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  اليهود واليهودية والصهيونية,مقدمة موسوعة 

 بلدان العامل، وتواريخ اجلماعات اليهودية بامتداد تتناول هذه املوسوعة كل جوانب تاريخ العربانيني ىف العامل القدمي،
يوجدون  األساسية، وهياكلها التنظيمية، وعالقات أفراد اجلماعات اليهودية باتمعات الىت وتعدادا وتوزيعاا، ومساا

 وغري اليهود ممن "موسى بن ميمون مثل"وتغطى املوسوعة كذلك أشهر األعالم من اليهود . فيها وبالدولة الصهيونية
كما تتناول هذه املوسوعة كل اجلوانب املتعلقة . "نابليون وهتلر مثل" اجلماعات اليهودية ارتبطت أمساؤهم بتواريخ

بالصهيونية ومبعاداة  وفرقها وكتبها الدينية، وطقوسها وشعائرها، وأزمتها ىف العصر احلديث، وعالقتها بتاريخ اليهودية،
اطاا ومدارسها وأعالمها، وبعض اجلوانب األساسية ونش وتغطى املوسوعة احلركة الصهيونية. "معاداة اليهود"السامية 

  .للدولة الصهيونية

والصهيونية واإلسرائيلية، وإىل تقدمي رؤية  ودف املوسوعة إىل توفري احلقائق التارخيية املعاصرة عن الظواهر اليهودية
  :إجناز ذلك من خالل عدة طرق وهى حتاول. جديدة للموضوعات الىت تغطيها

تقدم املوسوعة رؤية تارخيية جديدة لكل من : اليهودية وللحركة الصهيونية  تاريخ عام للعقيدة واجلماعاتتقدمي - 1
الغربية التقليدية الىت تبناها  واجلماعات اليهودية واحلركة الصهيونية أكثر علمية وحياداً وتفسريية من تلك الرؤية العقيدة

 أى التاريخ الذى ورد ىف العهد -" التاريخ املقدس"واملتأثرة مبا يسمى  ب،املؤلفون اليهود وغري اليهود ىف الشرق والغر
كما أن املوسوعة . اإلنساىن العام والرؤية اجلديدة تضع تواريخ اجلماعات اليهودية ىف أحناء العامل ىف إطار التاريخ .القدمي

  .واإلمربيالية الغربيةبتاريخ الفكر الغرىب  قامت بربط تاريخ الصهيونية، عقيدة وحركة وتنظيماً،

 فعلى: واملصطلحات السائدة، والتأريخ هلا من منظور جديد، وإبراز جوانبها اإلشكالية التعريف الدقيق للمفاهيم -2

تفعل ذلك من خالل عدة مداخل   فإا"سابقاً"سبيل املثال حينما تتعرض املوسوعة لظاهرة مثل يهود االحتاد السوفيىت 
هجرام وانتماءام السياسية والفكرية ىف كل من روسيا  زيعهم الوظيفى وأعدادهم وأسبابعن تاريخ اليهود وتو

 -  الكرمشاك-قرائني "كما توجد عدة مداخل أخرى عن أنواع يهود االحتاد السوفيىت  .القيصرية وروسيا السوفيتية

مداخل عن موقف ماركس  عة أيضاًوتضم املوسو. "إخل…  يهود خبارى - يهود اجلبال - يهود البايشية -جورجيني 
  .االشتراكى وتطور الرأمسالية الغربية وإجنلز والبالشفة من املسألة اليهودية، وعالقة اليهود بالفكر

تتسم املصطلحات املستخدمة لوصف : مصطلحات أكثر حياداً وتفسريية حملها إسقاط املصطلحات املتحيزة وإحالل -3
ولتجاوز هذا الوضع مت  .ا متحيزة ألقصى حد، وجتسد التحيزات الصهيونية والغربيةاليهودية والصهيونية بأ الظاهرة

األمر "يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة  الذى يفترض أن اليهود" الشعب اليهودى"استبعاد مصطلح مثل 
 استخدمت العبارة احملايدة" الشتات"، وبدالً من كلمة "اجلماعات اليهودية"مصطلح  ، وحل حمله"الذى يتناىف مع الواقع
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واملصطلحات البديلة ". اليهودية تواريخ اجلماعات"تشري املوسوعة إىل " التاريخ اليهودى"، وبدالً من "أحناء العامل"
  .ليست أكثر حياداً وحسب، وإمنا أكثر دقة وتفسريية

 لوصف الظاهرة اليهودية "ومفاهيم تمصطلحا"وميكن تلخيص هدف املوسوعة ىف أا حماولة تطوير خطاب حتليلى 
الظاهرة، من حيث كوا ظاهرة تارخيية اجتماعية ميكن فهمها  والصهيونية، وهو خطاب يسترجع البعد التارخيى هلذه

  .والتعامل معها

 هذا بالنسبة للمتخصصني وغري املتخصصني ىف وغىن عن القول أن موسوعة عربية عن الظواهر اليهودية أمر له أمهية بالغة
املوسوعة حتاول أن تضع إطاراً شامالً وجديداً ميكن من خالله دراسة اليهود  احلقل، أما بالنسبة للمتخصصني، فإن

العرىب، مهما كانت  وعلى املستوى القومى، فإن هذه املوسوعة ستزود صانع القرار. والصهيونية وإسرائيل واليهودية
كما أن العاملني ىف جماىل السياسة واإلعالم، وىف . قرار ت الالزمة الختاذ أىاجتاهاته السياسية، بقدر كبري من املعلوما

. وإسرائيل مرجعاً عربياً يزودهم باملعلومات الضرورية عن اليهود واليهودية والصهيونية غريمها من ااالت، سيجدون

ن للظواهر اليهودية والصهيونية يتصدو وسيستفيد من املوسوعة أيضاً املتخصصون ىف الفروع األخرى من املعرفة ممن
  .واإلسرائيلية بالدراسة، كل ىف حقل ختصصه

جائزة أحسن كتاب يف معرض القاهرة   ، واليت نالت1999وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية اليت صدرت عام 
 حقيقة احلركة والدولة املسريي العديدة الرامية إىل إلقاء الضوء على للكتاب ذلك العام، هي من ضمن مساعي الدكتور

ربع قرن واشترك يف هذه  وقد استغرق إعدادها ما يزيد عن. "والعقيدة اليهودية واجلماعات اليهودية يف العامل" الصهيونية
 - حمرر لغوي - مكتب للترمجة العربية -سكرتارية  -  مساعدي باحث- حمرر فين -مؤلفون "العملية عشرات األفراد 

  .الفترة الدكتور املسريي جبهوده الذاتية بإعداد هذه املوسوعة واإلنفاق عليها طيلة هذه وقد قام. "طابع على الكمبيوتر

 "ورئيس مجاعة كاخ الصهيونية اإلرهابية عضو الكنيست السابق"" مائري كاهانا"وحينما عرف بأمر املوسوعة، قام 

، واعترف بإرسال اخلطابات، يف حديث مع 1984م عليها يف يناير عا بإرسال خطابات ديد بالقتل ملؤلفها واملشرف
ثالثة عشر  وبلغ عدد هذه اخلطابات. 1984 فرباير 21اإلسرائيلية يف عددها الصادر يف " أحرونوت يديعوت"جريدة 

 وأرسلت الستة األخرى على "العربية السعودية اململكة"خطاباً، أرسل ستة منها على عنوان الدكتور املسريي بالرياض 
فقد أرسل له يف القاهرة فور عودته من الرياض، جاء فيه أن مرسلي اخلطاب  نه بالقاهرة، أما اخلطاب الثالث عشرعنوا

املسريي عن نشاطاته  كما جاء يف هذه الرسائل أنه إن مل يتوقف الدكتور". يعدون قرباً له"عودته، وأم  يعلمون بأمر
 فستصل إليه األيدي الصهيونية، "تأليف املوسوعة  هو-عة احلال  بطبي-وأهم هذه النشاطات "املعادية للصهيونية 

  .املسريي حتت حراسة سلطات األمن املصرية، محايةً له وقد وضع الدكتور. وستقوم بتصفيته
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لتشويه مسعة  إيالن خطاباً إىل امللحق الثقايف اإلسرائيلي تطلب منه الكتابة إىل السفري األمريكي كما أرسلت جامعة بار
نشرت جريدة العريب املصرية نص اخلطاب " ض الشخصيات املصرية املعادية للصهيونية ومن ضمنها الدكتور املسرييبع

  ."1993 نوفمرب 11يف عددها الصادر بتاريخ 

كل جملد واحد منها موضوعاً   صفحة، ويتناول450تقع موسوعة ىف مثانية جملدات، متوسط عدد صفحات كل منها 
 فتتناول "الثاىن والثالث والرابع"أما الدات التالية . وقضايا املنهج ألول يتناول اإلطار النظرى للموسوعةفالد ا. حمدداً

  .والد السابع إسرائيل ويتناول الد اخلامس اليهودية، والد السادس الصهيونية،. اجلماعات اليهودية موضوع

وعدد مداخل املوسوعة حواىل . ويضم كل باب عدة مداخل ب،ويضم كل جملد عدة أجزاء، ويضم كل جزء عدة أبوا
بلدان  موضوعياً، فعلى سبيل املثال يتناول الد الرابع تواريخ اجلماعات اليهودية ىف واملوسوعة مرتبة.  مدخل2300

 -إجنلترا "لغرىب ىف إحدى بلدان العامل ا  باباً يتناول كل باب منها تاريخ مجاعة يهودية بعينها18العامل الغرىب ويضم 

 إجنلترا منذ -إجنلترا من العصور الوسطى حىت عصر النهضة "ثالثة مداخل  ويضم باب إجنلترا. "اخل…  روسيا-أملانيا 
  . تغطى موضوع تاريخ اجلماعة اليهودية ىف إجنلترا"إجنلترا ىف الوقت احلاضر - عصر النهضة

. فهرس ألفبائى عرىب بكل مداخل املوسوعة ذ يوجد ىف الد الثامنإال أن املوسوعة ال تقتصر على التصنيف املوضوعى إ

فإنه سيذهب إىل حرف األلف " من العصور الوسطى حىت عصر النهضة إجنلترا"فإذا أراد القارئ أن يعرف شيئاً عن 
  .وجبواره رقم الد والصفحة حيث سيجد عنوان املدخل

  .فسنورد ىف الصفحات التالية عناوين الدات واألجزاء واألبواب وحىت نعطى القارئ فكرة عن مدى مشول املوسوعة
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  تور عبد الوهاب المسيرىالدك, السيرة الذاتية لمؤلف الموسوعة 

  "1959"آداب  أدب إجنليزي  جامعة اإلسكندرية  ليسانس *

األمريكية   الواليات املتحدة Columbia University اإلجنليزي واملقارن  جامعة كولومبيا ماجستري يف األدب *
"1964"  

 الواليات املتحدة األمريكية  Rutgers University جامعة رجترز دكتوراه يف األدب اإلجنليزي واألمريكي واملقارن  *
"1969"  

  ."1975حىت عام "خبري الصهيونية مبركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام  *

  ."1979حىت عام "عضو الوفد الدائم جلامعة الدول العربية لدى هيئة األمم  *

  "1989ىت عام ح"أستاذ جبامعة عني مشس وجامعة امللك سعود وجامعة الكويت  *

  "  حىت اآلن1989"أستاذ غري متفرغ جبامعة عني مشس  *

  ."  حىت اآلن1992"األكادميي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي  املستشار *

  "حىت اآلن  1997"األمناء جلامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية  واشنطن  الواليات املتحدة  عضو جملس *

  .من اجلامعات العربية وبأكادميية ناصر العسكرية ليزيا اإلسالمية ىف كواالالمبور، وبعديدأستاذ زائر جبامعة ما *

  كتبه حينما كان"1972"مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوىن :اية التاريخ: من أمهها صدر له العديد من الكتب *

واإلستراتيجية باألهرام، كما صدر  السياسيةيعمل رئيساً لوحدة الفكر الصهيوىن وعضو جملس اخلرباء مبركز الدراسات 
صدرت منه طبعة ثانية من "دراسة حالة ىف علم اجتماع املعرفة  األيديولوجية الصهيونية،: له كتاب من جزأين بعنوان

 وقد وضع املؤلف عدة مؤلفات باإلجنليزية حينما كان يشغل منصب املستشار الثقاىف للوفد ،"1988"جزء واحد عام 

الصهيونية بعنوان أرض  ، من أمهها كتاب عن"1979-1975"للجامعة العربية لدى هيئة األمم املتحدة الدائم 
  .نقد الصهيونية السياسية: الوعد
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نشرت منه " ، وكتاب أخر عن تطور العالقة بني إسرائيل وجنوب أفريقيا"من اجلامعات األمريكية قرر تدريسه ىف عدد"
دراسات وانطباعات عن : األرضى الفردوس:  عنوانه"بالعربية"له كتاب ثالث  كما صدر "عدة طبعات بعدة لغات

  .احلضارة األمريكية

 االنتفاضة الفلسطينية واألزمة الصهيونية وهجرة: للدكتور املسريى عدة كتب من أمهها وىف السنوات األخرية صدرت

التاريخ، ومن هو اليهودى؟ كما  ازية واية الصهيونية والن1997اليهود السوفييت ، وقد نشرت له دار الشروق عام 
املعرفية واملعهد العاملى للفكر اإلسالمى بواشنطن والقاهرة   اليد اخلفية، ونشر له مركز الدراسات1998نشرت له عام 

ت واال  من تأليفه وحتريره، وللدكتور املسريى العديد من املقاالت ىف اجلرائد"سبعة جملدات" كتاب إشكالية التحيز
اخلاصة بالصهيونية واالنتفاضة ىف عدد من  واحلوليات، العربية واألجنبية، وقد قام الدكتور املسريى بكتابة املداخل

ترمجت بعض أعماله إىل الفارسية والتركية والربتغالية والفرنسية،  املوسوعات والكتب واملراجع املتخصصة، وقد
العديد من  ، فألقى"حبكم ختصصه األكادميى"تاريخ الفكر واحلضارة اهتمام خاص بالنقد األدىب و وللدكتور املسريى

كما نشر العديد من املقاالت ىف اجلرائد  احملاضرات عن هذه املوضوعات ىف اجلامعات واملؤمترات العربية والغربية،
قاومة الفلسطيىن، ويكتب عدة كتب ىف الشعر الرومانتيكى اإلجنليزى وشعر امل واالت واحلوليات العربية واألجنبية، وله

  .حكايات هذا الزمان املسريى ىف الوقت احلاضر سلسلة من القصص لألطفال تنشرها دار الشروق حتت عنوان الدكتور

 

   المراجع والمرجعية

اليت اقتبس  قائمة املراجع الكتب اليت استعان ا املؤلف يف وضع حبثه أو مؤلفه، وخصوصاً تلك جرت العادة أن تضم
فاملصادر اليت مل نقتبس منها قد تكون أكثر أمهية  .وهذا يدل على هيمنة النماذج التراكمية واملادية. ا بشكل مباشرمنه

أثَّرت يف صياغة النموذج اإلدراكي والتفسريي نفسه الذي يستخدمه الكاتب يف  من تلك اليت نقتبس منها، وذلك إن
  .للحقائق؛ مادة أرشيفية وحسب لكتب اليت نقتبس منها هي جمرد مصدررؤيته للظواهر، بينما جند أن كثرياً من ا طريقة

فاملراجع تتناول االقتباسات املباشرة أما املرجعية فتتناول جذور الفكر نفسه  .وميكننا هنا أن منيز بني املراجع واملرجعية
املراجع، تدرج فيه أمساء   جانب ثبتوأعتقد أنه البد أن يوجد ثبت باملرجعية إىل. النموذج التفسريي والتحليلي وتشكل

  .لو مل يقتبس مباشرةً من كتابام األساتذة واملؤلفني والشخصيات اليت أثَّرت يف الكاتب حىت

  : املرجعية"أ 

التفكري وعلى   صديقي منذ الصبا، الذى ساهم يف تدرييب على"بالبنك األهلي "األستاذ سعيد البسيوين  من أهم مرجعيايت
بدمنهور الثانوية، والدكتورة نور شريف،   األمور وجتاوز السطح؛ والدكتور إميل جورج، مدرس الفلسفةالتعمق يف

باإلسكندرية؛ والدكتور حممد مصطفى بدوي، أستاذ جبامعة أوكسفورد، واألستاذ  رئيس قسم اللغة اإلجنليزية وآداا
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املعروف واألستاذ جبامعة كولومبيا،  ريلنج، الناقد األمريكيوامير، أستاذ األدب األمريكي جبامعة رجترز؛ وليونيل ت ديفيد
  .ىف جامعة رجترز واألستاذ كافني رايلى، املؤرخ األمريكى وزميلى

التحليلي الذي أتبناه كتابات كارل ماركس اإلنسانية  ومن أهم الكتابات اليت ساعدت على تشكيل مرجعييت واملنهج
وقد سامهت كتابات أبراهام ماير، مؤلف . يرب وبازل ويلي وإرفنج بابيتوماكس ف وجورج لوكاتش وروجيه جارودي

ويف اآلونة . ومقواليت التحليلية املرآة واملصباح، وزجيمونت باومان، عامل االجتماع، يف تشكيل كثري من أفكاري كتاب
اضحاً ساعدين كثرياً على ووجدت فيها فكراً عميقاً ومنهجاً و األخرية قرأت أعمال رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش

  .تعميق فكري ومنهجي

وهو أستاذ "عن اليهودية والصهيونية  أما فيما يتصل بالشأن الصهيوين فلعل كتابات الدكتور إمساعيل راجي الفاروقي
تلفاً وكان أسلوب معاجلته للموضوعات خم. السياسي وصوالً إىل املعريف  هي اليت بينت يل الطريق لتجاوز"ديانات مقارنة
وقد . توضيحها أقرؤه، فقد وضح يل كثرياً من األبعاد الغامضة اليت أخفقت كتب السرد التارخيي يف متاماً عما كنت

قرأت أعمال مجال محدان وتأثرت ا  استفدت إىل حد كبري بكتابات حبيب قهوجي وبديعة أمني وأسعد رزوق، كما
  ." 1998ىف عقل هؤالء والصادر عن دار املعارف عام  هودكما بينت يف كتاىب املعنون الي"بشكل عميق 

، واإلميان »املتجاوزة املرجعية« هو ما أمسيه "وللمشرف علىها"املرجعية النهائية هلذه املوسوعة  وغين عن القول أن
  ."الد األول املعنون اإلطار النظري كما هو مبين يف"بوحدانية اهللا وثنائية الوجود اإلنساين 

  : املراجع"ب

اليت  أال تورد املوسوعات بشكل عام، واملوسوعات املتخصصة على وجه التحديد، قائمة باملراجع جرت العادة على
موضوع ما ستكون يف الغالب  ولعل هذا يعود إىل أن مراجع املداخل اليت تدور حول. استخدمها كاتب مدخل ما

قد تكون من الضخامة حبيث أن حجم املوسوعة ميكن  خل واحدكما أن مراجع مد. واحدة وهو ما يؤدي إىل التكرار
  .أن يتضاعف نتيجة هذا

فيما يلي ثبت املراجع   وسأورد"»الصهيونية«الد السادس املعنون "مثالً باملداخل اليت تغطي حروب الفرجنة  وألضرب
  .اخلاص ذه املداخل

  : املراجع العربية 1

  :كتب
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دراسة حول املشاة التارخيية بني الغزوة الصليبية  :ل إسرائيل بني االستئصال والتذويباألسطل، كمال حممد، مستقب
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ساسون وغريهم، مث  فنكلشتاين وبنإىل كل هذا التواريخ األساسية للجماعات اليهودية مثل جرايتز وبارون و فإذا أضفنا
الفرجنة لزاد ثبت املراجع صفحتني أو ثالثة والقترب حجمه  املراجع اخلاصة باخللفية األوربية والعربية اإلسالمية حلروب

  !من حجم املداخل

 ببعض ويكتفي بعضها بإدراج قائمة لكل هذا جند أن كل املوسوعات ال تدرج املراجع اليت استخدمها مؤلف املدخل،
وقد وجدنا  ."For Further Reading فور فريذر ريدنج: باإلجنليزية" "ملزيد من االطالع"املراجع املهمة حتت عنوان 

واملقاالت اليت ترد  القارئ العريب ليس جمرد ثبت عادي باملراجع وإمنا ثبت نقدي يلخص أطروحات الكتب أن ما حيتاجه
  .وهو جهد ضخم يقع خارج نطاق هذه املوسوعة. فيها عفها والتحيزات الكامنةعناوينها فيه ويبين مواطن قوا أو ض

وأمحد  استفدنا يف الد السابع اخلاص بإسرائيل بكتاب دليل إسرائيل العام حترير صربي جريس وأحب أن أشري إىل أننا
  .النقيب ، وبكتابات الدكتور فضل"1996مؤسسة الدراسات الفلسطينية : بريوت"خليفة 
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اإلطار النظرى: المجلد األول   

 

 إشكاليات نظرية : الجزء األول

 

مقدمة :  األولالباب  

  القصور ىف اخلطاب التحليلى العرىب بعض مواطن

القصور األساسية يف اخلطاب التحليلي العريب والغريب يف حقل الدراسات  قد يكون من املفيد أن نبين بعض مواطن
  .والصهيونية اليهودية

بشقيه التعبوي  "التحليلي والتفسريي مثل اخلطاب العملي  دأ أوالً باستبعاد بعض أشكال اخلطاب من دائرة اخلطابولنب
  :األخالقي  واخلطاب"الدعائي والقانوين

. أو الرأي العام، وهو ال يعنى كثرياً بقضية التفسري هو خطاب له أهداف عملية مثل تعبئة اجلماهري:  اخلطاب العملي 1

  .اخلطاب العملي التعبوي واخلطاب العملي القانوين: إىل قسمني ن نقسم اخلطاب العمليوحن

العام العاملي فيوضح له  هو اخلطاب الدعائي احملض الذي يتوجه، على سبيل املثال، إىل الرأي: العملي التعبوي  اخلطاب"أ
املستوطنني الصهاينة يستولون على "، وأن " جبني البشريةسبة يف الالجئني الفلسطينيني"وأن " إسرائيل دولة معتدية"أن 

 وميكن أن يتوجه اخلطاب. ، وهكذا"عنصريون يعذبون النساء واألطفال"وأم " دون وجه حق األراضي الفلسطينية

أو "ة الصهيوين وضد املؤامرة املستمر الدعائي حنو الداخل ليصبح خطاباً تعبوياً يهدف إىل تعبئة اجلماهري ضد العدو
وغين عن القول أن مثل هذا اخلطاب ال يفيد كثرياً . "بالتبشري بالسالم العكس اآلن، إذ ميكن أن يقوم اخلطاب التعبوي

أن نعرف أما أمران  وحنن ال نقف ضد الدعاية أو التعبئة ولكن اهلام. جيري حولنا، فهو ال يكترث به أساساً يف فَهم ما
  .خمتلفان عن التفسري

 للخطاب العملي أن يكون قانونياً وتصبح القضية هي املرافعة لتوضيح احلق العريب وميكن: اب العملي القانوين اخلط"ب

األمم املتحدة الواحد تلو  والشكل األساسي الذي يأخذه هذا اخلطاب هو مراكمة قرارات هيئة. واألساس القانوين له
ومثل هذا اخلطاب ال . اهليئات والدول واملنظمات الدولية املعنية لىاآلخر يف جملدات ضخمة تطبع بعناية فائقة وتوزع ع
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اإلطار القانوين  وال شك يف أن معرفة. بتفسري أسباب الصراع أو بنيته أو طرق حله أو تصعيده أو إدارته يعنى كثرياً
  .تركيباً من مراكمة القواننيتنطوي على جهد أكثر  للصراع أمر مهم للغاية ولكنه خيتلف متاماً عن عملية التفسري اليت

وهذه ". من فمك ندينك يا إسرائيل"القانوين ما ينشر من دراسات حتت شعار  ومن األشكال األخرى للخطاب
اليهودية ينتقدون  تتكون عادةً من اقتباسات من كتابات بعض املؤلفني اإلسرائيليني ومن أعضاء اجلماعات الدراسات

االقتباسات اليت ال يربطها رابط، جنباً إىل جنب مث تقدم  وتوضع. ات اليهودية وإسرائيلفيها اليهودية وأعضاء اجلماع
  !املرافعة اليت ال تنتهي ضد الصهيونية وإسرائيل وكل اليهود باعتبارها أدلة دامغة يف

. موضع التطبيق وهو اخلطاب الذي يصدر عن قيم أخالقية إنسانية وحياول أن حيض على وضعها: األخالقي  اخلطاب 2

والعملي القانوين من جهة واخلطاب األخالقي من  وميكن القول بأن مثة نقط تشابه أساسية بني اخلطابني الدعائي التعبوي
فمقوالت أخالقية مثل االعتدال والتسامح واإلنصاف واخلري . غري تفسريي جهة أخرى، فجميعها ذات توجه عملي

عالقة هلا ببنية   فهي تعبري عن حاالت عقلية أو عاطفية وعن مواقف أخالقية والحتليلية أو تفسريية، ليست مقوالت
الباحث يركِّز على احلالة العاطفية والعقلية للفاعل ويستبعد  وهذه املقوالت جتعل. الواقع املُركَّبة أو العملية التفسريية

بنية  ي الصحيح على األحداث بدالً من دراسةجتعله يركِّز هو نفسه على إصدار احلكم األخالق العناصر األخرى، أو
الكيان الصهيوين هو بنية عدوانية بغض  ميكن القول بأن. ولنأخذ قضية االعتدال. الواقع وآلياته وحركياته دف تفسريه
ة فاملشروع الصهيوين هو مشروع يهدف إىل نقل كتلة بشري. األخالقية الفردية النظر عن نية الفاعل الصهيوين ومواقفه

بكل ما ينتج عن ذلك وبشكل  الغريب إىل فلسطني حبيث حتل الكتلة البشرية املُهجرة حمل سكان البلد األصليني، من العامل
ولكن هناك . العناصر البشرية الفردية املُشتركة يف عملية النقل وهي نتائج تتجاوز نوايا. حتمي من إحالل وطرد وإبادة

رغم إنسانيتهم احلقة  ولكنهم،. النية والطوية، ممن ختلوا عن القيم الداروينية الشائعةاملعتدلني، حسين  بعض الصهاينة
فتمسك هؤالء بالقيم . الصهيونية االستيطانية اإلحاللية وأخالقيتهم الواضحة، مل يستطيعوا أن حيققوا شيئاً بسبب طبيعة

توجهه األخالقي،  ن هذا ال يعين إسقاط نوايا الفاعل أويصلُح كثرياً لتفسري الظاهرة املركبة، لك األخالقية النبيلة ال
  .بنية الصراع وخصوصاً إذا كانت هذه النوايا حقيقية، واملهم أال خنلط بينها وبني

فمن املعروف أن االعتدال الصهيوين . لتفسري الظواهر «االعتدال«ولنضرب مثالً آخر على عدم جدوى استخدام مقولة 
 ولذا، فإن طالب.  هم يف واقع األمر متطرفو األمس"بعد تآكل العرب"املعتدلني اآلن  حىت أناختلف من جيل إىل جيل، 

الفلسطينية عام   كأساس حلل القضية1948 بقبول قرار تقسيم فلسطني الصادر عام "على سبيل املثال"العرب 
ويطلَب من . تشدداً وإرهاباًيعتبر تطرفاً و ، فإن مثل هذه املطالب1967، أو حىت باالنسحاب حلدود عام 1996

  !التسامح وأن يتنازلوا عن أوطام حىت ميكن وصفهم باالعتدال العرب بعد ذلك أن يظهروا شيئاً من

مصر وحاول  فيمكن أن أضرب مثالً على انعدام قيمته التفسريية من كتاب صدر عن اليهود واملاسون يف أما اإلنصاف،
املاسون يهوداً، وأن هناك قيادات وطنية مصرية ال  أنه ليس كل اليهود ماسوناً وليس كل، فبين "منصفاً"مؤلفه أن يكون 
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ممتازة  وقد وثَّق املؤلف كل هذا مبادة أرشيفية. املاسونية وهناك قيادات أخرى مل تنضم شبهة يف وطنيتها انضمت للحركة
  .ادون أن يفسر لنا شيئاً عن املاسونية أو عن الظواهر اليت أشار هل

قيمة حتليلية كبرية، وهي  ليست هلا» ثقافة السالم وثقافة احلرب«وقد ظهرت مؤخراً مصطلحات أخالقية مثل 
» احلرب«مقابل شيء آخر ال أخالقي مطلق يسمى  «السالم«مصطلحات ختلق الوهم بوجود شيء أخالقي مطلق امسه 

بكل » ثقافة السالم«وقد متت تعبئة مصطلح . عيإنساين وتارخيي أو اجتما وال يوجد أي منهما داخل أي سياق
مثل احلرب "وراءها  مهما كانت أسباا ومهما كانت الدوافع" احلرب"اإلجيابية املمكنة وأصبح احلديث عن  اإلحياءات

وحنن نطرح جنباً إىل جنب مع . وشكالً من أشكال العنف  أمراً سلبياً"من أجل حترير األرض والذات على سبيل املثال
مقابل » ثقافة السالم والعدل«ولذا ميكننا أن نتحدث عن . »ثقافة العدل والظلم» مصطلح» ثقافة السالم واحلرب«
واهلدف من كل  .«احلرب والعدل«وثقافة » ثقافة السالم والظلم«كما ميكن أن نتحدث عن . »احلرب والظلم ثقافة«

واقع األمر، مصطلحات وصفية وإمنا هي  أا ليست، يفهذا هو أن نبين البعد األخالقي ملثل هذه املصطلحات و
 .ومقدرا على التعامل مع واقع اإلنسان املُركَّب مصطلحات وعظية وتعبوية، وأن نزيد من تركيبيتها

اية األمر إىل  األخالقية وضرورا لإلنسان كإنسان، بل نرى أن التفسري البد أن يترجم نفسه يف وحنن ال نرفض القيم
، ويقف ضد ما يتصور أنه غري "املعروف"وأخالقي   إنساين فاضل، حبيث يقف اإلنسان وراء ما يتصور أنه إنساينفعل

 أن مثل هذا املوقف األخالقي اإلنساين، هذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، البد إال. "املنكر"إنساين وغري أخالقي 

وتركيبيته حىت ميكن فهمه قبل احلكم  القي وحتليل للواقع املتعين بكل مكوناتهأن يسبقه إدراك كامل لطبيعة املوقف األخ
  .عليه

  :اخلطاب التحليلي الذي يهدف إىل تفسري الواقع وميكننا اآلن أن ننصرف إىل عيوب

العربية  اساتفمن الواضح أن كثرياً من الدر. أعين املسلمات أو املقوالت التحليلية األساسية  ولنبدأ بأهم األشياء، 1
الغربية اليت تتعامل احلضارة الغربية من   معظم أو كل املسلمات أو املقوالت التحليلية"عن وعي أو عن غري وعي"تبنت 

اجلماعات اليهودية، وهي مقوالت أو مسلمات يف معظمها ذات أصل إجنيلي  خالهلا مع العقيدة اليهودية ومع أعضاء
تغيري، حىت بعد  وهذه املقوالت اإلجنيلية احتفظت ببنيتها األساسية دون. »يهوديالشعب ال«و» اليهودي التاريخ«مثل 

 كياناً مستقالً "يف الوجدان الغريب احلديث"يزالون  أن مت علمنتها وتفريغها من القداسة واألبعاد الدينية، فاليهود ال
إىل كنعان ويهبطون إىل مصر، أصبحوا وبعد أن كانوا يهيمون يف الربية ويصعدون  .يتحركون داخل تارخيهم املستقل

ومن مث، خيلع الوجدان . فلسطني يهيمون يف أحناء العامل، وخباصة العامل الغريب، متطلعني طيلة الوقت إىل الصعود إىل اآلن
ذليل، مث ويرتع عنهم القداسة باعتبارهم قتلة الرب والشعب املنبوذ ال الغريب على اليهود التفرد باعتبارهم الشعب املختار،

  .متاماً باعتبارهم مادة استعمالية ليس هلا أمهية خاصة يحيدهم
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باعتبارهم إما مالئكة رحيمة  ، فهي ترى اليهود"صهيونياً معادياً لليهود يف ذات الوقت"منوذجاً حمدداً  وهذه البنية تشكل
تحرك بدوم أو باعتبارهم جمرد أداة أو شيء للتاريخ البشري ال أو شياطني رجيمة، إما باعتبارهم مركز الكون فال ميكن

ميشه،  ومن خالل هذا النموذج، مت استبعاد كم كبري من املعلومات أو مت. ذاته على اإلطالق هامشي ال أمهية له يف
. النسيان باعتبارها احنرافاً وشذوذاً فعداء بلفور لليهود هو حقيقة تذكر مث يطويها. كشيء ليست له أمهية كبرية

يف الغرب حىت الوقت احلاضر واليت تسبق صهيونية اليهود، واليت  صهيونية غري اليهود اليت متتد من عصر النهضةو
املركزية التفسريية  الفكر الصهيوين، تذْكَر هي األخرى بشكل وثائقي وكأا طُرفة دون أن تعطَى اكتملت فيها مالمح

الصهيونية هي حركة يهودية، وأا تنبع من صفحات العهد   يرى أنذلك ألن النموذج التفسريي الغريب. اليت تستحقها
  .اليهود األزلية للعودة إىل صهيون القدمي أو تطلعات

أن  املقوالت الغربية، وغريه من العناصر، إىل أن أصبح العقل العريب مييل هو اآلخر إىل  أدى هذا اخلضوع إلمربيالية 2
ويشيئهم وجيردهم متاماً من إنسانيتهم املتعينة،  والتارخيي واإلنساين املختلف واملتنوعيرتَع اليهود من سياقهم احلضاري 

أطروحة واحدة  اجلماعات اليهودية املتنوع والثري وغري املتجانس إىل بعد واحد أو اثنني أو إىل ومن هنا مت اختزال واقع
النظر إىل الظواهر اليهودية كمعطى حسي مادي،  حياناً يفولذا، يسقط اخلطاب التحليلي العريب أ. بسيطة أو أطروحتني

 معروفة أو جمهولة، ومن مث يتم إمهال التاريخ كمصدر أساسي للمعرفة اإلنسانية كشيء ال تاريخ له وال أبعاد مركبة

 وحينما يستدعى .لفوضى الواقع وتفاصيله ولألمناط املتكررة وللنماذج التفسريية اليت تزودنا مبتتاليات مناذجية تفسريية
أو إىل "وثائقية، فيتم قتله أوالً ويتحول من بنى مركبة حية إىل مادة أرشيفية  التاريخ، فإنه يستدعى بطريقة معلوماتية

  . ينقض عليها الباحث ليرتع منها املعلومة املالئمة"من أشكال األنتيكة شكل

اليهودية، أن اليهود يتحولون إىل كل  اإلنساين املركب للظواهرولكن األهم من ذلك، حينما يسقَط البعد التارخيي و  3
ومثل هذه . اليهود يف كل زمان ومكان، اليهود على وجه العموم متماسك ويبدأ الباحث يف التعامل مع اليهود ككل،

  :تؤدي إىل تأرجح شديد بني قطبني متنافرين املقوالت غري التارخيية

  .كان باعتبارهم كياناً فريداً ليس له نظري وله قانونه اخلاصوم  النظر لليهود يف كل زمان"أ 

كل الظواهر  باعتبارهم شيئاً عاماً ال خيتلف عن الوحدات األخرى املماثلة يسري عليها ما يسري على  النظر هلم"ب
  .األخرى

هناك، من ناحية، امليل حنو ف. والتخصيص املالئم لدراسة الظاهرة نتج عن هذا التأرجح اختالل يف حتديد مستوى التعميم
على ما هو عام  ومن ناحية أخرى، هناك امليل حنو التركيز. واخلصوصية اليهودية والتفاصيل املتناثرة التركيز على التفرد

يف إطار القانون العام الواحد الشامل وكأا  جداً وجتاهل نتوء الظاهرة وخصوصيتها ومنحناها اخلاص، وحماولة تفسريها
  .وهذا التأرجح يسم معظم النماذج التحليلية السائدة .لس ليست له شخصية أو هويةسطح أم
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هلا باعتبارها ظواهر  لرتع الظواهر اليهودية من سياقها التارخيي اإلنساين املركب أا مل يعد ينظَر  من النتائج األخرى 4
لدينية واملعرفية، ولذا مت تسييس اخلطاب التحليلي العريب وا كلية مركبة هلا جتلياا على املستويات السياسية واالقتصادية

األبعاد  يناقَش كل موضوع يف إطار أبعاده السياسية واالقتصادية املباشرة وحسب، ومت استبعاد بشكل متطرف، حبيث
ية واالقتصادية حق ال ميكن فهم األبعاد السياس  اليت"رؤية الصهاينة للكون  رؤية العامل الغريب لذاته ولليهود"املعرفية 

 الظواهر عن كثري من السياقات الفكرية والدينية واحلضارية، ومت اختزاهلا إىل بعد وبذلك، مت عزل هذه. الفهم بدوا

  .واحد واضح وسهل ومباشر

ة ، أي جمموع"أفكار صهيونية"ينحل يف عقل كثري من الباحثني إىل  "الفكر الصهيوين" ويرتبط ذا عيب آخر هو أن  5
التسطح  وعملية التفتيت هذه تؤدي إىل مزيد من. رابط وليست جزءاً من منظومة مترابطة متكاملة من األفكار ال يربطها

  .وتعوق عملية التفسري النقدية املتعمقة

 الدارسني إذ يهمل كثري من» التطبيع املعريف والتحليلي للظواهر الصهيونية«نطلق عليه   ويرتبط كل هذا ببعد آخر 6

ويتعامل هؤالء . إحاللية ذات ديباجات يهودية خصوصية الظاهرة الصهيونية اإلسرائيلية من حيث هي ظاهرة استيطانية
  مثلما يتعاملون مع النظام احلزيب يف إجنلترا أو فرنسا متجاهلني"على سبيل املثال" الدارسون مع النظام احلزيب اإلسرائيلي

اخلارج وأا ممولة من اخلارج وأن هلا  املنظمة الصهيونية العاملية وأن هلا فروعاً يفأن األحزاب اإلسرائيلية ممثَلة يف 
فالتطبيع هنا يعين جتاهل خصوصية الكيان االستيطاين الصهيوين . مبثلها نشاطات ال تقوم األحزاب السياسية عادةً

 .ة األخرىباعتباره كياناً سياسياً عادياً طبيعياً مثل الكيانات السياسي وإدراكه

 واملعىن، "الوعي  الدوافع  التوقعات" «قضية املنظور«وميكن أن أشري أيضاً إىل إمهال اخلطاب التحليلي العريب ملا أمسيه   7
. فيما يقع له من أحداث وفيما حييط به من ظواهر وفيما يقوم به من أفعال وهو الداللة الداخلية اليت يراها اإلنسان

أفعال وردود أفعال  يوان، جمموعة من اخلاليا واألعصاب والرغبات املادية، وسلوكه ليس جمردليس، مثل احل فاإلنسان
فاملعىن الذي يسقطه على الظواهر حيدد وعيه ودوافعه  .مشروطة بالبيئة املادية أو العضوية، فهو أكثر تركيباً من ذلك

 وأعتقد أن كثرياً من الدراسات. لدجاج أو النحلرصد اإلنسان من اخلارج كما يرصد ا ولكل هذا، ال ميكن. وتوقعاته

تارخيية إنسانية مركبة، وأن الصهاينة  العربية تسقط هذا البعد املهم للظاهرة الصهيونية، أي باعتبارها ظاهرة اجتماعية
. مرتبطة برؤيتهم  وتوقعام إىل جمموعة من العناصر واملالبسات املادية، فدوافعهم           سلوكهم واإلسرائيليني بشر ال ميكن رد

املادية املتلقية، حبيث تتحول عملية رصد اتمع  ولذا، جند كثرياً مما كُتب عن إسرائيل يدور يف إطار وهم املوضوعية
أي " للظواهر والتفاصيل املتفرقة ال يكترث بالوعي أو بالدوافع ويسقط فكرة املعىن متاماً اإلسرائيلي إىل جمرد رصد براين

التوقعات، فيأيت احلكم على مدى جناح الظاهرة   ويتجاهل قضية"عىن الذي خيلعه الصهاينة على أفعاهلم وأفعال اآلخرينامل
مستوى التقدم االقتصادي «و» القوة العسكرية للمجتمع«خارجية عامة مثل  الصهيونية أو فشلها مبقاييس كمية

، دون »ضيقها مدى اتساع حدود الدولة الصهيونية أو«و» يمعدالت الدخل املرتفعة للمواطن اإلسرائيل«و «للمجتمع
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وكيفية استجابتهم وتفسريهم هلا، ودون حتديد  أن يؤخذ يف االعتبار إدراك املستوطنني الصهاينة أنفسهم هلذه الظواهر
  .سواء من الناحية املادية أو من الناحية املعنوية لطبيعة توقعام من جمتمعهم الصهيوين

نسقط يف  فنحن، حينما ندرس اآلخر، عادةً ما. والدوافع والتوقعات واملعىن قضية حدود اآلخر قضية املنظور ويرتبط ب 8
  :عملية اختزالية

الباحث أن ما ورد يف الكتب املقدسة لليهود يكفي أن يكون منوذجاً  ، أي أن يفترض»النصوصية« نسقط فيما أمسيه "أ 
  .اليهود تفسريياً لسلوك

مث . دوافعهم وخططهم احلقيقية وليست جمرد مزاعم وآمال ما نأخذ تصرحيات اإلسرائيليني باعتبارها تعبرياً عن عادةً "ب
وأخرياً الواقع  والتصرحيات وتتحول من الدوافع الكامنة، واملُخطَط املُبيت، لتصبح القوة الذاتية تتشيأ النصوص املقدسة

كل هذا يؤدي إىل إمهال حقيقة بديهية وهي . والواقع  واآلمال وبني التوقعاتوبذا، تتم املساواة بني الزعم. املوضوعي
، وأنه قد يعين ما يقول ويصدقه ولكنه مع هذا "بسبب التزامه األيديولوجي"احلقيقية  أن اآلخر قد يفشل يف إدراك دوافعه

وهناك، إىل جانب ذلك، االدعاء الواعي  .سهيعبر عن دوافعه الكامنة احلقيقية اليت حتركه ألنه ال يستطيع أن يواجه نف ال
فقد يزعم املهاجر اليهودي أنه هاجر . وخيبئ دوافعه حىت خيدم مصلحته إذ قد يكون من صاحل الشخص أن يعلن مزاعمه

 من البطالة والبحث عن اليهودية العارمة النبيلة يف العودة إىل أرض امليعاد ليخبئ دوافعه اخلسيسة يف اهلرب بسبب رغبته

. وقل نفس الشيء عن القوة الذاتية. يستوطن يف صهيون احلراك االجتماعي واحلصول على الدعم الصهيوين السخي ملن

اليهود  وحينما صرح الصهاينة أن عدد املهاجرين. خاطئة متاماً وقد تكون تزييفاً واعياً فمزاعم اآلخر عن قوته قد تكون
كانوا خملصني فيما يقولون ولكنهم فشلوا يف  ة سيصل إىل املاليني، فلعلهممن االحتاد السوفييت يف موجة اهلجرة األخري

واجلذب العامة واخلاصة اليت تتجاذم، ولعل آماهلم األيديولوجية قد  تقييم موقف اليهود السوفييت وعوامل الطرد
فيسرعوا إىل " العرباحتمال أن يكون الصهاينة قد قاموا بتضليل اجلميع عن عمد حىت يتم ختويف  وهناك. ضللتهم

ومن املعروف أن .  من دعمها املادي والسياسي"العامل ومن ورائها يهود" وحىت تزيد الواليات املتحدة "مائدة املفاوضات
  .املهاجرين مل تصل املاليني املزعومة من

على أمل أن " اليت كانت تطمح إىل توطني مئات األلوف وقل نفس الشيء عن خمططات االستيطان يف الضفة الغربية
 ولكن من. وقد حرص الصهاينة على إعالن هذه املخططات على املأل. "أرباع املليون يصل عدد املستوطنني إىل ثالثة

مصادر اهلجرة اليهودية يف العامل قد  فلعل من أدلوا ذه التصرحيات مل يدركوا أن. املعروف أن هذه املخططات مل تتحقق
مندجمون فيها، وخصوصاً يف العامل الغريب، وأن الواليات املتحدة متثل  تقرون يف بالدهمبدأت جتف، وأن يهود العامل مس

. ويؤدي إىل إفشاهلا الكربى ملن يريد أن يهاجر منهم، وأن كل هذا يضع قيوداً بنيوية على حتقيق املخططات نقطة اجلذب

  .ات دف التخويف ومجع األموال أيضاًالتصرحي ومن احملتمل أم كانوا مدركني متاماً ألبعاد املوقف وأصدروا
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صهيوين  نقرر ما إذا كان الزعم الصهيوين يعبر عن آمال الصهاينة بإخالص أم أنه ادعاء ولذا، فإن من املهم مبكان أن
واعياً أو أكذوبة فالبد أن يسقط من  كاذب وواع، فلو كان أمالً فسيؤثر يف خطة عمل صهيونية، أما إذا كان ادعاًء

ذلك أن نقرر إن كانت اآلمال تتطابق مع الواقع أم ال، ومدى إمكان  وعلينا بعد. عتبار ألن اهلدف منه هو تضليلنااال
 .بدالً من السقوط يف قبضة تشيؤ املزاعم والتصرحيات والنصوص املقدسة حتقيقها، وذلك

فتراكَم املعلومات . وثائقي وعي متلٍقلكل ما تقدم، هيمن على اخلطاب التحليلي العريب منوذج معلومايت موض  9
رصاً بغض النظر عن مدى أمهيتها ومدى مركزيتها ومقدرا  واحلقائق واألفكار والتصرحيات والنصوص املقدسة وترص

 ال يربطها رابط وال ختضع ألي شكل من أشكال التحليل املتعمق إذ يأخذ التحليل شكل وهي عادةً حقائق. التفسريية

واملوضوعات وذلك يف إطار  ون بدائي جداً يلجأ للتصنيف السطحي بناء على عدد الكلمات وتكرار اجلُملحتليل مضم
. واحلقائق وتعزل عن بعضها البعض وتجرد من تارخيها وسياقها وبالتايل، تجمد الظواهر. األطروحات العامة املسيطرة

عام أو خاص   ومن مث ميكن للباحث أن يفرض عليها أي معىنرصداً حلقائق متفرقة، ال ألمناط متكررة، ويكون الرصد
البحث العلمي شكل اختيار احلقائق اليت يربهن  ويأخذ. يشاء، وإن قام بفرض منط ما عليها فهو أطروحة اختزالية بسيطة

بدالً  " اإلمربياليةاليهود مصدر الشر  الصهيونية شكل من أشكال"األوىل اليت بدأ ا  ا الباحث على البدهية االختزالية
اآلن يف العقل العريب أن التأليف هو  وقد أصبح التصور العام. من أن يكون عملية اكتشاف واختبار لألطروحات القائمة

للمسلمة اليت مت توثيقها، وأصبح معيار اجلودة والتميز هو كم املعلومات أو  التوثيق بغض النظر عن املقدرة التفسريية
كانت حديثة كان هذا   ا املؤلف، وكم املراجع اليت أدرجها يف ثبت املراجع، وتاريخ صدورها، فإناليت أتى احلقائق

  !دليالً قاطعاً على مدى جدية الباحث وإبداعه

اليت تعين التجرد من "املتلقية  منوذج اهلزمية وتغلغل يف الذات العربية، وأصبحت اهلزمية مترادفة مع املوضوعية  ساد 10
وأصبح من البديهيات املوضوعية واملسلمات . "واملثاليات والبطولة لذاكرة التارخيية والقيم األخالقية اخلاصةالذات وا

اإلطار، أصبح من  ويف هذا. وأن قوته ال تقهر وأننا متخلفون وضعفنا واضح وائي" متقدم"العدو  تقَبل أطروحة أن
اليت تثبت هذا عملياً، فيبحث الدارسون عن  لقرائن واالستشهاداتدالئل املوضوعية التنقيب بكل نشاط وشراهة عن ا

 اإلسرائيلي دون أن يكلفوا خاطرهم مشقة التعمق وراء هذه الشواهد والقرائن ودون أن مواطن القوة والتفوق يف اتمع

  .يبحثوا عن قرائن أخرى تدل على مواطن القوة يف الذات وعن حلظات االنتصار

خيضعون ملا خيضع له كل البشر  قام باحث بإيضاح مواطن الضعف يف العدو وبين أن اليهود بشروإن حدث العكس و
إطار النماذج التفسريية املتاحة يف العلوم اإلنسانية  من أفراح وأتراح، ومن انتصار وانكسار، وأم ينضوون يف

اجلميع  إن حدث ذلك، فإن.  الضعف وأسبااتفسريهم ومعرفة مواطن القوة وأسباا ومواطن واالجتماعية ومن مث ميكن
التفسري املركب للموقف وبني الوهم  بل خيلط البعض بني هذا. يتذمرون وحيتجون ويلقون باالام بعدم املوضوعية
  .من تلقاء نفسها الشائع عند البعض أن إسرائيل قد تنهار من الداخل
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تنضوي كلها أو معظمها حتت سبب واحد وهو غياب  ة أسبابوميكننا إرجاع قصور اخلطاب التحليلي العريب إىل عد
 الذي ال يتبىن املسلمات القائمة وال يستبعد أياً من عناصر الواقع بقدر اإلمكان النموذج التفسريي االجتهادي املُركَّب

  .اثنني  واحد أو"أو روحي"ويسترجع الفاعل اإلنساين ككيان مركب ال ميكن رده إىل عنصر مادي 

والصهيوين دون أن نسقط ضحية إلمربيالية املقوالت  من اهلام مبكان يف هذه املرحلة أن ندرس الشأن اليهوديولعل 
 اليهودية من سياقام التارخيية واالجتماعية ودون أن نتبىن حتيزات اآلخرين سواء مع ودون أن جنرد أعضاء اجلماعات

 لالختبار "ومناذجنا التحليلية"  نظرنا وأن خنضع حتيزاتناأو ضدهم، لقد حان الوقت أن ندرسهم من وجهة" اليهود"
 هي العمل الذي "دائرة املعارف"ولعل املوسوعة . التحليلية األخرى املستمر لنرى مقدرا التفسريية باملقارنة للنماذج

 .رؤية جمتمع ما لظاهرة ما أو موعة من الظواهر يعرض بشكل شامل

  "دائرة معارف"موسوعة 

مشتقة من اليونانية وتعين حرفياً  ، وهي كلمة«encyclopedia أنسيكلوبيديا«يطلَق عليها يف اإلجنليزية » عةاملوسو»
وعلى هذا فإا تعين تقدمي املعرفة بشكل منهجي من خالل دراسات  .«املنهج التعليمي الكامل«، أي »التعليم يف دائرة«

 وحينما استخدم فرانسوا رابليه. عادة حسب تصنيف ألفبائييف حقل ختصصه، تكون يف ال يكتبها متخصصون، كلٌ

. »تعليم«استخدمها مبعىن  ،Pantagruel  الكلمة ألول مرة يف الفصل العشرين من بانتاجرويل"1553  1490"

حيث استخدمها  Paul Scalich األملاين بول سكاليش وكان أول من استخدمها باملعىن االصطالحي للكلمة الكاتب
واملوسوعات اليت صدرت قبل ذلك التاريخ إما أا كانت ال تصف نفسها بأا  .1559وسوعته عام كعنوان مل

ديدرو يف  وظلت الكلمة غري شائعة إىل أن استخدمها .«dictionary معجم«أو كانت تستخدم كلمة  «موسوعة«
ان املعجم ال يشار له بلفظ ك وإن"» معجم«وحىت اآلن، ال تزال بعض املوسوعات يشار إليها بأا . موسوعته

  .توجد موسوعات من عشرات األجزاء وميكن أن تكون املوسوعة من جزء واحد، كما. "»موسوعة«

ومهمة املوسوعة هي . اإلنسانية يف املستوى الذي وصلت إليه وقت ظهورها وتعرف املوسوعة بأا سجل للمعرفة
حقول املعرفة   أو يف حقل من"إن كانت موسوعة عامة"حقول املعرفة توصل إليه املتخصصون إما يف كل  تلخيص ما

ومصطلحات مستقرة ورؤى مت اإلمجاع عليها  ، أي أا ذا املعىن تتعامل مع علم مستقر"إن كانت املوسوعة متخصصة"
  .تقريباً من قبل املتخصصني

تستخدم الكلمة لإلشارة إىل أي  ولكن يف أحيان أخرىذا املعىن أحياناً، » موسوعة«اللغة العربية تستخدم كلمة  ويف
، ولكن ورد يف املعجم الوسيط أن »دائرة معارف«و» موسوعة» كما مييل البعض للتمييز بني كلميت. كتاب كبري

ميدان خاص  عمل يضم معلومات عن خمتلف ميادين املعرفة أو عن: تترادفان ويقصد ما» املوسوعة«و «دائرة املعارف«
  .ها ويكون عادةً مرتباً ترتيباً هجائياًمن

 موسوعة اليهودية 
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اليهودية إىل منتصف القرن الثامن عشر  يعود تاريخ أول موسوعة متخصصة يف تراث أعضاء اجلماعات اليهودية والعقيدة
إسحق بن أول جزء من موسوعة يهودية، مجعها وألفها طبيب يدعى  1750حني ظهر يف مدينة فريارا بإيطاليا عام 

وتارخيهم،  واملوسوعة تعاجل تراث اليهود.  وتقع يف ثالثة عشر جزءاً"1888وانتهى نشرها عام " صمويل المربونيت
مث ظهرت يف أواخر القرن . والنصوص الدينية ولكنها كانت ختلط بني التاريخ والتلمود وال تفصل بني الواقع التارخيي

مجعها وكتب مادا جيكوب هامربجر، كبري حاخامات إحدى اإلمارات  التاسع عشر موسوعة أملانية متخصصة أخرى،
عن  مث تتالت املوسوعات، فظهرت أول موسوعة. املوسوعة، مثل سابقتها، ذات طابع ديين حمض وكانت هذه. األملانية

 يش أنسيكلوبيديا ذا جو"اليهودية  ، وهي املوسوعة"1906  1901"اليهودية باللغة اإلجنليزية يف أوائل القرن احلايل 

The Jewish Encyclopedia"  ذا "أما املوسوعة اليهودية العاملية . سنجر. حررها أ  جزءا12ًاليت تتألف من 
، فقد حررها إسحق الندمان ونشرت " The Universal Jewish Encyclopedia يونيفرسال جويش أنسيكلوبيديا

ونشرت موسوعة سيسل روث وجفري وجيودر . جزاء وظهرت يف عشرة أ1943 و1939بني عامي  يف نيويورك
  .1970، كما نشرت منها عدة طبعات كان آخرها طبعة 1958جزء واحد عام  يف

بعنوان  1971  عام"دون تراث أعضاء اجلماعات اليهودية"أول موسوعة متخصصة يف الصهيونية وإسرائيل  وظهرت
 The Encyclopedia of Zionism and زايونيزم آند إسرائيل ذا أنسيكلوبيديا أوف "موسوعة الصهيونية وإسرائيل 

Israel "دة . رؤساء الدولة الصهيونية السابقني ، وكُتبت حتت رعاية زملان شازار، أحدوظهرت منها طبعة جديدة مزي
 ودايكاج  أنسيكلوبيديا"، ظهرت املوسوعة اليهودية 1972وأخرياً، يف عام . وحررها وجيدور 1994ومنقَّحة عام 

Encyclopeia Judaica "اجلماعات اليهودية بكل جوانبه،  ، وهي أكرب عمل موسوعي حىت اآلن خيتص بتراث أعضاء
تعتبر تلخيصاً لكل الدراسات السابقة وتصنيفاً لكل جوانب  وهي.  جزءا16ًوضمن ذلك الصهيونية وإسرائيل، وتقع يف 

املوسوعة  ، وتصدر هذه املوسوعة كتاباً سنوياً يعمل على تزويد قارئاليهودية عقيدةً وتارخياً تراث أعضاء اجلماعات
  .باملعلومات احلديثة

إشراف كالوزنر يف ستة أجزاء، وظهرت موسوعة عربية أخرى  ، ظهرت موسوعة عربية حتت1935وابتداًء من عام 
وعة العربية اليت صدرت يف ولكن أهم املوسوعات العربية هي املوس. عشر جزءاً  يف ستة1961 و1950بني عامي 

ألننا يف جمال  وقد ظهرت موسوعات إجنيلية خمتلفة ولكنها ال منا كثرياً،. 1971 و1941بني عامي   جزءا31ً
هذا الصراع، واملوسوعات اإلجنيلية ال تم  دراستنا للصراع العريب اإلسرائيلي ال تم باليهودية إال كأحد عناصر

موسوعة لشخص يدعى سيجيال فريي تصفها املصادر اليهودية بأا كُتبت   كما ظهرت.باليهودية إال كدين وحسب
ألا مليئة وال شك  وإن صدق هذا القول، فإن مثل هذه املوسوعة لن تنفعنا كثرياً. »املعادين للسامية» حتت رعاية

ظاهرة، وهي يف اية األمر مل تنشر أو يف فهم أية  بادعاءات عنصرية وال تفيدنا من قريب أو بعيد يف إدارة أي صراع
باحثون   قام بتأليفها"باستثناء املوسوعات اإلجنيلية وموسوعة فريي"املوسوعات آنفة الذكر  واملالحظ أن كل. كاملة

حمرري املوسوعة اليهودية الروسية اليت  باستثناء"يدينون باليهودية، بل األهم من هذا أن معظمهم هلم والءات صهيونية 
وحررها يهودا كاتزنلسون وسيمون دبنوف من منظور مؤيد ملا   جزءا16ً يف 1913 و1906شرت بني عامي ن

  ."للصهيونية ، كما ميكن القول بأن حمرري موسوعة الندمان ال يدينون بالوالء»الدياسبورا قومية«يسمى 
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 العريب اإلسرائيلي قام بكتابتها يهود احتدام الصراع ومعظم  إن مل يكن كل  املوسوعات اليهودية اليت صدرت بعد
 وقد كان هلذا الوضع أعمق األثر يف وجهات النظر اليت تربزها هذه. االستيطاين متحمسون للمشروع الصهيوين

أا أهم عمل موسوعي خيتص  ولتوضيح هذه النقطة سنضرب مثالً باملوسوعة اليهودية األخرية باعتبار. املوسوعات
  .هودية والصهيونية وإسرائيلبتراث اجلماعات الي

وأنه ". بورعه وتقواه وتدينه العميق" تذكر مقدمة هذه املوسوعة أن حمررها هو سيسل روث املؤرخ اليهودي املعروف
وأنه قام بالتدريس يف إسرائيل يف جامعة . يف وطنه األصلي إجنلترا استقر يف إسرائيل بعد أن تقاعد من عمله اجلامعي

ويف جمال . فاستقال حيث اتهم، رغم ورعه وتقواه، باالحنراف عن الشريعة اليهودية، وأُصيب بنوبة قلبية بارإيالن الدينية
أن هذا العامل سافر ليلة اخلامس من يونيه من  ، تذكر مقدمتها"جودايكا"تقدمي روث للقارئ يف املوسوعة اليهودية 

 مث تقول.  وصل إىل القدس جلس يف املخبأ طيلة هذه الليلةإسرائيل، وأنه حينما نيويورك إىل القدس ليكون مع شعبه يف

وبعد أن سكتت املدافع ورأى .. عام املقدمة إن روث نظر من شرفته ورأى املعارك اليت أعادت القدس لليهود بعد ألفي
ى العاملني يلقي صالة خاصة يف هذه املناسبة، مث ألقى خطاباً عل احلجاج باأللوف حيجون حلائط املبكى، أصر على أن

اآلن أكرب  وقد تكون هذه كلها أحداثاً شخصية ال عالقة هلا بالعمل املوسوعي الضخم الذي يعد .معه يف املوسوعة
يقال إن والءات روث الدينية وحىت السياسية  وقد. مصدر معتمد للمعلومات يف العامل عن اليهودية واليهود والصهيونية

كاتب مقدمة املوسوعة اليهودية ال يترك لنا أية فرصة للتخمني أو املناورة من  م به، ولكنال عالقة هلا بالعمل الذي قا
العظيمة اليت كانت   جعلته يضيف بعداً آخر لألحداث1967فهو يؤكد مبا ال يقبل الشك أن رؤية روث حلرب  أجله،

 الشرق األوسط  واليت توجت بالنصر األخرية يف إن األحداث: "وقد كتب روث نفسه يف مذكراته قائالً. تتكشف أمامه
 املراجع السابقة غري متطابقة مع الواقع وهلذا السبب أصبح نشر املوسوعة اليهودية اإلسرائيلي املدهش  قد جعلت كل

ولروث كتاب عنوانه "التارخيية  ، أي أن انتصارات إسرائيل العسكرية قد عدلت رؤيته"أمراً ملحاً أكثر من ذي قبل
  ."الستة ود منذ ميالد يسرائيل حىت حرب األيامتاريخ اليه

ولكن، مرة أخرى، . الكُتاب املشتركني يف املوسوعة وقد يقال إن هذا التحيز أمر خيتص بسيسل روث وحده دون بقية
 لقد حشد روث جيشاً جراراً من: "أول جملد من املوسوعة يفاجأ باجلملة التالية حينما يفتح القارئ أول صفحة يف

 توصف بأا "جودايكا"اليهودية  ، كما نكتشف أن املوسوعة"ررين واملؤلفني من بني أحسن العلماء اليهود يف العاملاحمل
؟ ومل "عمل يهودي"معىن من املعاين ميكن أن توصف موسوعة بأا  ولكن بأي! يف هذا القرن" عمل أديب يهودي"أعظم 

 علماء متخصصني؟ هل اليهودية منهج يف البحث ورؤية للتاريخ أموليس أي » يهود«يكتبها  كان من الضروري أن

تشكل رؤية صاحبها، أمل يكن من  عقيدة دينية وانتماء أخالقي؟ وحىت إذ افترضنا أا منهج يف البحث وعقيدة دينية
فضل هذا املنهج لإلطار النظري ملوسوعته من خالل عقيدته؟ وهل ي الضروري أن يبين لنا الكاتب كيف توصل احملرر

ومركزية القدس،  هذه املفاهيم  حب يسرائيل،: "ولكن بدالً من ذلك، تظهر العبارة التالية يف املقدمة املناهج األخرى؟
، أي أننا "وتتضح كلها يف صفحات املوسوعة وفهم رسالة الشعب اليهودي  هي مفاهيم كلها أساسية بالنسبة لروث

ولذا، البد أن . وأساليبه ومناهجه نشره ناشر إسرائيلي يف القدس احملتلة ث العلميأمام عمل دعائي يستخدم لغة البح
 .للقارئ متام الوعي بأثر هذا احلب وهذه املركزية على ما يكتبون وعلى ما يقدمون نكون واعني
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يلي الرمسي، وما يزيد عاماً من الصراع العريب اإلسرائ ومن األمور املثرية للدهشة حقاً، أنه بعد مرور ما يقرب من مخسني
 التارخيي، مل يصدر حىت اآلن معجم عريب واحد يعرف مصطلحات هذا الصراع ويفسر على مائة عام من الصراع

. أو من ناحية رؤيته لنفسه مفاهيمه، وبالذات املصطلحات واملفاهيم اخلاصة بالعدو، سواء من ناحية وضعه التارخيي

، أي أن اجلانب »موسوعة فلسطينية«أجزاء أخرى ولكنها   أجزاء، مث ظهرت ستة4ن ظهرت املوسوعة الفلسطينية م"
 وقد جنم عن هذا. "بالعقيدة وباجلماعات اليهودية فال توجد سوى إشارات هنا وهناك الصهيوين هامشي، أما فيما خيتص

يزال يتعين عليه أن يعرف كل  الوضع أن كل باحث عريب ال يزال يتعين عليه أن يبدأ دائماً من نقطة الصفر، وال
، »التلمود«، و»اليشوف«العربية للصراع متتلئ بتعريفات مبدئية عن  ولذا، فإن الدراسات. املصطلحات اليت يستخدمها

البحث، ألن  مثالً؟ وقد أدى هذا إىل تكرار اجلهد وإضاعته، واخنفاض مستوى» الشعب املختار«مثل  فماذا تعين عبارة
  .نقطة الصفر ء أم أىب، جيد نفسه مضطراً إىل افتراض أن قارئه ال يزال عندالباحث، شا

إىل أن يعود باستمرار إىل املصادر الصهيونية اليت  اضطر الباحث العريب» معجم عريب«ولكن األخطر من هذا أن غياب 
ولذا، يظل  .ة يف خدمة هدف معيناملعلومات هي، يف اية األمر، متحيزة وموجهة وموظَّف قد تعطيه كمية هائلة من

اليت ال تكشف له من الظاهرة إال تلك اجلوانب  الباحث العريب دائماً حتت رمحة املصادر الصهيونية ومقوالا التحليلية
  .اجلوانب األخرى اليت يهمها كشفها، حاجبةً عنه كل

، فهي تفعل ذلك بعد تفتيتها إىل عناصر الواقعة وحىت عندما تكشف املراجع الصهيونية عن كل جوانب الظاهرة أو
 .الظاهرة إىل كم غري متحدد، ليس له مضمون معين، يصعب الكشف عن مدلوله احلقيقي متفرقة متناثرة، وهو ما يحول

 .عقولنا ولغتنا دون أن ندري وقد جنم عن كل هذا أن كماً هائالً من املفاهيم واملصطلحات الصهيونية تسرب إىل
 

 " نقدية" تفكيكية موسوعة

القاهرة "الفكر الصهيوين  مقدمة لدراسة بنية: اية التاريخ"دراسايت املنشورة بالعربية عن الصهيونية  حينما بدأت أوىل
عند كل صفحة لتعريف بعض املصطلحات  ، وجدت أن معظم املؤلفني العرب يضطرون إىل التوقف""1972

«سالكيبوت«"والشخصيات اليت يشريون إليها  «جوريون بن»   وهلذا، قررت أن أستمر يف كتابة دراسيت . "»املاباي»  
مسرداً  كل مصطلح، ذلك التوقف الذي يؤدي حتماً إىل تشتت القارئ، على أن أُحلق بالدراسة دون توقُّف لتعريف

 مشروع كتيب معجمي املسرد تدرجيياً إىل وحتول مشروع. أُوضح فيه ما غَمض من مصطلحات وأُعرف فيه باألعالم
مث حتول مشروع الكتيب إىل معجم صغري، . الشخصيات بطريقة معجمية مستقل ترد فيه معاين املصطلحات وتعرف فيه

املعلومات   دف إىل توفري"من جزء واحد"معجم كبري، واملعجم الكبري إىل مشروع موسوعة صغرية  واملعجم الصغري إىل
عن املعلومات وحىت يتفرغ للعملية البحثية  ة حىت ال يضيع الباحث العريب وقته يف البحث املتاح"العربية والغربية"

ولكنين حني بدأت يف تنفيذ مشروع املوسوعة اكتشفت بعد قليل من البحث  .احلقيقية، أي عملية التفسري والتقييم
 لليهودية "القَبلية"األولية  بعة باملفاهيممرجعية حقل الدراسات املعين باليهود واليهودية ومصطلحاته مش والتعمق أن

 يكتسب دالالت خاصة تخرجها عن معناها "»األرض«و» الشعب» مثل"والصهيونية، وأن عدداً هائالً من املفردات 
 نترجم، ليس فقط حني نترجم، ولكننا نترجم حىت حني نؤلف وذلك بسبب غياب الرؤية املعجمي املألوف، وأننا
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اية هلا، وال جدوى من  كتشفت أن املعلومات، مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق، هي عملية الكما ا. النقدية
وال باحلكمة ألا حمكومة مبقوالت قَبلية حمددة تتم مراكمة  ورائها، فهي تشبه الرمال املتحركة، وهي ال تأيت باملعرفة

  .املعلومات يف إطارها

تعرف باملصطلحات واألعالم إىل   جمرد موسوعة معلوماتية صغرية عاديةحينما أدركت ذلك حتولت املوسوعة من
القائمة وتوضيح املفاهيم الكامنة وراءها بدالً من تلخيصها والعرض  موسوعة كبرية حتاول تفكيك املصطلحات واملفاهيم

موسوعة من  أنه يتعامل مع بعنوان فرعي رؤية نقدية حىت أنبه القارئ إىل 1975صدرت املوسوعة عام  ولذا، فقد. هلا
  .كتبها مؤرخ غري يهودي نوع جديد، وهى تعد أول موسوعة متكاملة عن اليهود واليهودية والصهيونية،

 موسوعة تأسيسية 

 وتعميق "1975القاهرة "رؤية نقدية : املصطلحات اليهودية والصهيونية ، قررت حتديث موسوعة1975ويف عام 
» مضادة موسوعة«ولذا قررت أن أكتب ما مسيته حينذاك . أن أصبحت أكثر وعياً بهالنقدي، بعد  اجلانب التفكيكي

الباحثني الشبان واملتخصصني وطلبت  ، فدعوت حشداً كبرياً من"anti-encyclopedia آنيت أنسيكلوبيديا: باإلجنليزية"
سوعة يف غضون عام أو على أمل أن أنتهي من حتديث املو من كل واحد منهم أن يكتب مدخالً يف حقل ختصصه،

 حني اكتشفت أنين انتقلت من 1985التفكيكية ما يقرب من عشر سنوات أي حىت عام  واستغرقت العملية. عامني
تعاونوا معي، أقوم  إىل مرحلة أخرى دون أن أشعر، إذ وجدت أنين يف واقع األمر، شأين شأن الباحثني الذين مرحلة

يف أن التفكيك له فائدة، بل هو أمر حتمي  وال شك. ار التفكيكي العامبعملية متديد أفقي للمعلومات يف اإلط
فالتفكيك . الغشاوات، ولكنه يترك كثرياً من جوانب الظاهرة دون تفسري وضروري، فهو يكشف املفاهيم الكامنة ويزيل

تتطلب حنت  ية تركيبيةوالتفسري غري التفكيك، فهو عملية إبداع. تطهريية ولكنه ليس عملية تفسريية عملية هدم جذرية
والدينية واملعرفية للظاهرة، وإعادة ترتيب الوقائع  مناذج خمتلفة والربط بينها والغوص يف كل األبعاد السياسية واالقتصادية

وتوليد  اجلديدة، واكتشاف حقائق جديدة مهمشة ومنحها املركزية التفسريية اليت تستحقها، وتصنيفها يف ضوء النماذج
  .ديدة وإعادة تعريف بعض املصطلحات القائمةمصطلحات ج

 الصهيونية كاستعمار" وهو أن مهومي الفكرية األساسية 1985جداً يف حيايت الفكرية عام  وقد حدث شيء مهم

التاريخ  االستهالكية ومصري اإلنسان   استيطاين وكأيديولوجية ألعضاء اجلماعات اليهودية  اهليجلية واحللولية واية
، اليت كانت مترابطة "مستقل  احلاجة إىل استخدام النماذج كأدوات حتليلية ت املعرفية واحلاجة ملشروع حضاريالتحيزا

ومما ساعد على . جديد تالمحت متاماً وأدركت العالقات فيما بينها، األمر الذي كان يعين ضرورة البدء من بشكل ما،
فهي معلومات معروفة ولكنها مهمشة "التفسريية  ي أمهيتهاتعميق هذا االجتاه، اكتشايف معلومات مهمة، أي إدراك

وأننا  الساحقة من يهود العامل الغريب يف اية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون يف بولندا، ، فقد وجدت أن الغالبية"متاماً
 يهود بولندا الذين اقتسمتهم واقع األمر عن  فإمنا نتحدث يف"معظم يهود العامل أي"حينما نتحدث عن يهود العامل الغريب 
نفسها، ومن صفوفهم خرجت األلوف واملاليني اليت هاجرت إىل إجنلترا وأستراليا  روسيا والنمسا وأملانيا باقتسام بولندا

واليهودية والصهيونية أن يلم  ولذا، البد للمتخصص يف اليهود. والواليات املتحدة وجنوب أفريقيا مث فلسطني وكندا
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هل مسع أحد . وهنا اكتشفت جهلي التام. والسياسي واالقتصادي الفريد رياً بتاريخ بولندا وتشكيلها االجتماعيإملاماً كب
منا بطبقة الشالختا  حيكمها ملك منتخب؟ وما عالقة بولندا بلتوانيا وما عالقتهما بأوكرانيا؟ هل مسع أحد منا جبمهورية

؟ وما دور اليهود يف اإلقطاع االستيطاين "األراضي من النبالء نظام استئجار" أو بنظام األرندا "طبقة النبالء البولنديني"
اليهودية فيها، وال  إن هذه العناصر واملفردات هي اليت تكون تاريخ بولندا ومن مث تاريخ اجلماعة البولندي يف أوكرانيا؟

  .ملةإحاطة كا ميكن فهم املسألة اليهودية إال بعد اإلحاطة ذه العناصر وغريها

أي الصوفية اليهودية "املتزايد الذي لعبته القبااله اللوريانية  أما بالنسبة لليهودية، فقد اكتشفت الدور. هذا بالنسبة لليهود
أحضرت عدداً  وبناًء على هذا، فقد.  يف تقويض دعائم التلمود حىت حلّت كتب القبااله حمله"لوريا على طريقة إسحق

  .الفراغات يف تكويين الثقايف  تاريخ بولندا والقبااله ويف غري ذلك ألمألكبرياً من الدراسات يف

التفكيك بصورة تلقائية وانتقلت إىل مرحلة التركيب، وأنين مل أعد أفكك  عند هذه اللحظة، أدركت أنين تركت مرحلة
تركيب   من شأابدأت أطرح أسئلة وإشكاليات ومصطلحات ومناذج ومقوالت حتليلية جديدة كان وحسب وإمنا

املوسوعة مل تعد موسوعة معلوماتية حتاول  وعلى هذا، فإن. تصور جديد لتاريخ اليهودية وألعضاء اجلماعات اليهودية
ولو . تفكيكية حتاول أن دم النماذج القائمة، وإمنا هي موسوعة تأسيسية توفري املعلومات للقارئ، وال حىت موسوعة

سنوات، ولو  معلوماتية، ألصبح هذا العمل ضعف حجمه احلايل ولتم إجنازه يف بضعاملوسوعة موسوعة  كانت هذه
الذين قدموا إسهامام يف موعدها،   مع انتهاء السادة الباحثني1983كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنشرت عام 

  .ولكنها موسوعة تأسيسية كما أسلفت

 دراسة حالة 

اإلجنليزية اليت تعين دراسة الظواهر اإلنسانية من خالل  «case study تديكيس س«هي ترمجة لعبارة » دراسة حالة»
احلالة  ويفترض هذا املنهج أن الباحث يرى أن. "قد يكون شخصاً أومجاعة أو حقبة تارخيية" التحليل املتعمق حلالة فردية

، أي أا مجيعاً تنتمي لنفس "امصطلحن حالة مناذجية يف"الفردية موضع الدراسة هي حالة ممثلة حلاالت أخرى كثرية 
وبعد . متمثالً بشكل متبلور يف احلالة عن طريق التحليل املتعمق وهدف الدراسة هو الوصول هلذا النموذج. النموذج

  .النموذج ميكن تطبيقه على حاالت أخرى تندرج حتته الوصول إىل هذا

الوظيفية، مث  مونية الواحدية  العلمانية الشاملة  اجلماعاتاحللولية الك: مناذج ثالثة أساسية وهذه املوسوعة قامت بتطوير
على حالة حمددة هي اجلماعات اليهودية يف  حاولت حتديد معامل هذه النماذج، مث قامت باختبارها عن طريق تطبيقها

  .الوقت احلاضر العامل منذ ظهورها على مسرح التاريخ حىت

  الوظيفية  اجلماعة-الشاملة  العلمانية -احللولية : ثالثة مناذج أساسية

املعريف التحليلي املركب الذي يبتعد عن  ميكن القول بأن األداة التحليلية األساسية يف هذه املوسوعة هي النموذج
قمنا بصياغة منوذج مركب فضفاض حياول أن يتناول الظواهر اليهودية  فقد. االختزالية والتفسريات أحادية البعد

قد يعجز هو ذاته عن  ها السياسية واالقتصادية واحلضارية واملعرفية، بل يشري إىل بعض العناصر اليتأبعاد والصهيونية يف
 بأنه ال يتأرجح حبدة بني العمومية الشاملة "تصورنا يف"والنموذج التحليلي املركب الذي طورناه يتسم . تفسريها
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 العمومية واخلصوصية يرمي إىل وضع اليهود فهو منوذج على مستوى معقول من "املتأيقنة"واخلصوصية املتطرفة 
إنسانيتنا املشتركة،  والصهيونية، باعتبارهم حالة حمددة، يف سياق إنساين عاملي مقارن يضم كل البشر ويدرك واليهودية

لتحليلي منط إنساين عام وجمرد، ومع هذا حياول النموذج ا حىت ندرك أن احلالة احملددة ليست شيئاً مطلقاً وإمنا تنتمي إىل
واليهودية  ولذا مل نقذف باليهود. املالمح الفريدة واملنحىن اخلاص للظواهر اليهودية والصهيونية يف الوقت نفسه أال يهمل

ومن بينهم "التحليلية املوضوعية امللساء  والصهيونية يف صحراء العمومية املُسطَّحة اليت وضعهم فيها أصحاب النماذج
اليهود باعتبارهم وحدات مادية، اقتصادية أو سياسية عامة، ليست هلا مالمح   الذين يرون"دصهاينة يريدون تطبيع اليهو

واملصطلحي، جيتو التفرد  كما أننا مل نتركهم يف جيتو اخلصوصية اليهودية، املفاهيمي. وال تتمتع بأية خصوصية متميزة
ذلك اجليتو الذي وضعهم فيه أصحاب النماذج . نبذوال املطلق، والقداسة والدناسة، والطهارة والنجاسة، واالختيار

أو  اليهود الذين يرون اليهود باعتبارهم ظاهرة مستقلة، مكتفية بذاا، حتوي داخلها كل التحليلية من الصهاينة وأعداء
  .«الدراسات اليهودية«يسمى  "علمياً"وانطالقاً من هذا التصور مت تأسيس خمصصاً . معظم ما يكفي لتفسريها

 اليهودية والصهيونية اال الرحب للعلوم اإلنسانية وعلم االجتماع وعلم بدالً من كل هذا، حاولنا أن ندخل الظواهر

 دون أن "اخلاص" باجلزء "العام" األنثروبولوجيا والتاريخ اإلنساين، حيث ميكن من خالل مناذج مركبة رؤية عالقة الكل
  .يفقد أي منهما استقالله وحدوده

املؤامرة «و» اخلالص اليهودي«و» اليهودي املطلق«و» اليهودي العاملي«كل هذا، قمنا بتفكيك مقوالت مثل  جنازوإل
الكامنة فيها، فهي تفترض أن اليهود ال يتغريون بتغري الزمان أو   لنبين املفاهيم"إخل... "» التاريخ اليهودي«و» اليهودية

وآليات  التغير حيدث داخل إطار يهودي مقصور على اليهود داخل حركياتتغيروا فإن مثل هذا  املكان، وحىت إن
إىل عدد كبري من العناصر التارخيية  وبينا عجز مثل هذه املقوالت عن تفسري الواقع بأن أشرنا. التاريخ اليهودي

وبينا . ج نطاق مقدرا التفسرييةمل تتعرض هلا هذه املقوالت ألا تقع خار واالجتماعية والنفسية والثقافية والدينية اليت
اليهود وحدهم دون "  واخلصوصية املفرطة"اليهود يف كل زمان ومكان"املقوالت تتسم بالعمومية املفرطة  أن هذه
وآالمهم وأشواقهم وخريهم وشرهم، من الداخل،  وأوضحنا كذلك أن من املستحيل أن نفهم سلوك اليهود،. "غريهم

كما يزعم  الربوتوكوالت" أو غري املقدسة "القبااله" أو شبه املقدسة "التوراة والتلمود" ملقدسةأي بالعودة إىل كتبهم ا
  . أو بالعودة إىل تصرحيات الصهاينة وغريهم"املعادون لليهودية

وحارات التوراة والتلمود والربوتوكوالت  ولذا، فإننا يف سياق حماولة حنت منوذج حتليلي جديد مركب، مل نذهب إىل
الصراع "عامة  وحاولنا أال نستنيم ألية أطروحات أو مسلمات. حلظة تارخيية بعينها اجليتو وال إىل بقعة جغرافية معينة أو

االقتصادي هو الذي حيرك كالً من العرب واليهود   العريب اإلسرائيلي إن هو إال صراع طبقي أو اقتصادي  العنصر
 ، فدرسنا كل مجاعة يهودية يف سياقها" إسرائيل إن هي إال قاعدة لالستعمار الغريب راليهود إن هم إال بورجوازيون صغا

العناصر اليت تنفرد ا عن غريها  السياسي واالقتصادي والتارخيي واحلضاري والديين واإلنساين املتعين حىت نفهم
  .والعناصر اليت توجد يف كل اجلماعات

وحسب، » اليهود«باعتبارهم  التفسريية، أال نشري إىل اليهود يف كل زمان ومكانوجدنا أن من األجدى من الناحية  وقد
يف هذا املكان أو ذاك » أعضاء اجلماعات اليهودية» وبشكل جمرد وكلي ومغلق، بل رأينا أن نشري إليهم باعتبارهم
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 نب املتعددة والثرية للظواهروحىت نستخدم مصطلحاً قادراً على التعامل مع كل اجلوا الزمان، وذلك حىت ينفتح اجليتو

» اهلوية اليهودية«و» اليهودية تواريخ اجلماعات«الذي يصبح » التاريخ اليهودي«ونفس الشيء بالنسبة ملسألة . اليهودية

فهذه اجلماعات . »اجلرمية بني أعضاء اجلماعات اليهودية«اليت تصبح  «اجلرمية اليهودية«و» اهلويات اليهودية«اليت تصبح 
جنوب أفريقيا يف القرن  جندها يف الصني يف القرن الرابع عشر أو يف بولندا يف القرن التاسع عشر أو يف ية ميكن أناليهود

واملتأثرة ا إىل أن تؤكد عناصر التشابه بني هؤالء، وجدنا  "واملعادية لليهود"وبينما متيل الدراسات الصهيونية . العشرين
مقدرا  صر التشابه والتجانس واالختالف وعدم التجانس مث نرتب العناصر حسبكال من عنا أن من األجدى أن نرصد

أقل أمهية من عناصر االختالف وعدم التجانس  ولقد وجدنا أن عناصر التشابه والتجانس، رغم أمهيتها أحياناً،. التفسريية
  ."ومن هنا صيغة اجلمع"

منوذج حتليلي مركب  تويات فعاليته، ولكنها مع هذا ينتظمهاعدة مناذج لكل مستواه التعميمي وسياقاته ومس مث طورنا
  :أكرب تلتقي من خالله كل أو معظم النقط األساسية

يف العامل الغريب  هذه النماذج هو منوذج اجلماعات الوظيفية الذي طورناه لدراسة وضع اجلماعات اليهودية  أول 1
أي أن دراسة . "إخل... آسيا واهلنود يف أفريقيا ون يف جنوب شرقالصيني"ووضع األقليات املماثلة يف احلضارات األخرى 

 اجلماعات اليهودية يف إطار ِعلم اجتماع األقليات واجلماعات التجارية اهلامشية احلالة هنا أخذت شكل دراسة أعضاء

أي أن اليهودي األخرى،  "واجلماعات الوظيفية"وما حيدث لليهودي حيدث لكل أعضاء األقليات . واجلماعات اإلثنية
  .الوظيفية يظهر باعتباره اإلنسان عضو األقلية الدينية أو اإلثنية أو

الظاهرة اليهودية ابتداًء من عصر النهضة يف الغرب حتولت  أن: "واليت غابت عن الكثريين" اكتشفنا احلقيقة البديهية  2
 للجماعات اليهودية يف العامل أصبح هو احلضارةبالدرجة األوىل، أي أن السياق األساسي  تدرجيياً إىل ظاهرة غربية

التجارب التارخيية للجماعات اليهودية  ويف داخل هذا اإلطار، اكتشفنا أن جتربة يهود بولندا هي أهم. الغربية احلديثة
و من أصل العامل الغريب، مع اية القرن التاسع عشر، إما من بولندا أ الغالبية الساحقة من يهود"سواء من ناحية الكم 

يهود  فالصهيونية هي حركة نشأت أساساً يف صفوف. ناحية الكيف والتطورات التارخيية الالحقة  أو من"بولندي
األرندا يف أوكرانيا كممثلني لطبقة الشالختا  اليديشية، والتجربة االستيطانية الصهيونية الالحقة أكدت أمهية جتربة يهود

 .االستيطاين يف أوكرانيا وثورة مشيلنكي ضد هذا اإلقطاع اع يف إطار اإلقط"النبالء البولنديني"

والتغريب  الغربية احلديثة منذ عصر النهضة، سواء يف شرق أوربا أم خارجها، هو تاريخ التحديث لكن تاريخ احلضارة
يخ ليس تاريخ العلمنة وهذا التار. القومية املركزية والعلمنة اجلزئية والشاملة واملشاكل املرتبطة بظهور الدولة العلمانية

اإلمربيايل  اإلمربيالية، فتاريخ التشكيل احلضاري الغريب احلديث هو أيضاً تاريخ التشكيل وحسب وإمنا هو أيضاً تاريخ
بالتشكيل االستعماري االستيطاين الغريب،  وقد ارتبطت اجلماعات اليهودية يف الغرب، منذ البداية،. الغريب احلديث

كما أن رؤية اإلنسان الغريب للعامل ولذاته . حبركة االستيطان الغريب عضاء اجلماعات اليهوديةوحتدد مسار هجرة أ
. ليشمل هذه الرؤية ومن هنا، كان البد من توسيع نطاق النموذج. اليهودية أصبحت رؤية علمانية إمربيالية وللجماعات

اإلمربيالية الشاملة، وهو منوذج أكثر اتساعاً من  وكان هذا يعين ضرورة تطوير منوذج آخر هو منوذج الرؤية العلمانية
 عمومية إذ ال يضع اليهود يف سياق األقليات وحسب وإمنا يف سياق التشكيل احلضاري منوذج اجلماعات الوظيفية وأكثر
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 وقد طبقنا هذا. اجلماعات اليهودية اإلمربيايل الغريب، وهو التشكيل الذي هيمن على العامل بأسره وضمنه أعضاء

وهنا يظهر اليهودي . إثنية دينية تعيش يف عصر العلمانية الشاملة أقلية: النموذج على اليهود باعتبارهم حالة حمددة
هو ما  "من اندماج ودمج وتدجني وتوظيف وتنميط وعلمنة وإبادة"الغريب احلديث، وما حيدث له  باعتباره اإلنسان

  ."ما بعد احلداثة" نسان يعيش يف عصر أزمة احلداثةوهو إ. حيدث للماليني من البشر يف العصر احلديث

الذي يفترض "الكمونية الواحدية مقابل منوذج التوحيد والتجاوز   استخدمنا يف دراستنا لتطور اليهودية منوذج احللولية 3
فهو تعبري . "دياناأل ويف كل"، وبينا أن الصراع بني النموذجني يشكل التوتر األساسي يف اليهودية "فضفاضة وجود ثنائية

وهي الرغبة يف فقدان اهلوية وااللتحام "الرتعة اجلنينية  عن تناقض إنساين أساسي يسم إنسانيتنا املشتركة، يأخذ شكل
هويته  وهي أن يؤكد اإلنسان" يف مقابل الرتعة اإلنسانية والربانية "املسئولية اخللقية بالكل والتخلي عن الوعي وعن

  ."ن الطبيعة ويتحمل املسئولية اخللقية عن هذا الوضعاإلنسانية املستقلة ع

معدالت احللولية الكمونية فيها إىل أن سيطرت  ومن خالل منوذج احللولية الكمونية هذا أرخنا للعقيدة اليهودية ولتصاعد
ويف   املأساوي وامللهاوي،اليهودي باعتباره اإلنسان ممثل اإلنسانية املشتركة يف واقعها وهنا يظهر. القبااله عليها متاماً

درجات النبل، وعلى اهلبوط إىل أدىن  مقدرا اهلائلة على جتاوز عامل املادة وعلى الغوص فيه، وعلى الصعود إىل أعلى
  .درجات اخلساسة

 

 استقاللها الواضح ووحدتها الكامنة : النماذج الثالثة األساسية

عن النموذجني   له استقالله" الكمونية  العلمانية الشاملة  اجلماعة الوظيفيةاحللولية"الفرعية  كل منوذج من النماذج الثالثة
يف النماذج الثالثة، فهو أكثر وضوحاً يف منوذج  األخرين، وكل سياق له آلياته وحركياته ومساته، ويتفاوت البعد الزماين

فسنجد أن أعضاء .  هذا تتالقى وتتقاطعمنوذج احللولية، ولكن النماذج كلها مع اجلماعة الوظيفية، ويكاد يتالشى يف
تقابالً اختيارياً بني احللولية  ولكن مثة. "املادية/الروحية"الوظيفية من محلة الرؤية احللولية الكمونية الواحدية  اجلماعات

إنسان وظيفي متحوسل ذو بعد واحد، لذا سنجد أن أعضاء  والعلمانية الشاملة، كما أن عضو اجلماعة الوظيفية
عادةً   الذي يترجم نفسه"احللويل الكموين الواحدي املادي"محلة الفكر العلماين الشامل  ماعات الوظيفية هم عادةً مناجل

  .إىل رؤية إمربيالية

 واحدية تنكر التجاوز وتلغي الثنائيات الفضفاضة واحليز اإلنساين، فاحللولية والنقطة املشتركة بني كل هذه النماذج أا

للعامل متوحداً معه، ومن مث أصبح  ي رؤية للواقع ترى أن اإلله قد حل يف العامل حىت أصبح اإلله غري متجاوزالكمونية ه
اخلالق واملخلوق، واإلنسان والطبيعة، والكل واجلزء، والعام : ثنائيات اإلله والطبيعة واإلنسان شيئاً واحداً، أي أن

داخله ما يكفي لتفسريه وأنه   ترى أن العامل حيوي"الشاملة"والعلمانية . ديةإلغاؤها لتظهر الواحدية الكونية املا واخلاص مت
تسري على الطبيعة واإلنسان، وهو ما يقضي على ثنائية اإلنسان  ال حاجة لتجاوز هذا العامل الذي تسوده قوانني واحدة

لألقوى حوسلتها لصاحله،  اره مادة حمضة ميكنواإلمربيالية بطبيعة احلال تنظر للعامل باعتب"الواحدية املادية  والطبيعة لتظهر
. "»الواحدية الذاتية اإلمربيالية«املادية اليت نطلق عليها  أي أا هي األخرى تدور يف إطار شكل من أشكال الواحدية

 الوظيفية يف ضوء وظيفتهم وحسب ال يف ضوء إنسانيتهم املتعينة، ومن مث فإن أبعادهم ويعرف أعضاء اجلماعات
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أساسية، وهي الواحدية الكاملة، واليت  فثمة حمور مشترك ومسة. نسانية األخرى يتم إنكارها لتظهر الواحدية الوظيفيةاإل
 ،"الكلي والنهائي"الكمونية تتبدى بالدرجة األوىل على املستوى الديين واملعريف  فاحللولية. تتبدى على مستويات خمتلفة

العلمانية واإلمربيالية الشاملة فإا تتبدى   أساساً على املستوى االقتصادي والوظيفي، أمابينما تتبدى اجلماعات الوظيفية
  .واالقتصادية واالجتماعية بشكل مكثف على املستويات السياسية

عن عمد، ألن كل منوذج يتبدى يف واقع األمر على كل " مكثف بشكل"و" أساساً"و" بالدرجة األوىل"ولقد قلنا 
وهلذا، فقد  .األمر أنه قد يتبدى بشكل أكثر كثافة على مستوى معين دون املستويات األخرى ت، وكل ما يفاملستويا

وحدا على مستوى أعمق وهو املستوى املعريف  احتفظنا بتعدد املستويات واستقالهلا ومقدرا التفسريية ولكن مع تأكيد
  ."الكلي والنهائي"

أكدنا أن هذا النموذج  لفنا  تنضوي حتت منوذج أكرب ووحدة أساسية كامنة فيها، إال أنناالفرعية  كما أس وكل النماذج
احلاالت، فالنموذج مثل اإلمكانية اليت قد تتحقق، وقد ال  األكرب ال يتبدى بنفس الطريقة يف كل زمان ومكان ويف مجيع

 ا فإن النموذج العام ال يغين عن دراسة كليتحقق هو أجزاء وجوانب منها وحسب، ومن هن تتحقق، وإن حتققت فإن ما

احلضارة الغربية، أكدنا أن هذا  ولذا فإننا رغم حديثنا عن منوذج اجلماعات الوظيفية اليهودية داخل. حالة على حدة
وحنن ننبه . األسلوب وعلى نفس املستوى من مرحلة زمانية ألخرى النموذج ال يتطور بنفس الطريقة وال يطَّرد بنفس

وحسب، ويظل  الذي طرحناه منوذج عام جداً، يصلح إطاراً تصورياً ذا قيمة حتليلية وتفسريية كلية ماً إىل أن النموذجدائ
اخلاصة اليت يتطلب رصدها وفهمها وتفسريها جهداً  التطور التارخيي نفسه خمتلفاً ومليئاً بالتعرجات والنتوءات واملنحنيات

  .حتمالية للنموذج التحليلي التفسريياال إبداعياً خاصاً وإدراكاً للطبيعة

وإسرائيل،  دراسة حلالة حمددة هي اليهود واليهودية يف احلضارة الغربية أساساً والصهيونية وميكن أن نعرف دراستنا بأا
ات واالجتماعية واالقتصادية بني أعضاء اجلماع وهي دراسة تارخيية اجتماعية مقارنة تركز على العالقات السياسية

  من جهة، وأعضاء اتمعات املختلفة من جهة أخرى، كما تركز على األبعاد"الصهيوين مبا يف ذلك املستوطن"اليهودية 

لنماذج حتليلية مركبة ذات مقدرة  لكن هذه الدراسة، رغم أا دراسة حالة، إال أا دراسة. املعرفية هلذه العالقات
خاصةً أعضاء اجلماعات "عالقة األقلية : تتوجه لقضايا عامة مثل هذه النماذجتطبيقية تتجاوز احلالة موضع الدراسة، ف

اإلنسان بالطبيعة،  وعالقة األقليات بالدولة القومية املركزية، وطبيعة احلضارة الغربية احلديثة، وعالقة  باألغلبية،"الوظيفية
 والثنائية "املادية"وضوع والصراع بني الواجدية بامل وعالقة احللولية بالتوحيد، وعالقة الفكر باملادة، وعالقة الذات

 جملدات كانت تشكل اإلطار النظري، وقمنا بتلخيصها يف هذا الد، وسوف تصدر هذه استبعدنا أربعة"الفضفاضة 

  ."الدات كموسوعة مستقلة بعنوان موسوعة العلمانية الشاملة بعد صدور هذه املوسوعة

لكن وجودها داخل احلضارة الغربية  اعات وظيفية مثل كل اجلماعات الوظيفية األخرى،واجلماعات اليهودية تشكل مج
اتمعات العلمانية ومع التشكيل اإلمربيايل تفاعل اجلماعات البشرية األخرى،  وهي تتفاعل مع. أعطاها تفرداً معيناً

تتنازعها الرتعات اجلنينية  وهي مجاعات. ر حدةنظراً لوضعها اخلاص فإن تفاعلها مع العلمانية يأخذ شكالً أكث ولكنها
وبسبب حالة . اليهودي هو اإلنسان يف حالة ضيق متبلورة والربانية شأا شأن كل البشر يف كل زمان ومكان، لكن

أو  وخصوصية اجلماعات اليهودية،. أبعاد الظاهرة اإلنسانية بشكل مناذجي متبلور من خالله الضيق هذه، تظهر كثري من
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اجلماعات األخرى، وإن كان  صياا اليت تتنوع يف كل زمان ومكان، هي خصوصيات ال ختتلف عن خصوصياتخصو
العناصر اإلنسانية العامة اليت تدخل يف تشكيل املوضوع اليهودي  هناك شيء فريد بالفعل فرمبا يكون متمثالً يف نوعية

  ! اإلنسانية األخرى وتترابط بطرق فريدة خمتلفةعناصر تدخل يف تشكيل كثري من الظواهر وهي. وطريقة ترابطها

 

 هيكل الموسوعة 

. املرتل هو دعامته اخلرسانية واهليكل العظمي هو دعامة اجلسد هو دعامته األساسية امللموسة، فهيكل» هيكل الشيء»

اخل مع يتد» هيكل«وميكن القول بأن مصطلح . الشكل اخلارجي الذي ميكن معاينته على» هيكل«وتطلق كلمة 
بالوضوح فإن البنية تتسم  ولكن بينما يتسم اهليكل. ، فكالمها يعبر عن طريقة أو منطق ترتيب األشياء»بنية» مصطلح
» موسوعة تأسيسية«وقد قلنا عن هذه املوسوعة إا . التفسريي وهيكل هذه املوسوعة هو تعبري عن منوذجها. بالكمون

وتصنيفياً   موسوعة نقدية تفكيكية، فهي تطمح إىل أن تطرح منوذجاً تفسريياًمعلوماتية وال مبعىن أا ليست موسوعة
ولنفس . من إعادة تعريف كل املصطلحات وهلذا السبب، جند أن اجلزء النظري طويل نسبياً فلم يكن هناك مفر. جديداً

ترتيب املوسوعات العادية، ألن فقد رتبناها ترتيباً خمتلفاً عن . موضوعات السبب جند أن تبويب املوسوعة مت على أساس
أو شخصية جديدة  األلفبائي يعين أن القارئ عارف باملصطلحات والشخصيات، أو أنه يقابل مصطلحاً جديداً الترتيب

يعين أن القارئ البد أن يتدرج مع املوسوعة من  أما الترتيب حسب موضوعات، فإنه. ويريد املزيد من املعلومات عنها
 على أننا زودنا املوسوعة بفهرس ألفبائي حىت ييسر عملية"العرض التارخيي وهكذا  ولة اإلجابة إىلاإلشكاليات إىل حما

  ."يقابلها الوصول إىل املداخل املختلفة، وحىت يستطيع القارئ أن يصل إىل أي مصطلح أو شخصية

جزاء واستقالهلا، فنحن نؤمن بأن خلصوصية األ ويعكس هيكل املوسوعة حماولة الوصول إىل قدر من التعميم دون إلغاء
  مهمة وممتعة ومباشرة وهلا شرعيتها احملدودة، ولذا البد أن تروى هذه"احلداثة كما يقول دعاة ما بعد"القصص الصغرى 

وتعطيها مغزاها،  لكن هناك داخل كل قصة صغرى إشارات للقصة العظمى اليت تربط القصص الصغرى. القصص
  .ولغو حديث بح القصص الصغرى ال معىن هلا؛ حمض تسليةوبدون هذه اإلشارات، تص

أما الد األول فهو يضم . إىل مثانية جملدات ويتضح االلتزام بكل من التعميم والتخصيص من خالل تقسيم املوسوعة
 يه النموذج، فهو مبرتلة املستوى األكثر جتريداً وكلية، نشرح ف"الظاهرة اليهودية الذي يتجاوز"اإلطار النظري العام 

كما نشرح املصطلحات اليت  األكرب وما يتفرع عنه من مناذج صغرى، بل نشرح فيه فكرة النموذج ذاا كأداة حتليلية
ويف الد الرابع . اإلشكاليات العامة املتعلقة بدراسة الشأن اليهودي وتناولنا يف الدين الثاين والثالث. نستخدمها

العامل والتشكيالت  اولنا تواريخ اجلماعات اليهودية كال على حدة يف خمتلف بلدانمستوانا التعميمي، فتن خفضنا
وآخر عن إجنلترا وعدة أبواب عن كلٍّ من روسيا  ولذا، كان التقسيم هنا جغرافياً، فهناك باب عن فرنسا. احلضارية

 ات النظرية العامة يف كل بلد على حدة، كماأن نبين التجليات املتعينة لإلشكالي وحاولنا. وبولندا والواليات املتحدة

كما بينا التطور التارخيي داخل كل  .حاولنا أن نبين بعض اجلوانب اليت ال تندرج بالضرورة حتت إطار النموذج املطروح
ختا مثالً، أفردنا عدة مداخل لتاريخ بولندا ومداخل مستقلة لطبقة الشال ففي بولندا،. بلد يف جانبيه العام واخلاص

الصهيونية ، والسابع  وتناول الد اخلامس اليهودية، والسادس. االستيطاين ومجاعات اهلايدماك، وهكذا واإلقطاع
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باملفاهيم واملصطلحات األساسية وثبت تارخيي والفهارس  أما الد الثامن فيضم آليات املوسوعة وملحق خاص. إسرائيل
  .األلفبائية

حيث يتناول كل » إشكاليات» فالد الثاين يسمى. عة إىل أجزاء أقل عمومية من عنوان الدكل جملد يف املوسو وقُسم
إشكالية اجلوهر اليهودي  يهود أم مجاعات يهودية؟  يهود أم  طبيعة اليهود يف كل زمان ومكان "باب إشكالية بعينها 

مداخل  م كل جزء إىل أبواب خمتلفة، وكل باب يضموقُس. " إشكالية العداء األزيل لليهود مجاعات وظيفية يهودية؟
 وهو املدخل الذي تطرح فيه إشكالية "هلذا الباب املدخل العام بالنسبة"» املدخل املظلة«خمتلفة تبدأ عادةً مبا ميكن تسميته 

 رئيسي مداخلويعقب ذلك املدخل ال. اإلجابة عنها من خالل النموذج التفسريي اجلديد الباب ككل، وفيه تتم حماولة

التفصيلي املُكثَّف الذي يوضح  تفصيلية متثل التطبيق والتوضيح ملا جاء يف املدخل الرئيسي، وهي أيضاً مبرتلة الوصف
فنحن ننكر، . كما أنه يقوم بتعديل النموذج ويتجاوزه دون إلغائه. وحتوراته النموذج بشكل متعين ويبين جتلياته املختلفة

تفسريية عالية، ولكننا  ن البعد اليهودي يف إسهامات املبدعني من أعضاء اجلماعات اليهودية له قيمةاملثال، أ على سبيل
يف ضوء البعد اليهودي، فكأننا ننبه القارئ بذلك  مع هذا أدرجنا مداخل عن ظواهر وشخصيات ال ميكن تفسريها إال

  .مشوليته يف الوقت نفسه إىل فعالية منوذجنا التفسريي وعدم

فهي تجل لنفس النموذج، ولذا البد أن تكون مثة عالقة تماثُل  العالقة بني مداخل املوسوعة ليست عضوية أو صلبة،و
التجانس  التماثل ليس ترادفاً، ولذا فإن هناك فراغات بني املداخل هي تعبري عن قدر من عدم ولكن. قوية بينها

واهللا "القارئ أن يتخيل وجود عبارة  وعلى.  نفي فكرة احلقيقةواالنقطاع وعدم الترابط الذي ال يؤدي بالضرورة إىل
 تعبرياً عن هذا البحث عن احلقيقة الذي "املدخل األخري من كل جملد وتظهر بالفعل يف اية"مع اية كل مدخل " أعلم

حياول القارئ   وقد.مسبقاً أن الوصول إىل احلقيقة املطلقة والكاملة مستحيل، ففوق كل ذي علم عليم يعرف من خيوضه
باالستمرار واالنقطاع، وأن األجزاء ال تلتحم  أن يقوم بعملية الربط، وقد يكتشف أن الظاهرة موضع الدراسة تتسم

وقد رتبت املداخل حسب منطق حمدد، وكان الترتيب . تبتلع القصص الصغرى عضوياً مع الكل، وأن القصة الكربى ال
واملداخل . اهلامشي بدأ باألكثر عمومية وأمهية ونتدرج منه لنصل إىل اخلاص ورمبااألحيان هرمياً، حبيث ن يف معظم

ممثِّلة وحسب ملا نتصور أنه حاالت خمتلفة لنفس   ليست شاملة وإمنا"الشخصيات  اجلمعيات"التفصيلية املختلفة 
  .ينةاملنهج أو من ناحية املمارسة التارخيية املتع النموذج، حاالت هلا داللة من ناحية

والتزامن الذي  "املتغير عرب الزمان"جتمع بني التعاقب الذي يكشف البعد التارخيي للظاهرة  وقد حاولت املوسوعة أن
من الد الثاين إىل "الثالثة اخلاصة باجلماعات اليهودية  ففي الدات. "املستقر نسبياً عرب الزمان"يكشف البعد البنيوي 

التحديث  إشكاليات عامة  إشكاليات"الدان الثاين والثالث موضوعاما من منظور التزامن  ل، تناو"الد الرابع
أما يف الد الرابع، فالعكس هو الصحيح إذ . والبنيوي  وكان البعد التارخيي ثانوياً بالنسبة للبعد اإلشكايل"والثقافات

باليهودية  وطبقنا املبدأ نفسه داخل الدات اخلاصة.  ثانوياًاليهودية وأصبح البعد البنيوي تناولنا تواريخ اجلماعات
املداخل الرئيسية تبدأ مبحاولة تفكيكية  وبنية املداخل نفسها تتضمن التعاقب والتزامن، فمعظم. والصهيونية وإسرائيل

من خالل عملية كانت مقدرته التفسريية ضعيفة، مث يطرح مصطلحاً جديداً  حيث يرفض كل مدخل التعريف القائم إن
يتم عرض لتاريخ  تركز على السمات البنيوية األساسية اليت جتاهلها أو همشها النموذج القدمي، مث تركيب جديدة
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شكل املداخل فلم يتم تنميطها متاماً حىت ميكن  ومع هذا، يتنوع. ويف آخر املدخل، نطرح بعض اإلشكاليات. الظاهرة
مناذجي،  ورغم أن هذا التناول للظواهر موضع الدراسة تناول. اخلاصة للظواهر املختلفة أن تتناول هذه املداخل املنحنيات

على املقدرة التفسريية لنموذجنا ومبا نراه ضرورياً  إال أننا حاولنا قدر استطاعتنا أن نزود القارئ باملعلومات اليت نربهن ا
إىل  ل مدخل هو وحدة مستقلة، قائمة بذاا، ولكنها تنتميويالحظ أن ك. إطارنا التفسريي حىت ولو كان األمر ال خيدم

بعض العناصر اليت وردت يف  وبسبب هذا، فإن هناك بعض التكرار إذ أن استقاللية املدخل كانت تتطلب ذكر. كل
  .مداخل أخرى

 المصطلح 

من  زال ما بينهم« أي »اصطلح القوم«، أو قوهلم »اصطَلَح«، من الفعل »مفتعل«على زنة  ، وهي»مصطلح«كلمة 
هو » مصطلح«و. »اصطلحوا» مبعىن» تصاحلوا«و» تعارفوا عليه واتفقوا«أي » اصطلحوا على األمر«و» خالف

ومعناه اتفاق طائفة ما على شيء خمصوص،  «اصطلح«اسم منقول من مصدر الفعل » االصطالح«و. »االصطالح«
يف العلم هو اتفاق مجاعة من الناس » االصطالح«و. اصطالحاتهولكل علم  .«علم التواطؤ«ولذا سمي علم االصطالح 

معريف وحضاري  جمال واحد على مدلول كلمة أو رقم أو إشارة أو مفهوم، وذلك يتم عادةً نتيجة تراكم املتخصصني يف
  .وممارسات فكرية ملدة من الزمن، ويتبع ذلك حماولة تقنني هذه املعرفة

وتأطري ممارسات الفكر االجتماعي يف سياق  ألة ضرورية لضبط وتنظيم العملية الفكريةوحتديد املفاهيم واملصطلحات مس
  .أجل صياغة منطق مشترك بني تفاعالت األفراد منهجي بعيداً عن الفوضى والشتات الذهين، من

 : ومشكلة المصطلح لها شقان

  .ساسية مث تسميتهااأل  حماولة توليد مصطلحات جديدة نتيجة تعريف املفاهيم ووصف الظواهر"أ 

ومترجم املصطلح جيد نفسه، شاء أم أىب، متوجهاً للقضايا   ترمجة املصطلح، فالترمجة شكل من أشكال التفسري،"ب
  .وراء املصطلح الفلسفية واملعرفية الكامنة

  .نفسها والقضيتان رغم انفصاهلما متداخلتان وتثريان اإلشكاليات

يسك املصطلح مل يتصاحل معنا؟ أو كان يسك  ح تصاحلاً، فما العمل إن كان منولكن، إذا كان املصطلح أو االصطال
وجودنا يعين غيابه؟ أو يسك مصطلحاً خيبئ مفاهيم وقيماً تتناىف مع مفاهيمنا  املصطلح لتغييبنا نتيجة خلصومته معنا وألن

خبصوص املصطلحات املستخدمة يف  اليت تواجهناويتبىن منوذجاً حتليلياً معرفياً متحيزاً ضدنا؟ وهذه هي اإلشكالية  وقيمنا،
العامل الغريب بعناية بالغة، وهي مصطلحات تنبع من جتارب تارخيية  فقد مت سكها يف. وصف الظواهر اليهودية والصهيونية

وحتتوي على  ورؤى معرفية ووجهات نظر غربية وصهيونية، متمركزة حول الذات الغربية واليهودية، ومناذج حتليلية
جعلت الدارسني الغربيني والصهاينة يضخمون  يزات إجنيلية وإمربيالية وعرقية ال نشارك فيها بل نرفضها، وهي حتيزاتحت

اجلوانب األخرى، وجعلتهم يفترضون وجود وحدة حيث ال وحدة، وال  كثرياً من جوانب بعض الظواهر ويهملون
 من"وهي مصطلحات تعرب عن خلل واضح .  وثيقة الصلةالعالقة بني ظواهر نرى حنن أا يدركون يف الوقت نفسه
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وفريدة، وبصيغة اخلاص عن   يف املستوى التعميمي والتخصيصي، فيتحدثون بصيغة العام عن ظواهر خاصة"وجهة نظرنا
وميكن أن . املركزية على ما هو هامشي من وجهة نظرنا ظواهر عامة، ويهمشون ما هو مركزي وأساسي ويضفون صفة

  : الصهيونية فيما يلي/الغربية بعض مسات املصطلحاتندرج 

» عصر االكتشافات«الغربية، فاإلنسان الغريب يتحدث، على سبيل املثال، عن   تنبع املصطلحات الغربية من املركزية 1

إىل أنفسهم يشريون أيضاً  والصهاينة. تعين أن العامل كله كان يف حالة غياب ينتظر اإلنسان األبيض الكتشافه وهي عبارة
جمهولة فيستكتشفها بنفسه ويفتحها لينشر احلضارة واالستنارة  ، والرائد هو الشخص الذي يرتاد مناطق»رواد«على أم 

  .البدائية فيها بني شعوا

ة ويتبع الصهاين. »النظام العاملي اجلديد«االستعماري يسمى  ونظامه» احلروب العاملية«وحروب العامل الغريب تسمى 
القانون » وكان يعين يف واقع األمر» القانون الدويل العام«هرتزل حياول تأسيس دولة يضمنها  نفس النمط، فقد كان

توجد أساساً يف العامل الغريب حيث تتركز الغالبية  واملنظمة الصهيونية. »القوى اإلمربيالية الغربية«أو مبعىن أصح » الغريب
يف الصني  باستثناء بضعة أفراد"د يهود يف الصني أو اهلند أو اليابان أو يف معظم بالد آسيا يوج الساحقة ليهود العامل إذ ال

يف اجليب االستيطاين "يف جنوب أفريقيا  وال يوجد يهود يف أفريقيا إال. "وبضع عشرات يف اليابان وبضع مئات يف اهلند
املنظمة «مة الصهيونية تشري إىل نفسها باعتبارها احلقيقة، إال أن املنظ ورغم هذه.  وبضعة آالف يف املغرب"الغريب

اجلماعات غري «إىل  وحينما صدر وعد بلفور، وردت فيه إشارة. »املنظمة الصهيونية الغربية«ال » العاملية الصهيونية
من عدد السكان، أي أن الغالبية % 95عن  ، أي سكان فلسطني من العرب البالغ عددهم آنذاك ما يزيد»اليهودية

وال ميكن فهم عملية التهميش هذه إال يف إطار أن . املستوطنني الصهاينة احقة من سكان فلسطني مت ميشها لصاحلالس
يف فلسطني حقوق  هم ممثلو احلضارة الغربية اليت تظن أا حتتل مركز الكون والتاريخ، ولذا فإن حقوقهم الصهاينة هنا

وزرعوها وحصدوا مثارها وبنوا منازهلم فيها عرب  قاموا يف هذه األرضأما حقوق غريهم من البشر ممن أ. مركزية مطلقة
  .مجاعات غري يهودية آالف السنني، فهي هامشية، وهم جمرد

، وهو مصطلح يعكس التحيزات »معاداة السامية«مصطلح  ومن أهم املصطلحات اليت أحرزت شيوعاً يف لغات العامل
، والسامي بالنسبة للغرب هو اليهودي، وهو "سامي/آري"فسها إىل نظام تصنيفي ترمجت ن العرقية واملركزية الغربية اليت

وقد أصبح اال . اخللل ومع هذا، شاع املصطلح وسبب. ال ميكن أن يقبله أي دارس للتشكيل احلضاري السامي ما
هاًء بالوقوف ضد إسرائيل بسبب من حماولة إبادة اليهود، وانت يشري إىل أي شيء ابتداًء» معاداة السامية«الداليل ملصطلح 

  .العرب، مروراً بإنكار اإلبادة سياساا القمعية ضد

وحىت بعد أن متت علمنة رؤية العامل الغريب لليهود، ظلت . اجلماعات اليهودية  يصدر الغرب عن رؤية إجنيلية ألعضاء 2
أو » مدنس شعب«أو » شعب شاهد«و أ» شعب مقدس«كثري من املصطلحات ذات طابع إجنيلي، فاليهود هم  بنية
االستقالل والوحدة هي الصفة األساسية،  وبغض النظر عن الصفات اليت تلتصق باليهود، فإن صفة. »شعب ملعون«

، »الشعب اليهودي«وقد ترجم هذا املفهوم نفسه إىل فكرة . فهم شعب واحد فسواء كان اليهود شعباً مقدساً أم مدنساً
«أصبح متاماً كما مفاهيم الوحدة واالستقالل  وتشكِّل. »التاريخ اليهودي«الذي ورد يف التوراة هو » التاريخ املقدس 

 .اليهود هذه اإلطار النظري لكل من الصهيونية ومعاداة
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بني يهود الصني يف القرن الرابع عشر ويهود  ومشكلة هذه املصطلحات أا تفترض وجود وحدة تارخيية بل عضوية
والعكس أيضاً صحيح، فهي . تؤكد وجود استمرارية حيث هناك انقطاع وهي.  املتحدة يف القرن العشرينالواليات

كثري  وجنم عن ذلك فشل يف رصد. كامل بني اليهود واألغيار حيث يوجد يف واقع األمر استمرار تفترض وجود انقطاع
  . وأثروا فيهامن العناصر اليت تفاعل معها أعضاء اجلماعات اليهودية وتأثروا ا

الصهيونية، وجوهر هذه املركزية هو أن اليهود   انطلق الصهاينة من املركزية الغربية هذه وعمقوها بإضافة املركزية 3
الداخل يف إطار مرجعية يهودية خالصة، أو شبه خالصة، وهو ما أدى إىل ظهور ما  كيان مستقل ال ميكن دراسته إال من

تستخدم مصطلحات من  فكثري من الدراسات اليت كُتبت عن املوضوع اليهودي والصهيوين. »جيتوية املصطلح» أمسيه
 أو من "عادةً يهود اليديشية"إحدى اجلماعات اليهودية   أو من تراث"بعضها بالعربية أو اآلرامية"التراث الديين اليهودي 

ميكن أن  واهر من االستقاللية والتفرد حبيث الالظواهر اليهودية والصهيونية، وكأن هذه الظ األدبيات الصهيونية لوصف
  .تصفها مفردات يف أية لغة أخرى

 العبقرية«و» التاريخ اليهودي«الكاملة يف أوجه عدة أمهها ظهور مصطلحات مثل  وتتضح جيتوية املصطلح الصهيوين

املستقلة عن تاريخ  وهي مصطلحات تفترض وجود تاريخ يهودي مستقل له حركياته» اجلوهر اليهودي«و» اليهودية
تاريخ اتمع الذي يعيشون فيه وإمنا يف إطار حركيات  البشر، ومن مث ال يفسر سلوك أعضاء اجلماعات اليهودية يف ضوء

 »اجلرمية اليهودية«ذكره أن املعادين لليهود يتبنون جيتوية املصطلح هذه فيتحدثون عن  ومما جيدر"تاريخ مقصور عليهم 

  ." »ليهوديةاملؤامرة ا«وعن 

الصهيونية ترمجة الكلمات العربية ويف اإلصرار على إبرازها  وتتضح هذه اجليتوية بشكل متطرف يف رفض املراجع
. إخل.. وقدسيتها الذات اليهودية" متيز"التراث اليهودي و" بتفرد"ترمجة املصطلح نابع من اإلميان  وعدم. مبنطوقها العربي

أما حرب أكتوبر فهي . »املتسفاه«و» هاعفوداه أحدوت«و » املعراخ«و » الليكود«عن ولذا تتحدث هذه املراجع 
  .»يوم كيبور«حرب 

إىل العربية  Conservative Party العربية مع األسف تتبع املصادر الصهيونية يف معظم األحيان، فنترجم عبارة واملراجع
على » أحدوت هاعفوداه«أو » الليكود« بينما يظل "مثالً» باريت كونسريافتيف«وال نقول "» حزب احملافظني«فنقول 

لغة يف العامل، هلا  والشاذ، وأقول غريباً وشاذاً، ال ألن اللغة العربية غريبة وشاذة، فهي لغة مثل أية شكلهما العربي الغريب
 اللغة العربية تتجه حنو فإذا كانت عبقرية. العريب نفسه قواعدها وقوانينها، ولكن الغرابة والشذوذ يكمنان يف السياق

اللغة  نستثين من القاعدة إال ما يستثىن عادةً، مثل بعض الكلمات اليت يتصور املترمجون عجز الترمجة، إذن فلنترجم وال
، فهذه االختصارات »سام«وصاروخ  «اليونسكو«، أو االختصارات مثل »اجلمهورية الفيدرالية«عن ترمجتها، مثل 

. "أصبح حلف مشال األطلنطي» الناتو«ترمجة االختصارات فحلف  وإن كان جيرى أحياناً"م أصبحت مثل أمساء األعال

الذي جيب  القواعد على املصطلح الصهيوين، ونتركه عربياً دون تغيري أو تعديل وكأنه قدس األقداس ولكننا ال نطبق هذه
وبقاء . كوهني جادول مرة واحدة كل عام  بهأال يطأه إال كبري الكهنة وحده، أو كأنه الشيم هامفوراش الذي ينطق

 نفسياً فيه ويف حالة ازام كامل أمامه، فالتركيبة الصوتية اليت ختلط بني اهلاء املصطلح على شكله العربي جيعلنا مستوعبني

 فهي تسبب اللغة العربية وبالتايل  ال تتواتران يف"الكيبوتس"» تسي«، والتركيبة الصوتية األخرى "هاعفوداه"والعني 
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. سواء، هذا على عكس التركيبات الصوتية املألوفة لألذن العربية جهداً لدى القارئ ولدى السامع العربيني على حٍد

ليصل  يظل شيئاً غريباً على العقل، يضرب اإلنسان أمخاساً يف أسداس» هاعفوداه«أو معىن  »أحدوت«كما أن معىن 
  .ا إحاطة كاملة يكرر األصوات اليت يسمعها دون أن حييطإليه، وال ميلك املرء أمام هذا إال أن 

، فاملصطلح الصهيوين "ولألمساء داللة خاصة يف الدين اليهودي" كما تظهر جيتوية املصطلح أيضاً يف ترمجة أمساء األعالم
«هو» موسى هس«اليهودية هي انتماء قومي، ولذا جيب عربنة كل األمساء، فيصبح  نابع من اإلميان بأن بغض  «موشيه 

كما لو كان األمر » يتسحاق» هو» إسحق«، ويصبح »سعديا«هو » سعيد«النظر عن انتمائه القومي احلقيقي ويصبح 
محلة هذه األمساء ال يعرفوا العربية ومل ينادوا ذه األمساء مرة  املنطقي هو أن تنطَق هذه األمساء بالعربية، مع أن بعض

  .حيام واحدة طيلة

وهي اصطالحات وجدت طريقها أيضاً » العالياه» و» اهلولوكوست« االنغالق اجليتوي التام يف اصطالحات مثل ويظهر
هذا  ديين يعين العلو والصعود إىل أرض امليعاد وال عالقة له بأية ظاهرة اجتماعية، ومع والعالياه اصطالح. إىل اللغة العربية

سبب ونتيجة أصبحت شيئاً فريداً،  ستيطانية، أي أن الظاهرة اليت هلايستخدم الصهاينة الكلمة لإلشارة للهجرة اال
هو تقدمي قربان للرب يف اهليكل يحرق كله وال يبقى منه » اهلولوكوست«و .وظاهرة ذاتية ال ختضع للتقنني واملناقشة

استخدام كل هذه  الغرض منو. ومع هذا يستخدم الصهاينة هذه الكلمة لإلشارة إىل اإلبادة النازية لليهود شيء للكهنة،
اهلجرة الصهيونية «هي » عالياه«املختلفة، حبيث تصبح  املصطلحات الدينية العربية هو إزالة احلدود والفوارق بني الظواهر

 هبوط» يريداه«الصهيونية هي العلو والصعود إىل أرض امليعاد، أما اهلجرة منها فهي  ، وتصبح اهلجرة»االستيطانية

ولكن الصهاينة استبعدوها،  عل مما له داللته أن العربية توجد فيها كلمة حمايدة تصف اهلجرة وحسب،ول. ونكوص وردة
  .وهو ما يؤكد املضمون األيديولوجي هلذا املصطلح

. هلم كثري من املراجع ذه الكلمات وهكذا، وتشري» تنائيم«و» صابورائيم«و» جاؤونيم«ويقسم علماء اليهود إىل 

مدهوشاً أمام هذه األمساء والظواهر وكأنه أمام شيء عجائيب غري  ن القارئ الذي ال يعرف العربية يقفوهذا يعين أ
مصطلحات دينية  وقد اختار الصهاينة عدة. "الفريد الذي يتأيقن يضع نفسه خارج حدود ما هو إنساين فالشيء"إنساين 

وكلها » إسرائيل«مث سمي أخرياً » يشوف» مث» لكنيست يسرائي«خمتلفة ليطلقوها على كيام االستيطاين فسموه 
ولكن الغرض من استخدام املصطلح الديين . بأية ظواهر سياسية أو اجتماعية مصطلحات حتمل دالالت دينية ال عالقة هلا

كانت حدود إرتس  لظاهرة سياسية هو اخللط بني احلدود، ونقع حنن يف املأزق وجند أنفسنا نناقش ما إذا لإلشارة
نفسها على الوطن الفلسطيين، وننسى أن ما  سرائيل كما وردت يف العهد القدمي مطابقة حلدود إسرائيل كما فرضتي

  .والدعم الغريب من اخلارج حدد هذه احلدود هو العنف الذايت الصهيوين

لإلشارة إىل هذه » فلسطني«الصهيونية وبعض املراجع الغربية استخدام كلمة  وتصل اجليتوية إىل قمتها يف رفض املراجع
يتحدث عن املسرح العريب يف  "علمياً"ولذا جند مرجعاً صهيونياً . 1948الغالية من األرض العربية، حىت قبل عام  الرقعة

، وال ميلك اإلنسان إزاء هذا إال أن يضحك يف مرارة "يسرائيل إرتس"فلسطني يف الثالثينيات فيشري إىل املسرح العريب يف 
  .وحتيزاا اجليتويةمن سخف وتفاهة 
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وهو . »التطبيع«وهو ما نسميه » اجليتوية»  وهناك بعد آخر يف املصطلح الصهيوين يقف على طرف النقيض من 4
على الظواهر الصهيونية رغم ما تتسم به، يف بعض جوانبها من تفرد، بسبب  حماولة إسباغ صفة العمومية والطبيعية

الصهيونية، ومن بعدها الكيان  حلركة الصهيونية يف إحدى ديباجاا حتاول تقدمي احلركةفا. االستيطانية اإلحاللية طبيعتها
السياسي اإلسرائيلي ال خيتلف يف أساسياته عن أي كيان  الصهيوين، باعتبارمها ظواهر سياسية عادية وكأن الكيان

" القومية اليهودية" ن الصهيونية باعتبارها، وع"نظام احلزبني يف الدميوقراطية اإلسرائيلية"عن  سياسي آخر، فيتم احلديث

يف العامل إن هي إال شعب صغري مثل شعوب  ، وكأن األقليات اليهودية"حركة التحرر الوطين للشعب اليهودي"بل 
أشكال االستعمار االستيطاين اإلحاليل وإمنا حركة تطرد املغتصبني  العامل الثالث وأن الصهيونية ليست شكالً من

" احلركة التعاونية" وقد سميت بعض جوانب التجربة االستيطانية الصهيونية ب. األجداد املُستعمرة  أرضوتستعيد هلم

على مستوى املصطلح واكتسبت مضموناً عاماً وعادياً  وهلذا جنحت الصهيونية يف تطبيع ذاا" الصهيونية االشتراكية"و
 .احلقيقي وطبيعياً غري مضموا

املصطلح وإمياننا بأن الظاهرة اليت يشري إليها دال ما  الظواهر اليهودية والصهيونية ورفض جيتويةورغم رفضنا لتفرد 
 املنحىن"للقوانني العامة اليت حتكم هذه الظاهرة، إال أن كل ظاهرة تظل هلا خصوصيتها  ختضع يف كثري من جوانبها

حينما تطبق » دميوقراطية«فكلمة  .يع تتجاهل هذا كله وما مييزها عن غريها من الظواهر، وعملية التطب"اخلاص للظاهرة
إىل عملية سرقة تارخيية ال تزال آثارها واضحة، ولذا جيب على هذا  على إسرائيل فهي تطبق على كيان سياسي يستند

 متويل إىل عملية قمع أصحاب األرض بشكل مستمر حىت يضمن بقاءه، كما أن هذا الكيان يستند" الدميوقراطي" الكيان
يعين أن هذه الدميوقراطية يف واقع األمر ليست  ودعم مستمرة من الغرب تضمن أمنه وانتماءه للغرب وعمالته له، وهو ما

  .هلا إرادة أو سيادة مستقلة

املؤمن لتفسري الكتاب املقدس الذي   يعين بذل جهد من جانب"التوحيدية"يف العقائد الدينية » التفسري«ومصطلح مثل 
يف اليهودية » تفسري«أما كلمة . ويظل الكتاب املقدس هو كالم اإلله "إنسانياً"ه، ومع هذا يظل التفسري تفسرياً يؤمن ب

ونفس الشيء . املقدس اليت تضعها اليهودية احلاخامية يف مرتلة تفوق مرتلة الكتاب» الشريعة الشفوية«إطار  فهي تدور يف
ولعل . جديداً خيتلف عن مضموا يف العقائد األخرى فهي تكتسب مضموناً» النيب«و » اإلله«ينطبق على مفردات مثل 

على ما نقول، فمن املفروض أن يكون أبسط الدوال ولكنه أصبح من أكثر  مثَل مثري» يهودي«ما حدث للدال 
اليهودية «و"» دامللح اليهودي«خالفية، حىت نصل إىل املصطلح املختلط متاماً، الدال الذي ال مدلول له  املدلوالت
وعملية التطبيع املصطلحية تسقط كل هذا . نعرفها  وهو مصطلح ليس له نظري يف أي من العقائد اليت"»اإلحلادية
  .وتسطِّحه

مصطلحات  لتجاوز هذه الصعوبات وللوصول إىل مصطلحات أكثر تركيباً وتفسريية ومشوالً ودقة حنتنا ويف حماولة منا
ويستند إىل إدراك عريب إسالمي للظواهر وإىل  ي جديد مركب ال يتبىن املرجعية الغربية أو الصهيونيةتنبع من منوذج حتليل

ذلك هو حماولة تشجيع العقل العريب على أن يتجاوز التلقي وينطلق إىل اإلبداع  وكان ديدننا يف. مرجعية عربية إسالمية
اية القرن املاضي  اص كما فعل الفالحون الفلسطينيون يفجتربته احلضارية املتعينة ومعجمه احلضاري اخل من خالل

كما نفعل حنن املوضوعيني املتجردين من » احلالوتسيم» أو» الرواد«حينما قابلوا املستوطنني الصهاينة فلم يسموهم 
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 غتصابالذين جاءوا ال" الغرباء الغربيني"، أي "أولئك الذين جاءوا من موسكو"أي  «املسكوب«الذات وإمنا مسوهم 

فالفالحون . ومتشي يف ذيلها األرض، شأم يف هذا شأن كل النفايات البشرية اليت كانت تسبق جيوش االحتالل الغريب
األشياء بأمسائها خارج نطاق الديباجات واالعتذاريات  هنا نظروا بعيوم العربية وشعروا مبا شعروا به مث مسوا

  نتصور أن املصطلحات اليت تستند إىل جتربتنا التارخيية احلية ستتضمنكما أننا .واالدعاءات عن الذات وعن اآلخر

. مصطلحاتنا أكثر تفسريية جوانب من الواقع آثر الغربيون والصهاينة جتاهلها، عن وعي أو غري وعي، ولذا ستكون

ومن هنا . لذاتية ال تتجاوزهايعين بالضرورة أا حمصورة يف هذه ا وكون مصطلحاتنا تعبر عن ذاتيتنا العربية اإلسالمية ال
خالل  وقد عبر كل هذا عن نفسه من. هذه املصطلحات التفسريية، رغم أا تنطلق من ذاتيتنا إصرارنا على مقدرة

  :املصطلحات اليت استخدمت يف هذه املوسوعة يف أشكال عديدة

ضرورة فصل   الطبيعة، وهو ما يعينالنموذج املركب الذي نستخدمه عن اإلميان باستقالل اإلنسان عن  يصدر 1
املصطلحات اليت تستعار من عامل الطبيعة، وخصوصاً  مصطلحات العلوم اإلنسانية عن العلوم الطبيعية والتزام احلذر جتاه

 يف» اإلنسان الطبيعي«ويظهر هذا يف استخدامنا ملصطلح . املادة/تفترض مركزية الطبيعة الصور اازية العضوية اليت
القومية «، كما يف »عضوي» وحينما استخدمنا مصطلح. "»اإلنسان اإلنسان«أو "» اإلنسان الرباين« مصطلح مقابل

وقد . داللة الصور اازية العضوية على وجه العموم ، بينا داللة ذلك، كما بينا»الشعب العضوي«أو » العضوية
وضوعي وذايت لنفس السبب وهو ما نوضحه بإسهاب م«بدالً من » وأقل تفسريية أكثر تفسريية«استخدمنا مصطلحي 

  .املخصص للموضوع يف املدخل

 تتبدى يف حالة اللغة من خالل "اإلنسان والطبيعة"أساسية يف الكون   يصدر النموذج املركَّب عن اإلميان بوجود ثنائية 2
وهذا جيعل من . اآلخر الل النسيب للواحد عنواملدلول، أي ثنائية املصطلح واملفهوم الكامن وراءه واالستق ثنائية الدال

كمونية أم متجاوزة  واحدية أم "الكامنة  املمكن مراجعة املصطلحات عن طريق تفكيكها والوصول إىل مرجعيتها
املتداولة يف حقل الدراسات اليهودية والصهيونية وبينا عدم كفاية الكثري  وقد قمنا مبناقشة معظم املصطلحات. "ثنائية؟

  .وحتيزها مث طرحنا مصطلحاتنا اجلديدة امنه

 ، وهي كلمة ميكنها يف تصورنا التعبري عن املسافة اليت»ديباجة«املوسوعة كلمة  ومن املصطلحات املستخدمة يف هذه

تخفي معانيه، وميكن أن تربره  إىل النص فيمكن أن توضحه، وميكن أن" تضاف " فالديباجة . تفصل الدال عن املدلول
الصهيونية ذات الديباجة «إىل الصهيونيات كافة، فنقول  وقد استخدمنا هذا املصطلح لنشري. حق أو عن باطلعن 

 الصهيونية ذات«تدعي أن هلا أسساً مسيحية وهي يف واقع األمر ليست كذلك، كما نقول  مبعىن أا صهيونية» املسيحية

بالصيغة الصهيونية األساسية  اطية، ولكنها تظل صهيونية تلتزمفهي صهيونية تدعي الدميوقر» الديباجة الدميوقراطية
  .الشاملة

 شاملة ائية مغلقة، ومن مث فاملصطلحات النابعة من هذه النماذج تتسم باالنغالق  تفرز النماذج االختزالية تفسريات 3

إىل ظهور مصطلحات منفتحة ذات  ديأما النماذج التحليلية املركبة فهي تؤ. والطموح إىل الشمول الكامل واليقني التام
ولذا فهي قادرة على رصد األجزاء يف عالقتها بالكل،  مقدرة تفسريية معقولة وال تتسم بالتماسك العضوي الصلب،

 وهي مصطلحات منفتحة قابلة للتعديل. وترصد العام واخلاص دون أن تتجاهل أياً منهما دون أن يذوب اجلزء يف الكل،
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أن بإمكانه الوصول إليه يف   مستوى من الدقة واليقينية يقترب من املستوى الذي يتوهم البعضوال تطمح للوصول إيل
والتركيب ال يعين . وااللتزام باملعايري اردة الثابتة وإمنا بالتركيب والبناء املصطلحي ككل ال يتسم بالدقة. العلوم الطبيعية

من املكونات املادية  ريية عن طريق حماولة اإلحاطة بأكرب عدد ممكنوإمنا يعين حماولة زيادة املقدرة التفس عدم الدقة
اإلنسان الكثري وبعضها ال ميكن رده لقوانني املادة،  الواضحة للظاهرة مع إدراك وجود جوانب جمهولة ال يعرف عنها

  .والتعبري عنها بطرق خمتلفة ومع هذا ميكن اإلشارة إليها

التعميمي والتخصيصي للمصطلح ليتناسب مع الظاهرة بدالً من حماولة  د املستوىويف إطار النموذج املركب يتم حتدي
والرياضة واألشياء،  مستويات التعميم دائماً، فمثل هذه حماولة تنتهي بنا دائماً يف عامل اجلرب واهلندسة الوصول إىل أعلى

املركب مقابل مصطلح » وديةمجاعات يه» ولعل مصطلح. وهو عامل يقتل اإلنسان وال يعرف الضحك أو البكاء
 هو مثَل على هذا، فهو مصطلح حياول أن يشري، يف ذات "العمومية والتفرد الذي يتأرجح بشدة بني"البسيط » اليهود«

، ولذا "»يهودية»"  والعام"»مجاعات«"قدر من الوحدة وإىل قدر أكرب من عدم التجانس ويتعامل مع اخلاص  الوقت، إىل
تواريخ أعضاء اجلماعات «ينطبق على مصطلح  ونفس الشيء.  بسبب بساطته وإمنا بسبب تركيبيتهفهو مصطلح دقيق ال

» املسألة اليهودية يف شرق أوربا«بشكل عام، مث خنصص فنقول » اليهودية املسألة«وحنن نتحدث كذلك عن . »اليهودية

يف «" واخلاص "»اليهودية املسألة«" العام ، وبذلك نربط بني»املسألة اليهودية يف روسيا«التخصيص فنقول  مث نزيد يف
نربط بينها دون أن نغلِّب مستوى على اآلخر، فاملستوى  ،"«يف روسيا«" واخلاص الذي يقترب من التفرد "»شرق أوربا

 .املصطلح املناسب لدرجة التعميم أو التخصيص التحليلي هو الذي حيدد

 لنميز بني األصل والفرع والكل» حركة التنوير اليهودية«و » رة الغربيةحركة االستنا» وحنن نشري على سبيل املثال إىل

اجلماعات اليهودية، ولذا فحركة  واجلزء والفاعل واملفعول به، فحركة االستنارة حركة غربية قامت بتنوير أعضاء
بدالً » كتوبة بالعربيةآداب م«والنمط نفسه يوجد يف مصطلح  .«حركة تنوير«االستنارة حني تنتقل إىل صفوفهم تصبح 

كانت  ففي أواخر القرن التاسع عشر كان يوجد أدباء يكتبون بالعربية، ولكن العربية نفسها .«أدب عربي«من مصطلح 
واحلياتية لألدباء هي التراث األديب  لغة فجة جامدة، ليس هلا تراث أديب ثري، ولذا كانت املرجعية األدبية والعاطفية

أما األدب . »آداب مكتوبة بالعربية«، ومن مث فهناك »أدب مكتوب بالعربية»  فيها، ومن مث فأدم هوللبالد اليت يعيشون
األدبية العربية يف  فنحن نرى أن املصطلح ميكن استخدامه ابتداًء من الستينيات بعد أن استقرت التقاليد العربي نفسه

  .وغريهم ممن يكتبون بالعربية ائيلينيإسرائيل وأصبحت من الثراء مبا يكفي إلهلام األدباء اإلسر

مرحلة تارخيية ألخرى ومن منطقة جغرافية ألخرى، ومع هذا يظل هناك  ويالحظ أن مدلوالت املصطلحات قد تتغري من
باعتبارها  إذ اكتشفنا وجود ماسونيات عديدة يشار هلا كلها» املاسونية«ما الحظناه يف مصطلح  وهذا. دالٌّ واحد

  .إخل... »ماسونية العامل الثالث» و» ماسونية إحلادية«و » ماسونية ربوبية«ولذا قسمناها إىل . »املاسونية«

املصطلحي قمنا بإدخال مصطلحات جديدة تعبر عن مفاهيم حتليلية جديدة مثل   ويف حماولة زيادة تركيب اهليكل 4
«"»يحول إىل وسيلة«كلمة منحوتة من صياغتنا مبعىن " «حوسلة« مفاهيم "» اخلالص اليهودي«و » العريب الغائب  

«"له احلرج حتليلية كامنة يف اخلطاب الصهيوين ومل يفصح عنها ألا تفضحه وتسبب مفهوم حتليلي "» اجلماعة الوظيفية  
«"جديد   ."حتليلي جديد يستند إىل مفاهيم قدمية مفهوم"» اإلقطاع االستيطاين  
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فتتناه إىل » إسرائيل«لصهيونية اليت تشري إىل أكثر من ظاهرة، فاصطالح ا وقد حاولنا تفتيت بعض املصطلحات
، "مملكة يسرائيل العربانية" «"إفرامي"يسرائيل «، و"العربانيون باملعىن الديين"» يسرائيل«، و"الدولة الصهيونية" «إسرائيل«

، »صهيوين«و» يسرائيلي«و» يإسرائيل«و» يهودي«و «عرباين«وحاولنا توضيح احلدود بني مصطلحات متداخلة مثل 
» الصهيونية التوطينية«و» الصهيونية االستيطانية«لتفتيت مصطلح يشري إىل ظاهريت  هو حماولة» الصهيونيتان«واصطالح 

نفسه ينطبق على مفهوم  والشيء"لو كانتا ظاهرة واحدة، ومن خالل التفتيت بينا حدود وتاريخ تطور كل منهما  كما
حىت حنتفظ مبسافة بني التراث الديين » املاشيح«باعتباره  «املسيح املخلِّص اليهودي«حنن نشري إىل و. "»العلمانيتان«

  .املسيحي اليهودي والتراث الديين

دراسة احلقل الداليل موعة من املصطلحات  التعريف من خالل« طورنا طريقة جديدة يف التعريف نطلق عليها  5
وهي طريقة . للنموذج والعلمانية واحللولية الكمونية من خالل هذه الطريقة ا إىل تعريفوتوصلن» املتداخلة املتشابكة

مث حناول اكتشاف الرقعة  بالتركيب، نقوم فيها باستعراض كل التعريفات املتاحة بدالً من اإلتيان بتعريف جديد تتسم
كما أن تعدد املصطلحات وتنوعها . جلديدهو التعريف ا  فيما بينها وجنردها، ويصبح هذا"النموذج الكامن"املشتركة 

الظواهر  بدراسة التعريفات املعجمية اهلزيلة بل خنرج من نطاق الكلمات والتعريفات لنتواصل مع يفرض علينا أال نكتفي
طاق التعريف هو النموذج النظري، فتوسيع ن وإذا كان. االجتماعية والتارخيية نفسها ومن مث يتسع نطاق عملية التعريف

من خالهلا ترمجة هذا النموذج يف الواقع، واملشاكل النامجة عن هذا التطبيق،  عملية التعريف يعين دراسة الطريقة اليت متت
  .األمر الذي تتجاهله طريقة التعريف السائدة وهو

ما نتصور أنه كل التعريفات القائمة، ومن خالل عملية تفكيك وحتليل وصلنا إىل  ويف تعريفنا للصهيوين قمنا برفض
التركيز على هذه الثوابت  البنيوية أو املسلمات األساسية الكامنة، مث قمنا بعملية إعادة تركيب دف إىل الثوابت

  .«األساسية الشاملة الصيغة الصهيونية«واملسلمات ووصلنا إىل ما مسيناه 

يات املتعارضة، إذ تنقسم كل األشياء إىل سالب وعي إىل الثنائ  جند أن النماذج االختزالية املغلقة تدفع بنا عن غري 6
 ولعل الثنائيات. "كما تقول إحدى قوانني الديالكتيك"إخل ... ناجح وساقط، صقور ومحائم وموجب، قابل ورافض،

منيل للتحدث عن الطبيعة باعتبارها  املتعارضة يف املصطلحات قد تسللت لنا من مناذج العلوم الطبيعية والرياضية، فنحن
كان غري دقيق، ولكن حينما ينقَل هذا إىل عامل اإلنسان، فإن النتيجة  ا سالب أو موجب، وهو أمر مريح جداً، حىت إنإم

وأعين  ولعل هذا أحد العيوب األساسية للخطاب السياسي العريب ولطريقته يف التصنيف،. أقصى حد تكون سلبية إىل
مبا "ولكن الواقع اإلنساين . املراجع األجنبية العلوم الطبيعية من خاللسقوطه يف الثنائيات املتعارضة اليت استوردها من 

  أكثر تركيبية ورحابة وأقرب إىل قوس قزح، تتداخل فيه األلوان برغم"وانقطاع يتضمن من ثغرات وتركيب واستمرار

ود هذه األشياء من افتراض وج رغم إمكان"استقالهلا، ال توجد له بداية حادة وال اية حادة وال حىت وسط مطلق 
للظاهرة ميكن أن جيتهد اإلنسان يف اكتشافها، ولذا فإن النموذج التركييب  ومع هذا، توجد نقطة تركُّز. "الناحية التحليلية

. وإمنا بني بني رصد الواقع من خالل متصل مستمر من املقوالت املتداخلة ليست بالضرورة سالبة أو موجبة يشجع على

كما أن هذه املقوالت الوسطية تعبر عن . املتطرفة  عادةً ما تكون أكثر تركيباً وداللة من املقوالتواملقوالت الوسطية
  متاماً، فهم يدورون يف إطار ثنائيات صلبة"واملعادون لليهود"استبعدها الصهاينة  نفسها من خالل مصطلحات جديدة
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الرفض اليهودي «فبني ثنائية  .ة من املصطلحات اجلديدةوتتضح املقولة الوسط املُستبعدة يف جمموع. متعارضة ساذجة
يوجد » التحيز هلم«و» العداء لليهود«منها، وبني » اليهودي التملص«يوجد » اإلذعان اليهودي هلا«و» للصهيونية

  .«تعثر التحديث«يوجد » فشله«و» جناح التحديث«، وبني ثنائية »االكتراث م عدم«و» التحامل عليهم«

مشروعة، فااز هو اعتراف ضمين بتركيبية  ر النموذج املركب ميكن استخدام ااز كوسيلة تعبريية حتليلية يف إطا 7
اإلنسان  وااز ليس جمرد زخرفة وإمنا هو أداة لغوية مركبة طورها. املادة األحادي/الطبيعة العامل واستحالة رده إىل عامل

واستخدام ااز ليس أمراً جديداً . أن حتيط ا  تستطيع اللغة النثرية العاديةلتساعده على إدراك حاالت إنسانية بعينها ال
نستخدم صوراً جمازية تتسم » رجل أوربا املريض«أو » اإلنسان االقتصادي» أو غري مألوف، فنحن حني نتحدث عن

ااز أيضاً يف صياغة  مناوقد استخد. التركيب من وجهة نظر صاحبها كما تتسم مبقدرا التفسريية للواقع بقدر من
التركيب اجليولوجي «، كما أن اصطالح »النهم رجل أوربا«وضعنا » رجل أوربا املريض«املصطلحات، فبجوار 

هو اصطالح يستند إىل قدر » العريب الغائب«العضوي واآليل، واصطالح  هو صورة جمازية تقف بني ثنائية» التراكمي
 .ااز من

فبدالً من . وتتجاوز التحيزات الغربية والصهيونية ن اإلتيان مبصطلحات تتسم بقدر من احلياد حاولنا بقدر اإلمكا 8
، وأسقطنا مصطلحات متحيزة مثل »مجاعات يهودية«استخدمنا مصطلح  «الشعب اليهودي«أو » يهود«كلمة 

الصهاينة  لحات متتلئ ا كتبوهي مصط» عداء األغيار األزيل لليهود«و » املؤامرة اليهودية» و» العبقرية اليهودية«
. »ارمني من أعضاء اجلماعات اليهودية» أو» العباقرة من أعضاء اجلماعات اليهودية«وأعداء اليهود، فكنا نتحدث عن 

ويف هذه احلالة كان علينا أن نورد املصطلح كما هو، ترمجة . العدو للقارئ وبالطبع واجهنا قضية حماولة نقل وجهة نظر
 اجلويش بيبول«و ،«الشعب العضوي«هو  «Volk الفولك«يقة من العربية أو اإلجنليزية أو األملانية ف ودق مباشرة

Jewish People»  فنا هذه املصطلحات. »الشعب اليهودي«هوا األيديولوجي  وقد عرن للقارئ مضمولنبي
  .لق مسافة بيننا وبينهاننسبها للعدو وملرجعيته وخن وكلما وردت يف إحدى نصوصنا فإننا. الصهيوين

  :يف ترمجة املصطلحات  تبنينا نفس املنطق 9

إذ أن هذا يعين » شتات«أو » منفى«إىل " حرفياً "العربية مل نترمجها  «جالوت«اإلجنليزية و  «exile إكزايل« فكلمة "أ 
وكلمة » السامية معاداة«ا إىل مل نترمجه «anti-semitism أنيت سيمتيزم«وكلمة . والتحيزات الصهيونية تبين املرجعية

، »انتشار اجلماعات اليهودية يف العامل«بعبارة  بل أشرنا للظاهرة األوىل. مل ننقلها مبنطوقها العربي» هولوكوست«
الفالحون  وما فعلناه هو ما فعله. »اإلبادة النازية لليهود«، والثالثة بعبارة »اليهود معاداة«وللظاهرة الثانية بعبارة 

املفاهيم الكامنة وراءها مث مسيناها مبصطلحات  ينيون يف اية القرن املاضي إذ نظرنا للظاهرة ودرسناها ودرسناالفلسط
إال يف حماولة نقل وجهة نظر » جالوت«و» منفى«ومل ترد كلمات مثل . والصهيونية تقع خارج نطاق التحيزات الغربية

  .للقارئ العريب اآلخر

املصطلح البولندي أو األملاين أو العربي بني قوسني ألن  ترجم املصطلح إىل العربية مث نضع ويف بعض األحيان كنا ن"ب
«"دحيكات هاكتيس"التعجيل بالنهاية «: تتسم بقدٍر عاٍل من اخلصوصية املصطلحات تعبر عن ظواهر  شال الصالة»  

«"طاليت" «"فولك"الشعب العضوي »     .» "شالختا"طبقة النبالء البولنديني »  
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  : ومع هذا هناك كلمات مل نتمكن من تطبيق هذا املنطق عليها"ج

  . مت نقلها كما هي"اهلستدروت  ويزو"فاالختصارات على سبيل املثال  *

  .»اجليتو«و » املشناه«و » الكيبوتس«االصطالحات األعجمية اليت شاعت مثل  بعض *

  .»الكيبوتسات» ، وبدالً من ذلك نقول»الكيبوتسيم«حاولنا قدر استطاعتنا استبعاد صيغة اجلمع العربية  *

  : فيما يتصل بأمساء األعالم"د

وليس  «موسى هس«هو » فموسى هس«خارج فلسطني ترمجنا أمساءهم من لغام األصلية مباشرةً  اليهود الذي نشأوا *
  .وحسب» إسحق«وإمنا » يتسحاق المدان«ليس » إسحق المدان«و » موشيه هس«

» إسحق رابني«و » موشيه ديان» هو» فموسى ديان«ملولودون يف فلسطني عربنا أمساءهم ألن هذه هي لغتهم اليهود ا *

«"يعرب  عادةً ما» موسى«، ورغم أن اسم »يتسحاق رابني«هو   إال أننا عربنا "»موسى«اإلجنليزية تصبح » موزيس 
  .ن أمساءهم العربية قد شاعتاإلسرائيلية حىت نكون متسقني مع أنفسنا وأل أمساء األعالم

ولكن حينما يرد املصطلح  ،«اهلاجاناه«أدخلنا أداة التعريف العربية على املصطلحات اليت مل ميكن ترمجتها مثل  "ه
  .األعجمي بني قوسني بعد الترمجة فهو يرد دون أداة التعريف

. "إخل... استخدام املثىن  النحت"العريب  م حاولنا قدر اإلمكان استخدام كلمات عربية وتفعيل إمكانيات املعج"و 

باحلروف الالتينية أوردنا قبلها نطقها باحلروف العربية حىت يستطيع القارئ  وحينما كانت ترد كلمة أعجمية كُتبت
نطق حمددة لطريقة كتابة  ومع أنه ال توجد قواعد. يتعامل مع الكلمة بشيء من األلفة وال تولَد يف نفسه الرهبة العريب أن

  .الدعوة إىل أن يفتح باب االجتهاد يف هذه الناحية الكلمات األعجمية بالعربية، فقد أخذنا ذه الطريقة من باب

توليد كلمة  الكلمات األجنبية مل يكن يعين بالضرورة االنغالق، فحينما وجدنا مثالً صعوبة يف  لكن مذهبنا يف تناول"ز 
  .جنباً إىل جنب» إثين» زية عربنا الكلمة واستخدمنا كلمةاإلجنلي «ethnic إثنيك«لتقابل كلمة 

االصطالحات والتعريفات القائمة، فقد أخذنا بكثري منها ولكن   لكن كل هذا ال يعين بطبيعة احلال أننا رفضنا كل"ح
  .املعريف والنهائي بعد أن وضحنا بعدها

 

 حدود الموسوعة 

ومع هذا، قد يكون من املفيد أن نشري إىل ما . للمفكرين والنقاد والقراءسنتركه  احلديث عن إجنازات املوسوعة أمر
متكن حماكمتها من هذا  املوسوعة إجنازه وما مل حتاوله، حىت يستطيع القارئ حتديد مستوى توقعاته منها وحىت حتاول

  .املنظور وداخل احلدود اليت وضعتها لنفسها

ورغم أا تقدم . املعلومات  فهي ال دف إىل حشد أكرب قدر ممكن مناملوسوعة ليست موسوعة معلوماتية، ومن مث  1
املوسوعات املعلوماتية، إال أن كم املعلومات ليس مهها األساسي، كما  قدراً كبرياً من املعلومات يفوق أحياناً ما يقدم يف

باليهودية والصهيونية واجلماعات  سات اليت تعنىيف حقل الدرا" آخر ما مت التوصل إليه " أا ستقدم للقارئ  أا ال تزعم
  .دراسات، ومن ذلك أحدثها اليهودية مع أن مؤلفها قد استفاد بكل ما أتيح له من
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للظواهر اليت تناولتها، رغم تأكيدها البعد التارخيي، ورغم رفضها أن ترتَع  كما أا ال حتاول أن تقدم عرضاً تارخيياً
كل األعالم اليهود،  فعلى سبيل املثال مل تضم املوسوعة. وهي ال تزعم لنفسها الشمول. التارخييمن سياقها  الظواهر

من "كما أن بعض الشخصيات اهلامشية . حيام وإمنا حاولت تقدمي أمههم مع التركيز على اجلوانب النماذجية من
 ينما تعاملنا مع النظام السياسي اإلسرائيلي، مل نقموح. بسبب أمهيتها النماذجية  مت التركيز عليها"منظور النماذج السائدة

  .بتغطيته تغطية شاملة بكل عناصرة، بل ركزنا وحسب على بعض املوضوعات األساسية

نحسن من أدائنا التنظريي والتفسريي الذي   املوسوعة، قبل كل شيء، دعوة إىل إعادة التفكري يف طرق التفكري حىت 2
وتطرح املوسوعة فكرة . دون االستنامة للمقوالت االختزالية العامة اجلاهزة ل أكثر تركيباًجيعلنا ندرك الواقع بشك

ويف تنظيم املعلومات  التحليلية باعتبارها طريقة أكثر كفاءة من الطرق األخرى يف عملية رصد الواقع ودراسته النماذج
فهذا "سوعة ال ترفض املعلومات وال تبدأ من العدم املو وتصنيفها ويف كيفية استخالص النتائج والتعميمات منها، أي أن

 عن املعلومات والتعامل معها شريطة عدم االستسالم هلا وتوهم أن املعلومات هي  وإمنا ترى ضرورة البحث"مستحيل

  .يوضح فيه مناذجه التحليلية ولو مل تكن املعلومات أساسية الكتفى املؤلف منطقياً بالد األول الذي. املعرفة

تعاملت مع األمناط املتكرة والثوابت اإلستراتيجية وحسب وركزت على   حني تناولت املوسوعة الدولة الصهيونية 3
ذات طابع بنيوي مثل  للظواهر اإلسرائيلية وعلى تلك الظواهر اإلسرائيلية اليت استقرت نوعاً ما وأصبحت البعد الصهيوين

  .إحاللياً، ووظيفية الدولة الصهيونية تمعاً استيطانياًباعتباره جم» عنصرية اتمع اإلسرائيلي«

  وإمنا حتاول أن تقدم دراسة"دراسة الواقع من خالل مناذج تفسريية"منهج حمدد   ال تكتفي املوسوعة بتقدمي شرح 4

ة أن تقدم تارخياً حاولت املوسوع يف هذا اإلطار. اليهود واليهودية والصهيونية وبعض جوانب التجمع الصهيوين: حالة
 يضم الصني واهلند وغرب "زماين ومكاين"متكاملة على مستوى عاملي  عاماً للعقيدة اليهودية واحلركة الصهيونية ودراسة

  .عصر النهضة وبعدها؛ وهي دراسة تربز التنوع وعدم التجانس بني اجلماعات اليهودية أوربا وشرقها، قبل

التارخيية  االجتماعية  "والسياقات   اليهودية من خالل جمموعة من النماذج حتاول املوسوعة أن تقدم الظواهر 5
تعريف املفاهيم واملصطلحات السائدة تعريفاً أكثر تفسريية وتربز جوانبها   املختلفة اليت تساهم يف"االقتصادية  الدينية

واعتراضنا على . "عادةً مادي" سبب واحد وتبتعد بذلك عن الواحدية السببية اليت تفسر كل الظواهر يف إطار اإلشكالية
تفسريه إال من خالل مناذج مادية، وإمنا بسبب زعمها  املادية ليس بسبب ماديتها، فهناك من الظواهر ما ال ميكن

 فعلى سبيل املثال، حينما تتعرض املوسوعة لظاهرة مثل يهود. إىل االختزالية والواحدية الشمولية التفسريية اليت تؤدي

الوظيفي وأعدادهم وأسباب هجرم  اد السوفييت فإا تفعل ذلك من خالل عدة مداخل عن تاريخ اليهود وتوزعهماالحت
روسيا القيصرية وروسيا السوفيتية واملشاكل املادية واملعنوية اليت  وانتماءام السياسية والفكرية والدينية يف كلٍّ من

اجلورجيون  يهود  القراءون  الكرمشاك "اع يهود االحتاد السوفييت توجد عدة مداخل أخرى عن أنو كما. قابلوها
مداخل عن موقف ماركس وإجنلز والبالشفة من  وتضم املوسوعة أيضاً. "إخل.. اليديشية  يهود اجلبال  يهود خبارى

  .االشتراكي، وتطور الرأمسالية الغربية، وتطور العلمانية املسألة اليهودية، وعالقة اليهود بالفكر

يف عالقتها  والنماذج هي مثرة عملية جتريد حبيث ميكن النظر للظاهرة. باستخدام النماذج التحليلية  تقوم املوسوعة 6
إذ ميكن من خالل النماذج التحليلية اخلروج  وهذه قضية يف غاية األمهية يف حالة دراسة اليهود،. بظواهر أخرى مماثلة
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 فاشتغال اليهود.  حبيث يتم ربطها بظواهر مماثلة"الصهيوين املعادي لليهود واليهودية" بالظواهر اليهودية من جيتو التفرد

 "املارانو"وظاهرة اليهود املتخفني  بالتجارة يف احلضارة الغربية يتم ربطه باشتغال الصينيني بالتجارة يف جنوب شرق آسيا،

وحنن بذلك ال نسقُط يف أية عنصرية تفسريية . "يسكينياملور"املتخفني  يف شبه جزيرة أيربيا يتم ربطها بظاهرة املسلمني
  .تفسريية أننا نبين بذلك أن اليهود بشر وأن مفهوم اإلنسانية املشتركة مفهوم له مقدرة أو فعلية، كما

في حتليلياً مركباً، كما بينت أمهية الدور الوظي  طورت املوسوعة مفهوم اجلماعات الوظيفية باعتبارها مفهوماً 7
خالل  ومن. اجلماعات اليهودية باعتبارها وظيفة تؤدى ودوراً يلعب داخل جمتمع األغلبية للجماعات اليهودية وإدراك

باعتبارهم مجاعات وظيفية وبني الرؤية الغربية  هذا املفهوم، أمكن لنا أن ندرك االستمرارية بني املفهوم الغريب لليهود
التحليلي  وأبرز لنا هذا املفهوم. "قاعدة لالستعمار الغريب وحليفاً إستراتيجياً له"وظيفية  ةللدولة الصهيونية باعتبارها دول

  .اإلقطاع االستيطاين األمهية التارخيية لتجربة أعضاء اجلماعات اليهودية يف بولندا يف إطار

ل، وبينت العالقة بني العلمنة اإلمربيالية الشاملة كنموذج تفسريي شام  طورت املوسوعة منوذج الرؤية العلمانية 8
  .واإلمربيالية وأثر كل هذا على اجلماعات الوظيفية يف الغرب والعامل الشاملة

