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هذا الكتاب ودراسات اإلرهاب
ومقاربات التجديد الفكري
يكشف تأ ّمل مد ّونة النرش العريب الفكرية يف العقد األخري أنّها تتجه
نحو عدد من الحقول الرئيسة ،أبرزها :اإلسالم السيايس ،وثورات
"الربيع العريب" ،وتجديد الخطاب الديني ،والهوية والعالقة مع اآلخر.
وقد اتكأ كثري من نصوص هذه املدونة عىل منهجيات بحثية ونقدية
عاملية قا ّرة؛ مستفي ًدا من ذلك امل ُنتَج الفلسفي الذي أفرزته الحضارة
العاملية يف القرون الثالثة األخرية ،إضاف ًة إىل توظيف املنهجيات
الجديدة املتعلقة بفلسفة الحداثة وما بعدها ،واإلفادة أيضً ا من
دراســات ما بعد الكولونيالية ،ومحاوالت لتوظيف التاريخانية
الجديدة واألناسة والجنوسة وسواها.
يشري التحقيب التاريخي لتلقي التفكيكية يف الثقافة العربية إىل أ ّن
اإلفادة منها ظهرت ،بدايةً ،يف حقول النقد األديب((( ،وقد مرت سنوات
عديدة قبل أن يبدأ باحثون يف ميادين شتى يف اإلفادة منها ،عرب
قراءات ثقافية أو اجتامعية أو سياسية أو فكرية((( ،وبدا من الصعب
توظيف التفكيكية يف إطار قراءة النص الديني يف الثقافة العربية؛
ذلك أ ّن جوهر التفكيكية يقوم عىل تقويض النص وهدمه ،وهو ما
يبدو قبوله صع ًبا يف الثقافة العربية عىل مستوى النص الديني حال ًيا.
وإبان تلقّي التفكيكية ،ظهرت مواقف مناهضة ملفتة تجاهها يف
الثقافة العربية((( من ضمن موجة عاملية ،وقفت موقفًا نقديًا منها،
كاشفة الكثري من عرثاتها ،متحدث ًة عن عدم مالءمتها قراءة العامل
أو النصوص(((.
امتلك مؤلف الكتاب الجرأة والع ّدة املعرفية للدعوة إىل اإلفادة من
التفكيكية يف قراءة الواقع العريب ،وكذلك جوانب من الخطاب الديني
وص ّناعه/
عرب كتبه املختلفة((( .وقد حاول يف هذا الكتاب "اإلرهاب ُ
املرشد /الطاغية /املثقف" أن يق ّدم نظرة عىل الحقول املعرفية التي
اهتم بها ،عرب رؤيته الخاصة.
 1عبد الله الغذامي ،الخطيئة والتكفري/من البنيوية إىل الترشيحية ،ط ( 1جدة :النادي
األديب الثقايف.)1985 ،
 2محمد أحمد البنيك ،دريدا عربيا /قراءة التفكيك يف الفكر النقدي العريب ،ط( 1بريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2008 ،
 3عبد الوهاب املسريي وفتحي الرتييك ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ط( 1دمشق :دار الفكر،
)2003؛ عبد العزيز حمودة ،املرايا املحدبة /من البنيوية إىل التفكيك ،ط( 1الكويت :سلسلة
عامل املعرفة ،العدد  ،232نيسان/أبريل .)1998
 4بيري ف زميا ،التفكيكية ..دراسة نقدية ،أسامة الحاج(مرتجم) ،ط( 1بريوت :املؤسسة
الجامعية للدراسات والنرش.)1996 ،
 5محمد شوقي الزين ،قراءات يف فكر وفلسفة عيل حرب :النقد الحقيقة والتأويل ،ط1
(بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.)2010 ،
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يُع ّد عنوان "اإلرهاب" عنوانًا مغريًا للقراءة والكتابة يف السنوات
األخــرة .لكن الخلط الذي حدث يف مفهومه ،وتوظيفه سياسيًا
وعسكريًا ،بات يثري الريبة عند رشيح ٍة كبرية من املتلقّني؛ فـ "تهمة
اإلرهاب" غدت سال ًحا بيد الطاغية واملستب ّد ملن يختلف معهام،
وراحت القوى الدولية تستعمله يف مواط َن كثرية ،يقع بعضها يف حق
الشعوب يف مقاومة املحتل .ومن امللفت أ ّن عديدين م ّمن يتهمون
اآلخر بـ "اإلرهاب" ال يتوانون عن استعامل األدوات نفسها التي
يستعملها من ت ُطلق التهمة عليه.

