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 ممّخص  
 

تناول البحث الذي بين أيدينا موقف التفكيك بشكل عام من اإلرىاب, وموقف جاك دريدا مؤسس التفكيكية بشكل 
لممفاىيم والظواىر واألحداث. ومنو  يارق البحث إلى مفيوم التفكيكية واألسس التي تنطمق منيا في تناولخاص. وقد تط

انتقل البحث ليناقش اإلرىاب كفميوم قابل لمتفكيك من حيث العناصر األساسية التي وقفت وراء ظاىرة اإلرىاب, ولكي 
الحادي عشر من أيمول كمثال حاسم لموقف التفكيك من ال يبقى الحديث عائمًا, فقد تناول البحث اإلرىاب في حدث 

اإلرىاب في مجاالتو المغوية الداللية والدينية التحريضية والسياسية المؤسساتية المطالبة باإلصالح عمى المستوى 
لنجده الدولي. أما جاك دريدا فيظير في ىذا البحث بوصفو أكثر من تفكيكي يفكك الظاىرة اإلرىابية والخطاب اإلرىابي 

 يتخذ موقفًا حيال اإلرىاب وخصوصًا إرىاب الحادي عشر من أيمول.           
 
 

 : التفكيك ـــ اإلرىاب ــ الدين ــ السياسةـــ اإلسالم  المفتاحية الكممات
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  ABSTRACT    

    
  This research tackled the attitude of deconstruction in general and Jacques Derrid's. the 

Founder of deconstruction, and the basics out of which they came up with their concepts, 

phenomena and events. Then, it proceeds to discuss terrorism as a deconstructable concept 

taking in to account the essential factors lagging behind terrorism as a phenomenon to 

avoid shallowness, The research managed to tackle in particularly in regards to 11th of 

September as one sample of a deconstructive attitude towards terrorism in it's linguistic, 

religious and political fields, all of them seeking an international reform Jacques derrida, 

on the other hand, is presented here in the study. As more than a mere founder of 

deconstruction who deconstructs this phenomenon and terrorist speech. Rather we come to 

perceive Derrida with an attitude particularly towards that of the 11
 
the of September 
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 ــ مقدمة:
يبدو البحث في مفيوم اإلرىاب وموقف الفمسفة بشكل عام من اإلرىاب, بحثًا يثير الكثير من التساؤالت, فالفمسفة    

ذا كان اإلرىاب قد شّكل موضوعًا لمدراسات السياسية, والنفسية واالجتماعية, خصوصًا  معنية بكل ما يدور في العالم, وا 
ل الفمسفة لمفيوم اإلرىاب يغدو ممحًا أكثر, وفي بحثنا ىذا تناولنا ظاىرة اإلرىاب بشكل ن تناو ين, فإفي العقدين األخير 

سمح لنا التوقف عند المفاىيم التي تشرح ظاىرة اإلرىاب ومضامينيا الداللية عمى األصعدة كافة, المغوية والسياسية 
تفكيك تحديدًا من اإلرىاب وخصوصًا موقف والدولية. فنحن لم نتناول ظاىرة اإلرىاب بشكل عام بل تناولنا موقف ال

 جاك دريدا الذي يعد مؤسس التفكيكية, والتي تقدم مقاربات لمظواىر واألحداث التي تجري في العالم.
لقد ناقش البحث موضوع اإلرىاب من خالل حدث بعينو, وىو حدث الحادي عشر من أيمول, ىذا الحدث الذي    

, خصوصًا ومابعد, والذي شّكل ىاجسًا لدى دول العالم أجمع, ولدى الجماعات واألفراديعتبر تاريخًا فاصاًل بين ماقبل 
وأن ىذا الحدث ارتبط بالدين اإلسالمي مما جعل اإلرىاب مرتبطًا بو, وكان البد من مناقشة عالقة الدين باإلرىاب, 

 وكذلك عالقة السياسة بكل من الدين واإلرىاب معًا.
المسائل المشار إلييا تناول البحث التفكيك من خالل الدالالت التي تعتمدىا يعة طبومن أجل الوقوف عمى    

المفاىيم والعناصر التي تقف وراء مفيوم اإلرىاب, وكذلك  كيف يعالج التفكيك استراتيجية التفكيك, حيث بّين البحث
اب دالليًا, ثم بعد ذلك ناقش البحث السياسة والالىوت السياسي, واإليمان وغيرىا من المفاىيم التي تشرح ظاىرة اإلرى

عالقة الدين باإلرىاب أيضًا من خالل استراتيجيات التفكيك حيث ذىب البحث ليناقش األطراف المعنية بحدث الحادي 
بين كال الديانتين  عشر من أيمول وىما الطرف اإلسالمي والطرف المسيحي, وبحث فيما أطمقنا عميو األرضية المتبادلة

منيما في تطور ظاىرة اإلرىاب العالمي والتي أدت إلى الحدث الذي نحن بصدده, بعد ذلك تناول البحث ومشاركة كل 
اإلرىاب والسياسة, ودور المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة, ومنظمة حقوق اإلنسان وغيرىا, وعالقة اإلرىاب 

 بالسياسات الدولية والسمطة والدولة.
ف عمى االستراتيجية التفكيكية وكيفية تناوليا لما أتينا عميو وذلك من خالل الفيمسوف حاولنا في ىذا البحث أن نق  

الفرنسي جاك دريدا الذي قدم قراءة تفكيكية لكل المفاىيم المرتبطة باإلرىاب, والالفت أن جاك دريدا ينتيي إلى موقف 
ني التي تم اعتبارىا المنطمق األساسي لتفشي يطالب بإعادة النظر في السياسات الدولية قبل النظر في بنية النص الدي

الذي ينظر إلى اإلرىاب ليس كظاىرٍة اإلرىاب في العالم, وجدير بالذكر أن البحث كان قد ركز عمى موقف جاك دريدا 
         قادمة من الماضي بقدر ما ىي ظاىرٌة قادمة من المستقبل أيضًا. 