أعدنا كتابة تاريخ اليهودية  ويف ضوء هذا،. طورت املوسوعة منوذج احللولية الكمونية الواحديةكنموذج تفسريي  9
 ."متطرفاً باعتبارها نسقاً غنوصياً حلولياً كمونياً"احملورية لظهور القبااله  ةوتاريخ أعضاء اجلماعات اليهودية وبينا األمهي

 
أي التمييز بني املثايل واملعياري من جهة، والفعلي واملتحقق   أبرزت املوسوعة التمييز البديهي بني اليهود واليهودية، 10

  . من جهة أخرىالبشر وأشواقهم من جهة، وأدائهم وواقعهم من جهة أخرى؛ بني أحالم

أعضاء اجلماعات  بني التاريخ املقدس الذي ورد يف العهد القدمي والتاريخ الزمين الذي يعيش يف إطاره  متيز املوسوعة 11
ومن مث، حاولت . وعاملي مستقل عن تواريخ البشر وانطالقاً من هذا، بينا أنه ال يوجد تاريخ يهودي عام. اليهودية

اجلماعات اليهودية بطريقة أكثر تركيبية وتفسريية، ومن مث أكثر إنسانية عما  كتابة تواريخ أعضاءاملوسوعة أن تعيد 
مصر، وال تاريخ ليهود بابل  وحاولنا أن نبين أنه ال يوجد تاريخ ليهود مصر مبعزل عن تاريخ. تواريخ اختزالية كُتب من

  .مبعزل عن تاريخ بلدهم ةمبعزل عن تاريخ بابل، وال تاريخ ليهود الواليات املتحد

مستقل عن تاريخ احلضارة الغربية احلديثة، وال تاريخ للصهيونية غري   تبين املوسوعة أنه ال يوجد تاريخ للصهيونية 12
وال تاريخ للفكر  تاريخ للصهيونية منفصل عن تاريخ العداء لليهود، عن تاريخ الصهيونية بني اليهود، وال اليهودية منفصل

النهائية، إال أننا طورنا مفهوماً للوحدة الفضفاضة  ورغم إدراكنا للوحدة. ي الغريب مبعزل عن تاريخ الفكر الغريباليهود
  .عن األخرى ال يجب استقاللية كل ظاهرة

، بتأكيد البعد اإلنساين العام يف الظواهر اليهودية  حاولت املوسوعة ضبط املستوى التعميمي والتخصيصي، فقامت 13
 الصهيونية واملعادية لليهودية على إخفائه، وحاولت أن تبتعد عن األيقنة وتأكيد ذلك البعد الذي حترص الدراسات

ولكنها، يف الوقت نفسه، مل  ."الذي حترص الدراسات الصهيونية واملعادية لليهودية على إبرازه"اخلصوصية والتفرد 
وقد بينا أن هذا اخلطاب التحليلي السائد يف . ومنحناها اخلاص  وقسمااتسقط يف التعميم الذي يفقد الظاهرة مالحمها

فاإلبادة النازية  .تعنى باليهود واليهودية والصهيونية يتأرجح بني التعميم الشديد والتخصيص الشديد تلك الدراسات اليت
وميكن أيضاً املغاالة يف التخصيص، . األغيارمن قبل  لليهود إن هي إال تعبري عن منط متكرر عام هو العداء األزيل لليهود
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اإلبادة النازية  وذهبنا يف هذا إىل أن. لليهود إن هي إال جرمية أملانية خالصة ضد اليهود وحدهم فيقال إن اإلبادة النازية
يايل الغريب  من قبل التشكيل اإلمرب"بصورة عامة" حلظة مناذجية فريدة ولكنها تعبري عن منط عام هو استخدام اإلبادة

البشرية اليت  العامل ونقل الفائض السكاين الغريب خارج القارة األوربية وإحالله حمل العناصر كآلية إمربيالية إلعادة صياغة
أمريكا األصليني على يد املستوطنني البيض وال  ولذا فإن إبادة اليهود على يد النازيني تشبه إبادة سكان. تتم إبادا

الذي كان يهدف إىل نقل الفائض السكاين اليهودي خارج القارة األوربية وتوطينه  املشروع الصهيوينختتلف كثرياً عن 
فاإلبادة النازية هلا خصوصيتها إذ أا  ومع هذا،. فلسطني ليحل حمل الفلسطينيني الذين يتم طردهم وإبادم أحياناً يف

كما أا متت مبنهجية . ، على عكس عمليات اإلبادة األخرىوليس خارجها عملية اإلبادة الوحيدة اليت متت داخل أوربا
  .ا عمليات اإلبادة األخرى صارمة مل تتسم

أن تطرح أساساً جديداً لعلم مقارنة األديان يبتعد عن الرصد الرباين   من خالل منوذج احللولية، حتاول املوسوعة 14
واالتفاق حني يظَن  تبني االختالف حني يظَن االتفاق،والعقائد وحياول أن يصل للنماذج الكامنة اليت  للشعائر

عالقة اليهودية باملسيحية، كما أمكن إعادة تعريف  ففي ضوء منوذج احللولية الكمونية أمكن إعادة حتديد. االختالف
 "واليهودية الموالتباعد بني اإلس"واإلسالم حبيث يتضح التقارب بني املسيحية واإلسالم  العالقة بني املسيحية واليهودية

وما صاحبها من "ظاهرة اإلصالح الديين  وحتاول املوسوعة تفسري. على عكس ما هو متصور يف كثري من الدراسات
وذه . تزايد معدالت احللولية الكمونية ومن مث تصاعد معدالت العلمنة  باعتبارها تعبرياً عن"حركات صوفية متطرفة

  .نتية واإلنسانية اهليومانية رغم تعارضهما الظاهرالربط بني الربوتستا الطريقة، أمكن

نتحدث عن » العاملية الصهيونية«فبدالً من . ارتبط ذا تطوير مصطلحات جديدة تعبر عن مفاهيم جديدة  15
يف حقل ويالحظ أن املصطلحات املُستخدمة . »"والشاملة اجلزئية"العلمانيتني «و» "التوطينية واالستيطانية"الصهيونيتني «

إحالل مصطلحات  باليهود واليهودية والصهيونية تجسد التحيزات الصهيونية والغربية، ولذا فقد مت الدراسات اليت تعنى
الذي يفترض أن اليهود يشكلون وحدة عرقية  «الشعب اليهودي«أكثر حياداً حملها؛ فتم مثالً استبعاد مصطلح مثل 

، وبدالً من كلمة »اجلماعات اليهودية« ليحلّ حمله مصطلح "مع الواقع  يتناىفاألمر الذي"ودينية وحضارية متكاملة 
تواريخ «املوسوعة إىل  تشري» التاريخ اليهودي«، وبدالً من »أحناء العامل«استخدمت العبارة احملايدة  «الشتات«

  .سرييةوحسب وإمنا أكثر دقة وتف واملصطلحات البديلة ليست أكثر حياداً. »اجلماعات اليهودية

فهجرة . تشري بالضرورة إىل ما هو متعارف عليه يف األوساط العلمية  حاولت املوسوعة أن توضح أن املؤشرات ال 16
بالضرورة تزايد معدالت  إسرائيل ليست بالضرورة تعبرياً عن انتمائه الصهيوين، وبناء معبد يهودي ال يعين يهودي إىل

  .التمسك بالعقيدة اليهودية

على حقول  رغم أا مرتبطة أساساً حبقل الدراسات اخلاصة باليهود واليهودية، إال أن تعميمها لعناصر السابقة، وا 17
يواجهها كل الدارسني يف حقل الدراسات  معرفية أخرى أمر ممكن، فقضية النماذج االختزالية يف مقابل النماذج املركبة

  .اإلنسانية
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الشاملة وعلى  املوسوعة أن تلقي أضواء جديدة على تاريخ العلمنة والعلمانيةاحللولية، حاولت   من خالل منوذج18
وطرحت . "يف اإلطار املادي" ودور الترشيد "احلداثة من التحديث واحلداثة إىل ما بعد"تطور احلضارة الغربية احلديثة 

  .بدالً من التراكم الرأمسايل املوسوعة فكرة التراكم اإلمربيايل

 باعتبار اإلنسان مقولة متجاوزة"احللولية مبقولة التجاوز واإلنسانية املشتركة  ملوسوعة أن تبين عالقة مفهوم حتاول ا19

والطبيعة صدى لثنائية اخلالق واملخلوق وتعبري عن منوذج  املادة رغم أا تتبدى من خالهلا، وباعتبار ثنائية اإلنسان/للطبيعة
  .الالت املعرفية واإلمكانات البحثية هلذه العالقةتبين الد كما حتاول أن. "التوحيد

والدال عن املدلول، والكل "املخلوق   اليت تفصل اخلالق عن"احليز اإلنساين"املوسوعة أن تشرح مفهوم املسافة   حتاول20
اعية؛ فالقيمة وأن تطرح حال ملشكلة القيمة يف العلوم االجتم. "الواقع عن اجلزء، واملطلق عن النسيب، والنموذجي عن

ومن مث فهي ال ختضع  معيارية ومثالية حيتكم إليها الفاعل اإلنساين ولكنها ال تتجسد بالضرورة يف الواقع، األخالقية
 .وأشواقهم للبحث اإلمربيقي رغم تبديها يف سلوك الناس وطموحام

ف من خالل دراسة احلقل الداليل التعري» : حاولت املوسوعة أن تطرح طرقاً جديدة للتعريف وإعادة التعريف 21
التعريف من خالل التفكيك وإعادة التركيب يف ضوء الثوابت البنيوية «و «موعة من املصطلحات املتداخلة املتشابكة

  .«الكامنة واملسلمات

، مبستويات جديدة من الوعي والنشاط اإلنساين  بل حتاول املوسوعة توسيع نطاق علم االجتماع من خالل ربطه 22
وامللموس، وال   ويبقى السياسي واالقتصادي"الكلي والنهائي"املعلوم، وال يستبعد املعريف  حبيث ال يستبعد اهول ويبقى

  .يستبعد اإلنساين املركب ويبقى املادي الواحدي

كبديل "نسانية املشتركة اإل املوسوعة أن تستعيد الفاعل اإلنساين وتركيبيته، وأحد العناصر األساسية هنا هو  حتاول 23
وتقترح املوسوعة إمكانية توليد معيارية من هذه اإلنسانية املشتركة  ."ملفهوم الطبيعة البشرية اجلامد واإلنسانية الواحدة

 أدى ا إىل السقوط يف العلوم اإلنسانية الغربية ملفهوم اإلنسانية املشتركة والثوابت اإلنسانية العاملية وتذهب إىل أن رفض

  .النسبية والسيولة والعمومية وأخرياً العدمية

اليهود واليهودية  دراسة"تطرح هذه املوسوعة نفسها كمحاولة أولية إلعادة تأسيس أحد حقول الدراسة   24
ميكن حماكاا أو االستفادة منها يف حماولة تأسيس  وحنن نذهب إىل أنه.  انطالقاً من رؤية عربية إسالمية"والصهيونية

واملوسوعة، كشكل من أشكال التأليف، حتاول تغطية املصطلحات واملفاهيم  .م إنسانية عربية بشكل منهجيعلو
وهي يف أغلب   أن تقوم بتفكيك املفاهيم السائدة،"يف جانبها التفكيكي"وحتاول املوسوعة . ختصص ما واألعالم يف

مناذج حتليلية تتفرع عنها مفاهيم ومصطلحات   تأسيس"يف جانبها التأسيسي"األحيان مفاهيم غربية، مث حتاول بعد ذلك 
  .ومن زاوية رؤيتنا نابعة من التجربة العربية واإلسالمية،

 اليت تدور يف إطار العقالنية "يشعر أن احلداثة الغربية  ميكن القول بأن املوسوعة ككل هي موسوعة كتبها مؤلف 25
أسئلة  وتطرح املوسوعة. خلت اجلنس البشري بأسره يف طريق مسدود قد أد"والعلمانية الشاملة والالعقالنية املادية

لإلنسان يف عامل نسيب ال توجد فيه ثوابت  ماذا حيدث لإلنسان يف عامل بدون إله؟ وماذا حيدث: "كلية وائية"معرفية 
ما هو مصري اإلنسان لإلنسان يف عامل توجد فيه حقائق بال حقيقة وال حق؟ و وال مطلقات وال قيم عاملية؟ وماذا حيدث
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إسرائيل حتت مظلة اإلمربيالية  واليهودي الذي مت جريه إىل. انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية اإلنسانية؟ يف عامل
يتسىن توظيفه يف خدمتها، والذي تتم إبادته يف أملانيا النازية بطريقة  الغربية ومت حتويله إىل شخصية داروينية شرسة حىت

وترشيده من الداخل  دجمه يف احلضارة االستهالكية حىت مل يبق من ماضيه وهويته سوى القشور ومت قمعه ومتمنهجية، 
احلداثة والعقالنية والالعقالنية املادية؟ ومن هنا،  أليس هذا اليهودي مثالً صارخاً ملا حيدث لإلنسان يف عصر: واخلارج

تهي إىل موت اإلنسان والطبيعة بعد أن أعلنت بصلف وخيالء حداثة جديدة ال تن فإن املوسوعة تطالب بالبحث عن
  .اإلله موت

أساساً برنامج حبثي وطرح ألسئلة وإثارة إلشكاليات،   ومع أن املوسوعة حاولت إجناز الكثري، إال أن ما تقدمه هو26
معامل  لنا أن نحدد بعضوقد حاو. املوضوعات اليت تناولتها أكثر من كوا إجابات حمددة أي أا ورقة عمل بشأن

هذا، تظل املوسوعة يف اية األمر  ومع. اإلجابات وأن نوضح املنهج الذي استخدمناه يف الوصول إىل هذه اإلجابات
  .جدول عمل، أي اجتهاداً أولياً

ل األساس وبقية مداخل هذا الد هو حماولة توضيح اإلطار النظري الذي تنطلق منه املوسوعة فيتناول اجلزء األو
إشكالية اإلنساين «الفلسفي، فنتناول املفردات األساسية اليت نستخدمها انطالقاً من منوذجنا التحليلي، وما نسميه 

الثاين والثالث "وتتناول بقية األجزاء . أما اجلزء الثاين فيتناول النموذج كأداة حتليلية. »والطبيعي واملوضوعي والذايت
وبقية جملدات . احللولية  العلمانية الشاملة  اجلماعات الوظيفية: الثالثة املستخدمة يف املوسوعةالنماذج األساسية " والرابع

.املوسوعة هي حماولة لتطبيق هذا اإلطار النظري على حالة حمددة هي حالة اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل  

مفردات:  الثانىالباب  

 

  المرجعية النهائية، المتجاوزة والكامنة

  
» حمل الرجوع«هو » املرجع«، و»عاد منه«أي » رجع فالن من سفره«يقال  .«عاد«مبعىن » رجع«من » مرجع«كلمة 

ومن هنا كلمة  . " 105املائدة "" إىل اهللا مرجعكم فينبئكم مبا كنتم تعملون"ويف الترتيل العزيز  .«األصل«وهو 
منوذج معني والركيزة النهائية الثابتة له اليت ال  كل األفكار يفاليت تعين الفكرة اجلوهرية اليت تشكل أساس » مرجعية«

وال يرد  واملبدأ الواحد الذي ترد إليه كل األشياء وتنسب إليه. "فهي ميتافيزيقا النموذج" ميكن أن تقوم رؤية العامل دوا
ذاته الذي يتجاوز كل األفراد واألشياء ب ومن هنا، ميكن القول بأن املرجعية هي املطلق املكتفي. هو أو ينسب إليها

وعادةً ما نتحدث عن املرجعية النهائية . ونظامه ومعناه وحيدد حالله وحرامه والظواهر وهو الذي مينح العامل متاسكه
مرجعية : مرجعيتني وميكننا احلديث عن. أا أعلى مستويات التجريد، تتجاوز كل شيء وال يتجاوزها شيء باعتبار

  .جاوزة ومرجعية ائية كامنةائية مت

 :   المرجعية النهائية المتجاوزة1
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للطبيعة "» املرجعية املتجاوزة«الطبيعة متجاوزة هلا وهي ما نسميها  املرجعية النهائية ميكن أن تكون نقطة خارج عامل
املرتَّه عن الطبيعية والتاريخ،  حدهذه النقطة املرجعية املتجاوزة، يف النظم التوحيدية، هي اإلله الوا. "واإلنسان والتاريخ

ردووجوده هو ضمان أن املسافة اليت تفصل اإلنسان عن الطبيعة لن . إليهما الذي حيركهما وال حيل فيهما وال ميكن أن ي
سان واستخلفه فيه، أي أن اإلن فاإلنسان قد خلقه اهللا ونفخ فيه من روحه وكرمه واستأمنه على العامل. تلغى تختزل ولن

كل هذا يعين أن اإلنسان حيوي داخله بشكل مطلق . واالستخالف أصبح يف مركز الكون بعد أن محل عبء األمانة
أن  كما أنه يعين. الذوبان يف الطبيعة، ولذا فهو يظل مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي الرغبة يف التجاوز ورفض

هذا فبإمكان النظم اإلنسانية اهليومانية  ومع. باط بالعنصر الرباين فيهإنسانية اإلنسان وجوهره اإلنساين مرتبط متام االرت
جتعل اإلنسان مركز الكون املستقل القادر على جتاوزه ومن مث تصبح له   أن"اليت ال تعترف بالضرورة بوجود اإلله"

  .املادة/الطبيعة أسبقية على

 :   المرجعية النهائية الكامنة2

ويف إطار . باملرجعية الكامنة ، ومن هنا تسميتنا هلا"الطبيعة أو اإلنسان"نهائية كامنة يف العامل املرجعية ال ميكن أن تكون
داخله ما يكفي لتفسريه دون حاجة إىل اللجوء إىل أي شيء خارج النظام  املرجعية الكامنة، ينظر للعامل باعتبار أنه حيوي

األمر ويف التحليل  وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتة يتم حموها يف اية، "املادية"البد أن تسيطر الواحدية  ولذا،. الطبيعي
الكون، مادة واحدة يتكون منها كل شيء، وضمن  األخري، ففي إطار املرجعية الكامنة ال يوجد سوى جوهر واحد يف

أو » املادية املرجعية الكامنة«باعتبارها » املرجعية النهائية الكامنة«إشارتنا أحياناً إىل  ومن هنا"ذلك املركز الكامن نفسه 
يف إطار املرجعية الكامنة، ومن هنا إشارتنا إىل  وحنن نذهب إىل أن كل النظم املادية تدور. "»املرجعية الواحدية املادية«

  .املادية املادية باعتبارها وحدة الوجود

قلة داخل النظام الطبيعي، وإمنا هو مقولة مست ويف إطار املرجعية املادية الكامنة، فإن اإلنسان كائن طبيعي وليس
املادة هي املرجعية /قبضة الصريورة، فتسقط املرجعية اإلنسانية وتصبح الطبيعة مستوعب متاماً فيه، ويسقط متاماً يف

  .النهائية الوحيدة

باعتبار أن " إنسانية التجاوز رغبة غري طبيعية، ومن مث غري ويذهب دعاة املرجعية املادية الكامنة إىل أن رغبة اإلنسان يف
وذا . الطبيعي ، وإىل أن األجدر باإلنسان أن يذوب يف الكل الطبيعي حبيث يظهر اإلنسان"مترادفان الطبيعي واإلنساين

املادة وعلى مركزيته يف /ككيان حر مستقل عن الطبيعة املعىن، فإن املرجعية الكمونية املادية تشكل هجوماً على اإلنسان
  .الكون

ا حماولة إنزال اآلهلة من السماء إىل األرض  صفتوقد وحبيث "املادية الكامنة وإدخاهلا يف نطاق املرجعية"الوثنية بأ 
هو اآلخر هلذه القوانني، إذ كيف ميكنه جتاوزها إذا كانت  املادية، ومن مث خيضع اإلنسان/ختضع لقوانني األرض الطبيعية

الرتعات  والرتعة الوثنية ال ختتلف يف هذا عن"اً يف الواحدية املادية الكونية؟ مستوعبة متام اآلهلة نفسها خاضعة هلا؛
أما الديانات . "إمكانية للتجاوز اإلنساين املادة وتنكر أي/العلمانية املادية الطبيعية اليت ترجع كل شيء إىل الطبيعة

فاإلنسان، . "دخاله يف نطاق املرجعية املتجاوزةوإ"باإلنسان إىل اإلله يف السماء  التوحيدية، فهي نوع من حماولة الصعود
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تطرح أمام اإلنسان إمكانية  ومن مث. فيه من رغبة يف التجاوز، له قانون خاص ووجود مستقل عن املادة وعن الطبيعة مبا
أو "نون اإلهلي ، وأن يتجاوز قوانني الطبيعة واملادة وحيقق القا"شئت ربانية إن"أن يعبر عما بداخله من طاقات غري مادية 

  . املختلف عن القانون املادي الطبيعي"اإلنساين اجلوهر

 " رد إلى"الرد 

»له من صفة إىل صفة«أي » الشيء ردالشيء إىل الشيء«، و»حو رد» يف اصطالح الفالسفة  والرد. »أرجعه إليه» 
رد املذهب إىل نقاطه "كأن نقول . عنهالغريبة  إرجاع الشيء إىل ما نتصور أنه عناصر أساسية وختليته من العناصر

 املادة وهو ما/الكامنة يتم رد كل الظواهر إىل املركز الكامن يف الكون وهو الطبيعة ويف إطار املرجعية املادية". األساسية

 اإلنسان يف كليته إىل شيء كامن يف يؤدي إىل هيمنة الواحدية املادية، على عكس املرجعية املتجاوزة إذ ال ميكن رد

عملية تفسريية حتليلية تتضمن عملية رد، إذ ترد التفاصيل الكثرية الظاهرة  وأية. الكون، فهو حيوي داخله الرتعة الربانية
  .الوحدة الكامنة غري الظاهرة إىل

 المسافة والحدود والحيز اإلنسانى 

واملسافة مرتبطة . »مسافة يوم أو شهر» ال، وقد تستخدم يف الزمان فيق»املساحة«وهي أيضاً » البعد«هي » املسافة«
املعىن "» حده«هو » منتهى كل شيء«، و»املنع والفصل بني الشيئني«يعين  واحلد يف اللغة. متام االرتباط بفكرة احلدود

ن األشياء اليت بي هي» حدود اهللا تعاىل«، و»طُبق عليه احلد«: واحلد هو أيضاً تأديب املذنب كقولنا ."األنطولوجي
حد «، و»حتليل تام ملفهوم اللفظ املراد تعريفه«أو  «التعريف الكامل«هو » احلد«و. "املعىن األخالقي"حرامها وحالهلا 

وهويته  مصدر متيزه هو» حد الشيء«وأخرياً . "املعىن الداليل"» املميز له عن غريه الوصف احمليط مبعناه«هو » الشيء
  .األخالقي وبإمكانية معرفته وداللته وهويته رتبطة كل االرتباط بوجود الشيء ومبضمونهفكأن احلدود م. "املعىن النفسي"

 "التوحيدية مثل العقائد"أن املنظومات املعرفية اليت تدور يف إطار املرجعية املتجاوزة  وحنن نذهب يف هذه املوسوعة إىل

ولذا، تظل . مركز النموذج املفارق واملتجاوز له ، فهونظم حتتفظ باحلدود الفاصلة بني اخلالق العلي املتجاوز وخملوقاته
 ومن هنا، ال. واملخلوق ال ميكن اختزاهلا مهما كانت درجة اقتراب املؤمن من اإلله املسافة واحلدود قائمة بني اخلالق

ولذا، فإن . ابتةفثمة مسافة جوهرية ث املتصوف إىل االلتصاق باإلله أو االحتاد به،" يصل"ميكن يف اإلطار التوحيدي أن 
وهذا ما . بل ظل قاب قوسني أو أدىن يف أقصى حاالت االقتراب ،"يصل" مل "صلى اهللا عليه وسلم"رسول اهللا نفسه 
  .اخلالق واملخلوق" بني"، أي وجود حيز »البينية» مساه أحد الفقهاء

اإلنساين  نها تعين أيضاً أنه له حيزهواملخلوق يعين أن املخلوق له حدوده ال يتجاوزها، ولك ووجود احلدود بني اخلالق
  .حر مسئول املستقل، ولذا يظل اإلنسان صاحب هوية حمددة وجوهر مستقل، ومن مث فهو كائن

املخلوق عن خالقه وانعزل عنه ونسي خصائصه  واملسافة بني اخلالق واملخلوق ميكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن ابتعد
 ولكن إن حاول اإلنسان التفاعل مع اإلله وتذكَّر أصوله. متيزه عن بقية الكائنات اليت "املرتبطة بأصله الرباين"اإلنسانية 
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للتفاعل ويصبح اإلنسان نفسه كائناً  وأبعاده الربانية اليت متيزه عن الكائنات الطبيعية، فإن املسافة تتحول إىل جمال
  .سبب تفاعله مع اخلالقالقبس اإلهلي داخله وب مستخلَفاً يف األرض يشغل املركز، وذلك بسبب

 ، حياول املخلوق، أي اإلنسان، أن يضيق"مثل النظم احللولية"إطار املرجعية الكامنة  أما يف املنظومات اليت تدور يف

وبذا يصل إىل مرحلة وحدة الوجود حني  املسافة بينه وبني اخلالق تدرجيياً إىل أن يصل إىل اإلله ويلتصق به مث يتوحد معه،
 املخلوقات ويف العامل املادي، إذ تلغى املسافة بني اخلالق وخملوقاته وخيتفي احليز ركز كامناً يف اإلنسان ويف كليصبح امل

املسافات وتسد الثغرات، ويصبح  اإلنساين ويصبح اخلالق وخملوقاته واحداً، ويرد الكون بأسره إىل مبدأ واحد فتلغى
املادة /وهنا يصبح اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من الطبيعة. الواحدية املادية  تسوده"مفتتاًأو ذرياً "الكون كياناً عضوياً صلباً 

  .مييزه عن بقية الكائنات، وتضيع احلدود بني اخلري والشر وبني الدال واملدلول ليس له ما

 المركز 

 املعادن يف األرض أو ركز اهللا«و» غرزه«مبعىن  " ركز السهم يف األرض" ، ويقال »ركز«من فعل » املركز«كلمة 
هو » مركز الدائرة«، و»املقر الثابت الذي تتشعب منه الفروع«هو » املركز«و .«أوجدها يف باطنها«مبعىن » اجلبال

: املوسوعة مبعىن يف هذه» مركز«وحنن نستخدم كلمة . الدائرة، تتساوى الشعاعات اخلارجة منها إىل احمليط نقطة داخل

ب لغريه، واجب الوجود، ال ميكن أن تقوممطلق مكتف بذاته، ال يويف إطار املرجعية املتجاوزة، . رؤية للعامل بدونه نس
عادةً  واملركز. مرتَّه عنه، أما يف إطار املرجعية املادية الكامنة فمركز الكون كامن فيه فإن مركز الكون متجاوز للكون

 الذي يشغل املركز يف "املادي"العنصر  اته، ومن مث فإنموضع الكمون واحللول أو النقطة اليت تتحقق فيها أعلى درج
  .العناصر املنظومات الكمونية تكون له أسبقية على بقية

 المبدأ الواحد 

 إىل "الروحية واملادية"وتشري يف املنظومات احللولية الكمونية الواحدية  عبارة تتواتر يف هذه املوسوعة» املبدأ الواحد»
فيها، وتتخلل ثناياها  ه وهو القوة الدافعة اليت تضبط وجوده، قوة سارية يف األجسام، كامنةالكون ومتاسك مصدر وحدة

وهي النظام الضروري الكلي لألشياء؛ نظام . أحد وتضبط وجودها، قوة ال تتجزأ وال يتجاوزها شيء وال يعلو عليها
 هذه القوة قد جيسدها. آخر أية أمهية خاصةاإلنسان أيضاً، ال مينحه أو أي كائن  ليس فوق الطبيعة وحسب، ولكنه فوق

وهذه القوة . تكترث بالتمايز الفردي املوجود ويصل إىل كماله الطبيعي من خالهلا، ولكنها هي أيضاً قوة غري متعينة ال
 ، أو أية»قوانني احلركة«يطلق عليها دعاة وحدة الوجود املادية  ، بينما»اإلله«يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية 

املادي  املبدأ«املبدأ الواحد كامن يف الظواهر الطبيعية فنحن نشري إليه أحياناً باعتباره  وحيث إن. عبارات أخرى
، وتنويعات أخرى عليها »املادة/الطبيعة«أمهها  واملبدأ الواحد هو عادةً مركز النسق، وهو يأخذ أشكاالً خمتلفة. »الواحد

  .«املطلقات العلمانية«نسميها 

 ى والهدف والغاية المعن
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. فحواه ومضمونه وما يدل عليه القول أو اللفظ أو الرمز أو اإلشارة «معىن الكالم«، و»ما يقصد بشيء«هو » املعىن»

، "تيلوس :باليونانية"، أي أن الوجود له هدف وغاية »معىن احلياة«أو » معىن الوجود«عبارة  ومن هنا تستخدم
ربنا ما ""وهذا ما تفترضه الديانات التوحيدية  ،"«العدمية«وعكسها هو "عامل له معىن وغاية هي اإلميان بأن ال» الغائية«و

فإن كان للوجود معىن، فحياة كل إنسان هلا معىن، وال ميكن تصور معىن  "191 آل عمران" خلقت هذا باطالً سبحانك
فإذا . مثل حركات الذرة كته حركة مادية آليةتسود فيه الصدفة، وتتم عملية خلقه بالصدفة احملضة، أو تكون حر لعامل

حتمية وتتم خارج وعي اإلنسان وخارج أية غائية  كانت حركة اإلنسان هي نفسها حركة املادة، وكانت حركة املادة
ميكن أن تنطبق عليه معايري خارجة عنه، أي أن كل األمور تصبح نسبية بل  إنسانية، فإن كل ما حيدث سيحدث، وال

مبنطق األشياء ينتج معرفة  والعلم الطبيعي الذي يتعامل مع األشياء أو مع اإلنسان. تسوية اإلنسان باألشياء حتمية وتتم
إىل أن تنفصل الرتعة "متام االرتباط بانفصاله عن القيمة والغائية  منفصلة عن القيم األخالقية، بل إن تقدم العلم مرتبط

مرتبط باهلدف والغاية ومها  ، فاملعنوي»املادي«و» املعنوي« ومن هنا التمييز بني ."الرتعة العقالنية متاماً التجريبية عن
سواء الوثنية القدمية أو العلمانية "ونالِحظ أنه يف احلضارات املادية  .يتجاوزان املادة، أما املادي فال هدف له وال غاية

أزمة «يظهر ما يسمى   أسبقية املادي على املعنوي،تعلي شأن املادة وترى أسبقيتها على اإلنسان، أي ترى  اليت"احلديثة
ويعبر . وغريها» التسلع«و» التشيؤ«و» "األنومي"الالمعيارية » أو» االغتراب«اليت يعبر عنها بتعبريات مثل » املعىن

  .أزمة املعىن اليت يواجهها اإلنسان الغريب األدب احلداثي عن

إمكانية  الً جديداً متاماً، فهي ال تنكر إمكانية الوصول إىل املعىن، وإمنا تطرحتأخذ شك ويالحظ أن النسبية احلديثة
احلقيقة الكلية، فالكل بطبيعته، مادياً كان أم  وهي تنكر من مث فكرة. الوصول إىل معان كثرية كلها متساوية يف الشرعية

فوجود الكل املتجاوز لألجزاء يعين أن . ادةإىل ما وراء األجزاء وما وراء امل روحياً متجاوز لألجزاء، ومن مث يشري
اية األمر  خاضعة للكل، وهي خاضعة له حسب فكرة ما ومعىن ما، لوجوس ثابت متجاوز، مطلق، ويف األجزاء

وفكر ما بعد احلداثة هو . واملعىن وهرمية الواقع ميتافيزيقا، أي اإلله، وهنا ال ميكن االستمرار يف إنكار القصد والغاية
اإلنسان  واقع األمر إذعاناً كامالً ألزمة املعىن وعملية تطبيع الالمعيارية اليت يواجهها  عن هذا االجتاه الذي يشكل يفتعبري

  .احلديث

 " مقابل الحلول والكمون"التجاوز والتعالى 

«:الالتينية ، وهي من«transcendence الترانسندانس«تترجم باإلجنليزية بكلمة » والتعايل التجاوز»  ترانس كنديري 

transcendere»  وكلمة . »يذهب وراء«، أي »يتسلق«مبعىن  «كنديري«، و»وراء«مبعىن » ترانس«من مقطعي
: وقد ترمجت الكلمة اإلجنليزية إىل الكلمات العربية التالية" «حلول«، و»كمون«عادةً ما توضع مقابل » جتاوز«

«-» صوري« «-» متسام» - «مفارق  حىت  والتعايل هو أن يعلو الشيء ويرقى. "»جواين«أحياناً  و-» ترانسندنتايل 
والشيء املتعايل . مقام معروف يصري فوق غريه؛ ولذا فهو شيء مفارق ليس فوقه شيء، وهو جياوز كل حد معلوم أو

جنليزية باإل. وعكس التعايل والتجاوز احللول والكمون. املادي هلذا السبب يتحدى التجربة املادية والتفسري العلمي
  ."«احللولية ووحدة الوجود الكمونية«انظر الباب املعنون " «immanence إمننانس«و ،«pantheism مانثيزم«
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ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة بذاا جمردة من  وفلسفة التعايل تذهب إىل القول بأن وراء الظواهر احلسية املتغرية جواهر
ابتة حميطة باحلوادث ومستقلة، أي أن النظام الطبيعي، بكل ما يتسم به من ث شروط الزمان واملكان، وأن هناك عالقات

للظواهر العارضة متجاوز هلا  وتعدد ونسبية وسيولة وراءه نظام يتسم بالوحدة والثبات واملطلقية، ومثة مركز ثابت تغير
 بأن يف العامل ترتيباً تصاعدياً ختضع فيه فلسفة تذهب إىل القول ولذا، توصف أية. "»املرجعية املتجاوزة«وهذا ما نسميه "

اليت تأخذ  على عكس فلسفات احللول والكمون الواحدية"والتصورات للمبادئ بأا فلسفة متعالية  احلوادث للتصورات
  ."أو أسفل وتتسم بالواحدية شكل مسطح أفقي حتوي مركزها داخلها أو تكون بغري مركز، وال يكون فيها أعلى

والتعايل النهائي، ذا املعىن، . يستمر إىل غري اية إىل أن يصل إىل الالاية التوحيدية، التعايل احلق هو ارتقاءويف األنساق 
وترتُّهه، أي أن فلسفة التعايل احلقة تصل  ميكن أن يرد إىل ما هو دونه ألنه لو رد إىل ما هو دونه لفقد جتاوزه وتعاليه ال

املوجودات األخرى، ومن مث فهو سببها النهائي ولكنه مرته عنها وله وجود مستقل،  سبق كلدائماً إيل أن وجود اإلله ي
البائن عن خلقه، » الكبري املتعال» فاهللا تعاىل هو املتعايل والعايل والعلي وهو. مركزها وهو الغاية اليت تسعى حنوها وهو

ورغم وجود مسافة تفصل بني الكائن . خ املرته عنهماللطبيعة والتاري أي أنه مركز الكون واملدلول النهائي املتجاوز
الالمتناهي الذي يعبر عن  وعامل املادة، فإن له جتلياته يف العامل املادي، فاملتجاوز واملتعايل هو الالحمدود املتجاوز العلي

الطبيعي ولكنها تزوده التجليات تشكل انقطاعاً يف النظام  وهذه. وجوده داخل احملدود واملتناهي دون أن يرد إليهما
  .وباجتاه متصاعد ال ميكن فهمهما أو تفسريمها يف إطار مادي حمض كذلك بقَدر من التماسك

مرجعية "لفهمه  املادي مكتف بذاته، حيوي داخله كل ما يلزم/إنكار إمكانية التجاوز، فالعامل الطبيعي والعلمنة هي
 أو "الطبيعية"املادة وال جتاوز ذاته /جتاوز الطبيعة مادي ال ميكنه/ان طبيعيواإلنسان جزء من هذا العامل، فهو إنس. "كامنة

إذ  القادر على التجاوز ال ميكن التحكم فيه متاماً، وال ميكن تسويته بالكائنات الطبيعية فاإلنسان. التحكم ضد التجاوز
  .املادة وال ميكن حوسلته نييظل داخله ما يتحدى القوانني الطبيعية املادية، ومن مث فهو غري خاضع لقوان

 واإلنكار املتصاعد ألي جتاوز، "الكمون"تاريخ تصاعد معدالت احللول  ويالحظ أن تاريخ الفلسفة الغربية احلديثة هو
التفكيكي وفكر ما بعد  الكامن إىل أن نصل إىل الفكر/تصاعد للواحدية املادية وتصفية لثنائية املتجاوز ومن مث فهو
  .الكل نفسها باعتبار أن الكل متجاوز لألجزاء ي ينكر أي جتاوز وأية مركزية ألي شيء بل ينكر فكرةاحلداثة الذ

 المطلق والنسبى 

حصر أو استثناء أو  املتعرى عن كل قيد أو» الكامل«أو » التام« ويعين "هو عكس النسيب"يف املعجم الفلسفي  «املُطلَق»
واجب الوجود املتجاوز للزمان واملكان حىت إن جتلى  ملوجود يف ذاته وبذاته،شرط، واخلالص من كل تعين أو حتديد، ا

. مالبسات معينة بالثبات والعاملية، فهو ال يرتبط بأرض معينة وال بشعب معين وال بظروف أو واملطلق عادةً يتسم. فيهما

 ال يستمدها العقل من اإلحساس والتجربة بل يستمدها القَبلية اليت واملُطلَق مرادف للقَبلي، واحلقائق املطلقة هي احلقائق
املدلول «أحياناً بأنه  ، ويشار إليه»املُطلَق«وميكن وصف اإلله الواحد املتجاوز بأنه . وهو أساسها النهائي من املبدأ األول

» الروح« املُطلَق بأنه وقد عرف هيجل. فهو يتجاوز كل شيء ، أي أنه املدلول الذي ال ميكن أن ينسب لغريه»املتجاوز

 ."جوهرها ومطلقها"» روح األمة« و"أي جوهر العصر ومطلقه"» روح العصر«ويقال  "Geist جايست: باألملانية"
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النقطة اليت تتالقى عندها كل األضداد  وتحقُّق املطلق يف التاريخ هو احتاد األضداد واالنسجام بينها، واحلقيقة املطلقة هي
  ."فهي وحدة وجود كاملة"اليت يتداخل فيها املقدس والزمين  عاً من علم ودين، وهي النقطةوفروع املعرفة مجي

التوصل إىل احلقيقة   عن الال نسبية وهي القول بإمكان"»املطلق«مصدر صناعي من "املعرفة، تعبر املطلقية  ويف جمال
واملطلقية يف األخالق هي . نية املتغيرة املتجاوزة هلاالزم واليقني املعريف بسبب وجود حقائق مطلقة وراء مظاهر الطبيعة

واملكان، ومن مث ميكن   مطلقةٌ موضوعيةٌ خالدةٌ متجاوزةٌ للزمان- أخالقيةً كانت أم مجاليةً -القيم  الذهاب إىل أن معايري
 والدولة املطلقة هي الدولة .أو الدولة بغري قيد وال شرط أما يف السياسة، فهي تعين سيادة احلاكم. إصدار أحكام أخالقية

  .غريها فمصلحتها مطلقة وإرادا مطلقة وسيادا مطلقة اليت ال تنسب أحكامها إىل

وهو مقيد وناقص  ينسب إىل غريه ويتوقف وجوده عليه وال يتعين إال مقروناً به، وهو عكس املطلق، ، فهو»النسيب«أما 
  .فالنسيب ليس بعاملي  ويتغير بتغريمها، ولذاوحمدود مرتبط بالزمان واملكان يتلون ما

 ال "مثل الرؤية التوحيدية"اليت تدور يف إطار املرجعية املتجاوزة  وحنن نذهب يف هذه املوسوعة إىل أنه داخل املنظومات
مركز النموذج   هو اإلله املتجاوز وهو"املطلق املطلق"حاد إىل مطلق ونسيب، فاملطلق النهائي الوحيد  ينقسم العامل بشكل

والنسيب، فاإلنسان يعيش يف الطبيعة النسبية ولكنه  والنسق والدنيا الذي يوجد خارجها، أما ما عداه فيتداخل فيه املطلق
 ال ميكن ردها إىل العامل املادي النسيب، ولذا فهو يشعر بوجود القيم املطلقة ويهتدي حيوي داخله الرتعة الربانية اليت

ولذا ال ميكن قتل النفس اليت حرم اهللا  والكائنات نسبية فهي تنسب لغريها، ومع هذا هلا قيمة مطلقة،. "إن أراد"ديها 
 وأقل املخلوقات يف الكون هي من صنع اهللا، ولذا. بغري حق فكأمنا قتل الناس مجيعاً إال باحلق ألا مطلقة، ومن قَتل نفساً

  .ال ميتزجان وال يذوب الواحد يف اآلخر طلق ال يلغي املسافة بينهما، ولذا فهماوتداخل النسيب مع امل. فلها قيمتها املطلقة

باعتبارها نسبية تنصرف إىل خطاب اخلالق، فنحن نؤمن بأن مثة مطلقات ائية ال  وميكننا احلديث عن النسبية اإلسالمية
عدا ذلك فخاضع لالجتهاد  ا نعود، أما مااجلدال بشأا، نؤمن ا بكل ما حتوي من عقل وغيب؛ منها ننطلق وإليه ميكن

  .واحلوار

 .املرجعية الكامنة، كالنظم احللولية الواحدية واملادية، فإن مركز العامل كامن فيه أما يف املنظومات اليت تدور يف إطار

دي أو امللموس هذا العنصر املا  فيصبح"يتجسد فيه وال يتبدى من خالله"ولذا، قد يتجسد املطلق يف أحد عناصر الدنيا 
  .هو املطلق واملقدس وأما ما عداه فمدنس

املطلقية والقَبلية، ولذا فإن النماذج  وأي منوذج مهما بلغ من مادية ونسبية حيتوي على ركيزة أساسية تدعي لنفسها
  فيه أنه الركيزة األساسيةاملرجعية املادية الكامنة حتتوي على مطلق علماين يفترض املعرفية العلمانية اليت تدور يف إطار

املادة والتنويعات املختلفة عليه /الطبيعة وأهم مطلق علماين هو. واملرجعية النهائية لكل األشياء، مينحها الوحدة والتماسك
أو » مركز«وكلمة » ركيزة أساسية«هنا تكاد تكون مرادفة لكلمة » مطلَق» وكلمة. إخل... مثل الدولة وحتمية التاريخ

وأصبح " حل املركز يف املادة لقد"، فنحن نعين "لقد حلَّ املُطلَق يف املادة: "، فحينما نقول»اللوجوس«أو » الواحد املبدأ«
  .كامناً فيها غري متجاوز هلا

 المركب والبسيط 
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يشتمل على عناصر قليلة، وإن  ، وهو الذي»البسيط«هو الذي يشتمل على عناصر كثرية متشابكة، ويقابله » املركب»
الذي "املادي /يف الطبيعة واإلنسان، يظهر اإلنسان الطبيعي ويف إطار املرجعية الكامنة. كانت كثرية فهي غري متشابكة

املتجاوزة، يظهر  أما يف إطار املرجعية.  البالغة"العضوية أو اآللية"وهو كائن يتسم بالبساطة  "املادة/يرد إىل الطبيعة
، ولذا فهو حيوي "النسق الطبيعي وال ميكن أن يرد إليه الذي يأتيه من خارج"بس اإلهلي اإلنسان الرباين حاوياً داخله الق

مع  واهول والغيب، جنباً إىل جنب مع العناصر الطبيعية األخرى، ويتشابك داخله احملدود األسرار والالحمدود
مع القلب، وعامل الشهادة مع عامل   والعقلالالحمدود، واملعلوم مع اهول، واجلسد مع الروح، والرباين مع اجلواين،

املادة وال ميكن أن يختزل إىل صيغ مادية بسيطة، فهو /عامل الطبيعة ولذا، ال ميكن أن يرد مثل هذا اإلنسان إىل. الغيب
  .جتاوزه، إذ مثة مسافة تفصل بينه وبينها قادر على

 " أو المتعين"المجرد والعينى 

جرد «، و»قشره وأزال ما عليه» يعين» جرد الشيء«، و»التشذيب«وهو » لتعرية من الثيابا«التجريد، يف اللغة، هو 
أكل ما «يعين » جرد اجلراد األرض«، و»عراه«يعين » من ثوبه جرده«، و»عراه من الضبط والزيادات«يعين » الكتاب

  .«أذهب نباا«أي » د القحطُ األرضجر«، ويقال أيضاً »وأتى عليه فلم يبق منه شيء عليها من النبات،

مثلما يجرد امتداد اجلسم من كتلته، مع أن هاتني  التجريد، إذن، عزل صفة أو عالقة عزالً ذهنياً، وقَصر االعتبار عليها،
صفة الوجود اخلارجي، فهو عملية تفكيك لظاهرة ما مث إعادة تركيب هلا دف عزل ال الصفتني ال تنفكان عن اجلسم يف

  .االهتمام موضع

أهم مسات ظاهرة ما وحدودها يف صورا النقية البحتة  واهلدف من التجريد توفري إمكانية النظر إىل ما يتصور املرء أنه
من  وهي عملية حتديد وفصل، أي تعيني حدود تتم. التأثريات الثانوية واجلانبية والعرضية  بدون مراعاة خمتلف"جوهرها"

فالتجريد من مث إستراتيجية حتليلية   جزئيات وتفاصيل وصوالً إىل الظاهرة اليت حياول العقل فهمها،خالهلا استبعاد
النماذج ويف عملية استخدامها واكتشافها، فالتفكيك والتركيب مها  والتجريد مسألة أساسية يف عملية صياغة. أساسية

  .جتريديتان يف جوهرمها عمليتان

املتجاوز لألجزاء، والثبات الكامن وراء الصريورة، واجلوهر   إذ ال ميكن الوصول إىل الكلويرتبط التجريد بفكرة الكل،
تعادي التجريد ألا  ولذا جند أن فلسفة ما بعد احلداثة املعادية. املتنوعة إال من خالل عملية جتريدية الكامن وراء الظواهر

 وألا تريد أن تدفع بكل شيء إىل قبضة "أشكال الثبات منباعتبارها شكالً "ترى أن فكرة الكل ملوثة بامليتافيزيقا 
بل  واجلوهر، مبا يف ذلك الكل واجلوهر اإلنساين، وتؤدي إىل موت اإلنسان بعد موت اإلله، الصريورة حىت خيتفي الكل

الت التجريد إىل أن متاماً، فهي تزيد من معد وتزيل ظالل اإلله متاماً من الكون، وتأخذ الفلسفة البنيوية موقفاً مغايراً
تصل إىل عامل الذرات واألرقام مما يؤدي إىل اختفاء الكل واجلوهر اإلنساين،  تصل إىل مستويات جتريدية عالية جداً،

  .األخرى إىل موت اإلنسان فتؤدي هي
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نوعي أو ولذلك نسب إىل العني، وهو أهم ما مييز أي شيء  ، وهو ما يدرك باحلواس،»الشخصي«هو » العيين«و
 ليشري إىل حادثة مفردة أو موضوع خاص، فيمكن أن نتحدث عن تفاحة محراء، وهذا شيء ويستخدم املصطلح. فردي

  :أو احملسوس عيين، أما الفاكهة فهي شيء جمرد، أي أن املعين أو املتعني أو العيين يقابل ارد

  .صفاته، أما العيين فيشري إىل املوجود بالفعل ن يشري ارد إىل كيفية من كيفيات املوجود، وإىل صفة م"أ 

  .الذهين، أما العيين فيشري إىل الوجود اخلارجي احلسي املتجسم  يشري ارد إىل الوجود"ب

  .والفردية والفريدة ارد إىل ما هو عام ومتكرر يف الظاهرة، أما العيين فيشري إىل صفاا النوعية  يشري"ج

  .العيين بالتركيب واإلام يتسم ارد بالبساطة والوضوح ويتسم لكل ما تقدم، "د 

العيين متاماً، فال توجد فكرة جمردة كل التجريد، وال شيء متعين كل  ومع هذا، ميكن القول بأن ارد ال ميكن فصله عن
. فيها ارد باملتعني ة اليت يلتقيحاالت افتراضية مناذجية، إذ أن وجدان اإلنسان وعقله يوجدان يف املنطق فهذه. التعين

أن يستبعد فكرة الفاكهة اردة، وإن حتدث عن الفاكهة  ولذا إن حتدث اإلنسان عن تفاحة محراء بعينها فهو ال يستطيع
وتشغيلها  ومع هذا، تتطلب عملية اإلدراك وحنت النماذج. تستدعي الثمرات املتعينة املختلفة على وجه العموم فإا

  ."تفكيك وتركيب"عملية جتريد 

 السببية الصلبة والالسببية السائلة 

مسبب، وهو ما يتوقف عليه وجود  ، والسبب هو كل ما كان ذا تأثري وما يترتب عليه»السبب«نسبة إىل » السببية«
فاملقدمات . اًوالسبب هو املبدأ الذي يفسر الشيء تفسرياً نظري شيء، وما حيتاج إليه الشيء يف ماهيته أو وجوده،

  .النتيجة، وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرى الصادقة سبب صدق

 ، أي"فالن يبغضين بغري سبب: "ما يفضي إليه العقل ويربره، وهو مرادف للحق، نقول والسبب عند علماء األخالق

التام هو الذي يتوقف وجود  والسبب تام وغري تام، فالتام هو الذي يوجد املسبب بوجوده، وغري". بغري وجه حق"
. والسبب هو املبدأ الذي يفسر الشيء تفسرياً نظرياً املسبب عليه، ولكن املسبب ال يوجد بوجود السبب وحده،

  .هي العالقة بني السبب واملسبب» السببية«، و»السبب» هو املنسوب إىل» السبيب«و

مبعىن   السببية، فهل السببية شيء كامن يف األشياء نفسها،حول العقل هي نفسها اليت تثار حول واإلشكاليات اليت تثار
أم أن السببية عالقة اقتران مطرد   هو الذي يؤدي بالفعل إىل النتيجة املادية،"شيء ما كامن يف الظاهرة"أن السبب 

ة عن  ناجت"ب" وبدون أن تكون "ب" هي املؤدية إىل "أ"  دون أن تكون"ب" حدث "أ"وحسب، مبعىن أنه كلما حدث 
حاكمة   فهل هي، إذن، أمر مفطور يف عقولنا من قبل قوة-السببية كامنة يف األشياء نفسها   بالضرورة؟ وإن مل تكن"أ"

  ."ألا ختدم مصاحلنا"للعامل، أم أننا نفرضها على الواقع فرضاً 

 تتأرجح يف معظم األحيان "ديةمقوالت ما أو"والنظريات املادية اليت حتاول أن ترد الكون بأسره إىل مبدأ مادي واحد 
 - طبيعية أم إنسانية"أما السببية الصلبة، فهي اإلميان بأن لكل ظاهرة . السببية متاماً بني افتراض السببية الصلبة وبني إنكار

طريقة  تؤدي دائماً وبنفس ال"أ"مبعىن أن   سبباً واضحاً وجمرداً وبأن عالقة السبب بالنتيجة عالقة حتمية"بسيطة أم مركبة
مبعىن أا تغطي كل املعطيات والظواهر بشكل مطلق يف كل تشابكها وتداخلها  كما أا سببية مطلقة. "ب"وحتماً إىل 
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أيضاً حلظة االستنارة  وحلظة اية التاريح هي حلظة إدخال كل شيء يف شبكة السببية الصلبة املطلقة، وهي .وتفاعلها
  .شبكة السبب ويدخل القفص احلديدي ذلك اإلنسان فيستوعب يفالكاملة، حني تتم إنارة كل شيء وضمن 

العام  القانون/ التفسريية الصلبة املطلقة، مبعىن أن حياول اإلنسان التوصل إىل الصيغة والسببية الصلبة املطلقة تؤدي إىل
 جمازية آلية أو صورة جمازية إىل صورة والسببية الصلبة املطلقة تترجم نفسها. الذي يفسر الكليات واجلزئيات وعالقاا

مسافات، وال تتحمل أي عدم استمرار، وتلغي أي حيز مبا يف ذلك احليز  عضوية مصمتة ال حتتوي على أي فراغات أو
  .والعقالنية املادية  والثنائية الصلبة"عصر التحديث"السببية الصلبة املطلقة يف عصر املادية البطويل  وتسود. اإلنساين

كما أنه، مع .  يف شبكة السببية الصلبة"الطبيعة واإلنسان"العامل   املادية تفشل، بطبيعة احلال، يف إدخالولكن النماذج
الصريورة ويصبح  احللولية الكمونية الواحدية، يتراجع املركز إىل أن خيتفي ويسقط كل شيء يف قبضة تصاعد معدالت

قادر على جتاوزها، ومن مث غري قادر على إدراك  الصريورة غريالواقع يف حالة سيولة غري مفهومة، والعقل نفسه جزء من 
اجلديدة  السببية الصلبة املطلقة، تظهر الالسببية السائلة والالعقالنية املادية واملادية وهنا، بدالً من. الواقع كسبب ونتيجة

  ."عصر ما بعد احلداثة"

مثل كانط على "بية الصلبة املطلقة والالسببية العدمية موقف وسط بني السب وهناك بطبيعة احلال من حياول احلفاظ على
وتتحول إىل حتمية واحدية صارمة   ولكنه موقف يستند إىل أرضية واهية، ولذا فعادةً ما تتفتت هذه الوسطية"املثال سبيل

  .""نيتشه وغريه"هيجلية كما هو احلال يف النظم املعادية لل"السببية سائلة   أو إىل"كما هو احلال يف املنظومات اهليجلية"

 السببية الفضفاضة 

فالعامل مترابط ومن مث بإمكان اإلنسان أن يتوصل إىل قدر  تفترض النظم التوحيدية وجود املركز خارج العامل ولذا
مح ما يس ترابط العامل ليس صلباً وال مطلقاً وال عضوياً مصمتاً إذ يتخلله احليز اإلنساين وهو معقول من املعرفة، ولكن

االستمرار ومن مث بالسببية ولكنها  بوجود األسرار والتركيب والثنائيات واالنقطاع، فهو نظام يعترف بوجود قدر من
ولذا ال يستطيع اإلنسان أن . ولكن ليس بشكل حتمي معروف مسبقاً سببية فضفاضة تؤدي فيها املقدمات إىل النتائج

شبكة  دراً على معرفة الكون معرفة كاملة ومن مث ميكنه إدخال كل شيءوالنهائي الذي جيعله قا يصل إىل القانون العام
  .السببية الصلبة، وعلى اإلنسان أن يقنع بقدر من التحكم يف الكون والتوازن معه

 الروحية / المادية أو المثالية : الواحدية الكونية

أصل أو جوهر  تلفة وعن كوا ترد إىل، وتعبر عن واقع تآصل ظواهر خم»واحد«صناعي من كلمة  مصدر» الواحدية»
بأا مذهب يرد الكون كله إىل مبدأ واحد،  "يف الفلسفة"» الواحدية«وقد عرف امع اللغوي بالقاهرة كلمة . واحد

عىن ، مب»جاء األضياف أُحاد«وهي، يف مثل . »أُحاد«، فهي من كلمة »أُحادية» أما. كالروح احملض أو كالطبيعة احملضة
فقد استخدم املصدر  ومن هنا،. فهي إذن تدل على االنفراد. »جاء األضياف واحداً واحداً«، أي »بعد واحد واحداً«

وهي بطبيعتها متعددة "يف التعبري الفلسفي، رد الظاهرة  وهي تعين،. حديثاً للتعبري عن حالة االنفراد» أُحادية«الصناعي 
يف  ، أي النظرة اليت تضع»النظرة األحادية«فيقال مثالً . جهها دون أوجهها األخرىأحد أو ، أو أية عملية، إىل"اجلوانب
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: واالختالف كبري بني املفهومني. االعتبار اعتبارها عنصراً واحداً دون عناصر أخرى يف الظاهرة كان البد من وضعها يف

 ينسب الواحدية إىل الكون، بينما "وجودي"الواحدية الكونية مفهوم أُنطولوجي  وميكن القول بأن. الواحدية واألحادية
  .واإلدراك  يرى أن األحادية خاصية تسم بعض طرق التعريف والتحليل"معريف"مفهوم إبستمولوجي  األحادية

الرؤية احللولية الكونية القائلة بأن الكون بأسره ميكن  لإلشارة إىل» واحدية كونية«ويف هذه املوسوعة، نستخدم عبارة 
تتجزأ وال  القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها اليت تتخلل ثناياها وتضبط وجودها، وهي قوة ال ىل مبدأ واحد هوأن يرد إ

ال مينح اإلنسان أو أي كائن آخر أمهية  يتجاوزها شيء وال يعلو عليها أحد، وهي تشكل نظاماً ضرورياً كلياً لألشياء
املادة يف وحدة الوجود املادية /يف وحدة الوجود الروحية وهو الطبيعة وهذا املبدأ الواحد هو اإلله. خاصة أو مركزية

أو » الكونية املادية الواحدية«األخري هو األكثر شيوعاً، ولذا فنحن خنصص أحياناً ونشري إليه بأنه  وهذا النمط"
  ."«الواحدية املوضوعية املادية«أو » الواحدية املادية«

فالواحدية الكونية هي حلول . خمتلفة من احللول لفة من الواحدية هي تعبري عن مستوياتوميكن القول بأن مثة أنواعاً خمت
ولكن ميكن أن ينحصر احللول يف اإلنسان . "»وحدة الوجود الروحية«حيتفظ بامسه  وهو عادةً ما"اإلله يف الكون بأسره 

 وإىل "»الواحدية اإلنسانية«"املتطرفة   اهليومانيةاليت تترجم نفسها إىل الرتعة اإلنسانية» الواحدية الذاتية«تظهر  ومن مث
 تتحول الواحدية الذاتية إىل "اجلنس األبيض  شعوب أوربا"يف جنس بعينه  ولكن حينما يتركز احللول. الذاتية الفلسفية

أو "» اديةالطبيعية امل الواحدية«وحينما ينتقل احللول من اإلنسان إىل الطبيعة تظهر . »إمربيالية وعنصرية واحدية«
. املادة/إذ يظهر اإلنسان الطبيعي الذي يذعن للطبيعة  ويهتز مفهوم الطبيعة البشرية"»الواحدية املوضوعية املادية«

ما  الكليات يف الغياب والتفكك ويغيب مفهوم اإلنسانية املشتركة متاماً إىل أن نصل إىل وتتصاعد معدالت احللول فتبدأ
يوجد فارق بني إنسان وحيوان،  حني ينتشر احللول يف كل أرجاء الكون وذراته فال» الواحدية الذرية«ميكن تسميته 

على عكس أشكال الواحدية األخرى "بطبيعة احلال واحدية سائلة  والواحدية الذرية هي. وذكر وأنثى، ومقدس ومدنس
الكامل حني  نساين وضموره مث اختفاؤهويالحظ أن تصاعد معدالت احللولية يعين تراجع احليز اإل ."اليت تتسم بالصالبة

  .يتوحد اإلله متاماً بالنظام الطبيعي ويصبح اإلله هو القانون الطبيعي

؛ أما الواحدية املادية فهي "وهذه هي الوثنية القدمية" وميكن القول بأن الواحدية الكونية هي توحد اإلله باإلنسان بالطبيعة
ورغم هذه  .؛ وهذه هي العلمانية الشاملة احلديثة واللحظة اجلنينية الكاملة"موت اإللهبعد " توحد اإلنسان بالطبيعة

استدعى السياق ذلك لنبين الوحدة الكامنة بني  إذا» الواحدية الكونية املادية«التفرقة املبدئية، فإننا أحياناً نتحدث عن 
  .املادية وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود

ومن . الكامنة، فهو يفترض أن مركز العامل كامن فيه  الكونية املادية هو منوذج يدور يف إطار املرجعيةومنوذج الواحدية
 فهو عامل ال ثغرات فيه وال مساحات وال انقطاع وال غائيات، مت. إىل أي شيء خارجه مث، فإن الكون املادي ال يشري

والطبيعة، واخلري والشر، واألعلى  ق واملخلوق، واإلنسانوضمنها ثنائية اخلال"إلغاء كل الثنائيات الفضفاضة داخله 
ومت اختزاله كله إىل مستوى واحد يتساوى فيه اإلنسان بالطبيعة هو  ، ومت تطهريه متاماً من املطلقات والقيم،"واألدىن

الواحدي األملس ال يوجد  ويف مثل هذا العامل. "املطلق العلماين النهائي"املادة /املادي أو الطبيعة/الطبيعي مستوى القانون
الوصول إليه وأن مثة جوانب فيه غري خاضعة لقوانني  جمال للوهم القائل بأن اإلنسان حيوي من األسرار ما ال ميكن
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بأسره  الصيغ الكمية واإلجراءات العقالنية األداتية على اإلنسان، كما ميكن إدارة العامل بل ميكن تطبيق. احلركة املادية
ومن مث قابل للقياس "للحركة   ويتحول العامل إىل واقع حسي مادي نسيب خاضع للقوانني العامة.حسب هذه الصيغ

  .توظيفها وحوسلتها  وإىل مادة استعمالية ميكن"والتحكم اهلندسي والتنميط

ي وحسب، ويصبح العامل الطبيعي املصدر الوحيد أو األساس يف هذا اإلطار تصبح املعرفة مسألة تستند إىل احلواس
، وتنفصل "والسياسية االقتصادية واالجتماعية"واألخالقية، وترد األخالق إىل االعتبارات املادية  للمنظومات املعرفية

األخالق و الغائيات اإلنسانية والدينية والعاطفية واألخالقية،  احلقائق املادية متاماً عن القيمة، ويظهر العلم املنفصل عن
املقبولة، وتصبح سائر األمور   املتغرية هي وحدها املرجعية املعرفية واألخالقية"لصلبة أو السائلةا"املادية  وتصبح احلقائق

بل إن هذه الرؤية الواحدية املادية، يف مراحلها املتقدمة، . واالستخدام  نسبية صاحلة للتوظيف"املعرفية واألخالقية"
نفسها، باعتبارها مجيعاً  هيات واجلوهر، بل اإلنسانية املشتركةثبات، ينتهي ا األمر إىل إنكار وجود املا بإنكارها أي

والترشيد يف اإلطار املادي وهو أيضاً عامل اجلماعة الوظيفية  عامل العلمانية الشاملة. أشكاالً من الثبات وامليتافيزيقا
  .واإلنسان الوظيفي والواحدية الوظيفية

 الواحدية«أو » الواحدية املثالية«شيوعاً، إال أننا ميكننا أيضاً احلديث عن  هي األكثر» الواحدية الكونية املادية«ورغم أن 

وهذا املبدأ قد يكون مثالياً . اإلنسانية والطبيعية ، أي اإلميان بأن مثة مبدأً واحداً يف الكون ترد إليه كل الظواهر»الروحية
الروح   "Geist جايست: باألملانية" الروح  "animus mundi أنيموس موندي: بالالتينية" اإلله  نفس العامل: خالصاً
روح الشعب  روح التاريخ  : مادياً فعالً ؛ أو قد يكون شيئاً روحياً امساً"élan vital إيالن فيتال: بالفرنسية"الدافعة 

أو  اً أو كان مثالياًوسواء أكان املبدأ الواحد مادياً خالص. السيطرة والبقاء  اللبيدو جدلية التاريخ  البقاء لألصلح  حب
وتذوب األجزاء يف الكل وتنتفي هويتها وخيتفي  مثالياً امساً مادياً فعالً، ففي إطار الواحدية يرد كل شيء إىل هذا املبدأ

  .التعدد وخيتفي اإلنسان ككيان مستقل

جعية املتجاوزة اليت تفترض أن إطار املر ، فالوحدانية والتوحيد يدوران يف»الوحدانية«أو » التوحيد«غري » الواحدية«و
يف الكون وإمنا متجاوز له، فهو الواحد األحد العلي، ولكن وحدانية اإلله  مركز الكون متجاوز له وأن اإلله ليس كامناً

املتجاوز الذي ال ميكن أن  بل هي على العكس ضمان هلا، فهو املركز. التعدد والتنوع واهلوية املتعينة لألشياء ال تلغي
موضوعاً مطلقاً خاضعاً متاماً للحدود، إذ يتمتع وية متعينة  واإلنسان ليس ذاتاً مطلقة ال حدود هلا وال. د معه شيءيتوح

هذه احلرية، ولكنه  واإلنسان ليس حراً متاماً يف أفعاله، فاملركز املتجاوز يضع حدوداً على. خالل احلدود يتضح تعينها من
  .ركز املتجاوز هو ضمان حريتهليس مسيراً متاماً فامل

 "  التفاعلية–التكاملية "الثنائية الفضفاضة 

املرجعية  ويف إطار. وهي اإلميان بوجود أكثر من مبدأ وأكثر من جوهر يف العامل» الواحدية» مصطلح يقابل» الثنائية»
لوقاته وختتفي الثنائية املبدئية، ثنائية اخلالق مبخ الكامنة واحللولية الكمونية، فإن مركز الكون يكون كامناً فيه ويتوحد

  .الكامل الكامن، وختتفي معها كل الثنائيات األخرى لنصل إىل عامل الواحدية املادية والكمون املتجاوز املتعايل واحلالّ
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اوزه، فتظهر املتجاوزة حيث يوجد هذا العامل وما يتج والثنائية الفضفاضة احلقيقية ال ميكن أن توجد إال يف إطار املرجعية
هو خملوق   واليت تفترض أسبقية اخلالق على كل ما"أو ثنائية املتجاوز واحلال الكامن"واملخلوق  اخلالق: الثنائية األساسية

، إذ أن اإلله "ال تعادلية"ثنائية فضفاضة تفاعلية  وهي. وأن اخلالق ال ميكن أن يرد إىل خملوقاته أو يلتحم ا أو يذوب فيها
خمتلفة  والثنائية التفاعلية الفضفاضة. "أي أنه ليس مفارقاً حىت التعطيل"يتركه وشأنه  مل ولكنه مل يهجره وملمفارق للعا

وتنتج عن هذه . مقابل الطرف اآلخر  حيث يقف كل طرف يف الثنائية"أو الثنائية الصلبة أو االثنينية"عن االستقطاب 
 وتفترض "وثنائية الرتعة اجلنينية والرتعة الربانية"ئية اإلنسان والطبيعة ثنا الثنائية الفضفاضة ثنائية تكاملية أخرى هي

اإلله الذي يستخلفه يف  اإلنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها بسبب وجود املرجعية املتجاوزة، أي انفصال
  .الكونواحترامه هلا، فهو ليس مبركز  األرض، ولكنها تفترض أيضاً وجوده فيها واعتماده عليها

 "  األثينية–الثنوية "الثنائية الصلبة 

الفضفاضة، فالثنائية الصلبة تفترض تساوي عنصرين   هي غري الثنائية"»االثنينية«و» الثنوية«ويقال هلا "» الثنائية الصلبة»
 إذ أن" الكمونية  وهذا أمر غري ممكن إال يف إطار املرجعية الكامنة واحللولية"بينهما رغم وجود صراع"تساوياً كامالً 

املتجاوز  يعطي للعامل شكالً هرمياً  املرجعية املتجاوزة جتعل مثل هذا التساوي أمراً مستحيالً ألن وجود اإلله  املدلول
وأهم أشكال الثنائية . "وإن تساويا يكون مثة تكامل بدالً من الصراع حبيث يصبح أحد عناصر الثنائية أفضل من اآلخر،

اخلري والنور، واآلخر هو  واحد هو إله: حللولية الكمونية الروحية ثنائية اخلري والشر، حيث يتصارع إهلانا الصلبة يف النظم
وعادةً ما تحسم قضية الشر بأن يلتحم إله الشر بإله اخلري  .وهي حماولة حلولية لتفسري وجود الشر. إله الشر والظالم

. حقيقي وجه آخر للخري، أي أن الشر يف مجيع احلاالت ليس له وجودالشر يفسر بأنه جمرد  ويصبحان واحداً، كما أن

إذ حيل اإلله يف الكون . ثنائية اإلنسان والطبيعة أما يف إطار النظم احللولية الكمونية املادية فأهم أشكال الثنائية الصلبة هي
الطبيعة  حيل فتأله اإلنسان يعين أنه يسبقيتأله اإلنسان وتتأله الطبيعة، وهذا أمر مست مث خيتفي ويصبح مركز الكون داخله

وتعبر هذه الثنائية الصلبة عن . فإا تستوعبه ويريد أن يهزمها ويسخرها، وتأله الطبيعة يعين أا تسبق اإلنسان ومن مث
 احلالةكما هو احلال يف "املوضوع، وبني الواحدية الذاتية والواحدية املوضوعية  نفسها يف التأرجح بني الذات وبني

العنصرين املتصارعني ال يوجد بينهما  والثنائية الصلبة هي يف واقع األمر شكل من أشكال الواحدية باعتبار أن. "اجلنينية
وهو أمر متيسر ألما متساويان وتعارضهما عادةً "الصلبة باندماج العنصرين  وعادةً ما تحسم الثنائية. اختالف جوهري

حالة الصراع بني اإلنسان  ويف. ، أو بانتصار العنصر األقوى" اآلخر وال خيتلف عنه يف البنيةأن الواحد مقلوب ناجم عن
ومادية، وينتهي األمر بعد مرحلة أولية من الواحدية اإلنسانية  والطبيعة، فإن الطبيعة هي اليت تنتصر ألا أكثر مشوالً

  .دية والتمركز حول املوضوع املادياإلنسانية إىل الواحدية املوضوعية املا والتمركز حول الذات

 الطبيعة البشرية 
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جوهره وإىل السمات األساسية اليت تميز اإلنسان وتفصله  ، أي»طبيعة اإلنسان«إىل » الطبيعة البشرية«يشري مصطلح 
 ح، وحنن نفضل استخدام مصطل»اإلنسانية الواحدة«الكونية، ويرتبط ذا املصطلح مفهوم  عن غريه من الظواهر

  .بدالً من ذلك» اإلنسانية املشتركة»

 اإلنسانية المشتركة 

الكربى، ثنائية اخلالق  اإلنساين  يف تصورنا  بثنائية أساسية ال ميكن إلغاؤها هي صدى للثنائية احلاكمة يتسم الوجود
.  الروحية أو الثقافية أو املعنويةمقابل اجلوانب غري املادية، أي املادية يف اإلنسان/وهي ثنائية اجلوانب الطبيعية. واملخلوق

اخلالق وخملوقاته، هذه  ونتج عن هذا وجود مسافة بني.  ومل حيل فيه"اإلنسان والطبيعة"تصورنا، خلق العامل  فاإلله، يف
اإلنسان حراً مسئوالً ولكن داخل حدود، وهو احليز الذي  املسافة هي يف واقع األمر احليز اإلنساين الذي يتحرك فيه

جهض"حقِّق يفهو " واملسافة هي أيضاً احليز الطبيعي، الذي يتحرك فيه اإلنسان باحترام وحذر. اإلنساين  فيه جوهره"أو ي
األرض، وهو ليس سيد الطبيعة، ألن  ليس مركز الطبيعة، ألن اإلله هو مركز الكون الذي وضعه يف املركز واستخلفه يف

مادية، مثل حاجة البشر إىل الطعام واهلواء والنوم /احتياجات طبيعية ا فإن مثةولذ. "اهللا هو مالكها الذي استأمنه عليها
. "ينتمون إليه بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو منط احلضارة الذي"كل ما يتعلق بتركيبهم العضوي  والتناسل وتلبية

هو جسم، خيضع اإلنسان فمن حيث . الصفات فاإلنسان هنا هو موجود طبيعي مادي يشارك بقية الكائنات يف بعض
إذ تسري عليه، وعلى بقية الكائنات، جمموعة من اآلليات واحلتميات ويدور  للقوانني الطبيعية وضرورات احلياة العضوية،

يتجزأ من عامل  فهو يف هذا اجلانب من وجوده، جزء عضوي ال. املثريات واالستجابات العصبية املباشرة يف إطار
يف احليز الطبيعي يف عامل واحدي ال ميكن  دود مستقلة عن حدود الكائنات األخرى، يتحركاملادة، ليس له ح/الطبيعة
والفلسفات املادية، ". من خالل النماذج املُستمدة من العلوم الطبيعية ولذا ميكن رصد هذا اجلانب من وجوده. جتاوزه

اجلانب من الوجود اإلنساين وترد  نسان، تركز على هذااملادة على اإل/مرجعيتها املادية وإمياا بأسبقية الطبيعة منطلقةً من
  ."كل جوانبه األخرى إليه

عامل اإلنسان ومرتبط  املادة غري خاضع لقوانينها ومقصور على/جانباً آخر للوجود اإلنساين متجاوز للطبيعة ولكن هناك
االجتماع اإلنساين  احلس "اري لإلنسان النشاط احلض بإنسانيته، وهو يعبر عن نفسه من خالل مظاهر عديدة من بينها

  ."الديين اخللقي  احلس اجلمايل  احلس

وهو كائن واع بذاته وبالكون، قادر على . اليت تحده فاإلنسان كائن صاحب إرادة حرة رغم احلدود الطبيعية والتارخيية
صياغة  خدام عقله، ولذا فهو قادر على إعادةوهو عاقل قادر على است. املادة/وعامل الطبيعة املادية/جتاوز ذاته الطبيعية

وتعثُّره "له تاريخ يروي جتاوزه لذاته  واحلرية قائمة يف نسيج الوجود البشري نفسه، فاإلنسان. نفسه وبيئته حسب رؤيته
ومات واإلنسان كائن قادر على تطوير منظ. حلريته وفعله يف الزمان واملكان ، وهو تعبري عن إثباته"وفشله يف حماوالته

قادر على االلتزام ا  املادي الذي حيكم جسده واحتياجاته املادية وغرائزه، وهو/نابعة من الربنامج الطبيعي أخالقية غري
. من املعاين الداخلية والرموز اليت يدرك من خالهلا الواقع وقادر أيضاً على خرقها، وهو الكائن الوحيد الذي طور نسقاً

اإلنسان هو  رة قوية ونظاماً رمزياً أصبح جزءاً أساسياً من كيانه حىت أنه ميكن القول بأنذاك وهو النوع الذي ميلك
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هلذه املثريات وما يسقطه عليها من رموز  الكائن الوحيد الذي ال يستجيب مباشرةً للمثريات وإمنا يستجيب إلدراكه
  .وذكريات

متطابقة  فاألفراد ليسوا نسخاً. ات ال ميكن حموها أو جتاهلهاالذي يتميز كل فرد فيه خبصوصي واإلنسان هو النوع الوحيد
وجود غري مكتمل، مشروع يتحقق  ميكن صبها يف قوالب جاهزة وإخضاعها مجيعاً لنفس القوالب التفسريية، فكل فرد

ة والسقوط، وهو زمن العقل واإلبداع والتغيري واملأساة وامللها يف املستقبل واستمرار للماضي، ولذا فإن زمن اإلنسان هو
اال الذي يعبر  اإلنسان اخلطيئة والذنوب، وهو أيضاً اال الذي ميكنه فيه التوبة والعودة، وهو اال الذي يرتكب فيه

املادي اخلاضع لدورات /الزمان احليواين أو الطبيعي فالزمان اإلنساين ليس مثل. فيه عن نبله وخساسته وطهره ويميته
انعكاساً  ولكل هذا، فإن ممارسات اإلنسان ليست". العود األبدي"والدوائر اليت ال تنتهي و بة، زمان التكرارالطبيعة الرتي

عنها، فهو ظاهرة متعددة األبعاد وتبلغ الغاية يف  املادة، فهو خمتلف كيفياً وجوهرياً/بسيطاً أو مركباً لقوانني الطبيعة
 أبعاده أو وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حىت إىل كل هذه واحد من التركيب وال ميكن اختزاله إىل بعد

  .الوظائف

من "» العلل األوىل«تساؤالت عما يسمى  ومن املظاهر األخرى هلذا اجلانب أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح
مبا هو كائن وما هو معطَى وال وهو ال يكتفي أبداً . "اهلدف من وجودنا؟ أين جئنا؟ وأين سينتهي بنا املطاف؟ وما

الكامنة وراءها واليت  األشياء؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث، يغوص وراء الظواهر ليصل للمعاين الكلية يرضى بسطح
وهذه مجيعاً تساؤالت جتد أصلها يف . يف الكون ينسبها إليها، وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده

  .«احليوان امليتافيزيقي«، ولذا سمي اإلنسان "الرتعة الربانية"  والعقلية للكائن البشريالبنية النفسية

الروحي أو الرباين يف وجود  توجد أعضاء تشرحيية أو غدد أو أمحاض أمينية تشكل األساس املادي هلذا اجلانب وال
املادي، وهو ليس جزءاً ال يتجزأ من الطبيعة /عيالنسق الطبي وهلذا، فهو يشكل ثغرة معرفية كربى يف. اإلنسان وسلوكه

 قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات،. يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل ا وينفصل عنها وإمنا هو جزء يتجزأ منها،

وهو، هلذا . مركز الكون وسيد املخلوقات ولكنه ال يرد يف كليته إليها بأية حال، فهو دائماً قادر على جتاوزها، وهو هلذا
  .املُستمدة من العلوم الطبيعية كله، غري قابل للرصد من خالل النماذج

ما   تعبر عن نفسها يف الصراع أو التكامل بني"املادية لإلنسان مقابل مساته اإلنسانية الطبيعة"وحنن نرى أن ثنائية اإلنسان 
أما الرتعة . املادة والبساطة األوىل/إىل الطبيعة ة هي نزعة للعودةفالرتعة اجلنيني. »الرتعة الربانية«و» الرتعة اجلنينية«نسميه 

ككائن مستقل عن الطبيعة، له حدوده اخلاصة وهويته ووعيه املستقل، وإحساسه  الربانية فهي إحساس اإلنسان بذاته
  .اخللقية باملسئولية

زءاً ال يتجزأ من الطبيعة، خاضع حلتمياا، ومن مث باعتباره ج ومما جتدر مالحظته أن الرؤية الواحدية املادية تنظر لإلنسان
  ترصد كما ترصد"تتطور حسب قانون طبيعي واحد ثابت"إىل أن هناك إنسانية واحدة  يذهب أصحاب هذه الرؤية

ووراثي واحد عام، يصدق على كل  الظواهر الطبيعية، وأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة خاضعة لربنامج بيولوجي
وكأنه ال "يكون معروفاً يف كليته ولكنه سيعرف حتماً يف املستقبل  لبشر يف كل زمان ومكان، وأن هذا الربنامج قد الا

 ."عامل النمل والنحل والطري وبني عامل اإلنسان يوجد فارق بني
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يعيه  وهذا ما.  احلضاريومع التجربة اإلنسانية ومع إحساسنا ووعينا بتركيبيتنا وتنوعنا وهذا االدعاء يتناىف مع العقل
اإلنسان، فهم ينطلقون من اإلميان بأن  أصحاب النماذج غري املادية الذين يدركون الثنائية األساسية اليت يتحرك داخلها

و . االستقالل عن الطبيعة وال خيضع حلتمياا يف بعض جوانب وجوده عقل اإلنسان حمدود ولكنه خالَّق يتمتع بقدر من
. بإنسانية مشتركة أصحاب مثل هذه النماذج بطبيعة بشرية جامدة أو بإنسانية واحدة وإمنا يؤمنون ؤمنهلذا السبب ال ي

متاماً حبيث يصبح الواقع جمرد ظالل له وإمنا هي إمكانية  وهذه اإلنسانية ليست مثاالً أفالطونياً جامداً يتجاوز الواقع
اإلمكانية  هذه. "ال ميكن رصدها أو ردها إىل قوانني مادية عامةولذا "بطاقة إبداعية كامنة  فاإلنسان يتمتع. "بشرية"

جنس بعينه وإمنا تتحقق بدرجات متفاوتة  ختتلف عن األداء اإلنساين، فهي ال تتحقق يف فرد بعينه أو شعب بعينه أو
و الكائن وقد ال تتحقق على اإلطالق، فاإلنسان ه"جهد إنساين  حسب اختالف الزمان واملكان والظروف ومن خالل

وإمنا أشكال  ، ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكاالً حضارية عامة"االحنراف عن طبيعته بسبب حريته الوحيد القادر على
حتقُّق األجزاء األخرى اليت حتققت من خالل  فتحقُّق جزء يعين عدم. حضارية متنوعة بتنوع الظروف واجلهد اإلنساين

خالل درجات من اجلهد اإلنساين الذي يزيد وينقص من شعب  لفة ومنشعوب أخرى وحتت ظروف ومالبسات خمت
 يزيد التنوع أن اإلنسان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه احلر وحسب ما ومما. "آلخر ومن مجاعة ألخرى

ؤكد إنسانيتنا املادة وت/الطبيعة هذه األشكال احلضارية تفصل اإلنسان عن. يتوصل إليه من معرفة من خالل جتاربه
لكن التفرد ال يعين عدم . أن تلغى اخلصوصيات احلضارية املختلفة  دون"فهي تعبري عن اإلمكانية اإلنسانية"املشتركة 

تلك اإلمكانية  فاإلنسانية املشتركة،. املعرفة ممكنة، واحلرية ال تعين أن كل األمور متساوية ونسبية وجود أمناط جتعل
 تشكل معياراً وبعداً ائياً "أرسله لنا من رسل ورساالت ودعمه مبا"نصر الرباين الذي فطره اهللا فينا الكامنة فينا، هذا الع

  .وكلياً

البشرية، وجيعل الرصد  باإلنسانية املشتركة جيعل استخدام النماذج املركبة مسألة أساسية بل حتمية يف دراسة واإلميان
كاف باملرة، فالرصد املوضوعي املباشر ال يتم إال يف إطار  ختزالية أمراً غرياملوضوعي الرباين أو استخدام النماذج اال

 املادة/أما حماولة فهم اإلنسان ككائن مستقل عن الطبيعة. الذي يسري على عامل األشياء البحث عن القانون العام

  .حيتم استخدام مناذج مركبة فيتطلب تجاوز الواحدية املادية وقبول ثنائية اإلنسان والطبيعة الفضفاضة، وهو ما

حيوي بعداً معرفياً، هو، يف واقع األمر، إجابة على بعض  "مهما كانت سطحيته وماديته"وحنن نرى أن كل خطاب 
حلياته  أهو مادة ومتجاوز للمادة أم مادة وحسب؟ هل: وهي أسئلة تدور حول ماهية اإلنسان" األسئلة الكلية والنهائية
حتدد طبيعة النظام السياسي واالقتصادي  واإلجابة عن هذه األسئلة هي اليت. "يستمد معياريته؟معىن أم ال؟ ومن أين 

كان اإلنسان مادة وحسب خاضعاً لقوانني احلركة يستمد معياريته من  فإن. واملعريف واألخالقي والداليل واجلمايل
مكون من مادة وما  االفتراض األساسي هو أن اإلنسانفإن هذا يؤدي إىل توجه خمتلف متاماً عما لو كان  املادة،/الطبيعة

 ترى "يف املادة"واملرجعية الكامنة . املادة/ متجاوز للطبيعة يتجاوز املادة، وأن حياته هلا معىن، وأنه يستمد معياريته مما هو
املادة   عليه وترده إىلحدود املادة هي حدوده، ولذا فهي جتعل له إنساناً ذا بعد واحد تقضي أن اإلنسان مادة وحسب،

باعتبار أنه يشكل نقطة ثبات متجاوزة حلركة املادة،  وينتهي األمر بالفلسفات املادية إىل إنكار مفهوم اإلنسانية املشتركة،
 يف» الروح«يسمى "أما املرجعية املتجاوزة، فترى أن اإلنسان مادة وشيء غري املادة  .أي أنه يفلت من قبضة الصريورة
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هذا اإلنسان بالتايل ليست حدود   وأن حدود"مات التوحيدية، وله أمساء أخرى يف املنظومات اإلنسانية اهليومانيةاملنظو
 .املادية/املادة وذاته الطبيعية/جتاوز الطبيعة املادة، ولذا فهو إنسان متعدد األبعاد قادر على

  

  النزعة الجينية  :الباب الثالث

البشرية، وهي نزعة لرفض كل  صياغته لنصف نزعة نتصور أا أصلية كامنة يف النفسمصطلح قمنا ب» الرتعة اجلنينية«
ولكن حينما تتحقق هذه الرغبة، . حىت يصبح كائناً ال حدود له احلدود وإزالة املسافة اليت تفصل بني اإلنسان وما حوله

رغبة يف  لة احلدود هي، يف واقع األمر،وهذه الرغبة يف إزا. من كل أكرب منه حيتويه ويشمله جيد اإلنسان نفسه جزءاً
اإلنساين، وهي حماولة للهرب من الواقع  التخلص من تركيبية الذات اإلنسانية وتعينها ومن عبء اخلصوصية والوعي

وشر، وإمكانيات جناح وفشل، ووض وسقوط، وحرية وحتمية،  اإلنساين بكل ما فيه من ثنائيات وتدافع، وخري
  .أا نزعة للهروب من احليز اإلنساين املُركّب إىل عامل واحدي أملس بال حدود التكيف، أيوحماولة التجاوز و

حدود وال قيود خارج أي حيز إنساين، ال  هذا العامل الذي يهرب إليه اإلنسان يشبه الرحم حيث كان يعيش اجلنني بال
ينهما، أو يشبه حياة الطفل الرضيع يف توجد مسافة أو حيز تفصل ب يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه وال

أمه وأنه  حياته، حني كان يتصور أنه ال يزال جنيناً يف الرحم ال يفصله فاصل مادي أو معنوي عن األشهر األوىل من
 بأسره وأنه قد تواصل مع العامل كله، وأن الدائرة جزء ال يتجزأ منها، وحينما ميسك بثديها يتصور أنه قد حتكَّم يف العامل

  .الكاملة قد انغلقت متاماً فيشعر بالطمأنينة

 ال ختتلف كثرياً "واحدية عضوية"تتخللها أية مسافات  هذه احلالة اجلنينية الرمحية حالة دائرة عضوية مطلقة مصمتة ال
خلصوصيات وا املبدأ الواحد يف اإلنسان والطبيعة وميتزج ما متاماً، فتختفي الثنائيات عن حالة وحدة الوجود حني حيل

اجلنينية عن نفسها من خالل مفردات احللولية  وهلذا تعبر احلالة. وال يوجد سوى جوهر واحد يف العامل أو مركز واحد
 ومن خالل الصور اازية العضوية حيث يصبح اجلزء جزءاً عضوياً ال "األرض اجلنس  الرحم  ثدي األم "الكمونية 
والصورة والفكرة،   الكامل حيث يتحد الدال واملدلول، والشكل واملضمون،وهي حالة من التأيقن. الكل يتجزأ من

فاحلالة اجلنينية هي الواحدية . واجلزئيات يف كل واحد واملقدس واملدنس، وتذوب اجلواهر الفردية يف جوهر كوين واحد،
  .بامتياز

 نمط جينى عام : الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة

الصلبة،  نفسها من خالل منط أساسي هو منط التأرجح بني الواحدية الذاتية واملوضوعية والثنائية  الرتعة اجلنينية عنتعبر
  :وبني الصالبة والسيولة الشاملة

  :  الواحدية الذاتية1
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ن أنه مكتف بذاته،  يدور اإلنسان يف احلالة اجلنينية يف إطار املرجعية الكامنة، فهو داخل الدائرة العضوية املغلقة يظ
ومرجعية ذاته، مركز احللول والقداسة، اللوجوس، الذي ال يرد إىل شيء خارج حميط دائرته، وال ميكن أن تفرض عليه 

وهو يرفض التجريد، فالتجريد يعين وجود املسافة اليت تفصل اجلزء عن الكل، وهو اآللية اليت . حدود أو سدود أو قيود
نه الكل، ويعرف أنه جزء وليس الكل، وأن العامل خمتلف عن الذات، ومن مث فاإلنسان يف احلالة يدرك اجلزء من خالهلا أ

. وهو يرفض الرؤية الثنائية الفضفاضة اليت تعين وجود الذات ووجود اآلخر. اجلنينية يعيش يف عامل احلواس بشكل مباشر

 حىت يصبح كل شيء جزءاً ال يتجزأ منه، أي أن وهو يتصور أنه قادراً على أن يتحكم يف كل شيء وأن يبتلع كل شيء
واإلنسانية اهليومانية "يصبح سوبرمان إذ أنه هو البداية والنهاية، فهو متمركز حول ذاته، تسود يف عامله الواحدية الذاتية 

". واإلمربيالية  

فمع إسقاط احلدود، تسقط  .«يةاإلباحية املعرف«اإلطار تظهر الواحدية اإلمربيالية مث يظهر ما ميكن أن نسميه  يف هذا
فكل إنسان . فال حرام وال حالل، وال حمرمات وال حرمات  واملعرفية واألخالقية"نسبة إىل الوجود"احلدود الوجودية 

 يربحها، ال يكترث باملنظومات اليت توجد خارجه، واهلدف من وجوده هو تعظيم اللذة يوجد داخل قصته الصغرية ال

وهو . أمه أو يف رمحها  ليحوسل العامل ملصلحته، متاماً كما كان يفعل مع ثدي"مصلحته هو" واملصلحة "لذته هو"
دون أي "من اجلنس اآلخر فهو يستهلكه لتحقيق اللذة  انطالقاً من هذا يعامل اآلخر خارج أي إطار اجتماعي، فإن كان

 دون اكتراث حبقوقهم" فهو يبيدهم أو يستعبدهم ، وإن كان من األعراق األخرى"العابرة التزام جتاه األطفال، مثرة اللذة

  .، فهو شخصية إمربيالية توسعية كاملة، ال حدود هلا"وإنسانيتهم

   :  الثنائية الصلبة2

وقد ترفض الذات املتمركزة حول نفسها . ولكن رغم هذا اإلحساس بالواحدية الذاتية، يظل العامل املوضوعي قائماً صلباً
 ولكن املوضوع هناك، ال خيتفي وال يتالشى، فتظهر حالة أولية من االستقطاب والثنائية الصلبة أن تتفاعل مع املوضوع،

ولكنها ثنائية ومهية، إذ تتفكك الذات تدرجيياً وتدرك مركزية ". الواحدية الذاتية مقابل الواحدية املوضوعية املادية"
 . املادية أو الواحدية الصلبة/ املوضوعية أو الواحدية الطبيعيةاملوضوع فتذوب فيه وختتفي الواحدية الذاتية لتهيمن الواحدية

  :الواحدية الموضوعية المادية 3

 مع اختفاء احلدود واملسافة اليت تفصل الكل عن اجلزء، خيتفي احليز اإلنساين الذي يفصل الذات عن املوضوع، فيذوب 
مربيالية املكتفية بذاا إىل جزء من كل وترد يف اجلوهر اإلنساين وميتزج بالكل املوضوعي، ومن مث تتحول الذات اإل

وهكذا ختتفي الواحدية الذاتية اليت جنمت عنها ازدواجية الذات . كليتها إىل ما هو خارجها متاماً، أي إىل هذا الكل
لدولة  الفولك  ا: مثل"، أو أية تنويعات عليه "الرحم  الطبيعة  اإلله"واملوضوع، واختفى اجلزء وذاب ليظهر الكل 

حيث تتمركز الذات حول املوضوع، الذي يصبح مركز الكون وموضع احللول، " اللبيدو  احلتمية التارخيية  البقاء املادي
الذي » التمركز حول الذات«وهذا ما نسميه "اللوجوس الذي يرتكز إليه الكون، وتظهر الواحدية املوضوعية الصلبة 

 ". »التمركز حول املوضوع«يؤدي إىل 
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إنكار : املوضوع فإما يؤديان إىل النتيجة نفسها  االختالف الظاهر بني التمركز حول الذات والتمركز حولورغم
تفصلها عن  التجاوز واختفاء الذات اإلنسانية، االجتماعية واملركبة، اليت ترضى باحلدود اليت الثنائية والتركيب وإمكانية

اجتماعياً تارخيياً ميكنها أن تتحرك فيه بقدر من احلرية،  هلا حيزاً إنسانياًالطبيعة واتمع، فهذه احلدود هي اليت ختلق 
العامل  ووعيها اإلنساين ككيان مستقل حر، يتفاعل مع. حدوده، فتكتسب منه تعينها وهويتها ومتارس إرادا داخل

  .دودهذه احل يرد إليها ودون أن تطبق عليه ويتجاوزه دون أن ينكره، يدرك حدوده دون أن

   :الواحدية السائلة 4

احلالة اجلنينية سواء يف متركزها حول الذات أو متركزها حول املوضوع هي حالة صلبة، تدور حول مركز 
لوجوسنتريك " logo-centric وإذا كانت . ولكن مثة مرحلة جنينية ثالثة هي حالة من السيولة الشاملة والنسبية املطلقة". 

األوىل تعين إنكار احلدود متاماً واملسافة واحليز اإلنساين، فإا يف املرحلة األخرية تعين تقبل احلالة اجلنينية يف املراحل 
. ال ميكن اجتيازها إذ خيتفي مفهوم اإلنسانية املشتركة" أبوريا"ولكن املسافة هنا هوة . املسافة باعتبارها أمراً قائماً وائياً

نشطار اجلنني الكوين إىل عدة أجنة واختفاء التجسد الكوين األعظم، إال أن فرغم اختفاء الرحم الكوين األكرب ورغم ا
ولذا بدالً من القصة . كل جنني يعيش داخل رمحه، يظن أنه ال حدود له وال قيود عليه، فيذوب بطبيعة احلال فيما حوله

نينية الصغرى دون وجود قصة العضوية الكربى والنظرية الشاملة اليت تنتظم كل شيء، يدور كل إنسان يف قصته اجل
ولكن . تعبر احلالة اجلنينية عن نفسها على هيئة التأيقن والتحام الدال باملدلول" الصلبة"ويف حالة املراحل األوىل . كربى

وعلى مستوى النصوص بدالً من اإلميان حبرفية النص . يف املرحلة السائلة ينفصل الدال عن املدلول ويبدأ رقص الدوال
ته تظهر حالة التناص، وهي أن تتساوى كل النصوص وتتداخل وحييل كل نص إىل نص آخر وحتيل كل كلمة إىل وائي

. كلمة أخرى  

والنماذج االختزالية اليت ترد العامل  احلالة اجلنينية عن نفسها يف كثري من النماذج املعرفية عرب العصور مثل الغنوصية، وتعبر
فاإلنسان "العلمانية الشاملة الذي ميثل انتصاراً للحالة اجلنينية   من أمهها منوذجإىل عنصر واحد أو اثنني، ولعل

الشاملة مثل الرتعة  وميكن القول بأن كثرياً من الرتعات املرتبطة بالعلمانية. "جتسد للحالة اجلنينية املادي هو/الطبيعي
 العلوم "أي واحدية"نولوجية واية التاريخ واإلميان بوحدة التك التعاقدية والرغبة يف التحكم التكنولوجي واحللم باليوتوبيا

  .اجلنينية مادي على كل من اإلنسان واحليوان واجلماد، هي مجيعاً تعبري عن الرتعة/واحد طبيعي حبيث يسري قانون

وىل فإن فلسفة نيتشه احلالة اجلنينية يف حالة الصالبة األ وإذا كانت الفلسفة اهليجيلية بواحديتها وعضويتها هي تعبري عن
بال  فحديث دريدا عن عامل. وما بعد احلداثة هو انتصار حالة اجلنينية الواحدية السائلة .هي تعبري عن حالة السيولة

وصف لعامل احلالة اجلنينية يف حالة  ، هوnon logo-centric إشارات، عامل برئ من الصريورة الكاملة، عامل ال مركز له
القدمي تعبرياً عن الرتعة اجلنينية الغربية يف مرحلة الصالبة، فإن النظام  ذا كان النظام االستعماريوإ. السيولة الشاملة

الرتعة اجلنينية : كامنتان فيه وحنن نذهب إىل أن اإلنسان تتنازعه نزعتان. اجلديد تعبري عنها يف مرحلة السيولة العاملي
  .والرتعة الربانية

 المادة / الطبيعة 
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ومفهوم الطبيعة مفهوم أساسي . »الطبيعة» مصطلح نستخدمه كثرياً يف هذه املوسوعة بدالً من مصطلح» ملادةا/الطبيعة»
داخل السياق الفلسفي » طبيعة«املرجعية الكامنة، وخصوصاً يف الغرب، فكلمة  يف الفلسفات املادية اليت تدور يف إطار

ببعض الصفات  التلقائية واحلرية، وإمنا هي كيان يتسمتشري إىل األحجار واألشجار والسحب والقمر و الغريب ال
  :األساسية اليت ميكن تلخيصها فيما يلي

ناقص منها،  بالوحدة، فهي شاملة ال انقطاع فيها وال فراغات، وهي الكل املتصل وما عداها جمرد جزء  تتسم الطبيعة 1
واإلجراءات اليت توجد يف الزمان واملكان هو  ياءومجاع األش. فهي ال تتحمل وجود أية مسافات أو ثغرات أو ثنائيات

  .يوجد شيء متجاوز هلا أو دوا أو وراءها، فالطبيعة نظام واحد صارم الطبيعة، وهي مستوى الواقع الوحيد وال

، أي أن الطبيعة "ومكان لكل ظاهرة سبب وكل سبب يؤدي إىل نفس النتيجة يف كل زمان"تتسم الطبيعة بالقانونية   2
منها، وهي خاضعة لقوانني واحدة ثابتة منتظمة صارمة  رها متسقة مع نفسها، فهي تتحرك تلقائياً بقوة دفع نابعةبأس

  .واضحة، حتمية ال ميكن تعديلها أو التدخل فيها، وهي قوانني كامنة فيها مطردة وآلية، قوانني رياضية عامة

إنسانية تسحب خصوصيات النشاط  حىت لو كانت غائية"املادي احلركة أمر مادي، ومن مث، ال توجد غائية يف العامل   3
  ."البشري على الطبيعة املادية

ورغباته، وال متنح اإلنسان  الطبيعة باخلصوصية وال التفرد وال الظاهرة اإلنسانية وال اإلنسان الفرد واجتاهاته  ال تكترث 4
 الكائنات وميكن تفسريه يف كليته بالعودة إىل قوانني بقية أية مكانة خاصة يف الكون، فهو ال خيتلف يف تركيبه عن

متاماً احليز   ذوبان الذرات فيها، أي أن الطبيعة تلغي"املادي/الطبيعي" يذوب يف الكل "أو اجلزء" واإلنسان الفرد. الطبيعة
  .اإلنساين

بيعة حتوي داخلها كل القوانني اليت للنظام الطبيعي من أي نوع، فالط  اإلميان بأنه ال توجد غيبيات وال يوجد تجاوز 5
بذاا، وهي واجبة  ما حنتاج إليه لتفسريها؛ فهي علة ذاا، توجد يف ذاا، مكتفية بذاا وتدرك تتحكم فيها وكل

  .الوجود

 هي نظام واحدي مغلق مكتف بذاته، توجد مقومات حركته داخله، يالحظ أن الطبيعة، حسب هذا التعريف الفلسفي،

وهو نظام ضروري كلي شامل تنضوي كل . غرض خارجه، حيوي داخله كل ما يلزم لفهمه ال يشري إىل أي هدف أو
يصبح جزءاً ال يتجزأ منها  حتته، وضمن ذلك اإلنسان الذي يستوعب يف عامل الطبيعة ويختزل إىل قوانينها حبيث األشياء

ولذا فالرغبة يف العودة إىل الطبيعة هي تعبري "اإلنسانية اخلاصة  نينهوخيتفي ككيان مركب منفصل نسبياً عما حوله وله قوا
جيب » املادة» ولذا، فنحن نرى أن كلمة. وهذه هي الصفات األساسية للمذهب املادي. "يف اإلنسان عن الرتعة اجلنينية

 الذي يستند إىل فكرة اخلطاب الفلسفي أو أن تضاف الواحدة لألخرى، وذلك لفك شفرة» الطبيعة«أن حتل حمل كلمة 
  .املعرفية املادية الطبيعة، ولكي نفهمه حق الفهم وندرك أبعاده

املذهب «، فبدالً من »طبيعي«بدالً من كلمة » مادي» ولعل كثرياً من اللغط الفلسفي ينكشف إذا استخدمنا كلمة
 «اإلنسان الطبيعي«، وبدالً من »املاديالقانون «نقول » القانون الطبيعي«وبدالً من  ،«املذهب املادي«نقول » الطبيعي

. »مادية«نقول  «"naturalism ناتشوراليزم :باإلجنليزية"الطبيعية «، وبدالً من »اإلنسان املادي«ميكننا أن نقول 

واقع األمر، شخص يعرف يف إطار وظائفه الطبيعية البيولوجية ويعيش  وحينئذ، فإننا نؤكد أن اإلنسان الطبيعي، يف
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العاصفة وتسطُّح األشياء  احلركة املادية ويرد إليها، ولذا فهو جيمع براءة الذئاب وتلقائية األفعى وحياد اننيحسب قو
وقد فك . العودة ستكون لقوانني الطبيعة، أي قوانني املادة ، فنحن نقصد أن»العودة للطبيعة«وحينما نقول . وبساطتها

الرمحة   غري عادية حينما قال جيب أن نكون مثل الطبيعة، والطبيعة ال تعرفالغريب بكفاءة هتلر شفرة اخلطاب الفلسفي
  .أو الشفقة، وقد تبع يف ذلك كالً من داروين ونيتشه

 المادية 

باإلقبال على الدنيا كما قد يتوهم  ، وهي ال عالقة هلا جبمع املال أو»املادة«هي املصدر الصناعي من كلمة » املادية»
كما هو احلال مع إجنلز "أن يكون زاهداً متاماً يف النقود والدنيا  سان املادي املغاىل يف ماديتهوميكن لإلن. البعض

ما هو أصغر  القول بأن كل الفلسفات إما مادية أو غري مادية، وال ميكن جتزيء هاتني املقولتني إىل وميكن. "وإسبينوزا
الطبيعية "باعتبارها الشرط الوحيد للحياة   سوى املادةوالفلسفة املادية هي املذهب الفلسفي الذي ال يقبل. منهما

شروط احلياة، كما أا ترفض اإلنسان نفسه، وأي منظومات فكرية أو  ، ومن مث فهي ترفض اإلله كشرط من"والبشرية
مادي واحد هو إىل مبدأ  "اإلنسان والطبيعة"ولذا، فإن الفلسفة املادية ترد كل شيء يف العامل . للمادة قيمية متجاوزة

قوة ال تتجزأ وال يتجاوزها . واليت تتخلل ثناياها وتضبط وجودها القوة الدافعة للمادة والسارية يف األجسام والكامنة فيها
اإلنسان  أحد، وهي النظام الضروري والكلي لألشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق شيء وال يعلو عليها

  .مادية ادي على هذا املبدأ الواحد، فإن الفلسفة تصبح غريوإن دخل عنصر غري م. أيضاً

ومع هذا، ميكن تعريف . ما يكون عن ذلك قد تبدو ألول وهلة وكأا كلمة واضحة، ولكن األمر أبعد» مادة«وكلمة 
  سرعته  حجمه  كثافته  كتلته  لونه: الذي تكون سائر صفاته مادية الشيء املادي تعريفاً إجرائياً بأنه ذلك الشيء

. إخل... واملكان الشحنة الكهربائية اليت حيملها  سرعة دورانه  درجة حرارته  مكان اجلسم يف الزمان صالبته  كمية

الغاية  : ، فاملادة ليست هلا أية مسة من مسات العقل"الفيزياء" والصفات املادية هي الصفات اليت يتعامل معها علم الطبيعة
إخل، أي أن املادي ليس له أية  ...غراض واألهداف  االجتاه  الذكاء  اإلرادة  احملاولة  اإلدراكالرغبة  األ الوعي  القصد 

  .مسة من السمات اليت تميز اإلنسان كإنسان

 : ويمكن القول بأن األطروحات األساسية للفلسفة المادية هي ما يلي

. ال تفىن وال تستحدث من العدم فاملادة أزلية، فهي. ة ال يوجد إال املادة، وال توجد أية صفات سوى الصفات املادي 1

واملبدأ الوحيد األول واألخري الذي ترد إليه مجيع ظواهر  وهي األصل الراسخ لكل املوجودات، وهي اجلوهر الواحد
  .واإلنسانية واحلوادث التارخيية احلياة املادية

 شيء وخصائصه إمنا هي نتيجة تركيب لبعض ذرات هذه وطبيعة كل  ال توجد أية صفات سوى الصفات املادية، 2
ظواهر  أما أحوال الشعور والفكر والعقل، فهي. تلقاء نفسه من خالل احلركة األزلية للمادة املادة مت بشكل آيل ومن

ة يوجد سوى الكم يف العامل، وكاف وال. ناجتة عن ذلك اجلوهر "epiphenomenon إيب فينومنون: باإلجنليزية"تابعة 
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، أي أنه ال يوجد سوى الكمي، أما الكيفي "شكل من أشكال الكم أما الكيف فهو جمرد"الكمات ميكن املقارنة بينها 
  .فهو ظاهري

ولكن احلركة كامنة يف املادة، ومن  .عادةً ما تقرن املادة باحلركة، فاملادة واحلركة هلما وحدمها وجود وحقيقة ائية  3
  . سبب أو حمرك أولمث فإن املادة ليس هلا

لقوانني طبيعية ال ختتلف وال تتغير أو   حركة املادة حركة آلية حمايدة ليس هلا قصد أو غاية أو معىن، وهي خاضعة 4
  .خاضعة لقانون الصدفة

طور، والت. مادة كونية أزلية وكل الظواهر تتغير وختتفي وتذوب يف. تغير، مهما اختلف جماله، له أساس مادي  كل 5
تطور متصل يف القوى املادية، وال عالقة له بالقيم أو الغائية  مبا يف ذلك التطور يف اتمعات اإلنسانية، هو نتيجة

  .اإلنسانية

ولذا، ليس للعقل أية . تالية على املادة واملادية ترى أسبقية املادة على اإلنسان بكل نشاطاته، وهي متنح العقل مكانة
 "يف مراحلها األوىل"وتقر نظرية املعرفة املادية . حركة املادة يف العامل ده ليس ضرورياً الستمرارفعالية سببية، ووجو

وملعرفة . العامل هي شرط ملعرفته قيام املعرفة، فالعامل قابل ألن يعرف ألنه معطَى إلحساسنا ووعينا، بل إن مادية بإمكانية
املادة؛ فهناك أوالً حواسه اخلمس اليت ترصد /خارج عامل الطبيعة سائل منهذا العامل، ال حيتاج اإلنسان إىل استعارة و

فاملعرفة هي  عقله الذي يرتب ويركِّب احملسوسات ولكنه غري منفصل عن الوجود املادي احلسي  احملسوسات، وهناك
وميكن لإلنسان . لبيضاءعلى صفحة العقل ا انعكاس الواقع اخلارجي يف دماغنا عرب إحساساتنا وتراكم املعطيات احلسية

ويف بعض أشكال املادية، ال توجد . ومراكمة املعلومات يف ذاكرته أن يكتسب املزيد من املعرفة من خالل التجريب
موضوعاً  هو موجود قابل ألن يعرف، أما التساؤالت امليتافيزيقية فهي ليست موجودة أو ليست حدود للمعرفة، فكل ما

  .للمعرفة

ولذا فإن األخالق تفسر تفسرياً "فهي مثالً تسبق األخالق  ق العقل وحسب وإمنا تسبق كل ما هو إنساين،واملادة ال تسب
مثلما تتحكم  ، فمنطق احلاجة الطبيعية املباشرة هو الذي يتحكم يف األخالق اإلنسانية متاماً"طبيعي مادياً ووفقاً لقانون

الشيء الوحيد الذي جيدر باإلنسان أن يسعى إليه  ب األخالقية املادية بأنولذا، تنادي املذاه. اجلاذبية يف سقوط التفاحة
. واحلركة ومثة قيم أخرى يف النظام املادي، ولكنها قيم مادية مثل البقاء والنمو. احلياة هو اخلريات املادية اليت جتود ا

  .تصبح بالتايل اآللية األخالقية املادية الكربى وإذا كانت القوة هي اآللية اليت يتم ا حسم الصراع يف عامل الطبيعة، فهي

بردها إىل  املعايري اجلمالية، فالشعور واإلحساس باجلمال وكل األحاسيس اإلنسانية ميكن فهمها والشيء نفسه ينطبق على
اريخ، ولذلك فإن واملادة تسبق الت. الواقع املادي املادي الواحد، فهي جمرد تعبري عن شيء مادي يوجد يف/املبدأ الطبيعي

 تطور أدوات اإلنتاج: على سبيل املثال"يتوقف على الظروف املادية واالقتصادية  "اجتماعي وتارخيي"كل تطور 

تطور احلياة االجتماعية والسياسية  وأسلوب اإلنتاج يف احلياة املادية هو شرط. "وعالقات اإلنتاج واملصلحة االقتصادية
الكونية األولية مثل مشاعر األبوة واألمومة والرغبة يف االطمئنان واالئتناس   بل إن املشاعر اإلنسانية.والعقلية على العموم

 "الفكري والعقلي والنفسي" وكما يقول املاديون، فإن البناء الفوقي. ومظاهر النبل واخلساسة، كلها أمور مادية باآلخر،
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وما ال يرد إىل املادة ال وجود له، وقبول وجوده هو سقوط يف  املادة،يرد، يف اية األمر ويف التحليل األخري، إىل 
  .والغيبية واجلهالة امليتافيزيقا

العلمانية الشاملة، وهي فلسفات حلولية كمونية واحدية مادية  وهذه هي نقطة انطالق احلداثة املادية الغربية والفلسفات
الطبيعة  املادة ويسري اآلخر على/قانونني أحدمها يسري على الطبيعةاملادة وتنكر وجود /الطبيعة ترد كل شيء إىل

كل الظواهر ليتساوى، يف ذلك،  وبدالً من ذلك، تؤكد هذه الفلسفات وجود قانون طبيعي واحد يسري على. البشرية
 العلمانية املادية ولذا، فالنتيجة املنطقية للفلسفات. "العلوم وهذا هو أساس فكرة وحدة أو واحدية"اإلنسان واألشياء 

به ككائن ال استقالل  املادية واإلحاطة/تطبق على اإلنسان بصرامة هي تفكيكه ورده إىل القوانني الطبيعية الشاملة حينما
  .املادي/له عن النظام الطبيعي

 " المادى"اإلنسان الطبيعى 

يف إطار املرجعية الكامنة يف املادة، يعيش  ر، أي اإلنسان الذي يدو»املادي/اإلنسان الطبيعي«هو » اإلنسان الطبيعي»
الربانية،  املادي تعبري متبلور عن الرتعة اجلنينية وعن اختفاء الرتعة/واإلنسان الطبيعي .املادة/املادة وعلى الطبيعة/بالطبيعة

ة والثنائية وبني الصالبة التأرجح بني الواحدي: خالله ولذا جند نفس النمط الذي تتسم به الرتعة اجلنينية يعبر عن نفسه من
  :والسيولة

مكتف بذاته، مرجعية  املادة، فهو/املادي إنسان بال حدود، يتمتع بكل السمات األساسية للطبيعة/الطبيعي  اإلنسان 1
 اجتماعية أو تارخيية أو أخالقية أو مجالية، فهو سوبرمان :ذاته، ومعيارية ذاته، ال توجد أية حدود أو سدود أو قيود عليه

واألعراف، فهو  الزمان الطبيعي احلر وليس يف الزمان التارخيي اإلنساين الذي تتحكم فيه القيم إنسان يعيش يف. حقيقي
  .تعبري واضح عن الواحدية الذاتية

جزء  أنه ال توجد مسافة تفصله عن الطبيعة أو عن قوانينها الكامنة يف املادة، فما هو إال  هذا يعين يف واقع األمر 2
  .احليز اإلنساين خيتفي متاماً ي ال يتجزأ منها، ال ميكنه جتاوزها، حدودها حدوده، فضاؤها فضاؤه، أي أنعضو

الطبيعة الكامنة يف املادة حتركه أينما شاءت ال ميكنه الفكاك من حتمياا،   هذا يعين أن اإلنسان خاضع متاماً لقوانني 3
: املادة/من عامل الطبيعة مادية مستمدة/كن تفسريه يف إطار مقوالت طبيعيةاملادي، مي/كليته إىل النظام الطبيعي يرد يف

الرغبة يف البقاء املادي  القوة والضعف  "ودوافعه الغريزية املادية  ،"اهلضم  التناسل  اللذة احلسية"وظائفه البيولوجية 
سبمان حقيقي، تعبري واضح عن  ، فهو"زه العصيببيئته املادية  غدده  جها"، واملثريات العصبية املباشرة "الثروة الرغبة يف

  .الواحدية املوضوعية املادية

 : المادي/ويمكننا اآلن أن نتعامل مع سمات اإلنسان الطبيعي

 مادي، فاإلنسان ال خيتلف،/جوهراً إنسانياً، مستقالً وفريداً، وإمنا هو جوهر طبيعي  جوهر اإلنسان الطبيعي ليس 1

سلوك الكائنات الطبيعية  قد يكون سلوك اإلنسان أكثر تركيباً من. ات الطبيعية األخرىبشكل جوهري، عن الكائن
ولذا فاإلنسان، يف اية األمر ويف التحليل . وليس يف النوع األخرى، ولكن االختالف بينه وبينها هو اختالف يف الدرجة
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التحليل األخري، إىل  ومهي يرد، يف اية األمر ويفوتارخيه وأشواقه وأحزانه جمرد جزء من بناء فوقي  األخري، هو وأفكاره
  .املادة وقوانينها/البناء املادي التحيت احلقيقي، الطبيعة

وهو نظام واحدي صارم ال يعرف الثنائيات   اإلنسان الطبيعي، شأنه شأن الكائنات الطبيعية، جزء من النظام الطبيعي، 2
 سلوكه يتبع نسقاً "إنسان وظيفي"فاإلنسان الطبيعي إنسان أحادي البعد  أو التركيب وليس بإمكان كائن جتاوزه، ولذا

املستخدمة يف العلوم الطبيعية،  ولذا ميكن اختزاله إىل تلك الصيغ الكمية والرياضية البسيطة. واضحاً ميكن التنبؤ به منطقياً
  .ة استعمالية نافعةتوظيفه وحوسلته وجعله ماد وميكن تفسريه من خالل مقوالت مادية حمضة، وميكن

فيه،  توجد دون اإلنسان فيمكن القول بأنه ال يشكل املركز يف الكون، فما هو إال جزء عرضي  ألن الطبيعة ميكن أن 3
  .وينبغي عليه أن يزعن لقوانينها وأال حياول جتاوزها

الطبيعية جزء من   شأن الكائناتالطبيعي، حمدودة حبدود الطبيعة والعالقات بينها، فاإلنسان، شأنه  معرفة اإلنسان 4
 يف درجات من "الطبيعي"العليا تشترك مع اإلنسان  بل يالحظ أن احليوانات. برنامج طبيعي مادي، ذايت احلركة والتنظيم

 والتنظيم االجتماعي وأشكال من االقتصاد، ولكنها مجيعاً تتسم بالبساطة واملنطقية الذكاء ووسيلة من وسائل االتصال

صناعة األدوات واستخدامها  ويشري علي عزت بيجوفيتش، املفكر اإلسالمي رئيس مجهورية البوسنة، إىل أن. البالغة
تمثِّل استمراراً للتطور البيولوجي، وهو تطور خارجي كمي  "وهي ظاهرة تدل على التقدم الشديد يف حلقة التطور"

اليد، واللغة والذكاء، كلها  فالوقفة املنتصبة، واكتمال. هور احليوان الكاملاألشكال البدائية للحياة حىت ظ ميكن تتبعه من
واإلنسان، عندما استخدم ألول مرة حجراً لكسر مثرة . احليواين حاالت وحلظات من التطور تبقى بطبيعتها يف إطارها

من فصيلته  ذلك ألن آباءه األوائلفالبد أنه فعل شيئاً مهماً جداً ولكنه ليس جديداً كل اجلدة،  صلبة أو لضرب حيوان،
  .احليوانية حاولوا فعل الشيء نفسه

 بل إن العقل. عقل اإلنسان ليس له أية فعالية، فوجوده ليس ضرورياً حلركة الكون من هذا املنظور ميكن القول بأن

نسان اإلذعان للطبيعة حماولة اإل واخليال ومقدرة اإلنسان على التجاوز والترميز والتجريد تشكل عوائق تقف يف طريق
  .والتحرك معها واخلضوع حلتمياا

يف اهول وال يفكر يف مصريه  املادي، شأنه شأن كل الكائنات الطبيعية ال يعرف القلق أو التفكري/اإلنسان الطبيعي  5
ملية مادية حمصورة ائية وكلية كربى، فأسئلته كلها أسئلة ع وال يف مصري الكون، وال تعكر صفوه أية أسئلة معرفية،

عليها األحاسيس   واحليوان صفحة بيضاء تسجل"الطبيعي"وعقل كل من اإلنسان . املادية املباشرة بالبيئة واالحتياجات
وكالمها ال ينسب . إىل باطن غري مادي متوهم املادية، ولذا فإن كليهما يدرك السطح بكفاءة عالية وال حياول الغوص

  .يف جبلة األشياء املادية رمزية غري موجودةإىل األشياء دالالت 

فما حيركه هو أخالقيات . مادية/ودوافعه ونشاطاته على أُسس طبيعية املادي/ ميكن تفسري قيم هذا اإلنسان الطبيعي 6
م من لدن اإلله أن القي الناس قد يتوهم. برانية تستند إىل املنفعة واملصلحة والرغبة يف البقاء الكامنة يف املادة مادية/طبيعية

الطبيعة، ومن مث ميكن من خالل دراسة الطبيعة وقوانينها املختلفة  فمصدر القيم هو. أو من إبداع اإلنسان، وهذا وهم
وأن حيقق   يستطيع اإلنسان أن يعيش ا"مادية/طبيعية"نصل إىل منظومات قيمية ومعرفية ومجالية  دراسة إمربيقية أن

  .مصلحته وبقاءه املادي ولذته
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وال  الطبيعة املادية، يف حالة حركة دائمة وتغير دائم، ولذا ال توجد إنسانية مشتركة،  الطبيعة البشرية، شأا شأن 7
  .خاضعة لقوانني احلركة ميكن أن توجد أية معايري دينية أو أخالقية أو حىت إنسانية، فمثل هذه املعايري

املادة وهي عادةً /من خالل رموز طبيعية مستمدة من عامل الطبيعة طبيعي على املستوى الرمزي يتم إدراك اإلنسان ال 8
  . أو خليط منهما"آلية" أو من عامل األشياء "عضوية"عامل احليوان والنبات  صور جمازية مستمدة من

لطبيعي واجلوانب ولذا فهي تركز على اإلنسان ا املادة على اإلنسان/وتصدر الفلسفات املادية عن اإلميان بأسبقية الطبيعة
وترد كل جوانب الوجود اإلنساين األخرى له، ولذا فهي تلغي ثنائية  املادية من الوجود اإلنساين،/الطبيعية
الطبيعي والرتعة اجلنينية اليت  ولذا، فنحن نربط بني اإلنسان.  حىت تسود الواحدية املادية"والرباين اجلنيين" الطبيعة/اإلنسان

  .واالختيار وتدور يف إطار الواحدية املادية ء اهلوية واملسئوليةتعفي اإلنسان من عب

الطبيعي، ولذا  الغرب، وكذلك النماذج التحليلية السائدة فيها، تدور معظمها حول مفهوم اإلنسان والعلوم اإلنسانية يف
ان جمرد نظام طبيعي كغريه من واحلقائق املادية، فاإلنس فهي تنظر إىل اإلنسان باعتباره جمموعة من الوظائف البيولوجية

يتالشى  للقواعد احلتمية الصلبة للطبيعة، وميكن تفكيكه إىل أجزائه املادية األساسية إىل أن النظم الطبيعية وخيضع بدوره
ويلة احليوان الطبيعي، فهما نتيجة عملية تطور ط وحىت يف تطوره، جند أن اإلنسان الطبيعي ال خيتلف عن. متاماً يف النهاية

 يوجد أي متيز واضح بينهما؛ فكالمها جمرد وظائف بيولوجية، وكالمها نتاج لبيئته تبدأ من أدىن أشكال املادة حيث ال

  .وعمله وحملاولة البقاء من خالل الصراع والتكيف

يظل   تركيب فهومثل تطور احليوان الطبيعي، داخل نسق بسيط مستمر منطقي، ومهما بلغ من وتطور اإلنسان الطبيعي،
أو "اإلنسان نتاج عالقات اجتماعية  لقد أوضح إجنلز أن: "وكما يقول علي عزت بيجوفيتش. املادة/داخل إطار الطبيعة

ولقد أخذ داروين هذا اإلنسان ".  معينة"مادية"جمرد نتاج حقائق   نتاج أدوات اإلنتاج املوجودة، إنه"بدقة أكثر
وصناعة األدوات   خالل عملية االختيار الطبيعي حىت أصبح إنساناً قادراً على الكالمووصف تقلُّبه الالشخصي بني يديه

فريينا أن كل شيء يرجع إىل أشكال احلياة البدائية اليت  مث يأيت علم البيولوجيا ليستكمل الصورة،. وعلى أن ميشي منتصباً
هناك  ضمري والروح فال وجود هلا، وبالتايل فليسأما احلياة وال"لعب باجلزيئيات : كيميائية هي بدورها عملية طبيعية

يف جوهره حيوان كامل خاضع متاماً  وإنسان نيتشه، نتاج عملية التطور هذه، هو إنسان كامل امساً، فهو. "جوهر إنساين
ى أسس ، اليت تدار عل"اليوتوبيات التكنولوجية التكنوقراطية"املادية  وكل املدن الفاضلة. لقوانني التطور الطبيعية

الغاية يف التنظيم، وهي  يظهر فيها إنسان مثايل متاماً، إنسان يف مثالية النحل والنمل واحليوانات اليت تبلغ مادية،/علمية
املغسول يف الرشد املادي من قمة رأسه إىل أمخص قدمه؛  كائنات تعيش يف جمتمعها بشكل آيل منطقي؛ كاإلنسان اآليل

آيل  شيء قد مت اختياره وتقريره له؛ وهو ال حيمل أية أعباء أخالقية، فهو يتصرف بشكلفكل  إنسان ال خيتار وال يقرر،
اإلنسان اآليل هو تطور طبيعي لإلنسان  إن هذا. حسب طبيعته؛ وطبيعته ال خري فيها وال شر وال قلق وال أسئلة كربى

  .املادي ال خيتلف عنه يف اجلوهر/الطبيعي

لقد دأب املاديون على توجيه : "بيجوفيتش وكما يقول علي عزت.  واحدي براين أملسإن عامل اإلنسان الطبيعي عامل
فمن .. إن اليد ليست عضو العمل فقط وإمنا هي أيضاً نتاج العمل: إجنلز فيقول. نظرنا إىل اجلانب اخلارجي لألشياء



 
1 جـ 81 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

تنتج لوحات روفائيل،  من خالله أناكتسبت اليد البشرية هذه الدرجة الرفيعة من اإلتقان الذي استطاعت  خالل العمل
  ."ومتاثيل ثورفالدسن، وموسيقى باجانيين

. وظائف بيولوجية ولكن اإلنسان ليس جمرد. عنه إجنلز هو استمرار النمو البيولوجي وليس النمو الروحي إن ما يتحدث"

ات روفائيل، وال حىت صور أن مينحنا لوح والنمو البيولوجي وحده، حىت لو امتد إىل أبد اآلبدين، ما كان بوسعه
  ."التاريخ الكهوف البدائية اليت ظهرت يف عصور ما قبل

 "ربانية"مادي حيوي داخله عناصر /غري طبيعي وحنن نضع يف مقابل اإلنسان الطبيعي اإلنسان اإلنسان، وهو إنسان

وهذه العناصر هي . املادي/ يعي ومتجاوزة للنظام الطب"اإلنسان واحليوانات اليت تسري على"متجاوزة لقوانني احلركة 
فاإلنسان اإلنسان . كإنسان جوهر اإلنسان والسمة اإلنسانية إلنسانيته وتفصله عن بقية الكائنات وتميزه اليت تشكل

ولذا فهو ميتزج "اإلنسان الذي ال حيوي جوهراً إنسانياً  ، هو اإلنسان احلق، أما اإلنسان الطبيعي فهو"غري الطبيعي"
  .فهو تعبري عن الرتعة اجلنينية والرغبة يف فقدان الذات واحلدود. "ويتصف بصفاا  الكائنات الطبيعيةبسهولة مع

 وجاء اآلخر "املادة/الطبيعة"جانبيها من األرض  جاء أحد"وهنا يطرح بيجوفيتش مفهوم ازدواجية الطبيعة اإلنسانية اليت 
 هي اليت جاءت من األرض، أما "مثل الصيد وصنع األدوات"ية والنشاطات الطبيع والوظائف البيولوجية". من السماء
اإلنسان، وهو   فهي ليست من مسات اإلنسان الطبيعي وإمنا من مسات اإلنسان"مثل الدين والفن"األخرى  النشاطات

يف صيغ واملسئولية اخللقية، ال ميكن اختزاله  كائن مركب متعدد األبعاد، قَلق يسأل أسئلة كلية، حيمل عبء اهلوية
 املادة وواحديته املادية، ولذا فهو يعيش ثنائية فضفاضة ال ميكن/إىل عامل الطبيعة رياضية كمية كما ال ميكن رده يف كليته

  .إلغاؤها

 " الجنسى"اإلنسان االقتصادى واإلنسان الجسمانى 

  .اجلسماين أو اجلنسي  واإلنساناإلنسان االقتصادي: تصورنا  تنويعان أساسيان على فكرة اإلنسان الطبيعي هناك  يف

الدوافع االقتصادية والرغبة يف حتقيق الربح والثروة، وإنسان  إنسان آدم مسيث الذي حتركه:  اإلنسان االقتصادي 1
ولذا فهو  وهو يعبر عن مبدأ املنفعة حبيث ال يعرف اإلنسان سوى صاحله االقتصادي،. اإلنتاج ماركس احملكوم بعالقات

 دوافعه األساسية "شأنه شأن الطبيعة"القيمة  وهو إنسان متحرر متاماً من.  بالتقشف واإلنتاج وحب التراكمإنسان يتسم
الطبيعة  متاماً مثل اإلنسان الطبيعي الذي خيضع لقوانني"االقتصادية، وحتكمه حتمياا  اقتصادية بسيطة، وحتركه القوانني

بعينها وإمنا ينتمي إىل عامل االقتصاد العام،  ، إنسان ال ينتمي إىل حضارة"وحتميات القانون الطبيعي ال ميلك جتاوزاً هلا
األهداف السامية اليت تتجاوز احلركة االقتصادية، وهو جييد نشاطاً واحداً هو  وهو ال يعرف اخلصوصية وال الكرامة وال

، أما »دافع ضرائب«الرأمسالية بأنه  نظمويشار إىل هذا اإلنسان يف ال. والشراء، وهذا هو إنسان ماركس وآدم مسيث البيع
  .«اإلنتاج بطل«يف النظم االشتراكية فيمكن أن يكون 

وهو يعبر . دوافعه اجلنسية وغدده وجهازه العصيب إنسان فرويد وبافلوف الذي حتركه:  اإلنسان اجلسماين أو اجلنسي 2
 ترف والتبذير؛ إنسان فرويد والسلوكيني، وهو إنسانولذته؛ إنسان االستهالك وال عن مبدأ اللذة وال يعرف سوى متعته

  .أحادي البعد خاضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة ال يتجاوز قوانني احلركة
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وقد ختتلف املضامني ولكن البنية  إن اإلنسان الطبيعي هو نفسه اإلنسان االقتصادي، وهو نفسه اإلنسان اجلسماين،
«ولو أننا وضعنا كلمة. واحدة لظل كل شيء على ما هو عليه وملا » طبيعة«بدالً من كلمة  «جنس«أو كلمة » اقتصاد 

  .غيرنا شيئاً من خطابنا

املرحلة : مرحلتني يف تاريخ االقتصاد العلماين وثنائية اإلنسان االقتصادي واإلنسان اجلسماين تعبر عن نفسها من خالل
أوربا  سية اليت بدأت يف العامل الرأمسايل يف بداية القرن العشرين، وبدأت يف شرقالفردو التقشفية التراكمية وتليها املرحلة

وما يسود اآلن يف اتمعات . املتغربة بعد سقوط االحتاد السوفييت، وبدأت يف العامل الثالث بني أعضاء النخب احلاكمة
  .احلديثة هو خليط بني االثنني

  العقالنية المادية والالعقالنية المادية

املادية  العقل قادر على إدراك احلقيقة من خالل قنوات إدراكية خمتلفة من بينها احلسابات هي اإلميان بأن» العقالنية»
الرؤية ميكن أن تكون حقيقة مادية  واحلقيقة حسب هذه. الصارمة دون استبعاد العاطفة واإلهلام واحلدس والوحي

ومن مث يستطيع هذا العقل أن يدرك . كل انقطاعاً يف النظام الطبيعيتش بسيطة، أو حقيقة إنسانية مركبة، أو حقائق
أو معرفية، فهو يتلقَّى بعض  نظماً أخالقية" يؤسس"وهذا العقل يدرك متاماً أنه ال . وأال يرفض وجود اهول املعلوم

  .ومعرفية مسبقة األفكار األولية ويصوغها استناداً إىل منظومة أخالقية

قادر على إدراك احلقيقة مبفرده دون مساعدة من عاطفة أو  يذهب إىل أن العقالنية هي اإلميان بأن العقلولكن هناك من 
العقل إن هو إال  احلقيقة هي احلقيقة املادية احملضة اليت يتلقاها العقل من خالل احلواس وحدها، وبأن إهلام أو وحي، وبأن

، وأنه بسبب ماديته "ال ميكنه جتاوزها"حمدوداً حبدودها  ز التجربة املاديةجزء من هذه احلقيقة املادية فهو يوجد داخل حي
وأخالقية  منظومات معرفية" يؤسس" أن "ومنها وحدها"املادة ميكنه انطالقاً منها /الطبيعة هذه قادر على التفاعل مع

ا ويرشد حاضره وواقعه وخيطط ويفسرمه وداللية ومجالية ديه يف حياته وميكنه على أساسها أن يفهم املاضي واحلاضر
  .ملستقبله

وحسب  املادة/أن العقل عقل مادي يقوم بإعادة إنتاج العامل املادي من خالل مقوالت الطبيعة هذا يعين، يف واقع األمر،
تفاصيل بسيطاً خالياً من األسرار وال فريصد الواقع باعتباره كماً وأرقاماً وسطحاً. "ال من خالل أية مقوالت إنسانية"

ولكنه ال يستطيع أن يرصد ما هو خاص وفريد، وهو قادر على رصد ما  وهو عقل قادر على وصف ما هو عام. املتناثرة
لعامل  مقولة أخالقية مثالية متجاوزة» ما ينبغي«قادر على إدراك ما ينبغي أن يكون، ف  هو كائن ولكنه غري

مثنها أو حجمها أو كثافتها، أي صفاا  يعرف"ى احلقائق املادية فقط ولذا، فإن العقل املادي يتعرف عل. املادة/الطبيعة
ومن مث، ال يوجد بالنسبة للعقل املادي خري . شيء متجاوز لعامل املادة  ولكنه ال يعرف قيمتها، فالقيمة"املادية وحسب
عقل تفكيكي عدمي  ادة، فهووحىت إن أدرك العقل املادي قيمة شيء، فسرعان ما يرده إىل عامل امل. وظلم وشر أو عدل

وهو، لكل هذا، عقل ال ميلك إال أن . تركيبها قادر على تفكيك األشياء ونزع القداسة عنها ولكنه غري قادر على
يسوي بينهما، فيمحو ثنائية اإلنسان والطبيعة لتسود الواحدية املادية، أي أن  املادة واإلنسان وأن/يساوي بني الطبيعة

  .النفصاله عنها املادة يف اهلجوم على اإلنسان بدالً من أن يكون رمزاً/ أداة الطبيعةاملادي يصبح العقل
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ولكن األمر ليس كذلك، فهناك من يرى أن قيام . املتعين وقد يبدو هذا احلديث الفلسفي وكأنه غري ذي صلة بالتاريخ
أفواهاً "  ممن صنفوا باعتبارهم" ومن املسننيالغجر والسالف واليهود واألطفال املعوقني من"النازية بإبادة املاليني 
" حررت"أحد إجنازات العقالنية املادية اليت  إمنا هو "useless eaters يوسلس إيترز: باإلجنليزية"" مستهلكة غري منتجة

استعمالية  و أم مادة وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة ومبادية صارمة كما ل"غري مادية" النازية من أية أعباء أخالقية مثالية
 البد من التخلص منه يف "والرجال املسنني مثل األطفال املعوقني"املادة، فمن حييد عنها /نسبية ختضع لقوانني الطبيعة

املادي هنا قام بتفكيك البشر بصرامة بالغة وكفاءة مدهشة، ونظر  أي أن العقل. أسرع وقت وبأكثر الطرق كفاءة
  .ويميت نه كمبيوتر متألِّه، يبلغ الغاية يف الذكاء، ال قلب له وال روح، يحييزجاجية وكأ للجميع بعيون

خيتلفون كثرياً عن هتلر ويدورون يف إطار العقالنية املادية؛  وميكننا القول بأن هناك منطاً من احلكام اإلرهابيني الثوريني ال
النافعني، ومثل  يت يقررها هو، فأباد املاليني من غريال» مصلحة الشعب«بتفكيك البشر يف إطار  مثل روبسبيري الذي قام

 الذين كانوا "الكوالك"فأباد ماليني الفالحني  ستالني الذي قام بتفكيكهم يف إطار عالقات اإلنتاج ومعدالت النمو
ظهور  ادية أنويرى بعض مؤرخي الثورات اليت تدور يف إطار النماذج العقالنية امل. احلتمية يعوقون عملية اإلنتاج املادية

 شكل جلان خرباء "وحتوهلا إىل مؤسسات بعد استقرار الثورة"مثل هذا الكمبيوتر املتأله مسألة حتمية، وأنه قد يأخذ 
باتمعات احلديثة اليت تعرف النمو والتقدم واإلنسان من منظور  بل يرون أن هذه ظاهرة حتمية لصيقة. ومستشارين

إمنا هي تعبري  اطية ونظريات التالقي ووحدة العلوم واالجتاه حنو التنميط والكوكلة والعوملةالتكنوقر عقالين مادي، وأن
  .عن هذا االجتاه

 : ويمكننا اآلن أن نثير نقطتين أساسيتين تتصالن بالعقالنية المادية

 عقالنية وأخرى مادية العقالنية واملادية، فهناك نظم سياسية مادية  حنن نذهب إىل أنه ال توجد عالقة ضرورية بني 1
األمريكيون، يف بعض  فالنظام السياسي األمريكي مبين على الفصل بني الدين والدولة فصالً كامالً، وقد جنح .العقالنية

والنظام النازي، . مطامح الشعب األمريكي بشكل معقول مراحل تارخيهم على األقل، يف تطوير نظام عقالين يعبر عن
العرقية  شرساً يف ماديته، ولكنه كان العقالنياً بصورة تامة، وكان يتحرك يف إطار نظريته  مادياًهو اآلخر، كان نظاماً

اآلخر نظاماً مادياً بشكل مناذجي، ولكن ال  والنظام الستاليين، كان هو. الشمولية اليت شكلت مرجعيته املادية الكامنة
  . عقالنية تستند إىل عقائد دينية يزخر ا تاريخ اإلنسانوهناك نظم. عقالنياً ميكن أن يزعم أحد أنه كان نظاماً

الالعقالنية املادية وهذا ما سنتناوله يف بقية هذا   بل إننا نذهب إىل أن العقالنية املادية تؤدي يف مراحلها املتقدمة إىل 2
  .املدخل

أنه عقل قادر  ويتضح هذا يف. تجاوزأن العقل املادي عقل تفكيكي عدمي غري قادر على التركيب أو ال وقد أشرنا إىل
كما يقول دعاة ما بعد "على أحسن تقدير   صغرى مرتبطة بفضائها الزماين واملكاين املباشر"نظريات"على إفراز قصص 

األقوال اليت ال شرعية هلا خارج نطاقها املادي املباشر الضيق احملسوس  ، أي أنه قادر على إفراز جمموعة من"احلداثة
الكربى أو النظريات  ومن مث فهو عقل عاجز عن إنتاج القصص. "ملادي يدرك الواقع بطريقة حسية مباشرةا فالعقل"

ولذا فالعقل املادي ال ينكر امليتافيزيقا . نطاق التجريب الشاملة عاجز عن التوصل للحقيقة الكلية اردة اليت تقع خارج
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أما  مر باهلجوم على العقل اإلنساين والعقل النقدي ألما يتومهانمتاماً وينتهي به األ وحسب وإمنا ينكر الكليات
كمرجعية ائية بل خيتفي مفهوم الطبيعة  وبذلك خيتفي اإلنسان. املادة/يتمتعان بقدر من االستقالل عن حركة الطبيعة

ذا ال يتحرر العقل املادي وهك. وتصبح اإلجراءات الشيء الوحيد املتفق عليه البشرية نفسه، مث ختتفي سائر املرجعيات
املادية إىل العقالنية  وحسب وإمنا يتحرر من الكليات واهلدف والغاية والعقل، ومن مث تتحول العقالنية من األخالق

  .مادية

حركة االستنارة والوضعية املنطقية والكل املادي املتجاوز لإلنسان، فقد  وإذا كانت العقالنية املادية قد أفرزت فكر
واالنتقال من التحديث إىل . احلداثة النيتشوية والوجودية والفينومينولوجية وهايدجر وما بعد: الالعقالنية املادية أفرزت

 يف مرحلة املادية القدمية"العقالنية املادية اليت تربط بني التجريب والعقالنية  احلداثة وما بعد احلداثة هو االنتقال من

تفصل بينهما، فيتم التجريب دون ضابط   إىل الالعقالنية املادية اليت"ة املوضوعية املاديةومرحلة الثنائية الصلبة والواحدي
وتسود اآلن يف جمال العلوم نزعة جتريبية حمضة ترفض الكليات . "الشاملة يف مرحلة املادية اجلديدة والسيولة"ودون إطار 

  .ها وعامل احلواس وتلتصق متاماً باملادة وحركت"إنسانية كانت أم مادية" العقلية

فالوضعية العلمية املنطقية . املادية وترتبط ا ومع هذا ميكن القول بأن العقالنية املادية كثرياً ما تتعايش مع الالعقالنية
 يؤمن اإلنسان إال بالتجريب واألرقام، ولكنها يف الوقت نفسه تعبري عن الالعقالنية تعبري عن العقالنية املادية حيث ال

النازية، كما يراها بعض املؤرخني، هي  وقد أشرنا إىل أن. ، فهي ال تشغل باهلا بالكليات أو املنطلقات الفلسفيةاملادية
هذا، ونضيف أن هذا ال مينع أن تكون قمة الالعقالنية املادية أيضاً، فهي تعبري  قمة العقالنية املادية، وحنن نتفق معهم يف

امليتافيزيقا وتلتصق متاماً حبركة  كليات اإلنسانية والعقلية وأي شكل من أشكالتبلور نزعة جتريبية حمضة ترفض ال عن
ولعل الفلسفة العلمانية الشاملة . على حساب أية مفاهيم إنسانية كلية املادة وعامل احلواس، وتمجد اإلرادة الفردية

  .والالعقالنية املادية ني العقالنيةالداروينية االجتماعية، هي تعبري عن هذا التعايش والترابط ب األساسية، أي

 فشل النموذج المادى فى تفسير ظاهرة اإلنسان 

مبقدرة عالية، نوعاً ما، على  العقالنية املادية عناصر التجانس والتكرار والكم والسببية واآللية، ولذا فهي تتسم تؤكد
دية املادية اليت ختضع هلا األشياء، أما اإلنسان فهو تتحرك يف إطار الواح فالعقالنية املادية. رصد حركة األشياء ودراستها

أو خساسته، ليس ظاهرة  ولذا، فإن سلوكه، سواء يف نبله أو ضعته، يف بطولته. تتجاوز حدود الواحدية املادية ظاهرة
  :مادية حمضة وإمنا ظاهرة مركبة ألقصى حد

ينكر متاماً أن عقل  ىت أننا جند عاملاً مثل تشومسكياإلنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسريي املادي، ح  فعقل 1
 وإمنا هو عقل نشيط حيوي أفكاراً كامنة "أمام املاديني وهو االفتراض الوحيد املتاح"اإلنسان جمرد صفحة بيضاء سلبية 

 وإمنا البدباعتبارها ظاهرة ال ميكن تفسريها يف إطار مادي » معجزة اللغة«يتحدث عن  ولذا، جند أن تشومسكي. فطرية

أن العقل ليس جمرد املخ،  من تفسريها يف إطار منوذج توليدي يفترض كمون املقدرة اللغوية يف عقل الطفل مبا يعين
وتزايد . توليدية لتطور اإلنسان وتطور إحساسه بالزمان واملكان ويقدم جان بياجيه رؤية. جمموعة من اخلاليا واألنزميات

  .دية، مقابل النماذج التراكمية، هو دليل على تراجع النموذج املاديالنماذج التولي االعتماد على
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فالعقل صفحة بيضاء "أو أثر من آثارها  يدعي املاديون أن الفكر صورة من صور املادة.  مث نأيت إىل مشكلة الفكر 2
 معقولة ولكنها ختلق من وهي مقولة قد تبدو. "أفكار كلية بطريقة آلية تتراكم عليها املعطيات احلسية وتتحول إىل

عن أفكار  ملاذا يأخذ الفكر هذه الصورة بالذات؟ وملاذا ختتلف أفكار شخص: والسؤال هو. مما حتل املشاكل أكثر
شيء آخر؟ وما عالقة املؤثر  شخص آخر يعيش يف نفس الظروف؟ وهل األفكار عصارات وأنزميات تتحرك أم أا

املعطيات احلسية املادية غري مترابطة وال عالقة هلا . »السببية» ية؟ ولنأخذ فكرة مثلاملادي باالستجابة الفكرية أو العاطف
ميكن أن يتم  يدرك العقل الواقع ال كوقائع متناثرة وإمنا كجزئيات تنضوي حتت كلٍّ متكامل، وال بأية كليات، ومع هذا

 ينكرون متاماً فكرة الكل، ويعلن نيتشه موت "داثةاحل يف عصر ما بعد"اإلدراك إال ذه الطريقة، ولذا جند أن املاديني 
تذكِّرنا مبعجزة  وهجوم املاديني والطبيعيني على الكل أمر متوقَّع، ففكرة الكل. اية الكل اإلله الذي يعين يف الواقع

فضفاضة تستدعي واألرقام، ومن مث فإا ختلق ثنائية  اإلنسان الذي يتجاوز النظام الطبيعي وحركة األنزميات والذرات
 فالكل يؤكد جتاوز اإلنسان، وجتاوز اإلنسان يؤكد وجود اإلله كمقولة. هي اإلله مرجعية متجاوزة للنظام الطبيعي

وهكذا . الطبيعة ويستوعب فيها ولذا، البد أن اجم هذه الفلسفة فكرة الكل حىت يعود اإلنسان إىل. تفسريية معقولة
  .وانتهت باهلجوم على فكرة احلقيقة نفسها افة امليتافيزيقا،بدأت املادية مبحاولة حتطيم خر

 وهي أحاسيس ال ميكن. والديين، واجلمايل، وقلقه، وتساؤله عن األسئلة النهائية الكربى  وهناك حس اإلنسان اخلُلقي 3

ادي بإنكار الفكر، الفكر امل وكما ينتهي. تفسريها على أساس مادي، فاألمر أكثر صعوبة من جمرد تفسري وجود األفكار
» القتل شر«وعلى هذا، فإن عبارات مثل . ويسقط األسئلة النهائية وإنكار الكل، فهو ينكر أيضاً احلس اخلُلقي واجلمايل

مثل عبارة  هي عبارات ال معىن هلا من منظور مادي، متاماً» قلق اإلنسان على مصريه يف الكون«و «هذه اللوحة مجيلة«و
  .خالل املنهج العلمي املادي ، فكلها عبارات ال ميكن إثباا أو دحضها من» موجوداهللا«أو » اهللا رحيم«

واحلقيقة أنه حينما ال جيد هذا املعىن، فإنه . أن جيد معىن للكون ومركزاً له  املادية تفشل يف تفسري إصرار اإلنسان على 4
املخدرات وينتحر ويرتكب اجلرائم  بح عدمياً ويتعاطىيستمر يف اإلنتاج املادي مثل احليوان األعجم وإمنا يتفسخ ويص ال

ازدياد إشباع اجلانب املادي يف اإلنسان، فكأن إنسانية اإلنسان  وتزداد قضية املعىن حدة مع. دون سبب مادي واضح
 وكما يقول علي عزت. والبحث عن املعىن عبر عن نفسه على هيئة فنون وعقائد. مادي لصيقة بشيء آخر غري

 فهو حديث، وفشل "املادي" الدين والفن مرتبطان باإلنسان منذ أن وجد على وجه األرض، أما العلم"تش، فإن بيجوفي
اإلنسان ويف التحكم فيه هو دليل فشله يف إدراك الظاهرة   يف تفسري"الذي يدور يف إطار مناذج مادية"العلم املادي 

  ."ةاحللول اليت يأيت ا حلول ناقص اإلنسانية وإدراك أن

املرجعية املادية، ولذا فإا ترسم صورة واحدية لإلنسان إما باعتباره شخصية   والفلسفات املادية تدور يف إطار 5
أو باعتباره شخصية  دموية قادرة على خرق كل احلدود وعلى إعالء إرادا وتوظيف قوانني احلركة حلساا، صراعية

  :ساذجة غري حقيقية وهذه صورة. نني احلركةقادرة على التكيف مع الواقع و اخلضوع لقوا

اإلنسان مثل مقدرته على التضحية بنفسه من أجل وطنه أو من   الصورة األوىل تفشل يف رصد تلك اجلوانب النبيلة يف"أ
  .على ضبط نفسه من أجل مثُل عليا أجل أبيه أو أمه، ومقدرته
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وبالفعل، يالحظ يف العصر احلديث هيمنة نظم . ورة والتجاوزقادر على الث  الصورة الثانية تؤكد أن اإلنسان غري"ب
. اإلنسان وتسويته باألمر الواقع ومع هذا، مل تنجح املادية متاماً يف قمع. تسيطر عليها رؤى تكنوقراطية حمافظة سياسية

عبر عن هذا القلق بأشكال يعبر عن قلقه من خالل الثورة الناضجة فهو ي فاإلنسان ال يزال قلقاً وغري راض، وهو إن مل
  .مرضية

يذهب املاديون إىل أن كل هذا حدث  ويف حماولة لتفسري هذه اجلوانب اإلنسانية غري املادية من الوجود اإلنساين،
. الكائنات بعد ذلك إىل درجة من التركيب من خالل قانون التطور بالصدفة من خالل عملية كيميائية بسيطة مث وصلت

الرؤية املادية  الصدفة وقانون التطور مها القانونان األساسيان؛ فالصدفة هي سفر التكوين أو قصة ن قانونوهو ما يعين أ
والتطور نفسه خاضع للصدفة وصراع القوة، فكأن الصدفة  .بشأن اخللق، والتطور هو تارخيها غري املقدس، الزمين املكاين

 هذا التفسري املادي لألمور هو تفسري ميتافيزيقي رغم إنكاره. للكون وضمنه اإلنسان  حمرك"أو كلتيهما"أو القوة 

وإلغاء احليز اإلنساين، ذلك ألن  للميتافيزيقا؛ وهو يهدف إىل سد الثغرة يف النظام الطبيعي وإىل تصفية ظاهرة اإلنسان
فهي "ادي البسيط ثنائية أو أي تركيب يتحدى النظام الواحدي امل التفسريات املادية غري قادرة على استيعاب أية

  ."والواحدية على التركيب والتعددية تفسريات تؤثر البساطة

اإلنسان املركب الذي ال يرد إىل املادة أو االستغناء عنها، وخصوصاً أا  ولكن ليست هناك أية ضرورة لرفض مقولة
العقالنية املادية اليت حتاول تفسري  ن التأرجح بنيولذا، وبدالً م. جتربتنا الوجودية وإدراكنا لذاتنا وواقعنا اإلنساين جزء من

والالعقالنية املادية اليت تعجز عن تفسري أي شيء من جهة أخرى،  كل شيء من خالل السببية الصلبة املطلقة من جهة
احدية والو  بوجودها يف عاملنا املادي، وذلك باسم البساطة"حنن البشر"على إلغاء الثنائية نشعر  وبدالً من اإلصرار

، وعلينا من »اجلانب الرباين«الوجود اإلنساين  والتناسق اهلندسي القاتل، قد يكون من األمانة أن نسمي هذا اجلانب يف
وبدالً من جمرد استخدام مقوالت مادية تفسريية . تفسريية عالية ال ميكن إلغاؤها مث أن نستدعي ثنائية أخرى ذات مقدرة

ميكن استخدام مقوالت  تسوي اإلنسان بالطبيعة والكيف بالكم وغري املادي باملادي،الواحدية على الواقع، و تفرض
مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانني املادة نصنف  تفسريية مركبة حتوي عناصر مادية وغري مادية، كما ميكن استدعاء

 السببية الصلبة املطلقة وندرك من خاللهللقياس ونفسر من خالله كل ما ال يدخل شبكة  حتته كل الظواهر اليت ال ختضع

وال "مقولة غري مادية تكمل  كل التجليات اليت تظهر يف عاملنا الطبيعي دون أن نتمكن من تفسري مجيع جوانبها، أي
جبطلَق عليه   املقوالت املادية، مقولة تتجاوز العقل"ت؛ مركز »اإلله«املادي دون أن حتطمه، وهذه املقولة هي ما ي
التاريخ ولكنه ليس كمثله  املوجود خارج املادة، والذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يعنى بدنيانا ومبسار الكون

الطبيعة، وما يقاس وما ال يقاس، ووجود اإلنسان كإنسان  شيء، ووجوده تعبري عن وجود كل من الطبيعة وما وراء
  .يستند إىل وجوده

 النزعة الربانية 

الرتعة اجلنينية حنو إزالة احلدود واحليز اإلنساين واهلوية اإلنسانية  :ن اإلنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيهنذهب إىل أ
األخالقية واملقدرة على التجاوز من  املادة واهلرب من املسئولية/املتعينة وحمو الذاكرة التارخيية والذوبان يف الطبيعة والذات
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 املادة وتقبل احلدود واملسئولية وعبء الوعي وتأكيد اهلوية/جتاوز الطبيعة لربانية حنوناحية، ومن ناحية أخرى، الرتعة ا

داخل اإلنسان، وهو عنصر ال ميكن  والرتعة الربانية تعبري عن وجود عنصر غري مادي غري طبيعي. اإلنسانية وتركيبيتها
بل يف "يبثه اإلله الواحد املتجاوز يف صدور الناس ذلك النور الذي  ، وهو»القبس اإلهلي«املادة نسميه /رده إىل الطبيعة

ليس بإله، وأنه ليس  فيمنحه تركيبيته الالمتناهية،ويولِّد يف اإلنسان العقل الذي يدرك من خالله أنه ،"الكون بأسره
دود هي ولكن هذه احل. وإنسانية تشكل حدوداً وإطاراً له بالكل، وأنه مكلف حبمل األمانة، وأن عليه أعباء أخالقية

واملسئولية  عن كل من اإلله والكائنات الطبيعية، ومتيزه عن هذه الكائنات بعقله ووعيه نفسها مصدر متيزه، فهي تفصله
وهو احليز الذي . فيه إمكانياته أو جيهضها فكأن احلدود هي حيزه اإلنساين الذي ميكن لإلنسان أن حيقق. املناطة به

على أن يرجئ رغباته ويعلي غرائزه وال يطلق لشهواته العنان حىت ميكنه أن  اعي قادريتحول فيه اإلنسان إىل كائن اجتم
املادة وعامل املثريات /الطبيعة اآلخرين ويتواصل معهم، وأن ينتج أشكاالً حضارية إنسانية تتجاوز عامل يعيش مع

  .واالستجابات العصبية واجلسدية املباشرة

املادي مثرة الرتعة اجلنينية، فهو ذو /الطبيعي بانية، يقف على طرف النقيض من اإلنسانواإلنسان اإلنسان، مثرة الرتعة الر
املفروضة عليه ولكنه ال يتمركز حول ذاته، ويف إطار املرجعية املتجاوزة ميكنه  هوية حمددة يكتسبها من خالل احلدود

باإلشارة إىل النقطة املرجعية  لتحكم يف الكون، وإمنا والرغبة يف ا"الطبيعية"إنسانيته ال بالعودة إىل ذاته الضيقة  تأكيد
، أي أنه ال يتأرجح بني الواحدية والثنائية "املادة/الطبيعة"املوضوع  وهو أيضاً ال يفقد ذاته وال يتمركز حول. املتجاوزة

محأة املادة وال  ص يففوجود املركز املتجاوز ضمان ألن حيتفظ ويته وذاته وال يغو. الصالبة والسيولة الصلبة وال بني
  .يذعن لقوانينها وحتمياا

تشري  اإلنسان يف احلالة اجلنينية، قادر على تفسري العامل والنصوص، فاللغة ليست أيقونات واإلنسان اإلنسان، على عكس
ر على جتاوز التواصل مع اآلخرين، ومن مث قاد إىل ذاا، وإمنا مفردات وجمل هلا قواعدها، وهو للسبب نفسه قادر على

التارخيية واالجتماعية واحلضارية، اليت تشكل حيزنا اإلنساين الذي حنقق فيه  ذاته والتحرك مع اآلخرين داخل احلدود
  .اإلنسانية الكربى فهو إنسان فرد له قصته الصغرية، ولكنها صدى لإلنسانية املشتركة وللقصة. اإلنساين جوهرنا

 عام "بانىر"نمط إنسانى : الثنائية الفضفاضة

املرجعية املتجاوزة مما يعين  تعين خروج اإلنسان من نطاق املرجعية الكامنة املادية ودخوله يف نطاق» الربانية الرتعة»
هذه الثنائية تعين زوال أية واحدية ذاتية . واملخلوق الفضفاضة ظهور ثنائية أساسية ال ميكن حموها، هي ثنائية اخلالق

بني الكل  إطار املرجعية املتجاوزة ال ميكن لإلنسان أن يسقط يف اجلنينية اليت حتطم احلدوديف  ألن. كانت أم موضوعية
يتمركز حول نفسه، إذ يظل مركز الكون   أن"املادي"كما ال ميكن للموضوع . واجلزء، وال ميكن أن يتمركز حول ذاته

نائية اإلنسان والطبيعة، فاإلله يزود اإلنسان عنها ثنائية أخرى هي ث وثنائية اخلالق واملخلوق الفضفاضة ينتج. خارجه
مادي، له / إنساناً غري طبيعي ، أي"أو إنساناً ربانياً"مييزه عن سائر الكائنات، وهذا ما جيعله إنساناً إنسان  بالعقل الذي

اوزه وجتاوز ذاته املادي نفسه ولكنه قادر على جت/احليز الطبيعي املادة، يعيش يف/جوهره اإلنساين املتميز عن الطبيعة
اختزاله أو رده إىل  املادية وال ميكن/الكائن الذي حيوي داخله األسرار، يستعصي على التفسريات الطبيعية وهذا. الطبيعية
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عن املعىن يف الكون وال يستسلم للعبث أو العدمية أو  مبدأ واحد وال ميكن التحكم فيه حتكماً كامالً، إنه إنسان يبحث
النظام الطبيعي  قادر على اختاذ قرارات أخالقية وعلى حتمل املسئولية، ومن مث يشكِّل ثغرة يف ، إنسان حرالواحدية املادية

  .وحتدياً للمنظومات املعرفية واألخالقية الواحدية املادية

اده عليها تفترض أيضاً وجوده فيها واعتم ولكنها. كل هذا يعين انفصال اإلنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها
  .ولذا فهو مستخلف فيها يتفاعل معها. سيد الطبيعة، فمالكها هو اهللا واحترامه هلا، فهو ليس مبركز الكون، وهو ليس

ليست اثنينية أو ثنائية صلبة ألن اإلنسان، من خالل " الطبيعة/ثنائية اخلالق واملخلوق واإلنسان"إن الثنائية الفضفاضة 
صل عن اإلله وعن الطبيعة ولكنه يتفاعل ويتجاوب معهما، ومن خالل تفاعله يكتسب املقدرة الرتعة الربانية داخله، ينف

والوجود اإلنساين األمثل ليس حمو الرتعة اجلنينية والتعبري اخلالص عن الرتعة الربانية، وال هو . على التجاوز وتزداد حريته
وهذه الثنائية الوجودية األنطولوجية . إمنا التكامل والتقابل بينهماحمو الرتعة الربانية والتعبري اخلالص عن الرتعة اجلنينية، و

واملنظومات " جسد/نسيب  روح/علم  مطلق/معروف  غيب/جمهول"األساسية الفضفاضة تتجلى يف املنظومات املعرفية 
أسفل  /  أعلىأنثى/ذكر"، وعلى كل املستويات "قبيح/مجيل"واجلمالية " مدلول/دال"والداللية " شر/خري"األخالقية 

ولكن هناك " قبيح/مجيل"وهناك ثنائية غري متعادلة تفترض فيها أسبقية العنصر األول على العنصر الثاين ". أرض/مساء
.وإن كانت تفترض االختالف" أنثى/ذكر"أيضاً ثنائيات ال تفترض فيها أسبقية عنصر على اآلخر   

 ظاهرة اإلنسانيةالفرق بين الظاهرة الطبيعية وال:  الباب الرابع 

الرتعة /املخلوق  الرتعة الربانية/اخلالق" يف كل املداخل السابقة حاولنا أن نبين أن مثة ثنائية فضفاضة تسم الوجود اإلنساين
 وقد عبرت عن نفسها يف اجلدل املثار يف. الطبيعة هي أهم هذه الثنائيات/اإلنسان وثنائية. "الطبيعة/اجلنينية  اإلنسان

أم أن » العلوم اإلنسانية«عن  خمتلف» علم طبيعي«اإلنسانية منذ بداية ظهورها يف القرن التاسع عشر وهل هناك العلوم 
  . للعلوم"أي واحدية"هناك وحدة 

ووسيلة هذه الدراسة  .على كل دراسة تتناول معطيات الواقع املادي بكلياته وجزئياته» العلم الطبيعي» ويطلَق مصطلح
والدراسة وكذلك عمليات التجريب تتم دف التفسري من  .ة املباشرة والتجربة املتكررة واملتنوعةهي منهج املالحظ

 وقوانني حتقق االنتقال من اخلاص إىل العام وتكشف عن العالقات املطّردة الثابتة بني خالل التوصل إىل تعميمات

إىل صفات كم حبيث يتم التعبري  "اليت ال تقاس"يف وهذه القوانني يتم التعبري عنها عن طريق حتويل صفات الك. الظواهر
ولكنها، بعد "بأا دقيقة وعامة تتخطى الزمان واملكان، وهي حتمية  وتتميز قوانني العلوم الطبيعية. عنها برموز رياضية

  ."ابطال ترجيحية تقارب اليقني وتظل صاحلة لالستعمال حىت يثبت: أصبحت احتمالية ترجيحية اهتزاز احلتمية،

 البد أن يطبق يف كل العلوم "واحدية موضوعية مادية مبا ينطوي عليه من"ويذهب البعض إىل أن منوذج العلوم الطبيعية 
 وقد الحظ كثري من العلماء يف الشرق والغرب خلل مثل هذه. "االجتماعية واإلنسانية وضمن ذلك العلوم"األخرى 

 وبينوا "هذا املدخل على كتابام الذين يعتمد"حسن الساعايت . توفيق الطويل، د. حامد عمار، د. احملاولة نذكر منهم د
  :الطبيعية، ونوجزها فيما يلي االختالفات بني الظاهرة اإلنسانية والظاهرة
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يعين أنه نسبياً من العناصر املادية اليت تتميز ببعض اخلصائص البسيطة، وهذا   الظاهرة الطبيعية مكونة من عدد حمدود" أ1
العالقات الواضحة والبسيطة نوعاً  كما أن الظاهرة الطبيعية توجد داخل شبكة من. تفتيتها إىل األجزاء املكونة هلا ميكن

  .واليت ميكن رصدها

 ويستحيل تفتيتها مكونة من عدد غري حمدود تقريباً من العناصر اليت تتميز بقدر عال من التركيب  الظاهرة اإلنسانية"ب

. الكل، فإن الكل يتغير متاماً ويفقد اجلزء معناه وحينما يفصل اجلزء عن. ألن العناصر مترابطة بشكل غري مفهوم لنا

  .شبكة من عالقات متشابكة متداخلة بعضها غري ظاهر وال ميكن مالحظته والظاهرة اإلنسانية توجد داخل

كل علة يف حدوثها  يدها وحصرها، ويسهل بالتايل حتديد أثرتنشأ الظواهر الطبيعية عن علة أو علل يسهل حتد " أ2
  .وحتديد هذا األثر حتديداً رياضياً

 يصعب حتديد وحصر كل أسباا، وقد تعرف بعض األسباب ال كلها، ولكن األسباب تكون يف  الظاهرة اإلنسانية"ب

يف توجيه الظاهرة اليت  د نصيب كل منهاالعادة متداخلة متشابكة، ولذا يتعذر يف كثري من احلاالت حصرها وحتدي
  .ندرسها

 ومن مث،. إن وجدت األسباب ظهرت النتيجة: تطَّرد على غرار واحد وبغري استثناء  الظاهرة الطبيعية وحدة متكررة" أ3

املاضي أفرادها يف احلاضر و جند أن التجربة تجرى يف حالة الظاهرة الطبيعية على عينة منها مث يعمم احلكم على
  .واملستقبل

 تطَّرد بنفس درجة الظاهرة الطبيعية ألن كل إنسان حالة متفردة، ولذا جند أن  الظاهرة اإلنسانية ال ميكن أن"ب

أثناء عملية التطبيق من  التعميمات، حىت بعد الوصول إلىها، تظل تعميمات قاصرة وحمدودة ومنفتحة تتطلب التعديل
  .حالة إىل أخرى

 إرادة حرة وال وعي وال ذاكرة وال ضمري وال شعور وال أنساق رمزية تسقطها على الواقع  الطبيعية ليس هلا الظاهرة" أ4

  . حتركها"برانية"وتدركه من خالهلا، فهي خاضعة لقوانني موضوعية 

 اإلنسانية، الظواهر اإلنسانية على خالف هذا، ذلك ألن اإلنسان يتسم حبرية اإلرادة اليت تتدخل يف سري  الظاهرة"ب
واإلنسان له ذاكرة جتعله يسقط جتارب . يف سلوكه كما أن اإلنسان له وعي يسقطه على ما حوله وعلى ذاته فيؤثر هذا

 وضمري اإلنسان جيعله يتصرف أحياناً بشكل. أن منو هذه الذاكرة يغير وعيه بواقعه املاضي على احلاضر واملستقبل، كما

  .جتعله يلون الواقع الرباين بألوان جوانية ، كما أن األنساق الرمزية لإلنسان" واملنفعة املاديةمن منظور البقاء"غري منطقي 

 مظهرها عن خمربها ويدل عليه داللة تامة بسبب ما بني الظاهر والباطن من ارتباط عضوي  الظواهر الطبيعية ينم" أ5

قوانني بالغة الدقة ال ميكنها الفكاك   حتكمه من الداخل واخلارجشامل يوحد بينهما فيجعل الظاهرة الطبيعية كال مصمتاً
  .العقلية يف استيعاا كلها منها، وهلذا تنجح املالحظة احلسية واملالحظة

 ولذا فإن ما يصدق على الظاهر ال "فعاليات الضمري واألحالم والرموز بسبب" الظواهر اإلنسانية ظاهرها غري باطنها "ب
لإلنسان بعواطفه املكبوتة  وحىت اآلن، مل يتمكن العلم من أن يالحظ بشكل مباشر التجربة الداخلية. لباطنا يصدق على

  .وأحالمه املمكنة أو املستحيلة
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الزمان واملكان  مكون شخصي أو ثقايف أو تراثي يف الظاهرة الطبيعية؛ فهي ال شخصية هلا، جمردة من  ال يوجد" أ6
  .الذاكرة واإلرادةتجردها من الوعي و

واحداً وإمنا هي  والثقافة ليست شيئاً. والثقايف والذايت مكون أساسي يف بنية الظاهرة اإلنسانية  املكون الشخصي"ب
  .ثقافات خمتلفة، وكذا الشخصيات اإلنسانية

مقياس كوين، كما أن ما  لى، فهو يتم ع"من وجهة نظر إنسانية"حتول الظاهرة الطبيعية يكاد يكون منعدماً   معدل" أ7
الطبيعية يف املاضي ال ختتلف يف أساسياا عنها يف احلاضر،  يلحق ا من تغري يتبع منط برنامج حمدد، ولذا فإن الظواهر

  .خالل دراسة احلاضر وميكن دراسة املاضي من

يطرأ عليها من تغري قد يتبع أمناطاً على مقياس تارخيي، وما   معدل التغير يف الظواهر اإلنسانية أسرع بكثري ويتم"ب
اإلنسانية اليت  وعامل الدراسات االجتماعية ال يستطيع أن يرى أو يسمع أو يلمس الظواهر. عنها مسبقة ولكنه قد ينسلخ

يلونون تقاريرهم برؤيتهم، فكأن الواقعة اإلنسانية  وقعت يف املاضي، ولذا فهو يدرسها عن طريق تقارير اآلخرين الذين
 .وقوعها ذاا تفقَد إىل األبد فوريف 
 
وألن الواقع . ميكن التثبت من وجودها بالرجوع إىل الواقع  بعد دراسة الظواهر الطبيعية والوصول إىل قوانني عامة،" أ8

  .فإن القانون العام له شرعية كاملة عرب الزمان واملكان الطبيعي ال يتغير كثرياً،

إنسانية جديدة فإنه  فإن هو حاول تطبيقها على مواقف. ية، يصل اإلنسان إىل تعميماتالظواهر اإلنسان  بعد دراسة"ب
إذ من غري املمكن أن حيدث يف امليادين  سيكتشف أن املواقف اجلديدة حتتوي على عناصر جديدة ومكونات خاصة

  .من مجيع النواحي االجتماعية ظرفان متعادالن متاماً، ومتكافئان

عليها سلباً أو إجياباً، كما أن القوانني العامة اليت يجردها الباحث  اهر الطبيعية بالتجارب اليت تجرى ال تتأثر الظو" أ9
  .الطبيعي اليت يطلقها لن تؤثر يف اجتاهات مثل هذه الظواهر، فهي خاضعة متاماً للربنامج والنبوءات

عن وعي أو "األفراد موضوع البحث حيولون من سلوكهم ف  تتأثر العناصر اإلنسانية بالتجربة اليت قد تجرى عليها،"ب
 كما أن. املالحظة، ففي إمكام أن حياولوا إرضاء صاحب التجربة أو يقوضوا نتائجه  لوجودهم حتت"عن غري وعي

  .النبوءات اليت يطلقها الباحث قد تزيد من وعي الفاعل اإلنساين وتغير من سلوكه

من أهوائه ومصاحله ألن استجابته للظاهرة  رس الظاهرة الطبيعية أن يتجرد إىل حد كبري بإمكان الباحث الذي يد" أ10
تكون استجابة شخصية أو أيديولوجية أو إنسانية، ولذا ميكن للباحث أن يصل إىل  الطبيعية وللقوانني الطبيعية يصعب أن

كبري من املوضوعية حد.  