ٍ
مصطلحات املؤلفني
يحف به من
وقد جذب حقل اإلرهاب وما ّ
(((
فتجم إىل العربية عد ٌد كبري من تلك الكتب  ،مثلام أنجز
األجانب؛ ُ
(((
مؤلفون عرب كثريون عد ًدا من الدراسات؛ بحيث صارت "مكتبة
اإلرهاب" تتك ّون من عرشات الكتب التي تتحدث عن أسبابه ،وصوره،
ودور الدين واالستبداد فيه ،وكونه قوة استعامرية ،وجاذبيته،
والظروف الحاضنة له ومم ّوليه.
ويكشف الكتاب ،من جهة أخرى ،أنّه يف ظل الثورة الرقمية وتع ّدد
املعلومة ،وكون ساحة الرشق األوســط ساحة فاعلة عامل ًيا ،فإ ّن
االهتاممات التأليفية عرب ًيا تتقاطع مع مسار تأليف الكتب عامل ًيا،
وال تأيت الكتب املؤلفة عامل ًيا بعيد ًة عن اهتاممات الكتّاب العرب أو
اهتاممات مجتمعاتهم.
ّ
وتدل آلية تأليف الكتاب ،ونرش الكثري من فصوله من َّجمة يف الصحافة،
عىل فقدان إمكانية أن ننتظر من الباحثني واملفكرين العرب ،يف هذه
 6منها كتاب :إيريك هوبزباوم ،العوملة والدميقراطية واإلرهاب ،أكرم حمدان ونزهت
طيب(مرتجامن) ،ط( 1بريوت /القاهرة /الدوحة :الدار العربية للعلوم  -مكتبة مدبويل  -مركز
الجزيرة للدراسات)2011 ،؛ إيان شابريو ،نظرية االحتواء /ما وراء الحرب عىل اإلرهاب ،ط1
(بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش)2012 ،؛ أليهاندرو أسبني ،إمرباطورية اإلرهاب،
وفيقة إبراهيم(مرتجم) ،ط( 1بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع.)2012 ،
 7منها كتاب :إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهــاب ،ط( 1بريوت :دار
الساقي)2015 ،؛ محمد عبد الله السلومي ،ضحايا بريئة للحرب العاملية عىل اإلرهاب ،ط1
(اململكة املتحدة :مجلة البيان)2005 ،؛ محمد حسن أبو يحيى ،أسباب اإلرهاب ،ط( 1عامن:
دار يافا.)2011 ،
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املرحلة ،كتابة مشاريع فكرية متكاملة تقرأ حال األمة وتبحث يف
معضالتها ،مثلام كان يحدث يف العقود املاضية؛ فقد بات الباحث
الفكري اليوم مندم ًجا اندما ًجا كب ًريا مع حركة الواقع وأحداثه ،وصار
مضط ًرا ،يف مواطن كثرية ،أن يكون تاب ًعا لها ،ليس ألنّها هي املسيطرة
فحسب ،بل تَسارع األحداث يف الساحة العربية والعاملية أيضً ا ال
بالتأن املنتظر من املفكر؛ فام حدث يف املنطقة العربية يف
يسمح ّ
العقد األخري ،رمبا ،يعادل ما يحدث خالل قرن ،كأ ّن تلك املرحلة
عصارة فكر وحياة ،ولعلّه من الطبيعي أن يدافع بعض املهتمني عن
أهمية ما يس َّمى بـ "فلسفة الحياة اليومية"(((.
إ ّن محاولة الكتاب الوقوف عىل إشكاليات املنطقة ،وربطها بالحدث
اليومي ،والبحث عن آفاق لها ،وكيفية تطويرها ،والبناء عليها ،سارت
جنبًا إىل جنب مع تأكيد املقوالت الفلسفية التي أنتجها مؤلفُه أو
اشتغل عليها فرتة طويلة ،والذي حاول أن يلفت النظر إىل عدد من
املقوالت الشائعة ،داعيًا لقراءتها قراءة نقدية هادفة.
متكاملتي :فهو ،أولً  ،يف كثري من
رئيستي
بسمتي
يتّسم الكتاب
ْ
ْ
ْ
يصب يف اتجاه نقد الخطاب الديني املعارص والقديم فلسف ًة
فصوله ّ
مقدسا وسرية.
ونصا
وفق ًها وتاريخًا ً
ً
وثان ًيا :هو لبنة من لبنات نقد النص ،وليس نقد العقل الذي اهتم به
عيل حرب وصار مبنزلة عالمة فارقة الشتغاله؛ ذلك أ ّن نقد النص يتيح
للمتابع االبتعاد عن املجردات ،ومقاربة النصوص مبارشة ،إضاف ًة إىل
أنّه يسمح باإلفادة من أكرث من منهجية.

مؤلّف الكتاب
عيل حرب ،مؤلف هذا الكتاب ،مفكر لبناين ق َّدم عرب ثالثة عقود
جهو ًدا متتابعة ،ميكن النظر إليها بصفتها مرشو ًعا متنام ًيا ،متثَّل يف
رئيسي :األول هو نقد النص ،والثاين نقد املثقف ،وترافق
جانبي
ْ
ْ
ذلك مع نقد أشكال االستبداد املختلفة السياسية والدينية ،ونقد
البنى الفكرية ملنتجات العقل الراغب يف إنتاج أحجار صلدة ،تت ّم
من خاللها مقاربة الواقع .وتأث ّر عىل مستوى املنهجية ،بالجهود
الفلسفية العاملية ،بخاصة جهود كانط وجاك دريدا وميشيل فوكو
ومحمد أركون.
عرب مسريته يف الكتابة ،ك ّرس عيل حرب موقفًا متناميًا حا ًدا من
النخبوية الفكرية واألصولية الدينية وسواها ،وحاول أن يفكك
الكليات العقلية التي يع ّدها منتجات خارج السياق ،وليست أدوات
8

فتحي الرتييك ،فلسفة الحياة اليومية ،ط( 1تونس :الدار املتوسطية للنرش.)2009 ،

نقدية .وللمؤلف رؤاه الشهرية املبثوثة يف كتبه تجاه املقدس والهوية
واألصولية .وله مواقف حادة من اإلسالم السيايس بخاصة؛ إذ يرى أ ّن
التك ّون ال يكون يف املايض ،بل يف املستقبل ،انطالقًا من فهمه للهوية،
بكونها مبا يُنتج وسيُنتج ،وليس مبا أُنْ ِتج.

امتاز الخطاب الفلسفي لعيل حرب بوضوحه وح ّدته وتط ّوره؛ فلقيت
كتبه ومحارضاته روا ًجا كب ًريا ،عىل الرغم من كونها من أوضح الدعوات
للتخيل عن املقدسات الدينية واالجتامعية والسياسية .وصدر له عد ٌد
كبري من الكتب من أبرزها يف السنوات األخرية:
•ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب من املنظومة إىل الشبكة(((.
•تواطؤ األضداد :اآللهة الجدد وخراب العامل(.((1

•اإلنسان األدىن :أمراض الدين وأعطال الحداثة(.((1

•أزمنة الحداثة الفائقة :اإلصالح /اإلرهاب /الرشاكة(.((1

محتويات الكتاب
ومقوالته الرئيسة
يفتتح املؤلف كتابه مبقدمة عنوانها" :األصولية والعنف" ،حيث
السؤال الصادم :هل هناك عالقة بني اإلسالم واإلرهاب؟
وأل َّن الباحث ال ميكن أن يجيب عن مثل هذا السؤال اإلشكايل بصيغة
"نعم" أو "ال" ،فإنّه يبدأ مناقشة كون تلك املسألة محتدمة وحارة،
بخاصة بعد أحداث الحادي عرش من أيلول ،موض ًحا أنّه بات لإلرهاب
معج ٌم خاص ،يت ّم تداوله يف مختلف أنحاء العامل بألفاظ عربية الجذور،
 9ط( 1بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.)2011 ،
 10ط( 1بريوت /الجزائر :الدار العربية للعلوم نارشون  -منشورات االختالف.)2008 ،
 11ط( 1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش).2005 ،
 12ط( 1بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.)2005 ،
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مبي ًنا ،يف إشارة مبطنة إىل موقفه ،أ ّن هذا الغزو اللغوي ،كام يسميه،
ترافق مع الغزوات الجهادية ،وينبّه إىل أ ّن اإلجابة عن هذا السؤال
نفي وموافقة؛ بحيث يختار عيل حرب املوافقة عىل صيغة
تنقسم إىل ٍ
السؤال ،العتقاده أ ّن األديان تقوم عىل مبدأ رفض اآلخر وأحقّية أتباع
الدين بالحقيقة ،من ضمن هجومه عىل األديان ،واعتقاده أ ّن األديان
مرحلة يف تاريخ البرشية يجب أن تنتهي ،ويتبع ذلك برؤية تحسب
أ ّن املجتمع اإلسالمي بيئة حاضنة لإلرهاب.