 
 أىمية البحث وأىدافو: 

 أىمية البحث:
شّكل اإلرىاب ظاىرة دولية واتخذ العديد من األشكال واألنواع, كما حفل العالم بأحداث إرىابية شتى تم تنفيذىا تحت    

مسميات مختمفة, كما تم تسويغ وقوعيا ىنا وىناك بذرائع وأسباب وأىداف متنوعة, وقد انتشرت الدراسات السياسية 
رىاب في العالم, والبحث في الخمفيات والدوافع النتشار اإلرىاب عالميًا, والقانونية واالجتماعية لتفسر أسباب انتشار اإل

عمى الجماعات واألفراد والدول, مما يشير إلى  ن اإلرىاب يمثل مشكمة عالمية البد من دراساتيا ومعرفة أثرىافإوتاليًا 
, كما أن تناول موقف التفكيكية من جعل البحث مسوغًا عمميًا واجتماعيًا وسياسياً تأن ىذا البحث يتمتع بأىمية راىنة 

    اإلرىاب يمقي الضوء عمى الحيوية التي تتمتع فييا الفمسفة بشكل عام, والنظرية التفكيكية بشكل خاص.    
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 أىداف البحث:
ييدف ىذا البحث إلى مناقشة مفيوم اإلرىاب مناقشة فمسفية مما يمكنو أن يضرب كومة من العصافير في حجر    

أن البحث يسعى  إلى تحقيق جممة من األىداف عمى صعيد الظاىرة نفسيا, أي ظاىرة اإلرىاب, كما عمى واحد, أي 
 صعيد الفمسفة نفسيا.

فمن جية أولى يكشف البحث عن طبيعة اإلرىاب بطريقة عممية بعيدًا عن الضجيج اإلعالمي الذي يرافق ظاىرة    
مسفي لإلرىاب, خصوصًا وأن الفيمسوف الذي يدور البحث حول اإلرىاب, كما ويكشف البحث عن طبيعة التناول الف

 أفكاره ىو ابن الحضارة الغربية, والتي لطالما تنصمت من موقفيا وعالقتيا باإلرىاب. 
باإلرىاب فغاص في المفاىيم والدالالت التي ترتبط  ,عمى الجية المقابمة استطاع البحث أن يقدم قراءة تفكيكية لإلرىاب 

 لدين والجماعات المتطرفة.والسياسة وا
 منيجية البحث:

اعتمدنا في ىذا البحث منيجًا لغويًا نصيًا قادنا إليو طبيعة البحث التفكيكي الذي يقدم استراتيجيات في القراءة معتمدًا   
قتيا البحث الداللي في المغة والظواىر المعرفية. كما توسمنا المنيج الوصفي الذي يساعد عمى فيم بنية المغة وعال

 الداخمية والخارجية في تكون المعاني والدالالت. 
 
 النتائج والمناقشة:ـ 

 :لإلرىابأوال: التفكيك والحقل الداللي 
مجموعة العناصر التي تقف وراء المفيوم نفسو, ثم يتابع تجمياتيا عمى  اإلرىاب مفيوميتناول جاك دريدا وىو يحمل     

كما طرحت منذ نشوئيا ذلك" محاولة دريدا ىذه البد من التذكير بمعنى التفكيكية الصعيد العممي؛ ولكن قبل البدء في 
بمغة القوم, وبين كممة أزمة التي يقولون ليا  criticismأن التفكيكية تذكرنا دائمًا بالعالقة االشتقاقية بين كممة نقد 

crisis"1ا مة المتين ستعمل التفكيكية عمى استخدامي. إن ىذا المعنى الذي تتخذه التفكيكية يوضح لنا الطريقة والوظيف
ثقافية أو سياسية أو اجتماعية. ومنيا ىنا مانحن بصدد البحث  موضوعاتمن أجل الخوض في الحقول الداللية ألية 

ذا كان البحث  فيو ونقصد بذلك اإلرىاب الذي يمكن مناقشتو ضمن سياقات عدة نفسية واجتماعية وسياسية والىوتية. وا 
أن الحادي عشر  باعتبارالحادي عشر من ايمول, فإننا مدعون لمخوض مع دريدا في مفيوم الحدث أواًل  حول أحداث

ن ما قبل ىذا التاريخ يختمف تمامًا عما حدث بعده. ولكن ىل يمكن النظر إلى من أيمول كان قد اع تبر حدثًا عالميًا, وا 
الم خصوصًا بعد نياية ب الذي ساد العي عن اإلرىاأحداث الحادي عشر من أيمول عمى أنيا منقطعة عما قبميا؛ أ

والعالم الرأسمالي بالسيطرة عمى العالم وقيادتو بما يتناسب مع أنماط العيش التي  أمريكاالمعسكر االشتراكي, وتفرد 
 فرضت عمى البشر في كل أنحاء األرض.

