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اإلرهاب والحداثة

بدأت "دوناتيال دي سيزار" أستاذةُ الفلسفة النظرية يف جامعة "ال سابينزا" 
ل للهَجمات اإلرهابية التي  بإيطاليا، كتابها "اإلرهاب واحلداثة" بسرٍد مفصَّ
 130 2015م، وأدَّت إلى مقتل  باتاكالن بباريس يف نوفمبر  ضربت مسرح 
شخًصا وإصابة املئات. ومن هناك تسافر بنا بطريقة سلسة لتحلَِّل الكثير 
من جوانب اإلرهاب اجلديد وما يتصل به، وهذا ال يعني طبًعا أن مفهوم 
اإلرهاب أو أنواعه ظاهرةٌ جديدة. وتأخذنا املؤلِّفة إلى أيام فصيل اجليش 
السبعينيات  أواخر  يف  إيطاليا  يف  احلمراء  والكتائب  أملانيا،  يف  األحمر 
عندما  عشر  الثامن  القرن  إلى  أبعَد،  زمن  إلى  بنا  متضي  بل  امليالدية؛ 

ظهرت كلمة "اإلرهاب" أول مرة. 
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الفلسفة واإلرهاب
يكاد يكون هناك إجماٌع أن التطرف والهَجمات اإلرهابية هما انحراٌف 
ل يف  خِطر عن أدبيات املجتمع السليم والسلوك املتزن، وأنهما توغُّ
احلديثة  ملجتمعاتنا  األساسية  مات  السِّ ينايف  القانوني  غير  العنف 
ترى  إذ  اإلجماع،  هذا  يخالف  يدنا  حتت  الذي  والكتاب  نة.  املتمدِّ
الكاتبُة أن اإلرهاب ردُّ فعٍل منطقيٌّ طبيعي على احلداثة والعوملة. 

لكن هل هذا الرأُي يُسيء فهم الَعالقة بني اإلرهاب واحلداثة؟

التطرف  قضايا  من  وموقفها  الفلسفة  رأي  عن  ما  يوًما  سألنا  إذا 
غير  تعريًفا  يعطي  ما  غالًبا  الفيلسوف  أن  عجَب  فال  واإلرهاب، 
م هذا الكتاُب دلياًل عملّيًا على أنه ميكن  مألوف لهذه القضايا. يقدِّ
الدراسات  عن  بعيدة  جديدة،  بطريقة  وتقييمه  اإلرهاب  دراسُة 

التقليدية املألوفة لهذه الظاهرة.

املجاالت،  كثيًرا من  تشمل  رئيسة،  أربعة فصول  الكتاُب  يضم هذا 
ويَُعدُّ الفصل األول »اإلرهاب الكوني« متهيًدا تاريخّيًا ومعرفّيًا للكتاب، 
تبدأ فيه املؤلفُة بسرِد وقائع هجوم باتاكالن بباريس، لتورَد بعد ذلك 
ي الدول واملؤسسات له. ة أمثلة لإلرهاب احلديث وكيفية التصدِّ عدَّ

يادة« حقيقَة اإلرهاب،  ويرصد الفصل الثاني »اإلرهاب، الثورة، السِّ
كونه عالمًة بارزة للخوف الذي جتهد اجلماعاُت اإلرهابية يف زرعه 
بقلوب املواطنني. وتعالج الكاتبة أيًضا فيه موضوَع نفسية اإلرهابيني، 
وَعالقة اإلرهاب بالثورات والسياسات العاملية وسيادة الدول. وتقارن 
ح  أيًضا بني التيَّار احلزبي والفدائي واإلرهابي داخل الدول، وتوضِّ

أوجَه االتفاق واالختالف بينها.

اإلرهاب  بني  الَعالقة  بشأن  القائم  اجلدَل  الثالث  الفصل  ويناقش 
واحلداثة، وأن األول ما هو إال ردُّ فعل على احلداثة، أو نتاٌج طبيعي 
خة،  لها. متناواًل اإلرهاَب احلديث وجرائَمه املختلفة )السيارات املفخَّ

االنفجارات، املذابح، قطع الرؤوس( ومستقبله.

احلضارات  صراَع  احلديثة«  »الفوبوقراطية  األخير  الفصل  وتناول 
الَعلمانيات  الكاتبُة  يه  تسمِّ ما  تتجلَّى يف  التي  الطبقية  والصراعات 
األصولية وإرهاب الرأسمالية، وهجومهم على الدينية األصولية، وردِّ 
ًما. وال تفوِّت الكاتبُة الفرصَة للحديث  ا إرهابّيًا عنيًفا ومنظَّ األخيرة رّدً
عن تراجع الدميقراطية، وازدياد املراقبة االستخباراتية للدول على 
مواطنيها يف زمن احلرب على اإلرهاب. واملراد بالفوبوقراطية: ُحكم 

املجتمع وإخضاعه بزرع اخلوف بني أفراده.