ومن امللفت ،عىل املستوى املنهجي ،أ ّن تلك املقدمة كانت تصلح
لتكون نتائج مسبوقة بالبحث واملناقشة ،أل ّن القارئ يف هذه املقدمة،
كاتب مؤدلج ،وعليه ،يغدو من الطبيعي فقدان الكثري
سيجد أنّه أمام ٍ
من جوانب املناقشة العلمية يف سياق الكتابات املؤدلجة ،عندها
ينهض سؤال بخصوص محفزات قراءة الكتاب مادامت النتائج ،ها
هنا ،منتهية.
يرى عيل حرب أ ّن الكثري من املدافعني عن اإلسالم يتم ّنعون عن
املراجعة النقدية ،واملساءلة العقالنية للنصوص الدينية ،ناعيًا ثوابتهم
التي يتمسكون بها ،وأنّها ليست الحل ،ألنّها – كام يقول  -لو كانت
الحل ملا وصلت مجتمعاتنا إىل ما وصلت إليه.
يعلن املؤلف أ ّن مقاربته النقدية لظاهرة اإلرهاب تركّز عىل العامل
الديني ،لك ّنها تفتح أبوابًا مواربة نحو عاملني رئيسني ،هام :السيايس
املتمثل بالطاغية الذي اعتقد أنّه ميلك البالد ومن عليها ،واملثقف
الذي ال يُحسن طرح أفكاره أو التعبري عنها؛ إذ إ ّن كث ًريا من املثقفني
يدينون االستبداد لك ّنهم ميارسونه ضد من يختلف معهم .ويصل إىل
مرحلة تعميم ضعيف الوشائج مع املنهجية العلمية" :ففي العامل
العريب ،ال أفكار خالقة أو راهنة ،لدى من نسميهم شيوخ الفكر
ومنظريه ،هي من بنات فكرهم .ولذا نجد الذين يتصدرون واجهة
التنظري ،من دعاة التغيري ،يفتقرون إىل النظريات الخارقة والرؤى
املستقبلية .ومر ّد هذا العجز إىل كونهم قد استمروا ،طوال عقود،
يجرتون العناوين والشعارات أو ينتهكونها حتى باتت خاوية ،عقيمة،
صدئة ،مدمرة ،وإال من أين أىت كل هذا الخراب وكل هذا التوحش؟!".
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بعد هذه املقدمة املمتلئة بأحكام القيمة ،يصل املؤلف إىل الفصل
األول "التنني اإلرهايب من يصنعه؟ ثالوث املرشد والطاغية واملثقف"
الذي يبدأ بسؤال مركزي :هل اإلسالم دين متطرف أم معتدل؟ وأين
ُهم أهل االعتدال؟ وماذا يفعلون يف الدفاع عن اإلسالم؟
يرى عيل حرب أ ّن اإلسالم تشكَّل قد ًميا ،بصفته فضاء تتع ّدد يف
وجوده الديانات واألمم والثقافات مع هيمن ٍة للّغة العربية والعقيدة
اإلسالمية ،وأ ّن الهوية اإلسالمية قد أعيد تشكيلها املرة تلو األخرى يف
ظل التحوالت التي م ّرت عىل الحضارة العربية ،وأ ّن مفهوم الهوية
الصافية هو محض وهم ،ومل يكن يف يوم من األيام موجو ًدا .ويرى
أ ّن تقديس النصوص وتقليد السلف هو جزء من الهوية املغلقة ،وال
رص األمر عىل اإلسالم ،أل ّن الحالة عينها تنطبق عىل اليهودية  -كام
يق ُ
يرى  -ليصل إىل نتيجة يحاول أن يع ّممها عىل الديانات التوحيدية،
وآثارها "املدمرة" عىل تاريخ البرشية ،وأ ّن هذا الداء "التقدييس"
أصاب املنهجيات والفلسفات املعارصة مثل املاركسية والعلامنية لدى
كل مذهب أو ُمعتَقد يفكّر أهله بعقل
بعض دعاتهام ،وأ ّن هذا مآل ّ
أحادي ،دوغاميئ ،تبسيطي ،يقوم عىل احتكار الحقيقة ومصادرة حرية
التفكري والتعبري ،سواء أكان دين ًيا أم فلسف ًيا ،املتمثل عرب إقصاء اآلخر
واتهامه أو استئصاله ،عىل املستوى الرمزي أو الجسدي .لذلك يصل
عيل حرب إىل أ ّن البحث عن إسالمٍ معتدل هو نوع من الوهم ،كام
يقول ،ويرى أ ّن االلتزام نقيض االعتدال ،والعلامء أخطر من العامة
ألنّهم هم من يزرع املعتقدات املتعلقة برفض اآلخر ،ولعلمه أ ّن مثل
ٍ
بتوصيف أدق  -من الصعب قبوله،
هذا النقد العنيف ،أو اإللغاء -
فإنّه يقول" :من حق مجموعة برشية ما أن تنتمي إىل اإلسالم لكن
ليس بوصفه عقيدة ودي ًنا ،بل جامعة مثلها مثل الجامعات األخرى
عىل املستوى الثقايف واألنايس ،وال فضل لها عىل اآلخر سوى بأعاملها
وليس بعقيدتها ،أو باصطفاء الله لها".
وإلعادة بناء الحياة الدينية ،يرى الكاتب أنّه يجب النظر إىل الدين
التخل عن مرشوع إقامة الدول
حقل مجتمع ًيا ،ويجب أيضً ا ّ
بصفته ً
عىل أسس إسالمية ،وإلغاء قاعدة االرتداد ،والتعويل عىل رشعية
كل رشعية ،وإلغاء حراس العقيدة ورشطتها،
الدولة بصفتها فوق ّ
واستبعاد النصوص التي تلغي اآلخر؛ فالهوية الثابتة متيت صاحبها،
ليصل بحديثه إىل داعش وأسباب نشوئه يف ظل بيئة عاملية أصولية؛
فاألصولية اإلسالمية ليست وحدها السبب ،بل بيئة من األصوليات يف
املنطقة؛ كاألصولية العلامنية واملاركسية.
َ
معارف حديثة،
ويقرر أ ّن الكثري من املثقفني العرب قد حصلوا عىل
لك ّنهم بقوا بعقول قدمية؛ فلم يوظفوا تلك املعارف لتطوير
مجتمعاتهم .ويضع حرب الوزر األكرب عليهم ،بحيث إنّنا ضحايا
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أفكارنا ،ومهام كان دور اآلخر كب ًريا يف حياتنا ،فيجب ألّ يعفينا من
تح ّمل املسؤولية.
ويبني املؤلف الفصل الثاين "التهمة املزدوجة /ال أتهم نفيس وال
أنفي التهمة عن اإلسالم" عىل الفصل السابق الذي نرشه؛ فقرأ وسمع
ٍ
توضيحات عدة،
الكثري من ردات األفعال عليه ،وق ّدم يف هذا الفصل
تظهر أنّه مل يرتاجع عن طروحاته ،إنّ ا قام بتأكيدها وإزالة اللبس عن
بعضها ،والتفصيل يف قسمٍ آخر منها.