وطالما  ,مصطمح اإلرىاب نفسو يكتنفيا لتيجممة المشاكل ا بسبب وأما المجوء إلى التفكيك في قراءة اإلرىاب فيو   
أننا ىنا نتناول موقف مؤسس التفكيكية جاك دريدا, فإننا نمجأ إلى موقفو كتفكيكي أواًل من اإلرىاب عندما يقول" إن 

, إذ إن االستخدام العام ليذه الكممة يظيرىا كما لو أن تفكيك مفيوم اإلرىاب ىو بالفعل المسمك الوحيد والمسؤول

                                                           
 .14ص.1989. ت: صبري محمد حسن, دار المريخ لمنشر, الرياض, التفكيكية النظرية والممارسةنوريس, كريستسوفر.  1
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. ىنا يتضح لنا ما كنا قد أشرنا 1ليا واضح بذاتو, األمر الذي يجعميا تخدم قضية اإلرىاب عمى نحو غير مباشر"مدلو 
إليو من أن التفكيك والتفكيكية تبحث في توضيح الحقيقة من خالل البحث في جذر المفاىيم والمصطمحات والكممات, 

صر األول وىو الجدية والعنصر الثاني ىو التأويل وكالىما وىي تستخدم استراتيجية تقوم عمى عنصرين أساسيين: العن
 .2يشكالن منبع القراءة التفكيكية العميقة"

التي تقف وراء  وانطالقًا من ىذه االستراتيجية التي يعتمد عمييا التفكيك يغوص جاك دريدا في المفاىيم والعناصر   
راد وعالقة كل ربط الجماعات واألفسي وتجربة اإليمان الذي وت السيامفيوم اإلرىاب فيو يناقش الدين والسياسة والالى

من ىذه العناصر بالعمم والتقنية في العصر الحديث, وخصوصًا في عصر العولمة لنجد أن ضبط عالقة ىذه العناصر 
سبة إلى دريدا فيما بينيا وترابطيا وآليات التوظيف الالىوتية والسياسية والعقائدية تسيم في تفكيك مفيوم اإلرىاب. وبالن

اإلرىاب.  عناصرعن إرىاب المدنيين وليست الحرب ىي الوحيدة التي تنطوي عمى المسؤول الوحيد ال تعود الحرب 
رية عناصره ودالالتو والتفريق بين إرىاب الدولة واإلرىاب يوم اإلرىاب وتعمما يشير إلى أن دريدا يذىب في تقصي مف

نو يتحدث عن ول أحداث الحادي عشر من أيمول, فإن دريدا عندما يتناذلك فإ . وأكثر من3المحمي واإلرىاب العالمي"
في الحادي عشر من أيمول وأولئك الذين استحدثوا ىذا الحدث, إذ  ما جرىالوساطة التقنية االجتماعية والسياسية بين 

تممس مع جاك دريدا مفيوم . وىنا ن4يقول بالحرف إننا في الحادي عشر من أيمول كنا" بإزاء شيء استحدث تاريخيًا"
اإلرىاب بوصفو أقرب إلى الصناعة أكثر مما ىو مسألة عفوية حتى أن جاك دريدا يضع المجتمع الدولي موضع 

تى وصل إلى تدمير نفسو. ويعّرف دريدا ح 5"دريدا المناعة الذاتية مساءلة فيل أراد ىذا المجتمع أن يستخدم ما يسميو
شكل شبو انتحاري تنيمك ات الحية والذي يتمثل في ذاتيا وب" ىي السموك الغريب لمكائنبأنياعمميات الحصانة الذاتية 

, ىنا يدخل مفيوم 6في التدمير الذاتي لمناعتيا الطبيعية ويتمثل أيضًا في أنيا تحصن نفسيا ضد مناعتيا الذاتية"
ل الوقاية من اإلرىاب تصل ىذه محاوالت التي تجري ألجالالتدمير الذاتي كعنصر أساسي من عناصر اإلرىاب, ففي 

و الحصانة الذاتية بقول الوقاية إلى مرحمة تكون فييا سببًا لإلرىاب وليست وقاية لو حتى أن دريدا يعّبر عن ىذه الحالة
دث الحادي عشر من أيمول يشرح كيفية الذاتية وفعميا عمى األرض, فإن ح ي مالحقة مفيوم الحصانةاالنتحارية, وف

ثو عن ىذه الحصانة الذاتية يرى الذاتية إلى إرىاب بداًل من أن تقي من اإلرىاب. ففي معرض حديتحول الحصانة 
يساعد عمى أن يحدث اإلرىاب عمى  مريكية التي حصنت نفسيا من اإلرىاب قدمت كل مااألرض األيدا أن در 
ي وجدت نفسيا معرضة لإلرىاب مريكية التاأل فاألرضراضييا. وبيذا الصدد يستخدم دريدا مفيوم العنف الدائري, أ

 لتي يمكنيا من االستيالء عمى سالحعندما تمكنت المجموعات اإلرىابية من " تطبيق المعرفة التكنولوجية المتطورة ا
 .7مريكي في مدينة أمريكية وعمى أرض أمريكية"أ