فهم الواقع
تتَّخذ الكاتبُة منًحى تاريخّيًا وفلسفّيًا لفهم الواقع، وحتليل الَعالقة 
يف  اإلرهاب  ظاهرة  على  الضوء  وتُسلِّط  واإلرهاب،  احلداثة  بني 
ياتها، وتُؤكِّد أن اإلرهاب احلديث الذي عصَف  سياق احلداثة وحتدِّ
ال  وجزءٌ  للحداثة  امتداٌد  هو  بل  جديدة؛  ظاهرًة  ليس  باملجتمعات 

أ منها. يتجزَّ

األصولية  بني  راع  والصِّ الفكرية  باحلروب  االهتمام  أن  واحلقيقة 
عَدميون،  أنهم  اإلرهابيني  تصوير  أو  الغربية،  واملثُل  اإلسالمية 
يصرف االنتباهَ عن حقيقة ملموسة هي أن اإلرهاَب يف أقلِّ مستوياته 
واألفراد  اجلماعات  بني  والسيادة  لطة  السُّ على  بالصراع  يتعلَّق 
يف  لطة  السُّ بوضع  الزائَد  االهتمام  فإن  أخرى  جهة  ومن  والدول. 
أيدي الدولة ومؤسساتها سمٌة من سمات املجتمعات احلديثة، وهذا 
ع عليه، ليكوَن سالًحا بأيدي أولئك  ا يزرع بذوَر اإلرهاب ويُشجِّ ممَّ
مالًذا  ميلكون  ال  بأنهم  فيشعرون  الدولة،  لعنف  يتعرَّضون  الذين 
للخالص من جبروتها غير العنف الفوضوي غير املشروع، وهذا ما 
ة أمثلة؛  نا الكاتبة بعدَّ يه الكاتبة إرهاًبا. ولدعم هذا املوقف متدُّ تسمِّ
وظهور  وبلجيكا،  باريس  وهَجمات  سبتمبر،  و11  احلمراء،  كاأللوية 
داعش، وقضية إدوارد سنُودن. وبعُض هذه األحداث ذو َعالقة مبا 
 تفعله الدوُل العظمى من غزو واحتالل وتخريب وتغيير لألنظمة يف

دول اجلنوب.

املؤملة  اإلرهاب  ظاهرة  عن  بالسؤال  كتابها  املؤلفُة  افتتحت  وقد 
الصراعات  لهم يف  ال دخَل  أبرياءُ  الغالب  يذهب ضحيَّتها يف  التي 
قتل  قضيَة  وحتلِّل  واجلماعات.  الدول  بني  الفكرية  أو  السياسية 
كلمة  تستخدم  ما  غالًبا  التي  اإلرهابية،  الهَجمات  يف  املدنيني 
ذها على األرجح أشخاٌص يعيشون يف  )اإلرهاب( لإلشارة إليها، وينفِّ
أحياء الغرب الفقيرة يف فرنسا وبلجيكا وغيرها، ويشعر هؤالء بأنهم 
مهَملون ومشتَّتون، فيلجؤون إلى االنتقام بقتل اآلخرين، ويف الوقت 

د. نفسه يواجهون موتهم املؤكَّ

اإلرهاب والحداثة
وأهدافهم  اإلرهابيني  بنيَّات  يتعلَّق  ا  مهّمً موضوًعا  الكاتبُة  تذكر 
واهتماماتهم، تقول: إذا استفسرنا عن هذه القضية اإلشكالية فإن 
ل إلى قضايا غربية محضة تتعلَّق بَوَرثة الثورة الفرنسية  االنتباه يتحوَّ
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اإلرهاب والحداثة

املسلمون  سواء  اجلُدد،  باإلرهابيني  ال  احلداثة،  وأصحاب  واألنوار 
ٌر  تطوُّ هي  احلداثَة  أن  املؤلفُة  ترى  لهذا  املسلمني.  غيُر  أو  منهم 
تاريخي لالختراع واإلبداع اإلنساني، من األداة البُدائية والسالح إلى 
الطبِّ الدقيق والقنبلة النووية والعوملة ثم اإلرهاب. وقد أدَّت أنواع 
ل والسفر التقليدي يف املاضي، واإلنترنت يف احلاضر إلى بقاء  التنقُّ
ا على األرض لم تتأثَّر باحلداثة، فهذا الزمُن هو زمن  أماكَن قليلة جّدً
العوملة. وإذا كان اإلرهاُب من نسل احلداثة، فإن احلداثة هي االبُن 
الشرعي للتنوير األوروبي. ثم تطرح الكاتبة سؤااًل: هل اإلرهاب جزءٌ 
م  أ من احلداثة الغربية، أم هناك عوامُل أخرى توجهه وتتحكَّ ال يتجزَّ
فيه؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تتناول يف الكتاب محورين رئيَسني 

عن قضيَّتي اإلرهاب واحلداثة، هما:

1( الدولة احلديثة، واحلداثة واإلرهاب
يتناول هذا احملوُر الدولَة احلديثة وسيادتها، واإلميان بأنها الوحيدةُ 
من  الرغم  وعلى  واستخدامه.  العنف  احتكار  يف  احلقُّ  لها  التي 
اعتراض كثيرين، يصبح عنُف الدولة شيًئا مشروًعا وقانونّيًا يف هذه 
احلالة. فدول احلقِّ والقانون التي نعيش فيها اليوم لم تولد فجأًة 
بعد االنقالب على أنظمة امللوك واألباطرة يف القرون الوسطى، وإمنا 
استحوذت بعد ذلك تدريجّيًا على صالحياتهم، وأصبحت املمارَس 
تفرُض  الدولة  بدأت  ثم  واألمن.  الشرعية  باسم  للعنف  القانوني 
ُسلطَة  ملكت  ألنها  التهديد؛  ُسلطة  باستعمال  رعاياها  على  نفسها 
التهديد والتنفيذ، وهي أشياءُ ال ميكن تصوُّرها دون دولة ذات سيادة. 

انتقاُد  ما ميكن  دولة  سيادة  انتقاد  عن  بعيًدا  أنه  جيًدا  لينني  فهَم 
املسيطرين على هذه السيادة حني يستخدمونها يف استغالل طبقة 
ال ومحاربتهم، باللجوء إلى ثورة البروليتاريا العاملة. لهذا نقول  العمَّ
وَعالقتها  السيادة  مسألة  ُعمَق  أدرك  لينني  إن  الكاتبة:  قالت  كما 

باحتكار اإلكراه والعنف جتاه املجتمع أو يف خدمته. وتضيف املؤلفة 
التيَّار  نهجها  التي  البروليتاريا  ديكتاتورية  أن  وهي  ة  مهمَّ مسألًة 
اإلرهاب  أنواع  من  أيًضا  تَُعدُّ  البرجوازية  جتاه  اللينيني  املاركسي 

املشروع من هذا املنطلق.

السيادة عن  ونزَع  الواقع  تغييَر  التيارات  بعُض  كيف حاولت  ولفهم 
الدولة احلديثة، تشير الكاتبُة إلى الكيفية التي أراد »الالُسلطويون 
ساتها،  ومؤسَّ الدولة  للتخلُّص من  اعتمادها  الُقدامى   »anarchists

نحو  الدولة  بيروقراطية  إلغاء  إلى  الالسلطويون  يسعى  حني  يف 
التنظيم الذاتي للمجتمع. وترى الكاتبُة أن إرهابيِّي اليوم يسَعون إلى 
سرقة هذه السيادة واحتكارها، أو باألحرى حيازة ُسلطة التهديد. 
ويف هذا السياق تقول: هدُف اإلرهابيني أن يكونوا املصدَر الوحيد 
ولهذا  املواطنني.  مصير  على  املطلقة  والسيادة  للخوف  واألساسيَّ 
تربط بني الدولة احلديثة وحروب الغزو، وساحات املعارك، والدمار 
وأشالء املوتى. هذه احلقيقة تُشعر املخالَف بالهلع والفراغ، وترى أن 
ما يفعله اإلرهابيون هو متاًما ما تفعله الدول، مع فارق »الشرعية 
عيهما الدولة وتستند إليهما حني دخولها يف أيِّ  يادة« اللتني تدَّ والسِّ

مشروع للعنف والتخريب.

ن  أما ما يخصُّ عنَف الدولة وبطشها، فتسأل الكاتبة: هل من وسيلة متكِّ
يادي  السِّ والبطش  العنف  من  أنفسهم  حماية  من  احلداثيني  الغربيني 
حتى  املثقفون،  بها  يعالج  التي  الطريقة  واضح يف  ِكبٌْر  هناك  للدولة؟ 
اليساريون منهم، قضيَّتَي اإلرهاب واحلروب الدينية احلالية يف الشرق 
األوسط، لكن دون أن يُدركوا أنهم باستعالئهم على اآلخرين سقطوا يف 
ون  تقديس الدولة، وأصبحوا كَهنًة حديثني للدولة املدنية. وهم بهذا يَغذُّ
ال  منها  اخلالَص  أن  إلميانهم  الدينية،  األصولية  جتاه  االحتقار  فكَر 
يكون إال باللَّحاق بركب املنظومة االشتراكية التي يؤمنون بها ويتبنَّونها.
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فهي  الباحثني؛  من  كثيٌر  يعتقده  ما  تخالُف  الكاتبة  أن  ننبِّه  وهنا   
بني  ِسلمي  تعايش  َد  مجرَّ ليست  احلديثة  الغربية  الدولَة  أن  ترى 
الدولة واملواطنني من جهة، وبني املواطنني أنفِسهم من جهة أخرى؛ 
بل إن سياسات الدولة وردوَدها على األعمال اإلرهابية تُظهر أنها 
وهذه  واحتكاره،  وتسميته  وتعريفه  كلِّ شيء،  تأهيل  على  حريصٌة 
إرهاب  لكنه  الدائم،  اإلرهاب  من  نوع  أيًضا  احلديثة هي  السيادةُ 

مشروع وقانوني.