يوضح الكاتب ،بدايةً ،أنّه ال يق ّدم نفسه مداف ًعا عن اإلسالم بصفته
عقيدة ،ألنّه ليس جز ًءا منها ،بل مبفهوم ما هو جزء من حضارة اإلسالم،
وهو يف أحد وجوهه الثقافية ينتمي إليها ،بصفتها جز ًءا من هويته
امللتبسة واملركبة ودامئة التشكل ،يقول "لست كار ًها لإلسالم ولست
مداف ًعا عنه ،بل داع ًيا إىل تجديده" .ويرى عيل حرب أنّه يف شأنه
الفكري والثقايف ابن الحضارة الغربية ،بخاصة الفرنسية ،وهو ابن
الثقافة الرتاثية أيضً ا ،لكن ليس بنمطها الديني بل الفلسفي والفكري.
كل
ويف ما يخص النص القرآين ،يرى املؤلف أنّه نص متع ّدد ،يحاول ّ
فريق اختزاله إىل الجهة التي يريدها .ويرى أ ّن منطق التهافت يف
النقد ملفت يف ما يكتبه اآلخرون عنه ،فهو ينقد النص وال ينقد
العقل ،وهو يريد أن يفرتق بذلك عن الجابري الذي انتقد العقل
العريب .املشكلة الكربى يف واقع اإلسالم اليوم ،وفقًا لعيل حرب،
تكمن يف وهم "احتكار الحقيقة" الذي يرى فيه وج ًها آخر الحتقار
أي جهة أىت ،سواء أكان صاحبه من أتباع الديانات أم
الناس ،من ّ
من أصحاب األيديولوجيات أو الفلسفات .ليصل إىل أ ّن ما يدعوه بـ
"ديناصورات الحداثة" جزء من خيبة األمة ألنّهم مل يقوموا بدورهم
مسا رقيقًا
مس األشياء ً
النقدي ،بل اكتفوا مبنارصة أصحاب السلطة أو ّ
وليس نق ًدا عميقًا .أل ّن التنوير مهمة دامئة يجب أن يقوم بها املثقف،
أي سلطة دينية أو فلسفية
أي وصاية من ّ
مبتدئًا بنفسه ،بعي ًدا عن ّ
أو سياسية.
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ويف الفصل الثالث "لبنان بلدً ا معلقًا /الثنائيات الخانقة والتسويات
الهشة" ،يستعرض املؤلف محطات يف تاريخ لبنان ،وكيفية تشكّله،
وأنّه أُرِي َد له أن يكون مخت ًربا لتعايش األقليات ،حيث يرتكب من
لكل واحدة منها هويتها الدينية أو املذهبية،
فسيفساء من الطوائفّ ،
ولها تحالفها مع مرجعها الثقايف أو السيايس أو املايل أو األمني يف
الخارج .ويرى املؤلف أ ّن املشكلة تكرب حني يزداد منسوب الوالء
للخارج أكرث من الداخل ،وأ ّن مشكلة لبنان أنّه مل يه َّيأ له حكام
متميزون ،ووضعت فيه مشاكل أكرب من حجمه مثل املقاومة
مصاب اآلن باستعامر ديني ،وأ ّن مشكلته جزء
والحرب ،وأ ّن لبنان
ٌ
من مشكلة اإلقليم والسياسة العاملية التي تتسم بالتناقض .ويرى
املؤلف أ ّن الحل يف لبنان كامن يف أن يساعد اللبنانيون أنفسهم
وأل يع ّولوا عىل املحيط العريب ،ورضورة تفكيك امليليشيات
أولً ّ ،
املسلحة وإعادة هيبة الدولة .ويدرك املؤلف أ ّن تحقيق ذلك أقرب
إىل االستحالة ،أل ّن من زرع امليليشيات يف لبنان ال ينتظر من مفكر أن
يقول له ما الذي ينبغي عمله ،لكن املؤلف يق ّدم رؤيته بصفته مثقفًا
يجب أن يعلن موقفه.
ويف الفصل الرابع "تجديد الخطاب الديني /ال رهان عىل اإلسالم
ومؤسساته" ،يبدي املؤلف أسفه بدايةً ،أل ّن البلدان العربية متلك
ثروات غنية وموارد هائلة ،برشية ورمزية وطبيعية ،لكن مقابل نقص
فادح يف األفكار واملعارف ،البتكار الرؤى الخالقة واإلسرتاتيجيات
الف ّعالة التي ميكن استخدامها يف تدبّر الشؤون.
أي إسهام للحضارة العربية يف الواقع املعارص" ،فلم
وينكر املؤلف ّ
نخرج عىل العامل بنظرية أو معادلة أو صيغة خارقة للسقف املحيل
علم ناف ًعا
وقابلة للتداول عىل ساحة الفكر العاملي .ومل يخرتع أحدنا ً
فعال يف الدرس أو منوذ ًجا ناج ًحا يف اإلمناء" .ويق ّدم املؤلف،
أو منه ًجا ً
بعد هذا الحكم العام ،تصو ًرا مقرت ًحا ملا ميكن أن يكون عليه الخطاب
الديني يف عهد الثورة الرقمية .ويرى أ ّن الخطاب الديني عامة خطاب
أصويل يعتقد بامتالكه الحقيقة التي يريد العودة إليها لتكون مو ّجهة
للواقع .ويرى أ ّن األطروحة األصولية أطروحة فتاكة .ويف ّرق املؤلف
منطي م ّمن يؤمنون باإلسالم" :املسلم واإلسالمي"؛
يف هذا السياق بني ْ
فلألول هويته الدينية ورأسامله الرمزي الذي يخصه وحده ،أما الثاين
فرييد مقايسة الواقع عىل ما يتبناه من تفكري ديني ،يريد ج ّر الواقع
إىل األصل الذي يبتغيه ،ومن جهة أخرى يسعى إلثبات تصوراته عن
الديني والغريب وأيّهام أفضل؛ إذ يقارن مقارنة رسيعة ،مسبقة النتائج
بني اإلسالم والغرب يف هذا الخصوص؛ فاألول مل ّ
ينفك عن التجديد
واالبتكار؛ فق ّدم للحضارة البرشية مفاهي َم فارقة حول :العقالنية،
والتنوير ،والتق ّدم ،والتحرر ،وبعد الحداثة ،والتنمية ،والعوملة .يف
حني أ ّن اإلسالم املعارص  -كام يرى عيل حرب  -يتسم بالفقر املعريف
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والخواء الفكري والتشبيح الثقايف ،ويتشبث أهله بثوابتهم املعيقة،
ويشتغلون بالتربير األيديولوجي لتمويه الحقائق وطمس الوقائع.
ويتفق يف هذه الرؤية مع عزيز العظمة يف توصيفه لفهم حركات
اإلسالم السيايس للسياسة؛ إذ يقول عن فهمها للسياسة إنّه "فهم
انقاليب يعقويب يعتمد عىل تغليب اإلرادة عىل التاريخ والعنف عىل
اإلقناع ،وعىل اعتبار التاريخ الثابت  -يف زعمه  -واملجتمع املتجانس
 يف زعمه  -منشأ طبيع ًيا للسلطة اإلسالمية ،أو للسلطة القامئة باسماإلسالم ،التي ستنبثق عضويًا ،وبالطبع ،عن الكائن الالتاريخي املسمى
جامعة املسلمني"(.((1
ويف الفصل الخامس "اإلسالم والحداثة" يعيد املؤلف سؤال املقدمة
حول اإلرهاب وعالقته باإلسالم ،وكيف أ ّن هناك محاوالت مختلفة
املشارب ،منها ما ينفي ومنها ما يوافق .ويطلق عيل حرب بيقينية
عالية يف القسم األول من هذا الفصل فكرة "خرافة املصالحة"،
متسائل :هل املصالحة بني اإلسالم والغرب ممكنة؟ ويبدو أنّه وصل
ً
إىل اإلجابة مسبقًا؛ فيحشد شواهد عدة عىل استحالة ذلك ،واض ًعا
املشكلة يف اإلسالم؛ فالغرب ،كام يرى ،أدار ظهره للديني ،يف حني أ ّن
اإلسالم ال يزال يعتقد أنّه ممسك بالحقيقة ،والدول الغربية تبحث عن
مواطنني ،يف حني أ ّن الدول اإلسالمية تبحث عن مؤمنني؛ فاملصالحة
أقرب منها إىل الخدعة أو إىل أي يشء آخر .وللتدليل عىل ما يذهب
إليه يدخل املؤلف يف دائر ٍة من التعميامت ،يسوقها عىل شكل أمثلة
تفتقر إىل الدقة؛ فيتحدث عن حقوق املرأة التي تراجعت عىل نح ٍو
عم كانت عليه يف النصف األول من القرن الفائت .ففي ذلك
قيايسّ ،
الزمن" ،كان من النادر أن تشاهد طالبة أو سيدة محجبة يف الجامعة
أو يف األماكن العامة ،أما اليوم فالحجاب يكتسح الفضاء العمومي
بأشكاله املختلفة" ،حيث يرى فيه تغلي ًبا للديني عىل الوطني وأنّه
من ِّف ٌر ،وال ينسجم مع قيم املواطنة بصفته عالمة دينية ،ويشيد يف
هذا السياق بالبابا "فرانسوا" بابا الكنيسة الكاثوليكية يف الفاتيكان
حارسا للعقيدة كام تفعل املؤسسات الدينية اإلسالمية.
الذي ال يقف ً
ويف هذا السياق يرى حرب أ ّن استحالة املصالحة بني اإلسالم والحداثة
ال تعني الوقوع يف صدام الحضارات كام يرى البعض يف إحياء مقولة
هنتنغنت .وينكر املؤلف بيقني صارم وجود مواجهة بني مركزية غربية
ومركزية إسالمية ،وأ ّن الثقافة اإلسالمية باتت نشازًا يف العامل ،وفقًا
لوجهة نظره.
ويناقش املؤلف يف القسم الثاين من هذا الفصل تحت عنوان "فرنسا
بني األخطبوط والبعبع" أحــداث "شــاريل إيبدو" ورضورة إلغاء
 13عبد الوهاب املسريي وعزيز العظمة ،العلامنية تحت املجهر ،ط( 1دمشق /بريوت:
دار الفكر -دار الفكر املعارص )2000 ،ص.213
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التعريف الديني لألشخاص وتحييد قيم املواطنة .ويرى أ ّن املشكلة
ليست يف املسلمني الذين يعيشون يف فرنسا ،بل يف اليهود أيضً ا الذين
يجب َّأل يُع ِّرفوا بأنفسهم بصفتهم يهو ًدا ضحايا ،بل بصفتهم مواطنني
وأل يوزعوا أحكامهم عىل اآلخرين .ويرى
وأل يُظهروا رموزهم الدينيةّ ،
ّ
أ ّن إشهار الهويات يف املجتمعات األوروبية ين ّم عن جهل وعنرصية.
ويدعو املسلمني الفرنسيني ،إن كانوا يعانون الحرمان ،ألّ يلجؤوا إىل
املؤسسات الدينية ،بل إىل األحزاب والنقابات ،بصفتها هي األقدر
عىل التعبري عنهم .ويرى أ ّن العيش يف مجتمع جديد مثل املجتمع
الفرنيس فرصة كبرية إلغناء الهوية ،وليس فرصة للنكوص نحو هويات
ماضوية .وي ّربر عيل حرب دفاعه عن فرنسا؛ فهو حني يدافع عنها ،كام
يقول ،فإنّه يدافع عن حضارة وثقافة مؤث ّرتني يف العامل ،واملشاكل التي
تحدث فيها ال تنعكس عليها وحدها.