                                                           
, ت: خمدون النبواني, المركز العربي 1ط الفمسفة في زمن اإلرىاب, حوارات مع يورغن ىابرماس وجاك دريدا.بورادوري, جيوفانا.  - 1

 .27ص.,2013ث ودراسة السياسات, بيروت, لألبحا
 .64.ص, 2000, دار الحصاد, دمشق, 1. طالتفكيكية إرادة االختالف وسمطة العقلعبد اهلل, عادل.  - 2
 .27.ص ,سبق ذكره( جعر م) .الفمسفة في زمن اإلرىاب, حوارات مع يورغن ىابرماس وجاك دريدابورادوري, جيوفانا.  - 3
 .51.ص, 2003, ت: صفاء فتحي, المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, 1. طسبتمبر؟ 11حدث في حدث  مالذيدريدا, جاك.  - 4
5 - MITCHELL.J.T.W. Picturing Terror Derrida's Autoimmunity.The University of Chicago,2007,p. 
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 .67 .ص المصدر نفسو.- 6
 68المصدر نفسو. ص.  - 7
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ول الحصانة الذاتية يتحدث وفي مكان آخر, وحول موقف دريدا من الدول المارقة, وىو أمر شبيو لما أتينا عميو ح  
الشاذة واالنحرافات التي تتيم  السموكيات" تخترق القانون, وكل بوصفياالتي تحارب الدول المارقة  أمريكادريدا عن 

والتي تتخذ المبادرة نيا راعية لمقانون الدولي, وأن الواليات المتحدة ىذه التي تزعم إبارتكابيا ىذه الدول المارقة أو تمك, 
و حفظ السالم ألنيا تممك القوة لكي تفعل, ىذه الواليات المتحدة والدول التي حرب أو القيام بوظائف الشرطي أ إلى شن

نطالقًا من ىذا الفيم . وا1تتحالف معيا في أعماليا ىذه, ىي نفسيا, بما ىي ذات سيادة, في طميعة الدول المارقة"
ومن  ,تيدف إليو أي دولة أو جماعة لحماية نفسيا من اآلخرمدول المارقة نجد أن موضوع الحصانة الذاتية التي ل

 يجعمو متقدمًا عميو في اإلرىاب وبمثابة األستاذ والمعمم الذي يعمم اآلخر معنى اإلرىاب والمروق. ,إرىابو
قادمًا من  بوصفوحداث الحادي عشر من أيمول جاك دريدا ال يتناول اإلرىاب في أويجب التنويو ىنا إلى أن   

 اضي, بل وأيضًا بوصفو قادمًا من المستقبل, فيو يكتب عن الصدمة التي أحدثيا إرىاب الحادي عشر من أيمولالم
نيا صدمة أخذت تثير في النفس, وفي الشارع ما مة لم نعتد عمييا في الماضي, بل إصدمة افتراضية, صد بوصفيا

في الحقل الداللي  اإلرىاب. ىكذا ال يعود 2"يمكن أن ينتج عنيا في المستقبل مثل حدوث ىجوم نووي أو ما شابو
كثر من ذلك, فإن تفكيك دريدا لمفيوم أيث الزمن, وال من حيث األدوات. و  من حالواضحًا ال من حيث المفيوم و 

دور ردود األفعال تجاه الحدث اإلرىابي, ىذه الردود التي ستشارك أيضًا في صياغة مفيوم اإلرىاب  يشير إلىاإلرىاب 
" الرعب أمام المستقبل, وليس فقط تركو حدث الحادي عشر من أيمول ىوحيث أسموب التفكير. فالرعب الذي  وذلك من

 .3في الماضي" ما حدثمن الرعب أمام 
, فإذا كانت األسباب والدوافع تاريخيا فقطإن اإلرىاب عمى ىذا األساس ال يفسر وال يمكن قراءتو باعتباره تراكمًا    

لى الممارسات الماضية والحاضرة تجاه اآلخرين. فإن المشكمة األكبر التي تمعب دورىا في جعل , تعود إلى الماضي وا 
اإلرىاب قاباًل لمتفكيك تكمن في دور المستقبل. يكتب دريدا" الصدمة ىي انتاج المستقبل, وىي نتاج ما يتوعدنا بو 

 .4 "تداء مضى وانتيىوىي ليست مجرد نتاج اعأشد سوءًا المستقبل مما ىو 
ىكذا يصل دريدا في تفكيكو لمفيوم اإلرىاب إلى مرحمة تستوجب توجيو النقد لكل اآلليات والفاعميات المحمية والدولية   

      عمى صعيد األديان والمؤسسات الدولية لضبط حركة اإلرىاب العالمية.
 ثانيًا: الدين واإلرىاب ) األرضية المتبادلة(:

مفيوم اإلرىاب بالبحث في عالقة الدين باإلرىاب نفسو, وىو يذىب إلى مسألٍة تمتمك جانبًا يباشر دريدا في تفكيكيو ل   
ذا كان من الواضح أ ميمًا في اطالق اإلرىاب عمى ن جاك دريدا يتحدث عن الجماعات اإلسالمية التي نحو عالمي, وا 

