول / أكتوبر
يف  Charonne Metro Station لقطار األنفاققتل املتظاهرين يف حمطة شارون 

لرسمي بأعامل , وقد اسُتكِمَل القمع ا١٩٦٢ عام الثامن من شباط / فرباير
جان إرهاب غري رسمية أو شبه رسمية بام فيها اهلجوم بالقنابل عىل بيت 

 عام كانون الّثاين / يناير ٧و ١٩٦١ عام متّوز / يوليو ٩يف ( بول سارتر
 ١٣يف   Les Temps Modernes) وعىل مكاتب جملة  األزمنة املعارصة ١٩٦٢

 .١٩٦١عام  أّيار / مايو 
والتعاون معه يف  النازيضد االحتالل  فرنسيةالإن ذكرى املقاومة 

الزمت تلك الوقائع العنيفة يف األيام األخرية  احلرب العاملية الثانيةأثناء 
                                                 

طبيب نفيس وفيلسوف وكاتب وثوري  Frantz Fanon) ١٩٦١− ١٩٢٥( فرانز فانون )٣(
 [املرتجم]. جزر املارتنيكمناضل من أجل احلرية ومناهض للعنرصية, وهو من مواليد 

 املاريشالبقيادة  فييش) بعد نقلها إىل مدينة ١٩٤٤− ١٩٤٠( حكومة فرنسااإلشارة هنا إيل  )٤(
احلرب العاملية بعد  حوكمالذي   Philippe PétainMarshal)١٩٥١− ١٨٥٦( فيليب بيتان

 بتهمة اخليانة والتعاون مع االحتالل [املرتجم]. الثانية
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, كيف لدولة تستند رشعيتها »١٢١بيان الــ «. وقد سأل اجلزائريةللحرب 
يف حرهبا  النازيةأن تلجأ إىل األساليب  )٥(النازيةعىل أخالقية املقاومة ضد 

). وسأل السؤال  ٢٠١٠Blanchot ,١٥-١٧( اجلزائريةقذرة ضد املقاومة ال
وغريها من  اجلنيسونيةمن الشبكة  الفرنسيوننفسه أولئك املواطنون 

يف نضاهلم ضد الدولة  اجلزائرينيالشبكات املقاومة التي اختذت قرارًا بدعم 
(انظر  النازيةمقاومة مستمرة ضد  بمنزلة; والتي رأت أعامهلا الفرنسية
١٩٩٧Evans (,  منظمة اجليش ومع ذلك فقد اشرتكوا يف هذه الرؤية مع
وهي املجموعة  ,)OAS(أو الــ   armée secrètel' Organisation de  )٦(الرسي

منغمسة يف صور «لليمني التي كانت أيضًا اإلرهابية شبة العسكرية التابعة 
عّدت حرهبا  −  ومن األعىل − ), فهي أيضًا  ١٩٩٧Evans ,١٨٧» (مقاومة

املضادة للتمرد, أو حرب العصابات اخلاصة  guerre révolutionnaireالثورية 
املقاومون ن زمن احلرب; فمن هم إذيف هبا بأهنا حرب متواصلة مع املقاومة 

املتعاون مع  الباريسيةاحلقيقيون? وما الصلة بني مايض رئيس الرشطة 
ضد املتظاهرين  −بل املتعمد  −رطاالحتالل وبني ممارسة الدولة للعنف املف

                                                 
حركة  , وهيNational Socialism القومية االشرتاكيةاالسم املعروف للـ  هي النازية )٥(

لقومي حلزب اإىل امتكن املنتمون  إذ, احلرب العاملية األوىلبعد  أملانياسياسية تأسست يف 
من  Adolf Hitler) ١٩٤٥− ١٨٨٩( أدولف هتلرحتت زعامة  االشرتاكي العاميل األملاين

 بدولة الزعيم واململكة الثالثةوإنشاء ما سمي  ١٩٣٣عام  أملانيااهليمنة عىل السلطة يف 
 ].[املرتجم احلرب العاملية الثانيةالتي أثارت 

), ١٩٦٢− ١٩٥٤( اجلزائريف مرحلة حرب  فرنسامنظمة يمينية متطرفة شبه عسكرية تأسست يف  )٦(
, الفرنيسمن االستعامر  اجلزائروقد قامت بأعامل تفجري واغتياالت هدفها منع استقالل 

 [املرتجم]. فرنسيةوسوف تبقى  فرنسية اجلزائركانت ترى أن  فقد
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املناهضني لالستعامر? وكيف أصبح ممكنًا آنئٍذ أن ُيصنّف الرجل الذي 
 عام حزيران / يونيوأطلق الدعوة األسطورية للمقاومة يف الثامن عرش من 

 بالنشو» (للضالل احلقيقي«) أو جتٍل سارتر» (مشعوذ كبري«بأنه  ١٩٤٠
Blanchotصليب احلربومة الذي تلقى وسام )? وماذا عن بطل املقا Croix 

de Guerre  ومعذب«لقاء خدمته البطولية, والذي دعا يف حينه يف  ١٩٤٥عام 
االستعامرية? وما يدفع  الفرنسية اجلمهوريةإىل مقاومة مطلقة ضد  »األرض
هذه األسئلة هو اإلرباك بشأن طبيعة املقاومة: فهل هي ارتكاسية  إىل مثل

reactive حركة قمع تبادلية متصاعدة? تستدعي مقاومة تكّثف  وجزء من
 إهنا التحدي الدائم لالضطهاد والظلم?! وبدورها مقاومة مضادة ... أ

التي كتبها » البائس الرسام« املوسومة بـ ١٩٦١عام  سارترإن مقالة 
لوحات يف موضوع « – Robert Lapoujadeروبريت البوجاد معرض  لدليل

 عرضصالة الذي أُقيم يف  − »هريوشياموعن التعذيب  )٧(االضطرابات الرتيبتيك
 نيسان / أبريل ١٥و آذار / مارس ١٠بني  Galerie Pierre Domec بيري دوميك

نت , ثم ١٩٦١ عام تصّور  Situations IVمواقف من كتاب  اجلزء الرابعيف ُضمِّ
يف إطار » السابع والعرشين من ترشين األّول / أكتوبر«لوحة اضطراب 

 اومة احلائرة:املق
ثم فجأًة يوجد ذلك الرشيط من اإلسفلت: إنه الفراغ يطفح وينساب 

 معنىإىل أسفل القامش. لكن هل هناك قمة أو قعر? إن الفضاء نفسه هو 
يكّونه اجلمهور ويتحدد بوصفه وظيفة ألعامل اجلمهور, هذا الرشيط هو 

                                                 
 ةوتعني صورة حمفورة عىل لوحات ثالث مثبتاليونانية للغة كلمة مأخوذة من ا الرتيبتيك )٧(

 تنطبق األوىل والثالثة عىل الوسطى [املرتجم].بحيث جنبًا إىل جنب 
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م كثريًا غوص كثيف نحو األسفل وفرار نحو األفق يف وقت واحد, وال هي
أهيام الغالب, إنه االنفتاح املفاجئ للفراغ: فالرشطة هتاجم, هل سنفر أم 
نقاوم? أيًا كان ما نعمله, فإن الفضاء موجود بكل أبعاده يف بعد واحد: إنه 

 ). ,٥٦٩Sartreمسافة تبدو ال متناهية, تتقلص من جهة ثم من األخرى (
إعادته مؤخرًا يف و سيناريو جرت ـهود, وهـذا لسيناريو معـإن ه

 indignados and)١(نوـسميـاكتـغاندغنوز واألـناألاومة ـي مقـوف ربيةـالعالثورات 

aganaktismenoi  ٢(»مجهورية تقسيم«و احتلواالندالع العاملي حلركة( Taksim 

Repbublic بأهنا حلظة قرار:  البوجادلوحة  سارتر ويف القمع العنيف هلا, ويرى
ه خيتزالن التجربة املكثّفة للزمان واملكان ءاللون وخوا »رشيط«إذ إن لزوجة 

سارتر املميزين للحظة املقاومة, وبناء املقدرة عىل املقاومة, ويرسم 
حلظة التحدي تلك, التي فجأة مل يعد فيها الشارع   phenomenologyظواهرية

بحياء, بل أصبحا بدالً من ذلك يمتلكان » حارضين يف املتناول«والساحة 
ت هتديدية جتمع الضدين, فمع التقلص الرسيع للمسافة بني اندفاع صفا

يصبح الفضاء احلَرضي فراغًا متقلصًا  ثباهتم الرشطة, ووقوف املتظاهرين أو
وظيفة أعامل «هذه التجربة بأهنا  سارتر وممتدًا نحو األفق دفعة واحدة, حيدد

تباك اجلمهور يف , كام أن توّسع الفضاء احلرضي وتقّلصه يظهران ار»اجلمهور
 − » هل سنفر أم سنقاوم?« −   Kierkegaardian)٣(الكريكيغارديةحلظة الــ إما/أو 

                                                 
تعني  يونانيةهي كلمة  غاناكتسمينوواألتعني الساخط,  إسبانيةهي كلمة  األنديغنوز )١(

 الغاضب أو اُملحبط [املرتجم].
 [املرتجم]. تركيا ,نبولاإسطم يف اإلشارة هنا إىل ساحة تقسي )٢(
 يالدانامركالفيلسوف   Søren Kierkegaard)١٨٥٥− ١٨١٣( كريكيغارد سوريننسبة إىل  )٣(

  [املرتجم]. سارترالذي عرف بام يسمى الوجودية املؤمنة, مقارنة مع الوجودية امللحدة لدى 
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احتمل الشارع صفات فضائية مثرية ووجدانية مبهمة روتينيًا, لكنها اآلن  − 
الفضاء من الروتني إىل االستثناء, كام » معنى«الفنان, فقد تغري  لوحةملتقطة يف 

اجهة تلف املشهد برمته, وجتعله يبدو وكأنه الفضاء أن مسألة اهلروب أو املو
  الطقيس لعرض إما مقاومة حقيقية أو هروب زائف.

مع ذلك ربام تكون سامت هذا املشهد غري واضحة بمثل ما بدت لـ 
, كام أن مسألة املعنى ليست هي األهم, إذ يفرتض سيناريو املعنى لدى سارتر
 سارترفسها نتاج فعل مقاومة سابق, إن تقابًال سابقًا للقوى التي هي ن سارتر

ال يرى ذلك بوضوح, وهذا يظهر من خالل زعمه الذي يرص عليه بإفراط بأن 
 أوالً من جانب اجلمهور, ثم يتحدد الفضاء بوصفه داالً  ُيصاغالفضاء » معنى«

قد تصح هذه املعادلة بالنسبة إىل املعنى, لكنها ال تصل إىل  .عىل أعامل اجلمهور
إذ تبقى األخرية خمفيًة نظرًا ألن إحدى أهم القوى  ,القوة السياسية حركيّة

املتعارضة يف هذا السيناريو ال تتجىل بوصفها قوة منفصلة, بل بوصفها إحدى 
ومن خالل تركيزه عىل عنرص واحد يف  )سارتر( فـاملسلم هبا,  احلاليةاحلاالت 

طأ الذي حذر منه ومن خالل بحثه عن معناه يرتكب اخل ,سيناريو ديناميكي
سابقًا بوساطة مثاله عن حصان جير صخرة, وذلك يف نص  Newton )١(نيوتن

إذا جر حصان صخرة : «Principilia »األصول «القانون الثالث يف كتاب 
ّر أيضًا بشكل متساٍو مربوطة بحبل فإن احلصان (إذا جاز التعبري) سوف ينج

الصورة املبدأ  بوساطة هذهز يعز نيوتن). إن  ,٤١٧Newton...» (نحو الصخرة
أو إن الصخرة بالفعل » لكل فعل دائًام ردة فعل معاكسة ومساوية«القائل: إن 

                                                 
عامل الفيزياء  , وهوIsaac Newton) ١٧٢٧− ١٦٤٢( إسحاق نيوتناإلشارة هنا إىل  )١(

 املشهور [املرتجم]. اإلنكليزيوالرياضيات 
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ترشين األّول /  ٢٧ االضطرابات التي وقعت يف جتر احلصان, ففي حال
يتأثر معنى الفضاء ويتقوض سلفًا بوساطة جمال مرّكب من  ١٩٦٠ عام أكتوبر

, بحيث تتحدد صفات الفضاء بالقدر نفسه عرب القوى املُستخَدمة واملقاِومة
إذ إن وقوف اجلمهور هو تبادل  ,قوة اندفاع الرشطة ومقاومة اجلمهور هلا

مع هجوم الرشطة وفقًا للديناميكية السياسية: أي إن التحدي أو   عكيسٌّ 
وقف يفرتض مقدرة عىل املقاومة ناجتة عن مواقف سابقة ضمن امل

  ى املتعارضة.سيناريوهات سابقة من القو
للكيفية التي يصبح فيها اصطدام القوى ضبابياً  Hegel )١(هيغلإن وصف 

 Kraft und Verstand »القوة والعقل«يف قسم » القانون«بسبب مسألة املعنى أو 
 هو وصف ينتقد Phenomenology of Spirit  )٢(الروحفينومينولوجيا «من كتاب 

فاخلطوة املهمة يف رواية  ,»البائس رسامال«يف مقالة  سارتربشكٍل توقعي بادرة 
النسداد القوة تصف كيف يمكن إلحدى القوى املتعارضة يف سيناريو  هيغل

  حياديًا أكثر مما هي قوة منفصلة:» وسيطاً «ديناميكي أن تفرتض نفسها 
ضة وسيطًا كلياً  ضة من والقوة املُحرَّ َ ,عىل سبيل املثال ُحتتسب القوة املُحرِّ

من  ,فحسبّد قوة ُمرتدة عىل نفسها: لكن األوىل هي وسيط كيل جهة أخرى ُتع
ضة  حيث إن األخرى قوة مرتدة عىل نفسها, والثانية هي يف احلقيقة القوة املُحرِّ

  ). ١٩٧٧Hegel ,٨٤بالنسبة إىل األخرى وهي التي جتعلها وسيطًا (
                                                 

 Georg Wilhelm) ١٨٣١− ١٧٧٠( هيغل كجورج فيلهلم فريدرياإلشارة هنا إىل  )١(

lFriedrich Hege  املشهور [املرتجم]. األملاينالفيلسوف 
إذ ) ٦٢٠٠( املنظمة العربية للرتمجةعن  تم هنا التقيد برتمجة عنوان الكتاب كام صدر )٢(

 كلمة فينومينولوجيا [املرتجم]. استورد
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اختذ اجلمهور وضعية القوة  ١٩٦٠ ترشين األّول / أكتوبر ٢٧يف 
عندما اضطر أن يقرر فيام إذا كان سوف يقاوم أم سوف » تدة عىل نفسهااُملر«

ضه«هيرب, وهذا قرار  أو قوة الرشطة التي يبدو » الوسيط الكيل» «ُحيرِّ
هجومها متواصًال مع ممارستها القوة الروتينية والرشعية, إن القوة التي 

النظام,  ضمن احلفاظ الروتيني للدولة عىل ,حيادي» وسيط كيل«تبدو أهنا 
البعيدة  اجلزائر, لكنها قوة فاعلة أيضًا يف باريستظهر يف هذه اللحظة يف 

أمام  سارترظاهريًا, ومع ذلك كان السيناريو أكثر تعقيدًا مما استحرضه 
ترشين األّول  ٢٧فقد كانت السلطات قد حظرت مظاهرة  ,البوجاد لوحة

نظامت االشرتاكية , وقد احرتمت االحتادات العاملية وامل١٩٦٠ / أكتوبر
, فقد جرى يف اخلارجويف حني كان احلظر عىل املظاهرات  ,والشيوعية احلظر

منظمة احتاد الطالب الوطني وعليه, فقد عقدت  ,داخل األبنية السامح هبا
 إذ هامجه Salle de la mutualité قاعة التشارك اجتامعًا مجاهرييًا يف الفرنسية

الطالب عمدًا عىل اخلروج  أجربوابل الغاز ومقاتلون من اليمني بوساطة قنا
التي كانت تنتظرهم  ,ثالث ساعات مع الرشطة مّدةَ إىل الشوارع واالشتباك 

 ساحة اجلمهوريةيف اخلارج (جرى القتال عىل الضفة اليرسى, وليس يف 
la République dePlace   إصابة بني  ٦٠). نجم عن ذلك سارتركام ذكر
 موقوفًا. ٥٢٧بني الرشطة, و إصابة ٢٥املتظاهرين, و

 يف سياق −  هيغلكام يبّني  − فحسب ممكنة  سارترإن حلظة القرار عند 
 )١(كالوزفيتزيةوبالفعل, فإن قراءة  ,ن قوى متصارعةـم اساً ـد أسـسائ

Clausewitzean سوف تستنتج أن إمهاله السمة التبادلية للقوة هو  سارتر لـ
                                                 

اجلنرال واملنظر  Carl von Clausewitz) ١٨٣١− ١٧٨٠( كارل فون كالوزفيتزنسبة إىل  )١(
 املشهور [املرتجم]. Prussianالربويس العسكري 
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يغفل نوعية القوى املتعارضة, وذلك  سارترسرتاتيجي قاتل: إذ إن إخطأ 
بوضعه القرار باملقاومة أو الفرار عىل مستوى املعنى والقرار السليم, فمن وجهة 

عىل أساس احلفاظ عىل  ُتفهمالتي  املقاومةالنظر الديناميكية ال يمكن تقليص 
 , بل»قاوم أو اهرب«املقدرة عىل املقاومة أو تقويتها لتصبح تعارضًا مزدوجًا بني 

جيب وضعها بدالً من ذلك ضمن جمال فضائي, زماين معقد وديناميكي يتجىل 
 كالوزفيتز,يف وضعيتي السيطرة والتحدي. فالعقيدة العسكرية التي مّهد هلا 
تزدري  ,ذات الرصاع املركزي بني احلرب اهلاميونية وحرب العصابات

موقف  مثل ,ؤومالعميق إنام املش املعنىاإليامءات الرومانسية والفروسية ذات 
 ١٩٦٠عام  ترشين األّول / أكتوبر ٢٧لـ  سارترعدم الرتاجع أبدًا. إن وصف 

ففي  ,العامل املعكوس يأ» verkehrte Welt« هيغلحيرتم ضمنًا منطق ما يدعوه 
فهو مع  ,»كانت الرشطة هتجم« ,ضمنًا بمبادرة الرشطةسارتر يسّلم  حني

عىل اجلمهور وأن قرار اجلمهور هو ذلك ُيتابع وكأن املبادرة تتوقف كليًا 
املهم, لكن اجلمهور ُيوضع يف الوقت نفسه يف وضعية رد الفعل عىل القوة 

ضة«املستخدمة, إي إن استجابته هي استجابة  , إن هيغل بحسب لغة» ُحمرَّ
الذي » هل سنفر أم سنقاوم?«هذا املأزق يظهر يف صيغة السؤال نفسه, 

, فالطالب هيربون من هجوم معاً التخيل عنها يتضمن امتالك زمام املبادرة و
اليمني املتطرف (املجّهز واملخطط له بعناية), وهروهبم يقودهم إىل وضعية 

من  سارترالتحدي ضد وسيط املقاومة, وهو الرشطة, ومع ذلك ال يتمكن 
أو عنارص من الرشطة  − إدراك أن املبادرة تكمن يف هجوم اليمني املتطرف 

الذي أدار املواجهة بني  − خدام قنابل الغاز املسّيل للدموع نفسها نظرًا الست
 سارترويف تأمل  البوجادالطالب والرشطة, وجرى التقاطها يف لوحة 

من هذا املنظور أي  ١٩٦٠ ترشين األّول / أكتوبر ٢٧اخلاص بمعناها. إن 
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كان مترينًا  ,OASمنظمة اجليش الرسي املنظور الرجعي حلرب عصابات 
, decolonisationٍل مدهٍش للمقاومة ضد التحرر من االستعامر ناجحًا بشك

ه وذلك املتظاهرين املناهضني لالستعامر يف مواجهة عنيفة وخارسة مع  بزجِّ
 الدولة.

ضة املقلوبإن عامل القوة املـُ ضة واملُحرَّ  سارترالظاهر يف استجابة  ,حرِّ
هو عامل  ١٩٦٠ أكتوبر / أول ترشين ٢٧للتصادم بني القمع والتحدي يوم 
إذ ليس هناك أبدًا حلظة مقاومة خالصة,  ,صعب التحليل أو اإليضاح التام

بل إن هناك عىل الدوام ممارسة متبادلة ملقاومات تشكل لفائف أو سالسل 
من املقاومة واملقاومة املضادة, ترد عىل بعضها يف تسليم املبادرة أو اختاذها, 

ين مكاهنا ضمن سيناريو فضائي تأخذ رضبات الرشطة ومقاومة املتظاهر
يف تسلسل زمني يتضمن يف اجلزائر إىل  باريسيف  الضفة اليرسىيمتد من 

 معركة اجلزائر,و Dien Bien Phu )١(ديان باين فوو باريس التحرربنوده 
املتظاهرين املناهضني لالستعامر بقدر ما كان  بمقاومةفالرشطة كانت مكّلفة 

وقد اختلت معادلة القوى عمدًا عندما قام  املتظاهرون يقاومون الرشطة,
اليمني املتطرف باملبادرة يف مهامجة االجتامع, وأجرب املتظاهرين عىل مواجهة 

 استعراضية مل يكن هلم بد من خسارهتا.
مركز البحوث يف الفلسفة األوروبية احلديثة شكرًا للطالب والزمالء يف 

ilosophyCentre for Research in Modern European Ph  جامعة كينغستون يف
Kingston University وقسم الفلسفة ,Department of Philosophy جامعة  يف

 ليزية والعلوم السياسيةكوقسم اللغة اإلن University of Paris ٨باريس 
                                                 

 [املرتجم]. ١٩٥٤يف عام  الفرنيسواجليش  فيتناممعركة حاسمة بني قوات حترير  )١(
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Department of English and Political Science  ي ـامعة دهلـجيفUniversity of 

Delhi عة جواهرالل هنرو ـجاميف  توياـاللغ ومركزCentre for Linguistics, 

Jawaharlal Nehru Universityاكاري إنديا ـأت يف ني واملشاركني, واملنظم
وأعضاء  Bangalore الورـبنغي ـف ٢٠١١  Attakkalari India Biennial)٢(يلـبين

Contemporary ولدسميثـية غـر يف كلـكر املعاصـالفيف  seminarاملدارسة 

Thought at Goldsmith College من  لكثريوالنقاش النقدي  ,لقاء تشجيعهم
  املوضوعات يف هذا الكتاب.

                                                 
 اهلنديف   Bangaloreبنغالوروحيصل كل عامني يف مدينة  ٢٠٠٠عام  أجان بدملهر اسمٌ  )٢(

للجديد يف الفنون والرقص وتبادل األفكار والبحث جنوب آسيا ويمثل منصة فريدة يف 
 العلمي [املرتجم].
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واحدة من األلفاظ األهم واألكثر ديمومة يف اخليال  املقاومةكانت 

للقرن العرشين, وهي لفظة تزداد أمهيتها عىل الدوام يف  نيوالفعل السياسيَّ 
وعىل الرغم من تزايد النصوص املكرسة  − ذلك  معورصاعات القرن احلارض, 

من الغريب أهنا ال تزال غري ف −  إلثارة املقاومة واملحافظة عليها أو قمعها
خاضعة للتمحيص, وهي بالفعل عصية عىل التحليل الفلسفي, ويبدو أن 

عنها يف بيانات ومسوغات تكتيكية تتطرق  فَصحيُ واملقاومة متجذرة يف املامرسة, 
  )٣(»اجليش السويرسي للمقاومة الشاملة«ات تارخيية معينة من دليل إىل سياق

Swiss Army Manual Total Resistance  قاومي العسكر«يف اخلمسينيات إىل 
 Greenham Common Women's )٤(»معسكر سالم نساء غرينهام كومونلدى 

Peace camp Resist the Military ٥(»بضد االنقال« إىل أكثرها حداثة, وهو( 
Coup-Anti  جن شاربلـGene Sharp  بروس جينكينزوBruce Jenkins .  إن

                                                 
 Hans von) ٢٠٠٣−١٩٢٩( داخ فون هانس السويرسيكتبه الضابط واملنظر العسكري  )٣(

Dach  جم].[املرت ١٩٥٧عام 
 غرينهامإىل  الويلزياتاإلشارة هنا إىل املخيم الذي بدأ عندما قدمت جمموعة من النساء  )٤(

املوافقة عىل  الربيطانيةلالحتجاج عىل قرار احلكومة  ١٩٨١عام  أيلول /سبتمربيف 
ةَ املعسكر مستمرًا  ييف القاعدة العسكرية هناك. بق األمريكيةنصب صواريخ كروز   مدَّ

 [املرتجم]. ٢٠٠٠عامًا إىل أن جرت إزالته عام تسعة عرش 
 [املرتجم]. ٢٠٠٣عنوان كتاب صدر عام  )٥(
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مثل هذه اخلصوصية ليست بالرضورة عيبًا بام أن حتديد مفهوم املقاومة جيازف 
يقلل من مقاومتها. إن اللحظة املفصلية  ومن ثمَّ عة وقابلة للتحكم, بجعلها ُمتوقَّ 

 )٦(جان موالنوحماولة  قاومة الفرنسيةاملللتأمل بمثل هذه املجازفة هي واقعة 

Jean Moulin  مبنية  مقاومةتنظيم املقاومات العفوية الراهنة ضمن  ١٩٤٣عام
وفقًا لوظائف املقاومة العسكرية والدعاية, ومجع املعلومات وتنسيقها مركزيًا 
عىل شكل دولة أولية رشعية, كان األمر اجلوهري بالنسبة إىل هذه اخلطوة هو 

د للمقاومة, وإقامة جسم يضفي عليها تعبريًا تارخيياً, أال وهو مفهوم موحَّ  استنباط
 .Conseil national de laRésistance (CNR)(يس إن أر)  املجلس الوطني للمقاومة

املجلس من دون «هو تلخيص موٍح:  موالنإلنجاز  )٧(ديغولإن تلخيص 
ك العديد من ما كانت لتوجد مقاومة, بل لكان هنا الوطني للمقاومة

, وإن مقاومة, كام أن توحيد أساليب املقاومة يف مفهوم ومؤسسة )٨(»املقاومات
كان رضوريًا من الناحية التكتيكية جيازف بإفراغها من مقدرهتا اخلاصة عىل 

األليم وذريته يعطي مثاالً عىل خماطر نزع  الفرنسية املقاومةفتاريخ  ,املقاومة
وربام اإلخضاع احلتمي لنشاطاهتا ومبادراهتا  ,مقاومةسالح املقاومات باسم 

                                                 
 احلرب العاملية الثانيةيف أثناء  الفرنسية,) رمزًا للمقاومة ١٩٤٥− ١٨٩٩( موالنيُعد  )٦(

 [املرتجم].
جنرال , وهو Charles de Gaulle ) - ١٨٩٠١٩٧٠( شارل ديغول إلشارة هنا إىلا )٧(

 فرنساوترأس حكومة  احلرب العاملية الثانيةقاد مقاومة بالده يف  فرنيس سياسةورجل 

التي أصبحت  ,نسية للتحرير الوطنياللجنة الفرترأس ١٩٤٣ ويف سنة , لندناحلرة يف 
أول ,  ثم أصبح الحقًا تسمى باحلكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية ١٩٤٤ يف حزيران

 [املرتجم].  اخلامسةرئيس للجمهورية الفرنسية 
 Mathew Cobb, The» ماثيو كوب, املقاومة: النضال الفرنيس ضد النازيني« كتاب ورد يف )٨(

١٥٩ch Fight against Nazis, Simon and Schuster, London, p. Resistance: The Fren.  
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ومع ذلك فلوال  ,املنجذبة نحو املركز إىل منطق عسكري و/أو سيايس مركزي
  املستدامة ممكنة. املقاومة إعادة االستنباط املستمرة للمقاومات ملا أصبحت

جيب عىل فلسفة املقاومة نفسها أن تقاوم ضغط صياغة املفهوم, ضغط 
, واالستحواذ من جانب للترشيعاملقاومة يف مفهوم وحيد قابل اختصار أساليب 

تحديه, لكن يف الوقت الذي تبقى بالذي بدأت املقاومة  ,الدولة عينه −  شكل
ال يمكن هلا أن تتخىل عن مسؤولية السعي من  ,الفلسفة منتبهة ملثل هذه املخاطر

جيب فيه إعادة أجل نوع من التامثل يف ممارسات املقاومة: أي يف الوقت الذي 
ًا بتاريخ استنباطاهتا. إن نقطة سفيّ لجيب التأّمل ف ,استنباط املقاومة باستمرار

األول  النقداملأخوذة من  Kant )٩(طكانالتحّول املناسبة ملثل هذا التأمل هي صيغة 
واملؤسسات عمياء من دون  ىإن األفكار فارغة من دون معن«والقائلة: 
الذي قصده, وهو االسرتداد املتبادل للوفرة  , لكن ليس باملعنى»مفهومات

بإدراكها خماطر أقايص  طكان). إن صيغة  A٢٠٣٣Kant ,B٥١/٧٥والرؤية. (
قد تسهم يف تنظيم األرشيف التارخيي  ,التوحد املفاهيمي والتشتت التارخيي

فإهنا جتعل جتربة املقاومة من الناحية النظرية يف متناول  ومن ثمَّ للمقاومات, 
ات والفرص املستقبلية للمقاومة, فجعل مثل هذه التجربة متاحة وجتنّب الدعو

من املقاومات  لكثريٍ التشتت العميل أنَّ إضافة إىل  »املقاومة« التوحيد املفاهيمي لـ
يستلزم فهًام للمفاهيمية جييز التجانس من دون فرض  ,غري الظاهرة تارخيياً 

اهيمية تتضمن يف داخلها حركة املقاومة جيّسد مف» مفهوم«الوحدة. إذن إن 
مناقضة للتوحيد والتشتيت معًا, وربام جيب رؤيته كأنه صورة أخرى للحكم 

                                                 
 ,Immanuel Kant) ١٨٠٤− ١٧٢٤( كانط إيامنيويلاملشهور  األملايناإلشارة هنا إىل الفيلسوف  )٩(

 [املرتجم]. اأوروبيف  التنوير عرصوهو ُيعد آخر فالسفة 
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, لكنه حكم ال تتطلب احلالة الفردية فيه تبدالً يف مفهوم Kantianي طالكان التأميل
فّعالة النضوائه حتت مثل هذا  مقاومةاحلكم أو قاعدته وحسب, بل تتطلب 

  ة.املفهوم أو القاعد
إن عصيان املقاومة عىل التحليل هو نقطة االفرتاق بالنسبة إىل أحدث 
وأهم حماولتني فلسفيتني لفهم السامت اخلاصة هبذا املفهوم, ومها: 

 Jacques Derrida's) ١٩٩٦( )١٠(جاك ديريدالـ  »مقاومات علم النفس«

Resistances of Psychoanalysis  ١١(فوكووعمل( Foucault نذ مع املقاومة م
عن املقاومة بأهنا تلك الكلمة التي تردد  ديريدامنتصف السبعينيات. يتحدث 

صداها يف رغبتي وخميّلتي كأمجل كلمة يف سياسة هذا البلد وتارخيه, تلك الكلمة 
ْجوِ املشحونة بكل  كام لو أين وبأي ثمن أمتنى لو أين مل أفّوت  ,واحلنني لدّي  الشَّ

ملاذا وكيف  −  ١٩٤٥و ١٩٤٠ز القيادة بني تفجري القطارات والصهاريج ومراك
جدًا من املعاين والفضائل واالحتامالت  اً أخذت مثل املغناطيس جتذب كثري

 ). ١٩٩٨Derrida ,٢الداللية أو االنتشارية (
هو أيضًا احللم بمقاومة احللم  Derrideanالديريدي إن حلم املقاومة 

ملقاومة متثل احلد الذي يتعثر الذي تصبح فيه ا ,غري القابل للتحليل ,املقاوم
عليه التحليل وينفض, حيث إن كل نقطة ُتواَجه فيها مقاومة تبدو سلفًا 

فهي بالتعريف متملصة من أي تفكري فيها  ومن ثمَّ كأهنا مقاومة معاكسة, 
 أحادية ورصف. مقاومةبأهنا 

                                                 
مشهور بتطويره  فرنيسفيلسوف  Jacques Derrida) ٢٠٠٤− ١٩٣٠( ديريدا جاك )١٠(

 للنظرية التفكيكية [املرتجم].
, وهو فيلسوف Michel Foucault) ١٩٨٤− ١٩٢٦( فوكو ميشيلاإلشارة هنا إىل  )١١(

 مشهور [املرتجم]. فرنيسومؤرخ أفكار 
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أيضًا إجياد مكان للمقاومة, هذه املرة  فوكوقبل ذلك بسنوات حاول 
حول احلركة املثلية  ١٩٨٤القوة, ففي واحدة من مقابالته األخرية عام بجانب 

بالتعقيب اآليت عىل  فوكوومتعها يرد  S/Mواملامرسات السادو/مازوخية 
, History of Sexuality »تاريخ اجلنسانية«االقتباس الشهري آنئٍذ لقطعة من كتاب 

  »:حيث يوجد قوة توجد مقاومة«أال وهو 
ألن كل يشء  ,ن هناك مقاومة ملا ُوجدت أي عالقات قوةانظر, لو مل تك

سوف يصبح مسألة طاعة وحسب, فعىل املرء أن يستخدم عالقات القوة من 
إن املقاومة  ومن ثمَّ اللحظة التي يصبح فيها يف وضعية العجز عن فعل ما يريد, 

تأيت أوالً, وهي تبقى فوق كل قوى الصريورة, وجترب باقي عالقات القوة 
أهم كلمة, » مقاومة«اقعة حتت تأثريها عىل التغّري. وهلذا فإنني أعد كلمة الو

  ). ٢٠٠١Foucault ,١٥٥٩-٦٠وهي الكلمة املفتاحية هلذه الديناميكية (
, أال وهي عالقة اإلسرتاتيجيةعنرص يف العالقة «تتميز هذه الكلمة بأهنا 

 Foucault» (ربهدومًا باعتامدها عىل املوقف الذي حتا«, وهي تتميز »القوة

رشطًا إلمكانية خاصة من القوة والتحدي  هالكن بوصف ,)٢٠٠١ ,١٥٦٠
لكن  ,قوة معًا, فإن املقاومة تبقى غري ملموسة, ومن دوهنا ليس هناك أيُّ 

, ومتى, وأين, وكيف هي كذلك? يبقى عصيًا عىل التحليل. يقر بمَ  :بالضبط
نقطة هناية للتحليل, لكن أن مقاومة املقاومة هي  ديريدامثله مثل  فوكو,
  .)١٢(م األخري وفقًا ألنموذج التحليل احلقوقيهِ إذا فُ  فحسب

                                                 
 Precarious Life: the»احلداد والعنف ىاحلياة املحفوفة باملخاطر: قو«يف كتاهبا  )١٢(

)٢٠٠٤lence (Powers of Mourning and Vio  تتأمل جوديث بتلرJudith Butler  يف
عرب مورست التي » الصالحيات غري القانونية«نتائج إبطال املعيار القضائي وتوسع 

ذو مضامني ختتلف عن األنموذج  بحثاملحاكامت ومعسكرات االعتقال, وهو 
 .Foucaultالذي أعلنه فوكو  لنظرية املقاومة وممارستها سرتاتيجياإل
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بعضًا من الدالئل املوحية جدًا حول أنموذج آخر لتحليل القوة  فوكوترك 
يف  B.H. Levy يب إتش. ليفيواملقاومة. تظهر إحدى هذه الدالئل يف املقابلة مع 

, ١٩٧٧ آذار / مارسيف  vateurLe Nouvel Obser »نوفيل أوبزرفوتوار«
 L'imprevuلو إيمربفو ) يف ١٩٧٤التي تستأنف ما قاله يف مقابلة سابقة (

فبعد يشء من  ,»السياسة هي استمرار للحرب بوسائل أخرى«حتت عنوان 
القصد منه مرة أخرى هو  الذي كان ,القوة وتكتيكاهتا إسرتاتيجيةحول النقاش 

 لالستفزاز Levy ليفي خيضع» قوة توجد املقاومةحيث توجد ال«احلكمة القائلة: 
... ملاذا هذه املجازات واإلسرتاتيجية... التكتيكات القوة واملقاومة«ويشكو قائالً: 

ذات اخللفية العسكرية? هل تعتقد أنه جيب من اآلن فصاعدًا رؤية القوة عىل شكل 
م المتالكه يرتاجع بسبب اللو فوكو) يبدو أن  ٢٠٠١Foucault ,٢٦٧? (»احلرب

غولعاً غري   بأمور عسكرية, لكنه يدعي اجلهل ويميض قائالً بخداع: مسوَّ
ال أعلم أي يشء عنها يف هذه اللحظة, لكن األمر الوحيد  − عمليًا  − إنني 

لتحليل  فحسبالذي يبدو أكيدًا هو أنه حتت ترصفنا يف هذه اآلونة أنموذجني 
ه القانون (قوة القانون, املنع, املؤسسة), عالقات القوة: ذلك األنموذج الذي خيولنا ب

عالقات القوات. إنني أعتقد أن األول أظهر لسرتاتيجي واألنموذج العسكري اإل
 ,٢٠٠١Foucault ,قصوره بشكل مقنع, إذ إننا نعلم أن القانون ال يصف القوة (

٢٦٨.(  
خالل أساساً متقدماً جداً يف مرشوع معرفة القوة من فوكو يف الواقع لقد كان 

 يفمعهد فرنسا سرتاتيجي للتحليل, فقد سبق أن ختلت حمارضاته يف األنموذج اإل
 Psychiatric »القوة النفسانية«التي حتمل عنوان  م١٩٧٣نيسان/ أبريل من عام 

Power للقوة, ووصفت عالقات القوة يف املصح وفقاً  عن الفهم احلقوقي
يف املصح هو بالفعل ساحة  وهكذا إن الذي ُينظم« :العسكرية لإلسرتاتيجية
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فرضيته الرصحية  فوكو). لكن املكان الذي طرح فيه  ٢٠٠٦Foucault ,٧» (معركة
هو املقدمة » القوة هي احلرب, أي استمرار احلرب بوساطة أخرى«القائلة: إن 

 ليفييف العام السابق ملقابلته مع  ,م١٩٧٥يونيو/ حزيران من عام ملحارضات 

), وهو بذلك يقلب  ٢٠٠٣Foucault ,١٥( »دفاع عن املجتمعجيب ال« املُعنونة بـ
الكتاب األمحر «ويربز يف  Mao )١٣(ماوالشهري الذي استشهد به  كالوزفيتزتعريف 
إن احلرب هي استمرار رصف للسياسة بوسائل «القائل:  Little Red Book »الصغري
لتحليل ل» سرتاتيجياألنموذج اإل«تتقوض مضامني هذا التحول نحو ». أخرى

من الرضوري ابتداع [سياسة] أخرى, وإال «بالنسبة إىل السياسة الثورية بالقول: 
فوكو ). يصمت  ٢٠٠١Foucault ,٢٦٧» (فإن شيئًا آخر سوف حيل حملها

بخصوص ما قد يكون هذا البديل, لكن من الواضح أن سياسة املقاومة هي مرشح 
هو  بهقاومة ترتفع كثريًا وأقل ما َتِعد الرهانات املرتبطة بفهم امل ومن ثمَّ فإنَّ  ,مهم

  سياسة أخرى أو سياسة جديدة, لكن طبيعتها تبقى غامضة أو غري حمسوسة.
إن الوصول إىل سياسة مقاومة يثري مزيدًا من االلتباس بخصوص هذا 

به عىل نحو متكرر يف اللغة  ُيستشهدإن تارخيه اللغوي الذي  إذاملصطلح, 
يربطه مع املصطلح  − بالوقوف  يتسببأو  قفي −  stareهو  الالتينية
) ١٩٨٦( )١٤(نيكول لورو الذي كام أظهرْتهُ  , stasisركودالقديم  اإلغريقي

                                                 

) ١٩٧٦−١٨٩٣( ماو تيس تونغ اسم يكتبدر اإلشارة إىل أن كاتب هذا الكتاب جت )١٣(
 منذ احلزب الشيوعي الصيني الذي كان زعيم الصينيالسيايس والقائد العسكري 

 Tung-Mao Tseأو  Mao Zedongبصيغتني:  اإلنكليزيةباللغة  حتى وفاتهو ١٩٣٥
 .(األخرية هي الصيغة املستوردة) [املرتجم]

 أثيناخمتصة بتاريخ  فرنسيةهي كاتبة  Nicole Loraux )٢٠٠٣−١٩٤٣( لورو كولني )١٤(
 القديمة وهلا عدة كتب يف هذا املجال [املرتجم].



 -٣٤-

إن التجربة ». السياسة«ُيسّمي مناسبة ابتكار الديمقراطية وما ُدعي الحقًا 
وهي جتربة  −الذي هو أيضًا انتفاضة أو مترد  aporiaاملتناقضة لالنسداد أو 

تضعها عىل مفرتق طرق بني العنف  −مقاومة  حالةميتها بـ يمكن تس
والكالم, فاملسألة اخلالفية هنا هي رغبة املقاومة, أي توجهها نحو مستقبل 
يمكن بسهولة أن يكون بالقدر نفسه هّدامًا وبنّاًء, وهي رغبة سوف تتمظهر 

» الفن« يف احلرب والسياسية, لكنها ستتجىل أيضًا فيام أصبح ُيعرف الحقًا بـ
. إن التحليالت التي اليونانيةكام ُيثبت دور الرتاجيديا يف الديمقراطية 

 »املقاومة األخرية«يف كتاهبا   Jacqueline Roseجاكلني روزقدمتها مؤخرًا 
The Last Resistance الذي هو حال املقاومة  ,عن الركود احلايل

ملقاومة املتناقضة يف ترسم مسار وعمل الرغبة ا ,الفلسطينيةو )اإلرسائيلية(
 بوصفه مماّسًا يمر من نقطةاخليال السيايس ويف األدب. فبوضعها األدب 

من إظهار كيف  روزتتمكن  ,احلرب والسياسةأي  ,تقاطع العنف واخلطاب
وتكويني, وهو قادر عىل متييع املقاومة وتثبيتها  catharticأن األدب تنفييس 

 من حيثموقع الغريب اخلاص باألدب الثاقبة لل روزيف آن واحد. إن رؤية 
تؤثر بام سيتبع من  ,التشابك بني العنف والكالم, أي بخصوص املقاومة

 .Kafka)١٧(كافكاو Pasolini )١٦(بازولينيو Genet )١٥(جينهقراءات هامشية لــ 

                                                 

وهو كاتب وروائي وشاعر  , Jean Gene )١٩٨٦− ١٩١٠( جان جينيهاإلشارة إىل  )١٥(
 مشهور [املرتجم]. فرنيسومرسحي وناشط سيايس 

, وهو خمرج Pier Paolo Pasolini) ١٩٧٥−١٩٢٢( بازولينيبري بابلو اإلشارة إىل  )١٦(
 [املرتجم]. معروف إيطايلومفكر وشاعر وكاتب 
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سرتاتيجيات عريضة: األوىل إوسوف يتبع حتلييل للمقاومة ثالث 
 ,وفقها صيغاخلطب املتعددة التي  انكسارات مفهوم املقاومة عرب يتقتف

فمن خالل اإلظهار املستمر لبعض األطر وهناياهتا يصبح ممكنًا حماولة 
رشوط  −وال تزال توفر −ألن هذه األطر قد وّفرت  ,للمقاومة نقدتقديم 

مقدرهتا. تضمنت هذه األطر  تستنفد اإلمكان لتفكري املقاومة, لكنها مل
وة والوعي والعنف والذاتية. أما صياغًة للمقاومة عىل أساس الق

الثانية فتِصف بعض سامت املقاومات التارخيية, أي إهنا تصف  اإلسرتاتيجية
طبيعتها وإشاراهتا االعتيادية وُتظِهر كيف أن هذه السامت تؤرش نحو اتساق 

الثالثة تدرس تكافؤات  اإلسرتاتيجيةن أيف حني  ,نمطي يؤثر يف ممارستها
روابطها وصالهتا املتجانسة واملتنافرة مع مفهومات مفهوم املقاومة, أي 

سرتاتيجيات ع هذه اإلبَّ تَ , وسوف تُ )٢(أخرى مثل القمع واإلصالح والثورة
يتخللها  ,مقاِومة من القرن العرشين الطويل قراءة نصوصٍ  بوساطة 

 تأمالت بشأن موقع هذه النصوص إىل جانب أفعال مقاومة تارخيية.
ألكثر انتشارًا وتأطريًا للمقاومة, وهو خطاب هي اخلطاب ا القوةإن 

يتخطى املجال السيايس للمقاومة باجتاه جماالهتا الكهرومغناطيسية واملناعية 
                                                                                                                    

 هيودي, وهو كاتب روائي Franz Kafka) ١٩٢٤−١٨٨٣( فرانز كافكااإلشارة هنا إىل  )١(
 [املرتجم]. األملانيةكان يكتب باللغة  تشيكي

إناسة « يف كتابر رولف رشو يّرص » نظرية املقاومة«يف إحدى املحاوالت النادرة للتوسع بشأن  )٢(
عىل   'Der Partisan zur politichen AnthropolagieRolf Schroers »ةإناسة املنارص السياسي«

ظهر مقدرهتا ), لكنها تُ ,١٨Schroer( »مقولة ختتلف عن مقولة الثورة«نحٍو صائب أن املقاومة 
طويلة من  مّدةوعىل االستمرار  ,اسيةتعبريات أخرى من السلطة السيبعىل إلصاق نفسها 

  الزمن.
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للمقاومة تسهم يف صعوبة  ومن ثمَّ والعسكرية, فالطبيعة امللتبسة للقوة 
املقاومة  ديريداوعندما يستحرض  ,املفهوم, لكنها تسهم أيضًا يف سعة حيلته

املقاومة, فإنه يقوم بذلك عرب التوسل إىل خطاب املناعة املعقد ويشبّه ضمن 
) إال أن هذا اخلطاب viii١٩٩٨ ,» (عملية املناعة الذاتية«املقاومة املعاكسة بـ

مع العقيدة العسكرية  − إنام بشكل غري حمسوس  − نفسه يرتبط عن كثب 
ا ضمن مرشوع للمقاومة وتركيزها عىل العدو, حقًا, إن للمقاومة مكاهن

 ُيفهمالذي يتجىل قبل كل يشء يف رصاع قوى  علم املناعةأو  الفيزياء السياسية,
وفقًا لعالقات العداوة التي ُتنّظر هلا بمنتهى الوضوح عقيدة املقاومة 

ويف هذا اخلصوص ال بّد ألي حماولة تفلسف يف موضوع املقاومة  ,العسكرية
نّظر حلرب املقاومة عىل الرغم من أنه ألنه أول م كالوزفيتزمن أن تقارب عمل 

إن رؤيته الثاقبة فطويلة بأنه منّظر حروب الدول. وعليه  مّدةً ُعِرف خطًأ 
 ,»املقدرة عىل املقاومة«تمحوران حول تني تالقائلة: إن السياسة واحلرب احلديث

هي رؤية أساسية بالنسبة إىل فلسفة املقاومة وتعّقد عالقتها مع خطاب القوة, 
 On War »يف احلرب«إن ما نراه أساسًا عىل الصفحة األوىل من كتابه حيث 

عىل أساس عالقة  صيغهو تعريف للحرب  ١٨٣٢الذي ُنرش بعد وفاته عام 
يكون فيها هدف االستخدام  − مبارزة أو زوج من املصارعني  − عداوة رصف 

. إن »غري قادر عىل مزيد من املقاومة«املتبادل للقوة هو جعل الطرف اآلخر 
 قسًام كبرياً واضح جدًا بشأن مضامني هذا التعريف, وهو يكرس كالوزفيتز 

لتبيان أن حرب املقاومة هي حرب ثنائية التكافؤ, فهي  »يف احلرب«من كتابه 
ليست مكّرسة لتقويض العدو, أو تدمري مقدرته عىل املقاومة وحسب, بل إهنا 

 املقاومة, وتعزيزها يف مكّرسة أيضًا حلفاظ املرء عىل مقدرته اخلاصة عىل
  مواجهة استخدام العدو للقوة.
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ويف حني تبقى فكرة املقاومة مدينة ألصلها يف خطاب القوة, 
وبعدها  Newtonianالنيوتينية وتعارض القوى املميزة للميكانيكية 

 ,دون نقاش − يف أغلب األحيان  − الكهرومغناطيسية, وهو منشأ بقي
ن املفتونة بفكرة القوة, فقد جرى نقلها إىل ضمن فلسفة أواخر القرن العرشي

هبا, كام أن تطعيم فلسفة الوعي بتجربة املقاومة  وُطعِّمتخطب قوية أخرى 
الكالسيكية,  )١(املاركسيةقد أثبت أنه احتاد قوي وغني خاصة يف النظرية 
إذ إن إقحام املقاومة يف  ,لكنه تطعيم له حدوده ومصاعبه الداخلية اخلاصة

عي وطنية والحقًا طبقية قد نّشط اإلمكانية أو املقدرة عىل سياقات و
إلصاقها بموضوعات مثل الوطن  بوساطةاملقاومة وحرفها يف الوقت نفسه 

إن استخدام املقاومة يف الرصاعات الوطنية والطبقية ويف  إذوالطبقة, 
أنتج عددًا من املشكالت  ,فلسفة الوعي بوساطةعمليات تشكيل اهلوية 

  Georg Lukács)٢(جورج لوكاشوالنظرية املوضحة يف حماولة  يجيةاإلسرتات
بشأن   Luxemburg)٤(لوكسمبورغو Lenin )٣(التوفيق بني موقفي لينني

) ١٩٢٣( »التاريخ والوعي الطبقي«العالقة بني املقاومة والثورة يف كتابه 

                                                 
 األملاينالفيلسوف وعامل االقتصاد  Karl Marx)  ١٨٨٣− ١٨١٨( ماركس كارلنسبة إل  )١(

  Friedrich Engels) ١٨٩٥−١٨٢٠( إنجلز فريدركمع زميله نرش املشهور الذي 
 [املرتجم]. ١٨٤٨عام  »البيان الشيوعي«

 [املرتجم]. املجرمن دولة  ماركيسلسوف وناقد ) في١٩٧١− ١٨٨٥( لوكاش جورج )٢(
 فالديمري ألييتش أوليانوف , وهوروسيايف  البلشفيةهذا هو اللقب لقائد الثورة  )٣(

)١٩٢٤− ١٨٧٠( Vladimir Ilyich Ulyanov .[املرتجم] 
 ةوهي فيلسوف Luxemburg Rosa ) ١٩١٩− ١٨٧١( لوكسمبورغ روزااإلشارة هنا إىل  )٤(

 االشرتاكياحلزب عدة أحزاب منها يف  كانت عضواً  .أملانيةواقتصادية  يةماركسرة ومنظّ 
 [املرتجم]. احلزب الشيوعي األملاينو الديمقراطي املستقل
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History and Class Consciousness واملوضحة كذلك يف رسم ,
 خلريطة طرائق عمل املقاومة الالواعية. dFreu )٥(فرويد

أصبح اصطفاف املقاومة والوعي اصطفافًا معقدًا بسبب اعتامد 
مفهوم املقاومة عىل خطاب القوة والقوى املتعاكسة. فتعارض القوى كام 

بجالء يؤدي مبارشة إىل ممارسة العنف, والعالقة بني  كالوزفيتزأظهر 
واحدة من املسائل األساسية يف  −ى وسوف تبق − املقاومة والعنف كانت 

يف تعريف  كالوزفيتزسياسة املقاومة. إن أحد اخليارات هو االقتداء بـ 
املقاومة والعنف, وهو تعريف يقود مبارشة إىل االفرتاض الذي يتكرر يف 

أال وهو أن احلرب هي السياسية  ,»يف احلرب«أكثر من صيغة يف كتاب 
هذا املوقف ورأوا أن  )٦(وتيش غيفارا لينني وماو تبنّىبوسائل أخرى. 

املقاومة هي خطوة أولية نحو حرب طبقية ثورية هتدف إىل الوصول إىل 
جمتمع ال طبقي وترشعن العنف الرضوري لتحقيقه. أما اخليار اآلخر فقد 
حتدى املطابقة بني املقاومة والعنف مع املحافظة عىل تصور قوي للعداوة, 

املناهض  فريقي واهلنديإاجلنوب وقف يف النضال هذا امل )٧(غاندي وقد رشح

                                                 
 النمساويالطبيب وعامل النفس  Sigmund Freud) ١٩٣٩−١٨٥٦( سيغموند فرويد )٥(

 [املرتجم]. املشهور
 املعروف بـ   "Ernesto "Che) ١٩٦٧− ١٩٢٨( يفاراغ »تيش«إرنستو ) اإلشارة هنا إىل ١(

 له رمزية ثورية عاملية [املرتجم]. أرجنتيني ماركيس, وهو مناضل ثوري تيش غيفارا
 Mohandas Karamchand) ١٩٤٨− ١٨٦٩( موهانداس كرمشاند غاندياإلشارة هنا إىل  )٧(

Gandhiتقالل عن احلكم يف أثناء حرب االس للهندالزعيم السيايس والروحي  , وهو
تعني  واملهامتا Mahatma Gandhi  غاندي املهامتا, وهو معروف بلقب الربيطايناالستعامري 

  [املرتجم]. »روح األمة« السنسكريتيةباللغة 
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سرتاتيجيًا فّعاالً بني إلالستعامر, كام أن املقاومة غري العنيفة تبقى خيارًا 
وآخرين. إن هذا اخليار ليس بعيدًا كلية بروس جينكينز و جني شاربأيدي 

 إضافة إىل ,بام أن لديه تصّورًا واضحًا للعداوة الكالوفيتزيةعن االعتبارات 
أمهية احلفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة بسرتاتيجيًا متطورًا إامتالكه إحساسًا 

بأهنا  كالزفيتزشتغاهلا عىل أرض وصفها إوتعزيزها, فاملقاومة الالعنفية ب
سرتاتيجيًا قويًا يف الكفاح من إتصبح خيارًا  ,قوة أخالقية أكثر منها مادية

اومة وعىل تقويض مقدرة العدو أجل احلفاظ عىل مقدرهتا اخلاصة عىل املق
 عىل املقاومة.

ها فيإن استنباط الذاتية املقاومة هو أحد السبل التي جرى التفكري 
كالوزفيتز ويعود  ,وممارستها للحفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة وتقويتها

حتى إنه يطّور  ,»يف احلرب« بشكل متكرر إىل هذه املشكلة يف كتاب
فمامرسة املقاومة تسهم يف صياغة  ,لعنيفة أو للمقاومةأنثروبولوجيا للذاتية ا

هويات مقاومة, أي إهنا تسهم يف خلق مقاومني أنموذجيني, يتموضعون يف 
  .ثقافة أوسع من التحدي ويقومون بتنميتها

ماو جرى تطوير التفكري بشأن الذاتية العنيفة املقاومة يف عمل 
 −  عنفية التيالال ذاتية املقاومةلكن يمكن مقارنتها مع ال ,وفانون  )٨(وجياب

 حركة احلقوق املدنية األمريكيةوتابعتها  ,رائدها غانديكان  −مرة ثانية 

                                                 
اجلنرال   Võ Nguyên Giáp) ٢٠١٣− ١٩١١( فو نجوين جياباملقصود هنا هو  )٨(

, وهو القائد الذي الفرنسيونم فيها التي ُهز ديان بيان فولذي خطط ملعركة الفيتنامي ا
 [املرتجم]. الفيتناميةيف احلرب  األمريكانمتكن الحقًا من هزيمة 
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ومع مقاومة  Martin Luther King Jr  )٩(مارتن لوثر كينغ الصغريحتت قيادة 
ضد العنف العسكري, فإن استخدام سالم نساء غرينهام كومون  معسكر

ألساسية, من عدالة وشجاعة وإقدام وتعّقل يف نظرية الفضائل التقليدية ا
قبل إن املقاومة ُحتّرض  فهم املقاومة هو السمة املفاجئة للذاتية املقاومة, إذ

كل يشء بوساطة الرغبة يف العدالة, وتقوم بأعامهلا ذاتيات متتلك منتهى 
الشجاعة واإلقدام, كام أن ممارستها تسرتشد بالتعّقل, وكل هذه السامت 

 تسهم يف احلفاظ الواعي عىل املقدرة عىل املقاومة ويف تعزيزها. الثالث

إن خطب الوعي والعنف والذاتية تؤثر يف نظرية املقاومة, كام أهنا 
تتقاطع يف التأمالت التارخيية بشأن ممارستها, ويمكن حتويلها إىل نمطية 

تطرفة من احلالة امل وال سيام ,مقاومة مستقاة من حركات املقاومة التارخيية
التي جّسدهتا  National Socialismاالشرتاكية القومية  ضد للمقاومة

بناًء عىل  الفرنسية. إن تنظيم نشاطات املقاومة البولندية والفرنسيةاملقاومتان 
العمل العنيف شبه العسكري وعىل الدعاية ونشاطات مجع املعلومات 

يمكن أن  جان موالن بداية, وتبناها )١٠(هينري فرينيوالتدريب التي اقرتحها 
تشتمل املجموعة و ُيفهم وفقًا للبنية املفاهيمية للعنف والوعي والذاتية,

األوىل من األعامل شبه العسكرية عىل االغتياالت والتخريب والرسقة 
واملظاهرات اجلامهريية وأعامل العصابات احلرضية والريفية, لكنها تتضمن 

                                                 
كان  فريقية,إمن أصول  أمريكي) هو زعيم ١٩٦٨−١٩٢٩( الصغريمارتن لوثر كينغ  )٩(

مناهضًا للعنرصية ومطالبًا باحلرية وحقوق اإلنسان, لكنه كان رافضًا للعنف بكل 
 رتجم].أشكاله [امل

 هنرياملعروف بـ  Henri Frenay Sandoval) ١٩٨٨− ١٩٠٥( ساندوفال فريين هنري )١٠(
 [املرتجم]. فرنيسكان ضابطًا ورجل مقاومة  .فريين
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الالعنفية التي جرى إبراز مداها يف أيضًا حزمة واسعة من املامرسة اليومية 
 أسهموقد  .)١١( ) ٢٠٠٦Marcot(انظر  الثورة الفرنسيةالعمل اجلديد حول 

بحركات مرسحية مثل إذ ُذيِّلت  ,وظيفة الدعايةيف من هذه األعامل  كثريٌ 
وبام يمكن وصفه  ,احلرب العاملية الثانيةوبدائلها يف  V Signإشارة النرص 

 حّللهذلك موضوع احلنكة أو التعّقل الذي بيرتبط كام   ,)١٢(املقاومة بمهرجان
برباعة كام يتضح من مذكراته, وقد جرى تطبيقه يف سياق  )١٣(انجان بري فرين

                                                 
  James C. Scottجيمز يس سكوتر الرئيس للمقاومة الروتينية اليومية هو إن املنظِّ  )١١(

إن املقاومة التي اكتشفت غري « ئية:مقاومة غري مر ماليزيادراسته إلثنية  ظهرتالذي أ
مرتبطة بأي حركات وأيديولوجيات أو كوادر ثورية سياسية أكرب وإن كان من الواضح 

مثل هذه األشكال من  إن... ات مشاهبة يف كل قرية يف اإلقليمفعليًا حصول رصاع
لطبقات الدنيا ا يومية تقريبًا بالنسبة إىلالستمرة واملدائمة وال ياتسرتاتيجهي اإل=  =املقاومة

أخرى عليه أشكال  بناء األساس الصلب الذي قد تنشأ وهي ,الريفية يف ظل ظروف صعبة
أو  األخرى قد فشلت مثل تلك األشكالأن تكون من املقاومة, من املحتمل أن تستمر بعد 

). يتكون هذا األساس الصلب  ١٩٨٥Scott ,٢٧٣» (بدورها نمطًا جديدًا من الظلمأنتجت 
بأنه  سكوتويصفه » ماكرة«سرتاتيجيات إبأنه  Vernantفرينان يصفه  الذي مةللمقاو

من مماطلة ونفاق وطاعة  Schweykian» سكيويكيانية«أو  Brechtian» برخيتية«سرتاتيجيات إ
 ). ,١٩٨٥Scott ,٢٩» (زائفة ورسقة وجهل مصطنع وافرتاء وحريق متعمد وختريب وهلّم جّراً 

 املقاومة.» كرنفال« تأّمل يفمن أجل   ١٩٩٠Scott ,١٧٢-١٨٢انظر أيضًا 
من أجل احلصول عىل مثال عىل الكرنفايل يف السياق غري املحتمل حلركة العصابات  )١٢(

بومي بومان انظر إىل مذكرات  ,يف أواخر ستينيات القرن العرشين ةاألملانياحلرضية 
Bommi Bauman  ستشهدت هبا , وهي جتربة احركة الثاين من حزيران / يونيومن

 .) ١٩٧٥Wie alles Anfing(»كيف بدأ كل يشء« :الدعوات العرصية للمقاومة
كان  فرنيسهو فيلسوف   Pierre Vernant-Jean )٢٠٠٧− ١٩١٤( بيري فرنان جان )١٣(

 [املرتجم]. للنازيةمقاومًا 
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قد ترتاوح نشاطات و .)١٤(وكان له أثٌر بليغٌ  الفرنسيةحرب املقاومة 
االستخبارات بني أساليب التجسس الكالسيكية واملعلومات املُضللة 

يف أثناء  BBCالدعاية املضادة مثل االستامع رسًا إىل الـ يب يب يس والرسية و
وإن زيادة  ,)١٥(ويكيليكس, ومؤخرًا مثل القرصنة وعمل احلرب العاملية الثانية

الوعي من خالل املقاومة ضد رسية الدولة, أي عرب إفشاء أعامهلا الرسية 
هنا بصيغتيه ضمن إطار استغالل االتصاالت ووسائل اإلعالم هي املعيار 

  التارخيية واملعارصة.
يتكون مفهوم املقاومة أيضًا بوساطة تكافؤاهتا, وبوساطة الربط اجلزئي 
مع مفهومات أخرى والنفور منها, وإن البارز بني هذه املفهومات هو الصالت 
بني املقاومة والقمع واملقاومة والدستور واملقاومة والثورة, وموقع املقاومة يف 

العنف الرشعي وغري  الفعل ورد الفعل وبني السيادة واملنارص والتعارضات بني
ُيصاغ مفهوم املقاومة والتوكيد وأخالقية العبد والسيد.  قداحلوبني الرشعي 

دور دور التكافؤات  كام أن ,هكمليأو  هعارضما يُ  املُرّكبات من خاللهذه ضمن 
املفهوم نفسه  ري حتديدطرح إمكانية أن جييبام أنه  ,نقد املقاومةمن أجل جوهري 

                                                 
اً قائدًا  Vernantكان فرينان  )١٤( الحقًا رنسية كّرمته الدولة الفقد يف املقاومة اجلنوبية و فذَّ

. نرش مذكرات قصرية عن حياته يف  Compagnon de la liberationبوصفه رفيق التحرر
جتاوز «جمموعة  ُنرشت ضمن قدمع هناية حياته, و  Un temps unsoumisاملقاومة 
 .٢٠٠٤La traversée des frontières» احلدود

وترسيبات عن مصادر تنرش تقارير  غري ربحية منظمة دوليةهي  Wikileaks ويكيليكس )١٥(
 Julian جولني أسانجاألسرتايل مربمج الكومبيوتر  ٢٠٠٦جمهولة قام بتأسيسها عام 

Assange رتجم].[امل 
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, خطاب القوة مع وال سيام ,احلال يه ههذفإن  ,ما من خالل مقاومته إىل حدٍّ 
 .االقوى التي تعارضه فاملقاومة بوصفها قوة تتحدد ضمنه بشكل أسايس عرب

تشكل للمقاومة ت املفاهيمية ؤاطب والنمطية التارخيية والتكافاخلإن 
ن ارسات القرن العرشين التي تكوّ القراءات جلل نصوص ومم matrixمصدر 
 كالوزفيتزبحث يف يف هذا الكتاب. ُيستهل الكتاب  ُيزار ذياملقاومة ال فأرشي

 , Napoleonic Empire )١(إلمرباطورية النابليونيةا ضداملقاومة  تنظري عن طريق
اإلمرباطورية  بنيثم يتبع تسلسًال يبدأ مع استحضار حرب كونية مدنية 

وينتهي   Nietzsche )٣(ونيتشه  Marxماركسيف عمل  Commune )٢(والكوميونيَّة
 ُيعربَّ وإمكانية اضمحالل املقدرة عىل املقاومة التي  النازيةوينتهي يف التجربة 

يف أثناء صناعة فيلمه األخري  Pasolini بازولينيعنها يف اليأس املتحدي لدى 
مة جديدة يف سرتاتيجيات مقاواالخرتاع الرائد إل ُيربزسوف . Salò» سالو«

 يفاملهم  اعىل أثره ُيربهنوسوف  هذه الرواية,يف  رالنضاالت ضد االستعام
التي هي عىل ما يبدو بعيدة جدًا عن السياق املبارش للنضال  ,أنامط التفلسف

                                                 
واإلشارة هنا إىل  Napoléon Bonaparte) ١٨٢١−١٧٦٩( رتبوناب ننابليونسبة إىل  )١(

 أوروباعىل  فرنساالتي سيطرت فيها  احلقبةتشمل  التي الفرنسية األوىل اإلمرباطورية
 [املرتجم].) ١٨١٤− ١٨٠٤( بونابرت حتت حكم القارية

 ثوريةحكومة بلدية , وهي La Commune de Paris كوميونة باريساإلشارة هنا إىل  )٢(
ةً  فرنسا يف باريسأدارت   أّيار / مايو ٢٨وحتى  آذارقصرية ابتداًء من منتصف  مدَّ
األسبوع «بام أصبح ُيعرف بـ  الفرنسية, وقد جرى قمعها بعنف من جانب الدولة ١٨٧١
 [املرتجم]. »الدموي

 هو ietzscheFriedrich Wilhelm N) ١٩٠٠−١٨٤٤( فيلهيلم نيتشه فرريدريك )٣(
 مشهور [املرتجم]. أملاينفيلسوف وناقد وشاعر 
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, الفصل األخري يف املقاومات احلديثة واملعارصة وسوف يتأمل ,ضد االستعامر
  للمقاومة.جديد  ما تقدمه من فهم ىمد عن ويسأل
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 املقاومة الواعية

 :كوارث احلرب −١− ١
  Carl Von Clausewitz)١٨٣١− ١٧٨٠(كارل فون كالوزفيتز اضطر 

, ومها من طريف Francisco Di Goya )١٧٨٠− ١٧٤٦(فرانسيسكو دي غويا و
إىل أن يكونا شاهدين عىل بروز يشء جديد ورهيب طوال  النقيضني أوروبا

 إسبانياوالفنان يف  بروسياكلُّ من املراقب العسكري يف  َدّل د حياهتام, فق
حرب جديدة ذات عنف وقتل مجاعي مهجي مل  َبْدءبوسيلتيهام املختلفتني عىل 

التي نجحت عىل املغامرة العسكرية  فحسبومل يكونا شاهدين  ,يسبق له مثيل
لنظام القديم التي اجتاحت كل جيوش او ,والنابليونيةالثورية  فرنسا يف تدمري

Ancien Régime   أو » احلرب الصغرية«ودوله, بل كانا أيضًا شاهدين عىل حتدي
حرب يف  ن هلا أثر فتاك وبليغمقاومة العصابات التي تصدت هلذه املغامرة وكا

إىل فهم ومتثيل التواطؤ  غوياوكالوزفيتز ). سعى ١٨٠٨-١٤( )١(شبه اجلزيرة
                                                 

شبه لالستيالء عىل  الربتغالو إسبانياوحتالف قوات  فرنسااإلشارة هنا إىل احلرب بني  )١(
م ١٨٠٧عام  الربتغال الفرنسيةبدأت احلرب عندما غزت اجليوش  .ربياجزيرة أي
م عىل يد التحالف السادس ١٨١٤عام  نابليونِزَم واستمرت حتى هُ م ١٨٠٨يف  وإسبانيا
 إسبانياو السويدو الربتغالو اململكة املتحدةو روسياو بروسياو مساالن قواتمن  املكّون

كانت  إَِباِرَيةأو  ْيبِِريّيةشبه اجلزيرة األأو  ْيبِِريَياأشبه جزيرة  .األملانيةوبعض الواليات 
 =أثناء فرتةيف  شبه اجلزيرة األندلسيةأو  شبه جزيرة األندلسأو  جزيرة األندلستسمى 
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 الية واملقاومة/العصابات واستحرض كلٌّ /اإلمربي املستحدث للحروب الثورية
واكتشفا يف احلرب اجلديدة بروز منطق » املسلح الشعَب «بطرائق خمتلفة  منهام

وعىل الرغم من أن العنوان  ,)٢(غري مسبوق وفتّاك من الرعب والتصعيد العنيف
, )٣(قد أُطلِق بعد مماته »كوارث احلرب«التي تكّون  غوياالذي ُأعطي ملنقوشات 

 طة العنف اجلديدة التي وجدت آنئذٍ تصف بشكل صحيح ور كارثةكلمة  فإن
والحقًا العاملية نفسها فيها, وهي ورطة بدا فيها أن احلرب  األوروبيةالشعوب 

  .)٤(العدوانية واملقاومة غري قابلتني لالنفصام
الذي ُنِرش بعد  هتأّمله املستمر يف احلرب اجلديدة يف كتاب كالوزفيتزُيقدم 

ال  اإلسرتاتيجيةففي هذا املصدر الفذ عن  ,On War »يف احلرب«, وهو مماته
عىل أمل احلصول عىل فهم أفضل  ,وحسب النابليونيةاحلرب  كالوزفيتز حيلل

يستعرض خيارات مقاومتها,  −  عىل نحو أكثر داللة − للعدو, بل إنه أيضًا 
                                                                                                                    

وتتكون من  أوروبا. تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من قارة لألندلس اإلسالمي احلكم=
اجلزء األكرب منها بحوايل  إسبانياتشكل  .جبل طارقومنطقة  أندوراو الربتغالو إسبانيا
من مساحة شبه اجلزيرة.  %٩٫١٤اجلزء الغريب فيها بنحو  لالربتغا حني حتتل يف %٨٥

من شامهلا وغرهبا وتتصل  املحيط األطليسومن اجلنوب والرشق  البحر املتوسطحيدها 
 .[املرتجم] من طرفها الشاميل الرشقي أوروبامع 

لعصابات لدى من أجل ملحة عن تطّور نظرية حرب ا ١٩٨٦ Hahlewgانظر هاهلويغ  )٢(
 كالوزفيتز.

النتائج القاتلة للحرب «كان عنوان غويا اخلاص بملف املنحوتات أكثر حتديدًا, وهو  )٣(
 .»ضد بونابارت وبعض النزوات املدهشة إسبانياالدموية التي شنتها 

وكارل شميت  Raymond Aron) ٢٠٠٥و١٩٧٦اكتشف املقاومان ريموند أرون ( )٤(
)١٩٨٠ (Carl Schmitt, أن كالوزفيتز كان قبل كل يشء مفكر  ,تقريباً   الوقت نفسهيف

رث إىل اإلحرب املقاومة, وذلك من خالل تأمالهتام يف تركة كالوزفيتز بالنسبة 
 يف احلرب الشعبية.  Maoistلنسخة املاويةإىل ابالنسبة  وال سيام ,املاركيس
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يف «عىل كتاب  »يف املقاومة«وبالفعل قد يكون من املالئم أكثر إطالق عنوان 
 اإلسرتاتيجية, بام أن أساس دافعه النظري هو ابتداع وسيلة ملقاومة »احلرب

, إنام الذي ُأيسء الصارخ ويتضح هذا الطموح يف التعريف االفتتاحي ,النابليونية
». غَري قادر عىل مزيد من املقاومة«) احلرب بأهنا جعل العدو Zweckفهمه لغاية (

)erstand unfähing zu machen'zu jedem ferneren Wid') (إن   .)٥()٢٠١٠ ,٢٤
بأهنا  كالوزفيتزالتي فهمها  املقدرة عىل املقاومةاملسألة اخلالفية يف احلرب هي 

ة عىل مقاومة العدو. فاحلرب مجلة من الوسائل املادية, إضافة إىل اإلرادة املعنوي
رة عىل املقاومة أو تتجه نحو إضعاف املقدفإهنا كانت هجومية أم دفاعية أسواء 

مقاومة أي حماولة إلضعاف املقدرة عىل املقاومة. سوف نجد أن اخلصائص 
املنطقية املميزة لعمل ُمكرٍس ملهامجة املقدرة عىل املقاومة لدى اآلخر أو الدفاع 

من اخلصوصيات املفاهيمية  كثرياً  وضحعن املقدرة اخلاصة عىل املقاومة ست
  .)٦(ياهتاسرتاتيجإاملميزة للمقاومة و

ال يمكن فصل امليزة املفاهيمية املمنوحة للمقاومة عن الظروف 
 ,بشأن العنف املنّظم كالوزفيتزالتارخيية املحددة التي أثارت تأمالت 

                                                 
 تصّورنافلو  ,رزة عىل مدى واسعإال مباما هي احلرب  إن«: ـأيتيرد التعريف بأكمله كام ي )٥(

وحدة, فسوف نقوم بذلك  ب بأهنا تشّكلالعدد غري املحدود للمبارزات التي تكّون احلر
كي جيرب اآلخر عرب القوة اجلسدية منهام  كلٌّ جياهد تصارعني مافرتاضنا ب ,عىل أكمل وجه

ادر عىل جيعله غري ق ومن ثمحياول كل واحد أن يطرح خصمه, و ,أن يستسلم إلرادته
أنموذج العداوة الرصف ثنائية القطبية يف يوّسع هذا التعريف  إن .»مزيد من املقاومة

 .Fähigkeitللمقدرة أو   Kantianيطالكاناملبارزة إىل كل أنواع احلرب ويربز املفهوم 
أكثر األمثلة شهرة يف تطبيق دروس كالوزفيتز عىل حرب املقاومة هو املقاومة البولندية إن  )٦(

olishP أوالً للغزو القيرصيTsarist  ثم لالشرتاكي القومي National Socialist التي كان يف ,
  . وتعزيزها احلارضة واملستقبلية عىل املقاومةواحلفاظ عىل املقدرة الوطنية  ُصلبها
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بشأن معايشته اخلاصة هلزيمة  كالوزفيتزينّقي أفكار  »يف احلرب«فكتاب 
 ١٨٠٦عام   JenaBattle ofمعركة جينا يف  فرنسا النابليونيةعىل يد  بروسيا

يف اإلصالحات  Scharnhorstشارهنورست وبشأن عمله الالحق مع معلمه 
 كالوزفيتزوقد أكمل  ,ردًا عىل هذه اهلزيمة بروسياالعسكرية واملدنية لـ 

العسكرية بتأمل موسع يف أسباب اهلزيمة  الربوسيةعمله يف اإلصالحات 
. مل يكن ذلك بأي )٧(سيةالفرن الثورةوبطبيعة احلرب اجلديدة التي ظهرت مع 

حول زوال النظام القديم, بل » حنينياً « حال من األحوال تأمًال اسرتجاعياً 
التي كانت عىل ما  النابليونيةإنه كان تقصيًا ملحًا إلمكانات مقاومة اجليوش 

− لكن بشكل أكثر تشكيكًا  −  هيغلمثل كالوزفيتز  استشفيبدو ال ُتقهر. 
, لكنه كان منشغًال ليس لنابليون وللثورة الفرنسيةالعاملي  /املغزى التارخيي

, بل أيضًا بكيفية مقاومة جتليها العنيف فحسب بفهم ما كانت تعنيه
ومن  − نابليوننفسه لفهم كيف أن  كالوزفيتز, ومل يكّرس )٨(واإلمربيايل

خالل اعتامده عىل احلشد الكيل للناس ظاهريًا للدفاع عن الثورة يف أوائل 
, فحسب قد ابتدع أسلوبًا جديدًا من احلرب − قرن الثامن عرش سبعينيات ال

افرتض  .بل إنه كرسها أيضًا لفهم كيفية تطوير املقدرة عىل املقاومة
قد وّلد  الثورية الفرنسية أن التحام السياسة واحلرب يف األمة كالوزفيتز

                                                 
  [املرتجم]. ١٧٩٩و ١٧٨٩يف املدة ما بني عاَمي  French Revolution الفرنسية الثورةحصلت  )٧(
 هيغلبني  املسافةهو أحد القالئل الذين يؤكدون  Paul Virilioبول فرييليو إن  )٨(

 جديدة. زيةتفيزكالويطرح نظرية حداثة كام أنه  ,كالوزفيتزو

 Speed and »ةالرسعة والسياس«إن رؤيته للقيامة العسكرية اُملشار إليها يف فلسوء احلظ 

Politics  اجلزء الثاينونتيجة لذلك فإن  وزفيتزكالال تفرس بشكل كامل بعد املقاومة يف 
 Popular Defence and Ecological) ١٩٩٠( »الدفاع الشعبي والرصاعات البيئية«من 

Struggle شكل عاطفيب اً بل حنيني ,يبقى جمرداً » املقاومة الثورية«املخصص لـ. 
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حرب العصابات, بدايًة  بوساطةنقيضه يف خلق مقاومة سياسية وعسكرية 
 »يف احلرب« . توصل كتابسبانيا وروسيا وأملانياإثم يف  Vendée ,)٩(ينديفيف 

 Tyrolean )١٠(التريوليهإىل نظرية حرب املقاومة الشعبية متأثرًا باملقاومتني 
, »)مقاومة«هو أول من يصفهام بأهنام  كالوزفيتز( نابليونضد واإلسبانية 

قبًال وكي يتم التنظري وبغية فهم املقاومات التارخيية املمكنة مست − لكن 
لكيفية املقاومة واملحافظة عىل املقدرة عىل املقاومة يف وجه الدولة األمة 

أن يراجع املفهومات التي كانت  كالوزفيتزكان عىل  −اإلمربيالية وسالحها 
 احلرب حتى ذلك العهد قد ُفِهمْت من خالهلا.

ها وهزيمتها, إن احلرب اجلديدة تطّلبت بنية مفاهيمية جديدة بغية فهم
كان من . Immanuel Kant طيل كانئامنوعيف فلسفة  كالوزفيتزوهي بنية وجدها 
يف « هو العنوان البديل اآلخر لكتاب »نقد العقل العسكري«املمكن أن يصبح 

 , فهو ليس فهًام أصيًال لرشوط إمكان احلرب احلديثة وحدودها»احلرب
. إن فهم يةطالكانلسفة ما بعد مهم يف تاريخ الف إسهام, بل إنه أيضًا فحسب

هو فهم منفصل متامًا عن تطورات  يةطالكانللمفهومات  واستعامله كالوزفيتز
األكثر معيارية. فمثل  Hegelianواهليغيلية   Fichtean )١١(الفيختيةالفلسفة النقدية 

 كالوزفيتز يقارب ,يطالكانالعسكري ما بعد  )١٢(هينريتش فون كاليستزميله 
                                                 

 [املرتجم]. األطليس املحيطمطل عل  فرنسااسم إقليم يقع يف غرب  )٩(
 [املرتجم]. النمسايف  تريولنية إىل والية نسب )١٠(
, Johann Gottlieb Fichte )١٧٦٢-١٨١٤( فختيهجوتليب  يوهاننسبة إىل الفيلسوف  )١١(

 [املرتجم]. األملانيةوهو من أبرز مؤسيس احلركة الفلسفية املعروفة باملثالية 
ي كاتب مرسح Heinrich Von Kleist) ١٨١١−١٧٧٧( هينريتش فون كاليست )١٢(

 [املرتجم]. أملاينوروائي وشاعر 
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قدية من وجهة نظر عقل يواجه اخلطر وعدم األمان وعنف املصادفة. الفلسفة الن
عىل  طكانيف إحلاح  كالوزفيتزوبتحاشيه ورطة اخلطر وعدم األمان يشك 

تسويغ التملك الرشعي للمفهومات ويالحظ أن مثل هذا التسويغ ما كان 
 رضوريًا لو مل يكن التملك أساسًا يف خطر, أي يف حالة حرب. إن وصفه ملنطق

يف تقييمه للمخاطر عىل  يطكانالتصعيد وخماطر احلرب املطلقة هو وصف 
الفكر والسعادة املتعلقني باحلركة من جمال (الرصد املسلح) املحدد زمانياً 

إىل املطلق غري املحدد للحرب الكاملة. كام أن رفضه متابعة التأمل  ,ومكانياً 
مثلام تفعل وجهة  ,)١٣(اهليغيليةاد والقرار الدياليكتيكيني أو التسليم هبام يستبق نق

نظره غري النقدية للمقاومة, بوصفها مفهومًا مكرسًا للحفاظ عىل مقدرهتا 
  اخلاصة أو رشوط إمكاهنا.

سرتاتيجي ومنّظر حرب عىل هذا املديونية إك كالوزفيتزعتّمت شهرة 
أكاديمية برلني تدرب يف  يطكانللفلسفة النقدية. فبوصفه فيلسوفًا ما بعد 

 هيغلاألول ومعارص لـ  يطالكانوهو من اجليل  ,)١٤(كيزوترعىل يد  لعسكريةا
ما يوضع  − إن مل يكن مستحيًال  − ومن النادر جدًا  ,)١٨٣١− ١٧٨٠(

                                                 
بصيص ضئيل بأي حل.  ال يوجد ,يفكر كالوتزفيز باستمرار بلغة املعارضة يف حني )١٣(

تنّظر لإلفناء التام » يف احلرب« كتاب بالفعل إن الفرضيات االفتتاحية للفصل األول من
 متيزه مثلام وهذا ما يميزه عن هيغل ,ام قد يبدو تعارضًا دياليكتيكياً فيلقطب واحد 

روح العامل عىل صهوة «تام مع إعجاب هيغل بـ وذلك يف تعارض عداوته لـ نابليون, 
 (وهو شخصية جتسد التاريخ العاملي الذي كان الحقًا مركزيًا يف قراءة كوجيف» حصان

Kojéve  .(املؤثرة لـ هيغل يف الثالثينيات 
 Johann)١٨١٩− ١٧٦٦( ترجون غوتفريد كارل كريستيان كيزواإلشارة هنا إىل  )١٤(

Gottfried Karl Christian Kiesewetter .[املرتجم] 
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 وهيغل Schelling )١٥(وشيلينغ Fichte فيختهيف الرتاث الذي يتضمن  كالوزفيتز
Hegelلنقدية بسبل شتى. ليس هذا مفاجئًا للغاية, بام أن عمله خملص للفلسفة ا, 

املعارصون اآلخرون, إن  طكانلكنه ينحرف جذريًا عن املسالك التي اتبعها ُقّراء 
 يطالكانيعيد صياغة االهتامم  ,مفهوم التصعيد املركزي واألكثر تأثريًا لديه

 ,الصارم بمخاطر التحرك من مظاهر حمدودة فضائيًا وزمنيًا إىل مطلقات العقل
كام أن تركيزه عىل  ,»احلرب املطلقة«إىل » د املسلحالرص«يف هذه احلال من 

التي  طكانيثبت افتتانه بمقولة الواقع املوّجهة عند  Aktusالواقع والطاقة والفعل 
عن االنجذاب املعارص نحو مقولة اإلمكان لدى  كيزويرتمتيزه هو وأستاذه 

 فقد ُتِركت لـ −الرضورة  − (أما املقولة املوجهة الثالثة  طكان
). إن املقوالت املوجهة تصف عالقة الذات مع  Spinozans)١٦(»لسبينوزينيا«

 ,مجلة املظاهر, كام أن الرتكيز عىل اإلمكان يقود مبارشة إىل مركزية فكرة احلرية
بطرائق  وهيغل وشيلينغ فيختيهأي إىل الذات احلرة نسبة إىل املظاهر. تشارك 

املصطلح إال ما  يستعملالذي مل  زكالوزفيتخمتلفة هذا الولع باحلرية عىل خالف 
إذ إنه يصف  ,, أو بواقع احلربaktبالفعل  كالوزفيتزفبدالً من احلرية هيتم  ,ندر
جل قوى وحقائق روحانية تتخلل «كيف أن  الكتاب األول منالفصل الثاين يف 

بأهنا حتقيق  الكتاب األول, الفصل األولأو إن احلرب ُتوصف يف » فعل احلرب
مع مجلة  الكالوزفيتزية, وإن عالقة الذات »ثر مما هي حتقيق للعنفللسياسة أك

                                                 
 األملانمن الفالسفة  Von Schelling) ١٨٥٤−١٧٧٥(فون شيلينغ يعد الفيلسوف  )١٥(

 [املرتجم]. األملانيةالذين طوروا املثالية 
ي الفيلسوف اهلولند، Baruch Spinoza) ١٦٧٧− ١٦٣٢نسبة إىل باروخ سبينوزا () ١٦(

 املعروف املرتجم.
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املظاهر متيزت بعدم األمان الذي تسببه قوة احلظ وآثار العداوة. فأنموذج الفعل 
هو إدارة للعنف الذي أطلقته أعامل احلظ والعداوة  كالوزفيتزالتارخيي لدى 

 تكن تلك آثارًا يمكن أن مامرسة اإلرادة احلرة. ملبأكثر مما هو حتقيق للحرية 
أن يتمخض عنها نتيجة إجيابية, بل بالفعل أو ُتفيض إىل نوع من حل دياليكتيكي 

  إن احلظ والعداوة يمثالن عالمة عىل اندثار املسعى الدياليكتيكي.
يتضح  هيغلوفيختيه عن رؤيتي  طكانلـ  كالوزفيتزإن ابتعاد رؤية 

ذ إن التاريخ ُيفهم بأنه جمال احلظ أيضًا يف مواجهته العقل مع التاريخ. إ
واملصادفة الذي يقاوم اإلخضاع السهل للمتواليات والتعاقبات العقالنية. 

هي مرحلة أو حلظة يف سلسلة  هيغلفاملصادفة يف فلسفة التاريخ لدى 
ع أو إحباط ألي تقطُّ  كالوزفيتزهي بالنسبة إىل  يف حني ,تارخيية عقالنية

فإن قاعدة احلظ والعداوة  ومن ثمَّ العقالنية,  تطلع نحو مثل هذه السلسة
وتشّكل بنية جملداته  »يف احلرب«تتحكم بمجمل التسلسل اجلدايل يف كتاب 

والتكتيكات  واإلسرتاتيجيةالثامنية التي تغطي طبيعة ونظرية احلرب 
واهلجوم والدفاع, إضافة إىل العالقات بني احلرب املطلقة واحلرب الفعلية 

ليس بأي حال من األحوال دفاعًا  »يف احلرب«. إن )١٧(السياسةوبني احلرب و
                                                 

ضمن يتم «بدقة متميزة: » يف احلرب« كتاباملنطق اإلنشائي ل  Paretيصف باريت )١٧(
عرض العرشات من » يف احلرب« كتاب فصًال وقسًام من ١٢٨الكتب الثامنية والـ 

يف سياقات  تتكرر ُختترباملقوالت و ,املوضوعات الرئيسة والثانوية وتطويرها ومجعها
ف إذ ,تفاعل بني اثنني أو أكثر من األطروحات ىوُجير ,خمتلفة فكرة بوضوح تام  ُتعرَّ

بغية تنويعها يف الفصول الالحقة وإعطائها بعدًا جديدًا مع امتزاجها مع  ,ُأحادي اجلانب
). إهنا اجلاز بدالً من السيمفونية  ٢٠٠٧Paret ,٣٦٥» (أطروحات ومالحظات أخرى

 من محلة طولية موجهة.أي سلسلة مناوشات بدالً  ,اهليغيلية
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 طكانبل هو باألحرى تكثيف حلكم  ,عن طرائق العقل وعمله يف التاريخ
التأميل الذي تقاوم فيه احلالة تطبيق القاعدة وتطعن برشعيتها وتوفر 

 الفرصة للتفكري بأثر احلظ والعداوة عىل العقل.
 −املحدد للحرب اجلديدة  كالوزفيتزىل فهم إن أمهية املقاومة بالنسبة إ

   − وحرب العصابات املقاومة عىل حد سواء  النابليونيةالعدوانية  احلرب
. »يف احلرب«يف بنية الكتاب السادس تتأكد من خالل األمهية التي يكتسبها 

فهو أكرب كتاب منفرد, وهو أطول بمرتني من الكتب األخرى, كام أنه 
 »من احلرب أقوى من اهلجوم هو شكلٍ الدفاع «أن مكرس إلثبات فرضية 

)٢٠١٠ ,٣٣٥Clausewitz  حرب املقاومة الدفاعية  أنَّ  كالوزفيتز). يزعم
) ُتظهر أن  ٢٠١٠Clausewitz ,٣٤٢( »إسبانياكام يف «ها الشعب التي شنَّ 

أو تسليح  »الشعب املسلح«) قد ظهرت, أال وهي قوة Potenzقوة جديدة (
اجتياح األرض الربويس (يف السياق  ffnungVolksbewaالشعب 

Landsturm اإلمرباطورية  الـشعب املسلح للجمهورية«آنئٍذ تواجه ), وهي/
احلرب األنسب هلذه القوة اجلديدة الناشئة هو . إن شكل »الفرنسية

widerstand أشكال «املكرس لتحليل  الثامن الفصلويف  ,أو املقاومة
حرب  نَّ أكالوزفيتز ) يكرر widerstandsraten(معدالت املقاومة  »املقاومة

املقاومة الشعبية قد أصبحت الشكل األكثر قوة يف احلرب املعارصة. كانت 
إشارة إىل قوة جديدة وحقبة جديدة يف تاريخ  بمنزلة اإلسبانيةاملقاومة 

احلرب, أال وهي حقبة العنف اإلمرباطوري واملقاومة ضده, وهي حقبة 
بشكل كالوزفيتز يًا مع أولوية اُملسّيس التي يناقشها ترتبط ارتباطًا عضو

 .»يف احلرب«من كتاب  األول والثامن املجلدينمستفيض جدًا يف 
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الذي حيمل  »يف احلرب«من  املجلد الثامنمن  السادس ب الفصلويف 
 يةطكان »فكرة تنظيمية«كالوزفيتز يعرض  »السياسة أداة هي احلرب«عنوان 

جزء من  احلربإن «ات احلرب والسالم املتباينة أن تتوحد: لوالها ما كان ملفهوم
, أو »الفعل السيايس, وهي فعل غري مكتٍف ذاتيًا بأي حال من األحول

استمرار للعمل السيايس من خالل امتزاجها مع «باألحرى إن احلرب هي 
), إذ ليس للسياسة واحلرب املكانة  ٢٠١٠Clausewitz ,٥٩١( »وسائل أخرى
أي إهنا  ,أو فكر السياسة »منطق«ذا االفرتاض, فاحلرب تقريب لـ نفسها يف ه

فلنعرتف أن للحرب «, »كتابة خمتلفة وكالم خمتلف«عنها بـ  ُيعربَّ نظريهتا, لكن 
 ,) ٢٠١٠Clausewitz ,٥٩١( »قواعدها اخلاصة, لكن ليس هلا منطقها اخلاص

حلرب هي التحقيق املنطق, لكن ا بوساطةعن قوانني احلرب والسلم  ُيعربَّ فقد 
ن السياسة أ كالوزفيتزويدعي  ,أي إهنا فعليتها كحدث ,القواعدي هلذا املنطق

هي   metonymyن احلرب ما هي إال جزء منه. إن نتيجة هذه التوريةأو هي كلٌّ 
عنرص احلرب الكاسح «حتّوُل فيها السياسة  anamorphosisصورة ذهنية مشوهة 

حيث يصبح  ,ل احلدث العنيف إىل حساب منطقي, أي إهنا حتوّ »إىل جمّرد وسيلة
أو  اً خنجر ,»ترفعه كلتا اليدين بكل القوة اجلسدية«سيف احلرب القاتل الذي 

. إن احلرب جتّسد فعليًا املنطق السيايس وتلتزم »شفرة املبارزة للمنطق والسياسة
يف الوقت نفسه بقواعدها اخلاصة, فهي تتمة للسياسة, أي إهنا تبديل للقلم 

  بالسيف ولنوع من التعبري العنيف بنوع آخر.
هتدد  ,إن احلرب بوصفها وسيلة استمرار, أو حتقيق للمنطق السيايس

فبقدر ما تكون السياسة «حمل السياسة التي عليها أن ختدمها:  نفسهابإحالل 
هائلة وأكثر قوة بقدر ما تكون احلرب كذلك أيضًا, وهذه يمكن أن تصل إىل 
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 ٢٠١٠Clausewitz ,( »يث تتخذ احلرب شكلها املطلقارتفاعات شاهقة ح

اً  ,)٥٩٣ إن لفكرة احلرب املطلقة التي غالبًا ما ُتفهم عىل أهنا تقريب  وحقَّ
, فهي أفالطوينمعنًى خمتلفًا غري  Platonic )١٨(األفالطونيةللحرب من فكرهتا 

اسة حتقيق للسياسة التي بشكلها املطلق مل تعد سياسة, بل هي مزيج من السي
 apocalypticallyعىل نحو قيامي  )٢٠(وجريار )١٩(فرييليوواحلرب َوَصفه كل من 

يفّكر  كالوزفيتز. إن  ,Lecaldamo)٨٨( colossusبأنه عمالق  غوياوصّوره 
 ,بشكل خاص يف أثر الطاقات التي تطلقها السياسة الثورية عىل شدة احلرب

ًا مثاليًا, ويف حني إن وهي ال متتلك جوهر ,فاحلرب يف رأيه تعبري قواعدي
فإن فهم  − من احلد األدنى إىل احلد األقىص  − لتعبريها درجات من احلدة 

هذه الدرجات ال يتم بحسب مستويات املشاركة يف فكرة, بل بوصفها 
درجات من التحقيق, فاحلرب املطلقة هي التعبري األكثر حدة عن املنطق 

كلمة  باستعامل كالوزفيتزقوم السيايس الثوري, أي إهنا حتقيقه األكمل, وي
ما قبل الديناميكي  Aristotelian)٢١(األرسطيبمعناها الكالسيكي  »طاقة«

 كي يصف هذا التحقيق, فاحلرب حتقيٌق  thermodynamic-preاحلراري 
يصفها  ,بدرجات متفاوتة من احلدة ,ملنطق سيايس أو جتسيد له يف حدث

                                                 
الكالسيكي  اليوناينالفيلسوف والكاتب  Platoق م),  ٣٤٧− ٤٢٧( أفالطوننسبة إىل  )١٨(

 املشهور [املرتجم].
 فرنيسوهو منّظر ثقايف  Paul Virilio) ١٩٣٢(املولود عام  فرييليو بولاإلشارة هنا إىل  )١٩(

 مشهور بكتاباته عن التكنولوجيا [املرتجم].
, وهو فيلسوف وناقد René Girard) ٢٠١٥− ١٩٢٣( رينه جريارهنا إىل  اإلشارة )٢٠(

 مشهور [املرتجم]. فرنيسومؤرخ 
الكالسيكي  اليوناينالفيلسوف  Aristotleم) .ق  ٣٨٤− ٣٢٢( َأِرْسُطونسبة إىل  )٢١(

 املشهور [املرتجم].
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و املقدرة عىل توليد أحداث عىل أساس الطاقة, أ »يف احلرب«صاحب كتاب 
 أو مقاومة توليدها.

بعد قيامه بسلسلة من التغريات يف موضوع  − كالوزفيتزيفيش 
احلدث التارخيي الذي استدعى ابتداعه إلطار مفاهيمي  −احلرب والسياسة 

, ففي مقطوعة الثورة الفرنسيةجديد من أجل فهم هذه العالقة, أال وهو 
من الواضح أن التأثريات اهلائلة «أنه  وزفيتزكالذات وضوح استثنائي يبني 

)ungeheueren Wirkungen (يف اخلارج تعود إىل حالة  للثورة الفرنسية
اإلدارة وفنها املتغريين متامًا, أكثر مما تعود إىل الوسائط واملنظورات اجلديدة 
 »لقيادهتا العسكرية, أي إهنا تعود إىل طبيعة النظام ووضع الشعب

)٢٠١٠ ,٥٩٧z Clausewit مل  القديم للنظام). إن اجليوش املتقابلة العائدة
تفهم هذا املستجد, فردت بطرائق تقليدية عىل عدو جديد, وهذا أمر 

بام أن  ,»فلسفياً «ُمسبقًا  العدو  ُفهموإن  كالوزفيتزرضوري بالنسبة إىل 
 التكوين السيايس الساري املفعول مل يمتلك املقدرة عىل مقاومة الطاقات

 وقواعدها اجلديدة للحرب. املسّلحة, اجلديدة التي أطلقتها األمة

أو من  »قّرب (احلرب) من شكلها املطلق«إن فن احلرب اجلديد الذي 
) اجلديد يف politikبعد أن ظهر املُسيّس ( فحسبشدهتا القصوى كان ممكنًا 

إن قائالً:  كالوزفيتز). ويواصل  ٢٠١٠Clausewitz ,٥٩٧( »أوروباو فرنسا
وسائل جديدة وقوى جديدة وأفسح املجال «استدعى  »هذا املُسيّس اجلديد«

 ) ,٢٠١٠Clausewitz ,٥٩٧( »أمام طاقة من احلرب لواله ما كان ممكننًا ختيلها
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) أفسح املجال »املُسيّس«أو  politikفالتغيري يف ظروف اإلمكان السياسية (  .)٢٢(
وهو تغيري جرف  ,ممكنًا سابقاً  هفيأمام حدوث حتقيق للحرب مل يكن التفكري 

جانبًا احلروب املحدودة مكانيًا وزمانيًا التي حققت السياسات ما قبل الثورية. 
إن هذا التكثيف للحرب, وهو تكثيف يقرتب من حد احلرب املطلقة يتميز 

ففي  ,بمقدرته عىل تصعيد حدة العنف إىل ما يتعدى حدود املنطق السيايس
 ,هالذي قد يكون آخر فصل ُكتب في »يف احلرب« تابك الفصل االفتتاحي من

احتاملية منطق سيايس (الثورة) قادر عىل حتقيق طاقة عسكرية  كالوزفيتزيتأمل 
ذات كثافة تكفي كي تستنزف املُسيّس نفسه وتدمره, وهذه نقلة تتجسد بالنسبة 

  اإلمرباطورية. فرنساالثورية إىل  فرنساإليه يف التحول من 
عند هذه النقطة, وترى موضوعه  كالوزفيتزن القراءات لـ م تقف كثريٌ 

وعىل الكثافة  »األمة −  للدولة«النظري بأنه يقترص عىل الشكل السيايس 
العسكرية القادرة عىل  energeiaالطاقة  كالوفيتزالقصوى حلرهبا. هذا هو 

جذب املنطق السيايس نحو تصعيد للعنف مدمر ذاتيًا وموجه ضد عدوه 
سرتاتيجيي ما بعد احلرب الذرية, إقد أغوت إمكانية التصعيد ونفسه, فل

احتاد اجلمهوريات و الواليات املتحدة األمريكيةومنظري األلعاب لدى 
املذعورة يف   )٢٣(ريموند أرون, ويف احلال أثارت حماوالت االشرتاكية السوفيتية

واعد إخضاع متجدد لق بوساطة  ,للحد من التسلح ,التنظري لألساس السيايس

                                                 
ثر مما هي عند هذه النقطة هي تعقيب أك Paret and Howardإن ترمجة باريت وهاوارد  )٢٢(

» أوضاعًا سياسية«تصبح  politikالسياسة  إذ إن ,كانت تعقيبًا جيداً  وإنْ  ,ترمجة
 ».درجة من الطاقة«تصبح   Energieوالطاقة

  [املرتجم]. فرنيسهو فيلسوف وعامل اجتامع   Raymond Aron) ١٩٨٣− ١٩٠٥( ريمون آرون )٢٣(
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القيامية  René Girardرينيه جريار إضافة إىل محلقة  ,د املنطق السيايسيتصع
apocalyptic يف كتاب  النابليونيةاحلرب  كالوزفيتز. ومع ذلك سبق أن جتاوز

كي يفكر يف حروب املقاومة اجلديدة ضدها, وقبل كل يشء يف  »يف احلرب«
 التي الفرنسينيضد  سباناإلها احلرب الصغرية أو حرب العصابات التي شنَّ 

القتال الذي جتنب إغواء التصعيد أو إغراء حماولة  أنواع من نوعاً كانت 
يف «كتاب إذ يمكن قراءة  ,نابليونيةباستخدام وسائل  النابليوينمعارضة العدو 

املقاومة التي  إلسرتاتيجيةأطروحة يف املضامني السياسية  بوصفه »احلرب
وقواعد عسكرية جديدة يف آن واحد معًا, ومن ثم  تطرح منطقًا سياسيًا جديداً 

  تطرح طرائق جديدة يف التفكري يف العالقة بينهام.
أمينًا ملنهجه: فاملجتمعات التي تقاوم  كالوزفيتزوهبذه اخلطوة يبقى 

ابتدعت أشكاالً جديدة من قواعد القتال املقاوم, ولكن برزت صعوبة  الثورة
من الناحية النظرية متثيل قواعد جديدة  ابوساطتهبشأن الكيفية التي يمكن 

جرى تطويع  .)٢٤(لقتال العصابات ومضامينها بالنسبة إىل املنطق السيايس
ملنطق  هيغلوقبل كل يشء عن  هتفيخو طكاناألدوات الفلسفية املوروثة عن 

له حق منح القوانني لنفسه.  يس ورؤيته للحرية بأهنا استقالل ذايتالثورة السيا
قوانيننا التي منحناها  بوصفهااكتسبت القوانني رشعيتها  )٢٥(روسوفمنذ 

                                                 
حمارضاته يف أكاديمية برلني العسكرية قارب كالوزفيتز بداية مشكلة تنظري املقاومة عرب  )٢٤(

Berlin Military Academy عن العقيدة العسكرية السائدة للحرب الصغرية petit 

guerre .أو للملحق غري النظامي للرصاع احلريب النظامي والصفات املميزة حلرب اجلبال 
وهو , Jacques Rousseau-Jean) ١٧٧٨− ١٧١٢( روسو جاك جاناإلشارة هنا إىل  )٢٥(

نتمشهور بكتاباته التي  فرنيسفيلسوف وكاتب  األحداث السياسية التي مهدت  كوَّ
 [املرتجم]. الفرنسيةللثورة 
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هذا املنطق  طكانوقد تبنى  ,ألنفسنا, والتي سيكون فعليًا من احلامقة معارضتها
عندما ميّز  Critique of Pure Reason »نقد العقل اخلالص«كتاب  مقدمةيف 

وأنظمتها  ن املؤسسات االستبدادية والبدويةم »العرص النقدي«بشكل مشهور 
منحت نفسها  »حمكمة نقدية«تشكيله  من خاللالفلسفية, وذلك أساسًا 

يف الوقت الذي كانت تقيّم الدعاوى التي ُتعرض أمامها. إن هذا  ,قوانني
غري قادر عىل استيعاب العنف الذي  كالوزفيتزاملنطق السيايس كان بالنسبة إىل 

كل امليزات التي   الرغم منعىل ,عنف رفضه إضافًة إىلكان هو نفسه قد حققه, 
 لـواعيًا أن ديونه الفلسفية  كالوزفيتزأعطاها لالستقاللية والعقل. لقد كان 

يف موقع قوي كي يفهم املنطق السيايس  هيغلوضعته مثل  فيختهو طكان
العدوانية, لكنه مل يفهم قواعد العنف الذي  النابليونيةاملتحقق يف احلرب 

ضد العنف الذي حققه, يمكن أن تبدو عىل ضوء إذ إن أي مقاومة  ,قاومها
االلتزام بمنطق سيايس للحرية واالستقالل كأهنا جمّرد محاقة عرضية, وغري 

  تحقيق العقل واحلرية يف التاريخ.لعقالنية يف مواجهة حتمية 
 جيد نفسه يف املعضلة نفسها التي وجدت »يف احلرب« كالوزفيتزإن كتاب 

, وهي حتديدًا وجوب إظهار غويالـدى  »ث احلربكوار«نفسها فيها منقوشات 
مسألة وصف أو  فحسبمل تكن املسألة  .شكل جديد من العنف والعمل احلريب

بتصوير جمازي  غوياالذي قام  النابليونيةحتليل لوحش أو لعمالق احلرب 
زحل (إله عند  Saturnلتصعيده للعنف الذايت االستهالك عىل هيئة مارد 

لكنها كانت أيضًا وصفاً  ,)١(طفاله أو وحش جيول األرضيلتهم أالرومان) 

                                                 
لكن كام يؤكد تودوروف  ,»كوارث احلرب«إن لوحة التمثال الضخم أو العمالق تتمم  )١(

إذا كانت متثل الشعب اإلسباين أو  فمن غري الواضح فيام ,تودوروف يف قراءته لـ غويا
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تبتكر لغة  غويا, حيث إن منقوشات حرب العصاباتللمقاومة وألهوال 
مالئمة للتعبري عن هذه احلرب اجلديدة املرعبة, كام أن تاليش  كثافةجديدة ذات 

 الفرق بني املدين والعسكري املتمثل باألمة املسلحة القى مقاومة أكّدته من
  خالل عدم االعرتاف بأي فرق بني العدو املدين والعسكري.

هي متارين يف الكارثة  لغوياالعائدة  »كوارث احلرب«إن جمازر أو 
األخالقية ُتظهر سلوك احلرب اجلديدة بني قوات املنارصين والقوات 

إذ يقوم أشخاص يلبسون البزة الرسمية بإعدام أشخاص مدنيني  ,النابليونية
 con razón o sin ellaرة الثانية من السلسلة التي حتمل الشعار كام يف الصو

يف حني يقتل املنارصون املقاومون جنودًا  ,)بسبب أو من دون سبب(
يرتدون البزة العسكرية بوساطة بلطة وخنجر يف املنقوشة الثالثة املتممة 

د ,)١( )اليشء نفسه( lo mismoذات الشعار  املدين عىل تداعي الفرق بني  وُيؤكَّ
واجلندي يف الصورة اخلامسة التي ُتظهر أّمًا مع طفل منهمكة بعمل غري 

 ,املسيحمثل  نفسهأمومي, حيث إهنا تطعن جنديًا معاديًا بل مصابًا يف املكان 
تقتل األم ويصبح اجلندي  .يف أثناء الصلب الروماينعندما طعنه القائد 

وحتصل إعادة التقييم  ,أخرى أو االبن املهجور ألمٍّ  املسيحالعدو شهيدًا مثل 
), فالصور مثل إهنم فخورون( son fierasلكل تلك القيم فوق العنوان 

تشابامن ذات اجلندي املتأمل بمدين مشنوق (التي أعاد رسمها  ٣٦املنقوشة 

                                                                                                                    
يمكن أيضًا رؤية  , إذ) ٢٠١١Todorov ,١٦٩ليون أو إله احلرب أو مجيع هؤالء (ناب
 حكاية رمزية لفعلية تستهلك االحتامل. بوصفها» املارد يلتهم أطفاله«

يف أثناء احلرب العاملية الثانية  Cretanبعض الصور التي ظهرت من املقاومة الكريتانية إن  )١(
 .٢٠٠٤  Kokonasانظر كوكوناس .رثبعض الكوامع حتمل شبهًا غريبًا 
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) ُتظهر أمهية مجالية اإلرهاب وعرض الرعب يف )٢(بشكل مؤثر جداً  )١(برزورز
, أو »اإلرهاب«ب, أي الشكل الذي استخدم حتقيق الشكل اجلديد من احلر

 القوة املعنوية إضافة إىل القوة اجلسدية.
الصور من اليسار  وجهةواحلفاظ عىل الوضوح يف  غوياإن شعارات 

يؤكدان عىل حماولته أن ُيربز معنى املناظر املرعبة التي أحدثتها  ,إىل اليمني
ذا املرشوع من خالل حرب املقاومة. حتّرض الصورة األوىل من السلسلة هل

, وذلك بإشارهتا ليس إىل الصور من »سيأيت ملا حزينة تصويرات«عنواهنا 
هذه احلرب وحسب, بل أيضًا إىل تلك الصور من احلروب اجلديدة األكثر 

وبني الفينة واألخرى يتالشى متامًا جتانس توجه الصورة  ,فظاعة يف األفق
بأهنا  )٣(تودوروفالتي وصفها  كلياً  حّريةامل ٣٠ اللوحةووضحها كام يف 

, والتي يبدو أهنا تلتقط حلظة انفجار »كوارث احلرب«يف  »األكثر غرابة«
. إن تشوش كل األماكن املألوفة وعدم األمان الكيل )٤(قذيفة يف بيئة منزلية

                                                 
) ومها ١٩٦٢(املولود عام  تشابامن دينوسو Jake) ١٩٦٦(املولود عام  جاكاملقصود هنا  )١(

 [املرتجم]. Chapman Brothers تشابامن األخوينُيعرفان باسم  إنكليزيانفنانان 
Like a Jake and Dinos Chapman ,»مثل كلب يعود إىل قيئه«جاك ودينوس تشابامن  )٢(

.٢٠٠٥ ,٣٥Dog Returns to its Vomit (cat.) White Cube  
, وهو فيلسوف ومؤرخ Tzvetan Todorov) ١٩٣٩( تزفيتان تودوروفاإلشارة هنا إىل  )٣(

 [املرتجم]. بلغاريمن أصل  فرنيسوناقد 
قراءة توديروف لتشويش الصورة املكاين والزماين تاليش الفرق بني السكان  تؤكد )٤(

مل تقع املجزرة بحق ... قذيفة املدفع هو الذي دمر البيت?هل أثر «دنيني والعسكريني: امل
وقعت أيضًا  بل... يضًا بحق املكان الذي يقطنون فيهبل إهنا وقعت أ ,البرش فحسب

 ). ٢٠١١Todorov ,١٥٥» (الصورة والرسام ومشاهدفيها األماكن التي عاش بحق 
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, ففي هذه »احلرب ويالت«وصف  غوياالذي جيلبه ذلك جيّسد حماولة 
دام اثنني من القواعد املستجدة للحرب إبراز اصط غويااملحاولة يتوىل 

يف  ,أي األمة املسلحة الثورية/اإلمرباطورية وأمة املقاومة املسلحة ,الشعبية
ن شهادته اعتمدت عىل التجربة املبارشة للغزو ومقاومة حرب أحني 

 تودوروففإن  −  »رأيت ذلك«أضاف إىل اثنتني من رسوماته  − العصابات 
هي حماولة للتفكري برصيًا بشأن  »ارث احلربكو«حمق يف تأكيده أن صور 

 كالوزفيتز,للحرب وللتعبري عن التلميح الذي يتشاركه مع  »النتائج القاتلة«
أال وهو أن شيئًا جديدًا وفظيعًا قد ُولد مع هذه احلرب أكثر مما هو توّقع 

 .)١(لربورتاج احلرب
 :نقد املقاومة اخلالصة −٢− ١

يرسم الشكل الناشئ للحرب  غويايف الوقت نفسه الذي كان فيه 
يراقب ويفكر مليًا بشأن  كالوزفيتزالدائرة أمام عينيه ونتائجها كان 

                                                 
من أجل معرفة رؤية تودوروف ملحاولة  Goya Penseur» وياغاملُفّكر « مقدمة كتابانظر  )١(

ُجيّسد يف الرسم الصور التي سمحت له أن » ثورته البرصية« أي معرفة ,الرسمبغويا التفكري 
لكن مسألة ما إذا كانت الرسومات األولية  ,التي حرضتها املقاومة ضد نابليون اجلديدة

تبدو تلك الرسومات إذ إن  بقيت مسألة دون حل, ,والقليلة املتبقية تعتمد عىل الدليل البّني 
كأهنا دراسات حمددة لتضاد الظل والضوء يف الرسومات مع استثناءات حمتملة مثل الرسم 

 sketchesاسكيتشات  إن يف هذا الصددو).  ,٣١Lecaldano( ١١التحضريي للصورة 
 )سكيتش(إجدًا إىل  تنتقل من رسم رسيعوكأهنا هنا تبدو أل ,ذات أمهية خاصة ٧الرسمة 

 يلةالقل اللوحاتواحدة من  فإن هذه اللوحة هيومع ذلك  ,رسم إمجايل حتضريي للصورة
التي من غري املحتمل أن  −   Saragossaحادثة من حصار ساراغوسا −  حلادث تارخيي حمدد

  ). ,٢٣Lecaldanoغويا قد شاهدها شخصيًا (
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 ١٨١٢عام  شباط / فربايرففي  ,إسبانياالدروس املستقاة من األحداث يف 
 »مذكرة اعرتاف«اختار شكل  الربوسينيعندما كان قريبًا من املصلحني 

Bekenntnisdenkschrift  باإليامن جماهرة«أو« Profession of Faith  بغية
سرتاتيجيات إبشأن  اإلسبانيةاإلفصاح عام كان قد تعلمه من املقاومة 

 النابليونية. تفيد أول جماهرة أن اخلضوع للهيمنة النابليوينمقاومة العنف 
األمل «أو  »«chanceأمل ظاهري يف اخلالص عىل يد القدر «عىل شكل 
يكرس قوة األجيال «سوف  »حنق الطاغية«ب إثارة أو حماولة جتن »باملستقبل

سوف يقّوض  ومن ثمَّ ),  ١٩٦٦Clausewitz ,٦٨٩( »القادمة ويقّوضها
 والشعب األمريبقاء املقدرة عىل املقاومة يف حني تبدو املجاهرة الثانية تناشد 

). ومن  ١٩٦٦Clausewitz ,٧٠٣-٤( »مقاومة قصوى وشجاعة«كي يشنان 
عىل الرغم من الصعوبات اهلائلة كبادرة مل  ُأعلنت قاومةاملدهش أن هذه امل

وإن وجب رؤية  ,يكن بالرضورة متوقعًا هلا أن تنجح عىل املدى القريب
 »الصـيدة للخـرية ووحـيلة أخـ) كوسwiderstandاومة (ـذه املقـه«
)١٩٦٦ ,٧٠٤Clausewitz  فاملقاومة نفسها تبقى أولية, وهي ُتعطى يف .(

يتحّول يف الشهادة الثالثة إىل  كالوزفيتزقيامية لكن  البداية صفات
مع اإلبقاء عىل النظام  احلرب الشعبيةسرتاتيجية لشن االعتبارات احلسية اإل

عىل املقاومة,  الربوسيةامللكي. كام تقدم الشهادة الثالثة جردًا للمقدرة املادية 
فري العام سرتاتيجية للنوذلك عند االستشهاد بالسوابق األخالقية واإل

landsturm  هبذه السوابق  كالوزفيتزيستشهد   .)٢(سبانياإوفيندي و )١(تريوليف
                                                 

 .[املرتجم] نمساويةاسم والية  Tyrol تريول )١(
لـ كالوزفيتز وتنقيحه لـ  Schmittشميت  إىل قراءة بالنسبة وال سيام ,كان هذا النص مهامً  )٢(

 العاملي. partisanنظرية املنارص  نحو The Concept of the Political» سّيسمفهوم املُ «
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بإعجاب كبري وال يبايل بالدرس الذي أعطته يف منطق التصعيد اإلرهايب: 
دعونا نرد عىل اإلرهاب باإلرهاب وعىل العنف بالعنف. سيكون من «

 »االعتدال واإلنسانيةالسهل علينا أن نزايد عىل العدو ونعيده إىل حدود 
)١٩٦٦ ,٧٣٤Clausewitz,  التلميح الكئيب«عن هذا  كالوزفيتز). يدافع« 

مبينًا أنه  »يف احلرب«إىل منطق العنف املتصاعد الذي حيلله الحقًا يف كتاب 
أن يتفوقوا دومًا عىل  املطلقةعىل املدافعني يف حالة املقاومة القصوى أو 

العنف واإلرهاب, وذلك ألنه ليس لدهيم  مهامجيهم يف استعدادهم لتصعيد
من هذا االحتامل من خالل قناعته أنه خيفف لكن حتى هنا  ,ما خيرسونه

ويف النهاية  ,الشعبية احلرببإمكان احلكومة أو امللك السيطرة عىل إرهاب 
 وضعه حتت السيطرة السياسية أو الدبلوماسية.

رهاب, أو للعنف إن هذه الرؤية للحرب بوصفها تتضمن تصعيدًا لإل
, القديم للنظاماملعنوي, هي رؤية بعيدة البعد كلَّه عن احلرب االحرتافية 

فقد  ,والنابليونيةوهي ترد عىل العنف الذي أطلقته اجليوش الثورية 
التي كانت تشبه حركة مجاهري متواطئة  القديم النظامتقّوضت حرب 

 »يف احلرب«اب يف كت كالوزفيتزمرتاصة ومصممة بعناية عرب ما وصفه 
ُيظهر يف  غوياكام أن  ,)١(هبجامت اجليوش الثورية السائلة الشبيهة باألمواج

                                                 
يف حرب  علقواالذين  باإلسبانيني ١٨٠٩إعجاب كالوزفيتز عام  Aronينقل أرون  )١(

ذلك بنفسه  وقد الحظ كالوزفيتز ,)١٩٧٦ ,٥٤aنصف اجليش النابليوين ( عصابات مع
سبانيا, إيف أصبحت إن نصف قوات الفرنسيني إذ  ,هكذا هي احلال يف إسبانيا«: قائالً 

... وهم يقاتلون يف معاركهم الرئيسة ضد ويلينغتون عىل وجه التحديد ٣٠٠٠٠٠
Wellington يُستخدمون يف إبقاء فمجيع من تبقى أما  .جلر أربعني ألفًا إىل مخسني ألف بنحو

 ,) ١٩٦٦Clausewitz ,٧٣٢( .»منع وحدهتايف و بعض القوات املتمردة بمعزل بعضها عن
االنضامم إىل القوات الربيطانية للقتال يف  فّكر يفأن كالوزفيتز  Paretيذكر باريت كام 
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البقايا التي تركها طوفان اجليش  بعض نقوشاته اخلاصة بنتائج احلرب
الثوري العابر, من مباٍن مدمرة وحماصيَل وأكواٍم من األجسام املشوهة. 

قاوم? هذا الفيضان من العنف? كيف يمكن مقاومة مثل هذه القوة التي ال تُ 
 الشعب عن« املوسوم بـ السادس عرش الفصلعند تأمله هبذه املسألة يف 

يرد  »الدفاع عن«الذي حيمل عنوان  السادس الكتابمن  »املسلح
فمن  ,عىل صورة العنف السائل بواحدة من التبخر والتكثيف كالوزفيتز

عىل يد احلشد  لقديما النظامهزيمة األجسام الصلبة املحتشدة جليوش 
) volkskriegالسائل للجيش الثوري تظهر احلرب الشعبية (احلرب الوطنية 

املكونة من هجامت عرضية نقطية وتكثيفات مؤقتة لغيمة أو بخار سيايس 
 غري حمسوس أي من حتقيق ملقدرة جديدة عىل املقاومة.