ويجد املؤلف أ ّن ميزة املقاربة الفلسفية تكمن يف تجاوز صدام
الثقافات ،ورصاع الحضارات ،وتضارب األيديولوجيات نحو املشكالت
الوجودية؛ فاألزمة اليوم ،أزمة اإلنسانية املعارصة التي تتجسد يف
فقدان السيادة عىل الذات والخطاب واألشياء ،ويف تناقص القدرة عىل
التوقّع والعجز عن التدبر ،وكون الحلول للمشكالت تولِّد مشكالت
أعقد وأكرث خطورة؛ فمحاربة اإلرهاب بالعقليات واألساليب التي
يدار بها العامل اليوم مبفردات التشبيح والهيمنة واالستكبار واالستقواء،
من جانب هذه الدولة أو تلك ،غري مفيدة .ويبدو أنّه ال َمهرب من
صوغ مفاهيم وأطر وقواعد جديدة إلدارة املشرتك البرشي سواء عىل
مستوى الوطن ،أو اإلقليم ،أو عىل مستوى العامل.
ويف الفصل السادس "التوسع اإليراين /رضر إيراين وخراب عريب"،
يتساءل املؤلف :هل نشهد تحالفًا بني الشيطان األمرييك والطاووس
سؤال
اإليراين؟ أيًا يكن ،نحن إزاء تطور يف املعطى اإلسرتاتيجي ،يطرح ً
رئيسا بخصوص طبيعة النظام اإليراين :هل هو نظام ديني أم سيايس؟
ً
طائفي أم إسالمي؟ تكفريي أم علامين؟ ثوري أم إصالحي؟ إرهابـي
أم دميقراطي؟ يبدو أ ّن بعض هذه األسئلة أجابت عنه الشهور التالية
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لنرش الكتاب؛ فاالتفاق النووي قد ُوقِّع ،وإيران تتغ َّول يف كلٍ من
العراق وسورية أكرث وأكرث.
ٍ
محطات من تاريخ النظام اإليراين ،وكيف أنّه م ّر
يستعرض املؤلف
مستعمل عناوين
ً
مبراحل متعددة :من التعدد إىل إلغاء الرشيك،
خرافة التعدد وفربكة األعداء ،ويتوقف عند بعض امليليشيات التي
صنعها وأهدافه منها ،مثلام فعل مع حزب الله الذي يرى أنّه ال
يختلف كث ًريا عن داعش؛ فهام وجهان لعقلية واحدة مفخّخة بالنوايا
العدوانية ،تؤول إىل تدمري البلدان العربية.
ويرى املؤلف أ ّن إيران لديها مرشوعها السيايس الذي تجعل الدين
إطا ًرا له ،ولو حدث تعارض بني النظام السيايس والديني لق َّدمت
السيايس عىل الديني .ويتحدث كيف أنّها تاجرت بالقضية الفلسطينية،
وأثارت النعرات الطائفية ،فهي تحاول توظيف الشيعة العرب لخدمة
مرشوعها .ويدخل املؤلف يف تحليل سيايس مبارش ،عرب لغة خطابية
أحيانًا ،ليصل إىل ما مؤداه أ ّن إيران ال يهمها إال مصلحتها بوصفها
دولة لها مرشوعها ،وما الدين ّإل أداة من أدوات تحقق هذا املرشوع.
ويع ْنون الفصل السابع بسؤال" :أين هو اإلنسان /من الخالق ومن
املخلوق؟" ،وما هي طبيعة العالقة بني اإلنسان والله؟ هل اإلنسان
هو عبد الله أم وارثه وخليفته؟ أم كال األمرين م ًعا؟ أال يوجد
احتامل آخر؟
ضمن رؤيته للبحث عن األسئلة الوجودية املتعلقة بالنص ،يناقش
املؤلف فكرة الخلق والخليقة والقداسة ،عرب عدد من األمثلة القرآنية
والفلسفية التي تعضد ما يريد الوصول إليه؛ فريى أ ّن القداسة أحد
مصادر نتاج العنف ،وأ ّن أحد جوانب أزمة العامل الحديث ،قداسة
اإلنسان ،وتأليه العقل ،وعبادة الحداثة مبختلف شعاراتها.
ويرى أ ّن الوقت قد حان لالنتهاء من اإلنسان الالهويت والعلامين
مشي ًدا بجهود "فوكو" يف نقده اإلنسان ،واصفًا إياه بأنّه مفكر
مم يحدث بهدف أن
استثنايئ .ويقرتح رضورة أخذ موقف تنويري ّ
وأل يهرب منه ،ويدعو إىل إعادة
يح ّمل اإلنسان مسؤولية ما يقوم به ّ
النظر يف مفهوم اإلنسان ،بعي ًدا عن املتعاليات ورضورة التحرر منها،
واصفًا العالقة بالحقيقة بأنّها عالقة خلق واخرتاع ،بقدر ما هي عالقة
صناعة وتحويل أو تركيب وبناء؛ وهي عالقة لعب واستمتاع بقدر ما
هي عالقة حضور وازدهار .واألهم ،فقد تغري مفهوم الحقيقة ،مع
والدة الواقع االفرتايض؛ فلم تعد العالقة بها عالقة كشف ومامهاة أو
حفر وتنقيب ،إمنا هي عالقة خلق وابتكار ألمناط وصعد ومستويات
جديدة من الوجود.