نفسو ال يتفق  فإنو في الوقت ,واإليمانيمت بحدث الحادي عشر من أيمول, ويقوم بتفكيك مفيوم اإلسالم شاركت أو اتُ 
ن الدين لعب دورًا ير برجي التجارة العالميتين, بل إن دريدا يرى أسالم والمسممين بما حدث في تدممع نظرية اتيام اإل

أساسيًا من قبل الطرفين. الطرف االسالمي, والطرف االمريكي المسيحي من جية أخرى. وحول ىذا األخير, أي 
فيو يقول:" عمى الرغم من الفصل  أمريكاالديني الذي يسري في  كي المسيحي ينوه دريدا إلى الخطابالطرف االمري

                                                           
, ت: بسام حجار, مركز الثقافي العربي, المغرب, 1. ط. ذىنية اإلرىابجاك و ادفوليامي وامبرتو, ايكوبودريار, جان و دريدا,  - 1

 .77ص. ,2003
 .82المصدر نفسو, ص.  - 2

 .71.ص ) مصدر سبق ذكره(.سبتمبر؟ 11 حدث مالذي حدث فيدريدا, جاك.  3-
 .72 .ص المصدر نفسو. -4
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ــ تتمسك باالستناد جوىريًا إلى الكتاب المقدس ) المسيحي قبل كل شيء(,  أمريكاالمبدئي لمدين عن الدولة, فإنياـــ أي 
واإلشارة إلى فاعمي , أمريكاعبارات مثل فميبارك الرب  اوتذكرنوذلك عمى مستوى الخطاب الرسمي لسياستيا ولقادتيا. 

لى مح ن الدين شّكل أرضية متبادلة بين . كل ىذه اإلشارات التي يذكرىا دريدا تتيح لنا أن نفيم إ1ور الشر"الشر, وا 
اإلسالم, فإنيا قد  سالمية تنتمي إلى دينالسالمية, فإذا كانت الجماعات اإلوالجماعات ا أمريكاالُمِتيم والمَتيم؛ أي بين 
سالمي والمسيحي" ىو ما يشير إلى الرابطة واألواصر, وىو نفسو. والدين في كال الحالتين اإلانطمقت أيضًا من الدين 

. وىكذا نجد أن الدين ال يزال األرضية التي تتحرك عمييا 2ما يربط اإلنسان باإلنسان وىو ما يربط اهلل اإلنسان"
الدول التي أطمقنا عمييا اسم الدول المارقة, بل وأكثر من ذلك فإن دريدا في كتاب آخر  الجماعات اإلرىابية, وكذلك

ن ىذا بعة في الدول الديمقراطية, عمى أيتحدث عن المحاولة الدائبة إلدانة أي فعل أو احتجاج أو انتفاد لمسياسات المت
يكشف التفكيك عن أزمة داخل الدول المدنية التي  . بيذا الشكل3االنتقاد يحاول أن يعود إلى التعصب العقائدي والديني"

تعالج ما يناىضيا معالجة عقائدية ودينية, بداًل من أن تكون المعالجة سياسية مدنية. ىنا نستطيع توضيح موقف دريدا 
سالم الذي يقوم عمى تجربة السالمة, وىي تجربة اإلسالم عمومًا, ومن الجماعات اإلسالمية. حيث نجد أن اإلمن 

قدسة يحاول أن يقدم نفسو, عمى أنو يدافع عن ىذه السالمة, بل إن دريدا يذىب إلى أبعد من ذلك عندما يناقش م
ستنطق المغة التي تجعل من عمل التفكيكي أن يعمى السالم, بحيث يتوجب ىنا الشيادتين المتين يقوم عمييما اإل

كيك الدريدي إلى أن الشيادة في اإلسالم وىنا شيادة المسمم الشيادتين حقاًل دالليًا البد من البحث فيو. إذ يذىب التف
لمموت في سبيل اهلل. وبيذا الشأن بإسالمو ونبيو, تعود في النياية إلى عممية استبدال بحيث تغدو الشيادة استعدادًا 

يكون معنى أن يستشيد اإلنسان بالشيادتين ىو "القتيل في سبيل اهلل ألن مالئكة الرحمة تشيده, وألن اهلل تعالى 
ومالئكتو شيود لو بالجنة أو ألنو ممن ُيستشيد يوم القيامة عمى األمم الخالية أو لسقوطو عمى الشاىدة أي 

ذا كان دريد4األرض" ضرورة التوسع في عممية عمى  أكثر يؤكدا يتحدث عن الحقل الداللي لمشيادة في اإلسالم فإنو .وا 
التمايزات داخل اإلسالم  وعيتفكيك النص اإلسالمي, وىو أمر ال يشغمنا ىنا بقدر ما نيتم بما يقره دريدا بضرورة 

فيو  ,دعو إلى رصد التمايزات داخل اإلسالم. بمعنى ما, فإن دريدا يرفض أن يشمل اإلرىاب اإلسالم بالكامل, وينفسو
مسؤولية الشرق األوسط  سالم وال منة العرب كافة, وال من مسؤولية اإلأي دريدا يقول" إن اإلرىاب ليس من مسؤولي

سالمي. وفي الوقت نفسو, تختمف كل من ىذه المجاميع فيما بينيا. حيث تتنازعيا التوترات والصراعات العربي اإل
ي أحداث الحادي عشر ف سالمي جممة وتفصيالً يك موقفًا واضحًا ضد زج الدين اإل. بيذا الشكل يقف التفك5"والتناقضات