بتحديده هلذه  »املسلح الشعب«هذا الفصل حول  كالوزفيتزيستهل 
مظهر من مظاهر القرن التاسع «بأهنا  أوروباالظاهرة السياسية العسكرية يف 

هذا القرب  ويؤكد ,النابليوين, ويضعها بأناة يف خانة الرد عىل العنف »عرش
بقوهلم: إن تسليح عليه يعرتضون  ,من الثورة يف رده عىل نّقاد ال ُيسمّيهم

خطورة  متثِّلفهي  ثم ومن, »الفوىض«تتالزم مع  »وسيلة ثورية«الشعب هو 
بمثل جسامة أي عدو خارجي قد  ,داخلية جسيمة عىل النظام االجتامعي

ويف إحدى االنتقادات األوىل ملفهوم املقاومة ُيضاف  ,تكون موجهة ضده

                                                                                                                    
الشعبية يف كل أنحاء أملانيا  إمكانية الثورات«عندما بدأ أيضًا بدراسة  ١٨٠٩عام  إسبانيا

أوراقًا تضّمنت هذه الدراسات  إن).  ٢٠٠٧Paret ,١٤٤( »دعًام للجيوش النمساوية
 .Vendéeتتعلق باحلرب اإلسبانية واحلرب يف فيندي 
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سرتاتيجي, أال وهو أن نتائج احلرب إإىل هذا االعرتاض السيايس اعرتاض 
 .الشعبية غري متناسبة مع القوات التي ُتفنيها

بإقامته سرتاتيجي عىل كال االعرتاضني السيايس واإل كالوزفيتزيرد 
السياسية نفسها  اتهي حتقيق لرشوط اإلمكان الشعبية احلربأن احلجة عىل 

سوف ُينظر بشكل عام إىل «ويالحظ أنه  النابليونيةالتي وّلدهتا احلرب 
مة عىل أهنا نتيجة كرس عنرص شبه حريب لقيوده القدي الشعبية احلرب

 »املصطنعة أي عىل أهنا امتداد وتكثيف لعملية من التخمري ندعوها احلرب
)٢٠١٠ ,٤٦٠Clausewitz  ,(تكثّف وتّرسع تاليش الفرق  الشعبية فاحلرب

بني املجتمع املدين واملجتمع العسكري الذي افتتحته الثورة وتصل إىل 
تكثيف «أي إىل  − لحرب لعنرص السائل الدرجة من الكثافة تكفي لتبخري 

 كالزفيتزويرتك  ,) ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦١( »عنرص احلرب يف اإلنسانية
, ويقبل تثوير »بالنسبة إىل الفالسفة«مسألة ما إذا كانت هذه العملية مرغوبة 

revolutionizing  نتائج ال حتىص عىل  − فعليًا  − املجتمع كحقيقة سياسية هلا
 الشعبية احلربت ضد االعرتاضا نقواعد احلرب, وإن جوابه اجلاف ع

بقدر ما هو موجود  Bekenntnisdenkschrift »مذكرة اعرتاف«املوجود يف 
 احلربهو أن الثورة قد حصلت ُمسبقًا وأن  »يف احلرب«أيضًا يف كتاب 

أي هي حتقيق لكثافة  − نتيجة هلا وليست سببها, وأخريًا إهنا ظاهرة  الشعبية
ضل وتكامل عسكريني ال يمكن إخضاعها حلساب تفا − عنف جديدة 

 تقليديني كام ال يمكن فهمها وفقًا لقواعده البائدة.
انتباهه إىل هذا الشكل اجلديد من احلرب حتى  كالوزفيتزما إن وجه 
عن  الكتاب السادسمن  اً جزءبوصفها وتظهر عقيدة املقاومة  ,قرنه مع املقاومة
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ل عىل اهلجوم, ن الدفاع ُيفّض أاملتضمن  كالوزفيتزيف سياق موقف  »الدفاع«
من قرائه يف القرن التاسع عرش الذين مل يدركوا متامًا أن  كثرياً وهو موقف حّري 

, بل إنه كان أيضًا النابليونيةوببساطة مل يكن ينّظر للحرب اهلجومية  كالوزفيتز
. إنه يطرح مسائل جديدة تالئم قواعد شعبية مقاومة حربُينّظر لتكثيفها يف 
عد نسأل: ما الثمن الذي تدفعه املقاومة التي يشنها مل ن إذجديدة للحرب 

الشعب بأكمله والسالح يف اليد? بل إننا نسأل: ما األثر الذي يمكن أن يكون 
) إن  ٢٠١٠Clausewitz ,٤٠١? (ُتنفَّذ لتلك املقاومة وما هي رشوطها, وكيف

 هذه األسئلة اجلديدة هي التي تتوجه إىل احلركات واملفكرين الراديكاليني
ماو تيس و لينني يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين, وهم األكثر شهرة

أي إهنا حدث  ,الذين رأوا أيضًا أن الثورة واقعة تكثيفية ,تيش غيفاراو تونغ
  حمتوم حيقق نفسه يف تكثيفات ال يمكن التنبؤ هبا.

نفسه مضطرًا  كالوزفيتزهذه التساؤالت جيد  نويف حماولته اإلجابة ع
بالنسبة  بدهيياً لتفكري, ليس بام يتعدى فيزياء األجسام الصلبة املتعارضة إىل ا

, وإنام بام يتعدى اجلسم العسكري فحسب إىل العقيدة العسكرية التقليدية
من «علية املقاومة بالقول: اويبدأ بمعضلة وصف ف ,أيضاً  السائل للثورة

يق تأثري الواضح أن مقاومة منترشة جدًا هي مقاومة غري مؤهلة لتحق
),  ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦١( »الرضبات الرئيسة املركزة يف الفضاء والزمان

بدالً من  ,»عملية التبخر الفيزيائية«مع  الشعبية احلربوجيب مقارنة حتقيق 
). يف  ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦١وجودها املحسوس بشكل صلب أو سائل (

قأغلب األحوال مل   ,أ العنارص األربعةمبدكالوزفيتز إىل استخدام  ُيتطرَّ
مع قياس للتعبري عن  ,للحرب مع النار لكن يوجد هناك اصطفاف مستمر



 -٦٩-

والدرجة  ,عىل أساس الدرجة األدنى للامدة الصلبة (األرض) ;حدهتا
والدرجة القصوى للتبخر (اهلواء). إن  ,املتوسطة للامدة السائلة (املاء)

هي العنف  −  ملقياسأي درجتها األكثر حدة عىل هذا ا −احلرب املطلقة 
كام أن حتقيقات العنف يف هذه احلرب عالية   ,)١(الشعبية للحرباملتبخر 

الكثافة هي حتقيقات نقطية وتآكلية يرسي مفعوهلا يف تكرار هجامت صغرية 
مرتاكمة متتد يف الفضاء وتطول يف الزمان كام تتكثف وتتبخر. إن حربًا كهذه 

رف, وبام أن النجاح يتطلب وقتًا تدمر أساسات جيوش العدو مثل فيض جا
إهنا  .يف بعض فإن حالًة من التوتر تنشأ يف وقت يؤثر كال العنرصين بعضهام

يف نقطة ما,  الشعبية احلرب ُأمخدتحالة يمكن أن ُحتسم تدرجييًا إذا 
هليب تدرجييًا يف نقطة أخرى, أو أن تقود إىل أزمة عندما ينزل وُأشعلت 

 ). ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٢... (عدواحلريق العام عىل جيش ال
كان يف صدارة  روسياوإسبانيا يف  نابليونمن الواضح أن مصري جيش 

 كبحإىل  األوروبية, لكن املثال األخري يقوده يف حالة احلرب كالوزفيتزتفكري 
نادر لتفكريه يف إخضاع قواعد العنف اجلديدة إىل املنطق السيايس الراهن, أي 

  إىل اجليش النظامي. الشعبيةه تصور أن ُتضاف احلرب املنطق الذي يمكن في
يف حماولة عنه  ُيعربَّ , وهو تضارب كالوزفيتزيسود تضارب يف نقاش 

ن الذي  نفسهيف الوقت  ,مع احلرب التقليدية احلرب الشعبةصّف  فيه ُتثمِّ
بوصفها تكثيفًا جديدًا للعنف, وبحسب التوصيف األخري  ,وفقًا لرشوطها

                                                 
الفروق بني حروب األنظمة  ) ٢٠٠٢Howard ,١٥-٩(يصف هاوارد بشكل رائع  )١(

 والثورية.قديمة واألنظمة ال
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يمتلك بصرية يف حتليله للصعوبات اخلاصة التي تواجه ز كالوزفيتفإن 
 : احلرب الشعبية

فإهنا جيب أن تكون كائنًا ضبابيًا, أو  للحرب الشعبية,وفقًا لتصويرنا 
شبيهًا بغيمة, ال يسمح لنفسه أبدًا أن يرتكز يف جسم مقاومة, وإال فإن العدو 

ويأخذ عددًا من سوف يستخدم القوة املناسبة ضد هذه النواة ويدمرها, 
وهكذا سوف تنخفض املعنويات وسوف يفرتض اجلميع أن املسألة  ,السجناء

رجى من أي جمهود إضايف, ائدة تُ ها وليس هناك ففيالرئيسة جرى البت 
  ). ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٤وسوف خترج األسلحة من أيدي الناس (

ديمية أن حيافظوا عىل حالتها الس احلرب الشعبيةي يسرتاتيجإجيب عىل 
وأن يقاوموا إغراء اختاذها الشكل الصلب والدخول يف رصاع تقليدي, لكن 

لكن من الرضوري من جهة «بغية نجاحها ال يمكن هلا أن تبقى معلقة يف اهلواء: 
أخرى أن يرتكز هذا الضباب يف نقاط وأشكال معينة هتدد الغيوم التي يمكن أن 

وجيب عىل نقاط  ,)٢( ) ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٤( »تنبعث منها صواعق وملع
                                                 

 .T. Eس نيف نظرية يت. إي. لورأّثر حرارة التبخر  جلهةحرب العصابات املقاومة  فهمإن  )٢(

Lawrence  املوسومة مقالته  , إذ إن»الثورة العربية« يف أثناءوممارسته هلا للمقاومة املسلحة
كالوزفيتز يف  العنف املتبّخر, واملكثف لدى نظريةتستخدم » علم حرب العصابات«بـ

 هلم أن افرتْض «: لعرب كجيش نظاميابدالً من رؤية , والسائل مواجهة شكليه الصلب
شيئًا منيعًا غري حمسوس دون مقدمة أو مؤخرة, يطوفون كالغاز? إهنم كانوا  أي ,تأثرياً 

وذات جذور راسخة تتغذى عرب اجلذوع  ,كانت اجليوش مثل النباتات ثابتة بشكل عام
). كان  ,٢٠Lawrence» (ث ُحيرشونقد يكون العرب مثل البخار هيبون حي ,حتى القمة

احلرب النابليونية السائلة ضد  عنمل يكن دفاعًا » يف احلرب«لورانس أول من أدرك أن 
كان نظرية حلرب عصابات مقاومة إنه  بل جيوش النظام القديم الصلبة واملحتشدة,

 إن متبخرة ضد االبتكارات النابليونية عىل مستوى حركة احلياة ومعركتها وتكلفتها.
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وأن تتجىل يف فرتات متقطعة  ,فحسب الرتكيز هذه أّال تكون موجودة باستمرار
جيب عليها أيضًا أن تظهر حيث هي غري متوقعة, ثم ختتفي  بلوغري متوقعة, 

التهديد  بوساطةدون أن تشتبك أبدًا يف مواجهة أمامية مع العدو, فاملقاومة تتأتى 
واالختفاء غري املتوقعني, وحتديدًا عرب رفض قبول القواعد  واملفاجأة والظهور
ه ضد هوامش العدو, فحرب وهكذا فإن العنف ُيوجَّ  ,)٣(العسكرية للعدو

املقاومة ال تسعى إىل احلصول عىل أرض, لكنها تسعى إىل جعل متسك العدو هبا 
ر مع القيام هبجامت عىل نظام االتصاالت واجلسو ,مكلفًا ماديًا وبرشياً 

واملمرات واملعابر, من أجل خرق خطوط العدو والتخيل عنها عند حصول 
 كالوزفيتزويتنبأ  ,هجوم معاكس, ونقل نقطة التكثيف إىل مكان آخر غري متوقع
يف بداية  البولنديةبخطأ حروب العصابات املستقبلية كلها (بام فيها احلرب 

ّذر قوات املقاومة من مغبة يف وسطها) عندما حي الفرنسيةواحلرب العاملية الثانية 
حرص نفسها يف مالذ ضيق وأخري حيرشها يف وضعية دفاعية ويف الوقوع يف «

  ). ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٥( »املصيدة

                                                                                                                    
ختضع ملبدأ هرمي, لكنها حققت عنفًا يتميز باالبتكار وعدم  مل تكن حرب العصابات

التوقع وجتنب املعركة مع تفضيل لتخريب البنية التحتية العسكرية واحلفاظ عىل احلياة: 
إن هالك جرس أو قطار تركي وآلة أو بندقية أو قنبلة عالية التفجري كان أكثر منفعة من «

الرجال واملواد: يف نحو مساٍو كان اجليش العريب عندها مقتصدًا متامًا  موت تركي. وعىل
كام أن  ,اً أفراد بلبام أهنم كانوا غري نظاميني,  ,وحداتيف الرجال ألهنم مل يكونوا يف 

مثل حصاة ُألقيت يف املاء: كل واحدة قد حتدث فجوة وجيزة هي اخلسارة الفردية 
 ). ,٢٢Lawrence-٤( », لكن حلقات احلزن تتسع منهافحسب

 Overman »الرجل اخلارق«تعود استعارة التكثيف والربق وتظهر يف استحضار نيتشه لـ )٣(
نقاط نقطة من , وهي Thus Sapke Zarathustra »هكذا تكلم زارادشت«يف مقدمة 

 ين.بني املفكرَ  كثريةتقارب 
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 لفصل الثاينسرتاتيجية املقاومة يف اإأوسع تأمل له بشأن  كالوزفيتزيقدم 
وسائل يف عن الغايات وال«املُعنون بـ »يف احلرب«لكتابه  املجّلد األولمن 

. إن هذا الفصل هو تأّمل يف »املقاومة اخلالصة«, وذلك يف نقاشه للـ »احلرب
مزيد «نقيض البدهيية القائلة: إن هدف احلرب هو جعل العدو غري قادر عىل 

سرتاتيجية لرؤية هذا اهلدف من اجلانب املحاسن اإل ن, فام هي إذ»من املقاومة
قدرة عىل املقاومة يف وجه هجوم عىل امل »احلفاظ«اآلخر, أي متابعة هدف 

سرتاتيجية الدفاع أي احلفاظ هي بالفعل شكل فّعال من اهلجوم إالعدو? وهل 
بسلسلة من  كالزفيتزلدى العدو? يرشع  »املقدرة عىل املقامة«غري املبارش عىل 

 »هجوم«التأمالت احلاذقة يف حرب املقاومة من خالل وضعه هلا يف صيغة 
عدو املادية واملعنوية ويبّني أن الوقت جوهري يف هذا مطّول عىل موارد ال
 مدةاملقاومة أن ُتطيل الرصاع ألطول  مصلحةإذ إنه من  ,الشكل من احلرب

 فحسب) حرب املقاومة اخلالصة هو zweckأو هدف ( »غاية«ممكنة. إن 
ومن خالل ذلك إحداث  ,احلفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة مع مرور الزمن

  وارد املادية واإلرادة السياسية لدى العدو.تآكل يف امل
ويف مقابل املخططات اإلجيابية املعلنة حلملة العدو املتفوق لوجستيًا يطرح 

, املقاومة اخلالصة«), أو الغاية الدنيا للـ kleinste zweck(أصغر هدف  كالوزفيتز
). يرشع  ٢٠٠١Clausewitz ,٤٦( »أال وهو الرصاع من دون هدف إجيايب

اجلاملية  طكانبتحليل طبيعة املقاومة اخلالصة ويتبنى واحدة من صيغ  زفيتزكالو
, »zweckmässigkeit ohne zweck« »من دون هدف«بخصوص اجلامل املتجّرد 

إن النفي الذي ُيعتقد  »إىل أي مدى يمكن هلذا النفي أن يمتد?«ويتساءل بداية: 
السلبية املطلقة بام «يصل إىل حد هنا أنه غياب الغاية, أو غياب اهلدف اإلجيايب ال 

). إن هذا التأمل  ٢٠٠١Clausewitz ,٤٦( »أن العاطفة الرصف مل تعد كفاحاً 
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عىل النفي  هيغللرتكيز  فحسبميز يف قضية احلالة القصوى املامثل ظاهرًا مُ الـ
نشاط يمكن «هو الذي يسمح له أن يزعم أن نفي املقاومة اخلالصة هو مع ذلك 

 »من قوات العدو, بام يكفي جلعلها تتخىل عن هدفها كثريٍ  تدمري بوساطته
)٢٠٠١ ,٤٦Clausewitz  إنه نشاط سلبي هيدف إىل تقويض املوارد املادية .(

واملعنوية للعدو, وباختصار فإنه هيدف إىل تقويض مقدرته عىل شن مقاومة 
 أن قواعد احلرب هذه تتميز بتخليها عن كالوزفيتزمعاكسة فعالة. ثم يؤكد 

 Wirksamkeit im فردي فعلفعالية يف ( »الفعالية من خالل عمل وحيد«

einzelnen Akt (ويتوقع »استمرارية الرصاع«زمن مطّول أو  ملصلحة .
فريبط حرب  ,»ة األمدلحرب املقاومة طوي«الحقًا  ماوما دعاه كالوزفيتز 

مقاومة (جمرد  »اً رصف«أو  »ةبحت«دعى مقاومة التي كانت عندها ت − املقاومة 
Widerstand bloßen ( − ينشد اهلدف األدنى  ,مع قتال من أجل الوقت أو ضده
احلساب  بوساطة, أي الرصف اإلرصار بوساطةالعدو  »إهناك« املتمثل بـ

السيايس بأن هدفها العسكري املزمع سوف يصبح يف املدى البعيد مكلفًا ماديًا, 
لطريقة تصبح مقدرة العدو عىل ومعنويًا, إىل درجة ال يمكن احتامهلا, وهبذه ا

  .)٤(ضعيفة إىل درجة معدومةالقيام بمقاومة معاكسة مقدرة 
استقر عىل التفريق بني احلرب  كالوزفيتزمع هناية الفصل يبدو أن 

واحلرب  −التي هتدف إىل تدمري مقدرة العدو عىل املقاومة  − اإلجيابية 

                                                 
يتخىل  :T. E. Lawrence  Shame and Glory»اخلزي واملجد: يت. إي. لورانس«يف مقالته  )٤(

عن فكرته االفتتاحية الثاقبة بشأن العالقة بني الغشاوة اإلدراكية والثورة   Deleuzeديلوز
 Jean Molinوتنتهي املقالة باستحضار لورانس وكأنه جان موالن  ,العربية البخارية

ب يساعدهم لورانس نفسه يف حتويل التزاماهتم الضئيلة إىل حر«جلزيرة العربية: ا
 ). ,١٢٥Deleuzeعرب اخليانة... ( ةسقطت األخري وإنْ  ,عصابات وحترر
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 كالزفيتزها. وبذلك يصل السلبية التي هتدف إىل تآكل تلك املقدرة واستنزاف
للمقاومة مع احلقد يف كتاب  نيتشه تصنيفإىل رؤية ثاقبة ستعود وتظهر عرب 

 :Genealogy of Morals »أصل األخالق«
 −ن ثمَّ ـم −فهي  ,ايبـدف إجيـقر إىل هـتـرف تفـقاومة الصـألن امل«

 حسبـفّرصة ـها مُ ـرى لكنـداف أخـو أهـنا نحـه قواتـىل توجيـادرة عـري قـغ
)nur bestimmt sien) ٢٠١٠ ,٥٢) عىل تدمري أهداف العدوClausewitz («. 

 هو تفاعل كالوزفيتزإن التفاعل بني اإلجيايب والسلبي بالنسبة إىل 
وإذا كان الدياليكتيك واحلل الدياليكتيكي  ,تباديل, وليس دياليكتيكياً 

حتقيق نتيجة  للجيوش املتقابلة واهلادفة إىل »اإلجيايب«يميزان الرصاع 
للمقاومة اخلالصة وهدفها  »السلبية«فإن اإليامءة  ,النفي يف املعركة بوساطة

 قيص:تقّوض بدالً من أن ت ,يف املحافظة عىل املقدرة عىل املقاومة
إن السعي نحو تدمري قوات العدو هو غاية إجيابية, ويصبو إىل نتائج 

ن احلفاظ عىل قوات املرء إجيابية, ويف النهاية إىل اإلطاحة بالعدو, كام أ
اخلاصة له غاية سلبية ويقود إىل إفشال مآرب العدو, أي إنه مقاومة خالصة 

استنزاف  ومن ثمَّ  ,إطالة أمد العملية فحسبيمكن أن يكون هدفها هو 
 ). ٢٠١٠Clausewitz ,٥٢العدو (

إن هدف استنزاف العدو, عوضًا عن إحراز النرص عرب رصاع 
أجل االعرتاف, يتحدى ليس قوة العدو وحسب, بل  من هيغييل − نابليوين

قد فسرتاتيجية, إنه يتحدى أيضًا أسس منطقه العسكري وقواعده اإل
تزويدًا متواصًال باملواد التي  النابليونيةاستلزم التدفق السائل للجيوش 

من عدو ثابت, وهذا لن ينبثق عن مواجهة  فحسبيمكن االستيالء عليها 
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ات يضمن أقىص درجة من العرقلة لإلمداد, من خصم متبخر من العصاب
دون أن حيمل أي موارد يمكن بأي حال من األحوال أن يساعد العدّو لدى 

 استيالئه عليها.
إن حرب املقاومة اخلالصة ليست تفصيًال يف فلسفة احلرب األوسع 

 ,, بل هي صلة مفاهيمية جوهرية بني احلرب والسياسةكالوزفيتزلدى 
ذلك النوع من  − هي حرب موجهة نحو فصل قواعد احلرب فحرب املقاومة 

عن املنطق السيايس للعدو  − احلرب التي جيب أن ُتشن ضد جيش عصابات 
كام أن عدم املقدرة عىل القتال مثل العصابات ُيدخل  ,املفهوم ماديًا ومعنوياً 

 جيةاإلسرتاتيعىل التقييامت  ىمنطقًا سياسيًا واعتبارات سياسية إىل احللبة تطغ
ويف حالة احلرب املطّولة عمدًا جتري ضعضعة مبادرة  ,والتكتيكية املحضة

لالعدو وتقويض اندفاعتها العسكرية كام  مسار احلرب من ميدان املعركة  حيوَّ
إىل جمال السياسة, فحرب املقاومة ُتظهر جليًا ثالوث القوات واملقدرات 

 −  بنية الترشحيية للحربيف هناية حياته بأنه يشّكل ال كالوزفيتزالذي رآه 
السياسية احلديثة, إنه ثالوث: الشعب والقائد والسيايس, فقد تشكل عاطفة 
الناس يف زمن احلرب تتمة لشجاعة أو عبقرية القائد يف التغلب عىل حسابات 
السيايس, لكن إذا ما توسعت احلرب عندها ُيعاد تأكيد دور احلساب 

بني التكلفة  »التوازن«وتكرارًا  راً مرا كالوزفيتزأي ما يدعوه  − السيايس 
وهكذا فإن حرب املقاومة ُتدار بوضوح عىل كال املستويني السيايس  ,واملنفعة

سيجري إثباهتا عمليًا,  كالوزفيتزوالعسكري, وهذه رؤية نظرية ثاقبة لدى 
مرارًا وتكرارًا خالل احلروب الثورية للقرن العرشين. إن حرب املقاومة 

اهلادفة إىل تعريض موارد العدو  − ملسلحة أو غري املسلحة ا − طويلة األمد 
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سرتاتيجيتي املقاومة العنيفة والالعنيفة لدى كل إاملادية واملعنوية للخطر متّيز 
  كام سنرى الحقًا.غاندي و ماومن 

يف عمله الالحق يف الستينيات مغزى حتليل   )٥(كارل شميتأدرك 
من التطور عليها يف تأمالته  للحرب الشعبية, وأدخل مزيداً كالوزفيتز 

املقاومة «وعقيدة املاوية و اللينينية− املاركسيةبشأن عقيديت: احلرب الثورية 
 The Theory of »نظرية املنارص«كام أن كتاب  ,السويرسيةالدفاعية  »الشاملة

the Partisan  يطّوران األطروحة املتضمنة:  كالوزفيتزومقالته الالحقة عن
هي حرب تقرتب من درجة حدهتا املطلقة, وتلّمح إىل  يةالشعب احلربأن 

حتقيق عنف يتكثف مع تصعيدها إىل مستوى احلرب الطبقية العاملية, فعىل 
احلفاظ عىل تعبرياهتا  الشعبية احلرباملستوى العاملي مل يعد باستطاعة 

املتبخرة وغري املتوقعة ضد حتركات جيش نظامي, فتكتيكات التكثيف 
هيا تصبح متوقعة وتلجأ ثانية إىل أرض آمنة كام يف العقيدة واملفاجأة لد

للمنارص العاملي  شميتإىل حتليل الثالث  الفصلسوف نعود يف و, املاوية
ي الرادع للحرب املدنية أ catechonبوصفه ماو زيدونغ وإىل رؤيته لـ 

 يكتب شميتاجلديد. كان  »قانون األرض« املّرشع لـ أنهإضافة إىل  ,العاملية
بعد جتربة قرن ونصف من حروب الثورة واملقاومة, أما بالنسبة إىل 

فقد كانت قواعد احلرب الثورية واإلمرباطورية وفن املقاومة هلا  كالوزفيتز
ظاهرة جديدة ساعد هو يف بدء تفحصها وفهمها, لكن بفعله ذلك أي 

                                                 
يف القرن  األملانهو أحد أهم املفكرين  Carl Schmitt) ١٩٨٥− ١٨٨٨( شميت كارل )٥(

 العرشين [املرتجم].
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ضده يكون  من العنف واملقاومة النابليونيةبتأمله تارخييًا وفلسفيًا يف املوجة 
 قد غّري بشكل أسايس سيناريو احلرب والسياسة احلديثني.   كالوزفيتز
 :املقاومة ضد اإلمرباطورية −٣− ١

نيو  كتبها لـصحيفة »املُثبتة احلقيقة«يف مقالة حتمل عنوان  ماركسيشري 
بأنه  كالوزفيتز إىل ١٨٥٩عام  New York Daily Tribuneيورك دييل تريبيون 
يديولوجية, ناقد أدرك من خالل أوهام املنطق السيايس ألناقد أنموذجي ل

إذا ما جرى التفكري باهلزائم واالنتصارات من وجهة «صحة فعلية العنف: 
نظرة العلم فإهنا تبدو يف الواقع نقيضًا لصورهتا املعكوسة يف تفكري القيل 

 ماركس). اشرتك  ٤٣٥Marx and Engels see also ;٤٤٤( »والقال السيايس
سرتاتيجي املجّرد من األوهام السياسية يف هذه النظرة نحو اخلبري اإل نجلزإو

كانون األّول / ديسمرب يف السابع من  ماركسإىل حد التشاؤم, ففي رسالة إىل 
أشار إىل  »يف احلرب«وهو ال يزال يعيد قراءة كتاب  إنجلزكتبها  ١٨٥٨عام 

وثّمن تشبيهه  »يف حد ذاهتا الغريبة يف الفلسفة لكن اجليدة كالوزفيتزطريقة «
إىل الدفع النقدي بالنسبة  بمنزلةأن القتال بالنسبة إىل احلرب هو «املتضمن: 

وعىل الرغم من ندرة لزوم حصوله فعليًا فإن كل يشء موجه نحوه,  ,لتجارةا
 Marx and( »وهو سوف حيصل حتًام يف النهاية وسوف يثبت بأنه أمر حاسم

١٩٨٣ ,٢٤٢Engels إن الزميل يمتلك حسًا سليًام «وأجاب  ماركس ). وافق
). لكن وعىل الرغم من هذا  ١٩٨٣Marx and Engels ,٢٤٧( »يالمس الرباعة

, التي تكاد تكون خميفة, والبتعاده املثبّط عن كالوزفيتزاالستحسان لرصاحة 
الدياليكتيك, فإن رؤيته الثاقبة واملجّردة حلقيقة العنف قد تبدو للوهلة األوىل 

  عيدة عن محاسة السياسة الثورية.ب
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لكن هذه النظرة الثاقبة إىل الوجود املطلق للحرب كانت منسجمة 
 إنجلزوماركس قد وضع ف ,)٦(متامًا مع رؤية الوجود املطلق للحرب الطبقية

والتوسع  − احلرية واملساواة واألخوة  − الثورة الفرنسية شعارات 
ًا حتت خانة املقاومة والثورة كثري كالوزفيتزاإلمرباطوري الذي احتقره 

أن احلرب الطبقية حتصل  إنجلز:وماركس رأى كل من و ,الربوليتارية
عن  كالوزفيتزاإلتيان بشهادة  وقد أرادا, »مثالية الدولة«خلف شعارات 

حقائق احلرب الثابتة إىل تاريخ احلرب الطبقية وفعليتها ومستقبلها. وقد 
كتيكي للعداوة ونتائجها هو الذي يكّون غري الديالي كالوزفيتزيكون حتليل 

 اهليغييلفهمهام ملسار الرصاع الطبقي ونتائجه أكثر ممّا يفعل الدياليكتيك 
 ُيفهم Communist Manifesto »البيان الشيوعي«ففي بداية  ,للسيد والعبد

إما يف بناء ثوري للمجتمع ككل أو يف «تاريخ الرصاع الطبقي بأنه ينتهي 
) بمعنى إما يف هناية  ١٩٧٣Marx ,٦٨( »لطبقات املتنازعةالدمار العام ل

إن نتيجة احلرب  :كالوزفيتزيةوبعبارات  ,كالوزفيتزيةأو هناية  هيغيلية
تعتمد عمومًا  − إعادة بناء املجتمع أو الدمار املتبادل املتصاعد أي  −الطبقية 

اولة هو حم »البيان الشيوعي«عىل خمطط احلرب الذي تتبناه املقاومة. إن 

                                                 
أثارت حرب االستنزاف جداالً بني قراء كالوزفيتز املرتبطني مع املؤرخ هانس  )٦(

الذي  Fredrick the Greatوتقييمه ملنجزات فريدريك العظيم   Hans Delbruckدلربوك
ن خيارات تقويض وأ ,بأنه يتوقع سلوك حرب املقاومة ٢, ١يستشهد به كالوزفيتز يف 

رادة إوترمي إىل تقويض  ,قوات العدو املادية واملعنوية هي خيارات إرهابية أساساً 
هذا اجلدال يف الفصل  بوضوح املسائل موضع اخلالف يف Aronالعدو. يصف أرون 

لكن بمعزل عن  , ١Penser la Guerre» تصّور احلرب«من  ٢٠املالحظة يف الثالث و
 تأمالت كالوزفيتز بشأن احلرب الشعبية وحرب املقاومة طويلة األمد.
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أي إنه إعادة صياغة ملقاومة العامل اليومية ضد  ,لتقديم مثل هذا املخطط
احلكم الربجوازي وفقًا لقواعد فعلية احلرب الطبقية واملنطق السيايس 

من البيان تشكيل األطراف اجلزء األول , ويصف الشيوعيللوعي الثوري 
, الشيوعيني مع فيصف حتالف العامل املقاومني اجلزء الثايناملتحاربة, أما 

يصف  والرابعاملتنافسة,  الشيوعيةيصف رفض خطط احلرب  الثالثو
التعبري يف احلرب الطبقية بأهنا حرب مقاومة شعبية ذات مرشوع, أو خمطط 

 حرب من أجل إعادة بناء ثورية للمجتمع.
توحيد  »البيان الشيوعي«من  القسم الرابعيف  إنجلزوماركس يقرتح 

, وهو احتاد سيهيمن عىل احلركة الشيوعيمع املنطق الثوري  املقاومة العاملية
قد تضمن ذلك حتويل املقاومة إىل منطق وملا يزيد عىل قرن,  الشيوعية

 مرشوع سيايس واٍع موجه نحو املستقبل:
من أجل حتقيق األهداف املبارشة, أي من أجل  الشيوعيونيكافح 

 حركة احلارض يمثلون أيضًا تنفيذ املصالح اآلنية للطبقة العاملة, لكنهم يف
 ). ١٩٧٣Marx and Engels ,٩٧تلك احلركة وهيتمون بمستقبلها (

الصلة بني املقاومة احلالية واالهتامم باملستقبل,  »أيضاً «متيز التتمة أو الـ 
سوف يتم توجيه تكتيكات املقاومة بناًء عىل مستقبل ثوري موجود  ومن ثمَّ 

ال هيملون واجب االهتامم بمستقبل  الشيوعنين , إذ إالشيوعيأساسًا يف الوعي 
احلركة, يف الوقت الذي يقومون فيه بدعم مقاومة العامل اآلنية ضد حكم الطبقة 

الواعي  الشيوعينياستيعاب هذا الواجب ومتابعته باسم  وُيّرشعالبورجوازية, 
  ملعنى مقاومة العامل وتوجهاهتم ما قبل الواعية وداللتها.
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سرتاتيجية الواعية ة التكتيكية اآلنية مع األهداف اإلإن وضع املقاوم
قد تضمنت إحدى ف ,ملا يربو عىل قرن الشيوعيةواألشمل حّري احلركة 

تارخيية بني نضال احلركة العاملية وجتربة املقاومة  كوكبة املقاربات هلا إنشاء
نظرة أي ما يمكن أن ُيسّمى ال − إلمرباطورية الرومانية املبكرة ضد ااملسيحية 
 املسيحيةإذ جرى االستشهاد باملقاومة  ,)٧(التارخيية الشيوعيةلرسالة  اإلنجيلية

بأهنا توّقع للمقاومة العاملية االشرتاكية ضد  اإلمرباطورية الرومانية املبكرة ضد
ال. وحتول هذا التوازي يف الثلث األخري من القرن التاسع امل إمرباطورية رأس

 Commune الكوميونة ت السياسية لـعرش إىل تعارض بني الشخصيا
مقاومة العامل  Capital »الامل رأس«يف كتاب  ماركسواإلمرباطورية. يصف 

أعامل املصنع, الرصاعات بشأن طول يوم  − التكتيكية لرأس املال ويؤيدها 
 Paris باريس كوميونةيف حني إن خطاباته عن  − العمل, منع عمل األطفال 

Commune قراطية االشرتاكية شّكلت جزءًا من حرصه عىل وانتقاداته للديم
 كوميونةإن اخلطابات عن فللحركات العاملية, ومع ذلك  الشيوعياملستقبل 
فيها إىل ما يتعدى الفرق بني املقاومة يف احلارض ماركس هي التي تطّلع  باريس

موجه نحو مقاومة  شيوعيوالطموحات الثورية الواعية من أجل مستقبل 
  .)٨(الكوميونةوتتجسد يف  واعية,قبيل, لكنها ليست بالرضورة ذات توجه مست

                                                 
إن تاريخ كل : «Communist Manifesto» البيان الشيوعي«كام هو معلن يف بداية  )٧(

 .»اليوم هو تاريخ الرصاع الطبقيحتى  املوجودة ملجتمعاتا
يف  احلزب الديمقراطي االجتامعيإشارة إىل برنامج ( يف مالحظاته بشأن برنامج إرفورت )٨(

 غوتاوحل فيه هذا الربنامج حمل برنامج  ١٨٩١يف عام  إرفورتالذي ُعقد يف مدينة  أملانيا
التي تتواصل  furt Er)كارل كوتيس وكارل ماركس وفريدريك إنجلز) الذي انتقده ١٨٧٥(
بعداً   Lars T. Lihيالحظ الرس يت. ليه ,»?ما العمل« كتاب رؤية لينني للحزب يف مع

الديمقراطية االشرتاكية. ومع ذلك فإنه يعاملها  Kautskyإنجيليًا يف أيديولوجية كوتسكي 
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بنص (ومسودتني)  كوميونة باريسمبارشة عىل حادثة  ماركسرد 
 Internationalالعاملية للعامل معية اجلموجه إىل  الكوميونةخلطاب عن 

Working Men's Association وخطب  كوميونة باريس, كام أن تاريخ
غة أسطورية شبه مقدسة, لدى احلركات االشرتاكية عنها اختذا صب ماركس

يف اخلطب سلسة من  ليننيوالشيوعية يف بداية القرن العرشين, فقد رأى 
رأى فيها إنه سرتاتيجية الثورة وتكتيكاهتا, أي إ دروس ال غنى عنها يف

شهرة هذه اخلطب بقيت غري إن  .)٩(»العبقرية«يتميز بـ  »حتليًال تارخيياً «
                                                                                                                    

املسيحية هنا بالنسبة إىل نيتشه تدل عىل استمرارية أيف حني  ,بوصفها جمازًا بريئًا عموماً 
واالشرتاكية. يثبت كوتسكي بشكل أكيد البعد اإلنجييل للديمقراطية االشرتاكية يف عمله 

 Foundations of Christianity: A»أسس املسيحية: دراسة يف األصول املسيحية«األخري 

Study in Christian Origins ,  كام يستحرض نيغريNegri  أيضًا الهوت املقاومة املسيحية يف
 Empire»ثالثية اإلمرباطورية«يف املجلد األول من  St Francisباسه للقديس فرنسيس اقت

Trilogy  .إعادة صياغة رائعة هلذا البعد من التفكري الراديكايل يف استخدام هوي نيوتن  توجد
Huey Newton أصل األخالق« ملالحظات نيتشه عن انتشار املسيحية يف «The Genecology 

of Morals صياغة تكتيكات حزب بالك بانثر بغيةBlack Panther Party   وهي قراءة توقعها
  . ٢٠٠٩Newton .p ,١٧٥, انظر .Martin Luther King Jrمارتن لوثر كينغ الصغري 

إال  ,نجلز يف احلرب يف فرنساإإن شهرة خطابات ماركس عن الكوميونة حجبت كتابات  )٩(
 Fighting»القتال يف فرنسا« وال سيام ,l GazettePull Malبول مول غازيت  إىلأن كتاباته 

In France   نظرية حرب العصابات  ستمدة منم ١٨٧٠ترشين الثّاين / نوفمرب  ١١يف
خضعت نوعية احلرب يف غضون األسابيع الستة األخرية لتحول «لدى كالوزفيتز: 

ون الذين فرنسا وتابع السجال املجندل اجليوش النظامية التابعة تفقد اختف ,الفت
 Marx and Engels» (عدم نضجهم بحد ذاتهبسبب  ,أصبحوا جنودًا غري نظاميني

إىل حرب االستقالل لتصل هذا الشكل من احلرب قتفي أثر املقالة تو). ١٩٨٦ ,١٦٣-٤
 Peninsular Warعرب حرب اجلزيرة  The American War of Independence األمريكية

حلت حمل جيش » مقاومة شعبية«وهنغاريا وتصفها بأهنا  إىل حريب االستقالل يف إيطاليا
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التي جرت بعد اهنيار األنظمة  ماركسادة التقييم املميزة لعمل ممسوسة بإع
ع. ١٩٨٩عام  »االشرتاكية احلقيقية القائمة«  Jacqueجاك ديريداكل من  توسَّ

Derrida  ١٩٩٣( »أطياف ماركس«يف (Specters of Marxدانيل بنسعيد , و
Daniel Benssaïd  ١٩٨٥( »ماركس لزماننا«يف (Marx for Our Time  يف 

 Blanchotبالنشو  الذي اقرتاحه املاركيساإلقرار بتعددية األصوات يف النص 
 لكن ,Three Voices of Marx »الثالثة ماركسأصوات «يف اشتغاله عىل 

بمنأى عن  The French Civil War »احلرب األهلية الفرنسية« كتاب يبق
ئية التي قام إعادة التقييم تلك, مما قلل من قيمة بعض االكتشافات االستثنا

. ويمكن مقاربة تلك الكوميونةيف تأمالته بشأن فعلية  ماركسهبا 
مع  ماركس كوميونةاالكتشافات عرب مواجهة املنطق واألصوات الفاعلة يف 

 .نيتشهيف احلقد والرغبة يف االنتقام عند  »الكوميونة«أصل 
عام  لثورةفتحليالته  ,الفرنسيةقريبًا من السياسة تلميذًا  ماركسكان 

 ما Louis Napoleon لويس نابليونولالنقالب العسكري الذي قام به  ١٨٤٨
فقد تتبع عن كثب  ,تزال أعامالً من الطراز األول يف التاريخ والنظرية السياسية

ووصف توتراهتا الداخلية التي حّركتها  ١٨٥١عام  اإلمرباطورية الثانيةتأسيس 
ة والكبت البولييس املستمر. أعلنت املضاربة املالية والبريوقراطية املتضخم

عام  متّوز / يوليويف التاسع عرش من  بروسيا بسامركاإلمرباطورية احلرب عىل 
متّوز / , وقبل ذلك يف أيلول / سبتمرب ٢فُهزمت برسعة واستسلمت يف  ١٨٧٠

                                                                                                                    
). وُختتتم املقالة  ١٩٨٦Marx and Engels ,١٦٥» (غري قادر عىل املقاومة«نظامي أصبح 

يف  وال سيام ,هذا النوع من احلرب» رشعية«احرتام إىل بدعوة اجليش الربويس يف فرنسا 
قدر حماولة لتنظيم املقاومة الشعبية كان «الذي هو نفسه  حالة اجليش الربويس اُملْصلح

 ). ١٩٨٦Marx and Engels ,١٦٦(. »ضد العدو يف ظل ملكية مطلقة اإلمكان
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عن أحداث  لندنيف  للعامل معية العامليةاجلخطابه األول يف  ماركسألقى  يوليو
 »اإلمرباطورية الثانيةدقة جرس موت «أ بدقة أن احلرب ستكون . تنبفرنسا

عىل النقيض من املجتمع القديم ببؤسه االقتصادي وهذيانه «وأعلن أنه 
سلطانه ألن حاكمه الوطني هو السالم السيايس, سينبثق جمتمع جديد يكون 

ة معياجل«! إن رائد ذلك املجتمع اجلديد هو العملنفسه يف كل مكان, أال وهو 
قد رأى جمتمعًا دوليًا ينبثق من ركام ف ,) ١٩٧٤Marx ,١٧٦( »للعامل العاملية

اإلمرباطورية اإلمرباطورية بالطريقة نفسها التي نشأت فيها الكنيسة من ركام 
مجعية الشغيلة , إال أن املوازنة هذه املرة تتعقد بالتشابه املادي نفسه بني الرومانية
  وا السكة لشبكة اخلطوط احلديدة العاملية.الذين وضع »الرواد«و العاملية

وتاله  أيلول / سبتمرب ٤إعالن اجلمهورية يف  الفرنيستبِع االستسالم 
دعا فيه العامل إىل دعم  أيلول / سبتمرب ٩يف  ماركسمبارشة خطاب ثان لـ 

 يف الوقت الذي فرنسالـ األملاين بشكل حاسم يف مقاومتها ضد الغزو  اجلمهورية
ليس عليهم أن يعيدوا «للمؤسسات العاملية ضمنها:  لوجودفيه ون يؤسسكانوا 

املايض, بل أن يبنوا املستقبل, دعوهم حيّسنوا هبدوء وعزيمة فرص احلرية 
).  ١٩٧٤Marx ,١٨٥( »اجلمهورية من أجل عمل منظمتهم الطبقية اخلاصة

د وق أيلول / سبتمرب,يف التاسع عرش من  األملاينحتت احلصار  باريسوقعت 
 ٢٨يف  اجلمهوريةكبري التخيل عنها بسبب استسالم احلكومة  جرى إىل حدٍّ 

 بوساطةتنظيم مقاومتهم اخلاصة  الباريسيون. بدأ ١٨٧١ كانون الثّاين / يناير
قررت  ملاركسهبذه املبادرات وفقًا و ,احلرس الوطنيجمموعات حراسة وتقوية 

ملقاومة ضد املتآمرين ببطولة أن تعّرض نفسها لكل أنواع خماطر ا« باريس
حماولة اجليش غزو  الباريسيون). لقد صدَّ  ١٩٧٤Marx ,٢٠٠( »الفرنسيني

جروا انتخابات يف أو ١٨٧١ آذار / مارسالعاصمة يف الثامن عرش من 
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عدداً  الكوميونة, وقد أقرت آذار / مارسيف السادس والعرشين من  الكوميونة
 Vendôme عمود فاندوم لـ  Courbet )١٠(كوربيهمن اإلجراءات بام فيها هتديم 

Column  الذي حيتفي باالنتصارات العسكرية اإلمرباطورية التي سبق هلا أن
هنا حققت مبدأ إدارة غري أهم من ذلك األكثريًا, بل  كالوزفيتزأخافت 

للمساءلة ديمقراطيًا ومدعومة من جانب جيش شعبي أو  قابلةبريوقراطية 
قتال  يفيومًا قبل أن تلقى هناية دموية  ٧٢ دةم الكوميونةمليشيا. استمرت 

وإحراق أجزاء منها وأخذ رهائن  باريسغزو  ومن ثم ,مرتاس) ٦٠٠املتاريس (
في ما ُيقدر بـ جن أو نُ فيه أو ُس أُعدم وتبع ذلك قمع عنيف  ,وإعدامهم
أّيار /  ٢٨يف  الكوميونة شخص عىل األقل. سقط آخر مرتاس لـ ١٠٠٠٠٠

باللغة  −  حينئذالوداعي  − خطابه الثالث  ماركسألقي  ار / مايوأيّ  ٣٠, ويف مايو
  . حزيران / يونيوثم جري نرشه برسعة يف  ليزيةكاإلن

هذا العمل من املقاومة? وكيف يؤيده من خالل  ماركسكيف فهم 
خطابه? وما املنطق الذي يستعمله يف تنظيم املواد التارخيية التي مجعها من اجلرائد 

 ماركسلـ  »احلرب األهلية الفرنسية«وما غايته? إن وضع كتاب واملراسالت, 
ورؤية  نيتشهلـ  Genealogy of Morals The »أصل األخالق«حتت امتحان 

إرادة «واالشرتاكية يف الشذرات املجموعة يف  الكوميونةاألخري اخلاصة يف 
 أْ قرَ يُ  ما يسمح بيشء من التوجه النقدي األويل, ونادراً  The Will to Power »القوة

لكن جتربة مواجهة الكاتبني والنصني يف هذه احلال هلا ما  ,معاً  نيتشهو ماركس
 نيتشهو ماركسيعالج كل من  إذْ يسّوغها يف عدد من نقاط التقارب التارخيية, 

                                                 
وهو فنان  Gustave Courbet) ١٨٧٧− ١٨١٩( كوربيهغوستاف اإلشارة هنا إىل  )١٠(

 [املرتجم]. باريس كوميونةكان له عالقة مع  فرنيس
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ضد اإلمرباطورية  الكوميونةويضع كالمها مقاومة  والكوميونةاإلمرباطورية 
 .)١١(اإلمرباطورية الرومانيةضد  املسيحيةقاومة ضمن جمموعة تارخيية متتد حتى امل

يقرأ كلتا املقاومتني: القديمة واجلديدة, وفقًا ملنطق االنتقام واحلقد  نيتشهلكن 
  أحيانًا, وأحيانًا أخرى يتجاوزه كليًا. ماركسالذي يؤيده 

خطاب  »أصل األخالق«و »احلرب األهلية الفرنسية«بني  واجهةتضع امل
 نيتشهبمثل ما تضع يف الوقت نفسه األصل عند  احلقدر حتت اختبا ماركس

للحقد  نيتشهويبدو أن حتليل  ,الكوميونةملغزى  ماركسحتت اختبار تقييم 
ضد  الكوميونةملقاومة  ماركسعىل منحى واحد من وصف  فحسبينطبق 

بني توليد  نيتشهيميز  »أصل األخالق«ففي املقالة األوىل من  ,اإلمرباطورية
وتبدأ  ,»ثورة العبيد يف األخالق«وذاك العائد لـ  »السادة«أخالق القيم يف 

قًا ويوّلد قيًام: فإنه حقد الطبائع التي نفسه خّال  احلقديصبح  حيناماألخرية [...] 
ُينكر عليها التفاعل الصادق أي تفاعل األعامل, والتي تكافئ نفسها بالثأر 

تقول  ,ت احتفايل بنفسهاكل أخالق نبيلة عن إثبا نشأت ففي حني ,اخليايل
ملا هو غري  ,»خمتلف«ملا هو أي  »خارجي«ملا هو  »ال«أخالق العبيد منذ البداية 

  ). ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٠ق (هي فعلها اخلّال  »ال« الـ  هذهنفسها, و
أخالق العبيد خترج  تبدأ أخالق السادة بتوكيد االختالف, فإنَّ  ويف حني

دة تنطلق من التأكيد إىل النفي واألخرى من واح − من النفي, إن الصيغتني 
تقرران أخالقيتني اثنتني َتنتظم واحدة حول اجليد والسيئ,  − إىل التأكيد  ,النفي

  أما األخرى فتنتظم حول اخلري والرش.
                                                 

 Karl Marx»األهلية يف فرنسا: كوميونة باريس احلرب«كارل ماركس ويف. أي. لينني,  )١١(

and V. I. Lenin, The Civil War in France: The Paris Commune  .١٢٣ص. 
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 احلقدويبدأ بـ  ,هني األخالقيني وأصليهامبوضوح تام التوجُّ  نيتشهيصف 
ا حتتاج دومًا أوالً إىل عامل خارجي معادٍ كي تبقى أخالق العبيد حية فإهن«قائالً: 

بلغة الفيزولوجيا, إهنا حتتاج إىل حمرضات خارجية كي تقوم بأي عمل, فعملها 
), وبكلامت أخرى إن  ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٠( »هو عمل ارتكايس أساساً 

إن العكس هو الصحيح, فيام ويف املقابل ف ,أخالقية العبيد هي أخالقية مقاومة
الطريقة النبيلة للتقييم فهي تعمل وتنمو عفويًا, وهي تبتغي نقيضها; كي يتعلق ب

  − بامتنان واحتفالية ممثلتني بالعاطفة عىل طول املدى  ,فحسب تثبت نفسها
ابتُدعت  هو جمّرد صورة »والسيئ« »العام« »املنخفض«فمفهومها السلبي 

... سايسرضة مع مفهومها اإلجيايب األالحقًا, وهي صورة شاحبة ومتعا
)١٠, I, ١٩٦٩Nietzsche (  

مقدمًا ومن  »جيد«[...] يتصور املفهوم األساس بأنه  إن إثبات السيد
ذو  »السيئ«! إن هذا »السيئ«يوّلد لنفسه فكرة عن  فحسبتلقاء نفسه وعندها 

األول هو  .الصادر عن مرجل الكره غري املشبع »الرش«األصل النبيل وذاك 
بية أي طيف مقابل, أما الثاين فهو عىل النقيض من الحق أي مسألة جان نتاج

املميز يف تصّور أخالقية عبيد. فكم مها  الفعلذلك اليشء األصيل, البداية, إنه 
عىل الرغم من أن كلتيهام ظاهرياً  »رشير«و »سيئ«خمتلفتان! هاتان الكلمتان 

 »للجيد« هو املفهوم نفسه ليس. لكنه »اجليد«نقيضتان للمفهوم نفسه أال وهو 
)١١I,  ١٩٦٩Nietzsche .(  

إن التقييم اإلجيايب للجيد والسيئ, والتقييم السلبي واالرتكايس للطيب 
والرشير خيتلفان جذريًا بشأن مسألة الرغبة يف االنتقام, فهذه الرغبة رضورية 

أخالقية املقاومة, إنام ليس هلا أي  نيتشهالذي هو بالنسبة إىل  احلقدبالنسبة إىل 
أصول أخالقية السادة التي تعّرف نفسها إجيابيًا عرب خلق عامل جديد مع  دور يف
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املتضمنة  كالوزفيتزفكرة  نيتشهوهنا يكثّف  ,قليل من التفكري يف مقاومة القديم
أن املقاومة تتحدد بوساطة النفي عرب الرغبة يف احلفاظ عىل نفسها يف مواجهة 

  .)١٢(العداوة والثأرهجوم, وأن العاطفية خطرة يف هذا السياق من 
من اجلزء الشكيل ألصل األخالق عنده إىل حتليل تارخيي  نيتشهينتقل 
ويرى أن الرغبة يف  اإلمرباطورية الرومانية,يف رصاعها مع  للمسيحية

فمملكتهم أيضًا «للعدالة,  املسيحيةاالنتقام هي رغبة مضمرة يف الدعوات 
 املسيحينيبأولئك  ). ويستشهد ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٥( »سوف تأيت
احلاقدين الذين  Aquinas )١٤(واألكويناسيني Tertullian )١٣(التريتوليني

املرزوقني يف اجلنة سوف يرون عقاب امللعونني يف جهنم كي «يزعمون أن 
), كام يعطي  ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٥( »تصبح سعادهتم أكثر هبجة هلم

 املسيحيةزي بني املقاومة رؤية خمتلفة بشأن التصور االشرتاكي للتوا نيتشه
واملقاومة العاملية ضد إمرباطورية رأس املال,  اإلمرباطورية الرومانيةضد 

ويقّيم مغزاها بشكل خمتلف متامًا, إن إعجاب االشرتاكيني بسابقة املقاومة 
األشمل للحقد, ففي  نيتشهجعلها هدفًا لنقد  اإلمرباطوريةضد  املسيحية

تقف عىل الباب, فمن أين يأيت هذا الضيف العدمية «رده عىل السؤال: 
: من نيتشه) جييب  I١٩٦٨Nietzsche § ,( »األكثر غرابة بني كل الضيوف?

موجودة  املسيحيةإذ إن بقايا أحكام القيمة «وبقائها يف االشرتاكية:  »املسيحيةهناية «
                                                 

حقًا اقرتفها املسيحيون ضد الكنوز النفيسة «حرق كوميونة باريس باألعامل التي شّبه يُ  )١٢(
 .) ١٩٧٤Marx ,٢٢٩» (لعصور الوثنية القديمةإىل االعائدة 

− ١٥٥[كوينتاس سيبتيميوس فلورانس تريتوالنوس (باإلنكليزية تريتيوالن)  بة إىلنس )١٣(
٢٤٤[Florens Tertullianus (Tertullian in English)  Quintus Septimius .[املرتجم]  

 [املرتجم]. Thomas Aquinas) ١٢٧٤− ١٢٢٥( توماس أكويناسنسبة إىل  )١٤(
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 ), I١٩٦٨Nietzsche § ,( »يف كل مكان يف النظامني االشرتاكي والوضعي
إهنا حل االنتصار  :هذا احلل الدنيوي, لكن باملعنى نفسه«رتاكية هي فاالش

). إهنا  ١٩٦٨Nietzsche § ,٣٠( »...لنهائي للحقيقة واملحبة والعدالةا
تزال  ما نيتشهحتت ستار خمتلف, لكنها بالنسبة إىل  مسيحيةمتارس قيًام 

فتاممًا مثلام  ,أرنفسه, بأخالقية العبيد نفسها أو بالرغبة يف الث باحلقد مدفوعة
املبّكرة يمكن أيضًا تعريف  املسيحيةتستلهم االشرتاكية املعارصة وحيها من 

 ضد اإلمرباطورية اسرتجاعيًا بأهنا اشرتاكية: املسيحيةاملقاومة التارخيية 
: يفيد اخلرب: أن بوابة السعادة ُتفتح للفقراء والبائسني, وأن كل اإلنجيل

رير نفسه من مؤسسات وأعراف ومحاية الطبقات ما عىل املرء أن يفعله هو حت
 العقيدة االشرتاكية النمطيةهو إال  إنْ  املسيحيةهبذا املعنى, إن ظهور  .العليا

)١٩٦٨ § ,٢٠٩Nietzsche .(  
يف املقاومة ضد الظلم وضد أعراف احلكم الطبقي  نيتشهويرى 

ناك متّرد, ففي اخللفية ه«ومؤسساته إنكارًا للعنف والرغبة يف االنتقام: 
 إنه),  ١٩٦٨Nietzsche § ,٢٠٩( »...»األسياد«هناك انفجار كره دفني جتاه 

واالشرتاكية, وهو  املسيحيةبالنسبة إليه حقد يمّيز التشابه االختياري بني 
, فإن هذه احلالة تتميز بالرغبة يف العقاب, »عدمية سلبية«حقد يعّرفه بأنه 

 ر:أي إهنا مترد مدفوع بالرغبة يف الثأ
بقدر ما يشعرون أن هناك شيئًا ما يف  − إن االشرتاكي والفوضوي والعدمي 

 املسيحيفإهنم ال يزالون أقرب املقربني من  − وجودهم جيب اهتام شخص ما به 
إجياد شخص ما ب ,الذي يؤمن أيضًا أن بإمكانه حتمل شعوره باملرض وسوء تكوينه
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تبدو هنا يف كال احلالني أهنا وسيلة  قدواحلقد جيعله مسؤوالً عنه. إن غريزة االنتقام 
  ). ١٩٦٨Nietzsche §,٣٧٣أهنا غريزة حفاظ عىل الذات (وحتّمل, 

االشرتاكي, ويراها  احلقديف هذا السياق من كوميونة باريس  نيتشهويضع 
 ,ه للكره والرغبة يف االنتقامؤإبدا لكوميونةيف نقده لـ ا ُيطبَّقمتردًا ثأريًا, إذ 
 املسيحي احلقدجماهرات السالم واحلب والعدالة لدى املتنكرين يف 

إن «إال نذير ثورة عبيد جديدة, ورئيسة يف األخالق:  الكوميونةواالشرتاكي, فام 
أيضًا ربام مل تكن أكثر من  أملانياالتي هلا مدافعون ومؤيدون يف  كوميونة باريس

في هذه ف ,) ١٩٦٨Nietzsche § ,١٢٥( »ختمة صغرية مقارنة مع ما سيأيت
تعلن ما دعاه يف مكان آخر  الكوميونةأن  نيتشهيرى  ١٨٨٥القطعة املكتوبة عام 

التي سوف ُتدَحض فيه التجربة االشرتاكية  »السياسة الكربى للقرن العرشين«
حتققت  وإنْ «نفسها بعنف, مما يدل عىل عبثية ال تزال مع ذلك جديرة باالهتامم 

). إذ إن املستقبل ١٩٦٨etzsche Ni § ,١٢٥( »بثمن هائل من احليوات البرشية
ساخط والسعي وراء الثأر باسم العدالة واألخوة سوف يدمر نفسه يف النهاية يف 

جمتمع «, لكن بتدمريها لنفسها ولــ للمسيحيةصيغة متسارعة من التدمري الذايت 
 فقد تصبح مع ذلك − ُولدت من االنتقام  وإنْ  − فإن االشرتاكية  »يتمرغ يف الغباء

وحذر يف  »يبقوا يف نشاط«أن  األوروبينيبإجبارها السادة  »مفيدة وعالجية«
  مواجهة عدوهم الساخط.

? الكوميونةاآليت: ما أصل  النيتيشالسؤال  ماركسيمكننا اآلن أن نسأل 
? يتضمن هذا السؤال املحدد سؤاالً احلقدإهنا ُولِدت من  وهل كانت نبيلة? أ

اومة دائًام أن تصبح سيدة, أو فيام إذا كانت أشمل عّام إذا كان يمكن للمق
ارتكاسية دومًا ومشوبة باحلقد? للتعبري عن ذلك بشكل أكثر وضوحًا: هل 
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هو بالتأكيد  ماركسمدفوع بالرغبة يف الثأر? إن أحد أصوات  ماركسنص 
صوت االنتقام, إنه صوت اهلجاء العنيف, الصوت الذي يعلن خسارة 

احلرب «حلرب. إنه الصوت الذي خيتم كتاب املعركة, لكن ليس خسارة ا
لقد «: كوميونة باريس »مبيدي«متنبئًا بانتقام التاريخ من  »األهلية يف فرنسا

سّمرهم التاريخ مسبقًا عىل هيكل تعذيب ال تنفعهم كل صلوات قساوستهم 
). إن استحضار قضاء التاريخ وحكم  ١٩٧٤Marx ,٢٣٣( »يف اخلالص منه

لالبتهاج  الشيوعيهو املعادل  الكوميونةاملنترصين عىل  التشهري األبدي عىل
ارتباطًا وثيقًا مع  احلقدويرتبط هذا الصوت من  ,برؤية آالم أهل النار التريتيويل

صوت آخر, صوت أكثر فطنة, أال وهو صوت التضحية, وهو صوت تبناه 
ال أبط«بأهنم  الكوميونيون إذ ُيوَصف ,كوميونة باريسالحقًا بخصوص  لينني
 )لة(الشّغي باريس«تصف , كام »ا بأنفسهم من أجل جمتمع جديد أفضلضّحو
بمحرقتها الذاتية البطولية, وهي ومنهمكة يف هليبها ومبانيها  يقومون مبأهن

). يكاد هذا املديح للتضحية  ١٩٧٤Marx ,٢٢٨( »ونصبها التذكارية
جمتمع اشرتاكي  احلياة يف«بأن  نيتشهأن يكون مصادقة مرجعية لشك االنتحارية 

). وبكلامت  ١٩٦٨Nietzsche  §١٢٥( »تدحض نفسها وتقطع جذورها اخلاصة
 Marx( الكوميونةضد حزب االنضباط يقاوم وشايات  ماركسأخرى إن 

اللجوء إىل خطب التضحية بالنفس والثأر النهائي األزيل ب) ١٩٧٤ ,٢٣٠
للربوليتاريا ال احلكام الذين يقطعون اجلسد احلي «. إن احلقداملتجذرة يف 

 ١٩٧٤Marx ,( »يمكنهم توقع العودة بانتصار إىل منازهلم سليمة البنيان

٢٢٨.(  
نبٍل ال يرقى  وأكثر قوة بكثري وذ ماركسيوجد صوت آخر يف خطاب 

 للعامل معية العامليةاجلإليه الشك, إنه صوت العامل اجلديد اآليت, صوت 
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 ليست حرباً  فرنساهلية يف إذ إن احلرب األ ,ماركسالتي تتحدث من خالل 
حلرب أهلية  الفرنسيةعىل األرض  بل هي آخر جتلٍّ  ,وحسب فرنسيةأهلية 

, وإن اإلمرباطورية املعنية موضع اجلدال الكوميونةو اإلمرباطوريةعاملية بني 
لكن  لويس نابليونالتي أقامها  اإلمرباطورية الفرنسية الثانيةهي 

صعيد العاملي هي شكل الدولة بنحو اإلمرباطورية موضع اخلالف عىل ال
عام الذي يستخدم احتكاره للعنف وتركيزه للثروة والسيطرة البريوقراطية 

هي الشكل السيايس  الكوميونةمن أجل قمع الطبقة العاملة املتمردة, فـ 
الناشئ الذي تتوزع ضمنه وسائط العنف ديمقراطيًا يف ميليشيات وتكون 

فيه السيطرة البريوقراطية بتقرير ستبدل وتُ كة فيه ملكية وسائل اإلنتاج مشرت
هي  ماركس مصري ذايت ديمقراطي. إن احلرب األهلية العاملية بالنسبة إىل

ورصاع العامل القديم مع اجلديد  الكوميونيةو اإلمرباطوريةالرصاع بني 
ومالكي العبيد مع العبيد, وهو رصاع مدفوع بالرغبة يف االنتقام لكن ليس 

احلضارة والعدالة اللتني تتميزان «وإنام هو يف األسياد يف  تشه,نيحيث رآه 
ففي  ,) ١٩٧٤Marx ,٢٢٦( »بالوحشية السافرة وبالثأر غري القانوين

طبيعة  إلمرباطوريةاضد  الكوميونةمواجهة الكبت واالنتقام تتخذ مقاومة 
وُيسمع  ,نبيلة وإجيابية توّلد عاملًا ديمقراطيًا جديدًا يتجاوز مقاومة القديم

عرب أصوات النفي والتعارض الدياليكتيكي  كوميونة باريسدوي إثبات 
النقيض احلقيقي «وصفه هلا بأهنا  حني ماركسوفيام وراءها, التي يتبناها 

لقوة الدولة أي السلطة املركزية, والتي ليست  − نفسها  لإلمرباطورية
١٨٧٤rx Ma ,( »سوى الصيغة املستنفدة منها... اإلمرباطورية الثانية

[بوصفها]  اإلمرباطورية الثانية«أيضًا عن  املسودة األوىل). وتتحدث ٢٤٨
نقيضها  الكوميونةقد كانت ف ,النهائي لذاك االغتصاب للدولةالشكل 
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فهي استهالل للثورة االجتامعية يف القرن التاسع عرش, وهلذا  ومن ثمَّ الواضح, 
 ١٩٧٤Marx ,( »باريسمصريها يف  فإهنا سوف تشق طريقها عرب العامل أّيًا يكنْ 

ال تقاوم  فـ الكوميونةلكنَّ هناك شيئًا آخر ينبثق من لغة النفي هذه:  ),٢٤٩
ارتكاسيًا وحسب, بل إهنا أهم من ذلك  »تثور ضدها«أو  اإلمرباطورية

 اخلطاب األولبحسب لغة  الكوميونةُتثبت نفسها ومصلحتها اخلاصة: إن 
 أو شيئًا جديدًا وغري مسبوق تارخييًا. »شكًال إجيابياً «وكانت  »شّبت«

وفقًا لطبيعتها التوسعية  الكوميونة عن السمة اإلثباتيه لـ ماركسيعرب 
أن  ماركسالحظ  ,اخلطابمن املسودة األوىل  ففي ,بدالً من القمعية

استطاعت أن تصوغ هذا الطموح اجلديد  الطبقة العاملة هي وحدها التي«
 »املقاتلة باريس كوميونةوتتخذ املبادرة بوساطة  ,»كوميونة«بوساطة كلمة 

)١٩٧٤ ,٢٤٩Marx .( 
مراجعة تثمني القيم املمثلة بثورة القرن التاسع الكوميونة رفعت  

ففي مقطوعة رائعة عن لغز  ,عرش االجتامعية إىل مستوى وحّدٍة جديدين
 بنبلها: ماركسيقر  اخلطاب الثالثيف منتصف  الكوميونة

وتعدد املصالح التي  ,الكوميونةات التي خضعت هلا إن تعدد التفسري
كل  أنَّ يف حني  ,ُيظهر أهنا كانت شكًال سياسيًا توسعيًا متاماً  ,بنتها ملصلحتها

 األشكال السابقة للحكومة كانت بالتأكيد قمعية. إن رسها احلقيقي هو أهنا
املنتجة  كانت حكومة الطبقة العاملة أساسًا, إذ إهنا كانت نتاج كفاح الطبقة

ضد الطبقة املالكة, أي الشكل السيايس الذي اكُتِشف أخريًا, والذي يف ظله 
 ). ١٩٧٤Marx ,٢١٢ر التحرير االقتصادي للعمل (تدبّ يُ 
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وهو مفهوم جديد  »الشكل السيايس التوسعي«تطرح هذه القطعة مفهوم 
نمتاماً,  احلكومية  الذي تبنته كل األشكال »القمعي«قطيعة مع شكل الدولة  ويكوِّ
, بل هو شكل /قمعياً  ارتكاسياً  إنه باختصار ليس شكًال سياسياً   .)١٥(السابقة

توكيدي/توسعي, فقد وّلد حركة عاملية ووّلد معها تعددية يف التفسريات التي 
تشهد هلا بأهنا حدث يقاوم االنضواء حتت مفهومات سياسية, قمعية, سارية مثل 

أكثر مما  ,يعيش يف األرايض احلدودية لعامل جديد الدولة. إنه أصبح كائنًا أسطورياً 
هو شبح يالزم العامل الرأساميل القديم, لكن رسه احلقيقي يكمن يف أنه كان قادرًا 

عىل الرغم من  ,الكوميونيةعىل توليد شكل سيايس جديد من أجل حترر العمل أو 
  أنه خرج من الورطة االرتكاسية للكفاح ضد اإلمرباطورية.

يضع صفاء أصل  لـ الكوميونةعىل الطابع التوكيدي  ماركس إن تركيز
صافية خالية  أخالقية سادة موضع التساؤل, إذ ال توجد أبداً  نيتشهلدى  احلقد

, وليس من التوليد احلقد, فالنبالة تتكون من التغلب عىل ورطة احلقدمن 
ورية اإلمرباط ضدوعرب كفاحها  ماركسالربيء. إن الربوليتاريا يف سيناريو 

شكل سيايس جديد, والربوليتاريا بمقاومتها  الكفاح من أجلجتد التوكيد يف 
لإلمرباطورية تتحدى منطق قمع سيايس سابق ارتكايس وانتقامي بشكل 

                                                 
يف سلسة من املالحظات عن اإلرهاب  َيِرد وزفيتزاقتباس نادر لـ كاليف جيري إثبات هذا  )١٥(

اسم ملقطوعة من تأليف ريتشارد  »تكلم زارادشت هكذا« والبطش املتزامنني مع تأليف
من صيف  Also Sprach Zarathustra) وهو مؤلف موسيقي أملاين (١٩٤٩− ١٨٦٤شرتاوس (

 هي أخطاء عة اخلطرةالطبي ذاتيف األمور  ُجيرىاألخطاء التي إن  :١٨٨٣إىل خريف عام 
 die Irrthümer, die aus Gutmüthigkeit, sind in gefährlichen Dingen die'"أسوأ

)١٩٧٧ ,٥١٢schlimmsten" Clausewitz' (Nietzsche .  شكري إىل كيث أنسيل أقدم
  هذا االقتباس.إىل للفته انتباهي   Keith Ansell Pearsonبريسن
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بإجراء موازنة بني  اخلطاب الثالثمن  القسم الرابعيف  ماركسي, إذ يقوم ُسمّ 
 احلربني األهليتني بني ومن ثمَّ , اجلنوب األمريكيوجمتمع الرق يف  فرنسا

قام هبام مّالك  اجلمهوريةثورتان ضد  ىمها كام يرا, فكلتالفرنسيةو األمريكية
 احلربوجمازيًا يف حالة  ,األمريكيةفعليًا يف حالة احلرب األهلية  ,العبيد

ثورة عبيد يف «بعيدة كل البعد عن  الكوميونةوفضًال عن أن  ,)١٦(الفرنسية
 »ثورة أسياد العبيد يف األخالق«مقاومة النبالء ضد فإهنا دّلت عىل  »األخالق

), كام أهنا أكدت عىل املستقبل عرب استشهاد  ١٩٧٤Marx ,٢٥٣ ,٢٦٣(انظر 
  .»الكوميونة« نقدي للشكل السيايس املايض اخلاص بـ

ورؤيته هلا  اإلمرباطوريةبتأكيده عىل ثورة العبيد يف األخالق ضد  نيتشهإن 
 االنتقام, مل يفهم أن هذه الثورة مل تكن موجهة ضد أي بأهنا رغبة ارتكاسية يف

 احلاليةثورة األخالق  حقد, بل كانت موجهة ضد أوروبايف  »أخالق نبيلة«
وعّده هلا جمّرد  الكوميونة,ملالك العبيد, وبعدم رؤيته ملا كان جديدًا وتوسعيًا يف 

ة إىل سوء فهمه إضاف ,أساء فهم دجمها للمقاومة والتوكيد نيتشهفإن  ,ارتداد
 ,من يستطيع القول فيام إذا كانت الديمقراطية اجلديدة«لسياستها يف االقتباس: 

نحو أكثر  ,الكوميونةالنزعة نحو  وال سيام ,بل حتى الفوضوية األكثر حداثة
ال تعني بشكل رئيس  ,أوروباشكل بدائي للمجتمع يتشاركه مجيع اشرتاكيو 

) إن أنموذجه عن االشرتاكية ١٩٦٩sche Nietz ,١ ,٥( »هائًال ? هجومًا معاكساً 
                                                 

فعلية  Engelsنجلز إقّزم  ١٨٩١آذار / مارس  ١٨ة يف مؤرخ الحقةيف تصديره لنسخة  )١٦(
الدولة الديمقراطية «التمييز بني  بوساطة تفكري ماركس بحكوماتية غري حكومية

عىل الذي سيكون قادرًا «الشكل السيايس جليل املستقبل ولكوميونة لـ ااآلنية » اجلديدة
 ).٢٠٠٨٬٢٩-١» (التخّلص من الدولة
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, وهي نفسها للساميةالرجعية املعادية  املسيحية Dühring )١٧(دوهرينغهو اشرتاكية 
إنه مل  ,بإسهاب أيضاً  إنجلزالتي انتقدها  لـ االشرتاكية القومية األملانيةالسلف 

فقد عّد كلتيهام  ,االشرتاكية املسيحيةن م الكوميونةيكن قادرًا عىل رؤية ما ميز 
أن كلمة  نيتشهجتليًا للقمع نفسه, ويف حلظة نادرة من الضعف الفلسفي مل ير 

نفسها كانت اقتباسًا جيمع بني شكل سيايس قديم وشكل جديد, أي  »كوميونة«
عمومًا أن قدر املخلوقات  ماركسشكل ما قبل أو ما بعد الدولة, فكام الحظ 

ط بينها وبني املعادل لألشكال األقدم, وحتى هو اخلل ,كلهاالتارخيية اجلديدة 
 ,البائدة للحياة االجتامعية التي قد حتمل تلك املخلوقات بعضًا من التشابه معها

بني هذه الكوميونة اجلديدة التي تقّوض سلطة الدولة احلديثة  ُخلطفقد  ومن ثمَّ 
 −  والتي ,وإعادة إنتاج الكوميونات القروسطية التي سبقت سلطة الدولة نفسها

  ). ١٩٧٤Marx ,٢١١أصبحت أساسًا هلا ( − بداية والحقاً 
اجلديد مجع املقاومة  »الشكل السيايس التوسعي«هبذا  ماركسإن اهتامم 

كوغيلامن  يف احلارض مع توجٍه نحو املستقبل, ففي رسائله املشهورة إىل
Kugelmann  عىل مبادرة  ماركسيشدد  ١٨٧١ نيسان / أبريل ١٧و  ١٢يف

من و ,يا هلا من مرونة«: تها معاً بلغة تتجاوز اخلطب القربانية وتثبِّ  ميونينيالكو
 »!باريسينيـالؤالء ـدى هـضحية لتـىل الـدرة عـن مقـمو ,ارخييةـبادرة تـم
)٢٠٠٨ ,٨٦Marx  إن اختاذ زمام املبادرة ومرونة أو ليونة الرد عىل الظروف .(

بدا ذلك ثانية يف  حتى وإنْ  ,حقديتجاوزان أي منطق ردة فعل أو  ,الصعبة
إن املالمني  .عىل فشلها »عمن ُيالم« ماركسويف بحث  »املقدرة عىل التضحية«

                                                 
فيلسوف  هو  DühringEugen Karl) ١٩٢١−١٨٣٣( وجني كارل دوهرينغي )١٧(

  [املرتجم]. وإنجلز ماركسعارض  أملاينواقتصادي 
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أنفسهم ألهنم مل يكونوا توكيديني بام  الكوميونيونهم  ماركسبالنسبة إىل 
من خالل أخذ املبادرة يف احلرب  kairosاللحظة السانحة أو  طيكفي اللتقا

مل «املناسبة بسبب الوساوس األخالقية والسياسية. األهلية. ضاعت اللحظة 
  )١٨(ريتيكام لو أن ذاك اإلجهاض املؤذي املدعو  يرغبوا يف بدء احلرب األهلية

Thiers باريسقد بدأ احلرب األهلية من خالل حماولته نزع سالح  مل يكن« 
)٢٠٠٨ ,٨٦Marx and Lenin (,  عىل ابتداعها الكوميونة فقد ساومت
وذلك بتخليها عن املبادرة ووقوعها يف وضعة  »ايس توسعيشكل سي«لـ

  ارتكاسية.
وجهة املقاومة, ويرى  ماركسهبذه التأمالت يف احلرب األهلية يغّري 

 املستقبيل التمردي العائد لـ »الشكل اإلجيايب«بأهنا تقاوم  ريتيحكومة 
اه هذه كان حساسًا جت باريس بكوميونةيف استشهاده  لينني, كام أن الكوميونة

املبادرة, أي جتاه االنفتاح عىل مستقبل جديد, ففي تعليقه عىل إشارة 
ما الدولة التي «: »الدولة والثورة«يف  ليننييسأل  »شكل إجيايب«إىل  ماركس

) لقد فهم الشكل اجلديد بأنه  ٢٠٠٨Lenin ,١١٠( »أخذت بإنشائها?
تعد ملؤسسات الدولة بمؤسسات أخرى (ربام مل  »استبدال هائل«
وعىل الرغم من أنه يلجأ إىل  ,»طراز خمتلف جذرياً «) ذات »مؤسسات«

فمن الواضح أنه يشري إىل  ,اخلطابة الدياليكتكية لتحويل الكمية إىل نوعية
انتقصت حتمية املقاومة من جدته, إذ يمكن  وإنْ  ,يشء جديد متاماً 

من  حسبفأن تقلل  »قمع البورجوازية ومقاومتها« للوضعية االرتكاسية لـ
 ليننيماضيًا ومستقبًال, اقتدى  الكوميونةأال وهي  ,قةالبادرة املستقبلية اخلّال 

                                                 
 الفرنيساملؤرخ والسيايس  Thiers Adolphe) ١٨٧٧− ١٧٩٧( تيريأدولف اإلشارة إىل  )١٨(

 [املرتجم].الباريسيني وقتل اآلالف من  ١٨٧١ عامكوميونة باريس الذي قمع 
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األشكال السياسية «من أجل اجلديد من  الكوميونة يف متّعنه بـ ماركسبـ 
كام جرى التقليل من الكشف  ,)ليننيتوكيد  ٢٨ ,١٢٣( »أسفرت عنهاالتي 
احلاجة  بوساطةمتامًا, وذلك  قمعيُ اجلديد, الذي مل  »الشكل التوسعي«عن 

إىل حتدي مقاومة سابقة, أي احلاجة إىل أن يصبح حدثًا يف حرب أهلية عاملية 
 احلرص يف الوقت نفسه عىل سالم عاملي مستقبيل. وبوساطة

بعدة أصوات: بصوت  كوميونة باريسعن  ماركسيتكلم نص 
كتابًا  »نسااحلرب األهلية يف فر«االنتقام والتضحية الذي جيعل من كتاب 

االشرتاكي, لكن أيضًا بصوت اإلبداع والتوكيد والرتحيب  احلقدفريدًا يف 
لكل أصناف  باريس كوميونةبام هو جديد. إن الصوت األخري يعلن حتدي 

اإلعالن عن ظهور شكل توسعي جديد  بوساطة احلاليةالتكوين السيايس 
 ويف حنيبناه, مضاد للشكل القمعي الذي حتى ذلك احلني كانت الدولة تت

مل يكن بمقدوره أن يقّيم تلك  ,الكوميونة حقدقادرًا عىل حتليل  نيتشهكان 
ربام ألنه أيضًا يف النهاية نظر إليها من خالل عدسات  ,اللحظة التوكيدية

إن الصوت الغائب بشكل الفت عن تلك النقاشات هو فومع ذلك  ,احلقد
من خطبه عن  يؤكد يف أي موضع ماركسإذ مل يكن  ,صوت الوعي

ومل ُيظهر أي عالمة عىل تنظيمه لتأمالته عىل  ,الوعيكلمة  الكوميونة
أساسه. إن هذا بالطبع مثري للسخرية بالنظر إىل هوس املنظرين واملناضلني 

بفلسفة الوعي وبالتطبيق املخلص لربوتوكوالته عىل قضية  املاركسيني
فعلية تستحرض بدالً من ذلك  ماركس خطبالعمل الثوري. إن 

, أي الفسحة التي حتققت يف هذا احلدث, والتي مل يكن باملستطاع الكوميونة
 إغالقها الحقًا, عىل الرغم من كل القمع.
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 :الوعي املقاوم والسيايس −٤− ١
 What) ١٩٠١( »?ما العمل« ليننيجرت أيضًا إعادة اكتشاف كتاب 

is to be Done ) بوصفه نصًا ذا أصوات متعددةLih : ٢٠٠٧Bidgen 

٢٠١١: Lih لينني), لكنه نص يسود فيه صوت الوعي, فحرص ٢٠٠٨ 
ز عىل ضامن الوعي الطبقي السليم, لكن هذا تركَّ  الشيوعيعىل املستقبل 

لألخالقيات  النيتيشاالعتناق لفلسفة الوعي ليس خاليًا من املجاز 
بني وعي احتاد العامل  ليننياالرتكاسية والتوكيدية, كام يتضح يف متييز 

 نيتشهإن أمهية  .رتكايس, أو املقاوم, والوعي التوكيدي للحزب الثورياال
 وال سيام ,بالنسبة إىل ديمقراطية أواخر القرن التاسع عرش االشرتاكية

بام   )١٩(هي مسألة ختص السجل التارخيي الرويس البلشفيبالنسبة إىل التجمع 
كلم هكذا ت«الذي ُوجدت نسخته من  ليننييف ذلك بالنسبة إىل 

بعد وفاته  الكريملنييف مكتبة  Also Sprach Zarathustra»زارادشت
)٢٠٠٠ ,٢٠٣Service .( 

                                                 
مالك «يف هذه النصوص: تستمر حلربني األهليتني األمريكية والفرنسية املوازاة بني اإن  )١٩(

مر مالك آاملحاولة األوىل لت«و)  ١٩٧٤Marx ,٢٠١» (العبيد املتمردين يف بوردو
تظهر حضارة النظام البورجوازي وعدالته «وفيها  ,) ٢٠٠٨Marx ,٦٩...» (العبيد

).  ١٩٧٤Marx ,٢٢٦» (سيادهمبشكلها الشنيع أينام انتفض العبيد والكادحون ضد أ
ل   ٢٠١١Blackburn إىل انظر بالنسبة إىل ماركس يف احلرب األهلية األمريكية. وُتعدَّ

اإلشارة هنا ( املقارنة بني احلربني احلديثتني يف اخلطاب الثالث عرب إشارات إىل تاكيتوس
رية اإلمرباطوهو سيناتور ومؤرخ , و)١١٧AD −٥٤( بابلوس كورنيلوس تاكتوسإىل 

 وسوابق التاريخ الروماين. Tacitus) [املرتجم].الرومانية 
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 خيي مل يبدأ إّال عىل كل حال إن تقييم األمهية النظرية هلذا القرب التار
واحد « املوسومة بـ Alian Badiou أالن باديومؤخرًا. املثال البارز هو مقالة 

 ليننيفيام يرقى إىل قراءة  ةنيتشيّ تخدم مقوالت التي تس »يقسم نفسه إىل اثنني
ففي فهمه  ,grosse politikالكربى نيتشه اُملحقيقني لسياسة  بوصفهام ماوو

للميتافيزيقيا وبتقييمه  نيتشهبتحطيم  باديولعملهام وممارستهام يستشهد 
املغاير جلميع القيم ومتييزه بني العدمية اإلجيابية والسلبية, لكنه مل يعلن 

مطّعمة  نيتشيةهي سياسة  اللينينيةرصاحة النتيجة الضمنية, أال وهي أن 
, كام أنه ال يقوم بتوضيح تلميحاته إىل وجود مفهومات املاركيسباالقتصاد 

 Lars L. Gihالرس إل. ليه يف تردده مع  بايدوويتشارك  ,ليننييف  نيتشية
التي حتيط بـ  لزعزعة الكليشيهات ًا من األفعالأبحاثه كثري فعلتالذي 
, فإن الفكرة نيتشيةسياسة  اللينينية, لكنه ال يواجه عالنية إمكان أن تصبح لينني

قد يكون شخصية مهمة ووسيطة يف الصياغة املعقدة  نيتشهالقائلة: إن 
ال تزال  ليننيللنصوص الفلسفية الكالسيكية واحلديثة التي تشكل فلسفة 

 سيايس أو الفلسفي.فكرة غري موجودة, عىل جدول األعامل ال
الفلسفي بالنسبة إىل ممارسته  ليننيمسبقًا االعرتاف بأمهية تأمل  ىجر

 التي حتمل عنوان ١٩٤٢الرائدة عام  Lukás لوكاشالسياسية, وذلك يف دراسة 
 ألتوسريلـ   Lenin and Philosophy»لينني والفلسفة«والحقًا يف  Lenin »لينني«

Althusser  ليننيثالثني درس لـ «ويف« Trentatre Lezioni su Lenin   أنتونيو لـ
والفلسفة عىل  ليننييف بداية السبعينيات. يركز البحث يف  Antonio Negriنيغري 

 Materialism »املادية واملذهب النقدي التجريبي«نصوصه الفلسفية رصاحة مثل 

Criticism-Empirio and ومقطوعات »?ما العمل« بشكل أقل من تركيزه عىل 
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عندما درس بتمعن  احلرب العاملية األوىلأثناء يف برين منتقاة من دفاتره يف منفاه يف 
لـ  »يف احلرب«و  أرسطولـ  Metaphysics »امليتافيزيقيا«و هيغللـ  Logic »املنطق«

رؤى متطرفة يف  لينني. لقد جعلت احلرب ودراساته الفلسفية من رؤى كالوزفيتز
 April »أطروحات نيسان / أبريل«تابني املشهورين العمل الثوري وقادت إىل الك

Theses الدولة والثورة«و« State and Revolution ,اقرتب من املواقف  إذ
 ,Balibar in Budgen(انظر  كوميونة باريس مستشهداً بـ ,الفوضوية يف إلغاء الدولة

ويمكن تلخيص موضع اخلالف يف هذه السياسة الفلسفية يف قوله  ,)٢٠٧-٢١
  :١٩١٧ملأثور من مذكراته لعام ا

 Das »رأس املال«: من املستحيل احلصول عىل فهم تام لـكتاب قول مأثور

Kapital  لفصله األول من دون القيام بدراسة عميقة  وال سيام ,ماركسلـ
مل يكن أي واحد من  ومن ثمَّ  ,هيغللـ  »املنطق«لكتاب  كامل واكتساب فهم

  استيعابًا جيداً. ماركس يض يستوعبيف نصف القرن املا املاركسيني
من قراء  كثرياً استمرت تقلق  هيغلإن هذه الدعوة إىل قراءة جذرية لـ 

سيزداد قلق  .فيام يتعلق بمتاعب الوعي وال سيام ألتوسري,, وأوهلم لينني
إىل  كالوزفيتزيتطلب ضم  ليننياالدعاء أن فهم  بسببمثل هؤالء القراء 

كجزء من برنامج الدراسة نفسه الذي  زفيتزكالو لينني قرأ, فقد هيغل
, وقد وقع اهتاممه كام ُتظهر تعليقاته عىل ثالثة موضوعات يف هيغلتضمن 

هي: الدياليكتيك واستمرار السياسة كحرب واحلركة بني  كالوزفيتز
إفالس « يف ليننيكام أّرص  − وهلذا   ,)٢٠(اهلجوم والدفاع (أو مسألة املقاومة)

                                                 
 إىل وبالنسبة ) ١٩٨٣Hinton Thomas(نيتشه والديمقراطية األملانية انظر  إىل النسبةب )٢٠(

 .) ٢٠٠٢Glatzar Rosenthal(لبلشفيني انظر ا
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يك هي أن احلرب تإن األطروحة األساسية للدياليكف  − »األممية الثانية
استمرار للسياسة بوسائط أخرى (وبشكل أكثر حتديدًا بالعنف). هذه هي 

, وهو أحد أعظم الكتاب عن تاريخ احلرب الذي استلهم كالوزفيتزصيغة 
اللذين عّدا إنجلز و ماركسوهذه أيضًا كانت وجهة نظر  ,هيغلتفكريه من 

استمرار لقوى العدو والطبقات املختلفة ضمن تلك  هيأي حرب أنَّ 
ةالدول يف   ). ,١٩cited Heuserحمددة ( مدَّ

يدعم  كالوزفيتزإن هذا اإلقرار بمركزية موضوع املقاومة بالنسبة إىل 
الفلسفية موجودة  ليننيالذي جيادل بأن مواقف  نيغريوجهة نظر قّراٍء مثل 

وتطويرها يف فحسب صقلها وقد جري  »?ما العمل« كتاب أساسًا يف
 .)١(مذكراته الفلسفية

                                                 
رجعية أساسية نقطة مغدا بداية تفكري سيايس عىل إن قراءة نيغري لـ لينني هي دليل مهم  )١(

 لكن ,»اإلمرباطورية«إضافة إىل ثالثية  أساسية للنقاشات احلديثة بشأن مناهضة العوملة
واضحة مسبقًا يف  ,تشري أيضًا إىل قضايا تؤثر يف نظرية املقاومة لديه هذه القراءة
أمر  تغياب نظرية واضحة للمقاومة عن عمل نيغري يف السبعينيا ت, إذ إنالسبعينيا
من أمثال ماريو  :ذلك لدى منظرين آخرين الستقاللية العاملمثلام هو ك ,مدهش
التي تغذي  والتوترات م ضمنيًا االجتاهوإن كانت املقاومة تنظّ  Mario Trontiترونتي

يف حالة  هو واإلسرتاتيجيةنظرية االستقالل. إن التمييز الكالوزفيتزي بني التكتيكات 
كنه ضمني مع مقاومة الطبقة العاملة. ل ,ترونتي متييز تأسييس متحالف مع فهم إجيايب

م رأس املال والدولة الرأساملية بأهنام ردتا فعل هِ فُ » لينني يف إنكلرتا« الرباجميةويف مقالته 
التحكم والتخريب: يف «عىل مبادرة مقاومة الطبقة العاملة. فبالنسبة إىل نيغري يف 

لدى الطبقة فحسب » ايت للسعرالتثبيت الذ«يبدأ » الطريقة املاركسية للتحول االجتامعي
عنه  ُيعربَّ مع خطاب املقاومة, وهو تلميح  Foucaultالعاملة باالرتباط تلميحًا عرب فوكو 

 A اهلضاب األلفأظهر «لقد : ١٩٧٧بوضوح يف مقدمته لطبعة النص املعادة عام 

Thousand Plateaus  لـ غوتاري و ديليوزGuattari and Deleuze  كيف أن التمرد
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السياسية تفرض علينا أن نسأل:  ليننيإن األمهية املعطاة للوعي يف فلسفة 
هو خطابه عن املنهج?  »ما العمل?«? وهل Cartesian ديكاريتسيايس  ليننيهل 

 فنوعيةهو نص مهووس بفلسفة الوعي,  ماركسعىل النقيض من  ليننيإن نص 
 ,ن إسقاطها الثوريمالتي متيّز املقاومة اخلالصة ضد الرأساملية  الوعي هي

ليست النوعية هي املهمة ف ,ديكارتوانسجامًا مع فلسفة الوعي التي دّشنها 
 ليننييصبح موضوع الوعي عند  إذ, بل املهم هو موضوع الوعي أيضًا, فحسب

 − للمفارقة − ي هو الطبقة االجتامعية بدالً من وعي الفيلسوف, وهي الطبقة الت
وممارسته  ليننيوتتحدد فلسفة  ,وعيها لنفسها وملهمتها التارخيية بوساطةتتكّون 

(ليس  نيغرين قارئًا متمرسًا وناقدًا مثل إ حتى ,الوعي بوساطةالسياسية 
) يضطر إىل البقاء ضمن أحكامها, ديكارتمصادفة أنه أيضًا قارئ متابع لـ 

ذات منبثقة من املقاومة  ;رواية تكوين ذاتبوصفها  ليننيفلسفة  نيغريويقرأ 
ضد القوى املحيطة باإلنتاج وبإعادة اإلنتاج حتى حتقيق الذاتية السياسية التامة 

من  − لكن األمر اجلوهري بالنسبة إىل أي وصف لربوز الوعي  ,الوعي بوساطة
                                                                                                                    

من و .) xIvi٢٠٠٥Negri ,» (أن يصبح ثورياً = =حمدود للمقاومات اجلزيئية يمكنالال
استجابة شديدة احلساسية  بمنزلة» مقاومة«ب مصطلح الصعب حتديد فيام إذا كان جتنّ 

يديولوجي يف الرتكيبة اإليطالية ما بعد جتاه ميثولوجيا املقاومة يف إيطاليا ودورها األ
املقاومة «منارصون لـ ألنفسهم بأهنم Red Brigadesة احلمراءاحلرب أو جتاه وصف األلوي

 thematizedهو أن الرتدد يف التحرك نحو حتليل موضوعايت  األمر الواضح .»اجلديدة
أدى إىل االستهانة بالفرص واملخاطر  workerismامالنية للمقاومة ومكانتها يف منطق العُ 

قالل غري فّعال يف وجه املقاومة املسّلحة , وهو مفهوم ترك االست»املفهوم«التي يطرحها 
لأللوية احلمراء والقمع الذي استجلبته, والذي أسهم يف تبديد مقدرة املقاومة اإليطالية 

إضافة  ,لذلك كان عدم املواجهة النظرية الرصحية مع املقاومة ,»سنوات الرصاص«يف 
 .»اإلمرباطورية« ثالثية ما يزاالن يمّيزان عمل نيغري وهاردت يف ,إىل استخدام خطابتها
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فينومينولوجيا «إىل  ديكارتلـ  Discourse on Method »خطاب يف املنهج«
هو أوالً فهم للزمن ثم للرصاع بني وضوح الوعي البارز  هيغللـ  »الروح

  واملحرضات املبهمة للقوة.
 ١٩٠١-٢لعام  ليننيسرتاتيجية السياسية املفصلة يف نص كان لإل

 »: األسئلة امللحة حلركتنا?ما العمل«استثامرات فلسفية عميقة, فـكتاب 
بخصوص  الرويس احلزب الديمقراطي االشرتاكييتناول اجلداالت ضمن 

دور احلزب والتنظيم احلزيب, كام أن الكتاب يدرك أن وجود حكومة 
يبّني أن هذه الوضعية  هاستبدادية يضع احلزب يف وضعية مقاومة, لكن

الوعي النظري الواضح إىل مبادرة ثورية تطرح  بوساطةالدفاعية قد تتحول 
عي البسيط فصوله اخلمسة فينومينولوجيا للوعي الثوري تنطلق من الو

ومعها تقّبل الوعي  املاركسيةاملنبثق من املقاومة ضد املظامل إىل تقّبل النظرية 
هو أيضًا  ديكارتالوعي كام يف  تكّونالطبقي الثوري التام. إن وصف 

وصف لتكوين ذات الوعي, وهي يف هذه احلالة الربوليتاريا الواعية طبقيًا. 
 هيغلخليط مما أطلق عليه  إن هذه الذات مع ذلك ليست واحدة, بل هي

 ). ١٩٧٥Lenin ,٣٦( »الفلسفي«و »الطبيعي«الوعي 
عفوية اجلامهري ووعي الديمقراطيني «عن  ليننيلدى  الفصل الثاينإن 

بدايات «يقدم وصفًا موجزًا ملوقفه برمته, وإن القسم أ.  »االشرتاكيني
يف  الروسيةبني الطبقة املثقفة  للامركسيةيصف ظهور فهم  »الصعود العفوي

تسعينيات القرن التاسع عرش إىل جانب مقاومة العامل العفوية ضد ظروفهم, 
إنه يرص عىل فرق بني نوعني من العفوية, ويميزمها قبل كل يشء عىل أساس 

  درجة وعيهام ونوعيته:
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(بل حتى يف  »سبعينيات وستينيات«يف  روسياحصلت إرضابات يف 
 و... لآلالت »عفوي«رافقها تدمري النصف األول من القرن التاسع عرش) 

وصف إرضابات  − »االضطرابات«هبذه  مقارنةً  −إلخ, حتى إنه يمكن 
, إىل درجة أهنا متّيز التقدم الذي أحرزته الطبقة »متعّمدة«بأهنا  »التسعينيات«

يف اجلوهر ال  »العنرص العفوي«وُيظهر ذلك أن  ,املرحلةالعاملة يف تلك 
ال أكثر وال أقل, بل إن أعامل  ,أويلشكل ي يف يمثل تقريبًا سوى الوع

أخذ العامل يفقدون إذ  ,ما الشغب البدائية تعرب عن صحوة وعي إىل حدٍّ 
... لن أقول . لقد بدؤواهماضطهدديمومة النظام الذي بإيامهنم املزمن 

هنم أوبالتأكيد  ,بفهم احلاجة إىل مقاومة مجاعية, بل بالشعور يف احلاجة إليها
 .)١( ) ١٩٧٥Lenin ,٣٥-٦ن خنوعهم العبودي لرؤسائهم (ختلوا ع

القرن  روسياالالفتة بني تاريخ من اإلرضابات يف  فقرةال ومتزج هذه
املرافق ألعامل املقاومة العفوية  بع الوعَي تْ التاسع عرش مع ظاهرة من الوعي, يَ 

يزعزع اإليامن  ,»حمسوس«وعي  أي ,»أويل« مثل الشغب والتخريب وعيٌّ 
(إنام ليس فهم)  »إحساس«ومع ذلك ينبثق  ,الظروف االستبدادية مراراستب

فاملقاومة الفردية العفوية يف وجه الرضورة املستبدة  ,برضورة الكفاح اجلامعي
 ليننيوإىل اآلن ترسم حكاية  ,يتبعها إحساس باحلاجة إىل مقاومة مجاعية

                                                 
 soznanie & soznatel’ nostملصطلحني الروسيني ا Lars T. Lihالرس يت. ليه  يرتجم )١(

إدراك بـ (يرتمجان » ما العمل?«ويف لكنهام هنا  ,consciousness» وعي«بأهنام تقليديًا 
awareness  وقصدpurposiveness(ضمن  يميزان حلظات الوعي اهليغيلةام , بحيث إهن

 هو أنواضحًا  فإن األمر الذي ال يزالومع ذلك  ,) ,٢٠٠٥Lih ,٣٥املصطلح نفسه (
من السلسلة  أهنام جزءٌ برؤية هاتني اللحظتني جتري  , إذالوعي هو اُملدِرك وله قصد

فهم من الاحلركة عرب  افظ عىلحت عن هذا التحّوللكن نسخته  ,التطورية للوعي الطبقي
  ). ٢٠٠٨Lars T. Lih ,٧٠١انظر ( .أو وعي ذايت» جنيني قصد«يقني اإلحساس إىل 



 -١٠٥-

عند  calphenomenologiالتارخيية خريطة مراحل كشف الوعي الظواهري 
فتنتقل جتريبيًا من اجلنيني إىل مستوى من يقينية اإلحساس, ثم ترتقي  ,هيغل

يكّون  إذإىل مستوى الوعي التام, مع إمكانية الوصول إىل املعرفة املطلقة, 
  ني.ه اخلاّص ه وموضوعَ ذاتَ  الوعُي 

تعبئ الكلامت  ليننيليست مستمرة, بام أن قواعد  العملية لكن هذه
...) Derrida's teleiopoetic ديريداحذوفة (التوقفات املتخيلة لدى امل ةالنيتشيّ 

بغية اإلشارة إىل طبيعة املقاومة املفتوحة وغري املحددة, فاملحذوفات تؤرش إىل 
يف قراءته  ديريدااالنقطاع عن التاريخ وحلول زمن الثورة, وهو حدث يصفه 

سلطة من جانب طبقة الثورة أي ليس اإلمساك بال«بأنه:  »?ما العمل«لكتاب 
, وفقًا هلذا النمط أو ذاك, بل هي قبل كل يشء انقطاع فحسب حاكمة جديدة

ال يمكن عالجه, أي إهنا انقطاع اآلخر  ٌك إهنا هتتُّ  .تام عن التسلسل التارخيي
ومع ذلك يميل  ,) ٢٠٠٧Derrida ,٣١( »برمته يف نسيج أو سلسلة السياسة

يف نص  ديريداتلك التي الحظها  ,الناشئ نحو مجع توقفات عملية الوعي لينني
, كي تصبح جلية متامًا لدى الوعي الثوري. إن البدايات العفوية للمقاومة لينني

 ,هي ومضات من وعي ينبثق من وضعيات شغب وختريب ارتكاسية ودفاعية
 ,Lih »أسس القصد«( ليننيقد كانت تلك الومضات من املقاومة بالنسبة إىل ف

أظهرت  إذ, كفاحنفجارات اليأس واالنتقام أكثر مما هي من طينة ا« )٧٠
 فقد ,) ١٩٧٥Lenin ,٣٦( »ات ومضات وعي أقوى بكثرييإرضابات التسعين

أو روح الثأر عرب التحدي أو  احلقد بوساطةأعامل املقاومة األوىل  ُحّفزت
مل تكن تلك األعامل سوى توطئة  ليننيالقول: ال! لعاملٍ مستبد: وبالنسبة إىل 

ومضات املقاومة إىل ضوء  ليننيلكفاٍح واٍع وتوكيدي, ويف مقابل حتويل 
 بنجامنيالالحقة ( املاركسيةالوعي الطبقي الثوري املتوهج فقد رأت 
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Benjamin ,بنسعيد Besäid يف ومضات وتقطعات املقاومة مؤرشًا عىل (
ليل  وبالفعل سوف نرى أن ومضات املقاومة يف ,طبيعتها املسيحية االقتحامية

 يف Huberman-Georges Didiهربمان − جورج ديدي التاريخ هي بالنسبة إىل
 ,كل ما نستطيع احلصول عليه Survivances des lucioles »نجاة الرياعات«

إذ عليها أن  ,ليست سوى بدايات متعثرة للوعي الثوري ليننيلكنها بالنسبة إىل 
عي الثوري. إن هذا جماز من تعلو لتصبح إنارة تامة أو وهجًا أو جمدًا من الو

ويف  Pasolini ولينيزباوينتقده يف العمل األخري لـ  هربمان − ديديالسمو حيدده 
  .Agamben أغامبنيالعمل اجلديد لـ 

أن  −  إنارة تامة هبوصف −إن عىل الوعي السيايس  ,ليننيفبالنسبة إىل 
ردية أو يغذي العمل الثوري, لكنه ال يصدر تلقائيًا عن أعامل مقاومة ف

غري قادرة  ليننيمجاعية, فاملقاومة ليست سبيًال للمعرفة املطلقة, وهي بلغة 
عىل تكوين الذات الثورية, لكنها تومض عىل الدوام, وهي ُتعيد الكّرة عىل 

مل سبق أن قلنا إنه «جيب أن يأيت الضوء من مكان ما آخر:  ومن ثمالدوام, 
قد كان ممكنًا جلبه هلم ف ,العّامل بني ديمقراطي اشرتاكيوعي  بعدُ  يكن هناك

التفسري اإلجيايب جللب  إن),  ١٩٧٥Lenin ,٣٧( »فحسبمن اخلارج 
ل األفالطوينالضوء إىل الكهف  كام جيب  ,حاسمة ّيةنيتشبوساطة نربة  حيوَّ

أو اإلصالح الذي يصدر  احلقدعىل ضوء الوعي السيايس اإلثبايت أن يربز 
 »العفوية يمكن أن تطغى«أن  ليننيية, ويزعم عن املقاومة االرتكاسية العفو

عىل الوعي, وأن مقاومة العامل هي مقاومة ارتكاسية يف ردها عىل مأزق, كام 
إذ ليس هناك من توقف  ,أهنا جتازف بجعل املأزق حيدد شكل مقاومتها

لالنقطاع عن تاريخ سابق, بل هناك توقف  Derridean الديريديباملعنى 
إن الكفاح من أجل  إذلتاريخ يف املقاومة نفسها, تدوين مقلوب لذلك ا
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مزيد من األجور يقبل صيغة األجور, وإن النضال من أجل ظروف أفضل 
للعمل يقبل نظام إنتاج املصنع, وباختصار إن املقاومة جتنح نحو اإلصالح 

ملاذا تقود «قارئه عىل أن يسأل السؤال اآليت:  ليننيبدالً من الثورة, وحيض 
عفوية, احلركة ذات املقاومة األقل إىل حتكم األيديولوجية احلركة ال

وعي «) وجييب: ألهنا أقدم وأقوى وألن  ١٩٧٥Lenin ,٥١( »الربجوازية?
يف  ,ارتكاسية, إهنا تقول ال ملظامل معينةحقد مقاومة  بمنزلةهو  »احتاد العامل

تى اآلن الوقت الذي تقوم فيه بتثبيت البنية املؤسساتية للرأساملية, وهي ح
 .باريس كوميونةلـ  ماركسال تقول نعم باسم يشء جديد, كام يف تأييد 

الطبقة «عنون بـاملُ  »?ما العمل«لكتاب  الفصل الثالثمن  Eويف القسم 
بسخرية اإلمجاع  ليننييتبنى  »العاملة كطليعة مقاتلة من أجل الديمقراطية

, » للطبقة العاملةإنه من الرضوري تطوير وعي سيايس .»الكل موافق«اآليت: 
االعتقاد القائل: إنه من املمكن تطوير الوعي السيايس الطبقي «ويتابع منتقدًا 

)  ١٩٧٥Lenin ,٩٧( »كفاحهم االقتصادي إذا جاز القول ضمن للعامل
وبوصفه كفاحًا ارتكاسيًا جيب أن ُيستكمل الكفاح االقتصادي بلحظة إثبات 

سوف جيلب هذا الوعي  ي االشرتاكيالديمقراط, فاحلزب »اخلارج«ُجتلب من 
الرصاعات  حقدبالنسبة إىل الطبقة العاملة املمرغة يف  الشيوعيةحلقيقة 

  االرتكاسية.
كان لتصنيف املقاومة بمقتىض بروتوكوالت فلسفة الوعي نتائج 

الالحقة وفهمها للثورة, فاملقاومة رشط  ملاركسيةهائلة, بالنسبة إىل ا
وباستخدام  ,يف الوعي الثوري لدى الربوليتارياالحتاملية جتاوزها اخلاص 

تنبثق من الصدام بني القوة االستبدادية  »حلظة متالشية«إهنا  هيغيليةلغة 
لكنها ُتبقي املسألة مفتوحة بشأن ما إذا  ,القمعية وقوة الربوليتاريا الناشئة
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وحسب, أم إهنا سوف تتحول إىل  »مقاومة«كانت املقاومة املنظمة ال تزال 
ويمكن صياغة الرد عىل هذا  ,ء جديد من دون تدخل الوعي من اخلارجيش

شكل  إىلإهنا تشري  والسؤال بحسب التنظيم: هل املقاومة تعارض التنظيم أ
آخر من التنظيم غري ذاك املفهوم عىل أساس التوحد بمقتىض الوعي? ومع 

تدخل فكرة تنظيم أخرى إىل  Rosa Luxemburgروزا لوكسمبورغ نظرية 
 طكانإىل أواخر عهد  تنتميونظرية املقاومة, وهي فكرة  املاركسيةالنظرية 

Kant  غوتيهكام تعكسها نصوص Goethe,  ونموذجها ليس الوعي بل
 ليننيالتحول البيولوجي, وهذا موقف جرى توقعه سابقًا يف استخدام 

 املستمر لالستعارات املستمدة من علم األجنة.
للقسم  ةبارز ةرمنظّ ألهنا و ,نيينللـ  قريبة ةمعارص روزا لوكسمبورغ وألن
 مثل قطيعةي فإن تفكريها ,الديمقراطي االشرتاكي األملاينمن احلزب  البولندي
 فكتاهبا ,السائد يف تصنيف املقاومة ضمن أنموذج الوعي سعىمع امل واضحة

 ما«برصاحة يتحدى  »اإلرضاب العام, احلزب السيايس واالحتادات العاملية«
أن عىل  لوكسمبورغترص  إذ ,عىل أرضية الوعي والزمانية ليننيلـ » ?لعملا

أعامل املقاومة والتمرد ال تنسجم مع ذاك النوع من الرواية املنطقية الزمانية التي 
حسم تأكيده مجع ومضات املقاومة يف ب لوكسمبورغ وتتحدى ,ليننيحاكها 

) Lih ليهية يف صيغة الضوء الثابت للوعي (أو احلركة من اإلدراك إىل اهلدف
ن يف النظرية الثورية, فقد رفضت ماديتها الراسخة قبول الفرق بني املتضمَّ 

العفوية االستطرادية للمقاومة, واحلضور الدائم لوعي ثوري ذايت التصحيح, 
   :أنه لوكسمبورغالحظت  روسيايف  ١٩٠٥ ثورةففي تأمل يف توسع 

ألن نداءات  ,ال عمل منظمو ,[...] مل يكن هناك خمطٌط حمدٌد مسبقاً 
األحزاب مل تستطع أن جتاري التمردات العفوية للجامهري, وبشق النفس 
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وجد القادة الوقت كي يكتبوا الشعارات جلمهور الربوليتاريا املندفع, 
ذلك فإن اإلرضابات العامة واجلامهريية السابقة نتجت عن إىل وإضافة 

ت برسعة إىل مظاهرات سياسية التي حتول ,التئام رصاعات األجور الفردية
متاشيًا, مع املزاج العام للحالة الثورية, وكانت حتت تأثري التحريض 
الديمقراطي االشرتاكي, فقد كان العامل االقتصادي واحلالة املبعثرة 

 اً وتوجه اً طبقيّ  للحركة النقابية العاملية نقطة البداية وكانت النتيجة عمالً 
 ).Luxemburg ١٩٧٠ ,١٧٠( اً جامع اً سياسيّ 

أنه جرى  لوكسمبورغزعمت  ,للوعي ليننيويف قلب متعمد لتفضيل 
 حركة املقاومة وحتوالهتا ومل يوجهها. تبعإذ إن الوعي  ,»عكس احلركة«

ليس عىل  ,تصّور االنتقال من املقاومة إىل الثورة لوكسمبورغ إن
قية للذوات الطب ليننيأساس صدام اجلوامد كام هي احلال يف وجهة نظر 

الواعية واملتحدة, بل كحركات قوى سائلة مؤلفة من تيارات متنوعة, 
وجهة نظر  لوكسمبورغو ليننيويكرر كل من  ,تتحّرك برسعات خمتلفة

إىل نظام ثوري  القديميف االنتقال من نظام احلرب اجلامد و كالوزفيتز
سائل, ومن املدهش أن ال أحد منهام يصل إىل تبخري وتكثيف العنف الذي 

املقاومة احرتامًا  لوكسمبورغللمقاومة, ومع ذلك متنح  كالوزفيتزمّيز رؤية 
فبالنسبة إليها فإن  ,الوعي سنادأكرب من قيامها بوظيفة حلظة متالشية من إ

 التقطعات املقاِومة ملسار العامل تكّون انسياهبا اخلاص املنتظم واملعقد:
العامة واجلزئية,  إن اإلرضابات السياسية واالقتصادية, واإلرضابات

وإرضابات التظاهر, وإرضابات القتال, واإلرضابات العامة اخلاصة بفروع 
والرصاعات السلمية  ,واإلرضابات العامة اخلاصة بمدن معينة ,صناعة معينة

فهي  اً لألجور, وجمازر الشوارع, وقتال املتاريس, كل هذه تتخلل بعضها بعض
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يف داخل بعضها وفوقه, إهنا بحر من تسري جنبًا إىل جنب, وتتقاطع وتنساب 
قانون احلركة لكل هذه الظواهر هو قانون واضح, إن الظواهر دائم احلركة, و

سب فهو ال يكمن يف اإلرضاب العام نفسه وال يف تفاصيله التقنية, بل يف النِّ 
  ). ,١٩٧٠Luxemburg ,١٨٢االجتامعية والسياسية لقوى الثورة (

يزة داخلياً, فهي تفاوت جوهري للقوى, يتجىل إن الثورة ظاهرة حيوية متام
بألف طريقة وطريقة غري مرئية ونادرًا ما «يف أحداث صغرية, وهي تؤثر يف العمل 

تكون قابلة للتحكم لكن فعل اإلرضاب ال يتوقف لربهة واحدة. إنه يقوم 
ه بتغيري أشكاله وأبعاده وآثاره, فهو النبض احلي للثورة, وهو يف الوقت نفس فحسب
). كان الدرس الذي استقته  ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٢( »األقوى ةاملحرك عجلتها

هو أن إيقاف حركة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج الرأساميل  الثورة الروسيةمن  لوكسمبورغ
 ). ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٢( »أسلوب حركة مجاهري الربوليتاريا«هو يف حد ذاته 

عنها من  ُيعربَّ ايت للتصحيح والتحدي كام أن التنظيم ُيفهم بموجب عملية خلق ذ
خالل استجابة ديناميكية لبيئة معينة, كام أن مجلة أعامل املقاومة املتناهية الصغر 
تضمن أنه ليس هناك من وجود لالستجابة االرتكاسية, بل إن هناك عملية 

  امتحان وحتّول مستمرة تكون فيها املقاومة أساسية:
وضيحه واستدارته, فإن النضال ومع انتشار النضال السيايس وت

االقتصادي ليس غري معّرض للتضاؤل وحسب, بل إنه أيضًا وبشكٍل متساٍو 
يتوسع وينتظم ويصبح أكثر انغامسًا, وهناك بني االثنني يوجد العمل التباديل 

  ). ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٥األكثر اكتامالً (
 −من ذلك  بدالً  − ليس هناك وجود ملسألة تنظيم الوعي, بل إن هناك 

رصاعًا وتوسعًا ديناميكيًا للقوى التي ُتوّلد أعامهلا التفافات, وترتك آثارًا 
تغّري بيئة النضال املستقبيل, كام يف هذه الصورة اجلميلة ملوجة املقاومة التي 
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يف عتمة  تبددترتك آثارًا ملرورها عىل الرمال. إن ومضات املقاومة ال ت
, بل هي دوامات يف تيار الصريورة ترتك الكبت, وال تصعد إىل ضوء الوعي

من العمل السيايس يبقى خلفها راسب إثامر  مزبدةفبعد كل موجة «آثارًا: 
وبطريقة عكسية إن حالة  ,تنبثق منه ألف قصبة من الرصاع االقتصادي

الرصاع االقتصادي املستمر للعامل مع الرأسامليني ُتبقي طاقتهم القتالية حية 
 ). ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٥... (ة فاصلةسياسي مرحلةيف كل 

ألنموذج الوعي حررت املقاومة من الدور  لوكسمبورغإن خمالفة 
, فانسجام أعامل املقاومة الفردية أو ليننيالوصائي املعطى هلا يف نظرية 

متاسكها ال ُينتجه التنظيم الواعي, بل إنه ينشأ عرب عملية حتّول, كام أن 
املقاومة يرتك أرشيفًا من اآلثار املدّونة عىل البيئة  أثناءيف اختبار البيئة املعادية 

الرأساملية والتنظيم الناشئ للربوليتاريا معًا. إن لتاريخ مثل هذه األعامل من 
لكنه ُحيافظ عىل  ,املقاومة انسجامه اخلاص, وهو انسجام ال خيص الوعي

 جتربة نضاالت املايض مع بقائه متوجهًا نحو املستقبل.
بالعناية الفلسفية نفسها التي حظي هبا عمل  لوكسمبورغعمل  مل حيظَ 

 )٢(نة آرنتاهما عدا االستثناء البارز املتمثل يف رشحه فلسفة  ,لينني

 الفلسفية لـ »ما العمل?« إنه نقد مهم لفرضيات كتابفومع ذلك  ,السياسية
احلرب «وهو أيضًا متأثر بشكل أسايس بـكتاب  ,وفهمه للمقاومة لينني
, إال أنه يستقي منه نتائج خمتلفة تؤكد اإلبداع ماركسلـ  »هلية الفرنسيةاأل

                                                 
 .هيودية أملانيةرة ومنظّ  ةفيلسوف هي Hannah Arendt) ١٩٧٥− ١٩٠٦( آرنت نهاه )٢(

 الساميةتناولت يف كتاباهتا أمورًا عدة منها القوة والعنف والسلطة, وقد اُهتمت بمعاداة 
بعد أن اختطفه  إرسائيلية حمكمةأمام  إخيامن أدولف النازيحماكمة القيادي ألهنا عارضت 

 [املرتجم]. اإلرسائييل ز املوسادجها
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ويظهر اخلطاب البيولوجي للحيوية  ,أي شجاعتها ,لكوميونةالسيايس لـ ا
كام  ,ماركسونصوص أخرى لـ  خطاباتوالصحة الذي احتل هوامش 

 وتقديره باريس كوميونة لنبلاإلجيايب  ماركساستقى إهلامه أيضًا من فهم 
لزمانيتها غري املألوفة, إذ إن انسالخها عن تاريخ الدولة واإلمرباطورية أتى 

ومع  ,يف وقت مبكر جدًا فكانت مستقبًال يقتحم تسلسلية احلارض واملايض
واألثر  املرحلةهو انفتاح هذه  لوكسمبورغذلك فإن األمر املهم بالنسبة إىل 

 ملة.الدائم الذي تركته يف ذاكرة مقاومة الطبقة العا

 :املقاومة الالواعية −٥− ١
إن القطيعة مع أنموذج الوعي واكتشاف املقاومة الالواعية التي أشارت 

يف النصف األول  ,فييناتجت بشكل مستقل يف زا يف أعامل ُأنتعزَّ  لوكسمبورغإليها 
التاريخ والوعي الطبقي: دراسات يف «من العقد الثالث من القرن العرشين وهي: 

 History and Class Consciousness: Studies in Marxist»ملاركيسالدياليكتيك ا

Dialectic  جورج لوكاشلـ  ١٩٢٣عام George Lukács النواهي, األعراض, «و
  »)٣(مسائل يف مزاولة الطب النفيس«و Inhibitions, Symptoms, Anxiety  »والقلق

The Question of Lay Analysis  سيغموند فرويدلـ FreudSigmund   ١٩٢٦عام .
انبثقت هذه النصوص يف بيئتني خمتلفتني جداً, لكنها تتشارك يف الضيق من فلسفة 
الوعي ويف مقاربة نقدية جتاه املقاومة, ومل تكن إعادة التفكري بالعمل السيايس 

  والصحة النفسية منفصلة عن إعادة التفكري باملقاومة بالنسبة إىل كال الكاتبني.

                                                 
علًام  ,بريوت − الصادرة عن دار الطليعة للطباعة والنرش جورج طرابييشترمجة  اعُتمدت )٣(

 من الكتاب [املرتجم]. الفرنسيةبأن الرتمجة عن الطبعة 
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تعّرب عن مستوى منخفض من الوعي  ليننيسبة إىل إن املقاومة بالن
 بوساطتهاالوسيلة التي يمكن  لوكسومبورغهي عند  يف حنياالرتكايس, 

وكان رد  ,تدوين كيفية عمل القوة احليوية يف أرشيف الرصاع الطبقي
عىل هذا االختالف اجلوهري بخصوص تقييم املقاومة يف النظرية  لوكاش

لبحث يف املصادر الفلسفية عن معضلة الوعي يف هو ا املاركسينيوالتطبيق 
 ,هاءوهذا ما قاده إىل أقىص حدود فلسفة الوعي وإىل ما ورا ,املثالية األملانية

كانت حمكومة إما بالتاليش  ليننيإذ إن انفجارات املقاومة بالنسبة إىل 
واالختفاء يف عتمة الكبت أو باالرتفاع إىل الضوء التام للوعي الثوري. إن 

مواجهة فلسفية وسياسية مع مسألة  لوكاشفرض عىل  لوكسومبورغقد ن
 جتاوزت الوعي نحو نظرية مقاومة توكيدية أو إبداعية. ,الوعي

الذي حيمل  »التاريخ والرصاع الطبقي«يستعرض الفصل الرئيس من 
 يف الفلسفة الكالسيكية ظهور وعي متمدٍّ  »ووعي الربوليتاريا )٤(التمدي«عنوان 
صيغة السلعة مع نظرية التمدي لدي  ماركس, فمن خالل حبكه لنقد ةاألملاني
أن  لوكاشيفرتض  ,Weber )٥(يربڤوأطروحة العقلنة لدى  Simmel سيميل

كل حاجاته عىل أساس تبادل  التمدي يتطلب من املجتمع أن يتعلم إشباع«
مبدأ احلساب واملكننة العقالين جيب أن يشمل كل مناحي «وأن  »...السلع
يرى أن هذا االحتضان يتوسع  لوكاش). كام أن ١٩٧١Lukás ,٩١( »ياةاحل

إذ إن بنية «انتشاريًا وتركزيًا, وال حيتل العامل وحسب, بل إنه حيتل الوعي نفسه: 
                                                 

 : هو كُل ما جيعل اليشء مادّيًا.التمدي) ٤(
مل اقتصاد وسياسة ا, وهو ع WeberMax) ١٩٢٠ −١٨٦٤( يربڤماكس اإلشارة هنا إىل  )٥(

والدارسني ملؤسسات الدولة  ,ومن العلامء املؤسسني لعلم االجتامع احلديث ,أملاين
 واإلدارة العامة [املرتجم].
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التمدي تغوص إىل وعي اإلنسان باضطراد عىل نحو أعمق وبشكل أكثر 
يد إنتاجها اقتصاديًا حتمية وحسًام متامًا مثلام ينتج النظام الرأساميل نفسه ويع

). كام ُينظر إىل متدي ١٩٧١Lukás ,٩٣( »باستمرار عىل مستويات أعىل فأعىل
الوعي عىل أنه عملية تارخيية تؤدي إىل احلد األقىص من التمدي التام الذي ال 

أيضًا  »الطبيعة املادية والنفسية لإلنسان«يتضمن العامل وحسب, بل إنه يتضمن 
)١٩٧١ ,١٠١Lukásومن خالل قيامه بمثل هذا التحديد لنزعة  لوكاش ). إن

 رية املقاومة أساسًا بالنسبة أليتارخيية نحو متدي احلياة والوعي جيعل من نظ
  لتلك النزعة. حماولة حتدٍّ 

تكمن يف  لوكاشإن إحدى االستجابات ملعضلة التمدي التي يقرتحها 
, إن هذا التحول رؤية العامل كسلعة أصبحت واعية حلالتها السلعية اخلاصة

١٩٧١Lukás ,لفعل (انظر إىل اعىل مستوى الوعي ذو نتائج فورية بالنسبة 

الوعي  يف استجالب اللينيني). جتري مالئمة هذه االستجابة مع احلل ٢٠٨
الذايت أو الثوري من اخلارج, أي إن وعي الكلية يرفض الوعي املتمدي اجلزئي 

بأن  »الوعي الطبقي«قالته عن يف م لوكاشواالرتكايس لدى العامل. أقر 
ويف إحدى « ,جتريبية وطوباوية »حدود قصوى«الوعي االرتكايس يميل نحو 

احلاالت يصبح الوعي مراقبًا سلبيًا متامًا يتحرك انقيادًا وفقًا لقوانني ال يمكنه 
كام يعّد نفسه يف احلالة األخرى قوة قادرة بملء إرادهتا  ,أبدًا أن يسيطر عليها

 ُيفّصل). ١٩٧١Lukás ,٧٧( »أن ُتتقن احلركة التي ال معنى هلا أساساً الذاتية 
القوى « التي يراها تغايل يف تقدير روزا لوكسمبورغاملوقف األخري يف نقده لـ 
لكن إىل جانب هذه  ,)١٩٧١٬٢٧٩Lukás( »الطبيعة العفوية للثورة

ن يربز نوع خمتلف م ,املحاوالت حلل مشكلة التمدي عرب فلسفة الوعي
  االستجابة يتطلع إىل ما وراء حدود مرسح الوعي.
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تتطلع نحو حتديد مواقع  ,إن هذه االستجابة التي حتيد عن حتليل التمدي
وأماكن أو حلظات يمكن من خالهلا ملقاومة التمدي أن تربز أكثر مما تتطلع نحو 

 ,التفكرية عىل إمكانية تغيري الوعي. إن هذه هي حلظات إبداع تنفجر يف ثقافة منكبَّ 
التي  Sovietsالسوفيتيات  مأاملجالس العاملية اإلبداع السيايس يف بسواء كان 

 ,شطحات خيالية فنية تتجاوز التمدي بوساطة مأ ,لوكسمبورغدافعت عنها 
هذه االستجابة يف املقالة اخلتامية  لوكاشذلك يمكن أن يصف  وعىل الرغم من

rds a Methodology of the Towa»نحو منهجية ملعضلة التنظيم«ملجموعة 

Problem of Organization  عىل أساس قضية التفاعل بني العفوية والتحكم
احلزب « ) الذي يربطه مع الشكل التنظيمي لـ١٩٧١٬٣١٧Lukás( »الواعي

, لكن من الواضح أن هذه املقاومة توجد يف مكان آخر. إذ إهنا يمكن »الشيوعي
فة التي تشري نحو مواقع حمتملة ملقاومة ثقافة أن توجد يف أعامل فنية ويف الفلس

ووعي متمديني. إن تلك اإلمكانية ألشكال ومواقع املقاومة املتجاوزة لفلسفة 
مدرسة و Benjamin بنجامنيو Adorno أدورنوالوعي هي التي حّرضت تفكري 

فقد رشح عملهم حتول حدس مواقع الواعية  ,Frankfurt School فرانكفورت
إىل تأمل يف املقاومة اجلاملية, أي يف املقاومة املسيحية  لوكاشد للمقاومة عن

باختصار إىل عامل من املقاومات مل يعد أي حتوهلا التنبؤية, بل حتى مقاومة املفهوم, 
  مرتبطاً بخطاب الوعي والقوة.