وتضيف الكاتبة: إن الدول الغربية تتجه تدريجّيًا نحو أنظمة أمنية، 
فقد أصبح طبيعّيًا انتشاُر اجليش والشرطة بأسلحتهم الثقيلة، التي 
ال تُستخَدم إال يف احلروب، يف ساحاتها ومرافقها العمومية. لهذا، 
فإن اإلرهاَب يبقى محوًرا من محاور الدولة الدميقراطية احلديثة 
التي ال تكتفي بالرمزية؛ بل تبثُّ اإلرهاَب بني مواطنيها وتديره بُحنكة 
سات الردع ملحق أصلي ومهمٌّ  وذكاء. وتقرُّ الكاتبة أن الشرطة ومؤسَّ
لسيادة الدولة. وتؤكِّد أنه لفهم ُعمق هذه السيادة وقوتها، ولتجاوز 
نظرًة  األمور  إلى  النظُر  يجب  اإلرهاب،  بشأن  اإلعالمي  الضجيج 
َص  املخصَّ الرعَب  ويحلِّل  يالحظ  الذي  الفيلسوف  كنظرة  ثاقبة، 

م على غيرها من األفراد واجلماعات. للدولة ويف الدولة، واحملرَّ

2( إرهاب اجلماعات واألفراد
لكن  باحلداثة  ون  يهتمُّ اإلرهابيني  أن  احملور  هذا  يف  الكاتبُة  تؤكِّد 
َوفَق رؤيتهم وفهمهم. وقد بدأت تفقُد الدول يف أيامنا حقَّ »احتكار 
العنف املشروع«؛ إذ أصبح األفراُد واجلماعات قادرين على القيام 
النوُع  وهذا  املواطنني.  بني  والفوضى  اخلوف  لنشر  عنف  بعمليات 
لت  سهَّ التي  والسياسات  الظروف  يف  للتفكير  يدفعنا  اإلرهاب  من 
االستهالكية،  واملجتمعات  والتقنية،  العوملة  مثل  عت حدوثه؛  أو سرَّ

والرفاهية احلديثة. ويحثُّنا أيًضا على حتليل عواقبها على املجتمع 
الذي يرى فيه اإلرهابيُّ أن كلَّ شيء ُمباٌح ومسموح.

ا وتنشَره بني   ولكي تكوَن الدولة شرعيًة يجب أن تزرَع اخلوف سّرً
املواطنني؛ باستعمال إعالمها ومؤسساتها. فاإلرهاُب والدميقراطية 
عن  االستغناَء  تعني  الكاملُة  والدميقراطية  احلداثة،  ثمرتا  هما 
اإلرهاب وعدم احلاجة إليه لتسيير الدولة وتنظيم شؤون املواطنني. 
العالم،  األحداث يف  َسير  للتأثير يف  نفسه  النهَج  اإلرهابيون  ويتَّبع 
وهذا التأثيُر قد يكون فاعاًل؛ ألن اإلرهاب قادر أحياًنا على الهيمنة 
م فيه. ويكمن مستقبُل اإلرهاب يف  حملاولته تغيير املستقبل والتحكُّ
املستقبل  من  والتخويف  بالذعر  يهيمُن  إذ  املستقبل؛  من  اخلوف 

املجهول الذي قد يكون أكثر رعًبا ومأساوية.

ى اإلرهابي قناعاتنا جتاه املجتمعات الغربية اآلمنة التي يعيش  يتحدَّ
أفراُدها يف راحة واطمئنان. وتصرُّ الكاتبة على أن اإلرهابي يطمح 
إلى قتل الشَهوات واإلغراءات والنَزعات الغربية بداخله قبل التفكير 
للحداثة  اإلرهابي  معاداةُ  أنفسهم.  الغربيني  وقتل  نفسه  قتل  يف 
وللغرب ميكن أن تتخَذ أشكااًل مختلفة تراوح بني اجلرائم التقليدية 
وهذا  احلديث.  واإلرهاب  باملمنوعات  ار  االجتِّ أو  رات  املخدِّ وتناول 
والغضب  العنف  تقديس  إنتاج  إعادةُ  إال  هو  ما  الرفض  من  النوُع 
س يستدعي  ين، وهو غضٌب مقدَّ التقليديني اللَذين جندهما يف الدِّ
التضحيَة والفداء غيَر املشروطني من أجل قضية نبيلة سامية، يكون 