 أمريكا. وأكثر من ذلك, فإن دريدا يرى أن العالم الغربي وعمى رأسو أمريكاالب بتفحص واقع الدين في من أيمول, ويط
المسممين" يجب أال  اإلرىابينما يتحدث عن عنديقول دريدا  ىو الذي ّدرب المجاميع اإلرىابية, وساعدىا عمى اإلرىاب,

وبأشكال مختمفة عمى يد ذات الغرب الذي اخترع كممة اإلرىاب ننسى أنيم تعمموا وتدربوا وتسمحوا عمى الطريقة الغربية 
  .6وآلياتو وسياستو وذلك عمى مدار تاريخو القديم والحديث جدا"

                                                           
 .119 .صالمصدر نفسو.  - 1
 .18.ص سو. المصدر نف - 2
 .63ص. , 2008, ت: سممان حرفوش, دار كنعان, دمشق, 1. طغدماذا عن  دريدا, جاك و رودينيسكو, اليزابيت. - 3
 .20.ص) مصدر سبق ذكره(.سبتمبر؟ 11مالذي حدث في حدث دريدا, جاك.  - 4
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ذا كنا قد حاولنا  ضمن ىذا السياق يكشف التفكيك عن   عممية معقدة, فيما يخص دور الدين في اإلرىاب العالمي, وا 
أن نتبين مواقف دريدا من الدين المسيحي واإلسالمي دون الخوض في قضايا تفكيك النصوص المقدسة. فذلك ألننا في 

من أيمول فقط. حيث ىذا البحث نحاول فقط الوقوف عمى موقف التفكيك من الحدث اإلرىابي؛ أي حدث الحادي عشر 
سالمية والمسيحية موضع المسؤولية دون و دريدا يضع الدين بكل أشكالو اإلوجدنا أن الموقف التفكيكي الذي يقودنا إلي

تبرئة طرف عمى حساب آخر, بل وأكثر من ذلك فقد كشف دريدا عن دور الغرب في تأجيج التطرف في العالم وتمييد 
 بية في كل أنحاء العالم.األرضية لمقيام باألعمال اإلرىا

 ثالثًا: اإلرىاب والسياسة ) اصالح المؤسسات الدولية(:
إذا كان اإلرىاب ىو أحد أىم أشكال العنف في العالم المرتكب بحق الدول واألفراد معًا, فإن البحث في اإلرىاب   

انطالقًا من ىذه العالقة بين مفيوم السمطة. و رتبط بشكل مباشر بكظاىرة عنيفة ارتبط بالسياسة إلى حد كبير, وا
اإلرىاب والسياسة والسمطة كانت حنة ارندت قد الحظت" أن كل سياسة إنما ىي صراع من أجل السمطة, والعنف إنما 

موقع جدال ونقاش بين  تنه العالقة بين العنف والسياسة كا. وحرٌي بنا أن نشير ىنا أن ىذ1ىو اقصى درجات السمطة"
ن ارندت تتفق مع ماركس في رؤيتو لمدولة عمى إنيا تشكل أداة قمع يساريين واليمينين, بل إمنظرين الالكثير من ال

 .2تمتمكيا الطبقة المسيطرة"
وبالنسبة لنا فإننا نعتبر ما ذكرناه حتى اآلن مقدمات عامة أمام ما قدمو التفكيك حيال عالقة اإلرىاب بالسمطة    

ن اإلرىاب ال يعود متعمقًا بسمطة ما أو دي عشر من أيمول, فإننا نجد ىنا أحاوالدولة. وطالما إننا نتحدث عن أحداث ال
تحول إلى إرىاب عالمي مما يشير إلى مسؤولية عالمية تجاه  دولة ما. إن اإلرىاب ىنا في ىذه األحداث, خصوصاً 

ظمات الدولية, كاألمم اإلرىاب. وىذه المسؤولية تقع عمى عاتق الدول الكبرى, كما تقع عمى عاتق المؤسسات, والمن
المتحدة ومنظمة حقوق اإلنسان وغيرىا. فيذه المؤسسات مطالبة بإعادة النظر في موقفيا من اإلرىاب العالمي. وفي 

لميًا سؤال حول ضرورة تعزيز واحترام القانون الدولي, وأىمية ىذا القانون في الحد من اإلرىاب والسيطرة عميو عا
لقانون الدولي, فيو يقول البد من" رؤية منفتحة عمى المستقبل وعمى امكانية استكمال يب دريدا بضرورة اصالح اويج

. ىنا يبدو لنا أن الدول الكبرى التي وصفيا 3إصالح الديمقراطية, واستكمال اصالح القانون الدولي والمؤسسات الدولية"
ن ىذا التجاوز وا   اساسية  دارة الظير ليذه المؤسسات يبدو ثغرةدريدا بالدول المارقة قد تجاوزت المؤسسات الدولية, وا 

مكنة عديدة من العالم. ومرة أخرى يظير ىنا تأكيد جاك دريدا عمى الطابع المستقبمي من ثغرات نفاذ العنف في أ
واحترام القانون  تعزيزلإلرىاب كما ذكرنا, فيو في معرض رده خول العالقة بين دور المنظمات الدولية وضرورة 