إال أن يستجيب بعواطفه وكيانه وحتيزاته، ومن خالل قيمه  نية فال ميكنه أما الباحث الذي يدرس الظاهرة اإلنسا"ب
كثري من  اجلمالية والرمزية، ولذا يصعب عليه التجرد من أهوائه ومصاحله وقيمه اليت تعوقه يف األخالقية ومنظوماته

  .األحيان عن الوصول إىل املوضوعية الصارمة

قياسها مبقاييس  تجارب املباشرة املنضبطة املتكررة على العناصر الطبيعية وميكناملمكن إجراء ال ولكل ما تقدم، فإن من
التوصل إىل قوانني عامة تتسم بالدقة تنطبق  كمية رياضية فهي ختلو من االستثناءات والتركيب واخلصوصيات، وميكن

 كن إجراء التجارب املباشرة املنضبطة عليهاأما الظاهرة اإلنسانية، فال مي. وبرانيتها على الظاهرة يف كليتها ويف جوانيتها
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واخلصوصيات، ولذا ال ميكن  ويستحيل تصويرها باملعادالت الرياضية الدقيقة إذ ال ختلو من االستثناءات والتركيب
ب وهناك عدد كبري من الكُتا. "فالبد أنه تعوزها الدقة والضبط وإن مت التوصل إىل قوانني"التوصل إىل قوانني عامة 

ولكن . والطبيعة فيكو ومن أمههم كانط وديلتاي وريكرت ينطلقون من حماولة التمييز بني اإلنسان الغربيني من أوائلهم
 وحياولون القضاء على هذه الثنائية متاماً "الواحدية املثالية أو"غالبية املفكرين الغربيني يدورون يف إطار الواحدية املادية 

 . العلوم"أو واحدية"تايل يدافعون عن وحدة وبال وإلغاء احليز اإلنساين
 

 إشكالية اإلنسانى والطبيعى في العالم العربى 

فؤاد مرسي يدعو . والطبيعي يف األدبيات العربية، فاملفكر املاركسي د مثة وعي عميق بإشكالية التمييز بني اإلنساين
عدم التمييز بني   إىل""ملنهج بني الوحدة والتعددا"يف دراسة له بعنوان "إشكالية العلوم االجتماعية  بوضوح يف كتاب

مادي يتكيف معها ولكنه يف الوقت نفسه /إنسان طبيعي ؛"قوة من قوى الطبيعة"اإلنسان والطبيعة فيعرف اإلنسان بأنه 
يزعن  املادي/يعيهل اإلنسان الطب: الكربى اليت تواجه املاديني ودعاة العلمانية الشاملة وهذه هي اإلشكالية. يعيد صياغتها

يؤكد أن اإلنسان سيزداد وعياً ومن  فؤاد مرسي نفسه، فهو. للطبيعة أم يهيمن عليها؟ وتتضح اإلشكالية يف كتابات د
االقتصاد هو جمال رئيسي "ويعرف اإلنسان يف إطار طبيعي مادي وجيد أن  ولكنه يعود. مث سيزداد بعداً عن احليوان

ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليها  اإلنسان عن احليوان، وهو ما يعين" ابتعد"، فبعد أن "يعة واتمعاملتبادلة بني الطب للعالقة
فؤاد . وتظهر هذه التبادلية بشكل أوضح حني يوحد د. املساواة الكاملة تفترض" تبادلية"فإنه يعود فيدخل يف عالقة 

أصبح تقدم "و". اجتماعي  طبيعياً واجتماعياً، علماً ذا طابعهلذا أصبح العلم كله،"الطبيعة واملادة فيقول  مرسي بني
والتداخل والتفاعل ". والتفاعل بني العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية البشرية حالياً رهناً إىل حد كبري بالتداخل األكرب

: ولذا جنده يف السطر التايل يقول األرجح،، وقد يعين مساواةً وتوحداً، وهو "وهو ما يرفضه الفكر املادي"ثنائية  قد يعين

ولكنه ". فوجود اتمع هو جانب من وجود الطبيعة. حماولة ومهية إن كل حماولة للفصل بني اتمع والطبيعة تصبح"
ني وحدة الثورت إن: "، مث يعود للواحدية فيقول"وتاريخ اتمع هو تاريخ امتالك اإلنسان للطبيعة" :يعود للثنائية فيقول

مث ". مرة يف التاريخ، السادة احلقيقيني للطبيعة التكنولوجية واالجتماعية كفيلة يف املستقبل أن جتعل من البشر ألول
 اإلنسان الشامل الذي خيتزن يف نفسه قدراً ال مثيل له من املعرفة"واإلنسان وعن  يتحدث عن احتدام الصراع بني الطبيعة

العضوي يف الطبيعة واإلذعان هلا من  النهائية هلذا التأرجح الكوميدي بني االندماجولكن ما هي النتيجة ". بالكون كله
هناك يتوحد اإلنسان "خيتتم الدكتور مرسي مقاله بقوله . جهة أخرى جهة، واالنفصال عنها ومتلكها واهليمنة عليها من

كلٍّ، فإن عنوان هذا اجلزء من املقال  وعلى. تنتصر متاماً، أي أن احلالة اجلنينية والواحدية املادية "اتمع والطبيعة متاماً مع
  ."يف الكون أو هيمنته عليه حنو مركزية اإلنسان"وليس " حنو وحدة الكون"هو 

فعلى سبيل املثال، يقول . املدافعني عن اإلنسان ضد املادية والطبيعية ولكن العدد األكرب من علمائنا األجالء كانوا من
  : يف كتابه من مهومنا التربوية والثقافيةعمار الدكتور حامد

 أرسته العلوم الطبيعية قد شاع باعتباره املنهج الصحيح الوحيد يف الوصول إىل املعرفة إن منهج التفكري العلمي الذي"

رحلة أن معظمها قد توقف عند امل بيد. واصطنعت العلوم االجتماعية اإلنسانية هذا املنهج يف دراستها وحبوثها. الصحيحة
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املنهج إىل جتزئة الظواهر وتفكيك أجزائها، وحماولة فرض الفروض  النيوتونية من مناهج البحث العلمي الطبيعي، واختزال
اعتبار النتائج  وجرى العرف عند الكثريين على. أو ذاك، وإخضاع الفروض حوله للقياس واالختبار املرتبطة بذلك اجلزء

  .علمية ثابتة غري قابلة للتعديل

الوصفي، حملالً  للظواهر وإخضاعها للدراسة امليدانية العينية ما عرف باسم املنهج اإلمبرييقي أو وأُطلق على هذه التجزئة"
ألنواع العالقات ودينامياا يف الظاهرة املدروسة مع  ودون تصور... للظاهرة كما توجد يف موقعها الزماين واملكاين

التارخيي  مث فقدت الدراسة منظوماا العضوية الدينامية يف إطار الزمان واملكان والبعد ومن. سياقها الثقايف االجتماعي
  .لنشأا وتطورها وتوظيفها االجتماعي

يف  وأصبح من املسلمات... الباحثني االجتماعيني أن نتائجهم علمية ال يرقى إليها التصحيح واستقر يف أذهان كثري من
 "باعتباره"ما سبق من حبوث قد استقر  لوم االجتماعية اإلنسانية أال تعاد دراسة املوضوع؛ ألنالرسائل اجلامعية يف الع

املوضوعية العلمية املطلقة، وأن ال شأن لذات الباحث أو أيديولوجيته أو حتيزاته  مث إن هذه البحوث تدعي. حقائق علمية
  .الواقع العيين من خالل معطيات» علمية«ت تدخل يف خمتلف مراحل البحث وتفسرياته، فالنتائج جاء أي

الطبيعي يف آفاقه الرحبة واملتجددة، فإن مثة مناهج أخرى  ومع هذا االختزال اإلمربيقي الوضعي الوظيفي للمنهج العلمي"
والبصرية . الذايت  امتداداً إىل احلس التارخيي والوعي"بكسر احلاء"املالحظة واملشاركة املالحظة  للمعرفة العلمية تبدأ من

وليس بالضرورة أن تلجأ تلك املناهج . واخلربة اإلنسانية واحلدس، والفهم الكيفي يف السياق الثقايف االجتماعي التارخيي
النوعي للواقع  والقياس؛ إذ أن تلك األدوات كثرياً ما تشوه املعرفة بعامل الوعي واخلربة والفهم إىل البيانات الرقمية
  .واألخالق ، فضالً عن قصورها عن فهم القيم وديناميات الدوافعوإمكانات املستقبل

مالحظة منتظمة أو خربة مطردة، وطاملا كانت  إن هذه األساليب واألدوات املعرفية تصبح علمية طاملا قامت على"
الواقع ومن وتتدعم علميتها مع اختبارها وتقييمها على أرض . منوذج مفاهيمي بياناا وشواهدها منطقية ومتسقة يف

العلوم االجتماعية اإلنسانية أن  ومن هنا فإن على. املمارسة، وقد تتدعم فيما بعد جبوانب كمية للتوضيح والتعزيز خالل
من اخلربة اإلنسانية وجماالا فيما يستقر ا من الشعور والوعي ومن  تعنى مبعاجلة القضايا النوعية والقيمية املستمدة

ويف قضايا التربية  . أن تنقص عوامل الذاتية من جدوى املعارف املُتولدة من مثل هذه املناهجواحلدس دون الالشعور
فيها من ضبط وتنظيم وقابلية للمراجعة  واالجتماع وعلم النفس مساحات عريضة جلدوى توظيف تلك املناهج مبا

  ."والتفنيد والتطوير

يف العلوم  إشكالية املنهج"تور حسن الساعايت يف مقال بعنوان العلوم االجتماعية، يبين الدك ويف كتاب إشكالية
أن العلوم االجتماعية، وعلى "الطبيعية يذهبون إىل  أن علماء االجتماع الذين تأثَّروا مبناهج الدراسة والعلوم" االجتماعية

الباحثني  ذا ترسم علماؤها خطىعلوماً مبعىن الكلمة، أي دقيقة ومضبوطة النتائج، إال إ رأسها علم االجتماع، ال تكون
ما جيرونه عليها من تغيري مقصود وبطريقة  يف العلوم الطبيعية اليت يرتكز حمور التفكري يف ظواهرها على التجريب، أي

يستنتجون منها احلقائق، إذا تكرر استقراؤها من جتارب مماثلة صارت نظريات  مرسومة من قبل، مستهدفني أهدافاً معينة
  .قوانني ثابتة  أوعلمية
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الفكري بدون روية واستبصار، أن الظواهر االجتماعية  ، وغريهم ممن قلدوهم يف مسارهم...وقد فات هؤالء العلماء"
يف رأينا، أحادية  الطبيعية اليت ال عقل وال إرادة لعناصرها، واليت ينم مظهرها عن خمربها، ألا، ختتلف متاماً عن الظواهر

ولذلك جند أن كال من املالحظة احلسية، أي املشاهدة،  . كال أو جزءاً قوانني ونظريات واحدة ال تتبدلالنسق، حتكمها
أحادية  التأمل واالستبصار، ومجيع خطوات التجريب اليت تجرى عليها، بوصفها ظواهر طبيعية واملالحظة العقلية، أي

شيء، حىت إنه ليدل عليه داللة تامة، ملا   خيتلف عن باطنها يفالنسق، تستوعبها كلها يف مجيع مظاهرها، ألن ظاهرها ال
  .متكامل بني الظاهر والباطن من ارتباط عضوي شامل

بوصفها ظواهر عنصرها األساسي اإلنسان االجتماعي  أما الظواهر االجتماعية فتختلف عن الظواهر الطبيعية يف أا،"
أا ثنائية  ه من البشر ومرتبطاً م بشىت العالقات االجتماعية، نقول ختتلف يفمعاشراً لغري العاقل ذو اإلرادة، الذي يعيش

. جواين أي باطن، واآلخر براين أي ظاهر فكما أن لإلنسان جوانية وبرانية، فهي باملثل ذات نسقني، أحدمها. النسق

 أي مبا يتبدى من الظاهرة االجتماعية أحدمها يعنى بالنسق الرباين،: قسمني ومادامت كذلك، فإن البحث فيها ينقسم إىل
عمليات للنسق الرباين،  فتدركه وتتعقله، واآلخر يركِّز على النسق اجلواين اخلفي منها، الذي يعد غرفة للحواس

  ."ليستجلبه ويدركه ويتعقله

 مقدمة : إشكالية الموضوعية والذاتية

فإذا كان اإلنسان كياناً طبيعياً مادياً فباإلمكان رصده  عي والذايت،تترجم اإلشكاليات السابقة نفسها إىل إشكالية املوضو
 بني األشياء،وهو شيء ال تفرد فيه ومن مث ميكن رده باعتباره جزءاً إىل الكل بشكل مادي براين وكأنه شيء

ء اإلنساين والكل فارق بني اجلز املادي يسري عليه ما يسري على الكائنات املادية األخرى، ومن مث ال يوجد/الطبيعي
.  واحد وننتهي يف الواحدية املوضوعية املادية"مادي"الظواهر إىل مبدأ  املادي، فتمحي كل الثنائيات وترد كل/الطبيعي

مادية، فالرصد الرباين،  املادة وعناصر غري/اإلنسان كياناً مركباً حيوي عناصر مادية ترد إىل عامل الطبيعة أما إذا كان
مستقل عن الكل، وال يسقط اإلنسان يف قبضة  ي، يصبح غري كاف، ويصبح كل إنسان فرد كيانهاملوضوعي املاد

  .الواحدية املوضوعية املادية

 " 1911 – 1833"وليام ديلتاى 

 ويعود إسهامه األساسي يف حماولته التنبيه إىل أن مثة فارقاً جوهرياً بني الظاهرة عامل اجتماع أملاين، كان قليل الكتابة،

الربانية وتبادل املعلومات املوضوعية  وقد أكد ديلتاي أن معرفة اإلنسان من خالل املالحظة. لطبيعية والظاهرة اإلنسانيةا
معىن  ضمري  إحساس بالذنب  "أي أن سلوكه حتدده دوافع إنسانية جوانية  املادية عنه أمر غري ممكن، فهو كائن ذو قصد،

منعزالً وإمنا يتفاعل مع  واإلنسان ال يعيش.  يصعب شرحها وشرح أسباا"لذكريات الطفولة  تأمل يف العق رموز 
هذا، ال ميكننا أن نشرح اإلنسان وسلوكه بشكل براين  ولكل. اآلخرين وتتحدد جتربته الشخصية من خالل هذا التفاعل

  .أو خنضعه للتجريب
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الطريقة اليت تعرف ا  شري بنفس الدرجة أوديلتاي يشري إىل حقيقة أساسية وهي أننا قد ال نعرف العقل الب ولكن
فالعلوم الطبيعية ال تنفذ إىل كينونة األشياء والعمليات  .األشياء ولكن هناك مناهج أخرى غري مناهج العلوم الطبيعية

ف معها وختيلها والتعاط اإلنساين فيمكننا الوصول إليه مباشرةً من خالل تفهم ومعايشة جتربة اآلخر الفيزيائية، أما اجلوهر
  .وفهم املعىن الذي يسقطه الفاعل اإلنساين على فعله

العلوم االجتماعية ومناهج العلوم الطبيعية، وهي  كما أن مثة ثنائية جوهرية تبني الفرق بني اإلنساين والطبيعي وبني مناهج
 يعة بطريقة برانية ونفهم أو نتفهمبإمكاننا أن نشرح اإلنسان وإمنا حنن نشرح الطب ثنائية تتبدى يف قول دلتاي ليس

  . اإلنسان، أي نفسره بطريقة اجتهادية جوانية"فرشتيهن"

 الهرمنيوطيقا 

والفعل مشتق من كلمة . »يوضح» أو» يفسر«مبعىن  «hermeneuin هرمنويني«من الكلمة اليونانية » هرمنيوطيقا»
ويف الالهوت . تعود إىل اإلله هرميس رسول اإلله زيوس وهي كلمة جمهولة األصل وإن كان يقال إا» هرمنيوس«

ورمزية تبعد  اجلزء من الدراسات الالهوتية املَعين بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية املسيحي، تشري الكلمة إىل ذلك
 "وخاصةً اإلجنيل"واخلفية للنصوص املقدسة  عن املعىن احلريف والسطحي املباشر وحتاول اكتشاف املعاين احلقيقية

وقد استخدم هايدجر هذا املصطلح ليشري إىل أن دراسته يف طبيعة . للنص املقدس والقواعد اليت حتكم التفرد املشروع
  ."أي هرمنيوطيقية"اإلنساين هي دراسة ميتافيزيقية  الوجود

موضوع الفكر والعقل  يزيقياً وإمنا باعتبارهاحلاضر، تعين حماولة فهم العامل ال باعتباره نظاماً ميتاف والكلمة، يف الوقت
 كما أصبحت مرتبطة باملعىن العميق "، أي عامل احلياةLebenswelt ليبرتفلت: باألملانية"اإلنساين وباعتباره جتربة معاشة 

  .وتميز الظاهرة اإلنسانية عن الظواهر الطبيعية  للنصوص"والروحي"

املناهج اخلاصة  واستخدمه لإلشارة إىل. هوت إىل الفلسفة مث إىل العلوم اإلنسانيةاملصطلح من الال وقد قام ديلتاي بنقل
حتدده دوافع إنسانية جوانية يصعب شرحها عن طريق  بالبحث يف املؤسسات اإلنسانية والسلوك اإلنساين باعتباره سلوكاً

. الداخلي ت اخلام للحواس وإمنا حتاول فهم معناهافإن اهلرمنيوطيقا ال تتناول فقط املعطيا ومن مث،. مناهج العلوم الطبيعية

لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتارخيية  وأصبحت اهلرمنيوطيقا بالنسبة لبعض العلماء هي الطريقة الوحيدة املمكنة
  .والفلسفية وأي نص يتحدث عن اإلنسان

 ": كما لخصها ديلتاي"واألطروحات األساسية للهرمنيوطيقا هي 

باعتباره كياناً عضوياً حتركه الدوافع  فالتفسري العلمي ينظر لإلنسان. فسري العلمي ليس هو الشكل الوحيد للتفسريالت  1
  .باعتبار أن له دوافع داخلية وقيماً الفيزيقية، بينما يفترض أن ننظر إليه

ية الشكل واملضمون، مبقدار ويتحدد كل سؤال، من ناح. طرح أسئلة عليه  إننا نفهم العامل اإلنساين من خالل 2
  .وراءه االهتمام الكامن

  . السؤال ذاته ميثل تفسرياً جزئياً للظاهرة موضع السؤال 3
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  :«الدائرة اهلرمنيوطيقية«ومن هذه األطروحات، يظهر ما يسمى 

 لكننا يف الوقت نفسه ال الكلي، ال ميكن أن نفهم أجزاء أية وحدة أو أن نتعامل معها إال وعندنا إدراك مسبق باملعىن  1
  .أجزائه نستطيع معرفة املعىن الكلي إال من خالل معرفة معاين

يكون إال بعد أن يبدأ التفسري، فالعامل ال يوجد  إن التفسري ال ميكن أن:  وميكن طرح القضية بطريقة أخرى فنقول 2
  .كموضوع لوعينا إال من خالل اللغة

حلزونية تبدأ باإلحساس باملعىن الكلي، مث  رغة، إذ أن فهمنا يتعمق من خالل عمليةودائرة اهلرمنيوطيقا ليست حلقة مف
 الكلي فيتعمق املعىن الكلي من خالل معرفة معىن األجزاء، مث نعود لألجزاء مرة ندرس املكونات اجلزئية يف ضوء املعىن

  .وهكذا... أخرى

  "فرشتيهن"الشرح والتفسير 

 تعريف«بل أصبحت هلا أبعاد تفكيكية، فهي تعين . »يزيل اللبس متاماً«أو » متاماً حيشر«تعين » يشرح«أصبحت كلمة 

وهذه . »يرتع السر عن» أو» يفضح«كما أا قد تعين . »أسباب الظاهرة وردها إىل مبدأ عام واحد أو عدة مبادئ
باللغة » يشرح«فكلمة . للغة اإلجنليزيةأا أكثر وضوحاً يف ا األبعاد ليست واضحة يف اللغة العربية بالقدر الكايف، إال

» يسويه» أو» يسطِّح الشيء«مبعىن  «explanare إكسبالناري«من الفعل الالتيين  «explain إكسبلني«اإلجنليزية هي 

 إنتربريت«هذا على عكس فعل  ."«السطح املستوي«اإلجنليزية تعين  «plane بلني«كلمة "» جيعله مستوياً«أو 

interpret» "إنتربريتاري« الفعل الالتيين من interpretari»  فاوض«وهو يعينربز املعىن «يعين » إنتربريت«ففعل . "»يي
ومن الواضح أن  ،«يقوم بدور املترجم«أو » يترجم«و» يعطي تفسرياً للموضوع«و» يؤول النص«و» ويوضحه الكامن
، »يفسر«يستوي مع معيارية برانية، أما كلمة  ي حىتيسطِّح وُىسو: تدور يف إطار املرجعية املوضوعية» يشرح«كلمة 

  .االجتهادية لعملية اإلدراك فهي ال تنفي األبعاد الذاتية

فهم الظاهرة وجعلها مفهومة إىل حد ما من خالل التعاطف معها وفهمها  مبعىن االجتهاد يف"وهذا التداخل بني التفسري 
الطبيعية وكشف العالقة  ال الظاهرة يف شبكة السببية الصلبة املطلقة والقواننيمبعىن إدخ" والشرح "الداخل أو تفهمها من

والرياضة بنماذجها الواحدية املوضوعية املادية تلقي بظالهلا   يعود إىل أن العلوم الطبيعية"املوضوعية بني السبب والنتيجة
هو منهج العلوم  "التجرييب" الرياضية، واالستقراء  هو منهج العلوم"العقالين"فاالستنباط . اإلنسانية الكثيفة على العلوم

ومن مث، حياول بعض علماء الدراسات . والعمومية يف نتائجه الطبيعية، وكالمها حياول أن يصل إىل درجة عالية من الدقة
االجتماعية  ر وحياولون تفسري الظواه"!العلوم الدقيقة"السائدة يف العلوم الطبيعية والرياضية  اإلنسانية تبين املناهج

مناذج رصد موضوعية واحدية مادية تسقط األبعاد  واإلنسانية متاماً مثلما تفسر الظواهر الطبيعية بطريقة كمية، فيتبنون
تفاصيلها إىل  اإلنسانية وتهمل الدوافع والوعي والقيمة متاماً، مث ترد الظاهرة يف كل اجلوانية واخلاصة والكيفية للظاهرة

واخلصوصيات حىت نصل إىل ما يتصور أنه التفسري   مبدأ عام واحد، وتزال كل املسافات والثغرات والثنائياتقانون أو
للظاهرة، أي أن دراسة سلوك اإلنسان ال خيتلف عن دراسة سلوك الريقات فكالمها  املوضوعي الكامل أو شبه الكامل

الطبيعية نفسها قد انسلخت عن  ، ينبغي اإلشارة إىل أن العلومومع هذا"من خالل سلوكه الرباين وحركته اخلاصة  يدرس
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أخذت بالتدريج تكون لنفسها عاملاً خاصاً ا مؤلفاً من كيانات  هذه الرؤية وأصبحت أكثر احتمالية يف رؤيتها، كما أا
اخلطوة الثانية  ذي كان ميثلويبدو أن الفرض العلمي، ال. تستطيع أن جتد هلا وجوداً يف عامل الظواهر عقلية ورياضية ال

أصبح يف املنهج العلمي املعاصر فرضاً صورياً  اليت تلي خطوة املالحظة والتجربة والذي كان يشري إىل مدركات حسية،
لكن الفرض العلمي مل يعد تعميقاً لوقائع جتريبية  كما . على املالحظة والتجربة ال يشري إىل مدركات حسية ويأيت سابقاً

وما يهم يف الفرض . طريقة أو بأي منهج اً يف املاضي  وإمنا هو نتاج العبقرية العلمية اخلالقة اليت تأيت به بأيةشائع كان
مفهوماً ومعقوالً، أي أن احلاجة إىل حقائق صلبة أو سببية صلبة مل تعد  العلمي مدى مقدرته على أن جتعل هذا العامل

  ."موجودة

 اليت "الواحدية املوضوعية املادية"والوضعية   من العلماء سذاجة بل تفاهة الرؤية التجريبيةويف العامل الغريب، اكتشف كثري
 الصلبة واملطلقة واليت ذهبت إىل أن قوانني التاريخ واتمع اإلنسانيني تشبه قوانني تصر على احلقائق الصلبة وعلى السببية

دقيقة كمية، " علمية"وصياغتها بطريقة   اكتشاف هذه القوانني وحاولت"باملعىن الساذج لفكرة القانون العلمي"الطبيعة 
الرؤية الساذجة على ضرورة التمييز بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية  وأصر هؤالء العلماء الذين رفضوا مثل هذه

ح من جهة والفهم الشر ومن مظاهر هذه الثورة حماولة التمييز بني.  العلوم"أي واحدية"ضرورة رفض فكرة وحدة  وعلى
  . من جهة أخرى"»التفسري االجتهادي«و» التفهم«مبعىن "

مبعىن  «erklaren إركلريين«مقابل » يتفهم» أو» يفهم«مبعىن  «verstehen فرشتيهن«وقد بدأ استخدام الفعل األملاين 
لوصف عملية فهم ، وذلك »باحلوادث األخرى حسب القوانني الطبيعية يشرح من خالل مالحظة احلوادث وربطها«

وقد . "الربانية مقابل شرح األسباب"املركب من خالل التعاطف وإدراك الدوافع اإلنسانية اجلوانية  السلوك اإلنساين
إن : "وقال ياسربز. ياسربز وماكس فيرب وآخرون استخدم هذا املصطلح كلٌّ من فلهلم ديلتاي وجورج زمييل وكارل

 األوىل. دراستها من اخلارج، كما أن احلقائق الطبيعية ال ميكن دراستها من الداخل ن ال ميك"اإلنسانية"احلياة النفسية 

وقارن ". املوضوعية املادية ميكن فهمها من خالل النفاذ النفسي، أما الثانية فيمكن شرحها من خالل دراسة العالقة
 يف طفولته ببعض األمراض النفسية يف عالقة جتارب اإلنسان  ودراسة"من جهة"ياسربز بني دراسة حجر يسقُط من عل 

الثاين  ، أما"يف إطار قانون اجلاذبية"، فاألول ال ميكن أن نراه إال بشكل براين "أخرى من جهة"شبابه وشيخوخته 
  .فيتطلب عمليات فكرية وعقلية أكثر تركيباً

وعمليات  ملوضوعي املتلقي املاديفقد بين فيرب الفرق بني الرصد ا. أساساً باسم ماكس فيرب ولكن املصطلح ارتبط
اتمع اإلنساين، فعلم اجتماع الدجاج  التفسري االجتهادية حني قال إن دراسة حظرية الدجاج أمر جد خمتلف عن دراسة

وحنن ال . ميكن فهمها يف إطار املثري املادي واالستجابة السلوكية لن يدرس سوى أمناط سلوكية متكررة من اخلارج
يف حالة اتمع  أما. العامل اجلواين للدجاج وعواطفه وأفكاره وتأمالته إن كان هناك مثل هذا العامل عننعرف شيئاً 

نتوصل إليه من خالل معرفتنا لذواتنا ومن "لإلنسان  اإلنساين، فنحن مزودون بقدر كبري من املعرفة عن العامل اجلواين
كان  ولذا، إذا.  املركبة وعامل املعىن الذي ينبع منه السلوك اإلنساينالدوافع الداخلية  وعن"خالل ألفتنا للطبيعة البشرية

املالحظة الربانية املباشرة، فلن يكون  من املمكن شرح سلوك الدجاج يف إطار شبكة السببية الصلبة املطلقة ومن خالل
وكه الرباين حمكوم عليها بالفشل السلوكية لوصف عامل اإلنسان من خالل سل واحملاولة الوضعية. هذا كافياً بالنسبة للبشر
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إنسانية  بأن تظل سطحية تافهة، فهي بإصرارها على ضرورة الشرح الرباين املوضوعي ستستبعد قضايا وحمكوم عليها
ولكن هذا ال يعين أن السلوك اإلنساين ال  .أساسية مثل انشغال اإلنسان مبصريه وجتربته يف الكون وإحساسه باالغتراب

 الرباين ال يكفي، واملطلوب هو عملية تفسري ال تدور يف إطار الواحدية املوضوعية  وإمنا يعين أن الرصدخيضع ألية سببية

  .الدوافع اإلنسانية وغموضها املادية وتسعى إىل الفهم العميق من خالل التعاطف املستمر واإلدراك املبدع لتركيبية

 التحول عن التنظير المركب إلى الممارسة االختزالية 

كما "اإلنساين عن احليز الطبيعي يف العامل العريب  ناك وعي حمدد بقضية الفرق بني الطبيعي واإلنساين واستقالل احليزه
بني   الذي ال يفرق"الواحدي املوضوعي املادي"النموذج االختزايل املعلومايت التراكمي  ، ولكننا مع هذا جند أن"أسلفنا

والبحوث يف جامعاتنا ومراكزنا البحثية بل  ة اإلنسانية املركبة يهيمن على الدراساتالظاهرة الطبيعية البسيطة والظاهر
رغم وجود الوعي النظري باالختالف اجلوهري بني العلوم اإلنسانية والعلوم  وأعتقد أن ما حيدث هو أنه. يكتسحها متاماً

كثرياً من الباحثني يتخلون عن  وأعتقد أن.  نفسهاإال أنه ال يتم تفعيله وال ينتقل إىل مستوى املمارسة البحثية الطبيعية
  .تفرق بني الطبيعي البسيط واإلنساين املركب وعيهم هذا ويسقُطون يف املمارسة االختزالية اليت ال

 وقد عرف الفَرض العلمي بأنه منطوق أو مقولة أو تقرير مبدئي ملا. صياغة الفروض وعادةً ما حيدث هذا يف مرحلة

ويتبنى الباحث . البحث املرتقبة  أنه عالقة بني متغريين أو أكثر، ويعكس الفرض تكهنات الباحث بالنسبة لنتائجنعتقد
ويقوم الفرض بتوجيه الباحث إىل . طريق املالحظة والتجريب الفرض بشكل مؤقت حىت يتحقق صدقُه أو كَذبه عن

بيانات  اً من الوقت واجلهد كان ميكن أن ينفقه يف احلصول علىيتعني مجعها وهو ما يوفر كثري املعلومات والبيانات اليت
صياغة الفروض هي من أهم مراحل البحث  فمن الواضح أن مرحلة. حمدودة أو عدمية القيمة تتصل باملشكلة قيد الدراسة

يب بشكل متعمق املرحلة اليت يبدأ الباحث فيها عملية التفكيك والترك ولكنها، بدالً من أن تكون. إن مل تكن أمهها
الباحث النماذج االختزالية   املرحلة اليت يتبنى فيها"يف كثري من األحيان"اإلشكالية اليت سيتناوهلا، أصبحت  وبلورة

وتقضي على أبعاده املركبة وتقذف بالباحث يف براثن النماذج املعلوماتية  الواحدية املادية اليت تقتل الواقع اإلنساين ومتيته
  .واملوضوعية املتلقية ةالتراكمي

الطبيعية واإلنسانية حبماس شديد وبراديكالية صارمة على املستوى  وقد صدرت بعض الدراسات اليت تميز بني الظواهر
  :حينما وصلت هذه الدراسات إىل قضية الفروض، وصفتها يف عبارات مثل ومع هذا،. النظري

البحث وأسلوبه  ى دقة حتديد أهداف البحث وحسن اختيار عينةكانت الفروض واضحة، ساعد ذلك الباحث عل  كلما
  .وأدواته

  . جيب أن تصاغ الفروض يف كلمات بسيطة كلما أمكن

  . جيب أن تكون الفروض حمددة يف منظورها ال واسعة عريضة

  .تكون الفروض متمشية مع معظم احلقائق املعروفة السابقة اليت ثبت صدقها أو صحتها  جيب أن

وما يهمنا تقريره هنا أن النموذج . متطرفة ممثِّلة البد أن نقرر أن األمثلة السابقة حالة متطرفة من االختزالية ولكنها حالةو
 عادةً منوذج اختزايل يستبعد اإلنسان كإنسان وحيدد ويشيئ الظاهرة اإلنسانية املهيمن يف مرحلة صياغة الفروض هو
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مفاده أن الظاهرة اإلنسانية ميكن  يف بساطتها وبرانيتها، وهو ما خيلق لدى الباحث ومهاًليجعلها تشبه الظاهرة الطبيعية 
  .تتوافر عنها رصدها بشكل براين، عن طريق مراكمة املعلومات اليت

 يف ظالل النماذج املستمدة من العلوم الطبيعية باعتبارها بل ميكننا القول بأن العلوم اإلنسانية يف بالدنا أصبحت تعيش

وأصبح الطموح اخلفي للعلوم اإلنسانية أن تصبح يف بساطة ووضوح ودقة وموضوعية  مناذج بسيطة وواضحة ودقيقة،
يعين ضمور بل اختفاء احليز  الطبيعية مما يعين افتراض أن اإلنسان ظاهرة طبيعية وأنه جزء ال يتجزأ منها، مما العلوم

اإلنسان عن الطبيعة هو تأكيد للتركيب على حساب  صالوعلى العكس من هذا جند أن افتراض انف"اإلنساين 
  ."وللعمق على حساب الوضوح والدقة البساطة،وللكيف على حساب الكم،

  اتساع قاعدة"أي النظر إليها كما لو كانت ظاهرة طبيعية"الظاهرة اإلنسانية  «تطبيع«ومما ساعد على هذا االجتاه حنو 

 أن يقرأ عشرات "أو املؤلف"اجلامعي  فإذا كان على األستاذ". انفجارها"أو » ماتثورة املعلو«املعلومات وما يسمى 
على عشرات املشاريع البحثية والرسائل اجلامعية، فالبد أن يفضل  الكتب واحلوليات وحيضر عشرات املؤمترات ويشرف

واختبارها فأمر   حتمي، أما مناقشتهاالبسيطة الواضحة والدقيقة فمعاجلتها أمر سهل، وتقبلها أمر التعامل مع املسلمات
البد أن يتسم بنفس البساطة والوضوح والدقة،  واخلطاب التحليلي لنفس األستاذ. حيتاج جهداً مركباً ووقتاً طويالً

باخلصائص نفسها حىت يتمكن خط التجميع األكادميي من أن يستمر يف السري وأن  والرسائل اليت يناقشها البد أن تتسم
. يف رسالة أو كتاب" معاجلتها" ولذا فكثرياً ما تعزل الفرضية عما حوهلا حىت ميكن. املؤمترات يف الدوران تستمر آلة

ليست سوى شيء ال يربطه رابط باألفكار األخرى، وكأا  ويتحول الفكر إىل جمموعة أفكار متراصة، وكأن كل فكرة
  .ليست جزءاً من رؤية للكون

م أثناء صياغة الفروض يف الرسائل اجلامعيةإن النموذج الفعال، الذي يويف عملية التأليف، يعيش يف ظالل النماذج  ستخد
 ال يفرق يف كثري من األحيان بني مناهج البحث يف العلوم الطبيعية ويف العلوم املستقاه من العلوم الطبيعية، ولذا جنده

مستبطن بشكل غري واع فإنه ال يعلن   وحيث إن النموذج الفعال.اإلنسانية، وال بني الظواهر الطبيعة والظواهر اإلنسانية
 إال "جيرؤ أن يصرح بالقول بأن اإلنسان والشيء ال فرق بينهما؟ وعلى كل، من"عن نفسه بصراحة إال يف حاالت نادرة 

إمياناً يف حقل  ل أن مثةفيالحظ على سبيل املثا. خالل جمموعة من االفتراضات واآلراء واالختيارات أنه مع هذا يتبدى من
ويسود االعتقاد . االقتراب منه إن حتلينا باملوضوعية واحلياد العلوم اإلنسانية بأن هناك معىن واحداً ائياً صائباً ننجح يف

ألن سلسلة  مترابطة احللقات كل حلقة تؤدي إىل اليت تليها، وال ميكن تخطِّي احللقات املتجاورة بأن املعرفة سلسلة
، ومفهوم السببية الذي "يف حقل العلوم الطبيعية متاماً كما هو احلال"فة  حسب هذا التصور  سلسلة تراكمية صلبة املعر

عملية التأليف من مث شكل إضافة معلومات الواحدة لألخرى ومراكمتها، ويصبح  وتأخذ. يسود فيها هو بنفس الصالبة
اليت تعادل القانون " السائدة حىت نزداد اقتراباً من احلقيقة الواحدةإجراء جتارب يف إطار النظرية العامة  التأليف هو

  ."الطبيعي أو الرياضي يف العلوم الطبيعية

أي حىت أواخر "املاضي  أذكر يف. النموذج الفعال يف اقتراحات الرسائل اجلامعية يف حقل العلوم اإلنسانية ويتبدى هذا
أي "حبثه كان يكتفي باختيار عنوان املوضوع   الدكتوراه يسجل موضوع حينما كان طالب املاجستري أو"الستينيات

والبحث البد أن " حبث"أو سطرين، ويترك بعد ذلك هو وأستاذه، فاملسألة   يف سطر"اإلشكالية اليت سيتناوهلا الباحث
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ر النظرية العامة السائدة، إطا أما اآلن مع افتراض إجراء التجربة يف. منفتحاً، والبد أن يؤدي إىل حتوالت فكرية يكون
الرسالة يصل أحياناً إىل ستني صفحة حيث يذكر الباحث كل ما  ومع افتراض فكرة التراكم املعلومايت، فإن مشروع

  إذن؟ يعرف ما سيقول، فلماذا يكتب الرسالة" الباحث"ولكن إذا كان . املراجع بل فصول البحث سيقوله مسبقاً، وكل

واملوضوعية واإلميان بوجود معىن واحد   التراكمي والطموح حنو البساطة والوضوح والدقةوانطالقاً من نفس التصور
 ، أصبح من األمور الشائعة اآلن يف حقل الدراسات العليا يف العلوم"الطبيعية يشبه القانون العام يف العلوم"ائي صائب 

إن "، على سبيل املثال، فيقال له "عبده وي للشيخ حممدالفكر الترب"اإلنسانية أن يتقدم الطالب باقتراح لكتابة دراسة عن 
الفكر التربوي للشيخ "واالفتراض هنا أن الدراسة تغطي موضوعاً ". تغطيته متت"وأنه " هذا املوضوع قد درس من قبل

 التناقضات الديين  عالقة فكر الشيخ حممد عبده التربوي بفكره"، ال إشكالية أو إشكاليات حمددة "بشكل عام حممد عبده
التربوي بفكر من سبقه من املفكرين ومن أتوا بعده  عالقة  بينهما، إن كان مثة تناقضات  عالقة فكر الشيخ حممد عبده

  يرصد"وليس إشكاليات حمددة"وإذا كان موضوع الرسالة هو موضوع بشكل عام . "التربوي فكره السياسي بفكره

إن هذا : "أن يقال له كاتب الرسالة إىل عامل أرشيف ومن مث ميكنبشكل موضوعي براين، فمن املنطقي أن يتحول 
اخلاصة ذا املوضوع مت مجعها، متاماً مثلما تجمع  ، مبعىن أن املعلومات"املوضوع قد درس من قبل ومتت تغطيته

البد أن  لعلوم الطبيعية،وهي  يف واقع األمر  مرحلة دنيا من مراحل الدراسة يف ا"الكائنات  املعلومات الربانية عن إحدى
تتطلب قدراً عالياً من اخليال واملقدرة  تعقبها مرحلة ربط املعلومات بعضها ببعض مث التعميم منها، وهي عمليات عقلية

 ."على التجريد
 

بعد فكرة احملددة ويست بطبيعة احلال الذات املركبة املُدركة املتفاعلة مع املوضوع اليت تصوغ اإلشكالية هذا املوقف يستبعد
أعباءه النفسية والفلسفية اخلاصة، البد أن تكون خمتلفة  أن التساؤالت اليت يطرحها باحث ما يف العلوم اإلنسانية، حيمل

 حيمل أعباء نفسية وفلسفية أخرى، وأن اختالف التساؤالت البد أن يؤدي إىل اختالف عن تلك اليت يثريها باحث آخر

أثناء عملية البحث بسبب تركيبية  اه البحث والتأليف إنكار إمكانية التحوالت الفكريةكما يعين هذا املوقف جت. النتائج
أصبحت عملية البحث والتأليف يف العلوم اإلنسانية هي جمرد إجراء  ولذا انتهى األمر بأن. اإلنسان وتركيبية الظاهرة

والرسوم  رقام واإلحصاءات واجلداولالنظرية والفروض العامة السائدة، وظهر ولع غري طبيعي باأل جتارب يف إطار
ويف اية األمر أصبح التأليف، . احلقيقة الواحدة البيانية، وأصبح االستبيان سبيل الوصول إىل الدقة املزعومة والتوصل إىل

 مر على جزئية ما دون أن تث"ثبت صدقها متاماً"شيء معروف مسبقاً أو تطبيق لنظرية  توثيق: عند الكثريين، هو التوثيق

الدراسة، وهو ما أمسيه التوثيق  عملية التطبيق اجلديدة أي تعديل للنظرية أو اكتشاف للمنحى اخلاص للظواهر موضع
ويوثقها من كتب أخرى دون إبداع أو تساؤل، كأن يثبت الباحث مبا  أن يأخذ الباحث مقولة معروفة مستقرة: األفقي

النيل، وأن حافظ  رومانتيكية عودة للطبيعة والعواطف، وأن مصر هبةالصهيونية حركة عنصرية، وأن ال ال يقبل الشك أن
  !إبراهيم شاعر الوطنية

 ، واليت يتقدم أصحاا من أساتذة اجلامعة للترقية، وحيصلون»علمية«اليت يقال هلا  وقد أصبح كثري من البحوث األكادميية

سابقة أو رمبا اكتشاف حقيقة  اليت وردت يف دراساتعليها يف معظم األحيان، ليست إال إعادة ترتيب لبعض احلقائق 
، حبيث أصبح البحث العلمي مثل الكائن "أو شرلوك هوملز وكأن الباحث مخرب"جديدة ال عالقة هلا بنموذج أو منط 
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. املنشورة أو مثل الطائر اجلارح الذي ينقض على فريسته إن غفل اآلخرون عنها الطفيلي الذي يعيش على البحوث

ا  هل هي من آخر  عدد املراجع  تاريخ نشرها  عدد اللغات اليت كُتب: معايري الترقية مسألة كمية مثل توأصبح
 يدورون يف "من املتقدمني للترقيات وممن يقومون مبنحها" إخل، وهي كلها تنم عن أن كثرياً من أساتذة اجلامعة... املراجع

 تاريخ ليبيا يف النصف األول من القرن"اسات يف موضوعات عامة مثل الرسائل اجلامعية در وأصبحت. هذا اإلطار العقيم

وتصبح القضية ". القرن التاسع عشر املدرسة الطبيعية يف األدبني اإلجنليزي والفرنسي يف النصف الثاين من"أو " العشرين
هوشاً يف حرية من يقف الطالب مد" املوضوع"وحينما خيتار  ."مل يكتب عنه أحد من قبل"لبحث الطالب عن موضوع 
: حمددة ولكن عادةً ما يتم التغلب على هذه احلرية عن طريق صيغة منطية. يبدأ وأين ينتهي أمره ال يدري ماذا يفعل وأين

ثالث عن أفكاره  فصل رابع عن  حتديد عدد الصفحات  كتابة فصل عن حياة الكاتب  فصل آخر عن خلفيته  فصل
وتبدأ اآللة يف الدوران ويف مراكمة املعلومات وال تتوقف إال  .ه يف شبابه، وهكذاأعماله األوىل  فصل خامس عن أعمال

من األستاذ  والبد أن تأيت اإلشارة. الدارس قد أُك مبا فيه الكفاية ومجع من املعلومات الكثري حينما يشعر األستاذ أن
بسبب افتقار اإلشكالية وعدم وجود أسئلة  ألن مثل هذه الدراسة ال ميكن أن تكون هلا اية، فهي ليست هلا بداية

 وذاك الشبل"الرسالة واليت ال ختتلف عادةً يف منهجها عن املنهج املتبع يف كتابتها  مث تأيت بعد ذلك مرحلة مناقشة. حمددة

النقد "و. املعلومات ،فاملناقشات تدور يف الغالب حول حصر آخر املراجع وآخر املعلومات وكم"من ذاك األسد
املناقش األخطاء املطبعية واملعلوماتية اليت وقع فيها  يأخذ شكل نقد معلومايت كمي، إذ يحصي األستاذ" وعياملوض

التفكيك  يطلِّع عليها، أما وجود أو غياب اإلشكالية، أما العملية اإلبداعية األساسية، عملية الكاتب واملَراجع اليت مل
ا وكأك وشأترا أمر ثانوي ال أمهية لهوالتركيب، فهذه أمور ت.  

فكتبنا الدراسية تركز على املعلومات وكمها،  وغين عن القول أن مناهجنا التعليمية تصدر عن فلسفة تراكمية ذرية مماثلة
والتعميم منها وتفسريها ونقدها، واهلدف من العملية التربوية هو تلقني الطالب  ال على طريقة تصنيفها والربط بينها

الذين ال يتمتعون إال مبوهبة   فيربز متوسطو الذكاء"معلومة جبوار معلومة، درساً بعد درس"الً من املعلومات هائ حشداً
  .التفسري واإلبداع والنقد احلفظ والتكرار واالجترار، وتفقد األجيال مقدرا على

اءة األساسية هي الكفاءة يف الدروس اخلصوصية، حيث تصبح الكف ويصل النظام التربوي إىل قمته أو هوته يف ظاهرة
الطلبة بكفاءة عالية،  وعلى مستوى اجلامعة يقوم األستاذ بإمالء حماضراته فيدوا. الواضحة الدقيقة تلقِّي احلقائق البسيطة

مع فيقوم الطلبة حبفظها ويقوم األساتذة جب» املذكرات اجلامعية» مث تتطور األمور فيطبع األساتذة حماضرام فيما يسمى
الواضحة الدقيقة  أي كفاءة تلقِّي احلقائق البسيطة: وتدور العملية التربوية بأسرها حول االمتحانات ."فائض القيمة"

وتدرجيياً تصبح القضية التربوية األساسية ! وقت وكفاءة كتابتها يف بساطة ووضوح ودقة يف ورقة االمتحانات يف أسرع
ويطالب بعض . عن دروسهم اخلصوصية واألساتذة عن مذكرام اجلامعية هي األرباح اليت يتقاضاها املدرسون

اجلامعي،  هذه العملية االستغاللية عن طريق تنظيم جمموعات يف املدارس وعن طريق دعم الكتاب بضرب" املصلحني"
ويتحرك اجلميع داخل الطالب شيئاً مذعناً،  ويسقط اجلميع يف املوضوعية املتلقية حيث يصبح املعلم شيئاً مسيطراً ويصبح

أو إثراء فكري أو معرفة جديدة، فما يعرف هو عادةً جمموعة من احلقائق  إطار جامد ال يؤدي إىل أية حتوالت فكرية
صفحة بيضاء من غري   اليت ينساها الطالب بعد االمتحان ويصبح عقله مرة أخرى"البسيطة الواضحة الدقيقة" املتناثرة
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الباحثني األذكياء يفلتون من قبضة هذه النماذج،  وحلسن احلظ فإن كثرياً من.  احلقيقةسوء، ويضمر اإلبداع وتضيع
صرعى هلا، فيسقطون اإلبداع واخليال واملقدرة على التفكيك والتركيب  ولكن هناك العديد أيضاً ممن يسقطون

املوضوعية والذاتية يف  ثيقاً مبشكلةوترتبط هذه القضية ارتباطاً و. املعلومات بشكل موضوعي متلق، حمايد بارد ويراكمون
 .العلوم اإلنسانية

 

 الموضوع 

يلقي «أو » يعارض» ، ومعناه«objcetare أوجبيكتاري«من الفعل الالتيين  «object أوجبيكت«باإلجنليزية  «املوضوع»
و الشيء ه» املوضوع«و. »ضد«مبعىن  «ob أوب«، و»يلقي ب«مبعىن  «jacere جاكري«، املشتق من فعل »أمام

باحلس وخيضع للتجربة وله خارجيته وشيئيته، وكل ما هو مستقل عن اإلرادة  املوجود يف العامل اخلارجي وكل ما يدرك
ووجوده ليس رهناً  واملوضوع ينطوي على طبيعته وحقيقته،. الوعي اإلنساين مستقالً عن رغائبنا وآرائنا ويوجد خارج

يف الفلسفات » املوضوع«وميكن القول بأن . مستقر ي تصور املوضوع على أنه ثابتوعادةً ما جير. مبعرفته وال بتسميته
 هو الركيزة األساسية للعامل، وهو املطلق املوجود بذاته، وهو الكل املركب» موضوعية» اليت ميكن تصنيفها على أا

  .مبقام احملرك األول ية فهواملتجاوز لألجزاء، فليس له سبب متقدم عليه وال فاعل وال صورة وال مادة وال غا

وعند بعض املفكرين احملدثني، املوضوع هو الفعل وعند . املوضوع ويرى البعض أن الذات هي اليت تضفي احلقيقة على
  .وآثار الفعل اآلخرين هو نتائج

لكاتب كالمه وإىل املادة اليت يبين عليها املتكلم أو ا لإلشارة إىل أي شيء نتحدث عنه وإىل» موضوع«وتستخدم كلمة 
. وموضوع العلم هو معطياته ومادته وظواهره وحقائقه". موضوع هذا البحث هو كذا" :مادة البحث، فنقول مثالً

، فهو الذي "predicate بردكيت: باإلجنليزية"يقابل احملمول  "subject ساجبيكت: باإلجنليزية"القضية  وموضوع
  . إثباتاً أو نفياًيتحدث عنه ويحكَم عليه يف أي قضية إما

مرجعية ائية وكركيزة أساسية، فهو  املادة كنقطة/وحنن نذهب إىل أن الفلسفات العلمانية الشاملة تفترض الطبيعة
يف هذه املوسوعة إىل » موضوع«وتشري كلمة . الذات اإلنسانية املوضوع النهائي الذي يستوعب كل شيء مبا يف ذلك

هي يف  لنهائي املتجاوز، كما تشري أيضاً إىل أية جمردات ومطلقات مادية ال إنسانيةاملوضوع ا هذا املطلق باعتباره
املطلقات املادية تتجاوز اإلنسان وال يتجاوزها  وهذه. املادة ومرجعيتها النهائية واحدية مادية/جوهرها تنويع على الطبيعة

 الدولة القومية "، فهي مرجعية ذاا »ق العلمايناملطل«إليها أحياناً بتعبري  ونشري. وتستوعب اإلنسان وال يستوعبها

  ."املصنع  الدافع االقتصادي  املنفعة  اللذة  حتمية التاريخ/السوق

تنطوي على صراع حاد بني  نذهب إىل أن املنظومات احللولية الكمونية، حيث يكون املركز كامناً حاالً يف املادة، كما
املركز ولكنها تفقد حدودها وجتد نفسها متمركزة حول  سها باعتبار أا هيالذات واملوضوع، فتتمركز الذات حول نف

  .املوضوع مذعنة له

 الذات 
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 جاكري«، ومها من فعل «object أوجبيكت» عن نفس أصل كلمة «subject ساجبيكت«باإلجنليزية » الذات»

jacere»  لقي«مبعىنأوب«ولكن، بدالً من . »ي ob»  أوجبيكت«ضاف لكلمة اليت ت» فوق«واليت تعين object» ،
واألصل اإلجنليزي يشري إىل حالة االستقطاب بني املوضوعي . »مع«أو » حتت» مبعىن «sub سب«يضاف مقطع 

  :والذايت هو ما ينسب إىل الذات، أي ما يتصل ا أو خيضع هلا .والذايت

، أي التبدالت »العرض» ويقابله. قوماتهوالذات هي حقيقة املوجود وم. الشيء هي جوهره وهويته وشخصيته  ذات 1
  .فمتبدلة والذات ثابتة أما األعراض. الظاهرة على سطح األشياء

واملطالب وتوِجد الصور الذهنية وتقاِبل العامل   ما به الشعور والتفكري، فتقف الذات على الواقع وتتقبل الرغبات 2
  .خارج نطاق الوعي  الذي يقع"غري موضوعي"اخلارجي 

املوضوع هو "اإلرادة احلرة أو الكيان الذي يتصف بصفات حمددة   العقل أو األنا أو الفاعل اإلنساين املفكر وصاحب 3
  ."املفعول به

  .مقوالته  العقل الديكاريت أو الكانطي الذي يدرك العامل اخلارجي من خالل 4

  ."ضوعباعتبار أن التاريخ هو املو" صانع التاريخ كفرد أو طبقة  5

وفي إطار . ونحن نشير في هذه الموسوعة إلى الذات باعتبارها الذات اإلنسانية الحرة الفاعلة المسئولة
. المنظومة العلمانية العقالنية المادية، يمكن القول بأن الذات اإلنسانية ذات طبيعية مادية ليس لها أصول ربانية

صر على أنها مركز الكون وأنها ستحقق تجاوزا لقوانين ومع أنها ال توجد إال في الزمان والمكان، فإنها ت
المادة، وبذا /ولكنها، ألنها ذات طبيعية، تفقد حدودها وتتفكك ويهيمن الموضوع النهائي على الطبيعة. الطبيعة

وتحل " المادة/الطبيعة"داخل المنظومة المادية إلى التمركز حول الموضوع " اإلنسانية"يؤدي التمركز حول الذات 
  .لموضوعية المادية محل الواحدية الذاتية اإلنسانيةا

  إشكالية الموضوعية والذاتية

عليه دون أن يشوهها  واملوضوعية هي إدراك األشياء على ما هي. »موضوع«مصدر صناعي من كلمة » املوضوعية»
، "تفكريه موضوعي"ولذا، فإن وصف شخص بأن  .نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصاحل أو حتيزات أو حب أو كره

تستند إىل النظر إىل احلقائق على أساس العقل وبعد معرفة كل املالبسات  فإن هذا يعين أنه اعتاد أن جيعل أحكامه
  .واملكونات والظروف

خارجياً يف الواقع، وبأن احلقائق جيب أن تظل مستقلة عن  واملوضوعية هي اإلميان بأن ملوضوعات املعرفة وجوداً مادياً
 حقائق عامة ميكن التأكد من صدقها أو كذا، وأن الذهن يستطيع أن يصل إىل إدراك يها ومدركيها، وبأن مثةقائل

بوسعه أن حييط ا بشكل شامل، هذا إن   إدراكاً كامالً، وأن"مستقلة عن النفس املُدركة"احلقيقة الواقعية القائمة بذاا 
بقة، فهو ذه الطريقة يستطيع أن يصل إىل تصور موضوعي دقيق للواقع مس واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء

  .فوتوغرافياً يكاد يكون

فهذا يعين أنه اعتاد " تفكريه ذايت"وصف شخص بأن  ، أي ما خيص شخصاً واحداً، فإن»الفردي«تعين » الذايت«وكلمة 
عاً على ما كان مصدره الفكر ال الواقع، ومنه توس» ذايت«ويطلَق لفظ . وذوقه أن جيعل أحكامه مبنية على شعوره
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فمعرفتنا . وشعوره وذوقه  وهي األحكام اليت تعبر عن وجهة نظر صاحبها"مقابل األحكام املوضوعية"الذاتية  األحكام
  .وجتربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا بالواقع حمدودة متاماً عن طريق خربتنا الذاتية اخلاصة

، فهو رد كل الوجود »املوضوعي«أما . وجود إىل الذات، واالعتداد بالفكر وحده افيزيقا هو رد كليف امليت» الذايت«و
أن التفرقة بني احلقيقة والوهم ال  تعين» الذاتية«أما يف نظرية املعرفة، فإن . املوضوع، املبدأ الواحد املتجاوز للذات إىل

. فترى إمكانية التفرقة» املوضوعية«س مثة حقيقة مطلقة، أما ولي تقوم على أساس موضوعي، فهي جمرد اعتبارات ذاتية،

معيارية  تذهب الذاتية إىل أن مقياس اخلري والشر إمنا يقوم على اعتبارات شخصية إذ ال توجد ويف عامل األخالق،
األحكام اجلمالية تذهب الذاتية إىل أن  ويف عامل اجلمال،. متجاوزة، أما املوضوعية فترى إمكانية التوصل إىل معيارية

  .قواعد عامة ميكن عن طريقها التمييز بني اجلميل والقبيح مسألة ذوق، أما املوضوعية فتحاول أن تصل إىل

مثة مفاهيم  التعريفات تبدو سلسة وبسيطة، ورغم أن التعارض بني الذايت واملوضوعي سلس وواضح، فإن ورغم أن هذه
ما اإلنسان؟ ما العناصر املكونة له؟ ما عالقة " يب على األسئلة الكلية النهائيةمعرفية كلية ائية متضمنة غري واضحة جت

أن هناك  وسنالحظ ابتداًء. "وجوده؟ أيهما يسبق وجوده وجود اآلخر  اإلنسان أم الطبيعة؟ عقله بالواقع؟ ما اهلدف من
فإذا . ، ولكن املرجعيات عادةً غري واضحة"يةالعقالن متاماً كما أن هناك أشكاالً كثرية من"أشكاالً كثرية من املوضوعية 

العقل يف  فلنكن موضوعيني ولنحكِّم"ومل نزد، فنحن نقول يف واقع األمر " فلنحكِّم العقل" أو" فلنكن موضوعيني"قلنا 
هيمنة هي العصر احلديث، جند أن املنظومة امل ويف". إطار املنظومة املعرفية السائدة اليت تسبق كال من املوضوع والعقل

 فلنكن«ولذا، فإن عبارة بريئة مثل . املادة حيث ال فرق بني الطبيعة واإلنسان /املنظومة املادية ومنوذج الطبيعة

وتراثنا ولنرصد الواقع اإلنساين  فلنتجرد من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا األخالقية«تعين يف واقع األمر » موضوعيني
متاماً كما أن "» املتلقية«أو » املوضوعية املادية«تعين عادةً  بشكل جمرد» موضوعية«، أي أن كلمة »والطبيعي كما هو

املادية يف  وذا املعىن، فإن املوضوعية هي، يف واقع األمر، العقالنية. "»العقل املادي«تعين  بشكل جمرد» عقل«كلمة 
املادة، وعادةً ما /املتمركزة حول الطبيعة يةوأا نتاج الرؤ. "ال التمركز حول الذات"مرحلة التمركز حول املوضوع 

على عكس الذاتية، فهي نتاج الرؤية املتمركزة حول الذات "املادة /الطبيعة تدور يف إطار املرجعية املادية الكامنة يف
  ."وعادةً ما تدور يف إطار املرجعية املادية الكامنة يف الذات واإلنسان،

 كل "اإلنسان والطبيعة"  بأا اإلميان بأن العامل"املادية" للموضوعية "املعرفية"ئية األبعاد الكلية والنها وميكن تلخيص
 مبرحلة "شأا شأن أية منظومة حلولية كمونية مادية"املادية  وتبدأ املتتالية النماذجية للموضوعية. متجانس مكتف بذاته

الصلبة تصبح  ملتتالية وبعد مرحلة قصرية من الثنائيةومع حتقُّق ا. "ذاتية  تمركُز حول الذات واحدية"إنسانية ذاتية 
 وهذا يعين يف واقع األمر استبعاد "حول املوضوع التمركز"املادة هي املركز ويمن الواحدية املوضوعية املادية /الطبيعة

ح يستوعب سليب متلق، والطبيعة نفسها تتحول إىل كيان بسيط منبسط مسطَّ اإلنسان كعنصر فاعل وحتويله إىل عنصر
 .الواحدية املادية أي أن ثنائية اإلنسان والطبيعة الفضفاضة يتم القضاء عليها لصاحل الطبيعة وتسود هذا اإلنسان،

 : في موقفها من القضايا التالية" المادية"ى هذه األبعاد التفكيكية للموضوعية وتتبد

 :   عقل اإلنسان1
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 تابيوال رازا :بالالتينية" إن هو إال صفحة بيضاء أو سطح مشعي "املادية"منظور الرؤية املوضوعية   العقل السليم من"أ

tabula rasa"فالعقل مفهوم فلسفي وليس جمرد وجود "عقالً  ، وهو ما يعين أنه مادة حمضة، فهو دماغ أو مخ أكثر منه
  ."فسيولوجي

  .سية وتتراكمحمايد، فهو كاآللة تنطبع عليه املعطيات واملدركات احل  العقل سليب بسيط"ب

  .اإلنسان ال متناه يف قدرته االستيعابية واالمتصاصية والتسجيلية  عقل"ج

من معطيات حسية وحقائق  السليم يسجل وميتص ويرصد حبياد شديد دون أن يشوه أو يغير أو يعدل ما يصله  العقل"د
  .صلبة

يز اإلنساين ليس له وجود مستقل، وهلذا السبب تسري على املادة، أي أن احل/الطبيعة  هذا العقل جزء ال يتجزأ من"ه
عنها ومن مث فال هوية له وال  اإلنسان القوانني املادية العامة اليت تسري على األشياء، فهو ال يتمتع بأي استقالل عقل

لقانون املادي العام ، وهو مثل الطبيعة يتحرك يف إطار ا"املادة/الطبيعة حدوده تتطابق متاماً مع حدود"شخصية وال حدود 
قوانني العقل وقوانني الواقع،  وهذا هو املعىن احلقيقي للقول بأن مثة تقابالً بني. يف إطار التشابه والتجانس ويرى العامل

  .وبني الذات واملوضوع

بالغة،  فاءةفإن العقل قادر على التعامل مع العامل املوضوعي اخلارجي، أي العامل احملسوس، بك  وهلذا السبب نفسه،"و 
  .مع عامل اإلنسان الداخلي، فهو أقل كفاءة أما حينما يتعامل

 :   الواقع2 

، وهو جمموعة من "األحوال شكل ذرات متحركة يأخذ يف أغلب" واقع خام بسيط "الطبيعة" الواقع املوضوعي "أ 
  ."تنطبع على العقل اليت"احلقائق الصلبة والوقائع احملددة 

الظواهر اإلنسانية، وعلى جسد اإلنسان وعقله، وعلى   واحد يسري على الظواهر الطبيعية وعلى مثة قانون طبيعي"ب
وتزال الفروق بني  يعين أيضاً أن تعامل الظاهرة اإلنسانية متاماً مثلما تعامل الظواهر الطبيعية، وهذا. األمور املادية واملعنوية

 العلوم "أي واحدية"املوضوعية تصدر عن اإلميان بوحدة  يعي، أي أناإلنسان والطبيعة حبيث يتحول اإلنساين إىل طب
 ال خيتلف عن املوضوع الطبيعي، يوصف ويرصد من اخلارج وتستخدم مناهج العلوم حبيث يصبح اإلنسان موضوعاً

  .الطبيعية لدراسته

 تعرف من مجيع جوانبها، واملوجود هو ما  وقابلة ألن"الطبيعة فالعقل جزء من" احلقائق، هلذا السبب، عقلية وحسية "ج
 ولكن العقلي واحلسي متقابالن فهما شيء"املعرفة، إذن، عقلية وحسية فقط . ذلك فأوهام حنسه ونعقله وما وراء

  ."واحد

بية املادية العامة، وحسب حلقات السب/الترابط الطبيعية  أجزاء الواقع املوضوعي تترابط من تلقاء نفسها حسب قوانني"د 
ال تتخلله ثغرات أو فجوات، فكل شيء يدخل شبكة السببية الصلبة ومن مث ميكن رد  الواضحة املطلقة، وبشكل صلب

  .األجزاء املتعينة املتفردة إىل الكل العام ارد كل

  .يف األشياء أو لصيقة ا متاماً  هذه السببية كامنة"ه
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 :   اإلدراك3

 بني "مادية؟ جسدية"املرجعية املادية الكامنة، ولذا فهي عملية اتصال بسيطة مباشرة تدور يف إطار   عملية اإلدراك"أ 
املادة، تلك /حمكومة مسبقاً بقوانني الطبيعة ، وهي عملية"منبه فاستجابة"صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط اخلام 

  .على األشياء القوانني اليت تسري على اإلنسان سرياا

العقل بتلقي احلقائق الصلبة والوقائع احملددة املتناثرة اليت   إذ يقوم"ذرية"ٍق موضوعية مادية تراكمية  وهي عملية تل"ب
  .املادي الذي يتراكم فوق عقل اإلنسان/املوضوع الطبيعي تأيت من الواقع

يربطها  خرى مثالعقل أن يقوم بعمليات جتريبية، أي أن خيتار عناصر من الواقع ويستبعد عناصر أ  وبإمكان هذا"ج
ولذا، سيختار العقل . املادة/الطبيعة ولكنه، حىت يف نشاطه هذا، ال ميكنه أن يكون مستقالً عن قوانني. ببعضها البعض

فهي وحدها احملسوسة والقابلة للقياس والنظر "واملتشاة يف الظواهر   اجلوانب العامة واملشتركة"بشكل تلقائي أو آيل"
  . على التوصل إىل القانون العاماليت تساعد  وهي"العقلي

السببية  فاألشياء  كما أسلفنا  مرتبطة يف الواقع برباط. فهذا من قبيل التجاوز «العقل يربط« وحنن حني نقول "د 
بشكل آيل، حسب قوانني الترابط املادية  والواقع واملعطيات احلسية ترتبط يف عقل اإلنسان من تلقاء نفسها،. الواضح

مركبة  اجلزئية وتتحول إىل أفكار بسيطة، مث تترابط األفكار البسيطة لتتحول إىل أفكار إذ تترابط األحاسيس. مةاأللية العا
  .الكلية تترابط بدورها لتصبح أفكاراً أكثر تركيباً، وهكذا حىت نصل إىل األفكار

  . الظاهرةاملدرك من  عملية اإلدراك عملية عامة ال تتأثر بالزمان واملكان أو مبوقع"ه

القوانني العامة للحركة ويصوغ هذه القوانني يف لغة بسيطة عامة   العقل قادر على زيادة التجريد إىل أن يصل إىل"و
  .اجلرب، حىت ال ختتلف لغة اإلفصاح من مدرك آلخر يستحسن أن تكون لغة

 :" المادية"  بعض نتائج الموضوعية 4

اإلنسان والطبيعة، وترجح املرجعية الكامنة املوضوعية على  ات، وخصوصاً ثنائية كل الثنائي"املادية"تلغي املوضوعية 
  :الذاتية املرجعية الكامنة

، فثمة سبب " العلوم"أي واحدية"متام االرتباط بوحدة  املرتبطة" يف إطار الواحدية السببية "املادية" تدور املوضوعية "أ 
  .الظواهر واحد أو عدة أسباب لتفسري كل

  .التفسري تتفق مع الواحدية السببية  مثة إميان بضرورة الوصول إىل درجة عالية من اليقينية ومشولية"ب

 اإلدارك من العقل اإلنساين إىل الشيء نفسه، ولذا فإن هناك اجتاهاً دائماً حنو تأكيد  مركز"املادية" تنقل املوضوعية "ج

  .احلتميات املوضوعية املادية املختلفة

األمر   اإلنسان كعامل قادر على تجاوز املعطيات املادية حوله، بل ترده يف اية"املادية" عد النماذج املوضوعية تستب"د
  .ويف التحليل األخري هلذه املعطيات

 باخلصوصية، ومنها اخلصوصية اإلنسانية، فهي تركِّز على العام واملشترك بني اإلنسان  ال تعترف"املادية" املوضوعية "ه

  .الطبيعة، ولذا فإن الفكر املوضوعي يعبر عن نفور عميق من اهلوية واخلصوصيةو
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فالغائيات ال ميكن دراستها أو قياسها، كما أا   بالغائيات اإلنسانية وال بالقصد،"املادية" ال تعترف املوضوعية "و 
  .الطبيعة، ولذا تستبعد املوضوعية فكرة املعىن مقصورة على اإلنسان دون عامل

كلٍّ من اإلنسان   باإلام، فهي تفضل الدقة الكمية اليت ميكن استخدامها يف دراسة"املادية"  ال تعترف املوضوعية"ز 
  .التحدد يف الطبيعة واإلنسان والطبيعة، ولذا فهي تستبعد،بقدر اإلمكان، عناصر اإلام وعدم

 . ومل اجلواين"ك بني اإلنسان واحليواناملشتر فهذا هو" الرباين "املادية" تفضل املوضوعية "ح

 برانية مستمدة إما من البيئة االجتماعية أو من العناصر الوراثية، وهي دوافع ميكن  دوافع اإلنسان بسيطة واضحة"ط

  .رصدها ببساطة

  . املعرفة نتاج تراكم براين للمعلومات"ي

  ."اجلواين"اإلبداع   ال التوليد أو"الرباين"أثر تفسري سلوك اإلنسان وأفكاره يف إطار التأثري والت  ميكن"ك

أي " وترفض االنقطاع "واإلنسان كعنصر أساسي يف وحدة العلوم استمرار عامل الطبيعة" تفضل املوضوعية االستمرار "ل
  .، أو تنظر له بكثري من الشك"الطبيعة تميز اإلنسان عن

 د الباحث من ذاتيته وخصوصيته احلضارية بل اإلنسانية، ومن عواطفهيعين أن يتجر "املادية" االلتزام باملوضوعية "م 

لدرجة متوت معها األشياء، ويتشيأ  وحواسه وحسه اخللقي وكليته اإلنسانية، حبيث ميكنه أن يسجل ويصف حبياد شديد
 الرؤية املوضوعية، كما أنه فااللتزام يعبر عن موقف مسبق قد يؤثر يف .اإلنسان ويرصد من اخلارج كما ترصد األشياء

  .املادة/إنسانية ال أساس هلا يف الطبيعة يفترض غائية

 : والنموذج التراكمي" المادية"  الموضوعية 5

  : منوذج تراكمي"املادية"النموذج الكامن يف الرؤية املوضوعية 

 يفكرون بنفس الطريقة ويسألون نفس "املوضوعية إن توافرت هلم الظروف" فثمة إميان بأن كل املشتركني يف العلوم "أ 
 موضوعية ثابتة واحدة حناول الوصول إليها مجيعاً وبنفس الطريقة، وهو ما يؤدي إىل األسئلة، وهذا يعين أن مثة حقيقة

سيؤدي إىل تزايد رقعة املعلوم  تراكم اإلجابات وتشابكها على مستوى اجلنس البشري بأسره، وهذا التراكم والتشابك
  .ويؤدي بالتايل إىل تقلُّص رقعة اهولتدرجيياً 

، فما هو جمهول يف الطبيعة "النهائية"الكلية   عملية التراكم ستوصلنا إىل منوذج النماذج، القانون العام، اإلجابة"ب
ايد سيصبح من خالل تراكم املعلومات معلوماً، وتتراجع رقعة اهول، وسيؤدي تز  هو أمر مؤقت، إذ"املادية والبشرية"

وإىل معرفة الطبيعة البشرية  املعلوم والتراكم املعريف املستمر إىل سد كل الثغرات والتحكم الكامل أو شبه الكامل رقعة
 أموراً نسبية مادية معروفة وحمسوبة "إنسانية كانت أم طبيعية" املادية معرفة كاملة أو شبه كاملة حبيث تصبح كل األمور

  .ستعمالية ال قداسة هلامادة ا ومربجمة، ويصبح العامل

 أو بعدها من النقطة النهائية الواحدية اليت يتحقق فيها القانون العام وتتطابق  يحكَم على املعرفة من منظور مدى قُرا"ج

  .الكليات مع اجلزئيات
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ة الطبيعة هذه، وهدف العلم هو السيطرة على األرض وهزمي  هدف اإلنسان من الكون هو عملية التراكم والتحكم"د 
اإلنسان " ولتحقيق هذا، البد من إدخال كل األشياء. اهليمنة الكاملة لإلنسان على الطبيعة وتسخري مواردها وحتقيق

ويعين تزايد الدراسة املوضوعية . للقوانني الطبيعية  يف شبكة السببية الصلبة واملطلقة حىت يتم شرحها وإخضاعها"والطبيعة
  .الفردوس األرضي واية التاريخ أو على األقل إىل النظام العاملي اجلديد تزايد التحكم وصوالً إىل

ما تراكم عنده من معرفة ومبا يتفق مع   العقل قادر على إعادة صياغة اإلنسان وبيئته املادية واالجتماعية يف ضوء"ه
وهذا ما يسمى عملية "لطبيعة واألشياء من خالل دراسته املوضوعية لعامل ا القوانني الطبيعية العامة اليت أدركها اإلنسان

حوسلته، أي حتويله إىل  تنميط الواقع من خالل فرض الواحدية املادية عليه حىت ميكن التحكم الكامل فيه مث الترشيد، أي
  ."تعظيم فائدا وسيلة ومادة استعمالية ميكن توظيفها بكفاءة عالية كما ميكن

يف "يتضح هذا يف االستقطاب بني املوضوعية . الكمونية املادية كل املنظومات احللوليةويالحظ أن مثة استقطاباً حاداً يف 
معقول وأنه  فاملوضوعية تفترض أن الواقع. "يف إنكارها للكون وتأليهها للذات" والذاتية "للذات تأليهها للكون وإنكارها

يستخلصها اإلنسان من خالل إذعان الذات  يتمكمن احلقيقة وأنه ميكن معرفته وتفسريه يف ضوء القوانني العامة ال
موجود أو ال ميكن الوصول إليه وال ميكن إدراكه أو تفسريه وال ميكن التوصل  أما الذاتية فترى أن الواقع غري. للموضوع

  .قوانني أو حقائق عامة، ومن مث تصبح عالقة الذات باملوضوع واهية، وقد ختتفي متاماً إىل أية

، وطُرحت "الذاتية والواحدية املوضوعية الواحدية"ة مشكلة االستقطاب احلاد بني الذات واملوضوع وقد واجه الفالسف
املوضوعات، أم أن املوضوعات برانية حبيث ال ميكن الوصول إليها؟ وهل  هل الذات قادرة على معرفة: القضية التالية

بالذات  دون ارتباطه "ومعقوليته"توي نظامه  أم أن املوضوع حي"أي معقوليتها"حقيقة األشياء  الذات هي مقياس
واملوضوع عن طريق إلغائها متاماً، فقالوا  اإلنسانية؟ وقد حاول كثري من فالسفة القرن العشرين حل إشكالية ثنائية الذات

ارسة ليس شيئاً مستقالً عن اإلرادة البشرية وإمنا هو الفعل الناجم عن مم بعدم انفصال الذات عن املوضوع، فاملوضوع
. "الفلسفة الربمجاتية" وقال البعض اآلخر إن الفعل ليس هو يف ذاته ولكنه نتائج وآثار الفعل. "فلسفات القوة" القوة

ومن مث، فإن الذات ال . "الفلسفة الفينومينولوجية"الوعي  واألمر عند فريق ثالث ال هذا وال ذاك وإمنا هو ما يتجه حنوه
  .تمد وجودها من تقابلها معهوهي تس وجود هلا خارج املوضوع،

نقط تشابه بني الذاتية واملوضوعية، فكالمها يدور يف إطار احللولية الكمونية  ولكن، ورغم االستقطاب الشديد، فإن مثة
املسافة وإمكانية  ، ومن مث فإن كليهما واحدي يلغي"الذات أو املوضوع"تفترض وجود مركز الكون داخله  اليت

ولكن هل العالقة بني هذه األشياء . وهلا وجود موضوعي  أن األشياء احملسوسة مادية"املادية"وضوعية وتؤكد امل. التجاوز
 ختتلف من شخص آلخر؟ "ذاتية"متاماً أم أن رصدها يتطلب إجراء عمليات عقلية  احملسوسة عالقة مادية وموضوعية

كيف يحق : نسأل وضوعية، ولكن ميكننا أناملوضوعية هو االستقراء، أي التعميم من عدد من احلاالت امل وجوهر
الذي مل يرصده "تندرج حتت هذا النوع يف املاضي  لإلنسان أن ينتقل من عدد من الظواهر الفردية إىل كل الظواهر اليت

؟ أال يشكل هذا االنتقال شكالً من أشكال "اهول متاماً" واملستقبل "حاالته الذي رصد بعض" واحلاضر "اإلنسان
االعتماد عليه؟ كل هذا يبين  بالثبات؟ وإذا كانت احلواس الفردية لإلنسان مصدر املعرفة، فهل هي مصدر ميكن ناإلميا

 أمر يتناىف مع املوضوعية، وأن أي "خالل عمليات الربط والتعميم نتوصل إليها من"أن احلديث عن معارف كلية يقينية 
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نفسها  قد إىل املصداقية، ولذا تنحل املوضوعية يف اتساقها معإليها من خالل احلواس يفت حديث عن معرفة نتوصل
 حبيس حواسه وحبيس التفاصيل "نفسها حسب الرؤية املوضوعية املادية"وتسقط يف ذاتية كاملة إذ أن كل واحد فينا 

 .اليت يرصدها

تعريف الظواهر  قتصر وظيفتها على هذه اإلشكالية بأن تضيق نطاقها بقدر املستطاع فت"املادية" وميكن أن حتل املوضوعية
العام، وحتل املالحظة حمل اخليال والتأمل   وترتيب القوانني من اخلاص إىل"املادية"ووصفها واكتشاف قوانينها 

 هي "املادية"مث تضيق احللقة وتصبح املوضوعية . مقام التصورات واالفتراضات واالستدالل النظري، وتقوم التجربة املادية
ال تستطيع التمييز بني  ويف هذه احلالة، تصبح املوضوعية موضوعية متلقية سلبية. اصيل واحلقائق املتناثرةالتف تسجيل

املوضوعي رصداً ألمور غري مهمة ورمبا تافهة ولكنها، مع  ويصبح الرصد. خمتلف املعطيات احلسية واملعطيات العقلية
إىل جنب  يكون الرصد أفقياً مبعىن أن توضع كل التفاصيل جنباًوميكن أن . ومادياً يف الواقع موضوعياً" موجودة"هذا، 

متاماً، تضع احلقائق والتعليمات دون أن   احتمالية"املادية"كما ميكن أن تصبح املوضوعية . دون ربط أو ترتيب هرمي
 ال؟ وإمنا جيب أن هل احلقائق موجودة بالفعل أم: السؤال على هذا النحو وهلذا جيب أال يطرح. تنسب هلا أي ثبات

مثالً إن األساتذة اجلامعيني  ما داللة احلقائق ومعناها وأمهيتها؟ وهل تستحق التسجيل أم ال؟ فإن قلنا: الطريقة يطرح ذه
  فهل يصلح هذا أساساً لتصنيف أساتذة اجلامعة؟ يلبسون بذالً زرقاء أما غريهم فيلبسون بذالً خضراء،

أو   ال عالقة له بالصدق"مهما تضخم"وكم املعلومات . أمهية وداللة من احلقائق يف ذاا رإن أساس اختيار احلقائق أكث
وإمنا يف طريقة تناوهلا ويف  "أي من حيث هي كذلك"الداللة، فالصدق والكذب ليسا كامنني يف احلقائق املوضوعية 

فاحلقائق . احلقيقة شيء آخر واحلق شيء ثالثاحلقائق شيء و ومن هنا قويل بأن. القرار اخلاص باختيارها أو استبعادها
احلقائق  الواقع على هيئة تفاصيل متناثرة منعزلة عن ماضيها التارخيي وسياقها احلاضر وعن أشياء مادية صرفة توجد يف

ية بتجريدها واستخالصها من خالل عمليات عقل األخرى، أما احلقيقة فهي ال توجد يف الواقع وإمنا يقوم العقل املبدع
اآلخر  واحلقائق املتناثرة فيقوم العقل بربط الوقائع واحلقائق والتفاصيل ببعضها البعض تجرى على كم املعلومات والوقائع

مباضيها التارخيي وواقعها االجتماعي مث  ويراها يف عالقتها باحلقائق املشاة ومعارضتها للحقائق األخرى كما يربطها
أما احلق، "النموذج التفسريي الذي يفسر أكرب قدر ممكن من احلقائق املتناثرة  حىت يصل إىليربطها حبقائق وأمناط مماثلة 

جيده اإلنسان جاهزاً يف الواقع املادي   الذي ال"املطلق"ينتمي إىل عامل املُثُل واإلميان وهو يشكِّل املنظور األخالقي  فهو
  ."حلقيقة الفكرية العقليةاملادية وا وإمنا يحاكم على أساسه كال من احلقائق

 "املتلقي"اجلماعات اليهودية يربهن على انعدام جدوى عملية الرصد املوضوعي  ولنضرب مثالً مثرياً من واقع أعضاء

أن يتخذ موقفاً موضوعياً   قرر"»الباحث االفتراضي«سنشري إليه بعبارة "ولنتخيل باحثاً . من دقة وأمانة ونزاهة مهما بلغ
سيبدأ هذا الباحث االفتراضي بعمل جدول يدرج فيه . بأمانة رة أعضاء اجلماعات اليهودية وأن يرصدهامتاماً من هج

 العامل، وجبانب كل مجاعة سيدرج األرقام اخلاصة بعدد اليهود الذين هاجروا منها مث قد أمساء اجلماعات اليهودية يف

تارخيياً يضم أمساء اجلماعات اليهودية  ر أن يعمل جدوالًوقد يقر. يضيف جدوالً آخر بأمساء البالد اليت هاجروا إليها
 وستكون النهاية أو الثمرة جدوالً ضخماً أو عدة. اهلجرة والنسب املئوية املختلفة وأمساء البالد اليت هاجروا إليها وتواريخ

حلة أساسية يف وأشكاهلا مر وال شك يف أن مثل هذه اجلداول، باختالف أحجامها. جداول ضخمة أو متوسطة احلجم
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السليب بعينه، فاجلدول قد حيتوي على كل شيء ولكنه ال  ولكن أن نكتفي ذه اخلطوة، فهذا هو التلقي. عملية الرصد
كي  له باعتباره مادة خام، جمرد حقائق، يتعامل معها العقل ال كنهاية يف حد ذاا وإمنا يقول شيئاً، إذ جيب أن ينظَر
نتصور أن املادة اخلام هي النمط وأن  ألمناط منها حىت نصل إىل احلقيقة، ولكن ال ميكن أنيفسرها وجيردها ويستخرج ا

املوضوعي االفتراضي الذي أشرنا إليه، يكتفي بالرصد وال يعمل عقله وال  ولكن صاحبنا، الباحث. احلقائق هي احلقيقة
الكتشف أن هجرة   يستبعد، ولعله لو فعليسأل وال يطرح اإلشكاليات وال يربط وال جيرد وال يبقي وال جيتهد وال

اجتاه وإمنا جزءاً من منط، فقد كانت يف معظم األحيان  اليهود يف العامل القدمي مل تكن جمرد أرقام متراكمة بال شكل أو
. املناطق املتخلفة، والكتشف أن هذا النمط انعكس مع بداية القرن السادس عشر هجرة من املناطق املتقدمة إىل

حدود إمرباطورية ما،  أيضاً أن أعضاء اجلماعات اليهودية ال يهاجرون والسالم وإمنا يتحركون عادةً داخل شفوالكت
 "اإلمرباطوري"احلديث مع التشكيل االستعماري اإلمربيايل  تيسر هلم احلركة وتؤمنهم، وأن هذا ما حدث هلم يف العصر

 من املهاجرين% 80ولذا هاجر . ت التشكيل االستيطاين الغريب هو حركيا"هجرم"حركتهم  الغريب، وأن ما حيدد

ولعل باحثنا . "العامل الغريب إليها من مهاجري% 85متاماً كما هاجر "اليهود يف العامل الغريب إىل الواليات املتحدة 
تشكيل االستعماري أعضاء اجلماعات اليهودية مل يتحركوا داخل هذا ال االفتراضي هذا لو أعمل عقله قليالً الكتشف أن

املكثف يف  العموم وإمنا داخل التشكيل األجنلو ساكسوين على وجه التحديد، ومن هنا تواجدهم الغريب على وجه
فهي ليست جزءاً من احلركة العامة لليهود  الواليات املتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا، ومن هنا أيضاً إسرائيل،

حقائق "الرصد املوضوعي سيعطي كل البيانات ويرهقنا متاماً . األجنلو ساكسوين عماريوإمنا هي جزء من التشكيل االست
تنطق بكل احلقيقة ولكنها بال  ، أما االجتهاد فسيعطينا احلقائق داخل أمناط قد ال تضم كل احلقائق وقد ال"حقيقة بال

  .شك ستفسر لنا كثرياً من جوانب الواقع

لعصر االستنارة، وقد ثبت أا افتراضات إما  يها الفكر املوضوعي تنبع من العقالنية املاديةواالفتراضات اليت يستند إل
  :وهذا يعود لعدة أسباب. كبرية، ولذا فمقدرا التفسريية ضعيفة خاطئة متاماً أو بسيطة إىل درجة

 :   تركيبية الواقع وخصوصية الظواهر1

صلباً وال صلداً وإمنا مركب ومليء بالثغرات والنتوءات، وال ترتبط معطياته  الواقع املادي ليس بسيطاً وال منبسطاً وال
كثرية ميكن أن يتحقق بعضها  برباط السببية الصلبة الواضحة إذ مثة عناصر مبهمة فيه ومثة احتماالت وإمكانيات احلسية

  .وحسب وال يتحقق البعض اآلخر

العلوم الطبيعية، فقد  ن املادي اآليل الثابت مل تعد الصورة املهيمنة يفحامد عمار فإن صورة عامل نيوت وكما بين الدكتور
املادة اليت تبدو يف السطح مستقرة ثابتة، لكن استقرارها  جاءت نظرية النسبية واحلركة والطاقة لتكمل مفهومنا عن عامل

موجات، ويتوقف  يتمثل يف مادة كما يتمثل يفواجلُزيُء النووي . انتظام احلركة داخل مكوناا إمنا هو نتيجة لدينامية يف
نظرية أينشتاين يف النسبية إىل القضاء على  كذلك أدت. التعامل معه على نوع السؤال املوجه له يف أي من البعدين

  أحباثوامتدت. وإىل اعتبارمها بعداً واحداً رابعاً يعمل يف سياق بيئة معينة املفهوم املطلق لكل من الزمان واملكان،

وأن . ما تتحدد بعالقتها بغريها  إىل أن احلقائق الكونية تتحدد أكثر"كوانتوم"الفيزياء احلديثة من خالل نظرية الكم 
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أضف إىل ذلك أن حتديد املادة وفهمها إمنا يتأثر إىل . املتبادلة مع غريها تعريفها يعتمد أكثر ما يعتمد على نوع عالقتها
وهذا يعين أننا ال ميكن أن  .و مشارك يف حتديد طبيعة ما يراه، وليس جمرد مالحظ سليب ملا يراهباملشاهد نفسه، فه حد ما

الفيزياء، باعتبار أن له خصائص مستقلة عن الشخص املُدرك،  نفصل العقل عن إدراك عامل اإللكترون كما يقول علماء
 .ومقاصدنا  أنفسنا وطبيعة ذواتنا، ووعيناعامل الطبيعة واملادة دون أن نتحدث عن وأننا ال ميكن أن نتحدث عن

أصبح التوجه العام يف النظر إىل الكون نظرة ميكن  ومن خالل هذه اجلهود والنظريات العلمية يف عامل الفيزياء احلديثة
 كية اليتوهذا املنطلق العلمي يناقض النظرة امليكاني. من خالل نظرية املنظومة العامة وصفها بأا عضوية وكلية بيئية، أي

أجزاء مترابطة يف عالقات   تتألف من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض، لكنها"آلة  ماكينة"تنظر إىل الكون باعتباره 
عالقات بني أشياء، وأن هذه األشياء إمنا هي عالقات بني أشياء  فاألشياء إمنا هي. متبادلة يف هذا الكل الكوين املوحد

  .أخرى، وهكذا

مع أن هناك خالفاً جوهرياً بينهما، فاآلالت  اخللل يف تصور الكائنات احلية عموماً باعتبارها آالت،وينبع قدر كبري من 
 كذلك فبينما تتحدد أنشطة اآللة من خالل بنية أجزائها، فإن نشاط. تنمو وتتطور تصنع وتركَّب، بينما الكائنات احلية

مث إن عمل . خالل العمليات اليت تقوم ا كس، أي أن بنيتها تتحدد منالكائنات احلية، وخباصة اإلنسان، إمنا يتحدد بالع
والنتيجة، وحني حيدث خلل ميكن التعرف على السبب يف ذلك اخللل، أما يف  اآللة حمكوم بسلسلة خطية من السبب

يف املؤثر األول  فإن جسمه يعمل من خالل عالقات دائرية يؤثر بعضها يف البعض، مث يعود ليؤثر مرة أخرى الكائن احلي
مركبة من العوامل يعزز بعضها بعضاً، وبالتايل يصبح  ومن مث يصبح اخللل نامجاً عن جمموعة. من خالل التغذية الراجعة

  ."موضوع، وإمنا األهم هو حمصلة العالقات املتداخلة التعرف على السبب األول غري ذي

والقوانني االحتمالية  الصلبة املطلقة وإمنا من خالل االفتراضاتالواقع من خالل القوانني البسيطة  ولذا، ال ميكن فهم
وأنه ليس من املمكن القيام بكل التجارب املمكنة اليت  والسببية الترابطية، ولذا أصبحنا ندرك خطورة التجريب العلمي

كيد لتركيبية ، تأ»النظام البيئي«، أي «eco-system إيكو سيستم«مفهوم ال  ولعل ظهور. تغطي كل االحتماالت
الغريب يف القرن التاسع عشر، قبل  الذي نعيش فيه وأنه لن يقع يف قبضة السببية الصلبة املطلقة اليت تومهها العلم هذا العامل

  .وحدوده أن يصل إىل قدر من النضوج فيما يتصل بقدراته

ثر الكائنات تركيباً، ال يقف يف الكون اإلنسان، فهو أك ومما يزيد من تركيبية الكون وجود أهم الثغرات طُراً فيه، أي
فتعدل  ظاهرة مثل الظواهر، وإمنا يقف شاخماً يف مركز الكون تأيت عنده القوانني الطبيعية كشيء ضمن األشياء األخرى،

  .من مسارها وتتغري وتتحور، بل قد تتوقف أحياناً متاماً

 :   خصوصية وتركيبية اإلدراك2

الذي يرصد الكون، فقد اكتشفنا أن العقل قاصر وله حدوده  بق، بطبيعة احلال، على عقلهما ينطبق على اإلنسان ينط
خاليا  نعم ينطبع الواقع على. املعطيات املادية احمليطة به وال اإلحاطة بكل جوانب الفعل اخلاصة وال ميكنه تسجيل كل

والعقل، رغم هذا، بل . تسجيله حيل معهااملخ، ولكن عدد االنطباعات احلسية يف أية حلظة يكون هائالً لدرجة يست
بصفحة بيضاء تتراكم عليها املعلومات وتصبح معرفة من  بسبب هذا، أبعد ما يكون عن السلبية والبساطة، فهو ليس
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املادية  العمليات اإلدراكية فاعل فعال، مبدع حر، يتمتع بقدر من االستقالل عن املعطيات تلقاء نفسها، فالعقل يف أبسط
  .ليست سوى حلظة املادة، فاللحظة احلسية يف عملية اإلدراك/ة به وعن قوانني الطبيعةاحمليط

فهي مسألة تبلغ الغاية يف التركيب، فبني املنبه املادي  وعملية اإلدراك ليست بسيطة تأخذ شكل منبه أو مثري فاستجابة
 واملعرفة تتضمن فهماً وتركيباً. و يتلقىواإلدراكية يوجد عقل نشيط مبدع ينظم وه واالستجابة احلسية والعقلية

قدرة أخرى وفاعلية أخرى تصل  وتنظيماً، واحلواس عاجزة بذاا عن فهم احملسوسات وتنظيمها إذ أن التنظيم يستدعي
احملسوسات ألن احلواس ال متدنا إال ببعض الصفات  وتفصل وتقارن وترتب وتنظم، ولن تكون هذه القوة ناشئة عن

وهي معطيات جزئية فردية منعزلة ال تؤلف وحدة متكاملة. والرائحة والطعم واحلجم عطَى احلسي كاللونالظاهرة للم 

على عقل اإلنسان، واليت تصل إليه  وما حيدث أن الكم اهلائل واحلصيلة الضخمة للمعطيات احلسية اليت تسجل. ومترابطة
فهو ال "ه احلسي والعصيب ترشيحها وفرزها وترتيبها جهاز على هيئة جزئيات غري مترابطة، هذا الكم يفرض عليه

العناصر وإبقاء  ، مث جيري العقل عملية جتريدية تفكيكية تركيبية تتضمن استبعاد بعض"املترابطة يستوعب إال الكليات
ر باعتباره باعتباره مركزياً ويهمش البعض اآلخ البعض اآلخر، مث يقوم بترتيب ما مت إبقاؤه من معطيات فيربز بعضها

تتشاكل، وال  املتناثرة كالً مفهوماً وتصبح العالقات بني املعطيات املادية اليت أدركها العقل ثانوياً حبيث تصبح اجلزئيات
  .الواقع تتطابق بالضرورة، مع ما يتصور اإلنسان أنه العالقات اجلوهرية يف

 حمض، وإمنا على "موضوعي"تتم بشكل آيل  ض، وال حم"ذايت"وعملية اإلبقاء واالستبعاد هذه ال تتم بشكل عشوائي 
وهذه العملية ليست . "وهي مفطورة يف عقل اإلنسان"اليت استبطنها املُدرك  أساس جمموعة من املسلمات الكلية النهائية

. يمية للمدركإطار املنظومة الق وإمنا تدور يف "value-free فاليو فري: باإلجنليزية"حمايدة، مفرغة متاماً من القيم  عملية

ينظم املعطيات احلسية ويفككها ويركبها وحسب، بل خيتزن  ومما يزيد عملية اإلدراك تركيباً أن عقل اإلنسان ال
رموزاً وأساطري،  حقيقة األمر صورة مثالية وذاتية هلذا الواقع، وهو يولِّد من املعطيات احلسية ذكريات عن الواقع هي يف

كما أن وضع املُدرك يف الزمان واملكان يؤثر وال  .وز واألساطري جزءاً من آليات إدراكهوتصبح الذكريات واملثل والرم
  .شك يف عالقته بالظاهرة اليت يدرسها

ميكن فهمها إال من خالل دراسة دوافع  فاحلقائق اإلنسانية ال. وعملية رصد اإلنسان عملية تبلغ الغاية يف التركيب
عليه، فاإلنسان ليس جمرد سلوك براين مادي وحسب يرصد من خارجه وإمنا  ذي يسقطهالفاعل وعامله الداخلي واملعىن ال

ولذا حياول  تحركه دوافع جوانية يصعب الوصول إليها مباشرةً من خالل الوصف املوضوعي وغريه، هو سلوك براين
ي ومقاربات ذهنية يصعب أن وتركيب عقل العقل البشري أن يصل إليها من خالل عملية حدس وختمني وتعاطف وختيل

الكائن الوحيد الذي ال يستجيب للمنبهات وإمنا لفهمه هلا ولداللتها  وقد قيل إن اإلنسان هو. »موضوعية«نسميها 
الرباين اخلاضع للرصد  والبعد اجلواين يف الظاهرة اإلنسانية يفوق يف أمهيته السلوك. يسقطه هو عليها وللمعىن الذي

كائناً مركباً، وتنجح فقط يف حتويله إىل كائن طبيعي، وهو  وضوعية عاجزة عن رصد اإلنسان باعتبارهاملادي، فكأن امل
  .يف إطار املرجعية الواحدية املادية الكامنة ما يبين أا تدور

 :   خصوصية القول وتركيبية اإلفصاح3
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إدراكه للواقع ميكن أن تكون لغة جربية دقيقة  وميكن أن نضيف لكل هذا أن اللغة اليت يستخدمها املُدرك لإلفصاح عن
 أما إن انتقلنا إىل الظواهر األكثر تركيباً، فنحن عادةً ما. بعض الظواهر الطبيعية يف املواقف التافهة البسيطة أو يف وصف

 .آلخر نستخدم لغة مركبة قد تكون جمازية أو رمزية أو غري لفظية، وهي لغة ختتلف من شخص

 
وهو نفسه، . التركيب ويستحيل أحياناً رصد عامله اجلواين  ميكن رصده ببساطة، واإلنسان تبلغ الغاية يفالواقع مركب ال

تكون  املعطيات وإمنا يفككها ويركبها ويعيد صياغتها، وحينما يفصح عنها، فإن لغة اإلفصاح كراصد للواقع، ال يتلقى
واالنفصال الكامل للذات املدركة عن  املوضوعية الكاملةولذا، فقد اتضح تدرجيياً أن فكرة . مرتبطة به وبتجربته

العشرين األخرية، اتضح لنا كل هذا على صعيد حياتنا اليومية، فرقعة املعلوم  ويف السنوات. املوضوع املدرك جمرد أوهام
دم مادية معدالت تق وقد حقق اإلنسان. التزايد بشكل مذهل ولكن رقعة اهول تزايدت معها بشكل أكرب آخذة يف

 قصة خمتلفة عما تقوله "بتلوثها وجرائمها" مذهلة ولكن آدابه تتحدث عن نكبة اإلنسان احلديث، وحتكي مدنه
املوضوعية النهائية هي حلم املستحيل وكابوسه، وأن التحكم اإلمربيايل  لكل هذا، أدركنا أن املعرفة. اإلحصاءات

  .ملوضوع املُتحكَّم فيه هي أضغاث أحالميفترض انفصال الذات املتحكمة عن ا املوعود الذي

وحنن نرى أن استخدام النماذج كأداة حتليلية قد يزيد مقدرتنا على االحتفاظ باحلدود بني اإلنسان والطبيعة، وبني الذات 
ماذج كما ستساعدنا الن. واملوضوع، وبني احليز اإلنساين واحليز الطبيعي دون أن ينكر بالضرورة إمكانية التفاعل بينهم

وحنن بطبيعة احلال . على صياغة الفروض بطريقة جتعلنا قادرين على رصد الواقع وحتليله بطريقة أكثر تركيبية وتفسريية
ال نزعم أن الباحث الذي سيستخدم النماذج التحليلية سيفلت من قبضة االختزالية والتراكمية والكمية والواحدية 

 وبالضرورة إىل رؤية تركيبية، فالنموذج نفسه ميكن أن يصاغ بطريقة املوضوعية وأن استخدام النماذج يؤدي حتماً
فكل ما نذهب إليه أن استخدام ". كما سنبني فيما بعد"اختزالية تلغي احليز اإلنساين والفوارق بني اإلنسان والطبيعة 

.النماذج خيلق التربة اخلصبة لبحث يتسم بقدر معقول من التركيب ويبتعد عن االختزال  
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النماذج كأداة تحليلية: لجزء الثانيا   

 

سماتها وطريقة صياغتها: النماذج:  األولالباب  

  التعريف من خالل دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الداللى المشترك أو المتداخل :النموذج

. »مناذج«و» منوذجات«، ومجعها الفارسية» منوذه«اللغة، من كلمة  كلمة معربة، كما جاء يف معاجم» منوذج«كلمة 

وقد . األصل مبسطة جمردة من بناء، ومن مث فهو حيتوي العناصر األساسية للبناء ولكنه خيتلف عن ومنوذج البناء نسخة
بوصفه أداة حتليلية ونسقاً كامناً يدرك الناس من  «النموذج«استعريت هذه الكلمة يف اللغة العربية وتستخدم لإلشارة إىل 

  .ويصوغونه الله واقعهم ويتعاملون معهخ

من العالقات والتفاصيل فيختار بعضها مث يرتبها  والنموذج بنية فكرية تصورية يجردها العقل اإلنساين من كم هائل
وحدة  خاصاً، حبيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطاً يتميز باالعتماد املتبادل وتشكل ترتيباً خاصاً، أو ينسقها تنسيقاً

. النموذج هويته احملددة، وفرديته وتفرده وطريقة التنسيق والترتيب هي اليت تعطي. »عضوية«متماسكة يقال هلا أحياناً 

ولذا، فهو يرى أنه يشكل . عناصره تماثل العالقة املوجودة بني عناصر الواقع ويتصور صاحب النموذج أن العالقة بني
الواقع ولكنه يف حقيقة األمر  وقد يتصور البعض أن النموذج يشاكل. يل الواقع وعالقاتهالكلي الذي يفسر تفاص اإلطار

» نسق«و» منوذج«وكلمتا "واملعلومات واحلقائق من ناحية أخرى  ال يتطابق معه، فهناك فرق بني النموذج من ناحية

  ."ر أعلى من الوعيتنطوي على قد» منوذج«هذه املوسوعة، وإن كانت كلمة  مترادفتان تقريباً يف

ختتلف يف مدلوالا الضيقة  عدة كلمات ومصطلحات يف اللغات الغربية واللغة العربية متقاربة يف معناها العام، قد وهناك
  :ولكنها تغطي رقعة مشتركة يف حقل داليل واسع متداخل

 :  اللغات الغربية1

  كونستراكتيف تايب system  سيستم model  موديل type  تايب structure  ستركتشر pattern باترن

constructive type أيديال تايب  ideal type بارادمي  paradigm كونفيجوريشن  configuration ثيوري  

theory  هايبوثيسيس hypothesis ثيسيس  thesis سينثيسيس  synthesis جنرال لو  general law فرمي وورك  

framework بريسبكتيف  perspective.  

 :   اللغة العربية2

جوهر  أصول  منطلقات  مرجعية  إطار  منوذج  منط  نسق  هيكل  نظرية  فرض أو فرضية  منطق  منظور  رؤية 
  .مرجعي
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 .أخرى يف اللغات الغربية ويف اللغة العربية تتعامل مع نفس هذه الرقعة املشتركة وال شك يف أن هناك مصطلحات

  : كل هذه املصطلحات والكلمات ما يليوالسمة األساسية املشتركة يف

  :ذاتية وموضوعية يف آن واحد  أا 1

  : الذاتية"أ 

  .عقلية، وليس هلا وجود مادي مثرة عملية جتريدية *

  .غري متوحدة بظاهرة بعينها فهي تصورية *

  .ليست شيئاً بعينه وإمنا جمموعة عالقات أو عناصر جمردة *

  .اسك يتجاوز األجزاء الفردية احملسوسة املتناثرةإىل كلٍّ جمرد متم تشري *

  .قدراً من االنفصال عن الواقع اخلام أو التجرييب تفترض *

  : املوضوعية"ب

هنا ال تعين بالضرورة الواقع  «واقع«يالحظ أن كلمة "تزعم كل املصطلحات أن هلا عالقة بالواقع، وأا نابعة منه  *
الذي يتضمن كال » الواقع«اإلنساين واالجتماعي واألخالقي، أي  ري أيضاً إىل الواقعاملادي الطبيعي وحسب، فهي تش

  ."الرؤى من عامل املادة وعامل

  .االتساق الكامن تفترض هذه املصطلحات أن الواقع ليس عشوائياً وأنه يتسم بقدر من *

  .ات باملوضوع وتتفاعل معهتلتقي فيها الذ ميكن القول بأن كل املصطلحات تتعامل مع النقطة اليت *

  .املصطلحات متاماً أو ضعيف بدرجات متفاوتة  عنصر الزمان إما خمتف من 2

  .بإدراك واقعه وتنظيم ما حييط به من ظواهر وتفاصيل إال من خالهلا، فاستخدامها حتمي  ال ميكن أن يقوم اإلنسان 3

وبني ما هو جوهري وما هو هامشي،  بت وما هو عرضي، يفرق اإلنسان من خالل هذه املصطلحات بني ما هو ثا 4
  .هو جزئي، كما تبين العالقات بينهما وبني ما هو أساسي وما هو ثانوي، وبني ما هو كلي وما

هذه الرقعة املشتركة نظراً لشيوع الكلمة يف األوساط العلمية ونظراً لعدم  لإلشارة إىل» منوذج«وسنستخدم كلمة 
وذلك دون أن ننسى  يف دقيق، أي أن صلتها بالرقعة املشتركة قوية وتصلُح أن تكون داالً عليها،بأي تعر ارتباطها

وعلينا أن . الداليل املشترك وليس هذا الدال أو ذاك املصطلحات األخرى حىت نظل واعني بأن نقطتنا املرجعية هي احلقل
لدينا من  رد ما فيه من اضطراب وخلل وإام، ويكفينا ماطاقتنا املعجم الغريب حىت ال نستو نتبىن الكلمة وأن ننسى قدر

  ."مدلوالت أخرى وال بأس من استخدام الكلمات األخرى لإلشارة إىل"اضطراب وخلل وإام 

 : وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من خالل اإلشارة إلى بعض سماته األساسية

 :   النموذج والتجريد1

امللكات الفكرية  أو الواقع، وهو ال يوجد جاهزاً يف الواقع، وهو ليس وجوداً عيانياً ولكنه مثرة النموذج ليس هو احلقيقة
متعمقة، فهو صورة عقلية ونسق فكري ومنط تصوري وبنية  وهو مثرة عملية اجتهادية جتريدية.  للعقل"املنطقية والتخيلية"

ميكن  باعتبار أن املسافة ال"اإلنساين الوصول إىل جوانب منها للحقيقة حىت يتسىن للعقل  عقلية جمردة ومتثيل رمزي
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فالنموذج يتسم عادةً بقدر من البساطة  ."جتاوزها متاماً، كما ال ميكن ملء كل الفراغات وال الوصول إىل الواقع يف ذاته
و حترير النموذج بشكل واهلدف من التجريد ه. يعين اختالفه عن الواقع والتجريد والوحدة واالتساق الداخلي، وهو ما

اخلاص ويتسم   ومن عنصري الزمان واملكان، ولذا فالنموذج له زمانه اخلاص وفضاؤه"تأيقنها"الظاهرة  معقول من تفرد
جتريدية عقلية ال ينقص من قدره، فكل الفكر  وكون النموذج نتاج عملية. بقدر من االنغالق والتحدد وبقدر من الثبات

التجريد يصبح النموذج صورة فوتوغرافية غري قادرة على التفسري أو التنبؤ،  طاً من التجريد، وبدوناإلنساين حيوي قس
  .الفكر اإلنساين انعكاساً أبله لكل تفاصيل الواقع املتناثرة املتعاقبة ويصبح

ولذا فإننا حناول تطوير قيمته كأداة حتليلية،  وبسبب جتريديته، يفتقر النموذج إىل البعد الزماين، وهو ما قد ينقص من
  .أيضاً» املتتالية النماذجية«وحسب وإمنا عن » النموذج» النموذج كأداة حتليلية ونتحدث ال عن

 :   النموذج والمعلومات2

واملكان، واستخدامه حتمي وأساسي يف مواجهة الواقع  النموذج كما قلنا بنية تصورية، منفصل إىل حد ما عن الزمان
متاماً؟ الرد  ولكن، هل هذا يعين إمهال املعلومات والواقع. واملعلومات بدونه ملا فهمنا شيئاً و واجهنا الواقعواملعلومات، فل

إىل صفحة بيضاء تسجل كل شيء ببالهة  على هذا سيكون بطبيعة احلال بالنفي، فاملطلوب هو أال يتحول اإلنسان
ثل بعض اآلهلة اآلسيوية اليت حتلم بالعامل، حبيث يصبح العامل اإلنسان م موضوعية متلقية، ولكن هذا ال يعين أن يصبح

والتفاعل اخلالَّق  فصياغة النموذج تبدأ يف الواقع ومن خالل االحتكاك به، ومن خالل هذا االحتكاك. ووهم جمرد حلم
وميكن القول . رييةاملطروحة ازداد النموذج تركيبية وتفس وكلما اتسعت رقعة التفاصيل. يبدأ الدارس يف صياغة منوذجه
 ليست هي اية املطاف بل هي بداية البحث، إذ يبدأ الباحث من خالل النموذج يف تنظيم بأن الصياغة األولية للنموذج

فاملعلومات، إذن، . ذات معىن املعلومات وحتديد أمهيتها حبيث تتحول من جمرد معلومات متناثرة إىل أمناط متماسكة
  . للدراسةأساسية يف املراحل األولية

كما . للمعلومات والواقع إذ ال يستطيع الباحث أن خيترب منوذجه دون العودة. أساسية أيضاً خالل كل مراحلها بل إا
فنحن ميكننا احلديث عن . باألجزاء ومدى ترابطهما وابتعادمها أن املعلومات ستساعد الباحث على اكتشاف عالقة الكل

بني   ولكن هذا ليست له فائدة كبرية فمن خالل الدراسة التفصيلية سندرك الفرق،»مناذجي» بشكل عام» الرأمسالية«
املركنتالية والرأمسالية اإلجنليزية يف النظام العاملي  الرأمسالية اإلجنليزية والرأمسالية يف اهلند وبني الرأمسالية اإلجنليزية يف عصر

فهذا "خيترعها  ملعلومات وحسب، بل إنه قد يولِّدها ال مبعىن أنهالنموذج املركب ال يستند إىل ا وميكن القول بأن. اجلديد
  .يظَن أا ال أمهية هلا  وإمنا مبعىن أنه يربز أمهية تفاصيل كان"أمر مستحيل بطبيعة احلال

  

 :   النموذج والواقع3

يف "بينها  اكل العالقةولكنه، مع هذا، يتضمن جمموعة من العناصر تش. الواقع املباشر ويتجاوزه ينفصل النموذج عن
النموذج قادراً على تفسري العالقة بني  وبذا، يصبح.  العالقة املوجودة بني عناصر الواقع"تصور صاحب النموذج
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أثرها املتبادل، وعلى الفصل والربط بني الظواهر على أساس قد يكون  الظواهر، وعلى شرح عالقاا الداخلية، وتفسري
أكثر أمهية مما هو   أوجه التشابه بني بعضها رغم االختالف الظاهري ويبني أن ما هو مشترك بينهاحبيث يبني جديداً متاماً

  .األخرى رغم التشابه الظاهري الواضح بينها والعكس صحيح أيضاً، إذ يبني االختالف بني بعض الظواهر. خمتلف

 أو يف التطابق الكامل "تصبح املسافة هوةحيث "يف االنفصال الكامل عن الواقع  والنموذج، كما هو واضح، ال يسقط
فلو تشات مجيع الظواهر اليت . "املسافة متاماً مبعىن أنه ميكن اجتياز" أو يف احلرفية "حيث تلغى املسافة متاماً"والتأيقن  معه

نف ظواهر خمتلفة لفقد النموذج فائدته وجدواه ألنه يفترض فيه أنه حياول أن يص تنضوي حتت النموذج تشااً كامالً
لفقد النموذج  ولو اختلفت كل الظواهر اليت تنضوي حتت منوذج ما بشكل كامل. وحدا من خالل تنوعها تتضح

فالنموذج يتناول . وباكتشاف الوحدة حيث ال وحدة فائدته وجدواه أيضاً ألنه سيقوم بربط ظواهر ال يصح الربط بينها
  .قول بينها، وهو ما يربر وضعها داخل إطار تصنيفي واحد رغم اختالفهامع الظواهر اليت يوجد حد أدىن مشترك أو

أكثر تركيباً وتشابكاً وأقل تبلوراً من التركيبة  والنموذج عادةً ال يتحقق إال يف حلظات مناذجية نادرة، إذ أن الواقع عادةً
 عادةً ما يكون  واحلمد هللا  أكثر تركيباًكما أن اإلنسان الفرد، مهما بلغ من تسطح  الذهنية اليت يتكون منها النموذج،

جمتمع إنساين يف كليته إىل النموذج  ولذا، فإن من النادر أن يرد إنسان أو. وعمقاً من النموذج املعريف الذي يؤمن به
يف يف أن اإلنسان يتحرك داخل حدود مادية وإدراكية، ولكنه يظل،  فال شك. املعريف واحلضاري الذي يدفعه وحيركه

هذه خنتلف عن الباحثني  وحنن يف رؤيتنا. التحليل األخري، عنصراً حراً مستقالً مسئوالً أخالقياً عما يفعله اية األمر ويف
يردون الفاعل اإلنساين يف كليته إىل النموذج املادي  الذين يستخدمون النموذج يف إطار الرؤية املادية احلتمية، فهم

يردون الفاعل  كما أننا خنتلف عن الباحثني املثاليني اهليجليني الذين.  الذي حيركه"تماعيواالج السياسي واالقتصادي"
ينكر على اإلنسان حريته ومسئوليته األخالقية، وال  وكال الفريقني. اإلنساين يف كليته إىل النموذج املثايل الذي حيركه

  .مثالية، اختزالية معادية لإلنسان يرى سوى حتميات، مادية أو

 وحنن نعرف أا جمرد بنى ذهنية تصورية وال نتوقع "العادي  الثورة الصناعية اإلنسان"وحنن نستخدم النماذج املختلفة 
مبعىن أنه تحقُّق جزئي لنموذج  نقابل هذا اإلنسان العادي يف الواقع، فنحن ندرك أن فالناً من الناس إنسان عادي قط أن

. "إال يف بعض احلاالت النادرة اليت عادةً ما تثري الدهشة بسبب ندرا" معه متام التطابقاإلنسان العادي ولكنه ال يتطابق 

تقع يف يوم من األيام  على اإلطالق، وأا مل» ثورة«ونعرف متام املعرفة أا ليست » الثورة الصناعية«عن  وحنن نتحدث
 .موذج ارد ليس هو الواقع املادي أو اإلنساين املُركَّبالن إذ أننا بفطرتنا اإلنسانية ندرك أن. أو يف مكان من األمكنة

 سلب اآلخرين "حيركه النموذج احلاكم الذي"جعل عضو املافيا هدفه يف احلياة . املافيا على سبيل املثال ولنأخذ عصابات
ع هذا، جند أن وم. إلنسان هوبز وداروين ونيتشه حيام وممتلكام وأعراضهم، فهو ذئب بشري كامل، ترمجة حقيقية

 فالنموذج األصغر. التراحم مع أعضاء أسرته وعصابته وقد يضحي حبياته من أجلهم عضو املافيا هذا يبقي على عالقات

األكرب الرئيسي احلاكم املادي  اهلامشي الترامحي الذي يتعامل ارم من خالله مع حياته اخلاصة يتعايش مع النموذج
فهذا أمر ثانوي ال يهمنا، إذ أن ما يهمنا هو هذا التعايش يف   يدرك هذا التناقض أم ال،وسواء أكان ارم. اإلجرامي

مترامحون فيما  اجلماعات الوظيفية يعيشون يف مثل هذه الثنائية الصلبة اليت تقترب من الثنوية، فهم وأعضاء. حياته اليومية
  .بينهم، حمايدون تعاقديون مع أعضاء جمتمع األغلبية
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فاإلنسان السوفييت الفرد، رغم . االشتراكية املادية ات االشتراكية كانت أكثر تنوعاً وحيوية وإنسانية من الرؤيةواتمع
املادية االشتراكية، مل يكن قط ذلك اإلنسان االشتراكي األممي الذي كانت  إخضاعه بشكل شرس لعمليات الترشيد

التدجينية اليت تقوم ا  ي الفرد، رغم خضوعه للعمليات القمعيةواإلنسان األمريك. كتب الدعاية السوفيتية تتحدث عنه
غسيل املخ اليت يقوم ا اإلعالم األمريكي بطريقة مصقولة ذكية  اإلعالنات اليت اجم أوالده ومرتله ليل ار ولعمليات

واإلعالنات   احللم األمريكيمثيالً، احتفظ بقدر من اإلنسانية والتركيب جيعله خمتلفاً عن إنسان ال يعرف التاريخ هلا
  .املتكررة واألكاذيب السياسية اليومية

من األنساق ومن  واإلنسان الفرد  كما أسلفنا  أكثر تركيباً. أحياناً داخل األنساق الفلسفية نفسها وهذا التناقض يوجد
وذجه فيضيف من األقوال ما مفكر ما من وحشية من وهلذا السبب، فكثرياً ما يفزع. النماذج اليت يؤمن ا ويروج هلا
 والفكر. التركيبية ويضفي عليه غاللة إنسانية ال تغري عادةً من البنية الوحشية للنسق خيفف من حدا ويستعيد بعض

 "احلية"إلدخال بعض العناصر العضوية  "امليت"الرومانسي، على سبيل املثال، كان حماولة لتهذيب النموذج العلماين اآليل 

ولكل هذا، . ومع هذا، سقط الفكر الرومانسي العضوي يف الواحدية املادية . لإلنسان استقالليته عن الطبيعةاليت تستعيد
والتارخيي اإلنساين، وتظل  النماذج الفلسفية ال تفصح عن نفسها بشكل خالص أو متبلور يف الواقع االجتماعي جند أن

  ."املركب" عن الواقع "ارد"هناك مسافة تفصل النموذج 

أدوات حتليلية مفيدة طاملا أدركنا بعدها  فهي.  ال فائدة ترجى منها"هلذا السبب"وهذا ال يعين أن نقرر أن النماذج 
وليس هلا وجود مادي موضوعي، أي إذا حنن مل نشيئها ومل نتصور أن النموذج  االجتهادي، وأا أداة تفسريية ليس إال،

معقول من املعرفة عن  أداة حتليلية، نكون بذلك قد رفضنا حماولة الوصول إىل قدرفنحن لو رفضنا النموذج ك .هو الواقع
املنفصلة عن الكليات وتصورنا أننا نفهمها، مع أن كل ما  احلقيقة الكلية وسقطنا يف التشظي ويف التعامل مع اجلزئيات

 لية تسجيل عشوائية ليس هلا عقل أو، وهي يف واقع األمر عم»موضوعية«وصف يقال هلا  حيدث هو أننا نقوم بعملية

  .حىت قَدم

 :   محدودية النموذج وتحيزه4

 وإنْ تطابق. جمردة، ولذا فهو ال ميكن أن يغطي كل أجزاء الواقع مهما بلغت مشوليته النموذج بنية تصورية عقلية

ملسافة أو وجود مسافة بني الدال ا النموذج مع الواقع، أصبح هو نفسه واقعاً وفقد مناذجيته ومنطيته، وهذا يعين حتمية
هذه املسافة تعين حتمية حمدودية . والذات واملوضوع، والفكرة واملادة واملدلول، والسبب والنتيجة، واملدرك واملدرك،

وهذا يعين أن . منه أي أنه سيظل أقل ثراًء وتركيباً من الواقع ولكنه سيظل أيضاً أكثر تركيزاً وبلورة النموذج وقصوره،
واإلبقاء واإلبعاد، أي حتمية تحيز صاحب النموذج أو  عامل مع الواقع من خالل مناذج يعين حتمية االنتقاء واالختيار،الت

الناحية   أمر مستحيل من"اخلالية من أي حتيزات أو كليات أو مطلقات"املوضوعية املطلقة  ولذا، فإن. من يستخدمه
  .املعرفية

والذاتية، فالنموذج التفسريي الذي يعلن عن نفسه صراحةً حيمي املتلقي من  العبثية والعدميةولكن تحيز النموذج ال يعين 
إنسانياً قام بصياغته وبالتايل  املوضوعية املطلقة إذ أن املتلقي سيدرك أن النموذج ليس هو الواقع املادي، وأن عقالً وهم
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نموذج والواقع، ولذا سيأخذ املتلقي حذره وسيعرف أن ما بني ال فهو حيوي حتماً عنصراً ذاتياً، وأن مثة مسافة تفصل
  .وإمنا هو علم حيمل حتيزات صاحبه، فهو نتاج رؤية بشر حمايداً يتلقاه ليس علماً

واخلربة يؤهله للتعامل مع  حتيزات النموذج، فإن هذا ال ينفي أن املتلقي قد يتلقى قدراً من العلم ومن املعرفة ولكن، رغم
وحىت إن تحكَّم يف بعض جوانبه، فإن هذا ال يعين . بالضرورة وتفسريه والتنبؤ به دون أن يتحكم فيهالواقع وفهمه 

. بقدر من الضرورة اإلمربيالية الكاملة عليه، أي أن املتلقي سيحقق قدراً من احلرية ولكنه سيقبل أيضاً بالضرورة السيطرة

  .عملية تتم خارج ذاتية صاحب النموذج لنموذج ضمنكما أن بوسع املتلقي أن خيترب املقدرة التفسريية ل

 :   حتمية استخدام النماذج5

للعقل ومراكمة هلا، والعقل نفسه ليس أداة  اإلدراك  كما أسلفنا  ليس جمرد عملية تسجيل لكل املعطيات احلسية اليت ترد
ية اإلدراك تصبح عملية انتقاء وصياغة، مبدعة فعالة وألن الواقع مركب فإن عمل كفئاً لتحقيق ذلك، ألنه أداة حمدودة

وهذا . بالنتائج بشكل صارم يعين استحالة الوصول إىل املعرفة املوضوعية املطلقة أو معرفة األسباب يف عالقتها وهو ما
أراد اإلنسان جتاوز الرصد التوثيقي املباشر األبله املستحيل، وإن  يعين، يف واقع األمر، حتمية استخدام النماذج إن أراد

املعرفة هي مثل معرفة  وكأن كل"املادي املباشر حيث يتماس اجلهاز العصيب بالواقع املادي بشكل مباشر  جتاوز وجوده
  ."كلنا مثل كلب بافلوف الشهري الطفل الذي ال يدرك النار إال باحتراق أصابعه، وكأننا

فنحن ال ميكننا إدراك .  بدون منوذج"ت من البقالإال قائمة املشتريا" وحنن نذهب إىل أننا ال نستطيع كتابة أي شيء
ذا املعىن، مرتبط متام  فالنموذج،. مباشرةً إذ البد أن نتعامل معه من خالل خريطة إدراكية تبقي وتستبعد الواقع اخلام

عي، شيء بني اإلنسانية نفسها وبطبيعة اإلنسان؛ ال ككائن مادي طبي االرتباط بأبسط العمليات اإلدراكية بل باحلالة
حالة الطبيعة  إنه مرتبط خبروج اإلنسان من. ككائن بشري أو رباين ال خيضع ملنطق الذرات واألرقام األشياء، وإمنا

إن .  إىل حالة احلضارة املركبة"املثري واالستجابة حيث ال توجد مسافة بني املدرك واملدرك وبني"البسيطة اجلنينية 
فلو جابه اإلنسان الواقع، ولو جابه الباحث موضوع . اإلنساين وإلجراء أي حبث دراكاستخدام النماذج أمر حتمي لإل

دون وعي، أو لبعض جوانب  بصفحة عقله املادية البيضاء، ألصابه الشلل، ولوجد نفسه مذعناً إما لنماذج اآلخرين حبثه
ا كان األمر كذلك فمن وإذ. غري متماسك الظاهرة موضوع اإلدراك والبحث، حبيث يرصدها بشكل ذري مفتت

نواجه الواقع بتساؤالتنا وإشكالياتنا ومناذجنا التحليلية، مدركني ذلك  املستحسن أن ننطلق من إدراك هذه احلتمية وأن
  .األمر الذي سيحسن أداءنا النظري والتطبيقي متام اإلدراك،

من   من خالل استخدام جمموعة"يهودية والصهيونيةاليهود وال"املعاين دراسة حلالة معينة  وهذه املوسوعة هي مبعىن من
 .النماذج املستقلة املتشابكة

 المنحنى الخاص للظاهرة 



 
1 جـ 119 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

اخلارجي ميكن إدراكه  املناهج بني املوضوعية والذاتية، أي افتراض موضوع خالص يوجد بذاته يف العامل تتأرجح كثري من
متاماً عن املوضوع، تشوه كل ما يصلها من  ف مستقلةبطريقة فوتوغرافية دون تشويه، أو افتراض ذات خالصة تق

  .معطيات مادية ألا تسقط نفسها عليه

وتفترض هذه الفكرة وجود موضوع،  .وحنن نطرح فكرة املنحىن اخلاص للظاهرة كمحاولة لتجاوز هذه الثنائية الصلبة
والعقل . "مستقالً وليس منفصالً متاماً"كل وجتعله مستقالً عن ال ولكنه له جوانب عدة منسقة بشكل معني متنحه تفرد

 املوضوع بشكل كامل فوتوغرايف، ال بسبب حمدوديته وحسب وإمنا بسبب مقدرته التوليدية البشري ال ميكنه رصد

  .الزمان واملكان وبسبب تركيبية الظاهرة نفسها، وأخرياً بسبب وجود كل من الظاهرة والعقل البشري داخل

إىل قدر معقول من املعرفة بالواقع ميكِّنه من التعامل معه،  ع هذا قادر على إدراك الظواهر والتوصلولكن العقل البشري م
جوانبها  فالعقل البشري مسلحاً حبواسه وعواطفه وذكرياته ينظر للظاهرة فيدرك بعض. عليه وإن كان ال يكفي للهيمنة

فكأن املنحىن اخلاص . األخرى يف بعض اجلوانببطريقة تتفق مع طريقة اآلخرين يف بعض جوانبها وختتلف عنهم 
وال هو نتيجة إبداع الذات املدركة أو قصورها، وإمنا هو نتيجة  للظاهرة ليس أمراً موضوعياً كامناً يف الظاهرة متاماً

  .احملدودة املبدعة واملوضوع املركب تفاعل بني الذات

 الدراسة ضبط المستوى التحليلى للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع 

وهلذا، . منظور عموميتها وخصائصها املشتركة مع ظواهر مماثلة ميكن دراسة أية ظاهرة من منظور تفردها الكامل أو من
 يذهب إىل أن كل ظاهرة إنسانية ظاهرة فريدة تتحدى التصنيف والتعميم حبيث تقف الظاهرة فإن بعض املدارس الفكرية

ومن مث، فإن فهم هذه الظاهرة أمر  .نة املكتفية بذاا واليت ال تشري إىل شيء خارجهاكياناً عضوياً فريداً يشبه األيقو
. هؤالء، نظراً اللتحامهم ا، هم أيضاً غري قادرين على اإلفصاح عنها ولكن حىت. مستحيل إال ملن يلتحمون ا عضوياً

كما يرى هؤالء . وحسب احلدس واإلهلام والتخيلاملعرفة يف هذه احلالة ال تكون إال معرفة إشراقية من خالل  ولذا فإن
ولذا، فإن كل ما ميكن أن يفعله . الطيف املتداخلة أن الواقع الذي يعيش فيه اإلنسان واقع مستمر مترابط يشبه ألوان

  .هو أن يتقبله كما هو دون تفسري أو جتزئة اإلنسان أمام هذا التكامل العضوي

 ى الواقع من خالل جمموعة من القوانني العلمية العامة اليت ترى أن اجلوانبفري ولكن هناك من يذهب إىل عكس ذلك

الرصد، وإن سجلت فهي ال تعدل   أمر ال يستحق التسجيل أو"ما نسميه املنحىن اخلاص للظاهرة"الفريدة يف ظاهرة ما 
 الكل، واخلاص إىل العام، ورد كل الظواهر عن طريق رد األجزاء إىل القانون العلمي األساسي القادر على تفسري كل

وال يتسم  أو بعد واحد أو سبب واحد، فيصبح الواقع كله كماً واحداً ال قسمات له وال مالمح، شيء إىل عنصر واحد
أشعة إكس واليت ال تتسم باجلمال أو القبح،  بأي تعين أو تركيب أو خصوصية، فهو يشبه الصور النيجاتيف اليت تنتجها

  .الفزع ولكنها تثري" حقيقية"و" صادقة"وهي صور 

واجلزء بالكل، والنتيجة بالسبب، والذات باملوضوع،  والنموذج، كأداة حتليلية، يتسم مبقدرته على ربط اخلاص بالعام،
وهويته واستقالليته، وذلك على عكس االجتاه حنو التأيقن الذي يسقط العام  دون أن يفقد أي عنصر منها شخصيته
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املسافة املوجودة بني الكل  لى عكس فكرة القانون العام اليت ال تتعامل إال مع العام والكل، فكالمها يسقطوع والكل،
  .واجلزء والعام واخلاص

 "والسبب عن النتيجة والذات عن املوضوع"بافتراض وجود مسافة تفصل الكل عن األجزاء  حياول النموذج حل املشكلة

اجلزءيف كليته إىل الكل، إذ أن لكل   وال ميكن رد"فهو كيان جمرد متجاوز لألجزاء"ء حبيث ال ميكن رد الكل إىل اجلز
فرغم أا جزء من كل، إال أا ليست جزءاً عضوياً ال يتجزأ، وإمنا  .ظاهرة منحناها اخلاص الذي يعطيها هويتها اخلاصة

 "داللتها العامة وهذا ما يكسبها"ظواهر األخرى ولذا، حياول النموذج أن يرى ظاهرة ما يف عالقتها بال .هي جزء يتجزأ

وينجح . ولذا فهي ال تفقد تعينها وخصوصيتها ،"املنحىن اخلاص"دون إمهال استقالهلا النسيب وشخصيتها املستقلة 
 ، وعن طريق ضبط املستوى التحليلي من ناحية التعميم»تعدد املستويات«نسميه  النموذج يف إجناز هذا عن طريق ما

  .الدراسة  حبيث يتناسب املستوى التحليلي مع الظاهرة موضع"التعين" والتخصيص "التجريد"

االسكتش ارد العام والصورة الزيتية وحينما يتعامل مع  والنموذج حينما يتعامل مع الظواهر اإلنسانية يشبه كال من
  إكس، فالنماذج ليست مجيعها على نفس مستوىكال من الصورة الفوتوغرافية وأشعة الظواهر الطبيعية فهو يشبه

مقابل احلضارة الغربية التقليدية أو " على سبيل املثال" احلضارة الغربية احلديثة"التعميم أو القدرة على التفسري، فنموذج 
لكن هذه . مكنةمن التعميم والتجريد فهو يغطي رقعة كبرية من األزمنة واأل  يتمتع مبستوى عال"احلضارة اليابانية احلديثة

احلضارة اإلجنليزية "نتحدث عن  وتزداد تقلصاً حينما" احلضارة اإلجنليزية احلديثة"تتقلص حينما نتعامل مع منوذج  الرقعة
سكان مدينة مانشستر يف العقدين األخريين من القرن التاسع  حضارة أو ثقافة"إىل أن نصل إىل " يف القرن التاسع عشر

 وزيادة الرقعة. وذج حياة النحل فنحن نسقط الزمان واملكان بشكل شبه كامل تقريباًمن وحينما نتحدث عن" عشر

وكلما ازدادت درجة . جماله وحسب الزمانية أو املكانية ال ينقص املقدرة التفسريية للنموذج وال يزيدها وإمنا يغير
 احلضارية اليت ال ترتبط ارتباطاً وثيقاً التفسريية يف ااالت عمومية النموذج واملستوى احلضاري ازدادت مقدرته

نفسها تتناقص يف  ولكن هذه املقدرة. "مثل مفهوم الشكل عند اإلنسان الغريب"أو حبقبة زمانية حمددة  بالتفاصيل التجريبية
 يف مانشستر يف زيادة معدالت اجلرمية"وحقبة زمنية حمددة  الوقت نفسه يف جمال التفاصيل التجريبية املرتبطة مبكان حمدد

أيضاً، فكلما  والعكس صحيح.  إىل أن تنعدم تقريباً حينما نأيت للظواهر الطبيعية"القرن التاسع عشر العقدين األخريين من
جمال التفاصيل التجريبية وتضعف يف جمال  ازدادت درجة خصوصية النموذج يضيق نطاقه، وتزداد مقدرته التفسريية يف

والتخصيص لنموذج ما حيددان نوعية التفاصيل أو الظواهر اليت ميكن التعامل معها  وى التعميمفمست. الظواهر احلضارية
احلضارة الغربية، كما ال ميكن استخدام  وال ميكن مثالً تفسري تزايد اجلرمية يف مانشستر باحلديث عن أزمة. خالله من

  !زمة احلضارة الغربية احلديثة برهاناً على أ"فحسب وهو دليل واحد"تزايد اجلرمية يف مانشستر 

االحتمالية اليت  يف إطار السببية الصلبة اليت تسود عامل األشياء ويف إطار السببية الفضفاضة وميكن أن يتحرك النموذج
وهلذا السبب فإن . ميكن إدخاهلا شبكة السببية تقبل بوجود مسافة بني السبب والنتيجة بسبب وجود عناصر كثرية ال

 ختلق حيزاً للحركة وللفعل الذي يلغي احلتمية وجيعل "ظاهرة اإلنسان بدوا اليت ال ميكن دراسة"ضفاضة السببية الف
النماذج مثله مثل عامل الطبيعة الذي  فعامل اإلنسانيات الذي يستخدم. العلمي الصارم أمراً مستحيالً وتوقعاً طفولياً التنبؤ

وهو يف اية "هل هي موجات أم ذرات؟ وإذا كان الضوء : الضوء هذاجيري جتارب على الضوء ولكنه ال يعرف ماهية 



 
1 جـ 121 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

حيمل داخله  ذا التركيب وذه الدرجة من املراوغة، فما بالك باإلنسان، ذلك اهول الذي "األمر ظاهرة طبيعية
  !أحالماً وذكريات وحضارة وتارخياً وخرياً وشراً ال يعلم كنهها إال اهللا

إليها، فإن كان الباحث يتعامل مع حقائق  ط متام االرتباط بدرجة اليقني اليت حياول الباحث أن يصلومفهوم السببية مرتب
 لتتعامل مع الكم وحسب ولذا "الفاعل اإلنساين متاماً وتلغي احليز اإلنساين تستبعد"رياضية فهو سيصوغ مناذج رياضية 

ولكن حني يتعامل . املادية/الطبيعية ق على احلقائقالوصول إىل درجات عالية من اليقني، والشيء نفسه ينطب ميكن
ولذا فالنتائج اليت سيتوصل إليها لن تتمتع بقدر عال من اليقينية  الباحث مع حقائق إنسانية فهو سيصوغ مناذج مركبة

 .احتمالية وتقريبية وستكون أكثر

مان ال باعتباره أحداثاً متتالية متراصة صلبة، وإمنا يقدم تصوراً للز وميكن أن يتجاوز النموذج الزمان ولكن ميكنه أيضاً أن
وانقطاعات تشكل جمال  أحداثاً واقعة وإمكانات كامنة، وباعتبارها ماضياً وحاضراً ومستقبالً تفصلها ثغرات باعتباره

باطن وما واحلاضر واملستقبل ما هو ظاهر وما هو  ولذا، يسمح النموذج ملن يستخدمه برصد املاضي. احلرية اإلنسانية
  .هو قائم وما هو ممكن

تفسر الظواهر الطبيعية، ولكن  القول بأن النماذج التفسريية ميكن أن تكون قانوناً عاماً أو نظرية كلية صارمة وميكن
الكلية اليت حتاول أن تشرح كل شيء، ومن مث تصبح أقرب إىل  بوسعها أن تبتعد عن فكرة القانون العام أو النظرية

بعض  لن تتم الربهنة عليه أو تفنيده، بل هو فرض دائم  إن صح التعبري  يستخدم لدراسة لمي، ولكنه فرضالفرض الع
ظاهر اإلنسان تشبه الصور اازية من  والنماذج التفسريية اليت تستخدم لتفسري. جوانب الواقع واألمناط املتكررة فيه

لصورة اازية، مثل النموذج التفسريي، جزء من العملية اإلدراكية فا .بعض الوجوه يف وظيفتها اإلدراكية والتفسريية
عالقة غامضة  ويلجأ اإلنسان للتعبري اازي ليكتشف. "وليست جمرد زخرفة تضاف هنا وهناك"البشر  ومن نسيج لغة

جتلياا املادية يشعر بوجودها من خالل  مركبة يف الواقع أو عناصر ال حمدودة ال ميكنه اإلمساك ا، ومع هذا فهو
احملدود بغري  اجلزء امللموس بالكل املُتصور  اإلنسان باإلله  املعلوم باهول : عالقات" املُتقطِّعة اليت ال تتبع منطاً واضحاً

ال أحاسيس عميقة يشعر املرء أن اللغة النثرية املعتادة  ، أو يلجأ للتعبري عن"احملدود  النسيب باملطلق  املاضي باملستقبل
جوهرها   فيصوغ صورة جمازية هي يف"مثل الرصد املتلقي املباشر يف حالة الظواهر املركبة متاماً"تكفي لإلفصاح عنها 

وهذه هي أيضاً طريقة النموذج يف الرصد  ربط للمعروف بغري املعروف واكتشاف للعناصر الرئيسية يف الواقع وإبرازها،
  .والتفسري

تصدر عن   إن النموذج أداة تفسريية تصلُح لتفسري كل من الظواهر الطبيعية واإلنسانية،نقول وباختصار شديد، ميكن أن
النموذج مع هذا ال يسقط يف العبثية أو العدمية  ولكن. تفهم حملدودية اإلدراك البشري يف رصد الواقع الطبيعي واإلنساين

بداعية للعقل البشري على صياغة مناذج مركبة فضفاضة إىل اإلميان باملقدرة اإل بسبب هذه احملدودية فهو أداة تستند
وغين . واملطلقة والوحدة الصارمة تفسري الواقع املركب احلركي خارج إطار احلتميات املطلقة والسببيات الصلبة ميكنها

  .النماذج متاماً عن القول أن فكر ما بعد احلداثة يرفض فكرة

حتماً إىل اإلدراك املركب وتشغيل اخليال، فهناك دائماً من يصوغ  ليلية، ال يؤديوجيب االنتباه إىل أن النموذج، كأداة حت
النموذج  فبعض الباحثني قد يغفل عن حقيقة أن. وهناك كذلك خطورة تشيؤ النموذج. واختزالية مناذج حتليلية بسيطة
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على الواقع مسلحاً بنموذجه ويقوم جبمع فينقض  أداة إدراكية، متاماً مثل الصور اازية، ويتصور أن النموذج هو الواقع
يريد   ملن"ارتباطاً اختيارياً"كل ما نؤكده هنا هو أن النموذج خيلق تربة خصبة . املسبقة املعطيات املادية اليت تؤيد رؤيته

. حليز الطبيعياختزال احليز اإلنساين أو ا جتاوز الواحدية السببية واالختزالية، وملن يريد أن يرصد الظواهر اإلنسانية دون

 ."املوسوعة وهو ما حناول إجنازه يف هذه"
 

 وظيفة النموذج 

 "مسلماته الكلية"اإلنسانية الفطرية، فهو حيتوي على رؤية اإلنسان للكون  من أهم وظائف النموذج وظيفته اإلدراكية

النموذج هنا وظيفة  أن وظيفةفك. احلقائق وينظم املعلومات على أساسها، وذلك أثناء أبسط عمليات اإلدراك اليت يرتب
فنحن حني نقول إن فالناً . »اإلدراكي النموذج«فطرية، ومن مث ميكن تسمية النموذج من حيث هو أمر فطري 

. نستدعي صورة ذهنية تؤكد بعض الصفات وتستبعد صفات أخرى فنحن يف واقع األمر» بريطاين«أو » دمنهوري«

خدم فكرة النموذج بشكل شبه واع أو غري واٍع، فكل نص إنساين، مهما البحثية تست وميكن القول بأن كل املناهج
الغريب تدور حول منوذج  فدراسة ماركس للمجتمع. "مبعىن رؤية للكون"سطحيته أو عمقه، حيتوي على منوذج ما  بلغت

» الثورة الصناعية«تاريخ يستخدم مناذج حتليلية مثل  ، وأي كتاب"رغم أنه مل يستخدم املصطلح"» الرأمسالية الرشيدة«

 وقائع إمربيقية، وإمنا هي مفهوم أو صورة جمازية تضم ما يتصوره الباحثون السمات ، فهذه ليست»عصر النهضة«أو 

  .العامة هلذه الثورة أو ذلك العصر

 وهو »النموذج التفسريي التحليلي« ما نسميه "غري الواعي أو شبه الواعي" ولكننا نضع مقابل هذا النموذج اإلدراكي
الواعي إىل  يصوغه باحث ما بشكل واع ليقوم من خالله بتحليل الظواهر، أي أنه حيول النشاط غري النموذج الذي

 ال تشكِّل قطيعة "أداة"الدراسة من خالل النموذج  وذا املعىن تكون. عملية واعية بذاا وباإلجراءات الالزم اتباعها
شبكة  أو"شكِّل حماولة للتنبيه على أمهية شيء قائم بالفعل، رمبا على مستوى الكمون ما ت معرفية مع املناهج القائمة بقدر

كما يتبدى يف نص أو ظاهرة ما،  ، مث نضع مقابل كل هذا البنية، وهي النموذج"العالقات اليت تشكل ماهية الشيء
  .خارج عملية اإلدراك

ينظم احلقائق  ، أي النسق املفاهيمي والنظري الذي»املنهج العلمي« تندرج يف إطار ما يسمى "واعية كأداة"إن النماذج 
عملية فكرية ال تتوقف عند وصف الظواهر، وإمنا  ومثة إمجاع على أن العلم. والظواهر املتناثرة، ويربط بعضها ببعض

حداث اليت تالزمها أو لتكشف العالقات الضرورية القائمة بني الظواهر وبني األ حتاول أن تصل إىل النمط الكامن وراءها
التعميمات اليت  وبعد عملية الكشف يقوم الباحث بصياغة تعميمات قابلة للتحقيق ترتبط مبجموعة أخرى من .تسبقها

اليت ستعمل ا الظاهرة يف املستقبل، ويقال أيضاً إن  هذه التعميمات تساعدنا على التنبؤ بالطريقة. متت مراكمتها من قبل
أن "واالطَّراد  ،"أن هناك نظاماً معيناً يف الكون"احلتمية : ومسلمات العلم ثالث. التحكم  العلم هواهلدف النهائي من
هلذا النظام ال تتأتى عن طريق آخر غري املالحظة واخلربة  أن معرفتنا"، والوصفية أو احلسية يف املعرفة "نظام الكون مطَّرد

 ذا اإلطار وتقبل ذه األهداف واملسلمات، ولكنها تتيح فرصة توسيعالنماذج تدور يف ه والدراسة من خالل. "احلسية

لدراسة الظواهر اإلنسانية، وتلك  نطاق األهداف وتفسري املسلمات بطريقة تسمح بأن نفرق بني النماذج اليت تستخدم
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ن مثة إجراءات عامة تستخدم يف  مبعىن أ"ال بواحديتها"بوحدة العلوم  فنحن نؤمن. اليت تستخدم لدراسة الظواهر الطبيعية
ومن مث رغم . البشر املعرفة، ولكن مثة اختالفات جوهرية بني معرفتنا بسلوك النحل والبقر ومعرفتنا بسلوك عملية حتصيل

االختالفات ونتعامل معها بالتفصيل على حساب  ولكننا سنؤكد. الوحدة العامة املبدئية، مثة فروق منهجية أساسية
وكل . ظالل النماذج املستمدة من العلوم الطبيعية، ومن مث يسيطر عليها الواحدية العلوم اإلنسانية تعيش يفالوحدة، ألن 

  .هو جزء من دفاعنا عن اإلنسان هذا

 النسق 

وإن كانت الكلمة األخرية حتمل قدراً أعلى من الوعي » منوذج«مرادفاً لكلمة  مصطلح يكاد يكون» نسق«كلمة 
  .ل عن الذاتواالنفصا والتركيب

 المنظومة 

  .«نسق«كلمة  تكاد تكون مترادفة مع» منظومة«كلمة 

 اإلشكالية 

. »التبس«مبعىن » شكَل األمر شكوالً«وهي من . اإلجنليزية «problematic بروبليماتيك«ترمجة لكلمة » إشكالية»

تتكون من عدة  ظاهرة"هي » شكلةامل«ويف علم االجتماع . »األمر الصعب امللتبس«هي » املُشكل«أو  «املشكلة«و
الغموض واللبس، تواجه الفرد أو اجلماعة  أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة بعضها بالبعض لفترة من الوقت ويكتنفها

 ، يف قانون»اإلشكال«و". احمليطة ا وحتليلها للوصول إىل اختاذ قرار بشأا ويصعب حلها قبل معرفة أسباا والظروف

، قياساً »إشكال«، مؤنث »إشكالية» ويبدو أنه مت اختيار كلمة. »األمر الذي يوجب التباساً يف الفهم«هو املرافعات، 
  .«مشكل«و» مشكلة«على كلميت 

الظواهر وتشابك  الكلمات هذه تؤكد عنصري االلتباس والتشابك بني العناصر، أي أا تؤكد تركيبية وجمموعة
كل . لإلنسان املدرك وليس للشيء املدرك ذاتية اإلدراك، فااللتباس شيء حيدثوهي عالوة على هذا تؤكد . عناصرها

املوضوعي ويقترب ا من عمليات الرصد من خالل مناذج حيث ال يوجد  هذا يبتعد ذه الكلمات عن عملية الرصد
  .واملوضوع انفصال بني الذات

قد تكون صحيحة لكن الذي يتحدث ال يؤكدها   قضيةمسة حكم أو« كلمة ثرية تعين "بروبليماتيك"» إشكالية«وكلمة 
إما أن يكون : "القضايا األولية اليت تشكل قضية شرطية أو قطعية ويضرب مثلٌ على ذلك موقف العقل من» صراحةً

كانت  تؤكد العنصر الذايت، فإذا» إشكالية«كما أن كلمة ". وإما أن يكون نتاج ضرورة داخلية العامل نتاج مصادفة،
أن القضية موضع الدراسة » إشكالية» وأخرياً تؤكد كلمة. لة موجودة يف الواقع، فاإلشكالية يصوغها عقل اإلنساناملشك

  .يكون ائياً أو قاطعاً ذات طابع فكري وأن حلها ليس سهالً وال ميكن أن
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نفسه مضطراً لصياغة موضوع ما يتسم بقدر من التركيب فإنه جيد  وميكن القول بأنه حينما يواجه املرء ظاهرة أو
التصنيفي  األسئلة اليت يتصور أنه سيمكنه عن طريقها تفكيك الظاهرة وإعادة تركيبها حسب منوذجه اإلشكالية وجمموعة

املوضوع متاماً أو يظل قابعاً داخل ذاتيته ال  وهو إن مل يضع اإلشكاليات ومل يطرح األسئلة فإنه إما أن يبتلعه. والتفسريي
  .يربحها

اإلشكاليات مث تأيت  دراسة لظاهرة اليهود واليهودية والصهيونية من خالل مناذج، ولذا تبدأ بصياغة املوسوعة هيوهذه 
أسر كل من الواحدية الذاتية والواحدية املوضوعية املادية  بالنماذج التفسريية املالئمة، وهذا تعبري عن حماولة الفكاك من

 "النظري اإلطار"والد األول . قينية ولكنه يطمح أن يكون أكثر تفسرييةقد يكون أقل ي وصوالً إىل مستوى حتليلي

والد الثاين . يقدم فكرة النموذج حالً هلا يطرح إشكالية الطبيعي واإلنساين، واملوضوعي والذايت، والكلي واجلزئي مث
 رياً خبصوص الدات اخلاصة باليهوديةوال خيتلف األمر كث. باجلماعات اليهودية يتعامل مع اإلشكاليات األساسية اخلاصة

األساسية اليت تدور حول موضوع  والصهيونية وإسرائيل، إذ يبدأ كل جملد مبجموعة من األبواب تطرح فيها اإلشكاليات
  .املالئمة اليت نتصور أا ذات مقدرة تفسرية عالية الد مث يرد يف بقية األبواب النماذج التفسريية

 فكر وأفكار 

منظومة من األفكار مترابطة من  يف تصورنا  تشري إىل»  فكر«، فكلمة »األفكار«و» الفكر«يف هذه املوسوعة بني  زمني
  .جمموعة من األفكار ال يربطها سوى رباط سطحي براين فهي» األفكار«خالل منوذج معريف كامن فيها، أما 

أو تناوهلا  النموذج املعريف الكامن وراء األفكار فيقوم بنقلها يهمل "وليس مع الفكر"مع األفكار  وحينما يتعامل اإلنسان
النقدي وتتعايش األفكار املتناقضة جنباً إىل جنب  ، ومن مث خيتفي املنظور"الكلية والنهائية"دون إدراك ألبعادها املعرفية 

  .اجلوهري منها واهلامشي بسهولة ويسر وال ميكن التمييز بني

 النماذجى 

والنماذجي هو ما يعبر عن جوهر النموذج ومنطقه األساسي ويتحقق . »منوذج«كلمة  مة مت توليدها منكل» النماذجي»
بالنسب إىل » منوذجي» بالنسب إىل صيغة اجلمع على استخدام كلمة» مناذجي«وقد فضلنا استخدام كلمة . النموذج فيه

كما "» مثالية«تعين » منوذجية«قد نتوهم أن كلمة » جيةالنموذ اللحظة«الصيغة املفردة للكلمة، وذلك ألننا حينما نقول 
سياقنا استخدام كلمة  وتأكيداً على هذا البعد التحليلي ملفهوم النموذج، فإننا نفضل يف. "»النموذجية املدرسة«يف قولنا 

  .األكثر شيوعاً واستقراراً» منوذجية«على كلمة » مناذجية«

 المتتالية النماذجية 

ولكن عنصر الزمان . خالياً من الزمان، كما يتسم بشيء من السكون ج، كأداة حتليلية، بأنه يكاد يكونيتسم النموذ
  .ومن مث فإنه يأخذ شكل متتالية متعددة احللقات تتحقق تدرجيياً عرب الزمان ميكن أن يدخل عليه،
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حظته للظواهر يف منوها وتطورها عبر حلقات مال واملتتالية، مثل النموذج، رؤية تصورية مناذجية جردها عقل اإلنسان من
 وقد استخدمنا مفهوم املتتالية النماذجية يف دراستنا لتطور الصهيونية. عقلية تصورية خمتلفة أو تطورها من خالل عملية

ىل احلداثة لالنتقال من التحديث إ ، ويف دراستنا"من صهيونية غري يهودية إىل صهيونية توطينية إىل صهيونية استيطانية"
  .السيولة وما بعد احلداثة، ومن مرحلة الصالبة إىل مرحلة

 اللحظة النماذجية 

ويصل النموذج إىل أقصى درجات حتققه . احللقات تتحقق تدرجيياً عرب الزمان يأخذ النموذج عادةً شكل متتالية متعددة
وتشابكاً وعمقاً وأقل تبلوراً  ون عادةً أكثر تركيباًوالنموذج يف العادة ال يتحقق أبداً إذ أن الواقع يك. السلسلة يف آخر

  .جمتمعاً ومن التركيبة الذهنية اليت يتكون منها النموذج من املتتالية النماذجية اليت توجه فرداً أو

كتابات الفيلسوف  هناك حلظات نادرة قد يفصح فيها النموذج عن مرجعيته النهائية إفصاحاً كامالً يف ومع هذا، فإن
التنفيذ أو بعد اكتمال حلقات املتتالية اليت تعبر  صاحب النموذج أو يف ممارسات من حياولون وضع هذا النموذج موضع