تها اخلام. اإلرهابيُّ بطلَها ومادَّ
والسؤال الذي يجب طرحه هو: هل هذا النقُد للحداثة خاٍل من أيِّ 
؟ هل هو إعادةُ إنتاج نقد الفالسفة للحداثة وللتغيير عموًما، لكن  حقٍّ
بأسلوب عنيف؟ وتدفعنا مواجهُة هذه األسئلة إلى النظر إلى أنفسنا 
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الكاتبة  وترى  العالم.  يف  العنيفة  لـلنزعة  ون  متلقُّ فنحن  وواقعنا؛ 
ومن  العامليتني،  احلربني  من  ودموية  عنًفا  أكثر  ِحقبًة  نعيش  أننا 
الصراع السابق بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي، فالعالُم يف 
مرحلٍة حرجة من الالمساواة بني الطبقات والدول، والعوملة العنيفة 
واملسلَّحة. وحتيط بنا صراعاٌت كثيرة بني الدول واجلماعات، وإن 
جزئّيًا،  ولو  وفقره  الثالث  العالم  تعاسة  على  مبنيَّة  الغرب  رفاهيَة 

رة.  وهذا يؤدِّي إلى حداثة غير مكتملة أو مزوَّ
ري الغرب فتقول: أحُد األخطاء التي  ه الكاتبُة انتقاًدا آخَر ملفكِّ وتوجِّ
إلى  يطمح  بأن اجلميع  االعتقاُد  فني، هو  املثقَّ من  الكثيُر  فيها  يقع 
لتدنيسها،  يسعى  املسلَّح  اإلرهاب  أن  متجاهلني  الغربية،  احلداثة 
وهذا  والرقي.  م  للتقدُّ محوٌر  أنها  من  املزعوم  أثرها  من  والتقليل 
املوقُف العابر للحدود والناكر لقيم الغرب هو حقيقٌة جديدة عوَّضت 

يها للغرب على أنها مشروع بديل. الشيوعيَة يف حتدِّ
املرموقني،  الفالسفة  بعض  مواقَف  الفيلسوفة  املؤلفة  وتعرُض 
نيتشه،  مثل  للحداثة؛  التقليديني  املنتِقدين  مع  حوار  يف  وتُدخلنا 
وهايدجر، اللَذين استنكرا طابَع احلداثة التلقائيَّ لتدمير كلِّ ما هو 
وا احلداثَة مشروًعا  مخالف. وتباين موقَف هابرماس وغيره ممن َعدُّ
مع  تقف  ثم  بعض جوانبها.  من قصور  الرغم  على  باالتباع  جديًرا 
ات اإلنسانية، الذي  فلسفة ليفيناس الذي ينتقد املفهوَم احلديث للذَّ
يرى أن اإلنساَن هو صاحب السيادة املطلقة املـُعفى من كلِّ مسؤولية 
املسؤولية هي حرية  دون  احلريَة  أن  ليفيناس  ويرى  جتاه محيطه. 

رة فوضوية بال مبادئ.  مدمِّ

بطريقة غريبة  لكن  الفلسفة،  إلى  للدعوة  الفرصَة  الكاتبة  وتستغلُّ 
على ما يبدو، إذ تصرُّ على أن الكثير من األحداث التي توَصف بأنها 

فلسفية محضة، لها معاني الطبيعة األصولية )الراديكالية(.

عي الكاتبُة أن احلروب يف املاضي كانت بني اجليوش  وعلى حني تدَّ
أن  التاريُخ  يشهد  فيها،  إقحامهم  أو  للمدنيني  ل  تدخُّ دون  فقط، 
ق بني املدني واجلندي،  اجليوش لم تكن حني دخولها املدن والدول تفرِّ

وال بني الكبير والصغير، ولنا يف املغول خيُر مثال وأصدق شاهد.

اإلرهاب والعولمة
له؛  الدافعة  القوةَ  تَُعدُّ  التي  بالعوملة  وثيًقا  ارتباًطا  اإلرهاُب  يرتبط 
واألعراف  احمللِّية  والقوانني  باحلدود  يعترُف  ال  كالعوملة  فاإلرهاب 
د ومتناسق ال وجوَد للخالفات  ة، ويسعى إليجاد عالم موحَّ اخلاصَّ
فيه، وال فرَق فيه بني احلرب والسالم، وال بني العسكري واملدني، 
اإلرهاُب  ويحاول  للعالم.  الطبيعية  واحلالة  الطوارئ  حالة  بني  وال 
كلِّه نحو وجهة واحدة، وهي محاولٌة لتسطيح ما هو  العالم  توجيَه 
وهي  ومحاربته،  د  محدَّ عدوٍّ  لتسمية  وهمية  خطوط  ورسم  د،  معقَّ
ة. وهذا بحَسب الكاتبة غيُر  أيًضا محاولٌة لتغيير مسار التاريخ بالقوَّ
ق الكثيَر  واقعي؛ ألنه يتعلَّق مبا وراء الهَجمات اإلرهابية التي ال حتقِّ
على األرض، وال تقلب موازين القوى أو مساَر التاريخ للدول العظمى.