بوضوح تام الصلة بني تلك اللحظات  مدرسة فرانكفورترأى أعضاء 
ب الوعي, وبني املامرسة الرسيرية لعلم التي تتخطى خطا لوكاشيف عمل 

تكتيكات املقاومة بدمج  فرويد حلَّل ويف حني ,رائده فرويدالنفس الذي كان 
فإنه شكك أيضًا يف العالقة  ,خطب القوة واإلبداع مع اعتبارات طبية حيوية

ويمكن  ,ها مع القمع واالستبدادؤتواط هإظهارباملفرتضة بني املقاومة والثورة 
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وقد ال  ,ن مرشوع التحليل النفيس هو يف بعض النواحي تأمل يف املقاومةالقول إ
  يكون جمّرد تأمل, بل إنه ابتداع طريقة عمل ضد طبع املقاومة.

 Studies in »دراسات يف اهلسترييا«سابقًا يف كتاب  فرويدوقد أورد 

Hysteria  مواجهات مع املقاومة لدى مرضاه وبشكل ملحوظ  ١٨٩٦عام
طييس, فهو يصف املقاومة طوبوغرافيًا بأهنا عالمة االتنويم املغن مع مقاومة

ويفهمها بأهنا آلية دفاع مناعية تعيق  ,حتليلية للقرب من صميم الُعصاب
إنه  إذ ,أخذ الفارق يف احلسبانمرور أمراض الواعية إىل التمّعن الواعي  مع 

ي هو الذي ليس الكائن العضو − عىل النقيض من اخلطب املناعية الناشئة
, بل إن مسبب املرض هو pathogenيدافع عن نفسه ضد مسبب املرض 

يفهم املقاومة  فرويدوعليه فإن  ,الذي يدافع عن نفسه ضد الكائن احلي
النفساين بأنه  االختصايصجلهة منع الوصول مع صون لألرسار ويصنف 

شخص يعمل مع املقاومة كي يسمح, بالوصول إىل املحجوب. يوجد 
, بل »الالوعي السيايس«عن  فحسبال يتكلم  الذي لوكاشكبري مع تشابه 

أي استخالص فضل القيمة عىل  − إنه أيضًا عّد استغالل الطبقة العاملة 
رسًا قاومت الرأساملية فضحه بأي  − شكل تبادل متساٍو مع عقد األجور 

ثمن, إن الذي يربز يف كليهام هو وجود بعض التضارب بخصوص 
وهذا تضارب يعود إىل  ,وة كبت بقدر ما هي قوة حترراملقاومة, فهي ق

 الطبيعة الديناميكية للمقاومة أي إىل سمتها الفاعلة واالرتكاسية معًا.
عىل املقاومة باحلدس الدقيق لطبيعتها املَُطاردة عىل  فرويديسرتشد عمل 

ليس عرب اإلرضابات والتخريب  »توقف العمل كلياً «نحٍو ختريبي, بأهنا طبيعة 
, بل بوساطة انزياحات وتكثيفات وجمازات وحتويالت فحسب املظاهراتو

معقدة, فالعمل مع ما يوقف العمل متامًا هو سعي ملقاومة املقاومة, ويدرك 
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الطبيعة االنعكاسية للمقاومة بوصفها دومًا مقاومة مضادة. إنه عمل يستلزم مكرًا 
اربات املقاومات يف تكتيكيًا ومواجهة غري مبارشة, ومقدرة عىل استغالل تض

سرتاتيجية حلرب التغلب عليها, بكلامت أخرى إنه عمل ينسجم مع السرية اإل
قتالنا ضد املقاومة يف «بالفعل يصف عمله عىل أساس  فرويدالعصابات, حتى إن 

). جيري تبويب جتربة محالت املقاومة ضد  ٢٠٠١Freud ,١٥٩( »....التحليل
دورا ورجل «امليدانية وقبل كل يشء يف  ويدفريف دراسات  توصفاملقاومة التي 

األعراض, والنواهي, «من كتاب  )أ(يف الفهرس   Dora and the Rat Man »الفأر
 فرويدفيه يوّسع  إذ ,١٩٢٦لعام  Inhibitions, Symptoms and Anxiety »والقلق

وم أن إننا نقاأي ننا نريد أن نمرض, أاملقلقة كثرياً, أال وهي  نيتشهواحدة من رؤى 
بحيث  ,تفضيلنا عدم رغبة أي يشء بدالً من عدم اإلرادة مطلقاً بنصبح أصحاء 

ثالثة من هذه التحقيقات قريبة إىل ما نعتقد فتشمل التحقيقات اخلمسة للمقاومة, 
ن االثنتني أيف حني  ,ego resistanceأننا نعرفه بأنه هو الوعي أي مقاومة األنا

واألنا  Id ووخادعة أكثر بكثري وتصدران عن اهل األخريني هلام طبيعة خمتلفة جداً 
إن «. إن التحقيق األول للمقاومة جيد نفسه عىل مقربة من الكبت: Superegoالعليا 

يف هذه النظرية هو الرؤية القائلة: إن الكبت ليس حدثًا حيصل مرة  املهمالعنرص 
املُتخذ بغية محاية  .... إن هذا العمليتطلب إنفاقًا مستمرًا (للطاقة) واحدة, لكنه

 ٢٠٠١Freud ,( »مقاومةالكبت يمكن مالحظته يف املعاجلة التحليلية بوصفه 

). تتخذ املقاومة هنا وضعية دفاعية لتامني ظروف التكرار, وبفعلها ذلك ١٥٧
الثالث,  »مقاومات األنا«عن الكبت. أما التحقيق الثاين من بني فإهنا تدافع 

ينجح يف «تذكر الكبت بوساطة استبدال رسيري هو التحويل أو املقاومة ضد 
يف إعادة إحياء الكبت  ومن ثمإقامة عالقة مع الوضع التحلييل للمحل نفسه, 

فالذي يبدو أنه  ,) ٢٠٠١Freud ,١٦٩( »ُيتذّكر فحسبالذي كان جيب أن 
استبدال الوضع الرسيري, واملقاومة بمقاومة للكبت هو يف الواقع تأكيد له 
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الرتدد يف التحرر من الَعَرض بسبب اإلشباع   لربح من املرض, أيالثالثة هي ا
  .دور املريض أداءعليه من  ُحيصلالذي 

 إن التحقيقني الرابع واخلامس للمقاومة موجودان خلف نطاق سيناريو
أو  ,ا الالوعيهياملقاومة العنيدة التي يبدإذ يتجىل الرابع يف   ,األنا وَتقّلباهتا

ملريض واعيًا ألعراضها, وتمَّ التغلب عىل مقاومة األنا حتى لو كان ا »واهل«
األعراض تستمر, وعند هذه النقطة نصادف احلد األقىص ف ,لدى كليهام

 ,إىل عالقة إجيابية ,بفلسفة الالوعي بوصفها نقلة من عالقة سلبية فرويداللتزام 
القرسي قوة الدافع «إىل كبت يكون حتى الالوعي فيه غري قادر عىل التغلب عىل 

يواصل ممارسة  »ال واعٍ  prototypeأنموذج أصيل «إذ يوجد  ,»نحو التكرار
عندئٍذ يفّكر ).  ٢٠٠١Freud ,١٥٩( »عىل العملية الغرائزية املكبوتة«اجلذب 
تعمل عىل مستوى من  −كبح الرغبة   −يف هناية الحتاملية املستقبل  فرويد

ذه املقاومة املميتة مقاومة املقاومة بعيد جدًا عن متناول الوعي, ويتبع ه
األكثر غموضًا إن مل تكن األقل « فرويدهي بالنسبة إىل  »أنا عليا«خامسة أو 

, وهي »يبدو أهنا تنشأ عن الشعور بالذنب أو احلاجة إىل العقابو ,قوة دائامً 
 − تبعًا لذلك − بام فيها  ,ملعارضة كل حركة نحو النجاح« تعملتكتيك ُيس

وهبذا ينهي  ,) ٢٠٠١Freud ,١٦٠( »التحليل وساطةبشفاء املريض نفسه 
سرتاتيجي ملقدرة املقاومة لدى عدوه التي تتجىل كمقدرة تقييمه اإل فرويد

 عىل مقاومة نفسها.
 On the) ١٩٢٦( »مسائل يف مزاولة الطب النفيس «ويف كتابه املعارص 

Question of Lay Analysis  فيكتب  ,يكسرتاتيجية إىل التكتمن اإل فرويدينتقل
ونظرًا النبثاقها من حروب املقاومة  ,للمحلل الطامح »?ما الذي جيب فعله«

مسببات أمراضه يف  وُدرستمزاياه  ُحّللتضد التحليل النفيس الذي 
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 »مسائل يف مزاولة الطب النفيس«) فإن ١٩٢٤( »مقاومات التحليل النفيس«
ها املحلل ضد فيحرب العصابات التي ينهمك  دارةيقدم نصيحة تكتيكية إل

جيد رجل العصابات  فحينام, »مقدرة املقاومة لدى الشخص اخلاضع للتحليل
جيب  ,أو املحلل العادي تفسريًا معقوالً ألعراض الشخص اخلاضع للتحليل

عليهام أن يتبنيا سياسة أو زمن عالج يتضمن حربًا طويلة األمد ضد املقاومة. 
أن يعزز  فحسبريض يمكنه إن جمّرد وضع التفسري يف مواجهة وعي امل

املقاومة فيصبح كل يشء مسألة اختيار اللحظة املناسبة واملنهج الصحيح وغري 
املبارش يف العادة. إن االختيار املالئم للوقت وللترصف يستلزمان ما يعّده 

  :»سرتاتيجيةإبراعة « كالوزفيتز مقولة داً مردِّ  فرويد

حماولة الختصار التحليل ألقيت إنك ترتكب خطًأ جسيًام لو أنك ربام يف  
يف تلك الطريقة سوف تستجلب وبتفسرياتك عىل رأس املريض حاملا وجدهتا, 

منه تعبريات مقاومة ورفض, وغضب لكنك لن متّكن األنا لديه من التغلب 
عىل املادة املكبوتة. إن الصيغة هي: االنتظار حتى يقرتب كثريًا من املادة 

خطوات إضافية قليلة مسرتشدًا بالتفسري الذي املكبوتة, بحيث يبقى لديه 
  ). ٢٠٠١Freud ,٢٢٠تقرتحه (

إن الدور الريادي للمحلل يف جذب اخلاضعني للتحليل إىل نقطة 
أنفسهم قادرين عىل التغلب عىل املقاومة يتضمن تظاهرًا هم يصبحون فيها 

 سرتاتيجية تأخذ خطوة واحدة إىل اخللف بغية تأمنيإي إنه أبالتفسري, 
خطوتني إىل األمام, وهي ُمصاغة بعبارات مشاهبة للعمل السيايس املحدد 

أي استثامرهم يف  −املرىض  حقدومن البدهيي أن لينني. لـ  »ما العمل?«يف 
ليس لدهيم أي رغبة من أي « هيتضمن أن − الشعور باإلثم والعقاب الذايت 

للتحليل حصنًا إذ حيتل اخلاضع  ,وأن مقاوماهتم ارتكاسية »نوع يف الشفاء
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االحتامء خلف متاريس  −  »تعارض عمل االستشفاء«من املقاومات التي 
م احلاجة إىل لدهي دلّ التي تو الربح من املرض واإلثم واخلوف وعدم األمان

العملية الغرائزية التي كانت تسري عىل مسار «القطيعة مع التاريخ وهجران 
يف أخذ «بشكل فجائي  وجتعل اخلاضع للتحليل مرتدداً  −  »معني لعقود

 ). ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »فتحه أمامه اً مسار جديد جرى توّ 
األمثلة املستقاة  يف فرويدلنصوص غري امللحوظة إن النربة العسكرية 

واإلحساس باملبارزة بني املحلل النفيس واخلاضع  ُعصاب احلربمن 
مجيع القوى التي تعارض «تصبح واضحة فجأة عندما يصف  ,للتحليل
 ,) ٢٠٠١Freud ,٢٢٣( »لدى املرىض »مقاومات«الشفاء بأهنا  عمل

عملية التحليل بلغة حرب العصابات, فالرصاع بني  فرويدوبالفعل يصف 
املحلل النفيس واخلاضع للتحليل من أجل التغلب عىل املقاومة أو املحافظة 

ضد الرصاع «إذ إن  ,)٦(»يف احلرب«بلغة ُتعيد إىل الذاكرة كتاب  ُيصاغعليها 
عىل تعددية املقاومات  فرويد(يف هذه اللحظة يركز  »...هذه املقاوماتكل 

... هو عملنا « ,)كالوزفيتزبدالً من املقدرة الوحيدة عىل املقاومة لدي 
), وهذا الرصاع  ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »الرئيس يف أثناء املعاجلة التحليلية

يتبنى فيها  − ومة فالتحليل هو حرب مقاومة مديدة ضد مقا − يستلزم وقتًا 
سرتاتيجية طويلة األمد ضد مقاومة املحلل وضعية رجل العصابات اإل

ويعتمد طول الرصاع بني املتخاصمني عىل قوة املقاومة لدى  ,جيش احتالل
                                                 

» فرويد »نفي«عىل  جان هيبوالت تعليق مدخل إىل«إن تأمالت الكان يف املقاومة يف  )٦(
neinung'Jean Hyppolite's Commentary on Freud's 'Ver  تشري رصاحة إىل كالوزفيتز

وإن العنف  ,حيث يتوقف الكالم يبدأ ميدان العنف«إنه  :بغية رشح الفرضية القائلة
 ). ,٣١٣Lacan( .»دون أن نحّرضهحتى من هناك أساسًا  سودي
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ةَ إذ يمكن إعاقة جيش «العدو أكثر مما يعتمد عىل أرضه  أسابيع يف بقعة  مدَّ
كان عىل اجليش أن  الم, إنْ من بلد يقطعها قطار رسيع يف ساعتني زمن الس

يتغلب عىل مقاومة العدو هناك, فإن مثل هذه املعارك تستدعي وقتًا يف 
ذلك ليس  وعىل الرغم من ,) ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »احلياة العقلية أيضاً 

القصد هو التغلب عىل املقاومات لدى اخلاضعني للتحليل النفيس, بل هو 
يتهم اخلاصة اإلجيابية واملقاِومة تعليمهم من خالل الرصاع أن يكّونوا ذات

مع هذا الرصاع ومع التغلب عىل «ألن أنا املريض هي (التي) تتغري  ,بفعالية
درجة يمكننا معها أن نتطلع بشوق ورباطة (إىل املقاومات وتتقوى جدًا 

). إذ  ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »جأش إىل سلوكه املستقبيل عندما ينتهي العالج
فمهمته يف تقديم « − يشن حربًا عىل أرض الوعي مل يعد املحلل الطليعي 

مقارنة باحلرب مع  ,) ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »تفسريات ال تعادل شيئاً 
بل إنه يسعى إىل تنظيف املسالك وتأمني األرض والتغلب عىل  − املقاومة 

قة, ومن املفارقة أنه مواقع املقاومة, بغية فتح أشكال مستقبل جديدة وخّال 
عىل املقاومة لدى اخلاضع للتحليل  احلاليةيعطل املقدرة  جيب عىل املحلل أن

كي يفسح املجال أمام إعادة تشكيلها بشكل أكثر فعالية. إن هذا عمل 
حتى  »جباناً «وال يمكنه أن يكون  − وصربًا من املحلل  »شجاعة«يتطلب 

 موضوع حرب الُعصاب. مرة ثانية مردداً  −عند دخول التحول 
ن نعّد مقاومَة الكبت مقاومًة ملقاومة معاكسة, مما يدعونا إىل أ فرويدإن 

يضعنا يف أرض قوى متعارضة يمكن فيها لكل قوة أن تنتقل من امتالك زمام 
 − املبادرة إىل مقاومتها, ومع هذا تستطيع املقاومة أيضًا أن تتجاوز مرسح القوة 

 فتصبح −  ١٩٦٠ ترشين األّول / أكتوبر ٢٧يف  سارتركام رأينا يف تأمل 
عىل وجه  − تّرصفًا بارعًا وماكرًا حيّرك املقاومة بغية إثبات كبتها اخلاص, هناك 
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هنا وبني عمل  فرويدبني  Kierkergardian كريكيغارديتعارض  − التقريب 
إن كل  لوكسمبورغفبالنسبة إىل  ,لوكاشومراحل من عمل  لوكسمبورغ

ي نحو منفذ إطالق أ ,ةاملقاومة واآلثار التي ترتكها تشري نحو تدبر طريق الثور
يمكن أن  فرويدن املقاومة وحيلها بالنسبة إىل أيف حني  ,الرغبة يف املستقبل

وقد يكون من الرضوري احلفاظ عىل كال  ,تؤكد الكبت بشكل مهلك
دراسة عمل املقاومة التارخيية التي اندلعت ضد  وال سيام يف أثناء ,املوقفني

 ماركسة حق السيطرة الشاملة, فكام عّلمنا ادعاء االستعامرية والفاشية والنازي
 فـ − ن املقاومة موجهة عىل الدوام ضد مقاومة سابقة أوعلم النفس  نيتشهو

أي إهنا  − الشيوعية مها عمال مقاومة ضد احلداثة وضد هتديد  والنازية الفاشية
كّرست نفسها  ,مقاومة واعية ومطّولة يف وجه عدم األمان واملستقبل امللتبس

ل جتميد اهلويات االجتامعية واألشكال االجتامعية أللف سنة. كيف من أج
مقاومة هذه املقاومة? مرة أخرى ُيرينا علم النفس بشكل حاسم أن  نيمكن إذ

املواجهة عىل مستوى الوعي لن تكفي, بل إن عىل املقاومة أن تقوم يف الوقت 
لكن  ,ة مقاومةبمواجهة املقاومات, وأن تعمل عىل ابتداع ذاتية توكيدي نفسه

 الكالوزفيتزيهذا املرشوع بدوره يتعدى السياق العالجي ويستذكر االهتامم 
بالدور الذي يلعبه العنف يف املحافظة عىل املقدرة عىل املقاومة ويف حماولة 

  التغلب عليها.
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  املقاومة العنيفة

 :منطق التصعيد −١− ٢
السؤال  عنواملقاومة جوابًا  اخلاصة باحلرب كالوزفيتزكانت معادلة 

, لكن كان هلذا النابليونيةعن كيفية مقاومة احلرب السائلة اجلديدة للجيوش 
, لتطال الفرنسيةالسؤال مضامني تتعدى الظروف التارخيية ملقاومة اإلمربيالية 

يشري بعناد  كالوزفيتزقد بدا أن منطق فإمكان املقاومة عينها بمطلق األحوال, 
 من حيث إن ,عنيف للمسألة, لكنه كان حًال من دون دياليكتيكإىل احلل ال

العنف الذي أطلقت حرب املقاومة له العنان كان ُحيتمل أن يتسبب هبالك 
ي طالكان للعدو. إن النقد Aufhebungمتبادل للمتخاصمني أكثر من أي إلغاء 

Kantian  أو للتصعيد أو لالنتقال إىل احلرب املطلقة  »يف احلرب«يف كتاب
سرتاتيجية. فهل كان من الواجب إاملقاومة اخلالصة طرح معضلة سياسية و

مذكرة «يقرتح يف  كالوزفيتزكام رأينا  −  هبالفعل تكثيف − متابعة هذا االنتقال? 
إىل سياسة  تصعيده? أو سيؤجلهل كان  وأ Bekenntnisdenkschrift »اعرتاف

وما دور العنف يف هذا  ,»يف احلرب«ودبلوماسية? كام يبّني يف بعض أقسام 
 اإلسرتاتيجية Mao Zedong زيدونغ ماوالتكثيف أو التأجيل? تقدم عقيدة 

 إسرتاتيجيةهذا السؤال وتقدم  عنعن حرب املقاومة الثورية العنيفة جوابًا 



 -١٢٤-

جوابًا آخر, وقد  Gandhi غانديالالعنفية لدى  Satyagraha )٧(الساتياغراها
 ,مقاومة ضد اهليمنة االستعامرية تيإسرتاتيجيجرى رشحهام بوصفهام 

ما بعد احلرب يف إطار التجربة  الفرنسيةواملقاربة األخرى التي تبنتها الفلسفة 
عينها.  الكالوزفيتزيالتارخيية الناجحة للمقاومة هي الشك برشوط السيناريو 

ما  ةالفرنسيتيارًا مهًام يف الفلسفة  الكالوزفيتزيةلقد مثّل الفعل املتنامي للرتكة 
 Raymond Aron ريموند أرونحيث إهنا تطفو بوضوح عىل عمل  ,بعد احلرب

ومؤخرًا عىل  Emmanuel Levinas إيامنيويل ليفيناسو Eric Weilإيريك ويل و
  .René Gerard عمل رينيه جريار

يمثل واحدًا من أكرب اهلجامت عىل  كالوزفيتزبالفعل إن عمل 
ئًا, وإن حتطيمه للدياليكتيك مل يكن يتمتع , وقد يكون مفاجاهليغيلالدياليتيك 

ما بعد احلرب املناهض بحدة  الفرنسيةبأمهية أكرب حتى بالنسبة إىل تيار الفلسفة 
يف تقبل حركة نحو  كالوزفيتزوللدياليكتيك. قد يعود ذلك إىل رغبة  للهيغيلية

ن صيغ أكثر رواجًا للفكر املناهض مهناية هدامة, وهذه نزعة تتميز 
لكتيكي من خالل اليكتيك, والتي تنزع نحو احلياد. إن جتنب احلل الديللديا

للدياليكتيك الذي يميل  كالوزفيتزالتحويل أو التأجيل يتعارض مع مناهضة 
  نحو احلرب املطلقة أو تصعيد العداوة إىل نقطة التدمري املتبادل.

                                                 
هي و ,أو قوة احلق اإلرصار عىل احلق تعني السنسكريتيةهي كلمة باللغة  :الساتياغراها )٧(

لتحقيق اإلصالح االجتامعي  وسيلةً بوصفها  الالعنفيةتركز عىل املقاومة  فلسفة
 اهلندثم يف  ١٩٠٦أوالً سنة  جنوب إفريقياقها يف وطبّ  املهامتا غانديابتدعها  ,ايسوالسي

تسعى إىل تصفية العداوات « غاندي. وهي بحسب وصف ١٩١٧عام  نفسها ابتداء من
 [املرتجم]. »س املتعادين أنفسهمولي
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إن موضوع التصعيد العنيف هو موضوع مركزي بالنسبة إىل تفكري 
, وهو موضوع بارز فيام ُيعرف بشكل واسع بأنه آخر أفكاره بشأن فيتزكالوز

مع ذلك فالعالقة الوثيقة بني و ,»يف احلرب«من كتاب  اجلزء األولاحلرب يف 
التصعيد واملقدرة عىل املقاومة مل ُتعالج بشكل كامل حتى من جانب ُقّراء 

ُيغِفل  جريارو أرونوهكذا فإن كل من  ما بعد احلرب, مرحلةيف  كالوزفيتز
اخلاصة يف  أرونإال أن جتربة  ,عىل املقاومة يف تعريف احلرب املقدرة أمهية

  كان زميالً مقاومًا: كالوزفيتزسمحت له أن يدرك أن  الفرنسية املقاومة
فإن عىل  ١٨١٥و ١٨٠٦بني عامي  كالوزفيتزوبغية التعاطف مع موقف 

, وهذا ١٩٤٥و ١٩٤٠ عامي جتاربه اخلاصة بني فحسبأن يتذكر  الفرنيسالرجل 
 األملاين, إذ مل تكن مقاومة الوطني هتلرمع  نابليونال يعني أين أريد أن أُقارن 

سالم  كالوزفيتزرفض  أقل قدراً, وبوصفه مقاوماً أوروبا عىل  الفرنسيةللسيطرة 
  ). ١٩٧٦Aron ,١٣aالتخيل عن احلكم بفصاحة حّركت مشاعر رجال جييل (

ذه الصلة, فإنه ال يستطيع أن يقّيم بشكل تام هب أرونويف حني يقر 
تهالدور الذي  , ومل يستطيع أن يرى أنه كالوزفيتزاملقدرة عىل املقاومة عند  أدَّ

يف «عىل كتاب  »يف املقاومة«كان باإلمكان بشكل متساٍو أن ُيطلق عنوان 
 ,كالوزفيتزأيضًا يقلل من قيمة هذا البعد يف تفكري  جرياركام أن  ,»احلرب

عىل الرغم من أنه يبدأ بتطوير موضوع املقدرة عىل املقاومة السلبية بوصفها 
لتصعيد العنف. ففي بحثه  الكالوزفيتزيأحد املخارج املمكنة من املنطق 

والعداوة بني احلقيقة  Pascal باسكالعن مثل هذا املخرج يتحول إىل 
ؤرخ املقاوم , بل حتى إىل املJesus Christ املسيح يسوعوالعنف وإىل مثال 

الذي دعا إىل عدالة من دون انتقام, عدالة تكبح  Marc Bloch بلوخ مارك
 تصعيد العداوة بدالً من تكثيفها.
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  − الواضح, والذي ال لبس فيه  كالوزفيتزيف تعريف  − إن احلرب 
والعكس صحيح, فاحلرب هي  مقدرة العدو عىل املقاومةُتكّرس للتغلب عىل 

إذ إن منطق  ,ة نفسها وإذكاء هلا ضد هجامت العدوأيضًا حفاظ عىل املقدر
يتعلق أساسًا بالعملية التي يطلقها هجوم كل متخاصم  − التصعيد  − العنف 

عىل مقدرة اآلخر عىل املقاومة والدفاع يف الوقت نفسه عن مقدرته اخلاصة. إن 
  حركة الدفاع واهلجوم هذه ُتطلق العنان إلمكانية تصعيد العنف.

ينشأ  ;تصعيد العنف بأنه نتيجة لثالثة أعامل متبادلة زكالوزفيتيصف 
عمل عنف مدفوع إىل أقىص حده, فمع «األول من تعريف احلرب بأهنا 

فرض طرٍف القانون عىل الطرف اآلخر يربز نوع من الفعل املتبادل الذي 
أقىص. هذا هو الفعل التباديل األول واحلد  أن يقود إىل حدٍّ  −منطقيًا  −جيب 

ففي احلرب  ,) ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٣( »األول الذي نصادفه األقىص
يوّلد كل تصعيد للعنف ردة فعل مّصعدة تّولد بدورها تصعيدًا إضافيًا. إن 

اهلجوم عىل مقدرة العدو  ;ُمتورطة متامًا يف منطق التصعيد ناملقاومة تبدو إذ
اصة عىل مع املحافظة يف الوقت نفسه عىل مقدرة املرء اخل ,عىل املقاومةو

ملقاومة أعمق, أال وهي  عدو, لكن يوجد هناك أيضًا تلميحمقاومة هجوم ال
رمقاومة ضد منطق التصعيد نفسه. سوف  ذلك بوصفه مقاومة لنظرية  ُيطوَّ

ضد االستعامر, لكنها أساسًا موجودة  غانديالالعنف التي مّهد هلا كفاح 
ر هذه اإلشارة بشكل أكثر . إن الفعل التباديل الثاين يطوّ كالوزفيتزضمنيًا يف 

يف «يف اجلزء الرابع من  يطّوروإْن كان بشكل تلميحي يف هذا التعريف الذي 
(أي ختفيض مقدرة العدو عىل  »اهلدف هو نزع سالح العدو« , فـ»احلرب

جتريده من سالحه فعليًا أو من «املقاومة إىل احلد األدنى) إما من خالل 
 ١٩٨٢Clausewitz ,( »ددًا بذلكخالل وضعه يف موقع بحيث يصبح مه
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إذ يمكن  ,وإن من املهم مالحظة خيارات القوة املادية أو املعنوية). ١٠٤
الذي التدمري بأو معنويًا  الفعيلالتدمري بجتريد العدو من سالحه إما ماديًا 

 مقدرته عىل املقاومة. هيدد
هي إرصاره أن ندرك أن احلرب بأكثر يف هذه الفكرة  كالوزفيتزيتوسع 

دومًا هزة اصطدام جسدين معاديني, وليست فعل قوة حية يف كتلة غري حية, 
ألن حالة الالمقاومة هي نفي للحرب التي هي دومًا رّجة اصطدام قوتني 

ومل حيصل استيعاب تام  ,الرتمجة معدلة)  ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٤( »تنيحيّ 
أو  احلرببني  عىل أحد املستويات متييزاً فهي تتضمن ملدلول هذه الفقرة, 

. إن »فعل قوة حية يف كتلة غري حية«أو  توليداً اصطدام جسدين معاديني, و
العمل احلريب ال يشبه ممارسة قوة العمل, لكن وفيام يتعدى فصل اإلنتاج يف 

إسقاط احلرب الطبقية سلفًا) يوجد هناك تلميح إضايف إىل  ومن ثماحلرب (
قوة «لالمقاومة بوصفها ايمكن أن الالمقاومة هي عدو احلرب نفسها, إذ 

جعل مقدرة اخلصم بأن تشكل هتديدًا أخالقيًا مدمرًا للحرب املادية  »حية
إىل هذا االحتامل ثم  كالوزفيتزاألخالقية عىل املقاومة يف موضع الريبة. يشري 

ينتقل برسعة إىل إعالن رسمي للفعل املتبادل الثاين الذي يذكي تصعيد 
و مل ُهيزم فهو قد هيزمني, وبعدها لن أعود سيد نفيس طاملا أن العد«العنف: 

وسوف َيفرض القانون عّيل كام فعلت بحقه. هذا هو الفعل املتبادل الثاين, 
). إن هذا  ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٤( »أقىص ثانٍ  وهو فعل يقود إىل حدٍّ 

لدياليكتيك العبد/السيد: فالعبد يرفض  Kojéve كوجيفيتوقع تقريبًا قراءة 
الذي  ,اع حتى املوت ويتحول إىل اإلنتاج وبقيامه بذلك ُيطيح بالسيدالرص

يضمحل من دون مقاومة. إن سيناريو احلرب مستمر, لكن الرد 
  سرتاتيجي عليه يتضمن أيضًا اخليار الفّعال للمقاومة الالعنفية.اإل
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أن نناسب جهودنا مع قوة «إن اخليار املتبادل الثالث يتطلب منا 
عاملني ال «ومرة أخرى جيري فهم األخرية عىل أساس  »مقاومة [العدو]

 »وقوة اإلرادةفرة ااملتو الوسائلجمموع  يمكن فصلهام مها حتديداً 
)١٩٨٢ ,١٠٤Clausewitz  أي القوة املادية واملعنوية, فالفعل املتبادل (

الوعي يف احلرب,  يؤديهألنه يؤكد الدور الذي  ,الثالث هو فعل مهم للغاية
إذ إن عّيل أن ُأصبح  ,هنا يف هيئة التقديرات املتبادلة لقوة العدوواملوجود 

لكن  ,»ُأراجع وسائيل اخلاصة«واعيًا لقوة عدوي املادية واملعنوية ومن ثم 
فإن العدو  ,أي يف أثناء وضعي عدوي حتت الرصد ,أقوم بذلك ويف حني

ناك إذكاء إنام اخلصم يقوم باليشء نفسه وهلذا ه«يقوم باليشء نفسه جتاهي: 
د جهدًا جديدًا باجتاه متبادل جديد جيب بمقتىض املفهوم اخلالص أن يولّ 

منهجيًا  كالوزفيتز ). مل يتقصَّ  ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٥( »احلد األقىص
. إنه يف هذه املرحلة مهتم »ماوالنمور الورقية لدى « −احتامل اخلداع هنا 

 »اآلخرين املتبادلنيوالعملني «قبل كل يشء يف كيف يمكن هلذا العمل 
 أرونَجِهد  ,تصعيد االختالف إىل درجة التدمري الذايت, وهذا منطق قيامّي 

تقوية التواصل  بوساطةمن أجل احتوائه عىل مستوى الفعل املتبادل الثالث 
أن  أرونأي من خالل السياسة والدبلوماسية, وحياول  ,وتبادل املعلومات

أنه يمكن عىل التدليل باملتبادل الثالث يّوسع الفتحة أمام الوعي يف الفعل 
يف نقده احلاد لـ  جرياريرفض  .احتواء تصعيد التبادلني األولنيبوساطته 

وبشكل ال  −هذا االحتامل ويبّني أننا نصبح عندئٍذ منهمكني كلية  أرون
إن االختالفات بني هذين املوقفني  .يف منطق تصعيد قيامّي  − يقبل النقض 

يصبح جليًا متامًا يف  − تأكيدنا عىل املقدرة عىل املقاومة وبني كليهام وبني 
, وهو املجلد األوليف هناية  كالوزفيتزاحلرب الذي يعرضه  »ثالوث«نقاش 

 وتركته. كالوزفيتزاجلزء الذي قد يكون أكثر إثارة للجدل يف نص 
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من  الرابع والعرشينالقسم  − األول زءاجلعن املقولة املشهورة يف  بتعاديف ا
احلرب ليست عمًال سياسيًا حمضًا «ن أأال وهي  ,»يف احلرب«اب كت

استمرار للتجارة السياسية و هي أيضًا أداة سياسية حقيقية بل ,وحسب
) يصل  ١٩٨٢Clausewitz ,١١٩» (ليشء نفسه بوسائل أخرىلتنفيذ و

اآلتية بالنسبة إىل نظرية احلرب: تتألف احلرب من » النتيجة«إىل  كالوزفيتز
ثالوث عجيب « −  كالوزفيتزبالنسبة إىل  − و جهنمي أعنرص  :عنارصثالثة 

ن يمكن االكره والعداوة اللذ وهي: يتألف من العنف األصيل لعنارصه
بني االحتامالت واحلظ  تفاعلالمن و ,غريزة عمياء بوصفهامالنظر إليهام 

 ةيالسياس وسيلةلالتابعة لطبيعة ومن ال ,اللذين جيعالنه نشاطًا حرًا للروح
ثم  ,) ١٩٨٢Clausewitz ,١٢١» (إىل عامل العقل كليةً التي من خالهلا تنتمي 

يرسم خريطة هذه العنارص الثالثة املتناظرة بشكل تقريبي مع احلساسية 
» اجلنرال وجيشه«و» الشعب«ثالث ذاتيات: يف  نييَّ طالكانوالفهم والعقل 

أو  باإلسرتاتيجيةو» باألهواء«تتحدد كل منها عىل التوايل و ,»احلكومة«و
عىل نظرية احلرب أن إن  .وباملنطق السيايس» جمال االحتامالت واحلظ«
بني ثالث نقاط  مثل التوازنبني امليول الثالثة  ,ما ةتوازن نفسها بطريق«

أن تعي أن متاسك هذه امليول عليها و ,) ١٩٨٢Clausewitz ,١٢٣» (جذب
كام جيب  ,و التدمري املتبادلغري مستقر وقد يثري تصعيدًا يميل نح ةالداخلي

أو حل  Aufhebungعليها أن تبقى مرتابة من أي حماولة لفرض منطق إلغاء 
 دياليكتيكي عىل منطق التصعيد هذا.

يزال هذا التعادل أو التوازن بني العنارص واملوضوعات وامليول  ما
ىل إ ةإضافي أمهية أرونأعطى  , فقدحتديًا للفلسفة املعارصةيشّكل الثالثة 

بني الشعب  اً حلف وأقام ,لثالث أي املنطق السيايس واحلكومةالعنرص ا



 -١٣٠-

عىل ف ,القوات املسلحةالتحكم بواحلكومة يف نظام حكم ديمقراطي يضمن 
تتحكم فيه باجلنراالت  يف الوقت الذياحلكومة أن حترتم أهواء الشعب 

ل بأن وجياد ,العنرص الثاين هيمنة جريارواجليش. ويف تعارض متعمد يؤكد 
إهنا , بل ُخدعواالناس الذين  أهواءقواعد القوات املسلحة اآلن تتحكم ب

لتأمني املوارد لتصعيد العنف  كومة أيضًا التي ما هي إال قناعٌ احلتتحكم ب
لكن ماذا حيصل هلذا الثالوث إذا حاولنا احلفاظ عىل التعادل بني  ,العسكري

 ملقاومة?ا بلغةالعنارص وحاولنا التفكري هبذا التعادل 
 كالوزفيتز. ينظر الثاين الفصلالقيام به يف  كالوزفيتزهذا هو متامًا ما حياول 

, وهدفها, أي تقويض مقدرهتا عىل املقاومة ويبّني أن »نزع سالح دولة«إىل محلة 
, بل فحسب عىل احلملة العسكرية أن هتاجم ليس السلطة العسكرية واحلكومة

إمخاد املقاومة املادية للقوات املسلحة  − ألولني إرادة العدو أيضاً. إن اهلدفني ا
ن إخضاع إرادة الشعب أيف حني  ,قابالن للتحقيق − واملقاومة التنظيمية للحكومة 

يف  ليس هدفًا واقعيًا للحرب, فاملقاومة املعنوية يمكن دومًا أن تعاود الظهور وإنْ 
 Clausewitz( »اومةحيّد العدد األكرب أنفسهم بشكل كامل عن طريق املق«اهلزيمة 

عند هذه النقطة إىل االفرتاض القائل:  كالوزفيتز دراسة). وتتحول ١٩٨٢ ,١٢٣
كام تتحول األطروحة يف احلرب إىل  »نزع سالح العدو نادرًا ما يتحقق فعالً «إن 

. وكيف يمكن أن ُختَمد تطويعهاأطروحة عن املقاومة أي عن صوهنا و
ختبو هبدوء أو من قى وتتعزز? وإال فإهنا قد املقاومة يف شعب أو أن تب »ومضات«

  ...دون ذاك اهلدوء
بوصفه أُطروحة يف املقاومة يطّور بعض فرضيات غري  »يف احلرب«إن كتاب 

الفصل السادس  − اجلزء السادسعادية. فالفرضية اإلشكالية التي يطرحها يف 
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لنقاش ويعرض ا ,تتعلق باحتكار احلكومة للعنف ,عن تسليح الشعب ,والعرشين
سابقاً,  نوقشتوتطوير الفكرة التي  − ذاتية املنارص  − موضوع الذاتية املقاومة 

متبّخرة  إسرتاتيجيةالعسكرية املناسبة للذات املقاومة هي  اإلسرتاتيجيةوالقائلة: إن 
 كالوزفيتزيف مقابل حركة الكتل الصلبة والسائلة املميزة للذاتية العسكرية, ويكتب 

 »اإلرضاب الشامل«يف  لوكسومبورغ روزاا تتوقع بعض مواقف بعبارات رأينا أهن
Mass Strike  يف علم حرب العصابات قائالً:  يت. إي. لورانسوتلك التي تعود إىل

إن احلرب الشعبية بوصفها شيئًا متبّخرًا جيب أّال ترتكز أبدًا يف جسم صلب ألن «
). إن  ٢٠١٠Clausewitz ,IV ,٢٦( »العدو سوف يرسل قوة مناسبة ضدها وحيطمها

املقاومة ُتضخم عمل احلظ واالحتامل كي تكسب الوقت من أجل  إسرتاتيجية
احلفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة وتعزيزها, وعىل قيادة جيش املنارصين أن تكثف 
دور احلظ واالحتامل يف عملها من خالل املرونة وتنمية خيال مقاوم, إذ إن كال 

ن اجليش النظامي حياول أن يقلل من دوره أيف حني  العدوين خاضعان للحظ, لكن
قدر اإلمكان, فإن جيش العصابات يكثفه ويستعد القتناص الفرص التي يقدمها. 

إن عىل اجليش أن ُيدير حرب زمان وليس حرب مكان  :كالوزفيتزوعىل حد تعبري 
من تركيز أن ُيبعثر نفسه ويتبع الدفاع من خالل هجامت مباغته بدالً «أو أرض, عليه 

 »نفسه واملجازفة يف االنحصار ضمن مالذ ضيق يف وضعية دفاعية تقليدية
)٢٦, IV, ٢٠١٠Clausewitz .(  

الظهور غري  إسرتاتيجيةإن ما يكّون هذه املقدرة عىل القتال عرب الزمن هي 
املتوقع, إذ من الرضوري بالنسبة إىل املقاوم أن يظهر وخيتفي بشكل غري متوقع, 

الشعب, ومن ثم خيتفي بالعودة إليه, وإذا كان الشعب  مكّونعمق أن خيرج من 
ال يزال حيافظ عىل املقدرة عىل املقاومة فإن بإمكاهنم عندئٍذ أن يدعموا جيشًا 



 -١٣٢-

تطول بام  مّدةً منارصاً, يظهر وخيتفي مستفزًا عدوه من دون أن يبقى مرئيًا أبدًا 
 أرونيستطيع كل من  , والاإلقليميةيكفي أن يصبح عرضة لقواعد احلرب 

ذاتية مقاومة  − أن يريا أن التحالف بني الشعب والنوع اجلديد من اجليش  جريارو
إذ إن التحالف  ,كالوزفيتزهو بالضبط التحالف الذي اتبعه  − وتعبريها املسلح 

بني اجليش والدولة الذي يتضمن منطق عنف متصاعد هو الذي هيمه بدرجة أقل 
هذا املنطق عرب حتالف الشعب مع نوع جديد من اجليش مما هيمه احتامل مقاومة 

بدالً من تقليصه إىل أدنى  حتالف يؤكد احلظَّ وهو يقاتل يف الزمن ومن أجله, الذي 
من احلرب واملقاومة  مثاٌل إنه  .حد, حتالف قد يعزز املقدرة الراهنة عىل املقاومة

القوة والوعي الذي  يؤكد اخليال واالستجابة املبدعة للحظ أكثر من تأكيد مزيج
يميّز الوضعية العسكرية للدولة األمة. إنه حتالف يرفض الدخول يف منطق 

ين كل منهام لآلخر من أجل دَ والتصعيد ونزعته نحو جعل كال العدوين موج
تحايش بإنه حتالف يدير احلرب  .أو املعركة النهائية القيامية »الرضبة احلاسمة«

يه من مقدرة العدو عىل املقاومة يف حرب طويلة التصعيد يف الوقت الذي ينتقص ف
الحقًا بالتفصيل يف أهم  غانديو ماوتيس تونغيف الزمن ومن أجله. لقد قام 

التعبريات النظرية عن هذا الشكل من حرب املقاومة املكرسة قبل كل يشء من 
أجل احلفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة وتعزيزها, وذلك يف سياق النضاالت 

 لة املناهضة لالستعامر ضد عدو متفوق مادياً وتنظيميًا.املطوّ 

 :»حرب املقاومة طويلة األمد« − ٢−٢
احلفاظ عىل النفس « −عىل وجه التحديد  − إن غاية احلرب هي 

حرمانه من القدرة «(إن تدمري العدو يعني نزع سالحه أو  »وتدمري العدو
 ).ن قواته, وال يعني تدمريًا جسديًا لكل عنرص م»عىل املقاومة
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 :(ماو, احلرب الشعبية)
متتد أيضًا إىل  ليننيو إنجلزو ماركسبالنسبة إىل  كالوزفيتزإن أمهية 

 ماو تيس تونغأحد أهم منظري القرن العرشين الثوريني والعسكريني, وهو 
يمثل بمعنى ما تطوير  ماوإن  إذ ,)٨(حمرتم »خبري أجنبي«الذي ُيشري إليه بأنه 

فهم وأكد إخضاع السياسة إىل العمل العسكري  ,فيتزكالوزتفسري خاص لـ 
الكتاب األمحر «ففي  ,هذا العمل عىل أساس احلرب العنيفة من أجل الزمن

الثورة ذي التأثري اهلائل (أكثر من بليون نسخة ُنرشت يف أثناء  »الصغري
الثورية استنادًا إىل  اإلسرتاتيجيةأفكاره عن  ماو) يصوغ فحسب الثقافية

 .»يف احلرب«كتاب وتعليق مبارشين عىل فرضيات مستقاة من اقتباس 
اخلامس والثامن  :اآلتية األجزاءمتثل االقتباسات املجموعة يف كل من 

احلرب «التي حتمل العناوين  »الكتاب األمحر الصغري«من  والتاسع
تعامًال مستمرًا مع فكر  »اجليش الشعبي«و »احلرب الشعبية«و »والسالم

احلرب «بتعليق عىل صيغة  اجلزء اخلامسسرتاتيجي, إذ يبدأ اإل كالوزفيتز
 منذ العصور«ويقدم تعليقًا جافًا بشكل خميف:  »هي استمرار للسياسة

... ويمكن القول من دون طبيعة سياسية القديمة مل يكن هناك أبدًا حرٌب 
ن احلرب هي أيف حني  ,إن السياسة هي حرب من دون سفك دماء نإذ

). إن هذا التعليق هو إعادة  ١٩٦٦Mao ,١٨( »دماءسياسة مع سفك ال
                                                 

 'Scebastian Haffner, 'Mao und Clausewitz سيباستني هافنرلـ  »كالوزفيتزو ماو«إن مقالة  )٨(
لكنها لسوء  كالوزفيتز,مع  ماوعالقة  حللتالتي من املحاوالت القليلة  هي واحدة

حرب العصابات وممارسته يف  ماولنظرية  الصينيةباملصادر  ياً اهتاممًا كاف يبداحلظ ال تُ 
اخلبري العسكري « ماوبالنسبة إىل  الذي هو Sun Wu Tzn سون وو تزو لـحتديدًا و ,هلا

 ). ,٦٥٢Dill-٦٣(انظر » القديمة للصنيالعظيم 
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احلرب «حيمل عنوان  ١٩٣٨سرتاتيجي مهم عام إصياغة القتباس من نص 
إدراكه القاتم ملعضلة  , وهو تعليق كئيب بام يكفي, لكن)١(»طويلة األمد

التطهري الطبية احليوية التي من خالهلا يكّون مفاهيم استعارة بالعنف يتعّقد 
فاحلرب الثورية هي مضاد للتسمم ال يزيل سم العدو «ية ثورية: العنف ذات

). إذ  ١٩٦٦Mao ,١٨( »وحسب, بل إنه يطّهرنا أيضًا من وسخنا اخلاص
يف بعض تطورات   )٢(إن السمة التنفسية للعنف تصبح غاية ثورية يف حد ذاهتا

 تطهريها للذات العنيفة من تارخيها املريب.بوذلك  املاوية,تطورات 
وال  ,عرب عدد من الرؤى األخرى كالوزفيتزعىل  ماوتعليق تشتد قسوة 

والتزامه باحلرب الطبقية العاملية, بل عرب اللينينية  −  املاركسيةيف انغامسه يف سيام 
 The Water Margin »حافة املياه«ولعه بقصص قطاع الطريق أيضًا مثل 

يشء بنص الكالسيكية وفوق كل  الصينيةوكذلك من خالل معرفته بالتقاليد 
 The )٣(»فن احلرب«مل عنوان ـحي جيةـرتاتيـاإلسن ـع Sun Tzu سن تزوديم لـ ـق

                                                 
سلسلة من املحارضات ُألقيت يف مجعية دراسة ليس سوى » األمد يف احلرب الطويلة« إن كتاب )١(

sociation for the Study of the War of Resistance Against Asحرب املقاومة ضد اليابان 

Japan  التكتيكات «وجرى استكامهلا باملحارضات التكتيكية  ١٩٣٨يف أّيار/مايو عام
Anti-  التي أُلقيت يف السنة نفسها يف اجلامعة السياسية العسكرية املضادة لليابان» األساسية

ityJapanese Military Political Univers.  
 Cultural Revolutionأصبحت السمة التنفيسية للعنف الثوري واضحة يف الثورة الثقافية  )٢(

ويف التطهري االستئصايل لدى  ,يف اهلنداملزعومة  Naxalitesلنغزاليت اوكذلك يف بعض األعامل 
ة يف حد العنف غاي عدَّ إذ إنه  ,يف كمبوديا. كان موقف ماو ملتبساً  Khmer Rougeاخلمري احلمر 

عادلة هائلة يمكنها  قوة فكل حرب ثورية ذات« ,من أجل التحول االجتامعي ذاهتا ورضورياً 
  ). ١٩٦٦Mao ,١٨» (متهد الطريق من أجل تغيريهايمكنها أن  من األمور أو كثريري يتغ

انظر  ,النظرية املاوية حلرب العصاباتبتأثر كالوزفيتز  فحسبمن أجل وصف يؤكد  )٣(
١٤١-٣Heuser pp. . 
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The Art of War سون تزولـ  ماو. جيب عدم التقليل من مدى تأثر فهمم 
, فهذه »فن احلرب«بقصص املغامرات واألعامل اخليالية املتأثرة بكتاب 

ات يف أثناء احلرب كقائد حرب عصاب ماوالتأثريات النظرية إضافة إىل عمل 
نتقد  الصني الشعبية مجهوريةوتأسيسه  الصينيةاألهلية  إسهامًا مهًام وقويًا  كوَّ

البعد العسكري بنظرًا الهتاممه  ,يف نظرية املقاومة, وهو إسهام مهم للغاية
إذ إن  ,العنيف للمقاومة وجداله من أجل االستمرارية بني املقاومة والثورة

, غاندين نظرية املقاومة لدى مية املقاومة لديه يميزها الرتكيز العسكري لنظر
التحول من املقاومة إىل ب املتعلقةالرؤية يف لكن املقاومني كليهام يتشاركان 

لدى  »حرب املقاومة«الثورة يف النضال ضد االستعامر, فالنظرية العسكرية لـ
من  ياباينال (إذ إن االنسحاب ,فحسبوعىل الرغم من أهنا ناجحة جزئيًا  ماو

للهجمتني الذريتني اللتني قامت  paper tiger »النمر الورقي«كان بسبب  الصني
أكثر منه بسبب املقاومة الشعبية) فقد قدمت  الواليات املتحدة األمريكيةهبام 

إيرلندا ويف  البريووبشكل أقل نجاحًا يف  ,فيتناميف تام بنجاح  ُطبِّقمثاالً 
  .اهلندويف  النيبالية متعاظمة بشكلها املعدل يف , وهي حاليًا ذات أمهالشاملية

دخول  بمنزلة غانديإضافة إىل تفكري  ماومن املمكن أن نرى تفكري 
بمعنى أهنا غري مستقاة من التقاليد « غربيةوغري  »فلسفية«عنارص غري 

فإن  ,إىل نظرية املقاومة, فبدالً من تأكيدها الوعي أو القوة »اإلغريقية
مفهومات خمتلفة  اإلسرتاتيجيةالستعامر جلبت إىل دراسة النضاالت ضد ا

من احلدس األسايس  وبدالً  ,جدًا للعالقة بني الزمان واملكان واملقاومة
ملرسح القوى املتعارضة الفاعلة واالرتكاسية التي تؤثر يف نظرية املقاومة 

حدسًا ألشكال متحركة ضمن مشهد  ماونجد يف  ,وأتباعه كالوزفيتزلدى 
عنها بلغة استعارات الرصد  ُيعربَّ حرب ومقاومة  بيئةي, أي ضمن طبيع
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اجلزء من مثل العبارة املشهورة يف  الغريباجلوي التي تغيب عن اخلطاب 
تطغى عىل  الريح الرشقيةإن «, وهي »الكتاب األمحر الصغري«من  اخلامس

 . إن هذا ليس جمازًا بأي حال من األحوال.»الريح الغربية
 ماوملا هو خمتلف بشأن تفكري  وشائقاد مدخل مفيد كام يمكن إجي

 François Jullienفرنسوا جولني يف عمل  كالوزفيتزسرتاتيجي وتطبيقه لـ اإل
 conference sur  )١(»مؤمتر حول الفعالية«الذي حيمل عنوان  ٢٠٠٥عام 

l'efficacité سرتاتيجي: نهجني خمتلفني من التفكري اإلملمبارشة  جولني. يتصدى
 Tsu-Sun سن تزووالثاين عن  كالوزفيتزو )٢(مكيافييلاألول ناشئ عن 

  . إنه يبني التعارض عىل االختالف بني املخطط والتقييم: ماوو )٣(منسيوسو
وهكذا فإن فن احلرب هذا ال يبدأ بام سيصبح شكًال من التخطيط, 

 أميوتاملرتجم  ترجمبتقييم, هو تقييم إمكانية الوضع (باملناسبة  لكنه يبدأ
Amiot ٢٠٠٩ ,٢٩) (١٧٧٢عام  »عن التقييم«حتت عنوان  ذلكJullien .( 

الذي يتألف  الغريبفن احلرب إىل خمطط املعركة املركزي بالنسبة  يف مقابل
أن يرى ب جولني فإنملخطط مثايل وفقًا رسم اجتاه القوات املتعارضة  من حماولة

 ,يقيّم بيئة احلرب برمتهاه أي إن ,يقيّم إمكانية الوضع الصينيسرتاتيجي اإل
 الغربيةوانسجامًا مع امليتافيزيقيا  −  كالوزفيتزإن ف جولنيوبالنسبة إىل 

                                                 
األوسع  Jullienيمكن احلصول عىل ذلك يف املجلد الذي يلخص عنوانه مرشوع جولني  )١(

 .La philosophie inequitée par pensée chinoise»فلسفة قلقة من الفكر الصيني«
 مفكر, وهو Niccolò Machiavelli) ١٥٢٧− ١٤٦٩( نيكولو ماكيافيّيل اإلشارة هنا إىل  )٢(

 [املرتجم]. األمريكتاب  ومؤلف ,عرص النهضة يف  ايلإيط وفيلسوف سيايس
 صينيفيلسوف  , وهو Mencius) ق.م ٢٨٩− ٣٧٢( منسيوساإلشارة هنا إىل  )٣(

 [املرتجم]. نفسه كونفوشيوسبعد  »احلكيم الثاين«بأنه كان يوصف  .فويشنكو
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 ,الظروفمع » فكرةال«املخطط أو  قارني − ه هلا تفكري تي يدينال األفالطونية
أو » حتكاكالا« بسبب ,فحسبفالفكرة أو املخطط يتحقق بشكل منتقص 

يعارض  ,فنه بوساطةفكرة الطاولة  فالطونأكام حيقق صانع و ,عوائق أخرى
ويرى العالقة بني االثنتني عىل  ,»الظروف«صانع احلرب الطاولة املثىل مع 

باملقابل ال يواجه و .»االحتكاك«أساس خمطط يتأثر بتخريب احلظ و
, وهو يغادر مشهد احلرب واملقاومة مشكلة املشاركة أو الصينيسرتاتيجي اإل

تكيف  يف أي ,سرتاتيجي هيتم أكثر بالكامن يف املشهدفاإل ,عترمجة الفكرة إىل واق
  »:إلمكانية الوضع« هذا الكامن وفقًا لـ جولنيالشكل مع املشهد. يصف 

يتسبب بحرف مسار  هو ذاك الذي كالوزفيتزبالنسبة إىل  املوقفكان 
يف » االحتكاك«مصدر  كام كانوتطبيقها,  مذجةويضع ستارًا بني الن ,احلرب
ال  ,فيها النرصأي  ,احلربف ,العكس متاماً  سن تزويقول فاآلن أما  ,رةاملناو

جدد نفسه الذي الوضع املتوقع من هو عىل الدوام نتيجة  النرص ألن ,ينحرف
الذي حيصل يف كل حلظة ليس بالرضورة حصيلة عالقة ف ,يف مسار العمليات

احلرب يف و التحليل هنا قوي وال يدع جماالً للمصادفة,ى, ألن ضمنية للقو
الوضع بالنسبة إىل املرء الذي يعلم كيف يراها  إمكانيةكل مرحلة هي نتاج 

  .) ٢٠٠٩Jullien ,٣٠بكل جوانبها ويف تطورها (
ثم بالنسبة إىل  سن تزوإن رؤية إمكانية الوضع هذه اجلوهرية بالنسبة إىل 

لطرق من القصص العسكرية ويف قصص قطاع ا تؤثر يف كثريٍ  Taoism )٤(التاوية
                                                 

القديمة التي تعالج عالقة اإلنسان باحلياة والوجود  صينيةال, وهي إحدى العقائد تاونسبة إىل  )٤(
أي حالة  ,االنسجام الكيل الصينيةوهو يف اللغة  التاو,بكل أبعادمها وبطريقة الوصول إىل 

وهو  ,tze-Lao الو تيس التناغم الكيل يف داخل اإلنسان ويف خارجه. مؤسس هذه العقيدة هو
  ) [املرتجم].ق.م ٤٧٦−  ٧٧٠ربيع واخلريف (يف أواخر عرص ال شومملكة تمن مواطني 
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 ,»حرب املقاومة«قارئًا هنًام هلا, ومن ثم أثرت يف تنظريه اخلاص بـ ماوالتي كان 
مستقاة  − ومن ثم − وإبداعاته التكتيكية هي  ماوإذ إن العديد من شعارات 

عىل الرغم من أهنا توضع أحيانًا يف  ,سن تسوبشكل مبارش وغري مبارش من 
ه للحرب الشعبية وتكتيكاهتا يف املأثورة, وعند تنظري سن تسومواجهة أقوال 

يستشهد فإنه ) Yundong Zhan and Youji Zhanاحلركة وحرب العصابات (
  بشكل متكرر باحلكمة اآلتية:

اعرف « :يف معرض نقاشه للعلم العسكري سن وو تزوقال  حينام
املخاطرة  دون فتستطيع أن تقاتل يف مئة معركة من ,عدوك واعرف نفسك

  .) ,٥٥Maoإىل طرفني يف املعركة (كان ُيشري » بالفشل
من االختالفات البارزة بني التقاليد  اً يؤكد هذا القول املأثور واحد

اعرف « Apollo أبولوإذ جيب لرسالة  ,الصينيةوالتقاليد  اإلغريقية الغربية
 ,عدو املرءأن ُتتمم يف العرف الصيني بمعرفة  سقراطالتي تبناها » نفسك

وألنه مل يعرف  ,ألنه مل يعرف سوى نفسه ,ه متاماً حتفلقي  سقراط قد يكونو
 الديكاريتالوعي  ليس» املعرفة«بـ  سن تسوالذي عناه  لكن ,عدوه كفاية

ري عرب يشكل يف حالة حركة مستمرة وتغل ;لوعي للشك إنهليشء ممتد, بل 
 سن تسوبالنسبة إىل إذ إنه من املهم  ,الزمن قادر عىل تقمص أشكال ومهية

ىأن  عىل تضليله  وأن يكون قادراً  ,شكل العدو ىلإتعّرف املرء  ُيسوَّ
أن  و ضامنأمهية معرفة العدو هبمثل املهم ف −ص بخصوص شكله اخلا
خدم فالعدو سوف يست ,مرسحية تصبح احلربإن . العدو ال يعرف املرء

كام أن التغريات املستمرة يف  ,التي جيب أن ُتعرف كام هي» ةالنمور الورقي«
 Newtonian النيوتوين, لكن ليس باملعنى أيضاً  )chiبالقوة (بط الشكل ترت

أن  عىليرص  ماوإن . الغريبوالعرف  كالوزفيتزللقوى املتعارضة الذي تبناه 
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التكتيكات «القوات ويف  تدبرياملقاومة املؤثرة تتضمن تضليل العدو بشأن 
 :ىهبذا املعن تزو سنيستشهد بـ » األساسية

ال تعتمد حرصيًا عىل قوهتا  لعظيمة لوحدة العصاباتإن القوة ابالتأكيد 
ا العددية اخلاصة, بل عىل استخدامها للهجامت املفاجئة والكامئن بحيث إهن

تظهر مرة هنا ومرة كام أهنا  ,»تتسبب هبيجان يف الرشق وترضب يف الغرب«
وتنرش اإلشاعات  ,تقوم بمظاهرات فارغةوتستخدم رايات زائفة و ,هناك

بغية حتطيم معنويات العدو وتوليد رعب ال متناه  ,...لخإ اخلاصةا بشأن قوهت
  .) ١٩٦٦Mao ,٨٤aلديه (

إىل  − ل الشك غيريت − ح تدخل هذه التعليامت من أجل اخلداع واملرس
سن لدى  وهي منسجمة متامًا مع بدهييات فن احلرب ,نظرية حرب العصابات

سن بالنسبة إىل احلرب  , إذ إنجتنب املعارك بوساطة, وهو ربح احلروب تزو
بدالً من تأكيد املواجهة وتركيز ف ,إذا وجب حصول معركة كون خارسةت تزو

باملراوغة واخلداع وتكتيك إثارة  ماو سن تزوينصح  ,»رضبة حاسمة«الزمن يف 
 كان باقياً ما بإظهار  ماو وبذلك يقومسخط العدو ومحله عىل ارتكاب اخلطأ, 

  .كالوزفيتزيف هوامش نص 
نجوب معرفة املرء املتبادلة لنفسه ولعدوه إن و  إسرتاتيجية يكوِّ

للحرب  ماو, حيث إن مفهوم ماواحلرب املتنقلة وحرب العصابات لدى 
 عندما − ٢«! »عندما يتقدم العدو ننسحب − ١«املتنقلة متضمن يف الشعارات 

  a١٩٦٦Mao. (»عندما يتوقف العدو نتحرش به − ٣«. »ينسحب العدو نطارد
ففي كل من هذه الشعارات  ,)٥( )٦١-٥ »مواجهة عدو متفوق«: ٦١القسم 

                                                 
عندما «وهو  ,يف نسخ أخرى ُيضاف إىل هذه الشعارات التكتيكية الثالثة شعار رابع )٥(

 .»يسعى العدو لتجنب املعركة هناجم!
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يكمن رس املقاومة يف رفض اإلقرار بأي مبادرة للعدو, إن األمر األساس 
بالنسبة إىل هذه الرؤية للمقاومة هو جتنب املواجهة, أي جتنب تام ألي عمل 

ل حتى إنه بالفع ,ارتكايس, فمن الرضوري عدم التخيل أبدًا عن املبادرة
الذي يملك املبادرة. هذه  هوسرتاتيجيًا بإعطاء العدو الوهم بأنه إُينصح 

ففي إرشاداته  ,ماوهي احلال قبل كل يشء مع حرب العصابات التي أيدها 
التكتيكات «و »احلرب الطويلة األمد«لشن حرب العصابات يف كتايب 

لقوات املتنقلة, من مجع اأمهية الليونة واملرونة أكثر  أنَّ  ماويؤكد  »األساسية
. مرة أخرى إن األمر النابليونيةاملركزي بالنسبة إىل العقيدة وهو األمر 

اجلوهري متامًا هو القدرة عىل أخذ زمام املبادرة املفهومة عىل أساس الفعل 
 الطاويةاإلجيايب وليس عىل أساس الفعل االرتكايس, لكن مع ميزة املرونة 

Taoist  عن  ففي القسم ,لينني الذي تبناه النيتيشالتي تضبط التوكيد
 الكالوزفيتزي ماوالذي يتبع حتليل  »املرونة, والتخطيطواملبادرة, «
وضع املبادرة بوصفها ت »املقاومة ضد الياباناخلاصة بحرب  لإلسرتاتيجية«

 توكيدًا يف مقابل اخلمود االرتكايس:
ن أحني يف  ,ال تنفصل املبادرة عن التفّوق يف املقدرة عىل شن احلرب

السلبية ال تنفصل عن الدونية يف املقدرة عىل شن احلرب, وإن مثل هذا التفوق 
أو الدونية هو األساس املوضوعي للمبادرة أو السلبية... كام أن االحتفاظ 

 فحسب حينامباملبادرة عىل الدوام ويف كل مكان, أي امتالك املبادرة املطلقة ممكن 
  ). ١٩٦٧Mao .Vol ,١١ .١٦٣لقة (يوجد تفوق مطلق, يوازيه دونية مط

فمن  ,مستحيالً  ,أو التوكيد اخلالص »املبادرة املطلقة«حتى إن كانت 
الرضوري احليلولة دون االنحدار نحو وضعية ارتكاسية, فهذا يعني إظهار 
الضعف والسامح للعدو بمعرفة شكل املرء, حيث إن مرونة الشكل أي 
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قبل كل يشء مسألة توقيت مناسب  املقدرة عىل التغري الرسيع والتخفي هي
 أو قدرة عىل صنع املفاجأة عرب اخلداع:

إن اخللق املتعمد لألوهام لدى العدو ومن ثم االندفاع هبجامت مفاجئة 
لتحقيق التفوق وامتالك زمام  −  حّقاً  وسيلتان مهمتان − مها طريقتان  ,عليه

 Mount باكونغ جبلإن رؤية كل دغل أو شجرة عىل «املبادرة. فام األوهام? 

Pakung هي مثال جيد عىل الوهم... وهذا غالبًا ما  »ًا معادياً جنديّ  بوصفه
يصبح ممكنًا عرب احليل املختلفة النجاح يف استدراج العدو إىل مستنقع من 

 ١٩٦٧Mao ,بحيث يفقد تفوقه ومبادرته ( ,األحكام واألفعال اخلاطئة

١٦٦.(  
إضافة إىل  ,مني مع بيئة القواتإن التوقيت واخلداع املنسقني واملنسج

اإلمكانية التي يوفرها املشهد (تلك اإلمكانية غري املحسوسة التي يتبعها 
سرتاتيجي املركزي يف نظرية املقاومة ) مها احلدس اإلالصينيرسم املشهد 

 .بوساطتها حتقيق النرصوومها مفتاح تأكيدها املبادرة  ماو,لدى 
املبادرة والسعي وراء العمل التوكيدي بمعنى ما إن الرتكيز الكيل عىل 

ينقل تركيز املقاومة من القرار وأنموذج املبارزة أو املعركة  ,بدالً من االرتكايس
إىل تأجيل املعركة وتطويل احلرب; إذ إن املقاومة  الكالوزفيتزياحلاسمة 

وأين ستبدأ  متى :تتضمن رفض مبادرات العدو وقبل كل يشء مبادرة حتديد
قد جرى التعبري بوضوح عن هذا املوقف وسياسته اجلديدة فتهي? احلرب وتن

حرب املقاومة طويلة « يف أواخر الثالثينيات لـ ماواخلاصة بالزمن يف تنظري 
الذي أوىص بتجنب  سن تزوعند هذه النقطة وكأنه خيالف  ماو. قد يبدو »األمد

رب طويلة األمد إذ ال يوجد أبدًا حالة من احل« ,بأي ثمن »احلرب طويلة األمد«
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كان منهمكًا يف احلفاظ عىل  سن تزو, لكن ذلك يغفل أن »انتفعت منها أي مملكة
 ماولكن  ,هعىل حاكم يرغب يف اإلبقاء عىل حكم إسرتاتيجيةاململكة واقرتح 

سعى إىل اإلطاحة باململكة, ويف دعوته إىل حرب مقاومة مديدة كان حتديداً 
سن يو الذي ال يمكن كسبه, والذي أدركه حياول استدراج العدو إىل السينار

ضد االحتالل  »حرب مقاومة«إىل  ١٩٣٧ففي دعوته العملياتية عام  ,تزو
قائالً:  ماوشدد  »العملياتيةاجليش األمحر عن مبادئ «يف  الصنيأجزاء من  الياباين

علينا أن نقوم بحرب عصابات مستقلة ومنترشة تعتمد عىل النفس وليس «إن 
أي  − )  ٢٠٠٤Mao ,٦( »ة, وجيب أّال نركز قواتنا يف محلةحربًا موضعي

 اإلسرتاتيجيةالتكتيكات التي تفيض إىل حرب طويلة األمد, إال أن هذه التوصية 
أن ينتقل من حرب املقاومة إىل  ماوإذ  أراد  ,تضمنت أيضًا أهدافًا سياسية أشمل

أو  آليّاً حوال وهو انتقال كام رأينا ليس بأي حال من األ − احلرب الثورية 
  واضحًا.

معضلة الذاتية  − ماو كام يف أي مكان تقريبًا من تفكري  − نواجه هنا 
بأهنا حاملة وعي طبقي واضح ومميز  الديكارتيةاملقاومة, وهذه ال ُتفهم باللغة 

 وال وفقًا للغة الوعي التارخيي الناشئ عند ,ليننيكام هي احلال مع 
يف مشهد خاضع  »الشكل«ة إىل فكرة , ومن املفيد هنا العودلوكسمبورغ

سرتاتيجي هناك دراما اإل ماوففي تفكري  ,لعملية حتّول غيمة عىل سبيل املثال
ا احلالني فإن القوة تمن اجلمود واحلركة, أي بني ثبات الشكل وحركيته, ويف كل

هي احلاسمة يف تكوين الشكل النهائي لألشياء. إن جتربة حرب املقاومة ضد 
رسم خمططًا لذاتية ثورية كامنة يف بيئة حرب طبقية عاملية, ففي أثناء االستعامر ت



 -١٤٣-

 )٦(كومينترينبداية ومن ثم حسب ألف حساب لفرضية الـ  ماوالعرشينيات تبع 

Comintern  القائلة: إن ذاتًا ثورية حمددة أي الربوليتاريا موجودة فعليًا وجيب
تبع بدالً من ذلك الفكرة ويف الثالثينيات  ,مساعدهتا بوساطة تكملة عسكرية

مع تقوية املقاومة املتحركة لنفسها تدرجييًا  ,املقاومةبالقائلة: إن الذاتية تتكون 
د الظروف من أجل لّ ومن ثم تو ,يضاومع اكتساب األر ,لتصبح ذاتية ثورية

توسيع الذات الثورية وتكثيفها. جرى وصف هذه احلركة من تعزيز املقدرة 
ناضل من أجل «اآليت: يد احلرب الثورية يف النص املهم عىل املقاومة إىل تأك

. »بغية االنشغال بحرب مقاومة طويلة األمد إسرتاتيجيةتأسيس نقطة ارتكاز 
تأسيس نقاط ارتكاز ثالث مراحل هي: تشكيل قاعدة ثورية وبدء إصالح  تبع

 ,حيث تنتقل املقاومة إىل فجوات يف شكل العدو ,زراعي وأخريًا إحاطة املدن
قوات اخلصم وتشتت خمططاته, وتعيد تنظيم األرض التي  جتزىءفتنمو 

  من العدو بتلك الطريقة. تسبكُ 
للمقاومة التي صاغها يف سنوات احلرب ضد االستعامر يف  ماومل تكن رؤية 

. بالتأكيد فحسبفّعالة من أجل ثورة يقودها الفالحون  إسرتاتيجيةالثالثينيات 
الثورية, كام أن  اآلسيويةمن احلركات  كثريب لقد جرى تبنيها هكذا من جان

(غالباً) نسخة حرفية عن  كثرية هي من  نواٍح  اهلنداملعارصة يف  املاويةاحلركة 
وتتبع مسارًا من املقاومة األهلية ضد اهليمنة  ,ماولدى  اإلسرتاتيجيةالعقيدة 

اطق القاعدة مرورًا بالسيطرة اإلقليمية ومن اهلنديةمتعددة اجلنسيات وضد الدولة 
 الثورة الثقافيةإىل الثورة العاملية يف املقام األخري. لكن جرى أيضًا يف  ,الثورية

                                                 
ُحلَّ الذي  احلزب الشيوعي السوفيتي الثالثأو  الشيوعية السوفيتية الثالثةالدولية الثالثة  )٦(

 رتجم].[امل ١٩٤٣عام 
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توسيعها نحو أرضية نضال أوسع, وهنا أصبحت بريوقراطية الدولة الثورية 
يف الثالثينيات  أُدخلت, فقد مجهورية الصني الشعبية − نفسها هي العدو 

ملتنقلة وتكتيكاهتا إىل مؤسسات الدولة حرب العصابات واحلرب ا إسرتاتيجية
التي خلقتها. هنا نواجه فكرة املقاومة ضد البريوقراطية التي ثبت أهنا  الشيوعية

يف أواخر  فرنسايف  وال سيام ,الغربمغرية جدًا بالنسبة إىل التفكري الراديكايل يف 
ثبتت بطرائق قد أف ,حركة سياسية مثلام كانت تبدو حّقاً الستينيات, لكنها مل تكن 

القائد  ماوبأنه منّظر القمع العسكري للسياسة. إن  كالوزفيتزإىل  جريارنظرة  كثرية
العسكري عىل الدوام وليس دائًام رجل الدولة أو السيايس استخدم نفوذه يف 

طر عليها يمن أجل خلق جمموعات شبه عسكرية يس جيش التحرير الشعبي
 ,فكرة السياسة بحد ذاهتاوبريوقراطية التي هامجت ال − احلرس األمحر − اجليش 
أخذت القوات التي أُطلق هلا العنان منحًى ثوريًا مل تتوقعه القوات املسلحة  فحينام

إليقافها بكل  ماوحترك  −  كوميونة باريسبـ  شينغاهيكام يف استشهاد  −  ماوأو 
ة التي وبقيت قواعد املقاومة العسكرية واحلرب الثورية الطريقة الوحيد ,الوسائل

استطاع من خالهلا تصّور التغيري السيايس, كام كان ألفضلية العمل العسكري 
وللمغزى التطهريي تقريبًا املعطى للعنف نتائج مدمرة يف ثورات أخرى كام يف 

. هدد أنموذج املقاومة العنيفة واحلرب الثورية بتقويض تشكيل املقدرة عىل الصني
عن تلك  ماوهو ما يميز نظرية املقاومة لدى  املقاومة بحد ذاهتا وتعزيزها, وهذا

نبذت العنف عن التي و ahimsa )٧(األهيمساعقيدة إىل  تستند التي غانديلدى 
  وعي ذايت وركزت عىل تقوية املقدرة الكلية عىل املقاومة.

                                                 

عدم «أو  »الالمؤذي« اً لكنها تعني حرفي »الالعنف«أحيانًا بـ  السنسكريتية ُترتجمكلمة باللغة  )٧(
  .[املرتجم] اً مجاد مأ اً حي اً كائنكان سواء   عن أذى أي خملوق , وهذا يعني االمتناع»األذى
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  :املقاومة الغاندية: األهيمسا والساتياغراها −٣− ٢

 املاركسية اللينينيةو يتزكالوزفمجعت بني  ماوإن نظرية املقاومة لدى 
حلرب والسياسة ال ينفصالن, لكن احلرب ُتفهم فا ,سن تزولـ  »فن احلرب«و

بأهنا حرب مكرسة ملتابعة هدف النرص اخلالص, سن تزو بناًء عىل توصيفات 
اخلداع  بوساطةمعركة أمامية وبذل القوة والعنف, بل  بوساطةنرص ال يتحقق 

فكي تعرف نفسك جيب أوالً أن تعرف عدوك,  وإطالة املدة وحتايش املعركة,
سرتاتيجيًا ومن إمن املهم  إذ ,بل جيب أيضًا أن تضمن أّال يعرفك عدوك

املسموح به أخالقيًا أن ُخيدع العدو باسم النرص وأن ُختلق األوهام واملقاومة 
من تقديم إسهام  سن تزومستعينًا بـ  ماوبشكل غري مبارش وخفي. وقد متكن 

 كالوزفيتزإسهام طّور جوانب من تفكري وهو ة املقاومة وممارستها, مهم لنظري
فقد أوىل أمهية كربى للمحافظة  ,ما كانت لتظهر لوال ذلك ناهيك عن تقييمها

مام زبأنه هو الذي يمتلك  تضمن ذلك إعطاء العدو ومهاً  عىل املبادرة حتى إنْ 
تامًا مع العنف  اتَّساقاً ة هذا التصور للمقاومة غري املبارش اتَّسقوقد  ,املبادرة

ومع الرؤية التنفيسية للعنف التي بموجبها أصبح سفك الدماء رضوريًا من 
 ماويف تفكري  الكالوزفيتزيويف تكثيف للعنرص  ,ذاتية مقاومة تكوينأجل 
سرتاتيجي أصبحت معرفة النفس وطبيعة معنويات املرء الثورية غري اإل

  منفصلة عن البطش بالعدو.
تشديد يف التشديد عىل النرص ومعه إباحة خداع العدو يطعن يبدو أن 

 تزو سنو ماولكن  ,عىل قيم احلقيقية والعدالة واخلري اإلغريقيةالفلسفة 
كام  ,ملزيد من التفّحص النقدي الغربيةأخضعا هذا التصور الذايت للفلسفة 

ًء من ابتدا اإلغريقيةأن الدراسة احلديثة بشأن القيم اجلوهرية يف الفلسفة 
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أظهرت مركزية الرصاع  Pierre Vernan -Jeanجان بري فرينانعمل املقاوم 
, بل يف فلسفتها فحسب اإلغريقيةواملكر واحلرب والنرص ليس يف الثقافة 

أن فهم أن قيم  نيتشه). سبق لـ  ٢٠٠٢I. Lloyd & Sivinأيضًا (انظر أيضًا 
بأهنا  اإلغريقية الفلسفة احلقيقة واخلري والعدالة التي جرى تتبعها ظاهريًا يف

يمكن أن تصبح أسلحة مصطنعة مكرسة كي تضمن النرص يف اجلدال أو 
; ومع ذلك كان تفضيل احلقيقة عىل النرص مركزيًا بالنسبة إىل »الدياليكتيك«

وممارسته من أجل االستقالل عن احلكم االستعامري  اهلندينظرية النضال 
 .)٨(فيه غانديلعبته النظريات وأنموذج وبالنسبة إىل الدور الذي الربيطاين 

بشأن املقاومة الالعنفية تصبح غاية يف الوضوح عند  غانديإن رؤى 
ولدى مقارنتهام مع بعضهام تصبح  ,ماومقارنتها مع املقاومة العنيفة لدى معارصه 

أوجه التشابه واالختالف بني نظريتي املقاومة املناهضة لالستعامر مدهشة جدًا, 
ويف التنظري للمقاومة الالعنفية,  غانديحاول  ,عىل العنف ماوّكز ففي حني ر

يف رفضه العتبارات مثل احلقيقة واالنسجام  سن تزوأثر ماو اقتفى  حني
هي القيمة السياسية  »احلقيقة«عىل أن  غاندياألخالقي طلبًا للنرص فقد أرص 

 ماوحني كّرس  ويف ,العليا وأن االنسجام األخالقي ُيفّضل عىل النرص العسكري
جهوده لبناء قوة عسكرية ذات مقدرة عىل القيام بالعنف العسكري باسم املقاومة 

العنف العسكري, وبالفعل رفض أي ممارسة للعنف.  غانديرفض  ,والثورة
 كالوزفيتز −  الغربيةإىل نظرية املقاومة  أدخل غانديو ماو من وأخرياً, فإن كالً 

                                                 
 opalanN. Venugإن. فينوغوباالن  و Udaya Kumarأود شكر صديقيَّ أودايا كومر  )٨(

 Blossom Bookshopللمحادثة التي أجريت يف متجر بلوسوم لبيع الكتب يف بانغالور 

Bangalore , ودور هذا التفكري يف  ديمن فرضيايت حول تفكري غان اً حتدت كثريوالتي
 حرب االستقالل اهلندية.
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رؤى ثاقبة وبدهييات  −  غانديبالنسبة إىل   )٩(تويتولسو املسيح, وماوبالنسبة إىل 
 والبهاغافد  )١٠(الراماياناو ماوبالنسبة إىل  الطاويةو سن تزو  غربية:بنى تفكري غري و

عىل  املسيحبموعظة  بصورة خاصةُمعَجبًا غاندي . كان غانديبالنسبة إىل   )١١(غيتا
اآلخر, لكنه أُعجب أيضًا إلعالهنا مبدأ الالمقاومة والنصح بإدارة اخلد  ,اجلبل

 تولستويمثل كتابات  املسيحيبالكتابات التي كانت مستوحاة من هذا العرف 
 بالنشوأكسبه هذا االنفتاح ازدراء املفكرين املحافظني مثل وقد  ,)١٢(ُرسكنيو

 ,يف بداية الثالثينيات غانديالذي واصل هجومًا مستمرًا وشخصيًا تقريبًا عىل 
الذين متّت مقاومتهم باسم دينهم اخلاص  املسيحينيمربياليني لكنه أيضًا أربك اإل

  .)١٣(عن الالعنف راديكالية املسيحجعل عظة وب
                                                 

الروائيني  , وهو أحد أهمLeo Tolstoy) ١٩١٠−١٨٢٨( اإلشارة هنا إىل ليو تولستوي )٩(
 اً ومفكر وداعية سالم اً اجتامعي اً مصلحوكان أيضًا  ,يف القرن التاسع عرش الروس
 [املرتجم].  ّياً أخالق

 ڤامليكيتـُنسب إىل الشاعر  السنسكريتية باللغة قديمة هنديةي ملحمة شعرية ه )١٠(
Valmiki, بمكانة مقدسة [املرتجم]. ىحتظو ,اهلنديهي من الرتاث و 

ويعني الكتاب  Bhagavad Gita اإلنكليزية, وهو باللغة سكريتيةالسناألصل من اللغة  )١١(
 [املرتجم]. اهلنديةاملقدس يف الديانة 

 ب وشاعركات, وهو John Ruskin) ١٩٠٠−١٨١٩اإلشارة هنا إىل جون ُرسكني ( )١٢(
االرتباطات بني القضايا  كتاباته تناولت ,إنكليزيوناقد فني ومصلح اجتامعي 

 [املرتجم].ية والثقافية االجتامعية واألخالق
يشك غاندي فيام إذا » فريقياإ الساتياغراها يف جنوب«ويف كالم جانبي مدهش يف  )١٣(

البويريني  حوليف معرض تفكريه و ,كانت أوروبا املسيحية مسيحية إىل ذلك احلد
لكن و ,لقد قلت أعاله إن البويريني مسيحيون متدينون«فريقيني كتب غاندي: إاجلنوب 
إهنم يؤمنون بـ العهد اجلديد. يف واقع األمر ال تؤمن أوروبا به, ومع  :ن القولال يمك

عىل الرغم من أن قلة منهم يلتزمون دين السالم لدى  ,ذلك إهنم يدعون أهنم حيرتمونه
 ). ١٩٢٨Ghandi ,١٧» (املسيح
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هناك عوائق عديدة حتول دون نقاش فلسفي لنظرية املقاومة لدى 
 ,تنبع من حقيقة مؤداها: أنه هو وإرثه مل يثّمنا دور النظرية املتجردة ,غاندي

 غانديفإن  ,املاركيسام النظرية عن التقليد وِرث احرت ماو أنَّ ويف حني 
أظهر طموحات نظرية متواضعة, وكان تفكريه متوجهًا أكثر نحو ممارسة 

لكنها مل تدُع إىل تأمل ثابت وجمّرد  ,وهي ممارسة مستمدة نظرياً  − املقاومة 
غوال إىل  بدأت هذه املامرسة للمقاومة يف أثناء عمله يف قد فلسفي و مسوِّ
ضد التمييز االستعامري املتطرف والعنيف  ١٨٩٣بعد عام  يافريقإجنوب 

وركزت عىل  ,. لقد أخذت مقاومته أشكاالً متعددة»العرق«عىل أساس 
وعن املقاومة ضد  ,فريقياإجنوب يف  للهنودالدفاع عن احلقوق القانونية 

جنوب الترشيع واملامرسات التمييزية, وقد قامت جتربة االضطهاد يف 
فة املخرب هبدف ابتداع تكتيكات للمقاومة واختبارها بوظي فريقياإ

وتراوحت بني املقاومة يف املحاكم عىل أساس املرشوعية ونرش اجلرائد 
) وتأسيس منظمة سياسية ١٩٠٣عام  »Opinion Indian«)١٤(إنديان أوبينيون(
اعتامدًا  ١٨٩٤يف عام  Natal Indian Congress الكونغرس اهلندي يف ناتال(

مثل الَقسم  ,وتطوير املرسح السيايس ,)الكونغرس اهلنديذج عىل أنمو
إىل محلة للعصيان املدين  ١٩٠٦العلني بالصوم والطهارة والدعوة يف عام 

حتى ذلك الوقت  غانديضد الترشيع العنرصي, ويمكننا أن نرى يف عمل 
, بل ماوالعنف كام هي احلال مع  بوساطةليس  ,حماولة لتكوين ذاتية مقاومة

 املعلومات واملثال والتحريض والالعنف. اطةبوس
 غانديطيت املامرسات املتعددة للمقاومة التي اتبعها ُأع ١٩٠٨ويف عام 
التي تعني الثبات يف االلتزام باحلقيقة. إهنا جتمع  »الساتياغراها«وحلفاؤه اسم 

                                                 
 [املرتجم]. »الرأي اهلندي« أي )١٤(
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ومع ذلك وبعيدًا جدًا  ,أخالقية احلقيقة مع االلتزام بالسعي الصارم وراءها
للمقاومة ضد فعالة  إسرتاتيجية االساتياغراهأصبحت  سن تزوو ماو عن

 ahimsa األمهساهو  ارتبطت منذ البداية مع قيمة ومصطلح آخرو ,االستعامر
 غانديوأصبحت الصلة بني احلقيقة والالعنف بدهيية بالنسبة إىل  ,أو الالعنف

, فكان هلنداومن ثم يف  فريقياإ جنوبووجهت ممارسته للمقاومة أوالً يف 
) وقبول السجن ١٩٠٨احلرق اجلامعي لبطاقات اهلوية الشخصية (عام 

أول  غانديويف سياق هذين العملني أّلف  ,الساتياغراهلاجلامعي عمًال مبكرًا 
الذي  ١٩٠٩لعام  Hind Swaraj  )١٥(»اهلندسواراج «تأمل نظري ثابت له: وهو 

ويقدم ُمسبقًا مصطلحًا آخر  ,يافريقإ جنوبإىل  لندنُكتب يف أثناء رحلة له من 
, أال وهو اهلنديشائعًا يف النقاشات بشأن التكتيكيات من أجل االستقالل 

ف القيمة األخالقية عرَّ تُ . وفيه »احلكم الذايت, احلكومة الذاتية«أو  سواراج
عىل أساس سالمة الضمري, وإعطاء أمهية للنفس ومعرفة  للسواراجوالسياسية 

القائلة: إنه ال يمكن معرفة النفس  ماوو سن تزوعن رؤية  النفس بعيدًا جداً 
  بمعزل عن معرفة العدو وإن العداوة عنرص أسايس يف اهلوية.

− ١٩٠٨عام  الساتياغراها إسرتاتيجيةبعد إعالنه  −  غانديبدأ و
أحدها كان االنسحاب من  ,استكشاف عدد من األبعاد اإلضافية للمقاومة

 مزرعة تولستويمن خالل تأسيس جمتمعات مثل  ,املواجهة املبارشة مع الظامل
Tolstoy Farm  وأرشامز ١٩١٠التي تأسست عام  جوهانسبريغبالقرب من 

Ashrams  الزحف الكبري«كام أنه طّور تكتيك  ,اهلندالتي تأسست الحقًا يف« 
, بل يف ماولدى  الزحف الطويلالذي مل حيشد الناس يف رتل عسكري كام يف 

                                                 
 رتجم].[امل اهلندتعني احلكم الذايت أو استقالل  )١٥(
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عرب  فريقياإ جنوب مليًا بتجربته يف غانديوقد فكّر  ,سلمياحتجاج تظاهري 
, وبعد عرش سنوات صعبة من ١٩١٥عام  اهلندنصني ُنرشا بعد عودته إىل 

 Story of My»قصة جتاريب مع احلقيقة«املقاومة صدرت السرية الذاتية 

Experiments with Truth  يف  الساتياغراها«و ١٩٢٨و ١٩٢٧يف جزأين عامي
يف  غاندييرشع  إذ ,١٩٢٨عام  Satyagraha in South Africa »ايريقفإجنوب 

كال النصني يف توضيح أسس نظريته يف املقاومة وممارستها, التي كانت 
جرى تطبيقها يف الكفاح من أجل  حينام ١٩١٥موجودة قبًال بحلول 

 الساتياغراهاتكتيك  غاندي. طبّق الربيطايناالستقالل عن حكم االستعامر 
بغية تسوية النزاعات الزراعية والصناعية, ومن ثم  ١٩١٨و ١٩١٧ عامي

وّسعها هبدف مقاومة األعامل القمعية للترشيع االستعامري, لكنه انسحب 
سواًء من  ,باستمرار من املواجهة عندما أفىض االحتجاج السلمي إىل العنف

 رفض التورط يف أي ومن ثمجانب سلطة االحتالل أم من جانب املقاومة, 
يف السجن مرارًا ورفض الدفاع عن نفسه  غانديوقد ُوضع  ,تصعيد للعنف

 ١٩٣٠ضد هتم التحريض, كام قاد الحقًا املسريات مثل مسرية امللح عام 
 خرجوا من اهلنداكام أطلق حركة  اإلمربياليةوحرض املفاوضات مع السلطة 

Quit India Movement  ة املهمة . تدلل كل هذه األعامل عىل األرضي١٩٤٢يف
الكفاح املطّول أو اإلطالة  إسرتاتيجيةبخصوص  غانديو ماواملشرتكة بني 

للمقاومة بغية إضعاف معنويات  longue duréeالتي استخدمت املدة الطويلة 
الظامل أو مقدرته عىل املقاومة, ومن ثم بخصوص أمهية تكوين الذاتية املقاومة 

 أهنام تشاركا يف االلتزام العنيد كام ,الالعنيف مالتحدي العنيف أبسواء ذلك 
باليقني  غانديبالسعي وراء النرص ويف حالة  ماوبالنضال املدفوع يف حالة 

  املعنوي يف القضية العادلة التي تدعمها احلقيقة.
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سريته أثناء رسد يف  غاندينظرية املقاومة وممارستها لدى  تظهر
تني سوف نتحدث عنهام يف الل »فريقياإ جنوبيف  الساتياغراها«ويف  ,الذاتية

 اإلسرتاتيجيةهو النص األساس يف فهم  »اهلندسواراج «لكن  ,الفصل اآليت
وبالفعل قام  ,نبذ القوة املادية تسويغالسياسية للمقاومة الالعنفية ويف 

كدعوة للمقاومة, وأعلن طموحاته من  ١٩١٩بإعادة نرشه عام  غاندي
وتكتيكاته من أجل حتقيق ذلك,  هإسرتاتيجيتكام وضع  اهلند,أجل استقالل 

التزامه  يف Socratic سقراطيفهو  ومن ثملقد ُكتب الكتاب بصيغة احلوار, 
 يفبوضع نفسه  »اهلندسواراج «ويبدأ  ,بالسعي وراء احلقيقة عرب النقاش

لقد  ,وتشكيل الذاتية املقاومة اهلندحدث مهم يف تاريخ استعامر  خضمّ 
بغية إضعاف احلركة الوطنية من  ,بعناية نغالالربيطانية للبحيكت التجزئة 

فأثارت حركة مقاومة هي احلركة  ,اهلندوسو املسلمنيخالل شطر 
التي حّركت أشكاالً خمتلفة من املقاومة بام فيها  Swadeshi السواديشية

ت قّسم وبالنتيجة ,)١٦(استخدام التكتيكات اإلرهابية من اغتيال وعنف
 ,إىل مجاعتني: مجاعة معتدلة ومجاعة متطرفة سالكونغر السواديشيةاملقاومة 

 مما أدى إىل اهنيار مفتعل للوحدة بني صفوف املقاومة ضد االستعامر.
عىل االختالفات السياسية والتكتيكية التي كشفتها احلركة  غانديرد 
وحتليل  ,للهندرؤيته يف بتحليل نوع االستقالل الذي رغب  السواديشية
ت الرضورية من أجل حتقيقه, رشح ماذا يقصد بـ والتكتيكا اإلسرتاتيجية

عرب ما يبدو أنه تأمل تقليدي يف أهداف احلياة. رّتب هذا اجلزء من  سواراج
 بوراشاترازالنقاش حول التقسيم التقليدي ألهداف احلياة األربعة أو 

purashatras :موكشا, وكارما, آرثا, دهارما dharma, artha, karma, moksha .
                                                 

 وآخرين. Chandraانظر إىل تشتندرا  )١٦(
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واحد منها بدرجات خمتلفة ترصيفًا حديثًا يمتد من درامها أو  ُيعطى كل
تعني الثروة أو  واآلرثاللحقوق واملسؤوليات,  الغريبالواجب إىل املفهوم 

أو  »احلضارة«أنه جرى اإلخالل بتوازهنا بوساطة  غانديالسلطة التي يعتقد 
يف حني  ,والتي تركزت بني أيدي القلة بالغرب, املجتمعات مثل تلك اخلاصة

 سواراجأن الـ  غانديباخلالص, ويؤمن  موكشاباملتعة, والـ  كارماهيتم الـ 
وعدم السامح ألي  ,يتكون من التوازن التام بني هذه األهداف األربعة للحياة

  منها بالسيطرة عىل بقية األهداف.
عن طريقة حتقيقه,  سواراجوال تنفصل مسألة االهتامم الفلسفي بطبيعة الـ 

 ١٦و ١٥بتأٍن رؤيته للتكتيك املناسب للمقاومة يف الفصول  انديغويعرض 
ملثال حروب التوحيد القومي  ١٥رقم  الفصل األولمن كتابه. ُيكرس  ١٧و

بأهنا رصاع نخبة مل حيّرك بقية الشعب. الحقًا رد  غانديالتي يفرسها  اإليطالية
 »كرات السجنمذ«يف  اهلندحتية هذا التحليل يف دراسته لـ  Gramsci غراميش

Prison Notebooks  ضمن  غانديالذي يضع شكل املقاومة الالعنفية لدى
سياق أوسع من أشكال املقاومة العنيفة وحرب العصابات التي بالنسبة إليه 

يف هذا  كثرياً حيرص غاندي األشمل ضد االستعامر, لكن  اهلنديميّزت الكفاح 
 ,عيًا عن أشكال املقاومة العنيفةأن ُيبعد نفسه قط »اهلندسواراج «الفصل وطوال 

ينصب عىل الشك يف رضورة العنف والقتل  إيطاليااملتعلق بالنقاش  فجلُّ 
 ُحيصللح يف هذا احلوار عىل أن أي حرية ي غانديإذ إن صوت  ,السيايس وقيمته

أولئك الذين يرتقون إىل السلطة «وأن  ,العنف ستكون بالتأكيد منتقصةبعليها 
ل فصَّ ويُ  ,) ١٩٩٧Gandhi ,٧٧( »كيد لن جيلبوا السعادة إىل البلدبالتأ ,عرب القتل

التي تتخذ من مترد عام  »القوة العمياء«عن  الفصل السادس عرشهذا املوقف يف 
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وقد خضع التمرد لكثري من  ,مناسبة للتأمل يف دور العنف اهلندي ١٨٥٧
للعنف, يتأمل فيه بغية تطوير نقده  غانديلكن  ,املرحلةالنقاش يف تلك 

يمكننا أن «وليربهن أن الرد عىل القوة االستعامرية بوساطة القوة يعني أنه 
ألن  ,) ,١٩٩٧Gandhi ,٨١( »عىل اليشء نفسه الذي لدهيم فحسبنحصل 

إىل نتيجة حتققت بالعنف, تّولد يف  فحسب املقاومة العنيفة يمكن أن تؤدي
د ختام الرصاع, كام أنه ثنائها ذاتيات عنيفة غري قادرة عىل العيش بسالم بعأ

العملية املتضمنة: أن تكتيك اإلرهاب الفردي  الكالوزفيتزيةيضيف الفكرة 
سوف يتبّني بأنه ليس ندًا يف أي رصاع  البنغاليون الذي نّظر له ومارسه الشباب

به من جانبها كمسّوغ  سُريّحبقوى مع سلطة استعامرية ذات تسليح جيد, بل 
  عنوية واملادية عىل املقاومة لدى احلركة.من أجل إضعاف املقدرة امل

 »املقاومة السلبية«عرش من احلديث عن الفصل السابع يف  غانديينتقل 
 −إذ إن مؤيد العنف يف احلوار  ,املقاومة وتكتيكاهتا إسرتاتيجيةإىل إعالن 

 »قوة الروحبهنوض أي أمة «يزعم أنه ليس هناك من دليل عىل  − »القارئ«
 :غانديقيقة. فيجيب صوت احلب وقوة احلوب

إن اآلالف, بل عرشات اآلالف يعتمدون يف وجودهم عىل العمل 
الفّعال جدّا هلذه القوة, وإن املشاجرات الصغرية ملاليني العائالت يف حياهتم 

كام أن املئات من الدول ستعيش يف  ,اليومية ختتفي أمام ممارستهم لتلك القوة
ذه احلقيقة وال يستطيع مالحظتها, فالتاريخ سالم, والتاريخ ال يأخذ علًام هب

هو بالفعل سجل لكل توقف عن العمل السوي لقوة احلب أو قوة الروح 
)١٩٩٧ ,٩٠Gandhi .(  
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 »اهلند سواراج«يف طبعته لـ  Anthony J. Parel وين جي. بارلطأنُيالحظ 
املامرسة «للنص يصف هذه  Gujarati )١٧(الغوجارايتيف األصل  غانديأن 
الذي يرص  − وبعد إثبات احلالة الطبيعية للسالم  ,ساتياغراهابأهنا  »ةللقو

ينتقل النقاش إىل معاجلة  »طبيعي وليس متجذرًا يف التاريخ«أنه عىل  غاندي
 :غاندينظرية املقاومة السلبية. يكتب 

إن املقاومة السلبية هي طريقة لنيل احلقوق عرب املعاناة: إهنا عكس 
قوة  أستعملنني إدما أرفض فعل يشء مؤِذ لضمريي فاملقاومة بالسالح. عن

 ). ١٩٩٧Gandhi ,٩٠روحي (
 الساتياغراهاإىل  الغوجاراتيةيف النسخة  غانديمرة أخرى يشري 

 ّيلها بتعليق:ذوي
املقاومة السلبية,  ليزيةكاإلنأو قوة الروح ُتدعى باللغة  الساتياغراهاإن 

تها ينال الناس الذين يتحملون األمل تلك الكلمة تنطبق عىل الطريقة التي بوساط
ال  حينام). labaidalحقوقهم, وهدفها هو عكس هدف استخدام قوة السالح (

يكون يشء ما مقبوالً لدّي فإنني ال أقوم بذلك العمل, وبفعيل ذلك أكون 
  ). ١٩٩٧Gandhi ,٩٠أو قوة الروح ( الساتياغراهاأستخدم 

 »فاملقاومة السلبية«حة هنا, واض Thoreau )١٨(ثوروإن املديونية إىل 
 إسرتاتيجية , بل إن صياغةفحسب ساتياغراهاللليست هي الرتمجة املفضلة 

                                                 
  [املرتجم]. وبنغالدش الباكستانو اهلنديف  غوجاراتاللغة السائدة يف إقليم  )١٧(
 ديفيد هنري ثورو األمريكياإلشارة هنا إىل الكاتب والشاعر والفيلسوف واملثايل  )١٨(

)١٨٦٢− ١٨١٧ (David Henry Thoreau ية وإىل العصيان الذي دعا إىل إهناء العبود
عن «املدين ضد احلكومة يف مواجهة الرضائب وغريها من املظامل, وهذا ما يظهر يف مقالته 
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عن «لـ  غانديما متأثرة بقراءة  املقاومة عينها كانت إىل حدٍّ  الساتياغراها
 .١٩٠٦عام  )١٩(»العصيان املدين

ذات الروحية والصياغة  الساتياغراهامثاالً عن  غانديويعطي 
لكنها رسعان ما  »عن العصيان املدين« ثوروبة للوهلة األوىل من مقالة القري

 تصبح شيئًا خمتلفًا:
سنّت احلكومة قانونًا ينطبق عّيل. إنني ال أحبه, وإذا كنت باستخدام 

فإنني أستخدم ما يمكن تسميته  ,العنف ُأجرب احلكومة عىل إلغاء القانون
فإنني أستخدم قوة  ,هقوبة خرقبقوة اجلسد, وإن مل أطع القانون وأقبل ع

 ١٩٩٧Gandhi ,). إهنا تتضمن التضحية بالنفس (الساتياغراهاالروح (

٩١.( 
من مسلامت النظرية السياسية  كثرياً عىل هذا األساس  غاندي يقلب

التي تكون فيها ذات الفاعل السيايس هي املوقع الرئيس للفعل  الغربية
يح القائل: إننا بلد ملتزم بالقانون هو إن املعنى احلقيقي هلذا الترص«وسببه: 

ال نحب بعض القوانني ال نكرس رؤوس  فحينام ,أننا مقاومون سلبيون
. وهنا ) ١٩٩٧Gandhi ,٩١( »املّرشعني, بل نتحّمل وال نستسلم للقوانني

إىل اكتشاف مهم, وهو أن الرشعية متالزمة مع املقاومة,  غاندييصل 
, وذلك برفض »دها استبداد أي إنسانيستعب«ويتخّيل تكوين ذاتية لن 

 .»االنصياع لقوانني غري عادلة«

                                                                                                                    
املشار إليها أعاله التي نُرشت يف البداية حتت عنوان  On Civil Disobedience »العصيان املدين

 [املرتجم]. ١٨٤٩عام  Resistance to Civil Government »املقاومة ضد احلكومة املدنية«
يف  , وذلكن أي تضخيم لدور فكرة ثورو عن العصيان املدينعهنى غاندي رصاحة  )١٩(

 الساتياغراها. إلسرتاتيجيةرشحه 
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 الكالوزفيتزينقدًا ملنطق تصعيد العنف  غاندييف هذه اللحظة يطور 
, أال وهو أن رينيه جريارالذي يستبق املوقف, والذي دافع عنه مؤخرًا 

 العنف يتصاعد دومًا إىل حافة الكارثة:
ألنه يعني أننا  ,تناقض مع املقاومة السلبية... يإن استخدام القوة العمياء

هو, وإذا كان  فيه نحن وال يرغب فيه نريد من عدّونا أن يفعل بالقوة ما نرغب
 ومن ثمَّ  ,مثل هذا االستخدام للقوة ُمسّوغًا فبالتأكيد نحن نجيز له القيام باملِثل

  ). ٧١٩٩Gandhi ,٩٣... إن [هذا] سيقود إىل الكارثة حتًام (لن نتفق أبداً ف
حرة «إن املقاومة السلبية كام سنرى يف الفصل اآليت توّلد ذاتيًة جبّارًة, ذاتية 

 ,) ١٩٩٧Gandhi ,٩٤( »إذ إن نظرته بحد ذاهتا تصعق العدو ,مثل ملك الغابة
) »من التجربة بعد كثريٍ «( »سواراج اهلند«يف  غانديفالذات املقاومة التي يصفها 

 »مة وتتبنى الفقر وتتبع احلقيقية وتنّمي الشجاعةالطهارة التا«هي ذات تلتزم 
)١٩٩٧ ,٩٦Gandhi  هذه هي القائمة األوىل من القوائم املتعددة .(

وهنا تعود نظرية  ,يف العقود الالحقة غانديالتي سّطرها  للساتياغراهي
تدخل يف نظرية املقاومة األوسع, إذ جيب أن تكون الذاتية املقاومة ل الساتياغراها

ة وعليها التحّكم يف رغبتها واالبتعاد عن الوله بالثروة, كام جيب أن تتفانى مرّكز
هؤالء «يف االلتزام املطلق باحلقيقة ويف هناية املطاف عليها امتالك ميزة الشجاعة: 

فهم املتحررون من اخلوف  ,تباع طريق املقاومة السلبيةايستطيعون  فحسب
واحلكومة واإلصابات اجلسدية  بخصوص ممتلكاهتم واجلاه الزائف وأقارهبم

). إن رصامة هذه الرؤية للذاتية املناضلة  ١٩٩٧Gandhi ,٩٨( »واملوت
املحرتف, كام أن تأكيدها  اللينينيواملقاومة تتعدى حتى تلك العائدة للثوري 

ي أال يكون فيها للحاجات والرغبات الفردية  ,حياة مقاومة حتمية ومؤكدة
  الثورية. ماويقّرهبا من ذاتية  ,صلة
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الثاقبة للنتيجة الكارثية لتصعيد العنف مع النظرة  غاندياقرتنت رؤية 
املعادلة يف راديكاليتها القائلة: إن العنف مهام صغر يميل بطبيعته نحو التصعيد, 
كام أنه مل يَر أي مكان أو أي إمكانية الستخدام مضبوط للعنف, وقد آمن أيضاً 

املقاومة التي أصبحت من خالل هذه املامرسة أن ممارسة العنف أفسدت الذاتية 
لكن جيب أن نتذكر أن  ,عرضة ماديًا ومعنويًا للمشاركة يف عنف اخلصم

كانت أيضًا فلسفة وطريقة حياة, فهي  , وإنْ غانديالالعنف لدى  إسرتاتيجية
سرتاتيجيًا يف حرب مقاومة ضد االستعامر, وقد إأيضًا كانت يف األساس خيارًا 

ا الفهم للحرب الالعنيفة صعب االستيعاب بالنسبة إىل املفكرين تبني أن هذ
كانت احلرب عىل الدوام بالنسبة إليهم  بكالوزفيتزالذين تأسيًا  األوروبيني

ففي نظر القراء  ,عنيفة, لكن الدبلوماسية والسياسة مل تكونا بالرضورة كذلك
ّول برسعة إىل مناهضة لالستعامر حت إسرتاتيجيةإن الالعنف بوصفه  الغربيني

موقف أخالقي جمّرد يعارض احلرب والرصاع عىل املستوى العاملي, وأصبح 
شكًال من نبذ غري مباٍل للسعي وراء أهداف سياسية, وقد ابتعد ذلك كثريًا عن 

فة وممارسته هلا. إن هذا التقليل الغريب ياملقاومة الالعن إىل حرب غاندينظرة 
فة قد قاد حتى إىل بعض التشوهيات التي تتميز يمن قيمة جسارة املقاومة الالعن

وطّور من جهة رؤية تقول: إن  ,هلا األورويببمزيد من الغرابة يف االستقبال 
ومن جهة أخرى رؤية تقول: إن الالعنف هو يف أحسن األحوال  ,العنف قيامي

  بالنسبة إىل املقاومة السياسية املنظمة. ,ذو مضامني ضئيلة ,موقف أخالقي فردي
 :مقاومة القيامة −٤− ٢

ما بعد احلرب من  الفرنيسانبثقت شهرة موضوع العنف يف التفكري 
ضد  املقاومة الفرنسيةتضمن ذلك جتربة وقد املنبت التارخيي للمقاومة, 



 -١٥٨-

وحريب التحرير ضد احلكم  Petainist البيتاينوالتواطؤ  النازياالحتالل 
اإلمكانية القيامية من ذلك وك ,اجلزائرويف  فيتناميف  الفرنيساالستعامري 

 هريوشيامللعنف املطلق الذي أطلقت له العنان اهلجمتان الذريتان عىل 
إن اهلجمتني  الكالوزفيتزيةفبحسب املصطلحات  ,١٩٤٥عام  ناكازاكيو

املعنوية واملادية عىل املقاومة, وقد أسهمتا  اليابانيةالذريتني حطمتا املقدرة 
يف انتصار  الصنيمن  ياباينتبعهام من انسحاب  بشكل غري مباٍرش أيضًا مع ما

يف حرهبم املحلية املقاومة. لقد اخُتتمت حرب املقاومة الطويلة  الصينيني
, فعىل النقيض من الواليات املتحدةتصعيد العنف من جانب ب ماولدى 
حرب املقاومة ضد االستعامر نتيجة ملبادرته  ماومل يكسب  غاندي

الواليات ألسلحة  »النمر الورقي«اخلاصة, بل إن  والسياسية اإلسرتاتيجية
هو  ماوففي أحسن األحول كان  ,الذرية هو الذي أكسبه احلرب املتحدة

. ومع اليابايناملنترص يف احلرب األهلية التي تلت انسحاب سلطة االحتالل 
أخذت  ١٩٤٩عام  الحتاد اجلمهوريات السوفيتية االشرتاكيةالتسّلح الذري 
من اخلصمني  مع أخذ كلٍّ  الكالوزفيتزيةُتدار وفقًا للمبارزة  دةاحلرب البار

وضعية عىل حافة تصعيد قيامي حقيقي, إن إمكانية املقاومة املحلية أو 
وكذلك خطر التصعيد املطلق للعنف  ,املحدودة ضمن مثل هذا السيناريو

ت كانا أحد االنشغاال ,قيامي املحيل واملدين املناهض لالستعامر إىل حدٍّ 
 ما بعد احلرب. الفرنسيةالرئيسة للفلسفة 

ودراسة معضالته واحدة من الطرائق  كالوزفيتزأصبحت العودة إىل 
والعنف املطلق الرئيسة يف استقصاء الصلة الكامنة بني العنف املقاوم 

ت الفرصة إلعادة التفكري بالعنف وعالقته مع حرب املتصاعد, فقد وّفر
ت ضمنيًا الظليلية لّطف كالوزفيتزخصية املقاومة وسياستها, كام أن ش
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الذي حّفزه تعليق  ,ما بعد احلرب فرنسايف  هيغلالوجود القوي لـ 
املؤثر والغريب عىل كتاب   Alexandre Kojéveكوجيف ألكساندر

 ريموند كويننييف الثالثينيات, والذي نرشه  »فينومينولوجيا الروح«
Raymond Quenean  هيغل مقدمة لقراءة«حتت عنوان« Introduction à la 

lecture de Hegel  أدى وظيفة الرتياق  كالوزفيتز. فاالستشهاد بـ ١٩٤٧عام
لـ  كوجيفإن مل تكن اإلمربيالية لقراءة  ,statistبالنسبة إىل النزعة الدولتية 

 موقعه الالئق كمنّظر للمقاومة. كالوزفيتزفأخذ  ,هيغل
 لإلمرباطورية النابليونيةسفي الفل هيغليف تأييد  كوجيفي أقد يكون ر

ُيوصف بأنه  هيغلهو اجلانب األكثر عرضة للتساؤل يف تعليقه العاطفي, إذ إن 
ضمريها الفلسفي, ويميض لحتى مؤيد , بل اإلمربيالية الثورية مؤيد لـ
 نابليونلـ   christological)٢٠(املسيحانية هيغلبعيدًا بحيث إنه يربز رؤية  كوجيف

وما هو مدهش عىل  ,العمومية اإلمرباطوريةواقعي للدولة أو بأنه التجسيد ال
نحو مساٍو يف هذه االعتذارية الفلسفية جتاه اإلمرباطورية هو طمس موضوع 

ال ُيقرص املغامرات  كوجيفإن  إذ, هيغلمعارص  كالوزفيتزالعنف وغياب 
مما يغفل  ,وحسب »العمل«و »النزاع«العسكرية لإلمرباطورية عىل مستوى 

من  كالوزفيتززية العنف املطلق يف املرشوع اإلمربيايل, بل إنه يستثني أيضًا مرك
ال «: فيقول ,يف مقارنته معهم هيغل, كام يفضل األملانيني نابليوننقاشه خلصوم 

فإن حكمهم هو جمّرد هبرجة,  ومن ثمضده وال يدمرونه,  نابليونأعداء  يعمل
هو االستثناء الكبري األول هلذا  كالوزفيتز). إن  ,١٥٣Kojéve( »جمّرد ثرثرة

 هيغل«ذلك يشوش عىل رؤيته التي تفيد أن  كوجيفاحلكم, ومع ذلك ال يدع 
علم الظواهر  بوساطة( أملانيالقد فّكر بإنقاذ  ,أملانياورشحه لـ  نابليوناكتشف 

                                                 
 [املرتجم]. ليسوع املسيح اإلنسانية −  تركز عىل الطبيعة اإلهلية )٢٠(
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phenomenology  (وبلديه) حفظها بشكل متساٍمaufgehoben ضمن (
يف هذه القراءة هو  نابليون). إن  ,١٥٣Kojéve( »النابليونية اإلمرباطورية«
ص (اإلله الظاهر) فإن هو اإلله املشخَّ  نابليون... فإذا كان »املثايل«الرجل «

يف  املسيحانية). ترتافق هذه اإلمربيالية  ,١٥٣Kojéve( »هو الذي أظهره هيغل
يخ العنف يف التار أدَّاهمع تقليل الدور الذي  كوجيفالتي أثارها  هيغل

اإلمربيايل يف مرحلته االفتتاحية, والتي مهدت لفرتة السالم اإلمربيايل 
  والفلسفي الدائمني.

 فإنهو فيلسوف العمل وتبعًا لذلك  كوجيفبالنسبة إىل  هيغلإن 
وفقًا للعمل, وبالتأكيد ُتفهم  − ة اإلمربيالي النابليونيةحتى السياسة  − ة السياس

 كوجيفقراءة إن إذ  ,كالوزفيتز ليس وفقًا للعنف كام هي احلال مع
أو  جينا عركةُتصاغ وفقًا مل »فينومينولوجيا الروح«لدياليكتيك السيد/العبد يف 

والعمل  رصاعالدياليكتيك عىل أساس حركة بني اليفهم  كوجيفف ,»أعامهلا«
تاريخ رصاع وتاريخ عمل يصل يف إنه يف الوقت نفسه : «ينتج عنها تاريٌخ 

 الـ هيغلوإىل الطاولة التي يكتب عليها  النابليونية النهاية إىل احلروب
).  ١٧١Kpjéve» (بغية فهم تلك احلروب وتلك الطاولة» ايفينومينولوج«
 وهو يتحاشىكلامت الرصاع والعمل واهليمنة واحلرية,  بني كوجيفينتقل و

من أجل العبد يف رصاعه  إسرتاتيجيةإال أن  .»العنف«طوال الوقت كلمة 
رصاع االنسالخ الذي ينتقل من الرصاع إىل العمل تتضمن نبذ ي أالعرتاف ا

 االجتاه غّري يإنه  بل ,العبد ال يقاوم السيد/العدوف ,أي مقدرة عىل املقاومة
يكرس العبيد لعمل  هيغلعل جي كوجيف وإذا كان ,ويكرس نفسه للعمل

ن يرى أ كالوزفيتزفإن  ,وملصلحتهاسلمي تغيريي يف اإلمرباطورية اجلديدة 
جديدة للمقاومة السياسية العنيفة  سرتاتيجياتإواخلاضعني يطورون إمكانات 
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 لدى هيغليصبح املهزومون بالنسبة إىل ف ,ضد اهليمنة اإلمربيالية نفسها
ن بالنسبة إىل ورجال عصابات ومنارص هنمأيف حني  ,وعبيداً  رقيقاً  كوجيف
العمل  مرباطوريةإل كوجيفال يمكن جتنب التشاهبات بني رؤية و ,كالوزفيتز

فإن وربام هلذا السبب  ,تية االشرتاكيةياحتاد اجلمهوريات السوفيوبني معارصهتا 
 − رؤيته الغريبة للعالقة بني الفيلسوف والدكتاتور العسكري اإلمربيايل

ردة فعل سلبية لدى أثارت  − ل عملية عم بأنه لتاريخلاملُصاغة عىل أساس فهم 
 L'école partique de بيقية للدراسات العليااملدرسة التطبعض مستمعيه يف 

hautes etudes  −  ًيف الثالثينيات الذين فهموا التشابه املعارص بشكل جيد جدا, 
عىل رؤية  Raymond Aron ريموند آرونو Eric Weil إريك ويلقد رد و

عىل  ويلويف حالة   − ف تفكري العن حياءإلمحاولة متواصلة بالتاريخ هذه 
  تنه.عقلل −  األقل

يف العنف والسيطرة  وأرون ويلحموريًا يف تفكري  كالوزفيتزكان تفكري 
قد تأثر و ,احلرب الباردةيف السنوات التي تلت احلرب مبارشة ويف بداية  ,عليه

 بالرؤية )٢١(ونظرته إىل النهاية اإلمربيالية للتاريخ كوجيفنقدمها لـ 
من أي منطق جديل يفتح املتضمنة أن العنف يتملص  ,الثاقبة الكالوزفيتزية

وعرب  نابليون جتسيد بدت منتهية عرب ,جماالت من املجازفة واخلطر واحلظ
السالم الدائم إلمرباطورية العامل الشاملة وحتويل احلرب إىل عمل. يف مقابل 

املجازفات واملخاطر التي ترافق ممارسة العنف  كالوزفيتزهذا النهاية دّرس 
تقّلب الداخيل للعنف ونزعته نحو التصعيد, ومع وارتباط العنف والسياسة وال

                                                 
١٥٤Kojeve, ('il Quoi qu» (التاريخ قد انتهىإن  ,عىل أي حال« :كام الحظ كوجيف )٢١(

l'Histoire est terminée?  –en soit ,  ار ريوانتقدها ج ١٩٨٩بعد عام  أنعشتوهي نظرة
 .Spectres of Marx» أطياف ماركس«من بني آخرين يف 
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 كالوزفيتزعقب احلرب يف  الكوجيفية يف تأمالهتام ما بعد أرونو ويلإن فذلك 
يعاجلان مسألة إمكانية السيطرة عىل العنف, وإن وجهة نظرمها املتعارضة متامًا 

الذي  − جريارن أهي أنه يمكن التحكم بالعنف يف حني  غانديمع وجهة نظر 
خيالفهام جذريًا وذلك من خالل تطويره قراءة قيامية لـ  − بعدمها  تىأ

, بل فحسب ترى أن العنف كارثي ليس عىل مستقبل السياسة ,كالوزفيتز
بشكل أعم عىل مستقبل العامل. إن موضع اخلالف يف مقاومة القيامة أو 

دا أن ب فقداالستسالم هلا هو املجال املُتاح لتطوير املقدرة عىل املقاومة, 
به  عىل عملهم وقيامهم نيانكباب املهزوم فحسبقرتح ال يتضمن م كوجيف

لكنه  ,خلق عامل من العملومكر التاريخ باملقاومة  بوساطةبشكل عفوي 
  يتضمن أيضًا اعرتافًا باهلروب من العنف.