". النموذج وتبلوره حلظة تعين" هي ما نسميه "والنهائية"هذه اللحظة النماذجية النادرة . التاريخ عن تجلِّي النموذج يف

عبا  توقد حتدث هذه اللحظة فجأة قبل . اللحظات األخرى ر عن جوهر النموذج أكثر منوهذه اللحظة  رغم ندر
سيمكِّن  ولكن افتراضها، مع هذا، أمر مهم من الناحية التحليلية، إذ أنه. اللحظة أبداً وقد ال حتدث هذه. اكتمال املتتالية

، وهي عملية ختيلية "اليت قد ال تتحقق أبداً" يةالباحث من تخيل ما هو قائم وما ميكن أن يكون إن حتققت الظروف املثال
وتساعده على رصد الواقع بطريقة ذكية، كما تساعده على ترتيب تفاصيله يف  توضح للباحث جوهر النموذج ومنطقه

  .مهم وما هو أقل أمهية، ويف تجاوز املوضوعية املتلقية إطار ما هو

كما "عن اجلوهر  للحظة النماذجية الكاشفة الدالة باعتبارها جمرد احنرافمحلة منوذج ما أن يهمشوا ا وعادةً ما حياول
عملية التفكيك وإعادة التركيب املتأنية أن يكشف  وميكن للدارس من خالل. "تفعل احلضارة الغربية مع اللحظة النازية

 ال  ظة النماذجية  من هذا املنظورودراسة اللح.  باللحظة النماذجية"بل العضوية"الوثيقة  طبيعة النموذج، ومن مث عالقته
العادية، هي دراسة حلالة ممثِّلة متكررة،  وإذا كانت دراسة احلالة. ختتلف كثرياً عن دراسة احلالة، ولكنها حالة مناذجية

 فردها،أيضاً دراسة حلالة ممثِّلة، وإن كانت فريدة، وهي ممثِّلة ال بالرغم من ت فإن دراسة احلالة أو اللحظة النماذجية هي

ففاوستوس رمز عصر النهضة . لفكرة وهذا ال خيتلف كثرياً عن دراستنا لشخصيات مناذجية، ترمز لعصر أو. وإمنا بسببها
، وفرانكنشتاين رمز "ورمز اخلوف من هذا الطموح يف آن واحد"املعرفة  واحللم اإلنساين اهليوماين بابتالع العامل وكل

اإلنساين فال يفرق  أما الكاوبوي فهو رمز اإلنسان الذي خيرج إىل الواقع. والتكنولوجيامن العقل املادي  اخلوف اإلنساين
البقر ويصرع اهلنود بنفس البساطة واحلس العملي  بني اإلنساين والطبيعي وحيسم كل مشاكله بفوهة البندقية، فيصيد

 "superman" اإلمربيايل املادي، والسوبرمانوهتلر نفسه أصبح رمزاً للعقل ! األخالقية الذي يتجاوز سائر املنظومات

أما أخيمان فقد أصبح رمزاً للجالد  .النيتشوي الذي يتألَّه ومينح احلياة ويقرر املوت ويقرر ما هو اخلري وما هو الشر
 وقد استخدمنا. الذي ينفذ ما يصدر له من أوامر دون أي تساؤل ما دون اإلنسان، "subman" البريوقراطي، السبمان

  .النماذجية يف هذه املوسوعة، وخباصة يف دراستنا للنازية مفهوم اللحظة
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 البنية 

مالحظته للواقع يف كل عالقاته املتشابكة،  شبكة العالقات القائمة يف الواقع اليت قد يعقلها اإلنسان وجيردها بعد» البنية»
لقانون الذي يضبط هذه العالقات ولكنه قد ال يدركها أو جتْمع أجزاءه، وأا ا ويرى أا تربط بني عناصر الكل الواقعي

هذا ال يعين أن البنية جمرد . متاماً ومن مث فالبنية، كما تتبدى يف عقل اإلنسان، ليست ذاتية وال موضوعية. اإلطالق على
، "املوضوعية"" الشبكة" و"الذايت"" اإلدراك"اإلنسان، وإمنا هي كل من  لشبكة العالقات ومنوذج عقلي جيرده" إدراك"

أو بعض  إىل جانب وجودها الذايت يف العقل، هلا وجود موضوعي يف الواقع، قد يدرك اإلنسان معظم أي أن البنية،
  .جوانبه، وقد ال يدرك أياً منها

 ادية، فالبنية السطحية هي هيكل الشيء ووحدته امل»البنية العميقة«و» البنية السطحية» وقد يكون من املفيد التمييز بني

وعادةً . وتضفي عليها خصوصيتها الظاهرة، أما البنية العميقة فهي كامنة يف صميم الشيء وهي اليت متنح الظاهرة هويتها
املباشرة، فإدراكها أمر متيسر ويتم باحلواس اخلمسة، أما إدراك البنية  ما يعي كثري من الدارسني البنية السطحية املادية

يعيش البشر داخل بىن  وكثرياً ما. ة، يتطلب استخدام احلواس وإعمال العقل واخليال واحلدسأمر أكثر صعوب الكامنة فهو
وتشكِّل رؤيتهم للكون وتحدد خطام احلضاري دون وعي  اجتماعية وتارخيية واقتصادية يستبطنوا فتؤثر يف سلوكهم

جهة، فقد  الذي حيرك املرء وحيدد سلوكه من» موذجالن«و» النية«من جهة، و» البنية«فارقاً بني  ومن مث، فإن مثة. منهم
  .يسلك سلوكاً خيتلف متاماً عما نواه تخلُص النية ولكنها تتعارض مع قوانني البنية، ولذا قد جيد املرء نفسه

 فإننا نعين أنه جزء جوهري وليس عرضياً منه، حىت" الشيء لصيق ببنية اتمع إن هذا"وحينما نقول يف هذه املوسوعة 

أن بنية العالقات يف اتمع،  ، مبعىن»معاداة اليهود البنيوية«وترد عبارات مثل . يدرك أعضاء اتمع هذه احلقيقة لو مل
نوايا أعضاء اتمع والقائمني عليه والنماذج املعرفية اليت  كما تشكلت، تؤدي إىل العداء لليهود، بغض النظر عن

متكامالً  ليست كالً عضوياً» بنية اليهودية«تعين أن » كتركيب جيولوجي تراكمياليهودية » كما أن عبارة. حيملوا
املتفاعلة، وأن هذا التركيب ال عالقة له بإرادة  متجانساً، وإمنا جمموعة من الطبقات اجليولوجية املتراكمة املتجاورة غري

إحاليل  تعين أنه جتمع» حاللية اتمع الصهيوينإ«وعبارة . الديباجات اليت يستخدموا اليهود أو نيتهم أو ادعاءام أو
ومثة فارق . على األقل عدد كبري منهم حبكم تكوينه وبنيته، وأنه كي تكون إسرائيل فالبد أن ينفى كل الفلسطينيني أو

لنتيجة  أما وظيفته فهي ا"أصوله  عوامل تكوينه  مضمونه"هو سببه  فتاريخ الشيء. بني بنية الشيء وتارخيه ووظيفته
» النموذج«بني  والفارق. ، أما البنية فهي تركيب الشيء يف حلظة حمددة" احتكاكه بعناصر الواقع دوره يف اتمع"

  .التطابق، ولكنهما قد يفترقان متاماً بل يتصارعان قد يكون طفيفاً أحياناً، وقد يتطابق االثنان متام» البنية«و

سيكون  ماذا تعملني يا سيديت؟: إن سألنا ربة البيت. لكامل بني النموذج والبنيةاالنفصال ا وميكن أن نضرب مثالً على
ستكون منهكة متاماً من أثر ما قامت  ولكنها مع اية اليوم. ، فهذا هو النموذج الذي تؤمن به وحيركها"ال شيء"ردها 
 الواقع من خالله قد عرف العمل بأنه ما النموذج الذي تدرك هذه املرأة وإن دققنا قليالً الكتشفنا أن". أعمال"به من 

اخلاصة وما ال يتقاضى عنه  رقعة احلياة العامة شريطة أن يتقاضى عنه اإلنسان أجراً، أما ما يتم يف رقعة احلياة يتم أداؤه يف
، "إخل... تنشئة األطفال  الطبخ  تنظيف املرتل"يومها تعمل  أجراً فهو ليس عمالً، رغم أن ربة البيت هذه قضت سحابة

  .متناقضة متاماً مع منوذجها املعريف واإلدراكي أي أن بنية واقعها
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عالقة له  الغربية إىل الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة فهي قد توصلت إىل منوذج معريف ال وحينما توصلت احلضارة
ور الذي أشار إىل شعب فلسطني بلف ويتبدى هذا يف وعد. "أرض بال شعب لشعب بال أرض"ببنية الواقع يف فلسطني 

فلسطني منذ ذلك التاريخ هو إعادة صياغة العالقات القائمة يف الواقع  ، وما حدث يف»اجلماعات غري اليهودية«باعتباره 
استيطانية احتلت فلسطني  وهو ما حدث إىل حد ما مع ظهور كتلة بشرية. يتفق النموذج املعريف مع البنية  حىت"بنيته"

يقاوم االستعمار االستيطاين الصهيوين يقول يف واقع األمر  اً من سكاا، ولكن التطابق ليس كامالً، ومنوطردت كثري
من  تشكلت يف الواقع ليست ائية، فنحن حنمل منوذجاً معرفياً أكثر إنسانية وأكثر عدالً إن بنية العنف والظلم اليت

فنقيم العدل يف األرض وحنقق السالم  يري بنية العالقات يف الواقع،وحنن دف إىل تغ. النموذج السائد يف الوقت احلاضر
  .الشامل الدائم املبين على العدل

ولعل » البنية«نفعل مع  عن الذات متاماً كما» النموذج«لنؤكد انفصال » منظومة«و» نسق«نستخدم أحياناً كلمة  وحنن
بالدرجة األوىل مع عامل الفكر املترابط متمثالً يف  النتتعام» منظومة«و» نسق«الفارق بني هذه املفردات أن كلميت 

تعبرياً عن  أما البنية فتتعامل بالدرجة األوىل مع العالقات السائدة يف اتمع إما باعتبارها .العالقات السائدة يف اتمع
نية تؤكد عنصر انفصال فالب. طبيعته بعد منوذج معريف أو باعتبارها كياناً موضوعياً يعبر عن منوذج ما مل ندرك

  .متاماً عن الذات، دون التركيبية» النموذج«

احلالة ال نتحدث عن عالقات يف الواقع وإمنا  ، وحنن يف هذه»بنية النموذج«أو » بنية الفكر«كما أننا نتحدث أحياناً عن 
. "ن رؤية حامل النموذجبغض النظر ع"وما هو جوهري منها وما هو عرضي  عن طريقة ترابط األفكار داخل منوذج ما،

العامل وسيادة اجلنس  باأليديولوجية النازية كانوا يؤمنون بأن جوهر النازية هو رسالتها احلضارية لتوحيد فبعض املؤمنني
عنصرية وإبادية فهي أمور عرضية، أو أمور استبعدها  اآلري باعتباره أمراً خيدم صاحل البشرية مجعاء، أما ما مت من

يتحدثون عن عودة اليهود إىل وطنهم القومي، وهذا هو جوهر الفكر الصهيوين  والصهاينة كانوا. النموذج متاماً
الصمت جتاهها باعتبارها  أما طَرد الفلسطينيني واملذابح اليت ارتكبت ضدهم فقد مت التزامه. املعريف الصهيوين والنموذج

  .هو جزء جوهري من النموذج، ال ميكن أن يتحقق دونه غري موجودة أساساً أو أمراً تافهاً عرضياً مع أن طرد العرب

 " والنوايا"النموذج واألقوال 

الظاهرة حبيث ميكنه أن يعرف ما هو جوهري  النموذج أداة حتليلية يتمكن الدارس من خالهلا من االقتراب من جوهر
مبعىن » أقوال«أو » قول«ح وحنن نطلق على ما هو عرضي اصطال. عرضي فيها وما هو فرعي، وما هو مناذجي وما هو

النماذجي لظاهرة  ولكن مثة مشكلة عميقة تواجهنا أثناء التحليل. زخرفية ال تعبر عن حقيقة النموذج أا جمرد كلمات
ولنضرب . بالفعل" موجودة"أو الظاهرة مع أا  ما أو لنص ما، وهو وجود عناصر نرى أا ال تتفق مع جوهر هذا النص

أو  الصهيونية واإلمربيالية حركتان سياسيتان دفان إىل اغتصاب أرض اآلخر وإىل إبادته :يالية والصهيونيةمثالً باإلمرب
وايت مانز : باإلجنليزية"كاهله  ومع هذا كان اإلنسان الغريب يتحدث عن العبء احلضاري الواقع على. طرده أو تسخريه

، وعن "mission civilatrice مسيون سيفيالتريس: فرنسيةبال" أو رسالته احلضارية "white man's burden بردين
إخوم  التعاون مع: وكان الصهاينة كثرياً ما يثرثرون عن. النور إىل الشرق ليبدد الظلمات رغبته العارمة يف أن يحضر
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يزعمون بل كانوا . أذى بالعرب العرب وضرورة مساعدة الشرق على النهوض، وحتقيق احللم الصهيوين دون إحلاق أي
وال تزال الدعاية الصهيونية مستمرة يف هذه . احللم الصهيوين أن باإلمكان إقناع العرب بالطرق الدميوقراطية مبشروعية

 "القدمي"االستعمار العاملي  ومع خطاب ألقاه رئيس للواليات املتحدة أثناء حرب اخلليج، تحول. املزاعم الثرثرة ويف تلك

  .جديد حياول إقامة العدل منهجية منظمة إىل نظام عامليالذي ينهب العامل بطريقة 

والبطش هي السمات النماذجية اإلمربيالية والصهيونية، وأن ما قد  فعلى أي أساس ميكننا أن نقرر أن العنف واالستغالل
  ؟"أقوال"أو " قول"بل ما قد تقومان به من أفعال خيرة ال يشكل اجلوهر، فهو جمرد  تدعيانه من تسامح،

 : أعتقد أن باإلمكان إزالة اللبس عن طريق خطوتين

فنصنف ما ال . احلاكم  ومنطقه الداخلي"الكامنة احلاكمة"بالعودة إىل طبيعة النموذج ومرجعيته النهائية  : من الداخل 1
 هلا أية داللة أو باعتباره جمرد أقوال زخرفية وديباجات ليس يتفق مع النموذج وال يتفق مع مرجعيته النهائية احلاكمة

العناصر ولكنها  باعتبار أن داللتها ضعيفة ومقدرا التفسريية جزئية، مبعىن أا قد تفسر عدداً من مقدرة تفسريية، أو
واملنطق الداخلي فهو صاحب الداللة واملقدرة  أما ما يتفق مع املرجعية احلاكمة. ستترك العدد األكرب دون تفسري

  .التفسريية واملركزية

القوة، إذ أن هذا سيساعدنا على  بالعودة إىل جتليات النموذج وتحقُّقه الفعلي يف بنية العالقات وعالقات: اخلارج  من 2
  .وزخريف التمييز بني ما هو أصلي وجوهري وما هو فرعي وعرضي

ا معيارية ائية، ولذا ليس من يعلي من شأن القوة ويتقبله إن طبقنا هذا على اإلمربيالية العاملية، وجدنا أن منطق داروين
تاريخ النظام  كما أن. »النظام العاملي اجلديد«االستعماري القدمي سيغري طبيعته بتغيري امسه إىل  السهل تصور أن النظام

  .حقيقة االستمرارية بني هذين النظامني االستعماري القدمي وممارسات النظام العاملي اجلديد وبنيته تبين

أا  الصهيونية بالنظر للمنطق الداخلي لأليديولوجية الصهيونية، فالصهيونية اليت تدعي قول الشيء نفسه عنوميكن أن ن
فلسطني ليستأنفوا تارخيهم الذي توقف مع  حركة حترير الشعب اليهودي تعين يف واقع األمر نقل عدد من يهود العامل إىل

لكن هذه اموعة ستشغل وال شك حيزاً مكانياً لتستأنف فيه . "الصهيوين حسب اإلذعان"هدم اهليكل منذ ألفي عام 
كما . اآلخرين وهذا ما يعين أن املنطق الداخلي هو ضرورة طرد هؤالء. توقف، وهو حيز يشغله آخرون تارخيها الذي

ي جمرد مسألة النهوض بالعرب ومساعدم ه  حىت الوقت احلاضر تدل على أن1882أن املمارسة الصهيونية منذ عام 
بنية القمع الصهيوين واملقاومة العربية، وحلقة : اليت تشكلت يف الواقع أقوال وزخارف، فاجلميع يعرف مالمح البنية

  .تنته العنف اليت مل

الصهيونية اليت كتبها أصحاا وأعلنوا فيها عن  ويف مجيع األحوال، ميكن أن ننظر إىل كثري من النصوص اإلمربيالية أو
بصراحة كاملة ودون مواربة، وذلك ألسباب كثرية من بينها أن النص رمبا يكون  خلي واألساسي ملنظومتهماملنطق الدا

يكون اهلدف من  بل أحياناً. للعامل الغريب أو أن صاحب النص وجد أن من األسلم اإلعالن عن جوهر النسق موجهاً
أن آليات دراسة النصوص وحتليلها، وهي آليات  شك يفوال . النص املخاتلة واملخادعة، ولكن احلقيقة تعبر عن نفسها

  .املضمار تطورت مؤخراً بشكل مذهل، تساعد يف هذا
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 من أجل "الدموي واالستيالء على أراضي اآلخرين تدعو للعنف والصراع"ملاذا تلجأ نظرية مثل الصهيونية : والسؤال هو
  :ن أن نسوق بعض األسبابوإنسانية؟ لتفسري هذا ميك البقاء إىل زخارف وأقوال وديعة

  .التعمية، فال يدرك أحد املقاصد احلقيقية للنموذج  هناك السبب الواضح وهو 1

 فبعد أن يصوغ الفيلسوف اإلرهايب منوذجه املعريف، يشعر بتوحشه. يكون أعمق من ذلك  ولكن األمر ميكن أن 2

من اإلنسانية عليها، ولكن هذه  زخرفية، يدخل قدراًولذا فهو، من خالل الديباجات ال. الكامل وال إنسانيته وسيولته
واألقوال والديباجات، أما البنية الكامنة واملرجعيات النهائية فتظل على  اللحظة تظل إنسانية على مستوى البنية الظاهرة

 ال ميكنهم "نيتهموإنسا بسبب تركيبيتهم"وهذه الزخارف تزيد القيمة التعبوية للنموذج، فالبشر . إنسانيتها وحشيتها وال
  .وهلذا فإن األقوال والديباجات الزخرفية تيسر هلم هذا األمر أن يقبلوا منوذجاً وحشياً ال إنسانياً وال ميكنهم تبنيه،

فيلسوف يدافع عن فلسفة  فإن كان هناك. نثري قضية النوايا املعلنة احلقيقية، وطبيعة عالقة النموذج بالنوايا وميكن هنا أن
وميكن أن . وحشية، بل يرى أا ستأيت باخلري للبشر  أن مثل هذه الفلسفة ليست"عن نية صادقة"هو البد يظن وحشية، ف

 ففي حالة الصهيونية، على سبيل املثال، هناك كثري من الصهاينة كانوا. السياسية نقول الشيء نفسه عن األيديولوجيات

ودوافع "ميكن لنا أن نقول إن النوايا  ويف التحليل النماذجي. العرببالفعل يف رغبتهم أال يلحقوا األذى ب" صادقي النية"
كثرية تشكل الواقع أو النموذج وميكن إخضاعها لنفس العملية   هي جمرد عنصر من بني عناصر"الفاعل بشكل عام

سبيل  ونية، علىويف حالة الصهي. "جتلياته يف البنية" ومن اخلارج "منطق النموذج"الداخل  التحليلية، أي التحليل من
الدولة الصهيونية بالطرق الليربالية، أي  املثال، أخرب هرتزل صديقه عامل االجتماع الدارويين جومبلوفيتش أنه ينوي إقامة

بدون  أتظن أن بإمكانك أن تقيم مثل هذه الدولة: "فكتب له هذا األخري قائالً. الليربايل أنه عبر عن نيته االلتزام بالنموذج
التجارب املماثلة وتوصل إىل أن  وما فعله جومبلوفيتش هو أنه درس املنطق الصهيوين الداخلي ودرس". رهاب؟خديعة وإ

ال عالقة هلا بالنموذج أو الظاهرة اليت ستتحقق واليت حتققت يف اية  هرتزل ساذج وأن نواياه الطيبة ودوافعه الليربالية
هرتزل الطيبة  وقد علق أحد املؤرخني اإلسرائيليني على نوايا. بادةصاحبها من طرد وبطش وجري وإ األمر بكل ما

! وتحقُّقه يتطلب وحيتم بنية كسر البيض ، فنموذج األومليت"إنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكسر البيض: "بقوله

وحنن . يت تشكَّلت يف الواقعواألقوال الصهيونية لنصل إىل البنية الكامنة ال ويف هذه املوسوعة، حاولنا تجاوز االدعاءات
  .التفرقة بني النوايا والديباجات من جهة، والبنية من جهة أخرى منيل إىل

 الديباجة 

  من الوجه 2؛ "ثوب حلمته وسداه من احلرير"الديباج   القطعة من1: "حسب معجم الرائد» ديباجة«تعين كلمة 
بني  وبالتايل تفترض الكلمة وجود مسافة". "أسلوبه"الكاتب   ديباجة 4؛ "فاحتته"الكتاب    من3؛ "حسن بشرته"

تستبعد يف الوقت نفسه إمكانية التوافق  الشكل واملضمون وبني الظاهر والباطن وبني الواقع واالعتذاريات، ولكنها ال
ئ ما وراءه، رمزاً جيداً ينم عن شخصية صاحبه، وقد يكون قناعاً خيب فحسن بشرة الوجه قد يكون"التام واالمتزاج 

ميكن أن تستفيد  وحنن نرى أا مصطلح مهم. ومن مث، فهي كلمة ميكن أن نصفها بأا مركبة. "واألسلوب وكذا الثوب
ويف الظواهر ذات الطابع . تفتيتها مع االحتفاظ بوحدا منه العلوم العربية اإلنسانية يف حماولة دراسة ظاهرة ما، إذ ميكن
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فإا تصبح  لنازية، اليت تصاحبها اعتذاريات مصقولة حتاول فرض تفسري ما على حدث أو فعل،ا األيديولوجي احلاد، مثل
متحالفة ومتصارعة، حياول كل منها أن " ويف ظاهرة مثل الصهيونية تشارك فيها قوى خمتلفة. مصطلحاً حيوياً ومهماً

وحتل . ضرورياً، ورمبا حتمياً» الديباجة« مصطلح ، يصبح"ميليه عليه موقعه يفرض تفسريه عليها مبا يتفق مع مصلحته ومبا
  .إشكالية الفرق بني النموذج من جهة واألقوال والنوايا من جهة أخرى» ديباجة» كلمة

 

 الكلى والنهائى 

هو ما ينسب إىل » اجلزئي«مقابل » الكلي«و. »كلي وائي«منظور  بأنه ما يتعامل مع الظاهرة من» املعريف«يوصف 
وهي ال  يف هذه املوسوعة تفيد الشمول والعموم،» كلي«وكلمة . اللغة اسم موع أجزاء الشيء يف» الكل«و. الكل

وعلى هذا، . تدرك بالعقل واملنطق وحسب تعين الكليات باملعىن الفلسفي، أي احلقائق اليت ال تقع حتت حكم احلواس بل
  .ه كافة؛ ما يقع منها حتت حكم احلواس وما ال يقعيف جوانب يف هذه املوسوعة تشمل كل شيء» كلي«فإن كلمة 

قال ابن . الشيء ، واية الشيء غايته وآخره وأقصى ما ميكن أن يبلغه»اية«فهي كلمة منسوبة إىل  «ائي«أما كلمة 
  ."مزاد شيء فيه النهاية ما به يصري الشيء ذو الكمية إىل حيث ال يوجد وراءه"سينا 

 

 " الركيزة النهائية"نهائية للنموذج المسلمات الكلية وال

جتريد وانتقاء، تبقي وتستبعد، تضخم  والنماذج هي نتاج عملية. عملية اإلدراك، يف أبسط أشكاهلا، تتم من خالل مناذج
 هي مصدر اليقني اخلاص "منوذج إدراكي"أن تتم يف إطار رؤية معينة  وعملية التضخيم واالستبعاد البد. وتهمش

جذره  الداخلي الذي يتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن أسئلة كلية وائية تشكل موذج ومعيارهبالن
اليت حتدد حدود النموذج وضوابط  وأساسه العميق وتزوده ببعده الغائي النهائي، وهي جوهر النموذج والقيمة احلاكمة

، "النشاط الذهين واالجتماعي" وتوجه الفكر والسلوك "نسيب حالل النموذج وحرامه، وما هو مطلق وما هو"السلوك 
اليت جتيب عن   أو مسلماته الكلية والنهائية"الكلي والنهائي"والنموذج مرجعيته أو بعده املعريف  فهي باختصار ميتافيزيقا
  .األسئلة الكلية والنهائية

الركيزة  أن تكون: رية نصنفها حنن يف نوعني أساسينيوالنهائية أن تأخذ أشكاالً متنوعة كث وميكن هلذه املسلمات الكلية
املرجعية الكامنة، أو أن تكون الركيزة   كامنة يف النموذج أو الظاهرة نفسها، وهذه هي"املركز"األساسية والنهائية 

وذج املادي وهذا هو الفرق بني النم"هلما، وهذه هي املرجعية املتجاوزة  النهائية مفارقة للنموذج أو الظاهرة متجاوزة
وميكن للمسلَّمة  ."احللويل الكموين من جهة والنموذج املادي الروحي والنموذج التوحيدي من جهة أخرى والنموذج

  .أو جمموعة صور جمازية أو أساطري الكلية والنهائية أن تعبر عن نفسها يف شكل صورة جمازية ائية
 

 " الكلى والنهائى"البعد المعرفى 



 
1 جـ 131 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

وهي كلمة مشتقة من كلمتني  ،«إبستمولوجيا« يف اخلطاب الفلسفي العريب هي عادةً ترمجة لكلمة »معريف«كلمة 
واإلبستمولوجيا هي علم دراسة . »نظرية«أو » دراسة«مبعىن  «لوجوس«و» علم«أو » معرفة«مبعىن » إبستيم«يونانيتني 

 "نقدي بشكل"، وهو علم يدرس "اإلنساين"لداخلي  أو عن العامل ا"املادي"العامل اخلارجي  ما نزعم أنه معرفة، إما عن

. مشوليتها وقيمتها املوضوعية ومناهجها وصحتها املبادئ والفرضيات والنتائج العلمية دف بيان أصلها وحدودها ومدى

 ملوضوعاليت تتناول العالقة بني الذات العارفة وا"هي بشكل عام نظرية املعرفة  واإلبستمولوجيا، يف اللغة اإلجنليزية،

وقد سبب اختالف املعىن بني . وتارخيها أما يف اللغة الفرنسية، فهي تعين أساساً نظرية العلوم أو فلسفة العلوم. "املعروف
يف اللغة العربية، إذ يتخذ كل مؤلف على حدة من معجم غريب معين دون  املعجمني اإلجنليزي والفرنسي اختالطاً كبرياً

يتجاوز إىل حد ما  وسوف حناول أن نصل إىل تعريف. ة يف اللغة العربية مبدلولني خمتلفنيفتظهر الكلم غريه مرجعيته،
  .االختالط الداليل

 ومن هنا، فإننا عادةً ما نضع املستوى املعريف يف مقابل املستوى السياسي. »وائي كلي«ويف تصورنا، فإن الكلمة تعين 

. "»إبستمولوجيا«تعريفات كلمة  ملعىن، رغم جدته، متضمن يف كثري منوهذا ا"واالقتصادي واالجتماعي بل احلضاري 

موضوعات مثل طبيعة املعرفة ومصادرها وإمكانية حتققها ومصداقيتها  واإلبستمولوجيا، باملعىن الضيق للكلمة، تتناول
من املعىن الضيق إىل املعىن  ألخري ينقلناوهذا اال ا. عنها، ولكنها تعين أيضاً املسلمات الكامنة وراء املعرفة وكيفية التعبري

القَبلية يف الفكر اإلنساين، ولذا يذهب البعض إىل أن امليتافيزيقا  فاإلبستمولوجيا تعين أيضاً توضيح املقوالت. الواسع
كما . "اوإبستمولوجي أي أنطولوجيا"أنطولوجيا وإبستمولوجيا، وأن كل رؤية للعامل حتوي داخلها ميتافيزيقا  :تنقسم إىل

اإلبستمولوجيا باملعىن العريض للكلمة، سنضرب  ولتوضيح مفهوم. »رؤى العامل«يرى البعض أن اإلبستمولوجيا تعين 
  :«إبستمولوجية«و» معرفية«بأا  بعض األمثلة بإشكاليات وقضايا وصفت

اخليال   العقيدة  اإلميان  الرأي : ملفاهيمما الفرق بني هذه ا: باعتبارها مسألة معرفية  تورد بعض املعاجم املسألة التالية 1
  اليقني؟ التفكري  الفكرة  املعرفة  احلقيقة  الواقع  اخلطأ  اإلمكانية 

املعرفة الذهنية مقابل : الثنائيات املتعارضة التالية  أن توضح الفرق بني"حسب أحد التعريفات" حتاول اإلبستمولوجيا  2
التركييب   مقابل الوصف  القَبلية مقابل البعدية  الضروري مقابل العرضي  التحليلي مقابل املعرفة غري الذهنية  التربير

املعرفة احلدسية  احلقيقي مقابل الومهي  الكلي مقابل  العارف مقابل املعروف  املدرك مقابل املدرك  املعرفة املادية مقابل
  .اجلزئي  اليقني مقابل الشك

يف احلضارة الغربية احلديثة بني الرتعة العقلية  قضية التناقض األساسي» معرفية«ليت وصفت بأا  من القضايا األساسية ا 3
  .والرتعة التجريبية

ومها يف رأي . وفكرة الكل فكرة اجلوهر» معرفية«القضايا األخرى األساسية يف احلضارة الغربية اليت وصفت بأا   من 4
األساسية والثابتة لكل الظواهر، وهو الناحية األولية والكلية  فاجلوهر هو الدعامة. اطالبعض فكرتان مرتبطتان متام االرتب

اجلوهر هو  ومن مث، فإن. الظواهر على اجلوهر لوجودها وال يعتمد هو على أي شيء آخر لوجوده وتعتمد. يف الشيء
لشيء أن يوجد دون جوهر، وبدونه ال ميكن  وال. واجلوهر هو الباطن والوهم هو الظاهر. احلقيقي، وما عداه فهو وهم
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 وأن هناك كليات ثابتة وراء. بفكرة اجلوهر يعين اإلميان بأن مثة ثباتاً يف الواقع واإلميان. ميكن أن يكون على ما هو عليه

  .اجلزئيات املتغرية

د كان الفكر الغريب حىت ما معيار احلقيقة؟ وق: »معرفية«بأا   قضية احلقيقة هي األخرى من القضايا اليت توصف 5
النظرية يف االحنسار  مث بدأت هذه. بنظرية التقابل بأن احلقيقي هو الشيء الذي له ما يناظره يف الواقع عصر النهضة يؤمن

وأخرياً هناك .  املتسق مع ذاته"بشكل عضوي"املتماسك  تدرجيياً لتحل حملها نظرية التماسك، فاحلقيقي هو الشيء
 كال من نظرييت التقابل التماسك وترى أن احلقيقي هو ما ينجح، أي أن املنظور الوحيد ة، وهي ترفضالنظرية الربمجاتي

املعريف وإمنا تناقَش أيضاً  وهذه القضية، مثل السابقة، هي قضية ليست مقصورة على احلقل. هو دائماً منظور إجرائي
جي، بل على مستوى تاريخ األفكار وتاريخ احلضارة األنطولو على مستوى علم األخالق وعلم اجلمال وعلى املستوى

  .وفلسفة التاريخ

معىن واسع وعريض، وليس هناك ما يلزمنا  قد يكون هلا معىن ضيق مع أا ذات» معريف«وتبين األمثلة السابقة أن كلمة 
 يتداخل مع امليتافيزيقا، وهنا، تنشأ مشكلة وهي أن التعريف العريض. العريض بأن نأخذ بالتعريف الضيق دون التعريف

أن نتحدث عن امليتافيزيقا  الكلية والنهائية هي ذاا األسئلة اليت تطرحها امليتافيزيقا، ولذا كان من األجدى فاألسئلة
فقدت مكانتها متاماً يف اللغة العربية ويف اللغات األوربية،  ولكن هذه الكلمة. "وهذا ما يفعله أنصار ما بعد احلداثة"

 بني العامة، وأصبحت مرتبطة يف العقول باخلزعبالت واخلرافات، ولذا سنحتفظ بكلمة ني املتخصصني أوسواء ب

 ونرجع بالكلمة إىل املعجم "العلوم فلسفة" أو الفرنسية "نظرية املعرفة"ونسقط مرجعيتها املعجمية اإلجنليزية » معرفية»
وحيث إننا نرى أن إدراك . "أدركه بعلمه: عرف الشيء"» قيقتهعلى ح إدراك الشيء«العريب حيث تعرف املعرفة بأا 

املستوى » يعين ضرورة التجريد للوصول إىل املعىن الكلي أو إىل النموذج الكامن، فإن عبارة مثل الشيء على حقيقته
ا، ويتم ذلك من خالل الكامنة وراء ظاهرة أو نص م املستوى الذي يتم فيه إدراك احلقيقة الكلية والنهائية"تعين » املعريف

 اليت يراها الباحث غري مهمة وتبقي السمات األصلية اجلوهرية للشيء اليت تشكل يف عملية جتريدية تزيح جانباً التفاصيل

  ."واقع األمر إجابة النص أو الظاهرة على األسئلة الكلية والنهائية

: باإلجنليزية"املوضوعات الكربى  يف النقد األديب الغريبالكربى أو الكلية أو النهائية هي أسئلة عما يسمى  واألسئلة

ولكن هذه احملاور . أسئلة تدور حول اإلنسان واإلله والطبيعة يف حياة اإلنسان، وهي "major themes ميجور ثيمس
 ندرجة أنه ميكن من خالل التعمق يف دراسة عنصر واحد الوصول إىل رؤية النموذج للعنصري الثالثة مترابطة إىل

وعالقته بالطبيعة وما وراء  طبيعة وجوده وكيفية إدراكه للواقع: ويف هذه املوسوعة سنركِّز على اإلنسان. اآلخرين
  .األساسية الطبيعة واهلدف من وجوده يف الكون وخواص الطبيعة ومساا

 : ويمكن تلخيص كل هذه الموضوعات األساسية في ثالثة محاور أساسية

املادة أم هو جزء يتجزأ /يتجزأ من الطبيعة هل اإلنسان جزء ال: املادة، وأيهما يسبق اآلخر/لطبيعة عالقة اإلنسان با 1
 مادي حمض أم أنه يتميز بأبعاد أخرى ال ختضع لعامل/اإلنسان وجود طبيعي منها وله استقالله النسيب عنها؟ هل
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املادة متجاوز هلا أم أا سابقة /للطبيعة  هل اإلنسان سابقاملادة؟ هل يتسم الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية؟/الطبيعة
  عليه، متجاوزة له؟

جمرد حركة  هل هناك هدف من وجود اإلنسان يف الكون؟ هل هناك غرض يف الطبيعة أم أا: الوجود  اهلدف من 2
صدفة؟ ما هو املبدأ الواحد خاضعة متاماً لل دائمة متكررة، حركة متطورة حنو درجات أعلى من النمو والتقدم أم حركة

  هدفه ومتاسكه وتضفي عليه املعىن؟ هل هو كامن فيه أم متجاوز له؟ يف الكون، القوة احملركة له اليت متنحه

املادي أم من أسالفه أم من  من عقله: هل هناك معيارية أساساً؟ ومن أين يستمد اإلنسان معياريته: املعيارية  مشكلة 3
  املادة؟ ملادة أم من قوى متجاوزة حلركةا/جسده أم من الطبيعة

. وحىت حماولة التهرب منها ورفضها يشكِّل إجابة .وهذه أسئلة جمردة عميقة ولكن حياة اإلنسان هي حماولة لإلجابة عنها

 ذاتوغري الواعي ويف أعماله ذات الداللة العميقة ويف أفعاله اليت تبدو تافهة وغري  ولذا، فهي تتجلى يف فكره الواعي

  .داللة على اإلطالق

أن املستوى االقتصادي يتوجه ألسئلة اقتصادية وحياول أن  واملستوى السياسي يف التحليل يتوجه ألسئلة سياسية، كما
السياسة أن  فمثالً ميكن ألحد علماء. ال تصل إىل األسئلة الكلية النهائية" حمايدة"واقتصادية  جييب عنها بطريقة سياسية

حلها عن طريق رفع مستوى املعيشة والتنمية  السياسية هلذا اتمع هي يف جوهرها أزمة اقتصادية وميكناألزمة "يقول 
تضرب جبذورها يف الوجود االقتصادي لإلنسان ويتأتى حلها عن طريق آليات  ، فهو يرى أن األزمة السياسية"السريعة
اإلنسان واهلدف من وجوده   أسئلة كلية أو ائية مثل تكوينيتصور هذا العاِلم السياسي أنه مل يتوجه ألية وقد. اقتصادية
 عن هذه األسئلة "مادية"اجابته تفترض إجابة اقتصادية  ولكن التحليل املعريف املتعمق ميكنه أن يكشف أن. ومعياريته

 إنه حني ال حيققجسد ومادة وحسب، احتياجاته ودوافعه ومعياريته اقتصادية، ومن مث ف الكلية والنهائية، فاإلنسان هو

وإن كانت هناك دوافع . االقتصادية ذاته اقتصادياً تنشأ األزمة يف اتمع وميكن حلها عن طريق إشباع الرغبات والدوافع
فإن حل أزمة اتمع ال يتوجه هلا، كما أن عملية رصد اتمع  غري اقتصادية فال شك يف أا ثانوية وهامشية، ولذا

والتجريدية والسطحية  هناك بعداً معرفياً كلياً وائياً يف أي خطاب حتليلي مهما بلغ من احليادية ومن مث فإن. تستبعدها
  .واملباشرة

الكامنة أو الواضحة الظاهرة، وأن السبيل الوحيد للوصول إىل نوع من  وحنن نرى أن لكل كاتب حتيزاته اخلفية
احلقيقية  والتحيزات. ت، فالتحيز حتمي ولكنه ليس ائياًحياول كل كاتب أن يوضح هذه التحيزا املوضوعية هو أن

وقد حاولت قدر استطاعيت أن أوضح . الكاتب كامنة يف املسلمات الكلية والنهائية للنموذج التفسريي الذي يستخدمه
ثري من وحنن، كما هو واضح، يف ك. ويقبلها أو يرفضها كلياً أو جزئياً هذه التحيزات حىت يدركها القارئ وخيتربها

واملخلوق، وهي  املوسوعة نصدر عن منوذج توحيدي متجاوز يستند إىل ثنائية أساسية هي ثنائية اخلالق صفحات هذه
وحنن نرى أن إلغاء . أخرى هي ثنائية اإلنسان والطبيعة وهي تتبدى يف ثنائية أساسية. "يف تصورنا"ثنائية ال ميكن إلغاؤها 

هذا،  ومع. إمكانية التجاوز وإىل السقوط يف الواحدية وظهور النماذج االختزالية البسيطة ىالثنائية يؤدي إىل القضاء عل
مثة عالقة تفضيل اختياري مبعىن أن  فنحن ال نرى عالقة سببية بسيطة بني التوحيد والنماذج املركبة، وإمنا نرى أن

  .التركيبية التوحيد خيلق تربة خصبة لظهور النماذج التفسريية
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، فهي فلسفة »الفلسفة اإلنسانية اهليومانية«فيما يعرف ب  ى أن من املمكن أن تولَد ثنائية داخل النظم العلمانيةكما نر
 أن مثة ثنائية أساسية هي ثنائية اإلنسان والطبيعة تعصم هذه الفلسفات من السقوط يف مادية ولكنها مع هذا ترى

االختيار الوجودي للمفكر اإلنساين "  إىل أساس واٍه"يف تصورنا"تستند ورغم أن هذه الثنائية . الواحدية املادية الفظة
يبقي داخل النظم اإلنسانية مطلقاً ما، متجاوزاً للطبيعة، ميكن استناداً إليه  ، إال أنه"وإميانه العميق باإلنسان كمطلق

ومن مث، توجد رقعة  .عد احلداثةنظم معرفية وأخالقية وكذا اإلفالت من قبضة الصريورة املادية وشبح ما ب تأسيس
ثنائية اإلنسان والطبيعة، وكالمها ال يذعن حلركة املادة  مشتركة بني النظم اإلنسانية والنظم التوحيدية، فكالمها يستند إىل

مستوى  ورغم اختالف األساس الفلسفي، إال أن الرقعة املشتركة، على. وكالمها يؤمن بالتجاوز والضرورة والصريورة،
املأزق الذي أوصلتنا إليه العقالنية املادية  لمات الكلية والنهائية، تشكل أساساً راسخاً حلوار مثمر قد خيرج بنا مناملس

حلداثة جديدة أكثر إنسانية وأكثر مقدرة على االستمرار وحتقيق قسط معقول  وقد يؤدي إىل التوصل إىل رؤية جديدة
 .للبشر من السعادة

 

 الصورة المجازية 

 ولكنها، يف كثري من األحيان، تكون جزءاً. لفظية ومن قبيل احملسنات البديعية ون لغة ااز أحياناً جمرد زخرفةقد تك

إدراك عالقاا الكامنة وتضميناا  أساسياً من عملية التفسري واإلدراك ونسيج اخلطاب، وال ميكن الوصول إىل املعىن دون
، وكل رؤية للكون، حتوي داخلها صورة جمازية "والشفوية املكتوبة"وحنن نذهب إىل أن معظم النصوص . اخلفية

ألا صور استخدمها صاحب النموذج » صورة أساسية إدراكية«الصورة اصطالح  وحنن نطلق على مثل هذه. أساسية
ن خالهلا بشكل يتجلى م  للتعبري عن منوذجه املعريف، ولذا فإن النموذج املعريف الكامن يف النص"بغري وعي بوعي أو"

وإن مل يصل اإلنسان إىل فهم . طبيعة النموذج وبنيته بدوا وقد ال ميكن إدراك. متعين مباشر وتظهر مرجعيته النهائية
والصورة اازية  .اإلدراكية األساسية، فإن كثرياً من التفاصيل ستبدو كما لو كانت تفاصيل غري مترابطة الصورة اازية

وما حيدث هو أن عقل املُفسر يتوصل إىل . آخر ادةً، لكن درجة كموا تتفاوت من نسق فكري إىلاألساسية كامنة ع
 وكما أن النماذج بنية عقلية. ويستخدمها لتحويل األجزاء املتبعثرة إىل كلٍّ متماسك الصورة اازية األساسية الكامنة

تتطور هي األخرى بتطور املتتالية،  ازية األساسية ميكن أنسكونية تترجم نفسها عرب الزمان إىل متتالية، فإن الصور ا
  .اإلدراكية من خالل دراسة تتابع الصور اازية وتتاليها وحتوالا ولذا ميكن دراسة تاريخ األفكار والنماذج

ية باعتبارها تعبرياً درسنا الصهيون كما. قمنا يف هذه املوسوعة بتحليل الصور اازية األساسية يف النصوص الصهيونية وقد
شأنه يف هذا شأن "اازية العضوية مركزية يف النموذج الصهيوين  عن االجتاه القومي العضوي، وعلى أساس أن الصور

لدراسة العقائد  وقد استخدمنا صورة النموذج اجليولوجي التراكمي. "الشمولية مثل النازية والفاشية معظم النماذج
، وبينا عالقة "شفريات هكليم"قدمون وشم األوعية  لنا الصور اازية القبالية مثل اآلدموحلَّ. واجلماعات اليهودية

  .بالنظم احللولية صورة اجلسد واجلنس والرحم

 الوصف المكثف ولغة المجاز 
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 يوهي عبارة من كتابات األنثروبولوج «thick description ثيك ديسكربشان«لعبارة  ترمجة» الوصف املكثَّف»
سبيل املثال، هي نص ذو معىن  فالقصيدة الشعرية، على. وآلية الوصف املكثف مأخوذة من عامل األدب. كليفورد جريتز

  .املتعينة اليت تتجاوز أحياناً املعىن الظاهر واملباشر مركَّب كُتب بلغة ثرية حيتوي على العديد من التفاصيل

مناذج ال ميكنها   هي يف واقع األمر، ومهما بلغت من دقة،"اذجه التفسرييةومن"أن آالته التحليلية  والباحث الواعي يعرف
ولذا، فهو يلجأ إىل . الواقع تظل خارج حدود النموذج اإلحاطة بشكل كامل بالواقع احلي، ويعرف أن بعض أبعاد هذا

 بعض الدالالت اخلفية بعض جوانبها بشكل أديب متعين لعل القارئ قد يصل إىل الوصف املكثف، أي يصف الظاهرة أو
يلغيه، ويتحداه دون أن  ذا املعىن يتجاوز النموذج دون أن والوصف املكثف. النموذج التحليلي إىل توصيلها اليت فشل

  .يرفضه، ويعدله دون أن يقوضه

واملركبة اليت تعجز  ةالشيء نفسه عن استخدام لغة ااز، فهي حماولة للوصول إىل بعض املعاين املُتضمن وميكننا أن نقول
  .إىل الوصف املكثف يف كثري من مداخلها وقد جلأ كاتب املوسوعة. اللغة التحليلية املباشرة عن توصيلها

 

 صياغة النموذج وتشغيله 

فالنموذج ال . ومتناقضة النموذج التفسريي التحليلي عملية مركبة وإبداعية تتضمن عمليات عقلية عديدة متنوعة صياغة
، وإمنا هو مثرة فترة طويلة من مالحظة "يتراءى للبعض كما قد" العدم أو من أعماق الذات وثناياها وحدها يوجد من

وإثراؤه  والتفاعل معه ودراسته والتأمل فيه وجتريده وبعد التوصل إىل منوذج يتم اختباره الواقع واالستجابة له ومعايشته
الذايت واملوضوعي ولذا ميكن القول بأن عملية  كأداة حتليلية يربط بنيإن النموذج . "إىل ما ال اية"وإعادة اختباره 

 اإلمربيقية واللحظة احلدسية، وبني التراكم املعريف والقفزة املعرفية، وبني املالحظة صياغة النموذج جتمع بني املالحظة

البحث العلمي من خالل  لوهو يفتح جما. الصارمة والتخيل الرحب، وبني احلياد والتعاطف، واالنفصال واالتصال
والعالقات الكامنة، ولكنه يف الوقت نفسه يكبح مجاح  اخليال اإلنساين ومقدرته على التركيب وعلى اكتشاف العناصر

وبدون كل هذه . خاضعة لالختبار، وهي مسألة تقع خارج ذاتية من صاغ النموذج هذا اخليال بأن جيعل النتائج
، وتصبح املالحظة "شائع أي منوذج اختزايل"وذج التحليلي املركب فرضية اختزالية شائعة املركبة، حيل حمل النم العمليات

  .تأييد لألطروحات السائدة يف حقل ما عملية اختزال للواقع ويصبح البحث عملية توثيق أفقية مملة، هي

  املعلومة ليست النهاية وإمنا البداية،املعطيات احلسية يف ذاا ال تقول شيئاً، وأن تبدأ عملية صياغة النموذج بإدراك أن -

فهذا جمرد خرب حيتمل الصدق أو  فإن قُلت إن زيداً ضرب عمراً. وأا ليست حال لإلشكالية وإمنا هي اإلشكالية ذاا
ه، إقرار مدى صدقه أو أمهيته أو داللته، كما ال ميكن فهمه يف ذات وال ميكن. الكذب يف ذاته كما يقول البالغيون العرب

معىن  أو ذا. "كالماً دون معىن"كما ال ميكن التعميم منه، فهو يكاد يكون داالً دون مدلول  .فهو حدث مادي حمض
كلب "يضري كثرياً إن أضفت و ولن" قطة زرقاء"و" فستان أمحر"خاص جداً أو معىن عام جداً، متاماً كما لو قُلت 

  ."أخضر

، فرسالته ليست أمراً بسيطاً يوجد يف السطح ويف "ن  خرب صحفيإعال قصيدة "ينطبق نفس الشيء على أي نص  -
  .للكلمات، فهي ليست جمرد كلمات مرصوصة جنباً إىل جنب املعىن املباشر
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باإلشكاليات  أنه ال يأيت للنص أو للظاهرة بعقل يشبه الصفحة البيضاء، وإمنا بعقل مثقل جيب أن يدرك الباحث -
ما قبل » David Carrollبروفسري ديفيد كارول له مسلماته الكلية والنهائية، وهذا ما مساهواألمناط والتساؤالت، عقل 

، وهذا ال يعين بالضرورة السقوط يف الذاتية، بل "pre-understanding بري أندرستاندنج: باإلجنليزية"» الفهم
والتحيزات واملسلمات،  كار والتساؤالت ببعض األف"أو مثقالً"الباحث أنه يأيت للظاهرة وللنص مسلحاً  بالعكس فإدراك

كما أن إدراكه . للتساؤل وجتاوزها إن ظهر عجزها التفسريي جيعله قادراً على االحتفاظ مبسافة بينه وبينها وإخضاعها
بلها اليت نق فيما قبل الفهم أو الفهم املسبق متنعه من أن يسقط صريع املقوالت العامة املهيمنة لوجود مقوالت قَبلية كامنة
ومعظم هذه املقوالت يف حالتنا . نخضعها للتمحيص  وال"مثل التقدم  الصراع  البقاء"باعتبارها حقائق كلية ائية 

  .»إمربيالية املقوالت«أحد الباحثني هذه احلالة بأا  مستوردة من العامل الغريب، ولذا وصف

أن  وإن كان ينبغي مالحظة.  وإعادة تركيب هلا"صأو الن"جوهرها هي عملية تفكيك للظاهرة  صياغة النموذج يف -
ولذا، فإن صياغة النموذج لدراسة  .النص عادةً ما يكون أكثر متاسكاً ووحدة من الظاهرة اليت تتسم بقدر من التناثر

  .هذا، فثمة وحدة أساسية بني األمرين الظواهر ختتلف عن صياغة النموذج لدراسة النصوص، ومع

  .الباحث الظاهرة أو النص إىل وحدات منفصلة بعضها عن البعض كيك بأن يقسمتبدأ عملية التف -

ماديتها املباشرة  بعد ذلك بتجريد هذه الوحدات، أي عزهلا إىل حد ما عن زماا ومكاا املباشر وعن يقوم الباحث -
  ."اصيلوبغريها من التف فهو ذه الطريقة وحدها ميكن أن يربط الواحدة منها باألخرى"

  .جمموعات أكرب يربط الباحث هذه الوحدات الصغرية وجيعل منها -

يربط بينها وأن يضع كل جمموعة من اموعات اردة  يجرد الباحث هذه اموعات األكرب مث عليه بعد ذلك أن -
  .داخل أمناط خمتلفة "بكل ما حتوي من وحدات وتفاصيل"أن يضع كل اموعات  املتشاة داخل منط مستقل، إىل

استنباطية أن يدخلها يف أمناط من  يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه األمناط نفسها، وحياول من خالل عمليات عقلية -
العبارات احملايدة والتفاصيل املتناثرة تكتسب معىن حمدداً أو أبعاداً أكثر  عندئذ، ستبدأ. التشابه واالختالف أكثر جتريداً

  .دأ مالمح النموذج يف الظهوروتب .عمقاً

الظاهرة أو النص ال يفارقهما، فهو يقوم بعمليات جتريد من الداخل،  حىت هذه اللحظة يتحرك الباحث داخل حدود -
وتفاصيل " تلك احلدود ويتحرك خارجها، إذ البد أن حياول املقارنة بني ما توصل إليه من أمناط ولكن البد أن يترك

إىل أمناط ذات مقدرة تصنيفية وتفسريية   مماثلة خارج الظاهرة نفسها، فهذا من أفضل السبل للتوصل وأمناط"وإشكاليات
  .عالية

التفسريية  جمموعة من األمناط االفتراضية وجيرب مقدرا التفسريية فيستبعد األمناط ذات املقدرة البد أن يركِّب الدارس -
  .تفسريية فيعدهلا ويكثِّفها ة إىل أن يكتشف األمناط األكثرالضعيفة ويبقي األمناط ذات املقدرة العالي

متتالية مستقرة هلا مقدرة تفسريية عالية وتتعامل مع ما هو : متتاليات البد أن يرصد الباحث األمناط من خالل عدة -
جاهزاً إلدراك  وناحتمالية تتعامل مع ما هو كائن وما ميكن أن يكون، وثالثة مستحيلة مبعىن أن يك كائن، وأخرى

  .حلظات االنقطاع الكامل



 
1 جـ 137 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

، فهي غري »التفاصيل القلقة«أن الدارس البد أن يبدأ مبالحظة ما ميكن تسميته  يالحظ، يف عملية البحث عن أمناط، -
  .وال تتبع منطاً واضحاً، وبالتايل قد تقوده إىل أمناط جديدة مستقرة

ترمجة مباشرة غري واعية أحياناً  ماذج التحليلية أو الكامنة، فالصورة اازيةاازية منبع خصب للوصول إىل الن الصور -
رصد التعبريات اازية وحتليلها ألنه سيصل من خالهلا إىل األمناط  ولذا، البد وأن حياول الباحث. لطريقة تنظيم النص

 .النص الكامنة يف

والتوصل للنمط األساسي الكامن وتصنيفه  ليات األساسيةمن املهم مبكان أن يدرك الباحث أن عملية صياغة اإلشكا -
خالل حتليل داخلي بنائي حمض وحسب، وال ميكن أن تتم إال من خالل  وإعطائه مضموناً متعيناً ال ميكن أن تتم من

ولذا، البد أن . مرجعيتها  التارخيية والثقافية احمليطة بالظاهرة أو النص واليت تشكل"واإلشكاليات"باألمناط  معرفة الباحث
حىت يصبح أفقه أكثر اتساعاً من أفق اللحظة املباشر  يقوم الباحث بتثقيف نفسه فيما يتصل باملوضوع موضع الدراسة

  .واإلدراك املباشر للظاهرة

يف الكل ويهمل اجلزئيات، وحىت ال يطفو  أثناء عملية التجريد، جيب أن تظل عيون الباحث على التفاصيل حىت ال يتوه -
  ."البد من التحليق والتحديق، على حد قول مجال محدان"للظاهرة  ى سطح العموميات مهمالً املنحىن اخلاصعل

عناصر من الواقع كما هو يف  حماولة الوصول إىل األمناط الكامنة، البد أن تتضمن األمناط واملتتاليات االفتراضية أثناء -
اليت يدرك الواقع من خالهلا، ومن املعاين اليت يسقطها عليه،  من الرموزاحلقيقة، وعناصر من الواقع كما يتخيله اآلخر، و

العناصر يف  احلدود الواقعية املادية واإلمكانيات الكامنة والطموحات املثالية، فبدون تضمني هذه كما البد أن تتضمن
  .النمط االفتراضي ستستبعد العناصر غري املادية ولن يتم رصدها

الكامن وراء كل هذه األمناط املتشاة أو   إىل الوصول إىل إدراك النمط األساسي"بإذن اهللا"لية ستؤدي هذه العم -
  .املتنوعة واملتناقضة

فهو وحده الذي  العملية، البد أن حياول الباحث اكتشاف البعد املعريف الكامن وراء كل هذه األمناط، بعد هذه -
  ."والطبيعة واإلله رؤية اإلنسان"مناط سيحدد جوهر الرؤية الكامنة للكون وراء األ

وتركيبها حسب أمهيتها، وأن يربط بعضها ببعض داخل منظومة  عند هذه النقطة، ميكن للباحث أن يعيد ترتيب األمناط -
  .العالقات بينها تشاكل ما يتصور أنه العالقات اجلوهرية بني عناصر الواقع متكاملة بطريقة جتعل

ميكن أن نرصد عدد املرات اليت  ضرب مثالً بإحدى الظواهر ولتكن واقعة ضرب زيد لعمرو، حيثوميكننا اآلن أن ن
أم أنه يضرب آخرين أيضاً؟ وما السمة األساسية يف هؤالء  ضرب فيها زيد عمراً، وميكن أن نسأل هل يضرب زيد عمراً

 د من الفقراء أم هم من األغنياء؟ من السودهل من يضرم زي: جتربة هذه العناصر ونسأل الذين يضرم زيد؟ ونبدأ يف

بعد قراءة كُتب التاريخ،  أم من البيض؟ من الذكور أم من اإلناث؟ وهل الضرب يتم كل يوم أم يف فصول معينة؟ مث
الضرب واالستيالء على األرض؟ وما مصلحة زيد من  مل استوىل جد زيد على أرض عمرو؟ هل هناك عالقة بني: نسأل

هل يدرك كل من زيد وعمرو طبيعة عالقتهما؟ هل يقبالا، أم أن عمراً يرفضها  ملية البطش املستمرة هذه؟الناس يف ع
استعمالية يوظفها حلسابه؟  عليها؟ ما الرؤية الكامنة للكون يف هذه العالقة؟ هل يريد زيد أن جيعل من عمرو مادة ويتمرد

  بشراً كامالً؟ تبارهوهل يرى عمرو نفسه باعتباره مادة أم يرى نفسه باع
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عذِّبت امرأة يف هرة  ""صلى اهللا عليه وسلم"اهللا  قال رسول: ولنضرب مثالً بنصني مكتوبني، ومها حديثان شريفان
النار، فال هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها وال هي تركتها تأكل من خشاش  حبستها حىت ماتت فدخلت فيها

العطش فرتل بئراً  بينما رجل ميشي، فاشتد عليه ""صلى اهللا عليه وسلم"رسول اهللا احلديث الثاين فهو قول  أما". األرض
لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب، فمأل خفه  :فشرب منها مث خرج، فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال

يف كل ذات : يف البهائم أجراً؟ فقاليا رسول اهللا وإن لنا : قالوا. له، فغفر له مث أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر اهللا
  ."أي يف كل حي من احليوان والطري وحنومها"" رطبة أجر كبد

العناصر األولية  وميكن القول بأن. يقوم بتقسيم احلديثني إىل وحدات خمتلفة تشكل عناصرمها األولية وبإمكان الباحث أن
رجل  : أما العناصر األولية يف احلديث الثاين فهي .هنمامرأة  قط  جوع  زيادة اجلوع  موت  ج: يف احلديث األول هي

  .كلب  عطش  سقيا  حياة  جنة

امرأة ويف الثاين رجل، ويف األول هرة  عند هذه اللحظة، سيقف احلديثان كما لو كانا متناقضني، ففي احلديث األول
زيادة اجلوع، ويف الثاين رفق باحليوان عطش، ويف األول بطش باحليوان و ويف الثاين كلب، ويف األول جوع ويف الثاين

السطحي دائماً يقف  وحتليل املضمون. وينتهي احلديث األول باملوت وجهنم وينتهي الثاين باحلياة واجلنة وري للعطش،
  !عند هذا املستوى ال يتجاوزه وينهمك الباحث يف إحصاء عدد الكلمات

الزماين واملكاين املباشر لكل منهما، حىت  ناصر كل حديث الفضاءوالبد أن نزيد مستوى جتريدنا قليالً حبيث تتجاوز ع
 املرأة والرجل جيردان إىل إنسان  القطة: وستأخذ عملية التجريد الشكل التايل .ميكن رؤيتهما يف عالقة كل منهما باآلخر

لرفق باحليوان وري اجلوع وا   البطش باحليوان وزيادة"حياة  موت"حالة طبيعية : حيوان  اجلوع والعطش: والكلب
  .نتيجة روحية:  اجلنة والنار نتيجة مادية: فعل إنساين  موت القطة وحياة الكلب: العطش

واإلنسان هو الفاعل، واحليوان هو املفعول به، ومثة . مفعول  فعل  عاقبة فاعل : مث نزيد من التجريد على النحو التايل
  .إىل نتيجة فعل يؤدي

والبد من معرفة بعض املفاهيم . املستوى املعريف ورؤية الكون أن نرتفع بالعملية التجريدية إىلوميكن، عند هذه النقطة، 
إىل البعد   فهذا سيساعدنا على الوصول"االستخالف  األمانة  وضع اإلنسان يف الكون"اإلسالم  األساسية احلاكمة يف

ومن كل هذا سنستنتج أن احلديثني يتحدثان عن . "به فعولامل" واحليوان "الفاعل"املعريف وإىل حتديد العالقة بني اإلنسان 
استخالف واستئمان، فاإلنسان يوجد يف مركز الكون ألن اهللا كرمه وحباه عقالً  عالقة اإلنسان بالطبيعة وهي عالقة

ألمانة، ولذا أن حيمل ا وقد أعطاه اهللا الطبيعة ولكنه ليس صاحبها فقد استخلفه اهللا فيها وحسب، وقد قَبل هو .وحكمة
البد أن نشري هنا إىل الفلسفة البنيوية اليت ترصد الواقع ". متأله كائن ال متناه: فال جيوز أن يبددها وكأنه وحده يف الكون

قيمة لغوية ال  رياضية ولغوية عامة وتظل تصعد مستوى التجريد لتصل إىل ثنائيات متعارضة عامة أو من خالل مناذج
 ."متاماً عما نطرحه هنا ستوى من التجريد وهذا املفهوم للنموذج خيتلفوهذا امل. تقل عمومية

وربطها داخل منظومة متماسكة وبعد أن يتوصل الباحث إىل  بعد تصاعد معدالت التجريد وظهور األمناط األساسية -
أن  يف النص، ينبغي أن يدركميكن من خالله فهم الظاهرة أو معامل النموذج املعريف الكامن  معامل النموذج التحليلي الذي

الظاهرة الختبار املقدرة التفسريية  هذه ليست النهاية، بل هي بداية عملية جديدة إذ يتعين عليه العودة إىل النص أو
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الباحث بعض العناصر أو اجلوانب اليت مل يتوجه إليها النموذج،  فقد يكتشف. "الذي صاغه أو اكتشفه"للنموذج 
 مث يعود الباحث بعد ذلك ليخترب النموذج مرة أخرى،. حىت يستوعب هذه العناصر ويفسرها هفيحاول أن يوسع نطاق

خمتلفة، وال شك يف أن النموذج  فعملية الصياغة عملية حلزونية، ال ائية، مستمرة مادامت التطبيقات ممكنة على حاالت
  .ول تفسري بعض احلاالت اليت تشكل انقطاعاً جذرياًمتاماً بعد أن حيا بل قد تتغير هويته. يزداد ثراء بتعدد تطبيقاته

العقلية االستنباطية ويتخيل   بأن يجري بعض العمليات"ومتاسكه وترابطه"يستطيع الباحث أن يزيد من ثراء النموذج  -
  .مواقف خمتلفة مل تتحقق يف الواقع

أما إذا متت يف إطار . اختزالياً ة ستكون منوذجاًعملية التفكيك والتركيب يف إطار اختزايل، فإن مثرة العملي إذا متت -
  .مركب، فإن الثمرة ستكون منوذجاً مركباً

بإمكان الباحث أن يقوم  ولكن. إن متت عملية التفكيك والتركيب يف إطار منوذج مستقر مهيمن فهي عملية تطبيقية -
إعادة تفسري املعلومات تفسرياً جديداً ومن يؤدي إىل  بعملية تفكيك وتركيب يف إطار مناذج ومسلمات جديدة، وهو ما

  .جديدة، وحينذاك يكون النموذج منوذجاً تأسيسياً مث يعاد تصنيفها على أسس

 هي تاكتيك منهجي، "مبا تنطوي عليه من تفكيك وتركيب"الباحث أن عملية التجريد  من الضروري أن يدرك -
إليها، فالظاهرة توجد   بعضها البعض وال عن الظاهرة اليت تنتميأية ظاهرة هي يف اية األمر غري منفصلة عن فعناصر

نفسه أن النموذج أشبه بالصورة اازية اليت ال تعكس  ولذا، البد أن يذكِّر الباحث. ككل متعين غري قابل للتجزيء
  .بكل تفاصيله وإمنا حتاول الوصول إىل جوهره الواقع وإمنا تفسره، وال حتيط

فما حيدث . "»دفعه إىل النطق«أي "» استنطاق«والتركيب وحنت النماذج هي عملية  أن عملية التفكيكميكن القول ب -
فإنه يصبح يف مقدوره  الباحث حني يتوصل للنموذج الكامن يف نص ما وحيدد مفرداته ومفاهيمه األساسية الكلية هو أن

، وتستخدم هذه الكلمات "ما بني السطور"ص الن إضافة مفردات ومفاهيم أخرى غري منظورة ولكنها متضمنة يف
 وذه الطريقة، حندد املعىن الدقيق ملفردات نص أو. قد توجد يف النص أو الظاهرة واملفاهيم يف ملء بعض الفراغات اليت

كامنة  ال"أو الكليات القَبلية" والنموذج، ذا، يوضح املسلمات. ظاهرة عن طريق ربط اجلزئي بالكلي والظاهر بالكامن
  .املفردات يف اخلطاب اإلنساين، كما يوضح املعىن املقصود من

  .عملية صياغة النموذج يتم تشغيل النموذج من خالل عملييت تفكيك وتركيب تشبه متاماً -

املوسوعة ينصب على حماولة صياغة جمموعة من النماذج التحليلية  وغين عن القول أن اجلهد الفكري األساسي يف هذه
وقد متت عملية  .العالقة بينها وربطها وتطبيقها على جمموعة من النصوص والظواهر اليهودية والصهيونية ة وتوضيحاملركب

 .تأسيسية التفكيك والتركيب يف إطار مسلمات جديدة، ومن هنا فهي موسوعة

 

 المقدرة التنبؤية للنموذج 

 عادها املختلفة، أي كلما ازداد تركيبية، زادت مقدرتهازداد إحاطة جبوانب الظواهر وأب ميكن القول بأن النموذج كلما

وأحزانه وأفراحه ومصاحله  بدوافعه ورؤاه وذكرياته"وحنن نرى أن استرداد العامل اإلنساين . التفسريية والتنبؤية
وقد . ذجأهم العناصر يف زيادة املقدرة التنبؤية للنمو  هي أهم عناصر التركيب، ومن مث"ومصلحته احلقيقية واملتخيلة
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 مبحاولة سابقة قمت ا يف حماولة رصد الواقع من خالل منوذج مركب وكيف أن زيادة يكون من املفيد أن أضرب مثالً

 مقاالً "اململكة العربية السعودية" فقد نشرت يف جريدة الرياض. التركيب تؤدي إىل زيادة املقدرة التفسريية والتنبؤية
وتنبأت يف هذا املقال بأن استخدام احلجارة . 1984 فرباير 24يف  وذلك" لغربيةإلقاء احلجارة يف الضفة ا"بعنوان 

بدأت  والواقع أنين توصلت إىل هذه النتيجة من خالل عملية مركبة للغاية. النضال األساسية سيكون أحد أشكال
 الفلسطينيات من غزة، طالبايت كنت أحتدث يف القاهرة مع إحدى. بإدراكي للمنحىن اخلاص للوضع يف الضفة الغربية

وبدأت أالحظ أن فلسطينيي الداخل غري منكسرين على  .والحظت مدى ازدرائها لإلسرائيليني وعدم خوفها منهم
مث قرأت إعالناً عن إحدى املستوطنات الصهيونية . اإلنساين العريب هنا قوي متماسك عكسنا حنن عرب اخلارج، فالفاعل

الصهيونية، أي أن الفاعل اإلنساين  "العليا"إشارة واحدة ألرض امليعاد أو صهيون أو املُثُل الضفة الغربية، فلم أجد فيه  يف
  .الصهيوين حمايد غري مكترث، متمركز حول ذاته

يف تفاعلهما ومواجهاما اليومية،  وبعد أن استرجعت كالً من الفاعل اإلنساين العريب والصهيوين، بدأت أرصدمها
حرصه الشديد على املعدالت االستهالكية مادية العالية اليت يتمتع  يوين يدرك العامل من خاللفأدركت أن الفاعل الصه

من هذا أشرت   إنطالقاً. ميلك إال أن يسقط هذه الرؤية على العرب فيدركهم من خالل رؤيته هو للعامل ا، ولذا فهو ال
وأن هناك » املقاومة قد اجتثَّت متاماً من جذورها» ة بأنيف مقايل  إىل الوهم اإلسرائيلي الذي يستند إىل الرؤية املادي

االجتاه  " "منظم األنشطة يف الضفة الغربية وحاكمها العسكري"اجلنرال بنيامني بن أليعازر  عالمات وقرائن على ما مساه
 14اجلريوساليم بوست "» لهاألمر الواقع وتقب التكيف مع«والذي يعين يف اية األمر " املتردد أو احلذر حنو الربمجاتية 

إمكانية تقوية هذا االجتاه عن طريق إنشاء عدد أكرب من البنوك والشركات  وقد رأى اجلنرال. "1983نوفمرب 
استغراقهم فكرياً  أي عن طريق إشباع حاجات العرب االقتصادية وإغراق هويتهم، األمر الذي يؤدي إىل االستثمارية،

  ! من قضايا الوطن واألرض واهلويةيف أمور الدنيا واملال بدالً

 مبد "كما أذكر يف املقال"الواليات املتحدة  ومل تكن الواليات املتحدة بعيدة عن هذا االجتاه التطبيعي الربمجايت، فقامت
 املذكور، فدعي إىل الواليات املتحدة ليجتمع مع وزير اخلارجية األمريكية وكبار يد املساعدة إىل اجلنرال اإلسرائيل

 وكيف ميكن "من البنوك أي مزيد"موظفي الوزارة ليبحث معهم كيفية حتسني مستوى معيشة العرب يف األرض احملتلة 
  .اإلسرائيلي عن طريق املساعدات الفنية والتنموية أن تساهم الواليات املتحدة يف ختفيف حدة بعض جوانب االحتالل

للصهاينة واألهداف  ة للعرب، حاولت أن أحدد احلالة العقلية والنفسيةالصهيونية املادية االختزالي وبعد أن عرضت للرؤية
استعمار استيطاين إحاليل ال يود استغاللنا أو استغالل  إجنازها، فوصفت االستعمار الصهيوين بأنه احملددة اليت يرمون إىل

  :ي إىل ما يلي وإمنا يرم"كان احلال مع االستعمار اإلجنليزي يف مصر كما"مواردنا الطبيعية وحسب 

  .استالب األرض  1

  . العيش فيها ناعماً براحة البال واهلدوء 2

  .يسلبنا أسباب احلياة واالستمرار حىت نرحل من األرض ليحل حملنا فيها  أن 3

القدامى منهم على استعداد لتحمل شظف  واملستوطنون الصهاينة، يف تصورنا، هم أساساً مرتزقة، ولكن بينما كان
املادية املؤجلة، جند أن املستوطنني اجلدد، مع تزايد معدالت العلمنة، يصرون  لعيش وإرجاء اإلشباع وانتظار املكافأةا
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تدفع هلم الرشاوي الباهظة  ولذا، فإن املنظمة الصهيونية. حتقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل على
أرض «ألطفاهلم وحراسة مشددة حىت ينعموا بالعيش يف هواء  صيصاً هلم ومدارسعلى هيئة منازل مرحية وطرق معدة خ

وألنفسهم آلية  النموذج اإلدراكي للصهاينة منوذج آيل اختزايل مادي، وبالتايل كانت رؤيتهم للعرب إن. »امليعاد املكيف
  .اختزالية مادية

. ع للنموذج االختزايل املادي الذي يطبق عليهميرفضون االنصيا يف مقابل ذلك، رصدت موقف العرب فالحظت أم

نوفمرب  14" بن أليعازر نفسه أن العرب يلقون باحلجارة على اإلسرائيليني، وصرح جلريدة معاريف وقد الحظ اجلنرال
حد اجلنرال اإلسرائيلي الربمجايت أ مث بعد يومني اثنني، اصطحب.  بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء احلجارة"1983

ولكن اجلماهري الفلسطينية العنيدة مل تبد أية . إحدى مدن الضفة مؤسسي روابط القرى الفتتاح مبىن بلدية جديد يف
وإمنا باحلجارة  أو تقبل للقانون الطبيعي املادي، ومل تقابل أبطال البنوك واالستثمارات بالزهور برمجاتية أو اعتدال

عديدة أخرى عن إلقاء احلجارة أدت إىل   وقد أشرت يف املقال إىل وقائع.1983 نوفمرب 16اجلريوساليم بوست "
بل إن رئيس وزراء . اجليش اإلسرائيلي بالتدخل لوضع حد هلذه الظاهرة غضب املستوطنني الصهاينة وإىل مطالبتهم

 تلة هتحيا اجتمع مع عضوي الكنيست من ك"1984 يناير 24كما ورد يف اجلريوساليم بوست " الكيان الصهيوين

  .وأخربمها بأن إلقاء احلجارة من أسباب قلقه العميق ووعد بأن يدرس القضية شخصياً

ألنفسهم، حاولت أن أرصد إدراكهم  بعد أن رصدت ما تصورته النموذج اإلدراكي للفلسطينيني العرب وتصورهم
إن مواطين الضفة الغربية أدركوا أن : " الواحداإلدراكي، فقلت باحلرف حلالة اإلسرائيليني النفسية والعقلية ولنموذجهم

ومن هنا أصبح  ،" حيام هو يف اية األمر إحباط للمخطط الصهيوين"مكيفي اهلواء"على املستوطنني  كل ما ينغص
 أصبح نفسه بأن هذا السالح، رغم ضعفه وبدائيته، قد وتنبأت يف املقال. إلقاء احلجارة سالحاً أساسياً يف الضفة الغربية

  .سالحاً فعاالً ستزداد أمهيته

خارجية ألحداث ال معىن هلا تتم على  والواقع أنين وصلت إىل ما توصلَّت إليه من نتائج ال من خالل عملية رصد
فالصهيوين الذي . حمددة حتدد استجابتهم وتوقعام وبالتايل سلوكهم مساحة، وإمنا من خالل مراقبيت لبشر هلم رؤية

السباحة يف  مستوى معيشة العرب، حىت ينسوا الوطن واهلوية، هو نفسه الذي يود أن يتمتع حبمام ن يرفعحياول أ
يرفض االنصياع للرؤية الربمجاتية اليت تود  والعريب الذي. املستوطنة والذي يصر على مستويات عالية من الراحة واملتعة

ل الداخلي للمستوطنني وحتوهلم إىل شخصيات شرهة مستهلكة غري يدرك التآك تطبيعه وتدجينه هو نفسه القادر على أن
  .كانت االنتفاضة ومن هنا. احلجر الذي قد ال يقتل ولكنه يعكر صفو املستوطنني ويسقط معىن حيام من هنا. منتجة

 تتسم وتهدف هذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب عن طريق صياغة نماذج تفسيرية مركبة
  .بقدر معقول من العمومية والخصوصية

 أنواع النماذج : الباب الثانى

  مقدمة: أنواع النماذج

 : ويمكننا تصنيف النماذج على عدة أسس. ليست كل النماذج نوعا واحدا
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  :"الوعي أو عدم الوعي"ميكن تصنيف النماذج على أساس مدى الكمون أو الظهور   1

من يستخدمه واع به متام  ويتسم هذا النموذج بأن. »النموذج التحليلي« هو ما نسميه أهم أنواع النماذج الواعية -
ومثل هذا النموذج عادةً ما يتسم بقدر عال . الظواهر الوعي إذ يقوم الباحث بصياغة النموذج بشكل واع لرصد وحتليل

  أن يوضح للمتلقي مسلماته الكليةوعادةً ما حياول الباحث صاحب النموذج. الداخلي من التكامل واالتساق املنطقي

نفسه متاماً، فهو وال شك خيضع  لكن وعي صاحب النموذج التحليلي بنموذجه ال يعين أنه قد نفض حتيزاته عن. الكامنة
وميكن أحياناً أن يكون النموذج التحليلي هو نفسه النموذج  .لنفوذ النموذج اإلدراكي الذي ورثه عن جمتمعه وبيئته

  .اإلدراكي

غري الواعي، أي » الكامن النموذج اإلدراكي«، نضع "واملتتاليات املثالية املُفترضة"النموذج التحليلي الواعي  مقابل -
يشكِّل رؤيتهم للكون، ويشبه قواعد اللغة األم بالنسبة  النموذج الذي يوجه سلوك الناس دون أن يعوا وجوده فهو

أننا   نفكر يف املبتدأ واخلرب وال يف أي من القواعد اليت نستخدمها إذنتحدث العربية ال فنحن حني. للمتحدث ا
متجانسة وال تتسم بالنقاء أو االتساق، بل كثرياً ما   عادةً ما تكون غري"غري الواعية"والنماذج اإلدراكية . استبطناها متاماً

  ."»املنظومة«ه النماذج ب ولذا نفضل تسمية هذ"األساسي للنموذج  حتوي أفكاراً متناقضة مع املنطق

  :وميكن تصنيف النماذج على أساس مدى يقينيتها واستقرارها واحتماليتها  2

  .»مناذج تفسريية مستقرة« والنماذج املستقرة هي تلك اليت مت جتريبها واكتسبت قدراً معقوالً من اليقينية، فهي -

اول أن ترصد ما هو كامن لترى هل سينتقل من عامل اإلمكان منفتحة حت أما النماذج االحتمالية، فهي ال تزال فرضية -
مناذج «فهي  أم ال، كما أا حماولة لرصد ما هو جمهول لنرى هل هو موجود بالفعل أم هو جمرد وهم، إىل عامل التحقق
  .»تفسريية احتمالية

  :التفكيك والتركيب ونوعيتها  وميكن تصنيف النموذج من واقع عملية 3

  .»النموذج التفكيكي«ومثرة هذه العملية هي   ميكن أن يكون تفكيكاً بدون تركيبفالتجريد -

 ألنه» منوذج تأسيسي«يف هذه احلالة، ميكن القول بأن النموذج . تركيباً على أسس جديدة وميكن أن يكون تفكيكاً مث -

  .خالل مسلمات ورؤية جديدة  منمل يكتف بتحليل الواقع أو النص من خالل املسلمات القائمة وإمنا أعاد التفسري

  :وانغالقها  ميكن تصنيف النماذج على أساس انفتاحها 4

منوذج «النتائج كامنة متاماً يف املقدمات، فهو  فإن كان النموذج حيتوي على عناصر معروفة مضبوطة حبيث تكون -
  .«منوذج تكامل عضوي«أو » مغلق

واملستقر وعناصر احتمالية وعنده مقدرة على  وي على عناصر من املعروفأما إذا كان النموذج يعترف باهول وحيت -
  .«منوذج تكامل غري عضوي«أو » منوذج فضفاض«أو » منوذج مفتوح» اكتشاف اجلديد وغري املادي فهو

  :تصنيف النماذج من منظور تركيبيتها واختزاليتها  وميكن 5

 أو عنصرين، فإنه سيختزل الواقع بأسره إىل هذا العنصر أو هذينينطوي على عنصر واحد  فإن كان النموذج بسيطاً، -

  .«منوذج اختزايل«العنصرين، والنموذج هو 
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 ينطوي على عدة عناصر ومنفتحاً على العناصر اليت قد جتد وعلى ما هو مادي وغري مادي أما إذا كان النموذج مركباً -

  .«منوذج مركب«فهو إذن 

  :بالزمان واملكان أو تجرده منها لى أساس درجة ارتباطه وميكن تصنيف النموذج ع 6

ويرتبط بالنموذج التعاقيب مفهوم املتتالية النماذجية، . »منوذج تعاقيب«فيه، فهو  فإن كان عنصر الزمان واملكان واضحاً -
  .حلقات تحقُّق النموذج يف الزمان واملكان وهي

 يركز على البنية وحدها دون التعاقب» منوذج بنيوي«أو » وذج تزامينمن«واختفى فهو  أما إذا ت عنصر الزمان -

  .التارخيي

، وهو منوذج "archetype آرك تايب:باإلجنليزية"» األويل النموذج«وميكن أن تستمر درجة التجريد إىل أن نصل إىل  -
البحري أو  لتائه أو فاوستوس أو السندبادواألمكنة يف الالوعي اجلمعي عند البشر، مثل اليهودي ا يتكرر عبر كل األزمنة

الثوابت متحرراً متاماً من األزمنة  النيب الذي ال كرامة له يف وطنه أو الشاطر حسن، وهو منوذج ساكن يتعامل مع
  .واألمكنة

من  نساينعالية تصل بنا إىل النماذج الرياضية أو اللغوية اليت حتاول دراسة الواقع اإل وميكن أن يصل التجريد درجة -
 .«البنيوية النماذج«منظور العالقات الرياضية أو القواعد اللغوية وهذه هي 

  :إىل حتقيقه  وميكن تصنيف النماذج على أساس اهلدف الذي يرمي صاحب النموذج 7

 باعتباره جمموعة عالقات بسيطة ميكن "املادي/الطبيعي وخصوصاً"فإذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع  -
  ."«مادي«وعادةً "» موضوعي منوذج«دها بدقة، كما هي، فهو رص

 باعتباره جمموعة عالقات بني عناصر بعضها "وخصوصاً اإلنساين" أما إذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع -
 هذه العالقات مركبة إىل أقصى درجة، ومن مث فشرحها شرحاً كامالً وردها إىل قوانني معروف وبعضها جمهول وأن

  .«منوذج تفسريي» عامة جمردة أمر مستحيل ومن مث ال مناص من أن يقنع اإلنسان بعملية التفسري، فهو

  :بالواقع وطبيعة اإلدراك  ميكن تقسيم النماذج على أساس مفهوم العقل وعالقته 8

  .«منوذج متلقي«باعتباره سلبياً متلقياً، فهو  فإن كان النموذج ينطوي على تصور للعقل -

  .«منوذج اجتهادي«مفهوم للعقل باعتباره مبدعاً يف أية عملية إدراكية، فهو  وإذا كان النموذج ينطوي على -

  : وميكن تصنيف النماذج على أساس فكرة التراكم والتوليد 9

 منوذجاً«النموذج   وكان"على صفحة العقل"كان النموذج موضوعياً، كان اكتساب املعرفة عملية تراكم  فإن -

  .«تراكمياً

من داخل "املعرفة ال يكون عملية تراكم وإمنا هي أيضاً عملية إبداع وتوليد  وإن كان النموذج تفسريياً، فإن اكتساب -
  .«منوذجاً توليدياً«وكان النموذج  ،"العقل

  :واقعيتها ومثاليتها  وميكن تصنيف النماذج على أساس مدى 10

النموذج «، فإننا نضع »ما ينبغي أن يكون«أو » متحقق بعد غري«أو » متخيل«مبعىن » مثايل«فإن أخذنا مفهوم  -
اآلمال  أي الذي مل يتحقق بعد، ويكون النموذج حينذاك منتمياً إىل عامل» النموذج املثايل» مقابل» املتحقق الفعلي
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تخيلة إذ تصور الناس أم لو فعلوا وصورة م فاالشتراكية يف االحتاد السوفييت كانت حلماً. والتوقعات والربامج الثورية
وحنن نذهب إىل أن النموذج يتحقق من خالل متتالية متعددة . والسعادة لألفراد كذا وكذا حلققوا العدالة يف اتمع

 "لفعلاملتتالية اليت حتققت با" وما حدث يف اتمع االشتراكي أنه حينما تتابعت حلقاته ظهر أن النتيجة النهائية احللقات،

  .، وأن األحالم مل تكن سوى كوابيس"املثالية املتتالية املفترضة أو"عكس ما كان متوقَّعاً 

النموذج  ذا املعىن هو» النموذج املثايل«و. أنه يدور يف إطار املرجعية املتجاوزة للمادة تعين أيضاً» مثايل«ولكن كلمة  -
الذي يدور » النموذج الواقعي أو املادي» وميكن أن نضعه مقابل. زهالذي حيوي عناصر ال تنتمي للواقع املادي وتتجاو

  .املادة/يف إطار الطبيعة

مناذج « إىل "املثال على سبيل"تصنيف النماذج على أساس الصورة اازية األساسية الكامنة فيها فنقسمها   وميكن 11
  .«جيولوجية تراكمية«أو » آلية«وأخرى » عضوية

  :نماذج على أساس مضموا املباشرتصنيف ال  وميكن12

  .وهكذا» منوذج اقتصادي«أو » منوذج سياسي«السياسة فنقول  فيمكن أن يكون املضمون هو -

ودراسة  .وهو النموذج الذي نتصور أنه النموذج احلاكم يف حضارة ما» النموذج احلضاري«النماذج  من أهم أنواع -
يتم التعميم بناًء عليها، عناصر غري  ن األبعاد واالجتاهات احلضارية اليتهذا النوع من النماذج حمفوف باملخاطر أل

آالف التفاصيل اليت ال ميكن فصلها الواحدة عن األخرى، وهي  حمسوسة أو ملموسة، توجد كامنة يف الواقع، داخل
على مثل هذه   فالتعميم، بناًءولذا. مرتبطة باملعىن الرمزي الذي يسقطه الفاعل اإلنساين عليها ليست تفاصيل عادية وإمنا

ولذا فحينما نتحدث . العناصر االقتصادية والسياسية األبعاد واالجتاهات، أكثر خالفية وأقل يقينية من التعميم بناًء على
  .احلديث، فنحن نفعل ذلك بكثري من احليطة واحلذر عن النموذج احلضاري الغريب

حول  التمركز" والواحدية املوضوعية "التمركز حول الذات"دية الذاتية التأرجح بني الواح حنن نذهب إىل أن منوذج -
  . وبني الصالبة والسيولة هو منوذج عام له مقدرة تفسريية عالية"املوضوع

  ."»احلداثة ما بعد«كما يف مصطلح "ومن أهم النماذج اليت ظهرت مؤخراً منوذج املا بعد  -

حتليلية وحسب، فكل النماذج رغم اختالف  عن بعض، فإن هذا ضرورةورغم أننا قمنا بفصل هذه النماذج بعضها 
وأي منوذج تفسريي، . بلغ من سطحية ومباشرة، حيوي بعداً معرفياً ائياً فالنموذج، مهما. مضامينها وبنيتها مترابطة

هادياً توليدياً مركباًً اجت إدراكي، يتسم بصفات خمتلفة حيث إن منوذجاً ما ميكن أن يكون منوذجاً تفسريياً حتليلي أو
 وعادةً ما تتسم النماذج املادية املوضوعية بالتراكمية. اختزالياً، وهكذا ويكون اآلخر منوذجاً موضوعياً متلقياً تراكمياً

احلواس، أما ما ال تدركه احلواس  واالختزالية واالنغالق، فهي تطمح إىل أن ترد الواقع بأسره إىل مستوى واحد تدركه
. تفسرياً شامالً حييط بكل جوانبه وأن تصل إىل مستوى عال من اليقينية كما أا حتاول أن تفسر الواقع. وجود لهفال 

اجتهادية تتسم  النماذج اليت تصدر عن رؤية مادية وغري مادية يف آن واحد، فهي مناذج تفسريية هذا على عكس
التفسريية وال تطمح إىل الوصول إىل تفسريات  وى معقول منبالتوليدية والتركيبية واالنفتاح، تطمح للوصول إىل مست

  .من اليقينية دون حماولة للوصول إىل اليقينية التامة جامعة مانعة، ولذا فهي تقنع بقدر معقول
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إما  وحاولنا توضيح املعىن املقصود. يف هذه املوسوعة لإلشارة لكل هذه املدلوالت» منوذج» وقد استخدمنا كلمة
  .من خالل السياقصراحةً أو 

 النموذج التصنيفى 

. وتصنيف العلوم ومن ذلك تصنيف الكتب. جعل األشياء أصنافاً وميز بعضها عن بعض: عبارة معناها «صنف األشياء»

معه متييز بعضها عن بعض، أو أن ترتب املعاين  التصنيف، إذن، هو أن جتعل األشياء أصنافاً وأضرباً على أساس يسهل
 والنظام التصنيفي نظام هرمي. بالبعض اآلخر كعالقة اجلنس بالنوع أو الكل باجلزء  العالقات اليت تربط بعضهاحبسب

عديدة، كل تصنيف له  وهناك أسس تصنيفية. بالضرورة يفترض وجود مركز وهامش، وقمة وقاع، ومهم وغري مهم
على أساس االنتماء العرقي، كما ميكن التصنيف  أوفيمكن أن يتم التصنيف على أساس االنتماء الديين . منطقه اخلاص

املهم أن يتم التصنيف من خالل منوذج تفسريي ميكنه أن يبين ما هو مهم  على أساس تارخيي أو على أساس بنيوي،
بها أو ولكنه ال ميكنه ترتي فالرصد املوضوعي األفقي التراكمي يأيت باملعلومات واملعطيات املختلفة. ظاهرة ما ومركزي يف

. ألفبائي أو على أساس أي عنصر ثانوي يرد فيها تصنيفها إال بشكل سطحي أو عشوائي، كأن يصنفها على أساس

هي قصة عن الذئاب أو عن الغابة أو عن النبات أو عن اللون األمحر وليس عن  " ذات الرداء األمحر" فيقال إن قصة 
املوضوعي قد يكون عاماً جداً  كما أن الرصد. إخل...  اإلنسان والطبيعةمن الرباءة إىل اخلربة أو املواجهة بني االنتقال
  .حتديد دون ختصيص أو" تعاملت هذه الدراسة مع اليهود " فيقال 

على سبيل . التصنيفي خمتلف عن الدراسات األخرى وهذه املوسوعة تطرح منوذجاً تفسريياً جديداً، ومن مث فإن منطقها
ليست ذات جذور يهودية وإمنا حركة ذات جذور غربية استعمارية دف إىل  هيونية حركةاملثال، حنن نرى أن الص

كمقابل ظاهرة  "أو تصنف"اليهود عن طريق توطينهم يف فلسطني، ومن مث فنحن نرى أا ال توضع  ختليص أوربا من
لشاملة بعد صياغتها على أيدي بعض األساسية ا وقد طُرحت الصيغة الصهيونية. العداء لليهود وإمنا هي امتداد هلا

ومن هنا، يصبح عداء . اليهودية، ويف بعض األحيان فُرضت على هذه اجلماهري فرضاً املفكرين غري اليهود على اجلماهري
احلركة الصهيونية مع هرتزل  لليهود أمراً بالغ األمهية، وتصبح شخصية مثل ألفريد نوسيج، الذي شارك يف تأسيس بلفور

للجستابو خمططاً إلبادة يهود أوربا، ليس جمرد شخصية هامشية تشكل   مث امتد به العمر ليقدم"أوربا من اليهودلتخليص "
اهلعفراه بني النازيني  الصهيونية وإمنا جيب تصنيفه باعتباره شخصية مناذجية دالة، ومن هنا أمهية معاهدة احنرافاً عن مسار

تفسريي أساسي، وبناًء عليه أصبحت جتربة يهود بولندا  ماعة الوظيفية كنموذجوقد طرحنا أيضاً منوذج اجل. والصهاينة
فمن  . ذات أمهية حمورية"شالختا"األرندا يف أوكرانيا وعالقتهم بطبقة النبالء البولنديني  يف ظل اإلقطاع االستيطاين ونظام

الصهيونية ذات داللة مناذجية عميقة، ومت  خالل منوذجنا التفسريي أصبحت هذه الوقائع اليت تهمش يف كتب التاريخ
  .تصنيفها على هذا األساس

 

 " نموذج تاريخى وبنيوى أو يدور حول موضوعات"التعاقب والتزامن 
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، ومن »تناوبوه«معناها » أو األمر تعاقَب القوم يف الشيء«، و»خلَف أحدمها اآلخر«عبارة معناها » تعاقَب الشيئان»
يف » التعاقُب«ومن مث، جييء . الطبيعة، فهو ما يتفق مع غريه يف الزمن ، يف علم»التزامن«أما . »تعاقُب«ذلك كلمة 

الواحدة تلو األخرى، ومراحل  والوجود اإلنساين يكون داخل كل من التعاقُب والتزامن، فاأليام جتري. »التزامن» مقابل
 هي أيضاً جتربة تعاقُب، "التاريخ والزمن"سان حياة اإلن والتجربة األساسية يف. حياة اإلنسان تتعاقب وكذا الفصول

  .أخرى فتدول الدول وحتل حملها

متغيراً، فإن املكان يتسم بقدر أكرب من الثبات، بل إن  فإذا كان الزمان. ولكن، إىل جانب التعاقُب، توجد جتربة التزامن
 وهكذا يعيش اإلنسان يف.  بقدر من الثباتشكل أمناط متكررة تتسم بنفس السمات ومن مث الزمان املُتعاقب نفسه يأخذ

  .تعاقُب وتزامن يتغري ويتطور دون أن يعين تغيره وتطوره حتوله الكامل

تعرف البنية بأا جمموعة العالقات بني العناصر  والتضاد بني التعاقب والتزامن مقولة أساسية يف الفلسفة البنائية اليت
 ومن يؤمن بالتعاقُب وحسب يرى أن العامل. هلذه الظاهرة هويتها وتضفي عليها خصوصيتها عطياملختلفة للظاهرة واليت ت

 هيستوريسيست: باإلجنليزية" وهذا هو جوهر التفكري التارخياين"ال ثبات فيه وأن كل األمور زمنية نسبية 

historicist""ن فهو يؤمن بالثباتلوحيد احلقيقي هو املُثُل األفالطونية وأن واجلمود وكأن الشيء ا ، أما من يؤمن بالتزام
الواحدي املادي  والفكر الكموين. انعكاس خافت هلا، ومن مث يكون البحث عن الثابت دون املتحول الواقع إن هو إال

من واملوضوع من جهة، واليقني الكامل والنسبية الكاملة  متاماً مثلما يتأرجح بني الذات"يتأرجح بني التعاقُب والتزامن 
حنو تأليه  فالرتعة. لإلشكالية األساسية يف النظم الكمونية بني الرتعة حنو تأليه الكون وإنكاره وهو انعكاس. "جهة أخرى

، أما الرتعة حنو إنكاره فتتبين مناذج "تارخيية مناذج"الكون تأخذ شكل تبني مناذج تفسريية ال تعرف سوى التعاقُب 
النماذج  ويالحظ االنتقال من النماذج التفسريية التارخيية إىل. "مناذج بنيوية"والثبات  تفسريية ال تعرف سوى التزامن

التارخيية تسود فيها يف عصر املادية البطويل والتحديث  التفسريية البنيوية يف احلضارة الغربية، فقد كانت النماذج التفسريية
الرتعة  ومع أن. على الزمان واملكان من خالل مسار التاريخومبقدرة اإلنسان على أن يسيطر  مع اإلميان بفكرة التقدم

، إال أا نزعة تستند أيضاً إىل "الفلسطينيني كما يفعل الصهاينة مع"اإلمربيالية الغربية ترتع حنو إنكار تواريخ اآلخرين 
طور وأسبغ عليها حقوقاً مثرة تطور تارخيي حتمي وضعها يف قمة سلم التقدم والت رؤية تارخيية حمددة للذات باعتبارها

بدأ اإلنسان الغريب يفقد ثقته  ولكن، مع فقدان اإلنسان الغريب ثقته يف نفسه ومع تراجع اإلمربيالية،. هلذا السبب مطلقة
االنتقال من هيجل وماركس إىل كريكجارد "االنتقال إىل مناذج بنيوية  يف التاريخ كمجال لتحقُّق ذاته التارخيية، وبدأ

إىل أن نصل إىل  ، وبدأ االهتمام باألسطورة اليت عرفها ليفي شتراوس بأا آالت خلنق الزمان"دريدا أخرياًونيتشه و
  .أسطورة اية التاريخ

بوجود  فنحن نؤمن. املوسوعة ال هو باملتعاقب وال هو باملتزامن وإمنا حياول اجلمع بينهما والنموذج الذي نتبناه يف هذه
، وهي "الرتعة اجلنينية"واحلركة والتعاقب   داخل النظام الطبيعي، جانب منها خاضع لقوانني املادةإنسانية مشتركة توجد

جزء من  ولذا، فهي. "الرتعة الربانية"الطبيعي املادي إذ يوجد فيها أيضاً القبس اإلهلي  يف الوقت نفسه متميزة عن النظام
عشوائي وإمنا حسب سنن وتأخذ شكل أمناط   اليت ال تتم بشكل"عاقبالت"املادة خاضعة لقوانني احلركة والتغري /الطبيعة
كلها وبنفس " ولكنها ال تتحقق دائماً "التزامن"أمناط إنسانية عامة مشتركة  وهذه اإلنسانية تدور داخل. "التعاقب"ثابتة 
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الثبات "، "التزامن" لثبات وميكنها أن حتقق قدراً من االستقالل وا"التعاقب"كما أا تتحقق داخل الزمان  ،"الصورة
  ."الكامل هللا وحده وهو يوجد خارج النظام الطبيعي متاماً

البنى التارخيية بنى متغرية متعاقبة ولكنها تتبع منطاً  وذا املعىن، فإننا نرى أن مثة تداخالً بني املتعاقب واملتزامن، ولذا فإن
واالنتصار واالنكسار؛ أن   وهذا يعين أن مثة جماالً دائماً للحرية والفوضى،،"ثابتاً ومقرراً بصورة مسبقة ليس مطلقاً"معيناً 

 ومناذج "مبنية على التعاقب"نستخدم مناذج حتليلية تارخيية  وحنن يف هذه املوسوعة. مثة إمكانية دائمة للمأساة وامللهاة
  ."على التزامن مبنية"حتليلية بنيوية 

 

 النموذج اآللى والنموذج العضوى 

 منوذجني أساسيني يف احلضارة الغربية، منوذج آيل ومنوذج عضوي، وقد سميا كذلك ألن كل ن نذهب إىل أن مثةحن

 "العامل كائن حي"الصورة اازية العضوية   أو"العامل آلة"الصورة اازية اآللية : واحد منهما حيوي صورة جمازية خمتلفة

براين، ولذا  زية األوىل تصور العامل على هيئة آلة حركتها آلية واملبدأ الواحد فيهااا الصورة. املادة/يعبران عن الطبيعة
كائن حي حركته حركة عضوية واملبدأ الواحد فيها  أما الثانية فتصور العامل على هيئة. فهي تتحرك مدفوعة من اخلارج

ويالحظ . ني يستبعد احليز اإلنساين ويستوعبهخالل منوها الداخلي وكال النموذج جواين، ولذا فهي تتحرك مدفوعة من
التحرك حنو اهلامش ليحل حملها  يف عصر ما بعد احلداثة بدأت كل من الصور اازية العضوية واآللية يف االختفاء أو أنه

ي أو وحنن نستخدم يف هذه املوسوعة منوذج التكامل غري العضو .صور تعبر عن التفتت أو عن سطح مصقول بال أعماق
  .النموذج الفضفاض

 

 نموذج التركيب الجيولوجى التراكمى 

عبارة نستخدمها لنشري إىل أحد النماذج التفسريية الذي حياول أن يصف عمق عدم  «التركيب اجليولوجي التراكمي»
 هذه العقائد االختالف بني اهلويات اليهودية، وإىل أن نقط/العقائد اليهودية، واهلوية/الذي تتسم به العقيدة التجانس

كما هو احلال يف منوذج "يتسم بعدم التجانس وعدم الترابط  وميكن لنسق ما أن. واهلويات أهم من نقط التشابه بينها
 التنوع يظل داخل إطار من الوحدة، فالنموذج البد أن يكون له مركز وركيزة ائية ولكن. "التكامل غري العضوي

ولكن مهما . النماذج ويتداخل ن األنساق، وقد يتشابك النموذج مع غريه منوحدود ومسات بنيوية تفصله عن غريه م
األخرى، فالبد أن يتصف بعدة مسات أساسية وجوهرية  بلغت درجة التنوع يف النموذج ودرجة تشابكه مع النماذج

  .أساساً لتفسريه وتصنيفه وعزله عن غريه من النماذج  تشكل هويته وتصلُح"ركيزة أساسية"

 التراكمي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة تراكمت الواحدة فوق األخرى ومل التركيب اجليولوجيولكن 

تتناقض، غري أن السمة األساسية هلا هي  وقد تتشابه هذه الطبقات وقد ختتلف وقد تتفق أو. تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها
وميكن تشبيه التركيب . مازج وال تتفاعل وال تلغي الواحدة األخرىال تت أا تتجاور وتتزامن وتتواجد مع بعضها ولكنها

الرملي وثالثة  التراكمي باجلبل الذي قد تكون داخله طبقة جيولوجية من احلجر اجلريي وأخرى من احلجر اجليولوجي



 
1 جـ 148 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

 طوالً وقصراً حسب املادية وتارخيها الذي يزداد من الفوسفات ورابعة من الذهب، لكل طبقة طبيعتها املستقلة وبنيتها
وبالطبع، ميكن . وحدة شكلية خارجية، أي وجودها كجزء من هذا اجلبل الطبقة، وال ينتظم كل الطبقات سوى

باطن األرض قبل  التشبيه لنقول إن بعض هذه الطبقات توجد يف اجلبل عن طريق الصدفة، وأا ممتدة يف االستمرار يف
  .مصادفة وأن وجودها يف اجلبل حدثاجلبل مستمرة بعده يف الوادي ااور، 

واحديتني تؤكدان أشكاالً خمتلفة من الوحدة  وإذا كانت الصورتان اازيتان اآللية والعضوية صورتني جمازيتني
التراكمي تشري إىل عدم التماسك وعدم وجود وحدة من أي نوع، فكل  والتماسك، فإن استعارة التركيب اجليولوجي

فالتعددية تفترض  والنموذج اجليولوجي ال يتسم بالتعددية كما قد يبدو ألول وهلة،. ة مستقلةبني طبقة جيولوجية هي
إن غابت املعايري املركزية والسمات األساسية،  قدراً من الوحدة املبدئية، حيث ال تنوع دون قدر من الوحدة وال بنية

  .الوحدة والتركيب اجليولوجي يفتقر إىل مثل هذه

وتاريخ اليهودية . التوحيدية والطبقة احللولية الكمونية يدة اليهودية طبقات خمتلفة متصارعة أمهها الطبقةوتوجد داخل العق
اليهودية،  أما داخل اهلويات. الطبقتني والذي انتهى بانتصار احللولية الكمونية وهيمنتها هو تاريخ الصراع بني هاتني

اهلويات  مكونات هو أهم الطبقات أو هودية إىل مجاعات وظيفيةكتركيب جيولوجي، فإن تحول أعضاء اجلماعات الي
تلتقي  املعروف أن أعضاء اجلماعات الوظيفية يؤمنون برؤية حلولية كمونية للكون، ومن مث ومن. اليهودية املختلفة

  ."وكالمها يؤدي إىل العلمانية الشاملة"الطبقات احللولية والوظيفية 

 

 " متلقىال"النموذج الموضوعى المادى 

مشكلة « :انظر"هو النموذج الذي ينطلق من الرؤية املوضوعية املادية املتلقية » "املتلقي" النموذج املوضوعي املادي«
 ولكنها "عامل الظواهر الطبيعية"فعاليتها يف جماهلا  وحنن نذهب إىل أن النماذج املوضوعية املادية هلا. "»املوضوعية الذاتية

ولذا البد  .اختزال حني تطبق على الظواهر اإلنسانية، فهي حينذاك ختتزل اإلنساين إىل الطبيعي داةتفقد فاعليتها وتصبح أ
تكون اجتهادية مبدعة ولكن ميكن أن تكون  والنماذج املوضوعية املادية ميكن أن. من استخدام مناذج تفسريية اجتهادية

  .ينرصد اإلنسا متلقية، وهذا ما حيدث عادةً حني تستخدم يف

، ومنطلقاما املعرفية خمتلفة »"املتلقي"املوضوعي املادي  النموذج«مقابل » "االجتهادي"النموذج التفسريي «وحنن نضع 
اجتهادية   وتفسريية"تتسم بالتراكم واالنغالق واالختزال"كل النماذج إىل موضوعية متلقية  متاماً، حبيث ميكن تقسيم

  ."كيبتتسم بالتوليدية واالنفتاح والتر"

 

  "االجتهادى" النموذج التفسيرى

. "املتلقي"منطلقات النموذج املوضوعي املادي   هي عكس"االجتهادي"ميكن القول بأن منطلقات النموذج التفسريي 

يف تفسري بعض جوانب الواقع الطبيعي، ولكنه خيفق متاماً حينما حياول تطبيقه  ولذا قد يصلح النموذج املوضوعي املادي
كما يقوم أحياناً بتبسيط  إذ يقوم النموذج املوضوعي املادي باستبعاد اإلنسان كعنصر فاعل مركب. رة اإلنسانظاه على
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النموذج التفسريي فهو ينظر إىل الطبيعة باعتبارها كياناً مركباً تنبض  الطبيعة نفسها مث إعطائها اهليمنة على اإلنسان، أما
الطبيعة له مكانته  وكل شيء يف. ، ولكنها، مع هذا، تتبع سنناً وهلا هدف وغايةباألسرار وتتسم بالالحتدد باحلياة ومتور

التوحيدي، كل شيء يف الكون قد ناله نصيب من التكرمي  ومن املنظور"ووظيفته وقيمته يف ذاته، فالعامل كل متكامل 
مكاا،  ه، فالكائنات األخرى هلاوهذا يعين أن اإلنسان ليس موجوداً يف الكون مبفرد ."ألنه من خلق اهللا وبديع صنعه

ألنه  "حدود، فالبد له من احلفاظ عليها  واإلنسان مل يمنح هذه األرض ليهزمها ويوظفها ويسخرها لنفعه وحده دون
  ."من هو أعظم منه، فكرمه ووضع حدوداً عليه حسب الرؤية التوحيدية  قد استخلفه فيها

واألسرار  فيه عالَم مركب ثري، مليء باملسافات والثغرات والثنائيات الفضفاضةالذي نعيش  إن العالَم املبارك املدهش
هو جمهول وغري حمسوس، وما هو حلم وما  هذا العالَم حيوي داخله ما هو معروف وحمسوس وما. "اليت ال يسبر هلا غور"

 وهو ليس "يف شبكة السببية الصلبةيقاس وال ميكن إدخاله بقضه وقضيضه  والغيب هنا هو غري املادي الذي ال"هو غيب 
املوضوعيني  كما يرى دعاة الكمونية الواحدية املادية من العقالنيني"رده إىل مبدأ واحد كامن فيه  بسطح أملس ميكن

  ."املاديني

 إدراك أن مثة حيزاً إنسانياً يتحرك فيه اإلنسان وميارس فيه  هو"االجتهادي"ولكن أهم منطلقات النموذج التفسريي 

 خمتلفاً عن الكائنات الطبيعية، فهو كائن مركب وعنصر حر مسئول، يتجاوز حتميات النظام إنسانيته، ومن مث يصبح

الطبيعية ويذوب فيها، فهو جزء يتجزأ من  املادي وال ميكن أن يرد يف كليته إليه وال ميكنه أن ميتزج بالظواهر/الطبيعي
هذا يعين أن مثة ثنائية أساسية تترجم نفسها إىل انفصال بني اإلنسان املركب  .ولهالواقع احمليط به ال يستوعب قط فيما ح

عقله متناه ال ميكنه أن يعكس   بالطبيعة ألن"من خالل جهازه العصيب"الطبيعي املادي، فاإلنسان ال يتصل مباشرةً  والواقع
يدرك الواقع من خالل رموزه وذكرياته اإلدراك فهو  الواقع كله، ولكنه هلذا السبب مبدع حىت يف أبسط عمليات

معرفة دوافعه فهي مركبة إذ حتركه دوافعه املادية األرضية كما حتركه أفكاره  ومناذجه، وهو إنسان مركب ال ميكن
منظومته القيمية  وذكرياته، واملعىن الذي يتسع لألشياء والرموز اليت يستخدمها للتعامل معه، كما حتركه وأحالمه

  .النبل اخلساسة، وعلى اخلري والشر يت قد ديه سواء السبيل وقد تضلله، ولذا فهو قادر علىواجلمالية ال

 : كل هذا يعني ما يلي

اإلنسان كائناً يتحرك  دراسة الواقع اإلنساين املركب من خالل النماذج السلوكية الواحدية البسيطة اليت ترى  ال ميكن 1
  .يف بيئة مادية يرصد بشكل آيل

  .والدوافع واحلرية اإلنسان من خالل منوذج الرصد املوضوعي املادي الذي ال يكترث باملعىن والرموز  ميكن دراسة ال 2

يف إطار السببية الواحدية والعمومية، إذ يتطلب األمر   ال ميكن دراسة هذا اإلنسان من خالل منوذج واحدي يدور 3
  .لسببية والتعميم والتخصصودرجات خمتلفة من ا دراسته من خالل عدة مستويات

 اإلحاطة بكل جوانب هذا اإلنسان أو إمكان الوصول إىل درجات عالية من اليقني، إذ تظل  ال ميكن تصور إمكان 4

تستطيع العقالنية املادية املستنرية أن  هناك أجزاء مستقلة عن الكل، ومنحنيات خاصة مستقلة عن االجتاه العام وزوايا ال
  .تصل إليها
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. املستمر تراكم وإمنا هي أيضاً حماوالت اجتهادية مستمرة، فإىل جانب التراكم يوجد االكتشاف  واملعرفة ليست جمرد 5

  .فالعملية املعرفية عملية ال اية هلا، ولذا ال اية للتاريخ

و التمتع باألرض وإمنا ه  اهلدف الكلي والنهائي من وجود اإلنسان يف األرض ليس التحكم يف العامل وحوسلته 6
  .واالستفادة منها داخل حدود دون تبديدها

" شرح اإلنسان" كائن مركب يعيش يف عامل براين مركب وعامل جواين مليء باألسرار، ولذا فإن حماولة إن اإلنسان

حماولة واملطلقة هو ضرب من ضروب اخليالء، و شرحاً كامالً وتفسريه تفسرياً كامالً وإدخاله شبكة السببية الصلبة
ائية وصيغ جربية بسيطة تفسر كل شيء حماولة ساذجة بلهاء، كما أن  التوصل إىل قوانني صارمة أو تفسريات كلية

االجتهاد  املعرفة الكاملة حماولة فاوستية شيطانية حمكوم عليها بالفشل، وهلذا فنحن نطرح مفهوم حماولة الوصول إىل
إىل قدر من املعرفة عن الظاهرة موضع   أن حياول الدارس اتهد الوصولواالجتهاد يعين. كإطار معريف كلي وائي

حد كبري، وليس بالضرورة معقولة ومفهومة متاماً، أي أنه من املمكن شرح  الدراسة جيعلها معقولة إىل حد ما ورمبا إىل
العامة، كما ميكن رصد   القوانني إىل"ال الظاهرة بأسرها"، ورد بعض جوانبها "ال الظاهرة كلها"الظاهرة  بعض جوانب

اإلمربيايل من الواقع الذي يود اإلمساك به كله وحياول أن  واالجتهاد يعين رفض املوقف. جزء من الواقع ال الواقع كله
أو النسبية  وهذا ال يعين بالضرورة سقوطاً يف العدمية الكاملة. الصلبة واملطلقة والقانون العام يدفع به يف شبكة السببية

وميكن للباحث أن يتعامل مع األمور الكلية  املطلقة، فاالجتهاد ميكن أن يدور يف إطار اإلميان بوجود مطلقات وثوابت
وميكن أن يصل الباحث إىل قدر من اليقني ولكنه يقني ليس . ائياً ومطلقاً والنهائية واملطلقة دون أن يكون خطابه

إليها معرفة نسبية ولكنها  حام عضويني، ومن مث فإن املعرفة اليت يتوصلومثة تواصل ولكنه ليس باتصال والت .بكامل
فالكمال هللا وحده، وفوق كل ذي علم عليم، وهو وحده " ليست نسبية بشكل مطلق وإمنا تظل نسبية بصورة نسبية

العقالنية »  أن نسميهوهذا ما ميكن. "العامل، املفارق له، وغري الكامن يف إنسان أو شيء الذي يعلم ما يف الصدور، مركز
 "االجتهادي"والنموذج التفسريي . "»املتلقية املادية العقالنية املادية واملوضوعية«يف مقابل "» أو املوضوعية االجتهادية

العقل من  اليت ميكن من خالهلا جتاوز إشكالية الذات واملوضوع، فالنموذج أداة حتليلية يصوغها هو األداة التحليلية املُثلى
 "ذاتية"الذات مع املوضوع، وهو صياغة ذهنية   لعناصر الواقع، فهو مثرة لتفاعل"استبقاء واستبعاد" عملية جتريد خالل

  ."خذ رأيي واطلب دليلي"وكما قال اإلمام أبو حنيفة . "املوضوعية" موعة من املعطيات والعالقات املادية

أداة رصد سلبية  ، فهو ليس"املتلقي" املوضوعي املادي  خيتلف عن منوذج الرصد"االجتهادي"التفسريي  والنموذج
وحتاول إدخال كل الظواهر يف إطار شبكة السببية  موضوعية تتلقى املعلومات جاهزة صلبة ائية من الواقع وتؤرشفها

تشاف على كل احلاالت يف كل األزمنة واألمكنة، وإمنا هو عملية تركيب واك الصلبة أو يف إطار قوانني عامة تنطبق
للفرق بني اإلنسان  املتاحة وترتيبها وحماولة اكتشاف أمناط متكررة وحماولة الربط بينها مع إدراك كامل للمعطيات

كما أن النموذج . الظاهرتني اإلنسانية والطبيعية املادة والفرق بني املناهج اليت ميكن استخدامها لدراسة/والطبيعة
جوانب الظاهرة ويقَنع ا دون حماولة تفسري الظاهرة ككل، فهو يستطيع أن بعض   حياول تفسري"االجتهادي"التفسريي 

احلقائق نفسها، هو ما  ، يصبح أساس اختيار احلقائق، ال"االجتهادي"ويف إطار النموذج التفسريي . مع اهول يتعايش
وإمنا يف كيفية تناوهلا ويف احلقائق املوضوعية نفسها  فالصدق والكذب ليسا كامنني يف. يشكل مدى صدقها من زيفها
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احلقائق الدالة؟  ما أهم احلقائق أو ما: ما احلقائق؟ ولكن: ولذا، ال يصبح السؤال. يستبعد منها القرار اخلاص مبا يضم وما
تسجيلها أفقياً بشكل متجاور، ويصبح تعريف ما هو  ويصبح ترتيب احلقائق هرمياً حسب أمهيتها أكثر أمهية من جمرد

. وتصبح العالقات بني املعطيات أكثر أمهية من املعطيات نفسها. املعلومات وهامشي أهم من جمرد مراكمةمركزي 

وتفكيك الواقع  اكتشاف عالقات جديدة يف الواقع وحتديد ما هو مركزي وهامشي: هذا هو جوهر اإلبداع وعلى كلٍّ،
 وإعادة تركيبه يف ضوء هذا االكتشاف

فجة،  ، ال ميكن أن نقول إن هذا منوذج خاطئ أو مصيب بطريقة أحادية"االجتهادي"فسريي الت وبعد أن يصاغ النموذج
فالبد أنه سيفسر بعض املعطيات يف  وحينما يخضع لالختبار،. "فهو جمرد اجتهاد"وإمنا نطلب إخضاعه لعملية اختبار 

نموذج بعدم املوضوعية، فالنموذج ال يحكَم احلالة، ال يوصف ال ويف هذه. الواقع ولكنه سيعجز عن تفسري البعض اآلخر
يحكَم عليه يف إطار مقدرته   وإمنا"فهو ابتداًء مزيج من املوضوعية والذاتية ألنه تركيب"موضوعيته وذاتيته  عليه مبقدار

بينها ويتنبأ يفسر أكرب قدر ممكن من التفاصيل والعالقات ويربط  فالنموذج الذي. التفسريية والتنبؤية، ويف إطار تركيبيته
فله " ، وهو منوذج اتهد الذي أصاب"الذي يقال له موضوعي"هو النموذج األكثر تفسريية  بعدد كبري من الظواهر

بأن مقدرته التنبؤية ضعيفة فهو  ، أما النموذج الذي يفسر عدداً أقل من التفاصيل والعالقات والذي يتسم"أجران
وبالتايل، ال يصبح املعيار . "فله أجر واحد"من اجتهد ومل يفلح متاماً   منوذج"ه ذايتوالذي يقال ل"النموذج األقل تفسريية 

مشكلة استقطاب الذات  وبذا حيل النموذج التفسريي: املعلومات الذي متت مراكمته وإمنا جدواها يف التفسري هنا كم
بعض جوانب وجود املرأة وبعض على تفسري  فالنموذج الذي تبنته حركات التمركز حول األنثى قادر. واملوضوع

وهذه اجلوانب الكلية املركبة حتتاج إىل منوذج . كليتها كأم وزوجة وأخت مشاكلها، ولكنه عاجز عن تفسري املرأة يف
  .أكثر تركيبية

 اجلديدة اليت فشل يف تفسريها، أي أن النموذج وبعد اختبار النموذج، ميكن إعادة صياغته حىت ميكنه استيعاب املعطيات

ولذا فنحن ندعو إىل إعادة صياغة النماذج التفسريية الغربية "تنجح أو تفشل   ليس صيغة ائية"االجتهادي"التفسريي 
 ليس منوذجاً "االجتهادي" ويالحظ أن النموذج التفسريي. "املنظومة االشتراكية وبعد أزمة الرأمسالية بعد سقوط

ترفَض وال تستبعد وإمنا تفقد مركزيتها وتنقل إىل اهلامش، وهي قد  سريية الاستبعادياً، فالعناصر اليت يظهر أا أقل تف
خالهلا رصد عناصر املستقبل  املركز مرة أخرى فيما بعد، وقد توضع يف املركز داخل متتالية احتمالية يتم من تنتقل إىل

  .الكامن يف احلاضر

اختيار وبدون قيم  لة فوتوغرافية تسجل موضوعياً ما حوهلا بدون ال يدعي أن الراصد آ"االجتهادي" والنموذج التفسريي
واملكونات الذاتية الكامنة يف املعرفة املوضوعية حىت  مسبقة وإمنا هو يسمي األمور بأمسائها وحيدد للقارئ التحيزات

اية األمر  واهللا، يف"للوصول هلما يقدم له هو املوضوع والواقع بل جمرد حماولة اجتهادية  يتحرز القارئ وال يتصور أن ما
أا ستتوصل إىل جانب وحسب من املوضوع،  إن الذات الراصدة تعلن عن حدودها وتعلن. "ويف التحليل األخري، أعلم

  .فإا تحقق قدراً أكرب من املوضوعية ال املوضوع كله، ومن خالل اعترافها هذا

  ال تدعي لنفسها املوضوعية الكاملة وال املقدرة التفسريية الشاملةتفسريية وقد استخدمنا يف هذه املوسوعة مناذج

والصهيونية موضع الدراسة  الكاسحة، وهي ليست سوى حماولة اجتهادية لتفسري أكرب قدر من جوانب الظواهر اليهودية
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: خمتلفة ومتداخلةوقد طرحنا ثالثة مناذج تفسريية  .حسب ما هو متوافر من املعطيات واملعلومات حىت هذه اللحظة

 فإن تناولنا قضية مثل قضية. اجلماعة الوظيفية ومنوذج التركيب اجليولوجي التراكمي احللولية الكمونية  العلمانية 

، فنحن ال نرفض ما هو »يهود رأمساليون«الرأمساليني من أعضاء اجلماعات اليهودية الذين تسميهم األدبيات الشائعة 
نوسع سياق الظاهرة لتسمح بإضافة معلومات أخرى استبعدا   مث"إن مل يكن مختلقاً"قبله متوافر من معلومات وإمنا ن

التفسريية للنماذج  اختبار منوذجنا التفسريي والربهنة على مقدرته التفسريية اليت تفوق املقدرة هذه األدبيات وبذلك ميكننا
  .السائدة اليت نراها أكثر ضيقاً واختزاالً، أي أقل تفسريية

 

 أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية 

الذي يشبه الصفحة "وجوداً موضوعياً مطلقاً مغلقاً مستقال ميكن للعقل  يفترض» موضوعي«حنن نذهب إىل أن مصطلح 
نفسه قادر على  رصده بشكل موضوعي حمايد متاماً، وهو عقل قادر على اإلحاطة بكل شيء ولكنه يف الوقت "البيضاء

فهو يدور يف إطار مرجعية موضوعية مادية تستبعد  ألمر ويف التحليل األخري، للواقع املادي الصلب،اإلذعان، يف اية ا
 تدور "متأيقنة"فهو يفترض وجود ذات فريدة مطلقة مغلقة » ذايت«أما مصطلح . وغائيته اإلنسان ويته وذاتيته وأشواقه

فالواقع املُعاش خيتلف عن هذا  الة استقطاب مستحيلة،وهذه ح. إطار مرجعية ذاتية خالصة تستبعد الواقع والزمان يف
  .متاماً

ألما يستعيدان » ذايت«و » موضوعي«بدالً من مصطلحي » أقل تفسريية«و »أكثر تفسريية«وحنن نطرح مصطلحي 
ة إىل حد ما املاد مرة أخرى، كما يستعيدان الطبيعة البشرية كمرجعية ائية، وهي طبيعة بشرية مستقلة عن املعاش الواقع

الثبات وحرية االختيار، ولكنها، يف الوقت نفسه، ليست  فهي تتحرك داخل احليز اإلنساين، ولذا فهي تتمتع بقدر من
جمتهد جيتهد  والتفسري يقوم به إنسان. املوضوعي أو عن احليز الطبيعي، فهي تتعامل معه وتدركه مستقلة متاماً عن العامل

أن تفسريه ليس التفسري النهائي، وأنه ال  ، أي أنه يدرك"فله أجر واحد"تهد وقد خيطئ  أو جي"فله أجران"وقد يصيب 
عن طريق » املوضوعية«وداخل هذا اإلطار ميكن حتقيق قدر عال من . استيعاا يجب التفسريات السابقة وإمنا حياول

بينه وبني أفكاره حبيث  طيع االحتفاظ مبسافةالباحث أنه ليس خلواً من األفكار كالصفحة البيضاء، ولذا فهو يست إدراك
مسافة بني املتلقي وأفكاره عن طريق تنبيهه إىل ذاتيته  كما ميكن أن خيلق الباحث. ميكنه أن خيضعها للتساؤل واالختبار

 التفسري ال تتم يف فراغ وإمنا هي تفسري لواقع موضوعي يوجد خارج اإلنسان، ولذا ميكن وعملية. وأفكاره املسبقة

بأنه النموذج القادر على تفسري » تفسريية أكثر«وقد عرفنا ما هو . »املوضوعي«بالعودة للواقع » الذايت«اختبار التفسري 
اختيار النموذج هو اختيار مقدرته التنبؤية، فكلما زادت مقدرته أصبح  أكرب عدد من املعطيات والربط بينها، كما أن

باملعىن املركب الذي " ال يعين رفض الرؤية العلمية» موضوعي«و» ذايت«مصطلحي ولذا فاملناداة برفض . تفسريية أكثر
ال يتم يف فراغ » أكثر تفسريية«و» أقل تفسريية«هو  فالتمييز بني ما.  وال رفض التجريب واختبار األطروحات"نطرحه

  .لظروف اليت تقتضي ذلكمن التفكري العقلي والتجريب العملي واملعملي يف ا وإمنا يتم من خالل عمليات مركبة
 

 النموذج التوليدى والنموذج التراكمى 
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  يف النقاش الدائر حول"االجتهادي" املادي مع النموذج التفسريي "املتلقي"املوضوعي  يتبدى الصراع بني النموذج

 جزء ال يتجزأ "يةاملوضوعية املاد حسب الرؤية"فالعقل . اإلدراك كعملية توليدية تراكمية، أو كعملية تراكمية وحسب
وعملية . فهو صفحة سلبية بيضاء تسجل الواقع بشكل شبه فوتوغرايف املادة خاضع لقوانينها ال يتجاوزها،/من الطبيعة

ذرة   ذرة على"املوضوعية هي عملية تلق تتراكم من خالهلا املعطيات احلسية على عقل اإلنسان  اإلدراك حسب الرؤية
واإلنسان، . املعطيات بشكل تلقائي آيل وهي عملية ترابطية إذ تترابط هذه. "ار حقيقةمعلومة على معلومة  حقيقة جبو

مادياً عاماً واحداً يسري على كل /فإن مثة تصوراً بأن مثة قانوناً طبيعياً مادي، ولذا/حسب هذه الرؤية، هو إنسان طبيعي
املستمدة من العلوم الطبيعية والنماذج  ية تطبيق النماذجاملادية واإلنسانية، ومن هنا اإلميان بوحدة العلوم وبإمكان الظواهر

إن " يسألون األسئلة نفسها ويصلون إىل اإلجابات نفسها "والعلماء"الناس  ومثة تصور بأن كل. الكمية على اإلنسان
 وتتم على مستقيماً واضحاً ، ومن مث فإن عملية تراكم املعرفة عملية مستمرة تتبع خطاً"الظروف املوضوعية توافرت

اليت ترى أن  "unilinear يوين لينيار: باإلجنليزية"اخلط  مستوى اجلنس البشري بأسره، ومن هنا ظهور النماذج واحدية
. عنها املعرفة ويتم احلكم على املعرفة من منظور مدى اقتراا من هذه النقطة أو ابتعادها مثة نقطة واحدة تتقدم حنوها

وإىل تحكُّم اإلنسان يف الطبيعة ويف نفسه،   هذه ستؤدي إىل التزايد التدرجيي لرقعة املعلومواملفروض أن عملية التراكم
وهذا املفهوم هو املفهوم األساسي الكامن يف فكر هوبز وماكيافيللي وإسبينوزا  .«النموذج التراكمي«وهذا ما مسيناه 

الفلسفات املعادية لإلنسان  فة الوضعية وغريها منوفكر حركة االستنارة وعلم النفس الترابطي والسلوكي والفلس ولوك
  .واليت حتاول إزاحته عن مركز الكون

اإلدراك والتلقي،  يرى أن العقل ليس صفحة بيضاء، وإمنا هو أداة نشيطة مبدعة يف أثناء أبسط عمليات ولكن هناك من
رؤية املتمركزة حول الذات واإلنسان اليت جتعل يف ال وهذا النقد يضرب جبذوره. املادة/ولذا فهو قادر على جتاوز الطبيعة

 وبالتايل حريته ومقدرته على"املادة /مث تؤكد فعاليته واستقالليته عن الطبيعة عقل اإلنسان هو موضع الكمون ومن

على صفحة العقل املادية  وأصحاب هذه الرؤية يذهبون إىل أن احلقيقة ليست نتيجة تراكم معطيات حسية. "االختيار
هاماً من املعرفة اإلنسانية يولَد من داخل عقل اإلنسان  يات التجريب، فليست كل املعرفة مكتسبة، إذ أن مثة جزءاًوعمل
ومركبة  ، وهذا اجلزء هو الذي جيعل املعرفة اإلنسانية إنسانية"»النموذج التوليدي«النموذج  ومن هنا تسمية هذا"نفسه 

واألفكار املركبة ليست نتيجة . والكمية  من خالل مناذج العلوم الطبيعيةوجوانية ومستعصية للرصد السلوكي الرباين
كل هذا يعين، يف واقع . املادية وإمنا هو نتيجة جلهد إبداعي من جانب البشر ترابط آلية تتم بشكل تلقائي بني املعطيات

كليته، وال ميكن   يسري عليه يفاملادي العام يسري على بعض جوانب من اإلنسان ولكنه ال/القانون الطبيعي األمر، أن
ولعدم وجود قانون عام، فاملعرفة ال ميكن أن . على اإلنسان تطبيق النماذج املستمدة من العلوم الطبيعية والنماذج الكمية

اخلاص ال  وإمنا يعين أن كل إنسان يسأل أسئلة خمتلفة نابعة من موقفه وحلظته، وهذا يعين أن تتبع خطاً مستقيماً واضحاً
بالضرورة إىل تزايد حتكُّم اإلنسان يف الطبيعة  ذوب متاماً يف العام وال يفقد أمهيته أو قيمته، وأن املعرفة ال تؤديي

  .واإلنسان

بني النموذج  رغم تأرجحه"النموذج من خالل كتابات كثري من الفالسفة الغربيني لعل أوهلم ديكارت  وقد تجلَّى هذا
وقد . وجود أفكار كامنة يف عقل اإلنسان  والذي أكد"والنموذج املتمركز حول اإلنساناملادة /املتمركز حول الطبيعة
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.  من أهم املدافعني عن املقدرة التوليدية للعقل البشري"1744  1668" كان الفيلسوف اإليطايل جان باتيستا فيكو

. "واحلس اجلمايل ن واحلس اخللقيمقوالت الزمان واملكا"كانط حول األفكار املفطورة يف عقل اإلنسان  وتدور فلسفة

 وكل الفلسفات اليت ترفض الرؤية التجريبية "الرومانسي الفكر"كما تجلَّى النموذج يف فكر حركة العداء لالستنارة 
 على حماولة اكتشاف بنى العقل والوعي العميق مثل الفلسفة الفينومينولوجية والوجودية والفلسفة الوضعية اليت تركز

ويشترك كل هؤالء يف أم  .وعلم نفس اجلشطالت وعلم النفس عند يونج وبياجيه وعلم اللغة عند تشومسكيوالبنيوية 
، وهو ما "املوضوعي املادي"أساس النموذج التراكمي  يؤمنون بوجود جوانب يف الفكر اإلنساين ال ميكن تفسريها على

وأا تضرب جبذورها يف املقدرات الكامنة يف عقل أو تراكم املعطيات احلسية،  يدل على أا ليست نتاج التجربة
امساً خمتلفاً هلذه  وقد أعطى كل مفكر. ومقدرته على إعادة صياغة ما يتلقاه من معطيات مادية من الواقع اإلنسان
بنية كامنة عند بياجيه  املقدرة اللغوية عند  الوعي اجلمعي مبا حيويه من رموز عند يونج  النمو حسب: املقدرة

 فتشومسكي، على سبيل املثال، وجد أن الطفل اإلنساين لو تعلَّم اللغة عن طريق .ومسكي  البنية عند البنيوينيتش

الطفل يستخدم بعض قواعد القياس ويقوم  كما الحظ أن. طويلة من حياته اكتساا من العامل املادي الحتاج لسنوات
ا بشكل تدرجيي عن طريق التعلم، ولذا طرح رؤيته عن العقل اكتسا بعمليات جتريد مل يعلِّمها له أحد، وال ميكنه

  .التوليدي

يتجاوز العامل املادي احلسي املباشر ولكنهم  ويالحظ أن العنصر الذي يشري إليه دعاة النموذج التوليدي هو عادةً عنصر
عقل اإلنسان "مفطور فيه العامل الطبيعي، فهو عنصر كامن يف عقل اإلنسان  مع هذا يرون أنه ليس له وجود خارج

هذا هو : "ونقول إذ ال ميكن العثور على خاليا مادية داخل هذا الدماغ ميكن أن نشري إليها بشكل جترييب "وليس دماغه
الصنوبرية اليت كان ديكارت حياول التوصل إليها ليس هلا  أي أن الغدة"" العضو التشرحيي الذي تولَد منه اللغة واألبنية

 مدرسة فرانكفورت اليت تؤسس نظريتها النقدية على أساس وجود إمكانية إنسانية كامنة  القول بأنوميكن. "وجود

والنقد، هذه املدرسة تتبىن رؤية  دائمة ال ميكن استيعاا يف الوضع القائم هي اليت جتعل اإلنسان قادراً على التجاوز
 لإلنسان، البد أن يتبنى النماذج "مادية وروحية"ركبة رؤية م وغين عن القول أن من يتبىن. توليدية للعقل اإلنساين
  .النماذج التراكمية التوليدية ويتخلى عن

ال اإلنسانية "» اإلنسانية املشتركة«نؤمن بوجود ما نسميه  فنحن. وحنن نستخدم يف هذه املوسوعة منوذجاً توليدياً
باختالف البشر  كل البشر تتحقق بدرجات متفاوتة تتحدد، وهي مقدرة كامنة يف "البشرية الثابتة الواحدة أو الطبيعة

املقدرة الكامنة ال ميكن أن ترد يف كليتها  ولكن مهما بلغت درجة حتقُّقها فإن هذه. وظروفهم ومقدرم على التجاوز
 ن األشخاص نفسنفترض أن مثة متاثالً بني البشر وأن من املمكن أن تسلك جمموعة م ومن مث، فنحن. إىل العامل املادي

فالذي يوجه سلوكهم . "مباشر بشكل مادي"السلوك بطريقة متشاة دون أن يكونوا قد أثروا أو تأثروا ببعضهم البعض 
ورغم هذا التماثل، إال أن الواحدية ال ميكن أن تسود، إذ أن  ولكن،. ويولد أفكارهم هو هذه املقدرة اإلنسانية املشتركة

واملكان   تنتج حضارا اليت حتقق إنسانيتها الكامنة من خالل عناصر حمددة يف الزمانبشرية كل إنسان وكل جمموعة
انتماءهم اإلنساين الذي ال يقبل إال التنوع  تعطي هذه احلضارة خصوصية وتفرداً ال تعزهلا عن بقية البشر وإمنا تبين

ل بأن كل مجاعة يهودية هلا خصوصيتها وتفردها اجلماعات اليهودية فيمكننا القو وإن طبقنا هذا على أعضاء. والتعدد
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بشر، هلم ما لنا وعليهم ما  ، ولكنهم مع هذا"تستمده من اتمع الذي يعيش أعضاء اجلماعة اليهودية بني ظهرانيه الذي"
ا وينكسرون، ويتفاعلون مع البيئة اليت حوهلم فيشكلو علينا، يشعرون مبا نشعر به، وحيبون ويكرهون، وينتصرون

نتيجة جمموعة  وسلوكهم من مث ليس. الرتعات اجلنينية والربانية، شأم يف هذا شأن البشر كافة ويتشكلون ا وتتنازعهم
ولذا، إذا اخنرط أعضاء اجلماعات . "للخري والشر" أفكار يقرأوا هنا أو هناك وإمنا هو نتيجة هذه املقدرة الكامنة فيهم

هو  ، فهذا ليس بسبب اكتشافهم األفكار املاسونية وإمنا"على سبيل املثال"بأعداد ملحوظة  اليهودية يف احملافل املاسونية
من خالل البيئة الفكرية واالجتماعية يف  تعبري عن الرتوع اجلنيين الكامن يف اإلنسان حنو احللولية، هذا الرتوع قد تشكَّل

 .املاسوين برت عن نفسها يف املراحل األوىل من خالل الفكرالعلمنة اليت ع أوربا يف القرن الثامن عشر وتصاعد معدالت

فقد يقول البعض إن هذا يعود إىل أسفار موسى  وميكن أن نقول الشيء نفسه عن االهتمام القومي العلماين باألرض،
ة احلديثة من ارتباطاً عضوياً حلولياً، وإن الفكرة وجدت طريقها إىل العلماني اخلمسة حيث يرتبط اإلله بشعبه وبأرضه

مكان إىل آخر مع أن  العهد القدمي وأعضاء اجلماعات اليهودية، وكأن الفكرة كيان مادي ينتقل كالبضاعة من خالل
العهد القدمي أحد جتلياته وحسب إذ أن فكرة  األرض هي إحدى املفردات األساسية يف اخلطاب احللويل الذي يشكل

.  توجد يف معظم الوثنيات القدمية ويف كثري من املعتقدات الشعبية"القداسة ككيان حيتوي داخله على"األرض املقدسة 

اإلنسان الدفينة يف العودة إىل  من األفضل أن نرى أن احللولية منوذج كامن يف اخلطاب اإلنساين يعبر عن رغبة وقد يكون
ة ويعبر عن نفسه من خالل جتليات خمتلفة مفردات أساسية خمتلف األرض واختزال الواقع متاماً، وهو منوذج تتولَّد منه

وحدة الوجود الروحية  ، وأن هذا النموذج حتول تدرجيياً من الصياغات الدينية داخل" القبااله املسيحية القبااله اليهودية"
  .هذا هو نفسه ظهور العلمانية احلديثة إىل الصياغات املادية داخل وحدة الوجود املادية، وأن تحوله

يف التفسري، سنالحظ أن هناك جمموعة من األفكار املتشاة يتداوهلا أعضاء  وحنن، إن ختلينا عن النموذج التوليدي
يقومون بدس نفس األفكار  اليهودية، فنجد أنفسنا نتجه حنو التفسري التآمري إذ نرى أن اليهود أينما كانوا اجلماعات

ندرك أن الصينيني  على سبيل املثال  حينما يوضعون يف  ملية كربى دون أنونشرها والترويج هلا فنظن أا مؤامرة عا
 .نفس األفكار ويسلكون نفس السلوك نفس الوضع كثرياً ما يؤكدون

التمركز حول "والواحدية الموضوعية المادية " التمركز حول الذات"نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية 
 وبين الصالبة والسيولة "الموضوع

التمركز " والواحدية املوضوعية املادية"التمركز حول الذات" وذج الثنائية الصلبة الناجم عن الصراع بني الواحدية الذاتيةمن
هذا  ويتبدى. كامن يف تلك الرتعة اجلنينية اليت تشكل جانباً مهماً من إنسانيتنا املشتركة  هو منوذج"حول املوضوع

 والعلمانية "الروحية واملادية"الكمونية  احللولية: ات فكرية وظواهر اجتماعية مثلالنموذج عرب تارخينا البشري يف منظوم
، ب  ترمز إىل الواحدية املوضوعية "التمركز حول الذات"الواحدية الذاتية  أ  ترمز إىل"الشاملة واجلماعات الوظيفية 

وحدة الوجود الروحية فهي  بع منط أ  ب إالويالحظ أن كل الظواهر اليت رصدناها تت. "التمركز حول املوضوع" املادية
  ."مقلوب هذا النمط ب  أ

 :   وحدة الوجود الروحية1
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متاماً ليعود إىل اإلله ويتحد به ويفىن فيه، كي   يود املتصوف احللويل، الزاهد يف الدنيا وعامل اجلسد، أن يترك الدنيا"ب
  .يتحقق جوهره الرباين متاماً

واإلنسان يمحى، وبدالً من فناء اإلنسان يف اإلله   وفناء اإلنسان يف اإلله، فإن الفاصل بني اإلله إن مت االحتاد الكامل"أ
  .إخضاع الذات لإلله تتغول الذات وتتوحش يفىن اإلله يف اإلنسان، وبدالً من

 ": العلمانية الشاملة"  وحدة الوجود المادية 2

اخلمسة، فيبحث عن اإلشباع الفوري واملباشر حلواسه  دة، عامل احلواساملا/ يبدأ اإلنسان العلماين يف عامل الطبيعة"أ
 من احلرية الفردية واملتعة الشخصية، فال إرجاء وال تأجيل إلشباع الغرائز واحلاجات، وغرائزه، وعن حتقيق احلد األقصى

على عامل الذات وعامل  وهكذا يركز العقل العلماين. إذ جيب أن ختتفي كل احلدود وأن تزال كل القيود والسدود
ويتزايد . فاإلله والقيم املطلقة أفكار جمردة جتاوز حدوده احلواس واملعطيات املادية، مستبعداً أي شيء يتجاوز ذلك،

األعضاء  واملباشر واملتعني حىت يصبح جسد اإلنسان احلقيقة النهائية واملطلقة الوحيدة وتصبح التركيز على الشخصي
  . الصورة اازية النهائية" ما بعد احلداثييف اخلطاب"التناسلية 

ما مييزه كإنسان وجيد نفسه خاضعاً  املادة يذوب اإلنسان فيا ويفقد/ مع اختفاء املسافة بني اإلنسان والطبيعة"ب
 ال خبصوصيته،املادة جمموعة من القوانني اردة اليت ال تكترث باإلنسان و/والطبيعة .للحتميات الطبيعية، املوضوعية املادية

  .اردة، واملعادالت واألرقام ومن مث ختتفي تدرجيياً كل األشكال اخلاصة واملتعينة وحتل حملها القوانني الطبيعية

ولكن يف إطار العلمانية الشاملة ال يتوقف األمر عند هذا احلد إذ . بالصالبة يتميز التمركز حول الذات وحول املوضوع
  ."اليت سنرمز هلا ب ج"مرحلة الصالبة إىل مرحلة السيولة املنظومة ككل من  تنتقل

ال مركز له، وبدالً من الواحدية املوضوعية تظهر   حيل املبدأ الواحد يف كل األشياء فتتعدد املراكز ويصبح العامل"ج
  .تصبح كل ذرة مستقلة بذاا، ومن مث ننتقل إىل حالة السيولة الواحدية الذرية السائلة، حيث

 : لجماعات الوظيفية  ا3

مركز الكمون فهي مرجعية ذاا، مكتفية بذاا،   اجلماعات الوظيفية مجاعات تؤمن برؤية حلولية للكون فترى نفسها"أ
  .تنظر لآلخر باعتباره شيئاً لالنتفاع

  .ذاته فيها  يف متركزها حول ذاا، يتمركز عضو اجلماعة الوظيفية حول وظيفته ويفقد"ب

الواحدية "ختتلف يف جوهرها عن التمركز حول املوضوع   ال"الواحدية الذاتية"ن مرحلة التمركز حول الذات ويالحظ أ
  .الصلبة اليت عادةً ما تحسم لصاحل الواحدية املوضوعية  ومن مث تنشأ الثنائية"املوضوعية

 

 نموذج الما بعد 

بوست «ة لكلمة ما بعد هي ترمج"» املا بعد«من أهم النماذج اليت ظهرت منوذج  post اإلجنليزية وتنويعاا الغربية » 
فهناك على سبيل املثال . وهو منوذج يشري إىل ما بعد ظاهرة ما دون أن حيدد شكل هذا املا بعد وال اجتاهه". املختلفة
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ما «، و» زيقاما بعد امليتافي«، و»ما بعد الرأمسايل«، و»اتمع ما بعد الصناعي«، و»ما بعد األيديولوجيا«حديث عن 
مل " إخل.. الرأمسالية  احلداثة"ومنوذج املا بعد يؤكد أن النموذج السائد . »ما بعد احلداثة«، وبطبيعة احلال »بعد الصهيونية

ولكن رغم أن القدمي قد . »حداثي«أو » رأمسايل«تعد له فعالية ومل يعد قادرا على تفسري الواقع الذي يشار إليه بأنه 
ونظرا لعجز اإلنسان الغريب عن تسميته الظاهرة اجلديدة فإنه يكتفي . اجلديد مل تتضح معامله متاماأخذ ميوت إال أن 

اية «وهي تظهر يف اصطالح "» اية«تعين » ما بعد«ويف تصورنا أن كلمة . »ما بعد«باإلشارة إليها من خالل كلمة 
راديكالية » اية«كن لعل اإلنسان الغريب قد وجد كلمة ول". »اية التاريخ اإلنساين كما نعرفه«اليت تعين » التاريخ

.»ما بعد«وجذرية وتبلور األمور أكثر مما ينبغي، ولذا اكتفى بكلمة   

 

النموذج االختزالي والنموذج المركب :  الثالثالباب  

 

  النموذج االختزالى

 لظهور النماذج "الوحيد السببوليس " التربة اخلصبة "املتلقي"تشكل أطروحات منوذج الرصد املوضوعي املادي 
التجانس  الواحدية  السببية الصلبة  الطموح حنو مشولية التفسري   التماسك الشديد  البساطة : االختزالية اليت تتسم مبا يلي

  .درجة عالية من اليقينية  الطموح حنو الدقة املتناهية يف املصطلحات الطموح حنو

» النموذج الواحدي«و» النموذج املُغلَق«و «النموذج البسيط«شار إليه أيضاً ب الذي ميكن أن ي"والنموذج االختزايل 

 "عادةً مادية" يتجه حنو اختزال العامل إىل عدة عناصر "»"املتلقي"املادي  النموذج املوضوعي«و» النموذج املُصمت«و

والتطلعات والعناصر  واملصاحلفالظواهر، حسب هذا النموذج، ليست نتيجة تفاعل بني مركَّب من الظروف  .بسيطة
جهة أخرى، وإمنا هي نتاج سبب واحد بسيط عام أو  املعروفة، واهولة من جهة، وإرادة إنسانية حرة وعقل مبدع من

هلذا  ، تنطبع على عقل متلق"طبيعياً واحداً، أو دافعاً مادياً واحداً، أو قوة مدبرة خارقة قد يكون قانوناً"سببني أو ثالثة 
املادة أو هذا /الطبيعة"ورده إىل ما هو دونه  والعنصر املشترك هنا هو استبعاد الفاعل اإلنساين. ون أو الدافع أو القوةالقان

فإن  ومهما تنوعت األسباب وتعددت. املادة واإلنسان/االختزايل ال يفرق بني الطبيعة  فالنموذج"العنصر الواحد أو ذاك
عادةً ما تنحل كلها ومتتزج، يف اية  نموذج االختزايل، مسألة ظاهرية، إذ أن كل األسبابالتنوع والتعدد، من منظور ال

ثابتاً ال يتغير، ختضع له كل الظواهر بشكل مباشر يلغي كل اخلصوصيات  األمر ويف التحليل األخري، لتصبح مبدأً واحداً
  .وأشكال التنوع والثنائيات

. التاريخ كياناً يتحرك بطريقة واحدة وحنو نقطة واحدة ية مناذج مطلقة مغلقة ترىوهلذا السبب فإن النماذج االختزال

جباراً  اإلنساين ككل هي نتاج بطولة بطل أو بطلني، أو نتاج عقل واحد متآمر وضع خمطَّطاً وأحداث التاريخ والواقع
عودة مشيحانية أو حتمية تارخيية أو  وصاغ الواقع حسب هواه، أو نتاج نظرية ثورية فورية أو فكرة انقالبية جذرية أو

  .اجلنسي بيئية أو وراثية أو العنصر االقتصادي أو الدافع
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قانون احلركة  العنصر " أو مادياً "الثوري  املؤامرة الكربى اإلله  البطل  العقل"هذا املبدأ الواحد ميكن أن يكون روحياً 
األوىل، يفسر كل شيء  ويف احلالة. "نفَس العامل  روح الشعب"فعالً  أو روحياً امساً، مادياً "اجلنسي االقتصادي  العنصر

وهذا هو التفكري الديين املتطرف الذي يؤدي إىل اإلرهاب والذي  ."فال موجود إال هو"تفسرياً روحياً أو مثالياً أو تآمرياً 
يفسر تفسرياً مادياً  حلالة الثانية، فإن كل شيءأما يف ا. املشيحانية والعودة إىل العصر الذهيب أو صهيون يعلن اية التاريخ

هو التفكري العلماين الشامل املادي املتطرف الذي يؤدي إىل  وهذا. "املادة، أو قانون احلركة/الطبيعة: وال موجود إال هي"
أو اية  ئي النازيأشكال خمتلفة من اإلرهاب الفكري والفعلي مثل الستالينية وإعالن احلل النها النسبية والعدمية وإىل

  ."احلضارة الغربية كما هو الزعم هذه األيام اليت أوشكت على التحقق يف"التاريخ الليربالية أو اليوتوبيا التكنولوجية 

يتجاوز العامل  الواحدي للتاريخ بطريقة مغايرة فنقول إن املبدأ الواحد يف النماذج املغلقة ال وميكن أن نصف هذا التصور
. النسق وتلغى الثنائيات الفضفاضة واخلصوصيات وحينما يتجسد فيه، ينغلق. هاً عنه، وإمنا يتجسد فيهوال يظل مرتَّ

الصلبة املطلقة املغلقة حيث توجد وحدات بسيطة تتفاعل بشكل بسيط لتؤدي إىل  ويدور هذا النموذج يف إطار السببية
وكل شيء البد أن  . دائماً يف كل زمان ومكان"ب"اً إىل  حتم"أ"بسيطة ميكن رصدها ببساطة وحبيث تؤدي  نتائج

وكل هذا يعين سيادة الواحدية السببية . الشامل يدخل شبكة السببية الصلبة حىت نستطيع أن نصل إىل التفسري الكامل
 لكل والعامالنموذج مع العام واخلاص والكل واجلزء فإنه يذيب اجلزء واخلاص يف ا وحينما يتعامل هذا. وسيادة احلتمية

  .متاماً حبيث ال يتعامل إال مع الكل والعام

واحدة؛  طبيعة التوجه السياسي أو الفلسفي للنموذج االختزايل، فإن الرؤية املعرفية الكامنة ومهما كان أساس التفسري أو
ادية بشكل آيل، عليه من معطيات م وهي رؤية تذهب عادةً إىل أن عقل اإلنسان كيان سليب متلق يسجل كل ما ينطبع

ومن مث فالعالقة بني العقل والواقع بسيطة ميكن رصدها ببساطة،  أو أن الواقع بسيط مكون من عنصر واحد أو اثنني،
للنماذج االختزالية هي  هذا يعين يف واقع األمر أن السمة األساسية. يف الواقع متاماً أو يذعن له متاماً فالعقل إما أن يتحكم

  .اإلنساين "املدرك"يبية متاماً واستبعادها الفاعل استبعادها الترك

وقد حدثت ثورة عارمة ضد هذه الرؤية االستنارية . الشمولية هذا هو وصف النموذج االختزايل يف عصر العقالنية املادية
الثورة  ولكن. الواحدي الصلب وظهر الفكر املعادي لالستنارة الذي يصل إىل قمته عند نيتشه وضد هذا النسق املغلق

التفسريي االختزايل الشامل وحل حمله إطار  ولذا رفض اإلطار.  املادي"الكلي والنهائي"متت يف نفس اإلطار املعريف 
اختزالية، فبدالً من فكرة الكل املادي ظهرت فكرة الغياب املادي للكل،  يرفض فكرة التفسري نفسها ولكنه ال يقل عنه

الكامل، وبدالً من السببية  النسبيات املطلقة، وبدالً من التحدد الكامل ظهر الالحتدداملطلقات الشاملة ظهرت  وبدالً من
املُصمت ظهرت الذرية والتشتت، وبدالً من اليقني الكامل ظهر  الصلبة ظهرت الالسببية والصدفة، وبدالً من التماسك

التجانس   على اخلاص وإنكار العام، وبدالً منالتركيز على العام وإنكار اخلاص مت التركيز الشك الكامل، وبدالً من
املنغلق على ذاته، وبدالً من الرغبة يف التحكم  املتطرف ظهر الالجتانس املفرط، وبدالً من البساطة السطحية ظهر التأيقن

واالستنارة "  املادية ظهرت الالعقالنية"واالستنارة املنرية"أي بدالً من العقالنية املادية  اإلمربيايل ظهرت السيولة الكاملة،
شيء نسيب ال ميكن الوصول إليه، فهو غري حمدد   هو تعبري عن هذا الوضع، فكل"التقويضية"وظهور التفكيكية . "املظلمة
، انسحب منه متاماً "على طريقة احللولية الكمونية الواحدية"يتجسد يف كل شيء  فكأن اللوجوس، بدل أن. ومرجأ



 
1 جـ 159 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

فإما : األساسية للتجسد ولكن ما جيمع االثنني هو الصورة اازية. "ه، على حد قول نيتشهمات اإلل"واختفى  وغاب
ولذا، فإذا كانت العقالنية املادية . نتيجة لغياب التجسد حلولية عضوية كاملة نتيجة التجسد الكامل أو تشظ آيل كامل

مادية، مناذج  نماذج، أو تكتفي بإنتاج مناذج العقالنيةفإن الالعقالنية املادية تعادي فكرة ال أنتجت مناذج واحدية مادية،
التأرجح بني الواحدية التفسريية والواحدية  وهكذا يتم. مايكرو صغرية ال تتعدى فعاليتها نطاق ظاهرة أو اثنني

 .الالتفسريية

 : والنماذج االختزالية ذات جاذبية خاصة لألسباب التالية

جهداً   عملية صعبة للغاية تتطلب"تتضمنه من عملية التجريد والتفكيك والتركيبمبا "املركبة   عملية حنت النماذج 1
الناس أثناء عملية التفسري بعملية جتريد تفكيكية  إبداعياً واجتهاداً خاصاً، ولذا فإن ما حيدث يف كثري من األحيان أن يقوم

 "الروحية أو املادية" إطار السببية البسيطة وتتسم بالتبسيط والوضوح والتحرك يف اختزالية أبعد ما تكون عن التركيب

عملية الفهم والتفسري والتغير اليت مل  فيستبعدون بعض العناصر ذات القيمة األساسية يف. واليقينية املطلقة أو شبه املطلقة
 يتوصل هلا حبيث يصبح التعامل مع الواقع مسألة سهلة وتصبح النتائج اليت يدرك صاحب النموذج االختزايل أمهيتها،

يولِّد لدى اإلنسان وهم   األمر الذي"تقترب من اليقينية اليت يتوصل هلا الباحث يف الظواهر الطبيعية"يقينية  الباحث
اإلنساين، منذ أن وجد اإلنسان، دائم البحث عن صيغة  والعقل. التحكم الكامل يف واقعه والتفاؤل الشديد البسيط

خامت سليمان أو مصباح عالء : شيء والتحكم يف كل شيء وحل كل مشاكله بسيطة ميكنه عن طريقها تفسري كل
ويفتح به كل  سحرية أو معادلة رياضية أو قانون علمي واحد يفك به كل الشفرات وحيل به كل األلغاز الدين أو مجلة

ىل عامل فردوسي ال صراع إىل حماولة الوصول إ الكنوز، فثمة رغبة طفولية جنينية كامنة يف النفس البشرية تدفع اإلنسان
  .عامل كل األمور فيه واضحة ال لبس فيها وال إام، ومن مث ميكن التحكم فيه متاماً فيه وال تدافُع وال اختيارات أخالقية،

النماذج االختزالية، فنحن كثرياً ما نتصور أن   أدى شيوع وهم املوضوعية الكاملة املتلقية والواقع اخلام إىل شيوع 2
هو مستقَرها، ولذا فنحن حناول أن نكون موضوعيني متاماً يف رصد احلقائق فال  قائق هي احلقيقة وأن الواقع اخلاماحل

حتت مسع الناس وبصرهم،  ومعظم احلقائق اليت يأيت ا االختزاليون حقائق موضوعية ووقائع ثابتة حدثت. عقولنا نعمل
ولكن كثرياً ما تكون احلقائق اليت يذكروا تافهة هامشية   وإمنا جيتزئوا،"يف أغلب األحيان"فهم ال خيتلقون احلقائق 

أي كلمة حق  أكاذيب حقيقية، true lies ترو اليز: ولذا فهي تسمى باإلجنليزية"باحلقيقة الكلية  جزئية ال عالقة هلا
  ."جزئي يراد ا باطل كلي

 حافة واإلعالم على وجه العموم، بسبب أن املشتغل باإلعالم عادةً ليسالسائد يف الص  النموذج االختزايل هو النموذج 3

 ولذا "جيد اخلرب فوراً على مكتبه فرئيس التحرير يود أن"عنده فسحة من الوقت للنظر العميق يف الوقائع اليت يكتب عنها 
 لعزهلا عن أي سياق أو خلفية األحداث الساخنة، اليت يضطر اإلعالمي ارتبط اإلعالم متاماً باآلن وهنا ومبا يسمونه

بعض األبعاد املركبة  وإن حدث وأدرك اإلعالمي. اجتماعية وأية دوافع إنسانية مركَّبة وأية إشكاليات سابقة تارخيية أو
 3 كلمة  200"االفتراضي يريدها يف حيز صغري جداً  للحادثة اليت يكتب عنها فهناك مشكلة أن السيد رئيس التحرير
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 سيادة النماذج االختزالية على اإلعالم واإلعالميني، وبسبب سيطرة اإلعالم على عقول أدى كل هذا إىلوقد . "دقائق

  .الناس بدأت النماذج االختزالية يمن على السواد األعظم من البشر

ها بشكل توصل رسالت عمق هذا االجتاه ظهور الصورة كمصدر أساسي للمعرفة، فالصورة منغلقة على نفسها  وقد 4
  .فرصة للتأمل أو التفكر مباشر إىل وجدان اإلنسان العادي، األمر الذي ال يتيح له أية

يف التسارع ال يسمح بأي تأمل أو تفكُّر، ولذا فمن األفضل لإلنسان   ال شك يف أن إيقاع احلياة احلديثة ذاته اآلخذ 5
  . النمطية والصور"الكلشيهات"الصيغ اللفظية اجلاهزة  أن يدور يف إطار

غري أن . االختزالية البشر وخباصة يف العصر احلديث، مييلون إىل تبني النماذج اإلدراكية والتحليلية واألسباب السابقة جتعل
انتشار النماذج اإلدراكية االختزالية التبسيطية بني  هناك عناصر تكمن يف واقع أعضاء اجلماعات اليهودية ساعدت على

  .وديةدارسي الظواهر اليه

فهم ينتمون لعدة . التركيب وعدم التجانس  لعل من أهم هذه األسباب أن ظاهرة اجلماعات اليهودية ظاهرة شديدة 1
ولكن هناك كتلة بشرية . تعيش يف الوقت احلاضر يف الواليات املتحدة جمتمعات يف مراحل تارخيية خمتلفة وغالبيتهم

كبار الرأمساليني  وهم يوجدون يف كل الطبقات القائمة، فمنهم. دولة يهوديةاألوسط تدعي أا أقامت  يهودية يف الشرق
رمبا تأثُّراً بالرؤية التوراتية واإلجنيلية "العقل البشري  لكن. يف الواليات املتحدة ومنهم احلرفيون البدائيون يف إثيوبيا

 مث هيمنت مقولة "منبوذاً اً أو خمتاراً أو وضيعاً أومقدساً أو شاهداً أو شهيد"باعتبارهم شعباً واحداً   نظر إليهم"لليهود
باعتبارهم ظاهرة واحدة ينتظمها إطار واحد، ومتت عملية  وحدة اليهود هذه ومت رصد أعضاء اجلماعات اليهودية

وحة األطر وقد استنام معظم الباحثني هلذه. اإلطار الذي يفترض وجود مثل هذه الوحدة الومهية التراكم املعريف يف هذا
املتنوع الثري وغري املتجانس للجماعات اليهودية  السهلة، ومل يعد أحد خيتربها مع أا قابلة لالختبار بالعودة إىل الواقع

أن اليهود ليسوا يهوداً والسالم، بل هم مجاعات يهودية ال ينتظمها تاريخ يهودي  ولو فعلنا ذلك الكتشفنا. يف التاريخ
اجلماعات أكثر أمهية من الناحية  ة متعددة، والكتشفنا أيضاً أن عناصر عدم التجانس بني هذهوإمنا تواريخ إنساني واحد

ولكن التوصل . »يهودية«أكثر أمهية من كوا » مجاعات«اليهودية  التفسريية من العناصر املشتركة بينها، وأن اجلماعات
أن يقوم الباحث  ، عادةً ما يستغرق وقتاً طويالً، إذ جيبالتعميم يتطلب جهداً حبثياً وإبداعياً شاقاً إىل هذا املستوى من