ويف الخامتة التي يعنونها بـ"لعبة الخلق /نحو مشرتك برشي جديد"،
يدعو املؤلف إىل تغيري مفهوم الحقيقة لتصبح "ما نقدر عىل خلقه
وابتكاره أو ما نحسن أداءه وإنجازه" .وكذلك مفهوم الهوية التي
تصبح إمكانياتنا يف الحياة وما ميكن أن نق ّدمه ،فمن يحسن صناعة
مستقبله ،هو من يحسن قراءة ماضيه ،ويرى عيل حرب أنّه ال ثقة بعد
اليوم ،باإلنسان ،عىل وقع هذه النهايات الكارثية واملآالت الرببرية،
من جانب ُحراس الهويات واملقدسات؛ فالهوية ليست املامهاة
مع أصل أ ّول أو مبدأ ثابت ،بقدر ما هي قدرتنا عىل أن نتحول،
كل ما يتيح إدارة العالقات بني البرش ،بصورة أقل عنفًا ،وأكرث
وهي ّ
توازنًا ،سواء عىل مستوى وطن ودولة أو عىل مستوى العامل ،وهذا
يقتيض إعادة النظر يف البداهات التي صنعنا بها إنسانيتنا ،كمفردات
القداسة والعظمة والبطولة .ويدعو حرب إىل تكريس مصطلحات
فاعل من عاملنا ،مثل :املداولة والرشاكة والشبكة
جديدة بصفتها جز ًءا ً
واآللية والفضاء واملجال ،وسواها من املفاهيم التي تفتح اإلمكان
ألمناط وجود مغايرة ،ورضورة تشكيل وعي مختلف بالذات واآلخر
والواقع ،دنيوي بقدر ما هو مستقبيل ،وأفقي بقدر ما هو تداويل،
حيث العامل الرئيس كامن يف تشكيالته وأبنيته ،أو شبكاته وعالئقه،
أو إجراءاته وآلياته ،أو مساراته وتحوالته.