ا تقوم بو منظمة القاعدة برعاية ألحداث الحادي عشر من أيمول, وفيما إذا كان م ن منظمة القاعدة كأساسالدولي, وبي
دن كزعيم ليذه ولية يغذي حممًا سياسيًا دوليًا. يجيب دريدا بما معناه أن مشكمة القاعدة كمنظمة إرىابية, وبن الد

فتح عمى أي ظفت في إطار اإلرىاب ال ينالرأسمالية التي و افق مع التقنية ن خطاب بن الدن المتو المنظمة تتجمى في أ
ول دريدا إن الخطاب الرأسمالي وخطاب القاعدة اإلسالمي" ال ينفتحان عمى أي مستقبل. مستقبل, وبشكل صريح يق

ي مما يشير إلى أن تجاوز المؤسسات الدولية واالستيانة ف .4ومن وجية نظري الخاصة فال مستقبل ليما عمى اإلطالق"

                                                           
 .31ص. ,1992, دارالساقي, بيروت, 1براىيم العريس,طت: ا في العنف.ارندت, حنة.  - 1
 .31ص.  المرجع نفسو. 2
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التقصير في ىذه المؤسسات. ويمح دريدا في ىذا الشأن عمى دور الفكر التفكيكي  معاقبةي دورىا ما يستدعي ضرورة ف
ىو الفكر الذي يجب عميو في نظري أن يضع ىذه القواعد  فيقول:" الفكر) من النمط التفكيكي, إن جاز لي القول(
 .1منيا ودون أن يدمرىا" والمبادئ موضع المساءلة, وأن يعيد تأسيسيا دون أن ينال

وفي السياق نفسو, يمكن أن نستشيد بمواقف أخرى لدى مفكري ما بعد الحداثة, وىي تدعم ما يذىب إليو جاك دريدا   
عمى إدارة عممية العولمة, حيث  أمريكامن ذلك مثاًل ما يراه نعوم تشومسكي الذي أجاب بدوره عن سؤال حول عدم قدرة 

, ومن ضمنيا أمريكاأدت إلى إثارة" معارضة قوية" ضد النظام الدولي الذي تييمن عميو رأى إن برامج العولمة 
ن اإلرىاب يمثل ظاىرة سياسية ويكرس سمطة كان آخر يعود تشومسكي ليؤكد عمى أوفي م .2المؤسسات الدولية"

ذلك ألسباب دولة إرىابية, و اإلرىاب الدولي, فيو يقول" إن كثيرين في العالم يعتبرون الواليات المتحدة االمريكية 
االستعمال غير الشرعي لمقوة, أي اإلرىاب في محكمة العدل الدولية ب أمريكاأدينت  6891نو فيوجيية. لنتذكر مثاًل أ

العالمي. ومن ثم استعممت حق الفيتو ضد قرار لمجمس األمن يدعو الدول بما فييا الواليات المتحدة كي تتمسك 
ذا3بالقانون الدولي" دولية ومكانة اإلرىاب, وىو نعوم كنا ىنا نشير إلى موقف عالم المغة والمسانيات حول السياسة ال . وا 

الحدث أي الحادي عشر من أيمول قد حرض باتجاه البحث في العالقة بين اإلرىاب العالمي  ألنشومسكي فذلك ت
 األمريكيةت بال فائدة في ظل الييمنة والسياسات العالمية الدولية, وكذلك المؤسسات التي بدت في لحظة من المحظا

 اإلنسانند دريدا فإنيا تركز بشكل اساسي عمى مفيوم حقوق ؤسسات. وفيما يخص نظرية التفكيك ععمى ىذه الم
ن حقوق اإلنسان بدأت تتآنعاش ىذا المفيوم. وضرورة إ كل مع تركز الرأسمال الرمزي والمالي في دول خصوصًا وا 

ب دريدا في كتابو أطياف ماركس" إننا ما زلنا نستطيع أن نستميم من الفكر الماركسي لكي معينة. في ىذا الشأن يكت
بالمراقبة أو التفتيش الذي تقوم بو السمطات العالمية بوساطة  نندد باالستقالل القانوني المزعوم ولكي نندد بال ىوادة

األموال الخاصة. فثمة  ورؤوسمال الدولة  وسرؤ الدول الوطنية القوية, وبوساطة تمركز رأس المال المالي, وتمركز 
جاك دريدا عند ىذا الحد بل إنو في لحظة  فق. وال ي4عالمية جديدة تبحث عن نفسيا من خالل أزمات القانون الدولي"

 أي السمطة والحكومة العالمية يعود في قراءتو التفكيكية ليذه العالقة ,من لحظات تفكيك العالقة بين اإلرىاب والسياسة
أي دريدا" بالنسبة لي فإنني استند أواًل إلى  ,فكرة الحكومة العالمية فيو يكتب إدانةإلى كل من كانط وحنة ارندت في 

كانظ وحنة ارندت المذين يجب مساءلتيما ىنا في ىذا الصدد. فقد ناشد كل منيما معًا القانون الدولي مع استبعاد أو 
 5الحكومة العالمية." حتى إدانة فكرة الدولة العالمية أو فكرة