ويهود العامل اإلسالمي، يف املاضي واحلاضر، وعلى  مبقارنة يهود الصني مثالً بيهود إثيوبيا بيهود الواليات املتحدة
 دد العناصرإخل، وذلك حىت يكون بوسعه أن حي... واالجتماعية والفكرية والسكانية املستويات الدينية واألخالقية

  .املشتركة بينهم، والثوابت واملتغريات، وعالقة الواحد باآلخر، وهكذا

فهمها تعد من أهم العناصر اليت  ميكن القول بأن الشعائر اليهودية املركبة اليت ال يستطيع الكثريون من غري اليهود  2
 فحينما ال يفهم اإلنسان شيئاً فإنه كثرياً ما يلجأ إىل .الظواهر اليهودية سامهت يف إشاعة النماذج االختزالية يف دراسة

  . ترحيه من عناء التفكري"تآمرية أو صهيونية"اختزالية  تفسريات

واملركزية الكونية  االنعزالية يف الدين اليهودي، والتصورات الدينية اليهودية اخلاصة بالشعب املختار  سامهت الرتعة 3
ومع هذا، جيب التنبه إىل أن مثة نزعة . اليهود فيهم  على أنفسهم يف تعميق شكوك غريوالتارخيية اليت يضفيها اليهود
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 ابتداًء من القرن السادس عشر على وجه"اليهودية رغم هيمنة الرتعة احللولية الواحدية  توحيدية قوية يف العقيدة

  ."اخلصوص

نزول املسيح  صلبه على يد اليهود  هداية اليهود "املسيحية   يالحظ أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً يف الدراما التارخيية 4
يف حالة خروج  وقد ارتبطت فكرة اخلروج يف الوجدان الغريب باليهود، فهم دائماً. "إخل... املشيحاين متهيداً للعصر

 إىل فلسطني إىل بابل، ومن بابل  إىل مصر، مث من مصر إيل فلسطني، مث من"أرض كنعان" من فلسطني "ودخول"
هذا يف حتويل اليهود إىل مقولة غري زمانية ويف اختزاهلم  وساهم كل. فلسطني، ومن فلسطني إىل أرض الشتات، وهكذا

  .إىل بعد واحد

وذوته، إال أنه من خالل تفسري حريف  أن اليهود مل يلعبوا دوراً متميزاً مماثالً يف اإلسالم، فقد كانوا أهل كتاب ومع
التاريخ املتناثرة، مت الربط بني ما جاء يف القرآن والسنة عن اليهود  بني ما جاء يف القرآن ووقائعيطابق بشكل هندسي 

اختزاهلم مرة أخرى إىل بعد  ومن مث، تحول اليهود إىل مقولة ثابتة غري زمانية، ومت. العامل يف العصر احلديث وبني يهود
 .والتدافع وقبول اآلخر فطرةواحد رغم املفاهيم اإلسالمية احلاكمة اخلاصة بال

 
اتمعات الغربية، كجماعات وظيفية متفرقة تنتظمها شبكة من   مما ال شك فيه أن وجود اليهود داخل عديد من 5

الرؤية االختزالية التآمرية  الوثيقة، واليت تحقَّق من خالهلا قدر كبري من النجاح التجاري واملايل، عمق العالقات التجارية
وقوا يف القرن السابع عشر حني كانت تصل بني يهود األرندا يف  وقد بلغت هذه الشبكة قمة متاسكها. ظر لليهوديف الن

العثمانية  ، ويهود البالط يف وسطها وغرا، ويهود السفارد يف البحر األبيض والدولة"وأوكرانيا يف بولندا"شرق أوربا 
كثري من الدارسني بأن مثة تنسيقاً تآمرياً بني  ا الوجود إحساساً عميقاً لدىوخلق هذ. وشبه جزيرة أيربيا والعامل اجلديد

العلمانية  احنلت هذه الشبكة متاماً بقيام النظام املصريف احلديث وظهور الدول القومية وقد"اليهود يف كل أحناء العامل 
  ."احلديثة

قرن التاسع عشر وتزايد عدد اليهود نتيجة انفجار سكاين أواخر ال  أدى تعثُّر التحديث يف اإلمرباطورية الروسية يف 6
إزاء النظام   إىل خلق مشكلة عدم تأقلُم لدى الكثريين من أعضاء اجلماعات اليهودية"آخر من األسباب وملُركَّب"صغري 

اليهود األزلية يف وصف هذا بأنه دليل على رغبة  االقتصادي اجلديد، األمر الذي اضطر أعداداً كبرية منهم للهجرة، وقد
  .تطلُّعهم الدائم لصهيون اخلروج من أوطام ودليل على

بسبب انتشار قيم النفعية واللذة، ومع تركُّز أعضاء اجلماعات اليهودية   ومع ضعف اتمعات الغربية وبنائها القيمي، 7
اإلحساس بأن مثة مؤامرة  ، تعمق"الكباريهات  السينما  السياحة"احلركات الفوضوية ويف قطاع اللذة  يف كثري من

مع العلم بأن اجلماعات اليهودية يف أوربا "إىل إفساده  يهودية ال دف إىل السيطرة على العامل وحسب، بل دف أيضاً
تكن  البشرية حمافظة من الناحيتني األخالقية والسياسية حىت منتصف القرن التاسع عشر، ومل كانت من أكثر القطاعات

  ."األطفال غري الشرعيني معروفة بينهمظاهرة 

وطريقة صياغة النموذج االختزالي ال تختلف عن طريقة صياغة أية نماذج تحليلية أخرى، فهي عملية تفكيك 
 : وتركيب



 
1 جـ 162 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

، وهي عادةً "الفرض العلمي"أطروحته األولية  "الروحي أو املادي" حيدد صاحب النموذج االختزايل الواحدي  1
اليهود إن هم إال "بسبب استبعادها لتركيبية الواقع وتركيبية الفاعل اإلنساين  البساطة، وفائقة العموميةأطروحة بالغة 

  ."إخل... بورجوازية  اليهود إن هم إال شياطني عناصر

  .مركزية تفسريية  تمنح األطروحة البسيطة 2

ت سذاجة وبساطة األطروحات والفروض ومهما بلغ  تتم مراكمة املعلومات يف ضوء هذه األطروحة البسيطة، 3
 املعطيات واحلقائق اليت ميكنها أن تضفي قدراً من املصداقية على هذه األطروحات األولية، فهناك دائماً يف الواقع بعض

  .أي أا موجودة بالفعل يف الواقع واالفتراضات، وهي عادةً حقائق صلبة وصادقة متاماً من الناحية اإلخبارية املباشرة،

  :ما يلي  ولكن ما حيدث هلذه احلقائق الصلبة هو 4

تصبح ال تاريخ هلا وال أصول اجتماعية وال أبعاد   ترتَع الوقائع والتفاصيل من سياقها التارخيي واإلنساين، حبيث"أ 
  .إنسانية

اجتماعية أو إنسانية  ة أووالتفاصيل عن كل أو معظم احلقائق األخرى، وعن أية مناذج أو أمناط تارخيي  تعزل الوقائع"ب
  .أخرى، أي أن املنظور املقارن يسقَط متاماً

إمربيقي دقيق ودليل مادي قاطع  إمتام هاتني العمليتني ميكن فرض أي اجتاه على هذه احلقائق فتتحول إىل مؤشر  بعد"ج
عضاء اجلماعات اليهودية، وال بأس به من البورجوازيني من أ على صدق األطروحة أو الفرضية األولية، فهناك عدد ال

  ."شأم يف هذا شأن بعض البشر"من يسلك سلوكاً شيطانياً  شك يف أن هناك من اليهود

على تقبل احلقائق  مبقدرة فائقة" األطروحة املوثقة"النموذج البسيط وتوثيقه، البد أن يتسم من يتلقَّى  وبعد أن تتم صياغة
متلق موضوعي حمايد، إن رأى أرقاماً آمن ا على التو،  استبعاد الفاعل اإلنساين، فهواملادية الصلبة دون مساءلة وعلى 

 فعالً عليه أن يصدقها بكل ما أويت من عنف وموضوعية دون تفكيك أو تركيب، ودون وإن مسع عن واقعة حدثت

تفاصيل والوقائع اليت تعرض عليه، لل استدعاء حقائق وأمناط أخرى، ودون إدراك السياق االجتماعي والتارخيي اإلنساين
  .ودون تساؤل عن مدى أمهيتها ومركزيتها

الواحدية عن نفسها إما يف مستوى متدن جداً  وتتسم النماذج االختزالية، روحية كانت أم مادية، بالواحدية، وتعبر هذه
كما ميكن أن يتأرجح " النماذج املادية مستوى عال جداً من التعميم يف حالة من اخلصوصية يف حالة النماذج الروحية أو

شعب واحد  "واحدة متماسكة  ، فالنماذج االختزالية التآمرية ترى اليهود ظاهرة"االختزايل بشدة بني املستويني النموذج
وتبدأ هذه الدراسات يف احلديث عن . التعميم املفرط ، وهو شكل من أشكال"طبقة واحدة  تشكيل حضاري واحد

واألحباث اليت تقبل مثل هذه املقوالت جتد نفسها تدور داخل حدود . غري موجود  أن مثل هذا التاريختاريخ واحد مع
مث جيد الباحث نفسه   بعض العناصر األساسية،"أو تسقط متاماً"متحيزة تؤكد بعض العناصر اهلامشية ومش  ضيقة

أمناط وال استمرار، فتفرض عليه املقدمات املتحيزة  يراكم احلقائق داخل هذه احلدود ويبحث عن أمناط مستمرة حيث ال
 نفسه يف اية املطاف يكتشف خصوصية يهودية تعزل الظواهر اليهودية عن الظواهر مث جيد. الكامنة نتائج مضلِّلة

  .التخصيص املفرط اإلنسانية األخرى، أي أن النموذج االختزايل التآمري انتقل من التعميم املفرط إىل
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 أن اليهود "التآمرية"يفترض الباحث ذو الرتعة االختزالية  حني: من املفيد أن نضرب بعض األمثلة على ذلكوقد يكون 
اليهودي   يتحركون داخل التاريخ"أعضاء اجلماعات اليهودية يف القرن التاسع عشر يف روسيا وليس، على سبيل املثال،"
الصهيونية داخل هذا النطاق اليهودي  عن أسباب ظهور، فإنه يبحث "وليس داخل التاريخ الروسي بشكل محدد"

احلضارية واإلنسانية األمشل واألكثر فعالية مثل تعثُّر التحديث يف روسيا  الضيق، وذلك بدالً من أن ينظر إىل الديناميات
 من ذلك يشري بدالً .وظهور التشكيل االستعماري الغريب وتآكُل املنظومات األخالقية للمجتمع القيصري ككل القيصرية

حنو التعايل على غري اليهود، األمر الذي يستفز  اجتاههم: صاحب الرتعة التآمرية إىل إحدى خصائص اليهود الفريدة
  .ظهرانيها الشعوب اليت يعيش اليهود بني

اليهود مهاجرون سوفييت أو يعلَن عن وجود مافيا من  وحينما تكتشف عصابة خمدرات ودعارة يف كاليفورنيا يديرها
 الواقعة تتحول يف ذهن التآمريني من أعداء اليهود إىل مؤشر على احنالل الشخصية السوفييت واإلسرائيليني، فإن هذه

إىل مؤشر صلب وأكيد يدل على  ويف الوقت نفسه وافق بعض الصهاينة على هذا ولكنهم حيولون هذا االحنالل. اليهودية
باالحنالل اخللقي والتفسخ االجتماعي بسبب اغترام وال صالح  اد فإم يصابونأن اليهود إن عاشوا خارج أرض امليع

نسبة  وال يرد يف سياق هذا التحليل أي شيء عن معدالت اجلرمية يف كاليفورنيا، وال. القومي هلم إال بالعودة لوطنهم
وال نسبة اشتراك اليهود األمريكيني  اشتراك اجلماعات املهاجرة األخرى فيها، وال نسبة اشتراك املهاجرين السوفييت،

  ."طويل الذين استقروا يف الواليات املتحدة منذ أمد"

 وال تتم "بالنسبة للمعادين لليهودية"اليهودية  وحينما يظهر جمرم يهودي، فهذا تعبري عن اإلجرام املتأصل يف الطبيعة
ي على جائزة نوبل، فإن الصهاينة يشريون إىل أن وإن حصل يهود. من غري اليهود اإلشارة إىل عتاة ارمني اآلخرين

من احلاصلني على  من الشعب األمريكي بينما بلغ عدد اليهود% 3عباقرة بطبيعتهم، وإىل أن اليهود يشكلون  اليهود
الذين يكسبون جائزة نوبل يوجدون دائماً داخل   وذلك دون اإلشارة إىل أن العلماء اليهود"مثالً"% 30جائزة نوبل 

 وهو ما يدل على أن العنصر الثابت ليس يهودية"عباقرة بني يهود اهلند أو إثيوبيا  التشكيل احلضاري الغريب ومل يظهر

هنا أن نقطة البدء هي حقيقة صلبة  وما حيدث. "العبقري وإمنا وجوده يف احلضارة الغربية مبا تتيحه من إمكانيات وإعالم
 ."التفكري العنصري ذا هو جوهروه"جزئية يتم تعميمها على اليهود ككل 

. فاليهود ظاهرة عامة ليس هلا ما يميزها. يف رفضه أية خصوصية أما النموذج االختزايل العلمي فاختزاليته تتضح عادةً

األوربية يف اية   داخل اتمعات"عادةً واضحة وحمددة"إال نتاج تفاعل عوامل اقتصادية سياسية  والصهيونية إن هي
اجلماعات اليهودية أو بوضعها املتميز داخل احلضارة  وهي ال عالقة هلا بالدين اليهودي أو مرياث. لتاسع عشرالقرن ا
 ، والدين إن هو إال األفيون يستخدمه"بناء فوقي"احلضارية املختلفة هي عبارة عن قشور  ومن مث فإن األشكال. الغربية

يف التعميمات الكاسحة املخلة  لعناصر التارخيية واإلنسانية والسقوطويتم إسقاط عشرات ا. املستغلون خلداع اجلماهري
الصهيونية تعبري عن مصاحل "أو أن " اإلمربيالية الغربية الصهيونية هي جزء عضوي ال يتجزأ من"مثل القول بأن 

 ليهودية ضدوحدة الطبقة العاملة العربية وا"هنا طُرح يف وقت من األوقات شعار  ومن". البورجوازية اليهودية

وهي شعارات وأقوال تنم عن عدم  إخل،"... البورجوازيات العربية واليهودية واالستعمار العاملي املتحالف مع الصهيونية
اليهودية وخصوصية وضع هذه اجلماعات يف احلضارة الغربية  إدراك أصحاا خلصوصية العمال من أعضاء اجلماعات
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بأن  السذاجة االختزالية حينما انطلق أحد كبار علماء السياسة العرب من إميانهوتتضح هذه  .وخصوصية احلضارة العربية
النظام ينتمي إىل نظام احلزبني على النمط  ولذا قرر أن هذا" دميوقراطي آخر"النظام السياسي اإلسرائيلي يشبه أي نظام 

 واملقارنة صادقة متاماً لكنها سطحية جداً،. كودواحملافظني مقابل املعراخ واللي الربيطاين، ويف ذهنه بالطبع حزبا العمال

يف النظام الرأمسايل  فاحلزب داخل النظام االستيطاين الصهيوين يضطلع بوظائف ختتلف متاماً عن وظائف احلزب
ظري إجنلترا خمتلفتان عن مثيلتيهما يف إسرائيل إذ ال يوجد ن الدميوقراطي الغريب، كما أن بنية احلزب وطريقة متويله يف

أو البنية االقتصادية  وعلى هذا النحو، يتم تناول النظام السياسي. العاملية يف النظام السياسي الربيطاين للمنظمة الصهيونية
وهذا بطبيعة احلال مناف متاماً للواقع، . اتمعات األخرى أو البناء الطبقي يف إسرائيل وكأا ال ختتلف عن نظائرها يف

املضمار أن بعض  ومما جيدر ذكره يف هذا. إلسرائيلية هلا أبعادها اخلاصة وقوانني حركتها املتميزةا فالظواهر الصهيونية
باعتبارها تشكيالً قومياً مثل أي تشكيل قومي آخر  الصهاينة حياولون قدر استطاعتهم أن يطرحوا تصوراً للصهيونية

  .ريةصغرية مثل أية دولة صغ وتصوراً إلسرائيل باعتبارها دولة

بدهية واضحة يتقبلها الباحث باعتبارها مسلَّمة ال ختضع للبحث  وما حيدث هنا أن نقطة االنطالق هي قانون عام أو
  .الظاهرة فيها مث يعمم منها على الواقع، متجاهالً كل السمات اخلاصة اليت قد تشكِّل جوهر ويظل الباحث حبيساً

فإذا كان الباحث التآمري االختزايل يتخذ اضطهاد  .يان، التآمري والعلميومن املمكن أن يلتقي النموذجان االختزال
باعتبارها  املتأصلة، فبإمكان أصحاب النموذج االختزايل العلمي أن يأخذوا الظاهرة نفسها اليهود دليالً على شيطانيتهم

الفريقان أما مل يتحركا خارج يدركه  تعبرياً عن بؤس اليهود وضرورة تعويضهم عما حلق م من أضرار وأذى، وما ال
  .اإلنساين األوسع حدود الظاهرة اليهودية ليدرساها يف إطارها

وموضوعية شديدتني، هي نتاج هذه العقلية االختزالية اليت تبدأ من  وأطروحة اللويب الصهيوين القوي، اليت تدرس بعلمية
األوسط  ميكن أن  ذه املصاحل البترول والنفوذ يف الشرقالواليات املتحدة دولة ذات مصاحل  من بني ه :أطروحة بدهية

وهنا، فإن العقلية االختزالية . مع هذا تعاديهم ختدم الواليات املتحدة مصاحلها عن طريق التعاون مع العرب، ولكنها
 رجي هو اللويبعقالين من قبل دولة يفترض فيها أا عقالنية بالعودة لعنصر خا تركن إىل تفسري مثل هذا السلوك الال

وال . داخله املعلومات وال خيتربها أحد الصهيوين الذي حيرك كل شيء، وتصبح هذه املقولة املنطقية اإلطار الذي تراكَم
املتحدة جيعلها تطيح بالرئيس ألليندي وتؤيد حكم بينوشيه  هل يوجد لويب شيلي قوي يف الواليات: يسأل أحد

 حبيث يضطرهم لترك الصرب "وهيئة األمم"يضغط على الواليات املتحدة قوي  العسكري؟ هل يوجد لويب صريب
الواليات املتحدة قد حددت  البوسنيني ويكتفي العامل احلر بإصدار البيانات الصارمة؟ أليس من احملتمل أن تكون يذحبون

   هذا تتصور أا طريقة عقالنية متاماً؟األمور بطريقة خمتلفة ومع بطريقة ختتلف عن تصورنا العقالين، وأا ترى" صاحلها"

يف إحدى   وبساطته وطريقة عمله ما ورد"التآمري والعلمي"األمثلة على سذاجة النموذج االختزايل  ومن أطرف
وجود صديقة : بني هذه احلقائق الصلبة كان. الدراسات اليت قام كاتبها حبشد عدد هائل من احلقائق الصلبة املتناثرة

 وقد قُدمت هذه احلقيقة 1967 يف البيت األبيض أثناء حرب "جونسون زوجة الرئيس األمريكي"دي بريد يهودية للي
الواليات املتحدة،  دليالً مادياً علمياً وقاطعاً على قوة النفوذ الصهيوين واليهودي وكيف حيرك اليهود الصلبة باعتبارها

لضرب " 1967باهلجوم على مصر عام لشرق األوسطوكيف يضغطون عليها حىت تسمح لقاعدا العسكرية يف ا
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الكربى مل يتم إقرارها إال لوجود الصديقة اليهودية داخل البيت  ، وكأن مثل هذه األمور اإلستراتيجية"القومية العربية
  .األبيض

كسل مدى قصور و يبين" جرمية العصر"ما حدث أثناء هجرة اليهود السوفييت وذلك احلديث اهلستريي عن  ولعل
بعض احملللني السياسيني ا الختزاليني  وسطحية النموذج االختزايل العلمي املوضوعي والتآمري، فما حدث هو أن

 أن هناك ماليني اليهود "أي غربية"" عاملية" قرأوا يف جريدة "التآمريني من املوضوعيني املاديني والروحيني"الواحديني 
عامة بسيطة،  جلميع اخلرب على الفور استناداً إىل فرضيات وأطروحاتسيهاجرون إىل إسرائيل فصدق ا السوفييت

ومن املعروف بشكل عام لدى املوضوعيني  .أو قوانني علمية عامة" بدهيات"استقرت يف العقول متاماً إىل أن أصبحت 
  :البدهية السائدة ما يلي املاديني والتآمريني الذين يتقبلون الفرضيات

 ال "كما هو معروف"السوفييت، فإم سيهاجرون إىل إسرائيل ألن اليهود  جرة ليهود االحتاد إن فُتحت أبواب اهل 1
  .الفرصة بأوطام أو أماكن إقامتهم فهم مرتبطون بأرض امليعاد يتوجهون إليها حينما تسنح هلم يرتبطون

  . من املعروف كذلك أن إسرائيل دولة استيطانية حتتاج للمستوطنني 2

 سيتحولون إىل رواد صهاينة حيملون "الواحدية باعتبارهم جزءاً عضوياً من هذه الكتلة اليهودية"هاجرون  هؤالء امل 3
  .إىل فلسطني احملتلة السيف بيد والبندقية باألخرى فور وصوهلم

تمية، وهي أن الثانية والثالثة فإننا سنصل إىل النتيجة الواضحة احل إن أضفنا األطروحة البدهية األوىل للفرضية البدهية
االختزاليون إىل  مث تسابق احملللون. اليهود السوفييت وشيكة، وأن كارثة العصر على وشك الوقوع هجرة املاليني من

 "كبار املسئولني يف االحتاد السوفييت أو يف إسرائيل وهي يف واقع األمر تصرحيات"اقتباس اإلحصاءات املوضوعية الصلبة 

 وظهرت جريدة عربية كربى حتمل عنواناً. سيهاجرون من االحتاد السوفييت إىل فلسطني هوداليت تؤكد أن ماليني الي

وبدأت عملية . يف االحتاد السوفييت رئيساً يف صفحتها األوىل تؤكد هذا املعىن استناداً إىل تصريح وكيل وزارة اخلارجية
ت عن احلقائق والظواهر األخرى ومت البحث الدائب هجرة اليهود السوفيي فتم عزل حقيقة. التوثيق االختزالية اهلستريية

  .لتوثيقها دون كد أو عناء ودون حبث عن أمناط عامة متكررة عن شواهد مادية

اليت تتجاوز  شبه املعريف مل يكلِّف أحد نفسه مشقة النظر يف أبعاد الواقع األخرى املُركَّبة ووسط هذا الصخب
ومل يشر أحد . والفرضيات اليت استندوا إليها ية أو عناء التساؤل بشأن األطروحاتاالستنتاجات العقلية واملنطقية النظر

حينون  للدعاية اإلحلادية ملدة سبعني عاماً وفقدوا عالقتهم بأية عقيدة أو مثُل، فهم ال إىل أن يهود االحتاد السوفييت تعرضوا
إذ يصعب أن "حيققونه يف أماكن إقامتهم  عالياً يفوق ماإىل أي أرض إال أرض السمن والعسل، تلك اليت حتقِّق هلم دخالً 

هؤالء املهاجرين السوفييت هم يف واقع األمر مرتزقة يأكلون األخضر واليابس  ومل يبين أحد أن. "نطلق عليها أوطام
 السخية، وهم قد الرشاوى هلم بأية مثاليات صهيونية أو غري صهيونية ولذا تقدم هلم الدولة الصهيونية وال عالقة

 فيصبحون عنصر تدمري فيها، ورمبا ال جيد "املتحدة بسبب إغالق أبواب الواليات"يضطرون إىل الذهاب إىل إسرائيل 
حيمل  وحينما. مناسباً وهو ما قد يضطرهم إىل العمل يف السوق السوداء واحلرف الطفيلية كثري من املؤهلني منهم عمالً

تتاح هلم فرصة اهلروب إىل أرض  م لن حيملوه إال بأجر، وهم سيجلسون على حقائبهم حىتهؤالء املرتزقة السالح فإ
يف استجابة العناصر الدينية والشرقية لدى هؤالء املهاجرين الالدينيني  ومل يكلِّف أحد نفسه عناء النظر. امليعاد األمريكية
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عددهم قبل ازدياد   يهود االحتاد السوفييت اليت تقول إنمل يكلِّف أحد نفسه مشقة النظر يف آخر إحصاءات بل. األوربيني
االختزالية املتلقية يف هذه احلالة أسقطت أبسط  أي أن املوضوعية"عمليات اهلجرة ال ميكن أن يزيد على مليون وربع 

 ر أحد قضية أنومل يث. "!مقدرا على التلقي أن تصدق كل ما يقال هلا دون اختبار قواعد املوضوعية، فقد بلغت ا

معينة، وهو تعبري عن الرغبة يف  اهلدف من التصرحيات الصهيونية املليونية وهذا التضخيم لألعداد الوافدة خيدم مصاحل
كما أن من احملتمل أن هذه التصرحيات جمرد تعبري عن أمنيات  .زيادة حجم الدعم األمريكي وتدفُّق األموال اليهودية

 األحداث أن عدد املهاجرين مل يقترب من نصف مليون، وأن نسبة الرتوح بينهم كانتأثبتت  وقد. وأحالم أصحاا

. يدخلوا العافية عليه كما كان متوقَّعاً عالية، وأم أدوا إىل تصدعات داخل النظام السياسي اإلسرائيلي أو على األقل مل

 لقريبة من الساحل، حيث تتوافر هلم أسباب الراحةالغربية، فقد آثروا املدن ا ومل يستوطن هؤالء املستوطنون يف الضفة

 .واللذة

وسقطوا صرعى هلا، وقاموا بالتوثيق العلمي الذي مل  مل جيتهد أحد وتقبل االختزاليون العلميون والتآمريون البدهيات
  .متاماً يعمق الرؤية وإمنا حجبها

 : ت اليهودية فيما يليويمكن تلخيص نقط قصور النماذج االختزالية في دراسة الجماعا

» التاريخ اليهودي«رؤيتها للتاريخ واحدية مصمتة وواضحة، فتطور   النماذج االختزالية  كما أسلفنا  مناذج مغلقة، 1

بابل  سقوط اهليكل  عودة إىل  عبودية يف مصر  خروج منها  تغلغل يف كنعان  نفي إىل: ويتبع منطاً حمدداً معروف مسبقاً
أمر حتمي ومتوقَّع يف الرؤية املشيحانية، إذ سيأيت املاشيح ويقود  فالعودة النهائية إىل صهيون. يف اية األيامفلسطني 

والصهيونية . الفردوسية وينهي اآلالم ويؤسس الفردوس األرضي فيها ويصل بالتاريخ اليهودي إىل ايته شعبه إىل صهيون
نفسه، فبعد السقوط الشتات وآالم املنفى مث العودة إىل صهيون  ينية وتتبنى النمطهي الوريثة العلمانية هلذه الرؤية الد

املُتوقَّعة حني يعود كل  النازية هي قمة املآسي تعقُبها العودة والدولة الصهيونية واية التاريخ الفردوسية واإلبادة. واجلنة
  .نارة لكل األممم اليهود ليهنأوا يف أرض أجدادهم وليؤسسوا دولة يهودية تكون

االختزالية البسيطة السهلة، فتصبح كل النتائج هلا سبب واحد وهذا ما   تسقط النماذج االختزالية يف نوع من السببية 2
العلمية "االختزالية  وعلى هذا، تكون املقدرة التفسريية للنماذج. تقدمي تفسري معقول لتنوع الواقع جيعلها عاجزة عن

  .لغاية ضعيفة ل"والتآمرية

. ال تتغير التآمرية اليت ترى أن خصوصية اليهود تكمن يف شرهم األزيل وطبيعتهم الشيطانية اليت  ولنبدأ بالنماذج"أ 

صنوين، فكيف نفسر ظهور بعض اليهود  ولكن إذا كان اليهود أشراراً متآمرين بطبيعتهم، وإذا كان اليهود والشر
 املؤمنني باإلله الواحد واملعادين للصهيونية "إملر برجر وأعضاء الناطوري كارتا  احلاخامأمثال"اخلريين املعادين للصهيونية 

 يف االنتماء الكامل "اإلسالمية إسبانيا"من عداء معظم العرب هلا؟ وكيف نفسر جناح اجلماعة اليهودية يف األندلس  أكثر
 تذهب كثري من املراجع إىل أم قاموا مبساعدة الفاحتني فيها؟ بل للحضارة العربية اإلسالمية والتفاعل معها واإلسهام

كما يقال إن يهود  .جزيرة أيربيا، متاماً كما فعل اليهود السامريون أثناء الفتح اإلسالمي لبيت املقدس اإلسالميني لشبه
 يف أوربا وعن هلم عن االستعدادات العسكرية العامل العريب ساعدوا العرب أثناء حروب الفرجنة بتسريب األخبار
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هذه هي أحد األسباب اليت حدت بالوجدان الغريب يف العصور الوسطى إىل  وكانت"احلمالت اليت كانت جتردها أوربا 
وهو ما يعين "الشعوب  وإذا كان انتشار الشر يف العامل مرده تأثري اليهود السيء على. "اليهودي واملسلم الربط بني

كل األديان السماوية وال ينكرها سوى غالة  س البشرية، وتلك حقيقة تؤيدهااستبعاد احتمال وجود الشر يف النف
 الشر يف بالد ال يوجد فيها يهود، فتايالند عاصمة اإلباحية والبغاء يف العامل ال  فكيف نفسر ظهور"احلتميني املاديني

  هذه املرة مسلمني؟ الضحايايوجد فيها يهود، كما ال يوجد يهود بني الصرب الذي بعثوا أجماد هتلر وإن كان 

املُخل فال ترى املنحىن اخلاص للظاهرة وهو ما يضعف مقدرا   تسقط النماذج االختزالية العلمية املادية يف التعميم"ب
ظهورها، مثالً، يف  أن تفسر لنا سبب ظهور الصهيونية يف أواخر القرن التاسع عشر وعدم ميكنها التفسريية، فهي ال

، وهي احلروب اليت ارتكبت املذابح "»صليبية«هلا  اليت يقال"ن الثاين عشر امليالدي بعد حروب الفرجنة أواخر القر
اليهودية يف غرب ووسط أوربا واجتثتها من جذورها يف بعض األحيان؟ كما أن  أثناءها ضد جتمعات اجلماعات

أو حىت يف الواليات  شرق أوربا وليس يف غرا،االختزايل يفشل يف أن يفسر لنا سبب ظهور الصهيونية يف  النموذج
آخذاً يف التزايد حىت بلغ عدة ماليني قبيل احلرب العاملية  املتحدة، مع أن عدد يهود الواليات املتحدة مع بداية القرن كان

 يف إحراز أية انتصارات على مستوى االستيطان يف فلسطني أو على مستوى التحرك األوىل؟ وملاذا ظلت فاشلة

  ؟"عام صدور وعد بلفور" 1917الدبلوماسي يف العامل حىت عام 

االجتماعية االقتصادية شكل بنية   يف تفسري ملاذا اختذت مشاكل اليهود"العلمية املادية"النظريات االختزالية   وتفشل"ج
حمها العامة مع البنى املماثلة وهي بنية قد تشترك يف بعض قسماا ومال ،«املسألة اليهودية«تارخيية محددة تعرف باسم 

توطني اإلمربياليني  عنها يف املالمح اخلاصة ويف احللول املطروحة؟ وتفشل النظريات العلمية يف تفسري سبب ولكنها ختتلف
اجلزائر أو روديسيا؟ أليست كلها مصاحل إمربيالية ختدم  يف فلسطني يهوداً وعدم توطينهم أوربيني مسيحيني كما فعلوا يف

الشرق  الذي كان على أوربا الرأمسالية أن تصدره إىل» الفائض البشري«املستوطنون هم جمرد  خطط اإلمربيايل؟ أوليسامل
النظريات ال ميكنها أن تفسر  ؟ كما أن هذه"جيب أال نفرق بني يهودي ومسيحي» فائض بشري«وحينما نتحدث عن "

الصهيوين ليس استعماراً باملعىن العام بل هو استعمار استيطاين، كما أنه  رتعين الربنامج الصهيوين وخصوصيته، فاالستعما
وحسب بل يهدف إىل اإلحالل  استيطاين خيتلف عن األمناط االستيطانية التقليدية يف أنه ال يهدف إىل االستيطان استعمار

  .أيضاً

لصهيون    دائمو التطلع"العلمية أو التآمرية"تزالية فاليهود  حسب الرؤية االخ. اآلخر  تبسط النماذج االختزالية دوافع 3
اليهود خارج فلسطني كانوا أكثر  ولكن هذه األطروحة البسيطة ال تفسر أن عدد. يهاجرون إليها إن سنحت الفرصة

د يهاجر املاليني من اليهود إىل فلسطني بعد أن وقعت يف ي من عددهم داخلها قبل سقوط اهليكل، وال تفسر ملَ مل
منهم على  أبواا للهجرة االستيطانية، بل وبعد تقدمي الرشاوي املالية والعينية ملن يوافق الصهاينة وبعد أن فتحت

املهاجرين اليهود السوفييت حىت يضطروا  االستيطان؟ وملاذا كان من الضروري أن توصد أبواب الواليات املتحدة أمام
  للهجرة إىل إسرائيل؟

فعملية االختزال، كما  . أا قابلة للتوظيف ببساطة يف أي اجتاه"العلمية أو التآمرية"ذج االختزالية النما  من خصائص 4
والتارخيي، ومن مث ميكن فرض أي معىن عليها واستخالص  بينا، هي عملية فصل احلقائق والوقائع عن سياقها االجتماعي



 
1 جـ 168 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

املناداة   أو السالم، وباستمرار الصراع أو ضرورة وقفه، وميكناستخدامها للتبشري باحلرب ومن مث ميكن. أية نتائج منها
وميكن أيضاً احلديث عن ضرورة التحالف مع  بضرورة احلرب املستمرة ضد اإلمربيالية الغربية متمثلة يف قاعدا إسرائيل،

  .الطبقة العاملة اليهودية

جرمية العصر، وكما حيدث  عرب، كما حدث يف حكايةتوظَّف النماذج االختزالية يف بث اهلزمية والرعب يف قلب ال  5
دون أن تشري إىل جوانب أخرى، وكما حدث يف النظريات  يف بعض الدراسات العربية اليت جتعل مهها توثيق قوة العدو

 ةقادرون على كل شيء فهم قوة عجائبية وظاهرة خرافية من املستحيل ضرا وإحلاق اهلزمي التآمرية اليت ترى أن اليهود
تضخيم دور اليهود عرب التاريخ  ولذا، فإن الصهاينة يروجون النموذج االختزايل العلمي التآمري إذ أن من صاحلهم. ا

فهذا يكسبهم شرعية غري عادية يف عامل يؤمن بالنجاح واحللول  واملبالغة يف قدرات الدولة الصهيونية يف كل ااالت،
توفري  دف إىل بث الرعب يف نفوسنا عن طريق» اعرف عدوك«تنشر حتت شعار من الكتب اليت  ولعل كثرياً. العملية

وعندي إحساس عميق بأن . "املعلومات وحجب غريها من"بعض املعلومات الصلبة اليت تؤكد أن العدو ال يقهر 
ذكر أن كثرياً من وجيب أن نت. كما تساهم يف نشر الربوتوكوالت املخابرات اإلسرائيلية قد سامهت يف نشرها متاماً

مبقدرا على إنتاج  بل إا أحياناً تلوح. أسلحة وال تستخدمها رد أن تبث الرعب يف قلب أعدائها الدول الكربى تبين
يعين أن توليد الرعب يف قلب العدو هو » الرعب توازن«واصطالح . سالح ما دون أن تفعل لتدعم موقفها التفاوضي

 واالختزالية العلمية املادية والتآمرية تنجز هذا بالنسبة. مسألة يحسب حساا روب وهيأحد األهداف األساسية يف احل

بنفسه النتائج، ويرى أن  وبعد قليل سيكون بوسع املتلقي املوضوعي أن يستخلص. للصهاينة دون جهد من جانبهم
 فهو عدو ال يقهر، ومن هو هذا األمحق االستسالم واإلذعان له، الواقعية تدعو لقبول العدو وأن الرؤية العلمية تؤيد

  الذي يريد أن يضرب برأسه يف احلجر الصلب؟"العلمي املثايل وغري"
 
تفصيالً ودقة وتركيبية  االختزالية كثرياً يف عملية املمارسة إذ أن املمارسة تتطلب منوذجاً حتليلياً أكثر  ال تفيد النماذج 6

هو مركزي منها وما هو هامشي، وما الوضع القائم وما   كل نتوءات الواقع، ومايزود الدارس خبريطة يعرف من خالهلا
ومن الصديق، خريطة يفهم بواسطتها العناصر واالنقسامات املختلفة يف معسكر العدو  اإلمكانات الكامنة، ومن العدو

  .االختزايل كفاءته ودوافعه ومواطن ضعفه وآالف التفاصيل األخرى اليت تظل مبنأى عن النموذج ومدى

والدول الغربية من اجلرائم اليت ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب   يربئ النموذج االختزايل التآمري اإلمربيالية الغربية 7
غرس   إن هي إال ضحية التآمر اليهودي األزيل وهي ليست مسئولة عن"حسب النموذج التآمري" العريب، فهذه الدول

حسب النموذج "فاملشروع الصهيوين  املنطقة ومتويله ودعمه وفرضه بقوة السالح علينا،اجليب االستيطاين الصهيوين يف 
وعادةً ما تنسب . عن إرادم احلرة القومية املستقلة وجبهودهم الذاتية  هو أمر قام به اليهود تعبرياً"االختزايل الصهيوين

 "الصهيونية"بالتهويل من اجلزء  فإن هذه النماذج تقومومبعىن آخر، . االختزالية مقدرات فائقة لليهود وخمططام النماذج

  ."اإلمربيالية"والتهوين من شأن الكل 

هو عملية االختزال هذه،  تؤدي النماذج االختزالية إىل السقوط يف رؤية اليهود من منظور عنصري، فجوهر العنصرية  8
  .الصهاينة واملعادون لليهود يف إدراكهم اليهود واليهوديةفعله  اليت حتول الكل اإلنساين املركب إىل عنصر واحد، وهذا ما



 
1 جـ 169 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

الكسل إذ يصيب العقل  النماذج االختزالية هو تعبري عن كسل عقلي، ولكن هذا التبين يزيد يف الوقت نفسه هذا  تبني 9
  .صلبة دون تساؤل أو إبداع بالشلل حىت نصبح موضوعيني نتلقى متاماً كل ما يأتينا من حقائق

 يولِّد تفاؤالً ال أساس له، وميكن أن نشري هنا إىل أنه، ميكن أن يولِّد أيضاً يف أشرنا من قبل إىل أن النموذج االختزايل  10

اإلمكانات اليت ميكن أن تتحقق يف  نفس صاحبه اليأس والقنوط إذ أنه قد يصعد التوقعات اليت ال تتحقق وقد يخفي
  .املستقبل

االختزالية   تبني مناذج أكثر تركيباً من النماذج"الناحية املعرفية واألخالقية بل والعملية من"ري لكل هذا يصبح من الضرو
  .املادية العلمية أو الغيبية التآمرية

املادية  ، ونذهب إىل أن الصراع بني النماذج املوضوعية»النموذج املركب«مقابل » االختزايل النموذج«وحنن نضع 
. الصراع بني النموذج االختزايل والنموذج املركب  يتبدى يف اية األمر يف"االجتهادية" التفسريية  والنماذج"املتلقية"

التفسريية  للنموذج االختزايل هو املوضوعية املادية، أما البعد املعريف للنموذج املركب فهو "الكلي والنهائي"فالبعد املعريف
 .االجتهادية

  

  النموذج المركب

أو » النموذج الفضفاض«أو » التعددي النموذج«أو » النموذج املنفتح«وميكن أن نطلق عليه أيضاً "» ركبالنموذج امل«
 "أمهها الفاعل اإلنساين ودوافعه"حيوي عناصر متداخلة مركبة  وهو النموذج الذي. "»منوذج التكامل غري العضوي«

العوامل  اصره أو مستوياته املتعددة أو تناقضاته أومركبة عن الواقع وال خيتزل أياً من عن حبيث يعطي اإلنسان صورة
وهو النموذج الذي ال ميكنه أن يطرح اية . فيه املادية والروحية، احملدودة والالحمدودة واملعلومة واهولة، اليت تعتمل

  .تفسريي اجتهادي منفتح وليس منوذجاً موضوعياً متلقياً مادياً لألشياء بسبب تركيبيته، فهو منوذج

ليس عضوياً أو صلباً،  وهو يتسم بالتماسك والوحدة ولكن متاسكه. املركب يدور يف إطار املرجعية املتجاوزة والنموذج
مصدر الوحدة ومركز الكون غري املنظور ليس كامناً  ومثة وحدة يف الوجود ولكنها وحدة غري عضوية وغري مصمتة ألن

النظم اهليومانية  ارق املرتَّه يف النظم التوحيدية وهو اإلنسان املتميز عن الطبيعة يفالواحد املف فهو اإلله"أو حاال يف العامل 
من خالله، ولذا فإن النموذج املركب ال يسقط يف  واملركز مفارق للعامل ال يتجسد فيه رغم جتليه وتبديه. "اإلنسانية

إلغاؤها إذ  ق وبني اإلنسان والطبيعة ال ميكن اختزاهلا والدائماً مبسافة بني اخلالق واملخلو الكمونية الواحدية ويظل حمتفظاً
 وإمنا ثنائية فضفاضة، فثمة "ثنائية غري تكاملية"ثنائيةصلبة  ولكن هذه الثنائية األولية ليست. ال ميكن توحيد قطيب الثنائية

وقد منح . يرعاه القة معه فهوالثنائية، فاإلله خلق العامل ونفخ فيه من روحه ومل يهجره بل دخل يف ع تفاعل بني عنصري
وهو مل يضعه يف األرض ليكون يف عالقة . يف األرض اهللا اإلنسان بعض الصفات الربانية اليت متيزه عن الطبيعة مث استخلفه

 استخلفه فيها واستأمنه عليها ليستخدمها ويعمرها، وهو يكتسب مركزيته من عملية صراع مع الطبيعة أو ليوظفها وإمنا

  .عالقة وحدة وإمنا عالقة تكامل ولذا، فإن العالقة بني اإلنسان والطبيعة أو بني اإلنسان واإلله ليست.  هذهاالستخالف
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 قد "يف املنظومة اإلنسانية" أو املتميز عن الطبيعة "املنظومة التوحيدية يف"واإلنسان الذي حيوي داخله القبس اإلهلي 
فهو يولد "وجوده  ي القوانني الطبيعية وقوانني األشياء على بعض جوانببعض مسات النظام الطبيعي وقد تسر يشارك يف

وقد نعرف هذا اجلانب أو ذاك من وجوده، . إليها  ولكنه ال يرد يف كليته"ويأكل وميشي ويضاجع النساء وميرض وميوت
ولذا، يظل هناك .  الواحدال ميكن معرفتها أو إخضاعها للقانون املادي العام  جمهولة"ربانية"ولكن تظل هناك جوانب 

، ولكنه "الطبيعي أو اإلنساين املادي"وتنبع بعض جوانب فكر اإلنسان من واقعه . واحد لإلنسان واآلخر لألشياء :قانونان
  املتجاوزة لذاته املادية"الربانية اإلنسانية غري الطبيعية"نابع من ذاته  ال ميكن أن يرد يف كليته إليه ألن بعض هذا الفكر

املادي، /ثغرة يف النظام الطبيعي ولكل هذا، يشكل اإلنسان. والطبيعية، أي أن اإلنسان جزء يتجزأ من الطبيعة متجاوز هلا
وهي مسافة ال ميكن أن . املادة ذاا/ يف ذاته وقادر على جتاوز الطبيعة املادية/فهو كائن قادر على جتاوز اجلوانب الطبيعية

  .متاماً بإنسانيته ، فاجلانب الرباين يف اإلنسان لصيق"يت تفصل اخلالق عن املخلوقمثل املسافة ال" تسد متاماً

جزء  /كل"ظهور كل الثنائيات الفضفاضة األخرى  ووجود اإلنسان كثغرة يف النظام الطبيعي هو الذي يؤدي إىل
وكلها ثنائيات ال . "أرض/أنثى  مساء/جمهول  ذكر/ال حمدود  معروف/حمدود نتيجة /موضوع  سبب/خاص  ذات/عام

وجود مسافات داخل  ولذا، فإن. "خملوق/ خالق"القضاء عليها، فهي صدى للثنائية الكربى الكلية والنهائية  ميكن
وكما . وال ميكن إخضاعه للقوانني الواحدية النموذج املركب هي من صميم بنيته، ومن مث فهو غري قابل لالنغالق

  .الثنائيات كافة لذا فالنماذج املركبة تتسم بالتكامل غري العضوى تكامليتفاعل اإلله مع اإلنسان تتفاعل وت

األجزاء شخصيتها  الذي يفقد" والتجانس املطلق "الصالبة"املادية تتأرجح بني التماسك العضوي الكامل  والنماذج
الذي "وعدم التجانس  "السيولة"عدم التماسك   واالستمرارية الكاملة من جهة ومن جهة أخرى"واستقالهلا وهويتها

أما منوذج التكامل غري العضوي، فهو يفترض أن العامل كل . واالنقطاع الكامل "جيعل هلا هوية ال ميكن القضاء عليها
متجانسة بشكل  مكون من كليات متماسكة، مكونة بدورها من أجزاء غري مترابطة بشكل صلب وغري متماسك،

ولكن الكليات ليست . بالعودة إىل الكليات لكلٍّ شخصيتها ولكنها ال تفهم إالكامل، ومع هذا فهي أجزاء متماسكة 
وهذا يعين أن . ولذا فهي تظل كليات فضفافة حتوي داخلها ثغرات صلبة، ومركزها ومصدر متاسكها يوجد خارجها،

السقوط يف  ول إدراك اخلاص دونالكل، وأا ال ترد إىل الكل، فنموذج التكامل غري العضوي حيا األجزاء هامة يف أمهية
  .منحناها اخلاص رغم أا تنضوي حتت منط عام التأيقن، ويدرك العام دون الذوبان يف القانون العام إذ أن لكل ظاهرة

يتجزأ  بقبول الشخصية املستقلة لكل جزء رغم انتمائه للكل، فاجلزء ليس جزءاً عضوياً ال وعدم االلتحام العضوي يسمح
هو درجة من االستقالل النسيب لألجزاء  زء يتجزأ، أي أن انفصال األجزاء عن الكل ليس انفصاالً كامالً وإمناوإمنا هو ج

وإال انتفت فكرة "مثة افتراض ألسبقية ائية للكل على األجزاء  ومع هذا،. "الواحد عن اآلخر"عن الكل ولألجزاء 
اخلاص   اجلزء يف الكل وال الكل يف اجلزء، وال يذوب العام يفولذا، ال يذوب. "النموذج نفسها احلقيقة الكلية وفكرة

ولذا، فبإمكان النموذج أن يتناول الظواهر  .وال اخلاص يف العام، واالستمرار واالنقطاع ال يجب أي منهما اآلخر
واالستمرارية واالنقطاع منحناها اخلاص ويتناول الكل واجلزء واخلاص والعام  والعالقات بكل أشكاهلا ومستوياا وحيترم

  .باآلخر يرد الواحد إىل اآلخر، بل حياول الوصول إىل النقطة املفصلية حيث يتصل الواحد دون أن
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مقدرا التفسريية ضعيفة، ويطرح بدالً من ذلك  والنموذج املركب ينكر وجود قوانني تارخيية عامة وحتمية ويرى أن
بنفس  وليست بالضرورة املتكررة واملتجانسة متاماً، فالتاريخ ال يتطور بنفس املستوى وال فكرة األمناط التارخيية املتشاة،

العناصر اخلاصة ما جيعل التأين  بل إنه، داخل اتمع الواحد يوجد من. املعدل وال بنفس الطريقة من جمتمع آلخر
  .املختلفة لتفهم مسارات التاريخ والدراسة املدققة ضروريني

إما يف إطار عنصر روحي واحد أو عنصر مادي واحد   املركبة ال تدور يف إطار الواحدية السببية اليت تدوروالنماذج
وبدالً من ذلك، يظهر مبدأ التعددية السببية، وحيل مبدأ تعددية . الصلبة واليت تستوعب كل شيء يف شبكة السببية

جيري النظر إىل الظاهرة يف  ومن مث. ان وتفسريمها والتنظري هلمامبدأ أحادية املؤثرات يف فهم الطبيعة واإلنس املؤثرات حمل
روحي، مث يتم بعد ذلك حتديد أكثر األبعاد فعالية وتأثرياً دون  أبعادها املتكاملة دون االقتصار على بعد واحد مادي أو

على سبيل   العنصر الروحيالعنصر االقتصادي أو العنصر اجلنسي أو"مسبقة تقول إن أحد األبعاد  التقيد بأية مسلمات
اخلاص وال توجد حتميات سببية مطلقة وال  فكل ظاهرة هلا منحناها.  أكثر فعالية وتأثرياً من األبعاد األخرى"املثال

 ولذا، البد أن تدرس كل. األخري إال وجه اهللا، ضمان حرية اإلنسان ووعيه حبريته يوجد شيء يف اية األمر ويف التحليل

األشياء على اإلنسان وال تطبق  ملقاييس املناسبة هلا، وينحت منوذج خاص لدراستها، فال تطبق قواننيظاهرة حسب ا
احلال إسقاط النماذج التفسريية املادية اخلالصة أو الروحية اخلالصة،  هذا ال يعين بطبيعة. قوانني اإلنسان على األشياء

الثانية هلا دورها يف  وتفسري بعض جوانب الوجود اإلنساين، متاماً كما أندورها يف تفسري الوجود الطبيعي  فاألوىل هلا
 .تفسري جوانب أخرى هلذا الوجود اإلنساين

اإلطالق، وإمنا يدور يف إطار  املركب ينكر الواحدية السببية ولكنه ال يسقط يف العبثية، حيث ال سببية على والنموذج
، فهي "ولكنها يف معظم األحوال تؤدي إليها" "ب"آيل إىل   حتماً وبشكل"أ"السببية املركبة التعددية حيث ال تؤدي 

  ."ب ولكنها بإذن اهللا تؤدي إىل" "ج"الواقع وبسبب عدم معرفتنا بكل عناصره قد تؤدي إىل  بسبب عدم حتكمنا يف كل

حي واملادي، فهي ليست مناذج والواقعي، ومع الرو وحتل النماذج املركبة قضية القيمة، فهي تستطيع التعامل مع املثايل
 إال مع العامل الواقعي املادي، وليست مناذج روحية بسيطة ال جتيد إال التعامل مع واحدية بسيطة مادية ال جتيد التعامل

  .عامل الروح

انون عام أو حلزونياً، فاملُفسر اتهد لن يواجه الواقع بق  داخل هذا النموذج شكالً"أو االجتهاد"وتأخذ عملية التفسري 
منوذجاً تفسريياً  الواقع بأسره، وهو لن يقوم مبراكمة املعلومات عن الواقع بال متييز، بل سيصوغ افتراض عام يفسر به

البنية املوضوعية واملتتاليات التفسريية السابقة، مث يختبر  تصورياً من خالل قراءة التاريح ومعرفة الدوافع اإلنسانية وقوانني
النموذج، ومن مث فإن  ولكن عملية االختبار هذه ستقوم بتعديل. إىل التفاصيل التارخيية واالجتماعية ذج بالعودةهذا النمو

  .عملية التفسري عملية حلزونية ال متناهية

ل والتحكم اإلمربيايل الكام النموذج ال يطمح إىل الوصول إىل اليقني الكامل والتفسري النهائي واحللول الشاملة ومثل هذا
تمركُز حول الذات يؤدي إىل "املادة /واإلذعان التام للطبيعة يف الطبيعة، وبالتايل فهو ال يسقط يف أسفل درجات العبثية

منوذج يطرح  املادة، وإمنا هو/أنه ال حيلق يف أقصى درجات الروحية والتجاوز التام لعامل الطبيعة  كما"انتصار املوضوع
ألن املعرفة املطلقة "إنسانية وحقيقة غري مطلقة  حلقيقة ميكن الوصول إليها، ولكنها معرفةإمكانية أن املعرفة ممكنة وأن ا
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منوذج  ، فهو"وعند اإلله وحده وهو مفارق للمادة وإن كان يسِبغ عليها املعىن واالجتاه تقع خارج نسق التاريخ اإلنساين 
وما ال ميكنه معرفته، فاملسافات مسة بنيوية  بب اهوليقنع بتناول ما ميكن أن يعرف وحسب دون أن يصاب باليأس بس

اازية منه إىل القانون، وهي صورة جمازية ال تتشيأ وال تشيئ ألن مركز  إن النموذج املركب أقرب إىل الصورة. فيه
  .يتجسد فتظل هناك مسافة بني الدال واملدلول الكون ال

 وحنن نذهب ."grand theory جراند ثريي: باإلجنليزية"لكربى احلاكمة فكرة النظرية ا ومن هذه النقطة ميكن أن نطرح

.  أمر غري ممكن"الكلية والنهائية رؤية للكون ولألمور املعرفية"إىل أن التخلي عن حماولة الوصول إىل نظرية حاكمة كربى 

لكن هناك داخل كل قصة   و"حد قول أنصار ما بعد احلداثة على"فالواقع قد ينقسم إىل جمموعة من القصص الصغرى 
أيضاً ما  وهذا". إن مثة منوذجاً ما كامناً وراء كل الظواهر"كربى، وهذا ما نعبر عنه بقولنا  مهما بلغت من صغر  قصة

سيقع فريسة النظرية الكربى لآلخر وضحية ملا  وإن مل يطور اإلنسان نظرية كربى، فإنه. »حتمية امليتافيزيقا«يقال له 
يستورد اإلنسان املقوالت التفسريية الكربى من اآلخر، ويقصر جهده البحثي  ، أي أن»يالية املقوالتإمرب«يسمى 
النموذج الفضفاض وفكرة  وداخل إطار. على مراكمة املعلومات من خالل املقوالت اجلاهزة اليت استوردها واملعريف

ننا لن نصل إىل اليقني املطلق أو التفسري النهائي، أ االجتهاد، سنحاول الوصول إىل نظرية شاملة كاملة، ولكننا نعرف
 ، أي«relatively grand theory ريالتيفلي جراند ثريي« وإمنا "جراند ثريي"كاملة  فنظريتنا لن تكون نظرية شاملة

إطار احملاولة ال ميكن أن تتم يف  ومثل هذه. أو داخل حدود ما هو ممكن إنسانياً" نظرية كربى وشاملة إىل حد ما"
املادة؛ إطار يلغي ثنائية اإلنسان والطبيعة ويتأرجح بني املوضوعية  كموين مادي واحدي يرى أن كل القوانني كامنة يف

  .والذاتية الكاملة الكاملة

 : وكما تصاغ النماذج عادة، يمكن أيضا صياغة النماذج المركبة من خالل عملية تفكيك وتركيب

مسبقة   عن هذه النماذج أو أي مناذج"العلمية أو التآمرية"تستخدمها النماذج االختزالية  ليت تفصل الوقائع والتفاصيل ا 1
  .بقدر اإلمكان

 عريض، أي تتم استعادة البعد التارخيي واملنظور املقارن "واجتماعي تارخيي" توضع الوقائع والتفاصيل يف سياق إنساين  2
  ."االختزالية بات الصهيونية واملعادية لليهود والكتابات العلميةحترص على استبعاده الكتا وهو األمر الذي"

  .واالجتماعية داخل أمناط  تربط األجزاء والتفاصيل واحلقائق بالكليات التارخيية 3

  .منظور النماذج االختزالية القائمة، ويتم توسيع وتعميق األمناط  تضم وقائع ومعلومات كان قد مت استبعادها من 4

الربهنة على مقدرة  إظهار عجز النموذج االختزايل عن تفسري كثري من املتغريات وعناصر الواقع، كما ميكن لك ميكنوبذ
تكتسب الوقائع معىن جديداً ويصبح باإلمكان تفسريها  النموذج املركب على إجناز ما عجز عنه النموذج االختزايل، إذ

  .بطريقة أكثر تركيباً وإنسانية

وقد بينا مواطن القصور النامجة عن استخدام  .اذج املركبة له نتائجه العملية واملعرفية واألخالقية الكثريةواستخدام النم
 العلمية واملعرفية"اليهودية، وميكننا أن نبين يف هذا املدخل النتائج اإلجيابية  النماذج االختزالية يف دراسة اجلماعات

  .يف نفس اال الستخدام النماذج املركبة "واألخالقية
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ومبقدرته على  ال ختتزل العدو يف صهيونيته أو ماسونيته بل تراه يف تركيبيته اإلنسانية والعميقة  النماذج املركبة 1
الذي يصر عليه "عجائبيته وإعجازه وتفرده  االنتصار واالنكسار ويف سياقاته املتعددة، ولذا فهي تسقط عن اليهودي

  .إنسانيته وتركيبيته ومن مث تعرفه يف قوته ويف ضعفه احلقيقيني  وتستعيد له"دالصهاينة واملعادون لليهو

الظواهر السلبية يف اتمع،  أسلفنا القول أن النموذج املركب سيساعدنا على التخلص من الربط بني اليهودي وكل  2
حث عن سببها احلقيقي بدالً من البحث دراسة هذه السلبيات والب األمر الذي سيوسع من أفقنا وجيعلنا أكثر قدرة على

العنصرية  وبسبب األدبيات"وكثري من الوظائف اليت ارتبطت يف أذهاننا باليهود، وباليهود وحدهم  .االختزايل عن اليهود
غري بالشر يولِّد يف أنفسنا اهللع، وجيعلنا  كما أن ربط اليهود. ، يقوم ا غري اليهود يف أماكن وفترات خمتلفة"الغربية

  .املعادية وتلك اليت ميكننا التحالف معها قادرين على التمييز بني العناصر

 االجتماعية واالقتصادية"أن ندرك أعضاء اجلماعات اليهودية يف سياقام املتعددة   سيساعدنا النموذج املركب على 3

يهودية خمتلفة؛ لكل منها وضعها   مجاعات، فهم ليسوا يهوداً والسالم، أي يهوداً بشكل عام، وإمنا"والسياسية والدينية
كثري من الظواهر اليهودية ومن مقدرتنا التنبؤية ويفيد كثرياً يف  ودوافعها وأبعادها، وهو ما يحسن قدرتنا على تفسري

  .املمارسة

حلضارة الغربية بني الدولة الصهيونية وا  سيساعدنا النموذج املركب على إدراك الطبيعة العميقة والبنيوية للعالقة 4
  .الصراع بيننا وبني العدو الصهيوين ومدى اتساعه والتشكيل االستعماري الغريب، ومدى عمق

احلفاظ على  التفسريية املركبة، فإننا نكون قد طبقنا واحداً من أهم تعاليم اإلسالم وهو ضرورة  إذا استخدمنا النماذج 5
حق أحد إسقاط احلقوق اليت أعطاها اهللا إياهم   إذ ليس من"وعليهم ما عليناهلم ما لنا "حقوق األقليات اليت تعيش بيننا 
 حتمية در حقوقهم حىت قبل أن يولَدوا وتعتربهم أشراراً بالوراثة، أي من خالل استناداً إىل رؤية حرفية واختزالية

ضمار عن نظرية احلقوق املدنية اليت ترى امل ونظرية احلقوق الدينية خمتلفة يف هذا. طبيعتهم املادية ال اختيارهم األخالقي
ويف حالة الدولة النازية، قررت الدولة . السلطات وهي اليت متنح ومتنع أن هذه احلقوق ليست مطلقة، فاألمة مصدر

مشوهي احلرب  مثل" أن تدمر كل من يقف يف طريق التقدم والتنمية "باعتبارها جتسيداً إلرادة الشعب" األملانية
 ."واليهود مثل الغجر" وكثرياً من أعضاء األقليات "والعجائز

 
الكامن يف واقعة عنصرية، فإن احلزن من أجل الضحية   إذا أدركنا، من خالل النموذج املركب، املغزى اإلنساين 6

فإذا سقط . توظيفه يف خدمة عقيدة عنصرية استيطانية كما حيدث يف الوقت احلاضر سيكون حزناً إنسانياً ال ميكن
وإمنا ضحية  األزلية للعنف ضحية العنف والعنصرية يف جمتمعه الغريب، فإن هذا ال يعين أن اليهودي هو الضحية ليهوديا

املشكلة ليس هو تصدير املشكلة لنا وإمنا أن ينضم اليهودي  جمتمعه الغريب العنصري، واحلل اإلنساين الوحيد هلذه
  وأن يناضل من أجل حقوقه"اء األقليات األخرى وأعضاء األغلبيةمن أعض"حقوق اإلنسان  للجماعات اليت تدافع عن

 "وغريهم من األقليات"لليهود  وتصبح القضية هي كيفية الدفاع عن احلقوق السياسية واملدنية والدينية. داخل جمتمعه

 أن نطالب بتهجريهم  ال"االحتاد السوفييت سابقاً"الكومنولث املستقلة  داخل وطنهم، مثل الواليات املتحدة واحتاد دول
  .كما يفعل العنصريون من الصهاينة واملتآمرون من بلهاء صهيون "أو خروجهم"
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مستوطناً  أن اليهودي الذي يفر من بغض أعداء اليهود وحرم ضده هو نفسه اليهودي الذي يصبح وجيب أن نتذكر
الذي نراه على شاشات التليفزيون يقتل  وينصهيونياً يغتصب األرض العربية ويتحول، بعد قليل، إىل اجلندي الصهي

الصهاينة ذلك متاماً، ولذا فتارخيهم هو تاريخ التحالف مع أعداء اليهود،  وقد أدرك. األطفال العرب أو يكسر عظامهم
احلركة الصهيونية نظمت  ومن املعروف لدى الدارسني أن. الصهيونية وصفت بأا تعيش على الكوارث اليهودية بل إن
لترغمهم على اخلروج من بالدهم، ليتحولوا إىل مادة  ات، أحياناً مسلحة، على األفراد واجلماعات اليهودية،هجم

 وإشاعات اهلجمات على اليهود السوفييت وظاهرة نبش قبور اليهود يف أوربا. الصهيوين استيطانية وقتالية يف املستوطَن

إذا كان تيودور هرتزل هو  قد جاء يف أحد تواريخ الصهيونية أنهو. هي، يف أغلب الظن، من تدبري احلركة الصهيونية
أي من وضعها موضع التنفيذ، وذلك عن طريق تصعيد  ماركس الصهيونية، أي منظِّرها، فهتلر هو لينني الصهيونية،

اً يف حتقيقه اآلالف إىل فلسطني، األمر الذي كانت احلركة الصهيونية قد فشلت متام اضطهاد اليهود يف أوربا، فهاجرت
  .ذلك التاريخ حىت

الدهاليز الضيقة املظلمة، وأن نتوقف عن البحث  وحنن إذا أدركنا كل هذا، يصبح من الواجب علينا أن نبتعد عن
 الذي ال يوجد إال يف كتب الكاريكاتري ويف النماذج"املُقوس والظهر احملدودب  الطفويل الساذج عن اليهودي ذي األنف

مع العدو مركب وطويل، والدولة  فالصراع. ظناً منا أننا لو عثرنا عليه وقضينا عليه فإننا سنريح ونستريح "االختزالية
وإمنا هي قاعدة عسكرية واقتصادية وثقافية وسكانية لالستعمار  الصهيونية ليست مؤامرة عاملية بدأت مع بداية الزمان،

 .مة مع احلضارة الغربية الغازيةإمنا هو جزء من املواجهة العا الغريب، والصراع معها

 " نموذج االنتفاضة"نموذج التكامل الفضفاض غير العضوى 

هو منوذج يسمح بوجود ثغرات بني األسباب والنتائج، وبني الكل واجلزء ، » العضوي منوذج التكامل الفضفاض غري»
الفضفاضة واالنقطاع ويدور  الثنائياتوهو منوذج يعرف . فأجزاؤه ليست متالمحة مع بعضها البعض. اجلزء واآلخر وبني

ورغم استقالل األجزاء عن الكل وعن . التالحم العضوي يف إطار السببية الفضفاضة، ولذا ال يسقط يف الواحدية أو
 ولذا فهو. ذرياً فهي يف عالقة تكاملية حبيث ميكنها أن تنسق فيما بينها وأن تتفاعل بعضها البعض إال أا ليست مفتتة

. وكينونته وشخصيته وهويته عرف االتساق واالستمرار والتكامل، ومع هذا يبقى لكل جزء من أجزائه استقاللهمنوذج ي

ينتظم األجزاء دون أن يبتلعها، ودون أن تذوب هي فيه، ودون  فاألجزاء مترابطة دون أن تكون متالمحة عضوياً، والكل
  .ولكنها ليست عالقة مباشرة صلبةإليه، والسبب له عالقة بالنتيجة  أن ترد يف كليتها

. التفتت اآليل والذري منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي مقابل كلٍّ من منوذج التالحم العضوي ومنوذج وحنن نضع

متالمحة حبيث ال يستطيع عنصر أن يستقل عن الكل وال  وتتسم عناصر منوذج التالحم العضوي بأا مجيعاً متماسكة
 وهذا هو النموذج السائد يف األوساط الثورية يف العامل العريب، بل يف"االستقالل  رك فيها بشيء منيتمتع مبساحة يتح

أما منوذج . "احلداثة الغربية العامل احلديث بأسره، وهو النموذج املهيمن على الدول املركزية القومية وعلى منظومة
وهذا بطبيعة احلال "بعضها عن البعض، فيعمل كل عنصر مبفرده متاماً  التفتت اآليل أو الذري فتتسم عناصره بأا مستقلة
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األفراد وطريقة  ومع هذا يسيطر على فكر كثري من. منوذجاً ثورياً، وال حىت منوذجاً إلدارة دفة احلكم ال يصلح أن يكون
  ."إدراكهم مع تفشي الربمجاتية والوضعية وما بعد احلداثة

، إال "البد أن ترد داخل أي تشكيل حضاري وهي"ترد فيه النماذج العضوية واآللية والتراث اإلسالمي العريب تراث قد 
 إىل "على سبيل املثال"فلننظر . املركز منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي أا ال تتمتع بأية مركزية فيه إذ يشغل

تداعى له سائر  اشتكى عضو منهمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا : "الشريف احلديث
األساسية هنا هي اجلسد، إال أن بنيتها غري عضوية نظراً  فرغم أن الصورة اازية. "متفق عليه"" األعضاء بالسهر واحلمى

فاملؤمنون يف  . بني طريف التشبيه وتقلِّل عضوية ااز ومتنع تأيقنه"أو ثغرة"حتتفظ مبسافة  الستخدام أداة التشبيه اليت
حدة الترابط وتدخل قدراً من الترابط  فأداة التشبيه ختفف. وحسب» مثل اجلسد«وإمنا هم » جسداً«تعاطفهم ليسوا 

عن نفس املوضوع تظهر فيه فكرة الترابط غري العضوي الفضفاض  ولعل احلديث الشريف اآلخر. الفضفاض غري الصلب
. أصابعه  مث شبك الرسول صلى اهللا عليه وسلم"متفق عليه"" للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً املؤمن: "بشكل واضح

ولكنه ترابط البناء غري العضوي الذي تتخلله  فالصورة اازية هنا يف مضموا غري عضوية وتعبر عن تكامل وترابط،
  ."املتشابكة متاماً مثل أصابع اليد"الثغرات 

 على فكرة الترابط الفضفاض "الديين وغري الديين والتراث"سنة وميكن أن نضرب عشرات األمثلة األخرى من القرآن وال
 املطمئنة هو مفهوم فضفاض متاماً، فهي ليست النفس الذرية اآللية ذات البعد الواحد فمثالً مفهوم النفس. غري العضوي

تحم عضوياً باآلخر، وإمنا هي اليت تل املغتربة اليت حتتفظ حبدودها وانغالقها، وال هي النفس الرومانسية ذات البعد الواحد
 من خالل التوكل على اهللا دون االحتاد به، ومن "الطمأنينة"والبقاء  نفس مركبة األبعاد تكتسب املقدرة على اإلبداع

وانفصال،  اآلخرين دون االلتحام الكامل م أو االنفصال الكامل عنهم؛ فهي تظل يف حالة اتصال خالل التعاون مع
 هو املفهوم اإلسالمي هللا وعالقة اإلنسان "التعبري منوذج النماذج إن صح"وأعتقد أن النموذج األكرب . تواصل واستقالل

 للطبيعة"، وهو مفارق متاماً للكون "دون أن حيل فيه"قريب جييب دعوة الداعي  به؛ فاهللا ليس كمثله شيء ولكنه

دون أن جيري يف "الوريد  هو أقرب إلينا من حبل متسام عليهما ولكنه ال يتركهما دون عدل أو رمحة، ف"والتاريخ
ولذا يظل أشرف املخلوقات يف أكثر اللحظات قرباً . يتحد به  وبإمكان اإلنسان أن يقترب منه ولكنه ال ميكنه أن"عروقنا

 بنيفثمة مسافة تفصل بني اإلله واإلنسان والطبيعة، متاماً مثل تلك اليت تفصل ". أدىن قاب قوسني أو"منه عز وجل 

فهي ضمان استقالل اإلنسان عن  وهذه املسافة حيز إنساين يتحرك اإلنسان فيه بقدر كبري من احلرية،. اإلنسان والطبيعة
الناحية األخالقية، ويصبح له من مث هوية مركبة حمددة، ويصبح  اإلرادة اإلهلية حبيث يصبح اإلنسان حراً مسئوالً من

وجل بأن  باعتباره إعالنا من اهللا عز» خامت املرسلني«ومن هنا مركزية مفهوم "ه حريته واختبار التاريخ اإلنساين جمال
أن اإلله قد هجر اإلنسان وتركه يف عامل  ولكن املسافة ليست هوة تعين. "التاريخ، بعد اكتمال الوحي، هو رقعة احلرية
اإلنسان واستخلفه، ولذا فإن اإلنسان نص مقدس مكتوب، وهو قد كرم  الفوضى والصدفة، فاهللا قد أرسل له وحياً يف

  .اإلله يف األرض وحيمل الشرارة اإلهلية داخله حيمل رسالة

 وميكننا أن نتناول موضوع االنتفاضة ولنبدأ. لنموذج التكامل الفضفاض غري العضوي هذه هي بعض السمات األساسية

  .باألسباب اليت أدت إىل اندالعها
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تفاوت يف حدته من عام آلخر، فحالة القهر حالة بنيوية تسم العالقة بني  لعرب قدإن القمع الصهيوين للمواطنني ا
باالقتصاد اإلسرائيلي  كما أن عملية تشويه اتمع الفلسطيين وحتطيم بنيته التحتية، وربطه. واملستعمرين املستعمرين

بين فيها أنه قد مت، على مستوى من أصدر دراسة  كانت تتسارع، حىت أن الباحث اإلسرائيلي مريون بنفنتسي كان قد
 وكان االحتالل الصهيوين. االقتصاد اإلسرائيلي، وأنه ال ميكن العودة عن هذا األمر املستويات، دمج الضفة الغربية يف

منهم إىل عمالة رخيصة   عن طريق حتويل قطاعات1967حياول رفع املستوى االقتصادي لسكان فلسطني احملتلة عام 
  .حىت يصبح من صاحلها اإلبقاء على الوضع القائم سرائيل وختدم االقتصاد اإلسرائيلي وتستفيد منه،تعمل داخل إ

 وهو اخلط"توجد عملية إغواء، فقد بلغ عدد العرب الذين يعملون وراء اخلط األخضر  ولكن إىل جانب القهر كانت

وقد ارتفع دخل   ألفاً،120 "1967 تلك اليت احتلت عام 1948االفتراضي الذي يفصل فلسطني احملتلة عام 
وال . الضفة وألف دوالر يف القطاع  دوالر يف1400 إىل 1968 دوالر عام 300الفلسطينيني العرب بالفعل من 

األخضر وحسب، وإمنا بسبب حتويالت العاملني يف البالد العربية إىل  يعود ارتفاع مستوى الدخل إىل العمل وراء اخلط
خالل الرتوح عنها  تفاع الدخل قد مت إجنازه ال من خالل االرتباط باألرض والعمل فيها، وإمنا منأن ار ويالحظ. ذويهم

يشكل من الناحية البنيوية حركة طاردة من األرض   أي أن ارتفاع الدخل كان"العمل يف إسرائيل أو يف البالد العربية"
وكانت الواليات املتحدة تفكر يف إقامة . اح املسلحواهلجرة منه والتخلي عن الكف دف إىل دفع السكان لترك وطنهم

العرب وإقباهلم على التمتع  املشروعات االقتصادية يف الضفة الغربية دف إىل تعميق روح التكيف واملرونة بني بعض
  .ودون التعلق بأية مطلقات أو ثوابت باحلياة الدنيا دون التفكري يف أية قيم أخالقية أو قومية

فهذه مجيعاً عناصر مساعدة، إذ . اندالع االنتفاضة وال اإلغواء قادر على إطفائها ر قادر على أن يؤدي إىللكن ال القه
احلاسم يف هذا اال هو متاسك  أن تكون هناك عناصر إجيابية حترك الفاعل اإلنساين العريب، ويف تصورنا أن العنصر البد

والديين، فقد كان هذا هو املدد الذي ال ينفد، والذي جعل الفلسطينيني  ريهوية الفلسطينيني وجتذُّرهم يف تراثهم احلضا
العدو وعوامل التآكل  إمكانام وعوامل احلياة واالنطالق داخلهم، ويف الوقت نفسه يدركون مدى تخثُّر يدركون

اعد معدالت العلمنة فيه التجمع الصهيوين نتيجة تص لقد أدركوا األزمة العقائدية اليت كان خيوضها. واملوت داخله
 والبد أم الحظوا أن املستوطنني الصهاينة يف الضفة الغربية غري قادرين على محل .وتوجهه حنو قيم املنفعة واللذة

الضفة الغربية رأوا املنازل الفارهة  والبد أن أهل. اإلسرائيلية" الدفاع"السالح، ولذا فهم يتحركون دائماً يف محاية قوات 
شيكهم بأرض امليعاد  الصهاينة الذين" الرواد"د هلؤالء اليت تمسيتمسكون جبهاز التكييف ومحام السباحة أكثر من ت

اإلسرائيلي فيسميه  ، أما زئيف شيف املعلق العسكري"االستيطان مكيف اهلواء"النوع من االستيطان  أطلق على هذا"
  .""االستيطان دي لوكس"

على مثل هذا املستوطن املرفه، فاحلجارة كفيلة بأن تعكر صفو حياته الدنيوية  لرصاصوال يوجد أية ضرورة إلطالق ا
قد تتفاوت يف حدا،  وبينما كان العدو يتخثَّر مل تتوقف العمليات الفدائية، اليت. األرضي احلديث الصغري وفردوسه

 الفلسطيين، وعلى متاسكه ومتسكه لدى الشعب ومدى جناحها وفشلها إال أا جنحت يف اإلبقاء على روح اجلهاد
األجيال الفلسطينية اجلديدة إلدراك ما حدث داخل اتمع الصهيوين  بعقيدته، وهذا التماسك هو وحده الذي هيأ
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بالعدو من جمال احللم  وجاءت هزمية القوات اإلسرائيلية يف لبنان فحركت إمكانية إحلاق اهلزمية. وإبداعاً فازدادت امتالًء
 . عريب من تونس فكانت مبرتلة الشرارة مث كانت عملية قبية اليت قام ا مواطن. ال الواقعإىل جم

الضفة  االنتفاضي، منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي، يظهر بتدرجيياً، وبدأ املناضلون يف يف هذا اإلطار بدأ النموذج
ولتوضيح وجهة . ممثِّلة هلذا النموذج  االنتفاضةحالةوالقطاع يتبنونه إىل أن أصبح النموذج األساسي واملهيمن، وأصبحت

العضوي بنموذج التالحم العضوي من منظور إمكانية التشغيل  نظرنا سنقوم مبقارنة منوذج التكامل الفضفاض غري
  .والتطبيق

املعرفية والفعلية مع القطيعة  القول بأن منوذج التالحم العضوي مثرة حقيقية ملنظومة احلداثة الغربية املبنية على  ميكن 1
والتغيري يعين رفض املاضي والبدء من نقطة . السيطرة على عناصره املاضي، والبدء من الواقع املادي املباشر وحماولة

ليستلهم  أما منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي فهو منوذج حياول أن ينسلخ عن احلداثة الغربية .الصفر االفتراضية
  .بأسرها داثة جديدة ونظماً يف اإلدارة وحتريك الكتلة البشريةالتراث ويولِّد منه ح

إسرائيل فلسطني مرة أخرى وأن تزال آثار  أن تصبح: وهذا أمر متوقع متاماً فالنموذج االنتفاضي منوذج استرجاعي
ن استدراجه إىل جنح يف مواجهتنا بآالته احلديثة وقصم ظهرنا فالبد إذن م العدوان االستعماري الغريب الصهوين الذي

العودة عن » ولذا فاالنتفاضة كانت شكالً من أشكال. ميكننا أن حناوره حسب قواعدنا ونستلهم تراثنا أرضنا حيث
األسرة كوحدة أساسية  "واإلنتاج  ، وبعث أشكال تقليدية من التكامل االجتماعيdemodernization «احلداثة

 ليزداد التكامل الفضفاض والتراحم يف "الزيتون كمصدر للحياة وللرموز شجرةالزراعة التقليدية  املخبز الريفي  العودة ل
النضال إذ أن بنيتها التحتية  ويالحظ أن القرى اليت مل حتقق مستوى عالياً من التحديث هي أكثر القرى صالبة يف .اتمع

  .تبعيتها التقليدية تضمن هلا مقدرة أعلى على االستمرار بسبب عدم

فهو دال يكاد ينطبق انطباقاً كامالً على مدلوله  تبلور النموذج االنتفاضي بشكل يبعث على الدهشة،» نتفاضةا«وكلمة 
. ومنحنياته، وهو مصطلح يعود للمعجمني اللفظي واحلضاري العريب اإلسالمي ويعبر عنه بكل خصوصيته ونتوءاته

والكلمة على املستوى  .« ليزول عنه الغبار أو حنوهحركه«يعين » نفض الثوب«مثل » نفض«مشتقة من فعل  والكلمة
، وهي توحي يف الوقت نفسه بعدم جتذُّر هذا الذي "النظافة" الداليل املباشر تشري إىل حركة خالّقة تولِّد اجلديد من القدمي

أي  «ض املكاننف«ويقال أيضاً . الثوب  أو االستعمار الصهيوين الذي حط على أرض فلسطني سيزول  الغبار الذي عال
طهره «أي » نفض الطريق«أيضاً  ويقولون. "وهذه حيلة معروفة لدى شباب االنتفاضة"» نظر مجيع ما فيه حىت يعرفه«

وحتمل الكلمة . »متجسسني لينظروا هل فيها عدو أو خوف مجاعة يبعثون يف األرض«هي » النفضة«و. »من اللصوص
«أي» نفض الكرم» أيضاً معاين اخلصوبة فيقال  واملرأة. »كثُر أوالدها«أي » نفضت املرأة«ويقال . »تفتحت عناقيده 

» نفض عنه اهلم«و» عنه الكسل نفض«، وهناك تعبريات مثل "مثل املرأة الفلسطينية"» املرأة كثرية األوالد«النفوض هي 

اكنة مث حتركت، وأن تفترض وجود قوة ما كامنة، كانت س والكلمة، بداللتها وإحياءاا. »انتفض واقفاً«وكذلك 
  مصطلحاً أكثر"ال ثورة"» انتفاضة«وهذا البعد جيعل كلمة . النسق، وإمنا من داخله مصادر احلركة ليست من خارج

االنتفاضة فتفيد أن الكامن قد   أما"الثورة الفرنسية والثورة البلشفية"دقة يف وصف ما حيدث، فالثورة تفيد االنقطاع 
  .ا انقطع ومل يقطع ما اتصلأصبح ظاهراً، وأنه وصل م
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بكفاءة عالية وإمنا هو بلورة كاملة  وحنن نذهب إىل أن احلجر يف حالة االنتفاضة ليس جمرد سالح استخدمه املنتفضون
. احلجر كفاءة توصل هلا اإلنسان منذ أن بدأ التاريخ البشري فاستخدام. لنموذج التكامل الفضفاض غري العضوي

فاحلصان، على  .اخل معجمنا احلضاري، فهو أحد املفردات األساسية يف التراث العريب اإلسالميد واحلجر موجود بكثرة
وحنن نعرف كذلك آية الطري األبابيل ". من عل جلمود صخر حطه السيل"سبيل املثال، يشبه يف معلقة امرئ القيس بأنه 

، "الرجيم" ستعيذ املسلمون باهللا من الشيطانوي". الرجم"وعقوبة الزىن هي  ،«حبجارة من سجيل«اليت رمت الغزاة 
وتقف . "ورمبا تقبيله" األسود" احلجر"إبليس وحتية " رجم"حيام حيلمون بإقامة شعائر احلج، ومن أمهها  ويقضون

ويزخر شعر . اية، إىل اإلمكانيات والوعود واجلنة ضخماً، مكعب الشكل يشري إىل ما ال" حجراً"الكعبة نفسها 
  .االنتفاضة وبعدها بإشارات ال تعد وال حتصى لألرض واجلبال واحلجارة  الفلسطينية قبلاملقاومة

اإلدراكية السائدة يف  مسات مشتركة أخرى بني منوذج االنتفاضة، منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي، والنماذج ومثة
أن حترك الكتلة البشرية بأسرها، إىل البحث عن رقعة حتاول  فعلى سبيل املثال جلأت االنتفاضة، اليت. اتمعات التقليدية
ومل تشغل باهلا   مثل التمسك باألرض والدفاع عن حق تقرير املصري،"الثوابت اإلنسانية"الفلسطينيني  اإلمجاع الشعيب بني

نه رشيد متاماً رشيداً من منظور علمي مادي ولك وهذا التوجه للثوابت قد ال يكون. باألطروحات الثورية النقية الدقيقة
 واالنتفاضة يف هذا ال ختتلف كثرياً عن اتمعات التقليدية اليت تتسم بقدر عال من .من الناحية اإلنسانية والتعبوية

واإلدارة من خالل اإلمجاع ال " التماسك بسبب اإلميان بالثوابت ومن حماولةإدارة األمور من خالل اإلمجاع ال الصراع
  ."اليابان بنجاح كبري، وبدأوا يكتشفون أمهيته وجدواه يف الغرب  أسلوب يف اإلدارة تبنوه يفمن خالل تصعيد املنافسة

واملوضة  . »املوضة«يسمى  الرتعة االنتفاضية حنو االستفادة من خربات اتمع التقليدي من موقفها مما وميكن أن نرى
 مرتني كل عام، وأن "وهويتنا"ن نغير مالبسنا وأذواقنا منه أ كما نعلم حنن عرب اخلارج  اختراع غريب شيطاين، اهلدف

وتصبح املوضة ليس  والروحية واملالية دائماً، ولكن يف زمان االنتفاضة، ويف مكاا، تتغير األمور نبدد طاقتنا اجلسدية
ع الفلسطينية، وبالتايل أن تلبس ثياباً من صنع املصان السعي للحصول على آخر ما اقترحه القرد األعظم يف باريس، وإمنا

يعين أن  كما أن اتباع املوضة االنتفاضية. احمللية، فيزداد املنتفضون عزة واعتداداً بالنفس تضرب العدو وتساند الصناعة
ومن مث تصبح عملية املطاردة شبه  اجلميع سريتدي الزي نفسه تقريباً فيصعب على العدو أن مييز بني الفلسطينيني،

حني أصبح كل الذكور يسمون حممداً وكل اإلناث فاطمة،  به من بعض الوجوه الثورة اجلزائريةوهذا يش"مستحيلة 
املنتفضني  بل إن كل متجر مالبس أصبح مكاناً لتغيري الزي، ولذا إذا دلف أحد. "اإلنساين حبيث يغرق العدو يف البحر

تغيري مالبسه، ليخرج وينضم للبحر  رد علىإىل مثل هذا املتجر فإن صاحبه يتصرف بتلقائية متعمدة، ويساعد املطا
  .ال يعرف ماذا يفعل اإلنساين، والعدو األبله يقف ممسكاً برشاشه الرهيب

وقد .  يدور يف إطار القانون العام ارد العاملي"الغربية وهو منوذج أساسي يف احلضارة" منوذج التالحم العضوي  2
الوعي  لكن حيث إن. ا العريب إىل أنه البد من ظهور وعي بروليتاري متبلوراملاركسية يف عاملن توصلت النظرية الثورية

 فالبد من االنتظار "إخل... البورجوازية تركُّز العمال يف املدن  تفاقم الصراع مع"الربوليتاري ناجم عن ظروف موضوعية 
الثورة وطرق إشعاهلا، وظل دخلنا دائرة مفرغة، وتضخم احلديث عن  وهكذا. حلني ظهور هذه الظروف املوضوعية

  !جمدباً عقيماً يشهد بتعاستنا الفكرية وبؤسنا العملي والنظري الواقع من حولنا
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الظرفاء إن على   الغابات واجلبل يف حرم ضد الغزو األمريكي الشرس، قال بعض"الفالحون"ثوار فيتنام  وحينما وظف
الكفاح الثوري، أي أننا فقدنا أنفسنا متاماً يف  كنهم أن يبدأوالثوار العرب أن يزرعوا بعض الغابات واجلبال حىت مي

 التكامل الفضفاض غري العضوي ال يفقد نفسه يف القانون العام فهو يشبه اتمعات ومنوذج. القوانني والنماذج اردة

عني بكفاءة، ولذا نظر املنتفضون املت التقليدية ذات اهلوية الواضحة اليت ال تفقد ذاا يف حضارة عاملية ومهية وتتعامل مع
سالح غري مستورد متوافر يف كل مكان ال ميكن نزعه أو مصادرته : احلجر من حوهلم وأدركوا أبعاد واقعهم واهتدوا إىل

  .إنسان استخدامه فهو تعبري عن اإلمجاع الشعيب ويستطيع كل

 ري سايلكلينج: باإلجنليزية"تخدام املواد غري العضوي مبين على التدوير وإعادة اس  منوذج التكامل الفضفاض 3

recycling"تمعات التقليدية، على عكس احلضارة احلديثة املبنيةعلى فكرة التخلص من الفوارغ ، وهو يف هذا يشبه ا 

disposable "ز احلجر . "السرعة وتنظيم احلركة واستهالك الطاقة وهذا يعود إىل والء احلضارة احلديثة لفكرةويتمي
 .ورمبا إىل ما ال اية إمكانية استخدامة عدة مراتب

 
فعلى سبيل املثال، حينما كان بعض الشباب العادي يدخل السجن  وهناك أمثلة عديدة على عمليات التدوير األخرى،

نظيم بت ويقوم املنتفضون. انتفاضية واعية وهو ما حول السجون إىل أكادمييات لتخريج الثوار يتم حتويلهم إىل كوادر
احلي، منوذجاً انتفاضياً جديداً، ينظر له  وحينما خيرج املسجون فإنه يعود بطالً يف. إضرابات داخل السجن تزيد التراحم

يقال إن "غيابه السابق يف السجن إىل حضور ثري ينري العقول والقلوب  وهكذا يتحول. األطفال والشباب والكهول
حينما يسقط أحد  واملساجني ال خيتلفون هنا عن الشهداء، إذ. "األكادميياتالقيادية من خرجيي هذه  معظم العناصر

الصالة عليه، ويتحول استشهاده بذلك إىل وسيلة  املنتفضني شهيداً فهو يتحول إىل رصيد مضاف، ويؤخذ اجلثمان لتقام
كما أن .  جسد اجلماعةهنا ليس طاقة مبددة وإمنا طاقة جديدة تظل تسري يف فالشهيد. من وسائل زيادة التماسك

االستمرار والبقاء يف  باحلجر يعين أن بوسع املنتفض أن يستخدم احلجر ويفر يف الطرق الضيقة فيضمن لنفسه الكفاح
  .دورة الكفاح اليومي

مة مراك  مبين على النمو املستمر واملتصاعد وتعظيم"شأن منوذج احلداثة املادية الغربية شأنه" منوذج التالحم العضوي  4
اية "إىل الذروة، وهي نقطة االشتعال  الطاقة واستهالكها وتبديدها بل أحياناً تبديد املادة نفسها حىت يصل النموذج

الظروف املوضوعية وتصاعد التناقضات واحتدامها، سيولد حتماً وعياً  فهذا النموذج يذهب إىل أن تراكم. "التاريخ
حتدث يف كل اتمعات  وعملية التراكم والنمو اليت تتم، هي عملية عاملية. ورةسيؤدي بدوره إىل اندالع الث ثورياً، وهذا

االهتمام املفرط بالظروف املوضوعية العامة ال بالظروف  فنمط التراكم والتناقض واحد، ومن هنا. حسب النمط نفسه
أن  يد رأسي ال أفقي، مبعىن حتميةالتراكمية ترى أن التصعيد الثوري البد أن يأخذ شكل تصع والنماذج. الفريدة احمللية

ولذا أصبح . درجة االحتراق يكون هناك تزايد دائم يف احتدام التناقضات، ويف تصاعد درجة احلرارة حىت تصل إىل
  .اليت مل ينجح أحد يف يئتها حىت الوقت احلاضر» الثورة يئة الظروف املوضوعية لنشوب«الفكر الثوري مشغوالً ب 

واستهالكها،  الفضفاض غري العضوي فيحتاج إىل قَدر من الطاقة ولكنه ال يتجه حنو تعظيم مراكمتها كاملأما منوذج الت
وهو منوذج يفضل . "يف اتمعات التقليدية كما هو احلال"وإمنا يركز على استخدامها مع احلفاظ عليها وعلى مصادرها 

  ."احلجر نفسه" والطاقة الطبيعية "التقاط احلجر وإلقاؤه"ية الطاقة اإلنسان ولذا فهو جيمع بني. التوازن على الصراع
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الذروة، ولذا فهو يتوهج أحياناً وخيبو  وألن النموذج االنتفاضي ال يتجه حنو النمو املستمر فهو ال حياول أن يصل إىل
 أي ابتداع أشكال جديدة ويتضح هذا فيما نسميه التصعيد األفقي،. يشتعل أبداً ولكنه ال ينطفئ أبداً وال. أحياناً أخرى

والتصعيد األفقي يأخذ شكل  .النضال هي استمرار لألشكال القائمة ورمبا حتسني هلا ولكنها ليست تصعيداً كمياً هلا من
اليت تعادل تزايد بطش العدو ومقدرته على حماربة االنتفاضة دون أن  زيادة اخلربة عند اجلماعة البشرية الفلسطينية املنتفضة

بشكل نشيط ويف  يف احلرارة ودون اإلخالل باإلستراتيجية العامة لالنتفاضة  أن تستمر يف رفض العدو  تزايداًيشكل ذلك
  .إننا كنا وما زلنا وسنكون: إرسال الرسائل له

يستطيع غريهم  الضفة والقطاع أنفسهم متاماً حىت أصبح بوسعهم أن ينجزوا يف ساعتني أو ثالث ما ال وقد درب أهل
احلركة املنسقة وعلى توزيع األدوار والوظائف  ه إال يف يومني أو ثالثة، وهذا يتطلب تدريب كل أفراد اجلماعة علىإجناز

مقدرة الفلسطينيني على القيام ذا العدد اهلائل من اإلضرابات واالحتجاجات دون  وقد أدى هذا إىل زيادة. توزيعاً دقيقاً
لعدة ساعات تبين أا مدركة متاماً   فكرة السماح بفتح احملالت وغريها من اخلدماتوقيادة االنتفاضة بقبوهلا. حيترقوا أن

وبشكل مستمر، ومن مث البد أن تليب حاجام اإلنسانية كبشر، البد أن  لضرورة حتريك كل أجزاء اجلماعة اإلنسانية
يف رتابة  الل انتفاضتهم فال يسقطونولكنهم كبشر أيضاً حيققون إنسانيتهم من خ. ويفرحوا وحيزنوا يأكلوا ويشربوا

البقال يضعون ما اشتروا من بضائع يف زاوية الدار مث  الزمان اليومية، وال يف آليته املبتذلة، إذ أم بعد عودم من عند
 لقد ابتدع الفلسطينيون زماناً فلسطينياً للمكان الفلسطيين  هذا إذن هو. باحلجارة يعانقون النجوم ويرشقون عدوهم

أجنز ذلك ال بتحطيم الزمان  اإلنسان يف زمن االنتفاضة، هذا هو اإلنسان الذي أفلت من قبضة الزمن الرديء، وقد
، وإمنا بتقبله كمعطى والعمل من خالله، وبزيادة اخلربة "احلداثة كربوميثيوس أو العنقاء  كما يقول شعراء"ونفسه 

  جماة هذا؟ وماذا يستطيع العدو مهما بلغت كفاءته أن يفعل يف. خالل التكاتف والتعاطف والتراحم اليومية، ومن

جنود العدو كانوا يتعرفون على راشقي احلجارة عن  ومن األمثلة األخرى على التصعيد األفقي أن املنتفضني الحظوا أن
راشق احلجارة ا يده املنتفضون بتجنيد األطفال الصغار ليحملوا فوطة مبللة يغسل  فقام. طريق التراب العالق بأيديهم

  .فراغه من فعله البطويل بعد

والوزنة بالنسبة للحجر كاملدفعية الثقيلة . ثالث على التصعيد األفقي واستخدام الوزنة احلديدية بدالً من احلجر، هو مثل
ويبدو . حلجرعلى ا للبندقية، فاستخدامها شكل من أشكال التصعيد وال شك، ولكن مع هذا تظل الوزنة تنويعاً بالنسبة

إن . أا ال تترك أثراً يف يد صاحبها بعد أن يلقيها أن إخفاء الوزنة أمر أسهل بكثري من إخفاء كمية من احلجارة، كما
. عناصر اجلماعة بالبنية العامة وال يشكِّل زيادة يف احلرارة، كما أنه يفترض إمكانية جتنيد كل زيادة اإلبداع هنا ال خيل

حينما يعود إىل مرتله ليحكي ألمه وألبيه ما  ل الذي حيمل الفوطة املبللة ومدى إحساسه بالكرامةولنتخيل شعور الطف
  .اجلماعة الفلسطينية فعل فتزداد درجة التماسك والتراحم يف

يف االنتفاضة، فعلى سبيل املثال عندما بدأت االنتفاضة كان  مثة مؤشرات أخرى على زيادة كفاءة اجلماعة الفلسطينية
إىل مدارس البنات للهرب من املطاردين اإلسرائيليني، فكانت البنات يصرخن بسبب  ض راشقي احلجارة يلجأونبع

املنتفضني يدخل مدرسة  ولذا فحينما كان أحد. املوقف، ولكن اجلميع تعلَّم كيف يعزف حلن االنتفاضة املستمر فجائية
وقد يظهر املنتفض فجأة أمام مكتب إحدى املوظفات  .نتفضبنات فإن اجلميع كن يتحركن بتلقائية متعمدة وخيتفي امل
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شهادة حسن سلوك ألخته اليت حضر من أجلها، وليغوص العدو يف هذا البحر اإلنساين،  وبالتلقائية املتعمدة نفسها تعطيه
  .ال توجد آلة واحدة قادرة على مساعدته يف اجتيازه إذ

. الصارم له التنظيم والترشيد الكامل يف إطار القانون العام والتطبيقالعضوي حداً أقصى من   يتطلب منوذج التالحم 5

العناصر متجانسة، والبد أن تذعن للقانون العام  ولذا البد أن تكون كل. فيتم التنسيق الكامل بني األجزاء املختلفة
 .لألطروحات الثورية العلمية الدقيقة والسلطة املركزية وتتسم باخلضوع

 
غري العضوي، فإن الترشيد الكامل ال يكون ضرورياً، بل قد يكون على العكس  ذج التكامل الفضفاضأما يف حالة منو

ينتظمها قانون واحد، وهذا  أن الترشيد يعين تطبيق قانون واحد على اجلميع، أو جمموعة من القواعد املختلفة ضاراً، إذ
 العضوي قد ال يعمل بنفس املستوى من الكفاءة وال غري ومنوذج التكامل. يتعارض مع تنوع األجزاء وتفاوت السرعات

يعمل ا منوذج التكامل العضوي، ولكنه قادر على أن يعمل بسرعات متفاوتة يف  على نفس القدر من السرعة اليت
وهو بسبب . "حد ما إذ حيتفظ كلٌّ بشخصيته إىل"نفسه بسبب عدم وجود تنسيق صارم بني األجزاء املختلفة  الوقت
بل ميكن أن تتحرك بعض . أو إىل اليمني أو إىل اليسار يته وليونته يتمتع بإمكانية احلركة إىل األمام أو إىل اخللفمسام

وميكن أن تتحرك بعض أجزائه بينما . أجزائه األخرى إىل اخللف، حسب الظروف أجزائه إىل األمام وتتحرك بعض
  .هري، رغم عدم جتانسها، عاليةاألجزاء األخرى، ولذا فمقدرته على تعبئة اجلما تتوقف

 يف "والطبقات واالنتماءات اإلثنية والدينية من كل األعمار"وهذا ما فعلته االنتفاضة من خالل جتنيدها الكتلة البشرية 
واحد، يف فترات خمتلفة، وحسب مقدرة كل قطاع داخل هذه الكتلة على  األراضي احملتلة وحتريكها مجيعاً يف وقت

  .احلركة دائمة متجانسة، وإمنا كانت متقطعة غري متجانسة كنومل ت. احلركة

إىل شكل  بسبب عدم التزامها بقانون جمرد واحد جماالً واسعاً لإلبداع الشخصي وحولت االرجتال وقد تركت االنتفاضة
ر ال يتطلب والنضال باحلج. الفضفاض مهم من أشكال النضال اإلبداعي الذي ميكن استيعابه داخل التخطيط املركزي

لدورات توعية أو حلقات تدريب وال درجات عالية من التثوير  درجة عالية من الترشيد ومن مث ال توجد ضرورة
  .والتسييس

قادر على احلركة يف  منوذج التالحم العضوي بسبب متاسكه العضوي وصالبته وافتقاده إىل املسامية والفضفاضية  6
ولكنه بسبب هذا جنده غري قادر على التوقف، ويف  .وحسب  دائماً إىل األمامظروف مثالية وحسب، ويف اجتاه واحد 
مل تتوافر له الظروف املثالية، أي ظروف التحكم الكامل والتجانس الكامل  الوقت نفسه مهدد بالتوقف الكامل إن

  .الكامل والترشيد

لسريعة والدائبة واملستمرة ولكنه يعوض هذا ا قد ال يتسم منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي مبقدرته على احلركة
 وقد أدرك املنتفضون طبيعة واقعهم،. ويف توظيفه مبا يتفق مع املنحىن اخلاص لواقعه مبقدرته على التحكم يف اإليقاع العام

. ةاحلكومات والصحافة الغربي وهو أم يعيشون حتت وطأة نظام عسكري شرس ذي ادعاءات دميوقراطية تتمتع بتأييد

ولكن احلجر ليس قاتالً، وقد فوت هذا على . واألذى به ولذا كان املنتفضون يقومون مبضايقة العدو وإحلاق األمل
النموذج  ولذا ميكن القول بأن. "وخباصة يف وجود وسائل اإلعالم"العسكرية إال حبذر شديد  عدوهم فرصة استخدام آلته
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، ومع هذا بوسع "العصيان املدين السلمي"  والنموذج الغاندي"ال املسلحالقت"االنتفاضي يقف بني النموذج الفيتنامي 
  .لزم األمر النموذج االنتفاضي أن يتحرك يف نطاقهما إن

التحرك واالستمرار حتت معظم الظروف، وعلى  كما يتسم منوذج التكامل الفضفاض غري العضوي مبقدرته الفائقة على
لقد استمرت . االنتفاضة، فهي أطول حركة عصيان مدين نشيط يف التاريخ تهاالستمرار بعد االنقطاع، وهذا ما حقق

لن ميكن القضاء على  العدو متاماً، حىت أن التفكري اإلستراتيجي اإلسرائيلي توصل إىل اقتناع مفاده أنه االنتفاضة وأكت
  .أوسلو االنتفاضة إال عن طريق االلتفاف حوهلا، ومن هنا مدريد مث

اإلستراتيجيني، أن اجليش النظامي الذي  اللواء حسن البدري مؤرخ اجليش املصري، وأحد أهم مفكريهوقد صرح 
وأن هذا ما » الضبط والربط«عام يفقد مقدرته على القتال وينعدم فيه  يستمر يف قمع العصيان املدين ملدة أكثر من

ميكن أن   اليت تستمر ملدة أكثر من ست سنواتكما أضاف قائالً إن حركة العصيان املدين. احملتلة حدث يف فلسطني
اتمع، أي أن االنتفاضة ذا املعىن كانت  تستمر إىل ما ال اية، ألا تكون قد شيدت كل املؤسسات البديلة إلدارة

 ذج االنتفاضيواندالع االنتفاضة الثانية دليل آخر على مقدرة النمو. الدولة املركزية انتصاراً لفكرة اتمع األهلي مقابل

  .على االستمرار بعد التوقف وعلى التأجج بعد الراحة

باهلرمية  العضوي بالثنائية الصلبة، فاملركز قوي أما األطراف فضعيفة، ولذا فالتنظيم يتسم  يتسم منوذج التكامل 7
طليعة الطبقة "حلزب الثوري ومجاهري تابعة ينظمها ا الصلبة؛ خنبة طليعية مسلحة بالنظرية الثورية تتمتع بوعي ثوري عال،

حاجة إىل مركز  مثة: ولذا ال ميكن ختيل الثورة بدون النظرية الثورية أو احلزب الثوري. امليعاد  ويقودها إىل أرض"!العاملة
خلل، تبعثرت األطراف متاماً وانتقل من الثنائية  ولكن، إن أصاب املركز. قوي وفعال، ال يستطيع النموذج التحرك بدونه

 أما يف حالة منوذج التكامل. اهلرم املدبب إىل شيء مسطح ال مركز له وال قوام صلبة إىل السيولة الشاملة وحتولال

التنظيم شبه هرمي، قمته ليست  الفضفاض غري العضوي، فإن املركز ال يكون بالضرورة أقوى من األطراف، ولذا يكون
تسبق اجلماهري وإمنا تسري يف وسطها جنباً إىل جنب، كما هو  ا والمدببة وال حادة، والقيادة ال متسك كل األمور بيده

هائل من املؤسسات  التقليدية اليت ال تعطي أمهية مطلقة للنخبة أو الدولة إذ تتم اإلدارة من خالل عدد احلال يف اتمعات
وإن . رشاد وقدر من اإلمجاعومن خالل النصح واإل ،"إخل... األسرة،  عالقات القرابة  األوقاف"األهلية والوسيطة 

واألطراف، شأا شأن كل . األطراف إذ ال خيتلف املركز عن األطراف كثرياً حدث شيء للمركز فلن يؤثر كثرياً يف
متوجاا املختلفة ومنحنياا  هلا شخصيتها املستقلة، أما وترية حركتها فينظمها املركز ولكنها مستقلة عنه وهلا األجزاء،
  .اخلاصة

 ميكِّنها من االستمرار يف األداء دون توجيه يومي من القيادة ودون رقابة حزبية صارمة  التماسك بني أفراد اجلماعةهذا

االنتفاضة، فالنضال باحلجر ال يتطلب   وهذه هي طريقة التنظيم يف"دون انضباط حزيب كما يقال يف اخلطاب الثوري"
فحينما يتم القبض على . القيادة املركزية إال أن األطراف ظلت قوية عملية تنظيم مركزية أو قيادة قوية، فرغم وجود

النضال  اجلماعة تبذل قصارى جهدها إلثبات أنه ليس القائد الفعلي وذلك عن طريق االستمرار يف أحد القادة فإن
كون عنصر تآكُل والتراحم بدالً من أن ي ومن هنا يصبح القبض على القائد عنصراً يزيد التالحم والتماسك. وتصعيده
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حتسن األداء، كان العدو يستنتج أنه مل يتم إلقاء القبض على القائد احلقيقي  بل إنه يف كثري من األحيان، ونتيجة. وتراجع
 .للبحث عنه ويعود

، ألنه قدرة على اختيار العناصر القيادية األكثر كفاءة ومن املفارقات، أن متاسك اجلماعة وفعالية كل أفرادها جعلها أكثر
 وإذا كان الطفل والشاب والعجوز يتكاتفون، فمن خالل املمارسة اليومية تسهل معرفة إذا كان اجلميع يعرف اجلميع

القيادة مهمة، ولكنه ضمن يف الوقت نفسه  فالتماسك هنا مل جيعل. العناصر األكثر حركية وانتفاضاً فتصعد ملرتبة القيادة
  !وانتفاضاً إىل مركز القيادة عاًوصول العناصر البشرية األكثر إبدا

التراثية، أميا اهتمام باألغاين الشعبية والتراث الشعيب يف نضاهلم واحتجاجهم،  وقد اهتم املنتفضون، انطالقاً من نزعتهم
عن نفسه خري تعبري فيما  إبداعهم التراثي وصل إىل ذروته وعبر النموذج االنتفاضي، منوذج التكامل الفضفاض، ولكن

الصهيوين كانت تحرم على الفلسطينيني أن يرفعوا العلم  فمن املعروف أن قوات االحتالل. »حيلة البطيخة«يته مس
الصهيونية، يقومون  ولذا بدالً من املواجهة املباشرة كان الفلسطينيون، عند مرور القوات. الفعل الفلسطيين وتجرم هذا

فألوان البطيخة املقطوعة محراء وقشرا . يفهم ني، وكل لبيب باإلشارةبقطع بطيخة إىل نصفني مث يرفعون أحد النصف
ولعل عملية قطع البطيخة نفسها تذكر اجلندي الصهيوين . ألوان العلم الفلسطيين خضراء وبيضاء وبذورها سوداء، وهي

وهو سالح مبتكر متاماً . ردا إن قطع البطيخة املتعينة أكثر عمقاً يف مدلوله من جمرد رفع العلم. أخرى خيافها بأشياء
وهو سالح . مصادرته وإن فعل يصبح أضحوكة أمام العامل يوجد عند الفكهاين يف أي وقت، وليس بإمكان العدو

ويستطيع  .يستطيع ااهد أن يأكله بعد أن يناضل به !"recycling ريسياكلنج: باإلجنليزية" اقتصادي متاماً ميكن تدويره
أيضاً سالح يستفز العدو دون أن يعطيه  وهو.  البطيخة من سن السابعة إىل سن السابعة والسبعنياجلميع استخدام سالح

والبطيخ سالح شعيب مائة يف املائة، وال أعتقد . حلبة الصراع احلقيقية: اهلوية وهو يف اية األمر تعبري عن. فرصة للبطش
فلسطني، واألغنية كنظرية   على أن يستخدم البطيخة كعلميأكل اهلامبورجر كثرياً ويسمع الديسكو طويالً قادر أن من

  .ثورية، واحلجر كسالح

 ، وما أشكال اإلبداع االنتفاضية األخرى إال تنويعات أو جمل مت»قواعدها«وهذه هي  االنتفاضة،» حنو«هذا هو 

حيتاج لسالح مستورد، وال   بأن ال"متاماً كاحلجر"فسالح إشعال النار يف الغابات يتسم . توليدها على هذا النحو
وميكن حتسني هذا السالح من داخل النسق التقليدي إذ يقوم  .ملستوى تنظيمي عال وحيقق درجة عالية من إمكانية البقاء

عليه غريزته   مزارع اإلسرائيليني مث يزودونه بفيلينة تشعل احلرائق ويطلقونه ليعود  كما متلي املنتفضون بسرقة محام من
بثت الرعب يف نفوس املستوطنني شكل آخر من  ولعل حادثة احلافلة اليت! سكناه، ويف الطريق يشعل احلرائقإىل منطقة 

التكامل الفضفاض، إذ قام أحد املنتفضني وبيديه العاريتني بدفع سائق احلافلة  النضال االنتفاضي الذي يعرب عن منوذج
فردي، ولذا مل تتمكن  مت مببادرة شخصية وجهد إبداعياجلميع يف الوادي وتناثرت أشالء العدو، فهي فعل  فسقط

  ! وخيدم أهدافه"االنتفاضة" االستخبارات من ضربه، وهو مع هذا جزء ينسجم متاماً مع الكل

أما بالنسبة للفلسطينيني والعرب فقد نزعت االنتفاضة عنصر  وقد تركت االنتفاضة أعمق األثر يف أطراف الصراع،
التبعية  باإلمكان إحلاق اهلزمية بالعدو الذي كان يظن أنه ال يقهر، هذا لو نفضنا عن أنفسنا ت أناخلوف من القلوب وأثبت

لو شئنا  أن نولِّد من االنتفاضة  باعتبارها  اإلدراكية وتعاملنا مع واقعنا من خالل النماذج اخلاصة بنا، بل إن بوسعنا 
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داخل   السائدة، فاالنتفاضة اكتشفت شيئاً ما"العضوية التراكمية"نماذج جديدة خمتلفة عن ال منوذجاً معرفياً  مناذج تنموية
  .أخرى من قبل اإلنسان العريب وحركته، وهو األمر الذي مل تنجزه أية حركة فكرية أو سياسية

الدميوقراطي وأصبح من العسري احلديث عن التراث  أما على الصعيد الدويل فقد أسقطت االنتفاضة قناع إسرائيل
ورجال  الليربالية وما شابه من ديباجات طريفة أحرزت شيوعاً يف العامل الغريب بني البسطاء ليهودي  املسيحي والتقاليدا

  .الصحافة واإلعالم

فاالنتفاضة عمقت جوانب أزمة اتمع . التجمع الصهيوين يفوق الوصف أما بالنسبة للصهاينة فعمق أثر االنتفاضة يف
إىل مزيد من  وتعميق األزمة االقتصادية والسياسية يترجم نفسه.  االني االقتصادي أو السياسييف الصهيوين سواء

ومن مث ازدادت طفيلية التجمع الصهيوين وازداد  االعتماد على الواليات املتحدة وتآكل السيادة االقتصادية والسياسية،
  .التفسخ االجتماعي فيه

نفسها على أا   زعزعت دور إسرائيل كوسيط، فالدولة الصهيونية كانت تطرحاألهم من هذا، أن االنتفاضة ولكن
، "فهي حاملة طائرات أمريكية زهيدة التكاليف" استثمار ليس ذا عائد اقتصادي كبري ولكنه ذو عائد إستراتيجي مرتفع

 مية واالقتصادية والسياسية، وأاالشك أن الدولة الصهيونية مكلفة من النواحي اإلعال ولكن االنتفاضة بينت مبا ال يقبل

ولكنها غري قادرة على االحتفاظ   أو أن تضرب يف العمق العريب،"دور الفتوة"قد ميكنها القيام بعمليات إجهاضية سريعة 
االحتفاظ باألمن والسالم األمريكي ضد الشباب من محلة  باألمن والسالم األمريكي فهي إن كانت غري قادرة على

ومع استمرار . على السالم األمريكي من باكستان إىل املغرب، كما كانت تزعم يف ميكنها أن حتافظاحلجارة، فك
الفلسطينيني اكتشف الصهاينة  وعجز املؤسسة الصهيونية عن إطفاء نورها ونرياا، ومع تزايد متاسك ااهدين االنتفاضة

ة ضرب االنتفاضة من خارجها لن تفلح، ومن هنا بدأت حماول أن دورهم التقليدي كشرطي للمنطقة مل يعد ممكناً، وأن
عدو األصولية اإلسالمية ليمكنها دخول حتالف مع احلكومات العربية ضد الروح  إسرائيل تطرح نفسها على أا

ياً إسرائيل دوراً اقتصاد ومن هنا توقيع اتفاقيات السالم واإلحلاح على ضرورة رفع املقاطعة العربية حىت تلعب اجلهادية،
الدولة الصهيونية أزمتها جتاه الدول الغربية الراعية هلا  حيل حمل دورها العسكري القدمي أو يكمله، ذه الطريقة حتل

  .طريقة لضرب االنتفاضة من الداخل وتكون قد توصلت إىل

 يف مقتل، فاملستوطن نتائجها العملية واملباشرة أا أصابت احللم الصهيوين ولكن أهم آثار االنتفاضة بغض النظر عن
املطاف  سيخضعون  الذي كان يستند وجوده وإحساسه باألمن الداخلي إىل وهم اإلميان بأن العرب  يف اية الصهيوين

وجهة نظره  ويلقون األحجار عليه يف انتفاضة اشترك  ويقبلون األمر الواقع، قد رأى املقهورين، وهم يهبون  فجأة من
العربية  من األحالم الوردية املتمركزة حول البيت الفاخر الذي توجد على أطرافه العمالة ا بدالًولذ. فيها اجلميع حرفياً

املُستوطن الصهيوين يتساءل  وألول  الرخيصة، توجد كوابيس مظلمة يقف يف وسطها طفل ممسك حبجر، ومن مث بدأ
ذا تكون االنتفاضة قد استعادت للصراع شرعية وجوده نفسها، و مرة  ال عن اخللل الذي ميكن إصالحه، وإمنا عن

اإلسرائيلي إىل قضية  أبعاده احلقيقية، ورغم كل احملاوالت احلالية الرامية لتحويل قضية الصراع العريب العريب اإلسرائيلي
قاً، اندالع االنتفاضة يؤكد أن القضية أكثر مشوالً وعم إجرائية متصلة باملمرات وفرق املطافئ وبضعة كيلو مترات، فإن

  .الشيء أو ذلك، وإمنا من أجل هوية هذه املنطقة ومن أجل قيمها ومستقبلها وأن جهادنا ليس من أجل هذا
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متكامل ورؤية للكون ميكن  االنتفاضة ليست حركة عصيان مدين لتحرير فلسطني أو الشعب العريب وإمنا هي منوذج إن
وهذا ما فشلت فيه كل من . كانات الثورية واإلبداعية لدى اجلماهرياإلم استخدامها يف إدارة اتمع العريب بطريقة تفجر

أبناء الشعب العريب والشعوب  فإجناز االنتفاضة إجناز لنا مجيعاً حنن. الثورية العربية وأعضاء النخب احلاكمة احلركات
ا، يعين أن منوذج اجلهاد ال عودة االنتفاضة ونشاطها بعد سكو ولعل. اإلسالمية، وهو طريقة للجهاد ذات فعالية عالية

فيها كثري من  قليالً لتراقب ما حيدث، لتعود حية شاخمة، كالنجم الساطع يف مسائنا اليت ال يتألأل ميوت، فهي قد دأ
  .النجوم

 

 المؤشر بين النماذج االختزالية والمركبة 

 إنديكيتور«اإلجنليزية كلمة  لها يف اللغة، وهو من األلفاظ العربية احملدثة، وتقاب»أشر«من فعل » املؤشر» كلمة

indicator».  ر هو عادةً جسم متحركر على .  يتحرك على سطح به مقياس"عقرب إبرة أو"واملؤشوتدل حركة املؤش
اليت  آخر، فاإلبرة اليت توجد يف عداد السرعة يف السيارة تدل على السرعة، أما اإلبرة التحوالت اليت تطرأ على شيء

ويالحظ أنه توجد هنا عالقة بني  .جد يف جهاز قياس الضغط، فتدل على الضغط، وتدل عقارب الساعة على الزمنتو
آخر غري منظور جيرى قياسه مثل السرعة والزمن وضغط الدم  جسم مادي يشاهده املرء بشكل مباشر، وشيء: شيئني

  .يف اإلنسان أو الضغط اجلوي

ما يف الواقع متكن مالحظته بسهولة،  فاملؤشر عنصر.  العلوم اإلنسانية لنفس اهلدفيف» مؤشر«وتستخدم كلمة 
وبسبب هذه العالقة ميكن مجع املعلومات . تطرأ على مفهوم جمرد والتحوالت اليت تطرأ عليه تدل على التحوالت اليت

املناهج وبنيتها،   حبيث يتعمق إدراكنا لكل هذه من خالل املؤشر"الطبقة  املكانة  األسرة"اردة  والبيانات عن املفاهيم
  .كما ميكن رصد التحوالت اليت تطرأ عليها

باملعلومات، وذلك يف الرؤى  عالقة املؤشر بالواقع مباشرة متاماً تشبه عالقة العقل بالواقع أو عالقته ويتراءى للبعض أن
ت الواقع احلسية دون تدخل الرؤى والرموز والذكريات معطيا صفحة بيضاء تنطبع عليها"املوضوعية املتلقية املادية 

السلوكية إذ ال  ، كما تشبه عالقة املثري باالستجابة يف النماذج"واملصاحل على خداع الذات وجتاوزها واإلرادة واملقدرة
بط دائماً أو على صفحة بيضاء، فهو مرت ولكن املؤشر ال يتحرك يف فراغ. توجد مسافة تفصل بني الواحد واآلخر

من يستخدم املؤشر، وقد يكون املؤشر تعبرياً عن منوذج مركب  بالنموذج اإلدراكي أو التفسريي الذي حيكم رؤية
املختلفة الظاهره  ، ولذا فإن عالقته بالواقع ستكون مركبة ألنه يشري إىل الواقع يف مستوياته"»املركب املؤشر«ولنسمه "

وهو سيدور يف إطار رؤية تفسريية اجتهادية تدرك . اختزال ة وأبعاده املتنوعة دون اختصار أووالباطنة والربانية واجلواني
يف إطار  وقد يدور املؤشر. الواقع ممكنة، أما معرفة كل جوانب الواقع فأمر إمربيايل مستحيل متاماً أن معرفة بعض جوانب

فاملؤشر االختزايل  شأنه شأن النماذج  .اختزال الواقع فتصبح مهمته "»املؤشر االختزايل«ولنسمه "منوذج اختزايل 
  باعتباره ظاهرة بسيطة واضحة، خاضعة للسببية الصلبة املباشرة الكاملة؛"اإلنسان متضمناً"االختزالية  يتعامل مع الواقع 

سطح يشف عما ويسر، وال الظاهر هو الباطن، والسطح ال خيتلف عن األعماق، والظاهر يكشف ما يف الباطن بسهولة
ولذا فإن اإلنسان يسلك حسب منط متكرر مسبق،  والدوافع اإلنسانية بسيطة واضحة ميكن رصدها،. حتته بدون عناء
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وهم حالة متطرفة من أصحاب املؤشرات االختزالية الكمية "السلوكيون  ولذا يسهل التنبؤ مبا سيفعل كما يتصور
إال أن يتسلح ا وينظر   أن مؤشره أو مؤشراته يقينية ائية صلبة وما عليهويظن صاحب املؤشر االختزايل .""املادية"

املتداخلة واألبعاد التارخيية والتركيبات النفسية والرموز متعددة  متجاهالً السياقات املركبة"للواقع بشكل موضوعي حمايد 
الدجاج ال خيتلف  فعلم اجتماع عشة"عتباره كماً عادةً ما حيول الكيف إىل كم، بل إنه يدرك الكيف با وهو. "األوجه

تنتهي بالبيانات وهو فطن دائماً إىل أنه أحاط بكل   مث يعبئ جداوله اليت ال"بالنسبة له عن علم اجتماع املرتل اإلنساين
  .موضوعي باهر جوانب الواقع وشرحه متاماً بشكل

وجداوله البحثية واستبياناته، ولكنه جاهز بالدرجة األوىل  يةوصاحب املؤشرات االختزالية جاهز دائماً بآلياته الرصد
أجل  عناصر اقتصادية  صراع من: فاألمور إن هي إال. تفسر كل شيء ويرد إليها كل شيء بأطروحته االختزالية اليت

تم الرصد يف إطار هذه وي. إسالمية متطرفة البقاء  دوافع جنسية  شهوة للسلطة  مؤامرة بلشفية  مؤامرة يهودية  مؤامرة
 وبذلك يصبح املؤشر ليس طريقة الكتشاف الواقع وإمنا لتسطيحه. الذي ال ينتهي األطروحة وتستخدم املؤشرات للتوثيق

  .وتبسيطه وتسويته

ن البسيطة، ويتحول كل ما حوله إىل مؤشرات تثبت ما يؤم ينظر صاحب املؤشرات االختزالية حوله جاهزاً بأطروحاته
 وبدالً من اكتشاف الواقع وإعادة اكتشافه، يقوم هو بعملية رصد موضوعي. إشكاليات به دون أي قلق أو اجتهاد أو

منتهية والداللة واضحة،  فإن اشترك يهودي أمريكي يف مظاهرة من أجل إسرائيل، فإن األمور. متلٍق وتوثيق سطحي
هذا اليهودي يف مثل هذه املظاهرة دليل صلب ال يدحض  فاشتراك. فالظاهر والباطن واحد، واملثري واالستجابة متصالن

أيضاً  وإن ضبطت جمموعة من ارمني من أعضاء اجلماعات اليهودية، فإن املسألة. إسرائيل على أنه صهيوين متعاطف مع
تحدة نقل سفارا قررت الواليات امل وإن. منتهية، فهذا مؤشر صلب على أن اليهود أشرار ينشرون الفساد يف األرض

وإن صرح أحدهم أن أبواب اهلجرة . دليالً على سطوة اللويب الصهيوين إىل القدس، فإن املسألة واضحة وسهلة وتنهض
املاليني، ألن األطروحة  السوفييت ستفتح أمام اليهود فهذه وال شك جرمية العصر إذ من املتوقع أن اجر من االحتاد

  .!الفرصة ن إىل إسرائيل كلما سنحت هلمالسائدة أن اليهود يهاجرو

ومن مث، فإن األطروحات . الظاهر ليس هو الباطن وما يغيب يف هذه االستجابات هو اإلحساس بتركيبية الواقع وأن
فاإلنسان ظاهرة مركبة إىل أقصى حد، . البسيطة البد أن تثري يف أنفسنا الشك البسيطة ال تكفي، واملؤشرات الواضحة

 احلس اجلمايل  املقدرة  الوعي  احلس اخللقي"وي داخلها عناصر ال ميكن بأية حال ردها إىل النظام الطبيعي حت ظاهرة
فعل الشر بشكل واع ونتيجة اختيار حر  املقدرة على  على مراقبة الذات وتغيريها  املقدرة على فعل اخلري وعلى

 جلى يف أشكال ملموسة خمتلفة، ولكن إدخاهلا يف شبكةوهذه العناصر تت. "اإلدراكية استخدام الرموز يف العمليات

يف بعضها، ولعل هذا هو سبب  السببية الصلبة والتوصل إىل مؤشرات مادية عليها أمر عسري يف معظم األحيان ومستحيل
 ميكن هذا، استخدام املؤشرات والتعميم منها، فبدوا ال ولكن يظل من الضروري، مع. صعوبة التنبؤ بسلوك اإلنسان
حتاول  ولكن البد أن. األمناط الكامنة وراء سيل املعطيات واملعلومات وال ميكن أن يقوم علم رصد الواقع وال ميكن رؤية

وتسطِّحه، وأن ندرك عدة قضايا أساسية عند استخدام  املؤشرات أن تفلت من قبضة النماذج االختزالية اليت تجمد الواقع
  .املؤشرات
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تظن أن اإلنسان إن هو إال  الواجب أن ندرك قصور املنطلقات املعرفية للنماذج املوضوعية املتلقية املادية اليت  لعل من 1
االجتهادية اليت تنطلق من ثنائية اإلنسان والطبيعة واليت تؤكد أن  ظاهرة طبيعية، وجيب تبني منطلقات الرؤية التفسريية

 يعبر عن "املادة"والطبيعة  هذا االختالف بني اإلنسان. ان غري طبيعي، رباين، إنساينإنساناً طبيعياً وإمنا إنس اإلنسان ليس
ولنأخذ على سبيل املثال مستوى التعميم . واملؤشر يف العلوم اإلنسانية نفسه يف االختالف بني املؤشر يف العلوم الطبيعية

ولكن التعميم . علماً ىل قدر من التعميم، وإال ملا أصبحإن أي علم البد أن يستند إ. يطمح إليه الباحث الذي ميكن أن
اليت تصل إليها العلوم اإلنسانية، إذ أن عنصري الزمان  يف العلوم الطبيعية يصل إىل مستويات أعلى بكثري من املستويات

يف العلوم اإلنسانية  ن التعميمولذا، فإننا جند أ. الطبيعية ليسا يف أمهيتهما بالنسبة للعلوم اإلنسانية واملكان بالنسبة للعلوم
وتظل كل ظاهرة حمتفظة خبصوصيتها واستقالليتها عن  يكون مبثابة إطار عام يتم من خالله تصنيف جمموعة من الظواهر،

الوصول إىل  أن التعميم يف العلوم اإلنسانية يظل لصيقاً إىل حد ما باملادة املستخدمة يف ومن هنا، فإننا جند. اإلطار الكلي
النظرية والظواهر املختلفة ال يسمح به يف العلوم  ولذا، فإنه يقبل يف العلوم اإلنسانية بقدر من التناقض بني. لتعميما

ألن العالقة  التعميمات يف العلوم اإلنسانية كثرياً ما يتم تعديلها من خالل عملية التطبيق، ذلك كما يالحظ أن. الطبيعية
فنحن ميكن أن نصل إىل تعميم مفاده أن . حلزونية تبادلية  يف العلوم اإلنسانية عالقة"اخلاص"اهرة  والظ"العام"بني املؤشر 

املتوسطة  وميكن تعريف الطبقة. بعد ظهور الدولة القومية، تتحول عادةً إىل طبقات متوسطة اجلماعات الوظيفية اليهودية،
ولكن، عند التطبيق، البد أن نلزم احلذر،  .ذا كمؤشر عاممن خالل الدخل واملكانة وأسلوب احلياة، وميكن استخدام ه

الطبقة املتوسطة يف الواليات املتحدة ليس هلم أية خصوصية، وإن كان مثة  فأعضاء اجلماعات اليهودية من أعضاء
طبقة متوسطة تصبح  أما يف جنوب أفريقيا، يف إطار اتمع االستيطاين، فإا. هلا أمهية تفسريية كبرية خصوصية فليس

التفسري، فعالقة الطبقة املتوسطة يف جنوب أفريقيا  استيطانية، األمر الذي مينحها خصوصية هلا قيمة حمورية يف عملية
أمريكا  أما يف. متاماً عن عالقة الطبقة الوسطى يف بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها بالطبقة العاملة السوداء ختتلف

فهم طبقة . املتوسطة هو من قبيل التجاوز  إن أعضاء اجلماعات اليهودية اخنرطوا يف صفوف الطبقةالالتينية، فإن قولنا
. واملهنية، ولكنهم مع هذا احتفظوا ببعض مالمح اجلماعة الوظيفية املالية متوسطة من ناحية الدخل واملقاييس اخلارجية

الالتينية كانوا غري ممثَّلني  ء اجلماعات اليهودية يف أمريكااملالمح العالقة مع النخبة احلاكمة، إذ أن أعضا ومن بني هذه
فرغم أا جمتمعات . احلضاري اخلاص للمجتمعات الالتينية  يف النخبة احلاكمة بسبب التكوين"حىت عهد قريب"

 .املتحدة تتصل إىل درجة عالية من العلمنة واالنفتاح كما حدث على سبيل املثال يف الواليا استيطانية، إال أا مل

مباشراً، فظاهر اإلنسان خيتلف عن باطنه، إذ البد أن يكد   جيب أن ندرك أن مضمون املؤشر يف العلوم اإلنسانية ليس 2
شيء  احلقيقي للمؤشر، ولذا ميكن أن تكون بعض املؤشرات متشاة بشكل سطحي، ولكننا بعد الباحث لتحديد املعىن

إذ ميكن ملؤشرات أن تبدو  والعكس صحيح،. تشري إىل مدلوالت خمتلفة بل متناقضةمن التعمق فيها سنكتشف أا 
  .مدلول واحد متناقضة ولكن بعد شيء من التعمق يتضح أا تشري إىل

إسرائيل هو مؤشر على أن مثة عناصر طرد يف  إن هجرة اليهود من بالدهم إىل: ولنضرب بعض األمثلة على ما نقول
وبناًء على هذا التعميم املعقول، . وتدل على فشلهم يف االندماج يف جمتمعام وعناصر جذب يف إسرائيلبالدهم األصلية 

تعمقنا قليالً لوجدنا أن هجرة  ولكننا لو. البديهي، ميكن القول بأن هجرة يهود جورجيا هي تعبري عن نفس االجتاه بل
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 كانت "قبل سقوط االحتاد السوفييت"جيا السوفيتية جور يهود جورجيا تعبري عن اندماجهم يف جمتمعهم، فجماهري
 وأعضاء اجلماعات اليهودية كانوا جزءاً ال يتجزأ من هذه اجلماهري ومن جمتمعهم تناصب الدولة السوفيتية العداء،

دياً  ليس خروجاً يهو"السوفييت اللدود عدو االحتاد"وبالتايل، فإن اخلروج من جورجيا والذهاب إىل إسرائيل . اجلورجي
وإذا نظرنا إىل يهود بين . اجلورجي وعن رفض اهليمنة السوفيتية بل هو خروج جورجي وتعبري عن حركيات اتمع

اتمع  ولكننا سنكتشف أن. "وهذا يؤخذ كمؤشر على عدم اندماجهم"فسنجد أم يعيشون يف عزلة  إسرائيل يف اهلند
أن ينظِّم نفسه على هيئة طائفة مغلقة، وهذا ما   ينتمي إىل هذا اتمع عليهاهلندي مبين على نظام الطائفة املغلقة، وأن من

  .فعزلتها هي تعبري عن اندماجها فعلته اجلماعات اليهودية يف اهلند،

 العلوم اإلنسانية مرتبط إىل حد كبري باملعىن الداخلي الذي ينسبه الفاعل إليه  جيب أن ندرك أن مضمون املؤشر يف 3

ولنأخذ هجرة اليهود . "الطبيعية وهو أمر غري متوافر وغري وارد يف العلوم"ط بالداللة الرمزية للمعطَى املادي ومرتب
دوافع املهاجرين للهجرة وظروف هجرم، فلن نتمكن من فهم اجتاه  إذا مل نعرف. السوفييت من االحتاد السوفييت كمثل

اليهود السوفييت إىل  الدافع للهجرة هو العودة إىل أرض امليعاد، فإن اجتاه كما يفعل الصهاينة  أن  فإذا افترضنا. حركتهم
عرفنا أن دوافعهم هي احلراك االجتماعي، ألصبحت اهلجرة  ولكننا إذا. الواليات املتحدة يبدو كما لو كان غباًء منهم

ولذا فإن مثة  لدالالت لنفس املؤشر املادي،ويؤدي تنوع املعىن الداخلي إىل تنوع ا. منطقياً جداً إىل الواليات املتحدة أمراً
وقد درس الزعيم الصهيوين بن جوريون دوافع . وعكسه مؤشراً مادياً واحداً قد يشري إىل أكثر من مدلول أو إىل املدلول

 اليتاأليديولوجية والنفسية، وخلص من هذا إىل أن صهيونية كثري من يهود أمريكا  يهود الواليات املتحدة وتركيبتهم

العودة إىل أرض امليعاد أو متسكهم  تتبدى يف دفع التربعات إلسرائيل والتظاهر من أجلها ليست تعبرياً عن رغبتهم يف
فكأن املؤشر هنا . اتمع األمريكي وإرضاًء لضمائرهم اليهودية املتعبة ويتهم وإمنا هي حماولة لتغطية اندماجهم يف

رغم أن كثرياً من يهود  ولذا،. "متاسك اهلوية اليهودية" عكس مضمونه الصهيوين التقليدي  يشري إىل"الصهيونية ادعاء"
املُالحظ أم ال يذهبون إىل انتخابات املؤمتر الصهيوين  أمريكا متعصبون ويعلنون صهيونيتهم بشراسة غري عادية، إال أن

 على غرار"أمريكيون /كا تعين أم يهودويالحظ أن صهيونية يهود أمري. العضوية ويكتفون بدفع اشتراكات

. يهاجر منه اإلنسان ال إليه ولكن مسقط الرأس هو املكان الذي.  أي أن إسرائيل مسقط رأسهم"أمريكيون/إيطاليون

  .أمريكا ليس صهيونياً ومرة أخرى نالحظ أن املضمون احلقيقي لصهيونية يهود

ولكن، . الذي افترض بعضهم أنه مؤشر على النفوذ الصهيوين حدةوهناك، كذلك، متحف اهلولوكوست يف الواليات املت
أن  يهود أمريكا قد أسسوا هذا املتحف دفاعاً عن هويتهم اليهودية األمريكية وتأكيداً على بعد دراسة األمر، ظهر أن

صهاينة إسرائيل ولذا، مل يسعد  . هي وطنهم، وأا ليست املنفى الذي يتحدث عنه الصهاينة"وليس إسرائيل"أمريكا 
  .أمريكا نفسها كثرياً ذا املتحف إذ جعل مركز يهود أمريكا يف

بلفور لليهود كان يعبر عن رغبته يف التخلص منهم، فإننا  فإذا عرفنا مثالً أن حب. ولنأخذ ظاهرة حب اليهود وكرههم
الفاعل إىل  خلي للمؤشر مرتبط متاماً برؤيةإن املعىن الدا. ال خيتلف كثرياً عن كره هتلر هلم سنكتشف أن حب بلفور هلم

د إىل حدر يتحدن للمؤشد واملتعيومثة نقطة هامة أخرى مرتبطة . كبري يف إطار رؤية الفاعل الكون، فكأن املضمون احملد
تتطابق  فقد. الهوهي أن رؤية الفاعل، ظاهرة كانت أم كامنة، خمتلفة عن أمنياته وعن أقو متاماً بقضية املعىن الداخلي
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واملتتالية احملتملة واملشروع والربنامج كثرياً ما  .األمنيات واألقوال مع الرؤية إىل الكون، وقد تتناقض جزئياً أو كلياً معها
 النتائج الفعلية، وجيب أال خيلط الباحث الواحد باآلخر، فيأخذ الربنامج السياسي ختتلف عن املتتالية املتحققة وعن

  .شراً صلباً على ما سيحدثباعتباره مؤ

السياسية يف  استطالعات الرأي اليت ينظر إليها باعتبار أا مؤشرات صلبة على االجتاهات  يرتبط بالعنصر السابق قضية 4
املعلومات يف جداول ويقسم أصحاب اإلجابات  فتوجه أسئلة واضحة ميكن اإلجابة عنها بنعم أو ال، مث تصب. جمتمع ما

 الثنائية تكون عادةً مغرية ولكن اختزالية، إذ ال يعقل أن يكون الواقع مبثل هذه والتقسيمات. ىل صقور ومحائم مثالًإ

، إذ من النادر أن يوجد "السالم نعم أنا مع"فإن سئِّل إسرائيلي هل أنت مع السالم؟ ستكون إجابته وال شك . البساطة
ولكن الثنائيات . فالسؤال الساذج يؤدي إىل إجابة ساذجة. الدماء ومع سفكإنسان قادر على أن يقول أنا ضد السالم 

» ال«مستوى و على» نعم«ومثة أسئلة ميكن اإلجابة عنها ب . أن تصل إىل تركيبية الواقع ومتوجاته املتعارضة ال ميكنها

بعضها خفي وبعضها "ة الدوافع املركب وهناك أيضاً. يف آن واحد على مستوى ثالث» نعم وال«على مستوى آخر، و
من يهود االحتاد السوفييت % 17الرأي يف االحتاد السوفييت أن  فقد بينت إحدى إحصاءات. "على مستوى الالوعي

كجزء من  ولكنهم، بعد مراجعة األرقام، وجدوا أن جزءاً كبرياً منهم قد صرح بأن اليديشية لغته .يتحدثون اليديشية
األمر ال يتحدثون اليديشية، واألهم من  ج على الدولة السوفيتية، وأن هؤالء يف واقعتأكيد هويته وكجزء من االحتجا

 اليديشية، وبالتايل فاستطالع رأي هؤالء ال جيدي كثرياً إذ أن والءهم العقائدي هذا أم ال يرسلون أوالدهم لتعلُّم

الرأي يف إسرائيل، قالت أغلبية  استطالعاتويف أحد . وأحالمهم املثالية هي اليت حتدد إجابتهم وليس واقعهم الفعلي
الصحفيني باستطالع رأي آخر ليتأكد أن املشاركني يعنون ما  املشتركني إم من مؤيدي مؤمتر السالم، فقام أحد

اقترحت  وكمحاولة للتوصل إىل إطار أكثر تركيباً،. يعرفون مؤمتر السالم هذا وال أهدافه ال% 80يقولون ليكتشف أن 
، "يتجاهل الواقع" ونعام "يفر" دراسايت، بدالً من الصقور واحلمائم، أن يكون هناك صقور ومحائم ودجاجيف إحدى 

  ."الطيور اإلدراكية" واقترحت املزيد من 

يوجد فيه ما هو جوهري وما هو  جيب أن ندرك أن املؤشر يف العلوم اإلنسانية يشري إىل عامل اإلنسان املركب الذي  5
فيمكن أن يورد . اهلامشية أكثر أمهية من املؤشر على اجلوانب ملؤشر على اجلوانب اجلوهرية للظاهرةهامشي، وأن ا

إلينوي  ولذا، إن بين أحد أن كل نساء والية. ولكن ليست هلا مقدرة تفسريية عالية أو مركزية اإلنسان مؤشرات صلبة
مهماً ولكنه أقل أمهية عن معرفة أن  بد أن يكون ذلك األمرممن جتاوزن سن األربعني يؤيدن الدولة الصهيونية، فال

  . مؤيدون إلسرائيل"من يهود وغري يهود" مستشاري األمن القومي يف الواليات املتحدة

واألقل  االحتفاظ بالبعد املعريف النهائي للمؤشر إذ سيساعدنا هذا على التمييز بني املهم  كما ينبغي، بقدر اإلمكان، 6
واحلقيقة، وبني املضمون املتعين للمؤشر  وبني اهلامشي واجلوهري والنماذجي، وبني اجلزء والكل، وبني األمنيةأمهية، 

 . قد يصلح ألن يكون مؤشراً على أي شيء"ويف إطار حمايد"بعد معريف  فاملؤشر بدون. وأي مضمون عشوائي

يأخذ دارس ما اشتراك  وحني. ية أو وضوح، له بعده املعريفأن ندرك أن املؤشر، مهما بلغ من شفافية أو سطح وجيب
صهيونية هذا اليهودي، فالبد أنه يؤمن، يف واقع األمر  أمريكي يهودي يف مظاهرة تأييد إلسرائيل دليالً واضحاً على

ومجود  يتهاصهيوينٌّ بشكل فعلي أو حمتمل، أي أنه يؤمن ببساطة الدوافع اإلنسانية وأحاد بشكل ما، أن كل يهودي
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من ولد  Once a Jew, always a Jew وانس أي جو ألويز أي جو" أو كما يقولون باإلجنليزية . الطبيعة البشرية
. إىل جمموعة من الصفات اليت يفترض فيها أا يهودية هنا تشري» يهودي«وكلمة ". يهودياً يظل كذلك مدى حياته 

  .وهذه رؤية سطحية يائسة

وميكن أن . من استخدمها أو نطق ا ضمون تؤخذ الكلمات واجلمل كمؤشرات على أفكار أو مواقف ويف حتليل امل 7
فيتم تصنيفها بشكل سطحي مباشر، وكأا انعكاس بسيط لواقع  تدور الكلمات واجلمل يف إطار النماذج االختزالية

 وتبدأ عملية اإلحصاء. عنه بشكل مباشرأدوات شفافة توصل ما يريد اإلنسان التعبري  املتحدث، وكأن الكلمات

عالقة الدال باملدلول ليست بسيطة  ولتجاوز هذا البد أن يدرك الباحث أن. والرسوم البيانية اليت ال تالمس إال السطح
له » قومية«ولذا جند أن الدال الواحد مثل . يتغير حسب تغير السياق فاملدلول. أو سهلة أو مباشرة وإمنا بالغة التركيب

اللغة اازية هلا  كما أن. التشكيل احلضاري العريب خمتلف عن مدلوله داخل التشكيل احلضاري الياباين مدلول داخل
تكون أكثر أمهية من معىن الكلمة يف نفسها وما بني  وعالقة الكلمات بعضها ببعض قد. أبعاد خمتلفة عن اللغة املباشرة

  . فوقهااليت السطور قد يحدد معىن الكلمات

يف العامل العريب وهي أن كثرياً من الباحثني ممن هزموا   وقد يكون من املفيد أن نتوقف هنا لنشري إىل ظاهرة الحظناها 8
فبعد وصول  .وهذه ظاهرة بدأت مع العصر احلديث يف العامل العريب. املؤشرات يف دعم اهلزمية من الداخل بدأوا يوظفون

العريب يف نفسه، وخصوصاً أنه مل يكن يعرف  يف أوائل القرن التاسع عشر، اهتزت ثقة اإلنسانالقوات الغازية الغربية 
 ، مل يكن يعرف مثالً أي شيء عن تاريخ النهب"آلياا  قوانينها  نقاط تصورها فكرها "شيئاً عن احلضارة الغازية 

توصل إليه من نظام ورخاء من خالل   توصل إىل مااإلمربيايل والتراكم اإلمربيايل، فتصور وامهاً أن اإلنسان الغريب قد
. عضالته وتكنولوجيا الفتك املتقدمة وعمليات النهب املنظمة إعمال عقله وبذل جهده وعمله ال من خالل استخدام

إىل  باريس مل ير سوى احلرية والثقافة، ومل ير اجلوانب املظلمة هلذه احلضارة رغم أنه ذهب وحينما ذهب الطهطاوي إىل
وقد يكون من املهم مقارنة . اآلمنة ، وهو نفس العام الذي كانت فيه املدافع الفرنسية تدك اجلزائر1830هناك عام 

الذي قيل له إن عساكر الفرنسيني قد جاءوا لينشروا احلضارة واحملبة  استجابة الطهطاوي باستجابة ذلك الشيخ اجلزائري
السؤال  مل أحضروا كل هذه املدافع وكل هذه البارود إذن؟ وهذا هو: جداًفأجاب إجابة مقتضبة  يف ربوع اجلزائر،

وبدالً من اكتشاف . وطأة اهلزمية واستبطنوها متاماً الذي مل يسأله الطهطاوي ومل يسأله كثري من الباحثني ممن وقعوا حتت
 وبالتدريج،. زء من حماولة اللحاق بهواملظلمة، جعلوا شغلهم الشاغل النقل عن الغرب كج الواقع الغريب جبوانبه املنرية

مههم تقبل الوضع القائم  وحتت شعار املوضوعية والواقعية، بدأوا يتجردون من مثاليام وتراثهم وإبداعهم وأصبح
هذا جمموعة من املؤشرات املوضوعية هي يف الواقع تعبري عن  وقد أنتج. وموازين القوى وأصبح اآلخر هو املثل األعلى

  .ةاهلزمي

وتقدمها وتفوقها، وهذه هي  حدث شيء مماثل بالنسبة إلسرائيل، فنحن يف رصدنا هلا ال نركز إال على مواطن قوا وقد
إن . العدو وقصوره وتآكله، فإن هذا يصنف باعتباره خداعاً للذات املوضوعية والواقعية، أما إذا اكتشفنا نقط ضعف

واالنتصار واملوت  خر وال ميكنها أن تتصور أن من املمكن أن تتفاعل داخله عوامل احلياةختضع متاماً لآل الذات املهزومة
تصبح رؤية للكون ال يستطيع املرء أن حيتفظ بتوازنه  وتدرجيياً، يدمن اإلنسان اهلزمية إدماناً كامالً حىت. واالنكسار
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أن  إىل جند جمندة ختدم العدو برتاهة موضوعية دوناالختزالية، حتول كثري من الباحثني  ومع أطروحة اهلزمية. بدوا
دون متحيص، وكيف يتأتى  تدري، فهي ترصد مواطن قوته، وتصدق كل ما يقوله وتتصرف يف إطاره بأمانة مضحكة

  هلم غري ذلك وهم املهزومون من الداخل؟

تحوله إىل أداة تخفيه متاماً   الواقع بدالً من أنالنموذج االختزايل، كما ميكن حتسني أداء املؤشر كأداة ملعرفة وميكن جتاوز
ويترجم هذا املوقف نفسه إىل تنويع السياقات اليت يتم إدراك املؤشر  .عن عيوننا، وذلك عن طريق إدراك تركيبية الواقع

. ومنحناه اخلاص يتحول املؤشر الصلب من جمرد آلة صلبة لتسطيح الواقع إىل أداة مرنة تكتشف نتوءه يف إطارها حبيث

بالسياقات املختلفة احملتملة للمؤشر، فإدراكه هلذه  وهذا ال يتأتى للباحث إال إذا قام بعملية تثقيف ذاتية فيما يتصل
. به املؤشر داخل منط عام، كما أنه سيدرك معناه الداخلي واإلشكاليات املختلفة املرتبطة السياقات سيمكِّنه من وضع

احلقيقية وراء حتركات الواليات املتحدة  لويب الصهيوين الذي تجمع معظم الكتابات العربية أنه القوةولنضرب مثالً بال
 الدراسات انطالقاً من هذه األطروحة البسيطة وقامت بتوثيقها بعناية بالغة دون وقد كُتبت كثري من. والعامل الغريب ضدنا

ميكنه وضع هذه األطروحة  ن الباحث أن يفعل ما يلي حىتوبإمكا. اختبارها أو وضعها هي نفسها موضع االختبار
  :الصلبة البسيطة موضع التساؤل

لنقارن قوا  "الشواذ جنسياً  املدافعني عن حق املواطن األمريكي يف امتالك السالح"الضغط األخرى   دراسة مجاعات 1
دميوقراطية "ا إحدى مسات الدميوقراطية األمريكية أ بقوة اللويب الصهيوين، ولنرى هل قوة اللويب الصهيوين أمر فريد، أم

  ؟"مجاعات الضغط

اللويب الصهيوين وبعد ظهوره   من الصهيونية وإسرائيل قبل ظهور"والغريب بشكل عام"ميكن دراسة املوقف األمريكي   2
  .ومقارنتها

التزايد  وهل هناك عالقة طردية بني هذا. للصهيونية وإسرائيل وعالقته باللويب الصهيوين  دراسة تزايد الدعم األمريكي 3
  النظر عن قوة أو ضعف اللويب؟ وتزايد قوة اللويب الصهيوين واحلركة الصهيونية أم أن الدعم يتزايد بغض

شيلي ليس هلما لويب وهل الدعم األمريكي إلسرائيل خمتلف عن دعمها   دراسة الدعم األمريكي لبلد مثل تركيا أو 4
  هلاتني البلدين؟

أم أن الدعم الربيطاين مرتبط باملصاحل   دراسة الدعم الربيطاين إلسرائيل وهل يوجد لويب صهيوين قوي يف إجنلترا 5
  اإلستراتيجية لربيطانيا؟

إال من خالل  قرارات أمريكية لدعم إسرائيل بدون ضغط من اللويب الصهيوين أم أن القرارات ال تصدر  هل صدرت 6
  الضغط الذي ميارسه؟

  .املتحدة ومدى تأثرها جبماعات الضغط يف األمور اإلستراتيجية اجلوهرية  دراسة طريقة صنع القرار يف الواليات 7

خالل الضغط الصهيوين أم أن هذه   دراسة التوجه اإلستراتيجي العام للسياسة األمريكية وهل مت حتديد هذا التوجه من 8
  سياسة عليا مل يساهم الصهاينة يف صياغتها؟

 وهل جنح اللويب "بوالرد  وحادثة1956عدوان " دراسة حلظات التوتر بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل  9
  الصهيوين يف تغيري السياسة؟
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فلسطني  التوتر بني الواليات املتحدة وإسرائيل وحلظات التوتر بني السلطات الربيطانية يف  مقارنة حلظات 10
  ."اجلزائر حلظات التوتر بني فرنسا واملستوطنني الفرنسيني يفو"واملستوطنني الصهاينة 

 وهل لعب اللويب "إجناز صهيوين على اإلطالق أهم" دراسة تارخيية للعناصر اليت أدت إىل صدور وعد بلفور  11
  الدور؟ الصهيوين أي دور يف ذلك وماذا كان حجم

هل سياسة . ريكية لو غاب اللويب الصهيوين وغابت إسرائيل  إجراء عمليات عقلية تصورية عن مسار السياسة األم12
كانت ستتغري لو أن يهود العامل وإسرائيل اختفوا من على وجه " على سبيل املثال"الواليات املتحدة جتاه القومية العربية 

 األرض أم أن مالحمها األساسية ستظل كما هي؟
 

 

  الحلول الكمونية الوحدانية : الثالثالجزء

 

الحلولية ووحدة الوجود والكمونية:  األولالباب  

 التعريف من خالل دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل :الحلولية ووحدة الوجود والكمونية
 الداللى المشترك أو المتداخل 

 اناً أخرىتستخدم لإلشارة إىل مفهوم احللول، وهي تستخدم أحياناً كمترادفات وأحي هناك عدد من املصطلحات

املختلفة ال تتفق على معىن حمدد أو دقيق  ويالحظ أن املعاجم الفلسفية واللغوية. كمصطلحات تشري إىل مفاهيم متقاربة
  :ومن أهم املصطلحات ما يلي. يتداخل بشكل كبري هلذه املصطلحات، ولذا فإن حقلها الداليل

1 »   .«infusion إنفيوشن«جنليزية أحد املراجع بالكلمة اإل وقد ترمجها: »احللولية 

2 »   .«pantheism بانثيزم«وقد ترمجها أحد املراجع بالكلمة اإلجنليزية كلمة  :«وحدة الوجود 

  .«immanence إمنانس«وتقابلها يف اإلجنليزية كلمة : »الكمون»  3

4 »  أَكَّلت«تترجم إىل  ، كما«esotiric إسوتريك«: وهلا ترمجات عديدة باللغة اإلجنليزية مثل: »والباطنية الباطن 

occult»  إنترنزيك«، وإىل »اخلفي«مبعىن intrinsic»  إمينينت«، و»ال يتجزأ جزء«مبعىن immanent»  كامن«أي».  

5 »   .اإلجنليزية «immanence إمنانس«لكلمة  وهي ترمجة أخرى: »احملايثة 

6 »   .«union يونيان«اإلجنليزية كلمة  وتقابلها يف: »االحتاد 
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7 »   .«annihilation أنيهيليشن«كلمة  وتقابلها يف اإلجنليزية: »الفناء 

8 »   .«emanatism إمانتيزم«كلمة  وتقابلها يف اإلجنليزية: »الفيضية 

9 »   .«incarnation إنكارنيشن» وتقابلها يف اإلجنليزية كلمة: »التجسد 

10 »   .«pansychism بان سايكيزم«: اإلجنليزية كلمة وتقابلها يف: »النفسانية الشاملة 

11 »   .«animism أنيميزم«وتقابلها يف اإلجنليزية كلمة  :«املبدأ احليوي 

12 »  أنثروبومورفيزم«وتقابلها يف اإلجنليزية كلمة : »اإلنسانية على كل الكائنات إسقاط الصفات 

anthropomorphism».  

13 » وتقابلها يف اإلجنليزية عبارة : »"األصغر، أي اإلنسان كونال" وامليكروكوزم "الكون األكرب"املاكروكوزم  
  .«macrocosm and microcosm ماكروكوزم آند ميكروكوزم«

املصطلحات ليس حتديد معىن أو تعريف كل مصطلح على حدة، وإمنا  وما يهمنا يف املداخل املختلفة عن بعض هذه
  .شتركة واملتداخلة بني املصطلحاتالعريض واإلشارة إىل العناصر امل حتديد احلقل الداليل

جزئي  /نسيب  كلي/مطلق خملوق /خالق"أن احلقل الداليل لكل هذه املصطلحات يفترض أن التنوع والثنائيات  ويالحظ
تنتمي إىل عامل الظاهر وما حيدث أن طريف الثنائية   هي أمور"خارج/باطن  داخل/مادي  ظاهر/عرضي  روحي/جوهري

 يف اآلخر ويذوب، حىت يكونا كال واحداً عضوياً لدرجة يستحيل معها التمييز بينهما ن، ويفىن أحدمهايتصالن مث ميتزجا

ويظهر يف العامل جوهر واحد فيصبح  "النامجان عن انفصال اخلالق عن املخلوق"فيختفي احليز اإلنساين مث احليز الطبيعي 
 جلنينية يف اإلنسان، مقابل الرتعة الربانية حنو قبول احلدود والتركيبالرتعة ا أي أن احللولية هي تعبري عن"عاملاً واحدياً 

  ."والثنائية واملقدرة على التجاوز

 مها األكثر شيوعاً، وسنقوم باستخدامهما لإلشارة للحقل الداليل "ووحدة الوجود احللولية"واملصطلحان األول والثاين 
ومن ذلك أيضاً أن  ،«حل« بينها سهولة االشتقاق من كلمة تصفه كل هذه املصطلحات، وذلك لعدة أسباب من الذي

وذلك على . درجاا وأكثرها غلواً وتطرفاً آخر» وحدة الوجود«تفيد درجات خمتلفة من احللول تشكل » حلول«كلمة 
» وليةاحلل«وعلى هذا، فإن مصطلح . حالة ائية مثالية غري قابلة للتدرج ، فهو يشري إىل»وحدة الوجود«عكس مصطلح 

العملية، أما مصطلح  إىل كلٍّ من عملية احللول التدرجيي اليت تتم من خالل مراحل متدرجة وإىل مثرة هذه كلمة تشري
، أي إىل الثمرة وحسب، األمر الذي "مراحل سابقة تأيت بعد"فيشري إىل مرحلة ائية واحدة سكونية » وحدة الوجود«

للمصطلح  ولزيادة القيمة التفسريية والداللية.  وضعف قيمته التفسريية والتصنيفيةاملصطلح يعين قصور القيمة الداللية هلذا
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فاحللولية الواحدية هي وحدة  لنفرق بني احللولية وبني درجات وحدة الوجود األخرى،» واحدية«قد نضيف كلمة 
  .شكلي وحدة الوجود األساسيني للتفرقة بني» مادية«و» روحية«الوجود، كما سنضيف كلمة 

بل واستخدامها أحياناً مبفردها لنصف النظم » حلويل«لكلمة » كموين» وقد وجدنا أيضاً أن من الضروري إضافة كلمة
فكلمتا  .«الكمونية«أو » اجتاه رمحي كموين«أو » املرجعية الكمونية«أو » نظام حلويل كموين» فنقول. احللولية

التصوف والزهد والدروشة، وهو ما يقِلل من  مبا ال عقالنياً منتستدعيان عاملاً مجيالً ور» وحدة الوجود«و» حلولية«
 أن العامل مكون من جوهر واحد: األبعاد الكلية والنهائية اليت نريد أن نشري إليها قيمتهما التحليلية والتفسريية ويطمس

  .ويتسم بالواحدية الصارمة

 الحلولية 

واحللول قد يكون جبزء وقد يكون . »حالّ«فهو » سكنه«مبعىن ، »حلّ البيت«، و»به نزل«، مبعىن »حل املكان وبه»
كل منهما يف اآلخر حبيث تكون  احتاد اجلسمني احتاداً تاماً يذوب به" ولكنه يف أكثر درجاته تطرفاً ويف منتهاه هو  بكل،

ن اإلله والقوة الداخلية أن اإلله والعامل ممتزجان وأ» احللولية» ويعين مصطلح". اإلشارة اىل أحدمها إشارة إىل اآلخر 
ولذا تتسم املذاهب   مها شيء واحد، وأن هناك جوهراً واحداً يف الكون،"الدافعة للمادة الكامنة فيها" الفاعلة يف العامل

التكاملية، والسقوط يف الثنائيات الصلبة أو االثنينية وإنكار احليز  احللولية بالواحدية الصارمة وإنكار الثنائيات الفضفاضة
املعاصرة هلانز فري  أما معجم اللغة العربية .«infusion إنفيوشن«ترمجها أحد املراجع بالكلمة اإلجنليزية  وقد. إلنساينا
  .مقابالً للكلمة» التجسد» أي «incarnation إنكارنيشن«، فقد أدرج كلمة "عريب  إجنليزي"

 وحدة الوجود 

 مبعىن» بان«، وهي مشتقة من األصل اليوناين «pantheism يزمبانث«اإلجنليزية كلمة  تقابلها يف» وحدة الوجود»

 " غري اليهودي  والغنوصي وهو من رواد الفكر الصهيوين"وكان جون توالند اإلجنليزي . »إله«مبعىن » ثيوس«و» كل»

ودات هي واملصطلح يعين أن كل املوج. األوربية األخرى  ، مث انتشر منه إىل اللغات1705أول من حنت املصطلح عام 
وهلذا يقول  املوجودات، وأن اإلله هو العامل وأن العامل هو اإلله، واإلله والعامل حقيقة واحدة، اإلله وأن اإلله هو كل

  .واحد، وهو جوهر متجاوز لإلنسان أصحاب وحدة الوجود أنه ليس يف العامل وجودان أو جوهران بل هناك جوهر

 الكمون 

 ، من»حالٍّ يف«مبعىن  «immanent إمنانت«والصفة  «immanence إمنانس«ة كلمة اإلجنليزي تقابلها يف» الكمون»

أي » كمن له«و» توارى«مبعىن  «كمن«ويف اللغة العربية، . »يبقى يف«مبعىن  «immanere إميانريي«الفعل الالتيين 
هو » الكامن«، و»نصفة ما هو كام«هو » الكمون«و .«اختفى«مبعىن » اكتمن«، و»استخفى يف مكمن ال يفطن له«

ولذا، يذكر معجم "كانت غري واضحة، وهو وصف ينطبق على جوهر األشياء  ما ينطوي عليه الشيء بصفة دائمة وإن
  ."كإحدى ترمجات الكلمة» جوهر« لدونياش كلمة " عريب إجنليزي"أكسفورد 
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قوانني "  واحد، وحينما يقال إن"هرجو"فهذا يعين أن اإلله والكون كيان " كامن يف الكون  اهللا" وحينما يقال إن 
ومبدأ . القوانني الكامنة فيه ال يتجاوزها فهذا يعين أن من يريد أن يفهم هذا الكون عليه أن يدرس" الكون كامنة فيه

والقول بأن عناصر الوجود تتضمن بعضها بعضاً وال تؤلف إال حقيقة  " الكل داخل الكل" الكمون هو القول بأن 
هذه الصورة  ولذا، يعد تطبيق مبدأ الكمون على. "»التجاوز والتعايل«: انظر"التجاوز والتعايل  سواحدة، وهو عك

الوجود، تكون ماهية اإلله  ففي مذهب وحدة. مقدمة من مقدمات مذهب وحدة الوجود أو نتيجة من نتائجه
ديوس إست أومنيوم ريروم «عريفه لإلله بالالتينية قال إسبينوزا يف ت وقد. باطنة يف العامل، أي أن اإلله والعامل واحد/كامنة

 ،«deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens نان فريو ترانسينس كاوزا إمانيرت،
اسم إسبينوزا ذا املصطلح له داللته،  وارتباط. »اإلله هو السبب الكامن لكل األشياء، ال العلة املؤثرة عليها من اخلارج»
وكل "والطبيعة، أي كمون اإلله يف الطبيعة، أي أن اإلله والطبيعة  إسبينوزا هو الذي نادى بتعادل وترادف اإللهف

  .واحد  جوهر"األشياء

والسقوط التام يف قبضة الصريورة وإنكار أي وجود للكل  والكمون الكامل ذا املعىن هو اإلنكار الكامل للحيز اإلنساين
 السعي إىل حتقيق معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات" املثل األعلى البنيوي بأنه  ن بياجيهوقد وصف جا. املتجاوز

تقوله هذه العبارة هو ما يقوله  وما". مكتفية بنفسها، ال حتتاج من أجل بلوغها إىل الرجوع إىل أية عناصر خارجية 
وقد ترجم عبد املنعم احلفين يف . "كما يقول البنيويون" أما الكالم فمتغري إسبينوزا مع تغيري يف املصطلح، فاللغة واحدة،

عن حلولية  وتحدث يف هذا املدخل. »مذهب احللول«بكلمة  «immanentism إمنانتزم«الفلسفية كلمة  موسوعته
 كل املبدأ الواحد وأصل"، وهرقليطس "الالمتناهي" ، وأنكسماندر"العامل حافل باآلهلة  اإلله منبث يف العامل"طاليس 

والوجود  اإلله"، وإسبينوزا "املبدأ األول  اإلله ينفذ يف كل العامل"، والرواقيني "اإلله العامل هو"، وأكسانوفان "املخلوقات
نظرية النور احملمدي اليت "احللويل  ، وبعض نظريات التصوف اإلسالمي"الناسوت صورة الالهوت"، واحلالج "واحد

، وروح بشرية "الالهوت"قدمية ال جترى عليها أحكام الفناء والتغري   روح إهلية:تزعم أن الرسول اجتمعت فيه روحان
 يف مقابل «immanent إمينينت«كما يستخدم كانط . ""الناسوت"أحكام الكون والفساد  حادثة جترى عليها

، »مثايل«مبعىن » نكام«كلمة  ويستخدم بعض الفالسفة املاديني. »الشيء يف ذاته«، وهي تعين يف واقع األمر »متجاوز»
فعبارة . »مثالية«أي  «immanent إمينينت«فلسفة كمونية  ، ففلسفة كانط يف مصطلحهم»منفصل عن عامل املادة«أي 

  تستخدم"»تاريخ باطين«أو حىت » تاريخ كموين«اليت ميكن ترمجتها بعبارة " «immanent history إمينينت هستوري«

كامنة يف التاريخ نفسه، دون اخلضوع  اعتباره عملية تتم من تلقاء نفسها، مدفوعة بقواننيلإلشارة إىل رؤية تاريخ العامل ب
إميانينس «"» فلسفة الكمون«وتشري عبارة . الوعي االجتماعي ألية مؤثرات خارجية مادية مثل الصراع الطبقي أو

 اسع عشر وصفت بأا فلسفةإىل مدرسة فلسفية ظهرت يف أواخر القرن الت "«immanence philosophy فيلوسويف

سوى موضوع الفكر،  واعتقدت يف عدم وجود أي شيء» الشيء يف ذاته«ذاتية مثالية وجهت النقد ملفهوم كانط 
املذهب الفلسفي يرفضون القول بأن الفكر  ودعاة هذا. فالوجود كامن يف الوعي، والذات مرتبطة متاماً باملوضوع

وقد حاولوا التملص من التمركز الكامل حول الذات . األشياء يف الوعي اك هو دخولانعكاس للعامل يف الوعي، فاإلدر
الدماغ  يوجد مستقالً عن "generic جنرييك: باإلجنليزية"" وعي نوعي " أو " وعي بشكل عام  " بافتراض وجود
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فت هي األخرى بأا مدرسة وقدُ وص وقد ورثت املدرسة الفينومنولوجية كثرياً من هذه األطروحات وطورا،. الفردي
  .«مثالية«مبعىن  «immanent إمينينت«

هيجلي، أي حلويل كموين، وقد   الشائع يف معظم أحناء العامل خطاب"الفلسفي وغري الفلسفي"واخلطاب التحليلي 
هايدجر فيقول . »باطن يف الشيء«أو » كامن«احلديثة مبعىن  يف الفلسفة الغربية «immanence إمنانس«شاعت كلمة 

بأا  "formalism فورماليزم: باإلجنليزية"، وعرفت الشكالنية "بكامن يف الوعي اإلنساين لقد استبعدنا كل ما هو ليس"
الرؤية العلمانية بأا فلسفة الكمون  ، وعرف أحد مؤرخي الفلسفة"قراءة كمونية كاملة غري متأثرة بأي شيء خارجها"

  .الصارمة واحللولية الكمونية الواحدية احد والواحديةالكامل، أي فلسفة اجلوهر الو

فعل  اإلشارة إىل أن التجلي األنثوي لإلله يف املنظومة القبالية هي الشخيناه وهي من ومن منظور هذه املوسوعة، من املهم
 «immanere إميانريي» ومترادف مع فعل» كمن«وهو قريب من معىن "» استقر«و» حل«و» سكن«مبعىن » شخن«

هي أيضاً شعب إسرائيل، فكأن مثة وحدة كاملة بني  والشخيناه، ليست التجلي األنثوي لإلله وحسب وإمنا. "الالتيين
  ."وكمون كامل فهو حلول"اإلله والشعب اليهودي 

 ولذا، فحينما. يعد أصحاب الغنوص جزءاً من اإلله ويف املنظومات الغنوصية، وهي منظومات حلولية كمونية كاملة،

 سلفادور سلفانديس: بالالتينية"يف واقع األمر يخلِّص نفسه، فهو املخلِّص املخلَّص  يرسل اإلله باملخلص لتخليصهم، فهو

salvador salvandis"شيء ، ومن مث فصاحب الغنوص هو العبد واملعبود واملعبد الكامن فيه كل.  