وترى الكاتبُة أن اإلرهاب نتيجٌة تابعة للحرب الباردة، عندما دعَمت 
وسلَّحتهم،  بتهم  ودرَّ السوفيتي  االحتاد  أعداء  املتحدة  الواليات 
انتحاريني؛  التوَءَمني عملني  العامليني  التجارة  وميثِّل تدميُر برَجي 
بوهم. ومن  انتحاَر اخلاطفني املهاجمني، وانتحاَر أولئك الذين درَّ
هنا يبدو اإلرهاُب أحَد أعراض أمراض املناعة الذاتية التي تأتي 

مع احلداثة املعاصرة.

إن اإلرهاب املعاصر بجميع أنواعه وفروعه، يزدهُر وينتشر باإلشهار 
تأثيًرا  فيه  ويؤثر  العام،  الرأي  يخاطب  ألنه  اإلعالمية؛  والفوضى 
ي الرمزيُّ لإلرهاب، الذي  مباشًرا أو غيَر مباشر. وقد وصل التحدِّ
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غير  إمكانات  إلى  القريب،  املاضي  مواجهتُه يف  املمكن  من  يكن  لم 
مسبوقة بتوظيف العوملة، فلم يُعد يُنَظر إلى اإلرهاب على أنه حدٌث 
م الذي ال رجعَة فيه. وأعمال الشرِّ التي  غير عادي على طريق التقدُّ
كان يُعتَقد أنه ميكن هزميتها، ازدادت مع النظام العاملي اجلديد، وباتت 
ة على أن يكوَن لها حضوٌر دائم ومتغلغل. إنه اإلرهاُب الذي يقول  مصرَّ
»ال« للعوملة العنيفة املتسلِّطة، ويعرِّض معظم أقطار العالم للخطر، وقد 

بدا هذا جلّيًا يف  أحداث احلادي عشر من سبتمبر 2001م.

ومفزعة  جديدًة  سبتمبر  من  عشر  احلادي  جتِربة  كانت  لقد 
أخرى،  بدول  ن  يحالَّ كما  واخلراب  احلرب  أن  وهي  لألمريكيني، 

بإمكانهما تدميُر الرمز العاملي األول للتجارة. 

ُكْنه اإلرهاب
نظام  من  ينشأ  ألنه  والطرق؛  واألساليب  الوجهات  د  متعدِّ اإلرهاب 
حالة  العالم يف  يُبقي  الذي  الشبُح  إنه  لالختزال.  قابل  غير  رمزيٍّ 
لطة،  تربُّص وخوف ويقظة. اإلرهاب هو شكل االنتقاُم من احتكار السُّ
الرأسمالية  العامليُة  القوى  أذلَّتها  التي  القوى  كل  باسم  انتقام  وهو 
نتيجًة  نفسه،  الدولة  نظام  داخل  ينشأ  جذري  َعداءٌ  إنه  املتجبِّرة. 
ك الداخلي للسلطة. وال شكَّ أن لهذه النظرة مزايا كثيرًة؛ ألنها  للتفكُّ
االستصغار  خطابات  بتجنُّب  اإلرهاب  تفكيك  على  جزئّيًا  تساعد 
ال  أداًة  مه  ويقدِّ أخالقّيًا،  األقلِّ  على  اإلرهاَب  يحيِّد  ما  واالحتقار، 
واقعّيًا  عماًل  بوصفه  إليه  يُنظر  وإمنا  الكراهية،  وال  الثناء  تستحقُّ 

ناجًتا عن التاريخ واألحداث العاملية.

األول  لإلرهاب:  احلالي  التفسير  يف  سائدةٌ  مناذَج  ثالثُة  وهناك 
هنتنغتون.  لصمويل  املشهورة  للصيغة  وفًقا  احلضارات«  »صراُع 
ي العنَف هو عدم املساواة  والثاني »الصراع الطبقي« أي أن ما يغذِّ
التي  سة«  املقدَّ »احلرب  والثالث  الكبيرة.  واالجتماعية  االقتصادية 

ين. تَُشنُّ باسم الدِّ

لم تبدأ املجازُر مع اإلرهاب احلديث، لكنَّها ظهرت بظهور اإلنسان، 
أكثَر  حدوثه  يصدُمنا  فلماذا  اإلنسانية  من  جزًءا  العنُف  كان  وإذا 
ماليني  يخلِّف  الذي  الدول  إرهاب  مع  وأقلَّ  احلديث،  اإلرهاب  مع 
الضحايا ودماًرا أكثر وأوسع؟ حتى الساعة، ال يزال اإلرهاُب العاملي 
يُفَهم على أنه إرهاٌب حاقد على الغرب وعلى قيم اإلنسانية وشيمها، 
ر  تدمِّ حقودة  ظالمية  أصولية  بعقيدة  مدفوع  أعمى  إرهاٌب  وأنه 
اإلرهابيني  بني  تفاوض  أو  تفاهم  أيَّ  يجعل  ما  واليابس؛  األخضر 

وأعدائهم مستحياًل.