 ,ما بعد احلرب الفرنسةاألوىل يف الفلسفة  كالوزفيتزإن إحدى إطالالت 
ترافقت مع  ويل إيريكت من انتهائها, وذلك يف مقالة لـ حتصل بعد عرش سنوا

) ١٩٩٨( »هيغل والدولة«يف كتاب  اهليغيلةحماولته مراجعة قراءة السياسة 
Hegel and the State احلرب والسياسة وفقًا لـ كالوزفيتز«. ويف كتاب« Guerre 

et Politique selon Clausewitz, م إذ  ,ر جديدإىل مجهو كالوزفيتز ويل يقدِّ
بطريقة تؤكد مكانته كمفكر مقاومة وأيضًا كمفكر  ,عارضًا مواقفه األساسية

حساس جتاه املخاطر الكامنة يف اللجوء إىل العنف. إن مهمة منّظر احلرب 
ظروف االستخدام اجليد للوسيلة «تنحرص يف مساعدة رجل السياسة عىل فهم 

يصبح مبارشة  ويل). لكن  ١٩٥٥Weil ,٢٩٧( »السياسية أال وهي احلرب
إن «حساسًا جتاه التفاوت بني الغايتني اللتني تسعى وراءمها السياسة واحلرب: 

احلرب بحد ذاهتا هي عنف خالص وهدفها األساس هو حتطيم العدو, يف حني 
ويالحظ  ,) ١٩٥٥Weil ,٢٧٩( »ن السياسة جتد جمال عملها يف جتارة الدولأ
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بني رؤية احلرب: بأهنا وسيلة للسياسة  وجلياً  »تناقضًا صارخاً «أن هناك  ويل
عنف تدمريي بشكل مطلق كيل وغري «تقترص عىل أهداف سياسية حمددة, وبأهنا 

لكن اقتباسه لتعريف هدف احلرب بأنه تقويض  ;) ١٩٥٥Weil ,٢٩٧( »حمدود
للمقدرة عىل املقاومة يضع هذا التناقض يف سياقه, ففي حاشية سفلية متمّعنة 

مل يفكر يف التدمري  كالوزفيتزُيظهر أن «أن التعريف  ويلالحظ هلذا االقتباس ي
فإنه  ومن ثمَّ  ,املادي لقوات العدو, بل كان هيدف إىل كرس إرادة املقاومة لديه
 ١٩٥٥Weil ,( »أدخل الفكرة السياسية إىل تعريف هدف احلرب يف حد ذاته

درة عىل املقاومة, ولسوء احلظ فإنه ال يتابع مسألة التكوين السيايس للمق ,)٢٩٧
لكن بقية مقالته تبقى حساسة جتاه التهديد املتضمن أن  ,وكيف يمكن إضعافها

إضافة إىل تقويضها املقدرة عىل  نفسهااحلرب قد تقوض إمكانية السياسة 
  املقاومة.
هي املجال الذي تصبح فيه ممارسة العقل  ويلالسياسة بالنسبة إىل  إن

قل حيتل موقعه ضمن السياسة كأداة للتغلب العميل ممكنة عىل األقل, فالع
لكن يمكن أحيانًا للسياسة أن  ,عىل العنف أو عىل األقل حتايش اللجوء إليه

مثلام هي  ,حترر نفسها من العقل وتطلق العنان لعنف داخيل موجه خارجياً 
ويف مقطع ختامي طويل  ,بل الثورات عموماً  ,الثورة الفرنسيةاحلال مع 

 بالزعم أن:  كالوزفيتزلـ  قراءته ويليلخص 
درجة عنف (احلرب) ستكون بالنتيجة وظيفة للتوترات داخل  ...

إن فذلك  إضافة إىلالدول من جهة والتوترات العاملية من جهة أخرى, 
التوترات العالية بني الدول هي بشكل طبيعي وظائف للتوترات الثورية 

 ). ١٩٥٥Weil ,٣١٣... (املجتمعات املختلفةضمن 
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رب ليست نتيجة لتقّدم العقل عرب التاريخ, بل نتيجة الهنيار التحالف فاحل
يف  ,فحسبالعنان للعنف الرصف  ُيطلقوهكذا سوف «بني العقل والسياسة: 

إىل حلظات يصبح عندها سقوط السياسة الكامنة (السياسة الداخلية) كبريًا 
سبقية ). فاألرجحية ُتعطى أل ١٩٥٥Weil ,٣١٤( »درجة كافية بني الدول

السياسة الداخلية أو إدارة العنف ضمن الدولة, إذ يمكن يف حلظة الثورة أن 
يّولد عن غري  ,يتصاعد االستخدام الذرائعي املضبوط للعنف إىل عنف مطلق

 ويل. إن املغزى واضح: إن نابليونقصد مغامرات إمربيالية مثل مغامرات 
اإلمربيالية  هعدِّ بخ اإلمربيايل يف التاري اهليغييلللعقل  كوجييفينتقص من قراءة 

يعيد يف  يلإن و إذتتوجيًا هلام يف دولة شاملة,  الالهنيار السياسة والعقل,  نتيجةً 
 ضمن تصنيفه) من خالل »السليمة«هذه املرحلة تعريف العقل (أو السياسة 

 ,احلرب الالثورية مراحلالتحكم الديمقراطي يف تصعيد العنف, ففي مستوى 
ال يستطيع قادة الدول وال شعوهبا أن  ,كون [وجود الدولة] يف خطرال ي« حينام

يقبلوا حتت هذه الظروف التضحية القصوى, أال وهي نرش العنف املطلق 
وبناًء عىل جتربة الثورات  ,ذلك وعىل الرغم من ,) ١٩٥٥Weil ,٣١٤( »وحتّمله

هناية  هو الذي حيكم يف ,العقل وليس العنف«أن  ويليستنتج  ,الديمقراطية
وأن عىل العنف الذي يتذرع بأنه ثوري أن يسّوغ نفسه أمام حمكمة  ,املطاف

  ). ١٩٥٥Weil ,٣١٤( »[العقل]
الشكالنية ملنطق احلرب والسياسة لدى  ويلرواية  أرونخيالف 

ويبقى غري مقتنع بأن معادلة اإلرادة الديمقراطية والعقل قادرة عىل  كالوزفيتز
للعقل والعنف عرب قراءته  أرونئه. إن مواجهة احلكم عىل العنف أو احتوا

تواجه جتربة  Penser la Guerre »تصّور احلرب« يف كتاب كالوزفتزالدقيقة لـ 
من قراءة  اً ممقاوِ بوصفه املقاومة مع معضلة احلرب الذرية, فقد مّكنته جتربته 
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 ريةاإلمرباطو عىل ًا حاقداً , أي عدوبوصفه منظرًا للمقاومةليس ( ,كالوزفيتز
 مدافعاً  كالوزفيتز بوصف, بل )رب العصابات وحسبحل اً ومنّظر ,النابليونية

 ليننيكام أن نقاشاته لـ  ,يدشن املرشوع األكرب من حرب املقاومة طويلة األمد
إضافة إىل مقاالت أقرص وأكثر  ,»تصّور احلرب«من  املجلد الثاينيف  ماركسولـ 

 ,Clausewitz, stratége et patriote »كالوزفيتز اسرتاتيجي ووطني«وضوحًا مثل 
تقدم  ,Clausewitz et la guerre populaire  )٢٢(»كالوزفيتز واحلرب الشعبية« وال سيام

إال أن  ,بوصفه فيلسوف حرب املقاومة العاملية كالوزفيتزوصفًا متامسكًا لـ 
 تقبع بشكل غري مريح إىل جانب احلافز الرئيس لقراءته, أال ربام هذه الرؤية

  وهو مشكلة التحكم بالعنف التي تثريها معضلة احلرب الذرية.
جيد يف التحكم السيايس يف  الباردة احلرببوصفه مفكر  أرونإن 

, ولكن حتليله يتم عىل الكالوزفيتزيللتفكري  »تأكيدًا وإكامالً «تصعيد العنف 
ز يركّ  أرون, فـ ويل لدى مستوى أقل جتريدًا من معادلة الديمقراطية والعقل

عىل التوتر بني التحكم السيايس بوسائل العنف ونزعة العنف الكامنة نحو 
التي حتمل عنوان  ١٩٧٥ففي مقالة عام  ,تصعيد يتجاوز ذلك التحكم

 املجلد الثاينيف  La société des Etats et la Guerre »جمتمع الدولة واحلرب«
مع  تزكالوزفيحماولته تكييف  أرونيلخص  »تصّور احلرب«من كتاب 

أحوال أواخر القرن العرشين.  إن السياق السيايس اآلن هو سياق عاملي كام 
أن وجود األسلحة الذرية مل يعد جيعل من العنف املطلق حالة افرتاضية 

  ُقصوى, بل إنه هدف عسكري معقول. يف هذه احلال: 

                                                 
 . .١٣Sur Clausewitz pp-٤١  ٤٢and-٥٢ ع يف مجُ  )٢٢(
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فإن معنى  ,د يف حقبتنا عىل تصعيد نحو احلرب الذريةيإذا دل التصع
يقود التصعيد إما إىل معركة إفناء أو  إذ ,يتغري جذرياً  الكالوزفتزيتني احلركتني

العدو املهزوم يوافق عىل النقاش ويقبل رشوط ف ,بمعنى أعم إىل قرار
املنترص... [إن وجود األسلحة الذرية] يفرض خيارًا بني املبدأين 

ألخرى : اهلالك والقرار من جهة, وهيمنة السيايس من اجلهة االكالوزفتزيني
)٢٠٠٥ ,١٠٦Aron .(  

يكمل بطرائق عديدة  أرونإن وجود األسلحة الذرية بالنسبة إىل 
لتصعيد مع أرجحية باهتديد فعيل  إقامة حتالف بنيعرب  ,كالوزفيتزتفكري 

 : التهديد بالدمار املتبادلف ,سياسةمتجددة لل

 كالوزفيتز فجوة كانت مفاهيميةُ  يمأل :ذلك هكذا صوغ[...] دعني أ
بسبب أي  ,لكنها ُتركت فارغة بسبب قيود التجربة التارخيية ,عية هلاوا

 ,بالنظر إىل احلظر الفّعال عىل استخدامهاو ,االستخدام الدبلومايس لألسلحة
لتهديد الذري لهنا استخدام أ ًا يمكن تعريفها بدقةاملسامة ردع اإلسرتاتيجيةإن ف

  ). ٢٠٠٥Aron, ١٠٦وضعه موضع التطبيق ( نّبإىل جت نظراً 
من دور الشعب والقائد  أرونيقلل  ,الكالوزفيتزيويف اهتاممه بالثالوث 

 أرونن فإ ويلعىل النقيض من ف ,السيايس والدبلومايس بالنسبة إىل مصلحة
استخدام العقل الدبلومايس من بمتامًا أنه يمكن التحكم بالتصعيد  عٍ مقتنغري 

قائد العسكري. إنه يرى أن أو أنه يمكن الركون إىل اجتهاد ال ,الشعب جانب
ُمتارس عىل مستوى الدبلوماسية ووفقًا  حيناميف قمة تأثريها تكون السياسة 

» نييظملقوتني العُ لدى ا رب الشاملةـد احلـتوب ضـر املكـحالف غيـللت«
)٢٠٠٥ ,١١١Aron  .(سرتاتيجي يتخطى التعارض إقرار سيايس  اختذ فقد

ق عىل عقد غري مكتوب فيام يتعلق وجرى االتفا ,والعسكري بني السيايس
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الذي حيدد السياسة  اآلن إن العقل الدبلومايس هوف ومن ثم ,املُسيّسبأرجحية 
يعي جيدًا أن احلروب الصغرية جتازف بإثارة  أرون إن. تنيواحلرب العاملي

 اآلنبغية إظهار كيف أن كل أطراف احلرب تنتبه  اً لكنه يعمل كثري ,التصعيد
ن بميثاقهام غري املكتوب لتجنبه مها مياظن العُ اليست القوتإذ  ,إىل هذا التهديد

ملبدأ سيايس  نصار الذين خيضعوناأل بل حتى ,فحسب ن إليهااملنتبهت
  وأيديولوجي ينتبهون إىل إمكانية التصعيد.

للعقل الدبلومايس الذي يعمل ملنع  أرونومع ذلك هناك توتر بني رؤية 
رؤيته و ,ل مقدرة عىل املقاومة إىل حدها األدنىالتصعيد إىل نقطة تتقلص فيها ك

فإىل جانب  ,حروب مقاومة صغرية قادرة عىل استدراج تصعيد باخلاصة بنشو
أال  ,كالوزفيتزتغريًا ثالثًا منذ عرص  أرون يرى املجتمع العاملي والسالح الذري

 ,الشعب املسلح املستعد لشن حروب عصابات مقاومة شكيلوهو ظهور ت
 اإلمرباطوريةتسليح الشعب يف أثناء حروب  برز« يف حني كالوزفيتز لـ وفقاً و

من بني حماسن  جرى عّدهو ,كواحد من آخر الوسائل لدى الشعب املضطهد
فقد جرى متابعته  ,) ٢٠٠٥Aron ,١١٨» (احلرب الدفاعية عسكريًا وسياسياً 

 , الشعببني» إمكانية ثورية«د املنتقصني من قيمته خافوا أن يولّ ألن  باهتامم
لكنه ينتقل برسعة  ,إهنم يف التحليل األخري مل ينخدعوا :قائالً  آرونيعلق و

الحتواء التهديد الذي متثله حركات املقاومة املسلحة جتاه تصعيد العنف. لقد 
يلتقط  ,بأنه ملحق باجليش النظامي املسلح الربويسالشعب  كالوزفيتزتصور 
, كوباو, الصني يف ةة املسلحة املعارصأن حركات املقاومبكي جيادل  ,ذلك أرون
لشعب ل عأو مج ,وجيش شعبي ,جيش نظاميخليط من هي نتاجات م فيتناو

خيضع  ما ملنارص هو باألساس شبه نظامي بقدرفا«املسلح حتت نظام عسكري: 
 ٢٠٠٥Aron ,» (ط بعيدينالقيادة اإللزامية لضباط أو صف ضبإىل انفسه 
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إضافة إىل العقل الدبلومايس للدولة يقوم بوظيفة كام أن انضباط املنارص  ,)١١٩
 كالوزفيتزفإنه يؤرش إىل إمتام تفكري  أرونكبح أي تصعيد للعنف, وبالنسبة إىل 

قواعد احلرب  أرونوبالنتيجة كيّف  ,الثورية املرحلةيف احلرب التي تبدأ يف بداية 
  .جيفكومع أطروحة هناية التاريخ التي اقرتحها معلمه  كالوزفيتزلدى 

رؤى التحكم السيايس والدبلومايس بالتصعيد لدى  رينيه جريارخالف 
إكامل «   Beniot Chantreبينوي شانرت, إذ إن عنوان نقاشه املطّول مع أرون

 كالوزفيتزأنه يكمل  أرونيوحي بأن زعم  Achever Clausewitz )٢٣(»كالوزفيتز
وعوضًا عن ذلك  ,بقًا ألوانهأو أنه يرى إكامله يف العقل الدبلومايس كان زعًام سا

عىل الفرضية القائلة: إن التصعيد القيامي للعنف  بُّ ينكَ  كالوزفيتزفإن نقاشه لـ 
أساسًا. إهنا قراءة موجهة مبارشة  املسار الصحيحوحسب, بل إنه عىل  ليس ممكناً 

ففي مقالته اخلتامية امللحقة يصف  ,»تصّور احلرب«وضد مواقف  أرونإىل 
 األروينممتلئ بالتطمني «وهو  جرياروّصل إىل نقاشاته مع كيف ت تشانرت

Aronian  عىل االنتزاع من معلمي وصديقي بعض األسباب  أنه قادرومتأكد من
), وهذه ثقة اهتزت برسعة عرب  ٢٠١١Girard ,٣٧٤( »للبقاء مؤمنًا بالسياسة

قائم يؤمن أن التصعيد  جريارألن  ,»يف احلرب«القيامية لكتاب  جريارقراءة 
 ,وأن التقليل بشكل مميت وغري قابل للنقض من أي مقدرة عىل مقاومته ,أساساً 

  قد حصل مسبقًا.
منطقًا قياميًا يف التصعيد بعيدًا جدًا  »إكامل كالوزفيتز«يف  جرياريكتشف 
أي إنه كان من املمكن سياسيًا احتواء تصعيد  ,أرونو ويلعن معتقدات 

                                                 
ing to Battl» تقاتل حتى النهاية« عنوانالتي حتمل  Mary Barkerترمجته مريي باركر  )٢٣(

٢٠١٠the End, Michigan State University Press, East Lansing . 
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الته السابقة يف كبش الفداء واملحاكاة ينبع من تأم جريارفموقف  ,العنف
برفضه  املسيحإذ إن  ,للمسيحية ونظرته املعقدة للمغزى التارخيي واملعارص
ُيربز ما  »سامحه لنفسه أن ُيصلب«مقاومة العنف بالعنف وبإدارته اخلد اآلخر و

العنف عرب  »تسرت«لمجتمع اإلنساين, فالصلب يزيل لأساس  جريارهو بالنسبة إىل 
التي محت املجتمعات اإلنسانية من «بالتزامن مع إزالة احلدود  ,حية والطقوسالتض

إن موت اإلله وندرة ف جرياروبالنسبة إىل  ), ٢٠١١Girard ,١٦( »عنفها اخلاص
 The Gay Science »العلم البهيج«يف  نيتشهالتي يندهبا جمنون  »األعياد اجلديدة«

تضح يف املواقف املعادية ن منطق عنف متصاعد مدفوع بمحاكاة تايبدأ
إن  .»يف احلرب«من كتاب  اجلزء األوليف  كالوزفيتزللخصوم التي حللها 

أطلق  − رأيه يف  − يتخيل استجابتني ممكنتني ملعضلة التصعيد التي  جريار
للـ  املسيحيةهلا العنان. تشري االستجابة األوىل إىل اجلذور  املسيحيالوحي 
  .أروننية إىل الثقة يف القوة التي أيدها وتشري الثا الغاندية, أهيمسا

تصعيد العنف من خالت نبذ املقاومة العنيفة,  يمكن يف احلالة األوىل احتواء
ٍد أبداً, يكفي للبرش بغية جعل الوحي جيدًا متامًا وغري ُمهدِّ «: جريارفعىل حد تعبري 

 ;عامل االنتقامية, وهو االمتناع التام عن األاملسيح أن يتبنوا السلوك الذي أوىص به
). إن هذه االستجابة خلطر التصعيد تقتيض  ٢٠١١Girard ,١٨( »أي نبذ التصعيد

يف التحليل النهائي نبذاً للمقاومة, بدالً من استمرارها بوسائل أخرى غري عنيفة, كام 
تقود إىل احلط من قيمة قوة املقاومة  غانديلقراءة مستدامة لـ  جريارأن افتقار 
 ,»بفناء كل احلياة عىل الكوكب«يرى التهديد املحدق واحلارض  جريارـ ف ,الالعنفية

كام أنه ال يستطيع قبول  ,) ٢٠١١Girard ,١٨( مسيحيةمقاومة  − دون أن يتبنى ال
  يف حل سيايس للقيامة التي يستجلبها تصعيد العنف: أرونأمل 
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وقد  ,كالوزفيتزعند قراءته  ريمون أرونإن هذه هي اإلمكانية التي رآها 
من أجل تطهري الروح من منطق قيامي وإقناع نفسه بأي ثمن  قوياً  ملخصاً كتب 

 ٢٠١١Girard ,سوف ينترص دومًا ( »الردع«األسوأ وأن  ُيتجنَّبأنه سوف 

١٨.(  
بعقل  أرونمع آمال  »كالوزفيتز إكامل«يعارض  جريارن أويف حني 

ذلك يقدم  , فإنه عىل الرغم من»تصّور احلرب«سيايس ودبلومايس يف 
 ٢٠١١Girard ,( »متطرفة أرونبجعل إيامءة «الذي يقوم  »إكامل كالوزفيتز«

) من كالوزفيتزأول من حصل عىل امتياز إخراج («هو  أرونإذ إن  ,)٦٥
السياق العسكري الضيق. إن دورة العنف املتفاقمة هي التي عليه أن يكون 

يتضاءل احتواؤه يف  قادرًا عىل نبذها, تلك العودة األبدية للمقدس الذي
).  ٢٠١١Girard ,٦٥( »يشوش نفسه بالعنف − اآلن  − الطقوس, والذي 

بالعقل السيايس والدبلومايس يفرتض وجود دياليكتيك  أرونإن إيامن 
احلجة أن قواعد العنف التي حددها  جريارللعنف, ومن جهة أخرى يقيم 

دياليكتيكية, بل  يف التصعيد نحو احلرب املطلقة ال ترتك نتيجة كالوزفيتز
 تستهلك نفسها يف النهاية.

تنطلق من هوس مشرتك بمسألة  كالوزفيتزلـ  جريارو أرونإن قراءة 
 :يف عدد من الكتب مثل جريارالعنف عمومًا كام عند 

 األشياء عن«إىل  Violence et le sacré )١٩٧٢( »العنف واملقدس« 
epuis la foundation du Des choses cachées d»املخيفة منذ تأسيس العامل

)١٩٧٨(Monde   تمن العنف إىل الالهو«وإىل« De la violence à la 

)٢٠٠٧(divinité  يف عدد أكرب من اإلسهامات أكثرها شهرة  أرون, وعند
 Paix et Guerre entre les Nations»الدول بني السالم واحلرب«هي 
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 Le grand »لنوويةا اإلسرتاتيجيةمدخل إىل اجلدال الكبري, «و )١٩٦٢(

)١٩٦٣Initiation à la stratégie atomique (, Débat  التي تشكل
للحرب املطلقة ولتلك القراءات التي انبثقت عن  »دياليكتيكًا متسامياً «

 De l'Armistice à»اهلدنة إىل التمّرد الوطني من«مثل  فرنسا احلرةو املقاومة

)١٩٤٥(l'Insurrection nationale . نجذاب املشرتك نحو العنف إىل قاد اال
 أروناهتامم مشرتك بإمكانية إدارته, وعند هذه النقطة متامًا يفرتق طريقا 

مقتنع بأنه يمكن أن يكون للعنف  أرونإذ إن  ,بشكل واضح جداً  جريارو
, أي يمكن أن يصبح للعنف, للحرب خامتة  املحدود معنًى سيايسٌّ

د هبا يمكن أن تربهن أهنا ية أو التهديفحتى احلرب الذر ,دياليكتيكية إجيابية
ويمكن فعًال أن ُيدار العنف سياسيًا. إن هذه  ,للسياسة يف احلقيقة حتريٌض 

 ,أرون هيغيليةالقناعة املتضمنة أن للعنف نتيجة سياسية إجيابية تربهن عىل 
من جهة أخرى فهًام  جرياريمتلك . كوجيفومرة أخرى عىل أنه وريث 

قائم  ,ًا, وبالنسبة إليه إن هناية العامل, أي تدمريه الذايتللعنف قياميًا متام
أساسًا: فالعنف ال يستهلك السياسة وحسب, بل إنه يف النهاية سوف 

 يستنفد ذاته يف احلرب املطلقة.
 ,هيغليبعد نفسه أيضًا عن  ,أرونباختاذه مسافة من  »إكامل كالوزفيتز«إن 

إذ إن  ,أرونغري البعيدة أبدًا عن تفكري  هيغللـ  Kojèvianالكوجيفية وعن القراءة 
 هيغلبني  اهلائَل  هي تأكيده البعدَ  جريارإحدى السامت البنيوية لكتاب 

. ةفهام من األزواج القليلة يف عمله اللذان ال يدخالن يف عالقة حماكا ,كالوزفيتزو
وهي  − نابليون وعن  املسيحيةعن  هيغليف قراءات متأنية لكتابات  جريارإن 
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غري قادر عىل التفكري قياميًا,  هيغلُيظهر أن  −  )٢٤(املفضلة حتديداً  كوجيفضية أر
تأرجح هو أن  رؤيته هيغلالذي ال يستطيع إن «أي ال يمكنه التفكري بالتصعيد: 

 Girard...» (أن يتصاعد اً املواقف املتعارضة التي أصبحت متساوية يمكن أيض

أ يف أسوهو و ,تفكري تراجيديهو يف أفضل حال  هيغلتفكري ف  ,)٢٠١١ ,٧٠
لتفكري إىل ا هيغل طموح فإن ,جريارلكن بالنسبة إىل  ,الهوت إمربيايل حال

 :لقيامةفكري باتباملطلق أفقده أهلية ال

 ,كارثياً تفكريًا لكنه ليس  ,سامته الرتاجيدية اهليغييلإن للتفكري  
 ,دلية إىل العالقةمن التبا ,الدياليكتك إىل املصاحلة منبثقة  ْعربيَ  التفكريف

 ). ٢٠١١Girard ,٧٠من أين أتى ( ويعطي االنطباع فعًال أنه نيس
بوصفه  ,دانتيبجانب  هيغلحيث يضع  ,ويف كالم الحق له يف الكتاب

افتقد « هيغلأن  جريارمن مفكَرين عظيَمني لإلمرباطورية يالحظ  اً واحد
. ومن جهة ) ٢٠١١Girard ,٣٤٦( »الوضوح بشأن النتائج املدمرة للعنف

أو حول كوارث  اإلمرباطورية,أي أوهام حول  كالوزفيتزأخرى مل يكن لدى 
مل يكن هناك للدياليكتيك مكان يف رؤيته القامتة للنتائج املروعة  إذ ,احلرب

  لتصعيد العنف.

                                                 
عن هذه القراءة لـ املتزامن مع ابتعاده  املحتوم يستشهد جريار بـ كوجييف وتأثريه )٢٤(

فكرة « −  إىل سياسة ما بعد احلرب شكل معّرب . ويشري ب٧١صإىل  ٤ صمن , انظر هيغل
ملهًام للسياسة «الذي لعبه كوجييف بوصفه  الدور وإىل ,بالنسبة إليه» اإلمرباطورية

, فإن عالقة أرون املعقدة مع ومن ثم ,) ٢٠١١Girard ,٧٤» (١٩٤٥الديغولية بعد 
 .هيغلتوضع يف إطار كوجييف والنتائج السياسية املحافظة لقراءته لـ  األخري
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كمفكر قيامي قادر عىل تنظري الكارثة, لكنه  كالوزفيتزبتقديم  جريارقام 
واقتناعًا منه بأن القيامة عىل الطريق, فإنه ال يرى أي  ,يف الوقت نفسه يعّده واقعياً 
 فاألوهام املرحية للنتائج واحللول الدياليكتيكية عند ;مفارقة يف هذه املواقف

تتناقض مع  ,سالم فلسفية آتية مرباطوريةإضافة إىل اآلخروية عنده إل هيغل
ذلك التاريخ الذي يالحظ بوضوح دقيق حركة التاريخ املتسارعة, « كالوزفيتز

مع ذلك  جريارلكن  ,) ٢٠١١Girard ,٨٤( »الذي يفقد العقل فيصبح جمنوناً 
وإحلاحه عىل هذا التمييز, يقر أنه جيب قراءهتام  كالوزفيتزو هيغلوبعد متييزه بني 

غياب مفهوم جذري «معًا, إذ إن غياب الوضوح يف أسباب العنف ونتائجه, أي 
), وإنه  ٢٠١١Girard ,٧٥( »خطراً « غلهيهو الذي جيعل من تفكري  »للعنف

ليس هبدف التقريب بينهام, بل  كالوزفيتزو هيغلملن الرضوري قراءة كل من 
إن املرء يرى مبارشة أن «بغية جعل الفرق بينهام صارخًا وغري قابل للتفاوض: 

وإىل التصعيد عند  هيغلوحدة الواقعي واملفاهيمي تقود إىل السالم عند 
). فالتصعيد ال يمتلك وسيلة إيقاف داخلية كام ٢٠١١ard Gir ,٧٥( »كالوزفيتز

يصبح الواقعي عقالنيًا  حينامأن إمكانية مقاومته تبدو ملطفة جدًا, ويف النهاية 
 منه إىل حكم سالم دائم ما بعد تارخيي. لن يكون هناك ممرٌّ سهٌل ف ,بالتأكيد

تي تتنصل من , أو احلرب ال»احلرب األيديولوجية«مسألة  جريارويتابع 
, إذ إنه يتبنى وصف اللينينيةعنفها اخلاص باسم غايات مطلقة من خالل مثال 

كام يصفها بأهنا تشن حربًا مطلقة ضد  »عسكرية هيغيلية«بأهنا  لللينينية أرون
ونظرًا ألن العقل غري «أعدائها الطبقيني, وال يقدم فيها العقل أي مساعدة: 

 Girard( »هلا ويسوغها اً عوضًا عن ذلك طريق تحيففإنه  ,قادر عىل مقاومة القوة

يصف احلرب األيديولوجية أو عدم مقدرة العقل  جرياركام أن  ,)٢٠١١ ,٨٦
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 Haussman هاوسامنعند  باريسعىل مقاومة القوة بلغة املجاز املستقى من 
 ,ينصبها ضد العنف متاريس, فالعقل ال يمتلك أي كوميونة باريسيقونات أو

به, ويبدو أننا وصلنا مع  وحيتفىعوضًا عن ذلك الطريق له  فتحيوهلذا فإنه 
 جرياراحلرب األيديولوجية إىل هناية املقاومة, لكننا سنرى أن وجهات نظر 

فالثورات  ,حول مسألة املقاومة هي وجهات نظر أكثر تعقيدًا وإقالقاً 
, لكن أفعاهلا العنيفة بوساطة »معنى التاريخ« العسكرية واأليديولوجية حتقق

ملجتمع  هيغيليةاحلرب تتصاعد مع العدو الطبقي بدالً من أن تصل إىل نتيجة 
فتحل احلرب األهلية حمل احلروب الوطنية. إن هذا االنعطاف «اشرتاكي عاملي 

يسهم يف انتشار احلرب فتصبح احلرب  اللينينيةيف تعريف احلرب الذي أنجزته 
وُينهي  .)٢٥( ) ٢٠١١Girard ,٨٦( »يةثم حربًا عامل أوروبيةاألهلية برسعة حربًا 

 الفرنسية الثورةمنذ  األورويبوالتاريخ  كالوزفيتزدراسته الدقيقة لـ  جريار
باإلشارة إىل التصعيد املتواصل للعنف وبإبداء هواجسه من أن العنف اآلن 

  :أرونوخيتم هبذه الكلامت التي تكرر اختالفاته مع  ,وصل إىل مستوى قيامي
عىل عجز السياسة  هيغلبطريقة أكثر واقعية من  تزكالوزفييدلل 

األسايس عن احتواء التصعيد, وبالنتيجة فإن احلروب األيديولوجية, أي 
مسوغات العنف الفظيعة محلت اإلنسانية إىل مكان يتعدى احلرب التي نحن 

 اإلسالمينفسه يف رصاع مع اإلرهاب  الغربوسوف يستنزف  ,فيها اليوم
كانت الرصاعات ضمن الدولة يف القرن  .من دون منازع نفسهب أشعلهالذي 

فيها صعودًا للعنف, فقد كانت الدول  كالوزفيتزالتاسع عرش هي التي رأى 
                                                 

عيد العنف إىل مؤيدين لتصبوصفهم  بني لينني وماو والقاعدة يرى جريار استمراريةً  )٢٥(
 ). ٢٠١١Girard ,٣٦١مستوى عاملي (انظر 
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أهنى احلملة  ١٨١٥عام  مؤمتر فيناموجودة كي حتتوي العدوى الثورية, إن 
 ,واآلن اكتملت تلك احلقبة يف حلظة ال يعرف فيها العنف أدنى قيد ,الفرنسية

 ٢٠١١Girard ,مكن القول من وجهة النظر تلك: إن القيامة قد بدأت (وي

٣٢٥.(  
ومع اإلعالن عن تصعيد قيامي للعنف مل يعد باملستطاع احتواؤه 

يعود إىل  جريار أو الرادع غادر يائسًا فـ catechon شونيكاتسياسيًا, حتى إن الـ 
ر إليها أعاله أي إطالقها املشا املسيحيةاملصادر الالهوتية لتفكريه. إن ازدواجية 

 ,عنفًا فوضويًا وغري خمفي إضافة إىل ترياقه ُيعاد تأكيدها يف األسطر األخرية
إن الشيطان هو االسم اآلخر «يف الزعم املرّوع غري املتوقع والقائل:  وال سيام
يتكون  كالوزفيتزاملؤمل لـ  »اإلكامل«). إن  ٢٠١١Girard ,٣٦٢( »للتصعيد

 »مذكرة اعرتاف«(مثل كتابه السابق  » احلربيف«إظهاره أن من 
Bekenntnisdenkschrift(  هو جماهرة إيامن بالطبيعة الشيطانية للعنف. يبدو أن

يشتمل عىل الالمقاومة وعىل قبول العنف وال يبدو  جريارالرتياق بالنسبة إىل 
ا لكن مع هذ ,أن هناك مكانًا حمتمًال يمكن أن تنطلق منه مقاومة ضد التصعيد

والدعوة إىل إيقاظ  − هناية احلياة عرب تصعيد العنف  − االختيار بني األسوأ 
الضامئر النائمة نصل إىل السؤال عن املدى الذي أدى فيه الغياب الظاهري 

  إىل هناية قيامية لتفكريه. كالوزفيتزلـ  جريارللمقاومة يف إكامل 
ممتاز يف الفهرس الكامل واملفصل بشكل  »مقاومة«ال تظهر كلمة 

, ولكْن هناك تفكري موسع, وإن كان »إكامل كالوزفيتز«اخلاص بكتاب 
للثورة واحلرب  جريارضمنيًا يف املقاومة, يرسي خالل النص, فنقد 

يديولوجية هو نقد واضح متامًا, لكن موقفه بخصوص املقاومة هو موقف األ
غري قادرة  ارجريفقد رأينا أن السياسة بالنسبة إىل  ,أكثر متلصًا, ويصعب فهمه
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ن العقل ينبذ أيف حني  ,فحسبعىل مقاومة التصعيد وأن العنف يكثفه 
رصاحة أي إمكانية إلعاقة انتقاله إىل احلد األقىص. أين إذن يمكن أن يتحدد 

 − دون أن يسميها  − موقع املقاومة  جريارموقع مقاومة التصعيد? لقد حدد 
التي كانت  اجلبلعىل  ملوعظةاونبذه العنف يف  املسيحيف مثال ال انتقامية 

وإن مل يتم  − . مع ذلك غانديلدى  الساتيغراها إسرتاتيجيةإحدى مصادر 
فإن التفكري فيها يسلك طريقًا متعرجًا عرب  − التطرق إىل املقاومة رصاحة 

  لكنه ال يصل أبدًا إىل مستوى التعبري اخلالص. ,أسطر النص يتكثف أحياناً 
: جريارالسؤال البسيط بل املدمر إىل  شانرت بينيوويف إحدى اللحظات وجه 

أن ذلك السؤال مل يكن  مبارشة جريار? فهم »وهكذا فإن قانون التصعيد حتمي«
ًا نحو إمكانية قانون التصعيد, بقدر ما كان موجهسؤاالً موجهًا نحو حتمية 

خلاصة والفروق بني قراءته ا كالوزفيتزمقاومته, إذ يبدأ بتكرار األمهية املعارصة لـ 
بشكل حسن  جريارويالحظ  ,املسيحيةوأمهية العالقة مع  اهليغيلية أرونوقراءة 

ويتحول شخصيًا  ,»مستقبل العامل يفلت منا عىل الرغم من أنه بني أيدينا«جدًا أن 
 »دهشته«, ففي قطعة تلميحية يصف العهد اجلديدمن هذه املعضلة إىل الرؤية يف 

يف  وال سيام »...جلبارة التي تواجهها هذه الرسالةا املقاومة السلبية«بـ »افتتانه«و
وهي رؤية قريبة من املقاومة  ,التي يتحّول إليها »الرؤية«هذه هي  .اهليغيليةأعقاب 

), ٢٠١١ ,١٠٢( »تيش بأن املصاحلة ليست يف باطن حركة التاريخ«السليبة التي 
ن وعىل الرغم من هو معارصنا, لك هيغلوليس  باسكالمما يعني بالنسبة إليه أن 

فإهنا تبقى  −  »املقاومة السلبية«ومعها بطريقة ما  − أن هذه الرؤية هي رؤية مركزية 
يتبّني أنه  إذ ,ومع ذلك يعود موضوع املقاومة ليظهر يف كالم جانبي آخر ,غامضة

, وهو يتمعن »عن املبارزة والتبادلية«كالم جوهري هذه املرة يف هناية القسم 
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 جريار. يصف Dreyfusards والدريفوسوريني Dreyfus )٢٦(دريفوسبأنموذج 
من حيث إن احلاجات املتصّورة  »بشكل أنموذجي كالوزفيتزية«القضية بأهنا 

للقيادة العسكرية أخذت أولوية عىل احلاجات السياسية وحاجات الدولة, فهو 
اسم املقاومة, كأنه ال  ويستعملللظلم الفاضح,  الدريفسوريون يؤيد معارضة

  السابق: شانرتزال جييب عىل سؤال ي
 ,يعتقدوا أن اإلدانة كانت هناية األمر مل, فهم الدريفوسوريونلقد قاوم 

وأن إعادة  ,وأهنم كانوا ملتزمني بحتمية وجب أن تأخذ مسارها حتى النهاية
وألنني قيامي فأنا أرفض كل  ,سوف حتصل يف وقتها املناسب النقيبتأهيل 

. إن من الرضوري للمرء أن يقاتل إىل providentialismة أشكال العناية الرباني
  ). ,٢٠١١Girardوإن اعتقد أنه يعمل دون جدوى ( ,النهاية

يصحُّ أيضًا  هيغييلإن هذا الرفض لقبول العناية الربانية أو أي حل 
 بالنسبة إىل التصعيد الشيطاين, إذ جتب مقاومته حتى النهاية, لكن مرة أخرى

  حتى بعد هذا االعتناق احلاميس للمقاومة. ,وع بحد ذاتهعىل املوض ُيعتّم

                                                 
برتبة نقيب يف  هيودي, وهو ضابط Alfred Dreyfus ألفريد دريفورسإشارة إىل قضية  )٢٦(

 ترشين ١٥القبض عليه يف  ُألقيو أملانيا ملصلحةاُهتم باخليانة والتجسس  ,الفرنيساجليش 
 ,وثائق تثبت براءته اكُتشفت ١٨٩٦عىل الرغم من إرصاره عىل براءته. ويف عام  ,١٨٩٤

 هبرباءتقتنعني له املاملؤيدين  فحصل انقسام يف املجتمع بني ,لكن جرت حماوله لطمسها
ته من جانب بعض وبعد تبني قضي ,بإدانته عتقديناملواملعارضني له ) الدريفوسيني(

نتهى األمر ااملحاكمة عدة مرات و ُأعيدت مرسيل بروستو إميل زوالالكتاب مثل 
إىل رتبة مقدم يف اجليش  دريفوس ُرقِّيثم  .عادته إىل اجليش العاملإو باإلفراج عنه

 كان قائداً  احلرب العاملية األوىلاندلعت  وحينام ,ومنح وسام الرشف ١٩١٨عام  الفرنيس
 [املرتجم]. باريسألحد احلصون الدفاعية ملدينة 
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إن املقاومة تعود فتطفو عىل السطح, وللمرة األخرية يف عدد من 
 ,»وأملانيا فرنسا«يف اجلزء عن  املقاومة الفرنسيةالصفحات القوية عن جتربة 

مرة أخرى سؤاالً ثاقبًا يزداد قوة بالنظر إىل سياق املقاومة  شانرتيسأل 
 :أملانيا االشرتاكية القوميةضد  نسيةالفر

التي من  »اجلامهري العظيمة«أال جتد أن استداللك املنطقي جلهة 
خالهلا يمكنك تصور التاريخ عىل أساس مدة طويلة ومن منظور قيامي 

التي كانت رضورية بالنسبة إىل إنعاش الفكرة  املقاومة,يقلل من أخالقية 
 ). ٢٠١١Girard ,٣٢١? (األوروبية

املرجتل جواب مبارش, ومراوغ قي الوقت نفسه, إذ بدأ  جريارإن جواب 
 »بتجنب اجلنرال بشكل جيد روح االستكانة«وإعجابه  ديغولبشخصية 

)٢٠١١ ,٣٢٢Girard (,  ال يشري بروح اإلذعان إىل  جريارومع ذلك تبني أن
قوة «إىل أي  ;يف أثناء الثالثينيات فرنسابداية األربعينيات, بل إىل يف  فرنسا
وذلك  ,التي أسهمت يف عودة العنف بدالً من أن تشّكل طاقًة ملقاومته »اخلمود

عرفوا أهنم ال يستطيعون مقاومة  الفرنسيني«مع النظرة االهنزامية املتضمنة أن 
قوله:  ديغولينقل عن  جريارلكن  ,) ٢٠١١Girard ,٣٢٠( »األملايناهلجوم 

 الفرنسينيأو إن املقاومة مل تستطع مجع  ,مل تكن قد اتبعت املقاومة فرنساإن «
). إن هذا التقليل الظاهر من دور  ٢٠١١Girard ,٣٢٢( »مع بعض  بعضهم
ر: جرياويزعم فيه  Jacques Maritian جاك ماريتيانتبعة استطراد حول  املقاومة

هلذا السبب إنني ال أقلل أبدًا إىل احلد األدنى من ذلك الذي تدعوه أخالقية «
 اجلنرال). ومع هذا نعود مبارشة بعد ذلك إىل  ٢٠١١Girard ,٣٢٣( »مةاملقاو

), لكن بدعوته  ٢٠١١Girard ,٣٢٣( »مل خيلق أي أوهام حول املقاومة«الذي 
إىل املقاومة فإنه يضع املُسيّس فوق العسكري مما استدعى املالحظة احلذرة من 
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يف تي ال أرغب أبدًا ن هذا هو الذي يوّلد طوباوية املقاومة الأ«وهي  جريار
 Bloch بلوخوبعد استشهاده بـ  ,) ٢٠١١Girard ,٣٢٤( »التقليل من عظمتها

اقتباس من  بوساطةملقاومة اأخريًا إىل تعريف  جرياريصل  Cavaillès كافيلو
. إن »ألهنم مل يكونوا قادرين عىل حتصني العدالة فإهنم سّوغوا القوة«: باسكال

 فحسبالسالح جيب أن يكون وسيلة « نأهي  جريارأول ملحوظة لـ 
 ٢٠١١Girard ,( »ضد أولئك الذين يسوغون القوة »لتحصني العدالة«

وهذه وجهة نظر تبدو كأهنا تسّوغ املقاومة املسلحة. ويتبع ذلك قطعة  ,)٣٢٦
  حمّرية:

حقيقة  ;ننا نجد مرة أخرى أن هناك تكثيفًا متبادالً للعنف واحلقيقةأالحْظ 
ليس هناك  أنه رأييف و ,مكنه باملقارنة أن يفعل شيئًا ضد احلقيقيةتعزز عنفًا ال ي

  ). ٢٠١١Girard ,٣٢٦أي تعريف آخر للمقاومة يصح اليوم بالنسبة إلينا مجيعًا (
, وذلك يف تأكيده غانديإن هذا التعريف للمقاومة القريب من تعريف 

 ,أوليًا وناقصاً يبقى مع ذلك تعريفًا  ,مقدرة احلقيقة عىل توقيف دورة التصعيد
أولئك الذين جازفوا بحيواهتم وبأطفاهلم بغية إنقاذ  عن وينتهي النقاش بمثال

ملكنه مثال  ,املضطهديناليهود  إن « .نقدًا ألي فكرة مقاومة خالصة بوصفه ُيقدَّ
هو متسك وهو بقاء يف اإلطار األسطوري,  التواطؤو للمقاومةالتفكري وفقًا 

 .) ٢٠١١Girard ,٣٢٧( »ثر مرونة مما قد يعتقد املرءاالختالفات التي كانت أكب
يف الوقت الذي كانوا  اليهوديبدو كأنه يؤمن أن املنصفني الذين أنقذوا  جريار إن

مل يكونوا بالرضورة يقاومون, وجيب  ,فيه يعملون استنادًا إىل احلقيقية والضمري
  أال نرى أعامهلم بأهنا قد تكون مقاومة ضد التواطؤ.

يرى أن هناك مكانًا صغريًا  جرياريجة التي تبدو حتمية هي أن إن النت
, فتصعيد العنف ال يبدو أنه تصعيد ترك أي كالوزفيتزللمقاومة يف إكامل 
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موارد للمقاومة, كام أن النهاية القيامية ألي مقدرة عىل املقاومة هي نرص 
لكن حتى ذلك ليس  ,للضمري مسيحيمع أمل ضئيل يف إنعاش  ,للشيطان

االستهالك  Chamouray تشاموري زامًا أن ُيعّد مقاومة, فكام سنرى تبنىل
 كالوزفيتزي )بعد ماـ (العنيف ألي مقدرة عىل املقاومة, وذلك يف كتابه ال

, لكن ذلك يتجاهل التجربة The Manhunt »املطاردة«املُعنون بـ ,بوضوح
 غانديشها, إذ إن ونقا غانديمقاومة  وال سيام ,التارخيية للمقاومة الالعنفية

, كام أن القرب اخلانق للقيامة يف تفكريه جرياريبقى حضورًا بسيطًا يف عمل 
ناتج عن غياب مبدأ بنّاء ملقاومة العنفية, أو ربام ألي نظرة متطورة ملا يقصده 

 باملقدرة عىل املقاومة. كالوزفيتز

 :الالعنف واملقدرة عىل املقاومة −٥− ٢
سالم اإلمرباطورية لكن أيضًا,  لسالمإىل ا قودإن وجود احلرب ي

 ).Levinas( ليفيناس .إىل الكليةيقود 
احلرية «يف  ُنِرشْت  Jacob Gordin غوردن جيكوبيف مقالة عن املقاوم 

عرصنا مل يعد بالتأكيد «بثقة أن  ليفيناسأكد  Difficult Freedom »الصعبة
). هذا ما استدعى  ١٩٩٠Levinas ,١٧١( »القتناع بقيمة الالعنفإىل ابحاجة 

يبدو أنه ال «قائالً: عىل العكس Marie Muller -Jeanجان ماري مولر  جوابًا من
). إن عمل  ,٥٤Muller( »نتعلمه عن الالعنف مما ينبغي أن يزال لدينا كثريٌ 

 »مبدأ الالعنف, رحلة فلسفية«حول فلسفة السالم الذي حيمل عنوان  مولري
)١٩٩٦( lence. Parcours philosophiquevio-Le principe de none  يعتمد

 Jacque Semelin سيميلني, وهو إضافة إىل حتليالت جاك غانديكثريًا عىل 
يطرح فلسفة بناءة للالعنف, إن كليهام  »املقاومة املدنية«التارخيية والنظرية لـ
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مقتنٌع أنه من الرضوري استبدال مواجهة العنف بعنف مضاد بواحدة قوامها 
معضلة التصعيد التي وصفها  حاشىُتتليس كي  ,عنف بالالعنفمواجهة ال
, بل أيضًا بسبب األولوية األخالقية لألخالقية والذاتية فحسب كالوزفيتز
خلف  »َمَدنِية الالعنف«يرى ظهورًا حمتمًال لـ مولرن أففي حني  ,الالعنيفتني

 يصف مقاومة سميلنيإن  ,) ,٣٠٥Muller( جريارالقيامة العنيفة لدى 
 »مقاومة ثقافية«يرفض العبودية, ويصف  مزدوجة ذات قطب سلبي متحدٍّ 

 , ,Semelin)٤١( »مبنية عىل هوية ورشعية خمتلفتني عام لدى اخلصم«توكيدية 
إن هذه التأكيدات ملبدأ وثقافة مقاومة العنيفة ُحتدد عرب التناقض فومع ذلك 

يف املقاومة  يناسليفال تدرك بشكل كامل قوة تأمل  جرياروكالوزفيتز مع 
 »االنخداع باألخالق«العنيفة والالعنيفة, أي إهنا ال تدرك حتذيره من 

وإرصاره عىل تأملنا يف اخلطورة الشديدة ملا يعنيه أن يصبح املرء موضوع 
  .)٢٧(مقاومة

 بخصوص قيمة الالعنف كان جزءًا من نقد أوسع لـ ليفيناسإن توكيد 
 ,جتاهلهام للمهزومني«بسبب  الغربينيسفة لدى التاريخ والفل »أنموذج إنساين«

 ١٩٩٠Levinas ,( »كام لو أهنم عديمو األمهية ,واملضطهدين ,أي للضحايا

 إنه يعّد دعوات الالعنف الصادرة عىل أساس هذه اإلنسانية نكراناً  ).١٧٠
فهي مثال عىل  ومن ثمَّ , »للعنف الذي مع ذلك حتقق التاريخ من خالله«

مرغوبًا يف اليوم التايل للنرص كام زعم  الذي كان دوماً  »املنترصين«العنف 
  بعناد: ليفيناس. وبخصوص مثل هذا الالعنف املسامل يتابع كالوزفيتز

                                                 
عل من جتهي التي  ,هتاممه الثابت بالعنف واحلربا وال سيام ,إن سامت أفكاره هذه )٢٧(

 ».إكامل كالوزفيتز«ليفيناس مركز نقاش مستمر بني جريار وتشانرت يف 
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إن شجب العنف جيازف بالتحول إىل تأسيس للعنف والغرور: إىل 
. إن احلرب ضد احلرب تديم احلرب من خالل ختليص ستالينيةتغريب, إىل 

 ). ,١٩٩٠Levinas ,١٧١لسيئ (نفسها من كل الضمري ا
جيب أن  »قيمة الالعنف«ن جتربة القرن العرشين ُتظهر أويف حني 

 »تأمل جديد يف السلبية« ُتناقش األخرية بشكل أكثر عمقًا, وأن ُتسَتكمل بـ
دون ذلك تكون فلسفة املقاومة الالعنيفة عرضة ألن تصبح من و ,والعذاب
ف من دون معرفة كيف أن تنفي بشكل سطحي أعراض العن ,أخالقية

العنفها بقي متورطًا يف العنف واحلرب, وبوصفها كذلك, فإهنا سوف تبقى 
أو للعودة إىل عنف  جريار,دائًام عرضة ملقوالت قيامية مثل مقوالت 

جيب أن ُتثبت يف مقابل  ليفيناسإن قيمة الالعنف بالنسبة إىل  ,)٢٨(أعظم
 أقوى دعوات احلرب.

 Totality »الكلية والالهناية« كتاب بدأ هذا املرشوع يفنفسه قد  ليفيناسكان 

and Infinity وله جذوره يف جتربة الكاتب  ,الذي هو تأّمل مستمر يف احلرب
وينشد  »االنخداع باألخالق«سجني حرب. يبدأ الكتاب بتحذير من بوصفه 

, أو »انفتاح العقل عىل احلقيقة«الوضوح بخصوص هذا األمر وأي شأن آخر يف 
يف  ليفيناس). إن نقطة افرتاق  ,٢١Levinas( »رؤية إمكانية دائمة للحرب« يف

                                                 
 Violence and»العنف وامليتافيزيقيا«مقرتح ليفيناس يف بشأن  جريار حّذركام  )٢٨(

Metaphysics   » :د باميف صمت ُيصنع السالم  إن أن وبام  ,معرب عنف الكالُحيمى و ُحيدَّ
 ,هو نفسه اسُتدعىالكالم ال يقول شيئًا غري أفق هذا السالم الصامت الذي من خالله 

إن . ىجل غري مسمأيبقى الكالم صامتًا إىل  ,حتضريهوأن مهمته هي محاية الكالم بام و
). كان ديريدا  ٢٠٠٩Derrida ,١٨٥» (ال يستطيع اهلروب من اقتصاد احلرباملرء 

 يف أخالقياته.» اقتصاد احلرب«ليفيناس القالئل الذين أقروا بدور واحدًا من قراء 
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حترم «و »ُتعّلق األخالق«: فاحلرب زفيتزيةوكالهي نقطة  »الكلية والالهناية«
األوامر «, كام تنزع الرضورة عن »املؤسسات والواجبات الدائمة من ديمومتها

ف ,فوكوًا بطريقة تستبق متطرف كالوزفيتزومن خالل جعله  ,»غري املرشوطة  يعرِّ
 ,) ,٢١Levinas( »فن التنبؤ باحلرب وكسبها بأي وسيلة«السياسة بأهنا  ليفيناس

إن احلرب هي إظهار (: »الكلية والالهناية«كام يتابع بإرصار يف الصفحة األوىل من 
ا أي إهنا حقيقة الواقعي, فهي متّزق الرياء, وحترق لفائف الوهم, كام أهن ,للكينونة

  ).  ,٢١Levinas( ).حتّرك قرساً كائنات كانت حتى اآلن ثابتة يف هويتها
ال يتكون من [...] أذية  ليفيناسإن عنف احلرب الذي يصفه 

أدوارًا  يؤدُّوننه يعطل استمراريتهم, وجيعلهم أأشخاص وهالكهم بقدر ما 
حسب, مل يعودوا يعرفون أنفسهم فيها, إنه جيعلهم حينثون ليس بالتزاماهتم ف

بل بجوهرهم أيضًا, كام جيعلهم يقومون بأعامل سوف تدمر كل إمكانية 
 ). ,٢١Levinasللعمل (

فسالم اإلمرباطوريات «إن احلرب تستمر حتى عندما يبدو أن هناك سلًام 
وهذا ُيبقي العنف يف لب  ,) ,٢٢Levinas( »الناتج يف احلرب يعتمد عىل احلرب
ا املنظور هو املساملة اإلمربيالية, أي إنه جمال الالعنف املسامل, فالالعنف من هذ

التي ال تريد االعرتاف بأن استمتاعها بالسالم يف  اهليغيلية »الروح اجلميلة«
  الالعنف هو استمتاع متورط متامًا يف عنف قائم وسابق.

ال ُيشري إىل خارج احلرب, ففي زعمه أن وجه  ليفيناسومع ذلك, فإن 
وهي  ,»آخروية تنبؤية«رح يف مقابل هذه الكلية احلرب هو الكلية, فهو يط

مع كلية «, بل إهنا انقطاع جريارليست قيامة التصعيد كام هي احلال لدى 
 ,) ,٢٣Levinas( »احلروب واإلمرباطوريات التي ال يتحدث املرء ضمنها
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عاجزة منفصلة  subjectivismذاتانية « مقاومة وهذه املقاومة الصامتة ليست
الكلية «وبذلك تبدو مقدمة  ,يةئالروح اجلميلة), بل إهنا ال هنا( »عن الوجود
 الذي ,الالعنف بوساطةكأهنا تفتح نفسها عىل إمكانية هناية احلرب  »والالهناية

وحلول اآلخر, لكن ذلك جمّرد تسكني مؤقت ألن  )الغريية(عنه بلغة  ُيعربَّ 
يف قسم  ال سيامو ,والالهناية نفسيهام تصبحان الحقًا يف النص )الغريية(
متورطتني يف حرب تتميز هي األخرى بأهنا  »العالقة األخالقية والزمن«

هذا  .) ٢٢٣Levinas( »كائنات تتشكل بشكل خمتلف عن أجراء كلية«تفرتض 
إهنا تعود إىل  إذ ,»الكلية والالهناية«القسم األخري هو أحد أقدم املقطوعات يف 

حتت  ليفيناساخلاصة بـ يف مذكرات سجني احلرب  عوجلتموضوعات 
يمكن متييزه بأنه واحد من أصول  ومن ثم, »دياليكتيك العنف«عنوان 
  .»إسرتاتيجية«أو باألحرى إنه  Levinasian الليفيانسية األخالق

العالقة األخالقية «من  »الذاتية والتعددية« املوسوم بـ اجلزء األولإن 
قيقًا للذاتية املقاومة انطالقًا من يقدم وصفًا د »الكلية والالهنائية«يف  »والزمن

هو  ليفيناساخلاص بأولوية العدو, وإن هدف  الكالوزفيتزياالفرتاض 
وليس املساملة اإلمربيالية للكلية ألن  eschatologicalالسالم اآلخروي 

تلك الكائنات التي تستطيع أن  فحسبالكائنات القادرة عىل احلرب هي «
جزاء غري أالسالم تفرتض كائنات مبنية من  ترتقي إىل السالم, فاحلرب مثل

ن مفإن احلرب والعنف تتميزان  ومن ثم ,) ٢٢٣Levinas( »أجراء الكلية
املعارضة املنطقية «أو التنافس عىل موارد كلية نادرة أو حتى عن  »املحدودية«

فالتي بوساطتها  اآلخرمع  للواحد مها ضمن كلية منفتحة عىل الرؤية كال ُيعرَّ
وعىل النقيض من هذا  ,) ,٢٢٢Levinas( »امية التي تدين هلا معارضتهامالبانور
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يف النهاية احتواُؤمها مثل احتواء  نه ُيمكنفإ ,الفهم للحرب والعنف املتضمن
  .التفاوض يف العالقة ضمن الكلية

أي  ,للحرب املطلقة كالوزفيتزالتزامًا واضحًا بمفهوم  ليفيناسيعلن 
  اإلمربيالية وسالمها, بل تتوجه ضدها: بمفهوم حرب تتجاوز الكلية

يف احلرب ترفض الكائنات أن تنتمي إىل الكلية, ترفض اجلامعة وترفض 
القانون, كام ال حتول أي حدود بني كائن وآخر وال تعّرفه. إن الكائنات تثبت 

فكلَّ كائن ُيعّرف نفسه بنفسه وليس عرب موقعه ضمن  ,تجاوز الكليةبأنفسها 
  ).,Levinas ٢٢٢الكل (

تنتقل يف هذه املرحلة برسعة إىل نقد  ليفيناسإن القراءات األخالقية لـ 
أيضًا جييز عبورًا رسيعًا  ليفيناسالذات باسم ال هنائية وجه اآلخر, كام يبدو أن 

املحّري  الكالوزفيتزيعىل االفرتاض  يعتمديف النهاية  هلكن ,جدًا إىل األخالق
بوصفها عداوة  )الغريية(فكرة  ليفيناستبع ويت ,العدواملتضمن أن اآلخر هو 

فالذات التي تثبت نفسها, يمكن  ,إىل حد تكوين رؤية متصّلبة للذاتية املقاومة
عن هذه الرؤية  ليفيناسقد عّرب ويف مواجهة عدو,  فحسبهلا أن تقوم بذلك 

),  ,٢٢٢Levinas( »تفرتض جتاوز اخلصم احلرب«يف الفكرة القائلة: إن 
وجود يأيت دومًا من مكان آخر, هو كائن يظهر يف املقابل. ليس «فالعدو هو 

وكام يف   .)٢٩( ) ,٢٢٢Levinas( »ذلك بمطاردة وال هو برصاع مع عنرص طبيعة
 ليفيناساملواجهة مع العدو تتميز باحلظ واملجازفة, وبالنسبة إىل ف كالوزفيتز

                                                 

بإحلاح  ظهرن فصل الرصاع مع العدو عن املطاردة أو الرصاع مع عنارص الطبيعة يإ )٢٩(
فاإلرصار عىل العدو هو عالمة عىل استثامر ليفيناس يف  ,»مذكرات السجن«شديد يف 
ردة ما بعد الكالوزفيتزية أو املناهضة هلا قد خيتلف عن نظرية املطاما  , وهوكالوزفيتز

 أدناه. الرابعالتي ُتناقش يف الفصل  Chamayouعند تشامايو 
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اخلصم عىل اإلمكانية التي يمتلكها «حيصل بسبب  »اإلخالل بالكلية«إن ف
... فاحلرب ال تتقرر باحلسابات التي وضوعةإبطال مفعول أفضل احلسابات امل

). إن  ,٢٢٣Levinas( »جتعل من املمكن حتديد نتيجة عمل القوات ضمن كلية 
إثبات الذات خارج الرشوط التي توفرها الكلية يعتمد عىل العدو, وهلذا 

), كام أن إمكانية Levinas ,٢٢٣( »فإن اخلصوم يبحثون عن بعضهم«السبب 
احلرب خارج الكلية هي أيضًا إمكانية سالم, لكنه سالم يعتمد عىل فهم 
خمتلف جدًا للجامعة والذاتية وللعالقة بدالً من التبادالت بني األرواح اجلميلة 

  املُساملِة لدى الكلية اإلمربيالية.
ًا بمثل هذه إن مثل هذه الرؤية للسالم تستلزم فهًام خمتلفًا للحرية, ربط

بإظهار التناقض الذايت يف مفهوم احلرية كاستقالل,  ليفيناسيبدأ  إذالذاتيات, 
, والتي متنح فيها Kant طكانو Rousseau روسوالتي طرحها  »احلرية«تلك 

ثم ُختضع نفسها له بحرية. فـ  − تأسيس كلية أي  − احلرية لنفسها قانونًا 
 مآزق االستقالل فيام يصفه بـ يرفض املشاركة يف التدريب عىل ليفيناس,

بام أن مثل هذا املفهوم  ,) ,٢٢٣Levinas( »الدراما العظيمة للتفكري املعارص«
ال يمكنه أن يصف كائنات يف « −  كالوزفيتزوهنا جمددًا يقرتب من  − للحرية 

). إنه  ,٢٢٤Levinas( »العالقة التي ال تكّون كلية, أي كائنات يف حالة حرب
وتأخذ  ,فكر بحرية مقاومة, حرية أخرى فوضويةأن ين ذلك بدالً م حياول

ونظرته للحرية املتضمنة  هيدغرياحلجة التي يقدمها شكل أخذ إذن متجهم من 
من كتاب  الثاين القسم − الفصل الثاينأهنا حرية من أجل املوت وذلك يف 

. إن الكائن يف احلرب أي الذات Being and Time »الكينونة والزمان«
كائن مستقل عن اآلخر ومع ذلك فهو يف الوقت نفسه «فة لعدوها هو املكشو

مكشوف عليه... فهو كائن زماين يقابل حتمية عنف املوت مع زمانه, وهذا يف 



 -١٨٧-

). إذ إن الذات املقاومة ختضع دومًا  ,٢٢٤Levinas( »تأجيل بمنزلةحد ذاته 
 ومن ثمالعدو, وبمعنى آخر فإهنا ُقتِلت سلفًا عىل يد  ,للموت عىل يد العدو

  فإن أي وقت تتمتع به هو وقت كسبته من العدو يف حرب من أجل الزمان:
 −نة أن كل وجود الكائن الفاين إن الزمان هو بالضبط احلقيقة املتضمِّ 

ليس «ليس وجودًا من أجل املوت, بل هو وجود الـ  −املعّرض للعنف 
م املوت يف الذي هو طريقة وجود ضد املوت أي إنه انسحاب أما ,»بعد

 ). ,٢٢٤Levinasمواجهة دنوه الذي ال مناص منه (
من أجل املوت هو  Heideggerian اهليدغرييوهكذا فإن الوجود 

فاملطلوب هو وجود من أجل احلياة يف  ليفيناس,عاطفية حمضة بالنسبة إىل 
فالعداوة واحلرب مها اللتان  ,مواجهة املوت املحدق واحلتمي عىل يد العدو

 ذاتيًة مقاومة وتضمنان عدم انخداعها باألخالق:تكّونان 
يف يف احلرب يأيت املوت إىل الذي يتحرك نحو اخللف, إىل ما هو 

يف احلرب حقيقة الزمن  ُتدرك ومن ثمَّ موجود بشكل كامل,  الوقت احلارض
الذي يفصل كائنًا عن موته, حقيقة كائن يأخذ موقفًا جتاه املوت أي حقيقة 

 ). ,٢٢٤Levinasه (كائن واٍع وباطنيت
إن احلرب متزق الستائر وتكشف أن احلياة ليست هبة, بل إهنا 
اكُتِسبْت, وجيب صوهنا باستمرار حتت ظروف اخلطر والعداوة, وال يمكن 

, هيدغريلدى  Das Mann »الرجل«ترف  − التسليم جدالً بالسالم واألمان 
قى عىل قيد احلياة عىل الذات كي تبينبغي و ,إذ جيب توقع العدو عىل الدوام

 أن تقوم بحرب عصابات دائمة:
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يف إن مهارة اخلصم التي ال يمكن اختصارها بالقّوات جيب أن ُتؤخذ 
احلسبان? إن مهاريت تؤجل املحتوم, فكي ُتصيب يف احلسبان, لكن كيف ُتؤخذ 

الصفعة جيب أن ُتوّجه حيث غيّب العدو نفسه, وكي أتفادى الصفعة عّيل أن 
أي دهاء  − قطة التي يلمسني العدو فيها. إن احليلة والكمني أنسحب من الن

وكام مع القائد  ,) ,٢٢٤Levinas-٥يشكالن جوهر احلرب ( −  Ulysses يوليسيز
احلياة بوصفها مقاومة تتضمن احليلة واهلجوم, أي ف ,Vernant )٣٠(فريناناملقاوم 

اجلسد واخلطاب  »ونةلي«اللتني تعادهلام  ماوومرونة  كالوزفيتزإهنا تتضمن براعة 
  .ليفيناسلدى 

 والذي ال يزال أولياً  −  ليفيناسمة لدى إن املفهوم املُستَِجد للحرية املقاوِ 
يتضمن عالقة معقدة ومتباينة نحو العنف, إذ إن الكائن الذي يعيش من  − 

عرضة للعنف, لكنه أيضًا يعارض العنف, «خالل مقاومة أعدائه يصبح 
), إذ إن  ,٢٢٤Leveinas( »ُيباغت احلادث حرية مستقلةفالعنف ال يباغته مثلام 

العنف ال حيصل بمحض املصادفة ضد كائن حر ُمصان بقوانينه اخلاصة, 
عىل هذا  »سيطرةً «. إن للعنف »احلقيقة األصلية«هو  ليفيناسولكنه بالنسبة إىل 

 »إرجاء له من خالل الزمان«وما احلرية نفسها سوى  ,الكائن, فهو ورطته
)٢٢٤inas, Lev [...] فالذات املقاومة هي بمعنى ما مقتولة سلفًا وحريتها .(

املوت, لكن الزمان ينهض  بوساطةملغاة باألصل, أي إهنا ُمنحت إىل اآلخر 
مل يعد إذ  − أي تأجيل  − من خالهلا بوصفه انفراجًا... إنه انفراج أو امتداد 

مكتمل, فهو  هنالك من وجود بفضله ألي يشء قطعي, أي ليس هناك يشء
  ) ,٢٢٤Levinasمهارة جتد لنفسها حيّزًا يف مالذ حيث يصبح احلتمي دامهًا (

                                                 
وهو  ,Pierre Vernant-Jean) ٢٠٠٧−١٩١٤( ان بيري فرينانجاإلشارة هنا إىل  )٣٠(

 [املرتجم]. النازيةقاوم  فرنيسفيلسوف يساري 
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 ومن ثمَّ للعنف,  ذلك فإن التعّرض للعنف هو أيضًا تصدٍّ عىل الرغم من 
وُينهي  ,يتعدى املساملة, وأمنها اخللبي »العنف«فهو تلميح إىل سالم أو إىل 

بمزيد من التأمل يف  »والالهنايةالكلية «هذا القسم األساس من  ليفاناس
تغيري وجهة رشوط الذات  بوساطةويقوم بذلك  ,التعّرض للعنف ومناهضته

وإن كل ما يمثله  ,إين العدو لذات عدوياملقولة اآلتية: بحقيقة  متأّمالً  والعدو
أن  إن احلرب يمكن«ه, ويف النتيجة: يلإ أمثّله أنا بالنسبة يلّ إعدوي بالنسبة 

). إن  ,٢٢٥Levinas( »ندما يتعرض للعنف كائن يؤجل موتهع فحسبتنشب 
لالستهداف املتبادل: إنني بوصفي نفيس وبوصفي عدو عدوي  ذريعةهذه 

أنضم إىل العدو الذي تصبح ذاته عدويت يف ورطة مشرتكة من العنف, إضافة 
 ليفيناسإن هذه الوضعية مفتوحة عىل التصعيد أو عىل حد تعبري فإىل ذلك 

وحتى عندما  ,أو عىل التدمري املتبادل »النفي غري املحدد«توحة عىل إهنا مفف
فإن خطر  ومن ثمَّ فإن ذلك قد يكون حيلة,  »يف جمال سلطايت«يصبح العدو 

يمكن للعنف أن «وهلذا: إن العدو ُيعّد مطلقًا, وعليه  ,االستهداف يصبح كبرياً 
أزق الذي ). إن هذا هو امل ,٢٣٥Levinas( »عىل الوجه فحسبُيصّوب 

يصبح نقطة الفصل املناسبة للتفكري بالسالم والالعنف,  ليفيناسبالنسبة إىل 
برسعة كبرية لتأكيد أن التجاوز السلبي للعدو ما هو إال سمة  ليفيناسثم ينتقل 

مقاومة الوجه «بشكل عام, وهو جتاوز له ُأنموذج إجيايب يف  لآلخرمن التجاوز 
املقاومة الالعنيفة إن هذه ). ٢٢٥inas, Lev( »األخالقي ضد عنف اجلريمة

عالقة «بوصفها مقاومة ضد العنف عىل شكل  »تواجه احلرب«ُينظر إليها بأهنا 
يفتح الزمان ويتجاوز الذاتية  ,هنائّي غري غري متامثلة مع اآلخر الذي بوصفه 

) جيب  ,٢٢٥Levinas( »يستدعي استجابةً «, وهو بفعله ذلك »ويسيطر عليها
  الرضورة حربًا.أال تكون ب
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حدس عالقة الالعنف هذه مع  مللءالالحق  ليفيناسسعى عمل 
, لكن من املهم التذكر بداية أنه متشابه مع مأزق املقاومة سواء بالنسبة اآلخر

أنه  اآلخربالنسبة إىل املأزق الذي يبدو فيه  مبوصفه عدوًا أ اآلخرإىل 
قاومة, ذاتية ال تتمتع إن الذي ينبثق هو وصف متصّلب للذاتية امل .)٣١(عدو

إن مثل هذه  .باحلرية بوصفها استقالالً, بل ذاتية جتد نفسها يف مأزق البقاء
الذاتية معّلقة بني العنف والالعنف, وتعيش حياة زمان غري آمن وغري 

 ضد احلظ والبلوى. ُأمِّن مضمون, إنام جرى كسبه مسبقًا أو

                                                 
هي  وشاتيال صرباعن جرائم ي يف حديث إذاعالشهرية  ليفيناس اتإن مالحظ )٣١(

 :Totality and Infinity »الكلية والالهنائية«ة متامًا مع فهم الغريية يف قستّ ممالحظات 
أنت فيلسوف  ,Emanuel Levinas إيامنيويل ليفيناس: Schlomo Malki مالكي شلومو«
 »اآلخر«موقع التالقي عينه مع  يأليست السياسة ه هو, . أليس التاريخ»اآلخر«

 ?الفلسطينيهو قبل كل يشء  »اآلخر«أليس  ,)إرسائيل( إىلوبالنسبة 

فاآلخر هو اجلار الذي  ,خمتلف متاماً هو تعريف : إن تعريفي لآلخر إيامنيويل ليفيناس«
وهبذا املعنى إذا كنت , إنام يمكن أن يكون كذلك ,ليس بالرضورة أن يكون قريبًا بالدم

ماذا  ,إذا هاجم جارك جارًا آخر أو عامله بظلم لكن ,لآلخر فأنت مؤيد للجار اً مؤيد
ففي الغريية يمكننا أن نجد عدوًا  ,يمكنك أن تفعل? عندها تأخذ الغريبة طابعًا آخر

 ?ومن عىل خطأ ?عندها نواجه مشكلة معرفة من هو عىل صوابو ,عىل األقل واحداً 
 .) ١٩٨٩Levinas» (هناك أناس عىل خطأ ?من هو عادل ومن هو ظامل
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  الذاتيات املقاومة

 :اليب املقاومةأس −١− ٣
 − عىل العكس من ذلك  − إن الذات املقاومة ال تتمتع باحلرية, بل إهنا 

وكام  −  جتد نفسها يف مأزق ال يفسح املجال أمام ترف االحتامل, وهبذا املعنى
إن الذاتيات املقاومة تنحرف عن املغامرة احلديثة والثورية  −  ليفيناسبّني لنا 

, إذ يمكن طكانو روسوتقالل الذي دشنه يف السعي وراء احلرية عرب االس
لكن املقاومة وطلب احلرية ال ينعامن  ,أن ُتطعِّم االحتامل الثوريقاِوَمتها مل

فاحلركة العاملية ما هي إال تاريخ واحد من هذا التطعيم  ,بانسجام أزيل
الصعب, وسوف نرى أنه كان هناك حركات أخرى, إذ إن املقاومة أقرب إىل 

ما قبل احلديثة منها إىل قيمة احلرية احلديثة, وهي تستجيب  عقيدة الفضائل
أو باملقدرة عىل  باجلََلدذات أعامل تتميز هي و ,العدالةملطالبة حثيثة من أجل 
إىل  ,من دون أي يقني بالنتيجة ,طويلة من الزمن مّدةً االحتفاظ بالشجاعة 

  اختيار الوسيلة املحدودة واستخدامها.ب تعّقلهاجانب 
الذي رأى  ,من الصرب جتاه خطاب احلرية قليٌل  كالوزفيتزدى كان ل

مل تفّضل مقولة  طكان, فقراءته لـ اإلمرباطورية النابليونيةصحته تتحقق يف 
االحتامل ومعها حرية الذات بشأن مجلة املظاهر, بل إهنا فضلت مقولة الفعلية. 

مها احلظ لقد كانت عالقة الذات املقاومة مع املظاهر عالقة متحدية حيك
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والعداوة, كام كانت مكرسة لتحقيق املقدرة عىل املقاومة يف مواجهة هذا 
وقد حيصل مثل هذا التحقيق حتت يافطة االحتامل كتحقيق ثوري  ,املأزق

للحرية, لكنه يمكن أن يلجأ أيضًا إىل املقولة الثالثة املوجهة للرضورة التي 
ومة التي تواجه احلظ والعنف فالذات املقا ,ليس فيها أي خيار سوى املقاومة

هي ذات حمرومة من ترف اخليار بني  »مقاليع الدهر اللئيم وسهامه«وتكابد 
هو  »احلقد امللعون«يصبح  حينئذفإذا كان الزمن مضطربًا  ,نتيجتني حمتملتني

 »لضبطه«الذي جيب عىل الذات املقاومة أن تضبطه, وأما الشكالن املناسبان 
  يف بلواه. Hamlet  )٣٢(ملتاهة كام تعّلم فهام: الفعلية والرضور

 فحسبفالذاتيات املقاومة ال تتمتع بحرية االحتامل, بل إهنا تتمتع  ,إذن
الفعلية تتطابق الرشطية قولة املعىل مقاومة العداوة واحلظ, وإن  ةباملقدرة الرصف

ملقاومة مع هذه املقدرة كام جيري التعبري عنها وفقًا المتداد احلدث, فاملقدرة عىل ا
بمعنى  الذات املقاومةو ,ال متأل حارضًا منتظًام, بل إهنا متتد بني املايض واملستقبل

 Bakunin باكويننياستحرضها  ,ملوتا عقبذاتية ت إهناأي  ,تة أساساً ميذات ما 
الثائر  Levine ليفنيوردد صداه  Revolutionary Catechism »التعليم الثوري«يف 

إن   .)٣٣(مام حمكمة عسكرية بأن الشيوعيني هم موتى يف إجازةيف اإلعالن أ األملاين
كام لو أن العدو قد أصدر سلفًا احلكم عليهم باملوت, فليس عليهم أن يعيشوا 

                                                 
 اإلنكليزيللكاتب املرسحي  ,اإلشارة هنا إىل بطل املرسحية التي حتمل االسم نفسه )٣٢(

 [املرتجم]. William Shakespeare) ١٦١٦− ١٥٦٤( ويليام شكسبريالشهري 
َت ال أعلم إن كنو إنني أعي ذلك متامًا, مجيعًا أناس أموات يف إجازة. نينحن الشيوعي« )٣٣(

وروزا  Karl Liebknechtّيل االنضامم إىل كارل ليبكنيخت عكان أم إن  ,إجازيت سوف متددُ 
ي أنتظر حكمك برباطة جأش وطمأنينة ن. عىل كل حال إنRosa Luxemburgلوكسمبورغ  

  ). ,٣Newton» (يكن حكمك اً أي أنه ال يمكن إيقاف األحداث ألنني أعلم ,داخلية



 -١٩٤-

إن الرضورة الرصف للمقاومة هي  .)٣٤(هلم احلق باحلياة وبقاؤهم هو مسألة حظ
حيتلون هذا  الزاباتيستاو فانونو ماوالتي تكثّف مقدرهتم عىل املقاومة. إن 

احلارض امليت بدرجات متفاوتة من التوكيد, إذ إن مقاومتهم هي الذاتية املقاومة 
  املقاومة. aktusعىل أساس فعل  كالوزفيتزالتي يصفها 

 الغانديم َس وإن القَ  ,أن تقاوم عليهاإن املقدرة عىل املقاومة تشغل ذاتًا 
Gandhian وهو َقَسٌم ِصيغ يف هو التعبري املشهور عن املقاومة الرضورية ,
التي جرى التعبري عنها بشكل أويل  فريقياإجنوب يف  االساتياغراهنضاالت 

عت كثرياً  ,»اهلندسواراج «يف  طويًال يف كتابات السجن منتصف  وتوسَّ
 »فريقياإالساتياغراها يف جنوب «يف الكتابني املرتبطني  وال سيامالعرشينيات, 

لالحتامل هو  غانديإن ازدراء . »احلقيقة سرية ذاتية أو قصة جتاريب مع«و
السمة املذهلة املشرتكة لكل تعاليم القواعد املتنوعة لديه من أجل 

 aktus فعلفالذات املقاومة تستجيب يف  ,الالعنيف أو املقاومالساتياغراهي 
إن الظروف  إذاملقاومة ملعضلة الرضورة عرب حتقيق الرضورة يف ذاتيتها, 

طاق ُتثري استجابة تفرتق إىل غري رجعة عن تلك الظروف, القمعية التي ال تُ 
عنها  يعربَّ لكن هذا االفرتاق يتخذ أشكاالً متنوعة ارتكاسية و/أو إثباتية 

  .)٣٥(بالفعل العنيف أو باالنتقام أو بالقسم وابتداع مجاعة
                                                 

بالتنظري هلذه الورطة  مقاوم الفهود السود Huey P. Newtonقام هيوي يب. نيوتن  )٣٤(
وغيفارا  Bakuninصادق بذلك عىل قول باكونني ف ,»انتحار ثوري«بأهنا  :واصفًا إياها

Guevara. » إن الدرس األول الذي عىل الثائر تعلمه هو أنه رجل حمتوم, وإْن مل يفهم
 ). ,٣Newton» (ذلك, فهو ال يفهم املعنى اجلوهري حلياته

الذي حيمل عنوان  Giorgio Agamben نيجورجيو أغامباعية إن اجلزء الثاين من رب )٣٥(
 م كشكل سيايس الهويت.َس يتأمل بأمهية القَ  Homo Sacer »نسان املُستباحإلا«



 -١٩٥-

إن بناء املقدرة عىل املقاومة يف الذات يمكن أن حيصل بسبل متنوعة, 
عرب تشكيل مؤسسات  مالنقاش والتواصل, أعرب ل متاميزة, أي سواء عرب أعام

وقد تنشأ املقدرة عىل املقاومة ارتكاسيًا استجابة لورطة  ,عسكرية ومدنية
استبداد كام أهنا يمكن أن تتجىل يف أعامل عنف تلقائية تتحدى ظروفًا ال ُتطاق, 

نيف, التي تندفع لكن العدو يبقى يتحكم بالذاتية املحددة اخلاصة باملقاوم الع
هذه  فانون, سوف نرى كيف حلل حقدمهاِمجة االستبداد, وهي أصًال مقاومة 

, لكن هذه اللحظة من املقاومة االرتكاسية هي »األرض ومعذب«الذاتية يف 
حلظة متقلبة وهشة حتتاج بشكل ما إىل التحّول إىل مقاومة إثباتية إبداعية, ال 

ّول نفسها وظرفها عرب عمل املقاومة, أي تستجيب لورطة ال ُتطاق, بل إهنا حت
وابتداع أشكال  احلقدفاخلروج من منطق  .)٣٦(عرب حتقيق املقدرة عىل املقاومة

عرب الوعي, لكن توجد  املاركيسجديدة من الذاتية املقاومة, يتحقق يف العرف 
أي  ,. إن أحد هذه األشكال هو تبجيل العنفةهناك أيضًا أشكال أخرى ممكن

ات عرب املامرسة املفرطة للعنف, وهو سبيل حمفوف بخطر الوقوع يف خلق ذاتي
والدخول يف تصعيد للعنف مثبّط للذات, أما الشكل اآلخر فهو ابتداع  احلقد

أي صياغة مقدرات جديدة عىل  ,أشكال جديدة من التضامن والذاتية
عرب حماوالت حتايش منطق معارض وفخ التصعيد وفقًا لرشوط  ,املقاومة
إن هذه الذاتيات اإلثباتية املقاومة تتميز بمخارج عن مسار األمور عرب  .والعد

  حلف األيامن واجلامعات, وعرب ابتداع مقدرات وموضوعات جديدة.
                                                 

من هنا تأيت أمهية الكتابة املتعلقة بالسرية الذاتية بغية اإلفصاح عن ظهور حياة مقاِومة إثباتية  )٣٦(
يف  الواليات املتحدة األمريكيةيف  أفريقيةن أصول م األمريكينيبارزة يف حالة املقاومني 

. كام تقدم هيوي يب. نيوتنو Malcolm X مالكومل إكسالستينيات عرب السريتني الذاتيتني لـ 
 Martin Luther مارتن لوثر كينغ الصغريصياغة السرية الذاتية لـ  Carson كارسونإعادة 

King Jr. بجانب حيوات معارصيه. كينغتور تضع حياة الدكإهنا إذ  ,خدمة مماثلة  



 -١٩٦-

تشكل يف ت تيالعنف يف الذاتية املقاومة ال جودالفصل بتحليل وهذا يبدأ 
سوف و ,فرانز فانونويركز عىل عمل  ,أثناء الكفاح العنيف ضد االستعامر

 شميتللذات املقاومة التي طرحها  الكالوزفيتزيةنحلل العودة إىل الصيغ 
Schmitt يونغريو Jünger بعد ذلك سوف ندرس بدائل و ,يف شخصية املنارص

م َس قَ  عتمد عىلت إحداها ,رائدها غاندياملقاومة الرضورية الالعنيفة التي كان 
مقاومة النساء  هي ىخرواأل ,لساتياغراهاالذات التي تكرس نفسها لـ ا

 Greenham غريهنام كومونعرب احتالل  هضد منطق احلرب ومؤسسات ثباتيةاإل

Common. دت له مقاومة ابتداع مقدرة هجينة عىل املقاومة مهّ ندرس س
بوصفة شخصية  Genet جينيهلـ  ءتناقرا قبل )٣٧(األصلية Zapatista الزاباتيستا

ضطهاد اجلنيس ملقاومة يف جماالت االاملقدرة عىل ا ثبتت ,ذات مقاومة جامعة
 والعرقي والعسكري.

 :املقاومة ضد االستعامر −٢− ٣
وأشجع حتليالت  ) أحد أعقد١٩٢٥-٦١( فرانز فانونعمل  ُيَعدّ 

 قوات فرنسا احلرةقد كان مقاتًال فاعًال يف ف ,تشكيل الذاتية املقاومة العنيفة
Forces Françaises libres  صليب احلربوسام وتقّلد  ١٩٤٣بعد عام 

Croix de guerreالتي » الزائفةاأليديولوجية «حول  , لكن مل يكن لديه أوهام
 ماغايلقد تركت لديه جتربته يف احلرب ما وصفه ـكان يقاتل من أجلها. ل

» لـؤّج ـم وٍت ـمباس ـسـإح« نهأـب قـوفـل مـكـبش Magali Bessone ونـيسـب
)٢٠١١ ,٢٥(Fanon sentiment d'une mort en suspens  le  −  حمروم من إنه أي

دراساته الطبية  إنمن تعبريات الذاتية املقاومة.  كثرياً الذي يميز  −  مكاناإل
                                                 

 نسبة إىل السكان األصليني يف البالد [املرتجم]. )٣٧(



 -١٩٧-

برشة « ًا عنوانه:كتاب أصبحت ةبأطروح اً نفسي اً طبيب أّهلته ألن يصبحوالفلسفية 
ل كان يعم حينام ١٩٥٢نُِرش عام  Black Skin, White Masks »سوداء, أقنعة بيضاء

 .François Tosquelles فرانسوا توسكيل حتت إرشاف القديس ألبانيف مستشفى 
يف  كانت أطروحته هي األطروحة األخرية من بني ثالث أطروحات مرموقة

وأخذت مكاهنا إىل جانب أطروحة  القديس ألبانيف وسط  ُقدمت الطب
Lived  The »التجربة املعيشة لنهاية العامل«حتت عنوان  ١٩٤٧لعام  توسكيل

Experience of the End of the World  مقالة عن الداللة اجلاملية«بجانب« 
on Aesthetic Connotation Essay  جان أوريلـ Jean Oury  كام ١٩٥٠عام ,

  أسهمت معهام يف نظرية الطب النفيس املقاوم وممارسته.
شة عيالتجربة امل«واس يف هُ ـأسباب ال عرضت توسكيل أطروحةإن 

مقاومة هلذه  يف الوقت نفسه ورأت أن املرض العقيل هو» ة العامللنهاي
يف  أوري رّكز ويف حني ,لعاملاإعادة بناء  بوساطةوبدايات خالص  ,التجربة

تابع استقصاء املقاومة  فانوناإلبداع وإعادة البناء, فإن أطروحته عىل 
مة قبل العنيفة يف هناية العامل, والصعوبات التي تواجهها الذات املقاو

مقتنعًا فانون يصبح فيها اإلبداع ممكنًا. كان  »فسحة«أو  »موقع«الوصول إىل 
العقلية ال تنفصل عن الغربة االجتامعية  »الغربة«أن  أوريو توسكيل مع

وقد بدأ هبذه الرؤية الثاقبة استقصاًء ألمراض  ,واالقتصادية والثقافية
). وبعد ١٩٦١( »بو األرضمعذ«يف  التي بلغت أوجهاالذاتية االستعامرية, 

يف  جونفيل − بليده يف مستشفى طباءلأل اً رئيسم من اخلدمة اثالثة أعو
ضد  اجلزائريةليصبح ناشطًا يف املقاومة  ,١٩٥٦عام  فانوناستقال  اجلزائر

 .الفرنيساحلكم االستعامري 



 -١٩٨-

 عن تعبري ارتكايس بأنهالعنف استخدام إىل  لاللتجاء فانون إن تشخيص
كام أن  ,بأنه دعوة إىل العنف عىل نحٍو واسعٍ  أً ُفهم خط , قدىل املقاومةملقدرة عا

الذي  ,هي نسخة ذكية هلذا االجتاه من التفسري »معذبو األرض«لـ  سارترمقدمة 
يضع العنف ضمن سياق الُعصاب االستعامري. إن العنف عالجي بالنسبة إىل 

ملُصابة, فهو شكل من اإلبداع الذاتية ا »إعادة تركيب«كام أنه يقوم بوظيفة  سارتر
انبعاث لغرائز بدائية  من أيأي  ,اهتياج عبثي« من أي) فانونيتميز بوضوح (باسم 

الذي  Achilles أخيلرمح «مع حتى ُيقارن  كام أنه ,)Fanon ,٤٤١( »أو أثر للحقد
مع  تتَّسق). إن هذه الرؤى  ,٤٤٨Fanon( »شفي اجلراح التي حيدثهايمكن أن يَ 
للُهواس, وإعادة بناء ذاتية مصابة, لكنها ليست  توسكيلص لرؤية تفسري خا

  لدور العنف يف الُعصاب االستعامري. فانونمنصفة يف نظرهتا إىل تعقيد حتليل 
, إذ إن كالوزفيتزيشبه بعدة سبل مصري تفكري  فانونإن مصري تفكري 

, كام أن حتليل مأزق العنف يف كليهام قد ُفهم خطًأ عىل أنه دعوة إيل العنف
 ,Manichean )٣٨(مانوياً  التأمل يف تعقيد املقاومة جرى تبسيطه ليصبح تعارضاً 

هو احلد املنطقي األقىص  كالوزفيتزفالدافع إىل تصعيد العنف الذي حلله 
للعداوة املجّردة, لكنه أيضًا مأزق حمدد تارخيًا, إن مثل هذا املوقف يؤثر يف 

عن «رية يف الفصل الذي حيمل عنوان القوي للرابطة االستعام فانونحتليل 
االستعامري الذي  و, فالسيناري»معذبو األرض«الذي يستهل كتاب  »العنف

                                                 
كان هذا البلد ال يزال جزءًا  حينام ٢١٦عام  العراقالذي ُولد يف  Mani مايننسبة إىل  )٣٨(

 البوذيةمن , وهي خليط املانوية. أسس ما ُيعرف بالديانة اإلمرباطورية الفارسيةمن 
 اً رصاع , بل إنه رأى أن هناكاً واحد اً مل يَر أن هناك إهل ماين لكن, زرادشتيةالو املسيحيةو

ن أترى  ويةاملانلديانة , فااخلري خر هوحدمها هو الرش واآلأ ,اآلهلةبني اثنني من  اً مستمر
 رصاعًا أزليًا [املرتجم].بعض  مع بعضهامليتصارعا  جدا معاً وُ  مانءمها تواخلري والرش 



 -١٩٩-

 كالوزفيتزيسيناريو  − وبأوجه متعددة  − يبدو منذ البداية بأنه  فانونيصفه 
ويواجه كل  − ُمستَعِمرًا وُمستَعَمرًا  − إن هناك خصمني  إذبشكل أنموذجي: 
ية تقرتب من العداوة املطلقة. إن النضال من أجل التحرر منهام اآلخر يف وضع

من االستعامر هو نضال أكثر من حافل بذكريات احلرب املطلقة 
من  نفسهبالقدر  ,»يف احلرب«, ففي إعالن يردد بعض صيغ الكالوزفيتزية

  :فانونكتب  ,حيث وضوح التعبري واملوضوع
 ,متني بالفطرةإن التحرر من االستعامر هو التقاء قوتني متخاص

الذي تفرزه  substantificationتستقيان أصالتهام حتديدًا من نوع التأسيس 
العنف,  شعاريغذهيا. إن مواجهتهام األوىل حتصل حتت ف, احلالة االستعامرية

أكثر حتديدًا يتم استغالل املُسَتْعِمر  بصورة − ويتعايشان ويتم تعايشهام 
  ). ,٤٥٢Fanonاملدافع (حتت غطاء اِحلراب و − للُمسَتْعَمر 

حتصل وتتفاقم ضمن  فانونوالعنف التي يصفها  احلقدإن مشاهد 
أيضًا  فانونومع ذلك يشدد  ,سيناريو من العداوة االستعامرية املتصاعدة

النفيس  ىاملصطلح باملعن استعامليف  − »الغربة«أن هذا التجريد, هذه عىل 
نتاج عمليات تارخيية معينة,  هو − »برشة سوداء, أقنعة بيضاء«يف  املستعمل
يف أهبى صورة يف التعبريات ربام » عن العنف«ذلك مرارًا وتكرارًا يف  ويثبت

 »لعامل ُمقّسم مانيويترتيب لعامل «هي كام رأينا  »االستعامرية«القائلة: إن 
)٤٨٨Fanon,  جمنون وتتوىل حفظ  إلهالذي خلقه  املانوي). إن هذا العامل

هو مرسح رصاع بني النور والظلمة, إنه عامل أظهر  ,طانيةالنظام فيه قوى شي
لكنه  كالوزفيتز,لـ  »يف احلرب«كتاب  منطقه القيامي الحقًا يف جريار

عامل غربة (بكل ما للكلمة من معنى) وّلده العنف  فانونبالنسبة إىل 
 االستعامري, وهو عنف جمّرد يثري ردودًا تبدأ تصعيدًا تدمريًا متبادالً.
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 توكسيلهلذه العملية هو حتليل قريب من فهم  فانونليل إن حت
, إذ إن اُملسَتْعَمر ُيعاين »لنهاية العامل املعيشةالتجربة «ملسببات اهلُواس يف 

العنف االستعامري بوصفه هناية للعامل, فتصبح استجابته قيامية, فالعنف 
ي إنه أ ,»العنف السلمي الذي يستحم به العامل املعارص«االستعامري هو 

ينشده املنترص  − بشكل هتكمي  كالوزفيتزكام الحظ  − ذلك السالم الذي 
 ,)٣٩(قبل اجلميع, لكن املساملة التي دمرت عامل اُملسَتْعَمر تثري استجابة عنيفة

أن َقَدرهم هو  ُيقنَع الـُمستعَمرون«ففي عرص النضاالت ضد االستعامر 
 »جيب عليهم أال يفّوتوا شيئاً  اآلن, فيعيشون يف جو هناية العامل, ويظنون أنه

)٤٨٥Fanon,  تم من خالهلا حتّمل هناية عنيفة  كثريةطرائق  فانون). يصف
إن اهلذيان الذي  .للعامل (الدين, السحر) قبل تبنّي حل العنف املضاد املبارش

فبعد «تثريه هناية العامل ما قبل االستعامري ُيواجه باحلقيقة التنفيسية للعنف, 
يواجه اُملْسَتعمر  إذ ,بعد التمّرغ يف أكثر األوهام غرابةوف, سنوات الزي

القوى الوحيدة التي تطعن وجوده هي قوى وأخريًا والبندقية بيده 
إال أن هذا العنف العالجي هو نفسه عنف ملتبس  ,) ٤٦٨Fanon( »االستعامرية

ة هي تقتات عىل تصعيد العنف, واالستعامري كالوزفيتزألن العداوة, وكام أظهر 
وهذه وضعية  ,) ,٤٧٠Fanon( »عنف عاٍر متامًا لن ينحني إال أمام عنف أعظم«

 متشددة ال يمكن أن تفيض إال نحو التصعيد.
                                                 

 نابليونضد  اإلسبانبمقاومة  فانونيستشهد  − كالوزفيتزدومًا يف تشاهبه مع كام  −هنا  )٣٩(
ضد االستعامرية  األمريكيةويربطها مع املقاومة  ,بأهنا امللهمة للكفاح ضد االستعامر

بحامس ومدفوعني , النابليوينلوجه مع اإلمكانات اهلائلة للجيش  وجهاً « :الربيطانية
اكتشاف أساليب حرب العصابات املشهورة التي جرّبتها  نسبااإلأعاد  ,وطني ال يتزعزع

 .»قبل مخسة وعرشين عاماً  الربيطانيةضد القوات  األمريكيةامليليشيا 
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َضة تتنكَّ  − يف مقابل التباس العنف  ر أي طبيعته املُمثلة باستجابة ُحمَرَّ
يأخذه  .»ما حقيقة هذا العنف?«السؤال اآليت:  فانونيسأل  − كاستقالل 

ب نحو تأّمل قوي يف تكوين الذاتية املقاومة. إن حقيقة هذا العنف تكمن اجلوا
يف حدس اجلامهري املُستَْعَمرة بأنه جيب عليها إنجاز حتررها, وأن باستطاعتها أن 

جيب « − ). فتحالف الرضورة  ,٤٤٠Fanon( »فحسبالقوة بتفعل ذلك 
صوب العنف, إن هذه  يتجه ,مع املقاومة الفعلية ملعضلة استبداد طاغٍ  −  »عليهم

باستياء واضح, لكنه استياء يمكن أن ُيثبت ضعفه وخطره  فانوناستجابة يقارهبا 
ضد  سبارطيةاألعىل نفسه, إن هذا فشل حمتمل له سابقة يف ثورة العبيد 

, قليلو الصربفاملُستَعَمرون أي هؤالء العبيد للحداثة «: الرومانيةاإلمرباطورية 
هو الذي يمكنه أن ُجينّبهم البطش  فحسبون وهم يعلمون أن هذا اجلن

), لكن اخلطر يف معارضة املقاومة املجنونة ضد  ,٤٨٠Fanon( »االستعامري
سرتاتيجي يف احلساب, أي خطر دخول إالبطش األعمى هو خطر ينم عن خطأ 

إن احلظ يف حال التصعيد سوف حيالف العدو  إذالرصاع إىل أرضية العنف, 
  ام.االستعامري عىل الدو

إن  :الرؤية القائلة ىتبنأن يمن دون قلة الصرب هذه عىل حيكم فانون  إن
نصه فإن ومع ذلك  ,) ,٤٨١Fanon» (رين ُيريدون امليض برسعة مفرطةمَ املُستَعْ 
الزمن) إىل العدو.  ومن ثملتسليم املبادرة ( اإلسرتاتيجيةمن املخاطر حيّذر 

آلثار » حتليًال رسيرياً « فانونيقدم » ءبرشة سوداء, أقنعة بيضا«هنا كام قبًال يف و
عىل  االرتكاسيةو» املستاءة«لردة فعل الذات املقاومة حتليله  إنالغربة عىل الذاتية. 

),  ,١٢٥Fanon( »إعادة بناء للعامل«وسيلة يفهمها بأهنا  بوساطة العنف ورطة عنيفة
كل يشء  سرتاتيجي والعالجي, فهو قبللكنها إعادة بناء حمفوفة باخلطر اإل

يرى أن الذات املقاومة هي ذات مدفوعة بالرضورة أوالً إىل مقاومة االحتالل 
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سرتاتيجيًا عرب خلق املقدرة إبكل الوسائل ومن ثم بالسعي إىل مناهضة االستبداد 
العنف التوليدي  حقديرشح  »معذبو األرض«الرضورية عىل املقاومة. إن كتاب 

  اصة حماولة لتحقيق مقاومة رضورية عرب العنف.هو بطريقته اخل نيتشهالذي كام شدد 
بعبارات  فانونيصف  »عن العنف«وبالقرب من هناية الفصل 

  مقدرة األعداء املتبادلة يف سيناريو من العنف املتبادل واملتصاعد: كالوزفيتزية
حيصل التعادل بني عنف النظام االستعامري والعنف املضاد لدى 

... إذ إن تطّور العنف يف تشابه متبادل غريب ويستجيبان يف املُستَْعَمرين,
الشعب املُستعَمر سوف يصبح متناسبًا مع العنف املُامرس من جانب النظام 

  .)١( ) ,٤٩٢Fanon( ُيواَجه االستعامري الذي
إن املضامني بالنسبة إىل الذاتية املقاومة هي مضامني مزدوجة, فالعنف 

وهو تنفييس يف الوقت نفسه, والذات  غري قابل للنقض, أي إنه يوّلد الرضورة,
املقاومة ال تكتشف اإلمكان واحلرية, بل إهنا تكتشف رضورهتا اخلاصة كي 

, وهي عملية »ممارسٌة مطلقةٌ «عملية االكتشاف هذه بأهنا  فانونتقاوم. ويصف 
 بوساطةيوضح ذلك وإىل جمال املوتى  يأ ,دخول الذات إىل جمال الرضورة

  :لالستعامراملناهضة  Kenyan كينيةالمثال من املقاومة 
مل يعد بإمكانه العودة إىل النظام  حينامجديد  اربحم وجود منُض 

 Mau-Mau )٢(ماو − املامع  كينياُوجدت يف  يبدو أن هذه اآلليةو ,االستعامري
                                                 

اإلرهاب واإلرهاب إن : «بقوله ,ذلك عىل مثاالً بوصفها  اجلزائريةاحلرب إنه يعطي  )١(
عندما يصفون دوامة  ما ُيسجله املراقبون بمرارة والعنف والعنف املضاد هإن املضاد, 

 .»اجلزائرالكره العنيد والواضح جدًا يف 
ضد االحتالل  ١٩٦٢و  ١٩٥٢بني عامي  كينيااسم االنتفاضة أو الثورة التي حصلت يف  )٢(

 وقد ُسميت كذلك نسبة إىل اسم القبائل التي قامت هبا [املرتجم]. ,الربيطايناالحتالل 
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يصبح  ومن ثمَّ الذين طالبوا بأن يقوم كل عضٍو يف اجلامعة برضب الضحية,  
وهذا يعني أن تشتغل  ,ن موت تلك الضحيةكل واحد مسؤوالً شخصيًا ع

ملوت اُملسَتعِمر. إن هذه املسؤولية اُملَتبناة للعنف سمحت دفعة واحدة 
للمشوشني اُملسَتثنني من املجموعة أن يعودوا وجيدوا مكاهنم يف اجلامعة, أي 

حيرر  إذ ,إهنا سمحت أن ُيعاد دجمهم, وهكذا ُيفهم العنف كأنه عفو ملكي
 ). ,٤٨٩Fanonْعَمُر نفسه بالعنف ومن خالله (الرجل اُملستَ 

إن العنف يستدرج املحارب إىل رضورة جديدة وخيضعه إىل قانون 
(وللمفارقة) بوصفه حتررًا من الرضورة القديمة  ُيَتحملجديد صلب 

لالستبداد االستعامري, فمثل هذا العنف هو عنف تنفييس, لكنه قد ال 
إذ إنه جيازف برتك نتائج مؤملة بالنسبة إىل  سرتاتيجيًا,إيكون عنفًا فّعاالً 

من املايض االستعامري, إنام ليس  مناُملحررين الذين قد يصبحون حمررين 
 مستقبل ما بعد استعامري: أجل

إن العنف عىل املستوى الفردي ُيزيل التسمم, فهو يريح اُملسَتْعَمرين 
, أنه يكسبهم الشجاعة من عقدة الدونية, من مواقفهم التأملية أو اليائسة, كام

 ). ,٤٩٦Fanonويعيد اعتبارهم يف نظر أنفسهم (
لكن نتائج مثل هذا التحرر العنيف عىل احلياة بعد املقاومة قد تكون نتائج 

وإىل املقاومة  فانونمدمرًة ومتناقضًة, وهذا ما كانت عليه احلال بالنسبة إىل 
ح مناهض لالستعامر, كفا أشكال التي أصبحت هي نفسها شكًال من ,الفرنسية

ومنذ زمن ليس  النازية«نظرًا ألن  ,حتّوٌل برسعة فائقة إىل قمع استعامري شديد
 فانون). إن رؤية  ,٥٠٢Fanon( »برمتها إىل مستعمرة حقيقية أوروباقلبت  ,ببعيد

الثاقبة ملخاطر املقاومة االرتكاسية هي رؤية نامجة عن هذه التجربة للمقاومة 



 -٢٠٤-

ية تفرس الدقة التي حلل هبا (بكل ما للكلمة من معنى) الذاتية وهي رؤ الفرنسية,
املقاومة, وهذا بعيد البعد كله عن االحتفاء بالعنف من أجل العنف الذي قرأته 

, والذي هو بالفعل أقرب إىل وجهة نظرها فانونالحقًا يف عمل  Arendt آرنت
قريبة من ذاتية ُعرضة , وبذلك تصبح احلقداملتضمنة: أن املقاومة قريبة دومًا من 

املُعلن  نيتشيةإىل مقاومة إثباتية  فانونخلطر, تبني صفات ُمضطِهِدها, إن تلميح 
هو ابتداع حياة مل َتُعد حمكومة  »برشة سوداء, أقنعة بيضاء«بوضوح يف هناية عنها 

  بالرد عىل مبادرات االضطهاد وعىل العدو.
 :شخصية املنارص −٣− ٣

 Partisan War» نصارحرب األ«عنوان حتمل   ٩٠٦١عام  مقالةً  ليننينرش 
ال « »قرسية«وهة مصطلحات موجِّ مستخدمة تصف هذا النوع من احلرب 

يسند نفسه عىل أرضية الرصاع الطبقي « إليهبالنسبة  ملاركيسفا ,»يمكن جتنبها
موقف  تبنيعىل  ُجمرب املاركيسإن «أو بشكل أدق » وليس عىل السالم االجتامعي

يضع مقاومة  اركيساملوهكذا فإن  ,) ١٩٦٢Lenin ,٢١٩-٢٠» (هليةاألاحلرب 
عىل  لكنفاملنارص يرد عىل عدو حمدد  معًا, املحيل والعاملي :املنارص عىل املستويني

إىل طور  تشري ليننيلدى  نصاريةقاومة األامل إن ,أساس حرب طبقية عاملية
كام رأينا   − ه سياست دفكان ه , لقدمتوسط بني الكفاح املحيل والثورة العاملية

حتويل املقاومة املحلية العفوية إىل ثورة عاملية منظمة عرب الوعي, أو هو   − هأعال
 احلرب الطبقيةعرب إىل ثورة عاملية  نصاريةيف هذه احلالة حتويل املقاومة املحلية األ

الحقًا من  لكنه تعّرض للنقدهذا املوقف وعّدله,  تبنى ماو زيدونغ إن. الواعية
 ةإثبات نظرية مقاومة عاملية بدالً من ثورة عاملي حاول الذي شميت لكار جانب

سيايس العسكري/السيط الونارص املشخصية  ليننيحّول ما كان بالنسبة إىل و
 مبّرش بحقبة تتعدى السيادة. شخصية إىل
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مع مصري السيطرة االستعامرية ترتبط فكرة املقاومة والثورة العامليتني إن 
يدرك » شموليةأصول ال« يف آرنتوعىل النقيض من  شميت, لكن األوروبية

يتجىل و ,بوضوح أمهية املقاومة يف التاريخ العاملي املناهض لالستعامريةو
جوشني  Maoistاملاوي  إىلشميت يف أهبى صورة يف مقابلة أعطاها ذلك 
يف إطار املقاومة  ماويضع فيها  ١٩٦٨عام  Joachim Schickel سيكيل
 ة أو ما يدعوه حرب األنصار:العاملي

 ماو تيس تونغمع ذلك فإن هذا املوضوع يعيدنا بشكل متكرر إىل 
لقد كتايب حول املنارص.  كتبُت  حينام ,أكثر بكثري منه قبل سبع سنواتاليوم 

من  يتقدمملسار معّني  اً وتتوجي ,بوصفه نقطة هناية ماوتكلمت فيه عن 
أنه بفيه  أ أكن يف حينه يف موقع أتنبلكني مل ,ليننيعرب  ماوإىل  كالوزفيتز

أمهية عاملية وهي لعامل كله, إىل امثل هذه األمهية بالنسبة  ماوسوف يكون لـ 
 ). ٢٠٠٧Schmitt ,١١٧نظرية وعملية بالقدر نفسه (

عرب  كالوزفيتزمن  حدريف ساللة النسب املت ماويضع هنا  شميتإن 
يف و ,ماو لدىرية املقاومة والتطبيق لنظ» الوزن العاملي«يؤكد  هلكن  ,)١(لينني

 ,شميت به استرشافيًا أكثر مما أقركتابًا  »نظرية املنارص«احلقيقة كان كتاب 
هبذه الرؤية كام بارش  ,»اجلديد كالوزفيتز«يف الكتاب بأنه  ماونه وصف أل

 ,١٩٦٧عام ة له كمنظر مقاومة تتوجت يف مقال كالوزفيتزقراءة لـ يف الثاقبة 
                                                 

كالوزفيتز كمفكر سيايس «بـ ومةاملوس ١٩٦٧كام هو مذكور بوضوح يف مقالة عام  )١(
 Clausewitz als politischer Denker, Bemerkungen und Hinweise »يالحظ ويقول

وضعه الثوار العامليون أمثال كام يف هذه األثناء ارتقى اسمه إىل مصاف الشهرة العاملية, «
يبقى «يضيف: ). و ,٤١٩Dillيف أعظم السياقات السياسية العاملية ( ماو تيس تونغو لينني

 .... »ت األسلحة وأدوات التدمري الذريةحيًا حتى يف نقاشا
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ورأى بأن نظريته » قانون جديد لألرض«بلغة  ماوأمهية وصف  قدف
بسبل متعددة الرادع وعّده كام أنه حقبة املقاومة العاملية,  ادّشنتقد وممارسته 
catechon  القادر عىل وقف تصعيد الثورة العاملية للحرب  املاركسيةضمن
إىل /الطبقية. باختصار إن حقبة ما بعد احلرب بالنسبة هليةاأل اللينينية
 شاملة.القاومة املحقبة كانت مل تعد حقبة سيادة, بل  شميت

له  ,بشخصية املنارص ومضامينها عىل اُملسّيس شميتإن اهتامم 
رولف , بل أيضًا يف عمل فحسب ماوو ليننيليس يف كتابات  ,مصادره
ومن   Ernst Jüngerيونغري إرنستاملُسَتلهم من   Rolf Schroers سكرويرز

الذي أتى يف طليعته تفسري  كالوزفيتزالناشئ لعمل الفهم اجلديد 
 .)٢(التي ترّكز عىل نظرية حرب العصابات Hahlweg هاهلويغوإصدارات 

 اإلسبانحرب العصابات التي شنها «عن  »نظرية املنارص«كتاب  خيتلفإذن 
 ٢٠٠٧Schmitt ,( ١٨١٣− ١٨٠٨ عاَمي ضد جيش الغازي األجنبي بني

أن  شميتفقد رأى  ,كالوزفيتزبالنسبة إىل  جداً مة ), التي كانت حربًا مه٣
أدى استمراره اليوم يف «قد أنتجت أثرًا تارخييًا  اإلسبانيةحرب العصابات 

النصف الثاين من القرن العرشين إىل تغيري وجه األرض وسكاهنا, كام أنه 
 »حرب وإىل عداوة تتوجت منطقيًا يف نظرية املنارص نظريةأفىض إىل 

)٠٠٧٢ ,٥Schmitt  حّفزت صياغة  اإلسبانيةأن احلرب  شميت). لقد فهم
التي هي نفسها  »احلرب هي استمرار للسياسة«القائلة: إن  كالوزفيتز

                                                 
 ١٩٦٦يف مقالة عام  هاهلويغالتي تالحظ نرش  كالوزفيتزمرة ثانية يف املقالة عن  يتضح ذلك )٢(

, vordesungen über den kleinen Krieg» حمارضات يف احلرب الصغرية« كالوزفيتزملقالة 
من املالحظات عن  كثرياً «فإن  ,رغم من الغرض الوعظي للمحارضاتإىل أنه وعىل ال وتشري

  ). ,٤٢١Dill» (معارصة بشكل مذهلمالحظات مشكلة املنارص هي 
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هذا  ماوتيس تونغو ليننينظرية املنارص عىل وجه االختصار, فلقد أخذ «
كام أن هذا االصطفاف  ,) ٢٠٠٧Schmitt ,٨( »املنطق إىل حده األقىص

قد غّري مفهومنا عن  كالوزفيتزة والعنف الذي أدركه اجلديد للسياس
 السياسة بشكل أسايس, بل حتى عن اإلنسانية نفسها وذلك وفقًا لــ

 .شميت
مجهورية عىل كتاباته يف فرتة  شميتالقراءة الفلسفية لـ  تكريسإن 
 »الالهوت السيايس«وقبل كل يشء عىل  Weimar Republic الفايامر

Political Theology مفهوم اُملسّيس« وعىل« The Concept of the Political 
يف بداية عرشينيات القرن العرشين قد حرف االنتباه عن هذا التغيري 

يستقيص  شميتاجلوهري يف موقفه. إذ إننا نجد يف الكتابات األوىل أن 
وسامت  −  األوروبيةأصوهلا يف حروب الدين  − أصول السيادة وتعريفها 

يف تلك الكتابات أن  شمت ىوحلالة الطوارئ. فقد رأ تعريفها للعداوة
يف  األوروبيةسؤال طرحته احلروب األهلية الدينية  نالسيادة هي جواب ع

بداية العرص احلديث, ثم عاد الحقًا لُيعدل تلك النصوص عىل ضوء 
 »للُمسّيس مفهوماً «منقحًا و »الهوتًا سياسياً «تطورات ما بعد احلرب فأنتج 

 .»نظرية املنارص«عنوان منقحًا حتت 
 شميتإن الكتاب األخري ُيدّون التغري اجلذري الذي حصل عىل تفكري 

فهو , Der Nomos der Erde »قانون األرض«منذ نرش نظريته عن النظام العاملي يف 
اآلن يقرتح أن احلرب األهلية التي هي مصدر السيادة, والتي حددها أصًال 

أصبحت حربًا أهلية عاملية أهنت فرتة من  ,أوروبايف احلروب الدينية يف 
بدالً منها حقبة وليدة من  شميتالسيادة والدولة ذات السيادة, وقد أبرص 

إن بدايات  »نظرية املنارص«املقاومة واملنارصة تظهر بغموض, فكام رأينا يف 
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د يف يف حني إهنا ُحتدَّ  نابليونضد  اإلسبانيةهذا التطّور حتددت يف املقاومة 
. هذا الفهم اليونانيةيف حرب االستقالل  Law of the Earth »ن األرضقانو«

لنهاية حقبة السيادة أدى إىل تقييم تدنى اإلطار املفاهيمي الذي ظهر معه, وهو 
مهزة الوصل بني السيادة والعدو/الصديق وحالة الطوارئ. إن هذه مفهومات 

ن احلرب بني الدول ع, فعوضًا شميتمضت حلظتها التارخيية اآلن بالنسبة إىل 
بظهور املنارص  شميتالتي حيكمها القانون, والتي تقوم هبا جيوش نظامية هيتم 

 الذي يتبع هجينًا من حرب أهلية وطبقية مناهضة لالستعامر.
بعيدًا عن  شميتيمكن تقفي أثر كثري من الرصامة املفاهيمية لنقلة 

مسينيات بني اثنني من مواقفه يف العرشينيات, وذلك يف جدال حصل بداية اخل
تبع بدقة  هيدغربخصوص مسألة العدمية. إن  يونغرو هيدغرمعارصيه مها: 

لعام ه لكتاب seminarيف أواسط الثالثينيات وخصص مدارسة  يونغرعمل 
يف  يونغرعاد إىل  ١٩٥٥, ويف عام rDer Arebeite »العامل«املُعنون بـ ١٩٣٢
وضمنيًا عىل كتابه  ١٩٥٠عام  يونغرمقالة لـ  نفأجاب ع »يف امليدان«مقالة 

. يف هذا Der Waldgang) ١٩٥١( »االنتقال إىل الغابة«الذي حيمل عنوان 
النص امللتبس جدًا عن املقاومة وشخصية املنارص, الذي يشري أيضًا إىل حرب 

فالذهاب إىل الغابة  ,حدود املقاومة يونغر يتفّحص اإلسبانيةالعصابات 
عرب  شميتعىل  يونغروقد تضاعف تأثري كتاب  ,)٣(يتضمن مقاومة شاملة

, أال وهو تشارو سيالنُملهمه إضافة إىل  يونغريكتاب جرى نسيانه ظلًام وكان 
 »يف اإلناسة السياسية إسهاماملنارص: « املوسوم بـ رولف سكرويركتاب 

)١٩٦١ (Der Partisan. Ein Beitrag zur politischen Anthropologie  الذي
                                                 

اسم «مقالته كام أن  ,اً أسري اً قرسي عامالً  هأيضًا طريقًا حراجيًا يف أثناء عمل ليفيناسسلك  )٣(
 اإلعدام.باخلوف من  اً كان مصحوب مسارتسجل كيف أن كل » الكلب
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يف  سكروير. ويرى »كتاب مهم جداً «إليه باستمرار ويصفه بأنه  شميتيشري 
املقاومة ويف شخصية املنارص/املقاوم شخصية الدفاع واملدافع عن اإلنسانية يف 

يلتزم بتعريف  شميتن أويف حني  ,مواجهة التأثريات الفادحة للتكنولوجيا
خري القائل: إن ويقبل رأي األ ,»مقاتل املقاومة عموماً «للمنارص بأنه  سكروير

مقاتل املقاومة والناشط الرسي غري القانونيني مها األنموذج األصل «
القائل:  سكروير), فإنه ال يتفق مع افرتاض  ٢٠٠٧Schmitt ,١٢٨( »للمنارص

إن وضعية املنارص هي أساسًا وضعية دفاعية وارتكاسية منفصلة عن القوات 
  العسكرية التقليدية.