مرجعية "العامل فيصبح الكون مكتفياً بذاته  ز كامناً يفأي جعل املرك» تكمني«وحنن نذهب إىل أن العلمنة هي عملية 
عرفت الوضعية بأا تعين أن يكون معيار احلكم على الشيء هو ذات الشيء، ال  وقد. ، وهذه هي املرجعية الكامنة"ذاته

ة وتنكر واحدي واملرجعية الكامنة البد أن تكون.  فيه"حال"خارجه أو مستقل عنه، أي أن معياره كامن  من مصدر
يف آخر األيام عندما يشاء اإلله ليعود بشعبه إىل  تؤمن اليهودية احلاخامية بأن املاشيح سيأيت: ولنضرب مثالً. التجاوز

 ، أما»حب صهيون«اإلله ولذا كان اليهود ال يزورون فلسطني إال للحج أو للتعبري عن  صهيون، فالعودة منوطة بإرادة

فجاءت احلركة . "إلرادة اليهود" أي أن العودة كانت تدور يف نطاق مرجعية متجاوزةاالستيطان فيها فكان حمرماً، 
الطليعة الصهيونية حمل "العودة مسألة تتوقف على مشيئة البشر  الصهيونية وقامت بعملية تكمني، إذ قررت أن مسألة

. "والزمان ال جتاوز إلرادة البشرف"أن يقرروا مىت ميكن حتقيق هذا املشروع يف داخل الزمان   الذين ميكنهم"الكمون

دف االستيطان يف فلسطني، وهي منطقة  "بعد دراسة املالبسات احمللية وتوازن القوى الدولية"وستتم عملية العودة 
وتطل على قناة السويس، وهي منطقة مهمة ال ألن اإلله باركها أو اختارها  جغرافية تقع بني آسيا وأفريقيا جماورة ملصر

رغم مثاليتها "املثالية األملانية  والفلسفة. بإمكان املستوطنني الصهاينة القيام على خدمة املصاحل الغربية فيها نوإمنا أل
ويف التحليل األخري فلسفة حلولية كمونية، فالتجاوز والتعايل فيها يظل   هي يف اية األمر"وحديثها عن التجاوز والتعايل

  .املرجعية الكامنة يدور يف إطار
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التقليدية "لإلشارة إىل وحدة الوجود الروحية  «pantheism بانثيزم«مثة اجتاه عام يف الغرب الستخدام كلمة و
لإلشارة إىل  "«immanentism إمننتزم«وترد أحياناً يف شكل " «immanence إمنانس» ، واستخدام كلمة"والوثنية
داخله ما يكفي لتفسريه، ومن مث ميكن   اليت ترى أن العامل حيويالوجود املادية، أي الرؤية العلمانية املادية احلديثة وحدة

املعرفة العقلية واحلسية وحسب دون االهتمام بأي شيء خارج النظام  تأسيس النظم املعرفية واألخالقية على أساس
  .الطبيعي

 الفيضية 

، «emanation إمانيشن«إلجنليزية ، وهي من الكلمة ا«emanatism إمانتيزم«تقابلها يف اإلجنليزية كلمة » الفيضية»
 .، وهي شكل من أشكال القول بوحدة الوجود«emanationism إمانيشانزم«: النحو التايل ولذا تأيت الكلمة على

وقد قال ". األشياء تفيض كل: "ويعترب هرقليطس الفيلسوف املادي اليوناين أول من عبر عن نظرية الفيض بقوله
بعامل املوجودات احلسية ليست عالقة خلق وإمنا عالقة فيض، إذ  "األفالطونية"ن عالقة املُثُل األفالطونيون احملدثون إ

. عن الشمس فيظهر العامل أو ينبثق عنه العامل، فالفيض حيدث كما تسيل املياه أو كما يصدر النور يفيض اإلله عن ذاته

مة، فإن الفيضان أو االنبثاق ال يجومهما كانت الصورة املُستخدر يف املصدر، وعملية الفيضان واالنبثاق  نتغيعنهما ت
 ولكنهما ليسا منفصلني، فاإلله هو النفس الكلية "ثنائية صلبة"وقمة وحضيض  تفترض وجود طرف أعلى وطرف أسفل

احللولية  عنها نفوس الكواكب ونفوس البشر وسائر املوجودات احلسية، وبذلك تتحقق الصلة العضوية اليت فاضت
من خالل حلقات، فالشعاع يتضاءل  ولكن الصلة رغم عضويتها تتم. لكمونية بني العامل األعلى والعامل األسفلا
أن كل مرتبة أدىن من اليت سبقتها وأعلى من اليت تليها يف   كلما ابتعد عن األصل، ولذا جند"وسخاء الفيض يتناقص"

 وذا يتحول الوجود إىل عدم. حىت ينضب الفيض أو يكادحىت خيبو الشعاع أو يكاد و احلقيقة والكمال واخلريية،

اخلري يف الشر ويصدر الشر عن  ويصدر العدم عن الوجود، ويتالشى النور يف الظالم ويصدر الظالم عن النور، ويتبدد
لتأكيد وذا، ميكن القول بأن نظرية الفيض حماولة . الفجوات اخلري، وتتأكد الصلة الواحدية وتسد الثغرات وتمأل

بالفيض،  وقد ذهب بعض الفالسفة العرب إىل القول. الصارمة دون التخلي عن حماولة تفسري التنوع الوحدة والواحدية
والعامل وحتصر الصلة بينهما يف خلق اهللا  فقد وجدوا فيه رؤية تضمر رفضاً للعقيدة اإلسالمية اليت تفصل بني اإلله

 ، أي أن الرؤية"خامت املرسلني"واألنبياء وأخرياً على الرسول عليه الصالة والسالم  سلملخلوقاته ويف الوحي املُرتَل على الر

العدم وتفتح الباب على مصراعيه  الفيضية بتأكيدها الصلة العضوية واملباشرة بني اخلالق واملخلوق تنكر فكرة اخللق من
ا هو أن نظرية الفيض تفترض وجود جوهر واحد يف وما يهمن. األرواح لتقاليد النبوة املنفتحة اليت ال تنتهي، وتناسخ

  .أنه يتسم بالواحدية الكون، كما تفترض

 ترى أن "الروحية"فيضية، وإذا كانت النظريات الفيضية التقليدية  وكثري من األيديولوجيات العلمانية هي أيديولوجيات
ونظرية . أعلى دية احلديثة ترى احلركة من أسفل إىلأسفل، فإن النظرية الداروينية وكل النظريات املا احلركة من أعلى إىل

هو وحدة الوجود والعدم والعملية  هيجل نظرية فيضية، فكل شيء ليس سوى حالة وسط من الوجود والعدم، فالفيض
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انبثق املطلقة تتحقق تدرجيياً من خالل املادة والتاريخ، والنفس الكلية قد  التارخيية هي عملية الفيض التدرجيية، فالفكرة
  .نوراً وتصبح الذات موضوعاً النور الذي يتخلل ثنايا الوجود إىل أن يصل إىل اية التاريخ فيصبح العامل كله عنها

 التجسد 

يتجسد يف  وتستخدم الكلمة لإلشارة إىل اإلله حني .«incarnation إنكارنيشن«اإلجنليزية كلمة  تقابلها يف» التجسد»
وبالذات على صورة شخص، ويصبح   هيئة شيء حمسوس ميكن إدراكه باحلواس اخلمسالعامل، أي حني يظهر على

فحدث احتاد بينهما ومل يعد هناك فارق بني خالق وخملوق فهما  الالهوت ناسوتاً، فكأن اإلله قد حل يف أحد خملوقاته
ولكنها  ،"االبن"يف صورة املسيح  "األب"الكلمة يف الالهوت املسيحي لإلشارة إىل جتسد اإلله  وتستخدم. جوهر واحد

  .تستخدم يف الكتابات الفلسفية واملعرفية بشكل جمازي

 التأيقن 

ويف السياق املسيحي، تشري كلمة . بالنحت «التأيقن«، ومنها »متثيل«أو » صورة«مبعىن » آيكون«باليونانية » األيقونة»
لوحة فسيفسائية للمسيح أو العذراء "أو  "bas-relief با رليف: بالفرنسية" «رسم بارز«أو » لوحة«إىل » أيقونة«
املصور " للشخص املقدس وكانت األيقونات تعتبر أداة مساعدة أو وسيطاً للعابدين حىت ميكن. "أحد القديسني وأحياناً"

  .يف األيقونة واملتجسد فيها، أن يستمع لدعوام

، ظهرت حول »حتطيم األوثان» أو» حتطيم األيقونات« أي ،«iconoclasm أيكونوكالزم«وهناك حركة تسمى 
، رأت أن األيقونات تشكل سقوطاً يف الوثنية باعتبار أن "اإلسالم حتت تأثري"القسطنطينية يف القرنني الثامن والتاسع 

بشكل  كةوقد جنحت احلر. أصبحوا يظنون أن األيقونة هي نفسها الشخص املقدس املرسوم عليها كثرياً من املصلني
البيزنطيون حياولون االبتعاد عن التصوير  وحىت بعد قمع احلركة، كان الفنانون. مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون لأليقونات
  .يبتعدوا عن التجسيم والتوثني الواقعي وامليل حنو التجريد، وذلك حىت

وهو اإلشارة العادية مثل إشارات " «index إندكس«الشاهد : ثالثاً ويف الفلسفة احلديثة يرى بريس أن هناك عالمات
مقام شيء حمدد  وهو إشارة تختار لتقوم"، والرمز "املثال، فثمة مسافة تفصل بني الشاهد واملشار إليه املرور، على سبيل

وهي عالمة تدل على موضوعها من "وأخرياً األيقونة  ،"فالعلم هو رمز الوطن، فالثغرة بني الشاهد واملشار إليه تضيق
  ."يشترط فيها أن تشاركه بعض اخلصائص ث أا ترمسه أو حتاكيه وبالتايلحي

 مبعىن أا لغة حتاول أن تلغي املسافة بني الدال واملدلول إىل أن يصبح» أيقونية لغة«ويف هذه املوسوعة، نستخدم عبارة 

، وحالة التأيقن الكاملة هي "الذات ولتمركُز كامل ح"الدال مدلوالً، ملتفاً حول نفسه ال يشري إىل شيء خارج ذاته 
  .حالة االلتفات الكامل حول الذات

 : ولنضرب بعض األمثلة على اللغة الواحدية المتأيقنة أو تلك التي تحاول أن تصل إلى الواحدية
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  . الصور والرسوم والنماذج واألشكال البيانية 1

الصورة املرئية للشيء،  ريوغليفية حني تكون الكلمة هي نفسها والكتابة اهل"اإليديوجراف"التصويرية الصينية   اللغة 2
خالف الكتابة األجبدية "رسوم ترمز إىل أشياء أو حاالت  ، أو تكون الكتابة قائمة على*بالشكل " الشمس " فيشار إىل 

  ."تستحيل أصواتاً وتستحيل األخرية مدلوالت املُكونة من اجتماع حروف

» سقسقة«و» غرغرة«و» وشوشة«و» يق احلمري«، و»أزيز الطائرات«معناها مثل  صوا الكلمات اليت يحاكي  3

  .«طرقعة«و «فرقعة«و

  ."وكذلك صيحات اللذة اجلنسية"ملتصقة به متاماً  فهي كلمة تعبر عن األمل ولكنها» آه« صيحات األمل مثل  4

عملية   حينما ينطقها الطفل، الصوت الذي حيدثه أثناء تشبه،"وهي لفظة تتكرر يف كل اللغات" «أم« يقال إن لفظة  5
، فهي، إذن، لفظة "الطفل أثناء الرضاعة حركة فم"هنا قد التصق متاماً باملدلول نفسه » أم«ويالحظ أن الدال . الرضاعة

  .جنينية مبعىن الكلمة

حينما يظن العابد أن اإلله   رمز له، والتمثالحينما يظن العابد أا تصبح موضع احللول اإلهلي بالفعل ال جمرد  األيقونة 6
  .حل فيه فأصبح التمثال هو اإلله، أي تصنم

  .املكتفية بذاا اللغة العلمية الدقيقة، وخصوصاً يف حالتها اجلربية، إذ تصبح اللغة جمموعة من الدوال  7

  . اللغة اخلاصة جداً اليت ال يفهمها إال صاحبها 8

  .أن تؤدي إىل إحداث أثر ما رية اليت ال تعين شيئاً يف حد ذاا ولكنها من املفترض التعويذات السح 9

  .سحرية  اسم اإلله األعظم حينما تنسب له مقدرات 10

 يطمح إىل مسرح أيقوين ليس مبنياً على "»القسوة مسرح«منظِّر ما يسمى " كان الناقد املسرحي أنطوان أرتو  11
وكان مثله األعلى هو . مباشرةً وعلى مشاركة املتفرجني، دون وجود نص يقيدهم حركة اجلسدالكلمات وإمنا على 

حتتاج إىل نص أو مخرج  يف احلضارات البسيطة حني تكون التجربة املسرحية هي نفسها جتربة دينية شعائرية ال املسرح
  .وال يوجد ممثلون أو مجهور وال يفصل فاصل بني الواحد واآلخر

جتاور أصوات ال داللة هلا، إال أن  وهو شعر مبين على» الشعر اللفظي«اول أرتو نفسه أن يكتب ما مساه  ح 12
  .الظن تركيباا النربية تصنع حاالت شعرية، أو هكذا كان
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 ألنه حينما ال يكون للدال أي قيمة يف حد ذاته، وهي تتحقق. وعكس التأيقن واللغة األيقونية هو احلرفية واللغة احلرفية
 األيقونية عن احلرفية، فإما يتشاان متاماً يف الواحدية الكمونية، فاأليقونة دال ورغم اختالف. يضاهي املدلول متاماً

املعىن كامناً يف الدال وحسب، ويف  ففي احلالة األوىل يكون. "أو دال ال قيمة له"دون مدلول، واحلرفية مدلول دون دال 
واللغة احملايدة شكل من أشكال اللغة احلرفية، فاللغة احملايدة حتاول أن  .اً يف املدلول وحسبالثانية يصبح املعىن كامن

  .متاماً حبيث تعكس الواقع كما هو تكون شفافة

نفسها من خالل األيقونية إذا كان مركز الكمون هو عقل اإلنسان، وهي يف هذه  والنظم احللولية الكمونية تعبر عن
خارجه، هو قمة املرجعية  راً جمازية عضوية، فالكائن العضوي املكتفي بذاته، الذي ال يشري إىل ما هوتستخدم صو احلالة

أما . "إذا كان مركز الكمون هو الطبيعة والتاريخ"احلرفية  كما تعبر احللولية الكمونية عن نفسها من خالل. الكامنة
بني الدال واملدلول  عن نفسها من خالل اللغة اازية اليت تؤكد املسافةاملرجعية املتجاوزة فتعبر  النظم اليت تدور يف إطار

  .وعالقة االتصال واالنفصال بينهما

التأيقن يصبح اجلزء  ففي حالة. التأيقن الكامل مقابل العمومية الكاملة اليت تصل إىل حالة السيولة ويف هذه املوسوعة نضع
وتذهب بعض املدارس الفكرية . ومركز الكمون لكل، مرجعية ذاته،مستقالً متاماً عن أية مرجعية ويصبح هو ا

 كيان فريد ال ميكن أن تنتظمها أية أمناط، ومن مث ال ميكن دراستها أو حىت فهمها،  إىل أن كل ظاهرة"الالعقالنية املادية"

ن هذه حني حيوي التأيق  هو تعبري عن حالة"فولك"والشعب العضوي . فالظاهرة هي جتسد اللوجوس ومركز الكمون
واإلنسان الطبيعي والتنويعات . معيارية خارجة عنه هذا الشعب معياريته داخله وال يستطيع أحد أن حيكم عليه حسب

بل   حيمل معياريته داخله، فهو البدء والنهاية، هو اإلنسان املتأله،"واإلنسان النيتشوي اإلنسان الدارويين"املختلفة عليه 
الكل متاماً فال يكون له وجود  عكس من هذا تقف حالة العمومية الكاملة حيث يندمج اجلزء يفعلى ال. هو اإلله نفسه

 إىل أن الظواهر كافة خاضعة لقانون "العقالنية املادية"املدارس  وتذهب بعض. خارجه وال تكون له أية حدود مستقلة
وثنائية التأيقن والعمومية  . يف إطار معرفتنا بالكلالوصول إليه ودراسته، ومن مث ميكن التنبؤ حبركة اجلزء واحد عام ميكن

  .حول املوضوع التمركز حول الذات والتمركز: هي صدى لثنائية صلبة أخرى

 األساس العميق للحلولية الكمونية ": أنيميزم"المبدأ الحيوى 

وهو . »احليوية«أو » وية املادةمذهب حي» ويقال له أحياناً بالعربية «animism أنيميزم«باإلجنليزية » املبدأ احليوي»
ويشري املصطلح إىل املذهب  ."anima أنيما: بالالتينية"» النفس«املادة هي  مذهب يرد احلياة واحلركة إىل قوة باطنة يف

بينها أرواح املوتى  من"أن الكون يشتمل على عدد كبري من األرواح الكامنة يف األشياء والظواهر الطبيعية  الذي يرى
مثل األشجار واجلبال "معاملة هذه الظواهر   ومن مث نشأ اإلميان بضرورة"األسالف، وقوى كونية خمتلفةوخباصة 

. مقدرة يف التأثري على اإلنسان ومسار حياته والتدخل يف جمرى احلوادث  كما لو كانت شخصيات حية هلا"واألحجار

وتعد عبادة األرواح . املراوغة  وأحياناً"من خالل القرابني" اإلنسان يعاملها معاملته لبين اإلنسان من استرضاء ولذا كان
  .واألسالف تنويعات على املبدأ احليوي
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املبدأ، فالعبادة الرومانية هي عبادة تؤمن  وحنن نرى أن كل الفلسفات والديانات الوثنية هي أيضاً تنويعات على هذا
ولذا كان للمرتل إهله وللمدفأة إهلتها، . طبيعية واألماكن وهكذايف القوى ال مبجمع اآلهلة وبعدد هائل من آهلة كامنة

كان ينتقل من بلدته إىل بلدة أخرى  ولذا حينما. وكان اإلنسان يقدم القرابني إلله املكان ال إله العاملني. أسرة إهلها ولكل
 رقياً قل عدد اآلهلة، إىل أن نصل إىل وكلما ازدادت الوثنية. ارحتل إليه كان ينسى آهلته وحياول التقرب إلله املكان الذي

وميكن أن يصل  .القومي الواحد الذي حيل يف األمة والشعب، ولكنه ليس إله العاملني وهو مقصور عليهما فكرة اإلله
وهو  "anima mundi أنيما موندي: بالالتينية"للعامل  املبدأ احليوي إىل درجة من العاملية ويؤمن اإلنسان بالنفس الكلية

  ."وحدة وجود عاملية"للعاملني ولكنه ليس مفارقاً للمادة أو التاريخ  ه حال يف الكون، فهو إلهإل

. وتناقص يف درجات التجريد العقائد احللولية الكمونية هي يف جوهرها تنويعات على املبدأ احليوي مع تزايد وكل

وميكن القول بأن اهليجلية هي قمة . أكثرها جترداًالكمونية هي  واألنيميزم البدائية هي أدناها يف الدرجة، واحللولية
يف املنظومة اهليجلية  الصريورة احملورية/وفكرة اإلله. "أعلى درجات وحدة الوجود املادية العاملية"احليوي  التجريد يف املبدأ

 أن استقرت األنيما متاماً شكل من أشكال املبدأ احليوي بعد والعلمانية هي األخرى. مرتبطة متام االرتباط باملبدأ احليوي
اإلنسان القرابني  وبدالً من أن يقدم. املادة مكتفية بذاا، حتوي داخلها كل ما يكفي لتفسريها يف املادة، حبيث أصبحت

ويظهر التأرجح بني التمركز حول "التخلص من قبضتها  لآلهلة العديدة ويراوغها، أصبح يذعن لقوانني احلركة وال حياول
وحتولت عبادة . "تأليه الكون وإنكار اإلنسان، وتأليه اإلنسان وإنكار الكون التمركز حول املوضوع، وبنيالذات و
األساسية املشتركة بني  إىل اإلميان باألرض والوطن والشعب، ولعل هذا يفسر املفردات والصور اازية األسالف

  .الكمونية املتقدمة لوليةاملنظومات احللولية الكمونية البدائية واملنظومات احل

  "الكون األصغر ، أى اإلنسان"والميكروكوزم " الكون األكبر"الماكروكوزم 

ماكروكوزم آند «ترمجة للعبارة اإلجنليزية » "اإلنسان الكون األصغر، أي" وامليكروكوزم "الكون األكرب"املاكروكوزم »
ولكنها تعين يف األصل » كون«تعين  «cosmos كوزموس«وكلمة  .«macrocosm and microcosm ميكروكوزم

 «أصغر«و» أكرب«فتعنيان  « microميكرو«و «macro ماكرو«، أما »فوضى«أي  «chaos كيوس» مقابل» نظام«

 بني الكون واإلنسان، سواء "كامل أو شبه"ومفهوم املاكروكوزم وامليكروكوزم يؤكد أن مثة تقابالً كامالً . على التوايل
  .اجلسدية والتشرحيية فسية أو الروحية أو حىت يف اخلصائصيف اخلصائص الن

 والنفسانية الشاملة "أنيميزم" هو امتداد للمبدأ احليوي "اإلدراكية أو الصورة اازية"وهذا املفهوم أو النموذج املعريف 
حبيث يكون  ،"anthropomorphism أنثروبوموفيزم: باإلجنليزية"إسقاط اخلصائص اإلنسانية على الكون  واالجتاه حنو

  ."ومنها اإلله إن وجد"  ال تتجاوزه كل املوجودات"إنساين أو شبه إنساين"يف العامل جوهر واحد 

ويرد هذا املفهوم . اليت طورها أفلوطني فيما بعد "Philebus فيليبوس"واملصدر األساسي للفكرة هو حوارات أفالطون 
 .""mega zoon ميجا زون: باليونانية"» احليوان األكرب«الذين مسوا العامل "أرسطو والرواقيني   يف كتابات"أو النموذج"
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النصوص اهلرمسية ويف القبااله اليهودية  ويرد املفهوم كذلك يف كتابات فيلو السكندري، وهي فكرة أساسية أيضاً يف
 التنجيمية حيث يمثَّل الكون" اخلرائط" يف ويتضح"هذه املفهوم تطور علم التنجيم  ويف إطار. والقباله املسيحية من بعدها

النهضة، مع تصاعد معدالت  وقد بعث مفهوم املاكروكوزم وامليكروكوزم يف عصر. "بأبراجه على هيئة جسد إنسان
. القبااله اليهودية واستخدامها يف تفسري الكتاب املقدس "اكتشاف"احللولية الكمونية وترمجة الكتابات اهلرمسية و

 برونو إىل مفهوم املاكروكوزم وامليكروكوزم، وهي أساس اهتمامه بالسحر وبفن الذاكرة، ند فلسفة جيوردانووتست

اهلرمسية استمر النموذج يف  وبعد تراجع الكتابات. فاإلنسان من خالل معرفته بذاته ميكنه أن يعرف كل أسرار الكون
  .كتابات اليبنتس يف فكرة املوناد

أشكال خمتلفة مثل  ة العلمية احلديثة برؤيتها اآللية استمر منوذج املاكروكوزم وامليكروكوزم يفالرؤي وحىت بعد ظهور
كما تظهر الفكرة مرة أخرى يف فلسفة . وقوانني الطبيعة إميان الفالسفة بتماثل عقل اإلنسان والطبيعة ومتاثل قوانني العقل

وجتل  والنظريات العضوية ككل هي تنويع على املبدأ احليوي. يةكإرادة ويف النظرية الداروين شوبنهاور وإميانه بالعامل
  .هي امتداد خافت هلذا املفهوم» التنظيم املادة ذاتية«مثل » علمية«واصطالحات . ملفهوم املاكروكوزم وامليكروكوزم

 اللوجوس 

وهذا املعىن " «علم«أو » دراسة«أو » معىن«أو » عقل«أو » فكر«أو » كالم«أو » قول«يونانية تعين  كلمة» لوجوس»
علم «إخل مبعىن ... »سيكولوجي» أو» جيولوجي«الذي يظهر يف كلمات مثل  «ology أولوجي«األخري هو املقطع 

يف مصطلح ما "» احلضور«و» املطلق«و» األساس«الكلمة ليصبح  وقد تطور معىن. إخل... »علم النفس«أو » األرض
 ساسياً هو التأرجح بني اللوجوس كفكرة جمرد متجاوزة واللوجوس كتجسدأن مثة منطاً أ وسنالحظ. "بعد احلداثة

  .وحلول وكمون

 :   في العبادة اليونانية1

هي تبليغ يأيت  فيها تشري إىل كلمة اإلله أو اآلهلة إذ» لوجوس«العبادة اليونانية القدمية، فكلمة  يبدو أن الكلمة تعود إىل
لكن .  ويوصلها للناس"لوجوس"بالكلمة املقدسة  د، والنيب هو إنسان يوحى إليهللنيب بالوحي اإلهلي واحلكمة واإلرشا

 وهذا الصراع، بني التبليغ"التجسد يف التزايد فأصبح كالم النيب نفسه لوجوس  فكرة التبليغ بدأت يف التراجع وبدأ

  ."جهة أخرى د منوالتجسد، هو صراع بني التوحيد والتجاوز من جهة، واحللولية الواحدية ووحدة الوجو

 :   في الفلسفة اليونانية القديمة2

خالله،   هذه الكلمة، فأصبح اللوجوس املبدأ الذي يسري الكون من"هرقليطس مثالً"اليوانيني  استخدم بعض الفالسفة
 ويبدو أن. حتدث حسب اللوجوس فاألشياء رغم تنوعها. وهو الذي يفسر الثبات وراء التغري والنظام وراء الفوضى

النار، فكأن اللوجوس مل يعد كلمة أو مبدأ وإمنا جتسد يف  هرقليطس كان يرى أن اللوجوس له وجود أو جتلٍّ مادي مثل
وهم، . والطبيعة ويعترب اللوجوس فكرة أساسية عند الرواقيني برتعتهم احللولية اليت تقرن بني اإلله .الكون على هيئة عنصر
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تسري يف كل الكائنات باعتبارها مصدر احلياة أو  "النار األزلية" مادية يف العامل مثل هرقليطس، يرون أن اللوجوس قوة
كافة،  واحلافظة واملقومة جلميع األشياء، واليت تنظم الكون وحتقق التوازن بني العناصر العلة السببية واملشتركة، اخلالقة

  .كما أا روح الكون لوجوس أزليةوال. فهي العناية اإلهلية أو القصد اإلهلي وهي أيضاً روح اإلنسان

 :   اللوجوس أورثوس واللوجوس سبرماتيكوس3

» احلجة السليمة» ، أو»العقل السليم«أي » لوجوس أورثوس«، اصطالح »لوجوس«االستخدامات األخرى لكلمة  من

سفسطائيون وقد استخدم ال. "»السليمة العقيدة«أي » أورثوذكس«هي تلك املوجودة يف كلمة » أورثو«وكلمة "
والقواعد املنطقية اليت ينبغي اتباعها للوصول إىل االستنتاجات السليمة  لإلشارة إىل املبادئ» لوجوس أورثوس«اصطالح 
 العبارة "والرومان من اليونانيني"وقد استخدم الرواقيون . استخدامها لتقدمي وجهة نظر ما بطريقة سليمة اليت ميكن
القانون السليم أو الضرورة اليت جيب أن متتثل هلا أفعال  لإلشارة إىل النظام أو «recta ratio ريكتا راتيو«الالتينية 

 راشيوناليزم» اليت اشتقت منها كلمة"فكأن اللوجوس هنا هو الراتيو . الكامن يف كل األشياء اإلنسان والعنصر العاقل

rationalism»  العقالنية«أي»".  

مبعىن  «logos spermaticus لوجوس سربماتيكوس«سفة الرواقية يف عبارة الفل وقد استخدمت الكلمة أيضاً يف
احلياة الذي ينثَر يف العامل بأسره  ، وهي عبارة تعين أن الكلمة مبرتلة البذرة أو املين أو سائل»اليت تعطي احلياة الكلمة«

وإذا كان العامل من منظور . "دات احللوليةوهنا تظهر واحدة من أهم مفر" فيسبب الوالدة والنمو والتغير يف كل األشياء
سربماتيكوس سائل  وحتوي اللوجوس. أورثوس يشبه اآللة اليت تدار من اخلارج، فهو هنا يشبه الكائن احلي اللوجوس

كل واحدة منها خبلق أو توليد كيانات، لكلٍّ منها  احلياة الذي حيوي بدوره عدداً غري متناه من احليوانات املنوية تقوم
  .متناغمة متساوية هدف مستقل، ومع هذا فهي مجيعاً

 :   فيلون4

القانون قبل أن يخلق ويرسل إىل األرض، واملثال والنموذج الذي خلق اإلله  استخدم فيلون مفهوم اللوجوس باعتباره
كما يصنع "ه العامل به اإلل ، وهو أيضاً العقل الكوين قبل خلقه، والوسيط الذي خلق"كما يقول أفالطون"وفقاً له  العامل

وهو كذلك مالك اإلله املذكور يف التوراة الذي ظهر لآلباء . عنده  والذي نعرف اإلله به وهو الشفيع لنا"الفنان باآللة
العقل والعاقل  ولكن اللوجوس مع تصاعد معدالت احللول يصبح كامناً يف مجيع املخلوقات، ولذا فهو .وأعلن هلم أوامره

  ."العبد واملعبود واملعبدوهو "واملعقول 

متجاوزة هلا، أو كامنة  اللوجوس هو الركيزة واملرجعية النهائية اليت قد تكون إما كامنة يف الطبيعة أو وميكن القول بأن
كمقولة حتليلية، ذات داللة عامة يف جمال مقارنة األديان  وإن جاز لنا استخدام اللوجوس. فيها متجاوزة هلا يف آن واحد

والزمان ليتواصل   داخل التاريخ"النسيب" مع اإلنسان "املطلق"هو النقطة اليت يلتقي فيها اإلله  ا القول بأن اللوجوسفيمكنن
وقد أخذ . كل دين بطريقة خمتلفة، نابعة من رؤيته معه وأن هذه هي اإلشكالية األساسية اليت تواجهها كل األديان وحيلها
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يف   يف حالة اليهودية شكل حلول اإلله يف املاشيح ويف التوراة مث"اللوجوس و املطلق"  واإلله"النسيب"اللقاء بني اإلنسان 
تعمق املفهوم مع انتقال اليهودية  مث. التلمود وأخرياً يف الشعب اليهودي الذي يصبح بذلك مركز خالص البشرية مجعاء

فازداد مفهوم . " القرن الرابع عشر يف أوربااليهودية ابتداًء من فقد عاش معظم أعضاء اجلماعات"إىل تربة مسيحية 
فيخلع هذه الصفة  أما التراث القبايل. وشيوعاً، وجند أن التراث احلاخامي جيعل املشناه هي اللوجوس اللوجوس مركزية

 والشخيناه هي الشعب اليهودي وهي"يتجزأ منه  على الشعب اليهودي الذي مل يعد جمرد جتسد لإلله بل أصبح جزءاً ال

يف البدء كانت "" هو أكرب تركُز للحضور اإلهلي "اللوجوس"اسم اإلله األعظم  ويرى القباليون أن. "أيضاً اللوجوس
اإلهلي وميكنه اإلتيان  ومن يفك شفرة هذا االسم، ستتدفق فيه القداسة واحلضور. "أي أن الكلمة هي األصل ،"الكلمة

، وهي عبارة عربية ميكن ترمجتها بعبارة »بعل شيم طوف«يسمى  يك الذيباملعجزات والسيطرة على العامل، مثل التساد
  .ويرتبط السحر بني أعضاء اجلماعات اليهودية ذا املفهوم .«صاحب اللوجوس«

األقنوم  ، وهو»املسيح وابن اإلله قبل أن يرتل إىل األرض«تعين » لوجوس«املسيحي، أصبحت كلمة  ويف الالهوت
وهو . املادة اإلهلية نفسها قبل بدء اخلليقة واللوجوس خملوق من. نفصالً عن األب وإن كان متميزاً عنهالثاين، وهو ليس م

 وبعد.  يرتل ويصلَب ويقوم"النسيب" يف الزمان "املطلق"فاملسيح هو جتسد اإلله  .موجود يف عقل اإلله مث خرج إىل الكون

 "رئيسها"معصومة والبابا   اللوجوس املتجسد، فهي"د املسيحجس"قيامه، يعود املسيح إىل األب، وتصبح الكنيسة 

  .معصوم

  على اعتبار أن القرآن هو كلمة اإلله املطلقة"نقطة لقاء املطلق بالنسيب"القرآن  ويرى البعض أن اللوجوس يف اإلسالم هو

وة ومساعاً وكتابة يف الوجود تال وعلى اعتبار أنه كان قائماً بذات اإلله باعتباره صفة من صفاته تعاىل، مث تشخص
، فالعالقة القائمة يف حالة التجسد "لفظي"وإمنا جمرد تبليغ وتذكري  ويؤكد املسلمون أن هذه ليست حالة جتسد. الكوين

حنن "بين إسرائيل  ، وجاء على لسان"وقالت النصارى املسيح ابن اهللا: "وهو ما عبر عنه القرآن بقوله" هي عالقة توالد
املتلو أو املكتوب يف املصاحف فهي عالقة الدال واملدلول اللذين  أما العالقة بني كالم اهللا القائم بذاته والقرآن. ""أبناء اهللا

والرسول . "والطبيعة اإلنسان"تظل هناك مسافة بينهما، هي صدى للمسافة بني اخلالق وكل خملوقاته  ال يلتحمان أبداً إذ
املكتوبة وال يكتسب أية عصمة وإن كان يكتسب   فهو ليس إال حامالً للرسالة ليس جتسداً،"صلى اهللا عليه وسلم"

  .مكانة خاصة ال متاثلها مكانة

املادة تكون مبرتلة العنصر األساسي الذي   كامنة يف"لوجوس"وتستند كل املنظومات املعرفية العلمانية إىل ركيزة ائية 
 :وكلها تنويعات على املطلق العلماين النهائي» املطلق العلماين«ه تسميت وهي ما ميكن. ميكن من خالله تفسري الكون

حيل حمل اإلله يف النسق احللويل   الذي"والعجل الذهيب"والدولة يف النسق الصهيوين هي اللوجوس اجلديد . املادة/الطبيعة
، أي ملوثة بامليتافيزيقا، "وسمتمركزة حول اللوج"الغربية بأا  وتتهم فلسفة ما بعد احلداثة كل الفلسفات. التقليدي

  .حقيقة احلداثة تأسيس نسق فلسفي بدون لوجوس ومن مث بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون وحياول أنصار ما بعد
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 القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية 

  :هويتغير املعىن بتغير جمال تطبيق. لغةً هي الطهر والربكة» القداسة«

مبعىن » تقدس اإلله«: املوجودات، ولذا يقال  حينما تشري الكلمة إىل اإلله، فإا تعين الكمال اإلهلي والترته عن 1
 وحنن نسبح حبمدك"وجاء يف الترتيل . »عظَّمه وكبره ونزهه عما ال يليق باأللوهية» مبعىن» قدس فالن اإلله«، و»ترتَّه«

للكلمة داخل املنظومة  اسة تعين االنفصال عن عامل الطبيعة واملادة، وهو معىن أساسيولذا، فالقد". ونقدس لك
  .التوحيدية

كما ميكن أن يكون معناها الطهر . معناها الطهارة وحلول النعمة أو الربكة  حينما تطبق الكلمة على البشر، يكون 2
اإلنسان يتطهر من أدران  واملعىن الكامن هنا أن. ي الشرإليه اإلنسان باتباع تعاليم اإلله وبفعل اخلري وحتاش الذي يصل

» قدس اإلله تقديساً«، و»طهره وبارك عليه«مبعىن » فالناً قدس اإلله«: وعلى هذا يقال. املادة مثلما يترته عن الطبيعة

  .«طهر نفسه له«مبعىن 

وقد . أساساً يف إطار املنظومة التوحيدية ربية تدورمن الواضح، إذن، أن تعريفات القداسة اليت وردت يف معاجم اللغة الع
  :باعتبارها السمات األساسية للمقدس وردت السمات التالية يف معاجم علم االجتماع

  .يقتصر على ما هو زمين  غري خاضع للتقييم النقدي الذي 1

  .باخلشية  املقدس يكون دائماً موضع احترام ممزوج 2

  . اخلروج عليه ال ميكن انتهاكه أو 3

إليها أو معاملته هلا   وخصوصاً عند التجائه"دينية"املوجودات املقدسة أن يقوم اإلنسان حياهلا بطقوس   عادةً ما تستلزم 4
  .من الصور أو اقترابه منها أو اتصاله معها مادياً أو معنوياً بأية صورة

، وهي ثنائية تعرفها مجيع اتمعات اإلنسانية "املباح مقابلاحلرام "» املدنس«مقابل » املقدس« يستخدم مصطلح  5
  .تقريباً

ولذا فإن ما قد يكون مقدساً يف  املقدس ليس مقدساً يف ذاته وإمنا نظراً الرتباطه مبصدر القداسة وإشارا له،  والشيء 6
  .جمتمع قد يكون مدنساً يف جمتمع آخر
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الكائنات اخلارقة للطبيعة أو حىت  تكون اآلهلة واألرواح واملالئكة، كما ميكن أن تكونواألشياء املقدسة ميكن أن   7
حيوانية، بل قد تكون األلفاظ والعبارات والصيغ الكالمية  ينبوع ماء أو شجرة أو حجر أو قطعة نسيج أو فصيلة

  .مة  القبيلة  أرض الوطناأل: وميكن أيضاً أن تكون مفاهيم جمردة مثل. مقدسة واألنغام الترتيلية أشياء

 وما "من وجهة نظرها"وغري خاضع للتقييم  "مطلق" مجيع اتمعات اإلنسانية تستند إىل عقائد تعرف ما هو مقدس  8
  ."ونسيب"هو مدنس ومباح 

  .ا املصدربعده عن هذ املقدس تتحدد قداسته بسبب صلته مبصدر القداسة وتتحدد درجة قداسته مبدى قُربه أو والشيء

 "املنظومة التوحيدية"للقداسة، أحدمها داخل إطار املرجعية املتجاوزة  لكل ما تقدم، البد أن نشري إىل مفهومني خمتلفني

التوحيدي هو اإلله العلي  فاملصدر األوحد للقداسة يف اإلطار. "املنظومة احللولية"إطار املرجعية الكامنة  واآلخر داخل
يفيض على األشياء فيتخلل ثناياها، وإمنا هو أمر غري منظور  يت تفيض منه ليست أمراً مادياً متجسداًالقدير، والقداسة ال

اإلله  وإذا كان. »فاضت رمحته«: فإننا نعين» عمت بركة اإلله«فحينما نقول . مسات اإلله وغري مفهوم، متاماً مثل
ولذا، حينما توجد أشياء مقدسة . عنها جودات وترتُّههمصدر القداسة األوحد، فإن جوهر قداسته يعين انفصاله عن املو

مبعىن جمازي غري حريف أو أيقوين، وتظل قداستها مرتبطة متاماً بكوا تشري  يف املنظومات التوحيدية، فإا تكون مقدسة
 "املسلم باملقدسات وعالقة" عالقته باحلجر األسود "رضي اهللا عنه"ويلخص عمر بن اخلطاب . العلي وال جتسده إىل اإلله

صلى اهللا عليه "وال تضر، ولوال أين رأيت رسول اهللا  إين ألعلم أنك حجر ال تنفع: "حينما قبل احلجر األسود قائالً
بسبب   مل يقبله ألنه مقدس يف حد ذاته أو"رضي اهللا عنه"فاحلجر ال يعي، ولذا فإن عمر  ." يقبلك ما قبلتك"وسلم

ذلك ففعل مثله، أي أنه قبله من قبيل   يفعل"صلى اهللا عليه وسلم"ه، ولكنه قبله ألنه رأى رسول اهللا خاصية كامنة في
  ."وسلم صلى اهللا عليه"الطاعة واالقتداء بالرسول 

 هو دال يشري إىل املدلول املتجاوز، مع "التوحيدية املنظومة"ولذا، فإن الشيء املقدس يف إطار املرجعية املتجاوزة 
 ولكن اإلنسان قد تفيض فيه القداسة. واملدلول، وهي مسافة ال ميكن جتاوزها بأية حال االحتفاظ مبسافة بني الدال

. اخلالق إىل جمال للتفاعل معه بشكل جزئي وتنقص املسافة بينه وبني اخلالق إن هو حول املسافة اليت تفصل بينه وبني

والكمال األخالقيني باتباع تعاليم اإلله اليت أرسل ا يف رسالته،   الصفاءوميكن إجناز هذا إن حاول اإلنسان الوصول إىل
اليت تدفعه حنو عامل "الغريزية  االستقامة واخلالص من األدران والشوائب الالخلقية والرتعات وامليول البهيمية ومن خالل

  ."عن اإلله املادة، والواحدية املادية الكونية، بعيداً/الطبيعة

النفسية والتجارب الصوفية والزهدية، وما إليها  اإلطار، ميكن فهم التصوف التوحيدي، فعن طريق ااهداتويف هذا 
 من أدراا وترقى يف معارج قدسية باملعىن اازي، فهو تقرب من اخلالق ال يسد من املمارسات، تتطهر النفس البشرية

أو يفىن فيه أو يتوحد معه، فاإلنسان   ال ميكن أن يلتصق املتصوف باإللهاملسافات وإمنا حيوهلا إىل جمال للتفاعل، ومن مث
مدلول، وإمنا هو دال حمدد له مدلول إنساين حمدد ال يستطيع اإلنسان  هنا ليس داالً بال مدلول وليس داالً يبحث عن
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التواصل مع اإلله والتقرب منه  عن طريقالتخلي عنه أو جتاوزه وإمنا ميكنه حتقيق إمكاناته الربانية الكامنة فيه  اختزاله أو
والشعائر عالمة على الطريق الذي ال اية له، . اخلالق واملخلوق  اليت تفصل بني"احليز اإلنساين"دون إلغاء املسافة 

بالغة، فهذا  وإذا حاول اإلنسان أن يؤدي الشعائر، حبذر شديد ودقة. على املؤمن متلُّك ناصيتها وليست صيغة سحرية
 حينما "رضي اهللا عنه"كما فعل عمر بن اخلطاب  قبيل الطاعة والرغبة يف االنتماء للجماعة والتقرب من اهللا، متاماًمن 

  .قبل احلجر األسود

النظام املقدس إال إذا  حياط الشيء املقدس مبجموعة من احملرمات الطقسية حبيث ال يقترب املوجود العادي من وعادةً ما
التوحيدي، يعد هذا تعبرياً عن اخلشوع للمدلول املتجاوز  وداخل اإلطار. دية وتطهرية تؤهله لالتصال بهقام بطقوس متهي

لوجود  وعن احترام اإلنسان للخالق وإدراكه لقداسته، مبعىن جتاوزه وترتُّهه، وعن إدراكه واملصدر األوحد للقداسة،
ومع . "ال ميسه إال املطهرون"الطهارة هذه  إلنسان أن يقوم بشعائرولذا، فإن على ا. احلدود الفاصلة بني اخلالق واملخلوق

أو مكمنها أو جتسيداً هلا؛ إذ يظل جزءاً من النظام الداليل التوحيدي ويظل  هذا، ال يصبح الشيء املقدس مصدر القداسة
 .القداسة األوحد هو اإلله مصدر

 هو اإلله أيضاً ولكنه إله حال يف خملوقاته كامن "لولية الواحديةاحل املنظومة"ومصدر القداسة يف إطار املرجعية الكامنة 
الفرد أو اجلماعة أو  مع خملوقاته إال من خالل جتسد، وتنتقل القداسة من خالل حلول اإلله يف خملوقاته؛ فيها، ال يتواصل

وئية تتنقل من اإلله إىل كهربية متنقلة أو موجات ض ولذا، تأخذ القداسة شكل مادة سائلة أو شحنة. الكون بأسره
 واملوجودات اليت تنتقل إليها القداسة تصبح قداستها. "الشراب أو النبات أو اإلنسان التراب أو الطعام أو"املوجودات 

متاماً مثل قبور "احللولية مقدساً   بالنسبة ألصحاب االجتاهات"هو نفسه"ومن مث، فإن احلجر األسود يصبح . كامنة فيها
 ولذا، فإن مالمسته تعين انتقال القداسة منه إىل من يالمسه، أي أن. "العلمانية مثل األرض يف املنظومة القوميةاألولياء و

فالشيء . وجتاوز لعامل املادة العملية هنا هي عملية التصاق مادية ومالمسة جسدية وليست عملية طاعة وذيب للنفس
واإلنسان أيضاً دال يزداد يف االقتراب من . "اإلله"باملدلول األوحد  صقاملقدس يف النظام احللويل الكموين هو دال يلت

اتباع صيغ طقوسية  ويتم هذا من خالل إشراق مباشر، أو من خالل. حىت يلتصق باإلله متاماً ويتوحد به مصدر القداسة
عادلة رياضية، إن وضعنا األرقام بدقة بالغة وكأا م تنفَّذ بشكل صارم، أو من خالل تعاويذ ولعنات وبركات معينة تقرأ

، فهي "خيرة ال من خالل القيام بأفعال"وميكن أن تنتقل القداسة من خالل الوراثة . الصحيحة يف موضعها وصلنا للنتيجة
، ومن "الشعب املختار موضع احللول"األحيان  مسألة تكاد تكون بيولوجية عضوية، بل تصبح كذلك حرفياً يف كثري من

  .عن املنكر وفعل اخلري وحتاشي الشر ة هلا باألمر باملعروف والنهيمث ال عالق

 ليس داالً يشري إىل مدلوله اإلنساين، وإمنا هو دال بال مدلول حياول أن يتجسد من واإلنسان يف املنظومة احللولية الواحدية

الشعائر يف املنظومة  نتوإذا كا. خالل مدلول متجاوز عن طريق االلتصاق مبصدر القداسة وعن طريق التوحد به
وسيلة التوحد معه وااللتصاق به، وهي يف آخر األمر تعبري عن  التوحيدية تعبرياً عن طاعة اإلله، فهي يف املنظومة احللولية

املنظومة   ومن هنا ارتباط القداسة يف-إرادته من إرادة اخلالق حىت ميكنه التحكم يف الكون  رغبة اإلنسان يف أن تكون
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الشاذة اليت تتجاوز املقدرات اإلنسانية العادية،  وترتبط القداسة يف هذه احلالة بالقوة التأثريية.  الواحدية بالسحراحللولية
من املنفعة من خالل قوته السحرية، وخصوصاً يف األمور اليت يرى نفسه عاجزاً  وحياول اإلنسان أن يظفر بأكرب قسط

 اخلصوبة -اخلصوبة اإلجنابية  -  القوة الشافية- التنبؤ واالستخارة - االنتصار يف احلرب: بلوغها جبهده اخلاص عن
  .إخل... اإلنتاجية

القداسة  وألن. ولذا، البد من القيام بطقوس تطهرية. املقدس مبجموعة من احملرمات الطقسية وكما أسلفنا،حياط الشيء
ل متاماً عن  س الذيتأخذ شكل مادة يف املنظومة احللولية الواحدية، فإن الشيء املقدعزحيوي القداسة داخله البد أن ي

 ويبالغ الشعب. "شحنة القداسة املوجبة قد تضيع وحتيد بسبب شحنة الدناسة السالبة وإال، فإن"العامل غري املقدس حوله 

س يصبحان بذلك والشعب املقد فالشيء املقدس. املقدس يف شعائر الطهارة ويف عزل نفسه عن اآلخر لنفس السبب
ولعل الفرق بني القرآن الذي يقرؤه املؤمن واحلجاب الذي يصنعه  .جتسداً ملصدر القداسة وجتلياً له وليس إشارة إليه

  .أخرى اخلشوع هللا واإلميان بقدرته من جهة والرغبة يف االلتصاق به والتحكم فيه من جهة الكاهن هو فرق بني

ولكنها حتتوي على بعض السمات اليت يتسم ا  ت مقدسة باملعىن احملدود للكلمةوقد ترتبط القداسة بصفات ومسات ليس
وهلذا، يكتسب الطبيب شيئاً من . الذي يتسم ذه الصفات قد يعد مقدساً ولذا، فإن الشيء أو الشخص. املقدس
، فالطبيب "تصور بعض الناس يف" بسبب أن مهمته هلا بعض اخلصائص اليت ال توجد إال يف األشياء املقدسة القداسة

 قادر على الشفاء، واحلداد يأخذ "سحري"طبيعية إىل دواء  يأخذ أعشاباً وخيلطها فتتحول األعشاب من جمرد مادة
احلالتني، فإن عملية  ويف كلتا.  فيلني احلديد"هذه املادة املهيبة غري الصلبة"ويضعها على النار  "هذه املادة الصلبة"احلديد 

فهمها، تظل عملية التحويل عملية مذهلة ذات أبعاد  وحىت بعد. حويل غري مفهومة لدى اإلنسان يف بعض اتمعاتالت
مبهابته  وعلى سبيل املثال، فإننا نعلم سر قوس قزح، إال أننا ال منلك إال اإلحساس"املباشرة  رمزية تتجاوز العملية املادية

ولذا يقوم بتالوة تعويذات معينة ويقوم  كان يقوم بالعملية، يشعر مبهابتها،بل إن الصانع نفسه، الذي . "حينما يظهر
وقد أخربين أحد املهندسني املعماريني أن البنائني الذين يستخدمون احلجر  .ببعض الشعائر وكأنه يقترب من شيء مقدس

  .عملهم إال عند الفجر بعد أداء الصالة، وذلك حىت حتل الربكة ال يبدأون

ورأس املال  التقليدية، ظهرت أحاسيس اخلوف من التاجر واملرايب هلذا السبب، فهما حيركان البضائع تمعاتويف ا
 مث "باملعىن احللويل الواحدي"املهن بالقداسة  ومن مث، ارتبطت هذه.  دون إضافة أي شيء"الربح الوافر"فيحدث التحول 

داستهم ومبقدرام السحرية وبأمهيتهم يف اتمعات اليت وظِّفوا الوظيفية بق ومن هنا إحساس أعضاء اجلماعة"بالسحر 
فالبغي املقدسة، من خالل . املادية والبغاء املقدس يف اتمعات الوثنية البدائية مثل جيد على القداسة احللولية ."فيها

ي يلتقي فيه املقدس باملدنس فيكتسب لآلهلة، ويصبح مهبل البغي املكان الذ ممارسة اجلنس مع العابدين، كانت توصلهم
  .القداسة اإلنسان

تركز القداسة بتزايد درجة احللول وكمون  وخيتلف نطاق احللول والكمون ومن مث نطاق القداسة، فيمكن أن يزداد
 يف اإلنسان وميكن أن يتركز املركز. الكمون دون غريه وتظهر الثنائية الصلبة وقد تتركز القداسة يف أحد عناصر. املركز
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الويل أو الزعيم يصبح هو  ويف حالة احللولية الفردية، فإن. حلول يف فرد، وحلول يف مجاعة: بدوره يأخذ شكلني وهذا
الكون والعامل املادي، وهو صاحب العرفان  وحده موضع القداسة أو الوسيط األوحد بني مصدر القداسة يف

ويف نطاق وحدة الوجود الروحية، . ، فهو جتسد كامل لإلله يف األرضإهلي ، كالمه من كالم اإلله، وسلوكه"والغنوص"
  املاشيح هو موضع احللول، أما يف نطاق وحدة الوجود املادية فهو الزعيم املُلهم جند أن

ويتسع نطاق احللول، ويتركز احللول . األرض صاحب العرفان، كالمه من كالم اإلله وسلوكه إهلي، فهو جتسد لإلله يف
 "اإلمربيالية اليت حتُوسل بقية البشر والطبيعة"القداسة، فهو األنا املقدسة  اإلهلي يف شعب فيصبح هو املركز وموضع

أما بقية العامل "مقدس  هذا الشعب جتسد اإلله يف األرض، ولذا فهو شعب مقدس وأرضه مقدسة وتارخيه ويصبح
الروحية، تأخذ احللوليات الوثنية هذا الشكل، واليهودية قبل عصر  ة الوجودويف إطار وحد. "فتنسحب منه القداسة متاماً

تعبري عن هذا   هي"اليت تقدس الشعب"أما يف إطار وحدة الوجود املادية، فالقوميات العلمانية . النمط األنبياء تتبع نفس
الذي على اإلنسان أن يذعن له ويظهر هذا املقدس  املادة فتصبح هي املركز/وميكن أن تتركز القداسة يف الطبيعة. النمط 

 العبادة احللولية للطبيعة وتأليهها وتقديس األرض، وال خيتلف األمر كثرياً يف وحدة يف وحدة الوجود الروحية على هيئة

تعبري عن هذا الشكل من  الوجود املادية فالقوميات العلمانية اليت تقدس األرض وحدود الدولة والدولة نفسها هي
  .هي تعبري عن نفس النمط" أمنا الطبيعة" كما أن احلركات البيئية اجلديدة اليت تقدس. ل احللولأشكا

  ويكمن فيه، أي يف كل الظواهر"الطبيعة، اإلنسان"بأسره فيحل اإلله يف الكون  مث يتسع نطاق القداسة ليشمل الكون

ممتلئة بالقداسة وبنفس الدرجة   تصبح"نية والطبيعيةاإلنسا"الطبيعية واإلنسانية وبنفس الدرجة، أي أن كل املخلوقات 
شيء مقدساً ويتساوى يف الدرجة مع األشياء األخرى  ولذا، يصبح كل. ويتجسد املركز من خالهلا وبنفس الدرجة

نسيب، وال وبذا، تصبح كل األمور متساوية أفقية ال تراتب فيها وال هرمية، يتساوى املطلق ."مبعىن التسوية ال املساواة"
والطبيعي، أي أن كل األمور تصبح نسبية مباحة  واملقدس واملدنس، والروحي واملادي، واملركزي واهلامشي، واإلنساين

  .الشاملة وحالة ما بعد احلداثة واحللولية بدون إله ال قداسة هلا، وهذه هي حالة السيولة

من  ، إذ يبدو أن اإلنسان ال ميكنه أن يواجه عاملاًاملقدس شيء أساسي بالنسبة لإلنسان وحنن نرى أن البحث عن
دائم البحث عن مركز ومعىن، حياول  الصريورة الكاملة، واحلياد الكامل، ال مركز له وال معىن وال أسرار فيه، ولذا فهو

 البيولوجية، وإمنا أن اإلنسان ليس جمرد إنسان طبيعي، جمموعة من العناصر وهذا يعود إىل. دائماً أن يستعيد القداسة لعامله
وما بعد احلداثة حتاول . العامل والعلمانية يف تصورنا هي حماولة نزع القداسة عن. املادة/ما مييزه عن الطبيعة يوجد داخله

واملدنس، حىت يصبح العامل عاملاً من الصريورة الكاملة ال هو مقدس وال  أن تلغي كل الثنائيات ومنها ثنائية املقدس
وال هو ثابت وال متغري، وال هو أزيل وال زمين س،مدن. 

الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة:  الثانىالباب  

 تعريف : الحلولية الكمونية
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 من "أي العامل"اإلله من جهة واإلنسان والطبيعة : الواقع عنصران اثنان تدور معظم رؤى العامل حول ثالثة عناصر هي يف
القائل بأن اإلله   هو املذهب"أو احللولية الكمونية الواحدية أو وحدة الوجود"مذهب احللول أو الكمون و .جهة أخرى

عامل متماسك بشكل عضوي مصمت ال تتخلله أية   مكون من جوهر واحد، ومن مث فهو"اإلنسان والطبيعة"والعامل 
ل الظواهر فيه، مهما بلغ تنوعها وانعدام جتانسها، الصارمة، وميكن رد ك ثغرات وال يعرف االنقطاع ويتسم بالواحدية

الدافعة له الكامنة فيه،  واحد كامن يف العامل هو مصدر وحدة الكون ومتاسكه ومصدر حياته وحيويته وهو القوة إىل مبدأ
  .وميكن تفسري كل شيء من خالله

يف األساسيات  ه الفرعية إال أما يتفقانالروحية ووحدة الوجود املادية قد خيتلفان يف بعض األوج ووحدة الوجود
  .فكالمها يرى أن العامل يتكون من جوهر واحد. والبنية

وحدة الوجود الروحية  يف منظومات» اجلوهر اإلهلي«أو » اإلله«اجلوهر الواحد أو املبدأ الواحد يسمى   وهذا 1
وميكن ". حل اإلله يف العامل، أي يف الطبيعة واإلنسان" :، وجيري التعبري عن هذا بالقول"احللولية الكمونية الروحية"

روح «أو » روح الشعب«شبه روحية شبه مادية، كأن يقال إن املبدأ الواحد هو  تسمية اجلوهر الواحد تسميات
وحدة الوجود  وتذهب. وما شابه ذلك من مصطلحات هيجلية روحية امساً مادية فعالً» العقل املطلق«أو  «التاريخ
عامل فهو جزء من اإلله وليس له وجود مستقل  وإن كان مثة. ة إىل أن اإلله هو األصل،والعامل إن هو إال وهمالروحي

  ."إنكار الكونية"

قانون «الواحد يسمى  "أو اجلوهر"، فهذا املبدأ "احللولية الكمونية املادية"منظومات وحدة الوجود املادية   أما يف 2
قوانني الضرورة «أو » القانون الطبيعي«أو » األشياء قوانني«أو » املادة/الطبيعة«أو » ةقوانني الطبيع«أو » احلركة
اإلنسانية، من  هذا القانون قانون شامل ميكن تفسري كل الظواهر، ومن بينها الظاهرة. »العلمية القوانني«أو » الطبيعية
قوانني احلركة املادية على كل األشياء يف  يتسر"ويف هذه احلالة، جيري التعبري عن وحدة الوجود بالقول . خالله
وإذا كان مثة إله فليس له جوهر مستقل وإمنا ". العلمية، حنن نذهب إىل كذا وكذا استناداً إىل القوانني: "، ويقال"الكون

ه ما بذاته، حيوي داخل كامن يف العامل؛ باطن فيه، حمايث له، وليس له وجود مستقل عنه، ولذا فإن العامل مكتف هو
  ."تأليه الكون"يكفي لتفسريه وال وجود لإلله خارجه 

دفعة واحدة، فثمة درجات من تركُز  وال تصل املنظومة احللولية الكمونية الواحدية دائماً إىل مرحلة وحدة الوجود
د، كما احللول أو الكمون ال تؤدي بالضرورة إىل وحدة الوجو وميكن أن حتدث درجة من. احللول والكمون يف الكون

الكامل وحلظته   جزئياً يف اإلنسان ال يف الطبيعة، ولكن النموذج احللويل يصل إىل حتقُّقه"الكمون أو"ميكن أن يتم احللول 
جتاوزه وترتُّهه يف مرحلة وحدة الوجود الروحية، مث  النماذجية بالتجسد الكامل لإلله يف العامل وكمونه فيه، وفقدان اإلله

اإلنسان   شيئاً واحداً،ويصبح"اإلنسان والطبيعة"الوجود املادية، حيث يصبح اإلله والعامل  لة وحدةبفقدانه امسه يف مرح
  .على جتاوز حميطه جزءاً ال يتجزأ من العامل، ليست له إرادة مستقلة أو وعي مستقل، غري قادر

وكما يقول نوفاليس ليس . لتسميةالوجود املادية إال يف ا ال يوجد، إذن، أي فارق بني وحدة الوجود الروحية ووحدة
 ، ونفس القول ينطبق على"العامل جزء ال يتجزأ مين"وأن تقول " جزء ال يتجزأ من العامل أنا"هناك فرق بني أن تقول 

إن اإلله إن هو إال "وأن تقول " اإلله إن العامل إن هو إال جزء ال يتجزأ من"وحدة الوجود، فال يوجد فرق بني أن تقول 
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ال موجود إال " أو "أي اإلله، باملعىن احلريف"" ال موجود إال هو"املرء  ، وال فرق بني أن يقول"تجزأ من العاملجزء ال ي
  ."املادة/الطبيعة أي"" هي

الروحية ووحدة الوجود املادية، ولذا فإن أية منظومة حلولية كمونية  أشرنا إىل أن مثة تماثُالً بل ترادفاً بني وحدة الوجود
نفسه، كما هو احلال يف  روحية مث مادية يف فترتني متتاليتني، أو تصبح روحية امساً مادية فعالً يف الوقت أن تصبحميكن 

مبصطلحات مادية ويتم التعبري عن الظواهر املادية مبصطلحات  املنظومة اهليجيلية حيث يتم التعبري عن الظواهر الروحية
والزمين  وهذا هو املعىن احلقيقي الحتاد املقدس. مادية يف آن واحد/اليةمادية أو مث/روحية روحية، أي أا واحدية

عادةً ما تسبقها مرحلة يسود فيها الفكر  وعلى املستوى التارخيي يالحظ أن عمليات العلمنة. وعبارات هيجل األخرى
  .اية األمرحلولياً كمونياً مادياً، أي علمانياً، يف  احللويل الكموين الروحي، مث يصبح فكراً

كموين   واحدي"معريف أخالقي"احللولية الواحدية هي الغنوصية اليت نذهب إىل أا خطاب فلسفي  ولعل أهم أشكال
القباالة اللوريانية، وأفكار : أمهها استمر عرب مئات السنني وتبدى من خالل عدة فلسفات وأنساق معرفية ودينية من

 وهيجل ونيتشه، وأخرياً العلمانية الشاملة املادية احلديثة اليت هي فلسفة غنوصية ة إسبينوزاغالة املتصوفة والباطنية، وفلسف

عرب مسار التاريخ   روحية وأصبحت"واحدية"وهكذا، فإن الغنوصية كانت وحدة وجود . وشكل من أشكال احللول
سره بعد تدويل املنظومة العلمانية من خالل العامل بأ وحدة وجود واحدية مادية، إىل أن انتهى ا األمر إىل السيطرة على

عشر،  وميكن القول بأن وحدة الوجود الروحية كانت الشكل األكثر شيوعاً حىت القرن الثامن .التشكيل اإلمربيايل الغريب
  .اآلن  هو الشكل الغالب"وحدة الوجود املادية، أي العلمانية الشاملة"وأن الشكل اآلخر 

 الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة الحلولية الكمونية بين 

الواحد ونقطة احللول  أشكال خمتلفة من احللولية الكمونية حسب مدى اتساع نطاقها وكيفية تسميتها للمبدأ توجد
ومع هذا ميكن احلديث عن شكلني . لوحدة الوجود والكمون وتأرجحها بني إنكار الكون وتأليهه ونوعية االستجابة

 ويف إطار احللولية الكمونية الثنائية الصلبة،. واحللولية الكمونية السائلة الشاملة لية الكمونية الصلبةاحللو: أساسيني مها

، فيمكن أن يكون فرد "وإنكار الطبيعة الواحدية الذاتية  تأليه اإلنسان"ميكن أن يتركز احللول أو الكمون يف اإلنسان 
الواحدية "وميكن أن يكون اجلنس البشري بأسره . كز الكونمر  الذي يصبح بذلك"البطل الذي ال يقهر"بعينه 

الكون، فتتم   تصبح مركز"الشعب املقدس املختار"يتركز احللول أو الكمون يف مجاعة بعينها  وميكن أن. "اإلنسانية
مربيالية الواحدية اإل"ومن يقع خارجها  التفرقة وبشكل حاد بني من يقع داخل دائرة القداسة وموضع احللول والكمون

يف الطبيعة فيمكن أن يكون موضع احللول األرض املقدسة أو جبالً بعينه أو  وميكن أن يتركز احللول والكمون. "والعرقية
وهناك بطبيعة احلال تناقض عميق  ."الواحدية املوضوعية املادية  تأليه الطبيعة وإنكار اإلنسان"الطبيعة بأسرها  شجرة أو

األوىل يشغل اإلنسان مركز الكون أما يف احلالة الثانية فهو كائن ليست له  أليه الطبيعة، ففي احلالةبني تأليه اإلنسان وت
الكون وطبيعية متطرفة  فاحللولية الكمونية ذا املعىن تؤدي إىل تأرجح حاد بني إنسانية متطرفة تنكر. خاصة أية أمهية

  .اليت تتسم باهلرمية الصارمة  الصلبةوهذه هي مرحلة الثنائية. معادية لإلنسان وتنكر وجوده
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املوضوع والكون فيهيمن املوضوع وتظهر الواحدية املوضوعية املادية اليت  ولكن الثنائية الصلبة عادةً ما تمحى لصاحل
األشياء موضع احللول  مث يتسع نطاق دائرة احللول والكمون ليشمل الكون بأسره وتصبح كل. الثنائية والتجاوز تنكر
احللولية الكمونية الشاملة السائلة، إذ يتجلَّى املركز من خالل  وهذه هي. مث تتعدد املراكز ويصبح العامل ال مركز لهومن 

هويتها  فيها وخيتفي وتفقد كل الكائنات حدودها وحيزها، إذ ختتفي املساحات بينها ومن مث كل الكائنات فيذوب
 وتعود "القوة الدافعة للمادة، الكامنة فيها"ثناياه  يت تسري يف الكون وتتخللوتعينها وقيمتها وتذوب يف القوة الواحدة ال

يف قمة "  تسقط أية ثنائية أو تعددية وال تعرف متييزاً بني ما هو أعلى"تشبه الفطرية"حميطية  األشياء إىل حالة جنينية رمحية
وما هو شر؛ نظام دائري مصمت ال   هو خري، وما هو هامشي وما هو مركزي، وما"يف قاعدته" وما هو أدىن "اهلرم

قمته قاعدته، وتشبه أسبابه نتائجه، وتشبه هوامشه مركزه، ومن مث  تتخلله ثغرات أو مسافات، تشبه ايته بدايته، وتشبه
ب كما تصع النظام املعريف واألخالقي، إذ تفقد األشياء حدودها وهويتها ويصعب التمييز بينهما، تنشأ إشكاليات يف

  .الواحدية واحلتمية التفرقة بني اخلري والشر، وختتفي اإلرادة واملقدرة على التجاوز وتسود

 التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية 

عادل، قائم بذاته، واجب  تضاداً بني التوحيد واحللولية الكمونية، فالتوحيد هو اإلميان بإله واحد، قادر فاعل نرى أن مثة
خلقه، مغاير للحوادث، فهو مركز الكون املفارق له الذي مينحه  عن الطبيعة والتاريخ واإلنسان، بائن عنالوجود، مرتَّه 

االستقالل عن سائر  مفارق للكون خيلق حيزاً إنسانياً وحيزاً طبيعياً األمر الذي مينح اإلنسان وهو ألنه. التماسك
أما احللولية الكمونية، كما أسلفنا، فهي . وذاته الطبيعية املادية دياملوجودات واملقدرة على االختيار وعلى جتاوز عامله املا

يلغي أي حيز،  كامن يف الطبيعة واإلنسان والتاريخ، أي أن مركز الكون كامن فيه، وهو حبلوله هذا اإلميان بإله حال
معدالت احللولية الكمونية يعين كما أن تصاعد . الكمونية إنسانياً كان أم طبيعياً، ومن مث فإن التوحيد هو عكس احللولية

الصراع  إطار القوانني الكامنة فيه دون اإلهابة بأية قوانني خارجة عنه متجاوزة له، ويحسم تزايد حماولة تفسري الكون يف
  .لصاحل التمركز حول املوضوع وتأليه الكون

 مفردات الحلولية الكمونية الواحدية 

 عن طريق التجسد والكمون، "وعالقة الكل باجلزء" ة التواصل بني اخلالق واملخلوقحتل املنظومة احللولية الكمونية مشكل
 يف أحد خملوقاته أو "وحيل"يتواصل مع املخلوق، يفقد جتاوزه ويتجسد ويكمن   كي"حسب هذه املنظومة"إذ أن اإلله 
حواسه اخلمس أو  ما من خاللأو فيها كلها، فيتحد بالكون، وبذا يستطيع اإلنسان إدراكه بشكل مباشر، إ يف بعضها

اإلنسان ومصدر العرفان، ولذا فإن الكل يصبح هو  من خالل عملية عرفان إشراقية تتم من خالل الصلة املباشرة بني
ويقف هذا على طرف النقيض من املنظومة التوحيدية . مركز الكون كامناً فيه اجلزء ويصبح اجلزء هو الكل ويصبح

ومن . للكون لوق من خالل العقل والوحي، ويظل مركز الكون هو اإلله العلي املتجاوزاخلالق مع املخ حيث يتواصل
. ملتفة حول نفسها، نصفها بأا منظومة عضوية هنا، ميكن القول بأن املنظومة احللولية الكمونية منظومة مغلقة دائرية،

 ري عن الرتعة اجلنينية يف اإلنسان، أي رغبته يفوانغالقها والتفافها حول نفسها تعب ودائرية املنظومة احللولية الكمونية
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الكوين الطبيعي املادي والذوبان فيه  االنسحاب من عامل اهلوية واخلصوصية والتركيب واحلدود واإلرادة احلرة إىل الكل
وتلتصق والذي يقضي على كل الثنائيات حبيث يتوحد اخلالق واملخلوق  باعتباره القوة الدافعة للمادة، الكامنة فيها،

إىل الرحم  واإلنسان بالطبيعة، وحبيث يختزل كل شيء إىل مستوى بسيط أملس، أي أن اإلنسان يعود الذات باملوضوع
وال اختيارات، أو يعود إىل اللحظات   حيث ال حدود وال وعي وال هوية"حالة كمونية حميطية سائلة"الدافئ الرخو 

أنه جزء من أمه ال ينفصل عنها، وحني كان ميسك بثديها ويظن أنه   يظناألوىل بعد الوالدة، حني كان الطفل اإلنساين
  !بأسره وتحكَّم فيه قد تواصل مع العامل

مفردات احللولية الكمونية الواحدية اإلدراكية األساسية وأمهها اجلسد  والرتعة الكمونية اجلنينية تعبر عن نفسها من خالل
سهلة ال  فاجلسد أكثر األشياء مباشرةً لدى اإلنسان؛ إدراكه عملية. "رضوالرحم وثدي األم واأل وخباصة اجلنس"

واملدرك يف حالة اجلسد غري موجودة، والعالقة  تتطلب إعمال الفكر، والعالقة بني أجزائه واضحة، واملسافة بني املدرك
فإن اجلسد أول شيء يشعر به وعالوة على هذا، . واضحة متام الوضوح لإلنسان بني السبب والنتيجة والدافع واملؤثر

يتركز يف  فالطفل يدرك يف البداية جسده مث جسد أمه، ويعرف تضاريس جسده مث تضاريس جسد أمه الذي اإلنسان،
  .الثدي مصدر حياته واستمراره ولذته

 خالل بزوغ وعيه، أدرك عمليات أخرى مرتبطة جبسده، رسخت عنده إدراك العامل من ويبدو أن اإلنسان، يف بداية
  :املادي اجلسد

يتولد من جسد آخر، فظن أن اجلسد مصدر   عملية الوالدة وخروج الطفل من الرحم، إذ رأى اإلنسان اجلسد وهو 1
  .احلياة

أمه  والشهور األوىل من حياته، يستمد اإلنسان حياته من خالل التواصل اجلسدي املباشر بثدي  يف اللحظات واأليام 2
  .ويتصور أنه جزء منها

دخول الذكر :  اجلماع اجلنسي"وأسهلها وأكثرها بساطة"االتصال  ، كان أول أشكال"األنثى" يف تواصله مع اآلخر  3
 كما أن اجلنس كان مينحه حلظات فردوسية يفقد فيها. حيمله ذلك من تواصل جسدي مباشر يف فرج األنثى، بكل ما

  .خللود ويلتحم بالكونإحساسه باحلدود واهلوية واإلرادة وميارس إحساساً با

، اكتملت عنده مفردات "احلياة استمرار" وبني الرضاعة "احلياة" وحينما ربط اإلنسان بني العملية اجلنسية والوالدة  4
فاجلسد هو الذي حيل . مصدراً للمعرفة والعلم والتكامل والتماسك احللولية الكمونية الواحدية اليت تؤكد اجلسد باعتباره

 فإن من األفكار األساسية يف املنظومات احللولية الكمونية فكرة تفاعل املاكروكوزم ل، ولذاحمل فكرة الك

فاألول صورة مكربة من "وتعادهلما  "جسد اإلنسان" بالعامل الصغري "الكون"وامليكروكوزم، أي تقابل العامل الكبري 
ريقة للتواصل بني اإلنسان واإلنسان وبني اإلنسان مصدراً للحياة وط كما تؤكد مفردات احللولية اجلنس باعتباره. "اآلخر

. املوجود خارجه ولذا، فإنه ربط بني كل هذا وبني مفهوم األرض، هذا الشيء املوضوعي. "ماحنة احلياة" والقوى الكونية

  ."الثدي مثل" ومينحه احلياة "مثل الرحم"ولكنه، مع هذا، حييطه من كل جانب 

كما أن استخدام اإلنسان للجسد . األولية لإلنسان يها كامنة يف جتارب اإلنسان املباشرةإن كل املفردات اليت أشرنا إل
تفيد معىن حمو املسافة بني الذات وما هو أكرب منها "كصورة جمازية إدراكية  "واجلنس والرحم وثدي األم واألرض"
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ومن هنا، فإن . جزءاً من الطبيعة ولته األوىل كان هو أمر متوقع، مبعىن أن اإلنسان يف بدايته اجلنينية ويف طف"فيه وذوباا
وهلذا، فإن إدراك اإلنسان للعامل من خالل . بلغ من ربانية وتجاوز املادية تظل معه عرب حياته مهما/جوانبه الطبيعية
و إجهاد، أمر أ اجلسدية اللصيقة بتجاربه املادية املباشرة األوىل، دون جتريد أو جتاوز ودون اجتهاد املقوالت املادية

والعطش والفرح واحلزن اجلسدي؟ ومن منا ال  فمن منا ال يدرك جسده وال يعرفه؟ ومن منا ال يعرف اجلوع. طبيعي
واللحظات الفردوسية األوىل؟ لكن أن نستخدم املقوالت األولية يف تفسري  يعرف األرض واجلنس والرحم والرضاعة

حياتنا اإلنسانية شيء  ية املركبة شيء، وأن نستخدمها يف تفسري كل جوانباملادية البسيطة من حياتنا اإلنسان اجلوانب
 تتسم ببدائيتها وسذاجتها وباالرتباط املتطرف بني "اجلنينية اجلسدية مبفرداا"واحملاولة التفسريية احللولية الكمونية . آخر

وهي . الدال واملدلول السبب والنتيجة وبنيوالظاهرة إذ ال تكاد توجد أية مسافة بني النموذج والظاهرة وبني  النموذج
احللولية الكمونية هي أشياء مادية هلا صفات املادة، فهي  حماولة تستخدم املادة البسيطة لفهم ما ليس مبادة، فكل مفردات

لكنه يصر و  القفز على التناهي وصوالً إىل حالة الالمتناهي،"املادي"متثل حماولة املتناهي  مقوالت إدراكية مادية، وهي
ومن مث، فهي حماولة . مركز العامل يف املادة على العثور على الالمتناهي يف احملسوس واملتناهي، أي أا تفترض كمون

  القادر على التجاوز الذي يعيش يف الثنائيات وحيوي داخله"الرباين"اإلنسان املركب  تفسريية مستحيلة تؤدي إىل اختزال

إنساناً طبيعياً مادياً ذا بعد واحد ال   حبيث يصري"أي القبس اإلهلي"ا إىل النظام الطبيعي درجة من التركيب ال ميكن رده
  .املادة/والطبيعة املرجعية الكمونية فيسقط يف محأة املادة ويعود إىل السيولة الرمحية ميكنه جتاوز ذاته أو جتاوز الطبيعة أو

يف الرؤى الوثنية للكون وقصة اخللق، فهذه الرؤى عادةً   وواضحوقد عبرت احللولية الكمونية عن نفسها بشكل مباشر
 ، كما تستبعد فكرة اخللق احملدد"واليت تفترض وجود مسافة بني اخلالق واملخلوق"عدم  ما تستبعد فكرة خلق العامل من

اليت " جنسي بني اآلهلة نتيجة التقاء يف زمان ومكان مبشيئة إهلية ولغرض إهلي، وتستبدل ا نظريات تذهب إىل أن العامل
من آهلة السماء أو آهلة الشمس من عنصر يف األرض، أي أن اخللق ليس   فتتزوج آهلة األرض"متثل عناصر الطبيعة املادية

توجد مسافة بينها  إذ ال"وتكتسب اآلهلة خصائص البشر . تتم خارج املادة والطبيعة أو لغرض إهلي أخالقي نتيجة عملية
شبه جنسية أو عالقة حب جنسي يعقبها زواج  عبها وتغار عليه، وقد تدخل معه عالقة جنسية أو فتحايب ش"وبينهم

بل يالحظ أن "تميز هذا الشعب عن بقية الشعوب ومتنحه مركزية يف الكون  مقدس، أو تقيم عالقة تعاقدية خاصة جداً
بدائية، فالقضيب يصبح  احللوليات الكمونية األكثرالقضيب أو الرحم أو إهلة اخلصب اليت ترمز للرحم تنتشر يف  عبادة

االحتفاالت والشعائر الدينية احللولية تأخذ عادةً طابعاً جنسياً، ويف  كما أن. هنا الدال واملدلول وأيقونة احللولية الكربى
العملية كان يرى  كان الطقس األساسي هو أن يقوم امللك باستقطار بعض نقط الدم من قضيبه، وأثناء هذه عبادات املايا

اجلنس مكانته كنشاط إنساين ضمن نشاطات  هذا على عكس العبادات التوحيدية حيث حيتل. "اآلهلة ويعرف إرادا
مستقالً عنها، ومن مث يكتسب اجلنس مضموناً اجتماعياً مركباً، وبالتايل فهو  إنسانية أخرى، خمتلطاً ا وليس منفصالً أو

الكمونية ترى أن اإلنسان  وإذا كانت املنظومات احللولية. بح صورة جمازية إدراكية كربىأية مركزية وال يص ال حيتل
احلركات املشيحانية والباطنية تلغي حدود امللكية اخلاصة  حيقق ذاته من خالل إلغاء حدود كل شيء، فإن كثرياً من

أو هرمية  ، األمر الذي يلغي أي متايز"ساينالرحم الطبيعي والرحم اإلن"شيوعية األرض والنساء  ومن مث، تظهر. واجلنس
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ومن مث تؤكد فكرة العدل يف توزيع امللكية  أما املنظومات التوحيدية فتؤكد فكرة احلدود،. وأية هويات إنسانية حمددة
  .واألسرة كمؤسسات مبنية على االستقرار والطمأنينة واحلب وإدارا دون إلغائها، وتؤكد فكرة الزواج

أية مقدرة على  ، فإن هذا مل تنتج عنه"واجلنس والثدي والرحم"اإلنسان البدائي الطبيعي عن اجلسد   ابتعدوحىت حينما
على عكس "فاملكان مباشر ومادي . اإلنسان  موضع تقديس"بدالً من اجلسد"التجاوز أو التجريد إذ أصبحت األرض 

بدائي يتسم بإدراك عميق للمكان، أي األرض، وإغفال جند أن العقل ال ولذا،. "الزمان، فهو غري مباشر وغري ملموس
تدرجاً بالغ البطء إىل  وهي مسة يتصف ا أيضاً إدراك الطفل الذي يبدأ باإلحاطة مبفهوم املكان متدرجاً شبه تام للزمان،

 قد " عن التجريداحلسي املادي الوثين العاجز"البدائي  ومن هنا، جند أن العقل. أن ينضج وحييط بفكرة الزمان والتاريخ
 فاألرض،.  من جهة وبني األرض من جهة أخرى"اجلنس  ثدي األم  الرحم"الكمونية اجلسد  ربط بني مفردات احللولية

وهي كيان مادي . وبني اإلنسان مثل اجلسد، هي أقرب األسباب للنتائج وأكثرها التصاقاً ا، وال توجد مسافة بينها
وقد رأي هذا اإلنسان البدائي املادي الوثين . أو جهد اخلمس دون إعمال عقليستطيع اإلنسان أن يدركه حبواسه 

واألرض، ذا، يف نظره املصدر . والنباتات وهي تشقها وتخرج براعم مث زهوراً الديدان وهي خترج من باطن األرض
تخصب عرب الفصول؛  حل مثوهو يرى األرض وهي تخصب مث تق. للرزق، فمنها تأيت احملاصيل بل مواد البناء املباشر

فيدفَن فيها، فاألرض إذن هي البداية ومصدر الرزق  واإلنسان، أخرياً، يعود لألرض. مصدر حياا وحيويتها من داخلها
 الكمون، ولذا فإن األرض هي الرحم النهائي واجلسد األعظم مصدر احلياة واخللق وهي واملأوى والنهاية أي أا موضع

  .در وإليها املآلاإلله، فهي املص

حول تقديس األرض املقدسة والدورة الكونية للطبيعة، وعادةً ما تقرن األرض  وعادةً ما تدور العبادات الوثنية احللولية
اإلله احلي أو املصلوب أو  وتظهر فكرة. "ومن هنا تركيز الغنوصية على اجلنس واملرأة"املرأة مصدر احلياة واخللق  بفرج

املادة /تفسر دورات الطبيعة، فكأن اإلله جزء من الطبيعة  يبعث من جديد كل عام، وهي عملية ذبح وبعثاملذبوح الذي
: والصورة اازية .حييا حبياا وميوت مبوا، يخصب حينما تخصب الطبيعة ويجدب متاماً جبدا ودورا ال يتجاوزها،

على تعددية العامل وتنوعه وكثرته وأن تبني  فرض قدراً من الوحدةالرحم، حتاول أن ت/الثدي/اجلنس/األرض/اجلسد
مبدأ   إذ أن"حىت وال جسد اإلنسان"هذه الوحدة هي وحدة ال تتجاوز العامل املادي  العالقة بني اإلنسان والطبيعة، ولكن

  .الوحدة كامن فيه ال يتجاوزه وال يعلو عليه

، "املادية احللولية الكمونية"، وضمن ذلك العلمانية الشاملة " الوجود املاديةتعبر عن وحدة اليت"والفلسفات املادية 
ولعل فكر ما بعد احلداثة، . واألرض تستخدم مفردات احللولية الكمونية، وخصوصاً فيما يتعلق بتقديس اجلنس

  .نية وعبادة القضيب والرحمإدراكية أساسية، يشكِّل عودة للحلوليات الوث باستخدامه األعضاء التناسلية كصورة جمازية

  "الكمونية املادية وحدة الوجود املادية واحللولية"صيغ خمتلفة للتعبري عن العلمانية الشاملة 

ما هي إال حياتنا الدنيا منوت "، و"37  املؤمنون 292األنعام " "إن هي إال حياتنا الدنيا: "تلخص التعبريات القرآنية
فاملرجعية الوحيدة هي  .لويل الكموين الواحدي املادي أو العلمانية الشاملة ببساطة وبالغةاملوقف احل "24اجلاثية "" وحتيا

  .العامل املادي من خالل احلواس اخلمس الدنيا وعامل احلواس اخلمسة والعقل املادي الذي يتواصل مع
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احلديث  ولعل الصيغة اهليجلية يف. لبساطةالعلمانية الشاملة واحللولية الكمونية ذه ا ولكن اخلطاب العلماين ال يعبر عن
الصيغ تركيباً وأكثرها شيوعاً للتعبري عن  إخل من أكثر... عن احتاد املقدس بالزمين والفكرة بالطبيعة واإلله بالتاريخ

 طةوهناك صياغات أخرى أقل تركيباً من الصيغة اهليجلية وأكثر بسا. الروحية/املادية احللولية الكمونية والواحدية

وقد قمنا بتحليل . وراءها  الكامن"الواحدي املادي"وأصبحت جزءاً من خطابنا التحليلي دون أن ندرك النموذج 
يف مداخل أخرى لنبني أا تعبر » اية التاريخ«و» الطبيعي اإلنسان«و»  العلوم"أي واحدية"وحدة «: مصطلحات مثل

  :املادي  يلي بعض املصطلحات األخرى الشائعة ذات البعد الواحديالشاملة، وميكن أن نورد فيما عن منوذج العلمانية

، ومثل هذا "التغري أو قوانني الضرورة الطبيعية ما حيكم العامل هو قوانني احلركة أو قوانني"يتحدث البعض عن أن  -
منة يف املادة غري واحد يتبعه كل شيء وتذعن له كل الظواهر وأن القوانني كا القول يصدر عن اإلميان بوجود جوهر

  .هلا مفارقة

، فنحن نتحدث يف إطار "حدود جسده"أو  "حدود الطبيعة"أو " ال يستطيع اإلنسان تجاوز حدود املادة"إن قلنا  -
مفارقة للمعطيات املادية، وهي وحدها حتوي كل ما يلزم لفهم  حلويل كموين واحدي مادي، ينكر وجود أية آفاق

  .العامل

والقانون الواحد الكامن يف  البد من سيادة الواحدية املادية"فنحن نقول " د من القضاء على الثنائياتالب"قلنا  إن -
، أي أننا نرى أن مثة جوهراً واحداً وقانوناً واحداً "لإلنسان األشياء، فنحن ال نعرف قانونني؛ واحد لألشياء وواحد

  .كامناً

َعبر بشكل مصقول  فقد" ج الذي استخدمه هو منوذج اقتصادي حمضإن النموذ: "استخدم أحد مثل هذه العبارة إن -
واقع األمر إن النموذج الذي يستخدمه قد استبعد من  عن احللولية الكمونية املادية والواحدية املادية، فهو يقول يف

 "املادي"قتصادي اإلنسانية غري االقتصادية، وأبقى على عنصر واحد هو العنصر اال الظاهرة اليت يدرسها كل العناصر

يسري عليه ما يسري على الظواهر  وفسر اإلنسان يف إطاره ونظر إليه باعتباره ظاهرة بسيطة، إنساناً ذا بعد واحد
دوافعه االقتصادية، ومن مث ميكن رصده من خالل مناذج اقتصادية  الطبيعية، فهو شيء بني األشياء ميكن دراسته يف إطار

منوذجاً  وقل نفس الشيء عمن يستخدم.  احملضة"االقتصادية"ة بأي شيء متجاوز للمادة اإلهاب رياضية حمضة، دون
  ."االقتصادية يؤكد الواحدية املادية اجلنسية بدالً من الواحدية املادية"فرويدياً حمضاً 

ادة وعن أن يتحدث عن قدر من التجاوز لسطح امل وقد تزداد األمور صقالً، فيضطر احللول الكموين املادي إىل -
 ولكن احللولية الكمونية الواحدية تفرض. الفوقي املستقل عن البناء التحيت وهكذا استقاللية الوعي اإلنساين وعن البناء

الوعي اإلنساين، يف اية األمر ويف  نفسها لتؤكد أن مستقَر احلقيقة هو القانون الكامن يف املادة فيضطرون إىل القول بأن
 فينومينون: باإلجنليزية"البناء الفوقي ليس ظاهرة مستقلة  ن رده إىل حركة املادة، وأنالتحليل األخري، ميك

phenomenon" إيب فينومينون: باإلجنليزية"تابعة وحسب  وإمنا هو ظاهر epiphenomenon" ولذا فإن البناء ،
  . هو ما حيدد حركة وشكل وبنية البناء الفوقي ويتحكم فيه"املادي" التحيت

، فوعيه  حسب هذه "املادة/الطبيعة إن اإلنسان يصوغ ذاته أثناء صراعه مع"اإلطار أيضاً ميكن فهم عبارة مثل  ايف هذ -
من داخل عملية الصراع مع الطبيعة نفسها » جديل«مادي يقال له  هكذا، بشكل آيل"الصياغة  يتشكل ويزداد تركيباً 
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الفارقة يتحدثون عن   اإلنساين، وبدالً من احلديث عن حلظة اخللقفتتراكم املعرفة ورمبا ذرات الوعي ،"وبسبب تكرارها
توصف به أا غامضة جداً، جمرد أمساء ذات رنني  وهكذا، وهي عبارات أقل ما" حتول الكم إىل كيف"وعن " الطفرة"

حدث التغيري وتنكر فيها من منظور هذا املدخل أا تؤكد كمونية القوى اليت ت ولكن ما يهم. علمي لعملية غري مفهومة
 "اجلوهر املادي الواحد" فاإلنسان يصوغ نفسه بنفسه من خالل صراعه مع مادة أولية. أية قوى خارجية مفارقة وجود

  .النظريات احللولية الكمونية الواحدية الروحية ويف إطارها، متاماً كما خيلق اإلله العامل من مادة قدمية يف

يف  الكون قد يفصح عن وجود منظِّم خارجي مفارق وعن غائية، فإم حياولون استيعابهيف  وحينما يظهر نظام وتناسق -
املادة رفيعة "أو " املادة ذاتية التنظيم"فيتحدثون عن  احللولية الكمونية الواحدية املادية، حبيث يصبح النظام كامناً يف املادة

  ."التنظيم

يف املادة لتفسري الظواهر  دية مادية، ال تقبل سوى قوانني التطور الكامنةالداروينية نظرية حلولية كمونية واح النظرية -
  .كافة

 بأن الصراع بني األنواع أو األجناس أو الطبقات هو احملرك الوحيد أو ""واملاركسيني والنيتشويني"وقول الداروينيني  -

املادة حيركهم ويتحكم فيه يف /الطبيعة ر ويفهو القول بأن مثة مبدأ واحداً كامناً يف البش" األساسي للسلوك اإلنساين
  .حتمية كاملة

أو " التاريخ هذا هو حكم"أو ..." إن مسار التاريخ أثبت كذا"يتجلى من خالل التاريخ فيقال  املبدأ الواحد ميكن أن -
لها صياغات ترى أن فهذه ك" مزبلة التاريخ البد أن تواكب حركة التاريخ والتقدم وإال اكتسحت متاماً وأُلقي بك يف"

  .اجلوهر الواحد الذي ينتظم كل الكائنات وحيركها التاريخ هو موضع الكمون، وهو التعبري عن

مادياً واحداً،  والنظريات التفسريية العرقية نظريات حلولية كمونية مادية، فهي جتد أن مثة عنصراً النظرية العنصرية -
  .العرقية صفات مادية كامنة يف اإلنسان والصفات. ور التاريخالعرق، هو الذي ميكن من خالله تفسري تط

هو القول بأن كل شيء يوجد " تارخيانية الظواهر اإلنسانية كافة"و" زمانية النص"و "زمانية كل شيء"احلديث عن  -
، فهو املبدأ املادي خارجه الزمان ال يتجاوزه، فالزمان هو مستقَر كل شيء، كل املعرفة كامنة فيه، وال يوجد شيء داخل

 .الواحد الذي يتخلل كل األشياء ويدفعها

الكمونية الواحدية املادية،  أن هيمنة الصورة اازية العضوية على التفكري الغريب مظهر من مظاهر احللولية حنن نرى -
 املتجاوز، فالكائن العضوي تدور حول املبدأ الواحد الكامن ال فالصورة اازية العضوية صورة جمازية تجسدية حلولية

حماولة  واستخدام اجلسد واجلنس كصور جمازية أساسية هو. منوه وفنائه وال يدفَع من اخلارج توجد يف داخله قوة
شيء متجاوز له، فاجلسد، مثل العامل  الستخدام صور جمازية إدراكية تنقل العامل يف ماديته وشيئيته الكاملة، دون أي

  .حللول والكموناملادي، هو موضع ا

عالقة عضوية  فالشعب العضوي هو شعب تربطه. "فولك"وتتضح احللولية الكمونية يف مفهوم الشعب العضوي  -
وال ميكن أن يؤسس ثقافته بدون وجوده  بأرضه وثقافته، يكونون كال متالمحاً فال يوجد للشعب وجود خارج أرضه

وهكذا، فكل . ذا الشعب النابعة من خصوصيته والتصاقه بأرضهه وثقافة هذا الشعب تعبري عضوي عن روح. عليها
 ولذا، تدور معظم. كيان عضوي مصمت ال يستطيع األجنيب أن خيترقه أو حىت يفهمه شيء كامن داخل الشعب يف
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لية عضوية، وهي أيديولوجيات حلو  حول صورة جمازية"الصهيونية  النازية  القوميات املتطرفة"األيديولوجيات العنصرية 
  .كمونية مادية

القول بأن مثة  ال يوجد خارج جمموعة من البىن، وأن قوانني البنية كامنة فيها، حمايثة هلا، هو وقول البنيويني إن العامل -
رغم كل ما "األمر، فالبنية تتسم بالوحدة الصارمة  مبدأ واحداً ذا مقدرة تفسريية كربى هو مبدأ مادي واحدي يف اية

  .توجد يف يف هذ العامل ال تتجاوزه وهي. "نائيات متعارضةحتويه من ث

يأخذ  والسوفسطائيني من قَبلهم، بالصريورة الكاملة، هو القول بأن املبدأ املادي الواحد وقول أنصار ما بعد احلداثة، -
ألمر تحول يعين يف واقع ا وهذا. شكل صريورة مطلقة تسقط يف قبضتها األشياء كافة، وال متلك اإلفالت منها

 إىل صريورة وحسب ويفقد ألوهيته، أي أا تعميق "إسبينوزا الطبيعة، إله/إله هيجل، مقابل اإلله"الصريورة /اإلله
  .تجاوز حىت لو كان لفظياً للكمونية وإنكار ألي

نسان الرباين، فيتحدث إصرار أنصار ما بعد احلداثة على إنكار أصل اإل تظهر احللولية الكمونية الواحدية املادية يف -
من االنفصال  ، ألن األساس اإلنساين يعين قدراً"إنساين كامل بدون أساس إهلي، بل بدون أساس إنساين وعي"دريدا عن 
روريت عن عامل ال يعبد فيه اإلنسان شيئاً،  ومن هنا حديث. املادة حبيث ال يوجد سوى جوهر مادي واحد/ عن الطبيعة

  .القداسة عن كل شيء ألنه ال يوجد سوى جوهر مادي، فال جمال للحيز اإلنساين املستقل امل ترتَع فيهال إهلاً وال ذاته، ع

ميكن فهمه يف إطار " خارج النص ال يوجد شيء ""الذي قد يبدو وكأنه ال معىن له"وقول أنصار ما بعد احلداثة  -
املة بدون إله، لعب اللغة وتراقص الدوال، واملعىن ال يوجد الصريورة الك فاملبدأ املادي الواحد هنا هو. الصريورة الكاملة

دوامته، وهو إن  ومن مث فالنص هو نفسه صريورة بدون إله أو مركز، ومن يريد أن يعرف معناه فليدخل يف خارجهما،
خري، بال معىن يف اية األمر ويف التحليل األ دخل فلن خيرج، إذ ال يوجد شيء خارج النص، فاملعىن كامن فيه، وهو،

  .ثابت أو ائي

ويعبر عنها، نستخدم  تطوير خطاب حتليلي يصل إىل هذه الواحدية الصارمة وإىل فكرة اجلوهر املادي الواحد ويف حماولتنا
وهذه املصطلحات . الكمون واحللول والواحدية املادية بعض العبارات واملصطلحات اليت تعبر بأشكال خمتلفة عن فكرة

 صياغتنا متاماً، فهي جزء من اخلطاب التحليلي الفلسفي العام يف الغرب الذي يتسم كما رات ليست من حنتنا أووالعبا

وعالقتها بالتفكري احللويل الكموين املادي، وفيما يلي  أسلفنا باهليجلية، وما نفعله حنن هو أننا نبين أبعادها الكلية والنهائية
  :بعض هذه العبارات

- فيقال تعبرياً عن احللولية»املطلق» شار إىل املبدأ الواحد، سواء كان متجاوزاً للطبيعة أو كامناً فيها، بأنهميكن أن ي ، :

  ."وامتزجا متاماً وأصبحا كال واحداً حلَّ املطلق يف النسيب وأصبح كامناً فيه"

، كما "الدنيوي امتزج املقدس بالزمين أو: " احللولية، فيقال تعبرياً عن»املقدس«بأنه  وميكن أن يشار إىل املبدأ الواحد -
والزمين وأصبحا كال عضوياً واحداً، وتساوت  لقد أصبح كل شيء مفعماً بالقداسة فتساوى املقدس: "ميكن أن نقول

  ."األشياء ومتت تسويتها

استوعب الكل األجزاء : "لية الكمونية الواحديةاحللو ، فيقال تعبرياً عن»الكل«وميكن أن يشار إىل املبدأ الواحد بأنه  -
  ."الكل ال يوجد إال يف األجزاء"كما يقال " واحد وحسب حبيث أصبح هناك كلٌّ
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أصبح هناك كل  حل املركز يف العامل وأصبح كامناً فيه حبيث: "إىل املبدأ الواحد باملركز، فيقال كما ميكن أن يشار -
واملقدس منفصالً عن الزمين، والكل عن  يدية حيث يظل املطلق منفصالً عن النسيب،على عكس النماذج التوح". عضوي

ثنائية فضفاضة، وتظل هناك مسافة بني اخلالق واملخلوق هي يف جوهرها  اجلزء، ويظل املركز مفارقاً للعامل فتظل هناك
يتساوى  عضوي، حم بشكلالذي يؤدي إىل ظهور كل متكامل فضفاض بشكل غري عضوي ال كل متال احليز اإلنساين

 .داخله اإلنسان باألشياء ويمن الواحدية املادية

 شحوب اإلله 

مراحل احللولية   لنصف إحدى"»موت اإلله«على غرار مصطلح نيتشه "مصطلح قمنا بصياغته » شحوب اإلله«
وهي مرحلة حيل فيها اإلله . كامنةاملتجاوزة إىل املرجعية ال الكمونية ومستوى من مستويات العلمنة واالنتقال من املرجعية

كثرياً من جتاوزه  ولكنه مع هذا يفقد.الطبيعة أو يف كليهما معاً ويوشك أن يتوحد ما دون أن يفعل يف اإلنسان أو يف
العكس، وهو أن خيلق اإلله العامل مث ينسحب منه  كما ميكن أن حيدث. ورمبا ال يبقى منه سوى االسم حبلوله يف الكون

 وسواء حل اإلله يف العامل. ولكنه يفقد فاعليته نتيجة ابتعاده عن الكون وانفصاله عنه وشأنه، وحيتفظ اإلله بامسهويتركه 

وبعض املنظومات العلمانية اجلزئية . تقريباً أو انسحب منه، فإنه يتم ميشه، ومن مث فإن الغرض والغاية يف العامل خيتفيان
 فالربوبية واملاسونية. مرحلة شحوب اإلله دون أن تعبر اخلط إىل مرحلة موت اإلله د تقف عن"الربوبية على سبيل املثال"

  .واملوحدانية كلها تعبر عن فكرة شحوب اإلله
 

 ظالل اإلله 

حىت بعد ظهور الرؤية  وهي بعض األفكارالكلية و املطلقة اليت استمر وجودها» ظالل اإلله«نيتشه إىل ما مساه  أشار
الكل واحلقيقة والثنائيات األخالقية والسببية والغائية وفكرة  ومن أهم تبديات ظالل اإلله فكرة. دية وانتشارهاالعلمية املا

ومتنحه قدراً من  ورغم أا جمرد ظالل إال أا تصبح مبرتلة مركز للعامل. املادة/مستقلة عن الطبيعة اإلنسان نفسه كذات
وعامل ما . هذه حىت يصبح العامل عاملاً سائالً ال مركز له مل متاماً من ظالل اإللهوطالب نيتشه بضرورة تطهري العا. الصالبة

واختفت  .الذي مت تطهريه متاماً من كل ظالل اإلله، فأصبح عاملاً بال مركز، مادة حمضة سائلة بعد احلداثة هو العامل
  .الثابت ذو احلدود الواضحة وضوعالذات اإلنسانية وكل أوهام اإلنسانية اهليومانية الغربية، كما اختفى امل

 موت اإلله 

الكامل  اخلالقة للعامل املتجاوزة له قد اختفت وفَقَد اإلله امسه، وهو ما يعين االختفاء مصطلح يعين أن القوة» موت اإلله«
» املادة/الطبيعة«، مصدر وحدة العامل ومتاسكه عندئذ يسمى املبدأ الواحد،. للمرجعية املتجاوزة وظهور املرجعية الكامنة

وحنن نعبر عن هذا . ذلك تتحول وحدة الوجود الروحية إىل وحدة وجود مادية وحني يتم. أو التنويعات املختلفة عليه
اللحظة "والواحدية املادية  إن اإلله حيل يف املادة ويتوحد ا وال يصبح له وجود، فلحظة الوحدة الكاملة للوجود بقولنا

ويصبح مركز الكون كامناً فيه، ويصبح الكون . لتجاوزه وامسه، أي موته  هي أيضاًَ حلظة فقدان اإلله"مانيةالنماذجية العل
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خيتفي كمقولة مستقلة عن   مكوناً من مادة واحدة وخيتفي الغرض والغاية متاماً وميوت اإلنسان، أي"والطبيعة اإلنسان"
 تعين غياب فكرة الكل اليت تشكل أساس "العبارة صاحب"نيتشه عند » موت اإلله«وعبارة . املادي/النظام الطبيعي

  .الغربية األنطولوجيا

، وذلك انطالقا »موت اإلله«بدال من » نسيان اإلله«ولو أردنا التعبير عن هذه الفكرة بالمصطلح اإلسالمي لقلنا 
ن مستقل عن الطبيعة يحقق وهي تعني وجود اإلنسان ككيا". 19/الحشر" "نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم"من اآلية 

فإن نسى اإلنسان اهللا وظن أنه غير موجود، نسي نفسه . قدرا من التجاوز لها بسبب عالقته باإلله المتجاوز
وجوهره اإلنساني المتجاوز ومركزيته في الطبيعة وما يميزه كإنسان ونسي أنه إنسان إنسان، إنسان غير 

  .عة والمادةطبيعي مستخلف من إله علي قدير مجاوز للطبي

  العلمانية الشاملة:  الرابعالجزء

  

إشكالية تعريف العلمانية:  األولالباب  

 إشكالية التعريف : العلمانية

والسياسي والفلسفي احلديث يف الشرق والغرب مصطلح  من أهم املصطلحات يف اخلطاب التحليلي االجتماعي
 ه الدرجة البد أن يكون واضحاً متام الوضوح، حمدد املعاينأن مصطلحاً مهماً ذ ويظن كثري من الناس. »العلمانية«

أن نبين بعض األسباب  وسنحاول يف مداخل هذا الباب. وهذا أمر بعيد كل البعد عن الواقع. واملعامل واألبعاد
  .يف مدخل مستقل واإلشكاليات اليت أدت إىل هذا الوضع، وسنتناول كل إشكالية

  .الشاملة العلمانية اجلزئية والعلمانية:  إشكالية العلمانيتني 1

  .ما سطَّح القضية متاماً، وقلَّص نطاقها ، وهو»فصل الدين عن الدولة« شيوع تعريف العلمانية باعتبارها  2

  .والبنيوية األمر الذي أدى إىل إمهال عمليات العلمنة الكامنة» أفكار وممارسات واضحة جمموعة« تصور أن العلمانية  3

  .آخذة يف التحقق  تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة ال متتالية مناذجية 4

  .يف الشرق والغرب واملفاهيم الكامنة وراءه «علمانية«مث سنتناول، يف باب مستقل، إشكالية اختالط مصطلح 

 

 علمانية جزئية وعلمانية شاملة : إشكالية العلمانيتين

وجوهر هذه اإلشكالية . »إشكالية العلمانيتني«ما نسميه » علمانية»  إىل اختالل مصطلحلعل من أهم األسباب اليت أدت
وميكننا . من مدلول  يشري يف واقع األمر إىل أكثر"سواء يف اخلطاب التحليلي الغريب أم العريب"» علمانية» أن مصطلح

العلمانية «، ويف الطرف اآلخر ما نسميه »ةاجلزئي العلمانية«تخيل متصل من املدلوالت يف أقصى أطرافه ما نسميه 
  .بينها وختتلط وتتشابك وتتشابه وتتصارع وتتمازج املدلوالت فيما» الشاملة
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 ومن مث ال "املعرفية"  ال تتعامل مع األبعاد الكلية والنهائية"برمجاتية  إجرائية"جزئية للواقع  هي رؤية:  العلمانية اجلزئية 1
السياسة ورمبا االقتصاد، وهو ما يعبر عنه بعبارة   الرؤية إىل وجوب فصل الدين عن عاملوتذهب هذه. تتسم بالشمول

 كما أا ال تنكر. هذه الرؤية اجلزئية تلزم الصمت بشأن ااالت األخرى من احلياة ومثل. »فصل الدين عن الدولة«

ولذا ال تتفرع عنها منظومات  .يات وميتافيزيقاوجود مطلقات وكليات أخالقية وإنسانية ورمبا دينية أو وجود ماورائ
رقعة احلياة "أا تراه إنساناً طبيعياً مادياً يف بعض جوانب من حياته  كما أا رؤية حمددة لإلنسان، إال. معرفية أو أخالقية

العلمانية «ة اجلزئي وميكن تسمية العلمانية. وحسب، وتلزم الصمت فيما يتصل باجلوانب األخرى من حياته "العامة
  .«العلمانية اإلنسانية«أو » األخالقية

عالقة الدين واملطلقات   حتاول بكل صرامة حتديد"كلي وائي"رؤية شاملة للواقع ذات بعد معريف : الشاملة  العلمانية 2
مشها يف أحسنه، وترى تنكر وجودها متاماً يف أسوأ حال، أو  فإما أن.  بكل جماالت احلياة"امليتافيزيقية"واملاورائيات 
منظومات معرفية  ويتفرع عن هذه الرؤية. مادياً زمانياً كل ما فيه يف حالة حركة ومن مث فهو نسيب العامل باعتباره

التاريخ يتبع مساراً " وتارخيية "املصدر الوحيد لألخالق املعرفة املادية" وأخالقية "احلواس والواقع املادي مصدر املعرفة"
ليس سوى  اإلنسان" ورؤية لإلنسان "خمتلفة فإنه سيؤدي يف اية األمر إىل نفس النقطة النهائية ن اتبع مساراتواحداً وإ

كل هذا يعين أن كل األمور . "حركة دائمة الطبيعة هي األخرى مادة يف حالة" والطبيعة "مادي/مادة، فهو إنسان طبيعي
أو » املادية/الطبيعية العلمانية«وميكن تسمية العلمانية الشاملة . نية نسبيةتارخيانية زم يف اية األمر ويف التحليل األخري

  .«العلمانية العدمية«

 .الشائع بني معظم الناس والدارسني وهو الذي على أساسه يتصورون أم يديرون حيام والتعريف األول هو التعريف

دائماً ويتشابكان، فتظهر  ومع هذا، خيتلط التعريفان. وال يتبنى التعريف الثاين سوى بعض الفالسفة واملتخصصني
وهذا هو . دون حتديد أو متييز» علمانية«هلا مجيعاً بكلمة  تعريفات متنوعة خمتلفة يف درجات مشوهلا وجزئيتها، ويشار

  .جوهر إشكالية العلمانيتني

 

 إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة 

 separation of church and سيباريشن أوف تشريش آند ستيت«ترمجة للعبارة اإلجنليزية » الدولةعن  فصل الدين«

state»فصل «وهي عبارة تعين حرفياً . يف الشرق ، وهي أكثر تعريفات العلمانية شيوعاً يف العامل، سواء يف الغرب أو
 عبارة حتصر عمليات العلمنة يف اال السياسي ورمباوال. »"الدولة"السياسية   عن املؤسسات"الكنيسة"املؤسسات الدينية 

أا تشري إىل العلمانية اجلزئية   وتستبعد شىت النشاطات اإلنسانية األخرى، أي"رقعة احلياة العامة"االقتصادي أيضاً 
  .وحسب

يف بعض  انية تقريباً، إالحتمياً نسبياً للدين والكهنوت عن الدولة يف كل اتمعات اإلنس وحنن نذهب إىل أن مثة فصالً
 وأن "وأحياناً سليل اآلهلة"والساحر والكاهن  اتمعات املوغلة يف البساطة والبدائية حيث جند أن رئيس القبيلة هو النيب

 أما يف. احلال يف العبادة اليسرائيلية قبل ظهور العبادة القربانية املركزية طقوس احلياة اليومية طقوس دينية كما هو

الوثنية اليت حيكمها ملك متأله، فإن مثة متايزاً  وحىت يف اإلمرباطوريات. معات األكثر تركيباً، فإن التمايز يبدأ يف الربوزات
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 فاملؤسسة الدينية ال ميكن أن تتوحد باملؤسسة السياسية يف أي تركيب! وقائد اجليوش بني امللك املتأله وكبري الكهنة

الداخلي مبؤسسة اجليش املوكل  ا يستحيل أن تتوحد مؤسسة الشرطة اخلاصة باألمنسياسي حضاري مركب، متاماً مثلم
ويف العصور الوسطى املسيحية، كانت هناك . باملؤسسة الدينية إليها األمن اخلارجي، وال أن تتوحد املؤسسة التعليمية

الدين  كان هناك من ينشغل بأموربل داخل الكنيسة نفسها، . "النظام اإلقطاعي"وأخرى زمنية  "الكنيسة"سلطة دينية 
  .وحسب ومن ينشغل بأمور الدنيا

 ، فهو يف واقع األمر يقرر مثل هذا التمايز املؤسسي"أنتم أعلم بأمور دنياكم ""وسلم صلى اهللا عليه"وحينما قال الرسول 

ة وحسب ما ميليه عليه عقله الدنيوي فالقطاع الزراعي، حيث ميكن أن يؤبر املرء أو ال يؤبر حسب مقدار معرفته العلمية"
بل إن اجلهاد نفسه ينطوي على مثل . "املطلقات األخالقية والدينية وتقديره للمالبسات، متحرر يف بعض جوانبه من

من بدر نزل   يبادره إىل املاء حىت جاء أدىن ماء"صلى اهللا عليه وسلم"فخرج رسول اهللا : "ابن إسحق قال. هذه اجلوانب
يا رسول اهللا : منذر بن اجلموح قال فحدثت عن رجال من بين سلمة أم ذكروا أن احلباب بن: "قال ابن إسحق". به

بل هو الرأي : أن نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال أمرتالً أنزلكه اهللا ليس لنا.. أرأيت هذا املرتل
القوم فنرتله، مث نغور ماءه   فامض بالناس حىت نأيت أدىن ماء منيارسول اهللا، فإن هذا ليس مبرتل،: قال. واملكيدة واحلرب

صلى اهللا عليه "فقال رسول اهللا ". القوم فنشرب وال يشربون من القُلب، مث نبين عليه حوضاً فنملؤه ماء، مث نقاتل
  ."لقد أشرت بالرأي: ""وسلم

أي آليات إدارة املعركة العسكرية اليت " رب واخلديعة وبني احل"الذي ال ميكن احلوار بشأنه"ومثة متييز هنا بني الوحي 
ومما له أعمق الداللة أن "متايزاً بني املؤسسة الدينية واملؤسسة العسكرية  ، أي أن مثة"ختضع إلدراك مالبسات اللحظة

يد التمايز بني ، تزا"واملواجهات مع الفتوحات"ومع تزايد تركيبية الدولة اإلسالمية . "كسبوا هذه املعركة املسلمني
 ال ميكنه أن يلعب دوراً "من منظور النموذج اإلسالمي"الكهنوت  وغين عن القول أن. املؤسسات وتزايد الفصل بينها

  .التفسري هي عملية اجتهادية وباب االجتهاد مفتوح أمام اجلميع وال عصمة لبشر أساسياً، فعملية

اتمعات العلمانية بأية حال وإمنا  لدولة عملية ليست مقصورة علىومن مث، فإن فصل املؤسسات الدينية عن مؤسسات ا
ولذا، يتحدث بعض أصحاب هذا التعريف عن . بشكل من األشكال هي عملية موجودة يف معظم اتمعات املركبة

كان املعىن هو  ل إذاوهو أمر ممكن بالفع. األمر بني العلمانية والتدين وأن بإمكاما التعايش معاً غياب التعارض يف واقع
وأعتقد . والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياسي جمرد متايز اال السياسي عن اال الديين وإبعاد رجال الدين

واملرجعية  للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايز، إذا ما تأكدوا أن القيمة احلاكمة أن كثرياً ممن يتصورون أم أعداء
 وليس صاحل الدولة أو "أخالقية  إنسانية  دينية"  هي القيمة املطلقة"وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار"مع النهائية للمجت

 نسبية أخرى، أي أن من املمكن أن يقبلوا بعلمنة اال السياسي طاملا كانت املرجعية املصاحل االقتصادية أو أية معايري

  .املرجعية الوحيدة املادة/املادية اليت جتعل الطبيعةالنهائية مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية 

 تراجعت وهمشت إذ تصاعدت معدالت "لتطور العلمانية الغربية املرتبطة باملراحل األوىل"ولكن هذه العلمانية اجلزئية 
وحتوالً  ة،جماالت االقتصاد والسياسة واأليديولوجيا وأصبحت العلمنة ظاهرة اجتماعية كاسح العلمنة حبيث جتاوزت

 ويتجاوز أية "الرأمسايل واالشتراكي" بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم االجتماعي
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. حمدودة، فلم تعد هناك رقعة للحياة العامة مستقلة عن احلياة اخلاصة تعريفات معجمية وأية تصورات فكرية قاصرة

وتغلغلت يف أحالمه ووجهت  ربوية والترفيهية واإلعالمية وصلت إىل وجدان اإلنسانالعلمانية واملؤسسات الت فالدولة
بل إننا ميكننا أن نتحدث ال . احلديث عن فصل هذا عن ذاك سلوكه وعالقته بأعضاء أسرته النووية، ومل يعد من املمكن

  .»هيمنة الدولة على الدين«وإمنا عن  «فصل الدين عن الدولة«عن 

 والتصنيفية لنموذج العلمانية اجلزئية ضعيفة إىل أبعد حد وأصبح مصطلح علمانية املقدرة التفسرييةومن مث أصبحت 

ومع هذا مت . يف مشوهلا وتركيبيتها داالً يقصر عن اإلحاطة مبدلوله أي ظاهرة العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة
 "العلمانية"ولذا اكتسب مصطلح . األخرى األكثر مشوالًالتعريفات  االحتفاظ به واستمر شيوعه حىت بعد ظهور بعض

أن حياول  تراكمية فحني يظهر تعريف جديد يضاف إىل التعريفات السابقة ويستمر إىل جوارها دون خاصية جيولوجية
أن وقد أدى هذا إىل أن احلوار بش. عالية أحد صياغة كل التعريفات يف منوذج واحد شامل ومركب له مقدرة تفسريية

 ولكن كل واحد منهم يسقط عليه "علمانية"يستخدم املتحاورون نفس املصطلح  العلمانية أصبح مشوشاً بل مستحيالً إذ
  .خمتلفاً ويراه يف إطار مرجعية خمتلفة معىن

  جمموعة أفكار وممارسات وخمططات واضحة حمددة إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها

عمليات اجتماعية وسياسية وفكرية، وأا تتم من خالل خمطط ثقايف مسبق ومن  لعلمنةيتصور البعض أن عمليات ا
ميكن حتديدها ببساطة  "مثل نقل األفكار وإشاعة اإلباحية والذهاب إىل الشواطئ العرايا"وممارسات واضحة  خالل آليات

 اآلخر جمموعة من املمارسات البسيطة أن التدين هو ،مثل هؤالء عادةً ما يتصورون.وميكن تبنيها أو رفضها بشكل واع
  إصدار تشريعات سياسية"من هذا املنظور"وبالتايل فإن إشاعة العلمنة يعين . "والصوم مثل الذهاب إىل املسجد"الواضحة 

جمتمع ما، فإن الباحث الذي يؤمن   يف"والتدين"وللتحقق من معدالت العلمنة . معينة واحلض على أفكار بعينها، وهكذا
وآلياا املباشرة ويبحث عن املؤشرات احملسوسة الظاهرة، فإن وجدها   هذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحةمبثل

  .باعتباره جمتمعاً علمانياً وإن مل جيدها فهو جمتمع إمياين صنف اتمع

العلمانية على أا جمموعة من  ثر، فينظر إىلاالختزايل تناقَش العلمانية يف إطار نقل األفكار والتأثري والتأ ومن نفس املنظور
بعض الناس بتطبيقها، مث قلدهم البعض اآلخر، مث اتسع نطاق التقليد  األفكار الغربية صاغها بعض املفكرين الغربيني، وقام

  .تدرجيياً وانتشرت العلمانية واملمارسات

األفكار العلمانية " بنقل" قام "وخصوصاً مسيحيي الشام"املفكرين العرب  ويف العامل العريب يسود تصور مفاده أن بعض
األفكار العلمانية تتم  بل يذهب البعض إىل أن عملية نقل وتطبيق. بذلك يف نشر العلمانية يف بالدنا" تسببوا" الغربية وأم

ويذهب دعاة هذه . "»غربية«أو » يهودية«أو » صليبية» أو رمبا مؤامرة عاملية يقال هلا أحياناً"من خالل خمطط حمكم 
 ظهرت يف أوربا املسيحية بسبب طبيعة املسيحية باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الدولة، الرؤية إىل أن األفكار العلمانية

مث ظاهرة مسيحية مرتبطة ارتباطاً  فالعلمانية من. وبسبب فساد الكنيسة وسطوا ولوال فساد الكنيسة ملا ظهرت العلمانية
ولذا تصبح مهمة من يود احلرب ضد العلمانية هي البحث عن . واملسلمني ا ب املسيحي، ال عالقة لإلسالمكامالً بالغر

األفكار واالنغماس يف   وعن القنوات اليت يتم من خالهلا نقل"الواضحة"العلمانية واملمارسات العلمانية  األفكار
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تئصال شأفة هذه األفكار واملمارسات، يساعده يف هذا اس ومهمة من يبغى اإلصالح هي ببساطة. املمارسات العلمانية
  .العامة البوليس السري واملخابرات

تساعد وال شك على تقبل الناس للمثُل العلمانية،  وال ميكن أن نقلل أمهية األفكار واملمارسات العلمانية الواضحة، فهي
ولكن مع هذا . ة ضخمة مثل الدولة املركزيةاألفكار وفرض املمارسات مؤسس وخصوصاً إذا أشرف على عملية نقل

وتبسيطاً لظاهرة  العلمانية باعتبارها جمموعة أفكار وممارسات واضحة تصوراً ساذجاً، ويشكل اختزاالً يظل تصور
  .العلمانية وتارخيها، وللظواهر االجتماعية على وجه العموم

 : وهذه الرؤية تتجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة

. الوجود اإلنساين املادية موجودة بشكل كامن يف أي جمتمع بشري، ومكون ضروري وأساسي يف/الطبيعية  النماذج 1

ومنها اتمعات "أي جمتمع على وجه األرض  وعلى املستوى الفكري، ميكن القول بأن األفكار العلمانية كامنة يف
الكامل ويف  الرتعة اجلنينية اليت تعبر عن نفسها يف الرغبة يف التحكمالتفسريات املادية و ، فإغراء"اإلسالمية بطبيعة احلال

وهي نزعة تعبر عن نفسها . املوجودة يف النفس البشرية التخلي عن احلدود وعن املسئولية اخلُلقية جزء من الرتعة العامة
كامنة يف إنسانيتنا  ة والواحدية املادية إمكانيةوهذا يعين أن االجتاه حنو العلمن. الكمونية الواحدية يف الرتوع حنو احللولية

نزعات حلولية كمونية واحدية متطرفة، ويف أي جمتمع  املشتركة، ومن مث يف اتمعات اإلسالمية، اليت توجد فيها
  .إنساين

أن تتعامل يف كثري   البد"وضمن ذلك األمة اإلسالمية"إنسانية، مهما بلغ تدينها وتمسكها بأهداب دينها   أية مجاعة 2
فعملية بناء بيت عبادة . زمنية صارمة دون أي جتاوز من األحيان مع الزمان واملكان والطبيعة واجلسد من خالل إجراءات

معتقدام الدينية  بالكفاءة يف أدائهم املهين، وحنن ال ننظر كثرياً يف أدائهم األخالقي أو يف يتطلب اختيار عمال يتسمون
ومع هذا، يظل اهلدف النهائي من . العمال ختضع ملعايري زمنية ري هذا يف أدائهم املهين، أي أن عملية اختيارإال مبقدار تأث

يف أي  وعناصر العلمنة موجودة. إقامة الشعائر وليس الربح املادي، فالبناء وسيلة وليس غاية عملية بناء بيت العبادة
الكمون إىل التحقق، إن ظهرت اللحظة   من اهلامش إىل املركز ومنجمتمع، يف اهلامش ويف حالة كمون، وميكن أن تنتقل

  .املواتية وساد اجلو الفكري املناسب التارخيية والظروف االجتماعية والسياسية

 فدور العناصر. التركيب وما حيدده ليس العوامل الواضحة والربامج احملددة وحسب  والسلوك اإلنساين يبلغ الغاية يف 3

األحيان تكون أقوى كثرياً من  الواضحة غري الواعية يف تشكيل السلوك اإلنساين قوي، بل إا يف معظمالكامنة غري 
  .إرادته ضدها، فيتحاشاها أو حياصرها أو حييدها العناصر الواضحة اليت يستطيع اإلنسان أن ميارس

من جوانبها  ارسات الواضحة، تتجاهل الكثريالعلمانية باعتبارها جمموعة من األفكار احملددة واملم ومن مث فدراسة ظاهرة
. اجلوانب هو دال قاصر عن اإلحاطة مبدلوله الذي ال يشري إال إىل هذه» علمانية«ومصطلح . وبالتايل تفشل يف رصدها

بعضها ظاهر واضح واآلخر بنيوي كامن، وتشمل كل جوانب احلياة، العامة  فالعلمانية مثرة عمليات كثرية متداخلة
الرمسية، أو من خالل قطاع  والظاهرة والباطنة، وقد تتم هذه العمليات من خالل الدولة املركزية، مبؤسساا واخلاصة،
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، أو من خالل "الدينية ومنها املؤسسات"األخرى  اللذة من خالل مؤسساته اخلاصة، أو من خالل عشرات املؤسسات
  .أهم املنتجات احلضارية أو أتفهها

 ة باعتبارها فكرة ثابتة ال متتالية نماذجية آخذة فى التحقق إشكالية تصور العلماني

يف الواقع متتالية مناذجية تتحقق تدرجيياً يف الزمان،  يظن كثري من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو خمطط حمدد ، بينما هي
العلمنة  ملراحل األوىل ملتتاليةومن مث جند أن معدالت العلمنة يف ا. متصاعدة آخذة يف االتساع ومن خالل عمليات علمنة

املراحل األوىل حمدودة وال تتجاوز بعض  كما أن ااالت اليت تتم علمنتها يف. ختتلف عن نظريا يف املراحل األخرية
يبدأ يف االتساع وتزداد حدته فتغطي مزيداً من ااالت إىل أن تغطي  ولكن نطاق العلمنة. جوانب رقعة احلياة العامة

  .اخلاصة أو متتد لتغطيها مجيعاً، وال فرق يف هذا بني رقعة احلياة العامة ورقعة احلياة االتمعظم ا

العلمنة قبل أن تكتمل حلقاا وقبل أن تتحقق بعض  قد عرف يف املراحل األوىل يف متتالية» علمانية«ولكن مصطلح 
  ولذا جند هناك حديثاً عن فصل الدين عن الدولة، وعدم.على أرض الواقع والتاريخ إمكاناا وقبل أن تتبلور نتائجها

وما حدث على أرض . "العلمانية اجلزئية وهذه مجيعاً من مسات"التدخل يف حياة اإلنسان اخلاصة واحترام الدين والقيم 
  .قاصراً عن اإلحاطة مبدلوله» علمانية«الدال  الواقع قد جتاوز ذلك متاماً، األمر الذي جعل

والتربوية  العلمانية يالحظ أن الدولة القومية مل تكن قد طورت بعد مؤسساا األمنية ل األوىل من تطورففي املراح
ومل تكن وسائل اإلعالم قد بلغت بعد ما . بالشمولية ، فكانت هي نفسها دولة جزئية ال تتسم"اإلرشادية والتعليمية"

قطاعات  وهذا يعين أن كثرياً من. بعد ما بلغه من مقدرة على اإلغواءقطاع اللذة قد بلغ  بلغته من قوة وسطوة، ومل يكن
وإذا . حمصورة يف عاملي االقتصاد والسياسة حياة اإلنسان كانت مبنأى عن عمليات العلمنة، اليت كانت يف غالب األمر

 وضوعية املادية، فإن علمنةإطار املرجعية املادية الكامنة وهيمنة الواحدية امل كانت علمنة ظاهرة ما هو استيعاا يف

وخيضع كل شيء آلليات "حمضاً  االقتصاد تعين أن يصبح النشاط االقتصادي مرجعية ذاته، أي أن يصبح نشاطاً اقتصادياً
  ."فتظهر الدولة املطلقة اليت تود أن تخضع كل شيء لغاياا"  ويصبح النشاط السياسي سياسياً"السوق غري اإلنسانية

حبيث يصبح  فلم تكن إعادة صياغته قد متت. علمنة هذه، ورغم حدا، فقد ظل اإلنسان مبنأى عنهاال ورغم عمليات
االقتصادي اجلسماين، الذي يتحرك حسب ما  املواطن الرشيد املُدجن الذي يدين بالوالء للدولة وحسب، أو اإلنسان

وألن عملية إعادة .  حسب ما يصله من تعليماتاإلعالم، ويغير قيمه يصله من تعليمات رشيدة من الدولة أو وسائل
. وعقائده الدينية املتوارثة حد ما بشكل براين، فإنه كان حراً متاماً من الداخل يعيش داخل تراثه الثقايف صياغته متت إىل

ل ثغرة معرفية فيه غري مستوعبة يف النظام الطبيعي املادي، ميث لقد ظل اإلنسان قائماً يف مركز الكون يشكل نقطة مطلقة،
فلسفياً قوياً لظهور  وقد شكَّلت هذه النقطة أساساً. متجاوزة تصلح أساساً لتحديد الغاية واملعيارية ونقطة مرجعية

اإلنسان غري "الطبيعي ميكن أن تشري إىل املاورائيات  فلسفات إنسانية حتوي مطلقات، كما أا كنقطة متجاوزة للنظام
: إىل قسمني وقد أدى هذا إىل انقسام احلياة. "يف هذه احلالة املسيحية"وإىل الرؤية اإلميانية  ،"اينالطبيعي واإلنسان الرب

  .حياة عامة خاضعة للمرجعيات املادية، وأخرى خاصة متحررة منها



 
1 جـ 226 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

قية استمرت مبطلقاا الدينية واألخال لكل هذا، مل تقض املسيحية حنبها على الفور مع ظهور الفكر العلماين، بل
وقد لعبت الرتعة اإلنسانية . بل يف بعض املؤسسات الوسيطة مثل األسرة واإلنسانية يف ضمائر الناس ووجدام وعقوهلم،

وجعلتها مطلقات إنسانية  دوراً مماثالً، فقد استوردت بعض مطلقات العقيدة املسيحية وعلمنتها بشكل سطحي اهليومانية
وسواء أكانت . "هلا أية عالقة فلسفية حقيقية ذه املنظومة دون أن تكون" املادية واحتفظت ا داخل منظومتها الطبيعية

منظومات معرفية  واستناداً إىل هذا، مت تطوير. إنسانية، فقد احتفظت مبرجعية متجاوزة ختلق ثنائية منظومة إميانية أم
  .وأخالقية تستند إىل مطلقات إنسانية

امليتافيزيقي والقيمي   اإلنسان الغريب باإلطار"واالشتراكية اإلنسانية"لرتعة اهليومانية املسيحية وا ذه الطريقة، زودت
متاماً ميكنه من خالهلا إدارة حياته الشخصية بل بعض  والكلي وبضمري وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية

ألقصى   جتعل هذا االستمرار مستحيالً أو مكلفاًالسقوط يف النسبية والعدمية الكاملة اليت جوانب حياته االجتماعية، دون
، أي مشكلة حماولة »املشكلة اهلوبزية» وذه الطريقة، تمكَّن اتمع العلماين من حتاشي مواجهة ما يسمى. درجة

نفعته م"الكامنة، كل فرد فيه حياول أن حيقق مصلحته الشخصية املادية  تأسيس جمتمع يدور يف إطار املرجعية املادية
اإلنسان وتصبح كل  يلتزم بأية مرجعية أخالقية أو إنسانية متجاوزة، حبيث يصبح اإلنسان ذئباً ألخيه  وال"ولذته

  .العالقات تعاقدية

العامة وحسب متت علمنتها، وظلت احلياة اخلاصة حىت عهد قريب جداً حمكومة  إن ما حدث هو أن بعض جماالت احلياة
. أخالقية، أو مطلقات مسيحية متخفية م العلمانية اليت تستند يف واقع األمر إىل مطلقات إنسانيةاملسيحية أو بالقي بالقيم

، "علمانية شاملة"جمتمع علماين داخل إطار املرجعية املادية الكامنة  فكأن اإلنسان الغريب كان يعيش حياته العامة يف
اإلنسانية  ة املتجاوزة املسيحية أو شبه املسيحيةوحيب ويكره ويتزوج وميوت داخل إطار املرجعي ولكنه كان حيلم

 "حياته العامة"فلسفة إباحية عدمية يف اجلامعة  ولذا، كان من املمكن أن جند أستاذاً للفلسفة يدرس. "علمانية جزئية"

وكان من املمكن أن جند . دون زواج، بل يذهب إىل الكنيسة كل أحد ولكنه ال يسمح البنته أن تعيش مع شخص
 كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة عن مؤسسة األسرة، فتمت عملية الضبط رأمسالياً يؤمن بشكل

الداخلية من خالل املنظومة  االجتماعي اخلارجية من خالل املرجعية املادية الكامنة، ومتت عملية الضبط االجتماعي
عم العلماين اخلاص باستقالل احلياة العامة اليت حتكم قيم الدولة الز ولعل هذا هو أساس. املسيحية أو املنظومة اهليومانية

فالفرد يف الغرب . اإلثنية احلياة اخلاصة اليت تتركها الدولة العلمانية للفرد ميارس فيها حريته الدينية وهويته العلمانية عن
" استعمارها"و"ن التدخل فيها  قد أحجمت ع"قطاع اللذة وكذلك"كان بالفعل حراً يف حياته اخلاصة ال ألن الدولة 

 ومل يكن بوسع الدولة العلمانية أو. املسيحية واملطلقات اهليومانية استمرت يف وجدانه  وإمنا ألن"على حد قول هابرماس

العلمانية عن التحقق لتظل باألساس علمانية  وسائل اإلعالم وقطاع اللذة التغلغل يف هذا اال، ومن مث متت إعاقة املتتالية
 .جزئية

. "الستينيات إىل أن اكتملت يف منتصف"تتابعت حلقات املتتالية خبطى أخذت تتزايد يف السرعة  ولكن األمور تغيرت إذ

تنبأ ا هوبز وأحكمت مبؤسساا األمنية قبضتها  فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت وأصبحت الدولة التنني اليت
مؤسساا التربوية قبضتها عليه من الداخل، تساعدها يف ذلك وسائل اإلعالم  تكما أحكم. على الفرد من اخلارج
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العلمنة وختطى عامل السياسة  واتسع نطاق. اللذة اللذان متددا وتغوال بطريقة تفوق تغول الدولة وتنينيتها وقطاع
وأخرياً إىل عامل السلوك . مل الوجدان، مث عا"والعقالنية املادية فلسفة االستنارة"واالقتصاد ووصل إىل عامل الفلسفة 

للمرجعية املتجاوزة، ومل يعد  اإلنسان مت ترشيده وتدجينه متاماً من الداخل واخلارج، ومل يعد هناك أي أثر اليومي، أي أن
قايا القيم فتآكلت ب.  املستقلة"غري اإلنسانية"جماالت احلياة معياريته  هناك أي أساس ألية معيارية، إذ أصبح لكل جمال من

املعادية لإلنسان، مثل البنيوية   وظهرت الفلسفات"على حد قول نيتشه"والقيم اإلنسانية اهليومانية ومات اإلله  املسيحية
  .على التجاوز وما بعد احلداثة، اليت تنكر على اإلنسان املقدرة

اإلنسان والقيم اإلنسانية " املتجاوزة بني املرجعية فبدالً من التأرجح. وقد حدث الشيء نفسه للمنظومة االشتراكية
السوفيتية  ، تغولت الدولة"وسائل اإلنتاج  حركة املادة  إشباع احلاجات وامللذات املادية"  واملرجعية الكامنة"املطلقة

العلمية يف صفوف النخب احلاكمة  وتغول احلزب ووسائل اإلعالم وقطاع اللذة وزاد التركيز على االشتراكية
 هو "وليس حتقيق إمكانات اإلنسان املتجاوزة"املادة /الطبيعة تراكية، وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور يف إطاراالش

أن   إىل"ظالل اإلله"اإلنسان وتدجينه، وبدأ خيتفي تدرجيياً أي إحساس مبطلقات متجاوزة  فتم ترشيد. املثل األعلى
  .اختفى اإلنسان ومات اإلله وسادت النسبية والنفعية

متاماً يف دوامة  وبعد أن متت السيطرة على اإلنسان متاماً وأصبح مذعناً لقانون الطبيعة واألشياء وسقط مث تتالت احللقات
نفسها، كمصدر للمعيارية ومركز للعامل، ودخل العامل  املادة/الصريورة والنسبية، اتسع نطاق الصريورة ليبتلع الطبيعة

  .شاملة والالمعياريةال عصر ما بعد احلداثة والسيولة

هو يف واقع األمر الفرق بني مراحل تارخيية » العلمانية الشاملة» وما نسميه» العلمانية اجلزئية«والفرق بني ما نسميه 
يكون جماهلا مقصوراً  ففي املراحل األوىل للمتتالية تتسم العلمانية باجلزئية حينما. يف نفس املتتالية لنفس النموذج؛ حلقات

مسيحية وإنسانية، وحني تتسم الدولة ووسائل  الني االقتصادي والسياسي، حني يكون هناك بقايا مطلقاتعلى ا
  كل جماالت احلياة، وحني يكون هناك معيارية إنسانية أو"أو استعمار"اقتحام  اإلعالم وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن

وقطاع اللذة وتمكُّنه من الوصول إىل   الدولة ووسائل اإلعالمولكن، يف املراحل األخرية، ومع تزايد قوة. مادية/طبيعية
ومع اتساع جمال عمليات العلمنة وضمور املطلقات واختفائها وميش  الفرد وإحكام القبضة عليه من الداخل واخلارج،

  .النسبية األخالقية مث النسبية املعرفية، تظهر العلمانية الشاملة اإلنسان وسيادة

خيتلف عن تاريخ العلمنة يف العامل  وتاريخ العلمنة يف العامل الغريب. و متتالية مناذجية، أي متتالية جمردةطرحناه ه وما
فتاريخ العلمنة يف إجنلترا خيتلف عن تاريخ . وداخل كل تشكيل حضاري بل خيتلف تاريخ العلمنة من بلد إىل بلد. الثالث

تاريخ العلمنة يف اليابان عنه يف اهلند أو يف  أملانيا النازية، متاماً كما خيتلفالواليات املتحدة وروسيا القيصرية و العلمنة يف
جيوباً  فرغم أننا دخلنا مرحلة السيولة الشاملة إال أن هناك. حركات مقاومة واحتجاج كما أن هناك دائماً. تركيا

، وهناك عقالنيون ماديون حياولون تأكيد الطبيعة  ومسيحية ال تزال حتاول تأكيد أسبقية اإلنسان على"هيومانية"إنسانية 
  .للمعيارية املادة باعتبارها مصدراً/الطبيعة

من خالهلا أن ندرك الفرق بني اتمع اإلجنليزي يف  ولكن، مع هذا، يظل هلذه املتتالية مقدرة تفسريية عالية إذ ميكن
، فكالمها جمتمع علماين ولكن شتان بينهما، اإلجنليزي يف أواخر القرن العشرين منتصف القرن الثامن عشر واتمع
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وأما الثاين فهو جمتمع تسود فيه  تسوده العلمانية اجلزئية، حيث الفرد فيه مل خيضع بعد للمرجعية املادية الكامنة، فاألول
 تمع املصري يف أوائلوهذا هو أيضاً الفرق بني ا. متاماً مث السيولة الشاملة العلمانية الشاملة وتسيطر عليه الواحدية املادية

املراحل األوىل للعلمنة واخلطاب  وهو الفرق بني اخلطاب العلماين يف. اخلمسينيات واتمع املصري يف أواخر التسعينيات
 "األمريكية والبلشفية"السوفيتية والدولة األمريكية بعد إعالن الثورة  وهو الفرق بني الدولة. العلماين يف املراحل األخرية

  .والدولتان السوفيتية واألمريكية يف الثمانينيات ةًمباشر

فهذه " مير يف حياته من خالل املتتالية العلمانية واالنتقال من اجلزئي إىل الكلي والشامل وال ميكن القول بأن كل فرد
بشر يعيشون بقضه وقضيضه، فمعظم ال ومع هذا ال يتبىن الفرد النموذج السائد يف جمتمعه. "عملية اجتماعية تارخيية

فيمكن . مرجعية، بعضها قد يكون متناقضاً متاماً مع البعض اآلخر حيام املتعينة مستخدمني أكثر من منوذج وأكثر من
العلمانية  حياته االقتصادية والسياسية بشكل كامل ويخضعها للمرجعيات واملعايري واملنظومات أن يعلمن اإلنسان

أو ال "حياته الشخصية بنفس الدرجة  ، علمنة سلوكه أو"ل واع أو غري واعبشك"الشاملة، ويف الوقت نفسه يرفض 
واملعايري واملنظومات اليت طَبقها على حياته العامة، أي أنه يف حياته   ويرفض إخضاعها لنفس املرجعية"يجسر على ذلك

ويف حياته اخلاصة يدور يف إطار   األشياء،واالقتصادية خيضع للعلمانية الشاملة والواحدية املادية ويصبح شيئاً بني السياسية
حس خلقي قوي يعي ثنائيات املطلق والنسيب، أي يدور يف إطار  مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر اإلرادة ذا

  .العلمانية اجلزئية

ية عن وعي وبدهاء ويستخدمون ديباجات جزئ ومع هذا، جتب اإلشارة إىل بعض األفراد ممن يتبنون مناذج علمانية شاملة
 .اإلنسانية من العلمانية الشاملة بسبب وحشيتها وعدميتها مقصود، ألن الناس ينفرون بفطرم

  
 

"علمانية"إشكالية اختالط الحقل الداللي لمصطلح ومفهوم  :  الثانىالباب  

  
 

 والمفاهيم الكامنة وراءه "علمانية"إشكالية اختالط الحقل الداللى لمصطلح 

 "سواء يف املعجم الغريب أو العريب"» علمانية«العلمانية أن مصطلح  كاليات اليت تواجه دراسي الظواهرمن أهم اإلش

. األمر يزداد اختالطاً فإذا انتقلنا إىل تعريف املفهوم الكامن فإن. فكل معجم يأيت بعده تعريفات متضاربة خمتلط الداللة،

  .يف العامل الغريب والعريب مث تعريف املفهوم» علمانية«لكلمة  ريف املعجميويف املداخل املتبقية يف هذا الباب سنتناول التع

 فى العالم الغربى " علمانية"التعريف المعجمى لمصطلح 

 والكلمة. اإلجنليزية اليت هلا نظائرها يف اللغات األوربية «secularism سكيوالريزم» هي ترمجة لكلمة» علمانية«كلمة 

أما يف التينية العصور . »القرن» أو» اجليل«أو » العصر«وتعين  «saeculum سيكولوم«ية مشتقة من الكلمة الالتين
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ويوجد لفظ . "يف مقابل الكنيسة"» الدنيا«أو » العامل«الكلمة تعين  ، فإن"اليت منا يف سياق هذا املدخل"الوسطى 
 «aeon آيون»  مرادفة للكلمة اليونانية»سيكولوم«ولفظة  .«mundus موندوس«لإلشارة إىل العامل، وهو  التيين آخر

يف مقابل "» الكون«والذي يعين  «comos كوزموس«فهي مرادفة للفظ اليوناين » موندوس«، أما »العصر«واليت تعين 
فتؤكد البعد » موندوس«تؤكد البعد الزماين أما » سيكولوم«كلمة  ومن هنا، فإن. "»فوضى«مبعىن  «chaos كيوس«

  .املكاين

عند توقيع صلح 1648عام "عاماً  ، ألول مرة، مع اية حرب الثالثني»«secular استخدم املصطلح سكيوالروقد 
 احلديثة، وهو التاريخ الذي يعتمده كثري من املؤرخني بدايةً "العلمانية أي الدولة"وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية 

يتسم بأي نوع من أنواع الشمول،  ملصطلح يف البداية حمدود الداللة والوكان معىن ا. الظاهرة العلمانية يف الغرب ملولد
، أي إىل سلطة »نقلها إىل سلطات سياسية غري دينية«مبعىن  ممتلكات الكنيسة وحسب» علمنة«إذ متت اإلشارة إىل 

نظر  من وجهة" تعين ويف فرنسا، يف القرن الثامن عشر، أصبحت الكلمة. ختضع لسلطة الكنيسة الدولة أو الدول اليت ال
«"الكنيسة الكاثوليكية نظر جمموعة املفكرين الفرنسيني  أما من وجهة. »املصادرة غري الشرعية ملمتلكات الكنيسة 

ويشار إليهم " "Philosophes فيلوسوف"» الفالسفة«واملعروفني باسم  املدافعني عن مثُل االستنارة والعقالنية املادية
  .»الدولة املصادرة الشرعية ملمتلكات الكنيسة لصاحل« فإن الكلمة كانت تعين ،"املوسوعيني أيضاً باسم

التركيب دون أن تصل إىل الشمول الكامل على يد  ولكن اال الداليل للكلمة اتسع، وبدأت الكلمة تتجه حنو مزيد من
له إىل أحد أهم أول من حنت املصطلح مبعناه احلديث وحوJohn Holyooke "1817  1906"  جون هوليوك

 ومل يكن جون هوليوك، لسوء احلظ، يتسم بكثري من. السياسي واالجتماعي والفلسفي الغريب املصطلحات يف اخلطاب

وقد حاول أن يأيت . احلقل الداليل العمق الفلسفي أو التحليلي، ولذا ساهم تعريفه يف تعميق مشكلة العلمانيتني واختالط
اإلميان "فعرف العلمانية بأا . "»الأدري«أو » ملحد«مبصطلحات مثل  ليست له عالقة"اً بتعريف تصور أنه حمايد متام

  ."الرفض حال اإلنسان من خالل الطرق املادية دون التصدي لقضية اإلميان سواء بالقبول أو بإمكانية إصالح

فهل العلمانية . ة معرفية قيميةشاملة ومنظوم يفترض وجود منوذج متكامل ورؤية" إصالح حال اإلنسان"واحلديث عن 
األمر كذلك، فإن هوليوك مل يعطنا مالمح هذا النموذج وهذه املنظومة، فهو ال  إذن هي هذه الرؤية الشاملة؟ إن كان

وهو يتحدث عن  ."هل مصدرها احلواس وحسب؟" أو قضية املعرفة "هل هي قيم مادية؟"البتة لقضية القيمة  يتصدى
هل هو "العملية اإلصالحية عليه وبامسه  مات األساسية ملا يشكل جوهر اإلنسان الذي ستتماإلنسان دون تعريف للس

فهل يعطينا هذا مفتاحاً لطبيعة النموذج الذي " خالل الطرق املادية من"وهناك احلديث عن اإلصالح . "إنسان طبيعي؟
التصدي له  فض الكامل لإلميان، وليس عدمهذه هي العلمانية الشاملة؟ وهذا املوقف أال يعين الر سيتم تبنيه؟ أليست

خفية وعلى منظومة قيمية انسلخت عن  وحسب، كما يدعي؟ فاملصطلح حيتوي على قضايا خفية كثرية وعلى ميتافيزيقا
النموذج الشامل للعلمانية دون أن يدرك هو نفسه ذلك، وتصور أنه  اإلميان الديين وتبنت الطرق املادية، فكأنه تبىن

  .وشأنه ميان الديينسيترك اإل

، أي فصل العقائد الدينية عن »عن الدولة فصل الدين«وقد مت تبسيط تعريف هوليوك للعلمانية فأصبح املصطلح يعين 
من تعريف هوليوك وأشد مشوالً من تعريف الكلمة عند توقيع صلح  رقعة احلياة العامة، وهو تعريف أكثر جزئية
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ومن . املرجعية ية هي أوربا يف القرن التاسع عشر وتعريفه للعلمانية ينبع من هذههوليوك التارخي ومرجعية. وستفاليا
اقتصادية وسياسية واجتماعية أدت إىل حتوالت  املعروف أن التاريخ مل يتوقف قط يف العامل الغريب، فحدثت تطورات

والت يف التصاعد يف بداية القرن وأخذت هذه التح. وكافة العالقات اإلنسانية هائلة يف رقعة احلياة العامة واخلاصة
الضعيفة اليت تنافسها  فاملؤسسة احلاكمة يف الغرب مل تعد الدولة الصغرية. وتصاعدت حدا يف منتصف القرن العشرين

طاع وظهر ق. طويلة وتتبعها مؤسسات أمنية عديدة العديد من املؤسسات األهلية األخرى، بل أصبحت دولة ذات أذرع
. قطاعان ضخمان رهيبان يصالن إىل الرجال والنساء واألطفال يف كل مكان وزمان اإلعالم واللذة يف اتمع، ومها

اجلنسية  املؤسسات احلكومية وغري احلكومية تتدخل يف أخص خصوصيات حياة اإلنسان وضمن ذلك حياته وكل هذه
بأي معىن من املعاين ميكن احلديث عن   هذا اإلطار اجلديد،يف. وعالقة اآلباء بأطفاهلم وتصوغ صورة اإلنسان لنفسه

دولة نتحدث عنها؟ وما دور قطاع اللذة؟ هل ال يزال احلديث عن  العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة، أي
 ؟»الشاملة العلمانية«شيء مغاير متاماً أكثر جذرية ومشوالً ميكن أن نطلق عليه  علمانية جزئية، أم عن

وقد حاول . التعريفات اليت ترد يف املعاجم اللغوية الغربية احلديثة ضح االختالط بني العلمانيتني اجلزئية والشاملة يفويت
تعنينا كثرياً،  ، فأورد استخدامات عديدة للكلمة ال»علمانية«حيصر احلقل الداليل املتسع لكلمة  قاموس أكسفورد أن

: ، فيقال»أو قرن، ويف كل فترة طويلة يحتفَل به مرة كل عصر«أو » ينتمي إىل عصر أو مدة زمنية طويلة«مثل 

أو "األلعاب والعروض اليت كانت تقام يف روما القدمية مرة كل عصر » مبعىن» األلعاب واملسرحيات والعروض العلمانية«
. »يف هذه األعياد صيدة تتلىق«مبعىن » قصيدة علمانية«، ويقال » وتستمر ملدة ثالثة أيام وليال"عاماً كل مائة وعشرين

  .التغريات اليت حتدث على فترة زمنية خالل عصور طويلة باعتبارها» التغريات العلمانية«ويف اللغة العلمية، يشار إىل 

أو لإلشارة ". يف عزلة األديرة أعضاء الكهنوت الذين يعيشون يف الدنيا ال"أيضاً لإلشارة إىل » علماين» وتستخدم كلمة
باملعىن » علمانية«كلها  كما أسلفنا  ال عالقة هلا بكلمة  وهذه االستخدامات. "وهو استخدام نادر"» العوام«إىل 

  .للكلمة، وإن كانت كلها تتضمن فكرة الزمن والدنيا االصطالحي احلديث

ويورد  .املعجم كذلكفهي تشري إىل عملية التأرجح بني اجلزئية والشمولية، دون أن يسميها  أما بقية االستخدامات،
  :«علمانية«قاموس أكسفورد التعريفات التالية ملصطلح 

ويالحظ ترادف " مدين وعادي وزمين. "ويتميز يف ذلك عن حياة الكنيسة والدين"الدنيا وأمورها   ينتمي للحياة 1
غري «وحسب، فهي تعين مدلوالً سلبياً  والواضح أن الكلمة حتمل هنا. "»علماين«و» زمين«و » مدين«كلمات مثل 

  .«غري مقدس«و» غري ديين«و» كهنويت

وكانت تعين . الكُتاب والفنانني  وكانت الكلمة تطبق على األدب والتاريخ والفن، وخصوصاً املوسيقى، ومن مث على 2
تخدم الكلمة أيضاً وتس. »مباح«مبعىن » مدنس«و» غري مقدس«و «غري مكرس له«و» غري معين خبدمة الدين«أيضاً 

  .»املباين غري املُكرسة لألغراض الدينية«هي » املباين العلمانية«املباين، و لإلشارة إىل

وأصبحت الكلمة مؤخراً تعين استبعاد تدريس املواد "  أما يف جمال التعليم، فإن الكلمة تشري إىل املوضوعات غري الدينية 3
 مدرسة تعطي«يكون مبعىن » مدرسة علمانية«ومن هنا، فإن تعبري . "ا من املال العامعليه الدينية يف املعاهد اليت ينفَق

  .«تعليماً غري ديين
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  .العامل األزيل والروحي، اآليت وغري املرئي  ينتمي إىل هذا العامل اآلين واملرئي متييزاً له عن 4

  ."استخدام نادر"روحي   يهتم ذا العامل وحسب؛ غري 5

  .ب العلمانية ويتقبله خيتص مبذه 6

  . فهي تعريفات متيل حنو الشمول6  4أما .  تعريفات جزئية للعلمانية3  1أن  ويالحظ

فقد عرًفها » العلمانية«، أي «secularism سكيوالريزم«إىل كلمة » سكيوالر«ولكن حني انتقل املعجم من كلمة 
 واستبعاد "الدنيا" األخالق البد أن تكون لصاحل البشر يف هذه احلياة تذهب إىل أن العقيدة اليت«تعريفاً شامالً، باعتبارها 

 "secularist سكيوالريست"والعلماين  .«"اآلخرة"االعتبارات األخرى املستمدة من اإلميان باإلله أو احلياة األخرى  كل

ة والدينية وممتلكات هي حتويل املؤسسات الكنسي "secularization سكيوالرايزيشن"والعلمنة . هو املؤمن بذلك
غري مقدسة،  علمانية وإىل خدمة األمور الزمنية، وتعين كذلك صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانية الكنيسة إىل ملكية

  .التعليم يف موضوعات علمانية  وحصر"أي على أسس مادية علمية"ووضع األخالق على أسس غري أخالقية 

«أما يف اللغة الفرنسية، فهناك كلمة مبعىن  «laic ليك«وقد انتقلت الكلمة إىل اإلجنليزية يف كلمة  .«laique الييك 
، "باستثناء رجال الدين" وهم الكافة «laity ليييت«، ومنها كلمة "متييزاً هلم عن الكهنوت"» املؤمنني خاصة جبمهور«

التعريف "ز بإقصاء النفوذ الكهنويت عن الدولة السياسي املتمي مبعىن النظام العلماين، أي النظام «laicism لييسيزم«وكلمة 
. "املدارس وخصوصاً"مبعىن أن يرتع الصبغة الكهنوتية أو يعلمن  «laicize لييسايز«فعل  واشتق كذلك. "اجلزئي

والكهنوت، كالتعليم والقضاء واخلدمات  معناها نقْل كثري من وظائف رجال الدين «laicization لييسايزيشن«و
حبيث  زمنياً ال عالقة له بالعقائد الدينية اليت تستند إىل اإلميان مبا وراء الطبيعة، ، إىل خرباء يتم تدريبهم تدريباًاالجتماعية

اإلجنليزي املشتق عن الفرنسية حيمل  والفعل. "تعريف شامل"تصبح مهمة رجال الدين مقصورة على األعمال الدينية 
.  اليت أخذت شكال حاداً وقاطعاًَ"املرتبطة بالثورة الفرنسية"العلمنة  يفبصمات أصوله الفرنسية والتجربة الفرنسية 

حمددة، كما كان هناك تداخل  الكنيسة كانت قوية يف اتمع الفرنسي القدمي، وكانت امتيازات النبالء واضحة فمؤسسة
ان رد فعل الثوار عنيفاً ومنهجياً ، ولذا ك"املراتب الرفيعة وخصوصاً ذوي"شبه كامل بني طبقة النبالء ورجال الدين 

وكل   ونظام الطبقات السائد ومؤسسة الكنيسة"متمثالً يف احلكومة امللكية املطلقة"القدمي  يأخذ شكل رفض النظام
أعضاء طبقة الكهنوت، وإىل حد حتويل  ووصل الرفض إىل حد ذبح النبالء وكثري من. الرموز السياسية والدينية القائمة

كما أم وضعوا سياسة منهجية صرحية دف إىل تصفية أي مضمون ديين  .إىل معابد تعبد فيها ربة العقلبعض الكنائس 
  .القانون يف التعليم أو

يرتع الصبغة «أي  «dechristianize كريستيانايز دي«وهناك كلمة أخرى وردت يف معاجم اللغة اإلجنليزية وهي 
  . الداللة ال يصلح إال للمجتمعات اليت تسود فيها املسيحيةحمدد وهو مصطلح» املسيحية عن اتمع

مؤرخي حركة  ، أحد أهمPeter Gay ففي كتابات بيتر جاي. »ملحد«أحياناً مبعىن » علماين«مصطلح  ويستخدم
 ل النفسيفرويد واإلحلاد وتأسيس التحلي: إله وقد كتب كتاباً بعنوان يهودي بال. االستنارة يف الغرب، جند هذا الترادف

A Godless Jew: Freud, Atheism, and the Making of Psychoanalysis ًحيث جند هذا الترادف واضحا .