سياقات الكتاب ورؤاه:
مالحظات ختامية
ينسجم عيل حرب يف كتابه هذا مع رؤيته املتنامية التي تحاول إعالء
شأن اإلنسان بصفته أصل القيم واملقدسات ،ويرى أ ّن حرية اإلنسان
مقدسا،
أصل
الفكرية أهم من عالقته بأي نص أو شخص يع ّده ً
ً
فيصاب مؤلف الكتاب باألىس حني يرى إنسانًا آخر يقتل إنسانًا ،إعالء
ٍ
لنص ديني ميّت ،وهذا يندرج ضمن حامسه لإلنسانوية الجديدة،
متأث ًرا بجهود محمد أركون وسواه من الداعني إليها(.((1
ويتجاوز املؤلف دعوة املفكرين الحداثيني العرب ،مثل نرص حامد
أبو زيد والجابري وحنفي ،يف ع ّد النص القرآين ظاهرة تاريخية(،((1
ليصل إىل الدعوة إللغاء النص ،عرب ٍ
خلط ملفت بني :األمة والقرآن
والعرب واملسلمني والقديم والحديث؛ إذ يضعهم جمي ًعا يف سلة
 14ميجان الروييل ،ومعجب الزهراين ،دليل الناقد األديب ،ط( 3بريوت /الدار البيضاء:
املركز الثقايف العريب )2002 ،ص .58
 15ال يكرتث عيل حرب ها هنا بالقراءة التاريخية للنص املقدس الذي يرفضه كلّه ،لقراءة
املالحظات عىل القراءة التاريخية ميكن العودة إىل كتاب :مرزوق العمري ،إشكالية تاريخية
النص الديني يف الخطاب الحدايث العريب املعارص ،ط( 1بريوت /الدار البيضاء /الجزائر:
منشورات ضفاف  -دار األمان  -االختالف ،)2012 ،ص .15 - 14
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تفس النص تب ًعا لرؤيتها،
حكمٍ واحدة ،منتق ًدا الحركات الدينية التي ّ
ُمرج ًعا املشكلة إىل فكر األمة ،نافيًا دور اآلخر يف املأساة العربية،
مشي ًدا بالسياق األورويب وقدرته عىل تحييد الدين من الحياة العامة
وجعله شأنًا شخصيًا.
أي دو ٍر للدين يف نظرية املعرفة ،بل يع ّده عبئًا
يتجاهل عيل حرب َّ
عليها ،ويدعو إىل نظري ٍة معرفية إنسانية محض ،ذات منبع غريب
إنساين ،معتم ًدا عىل مقايسات وأمثلة ساقها للتدليل عىل ما ذهب
إليه ،وبدا أنّه بَرتَ بعض تفاصيلها من سياقاتها.
أي كاتب ،أن
ومن وجهة بحثية ميكن القول إنّه من حق الكاتبّ ،
يدعو إىل النظرية التي يبتغيها ،لكن إنكار الرؤى األخرى واملنهجيات
ليس من أسباب البحث العلمي ،بخاصة أنّنا نعيش يف مجتمعات
رئيسا يف نظريتها املعرفية ،ومن امللفت أ ّن املؤلف ال
ميثّل الدين دو ًرا ً
(((1
يحاول الفصل بني املعرفة الفلسفية واملعرفة العلمية  .ويستدعي
خطابه يف هذا الكتاب رضورة التفريق بني الجرأة والتج ّرؤ ،وحدود
البحث العلمي ومدى مالءمة ما يطرحه الباحث للسياقات االجتامعية،
والبدائل التي يق ّدمها مرشوع فكري ،حني يطالب بإلغاء قوى معرفية
فاعلة ،بخاصة أ ّن املؤلف نفسه يق ّر يف غري موضع ،أ ّن النص املقدس
منفتح الداللة ويقبل أكرث من قراءة ،ويدعو إىل التعويل عىل العقل
بدل من العقل النصويص بتعبري جورج طرابييش(.((1
الواقعي ً
ويحاول املؤلف اإلفادة من التفكيكية يف تقويض البنية املعرفية
للخطاب الديني والدعوة إىل إلغاء الثوابت؛ غري أنّه يدعو متلقّيه
إىل ثوابت جديدة .ويسعى إىل تسويغ القراءة التفكيكية للنصوص
املرجعية النبوية والفلسفية ،دون االعتامد عىل األدلة النصية أو
اإلحاالت السياقية أو بنى األفق الفكري ،وال يُسلِّم بالتباس الداللة
النصية بوصفه جز ًءا من التباس اللغة واستعصائها عىل الرتويض
لتقف يف جهة فرضية تأويلية محددة.
وإذا أراد املتلقي تصنيف كتاب عيل حرب من وجهة الخطاب
ِ
الحجاجي ،لوجد أ ّن منهجية الكتاب غال ًبا منهجية إلغائية تدعو إىل
القطيعة .وليست الذات يف مواطن عدة من هذا الكتاب ذات ًا باحثة
مثل ،عىل األديان وثوقيتها
بل هي ذات متحيزة؛ فيأخذ املؤلفً ،
وتقدميها خطابًا يقينيًا ،غري أ ّن هذه "الدوغامئية" تترسب إىل نصه
حقائق دامغة من وجهة نظره .وها هنا من
حتى يغدو ما يقوله
َ
حق املتلقي أن يتساءل عن الرشيحة املستهدفة يف هذا الكتاب؛
 16فؤاد زكريا ،نظرية املعرفة واملوقف الطبيعي لإلنسان ،ط ( 1القاهرة :مكتبة مرص،
 )1991ص .176
 17جورج طرابييش ،من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ،النشأة املستأنفة ،ط( 1بريوت/
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فإن كانت هذه الرشيحة تختلف مع املؤلف ،فإنّه يصعب إقناعها
مبا طرحه يف كتابه .وعاد ًة يتبع أصحاب هذه األفكار التي يظنون أ ّن
خطابي ،أو ميزجون بينهام :إما خطاب
عميم للبرشية ،أحد
فيها خ ًريا ً
ْ
حاميس ،أو خطاب ِحجاجي .ويالئم الخطاب الحجاجي حقل هذا
الكتاب ،لك ّنه غاب عن مناطق كثرية منه؛ إذ غلب عليه الخطاب
التبشريي ،ومالك الحقيقة ،وصاحب الصوت الواحد.