 شميتبالنسبة إىل مراجعة  −  لكن املُستهان به −  إن املصدر اآلخر املُهم
 ,السويرسيةانبثق عن العقيدة العسكرية  ,للمفهومات الراهنة بخصوص املُسيّس

 بـ املُعنون Dach Hans Vonهانس فون داخ ُمعجبًا بكتاب  شميتفقد كان 
 السويرسيني, وهو دليل أُِعد لصف الضباط Total Resistance »املقاومة الشاملة«

 , وليس عن اإلرادة»وثيقة رائعة عن إرادة املقاومة الشاملة«ويصفه بأنه 
إن   .)٤(, بل أيضًا عن تعليامت مفّصلة لتنفيذ ملموس هلذه اإلرادةفحسب

                                                 
 هانز ليزيةكاإلنإىل  ترمجه .»دليل كل رجل حلرب العصابات«هو  العنوان الفرعي )٤(

توصيات  دليل حيتوي ووه ,»لغة احلرب اخلاصة دائرة«من  Hans Lienhard لينهارد
الذي ُكتب ألفراد » الدليل امليداين«عملياتية للقيام بحرب عصابات معارصة. إن هذا 

 ,عىل يد العدو» اإلبادة«واحتامل  سويرساأ بسيناريو احتالل يبد .السويرسياجليش 
هنم يرون أن هذه أويف حني  ,»من األفضل املقاومة حتى النهاية«يعتقد املؤلفون أنه و

أن يظهروا لشعبنا طريقة مقاومة يف حال «يريدون  فإهنماملقاومة هي مسؤولية اجليش, 
يبدأ النص بنصيحة تنظيمية . »هانتشار أجزاء من اجليش أو انقسامه أو حمارصت

ثم ينتقل ليعطي  ,مهامجة اجلنود املنفردين وموقع احلراسة الصغرية وهي سرتاتيجيةإو
تعليامت عن كيفية صناعة القنابل حملية الصنع من أواين اللبن, وكيف ُختّرب الطرقات 



 -٢١٠-

دولة مهمة  بوصفها حالة استثناء من عقيدة السيادة احلديثة, أصبحت سويرسا
تتجاوز السيادة, إن  كوسيلة لفهم التطورات العاملية التي شميتبالنسبة إىل 

هو يف الوقت نفسه استخالص للتجربة التارخيية حلرب  داخ فونُكتيّب 
, وإن السويرسيةالدفاعية  »املقاومة الشاملة«العصابات ولتطبيقها عىل عقيدة 

 »املقاومة حتى النهاية التامة«حمق يف شكه بمحاولة هذا الُكتيّب حتديد  شميت
. أما األمر الذي كان جوهريًا بالنسبة إىل يفجينعرب اإلشارة إىل اتفاقيات 

التي يتم فيها استبدال السيادة  ,يف تطوير مفهوماته اجلديدة عن املُسيّس شميت
  .كالوزفيتزبـ  ماووإعجاب  ليننيواكتشاف  ماوفهو عمل  ,باملقاومة

بني الساللة الفكرية لـ  »نظرية املنارص«ينتقل يف كتاب  شميتإن 
احتاد وحروب القرن العرشين ابتداًء من الرصاع بني  ماوو ليننيو كالوزفيتز

من خالل كام أنه و .)٥(أملانيا النازيةو االشرتاكيةتية ياجلمهوريات السوفي

                                                                                                                    
 =دتدمري مستودعات الوقو كيفيهكذلك عن اهلاتف والكهرباء, و وأسالكوالقطارات 

وحتييد «والطائرات النفاثة. ويصف كيفية جتنيد املنارصين وإنشاء مناطق آمنة =
وعىل  ,وكيفية الترصف يف أثناء التحقيقات, وكيفية متابعة مقاومة سلبية فّعالة ,»املخربين

النص عىل خمططات عن كيفية ختفي رجال العصابات وشن هجوم,  نحٍو مفيد حيتوى
وهو عىل نحٍو  ,تخلص من احلراس من دون أي ضجةوصف تفصييل لكيفية العىل و

ُأعجَب أيضًا بالرصامة الشديدة للكاتب كام يف املالحظات  فقد ,شميتخاص ما أدهش 
وهذه هي احلال عىل الدوام  ,حتى النهايةمع بعض ان بعضهام وّ دُ إذا تقاتل عَ «اخلتامية: 

ًام سوف تندلع حرب فحت − عندما تكون األيديولوجية ذات صلة (والدين جزء منها)
 ). ١٩٦٥Von Dach ,١٧٣» (العصابات واملقاومة املدنية يف املرحلة األخرية

املشني الذي  Kommissarbefehl» نيفوضأمر امل«ذكر  تيشمالرصاع ُيغفل هذا يف سياق  )٥(
 اجليشبتجريم  تييالسوفي لالحتاد النازي, الذي قام عمليًا يف أثناء الغزو هتلرأصدره 
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 ,Tolstoy )تولستوي(لـ  War and Peace »احلرب والسالم«تلميح إىل 
التي حّركها  الروسيةالقومية  نصاريةرب األاحلظهور ُأسطورة يصف 
  :بقوله حقاً ال ستالني

هذه األسطورة اخلاصة باملنارص  ستالنيعّدل  احلرب العاملية الثانيةيف أثناء 
ووضعها بشكل ملموس جدًا يف خدمة سياسته  أملانيا,القومي األصيل ضد 

الشيوعية العاملية, وقد شّكل ذلك من حيث اجلوهر مرحلة جديدة من حرب 
  . Schmitt)٢٠٠٧ ,٨( او تيس تونغماألنصار, وهي مرحلة نجد يف بداياهتا اسم 

الوطنية العظمى ضمن الشكل الناشئ  ستالنيحرب  شميتيضع 
وبدايات محالت  ١٩٢٧حلرب األنصار العاملية التي ُيرِجع بداياهتا إىل عام 

. إنه يقدم قائمة طويلة من املنظرين املناهضني الصنييف  ماوالعصابات لدى 
 Ho Chi Minh هو تيش مينهمن  لالستعامر ومؤيدي حرب األنصار متتد

 Guevara غيفاراو Castro كاسرتوإىل  فيتناميف  Nguyen Giap جياب نيغيوينو
 ,, وكل ذلك كان هبدف إظهار االمتداد العاملي حلرب األنصاركوبايف 

رسم أنموذج مثايل للمنارص  شميتيتابع  ڤيربوبوصفه طالبًا من طالب 
ذه الشخصية السياسية العسكرية فيقرتح أربعة معايري لوصف ظاهرة ه

املعيار األول: هو عدم االنتظام, فاملنارصون ال حيرتمون احلقوق وال  .اجلديدة
يتمتعون بحامية قواعد احلرب التي أقرهتا الدول ذات السيادة. إهنم يعملون 

                                                                                                                    

وعّرفهم عمليًا بشكل  ,قبل اجلميع ,)اليهودعمليًا املدنيني (والسكان املدنيني  تييالسوفي
 مسبق بأهنم منارصون وفريسة.
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واملعيار  ,)٦(خارج اخلطوط والرشعية التي أسستها قوانني احلرب بني الدول
وفقًا  شميترجة العالية من احلركية لدى املنارص التي يفهمها الثاين: هو الد

ن املعيار أبأهنا هجامت وحتركات غري متوقعة, يف حني  املاويةللمصطلحات 
الثالث هو: الدرجة العالية من االشتباك والتحريض, فاملنارص يقاتل باسم 

خريًا فإن وأ ,الثورة مأيديولوجية سواء أكانت أيديولوجية األمة أم الطبقة أ
هنا هو أن املنارص متجذر يف  شميت, الذي يقصده telluric »أريض«املنارص 
بأهنا األرض حرفيًا, بل إهنا أيضًا أراٍض مثل البحر  شميتال يفهم و ,األرض

إن  .لإلنرتنتواجلو, وقد يكون بإمكاننا اآلن أن نضيف إليها البيئة الرقمية 
يد من احلرب ويف نوع جديد من هذه العنارص األربعة جتتمع يف نوع جد

  املُسيّسة حلرب العصابات. ماوالسياسة قريب بشكل مذهل من رؤية 
ضد االستعامر مجع كل عنارص حرب  ماوإن نضال ف شميتبالنسبة إىل 

 اللينيني املاركيس ى فيه سامت التوسعاألنصار األربعة, ويف الوقت الذي تبنّ 
ية, فإنه أيضًا حدَّ من جمال هذا التوّسع, إذ للحرب الطبقية لتصبح حربًا أهلية عامل

منّظر احلرب الطبقية األهلية  ليننيويعّد  ماوو ليننيباملقارنة بني  شميتيقوم 
(الذي يرى فيه اآلن منّظر املقاومة  كالوزفيتزالعاملية, كام أنه يعّد مالحظاته حول 

ويتتبع  ,)٧(نقبل كل يشء) أحد أهم نصوص النظرية السياسية يف القرن العرشي

                                                 
حريص عمومًا أن يميز حرب املنارصة  تيشمإن فعىل الرغم من أن كليهام غري نظامي  )٦(

 املنارص مقاوم خيتلف عن اإلرهايب.أن يرى إذ إنه احلرب اإلرهابية,  نم
 اً خبريًا كبري ليننيكان «فقد  ,القرن العرشينيف  ليننيال حيرص أمهية مالحظات  شميتن إ )٧(

احلرب ز يف أثناء بشكل مركّ  »يف احلرب«كتاب درس قد و, ومعجبًا به كالوزفيتزيف 
كتب مالحظات كام  ,األملانية) ونسخ يف مذكراته أقواالً باللغة ١٩٤٥( العاملية األوىل
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إىل  كالوزفيتزعرب  اإلسبانالتي أشعلها رجال العصابات  »الرشارة« شميت
أول من تصّور عن وعي «بالنسبة إليه  لينني. كان ليننيوأخريًا إىل  إنجلزو ماركس

املنارص بوصفه شخصية حرب أهلية وطنية وعاملية مهمة, وحاول جعله أداًة 
 شميت). وُيشري  ٢٠٧Schmitt ,٣٤( »الشيوعي للحزبفّعالة يف القيادة املركزية 

ويالحظ ارتباطها بكاتب  »عن نضال األنصار«املوسومة بـ ليننيإىل مقالة 
من خالل مطابقته املنارص مع الثوري  لينني, لكنه أساء فهم »?العمل  ما «

بام أنه قرأ  ,سوف يتبّني الحقًا أن ذلك هو التباس يف فهمه للمنارصواملحرتف, 
احلرب الثورية وحدها «تدعي أن التي  كالوزفيتزاملالحظات عن  وال سيام ,لينني

ألهنا تنتج عن العداوة املطلقة, وكل يشء  ليننيهي احلرب احلقيقية بالنسبة إىل 
), كام أن مطابقة املنارص مع الثوري  ٢٠٠٧Schmitt ,٣٥( »آخر هو لعبة اعتيادية

ية أو املقاومة وجتّهز األرضية ُتضعف الصلة بني حرب األنصار واحلرب الدفاع
للحرب املطلقة  ليننيإن تفسري ف »نظرية املنارص«فوفقًا لرواية  ,لعّد الثوري إرهابياً 

نتج عنه املنارص/الثوري اهلجني الذي يتذكره التاريخ حتت االسم  كالوزفيتزعند 
   :شميتالذي بالنسبة إىل  ستالنياملستعار لـ 

أي  − ية القوية للمقاومة القومية والوطنية نجح يف ربط اإلمكانقد [...] 
مع − قوة الدفاع عن النفس األرضية والدفاعية يف اجلوهر ضد غاٍز أجنبي 

إن ربط هاتني احلركتني  إذ ,الطبيعة العدوانية للثورة العاملية الشيوعية األممية
  ). ٢٠٠٧Schmitt ,٣٨املختلفتني هييمن عىل كفاح األنصار حول العامل اليوم (

                                                                                                                    
من  وثيقةهبذه الطريقة يكون قد خلق و ,تأكيدات وعالمات تعجبمع  الروسيةباللغة 

 ). ٢٠٠٧Schmitt ,٣٥» (أهم وثائق التاريخ العاملي والتاريخ الفكري
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هيّأت  ,للدفاع الوطني مع احلرب الطبقية العاملية ستالنين قراءة دمج إ
 ليننيالذي ختتلف رؤيته للمنارص بدهاء عن رؤية كل من  ماوكي يقّدر  شميت

هي يف اجلوهر ثورة أكثر  املاويةالثورة «إنه جيادل بأن  »وباختصار«, ستالنيو
د تكثيف حرب ), وهي تؤكّ  ٢٠٠٧Schmitt ,٤٠( »ليننيأرضية من ثورة 

ينتقالن من عدو  ستالنيو ليننين أويف حني  ,ماواألرضية يف عقيدة  ستالني
ّحترك يف االجتاه املعاكس  شميتوفقًا لقراءة  ماوطبقي وطني إىل دويل, فإن 

العدو  − عدوًا عامليًا كونيًا شامًال ومطلقًا ينقصه االمتداد األريض «وربط 
 الصينيذي أرض حمددة ممثًال بالدفاع مع عدو حقيقي  −  املاركيسالطبقي 
). إن هذا  ٢٠٠٧Schmitt ,٤١( )٨(»ضد االستعامرية الرأساملية اآلسيوي

العكس لالجتاه تضّمن كبحًا داخليًا المتداد احلرب الطبقية العاملية القيامية, 
أي إنه كان  املاركيس, catechonهو الرادع  شميتبالنسبة إىل  ماوفقد كان 

, تعارض الوحدة السياسية لألرض وإنسانيتها مع تعددية واحدعامل تعارض «
 متوازنة داخليًا بشكل عقالين ويف عالقتها بعضها Grossräumenغرف كبرية 
بوصفه منّظرًا  ماوفإن  شميت). ووفقًا لـ  ٢٠٠٧Schmitt ,٤١( »مع بعض

 nomosقد رسم صورًة تعدديًة لناموس «سرتاتيجيًا حلرب األنصار الطبقية إ
) يمكنه أن يلجم القيامة اخلاصة  ٢٠٠١٧Schmitt ,٥٩( »جديد لألرض

إنه يقوم يف ف ومن ثمخيشاها كام رأينا),  جرياريزال   بحرب أهلية عاملية (ال
                                                 

ويف وعيه النظري أيضًا  ,بعدة سنوات ليننيمتقدمًا عىل  ماوكان «بالقول:  شميتخيتم  )٨(
 .»ليننيىل مدى أبعد مما فعل استمرار للحرب إهي إن السياسية القائلة  صيغةال ماوأخذ 

)٢٠٠٧ ,٤١Schmitt (,  حافظ عىل االستمرارية بني احلرب والسياسة ماوبمعنى أن, 
 السياسة إىل حرب طبقية عاملية. ّولبدالً من حت
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بالنسبة إىل  ماولنظام عاملي جديد واملّرشع له, فـ  الرادعالوقت نفسه بوظيفة 
إنه هو من  إذالعاملية,  ينقذ السياسة من هتديد احلرب القيامية الطبقية شميت

  .ليننيوليس  كالوزفيتزالوريث احلقيقي لـ  شميتكان بالنسبة إىل 
حلرب األنصار العاملية الذي يتكرر يف  شميتإن العنرص األخري يف رؤية 

كام يصبح ذلك  ,هو الطبيعة التكنولوجية هلذه احلرب »نظرية املنارص«كتاب 
تأمله, فهو يعتمد  يتخللالذي  ماوو لنيستا/ليننيموضوعًا موازيًا للتضاد بني 
فيام إذا كانت التكنولوجيا سوف  ,»نظرية املنارص«عىل السؤال احلارض طوال 

آنئٍذ أن  شميتُتنجز حتّول حرب األنصار من املقاومة إىل اإلرهاب الذي رأى 
يتقبل يف بداية  شميتنّفذه, كام أن قد  ستالنيقد حّرض له سياسيًا وأن  لينني
  إمكانية التحول التكنولوجي للمنارص إىل إرهايب: نقاشة

إىل جمال قوة التقدم  حتى إن املنارص األهيل ذا األصل الزراعي ينجرُّ 
إن قابليته للتحرك تزداد كثريًا  إذالصناعي التكنولوجي الذي ال ُيقاوم, 

جيازف فيها بالترشد التام... إن املنارص  حتى إنهبوساطة التجهيز باآلليات 
ؤلل يفقد طبيعته األرضية وكل ما يبقى هو سنٌّ قابل للنقل والتبديل يف املُ 

آلة سياسية عاملية تزّجه يف حرب علنية ورسية, وتعطله حسبام يتطلب  عجلة
  ). ٢٠٠٧Schmitt ,١٤املوقف (

إن األمر اجلوهري يف االنتقال من املنارص إىل اإلرهايب هو حتّول 
فالعداوة املطلقة ُتثري حرب  ,)٩(ّرد ومطلقالعدو الفعيل املحسوس إىل عدو جم

                                                 
استعان باحلرب  شميتومما ُيثري االنتباه أن  ,إن هذا الرعب متجذر يف العداوة املطلقة )٩(

العداوة املطلقة متتد إن كي يوضح هذا املرض:  Salan ساالنشق اجلنرال املنبو اجلزائرية
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نظرًا ألن العداوة املطلقة  ,إبادة ُيسَتبعد فيها أي سالم سيايس تفاويض
 وحرهبا املتالزمة املطلقة تستلزم حتّول السياسة إىل حرب.

يف دور املنارص فيام  شميتويف تعليقاته اخلتامية يف الكتاب يتأمل 
 شميتغري العائد لـ  السيناريوهاتحد خيص التكنولوجيا الكونية, إن أ
. أما السيناريو اآلخر فهو ظهور »مهّيج« يرى املنارص متواريًا أو باقيًا إنام كـ

),  ٢٠٠٧Schmitt ,٥٦( »املنارص الصناعي التكنولوجي« شميتما يدعوه 
فهو ما إذا كان هذا التحّول سوف يقود  ,وأما الذي يبقى موضع تساؤل هنا

ين يدّمر األرض, (وتتبعه حرب أنصار منخفضة إىل إرهاب عدوا
التكنولوجية بني الناجني), أو إىل ظهور منارص جديد تكنولوجي منكب 

من دون مزاح البّتة بشخصية  شميتعىل املقاومة, أي شخصية يسميها 
)  ٢٠٠٧Schmitt ,٦٧( »القراصنة الكونيني أو حتى املنارصين الكونيني«

ية ضد القانون اجلديد لألرض, وهو بذلك الذين يقاتلون من قاعدة عامل
احلرب  شميت. وُحيدد الشابكةيكون قد توّقع شخصية قرصان شبكة 

فمثل أسلحة الدمار الشامل املطلقة تلك « − الذرية كمثال عن األول 
مع ما يتضمنه ذلك من أن  − )  ٢٠٠٧Schmitt ,٦٦( »تستلزم عدوًا مطلقاً 

 شميتا منارصين عامليني, وخيتم معاريض احلرب الذرية يمكن أن يصبحو
إن  .بنداء من أجل اإلقرار بالعداوة احلقيقية والرتاجع عن العداوة املطلقة

ذلك يستلزم دفاعًا عن املنارص, ويف النهاية عن املقاومة العاملية بوصفها 

                                                                                                                    
حكومته وقائده العام «و اجلزائرياملنارص  ساالنمن العدو املحسوس, وهو يف حالة 

 ). ٢٠٠٧Schmitt ,٤٤» (ه يرى فجأة عدوًا جديدًا يف رفاق األمسإن إذ ,ورفاقه
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 ٢٠٠٧Schmitt ,( »ناموس جديد لألرض« دفاعًا عن السياسة واألمل بـ

 وفكره. ماو تيس تونغ يف شخصية ه جمّسداً دُ عْ ) بدا وَ ٩٥

 الَقَسم الغاندي −٤− ٣

نفسه  غانديبني السجن والعمل السيايس املكثف يف العرشينيات كّرس 
جتربة مع «بدأت قصة حياته كـ إذسرتاتيجي, لعمل خيص الذاكرة والتأمل اإل

وتطورت إىل سلسلة أسبوعية من املقاالت ُنِرشت  »يوميات السجن«بـ »احلقيقية
الساتياغراها «وُمجِعت يف املجلدين املتممني  ١٩٢٨و١٩٢٣ًا ما بني عامي دوري

 ١٩٢٤Gujarat  (Satyagraha in South-٥ English ;١٩٢٨( »فريقياإيف جنوب 

Africa  سرية ذاتية أو قصة جتاريب مع احلقيقة«ويف«An Autobiography or the 

)١٩٢٨-٩; English ١٩٢٧-٩(Gujarat Story of My Experiments with Truth .
ُيشكل هذان العمالن مع بعضهام تأمًال أنموذجيًا يف صياغة ذاتية مقاومة 

م أو االلتزام بطريقة حياة بعيدة عن مسار العامل, أي عن َس ففكرة القَ  ,العنيفة
هي فكرة تقع يف صلب وصف  ,أو عنفه وأي حل وسط معه himsa مهساهإ

  .Satyagrahistللساتيغراهي  للذات املقاومة الالعنيفة أو غاندي
 سرتاتيجيةإقدم سابقة يف وصفه البتداع  غانديوعىل الرغم من أن 

أن  فإنه من الواضح ,فريقياإ جنوبيف أثناء النضاالت يف  الساتياغراهامقاومة 
أصبح  وكيف سريته الذاتيةب ةاملتعلق روايةذلك مل يكن منفصًال عن ال

يقدم نفسه  »ساتيغراها يف جنوب أفريقياال«في تصديره لكتاب ف ,ساتياغراهي
ألول مرة » وّظفابتدع و«تقرير وهو  ,تقريرًا عن مسار محلة عرضي» جنرال«كـ
 ,) ١٩٢٨Gandhi ,٢» (السياسة عىل نطاق واسع« يف الساتياغراها سرتاتيجيةإ
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شكل  ابتداع  −  جتربة حولتقرير علمي  يف الوقت نفسهفإن الرسد هو  ومن ثم
تقرير عسكري عن أي إنه  دائها,سرتاتيجي ألإوتقييم  − ة قاومجديد من امل

سوف ُتثبت أهنا  الساتياغراهاأن  غانديإن اعتقاد فعالية التكتيك اجلديد. 
هو الذي وّلد احلاجة امللحة  اهلنداسرتاتيجية فّعالة يف النضال ضد االستعامر يف 

ينهي التوتر عنده بني التي ُحتيط بكتابة التقرير, إضافة إىل ذلك كان عليه أن 
اعتقاده بأهنا شكل من احلياة أو من واملُفهومة بأهنا تقنية مقاومة  الساتياغراها

  الذاتية املقاومة التي تكتنف كل جوانب الوجود املكافح.
هو أيضًا تسويغ لألطروحات  »فريقياإالساتياغراها يف جنوب «إن كتاب 

نصًا  اهلندكثريون من معارصيه يف  , وهو نص عّده»سواراج اهلند«التي ُقدمت يف 
تصديره بأمثلة من التطبيق الناجح لتكتيك  غانديويتابع   ,)١٠(طوباويًا وغري واقعي

 »نقاء«, لكن مع إبداء الشكوك بشأن اهلندعىل نضاالت املقاومة يف  الساتياغراها
كتكتيك لكنه قلق من أن يصبح  »الالعنف يف العمل«الكفاح. إنه يدرك فعالية 

متقلبًا وُعرضة لالستفزاز, فهو ُيرص أن الالعنف جيب أن  »الالعنف السطحي«
ُيصبح املبدأ املكّون للذاتية املقاومة ويقرتح أن ُيوّضح باألمثلة كيف يصبح ذلك 

يف املقاومة األولية ضد احلكم  الساتياغراهاممكنًا من خالل وصف ألصول 
  التنبؤ بشكل حياة متحررة:ولتطورها الناجح يف )١١( االستعامرينيوالترشيع 

                                                 
منذ  الذي كان Gokhaleوخيل غ إن إذ»)عديم اجلدوى( أن العمل Tilakوجد تيالك « )١٠(

واحدة  سنة تنبأ بأنكام  ,»اً معتوه عمالً «وأعلنه قد خاب أمله مهتًام بـ غاندي  مدة طويلة
 ). ,١٥٨Attali» (كي ينبذه له يف اهلند سوف تكفي فحسب

إجراءات التحكم إذ إن يصف غاندي اخلطوات األوىل نحو الساتيغراها بلغة املقاومة  )١١(
خص منح الرُّ التحكم بعقود طويلة األجل من اهلند إىل جنوب آسيا وذات الهبجرة العاملة 

ألصحاب الدكاكني وأخريًا مقرتح حرمان اهلنود من احلقوق الرشعية أوصلت اهلنود إىل 
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هديف من كتابة املجلد احلارض هو أن األمة قد تعلم كيف نشأت إن 
ومن  ,ومن أجلها أرغب يف العيش ,التي أعيش من أجلها الساتياغراها

جرى تطبيقها عىل نطاق ابتدأت وللموت, وكيف  مستعدٌ أجلها أيضًا أنا 
 ها إىل املدى الذي ترغبقد تفهمها وتطبقف, وإذا عرفت األمة ذلك ,واسع
 ). ١٩٢٨Gandhi ,٨٠قادرة عليه (تكون و فيه

 فهمببقيمة احلقيقة و غانديالتزام مقاومة  الفصل الثاينيف  نوقش
ينصب عىل مفهوم فهنا أما الرتكيز  ,صمود احلقيقيةبناًء عىل  لساتياغراهاا
 ,»صامدة«وتشكيل نوع من الذات تكون قادرة عىل أن تصبح  »الصمود«
الذي  »افريقيإالساتياغراها يف جنوب «من  ١١رقم االستثنائي  الفصلفي ف

كيف أن نرش  غاندييصف » العمل األسود −  ثواب اللطافة«عنوان حيمل 
 Draft Asiatic Amendment»مسودة قانون تعديل املرسوم اآلسيوي«

Ordinance  ١٢(الزولوقمع مقاومة مع و الطبية اهليئةتزامن مع خدمته يف(  luZu

 االعتناء باجلرحىمهمة  اهلنودفقد توىل املمرضون  ,ضد القوة االستعامرية 
. هذا هو هذه املهمةرفضوا  األوروبينين املمرضني الطبيني أل ,الزولو

أو الذاتية  ,الساتياغراهابصياغة خصائص  غانديالسياق الذي بدأ فيه 
ثبت بإحكام  ,اهليئةع عندما كنت أعمل م«املقاومة التي شغلته طوال بقية حياته: 

هاتان  ). ١٩٢٨Gandhi ,٨٤» (ن كانتا تطوفان فيه لزمن طويلايف عقيل فكرت
ن ا, واللتالساتياغراهان يف طبيعة االعفة والفقر البارزت اخاصت مهاالفكرتان 

                                                                                                                    
املقاومة: إىل أن يويص بغاندي وأوصلت )  ١٩٢٨Gandhi ,٢٨» (مقاومة هذا اإلجراء«
 ١٩٢٨Gandhi ,» (شاط هذا اهلجوم عىل حقوقهماقرتحُت أن عىل اهلنود أن يقاوموا بن«

٣٩.(  
اشتهرت بخصائصها القتالية الباسلة وولعها  ,اإلفريقية القبائلمن اسم جمموعة  )١٢(

 [املرتجم]. فريقياإجنوب يسكن معظمها يف  :باحلرب
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. إن هذا االكتشاف خلصائص »سوراج اهلند«قبًال خمطط هلام يف ضع وُ 
الذي  للقانون غاندية اعرتضته قراءة رضورية من أجل نشوء الذات املقاوم

). ونظرًا ألنه شاهد  ١٩٢٨Gandhi ,٨٤» (للهنودمل يَر فيه سوى الكره 
مل يكن  ,من العناية الطبية الزولونتائج مثل ذلك الكره عرب حرمان اجلرحى 

لة احلياة أو املوت أمسطرح القانون  إن .القانونلديه أوهام حول نتائج ذلك 
 .اهلنديةالية جلإىل ابالنسبة 

فإذا كانت تكتيكات  ,الساتياغراهاوظيفة املحّفز البتداع  القانونأدى 
حلفالت التذكارية واالعرتاضات كا − ت اآلن قد فشل إىلاملقاومة املستخدمة 

املوت أفضل من ألن   تقف مكتوفة األيدياجلالية أّال «عىل  ,نإذ −  والعرائض
اذا جيب علينا أن نتحدى ملموت? لكن كيف لنا أن ن ,اخلضوع هلذا القانون

 , ١٩٢٨Gandhi» (?ل بحيث ال يكون أمامنا سوى خيار النرص أو املوتعمون
 أّال  عىل اجلامعة جيبالرضورة املوجهة للمقاومة:  غانديهنا يصف و ,)٨٤
كان من الرضوري  .)١٣(وكي تقاوم ستسلمهلذا القانون, لكن كي ال ت ذعنت

البقاء ضمن جمال  الذي يعنيأو املوت  ليس مواجهة خيار احلياةعليها 
 ,املوت الذي ينتظر املقاوم ذاك أيضًا قبول خيار بل كان عليها ,فحسب االحتامل

كيف جيب أن نموت? إن  بل ?هل علينا أن نموتفاخليار ليس بالسؤال 
املوت الرضوري  االقتناع يفالفقر والعفة يتقوى بُيكتََسب بالصمود الذي 

هي:  الساتياغراهيأو  ,ملقاومإىل اإن املسألة بالنسبة  ,أساساً  يٌت ماملرء  أنحقيقة ب
 الزاباتستينيباستخدام مصطلح  ?»عبثياً موتًا «ما نوع املوت? هل سيكون 

                                                 
» إجراءات املقاومة«يستخدم غاندي مصطلح املقاومة رصاحة يف تلك اللحظة ويذكر  )١٣(

 ). ١٩٢٨Gandhi ,٨٤» (املشاق التي سوف جتلبها تلك املقاومة يف أعقاهبا«و
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Zapatistas هيوي نيوتنالذي وصفه » املوت الرجعي« وأ Huey Newton وأ 
  املوت املقاوم?

 ومة حتصل يف املصادقة عىلإن اللحظة احلاسمة يف العبور نحو الذاتية املقا
الذي  »اليهودي املرسح«يف  ١٩٠٦ أيلول /سبتمرب ١١يف اجتامع  »القرار الرابع«

, وبام يتناسب مع حلظة إبداع سيايس »الساتياغراهاحلول «بأنه  غاندييصفه 
عّيل أن أعرتف أنه حتى أنا نفيس مل أفهم عندئٍذ مضامني «: غانديالحظ 

قد ساعدت يف صياغتها ومل أسرب كل النتائج املمكنة القرارات كلها التي كنت 
). إن النتيجة غري املتوقعة  ١٩٢٨Gandhi ,٨٧( »التي يمكن أن تفيض إليها

عدم اخلضوع للقانون يف حال أصبح قانونًا عىل الرغم « −  الرابع القرارلتمرير 
 »وحتّمل كل العقوبات املرتتبة عىل مثل عدم اخلضوع هذا ,من االعرتاض

)١٩٢٨ ,٨٧andhi G ( −  نفسها, ففي تأييد محايس  الساتياغراهاكانت ابتداع
شديد «الذي كان  Sheth Haji Habib حبيب حجي شيث »ذهب«للقرار 
, »واهللا هو الشاهد علينا ,... بعيدًا إىل حد القول: إن علينا أن نقر هذا القرارالتأثر

ون ونصح كل احلضور أن أنه لن خيضع أبدًا لذلك القان« − باسم اهللا  − وأعلن 
وهو مندهٌش  غاندي,). مبارشة أحس  ١٩٢٨Gandhi ,٨٧( »حيذوا حذوه

وعىل ُأهبة االستعداد بأن الفرق بني القرار والَقَسم أو اليمني كان فرقًا هائالً, 
, كام تكّلم »إن احلرية أفسحت املجال أمام احلامسف«ولكن من جهة أخرى 

أفضل تفسري  يفو ,حلف يمني من أجل املقاومةاآلثار املرتتبة عىل  ىلع غاندي
   غاندي:يقول 
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وإذا صدق  ,عهدًا عىل نفسها باملقاومة اهلنود[...] إذا قطعت أغلبية من 
, وإذا ُمرر فيمكن نقضه القانونفقد ال ُيمرر  ,كل من تعهدوا مع أنفسهم

نتجّشم كل  برسعة... [لكن] ليس من املُستَبعد أبدًا بأنه قد يكون لزامًا علينا أن
عىل أساس أننا  ,عناء يمكن أن نتخيله, واحلكمة تكمن يف أخذ العهد عىل أنفسنا

  ). ١٩٢٨Gandhi ,٩٠بل األسوأ منه ( ,سوف نتحمل كل ذلك
 ١٩٢٨Gandhi ,( »املوت وال االستسالم للقانون«كان ذلك تعهدًا باملوت, 

 حني أنه قام بداية , ويف»مبدًأ ما جديدًا قد ُولِد«أن  غانديوبذلك عرف  ,)٩١
فقد تبنى الحقًا  ,»املقاومة السلبية«وهو  Thoreau ثوروباستخدام مصطلح 

  :Indian Opinion »الرأي اهلندي«بعد مسابقة يف  الساتياغراهامصطلح 
 agraha) غراهاتتضمن احلب, وإن احلزم ( satyaإن احلقيقة (ساتيا) 

ا, وهكذا لقد بدأُت بدعوة احلركة فهو يشّكل مرادفًا هل ومن ثمَّ يوّلد القوة, 
 ,أو الالعنف احلبو احلقيقةأي القوة التي ُتولد من  »الساتياغراها« اهلندية

 Gandhi... (فيام يتعلق هبا »املقاومة السلبية«وأقلعُت عن استخدام عبارة 

١٩٢٨ ,٩٣.( 
مقاومة «بوصفها  للساتياغراهاويف مواجهة التفسريات حسنة النية 

املقاومة «ن م, إهنا تتميز ثورون مبتوضيح ما مّيز ممارسته  غانديبدأ  »سلبية
 »سالح الفقراء«ن املقاومة السلبية أو ممثلام تتميز  ,العنفهاب »املسلحة

إذا واظبنا عىل رؤية أنفسنا «: غاندي ويقولبفضل تكوينها لذاتية مقاومة, 
 ,اومة سلبيةوم مقانق ومن ثمبأننا ُضعفاء وتركنا اآلخرين يروننا كذلك, 

فإن مقاومتنا لن جتعلنا أقوياء أبدًا, وسوف نتخىل عن املقاومة السلبية يف 
). إن Gandhi ١٩١٨ ,٩٦( »أول فرصة بوصفها سالح الضعفاء
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ُتسهم يف تشكيل ذاتية مقاومة قوية تعزز مقدرهتا اخلاصة عىل  الساتياغراها
 أعامل مقاومة: بوساطةاملقاومة 

إننا نزداد قوة يومًا بعد يوم. ومع الزيادة يف قوتنا بتعزيزنا فكرة القوة ف
العائدة لنا أكثر فاعلية أيضًا ولن نبحث عن فرصة من  الساتياغراهاتصبح 

 ). ١٩٢٨Gandhi ,٩٦أجل اإلعراض عنها (
تؤكد احلب, تتجنب فإهنا  ,وإثباتية ةعيبوصفها توسُّ  الساتياغراهاإن 

يوجد هناك متسع  ويف حني«لالعنف: الكره, كام أهنا ثابتة يف التزامها با
الستخدام السالح يف املقاومة السلبية عندما تأيت الفرصة املناسبة, فإن القوة 

). إن املقاومة السلبية ال  ١٩٢٨Gandhi .٩٦-٧( »...الساتياغراهااملادية ممنوعة يف 
التحرش بالطرف «للمعركة ولفكرة  كالوزفيتزيتزال تعمل ضمن مفهوم 

 Gandhi( »أدنى تفكري بإيذاء اخلصم الساتياغراها  حني ال يوجد يفاآلخر... يف

وضع ذاتيته  الساتياغراهييف حلف اليمني فإن  غانديوكام رأى ). ١٩٢٨ ,٩٧
سامت «عينها عىل املحك, وهبذا االعتقاد فإنه بدأ اهتاممه املطّول يف التعامل مع 

إن الفرق الرئيس ).  ١٩٢٨Gandhi ,٩٨( »كام جيب أن تكون الساتياغراهيني
وتشكيل ذات » سالح الضعفاء«يتكون من اهلوة بني التكتيك السيايس أو 

 ,يمكن أن ُيستخدم الختبار قوة املقاومة وطبيعتهام َس فالقَ  ,)١٤(َقَسممقاومة عرب ال

                                                 
كام يف هذا املثال  ,يف بعض الظروف )كتكتيك(ُيقلل من فعالية املقاومة السلبية  الهذا  )١٤(

يف أثناء احلرب العاملية الثانية املُستقى من تقرير مدير  Cretanمن مقاومة كريتان 
في وصفه لعمل يف قرى كوروتز ف. Creteعن احلملة يف كريت  SOPالعمليات اخلاصة 

يرسد التقرير كيف  ١٩٤٢كانون األّول / ديسمرب عام  ٧− ٦وأبودولو وبالنتانوس ليلة 
قطار للذخائر واخلدمة بملقاومة بالبنادق اآللية واهلاونات وإىل ااألملان أتوا جاهزين «أن 



 -٢٢٤-

أنه من الرضوري إعادة حلف يمني  تبّني لقد : «الحقاً  غانديكام وصف و
مدى  سرببغية تعزيز يقظة املجتمع و فحسباته املقاومة من أجل األمان يف حد ذ

 القائد األدنى العبـعًا تـتوقـ). وم ١٩٢٨Gandhi ,١١٠» (إن وجد هضعف
يتابع » املقاومة السلبية«الحقًا بمصطلح  Subcomandante Marcos )١٥(ماركوس
بني  الساتياغراهاوأحرار طاملا أن لدينا سالح  شجعاننحن «قائالً:  غاندي
إن هذه الشجاعة ناجتة عن فومرة أخرى  ,)١٩٢٨andhi G ,١٣٤» (أيدينا

لقد منحُت موافقة عقلية لعدة سنوات «الحقًا:  غانديكام يصفه  ,اإليامن باملوت
لالقرتاح القائل: إن املوت ليس أكثر من جمّرد تغيري كبري يف احلياة, وجيب 

قاومة تنبع ). إن قوة الذات امل ١٩٢٨Gandhi ,١٥٥( »الرتحيب به عند قدومه
أو الذات املقاومة ميّت  لساتياغراهيمن الشجاعة الناجتة عن الَقسم باملوت, فا

 ملدةبالنسبة إىل العامل, لكن بخروج املقاوم من زمانية العامل فإنه يصبح ُعرضة 
فإن  ,أي من جانب اخلصم ,الساتياغراهافمع إطالة رصاع «مطّولة من الكفاح: 

                                                                                                                    
أكثر  أن يصبحوا دون انسحبواوقد  ,الطبية ومع احتياطيات ضخمة جاهزة للدعم

بمعلومات عمالئهم اخلاصني. مالوا نحو الشك  بدؤوا كامحكمة مما كانوا عليه عندما 
الذين انفتحوا مثل  Amariأماري  دى سكانلمقاومة السلبية لل ًا مبيناً نرص كان ذلك

أن يتدفقوا عرب قراهم ثم أوصدوا الفيضان خلفهم بغية ببّوابة حتكم وسمحوا لألملان 
 ). ,٢٠٠٤Kokonas ,٥٣» (االستمرار بوظائفهم غري القانونية

جيش الزاباتيستا للتحرير ركي للمنظر والناطق الرسمي باسم هذا هو االسم احل )١٥(
تقاتل من  مكسيكية, وهي حركة مترد Zapatista Army of National Liberation الوطني

أن االسم احلقيقي  املكسيكية. تّدعي احلكومة املكسيكأجل حقوق السكان األصليني يف 
, ael Sebastián Guillén VicenteRaf رافاييل سيباستني غولني فيسنتيهو  ماركوسلـ 

ألبوين   TampicoTamaulipas تامبكو تاميوليباسيف  ١٩٥٧حزيران  ١٩ يف وقد ولد
 , وهو أيضًا كاتب وشاعر وسيايس مناهض للرأساملية [املرتجم].انياإسبين من ملهاجرَ 



 -٢٢٥-

هو الذي  والساتياغراهيجهة نظره اخلاصة اخلصم يصبح هو اخلارس من و
حيرر املقاوم من الزمن  الساتياغراهي). إن َقَسم  ١٩٢٨Gandhi ,١٧٤( »سريبح

  ويسمح له بمتابعة كفاح طويل وصابر ضد عدو حمدود وفاقد الصرب.
األمهية االستثنائية التي يضفيها عىل الَقسم  غاندييضع  »سرية ذاتية«ويف 

أمكن « يف إطار َقسم العفة والتحصني الشخيص الذي غراهاالساتياضمن ابتداع 
, إذ مل تكن عندها ١٩٠٦ عام يف وقت متأخر من فحسبإجياد حل هنائي له 

 ١٩٢٨Gandhi ,( »قد بدأت, ومل يكن لدّي أي تصّور عن قدومها الساتياغراها

بق بقليل ). إن الَقسم بتحّمل املسؤولية عن ذاتيته اجلنسية والبدنية والروحية س١٥٩
  معلقاً: غانديوأدى إليها. الحظ  اليهودييف املرسح  الساتياغراهاحلظة ابتداع 

قد  brahmacharya )١٦(الربمهاكارياكام لو أين مل أكن أعلم فإن قسم 
مل تكن مرشوعًا متصورًا مسبقًا, وقد  فالساتياغراهاحّرضين من أجلها. 

٢٠١٠andhi G ,جاءت بشكٍل عفوي من دون أن أكون قد اخرتهتا (

١٦٠.( 
التحكم باألحاسيس عرب «م أو إهنا تكّونت من تطبيق قوة الَقَس 

يف مقاومة القوانني اجلائرة, ومع ذلك مل يكن  »التفكري والكلمة والعمل
باإلمكان حتقيق هذا االلتقاء للَقسم الزاهد التنازيل مع الذاتية املقاومة دفعة 

داع, فقد كان التقاًء عزز نفسه واحدة, بل إنه كان نتيجة التجربة واإلب
مارسه اآلخرون شّكل يف  وحينامباملامرسة, وأصبح أنموذجًا ُيقتدى به, 

يف  غاندييتأمل  »سرية ذاتية«النهاية مقدرة ضخمة عىل املقاومة. ويف هناية 
وألن التطهري ُمعٍد جدًا, «العالقة بني التنازل الفردي والسياسة جلهة التطهري, 

                                                 
 [املرتجم]. اهلندوسيةتباعه يف الديانة أأو  برامهاتعني تكريس النفس لـ  )١٦(



 -٢٢٦-

 ٢٠١٠Gandhi ,( »رء لنفسه يقود بالرضورة إىل تطهري حميطهفإن تطهري امل

أي أن يصبح املرء خاليًا متامًا من « − مبدأ الذاتية الزاهدة عندما ُينَقل ), ف٣٧٢
),  ٢٠١٠Gandhi ,٣٧٢إىل السياسة ( −  »العاطفة يف التفكري والكالم والعمل

  اومة.أو تشكيل الذاتية املق الساتياغراهافإنه يتحّول إىل مبدأ 
 :»العسكر يقاوم« −٥− ٣

يلو  سالمالخميم دعوة للمقاومة صدرت عن  تكان» العسكر يقاوم«
 Greenham Common Women'sام كومون نهغرييف نساء للاخلاص  )١٧(غيت

Peace Camp Yellow Gate  الناتو يف الذكرى السنوية العارشة لقرارNATO 
خلص جتربة عقد تقريبًا من إهنا دعوة تست .)١٨(أوروبايف  كروزنصب صواريخ 

املقاومة الالعنفية ضد عنف الدولة والعسكر, وعىل الرغم من أن مقاومة خميم 
الذرية يف قاعدة  كروزالسالم للنساء كانت موجهة حتديدًا ضد نرش صواريخ 

األوسع هو  هافقد كان هدف ,كومون غرينهاميف  USAF سالح اجلو األمريكية
وبوصفها وثيقة مقاومة ضد عقيدة الردع  ,نفسه مقاومة منطق العنف العسكري

تشهد عىل صياغة املقدرة » العسكر يقاوم«فإن  ,اجلديدة الكالوزفيتزيةالذري 
                                                 

ألهنام ُتستخدمان للتعبري عن اسم مكان, عىل  Yellow Gateفّضلنا استرياد الكلمتني  )١٧(
البوابة «قد جتعل املعنى أكثر وضوحًا أي  العربيةالرغم من أن ترمجتهام احلرفية إيل اللغة 

, فالنساء املحتجات فضّلن تسمية بوابات القاعدة اجلوية التي أقمن »الصفراء
 معسكراهتن أمامها بأسامء ألوان قوس القزح كام يرد الحقًا يف النص [املرتجم].

 »ونميف غرينهام كو تدعو نساء يلو غيت النساء كي يأتني إىل خميم سالم نساء يلو غيت«)١٨(
يف يومي السبت واألحد التاسع والعارش من كانون األّول / » يقاومن العسكر«كي 

 Resistالذكرى السنوية العارشة لقرار نصب صواريخ كروز يف أوروبا ( ١٩٨٩ديسمرب 

١٠the Military,  .( كل اإلحاالت إىل هذا العمل وكل ما يتعلق بمجموع كتابات إن
 رينهام يف مكتبة النساء يف لندن.غإىل حمفوظات غرينهام ُتشري 
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 .النشاطات العسكرية للدول امللتزمة باحلرب املطلقة جهالالعنيفة للمقاومة يف و
نف مع والالع ,جتمع التأمل الفلسفي يف اإلبادة اجلامعية ,إهنا دعوة للمقاومة

مصحوبة هي دعوة و ,دف إهناء العنف العسكريهب ,سرتاتيجيالتأمل اإل
ألمر املركزي يف هذه فا ,عن كيفية حتقيق هذه الغاية اتبنصيحة تكتيكية للمقاوم

 فكرة الذاتية املقاومة التي متتلك املقدرة عىل القيام بمقاومة العنيفة والوثيقة ه
وهي  ,)١٩(عرشين سنة تقريباً  مدةالة ضد خصم قمعي يف هذه احلاألمد  وطويلة
مة هتحسينها تكتيك االحتالل وتقديمها عددًا من الدروس املل أيضًا نظراً  مهمة

  مل تنتبه إليها. احتلالتي يبدو أن االحتالالت احلديثة وحركة 
مقاومة قادرة عىل حتّمل  يف صياغة ذاتيةٍ  كثريةأسهمت عنارص 
تظهر هذه و ,كومون غريهناميف عنف الدولة ضد معارضة طويلة األجل 

غرينهام كومون: النساء عىل « بـ املوسوم العنارص يف النص اجلامعي األول
الذي ُنِرش يف  Greenham Common: Women at the Wire) ١٩٨٤( »السياج

رة, لكنها مرحلة كان من مرحلة من املقاومة ثبت أهنا كانت ال تزال مبكّ 
 حتالل مل يكن عمل مقاومة منعزالً أن هدف اال ُمسبقاً الواضح فيها 

 ر مقدرة أشمل عىل املقاومة:يكان أيضًا جزءًا من تطوإنه  بل, وحسب

, لكن رسعان الكروزكان اهلدف األويل للمعسكر هو االحتجاج ضد 
مثل هذه التغيريات. اآلن لتسبب بما توّسع دوره ليشمل حتضري النساء ل

ومن األصح أن  ,ري النساء وتسيسهنباجتاه حتضأبعد انتقل الرتكيز إىل مدى 
 ). ,٦Harford and Hopkins» (النساءمعسكر مقاومة «بأنه  غرينهامُيوَصف 

                                                 
 ,Dillملزيد من املعلومات عن كالوزفيتز الذري انظر إىل اجلدال بني كاهن ورابابورت يف  )١٩(

٧١٩-٣٧pp. ) يف « كتاب ) من١٩٨٢, وانظر أيضًا إىل مقدمة رابابورت لنسخة بينغوين
  ».احلرب
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هو  نهاميغركان من بني العنارص التي أسهمت يف ابتداع ذاتية مقاومة يف 
ضوح الو واتصاالً بذلك ,)٢٠(تشكيل مقدرة عىل املقاومة ُأنثوية حتديداً 

ومكانتها ضمن السياسة  ممارسة املقاومة الالعنفية بشأنشديد السرتاتيجي اال
تكتيك االحتالل وتطويق  اسرتاتيجيعىل مستوى ضع وُ قد ف ,النسوية

إن  إذتها, أوسع من املقاومة وتنمي شبكةاملعسكر العسكري ضمن ابتداع 
يف اجلهة » معسكر التجّمع الذري« قابلمعسكرًا مضادًا يأصبح االحتالل 

  يرتبط معوال تهال يعكس صور لكنه ,احلديدياألخرى من السياج 
مع إنه يرتبط بريوقراطية الدولة اإلضافية السياسية والعسكرية والقضائية, بل 

  شبكة واسعة وغري رسمية من املقاومني املدنيني.
إن حشد نسيج أو شبكة ذات صورة موجودة يف كل مكان يف أدب 

قد سبق زمنيًا استخدام  ,لسياجويف الثقافة واملامرسة املرئية عىل ا غرينهام
الشبكات التكنولوجية احليوية بالنسبة إىل حركات املقاومة يف القرن احلادي 

فالشبكة املنتظمة يف رشيط عرب معسكرات متعددة مثّبتة أمام  ,)٢١(والعرشين
 − القوات اجلوية األمريكية يف غرينهام كومونالبوابات التي حتيط بقاعدة 

                                                 
أن خميم السالم لنساء غريهنام كومون  ٩٨١٩أعلنت رسالة يلو غيت اإلخبارية لعام  )٢٠(

سبع عرشة سنة متواصلة من املقاومة  ١٩٩٨أمىض يف اخلامس من أيلول/سبتمرب 
 .٢٠٠٠قف املخيم مقاومته عام وأوأخريًا  .»الالعنيفة

الذي أثاره قرار حرص املشاركة الكاملة يف  بااللتفات إىل املايض يبدو أن اخلالف )٢١(
لكن الرتكيز يبدو معقوالً تكتيكيًا (وكان بالفعل عندها  ,الفهم املعسكر بالنساء صعب

املسلحة  ريةمنسجم نظريًا مع هدف مقاومة الذكو أنهتكتيكيًا) إضافة إىل = =مسّوغاً 
عىل حد قول و ,»مقاومة العسكر«وفتح املجال أمام ابتداع مقدرة أنثوية غري مسبوقة عيل 

القيام به كان أمرًا  وبدا واضحًا أن ,ًا فجأةأصبح ملزم«إن القرار  :إحدى املشاركات
 ). ,٣٢Harford and Hopkins( »سليامً 
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انطلق شعاعها من املخيم  − كل منها بألوان قوس القزح والتي ُأعيد تسمية 
 احلركة العامليةوطنية وعاملية تضمنت مؤسسات  غرينهامنحو شبكة 
أهنا  كل ما تقدم, وأهم من CND محلة نزع السالح النوويو وتقاليدها
قام  .اخلارجيف و اململكة املتحدةاملجموعات السالمية النسائية يف تضمنت 

مرة ثانية تستبق الربط بني  وهي افرتاضية أعم لشبكة بؤرة املعسكر بوظيفة
 ,ملقدرة الناشئة واملعارصة عىل املقاومةالتي متيّز ا االحتالالت والشبكات الرقمية

» عىل املقاومة«افرتاضية » مقدرة«املرنة أيضًا وقد وّفرت هذه الشبكة الضعيفة و
 إحياًء مميزاً  غرينهامل طوال حياة احتال ىجركام  ,يمكن تنشيطها يف أي حلظة

عىل  قوة هذه املقدرة إظهاربغية  ,نرش األسلحة الذرية الناتولذكرى السنوية لقرار ل
كانت ممارسة التأمل التارخيي قد و ,العامل سكانللخصم العسكري و املقاومة

تأريخ جتربة  جرى إذ, ًام من هذه الصياغة للمقدرة عىل املقاومةمهاملستمر جزءًا 
 »كومون: النساء عىل السياج مينهارغ«من االحتالل يف  األوىل السنوات

WireGreenham Common: Women at the  يلو ز عىل ي(مع ترك متّت متابعتهو
نساء غرينهام كومون: تاريخ ب اخلاصعىل يلو غيت  سالمال يمخم«) يف غيت

 Greenham Common Women's Peace Camp: A ١٩٩٥− ١٩٨٤» مقاومة العنفية

Violent Resistance (ed. Beth Junor)-istory of NonH سريا يف رواية  استُكملو
غرينهام: النساء «للسنوات اخلتامية لالحتالل يف  Sarah Hipperson هيربسون
−  v)٢٣(violent Women -Greeham: Non»)٢٢(الصالحية امللكية − ضد  −  الالعنيفات

the Crown Prerogative. 

                                                 
مهدت مقاومة غرينهام البتداع مقدرة عىل املقاومة تنتظم عىل أساس شبكة أو  يف حني )٢٢(

 الشابكةوعىل خالف  ,شبكات االتصاالت التكنولوجية وجودنسيج فإهنا سبقت 
ة غرينهام خلطة من شبكات املجتمع املدين املوجودة بام الكالوزفيتزي اجلديد كانت شبك
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حّققت  ,من سلسلة دعوات للمقاومة ةواحد» سكرالع يقاوم« تكانلقد 
وانسجاماً  ,عىل املقاومة غرينهاملشبكة االفرتاضية التي دعمت مقدرة ل وظيفة

الفصل أدناه يف  ستُحّللالتي  »الدعوات إىل املقاومة«مع هذا األسلوب من 
 يلو غيتعّربت عن الذاتية املقاومة للنساء عىل  »قاومي العسكر«فإن  ,اخلامس

إىل الشبكة  يلو غيتمن شبكة افرتاضية أوسع. لقد صدرت الدعوة من ض
خميم السالم يلو إن «األوسع التي سعت يف الوقت نفسه إىل تكوينها وتقويتها: 

يقاومّن العسكر بشكٍل ال يدعو النساء أن  غيت اخلاص بنساء غرينهام كومون
عوهتا اجلامعة األوسع . إن هذه الدعوة ُتربز االحتالل اجلاري إضافة إىل د»عنفي

                                                                                                                    
قد جرى التعبري عن مقدرة ف ,محلة نزع السالح النووي واحلركة العامليةوفيها حركة النساء 

شبكة غرينهام عىل املقاومة من خالل أعامل انشقاق يف اجليش ويف وسائل اإلعالم 
صادر تكنولوجيا االتصاالت اجلديدة واملنتديات القانونية. إن أول مقاومة الستغالل م

تية يف يكانت املقاومة ملحاولة االنقالب العسكري يف احتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفي
بوصفهام تصّورين مقّدمني  مهمتني. كانت كلتا املقاومتني ١٩٩١ ب / أغسطسآ ١٨

عرشين. الواحد ونهاية القرن العرشين وبداية القرن الاخلاصة بلشبكات املقاومة الرقمية 
دمج شبكة غرينهام احلقيقية مع الشبكة الرقمية  ١٩٩٨ُأعلِن عرب نرشة غرينهام لعام 

عرب  ُنظِّملالنقالب يف موسكو التي  فقد أهلمت املقاومة الشاملة ,تأسيس موقع غرينهامب
 البث اإلذاعيأساليب مقاومة تقليدية يف توزيع املنشورات, إنام أيضًا عرب استخدام 

من خالل العمل  )الربيع العريب(أهلمت بشكل مبارش  التي ائل اإلعالم اجلديدةووس
العائد هلام, والذي أشار إليه » ضد االنقالب«النظري لـ جني شارب وبروس جينكينز. إن 
من التحييد الناجح لالنقالب  واإلسرتاتيجيةاملقاومون العرب يستقي الدروس النظرية 

  من الرشعية والتعاون. االنقالبنيلالعنيف وحرمان الرويس عرب التحدي الشعبي ا
 Versusيف النص األصيل كمخترص لكلمة  Vقد يكون اهلدف من استخدام احلرف  )٢٣(

جتسيد إلشارة  بمنزلةالتي تعني ضد أو يف مقابل, ووضعه بني معرتضتني هو أيضًا 
ة امللكة إن النساء الالعنيفات ينترصن عىل صالحي :وكأن العنوان يقول ,النرص

 [املرتجم].
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غري أن النص ليس جمّرد إعالن عمل, بل هو  ,كي ُتظهر نفسها يف هذه املناسبة
دليل املقاومة غري «إذ إنه يصف نفسه بأنه  ,سرتاتيجي يف نضال أعمإإسهام 

من العمل يف  اً جزءبوصفه كام جرى نرشه  »العنيفة من جانب نساء يلو غيت
, إحياًء ١٩٨٩ كانون األّول / ديسمربارش من يف التاسع والع غرينهام كومون

التي ُتطلق من األرض  كروزالذكرى السنوية العارشة لقرار نصب صواريخ «لـ
. إن هذه الدعوة جتمع بني التأمل يف تاريخ االحتالل وفلسفة »أوروبايف 

للمقاومات (املسافرات كيف يلبسَن للعمل  الالعنف, وهي نصيحة عملية
املسائل القانونية املتعلقة باالعتقال والكفالة وااللتامس  مع وكيف يتعاملنَ 

والسجن). كام أن مزجيًا من التأمل الفلسفي والنصيحة القانونية التكتيكية هو ما 
, التي »احتل«املوسومة بـ Zuccotti Park )٢٤(زوكويت باركيميّز سلسلة ُكتيبات 

غامتية اانونية الربمع النصيحة الق Noam Chomsky تشومسكي نعوممتزج تأمل 
  ثنائه وبعده.أإىل املقاومني لالعتقال ويف 

عددًا من السبل املختلفة التي يمكن  »قاومي العسكر«تستعرض 
أن تتشكل املقدرة عىل املقاومة وتتعزز, فالقسم األول من األقسام  بوساطتها

 عن Katrina Howse كاترينا هاوزيقدم تارخيًا كتبته  ,األحد عرش من الدعوة
, يبدأ باحتالل القاعدة يف هناية غرينهام كوموناملقدرة الناشئة عىل املقاومة يف 

                                                 
املايل يف  وول سرتيت حي, وهي حديقة تقع يف حديقة زوكويتالرتمجة احلرفية هي  )٢٤(

حركة احتل وول  ٢٠١١ أيلول / سبتمرب ١٧حيث بدأت فيها بتاريخ  نيويورك,مدينة 
 [املرتجم]. Occupy Wall Street Movement سرتيت



 -٢٣٢-

 .)٢٥(عند القاعدة »خميم املقاومة«ثم بظهور  ,Wales ويلزمسرية سالم خرجت من 
إن األمر املركزي يف هذا التاريخ هو ظهور الذاتية األنثوية املقاومة الذي كان 

ضمن سلسلة من  »قاومي العسكر«تاريخ يضع مركزها, فهذا ال »خميم املقاومة«
أيلول /  ٥وترتاوح من االحتالل نفسه يف  الناتوالدعوات التي تلحظ قرار 

وتبعه عام  ,١٩٨٢عام  »احضني القاعدة«إىل العمل الرائع  ١٩٨١ سبتمرب
وّسعي « ١٩٨٥ويف عام  ,»عرشة ماليني من النساء لعرشة أيام« ١٩٨٤
املوضوع فيه هو اسرتداد «الذي كان  ,»نسرتد حياتنال« ١٩٨٦ويف عام  ,»الشبكة

عام  »قومي بعمل ضد العنرصية«و ,»االغتصاب واحلربحيواتنا وأرضنا من 
كان املوضوع فيه «الذي  »إعادة تعريف احلرب« ١٩٨٨وأخريًا يف عام  ,١٩٨٧

 اإلبادةهو تسمية النساء واألطفال والرجال من كل األعراق الذين قاوموا 
قد شدد هذا الوصف لتكوين الذاتية املقاومة عىل دور و ,»...ياليةاإلمربو

 »البوابات«االحتالل بوصفه حمّفزًا لشبكة أوسع إضافة إىل إقراره بالتوترات بني 
  .)٢٦(املختلفة التي ظهرت يف أثناء الثامنينيات

 سارا هيربسونتبع هذا التأريخ للمقدرة الناشئة عىل املقاومة إعالنًا مهًام من 
إنكار للحقوق «تارخيًا مستمرًا من  هيربسونتتبع  إذعن طبيعة املقاومة الالعنيفة, 

وأيديولوجي  يشهد وفقًا هلا عىل وجود رش سيايس .»إلخ ...والقمع وفقدان احلرية
ويبدأ التاريخ احلديث للرش مع  ,يقتيض الواجب األديب بل الديني أيضًا مقاومته

                                                 
 Anneقاومة غرينهام عرب وصف آن بيتيت ُتستكمل التأمالت املعارصة يف ابتداع م )٢٥(

Petit  السري إىل غرينهام«ألصول االحتالل أي عرب «Walking to Greenhamسرية  , وهو
 مدروسة وصاخبة تؤكد دور املصادفة واالرجتال يف وقت مبكر من تاريخ غرينهام.

حّول قد  وصفت بيتيت كيف أن تكتيك املسرية التقليدي لـ محلة نزع السالح النووي )٢٦(
 نفسه بشكل عفوي إىل احتالل ثم اكتسب زمخه اخلاص.



 -٢٣٣-

القنابل الذرية عىل إلقاء «ثم ينتقل إىل  »تقالاحلوادث املريعة ملعسكرات االع«
جنوب الإلنسانية يف  apartheidفقوانني التمييز العنرصي  ناكازاكيو هريوشيام

 احلربو ,احلرب الفيتنامية, والواليات املتحدةوفصل السكان السود يف  ,فريقياإ
بوجود  إن اإلقرار ).Resist the Military ٤( »...القائمة ال تنتهيو( ,إيرلندا الراهنة يف

هو  اليابانواستخدام األسلحة الذرية ضد  النازيةرابط بني خميامت االعتقال 
مثلام هو االعتقاد القائل: إن مقاومة القوات  غرينهامالصفة املميزة ألدب 

يف أثناء  النازيةالعسكرية املسلحة ذريًا يف الثامنينيات هي استمرار للمقاومة ضد 
إن «أقوال مثل: بمبارشة ومن دون أي مواربة وُتربط  ,)٢٧(ثانيةاحلرب العاملية ال

خيرتن قوة الالعنف ملجاهبة قوة الرش  يلو غيتالنساء اللوايت يعشن عىل 
 »العسكرية بوساطة األسلحة الذرية املبيدة مجاعياً  القاعدةاملتوّلدة من داخل 

)٤-٥Resist the Military :( »هو أهنا  لقاعدةابه  ل ما يمكن أن توصفضأف وإن
يتم فيها يوميًا القيام بالتحضريات من أجل اجلريمة  إذمعسكر اعتقال ذري, 

ويتم التصدي لوضعية تصعيد الردع  ,) Resist the Military ٥( »اجلامعية
الواليات يف  كاهنو فرنسايف  آروناجلديدة التي يدعمها  الكالوزفيتزية

                                                 
هارفورد وهوبكينز بالنسبة إىل السنوات  تاريخيمكن استكامل تأريخ كاترينا هاوس ب )٢٧(

لعقد إىل االذي كتبته وأعدته بيث جونور بالنسبة  بالكتابكذلك األوىل من االحتالل و
لكن يمكن أن  ,مة الرائعة عىل يلو غيت. يركز األخري كام ينبغي عىل املقاو١٩٨٤-٩٥

 ,الذي يقدم رؤى البوابات األخرى Sasha Roseneilُيضاف إليه عمل ساشا روزنيل 
تاريخ سريا  كام أنال جديدة من الذاتية األنثوية. كوالذي يؤكد عىل استنباط أش

ية الصالح –ضد  − غرينهام: النساء الالعنيفات « الذي حيمل عنوانهيربسون الرثائي 
) ٢٠٠٠. ويقدم فريهول ()يلو غيت( ـُيتمم تأريخ املقاومة املتواصلة عىل ال» امللكية

Fairhall لألسف ال تصف االحتالل بأنه فعل مقاومة مستمر يعي نفسه و ,نظرة عامة
 ويرى دوره التارخيي بأنه استمرار للمقاومة ضد النازية.
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إن الالعنف «كنها قوية اإلرادة: عرب مقاومة العنيفة ل املتحدة األمريكية
 اختريبل إنه طريق مواجهة مع الدولة والعسكر  ,وال هو لني ليس خيارًا سهالً 

وجرى إغفال أمهيته من جانبهام, وبالفعل  ,)Resist the Military ٥( »بوضوح
اعرتفت  »الالعنف يف املامرسة«ويف تأملها الالحق يف  جريار,الحقًا من جانب 

بالناس يف «أو باألحرى  غانديلدى  الساتياغراهاسوابق املمثلة بـبال هيربسون
والنساء الالعينفات اللوايت كافحن من أجل حق االقرتاع وحركة  غانديمقاومة 

ورأت يف  ,»إيرلندا الشاملية وكفاح النساء يف الواليات املتحدةاحلقوق املدنية يف 
ظهرت جمددًا يف «جزءًا منها تلك النضاالت مصادر مقدرة أوسع عىل املقاومة أو 

  ). Resist the Military ٥( »كومون غرينهامهذا الوقت يف 
نفسها بوضوح ضد الوضعية ثنائية القطب  رينهامغلقد وّجهت مقاومة 

وحشدت مقدرة عىل املقاومة أصبحت  ,اجلديدة الكالوزفيتزيةللعقيدة الذرية 
معها يف حرب متصاعدة  قادرة عىل معارضة القوات املسلحة من دون الدخول

 ,عرب الطاقة كالوزفيتز عندفاملقدرة عىل املقاومة تتحقق كام  وهزيمة للذات,
لكن ليس عرب الطاقة التدمريية املنطلقة من األسلحة الذرية. إهنا طاقة قادرة 

 كِنةُمم  مقاومة بأهنا انقطاعاتلل تصّورٍ  مع ,عىل إيقاف املسار الرشير للعامل
 ات الرش تلك:يلروتين والعنفيفة

يكن  أّياً ف ,قوة للتغلب عىل الضعف إن الالعنف هو طاقة تعطيِك 
القيام به بغية قطعه أو  تستطيعنيبأن هناك عمل ما  نيتعلم إنِك فاحلدث 

الرش إن وفقًا ملا ُقِصد منه. » احلدث«بحيث ال يعمل  ,عرقلته أو إيقافه
ل مفعوله يف حينه بطِ يُ فالفعل الالعنفي أما  ,شامل وفّعال أنهيعتمد عىل 

)٦ Resist the Military .( 
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يقوم االنقطاع بإبراز تفاهة الرش, فيظهره كام هو بالنسبة إىل أدواته 
فرصة لتغيري التفكري الكامن خلف «وإىل اجلمهور املتواطئ معًا ويوّفر 

). لقد  Resist the Military ٦( »األفكار التي تفيض إىل جرائم ضد اإلنسانية
من هذا الالهوت السيايس للحياة املناهض للرش  غرينهامزء من قوة نبع ج

 جريارواملوت, والذي بارش مقاومة غري قيامية ال تزال تتحدى فرضيات 
 واملنظرين القياميني اآلخرين.

يف هذا النص, ويف نصوص  ُتوَصفإن تصّور الذاتية املقاومة التي 
يف مقابل املوت مبارشة,  يشدد بشكل مميز عىل احلياة ,غرينهامأخرى من 

بل يتعارض أيضًا مع صيغ للذات املقاومة  ,وهذا ما ُيكمل ويردد صدى
هيوي يب. ما يدعوه  بوساطةوتؤّكد احلياة  ,أكثر إفناًء من الناحية السياسية

انتحارًا « Black Panther  )٢٨(الفهود السودالتابع لـ  Huey P. Newton نيوتون
املقاومة «أن  نيوتنس اإلبادة اجلامعية أيضًا رأى . ويف مواجهة هاج»سياسياً 
 »هي التي تستطيع حتطيم القيود التي تتسبب باالنتحار الرجعي فحسب

)٢٠٠٩ ,٦Newton  ُأمنية «) أو املوت يف احلياة, لكنه شدد أن ذلك مل يكن
فقد  ,, بل إنه كان رغبة يف العيش التام قبل املوت, وإذا كان وال بد»موت

                                                 
ك من يستورد الكلمة, وهي حركة تشكلت وهنا السود النمورهناك من ُيرتجم االسم بالـ  )٢٨(

ولعبت دورًا هامًا يف حركات  ١٩٦٦عام  األمريكية الواليات املتحدةيف  كليفورنيايف 
مارتن احلقوق املدنية لكن لفرتة قصرية. إذ إن احلركة رأت أن احلركة الالعنيفة التي بدأها 

صول عىل احلقوق قد فشلت وأن احل Martin Luther King )١٩٦٨− ١٩٢٩(لوثر كينغ 
العنف  الفهود السودستأخذ وقتًا طويالً, وبالتايل تبنت حركة  كينغبالطريقة التي دعا إليها 

) أحد املؤسسني هلذه احلركة ١٩٨٩− ١٩٤٢( نيوتنوقد كان  الثوري سبيالً لتحقيق أهدافها,
  [املرتجم]. Bobby Seale) ١٩٣٦(تولد  بويب سيلالعنفية, أما املؤسس اآلخر فهو 
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فلم تأخذ املقاومة  غريهناماملوت العنيف عىل يد العدو. أما يف يف كان رغبة 
, لكنها ُفِهمت بأهنا حتقق مقدرة thanatopoliticsشكل سياسة املوت احليوية 

أقرب إليها من الرجال عىل حد  −ألسباب تارخيية  −كانت النساء  ,حيوية
 هيربسون: قول 

بدائية ملقاومة أحداٍث  أعتقد أن الالعنف هو طاقة روحية وهو استجابة
وظروٍف نشعر أهنا ال ُتطاق. إهنا مصدر نفيس وذو حياة ال متناهية إذا ما جرى 

 بمنزلةالتعامل معها باحرتام. أعتقد أن النساء بشكل خاص مناسبات ليكّن 
قنوات تتدفق من خالهلا هذه الطاقة, فمعظم النساء يعشن من دون التوقعات 

إننا لسنا جمربات مبارشة عىل القيام  إذ ,واطنيها الذكورالتي تتطلبها الدولة من م
 »الواجب«... وعليه فإننا ومن دون دور يف الدفاع عن امللكة والدولة »واجبنا«بـ

املتوقع ضمن سلطة الدولة نستطيع أن نطّور حيواتنا وننظمها يف مقاومة هذه 
ّجه أعاملنا ضد السلطة وجتاوزاهتا من خالل السامح لطاقة الالعنف هذه أن ُتو

  ).Resist the Military ,٧الدولة والعسكر (
كانت رضورة املقاومة خمتلفة عن رضورة الدولة, أي إهنا كانت 

 كومون غرينهامحتقيقًا للمقدرة عىل احلياة بدالً من املوت, لكن نساء 
اخلاص  ,يشرتكون يف معارضتهم للموت يف احلياة الفهود السودو
وفقًا لرش الدولة وفسادها  هيربسونالذي تصفه  ,»باالنتحار الرجعي«

 :بالقول وللحياة اليومية املخيفة حتت عنف عسكري كيل االنتشار
 ,إن الالعنف يف أصله العميق هو مقاومة ال هوادة فيها للفساد بكل أشكاله

تنبت فيها قوة حتّمل للنتائج التي سترتتب عىل حتدي الدولة بوساطة وسائل عمل 
الناس العاديني  بوساطةية. لقد بقيت روح املقاومة حية عرب التاريخ مبارشة العنف
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جدًا الذين يرفضون اإلذعان للفساد الذي تفرضه الدولة, وعلينا أن ُنبقي هذه 
إىل عبيدات مدعوات واملقاومة حية إذا أردنا أّال نتحول إىل ميّتات متشني, 

  ). the MilitaryResist ,٧-٨للمصادقة عىل أي رش قد تفرضه الدولة علينا (
القائد و نيوتنو ليفنيو فانونوجدها التي إن فضيلة الشجاعة أو اإلقدام 

ما وراء املوت  − أنفسهم خارج نطاق املوت أساسًا وضعهم ب ماركوس األدنى
ُتوضع هنا يف خانة قوة احلياة ضد  −  »باالنتحار الرجعي«يف احلياة اخلاص 

  .)٢٩(العنف واالنحراف املُميت
بمثل  ,تطلبات املُلقاة عىل عاتق املقاِوم الالعنيف هي متطلبات عظيمةإن امل

 الستياغراهيعظمة تلك املتطّلبات التي تأخذها عىل عاتقها املقاَومة العنيفة, أو 
ين يف املعسكر من جانب فقد استلزمت عمًال وحضورًا مستمرَّ  ,الغاندي

ء, ُكّن ملتزمات بمتابعة هذا جمموعة صغرية من النساء اللوايت كّن جاهزات للبقا«
                                                 

تكرر يف تأمالت السري الذاتية يإن أثر التقارير حول معسكرات االعتقال النازية وصورها  )٢٩(
 اً كثري أمضت«إذ إن سارا هيربسون تصف كيف  ,مساراهتن نحو الذاتية املقاومةيف للنساء 

كانت أخبار  فتقول: ,خالل سنوات احلرب يف الصور املتحركة (السينام) تهامن وقت راح
) الذي أسس أخبار بايت التي كانت مؤسسة تقدم ١٩٥٧− ١٨٩٤إىل تشارلز ((نسبة بايت

وكانت  ١٩٧٠− ١٩١٠نرشات إخبارية وجمالت وأعامالً وثائقية يف اململكة املتحدة ما بني 
قصريًا مهًام  لامً يعىل الدوام ف Pathé news رائدًة للصور املتحركة يف احلقبة الصامتة [املرتجم])

عندما بدأت القوات بتحرير معسكرات االعتقال بدأنا برؤية صور و ,يسبق الفيلم الرئيس
 يف أثناء احلرب. لقد ُصدمُت  هامن اً مل نكن قد رأينا أيو ,من معسكرات االعتقال أول مرة

ويمكنني اآلن أن أرى بداية  ,فقدان لرباءيت بمنزلةبتلك الصور وقد الزمتني... كان ذلك 
). تنسج آن بيتيت يف  ,٨Hipperson-٩» (لة وممدودةوعيي السيايس الذي كان عملية طوي

ضمن  اً مذكراهتا املايض النازي مع احلارض املناهض لألسلحة الذرية يف تاريخ عائيل موضوع
  إطار املقاومة ضد النازية.
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). إذ إن قياس  ,٨Resist the Military( »العمل مهام كانت الظروف أو النتائج
إننا نعمل «: هو التزامٍ  عىل أساسِ  »قاومي العسكر«الذاتية املقاومة يتم يف  جودة

  وعىل أساس الزمن: »نميض إىل أقىص حد − بكل ما أُوتينا من قوة 
لدهين سجل من املقاومة كأفراد,  يلو غيتشن عىل إن النساء اللوايت يع

يمتد لسبع سنوات مضت أو ست سنوات أو ثالث سنوات من املقاومة طوال 
كام أن بعض النساء لدهين مقاومة لبضع سنوات  ,يلو غيتالوقت عىل 

 ). ,Resist the MilitaryKatrina Howse ,١٦وبعضّهن اآلخر لشهور عديدة (
ُتعاش حياة احلقيقة يف مواجهة حياة الفساد ضمن  غانديومثلام هي احلال مع 

الظروف الصعبة للمخيم, وهي حياة غري سهلة تستلزم وضعية ثابتة وصارمة 
يف  Abigail Adams أدامز أبيغيلجتاه سلطة الدولة ووكاالهتا, وعىل حد قول 

ة مرة أخرى دور الطاقة يف حتقيق مقدر اإشارهتا إىل الرشطة املحلية وتأكيده
  يف تقوية الذاتية املقاومة: ومن ثمَّ  ,أوسع عىل املقاومة

إننا نمقت ذلك العمل الذي يقوم به أولئك األفراد من الرشطة يف 
, وإنه لتناقض عملنامحاية األسلحة الذرية... جيب أن ُتصب كل طاقتنا يف 

م الرشطة عرب اتصال غري رضوري أو عاطفي يتجاهل ما دعَ تُ كبري أن 
 ).Resist the Military ,١٦نعطي الرشطة أي طاقة ( أّال  جيبتفعله. 

تّرصيف كام لو أن مبدأ عملِك يعّظم املقدرة عىل املقاومة إىل احلد األقىص, 
فالذي حيدث  − قيد العمل وضعي طاقتِك «كام لو أنه التزام قطعي هبذه الذاتية: و

خرى تذكري أو بكلامت أ −  »يف املخيم, والذي حيصل يف الفعل ليسا منفصلني
الطاقة التي ُتوضع قيد االستخدام من جانب كل امرأة يف املعسكر ُتساعد يف «أن 

). إذ إن تنشيط املقدرة عىل Resist the Military ,١٧( »إنجاح ذلك العمل
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يستلزم تركيزًا واهتاممًا صادقًا هبدف مقاومة  الساتياغراهااملقاومة كام يف 
  العسكر.

غامتية العمل الالعنيف التي تسرتشد ابرإن األجزاء األخرية حول 
تعطي  ,بااللتزام القطعي بالعمل وفقًا للمبدأ الذي ُيعّظم مقدرتِك عىل املقاومة

إن العمل «تعليامت بشأن سلوك املقاومة. يتضمن اجلزء األول االنضباط الذايت: 
من و ,) ,١٩Resist the Military( »املبارش الالعنيف يبدأ دائًام بإعداد نفسك

الرضوري جتنّب التورط يف املنطق املتصاعد للعنف حتى يف أثناء القيام بأعامل 
 : ال تدخيل أبدًا يف أعامل شبه مسّلحة مع الرشطة العسكرية ألنِك «ختريب أو تعدٍّ

إن  .) ,the Military ResistJanet Tavner ,٢٠( »عندها ستكونني اخلارسة مبارشة
من قبيل اللباس والطعام والشموع, كام تتطلب املقاومة تتطلب أيضًا جتهيزات 

مل تسَع  غانديوكام هي احلال لدى  ,استعدادًا للقمع الذي سوف تستجلبه
إىل التفاوض مع الدولة عند التعّرض للتوقيف أو للسجن, يبدو  غرينهاممقاومة 

إن قبول القمع هو جزء : Jean Hutchinson هاتشينسون جنيذلك جليًا يف قول 
  اومة:من املق

إن األعامل الالعنيفة والدعاوى القضائية كام جرى وصفها أعاله هي جزء 
إهنا اجلزء املهم واألساس يف  .من العملية التي نقاوم من خالهلا الدولة املَُعسكرة

  ).Resist the Military ,٢٨( يلو غيتأي إهنا وظيفة  ,تنفيذ مقاومتنا الالعنيفة
عامل, أو إن العمل بخوف األرتتب عىل إن حماولة حتايش النتائج التي ت

وُيقر ضمنًا برشعية الدولة,  »ُخيفض املقاومة ضد العسكر«من تلك النتائج 
, بل جيب »ُخيفض من مستوى مقاومَتِك «ُتقدم أي تنازل  أال ةفعىل املقاِوم

املؤسسات القانونية  تستعمل ,اإلبقاء عىل وضعية منضبطة, لكن متحدية
أن املقاومة « يؤّكدبحيث  ,ناسبات للنقاش العاموم واجلزائية منصاٍت 
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 ,Jean Hutchinson( »ستصل إىل قمتها ومن ثم متيض وتدخل جتربة السجن

٣٤, Resist the Military.( 
تؤرخ حلملة متواصلة من عنف الدولة  كومون غرينهامإن شهادات 

, وظلمها ضد املقاِومات بوساطة السلطات العسكرية والبوليسية واملدنية
اجهة القمع املستمر بوساطة التحّمل واخليال, فاملقاومات فلقد متت مو

أعامل الطرد املتكررة واالستفزازات والظلم عرب مقدرة استثنائية  واجهنَ 
عىل املقاومة. إن املقاومة القوية التي تضع نفسها عن وعي ذايت ضمن تاريخ 

ة املعارصة عىل من املقاومة تبقى املصدر غري امللحوظ لتكتيكات املقدر
سرتاتيجياهتا مثل التعبري عن احتالل بارز من خالل شبكة إاملقاومة و

 كومون غرينهامافرتاضية. فالكاتبات والنصوص الصادرة عن مقاومة 
تشهد عىل حلظة مهمة, لكنها حلظة ال تزال غري مقّدرة متامًا يف فلسفة 

  حد سواء.املقاومة ويف تكوين املقدرة املعارصة عىل املقاومة عىل
 :األموات املقاومون −٦− ٣

يف منتصف التسعينيات هي  Zapatista الزاباتيستاتكون حركة  قد
 الباردة احلربحركة املقاومة األكثر بروزًا عىل املستوى الدويل بعد هناية 

ومن الواضح أن احلركة تعلمت من  ,غرينهام العتصامواإلمتام الناجح 
يف تكنولوجيا االتصاالت التي مل تكن واستفادت من التطورات  غرينهام

 Chiapas تشياباسمتاحة ملقاومة الثامنينيات. إن البيانات الصادرة من والية 
 ١٩٩٤عام  يوم رأس السنة اجلديدةبعد مترد  املكسيكيف جنوب رشق 



 -٢٤١-

) ضد إعالن ZNLA( )٣٠(جيش الزاباتيستا للتحرير الوطنيالذي قام به 
 North American Free Trade Area مريكامنطقة التجارة احلرة لشامل أ

رت مصدرًا رئيسًا من اإلهلام ملقاومة عاملية ضد الليربالية اجلديدة العاملية, وفَّ 
عام  مكسيكو مدينةإىل  الزاباتيستاوملدة ست سنوات تقريبًا وإىل حني زحف 

, قامت اإلعالنات املوجهة إىل وسائل اإلعالم العاملية والبيانات ٢٠٠١
بوظيفة بوتقة تدمج بني مقاومة شعوب أصلية  الشابكةرة عىل الصاد

 القيادة العامة − اللجنة الثورية الرسية ومقاومة عاملية. إذ إن إعالنات وتأمالت 
GC)-General Command (CIRC –Clandestine Revolutionary Committee  

 دنى ماركوسالقائد األواملتحدث باسمهم  جيش الزاباتيستا للتحرير الوطنيلـ 
 ,ابتدعت شخصية جديدة للذاتية املقاومة وفهًام جديدًا للمقدرة عىل املقاومة

ووسائل  الشابكةحشد اإلمكانية التي ُتقدمها تكنولوجيات بقد قامت بذلك ف
 .)٣١(اإلعالم العاملية إضافة إىل التقاليد املحلية للمقاومة األصيلة

التي نتج عنها مترد عام  ستشيابإن املعامل املحددة للنضال يف والية 
خيوط الرصاع الرئيسة التي  ُتوصف ويصعب تتبعها. ,هي معامل معقدة ١٩٩٤
تيف وثيقة داخلية  عنها مقاومة الثامنينيات تنتج وُنرشت  ١٩٩٢عام  ُجهزِّ
تصف » عاصفة ونبوءة: جنوب رشق تشياباس بني رحيني«فـ ,التمرد بعد

: البرتول والطاقة الكهرومائية فة مناملؤل تصدير الثروة الطبيعية لإلقليم
                                                 

 الثورة, وهو أحد قادة Emiliano Zapata ١٩١٩)− ١٨٧٩( إيمليانو زاباتا نسبة إىل )٣٠(
, كام Morelos موريلوسقائد الرئيس لثورة الفالحني يف والية وال ١٩١٠عام  املكسيكية

 [املرتجم]. Zapatismo زاباتيزموامللهم للحركة الزراعية املسامة  أنه
إىل الذات املقاومة » املّيت السائر«من أجل استحضار خيايل قوي للعبور من حياة  )٣١(

 .all, The Carhullan ArmySara Hلـ سارا هول » جيش كارهولني«انظر رواية  :األنثوية
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 من هذه الثروةالسكان األصليون واملوايش واملنتجات الزراعية. مل يستفد 
إضافة وردوا عىل ذلك بمقدرة عىل املقاومة متجذرة حمليًا. إن تشديد االستبداد 

قد  ,الليربالية اجلديدة سوف تزيده تشدداً  NAFTA )٣٢(لنافتااإىل اخلطر املاثل بأن 
الحقًا مع جمموعة  حتالفتأوالً و الكنيسةأشكال  تبنّتدى إىل انتشار مقاومة أ

 Forces of قوات التحرر الوطنيهي  − شامل رشق املكسيكمن الثوريني من 

(FNL) -the National Liberation - املاويةحفّزهتم نظريات الثورة الزراعية  ممن 
قوات التي أثرت يف ممارسة األُطروحات الثورية الزراعية إن . الغيفاريةو

املسلح وتأسيس مناطق انطالق أو مراكز  كفاحلا وهي − ي التحرر الوطن
إىل نظرية حتّولت عرب التالقي مع املقاومة األصلية   −  لتوسيع العمل الثوري

إلمكانات ا تثمنيبل أيضًا إىل  ,مقاومة عاملية َمدينة كثريًا إىل التقاليد األصلية
 ,مقدرة عاملية عىل املقاومةتكوين  معاالستبداد العاملي  هة ملواجالتكنولوجية 

 الشابكةومصادر وسائل اإلعالم  جيش زاباتيستا للتحرر الوطنيقد استخدم ف
 San سان أندريس اتفاقاتونّظم متردًا حمليًا وفرض عىل احلكومة توقيع 

Andrés Accords  ١٩٩٦تضاف اجتامعًا يف صيف عام أنه اس, كام ١٩٩٦عام 
 ملناقشة دور املجتمع املدين العاملي يف مقاومة الليربالية اجلديدة.

سياسية » استشارات«بــ  اإلسرتاتيجيةهذه احلملة  الزاباتيستيونأرفق 
كامل احلملة عرب  نّفذواو اتفاقات سان أندريسمسائل مثل االلتزام بـ  ختص

يزيد عىل تنظيمهم االنتخايب اخلاص وزعموا إحراز ما  وعرب كوى اقرتاع
احلزب بعد اهلزيمة التارخيية للـ  ٢٠٠١عام  صوت. ويف نيثالثة مالي

                                                 
 [املرتجم]. تفاقية) التجارة احلرة لشامل أمريكاإمنطقة (االسم املخترص الذي ُتعرف به  )٣٢(
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 اّدعواو مدينة مكسيكوإىل  الزاباتسيتيونزحف  PRI )٣٣( الثوري املؤسيس
وإن  ١٩٩٣التي سعوا إليها منذ عام  اإلسرتاتيجيةأهنم حققوا األهداف 

 سرتاتيجييإب طسرتاتيجي بارع, ذكاء مرتبإالذي يظهر يف كل ذلك هو ذكاء 
يعمل وممثلهم الرمز.  القائد األدنى ماركوسأصبح املقنّع  ذينال تشياباسحركة 

العرائض والبيانات والقصص  :من خالل عدد من األجناس ماركوس
 ص هرمية قيادة العدو العسكرية ورصامته اخلبيثة.النكات التي تقلّ و

حملية  أعطت رواية ٢٠٠١و ١٩٩٤عامي  إن البيانات الصادرة بني
بناًء عىل تكوين مقدرة  ةمتزايد بصورةذاتية مقاومة وّجهت نفسها  لتكوين

 الفصلسوف نركز هنا عىل األوىل وننتقل لدراسة الثانية يف  ,عاملية عىل املقاومة
إن  :تستجيب ألصوات املوتى للزباتيستنيإن الذاتية املقاومة و ,اخلامس

بشكل  إنو األملانيةثورة ال يف ليفني كام هي احلال مع الزاباتيستيوناملقاومني 
املقاومني. هذا  األموات بني صفوفأساسًا أنفسهم  ونيعدّ  بكثري وضوحاً أكثر 

التي كانت متجذرة يف إثبات  نهام كومونيعرهو ما يميز مقاومتهم عن مقاومة 
سبق أن ظهرت فكرة املقاومة لقد احلياة ويف جمموعة افرتاضية من النساء. 

 ا أصبحمتدة من املايض عرب احلارض نحو املستقبل يف أول عمل ملِ املستمرة امل
ترشين األّول /  ففي الثاين عرش من .جيش زاباتبستا للتحرر الوطنيُيعرف بـ 
أربعة آالف من الرجال والنساء من السكان األصليني  اأحي ١٩٩٢ أكتوبر

بتدمري نصب تذكاري للمؤسس  »املقاومة منسنة  ٥٠٠, اهلنودعام «

                                                 
 Partido Revolucionario Institucional :اإلسبانيةهو للكلامت اآلتية باللغة  PRIاالختصار  )٣٣(

احلزب الثوري أي  Party Institutional Revolutionary اإلنكليزيةالتي تعني باللغة 
 [املرتجم].املؤسيس 
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 San)٣٤(سان كريستوبيل دي الس كاساسملدينة  اإلسبايناالستعامري 

 Cristobel de las Casas, تكوين ذاتية مقاومة عىل أساس حرب مقاومة  كام أن
  وبياناهتا. الزاباتيستاحركة  مزّية أصبحبمفعول رجعي 

يف  إعالنات غابة الكاندونيف أول ال تظهر الدعوة إىل ذاتية املقاومة  إن
الدعوة إن  إذ ,يوم رأس السنةبعد التمرد الناجح  ٤١٩٩ ون الثّاين / ينايركان ٢

دور اإليامءة املؤسسية الثورية كالسيكيًا, التي تدعي أهنا املمثل تؤدي هنا 
وتعلن احلرب رسميًا عىل الدولة  للثورة والدستور املكسيكينيالرشعي 
 باتفاقيات جنيفـ املُغتَِصبة وغري الرشعية عرب جيش يعرتف ب املكسيكية

ال يوجد أي ذكر للمقاومة يف هذا اإلعالن والتعامل يف احلرب. بخصوص 
إال أن  ,من قوة تزعم أهنا جيشهم الرشعي الثوري املكسيكاملوجه إىل شعب 

الذي مل  ١٩٩٤ حزيران / يونيو ١٢اإلعالن الثاين يف  مع جذريًا تغّري ذلك 
العامل شعوب «خاطب إنه , بل فحسب املكسيكخياطب حينئٍذ شعب 

من طلب الالذي تال القمع الوحيش للتمرد و اإلعالن الثاينإن ». هوحكومات
مكّون هو بالفعل إعالن األعامل العدائية العسكرية  أن ُينهي» املجتمع املدين«

                                                 
حتليالت ال ُتقدر بثمن للسمة  James C. Scot) ١٩٩٠و ١٩٨٧يقدم جيمز يس. سكوت ( )٣٤(

البارعة لذاك النوع من املقاومة الفالحية التي ضمنت تأسيس مقدرة شبكية عاملية عىل املقاومة 
ل الرتكيز عىل أشكال وفضاءات قاومة عينها ويفّض ومع ذلك فإنه ينتقد فكرة الذاتية امل ,تشاياباسيف 

التي بوساطتها تتطور املقاومة وُتشّفر, فإن حتليل إقامة  وإذا كنا سنفهم العملية«من املقاومة املتبادلة. 
 –يمكن االنتقال من الذات الفردية املقاومة إذ فضاءات اجتامعية خمفية يصبح مهمة أساسية. 

 ) ,١٩٩٠Scott ,١١٨» (شئة اجتامعية ملامرسات وخطب مقاومةإىل تن − خيال جمّردبوساطة 
إن كلتا املقاربتني فومع ذلك  ,عنها كيف ُيدافعحتديد كيف ُتقام هذه الفضاءات وحسب عرب ف

  فيام خيص مفهوم املقدرة عىل املقاومة. تتامن بعضهام
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, لإلعالن األولمن إعالنني مغايرين يبقى أحدمها قريبًا من اللغة املؤسساتية 
  وة رصحية إىل مقاومة دائمة.هلا لتصبح دعواآلخر يعدّ 

إن اجلزء الثاين من الوثيقة ينتقل من لغة التكتيكات الثورية إىل التأمل يف 
جيش املرشوع الثوري تزعم الوثيقة أن  املقاومة والدعوة إليها. ويف قطيعة مع

لكنه يقرتح  ,»فرض مرشوعه عىل املستقبل«ال يريد  زاباتيستا للتحرر الوطني
وبذلك فهو ينتقل من نظرية  ,لديمقراطية والكرامة والعدالةالنضال من أجل ا

احلرب الثورية إىل نظرية مقاومة طويلة ضد السلطة غري الرشعية للدولة 
جيش يف اإلعالن يزعم » مقاومة«األول لكلمة  االستعامل. ففي املكسيكية

).  ٤٨León, Ponce de» (إننا نعرف كيف نقاوم حتى النهاية: «زاباتيستا للتحرر الوطني
دعوة  عرب استحضار تتأكد جيش زاباتيستا للتحرر الوطنياملقاومة املطلقة لدى  إن
  :نيموات املقاوماأل

يصبح ذلك صحيحًا لن  إىل أنو« :»كل يشء للجميع« :يقول أمواتنا
 .»يكون أي يشء لنا

وّجهوا  ,الذين نقاتل من أجلهم أولئك ابحثوا يف قلوبكم عن أصوات
 ,يسلكوا الطريق الكريمة ألولئك الذين ليس هلم وجوه كي هلم الدعوة
يتلقى أي يشء من أولئك الذين  أن واحد ريفض كللويقاوموا  ناِشدوهم أن

كل الناس الطيبني يف هذه . اطلبوا منهم رفض صدقات األقوياء .حيكمون
  ».اوال يستسلمو اينتظموا بكرامة, دعوهم يقاومو مدعوون كي األرض
قاوموا! قاوموا برشف يف أرايض النساء والرجال ال تستكينوا! « 

وي أمل شعوب هذه األرض. ال تستكينوا! قاوموا! أاحلقيقيني! دعوا اجلبال ت
 ). ,٥٠Ponce de León» (ال تستسلموا! قاوموا!
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إىل األحياء  مواتإيعاز من األ بمنزلة يه للمقاومة عوةالدهذه إن 
مل  أو ,ميت وأل فرد حي باسم ك ةصادردعوة  يوه ,كي يقاوموا برشف

التي ظهرت عام  الزاباتيةبدأ باجلزء األول من صيغة املقاومة إهنا ت .بعد ولدْ يُ 
» وال يشء لنا«واجلزء الثاين من هذه الصيغة: » للجميعكل يشء : «١٩٩٤

الفهم أال وهي  ,اإلعالن الثاين مّثل اخلطوة التالية التي مل ُتعلن رصاحة يفي
تستمتع بثامر س اوال يمكنها أن تفرتض أهن ,ميتة سلفاً أن الذات املقاومة 

 مواتحمتومة مع مناشدة األهي وجهة املقاومة  وجهةمقاومتها. إن 
كي يقاوموا باسم اجلميع مقاومة حتمية وشاملة.  ,للموتى سلفاً  نياملقاوم
أن هناك حقيقة فيام يقولون وصاحلة  أمواتناكلامت «أن  الزاباتيستيونيدرك 

يدعون كل إخواهنم كام أهنم  ,) ,٥٠Ponce de León» (لسهميف جم وجالالً 
 نياملكسيكي املقدرة عىل املقاومة تتضمنف .»يقاوموا معنا«كي  نياملكسيكي

لكن إدراك شمولية  ,مل متتد بعد إىل العامل برمتهوهي  ,واألحياء مواتاأل
 طويًال. تأخرملقاومة لن يإىل االدعوة 

هي موضوع متكرر يف بيانات  ملقاومنيموات اإن الدعوة من األ
موات األن أ: إنه ويف حني وهذا يقرتن مع الفكرة اإلضافية القائلة ,اباتيستاالز

» أمواتنا موات, يعيشيف اجلبال يعيش األ« :يعيشون ويتكلمون املقاومني
)١٠٢Ponce de León, (,  كام لو أهنم  واجيب أن يعيشفإن املقاومني األحياء

ًا. إن الذات املقاومة ليست ذاتًا حرة يف اختيار حياة املقاومة, بل هي سلف أمواتنا
 بدأت هذه الفكرة بالظهور مبارشة بعدلقد . أن تقاوما يهلع ميّتة أساسًا وبالتايل

رؤية إىل بالنسبة  ةً الحقًا مركزي توأصبح كانون الثّاين / ينايرد األول من مترّ 
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تظهر أوالً يف بيان صدر باسم إهنا ملطلقة. يف املقاومة العاملية وا اباتيستاالز
  ):كانون الثّاين / يناير ٦( مبارشة بعد التمرد ماركوس

املوت من األمراض  − ت عن حياة املو» كفاية« عّرب ي» النحي املوت«
إذا متنا «يف احلياة: املقاوم موت ب نهموالقبول بدالً  ,من الفقر − ء القابلة للشفا

بكرامة مثل أسالفنا. نحن مستعدون إنه موت بل  ,انهبو موتاً اآلن فلن يكون 
بحيث إن شعبنا قد يستفيق  ,إضافية إذا اقتىض األمرميتة  ١٥٠٠٠٠للموت 

  ).  ,١٧Ponce de León» (رهائن تجزنامن حلم اخلداع هذا الذي حي
إن إحساس املقاوم بأنه مل يعد رهينة للحياة حيرره من املوت السلبي يف 

املهزوم, لكن من دون  اهليغييللدى العبد  »النتحار الرجعيا«احلياة, أو من 
واملوت بني العبد والسيد, أي من دون اإلقرار  العودة إىل دخول رصاع احلياة

للسيد بأي اعرتاف أو رشعية, فاملقاوم ميت أساسًا وبوصفه كذلك يكون قد 
  ربح الكرامة والشجاعة سلفًا.

ففي  ,١٩٩٤ربيع يف بيانات  ظهرت مضامني هذه الرؤية للعيان برسعة
نساء التمرد القائدات واملقاتالت:  ماركوس يتذكر ١٩٩٤آذار / مارس  ١
 نديدًا كيف أيتذكر حتو» احلرب حلظة: عرشة الثانيةيف السنة  امرأةاثنتا عرشة «

قد أعلن يف أثناء مؤمتر  Zapatista Comandante Ramona رامونا قائد الزاباتيستا
بكل األحوال كنا أمواتًا أساسًا. مل نكن : «كريستوبل سان يةكاتدرائصحفي يف 

). أصبح هذا اإلعالن يعني أمرين:  ,٧Ponce de León( »باملطلق نعني شيئاً 
 أصبح يعني أيضاً ه لكن ,غياب الذاتية أملاملوت العبثي يف احلياة أي  مأزق
مل  ,»كفاية«القول توكيد املوت ب فبوساطة ,ملوت املقاوم يف احلياة فاعالً  اً توكيد
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رشف حياة مقاومة من  كام أنه ينال ,رهينة للموت العبثي يف احلياة يعد املقاوم
 دون اخلوف من املوت. 

) CG-CIRC( القيادة العامة − اللجنة الثورية الرسية إن البيان الصادر باسم 
 فوتان« زاباتيستاذكرى اغتيال  يالذي ُحيي ١٩٩٤ نيسان / أبريليف العارش من 

رًا الفتًا جلمع من املقاومني يقرتح تصوّ » إحياء مخسمئة عام من التاريخ زاباتا
» املوت العبثي«يبدأ باستحضار جملس أولئك الذين عانوا ويعانون من و ,امليتني
. إهنم هم املكسيكيو اإلسباينمني لَ عام من البؤس والنسيان حتت العَ  ٥٠٠طوال 

رهائن عاشوا  وبوصفهمامئهم عنهم من نزع أس» جمهولني« بوصفهممن عانوا 
). إهنم متحدون يف  ,١٩Ponce de León» (مستقبل شخٍص آخر«وماتوا من أجل 

واألحياء والذين  مواتم عليه نرس يلتهم ثعباناً, اجتامع يتضمن األلَ اجتامع أمام عَ 
اللتني  تغيري األرض والسامء«عىل أمل مشرتك يف  عيشونمل ُيولدوا بعد وي

م الذي يرفرف بني األرض لَ ). إن العَ  ,١٩Ponce de León» (ليومتضطهدانه ا
 منحعليه يلتهم خملوق السامء خملوق األرض يبناء عىل وجوده والسامء, والذي 

النرس ف −  عالقة جديدة بينهاميف و ,يف أرض جديدة وسامء جديدة ختلفاألمل املُ 
تكلم  هكذا« إىل كثريةة بلدية هو واحد من تلميحات حيّ  ذي يصادقاخلطري ال
  التي تتخلل البيان. نيتشهلـ  »زاردشت

يتضمن أولئك الذين اآلن  ,وجمهويل اهلوية ,إن اجتامع حمجويب الوجه
عون املقنّ  الزاباتيستيونإهنم كل واحد وال أحد أو  ,يتبنون هذا املصري

 قوهلم:يصفون أنفسهم بـ , إهنموجمهولو اهلوية
, نحن الذين يدعون أنفسهم بال وجه وال اسم الذين[...] نحن 

 ,» للظلمنيكمنتهِ «اجلميع الـ بنينحن األكثر عرضة للموت  ,»حمرتيف األمل«بـ
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الذين ليس هلم صوت داخل  امليش اللييل وهم اجلبل, نحن ذو الذيننحن 
القصور, نحن األجانب فوق أرضنا اخلاصة, املوتى متامًا, نحن حمرومو 

هلم وال غد, ذوو الغضب احلنون,  أولئك الذين ال وطننحن التاريخ, 
ل, نحن الرجال والنساء واحلقيقة املكشوفة القناع, وذوو ليل االزدراء الطوي

 ون... األفضلاألخريون... األكرمون... نحن أصغر الناس... احلقيقيون
)١٩Ponce de León, .(  

فيام  −  إن االلتزام بقول احلقيقة واحلصول عىل مكان يمكن فيه فعل ذلك
أو أن يصبح  ذاتال فحرمان ,املقاومة الزاباتيستاأصبح يميز ذاتية  −  ء احلياةورا

 إن املقاوم هو ال أحد ,عن األمل يف احلرية باسم الكرامة املرء ميتًا كلية هو ختلٍّ 
من «ثم يكشف البيان  ,يزال حياً  ماميت لكنه  ,حي لكنه ميت سلفاً  واجلميع,
 امن حيي ,من ُيرشد كلامتنا ,من حيكم فؤادنا ,من يفهمنا ,من ُيرشدنا ,هو خلفنا
يف » أكثر أجدادنا بعداً «). إن االسم الذي أعلنه  ,١٩Ponce de León» (?بموتنا

 Mayan Votan )٣٥(فوتان مايان −  هو املقاوم األزيل» هذا الليل الطويل من موتنا«
 ,املكسيكيويف كل مقاومي التاريخ  زاباتاالذي مات وُولِد من جديد يف 

جاءت كلمة املقاومة منه عرب  قدف, الزباتيستني منلدون من جديد ويُ  الذينو
).  ,٢٠Ponce de León» (ه أكثر أسالفنا القدماء علامً امن أفو ,أفواه أمواتنا«

جيش اجتامع املقاومني بمن فيهم  جانبأو اسم املقاومة من  فوتان يجرى تبن
  :زاباتيستا للتحرر الوطني

                                                 
طورية مع التقاليد الذي ارتبطت أعامله األس املايااإلشارة إىل البطل الثقايف جلامعات  )٣٥(

 [املرتجم]. Maya واملايا Aztec تكزاألالقديمة ألسطورة 
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ل إىل حرب. موت سالم ظامل حتوّ  ,سم جمهولا ,نتسليح الغضب احلنو
ملستقبل  شخيصحارض  ,رصاخ صامت ,أمل يبتسم ,يتحول إىل أمل حزنُيولد. 

دومًا.  مواتاأل سم,نحن جمهولو اال ,وال يشء لنا للجميع,كل يشء  غريب,
  ). ,٢٠Ponce de León( جيش زاباتيستا للتحرر الوطنينحن 

إن سري و» ُمميتموت « يف ايإن املقاوم حي :لةينتهي البيان باحلقيقة القائ
 النيتيشوالذي اسرتشد بالنجم  ,»هذه األرايضمن كان ومل يكن «املقاوم الذي 

للحقيقة التي  اإلثباتية للمقاومة,ياة إنه احل اجلَمعية, الراقص يصبح رقص
  ».القلب الراقص«يستقبلها 
 :هيجيناملقاومة لدى ذاتية ال −٧− ٣

هذا  ثابتًا عىلوبقي » ١٢١بيان الـ «الدعوة لتوقيع  جينيه جانرفض 
 »إن موقفي هو موقف املتّرشد, وليس موقف الثوري«املوقف حتى النهاية: 

)٢٠٠٤ ,٤٣Genet ()الفهود أيضًا توقيع التامس يدعم  جينيهكام رفض  ,)٣٦
 الواليات املتحدة األمريكية, وفّضل السفر بشكل غري رشعي إىل السود

عاش مع  −وألسباب مماثلة  − حياهتم املقاِومة, والحقًا  للمشاركة يف
املنكوبني, وأّرخ بتأٍن كسوفهم. لقد رأى نفسه مقاومًا  الفلسطينينيالفدائيني 

أوالً وقبل كل يشء, وليس ثائرًا, شخصًا عاش حياة مقاومة يف مواجهة 
 سواء. خطاب غش النفس من طرف الدولة وخصومها الثوريني عىل حدٍّ 

? لقد رأى نفسه أوالً, وقبل كل يشء مقاومًا جينيهكان هدف مقاومة ماذا 
رأى  − وكجزء من احلركة نفسها  − للوحشية, ومن ناحية أخرى ومبارشة تقريبًا 

                                                 
 Ponceيف » تشياباس, أول ثورة ما بعد حديثة« An Carriganانظر إىل مقالة آن كاريغان  )٣٦(

٤١٩de León, . 
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املقاومة نفسها. وإذا أردنا أن نسأل باسم مْن قاوم? فقد  نفسه بأنه يقاوم توحش
للوحشية  هجينية يكون اجلواب باسم كِياسة البدايات. ويتضح أثر مقاوم

 الفهود السودولتوحش املقاومة يف كل املواقف اإلشكالية التي تبناها إىل جانب 
. شدد أملانيا الغربيةيف  Red Army Faction مجاعة اجليش األمحرو الفلسطينينيو

عىل الدوام أنه وقف إىل جانب تلك احلركات وليس ضمنها أبداً. فقد  جينيه
سأظل دومًا أشعر أنني مرتبط مع أي حركة  أكنْ أينام «أن يقول:  اقتضت مقاومته

وأنا هنا  حزب الفهود السودتؤدي إىل حترر الناس, اآلن وهنا إنني مرتبط مع 
). إنه مرتبط باحلركات التي  ٢٠٠٤Genet ,٢٩( »بجانبهم ألنني إىل جانبهم

 . إنه يقف بجانب)احلركات املُتحدية(التحرر وال تتعهد بإنجازه  حتّض عىل
الصفوف لكنه ال ينضم إليها, وهو يفعل ذلك فقط من أجل اآلن وهنا وليس 
لألبد أبداً. فهو يقف يف كل واحدة من تلك احلاالت إىل جانب السجناء, إىل 

 الفلسطينينيو الواليات املتحدة األمريكيةاملسجونني يف  الفهود السود جانب
وإىل جانب أعضاء  سود,أيلول /سبتمرب األبعد  الضفة الغربيةيف  املحارصين

ذي احلراسة  Stammheimستامهايم املسجونني يف سجن  مجاعة اجليش األمحر
  املشددة.

املثرية لإلعجاب ضد الوحشية بكل أشكاهلا توجد  جينيهإن مقاومة 
ضمنًا يف كل رواياته عن السجن, لكنها ُتعلن رصاحة يف مواقفه السياسية 

أشد الوضوح وبشكل جدايل يف مقالته يف الالحقة, فهو يقوم بالتعبري عنها ب
اإليامءة « تصبح إذ, »العنف والوحشية«التي حتمل عنوان  Le Mondeاللوموند 

). إن  ٢٠٠٤Genet ,١٧١» (الوحشية هي تلك التي توقف عمًال حرًا وتكبته
الوحشية تكبت البدايات وحتّطم املستقبل وحترش ضحاياها يف حارض حبيس 

 ة التي كتبها لكتابقدماملففي  ,التحديعرب ه سوى ال أمل يف اهلروب من
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 )٣٧(وة سوليدادـخاإل وانـمل عنـذي حيـال George Jacksonسون ـورج جاكـج

The Soledad Brothers  الواليات املتحدة العنرصية يف سجون  جينيهيصف
  كام هي:. هناك تظهر الوحشية الوحشية بناًء عىل األمريكية

غبية وهي وليست بتلك الرسية,  ,يةرسفهي  موجودة هناكإهنا 
عني النمر, إهنا فقدان للحياة ومصدر أمل, وهي كتلة هامدة وأكثر تعقيدًا من 

وشحنة مشعة, إهنا مكشوفة للجميع ومع ذلك فهي ُخمبأة. ويمكننا القول: 
إن العنرصية موجودة هنا يف حالتها الرصف, إهنا حذرة بشدة, وهي وّقادة 

 ).٢٠٠٤t Gene ,٥٢وجاهزة للوثب (
ل إهنا غبية  .يف السجن الوحشية بوصفها رسًا معروفًا جدًا وضاراً  ُتتَحمَّ

. إهنا »مثل عني النمر«وفظة, لكنها أيضًا قادرة عىل احلسابات املعقدة الفتاكة 
لكنها ال تكرب بالضوء يف ظروف  ,فقدان للحياة ومصدر أمل, وهي مشعة

 جينيهخارجه هي بالنسبة إىل  يف أمالسجن. إن العنرصية سواء يف السجن 
إهنا متصلبة وكلية االنتشار يف  .واحدة من أبشع املظاهر التي تتخذها الوحشية

  مؤسسات الدولة, وكان جيب مقاومتها بأي ثمن.
بشكله األكثر  الفلسطينينيالوحشية أيضًا يف اضطهاد  جينيهرأى 

 ت الالجئني يفخمياميف  الفلسطينينيإيالمًا يف إفادته عن جمزرة املدنيني 
أربع ساعات يف «حتت عنوان  ١٩٨٢ أيلول / سبتمرب ١٨و ١٦بني  بريوت

                                                 
كاتب ال) ١٩٧١− ١٩٤١( جورج جاكسونمن السجن كتبها هو كتاب رسائل  )٣٧(

ضم قد ف جاكسون . إضافة إىلإفريقيمن أصل  مريكياأل ييسارالناشط الو ركيساملا
 فليتا كًال من الواليات املتحدة األمريكيةيف  كاليفورنيايف والية  سوليدادسجن مدينة 

من  ممجيعه , وهمJohn Clutchetteجون كالتشيت و Fleeta Drumgoole درمغول
مواوقد  حزب الفهود السود  John نسينت ميلزجون فيل سجني أبيض اسمه تبق اهتُّ

Vincent Mills  املرتجم ١٩٧٠كانون الثاين  ١٦يف  سوليداديف سجن][. 
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بريوت إىل  )اإلرسائيلية(القّوات . يصف بالكلامت اآلتية دخول »شاتيال
إن «بوساطة دولية:  منظمة التحرير الفلسطينيةبعد انسحاب  الغربية

أرجلهم ممتدة أمامهم , وقارن أفراد اجلنود املضطجعني و»مهجيتهم سبقتهم
), إهنم يبدون بالنسبة إليه  ٢٠٠٤Genet ,٢١٢( »املفرتسةاألفاعي «مع 

 جينيهبحثًا عن فريسة, ويضع  الغربية بريوتكأهنم صيادون وصلوا إىل 
 .الفلسطينينيضمن تاريخ من العنف املتوحش ضد  شاتيالاألحداث يف 

 خميم السمع إىل )ليةاإلرسائي(أرهفت اآلذان  اخلميسمنذ البداية مساء 
يا هلا من عربدة  ابتهاج!يا له من  ,)اإلرسائيلية(املُضاء بالشعالت الضوئية  شاتيال

بدا أن املوت يشرتك يف هلو اجلنود السكارى من  لقد !تلك التي حصلت هناك
دون شك من رسور إرضاء اجليش من والسكارى  ,السكارى من البغض ,اخلمر

وهو يشجعهم وحيرضهم. مل أَر اجليش  هم,ويشاهد هموهو يسمع ,)اإلرسائييل(
 .)٣٨( ) ٢٠٠٤Genet ,٢٢١يستمع ويشاهد. لقد رأيت ما ترك خلفه ( )اإلرسائييل(

بعد مغادرة  الفلسطينينياهلجوم الوحيش عىل الالجئني  جينيه عدّ 
, ويف نيالفلسطينيإنسانية  املُسلحني بأنه متواصل مع رفض قبول الفلسطينيني
أنه حياول اهلروب من ذاكرة املوتى والنساء العاجزات املنتهكات حلظة ما وك

النساء اللوايت اجتمع  − عرب تذكره برسور  − يستطرد  ,شاتيالاللوايت رآهن يف 
 »سجني احلب«أيضًا يف  جينيه, وهو اجتامع استحرضه جبل احلسنيهبّن يف 

Prisoner of Love :» ِة وال إىل املقاومة أولئك النسوة العجائز إىل الثور مل تنتم
 ٢٠٠٤Genet ,( », وكانت بشاشتهن بشاشة توقفت عن األملالفلسطينية

  . ثم يقطع هذا الذاكرة احللوة بعودة رسيعة إىل حارضه الوحيش:)٢١٧

                                                 
  التي ُيعلن جينيه نفسه منارصهتا. )voyou (األزعرحد أعامل ديريدا األخرية هو دراسة أإن  )٣٨(
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مر هبّن فسوف يبتهج وسوف يسمع يف  أردنياً إذا ما صادف أن جنديًا 
تلك  )إرسائييل(ندي , وفيام لو رأى جالبدويةإيقاع كلامهتن إيقاع الرقصات 

 ٢٠٠٤Genet ,(فسوف ُيفرغ بندقيته اآللية يف مجامجهّن من دون أي كلامت 

٢١٨(.  
 )اإلرسائييل(إن اهلدف من هذه املقارنة هو إظهار أن كال اجلنديني: 

 األردينللفلسطينيني, لكن ردة فعل اجلندي  لدودانعدوان  األردينو
 )اإلرسائييل(ت ردة فعل اجلندي يف حني كان ,بل حلظة تواطؤ ,أظهرت لباقة

 دة وذات عنف أصم.رّ جم
بعد  ١٩٨٣ كانون األّول / ديسمرب ٧− ٦يف  فيناويف مقابلة أُجريت يف 

 الفلسطينينيجتاه  )اإلرسائيلية(رؤيته للوحشية  جينيهأّكد  شاتيالسنة من 
يف  توضيح الفرق اجلديل بني الوحشية والعنف الذي كان قد طّوره قبالً يف مقالةب

 جينيهشدد   .)٣٩(مجاعة اجليش األمحرعن  ١٩٧٧ أيلول / سبتمرب ٢يف  اللوموند
  .بينهام املقارنةقبول افرتاض جمرد عىل الفرق بني الوحشية والعنف رافضًا 

أخشى أنك ختلط بني العنف والوحشية, سوف أقوم بدفعك, ال 
ا أقصد اإلهانة. أنا أترصف بوحشية... اآلن, إذ ما حجزتك مثل هذ

ألمنعك من السقوط فإنني عنيف من دون شك, لكنني أمنعك من 
ثم  ,) ٢٠٠٤Genet ,٢٤٥( ?السقوط. هذا ليس اليشء نفسه أال تعتقد ذلك

 يتابع:

                                                 
رشاسة «بعد صفحتني يعود جينيه إىل ما بعد العنف الوحيش ضد غري املحاربني ويؤكد  )٣٩(

 ). ٢٠٠٤Genet ,٢٢٣( »املجزرة
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عىل سبيل  )اإلرسائيليني(أخشى أنك باختيارك للكلامت ختلط وحشية 
 ٢٠٠٤Genet ,اجليد يف نظري عىل األقل ( الفلسطينيني )عنف(املثال مع 

٢٤٦.(  
لكن هذا التفريق ليس تفريقًا مطلقًا, وما هو بإيامءة رومانسية ساذجة 

إنه  إذ ,يعي جيدًا إمكانية أن يتحول العنف املقاوم إىل وحشية جينيهألن 
بالضبط إلظهار هذه احلالة املحددة, وُيظهر  »سجني احلب«يكّرس كتابه 
 عرب مسار نضاهلم. واكيف أصبح

 بني مصطلحات العنف جينيهيتنقل  »اللوموند«ويف مقالة جريدة 
/الالعنف, الوحشية والبلوى والتجربة, ويرى أن احلياة تتألف من حركة 

 العنف والالعنف:
إذا ما متّعنا يف أي ظاهرة أساسية حتى بمعناها البيولوجي األضيق 
نستطيع أن نفهم بأن العنف واحلياة مرتادفان عمليًا. فبذرة القمح التي تنبت 

الذي يشق قرشة البيضة,  فرخ الدجاجرض اُملتجّلدة, ومنقار وخترتق األ
وإخصاب املرأة, ووالدة طفل: كل هذه الظواهر يمكن أن ُتعد عنيفة 

)٢٠٠٤ ,١٧١Genet .( 
أي هذا  ;نشوء حياة جديدةاخلاصة بإن هذه الظاهرة احليوية 

ن االنفصال اجلنيني مع ما كان والبدء بيشء جديد عندما ُخيِضع إىل قانو
وُيوضع حتت االختبار, فإن مثل هذا العنف يتخذ شكًال جديدًا, شكًال 

فاجلميع يعرف بشكل غامض نوعًا ما أن هاتني الكلمتني: «متوحشًا: 
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 Genet)٢٠٠١٤ , »التجربة والعنف ختبئان كلمة ثالثة أال وهي: الوحشية

. لكن الوحشية هي عنف مناقض لنفسه, هي عنف يتدخل كي ١٧١
مرة ثانية إنني أقصد بذلك ديناميكية غري «أو حيكم عليه.  يعارض العنف

وعندما ُخيضع  .)٤٠() ٢٠٠٤Genet ,١٧٢( »متقطعة, أال وهي احلياة نفسها
العنف للمحاكمة أي عندما ُيستخدم من أجل هدف فإنه جيازف بفقدان 

 براءة صريورته من خالل وحشنة نفسه ووحشنة عدوه.
التي تتخذها  »ألشكال غري املتوقعةا«بتسجيل قائمة من  جينيهيبدأ 

كي  فحسب... االستعامريةالوحشية وهي: الطراز املعامري والعنرصية و
بل أكثر من ذلك إهنا ذاتية  − وقة يستنتج أن أشكال الوحشية تلك هي ج

كام أهنا متسح  ,إهنا وحشية سوف تدّمر نفسها عرب جتاوزاهتا اخلاصة« − التدمري 
).  ٢٠٠٤Genet ,١٧٢( »املطاف عندما ُتواَجه بالعنف نفسها وتزيلها يف هناية

إهنا عنف تفتح الربعم, عنف «إن الوحشية تستدعي املقاومة العنيفة للحياة: 
).  ٢٠٠٤Genet ,١٧٢( »حيّرك فينا املشاعر ضد كل التوقعات وكل العوائق

إىل مل يسمحوا أبدًا لعنفهم أن يتحّول « مجاعة اجليش األمحرأن  جينيهكام يزعم 
وحشية خالصة, ألهنم يعرفون أهنم سوف يتحولون مبارشة إىل العدو الذي 

يعي جيدًا أن العنف يمكن أن  جينيه). لكن  ٢٠٠٤Genet ,١٧٣( »يقاتلونه
 جينيهوقد وجد  ,نه دومًا عىل وشك فعل ذلكأيتحّول بسهولة إىل وحشية, و

  يؤكد هذا التحّول. منظمة التحرير الفلسطينيةأن تاريخ 

                                                 
مجاعة « نصوص« بـ املوسومةُكتبت كتصدير ملجموعة نصوص سالح اجلو امللكي  )٤٠(

 Textes de la "Fraction »ماينهوف أولريك األخرية من واحلروف »اجليش األمحر

١٩٧٨Armée Rouge" et dernières letters d'Ulrike Meinhof, Maspero Paris . 
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يقف إىل جانب أولئك الذين يقاومون, لكنه باملقابل سوف  جينيه إن
يقاومهم عندما يذعنون للوحشية, عندما يفقدون لطافتهم جتاه عدوهم 
وجتاه أنفسهم. إهنا حركة يراها تتحقق يف حتويل التمرد أو املقاومة إىل ثورة 

مة معاٍد للثوري, فهو مقاوم يستمر يف مقاو جينيهمنظمة. وباختصار إن 
 هريبريتوهو رصيح كل الرصاحة يف مقابلته مع  ,الثورة التي أثارها بنفسه

 :Herbert Fichte فيخته
... ولو كان هناك من ثورة حقيقية لسُت بكل ذاك الشوق حلصول الثورةأنا 

قد ال أقدر أن أقف ضدها, وسوف حتصل مواالة, وأنا لست من ذاك الصنف من 
  ). ٢٠٠٤Genet ,١٣٢بل إين رجل متّرد ( ,الرجال: أنا لسُت رجل مواالة

جاء هذا االعرتاف عقب نقاشه للفرق بني الثورة الشعرية أو الفنية 
وهو موضوع كان  »الثورة املزدوجة«والثورة السياسية الذي وّضح موضوع 

. يف ذلك السياق حزب الفهود السودو جينيهمركزيًا بالنسبة إىل التالقي بني 
مفردات وتراكيب «إىل  جينيهدعا  »رين األمريكينيالرسالة إىل املفك«ويف 

للنضال املزدوج الشعري والثوري  اعياً جديدة قادرة عىل جعل كل فرد و
 ٢٠٠٤Genet ,( »للفهود السود, واخلاص باحلركات البيضاء املامثلة معاً 

هو رصاع داخيل بني  جينيه). إن النضال املزدوج الذي ُيشري إليه ٣٢
 ماوالفكرة الثورية, وهو بالنسبة إليه رصاع موجود يف العاطفة الشعرية و

ئم خلطر االنضباط الثوري الذي معًا, لكنه رصاع يتعّرض بشكل دا الفهودو
ده, أي إنه يتعّرض خلطر حتّول ِكياسة البدايات إىل وحشية املحاكمة لّ يو
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ي كام ه الثورة الثقافيةإىل وحشية  »الوعي الثوري املبكر«واحلكم, أو حتّول 
 يف عرشينيات القرن العرشين. ماواحلال مع 

رثائي هو استحضار بارع, بل  »سجني احلب«األخري  جينيهإن عمل 
يف آخر الكتاب دافعه لكتابته, أال  جينيه. ويكشف الفلسطينيةل املقاومة لتحو

). مل  ٢٠٠٤Genet ,٤٢٥( »الفلسطينيةاهنيار املقاومة «وهو البحث عن أسباب 
عندما كان  األردن إىلجينيه ار هو فشلها العسكري, فقد وصل يكن ذلك االهني

ذلك أمرًا واقعًا, بل هو توحشن املقاومة الذي تال االهنيار, ومن املفارقة أن 
ذلك مل يتضمن أّي تصعيد للعنف, بل إنه تضمن تغريًا يف طبيعته, فالقتل جرى 

 »قيام بالواجب«, أي إنه كان جمّرد »عرب حتكم من بعد«بناًء عىل تعليامت 
)٢٠٠٨ ,٤٢٦Genet (, مل  ,أعداءهم الفلسطينينييعّدون  البدوكان  ففي حني

وكأهنم يصطادون  جينيهوقد بدوا بالنسبة إىل  ,التحية بمثلها الفلسطينيونيرد 
 البدومل يعّدوا « الفلسطينينيخصومهم كام لو أهنم كانوا فريسة. باختصار إن 

). إن رواية املخصصات املعّلبة من اللحم  ٢٠٠٨Genet ,٢٦٤( »أعداءهم أبداً 
 املحفوظ الذي استهلكه الفدائيون, والذي كان نتاج الذبح الصناعي البعيد لـ

) واملتوازية مع  ٢٠٠٨Genet ,٤٢٦( »La Plata )٤١(بالتا الثور جرى قتله يف «
  .الفلسطينيوصف للطبيعة الوحشية املتزايدة التي اختذها الكفاح 

أي الوقت الذي أمضاه مع  − زمن الذي أمضاه مع الفدائيني ويف روايته لل
 »املحبوسني ضمن مساحة بطول ستني كيلومرتًا وعرض أربعني«السجناء 

                                                 
 [املرتجم]. األرجنتنييف  Buenos Aires س أيريسبونيعاصمة إقليم  )٤١(
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)٢٠٠٨ ,٢٥٦Genet  مراراً  جينيهيعود  −  أيلول / سبتمرب األسود) بعد اندحار
ائالً: وتكرارًا إىل حتّول املقاومة والتمرد إىل ثورة, ويتأمل يف إحدى اللحظات ق

أو الثورة  الفلسطينيةإنني قد ال أعرف أبدًا فيام إذا كان عّيل أن أدعوها املقاومة «
 جينيه). كان هذا مأزقًا مشرتكاً, مأزقًا أصبح  ٢٠٠٨Genet ,١٢٤( »الفلسطينية

من  كالً  جينيهيتملك  »سجني احلب«والحقًا يف  ,مرتابًا منه عىل نحٍو متزايدٍ 
كان هدية يل «أنه  نفسهوالشك يف الوقت  قاسم أيبالشعور باإلعجاب بوجود 

ُيفرتض أن تقنعني بجدية املقاومة. (ويف ذلك الوقت «, هدية »من جانب القادة
أو املقاومة أو الثورة  الفلسطينيمل نستطع أن نقرر أي كلمة نستخدم: التحرر 

). بل إن الفدائيني أنفسهم مل يكونوا  ٢٠٠٨Genet ,٢٥٨( »)الفلسطينية
أكدين فيام إذا كانوا مقاومني أو ثوريني, لكن الفرق كان أساسيًا بالنسبة إىل مت

  .جينيه
برؤية مدى اخليانة الذي تعّرضت له املقاومة, أو مدى خيانتها  جينيهاهتم 

لتصبح ثورة ُتدار من األعىل, فلقد كان  ,مدى متّت وحشنتهاأي لنفسها, وإىل 
أن هناك حفريات ملقاومة «ض يف حلظة ما: واعيًا للسوابق, إذ إنه ذكر بشكل غام

) وقد سبق له أن أوجز  ٢٠٠٨Genet ,٢٣٠( »أصبحت ثورًة يف الثالثينيات
يف أثناء ثالثينيات القرن  الفلسطينيواحدة منها يف تأمل آخر يف الكفاح 

  العرشين:
حتّول التنافس بني العائالت الرئيسة إىل حب للوطن فقد أصبح 

زعامء  فرنساو إنكلرتاء حرب, وقد عّدهتم كل من أعضاؤها الكبار أمرا
. الرشق األوسطيف  هتلرخدمًا عند  ١٩٣٣وبعد عام  ,خارجني عن القانون

 ). ٢٠٠٨Genet ,١٠٩( الفلسطينيةلقد بدأت انطالقة املقاومة 
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, فهل هو ينّمي بدايات املقاومة جينيهيمثل حرية  »سجني احلب«إن 
ما القصد «? الفلسطينيةها وهي تتحول إىل الثورة إنه يندب هنايت وأ الفلسطينية?