رنا بحوادَث إرهابية يف نظرها،  وتعود بنا الكاتبُة إلى املاضي، فتذكِّ
كالهجوم النوويِّ على هيروشيما وناكا زاكي، وتدمير املدينة األملانية 
بأكمله  املدينة  مركُز  كان  إذ  1945؛  سنة  احللفاء  يد  على  دريزدن 
مت منوذًجا جديًدا لإلرهاب احلراري. وبهذا  أشبَه بغرفة احتراق قدَّ
يف  بعضها  د  يتردَّ وال  اإلرهابية،  الطرق  استخدام  يف  الدوُل  بدأت 

نَْعت تشرشل باإلرهابي، حتى رئيُس الوزراء البريطاني نفسه لم يكن 
د يف االعتراف بذلك.  يتردَّ

اإلرهاب واإلسالموية
اخلطوة األولى نحو التطرف بحَسب الكاتبة، هي الوالدةُ من جديد 
كما  اإلسالم  اعتنقوا  الذين  على  ينطبق  وهذا  النصوح،  التوبُة  أو 
إلى مذهب جديد غير مذهب  لوا  الذين حتوَّ املسلمني  ينطبق على 
ارة وتوبة وزهًدا  آبائهم. ويرى اإلرهابي يف التطرف شفاًء وتنقية وكفَّ
يف الدنيا والعالم الفاسد املنافق. وهو أيًضا طريق للخالص والتعايف 

ونيل رضا اهلل واالستسالم ألوامره. 

إن كلمة »التطرف« التي غزت العالَم تشبه العبوةَ الناسفة؛ الحتوائها 
على بذور الرعب واخلوف. أما اإلجراءاُت األمنية وأجهزة املخابرات، 
قبل  وإيقافه  اإلرهاب  استباَق  فتحاول  معاييَر غير مسبوقة،  باتِّباع 
املاضي  كانت مشتَّتًة يف  التي  املفاهيم  من  فالعديُد  الهجوم.  تنفيذ 
حاضنًة  وجدت  قد  ب،  والتعصُّ واألصولية،  التطرف،  مثل  القريب، 
اإلرهاب  بني  الَعالقة  حتديد  يصُعب  لهذا  األصولي،  الفضاء  يف 
والتطرف. فالبحُث يف التطرف ِمفتاٌح لفهم اإلرهابي، وفهم الدوافع 
التي تدفعه للتضحية بحياته وحياة اآلخرين؛ من أجل إيصال رسالة 
التي  األشياء  تتجلَّى يف كشف  البحث  هذا  وميزةُ  موقف.  إبداء  أو 

جتاهلها اإلعالُم أو تغاضى عن ذكرها.

وتشير الكاتبُة إلى »اإلسالموية« وظهورها هو ردُّ فعل من املسلمني 
نابليون  اُت  قوَّ غزت  حني  عشر،  الثامن  القرن  يف  احلداثة  على 
والَعقالنية،  الَعلمانية  مثل  1798م. فاحلداثة،  يوليو  اإلسكندرية يف 
جاءت بنيران املدافع، وخلَّفت وراءها أحزاًنا وضحايا وتاريًخا أسود. 
السياسية،  بإستراتيجياتهم  العالم  انتصرت، وحكم أصحابُها  لكنها 
مهم التقني، وحتكيمهم للعقل. لم يُفِت الكاتبة، يف حديثها عن  وتقدُّ
على  وهجومه  قطب  سيِّد  ذكُر  األرض،  اهلل يف  وسلطان  احلاكمية 
على حتكيم شرع  وحثِّه  وجاهلية،  وظالمية  كفًرا  بوصفها  احلداثة 
سة هي سيادة  اهلل يف األرض بأيِّ ثمن، ولو بالعنف. فالسيادةُ املقدَّ

اهلل على األرض، التي حاولت احلداثة الَعلمانية التخلَُّص منها.

ومن هنا ترى الكاتبُة أن اإلرهابيني ليسوا أصوليني وال تقليديني؛ بل 
على العكس، هم فاعلون أساسيُّون يف الصراع، صبورون ينتظرون 
الرغم من  بامتالكهم احلقيقَة على  الزمان، مقتنعون  عالمات آخر 
مثَلُه  احلديث  اإلرهاب  أن  أيًضا  وترى  رؤيتَهم.  اآلخرين  فهم  عدم 
وأصبحا  الفكرية،  العقيدة  سقَف  يا  تخطَّ كالهما  الرأسمالية،  َمثَُل 
بخالف  لكن  والتوجيهات.  باملبادئ  غنيَّني  للحياة،  وطريقني  ديننَي 
ذاته،  يف  نصًرا  يَرونه  الذي  املوَت  اإلرهابيون  يواجه  الرأسماليني، 
وليس تضحيًة وضياًعا حلياتهم دون معنى. يحاولون هزميَة الواقع، 
وإحالَل واقع جديد مكانه، حتى يحكَم شرُع اهلل يف األرض، ويحلَّ 