العالمية, بل إنو يبحث أكثر في االنعكاسات  الحكومةوفيما يخص الحالة الراىنة لإلرىاب فإن دريدا ال يدين فقط    
التي أفرزتيا العولمة عمى الصعيد االقتصادي والسياسي واالجتماعي والقانوني. فيو أي دريدا يفكك خطاب العولمة 

شقين: يتمثل الشق األول في الخطاب الذي يرعاه دعاة العولمة أو ما يسميو دريدا ذات  عندما يرى إن ىذه العولمة
الخطاب المتحيز لمعولمة الذي يؤكد" عمى الشفافية التي تتيحيا أدوات التكنولوجيا وانفتاح الحدود عمى السوق والفرض 

ن لتكنولوجي وانفتاح السوق في حين أيد اصعالعولمة سوى ىذه الفائدة عمى ال. فيؤالء ال يرون في 6المتكافئة ..الخ"
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ن كانت األرقام ط في تاريخ اإلنسانية أأيضًا بالجانب المظمم لمعولمة فيو يقول:" لم يسبق أن حدث قر دريدا يذكّ 
منيا) اذكرك بوباء اإليدز في  الميؤوسالتغذية والكوارث البيئية واألوبئة  وسوءالمطمقة التي تدل عمى عدم المساواة 

. 1ة"م بقتميم بيذه الجسامالذي تتركيم لمموت والذين تقوم من ث األشخاصريقيا عمى سبيل المثال كما اذكرك بماليين فأ
و يصل إلى ما وصل عميو عندما يفكك تعمى ىذا النحو يقف دريدا عمى األسباب والدوافع التي طورت اإلرىاب وجعم

وقف ىابرماس من نظام المواطنة العالمي الجديد الذي أدى إلى خطاب العولمة, وفي السياق نفسو يمكن اإلتيان عمى م
 .2حقبة ما بعد الحادي عشر من أيمول"

وفي سياق التفكير في حل مشكمة اإلرىاب العالمي يقترح جاك دريدا باإلضافة إلى اصالح المؤسسات العالمية   
عادة تفكيك خطاب العولمة بوالمنظمات الد  ,التي رافقت أحداث الحادي عشر من أيمول ما يتناسب مع الظروفولية وا 

فو الفكر التنويري في القرون السالفة, والذي ناضل ضد عدم التسامح, ىنا يطرح مفيوم التسامح بوصفو اإلرث الذي خمّ ف
ن دريدا يرى في ىنا أ يمفت االنتباهيقف دريدا عند المفيوم وضرورة مساءلتو وضرورة الوفاء لمفيوم التسامح. ومما 

سامح نوعًا من اإلحسان, ولكنو يطالب أن يكون ىذا اإلحسان منطمقًا من الجانب األقوى في المعادلة العالمية ويعني الت
. ولكن مدين المسيحي في نشر التسامح ىو الشكل اآلخر لمسيادةتمكنت الدول التي تدين لبذلك الجانب المسيحي. فإذا 

يجيء دائمًا من جانب األقوى حجة, وىو يعد بمثابة دليل إضافي عمى بالمعنى الخّير والطيب يقول دريدا:" التسامح 
اضى وأتركك تعيش سأحتمل وجودك ر إلى اآلخر من عمو عميائيا: سأتغدة التي تشياالسيادة ويمثل الوجو الطيب لمسي

إلى السياسة دخل دريدا مفيوم التسامح . بيذا الشكل يُ 3إنني في بيتي" تنسىوسأفسح لك مكانًا في بيتي ولكن ال 
العالمية ويبدو وكأن ىذا التسامح يحل محل عالقات الييمنة والسيطرة القائمة عمى العنف ويمثل التسامح ىنا مفيوم 

ن دريدا يتحدث عن تسامح ال مشروط إلرىاب العالمي دون أن يعني ذلك أالتعايش الذي ىو ضروري لمحد من ظاىرة ا
ذا كان دريدا يدرك أ4لة التعايش الالمشروط"بل عمى العكس فإن دريدا يؤكد عمى استحا ن مفيوم التسامح غير قابل . وا 

. فإنو يرى إن العيش المشترك ضرورة تفرضيا التطورات العالمية التي 5ألن يصبح بندًا من بنود القانون أو السياسة"
  وصل إلييا اإلرىاب الدولي.

 
  :االستنتاجات والتوصيات

يفضي إلى مجموعة من النتائج, منيا موقف التفكيك من اإلرىاب واالستراتيجيات التي يتبعيا ن البحث القول إيمكن   
التفكيك في دراستو لمظواىر بشكل عام, وظاىرة اإلرىاب بشكل خاص كما استطاع البحث ان يوضح الحدود الفاصمة 

يا الجماعات واألفراد واالنتماءات بين الدين والسياسة, ومسؤولية كل منيما عن اإلرىاب. كذلك فّصل البحث في قضا
 التي تشّكل حافزًا النتشار اإلرىاب وتحولو إلى ظاىرة عالمية.
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التنبيو إلى أن اإلرىاب ليس فقط مسؤولية الجماعات المتطرفة وحدىا, بل وأيضًا نتيى إليو البحث فيو اأىم ما أما  
ر اإلرىاب عمى النحو الذي رأيناه في أحداث الحادي تتحمل السياسات العالمية ممثمًة بالدول والمنظمات وزر انتشا

      عشر من أيمول الذي كان مثااًل تناولو بحثنا ىذا.  
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