طويلة, وأنا أنضم  مّدةإهنا أيضًا مثل جنازة تستمر  »من احلديث عن هذه الثورة?
نفسه طوال  جينيه). يذّكر  ٢٠٠٨Genet ,٢١٩إىل املوكب بني الفينة واألخرى (

 »النظامحارس القانون و«و  voyouresistantالوقت بالفرق بني املقاوم السوقي 
الذي قد يتحّول إليه إذا ما انضم إىل الثورة. جيب أن يبقى متأهبًا ويذّكر نفسه 

... ضد كل مغريات الثورات التي خيفي قيام بهباجلهاد الذي جيب ال«باستمرار 
  ). ٢٠٠٨Genet ,٣٣٦( »رها الظاهر مناشدات خمفية لالنصياعاشع

إىل ثورة  الفلسطينية يعدُّ حتّول املقاومة جينيهليس هناك من شك أن 
حتّوالً جيب عليه مقاومته, ولكنها مقاومة خمتلفة بعض اليشء وموجهة ضد 

والعائالت الثرية وممثليها, فقد حاول احلفاظ عىل  الفلسطينينيقادة 
أي  ,يعّدهم متواطئني ةمتزايد بصورةأصبح  التضامن مع الفدائيني وإنْ 

هذه الرؤية الثاقبة يف  ىلمرحًا عسجناء أنفسهم, ثّمة مثال مرّوع وإْن كان 
جدير بإدراجه هنا. فبعد ترشيح  The Balcony  )٤٢(»الرشفة«مشهد من يف 

يف وصف الفدائيني لقطع  فلسطينيلوحشية تسلية مصطنعة لدى مفكر 
أن  جينيهيبّني  »هو نفسه عدها وحشية وإجرامية«أخرى  »وأعامل«رأس 

). وكمثال عىل ٢٠٠٨enet G ,٢٦٧( »قد غرق سلفًا يف الثورة«ذاك الرجل 
 ما رآه بأنه عادة فظة. جينيهاملقاومة يصف  شتوّح 

وقف مثله مثل قادة آخرين ليس أكثر وليس أقل, وقفة تباٍه حلظة جميء 
 بمنزلة. إن مثل هذا التكريم اجلنائزي البارز كان عرفاتفدائي إىل مكتب 

                                                 
 [املرتجم]. جان جينيهمرسحية من تأليف عنوان  )٤٢(
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ن لزامًا عىل املقاتل الذي هبرجة جتميلية, أو عمٍل رسيٍع خيفي إحراجًا, فقد كا
أن يعلم القصد من ذلك:  لفائف تبغجيلب برقية أو فنجانًا من القهوة أو علبة 
فإننا نقدم لك مظاهر احلفاوة  ومن ثمَّ أي أنَت بطل وهلذا فإنك يف حكم امليت, 

التي يستحقها الشهيد ونبكي عليك مقدمًا. إن لدينا نوابض حتت مقاعدنا 
  ). ٢٠٠٨Genet ,٢٦٧حلظة دخول البطل (تقذفنا نحو احلداد 

ترمز إىل حتّول العنف  جينيهإن هذه اإليامءة املرائية واآللية بالنسبة إىل 
املقاوم والذاتية املقاومة إىل وحشية تراتبية منّظمة ختدم نفسها, ومل يكن التعامل 

, بل إن ما كان فحسب )٤٣(مع شخص ما كام لو أنه ميت, هو األمر املتوحش
بتهنئة النفس  اً ًا أيضًا هو اإلحساس بأن ذلك كان حكم موت مصحوبمتوحش

أنفسهم. إن الضحية بلدى من أصدروه, وليس لدهيم النية يف طلب الشهادة 
الرجل املّيت الذي جيلب اجلريدة سريى قربه اخلاص املفتوح وذلك مع «أو 

 املسؤولني الواقفني حول القرب يقودونه نحو اآلخرة ويفخرون بالبطل
عظمة « جينيه). إن هذه هي بالنسبة إىل  ٢٠٠٨Genet ,٢٦٧( »وبأنفسهم معاً 

ثم شطبتها  ,بداية »الشاهدة«إنني كتبت «, فقد رشح يف مجلة اعرتاضية »القرب
نظرًا لوجود كلامت حمفورة عىل شاهدة الغرانيت أو الرخام وألن القرب الذي 

 ٢٠٠٨Genet ,( »ًا أو اسامً أحتدث عنه عميقًا, وهو غري موجود وال حيمل تارخي

 ,مل اسامً ). إن هذه اجلملة االعرتاضية املقاومة تسمح بإمكانية موت حيِ ٢٦٧
مما جيعله موتًا وحشيًا باسم يشء آخر: لقد كانت الثورة  ,يف الوقت نفسه ُيمحى

حتتفل باستغنائها عن ثّوارها اخلاصني حماكية عرب تلك اإليامءة االهتام املوجه إىل 
  .»تقتل املوتىوبأهنا تقتل الناس «: »أربع ساعات يف شاتيال«يف  )يلإرسائ(

                                                 
أعضاء إىل (وهي نص مهم بالنسبة » نقد العنف«وصف ولرت بينجامني سابقًا يف مقالته  )٤٣(

 .»عنف حيفظ القانون« بأنه كمسالح اجلو امللكي) العنف الذي وحشنه احلُ 
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املقاومة عرب الكياسة واللباقة, فهي ُتوَصف عرب  جينيهتستمر وضعية 
 ديريداخصص هلا والتي  لوكسمبورغ, املجازات النباتية نفسها التي أهلمت

شية إن الشقوق يف واجهة الوح. Glas »الناقوس ةقرع« قراءة متواصلة يف
 بدايات جديدة وبراعمها, أغصانفيها أيضًا  جينيه املتصاعدة هي التي رأى

تظهر سلسلة رسدية » سجني احلب«ففي تأمل متعلق بسريته الذاتية مع هناية 
زيارته األوىل إىل  جينيهيستحرض وملنطق العسكري والنبايت. ا تواجهرائعة 
األول  دخوله ة إىلضافإ ,دمشقيف  فرنيسكجندي استعامري  األوسط الرشق

الذي اهنار يف أول جتربة له.  )برج إطالق النار(بنيان العسكري إىل الوالوحيد 
[هي]  ضخمةإنام ال ,الكارثة الصغرية الغريبة«تلك  إسمنتكانت الشقوق يف 

), كام  ٢٠٠٨Genet ,٣٨٦» (للفلسطينينيالتي هيأتني كي أصبح صديقًا 
البذرة الواحدة, ذلك الشعاع «ك كيف رأى يف سجونه بأن تل جينيهيصف 

الواحد من أشعة الشمس أو النصل من العشب يكفي لتحريك الغرانيت. لقد 
), فقد حتّول برج اإلطالق  ٢٠٠٨Genet ,٢٨٦» (تم األمر وحتطم السجن

شنيات ظهرت الطحالب واإل«حيث  األملاين, الغزويف أثناء فرنسا املشؤوم إىل 
ب من ذلك, إنه نوع من اخلليط املُستبِرش الطبيعي وأحيانًا اللطف, بل أمور أغر

. لقد أصبحت مقاومتُه وفاًء للبدايات )Genet ٢٠٠٨ ,٣٨٧» (والالطبقي
يقاوم باسم إن عمله املرهفة وللرباعم بدالً من السيوف, وهربًا من الوحشية ف

خطاب البدايات املرهفة, باسم تلك األعامل االفتتاحية التي كام وصفها يف 
. إن  Genet)٢٠٠٤ ,٣٧» (ذات طراوة تشبه بداية العامل« أّيار / مايو ل مناألو

 − جينيهمقاربة تلك البدايات بعنف يعني وحشنتها, وعوضًا عن ذلك يؤكد 
من املهم جدًا «أنه:  − وهو يتحدث آنذاك إىل الراديكاليني البيض بني مستمعيه 

لكن بلطف أيضًا بيقني, وأن يترصف الراديكاليون البيض بصدق  −  إذن − 
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). إن الذات  ٢٠٠٤Genet ,٣٦( »عندما يتعلق األمر بعالقتهم مع السود
املقاومة تتخذ موقفًا ضد الوحشية جنبًا إىل جنٍب مع البدايات الغضة 
والضعيفة, كام ُتبقى الزمن الذي ُوِعدت وَتِعد فيه تلك البداية مفتوحًا, وهو 

 Anotoine بورزيلري أنطوانلته مع يف مقاب جينيهالذي اعرتف  »الزمن املقدس

Bourseiller »٢٠٠٤ ,١٨٩( »أنه ُمنح يل منذ الوالدةGenet  إن تقصري ذاك .(
جرس «ن العبور بعنف بني أعمدة أيف حني  ,وحشية يعّد بمنزلةالزمن 
عن فلسفة الروح  لـ جينيه , التي تفصل الشبق النبايتديريداالعائد لـ  »الناقوس

 بمنزلةهو  شاتيالأكيد ليلة الروح املُضاءة التي ظهرت يف وتعيد ت نيتشهلدى 
 »وليل هنار تقريباً  ,واستثامره بلمح البرص تقريباً «أخذ ذلك الوقت املمنوح 

  حياة مقاومة. جينيهما هو بالنسبة إىل  بوساطة
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  السيطرة الشاملة واملقدرة على املقاومة

ان هلا حتت السيطرة الشاملة لـ خضعت نظرية املقاومة ألقسى امتح
. فقد مثّل National Socialist Third Reich الثالث االشرتاكي القومي )٤٤(الرايخ

قصوى بالنسبة إىل  حالةً  النازينيوحلفائها  االشرتاكيِة القوميةِ حتدي مقاومِة 
وأثار مسألة كيفية املقاومة يف مواجهة التقويض املتعّمد ألي  ,نظرية املقاومة

درة متبقية عىل املقاومة. إن مسألة كيفية مقاومة السيطرة الشاملة أو كيفية مق
احلفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة يف مواجهة هجوم متعّمد عليها عديم الرمحة 
ومستمر كانت مسألًة عملية وفلسفية يف آن واحد. فقد أدرك مقاومو اجليل 

امينه مل تكن عىل الفعل أن خطورة اهلجوم ومض للنازيةومنظروه املناهضون 
, كام برشي أن املرء كائناملُتَوخى من , بل إهنا كانت أيضًا عىل فحسبالسيايس 

  التارخيية. االشرتاكية القوميةأهنا خّلفت إرثًا فلسفيًا بقي بعد هزيمة 
إن معادلة السيطرة الشاملة وتدمري أي مقدرة عىل املقاومة أصبحت 

ة التارخيية للسيطرة الشاملة إن التجرب إذ, قوميةال االشرتاكيةمع  بفظاظةواضحة 
أال وهو: بقدر ما يزداد  ,الذي حيكم املقدرة عىل املقاومة قلوبد القانون املّس ُجت 

                                                 
سةأو  أملانيام ساهو  الرايخ )٤٤( يمتد من تاريخ  الرايخ األول. إن اإلمرباطورية األملانية املقدَّ

سةتأسيس   والرايـخ الثـاين ١٨٠٦حتى انحالهلا عام  ٩٦٢عام  اإلمرباطورية الرومانية املقدَّ
من  النازيةفهو الدولة  الرايخ الثالث, أما ١٩١٨وحتى  ١٨٧١منذ  اإلمرباطورية األملانيةهو 

  [املرتجم]. النازيةواندحار  احلرب العاملية الثانيةأي حتى هناية  ١٩٤٥ى حت ١٩٣٣
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طرف بقدر ما ينقص اآلخر, لكن حدة هذه احلالة القصوى أظهرت أن هذا 
ما وصفه بحياء يف مجيع سياقات  يزال سارياً  ماالقانون املعكوس كان عىل الدوام و

سواء أكانت تقليدية أم متعلقة   −  »الرشعية«بالسيطرة  Max Weberڤيرب  ماكس
عىل  »للسيطرة الشاملة« Arendt آرنتمنطقية. كام أن إضافة  −  قانونية مباملوهبة أ
. لقد االشرتاكية القوميةجددت بشكل واٍع نظرية السيطرة عىل ضوء  ڤيربتصنيف 

نحو معاجلة  The Origins of Totalitarianism »أصول الشمولية«توجه بحثها يف 
مصري املقاومة يف مواجهة اختزاهلا يف كثافة قاربت الصفر يف ظل السيطرة الشاملة, 

أكثر  »اجتامعية«عىل املقاومة املشهور بأنه مقولة  املقدرةلكن عملها افتقر إىل مفهوم 
هيمنة االستعامرية, وهو افتقار يرتبط برؤيتها األحادية لل ,»سياسية«مما هي 

وبإغفاهلا ملقاومة املُستَعَمرين. إن االستهانة باملقدرة عىل املقاومة هي نقطة ضعف 
من حماوالت فهم  كثريالسياسية, لكنها استهانة شائعة يف  آرنتقاتلة يف فلسفة 

  املقاومة حتت السيطرة الشاملة.
سواء يف  ,اومةيتعلق جزء كبري من املشكلة بتقييم حالة املقدرة عىل املق

يف احلالة املتطرفة ملحاولة  م, أاالشرتاكية القوميةاملجتمعات التي هتيمن عليها 
إمخاد تلك املقدرة عرب نظام معسكر االعتقال, فقد نجت املقدرة عىل املقاومة حتى 

والعسكري ووجدت نفسها ُمبعدة عن مظاهر املقاومة  الّرشطيمن سطوة القمع 
بل مكتومة. إن  ,غري مبارشة Schweikian  )٤٥(يكيةڤشت الرسمية باجتاه تعبريا

                                                 
 ياُرسالڤ هاتِشك التشيكينسبة إىل أسلوب املقاومة الذي أتبعه بطل رواية الكاتب  )٤٥(

)١٩٢٣− ١٨٨٣( Jaroslav Hašek  مغامرات اجلندي الطيب شڤيك «التي حتمل عنوان
  tures of the Good SoldierThe Fateful Adven,Švejk During the »احلرب العاملية يف

World War  وعنواهنا باللغة األصل هوOsudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války.[املرتجم] وهو أسلوب املقاومة اليومية والسليبة , 
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من  كثريعىل املقاومة هو الذي يمكن من خالله رشح  املقدرةالرتكيز عىل حالة 
املعضالت التي حتيط بتعريف املقاومة عىل أساس النية الواعية, فعىل سبيل املثال 

املقاومة من دون «تتم فيام إذا كان ممكنًا أن  Pierre Laborie البوري بيريإن سؤال 
هو سؤال يف غري موضعه بتاتاً, ألن موضوع اخلالف هنا هو  »االهنامك يف مقاومة

املقدرة التي تشهد عليها تلك األعامل املنفصلة وليس دافعها, وعىل نحو مشابه 
بقصد  تلك األعامل املُنجزة فحسبأعامل املقاومة هي «أن  البوريإن ادعاء ف

) هو ادعاء يوضح جمموعة  ,٣٥Marcot( »قضية سامية هدف مشرتك باسم خدمة
صغرية من األعامل ويغفل أعامل مقدرة أعم عىل املقاومة وتعمل عىل مستويات 
أقل سمواً. فأعامل املقاومة املتاميزة التي تقوم هبا الذات املقاومة تفرتض وجود 

مي واملخفي مقدرة أوسع عىل املقاومة. إن إدراك االستمرارية بني التكوين اليو
هو  ,»الواعية«األحداث األكثر استعراضية من املقاومة املنّظمة وملثل هذه املقدرة 

يتضح ذلك يف الدليل  إذأمر رضوري لفهم بقاء املقاومة يف ظل السيطرة الشاملة, 
التارخيي للمقاومة املبارشة وغري املبارشة ضمن جمتمعات حتت السيطرة 

  .)٤٦(من املعسكرات نفسها, بل حتى ضالقومية االشرتاكية
                                                 

يف سياق االشرتاكية  ُطبِّق الذي James C. Scotهذا هو درس جيمس يس. سكوت  )٤٦(
لفنون املقاومة التي مارسها الشعب  Detlef Peukertدراسة ديتيلف بوكريت  القومية يف

يصف بوكريت  Gestapoاألملاين يف أثناء الرايخ الثالث. فاعتامدًا عىل ملفات الغستابو 
قدرة عىل املقاومة يف احلياة اليومية ويف الثقافات الفرعية للشباب, وهي مقدرة املنشوء 

وقراصنة إيديلويس «والرقص والتأرجح واللباس ا يف املوسيق ر عنها عرب أذواقُيعربَّ 
Edelweiss «تعبريات مترد أخرى غري مبارشة. إن التشاهبات مع دراسة سكوت يف و

السلطات  وهو أن مع فارق ,مدهشةتشاهبات للمقاومة الفالحية يف ماليزيا هي 
رار وأخضعتها هبوس مسحتها باستمقد االشرتاكية القومية كانت واعية جدًا للتحدي, و

 الفت. إىل كبت روتيني
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استشهدت أعامل القمع واملقاومات الالحقة عىل نحٍو متكرر بالتجربة 
التارخيية للمعسكرات وبالظروف شبه الصفرية للمقاومة, فقد كان االستشهاد 

معسكر بالنسبة إىل  أساسياً واملقاومة ضده أمرًا القومي  االشرتاكيبالقمع 
أقامت املقاِومات صلة مبارشة بني مقاومتهّن  إذ, السالم لنساء غرينهام كومون

, وذلك من خالل وصف اهلجوم الذري النازيةاخلاصة واملقاومة التارخيية ضد 
بأنه إبادة مجاعية, ووصف السياج العسكري بأنه معسكر اعتقال, أما ما هو 

فهو التامهي الذايت املستمر  ,بل من الصعوبة بمكان فهمه ,أكثر إثارة للدهشة
, فعالوة القومي االشرتاكيورشطتها مع ذكرى الطاغية  الربيطانيةلدولة ا ىلد

يف حينها  الوزراء رئيسةالذي استخدمته  النازي »االجتثاث«عىل خطاب 
السلطات  وصفت ,كومون غرينهامبخصوص نساء  مارغريت ثاترش

  .)٤٧( ) ,١٥Junor( »احلل األخري«بأهنا  ١٩٨٤خمططاهتا إلخالء املقاومات عام 
مهام كان ساخرًا قد هيمن حتى عىل  االشرتاكية بالقوميةإن هذا االستشهاد 

الكولبة (, وذلك بإغالق املنافذ إىل غرينهامروتينيات الكبت اليومية يف 
Portakabin(  :اآلن «املُستخدمة حلبس املقاومات, مما حّفز الرشطة كي تتندر

رغبة الرشطة يف التامهي ). إذ إن  ,١٥١Junor( »سوف نغلق الباب ونفتح الغاز
مهام يكن مستوى السخرية السمجة  )٤٨(S .Sمع حراس معسكرات اعتقال الـ 
                                                 

 Wannseeالذي اُتِفق عليه يف مؤمتر وانيس » احلل األخري للمسألة اليهودية يف أوروبا«إن اقتباس  )٤٧(

Conference لـ غرينهام يبدو » احلل األخري«بام أن ومناسب بشكل ساخر,  اقتباس هو بمعنى ما
وقد أشار عضو الربملان بوب  ,هتمة بكبت االحتجاجمؤمتر ألطراف رسمية م يفأيضًا أنه ظهر 

بني وزارة الدفاع ووزارة النقل وجملس » مؤامرة«نيسان / أبريل إيل  ٥يف الربملان يف  Bob Clayكيل 
  منطقة بريكشري والرشطة كي يوقفوا االحتجاج عرب خطة تعريض الشارع.

 ١٩٢٥عام  هتلرشكلها وتعني قوة احلامية التي  Schutzstaffelاختصار لكلمة  )٤٨(
كمجموعة من احلرس الشخيص وتطورت الحقًا مع احلكومة النازية لتصبح دولة ضمن 

 دولة بسبب ضخامتها وقوهتا [املرتجم].
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ليس يف املامرسة لدى املقاومة  ,القومية االشرتاكية ىتؤكد استمرار ذكر
  وحسب, بل أيضًا يف القمع عرب املقاومة املضادة.

 :لفاشيةضد انظريات املقاومة  −١− ٤
عىل املقاومة أمهية خاصة يف حالة السيطرة يكتسب التأمل باملقدرة 

من املهم تذكر اخلطب  ,الشاملة, فعند االقرتاب من حد املقاومة الصفرية
املتنوعة للوعي والعنف واإلبداع والفضيلة والدواء احليوي الذي يؤثر يف 
التعبري عن املقدرة عىل املقاومة, ومن املهم عدم تفضيل أّي من هذه اخلطب 

 فهم املقاومة يف ظل السيطرة الشاملة, إذ إن املقدرة عىل املقاومة مثل الوعي يف
متحدية ملسار العامل  وتعطيالتتتضمن كام رأينا أعامالً متعددة وهي: العنف 

, إضافة إىل املعاناة والتضامن وإشارات والتغيريعرب اإلرضابات والتخريب 
مثل الثورة  »اميةأهداف س«دعم خفية, كام أن هلا أيضًا صالت متفاوتة مع 

واإلصالح والتحرر والقمع يمكنها أن تتحالف معها من دون أن تعتمد 
عليها, ومن املهم جدًا تذّكر هذا االمتداد للمقدرة عىل املقاومة عند التأمل يف 

  ومناهضتها. النازيةجتربة 
يف ثالثينيات القرن  املاركسيةإن أحد االنشغاالت الرئيسة للنظرية 

وإمكاناهتا, لكن ذلك كان  الفاشيةو النازيةم حدود مقاومة العرشين هو فه
سبق أن أبعدت نفسها عن مشكلة الوعي الذي هيمن عىل  املاركسيةنسخة من 

 ماركسييفقد أدى الرتكيز احلرصي عىل الوعي لدى بعض  ,اللينينةالتجربة 
هته بداية القرن العرشين إىل التقليل من قيمة مفهوم املقاومة الذي متت مواج

 فرويدوعمل  املاركسيةضمن  لوكاشعرب نقد الوعي يف عمل كل من 
خارجها. إن إحدى نتائج ترحيل الوعي إىل هوامش الفعل السيايس هي إعادة 
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 − املسيحاين ظهور املقاومة بوصفها تعبريًا عن اجلديد عن غري املسبوق أو عن 
دالً من الوعي. إن وفقًا لالنقطاع واإلبداع ب صيغأي هي فهم إجيايب للمقاومة 

التي كان مصريها االختفاء يف ظلمة التاريخ ما مل  ليننيفرقعات املقاومة عند 
التفكري يف  لوكاش ترتفع إىل ضوء الوعي الثوري أصبحت امللهم إلعادة

التاريخ فيام يتخطى الوعي, كام أن رشارات أو فرقعات املقاومة تعود لتظهر 
أطروحات «املُستحرضة يف  »رشائح الزمن«لـ Benjamin بينجامنيأيضًا يف فهم 

 فرويد. لكننا رأينا Theses on the Philosophy of History »يف فلسفة التاريخ
أيضًا يتأمل فيام إذا كانت النقلة من الوعي نحو القوة وعىل ما يبدو نحو اجلديد 
وغري املسبوق قد سمحت بربوز فكرة مقاومة أكثر ظلمة بوصفها حيلة 

  تطلب القمع مقاومًة.يباختصار . لتقوية القمعرضورية 
ليست الصعوبات التي وّلدها مفهوم املقاومة هي وحدها ما آمل أنه 

مسألة كيفية املقاومة.  خطورٌة وتعقيدأحذ يصبح أكثر وضوحًا, بل أيضًا 
عن كيفية مقاومة  بينجامنيو غراميشلقد أصبح ذلك بؤرة حمددة لتساؤل 

. فام هي للنازيةكيفية مقاومة السيطرة الشاملة  أوالً, ومن ثم الفاشية
متاحة ملقاومة األنظمة السياسية القمعية التي توّظف طاقات ـاإلمكانات الُ 

 غراميشهائلة تنظيمية وسجنية يف مقاومة املقاومة? إن إحدى مقاربات 
املهمة هلذه املسألة تضمنت حتديد العداوة: فمن هو أو ما هو  بينجامنيو

أن املقاومة ال تعمل يف بيئة من  فرويدو لوكاشم? أدرك ي سُيقاوَ العدو الذ
ومن جانب من وبأي  مُيَقاوالعداوة العلنية: ماذا أو من هو الذي سوف 

طريقة ومتى? مل يكن ذلك جليًا مبارشة ومل يكن واضحًا فيام إذا كان العدو 
ية هو الطبقة البورجوازية املتخفية بعض اليشء وراء أجهزهتا العسكر

هو جمتمع التبادل السلعي املتمدي. لقد كان من الرضوري  ووالسياسية, أ
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مقاربة املسألة بطريقة خمتلفة: هل نقاوم حدثًا مكبوتًا أو  فرويدبالنسبة إىل 
أن ذلك ما هو إال مقاومة تعمل بتواطؤ مع الكبت? وباختصار  وخياالً, أ

ة يتضمن رأيًا بخصوص السؤال عن كيفية املقاوم نإن أي حماولة لإلجابة ع
م? سواء أكان موضوعًا آخر مثل الطبقة من هو الذي سوف ُيقاوَ  مماذا أ

أو التعبريات املؤسساتية للسيطرة السياسية  الفايشاحلزب  مالبورجوازية أ
 واالقتصادية? من, وماذا, وأين, ومتى ُيقاوم العدو?

 إذ, النازيةو الفاشيةأصبح هذا السؤال ُملحًا للغاية يف املقاومات ضد 
 .درجة الكبت القصوى وكأهنا توضح ماذا ومن هو الذي سوف ُيقاوم بدت

ومها يكتبان من السجن عن شكوكهام  بينجامنيو غراميشعّرب كل من 
صاغ كل منهام تأمالته الرئيسة بشأن فبخصوص هذا الوضوح الظاهر, 

بدأت كانا رهن التوقيف, فقد  يف حني, النازيةو الفاشيةاملقاومة ضد 
 يف حني ١٩٢٩يف السجن عام  »مذكراته«أو  غراميش quaderni »كواديرين«

يف  بينجامنيلدى  »والتاريخ الفلسفة عن ُأطروحات«اكتملت نسخة من 
كالمها الصيغة  استعملوجرت قراءهتا لزمالء السجن.  فرنيسمعسكر اعتقال 

  السجن.املتشظية واملوجزة بوصفها الصيغة املناسبة للتأمل ضمن ظروف 
إثارة بشأن ظروف إمكان  غراميشإن من بني أكثر سامت تأمل 
العسكري للطاعة واملقاومة  للمنطقاملقاومة, هي تأكيد اإلبداع وتثمينه 

مدى وتقويضه البارع ألي تركيز عىل الوعي. ليس من الواضح كلية إىل أي 
  أو Croce )٤٩(وتيشكر مثاليةكان ذلك الرتكيز عىل اإلبداع يعود إىل 

                                                 
 ١٩٥٢Croce (Benedetto− ١٨٦٦( بينيديتو كروتيش اإليطايلاإلشارة هنا إىل الفيلسوف واملؤرخ  )٤٩(

  [املرتجم].  
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قاده إىل  ذلك الرتكيز لكن ,كليهام عاد إىل وربام Bergson )٥٠(بريغسون
خروجه رؤية يمكن سلفًا و ,ق يف املقاومةالتشديد عىل أمهية الفعل اخلّال 

يف هذه املقطوعة عن خطب الوعي والقوة باجتاه خطب ختص اإلبداع 
 :١٩١٥ عام املبكرة

الوعي الذي يمتلكه هي عمل الروح, فهي  International الدوليةإن 
) من القوى fascioبروليتاريو العامل أمجع, بحيث يشّكلون وحدة ... حزمة (

عىل الرغم من أهنا ذات تنوع يف سلوكياهتا القومية وذات  ,املتحدة يف ثورة
هدف مشرتك, وهو استبدال عامل اإلنتاج يف دينامكية التاريخ بعامل 

عاملة التي إىل اآلن هي دون تاريخ, الرأسامل أي بالثوران العنيف للطبقة ال
الضخمة التي  احلركةأو ذات تاريخ كان كامنًا وحسب, وهي متحدة يف 

 ). ١٩٧٧Gramsci cited in Joll ,٣٣توّلد حياة العامل (
 عند Creative Revolution »الثورة اخلالقة«إن ذلك قريب من 

عمل «ركة عرب هو احلفيف هذه القطعة  غراميشُينجزه  الذي أما ,بريغسون
 لالرأساماستبدال بعنها يف الثورة (املقاومة)  يعّرب من وعي قوة » الروح

ذاك العمل من اإلبدال إن  ,املبادرة التارخيية ةصاحب ابوصفه ,الربوليتارياب
ذلك احلني كان من دون تاريخ  حتىالذي » العنيف ثورانال«عرب  −اخليايل 

تارخيي الثبات اإلبيبدأ  −  احلقدويستجيب ملبادرات رأس املال من موقع 
يف هذه القطعة هو  جلوهرياألمر اإن ». حياة العامل«للطبقة العاملة بوصفها 

حتت حمكمة فأس الوعي ذات » حزمة القوى«هل ستتحد أي  ,فهم الوحدة
                                                 

Henri-) ١٩٤١−١٨٥٩(هينري لوي بريغسون  الفرنيسوف اإلشارة هنا إىل الفيلس )٥٠(

BergsonLouis  .[املرتجم] 
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هنا أ وأ اإليطالية الفاشيةالتي تبنتها  fasces )٥١(كام يف صورة احلزمة ,الرأسني
 حترتم اختالفها?سوف ُجتمع بطريقة 

أن إحساسنا باألجسام املكانية مؤداها: فكرة  بريغسونمن  غراميشأخذ 
. durée ديمومةالتي تواجهنا يف العامل اعتمد عىل جتربة ُمسبقة للزمان أو ال

عند النظر إليه ضمن إطار عملية أنه بظهر سوف ي األكثر صالبةسم اجلحتى ف
ن من عمليات أن (أ) العامل مكوّ تضمنة املمما يستدعي االفرتاضات  ممتد, زمني

 ,وحسبظهر عىل هيئة يشء مثل هذه العمليات تن أوليس أشياء و(ب) 
 ,وإىل املراقبني اً بعضها بعض فيها نسبة إىل تتحركبسبب الرسعات املختلفة التي 

عملية. بوصفها ويف إطار آخر  ئاً شيبوصفها يف إطار زمني  الةتبدو احل ومن ثم
ل يف عىل أهنا تدّخ يمكن أن ُتفهم املقاومة  ة هلذه الرؤية هي أنهمالنتيجة املإن 

وفقًا لعمليات » حياة العامل«عملية بدالً من مواجهة مع يشء. هذا الفهم لـ
أن ُيقدم  غراميشسمح لـ فة متقاطعة ومتصارعة تتحرك برسعات تارخيية خمتل

تتوافق  اتيجيةإسرتللفعل السيايس بأنه حرب حركة ذات خيارات ذكيًا وصفًا 
 ركةيف أهبى صورة يف متييزه بني احل يظهرإن ذلك مع رسعات انتشار خمتلفة. 

  رسيع احلركة.» الظريف«التغيري و يئةبطال» ةاحليوي«
تتضح إعادة صياغة العالقات االجتامعية يف عالقات عسكرية طوال 

ندق الدولة هي فقط خ«يف مرحلة ما أن:  غراميشيزعم  إذ, »مذكرات السجن«
 ) ١٩٧١Gramsci ,٢٣٨( »ظاهري يوجد خلفه نظام قوي من القالع واحلواجز

الحقًا أجهزة الدولة القمعية وأجهزة الدولة  ألتوسري(وهو ما دعاه 
                                                 

, وهو عبارة عن جمموعة قضبان خشبية ذات اإليطالية الفاشيةاإلشارة هنا إىل الرمز الذي تبنته  )٥١(
  القديم متثل سلطة القضاء والقضاة [املرتجم]. الروماينبلطة ناتئة يف الوسط كانت يف العهد 
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بالنسبة إىل فهم  هي إعادة مهمة يديولوجية). إن إعادة الصياغة هذهاأل
ة دفاعية للعالقات االجتامعية واملؤسسات بوصفها مواقف ديناميكي غراميش

ضمن تشكيل أوسع من القوى, فهذه الرؤية تضع املقاومة يف صلب ُتتَبنّى 
فهمه للعمل السيايس بشكليه التوسعي والقمعي معًا, كام أن استخدام املقارنة 

أن ُيظهر براعة  غراميشالعسكرية بغية فهم العالقات االجتامعية يسمح لـ
للحرب بني  الوزفيتزكبخصوص احلرب الطبقية توازي فهم  إسرتاتيجية

ويظهر ذلك يف توصيفاته ألشكال العمل  ,األمة اإلمربيالية واملقاِومة: الدول
احلريب/السيايس املختلفة مثل حرب احلركة أو املناورة املتناسبة مع رسعة 

ُيعيد  غراميشالتغري الظريف وحرب املواقع املالئمة لرسعة التغيري العضوي. إن 
بني احتاد العامل والوعي السيايس عرب فهم أكثر فطنًة  اللينينيصياغة التفريق 

ومتيزًا للمعارضة, واملقاومة املُتجلية برسعات تارخيية خمتلفة, فالعدو الذي 
وبنتيجة ذلك ُيفهم أن املقاومة  ,هو كل من الطبقة وأنظمة دفاعها ُيقاومسوف 

ن حتصل عىل مستويات ورسعات متعددة وبدرجات متفاوتة م النازيةضد 
سرتاتيجي ضمن فهم الكثافة: إن املشرتك بني اجلميع هو استخدام اإلبداع اإل

  للمقاومة بأهنا مقاومة مضادة أساسًا.
جتربة االحتالل االستعامري واملقاومة دورًا مركزيًا يف فهم  تؤدي

للعمل السيايس. فإذا جاز القول إن رأس املال استعمر الربوليتاريا,  غراميش
مما تتعلمه من املقاومة ضد  اً كثري األوروبيةومة الطبقة العاملة إذن إن لدى مقاف

 غاندي إسرتاتيجيةتأمالت ثاقبة بشأن  غراميشاالستعامر. هبذه الروح يقدم 
باهتاممه النقدي اخلاص  غاندييرد عىل حتية  ومن ثماملناهضة لالستعامر, 

  :اإليطايلبالتحرر الوطني 
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ثالثة أشكال هي: حرب  نكليزاإلالسيايس ضد  اهلند[تبنى] كفاح 
السلبية هي  غاندياحلركة, وحرب املوضع, واحلرب الرسية, فمقاومة 

حرب موضع تصبح يف بعض األحيان حرب حركة وأحيانًا أخرى حربًا 
 ). ١٩٧١Gramsci ,٢٢٩رسية (

بأهنا مناورة تضليع تكتيكية تتقاطع عىل  غانديمقاومة  غراميشيفهم 
أحداث رمزية صغرية عىل  تنتقل منمتفاوتة  مستويات خمتلفة وبرسعات

إىل التخريب واحلصار وإرهاق حركات العدو, فإىل  ,مستوى احلياة اليومية
, فإن ومن ثمالكربى يف عمل منسق.  اإلسرتاتيجيةحتركات اجلامهري 

مقدرة عىل املقاومة قادرة عىل  تكوينومن خالل تطّلبه  الغراميشالسيناريو 
 .)٥٢(كالوزفيتزياً  يصبح (سيناريو)تقويض مقدرة العدو 

يرى االستمرارية بني املقاومة والثورة, ويالحظ الفرق بينهام,  غراميشإن 
وفقًا للزمن والرسعة ومستوى العمل, كام أن تركيزه عىل الزمن يسمح له بأن 
يطور فهًام للمقدرة عىل املقاومة ينشأ برسعة أقل من رسعة األحداث املدهشة 

هذه املقاربة تفسح املجال أمام حساسية مهمة جتاه إن ية, وللمواجهة الثور
حروب احلركة واألماكن الصغرية عىل مستوى املقاومة اليومية يف البيت ويف 

وليست  longue duréeالشارع ويف مكان العمل. هذه هي مقاومة املدة الطويلة 
ومة منهمكة يف معركة وحيدة, بل إهنا مقا »رضبة حاسمة«املقاومة التي تسّوى بـ

يف مسار طويل من احلرب املديدة ُختاض عىل مستويات عديدة بحنكة ومتّعن 
                                                 

الكالوزفيتزية اجلديدة ألمهية الرسعة والسياسة  Paul Virilioدراسات بول فرييليو  إن )٥٢(
بنيان «وال سيام كتابه الذي حيمل عنوان  ,هي تكملة مهمة لتحليالت غراميش

حلركة واملقدرة عىل عن ا اً ومفهوم الدفاع بوصفه توقف  Bunker Architecture»اخلندق
 عن خفض الرسعة. اً تارخيي اً املقاومة بوصفها تعبري
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سرتاتيجيني. إن حركات العمل الثوري الرسيعة ُتدار عىل خلفية حركات بطيئة إ
أو  »األمري احلديث«ومتبادلة من املقاومة واملقاومة املضادة. وتبعًا لذلك فإن عىل 

ءه عىل الدوام بأهنم ُحماَرصون وُحماِرصون معًا, احلزب السيايس أن ُيذّكر أعضا
  وهم يامرسون مقاومة ارتكاسية وإثباتية يف الوقت نفسه:

إن احلصار يف السياسة حصار متبادل, عىل الرغم من كل املظاهر, كام 
ُتظهر مدى أخذه خلصمه عىل  هأن جمّرد حقيقة أن عىل احلاكم أن حيشد موارد

 ). ١٩٧١Gramsci ,٢٣٩حممل اجلد (
ما مفاده: أن املقاومة املمتدة  ماركسمن غراميش  يقتبسومع ذلك 

عن «طويًال يمكن أن تثبط املعنويات, وأن توقيت العمل أمر حاسم, ففي 
 :ماركسكتب  ١٨٥٥لعام  »املسألة الرشقية

إن املقاومة اُملطّولة جدًا يف معسكر حمارص هي مقاومة ُحمبِطة بحد 
اة, واإلعياء, وفقدان الراحة واملرض واحلضور ذاهتا, فهي تتضمن املعان

األمر, بل للخطر الذي ُيدمر  دئاملستمر, ليس للخطر الشديد الذي ُهي 
)١٩٧١ ,٢٣٩Gramsci .( 

عّرب حلاد واملزمن املستخدمة هنا ال تإن املصطلحات احليوية للمرض ا
الثاقبة  عن زمانيات املقاومة املختلفة, بل إهنا تعّرب أيضًا عن الرؤية فحسب

املتضمنة معنى ُيفيد: أن املقاومة االرتكاسية يمكن أن تقّوض الذات 
ن املقاومة اإلثباتية يمكن أن تقوي مقدرهتا أبل تدّمرها, يف حني  ,املقاومة

 عىل املقاومة أو تلّطفها.
ُأطروحات يف فلسفة «يف  النازيةيف املقاومة ضد  بينجامنيإن تأمالت 

 بينجامنيتلفًا جتاه زمانية املقاومة. فبدالً من أن يركز تأخذ منهجًا خم »التاريخ
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سرتاتيجيات املناسبة هلا عىل األزمنة والرسعات التارخيية املختلفة وفقًا لإل
ولتقاطعاهتا راح يشدد عىل االنقطاع, واالحتامل اُملتاحني يف املستقبل, 

 ويف حنيارض, واللذين يمكن أن يوّظفا يف تنشيط املقدرة عىل املقاومة يف احل
ظرفية ضمن حركة ُمستعِمرة أضخم وأبطأ  ةحادث الفاشيةأن  غراميشيرى 

باطنية ويقيم احلجة من أجل خارجية  بينجامنيمن الرأسامل واملقاومة, فإن 
ُأطروحات عن « النسخة األخرية من املستقبل الذي ُخيترب كانقطاع. إنّ 

 بو  أة وملحقني: حتتوي عىل ثالث وعرشين أطروح »الفلسفة والتاريخ
يف  باريسظهرا بجانب عمله عن الثورة يف القرن التاسع عرش وعاصمتها 

بشكل متزايد يف  . وقد كان سؤاله امللّح Arcades Project »املمرات مرشوع«
 ونازية فاشيةمكن أن تكون ثينيات القرن العرشين هو: كيف أأثناء ثال

 ية هلذا التاريخ الثوري?العرشينيات والثالثينيات هي النتيجة التارخي
إن ثالث جمموعات من األطروحات حتظى باهتامم خاص بغية فهم 

حول إمكانية املقاومة: فاملجموعة األوىل: تعالج املستقبل  بينجامنيرؤى 
 الشميتةوالثانية: تعالج موضوعات العدو  ,»القوة املسيحانية الضعيفة«و

Schmittian  املسيحاين. إن املجموعة األوىل وحالة الطوارئ, والثالثة: مسألة
املستقبل بالنسبة  أنناترشح فكرة  ٧وحتى  ٢املكونة من سلسلة األطروحات 

إىل األجيال املاضية, أي إننا أولئك الذين تاق املايض لقدومهم. إن هذا التغري 
يف التوجه الزماين بخصوص املستقبل واملسيحاين خيلخل التسلسل ُأحادي 

أنه أكثر تعقيدًا وقابلية  بينجامنيارض واملستقبل الذي ُيرص االجتاه للاميض واحل
للنقاش مما يبدو. ويركز اجليل احلارض نفسه عرب النظر إىل اخللف وإىل األمام 

نه املستقبل بالنسبة إىل املايض أنحو املايض واملستقبل, لكنه يميل نحو نسيان 
 نيتشهقاومة ضد ما دعاه بقدر ما هو املايض بالنسبة إىل املستقبل, إن هذه امل
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إلمكانية  بينجامنيهي مقاومة مهمة من أجل فهم رؤية  »الزمن وما كان عليه«
: أيتعن هذه الفكرة يف األطروحة الثانية كام ي وُيعّرب املقاومة واملسؤولية عنها. 

ثم أصبح جميئنا متوقعًا عىل األرض, ثم ُوِهبنا مثل كل جيل سبقنا قوة «
).  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٠( »ة حيق للاميض املطالبة هبامسيحانية ضعيفة, قو

ثم يأيت «هذه هي بداية الفكرة اإلضافية الصعبة لألطروحة السابعة القائلة: 
 »كمخلص, بل يأيت كمنترص عىل املسيح الدجال فحسبليس  املسيح,

)٢٠٠٣ ,٣٩١ Benjaminمن ظلم املايض.  »منتقم« ), أو مرة ثانية الحقًا كـ
نحن هم من ُيتوقع منهم أن يسرتجعوا ف ,األجيال املاضية يحمسوبوصفنا 

إن هذه املخاوف تضع سلسة األطروحات ضمن  .املايض, ويثأروا ملعاناهتم
أصول «التي جرى حتليلها مفصًال يف كتاب سابق حيمل عنوان  مليتاهمشكلة 

ّال . جيب علينا أOrigins of German Tragic Drama »املرسح املأساوي األملاين
املدعو  املسيحالذي سوف يثأر لنا, بل جيب أن ندرك أننا نحن  املسيحننتظر 

  يف املايض. انتظرونالالنتقام ضد الظلم املُرتكب بحق أولئك الذين 
القائل:  الكالوزفيتزييف االعتقاد  غراميشيتشارك مع  بينجامنيإن 

يض إننا نعيش يف حالة حرب, حرب ضد ظلم يغطي مرسحًا معركته املا
إن لدينا حتديدات خمتلفة للعدو بدءًا من األطروحة  إذواحلارض واملستقبل, 

السادسة إىل الثامنة, حتديدات متتد من العدو الطبقي إىل الديمقراطية 
هو إدراك  Schmittian الشميتيةاالجتامعية, لكن املهم يف هذه األطروحات 

الذي  − إلحساس باخلطر اخلطر اُملشار إليه سابقًا يف األطروحة السادسة, فا
أن أدرك أمهيته يف تأمله يف املقاومة ضد االستعامر الذي  ماركسسبق لـ 

ملقاومة ُيوصف بأنه اعرتاف  ًا ُمسبقاً يصبح افرتاض −غراميش استشهد به 
 يف األطروحة الثامنة: بينجامنيفكام ُيالحظ  ,بحالة االستثناء
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التي نعيشها هي القاعدة,  »ثناءحالة االست«منا تقاليد املُضَطهدين أن ُتعلّ 
وجيب علينا أن نصل إىل مفهوم للتاريخ ينسجم مع هذه الرؤية, وبعدها سوف 
نرى بوضوح أن مهمتنا هي إنتاج حالة استثناء فعلية, وهذا سوف ُحيّسن 

  الرتمجة ُمعدلة).  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٢( الفاشيةموقعنا يف الكفاح ضد 
سبق أن أعلنت  الفاشيةالتي مفادها: أن  ةبالفكرة الثابت بينجامنييؤمن 

وبناًء عىل ذلك جيب  الشيوعيةاحلرب األهلية, أي إهنا املقاومة املضادة لوعد 
باستعداد تام. إن االعرتاف باحلالة احلقيقية  الفاشيةمتابعة املقاومة ضد 

هو غاية هذه األطروحة, وهو  − أي إننا سلفًا يف حالة حرب  − لالستثناء 
عىل املقاومة, وهو إضافة  بينجامنيطبع الصفة القتالية التي يضفيها اعرتاف ي

حرب انتقام أهلية ملُضَطَهدي بوصفها لذلك حرب تنبع جاذبيتها من طبيعتها 
  املايض ومن أجل حترر أجيال املستقبل.

يف املجموعة الثالثة من األطروحات إىل موضوع  بينجامنييعود 
التوقف «وم, إذ إن إيقاف الزمن أو ومشكلة إثارة حدث مقا املسيحاين

إن الفرصة  كالقول ,املسيحاين للحدوث, أو للتعبري عن ذلك بشكل خمتلف
جتعل » ١٧يف األطروحة  موصوف الثورية يف القتال من أجل ماٍض ُمضطِِهد

من الزمن نفسه مرسحًا للعمل, إذ إن تسلسل املايض واحلارض واملستقبل 
إمكانية لظهور رشارات مقاومة, كام أن احلارض  يتقطع مرة ثانية. ويفتح اآلن

املنطلق « Jetztzeitأو الوقت احلارض  »زمن اآلن«يصبح ) أ ١٨( يف األطروحة
). هنا يصبح  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٧( »من خالل شظايا الزمن املسيحاين

منصبًا عىل حماولة إبقاء املستقبل مفتوحًا يف مواجهة  بينجامنيتركيز مقاومة 
ألن كل ثانية من الزمن هي «أهنا حتتكر رؤى ما سيأيت  القومية الشرتاكيةاادعاء 
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), فمثل  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٧( »عربها املسيحبوابة صغرية يمكن أن يدخل 
دتهذا اإلحلاح هو يف حد ذاته فعل مقاومة ضد توجه نحو سيطرة شاملة   مدَّ

  بشكٍل واضٍح اضطهادها يف مستقبل ألفي.
يف  بينجامنيو غراميشمن  يس يف تأمالت كلٍّ إن الزمن عنرص أسا

, فمن خالل النازيةو الفاشيةيف كيفية مقاومة  وال سياماملقدرة عىل املقاومة, 
قادرًا  غراميشالربهان أن املجتمعات تتحرك برسعات وأزمان خمتلفة أصبح 

عىل حتديد املقاومة يف سياسة الرسعة والزمن, أما الرسعة واحلركة فقد كانتا 
تلك التي اجتهت نحو  النازيةضد  بينجامنيل أمهية بالنسبة إىل مقاومة أق

ننا جيل املايض أإعادة توجيه املايض واحلارض واملستقبل ضمن فكرة: 
أن يثأر للمظامل التي إىل املسيحاين املدعو بالتضامن مع أجيال املستقبل 

دو: من وما مسألة العيف ا احلالني صعوبة التأمل ت. كام تظهر يف كلاهاعان
اخلاصة باالستمرارية بني  الكالوزفيتزيةوأين ومتى العداوة? إن املسّلمة 

مة مهمة لكال املفكرين: فهي مهمة يف حتليل احلرب والسياسة هي مسلّ 
سرتاتيجيات للعالقات االجتامعية وفقًا لبنى عسكرية وإل غراميش

عي, وهي وتكتيكات خمتلفة مالئمة لرسعات خمتلفة من التغيري االجتام
لفعلية احلرب األهلية. وكان املشرتك يف تفكري كل  بينجامنيكذلك يف نظرة 

هو اإلحساس املتنامي هبشاشة املقاومة, إضافة إىل  بينجامنيو غراميشمن 
إدراك أن تقوية املقدرة عىل املقاومة أمر خيتلف عن املرشوع الثوري لتحقيق 

للحفاظ عليها حتت ظروف  احلرية مع ما يرتتب عىل ذلك من أمهية قصوى
أثبت  القومية االشرتاكيةالسيطرة الشاملة. إن مصري املقاومة حتت السيطرة 

 هذه الرؤية بعدة سبل.
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 :الفرنسية ةاملقاوم −٢− ٤
املكانة اخلرافية حلركة مقاومة نموذجية  الفرنسية املقاومةاكتسبت 

داية ضد الكبت يف الب فرنسالشامل  القومي االشرتاكيوناجحة, ضد االحتالل 
املتعاون مع العدو, ومع هناية  Vichy فييشاإلضايف املتفاوت الذي مارسه 

اكتسبت املقاومة أمهية معنوية ضمنت اإلشارة إليها يف  الثانية العاملية احلرب
 بيان: فقد رأينا ذكرها يف الفرنسينيحلظات الحقة من األزمة يف الدولة واملجتمع 

ويف اآلونة األخرية من  »... يف حق العصيان« يةاجلزائر احلربضد  ١٢١الـ 
  Indignez»وا عن استنكاركم!عّرب «يف  Stéphane Hessel هيسيل ستيفان جانب

vous!  الفرنسية املقاومةأدناه), لكن من املهم تذكر أن  اخلامس الفصل(انظر 
عة األسطورية واملتحدة كانت يف الواقع حصيلة تاريخ معقد من املقاومات املتنو

من  »دعوة املقاومة«سقة, واملتحدة يف مقدرة عىل املقاومة خطرية وفريدة. إن املنّ 
 حزيران / يونيو ١٨يف  BBC. يس. يب. يبعىل الـ  De Gaulle ديغولجانب 
قد فهمت املقدرة عىل املقاومة بأهنا مل تكن معارضة عسكرية للغزو  ١٩٤٠
ن سيايس وثقايف لألمة والدولة , بل إهنا كانت أيضًا إعادة تكوفحسب األملاين

احلياة يف املهزومة, فالرغبة يف أن تكون املقاومة تأسيسية, أي أن تستمر  الفرنسية
من  الفرنسيةاألمة − وأن تعيد تأسيس الدولة ,بعد حلظة املقاومة ضد الغازي

  .)٥٣(تبقى بسبل خمتلفة حالة فريدة يف تاريخ املقاومة ,املقدرة عىل املقاومة حيث
                                                 

بوعي ذايت  تكان :هناك بالطبع تشاهبات مع املقاومتني البولندية واإليطالية, فاألوىل )٥٣(
 لكانت مدعوة بشك :والثانية ,منكبة عىل إعادة تأسيس الديمقراطية البولندية

 ما بعد احلرب اإليطايل دستورللقيم األخالقية لااسرتجاعي أن تقوم بوظيفة مصدر 
ومن املفيد مقارنة هاتني احلالتني مع املقاومة اليونانية املنقسمة التي  ,)Peli (انظر إىل

 ). ١٩٩٥Closeدمرت نفسها يف حرب أهلية مريرة ومريعة يف األغلب (انظر 
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لألمة املقاومة إن املقاومة املعنوية  الكالوزفيتزية ديغولرؤية  بحسب
انضمت إىل القدرة املادية عىل مقاومة ما بقي من  الفرنيسللمجتمع املدين 

وخارجها, وعليه فقد اهنمكت شبكات  فرنسا داخل الفرنيساجليش 
املقاومة األوىل يف نرش املعلومات وخلق تضامن هيدف إىل تعزيز كال 

رتني: املادية واملعنوية عىل املقاومة. ومل تتضمن املقاومة يف املراحل املقد
التجنيد والتجمع ونرش املعلومات  − فحسباملبكرة ممارسة املقاومة اليومية 

بل إهنا تضمنّت أيضًا جهدًا مستدامًا من تنسيق جهود وهياكل احلركات  − 
ية ردود أفعال والشبكات الصاعدة, حيث إن املقاومات مل تكن منذ البدا

خمتلفة عىل اهلزيمة وحسب, بل إهنا كانت أعامل إبداع تأسييس اختذ أشكاالً 
املجلس الوطني عديدة واجتاهات كان أحدها هو توحيد املقاومات حتت 

 .Counseil nationale de la Resistance (CNR) )٥٤()أر إن يس( للمقاومة
                                                 

ملقاومة عن اتارخيه الشفهي املثري للتفكري يف  Martin Evansيصف مارتن إيفانس  )٥٤(
ر كيف أن عملية التوحيد هذه امتدت إىل بناء الفرنسية ضد القمع االستعامري للجزائ

تتعارض مع  اً نظامي اً جيشبوصفها إن صورة املقاومة «ذاكرة تارخيية أسطورية للمقاومة: 
إن عدوانية منهمكة يف نشاط غري قانوين وختريبي. وقوة غري نظامية بوصفها صورهتا 

بل حتى طمسه عن  ,لمقاومةقيمة هذا اجلانب غري القانوين والعدواين لجمّرد التقليل من 
القوات  ُأرِسلت التي بدأت مع التحرر عندما» التطبيع«برهان عىل عملية  هو قصد

وضع املنارصين املنشقني حتت سيطرة قد أدى ف ,املنارصة إىل اجليش النظامي الفرنيس
ي الذ, فوالثقة املستقلني اللذين مّيزا ُجل جتربة املقاومة لفعلا إىل حجب ضباط حمرتفني

فيها املقاومة الداخلية أكثر شبهًا باجليش النظامي  أصبحتهو رؤية متحدة للمقاومة  ُبني
» ديغول, والذي يقاتل من أجل صورة وطنية غري معقدة معاملرتبط بشكل وثيق 

)١٨٦Evans,  ًكيف أن هذا التوحيد فرض أيضًا نوعًا من  ). ويؤكد إيفانس أيضا
دور النساء  تزيلو ,مع الذاتية العسكرية الذكورية هياتساو للمقاومة genderingاجلونسة 

 .يف إنشاء شبكات مقاومة واحلفاظ عليها
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ة والسياسية إن الشخصية األساس يف توحيد املقاومات العسكري
أن احلركات  ديغولالذي أقنع  Jean Moulin موالن جانهو  املقاومةواملدنية يف 

الداخيل للمقاومة العسكرية  املكّملوالشبكات الناشئة يمكن أن تؤدي دور 
التي  املقاومةو موالن جان. ففي مقدمة دراسته الرائعة لـ احلرة بفرنسااخلاصة 

 Jean Moulin: La »ة رساديب املوتىجان موالن: مجهوري«حتمل عنوان 

République des catacombes  كوردييه دانيلسأل Daniel Cordier  سكرتري
كان املصطلح  يف حنيإنه يوّضح أنه  »?املقاومةما «هذا السؤال:  موالن

 وال سيام الفاشيةيف وصف النضاالت ضد  ١٩٤٠ُيستخدم استطراديًا قبل عام 
خدامه بشكل رئيس يف سياق الرصاعات العسكرية , فقد جرى استإسبانيايف 

 يس يب يبيف البث األسطوري عىل الـ اجلنرال ديغول وعندما أعلن  ,بني الدول
فإنه كان يقصد أوالً وقبل كل  »الفرنسيةجيب أّال تنطفئ شعلة املقاومة «أنه 

يشء املقاومة العسكرية للغزو, وإن كان قبل ذلك بدأ يعي أمهية املقاومة 
بأنه بادرة مقاومة ضد  ديغولينبغي أن ُيفهم إعالن  كورديردنية. وبالنسبة إىل امل

املهزومة للقوات املسلحة  »املقاومة الرائعة«السابق بـ Pétain بيتاناعرتاف 
حققت واجباتنا «وهي بادرة  األملاين,يف مواجهة التفوق العسكري  الفرنسية

لقد هيمن منطق املقاومة   .)٥٥(زيمةومل تعد ُملِزمة اآلن يف اهل »جتاه حلفائنا
حتى عندما أصبح منفتحًا  ديغوللدى  املقاومةالعسكرية املستدامة عىل رؤية 

بشكل متزايد عىل املزايا التكتيكية للمقاومة املدنية الرسية والسلبية بوصفها 
  سرتاتيجي أشمل من املقاومة الوطنية املسلحة.إعنارص ضمن إطار 

للداللة عىل املقاومة  »املقاومة«ًا أن استخدام ُيوّضح أيض كورديرإن 
 املقاومةمصطلح «املدنية الرسية هو استخدام متأخر عىل نحو مفاجئ: إذ إن 

                                                 
(٥٥) Cordier ١٩٩٩, vol. ١ p. ١٧. 
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 »تعددة األشكالمكي يدل عىل حرب الوطنيني الرسيني  ءىتطّور ببط
)١٩٩٩ ,١٨(Cordier  , :ًبحرٍف كبٍري  املقاومةلقد بدأت كلمة «ويضيف قائال

وأخذت تدل عىل  ١٩٤٢يف خريف عام  فحسب »احلركات« عباالقرتان م
يصح  ). كام أن التوقيت نفسه ١٩٩Cordier ,١٩( »أعامل النضال باملعنى الراهن

, فهو يؤرش إىل عملية االندماج وتعريف الذات بني »مقاوم«مصطلح  عىل
وإىل التعاون يف تأسيس ذاتية مقاومة  لالحتاللاحلركات والشبكات املعارضة 

يف  املقاومةى إخضاعها برسعة كبرية ملنطقني سيايس وعسكري. تنقلت جر
السائلة واملتبخرة قبل اكتساهبا  الكالوزفيتزيتنيسنواهتا األوىل بني مراحل احلالتني 

بتوحيد املجلس الوطني للمقاومة شكًال صلبًا وعسكرياً, فقد قام اجليش و
ناًء عىل ارتباط تلقائي ُترجم وقد متكنت من القيام بذلك ب مقاومة املقاومات يف

  وآخرين. موالن جانعندها يف وحدة سياسية وعسكرية من خالل جهود 
 وال سيامتستحق مزيدًا من التمحيص,  مقاومةإن النقلة من مقاومات إىل 

ألهنا بدت وكأهنا ُختضع مقدرة عفوية عىل املقاومة إىل السيطرة السياسية 
رية وحتمية مع األخذ يف احلسبان والعسكرية. هل كانت تلك عملية رضو

أشمل للحرب? وإىل أي مدى يمكنها أو جيب أن تؤدي  إسرتاتيجيةاعتبارات 
األوىل من املقاومة غري  املرحلةوظيفة األنموذج للمقاومات املعارصة? إن 

املسامة أظهرت تشكيلة هائلة ومتنوعة من احلركات واملامرسات املقاِومة املُحنّكة 
  لكنها حاسمة. ,صياغة مقدرة عىل املقاومة متبخرة ومنترشةالتي تدل عىل 

 ما كام أنه ,بضعة أوجه الفرنسية الثورةيف  موالن جان إلسهامكان 
 Préfet of حمافظ شارتروبوصفه  ,من الدروس القّيمة كثرياً م قدّ يزال ي

Chartres  األملانيةنفسه بني قوات االحتالل  موالنفقد وجد  ١٩٤٠عام 
. وبعد قيامه باملقاومة املمكنة ضمن املعايري فييشاملتعاونة معها يف واحلكومة 
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من رفضه مبارشة أن يؤيد اإلدانة االفرتائية  − املتغرية لدوره السيايس 
لسلطة االحتالل  الفرنسيةإىل إرسال اإلعالنات  الفرنسيةللقوات االستعامرية 

 − )١٩٩٩rdier Co ,٨٠( األملايناملكان حمجوز إلعالنات اجليش «حتت عنوان 
برسعة إىل مرحلة مل يعد فيها منصب املحافظ منسجًام مع ممارسة  مولنوصل 

وبمعنى ما إنه عاد من املوت  ,االنتحار موالناملقاومة. وبعد ذلك مبارشة حاول 
ستة أشهر  موالنكّرس  ١٩٤٠كذات مقاومة. وبعد استقالته من منصبه عام 

 املُحتلة.فييش  فرنسالصاعدة يف لدراسة حركات املقاومة وشبكاهتا ا
 لندنإىل  طويلة األمدأثناء رحلة يف  ونبليزاعرتاض سبيله يف  ولدى

عىل  الفرنسيةاملقدرة عن بإعداد تقرير مؤثر  نموالقام  ديغوللقاء  دفهب
لةتقرير عن نشاط ومرشوعات وحاجات املجموعات املُ «املقاومة:  يف  شكَّ

 الفتةالتقرير وثيقة هذا إن  .»الوطني الرتابر مع األخذ باحلسبان حتري ,فرنسا
 ومن املالحظ أنه ال يستخدم يف آن واحد, وتكوهناتصف املقدرة عىل املقاومة 

توحيد نشاطات احلركات من أجل  اً مصطلحبوصفها » املقاومة« كلمة
يستخدم  فهو ,إال نادراً  واملنظامت التي انبثقت من األجواء املدنية والعسكرية

 ونادرًا ما يصفها بأهنا ,»جتمعات«و» حركات«ذلك مصطلح  نعوضًا ع
 ١٩٩٩Cordier ,» (منظامت مقاومة ضد العدو«أو » فرنسيةحركات مقاومة «

كام  ,فرنساالتقرير أعطى وصفًا كامًال حلالة املقدرة عىل املقاومة يف  لكن ,)٢٠٧
وصفياً  فالتقرير بمعنى ما ابتدع منهجاً  ,ديغول جانبجرى تقويمه كذلك من 

حتديد أشكال إذ إن : هالتصنيف املقدرة عىل املقاومة وتقييم ,وتكوينيًا معاً 
  .املقاومةنحو تأسيس  ,خطوة رضوريةها كان املقاومة الوليدة ووصف

 الفرنيسعىل املقاومة يف الشعب  فرتاضية) مقدرة اضّخموي( النموحيدد 
اهتاممه معظم س يكرّ لكنه  ,)فييشو بيتان(الذي باملجمل كان متواطئًا مع 
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كان ال يزال الوقت  لك(يف ذ .الحتاللضد اعمل املعارضة العسكرية ل
يركز وصفه عىل ثالث حركات مقاومة و بيتان).مع جماهرات الوالء لـ  منسجامً 

 ريالتحرو Libereté احلريةو Libération Nationale الوطني ريالتحررئيسة: 
Libération الصحافة املقاومة,  عرب مة بحسب الدعايةعىل املقاو اويقيّم مقدرهت

قد ف ,والعمل شبه العسكري ,والتخريب علومات,مجع املونرش املعلومات, و
يكمن  موالناملعايري ضمن احلركات نفسها, لكن إنجاز عن هذه مسبقًا  ُعربِّ 

يف ترتيبها يف تصّور متامسك ملقاومة موجودة, ويف تنوهيات إىل املقاومة التي 
عد تقييمه نقاط القوة الداخلية للمقاومة ينتقل إىل دراسة الصالت ستأيت, وب

يف  احلرة الفرنسيةالفرعية بني جمموعات املقاومة ثم مع املقاومة العسكرية 
يف وصفه للحركات وصالهتا  موالن). إن  ١٩٩٩Cordier ,٢١٩-٢٢١املنفى (

وحسب, بل إنه  »راهنةاحلالة ال«توصيفًا ثمينًا لـ ديغولهبذه الطريقة مل يقدم إىل 
  أوىص بطرائق معيّنة يمكن من خالهلا للمقدرة الوليدة أن تتحقق وتتقوى.

مهامت تأسيس املقاومة القادمة يف  ديغولنيابة عن  نموالإىل  توكلأُ 
د احلركات واملنظامت انتقال نحو توّح  باألساسد هو هذا التاريخ املعقّ . إن فرنسا

إن  :بعبارة أخرىو ,العسكري والسيايس املقاومة حتت أشكال من اإلرشاف
ظل أشكال من اهلرمية العسكرية والنظام التمثييل حتققت يف املقدرة عىل املقاومة 

مقاومة بشكل تعّرض بدوره للموحدة مبنية هرميًا  مقاومةظهور  كام أن ,للدولة
فة وجدت نفسها بشكل متزايد مصنّ  إال أهنا ,احلركات نفسها جانبمنتظم من 

 . )٥٦(ال يمكن جتنبهوعسكري قوي  − منطق سيايسحتت 

                                                 
 ,عىل الرغم من التوتر وعدم الثقة ,تعايش املنطق العسكري للمقاومة مع املنطق السيايس )٥٦(

ية. إن املوشور املحدد الذي من خالله حتى الرصاع بني املقاومة املدنية واملقاومة العسكربل 
السلطة اإلجرائية للعمليات ُينظر إىل تلك التوترات ورصاعها املميت أحيانًا هو تاريخ 

 =بحكم الرضورة مع تشكيل تقاطعت مهامه العسكرية اخلالصة الذي اخلاصة الربيطانية
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 االشرتاكي احلزبمن انبثق املنطق السيايس املفروض عىل املقاومات  إن
فقد  ,املتأخر نحو املقاومة الفرنسية الشيوعيةل استجابته إىل حتوّ من و الفرنيس
شبه من سرتاتيجي ومن وضعية السكون اإل الفرنيس الشيوعي احلزب حترر

 تيةيالسوفي اجلمهوريات احتادلـ  النازية أملانياالعدو بسبب غزو التعاون مع 
أصبح البعد السيايس قد و ,ستالني − هتلرواإلهناء العميل التفاق  االشرتاكية
مثلام  مهامً  − ة الديمقراطيديغول مؤهالت  احلارض يف املخاوف بشأن − ة للمقاوم

افة والسياسة أصبح التصور أن التحرر ال ينفصل عن إعادة تكوين الثق
 فحسب تليسبأهنا  املقاومةإىل بشكل متزايد أصبح ُينظر وكام  ,نييتالفرنس
أو إعادة  ,الفرنيسأيضًا عمل تطهري للمجتمع  إهنا ضد عدو, بلعسكرية عملية 

 فرنساخترج أن  ١٩٤٢كان مأموالً سابقًا يف عام  فقد ,تكوين تنفيسية له
ومل يكن ممكنًا فصل البعد السيايس هلذا  ,جتربة املقاومةعرب ومتغرية » ُمطّهرة«

جهاز  فرعإذ إن  ,تركه للحظ  يكن ممكناً ملكام التطهري عن العمل العسكري 
املكتب الرئيس جلمع املعلومات العسكرية وإِحداث التخريب ( احلرة فرنسا

 )Bureau central de renseignements et d'action ياتوالعمل خابراتاملركزي للم
 Pierre Brossolette بروسوليت بيريملياته حتت ضغط االشرتاكي وّسع ع

  .اً سياسيقسًام أو » سكريغري ع«ليشمل قسًام 
سعى فقد هي تنسيق حركات املقاومة,  نموالكانت مهمة  ويف حني

اهلدف املبارش  إذ إن ,املقاومةلتكوين حكومة فعلية أصلها  بروسوليت
                                                                                                                    

 ,فرنساي ال تزال جدالية يف والت ,املعقدة فرنسامقدرة مدنية عىل املقاومة: بالنسبة إىل حالة =
من أجل حالة ربام  ) ٢٠٠٤Kokonas(وإىل  ) ١٩٦٦M. R. D, Foot  &١٩٩٣( انظر إىل

 كريتيف  السلطة اإلجرائية للعمليات اخلاصةتكون أكثر نجاحًا ونظريًة من تدخالت 
Crete.  
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وهو إعادة بناء  ,السيايس األبعد مع اهلدفاندمج ملقاومة العدو املحتل 
جرى بشكل متزايد كام  ,عىل ضوء جتربة املقاومة الفرنسينيالدولة واملجتمع 

 ل ذاتية وطنية مقاومة وديمقراطية تتميز بتضامنبأهنا تشكّ  املقاومةالنظر إىل 
متثل الدولة  املقاومةفأصبحت  ,جتاوز اخلالفات السياسية − ن مكوِّ  األهن − 

حكومة املجتمع  إن املستقبليني املنفيني يف الزمن. لفرنسينياواملجتمع 
 للمقاومة الوطني املجلس من افرتايضيف شكل تكّونت املستقبلية  الفرنيس

)CND فعل كثر سعادة هو بأيام مستقبلية أ مّبرشك جمّرد وجوده) الذي كان
التكوين  هبذه الطريقة أي جعلها أداة إلعادة املقاومةلكن إنشاء  ,إيامن مقاوم

 السيايس والثقايف مل يكن خاليًا من املخاطر.
حركات املقاومة حتت منطق سيايس  للمقاومة الوطني املجلسوّحد 

فاالجتامع التأسييس الذي  ,هيمنت عليه األحزاب السياسية واالحتادات العاملية
/  أّياراملُحتلة يف السابع والعرشين من  باريسوترأسه ُعقد يف  ن,موالدعا إليه 

ومجع ثامنية ممثلني حلركات املقاومة, ستة ممثلني ألحزاب  ١٩٤٣عام  مايو
االجتامع بقراءة رسالة من  نموالافتتح وسياسية واثنني من ممثيل احتادات العامل. 

  :املقاومةن متاسك يؤمّ  كي للمقاومة الوطني املجلسدعت  ديغول
 يتجىل فيهجمال  خاص يف أّي حتالف وعمل منعزل  كلو, إن كل يشء منتٍرش 

إىل العدو وُيضعف تالمحها  فرنساُيضعف الرضبات التي توجهها  ,الشامل النضال
الوطني ُكال  الرتابعىل  املقاومةل هلذا السبب من الرضوري أن تشكِّ  الوطني معاً.
يتم ذلك عرب خلق جملس للمقاومة ُيشكل جزءًا ال وف سومتامسكاً. ومركزًا منظًام 

املنخرطة يف الداخل كلها من كل األصناف  القوى دوجيّس  ,املقاتلة فرنسايتجزأ من 
  ). ١٩٩٩De Gaulle, cited in Cordier ,٧٠٨ضد العدو واملتعاملني معه (
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 من مقاومات كان مقاومةتوفريه التامسك وتكوين  وعالوة عىل
 فرنساحترير من أجل أن خيطط  للمقاومة الوطني املجلسمن  ًا أيضاً مطلوب

ما  ذاوه ,للجميع من الواضحكان  . ومع ذلكاحلرب وإعادة بنائهاما بعد 
ن يكون هلا دور أأن تتوقع  لمقاومةل ه ال يمكنأن ,سبب بعض املقاومة
مهمة  وف تصبحفتلك س ها,وإن كانت ستحرر فرنسا,ء مبارش يف إعادة بنا

يف ديمقراطية برملانية  تي خضعت لإلصالح, وذلكاألحزاب السياسية ال
يف  ديغولفة يتطلب نجاحها أفول حركات املقاومة. وقد وصف ُمستأن

متاسكًا  املقاومةليس يف إعطاء  للمقاومة الوطني املجلسدور  »مذّكراته«
أيضًا يف ضامن رسعة اختفائها السلمي نسبيًا بعد  بل ,فحسب عملياتياً 
كانت  للمقاومة الوطني للمجلساإلنجازات البارزة  ىحدإن إ , إذالتحرر

 املقاومة إىل حرب أهلية بعد االنتصار عىل العدو املشرتك: حتولعدم 
كان بل ل ,ما كانت لتوجد مقاومة للمقاومة الوطني املجلسمن دون 
 ,بل بلد منقسم تحد,وعند التحرير ما كان ليوجد شعب م ,هناك مقاومات

إىل  نظروااوملا كان ممكنًا منع الشيوعيني من اإلمساك بأجزاء من األرض. 
. هذا ما كان سوف حيصل معنا أيضًا اليونانو يوغسالفيايف  حصل يالذ

)٧٢٢De Gaulle, cited in Cordier, .( 
أال وهو  أكثر إجيابية,إرثًا  املقاومةلكن هناك معنى تركت بموجبه 

 , وقدحساس باملقدرة عىل املقاومةاإلتوريث روح مجاعية من التضامن أو 
 للمقاومة الوطني املجلسكان برنامج و ,بعد حل حركات املقاومة حياً بقي 

يف  les jours heureux »األيام السعيدة« عنوانحيمل الذي  ١٩٤٤لعام 
من أجل العمل  تاحةً صلب هذا اإلرث الذي دّون جتربة املقاومة وجعلها مُ 

تقرتح الوثيقة استمرارية بني و ,بعد التحرير الفرنيسعىل إعادة بناء املجتمع 
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دت من إن املقاومة ُولِ  :بعد احلرب. تبدأ باالفرتاض القائل القادمواملقاومة 
أي سبب آخر «ومل يكن هلا  ,»يف رفض اهلزيمة لفرنسينيإرادة متقدة لدى ا«

 .) ,.١٣Heidsieck et al» (للوجود غري الكفاح اليومي املكّثف باستمرار
أّال ب جيمهمة االشتباك هذه  أن« الوثيقة تزعم بعد هذه البداية مبارشةلكن 

يتضمن  فرنساخمططًا إلعادة تكون  كام أهنا تقرتح ,»التحريرتنتهي بعد 
إضافة إىل عدد من اإلصالحات االقتصادية  ,استعادة احلقوق الديمقراطية

وقد يكون من  ,ام بعد احلربفي الفرنيسواالجتامعية لتضمينها يف الدستور 
 الفرنسيةًا عن دولة الرفاه غري املستغرب كثريًا أنه تم إحياء هذه الوثيقة دفاع

حتت  ٢٠١١التي هددهتا اإلصالحات الليربالية اجلديدة وُأعيد نرشها عام 
برنامج  –األيام السعيدة  −مواطنو املايض واحلارض املقاومون «عنوان 

: كيف ُكتب وُطبق, وكيف ١٩٤٤ آذار / مارس املجلس الوطني للمقاومة
لتجربة بحد ذاهتا جزءًا من أصبحت ا فقد ,»?تقويضه ساركوزييّرسع 

 ُيستشهد هبا. ةمقدرة معارصة عىل املقاوم
وإىل حد  ,مثاالً عىل مقاومة حققت أهدافهاتقدم  الفرنسية املقاومة إن

إال أهنا بقيت جتربة أنموذجية تكتسب هالة من  ,كبري ألغت نفسها كمقاومة
 لكن ينا,كام رأ منها ىُمستثن ديريداحتى  مل يكن ,األسطورة واملغامرة

عىل  دّل يف حد ذاته الفرنيسيف إعادة تكوين املجتمع  اإلسهامنجاحها يف 
عند  فحسب اأن حتييمكن ملقاومات , إذ إن اوجودها كمقاومة انتهاء

مركّبة هرميًا قد يكون عزز مقدرهتا  مقاومةيف  انتظامهاف مواجهة عدو 
 كانوللمفارقة إنام  ,ررعىل البقاء بعد التح هتامقدر لكنه مل يعززالعملياتية, 

معنوية,  أسطورةرشطًا الرتقائها إىل  للمقاومةالعمليايت االنفضاض 
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حالة كامنة يف  ال تزال يف رمز مقدرة عىل مقاومة إىل حتّوهلا إىل ثمَّ   ومن
 .الفرنسيةاحلكومة 

 :املقاومة والسيطرة الشاملة −٣− ٤
 سان املُستباح:اإلن«يف كتاب   Giorgio Agamben جورجيو أغامبني زعم

 Homo Sacer: Sovereign Power and »السلطة السيادية واحلياة العارية

 Bare Life آرنت: أن حتليل Arendt  منظور «للسلطة الشمولية افتقر إىل
ن البعد السيايس احليوي أ). ويف حني  ١٩٩٨Agamben ,٤( »سيايس حيوي

يل, فإنه بالفعل للسيطرة الشاملة هو بالتأكيد بعٌد إشكا آرنتلوصف 
تاريخ السيطرة االستعامرية مع  ويربطوصف مركزي بالنسبة إىل حتليلها, 

وتستمر  .)٥٧(ذات السياسة البيولوجية اإلبادية املتطرفة األوروبيةالتجربة 
للسياسة البيولوجية بسبل خمتلفة الحقًا يف نظرية  آرنتاملشكالت يف مفهوم 

غري متطور للمقاومة. إذ إن وصفها  البيولوجية السياسية, وتتجىل يف فهم
                                                 

 هيدغر حتّول الظاهراتية إىل النظرية الثورية (كانت أيضًا طالبة عند آرنتمتثل  )٥٧(
Heidegger يسبارزباو Jaspers(  يف  اليهوديةالجئني لنظامت املعملها مع  زهفّ حالذي

بعد أسبوع  Port Bou بو بورتعرب  الواليات املتحدة األمريكيةهربت إىل  الثالثينيات.
ويف سنوات ما بعد  ,غري الناجحة سلوك الطريق نفسه بينجامنيأو ما يقرب من حماولة 

يف  واملعسكرات التي نتجت عنها أوالً  القومية االشرتاكية حماولة فهم احلرب انكبت عىل
 The Human »احلالة اإلنسانية«ثم يف  Origins of Totalitarianism »أصول الشمولية«

Condition  عن الثورة بني املايض « – سكمارويف مقطوعات من عملها اُملهمل حول
ظهرت هذه املخاوف إىل .  nd PresentOn Revolution, between Past a »واحلارض

» إخيامن يف القدس: تقرير عن تفاهة الرش« عنوانحيمل امن خيإ« العلن يف تقرير عن حماكمة
)١٩٦٣ (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. 
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للسيطرة الشاملة استبعد املقاومة بالتعريف, ألنه حيث توجد مقاومة, ال 
يمكن أن تكون السيطرة شاملة, كام أن احلّط من قيمة املقاومة يتحكم أيضًا 

 Origins of »أصول الشمولية«يف نسخة التاريخ االستعامري املقدمة يف 

Totalitarianism−  حط استثنى بصمت حركات املقاومة املعادية وهو
, وتزامنت هذه احلركات مع غانديو ماولالستعامر مثل تلك التي قادها 

 Shoah املحرقةيف  أوروبا, والتي تتوجت يف آرنتالعمليات التي وصفتها 
التي نظمتها الدولة  )٥٨(أو اجلريمة اجلامعية Porajmos وإبادة الغجر الروم

 عىل أساس النظرية البيولوجية السياسية للعرق. Roma روماو اليهودبحق 

 بوصفه تدشينًا للنقد البيولوجي السيايس, »أصول الشمولية« إن كتاب
فريدًا بسبب الطريقة التي جيمع فيها ظهور خطاب حول العرق كتابًا  يبقى

اإليامءة  فوكو(كرر  .يف القرن التاسع عرش مع جتربة اهليمنة االستعامرية
جيب الدفاع عن «إقناعًا يف حمارضاته التي حتمل عنوان  بشكل أقل

تفضح الصالت بني األيديولوجيا وتكنولوجيات  آرنت). إن »املجتمع
وصياغة  لليهوداالضطهاد العنرصي و من جهة السيطرة االستعامرية

املسألة  القوميون االشرتاكيونمرشوع وتكنولوجيا إدارية ملا دعاه اإلداريون 
, ومع ذلك فإن غياب أي اعرتاف بالدور جهة أخرى من وروباأيف  اليهودية

املقاومات يف ابتداع أشكال جديدة من التحدي وتعزيز  أّدتهاإلبداعي الذي 
املقدرة عىل املقاومة يقّزم حتليلها ويوجهه بشكل مهلك نحو مشكلة 

تبقى  »أصول الشمولية«السيطرة والطاعة بدالً من املقاومة والتحدي. ففي 
                                                 

ن كانوا بالنسبة الذي الرومانينيبحق الغجر  النازيةاإلشارة هنا إىل املجازر التي ارتكبتها  )٥٨(
 [املرتجم]. اليهودمثل  النازيةإىل 
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 ماوو الصنية يف رؤيتها لشبه عبثية املقاومة, وعند ذكرها جتربة قَدريّ  آرنت
ة بإسهامه يف تكتيكات املقاومة, وهي صامتة تقريبًا يتضح أهنا غري ملمّ 

يف روايتها كأهنا عملية أحادية  االستعامريةتبدو  ومن ثمَّ  ,)٥٩(غانديبخصوص 
 نحو السيطرة الشاملة.الطرف ال ُتقاوم, بل ُربام ال يمكن مقاومتها وتنزع 

جتربة االستعامر العنيف بالعودة إىل املوطن األم  آرنتوتربط 
للتكنولوجيات واأليدولوجيات, بل حتى الشخصيات القمعية املُستخدمة يف 
األطراف االستعامرية. إن حساسيتها جتاه مدلول العنف املرتكب يف الطرف 

التي  زا لوكسمبورغروإىل عمل  آرنتاالستعامري هي جزء من مديونية 
 »أصول الشمولية«تصف يف  آرنتإن  إذاحتفظت هلا باحرتام هائل ومستمر, 

أيديولوجية العنرصية وتقنيات اهليمنة  األملانية النازيةكيف استخدمت 
ما تصفه بأنه  االستعامرية التي تتضمن عزل الشعوب وجتميعها وإبادهتا يف

برشية, أو بحسب لغتنا إمخاد أي أثر يف إعادة قولبة الطبيعة ال »جتربة ضخمة«
للذاتية املقاومة, ومقدرهتا عىل املقاومة. وُيعلن هذا املرشوع يف تصديرها 

  :١٩٥٠األول املؤرخ صيف عام 

                                                 
هو مؤرش عىل هذا احلط  غاندياملقاومة لدى  حول »عن العنف«يف إن التعليق املبتذل  )٥٩(

 غانديلدى  املقاومة الالعنيفة القوية والناجحة جداً  سرتاتيجيةإلو كانت «من القيمة: 
ما قبل احلرب, بدالً من  اليابان, بل هتلر اأملاني, ستالني روسيا –قد القت عدوًا خمتلفًا 

املجزرة واإلذعان  بل لكانتملا كانت النتيجة هي التحرر من االستعامر,  – إنكلرتا
)١٩٧٠ ,٥٣Arendt  أجل هلذا احلكم هو دعم حجتها من آرنت). إن القصد من تأييد 

ن العنف يعتمد أني يف ح ,فالقوة متجذرة يف املجتمع السيايس ,التمييز بني القوة والعنف
 وحتلل القوة.» أدوات العنف«عىل امتالك 
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كانت حماولة االستبدادية القيام بفتح عاملي, والسيطرة الشاملة هي السبيل 
 إذمري اإلنسانية, إن انتصارها قد يتصادف مع تد .للخروج من املآزق يالتدمري

  ). xxxii٢٠٠٤Arendt ,إهنا بدأت بتدمري جوهر اإلنسان حيثام حكمت (
وفقًا للمقدرة عىل العمل العفوي, إال أهنا  »اجلوهر«هذا  آرنتتفهم 

ال تربط هذه املقدرة مع املقدرة عىل املقاومة, فهي بمعنى ما تفصلها عن 
تنحيها إىل جمال املثالية  جذورها يف العمليات التارخيية التي تصفها, ثم

 اجلاملية والسياسية.
السيطرة الشاملة,  هو عملية »أصول الشمولية«يف  آرنتإن هدف حتليل 

ألشكال السيطرة  Weberian الڤيربيإضافة تقدمها إىل التصنيف  بمنزلةوهو 
لكن السيطرة الشاملة ما هي إال  ,التقليدية والعقلية القانونية والّرباقة املرشوعة

, بل لطمس املقدرة عىل فحسب ليس لطمس العفوية اإلنسانية ,اسم آخر
وورثته الحقًا) غري  فوكو(كام بالنسبة إىل  آرنتاملقاومة أيضًا, وهي بالنسبة إىل 

 الشمولية«قابلة للفهم بمعزل عن اعتبارات بيولوجية سياسية. ويف القسم عن 
امتالك نوع من «بأنه  تويل احلركات الشمولية احلكم آرنتتصف  »يف احلكم
معسكرات االعتقال بوصفها خمتربات إلجراء جتارهبا يف «يركز عىل  »املخرب

الحقاً  يوّضح). إن ما يتضمنه ذلك  ٢٠٠٤Arendt ,٥١١( »السيطرة الشاملة
  يف التعريف الرسمي للسيطرة الشاملة:

 إن السيطرة الشاملة التي تسعى لتنظيم التعددية واالختالف الالمتناهي
لدى الكائنات البرشية, وكأن كل البرش جمّرد فرد واحد, هي سيطرة ممكنة, إذا 

تقليص كل شخٍص إىل هوية من ردود أفعال ال تتغري أبدًا فحسب أمكن 
بحيث يمكن مبادلة كل واحدة من رزم ردود الفعل تلك مع غريها عشوائيًا, 
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نوع من الصنف فاملشكلة تكمن يف اختالق يشء ما غري موجود, وهو حتديدًا 
احلفاظ عىل «الوحيدة  »حريتها«البرشي يشبه أنواع حيوانات أخرى تتضمن 

  ). ٢٠٠٤Arendt ,٥٦٥( »النوع
إن السيطرة الشاملة تسعى إىل اختزال التنّوع البرشي يف جوهر بيولوجي 

مضت أبعد من ذلك بقوهلا: إن تقليص  آرنتسيايس, أي يف نوع حيواين, لكن 
يمكن التحكم به والسيطرة  »شيئاً «يزداد لتصبح  نفسها »انيةاحلياة احليو«تلك 

عليه. إن األمر املركزي يف هذا التقليص لتنّوع الفعل اإلنساين, وإعادة تعريفه, 
بوضوح  آرنتبوصفه ردة فعل عشوائية هو إقامة املعسكر الذي سبق أن فهمته 

  نية:عىل أنه خمرب جتربة بيولوجية سياسية إللغاء العفوية اإلنسا
إن املعسكرات ال هتدف إىل إبادة الناس وامتهان البرش وحسب, بل إهنا 
أيضًا ويف ظل ظروف متحكم هبا علميًا ختدم جتربة اإلبادة املريعة للعفوية نفسها 
بوصفها تعبريًا عن السلوك اإلنساين وعن حتويل الشخصية البرشية إىل جمّرد 

  ). ٢٠٠٤Arendt ,٥٦٥.. (.يشء ال ينطبق حتى عىل احليوانات يشء, إىل
إن تكنولوجيا معسكر االعتقال السياسية ُتطّبق هبدف تدمري العفوية 

وتزامنًا مع ذلك إمخاد املقدرة عىل  − أي بغية استبداهلا املحّفز بردة الفعل − 
بالنسبة إىل قاطني  فحسباملقاومة. إهنا تسعى نحو تلك األهداف, ليس 

بتحليل  ولينيزباارشة, والذين قام تلك املعسكرات الذين يكابدوهنا مب
 Saló or the »يومًا من سدوم ١٢٠سالو أو «جتربتهم بشكٍل قاٍس يف فيلمه 

Days of Sodom بل أيضًا بالنسبة إىل مواطني املجتمعات التي نشأت ١٢٠ ,
املعسكرات ضمنها, فاملعسكر هو املنتج النهائي لفصٍل عىل أساس 

وق أقلية إضافة إىل تدمريها معنويًا, بيولوجي سيايس, تضّمن تدمري حق
وهذه خطوة مكرسة جلعل حيوات ضحاياها عديمة اجلدوى متامًا. إهنا 
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عقالين إداري قانوين موجه نحو هدف  جراءتصف هذه العملية وفقًا إل
يف الواقع إن هدف هذه العملية  .سيطرة شاملة مل يواجه أي مقاومة تذكر

 ي مقدرة عىل املقاومة:ض أييتضمن يف النهاية فعليًا تقو
 ,خالقياألبعد قتل الشخص إن تدمري الفردية يصبح ناجحًا دومًا 

أن ُيكون باُملستطاع إجياد  فمن املعقول ,املعنوي الشخص القانوين فناءوإ
سمح ماليني البرش  ملاذاترشح  ني لعلم النفس اجلامهرييقوان بعض

 الرغم من أن تلك ألنفسهم أن ُيقادوا إىل غرف الغاز دون مقاومة عىل
وأهم من ذلك أن تدمري الفردية.  االقوانني مل تكن لترشح أي يشء آخر عد
أن يأخذوا معهم لوا إال ما ندر جدًا وأولئك املحكومني باملوت إفراديًا مل حيا

حتى يف بل  إال ما ندر, أي ثورات جدية أنه مل يكن هناكو أيًا من جّالدهيم
 أسرجال الـ بحق املجازر العفوية  جدًا منحلظة التحرير كان هناك قليل 

عىل البدء  اإلنسان ملقدرةأي  ,تدمري الفردية هو تدمري للعفويةإن  .أس
عىل أساس ردود  رشحهيشء ال يمكن  ,بيشء جديد من موارده اخلاصة

 ). ٢٠٠٤Arendt ,٥٨٦البيئة واألحداث ( جتاهالفعل 

ع بشكٍل حريف  آرنتإن  السيطرة رضا يف ر الدوبشأن  ڤيربرؤية توسِّ
وجتد أن تدمري العفوية يتزامن مع  شاملة,إىل حد السيطرة اللتصل  ,الرشعية

 جماالً ضئيالً  تاركةً النقطة  عند هذهتتخىل عن حتليليها ثم  ,تدمري املقاومة
ومتامًا مثلام  سيطرة.لتحليل املقاومة يف عمل مكّرس أساسًا لتوضيح نظرية ال

 هذه السيطرة حتليل فإن ,إمخاد املقدرة عىل املقاومة شاملةتتضمن السيطرة ال
 إن إذ, ضدها شاملةطرة اليالس توجهكأنه ُخيفي املقاومة عينها التي تيبدو 
من  نتيجة أن يكونحقيقة تارخيية بدالً من هو غياب املقاومة أن  تصّورت آرنت
تاريخ  عىلعىل التاريخ االستعامري و ُتسَقط عندما التي سيطرةنظرية ال نتائج
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البعد  يستثني ,شاملةقّدم وصفًا من طرف واحد للسيطرة الفإهنا تُ الشمولية 
 ماوكل من نظرية وممارسة ضد و النازيةالذي تقدمه حركات املقاومة ضد 

لقوة  هي بالفعل مقياٌس  سيطرةال ترى أن ال آرنت إنن. يوآخر غانديو
عىل طرة الرشعية ولسيا شديدها عىلوهي من خالل ت ,املقدرة عىل املقاومة

إن حتجب دور املقاومة يف حتديد نوعية السيطرة وكميتها. » الطاعة«مشكلة 
لروايات اروايتها اخلاصة ويف ضعيفة  حلقةبقى يغياب املقدرة عىل املقاومة 

بتعد ي أن وهو غياب سمح لتأملها السيايس ,الالحقة للبيولوجيا السياسية
 أي يبتعد عن ,»السيايس« يةاستقالل ىلإ» الجتامعيل«املزعومة  تبعيةالعن 

ثورة عفوية  نحو املقدرة عىل املقاومة املتجذرة يف املامرسات اليومية للمقاومة
  .»الطاعةب«الرشعية أو  شاملةعجاب خانق بالسيطرة الطوباوية وإ

تحويل ب ُيدار ,آرنتومع ذلك تبقى املقاومة وجودًا مربكًا يف عمل 
إىل أو  ,خاصة بالضمري الفرديإىل سامت عية مقدرة مجا لدىتحدي السامت 

إزاحة املقاومة من املجاالت السياسية إىل  وهذا ما يؤدي إىل ,نتاج عفوية جمّردة
املجاالت األخالقية أو امليتافيزيقية. إن إزاحة املقدرة عىل املقاومة ترتبط يف 

ح ,حول احلداثة جدال تارخيي أشملمع  آرنتعمل   أصول«ه يف يإل ُلـمِّ
ويف شذرات من مرشوعها  »احلالة اإلنسانية«ثم جرى تطويره يف  ,»الشمولية
عنه الحقًا  ذي جيري التعبريال دالاجل اهذإن يف أواخر اخلمسينيات.  املاركيس

ومعه تفّسخ سياسة تستند إىل  تفّسخ القوة يربط» عن العنف«يف كبرية بجرأة 
العنف , إذ إن لوجيا واحلربالعنف والتكنو مع ظهوريف املجال العام الكالم 
وتكنولوجي أساسًا: فهو االستخدام التدمريي للتكنولوجيا عىل  ذرائعي

أي هو ما وصفه  − أشياء بوصفهم األشياء أو عىل البرش الذين ُينظر إليهم 
 Homo faber اإلنسان اخلالقبالوحشية وليس العنف, إنه سمة من سامت  هيجين
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لطبيعة احلضارة  , أي إنه رؤية»الة اإلنسانيةاحل«يف  ُيدرس التكنولوجي الذي
الذي  كالوزفيتزالتكنولوجية العنيفة أساسًا, وإن حتليلها يرتبط مبارشة مع نقد 

العكس التام «سول ررسول حتّول السياسة إىل حرب أو  آرنتهو بالنسبة إىل 
إن هذه الرؤية القامتة  .)٦٠() ١٩٧٠Arendt ,١٠( »للعالقة بني القوة والعنف

لتغّلب احلرب التكنولوجية عىل السياسة, أي لتقليص العنارص البرشية إىل 
موضوعات للتعامل التكنولوجي العنيف ترتك جماالً ضئيًال من أجل حتديد 

الذي  »عن العنف«أي مقدرة عىل املقاومة. ففي اجلزء الثالث واألخري من 
اح من أجل تكنولوجيات العنف مع الكف آرنتيتأمل بالعنف واحلياة تربط 

 القومية االشرتاكيةاحلياة وتلّمح إىل وجود استمرارية بني احلرب البيولوجية 
(البيولوجيا السياسية يف هذه النقطة هي تناقض يف املصطلحات بالنسبة إىل 

)  ١٩٧٠Arendt ,٦٩( »ملامرسة العنف«املزعوم  فانون »مديح«) وآرنت
د هناك مرة ثانية إغفال كيل لدور استنادًا إىل الكفاح من أجل احلياة. كام يوج

العنف يف نظرية األخري املناهضة لالستعامر, وهو إغفال يدل عىل شبه اختفاء 
  .)٦١(آرنتاملقدرة عىل املقاومة يف عمل 

                                                 
 املقاوم إعادة اكتشافإملام ب ال ُتظهر أي كالوزفيتزلـ آرنت عن القول إن قراءة  يغن )٦٠(

. إنه بالنسبة إليها منّظر أولوية احلرب عىل شميتو هيلويغو أرون جانبمن  كالوزفيتز
 بدالً من املقاومة. شاملةالسيطرة الب وهو مّبرش, والعنف عىل القوة, اُملسّيس

إن املقوالت التي «لستينيات: يف ا اجلديد اليسارليشمل  النََسبضمنيًا  آرنتع توسِّ  )٦١(
رؤية إنتاجية إذ إن  ,غري جديدةهي مقوالت  بموجبها يفهم مبجلو احلياة اجلدد أنفسهم

اإليامن إن عىل األقل, و ماركسِقَدم بقديمة رؤية احلياة هي » خلق«صورة عىل املجتمع 
, كام أن التفكري باإلبداع بأنه نيتشهقديم بِقَدم هو إيامن قوة تشجع احلياة بوصفه بالعنف 

 ,١٩٧٠Arendt ,(» بريغسونيم بمثل قدم دمصلحة اإلنسان العليا هو عىل األقل ق
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تصبح اآلثار املرتتبة عىل انسداد املقدرة عىل املقاومة جلية جدًا, يف 
 إخيامن أدولفه حماكمة الذي أثارت Shoah املحرقةقضية التأمل اجلدايل بشأن 

Adolf Eichman ادعت  »إخيامن يف القدس: تقرير حول تفاهة الرش«, ففي
الشتات من جانب الدولة  ليهودأن حماكمته كانت أيضًا حماكمة  آرنت

 , فقد كتبت يف بداية تقريرها:الصهيونية
التخاذل اخلانع الذي ذهب فيه و )اإلرسائيليةالبطولة (إن التعارض بني 

الوصول يف الوقت املحدد إىل نقاط النقل وامليش من حيث  ,إىل حتفهم وداليه
عىل أقدامهم إىل أماكن اإلعدام وحفر قبورهم اخلاصة وتعّرهيم ومجع مالبسهم 

نقطة بارعة,  ابد ,يف أكوام أنيقة واالستلقاء جنبًا إىل جنب كي ُتطلق النار عليهم
, »ملاذا ركبت القطار?«, »مل حتتج? ملاذا«كام أن سؤال املدعي لشاهد بعد شاهد, 

مخسة عرش ألف من الناس كانوا واقفني هنا ومئات من احلراس جياهبوكم, ملاذا «
رشح النقطة وأعطاها حق قدرها, لكن احلقيقة  ,»مل تثوروا? وتتقدموا وهتامجوا?
إذ مل يترصف أي أناس أو  ,فهم تلك النقطة ءاملحزنة للمسألة هي أنه ُأيس

  ). ١٩٧٧Arendt ,١١بشكل خمتلف ( اليهودغري  جمموعة من
شاهدًا عىل  آرنتهنا أصبحت الطاعة التامة املزعومة بالنسبة إىل 

السيطرة الشمولية وفقدان أية مقدرة عىل املقاومة من جانب املواطنني 
 يف الشتات. اليهود

هلي بالنسبة إىل  »إخيامن يف القدس«إن احلرسة عىل غياب املقاومة يف 
 إذدليل عىل فقدان نظرية املقاومة أكثر مما هي مسألة تدوين تارخيي,  آرنت

للعريف األعامل البطولية  يفإن مثاهلا الرئيس عن حالة مقاومة استثنائية 
                                                                                                                    

لكالم لعمل العنيف عىل ااوإىل أولوية  كالوزفيتزعائدة حتى  آرنتسب تتبعه ). إنه نَ ٧٤
 .»يف احلرب« والسياسة املزعومة يف كتاب
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م كمثال عىل املقاوم   Sergeant Anton Schmidt)٦٢(أنتون شميت ُيقدَّ
ومة األخالقي الفردي املدفوع بإمالءات أخالقية. هذه هي بالفعل مقا

يف  شميت, كام أن الشهادة بأعامل آرنتأنموذجية فردية استثنائية بالنسبة إىل 
 أثناء املحاكمة بالنسبة إليها أعطت بصيص ضوء للمجريات القامتة.

ويف هاتني الدقيقتني اللتني كانتا مثل ومضة ضوء مفاجئة, وسط عتمة 
ا الشك, ظلامء, برزت فكرة وحيدة بوضوح, فكرة دامغة, وال يرقى إليه

كم كان كل يشء ليبدو اليوم خمتلفًا متامًا يف غرفة املحكمة هذه يف  :وهي
 لو أمكن ,, وربام يف مجيع دول العاملاأوروبيف كل أو  أملانيايف  أو إرسائيل
 ). ١٩٧٧Arrendt ,٢٣١رواية مزيد من مثل هذه القصص (فحسب 
بالرسد األشمل  آرنتبالطبع, ترتبط هذه اإلضاءة مع اهتاممات   

 طكانوالسياسة, ويف النهاية بمحاولتها إعادة التفكري يف احلكم التأميل لدى 
وفقًا حلكايات أنموذجية, لكنها تقود إىل نظرية مقاومة حتدد مكان املقاومة 

الذي يواجه  األملايناملقاوم  شميتيف الضمري الفردي ويف العفوية. إن 
, »إخيامن يف القدس«رة ُخيتتم هبا إىل نتيجة خمدّ  آرنتيوصل  إخيامناُملنصاع 

من الصحيح أن معظم الناس سوف ف«وباحلديث سياسيًا  ,أال وهي إنه
 »...ينصاعون يف ظل ظروف اإلرهاب, لكن بعضًا منهم لن ينصاع

)١٩٧٧ ,٢٣٣Arendt  إال أن هذه اخلالصة العادية برصاحة تغفل احلقيقة .(
تضمنت العمل مع  تشمينفسها وهي أن مقاومة  آرنتالتي توردها 

عرب  اليهوداملنارصين «ومساعدة  »اليهوديةأعضاء يف احلركة الرسية «
                                                 

بسبب  النازيونعدمه قادته ) الذي أ١٩٤٢− ١٩٠٠( شميتاإلشارة هنا إىل العريف  )٦٢(
يف اهلروب من اإلبادة عرب  اليهودمن الرجال والنساء واألطفال   ٢٥٠مساعدته لـ 

 إخفائهم وتزويدهم ببطاقات هوية مزورة [املرتجم].
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). هذا  ١٩٧٧Arendt ,٢٣٠( »تزويدهم بأوراق مزورة وشاحنات عسكرية
بل إنه كان يشارك  ,مل يكن فردًا يعمل وفقًا للضمري الفردي شميتن أيعني 

لوجود مقدرة عىل  نظراً  فحسبيف حركة مقاومة, وكانت أعامله ممكنة 
 املقاومة مجاعية ومنظمة وحمددة تارخييًا.

االفتتاحي ملاذا الطاعة? وجواهبا, بسبب السيطرة  آرنتإن سؤال 
بادرة ال  استهلالشمولية, يسلم املبادرة النظرية إىل السيطرة الرشعية, كام 

 .تزال تؤثر يف السياسة البيولوجية حتى يف أشكاهلا األكثر حداثة وتطرفاً 
نظرية سيطرة قبل كل  احلايلوالتفكري البيولوجي السيايس  آرنتيبقى تفكري 

يشء, وليس له يف كثري من احلاالت نظرية مقاومة حمددة, فهو يبدأ بالطاعة 
ويتخذ دور العايص يف حاالت استثنائية بدالً من البداية بالتحدي 

ملقاربة عىل واحتساب الطاعة استثناًء معياريًا. إن اجلواب يف مثل هذه ا
السؤال املصاغ وفقًا للسيطرة الشاملة الرشعية: وهو ملاذا مل يكن هناك 

فعىل العكس من ذلك فإن  ,مقاومة? هو جواب يتملص من السؤال حقيقةً 
املقاومة إذا ما أخذت زمام املبادرة النظرية, أي إذا مل توضع يف موقع دفاعي 

سرتاتيجي إومن منظور  بشكٍّ غياهبا املزعوم  قوربأمام السيطرة, وإذا ما 
 وال سيام −عندها قد يصبح ممكنًا تأسيس فلسفة سياسية  ,بدالً من أخالقي

 .)٦٣(حول نظرية املقاومة − فلسفة بيولوجية سياسية 
                                                 

) ٢٠٠٩( »الطريقة الليربالية للحرب« كتاب جاه هيـذا االتـي هـهمة فـاملطوة ـإن اخل )٦٣(
The Liberal Way of War ديلون  لـDillon ريد وReid السياسة البيولوجية  الذي يواجه

 وصفهام إن .بشأن احلظ والعنف يف السياسة واحلرب الكالوزفيتزيةمع األطروحات 
احلكومة العاملية واإلرهاب وبني ومة واملقاومة املضادة للعالقة املتنامية واملعقدة بني املقا

 انيظهر فهام ,العاملي ُيشري إىل تكثيف التشويش األسايس بالنسبة إىل فكرة املقاومة
التواطؤ والتبادل الغريب بني اهليمنة واملقاومة بأنه شكل من التصعيد التأميل 
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 :املقدرات شبه الصفرية عىل املقاومة: عقيدة املطاردة − ٤− ٤

فسك مل ترها بنما لن تصدق ف ,املطاردةإنه  ,اآلن سوف ترى شيئًا ما
 ). ,Story of a Secret StateKarski» قصة دولة رسية«, كارسكي(

إن حماولة تقليص املقدرة عىل املقاومة إىل درجة الصفر أو إىل نقطة 
خيار سيايس عسكري جرت  بل إهناليست جمّرد جتربة فكرية,  ,تقرتب منها

» شاملةة الالسيطر« آرنتحتديدًا ما دعته  امتابعته تارخييًا بإرصار منتظم. إهن
يف توصيفاته  Agamben غامبنيأوما عاد إليه  النازيبِعت يف نظام املخيم التي اتُّ 

إن . Memories of Auschwitz» ذكريات أوشفيتز«يف  Muselmann )١(موسيلامنلـ 
تقليص املقدرة عىل املقاومة إىل شبه الصفر ال يتضمن هناية املقاومة إن 

هذه  عندف ,الكالوزفيتزيةية احلرب حدود نظر رسم, بل إنه أيضًا يفحسب
ل −  املعّرف حتديدًا بمقدرته عىل املقاومةو −  العدو (ُيوحشن)النقطة   إىل وُحيوَّ
وفقًا  سيُحاَرب ليست عدواً  فهيالفريسة ال تنهمك يف حرب, . إن فريسة

                                                                                                                    
للمقاوم األزعر (صاعدة ن اإلشارة خلفها إىل الشخصية الالوحياو الكالوزفيتزي

voyou(,  أو املحتالrogue  والذي يقاوم عرب التعامل يف  ,»الذي ال نفع فيه«التجريبي
 يالزم الذي Tom Paine بني توملعبة تأملية من املقاومة واملقاومة املضادة. إن شخصية 

 األنموذجشخص أي البالضبط هذا املحتال,  يه »الليربالية للحرب الطريقة«شبحه 
 الذي خيلص إليه كتاهبام.» رشف السياسة«لدعوة إنقاذ 

, وكانت ُتطلق عىل السجناء يف معسكرات مسلمهو  األملانيةاملعنى احلريف هلذه الكلمة  )١(
االعتقال الذين كانوا شبه أموات, أي يف حالة اهنيار جسدي ومعنوي بسبب اجلوع 

ويف عدم مباالهتم بام حوهلم واإلعياء واملرض, وقد جتيل ذلك يف غياهبم عن الوعي 
إطالق سبب قصرية جدًا. وُيرِجع بعض الباحثني  مدةوعدم مقدرهتم عىل الوقوف إال 

وضعهم اجلسدي الذي كان يشبه املسلم يف  ,هذه التسمية عىل تلك الفئة من السجناء
 وضعية الركوع والسجود يف أثناء الصالة [املرتجم].
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وُتعتَقل  ,التي يمكن أن ُتطارد شكل من احلياة احليوانية إهنالقواعد احلرب, بل 
مقدرته  فإن ,العدو إىل فريسة ُخيتَزلعندما و ,كلف بالعمل العبودي أو ُتبادأو تُ 

للبقاء عىل  من الصفر, وهو تقليص يتجىل يف املالذ األخريتقرتب عىل املقاومة 
  عرب اهلروب.قيد احلياة 

 شامايو غريغوارلـ  Les Chasses à l’homme »مطاردة اإلنسان« إن كتاب
Grégoire Chamayou ففي هذا  ,ليل مفهومايت تارخيي مهم لظاهرة املطاردةهو حت

 الدن بن أسامةيف تأمالته يف مطاردة  وال سيامالكتاب ويف كتابات أخرى, 
الذين  السابقني» األعداء«طاردة وإبادة حقبًة من املأن  شامايوواغتياله, يرص 

صة اخلا الكالوزفيتزيةاحلقبة أخذت ختلف  وضعية الفريسة يفاآلن  ُحِرصوا
  علنني الذين يطعنون بمقدرات بعضهم بعضاً عىل املقاومة يف احلرب:ألعداء املُ با

إن مثل ف, كالوزفيتزعىل النقيض من التعريف الكالسيكي لدى و
. يف ُبنيتها األساس مبارزة ليست cynergetic war يةرب التزامنهذه احل

د يتقدم خر: ُمطارِ آ ئاً شيإهنا تتضمن  يتواجهان, بل نيفالبنية ال تتضمن مقاتل
 ). ٢٠١١Chamayou ,٢وفريسة هترب وختتبئ (

, هو الدن بن أسامةإن اخليار الوحيد للفريسة املُطاَردة, وهو خيار تبناه 
 ُرشطيةاملُطاردة نفسها هي عملية كام أن  ,خيار النجاة عرب اهلروب والتخفي

 ,قال أو اإلبادةمكّرسة لالعتعملية ُتدار خارج البنى القانونية الرسمية, وهي 
يتم من الوصول إىل نقطة احلد األدنى من املقدرة عىل املقاومة  فإنوهكذا 

  يف ظل ظروف من املطاردة.عىل قيد احلياة حتويل احلياة إىل بقاء خالل 
بخطوة نظرية  هبذا التأمل يف حتّول احلرب إىل مطاردة يقوم شامايوإن 

بعدًا حركيًا  ُتضفي املقاومة يف فهم تقليص املقدرة عىل ُقصوىذات أمهية 
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وطّورها  آرنتسيطرة املعسكر التامة التي طرحتها ل عىل الوصف الثابت
احلرب التزامنية تلتزم باخلطة ف. »نسان املُستباحاإل«يف رباعية  الحقاً  أغامبني
إن  إذ, وتصفيتهم ميعهم وجتنياملُستهدف ناسيف حتديد ال Arendtian اآلرنتية

ثم  ,تتبعها املطاردةو ,عرب الرتّصد هو اخلطوة األوىل سةحتديد مكان الفري
ترشح مسار املطاردات  سرتاتيجيةإاحلبس أو اإلفناء. إهنا ف ,إلقاء القبض

أي إن تقليص العدو إىل فريسة يميز بالقدر نفسه مصري  ,التارخيية واحلديثة
 بابونومطاردة  احلرب العاملية الثانيةوشعوب أخرى يف أثناء  اليهود

ترشين األّول /  ١٧ليلة  اجلزائرينياملميتة للمتظاهرين  الباريسيةوالرشطة 
 املطاردة عملية«رصاحة  اهلنديةما تسميه احلكومة  متييزبمثل  ١٩٦١ أكتوبر

عىل  اهلنديلشعب القبيل اجلسدية لقدرة املاُملكرسة لتصفية » اخلرضاء
ومع ذلك فإن  ,tMaois)١(املاويلعصيان يف امؤخرًا متظهرها املقاومة و
تركيزه يف يف تقليله من قيمة املقاومة و ئُخيط آرنت مثله مثل شامايو

 منظور املُطاِرد.عىل األحادي عىل السيطرة أو 
نسخة عبارة تصديرية ب »مطاردة اإلنسان« كتاب يف بداية شامايويقتبس 
 كتساهبمأعني ا, فن امتالك العبيد« أن املتضمن أرسطو من ادعاء غري منقحة

ألنه نوع من الصيد أو  ,بعدالة [هو فن] خيتلف عن كل من فن السيد وفن العبيد
). يأيت هذا مبارشة بعد مقطوعة  ,PoliticsAristotle ١٥٥ ,٣٨b-٤٠» (احلرب

هبم إىل وكالء يامرسون فن السيد بحيث ُيرتك  مالكو العبيدملّطفة يعهد فيها 
                                                 

  ٢٠١٢Royانظر  Operation Green Hunt »اخلرضاء عملية املطاردة«بالنسبة إىل  )١(
عملية املطاردة اخلرضاء:  والرصاع الطبقي الديمقراطية«كتاب مقاالت من  وجمموعة

 Operation Green Hunt: India's War on the) ٢٠٠٩( »حرب اهلند عىل الشعب

People أدناه. اخلامس الفصل. وملزيد من النقاش انظر 
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يعود  أرسطوكام أن  .»أو بالسياسة إشغال أنفسهم بالفلسفة«املالكون للتفّرغ يف 
) إىل متلك ١٤, الفصل ٧(الكتاب  Politics» السياسة علم« كتاب الحقًا يف
الذي  العقالين للروحبدأ املوللفرق بني » لحياة برمتهال«يف نقاشه  , وذلكالعبيد

ُيدعم هذا التسويغ للعبودية  إنيأمر واملبدأ األدنى أو غري العقالين الذي ُيطيع. 
سلسلة من التقسيامت اإلضافية التي تضع احلرب ومؤسسة العبودية يف صف ب

أولئك الذين يستحقون هبدف استعباد ليس «وتستنتج أن احلرب ُتشن  ,واحد
» عليهم قبل كل يشء أن حيتاطوا ضد عبوديتهملكن من الواجب  ,االستعباد

)٣٨-٤٠b, ١٣٣٣Politics جة إىل ). إن الدافع وراء دراسة احلرب هو احلا
فاظ عىل احلالحقًا بأنه  كالوزفيتزوهو ما ُينبئ بام يصفه  ,االحتياط ضد العبودية

كسب اإلمرباطورية لصالح «املقدرة عىل املقاومة, لكنه يبتغي أيضًا 
هو يكاد خيتفي يف كل هذا, و ال إىل االفرتاض الذي أرسطو يعود .»املحكومني

 كييسعون «لئك الذين أومن أجل أن دراسة احلرب هي  افرتاض يزعم
)Politics » (عىل أولئك الذين يستحقون أن يكونوا عبيداً  فحسبيصبحوا سادة 

١-٢a, للجدارة باالستعباد بشدة هذا التعريف الوجودي  شامايو. ينتقد ١٣٣٤
ويستخدمه يف رشح سبب مطاردة العبد املتمرد حتى اإلفناء, لكنه ال يتبع تفسري 

وبذلك فإنه عمليًا يفصل  أرسطواردة التي أملح إليها الطابع اهلجني للحرب/املط
اصطيادهم أو بوساطة بيمكن امتالك العبيد  أرسطوبني االثنني, فبالنسبة إىل 

  احلرب التي تقّلص مقدرة العدو عىل املقاومة عرب استعباده.
العبيد  مالحقةصبح فيها ترواية تارخيية يف رشح  شامايو ويستفيض

وتقديمها  األطلسيةيركز عىل جتارة العبيد و ,مركزياً أمرًا عرب املطاردة 
, إن ة الرأساملية واالستعامرية الناشئتنيفللمطاردة كعنرص أساس يف ثقا

 )السيد − العبد ( جلدليةاألمر املركزي يف روايته هو النقد القوي واملذهل 
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ال العبد وأن السيد ال يعّرض حياته للخطر  يبّني  شامايو إن إذ ,هيغل عند
غري  ,رصاع بينهام من أجل االعرتافوأن ال ,يفّضل احلياة عىل املوت

ب عىل مطاردة رّ دَ تأمن عرب شخصية الكلب املُ ي توسط بينهامالو ,موجود
 :شامايوالفريسة. ففي قراءة 

غري مستمدة من نرص  امإن قوهتف ,لسيدل امللحمية سطورةألخالفًا ل
أصل العبودية احلديثة هو  إن , إذيتحقق يف هناية مواجهة حرة بني ضمريين

 ). ٢٠١٠Chamayou ,٩٩( اُملطاَردة وليس املبارزة
بساطة كل إن السيد ال يواجه العبد يف رصاع من أجل االعرتاف, لكنه ب

 اهليغييل اجلدلال يقلل من قيمة ادعاءات  شامايو إنَّ فوبذلك  ,ُيطلق كالبه عليه
ألنه هو اآلخر  كالوزفيتزدى فن احلرب لإنه يقلل أيضًا من قيمة , بل فحسب

سواء أكانت  − فبدالً من احلرب  ,املركزي للنزاعتعارض اليعتمد عىل 
إضعاف للحفاظ عىل مقدرة املرء اخلاصة عىل املقاومة من خالل  ملالعرتاف أ

أو إطالق السادة كالهبم مع  املطاردةإىل  شامايو صلي  − تلك العائدة لآلخر 
 وموحشنني ُيلقى القبضأناس منزوعي الذاتية ة ملالحق )نيدالرشطة/املطارِ (

  ميدانيًا. ُيعدمونيف اخلدمة أو  ضعونوويُ  عليهم
مناقشة  »مطاردة اإلنسان«يف  اهليغيليةإن مناقشة مطاردة العبد/السيد 

ميُ  شامايوحتليل إذ إن  ,إمهاهلا جتربة املُطاَردينسبب معربة ب من  عموماً  قدَّ
عطيه ن التحليل ينتقد علم السيد/املُطاِرد فإنه يأني ويف ح ,وجهة نظرة املُطاِرد

طرح فنًا للعبد , بل فحسب طرح فن أو علم السيدي مل أرسطو لكن أفضلية,
عىل أكرب قدر من االهتامم تارخييًا . إن األول هو العلم والفن الذي حاز أيضاً 

اسم له ب من خالل نقده شامايو وإنيف عقائد السيادة والقانون واملرشوعية 
من  إنام ,يصادق ضمنيًا عىل أولويته, لكنه يف الوقت نفسه املطاردة فإنه ينقضه
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لعبيد عليم ات«قد حرص ذلك يف  أرسطويبدو أن و ,فن العبد وعلمه عدم نسياناملهم 
 ,) ١٢٥٥Politics ,٢٥b-٢٦» (الطبخ وفنون دونية مشاهبةك... واجباهتم اليومية

مقاومة  وعلم فنو فنون املقاومةيتضمن  لكن من املمكن توسيع هذا الفن كي
  تقارب درجة الصفر.من املقاومة عىل مستويات جديدين 
من تطوير يقرتب  هيغل عند )السيد/العبدجدلية (يف نقده  شامايو إن

روايته لوعي الذات  ال تزاللكن مع ذلك  مه,وعلاخلادم َنَسب لفن 
الذات اُملطاَردة أو يف هذه إذ إن  ُتعطي األولوية إىل مبادرة املطاِرد. اُملطاَردة

  احلالة العبد الفار
 هعلم أنيلكنه  ,ربهي ووه ه,ظفر ثانية بحرية حركتي[...] بالتأكيد 

حياته اجلديدة هي حياة وجود ُمطاَرد. مرة ن أو ًا,زال ُمالحقيال نفسه 
 subjectivisationمن التذويت  ةً معين صيغةً عن بعد  يشّكل هذا إنأخرى 

 ). ٢٠١٠Chamayou ,١٠٢ة هي موضوع املطاردة (الفريسف
الدياليكتيك يف فن العبد وعلمه ُينعش  سارتربمساعدة  شامايو إن

سوى انعكاس لفن  ذلك ما هو املتضمن أن أرسطوويتوافق مع افرتاض 
دة تبقى عىل قيد مطارِ  ذاتاً دة تصبح رسيعًا الذات اُملطارِ إذ إن السيد وعلمه. 

 وتوقعها: هامطاِرد اتعكس مبادربوساطة  فحسباحلياة 
د كي يصبح قادرًا عىل توقع ردود فعل متعقبيه أن اُملطارَ  نسانعىل اإل

سيتعلم قرا إن هذا االستبطان لنظرة اآلخر  ,هءة أفعاله اخلاصة بعيون ُمفَرتِ
بلة شاّلة من صنف جنون شكًال من بل نتججيعله يطور تعّقًال شديدًا يُ 

 ) ١٠٢٠Chamayo ,١٠٢... (االضطهاد



 -٣٠٧-

يف ترشحيه السيكولوجي  فانونلقد وصلنا إىل النقطة التي وصلها 
عكس إىل عند هذه النقطة من روايته  أيلج شامايو لكن ,سَتعَمرللوعي امل

 :اً طاِرد مطاَردواملُ  اً مطاِرد طاَرداملُ  هيصبح في ,تأميلعكس  و إىلأ جديلّ 
نامج عملها إن الفريسة ومن خالل إدراجها منطق ُمفَرتسها يف بر

األول من  )دياليكتيكال(هلذا نتيجة  − فالفريسة  ومن ثمبطن. ستَ تُ و ُتطّوُق 
هنا تبقى جمّرد أحني  يف ,مطاِردللالعقلية قدرات تكتسب امل −املطاردة 
ال تزال تسمح للفريسة يف هذه املرحلة  قابليةوإذا كانت هذه ال ,فريسة

يشء من فعل رسيعًا  متكنها سوفإهنا ن نوايا متعقبيها فاملبكرة أن ختمّ 
سيطرة عقلية عىل بقدر ما يفرتض  إن فن اهلروب املجدي إذ, خمتلف متاماً 

إن الفريسة حتّول نفسها عكس عالقة املطاردة. ل ئيّ ُهي  , فإنهاملنطق التزامني
 كامل احلقوق اً مطاِرد, أي إهنا جتعل من نفسها ذاٍت إىل هدف مطاَرد  من

)٢٠١٠ ,١٠٤Chamayou .( 
وحمكٌم جدًا يف العكس املرآيت للمطاِرد  شكيلٌّ  يشءٌ كْن يوجد هناك ل

واملطاَرد, أال وهو حرص فن العبد وعلمه يف وضعية عكس دياليكتيكي لعالقة 
  (أو ال عالقة) املُطاِرد واملَُطاَرد.

للعكس الدياليكتيكي يف حلظة املقدرة شبه  شامايو إن إعادة اكتشاف
 فن العبد وعلمه يف الدياليكتيك, بل أكثر من ذلك الصفرية عىل املقاومة حترص

 Ernest Jünger يونغري إرنيستيف دياليكتيك مرآيت للمطاِر واملطاَرد. إن رواية 
هي  On the Marble Cliffs »عىل منحدرات الرخام«املُعنونة بـ للنازيةاملناهضة 

د ونتيجته تأمل تنبؤي َفطِن حول حدود هذا الدياليكتيك للمطاِرد واملطارَ 
مع  النيتشيةاملشؤومة. كام أن هذا الدياليكتيك يستحرض ثورة أخالق العبيد 



 -٣٠٨-

حتّوله  بوساطة فحسباملودع يف البالء املتضمن أن املطاَرد يمكن أن هيرب  احلقد
إىل مطاِرد, أي عرب نفي اضطهاده واستبطانه له من خالل التسلط الدائم 

هناك جمال ضئيل للتحدي أو يوجد  واحلقود. فمع املقاومة كهروب ومراوغة
للتطوير أكثر بكثري من وضعية ارتكاسية ُمَصممة للنجاة من رشاسة املطاِرد 

أحيانًا إىل احتامالت أخرى خاصة يف  شامايواملبارشة وامللحة. ومع ذلك ُيشري 
نقاشه ملطاردة الفقراء عندما يتطرق إىل إيواء الشعب للفقراء املطاَردين 

)٠٢٠١ ,١١٩Chamayou  إن هذا يؤرش إىل منطق خمتلف, منطق تضامن .(
حيبط منطق املطاردة, لكن ليس عرب تبنيه وعكسه, بل إنه يؤرش إىل حلظة نادرة يف 

  .»مطاردة اإلنسان«التحليالت التي تكّون 
ماذا كان فن العبد أو علمه سيشبه لو مل يكن مقصورًا عىل االستجابة 

مه? من اجلدير ذكره أن االستخدامات األوىل بطريقة مرآتية إىل فن السيد وعل
− فريقيةاإليف السياق املدين انبثقت عن جتربة العبودية  »مقاومة«ملصطلح 
قرار  بعد The Atlantic »أطالنتيك«ففي واحدة من أوىل مقاالت جملة  ,األمريكية
 القايض أن العبيد Dred Scott)٢(دريد سكوتاخلاص بـ  األمريكية العليا املحكمة

ال يمكن أن يصبحوا مواطنني, َوَوسط رصاع سيايس ومدين متناٍم حييط بتوسيع 
هل روحنا حمطمة فعلياً? هل «: Edmund Quincy كوينيس إدموندالعبودية سأل 

                                                 
) الذي حاول احلصول عىل حريته من ١٨٥٨− ١٧٩٥( سكوت دريدىل اإلشارة هنا إ )٢(

رفض  ١٨٥٧عام  املحكمة األمريكية العليا. لكن حكم األمريكيخالل النظام القضائي 
) فريقيإالتامسه وقىض أنه ال يمكن ألي عبد (وهو ما كان ُيطلق عىل أي شخص من دم 

اء عىل العنرصية, فأصبحت قضيته ني من مؤيدي القضيأن يصبح مواطنًا, مما أغاظ الشامل
) ١٨٦٥− ١٨٠٩( نللينكو براهامأنقطة جذب ومّهدت الطريق أمام انتخاب الرئيس 

Abraham Lincoln  [املرتجم]. ١٨٦٠عام 
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سمة اخلسة واملساومة حرقت أرواحنا بشكل ال ُيمحى? وهل ألي مذالت أن 
 أن تلك املقاومة أصبحت إال  )٣(»توقظ فينا أبدًا سخطًا شديدًا ومقاومة مؤثرة?