مكان الشرائع الوضعية الزائفة.
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اإلقصائي  الَعلماني  ه  التوجُّ بني  دام  الصِّ فكرة  أن  الكاتبُة  وتضيف 
بعدم  عميق  إحساس  إلى  تؤدِّي  التقليدي  احلريف  الديني  ه  والتوجُّ
العام.  املجال  إلى  املزعومة  ين  الدِّ إلى عودة  يُعزى  أن  االرتياح، ميكن 
َث عن الصراعات  وبدَل احلديث عن »صراع احلضارات« يجب أن نتحدَّ
إلى  تُؤدِّي  نفسها،  اإلنسانية  احلضارة  داخل  العالم  أنحاء  جميع  يف 
رة. وتُؤكِّد الكاتبُة أن املرء قد يكون أصولّيًا أو  نزاعات وحروب مصغَّ
لوَم  يريد  إرهابّيًا، وال يجمع بني هؤالء إال من  أن يكون  متطرًفا دون 
اإلسالم واملسلمني كافًة ووصَمهم باإلرهاب. ومع أن هذا أداةٌ يستعملها 
كارهو اإلسالم؛ إلنه قاطرةٌ نحو املسيحية واليهودية، ليصبَح الصراع 

ين عموًما. مية والدِّ بني الَعلمانية املستنيرة التقدُّ

لكن اليهودية واملسيحية تخلَّتا عن احلرفية واألصولية الدينية يف احلكم، 
وأبرَمتا نوًعا من االتفاق مع الدولة منذ العصور األولى للحداثة. أما 
اإلسالُم فلم يبدأ إال حديًثا يف الدخول يف »امليثاق الَعلماني« اجلديد 

للُحكم والتسيير.

ومتثِّل الكاتبة أيًضا بالثورة اإليرانية عام 1979م، التي أحدثت قطيعًة 
نهائية مع املاضي؛ ليصبَح اإلسالم السياسي مؤثًِّرا يف التاريخ املعاصر، 
ة على الالهوت السياسي. وهذا ما جتنَّبه اليسار  تارًكا بَصماته اخلاصَّ
الشيءُ  ر  يتكرَّ ال  فلماذا  التحرير«،  »الهوت  على  اعتمد  الذي  الغربي 

نفسه مع اإلسالم السياسي املعاصر؟ 

خاتمة المطاف
لهذا  الكاتبة حتلياًل فلسفّيًا غيَر معهود لإلرهاب احلديث؛  مت  قدَّ
ة لكلِّ راغب يف فهم اإلرهاب املعاصر وخباياه  يَُعدُّ كتابها إضافًة مهمَّ

الفلسفة  يف  والباحثني  للطالب  مهمٌّ  مرجع  وهو  عميًقا،  فهًما 
والنظريات السياسية.

والتجاِرب  االجتماعية  احلقائق  عن  باحلديث  الكتاب  املؤلفُة  وتختم 
املؤثِّرة يف املجتمعات احلديثة، وترشدنا بدَل تسويغ كل ما يف العالم 
الغربي، بضرورة التخلِّي دون شروط عن جميع أنواع السيادة احلديثة 

التي تسوِّغ وتُضفي الشرعيَة على العنف واإلرهاب.

لكنَّ القارئ قد تُصيبه َحيرةٌ جتاه بعض األسئلة التي تُركت عن عمد 
يترك  قد  للدولة«  لطوية  السُّ »السيادة  إلغاء  اقتراح  وإن  أجوبة.  بال 
إلى  يحتاج  اإلنسانية  املجتمعات  تنظيم  ألن  فوضى؛  يف  املجتمعات 
مؤسسات وحكومات وقوانني ومسؤولني جادين إلنزال هذه القوانني يف 
مواقعها. فهل نستطيع الفصَل بني السيادة واحلكومة؟ أال ينبغي البحُث 
عن حلول واقعية ُمجدية دون اللجوء إلى هدم السيادة، والتخلُّص منها 
متاًما؟ وهل ستجعلنا هذه احللوُل أكثر تنويًرا، أم ستؤدِّي إلى فوضى 

وإرهاب أخطر مما نعيُشه اليوم؟

فيها  للقارئ،  محيِّرة  أنها  مع  وأفكاره،  الكتاب  موضوعات  بعض  إن 
ة للمؤلِّفة  ية. وبصرف النظر عن بعض اآلراء اخلاصَّ متعٌة وفائدة وِجدِّ
ا  التي توردها يف طيَّات الكتاب، ومن الصعب قبولها، إن مما يبرز حّقً
العاملي  النظام  جتاه  لبية  والسَّ القامتة  نظرها  وجهُة  هو  الكتاب  يف 
تصرُّ  إذ  اجلديدة«؛  »الفوبوقراطية  األخير  الفصل  يف  ى  يتبدَّ الذي 
على  كذلك  وتسيطر  اخلوف،  عليها  يسيطر  دولٌة  األمنية  ولة  الدَّ أن 
 شعوبها بتوظيف اخلوف. وهي فوبوقراطية تبثُّ الذعر والرهبة وتنشر

الهلع والقلق.
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