  .وهكذا" علم علماين، ال عالقة له بالدين بل معاد له يهدف إىل حتطيمه"بأنه  فالتحليل النفسي يوصف
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التضمينات الفلسفية للمصطلح، بأنه نزع  مث يبين" حمصور بنطاق الزمان واملكان"مبعىن » علماين«ويستخدم روريت كلمة 
  .القداسة عن كل شيء

  ىف العامل العرىب والعامل الثالث" علمانية"املعجمى ملصطلح  التعريف

تعريفات الغرب  يف تاريخ الفكر العريب ومعظم تعريفاتنا للظواهر اإلنسانية تستند إىل» النهضة عصر«منذ ما يسمى 
وقد استوردنا . إمياننا مبركزية الغرب وعامليته  نستورد كثرياً من مصطلحاتنا من الغرب، وهو ما يبينفنحن. وجتاربه

ويعود . من أكثر املصطلحات غموضاً وإاماً، رغم شيوعه يف اآلونة األخرية فيما استوردنا، فكان» علمانية«مصطلح 
  :لألسباب التالية إامه

التشكيل احلضاري الغريب، تتحدد داللته احلقيقية باإلشارة إىل   املعجم األجنيب، ومنمنقول من» علمانية« مصطلح  1
  .التشكيل احلضاري ويكتسب مضمونه احلقيقي منهما هذا املعجم وهذا

»  االستنارة» :مثل"الدائبة يف اللحاق بركب الغرب ومواكبته، فإن املصطلحات اليت نستوردها   رغم حماولتنا اجلاهدة 2

«لتقدما« «التحديث»    حىت "اللغوي واحلضاري"املعجم الغريب   تشري إىل معىن الكلمات كما وردت يف"»العقل»  
ولذا، فإن مصطلحاتنا بريئة متاماً من . جماهلا الداليل كما حدث يف الغرب منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ومل يتسع

أحادية البعد تشع تفاؤالً  ة والتحديثية والعلمانية الغربية، فهي بسيطةاليت ظهرت بعد حتقق املتتالية الترشيدي كل املشاكل
اسثناء هلذه القاعدة، فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتري  ال يشكل أي» علمانية«واصطالح . ال أساس له يف الواقع

  .من الفالسفة التبسيطيني االختزاليني ولوك وكوندورسيه وغريهم

 والتشكيل "الكاثوليكي"فهناك التشكيل الفرنسي : عدة تشكيالت فرعية شكيل احلضاري توجد داخل هذا الت 3
تشكيل  ، وقد عرف كل"األرثوذكسي" والتشكيل الروسي "الربوتستانيت"وهناك التشكيل األملاين  احلضاري اإلجنليزي

  .هذا املصطلح بطريقة خمتلفة إىل حد ما من خالل جتربته اخلاصة

املواقف من العلمانية  لتشكيالت احلضارية حتوالت خمتلفة، وتزايدت فيها معدالت العلمنة واختلفتخاضت هذه ا  4
  .التعريف باختالف املرحلة التارخيية وباختالف اجلماعة اليت تقوم بعملية

ومع . مولوال حتدده وتأرجحه بني اجلزئية والش ولصقناه يف معجمنا بإامه» علمانية«رغم كل هذا استوردنا مصطلح 
  :التالية اإلسالمي، ازداد اال الداليل املضطرب للكلمة اضطراباً واختالالً لألسباب انتقال املصطلح إىل العامل العريب

املصطلح، فإنه يظل » ترمجة«حضاري آخر وتتم  من معجم حضاري إىل معجم» علمانية« حينما ينتقل مصطلح مثل "أ 
  .السابق الذي يظل مرجعية صامتة له ريحيمل آثاراً قوية من سياقه احلضا

رغم "العلمنة خمتلفة، فعمليات العلمنة مل تنبع يف واقعهم التارخيي واالجتماعي   جتربة العرب واملسلمني مع متتالية"ب
  . وإمنا أتى ا االستعمار الغريب"عناصر علمنة خمتلفة فيه وجود

وحتليلها وتسميتها حسبما  مل تعد القضية هي وصف الظاهرة العلمانيةمناقشة املصطلح إىل طريقة ترمجته، و وقد اختزلت
انصب اجلهد الفكري والبحثي على مناقشة أحسن الترمجات   بل"من خالل جتربتنا وسعادتنا أو شقائنا ا"نراها حنن 

  .يةوهكذا سقطنا يف املوضوعية املتلق. املعجم الغريب وأكثرها دقة وأقرا إىل» علمانية«لكلمة 

  :«الئيك«و» سكيوالر«املعجم العريب ترمجات خمتلفة لكلمة  وتوجد يف
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1 »   .«العلْم« نسبة إىل "بكسر العني" «العلْمانية 

2 »   .«العامل«مبعىن » العلْم»  نسبة إىل"بفتح العني"» العلْمانية 

3 »   .الدنيا وال يوجد سواها أي اإلميان بأا هي احلياة» الدنيوية 

4 »   .وبالدنيا وال عالقة هلا بأي ماورائيات مبعىن أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان» لزمنيةا 

  .نفسها دون تغيري «الئيك« وتستخدم أحياناً كلمة  5

وإن "» علمانية وسطية«العامل الثالث، فهناك حديث عن  والتأرجح بني اجلزئية والشمول يوجد بشكل أكثر حدة يف
  ."، أي عن املسيحية اليت تؤدي إىل العلمانية»علمانية مسيحية«عن  لغرب حديثكان هناك أيضاً يف ا

  :ومصطلحني آخرين» علمنة«يف العامل الثالث، أن مثة تداخالً بني مصطلح  وقد لوحظ،

ة استبعاد املعايري التقليدي واملصطلح يعين إعادة صياغة اتمع حبيث يتم. »يحدث«أي  «modernize مودرنايرت» 
، وهذا هو أيضاً "برؤيتها لإلنسان والكون"تتفق مع معايري احلداثة  وإخضاع كل شيء للمعايري العقلية العلمية املادية اليت

  .الترشيد

» وحيث إن املعايري السائدة يف . »الغربية يفرض أمناط وأساليب احلياة«، مبعىن »يغرب«أي  «westernize ويسترنايز 
 العلمانية، وحيث إن اتمعات الغربية احلديثة هي اتمعات األوىل اليت طبقت هذه يثة هي املعايرياحلضارة الغربية احلد

تكاد تقترب هذه اتمعات من  املعايري وتصاعدت فيها معدالت العلمنة حىت سادت املعايري العلمانية بشكل كبري حىت
، مثة تداخل كبري يقترب من حد الترادف بني هذا املصطلح هذا ، لكل»جمتمع علماين«احلالة النماذجية اليت يقال هلا 

  .الثالث، تؤدي العلمنة يف معظم األحيان إىل التغريب ويف العامل. وسابقه

مثة ترادفاً  وهناك بطبيعة احلال من يرون أن. املصطلحات هي األخرى من عملية التأرجح املشار إليها وال تسلَم هذه
يف تصورهم مرادفة لكلمة » علماين«ومن مث فكلمة   من ناحية والرؤية العلمانية من ناحية أخرى،كامالً بني الرؤية املادية

  .«إباحي«حىت  أو» معاد للدين واألخالق«أو » ملحد«

 فى العالم الغربى " العلمانية"تعريف مفهوم 

االجتماع   معجم علم»العلمانية والعلمنة«املعاجم املتخصصة اليت حاولت أن تتوجه ملشلكة مفهوم  من أهم
الذي أورد ثالث  Thomas Ford Hoult ملؤلفه توماس فورد هولت Dictionary of Modern Sociologyاملعاصر

 Secular جمتمع علماين«و «Secularization علمنة«و «Secular علماين«: »العلمانية«مواد هلا صلة مبصطلح 

Society». ن املعجم أنا عدة معاينهل» علماين«كلمة  وقد بي:  

  .هنا يقف العلماين على طرف النقيض من املقدس  الدنيوي؛ غري الروحي؛ وغري الديين؛ ومن 1

  .أو نفعي بشكل خالص أو أساسي  ينتمي إىل ما هو عقالين 2

 «ي للديناملعاد«ولكن الكلمة األخرية تعين . »غري مقدس«أو » مدنس» أحياناً مبعىن» علماين« تستخدم كلمة  3

» ال عالقة له بالدين«األمر  تعين يف واقع» علماين«بينما كلمة  "anti-religious أنيت ريليجيوس: باإلجنليزية"

  ."non-religious نان ريليجيوس: باإلجنليزية"
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مث أورد املعجم ما . معينةالتقليدية يف مرحلة   تستخدم الكلمة أحياناً لإلشارة إىل تراجع واحنسار اإلميان بالعقائد الدينية 4
لنشري إىل االعتقاد » علمانية«من األكثر حكمة يف تقديري أن نستخدم كلمة " :يف املوضوع Yinger ينجر. م. قاله ج

ومن مث . للحياة اإلنسانية "non- ultimate نان ألتمييت: باإلجنليزية"اليت ال عالقة هلا باجلوانب غري النهائية  واملمارسات
  ."إا هي جمرد قطاع واحد من قطاعات احلياة نية ليست معادية للدين، وال هي بديل عن الدين،فالعلما

عن مقال  نقلها املعجم"فبين أن مثة ستة استخدامات أساسية يف العلوم االجتماعية » العلمنة» مث انتقل املعجم إىل مدخل
  :""ث التجريبيةمفهوم العلمنة يف البحو"بعنوان  Larry Shiner لالري شاينر

  ."" تفقد مكانتها ونفوذها"املهيمنة الدينية"الرموز والعقائد واملؤسسات "" احنسار الدين وتراجعه  1

 إن ذروة عملية العلمنة هي جمتمع"" مستقبل روحي "التطلع إىل"الوقت الراهن بدالً من   التركيز على احلياة املادية يف 2

  .""ر العمليةمستوعب متاماً يف مهام احلاض

 "جواين" ذات طابع داخلي "دينية"إن ذروة هذا النوع من العلمنة هو ظهور عقيدة ""  الفصل بني اتمع والدين 3

  .""ال تؤثر ال يف املؤسسات وال يف األفعال اجلماعية حمض،

يف "ينظَر هلا  ؤسسية اليت كاناملعرفة وأمناط السلوك والترتيبات امل""دينية بالوظائف الدينية   اضطالع منظمات غري 4
لتصبح ظواهر من إبداع اإلنسان وحسب، فتقع تبعتها   باعتبارها تستند إىل القوة اإلهلية، يعاد النظر فيها"مرحلة سابقة

  .""على اإلنسان وحده

اضعني للتفسريات السببية والطبيعة خ يفقد العامل تدرجيياً طبيعته املقدسة عندما يصبح اإلنسان""اختفاء فكرة املقدس   5
  .""العقالنية وللتوظيف

من مرحلة ينظَر فيها لسائر  أي العمليات اليت يتحول اتمع من خالهلا""اتمع العلماين حمل اتمع املقدس   إحالل 6
ن مث ميكن نبذها حني جلميع الظواهر تقريباً من منظور نفعي، وم الظواهر ذات املعىن باعتبارها مقدسة، إىل جمتمع ينظر

  .""ينتهي نفعها

األخرية، فاتمع العلماين هو اتمع الذي  هو امتداد لكل االستخدامات السابقة وخصوصاً» اتمع العلماين«وتعريف "
 عيةالعمليات ذات املعىن واملعايري والعقائد وعوامل الترابط انطالقاً من قيم نف يقوم أعضاؤه بإصدار أحكامهم على مجيع

  ."رشيدة

اختالط الدالالت، فاقتبس من مقال شاينر العبارة  وبعد كل هذه التعريفات وصل حمرر املعجم إىل حالة من اليأس بسبب
مصطلح   اإلحياءات املختلفة والظواهر املتعددة اليت يشري هلا"بعد دراسة"ميكن التوصل هلا  إن النتيجة املناسبة اليت: "التالية

» إحالل«أي  «transposition ترانسبوسيشن«سقطه كليةً وأن نستخدم بدالً منه مصطلحات مثل هو أن ن» علمنة«

  ."عمليات أكثر وصفية وحياداً ألا» تمايز«أي  «differentiation ديفرانشيشن«أو 

نزع «ها بأا فالبعض عرف. العلمانية يف املعجم احلضاري الغريب وهناك عشرات من احملاوالت األخرى لتعريف مفهوم
  .وهكذا ، والبعض ربطها بعمليات الترشيد املادية، وربطها فريق آخر بالتفكيك،»شيء القداسة عن كل

 عند بعض المفكرين العلمانيين فى العالم العربى " العلمانية"تعريف مفهوم 
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املادية  " والعلمانية الشاملة "خالقيةاإلنسانية  األ"" تتأرجح التعريفات العربية ملفهوم العلمانية بني العلمانية اجلزئية
  :"العدمية

". الكنيسة عن الدولة فصل"حممد عابد اجلابري مفهوم العلمانية جزءاً من التشكيل احلضاري الغريب الذي يعين   يرى 1

ذا ، وعلى ه"اإلسالم ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة" ويعترب أن مفهوم العلمانية غريب عن اإلسالم ألنه يرى أن
 من قاموس الفكر العريب» العلمانية«ولذا أكد اجلابري ضرورة استبعاد مصطلح . العريب فالعلمانية ليست قضية الفكر

والعقالنية، ألما يعبران تعبرياً مطابقاً  ويرى تعويضه بشعاري الدميوقراطية" احلاجات العربية املوضوعية"ألنه ال يعبر عن 
 والعقالنية تعين. والدميوقراطية لديه تعين حفظ احلقوق، حقوق األفراد وحقوق اجلماعات .عن حاجات اتمع العريب

ويؤكد اجلابري أن . وتقلبات املزاج الصدور يف املمارسة السياسية عن العقل ومعايريه املنطقية وليس عن اهلوى والتعصب
  !" تعنيان بصورة من الصور استبعاد اإلسالمالدميوقراطية وال العقالنية فال"هذه املفاهيم تتصاحل مع اإلسالم، 

نظاماً فكرياً، وإمنا جمرد موقف   ليست أيديولوجية أو"يف الغرب"ويذهب الدكتور وحيد عبد ايد إىل أن العلمانية   2
، فهو »لعلمانيةا«و» الالدينية«ويميز الدكتور وحيد عبد ايد بني . الدينية جزئي يتعلق بااالت غري املرتبطة بالشئون

وسيادة مفهوم سلطان العقل هو  أن الصراع بني امللوك والسلطة البابوية وظهور العلم التجرييب املنفصل عن الدين يرى
الثورة الفرنسية حنت العلمانية الغربية منحى وسطياً خيتلف بوضوح  ولكن بعد. الذي أدى إىل ظهور العلمانية الالدينية

الفصل بني الدين والدولة كما  وال تقوم العلمانية ذا املعىن املعاصر على. يدافع عن التسامح الديينالالديين و عن االجتاه
كما ال تقيد دور الدين يف اتمع، ألنه .  ونظام احلكم"عموماً أو الدين"هو شائع لدينا، وإمنا على الفصل بني الكنيسة 

املسيحية  ولذلك ظلت. ائس واملؤسسات الدينية بإمكانات واسعةاملؤسسات اخلاصة، وتتمتع فيه الكن جمتمع حر أساسه
وال يتعارض ذلك مع حرية العقل، اليت من  نشيطة يف كل الدول العلمانية، ومتارس أنشطتها الداخلية واخلارجية بال قيود

  .نتاج رسوخ الدميوقراطية قبل كل شيء

من نطاقها لتشري إىل اال السياسي، ورمبا  والشمول، كما قلَّصتوالتعريفات السابقة للعلمانية مل تعطها صفة العاملية  -
فهي   ومن مث"احلياة اخلاصة  القيم األخالقية  القيم الدينية"ااالت األخرى للحياة  االقتصادي، ومل متتد بأية حال لتشمل

مطلق  "د حيز غري علماين بوجو تعريفات لعلمانية جزئية ال تشمل كل جوانب الواقع وال كل تاريخ البشر، وتسمح
عن الطبيعة وبإمكانية جتاوزه هلا، ويترك جماالً واسعاً للمطلقات   يسمح بانفصال اإلنسان"كلي  ائي  غائي  غري مادي

العلمانية تتسم بقدر من  ولذا فهذه. األخالقية والدينية، ولفكرة اجلوهر والكليات، بل لقدر من امليتافيزيقا اإلنسانية
الطبيعي  املطلق مقابل النسيب  األخالقي مقابل غري األخالقي  الكلي  غري املادي مقابل املادي  اإلنساين مقابل"الثنائية 

بل ميكن . الواحدية الساذجة  كما تتسم بقدر من التعددية احلقيقية وال تتبنى النماذج" الثابت مقابل املتغري مقابل اجلزئي
مرجعية غري مادية، ألن الرؤية املادية احلقة ال تقبل التجزئة وال  انية اجلزئية هي عادةًالقول بأن املرجعية النهائية للعلم

  .التجريد وال جتاوز سطح احلركة الدائمة الثنائية وال

الدين  الدعوة إىل الفصل بني"علمانياً بارزاً مثل الدكتور فؤاد زكريا يصف العلمانية بأا   وهلذا السبب جند مفكراً 3
ولكن الدكتور فؤاد زكريا . "إخل... اجلنس االقتصاد  األدب "ويلتزم الصمت بشأن جماالت احلياة األخرى " سةوالسيا

أكثر اتمعات مادية "، بل من "جمتمع مادي"األمريكي يصف اتمع األمريكي بأنه  يف كتيبه املهم املعنون يف النموذج
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من املال، ومن األرباح، ومن املستوى  ال يعمل إال من أجل املزيد"اره كائناً اليت تعرف اإلنسان باعتب" عاملنا املعاصر يف
القيم اإلنسانية "املادية العدمية اليت تودي باإلنسان ويضع مقابلها  يرفض الدكتور فؤاد زكريا هذه". املادي املرتفع

حيرك اإلنسان  حسب  فما. اتمع األمريكييطرح رؤية لإلنسان خمتلفة عن الرؤية املادية اليت يمن على  ، مث"واملعنوية
 ،"قوى تعلو على السعي املباشر إىل الكسب واالقتناء ألن يف اإلنسان... ليست املاديات وحدها"هذه الرؤية اإلنسانية  

  .هذه هي املرجعية الثنائية اليت جتعل من اإلنسان إنساناً ويبدو أن. أي تعلو على املادية

وهذه ". ومنهج رؤية وسلوك"العامل إىل أن العلمانية ليست جمرد فصل الدين عن الدولة وإمنا هي أمني   ويذهب حممود 4
 الروحي واملادي للسيطرة على مجيع "الثنائي" حتمل املالمح اجلوهرية إلنسانية اإلنسان وتعبر عن طموحه"الرؤية 

 العامل ال تسقط يف النسبية والعدمية.  أن علمانية دكل هذا يعين". وسعادته وازدهاره املعوقات اليت تقف يف طريق تقدمه

العامل يرى أن العلمانية ال تعارض  يف هذا اإلطار ال غرو أن األستاذ. وال ترفض فكرة الكل واجلوهر والروح واملطلق
  ."عللتجديد الديين نفسه مبا يتالءم ومستجدات احلياة والواق بل لعل العلمانية تكون منطلقاً صاحلاً"الدين 

 تنبع من "العرب كما هو احلال يف كتابات الدكتورفؤاد زكريا وكثري من العلمانيني"هنا " روح"كلمة  وقد يقال إن -
ولكننا لسنا يف اية األمر والتاريخ بعد، ولذا تظل  . بني الروح واملادة"يف اية األمر"املعجم اهليجلي حيث ال متييز 

 حىت لو كان الربنامج" منفصلة عن املادة وحركتها، وتظل الثنائية قائمة "والتارخيية رغم كل أبعادها املادية"الروح 

  ."الفلسفي هلؤالء الكُتاب يزعم أنه تجاوزها

النقيض من  للعلمانية، اليت تسمح بقدر من الثنائية وباستقالل الظاهرة اإلنسانية، على طرف  وتقف التعريفات السابقة 5
" حتديد"العلمانية ظاهرة واحدية نسبية، فهي  فالدكتور مراد وهبة جيعل من. صمتة الشاملة الواحديةالتعريفات املادية امل

 ولذا يخلُص الدكتور مراد وهبة إىل أن! ""دون مجاوزة هلذا العامل"بالنسيب  أي"" للوجود اإلنساين بالزمان والتاريخ

ألا حتدد الوجود اإلنساين  ، وهي نسبية مطلقة"ا هو مطلقالنسيب مبا هو نسيب وليس مب"العلمانية هي التفكري يف 
 قد مت حموها متاماً، "واملادي واملعنوي"ثنائية اإلنساين والطبيعي  كل هذا يعين يف واقع األمر أن. والطبيعي، أي كل شيء

من حركة  وأخالقه يستنبط معلوماته من التجربة احلسية "اجتماعي/حيوان طبيعي"إىل كائن طبيعي  ويتحول اإلنسان
وهذا يدخل بنا يف . إىل أصول مادية وتارخيية وكل ما هو إنساين يرد يف اية األمر ويف التحليل األخري. املادة/الطبيعة

 املادية والنماذج أحادية اخلط اليت ال تعرف مطلقات وال ثوابت وال ثنائيات وال عامل العلمانية الشاملة والواحدية

املصمت واندماجه الكامل يف  ويالحظ من مث تراجع اإلنسان يف هذا العامل. ت وال كلياتمنحنيات وال خصوصيا
، أي حضارة كل "هي املسار اإلنساين يف حضارتنا"العلمانية  ويرى الدكتور وهبة أن. الطبيعي وخضوعه وإذعانه له
إسرائيل  دكتور وهبة بالدفاع عن التطبيع معوقد قام ال. أي أن العلمانية والعوملة شيء واحد البشر يف كل زمان ومكان،

ال سلطان على العقل إال للعقل "القائلة بأنه  وتأييد حتالف كوبنهاجن بقوله إن ما دفعه إىل هذا إميانه بفلسفة التنوير
 أحياناً ومع هذا، رغم صالبة الدكتور وهبة وواحديته إال أنه يتأرجح". "!أيضاً وهذا هو أحد تعريفاته للعلمانية"" وحده

منها تأخذ شكل  عن اإلنسان باعتباره مطلقاً، ومن مث جند رواسب ميتافيزيقية عنده مل ينجح يف التخلص ويتحدث
  ."اإلميان بالطبيعة البشرية
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 أوربا علمانية،" هاشم صاحل بطريقة صوفية عن أوربا، فهو يتحدث عن "املقيم يف باريس"  ويتغىن الكاتب السوري 6

حظ أوربا أو سر "عن " احلداثة معجزة"، كما يتحدث عما يسميه "ة، ال أثر لألصولية الدينية فيهامتحررة، عقالني
بعد هذه الغنائية الصوفية يف وصف املعجزة العلمانية ". األبصار تفوقها على بقية سكان العامل، وجناحها الذي خيطف

البشرية يف أوربا، وأتت   أكرب ثورة علمية وروحية يف تاريخلقد قامت. يبين لنا األستاذ صاحل مفتاح اجلنة بنورها املتدفق
 الصارمة للفيزياء الرياضية، "واملرجعية"املوحد اخلاضع للقوانني  صورة الكون الفيزيائي"وهي " الصورة العلمية"مبا يسميه 

، أي أن مسة "العلوم اإلنسانية  جمالالفيزياء الرياضية تفسر الظواهر كافة سواء يف جمال العلوم الطبيعية أم يف وراحت هذه
 .الرياضية، أي خيتفي متاماً، فهذا هو املسار الطبيعي يف حضارتنا اجلنة هي أن اإلنساين خيضع للقوانني الصارمة للفيزياء

د حيز الثنائية ويقبل بوجو من التعريفات العربية ملفهوم العلمانية ال تأخذ بالتعريف اجلزئي الذي يسمح بقدر من وكثري -
املادي، إال أا ال تأخذ أيضاً بالتعريف الشامل /الطبيعي غري علماين جبوار احليز العلماين وحيز إنساين جبوار احليز

يف كتابات  ويالحظ" وإمنا تتأرجح بينهما "إخل.. النسيب  املادي  الطبيعي"باحليز العلماين  الواحدي الصارم الذي يلتزم
ترد باعتبارها ظاهرة عاملية شاملة كاسحة ال  ممثلني للعلمانية اجلزئية أن تعريفات للعلمانيةبعض من ذكرناهم باعتبارهم 
  ."تترك أي حيز ألي رؤية أخرى

، أي أنه "بني الكنيسة والدولة الفصل" ويرى الدكتور حسن حنفي أن العلمانية ظاهرة تنتمي للحضارة الغربية، تعين  7
معظم من يأخذون بالتعريف اجلزئي ال يرون العلمانية باعتبارها  ولنا أن نالحظ أن"ظ يأخذ بالتعريف اجلزئي دون تحفُّ

الدكتور حسن  انطالقاً من هذا التعريف يرى. "يروا نتاج اتمعات الغربية املسيحية وخصوصيتها ظاهرة عاملية وإمنا
تربوا يف املدارس األجنبية ويف "ممن " لشاما كلهم من النصارى، وغالبيتهم من نصارى"حنفي أن العلمانيني يف بالدنا 

احلضاري للغرب، ودعوا إىل النمط الغريب يف التقدم مث تبعهم يف ذلك بعض  ولذا كان والؤهم" إرساليات التبشري
مبا يتضمن ذلك من  ،"بالتغريب"وربطها " عن حق"وقد أدى ذلك باحلركات اإلسالمية إىل رفض العلمانية  .املسلمني
الغربية، أحدث، يف تصوره، رد فعل خاطئ وهو  فاخلطأ األول، نقل العلمانية. وتبشري ورفع شعار احلاكميةاستعمار 
  .احلاكمية

وهنا ! واإلسالم حنفي إىل أن هذا الوضع قد خلق تصوراً خاطئاً بأن مثة تعارضاً بني العلمانية ويذهب الدكتور حسن
الغربية، كما بدأت العلمانية عنده تتحول إىل  ة الغربية والعلمانيةسنكتشف أن الدكتور حنفي بدأ يترك نطاق احلضار

 وال ختتلف هذه العلمانية اإلسالمية. يتحدث عن ذلك اجلوهر العلماين لإلسالم ظاهرة عاملية، بل حتمية، ولذا جنده

الم  حسب تصور الدكتور واإلس .اجلديدة كثرياً عن العلمانية الغربية إال يف أا نابعة من الداخل وليست من اخلارج
  :لألسباب التالية ،"باملعىن العاملي ال الغريب"حسن حنفي  دين علماين 

  ."الكهنوت غياب"مبعىن " قائم على العلمانية" النموذج اإلسالمي "أ 

... ساين الطبيعي تعبر عن مستويات الفعل اإلن"املكروه  املباح الواجب  املندوب  احملرم "األحكام الشرعية اخلمسة  ""ب

مثة ". املفروضني من اخلارج اإلنسان الطبيعية، كما يبغي العلمانيون، خارج دائرة احلالل واحلرام الصوريني وتصف أفعال
والطبيعة، بني اإلسالمي والعلماين، بني ما هو كامن يف اإلنسان وما  تطابق مذهل هنا بني الداخل واخلارج، بني الشريعة
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تماثُل بني قوانني العقل وقوانني  ذكِّر املرء مبحاولة الفلسفة املثالية األملانية بأن حتل كل مشاكلها بافتراضي هو متجاوز له،
  ."حسن حنفي أن مثة تماثُالً بني املقدس والزمين وعلى كٍل يرى الدكتور"التاريخ وقوانني الطبيعة 

تراثنا القدمي، مغترباً  وجد بشكل متخف يف" اإلله إىل اإلنسان العلماين الذي حول بؤرة الوجود من  الفكر اإلنساين"ج
احلكمة، وجتربة ذوقية يف علوم التصوف، وكسلوك عملي يف علم  يف اهللا يف علم أصول الدين، وعقالً خالصاً يف علوم

 ملتجاوز، وكل هذااحللول والكمون الكامل يف اإلنسان الذي يغترب عن جوهره يف اإلله ا ولنالحظ هنا". أصول الفقه

مطلق، كما فعل األستاذ  يشي بأن الدكتور حسن حنفي يقف ضد كل ما هو متجاوز لإلنسان، وحيول اإلنسان إىل
وأثر "العرب، أي تأكيد املرجعية اإلنسانية املطلقة املتجاوزة للمادة  العامل والدكتور فؤاد زكريا وغريمها من العلمانيني

الفلسفات  املادة رابض دائماً يف كل/ولكن شبح الطبيعة". "ور حسن حنفي أمر واضحأطروحات الدكت فيورباخ على
املادي الذي ال مرجعية له سوى /الطبيعي ذات التوجه اهليجلي، فاإلنسان يف كتابات الدكتور حسن حنفي هو اإلنسان

  ."الدنيوي املادي املرجعية املادية، وال عقل له سوى هذا العقل

. لتصبح علمانية شاملة تترك السياسي لتغطي كل جماالت احلياة لمانية إىل ظاهرة عاملية يتسع نطاقهابعد أن تتحول الع

الوجود  حتويل بؤرة"حنفي مل تعد جمرد فصل الدين عن الدولة وإمنا أصبحت رؤية كاملة للكون . د فالعلمانية يف تصور
بتبنيه العلمانية قد تبىن رؤية للكون مت مبقتضاها نفي  ا جند أن الغربولذ". جزءاً من احلياة اليومية" و"من اإلله إىل اإلنسان

بالدعوة الدينية  حبيث مل يعد الدين ينظم العالقة بني األفراد وال النظم التربوية، ومل يعد يسمح الدين متاماً من الدساتري،
ي كل هذه ااالت وتزود اإلنسان مبنظومة قيمية تغط كل هذا يعين يف واقع األمر أن الرؤية العلمانية. يف أجهزة اإلعالم

ولعل وصفه للعناصر العلمانية "أن يستخلص مالحمها من كتابات الدكتور حسن حنفي  ومرجعية شاملة، ميكن للقارئ
  ."اإلسالم هو أيضاً وصف هلذه الرؤية للكون يف

من  فهو يبدأ بتقرير أن ما يشاع عن العلمانية. قيالتأرجح يف كتابات الدكتور عاطف العرا  ويالحظ نفس النمط من 8
فهم للعلمانية، فالفصل بني الدين  فالقول بوجود ترابط بني العلمانية والدعوة ضد الدين جاء عن سوء: اامات باطل

قي تعريفاً مث يسوق الدكتور العرا. ميكن أن ميثل اجتاهات غري دينية والدولة، والقول بأن الدين هللا والوطن للجميع، ال
، أي أنه "جهة أخرى يتمثل معىن العلمانية أو يدور حول التمييز بني العلم من جهة والدين من"للعلمانية  فضفاضاً جداً

متييزاً فهذا يعين أن لكل جماله وأن هناك جماالً للدين يف  ومادام األمر. يقبل الثنائية ووجود حيز علماين وآخر غري علماين
االعتراف بالسلطة  ال تدعو إىل إلغاء الدين وإمنا تدعو إىل عدم"الدكتور العراقي أن العلمانية  ضيفوبالفعل ي. اتمع
التمييز بني "وضرورة . »فصل الدين عن الدولة» وإىل" نقد القول بإمكانية وجود حكومة دينية"وحسب وإىل " الدينية

كل هذا يعين أن الدكتور العراقي يدور يف . ضاً للدينال يعين دمغاً أو رف "الدين من جهة ورجال الدين من جهة أخرى
العلمي والقيم األخالقية  ولذا فهو يرى عدم وجود أي جمال للتعارض بني التقدم. العلمانية اجلزئية بال أي إام إطار

  ."التقدم العلمي وسيلة لنشر األخالق" ، بل ميكن أن يكون"مع السمو األخالقي الروحي"املطلقة أو 

وفلسفة التنوير فلسفة عقالنية مادية . النطاق، ويبدأ احلديث عن مبدأ التنوير  الدكتور العراقي يتحرك خارج هذاولكن
إىل املطلق واملرجعية النهائية  مث تدرجيياً يتحول هذا العقل. ال تسمح بوجود مطلقات إنسانية أو أخالقية أو دينية شاملة

أيديولوجية لفكرنا العريب فالبد أن يكون شعارها تقديس  إذا أردنا"و" ىفالعقل والعقل وحده هو الركيزة الكرب"
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 وحنن نعرف من كتابات". ميثل النور والضياء واليقني"إن العقل : العراقي. يقول د ويف لغة صوفية جذابة". العقل

رد يقوم على اإلميان عاملي جم الدكتور العراقي األخرى أن هذا العقل الذي يتم تقديسه هو العقل املادي، وهو عقل
وكما هو احلال دائماً، حينما نصل إىل هذه الدرجة ". الزمان واملكان الثقافة اإلنسانية اليت تتخطى حدود"بالثقافة اخلالدة 

. أعظم جتٍل هلذا العقل والكوكبة نكتشف أننا يف رحاب العامل الغريب، باعتبار أن احلضارة الغربية احلديثة هي من العوملة

وهكذا ينتهي األمر بنا إىل ". مبادئ احلضارة الغربية ال تنوير بدون نشر"ولذا ".  أساسه أقامت أوربا حضارافعلى"
 على النمط الغريب ونشر مبادئ احلضارة الغربية، وهي علمانية شاملة، تتغلغل يف جماالت تعريف العلمانية بأا التحديث

 .تستقل عنها ، ومتحو أي حيز أو خصوصية حتاول أناحلياة كافة، وال تعرف أية مطلقات من أي نوع

اجلزئية  الشاملة  "لظاهرة العلمانية وتتبدى كل االجتاهات   ويعد الدكتور عزيز العظمة من أهم الدارسني العرب
عظمة يعود الدكتور ال إال أن. فهو يصل باخلطاب العلماين العريب إىل كثري من نتائجه املنطقية. كتاباته  يف"املتأرجحة

  .املطلقة، وهكذا ويضيف بعض املطلقات األخالقية مث يعود مرة أخرى للنسبية

تعين العلمانية االستقالل النسيب للمجتمع املدين عن التحكم " :يبدأ الدكتور العظمة يف عامل التعريفات اجلزئية حني يقول
تعين املساواة بني  إخل، كما..  األكثرية وعقائده وشرائعهالعامة ومعامالته ومبادالته وفقاً ملبادئ دين الرمسي به وحبياته

أو املذهبية أو الطائفية أو اإلثنية، كما تعين صياغة حرية  املواطنني مجيعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءام الدينية
السياسة،  أنه عزل الدين عنب» وجه العلمانية السياسي«ويعرف الدكتور العظمة ما يسميه  ."الضمري واملعتقد للجميع

كنوادي "أو "كاألندية واحملافل  بأنه اعتبار املؤسسة الدينية مؤسسة خاصة» وجهها املؤسسي«ويلخص ما يسميه 
  ."استخدمها ماكسيم رودنسون، وهي أكثر دقة وداللة إن أردنا استخدام الصورة اازية اليت" الشطرنج

ولذا  . النحو هو تلخيص مبتسر، يتجاهل كثرياً من التضمينات الفلسفية خلطابهلرؤيته على هذا العظمة. لكن تلخيص د
ويتبىن تعريفاً شامالً يمثِّل موقفه الفلسفي،  جنده بعد حلظات التعثر األوىل يطرح هذه التعريفات اجلزئية املستأنسة جانباً

 ، وهو ما يعين"ة عن الظواهر الطبيعية والتارخييةنفي األسباب اخلارق"بأنه » املعريف وجه العلمانية«فيعرف ما يسميه 

، "دنيوية هذا الواقع، وحركيته وحتوالته" كل هذا يعين اإلميان ب. االكتفاء باألسباب احملسوسة املادية وقوانني احلركة
 اق هذه احلدود، ولذا فهو ال يتوجه للقضايا الفلسفية اليت تقع خارج نط"الواحدية مرجعيته املادية"أي ماديته الكاملة 

ظالل "باعتبارها أشكاالً من امليتافيزيقا، " املادية الواضحة، فينكر من مث وجود املاهيات واملطلقات والكليات والغائيات
  ."حسب تعبري نيتشه" اإلله

ر حركة اتمع ، أي اعتبا"الالائية أولوية"ويعرف العلمانية بأا تؤكد . يعانق العظمة حالة السيولة حبماس بالغ مث
ولذا فهو ال يرفض الرؤى امليتافيزيقية ". منفتحة أبداً على التحول حركة"حركة مستمرة ال ايات وال غائيات هلا، 

فالبد أن يرفض  ، أي أنه يقفز قفزة واسعة إىل عامل ما بعد احلداثة، ومن مث"الرؤى املاهوية"أيضاً  وحسب، وإمنا يرفض
 اليت ال تزال تدور يف إطار بعض املفاهيم "العراقي ورمبا عاطف" وفؤاد زكريا وحسن حنفي تعريفات حممود أمني العامل
متنح  املطلق واجلوهر والكل، ومثل هذه األمور اليت تتسم بالثبات والصالبة، واليت ال تزال اإلنسانية العتيقة البالية مثل

  . املتدفقةاإلنسان مركزية ليس هلا ما يربرها، من منظور احلركة املادية
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، فجوهر املنظومة »العلمانية األخالقي وجه«وتظهر نفس املادية واحلركية والسيولة حينما يتحدث العظمة عما يسميه 
 املعطى الزمين املادي املباشر  األمر الواقع "" بالتاريخ والزمن"بالثوابت وإمنا  األخالقية العلمانية هو ربطها األخالق ال

والوازع بالضمري بدالً من اإللزام  ربط األخالق"لكنه حياول بعد ذلك تدارك األمر فيتحدث عن و. "الظروف املوضوعية
هذا كحديث عن آليات وحسب، فالتغري واحلركية مها سنة الوجود  لكن البد لنا أن نفهم". والترهيب بعقاب اآلخرة

ولذا من  ريخ وحركية اتمع اليت ال غائية هلا، هو التا"كما أكد لنا الدكتور العظمة من قبل" العلماين، ومصدر األخالق
  ؟"وحركيته وحتوالته دنيوية هذا الواقع،"حقنا أن نتساءل ملاذا يشكل الضمري استثناء داخل 

العظمة أن العلمانية تتبدى يف تاريخ اإلنسانية بأسره فهي  ويتسع نطاق العلمانية ويصل إىل درجة كاسحة حني يؤكد لنا
اليت ال  وهذه لغة هيجلية، لغة اية التاريخ". حنو مقرر، ال انفكاك عنه أو على مجيع الصعد خيية، علىوجهة تار"ذات 

تفسري كل الظواهر بردها إىل عنصر واضح  تبقي وال تذر، تذكِّر الدارس بفلسفات القرن التاسع عشر اليت كانت حتاول
وبالفعل . ة ثغرات أو أي شكل من أشكال عدم االنقطاعتتخللها أي حاسم، وتدِخله كله منظومة عضوية واحدة ال

مسرية التاريخ   وأن"يف رواية أخرى" الزمانية العاملية"أو "" العاملية"يف كتابات الدكتور عظمة هي  نكتشف أن العلمانية
الكونية " اإلجابة أن تساءلت عن مضمون هذه القيم، جاءتك وإن". متليه القيم العاملية"الكوين آيلة إىل العلمانية وهو أمر 

لتحاشي  هل التطورية هذه حماولة لبقة من جانبه"". علماين من النفعية والعلموية والتطورية الفكرية مؤسسة على مركب
فلسفات ذات مرجعية زمنية مادية ال  مهما كان األمر فإن الفلسفات الثالث اليت ذكرها. "وجه الداروينية القبيح؟

األخالقية والغائيات اإلنسانية وفكرة الكل وأي شكل من أشكال الثبات وأي  ا تهمش القيمتهمش الدين وحسب وإمن
  ."حتمية"و" عاملية"و" كونية"أشكال اخلصوصية، فهي  شكل من

التارخيية   أننا ال نعرف احلتميات"حنن املتمسكني بالقيمة وباخلصوصية والغائيات اإلنسانية"لنا  ومشكلة املشاكل بالنسبة
كنفعية وعلموية "آيلة إىل العلمانية مبعناها الشامل  فإذا كانت مسرية التاريخ الكوين. ليقينية اليت بينها الدكتور العظمةا

نلقي بأنفسنا  ولذا بدالً من أن نسبح مع التيار وبدالً من أن. الثقايف العريب حمكومة ذا املسار ، فمسرية التاريخ"وتطورية
 وبدالً من أن نتصاحل مع "ونزع اخلصوصية"  يف السيل الدفاق للعاملية والكونية"يدة وموضوعيةيف سعادة غامرة، حما"

  .نشعر بعقَد النقص جتاهها احلتمية التارخيية هلذه السيولة، جتدنا

متاماً "ريب نسبح مع هذا التيار العاملي احلتمي سنكتشف أنه يف واقع األمر غ ولكن املشكلة  يف تصورنا  أننا إن قررنا أن
وهو أمر مفهوم متاماً يف إطار  .فثمة ترادف بني العاملية والغرب، فالواحد هو اآلخر. "بين لنا الدكتور العراقي كما

: باإلجنليزية"والنماذج املادية البد أن تكون أحادية صلبة أو ذرية " "unilinear يوين لينيار"النموذج األحادي االجتاه 

من خضع للحتمية  وهناك. فثمة نقطة واحدة، عاملية ائية سننتهي فيها مجيعاً. "ال مركز هلا atomistic أتومتستيك
ولذا . من ميارس عقَد النقص ويقاوم  فوصل إىل أرض املوعد واملنتهى، ولكن هناك"مثل أهل الغرب"وحث اخلطى 

 أنظارنا حيث جند تطبيقاً متبلوراً للقوانني ونكد ونتعب، أن نوجه ينصحنا الدكتور العظمة، بدالً من أن نضيع الوقت
 تعين سيادة القوانني "بين لنا هاشم صاحل كما"احلتمية، فتبين املُثُل الغربية هو تبين املُثُل العاملية، واملُثُل العاملية  العاملية العامة

 ""عاملية زمانية"فهي "ة أو اخلصوصيات القومية املكان أو الزمان أو الغائيات اإلنساني املادية الطبيعية العاملية اليت ال تعرف

املادية األخرى، يسري عليه ما يسري عليها /الطبيعية مادي ال خيتلف كثرياً عن الكائنات/حتول اإلنسان إىل كيان طبيعي
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وإمنا  قا وحسب،وهكذا ننتهي بإنكار، ال امليتافيزي. النماذج الكمية أحادية اخلط العاملية ومن مث ميكن تطبيق. من قوانني
 .اإلنسان املتجاوز للطبيعة وملفهوم الكل واملاهية

 : وثمة مشكالت أساسية في التعريفات السابقة، الجزئي منها والشامل، نورد بعضها فيما يلي

 مع واشتقاقاا ومعناها، ومل تتعامل تعاملت معظم التعريفات مع التعريفات املعجمية العامة للكلمة وأصوهلا اللغوية " أ
  .الفلسفة، كما مل يتصد أحد تقريباً لتطور احلقل الداليل للكلمة مدلول الكلمة يف معاجم علم االجتماع أو علم

  .الكامنة ، وميتافيزيقا العلمانية"واملفهوم"معظم التعريفات قضية املرجعية النهائية للكلمة   أمهلت"ب

  .غربية وحسب ساساً ظاهرة تعرضت كثري من التعريفات للعلمانية باعتبارها أ"ج

العلمانية يف الغرب، ولكنها أمهلت دراسة اتمعات   تناولت معظم التعريفات إشكالية األصول، أي كيف نشأت"د 
  ."باعتبارها الترمجة الفعلية للنموذج العلماين" العلمانية املختلفة يف الغرب

واحلركات  انية مثل اإلمربيالية واالستهالكية واحلروب العامليةالظواهر املصاحبة لظهور العلم  جتاهلت معظم التعريفات"ه
يف اتمع وتزايد مركزية هذه الظواهر  الشمولية ومل حتاول اكتشاف ما إذا كان مثة عالقة بني تصاعد معدالت العلمنة

  .وهيمنتها

النظريات "لإلنسان  اصةً املعادي منهاالتعريفات دراسة النظريات االقتصادية والسياسية املختلفة، خ  مل حتاول أي من"و 
  . وعالقتها بالعلمانية"التنموية  نظريات الدولة  نظرية املواطن

ترمجة مباشرة للرؤية العلمانية مثل املاكيافيلية   مل يناقش أي من التعريفات بعض املسلمات النظرية األساسية اليت تعد"ز 
  .ة بنتام يف املنفعةونظري واهلوبزية والداروينية والفرويدية

واملفاهيم املستخدمة يف العلوم اإلنسانية الغربية لوصف بعض جوانب   مل يناقش أي من التعريفات املصطلحات"ح
  ."الالمعيارية"العلمانية احلديثة مثل االغتراب والتشيؤ والتسلع واألنومي  اتمعات

  .بتصاعد معدالت العلمنة ة احلديثة وعالقتها مل يتناول أي من التعريفات احلركات الفنية واألدبي"ط

التعريفات مل حتاول أن تربط بني العلمانية وتاريخ الفلسفة يف الغرب، ومل   ولكن من أكثر األشياء غرابة أن أياً من"ي
اليت حتاول " بعد البنيوية ، وما"اليت متيت اإلنسان على حد قول جارودي"من الدارسني أن يبين عالقة البنيوية  حياول أي
إىل هيجل، ولكن اجلميع يبتعد عن نيتشه ودريدا ومن مث مل يتناول  اجلميع قد يشري إىل كانط ورمبا. ، بالعلمانية"أن تذيبه

  .العدمية والفوضوية أي منهم قضية

نسان بعد أربعة اتمعات العلمانية يف الوقت احلاضر، وماذا حدث لإل  مل تتناول أي من التعريفات احلياة اليومية يف"ك
انتشار املخدرات   ظهور ثقافة شعبية منحطة  انتشار العنف "العلمانية وترعرها يف اتمعات الغربية  قرون من ازدهار

  ."أمركة العامل

نقد العلمانية وما بعد احلداثة، فهم يلزمون الصمت جتاهه، أو يدرسونه   مل يتعرض أحد للتراث الغريب الثري يف"ل
هذا  دون أن يستوعبوا" مدى مقدرته على تصحيح أخطائه"الغرب و" موضوعية"دراسات تبين مدى  ه يفويعرضون ل

  .النقد يف تعريفهم للعلمانية



 
1 جـ 242 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

 عن غريه من املصطلحات حبيث حتولت العلمانية من "والظاهرة"املصطلح  وما حدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا
تاريخ  إىل ظاهرة مستقلة من ضمن ظواهر عديدة، هلا "Weltanschauung نجفلتنشوو: باألملانية" كوا رؤية للكون

فتجمد املصطلح وانفصل عن مضامينه  بل األسوأ من هذا أن تاريخ العلمانية أصبح جزءاً من تاريخ األفكار. مستقل
اً تآمرياً ومت جتاهل عمليات من الدراسات، برناجماً إصالحياً أو برناجم التارخيية واحلضارية، وأصبحت العلمانية، يف كثري

العلمانية ودعاا إذ يقول أتباع  مث تدهور األمر بني أعداء. البنيوية الكامنة املسئولة األساسية عن حتول اتمع العلمنة
يق أما أتباع الفر. مث يضيفون إىل هذا كل ما يبدو شراً مستطرياً" ثقايف إن العلمانية كفر وإحلاد وغزو: "الفريق األول

كنهاية يف ذاته ويدافع عنه  إن العلمانية هي أن يكون اإلنسان إنساناً وأن يحكِّم ضمريه وحيب اخلري: "فيقولون الثاين
وانطلق دعاة العلمانية . إىل هذا كل ما يبدو مجيالً ورائعاً ونبيالً ، مث يضيفون"وعن حرية الفكر واإلبداع والتسامح واحملبة

... والعلمانية يتحدثون عن أن ال سلطان للعقل إال للعقل ويشريون إىل أوربا مهد النور والعقلعليها و يلهجون بالثناء

  .إخل

عالية بالنسبة ملستخدميها، فهي وال شك تدخل على قلوم  وال شك يف أن مثل هذه التعريفات املرحية هلا قيمة نفسية
 ات حتاول وصف الواقع وتفسريه وإمنا هي أحكام أخالقيةقيمة تفسريية، فهي ليست بتعريف الراحة ولكن ليست هلا أية

  .حدودها تعكس لنا رؤية أصحاا وموقفهم النفسي واألخالقي من ظاهرة مل يقوموا بتعريف

 ولعلهم لو "لبالدنا ولبالد غرينا"وسرق وتدمري  ورمبا كان األجدى أن ينظروا إىل تاريخ أوربا االستعماري من ب
 العقل كثرياً، ولو نظروا لتاريخ أوربا املعاصر، ورأوا هتلر وستالني ومسرح العبث لعقل مل حيكم حضارةفعلوا لعرفوا أن ا

ومادونا وأفالم العنف ألدركوا أن املقدمات  وسياسات النظام العاملي اجلديد والعنصرية القدمية والنازية القدمية واجلديدة
  .عقل واملرشدازدهار ال العقلية للعلمانية مل تؤد دائماً إىل

مىت نشأت العلمانية وأين؟ هل العلمانية نسبة : املُركَّب أصبحت القضية ولكن بدالً من مناقشة العلمانية يف هذا اإلطار
دعاة لتبني مثُل احلضارة  أم إىل العلم؟ وهذا أمر مثري للدهشة باعتبار أن دعاة العلمانية هم يف غالب األمر إىل العالَم

بتعريف العلمانية مسترشدين بدراسة متعمقة للحضارة الغربية، مبينني  ولعلهم لو قاموا. بينها الرؤية النقديةالغربية ومن 
بشأن العلمانية  ولو قدموا لنا حساب املكسب واخلسارة يف التجربة العلمانية يف الغرب لتم احلوار حلوها من مرها،

 .بطريقة أكثر تركيبية ورحابة وأقل حدة
 

 لعلمانية ما بعد ا

مصطلح سكه الربوفسري جون كني على وزن  "post-secularism بوست سيكواليزم: باإلجنليزية"» ما بعد العلمانية«
هنا » ما بعد«وكلمة . »ما بعد«وغريه من املصطلحات اليت تتحدث عن  «ما بعد األيديولوجيا«و» ما بعد احلداثة«

» اية األيديولوجيا» تعين» ما بعد األيديولوجيا«، و»اية احلداثة«تعين » ةما بعد احلداث«، و»اية» تعين يف واقع األمر

ما "بوست «املصطلحات آثروا أن يستخدموا الكاسحة  ولكن أصحاب هذه. "»اية التاريخ«ويظهر هذا يف مصطلح "
 ما بعد«حيل حمله بعد، واملهيمن قد فقد فعاليته، ولكن النموذج اجلديد البديل مل  ليشريوا إىل أن النموذج» "بعد

وبالفعل يتحدث الربوفسري . آخر تعين أن منوذج العلمانية قد دخل مرحلة األزمة، ولكن مل حيل حمله منوذج» العلمانية
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 وال يف العامل "حيث تنتشر العنصرية واجلرمية والنسبية الفلسفية"األول  كني عن أن العلمانية مل تف بوعودها ال يف العامل
  ."حتالفت العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية ثحي"الثالث 

 العلمانية الفاشية 

شاع يف اآلونة األخرية يف بعض  مصطلح "Fascist secularism فاشست سيكواليزم: باإلجنليزية"» العلمانية الفاشية»
اليت » العلمانية«الدفاع عن فاملؤسسة العسكرية هناك هي اليت تقوم ب .الصحف الغربية لإلشارة إىل العلمانية يف تركيا

لألساليب الفاشية  وكي تنجز املؤسسة العسكرية هذا اهلدف تلجأ. »حماربة الدين«العلماين التركي  تعين يف املعجم
العسكرية يف اآلونة األخرية، وجنحت بالفعل، يف إقصاء  وقد ضغطت املؤسسة. املعروفة ومنها التهديد بقلب نظام احلكم

حزب الرفاه قد حصل على عدد من أصوات الناخبني يفوق ما حصل عليه أي  احلكم رغم أنحكومة أربكان عن 
  .«الفاشية العلمانية«القوى العلمانية يف تركيا معادية للدميوقراطية، ومن هنا تسميتها  حزب آخر، أي أن

  

نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية :  الثالثالباب  

 

 وير نموذج مركب وشامل للعلمانية فشل علم االجتماع الغربى فى تط

اتمع الغريب، أفقها حمدد بأفق جمتمعها يف معظم  علم االجتماع الغريب والعلوم اإلنسانية الغربية ككل هي جزء من
فصل «باعتبارها  االجتماع الغريب يتأرجح بني العلمانية الشاملة واجلزئية فينظر إىل العلمانية األحيان، ولذا جند أن علم

فكرة ثابتة ال مثالية «أو باعتبارها » واضحة حمددة جمموعة أفكار وممارسات وخمططات«أو باعتبارها » لدين عن الدولةا
  .»علمانية«علم االجتماع الغريب قد ورث أيضاً االختالط يف احلقل الداليل لكلمة  كما أن. »مناذجية آخذة يف التحقق

. منوذجاً شامالً ومركباً للعلمانية علم االجتماع الغريب يف أن يطوركل هذه العناصر سامهت وال شك يف أن يفشل 

مرجعية علم االجتماع الغريب والعلوم الغربية اإلنسانية ومنطلقاا  ولكن أهم العناصر اليت سامهت يف ذلك اإلخفاق أن
كل القيم الدينية   عن"ة الدنيااحليا"فعلى سبيل املثال ترى هذه العلوم أنه جيب فصل الواقع . الشاملة هي العلمانية

ياجتهت العلوم  value فاليو فري: باإلجنليزية" واألخالقية واإلنسانية حىت تصبح العلوم حمايدة، خالية من القيمة
هذا  النماذج الكمية والنماذج املادية لتركز االهتمام على تلك الظواهر اليت توجد داخل االجتماعية واإلنسانية الغربية حنو

مع سيادة الواحدية املادية  ومن هذا املنظور مت تقويض مفهوم اإلنسانية املشتركة إىل أن اختفى. اق وحسبالنط
العلمانية الشاملة من إميان حبتمية التقدم وبأن العقل املادي ال ائي  مث انتهى بأن ثبتت هذه العلوم ميتافيزيقا. املوضوعية
العلمانية الكلية  صبح علم االجتماع الغريب نفسه جزءاً من املنظومةلكل هذا أ. إخل... تسجيل كل شيء قادر على

» علمانية«كأجزاء متناثرة، وخصوصاً أن مصطلح  فبدأ يدرك الواقع. الشاملة ال توجد مسافة تفصل بني الواحد واآلخر

  .الظواهر العلمانية األساسية كان قد عرف وتكلّس قبل ظهور كثري من



 
1 جـ 244 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

حينما بدأ مشروعه التحديثي كان ممتلئاً بالتفاؤل بشأنه، وكان يتوقع أن حيقق  اقماً أن اإلنسان الغريبومما زاد املوضوع تف
تظهر جوانب سلبية، كان  ولذا، حينما كانت. املشروع السعادة الكاملة أو على األقل قسطاً كبرياً من السعادة له هذا

ورغم تزايد اجلوانب السلبية، إال أنه استمر . للتقدم" معقول مثن "أو" نتائج جانبية"أو " ظواهر هامشية"يصنفها على أا 
اجلوانب السلبية وميش  املتتالية املثالية السعيدة فتحكمت يف إدراكه وأحكامه ومن مث استمر يف ميش يف التركيز على

ريف  أو إعادة تعريف  السليب، خارج نطاق عملية تع املصطلحات اليت تشري إليها وظلت هذه املصطلحات، مبدلوهلا
  .العلمانية

تتم عملية التالقي بني  نضيف أيضاً أن علم االجتماع الغريب قد حتددت مقوالته اإلدراكية والتحليلية قبل أن وميكن أن
ولذا كان علم االجتماع الغريب يتصور أن . كثري من الظواهر الرأمسالية واالشتراكية وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء

الواقع من  فكان يرصد. املنظومة العلمانية الغربية ثنائيات حقيقية ذات مقدرة تفسريية عالية ثنائيات اليت ظهرت داخلال
االشتراكية، وهكذا دون إدراك الوحدة النهائية الكامنة  خالل منوذج اإلنسانية مقابل الطبيعية، ومنوذج الرأمسالية مقابل

وآليات  ك أا ثنائيات واهية يف طريقها إىل الزوال بفعل عوامل التعرية التارخييةإدرا فيما بني هذه الثنائيات، ودون
  .التالقي

 ال باعتباره كالً متكامالً وإمنا باعتباره "يف الشرق والغرب" لكل هذا جند أن علم االجتماع الغريب يرصد الواقع العلماين
ويطلق عليها  ا اتضحت معامل ظاهرة ما فإنه كان حيصر مساافكلم. خمتلفة مستقلة هلا تواريخ مستقلة جمموعة من ظواهر

ولذا ظهرت مناذج تفسريية . واحد امساً، الظاهرة تلو األخرى، دون أن يربط بعضها ببعض داخل منوذج تفسريي
وعن حديث » التفكيك«وعن حديث » االستنارة«عن حديث  مستقالً» الترشيد«متعددة، وجند أن هناك حديثاً عن 

 مفهوم اإلنسان الطبيعي وتعاظم نفوذ الدولة القومية بضمور احلس اخلُلقي مث بضمور ، ومل يتم رصد عالقة»لمانيةالع«

مستقالً متاماً عن تاريخ الفلسفة  وأصبح تاريخ العلمانية. احلس السياسي واإلباحية وتزايد احلياد والتجريد والتنميط
وقد ظهر عدد ال حصر له من . وحركات مثل النازية والصهيونية الغربية احلديثة وعن تاريخ االستعمار الغريب

احلراك  زيادة  التقدم : إىل الثمرات اإلجيابية لعملية التحديث أو الترشيد أو العلمنة، من بينها املصطلحات يشري بعضها
 على األقل "صطلحات احملايدة ظهرت أيضاً جمموعة من امل كما. اإلنتاج  هزمية الطبيعة  معرفة قوانني الواقع والتحكم فيه

  .ونسبيتها التالقي  اتمع التكنولوجي  اتمع ما بعد الصناعي  زمانية كل الظواهر: بينها  من"من وجهة نظر أصحاا 

غري املقصودة أو إىل ظواهر سلبية مرتبطة ا  يف الوقت نفسه، ظهرت مصطلحات عديدة تشري إىل بعض نتائجها السلبية
 احلديثة  أزمة اإلنسان يف العصر احلديث  مثن التقدم  النتائج السلبية لعملية أزمة احلضارة:  عنها، من بينهاأو نامجة

أزمة املعىن  ضمور احلس اخللقي  هيمنة القيم  التحديث  التلوث البيئي  هيمنة النماذج املادية والكمية واآللية  االغتراب 
العالقات التعاقدية    تفتت اتمع  سيادة"األنومي" املعرفية واألخالقية  الالمعيارية النسبية النفعية  غياب املركز  تفشي

اجليسيلشافت  سيطرة الدولة على الفرد من خالل أجهزا  بدالً من العالقات الترامحية  إشكالية اجلماينشافت مقابل
لإلنسان   اء ظاهرة اإلنسان  ظهور فلسفات معاديةوالبريوقراطيات  تآكل األسرة  بداية اختف العديدة  هيمنة املؤسسات

 أمركة العامل  التنميط  سيطرة أجهزة اإلعالم  العدمية الفلسفية  اإلحساس بالعبث  التدويل  تراجع الفردية واخلصوصية
العامل   "لتارخييةالبيولوجية والبيئية والوراثية وا"ظهور احلتميات واجلربيات املختلفة  على البشر  ما بعد األيديولوجيا 
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  موت اإلله  موت "حتول اإلنسان إىل شيء أي"  التشيؤ "أي حتول اإلنسان إىل سلعة"احلديث كقفص حديدي  التسلع 
  ."«العلمانية الشاملة«السلبية هي نتاج ما نسميه  ويالحظ أن معظم املصطلحات"اإلنسان 

ولكن ظل  وقد صنفت أحياناً إىل جمموعات أكرب،. ا ظلت متباعدةكلٌّ يف حد ذاته، إال أ ورغم دقة هذه املصطلحات،
  .التعدد هناك غياب ملحوظ للنموذج التفسريي الكلي الذي يبين الوحدة الكامنة وراء

أا تشكل يف جمموعها منظومة متكاملة ميكن  ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع، ورغم أن الكثريين اتضح هلم
اليت  ونتائجها اإلجيابية املقصودة والسلبية غري املقصودة، ورغم أن املتتالية املتحققة  مقدمتها وحلقات تطورهارؤيتها يف

وتآكل األسرة وانتشار املخدرات واجلرمية  انتهت باإلمربيالية وب العامل واإلبادة النازية والتلوث البيئي واإلباحية
هناك  املثالية املُفْترضة السعيدة، ورغم مثن العلمانية الشاملة الفادح، حيث مل يعد واإليدز واليت ظهرت بدالً من املتتالية

ما أدى إىل ميش الفلسفة اإلنسانية  جمال للحديث عن استقاللية احلياة اخلاصة، ورغم تساقُط الثنائيات املختلفة وهو
وتغول الدولة ووسائل اإلعالم وقطاع اللذة، رغم تآكل بقايا املسيحية  اهليومانية وسقوط النموذج االشتراكي، ورغم

لظاهرة  اإلنسان الغريب مل ير الوحدة الكامنة ومل يتوصل إىل منوذج تفسريي شامل مركب متكامل كل هذا، فإن
يف ضوء ما تكشف له من خالل  العلمانية، واكتفى مبراجعة كثري من املصطلحات اليت سكها لوصف واقعه التحديثي

االستنارة «وحسب، وإمنا أصبح يتحدث أيضاً عن » االستنارة» ولذا، فهو مل يعد يتحدث عن. التحقق التارخييعملية 
 العقل«وعن » تآكل العقل النقدي«وحسب، وإمنا يتحدث أيضاً عن » العقل اخلالق«عن  ومل يعد يتحدث. »املظلمة

وهو ال يتحدث عن . الترشيد ضمون اخللقي لعمليةالذي ال يكترث باإلنسان وال بامل» العقل األدايت«و» التفكيكي
اإلنسان «و» اإلنسان ذي البعد الواحد«يتحدث أيضاً عن  وحسب، وإمنا» اإلنسانية اهليومانية«و» مركزية اإلنسان«

 كما أنه ال .«"anti-humanism أنيت هيومانيزم"العداء لإلنسانية «وعن » من املركز استبعاد اإلنسان«وعن » الشيء

 .»مثن التقدم«و «عبثية الواقع«و» اية التاريخ«وحسب وإمنا يتحدث أيضاً عن » التقدم«حدث عن يت

فالترشيد الذي كان مرتبطاً باالنعتاق "بالبعض اآلخر  ورغم أن اإلنسان الغريب أعاد صياغة املصطلحات وربط بعضها
 ولعل. تقالليتها ال تنتظمها منظومة واحدة، فقد ظلت يف معظمها حمتفظة باس"وباالغتراب ظهرت عالقته بالتنميط

والظواهر بطريقة تكاد تكون  ماكس فيرب هو عامل االجتماع الغريب الذي اقترب من عملية الربط بني كل املصطلحات
  .شاملة من خالل مفهوم الترشيد

هلا أو رؤيتها  ذج شامل ومركباالجتماعية واإلنسانية الغربية يف رصد ظاهرة العلمانية ويف تطوير منو لقد أخفقت العلوم
االجتماعية واإلنسانية الغربية يف التوصل إىل  وإن كان من املمكن تفسري إخفاق العلوم. من منظور إنساين عاملي مقارن

فإن تفسري إخفاقنا حنن غري ممكن، فنحن نرى ظاهرة العلمانية ونرى اإلنسان  منوذج شامل ومركب ومتكامل للعلمانية،
تركيباً ومشوالً وكلية،  وهلذا، فالبد أن نرى األمور بشكل أكثر. "حىت اآلن على األقل"معها من اخلارج يتفاعل  الذي

وليس هناك ما . واجلوانب املختلفة اليت قد تبدو مستقلة والبد أن يكون بوسعنا رؤية عالقة كامنة شاملة بني العناصر
 فالواجب العلمي يفرض علينا أن نبحث عن مثل.  واقعهاإلنسان الغريب ومصطلحاته لوصف يدعو ألن نقبل تصنيفات

ذات األصل "العلوم االجتماعية  ولعل الوقت قد حان اآلن إلعادة النظر يف كل مصطلحات. هذه العالقة الشاملة الكامنة
وبعد علمنة الوجودية املتعينة بعد سقوط املنظومة االشتراكية   لصياغة مناذج ومصطلحات جديدة تتفق مع جتربتنا"الغريب
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تساعدنا يف  الغريب وضمور رقعة احلياة اخلاصة وميش املسيحية متاماً وظهور أدبيات غربية مراجعة السلوك يف العامل
  .عملية التعريف وإعادة التعريف

 نحو نموذج تفسيرى مركب وشامل للعلمانية 

» علماين«لمانية، وبعد أن بينا أن مصطلح للع بعد أن رصدنا فشل علم االجتماع الغريب يف تطوير منوذج شامل ومركب

فإننا سنحاول أن نقوم بتطوير منوذج حتليلي جديد وسنؤسس عليه تعريفاً ملا  شائع ألقصى درجة، وخاليف ألقصى درجة،
  :وقد جلأنا لعدة إستراتيجيات. »العلمانية الشاملة» نسميه

  .ة ذات احلقل الداليل املشترك أو املتداخلدراسة جمموعة من املصطلحات املتقارب  التعريف من خالل 1

  . تطوير مصطلحات حتليلية جديدة لبلورة النموذج الكامن 2

  .احلداثة النمط األساسي الكامن وراء عمليات العلمنة وتوضيح عالقة العلمانية بالتفكيك وما بعد  دراسة 3

  . توضيح عالقة العلمانية باإلمربيالية 4

  .ريفنا للعلمانية الشاملةذلك تع مث طرحنا بعد
 

التعريف من خالل دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الداللى المشترك أو : العلمانية 
 المتداخل 

متاماً عنه والستخدمنا بعض املصطلحات  كما تقدم  مبهم ومختلَط، ولو كان األمر بيدنا الستغنينا»  العلمانية» مصطلح
 نظراً ألا مصطلحات أكثر مشوالً وأكثر "»الواحدية الكونية املادية» أو» نزع القداسة«وصاً مصطلح وخص"األخرى 

وعقائدية حادة  ، كما أا مصطلحات جديدة غري حمملة بأعباء أو أخالقيات أيديولوجية»العلمانية«لفظ  عمقاً ودقة من
  .«علمانية«كما هو احلال مع لفظ 

وبني  مجيعاً، وهي أن هذا املصطلح قد أحرز شيوعاً غري عادي بني دعاة العلمانية وأعدائها، هناولكن هناك إشكالية تواج
نقطة الصفر مسألة مستحيلة يف مثل  ولذا، ال مناص من استخدامه، فالبدء من. أعضاء النخبة واجلماهري على حد سواء

كما . يث يصبح جماله الداليل أكثر اتساعاً ومشوالًحب» علمانية» وما سنلجأ إليه هو إعادة تعريف مصطلح. هذه األمور
  ."لتأكيد البعد الزمين للمصطلح"على نطاق واسع » علمنة» أننا سنستخدم مصطلح

واملمارسات  منوذجاً مركباً للعلمنة والعلمانية، وذلك ال باعتبار العلمنة جمموعة من األفكار وحنن حناول أن نقدم
وال باعتبارها فكرة ثابتة ال متتالية   تغطي بعض جماالت احلياة دون األخرى وحسب،الواضحة، وال باعتبارها رؤية

 صياغة الواقع يف إطار املرجعية املادية الكامنة النهائية وهيمنة الواحدية املادية مناذجية، وإمنا باعتبارها رؤية شاملة إلعادة

مبرتلة النظرية التفسريية والتصنيفية  يفية عالية وأنه سيكونوحنن نعتقد أن هذا النموذج له قيمة تفسريية وتصن. املوضوعية
وهو منوذج . الوحدة بني الظواهر اليت صنفت باعتبارها ظواهر مستقلة العامة اليت حتاول أن تكتشف قدراً معقوالً من

لبشرية، ومن مث فهما جمرد ا كلٌّ من الرأمسالية واالشتراكية باعتبارمها منوذجني ماديني يف تنظيم اتمعات تنضوي حتته
بل إننا نستخدم منوذج العلمنة . "املادية والواحدية املادية والعقالنية"تنويعني على منوذج أعمق وأمشل، أي العلمانية 
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نسميه  يف العصر احلديث ال يف الغرب وحسب وإمنا على مستوى العامل بأسره، ونشري إىل ما لنفسر العديد من الظواهر
على الداخل الغريب من خالل الدولة العلمانية  باعتبار أن هذه الرؤية مل تطبق» فية العلمانية اإلمربياليةالرؤية املعر«

فنحن  ومن مث،. طُبقت أيضاً على اخلارج األوريب من خالل جيوش أوربا والغزو الثقايف  وحسب وإمنا"املطلقة"املركزية 
والفلسفة الغربية احلديثة والتحديث واحلداثة  لمانية واإلمربيالية والدميوقراطيةنرى إمكانية كتابة تاريخ موحد لكٍل من الع

أو  «علمانية«أو » علمنة«وحنن نستخدم كلمة . تعريفاً مركباً للنموذج املعريف العلماين وما بعد احلداثة، وذلك إن تبنينا
الغريب "إمربيالية ترمي إىل غزو العامل  رفية علمانيةمن قبيل االختصار، إذ أن ما نعنيه هو رؤية مع» رؤية معرفية علمانية«

وعلى هذا، فإن هذه الرؤية هي نظرية ال تفسر فقط تاريخ أوربا يف  . وحوسلة اإلنسان يف الشرق والغرب"والشرقي
. حلديثالعصر ا وإمنا تطمح إىل تفسري تاريخ العامل، وضمن ذلك تاريخ أوربا كجزء من تاريخ العامل يف العصر احلديث

الرتعة "باعتباره تعبرياً عن منط إنساين كامن متكرر  بل إننا، عن طريق ربطنا بني العلمانية والفكر احللويل الكموين
  .نطرحه له قيمة تفسريية لكثري من جوانب التاريخ اإلنساين ، نرى أن النموذج الذي"اجلنينية

ومشوالً وتكامالً من  وذج تفسريي للعلمانية أكثر تركيبيةاألخرية من هذا اجلزء سنحاول أن نصل إىل من ويف األبواب
، لذا طرحنا هذه التعريفات جانباً "اجلزئية والشاملة"املتداولة  النموذج التفسريي السائد والكامن يف التعريفات املعجمية

 وعة منالتعريف من خالل دراسة جمم«واختالطها، وحبذنا بدالً من ذلك ما نسميه  بسبب سطحيتها وضيقها

. املتكررة يف الظواهر االجتماعية ودراسة بعض األمناط» املصطلحات املتقاربة ذات احلقل الداليل املشترك أو املتداخل

املصطلحات اليت استخدمتها العلوم اإلنسانية الغربية لوصف بعض  وتتم عملية التعريف هنا من خالل حصر كثري من
خالل  بتجريد ما نتصور أنه النموذج الكامن وراء هذه املصطلحات، وذلك منمث قمنا . احلديث ظواهر اتمع الغريب

بعض املصطلحات اليت ترى أا ذات  تفكيكها وإعادة تركيبها إىل أن وصلنا إىل بعض األمناط املتكررة، مث قمنا بسك
وذجاً نتصور أنه أكثر تركيباً وتكون لنا يف اية األمر من. والتركيب مقدرة تفسريية عالية وتساعد يف عملية التفكيك

ويف اية األمر وضعنا تعريفنا  .وتكامالً من النموذج السائد، فهو يبين الوحدة الكامنة وراء املصطلحات املتناثرة ومشوالً
  .الفكرية للعلمانية الشاملة استناداً إىل كل هذه العمليات

 : شترك والمتشابك إلى األقسام التاليةوقد قسمنا المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الداللي الم

وحدة "الطبيعي واملادي من جهة، واإلنساين والروحي من جهة أخرى   مصطلحات الواحدية ايل تؤكد الوحدة بني 1
املادة /الطبيعة مث مصطلحات تؤكد استيعاب اإلنسان يف منظومة. "التالقي  احتاد املقدس بالزمين  العلوم "أي واحدية"

هيمنة النماذج البريوقراطية والكمية  اتمع التكنولوجي  التطبيع  التحييد "ة املادية وإعادة صياغته على هديهاوالواحدي
األخري ويف اية  ما بعد الصناعي  العقل األدايت  العقل النقدي  كل األمور نسبية  يف التحليل أو التكنوقراطي  اتمع

: الترشيد يف إطار العلمانية الشاملة"هذه  ات تصف مثار عملية االستيعابمث مصطلح. "األمر واملطاف إن هو إال 

واتمع  احلَوسلة  التعاقدية  اجلماينشافت واجليسيلشافت  اجلماعة الترامحية العضوية العقالنية التكنولوجية أو املادية 
  ."  التشيؤ  التنميطالتوثُّن التعاقدي  اإلنسان ذو البعد الواحد  القفص احلديدي  التسلُّع 
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اإلنسان والطبيعة  نزع : التفكيك والتقويض  نزع القداسة عن العامل"واختفائه   مصطلحات تشري إىل تفكيك اإلنسان 2
خصائصه اإلنسانية   عن الظواهر  كشف حقيقة األسطورة  حترير العامل من سحره وجالله  جتريد اإلنسان من السر

  ."الالعقالنية املادية: االجتماعية  االغتراب  الالمعيارية إسقاط السمات الشخصية  الداروينيةإزاحة اإلنسان عن املركز  

فهي تفترض وحدة  املصطلحات تتضمن املوضوعات السابقة بدرجات متفاوتة، فكلها تدور يف إطار منوذج واحد، وهذه
ولكن أحد . ملادية، وهو ما يؤدي إىل تفكيكها الطبيعي واإلنساين واستيعاب اإلنساين يف الطبيعي وهيمنة الواحدية

  .األخرى، وهلذا فقد أصبح هذا هو أساس تصنيفنا املوضوعات قد يغلب على املوضوعات

اللحظة العلمانية  العلمنة البنيوية الكامنة  املطلق العلماين الشامل "لبلورة النموذج الكامن   مصطلحات قمنا بسكها 3
  ."الشاملة النماذجية

 استخدمها علماء اجتماع أو مفكرون غربيون "املصطلحات الثالثة األخرية باستثناء"صطلحات السابقة، كلها وامل
. العامل الذي كان اشتراكياً الظواهر يف اتمعات الغربية الصناعية احلديثة، سواء يف العامل الرأمسايل أو يف لوصف بعض

  .تنشأ يف اتمعات احلديثة يف العامل الثالث  اليتكما نستخدم بعض هذه املصطلحات لوصف بعض الظواهر

 : ويمكن أن نقسم هذه المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأخرى وصفية

املصطلحات اليت تكتفي بتقدمي وصف لبعض جوانب اتمعات العلمانية وظواهرها  وهي تلك:  املصطلحات الوصفية 1
أي تقييم للظاهرة  ميكن أن تستخدم بشكل وصفي حمايد خالص دونوهذه املصطلحات . »التعاقدية«و» التالقي» مثل

يستخدم هذه املصطلحات يرى أن انتشار  كما ميكن أن تستخدم أيضاً بشكل إجيايب، مبعىن أن من. موضع الوصف
صطلحات ولكن امل. إجيايب ويف صاحل اتمع ومن الضروري اإلسراع ا ظواهر مثل تزايد العالقات التعاقدية هو أمر

ستقوض نسيج  ، فريى من يستخدم املصطلح أن مثل هذه الظواهر"نقدي"تستخدم أيضاً بشكل سليب  الوصفية ميكن أن
  .اتمع وتقضي على اإلنسان

تقييمياً  اليت ال تكتفي بالوصف وإمنا تضيف بعداً» التسلُّع«و» التشيؤ«املصطلحات مثل  هي:  املصطلحات النقدية 2
النادر أن جند من يستخدم مثل هذه املصطلحات  ومن. هر سلبيات الظاهرة اليت يشار إليها وبعداً إصالحياً تبشريياًيظ

  .أحداً يدعو صراحةً إىل تسلُّع اإلنسان وتشيئه وتعميق إحساسه باالغتراب بشكل إجيايب، فمن غري املتوقع أن جند

وما فعلناه هو أننا قمنا . العلمانية ية عنصر وصفي لظواهر اتمعاتومع هذا، يوجد داخل هذه املصطلحات النقد
األول الرؤية النقدية، والثالث الربنامج اإلصالحي، أما الثاين فهو العنصر  :بتفكيك املصطلحات النقدية إىل ثالثة عناصر

 ."قديةن وصفية كانت أم"أي أننا سنجد عنصراً وصفياً مشتركاً بني مجيع املصطلحات  الوصفي،

تتسم بالتكامل " يف تصورنا مثالية"تنطلق املصطلحات النقدية من وصف حلالة إنسانية جوهرية :  األساس النقدي 1
املادة، متميزة عنها، متجاوزة /والتركيب والكلية واحلرية واملقدرة على االختيار والتجاوز، وهي حالة مستقلة عن الطبيعة

، أي أن املصطلحات النقدية تستعيد مفهوم اإلنسانية املشتركة وجتعلها املرجعية "تتحرك يف حيزها اإلنساين"لقوانينها 
، "فهي استمرار للنموذج اإلنساين اهليوماين املتمركز حول اإلنسان"املادة /النهائية وتفترض أسبقية اإلنسان على الطبيعة

اإلنسان «مثل "املصطلحات املأساوية والعبثية ونفس القول ينطبق على . ومن مث فهي تستعيد قدرا من الثنائية الفضفاضة
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، فمصدر مأساويتها وعبثيتها هو احللم مبثل هذه احلالة املثالية والفشل يف "»القفص احلديدي«و» ذو البعد الواحد
. الوصول إليها  

اقعية ومتحققة يف مثة انتقال من هذه احلالة اإلنسانية اجلوهرية املتجاوزة االفتراضية إىل حالة و: الجانب الوصفي  2
. اتمعات العلمانية احلديثة تقوم املصطلحات النقدية بوصفها  

، وهي احلالة "حالة مثالية يف املستقبل"تتحدث املصطلحات النقدية أيضا عن حالة االنعتاق :  البرنامج اإلصالحي 3
ويتجاوز فيها اإلنسان حالة " ملكانداخل الزمان وا"اليت ميكن أن تتحقق فيها اإلمكانيات الكامنة يف ذات اإلنسان 

أما املصطلحات العبثية واملأساوية، فال تطرح أية . اليت يعيش فيها يف اتمع احلديث" الواقعية املتحققة"التفتت والتجزؤ 
. رؤية للمستقبل  

 من "2رقم"صفي وركزنا على اجلانب الو "3رقم" والربنامج اإلصالحي االنعتاقي "1رقم"ولو استبعدنا األساس النقدي 
وهو . املشترك بني كل من املصطلحات النقدية واملصطلحات الوصفية املصطلحات النقدية، لوجدنا أن هذا هو العنصر

وميكن  . ونجرد منوذجنا التفسريي منه"النماذجي الشامل"خالله مالمح اتمع العلماين  العنصر الذي سنرسم من
: املصطلحات النقدية  يف صياغة بسيطة جداً صطلحات الوصفية واجلانب الوصفي يفتلخيص هذه املالمح  استناداً إىل امل

الطبيعة   إىل التمركز حول"الواحدية الذاتية"املادي، أي من التمركز حول اإلنسان /الطبيعي االنتقال من اإلنساين إىل
  .إىل تأليه الطبيعة وإذعان اإلنسان ، أي االنتقال من تأليه اإلنسان وخضوع الطبيعة"الواحدية املوضوعية املادية"

ولكن يمكننا أن نزيد األمور تفصيال بأن نحاول استخدام كل المصطلحات التي أدرجناها سالفا باعتبارها 
 : مصطلحات تصف نفس العملية من زوايا مختلفة

 املُربمجة،"املادة /ىل الطبيعة، إ"متعدد األبعاد، احلر، املسئول أخالقياً املتجاوز،" ينتقل مركز الكون من اإلنسان  1

املصنع  الدولة  العقالنية /السوق الشيء  السلعة : احلتمية، اخلاضعة لقانون واحد صارم وأية تنويعات عليها مثل
  ."الكمية التكنولوجية  الكفاءة البريوقراطية  النماذج

 تسري على "مادية/طبيعية"إذ أن مثة قوانني عامة املادية  ، وتسود الواحدية"الصلبة" تلغى ثنائية اإلنسان والطبيعة  2
أي يتم "متاماً فيه  املادة ويتم استيعابه/الطبيعة، أي أن اإلنسان يتم تفكيكه ورده إىل عامل الطبيعة اإلنسان سرياا على

  .ة على اإلنساناملادة واملقصور/املستقلة عن عامل الطبيعة ، فتختفي املنظومات القيمية واملعرفية اإلنسانية"تطبيعه

وتسقَط عنه السمات  وترتَع عنه القداسة، ويجرد من خصائصه اإلنسانية، أي متيز، ويزاح عن املركز،  يفقد اإلنسان 3
  .املادية/بينه وبني بقية الكائنات الطبيعية الشخصية، ويصبح وسيلة ال غاية، ويتم حتييده وترشيده والتوحيد

عقله   ليصبح"منطق األشياء" ملنطق العلوم الطبيعية، والنماذج الكمية الرياضية "اإلنسان نهاوم" ختضع األشياء كافة  4
إىل جوهر الطبيعة اإلنسانية، فيدخل اإلنسان  ذاته عقالً أداتياً قادراً على التفكيك وغري قادر على التركيب أو الوصول

 برجمة األشياء كافة والتحكم فيها، فتسود العالقاتاحلسابات الرشيدة، حيث تتم  إىل القفص احلديدي، أي إىل عامل

اتمع،حسب تعبري ماركس، ويتم » ويد» التعاقدية احملسوبة يف اتمع وختتفي العالقات التكافلية الترامحية، أي يتم
  .تشييئ وتسليع اإلنسان
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بعد واحد،  و كائن بسيط، ذوال يتسم، حسب تعبري ماركس، بالتركيب أو باملقدرة على التجاوز؛ فه  اإلنسان 5
  .اإلنساين وظيفي، منمط، مربمج، جزء ال يتجزأ من املادة، مغترب عن جوهره

يف اية األمر ويف "عن كل الظواهر، فكل األمور   الطبيعة نفسها يتم حتريرها من سحرها وجالهلا، ويرتَع السر 6
 لذا يتحول العامل إىل ساحة صراع اإلنسان فيها ذئب ألخيه اإلنسانو. األمور نسبية مادية، كل/ طبيعية"التحليل األخري

  .والبقاء فيها لألصلح، عامل يتسم بالالمعيارية

له وال هدف وال   عامل واحدي، متشاة أجزاؤه، ال فارق فيه بني املقدس والزمين، ال غاية"والطبيعة اإلنسان" العامل  7
 وحوسلتها، "ترانسفري"استعمالية ميكن توظيفها ونقلها  الل هذه املعرفة، هو مادةمعىن، ميكن معرفته والتحكم فيه من خ

  .وحده القادر على غزو العامل وتوظيفه حلسابه واإلمربيايل صاحب القوة هو

 حىت الطبيعة املادة، وتتزايد معرفة اإلنسان بقوانني/ لتخضع لنموذج الطبيعة"يف اية األمر"  تتالقى اتمعات مجيعاً 8
  .تسود الواحدية املادية والعقالنية التكنولوجية وينتهي التاريخ

متكرراً ومنوذجاً كامناً مت رصده من قبل  وتشري مالمح النموذج الذي جردناه من املصطلحات املختلفة إىل أن مثة منطاً
  دون حتفُّظ، ومن املتحفظني عليها ألماملدافعني عن التجربة الغربية يف التحديث من"كثري من املفكرين واألدباء الغربيني 

 العلمانية الشاملة رغم أن أحداً "األمر يف واقع"، وإىل أن هذا النموذج هو نفسه "أدركوا بعض جوانبها املظلمة التفكيكية
 النموذج طرحنا التعريفات املعجمية جانباً ودرسنا وصف هؤالء املفكرين ملعامل وما فعلناه حنن هو أننا. مل يسمها كذلك

مث قمنا . الوصف هذه يف اتمعات العلمانية الغربية احلديثة، وكذلك املصطلحات اليت استخدموها يف عملية املتحقق
، والنموذج الكامن وراءها، حىت نبين "الكلية والنهائية" بعملية تفكيك وإعادة تركيب هلا لنربز ونوضح أبعادها املعرفية

الشامل الذي  د، أي أن تعريفنا للعلمانية الشاملة، وللنموذج التحليلي التفسريي املركبالتعد الوحدة الكامنة وراء
  .الصحية واملرضية يف اتمعات الغربية نقترحه، موجود بشكل كامن يف األدبيات الغربية، ويف كثري من الظواهر

  

مصطلحات الواحدية واالستيعاب فيها :  الرابعالباب  

 

 وم العل" أى واحدية"وحدة 

واليت قد يكون من  «unity of science يونييت أوف ساينس«للعبارة اإلجنليزية  ترمجة»  العلوم"أي واحدية"وحدة »
أن مثة وحدة عامة  وهي مفهوم أساسي يف املناهج البحثية احلديثة يفترض. »واحدية العلوم«ترمجتها مبصطلح  األفضل

املادة / باعتبار أن اإلنسان جزء ال يتجزأ من الطبيعة"واإلنسانية  واالجتماعيةالطبيعية والرياضية"شاملة تنتظم العلوم كافة 
والطبيعية، أي أن   يسري على مجيع الظواهر اإلنسانية"مادياً/طبيعياً"وباعتبار أن مثة قانوناً واحداً  ال وجود له خارجها،

 دراسة ظاهرة اإلنسان مثلما تدرس أية ظاهرة املمكن ومن مث، يرى دعاة وحدة العلوم أن من. مثة واحدية كونية مادية
االقتصاد الذي  فاإلنسان، بالنسبة لعامل. ميكن أن تطبق على اإلنسان مناذج العلوم الطبيعية أخرى يف العامل الطبيعي، كما

اجية توظَّف، أي أنه والقوى اليت تتحول إىل طاقة إنت  اليت تشبع،"االستهالكية"يتبىن هذا املنهج، جمموعة من احلاجات 
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يتبعون  واإلنسان، بالنسبة لعلماء النفس الذين. تفسريها يف إطار املُدخالت واملُخرجات وحدة إنتاجية استهالكية ميكن
وتفسريه عن طريق مناذج حتليلية مادية  نفس املنهج، جمموعة من الدوافع النفسية اليت تتبدى يف سلوك ميكن فهمه

وقد تأسست علوم إنسانية .  جهاز عصيب وغدد وخاليا"أي اإلنسان" ترض، يف اية األمر، أنهومعادالت رياضية تف
إجراء التجارب  اإلنسان بعد استبعاد أية خصوصية أو غائية قد تؤدي إىل عدم الدقة واإلام وتعوق حتاول كلها رصد

 بنفس الطريقة وداخل "التقدم  التنمية  السعادة :مثل"ويتم تعريف املفاهيم احلاكمة األساسية . العلمية العامة الصارمة
  .املادية العلمية نفس اإلطار ومن نفس املنطلقات

عن العلوم الطبيعية، وقد تتفاوت يف دقتها فيما بينها، ولكنها  وقد ختتلف العلوم اإلنسانية يف طريقتها ومناهجها قليالً
رصد احلقائق املادية  وهي من خالل.  تقوم برصد احلقائق احملسوسة املادية علوم"األمر ويف التحليل األخري يف اية"مجيعاً 

اليت تشكل أعلى درجات املعرفة من منظور " العلمية  " وجتميعها، تصوغ الفرضيات مث تصوغ النظريات والقوانني العامة
وميكن  .املادية الطبيعية العامةالعلوم أو عدم دقتها مبدى قرا أو بعدها عن القوانني  وتتحدد مدى دقة. هذه العلوم

واألمل . والعقل ومن خالل احملاولة واخلطأ التوصل هلذه القوانني، وكذلك معرفتها واإلحاطة ا، من خالل احلواس
 تزايد الدقة من خالل مزيد من التراكم املعلومايت إىل أن نصل إىل معرفة كاملة املعريف األكرب يف إطار وحدة العلوم هو

القوانني العامة العلمية ويتم التعبري عنها بلغة  اهر اإلنسانية تشبه معرفتنا بالظواهر الطبيعية، ومن مث ميكننا التوصل إىلبالظو
  .رياضية حمايدة متاماً، معقَّمة من التاريخ والعواطف والزمان واملطلقات والثنائيات جربية أو شبه جربية ومعادالت

املعرفة العلمية اليت توصل إليها اإلنسان من  ناحية األخالقية واالجتماعية فعلى هدي تلكوال خيتلف األمر كثرياً من ال
أن مثة واحدية مادية يف الكون ال تفرق بني اإلنسان والطبيعة ،سيتوصل  خالل العقل واحلواس، وعلى أساس افتراض

. واتمع والبنية املادية إدارة أمور اإلنسانأحسن الطرق لتأسيس نظم اجتماعية وأخالقية ميكنه عن طريقها  العقل إىل

وقواعد الصحة النفسية بنفس الطريقة العلمية، أي من خالل  فالعلم ميكنه التوصل إىل كل من قواعد الصحة البدنية
طالقاً من وان والعلوم اإلنسانية هي وحدها اليت ميكنها أن حتدد  مهتدية دي العلوم الطبيعية، .احلواس والتجريب والعقل

غائيات أو عواطف  ما ينفع الناس وما حيقق هلم  منطلقات علمية زمنية ال عالقة هلا مبا وراء الطبيعة أو بأية مطلقات أو
 ومن يرفض. تحدد أسباب البقاء وكيفية حتويل الناس إىل مواطنني نافعني ومنتجني السعادة وما يدخل اللذة عليهم، وأن

الواحدية املادية، ويرى أن الظاهرة   يرفض يف واقع األمر"باملعىن الصارم الذي نطرحه"العلوم  "أي واحدية"فكرة وحدة 
  .اإلنسانية ليست ظاهرة طبيعية مادية حمضة

 التالقى 

وهي نظرية ظهرت يف اخلمسينيات ولكنها تعود  .«convergence كونفرجنس«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » التالقي«
 مثل فيرب وزمييل، يرون أن اتمعات احلديثة تتطور بطريقة واحدة، وحسب منوذج واحد جتماع،جبذورها إىل علماء ا

وهذا يعود يف تصورمها . األيديولوجية كامن، وأن التحديث يؤدي إىل ظهور أمناط متشاة رغم اختالف نقطة االبتداء
املادة، وإىل أن اتمعات احلديثة /ذج الطبيعةالترشيد، يف إطار منو ويف تصور اآلخرين إىل أن جوهر التحديث هو

. الداخل واخلارج  تلجأ إىل عملية ترشيد لكلٍّ من البيئة االجتماعية وحياة اإلنسان من"أم اشتراكية رأمسالية كانت"
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ي يف من خالل التخطيط والتحكم اإلداري املركز وهذه العملية يف جوهرها عملية اختزال هلما حىت ميكن تنظيم اتمع
 وتوظيفها على أكمل وجه، وهو ما يعين سيادة البريوقراطية واالجتاه حنو تنميط احلياة، كل مصادره الطبيعية واإلنسانية

احلديث تتجاوز اخلالفات   هي مسة رئيسية وحتمية يف اتمع"قفص فيرب احلديدي"أي أن هيمنة البريوقراطية 
وحسب يف كثري من الدراسات دون اإلشارة إىل توجهه  «اتمع الصناعي«األيديولوجية الظاهرة، ومن هنا احلديث عن 

  .»األيديولوجيا ما بعد«و» اية األيديولوجيا«ومن هنا أيضاً احلديث عن . "واالشتراكي الرأمسايل"األيديولوجي 

ا يفترض أن من األجدى اتمعني االشتراكي والرأمسايل، كم ويفترض مفهوم التالقي عدم وجود فارق كبري بني كل من
مدرسة  ومعظم املصطلحات اليت حنتها أو روج هلا كثري من دعاة املاركسية اإلنسانية ومفكري .رصد نقط االتفاق بينهما

الواحد، تصلُح مجيعاً لوصف حال اإلنسان يف كل من  االغتراب  التشيؤ  التسلُّع  اإلنسان ذو البعد: فرانكفورت مثل
  .واتمع الصناعي الرأمسايل ي االشتراكياتمع الصناع

التفسريية، مل يكتسب املركزية اليت يستحقها، ومن مث مل تتم صياغة منوذج  لكن مفهوم التالقي هذا، رغم أمهيته ومقدرته
  .شامل لظاهرة التحديث والعلمنة حتليلي مركب

 اتحاد المقدس والزمنى 

 .«unity of the sacred and temporal يوِنيت أوف ذا سيكريد آند تيمبورال«ترمجة لعبارة » املقدس والزمين احتاد«

يف كتابات هيجل الذي كان يرى » والفكرة املطلقة والطبيعة احتاد املقدس والزمين واملطلق والنسيب«وترد عبارات مثل 
الروح  املقدس والزمين حبيث تتحدجوهره حركة متصاعدة حنو التجاوز التدرجيي للخالفات بني  أن التاريخ اإلنساين يف

وحنن نرى أن هذه . أشكال احلياة املادية والروحية املطلقة تدرجيياً مع املادة وتعبر عن نفسها يف الطبيعة والتاريخ ويف كل
املادية  التراجع التدرجيي ألية مرجعية متجاوزة وعن الظهور التدرجيي للواحدية الكونية طريقة هيجلية مركبة للتعبري عن

إىل أن تصل إىل مرحلة وحدة الوجود الكاملة، أي  "اليت تعبر عن نفسها يف الطبيعة والتاريخ"وللمرجعية املادية الكامنة 
  .أي العلمانية الكمون الكامل ووحدة الوجود املادية،

نة النماذج الواحدية الكونية املادية واتمعات الغربية هو تاريخ هيم ومن هنا، فإن تاريخ الفلسفة الغربية والفكر العلماين
  .الفكر والواقع الغربيني  على"سواء كانت مدفوعة من قَبل الروح املطلقة أو من قَبل قوانني احلركة"الكمونية  واحللولية

 التطبيع 

القانون   إىلاملادة أو/مبعىن رد الظواهر إىل الطبيعة «naturalize ناتشورااليز«اإلجنليزية  ترمجة للكلمة» التطبيع«
الطبيعة املادية والطبيعة اإلنسانية ال يفرق بني  الطبيعي، باعتباره مرجعية ائية كامنة وقانوناً عاماً يسري على كلٍّ من

يتجزأ  أن مثة وحدة كاملة بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، وأن اإلنسان جزء ال والتطبيع يفترض. أحدمها واآلخر
وهي القوانني اليت "املادة /أو الطبيعة  ومعرفته تتلخص يف اكتشاف قوانني احلركة"أي مادية" رغباته طبيعية من الطبيعة،

 إن ما حيكم اإلنسان والطبيعة هو القانون الطبيعي، واإلنسان إنسان. "وتساويهما املادي باإلنساين/تؤكد وحدة الطبيعي

والرتعة . ال تعرف هدفاً أو غاية املادة/النظام الطبيعي إذ أن الطبيعةطبيعي، ومن مث ليست له مكانة أو مرتلة خاصة يف 
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القول بأن اإلنسان إن هو إال كائن طبيعي حتركه غرائزه الطبيعية،  هي "naturalism ناتشوراليزم: باإلجنليزية"الطبيعية 
عالقة هلا باجلوهر  ال قشور سطحية الاحلضارية واإلنسانية اليت تفصله عن عامل احليوان والطبيعة ما هي إ وسائر مكوناته

الواقع االجتماعي كما هو، وتظهر أن هذا الواقع  ولذا جند أن املدرسة الطبيعية يف األدب تركز على وصف. اإلنساين
 وقد ارتبطت الطبيعية بالداروينية االجتماعية، وهي كلها اجتاهات. كثري من النواحي يشبه الواقع احليواين الطبيعي يف

  .ة تعبر عن هيمنة منوذج الواحدية املوضوعية املاديةفكري

 التحييد 

 neutralization of نيوترااليزيشن أوف ذي ورلد» وهي ترمجة للعبارة اإلجنليزية» حتييد العامل«من عبارة » التحييد«

the world» مركزاً وال عالقة هلامادة حمضة ال حتوي غرضاً وال غاية وال هدفاً وال معىن وال وتعين أن العامل يصبح  

إىل هذا الكون بعد حتييده، فهو ال يرى  وحينما ينظر اإلنسان. بعامل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية أو أية معيارية
واإلنسان نفسه جزء من هذا العامل املادي احملايد الذي ال . أي معىن مادية متساوية ليس لوجودها/سوى كائنات طبيعية

أية أحاسيس  بل إن عليه أال ميارس. ميكنه أن يسقط أحاسيس اإلنسان وال غائياته على هذا العامل اليكترث به و
اإلنسان أن يرى العامل ويرى ذاته يف ضوء  باالمشئزاز واالغتراب جتاه عدم االكتراث الكوين الذي حييط به، أي أن على

، وعليه أن يتخلى عن أية مرجعية "غري اإلنسانية"ة املادية املعايري الطبيعي مرجعية مادية كامنة يف األشياء ويف ضوء
  .موضوعياً منه كانت أم كامنة، وبذلك فهو يكون قد حيد ذاته وحيد العامل متاماً وأخذ موقفاً متجاوزة

 هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية 

 «bureaucratization وكراتايزيشنبري«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » البريوقراطية والكمية هيمنة النماذج»

ويرى . االجتماع الغربيون وهي ظواهر متفشية يف اتمع احلديث رصدها علماء .«quantification كوانتيفيكيشن«و
أن مؤسسات هذه اتمعات مؤسسات ضخمة متشابكة  بعضهم أا ظاهرة حتمية يف اتمعات الصناعية املتقدمة إذ

 اتمع تتم من خالل مناذج بريوقراطية وكمية ال تكترث كثرياً خبصوصيات األفراد يعين أن إدارةلدرجة كبرية، وهو ما 

ولذا، فإن هذه املؤسسات . "واألسرة على عكس املؤسسات الوسيطة يف اتمعات التقليدية مثل القبيلة"ومسام املتعينة 
مة كمية تسقط أبعاده اخلصوصية والكيفية اليت تعوق مواصفات عا تتحرك وحتاول إعادة صياغة اإلنسان الفرد حسب

لكل فرد وظيفته  وحتويل اتمع إىل آلة ضخمة تقرر. احلديثة، األمر الذي يعين تنميط الواقع والبشر أداء البريوقراطيات
 موضوعية مادية البريوقراطية والكمية مناذج واحدية وهذه النماذج.  رغباته وأحالمه"يف معظم األحيان"ومكانه، وحتدد 

  .وإمنا متتد لتشمل احلياة اخلاصة أيضاً صارمة ال تغطي احلياة العامة وحسب

 المجتمع التكنولوجى أو التكنوقراطى 

 تكنولوجيكال أور تكنوكراتيك سوساييت» ترمجة للمصطلح اإلجنليزي» اتمع التكنوقراطي«أو » اتمع التكنولوجي»

technological or technocratic society»تكنوكراسي» ، أو technocracy» " ًحكم التكنوقراط«حرفيا«" .
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أو » حكم التكنوقراط«، وتعين حرفياً 1919املهندس األمريكي وليام هنري عام  «التكنوقراطية«وقد صاغ مصطلح 
ر جمتمع مثايل بظهو ويعود املفهوم إىل املفكر االشتراكي الفرنسي سان سيمون الذي تنبأ. »اخلرباء الفنيني حكم«
حيث يتحكمون يف اتمع من خالل سلطة   حيكمه العلماء واملهندسون واخلرباء، كلٌّ يف حقل ختصصه،"طوباوي"

  .وتطورات التكنولوجيا حلل مشاكله املادية واالجتماعية واإلنسانية مركزية ويطبقون عليه آخر اكتشافات العلم

االفتراض بأن اتمعات  قي ومفهوم اتمع ما بعد األيديولوجي حيث جندمفهوم التكنوقراطية مبفهوم التال ويرتبط
واالقتصادية وإمنا عن طريق التخطيط الواعي يف عامل  احلديثة جمتمعات ال تدار عن طريق األيديولوجيات السياسية

 ي ومراكمة املعرفة دف ترشيدالواعي يف أمور الدفاع والتوسع املستمر يف البحث العلم االقتصاد والتفكري اإلستراتيجي

القوة احلقيقية ال توجد يف يد ممثلي  ولذا، فإن. الواقع والتحكم فيه، وذلك بتجاوز االنتماءات األيديولوجية املختلفة
 واملصطلح حيمل معىن. حىت يف يد البريوقراطية وإمنا يف يد اخلرباء والفنيني الشعب املنتخبني وال يف يد رجال السياسة وال

دون الرجوع إىل أطر فكرية  املادية على حل كل مشاكل اإلنسان/بالنسبة ملن يؤمن بقدرة العلم والنماذج الطبيعية إجيابياً
  ."االجتاه الوضعي"وفلسفية كلية 

ال يوجد  يرون عكس ذلك متاماً، فهم يرون أن حكم اخلرباء التكنوقراط هو حكم أصحاب عقل أدايت ولكن هناك من
يف النماذج الواحدية، املادية واهلندسية، اليت  لتزام أخالقي وال أية معرفة بالكليات، وهؤالء مستوعبون متاماًعندهم أي ا

 فالتكنوقراطي إنسان. الترشيد اإلجرائي الذي ال يعرف القيم اإلنسانية أو األخالقية ال تعرف الثنائيات أو التركيب، ويف

تكون نظرته إىل األمور   عن إدراك أي شيء إال من خالل ختصصه حبيثمتخصص يف ميدان فين أو علمي معني ويعجز
واخلبري التكنوقراطي شخص عظيم الكفاءة واإلنتاجية يف ميدانه،  .دائماً جزئية حمدودة رغم ما تدعيه من دقة وانضباط

الرؤية الشاملة، يف  يقي يتطلبالصورة الكلية، وال خيطر بباله أصالً تغيري اتمع، ألن التغيري احلق ولكنه عاجز عن رؤية
 "مادية"إنسان يمن عليه مناذج اختزالية  وهو، إىل جانب هذا،. حني أن اإلنسان التكنوقراطي شخص جامد حمافظ

 املادة، فهو قد تدرب متاماً على/اإلنسان كظاهرة مركبة متميزة يف عامل الطبيعة بسيطة، ولذا فإنه ال ميكنه أن يتعامل مع

أولئك الذين ال "ؤالء التكنوقراط  ع األشياء ومع الواقع من خالل مناذج اختزالية، وعادةً ما ينتهي األمرالتعامل م
يتحولوا إىل أداة إما يف أيدي االحتكارات واملركب العسكري الصناعي يف   إىل أن"يدركون أية أبعاد كلية أو ائية

واتمع املثايل الذي . اشتراكية ارية احلزب يف الدول اليت كانتالرأمسالية أو يف أيدي النخبة احلاكمة وسكرت الدول
  ."تكنوقراطية يوتوبيا"يؤسسونه جمتمع مشويل رشيد حمكوم متاماً 

احلديث مثل تزايد هيمنة النماذج البريوقراطية والكمية  وجيب أن نربط بني التكنوقراطية واجتاهات أخرى يف اتمع
 فهذه اجتاهات حنو مزيد من التحكم يف العامل وحنو مزيد من. الوراثية واالستنساخ سةوظهور علوم جديدة مثل اهلند

  .تطبيق اكتشافات العلم والتكنولوجيا على اإلنسان

 المجتمع ما بعد الصناعى 

وقد . »اتمع ما بعد الصناعي» ، ومنها عبارة«post-industrial بوست إندستريال«ترمجة لكلمة » ما بعد الصناعي«
ومن أهم هؤالء النقايب االشتراكي آرثر بنيت الذي ذهب إىل . القرن استخدم بعض املفكرين هذا املصطلح منذ بداية هذا
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ويرى . الضارة أحياناً يف التفاؤل بشأن منافع اآلليات اجلديدة رغم إشارته العابرة إىل بعض آثارها أن ماركس كان يبالغ
 مستخدم اآللة، وإلغاء تقسيم العمل "قيم"وأعراف  د أن يكون إخضاع اآللة لقواعدبنيت أن اهلدف املباشر لالشتراكية الب

 ومن مث، كان العمل. أدى إىل تشتيت املهام اليت كان يقوم ا الصانع وحده فيما مضى املميز للمذهب الصناعي الذي

  .يف املاضي وسيلة لتكامل الشخصية، أما اآلن فهو يؤدي إىل تفتيتها

الحالنهائية، فهو يؤمن بإمكانية التغلب  أن مثة تأكيداً يف أقوال بنيت ألسبقية اإلنسان على املادة، وللمرجعية اإلنسانية ظوي
اتمع احلريف الالمركزي القائم على الورش الصغرية حيث يسمو  على حالة التفتت واالغتراب من خالل العودة إىل

  . ما بعد الصناعيرأيه هو اتمع العمل بالنفس، وهذا يف

يف الوقت احلاضر بنفس املعىن السابق، إذ أصبح مرتبطاً باجلوانب السلبية  ال يستخدم» ما بعد الصناعي«ولكن مصطلح 
وتتحكم فيه وسائل  فقد وصف اتمع ما بعد الصناعي بأنه عامل تنتشر فيه املعلومات ويتقلص فيه اإلحساس .يف اتمع

وكل تلك األمور اليت بشر ا "والعامل كقرية صغرية  غري أن االتصاالت الكوكبية.  يف اإلنساناالتصال اإللكترونية
 لن تؤدي بالضرورة إىل رفع قدرات اإلنسان اإلبداعية وسعادته بل "عصر جديد سعيد مارشال ماكلوهني باعتبارها بداية

جمتمع مربمج، يمن عيه قوة  ع ما بعد الصناعي بأنهوقد وصف أالن تورين اتم. تؤدي إىل سحقه وتشتته وتفتته قد
  .تكنوقراطية

 

 العقل األداتى 

العقل «له أيضاً  ويقال «instrumental reason إنسترومنتال ريزون«ترمجة للمصطلح اإلجنليزي » األدايت العقل«
ويقف » التكنوقراطية«أو » تكنولوجيةالعقالنية ال» وهو على عالقة مبصطلحات مثل"» الشكلي«أو » التقين«أو » الذايت

  ."»املوضوعي«أو » النقدي العقل«على الطرف النقيض من 

الشكلي، باإلجراءات دون هدف أو غاية، أي أنه العقل الذي يوظف  والعقل األدايت هو العقل الذي يلتزم، على املستوى
وهو، على  .كانت إنسانية أو معادية لإلنسانالغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات وما إذا  الوسائل يف خدمة

منوذج عملي مادي دف السيطرة على الطبيعة  املستوى الفعلي، العقل الذي حيدد غاياته وأولوياته وحركته انطالقاً من
  .واإلنسان وحوسلتهما

رانكفورت أن أحد أهم أسباب ف تفسري هيمنة العقل األدايت على اتمعات الغربية احلديثة، يرى ممثلو مدرسة ويف حماولة
فتبادل السلع يعين تساوي األشياء املُتبادلة، فما يِهم يف السلعة ليس  .ظهوره هو آليات التبادل اردة يف اتمع الرأمسايل

واحدية مادية متحو ارد هي أيديولوجيا  واأليديولوجيا النابعة من هذا التبادل. االستعمالية املتعينة وإمنا مثنها ارد قيمتها
 ومل تشكل اتمعات اليت. الظواهر املختلفة حبيث يصبح الواقع كله مادة ال مسات هلا الفروق وتوحد الواقع مساويةً بني

  .التكنوقراطيات احلاكمة كانت اشتراكية أي بديل، فهي األخرى سيطر عليها العقل األدايت متمثالً يف

األدايت استناداً إىل عناصر مادية أو اقتصادية أو سياسية وإمنا يرجعونه  فورت أصول العقلوال يفسر ممثلو مدرسة فرانك
وأدورنو  يعود أوالً إىل  فالعقل األدايت  حسبما يرى هوركهامير. "على طريقة ماكس فيرب"ثقايف حضاري  إىل عنصر

ياذة واألوديسة مها اللبنة األسطورية األساسية باعتبار أن اإلل األساطري اليونانية القدمية، وخصوصاً أسطورة أوديسيوس
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غناء  جاء يف األوديسا أن أوديسيوس طلب من حبارته أن يضعوا الشمع يف آذام حىت ال يسمعوا وقد. للوجدان الغريب
ن السفينة وأ" صاري"أن يقيدوه إىل  وطلب منهم. احلوريات، وهو غناء ينتهي مبن يسمعه إىل االستسالم هلن وإلغوائهن

  .األسطورة بانتحار احلوريات ألن أوديسيوس مسع غناءهن وعرف سرهن وتنتهي. يزيدوا تقييده كلما ازداد الغناء

 : وتفسر هذه األسطورة على النحو التالي

وأوديسيوس وحبارته هم رمز . عالقة صراع وهيمنة وليست عالقة توازن  عالقة اإلنسان بالطبيعة يف األوديسة هي 1
  .اهليمنة على الطبيعة ي يوداإلنسان الذ

 يفقدون الصلة متاماً مع "رمز الطبقة العاملة"اإلنسان وتلقائيته، فالبحارة   يتم إجناز هذا اهلدف عن طريق إهدار إنسانية 2
ن أنه حيلم بالسعادة دون أ  ال يستمع إىل الغناء إال وهو مقيد إىل الصاري، أي"رمز الطبقة احلاكمة"وأوديسيوس  الطبيعة،

  .يعيشها وحيلم بالطبيعة دون أن يرتبط ا

املثال عن الواقع وانفصال اجلزء  ينتج عن هذا انفصال اإلنسان عن الطبيعة وحسب وإمنا ينتج عنه أيضاً انفصال  ال 3
تفاعل بعقله يف مواجهة البيئة حياول استغالهلا وحسب دون أن ي اإلنساين عن الكل الطبيعي، وبذا أصبح اإلنسان يعيش

اإلنساين  الكلي احلي ميوت ليحل حمله إنسان اقتصادي إمربيايل ميت، ألنه ال حيوي داخله اجلوهر معها، أي أن اإلنسان
  .املتكامل

  .ألا فقدت سحرها وقدسيتها  تنتهي األسطورة بانتحار احلوريات وموت الطبيعة 4

كذلك إىل املنطق األرسطي الذي يكشف عن امليل األدايت تعود  ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العقل
العامة  سواء أكانت عقلية أم جسمية، اجتماعية إنسانية أم طبيعية مادية، لنفس القوانني إلخضاع مجيع املوضوعات،

  .للتنظيم واحلسابات واالستنتاج

 هذه الثنائية احلادة والصلبة ذاتية ديكارت حني وضع الذات مقابل املوضوع وخلق وأخرياً، يذكر هوركهامير وأدورنو
ذاته مستقالً عن  وكأن الذات ميكن أن توجد مستقلة عن املوضوع، وكأن املوضوع ميكن أن يوجد يف حد بينهما
 ميكن توظيفه "كما فعل أوديسيوس"موضوع للتأمل  واستقالل الذات هنا يعين أا ستحول الطبيعة إىل جمرد. الذات

 فاحملاكاة هي إدراك مركب حيفظ التوازن. أدورنو وهوركهامير بني احملاكاة واإلسقاط ويميز. يهوحوسلته والسيطرة عل

البارانويا إذ حيول البيئة إىل  أما اإلسقاط فهو شكل من أشكال. بني الذات واملوضوع كما حيفظ التوتر اخلالق بينهما
  .جمرد امتداد للذات

» الالإنسانية االستنارة«و» االستنارة املريضة«يشريون هلا بأا "واهليمنة منطق السيطرة  وحركة االستنارة هي قمة

الطبيعة متاماً وتعلن إمكانية السيطرة النهائية من  ، فهي حركة إسقاط ال حماكاة إذ تلغي"»احلضارة«يف مقابل » املدنية«و
وإدراكها من  وتفتيتها إىل ذرات منفصلة،، "قداستها  حرمتها  أسرارها  غيبها"الضرورية  خالل جتريدها من خصائصها

ولكن املفارقة تكمن يف أن . والسيطرة خالل مقوالت واحدية مادية بسيطة، وإخضاعها للقياس واحلساب والتحكم
املوضوعية املادية املنفصلة متاماً عن "مقوالت العلوم الطبيعية البسيطة  االستنارة بذلك أدركت اإلنسان نفسه من خالل

استعمالية خاضعة  وينتهي األمر حني يسوي التنوير كل شيء بكل شيء آخر، ويصبح العامل مادة. "نسانيةاإل الذات
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غائيات إنسانية حىت يصبح قوة مستقلة متاماً هلا أجزاؤها  ملؤسسات العقل األدايت اإلدارية والبريوقراطية وينفلت من أية
 نارة الالإنسانية إىل قمتها يف الفاشية اليت هي شكل من أشكالوتصل هذه االست. إنساين وأهدافها اليت تتجاوز ما هو

متاماً، فالرأمسالية التقليدية تعتمد على وساطة  البارانويا املتطرفة اليت تسقط الذات اإلنسانية على الطبيعة وتلغي الطبيعة
اول السيطرة الكاملة عليه بشكل الذات واملوضوع، أما الفاشية فتسقط السوق وحت السوق، ولذا فإن مثة عالقة ما بني

 .من خالل ممارسة القوة غري احملدودة مباشر

 : ويمكن القول بأن العقل األداتي، بعد تبلوره، يتسم بالسمات التالية

التماثل وال يهتم باخلصوصية، ولذا فهو يبحث عن السمات املتماثلة يف   ينظر العقل األدايت إىل الواقع من منظور 1
  .السمات اليت متيز ظاهرة ما عن أخرى لاألشياء ويهم

 األجزاء، ولذا فهو يفتت الواقع إىل أجزاء غري مترابطة، ويفككه دون أن يستطيع إعادة  العقل األدايت قادر على إدراك 2

  .تركيبه إال من خالل مناذج اختزالية بسيطة

له ما يميزه  وهذا اجلزء ليس. املادية األخرى/ الطبيعيةاإلنسان باعتباره جمرد جزء يشبه األجزاء  ينظر العقل األدايت إىل 3
  .املادة/ويف تقسيم العمل السائد ويف الطبيعة عن بقية العامل، ولذا فهو مستوعب يف كليته يف النظام االجتماعي

قائماً ال حيوي أية   ووضعاًاإلنسان من منظور العلوم الطبيعية باعتباره شيئاً ثابتاً وكماً واضحاً  العقل األدايت ينظر إىل 4
  .إمكانيات

  .واإلنسان باعتبارمها مادة استعمالية ميكن توظيفهما وحوسلتهما خلدمة أي هدف  العقل األدايت ينظر إىل الطبيعة 5

  ."ومن هنا تسميته بالعقل الذايت أيضاً"  اهلدف النهائي من الوجود هو احلفاظ على بقاء الذات وهيمنتها وتفوقها 6

األدايت إىل فرض املقوالت الكمية على الواقع وإخضاع مجيع الوقائع والظواهر   لتحقيق هذا اهلدف، يلجأ العقل 7
ويصل هذا إىل "يف الواقع   للقوانني الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية، حىت ميكن التحكم"واإلنسان الطبيعة"

  ."ذروته يف الفلسفة الوضعية

 : ا يليينتج عن هذا م

والسياسية والتارخيية يف سياقها الشامل الذي   أن العقل األدايت يصبح عاجزاً متاماً عن إدراك العمليات االجتماعية 1
متاماً عن إدراك غائيات ائية أو كليات متجاوزة للمعطيات اجلزئية احلسية  يتخطى حدوده املباشرة، بل إنه يعجز

متاماً عن حتقيق أي جتاوز معريف   وهو ما يعين أنه يصبح عاجزاً"ميكن تسميته بالعقل اجلزئيولذا، "املادية اآلنية  واملعطيات
  .أو أخالقي

أي  العقل األدايت غري قادر على تجاوز احلاضر للوصول إىل املاضي أو استشراف املستقبل،  هلذا السبب نفسه، يصبح 2
  .رخييةأن العقل األدايت يسقط متاماً يف الالزمنية والالتا

أرضية معرفية  أية مقدرة على إدراك الكل املتجاوز وأية أسس تارخيية ورؤى مستقبلية، أي مع غياب أية  مع غياب 3
يف النسبية املعرفية واألخالقية واجلمالية إذ تصبح كل  ثابتة، ميكن أن تستند إليها معايري عامة، يسقط العقل األدايت متاماً
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 ومع هذا، ميكن القول بأن النموذج الكامن واملهيمن على. حالة من الالمعيارية الكاملة هراألمور متساوية، ومن مث تظ

  .عالقات التبادل اردة املادة  السلعة  الشيء يف ذاته /الطبيعة: اإلنسان يصبح، مع تساوي األمور، هو

تكيف مع ما أمامه من وقائع قائمة قبول األمر الواقع وال: واحد  لكل هذا، يصبح العقل األدايت قادراً على شيء 4
 القهر والقمع والتنميط والتشيؤ واالغتراب، وهو ما يعين تثبيت دعائم السلطة وعالقات وأحداث وجزئيات وظروف

  .مألوف القوة والسيادة القائمة يف جمتمع معني وكبح أية نزعات إبداعية تلقائية تتجاوز ما هو

5 ل العقل، رغم حترعقالنية حتاول السيطرة على الطبيعة واإلنسان وترشيد  ره من األساطري، إىل قوة لكل هذا، حتو
أدى إىل  ولذا جند أن التقدم. "كما يتبدى يف بنى التسلط الرشيدة احلديثة"احلرية متاماً  احلياة بشكل يؤدي إىل نفي

الفردية مهَّشت الفرد، وأا يف طريقها إىل شكل  عكسه وأن التنوير أدى إىل الشمولية واتمعات احلديثة اليت تسعى إىل
وما جرى يف معسكرات اإلبادة النازية إن هو إال جزء عضوي من ". حنو اجلحيم" من أشكال الرببرية تتقدم خبطى حثيثة

  .املسرية الشيطانية هذه

 وترويض اإلنسان يف فرانكفورت، ظاهرة العقل األدايت ، آخر ممثلي مدرسة" 1929"وقد رصد يورجني هابرماس 
وتتفاعل معه  أي عامل الوجود املُتعين املُعاش الذي توجد فيه الذات"» استعمار عامل احلياة» اتمعات احلديثة ومساها

متنامية يف احلياة االجتماعية، من قبل األنظمة  فالترشيد األدايت واحلوسلة املتزايدة االت. "وتستمد وجودها منه
 واإلدارية، يؤدي إىل استعباد اإلنسان وإىل تقليص عامل احلياة وهيمنة عامل األداة القتصادية والسياسيةواملؤسسات ا

األدايت يؤدي إىل هيمنة الواحدية  أي أن العقل"واستبعاد كثري من جوانب حياته الثرية وإمكانياته الكامنة املتنوعة 
 ."مصطلحنا املوضوعية املادية، إن أردنا استخدام

 

 عقل النقدى ال

هو املفهوم » العقل النقدي«و «critical reason كريتيكال ريزون» ترمجة للمصطلح اإلجنليزي» العقل النقدي»
 العقل«أو » العقل الكلي« ويقال له أيضاً "النظرية النقدية"مفكري مدرسة فرانكفورت  األساسي يف كتابات

هنا مبهمة إىل حد ما، » نقدي» وكلمة. "»العقل الذايت«و» ئيالعقل اجلز«أو » العقل األدايت«مقابل "» املوضوعي
باعتباره جزءاً من املشروع التنويري الغريب الذي رفض مجيع  فكانط كان يرى عمله. وتعود إىل مفهوم كانط يف النقد

العقل  م وأخضعولكنه مل يتوقف عند هذا احلد وإمنا أخذ خطوة لألما. وأخضع كل شيء للنقد احلجج التقليدية القائمة
حدودها الضيقة، متجاوزاً بذلك عقالنية  للعملية النقدية نفسها، أي أن كانط أخضع أداة االستنارة الكربى للنقد وبين

عقالنية مباشرة سطحية، وعقالنية أكثر عمقاً، وهذا هو الذي ترجم نفسه إىل  :عصر االستنارة، أي أن هناك عقالنيتني
  .قالنية العقل النقديالعقل األدايت وع عقالنية

 : ويتسم العقل النقدي بما يلي
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داخل أشكال اجتماعية ثابتة معطاة،   ينظر العقل النقدي إىل اإلنسان ال باعتباره جزءاً من كل أكرب منه يعيش 1
 شكال التارخييةوإمنا باعتباره كياناً مستقالً مبدعاً لكل ما حوله من األ مستوعباً متاماً فيها ويف تقسيم العمل القائم،

  .واالجتماعية

تدركه العلوم الطبيعية، باعتباره معطَى ثابتاً ووضعاً قائماً   ال كما"الطبيعة واإلنسان" العقل النقدي يدرك العامل  2
  .يدركه باعتباره وضعاً قائماً وإمكانية كامنة وسطحاً صلباً، وإمنا

  .اإلنساين ة، فهو قادر على إدراك احلقيقة الكلية والغاية من الوجودبإدراك اجلزئيات املباشر  العقل النقدي ال يقنع 3

  .وإمكانياته والغرض من وجوده  العقل النقدي قادر على التعرف على اإلنسان ودوافعه 4

ع تجاوز الذات الضيقة واإلجراءات والتفاصيل املباشرة واحلاضر واألمر الواق  العقل النقدي، لكل ما سبق، قادر على 5
وإمنا ميكنه القيام جبهد  فهو ال يذعن ملا هو قائم ويتقبله. "»العقل املتجاوز«ب » العقل النقدي«ميكن تسمية  ولذا"

جذور األشياء وأصوهلا ويف املصاحل الكامنة وراءها  نقدي جتاه األفكار واملمارسات والعالقات السائدة والبحث يف
  ."اجلانب التفكيكي يف العقل النقديوهذا هو " واملعارف املرتبطة ذه املصاحل

الفكرة اهليجلية " يدركها العقل النقدي واإلمكانيات الكامنة ليست أموراً جمردة متجاوزة لإلنسان  احلقيقة الكلية اليت 6
 أي أن اإلنسان حيل حمل"رؤيتها يف كموا هذا   وإمنا هي كامنة يف اإلنسان ذاته، والعقل النقدي قادر على"املطلقة

  ."الفكرة املطلقة

 واخلربة الذاتية "اتمع من جهة كما حيدده"هذا، فاحلقيقة ال توجد يف الواقع بذاته وإمنا تقع بني الواقع امللموس   لكل 7
بني الذات واملوضوع وهذا ما يقدر على إجنازه العقل النقدي وما  ولذا فالوضع األمثل هو وضع التوازن. من جهة أخرى

  .العقل األدايت اماًيفشل فيه مت

 "خالق التاريخ"اإلنسانية، أي أن التاريخ هو الذي يرد إىل اإلنسان   التاريخ هو عملية كاملة تتحقق من خالهلا الذاتية 8

وحتقق اإلمكانية  ولذا، فإن اتمع يف كل حلظة هو جتل فريد لإلنسان؛. هو الذي يرد إىل التاريخ وليس اإلنسان
  . التاريخ هو اهلدف من الوجود اإلنسايناإلنسانية يف

 من خالل "اإلمكانية اإلنسانية املبين على إدراك"ميكن إجناز عملية انعتاق اإلنسان من خالل التنظيم الرشيد للمجتمع   9
  .لتنمية نفسه بنفس الدرجة وبذا ميتنع االستغالل الترابط احلر بني أفراد، عند كل منهم نفس اإلمكانية

القيام  وميكنه أيضاً. أن يساهم يف هذه العملية من خالل اجلهد التفكيكي الذي أشرنا إليه مكان العقل النقدي بإ 10
وعلى صياغة منوذج ضدي ال  جبهد تركييب إبداعي، فهو قادر على التمييز بني ما هو جوهري وبني ما هو عرضي،

واحد وميكن على أساسه تغيري الواقع، أي أن العقل النقدي  انطالقاً مما هو معطَى وإمنا مما هو متصور وممكن يف آن
اخلالص  تجاوز ما هو قائم دائماً انطالقاً من إدراكه ملا هو ممكن داخله، أي أنه يفتح باب يطرح أمام اإلنسان إمكانية

  ."العقل األدايت على طريقة"والتجاوز أمام اإلنسان وهو عكس التكيف واإلذعان لألمر الواقع 

القول بأن احلقيقة الكلية اليت يتحدثون عنها هي حقيقة  رغم أن مفكري مدرسة فرانكفورت مل يصرحوا ذا، فيمكنو
 اليت يتحدثون عنها هي غاية ائية، فكأم يعارضون ما هو ثابت وائي وكامن ويضعونه ثابتة، وأن الغاية اإلنسانية

فالكل . أكثر تركيباً من ذلك الدائم عن املادية والتارخيية، فهمورغم حديثهم . مقابل ما هو متغير وآيل وظاهر
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الكامنة اليت يتعرفون عليها والكل اإلنساين الذي ال ميكن فهمه إال  االجتماعي الذي يتحدثون عنه واإلمكانية اإلنسانية
متجاوزة لعامل  فاهيم فلسفيةاإلنسانية الكامنة فيه، هذه كلها ليست مفاهيم علمية مادية وإمنا هي م من منظور الغائية

، أي أن مقولة » ميتافيزيقية"هيومانية"إنسانية » لكل هذا، يطلَق على مدرسة فرانكفورت اصطالح. املادة/الطبيعة
وانطالقاً من هذا، فإن مفكري مدرسة فرانكفورت يذهبون إىل أن . املادة/الطبيعة اإلنسان تصبح مقولة متجاوزة لقوانني

الكامنة يف اإلنسان وعلى رؤية  ت الطبقة العاملة وإمنا املثقفون القادرون على التعرف على اإلمكانياتاخلالص ليس آلية
أي أكثر العناصر اقتراباً من "" أكثر العناصر تطوراً يف الطبقة العاملة" املاضي واحلاضر واملستقبل، مث يضيفون إىل املثقفني

  ."املثقفني؟

فالليربالية، ابنة عصر . وعالقتها بالفاشية لتحليل العلمي املادي يف رؤيتهم لليرباليةويظهر التحليل الفلسفي مقابل ا
يتحكم   ويتم التناسق يف اتمع من خالل اليد اخلفية اليت ال"األدايت"والعقل الذايت  االستنارة، تدور حول املصلحة اآلنية

والشراء، أي أن مثة غياباً كامالً ألي  الطلب والبيعفيها أحد، واليت تتجلى بشكل متبلور يف السوق وآليات العرض و
ولذا، فإن العلوم الطبيعية واحلسابات الكمية الصارمة تسيطر دون . اإلنسانية إدراك لإلمكانيات اإلنسانية الكامنة وللغائية

ية وتستمر يف إدارة اتمع اخلف وحينما يدخل اتمع الليربايل مرحلة األزمة، حتل الدولة حمل اليد. ملا هو إنساين اعتبار
فآليات السوق ليست السبب يف تحول . ويسيطر العقل األدايت متاماً بنفس الطريقة دون أي اعتبار ألية غائية إنسانية،

فإن الفاشية كامنة يف  وذا املعىن،. فاشية، ولكن السبب احلقيقي هو هيمنة العلوم الطبيعية واملنطق الكمي الليربالية إىل
  .ليربالية وكالمها كامن يف فكر حركة االستنارةال

 كل األمور نسبية 

وهي عبارة أساسية يف  «all things are relative ريالتيف أول ثنجز آر«ترمجة للعبارة اإلجنليزية » كل األمور نسبية»
وجود  وهي تعين عدم. قيةالشرق أو يف الغرب، ال يدرك كثريون تضميناا املعرفية واألخال اخلطاب العلماين سواء يف

ومن مث ال ميكن الوصول إىل أي يقني معريف،  "فهي احلياة الدنيا ليس إال"مطلقات ثابتة أو متجاوزة للعامل الطبيعي املادي 
ميكن أن يكون هناك حق وال ميكن التوصل إىل أية قيم أخالقية فكل القيم  ومع غياب احلقيقة ال. فاحلقيقة نسبية

سقوط مفهوم اإلنسانية  ، وهذا يعين يف واقع األمر غياب املعيارية واختفاء أية إنسانية مشتركة ومن مثنسبية األخالقية
معيارية معرفية أو أخالقية؟ وكل هذا يعين نزع القداسة  نفسه، إذ كيف ميكن أن يكون هناك مفهوم لإلنسان دون أية

شيئاً  له أية مكانة خاصة يف الكون، أي أن يصبح اإلنساناإلنسان بكل الكائنات وأال تكون  عن األشياء كافة وتساوي
  .املادية املادية، ويمن عليه الواحدية/ضمن األشياء، تسري عليه القوانني الطبيعية

 فى التحليل األخير، وفى نهاية األمر والمطاف، إن هو إال 

ذي الست أناليسيس، إت إز  إن«رة اإلجنليزية ترمجة للعبا» التحليل األخري، ويف اية األمر واملطاف، إن هو إال يف»
عبارة ترد يف اخلطاب العلماين االشتراكي أو الرأمسايل،  وهي «in the last analysis, it is nothing but ناثنج بات

ب تركي  من"ومنها الظواهر اإلنسانية"وهي تعين أن الظواهر مهما بلغت . اخلطاب االشتراكي وإن كانت أكثر شيوعاً يف
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 دراية األمر واملطاف"وتشابك فيمكن أن ت ا  إىل ما"يف التحليل األخري ويفوتستمر عملية الرد حىت نصل إىل . هو دو
 داخله مصدر التماسك واحلركة للنسق، فيرد البناء الفوقي بكل ما فيه من أفكار املادة الذي حيوي/الطبيعة: املبدأ الواحد

اخلصائص "العلمانية املادية الطبيعية  التجاوز إىل البناء التحيت املادي أو أي من املطلقاتوطموحات إنسانية وحلم ب
 قد خيتلف مضامني البنية الفوقية وتتنوع. "االجتماعية  شهوة التملك  إرادة القوة البيولوجية  الصفات الوراثية  البيئة

إن هو «وكل منتجاته احلضارية   مث ميكن القول بأن اإلنسانولكن البنية التحتية املادية الواحدية تظل هي األصل، ومن
  .، وهذه هي نفسها عملية التفكيك»إال مادة

يدور يف نفس اإلطار،  أن اخلطاب الليربايل أكثر صقالً على مستوى القول، إال أنه على مستوى البنية الفعلية ورغم
اقتصادية حمضة وتأكيد امللكية الشخصية وتصور أن آليات  يةفاملفهوم النفعي لألخالق ومناذج التنمية اليت تصدر عن رؤ

إنساين  اليت تأيت بالتناسق للمجتمع من تلقاء نفسها هي مجيعاً مفاهيم تدل على أن كل ما هو  هي"اليد اخلفية"السوق 
  .هو إال مادي يرد يف اية األمر ويف التحليل األخري إىل املادة، فكل ما هو إنساين إن

 " العقالنية التكنولوجية أو المادية"ترشيد فى إطار العلمانية الشاملة ال

  :هلا عدة معان» يرشد«وكلمة . احلديثة مفهوم الترشيد من املفاهيم األساسية اليت استخدمت لدراسة اتمعات

  .ري صحيحةيفسر املرء سلوكه بأسباب معقولة أو مقبولة ولكنها غ: يربر، مبعىن  يسوغ أو 1

  .الطرق كفاءة خلدمة أهداف معينة يوظِّف الوسائل بأكثر: »يرشد« ومن املعاين األخرى املتواترة لكلمة  2

ولكن هناك معنيني آخرين يؤكدان أن الترشيد ليس مسألة خاصة . وحسب وهذان املعنيان للكلمة ينصرفان إىل الوسائل
  :ختص املوضوع أيضاً بالوسائل وحسب، بل

  ."املادة/مطابق للمبادئ العقلية ولقوانني الطبيعة"  يستعيض عن التفسري الغييب لشيء ما بتفسري طبيعي 3

  .للمبادئ العقلية واملادية  جيعل الشيء مطابقاً 4

 : وقد ميز ماكس فيبر بين نوعين من الترشيد

1 » ، وهو "»الترشيد املضموين«أو "» بالقيم هرشيد يف عالقت«، وتترجم إىل عبارة «wertrationell فريت راتيونيل 
«"تقريباً"يعادل  يعين أال يتعامل املرء مع الواقع بشكل ارجتايل وجزئي وإمنا يتعامل معه بشكل  الذي» الترشيد التقليدي 
ة بناء وعملي. اليت يؤمن ا متكامل، ومتسق مع جمموعة من القيم األخالقية املطلقة والتصورات املرجعية املسبقة منهجي

  .إجنازها إال من خالل هذا النوع من الترشيد اهلرم األكرب والفتح اإلسالمي من العمليات اليت ال ميكن

2 » الشكلي أو  الترشيد«أو "» رشيد يف عالقته باألهداف«، وتترجم إىل عبارة «zweckrationnel زفيك راتيونيل 
من القيم، واملوجه حنو أي هدف حيدده   احلديث املتحرر"اديامل"، وهو الترشيد "»الترشيد األدايت«أو » اإلجرائي

والترشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة التكنولوجية وتوفري . متليه رغباته أو مصلحته اإلنسان بالطريقة اليت تروق له أو حسبما
وكلما كانت الوسائل   بأقل تكلفة ممكنة ويف أقصر وقت ممكن،"أية أهداف"الوسائل والتقنيات لتحقيق األهداف  أفضل

 يتم يف إطار املطلق "املضموين"فالترشيد التقليدي . اإلجرائية أكثر فعالية كان الفعل أكثر رشداً من الناحية الشكلية أو
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الدينية "  فهو متحرر من القيمة"الشكلي"اإلنساين واملرجعية املتجاوزة، أما الترشيد احلديث  الديين أو األخالقي أو
وهو منفصل عن األهداف . عالقة له بأي مطلق  ويدور يف إطار املرجعية املادية الكامنة، فال"نسانيةواألخالقية واإل

  ."كانت أم شريرة خيرة"واملشاعر والغائيات اإلنسانية 

 كاملة تتم يف إطارها أية "معرفية وأخالقية"أيديولوجية  ولكن هذا ادعاء أيديولوجي ليس له ما يسانده، فثمة منظومة
مرجعية  املادة/ويف حالة الترشيد الذي يدعي التجرد من القيمة فإنه عادةً ما يفترض الطبيعة .ملية من عمليات الترشيدع

  .ائية له

 : ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في خطوتين

قتصادية  السياسية  السلع اال: األشياء املادية  سحب األشياء من عامل اإلنسان ووضعها يف عامل مستقل يسمى عامل 1
  ."واالجتماعية ترشيد البنية املادية"

. ذاته من عامل اإلنسان ووضعه هو اآلخر يف عامل األشياء  ولكن األمر ال يتوقف عند هذا احلد إذ يتم سحب اإلنسان 2

 ترشيد"ان والطبيعة من األشياء واإلنسان، ويسري قانون طبيعي مادي واحد على اإلنس مث يسود منطق األشياء على كل

ظاهرة التحديث، ولكن هذا هو أيضاً من  وهذا هو التشيؤ الذي تشري إليه بعض األدبيات الغربية اليت تتناول". "اإلنسان
  ."أشكال العلمانية الشاملة

 القول بأن ميكن. املادي نتناول هذه العملية بشيء من التفصيل ولنبدأ بترشيد اتمع اإلنساين يف اإلطار وميكن أن
للمجتمع ككل عن طريق تفكيكه واستبعاد سائر العناصر املركبة  الترشيد ارد من القيمة هو يف واقع األمر إعادة صياغة

العقلية   اليت يتركب منها، وإعادة تركيبه على هدي املعايري"العناصر اإلنسانية أو الربانية" اليت تستعصي على القياس
القوانني العلمية الواحدية الصارمة وخيضع لالختبارت  ية، ومن مث يتوافق هذا الواقع االجتماعي معوالعلمية الواحدية املاد

 "اليت تفترض وجود أكثر من جوهر وأكثر من قانون"ميحو سائر الثنائيات الفضفاضة  واإلجراءات الكمية وللقياس، فهو

اليت تشكل "كل املطلقات   ويرفض" القانون العاماليت تتحدى"ويستبعد كل اخلصوصيات واملنحنيات اخلاصة للظاهرة 
فهي " وينكر كل املعايري األخالقية الثابتة "استمرار يف الكون جتاوزاً للقانون املادي الواحد العام وخرقاً له وتشكل عدم

ميكن تطبيق  فالالحمدود وغري املقيس ال" ويتعامل مع احملدود ومع ما يقاس "املادية موضع الدراسة خارجة عن الظاهرة
  ."النماذج الكمية عليه

الفرد، باطنه وظاهره، فالعقل اإلنساين هو الذي يقوم بعملية التفكيك  مث يتم الشيء نفسه على مستوى اإلنسان
املادة بتأكيد العقل، /الطبيعة ولذا قد تبدأ عملية الترشيد يف إطار. املادة/أنه عقل مادي مرجعيته هي الطبيعة والتركيب إال

واختفاء املرجعية اإلنسانية متاماً، خيتفي العقل وتظهر مرجعيات مادية  كن مع تزايد هيمنة املرجعية املوضوعية املاديةول
الذاتية ومنطقه  فكل جمال من جماالت النشاط اإلنساين يصبح مرجعية ذاته، له قيمه املستقلة. متصارعة عديدة متساوية

من املبادئ ذات املقدرة التوحيدية اليت بوسعها تزويد   متييز أي مبدأ واحد أو جمموعةالداخلي املتميز، ويصعب على املرء
 وبالتايل، تبعد دوائر النشاط اإلنساين بعضها عن بعض، حيث يصبح لكل منها مركزها .اإلنسان برؤية متكاملة

وهنا تستقل قواعد الترشيد عن  .عيةومعياريتها ومرجعيتها، فيختفي املركز ويظهر عامل بال مركز وال معايري وال مرج
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غايات، ويتم الترشيد يف إطار جمموعة من القيم النسبية املتغرية ال  اإلنسان، وتصبح مرجعية ذاا وتتحول الوسائل إىل
ية عملية الترشيد وتفقد أ  وبذلك تتحول"املادة/تنويع على الطبيعة"مطلق، أو توجد فيها مطلقات غري إنسانية  يوجد فيها

ملاذا ينجز " وأن يسقط األهداف "كيف ينجز هذا؟"اإلجراءات  مرجعية ويصبح الترشيد هو أن يركز اإلنسان متاماً على
  ."هذا؟

هو اآلخر الواحدية املادية فتستبعد  عملية الترشيد املادية من اتمع وظاهر اإلنسان الفرد إىل باطنه، أي تطبق عليه وتنتقل
املادة ولذا تؤدي عملية الترشيد / متميزة عن حركة الطبيعة"مادية/طبيعية غري"ركيبية أو عناصر إنسانية أية خصوصية أو ت

ونظراً . أو غري مشروع يحيد اإلنسان نفسه ويسكت أية تساؤالت أخالقية تتصل باخلري والشر، وما هو مشروع إىل أن
أي أن عملية الترشيد تؤدي إىل فقدان اإلنسان " حىت عقلهالنشغال اإلنسان باإلجراءات فهو ال يعمل ضمريه بل 

 ."!لرشده

ولذا "مفعوالً به وليس فاعالً،  اإلجرائي يفترض عاملاً مادياً متاماً اإلنسان فيه مادة سلبية تكاد تكون ميتة، إن الترشيد
ت إنسانية فإن اإلنسان يدرك ألن الترشيد ليس له أية غائيا ، ونظراً"»تدجيناً«فنحن نسمي هذا النوع من الترشيد 

أو " وسيلة بعد أن كان غاية، وأن عقله عقل أدايت إجرائي، عامل تكون فيه قوانني اللعبة بالتدريج أنه أصبح جمرد
الترشيد هو الذي سيهيمن على عصر ما  وهذا النوع من" أكثر أمهية من نوع اللعبة أو اهلدف منها "أخالقيات الصريورة

  ."فاء املركزبعد احلداثة واخت

 عن "اليت مركزها املادة" اإلطار أصبحت الطبيعة غري الواعية هي املرجعية واملركز، فانفصلت الرتعة التجريبية يف هذا
حتررت متاماً منها، وحقق العلم الغريب انتصاراته الضخمة بسبب   إىل أن"اليت مركزها اإلنسان"الرتعة العقلية اإلنسانية 

وقيمه ومثالياته  هيبة، وانفصاله عن القيم، وهو ما يعين يف واقع األمر تجاهل اإلنسان وغائياتهالر حياده وموضوعيته
يصف إىل حد ما ما حناول » التكنولوجية أو املادية العقالنية«ولعل مصطلح . ومطلقاته وتبين مثُل النفعية الداروينية

املادية  تيان باحللول العلمية األكيدة لكل املشاكل املادية وغريباعتباره القادر على اإل وقد طرح العلم نفسه. اإلفصاح عنه
أنه مصدر القيمة وأنه القادر على  وادعى العلم. "وهي غري مادية بشكل ظاهر وحسب، فكل شيء يف اية األمر مادي"

 يف الطبيعة وتسخريها سيحقق لإلنسان السعادة واخلالص والتحكم الكامل تزويد اإلنسان بالرؤية السليمة لألشياء، وأنه
ودليالً، وسلم له أمره وتبىن  ولكن كل هذا لن يتحقق إال إذا قَبل اإلنسان العلم هادياً ومرشداً. هزميتها متاماً  لصاحله بل

منهجي متكامل وختلَّى عن أية غائيات إنسانية أو تساؤالت أو  منهجه ومعايريه وقيمه وغائياته وطبقه على واقعه بشكل
والطبيعة املادية،  وبدالً من أن حياول اإلنسان تجاوز ذاته الطبيعية. هنا مت ميش العقل البشري  للتجاوز، ومنحماوالت

املادة اليت يتلقاها جاهزة من العلم /قوانني الطبيعة أصبحت مهمته أن يتبعها، وأن يعيد صياغة الواقع اإلنساين حسب
املبادئ  بول املبادئ العامة اردة املتجاوزة لإلنسان دون تساؤل، ومن ذلكوتدريبه على ق ومت حتييد اإلنسان. والعلماء

لكل شيء منطقه ومرجعيته الذاتية اليت تتفق  العلمية وغريها من اردات، حبيث خيضع العقل متاماً ملنطق األشياء ويرى أن
جبوال ميكن لإلنسان أن حيقق لنفسه.  اإلنسانية نفسهاسائر املرجعيات، ومنها املرجعية مع املرجعية املادية العامة، اليت ت 

افترضه إسبينوزا من البداية من خالل  وهذا ما"قدراً من احلرية إال من خالل اخلضوع هلذه املرجعية املوضوعية املادية 
  ."واملاركسيون والوضعيون املنطقيون عامله اهلندسي احملايد وافترضه من بعده داروين
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 جعلتها تتجه حنو مزيد من "غائبة يف احلضارات األخرى"احلضارة الغربية  ن مثة عناصر فريدة داخلويرى ماكس فيرب أ
ويعرف فيرب عملية  .هذا االجتاه هو السمة األساسية هلذه احلضارة، وما يميزها عن غريها من احلضارات الترشيد، وأن

 حىت ميكن "املادي واإلنساين"الكمية والبريوقراطية على الواقع  جالترشيد املادي املستمرة بأا عملية تنميط وفرض النماذ
كل جوانب  ستزداد وتائرها إىل أن يصل الترشيد إىل قمته الشاملة اإلمربيالية فتتم السيطرة على توظيفه، وهي عملية

ف فيرب الترشيد بأنه تحول ولذا يعر"ضخمة  احلياة ويتحكم اإلنسان يف الواقع ويف نفسه، ويتحول اتمع إىل آلة بشرية
 وهذه اآللة جترب األفراد على أن يشغلوا. "هي حلظة اية التاريخ والفردوس األرضي اتمع بأسره إىل حالة املصنع، وهذه

وال شك الفعالية االجتماعية  وهذه البيئة اآللية ستزيد. أماكن حمددة هلم ومقررة مسبقاً، ويقوموا بأدوار مرسومة
، وخصوصاً أن الفرد »قفص حديدي«الفردية وتحول اتمع إىل  تصادية للمجتمع زيادة كبرية، ولكنها دد احلريةواالق

 فرد مفتقد للمعىن، ومن مث فهو شخصية هشة من الداخل ال تشعر باألمن وال باملقدرة على يف اتمع احلديث هو

بأشكال أخرى يف كتابات  «القفص احلديدي«قد وردت عبارة و". التجاوز، فهي ال تقف على أرضية صلبة من املعىن
 "صورة متواترة يف األدب احلداثي كما أن صورة العامل كقفص حديدي. جورج لوكاتش وجورج زمييل

معدالت الترشيد يف اتمع أدى إىل اختفاء الفرد والقيم الثقافية والروحية  ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن تصاعد
يرتبط وجوده باالستهالك  "هربرت ماركوز"لنقدي القادر على التجاوز حىت أصبح اإلنسان كائناً ذا بعد واحد ا والعقل

بالوصف والرصد وإدراك اآلليات، عاجز متاماً عن إدراك  عقله أدايت، ينشغل. "فهو إنسان متسلِّع متشيئ"والسلع 
املتزايد للعالقات   يف كتاما ديالكتيك االستنارة إىل أن الترشيدهوركهامير وأدورنو، فقد ذهبا أما. األغراض النهائية

وأدى، يف اية األمر إىل الشمولية . تنميط احلياة االجتماعية يف العصر احلديث قد أدى إىل تناقص استقالل الفرد وإىل
 كرات االعتقال، املنضبط واليت متتأن الرأمسالية ترمجت مثُل االستنارة إىل واقع معس والعنصرية وإىل الواقع املتمثل يف

  .فيها اهليمنة الكاملة على اإلنسان

أن يؤدي إىل احلرية والعدالة والسعادة ولكنه أدى إىل نتيجتني متناقضتني  ويرى أدورنو أن الترشيد كان من املفروض
 حتول إىل "أداة الترشيد"نفسه  إن العقلبل . "اإلنسان من أسر الضرورة املادية، وتسلُّعه وتشيئه يف الوقت نفسه انعتاق"

الطبيعة واإلنسان، أي أن ترشيد احلياة االجتماعية أدى إىل نفي احلرية  قوة غري عقالنية وغري رشيدة تسيطر على كلٍّ من
  .يتبدى ذلك يف قوى التسلط الرشيدة احلديثة متاماً، كما

  بدالً من التركيز على"كأداة للتحكم"الشديد على التكنولوجيا احلديثة تتسم بالتركيز  ويرى هابرماس أن احلضارة

ميش االجتاهات التأملية والنقدية  لكل هذا، مت. اهلرمنيوطيقا أو التفسري، وتوسيع نطاق التفاهم والتواصل بني الناس
 سيادة العقل األدايت الذي هو يف جوهره"أن هذا التركيز األحادي  وهلذا يرى هابرماس. واجلمالية يف النفس البشرية

 يف تنظيم "إخل ...النقدية واجلمالية" يعين أن اإلنسان ال يستخدم كل إمكانياته اإلنسانية "املادية والواحدية املوضوعية
االقتصادية والسياسية اليت يفترض فيها أا ستزيد حتكمه  اتمع، ويركز على الترشيد على هدي متطلبات النظم اإلدارية

 ، على حد قول»استعمار عامل احلياة«بالطبع إىل ضمور حياة اإلنسان ويصبح الترشيد هو  ويؤدي كل هذا. عيف الواق

  .هابرماس
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، وهو »إسكاتولوجيا الالشخصي«إىل ما مساه   فاكيالف هافل"رئيس مجهورية التشيك"ومؤخراً أشار املؤلف املسرحي 
ليات ضخمة مثل املشروعات الضخمة واحلكومات اليت ال وجه خالل آ اجتاه حنو ظهور القوى الالشخصية واحلكم من

فارق جوهري بني  ويبين هافل أنه ال يوجد. التحكم اإلنساين وتشكل ديداً كبرياً لعاملنا احلديث هلا واليت تفلت من
عد اإلنساين آالت ضخمة يتزايد غياب الب والشركات االشتراكية الكربى، فكلها. إم. يب. شركات كبرية مثل شل وآي

 إشكالية غري "أي ما إذا كانت فردية أم اجتماعية، رأمسالية أم اشتراكية" ولذلك، تصبح مسألة طابع امللكية هنا. منها
  .ذات موضوع

الوضع له عالقة ما بأننا نعيش يف أول  هذا: "وحينما سئل هافل عن األسباب اليت أدت إىل هذا الوضع أجاب قائالً
 الناس حيترمون ما يدعى القيم امليتافيزيقية العليا، واليت متثل شيئاً أعلى مرتبة فلم يعد. التاريخ البشريحضارة ملحدة يف 

. أشري إىل أي شيء مطلق ومتجاوز وأنا ال أحتدث هنا بالضرورة عن إله شخصي، إذ أنين. منهم، شيئاً مفعماً باألسرار

وتكمن املفارقة، يف أننا بفقداننا إياها . وأفقاً هلم، ولكنها فُقدت اآلن ،هذه االعتبارات األساسية كانت متثل دعامة للناس
اإلنسانية أا حاكم العامل األعلى،  فحينما أعلنت. سيطرتنا على املدنية، اليت أصبحت تسري بدون حتكُّم من جانبنا نفقد

 ."اإلنساين يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد بعده

 الحوسلة 

: باإلجنليزية"» حتويل الشيء إىل وسيلة«اختصاراً لعبارة » حوسل»  هذه املوسوعة اللفظة املنحوتةنستخدم يف

تناسب  والنحت هو اشتقاق كلمة من كلمتني أو أكثر على أن يكون هناك ."instrumentalization إنسترومنتاليزيشن
الوطن العريب النحت عندما تلجئ  ع اللغوية يفوقد أجازت اام. يف اللفظ واملعىن بني املنحوت له واملنحوت منه

حتويل كذا «لدواعي اإلجياز اللغوي، ذلك ألن عبارة » حوسلة» الضرورة إليه، وقد وجدنا أن من الضروري حنت كلمة
 حول الشيء أو اإلنسان إىل«فعل متعٍد مبعىن » حوسل«و. وال ميكن توليد مصطلحات منها عبارة طويلة» إىل وسيلة

من » حوقَلة«و» حوقَل«، و »الرحيم بسم اهللا الرمحن«من » بسملة«و» بسملَ«، على غرار »احلوسلة«، ومنها »وسيلة
ويف كتب الفقه اإلسالمي أنه جيب ترديد كلمات . »احلمد هللا«من  «احلمدلة«و» حمدل«و» الحول وال قوة إال باهللا«

ومن  .«حي على الفالح«و» حي على الصالة«مها العبارتان » يلعتاناحل«، و»احليعلتني فيحوقل إال يف«األذان كما هي 
تحول إىل «أي » تحوسل الشيء» وكذلك نقول. »الرب واملاء«من » الربمائي«األمثلة األخرى اليت شاعت، اصطالح 

  .»التحوسل«، ومنها »حوسل«، وهو مطاوع »وسيلة

. األدايت والعقالنية املادية والرؤية العلمانية املادية  وبالعقل"اإلجرائي"والترشيد واحلوسلة مرتبطة متاماً بالواحدية املادية، 

درالكامنة، والترشيد هو  املادة وتراه يف إطار املرجعية املادية/العامل بأسره إىل مبدأ واحد هو الطبيعة فالواحدية املادية ت
والرؤية العلمانية املادية هي . انطالقاً من هذا املبدأ الواحد  إدارتهاملادي مث/إعادة صياغة الواقع يف هدي القانون الطبيعي

درتوظيفها يف أي هدف  العامل إىل مبدأ واحد، وترى اإلنسان والطبيعة باعتبارمها جمرد مادة استعمالية ميكن أيضاً رؤية ت
 بني اتمع املضيف واجلماعة تصف العالقة واحلوسلة.  وهذه هي احلوسلة"صاحب القوة"أو غرض حيدده اإلنسان 

  .املطلقة الوظيفية وبني املواطن والدولة العلمانية
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 التعاقدية 

أي أن تتحول العالقات بني  «contractualization كونتراكتواليزيشن» ، والتعاقدية هي ترمجة لكلمة»عقد«نسبة إىل 
عالقات تعاقدية  واخلسارة، ولذا تتسم باإلام، إىلإنسانية ترامحية ال ختضع متاماً حلسابات الربح  البشر من عالقات

بالسوق واملصنع منضبطاً مثلهما متاماً، وخال  وهذا ناجم عن أن العامل بأسره يصبح أشبه. مضبوطة، أو خاضعة للتفاوض
  .عللمجتم» ويد«العالقات التعاقدية الباردة يف اتمع هي عملية  وهيمنة. مثلهما من اخلصوصيات واملطلقات

 الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدى 

األملاين فردناند  مصطلحان من وضع عامل االجتماع» اتمع التعاقدي«و» الترامحية أو التكافلية اجلماعة العضوية»
 Gemeineschaft und جيسيلشافت وقد وضع كتاباً بعنوان مجاينشافت أوند. "1936  1855"تونيس 

Gessellschaft رمجت الكلمة األوىل وكوميونيت«اإلجنليزية بكلمة   إىل"مجاينشافت"ت community» مجاعة«، أي« ،
 أسوسيشن«وأحياناً » جمتمع«أي  «society سوسايتس« فُترمجت بكلمة "جيسيلشافت" أما الكلمة الثانية

association»  اجلماعة «أو » الترامحية العضوية ةاجلماع«وحنن نترجم الكلمة األوىل إىل العربية بعبارة . »رابطة«أي
» اتمع التعاقدي«أما الكلمة الثانية فنترمجها بعبارة . "لزيادة اإليضاح «املترابطة التقليدية«وميكن أن نضيف "» التكافلية

  ."لزيادة اإليضاح أيضاً» الذري احلديث«نضيف عبارة  وميكن أن"

وهي مناذج ال  اذج مثالية ذات قيمة حتليلية لدراسة البناء االجتماعي،العضوية واتمع التعاقدي من وكلٌّ من اجلماعة
  .تتحقق بصورة كاملة يف الواقع

لكلٍّ منهما، وإن  ، ميكننا أن نشري إىل بعض املفاهيم احملورية"ب" باتمع التعاقدي "أ"العضوية  ويف جمال مقارنة اجلماعة
الطبيعي، ففي اتمع التعاقدي فإن الطبيعي يسبق   اإلنساين يسبقكانت السمة األساسية للمجتمع الترامحي هي أن

  .اإلنساين

  ."أسبقية الكل على اجلزء"االجتماعي موجود قبل الفرد   الكل"أ1

  ."أسبقية اجلزء على الكل"الكل االجتماعي   الفرد موجود قبل"ب

  .ارخيي وتتسم عناصره بالتجانستركيب بسيط وجد بشكل تلقائي عضوي ت  الكل االجتماعي عبارة عن"أ2

واع يتكون من  االجتماعي عبارة عن تركيب صناعي معقَّد مل يوجد بشكل تلقائي وإمنا بشكل تعاقدي  الكل"ب
  .وحدات كثرية وعناصر ليست بالضرورة متجانسة

مثرة إرادته وليست  ا، فهي ليستفيجد الروابط االجتماعية العضوية قائمة مستقرة فال ميلك إال أن يقبله  يولَد الفرد"أ3
  .تارخيي عضوي فاتمع معطَى. نتيجة تعاقد بينه وبني بقية أعضاء اتمع

 "عقد اجتماعي يقررون مبوجبه تأسيس اتمع"تعاقدية   الروابط االجتماعية نتيجة دخول األفراد يف عالقات إرادية"ب

تعاقدية  فاتمع هو إذن عملية. ضاع أي شيء للنقاش والتفاوضحلظة وميكنهم إخ ومن مث ميكنهم رفض العقد يف أية
  .آلية
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بتشكيل األفراد وتنشئتهم وترويضهم  "اليت قامت بشكل تلقائي عضوي" تقوم مؤسسات اجلماعة الترامحية العضوية "أ4
  .وفقاً لرؤية تفترض أسبقية الكل العضوي على اجلزء

حتكمها الرؤية التعاقدية وتقوم بتنشئة  ة بشكل إرادي واع، وهي مؤسسات يتم بناء املؤسسات واملنظمات املختلف"ب
  .األطفال وترويض األفراد يف ضوء هذه الرؤية

عالقات تراحم دافئة تسودها روح   العالقات االجتماعية عالقات مباشرة أولية بني أفراد دون وساطات، وهي"أ5
  .اإلميان مبنظومة دينية مشتركة وأعراف اجتماعية إىلالتضامن واملشاركة والتعاون التلقائي، وهي تستند 

  تتم من خالل وسائط معينة، وهي عالقات تستند إىل عالقات"ثانوية"عالقات غري مباشرة   العالقات االجتماعية"ب

  .تعاقد قائمة على احلذر واملنفعة اخلاصة وإخضاع السلوك لقوة القانون

 العشائر  البطون  القرى  اتمعات  األسرة املمتدة: امحية التكافلية العضوية ما يليمن أهم األمثلة على اجلماعة التر "أ6
  .إليها اجلماعات الوظيفية حينما تنظر إىل نفسها من الداخل وميكن أن نضيف. الصغرية  الطرق الصوفية

إليها   وميكن أن نضيفاتمع التعاقدي هو اتمعات احلديثة، وخصوصاً يف املدن الكربى،  أهم مثال على"ب
  .اخلارج اجلماعات الوظيفية حينما ينظُر إليها اتمع وحينما تنظُر إىل نفسها من

جيداً لشكلني من أشكال االجتماع اإلنساين، ويعود اهتمامه  وقد طور تونيز هذا املفهوم فقدم إطاراً تصنيفياً وتفسريياً
  ."اتمع التعاقدي"  واتمع احلديث"اجلماعة العضوية" من اتمع التقليدي عناصر مهمة يف كلٍّ ما إىل أما يصفان

التعاقدي هو متييز له جانبان؛ أحدمها معريف وأخالقي ينصرف إىل رؤية  والتمييز بني اجلماعة الترامحية العضوية واتمع
واجلانبان مها  .ىل طريقة تنظيم اتمعإدراك الكون، واآلخر سياسي واقتصادي واجتماعي ينصرف إ اإلنسان وطريقة

استخدموا هاتني الفكرتني، كأداة حتليلية، كانوا  ومن الواضح أن من. تعبري عن نفس الفكرة الواحدة يف جمالني خمتلفني
 ينتمي إليها املواطن الذي يصبح جزءاً من كل يفقد ذاته فيه حبيث ختتفي مصلحته يفضلون اجلماعة املترابطة اليت

ونظراً لالرتباط العضوي . خارجها صية األنانية الضيقة وحتل حملها مصلحة الدولة أو اجلماعة، وال يصبح له وجودالشخ
اجلماعة، فإن اجلماعة تعبر عن جوهر اإلنسان بدالً من أن تشكل  لإلنسان جبماعته، وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة

إدراكه لنفسه، وإمنا   احلالة حدوداً على اإلنسان أو قيداً، وال يتعارض معوالقانون البشري ال يشكل يف هذه .اغتراباً عنه
بني اإلنسان واجلماعة رابطة عضوية ورابطة داخلية  يعبر عن جوهره وحيقق إمكاناته الكامنة، ومن هنا فإن الرابطة