واملطاَرد, وذلك عىل الرغم من أهنا يف األغلب  دأكثر من عكس لدوري املطارِ 
املخجلة التي تسمح  املتحدة الوالياتتبنت صيغة اهلروب وأدت إىل قوانني 

بمطاردة العبيد الفارين واسرتجاعهم. بعبارة أخرى جيب عىل املقاومة الفّعالة أن 
  شديد.تصبح أكثر من سخط 

للحرب أو  أرسطو اختيارإن فن املقاومة وعلمها بمعنى ما يرفضان 
 ,حرب/مطاردة هجينة ملصلحةالعبيد (واالحتفاظ هبم)  تمّلكل للمطاردة وسيلةً 

إذ جيب أوالً أن يقاوم علم العبد وفنه إغراء الدخول يف عالقة مرآتية مع املطاردة 
إن املُطاِرد سوف  إذ ,طاِردملإىل ا بالنسبةمن خالل اإلبقاء عىل مفهوم العداوة 

ن املقاومة تتضمن إقرارًا أيف حني  ,خيتزل خيارات الفريسة بتلك املناسبة للفريسة
بدالً من مقاومة  ,عىل أساس العداوة ,بأن املطاِرد يامرس مقاومة متحدية ضده

د د ذاتًا ليست جمرّ لّ التشديد هو الذي يوإن هذا و ,عىل أساس املطاِرد والفريسة
  كام أهنا تعزز أيضاً مقدرة الذات عىل املقاومة. ,شخصية مرآتية للمطاِرد

إن عّد املطاِرد عدوًا يسمح ألشكال أخرى من منطق املقاومة أن 
يف  نهمكوبالنتيجة أن ت ,تنشِغل بام يتعدى أولئك الناجني من املطاردة

فه وليس بوص ,بوصفه عدواً مع املطاِرد, رصاع سيايس وثقايف وعسكري 
 األمريكية− فريقيةاإلمنذ البداية تقدم املقاومة و ,حمتملةً  مطاِردًا أو فريسةً 

وأعامل أخرى يف  املدنية احلقوق حركةوبـ األهلية احلربمرورًا بـ 
وعىل  ,نعكاساتهاعىل رفض قبول املنطق التزامني أو  حياً مثاالً  ,الستينيات

                                                 
». املسألة التذكارية األطلسية اخلاصة: احلرب األهلية«يف كتاب  Edmund Quincyإدموند كوينيس  )٣(

  ). ٢٠١٢March ,١٢-١٣( President Barack Obamaاما كتب املقدمة الرئيس باراك أوب
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يد ُخياض مع عدو عىل تعزيز مقدرة دنيا عىل املقاومة من خالل رصاع مد
ملنظور الذات املقاومة هو تصحيح  هيجينإن تبني  .)٤(عدد كبري من اجلبهات

 همعىل العداوة أو رفض السود الفهود أّيد تشديد , وهو تصحيحأنموذجي
 .)٥(خيضعون فعليًا للمطاردة كانوا وإنْ التحول إىل فريسة 

) ١٩٧٣» (يالثوراالنتحار « Huey P. Newton نيوتن. يب هيويإن كتاب 
Suicide Revolutionary  ضد الفهود:  احلرب« بـ املوسومة ١٩٨٢وأطروحته عام

 War Against the Panthers: A Study of »دراسة للقمع يف الواليات املتحدة

                                                 
مشهورة باستمرارها وبنوعية اجلداالت الداخلية  األمريكية−فريقيةاإلإن املقاومة  )٤(

 مارتنو دوغالس كل من إن عمل .املتعلقة بفن املقاومة وصياغة املقدرة عىل املقاومة
أ من أرضية جتربة مقاومة نشقد  هيوي يب نيوتنو إكس مالكومو الصغري كينغ لوثري

 =هو كوم إكسلماو كينغ الدكتوراالختالف بني  كام أن ,متواصلة ومقاومة مضادة
وإىل تكوين مقدرة عىل  ,مهم جدًا بالنسبة إىل مسألة املقاومة العنيفة والالعنيفةاختالف =

بالنسبة إىل  ألن الالعنفو ,املقاومة تفرتق عن العالقات املرآتية التي يدفع إليها فن التسيد
تكتيكيًا وأخالقيًا بوصفه افرتاقاً  اً مسّوغ كانغاندي ونيتشه  عجب بكل منالدكتور كينغ املُ 
يف حني مثّل احلب  ,حركة )كتكنيك(كانت املقاومة الالعنيفة قد ظهرت «مع بنى احلنق: 

ّفر غاندي وأن يف حني  ,الروح والدافعأمّد ح ياملس , إناألنموذج الناظم. بكلامت أخرى
الذي قصده الدكتور كينغ باحلب هو بالتحديد كرس العالقة إن ).  ,٦٧Carson( »املنهج

بني مقاومي احلقوق املدنية واملقاومة املضادة للرجال ذوي وواملطاِرد  املرآتية بني املطاَرد
مالكوم إكس  جانب الكالب. أجاب الدكتور كينغ بقوة عىل االنتقادات املوجهة ملوقفه من

أنا ال أقول لك «ين الذين رأوا أهنا خيار إنشائي أكثر مما هي خيار ضعيف وارتكايس: خراآلو
تيت من قوة وتقف بكل ما أُ  إذ ,نا أحتدث عن قوة قوية جداً أ ,أن جتلس وتقبل الظلم بصرب

أنه من األفضل من ترى  أصبحتلكنك  ,أنت تقاوم ,فأنت لست جباناً  ,ضد نظام رشير
 ). ,٢٦٦Carson» (أن تكون غري عنيف األخالقيةالناحية (التكتيكية) و

حتى  ,هلو دليل حمزن عىل اآلثار الوحشية والتدمريية للمطاردة هيو يب نيوتن مصري إن )٥(
 . ١٩٩٦Pearsonانظر  ,عىل أكثر املطاَردين مقاومة
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Repression in the United States  اخلاص سيناريو الوضعية مقاومة لينّظران
هنا أأو » انتحار ثوري«ذه الوضعية بأهنا ه نيوتناملطاِرد/املطاَرد. وصف ب

هذا , فالرفض املُنَضبط لقبول رشوط املطاِرد بوساطة تبني وضعية الفريسة
احلفاظ عىل وضعية العداوة حتى عند اخلضوع تضّمن الفعل من املقاومة 

   للمطاردة, بل حتى إىل حد املوت عىل يدي املطاِرد:
لقد كان  ,ظروف خمتلفةكنت سابقًا قد واجهت املوت لكن يف ظل 

وكان هناك إمكانية لالحتيال عىل  ,هناك عفوية وفجائية يف كل مواجهة
حتمية املوت ألن لكن عندما تقتلك الدولة ليس هناك احتامالت  ,املوت

إن مواجهة اإلعدام عىل يد الدولة يستلزم نوعًا خاصًا من  ,مطلقةتصبح 
وإنَّ  ,ضمن حالة ُمهينة متاماً الشجاعة هو املقدرة عىل العمل برشف وكرامة 

 ). ٢٠٠٩Newton ,٣٠٢هو الشكل املطلق للحقيقة ( هذا
 املطاردة لعقيدةتصحيحًا مهًام تقدم وممارستهم  الفهود نظرية إن

وافرتاضها أن عىل املقاومة أن تتأقلم مع مبادرة املطاِرد, أي أن تتبنى وضعية 
ر فهم للمقاومة اإلثباتية من أجل تطوي نيتشه نيوتن استخدم . وبالفعلحقد

» الفهود السودعىل تطور فلسفة  كبريٌ  كان هلا تأثريٌ « وزعم أن أفكار األخري
)٢٠٠٩ ,١٧٣Newton  رضورة مواجهة املطاِرد  نيتشهمن  نيوتن). تعلم

بدالً من مكابدة تعريفات الظامل كان من الرضوري االنخراط ف ,اً عدوّ بوصفه 
كل من احلرب النفسية [التي] زادت من وعي ش«يف احلرب يف هذه احلال يف 

).  ٢٠٠٩Newton ,١٧٥» (الدائرة احلاكمة وعيًا جديداً عىل  فرضتالناس و
الناجحة مها إعادة تقييم الرشطة بوصفهم  النتشيةإن املثلني عىل السياسة 

إن  إذ ,»للشعب السلطة كل« :وابتداع الشعار أو األمر القطعي» خنازير«
إحساس كبري من االحرتام واحلب «بأنه صيغة لتأكيد  الشعارفهم  نيوتن
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 Newton» (نيالتامّ  ولفكرة أن الشعب يستحق احلقيقة والصدق ,للشعب

واعني عىل نحو مؤمل بأهنم كانوا  السود الفهودويف حني ظلَّ  ,)٢٠٠٩ ,١٨٠
رفضوا السعي للتخفي إهنم ُمطاردين, فإهنم رفضوا تبني وضعية الفريسة, أي 

 عقيدة املطاردة. إن هيجيننالوا إعجاب فإهنم  ومن ثمَّ أنفسهم,  أو متويه
عىل زمرة املجرمني  »مطاردة اإلنسان«من  التاسعبرتكيزها كام يف الفصل 

نقطة الذروة لطبيعية مكّونة «املتعقبني للضحية السوداء وبوضعها اإلعدام كـ
Chamayou ٢٠٠٩ ,» (من احتقار مستمر ومتعدد األشكال حلياة املحكومني

 فيصبح ,لمقدرة عىل املقاومة إىل الصفراالختزال عينه لحتاكي  فهي) ١٥٠
  .هو حتديه أو عىل األقل إظهاره ,إنجازها بل ,الرصيحهدفها 
 :أو هناية املقاومة »سالو« −٥− ٤

األخري الذي حيمل  Pier Paolo Pasolini بازوليني باولو بريإن فيلم 
 ١٢٠Saló or the  Days of) ١٩٧٥( »ميومًا من سدو ١٢٠سالو أو «عنوان 

Sodom  هو حماولة مدروسة لتخّيل مقدرة عىل املقاومة ُخمتزلة إىل ما يقرب
الصفر, ويمكن تفسريه بأنه تأّمل نقدي ذايت عن حياة مقاومة مجالية 
وسياسية وجنسية عانت يف البداية من ندوب املفارقات الوحشية للمقاومة 

سالو أو «كانت وضعية مقاومة املقاومة اُملمثلة يف  . لقداإليطاليةالتارخيية 
يف  بازولينيبطرائق عديدة مع كامل سرية  متَّسقة »يومًا من سدوم ١٢٠

األخالقية والسياسية  اإليطايلاملقاومة الشاملة ضد أعراف املجتمع 
) Friuli فريويل( إيطاليااملولود يف شامل بازوليني واجلاملية واجلنسية. فقد 

. إن ١٩٧٥عام  Ostia أوستياوُقتِل يف  املقاومةأخاه املقاوم مع  ٢٢١٩عام 
املواقف املتضاربة يف األغلب التي يتبناها يف ممارسته للمقاومة املثرية للجدل 
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أضفت بأشكال خمتلفة غموضًا عىل  ,عرب الشعر واألفالم والصحافة
 وأسهمت يف كسوفه اجلزئي بعد موته. هاالتساق السيايس لعمل

 − مؤخرًا  Huberman-Georges Didi هبريمان − ديدي جورج ىحتدّ 
بقاء الرياعات «هذا اإلمهال, وتأّمل يف أسبابه, وذلك يف كتاب  − اً قويّ  اً حتديّ 

الذي هو أيضًا نقد  Survivance des lucioles) ٢٠٠٩( »عىل قيد احلياة
إن  . )٦(بازولينيالذي ُيزعم أنه األقرب إىل  أغامبنيمشّفر بخفة للفيلسوف 

هي  ,يف فيلمه األخري وال سيام ,للمقاومة بازولينيمغزى نبذ  هبريمانرؤية 
السيايس.  بازولينيرؤية قابلة للنقاش وإن كانت تدعو إىل العودة إىل تفكري 

باملقاومة وقبل كل يشء  بازولينيإهنا رؤية تقلل بطرائق متعددة من التزام 
وبالفكر  اهلندا يتضح يف افتتانه بـ باملقاومة السلبية أو املدنية, وهذا م

ر يستوَعب, كام أنه أمر مل غانديواملامرسة السياسية لدى  مغزاه  ومل ُيقدِّ
لتبني نامذج املقاومة املسلحة التي تبناها املقاومون  بازولينيفمقاومة  ,هكليّ 

الالعنيفة. كام أن  الساتيغراهاعن  غانديتتأثر بدعمه ملواقف  الغربيون
 القديسالالعنيفة التي ترجع إىل  الغانديةلشخصية املقاومة قراءته ل

هي جزء من مرشوع أشمل من إعادة اكتشاف  املسيحوحتى إىل  فرانسيس,
عىل ضوء التجارب غري  األورويبوإنعاش للجوانب املنسية يف العرف 

ليس يف أفالمه  ,, إن غزارة مادة هذا املرشوع هي غزارة واضحةاألوروبية
, وإشارته إىل »احلياة«, بل أيضًا يف إدراكه ألمهية فحسب املأساوية

                                                 
 »نسان اُملستباحاإل«بشكل متزايد مع اقرتاب  اً بازوليني واضح لـ امبنييصبح إخالص أغ )٦(

ن يف اجلزء الرابع من افشخصية القديس فرنسيس وسياسة التربؤ بارز ,من االنتهاء
 الرباعية.
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 −مفهومات وشخصيات اقرتنت الحقًا مع البيولوجية السياسية وانتقاداهتا 
هذا  استعملهو أول من  بازوليني( Homo Sacer »اإلنسان اُملستباح«

جرى توسيعه الحقًا يف عمل  استعاملاملصطلح يف سياق حديث, وهو 
املقاومة اجلنسية والرؤية الثاقبة للتحول األنثروبولوجي يف  ) حلدودأغامبني

حياة الناس, فقد كانت املعادلة الصعبة للحياة واملقاومة موضوعًا وانشغاالً 
بل احلياة املجّردة أو البقاء عىل  ,من تاريخ مبكر جدًا, فاحلياة بازولينيلدى 

ة عىل املقاومة: إذ إن قيد احلياة كانت بالنسبة إليه إثباتًا متحديًا للمقدر
 تقعان يف صلب حياته وعمله. −  io vivoأنا أعيش  −  ني املتحديتنيالكلمت

 تهابطبيع هي ما يمكن وصفهبازوليني إن السمة املذهلة ملقاومة 
, مع الرشطةعىل الدوام يف سجال مع  بازوليني. كان Socratic السقراطية

جيرى التعبري عن وّول العاملي. املعارصة بوصفها التجيل املحيل للتح إيطاليا
قصائده األوىل باللغة املحكية ويف أي , وحسب اختالفاته ليس يف قصائده

 Gramsci di ceneri Le ) ١٩٧٥( »رماد غراميش« همتنيواملجموعتني امل
من عابر لإلنسانية إىل «و  tempo mio dele religion la )١٩٦١( »دين وقتي«و

رواياته أو أعامله  بل أيضًا يف ,organizzare  rTrasumana) ١٩٧١( »التنظيم
 الرومايناملصطلح  بنتالتي ت vita di Ragazzi )١٩٥٥( »أبناء احلياة«الرسدية 

vita Una ) ١٩٥٩( »حياة عنيفة«و lumpenproletariat )٧(الرثة الربوليتاريا

violenta ١٩٩٢( »نفط«و (Petrolio  خمزٍ  واملهملة بشكل موتهاملنشورة بعد, 
                                                 

بالنسبة وهي  »دون أو حتت الربوليتاريا«أو  »ُحثالة الربوليتاريا«أحيانًا ُترتجم الكلمة بـ  )٧(
تقع خارج عالقات اإلنتاج بأهنا متتلك نسبة متدنية من الوعي و تتميز ماركس إىل
طرائق مشبوهة وثانوية مثل الرسقة والدعارة والقامر وتتبع سية يف املجتمع الرئي

 بغية تأمني سبل العيش [املرتجم].والتهريب والترشد والقتل والسلب 
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يستخدم  اً ومعلق كان أيضًا ناقدًا غزير اإلنتاج وكاتب عمود صحفيكام أنه 
يف  Tempo »)٩(تيمبو«و nouve Vie »)٨(نوف فاي«منصة املجلتني األسبوعيتني 

 اإليطاليةمع قراء املجلة (ُنرش باللغة  سقراطيستينيات كي ينهمك يف جدال ال
حلوارات توّثق استجابته . إن هذه ا)قيمة  I dialoghi »حوارات«بوصفه 

يف أثناء  اإليطالينيلتحوالت اهلائلة يف الثقافة واملجتمع لاألسبوعية تقريبًا 
عمومًا إىل جمتمع صناعي  ةفالحيثقافة زراعية  من تحّولوكذلك الالستينيات, 
زات التي عصفت بأضخم كام أهنا توّثق اهليتميز باهلجرة الداخلية,  ,حَرضي
والتحّول يف  النهضة عرصواإلرث اخلاليف لـ  الغربية اأوروبيف  شيوعي حزب

لكنه وما بعده.  Vatican II )١٠(الثاين الفاتيكانمن خالل  الكاثوليكية املسيحية
 »سّولتامل«عرب أفالمه  احلداثةمنّغص وربام  إيطاليا ُمنّغصأمهيته بوصفه  كسب

)١٩٦١ (Accattone اماما روم«و« )١٩٦٢ (Mama Roma بحسب  اإلنجيل«و
 Edipo Re) ١٩٦٧( »أوديب امللك«و Ilvangelo second Matteo) ١٩٦٤( »متى
 Trilogia)١٩٧١( »حياة ديكامريون ثالثية«و Teorema) ١٩٦٨( »النظرية«و

della vita Il Decameron  ١٩٧٢(» حكايات كانرتبري«و (di  RaccontiI 

Canterbury ١٩٧٤( »زهرة ألف ليلة وليلة«و(le Mille e una Notte Il fiore del 
 إىل يشريكل ذلك  .»يومًا من سدوم ١٢٠سالو أو  «فيلم  ١٩٧٥وأخريًا يف 

                                                 
 تعني طرائق جديدة [املرتجم]. )٨(
 تعني الزمان [املرتجم]. )٩(
 يوحنا الثالث والعرشونالبابا  يةالذي دعا إل املجلس الفاتيكاين الثاينهذا هو االسم الشائع للـ  )١٠(

 همتخض عن, كام املقررات واملراسيم والدساتري بعضوصدر عنه  ١٩٦٥و١٩٦٢وانعقد بني 
يف الصالة  الالتينيةصالحات يف جسم الكنيسة كان أبرزها التخيل عن استعامل من اإل مجلة

  [املرتجم]. احلوار مع الديانات األخرىباحلركة املسكونية و واإلقراروإبداهلا باللغات املحلية 
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ممارسة تبدو يف وهي  ,يفممارسة مقاومة مجالية وسياسية كثيفة وواسعة الطّ 
  بأهنا ختضع إىل تقييم ذايت مدّمر.» سالو«

 واسع للغاية ومعّقد هو جمال بازولينيونظرًا ألن جمال مقاومة 
 La restenza e la»وضوُءهااملقاومة «ومتباين داخليًا, فإن قصيدة واحدة 

 sua luce  ١٩٦١( »يئالس زمندين ال«من( religion del mel tempo La 
 توفر وسيلة قيمة للدخول إليه:

 املقاومةإىل أيام  أتيُت هكذا 

 دون معرفة يشء منها سوى األسلوب:
 يف الذاكرة.شمس حمفور  عيضوء, كله وأسلوب كله 

 عندما واحدة, حتى للحظة  ولوأبدًا,  يخبوكن ليمل  
 يف الوقفة االحتجاجية األكثر فتكًا. أوروبااهتزت 

 هربنا مع أغراضا يف عربة 
 وقرية تائهة Casarsa كاسارسابعيدًا ببعد 

 عًا.ساطبني القنوات والكروم: وكان الضوء  
 )١١(آذاريغادر أخي يف صباح 

 خفيًا هادئ بالقطار مت
 عًا.ساطكان الضوء و ,كتاب واملسدس يف

                                                 
 [املرتجم]. آذار/ مارسنسبة إىل شهر  )١١(
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 نارتعاش أزمانًا طويلة يف اجلبال التي أ
 رقة الداكنةكام لو أهنا فردوسية يف الزُّ 

 عًا.ساطكان الضوء و: Friulian الفريويلللسهل 
 ة البيت الريفي راقبْت ومن عليّ 

 ,أمي التائهة دومًا تلك اجلبال
 عًا.ساطضوء وهي واعية للقدر سلفًا: وكان ال

 برفقة قلة من الفالحني يف اجلوارعشُت 
 ُمالَحق  شخصحياة جميدة ل

 عًا.ساطفظيعة: وكان الضوء  قواننيب
 يوم املوت جاءعندما و

 واحلرية تعّرف العامل الشهيد 
 نفسه جمددًا يف الضوء... إىل

 العدالة:بمل األ هوذاك الضوء 
 .عدالة أعلم أّي أكن مل 
 ,عىل الدوامًا آخر يساوي ضوءالضوء  إن

 ثم تغّري: أصبح الضوء فجرًا خجوالً, 
 بزغ وامتد  اً فجر

 فوق القنوات. ,الفريوليةفوق احلقول 
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 أنار العامل الذين كافحوا.فجرًا 
 ضوءاً وهكذا كان الفجر الوليد 
 خارج خلود األسلوب...

 هي وعي إن العدالة يف التاريخ
 للثروة إنساينتقسيم ل
 يد.لألمل ضوء جد كانو

  )١٢(ريام زاتريتإن للقصيدة مقطعني شعريني غري متساويني وفقًا لنوع من 

rima terza  ي تدانيستحرض  اإليطاليني(الذي بالنسبة إىل القراءDante (مبارشة. 
اآلخر فهو تأمل مراهق  املقطع أما ,يصف أحد املقطعني جتربة املقاومة لدى طفل

 ,الذكريات من خالل جتربة الضوءاملقطع األول يربط سلسة من وإن  ,فيها
مع جتربة املقاومة تلك بالنسبة إىل  للمقاومةف وعي جتربة حركة تارخيية وُيكي

إىل أيام  ىأتفإنه وهكذا  ,طفل وأناس مل حيصلوا بعد عىل اسم أو مفهوم املقاومة
باستثناء الطرائق التي واملقاومة دون معرفة أي يشء عنها باستثناء األسلوب 

                                                 

وسط نظم ثالثي القافية أي بحر من الشعر فيه جمموعات من أبيات ثالثة يكون للبيت األ )١٢(
أحيانًا ُيرتجم هذا املصطلح  .فيها قافية مماثلة لقافية البيت األول والثالث من املجموعة التالية

وال ّبد من التذكري هنا أيضًا أن التحليل الوارد هلذه  ,»موشح«بكلمة  العربيةإىل اللغة 
و هذه القوايف وعليه قد ال تبد اإليطاليةالقصيدة يستند إىل نصها يف اللغة األصل, إي باللغة 

موضوع الواردة يف الكتاب  اإلنكليزيةوالنغامت املُشار إليها جلية يف ترمجة القصيدة إىل اللغة 
وهذا بالطبع  .الواردة هنا العربيةغري واضحة أيضًا يف الرتمجة إىل اللغة  وبالتأكيد فهي ,الرتمجة

عادل هلا يف الرتمجة إن مل يؤرش إىل خصوصية النص الشعري الفنية التي يصعب كثريًا تقديم م
  يكن املرتجم شاعرًا أو إن مل يتعاون مع شاعر آخر يف اللغة اهلدف [املرتجم].
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 ,ي إدراك مشهود للشمسأ ,كل ضوءالف ,خرهبا تلك األيام عن أيام أُ اختلفت 
من املهم إن  .»la piu morta vigilia أقدس عشية«هتتز  أوروبا كانتحتى عندما 

ترتعش عشية  أوروبا فـ ,يف هذا احلوار الداخيل املسيحيةاإلحساس باألصداء 
 Garden of)١٣(اجلثامنية قةحديليلة الشك يف  املسيحمتامًا مثل −  vigilia −  صلبها

 Gethsemane, هي أيضًا غابة مظلمة  روباووأselva oscura دانتية Dantean,  لكن
سمح يمل  ذيضوء املقاومة ال : إنهوعىل الرغم من ذلك هناك ضوء يقسمها

بالسيطرة  بازوليني ال يقبلففي هذه املقدمة الشعرية  ,للعتمة أن تصبح تامة
  حتى يف أحلك الساعات.صيصًا من ضوء املقاومة إن هناك ب إذ شاملة,ال

يف املقطع األول  وال سيام ,ما ُيقال وُيفعل معًا يف القصيدةهو هذا إن 
تريتزا ففي األبيات الستة األوىل تتناغم الـ  ,وبشكل الفت عىل مستوى القافية

الذي ُيلفظ بفم مفتوح يف املقاومة/الوعي/اليقظة » a«عىل حرف  ريام
a/conscienza/vigiliaResistenz ٍلكلمة  متكررٍ  , لكنها تتحول بعدها إىل ذكر

 ed era pura luce عاً ساطوكان الضوء  , التي تأيت يف خامتة الالزمة luceضوء 
وهي صيغة تتكرر مرتني  luceوُختتتم بـ ضوء  o/o/cوالثالثية الثالثة تتناغم بــ 

» e«تليهام » i«و» e«بـ   o/o/aالــ  ويف الثالثية السادسة تنقطع ,إضافة إىل الالزمة
وبعد هذا االنقطاع هناك تناغم مشؤوم لكلمتي  ,luceللالزمة ضوء 

ملقطع األول يقطعها حرف من ايف الثالثية األخرية  morte/luceموت/ضوء 
»o « يف كلمة رضبmartoriato يستحرض هذا التعاقب لكلمة ضوء .luce 

                                                 
املطل عىل  جبل الزيتونيف أسفل منحدر  وادي قدرونيف أعىل  حديقة اجلثامنيةتقع  )١٣(

د , وقد ُعرفت هذه احلديقة منذ القرن الرابع للميالاملحتلة فلسطنيالقديمة يف  القدس
هيوذا الصالة قبل إلقاء القبض عليه بعد وشاية من  املسيحبأهنا املكان الذي أدى فيه 

 .[املرتجم]
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لكنه هنا يقوم  ,Brother Sun» أخ الشمس«اهلروبية  الفرانسيسكانيةالقصيدة 
بوظيفة رسد جتربة فقدان أخ. فمن األبيات الستة األوىل التأملية ندخل إىل زمن 

» وكان الضوء ساطعاً «زمن اهلروب إىل قرية نائية وننتهي بالالزمة  ,االسرتجاع
ed era pure luce  املقاومةالنضامم إىل هبدف اإىل صباح مغادرة األخ  ed era

pure luce,  فريويلحيث قاتل عىل اجلبال الساطعة فوق سهولed era pure 

luce ,  ثم بتعديل القافية من»o «إىل »e « يف مع األم التي حتملق من العلية
إىل حياة الطفولة البهية وسط  era pure luceعودة ابنها إىل تّواقةاجلبال وهي 

سوء «يف  بازولينيُقتل أخ إذ  −  يةإىل يوم املوت واحلر era pure luceاالستبداد 
عندما رأى العامل نفسه ثانية  −  اليوغسالفينيو اإليطالينيبني املنارصين » فهم

  عىل ضوء املقاومة. 
 ,ينقطع االستحضار«...» ع إمالئية املقطع األول باحلذف ومع قطْ 
اجلليل عن املساندة ألن الضوء الذي من » عاً ساطكان الضوء «ويعجز ابتهال 

إذ  ,ُذكرعًا جدًا بمثل ما ساط اً مل يكن ضوء ,ىل نفسه ثانيةإالله يتعّرف العامل خ
أمه كام أن أخاه  بازولينيلقد فقد  ,املقاومة قتلت ابنهاإن العامل مات شهيدًا وإن 

م البيت عرب احلذف يشعريًا من خالل تقس بازولينييشدد  .فقدت ولدها
كان ختيالً  era pure luceع الساط وءهأن ضعىل التي تدل الالزمة  ىلوالتخيل ع

ن املثري لالهتامم مقارنة هذا التناقض مع قصيدة عظيمة إنه مللمقاومة. لطفوليًا 
التي ال  Elytis )١٤(إليتيسلــ  Axion Esti »له املجد«أخرى عن املقاومة وهي 

ًا ُيسمح فيها ألي شك بنقاوة الضوء. إن املقطع الثاين املكّون من اثني عرش بيت
بني جتربة  ينتقل ,أربع ثالثيات لتجربة نقاء ضوء املقاومة بازولينيييل تقسيم 

                                                 
حصل عىل جائزة  يوناينشاعر  Odysseus Elytis) ١٩٩٦− ١٩١١( أوديسو إليتيس )١٤(

 [املرتجم]. ١٩٧٩عام  Nobel Prize نوبل لآلداب
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 فيزولوجياً تكاد تثري تعبريًا  فالقافيةنقاء أسلوب املقاومة واإلقرار بعدم نقاوهتا. 
لكنه يتعدل بعد ذلك  ,إىل اليقنيإذ إن التكرار ُيشري » a/a/e, a/a/e«عن الشك: 

 بتلك الدرجةال يبدو اآلن  , إال أنهة إىل نغمة اليقنيقبل العود» o/e/e«يصبح ل
يف حركات النطق  نفسهبالقدر حيصل تفكري املقاومة إن ». a/a/e«من اليقني

إىل كشف  تومئ الثالثية األوىلإن فيام ُيقال. إذ  حاصل اجلسدية بقدر ما هو
األمل ضوء الضوء كان  ذلك −  وحسب كأسلوب لالطف هعرف ماحقيقة 
 أنَّ يتجىل أملها يف الضوء وتضيف  عدالة أفالطونيةراهن عىل إهنا ت :ةبالعدال

هذه  ُتنّقىلكن  ,متشاهبة هي دعوات ,كل الدعوات للعدالةوكل الضوء 
الفجر غري إذ إن مع تغّري الضوء:  −  ونحن هنا نتبع ظاهرية مقاومة −  التجربة
جر يزداد ويوّسع ف إنه ,ومعه يتاميز األمل بالعدالة ويظهر أن له درجات ,أكيد

) نيمل يكن الضوء الذي أنار نضاالت العّامل (املقاوم ,نفسه. ففي هناية املطاف
وينقسم البيت  ,... فالقافية تغريتاألبدي األفالطوينضوء األسلوب النقي 

 عنها باحلذف, والتي عربَّ يُ التي  النيتشية» ربام«ثانية عرب احلذف. إن حلظة الـ 
تقسيم للمقدرة عىل طرح  بمنزلةهي  ليننيلدى  »?لالعم ما«رأيناها يف 

فإذا كان الضوء أو األمل بالعدالة هو  ,السؤال أكثر مما هي عالمة استفهام
خارج الضوء الذي يشبه األضواء األخرى, » خارج أزلية األسلوب«املؤمل 

  ... فامذا إذا? أو باألحرى ماذا بعد ...بالعدالةوإن كان هناك آماٌل خمتلفة 
تهي القصيدة بإعادة تأكيد جافة لصيغة قافية املقطع الشعري تن

عىل جتربة املقاومة, إذ  الشيوعياالفتتاحية وبتأكيد شعري عىل االستحواذ 
, »العدالة يف التاريخ هي وعي التوزيع اإلنساين للثروة«يعلم احلزب أن 

, لكن الحظوا أن تلك العدالة هي التي سمحت لألمل أن جيد ضوءًا جديداً 
العدالة برتك برتك طبيعة هذا الضوء, أو  بازولينيوربام عدالة جديدة. خيتتم 
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املقطع األول, أم من عربة الوهذه هي  ?أهو مزيد من اليشء نفسه :غامضة
 هل يمكن أن تكون شيئًا ما جديدًا وغري مسبوق كلية?

 شعريًا, إذ إن رهافة بازولينيكيفية تفكري يف إن من املهم جدًا التمعن 
عىل التفكري من  هيغييلضد أي استحواذ  تفكريه الشعري كانت يف ثورة حتدٍّ 

يتضح يف تفكريه بشأن املقاومة أكثر من أي مكان آخر, وهذا أجل املفهوم, 
فاملقاومة بالنسبة إليه ليست جمّرد جواب واضح عىل سؤال يثريه الظلم, بل هي 

ن املقاومة التي يصبح فيها ممكنًا . إمعضلة جيب التفكري هبا واإلشارة إليها بتأنٍّ 
الذي ابتُيل به تفكري املقاومة هي املقاومة  )الدياليكتيك املفاهيمي(اهلروب من 

اجلاملية. كام أن هذا التعبري الدقيق عن غموض يكتنف املقاومة هو بالتحديد 
إيامءة نبذ ب −  ١٩٧٥حتديدًا عام  − هجره يف هناية حياته  بازولينيالذي يبدو أن 

− ديديألمهية عمله. إن  هبريمان − ديديحتّفز قراءة  ,حّقاً وحشية ونيفة ع
مقارنة الصحافة األخرية ب بازولينييقارب رؤية سياسة الضوء لدى  هيربمان

سيئة الصيت مع الشعر املبكر, إذ إن قراءته  scritticorsari »قراصنة مكتوبة«
تركز عىل واحدة  أغامبنيالتي هي أيضًا نقد مسهب, وإن كان أحيانًا مبطنًا لـ 

 »كورير ديديالسريا«الصحفية التي ُنِرشت يف  بازولينيمن آخر كتابات 
Corriere di della sera وعنواهنا األصيل  ١٩٧٥ شباط / فربايري األول من ـف

»It vouto di polere in Italia« )أما اآلن فهي ببساطة فراغ السلطة يف إيطاليا ,(
وقد تكون من بني أكثر  L'articolo delle luciole) »اعمقالة الري«ُتعرف بـ(

فيها أن  بازولينييف القرن العرشين تأثريًا. يزعم  اإليطاليةمقاالت الصحافة 
التارخيية  الفاشيةمن  فاشيةأكثر  األورويبو اإليطايلاملجتمع االستهالكي 

اختفاء ما بعد احلرب بناًء عىل حلظة  اإليطايلويقرتح أن ُيقّسم التاريخ 
  الرياعات التي ُطردت بسبب التمدن, والتصنع ووجود الضوء االصطناعي.
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ذات االضطراب يف  نيتشهلدى  »النجوم الراقصة«إن الرياعات أو 
) هي يراعات غري قابلة للتنبؤ »زارادشت«قلوهبا (التي ُتوصف يف نقطة ما يف 

 إيطالياليات يف (العاهرات اللي .وهاربة وُتنري أنفسها من أجل رقصة التزاوج
مع انتشار الضوء  ١٩٧٥). إن اختفاءها عام luccioleُيسّمني أيضًا يراعات 

إىل زوال ذاك الضوء من األمل بالعدالة  بازولينياالصطناعي قاد بحسب رؤية 
اخلاص واهلارب وإىل ظهور ضوء شديد من التحكم والسيطرة الشاملة تبدو 

وبني  »الرياعات«بني أطروحات مقالة  املقاومة يف ظله عقيمة وعبثية, فالصلة
. كام »سالو«العرض القايس والشفاف للسيطرة الشاملة هي صلة واضحة يف 

نفسه,  بازولينيتتضمن استعادة الرياعات ضد  هربمان− ديديسرتاتيجية إأن 
  :بازولينيالتي يفرتض أهنا تنبع من أواخر  أغامبني »تشاؤمية«بل أيضًا ضد 

الذي يتعدانا, وإذا عىل العكس  والثابتيف األفق اهلائل  إذا ما مددنا الرؤية
نا عىل الصورة الصغرية واملتقلبة التي متر بجوارنا, فإن نظرتنامن ذلك ما ركزنا 
عابر, لكن األفق  إن الصورة يراعة من تقّطعٍ  .خمتلفة جداً  سوف ُنبرص أشياء

من املكتمل ليوم يغمرنا يف ضوء حمكم, أال وهو زمن الشمولية الثابت, أو الز
القيامة, فالتحديق يف األفق بعيدًا يعني عدم رؤية الصورة التي جتتمع حولنا, إذ إن 

األنوار «الرياعات الصغرية تضفي شكًال ونورًا عىل استقرارنا اهلش, كام أن 
 أي − النامجة عن األضواء القوية تستهلك كل الشكل واإلضاءة  »الساطعة القوية
  ).٢٠٠٩Huberman -Didi ,٦٩مو الغايات النهائية (يف س − كل االختالف 

عام  بازولينيلدى  »اليأس السيايس«يزعم أن  هربمان −  ديديإن 
) بأن آرنت مكّررًا رأيوهو يأس نجم عن اعتقاده ( ,»خطأ«كان  ١٩٧٥

ملجتمع االستهالكي ألغت العفوية إىل ااملراقبة واألضواء الساطعة العائدة 
املتضمنة زوال أي إمكانية للمقاومة عام  بازولينية اإلنسانية. أي إن رؤي
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تغفل أن الرياعات ال تزال موجودة, وهي تقاوم الفناء, وأنه ال يزال  ١٩٧٥
ممكنًا بني الفينة واألخرى إجياد حلظات من املقاومة حتى يف أحلك الظروف, 

عىل  شميتوبالفعل يبدو أن شخصية الرياعة متتلك السامت التي أضفاها 
موذج املثايل للمنارص: فضوءها الغّامز ليس متسقًا, وهي متحّركة وغري األن

يّرص عىل  هربمان−  ديديقابلة للتوقع وأخريًا إهنا أرضية أو مرتبطة بأرض. إن 
, ومع ذلك فإن بازوليني عىل الرغم من بازولينيوجود هذه الصفات يف 

, بازوليني »سيأ«حجته حتى وفقًا لرشوطها اخلاصة ال تتصدى بشكل كامل لـ
, بل إنه فحسبمل يكن يائسًا من حلول جمتمع املراقبة والتحكم  بازوليني إذ إن

أصبحت الرغبات نفسها  إذأيضًا كان يائسًا من حلول جمتمع االستهالكية, 
حتى تلك اللحظات النادرة من  ,موضوعات تبادل قابلة للقياس والتوقع

الشاب الذي ُضبط يامرس  مثل حتدي السجني »سالو«يف  »الرياع«كثافة 
اجلنس غري احلالل, ويقف عاريًا يؤدي حتية املقاومة بيده املقبوضة قبل أن يتم 

  .تبدو بالنسبة إليه حلظات عقيمة ,إطالق النار عليه
التبادل, وتبتعد عن  »عدالة« لـال تستسلم التي إن مقاومة التسليع  

قابلة للتصور يف قرية خميم  تبدو مقاومة غري ,استبدال زمن العمل بمتعة العمل
أن يصبح  »سالو«فقد كان اهلدف من  ,»سالو«يف  Villa الفيالالعطلة, أال وهي 
رسيعًا ُيسّلع أن  بوساطتها, وللطريقة التي يمكن »ثالثية احلياة«نقدًا ذاتيًا فظيعًا لـ 

  ُيباع عىل شكل إباحية دون مقاومة ُتذكر. ,تصوير قديم للجنسانية املجانية
 ن ضوء املقاومة الذي يبدو أنه ُفِقَد يف وهج جمتمع االستهالكلك

م يف   إذيستمر مع ذلك طوال الفيلم,  سالو/املراقبة املتسق, والذي ُيقدَّ
إن الفيلم بحد ذاته هو فعل مقاومة يطرح  .جيري استبداله بدالً من إمخاده

لة أو عىل مشاهدي السينام االستهالكيني شيئًا ال يمكن استهالكه بسهو
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إن مقاومته عينها تضعه ضمن نسق من أضواء  إذحتويله إىل سلعة تبادل, 
عىل أنه  »سالو«, وإذا ما ُنظِر إىل بازولينيمقاومة ضبابية تومض يف عمل 
اإلنجيل وفقًا للقديس «املقاومة يف  تصويرفعل مقاومة فيمكن مقارنته مع 

بريين عن املقاومة مقاومًا. إن هذين التع املسيحالذي ُيدعى فيه  »متى
 املسيحلفكر  غانديفاألخري هو إيفاء رائع ملديونية  ,يكمالن بعضهام بعضاً 

هو  بازولينيلدى  ملسيحفا ,املسيحيوتفسريه له, كام أنه أنموذج من العرف 
وملبدأ املقاومة  غانديُيعّرب عن محاسته لـ  بازوليني, إذ إن غانديمسيح 

 :١٩٦٢حوارات عام الالعنيفة يف أحد التبادالت يف 
أقىص درجة إىل إن الالعنف يبدو يل تصّورًا مذهالً, أصله أرستوقراطي 

(رشقي) مثل معظم  إنجييل...) وما قبل دوستيوفسكي, راسيل, غاندي(
مع رومانسية القرن التاسع عرش, ثم ُمْسِحنْت التي  اإلنجيليةالتصورات 

عنف هو أعىل درجة من انتُزعت مسيحيتها لتصبح علامنية بفخر... إن الال
التصّور العقالين للواقع, فإذا كان لكل شكل من التفكري يف الواقع العميل 

جتل يعتمد عىل العاطفة واإلقناع, فإن إىل أي  ,لتجيل املحسوسإىل احاجة 
الالعنف هو سلوك عاطفي إقناعي يتجاوز كلية أي امتثالية, وهو خاٍل متامًا 

  ). ١٩٩٥Pasolini ,٢٢١-٢ثقافة (من االحرتام ألدايت العقل وال
 Furio Columbo كولومبو فوريويف مقابلته األخرية التي أجراها مع 

 بازولينيكان  ١٩٧٥ ترشين الّثاين / نوفمربقبل موته بساعات يف األول من 
ن أاحلوار مسكون بفكرة  نأمتجهًام, لكنه كان بعيدًا كل البعد عن اليأس. 

ومن هنا يأيت العنوان الذي اقرتحه  ,كيفية قتلناشخصًا ما يف مكان ما يفكر ب
. ُتفتتح املحادثة بمشكلة كيفية املقاومة »نحن مجيعًا يف خطر«: بازوليني
الرفض كان عىل الدوام إشارة رضورية. «أن  بازوليني. يزعم إخيامنوبمثال 
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قديسون وناسكون, بل مفكرون أيضًا, فالقالئل الذين صنعوا  عمل وفقًا له
). لكن جيب أن  ٢٠١١Pasolini ,٥٣( »خ هم أولئك الذين قالوا ال...التاري

يكون هذا الرفض املتحدي ثوريًا وليس رفضًا مقترصًا عىل احلس السليم. 
يتذمر  »مقامراً «وربام رجًال  »رجًال عاقالً « بازولينيبالنسبة إىل  إخيامنكان 

قدرة عىل مقاومته, من العمل الذي كان عليه القيام به, لكنه افتقر إىل أي م
عندما كان ما يقوم به هو جمّرد عمل  ,يف البداية ,قول ال«إىل أي مقدرة عىل و

بالنسبة إىل  »ال«). إن الـ  ٢٠١١Pasolini ,٥٣( »جمّرد بريوقراطية .إداري
يف هذه  وموجودةأن تكون كلية  .جيب أن تكون كبرية ال صغرية« بازوليني

 جانإهنا ال الذات املقاومة, ال  .) ٠١١٢Pasolini ,٥٣( »...النقطة أو تلك
, لكن مع تقدم املحادثة ومع خفوت الضوء ومع اقرتاب ليلة مقتله موالن

بأن هذه املقدرة آخذة يف التحول إىل حدها األدنى, وهي  .بازولينييقر 
وحدة «وإىل  إخيامنويف تلميح ثاٍن إىل  ,مقدرة عرضة لالنكشاف إىل األبد

: إنه كان من بازولينييقول  »سالوفايش «بل أيضًا إىل  ,»النازيةاحلامية 
... لكن اآلن قليل من الشجاعة والضمري«مع  »ال«األسهل عليهام قول 

هي أي مكان  »سالو«يف  الفيالإن  ,) ٢٠١١Pasolini ,٥٥( ,»ال... 
أرساهم ينحرسون إىل ويستحيل فيه قول ال, حيث إن املطاردين يلعبون 

ينسون كيف يقاومون, ينسون التحدي ويتعلمون متع مستوى الفريسة, و
املعارصة, وهي احلداثة  إيطالياهي  بازولينيالطاعة. كانت الفيال بالنسبة إىل 

 .الفاشية االشرتاكية اجلمهوريةممثلة يف لباس  األوروبية
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 املقدرة املعاصرة على املقاومة

عّربوا عن « املؤثر selStèphane Hes )١٥(هيسيل ستيفانإن كتاب 
 املقاومةيلتمس استمرارية بني  !Indignez  vous) ٢٠١١( »استنكاركم!

, اً مقاومبوصفه  هيسيلواملقاومات املعارصة, فقد تزامنت جتربة  الفرنسية
مع فرتة توّحدها يف  الفرنسية املقاومةوكذلك رؤيته الالحقة إلنجازات 

 للمقاومة املؤسساتية ال ُيظهر وبوصفه صوتاً  ,للمقاومة الوطني املجلس
التي كانت موجودة قبل احتادها  الفرنسيةتعاطفًا ُيذكر مع املقاومات  هيسيل
وال مع انجذاب احلركات والشبكات  ,للمقاومة الوطني املجلسحتت 

عّربوا عن « كتاب املعارصة نحو هذا األنموذج املنترش من املقاومة. إنَّ 
لكنه أيضًا حتذير ضد املقاومات  ,إىل املقاومة هو بالتأكيد دعوة »استنكاركم!

                                                 
من  هيوديألب  برلنيُولد يف  .اً فرنسي وكاتباً  ) دبلوماسياً ٢٠١٣− ١٩١٧( كان هيسيل )١٥(

الصادرة  حقوق اإلنسان. شارك يف صياغة الئحة أملانية بروتستانتيةوأم  بولنديأصل 
 الفرنسيةك يف صفوف املعارضة كام شار ,احلرب العاملية الثانيةبعد هناية  األمم املتحدةعن 

لكنه متكن من الفرار  ,كم عليه باإلعداموقع يف األرس وُح  .النازية األملانيةضد القوات 
إىل وبدعوته  )اإلرسائيلية(وقد اشُتِهر بانتقاداته للسياسات  .بعد إعطائه هوية مزورة

 الفلسطينيةاألرايض  حتى إنه زار ),اإلرسائيلني(و الفلسطينينيملساواة يف املعاملة بني ا
عىل التحدي عىل الرغم من األوضاع  الفلسطينيني عن إعجابه بمقدرة عّرب واملحتلة 

املنظامت  جانبمما جعله ُعرضة النتقاد وتضييق إعالمي من  ,الكارثية التي يعيشوهنا
 [املرتجم]. )وإرسائيل(العاملية  الصهيونية
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العفوية, وبوصفه كذلك فهو نقد ُمبّطن حلركات املقاومة املعارصة األخرى 
  وشبكاهتا.

من ممارسات  لكثريمرجعية  حمطة الفرنسيةأصبحت جتربة املقاومات 
 التي هلذه املامرسات أيضًا عددًا من السامت املختلفة املقاومة املعارصة, لكن

إن املقاومة  :يمكن القول إذ ,تدل عىل قرب حلول حقبة جديدة من املقاومة
فن حياة مقاومة ضمن احلركة إىل املعارصة قد تكون بدأت مع الدعوة 

التحول  بوساطةوقد اكتسبت صبغة عاملية  ,Situationist movementاملوقفية 
 وزفيتزيالكاليف تكنولوجيات االتصاالت التي ابُتِدعت كجزء من السعي 

 احلرباجلديد لضامن بقاء املقدرة عىل املقاومة عقب رضبة ذرية أوىل يف 
ظهرت بوصفها مقدرة عىل املقاومة متمردة وقادرة عىل العمل كام , الباردة

إن السؤال املتعلق بحالة املقدرة املعارصة عىل مقاومة  .عىل مستوى عاملي
نرسم خريطة لبعض حركات  الليربالية اجلديدة يستلزم منا قبل كل يشء أن

ن ننظر لنرى ما هي أشكال التنسيق الناشئة أاملقاومة املعارصة وشبكاهتا, ثم 
 سرببينها بمساعدة تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة. من هنا يصبح ممكنًا 

 كام يمكن سرب ,للمقدرة املعارصة عىل املقاومة ختلفةنوعية التعبريات امل
 .وقابليتها للمقاومة املضادةومتاسكها قيودها الداخلية 

 :اجلانب اآلخر من املشهد −١− ٥

طريقة مقاومة بوصفها حدود املقاومة اجلاملية  بازولينيو جينيهاخترب 
قد قام اجلاميل بوصفه طريقة مقاومة مقام ف ,تفكري يف املقاومة معاً  وأسلوب

مكان  اومه ,مةاليوتوبيا الذي منه وضمنه تتم املقاو مقامأو  املكان أو الالمكان,
اليوتوبيا استعادت  ».سالو«إىل أقىص حدود يف  بازولينيوإمكانية دفع هبام 
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  −  /جنسية مقاومة رضورية مجاليةأي تأكيد  −  »احلياة ثالثية«اجلنسية لـ 
كي  بازولينيإىل درجة دفعت  ,التصنيف اإلباحي يف ظلعافيتها برسعة فائقة 

فهم  هيربمان− ديديففي حني أن  ,»لوسا«حياول ما هو غري قابل للشفاء يف 
تلميحاته إىل يشء  همن املمكن أن نرى فيف ,بازولينيالفيلم األخري بأنه يأس 

ال لكل  :قالإذ  via negationisنفي  أسلوبأو فعل مقاومة مجالية, إىل آخر: 
وهي أن هذا النفي كان جيري متثيله يف عمل أال  ,يشء باستثناء احلقيقة احلتمية

إىل حده التفكري بإمكانية املقاومة عرب األسلوب ُأخذ  »سالو«ففي  ,اومفني مق
املقاومة,  عدم إمكانعن  تكرارفيلًام غري قابل للصنع  بازولينيإن  إذ, األقىص

  قيامة بذلك قد حقق حلظة مقاومة مجالية.من خالل إنه  :ويمكن القول
بدايًة  فتصود بعض املشكالت التي نإن مجالية املقاومة هذه جتيب ع

مواصفات . كام أن ملنطق املقاومة ١٩٦١عام  البوياديف  سارتريف تأمالت 
التي ُتوصف بأهنا جزء من  اهليغيلية relexionsbestimmung العالقات

الذي  هيغللدى  »املنطق«أو اجلزء الرئيس الثاين من كتاب » منطق اجلوهر«
 −وفقًا هلذا املنطق  − ييل منطق الوجود ويسبق منطق املفهوم, فاملقاومة 

وهي أيضًا بمعنى ما متواطئة معه, وهذا كام رأينا  ,تعتمد عىل ما تعارضه
, لكنه ال يصح احلقدرتكاسية أي سابقًا يصح بالنسبة إىل املقاومة اال

لكن جيب أال ُتفهم األخرية عىل أساس أهنا  ,بالرضورة عىل مقاومة إثباتية
منطق «أو أهنا معادل ما آخر يف » ورةالث«حماولة لرفع املقاومة إىل درجة 

دون وجهة من   − فقد يكون الالحتديد بحد ذاته يف الشعر أو الفن ». املفهوم
ohne Bestimmung  أو حكم آخرdie andere Bestimmung الة من احل

أو يف  املقاومةعن  بازولينيعنه يف قصيدة  ُيفصحواألسلوب واإلحياء الذي 
هو الذي يمكن فيه جتربة اعتامد املقاومة  − trianSar السارتريرشيط اللون 
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إن احتفاء الفن بتجربة  إذاإلثباتية عىل املايض وانفتاحها عىل املستقبل, 
أي فكرة أن الفن مل يعد  − ,اهليغيليةاملقاومة يوحي أن أطروحة موت الفن  

 أن يرتك هذه املسؤولية للفلسفة هعليإن يعرب عن مفهوم احلرية احلديث, بل 
هي أطروحة سابقة ألواهنا, كام يوحي أن بإمكان الفن أن يوّفر مكانًا  − 

 لتفكري املقاومة, وفرصًة له إن مل يكن للحرية.
إن مسألة طريقة املقاومة اجلاملية وأسلوهبا هي مسألة مناسبة من أجل فهم 
إحدى أكثر املحاوالت املعروفة واملؤثرة لإلبقاء عىل مقاومة مجالية خارج حدود 

فقد وّسعت املغامرة املواقفية املقاومة اجلاملية لتصل إىل احلياة  ,العمل الفني
يبقى هذا املسعى معارصًا بقدر ما  .)١٦(التحّول من النجاة إىل احلياة اليومية باسم

كمون جرى  ,ترك فشل املوقفية نظرية املقاومة يف حلظة كمون غري ُمتحقق
عىل األزمة  Raoul Vaneigem)١٧(يجيمراؤول فانمؤخرًا تفعيله من خالل ردود 

أيلول / يف  سولينيكايف  اليونانينيالراهنة, ففي نص موجه إىل اجتامع املقاومني 
 ,Létat ne plus rien »الدولة ال تفعل شيئا نحن من يفعل « – ٢٠١٠ سبتمرب

soyons nous  −  إن  .اليونايناألطروحات املواقفية عىل التمّرد  فانيجيمُيطبّق
بحث يف آداب السلوك يف خدمة «من هذه األطروحات تعود إىل كتابه  اً كثري

                                                 
 Hans Ulrich هانز ألريتش أوربيستمع  التي أجراها الشاملةيف مقابلته األخرية  )١٦(

Orbist  الفرق بني احلياة والبقاء عىل أساس عن واضح جدًا شكل ب فانيجيم راؤولُيعّرب
 ). ٢٠٠٩Vaneigemاإلبداع والكرم (

 األممية املوقفيةكان ناشطًا يف  .بلجيكي) هو كاتب ١٩٣٤(املولود عام  فانيجيم )١٧(
Situationist Internationalهاعامد ,ي منظمة عاملية مكونة من ثوريني اجتامعيني, وه 

منذ تشكيلها عام  أوروباالفنانني الطليعيني واملفكرين واملنظرين السياسيني البارزين يف 
 [املرتجم]. ١٩٧٢حتى حلها عام  ١٩٥٧
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 vivre á L'usage des jeunes Generations-Traité de Savoir »األجيال الشابة
), وهو The Revolution of Everyday Life» ثورة احلياة اليومية« إىل (الذي ُترجم

املقاومة التي ظهرت يف عن فن  املستمرة واحد من قلة من النصوص النظرية
أي  Guy Debord )١٨(غي ديبورالسنة نفسها التي ظهرت فيها نظرية اهليمنة لدى 

. يعّرف النصان سوية بشكل نظري La Société du Spectacle»جمتمع الفرجة«
ويكمالن بعضهام بعضًا بوصفهام نظرية  ١٩٦٨اللحظة املواقفية لثورة عام 

بينهام جماالً نظريًا وسياسيًا كان بالنسبة إىل ونظرية مقاومة ويفتحان  ,هيمنة
 .)١٩(ال يزال يتعّني درسه ٢٠١٠عام  فانيجيم

بعضهام فعلياً: فقد كان ُيعّرف النصان جمال املقاومة املواقفية, ومها يكمالن 
شبه فامها يكتباهنام جنبًا إىل جنب تقريبًا منذ بداية إىل أواسط الستينيات فيام يُ مؤلّ 
. ولسوء Cubism )٢٠(يف األيام األوىل لـ التكعيبية Picasso بيكاسوو Braque براك

يف إرث املوقفية, حيث ُتفصل  فحسب ديبوراحلظ يتم تذكر أطروحة اهليمنة لدى 
. vivre á L'usage des jeune Generations-Traité de Savoirمها املتحدي ءعن تو

                                                 
كان متأثرًا  .فرنيس ماركيس) هو كاتب وشاعر وسينامئي ١٩٩٤−١٩٢٨( غي ديبور )١٨(

يف  وكان عضواً  Ludwig Feuerbach) ١٨٠٤ −١٦٧٢( فيورباخ يكلودفأيضًا بفكر 
 (املرتجم].األممية املوقفية منظمة 

بحث يف آداب  » «مل يتوقف أبدًا عن إعادة كتابة«ُيقر أنه  أوربيستيف املقابلة مع  )١٩(
vivre á L'usage des jeune -Traité de Savoir» السلوك يف خدمة األجيال الشابة

Generations )٢٠٠٩(Vaneigem . 
) ١٩٧١− ١٨٨١( بابلو بيكاس يدعىل  العرشينيف بدايات القرن  فرنساهي اجتاه فني ظهر يف  )٢٠(

Pablo Picasso ١٩٦٣− ١٨٨٢( براك جورجو اجلنسية اإلسباين( Georges Braque الفرنيس 
لبناء العمل الفني  اً شكال اهلندسية أساسمن األهذا االجتاه الفني يتخذ اجلنسية. 

 [املرتجم].
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 ممية املوقفيةاألله عالقة بانسحابه من  فانيجيمكتاب  خفوت نجمإن 
L'Internationale situationniste  املُتباين هلذا االنفصال ديبوروتسويغ  ١٩٧٠عام, 

نصوص هي  سيطرةال حولفالنصوص  ,لكنه يعتمد أيضًا عىل طبيعة الكتابني
 نكوَّ فقد ومع ذلك  ,عن املقاومةالنصوص من تلك  ,للهضم أكثر اعتيادية وقابلية

مرآتياً, بل إهنام  ماً ءتوفهام ليسا  ,تكن صائبةولن لة مل  يف معادنيالكتابان عامل
وإذا ما ُقرئا  ,والحقًا متخاصامن بشأن أولوية التسّلط والتحدي ,موقفان خمتلفان

... لقد أي مع سلسلة من النقط اإلضامرية هنيتشيمع ربام فإن النصني يرتكاننا  معاً 
مبارشة بعد قراءة  ُكتبْت  مفانيجيعن ذلك بشكل حسن يف رسالة إىل  ديبورعّرب 

  :١٩٦٥ آذار / مارس ٨ االثننييوم  Traité )٢١(»حثب«الـمسودة 
ما قبل تاريخ «... سوف يؤذن بنهاية أعتقد أن ظهور هذا الكتاب

يعاجلان املشكلة  ن كتابيناأ... واليشء احلسن اآلخر هو: »املوقفية األممية
ا وجيتازان التضاريس يصبان معًا يف الرؤية نفسهو كام هو واضح نفسها

يف كثري من األحيان فيدعامن  انتقاطعي هاملكن ,نفسيهام ئةنفسها من دون ختط
كان ذلك أوطي. سواء قعىل الدوام مثل أقواس العقد ال بشكل ما بعضهام

لنصني املختلفني جدًا فيام إىل افاألمر سيان بالنسبة  ,مصادفة نادرة أم ال
 ). ,٦٨١Debordخيص التفاصيل (

 إنام ,هذا التعبري اجلميل عن توازن قوى تسري يف اجتاهات خمتلفة إن
 مع نيقراءة الكتاب وجوب نعهو إعالن رصيح عديدة, يف نقاط  متقاطعة

إذ إن  ,دعَك من املقاومة املوقفية ...بغية فهم املوقفية ,وضد بعضهام بعضاً 
من دون  سبفحمع انعكاسيتها املتوحشة  شاملةللسيطرة ال ديبورر ترشيح تذكّ 

                                                 
 .٢٠٠٩بالنسبة إىل تصّور فانيجيم للفصل, انظر  )٢١(



 -٣٣٤-

قد لُخيّلف رؤية قامتة وُأحادية عن احلركة املوقفية وإمكاناهتا.  فانيجيمتتمتها يف 
للحركة » ?ما العملو املال الرأس«وصف معارص جمهول النصني بأهنام 

رأس «يف حتويله للسطور االفتتاحية من كتاب  ديبوريثريه  تشابهاملوقفية, وهو 
  :»تمع الفرجةجم«يف بداية  ماركسلـ   )٢٢(»املال

إن كل احلياة يف هذه املجتمعات التي تطغى عليها رشوط اإلنتاج 
. فكل ما ُيعاش مبارشة للفرجاتاحلديث تعلن عن نفسها بأهنا تراكم هائل 

 ). ,٧٦٦Debordُيبعد نفسه من خالل التمثيل (
هو حتليل موضوعي لظروف إمكانية » رأس املال«مثل  ديبورإن نص 

التي ترهق  ىسيطر عليه الفرجة, جمتمع يبدأ بوصف للبنالعيش يف جمتمع تُ 
ثم ينتقل إىل مواجهتها بأشكال أخرى من التنظيم املمكن. من جهة  ,احلياة

متحدية نحو  عيشةمن جتربة مينتقل  »ثورة احلياة اليومية« فإن كتابأخرى, 
تكثيف تلك اإلمكانات من العيش التي ُتعيل عىل الرغم من البنى الضاغطة. 

  إنه يبدأ بام تبقى من املقدرة عىل املقاومة ثم يسعى إىل تنشيطها وتعزيزها.
جمتمع «الذي انتهى بظهور  املوقفية األمميةإن ما قبل تاريخ احلركة 

بدأ يف أوائل مخسينيات القرن العرشين » ثورة احلياة اليومية«و »الفرجة
كوميديني املتجهمني أي أولئك ال −  Letterist فياتيةوراُحل بمقربة من احلركة 

وتواصل عرب مقاالت نقدية للعامرة والتمدن  − ذوي الكتابة االحتفالية 
ما قبل  األممية املوقفيةو Letterism اُحلروفياتيةوالسينام. اختذت كل من 

فن  عرب ودعتا إىل تغيري احلياة عرب الفن, لكن ,تارخيية موقفًا ضد قوى املوت
                                                 

إن تلك املجتمعات التي تطغى فيها أنامط اإلنتاج الرأساملية تقدم نفسها عىل شكل « )٢٢(
 ).Marx» (تراكم ضخم من السلع
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املوقفيون  جلبسة وحياة يومية. لقد بوصفه سيا ,عىل نحو أوسعمفهوم 
situationists  حرية الفن الطليعيgarde-avant  إىل قضية تغيري احلياة, لكن

نحو احلياة واجتاههم  −  بل العداوة − ةفياتيوراُحل  المباالةبتخليهم عن ال
واآليل, فإهنم رهنوا مقاومتهم وآماهلم يف  inscriptionالنقش  املعيشة ملصلحة

 ىل حتالف بني الثورتني املوقفية والربوليتارية.التحرر ع
يف اهتاممها باختزال احلياة إىل جمّرد تظهر حدود املقاومة املوقفية  إن
من حياة مفقودة هي بالنسبة إىل  فانيجيمو ديبورإذ ينطلق كل من  ,البقاء

ُيبعد نفسه من « املعيشإن  إذ ,»تراكم هائل من املشاهد«أحدمها مهجورة يف 
بالنسبة إىل اآلخر جتربة ُمعاشة ضاعت وجيب  إهنايف حني  ,»التمثيل خالل

أولئك الذين بقي لدهيم مقدرة كافية عىل  جانباستعادهتا بطريقة ما من 
 :فانيجيمكتب لقد املقاومة, أي مقدرة عىل االستمرار بالشعور بفقداهنا. 

هذا الكتاب التي يتضمنها ليس هديف هو جعل التجربة الفعلية 
أتوقع متامًا  إننيهومة للقراء الذين ليس لدهيم مصلحة يف إعادة عيشها. مف

يف حركة أرواح عامة متامًا مثلام  −  وُيعاد اكتشافها − أن ُتفَقَد هذه التجربة
نني مقتنع بأن الظروف احلالية حليواتنا لن تكون يف يوم ما سوى ذاكرة أ
)١٩٦٧ ,٧Vaneigem .( 

حياة منفصلة عن عن أي  ,حياة مفقودة هام عن سوداويةل منك بتعديو
 يتابعان نيالنص لكنَّ  ,وجيعالن من حالة الفصل موضوعًا ملقاومتهام ,نفسها

يستكشف الظروف  ديبورمشكلة املقاومة واالستعادة بطريقني خمتلفني: إذ إن 
 ,ينتقل نحو عالج عىل مستوى البنية والتنظيمثم  ,البنيوية للفقدان التام تقريباً 

يعمل من خالل سوداوية جتربة حياة مفقودة ويستحرض  فانيجيمن أ يف حني



 -٣٣٦-

يبحث عن منهام  اً واحدإن سرتاتيجيات لإلنعاش من خالل جتربة املقاومة. إ
تكثيفها فيبحث عن خر اآلأما  ,املقدرة عىل املقاومة يف إعادة تنظيم احلياة

  املقاومة اإلثباتية ابتداًء من احلياة اليومية. بوساطة
بالنظر إىل  ,كامل النصني واعتامدمها عىل بعضهام يزداد غرابةإن ت

إن لغة كتابه  ديبورفيام خيص و كل منهام,املعياريات املختلفة جدًا التي يؤيدها 
 ,)كالوزفيتز(مع حضور مستمر لـ  لوكاشو ماركسو هيغلوحمتواه مدينان إىل 

, لكن )٢٣(يخارو فرويدو شهنيتإىل  منسوبة فانيجيمن املديونية بالنسبة إىل أيف حني 
(دون  رياليةوالسو Lautréamont )٢٤(لوتريامونإىل  هؤالء مجيعًا فإهنا منسوبةقبل 

). ينطلق كل منهام من نقد املجتمع Sade )٢٥(سادإغفال القراءة الدقيقة لـ 
حتّول الرأساملية املعارصة  ديبور يستقيص إذ, االستهالكي ومسألة كيفية مقاومته

 يمجفاينن أيف حني  هذا التحّول, جة ومسألة تنظيم مقاومة ضدإىل جمتمع فر
 ديبورإن أطروحة  ,حيلل استعامر االستهالكية للرغبة والطريقة األفضل ملقاومته

 حياةيف  غربةالفهي تنطلق من السيطرة أو  ,هي حماولة إلعادة تنظيم احلياة
                                                 

 نمساوي, وهو عامل نفس elm ReichWilh) ١٩٥٧− ١٨٩٧( رايخ ويلهاملاإلشارة هنا إىل  )٢٣(
 The Mass »علم نفس الفاشيّة عىل املستوى اجلامهريي«ومؤلف عدة كتب من أمهها 

Psychology of Fascism  [املرتجم]. النازيةوراء  األملايناندفاع الشعب  أسبابالذي حيلل فيه  
للقب الذي كان وهو ا,  Comte de Lautréamontلوتريامون الكونتاإلشارة هنا إىل  )٢٤(

يكتب   الفرنيسالشاعر  )١٨٦٧−١٨٤٦(   Isidore Lucien Ducasseيزيدور دوكاسإ
 [املرتجم]. باسمه

− ١٧٤٠( ساد يماركيز دبـ املعروفدوناتا ألفونس فرانسوا دي ساد اإلشارة هنا إىل  )٢٥(
١٨١٤ (Donatien Alphonse François, marquis de Sad أرستقراطي فرنيس, وهو روائي, 

لكنه كان ثوريًا, وهذا ما جتىل يف رواياته التي اتسمت بالفلسفية والتحرر من القوانني 
  .[املرتجم] األخالقية وبالتطرف يف معاجلة موضوعات حساسة 
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ر السلعة يف حتقيق قمعي للعالقات االجتامعية إىل صور وترّكز عىل دوالتحول ال
 )١(راووشوبنه لوكاشومن ثم تستشهد بـ  −  »السلعة بوصفها فرجة« −  ذلك

Schopenhauer  املعيشلتنتقل إىل مسألة كيف يمكن أن تصبح الربوليتاريا العامل 
تتوجه هذه املسألة بصالبة نحو مشكلة التنظيم مع اهنامك ». وتصويراً » «ذاتاً «

املسائل التنظيمية للديمقراطية «بـ لوكسمبورغه يف نقد خالص ملا وصفت ديبور
شكل تنظيمي يقاوم نزعة الربوليتاريا كي تصبح عن فيه  بحث ,»االجتامعية

  يبقي الثورة حيًة.و بنفسهمتثيالً أو موضوعًا 
 bureaucratizationيف برقطة  ةً يرى النزعة لتصوير الذات ساري ديبورإن 

ام فيو ماو, بل يف فحسب ليننيبثقة ليس يف األحزاب الثورية, وهي نزعة حيددها 
 انفجار نقطة« التي حتمل العنواناملقالة  أيضاً. (إن» الثورة الثقافية«ُيسمى 

 IS Le point d'explosion de L'idéologie en Chine]» الصني يف األيديولوجيا

 Great)٢(العظيم القائدُتظهر أنه مل يشارك يف أوهام حقبته بخصوص  ١٩٦٧[

lmsmanHe فهو يرى إمكانية التغلب عىل هذا االنفصال يف جتربة جمالس العّامل .(
)  ٢٠٠١Bourinetانظر (, Gorter )٤(غورترو Pannekoek )٣(بانيكويكرهيا (ومنظّ 

                                                 
 , وهو فيلسوفArthur – Schopenhauer)١٨٦٠− ١٧٨٨( أرثر شوبنهاوراإلشارة هنا إىل  )١(

  وهو يبّجل العدم [املرتجم]. ,يرى يف احلياة رشاً مطلقاً  إذ إنهذو فلسفة تشاؤمية  أملاين
 [املرتجم]. الصيني ماو تسيتونغاإلشارة هنا إىل الزعيم  )٢(
 عامل , وهوie PannekoekAnton) ١٩٦٠− ١٨٧٣( أنتون بانيكويكاإلشارة هنا إىل  )٣(

 جملس الشيوعيةكان أحد منظري  كام, هولنديوثائر اجتامعي  ماركيسفلكي ومنّظر 
Council of Communism .[املرتجم] 

, وهو شاعر واشرتاكي Herman Gorter) ١٩٢٧− ١٨٦٤( هريمان غوتراإلشارة هنا إىل  )٤(
وقد انتسب  ,اهلولندينيوعضو ناشط يف إحدى جمموعات الكتاب  هولنديواشرتاكي 

حزب العامل األملاين كان أحد املؤسسني لـ و, وشيوعيةتباعًا إىل عدة أحزاب اشرتاكية 
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لكن هذا التوسل يبدو مثل  ,)١(ناشطني يف عرشينيات القرن العرشين الذين كانلا
ملشكلة  مرآيتبل  ,شكيلّ  ى حلٍّ ال تقدم سو dues ex machinaمعجزة مرسحية 

يطغى أيضًا عىل حتليل الزمن جوًا من الرسمية املجّردة  كام أن ,احلياة بوصفها متثيالً 
زمن الفرجة الذي حيكم عىل  إذ إن ,»جمتمع الفرجة«يف األجزاء األخرية من  عيشامل

 ولرتر بام وصفه ُتذكّ  ,إىل املقاومة شكلية بدعوة خطابية يواجه احلياة بالتكرار والبقاء
القبضة املشدودة عىل ورق  «أو » اليسار− كآبة«بأنه  Walter Benjamin بينجامني
القادرة عىل بلبلة » لوجيايويداللغة السائلة لنقيض األ«إن التحويل بوصفه ». معّجن

  التمثيل املرآيت جيد نفسه برسعة ُمقحًام بخطاب شكيل وثوري ُمنّمط: 
اعد املادية للحقيقة املعكوسة هو التحرر الذايت التحرر الذايت من القوإن 
من » املهمة التارخيية يف إقامة احلقيقة يف العامل«ال يمكن إنجاز هذه و ,لعرصنا
مرة واحدة وإىل األبد إنه يتم ومفتت, بل  حشد ُمستََغل جانبفرد وال من  جانب

فاء سلطة عىل لكل الطبقات عرب إض اً الطبقة القادرة عىل أن تكون ذوبان جانبمن 
الذي  املجلس ضمن نفسها ضمن الصيغة املعروفة للديمقراطية املتحققة, أي

  ). ,٨٥٩Debordتتحكم فيه النظرية التطبيقية بنفسها وترى عملها (
اإليامن باملجالس بوصفها الصيغة  −  إن هذا االستنتاج اليائس

يض األممية أدى إىل تقو املعيشةالتنظيمية للديمقراطية املبارشة واحلياة 
ومع اضمحالل اإليامن بالديمقراطية املبارشة  −  ١٩٦٨بعد عام  املوقفية

                                                                                                                    
Communist Workers Party of Germany مامية العاملية الشيوعية لأل اً مؤيدًا قويو

Communist Workers International .[املرتجم] 
يف  ريةاليسا املعارضةمع  Heinrich Blücher بلوخر هينريتسششخص آخر هو ارتبط  )١(

وقد  ,)Hannah Arendtنه أرنت اه(أصبح أهم حماور وحيد مع و األملانية الشيوعية
 جوهري يف أثناء مخسينيات القرن العرشين. لأقرت أنه أسهم يف تفكريها بشك
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أي  ,هو مترين قيامة »جمتمع الفرجة«, فإن كل ما يبقي من ١٩٦٨بعد عام 
... نجول يف للمشهد شاملةلحياة يف ظل السيطرة اللهناية مرآتية للزمن و

 .sumimur igniin girum imus nocte et conفتلتهمنا النار الليل
وحتليله لسامت جمتمع الفرجة البنيوية  ديبورإن التفكري التنظيمي لدى 

وإذا كان امليل  ,فإذا كان العدو قويًا جداً  ,من املوارد للمقاومة قليالً  لديه تركا
نحو التمثيل عنيدًا جدًا فام الذي يمكن أن يقوم بوظيفة صيغة تنظيمية كافية 

 détournementوالتحويل  dériveن االنحراف أهو  رديبوللمقاومة? إن اقرتاح 
بوصهام أسلوبني لتفكري املقاومة يعمالن بحرج مع املناشدة املوجه إيل املجالس 

الذي  فانيجيمكام أن  ,ضد املشهد اً العاملية بوصفها موقع مقاومة ديمقراطي
األممية » ما قبل تاريخ«انطلق من التجربة التارخيية نفسها للمقاومة اجلاملية 

ففي  ,البنيوي ديبوراختذ مقاربة نحو املقاومة خمتلفة جدًا ُتكمل حتليل  املوقفية
إشارته يف تشديده عىل اقتصاد الرغبة والوجدان الذي يكّون جمتمع الفرجة و

 اكتشف ديبورسحرت  السابقة للتمثيالت التي املعيشةإىل مستوى التجربة 
  رد فّعالة لتحقيق مقاومة ضد الفرجة.مقدرة عىل املقاومة وّفرت موا فانيجيم

 األممية املوقفيةبعد مغادرته  »ثورة احلياة اليومية«لـ  َتبهويف تصدير كَ 
 :فيقولعىل نصه فراسة بمفعول رجعي  فانيجيميضفي 
الذي ال يزال يتمسك به أولئك الذين  stratifiedاملايض الطبقي  إن

سب الطمي اخلالدة يف عن روايتميز بسهولة دائمة  ,يكربون مع الزمن
يستفيقون عىل أنفسهم (أو عىل  الذين فها اآلخرونخصوبتها, التي خيلّ 

 ). ٢٠٠٣Vaneigem ,٧األقل يسعون) كل يوم (
نإن ذلك  حلظتي « احلدس الفلسفي األساس للعمل: فهو حتليل لـ يكوِّ

» متقّلب ينزع احلارض فيه باستمرار عن نفسه أشكاله القديمة منفردوجود 
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)٢٠٠٣ ,٧neigem Va تتعارض سلفًا  فانيجيم). فالطبيعة الديناميكية لتفكري
بني الزمن  . إذ إن التعارض»جمتمع الفرجة«بشكل مذهل مع اهلندسة الثابتة لـ و

, وعند لسلطةلويتحول إىل حتليل للزمن و يتخلل الكتاب املُرتّسب واخلصب
لطة بعد حتليل إىل تعريف للزمن والس فانيجيميصل  فحسب هناية الكتاب

  للحياة اليومية:
... كررامل ايضامليف جمال السلطة ليس هناك وجود ملستقبل سوى و

 ,التارخيية األيديولوجياقمة اإلنجاز لدى السلطة تكمن يف جلوئها إىل ف
ك مثل ذلك املستقبل املايض من خالل حماولتها إيقاع الناس يف َرش ذلك و
)١٩٦٧ ,٢٣٨-٩Vaneigem .( 

فإن املتعة جتد نفسها يف  ,لسلطة تبدد نفسها بالتكرارإذا كانت ا
التوتر بني النزعتني, وهي  فانيجيميلتقط  دي سادفي قراءته لـ ف ,اإلبداع

Boudoir )١(ل فلسفة املخدعويفّض  بازولينيلـ  »سالو«بـ  ينبئنقد  بمنزلةقراءة 

 /القرص: الفيالعىل عذابات  
أيام سودم «هناك خالعيو سلوكني حمتملني. فمن جهة  ساد دييصف 

تعذيب األجسام ب فحسبالذين يمكنهم أن يمتّعوا أنفسهم فعليًا  »١٢٠الـ 
                                                 

فلسفة يف  «عنوان التي حتمل  marquis de Sade املركيز دي ساداإلشارة هنا إىل رواية  )١(
عىل شكل حوار  ١٧٩٥التي كتبها عام  dans le boudoir La philosophie »املخدع

 ,مرسحي, وهي ُتعد مرسحية سياسية اجتامعية عىل الرغم من عّدها بداية عمًال إباحياً 
أن عىل ن فيها احلجة ان الرئيستافأحداث الرواية تدور يف غرفة نوم تقيم الشخصيت

عزز الثورة السياسية التي هي النظام األخالقي الوحيد الذي ي libertinismاخلالعة 
يف تبني الفلسفة اخلالعية فإهنا ستكون  فرنساوإذا فشلت  مؤخراً  فرنساحصلت يف 

 حمكومة بعودة احلكومة امللكية [املرتجم].



 -٣٤١-

التي أغووها حتى املوت (فأي تكريم ليشء هو أكثر مالئمة من جعله يتأمل). 
الدافئون واللعوبون الذين » فلسفة يف املخدع«ومن جهة أخرى هناك خليعو 

فاألولون هم أسياد  ,متعة بعضهم بعضاً يقومون بكل ما يستطيعون لزيادة 
 يرى ,والتالون هم أسياد من دون عبيد ,الثورةباملايض مفعمون بالكره و

  ). ١٩٦٧Vaneigem ,٢٦٢جمّرد انعكاس ملتعتهم اخلاصة ( يف بعضبعضهم 
السيطرة من  نحواالنجذاب عن و ديبورنفسه عن  فانيجيمُيبعد 

مبارشة وبوضوح من متييز  قىاُملست» األسياد من دون عبيد«خالل النظر إىل 
كام ُيبعد نفسه عن الدياليكتيك  ,واألخالقية اإلثباتية احلقدبني  نيتشه

 ,يميض بعيدًا جداً و ,»جمتمع الفرجة«عىل  ديبوروضمنيًا عن اعتامد  اهليغييل
العكس املتبادل للمتعة يف يف املرآتية أو  جةً بحيث إنه يثبت إمكانية ُمنتِ 

 ألسياد من دون عبيد.ا إىلبالنسبة 
لكنها مقاومة  , ملقاومة جديدةنياحلب والكرم أساس يفيرى  فانيجيمإن 

بدالً  − ا ال تتنازع مع السلطة عىل أرضيتها من العداوة والقوة املعارضة, بل إهن
إىل تبني أرضيتها اخلاصة اجلديدة. ليست هذه أرضية عائدة  − ك من ذل

بني موت السلطة وحب  كالوزفيتزيةارزة بل هي مب ,اهليغييللدياليكتيك ا
 −  بني دافع املوت ومبدأ املتعة الفرويديدد الرصاع يف التضاد ُحت  ,احلياة

ثورة احلياة «/اإلبداع. إن اجلزء األول من جزئي  السلطة/اجلمود واحلب
يقدم حتليًال للحياة اليومية من وجهة نظر » السلطة منظور«املوسوم بـ »اليومية

فالسلطة تواجه احلياة بثالثة مستحيالت: املشاركة والتضييق  ,وتالسلطة وامل
), والتحقق أو السلطة بوصفها إغواًء الفصل الثاين), التواصل (الفصل األول(
 ,بحيث ختتزل احلياة يف البقاء معاً ), وهذه املستحيالت تتآمر الثالث الفصل(

سلطة, لكنها تبقى ى بعد مواجهة املستحيالت الثالثة للفاحلياة هي ما تبقّ 



 -٣٤٢-

وعىل العكس من ذلك  ,بصيغة تشوهبا املساومة والرصاع مع السلطة واملوت
اقرتاح بيف فراق مع مستحيالت السلطة » عكس املنظور« الثاين اجلزءحياول 

التجربة اإلثباتية للزمن  وبوساطةاإلبداع والكرامة أو األسياد من دون عبيد 
اركة. بذلك نصل إىل املقاومة والتحدي وثالوث حتقيق الذات والتواصل واملش

ناسب عىل املرد الهو  −  »صاعداً فلن متارس اجلنس معنا من اآلن «احلاسم: 
 بازوليني أّرص لكنه رد يفرتض مقدرة متبقية عىل املقاومة  ,»سالو«اجلالدين يف 

  ) بأهنا اسُتنفدت متامًا يف الرأساملية االستهالكية.ديبور(والحقًا 
 ,هو نقد دافع املوت فانيجيمعكس منظور القوة لدى  إن ما يؤثر يف

ثالوث املشاركة والتواصل والتحقيق يظهر , ففرويدوإثبات مبدأ املتعة لدى 
السعادة القصوى : العنارص الثالثة لدافع املوت«فـ  ,بأنه دافع موت قيد العمل

nirvana, واملازوخية  ,ودافع التكرارmasochism  − ليب ما هي إال ثالثة أسا
والتأمل  ,واإلغواء عرب التكيف مع األعراف ,احلجز املقبول بسلبية :للسيطرة

 حتديداً  − هذه  .) ١٩٦٧Vaneigem ,١٦٦» (الذي ُينظر إليه بأنه قانون حتمي
 اجلزءاملجاالت الثالثة املحددة يف حتليل اختزال احلياة يف البقاء يف هي  − 

مع  اجلزء األولاالستهالكية يف  seinDa الكينونةإن التحليل البارع للـ  .األول
من اإلذالل والعزلة والعذاب والتبادل والفصل  ةأوصافها الظاهراتي

 »سالو«والتضحية هي كلها سامت لنقد دافع املوت قبل عرش سنوات من فيلم 
يقيم معادلة بني االستهالكية ودافع املوت وأيام  فانيجيم. فقد كان بازولينيلـ 

عىل أهنا مقومات سوف ُتقاَوم  فرويد أنه فهم هذه تأسيًا بـ إال ،١٢٠الـ  سادوم
يبدو كام لو أن إن األمر واملشاركة. عرب مرشوع إثبايت من التحقيق والتواصل 

 أو »سالو«هي التي تلت  فانيجيميف  »فلسفة يف املخدع«أو  »ثالثية احلياة«
  .»يوماً من سدوم ١٢٠«
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مع هناية  فحسب ,ديبوريتوجه للحديث مبارشة مع  فانيجيملكن 
إىل سرتاتيجية وإيدعو إىل ف ,»فلسفة يف املخدع«أو  »ثورة احلياة اليومية«

كام يمتدح العفوية الثورية  كالوزفيتزيني,غري » ثورة عفوية«تكتيكات 
ومن خالل نقده لدافع املوت وتأييده  فانيجيمإن يف النهاية بأسلوب منّمق. 
سرتاتيجي يف وأكمل هدفه اإل ,لة التنظيمإىل مشكديبور ملبدأ اللذة اتبع 

ذين لال» احتاد بني تكتيكي احلياة اليومية«تدمري السلطة عرب الدعوة إىل 
. إن جتهيز مثل هذا »تلبية متطلبات رغبة تدمري املجتمع القديم« يمكنهام
هو واحد من األهداف العاجلة للـ  ,التقنيةإىل أي تزويده بحاجاته  ,االحتاد

سرتاتيجية هي البناء اجلامعي ملنصة إطالق الثورة عىل فاإل ,وقفيةاألممية امل
). إن  ١٩٦٧Vaneigem ,٢٧٥» (أساس تكتيكات احلياة اليومية للفرد

 , وذلكاملوقفية األمميةسلفًا دورًا عسكريًا حمتمًال للـ  ريتصوّ  فانيجيم
 مما قد يرغب:أكثر  كالوزفيتزأقرب إىل  اً مصطلحات وفروق باستعامله

ضعت هذه هي السكة التي وُ  .شاملة إن حرب العصابات حرٌب 
ثقافية وسياسية  −  من كل جهةيأيت فالتحرش املتعمد  ,املوقفية األمميةعليها 

الرتكيز عىل ساحة معركة احلياة اليومية سوف  كام أن ,واقتصادية واجتامعية
 ). ١٩٦٧Vaneeigem ,٢٧٥-٦يضمن وحدة املعركة (

يف هناية الكتاب تنسى الرفض  ديبورقاربة إن هذه املحاوالت مل
االفتتاحي للعمل بمنطق املواجهة, كام أن الدعوة إىل املقاومة عىل مستوى 

أال وهو أن احلياة  ,البارد ديبوراحلياة اليومية ورغبتها يف احلياة أثارت رد 
 بازولينيحتت سيطرة الفرجة, وهذه إيامءة كررها  −  أساساً  − ي اليومية ه

 .»سالو«يف الحقًا 
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قًا بني حماولتيهام املختلفتني جدًا يف خيلقان توترًا خّال  فانيجيمو ديبورإن 
األول عرب الدياليكتيك والتنظيم, واآلخر عرب  :التنظري للمقاومة املوقفية

 ,والتغلب عىل دافع املوت من خالل تعميم مبدأ اللذةالدياليكتيك مناهضة 
ورّسخ  فانيجيمتراجع » ثورة احلياة اليومية« مع هناية ديبورفبعد االقرتاب من 

رفضه الدخول يف منطق املواجهة وإغراء حله الدياليكتيكي. يتضح ذلك يف 
 فانيجيمالذي رفض  l'Etat ne plus rien, soyon tout» الدولة ال تفعل شيئاً «

 فانيجيمحيث كان  ,سالونيكاقراءته يف اجتامع الديمقراطية املبارشة املنعقد يف 
ورفض  هديةً  مهقدّ عرض نصًا مكتوبًا ف ,Letterist ايتفيولتكوينه احلر لصاً ُخم 

  :أعطى أسبابه التي كانتلقد  .الدخول يف حلبة نقاش دياليكتيكي
 رغبته يف حتايش أن يكون جزءًا من فرجة,  :أوالً 

أن يف  ورغبته ,يف ختفيض عواطف التملك املتعلقة بالنقاش تهرغب :وثانياً 
الديمقراطية  فسادبو اليوناينيبدأ نصه بإيامءة تضامن مع التمّرد يسود موقفه. 

ثورة «من  الثاين اجلزءينتقل مبارشة إىل املشكلة التي ُتعالج يف ثم  ,املعارصة
أال وهي عكس منظور السلطة. إن مقاربته هلذا اجلانب من  ,»احلياة اليومية

  ن دون أي مساومة:ُتتابع هذه املرة م − ة املقاومة اإلثباتي −  املقاومة
: اإلرصار عىل وضع حد للعنف مها فحسبحتى اآلن لدينا بديالن 

القمعي من خالل الدخول إىل أرضية العدو ومواجهته بعنف من الطبيعة 
املقاومة السلبية ضد الطغيان عىل الطريقة ونفسها, إنام يف االجتاه املعاكس 

 .) ٢٠١٠Vaneigem ,٣بنجاح أكيد ( غانديالتي مارسها 
تارخيياً  أصبحاملُلّمح إليه هنا بأنه  غانديو ماوالتعارض بني يعدُّ  فانيجيم إن

إذ يمكن  إىل حدوده القصوى من املعقولية يف األزمة الراهنة. اآلن, ووصل
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بسبب الطبيعة األخالقية املتبقية  فحسبأن تعمل  غانديةسرتاتيجية بالنسبة إليه إل
من األنظمة القمعية  كثريهذه سمة مل تعد لبعض أجزاء السلطة االستعامرية, و

سرتاتيجية ال يتضمن أن اإل فانيجيملكن ذلك بالنسبة إىل  ,)٢(هافي املعارصة تتشارك
» من فوهة بندقيةتأيت السلطة إن كل «القائل: مع ما يدعوه مبدأها البغيض  املاوية

ك نصب عوضًا عن ذل فانيجيميضع و ,)٣(هي الطريق الوحيد املتبقي للمقاومة
يدعو املقاومة  اليونانينيلعنف املتمردين  ويف نقد رصيحالزاباتستيني, عينيه حركة 

 :باريس كوميونةدروس  وهيهبها, اأو ما يش تشياباسكي تتعلم دروس 

قد تكون اجلامعات الوحيدة اليوم التي  تشاباسيف  الزاباتيستاإن مجاعات 
الرصاعات تستبعد منذ البداية األرايض العامة ف ,تطبق الديمقراطية املبارشة

احلق يف املشاركة يف املجالس  فردكل ل إن إذ, املصاحبة ملصادرة األمالك اخلاصة
, حتى األطفال... وبغية حتديد وتوضيح خياره التكلم واملجاهرة بصوتهيف و

ر برضورة صيغة تذكّ  نوالزباتستي يمتلكإرادهتم يف إقامة جمتمع أكثر إنسانية 
  ). ٢٠١٠Vaneigem ,٢جتربة (إننا لسنا مثاالً, بل  نحن :راحلذر املستم

أعامل  :الساتياغراهايدعو إىل إعادة التفكري بـ  فانيجيمعمليًا إن 
آخر كلامته كام أن  ,املقاطعة واجلامعات البديلة والعصيان واإلبداع

, وهي جواب قوي عىل أواخر ١٩٦٧متامًا مع موقفه عام  تّتسق لليونانيني
 :بازولينيلـ  »سالو« وعىل ديبور

                                                 
سرتاتيجيات يف حالة نقدها إل Arunddhati Roy روي أرندايتعليه  توهذا حكم صادق )٢(

قريبان من  يهامكلإن املعارصة.  اهلنديةدولة ضد وحشية ال الغانديةاملقاومة الالعنيفة 
 التقليل من أمهية التحدي الالعنيف.يف يف اإلقرار بإمكانية أخالقية يف السيطرة و أرنت

 واخلططوخترج من خراب االسرتاتيجيات  فانيجيمموقفًا خمتلفًا عن  روي أرندايتتتخذ  )٣(
 املسلح. املاويرصاع املعارصة نحو ال اهلندفاقدة املصداقية يف  الغاندية
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 التي تتحرك متخطية برمته احلية للعاملقوى الأن بلدي االعتقاد 
هجومها  إن إذ, تستيقظ من حلم طويلحواجز املقاومة والدفاع عن النفس 

صب يف وجه الرغبة تأي عوائق تن رفالذي ال ُيقاوم سوف جيالسلمي 
إذ  ,د والدهتم كل يوماجلاحمة للعيش التي تغذي أولئك الذين ُيولدون وُتعا

يدمر نفسه سحمل عنف العامل الذي  يحلُّ س ,ولدإن عنف العامل الذي سوف يُ 
)٢٠١٠ ,٥Vaneigem .( 

 :األصليةالشعوب مقاومات  −٢− ٥

كان يف عمله مهتًام بظهور حرب األنصار  شميت كارلرأينا كيف أن 
كة واألرضية فيها الرصاعات غري النظامية واملتحرُتدار حرب  , وهيالعاملية

 إثارة للدهشة كثراأل , ويبدو أن األمرعىل مستوى عاملي املدفوعة أيديولوجياً 
القيامية تقريبًا حلرب أهلية عاملية, أي لرصاع بني  تههو رؤي شميتيف حتليل 

وظيفة  املاويةو ماو  هناية املطافيف ؤدي فيهي ,والثورة العاملية اإلمرباطورية
رؤية التبقى هذه  العاملية, ولكنْ  اللينينيةالثورة  يةكونالرادع اجليوسيايس ضد 

املقدرة العامة عىل املقاومة اختذت  نظرًا ألن ,جمّردةرؤية للمقاومة العاملية 
 أشكاالً معقدة ومتباينة جتمع املقاومة يف العاصمة مع رصاعات حصلت يف

» ألصليةالشعوب ا«نضاالت إن  .»اً أطراف«ُتَعّد  ذات مرة تكان األماكن التي
أمهية خاصة يف تكوين مقدرة معارصة عىل املقاومة واملقاومة املضادة اكتسبت 

ن عن مثل هذه املقاومة خمتلفني جدًا لكنهام مميزان كل االتي أثارهتا. يوجد تعبري
برؤيتهم  الثالث الفصلالذين سبق أن رأيناهم يف  الزاباتستيونبطريقته, ومها 

الوسطى واملتحالفة  اهلندزمنة للشعب القبيل يف للذات املقاومة واملقاومات امل
  ).ماوي( اهلندي الشيوعي احلزببشكل متزايد مع 
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 بسامت تساعدنا عىل فهم الرصاع املعارص بني نيتتشارك كلتا احلركت
إهنا رصاعات الشعوب األصلية الذين  .املقاومة العاملية واملقاومة املضادة

ذين تتجىل اآلن التقاليد املحلية املحيطة , والأمتهم− ُأبعدوا إىل أطراف دوهلم
يف مقاومة ضد االستخراج العاملي للمعادن ويف بنضاهلم وحق تقرير مصريهم 

فوائد املواد اخلام األولية. فمع الطلب اهلائل لالقتصاديات الصناعية اجلديدة 
عىل املواد اخلام, فإن أي مقاومة ملحاوالت استخراجها من األرايض األصلية 

عطي للمقاومات املحلية أمهية عاملية وتلقي ظًال من الشك ليس عىل هبا تُ وشعو
بل أيضًا عىل أولويات اإليامءة املتكررة  وحسب, األمة− دستورية الدولة

 ,الستيالء العنيف احلارض منذ والدة الرأسامليةلالرأساميل أو » الرتاكم األويل«لـ
حلداثة نفسها. إن املقاومة ترك بصمته عىل جبني اكام  ,ويتكرر طوال حياهتا

 ,بكل معنى الكلمةاملُطاَردين  كثريةويف حاالت  ,نيلدى املهمشني واملُستثني
تسهم يف  ,الرأسامل العاملي جانبمن  ,عليهم بعنف الذين ُيلحقون وُيستوىل

  ليها.إمقدرة عاملية ناشئة عىل املقاومة وتستند  تكوين
عن رؤية ثاقبة للذاتية  زاباتيستيونالكيف عّرب  الثالث الفصللقد رأينا يف 

 ,لدوا بعدوعىل قيد احلياة واألموات وأولئك الذين مل يهم املقاومة تضمنت الذين 
عن هذه الذاتية  أفصح هبابل إن األمر الذي قد يكون أكثر غرابة هو الطريقة التي 

اطة أصبح ذلك ممكنًا بوس إذ ,املُالَحقة عرب مقدرة عاملية ناشئة عىل املقاومة
عىل رضورة قد أحلت لواإلمكانية التي وّفرهتا ملقاومة مشبوكة عامليًا.  ,الشابكة

حتقيٍق حلرية , فاملسألة ليست جمّرد والذين مل حييوا بعد ,أصوات املوتىاملقاومة 
املقاومة تنترش بني األحياء واألموات,  املقدرة عىلوإنام أخذت  ,اجليل احلارض

. لقد التقطت ١٩٩٤ ربيعنها انترشت أبعد من ذلك يف والذين مل ُيولدوا بعد, لك
هذا التوسع للمقدرة عىل » وال يشء لنا ,كل يشء للجميع« :الزاباتستينيصيغة 
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 الزاباتستينييف بيانات  ةمتكرر بصورةإليها  أُشريومنذ تلك اللحظة  ,املقاومة
ائدة ومقاومته الع ١٩٩٤ عام التي أثارت مترد» كفى :يعني ,كفى«لتحل حمل 

للتكنولوجيا نفسها التي جلبت املوت من  هماستخدام ففي لألموات األصليني.
» املوت احلديث يف مقابل احلياة املتعلقة باألسالف«السامء وبتجاوزهم الفرق بني 

)٩٠Ponce de Lèon, أسلحتهم اخلشبية «قصرية جدًا  مدةيف  الزاباتستيون ) جلب
) إىل  ,٩٠Ponce de Lèon» (ة باألسالفواألقدام املكسورة والفلسفة املتعلق

مجهور العامل وعملوا عىل حتقيق مقدرة عاملية عىل املقاومة قامت بدورها يف تنشيط 
تنمية املقدرة  كانت إذ ,ليس هلملكن مقاومتهم للجميع,  كانتمقاومتهم املحلية. 
الكرم  هدية أو فعل من فانيجيموهي عىل حد قول  ,حد ذاهتايف عىل املقاومة غاية 

  بغض النظر عام قد جتلبه للمقاومني أنفسهم.
اللجنة الثورية وكجزء من تضامنهم مع مقدرة عاملية عىل املقاومة فإن 

من أجل اإلنسانية ضد  encuentroطرحت اللقاء  القيادة العامة −  الرسية
واستحرضت  ١٩٩٦ أغسطس / آبو متّوز / يوليوالليربالية اجلديدة يف 

سرتاتيجية مقاِومة إ تحتديدًا وَتبنّ  باتستا للتحرر الوطنيجيش الزانضاالت 
 ةالنيتشيّ سرتاتيجية ت اإلوختفي الوجه واالسم, كام أهنا تبنّ  ,تسّلح الصوت

فخلف القناع ووراء السالح  ,املتضمنة أّال يكون املرء أحدًا كي ُيصبح اجلميع
يف التاريخ, يوجد كل األسامء » من خلفنا نحن أنتم«ووراء االسم املجهول 

تلك األسامء املنسية: إن مقاومة الواحد هي باسم اجلميع  كل وفوق كل يشء
  ضطهدون, والذين قاوموا وسوف يقاومون:الذين اضُطِهدوا وسوف يُ 

 من خلفنا أنتم نحن.
 خلف أقنعتنا يوجد وجه كل النساء املحرومات.
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 كل األصليني املنسيني.
 كل املضطهدين.

 .كل الشباب املحتَقرين
 كل املهاجرين املغلوبني.

 كل أولئك املسجونني بسبب كلامهتم وأفكارهم.
 كل العامل املُهانني.

 كل أولئك املوتى من اإلمهال.
 كل الرجال والنساء البسطاء العاديني.

 ون.الذين ال ُيَعدَّ 
 الذين ال ُيرون.

 الذين ال اسم هلم.
 الذين ال غد هلم.

 بعد التـأسيس القيادة العامة −  اللجنة الثورية الرسيةإعالنات إن 
االضطهاد االقتصادي العاملي والسيايس والثقايف والعسكري واجهت 

ن املقاومة القائل: إالزعم  إذ يصبح ,بالدعوة إىل شبكة عاملية من املقاومة
يف مقدرة عاملية عىل املقاومة.  اإلسهامدعوة إىل  بمنزلةاألصلية هي للجميع 

 ق:الذي جيب فعله هو خلإن 
عليها...  السلطةتشنها  التي[...] شبكة من األصوات التي تقاوم احلرب 
شبكة من األصوات التي  ,تقاوم من أجل اإلنسانية وضد الليربالية اجلديدة
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 ,وتعيد إنتاج مقاومتها يف أصوات أخرى هادئة ومنعزلة ُولِدت وهي تقاوم
ا به السلطة شبكة تغطي مخس قارات وتساعد يف مقاومة املوت الذي تعدن

)١١٤ ,٣/٨/١٩٩٦"Tomorrow Begins Today" Ponce de Lèon, .(  
أبعد بكثري من جمّرد  ١٩٩٦ أغسطس/  آب يميض اإلعالن الثاين يف

وفيام  ,الدعوة إىل تكوين شبكة من خالل البدء يف وصف طبيعتها وأهدافها
دراية  الثاين اإلعالنيتجاوز وصف املقدرة العاملية الوليدة عىل املقاومة ُيظهر 

سرتاتيجيًة متطّورًة باحلاجة إىل جتنب الدخول يف وضعية مواجهة مبارشة مع إ
فالشبكة املقرتحة تتوجه مبارشة إىل اإلمكانات التقنية التي تفتحها شبكة  ,السلطة
ويف بنائه عىل  ,وشبكتهنّ  يلو غيت يف غرينهاموالتي مل تكن متاحة لـ نساء  ,الشابكة

سية التي أثبتتها التكنولوجيا اجلديدة يف مقاومة االنقالب اإلمكانية السيا
رؤية للمقدرة عىل املقاومة عاملية  الثاين اإلعالن يرشح الرويسالعسكري 

قد ف ,الشابكةومشبوكة تبّرش بظهور املقدرة العاملية الراهنة عىل املقاومة اعتامدًا عىل 
  ظرياً وعملياً.سمح هذا اإلعالن بإدراك هذه اإلمكانية وبتطويرها ن

أن تعتمد عىل  يقر اإلعالن أن عىل النضاالت املحلية ضد االستبداد العاملي
شبكة مجاعية لنضاالتنا «الطاقة املُتاحة يف مقدرة عاملية عىل املقاومة. إنه يدعو إىل 

شبكة  ,ومقاوماتنا اخلاصة, أي إىل شبكة مقاومة دولية ضد الليربالية اجلديدة
ب ). إن ما ُيركّ  ,١١٧Ponce de Lèon» (رات من أجل اإلنسانيةمقاومة عابرة للقا

 ,عىل العمق املحيل للمقدرة عىل املقاومة املتجذرة يف املقاوم امليت الذي مل يولد بعد
  ثقلها النوعي اخلاص:منها كل متتلك  ,هي شبكة عاملية لنقاط تقاطع املقاومة

ختالفات وتعرتف إن شبكة املقاومة العابرة للقارات التي تقر باال
سوف تعمل عىل اكتشاف نفسها يف املقاومات األخرى حول  ,بالتشاهبات
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شبكة املقاومة العابرة للقارات هذه سوف تصبح الوسيلة التي من  , كام أنالعامل
  ). ,١١٧Ponce de Lèonخالهلا قد تدعم املقاومات املستقلة بعضها بعضًا (

مة سوف تتحاشى الوقوع يف املقاو عنإن املقدرة الناشئة فومع ذلك 
أو أن ُتصبح مبنية وفقًا هلرمية  ,مصيدة حتّوهلا إىل مكان وحيد وثابت

وليس لدهيا رأس أو صانع  ,فهي ليست بنية تنظيمية«عسكرية أو سياسية: 
نحن شبكة مجيع أولئك الذين  ,قرار, وال قيادة مركزية أو هرميات

ع إىل املقاومات األخرى االستامإن ).  ,١١٧Ponce de Lèon» (يقاومون
ُينظر إىل كام والتحدث إليها يكّون يف حد ذاته مقدرة عاملية عىل املقاومة. 

 كانوا وإنْ  ,املقاومونيميش عليه  يمكن أن التكنولوجيا بأهنا توفر طريقاً 
 خمتلفة من املقاومة. يتبعون طرائَق 

ا, أي بمهارة عىل هذه الرؤية للمقاومة كغاية يف حد ذاهت ماركوسأكد 
 )فيديو(كهدف وليس كوسيلة ثورية للوصول إىل مكان آخر, وذلك يف رسالة 

من الثقافة « حتمل عنوان السفلية الثقافةحول  مستديرة عاملية طاولةموجهة إىل 
ويف عبارة  ,١٩٩٩عام  ترشين األّول / أكتوبريف » السفلية إىل ثقافة املقاومة

القائد األدنى اإلمحاء أفاد  دعابات بعد قليل من» سالح املقاومة«مازحة عن 
أعلم أنكم مجيعًا تّواقون ملعرفة عام سوف : «بالقول الطاولة املستديرة ماركوس
وهلذا فمن األفضل احلديث إليكم عن «وأجاب نفسه قائالً:  ,»أحتدث
 Ponce de» (وبشكل خاص سوف أحتدث إليكم عن سالح املقاومة ,السالح

١٦٦Lèon, ديث عن االختالف الذي يداعب توقعات ). ثم تبع ذلك ح
كي يمثّل فكرة أن املقاومة هي  ,فحسببشأن أسلحة املقاومة  املاويةاجلمهور 

إن ». سالح املقاومة«عبارة بحد ذاهتا سالح, وهو لعب عىل صيغة التمّلك يف 
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ن أ«عي: ثم يدّ  تشياباسفهو يورد الظروف املريعة لـ  ,احلقدالنص خال من 
نحن فقراء ألن ». آخر«خمتلف أيضًا, إنه فقر  فقر اآلخرين, لكنه فقرنا مثل فقر

إنام من «يقاتلون الزاباتستيني ). إن  ,١٦٧Ponce de Lèon» (ذلك هو ما اخرتناه
حسنًا, إنكم تسألون أنفسكم, ». «من أجل أنفسنا فحسبأجل اجلميع, وليس 

جندي  ٦٠٠٠٠قاومنا أكثر من «حسنًا إنه سالح به » ولكن ما السالح ...?
ودبابات حربية وطائرات قاذفة ومدفعية وطائرات اهلليكوبرت واملدافع 

سالح «). إنه يقصد  ,١٦٧Ponce de Léon» (والبنادق والرصاص والقنابل
وهذا يعنى النضال باسم  ,ُيستخدم يف املقاومة اً وليس سالح» املقاومة

  :االختالف نفسه
اء, هناك الطالب, هناك هناك األصليون, هناك العامل, هناك النس

نحن نقاتل من أجل احرتامنا, من أجل أنفسنا  :الشباب [...] وعندما نقول
هذا يتضمن القتال من أجل احرتام أولئك الذين ف ,»واألُخرى» «املختلفة«

هنا هو املكان الذي تلتقي فيه  ,والذين ليسوا مثلنا ,هم آخرون وخمتلفون
خفية ألهنا تصل بني من  مكانت رسية أأحركة املقاومة هذه بمجملها سواء 

 Zapatismo الزاباتسميةمع  −هم حتت أو أسفل احلركات املؤسساتية 
)١٦٧Ponce de Léon, .( 

هي نفسها سالح املقاومة, وهذا تعريف جيد للمقدرة عىل  املقاومةإن 
ف, وهو تعريف يمكن اآلن أن يكتسب مكانة ياملقاومة بمثل جودة أي تعر

ب مع عدوها اإلمربيايل الليربايل اجلديد املنّظم عامليًا. إن املقدرة دولية تتناس
تقليد عدوها أو مواجهته مبارشة, بليس  ,عىل املقاومة املشبوكة حتقق نفسها

 تجنب الرصاع عىل أرض ال يمكنها أن تكسب فيها.ببل 



 -٣٥٣-

واستخدامهم املضبوط للعنف يضعهم بشكل  نيالزاباتستيإن إبداع 
إذ  ,اهلنديف  املاويةواحلركة  الغانديةإىل جانب كل من احلركة  متناقض ظاهراً 

معارصة ُحتّفز التغيري من دون أن  ساتياغراهايقرتحون  الزاباتستينييبدو أن 
بل  ,وحرباً  ,إن السياسة ليست تدمرياً  :بكلامت أخرىو ,تتبع برناجمًا بالرضورة

 الزاباتستيونض فيه في الوقت الذي عارف ,أو سالم بوسائل أخرى ,هي إبداع
يف الوقت الذي يقومون , والنافتاو املكسيكيةوالدولة  املؤسيس الثوري احلزب

 اً قوي اً فإهنم ال يمتلكون إحساس ,ادعاء الدولة الحتكار العنف فيه بتحدي
أو هدف مسلوب  ,وال إحساس بأن خصمهم طريدة ,بالعداء الشخيص

وصداقتهم هي مع املقاومة ومن إن عداوهتم هي للسلطة نفسها  , بلاإلنسانية
متامًا عن مقاومة األصليني أو  خمتلفاً  اً اجتاه , كام أن هذا املنحى يأخذأجلها

لكن  ,التي تقاتل يف معركة مشاهبة اهلنديف وسط  Adivasis )٤(أديفاسيسمقاومة 
خطة املنظور اجلديدة. إن  املاويةضمن إطار وضعته  − وبشكل متزايد  − 

ألخذ  تعرض برناجماً  ٢٠٠٤يوعي (املاوي) اهلندي عام احلرضي للحزب الش
التي تقاوم توّغالت الرأسامل العاملي املدعوم من الدولة  رصاع املناطق القبلية

وتنّظم الطبقة العاملة  ,ها إىل املدنيلإ العائدة» مذكرات التفاهم«و اهلندية
بأعامل بغية بناء جبهة سياسية متحدة مدعومة  ,وقطاعات أخرى من السكان

 ,عسكرية من قبيل التخريب واالخرتاق والدعم اللوجستي للمقاومة املسّلحة
وهو متجذر يف املقدرة عىل  ,ن الكفاح املسّلح يرتكز يف الريفأويف حني 

املقاومة  ليشملفإن الوثيقة تقرتح توسيعه  ,املقاومة لدى الشعوب األصلية
الرسية املنظامت فيها  مروحة واسعة من األشكال التنظيمية بامو احلرضية

منّظم هرميًا  نضالاملفتوحة واملجزأة واجلمعيات السكانية. إن ال» اإلرهابية«و
                                                 

 املحلية [املرتجم]. اهلنديةتعني أصيل أو الشعب األصيل باللغة  )٤(
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مبنية وفقًا لتعريف قوي وصارم للعدو وقيادة عسكرية حمددة بإحكام  لهو
الطبقي. فالنضال ضد العدو الطبقي يتوسع ليشمل مؤسسات الدولة عرب 

اقتصادي وسيايس إىل حرب سايربية  تقليدي نضالجماالت ترتاوح ما بني 
Cyber,  جيري تطويعه  الزاباتيسينيالدافع الديمقراطي القوي املميز للـ كام أن

صارمة  اً لرضورات تنظيمية خاصة هبرمية عسكرية حمددة برصامة تتبع أهداف
 الزاباتيستينيال يشبه  − مرة أخرى  − سرتاتيجي الذي النقاش اإلإن حمددة. 

لكن تكتيكات املقاومة  ,سّلمة العداوة الطبقية العاملية املطلقةُيدار وفقًا ملُ 
من التشاهبات واالختالفات مع  كثريهلا  خطة التطوير احلرضياملقرتحة يف 

 ,»خمفيني عن مراقبة العدو«يصبحون ن واملقاومف ,األصلية الزباتيسينيمقاومة 
ف أنفسهم اإلحجام عن كش بوساطةبل  ,ارتداء أقنعة واضحة بوساطةليس 

بسهولة كل نشاطاتنا, بل حتى تصويرها د دَّ ُحت  إذ ,يف مظاهرات صغرية«
إن  ). ,٣٨٥Chakravarti» (من أجل االستهداف السهل يف املستقبل ,بالفيديو

تكتيك  رشدتُ  الطويلة األمد هناالتقليدية حلرب املقاومة  املاوية اإلسرتاتيجية
تقنيع يف مقابل التناقض التمثييل رسية الكوادر والتنظيم عرب االخرتاق وال

إن احلزب يتحمل أيضًا مسؤولية تنظيم  .العلني الزاباتيستينياملتعمد لتقنيع 
  املقاومات القائمة وإرشادها:

ونظرًا ألن الفقراء احلََرضيني يعيشون باستمرار يف ظروف حمفوفة 
ن ويتحدوا ضم بعضاً  يتآزروا ملساعدة بعضهم أن باملخاطر, فمن الطبيعي

مني ظروف حياة أفضل, أت دفهب ,بغية النضال من أجل حقوقهم ,تنظيامت
وكي حيلوا املشكالت بينهم وينظموا نشاطاهتم االجتامعية والثقافية عىل 

 ). ,٣٨٨Chakravartiنحو أفضل (
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ومن ثم  ,إن املقدرة عىل املقاومة الناشئة والعفوية سوف ُتبنى هرمياً 
ومما ُيثري االنتباه أنه يف الوقت الذي  ,لثوريةُتوجه نحو هدف احلرب الطبقية ا

أجهزة علينا أن نستفيد باحلد األقىص املمكن من «تدرك فيه الوثيقة أن 
 إسرتاتيجيةفإهنا ال تفهم ذلك متامًا عىل أنه جزء من » والشابكة احلاسوب

استخدام  ن. إالزباتيستينيكام هي احلال مع  ,تكوين مقدرة عاملية عىل املقاومة
األهداف العسكرية للثورة مع الرتكيز عىل » تعزيز«من أجل  يتم لشابكةا

ويبدو أن أنموذج القرصنة والتخريب هو  ,الشابكةاحلرب التقليدية بوساطة 
حقل معركة بدالً  بوصفه الشابكةاستعامل مع النظر إىل  ,األكثر بروزًا يف الوثيقة

جيب أن يكون لدينا «ة: كون مصدر تكوين مقدرة عاملية عىل املقاومتمن أن 
من مهمة تدمري الشبكات العسكرية وغريها تتوىل الرؤية إلنشاء وحدات 

). وهكذا فإن الوثيقة  ,٤٠٦Chakravarti» (لعدوبالنسبة إىل ااملهمة الشبكات 
الكالسيكية مع كفاحها األريض املدفوع  للامويةحتافظ عىل الوضعية العدائية 

املزمع هلا أن تؤدي وظيفة  األرايض املحررةأيديولوجيًا من أجل التحكم ب
  .طويلة األمدقواعد حلرب مقاومة 

تبنت شكل , حّفزت مقاومة مضادة ضخمة اهلندلكن املقاومات يف 
التي تعرب  األديفاسيسومقاومات  اهلندية املاويةفقد ُأخِضعت  ,املطاردة

 هتديد أكرب«متثل بأهنا إىل مطاردة رشسة ألنه جرى تسميتها رصاحة عنها 
كانت الفرتة األوىل غري رسمية و». لألمن الداخيل للبلد منذ االستقالل

− ) ٢٠٠٥(التي ُأطلقت عام  Salwa Judum جودم سلوىفرتة  − وحملية 
ضباط واستخدمت  املاويةالتي حاولت تدمري القواعد التي تتحكم هبا 

تدمري , بل أيضًا بفحسب للقيام ليس باملطاردة ,غري نظاميني رشطة خاصة
هذا احلكم من  إن. أاألرضية التي يمكن أن جيد فيها املقاومون ملج
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عىل  األديفاسيساإلرهاب املنهجي إنام غري الرسمي اُملكّرس لتدمري مقدرة 
اسم عملية ف ,هبا مركزياً  ُيتحكمعملية عسكرية رسمية تبعته املقاومة 

إثبات مذهل هو » عملية املطاردة اخلرضاء« :بحد ذاته اهلنديةاحلكومة 
إهنا ويكاد يكون حالة أنموذجية عن عقيدة املطاردة.  تشامايو,ألطروحة 

مكرسة الكتشاف املقاومني واغتياهلم وتدمري مقدرهتم املادية عملية 
احلزب الشيوعي واألرضية واملعنوية عىل املقاومة. لقد عّرف سكرتري 

ة املطاردة عملي Ajith Comrade أجيث الرفيق) لينيني ماركيس( اهلندي
 :, وهي»حرب عىل الشعب«بأهنا  اخلرضاء

تشكيلة واسعة هيدف إىل مهامجة وتصفية [...] رأس حربة ملخطط أشمل 
من حركات املقاومة احلاصلة طوال البالد وعرضها, وإن كانت موجهة ضد 

). تتضمن هذه ماوي( اهلندي الشيوعي احلزباحلرب الثورية التي يقودها 
املناهضة للخصخصة واإلحالل والتدمري البيئي والعديد ت احلركااحلركات تلك 

  ). ,Democracy and Class StruggleComrade Ajith ,٣٣من احلركات األخرى (
موجهة ضد  عملية املطاردة اخلرضاء إن هذا التحليل صحيح طاملا أن

 قبل كل يشء يف احلزب املَُعّرب عنهااملقدرة عىل املقاومة نفسها بكل جتلياهتا 
مل  اهلنديةاحلكومة , فحربُخيطئ يف تصنيفها بأهنا  التحليل , لكناملاوي

عملية املطاردة إذ إن  ,هكذا كموسم صيد ضد املعارضة, تعلن احلرب
, بل بمجّرد سُيحاربال تعرتف بعدو  مطاردةهي متامًا مثلام تدعي  اخلرضاء

 طريدة سوف تتم تصفيتها.
الذي حيمل  rundhati RoyA روي أرنداهتييمكن أن نرى يف كتاب 

ريال«عنوان  تعبريًا قويًا عن  Walking with the Comrades »مع الرفاق سَّ
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احلنق األخالقي, بل عن احلرية السياسية أيضًا التي ُيثريها التنفيذ الرصيح 
هي عملية املطاردة اخلرضاء والفظ لعقيدة املطاردة. فهي أيضًا تؤمن أن 

 ب أن العملية قد تكون شيئًا آخرَ بشكل صائ إال أهنا تدرك باحلدس ,حرب
عملية املطاردة ما نوع احلرب التي ستكوهنا «أكثر فظاعة من ذلك: 

 روي أرنداهتي ) إن ٢٠١٢Roy ,١٢» (?باملطلق? وهل سنعرف اخلرضاء
ظهر تقدم حتليًال واضحًا لتحّول عالقة العداوة إىل عالقة ُمطاِرد وُمطاَرد وتُ 

مصدر بوصفها تعريف املقدرة عىل املقاومة بحد ذاهتا  اهلنديف  ُيعادكيف 
  :التخلص منه وتشري إىل جيبإزعاج 

من  [...] احلملة املنّسقة التي ُنظِّمت إلقحام أشكال ال ُتعّد وال ُحتىص
إن مل تكن «البسيطة:  جورج بوشاملقاومة احلاصلة يف هذه البالد يف ثنائية 

املئات من  صّفيهز الدولة الفرصة كي تُ سوف تنت ... »املاوينيمعنا فأنت مع 
حركات املقاومة األخرى يف عمليتها العسكرية الكاسحة بالقول عنها 

 ). ٢٠١٢Roy ,١٣( املاوينيإهنا متعاطفة مع  :مجيعاً 
الشعب «أن  رويتؤكد  مقاومةيف حالة هذا االختزال للمقاومات يف 

 ٢٠١٢Roy ,( ,»بقرون ماولديه تاريخ من املقاومة يسبق  اهلندالقبيل يف وسط 

هبذه املقدرة يف كفاح من  املاويةوهو اآلن يطّعم أشكال الرصاع املسلح ) ٤٢
 .عديدة قائيمكن فهمه متامًا, وهو مثري لإلعجاب بطر ,أجل البقاء

ويف مقابل مطاردة حاقدة تنظمها الدولة ضد مواطنيها املقاومني 
دي مثل هذا اهلجوم حرية صادقة تتعلق بمسألة كيفية حت رويتواجه 

 ومقاومته:
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قرتح عليهم أن يفعلوه? أن يذهبوا إىل املحكمة? أن ألكن ماذا عّيل أن 
? بتجّمع? نيودهلييف   Jantar Mantar )٦(مانرت جانرتيف  dharna )٥(دهارنايقوموا بـ 

إذ جيب أن ُيطلب من  ,بتجّمع إرضاب عن الطعام? إن ذلك يبدو سخيفاً 
الذين جيدون من السهولة بمكان  −  صادية اجلديدةالسياسة االقتمروجي 
بديلة, سياسة حمددة  سياسة مقاومةأن يقرتحوا  −  »ليس هناك بديل« :القول

  ). ٢٠١٢Roy ,٨٨( .اآلنوهنا  ,لشعب حمدد يف هذه الغابة املحددة
املطاِردين  أنمن تنشأ احلاجة امللحة لصياغة سياسة مقاومة بديلة  إن

األسلحة هم حيملون فريستهم, و مندقائق عىل بعد  علياً فغالبًا ما يكونون 
من أي حديث  رويفي ظل هذه الظروف من املفهوم أن تتضايق ف ,بأيدهيم

 :ساتياغراهاعن إطالق 
من دون اهتامم كام لو أن األمر هو األكثر  Sukhdev سوخديفسأل 

دما هل تعرف ماذا نفعل عن .»وداحلد«نحن نقرتب من « :طبيعية يف العامل
إرضابًا مفتوحًا عن فورًا علْن أِ نعم  :, أجبُت »طالق النار?إل تعرضن

 ). ٢٠١٢Roy ,١٤٥ضحك (ثم جلس عىل صخرة  .الطعام
 اً مالذ الغانديةسرتاتيجيات أي دعوة لإل تعدُّ  رويبالفعل أصبحت 

التي  عملية املطاردة اخلرضاءجمّرد تسويف خمادع يف ظل ظروف واألوغاد, 
ك الذين ليس لدهيم سوى احلد األدنى مما يقدمونه من ينغمس فيه أولئ

إن أولئك الذين ينهمكون يف مقاومة أوسع و ,اهلندتضامن مع مضطهدي 
                                                 

يقوم الدائن باجللوس أمام باب بيت  إذأسلوب من فرض االلتزام بتسديد الدين للدائن,  )٥(
 املديون والصوم حتى يتم تسديد الدين أي إنه نوع من املظاهرة السلمية [املرتجم].