عىل املستوى املنهجي ،تلفت نظر املتلقي مالحظاتٌ عديدة ،من
قبيل :عدم االشتغال عىل أجزاء الكتاب اشتغالً كافيًا إبان تحويله من
مقاالت من َّجمة إىل كتاب متكامل ،وتهافت بنية الكتاب أيضً ا ،بحيث
يبدو الفصل األخري والخامتة كام لو أنّهام متكأ نظري ،كان ميكن
املؤسسات النظرية
أن يكونا يف فاتحة الكتاب ،حتى يتبني القارئُ ِّ
ملقوالت الكتاب املبثوثة يف أرجاء فصوله؛ فالكتابة الصحفية غال ًبا
ال تصنع مرشو ًعا ،بل تنشغل مبتابعة اليومي ،وهو رضوري لها .مع
األخذ يف الحسبان أ ّن كتابة املفكر أو الباحث تختلف عن كتابة
الصحفي من حيث العمق وسواه ورشيحة الجمهور املستهدفة ،وهي
تبقى أسرية األداة وإن كانت نواظمها الفكرية ملفتة .ويلحظ أيضً ا
تكرار املقوالت الشائعة ومحاولة تقديم مقاربات فيها قد ٌر كبري من
التعميم ،والتناقض يف مواطن عدة؛ فام يأخذه عىل اآلخرين يقع
فيه ،وأمثلة ذلك كثرية .إضاف ًة إىل غلبة األسلوب الصحفي أحيانًا ،كأن
يقول" :لست يف حاجة ملن يذكرين" يف نو ٍع من التعايل غري املنهجي،
محاول يف الوقت نفسه االشتغال عىل تقنية العنوان الصادم بصفته
ً
عتبة نصية ،قد تنبئ عن الخطاب الالحق لها ،مفي ًدا بذلك من
األسلوب الصحفي الجاذب.
لقد أفرزت كرثة القضايا التي تص ّدى لها الكاتب ترس ًعا يف املعالجة،
وتعميم ،وتكرا ًرا ،أحيانًا ،ومن أبرزها :الهوية واإلرهاب والخطاب
ً
الديني والحداثة واألصوليات واالستبداد ...ومن الثابت ،منهج ًيا ،أ ّن
مناقشة القضايا الكربى مناقشة رسيعة ،غري متأنية لن تأيت بالثامر
املأمولة؛ فاملؤلف يطرح العديد من األفكار التي ميكن أن تكون ك ًوى

مراجعات وعروض كتب
وص َّناعه :المرشد/الطاغية/المثقف
اإلرهاب ُ

للحوار ،لك ّنه يض ِّيع بعضها وسط هذه املوجة من التعميم ،وقد فاته
أ ّن اختصار املجتمعات أو الحضارات يف مقوالت عامة يلغي ما ق َّدمته
وما تق ّدمه ،يف حال ٍة أقرب إىل "جلد الذات" الشخصية والحضارية،
وهذا الجلد فيه ظلم كبري لتلك املجتمعات وللمنهجية العلمية،
مثل ،وفقًا للمؤلف ،فرنسا بلد ال ّنور فحسب ،متناسيًا ما قامت
فتغدو ً
رش يجب التخلص منه .إ ّن
مثل ،واإلسالمّ ،
به يف الجزائر ً
كل اإلسالم ّ
مثل هذه التعميامت مع شواهد مبتورة ،يس ّمى يف املنهجية العلمية
"تلفيقًا بحثيًا".
ومن امللفت يف هذا الكتاب وضوح يف الرؤية من القضايا السياسية
املعارصة ،أثبتته الوقائع من مثل وضــوح موقفه من "الثورة
السورية" ،وقراءته السياسية العميقة للواقع اإليراين وآثاره املدمرة
يف البالد العربية ،وأ ّن هناك جغرافيات محددة مثل "الجغرافية
اإليرانية" تع ّد جغرافية إنبات للطاغية /اإلمام ،ويلفت تركيزه عىل
تناقضات املجتمع الدويل .وقد حاول مواكبة التغريات التي حدثت
يف السنوات األخــرة ،مبي ًنا أ ّن األصوليات واإلرهــاب سبب الكثري
من املشاكل.
ويتابع عيل حرب يف هذا الكتاب هجومه الرشس عىل املثقف ،مق ّد ًما
تصورات عنه فيها مبالغة ،دون أن يفسح املجال للتساؤل عن :من
هو املثقف؟ وهل من الرضوري أن يكون املثقف يف موقع املؤلف
نفسه؟ ليحدد له دوره ،متناس ًيا يف الوقت نفسه األثر شبه املعدوم
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وأي أثر باقٍ له
للمثقف اليوم ،فمن ير ّد عىل املثقف؟ ومن يقرأ له؟ ّ
متغافل عن أ ّن منهجيته التي يدعو إليها تقوم
ً
يف ظل الثورة الرقمية؟
بتقويض مفهوم املثل والقدوة واملقدس ،فكيف سيؤث ّر املثقف ما دام
ال سلطة له وال أحد يقرأ كتاباته؟!
بغض النظر عن سياقه املن ِتج أو
إ ّن انشغال عيل حرب بنقد النصّ ،
املستقبل له ،دفعه إىل اختزال ما ال يروق له إىل صورة ساخرة صلدة؛
مم س ّهل عليه إصدار األحكام ،وتسفيه من يختلف معه ،مع أنّه
ّ
كتاب سابق بـ "أنه متع ّدد املعنى ،ملتبس
سبق أن وصف النص يف ٍ
الداللة ،كثيف املفهوم ،متوتر الوجهة ،إشكايل القضية واألطروحة...
فهو يحتمل غري قراءة ،بقدر ما يختزن ما ال يتناهى من القراءات
التي تراكمت وتفاعلت يف ذهن مؤلفه ،ليك تسهم يف تشكيله
وظهوره"( .((1وال سيام أ ّن املؤلف ،يف مواضع عديدة من هذا الكتاب،
ابتعد بقراءته للنص من االستعراض املعريف إىل إعادة الرتكيب وتقديم
الرؤى الجديدة ،لك ّنه كان يُح ِّول تلك الرؤى املفارقة للسائد أحيانًا إىل
"تابو" جديد ،مثل إميانه بالحداثة؛ إذ يدعو اآلخرين إىل اإلميان بها
بصفتها قد ًرا ال فكاك منه ،وعىل الرغم من األحداث الجديدة املتتالية
يغي ذلك يف مقوالته شيئًا،
يف البالد العربية مؤخ ًرا ،ومآالت ثوراتها ،مل ِّ
بل وجدها فرصة سانحة لتأكيد تلك املقوالت وليس ملراجعتها.
 18عيل حرب ،هكذا أقرأ ما بعد التفكيك ،ط( 1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،)2005 ،ص .23