 ُشّيد يف القرن الثامن عرش [املرتجم]. ,للرصد الفلكي اسم مكان )٦(
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قد يكونوا حذرين, بل حتى ساخطني و ,املاوينيقد خيتلفون بقوة مع «
 ٢٩١٢Roy ,» (جزءًا من املقاومة نفسها يروهنملكنهم حقيقة  ,منهم

الكالسيكية وتقّبل الكفاح  الساتياغراهااء لكن يبدو أن إقصو). ١٩٤
يدل حتديدًا عىل غياب أي خمزون مقاومة مناسبة للظروف  املاوياملسّلح 
سياسة مقاومة «حاجة إىل  يوجد حّقاً  هومهام كان القصد ساخرًا فإن ,احلالية
قادرة عىل  وتكون مع ذلك كلها, تكون منفتحة عىل أشكال املقاومة» بديلة

عىل أساس عقيدة  ُتنّظمها الدولة لظروف القاتلة ملقاومة مضادةلاالستجابة 
 املطاردة.
 :ملقاومةاإىل الدعوات  −٣− ٥

 املاويةو تشياباس امهب تال يمكن ألي نقاش للمقاومتني اللتني قام
تشابه لإال أن يندهش » الشعوب األصلية«ضد الرأسامل العاملي باسم  اهلندية

الفرق بني الذكاء كذلك بتا املقاومتني, واألوضاع التي تعمل يف ظلها كل
ولدعوات » احلرضي املنظور خطة«والثابت لـ سرتاتيجيالبريوقراطي اإل

فالبيانات  ,الزاباتستيوناملقاومة املتعددة الشكل واملبدعة التي وجهها 
واألقنعة واحليل تشري إىل احلرص الشديد الذي أواله  والدعاباتوالقصص 

بشكل  لية التحدي وإىل رضورة أداء دور املتمرد وإنْ إىل مجا التشياباسيون
فاملقاومون كانوا  ,لكننا رأينا يف ذلك أيضًا إلغاًء تامًا لشخصية املقاومة ,ساخر

لدوا ويتكلمون ويعملون يف جمال املوتى ومن أجلهم وأجل أولئك الذين مل ي
فقد أصبح  ,الفيو زباتاأمثال  املكسيكينيواألبطال  املايانبوصفهم أشباح آهلة 

 ا. لقد رأينا أن هذواحد املقاوم املقنّع نجًام عامليًا وصوتًا جمهوالً للتحدي يف آن
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أظهر  − د مقاومة للجميع وال ألح − واملجهولة  علنيةالتنقل بني الشخصية ال
  احلركة بني املقاومة املحلية واملقاومة العاملية. إسرتاتيجيةأيضًا 

إىل  الزاباتستيونية للمقاومة التي ارتقى هبا إن أحد جوانب الطبيعة التمثيل
 ,جينوابعد حتدي  وال سيامففي العقد األخري  ,الكامل هو نوع الدعوة للمقاومة

 ,الزاباتيستامن أسلوب  مستوحًى بالتأكيد أصبحت الدعوة إىل املقاومة نوعًا حيًا 
قد لكنها أيضًا وضعت نفسها ضمن عرف إشكايل وأشمل ملثل هذه الدعوات. ل

 An Tiqqun's  )٧(»تيكونلـ  تعريف باحلرب األهلية(« كتاب ُأثريت الدعوة يف

Introduction to Civil War  الدعوة«ويف  ٢٠٠١عام« Appel  ذات  به املتصلة
يف  إيطاليةلكن ربام من أرضية  ,علنمُ ـحدد أو املوطن غري المُ ـالتاريخ غري ال

» التمرد القادم« املعنون بـ الرسية جنةاللويف كتاب  Black Bloc السوداء الكتلة
)٢٠٠٧( The Coming Insurrection  هيسيل ستيفانومؤخرًا يف كتاب 

Stéphane Hessel »!عربوا عن استنكاركم« Indignez vous!  الذي حّفزت دعوته
يف  اإلنديغنادوزويف مقاومة  )العريب الربيع(املنترشة بشكل واسع ردود فعل يف 

الواليات املتحدة ! يف احتلويف  اليونانيف  أغناكتيسمينيوويف  يكاملكسو إسبانيا

                                                 
هبدف إعادة خلق  ١٩٩٩تأسست عام  الفرنسينيهو اسم ملجموعة من الكتاب والناشطني  )٧(

, وفيها ٢٠٠١و ١٩٩٩ظروف ملجتمع آخر. نرشت هذه املجموعة عددين من جملة يف عامي 
 ١١اجلامعة بعد هجامت لَّت هذه ُح أول مرة. لكن » الرسية اللجنة«ظهر الكاتب اجلامعي 

وقد حظيت املجلة ببعض االهتامم  .الواليات املتحدة األمريكيةيف  ٢٠٠١أيلول / سبتمرب 
بني الذي كان من  Julien Coupat) ١٩٧٤(املولود عام  جولني كوباتبعد اعتقال 

 Tikkun تيكون أوالم العربيللمصطلح  الفرنسيةمؤسسيها. علًام أن االسم هو النسخة 

olam, من خالل العمل االجتامعي  ,»شفاء العامل«و أ, إصالح العامل«عني حرفيًا ي ذيال
  لة االجتامعية [املرتجم].والسعي إىل حتقيق العدا
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مقدرة عاملية  يفوبالنظر إىل اإلسهام املتنامي ملثل هذه الدعوات  .)٨( األمريكية
ملقاومة ويف إىل اتاريخ الدعوة يف التأمل  ,أوالً  ,من املفيد ,صاعدة عىل املقاومة

ر بإجياز إىل املضامني املتنوعة وثانيًا, النظ ,بعض السامت الشكلية للنوع
إىل وثالثًا, إظهار كيف تستجيب الدعوات بعضها  ,للدعوات وتشاهباهتا العائلية

إىل  هيسيلن دعوة نذكر أوكمثال عىل السمة األخرية  ,ن بعضهاموتتميز  بعضٍ 
سوف ُتقرأ بأهنا دعوة حمافِظة بالنسبة إىل الدعوات األخرى التي » متّرد سلمي«

  .اللجنة الرسيةبالنسبة إىل دعوة التمرد اخلاصة بـ  ال سياموسبقتها 
ملقاومة التحليل إىل امل تلَق السامت الشكلية هلذا النوع من الدعوة 

إعالن و ديريداالذي حلله  اإلعالن فعىل النقيض من ,الفلسفي الذي تستحقه
إىل أيضًا إضافة  ديريداو أرنت اللذين حللهام البيانو االستقالل األمريكي

إن الدعوة إىل املقاومة ال تأيت من ف ,»أطياف ماركس«يف  البيان الشيوعي
ملناٍد كان سابقًا غري مرئي  اً ليست إظهار فهي ,موضوع حديث مكّون إشكالياً 

أخفته السيطرة سبق أن الذي  األمريكيأو غري مسموع مثل الشعب 
تي هي إىل ال agueCommunist Le الشيوعية اجلمعيةأو  الربيطانيةاالستعامرية 

من أي مكان وبالطريقة التي  باملجمل رسية. إن الدعوات إىل املقاومة تأيتاآلن 
خّطافات «مثل  Ecce Homo »ذا اإلنسان هو«نصوصه يف  نيتشهوصف فيها 

, فهي ليست موجهة إىل مجهور حمدد. إهنا تؤدي مقدرة عىل املقاومة ما »سمك
شكل رصيح فإهنا ليست دعوات ن ُتعلن حتى تتحقق, ولطرح األمر بإ

                                                 
للدولة أقل من مقاومتهم لفسادها  indignados نيالساخط نياملكسيكيكانت مقاومة  )٨(

عرب سوق املخدرات واألثر الثقايف واالجتامعي التدمريى هلذا الفساد عىل املجتمع املدين 
زة مؤخرًا يف . إن الدعوة إىل مقاومة مدنية ضد اجلريمة املنظمة كانت أيضًا باراملكسيكي
 ).٢٠٠٧( Roberto Saviano سافيانو روبريتومع العمل اُملتاَبع جدًا للكاتب  إيطاليا
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معارصة, وال موجهة إىل خماَطب بعينه أو من جانبه, بل إهنا تفوق ذلك لتصبح 
  شهادات عىل مقدرة عىل املقاومة يف سياق حتقيقها لنفسها.

 »نياملتساوبيان «ملقاومة هو إىل اإن املرشح املعقول للدعوة االفتتاحية 
Manifeste des Égaux  ن ماريشال سيلفاالذي أصدرهSylvain Maréchal  عام

بيان «. إن Secret Directory» الدليل الرسي«و Babeuf بابيفباسم  ١٧٩٦
(املخاَطب املقصود سيكون أقل حتديدًا يف الفرنيس املوجه إىل الشعب » نياملتساو

 ,الدعوات املستقبلية) دعا إىل مقاومة أولئك الذين يعيقون مسار الثورة أو حيرفونه
 نفسهمأل الرسي الدليلوهتم إىل املقاومة باسم املساواة يعهد متآمرو ففي دع

  أي مقاومة أولئك الذين يقاومون الوعد الثوري باملساواة: ,بمقاومة مضادة
حسنًا جدًا! مع ذلك نحن نريد أن نعيش ونموت سواسية مثلام 

 ,ونهذا هو ما جيب أن نكإن  ,نحن نريد املساواة الفعلية أو املوت ,ُولِدنا
شخص حياول مقاومة  أيُّ  وملعونٌ  ,نريد هذه املساواة الفعلية أيًا يكن الثمن

 ). ١٧٩٦Mareschalَقسٍم ُأعلن بمثل هذا الوضوح (
 إنف ,اإلقرار بالعالقة املعقّدة بني املقاومة واملقاومة املضادةوفيام يتعدى 

ومن مة, يف تكوين ذاتية مقاو» االستحالف«دور القسم أو ُتربز  ١٧٩٦دعوة 
ومن املثري لالهتامم أيضًا  ,املقاومة غانديتتنبأ بمركزية القسم يف ممارسة  إهناف ثم
املقاومة فيام يتعلق هبذا القسم: إهنا مقاومة موجهة ضد أولئك الذي حتتله كان امل

إن املقاومة يف هذه الدعوة تستلم زمام فالذين يقاومون القسم. وللمفارقة 
قيامية  مسيحانيةيستمر مع الدعوة من أجل ثورة عاملية فاالستحالف  ,املبادرة
ما هي إال مرسال لثورة أخرى أعظم وأكثر مهابة  الفرنسية الثورةإن « :وأخرية

صدى النربة القيامية  إن).  ١٧٩٦Mareschal» (وسوف تكون األخرية
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اللتني  الرسية دعوة اللجنةويف  »تيكون دعوة«يف يرتدد واملسيحانية للدعوة 
ما بعد الثوري يف دعوة  املسيحاينوجهان أيضًا نحو املستقبل. ويظهر املستقبل تت

فضيحة إذ إن  ,عىل شكل إشارة استباقية لنظرة املستقبل إىل احلارض ١٧٩٦عام 
غ إذ, عدم املساواة سوف تبدو غري قابلة للتصديق بالنسبة إىل األحفاد  تسوِّ

  الدعوة إىل تأسيس مجهورية جديدة:
ذاك لتأسيس حان اآلن لتأسيس مجهورية املتساوين,  قدإن الوقت 

قد جاءت أيام االستعادة األخرية. أيتها ف ,العظيم املفتوح لكل البرش أامللتج
إىل الطاولة املشرتكة التي أقامتها الطبيعة لكل واجلسوا  ,العائالت, تعالوا

 ). ١٧٩٦Mareschalأطفاهلا (
أهنا مل تعد و د حانت,ظة املقاومة قأن حل :إن هذا اإلحساس القيامي املتضمن

, بل هي مسيحانيةومل تعد  ,, بل هي فعليةقيد اإلمكانومل تعد  ,قيد االنتظار
هو إحساس يميز زمانية هذه الدعوة والدعوات الالحقة إىل املقاومة التي  ,متحققة

: غري الرشعية دعوة إىل مقاومة السلطةيف  ١٩٦٧هلا عام  ربام ظهرت يف أوضح جتلٍّ 
إن السمة امللحوظة األخرى ملثل هذه الدعوات هي  ,»اآلن هو زمن املقاومة«

تضعف ذلك بعض اليشء,  ٧٩٦١لمخاطَب. فدعوة عام لجتهيلها للعنوان و
بمعنى أن  لكن, الفرنيسالشعب  وال سيام ,»الشعب«وذلك من خالل توسلها إىل 

 النموذجيةاحلياة عيش إىل و ,هؤالء هم الشعب املدعو إىل مقاومة الالمساوة
اعرتف  ,ك وقلبك لكامل السعادةي, افتح عينالفرنيس الشعبأهيا «للمتساوين: 

). إن الطبيعة اإلثباتية  ١٧٩٦Mareschal» (معنا إليها دعُ او ,بجمهورية املتساوين
 مجهوريةهنا حتدد أي معارضة ضد أبمعنى  ,للمقاومة هي طبيعة مذهلة هنا

  من حالة ارتكاسية مقاِومة حتاول إعاقة مبادرة الشعب. بأهنا تأيت حكامً  املتساوين
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هذا إىل من هذه السامت وللمفارقة (إنام عىل نحو مميز بالنسبة  كثرياً إن 
نداء «أال وهي  ,النوع) توجد أيضًا يف أفضل الدعوات إىل املقاومة وأقلها شهرة

الـ عىل  ديغول جانبمن   ١٩٤٠Appel du juin »١٩٤٠حزيران / يونيو  ١٨
ملقاومة إىل ابسبل متعددة دعوة كالسيكية  إن هذه الدعوة هي  .)٩(يس. يب. يب

وزيرًا ثانويًا يف آخر حكومة  ديغول اجلنرال(كان  Moiيوجهها شخص نكرة, أنا 
باختصار مل وألهنا  ,مل تصدر باسم أحد وألهنا ,)األملاينقبل االحتالل  فرنسية
كانت  وإنْ  ,١٧٩٦عام فهي تردد دعوة  ,وةً كانت دع , بلاً وال إعالن اً تكن بيان

 اً قياميدراميًا  خمططاً إهنا تكّون ف .بعض عنارص خطاهبا الرئيسةقلبت  قد
كنا وال نزال مغمورين بقوة العدو امليكانيكية : «فحسب كي ترفضه اً وجوهري

, بعد لكن الكلمة األخرية مل ُتقل ,) ٢٠٠٧De Gaulle» (األرضية واجلويةو
بدورها سوف تطيح بالعدو.  فرنساالتي أطاحت بـ  نولوجيا نفسهاوهي أن التك

يوجد يف الكون كل « إذ ,ديغولبالنسبة إىل  −  بل كونية −  ألن هذه حرب عاملية
 ٢٠٠٧De Gaulle  :il y a, dans» (العدو يومًا ما سحقالوسائل الرضورية ل

nos enenemis l'univers, tous les moyens nécessaire pour écraser un jour .(
اإلذاعي أن الدعوة نفسها حتقق املقاومة, فهي  ديغولمن الواضح جدًا من بث 

تقوم هبا, وهي ترضم الشعلة وتقوم بنفسها إهنا بل  ,فحسبال تدعو إليها 
يجب أال تنطفئ شعلة املقاومة ف ,ومهام حيصل»: «سالح املقاومة«بوظيفة 
إن هذا التحقيق للمقاومة من  ). ٠٧٢٠De Gaulle» (لن تنطفئهي و ,الفرنسية

قد تكون األكثر إثارة, وتكاد , الدعوةمن خالل املطالبة برضورهتا تتبعه حلظة 
 لندنمن  البث اإلذاعي ربغدًا, سوف أتكلم ع: «, وهيشعائرية األكثر تكون

                                                 
ُأدِرج يف كام أنه  , و)يور ٢( العملة النقدية من فئةمؤخرًا بوضع صورته عىل  احتفي به )٩(

 للذاكرة العاملية. اليونيسكوسجل 
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وهي يف الواقع إشارة إىل حلظة  −  ) ٢٠٠٧De Gaulle» (مثلام تكلمت اليوم
املوجهة إلرضام شعلة  اإلذاعي ق سلسلة من البثُتطلِ مقاومة افتتاحية 

 بالوقود. املقاومة, بل تزويدها

وعندما ُبّثت الدعوة ال يكاد يبدو أن  ,أي أحد حرفياً  ديغول اطبمل خي
 ,مل تكن ُمتوقعةفهي ملقاومة, إىل ابوصفها أول دعوة و ,أحدًا قد سمعها

ا, وقلة هم من زعموا ال يوجد تسجيل هلكام  ,إليها ُيستمعمل  ومن ثم
سامعها, لكنها مع ذلك وبشكٍل غري حمسوس خلقت املقاومة. إن هذا 

حرض يف األنموذج من الدعوة إىل املقاومة ضمن ظروف ميئوس منها ُيستَ 
فهي من دون  ,ديغولالدعوات احلديثة التي ُتردد صدى ظروف بث 

 من دون مرشوعية, من ال أحد إىل ال أحد ومنفصلة عنوموضوع, 
بمفعول رجعي املقاومة األوىل  ديغولومتامًا مثلام ختاطب دعوة  ,التاريخ

املؤلفة من شبكات فضفاضة تتبع التخريب ونرش املعلومات, فإهنا أيضًا 
 جان جانبإىل إخضاعها إىل إجراءات سياسية وعسكرة ثابتة من  طمحت

 وبيانه اومةلمجلس الوطني للمقلاملقاومة الثانية فواملقاومة الثانية.  موالن
هي التي أهلمت  Les jours heureux »األيام السعيدة« الذي حيمل عنوان

 واصل توجيه فكرته عن املقاومة.لي هيسيل
يف دعوة » استنكاركمعربوا عن «أن ُينهي كتابه  هيسيل ستيفاناختار 

 − مصطلحاً  ستخدمهو هبذه املناشدة يو ,»مترد سلبي«إىل متناقضة عمدًا 
 ,يف العقد األخري يزداد بروزًا يف النقاش واملامرسة السياسيني خذأ −  متّرد

ليس  ذلكغري واضح املعامل, ويبقى مفهوم التمرد إن فلكن وكام سنرى 
ما نوع العمل بالضبط : إذ ال يزال غري واضح هيسيليف عمل  فحسب
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 قدالسيايس الذي ُيشري إليه, وما نوع احلشد السيايس الذي سوف يتبعه. 
الشعور التمردي وتقديمه يف  نجذابه نحوإىل ا هيسيلاح كتاب ُيعزى نج

يكرر  هيسيلإن فبطريقة ما والوقت نفسه نقدًا حادًا لألنموذج التمردي. 
 ,جتربته اخلاصة يف تركيز املقاومات املناهضة للنازية يف صيغة هرمية مقاومة

لدولة تنظيمها يف ا ويف تركز الطاقات التمردية للمقاومات األوىليف أي 
 .ملجلس الوطني للمقاومةاالفرتاضية لـ
د من بداية دعوة  املجلس الوطني للمقاومةعىل أمهية جتربة  تؤكَّ

ن يف املتضمَّ  لكنَّ  ,١٩٤٤التي تبدأ باإلشادة بإنجازات برنامج عام  هيسيل
هو  −الذي يبدو غري مثري للجدل  −  مةوللمجلس الوطني للمقاهذا املديح 

تواء التمرد, أي التحكم به وتوجيهه ضمن أشكال أجل اح ملجادلة منا
يف هذه اللحظة إىل االستحضار  هيسيلمع ذلك ملاذا يعود و ,الدولة

عىل التارخيي ألسطورة التمرد الناجح, وهو مترد نحج حتديدًا ألنه ُوضع 
عّربوا عن «إن  :يف الزعم القائلاحلصول عىل جواب الدولة? يمكن  هيئة

 اللجنةلتمرد وهي دعوة إىل اسابقة  دعوةحوار مع لة حايف هو  »استنكاركم
من النقاط  اً هناك كثريإذ إن . ٢٠٠٧عام ت ُنِرش  تيال ,للتمرد القادم الرسية

ويعمل معه أو  ,»التمّرد القادم« وكأنه ُيشري مبارشة إىل هيسيلفيها يبدو التي 
 ضده يف إشارة مبهمة من التضامن والنقد.

تسعة مع اعتقال  ٢٠٠٨مشهورة عام  يةالرس اللجنةأصبحت فكرة 
بسبب  ترشين الّثاين / نوفمربيف احلادي عرش من  Tarnac Nine )١٠(تارناك

                                                 
وسط  تارناكيف قرية  الفرنسيةم الرشطة الذين اعتقلته اإلشارة إىل الفوضويني التسعة )١٠(

قطارًا. كان هؤالء  ١٦٠ل طِّ بتهمة التخريب وتعطيل شبكة القطارات حيث عُ  فرنسا
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يف مهامجة شبكة املواصالت » الزمالة اإلجرامية بمقاصد نشاط إرهايب«
 »التمّرد القادم«يف  ألفكارهم, لكن املثري للدهشة بشأن تقديمهم الفرنسية

حتتكم إىل التجربة التارخيية  الرسية للجنةفا ,»األوىل املقاومة«هو استحضاره 
مجاعة  إهنا .للمقاومة الوطني املجلسمرة إقبل وضعها حتت  للمقاومة

كيف «رسية, مجاعة منهمكة يف نرش املعلومات والتخريب وُتقلقها مشكلة 
التارخيية ويؤتى هبا إىل احلارض عرب  املقاومةإذ ُتستحرض  ,»?د بعضنا بعضاً جي
واملشكلة التي » نحن نعيش حتت االحتالل, احتالل الرشطة: «القائل لزعما
كتاب  يطعنطرحها هي كيفية بناء شبكات مقاومة ضد هذا االحتالل. ي

لقد بالنسبة إليه فملقاومة, إىل اهبذا النداء  »عّربوا عن استنكاركم« هيسيل
بتاملولودة من املقاومة  اجلمهورية ُأفسدت , لكن بقي منها أخالقياهتا وُخرِّ

 باسم املقاومة الثانية. بلليس باسم املقاومة األوىل,  ,ما يكفي للدفاع عنها
كذلك و ,١٩٤٠ حزيران / يونيو ١٨إىل املقاومة يف  ديغولإن لدعوة 

طبيعة ونربة خمتلفتني متاماً.  Les jours heureux »السعيدة األيام«لبيان املقاومة 
 النداءو تيكون جانبالدعوات إىل املقاومة من إن  ;دعوة األوىلال فعىل غرار

 ,اإلمرباطورية جانبحالة االحتالل هذه املرة من  نرصف عنت اللجنة الرسيةو
إن االفرتاض ف» النداء«ويف  تيكونالبارزة يف  نيغريلـ  اوعىل الرغم من انتقاداهت

اإلمرباطورية هو نقطة افرتاق  احتالل ن أننا نعيش حتتاألساس املتضمِّ 
حتى وهي  ,الدعوات إىل املقاومة ختتلف إىل حد بعيد فيام بينها لكن ,مشرتكة

من يأيت (املصطلح  تيكونتتقاسم العداوة لإلمرباطورية. إذ إن 
                                                                                                                    

 tCoupa Julien كوبا جولنيم أحدهم وُيدعى وقد اهتُّ  ,محلة الشهادات العليامن التسعة 
املنشور باسم  »التمّرد القادم«) بأنه هو من كتب كتاب ١٩٧٤عام  بوردو(املولود يف 

 [املرتجم]. الرسية اللجنة
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إصالح من أجل ويشري إىل املامرسات والطقوس الصغرية  kabbalah )١١(الكاباال
عن  يتشم) يقلب عن وعي مسلامت Messaih صاملخلِّ اخللق وترسيع قدوم 

 الرادع يف عدّ  بينجامنيتباع االذي يلجم احلرب األهلية عرب  catechon الرادع
بتبنيه منطق التصعيد  تيكونجزءًا من احلرب األهلية التي جيب أن ُتظَهر. إن 

بأهنا  أغامبنيلـ  »املُستباح اإلنسان«يدعو إىل حرب أهلية ُتفهم وفقًا لقراءة ثالثية 
ن احلياة. إنه يقارن هذا املوقف مع احلرب األهلية حرب بني أشكال متصارعة م

أو حرب كل واحد ضد اجلميع التي يراها تطرح  Hobbesهوبس اخلفية لدى 
ومفكرون حمافظون  شميتللحرب األهلية التي يقبلها » أخالقية فقرية«

» مقدمة للحرب األهلية«كتاب  من ٧٤ح ذلك يف القسم وضَّ يُ  إذ, آخرون
  :الكاباليةاملامرسة إىل و» احلزب الومهي« وذلك باإلشارة إىل

فعل,  −  أن كل فعل وترصف وقول له معنىيعني  تيكون إن
 metaphysics ميتافيزيقيتهبشكٍل عفوي ظهر وقول بوصفه حدثًا يُ  ,وترصف
تعني أن حزبه اخلاص. فاحلرب األهلية ببساطة ومجاعته اخلاصة, واخلاصة, 

 ). ,١٨١Tiqqun(  أدق تفاصيلهاالعامل مترين وأن احلياة بطولية يف
نظرية  وهي ,Bloom بلومنظرية  تكّفلت هذه الرؤية للحرب األهلية

بوصفه الثوري  ماوو ليننييتوىل مسؤولية  بشكل غري متوقع البطل املُحيّد الذي
صحراء احلارض  إن إذ ,مشابه منحًى  ُيتَّبع »النداء«يف املغمور يف هذا العمل. و

, إنام مع الرشط النقدي نيتشهو لورانس. إي. يت اء لدىالصحر جتمع سامت من

                                                 
تعني املعتقدات والرشوحات الروحانية والفلسفية  عربيةهي كلمة القبالة أو  كاباال )١١(

غري التي تفرس احلياة والكون والربانيات وتركز بشكل خاص عىل تفسري العالقة بني اهللا 
 جم].الكون املتهالك واملحدود [املرتوتغري واألبدي والرسمدي امل
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حتدثوا عن الفرجة, عن لقد حاول أن ُيسمي الصحراء.  همإن بعض«القائل: 
» احلاليةاد من البلبلة زلكن ذلك أيضًا  ,السلطة البيولوجية أو اإلمرباطورية

)٦Anonymous  الربيطانية ةحركة عصابات البستنيرى بأن  »النداء«). إن 
British Guerrilla Gardening Movement  البور«التي تزرع املناطق احلرضية «

 الكابايلبالنسبة إىل  تيكوناألعامل الصغرية مثل أعامل ف قاومة.من املهي أنموذج 
وكام هي احلال  ,تصل إىل حد عيشة مقاومة قد يكون هلا نتائج بحجم غري متوقع

 الفرنسية ةنشورات الرسية للمقاوممع الرسائل والكتابات عىل اجلدران وامل
كي يعرفوا حقيقة حاهلم  ,آلخرينا تتوجه إىلاألوىل فإن هذه الدعوات 

مغادرة إىل دعوة » النداء«بالنسبة إىل وهي  ,ويتصادقوا وينضموا إىل املقاومة
وما هو عىل  ,فوق جرس عاٍل بني بحرين نيتشه زاردشتالصحراء والسري مع 
ضيق بام  جرس :املراهنة عىل وجود اصطالح آخر«هو  املحك يف هذه املقاومة

لكل أولئك الذين يمكنهم أن  فحسب , بام يكفيفحسب كي نميش عليه ,يكفي
  ).Anonymous» (يمشوا ويعيشوا من أجل أنيسمعوا 

وال  ,تطعن بصحة تلك الدعوات املعارصة إىل املقاومة هيسيلإن دعوة 
الحتفاء بالشباب املتمرد الذي يتخلل فهي تعارض ا ,الرسية اللجنةدعوة  سيام

اللجنة  تيكونوداعة العمر وسلطته. يصف  طلب بوساطة »التمّرد القادم«
االسم املُعطى ألخالق احلرب «يف صفحاهتا األخرية بأهنا  الرسية املقاومة

تشري إىل مجاعة حمددة من حزب  وهي ,عنها يف تلك الصفحات تي ُيَعّرب األهلية ال
). ويف بداية دعوته  ,١٩٣Tiqqun» (جناحها الثوري والتجريبي أال وهو ومهي

» اإلمكانية احليوية للشباب«عىل ادعائها بأن التمّرد القادم هو  هيسيلجييب 
النهاية ليست بعيدة إذ إن إهنا تشبه قليًال آِخر العمر بعينه,  ,سنة ٩٣«بقوله: 



 -٣٧٠-

سلطة تزعم بل  ,فحسب العمر انفصال ال تزعم), و ٢٠١١Hessel ,٩» (جداً 
ن«الذاكرة التارخيية للمقاومة:  ن منذ ستني عامًا مها افاملقاومة والربنامج املُكوَّ

عىل  هيسيلجييب كام ).  ٢٠١١Hessel ,٩» (املجلس الوطني للمقاومةاآلن 
 tu» أنت«بسياسة الصداقة واستخدامها احلرصي لـ  الرسية اللجنةاحتفاء 

 ديريداقة التي كان ا. إن سياسة الصدvous» تمأن«الرسمية اجلمهورية استخدامه ب
املقاومة مع  إىلرائدًا يف حتليلها يف التسعينيات تشمل كل الدعوات املعارصة 

الذي يعلنه » الومهي احلزب«. إهنا األساس األخالقي للـ هيسيلاستثناء بارز لـ 
  :»مقدمة إىل احلرب األهلية«من  ٧٢برصاحة يف القسم  تيكون

جال امل تقليص جمال العداوة تكمن يف توسيعلالوحيدة إن الطريقة 
 اإلمرباطوريةهلذا السبب مل تكن و ,والعداوة ,لصداقةاألخالقي السيايس ل

عىل الرغم من كل ُرصاخاهتا  ,أبدًا قادرة عىل تقليص هذا املدى من العداوة
 معديةصياغة  ل احلزب الومهي إىل واقع هو ببساطةإن حتوّ و ,باسم السالم

ستوى من االنسجام يمكن فيه للصداقة والعداوة أن يستخدما نفسيهام مل
 ). ,١٧٩Tiqqunوجيعالن كل منهام مفهومة لألخرى (

ه بمفعول رجعي وصفًا للتضامن تعبري قوي عام يمكن أن نعدّ  هإنّ 
حتتل موقعًا الصداقة أيضًا إذ إن  ,األوىل الفرنسيةزا املقاومة والصداقة اللذين ميّ 

البداية من الصحراء ومن احلرب األهلية  منذالذي يعلن » النداء« يف مركزياً 
).  ,٩Anonymous» (من اآلن فصاعداً  كل الصداقة سياسية«العاملية الناشئة أن 

من نوى صغرية ومكثفة بدالً من شبكة «هذا يؤثر يف تكتيكه املتضمن البدء و
جتربة إىل ية ), وذلك يف إشارة ثانAnonymous, Appel ,٩» (ضخمة ومفككة

كام  ,نيتشه السياسة الصغرية لدى لفهم هااستحضار وإىلاألوىل  الفرنسية املقاومة
 الذي »احلزب الومهي« إسرتاتيجيةأن البحث عن الصديق املقاوم حيّفز أيضًا 
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مجعًا من األماكن والبنى التحتية «بالنسبة إليه  ل املشاركة بني األصدقاءتشكّ 
نترشة املرغبات الفكار واألتمتامت والألجسام واالم أحمن املشاعة و وسائلوال

» شاركة يف هذه البنى التحتيةامللتلك األماكن ومن االستخدام وبني تلك األماكن 
)٤٦-٧Anonymous, (.  موالن جان سّامهاإهنا شيوعية صداقة سبق أن  − 

مجهورية رساديب «بـ −  باريس كوميونة من مستشهدًا بدوره باأليام األخرية
  ».ملوتىا

 اللجنةنبذ  ضد السخطبشعور لعن األمهية السياسية ل هيسيليدافع 
 يبدأ »التمّرد القادم« إذ إن كتاب ,ضعيف وعاطفي بأنه وصفهعرب له  الرسية

من : «ألن الرفض الرصيح لقوة السخطببدراسة ظروف إمكانية التمّرد 
كذلك ألن و... بشأن القوانني غري الدستوريةجهارًا  السخطغري املجدي 

» املواطنني أو تلكمن ذه املجموعة ـع هـم غامسـاالندي ـري املجـن غـم
)٩٥The Invisible Committee,  .( املجهولإن Anonymous تيكونو 

من أجل  العاطفةال يعّوالن عىل ف املرتاببمثل هذا السخط  انيتشارك
ن معم بدالً تز اللجنة الرسية إن).  ,١٦Anonymous» (لتبشري املثري للشفقةا

كام  ,علينا أن نجعلها مرئيةوجيب أننا يف حالة حرب تكاد تكون خمفية  ذلك
أن عاطفة السخط غري كافية كي تستنهض العمل البنّاء للمقاومة اإلثباتية: 
فام هو باختصار نوع التمرد املدفوع بالسخط? إن املقاومة اإلثباتية تتحقق 

تكمل الدعوات للتحّرك  كوميونة عرب الصداقة وابتداع شكل من احلياة أو
 أمام احلركة. » العوائق«وإزالة 

 الغراميشالتي يبلغ فيها اإلهلام  »التمّرد القادم«هذه هي النقطة من 
Gramscian أقىص درجة من الوضوح, ألن دعوهتم حتاول أن  الرسية للـجنة



 -٣٧٢-

أو  موداجلتتأقلم مع التوتر املفاهيمي الكامن ضمن فكرة التمرد عينها. إنه 
بني حرب احلركة وحرب حالة االنتفاضة املفاهيمية التي ُتفَهم بأهنا توازن 

احلركة  — فالتمرد يعمل عىل كل من مستويي السطح والعمق املواضع.
بإزالة العوائق  الرسية اللجنةعرب السطح ممزوجة بتقوية للعمق أو يف حالة 

 الكوميونةإن «اقة: أمام احلركة عرب السطح وتطوير كوميونة أو جمتمع صد
التمردي قد ال يكون  نطالقإن اإل. وأنصاريهي الوحدة األساسية لواقع 

» أكثر من مضاعفة للكوميونات واحتكاكها مع بعض وإقامتها للروابط
)١١٧The Invisible Committee, .( 

دعوته يستهل  .مترد خمتلفإىل  الدعوةعىل هذه الدعوة ب هيسيليرد 
ليس إىل متّرد  ولكن ,الفلسطينيإشارة إىل الكفاح ب» متّرد سلمي«إىل 

أعداء كل «بل إىل مقاومة سلبية تلتمس دعم  ,الكالسيكي االنتفاضة
بشكل رسيع أن  تضحوي ,) ,٢٠١١Hessel ,٢٠» (االضطهاد يف العامل

عىل املستوى عىل سبيل املثال هو حركة أخالقية تتجىل  هيسيلالتمّرد لدى 
 جدارهناية التمييز العنرصي وسقوط يف االستعامر ولتحرر من االعاملي يف 

لتمرد تقوم برتديد إىل ا. إن دعوته اخلتامية املتحدة األممعمل يف أو  برلني
 ني املقاومنيهو يدعو املواطنف استبداهلا معًا,و الرسية اللجنةصدى دعوة 

 إىل:
عىل  قرتحمتّرد سلمي واقعي ضد وسائل االتصال اجلامهريية التي ت

 األضعف وثقافة نسيان حتقاراكُأفِق هلم: االستهالك اجلامهريي, و بناشبا
 ). ٢٠١١Hessel ,٢٢جلميع ضد اجلميع (ا شديدة منومنافسة  عامة
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ليس ضد النظام  لكن ,تمرد ضد وسائل االتصاالتالهذا  انطلق
 هيسيل, إذ إن استهدفته الرسيةاملادي لالتصاالت الذي ُيزعم أن اللجنة 

 لكنه ,عد عن الدعوة إىل تدمري تكنولوجيا االتصاالت اجلامهرييةبعيد كل الب
 طرحهايدعو عوضًا عن ذلك إىل متّرد ضد القيم األخالقية والثقافية التي ت

فهو متّرد  ومن ثم ,إن التمرد هو متّرد جدال ونقاش من هناالتكنولوجيا. 
وة مترد يمتلك ق غانديويف ترديد لـ  هيسيلسلمي لكنه بالنسبة إىل 

أخالقية. إنه يقاوم عرب إعادة احتالل أزمنة االضطهاد وأماكنه من خالل 
 الوطني املجلسإنعاش برنامج الرفاه لدى  من خاللأي  ,سياسة الذاكرة

واحتالل الفضاء العام وحتدي حمتوى وسائل اإلعالم وثقافة  للمقاومة
 االستهالك اجلامهريي.

بني الدعوتني إىل التمّرد  األرضية املشرتكةهو أصبح مفهوم التمّرد 
 ,الرسيةواللجنة  هيسيل ستيفان كل من املختلفتني جدًا اللتني أصدرمها

 مهامً اليشء املتعلق هبذا املفهوم الذي جيعله يبقى السؤال عن ماهية ذاك لكن 
إىل هذه الدرجة يف اخلطاب السيايس املعارص. ومن سخرية القدر بالنسبة 

تكتيكات الاق من دون تنظيم مفرط واملزج بني أن الوعد باالتس هيسيلإىل 
مها  نقد يكوناو ,من خالل مفهوم التمرد اً أصبح ممكنالذي عفوية الو

 الرسي الدليلن جيعالنه مهًام جدًا بالنسبة إىل دعوات املقاومة من ياللذ
Secret Directory  األوىل إىل سياسة الصداقة التي  الفرنسيةمرورًا باملقاومة

إىل ما وراء األعامل الفردية للمقاومة ُيشري التمرد  , فإنجينوانشأت بعد 
مقدرة عىل املقاومة تتطّلب مع ذلك لل ,نحو حتقيق ُمستدام ومتامسك

جدًا من  قليالً يتطلب أيضًا  ومن ثم ,جدًا من التنظيم اً مستوى منخفض
للعادلني : مجعية التمردية هي هكذا متاماً  فاجلامعة ,اللجوء إىل اهلياكل اهلرمية
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 ,ُيثري أيضًا بادرة حتدٍّ  اً سياسي اً نمطبوصفه كام أن التمرد  ,أو كوميونة أصدقاء
نشاط الذرائعي املتوجه نحو البدالً من  ,لكنه يشدد عىل االنتفاضة اُملستدامة

ن ,م. إن التمرد مقاوِ الثورة هدف يفتح فضاءات بدالً  فهو ,اً لكنه ليس مكوِّ
بغية إهلام انتفاضاته.  ,منه عنيفالمل حتى من تكوينها ويستنفر خطاب ع

حركة مكتملة بوعده  معيكون اآلن مصطلحًا أكثر بروزًا من الثورة  قدو
 ,عىل املقاومةيلتمس مقدرة  مستدامٍ  بتحدٍّ إحساس جانب ذلك إىل ووضعه 

وتبقى عىل  ,ويف مكان آخر ,أو تظهر ثانية بعد حني ,يمكن أن ختتفي وتعود
 .)١٢(املقاومة املضادة هةجموايف  تقاوم دعوص الدوام يف حالة

 :تكنولوجيا املقاومة −٤− ٥
مسألة أن يدرس ل يف املقدرة املعارصة عىل املقاومة أي تأمُّ عىل جيب 

هذه املسألة لكن  ,إسهام التكنولوجيا الرقمية وال سيام ,تكنولوجيا املقاومة
قضية يف ًا تفوق كثريًا تلك التي تؤثر أساستتعرض لصعوبات وإرباكات 

ال يذكر يف  شميت. عىل سبيل املثال من املثري للدهشة أن التكنولوجيا
 جمال ضمنسالحًا أو ابتكارًا  يف األصلكان » املنارص«أن  »نظرية املنارص«

مسألة العالقة بني املقاومة مل تكن  إذ ,)١٣(التكنولوجيا العسكرية احلديثةبداية 
عىل الرغم من وجودها  ,مؤخراً و ر,ما ند إال ,والتكنولوجيا موضوع نقاش

يف نظرية املقاومة الالعنيفة التي تتحاشى استخدام  وجودةم وهي الطاغي,

                                                 
نسان إلا«يف ثالثية  − مل يكن بوضوح  إنْ  − تلميحي جداً  للسياسة التمرد بشك ُينظِّر )١٢(

» اململكة واملجد«عن  الثامنيف الفصل  أقىص وضوح وبنيمبالـ أغ Homo Sacer» املُستباح
The Kingdom and the Glory,  ويف االقتباس االفتتاحي عن انفصال العوامplebeians.  

هل « Marcellus مارسيلوسعندما يسأل  Hamlet »مليتاه«يف بداية » املنارص«يبدو  )١٣(
 ,Folger Shakespeare Library editionمن أجل تصوير لذلك انظر  .»أهامجه برحمي?

١٩٧٢ ,١٦Simon and Schuster Paperbacks, New York  
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من شك ثقايف أوسع بام هو  لكن ذلك كان جزءاً تكنولوجيا السالح, 
التكنولوجيا الرقمية يف  أّدتهتكنولوجي. غري أن مسألة الدور الذي 

 احتل وول سرتيتو )١٤(ادوزناألنديغو )العريب الربيع(املقاومات احلديثة لـ 
ز االنتباه عىل املسألة األوسع للعالقة بني املقاومة قد ركّ » تقسيم مجهورية«و

ومن املهم حماولة التفكري هبذه العالقة كي يتم فهم وتقييم  ,والتكنولوجيا
 .)١٥(املمكنة ملستقبليةاوأشكاهلا  ,حالة املقدرة العاملية املعارصة عىل املقاومة

بإدراك أن مفهوم املقاومة  فحسبليس  تتعقد مقاربة هذه املسألةإن 
دراك أن مسألة التكنولوجيا نفسها تبقى دون إ, بل بنسبياً  ال يزال ُيساء فهمه

وإذا  ,Simondon)١٦(سيموندونو Heidegger هيديغريذ , منأيضاً  جواب
بكل  خاصوبشكل رسيع املتعلِّق احلديث املتغّري  ,أضفنا إىل ذلك التاريخ

فعندئٍذ تبدو العوائق  ,من التكنولوجيا الرقمية وحركات املقاومة اجلديدة
 ائقإن إحدى الطر .املنهجية للتأمل الفلسفي يف املقاومة والتكنولوجيا هائلة

للبداية عىل األقل هي اقرتاح بعض األطروحات األولية التي يمكن أن 
وبذلك تساعد يف فهم بروز ملسألة التكنولوجيا واملقاومة,  تبنى مقاربةت

األوىل  , فاألطروحةالسامت التقنية التي حتيط اآلن باملقدرة عىل املقاومة
                                                 

 األنديغنادوز: املظاهرات الشعبية ضد التقشف.) ١٤(
 ,Assange et.alايات تأمل يف الوعد السيايس للتكنولوجية الرقمية وهتديدها يف يمكن رؤية بد )١٥(

يف إثبات مقدرة رقمية عىل املقاومة: (انظر أيضًا  cryptographyالذي ُيربز دور الشيفرة  ٢٠١٢
إضافة إىل املخاطر املتأصلة  ,) ١٩٩٩Neal Stephenson's Cryptonomicon »كريبنوميكون«رواية 
جيب أن حيصل برسعة وعليه أن يربح ألنه «إن مترداً عىل الشبكة  :عىل سبيل املثال .ولوجيايف التكن

إمجاع سوف ُتستخدم لتتبع كل الناس  سمحت بإنشاءإن مل يربح فإن البنية التحتية نفسها التي 
  ). ٢٠١١٬٢٤Assange et.al... (وهتميشهم املعنيني

, وهو Gilbert Simondon) ١٩٨٩−٤١٩٢( نسيموندو غيلبرياإلشارة هنا إىل  )١٦(
 فيلسوف ومهندس فرنيس كتب عن التقنية والثقافة [املرتجم].
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 ,التقنية موضوعاتيف حتليله لل سيموندوناملوقف الذي اقرتحه تتبنى 
 التقنيات«يف  Bernard Stiegler) ١٧(ستيغلر بريناردأضاف إليه  كذلك ماو

أو  milieuهو أن التكنولوجيا هي وسط وأال  ,Technics and Time »والزمن
 ,: فهي ليست شيئًا دخيًال عىل احلالة اإلنسانية ُيستخدم ذرائعياً ecologyبيئة 

 فنحن ,»أساساً «استبدايل هو  إن اإلنساينوبعبارة أخرى ف ,نة هلابل إهنا مكوّ 
قد ُتفهم إضافة إىل ذلك  ,يف كثري من املعاين أغراضنا تكنولوجية خاصة

وإذا  ,فيه املقاومة اآلن رضورية أصبحت وجيا بأهنا وسط أو حميطالتكنول
جوهر التكنولوجيا ليس شيئًا «املتضمن أن  هيديغرأصغينا ثانية إىل افرتاض 

عوإذا ما  اً كون مقاِومييمكننا أن نضيف بأنه قد » تقنياً  ذلك إىل وسط  ُوسِّ
ىل أهنا وسط النظر إىل الشبكة ع ن املمكنصبح مأالتكنولوجيا الرقمية, 

هي مجلة من  :فالشبكة تعريفاً  ,تقني ُيعّرف وفقًا للمقاومات الداخلية
 .وتقّيدمها املسالك والعوائق التي حتقق احلركة واجلمود
إن الوسط التقني نفسه هو موقع  :يمكن أن ُيضاف إىل األطروحة القائلة

فسها ن هي احلوكمة , أياملتضمنة أن السياسة وفوكو فيربراء آ ,مقاومة
هي نفسها  فنقاومهاعلينا  ُيسيطرالتي من خالهلا  ائقن الطرأو ,تكنولوجيا

النتيجة الطبيعية لذلك هي أن التكنولوجيا ال تنفصل عن , فتقنية متاماً طرائق 
 للرصاع مهامً وقد تصبح بالفعل مرسحًا  ,العنف, عنف اهليمنة واملقاومة معاً 

بأهنا أفق لكل إمكانية قادمة ولكل « ستيغلربينهام. فإذا ُفهمت التقنيات عند 

                                                 
ُسجن بني  .معارص وسجني سابق فرنيسفيلسوف هو ) ١٩٥٢(املولود عام  ستيغلر )١٧(

بالفلسفة  املدةلكنه اهتم يف تلك  ,الرتكابه رسقة بقوة السالح ١٩٨٣و ١٩٧٨عامي 
 [املرتجم].وخرج من السجن فيلسوفًا 
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عليها الرصاعات ضمنها وإن ف), عندئٍذ  ix١٩٩٨Stiegler ,» (إمكانية مستقبل
  مستقبل أي مقاومة.بالنسبة إىل ة مهمنتائج  تتضمن

يف  وال سيام ,»واملجتمع االقتصاد« كتاب يف حتليله للسيطرة الرشعية يف
الرشعية تشتمل  سيطرةنمطية لل فيرباقرتح » االنضباط عن«الفصل األخري 

عىل أساس توقعات  تتحددمنطقية − وقانونية ةوكاريزميعىل سيطرة تقليدية 
الرشعية ضمن  سيطرةالطاعة املحتملة. إن اعتبارات االحتامل والتوقع تضع ال

تسمح لألنامط النموذجية أن ُحتسب كام توقع املأمون واملسياق تقني من الفعل 
كام الرشعية شدهتا  سيطرةكن أن ُيضاف إىل نوعية الويم ,أوساطًا للطاعة

مؤرشات عكسية للمقدرة عىل عىل أهنا يمكن أيضًا فهم األنامط النموذجية 
مقدرة منخفضة تقابله الرشعية  سيطرةمن ال العايلستوى حيث إن امل ,املقاومة

حيثام و ,منخفضة املقاومة تقابلها سيطرة عىل عاليةالقدرة إن املعىل املقاومة, و
إذ إن  ,توقع الطاعة منخفضاً تقابليًا تكون املقدرة عىل املقاومة عالية يصبح 

الوسط أو الشبكة التي  شدةالعالقة التبادلية للطاعة والتحدي هي تعبري عن 
عىل يمكن أن ُيفهم السيطرة الرشعية  لذا فإن نمط ,حيصل العمل ضمنها

وى السيطرة عىل متاسك أساس متاسك الشبكات واستقرارها مع اعتامد مست
يف  برصامة فعندما يكون التامسك عاليًا, أي عندما ُحتدد املسالك ,الشبكة

توقع الطاعة أو السيطرة عندئٍذ يصبح  ,نقاط الدخول إليهايف داخل الشبكة و
  .)١٨(عاليًا وتصبح املقدرة عىل املقاومة تبعًا لذلك منخفضة

                                                 
لتحليل العمل االجتامعي عىل أساس الشبكات والرتابطات يف  Simmel سيميلمّهد  )١٨(

 الذي ال يزال مبخوس القيمة. Soziologie) ١٩٩٢( »علم االجتامع«
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شبكة مستقرة من ُيقّدم دية النمط النموذجي للسيطرة الرشعية التقلي إن
فيُصبح  ,ووالء تتخلل األنظمة العسكرية وامللكية (اإلقطاع) قرابةعالقات 

توقع الطاعة املحتملة عاليًا وتصبح املقدرة عىل املقاومة باملقابل منخفضة. عىل 
ال تكون  ,الكاريزمية بشبكة أولية غري مستقرة سيطرةالنقيض من ذلك تتميز ال

املحصلة إن في ف ,بشكل متكرر ُتطلب وُتكافأ وقعة, وجيب أنفيها الطاعة مت
املقدرة عىل  فإنه وصف ومن ثمالنوعية والشدة, » الضبط عن«وصف يف  فيرب

 أوروبااملقاومة لدى الشبكة احلديثة للهيمنة العقالنية القانونية التي رآها تنشأ يف 
نت احلديث. تكوّ متشابكة من ثورات بداية العرص  لكنهامن جمموعة متاميزة 

ما  معتلك الثورات من الثورة العسكرية للقرنني السادس عرش والسابع عرش 
تطورات تكنولوجية يف األسلحة النارية واملنارصين واحلصار رافقها من 

من فمن أجل دراسة ممتازة هلذه التطورات)   ,٢٠٠٢Drakeوالتحصينات (انظر 
منفصلة  التي مل تكنالدينية  إلصالحاديدة من التنظيم اهلرمي ثورة اجلشكال األ

الثورة اإلدارية للدولة من و ,عن تكنولوجيا الطباعة ونرش الكلمة املطبوعة
الثورة من و تناسبة,البريوقراطية وملفاته امل ,أشكال احلكموما خلقته من احلديثة 

وتأسيس  ,وتركيز ملكية وسائل اإلنتاج ,تراكم رأس املال املرتافقة معالصناعية 
رشوط اإلمكان وإذا ما ُنظِر اسرتجاعيًا إىل  ,شكال هرمية للمرشوع اإلنتاجيأ

يميل نحو  ,كأهنا حتالف بني العنف والتكنولوجيا , فإهنا تبدولكل تلك الثورات
عنها يف تركيز ينزع  ُيعربَّ كات ذات درجة عالية من التامسك واالستقرار بتوليد ش

الدولة وفقًا الحتكار العنف ّرف ُيع فيرب إننحو التوحيد أو االحتكار. 
هي نتيجة إلدخال  ,السيطرة إذنف ,لملكيةلتركيزًا للثروة و اوالرأسامل بوصفه

 لكن من دون» قفص حديدي«نحو الذوات ضمن شبكة متيل نحو إدراج تام أو 
  تام للمقدرة عىل املقاومة. إمخاد
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ية وكثافة شبكة أو لبن نالبأهنام ُمعامِ يمكن أن ُتفهام السيطرة واملقاومة  إن
حمددة مع  قالشبكة تسّهل احلركة برسعات حمددة عىل طرف ,وسط تكنولوجي

ونالحظ أهنا تتجسد  ,تقاطعات داخليةمع نقاط حتمية للدخول واخلروج و
حتصل تقرر جمال ممرات املستقبل. هي و ,ذاكرة مبنية وفقًا لطرائق املايض يف

لتعبري عنها بوساطة تغيري املقاومة ضمن هذه الشبكات وضدها ويمكن ا
أو تغيري  ,عرب اإلطالة والترسيع واجلمود أو من خالل التحويل رسعة االنتقال

االجتاه عرب االنحراف عن الطرق املحددة والقيام بدخول وخروج غري 
هذه فبل حتى اخلروج كليًا من الشبكة,  ,مسموحني, والتظاهر بأخذ موقع
والقرصنة, لكن  الشابكةتستحرض مبارشة  احلركات التي تأيت يف سياق الشبكة

ارس هنا جزء من ظاهرة مقاومة أوسع متجيب النظر إىل مثل هذه الظواهر عىل أ
 عىل أرضية من البيئة التقنية أو شبكة السيطرة.

تنظيم الطاقة  من خالل لألحداث إن التكنولوجيا بوصفها تنظيامً 
وإن  ,كة/بيئة أو جمال معنيمجيعها تقريبًا قريب من شبعديدًة  تتخذ أشكاالً 

ة هي الكتابة التي تصبح مع األرشيف رشط همإحدى التكنولوجيات امل
ففي شكلها امللكي يصبح امللك  ,إمكان لتطوير شبكة أخرى وهي القانون

عىل شبكات من القوة العسكرية والوالء وملكية  بنيةمركز هذه الشبكات امل
ُتظهر » االنضباط عن«يف  فيرباجلها الثورات املتقاطعة التي ع. إن العقارات

تداخل الشبكات إن  إذ ,تكثيفها ضافة إىللشبكة/البيئات إل امتدادًا أكرب
يقابلها  ,زيادة يف احتامل الطاعة ينتج عنهالعسكرية واالقتصادية والسياسية 

 االتكنولوجي كام أننقصان يف املقدرة عىل املقاومة وإمكانية التحدي. 
الذين  نيرض واملواطناألاحلوكمة بالبريوقراطية تؤرشف  املعروفة يف جمال
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حوكمة الزمان واملكان فحيتلون تلك األرض واألحداث التي حتصل عليها. 
مني األرض وإعادة تأمينها أيعتمدان يف النهاية عىل ت ,وتعزيز احتامل الطاعة

احلوكمة البريوقراطية و ,القوة العسكرية أو تكنولوجيا العنف جانبمن 
رتض ُمسبقًا تأمينًا عنيفًا ملجال عملياهتا, وظرف سريها السلس هو ادعاء تف

لمقاومة . كام يمكن لالدولة احلديثة بأن هلا حق احتكار وسائل العنف
هلذا  تام حتدٍّ أن تتصاعد برسعة لتأخذ شكل  ةالروتينية للهيمنة البريوقراطي

كرية هو رشط تأمني احلكم عرب بيئة تقنية بريوقراطية/عسف ,االحتكار
إمكان من أجل توسع عالقات السوق املعتمدة عىل امللكية اخلاصة التي 
بدورها تعزز البنية التحتية وتوفر املوارد الرضورية للحكم واإلنتاج. هنا 

ملكية البضائع (املواد أكانت النتقال امللكية سواء  يمكننا احلديث عن شبكةٍ 
فمثل هذه  ,عمل (حركة السكان)ملكية قوة ال ماخلام والسلع املصنّعة) أ

احلركة تّسهلها وتتحكم هبا شبكة النقل واالتصاالت املكّونة من الطرقات 
والسكك احلديدية والطرق اجلوية والربق واهلاتف والالسلكي وخطوط 

والرتاكم تلك  إن إنشاء شبكات النقلو ,الطاقة واألقامر االصطناعية
القرن التاسع عرش خّلفت بيئة يف حداثة  دمٍ َص  ل حلظةَ يشكّ  وتوسيعها

قامت بوظيفة وقد تكنولوجية حلركة البضائع والسكان واملعلومات 
 مرسحًا للمقاومة. أيضاً  لكنها كانت ,تكنولوجيا حكم

وامليتة  تعاظمت شبكة/بيئة احلكم البريوقراطي وحركة السلع احلية
 جيمسعمل بوساطة ثورة القرن التاسع عرش الكهرومغناطيسية التي مّهد هلا 

توصيف احلقل إذ إن . James Clark Maxwellماكسويل  كالرك
الكهرومغناطييس أطلق ثورة تكنولوجية أدت برسعة إىل اخرتاع وسائل بث 

األمر املركزي يف هذه الثورة هو حتويل و ,الطاقة واملعلومات واستقباهلا
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 ذياعواملأو بثها عرب خطوط اهلاتف والربق ا املعلومات إىل طاقة ونقله
شبكة/بيئة لما أتاح  إن ذلك هو .والحقًا حتويلها ثانية إىل معلومات ,والتلفاز

املعارصة وتوفر بشكل  الشابكةلشبكة ال تزال تشكل األساس  صاالت قويةات
كل هذه الشبكات/ البيئات املتقاطعة غري إن متزايد موقعًا مهًام للمقاومة. 

 إذ, حياة برشيةمكن أن يتزايد فيها نشوء التي يبيئة توّفر ال ,بالرضورة املتوافقة
كام  ,ختضع للسيطرة الطبية والسياسية والرتبوية والثقافية والدينيةإن الذاتيات 

  .)١٩(هذه البيئة تقاوم وتعيش و/أو متوت يف اأهن
 وفرضها يقودان إىلاخرتاع مثل هذه الشبكات املعقدة واملتقاطعة إن 

وإىل تشتت  ,تركيز واحتكار إىلو ,لهرصاعات وميول نابذة للمركز وجاذبة 
شبكة كام أن  ,السيطرة والتحديإهنام يقودان إىل بعبارة أخرى و ,وتعددية

 الكالوزفيتزيةملبارزة ا تظهر فيها شبكة مقاومة نفسهالسيطرة هي بالقدر 
عامل مُ  . إذ إنتصادم شبكات كأهنا األثر السطحي خلصائص شبكة أو

 كام أنه وانسدادها,  انفتاح مثل هذه الشبكاتعرب يتحدد اهليمنة واملقاومة
مما جيعل مثل هذه  ,يعتمد أيضًا عىل درجة سهولة الوصول واحلركة ضمنهام

, بل هدفًا للمقاومة أو وحسب للمقاومة والسيطرةليس الشبكات مرسحًا 
قدر اإلمكان عىل متاسك الشبكة وتركيزها  افظالسيطرة حتف ,أيضاً  للسيطرة

وبنقاط الدخول  ات التي يمكن من خالهلا ختطيهاوتتحكم بالرسع
                                                 

ألقوا بالنواة «ن جزءًا متزايدًا من البرشية قد أيف حني  .كام يالحظ أسانج بشكل وثيق الصلة )١٩(
هناك معركة «إدراك أن هو أكثر إحلاحًا دائًام  ما أصبح فإن» الشابكةعىل الداخلية حليواهتم 

تلك  التي جتمع دول الظلأي  ,بني قوة هذه املعلومة التي جيمعها املطلعون بباطن األمور
وتطوير االتصاالت بعضها مع بعض التي أخذت بالتطّور والتبادل بعضها مع  ,ملعلوماتا

بوصفها  الشابكةشبكة  عىللعامة الناس  تزايدقابل احلجم امليف م ,القطاع اخلاص ومع ,بعض
  ). ٢٠١٢Assange ,٢٢» (وسيلة ُمباحة للبرشية كي تتحدث باسمها
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كام  ,وباعتامد اهلوية وضامن املوقع ,تباعهااالتي يمكن  واخلروج واالجتاهات
املقاومة تنطوي ف ,املراقبة والتحكم واألمن هي أسامء ُتعطى هلذا االتساق أن

ومكان ضمن  مسارعىل اكتشاف غري املسموح به من رسعات واجتاهات و
إهنا تنطوي عىل تعارض  :الكالوزفيتزيأو بحسب التعبري  ,كاتهذه الشب

املكثفة وحرب العصابات املتبخرة مع تدفقات العنف اإلمربيايل السائلة 
بأنه بيئة  شميتهذا هو جمال األريض الذي حدده إن واملوجهة بعناية. 

 املقدرة عىل قّلصالتي عليها وفيها حتاول السيطرة أن ت األرض فهو ,املنارص
بدورها للمقاومة. إن اإلبقاء عىل مثل هذه الشبكات هي املقاومة وختضع 

د هو أح ,, إلخ مفتوحة وقابلة للتخطيواإلذاعات...والطرق واهلواتف 
يف احتاد مع احلركات الديمقراطية التي تنشد  أدوار املقاومة الذي يضعها

ومة وتستخدم األدوات نفسها. كام أن مثل هذه املقا ,األهداف نفسها
يف صقل واختبار كل من  − الثاقبة فوكووهذه هي رؤية  − تساعد أيضاً 

 .مرونة السيطرة الرشعية واملقدرة عىل املقاومة
 :املقاومة الرقمية −٥− ٥

 اً أساس اً موقع الشابكةأصبحت الشبكة التقنية حلركة املعلومات أو 
, s faceJanu )٢٠(يانوسومع ذلك فقد كان هلا منذ البداية وجه  ,للمقاومة

فهي تقّوي املقدرة عىل السيطرة بقدر ما تقوي املقدرة عىل املقاومة, وهذا 
توّضح ذلك برسعة عرب  الشابكةإن ساللة  .بعدًا عاملياً برسعة توتر اكتسب 

اجلديدة خللق مقدرة عىل املقاومة  الكالوزفيتزيةإظهار أصلها يف العقيدة 
                                                 

إله األبواب والبدايات  يانوس ألن اإلشارة هنا إىل نيوجههو امتالك املقصود إن  )٢٠(
بوجهني (وجه أمامي  صّورالقديم, وهو غالبًا يُ  الروماينوالنهايات يف األسطورة والدين 

 أحدمها ينظر إىل املستقبل واآلخر ينظر إىل املايض [املرتجم]. :ووجه خلفي)
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 احلرب الباردة اسرتاتيجيوفهم  فقد ,قادرة عىل النجاة من رضبة نووية أوىل
إن نشوء إذ  ,وحتقيق احلرب املطلقة الكالوزفيتزيةرصاعهم وفقًا للمبارزة 

بقاء ومعها  ,ردع وضع يف املقدمة مسألة بقاء املقدرة عىل املقاومةالحرب 
صارت  فعليةففي سياق حرب مطلقة  ,الكالوزفيتزيهذا البعد من التفكري 

أصبح من احليوي ضامن بقاء املقدرة عىل  ,ذريةممكنة بوساطة األسلحة ال
كي  الشابكةشبكة املقاومة يف حال وقوع هجوم ذري أول. لقد ُصممت 

من خالل وهي تقّلص تلك الرضبة األوىل تنجو من رضبة ذرية أوىل, 
 .املقدرة عىل املقاومةنجاة قابلية  العدو يعرف جعلها

 الكالوزفيتزيةمات مبارشة إىل االهتام الشابكةيمكن إرجاع أصول 
األرضية املؤسساتية  ّهزتاجلديدة يف احلفاظ عىل املقدرة عىل املقاومة. لقد جت

األبحاث الذرية  من خاللللشبكة العنكبوتية  بّكرللبحث والتطوير امل
التي تأسست  RAND Corporation راندالتي أُجريت يف مؤسسة  اإلسرتاتيجية

وقد سرتاتيجي إلدارة احلرب النووية إ Think tankكمركز فكري  ١٩٤٦عام 
وكالة مشاريع البحث وفيام بعد  األمريكي اجلو سالحمّوهلا إىل حد كبري 

التي تأسست عام  Advanced Research Projects Agency (ARPA) املتقدمة
. كانت Sputnik )٢١(السبوتنيكلـ  يتييالسوف االحتادردًا عىل إطالق  ١٩٥٨
عىل سيناريو  الكالوزفيتزيةسرتاتيجيات لتطبيق اإل مركزًا مهامً  راند مؤسسة

 جداً  خمتلف من نوعًا كالوزفيتزكان  ذلك وعىل الرغم من أن ,احلرب النووية
مبدأ املقدرة  اعتامد جرىعن منّظر املقاومة الذي ُيناقش يف هذا الكتاب فقد 

لنجاة من عىل اإىل قضية مقدرة  , فلقد حتّولعىل املقاومة يف السيناريو النووي
                                                 

 .٦و ٥, الفصلني ) ٢٠٠٠Naughton(انظر  )٢١(
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 نووي هجوم«املحافظة عىل املقدرة العملياتية عىل شن إىل رضبة نووية أوىل و
  أو عىل املقاومة.» معاكس

القيادة «هذه املقدرة هو نجاة نظام إىل بالنسبة  األسايساألمر  كان
 باران بولالعمل الذي قام به فومعه نظام اتصاالت قابل للبقاء. » والتحكم

Paul Baran نّظر كام  عالج هذه املشكلة بالضبط ١٩٥٩عام  راند مع
 AMللشبكات القابلة للنجاة مبدئيًا عىل حمطات تضمن السعة اإلذاعية 

radio stations  ًالتي تتواصل رقميًا. كان عمل  أجهزة احلاسوبعىل  والحقا
أن  − الكالوزفيتزيةطبقًا لروح الردع  −للعموم كي يضمن  اً ُمتاحباران 

بقاء املقدرة عىل وط التقنية ويقّلدها أيضًا من أجل الرش العدو يعلم
 ْت جديد فإهنا ضمّ كالوزفيتزي  من سياق بارانوبينام نشأت أفكار  ,املقاومة
زيادة  ARPAوكالة مشاريع البحث املتقدمة إىل حماوالت الحقًا قواها 

الباحثني بوساطة تقاسم  جانبإىل احلد األقىص من  احلاسوباستخدام 
رتلقد بعد. الوقت عن  عرب املقدرة عىل مقاومة هجوم نووي الحقًا  طوِّ

السياق األصيل للنجاة  ختطت كثرياً يف اجتاهات  , وذلكشبكة قابلة للنجاة
 من رضبة ذرية أوىل.

كانت رشوط إمكان نجاة املقدرة عىل املقاومة يف ظل قد فوبرصاحة 
مركزية وهرمية قادرة احلفاظ عىل بنية قيادة  , إذ إنهجوم ذري تتسم باملفارقة

استلزم يف هذا السيناريو) » املقاومة(«عىل إعطاء األمر هبجوم نووي معاكس 
قد ف ,تكون عرضة للهجومال وغري هرمية  ,خلق شبكة اتصاالت المركزية

بطبيعة املقدرة عىل املقاومة التي  مستمرة يف التأثريال تزال و تلك املفارقة كانت
ن أ: وهي كالوزفيتزرائق عدة معضلة املقاومة لدى حتدد الشبكة. إهنا تكرر بط
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شكل املقاومة األكثر تأثريًا ضد عدو صلب/جامد أو سائل/متحرك هو 
 كالوزفيتزومع ذلك فقد كان  ,حرب العصابات املتبخرة غري اهلرمية أسلوب
ه واعني أن ذلك الشكل من املقاومة يمكن أن يتملص برسعة من وومعارص

لقد دف للدفاع عنها. هيويقّوض اهلرمية عينها التي كان حتكم اجليش النظامي 
ر بني العقد ز توتّ وبروذلك مع  مشاهبةتأثر التاريخ املبّكر للشبكة بظاهرة 

حلفاظ عىل مقدرة ني من أجل ارضوري اللذين كانا املتفرقة واملرور احلر بينهام
يش يف حتقيق اجل حيتاجهام اللذين وعىل التقييد والرسية ,نووية عىل املقاومة

  ادعاء الدولة حق احتكار العنف.
جتارية)  مسياسية أ تكانأإن التوتر بني التسييجة اهلرمية (سواء 

 فبوساطة ,واملشاعات يميز تاريخ الشبكة والحقًا الشبكة العنكبوتية
لمقدرة عىل مقاومة هجوم نووي أصبحت الشبكة والحقًا لجتسيدها 

الرتكيز املبكر ملثل هذه كام أن  ,للمقاومةموقعًا  ,نفسهاالشبكة العنكبوتية 
 ,عدد العقد املسموح الوصول إليهاللشبكة ول تضّمن انتشاراً الرصاعات 

ففي ستينيات القرن العرشين انضم البث اإلذاعي والحقًا البث عرب القمر 
شبكة وكالة مشاريع البحث االصطناعي إىل الشبكة األنموذج العائدة لـ 

لتي توصل حزم املعلومات الرقمية بني العقد من ا ARPANET املتقدمة
وقد  ,حتويل رسائل متصلة بخطوط هاتف حواسيبخالل نظام فرعي من 

ران ان اللذان النظامابط هذرُ  برعاية عسكرية/أكاديمية مع شبكات  ُطوِّ
هي نظام  شبكة وكالة مشاريع البحث املتقدمةوبام أن  ,وعامليةأخرى وطنية 

فقد  ,يجوهر املقدرة عىل مقاومة هجوم نووهي  أي  ,اتصاالت عسكري
وكان من الالزم مرارًا وتكرارًا وضع موثوقيتها عىل  ,وجب تأمني موثوقيتها
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تعرض النظام حلمولة زائدة  وإن احتامل ,املحك وتعظيمها إىل أقىص حد
وحتطمه (من الواضح أن ذلك غري مناسب يف سياق الرد عىل رضبة نووية 

بطريقة من شأهنا أن تقّلص  نظيًام حلركة مرورهاشبكة وتلل اً يدمتداستلزم أوىل) 
إىل احلد األدنى من احتامل احلمولة الزائدة. كانت الطريقة الواضحة هي 

ونقل بث  −  »شبكة متداخلة« − أخري شبكات توسيع الشبكة عرب ضمها إىل 
إن  ). ٢٠٠٠Naughton ,١٥٧-٩مضيفة ( حواسيبإىل  الرسائل واستقباهلا

 .R.B كاهن. يب. رآو  V.G. Cerf سريف. جي. يفظام الذي استنبطه الن

Kahn  غري  إنامتضمن بث حزم بيانات تستطيع احلركة بني شبكات خمتلفة
بيئة ساحة معركة «جرى اختبار النظام يف حماكاة لـ , وقد مكرتثة باملحتوى

n Cerf, cited i» (كانت متّول ذلك الدفاع وزارة«غالبًا ألن » متنقلة

١٦٤Naughton,  (النرويجو املتحدة الوالياتيف  احلواسيبتربط و 
النرش وإن  ,وخط اهلاتف والقمر الصناعي اإلذاعةعرب  املتحدة اململكةو

(النظام عن طريق  أصبحا ممكنني الشابكةبالنسبة إىل  نيوالنقل األساس
لذي ا الشابكة يف النظام املعتمدحيدد حزمة البيانات  باإلرسالاملعتمد) 

يف حني شهد األخري  ,حيادي املحتوى ولالفردية. كان األ احلواسيب عّرفي
لضامن بقاء املقدرة  مدروسة إسرتاتيجيةكجزء من  الشابكةعىل المركزية 

 عىل املقاومة يف سياق التصعيد النووي أو حتقيق احلرب املطلقة.
هنا ومن  ,حًال ملشكلة املوثوقية العسكرية الشابكةشبكة لقد وّفرت 

بطريقة استلزمت  لكن ,إلمكانية التكهن بمقدرة الشبكة عىل املقاومة
للمقدرة عىل » التبخري«هلذا  هناك مضاعفات إضافية ة الشبكة. كانيالمركز

ندسة مرتبطة عضويًا هبذا التوليد لشبكة عصابات افرتاضية هلاملقاومة أو 
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 تتسقنظمة تشغيل فردية ذات أ حواسيبمبدأ بناء الشبكة يف  إن إذ, الشابكة
مثل شبكة  سمح بإنشاء شبكات غري رسميةمما  ,املعتمدة الشابكة أنظمةمع 
عام  اليوزنيتذات التقنية املنخفضة. إن إطالق  Usenet )٢٢(يوزنيتالـ 

الالحقة يف توجهها نحو » الشبكة العنكبوتية االجتامعية«ستبق ا ١٩٨٠
حمتواها خاضعًا ألي  التواصل والنقاش وجمموعات األخبار التي مل يكن

حتكم مركزي. فقد أثارت إمكانية حصول منتدى ديمقراطي جرى االعتقاد 
بأنه يشري إىل حتقيق ديمقراطية جديدة رقمية, وذلك مع ما صحبه من 
تطورات أخرى مثل الواجهات الرسومية التي سّهلت الدخول إىل الشبكة 

 إىل امللفات املؤرشفة. التي وسعت الوصول العاملية العنكبوتية الشبكةوإىل 
شبكة تطّلبت  للحرب املطلقة التحدي األقىصاملقدرة عىل مقاومة  إن

 مسالك العبورزادت إىل حد أقىص عدد نقاط الدخول واخلروج والعقد و
إهنا زادت إىل أقىص حد املقدرة عىل املقاومة ف ,أو بكلامت أخرىتها, ورسع
بقاء املقدرة عىل مقاومة  نلضامكشبكة اتصاالت  بداياهتا ذفمن ,الذاتية

الردع الذرية, فإن  إسرتاتيجية يف كعنرص أساس ومن ثمرضبة ذرية أوىل, 
تصال المركزية لالأصبحت وسيلة  − ة والحقًا الشبكة العنكبوتي −ة الشبك

يمكن بوجه  إذ, وصول إىل الذاكرة التي كّونت موقع مقاومة بحد ذاهتاالو
شبكة العنكبوتية وفقًا للتعارض مع عام فهم املقاومة ضمن الشبكة/ال

اللذين خيرتقان  اهلرمية التي تنبثق عن املنطقني السيايس والتجاري َزعاتنّ ال
 لهابل تداخ الشبكة العنكبوتية, إن تقاطعو ,قواعدها العسكرية الالمركزية

توترًا يظهر يف حماوالت إخضاع  دلّ مع شبكات احلكومة والسوق يوأيضًا 
                                                 

 شبكة جمموعات النقاش [املرتجم]. املتحدة األمميف  تعني )٢٢(
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يف انتشار يظهر كذلك و هبا, ة للرقابة أو التحكم السيايسالشبكة العنكبوتي
يات(  ص الوصول باسم االستهالك املتعقلن.التي تقلّ  )املنَقِّ

, الشابكةعىل  تنيبعاملقاومة املُتّ  إسرتاتيجيتييف  واضحة التوترات إن
 :ومقاومة عىل السطح ,تعمل يف جمال األرشيف :: مقاومة يف العمقومها

عىل مستوى  وىللعقد بغية مضاعفة روابط املسح. تعمل األتستغل انتشار ا
الوصول إىل األرشيفات أو تركيزات املعلومات وقرصنة وخرق أو إفشاء 

. إن Wikileaks ويكيليكسكام هي احلال يف عمل  ,نة أو املشفرةاألرسار املخزَّ 
 السيطرة باجتاه فك ملصلحةمثل هذه اجلهود حترف موارد التشفري املستخدمة 

أما اإلمكانية األخرى للمقاومة فال تتناول مبارشة  ,تشفري األرسار وإفشائها
لكنها ومن خالل زيادة عدد الروابط بني  ,األرشيفات السياسية أو التجارية

العقد إىل احلد األقىص تقوي االتصال وجتعل من الصعب ضامن التحكم 
 يف نزع الرشعية امً مهدورًا  يؤديوهذا  ,السيايس بنرش املعلومات ومناقشتها

وربام  ,ص والتعليق من منظورات متنوعةجعلها متاحة للتفحّ وعن السيطرة 
العنف احتكار ويف النهاية  ,يطعن بامليل نحو احتكار املعلومات والثروة والقوة

  .)٢٣(السيطرة القانونية العقالنية أو حتى الشاملة من أجل رضوريال

                                                 
لألسالك بوساطة األساس املادي  فحسبمضمونة ليس  الشابكةشبكة يالحظ أسانج أن  )٢٣(

مجلة اقتصاد سوق « األلياف الضوئية وتكنولوجيا األقامر االصطناعية, بل أيضًا بوساطة ذات
, واآلن بصورة غري ) ٢٠١٢Assange ,٢٧( »حديث معومل عابر للقوميات وليربايل جديد

 ,إننا نعيش يف ظل حكم عريف بقدر ما يتعلق األمر باتصاالتنا«واضحة عرب عنف الدولة: إذ 
  ). ٢٠١٢Assange ,٣٣» (لكنها موجودة , نرى دبابات أبداً النحن 
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أكان سواء  ,للمقاومة املعارصة السلطة والثروة هدفاً  متركزلقد أصبح 
 أوكيوبايشعار  مأ» نحن ستةو بيليونات أنتم ثامن« جينوايف شعارات ذلك 

إيامءات أي إهنا  ,إن هذه دعوات تنزع الرشعية جذرياً ». ٩٩ %نحن الـ «
 نأ يف حنيو .بالرضورةثورية  إيامءت مقاومة كالسيكية, لكنها ليست

. هتددهأيضًا  اأو التحدي, فإهن سيطرةال نزع الرشعية عنمن  متّكن الشابكة
 The) ٢٠١١( »من حرب املعلومات رسائلسوف تتم رقمنة الثورة: «ففي 

War Revolution Will Be Digitalized: Dispatches from the Information 

لدينا التكنولوجيا «بوضوح شديد أن  Heather Brooke بروك هيثري ترى
وبالتساوي قد ننتج نوعًا جديدًا من  ناراطية, لكنلبناء نوع جديد من الديمق

ُتظهر تفاؤلية تسمح  لدهيا» بالتساوي«الـ). لكن Brooke, xi» (االستبدادية
شعوب ل يف العامل أول انتفاضة«سوف متّكن  الشابكةشبكة هلا أن تتخيل أن 

قفزة التطّور «حتى , بل »أول ديمقراطية عاملية« أي سوف توّلد» عاملية
حماورها الرئيس  لكن).  ,٢٣٨Brooke» (متحد ... من نوع منقسم إىليةالتال

ه إن إذ ,»بالتساوي«هو أقل تفاؤالً بشأن الـ Julien Assange أسانج جوليان
هناك ف ,الشابكةتآكًال متواصًال للحرية عىل أن هناك يرى بدالً من ذلك 

مع الظهور فرصة لثورة ديمقراطية رقمية, لكنها بالتأكيد ليست متساوية 
ويف حني  لشاملة,أو السيطرة ا» لنوع جديد من االستبدادية«األكثر احتامالً 

أنه ال يزال هناك إمكانية للمقاومة, فإن عدم إمكانية الثورة يف ازدياد 
كون هذا مصطلحًا حياديًا يربام  −» التآكل«هذا أن  أسانجمضطرد. يرى 
إلضعاف  سعيالإىل اهليمنة و إعادة تأكيدإىل الزوم بالنسبة  بشكل زائد عن

مستوى التحكم السيايس  حيصل أساسًا عىل −  املقدرة الرقمية عىل املقاومة
وعىل النقيض من  ,مع إعادة تأكيد االحتكار السيايس حلركة املعلومات
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خمرتع  Lee -Tim Berners يل− برينريز وتيم Elie Parker باركر إييلذلك, فإن 
جلمع بني بناًء عىل االشبكة ن اإلمساك بيريا العاملية العنكبوتية الشبكة

 إعادة تأكيد السيطرة الرشعية إن .)٢٤(التحكم السيايس وحتكم الرشكات
مع حتجيم املقدرة عىل املقاومة, وهذا توتر جوهري  تتناسب يف كلتا احلالتني

 والشبكة. العنكبوتيةهندسة الشبكة إىل كام رأينا بالنسبة 
هي يف التي نزع الرشعية  إسرتاتيجيةؤخرًا انتهجت سياسة املقاومة م

بوصفه  بوضوح ذلك أُعلن فقد املقاومة,الوقت نفسه سياسة تقوية املقدرة عىل 
 إذ ,)٢٠٠٣( »ضد االنقالب«املؤثر  جينينكينزو شاربيف كتاب  اً سياسي اً هدف

مقاومة هتدف إىل نزع رشعية احلكومة  إسرتاتيجية »ضد االنقالب«يصف 
تعزيز املقدرة عىل املقاومة عىل بجعلها غري قادرة عىل ممارسة عملها باالستبدادية 

  اإلرضابات والتظاهرات العامة ونرش املعلومات والتخريب. عرباملدى الطويل 
لكنها هي  ,أن تسهم يف ذلك بدرجات خمتلفة الشابكة يمكن لشبكة 

لتعامل عليها ا ذيالسيطرة والتحدي الالتبادل نفسه بني نفسها خاضعة إىل 
إن التحدي أو مناهضة السيطرة  تشومسكي نعوم) لـ ٢٠١٢( احتل«في فمعه. 

إن تركيز الثروة ينتج تركيزًا للقوة «إذ : هو أمر مركزي بالنسبة إىل احلركة
» تركيز القوة السياسية يفيض إىل ترشيع يزيد الدورة ويّرسعهاكام أن السياسية. 

                                                 
 ياتياتنا وجتربتها, فإن اقتصاداإلنامء هو اً يمكن أن توفر لنا فرص الشابكة شبكة نأيف حني  )٢٤(

ن أ. ويف حني personhoodتدفع باجتاه مفهوم ثابت للشخصية  personalizationالشخصنة 
ز التحكم بام زية املعرفة والتحكم, فإهنا يف الواقع تركّ إمكانية إبطال مرك الشابكةشبكة  لدى

).  ٢٠١١Pariser ,٢١٨» (مما كان سابقاً  بكثريالفرص املُتاحة يف أيدي أناس أقل بنرى و
مة كي متنحنا مزيدًا من إن التكنولوجيا املصمَّ : «وضوحاً للتعبري عن ذلك بشكل أكثر 

  ). ٢٠١١Pariser ,٢١٩(» منا بالفعل تنتزع التحكم ,التحكم بحيواتنا
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)٢٠١٢ ,٢٨Chomsky (,  يف حتشيد وربط متامًا  الشابكةر دويتم جتاهل لكن
يوقف كل  يشءال يوجد « تشومسكيإىل  بالنسبة حركة احتل.(واخرتاق) 

 ,أنواع العمل من العمل التثقيفي والتنظيمي إىل العمل السيايس إىل املظاهرات
األنواع من األمور التي هي تلك كل إن أي  ,أنوع املقاومة ممكنة كلإن و

 وها هي املقاومة الرقمية تنضم اآلن إىل). ٩٢y, Chomsk» (نجحت يف املايض
ختربة بام فيها املقاومة الصناعية وحركة احلقوق ملُ خمزون املقاومات املجّربة وا

املدنية واحلركة النسائية واملقاومة املناهضة لالستعامر واملقاومات اجلنسية, 
نون يمكن للقادم و ,ناهلا تارخيها وقدرها اخلاّص  ,مقدرة عىل املقاومةمعًا  ويكوِّ

اجلديد أن حيّول املقاومات ويعزز قوهتا الكلية, لكن جيب عدم نسيان أنه هو 
وهو رصاع يستلزم نفسه منهمك يف رصاع داخيل بني السيطرة والتحدي, 

  بدوره دعم الدائرة األعم للمقاومة.
إن املقاومة املعارصة حتى يف أكثر جتلياهتا التكنولوجية تعقيدًا ليست 

فهي منهمكة يف نزع رشعية  ,اًء للقواعد التي حتكم سياسة املقاومةاستثن
للسيطرة القائمة واملحتملة, لكن من دون أي أفق بأي نتيجة هنائية  متحدٍّ 

وبام أن السيطرة والتحدي  ,نتيجة أو حل ثوري أو إصالحي عىل شكل
 ,احمنهمكان يف رصاع دائم ال يمكن فيه للمقاومة أن ترت امفإهن متبادالن,

معاكسة معززة. إن  − مقاومةب فيام يتعلق عليها أن تتبنى وضعية جديدة إنام
وهي سياسة يمكن أن  ,خائبة الفأل ومن دون هنايةسياسة سياسة املقاومة 

يف سعيها من أجل العدالة, وتستلزم دوام  تهأو حيااملرء عمر  متتد طوال
حلرية واإلمكان أش والتعقل. إهنا تصاحب مغامرة ااجلالشجاعة ورباطة 

احلياة املتحدية سلبية  لكن ليست ,يف هوامشها املتناقضة واملبهمة ,احلديثة



 -٣٩٢-

دائم التجدد  ,نحو السيطرة جمّرد ردة فعل عىل مكائد مسعًى   هيوال
ش رضوراهتا اخلاصة وإثباتاهتا هلا  حياة بل إهنا ,ضمن احلرية نفسها ويعشِّ

 اخلاصة وفرحها اخلاص.
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  خامتة
 قانونخارج ال

 زيلتستطيع أن ت هي التي فحسبإن املقاومة 
  .اً رجعي اً الضغوطات التي يمكن أن تسبب انتحار

 )Huey P. Newton(  

 »أمام القانون«الوعظية كافكا من بني األمور التي تعنيها حكاية 
Before the Law  هي  األوىل العاملية احلربالتي ُكتِبت مبارشة بعد اندالع
قد ُنرشت أول مرة يف جملة و ,ي يف نجاح املقاومة وفشلهاأهنا تأّمل أنموذج

) بعد نكبة اهنيار التضامن بني جالية الدفاع الذايت( Selbstwehr» سلبسوهير«
وظهرت ثانية يف » من الريف« Galician الغاليشينيوالالجئني  اليهودية براغ

 ,A Country Doctor »يطبيب ريف«عنوان التي حتمل  ١٩١٧جمموعة عام 
أرض «العسكري لـ  وهي حكاية أخذت مكاهنا بني قصة عن االحتالل

 الوثيقةصفحة من («ندبت غياب أي مقدرة عىل مقاومة الغازين » األجداد
 بنات آوى» («العربوقصة املؤامرة العقيمة للثعالب ضد ») القديمة
عظة تدل  عىللتعليق ل اً موضوعبوصفها كام ظهرت مرة أخرى  ,»)والعرب
مثل «ضد املحكمة وُمتّهد إلعدامه  Joseph K كي جوزيفة مقاومة عىل هناي
بوصفها حكاية وعظية للمقاومة واملقاومة » أمام القانون«إن ». كلب

التعامل مع لكن أيضًا يف كيفية  ,املضادة تعطي درسًا يف كيفية القيام باملقاومة
ا تلك تنجح, أمالريف من  الرجللتوغل  البوابإذ إن مقاومة  املقاومة,
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فتفشل, كام أن مقدرته املقّوضة  البوابضد  الريفمن  الرجلالعائدة إىل 
 تستسلم للموت.

يوازي شكليًا مشهد التحدي  »أمام القانون«إن السيناريو االفتتاحي لـ
أو  Stareمع أصل كلمة مقاومة يف  ساقاً واتّ  ,وسارتر البويادالذي وصفه 

يقاوم ». ) أمام القانون(stehtابًا يقف بوّ «إن  :بقوله لنا كافكايبدأ  ,الوقوف
. يف يالريف الرجلوهبذه الصفة يعيق حركة  ,الدخول إىل القانون ابالبوّ 

السطرين األولني نصبح يف املكان والزمان غري املألوفني نفسيهام اللذين جاء 
وحللهام  سارترإليهام الرشطة واملحتجون للوقوف, واللذين استحرضمها 

وجيد  ,يالريف الرجليقاوم مبادرة  ابالبوّ ساس املبارزة. إن عىل أكالوزفيتز 
 الرجلفـ  ,بأنه حرب كالوزفيتزاالثنان نفسيهام يف املأزق الذي يصفه 

سرتاتيجي مسكني تتضّمن خطيئته التكتيكية األوىل تسليم إهو  يالريف
بذكاء إىل  ُيواجه برفض يدعو ,للدخول طلبمن خالل  ابالبوّ للـ  ةاملبادر
اللذين  يالريف الرجلو ابالبوّ ف العداوة بني فّ تصاعد العداء. ُخت  منذر احل

كالسيكية من خالل إيامءة  كالوزفيتزيةجيدان نفسيهام يف صيغة مبارزة 
, لكنها ترتك إمكانية الدخول إىل اآلناإلصالحية الرافضة للدخول  البواب

 .الحقاً القانون 

فالذوات املقاومة  ,ة املقاومةإن جهة اإلمكان هذه غري منسجمة مع الذاتي
يسمح لنفسه بأن  الريفمن  الرجلأن تعيش يف الواقع, لكن  عليهاليست حرة و

ويتنازل ثانية عن املبادرة  البوابيتحّول إىل عامل املمكن. إنه يتأمل يف جواب 
له بالدخول الحقًا وإن كانت اإلمكانية التي » ُيسمح«إن كان سوف  :ويسأل

توجيهه  البوابُيدّعم  ?, فمتىستتحققحقق أبدًا, وإذا كانت ُمنحت له سوف تت



 -٣٩٥-

 ومن ثم ,»من املمكن«نحو عامل اإلمكان من خالل تكرار  الريفمن  الرجل
هذه املرة بادعاء  ,عىل املقاومة الريفمن  الرجليقوم بمزيد من االختبار ملقدرة 

يدخل. وبفشل كي  يالريف الرجلالتنحي جانبًا وكأنه يسّلم املبادرة ويتحدى 
التي ما هي إال  للبوابيف التحرك, فإنه يؤكد السيطرة املتزايدة  يالريف الرجل

 اإلرهاب هسيطرته عرب توسل البوابالعكس لتحديه اخلاص املتضائل. ثم يوطد 
وما  يالريف للرجلتحدين يف عداوهتم املبوابني التسلسًال هرميًا من  ووصفه
إن إيامءة الردع تلك أو اللمحة بإمكانية  نفسه سوى أدناهم وأضعفهم. البواب

تؤكد إحساس  ,حرب مطلقة ضد خصم متصاعد ينتظره إن حاول التقدم
يف  البواببعدم جدوى مقاومته اخلاصة املنعزلة. ثم ينهمك  الريفي الرجل

عىل  يالريف لرجلل املتالشية قدرةاملحرب مطّولة من املقاومة موجهة ضد 
حالة رعب أن ينتظر يف الوقت الذي تضمحل مقدرته  ثم يقرر وهو يف ,املقاومة

مل يعد جيد نفسه واقفًا أمام  ومن ثممن دون ظهر,  اً عىل املقاومة. ُتقّدم له كرسيّ 
مثل خصمه, بل هو  نفسهالقانون وعدوه, بل جالسًا بجانبه, ومل يعد باالرتفاع 

التي الالحقة لطويلة ا» املراقبة املُسلحة«يف  الريفي الرجلله. ينهار  حتته وخاضعٌ 
كأهنا جمّرد  −  األسئلة, الرشوة, املراقبة –تظهر كل حماوالته الستعادة املبادرة 

  املضمونة. البوابردود ارتكاسية عىل مبادرة 
عندما  فحسبر هِ تظ يالريف الرجلإن الرؤية الثاقبة األخرية لدى 

ن د فوات األوابع − ي تقرتب مقدرته عىل املقاومة من درجة اإلهناك, وهذا يعن
هنا تدل عىل ملحة أخرية من حتقق املقاومة, أي عىل الضوء يف عتمة متزايدة أ − 

ليس للقانون, بل ملأزق املقاومة املُشرتك. ال يمكن أن يكون هو املقاوم 
وكل واحد يتحرك نحو الباب. ومع » فكل واحد يسعى إىل القانون«الوحيد, 
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 حلظة االحتضارإدراك يف  بمنزلةإن هذا ذلك مل يأِت أحد آخر إىل هذا الباب. 
 ,من املقاومني اآلخرين كثريٌ  حّقاً  يوجد همقاومته عرب فردنتها, وأن ترفأنه ُح 

سوف  معاً وهم » أدناهم«ربام كل واحد أكثر قوة من األخري, وقد يكون هو 
واختاذ وضعية  احلقدفبدالً من الرتاجع نحو  ,يكونون نظراء للبوابني مجيعاً 

كان عليه  ,املُطاَرد الذي ُيراقب عن كثب مبادرات ُحماكِمه ويرد عليهاالشخص 
وأن يضم مقدرته اخلاصة إىل  ,هو أن يسعى إىل التضامن مع املقاومني اآلخرين

مقدرة مشرتكة عىل املقاومة. كان عليه أن يسأل يف وقت أبكر عن مكان 
اآلخرين قد أن يسأل إن جرى حرفه هو وحده أم أن واملقاومني اآلخرين, 

وليس عن  عنهمكان عليه أن يبحث  .ُحرفوا أيضًا نحو بوابة اإلمكان هذه
وتواصل معهم بطريقة أو بأخرى فهم  ,اآلخرين لو أنه سعى إىلف ,القانون

 ,إمكاهنم اخلاص بوايبأيضًا قد يكونون أسريي اهنيار مسحور أمام بوابات و
 ,ت مل تكن تستحق الدخولعندها قد أدركوا أن تلك البوابا مجيعاً  لكانوا

حركاهتم وحيواهتم خارج ذاك القانون. إن  − من ثّم  − لكانوا استأنفوا و
قد فشلت مقاومة ف ,البواباملقاومة هذا كانت دائًام لدى ) سيناريو(املبادرة يف 

, كام فحسب منعه من الدخول هوألن القصد من هذا املدخل  يالريف الرجل
 ُختتتم بإغالق الباب. البوابس لنرص أن هزيمته التي ما هي إال عك

 .٢٠١٣أثينا, متّوز / يوليو 



 -٣٩٧-

 
  الببليوغرافيا

-Agamben, Giorgio (١٩٩٨) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel 

Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanfor California 

-(٢٠١٠) The Sacranent of Language, trs. Adam Kotsko, Polity Press, Cambridge 

Anonymous Appel Call 

Arendt, Hannah (١٩٧٠) On Violence, Harcourt Brace and Company, San Diego and New 

York 

-(١٩٧٧) Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Penguin Books, 

Harmondsworth 

-(٢٠٠٤) The Origins of Totalitarianism, Schocken Books, New York 

Aron, Raymond (١٩٧٦a) Penser la guerre, Clausewitz I L’âge Européen, Éditions 

Gallimard, Paris 

-(١٩٧٦b) Penser la guerre, Clausewitz II L’âge planétaire, Éditions Gallimard, Paris 

-(٢٠٠٥) Sur Clausewitz, Editions complexe, Bruxelles  

Assange, Julien et al. (٢٠١٢) Freedom and the Future of the Internet, OR Books, New York. 

London 

Attali, Jacques Gandhi ou l’éveil des humiliés, livre du poche, Paris 

Babeuf, Gracchus (٢٠١٠) Le Manifeste des plébéiens. Éditions Mille et Une Nuits, Paris 

Baumann, Bommi (١٩٧٥) Wie Alles Anfing, trs. Helene Ellenbogen and Wayne Parker, Pulp 

Press, Vancouver 

Benjamin, Walter (٢٠١٠) Über den Begriff der Geschichte, Suhkamp, Franfurt am Main 

Bensäid, Daniel (٢٠٠٢) Marx for our Times, trs. Gregory Elliot, New Left Books, London 

Blackburn, Robin (٢٠١١) An Unfinished Revolution: Karl Marx and Abraham Lincoln, 

Verso Books, London 

Blanchot, Maurice (٢٠١٠), Political Writings ١٩٩٣–١٩٥٣, trs. Zakir Paul, Fordham 

University Press, New York 



 -٣٩٨-

Bourrinet, Phillipe (٢٠٠١) The Dutch and German Political Left, International Communist 

Current, London 

Brooke, Heather (٢٠١١) The Revolution will be Digitised: Despatches from the Information 

War, William Heinemann, London 

Brown, Judith M. and Anthony Parel (٢٠١١) The Cambridge Companion to Gandhi, 

Cambridge University Press, Cambridge 

Budgen, Sebastian et al., (٢٠٠٧) Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Duke 

University Press, Durham and London 

Butler, Judith (٢٠٠٤) Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, 

London and New York 

Carson, Claybourne (٢٠٠٩) The Autobiography of Martin Luther King, Jr., Abacus, London 

Caygill, Howard (٢٠١٣) ‘Philosophy and the Black Panthers’ Radical 

Philosophy ١٧٩, May/June ١٤–٧ ,٢٠١٣ 

Chakravarti, Sudeep (٢٠٠٨) Red Sun: Travels in Naxalite Country, Penguin Books, New 

Delhi 

Chamayou, Grégoire (٢٠١٠) Les chasses à l’homme, Le fabrique éditions, Paris 

-(٢٠١١) ‘The Manhunt Doctrine’, trs. Shane Lillis Radical Philosophy ١٦٩, 

September/October ٦–٢ ,٢٠١١ 

Chandra, Bipan et al., (١٩٨٩) India’s Struggle for Independence, Penguin 

Books, New Delhi 

Chapman, Jake and Dinos (٢٠٠٥) Like a Dog Returns to its Vomit (cat.) White Cube, 

London 

Chomsky, Noam (٢٠١٢) Occupy, Penguin Books, London 

Clausewitz, Carl Von (١٩٦٦) Schriften – Aufsätze – Studien – Briefe, Erster Band, hsg. 

Werner Hahlweg, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 

-(١٩٨٢) On War, Anatol Rapaport (ed.), Penguin Books, Harmondsworth 

-(٢٠١٠) Vom Krieg, RaBaKa Publishing, Neukirchen 

Close, David H. (١٩٩٥) The Origins of the Greek Civil War, Longman, London and New York 

Cordier, Daniel (١٩٩٩) Jean Moulin: La République des catacombs, Gallimard, Paris 



 -٣٩٩-

Dach, H. von (١٩٦٥) Total Resistance, trs. Hans Lienhard, Paladin Press, Boulder Colorado 

De Gaulle, Charles (٢٠٠٧) The Flame of the French Resistance, foreword by Antony 

Beevor, Guardian, News and Media, Manchester 

Deleuze, Gilles (١٩٩٨) Essays Critical and Clinical, tr. Daniel W. Smith and Michael A. 

Greco, Verso, London and New York 

Democracy and Class Struggle (٢٠٠٩) Operation Green Hunt: India’s War on the People, 

London 

Derrida, Jacques (١٩٩٣) Spectres de Marx, Galilée, Paris 

-(١٩٩٨) Resistances of Psychoanalysis, trs. Peggy Kamuf et al., Stanford University Press, 

Stanford 

-(٢٠٠٧) ‘Penser ce qui vient’, in René Major (ed.) Derrida – les temps à venir, Edition Stock, 

Paris 

-(٢٠٠٩) Writing and Difference trans. Alan Bass, Routledge, London Didi-Hubermann, 

Georges (٢٠٠٩) Survivance des lucioles, Minuit, Paris 

Dill, Günter (١٩٨٠) Clausewitz in Perspective: Materialen zu Carl von Clausewitz: Vom 

Krieg, Ullstein, Frankfurt am Main 

Dillon, Michael and Reid, Julien (٢٠٠٩) The Liberal Way of War: Killing to make life live, 

Routledge, London 

Douzinas, Costas (٢٠١٣) Philosophy and Resistance in Crisis, Polity Press, Cambridge 

Douzou, Laurent (٢٠١٠) La Résistance: Une morale en action, Gallimard, Paris 

Drake, Michael (٢٠٠٢) Problematics of Military Power: Government, Discipline and the 

Subject of Violence, Cass, London 

Dreyfus, François-Georges (١٩٩٦) Histoire de la Résistance, Éditions de 

Fallons, Paris 

Evans, Martin (١٩٩٧), The Memory of Resistance: French Opposition to the Algerian War, 

Berg Publishers, Oxford 

Fairhall, David (٢٠٠٦) Common Ground: The Story of Greenham, I. B. Tauris, London 



 -٤٠٠-

Fanon, Frantz (٢٠١١) Oeuvres, Preface D’Achille Mbembe and Introduction Magali 

Bessone, La Découverte, Paris 

Foot, M. R. D. (١٩٦٦) S O E in France: An Account of the Work of the British Special 

Operations Executive in France ١٩٤٤–١٩٤٠, Her Majesty’s Stationary Office, London 

-(١٩٩٣) S.O.E. The Special Operations Executive ١٩٤٦–١٩٤٠, Arrow Books, London 

Foucault, Michel (١٩٧٦) Histoire de la sexualité: La volonté de savoir, Gallimard, Paris 

-(٢٠٠١) Dits et écrits I, ١٩٧٥–١٩٥٤; II, ١٩٨٨–١٩٧٦, Éditions Gallimard, Paris 

-(٢٠٠٣) ‘Society Must Be Defended’, trs. David Macey, Picador, New York 

-(٢٠٠٦) Psychiatric Power, trs. Graham Burchell, Palgrave Macmillan, Basingstoke 

Freud, Sigmund (٢٠٠١) The Standard Editition of the Complete Works of Sigmund Freud, 

vol. ٢١, trs. James Strachey, Vintage, London 

Gandhi, M. K. (١٩٢٨) Satyagraha in South Africa, The Collected Works of Mahatma 

Gandhi, vol. ٣٤, New Delhi 

-(٢٠٠٩) An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth, Vasam Publications, 

Bangalore 

-(٢٠١٠) ‘Hind Swaraj’ and Other Writings, Anthony J. Parel (ed.), Cambridge University 

Press, Cambridge 

Genet, Jean (٢٠٠٣) Prisoner of Love, trs. Barbara Bray, New York Review of 

Books, New York 

—(٢٠٠٤) The Declared Enemy: Texts and Interviews, trs. Jeff Fort, Stanford 

University Press, Stanford 

Giap, Vo Nguyen (١٩٧٢) La guerra e la politica, Emilio Sarzi Amadé (ed.), 

Mazzotta Editore, Milano 

Girard, René (٢٠١١) Achever Clausewitz: Entretiens avec Benoît Chantre, Flammarion, 

Paris 

Glatzer Rosenthal, Bernice (٢٠٠٢ ) New Myth, New World, From Nietzsche to Stalinism, 

Pensylvania State University Press 



 -٤٠١-

Gramsci, Antonio (١٩٧١) Selections from the Prison Notebooks, trs. Quintin Hoare and 

Geoffrey Nowell Smith, Lawrence and Wishart, London 

Greenham Common Women’s Peace Camp (١٩٨٩) Resist the Military, Newbury 

Guevara, Ernesto Che (٢٠٠٥) Guerra per bande, trs. Adele Faccio, Mondadori, Milano 

Hahlweg, Werner (١٩٨٦) ‘Clausewitz and guerrilla warfare’ Journal of Strategic 

Studies, ٣٣–١٢٧ ,٣–٩:٢ 

Hall, Sarah (٢٠٠٧) The Carhullan Army, Faber and Faber, London 

Harford, Barbara and Hopkins, Sarah (eds) (١٩٨٥) Greenham Common: Women at the 

Wire, The Women’s Press, London 

Hegel, G. W. F. (١٩٥٦) The Philosophy of History, trs. J. Sibree, Dover 

Publications Inc., New York 

-(١٩٧٧) Phenomenology of Spirit, trs. A.V. Miller, Oxford University Press, Oxford 

Heidseck et al., (٢٠١١) Les jours heureux: Le Programme du Conseil Nationale de la 

Résistance de mars ١٩٤٤ ١١: Comment il a été ecrit et mis en oeuvre, et comment 

Sarkozy accelere sa demolition, La Decouverte, Paris 

Hessel, Stéphane (٢٠١١) Indignez Vous! Indigène éditions, Montpellier 

Heuser, Beatrice (٢٠٠٢) Reading Clausewitz, Pimlico, London 

Hinton Thomas, R. (١٩٨٣) Nietzsche in German Politics and Society, ١٩١٨–١٨٩٠, 

Manchester University Press, Manchester 

Hipperson, Sarah (٢٠٠٥) Greenham: Non-Violent women – v – the Crown Prerogative, 

Greenham Publications, London 

House, Jim & Macmaster, Neil (٢٠٠٦) Paris ١٩٦١: Algerians, State Terror, and Memory, 

Oxford University Press, Oxford 

Howard, Michael (٢٠٠٢), Clausewitz, Oxford University Press, Oxford 

Jullien, François (٢٠٠٩) La philosophie inquiétée par la pensée chinoise, Éditions 

du Seuil, Paris 

Junor, Beth (١٩٩٥) Greenham Common Women’s Peace Camp: A History of Non-Violent 

Resistance ١٩٩٥–١٩٨٤, Working Press, London 



 -٤٠٢-

Kant, Immanuel (٢٠٠٣) Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke 

Karl, Rebecca E (٢٠١٠) Mao Zedong and China in the Twentieth Century, Duke University 

Press, Durham and London 

Karski, Jan (٢٠١٢) Story of a Secret State: My Report to the World, Penguin Books, London 

Kojève, Alexandre (١٩٨٠) Introduction á la lecture de Hegel: leçons sur la Phénoménologie 

de l’Esprit professées de ١٩٣٣ à ١٩٣٩ à l’École des Hautes Études, Paris 

Kokonas, N. A (٢٠٠٤) The Cretan Resistance ١٩٤٥–١٩٤١, ‘Mystis’ Manouras G.-

Tsintaris A. Co., Iraklion 

Kurlansky, Mark (٢٠٠٦) Non-Violence: The History of a Dangerous Idea, Vintage 

Books, London 

Lacan, Jacques (٢٠٠٦) Écrits, trs. Bruce Fink, W.W. Norton & Company, New York 

Lawrence, T. E. (٢٠٠٢) Guerrilla, ed. Marco Dotti & Simonetta Franceschetti, stampa 

alternativia Roma 

Lecaldano, Paolo (١٩٧٦) Goya: Die Schrecken des Krieges, List Verlag, München 

Leigh David et al. (٢٠١١) Wikileaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy, Guardian 

Books, London 

Lenin, V. I. (١٩٦٢) Collected Works Volume ١١ June ١٩٠٦–January ١٩٠٧, 

Lawrence and Wishart, London 

-(١٩٧٥) What is to be Done: Burning Questions of Our Movement, Foreign 

Languages Press, Peking 

Levinas, Emmanuel (١٩٨٩) The Levinas Reader, Seán Hand (ed.), Basil Blackwell, Oxford 

-(١٩٩٠) Difficult Freedom: Essays on Judaism, Seán Hand (ed.), The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore 

-(١٩٩٩) Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, Duquesne University Press, 

Pittsburgh 

-(٢٠٠٩) Carnets de Captivité et autres inédits, Bernard Grasset/IMEC, Paris 

Leviné Meyer, Rosa (١٩٧٣) Leviné; the Life of a Revolutionary, Pluto Press, Farnborough 



 -٤٠٣-

Lih, Lars T. (٢٠٠٨) Lenin Rediscovered: What is to be Done? in Context, 

Haymarket Books, Chicago, IL 

-(٢٠١١), Lenin, Reaktion Books, London 

Lloyd Geoffrey and Sivin, Nathan (٢٠٠٢) The Way and the Word: Science and Medicine in 

Early China and Greece, Yale University Press, New Haven and London 

Loraux, Nicole (٢٠٠٦) The Divided City: On Memory and Forgetting in Ancient Athens, tr. 

Corinne Pache and Jeff Fort, Zone Books, New York. 

Lukács, Georg (١٩٧١) History and Class Consciousness, trs. Rodney Livingstone, Merlin 

Books, London 

-(١٩٧٧) Lenin: A Study in the Unity of his Thought. New Left Review Books, London 

Luxemburg, Rosa (١٩٧٠) Rosa Luxemburg Speaks, Pathfinder Press, New York 

Mao Zedong (١٩٦٦) Quotations from Chairman Mao Tse-tung ١٩٦٤–١٩٢٤, 

http://www.campbellmgold.com/ accessed ٢٨/٦/٢٠١٣ 

-(١٩٦٦a) Basic Tactics, trs. Stuart R. Schram, Frederick A. Praeger, New York 

-(١٩٦٧) Selected Works of Mao Tse-tung, Languages Press, Peking 

-(٢٠٠٤) Mao’s Road to Power: Revolutionary Writings ١٩١٢–Vol. ٦, ed. Stuart R. 

Schram, East Gate Book, New York 

Malcolm X (١٩٩٩) The Autobiography of Malcolm X, Ballantine Books, New York 

Marcot, François (ed.) (٢٠٠٦), Dictionnaire historique de la Résistance, Éditions Robert 

Laffont, Paris 

Mareschal, Sylvain (١٧٩٦) Manifeste des Egaux, www.bataillesocialiste. wordpress.com 

accessed ٦/٨/٢٠١٣ 

Marx, Karl (١٩٧٣), The Revolutions of ١٨٤٨, trs. David Fernbach, Penguin Books, 

Harmondsworth 

-(٢٠٠٨) Civil War in France: The Paris Commune, International Publishers, New York 

Marx, Karl and Engels, Friedrich (١٩٨٠) Collected Works Volume ١٦, Lawrence 

and Wishart, London 

-(١٩٨٣) Collected Works Volume ٤٠, Lawrence and Wishart, London 



 -٤٠٤-

-(١٩٨٦) Collected Works Volume ٢٢, Lawrence and Wishart, London 

Merlio, Gilbert (٢٠٠١) Les résistances allemandes à Hitler, Éditions Tallandier, Paris 

Muller, Jean-Marie (٢٠٠٤) Il principio nonviolenza: una filosofia della pace, trans. Enrico 

Peyretti, Pisa University Press, Pisa 

Naughton, John (٢٠٠٠) A Brief History of the Future: The Origins of the Internet, London 

Negri, Antonio (٢٠٠٤) Trentatre lezioni su Lenin, Manifesto Books, Rome 

-(٢٠٠٥) Books for Burning: Between Civil War and Democracy in ١٩٧٠s Italy, trs. 

Timothy S. Murphy, Verso Books, London 

Newton, Huey P. (٢٠٠٩) Revolutionary Suicide, Penguin Books, New York 

Newton, Isaac (١٩٩٩) The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy trs. I. 

Bernard Cohen and Anne Whitman, University of California Press, Berkeley 

Nietzsche, Friedrich (١٩٦٩), On the Genealogy of Morals, trs. Walter Kaufmann, Vintage 

Books, New York 

-(١٩٦٨) The Will to Power, trs. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, Vintage 

Books, New York 

-(١٩٧٧) Nietzsche Werke Kritische Gesamtausgabe, (١) ٧ hsg., Giorgio Colli und Mazzino 

Montinari, Walter de Gruyter, Berlin 

Paret, Peter (٢٠٠٧) Clausewitz and the State: The Man, his Theories and his Times, 

Princeton University Press, Princeton and Oxford 

Pariser, Eli (٢٠١١) The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You, Penguin 

Books, London 

Pasolini, Pier Paolo (١٩٨٠) Poésies ١٩٦٤–١٩٥٣, trs. José Guidi, Gallimard, Paris 

-(١٩٩٢) I dialoghi, Edizioni Riuniti, Roma 

-(٢٠١١) L’ultima intervista di Pasolini, Furio Columbi and G. Carlo, Avagliano editore, 

Roma 

Peli, Santo Storia della Resistemza in Italia, Einaudi, Torino 

Pettit, Ann (٢٠٠٦) Walking to Greenham, Honno, Dynas Powys 



 -٤٠٥-

Peukert, Detlef (١٩٨٩) Inside Nazi Germany: Conformity, Opposition and Racism in 

Everyday Life, trs. R. Deveson, Penguin Books, Harmondsworth 

Rose, Jacqueline (٢٠٠٧) The Last Resistance, Verso, London and New York 

Roy, Arundhati (٢٠١٢) Walking with the Comrades, Penguin Books, New York 

Sartre, Jean Paul (٢٠٠٩) Portraits, trs. Chris Turner, Seagull Books, London New York Calcutta 

Saviano, Roberto (٢٠٠٧) Gomorrah: Italy’s Other Mafia, trs. Virginia Jewiss, Pan 

Books London 

Schmitt, Carl (١٩٨٠) ‘Clausewitz als politischer Denker. Bemerkungen und Hinweise,’ in Dill 

١٩٨٠ 

-(٢٠٠٧) La guerre civile mondiale: essais (١٩٧٨–١٩٤٣), Céline Jouin (trs. And ed.), 

Éditions ère, Maisons-Alfort 

-(٢٠٠٧) Theory of the Partisan: Intermediate Commentary on the Concept of the Political, 

trs. G. L. Ulmen, Telos Press Publishing, New York 

Schram, Stuart (١٩٧٤) Mao Tse-Tung Unrehearsed: Talks and Letters ٧١–١٩٥٦, trs. John 

Chinnery and Tieyun, Penguin Books, Harmondsworth 

Schroers, Rolf (١٩٦١) Der Partisan. Ein Beitrag zur politischen anthropologie, Kiepenhauer 

und Witsch, Köln and Berlin 

Scott, James C. (١٩٨٥) Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale 

University Press, New Haven and London 

-(١٩٩٠) Domination and the Arts of Resistance, Yale University Press, New Haven & 

London 

Semelin, Jacques (٢٠١١) Face au totalitarisme, la résistance civile, André Versailles éditeur, Paris 

Service, Robert (٢٠١٠) Lenin: A Biography, Pan Books, London 

Sharp, Gene and Jenkins, Bruce (٢٠٠٣) The Anti-Coup, The Albert Einstein Foundation 

Simmel, Georg (١٩٩٢) Soziologie: Untersuchingen über die Formen der 

Vergesellschaftung, Gesamtausgabe, Suhrkamp, Frankfurt-am-Main 

Stiegler, Bernard (١٩٩٨) Technics and Time: The Fault of Epimetheus, trs. Richard 

Beardsworth and George Collins, Stanford University Press, Stanford 



 -٤٠٦-

Sun Tzu (١٩٧١) The Art of War, trs. Samuel B. Griffin, Oxford University Press, Oxford 

Tartakowski, Danielle (١٩٩٧) Les manifestations de rue en France ١٩٦٨–١٩١٨, 

Publications de la Sorbonne, Paris 

The Invisible Committee (٢٠٠٩) The Coming Insurrection, Semiotext(e), Los Angeles 

Thoreau, Henry David (٢٠٠٤) Walden and Other Writings, ed. Joseph Wood Krutch, 

Bantam Dell, New York 

Tiqqun (٢٠١٠) Introduction to Civil War, Semiotext(e), Los Angeles 

Todorov, Tzvetan (٢٠١١) Goya à l’ombre des lumières, Flammarion, Paris 

Vaneigem, Raoul (١٩٦٧) Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Gallimard 

Paris; trs. The Revolution of Everyday Life, trs. Donald Nicholson-Smith, Rebel Press 

٢٠٠٣ 

-(٢٠٠٩) Hans Ulrich Obrist in conversation with Raoul Vaneigem, e-fluxjournal, ٦, May 

-(٢٠١٠) L’État n’est plus rien, soyons tout, rue des cascades, Paris 

Vernant, Jean-Pierre (٢٠٠٤) La Traversée des frontières, La Librairie du Seuil, Paris 

Virilio, Paul (١٩٩٠) Popular Defence and Ecological Struggles, trs. Mark Polizzotti, 

Semiotext, New York 

-(٢٠٠٦) Speed and Politics. trs. Mark Polizzotti, Semiotext, New York 

-(٢٠١٠) Bunker Archaeology, trs. George Collins, Princeton Architectural Press, New York 

Weber, Max (٢٠٠٩) From Max Weber: Essays in Sociology, ed. H. H Gerth and C. Wright 

Mills, Routledge, Abingdon 

Weil, Eric (١٩٥٥) ‘Guerre et Politique selon Clausewitz’, Revue française de science 

politique ٣١٤–٢٩١ ,١٩٥٥ ٢ ,٥ 

—(١٩٩٨) Hegel and the State, trs. Mark A. Cohen, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore 



 -٤٠٧-

 

 
 

 الصفحة

 ٥   .............................................................   تصدير املرتجم
 ١٥   ................................   .١٩٦٠ن من ترشين األّول السابع والعرشو

 ٢٧   .....................................................................   مقدمة.

ZÞëþa@Ý–ÐÛa ٤٥   ........................................   املقاومة الواعية  

  ٤٥  .....................................   كوارث احلرب. −١− ١
 ٦٢   ................................   نقد املقاومة اخلالصة. − ٢− ١
 ٧٥   ...........................   املقاومة ضد اإلمرباطورية. −٣− ١
 ٩٦   .............................  الوعي املقاوم والسيايس. −٤− ١
 ١١٠   ...................................  املقاومة الالواعية. −٥− ١

ZïãbrÛa@Ý–ÐÛa  ١٢١   ..................................   العنيفةاملقاومة 

 ١٢١   .......................................  منطق التصعيد.−١− ٢
  ١٣٠   ........................   ».حرب املقاومة طويلة األمد«−٢− ٢
 ١٤٢   ...........   غراها. تيااملقاومة الغاندية: األهيمسا والسا−٣− ٢



 -٤٠٨-

 الصفحة
 ١٥٥   .......................................   مقاومة القيامة.−٤− ٢
 ١٧٧   .......................   الالعنف واملقدرة عىل املقاومة.−٥− ٢

ZsÛbrÛa@Ý–ÐÛa ١٨٩   ................................   الذاتيات املقاومة 

 ١٨٩   ....................................   قاومة.أساليب امل −١− ٣
 ١٩٣   ...............................   املقاومة ضد االستعامر.−٢− ٣
 ٢٠١   .....................................  شخصية املنارص. −٣− ٣
 ٢١٣   .....................................   الَقَسم الغاندي. −٤− ٣
 ٢٢٢   ...................................   .»قاومي العسكر« −٥− ٣
 ٢٣٦   ..................................   األموات املقاومون. −٦− ٣
 ٢٤٥   ...........................  ه.يالذاتية املقاومة لدى جين −٧− ٣

ZÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa :٢٥٩   ..........   السيطرة الشاملة واملقدرة على املقاومة 

 ٢٦٣   .......................    نظريات املقاومة ضد الفاشية. −١− ٤
 ٢٧٥   ....................................   املقاومة الفرنسية. −٢− ٤
 ٢٨٥   ...........................   املقاومة والسيطرة الشاملة.−٣− ٤
 ٢٩٦  ..   املقدرات شبه الصفرية عىل املقاومة: عقيدة املطاردة.−٤− ٤
 ٣٠٧   .............................   أو هناية املقاومة. »سالو« −٥− ٤



 -٤٠٩-

 الصفحة

Zßb¨a@Ý–ÐÛa ٢٣٣   ..................   املقدرة املعاصرة على املقاومة 

 ٣٢٤   ............................   ملشهد.من ااجلانب اآلخر  −١− ٥
 ٣٤١   .........................   مقاومات الشعوب األصلية.−٢− ٥
 ٣٥٤   ................................   الدعوات إىل املقاومة. −٣− ٥
 ٣٦٩   ..................................   تكنولوجيا املقاومة. −٤− ٥
 ٣٧٧   .....................................   املقاومة الرقمية. −٥− ٥

 ٣٨٧   .......................................   : خارج القانون.خامتة
 ٣٩١   ...............................................................   الببليوغرافيا.

 ٤٠١   .....................................................................  فهرس 



 -٤١٠-



 -٤١١-

 
   كاجيلهاورد 

)١٩٥٨ -....(  

 .بريطاين معارص تبكا −
يف بريطانيا  University of Sussexصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة ساسيكس اح − 

 .١٩٨٤عام 

 .يف بريطانيا Kingston Universityيعمل حاليًا أستاذًا للفلسفة يف جامعة كينغيستون  −
يف جامعة يف فرنسا و University of Paris VIIIيف جامعة باريس الثامنة درس سابقًا  − 

وجامعة أوكسفورد   London Universityوجامعة لندن و   East Angliaإيست أنجليا 
Oxford University  يف بريطانيا; 

 من مؤلفاته: 
 له الكثري من املقاالت والكتب من بينها:−
  .م١٩٩٨  (Walter Benjamin: the Colour of Experience),»وولرت بينجامني ولون التجربة« − 
 م.٢٠٠٢), Levinas and the Political( »سيسـُيفيناس واملل« −

  م.٢٠١٧), Kafka in the Light of Accident( »كافكا عىل ضوء احلادث« −



 -٤١٢-



 -٤١٣-

 
  عمران يوسف د. ممدوح

 .مرتجم سوري −

جامعة كينت يف كانرتبري  من يدرجة الدكتوراه يف األدب اإلنجليز عىلحصل  −
Kent at Canterbury ١٩٨٩عام  يابربيطان. 

 .حاليًا منصب عميد كلية الدراسات اللغوية يف جامعة صحار بسلطنة ُعامن يشغل −
بجامعة  إلنسانيةسابقًا أستاذًا يف قسم اللغة اإلنجليزية يف كلية اآلداب والعلوم ا عمل − 

   ., وقد شغل مناصب علمية وإدارية عديدة يف اجلامعةةترشين, الالذقية, سوري
األبحاث املنشورة باللغة اإلنجليزية وعدد من الرتمجات من بينها له جمموعة من  −

(مارس » األنامط الثقافية للعنف« ٣٣٧الكويتية: » عامل املعرفة«عددين من سلسلة 
 ).٢٠١٥(يونيو » الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية« ٤٢٥) و ٢٠٠٧



 -٤١٤-

 

 

 

 

  م٢٠٢٢