 .واملوضوع  ال تتناقض فيها الذات"جوانية"

، لكلٍّ مصلحته "إنسان طبيعي"أنانيني فرديني   الذي يتألف من أشخاص"احلديث"كل هذا يقف ضد اتمع التعاقدي 
 وكل فرد حياول أن حيقق مصلحته ومنفعته هو دون. مصلحة اتمع أو ختتلف عنها الشخصية احملددة اليت قد تتفق مع

واتمع هنا ال . ه قيمة مطلقةبوصف االلتفات إىل اآلخرين أو إىل الكل االجتماعي، ومن مث فإن اتمع مبين على التنافس
ويصبح القانون لنفس السبب قيداً على اإلنسان ال وسيلة . شيئاً غريباً عنه يعبر عن جوهر اإلنسان وإمنا جياه باعتباره

اإلنسان إىل مثل هذا  ولذا، فإن انتماء. والرابطة بني البشر رابطة تعاقدية خارجية برانية موضوعية. جوهره لتحقيق
جاور الذرات األخرىاا، ومن مث ينشأ تناقض حاد بني الذات  تمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها؛ ت وال تلتحم

من أشكال التنظيم االجتماعي ورؤية الكون يعبر عن نفسه يف التمييز بني فكرين،  وهذا التمييز بني شكلني. واملوضوع
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وكالمها يعد أساساً للفكر الغريب  ."القرن التاسع عشر" معاداة االستنارة  وفكر"القرن الثامن عشر"عصر االستنارة  فكر
  .احلديث رغم تناقضهما

 : ويمكن أن نرى أصداء لنفس التمييز في كتابات كثير من علماء االجتماع الغربيين

  ."التعاقدية"  عن الرأمسالية الرشيدة"العضوية"مييز ماكس فيرب الرأمسالية التقليدية   1

  .واتمعات التقليدية واتمعات العسكرية  مييز أليكس دي توكفيل بني اتمعات الدميوقراطية 2

  ."املركب"  وتلك املبنية على التضامن العضوي"البسيط"اتمعات املبنية على التضامن اآليل   مييز هربرت سبنسر بني 3

  .املكانة واتمعات اليت تقوم على أساس التعاقد وم على أساس مييز سري هنري مني بني اتمعات اليت تق 4

من  هذا التقابل بني نوعني من اتمعات شعر بوجودمها اإلنسان الغريب وشعر بأنه ابتداًء وهذه مجيعاً حماوالت لرصد
وأن عملية االنتقال تسارعت يف التعاقدي  عصر النهضة بدأ االنتقال من اجلماعة الترامحية أو التكافلية العضوية إىل اتمع

وعملية االنتقال . الثورتني الصناعية والفرنسية يف بدايات القرن التاسع عشر القرن الثامن عشر وزادت حدا وقسوا مع
أا ، أي "واملرجعية املادية الكامنة"  إىل اتمع العلماين"واملرجعية املتجاوزة"عملية االنتقال من اتمع الديين  هذه هي

  !وصف لتزايد معدالت العلمنة

اليهود واليهودية باعتبار  ذكره أن هذا التمييز الذي تغلغل يف الفكر االشتراكي الغريب، يكمن وراء اهلجوم على وما جيدر
العضوي املبين على االرتباط "مقابل االقتصاد الزراعي  "املوضوعي التعاقدي"أن اليهودي جزء من االقتصاد التجاري 

 .االعتبار حتليل ماركس للمسألة اليهودية دون أن نأخذ هذا البعد يف وال ميكن أن نفهم. "خليالدا

 اإلنسان ذو البعد الواحد 

 وهي عبارة ترد «one-dimensional man وان دمينشينال مان«ترمجة للعبارة اإلجنليزية  «اإلنسان ذو البعد الواحد»

واإلنسان ذو . »املركب اإلنسان البسيط غري«سة فرانكفورت، وتعين يف كتابات هربرت ماركوز أحد مفكري مدر
بعد واحد يسيطر عليه العقل األدايت والعقالنية التكنولوجية  البعد الواحد هو نتاج اتمع احلديث، وهو نفسه جمتمع ذو

معدالت متزايدة   املادية وحتقيقوشعاره بسيط هو التقدم العلمي والصناعي واملادي وتعظيم اإلنتاجية والواحدية املادية؛
الوضعية اليت تطبق معايري العلوم الطبيعية على  ويمن على هذا اتمع الفلسفة. من الوفرة والرفاهية واالستهالك

 مناذج كمية ورياضية وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد وحتتويه وترشده اإلنسان، وتدرك الواقع من خالل

نماوتوظِّفه لتحقيق األهداف اليت حددئه وتشيتمعات االستهالكية تتسم باهليمنة  ويذهب ماركوز إىل أن. طه وتا
وسيطرا على عملية اإلنتاج والتوزيع، بل صياغة رغبات الناس وتطلعام  الكاملة للمؤسسات الرأمسالية على السلطة

مشوهة لدى اإلنسان  ، فهي تنجح يف خلق طبيعة ثانية"اة العامة واخلاصةأا تتحرك يف كل من رقعة احلي أي"وأحالمهم 
 وتتركز أحالمه على السلع ويرى ذاته باعتباره منتجاً "وظيفي فهو إنسان"إذ يتركز اهتمامه على وظيفته اليت يضطلع ا 

 ق ذاته إمنا يكمن يف حصولهأدىن إحساس بأية غائية كربى أو هدف أعظم، ويرى أن تحقُّ ومستهلكاً وحسب، دون
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متسلِّعاً "أحادي البعد متاماً  ويتم إشباع كل رغبات هذا اإلنسان داخل جمال السلع هذا حىت يصبح اإلنسان. على السلع
  .تتجاوز عامل السوق والسلع  مرتبطاً متاماً بسوق السلع حدوده ال"متشيئاً

خدمها اإلعالنات هي قناع ماكر خيبئ عملية فرض األمناط االستهالكية تست ويالحظ ماركوز أن الديباجات الفردية اليت
هي قناع لعملية  توحي للمستهلك بأن يقلد اآلخرين وأن يتبع املوضات وآخر الصيحات، فكأن الفردية هنا اجلمعية اليت

له الوحيد لتحقيق ذاته، وحده، وأن هذه السلعة سبي ترشيد كاملة لباطن اإلنسان تدخل يف روعه أن هذا احللم هو حلمه
تطلعاته وأحالمه مثل تطلعات وأحالم اآلخرين، وبذا ميكن لآللة االستهالكية  مع أنه يف واقع األمر وسيلة جتعل

منه أن يستخدمها،  إن املستهلك أحادي البعد هو شيء أنيق امللبس يستهلك كل السلع املطلوب. يف الدوران االستمرار
وهنا تكمن قوة "ومع هذا . رشيدة غري دميوقراطية رته من الداخل واخلارج بطريقة هندسيةداخل إطار جمتمع يتم إدا

. أنه ميارس حريته وفرديته، فمجال االختيار يف عامل السلع واسع ألقصى حد ، يظن اإلنسان"اتمعات االستهالكية

 قد تقلص متاماً "واألخالقية املصريية واإلنسانية"خيبئ احلقيقة األساسية وهو أن جمال االختيار يف األمور املهمة  ولكن هذا
نقد اتمع وأصبحت عنده مقدرة عالية على التكيف وقبول  واختفى، وأن هذا اإلنسان فقد مقدرته على التجاوز وعلى

ولية مش ، أي جمتمعات»جمتمعات دميوقراطية ال تتمتع باحلرية«ويسمي ماركوز هذه اتمعات  .األمر الواقع واإلذعان له
قمع بوليسي براين، حبيث يرى  جنحت يف أن جتعل اجلماهري تستبطن الرؤية السائدة يف اتمع وتسلك حسبها دون

غياب احلرية يف إطار " الطبيعة وتراكُم السلع وبذا يسود ضرب من  اإلنسان أن اهلدف من احلياة هو تزايد التحكم يف
 smooth reasonable democratic ث ريزنابل دميوكراتيك أنْ فريدممسو: باإلجنليزية"" معقول  دميوقراطي سلس

unfreedom".  
فهو يرى أن اإلنسان احلديث مت . تلك اليت رمسها ماركوز ويرسم هوركهامير صورة لإلنسان احلديث ال ختتلف عن

املبادئ باستثناء  ن مت تنقيته من كلللمجتمع التقليدي، ولكن الثمرة مل تكن إجيابية إذ ظهر إنسا حتريره من املعايري املطلقة
إال مقصد البقاء وحفظ النفس، وأصبح إنساناً مفرغاً من  مبدأ السعادة وإمتاع الذات، ومت تفريغه من كل املقاصد والقيم

إدراك  تلك املتعلقة حبساب الوسائل، وأصبح عاجزاً متاماً عن تقييم اخليارات املطروحة أو كل حمتوى ومعيار باستثناء
لديه أية قدرة على جتاوز ذاته الضيقة أو  بذلك مل تعد. قيقة التشوهات احلاصلة بغية تصويب األخطاء وتصحيح احللولح

على النظر إليها بشكل نقدي، وأصبحت املقدرة األساسية عنده هي القدرة على  الظروف احمليطة به ومل تعد لديه املقدرة
حرية اختيار بديل من  وأداء الوظيفة املوكلة له، ومل يعد لديه من حريات سوىالقوى االجتماعية املهيمنة  التكيف مع

حسابات رشيدة تدور داخل اإلطار املُعطَى، ولذا فهي حسابات  البدائل املتوافرة اليت يقع اختياره عليها بعد االنغماس يف
  .هلا باملضمون وال باألهداف النهائية رشيدة إجرائية ال عالقة

، وهو إنسان بسيط يعيش داخل "اإلنسان االقتصادي واجلسماين"اإلنسان الطبيعي   البعد الواحد هو ذاتهواإلنسان ذو
العقل النقدي املُتجاِوز، وهو  الطبيعة ال ميلك هلا جتاوزاً، يسري عليه ما يسري عليها من قوانني، إنسان فقد متاماً نطاق

اليت توكَل إليه، وهو اإلنسان الذي مت ترشيده وتدجينه يف إطار  تهأيضاً اإلنسان الوظيفي الذي يعرف يف ضوء وظيف
باعتباره ظاهرة  ورغم أن ماركوز خيصص أحياناً ويتحدث عن اإلنسان ذي البعد الواحد. التكنولوجية العقالنية املادية

  .باتمع احلديث ككل رأمسالية، إال أنه، يف معظم األحيان، يراه باعتباره ظاهرة خاصة

 القفص الحديدى 
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اليت استخدمها ماكس فيرب لوصف وضع اإلنسان  «iron cage أيرن كيج«اإلجنليزية  ترمجة للعبارة» القفص احلديدي»
كتابات جورج لوكاتش وجورج  وترد العبارة بأشكال أخرى يف. اتمع احلديث بعد أن يتم ترشيد اتمع واإلنسان يف

أن يصبح «، اليت تعين يف مجلتها »التسلُّع«و» التشيؤ«النقدية، مثل   من املصطلحاتوهي ذات عالقة وثيقة بكثري. زمييل
  .«سجني العامل واألشياء أو السلع خاضعاً لقوانينها اإلنسان

سيتحول اتمع  الترشيد املادي املستمرة ستؤدي إىل فرض قوانني واحدية مادية على اتمع ومن مث ويرى فيرب أن عملية
يشغلوا أماكن حمددة هلم ومقررة مسبقاً، ويقوموا   تجرب األفراد على أن"يشبه السوق واملصنع"لة بشرية ضخمة إىل آ

دد  اآللية ستزيد وال شك الفعالية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع زيادة كبرية، ولكنها وهذه البيئة. بأدوار مرسومة
احلديث هو فرد مفتقد للمعىن، ومن مث  ديدي، وخصوصاً أن الفرد يف اتمعاحلرية الفردية، وتحول اتمع إىل قفص ح

  .باملقدرة على التجاوز، فهي ال تقف على أرضية صلبة من املعىن فهو شخصية هشة من الداخل ال تشعر باألمن وال

 التسلع 

مصطلح يشري إىل أن السلعة » عالتسلُّ«و .«commodification كوموديفيكيشن«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » التسلُّع«
وإذا كانت السلعة . رؤية اإلنسان للكون ولذاته ولعالقاته مع اآلخر واتمع وعملية تبادل السلع هي النموذج الكامن يف

  .أي سيادة منطق األشياء السوق واحملور الذي يدور حوله، فإن التسلُّع يعين تحول العامل إىل حالة السوق، هي مركز

 فالتشيؤ معناه أن يتحول اإلنسان إىل شيء، تتمركز أحالمه حول. التشيؤ وألن السلعة شيء، فإن التسلُّع قد يعين أيضاً

أما التوثُّن، . العالقات بني األشياء األشياء وال يتجاوز هو السطح املادي وعامل األشياء، وتصبح العالقات بني البشر مثل
والتسلُّع والتشيؤ والتوثُّن تعين، . والوثن األعظم الذي يعبده اإلنسان ة والشيء مركز الكونفإنه يعين أن تصبح السلع

املادية والذات الطبيعية املادية ويفقد  "والسلع"أن اإلنسان يحيد إنسانيته املُتعينة فيسقط إما يف عامل األشياء  كلها،
 :املادة، والتنويعات عليه/الطبيعة: املطلق العلماين"ات ال إنسانية جمردة مطلق ، أو يذوب يف"الربانية"إنسانيته املركبة 

  . ويفقد أيضاً إنسانيته"الدولة  السوق  اإلنتاج  االستهالك

املادية وتحول العامل إىل مادة  والتشيؤ والتوثُّن تعين نزع القداسة عن اإلنسان والطبيعة وإخضاعهما للواحدية والتسلُّع
وهذه هي عملية الترشيد والتحديث، حني يجرد اإلنسان ذاته . عليه  استعمالية بعد اهليمنة اإلمربيالية الكاملةواحدة

  .الالإنسانية ويذعن هلا ويقبل اردات

 التوثن 

  مادياً،هو الشيء املادي، سواء أكان طبيعياً أم» الوثن«و .«fetishism فيتيشيزم» ترمجة للكلمة اإلجنليزية» التوثُّن«

تؤثر يف مقدرات الناس بالنفع  الذي يتصور اإلنسان أنه يجسد روحاً وأنه ذو أثر سحري وقوة غامضة من شأا أن
 هو أن ينظَر للسلعة "حسب األدبيات املاركسية اإلنسانية"والتوثُّن  .ولذا، فهو يصبح حمور ممارسات دينية. والضرر

 يف "األشياء"وتتحكم السلع  .ماعي إنساين وإمنا باعتبارها شيئاً مستقالً عن اإلنسانباعتبارها نتاج جهد اجت  ال"الشيء"
اتمعات االستهالكية، تصبح السلع ذات قيمة حمورية يف حياة  ويف.  بدالً من حتكُّم املنتج يف السلع"اإلنسان"املُنتج 
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اخلاصة   أصبحت هلا قيمة كامنة فيها، هلا حياااالقتصادية وغرضها االستعمايل، فكأن السلعة اإلنسان تتجاوز قيمتها
 واليت تجب "يف السلعة"املادية الكامنة  ومسارها اخلاص، متجاوزة اإلنسان واحتياجاته، وهذا مثل جيد على املرجعية

من يف لكل هذا، تصبح السلعة مثل الوثن، مركز الكون الكا. املرجعية اإلنسانية املرجعيات املتجاوزة كافة وضمنها
 "النظم اإلنسانية يف"الذي يعبده اإلنسان واهلدف األوحد من الوجود، فينحرف اإلنسان عن جوهره اإلنساين  املادة،

  ."يف النظم التوحيدية"املادة واألشياء /الطبيعة وعن ذاته الربانية املركبة اليت ال ميكن أن ترد إىل عامل

 "الديين باملعىن"كسمة أساسية يف اليهودية، مبعىن أن الشعب اليهودي » ن الذاتتوثُّ«ما مساه  وقد أشار أحد املفكرين إىل

وتوثُّن الذات مسة أساسية يف كثري من  .يعبد ذاته من دون اإلله ويتمركز حوهلا، مع أن هذه الذات وثن مادي أصم
 اإلثنية أو العرقية هي املطلق اجلديدة، حيث تصبح الذات القومية أو احلركات القومية العضوية واحلركات اإلثنية

التوثُّن   تكتسب خاصية"وليس السلع وحسب"وميكن القول بأن املطلقات العلمانية املختلفة . الكون  مركز"اللوجوس"
الدولة املركزية هي أهم هذه األوثان املطلقة  ولعل. هذه وتتجاوز اإلنسان وال يتجاوزها هو وتصبح هي املرجعية النهائية

اإلنسانية   يؤدي إىل التوثُّن، فترشيد املواطن جيعله يقبل اردات"املرجعية الكامنة يف إطار"والترشيد . " ذاامرجعية"
  .باعتبارها مطلقات ائية ال تشري إال إىل ذاا

 التشيؤ 

بشر إىل ما يشبه العالقات العالقات بني ال ، ويعين تحول«reification رييفيكيشن«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » التشيؤ«
. "أي حوسلة البشر باعتبارهم أشياء"ومعاملة الناس باعتبارها موضعاً للتبادل  "عالقات آلية غري شخصية"بني األشياء 

باعتبارمها قوى غريبة عنه، تشبه  "نتاج جهده وعمله وإبداعه"يتشيأ اإلنسان، فإنه سينظر إىل جمتمعه وتارخيه  وحينما
اخلارج، وتصبح العالقات اإلنسانية أشياء تتجاوز التحكم اإلنساين   تفرض على اإلنسان فرضاً من"املادية"قوى الطبيعة 

وقمة . أمره شيئاً مفعوالً به ال فاعالً، حيدث ما حيدث له دون أية فاعلية من جانبه، فهو ال ميلك من فيصبح اإلنسان
  .جماالت احلياة كافة ات الدقيقة علىالتشيؤ هي تطبيق مبادئ الترشيد األدايت واحلساب

يتحول اإلنسان إىل شيء تتمركز أحالمه حول األشياء فال يتجاوز  وميكن القول ببساطة شديدة بأن التشيؤ هو أن
ن بكفاءة غري عادية م واإلنسان املُتشيئ إنسان ذو بعد واحد قادر على التعامل مع األشياء. األشياء السطح املادي وعامل

واإلنسان املُتشيئ إنسان قادر على . بسبب تركيبيتهم خالل مناذج اختزالية بسيطة، ولكنه يفشل يف التعامل مع البشر
وهذا وصف جيد لإلنسان الطبيعي الرشيد، الذي . يتوحد ا ويتصرف على هديها اإلذعان للمجردات املطلقة وأن

  .املادة/الطبيعة انية األخرى اليت تعد تنويعاً علىاملادة واملطلقات العلم/قوانني الطبيعة يعيش حسب

 التنميط 

ومعناها  «standard ستاندارد«وهي من كلمة  «standardization ستاندارديزيشن«ترمجة لكلمة » التنميط«
الصطالح ا ، ويطلَق"املناهج أو املقاييس"» يوحد«ومعناه  «standardize ستانداردايز«وفعل  ،«مقياس«أو » معيار«

متشاة ومنطية بسبب اإلنتاج الصناعي  على ظاهرة يف احلضارة الغربية، وهي أن كثرياً من املنتجات احلضارية تصبح
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احلضارية يف اتمع التقليدي حيث جند أن لكل شيء مصنوع شخصية  على عكس املنتجات"السلعي اآليل الضخم 
يف أسلوب  والتنميط يف املنتجات احلضارية يؤدي إىل التنميط. "يهشخصية منتجها الذي صنعها بيد مستقلة تستمدها من

منظَّم مبواعيد دقيقة ومتتالية معروفة  احلياة العامة واخلاصة فيقضي اإلنسان حياته يف سلسلة حمكومة من روتني يومي
 زياء، على سبيل املثال، جتعلفتقاليع األ.  مث يتم تنميط حياة اإلنسان نفسها"فراغ نوم  انتقال  عملي آيل  وقت"مسبقاً 

أو غريها من عواصم " الناس كافة يغريون طراز مالبسهم من عام إىل عام حبسب ما يصدر هلم من أوامر من باريس
املوضة "املادة، فإن قال مصممو األزياء إن /قوانني الطبيعة ويسارع الناس لإلذعان وكأم يذعنون ألحد. "تصميم األزياء

 ويذهب علماء. سارع اجلميع بالتقصري، وهكذا" قصري"اجلميع بتطويل مالبسهم، وإن قالوا  قام" ويلهذا العام هو الط

لتشمل عامل اإلنسان اجلواين،  االجتماع إىل أن عمليات التنميط ليست مقصورة على عامل األشياء الرباين وإمنا امتدت
وأمناط سلوكه، ومتت املساواة بني البشر والتسوية بينهم ورؤيته لنفسه  حبيث مت تنميط أحالم اإلنسان ورغباته وتطلعاته

  :وقد أمكن تنميط الواقع االجتماعي واإلنساين لعدة أسباب. واخلارج من الداخل

  .اإلنتاج الصناعي ال تسمح بالتنويع  طبيعة 1

  .احلديث  إيقاع احلياة السريع اآليل يف العصر 2

فاألسرة، على سبيل املثال، حتمي الفرد قليالً من تغلغل عوامل  .اقُم هذه الظاهرة أدى تآكل املؤسسات الوسيطة إىل تفَ 3
مع إيقاعه أو  اخلاصة وإىل وجدانه، وهي تزود الفرد بتربة اجتماعية مفعمة باحلميمية، إيقاعها يتفق التنميط يف حياته

ن أن يفرض عليه أن يتبع إيقاعاً برانياً حاداً م ميكن ضبطه ليتفق مع اإليقاع املناسب له، فيتكشف أبعاده الداخلية بدالً
  .ويدخل قالباً حمدداً

ثوابت تسيطر عليه عقلية  يالحظ أن اإلنسان يف العصر احلديث إنسان حركي نسيب، فهو ال يرتبط مبطلقات أو  4
النات اليت قامت بعملية فيقع فريسة صناعات اللذة واإلع الترانسفري، وهو على استعداد لتغيري قيمه بعد إشعار قصري،

  .صياغته مبا تراه خيدم صاحلها هندسة اجتماعية شاملة فأعادت

يف عملية التنميط إذ ألقت يف روع الناس أن أمناط السلوك النمطية هي   قامت شركات التسويق واإلعالم بدور حاسم 5
  .الطبيعية األمناط

اليت ال تتعامل إال مع وحدات إدارية ضخمة واليت حتاول   املركزية ولعل أهم أسباب التنميط هو ظهور الدولة العلمانية 6
أي  االجتماعي واإلنساين حىت ميكنها التحكم فيه والتخطيط له وتوجيهه وتوظيفه لصاحلها، قدر طاقتها ترشيد الواقع

جتماعي متنوعاً اإلنساين واال وعملية الترشيد هذه هي يف جوهرها عملية تنميط، إذ بدوا سيصبح الواقع. حوسلته
  .مركباً غري متجانس ال ميكن إخضاعه لعمليات احلوسلة

املتقدمة هو تعبري عن احتجاج اإلنسان على  ولعل انتشار العنف واالنتحار وشرب الكحول وإدمان املخدرات يف البالد
ولعل انتشار . دي بسيطمتاماً وعلى حريته ويدفع به يف عامل واحدي ما هذا التنميط الذي يقضي على عامله اجلواين

الغربية ومع هذا  تعبري عن نفس االحتجاج، فآليات اإلشباع اجلنسي متاحة بشكل مذهل يف اتمعات اإلباحية ذاته هو
حريته متاماً يهرب من عامل التنميط إىل عامل فردوسي  فاإلنسان الذي تقمع. تتزايد األفالم والكتب واالت اإلباحية
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التنميط  مياثل عامله املتجانس احملكوم املضبوط، عامل من الفوضى الكاملة حيميه من عامل  حدود، عامل الخال متاماً من أي
  .والضبط الكامل والواحدية املادية

أن يكون "» التسلع«و" أن يكون النمط أمريكيا"» األمركة«و» الكوكلة«وترتبط بالتنميط مصطلحات أخرى مثل 
".أن يكون النمط هو الشيء"» التشيؤ«و" النمط هو السلعة  
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مصطلحات تشير إلى تفكيك اإلنسان وتقويضه:  الخامسالباب   

 

 التفكيك والتقويض 

األساسية يف بناء ما بعضها عن بعض دف اكتشاف العالقة بني هذه العناصر  باملعىن العام هو فصل العناصر» التفكيك«
فلسفي إنساين دف  وميكن أن يتم التفكيك داخل إطار. القوةاملوجودة يف البناء واكتشاف نقط الضعف و والثغرات

ولكن ميكن أن يتم . ال حتمل أي مضمون أيديولوجي ويف هذه احلالة، فإن التفكيك أداة حتليلية. زيادة إدراكنا للواقع
األساس   نصل إىلاملادة والواحدية املادية حبيث يرد كل شيء إىل ما هو دونه حىت/الطبيعة التفكيك يف إطار منوذج

ليس أساساً على اإلطالق، فاملادة » املادي األساس«ولكن عملية التفكيك ميكن أن تستمر فيتضح أن ما يسمى . املادي
 فلسفة اجم فكرة "ما بعد احلداثة"والفلسفة التفكيكية . تكون هناك حقيقة يف حالة حركة وتغير ومن مث ال ميكن أن

رفض املرجعية، وهي حتاول  أي "anti-foundationlism طلَق عليها باإلجنليزية أنيت فونديشناليزمولذا ي"نفسها  األساس
ميكن جتاوزها، ومن مث ال تصبح هذه النظم بذاا طريقة  إثبات أن النظم الفلسفية كافة حتتوي على تناقضات أساسية ال

نسبية،  عة من احلقائق املتناثرة فقط، وتصبح كل احلقائقعلى عدم وجود حقيقة بل جمرد جممو لتنظيم الواقع وإمنا عالمة
منهجاً يف الدراسة وإمنا رؤية فلسفية  ومثل هذا التفكيك ليس جمرد آلية يف التحليل أو. وال يكون مثة قيم من أي نوع

ة هو جاك ورائد هذه الفلسف. تقويض ظاهرة اإلنسان وأي أساس للحقيقة متكاملة وهي فلسفة يؤدي التفكيك فيها إىل
: باإلجنليزية" »تقويض«أو » ختريب« الذي استخدم يف أوىل دراساته الفلسفية اصطالح "هايدجر تلميذ"دريدا 

رمبا  "deconstruction كونستراكشن دي: باإلجنليزية"» تفكيك«، مث استخدم مصطلح "destruction ديستراكشن
  .ليخبئ الطبيعة العدمية ملشروعه الفلسفي

 : بطريقتين» تفكيك«سوعة، نستخدم كلمة وفي هذه المو

وعادةً ما يتالزم مع  .باعتباره أداة منهجية تستخدم يف اكتشاف البنية الكامنة ألي نظام فكري أو فلسفي  التفكيك 1
. ألن اهلدف هو تعميق الفهم وليس التقويض عملية التفكيك عملية تركيب أو إعادة تركيب، أي عملية تأسيس،

للحقيقة وإمنا هو فتح لباب االجتهاد وإدراك لواقع أن ما هو قائم متكن   ليس إعالناً الفشل يف التوصلوالتفكيك هنا
  .حىت ميكن تفسريه بشكل أحسن، كما ميكن تغيريه إىل األفضل إعادة تركيبه

2 »   .للكون ة، وهو هنا ليس جمرد آلية وإمنا رؤي"سعد البازعي  ميجان الرويلي"باعتباره تقويضاً  »التفكيك 

أن عملية االنتقال من العلمانية اجلزئية إىل  وحنن نذهب إىل. واالستخدام الثاين هو األكثر شيوعاً يف هذه املوسوعة
تفكيك لإلنسان، إذ يرد اإلنسان، الذي يتحرك داخل حيزه اإلنساين واحليز  العلمانية الشاملة هي يف جوهرها عملية

وبدالً من أن يكون اإلنسان  املادي،/فيلغي احليز اإلنساين وال يبقى سوى احليز الطبيعيإىل املادة وقوانينها،  الطبيعي،
اإلنسان الطبيعي أو اإلنسان الوظيفي الذي ميكن تفسريه من خالل  كائناً مركباً متكامالً، اإلنسان اإلنسان، فإنه يصبح
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وقد حتدث . "املظلمة وهذه هي االستنارة"القابعة فيه الرياضية والذي حتركه غرائزه الوحشية املظلمة  النماذج املوضوعية
داروين عن عالقة القرد باإلنسان، وأجرى بافلوف جتاربه على  ألخيه اإلنسان، وحتدث" ذئباً"هوبز عن اإلنسان باعتباره 

الفكر العلماين  االنتائج اليت توصل هلا تنطبق على اإلنسان، وهذه هي عملية التقويض اليت يقوم  وافترض أن" الكالب"
 «disديس«أو  «deدي«كبري من األفعال تبدأ مبقطع  ويالحظ أنه يوجد يف معجم احلضارة الغربية احلديثة عدد. الشامل

  .تقويضي، تعبر عن جوهر املشروع التحديثي التفكيكي الغريب وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي

فهو يعيد  غريب ليس تفكيكياً وحسب وإمنا هو أيضاً مشروع تأسيسي،القول بأن املشروع التحديثي ال ومع هذا ميكن
اليت ترد اإلنسان إىل هذا العنصر املادي أو  املادة واملطلقات العلمانية املختلفة/تركيب الكون على أساس منوذج الطبيعة

 مظلمة ظاملة يتصارع فيها اإلنسان املثال، تعيد تركيب اتمع على أساس أنه غابة فاملنظومة الداروينية، على سبيل. ذاك
  .احليوان واإلنسان مع اإلنسان، فهي حرب خيوضها اجلميع ضد اجلميع مع

 " اإلنسان والطبيعة"نزع القداسة عن العالم 

 «desacralize دي ساكرااليز«أو  «desanctify دي سانكتيفاي«اإلجنليزية  ترمجة للكلمة» نزع القداسة عن العامل«

مادية صرفة /نظرة طبيعية  حبيث تصبح ال حرمة هلا وينظَر هلا"اإلنسان والطبيعة"القداسة عن الظواهر كافة   نزعاليت تعين
العامل هو نتيجة حتمية لإلميان بفعالية القانون الطبيعي يف جماالت  أي أن نزع القداسة عن. ال عالقة هلا مبا وراء الطبيعة

 ميكن أن يصبح مادة "والطبيعة اإلنسان"وإذا ما مت ذلك، فإن العامل . "لعامة واخلاصةالطبيعية واإلنسانية، ا" احلياة كافة
وتسويتها وحوسلتها، وهو أمر يستحيل إجنازه إن كانت هناك قداسة  استعمالية ميكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها

الواحدية  نزع القداسة يعين فرضو. هناك حرمات تضع حدوداً على سلوك اإلنسان وعلى حريته يف املادة وإن كانت
يؤدي إىل ظهور نزعة إمربيالية لدى  ونزع القداسة. املادية على الكون حبيث يسري قانون واحد على كل األشياء

. نافعة له ميكنه توظيفها حلسابه ويصبح اهلدف من املعرفة هو زيادة التحكم اإلنسان، فهو ينظر إىل العامل باعتباره مادة

  . قداسة أو حرمات أو مرجعيات أخالقية، فال حدود لعملية الغزوتوجد وحيث ال

 نزع السر عن الظواهر 

 «mystery ميستري«، وهي من كلمة «demystify دي ميستفاي«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » نزع السر عن الظواهر«

وميكن القول . "»ديانات األسرار«ي أ «mystery religions ميستري ريليجرت» ويقال"باملعىن الديين » السر«اليت تعين 
اإلنسان، والظواهر  لتشري إىل أن» سر«وتستخدم كلمة . »غيب«كلمة هلا يف معجمنا الثقايف هي كلمة  بأن أقرب

وأن على اإلنسان أن يدرك هذا ويدرك أن عقله لن  كافة، حتوي داخلها من األسرار والغيب ما ال ميكن الوصول إليه،
 مستفاي«أما كلمة . أسراراً، فهو عامل متنوع كل ظاهرة فيه حتوي قدراً من التفرد ن العامل حيويوأل. حييط بكل شيء

mystify»يف "كثري من دعاة االستنارة ويرى. ، فهي كلمة ذات طابع قدحي، إذ تشري إىل عملية تعمية واعية مقصودة
 وتفكيكها وردها إىل قوانني "ومنها اإلنسان"الظواهر  أن أهم مهام العقل هي نزع األسرار عن كل "اإلطار املادي

 ، وبذا تصبح الظواهر كافة متشاة واضحة قابلة"يف إطار الواحدية الكونية املادية ورؤيتها"احلركة املادية العامة 



 
1 جـ 276 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

ى السر، فهو يسأل كيف تأت وتعبر كلمات جمنون نيتشه عن أمل اإلنسان احلديث الناجم عن جناحه يف نزع. للدراسة
  من حولنا مادة خراب ال أسرار فيها وال قداسة؟ لإلنسان أن ميحو األفق وجيفف البحار حبيث أصبح العامل

 كشف حقيقة األسطورة 

لإلشارة إىل أية عملية  ، وهي تستخدم عادةً«debunk دي بنك«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » حقيقة األسطورة كشف»
بالتجاوز قد يشعر ا اإلنسان، وذلك حىت يكتشف بصورة ال  نبل أو أية أحالم نبيلةدف إىل حتطيم أية مثاليات أو أي 

. األعمال األدبية وهذه عملية قد تتم يف الواقع، ولكن املصطلح يشري عادةً إىل. الطبيعية/املادية تقبل الشك حقيقة دوافعه

صيات أا مدفوعة حبب مثايل حقيقي لشخصية الشخ ففي أعمال برنارد شو  على سبيل املثال  كثرياً ما تتصور إحدى
مدفوعة يف واقع األمر حبب القوة والسيطرة والشهوة اجلنسية وحسب، أي أن  أخرى، ولكنها تكتشف بعد قليل أا

، »واقعية«إىل هذا بأنه  وكثرياً ما يشار. املادية/تكتشف أن اإلنسان إن هو إال جمموعة من الدوافع الطبيعية الشخصية
قبف مع األمر الواقع الذي ال أسرار فيهوتكير تزايد . املادة/والذي يضرب جبذوره يف عامل الطبيعة له هو تفسوهذا ي

إىل وجود فرق  يف اآلداب الغربية احلديثة، فهو صيغة أسلوبية كمية دف إىل تنبيه اإلنسان «irony األيروين«استخدام 
ال أسرار فيه، الساقط يف محأة املادة، اخلاضع  ق يف السماء وواقعه اخلسيس الذيشاسع بني أحالمه النبيلة اليت تحلِّ

  .لقوانينها

 تحرير العالم من سحره وجالله 

 disenchantment of the إنتشامنت أوف ذي ورلد ديس«ترمجة للعبارة اإلجنليزية » حترير العامل من سحره وجالله»

world» رد يف كتابات ماكس فيربتمع الغريب للتصورات الدينية الغيبية .اليت تويشري هذا املصطلح إىل عملية استبدال ا 

عقالنية مادية قابلة لالكتشاف  والوسائل السحرية بتصورات علمية، حبيث يدرك اإلنسان أن العامل يتحرك وفقاً لقوانني
  .ال وفق قوى غامضة غري حمسوبة مستعصية على الفهم

، وهو معىن إجيايب مبعىن أن »إزالة الغشاوة» باللغة اإلجنليزية فعل مبهم، فهو يعين «disenchant ديس إنتشانت«وفعل 
، وهو معىن سليب مبعىن أن اإلنسان حينما »خيبة األمل والظن«ولكنها تعين أيضاً  .يرى اإلنسان األمور على ما هي عليه

وإام املصطلح مناسب  .حملها صورة واقعية مظلمةحقيقة شخص ما، فإن الصورة املثالية املضيئة تسقط لتحل  يعرف
 "املادي"االستنارة املضيئة يف أن يعتمد اإلنسان على عقله  جداً، فهو يصف املشروع التحديثي الغريب الذي بدأ بأوهام

 اتاليت تراكمت عليه عرب عصور الظالم السابقة ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو مطلق وحسب، فيزيل كل الغشاوات

املفروض أن هذا سيؤدي إىل سعادة  وكان.  لألشياء ويدرك هيمنة الواحدية املادية"املادي احلقيقي"ليصل إىل اجلوهر 
اإلنسان عندما فعل ذلك، قام بتفكيك العامل ورده إىل عناصره املادية  ولكن. اإلنسان وسيطرته على نفسه وعلى العامل

وأصبح كل شيء فيه  جالله ومجيع عناصر القداسة والسر فيه وأصبح مادة حمضة، سحره و"اإلنسان والطبيعة" ففقد العامل
  .«تشيؤ العامل«و» خيبة العامل«أحياناً بعبارة  ولذا، فإن املصطلح يترجم. وميكن السيطرة عليه وحوسلته. حمسوباً

 تجريد اإلنسان من خصائصه اإلنسانية 
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وهي تعين  «dehumanization هيومانايزيشن دي«ة للكلمة اإلجنليزية ترمج» جتريد اإلنسان من خصائصه اإلنسانية»
اليت تميز اإلنسان عن غريه من الكائنات ومنع حتقيق اإلمكانيات  إنكار وقمع تلك الصفات واألفكار والنشاطات

ميكن القول بأن  ن مث،وم. "مقابل خصائصه الطبيعية املادية اليت يشترك فيها مع غريه من الكائنات" اإلنسانية لإلنسان
  .«اغتراب«العبارة مترادفة مع كلمة 

وتحوله إىل شيء ضمن  لإلشارة إىل تلك االجتاهات يف احلضارة احلديثة اليت تجرد اإلنسان من إنسانيته وتستخدم العبارة
ق كليته اإلنسانية املركبة املتجاوزة واملقدرة على التجاوز وحتقي األشياء، أي تستوعبه وتسلِّعه وتنكر عليه حرية االختيار

  .املادية ولألمناط الطبيعية املتكررة للحتميات الطبيعية

 االجتماعية الغربية لوصف جانب مهم من حياة اإلنسان يف العصر احلديث، فإا تظهر ورغم أن الكلمة تتواتر يف العلوم

اليت يتحول ا اإلنسان إىل ما هو  بعناية فائقة الكيفيةفقد رصد األدب احلداثي . بشكل واضح يف األدب والنقد األديب
  .احلديث اليت تكِّون العصر" األرض اخلراب"دون اإلنسان يف 

مساه بسقوط الذات املتكاملة وسقوط الشخصية يف  وقد الحظ لوكاتش ما. أما يف النقد األديب، فاملوضوع أكثر تواتراً
فالشخصيات األدبية يف القرن التاسع . ريد اإلنسان من خصائصه اإلنسانيةجت األدب، وهو ما يعبر عن تزايد معدالت

احلداثي  هلا مسات فريدة متكاملة تتطور فرديتها من خالل التفاعل االجتماعي، أما شخصيات األدب عشر شخصيات
غازاً ال حل هلا أو عاملاً فيها أو تواجه أل فهي تعيش يف عزلة كاملة بني عناصر جمردة متصارعة ال يستطيع اإلنسان التحكم

الشخصية يف الفن التعبريي والتكعييب يتم تفكيكها مث يعاد تركيبها على أسس  ويالحظ لوكاتش أن. عبثياً ال معىن له
  .ولكنها ختتفي متاماً يف الفنون التجريدية هندسية

جتريد الفن من اخلصائص  ""1955  1883"يف مقال خوزيه أورتيجا يي جاسيت  وهذا أيضاً هو املوضوع األساسي
كان ممتلئاً مبضمونه   كان يتعامل مع الواقع املعاش، ولذا"حىت القرن التاسع عشر"فهو يرى أن الفن الغريب  ."اإلنسانية

أما يف القرن العشرين، فقد جرد الفن من خاصيته . الطبيعة اإلنساين، وكانت األفكار الفنية تشري إىل أشياء يف عامل
أية خاصية  غري إنساين، ال ألنه ال حيتوي على أية مسات إنسانية وإمنا ألنه متجرد بشكل واع من  وأصبح فناًاإلنسانية
امشئزازه منها، وهو ما يعبر عن امشئزاز كامل من  بل"وتظهر ال إنسانية هذا الفن يف حتاشيه األشكال احلية . إنسانية

  أي مضمون إنساين أو حي، أصبح الفن يشبه اللعبة اليت ال ختضع إالحماولة حتاشي ويف. "احلضارة اإلنسانية بأسرها

يرفض احملاكاة ويلجأ للرموز  وهذا الفن ال يتعامل مع موضوعات اإلنسان الكربى وإمنا هو فن صغري. لقوانينها هي
والسمة . ع متجاوزبل يؤكد أنه ليست له أية نتائج ذات طاب وهذا الفن ال رسالة له. املغلقة ولكشف عناصر املفارقة

  .هو إنساين ومتعين وحي وظهور ما هو منطي شيئي جمرد، غري إنساين، واحدي مادي األساسية هنا هي تراجع ما

 إزاحة اإلنسان عن المركز 

وهي عبارة تتواتر يف  «decentering man دي سنترينج مان«اإلجنليزية  ترمجة للعبارة» إزاحة اإلنسان عن املركز»
عليه، دون  احلداثي واليت تعين أن اإلنسان قد وضع نفسه يف مركز الكون وفرض نفسه كمرجعية ائية ما بعداخلطاب 
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يف مرحلة "املادة وأية تنويعات عليها /الطبيعة وجه حق، ولذا جتب إزاحته عن املركز متاماً، حبيث يصبح مركز الكون إما
  ."يف مرحلة السيولة الشاملة"ون بال مركز أو يصبح الك ،"الواحدية املوضوعية املادية الصلبة

 إسقاط السمات الشخصية 

وهي تشري إىل " «depersonalization دي بريسونااليزيشن«ترمجة للكلمة اإلجنليزية » إسقاط السمات الشخصية»
ء إىل عامل باالجتاه حنو التنميط الذي ينتقل من عامل األشيا مسة يف احلضارة احلديثة، وهي حضارة مجاهريية تتسم

تعين يف  اتمع احلديث إنسان عملي مرن حياول أن يتكيف مع واقعه، ولكن عملية التكيف هذه واإلنسان يف. "اإلنسان
احلركة اجلماهريية، كتلة غري متميزة املعامل ليس له  واقع األمر تنميطه وفقدانه ما يميزه كفرد متفرد حىت يصبح جزءاً من

على أن ما . ال شخصية له ولكنه قادر على أن يلعب أدواراً خمتلفة بكفاءة عالية هو سطح كاملأية أبعاد جوانية، ف
  .احلديثة على إسقاط السمات الشخصية هو هيمنة النماذج البريوقراطية والكمية يف اتمعات يساعد

 الداروينية االجتماعية 

وهي كلمة . »الداروينية االجتماعية«ية، ويقال هلا أيضاً اإلجنليز «Darwinism داروينيزم«ترمجة لكلمة » الداروينية»
مادية كمونية تنكر  وهي فلسفة علمانية شاملة، واحدية عقالنية. "1820  1731"إىل اسم تشارلز داروين  منسوبة

دي واحد كامن يف واألخالقية وترد العامل بأسره إىل مبدأ ما أية مرجعية غري مادية، وتستبعد اخلالق من املنظومة املعرفية
الصراع والتقدم  واآللية الكربى للحركة يف الداروينية هي. الصورة اازية العضوية واآللية للكون املادة وتدور يف نطاق

االجتماعية ذيوعاً يف أواخر القرن التاسع عشر،  وقد حققت الداروينية. الالائي وهو صفة من صفات الوجود اإلنساين
للمسألة  التحديث يف شرق أوربا، وبدأ فيها بعض يهود اليديشية يف تبني احلل الصهيوين  تعثَّر فيهاوهي الفترة اليت

وميكن القول بأن الداروينية هي النموذج املعريف  .اليهودية، كما بدأ التشكيل اإلمربيايل الغريب يتسع ليقتسم العامل بأسره
  . إن مل يكن كلهاالعلمانية الشاملة، الكامن وراء معظم الفلسفات

 القوانني اليت تسري على عامل الطبيعة والغابة هي نفسها اليت تسري على الظواهر ويرى دعاة الداروينية االجتماعية أن

حول : القوانني يف كتابيه الكبريين وهم يذهبون إىل أن تشارلز داروين قد وصف هذه. اإلنسانية، التارخيية واالجتماعية
وقد ذهب داروين . األجناس املالئمة يف عملية الصراع من أجل احلياة  ل االنتخاب الطبيعي و بقاءأصل األنواع من خال

احللقات، قد  بأسره سلسلة متواصلة يف حالة حركة من أسفل إىل أعلى وأن اإلنسان إن هو إال إحدى هذه إىل أن الكون
البيولوجية احلية يعتمد على الصراع من أجل البقاء  ويرى داروين أن تقدم األنواع. يكون أرقاها ولكنه ليس آخرها

داروين عامل مستمر مغلق ال ثغرات فيه وال فراغات وال مسافات، فكل حلقة تؤدي  إن عامل. الذي ينتصر فيه األصلح
فعل، وصف وبال"العجلة اليت جبوارها  اليت تليها، متاماً كما هو احلال مع عامل إسبينوزا ونيوتن حيث حترك كل عجلة إىل

متاماً كما "وهكذا تؤدي الريقة إىل القرد، والقرد إىل اإلنسان بطريقة آلية  ."أحدهم داروين بأنه نيوتن العلوم البيولوجية
  ."بطريقة آلية يف منظومة لوك األجسام حتت تأثري قانون اجلاذبية وكما تتحول األفكار اجلزئية إىل أفكار كلية تتحرك
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يف واقع األمر عاجزاً متاماً من الناحية العلمية عن إثبات كثري من  ولكنه كان. ن أو فرضيتهوهذا هو تصور داروي
حتدثوا عن  فهناك حديث عن احللقة املفقودة، وهي تعين وجود مسافة بني القرد واإلنسان، ولذا فقد ولذا. فرضياته

. والواحدية دون وجود شواهد مادية علمية ريةالطفرة مبعىن سد الثغرة يف الزمان بدون سبب واضح، ومت فرض االستمرا

إىل أن فرضية داروين نظرية وحقيقة علمية، مث نقلوا هذه الفرضية من عامل  ومع هذا، ذهب دعاة الداروينية االجتماعية
د داخل العالقات بني األفرا عامل اإلنسان، وقرروا أن العالقة بني الكائنات احلية يف الطبيعة ال ختتلف عن الطبيعة إىل

وعلى هذا، مت استخدام النموذج الدارويين ال لتفسري . والدول اتمعات اإلنسانية، وال عن العالقات بني اتمعات
واتمعات على  وإمنا لتفسري حياة اإلنسان الفرد يف اتمعات، ويف تفسري العالقات بني الدول املادة وحسب/الطبيعة

  .املستوى الدويل

تربير التفاوت بني الطبقات داخل اتمع الواحد ويف الدفاع عن حق الدولة  داروينية االجتماعية يفوقد وظِّفت ال
اتمعات الغربية وشعوب آسيا  فالفقراء يف. املطلقة ويف تربير املشروع اإلمربيايل الغريب على صعيد العامل بأسره العلمانية
ثبتوا أن مقدرم على البقاء ليست مرتفعة، ولذا فهم يستحقون الفناء أ  هم الذين"والضعفاء على وجه العموم"وأفريقيا 

  .اخلضوع لألثرياء ولشعوب أوربا األقوى واألصلح أو على األقل

 : ويمكن تلخيص األطروحات األساسية في الداروينية االجتماعية على النحو التالي

الكائنات   وهي عملية حتمية شاملة تشمل كلالعضوية ظهرت من خالل عملية طويلة من التطور،  كل األنواع 1
  . وكل اتمعات يف املراحل التارخيية كافة"وضمن ذلك اإلنسان"

التطور قد يكون بطيئاً وغري ملحوظ  العامل كله يف حالة تطور دائم، وهذا التطور يتبع منطاً واضحاً متكرراً رغم أن  2
  .أخرى حياناًأحياناً، وقد يأخذ شكل طفرة فجائية واضحة أ

فالصراع دموي حتمي، وهو صراع مجاعي ال  . تتم عملية التطور من خالل صراع دائم بني الكائنات واألنواع 3
  .فردي

عليها آثاراً  تغير األنواع هو االختيار الطبيعي الذي يؤثر يف مجاعات الكائنات العضوية ويترك  السبب الذي يؤدي إىل 4
  .خمتلفة

واألنواع األخرى، وحيقق البقاء املادي لنفسه، يثبت بالتايل أنه أرقى من  النوع الذي ينتصر على الكائنات الكائن أو  5
  .األخرى إذ حقق البقاء على حساا، فبقي هو بينما كان مصريها الفناء األنواع

وختضع لقوانينه، أو حتققه من خالل   مع الواقع فتتلون بألوانه"الربمجايت"حتقِّق الكائنات البقاء إما من خالل التكيف   6
والبقاء من نصيب األصلح القادر على التكيف واألقوى القادر على فرض   على الواقع،"النيتشوية"القوة وتأكيد اإلرادة 

  ."املركب" إىل الالجتانس "البسيط"أشكال التكيف، االنتقال من التجانس  ومن. إرادته

األخالق أو اجلمال، فالبقاء هو القيمة   هلا بأية قيم مطلقة متجاوزة، مثل األمانة أومهما كانت آلية البقاء، ال عالقة  7
  .اخلري والشر واحلزن والفرح احملورية يف املنظومة الداروينية اليت تتجاوز
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يصبح  إىل بقية أعضاء النوع، مبعىن أن التفوق "سر بقائه"إىل انتصاره   النوع الذي ينتصر يورث اخلصائص اليت أدت 8
  .وراثياً عنصراً

  .أعضاء اجلنس البشري  هذا يعين استحالة وجود مساواة مبدئية بني األنواع أو بني 9

رقياً من الكائنات األخرى حبكم بنيتها البيولوجية، ومن مث   مع تزايد معدالت التطور، تصبح هناك كائنات أكثر 10
 .أساس بيولوجي حتمي يصبح للتفاوت الثقايف

 

 توجد فلسفة أثرت في عصرنا الحديث أكثر من الفلسفة الداروينية، كما ال توجد فلسفة بلورت الرؤية ولعله ال
 : العلمانية للكون أكثر من الفلسفة الداروينية

املادية اليت تذهب إىل أن العامل إن هو إال مادة واحدة صدر عنها كل   فقد رسخت الفلسفة الداروينية أفكار الواحدية 1
والطبيعة  فالعامل طبيعة،. من الغرض واهلدف والغاية وال توجد داخلها مطلقات متجاوزة من أي نوع ة خاليةشيء، ماد

الكون إذ أن املنطق املادي حتمي شامل  وال توجد أية ثغرات يف. حمايدة ال تعرف اخلري أو الشر أو القبح أو اجلمال
ومع هذا، . شيء إىل املادة ويفسر كل شيء بالتطور املادييرد كل  وال توجد ثنائيات يف الكون إذ. يشمل كل شيء
ضحايا /القادرون على البقاء العبيد /الفقراء  السادة/الضعفاء  األثرياء/األقوياء: االجتماعية الصلبة توجد الثنائيات

  .الصراع

الل عملية التطور، إذ ال يوجد الطبيعة وهذه املادة، وقد صدر هو أيضاً عنهما من خ  اإلنسان إن هو إال جزء من هذه 2
اآلليات اليت يتحقق  قانون طبيعي واحد يسري على اإلنسان واألشياء، فالوجود اإلنساين نفسه يتحقق من خالل سوى

وهو وجود مؤقت، متاماً مثل مكانته يف قمة سلم  .من خالهلا وجود كل الكائنات األخرى، أي الصراع والقوة والتكيف
 بل ميكن القول بأن األميبا من. هذه من خالل سلسلة التطور اليت دفعته إىل القمة  سيفقد مكانتهالتطور، إذ أنه حتماً

واإلنسان، شأنه شأن . اإلنسان منظور تطوري صارم أكثر متيزاً من اإلنسان ألا حققت البقاء لنفسها مدة أطول من
وانني األخالقية هي جمرد تطور ألشكال من السلوك احليواين أخالقية، فالق األميبا، ال يتمتع بأية حرية وال حيمل أية أعباء

القوانني، هي قوانني مؤقتة  وهذا يعين أن القانون األخالقي، وكل. تطوراً واحلرص الغريزي على البقاء البيولوجي األقل
ومن مث فإن األخالق املطلقة . رحلةاالحتفاظ بالقوانني طاملا أا ختدم امل نسبية، ترتبط حبلقة التطور اليت أفرزا، ولذا يتم

واألقل مقدرة إىل اإلشفاق  التقدم العقالين املادي، وخصوصاً إذا كانت أخالقاً دينية تدعو إىل محاية األضعف تقف ضد
وال توجد أية مطلقات، ولذا ميكن القول بأن النظرية الداروينية  وهذا يعين أن كل األمور نسبية متاماً. عليه والعناية به

العارضة، فيمكن  وإذا كان التطور يتم أحياناً عن طريق الصدفة، وحتدده احلوادث. للفكر النسيب هي األساس العلمي
  .القول بأن النظرية الداروينية هي أيضاً أساس الفكر العبثي

لنماذج ميكن أن تتم إال من خالل ا  إذا كان األمر كذلك، فإن أفضل طريقة لتفسري سلوك اإلنسان ووجوده ال 3
وإذا كان للظاهرة تاريخ، فهو تاريخ مادي ميكن دراسته من خالل دراسة  .الطبيعية املادية، ومن هنا حتمية وحدة العلوم

وكما قال . البيولوجي وقد قام داروين نفسه بتفسري الظواهر البيولوجية من خالل دراسة تارخيها. املادية بنية الظاهرة
أساسي بني جمموعة من الشبان الذين خيتطفون فتاة  واقع األمر عدم وجود أي فارقأحد الباحثني فإن هذا يعين يف 
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 ولعل الفارق. فكالمها تدفعه غريزة طبيعية مادية قوية. الذئاب اجم ظبياً وتلتهمه ويغتصبوا مث يقتلوا وقطيع من

وهذا هو املنطق "البقاء  عوق عمليةالثانوي الوحيد أن الشبان قد هامجوا عضواً من نفس نوعهم، وهو األمر الذي ي
  ."الوحيد املقبول يف إطار دارويين عقالين مادي

متجاوزة للمادة مصدراً للحركة،  ورغم الواحدية املادية اليت تصدر عنها الداروينية، ورغم رفضها ألن تكون أية نقطة  4
تفترض وجود غائية طبيعية كالتطور باعتباره فإا مع هذا كله  ورغم أا تفترض عدم وجود خمطط إهلي وراء الكون،

احلتمي  نقطة أعلى ومن التجانس البسيط إىل الالجتانس املركب، حركة حتمية متاماً مثل التقدم حركة من نقطة أدىن إىل
 غائية غري متجاوزة تأخذ شكل إميان بأن والغائية اليت يطرحها داروين. الذي تفترضه معظم األيديولوجيات العلمانية

الغائية قد تكون زيادة يف التركيب والتطور من البسيط إىل املركب، وقد  لكن هذه. هناك غاية كامنة يف الطبيعة نفسها
خالل عملية  ، وقد يكون شكالً من أشكال الوعي ظهر بالصدفة من»القوة«أو » إرادة احلياة«يسمى  تكون شيئاً

ارتفاع ورقي، فليس مثة جتاوز إذ أن كل شيء  ر، مهما بلغ بالكائنات منواملهم أن التطو. كيماوية زادت املادة تركيباً
وينطبق الشيء نفسه على نظرية األخالق، فالبقاء هو القيمة . املادة  أصله مادي ويرد إىل"وضمن ذلك اإلنسان"

الذئاب من  ة قتال بنيهو اآللية، واألنانية وحب الذات مها مصدر احلركة، ولذا فإن العامل هو ساح الوحيدة، والصراع
بعضها بعضاً لغاية البقاء، فهي حرب اجلميع   وبني األمم اليت البد أن تصرع"واإلنسان ذئب يفترس أخاه اإلنسان"البشر 

وميكن القول بأن . إذ أن ما حيدد القيمة هو القدرة على الصراع والبقاء وال توجد قيمة مطلقة ألي شيء،. ضد اجلميع
حالة تطور عضوي مستمر،   هي خليط من الصورة اازية العضوية والصورة اازية اآللية، فالكون يفالداروينية النظرية

  .العضوي عن احلركة اآللية يف النمطية أو الرتابة يتبع منطاً ثابتاً ال يتغير، ومن مث ال خيتلف التطور

شيء أو أية  رفية العلمانية اإلمربيالية، من إنكار قيمة أيالداروينية بشكل واضح يف الرؤية املع وقد تبدت هذه املنظومة
السوق وآلياته وعدم تدخل الدولة حبيث  مرجعية متجاوزة إىل تأكيد ضرورة التنافس والصراع واإلصرار على حرية

 وقاً، مسرحاًواإلمربيالية هي تدويل للرؤية الداروينية حيث أصبح العامل كله س .يهلك الضعفاء وال يبقى سوى األقوياء

وقد سامهت الداروينية أيضاً يف . وتأكيداً لقوته لنشاط اإلنسان األبيض املتفوق الذي أباح لنفسه قتل اآلخر ضماناً لبقائه
  .والتجارب اخلاصة بتحسني األجناس والنسل والقتل الرحيم على أساس علمي تزويد النظريات العرقية الغربية

بالتقدم واحلتمية التارخيية مجيعها  فاإلميان.  على العلوم االجتماعية"ذات األصل الدارويين"هيمنت النظرية التطورية  كما
التارخيية واالجتماعية تعد تطبيقات ملبدأ التطور من التجانس البسيط إىل  وهناك كثري من النظريات. أشكال من التطورية

اتمع الصناعي، ورآه  طوراً من اتمع العسكري إىلفقد درس هربرت سبنسر التاريخ باعتباره ت. املركب الالجتانس
ورآه ماركس تطوراً من الشيوعية البدائية إىل الشيوعية  دوركهامي تطوراً من التضامن امليكانيكي إىل التضامن العضوي،

التطور هو  ونت أنبينما بين أوجست ك. "اتمع العبودي فاإلقطاعي فالرأمسايل فاالشتراكي :عرب حلقات حمددة"املركبة 
والفكر . اتمع احلديث الذي يستند إىل العلم تطور من جمتمع يستند إىل السحر إىل جمتمع يستند إىل الدين وصوالً إىل

وقد . أن اإلنسان األبيض هو آخر حلقات التطور وأعالها، ولذا فله حقوق معينة العرقي الغريب هو فكر تطوري إذ يرى
وطبقت القوانني الطبيعية بصرامة  ي العرقي يف األيديولوجيا النازية اليت تبنت متاماً فكرة وحدة العلومالفكر التطور تبلور

إبادة املعوقني واملتخلفني عقلياً "من خالل قواعد الصحة النازية  على الكافة، وحاولت االستفادة من قوانني التطور
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 النسل عن طريق التخطيط وعقد زجيات أو تنظيم عالقات ومن خالل حماوالت حتسني "األخرى وأعضاء األجناس

  .إخصاب تؤدي إىل إجناب أطفال آريني أصحاء

اليهودية  النازي، ترمجة للرؤية الداروينية، فالصهاينة قاموا بغزو فلسطني باسم حقوقهم والفكر الصهيوين، مثله مثل الفكر
. للحضارة األوربية حيملون عبء الرجل األبيض  فلسطني ممثلنياملطلقة اليت تجب حقوق اآلخرين، كما أم جاءوا إىل

أي أم جاءوا من الغرب مسلحني مبدفعية أيديولوجية . مقدرة أعلى على البقاء وهم، نظراً لقوم العسكرية، ميلكون
  داروينية علمانية ثقيلة، وقاموا بتسوية األمور من خالل املوقع وعسكرية

متاماً من منظور  وا الفلسطينيني وهدموا قراهم واستولوا على أراضيهم، وهي أمور شرعيةالنيتشوي فذحب الدارويين
 .بنيتشه أمر له داللته يف هذا املقام ولعل تأثُّر معظم املفكرين الصهاينة. دارويين علماين، بل واجبة

 االغتراب 

حالة «اليت تعين ببساطة  «alienation إلينيشن« ترمجة للكلمة اإلجنليزية "»االستالب«ويشار إليه أيضاً ب "»االغتراب«
الغريب أو "ومن هنا نقول "اإلنسان ليس يف بيته وموطنه أو مكانه  واإلحساس بأن» استالب«أو » غربة«أو » انفصال

 إلينوس«من كلمة " «يأخذ عنوة«و» يرتع«مبعىن  «alienare إليناري«وهي من الفعل الالتيين . ""بالغربة املسافر يشعر

alienus»  أليوس» من كلمة» ينتمي إىل شخص آخر أو مكان آخر«الالتينية، أي alius»  وقد . "»اآلخر«اليت تعين
: كما يف العبارة اإلجنليزية"اليت يتمتع ا املواطن وال ميلك أحد نزعها  تبلور معىن الكلمة ليشري إىل تلك احلقوق

العقلي الذي جيعل  االضطراب«وتعين الكلمة يف الطب . » الثابتةاحلقوق«أي  «inalienable rights رايتس إناليانبل«
غربة اإلنسان عن جوهره وترتُّله عن «الكلمة تشري إىل  أما يف الفلسفة فإن. »اإلنسان غريباً عن ذاته وجمتمعه ونظراته

وانزياح  راب نقص وتشويه، فاالغت»عدم التوافق بني املاهية والوجود«، كما تشري إىل »فيه املقام الذي ينبغي أن يكون
  .عن الوضع الصحيح

متت علمنة معىن االغتراب، فاغتراب اإلنسان هو اغترابه عن ذاته  ومع عصر النهضة وظهور املرجعية املادية الكامنة
د بعالقة الفر فاالغتراب يف فلسفة هوبز مسألة خاصة. "اتمع"إمكانياته اإلنسانية وعن اآلخرين  وجوهره اإلنساين وعن

 إال من "احلالة اإلنسانية"أن حيقق أمنه وبقاءه  فحالة الطبيعة هي حالة تربص ذئبية كاملة وال يستطيع اإلنسان. باتمع
أما روسو فقد رأى أن . ميكنه أن يتجاوز االغتراب من خالل الدولة العلمانية التنني، فكأن اإلنسان/خالل الدولة

طبيعته اجلوهرية الثابتة،   األصلية اليت ميكن أن تكون إما أصوله البدائية أوهو انقطاع اإلنسان عن طبيعته االغتراب
ولعل طرح هيجل للموضوع هو أهم . "أو البدائي الثابت"والتغلب على االغتراب هو العودة إىل هذا اجلوهر 

ذا عندما يقوم العقل فاالغتراب عنده هو انفصال اجلزء عن الكل، وحيدث ه .األطروحات احللولية الكمونية العلمانية
وأصبح هذا اجلزء غريباً عنه   خبلق الطبيعة واإلنسان، فهو بذلك قد طرح جزءاً منه خارجه"الفكرة املطلقة  اإلله" املطلق

 واخلالص هو عملية "واألشياء الطبيعية، وانقسام الذات عن املوضوع وهذا ما يسمى باغتراب الوعي عن عامل الطبيعة"
 "العقل املطلق"لإلله  وهي حالة ال يستطيع اإلله أن يقوم ا إذ البد لإلنسان أن يقوم ا فيعيد. النفي حالةإاء الغربة و

 حبيث تصبح الذات موضوعاً "التوصل للغنوص"ا  سيطرته على الطبيعة من خالل فهمه هلا وسيطرته عليها وتوحده
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  هلا والسيطرة"اإلنسان" الطبيعة من خالل فهم العقل املتناهي العقل املطلق يستعيد والعقل واحداً مع الطبيعة، أي أن

  .وعيه باملطلق وليس التاريخ سوى حماولة اإلنسان الدائبة أن يتعرف على الطبيعة ومن مث تنمية. عليها

باً عن وجود مادية، فأنكر أن يكون اإلنسان إهلاً مغتر وقد رفض فيورباخ وحدة الوجود الروحية وطرح بدالً منها وحدة
 فاإلنسان خلق اإلله وأسقط عليه جوهره اإلنساين مث خر له ساجداً وكأن اإلله هو الذي ذاته، فالعكس هو الصحيح،

  .اإلنساين ولذا، لكي يتجاوز اإلنسان غربته، عليه أن يسقط فكرة اإلله ويكتشف جوهره. خلقه

أحد أشكال غربة اإلنسان عن ذاته، فاإلنسان هو  إالوافق ماركس على موقف فيورباخ وأضاف أن الغربة الدينية ليست 
ولكنه بدالً من أن يركز على مظهره اإلنساين فإنه . "طبيعة أصلية أو جوهرية فهو ليس له"الذي يصنع طبيعته ويصوغها 

ومبادئ ومؤسسات   واألكثر من هذا أنه خيلق من نفسه كذلك قوانني"كما يقول فيورباخ"اإلله من نفسه  خيلق
باالغتراب وكأا مل تكن له وكأنه ليس خالقها،  ماعية وفلسفات وسلعاً مادية ورؤوس أموال وينفصل عنها فيشعراجت

. احلياة فتتوثن هي ويتشيأ هو فتستحيل خملوقات مستقلة يقوم هو بعبادا مث يبث فيها من روحه حىت تدب فيها

أما اإلنسان غري . إمكانياته مل يعرف نفسه ومل يع تارخيه أواملغترب عن ذاته ليس يف احلقيقة إنساناً، فهو  فاإلنسان
االنفصال هذه ويتحكم يف الطبيعة ويف كل ما تنتجه يداه، وحيقق  املغترب، فهو اإلنسان احلقيقي الذي يتجاوز حالة

  .يف مصريه لنفسه احلرية ويتحكم

 : قات اإلنتاج والهيمنة الطبقيةوأسباب االغتراب عند ماركس ذات طبيعة اقتصادية مادية كامنة في عال

  .الرأمسايل ألنه يبيعه  يغترب اإلنسان عن عمله يف اتمع 1

أن يكون العمل مصدراً لتحقيق ذاته وجتسيداً لقواه اإلبداعية، فإنه   يغترب اإلنسان عن طبيعة عمله نفسها، فبدالً من 2
  .البورجوازي يصبح شكالً من أشكال السخرة يف اتمع

  .جوهر العالقات االجتماعية يف النظام الرأمسايل هو التنافس يغترب اإلنسان عن اآلخرين ألن  3

اإلنسان عن احليوان هو أن  اإلنسان عن الطبيعة اإلنسانية اجلوهرية ويغترب أيضاً عن فكرة الكل وما مييز  يغترب 4
حتت حكم الرأمسالية، يفقد العامل عنصر السيطرة و. بوعي احليوان يتكيف مع بيئته، أما اإلنسان فإنه يسيطر عليها

  ."أن املرجعية اإلنسانية املتجاوزة تتهاوى لتحل حملها املرجعية الكامنة يف احليوان أي"ويصبح يف مرتبة احليوان 

إلبداعية اليت العامل حراً ليعبر عن إمكانياته ا وميكن إلغاء حالة االغتراب من خالل الثورة وتغيري عالقات اإلنتاج فيصبح
  .اإلنسان شظايا مفتتة بل سيصبح كالً متكامالً جيسدها مثرة عمله، ولن تصبح حياة

 هل جوهر اإلنسان حمايث: ماركس لالغتراب وخباصة جوهر اإلنسان، وتتلخص فيما يلي ومثة مشكلة أساسية يف مفهوم

إىل الشروط االجتماعية، أم  ه إىل التاريخ أو ال خيضع يف حتديد"متجاوز"لإلنسان من حيث هو إنسان، أي جوهر مطلق 
يؤدي تغيري هذه العالقات إىل تغيريه، وعليه ال يكون اجلوهر  أن اجلوهر اإلنساين هو حمصلة للعالقات االجتماعية ومن مث

أساس وينتهي  لإلنسان بل خاضعاً للتحديدات االجتماعية، ومن مث جيب عدم احلديث عن جوهر إنساين اإلنساين حمايثاً
طويلة، حسم القضية لصاحل إنكار اجلوهر متاماً إذ  التجاوز اإلنساين؟ يبدو أن ماركس، يف أواخر حياته وبعد فترة تأرجح
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 وهذا ما فعله ستالني". من اإلنسان بل من الفترة االجتماعية املعطاة اقتصادياً ال تنطلق طريقيت يف التحليل: " قال

 .تصادي املاديوألتوسري حينما أكدا العنصر االق

دائمة  الغريب بالتفسري االقتصادي لالغتراب وطرح السؤال عما إذا كان االغتراب حالة إنسانية ومل يقنع علم االجتماع
كان جوهر املنظومة العلمانية هي التقدم  هل ميكن جتاوز االغتراب متاماً أم ال؟ وإذا: أم حالة مؤقتة؟ أي أن السؤال هو

الذات والطبيعة، فهل يؤدي التقدم إىل تناقص االغتراب أم تزايده؟ يرى فرويد،   وتزايد التحكم يفوتراكم املعرفة والسلع
فإن االغتراب مرتبط متاماً  ، ومن مث"ودوافع اإلنسان اجلنسية"سبيل املثال، أن االغتراب هو اغتراب عن اللبيدو  على

ويرى الوجوديون أن االغتراب .  مت إلغاء اتمع الطبقيلو باحلضارة ومتطلباا وأن إاء االغتراب أمر مستحيل حىت
  .حييا وميوت وحيداً، غريباً عن نفسه وعن اآلخرين حالة ائية، فكل إنسان

  :بين التشيؤ والتوثن واالغتراب يظهر في بعض جوانب المجال الداللي لالغتراب" وأحيانا ترادف"وثمة ارتباط 

  .العميقة واحتياجاته اإلنسانية لعالقة مع مشاعره اإلنسانية الدفينة فاالغتراب هو فقدان اإلنسان ا 1

 بل إن مثة ترابطاً بني"هيمنة اإلجراءات البريوقراطية الال شخصية على حياته   االغتراب يعين إحساس اإلنسان بتزايد 2

  ."االغتراب والترشيد يف اإلطار املادي

  .ه بأنه غري قادر على التأثري يف املواقف االجتماعية احمليطة بهبالعجز وشعور  االغتراب يعين إحساس الفرد 3

  . االغتراب هو اإلحساس بالعزلة وانفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد 4

  . االغتراب هو اإلحساس بغياب املعىن والال معيارية 5

، وإىل أن »املادية الكامنة املرجعية«و» زةاملرجعية املتجاو«يعود إىل تأرجح مضمونه بني » االغتراب«مصطلح  ولعل إام
 .»العلمانية الشاملة«إليها مبصطلح  احلقل الداليل متشعب يصف جوانب متعددة للظاهرة اليت نشري

 

  "الالعقالنية المادية"الالمعيارية 

اليت  «anomie أنومي«أو اإلجنليزية   هي ترمجة للكلمة الفرنسية"»التفسخ«اليت يشار إليها أيضاً ب "» الالمعيارية«
والكلمة تعين فقدان . »ناموس«أو » بال قانون«من كلمة يونانية تعين  تستخدم باهلجاء الفرنسي يف كلتا اللغتني، وهي

وكان دوركهامي . "والتقاليد الذي تتآكل فيه القيم"أي اتفاق جوهري أو إمجاع بشأا يف اتمع احلديث  املعايري وغياب
يف حالة انتقال اتمع من التضامن اآليل إىل التضامن العضوي قبل  ملصطلح فبين أن حالة الالمعيارية تنشأأول منَ طور ا

على درجة  ويذهب دوركهامي إىل أن السعادة البشرية والنظام االجتماعي يعتمدان. اتمع العضوي اكتمال مؤسسات
" ملرض التطلع الالمتناهي"الطبيعة البشرية فريسة  وبدوما تسقطمن التنظيم االجتماعي من قبل اتمع وعلى اإلمجاع، 

 ومما يزيد األمر سوءاً أن املؤسسات الوسيطة اليت توجد يف اتمعات. ألعضائه ويفشل اتمع يف حتقيق الطمأنينة

وأحد أشكال . المعيارية هذهحالة ال التقليدية ختتفي متاماً يف العصر احلديث، األمر الذي يترك الفرد وحيداً يف مواجهة
  .االنتحار تزايد معدالت الالمعيارية هو تزايد معدالت
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الفرد بال جذور فيفقد االجتاه، ويسبب له هذا  حيث يصبح» االغتراب«ويستخدم االصطالح أحياناً كمرادف ملصطلح 
  احلديث عن غياب املعيارية، حتدث عنفبدالً من. قليالً» أنومي«مرتون معىن كلمة  وقد عدل روبرت. اختالالً نفسياً

يف حياته، أو حينما يطرح عليه حلم  الصراع بني املعايري، أي أن حالة األنومي تظهر حينما يواجه املرء أهدافاً غري متسقة
ع ، أو حينما تتناقض األهداف االجتماعية م"تمكِّنه من حتقيق اهلدف هدف ائي دون توفري الوسائل اليت"مستحيل 
احللم األمريكي أن حتقيق  ففي الواليات املتحدة  على سبيل املثال  يؤكد. السلوكية اليت تساعد على حتقيقها املقاييس

، ولكن الوسائل املتاحة لتحقيق هذا حمدودة "األمسال إىل الثروة من"الثروة هو اهلدف من احلياة، وهو ما عبر عنه مبقولة 
 على"ن من حتقيق حلمه من خالل القنوات الشرعية مهما قمع ذاته وبذل من تضحيات ال يتمك جداً والفرد األمريكي

مشروعة مثل االحنراف  ولذا، تبدأ حالة األنومي يف الظهور ويلجأ الفرد لوسائل غري. "عكس ما تزعمه األسطورة
  .إلنسان نتيجة احللم املستحيللتحقيق التوازن الذي فقده ا واجلرمية وتعاطي املخدرات، إما لتحقيق اهلدف املستحيل أو

اتمعات  ففي. كل هذا اكتشاف الفرد تفاهة احللم أو املثل األعلى الذي يسعى إىل حتقيقه وميكن أن نضيف إىل
وحيقق النجاح املنشود ويصل إىل الفردوس  االستهالكية، كثرياً ما يقوم الفرد بعملية قمع هائلة إلنسانيته وتلقائيته

مرتالً كبرياً  مرتالً صيفياً  قارباً  سيارتني  زوجة "أنه سيحقق السعادة له  ثراء وميتلك كل ما يفترض فيهاألرضي وحيقق ال
روحي رغم النجاح املادي  ولكنه يكتشف أن مثة فراغاً يف حياته، وأنه ال ميارس أي إشباع. "إخل.. طفلني  كلب 

وهنا يصاب املرء حبالة األنومي، فيتمرد على . "املتجاوز كبفالنجاح مل حيقق جوهره اإلنساين املتكامل املر"الكامل 
الشديد  بدالً من النجاح، والفقر بدالً من الثراء، واحلياة البوهيمية بدالً من االنضباط وضعه بأن يقرر أن جيرب الفشل

  .الذي أدى إىل جناحه

كانية كامنة يف النماذج املادية اليت تطمح ألن ونقول إن الالمعيارية إم وميكن أن نطور املصطلح ليكتسب بعداً معرفياً
اإلنسان أن عقله بدون مرجعية  ومن خالل التطور يكتشف. املادة/اإلنسان املعيارية إما من عقله أو من الطبيعة يولِّد

ومن . ةحركة بال غاية أو هدف ومن مث ال تصلُح مصدراً للمعياري املادة هي/يدور حول ذاته ويقدس القوة وأن الطبيعة
احلداثة، والالمعيارية هي  العقالنية املادية إىل الالعقالنية املادية ومن التحديث واحلداثة إىل ما بعد مث يتم االنتقال من

  .جوهر ما بعد احلداثة
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مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن :  السادسالباب  

 العلمنة البنيوية الكامنة 

وقد يكون من املفيد . قمنا بسكه لوصف أهم أشكال العلمنة وأكثرها ظهوراً وشيوعاً لحمصط» العلمنة البنيوية الكامنة«
والتافه، تجسد منوذجاً حضارياً  نبدأ بأن نذكِّر أنفسنا حبقيقة بديهية وهي أن كل األشياء احمليطة بنا، املهم منها أن

ت هذه األشياء تجسد الرؤية العلمانية الشاملة، فإا فإن كان. النهائية متكامالً حيوي داخله إجابة عن األسئلة الكلية
أن يشعروا بذلك،   وتعلمنهم بشكل شامل، دون"حيام اخلاصة"بإعادة صياغة وجدان وأحالم ورغبات الناس  ستقوم

  .من خالل عمليات يف غاية التركيب والكمون

واملمارسات   املعجمية وعلى املخططات الثقافيةللعلمانية عادةً ما نركز على التعريفات واملصطلحات ويف دراستنا
وحتوالت اجتماعية تبدو كلها بريئة أو  الواضحة وننسى أن العلمنة تتم من خالل منتجات حضارية يومية وأفكار شائعة

للكون،  نية الشاملةولكنها، يف واقع األمر، ختلق جواً خصباً مواتياً النتشار الرؤية العلما ال عالقة هلا بالعلمانية أو اإلميانية،
ألن » بنيوية«وقد وصفناها بأا . »وكامنة علمنة بنيوية«وتصوغ سلوك من يتبناها وتوجهه وجهة علمانية ولذا فهي 

التحوالت اليت تقوم بعملية العلمنة هي جزء عضوي من بنية هذا املنتج وهذه  مسات املنتج احلضاري أو األفكار أو
خوض هذه التحوالت  ضاف إليه، وال ميكن استخدام هذا املنتج أو تبني هذه األفكار أووهذه التحوالت ال ت األفكار

والصفات البنيوية عادة ما تكون كامنة، غري ظاهرة أو  .دون أن جيد اإلنسان نفسه متوجهاً توجهاً علمانياً شامالً
ارية ويستبطنون األفكار الربيئة لدرجة أن معظم من يتداولون املنتجات احلض واضحة، وهي من الكمون والتخفي

بل إن كثريين ممن  .ظالل التحوالت االنقالبية اليت تؤدي إىل توليد الرؤية العلمانية غري مدركني ألثرها ويعيشون يف
االنقالبات قد يفعلون ذلك وهم غري مدركني  يسامهون يف صنع هذه املنتجات وصياغة هذه األفكار وإحداث هذه

ولذا ميكن أن يكون هناك جمتمع يتبىن بشكل واضح . صياغة اإلدراك والسلوك ة ودورها القوي يفلتضميناا الفلسفي
الكامنة من القوة حبيث إا توجه  أيديولوجية دينية، أو رؤية علمانية جزئية، ولكن عمليات العلمنة الشاملة البنيوية ظاهر

  .أنفسهماتمع  اتمع وجهة مغايرة متاماً ال يشعر ا أعضاء

 : ولنحاول أن نضرب بعض األمثلة

 :   التحوالت االجتماعية1

. شاملة حمددة واضحة ذات طابع إحلادي مادي هجومي من املعروف أن االحتاد السوفييت كان دولة تؤمن بعقيدة علمانية

الدراسة  ولكن. ية الشاملةاإلحلادية يف االحتاد السوفييت هي اليت تسببت يف هيمنة العلمان ويرى البعض أن هذه الدعاية
 إربانيزيشن«عمليات التصنيع والتمدن  املتعمقة تبين أن عمليات العلمنة متت أساساً يف واقع األمر من خالل

urbanization» مثل تركيز البشر يف رقعة حمدودة، وظهور أشكال جديدة من »املدن انتشار منط احلياة يف«، أي ،
كوحدات أساسية  "والسوق" أو القروية أو األسرية، وتسارع إيقاع احلياة، وانتشار املصنع القبلية التضامن غري األشكال
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ونفسياً لدى املواطن السوفييت للتعامل مع الواقع  ومركزية، وهكذا فقد خلقت هذه التطورات البنيوية استعداداً ذهنياً
اللذة  ن الواقع إن هو إال مادة نسبية توظَّف لتعظيماخلصبة اليت ينمو فيها اإلميان بأ بشكل هندسي كمي، وخلقت التربة

أن بنية اتمع نفسها تولِّد رؤية معرفية  وزيادة املنفعة املادية، وبأن القيم األخالقية نسبية، وبأن البقاء لألصلح، أي
ييت من خالل هذه وقد متت علمنة اتمع السوف. الدعاية اإلحلادية الصرحية أخالقية علمانية بغض النظر عن نطاق

  .اليت تبدو بريئة متاماً العمليات

فلو كانت الدعاية اإلحلادية وإشاعة األفكار العلمانية . والواليات املتحدة وميكننا اآلن أن نقارن بني االحتاد السوفييت
 السائدة يف املعدالت هي سبب علمنة االحتاد السوفييت لكانت معدالت العلمنة يف االحتاد السوفييت تفوق الواضحة

العقيدة وبالتبشري وبالدعاية الدينية، وعدد الكنائس يف الواليات  فالواليات املتحدة تسمح حبرية. الواليات املتحدة كثرياً
وحيتفظ  وحىت عهد قريب كان من املستحيل على أحد أعضاء النخبة احلاكمة أن يجاهر بإحلاده .املتحدة كبري جداً

الساسة حيرصون على حضور الصلوات يوم  ع قائماً يف كثري من الواليات، وال يزال كثري منوال يزال هذا الوض. مبنصبه
رغم كل هذا سنكتشف أن الواليات املتحدة هي أكثر ". حنن نثق باإلله" األحد، بل إن الدوالر األمريكي متوج بعبارة

هلا نظري يف أي  اليت ليس"ات البنيوية الضخمة وهذا يعود إىل مركب من األسباب من أمهها التغري. منازع البالد علمنة بال
  .مبعدالت تفوق املعدالت السائدة يف االحتاد السوفييت  اليت أدت إىل تزايد التصنيع والتمدن وتسارع إيقاع احلياة"جمتمع

لطبيعتها وبنيتها،   نظراًفالدولة املركزية،. الدولة املركزية من أهم أشكال العلمنة البنيوية الكامنة وميكن القول بأن ظهور
اليت تتمتع بقدر من اخلصوصية، فالتعامل مع  ال ميكنها أن تتعامل مع اجلماعات الصغرية أو الوحدات االجتماعية

 وهذا. هلا، ولذا فهي متيل حنو التنميط والترشيد يف إطار النماذج الكمية واملادية الوحدات الكبرية أمر أيسر بكثري بالنسبة

تبنوا منط الدولة املركزية القومية مل  وكثريون ممن.  إىل علمنة اتمع أو إىل خلق تربة خصبة لتقبل العلمانيةإما أن يؤدي
  .ا يكونوا مدركني هلذه اخلاصية البنيوية اللصيقة

 :   األفكار التي تبدو محايدة بريئة2

. الرؤية العلمانية الشاملة  أيديولوجية، تضمر يف واقع األمرتبدو حمايدة بريئة متاماً، ال عالقة هلا بأية كثري من األفكار اليت

وتبين النماذج املوضوعية املادية يف تفسري ظاهرة اإلنسان   العلوم"أي واحدية"ففكرة اإلنسان الطبيعي والقول بوحدة 
وحدة »  » "املادي"اإلنسان الطبيعي«: انظر"واملنظومات احللولية وخطاب التمركز حول األنثى  وفكرة اية التاريخ

«العلوم «هيمنة النماذج البريوقراطية والكمية»   تصوري األساس الصلب للرؤية العلمانية   هي يف"»اية التاريخ»  
  .بالترويج هلذه األفكار ولغريها مل يدركوا النماذج الكامنة وراءها الشاملة، ومع هذا فإن كثريين ممن قاموا

 :   المنتجات الحضارية اليومية3

 T-Shirt ولنضرب مثالً بالتيشريت. أهم آليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة تعد املنتجات احلضارية املألوفة الربيئة من

كان يوظَّف يف املاضي لستر  إن الرداء الذي. »اشرب كوكا كوال«الذي يرتديه أي طفل أو رجل وقد كتب عليه مثالً 
للتعبري عن اهلوية، قد وظِّف يف حالة التيشريت حبيث أصبح اإلنسان مساحة  ر والربد، ورمباعورة اإلنسان ولوقايته من احل
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على "خدمة شركة الكوكاكوال  املادة، مث توظف هذه املساحة يف/خصوصية هلا غري متجاوزة لعامل احلواس والطبيعة ال
 ومستهلكاً "الصدر كمساحة"صبح منتجاً بائعاً حبيث ي  وهي عملية توظيف تفقد املرء هويته وحتيده"سبيل املثال

 ، أي أن التيشريت أصبح آلية كامنة من آليات العلمنة، ومع"الكوكاكوال ليست حمرمة هذا مع العلم بأن"للكوكاكوال 

 .هذا ال ميكن القول بأن الكثريين يدركون ذلك
 

رؤية  يتراءى للمرء ألول وهلة، فهو عادةً ما يجسدفهو ليس بأمر حمايد أو برئ، كما قد  وقُل الشيء نفسه عن املرتل،
وظيفياً، يهدف إىل حتقيق الكفاءة يف  لذا حينما يصبح املرتل عملياً. للكون تؤثر يف سلوك من يعيش فيه، شاء أم أىب

. مقفإنه مثل التيشريت يصبح هو اآلخر خلواً من الشخصية والع احلركة واألداء وال يكترث باخلصوصية واألسرار،

غياب  وظيفي، يلفظ أية خصوصية باسم الوظيفية والبساطة، ولكن البساطة هنا تعين يف الواقع وأثاث هذا املرتل عادةً
الكتل الصماء "على طريقة الربيفاب  ولنتخيل اآلن إنساناً يلبس التيشريت ويسكن يف مرتل وظيفي بين رمبا. اخلصوصية

 وينام على سرير وظيفي، أفلن "تيك أواي مت طبخه بطريقة منطية هامبورجر " ويأكل طعاماً وظيفياً "سابقة اإلعداد
 إنسان وظيفي متكيف ال توجد يف حياته خصوصية أو أسرار، إنسان قادر على تنفيذ كل ما يتحول هذا اإلنسان إىل

ظيفي الصالة يف مواقيتها، اإلنسان الو يصدر إليه من أوامر دون أن يثري أية تساؤالت أخالقية أو فلسفية؟ قد يقيم هذا
  .مفهوم القيمة املتجاوزة وجدواها ولكن كل ما حوله خيلق له بيئة معادية إلدراك

 من خالل أبسط األشياء، ال تتم على مستوى البيئة االجتماعية واملادية الربانية وإمنا والعلمنة الشاملة البنيوية الكامنة هذه،

فصديقنا . الصور احملايدة الربيئة ستوى عامل األحالم والرغبات، وهنا سيأيت دورتتغلغل لتصل إىل باطن اإلنسان، إىل م
سيشاهد فيلماً أمريكياً يقوم بعلمنة وجدانه ورغباته، فاملوقف األساسي يف  الوظيفي، إن أراد أن يزجي أوقات فراغه، فإنه

هنا » حب«ولعل كلمة "  مجيلة هي البطلةاألفالم هو بطل ال يدين بأية مرجعيات أخالقية، يقع يف حب فتاة معظم هذه
وتظهر بعض الصعوبات اليت . "معها" يتعايش"استعداد ألن  وحسب وعلى" يشتهيها"كلمة متخلفة قليالً، فهو يف الواقع 

توم » وال خيتلف هذا عن الكارتون املسمى. ويفوز مبا يشتهي وينغمس يف اإلشباع الفوري يتجاوزها البطل الدارويين،
اليت ال ميكن "باستخدام كل احليل  ، الذي يصوغ وجدان أطفالنا كل صباح، حيث يقوم الفأر اللذيذ املاكر»وجريي

ولنالحظ أن القيم . للقضاء على خصمه القط الغيب ثقيل الظل "احلكم عليها أخالقياً، فهي لذيذة وذكية وناجحة
تفرق  ا باخلري أو الشر، قيم تشري إىل نفسها وحسب، والنفسية وظيفية برمجاتية، ال عالقة هل املستخدمة هنا قيم نسبية

الفيلم وال ينتهى بنهايته، فالعامل، حسب رؤية هذا  كما أن الصراع بني االثنني الينتهى، يبدأ ببداية. بني الظاهر والباطن
  أثبتت إحدى". م وجريىتو: داروينية مليئة بالذئاب الىت تلبس ثياب القط والفأر الكارتون الكامنة، إن هو إال غابة

  .لألطفال الدراسات أن أفالم توم وجريي هي أكرب آلية نقل فكرة حسم املشاكل عن طريق العنف

هوليود، وخصوصاً أفالمها غري الفاضحة، مثل أفالم رعاة  وأعتقد أن من أهم آليات العلمنة البنيوية الكامنة يف العامل هي
اإلنسان  الم احلرب، فالرؤية العلمانية الشاملة كامنة فيها، بشكل يصعب علىوأف«western الويسترن«البقر املسماة 

فبطل الفيلم هو الرائد . بشعة متحيزة ضدنا وأفالم الويسترن بالذات تنقل لنا رؤية علمانية إمربيالية عنصرية. اكتشافه
 ليفتحها ويستقر فيها وال حيمل "شعبأرض بال "األبيض الذي يذهب إىل الربية  ،الرجل"pioneer بايونري: باإلجنليزية"

اليت يفوز فيها من يصل إىل  وكلنا يعرف املنظر الشهري، حني يقف اثنان من رعاة البقر يف حلظة املواجهة. مسدسه سوى
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خميلتنا منذ نعومة أظافرنا، يعلمنا كل أسس الداروينية  إن هذا املنظر الذى انطبع ىف. من اآلخر" أسرع"مسدسه 
األكثر  البقاء هو سنة احلياة وأنه ال يكتب البقاء إال لألصلح، أى األقوى أو األسرع أو  أن الصراع من أجل:االجتماعية

وحينما . دينية كانت أم أخالقية أم إنسانية دهاء ومكرا، وهى جمموعة من الصفات الىت ال عالقة هلا بأية منظومة قيمية،
اب األرض األصليني الذين ال يتركونه وشأنه كى يرعى أبقاره ويبىن أصح « اإلرهابيون«يظهر اهلنود األشرار، هؤالء 

الفتاة البيضاء  عن" دفاعاً"مستوطنته، على أرضهم وأرض أجدادهم، حيصدهم الكاوبوي برصاصه حصداً  مزرعته، أى
صهيوين الكاوبوي هو يف واقع األمر الرائد ال نستمتع بكل هذا دون أن ندرك أن. الربيئة وعن حقوقه املطلقه 

والفلسطينيون،  اإلمربيايل الذي ب ديارنا وثرواتنا وأذلنا، وأن اهلنود هم حنن، العرب ، وأنه اإلنسان األبيض"احلالوتس"
أو شعب ينظر له اإلنسان الغريب من خالل رؤيته  وأن الربية، هي، ىف واقع األمر، العامل الثالث بأسره، أرض بال شعب،

اإلمربيالية  وهكذا نستوعب الرؤية العلمانية. باعتباره مادة استعمالية ميكنه أن حيوسلها لصاحله املةالعلمانية اإلمربيالية الش
 .أنيقا، جزًءا عضويا كامنا ىف بنيه فيلم لذيل مسل الشاملة، بال وعى وال إدراك من جانبنا، فقد جاءت لنا مغلفة تغليفا

يف احلياة وعدد   اليت حتدثنا عن ذكريات طفولتها وفلسفتها"و الساطعةأ"النجمة السينمائية املغمورة  وما قولكم يف هذه
! الصحف هذه األخبار وكأا احلكمة كل احلكمة املرات اليت تزوجت فيها وخرباا املتنوعة مع أزواجها، مث تتناقل

ياا هو القدوة اليت إذ حتولت النجمة إىل مصدر للقيمة وأصبح أسلوب ح أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان واألحالم
قيمة وال أية مطلقية، إذ أن  وأصبحت أقواهلا املرجعية النهائية؟ واملسكينة ال عالقة هلا بأية مرجعية، وال أية تحتذى،

كما أن خرباا مع أزواجها . ولكنه وال شك حمدود ونسيب رؤيتها للعامل حمصورة حبدود جسدها الذي قد يكون رائعاً،
األمور  إال إذا كانت رؤية علمانية عدمية ترى أن كل"تصلح أساساً لرؤية معرفية أخالقية   ال"ن مثريةرغم أا قد تكو"

وحكمتها عن أحكام وحكمة أحكم  املغنية ال ختتلف يف أحكامها» فالنة«ومع هذا، تصر الصحف على أن . "نسبية
ما والراقصات وملكات اجلاذبية اجلنسية، فستكون جنمات السين وإذا أخذنا احلكمة من أفواه. احلكماء وأعمق الفالسفة
وقد  !الذي ال ميكن أن يوصف بالروحانية أو األخالقية أو ما شابه من أوصاف تقليدية عتيقة حكمة هلا طابعها اخلاص

ر الذي ولكنه مع هذا ال يبين الدو يكون وصف أقوال هذه النجمة بأا منافية لألخالق أو للذوق العام وصفاً دقيقاً،
  .اإلنسان لنفسه وتصوره لذاته وللكون تلعبه النجمة وأفكارها يف إعادة صياغة رؤية

ألنفسنا  املنتجات احلضارية اليت قد تبدو بريئة متاماً تؤثر يف وجداننا وتعيد صيانة رؤيتنا وما يهمنا يف كل هذا أن بعض
إباحية "ويشاهدون األفالم األمريكية  يرتدون التيشريت،وللعامل، إذ أن أولئك الذين يشاهد أطفاهلم توم وجريي، و

النجوم ويتلقفوا، ويشاهدون كماً هائالً من اإلعالنات اليت تغويهم  ، ويسمعون أخبار وفضائح"كانت أم غري إباحية
 أنفسهم جيدون االستهالك، ويهرعون بسيارام من عملهم حملالت الطعام اجلاهز وأماكن الشراء الشاسعة مبزيد من

األحالم واألوهام والرغبات هي يف  يسلكون سلوكاً ذا توجه علماين شامل ويستبطنون عن غري وعي جمموعة من
ورمبا كان بعضهم ال يزال يقيم الصالة يف مواقيتها ويؤدي . واضحة جوهرها علمانية شاملة دون أية دعاية صرحية أو

  .الزكاة

ولذا، يخفق هذا البعض يف حتديد . يرصدها منة البنيوية الكامنة هذه، فإنه الونظراً لعدم إدراك البعض ألشكال العل
 ألن دستور هذا البلد هو الشريعة "مثالً"يصنف بلد باعتباره إسالمياً  وعلى هذا، فقد. مستويات العلمنة احلقيقية
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معظم سكانه ال   إسالمياً ولكنمع أن معدالت العلمنة فيه قد تكون أعلى من بلد دستوره ليس بالضرورة اإلسالمية
  .يزالون مبنأى عن آليات العلمنة البنيوية الكامنة اليت أشرنا إليها

اليت تبدأ "جديدة للعلمنة ختتلف عن املتتالية الغربية  وجتدر مالحظة أن العلمنة البنيوية الكامنة قد تؤدي إىل توليد متتاليات
التوقعات  ثورة" فعادةً ما تتم علمنة الوجدان أوالً "علمنة الوجدان والسلوكوالسياسي وتنتهي ب بعلمنة القطاع االقتصادي

رمبا بدرجة عالية قريبة من العامل الغريب،  "زي معين  أشكال جديدة من املتعة" وعلمنة بعض جوانب السلوك "املتزايدة
ويالحظ هذا يف . أقل علمنة وحداثةالسياسي يدوران يف أطر أكثر تقليدية و ومع هذا يظل القطاع االقتصادي والقطاع

عضو، قد متت علمنته  األسرة يف العامل الثالث حيث جند أن كل جيل من أجيال هذه األسرة، بل أحياناً كل تركيب
 .مبعدالت خمتلفة

 المطلق العلمانى الشامل 

بأنه املركز الذي  طلقوميكن تعريف امل .«أساس ائي«أو » ركيزة ائية«معريف يدور حول مطلق مبعىن  كل نسق
متاسك أجزاء النسق، فهو مصدر الوحدة والتناسق،  يتجاوز كل األجزاء وال يتجاوزه شيء، وبأنه ما يؤدي وجوده إىل

يف املنظومات  واملطلق. الصورة اازية واملبدأ الواحد واملرجعية النهائية وامليتافيزيقا املسبقة وهو الركيزة النهائية للنسق أو
مركز يشكل مطلقه ويقبله أتباع هذا النسق  وأي نسق فلسفي البد أن يكون له. ة هو مركز الكون الكامن فيهالكموني

  .دون تساؤل بشأنه ودون نقاش

متجاوزة هلذه الدنيا، إال أا تستند إىل   قد تنكر أية نقطة مرجعية"وهي أنساق كمونية"واألنساق الفكرية العلمانية 
، ولذا فهي مرجعية ائية مادية، مركز "الطبيعة أو اإلنسان أو التاريخ"املادة  ائية كامنة يفركيزة أساسية ومرجعية 

أساس وحدته ويتجاوز كل  أو مركز يشكل مصدر التماسك يف الكون واتمع ويزوده باهلدف والغاية ويشكل مطلق
هذا املطلق يف أقصى درجات .  كمونه فيهاأنطولوجياً بسبب  وإن كان ال يتجاوزها"من الناحية التفسريية"األجزاء 

عادةً ب  وقد يأخذ أشكاالً كثرية، ولكنه يف التحليل النهائي هو الطبيعة، اليت نشري إليها .تعميمه هو املبدأ الواحد
  .«املادة/الطبيعة«

. ر، جمرد تنويعات عليهاملطلق النهائي، هو وحده الثابت وما عداه متغي وهذا املطلق العلماين األساسي الكامن هو وحده

مع القوانني  إننا توصلنا إىل كذا وهو ما يتفق: "أو يقول" قانون الطبيعة أو قانون احلركة هو كذا" :فيقول املرء
الذي يعيش حسب قوانني » الطبيعي املادي اإلنسان«، أي »اإلنسان الطبيعي«ومن هنا احلديث عن "  املادية/الطبيعية
 هذه املرجعية النهائية"وقد عبر هذا املطلق النهائي . والقيم األخالقية واجلمالية منها وحدها املعرفةاملادة ويستمد /الطبيعة

التنني، وإىل األخالقيات الذئبية /الدولة  عن نفسه يف بداية األمر بشكل واضح مباشر، فكان هوبز يشري إىل"املادية الكامنة
 ة، كما حتدث لوك عن عقل اإلنسان والصفحة البيضاء اليت ال ختتلف عناملاد/الطبيعة لإلنسان باعتبارها تعبرياً عن

باعتباره آلة وحسب، وقد بسط بنتام  املادة يف أي شيء، وقام كثري من فالسفة االستنارة مبحاولة رؤية اإلنسان/الطبيعة
ء دعاة النظرية العرقية الغربية وميكن أن نضم إىل هؤال. واللذة بشكل آيل املنظومة األخالقية وجعلها تدور حول املنفعة

املادية "البشر ومرجعيتهم النهائية  اإلمربيالية الغربية بإطار نظري إلبادة املاليني، إذ ترى هذه النظرية أن ما مييز اليت زودت
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وجية ومن مث ميكن تفسري تفاوم بالعودة إىل القوانني البيول "املادي/الطبيعي" هو انتماؤهم العرقي "الكامنة
  ."املادية/الطبيعية"

أو السوقيني، وهم بالفعل أصحاب رؤية مادية  ويسمي املاركسيون هؤالء الفالسفة باملاديني اآلليني أو املاديني السذج
وقد أدى ذلك . اإلنسانية وعن الطبيعة البشرية بشكل تافه ساذج أحادي البعد واحدية لإلنسان، يتحدثون عن الدوافع

ولعالقته بالطبيعة واتمع،  ل يف الفكر الغريب وظهرت حماولة الستعادة مفهوم أكثر تركيبية لإلنسان ولعقلهرد فع إىل
اليد اخلفية عند آدم مسيث  : تركيبية وإن مل تكن أقل كمونية مثل فظهرت مطلقات ومرجعيات ائية مادية كامنة أكثر

البقاء عند داروين   نس عند فرويد  إرادة القوة عند نيتشه  قانون وسائل اإلنتاج عند ماركس  اجل املنفعة عند بنتام
تتوحد بالطبيعة يف اية التاريخ  روح التاريخ  روح  الطفرة احليوية عند برجسون  الروح املطلقة عند هيجل اليت

ولكن، رغم  .إخل... ياًاملكان  التقدم الالائي  عبء الرجل األبيض باعتباره عبئاً حضار احلضارة  روح العصر  عبقرية
املادة، فاملنفعة واجلنس والطبقة البد أن /الطبيعة التركيبية الظاهرة هلذه املفاهيم، فإا جمرد تنويع مركب على نفس مفهوم

  .التحليل األخري، تفسرياً مادياً تفسر، يف اية األمر ويف

الصورة  املادة، ولكن مثة تطابقاً شبه كامل بني/أسلفنا هو الطبيعةالنهائية املادية كما  واملطلق العلماين النهائي واملرجعية
  :املصنع/املادة باعتبارها مفهوماً فلسفياً وصورة السوق/الكامنة وراء الطبيعة

  .بأسره وها هو قد امتد ليشمل العامل املصنع شامل ال انقطاع فيه وال فراغات، فهو ميتد ليشمل الوطن/ السوق 1

  .نفسه، خاضع لقوانني ثابتة منتظمة مطردة واضحة بسيطة رياضية حتمية وآلية ع شيء منتظم متسق معاملصن/ السوق 2

القيم اإلنسانية، فهو يتجاوز  املصنع ال يكترث بالفرد وال باإلنسان، وال باخلصوصيات وال بالغائيات أو/ السوق 3
  .اإلنسان وال يتجاوزه اإلنسان

الصارمة الكامنة يف السوق  قائي آيل حسب قوانني العرض والطلب اآللية الرياضيةاملصنع يتحرك بشكل تل/السوق  4
  .ذاته

ما حنتاجه لفهمه، وهو واجب الوجود يف النظم الرأمسالية والنظم االشتراكية  املصنع حيوي داخله قوانينه وكل/ السوق 5
  .سواء على حد

كمقوالت إلدراك الطبيعة كنظام واحدي آيل  املصنع/ات السوقوال ندري هل تبنى املفكرون العلمانيون الشاملون آلي
املصنع وتنظيمه على /املادة واستخدمت مقوالا لتأسيس السوق/الطبيعة شامل وكمرجعية ائية مادية، أم متت دراسة

ملصنع، واإلنسان ا/والسوق املادة/كلٍّ، فإن هذا أمر ثانوي إذ يظل هناك هذا التطابق املدهش بني الطبيعة وعلى. هديها
  .املادة/واملصنع فيذعن لقوانينه اليت ال ختتلف عن قوانني الطبيعة االقتصادي هو اإلنسان الطبيعي حينما يذهب إىل السوق

هو اآلخر،  املادة، فالواحد يكاد يكون/وصف دعاة الداروينية االجتماعية للسوق عن وصفهم للطبيعة وال خيتلف
وعملية . املادة/السوق هيمنتها على الطبيعة قاء لألصلح هي قيم ائية مادية يمن علىوالصراع من أجل البقاء والب

اليت تفرض "وحينما تتم عملية الترشيد واحلوسلة . متاماً مثل آليات السوق التطور هي عملية مندفعة من داخل املادة
 .املصنع/والسوق املادة/، فهي تتم يف إطار مفهوم الطبيعة"على اتمع الواحدية
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مراكمة املال باعتبارها املعيار "املادية األخرى، وكذلك رأس املال  والسلعة من املطلقات العلمانية واملرجعيات النهائية
أما يف . املطلق ويف املنظومة القومية العضوية، يصبح الشعب العضوي هو هذا. "الذي ال ميكن جتاوزه املادي النهائي

وميكن القول بأن مفهوم . "أو شيء من هذا القبيل" ق هو احلضارة الغربية وعبء الرجل األبيضاملنظومة اإلمربيالية فاملطل
ويتلون  واملطلق العلماين كامن ولكنه ليس ساكناً، ولذا فهو يتغير. املطلقات العلمانية  هو واحد من أهم"املادي"التقدم 

  .حسب املرحلة التارخيية

اإلنتاج يف : مؤسسات اللذة حبيث أصبحت دورة اإلنسان ثالثية ثالث وهوومنذ منتصف الستينيات أُضيف عنصر 
البنية   ولكن هذه اإلضافة مل تغير من"أو أي معادل موضوعي"السوق، اللذة يف امللهى الليلي  املصنع، االستهالك يف

  .األساسية الواحدية الشاملة

 ياسي يف شكل مؤسسة الدولة املطلقة اليت أصبحت أهم آلية مناملستويني التارخيي والس وقد تبدى املطلق العلماين على

النموذج العلماين يف بقية العامل منذ  آليات العلمنة داخل أوربا يف املراحل األوىل، مث قامت جيوشها اإلمربيالية بإشاعة
  .اية القرن التاسع عشر

من الناحية البنيوية " سان قرباً من حالة الطبيعةنافع أن الدولة هي أكثر املؤسسات اليت صنعتها يد اإلن ويرى بشري
وهو قانون ثابت مطرد حتمي آيل، . ومستمراً يشمل الوطن بأسره ، فالدولة تتبع قانوناً شامالً"الفلسفية بطبيعة احلال

 جبةوا"والدولة . تكترث بالفرد أو باإلنسان، فهو جمرد وسيلة لتحقيق غاياا ومصلحتها وهي ال. كامن يف الدولة

ومع هذا نالحظ أن السوق "للمطلق العلماين  يف النظم احلديثة، وذا املعىن تعد الدولة التحقق الكامل واألمثل" الوجود
  ."واملرجعية النهائية واملصنع واللذة تنازعاا املطلقية

مصلحة "طلقة الالإنسانية إىل سبمان متكيف مع اردات امل وحنن نذهب إىل أن اإلنسان احلديث مت تدجينه وحتويله
لإلنسان  فمثل هذا الشعار هو يف واقع األمر دعوة". العودة للطبيعة" من خالل شعارات مثل "إخل ...الدولة  قانون احلركة

وحسه اخلُلقي وخصوصيته وفرديته وفطرته  ألن يعود حلركة املادة ويقبلها ويذعن هلا، متجاوزاً بذلك وجوده املتعين
املادة، هذا /وبرجمته وتشيئه تتم من خالل تدريب وجدانه على قبول الطبيعة ي أن عملية تنميط اإلنساناإلنسانية، أ

  .غري اإلنساين املتجاوز لإلنسان، باعتبارها املرجعية النهائية الكيان

التمركز حول "ائية املادية النه املتتالية العلمانية بأن جعلت اإلنسان هو املطلق العلماين ومركز الكون واملرجعية وقد بدأت
اإلنسان يتراجع كنقطة مرجعية، وظهرت مطلقات مادية علمانية  ومع تصاعد معدالت الترشيد واحلوسلة، بدأ. "الذات

هذا  وكان كل. تشكل هي نفسها املرجعية النهائية املادية. "التمركز حول املوضوع"املطلقة  غري إنسانية، مثل الدولة
هناك ميتافيزيقا ومرجعية ائية   يف حالة متاسك وذا بنية واضحة ميكن للعقل تفسريها، ولذا تظليعين أن الكون يظل

العلمنة، وينتشر املركز يف كل عناصر النموذج ويتجسد من  وتتصاعد معدالت. ويظل هناك ثنائية صلبة وازدواجية
ويتالشى وختتفي  ويف هذه احلالة، خيتفي املركز. هاوال تفريق، فيتم التساوي فيما بينها وتسويت خالهلا مجيعاً بال متييز

، أي أن يتم »أخالقيات الصريورة«فيظهر ما يسمى  .املرجعيات النهائية املادية إىل أن يصبح املطلق هو اإلجراءات
أما نوعية  عبة،املركز واملرجعية النهائية وما ال يقبل النقاش هو اإلجراءات وحسب، قوانني الل االتفاق بني اجلميع على أن

  .مرحلة الواحدية السائلة اللعبة واهلدف منها فهي أمور ميكن مناقشتها والتفاوض بشأا، وهذه هي
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فألول مرة يف تاريخ اإلنسان يلغى اهلدف والغاية ويتحرر . فريدة متاماً واحلضارة العلمانية الغربية، ذا املعىن، حضارة
الكامن وراء عامل ما  وهذا هو اإلدراك األساسي. "وس وميتافيزيقا بدون أخالقياتفيصبح لوجوس بال تيل"منهما  املطلق

واملرجعية النهائية، فال مركز وال هامش، وإمنا عامل أفقي متساو  بعد احلداثة، فهو عامل صفِّي وطُهر متاماً من املطلقات
ميكن  لذا فهو عامل خاٍل من املعىن، الوضع خاص أو متميز ألي شيء وضمن ذلك اإلنسان، و مسطح ال يوجد فيه

التفاصيل كلها؛ عامل نسيب متاماً ولكنه مع هذا  للدال أن يرتبط فيه باملدلول ألنه عامل ال حيتوي على أي مطلق يربط بني
وهذا ما يعبر  ،فاملرجعية النهائية هي إنكار املرجعية، واملطلق الثابت الوحيد هو النسيب املتغير .خيلع املطلقية على النسبية
تظل هناك الداروينية وفكرة البقاء لألقوى باعتبارها  ومع هذا". ال ثبات إال لقوانني التغري"عنه الفكر املادي بالقول 
 .عامل الواحدية السائلة وما بعد احلداثة والنظام العاملي اجلديد املرجعية الوحيدة الثابتة يف

 اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 

حلظة «وحنن نشري إىل اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية باعتبارها  .أشرنا من قبل إىل اللحظة النماذجية كمفهوم حتليلي
العلمانية الشاملة تذهب إىل  ، أي حلظة هيمنة منوذج الواحدية املادية هيمنة كاملة ألن أسطورة األصل»العلمانية الصفر

مشكَّلة ومن خالل تفاعل كيمائي بسيط أنتج خلية واحدة لزجة   مادة أولية سائلة غريأن العامل ظهر بالصدفة احملضة من
 املادي ذا العقل الذي يشبه"صارم، مث منت وتطورت إىل أن أصبحت اإلنسان الطبيعي  تطورت بالصدفة حسب قانون

وال ميكنه تجاوز ذاته الطبيعية  ددةفهو بغري هوية حم. الصفحة البيضاء الشمعية والذي ال يتمتع بأي انفصال عن الطبيعة
لقوانني الضرورة والصريورة ال ميلك فكاكاً منها، أي أن كل حلظات وجوده  املادة، وهو يعيش خاضعاً متاماً/أو الطبيعة
  .دائمة، فهي حلظة جنينية كاملة هي سيولة

ية النموذج العلماين تفترض أن اإلنسان وإمنا تنصرف إىل النهاية، فنها ولكن نقطة الصفر ال تنصرف إىل األصل وحسب،
والضحك، ومن مث  متاماً يف واقعه متمركزاً متاماً حول ذاته، فهو كاإلله يتجاوز اخلري والشر والبكاء سيكون متحكماً

اللحظة، رغم صالبتها، هي أيضاً حلظة جنينية  ولكن هذه. يصل إىل نقطة اية التاريخ وقمة التقدم والفردوس األرضي
 الدولة  اتمع : وهويته واستقالله عن الطبيعة ويصبح جزءاً ال يتجزأ من الكل د فيها اإلنسان مركزيته وحدودهيفق

وحلظة البداية، شأا . متاماً، متساوية أجزاؤه وتسود الواحدية املادية، فيصبح الكون واحدياً مادياً. الطبيعة  الطبقة العاملة
ترانسفري حيث ميكن ألي شيء أن حيل حمل أي شيء آخر، ويصبح قابالً لالستعمال  ةشأن حلظة النهاية، هي أيضاً حلظ

القوانني اليت تسري على األشياء  وهي حلظة تشيؤ وتسلُّع وتوثُّن، إذ تسري على اإلنسان نفس. والنقل والترحيل والتنقل
  .ياً وشيئاً يشبه اآللةفيصبح كائناً طبيع املادة هي مرجعيته النهائية املادية/وتصبح الطبيعة

حلظة فكرية، أي أن تتحقق يف نسق فلسفي يصل صاحبه إىل ما يتصوره جوهر  واللحظة النماذجية ميكن أن تكون
فعلية، أي أن تتحقق يف الواقع  والواحدية املادية اليت تسود العامل، فال تغشى عيونه غشاوة، وميكن أن تكون حلظة األمور

كما حدث يف أملانيا "حبذافريه ويفرضه فرضاً على الواقع   نظام اجتماعي أن حيقق النموذجنفسه، حني حياول شخص أو
  ."النازية وروسيا الستالينية
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الفكرية، الفيلسوف توماس هوبز الذي تشكل  ولعل من أهم الفالسفة العلمانيني الشاملني، من منظور اللحظة النماذجية
 الشامل ولواحديته املادية الصارمة وملرجعيته املادية الصراعية الوحشية وإلنكاره كتاباته حلظة تعين للنموذج العلماين

املادي الصارم حيث ختتفي أية غائية أو  وقد تبعه إسبينوزا خبطابه اهلندسي. حرية اإلنسان وإرادته ومقدرته على التجاوز
  الوضوح والتبلور يف النماذج قلق كثري من الفالسفةوقد أثار هذا. الالإنسانية تجاوز ويغيب اإلنسان متاماً يف اردات

ولعل اجلدل اهليجلي هو أهم حماولة  .العلمانيني، فقاموا مبحاوالت يائسة إلضافة حمسنات فلسفية وثنائيات ظاهرية واهية
ا ينحدر إىل التجاوز املستمر للمعطيات احلسية للواقع، ولكنه مع هذ يف هذا املضمار، إذ يصر على جدلية الواقع وعلى

الكلي واملطلق يف  العلمانية مرة أخرى مع التحام الذات باملوضوع، ومع اية التاريخ حني يتحقق العقل نقطة الصفر
  .التاريخ والطبيعة، وهي النقطة اليت ينتهي فيها التجاوز

فأمام التنوع ". اية األمراألخري ويف  يف التحليل" ويف الفلسفات املاركسية، تطل نقطة الصفر العلمانية يف عبارة 
العلماين الشامل أن هناك عاملاً من األفكار واألحالم واالختيار احلر والقيم  الالمتناهي للعامل، أدرك أصحاب النموذج

، ووصف بأنه »البناء الفوقي«ب  ولذا مسي عامل األفكار والقيم. املادة حىت تسود الواحدية/عليهم رده إىل الطبيعة وكان
، وتعبري باهت عن البناء "epiphenomenon إيب فينومنون: باإلجنليزية" له وجود حقيقي، فهو جمرد ظاهرة تابعةليس 

سلوك اإلنسان  وميكن تفسري. ويصبح اجلهد املعريف هو فك شفرة البناء الفوقي من خالل البناء التحيت التحيت ليس إال،
فيفسر سلوك اإلنسان من خالل العناصر االقتصادية أو  رجعية النهائية،ذه الطريقة، من خالل فهم حركة املادة، فهي امل

" مادة يف اية األمر ويف التحليل األخري إن هو إال"، فكل شيء »إرادة القوة«يسمى  من خالل اجلنس أو من خالل ما

 وترد اهلوية "املادي التحيت" إىل الظاهر "وقيالروحي الف"  فيرد الباطن"املادة/الطبيعة"يرد إىل املطلق العلماين النهائي 
التحليل  يف"ويتضح لنا أن العقل . "ترانسفري"العام، وحيل ما هو غري إنساين حمل ما هو إنساين   إىل القانون"اخلاصة"

أن عقله  ليس سوى جزء من الطبيعة، و"املطاف يف اية" ليس إال مادة تتراكم عليها األحاسيس، وأن اإلنسان "األخري
 بيضاء تتراكم عليها األحاسيس املادية اليت تسجلها األعصاب، فتصبح كل األمور  ليس غري صفحة مادية"يف اية األمر"

متاماً يف اللحظة  ومن مث، يتحقق النموذج. "أي تفكيكه"متساوية نسبية خاضعة للقياس، ويتم كشف كل شيء 
القبيح حيث يقوض اإلنسان متاماً ويرد إىل ما هو دون  لة بوجهها العدميالنماذجية وتطل امليتافيزيقا العلمانية الشام

بطبيعته  ويظهر أن الفكر العلماين الشامل ليس فكراً تفكيكياً. يف النموذج يصبح واضحاً وما كان كامناً. اإلنسان
  ."وفكر إبادي"وحسب وإمنا هو فكر تقويضي كذلك 

 أبوريا«وتستخدم كلمة  خذ شكالً شامالً، وهو ما يتضح يف اخلطاب ما بعد احلداثي،العلمانية ميكن أن تأ ونقطة الصفر

aporia» حيث يصبح العامل هوة »اهلوة اليت ليس هلا قرار«يونانية تعين  لإلشارة إىل نقطة الصفر العلمانية، وهي كلمة ،
الدينية واملادية  انية كافة، وتسقط املطلقاتتبتلع كل شيء، فتسقط املطلقات العلمانية وغري العلم من الثقوب السوداء

  .تجاوز على حد سواء، حىت نصل إىل عامل سائل ال نسق فيه وال مرجعيات وال

املنظومة التحديثية وأا حتقُّق للنسبية الكامنة يف  وميكن القول بأن ما بعد احلداثة هي حتقُّق للعوامل التفكيكية داخل
 وإذا كانت املنظومة التحديثية قد أدت إىل. نسبية كاملة وصريورة تامة وسيولة شاملة النموذج التحديثي حبيث تصبح
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اإلنسان على ما حيدث له، فإن ما  ، وإذا كانت احلداثة هي احتجاج"األنومي"تفكيك اإلنسان وإحساسه بالالمعيارية 
 .الة التشيؤ النامجة عن التحديثعن تقبل اإلنسان حل بعد احلداثة هي تطبيع كامل هلذه الالمعيارية وتعبري

وحتى نزيد المقدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمانية سنشير إلى ثالث لحظات علمانية شاملة نماذجية 
 : مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية هي ما يلي

  .السنغافورية ويظهر فيها اإلنسان االقتصادي  اللحظة"أ 

  .فيها اإلنسان اجلسماين الندية ويظهر اللحظة التاي"ب

  .املادي أو اإلنسان كمادة حمضة/اإلنسان الطبيعي  ويظهر فيها"والصهيونية" اللحظة النازية "ج

  .مجيعاً، إنسان طبيعي وظيفي، يعرف يف إطار وظائفه البيولوجية واالجتماعية واإلنسان يف هذه احلاالت

بأنه بال تاريخ وال ذاكرة تارخيية وال تقاليد   سنغافورة، وهي بلد صغري يف آسيا يتسمنسبة إىل:  اللحظة السنغافورية"أ 
ميكن ببساطة جتاهلها كلها أو ميشها حىت يتحول اإلنسان إىل وحدة  حضارية أو منظومات قيمية راسخة، ولذا

من احملالت  صبح البلد كلها جمموعةمادي واحد قادرة على اإلنتاج واالستهالك والبيع والشراء، وت اقتصادية ذات بعد
وقد . وإمنا كوحدات إنتاجية استهالكية والسوبر ماركتات والفنادق واملصانع، وينظر الناس إىل أنفسهم ال كبشر

. احلاكمة يف العامل الثالث اليت تفهم التنمية يف إطار اقتصادي حمض أصبحت سنغافورة حلم كثري من أعضاء النخب

الدويل اليت تعطي القروض يف  ة هي الرؤية املهيمنة على املنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنكالسنغافوري والرؤية
كبار اخلرباء يف البنك الدويل ذات مرة أن تتخلص الدول  وقد اقترح أحد. هذا اإلطار االقتصادي السنغافوري احملض

بعض املعونات  لعوادم بإلقائها يف البالد األفريقية نظري إعطائهاوالعوادم الكيميائية وغريها من ا الغربية من نفاياا النووية
  .وأسواقاً ومصانع وإمنا باعتبارها مقلب نفايات االقتصادية، وهذه رؤية سنغافورية كاملة ترى البالد ال باعتبارها فنادق

. أفراد كن أن تظهر على هيئةبتالبيب جمتمع بأسره، ولكن اللحظة السنغافورية الواحدية مي والسنغافورية حلظة أمسكت

يكرسون حيام كلها لعملية اإلنتاج   كانوا"مثل ستهانوف"ففي االحتاد السوفييت ظهرت فكرة أبطال اإلنتاج، وهم بشر 
ستهانوف بأن أصيب بالعديد من األمراض، كما ظهر أن كثرياً من  وقد انتهت حياة"بشكل يفوق حدود طاقة البشر 

سنغافوري  كما أن كثرياً من نظريات اإلدارة يف الواليات املتحدة ذات طابع. "ذيب إعالنيةأكا بطوالته كانت جمرد
حىت ميكن توظيفها متاماً يف  واحدي كامل، فهي نظريات تدعو إىل إخضاع مجيع حركات العامل وسكناته للدراسة

 .حويل اجلميع أيضاً إىل أبطال استهالكاإلعالنات التليفزيونية بت وتقوم. خدمة اإلنتاج لكي يصبح اجلميع أبطال إنتاج

إىل إنسان  الشرق أوسطية يف عاملنا العريب اإلسالمي هي دعوة لتحويل اإلنسان العريب اإلسالمي والدعوة إىل السوق
  .سنغافوري حبيث تتحول كل بالدنا إىل بوتيكات وسوبرماركتات

مصادر الدخل القومي وتكون  صبح قطاع البغاء فيه من أهمنسبة إىل تايالند، وهي بلد آسيوي أ: اللحظة التايالندية "ب
. املستحيل اآلن تخيل تايالند بدون هذا القطاع البالغ األمهية فيه لويب قوي من ملوك البغاء واملخدرات حىت أصبح من

 عصر ما بعد احلداثة يف" التايالندية تعبري عن اإلنسان اجلسماين حيث يتحول اإلنسان متاماً إىل أداة للمتعة واللحظة
البالد إىل تايالند مسألة صعبة، إذ يفزع الناس من نزع القداسة  وإذا كانت الدعوة إىل حتويل كل. "واالستهالكية العاملية
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اجلميع  احلديث عن السياحة وتطوير القطاع السياحي خيبئ عادةً نزعة تايالندية عميقة يتحاشى متاماً عنهم، إال أن
  .مواجهتها

النماذجية وأكثرها مادية، ألا تعبري مباشر عن اإلنسان  وهي أهم اللحظات: "والصهيونية"لحظة النازية  ال"ج
طبيعياً  فاتمع النازي كان يعترب اإلنسان كائناً. كمادة حمضة وكقوة إمربيالية مادية كاسحة املادي، اإلنسان/الطبيعي

القوة، وهلذا نظر إىل البشر مجيعاً باعتبارهم مادة  خالقية املادية هي إرادةاملادة ومرجعيته األ/مرجعيته النهائية هي الطبيعة
تقسيم  ومن هنا، مت.  ذه العملية لصاحله"املادية/من الناحية الطبيعية"األقوى واألصلح  استعمالية ميكن توظيفها ويقوم

قرإبادة بعض غري النافعني منهم ممن ال  رالبشر، من منظور مادي رشيد، إىل أشخاص نافعني وأشخاص غري نافعني، وت
  .بعد دراسة علمية متت من منظور مادي علمي رشيد ميكن إصالحهم وحتويلهم إىل عناصر منتجة، وذلك

 االعتقال هو جمتمع واحدي مادي مناذجي مت التحكم يف كل شيء داخله، وضمن ذلك البشر، وميكن القول بأن معسكر

ظالل اإلله، فال رمحة فيها وال   صارمة ذات طابع هوبزي وإسبينوزي مت تطهريها متاماً منوطُبقت عليهم مناذج رياضية
ولذا أُعطي . إنسانية ألن املرجعية الوحيدة هي املنفعة املادية وإرادة القوة تراحم، وال جمال فيها ألية غائيات أو مرجعيات

عمالة "استعمالية تولَّد منها الطاقة  ل اإلنسان إىل مادةإنسان رقماً حىت ميكن إدارة املعسكر بكفاءة شديدة، وحتو كل
وعلى هذا . "إخل... والشحوم اإلنسانية إىل صابون، والشعر البشري إىل فُرش حتويل العظام إىل مساد،" أو سلع "رخيصة

  .تعظيم الفائدة وتقليل العادم النحو، مت

فانطالقاً من  .الفكر العلماين الشامل اإلمربيايل، بل متثل تبلوراً حاداً لهاحنرافاً عن  وباملثل، ال تعتبر اللحظة الصهيونية
 "باعتبارها املرجعية األخالقية املادية"وأخالق الغاب  املادة باعتبارها املرجعية النهائية املادية ومن إرادة القوة/الطبيعة

إىل   وحولت كل شيء"دت العنصر اإلنساين منهاأي أا استبع"باعتبارها أرضاً بال شعب  نظرت الصهيونية إىل فلسطني
تنقل وتباد وتستغل، وأصبح اليهود  فأصبحت فلسطني أرضاً تستغل، وأصبح الفلسطينيون أنفسهم مادة بشرية: مادة

حلظة وحلظة تبلور النموذج العلماين هي عادةً  كما أسلفنا  . طريق نقلها أيضاً مادة بشرية يتم ختليص أوربا منها عن
 .حيث يصبح كل شيء قابالً لالستعمال والنقل ترانسفري،

  ليست منفصلة متاماً، فهي مجيعاً ال تعترف إال"السنغافورية والتايالندية والنازية" واللحظات النماذجية الثالث

دي : باإلجنليزية"انيته القداسة وتعريه من إنس املادة والواحدية املادية وحتول اإلنسان إىل مادة نافعة وترتع عنه/بالطبيعة
 حيث ال حرمات وال مطلقات، وحيث يترك اإلنسان عارياً متاماً» اإلباحية املعرفية» ، وهو ما نسميه"de nude نيود

فإذا كان العامل . تقوم حبوسلته وتوظيفه أمام مؤسسة قوية تدور يف إطار املرجعية املادية الكامنة والنفعية الداروينية اليت
واإلنسان مادة ال قداسة هلا ليس إال، وال توجد سوى مرجعيات أخالقية مادية،  ا كانت كل األمور متساوية،مادة، وإذ

مث ميكن النظر للطاقة  النشاط اجلنسي  عل سبيل املثال  جمرد نشاط مادي، شأنه شأن النشاط االقتصادي، ومن فإن
داخل إطار السوق واملصنع، أي أن تصبح الطاقة اجلنسية  امادية ميكن توظيفه/اجلنسية لإلنسان باعتبارها طاقة طبيعية

املاخور  صناعة البغاء، وتصبح البغي من أدوات اإلنتاج، وهي يف/ومن مث، ميكن أن تظهر جتارة .مادة إنتاجية استهالكية
ة وال عن اليهودي أو السوفيتية أو األمريكي  ال ختتلف كثرياً عن أبطال اإلنتاج يف املصانع"يف تايالند أو يف أي مكان"

 فاإلنسان يف اللحظة. االعتقال، إذ يتحول اجلميع إىل مادة استعمالية وطاقة حمض الساليف أو املعوقني يف معسكرات
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بينما يتحول، يف .واالستهالك القومي السنغافورية يتحول إىل طاقة إنتاجية وإىل قدرة شرائية تصب يف عملية اإلنتاج
للمستهلكني من السياح، فتحسن الدخل القومي وتعدل ميزان  طاقة جنسية تقدم خدماااللحظة التايالندية إىل 

 إىل "فائضة اليهودي كمادة بشرية"ويف اللحظة النازية والصهيونية، يتحول اإلنسان غري النافع  .املدفوعات حلساب الوطن
الدولة الصهيونية أو يتم التخلص منها يف  يفمادة استعمالية تزداد إنتاجيتها يف معسكرات االعتقال والسخرة أو 

  ."الذي يفيد االقتصاد الوطين كثرياً األمر"معسكرات اإلبادة حسب مقتضيات األمور 

بالترشيد اإلجرائي أو األدايت، وأخالق الصريورة، أن طبيعة العمل واهلدف منه  وحنن نعرف متاماً، من خالل معرفتنا
البشرية بأقل التكاليف لتحقيق   وكيفية توظيف الطاقة"األداء واإلجراءات"و كيفية إدارته هلما أية أمهية، فاملهم ه ليست

يف هذه الرؤية، أو على األقل قطاعات مهمة فيه، فحينما قُبض  ويبدو أن اتمع األمريكي الرشيد يشارك. أعلى عائد
أتى  ة باروز األرستقراطية العريقة، اليتوهي سيدة من أسر" Sydney Biddle Barows باروز على السيدة سيدين بيدل

، وحينما وجهت إليها مة "املتحدة مؤسسها على سفينة املاي فالور، أول سفينة نقلت املهاجرين اإلجنليز إىل الواليات
ت مبا واحدية مادية صارمة ترفض أي جتاوز أو ثنائيات أو غيبيات وبين إدارة حلقة دعارة يف نيويورك، انطلقت من رؤية

نفسه، وهو  وهذا ال خيتلف عن خط دفاع أخيمان عن" business أن الدعارة عمل استثماري، بيزنس ال يقبل الشك
نفض الناس عنهم أية مرجعيات  وبعد فترة قصرية من التردد،. "أنه موظف حكومي ينفذ ما يصدر له من أوامر

ستطاعوا أن ينظروا إىل سيدة املاي فالور بشكل موضوعي، وحتولت وا ميتافيزيقية متخلفة وتقبلوا الروية الواحدية املادية
 وهو ما دفعها إىل نشر سريا الذاتية حتت عنوان قصة. ماخور، إىل قصة صاحبة عمل ناجح قصتها من قصة صاحبة

 وحققت املؤلفة الكتب املُتداولة وأصبح هذا الكتاب من أهم. حياة املاي فالور مدام، أو حياة سيدين بيدل باروز السرية
وبعد ذلك بعامني، . "هذه الكتب يف عصر الفضائح والترشيد اإلجرائي كما هو احلال دائماً مع مثل"أرباحاً خيالية منه 
 للراشدين املثقفني قواعد السلوك: السيدة، وكان أكثر إجرائية، فقد كان يسمى آداب املاي فالور صدر كتاب لنفس

Mayflower Manners: Etiquette for Consenting Adults. اليت ترد يف العنوان هي " كونسنتج أدلتس  " وعبارة
ويف هذا . ميارسان اجلنس معاً برضائهما، ولذا فعملهما شأن خاص ما عبارة قانونية تشري إىل أي شخصني بالغني

باعتبار أا راكمت الكثري   الفراش،املدام الواحدية املادية الصارمة بتعليم النساء كيفية التصرف بلباقة يف الكتاب قامت
نفس السيدة الرائدة يف جماهلا املوضوعية يف أدائها بتدريس  وبعد ذلك بعام واحد، قامت. من املعرفة يف جمال تخصصها

املتخصصة  وال ندري هل ستنتقل إىل املعاهد العليا وأكادمييات البحوث. احلرة عن هذا املوضوع مقرر يف إحدى املدارس
 يف أستراليا، وهي "اانية"الرفاه اخلريية  م ال؟ وهل ستؤسس ختصصاً أكادميياً جديداً؟ وعلى كلٍّ تقوم إحدى مؤسساتأ

احلكومية داخل اتمع، بترتيب دورات تدريبية للبغايا حىت ميكنهن حتسني أدائهن  إحدى املؤسسات املدنية الطوعية غري
ذلك، أجاب حبياد شديد  نما سئل أحد مسئويل الدورة عن احلكمة من وراءوحي. ساعات العمل الشاقة واملضنية يف

اجلنس ال يعرفن قواعد الصحة اليت جيب مراعاا  رشيد بأن التخصص هو إحدى مسات العصر وأن كثرياً من عامالت
  ."وهذا هو قمة الترشيد األدايت"وواجبان  ومناهج األداء املختلفة وحقوقهن

 املستخدمة يف وصف عملية تحول اإلنسان املتكامل املركب إىل إنسان طبيعي وظيفي  ملصطلحاتويالحظ علمنة ا

متاماً متسق مع نفسه، فاللحظة  وهذا أمر متوقع. اقتصادي سنغافوري  جسماين تايالندي  إمربيايل نازي أو صهيوين
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، ولذا فإن ما يصلُح لوصف األشياء، يصلُح لوصف كامل وواحدية مادية العلمانية الشاملة النماذجية هي حلظة تشيؤ
احلل "وإمنا عن " اإلبادة"مطلقاً عن  فلم يكن النازيون يتحدثون. واللغة احملايدة جتعلنا ننسى إنسانية اإلنسان اإلنسان،
 فلسطني وال يتحدث الصهاينة عن. تستخدم من أجل الصحة العامة" أدشاش" سوى" أفران الغاز"، ومل تكن "النهائي

السنغافورية عن توظيف اإلنسان  وال يتحدث أحد أثناء اللحظة. "ال الغتصاا"" لزراعتها"األرض اليت جاءوا  وإمنا عن
، دون أية إشارة "اإلنتاج، وتوفري الرفاهية والرخاء ألكرب عدد ممكن حتسني مستوى املعيشة وزيادة"وتسلُّعه وإمنا عن 

فإذا كان حتييد  ييد املصطلحات يف حالة اللحظة التايالندية يستحق قدراً من التوقف،وحت. والنهائية لألبعاد الكلية
إذ يتحول البغاء إىل أهم القطاعات االقتصادية  .املصطلح يف حالة اللحظة النازية مأساوياً، فهو هنا وال شك كوميدي

 بروستيتيوت«ل هلا يف اللغة التقليدية اليت يقا"ومن مث، تصبح البغي . "اآلسيوية كما هو احلال يف بعض الدول"

prostitute»"  سكس وركر: باإلجنليزية"يف بداية األمر جمرد عاملة جنس Sex worker"،  عضو يف الربوليتاريا
أن  وبعد قليل، قد يصبح من واجب اجلميع. قومية الكادحة تقوم بنشاط اقتصادي منتج، مث تتحول بالتدريج إىل بطلة

  ."والعياذ باهللا". وحياد شديد ومي بتجريد كامليؤدوا واجبهم الق

 فالبشر  واحلمد هللا  ال ميكنهم نزع "إال فيما ندر"الشجاعة وهذا احلياد  ولكن ليس بإمكان أحد أن يتحلى مبثل هذه
  .عن ذوام متاماً وببساطة القداسة

 

الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة:  السابعالباب   

 نمط حلولى مادى عام : حدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبةالوا

منط النماذج احللولية الكمونية الواحدية   هي منظومة حلولية كمونية تتبع نفس"وحدة الوجود املادية"العلمانية الشاملة 
ة، ومن مث جند أن متتالية هي يف جوهرها تصاعد معدالت احللولية الكموني وتصاعد معدالت العلمنة والتحديث. املادية

املوضوعية املادية  االنتقال من  واحدية ذاتية  واحدية موضوعية  ثنائية صلبة متحى لتهيمن الواحدية"األساسية  احللولية
  حيوي"اإلنسان والطبيعة"وتبدأ املتتالية بإعالن أن العامل . واتمع العلماين  تتبدى حلقاا داخل الفكر"الصالبة للسيولة

هذا الكل يتسم بالتجاوز إال أنه  داخله ما يكفي لتفسريه وأن هناك كالً ثابتاً متجاوزاً ذا غرض وغاية، ولكنه رغم أن
الذات : هذا يعين أنه يوجد نقطتا انطالق للمنظومة التحديثية. واملكان  يف الزمان"احلياة الدنيا"يوجد داخل عاملنا املادي 

  .اإلنسان والطبيعة واملوضوع، أو

 : وتنقسم إلى عدة مراحل:   الواحدية الذاتية1

 ": الهيومانية"الواحدية اإلنسانية " أ 

والعلمنة الغريب هي اإلميان بضرورة أن يواجه اإلنسان الكون دون وسائط، حراً  نقطة االنطالق األوىل ملشروع التحديث
. لعامله املادي وحلدود عقله ابت أو مطلقات متجاوزةمن قيود احلضارة والتاريخ واألخالق، يرفض أية غيبيات أو ثو متاماً

وهو . هذه الدنيا، ويتركها لإلنسان يسريها حسب ما يراه فاإلله إما غري موجود، وإن وجد فهو ال يتدخل يف شئون
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يعيش  يد،اليت ال حدود هلا وال قيود عليها، يرفض كل القيم القَبلية والتعميمات والتجر إنسان متمركز متاماً حول ذاته
. ال ميكن حماسبته بأية معايري خاصة فهو مرجعية ذاته ومقياس كل شيء. حسب قوانينه اخلاصة الفريدة النابعة من ذاته

والتارخيي، ودون أية حاجة إىل وحي إهلي، أن يصل إىل تفسري كلي  والعقل بوسعه من خالل التعامل مع الواقع الطبيعي
يعود إىل وجود متاثل  وهذا. ظومات املعرفية واألخالقية واجلمالية الالزمة ألن يسير حياتهيولِّد املن شامل هلذا العامل وأن

يولِّد لغة رشيدة، ميكنه من خالهلا التواصل واحلوار  وعقل اإلنسان الرشيد. كامل بني قوانني العقل وقوانني الطبيعة
حوله ويزداد   فيزداد اإلنسان وعياً وإدراكاً ملا" بالطبيعةمثرة احتكاك اإلنسان"يدرس التاريخ  ومراكمة املعرفة، وميكنه أن

  .تقدمه

. هو الذي يدركها ويعيها، فهو إذن الكل الثابت املتجاوز  وأن اإلنسان"قصة عظمى"كل هذا يعين وجود حقيقة كلية 

يتجاوزه  جاوز كل شيء والسيد الكون واملخلوقات بال منازع، ومركز العامل بال منافس، يت لكل هذا يعلن اإلنسان أنه
فهو إنسان إمربيايل كامل، الطبيعة بالنسبة له  شيء، لديه نزعة بروميثية فاوستية ألن يبتلع الكون بأسره ويهزمه ويسخره،

 انطالقاً من هذا االفتراض، حياول هذا اإلنسان أن يؤكد جوهره. ويسخرها وحيوسلها جمرد مادة استعمالية يهزمها

طبيعته املادية نفسها، بقوة إرادته، وأن  املادة، بل/، وأن يتجاوز الطبيعة"املستقل عن الطبيعة، السابق عليها"اإلنساين 
. "تأليه اإلنسان وإنكار الطبيعة واإلله"املشتركة، أي باسم اإلنسانية مجعاء  يفرض ذاته اإلنسانية عليها، باسم إنسانيتنا

اإلنساين اهليوماين وفكر حركة  تحديثي يف مراحله البطولية األوىل، والفكرولد من رحم هذه الرؤية املشروع ال وقد
  .االستنارة

 : الواحدية اإلمبريالية والعرقية" ب

غياب أية مرجعية متجاوزة لذاته الفردية، ينغلق  ولكن يف. يتحدث اإلنسان الذي يؤكد جوهره اإلنساين باسم كل البشر
وإمنا  جيياً إنساناً فرداً ال يفكر إال يف مصلحته ولذته، وال يشري إىل الذات اإلنسانيةتدر اإلنسان على هذه الذات، فيصبح

احللول، فيؤله اإلنسان الفرد نفسه يف  ، هي موضع"اإلنسانية مجعاء"حينئذ تصبح الذات الفردية، ال . إىل الذات الفردية
 حينما يستمد هذا اإلنسان اإلمربيايل معياريته من ذاتهو. إنساناً إمربيالياً مواجهة الطبيعة ويف مواجهة اآلخرين ويصبح

ويوظفهم، بل يوظف الطبيعة نفسها  اإلمربيالية اليت تستبعد اآلخرين يصبح إنساناً عنصرياً حياول أن يستعبد اآلخرين
  ."تأليه اإلنسان الغريب وإنكار اآلخرين"واآلخر  وهنا تظهر الثنائية الصلبة، ثنائية األنا. حلسابه

 :   الواحدية الموضوعية المادية2

املادة، اليت تصبح هي األخرى مرجعية ذاا، /الطبيعة نقطة االنطالق الثانية ملشروع التحديث والعلمنة الغربية هي
، قوانينها تتجاوز كل شيء وال يتجاوزها شيء، وهي قوانني ال "اللوجوس"الكون  وموضع احللول والكمون، ومركز

كل شيء، وضمن ذلك  املادة على/وال متنح اإلنسان أية أمهية خاصة، وهو ما يعين أسبقية الطبيعةوال غاية،  هدف هلا
ومن . "تأليه الطبيعة وإنكار اإلله واإلنسان"املادة /الطبيعة اإلنسان، كما يعين أن الكل الثابت املتجاوز هو يف واقع األمر

يف جوهره   هو"يف إطار العلمانية الشاملة"املشروع التحديثي االستنارة املظلمة، اليت ترى أن  رحم هذه الرؤية ظهرت
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، وإلغائه متاماً كمقولة "املادة/الطبيعة"دونه  مشروع تفكيكي ال يؤدي إىل تأكيد مركزية اإلنسان وإمنا إىل رده إىل ما هو
رؤية   كما يزعم، فعليه أن يتبنىفإذا كان اإلنسان احلديث إنساناً عقالنياً مادياً حقاً .مستقلة مركزية يف النظام الطبيعي

املادة، ولذا /موضوعية تنبع من منوذج الطبيعة ولكن املعرفة العلمية املادية معرفة. علمية مادية موضوعية جتاه ذاته اإلنسانية
  الذي يقوم"املادي"واحلقيقة العلمية املادية منفصلة متاماً عن القيمة، والعقل  .فهي ترفض الغائيات اإلنسانية واخللقية

. تم إال بالتشابه والتجانس والنفع بعملية مراكمة املعلومات وتطبيقها أداة تفكيكية ال حتترم اخلصوصيات واألسرار وال

 ستطبق على اإلنسان لترشيده وترشيد حياته مث "لإلنسان وعدم اكتراثها به رغم تجاوزها"وهذه املعرفة العلمية املادية 
  .فكيك الذات اإلنسانيةالعامل وت لتفكيك

العلمانية الشاملة، ذات نقطيت البدء، ثنائية صلبة وحالة استقطاب شديد بني  وتنشأ يف إطار هذه املنظومة التحديثية
ذاا ومرجعية الكون،   اليت تصبح مرجعية"املتأهلة املطلقة املغلقة"النموذج املتمركز حول الذات اإلنسانية  :منوذجني

 . اليت تصبح بدورها مرجعية ذاا ومرجعية الكون"املغلقة املتأهلة املطلقة"املادة /ركز حول الطبيعةوالنموذج املتم

والتمركز  التمركز حول الذات"الضوء على عملية الصراع بني النموذجني يف مرحلة الثنائية الصلبة  وإللقاء مزيد من
 والتمركز حول "أ"الذات باحلرف   للتمركز حول، سنورد بعض معامل كل منوذج وجتلياته، وسنرمز"حول املوضوع

  :"ب"املوضوع باحلرف 

تأله "واإلمربيالية  الذات ووهم انتصار الذات على املوضوع والواحدية الذاتية، اإلنسانية اهليومانية  التمركز حول" أ1
  ."اإلنسان وإنكار الكون

الكون  تأليه"وضوع وهيمنة الواحدية املوضوعية املادية تدرجيياً واختفاؤها وانتصار امل  ذوبان الذات يف الطبيعة"ب
  ."وتكيف اإلنسان مع الطبيعة وإذعانه هلا، وإنكار اإلنسان

  .الكون كامن يف اإلنسان، واإلنسان مرجعية ذاته  مركز" أ2

  .ركزيتهالطبيعة، والطبيعة مرجعية كل شيء، وضمن ذلك اإلنسان، ولذا يفقد اإلنسان م  مركز الكون كامن يف"ب

  . اإلنسان مقياس كل شيء، واإلرادة هي إرادة القوة" أ3

  .الواحدية املادية تسري على اإلنسان سرياا على الطبيعة  القوانني"ب

  ."فهي جمرد وسيلة بالنسبة لإلنسان"مادة يسخرها اإلنسان الستعماله   الطبيعة" أ4

  . إىل جمرد موضوع"الغاية"  خدمة املوضوع، ويتحول اإلنساناإلنسان جزء من الطبيعة، ولذا فهو يسخر يف "ب

  .اجلواين وخببايا ذات اإلنسان وأبعاده املركبة واملظلمة  الذاتية الكاملة واالهتمام فقط بالعامل" أ5

  .املصمتة واالهتمام فقط بالعامل الرباين وبسطح األشياء وبالسلوك  املوضوعية"ب

  .احملسوسة رفض كل التجريدات والتعميمات واإلصرار على الشواهد املاديةاخلصوصية املفرطة و " أ6

  .واإلذعان هلا  العمومية املفرطة وتقبل اردات والكليات الالإنسانية"ب

  :كما يأخذ الصراع بني النموذجني األشكال التالية

  . الصدفة وعدم التحكم واختفاء املعيارية"أ 7

  .فيه واملعيارية الصارمة والتحكم الضبط الكامل للواقع "ب
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  .الكامل  اإلام وعدم التحدد وعدم الفهم والشك" أ8

  .واليقينية الكاملة  الوضوح الكامل والتحدد املوضوعي، والفهم الكامل لعامل األشياء،"ب

  . التعددية املفرطة وزيادة املعطيات احلسية" أ9

  . التنميط وظهور حضارة قطع الغيار"ب

املادة، هو مصدر الوحدة والتماسك، /يظل هناك مركز واحد، إما اإلنسان أو الطبيعة رغم الصراع بني الطرفنيولكن 
  .النظم امليتافيزيقية  الذي يتسم جبميع مسات الكل يف"املادي/اإلنساين والطبيعي"الكل الثابت املتجاوز  هو

  "عصر التحديث واحلداثة" الغربية احلضارة الواحدية الذاتية واملوضوعية والثنائية الصلبة ىف

 والثنائية الصلبة هو النمط السائد يف احلضارة الغربية احلديثة منذ عصر النهضة حىت منط الواحدية الذاتية واملوضوعية

املفاهيم الفكرية السائدة والتطور  ويتبدى النمط يف. "حني تبدأ املرحلة السائلة الشاملة"منتصف اخلمسينيات تقريباً 
املادة تتحول إىل املطلق العلماين والتنويعات /ولنا أن نالحظ أن الطبيعة .تارخيي والواقع االجتماعي واحلضاري اليوميال

عبء الرجل األبيض  الدولة املطلقة   احلتمية التارخيية  حركة التاريخ  إرادة الشعب  الفولك  إرادة القوة "عليه  املختلفة
املادي فإنه يصبح اإلنسان /اإلنسان فبدالً من أن يصبح اإلنسان الطبيعي أما. "لطلباملصنع  قوانني العرض وا/السوق

فاملسميات واحدة والنمط  ورغم تغير األمساء. اإلنسان اجلسماين أو اإلنسان االشتراكي أو اإلنسان القومي االقتصادي أو
 وينتهي به األمر أن يستوعب يف إحدى بشكل مطلق  حياول أن يؤكد ذاته"القومي أو االشتراكي"فاإلنسان : واحد

هذا املدخل سنحاول أن ندرس تبديات النمط على هذه املستويات الفكرية  ويف. املطلقالت العلمانية بشكل كامل
املادي باحلرف   والتمركز حول املوضوع"أ"واالجتماعية وسنرمز للتمركز حول الذات اإلنسانية باحلرف  والتارخيية

  ."ب"

 :  اإلنسانية والنزعة الطبيعية المعادية لإلنسان  النزعة1

اهليومانية اليت تتمركز حول اإلنسان وتضعه بشكل كامل فوق   بدأ تاريخ الفلسفة الغربية احلديثة بالفلسفة اإلنسانية"أ 
. وإرادة واعية املةعقالً قادراً على توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله يعيش يف حالة حرية ك الطبيعة، باعتبار أن له

حتولت هذه اهليومانية تدرجيياً إىل فلسفة إنسانية  مث. فاإلنسان، أو اإلنسانية مجعاء، هي موضع احللول ومركز الكون
 مث أصبح اإلنسان الغريب هو وحده هذا املركز. الطبيعة وحتلم بالتحكم الكامل يف الكون غربية متكربة متعجرفة حتوسل

ومن مث، بدالً من . "املادة، والزمان واملكان/الطبيعة  مفهوم ميتافيزيقي، ماهيةً وجوهراً، متجاوز لعاملفاإلنسانية مجعاء،"
املطلقة وباسم  لإلنسانية مجعاء بدأ اإلنسان الغريب يف حوسلة بقية البشر والطبيعة باسم حقوقه توظيف الطبيعة وتسخريها

. بالقوة والتفوق العرقي باعتبارها املعايري الوحيدة ة كاملة ال تعترف إالفتحولت اهليومانية إىل إمربيالي. تفوقه احلضاري

  .الغربية إىل إمربيالية وعرقية وعداء صريح لآلخر ولإلنسان ككل وهكذا تدهورت اهليومانية

يافللي  هوبز  ماك"الطبيعي  املادة واإلنسان/الفلسفة الغربية منذ البداية حتوي منوذجاً متمركزاً حول الطبيعة  كانت"ب
وبالتدريج، تراجع النموذج املتمركز حول اإلنسان وتزايد . هامشياً  ولكنه كان"املادية امليكانيكية  العدمية  التجريبية

نفسه وهم الكون  املوضوع وانتهى األمر بظهور نزعة واحدية مادية معادية لإلنسان تطالبه بأن ينفض عن التمركز حول
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ومبقدرته على توليد معياريته وغائياته من داخل ذاته، وتبين  لوهم اهليوماين القائل حبرية اإلنساناملتمركز حول اإلنسان وا
وهو ما يعين النفي " أمامه هو أن يذعن للقوانني املادية احلتمية املنفصلة عن القيم والغائيات اإلنسانية له أن الطريق الوحيد

  .الكمية التكنوقراطية مث سادت النماذج.  وأن يستمد منها معياريته"الكامل للحرية

 :   المفهوم الكالفني لإلله2

يذوب يف األفراد  يعبر عن نفسه يف شواهد مادية حمسوسة تزيد يقني املؤمن خبالصه واصطفائه، وهو إله  اإلله"أ 
  ."انتصار الذات"ويتجسد من خالهلم 

متمركز حول  يشاء دون سبب واضح، وال يكترث باألفراد، فهو إلهغور، فهو خيتار من يشاء ومىت   اإلله ال يسبر له"ب
  ."انتصار املوضوع على الذات"ذاته غري اإلنسانية 

 :   اإلنسان البروتستانتي3

  ."متركز حول الذات"، واثق من نفسه ومن مقدرته على الغزو "لإلله فهو تجسد" هو فرد خمتار يغزو العامل باسم اإلله "أ 

ومن اخلالص،  فرد يعيش يف حالة عدم أمن ويف خوف كامل مما حوله، فهو غري متأكد من رضاء اإلله عنه  ولكنه"ب
والثروة من أهم عالمات . وهذا االختيار وهو دائم البحث عن شواهد يف العامل املادي تقوم دليالً على هذا الرضا

  ."ركز حول املوضوعمت"يكف عن مراكمتها  االختيار، ولذا فهو يلهث دائماً وراءها ال

 ": النفعية الداروينية"  ثنائية العقل اإلمبريالي النيتشوي والعقل األداتي البرجماتي 4

املشتقة منها واليت تتجاوز  املادة، وللمعيارية/املادي أن ينظر إىل نفسه باعتباره جتسيداً لقوانني الطبيعة  يستطيع العقل"أ 
العقل متاماً عن مفهوم اإلنسانية العامة أو املشتركة أو اإلنسانية  ولذا يتخلى هذا. يةالقيم والغائيات األخالقية واإلنسان

وصريورا، وشكالً من  مفهوماً غائياً أخالقياً ميتافيزيقياً ميثل شكالً من أشكال الثبات داخل حركة املادة مجعاء باعتباره
فوق اجلميع وأنه مرجعية ذاته، ويصبح من حق العقل  هويعلن هذا العقل أن. املادة/أشكال التجاوز لقوانني الطبيعة

هذا العقل . للدفاع عن مصاحله وحتقيقها، ومن ذلك توظيف اآلخرين وحوسلتهم اإلمربيايل املطلق أن يفعل ما يشاء
 يوظِّف يفترض ولكن العقل اإلمربيايل الذي. هو عقل السوبرمن من أعضاء النخبة، ممن هم فوق اإلنسان اإلمربيايل

  .وجود املادة اليت توظَّف، ومن هنا يظهر العقل الثاين

املادية واإلذعان /املعيارية الطبيعية العقل املادي ميكنه أن ينظر إىل نفسه باعتبار أن وظيفته األساسية هي التكيف مع "ب
 اجلماهري، ممن هم دون املادي عقالً أداتياً، أي عقل السبمن من أعضاء املادة، وحينئذ يصبح العقل/لقوانني الطبيعة
األخالقي  يؤدون ما يوكل هلم من أعمال ويوظَّفون يف خدمة السوبرمن دون تساؤل عن املضمون اإلنسان الذين

اإلنسان الربمجايت  اإلنسان الوظيفي  : خمتلفة وهؤالء السبمن هلم أمساء برمجاتية. واإلنساين لألوامر اليت أتتهم من عل
ميكن توظيفه  البعد الواحد  اإلنسان املُرشد أو املُدجن  اإلنسان املُتشيئ، وهو إنسان نسان ذواإلنسان االقتصادي  اإل

 .وحوسلته بسهولة ويسر، فهكذا يدرك ذاته وهكذا يرى نفسه
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-super  السوبرمان 5 man " أوبرمنش : باأللمانيةUbermensch" " ما فوق اإلنسان "  

-subوالسبمان  man" أونترمنش : باأللمانيةUntermensch" "ما دون اإلنسان : " 

املخلِّص "العلمانية التارخيية  يالحظ ظهور شخصيات بطولية خارقة ذات إرادة مستقلة مثل الزعامات الكاريزمية " أ
فاوستوس  ماكبث  "وتظهر شخصيات مماثلة يف األدب والسينما . "روكفلر هتلر  روبسبيري  ستالني  فورد : العلماين

حول ذاته وال يرى  وقد ظهر يف عصر النهضة دون كيشوت الذي يتمركز متاماً. "بامتان  سوبرمان  طرزان وميثيوس بر
  .انقضى إال طواحني اهلواء غري املوجودة وعامل الفروسية واملثاليات الذي

ع بأية مقدرة على هلا من أوامر وال تتمت  يالحظ ظهور شخصيات منطية ليس هلا مالمح مستقلة تتبع ما يصدر"ب
وكذلك اإلنسان العادي يف األدب الواقعي، والشخصيات اليت حتاصرها  .التجاوز، وأخيمان هو مثل تارخيي جيد لذلك

دون  كما ظهرت شخصيات. أو الوراثية، ومادونا إنسان طبيعي متاماً ال تعاين من أي تركيب ظروفها االجتماعية
عصر النهضة، ظهر معه ساخنوبانزا  وكما ظهر دون كيشوت يف. "إخل... كونجدراكيوال  فرانكنشتاين  كنج "اإلنسان 

  .املادية الذي ال يرى إال محاره، والطريق عند قدميه، ومصلحته

 ": ونهاية التاريخ"  حلم اليوتوبيا التكنولوجية 6

خالل التكنولوجيا املتقدمة   مناإلنسان بعامل منظم متاماً خاضع للقوانني اليت سيكتشفها اإلنسان ويتحكم فيها  حيلم"أ
الصراعات الطبقية واالحنرافات الذاتية عن مسار التاريخ، وينتهي  والتطور العلمي املذهل، فيصبح سيد الكون، وينهي

والفكرة املطلقة  ويبدأ تأريخ جديد منظم عقالين مفهوم تتحد فيه الذات باملوضوع والتاريخ بالطبيعة التاريخ كما نعرفه
  ."على حد قول هيجل" باملادة

 وحني تتحد الذات. نفسه يعيش يف عامل حتكمه قواعد وإجراءات بريوقراطية صارمة  يتحقق احللم فيجد اإلنسان"ب

أي أن القواعد واإلجراءات  باملوضوع وتمحى كل الفوارق بينهما تصبح الذات موضوعاً وتدعم القوانني املوضوعية،
يتحكم فيها وتسيطر عليه وال يسيطر عليها، فاليوتوبيا  اإلنسان وتتحكم فيها والالبريوقراطية الصارمة، تتجاوز 

  .ضخمة تسيطر على اجلميع وال يسيرها أحد التكنولوجية البريوقراطية آلة

 :   االشتراكية اإلنسانية واالشتراكية العلمية7

تزايد اغترابه عن جوهره اإلنساين يف اتمع اإلنسان الذي ي  بدأ الفكر االشتراكي باحلديث عن ضرورة الدفاع عن"أ 
السوق والعرض  اإلنسان الفرد ويحيده ويشيئه وينمطه ويؤدي إىل اختفائه من خالل آليات الرأمسايل الذي يطحن

  .والطلب، ومن خالل وسائل اإلعالم وهيمنة الدولة على الفرد

 تتصارع مع "مرجعية كامنة" نذ البداية اجتاهات علمية ماديةويف الوقت نفسه توجد داخل الفكر االشتراكي م "ب
اإلنسانية تدرجيياً وتعاظمت الرتعة العلمية املادية وانتهى الفكر االشتراكي  فبدأ ميش الرتعة. املرجعية اإلنسانية املتجاوزة

الصارم وإعادة  مي الشاملعن أسبقية الطبقة على الشعب وأسبقية احلزب على اجلميع وضرورة التخطيط العل باحلديث
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وتصل هذه الرتعة العلمية إىل قمتها . باإلنسان الفرد صياغة الواقع على هدي قوانينه املادية اجلدلية اليت ال تكترث كثرياً
  .ألتوسري يف ممارسات ستالني وفكر

 :   حركة التمركز حول األنثى8

واللغة  امل الرجال متاماً وتطالب بتعديل التاريخ البشرياألنثى الكامل حول ذاا فترفض ع  تبدأ احلركة بتمركز"أ 
  .اإلنسانية، وتؤكد أن األنثى هي األصل وهكذا

نفسها  ، ولذا بدالً من املرأة املتمركزة حولunisex ويذوب وتظهر الدعوة إىل اجلنس الواحدي  ينحل هذا التمركز"ب
  .تتمركز حول شيء جمرد ال وجود له

 

 : ية والمعرفية  النسبية األخالق9

اليت ترضيه هو ومبا متليه عليه مصاحله وحتقق   النسبية األخالقية واملعرفية تعين أن اإلنسان حيكم على األمور بالطريقة"أ 
  ."متركز حول الذات"مقوالته اإلدراكية اخلاصة  أقصى حرية لنفسه ويدرك العامل من خالل

 ويتحركون هم أيضاً خارج أية حدود، ويعين سقوط أية مرجعيات هلم نفس احلريات  ولكن هذا يعين أن اآلخرين"ب
. "التمركز حول املوضوع" متجاوزة، وهو ما يعين سيادة إرادة القوة وانتشار حالة من الفوضى تنفي احلرية متاماً أخالقية

 له فعالية خارج ذاته، ومن اإلدراكية الذاتية يدرك أنه ليس كما أن اإلنسان الذي يعلم أنه يدرك العامل من خالل مقوالته
  .ويهتز ويفقد قدرته على اختاذ القرار مث يفقد الثقة يف نفسه

 :   القومية اإلثنية العضوية10

أن يتساءل أحد بشأا، وهي فريدة يف   القومية العضوية هي قومية متنح أصحاا حقوقاً مقدسة مطلقة ال ميكن"أ 
  ."الذات كز حولمتر"خصائصها ال ميكن أن يضاهيها أحد 

القومية اليت تعبر عنهم وال ميلكون من أمرهم   أعضاء القومية العضوية يصبحون جزءاً عضوياً ال يتجزأ من الذات"ب
  ."متركز حول املوضوع"يصبحون بال حقوق  وأعضاء القوميات األخرى. شيئاً

ى األساسية الغربية احلديثة وحسب بل يتبدى املوضوع ال يتبدى يف األفكار والرؤ ومنوذج التمركز حول الذات وحول
 .على مستوى الواقع التارخيي واالجتماعي أيضاً

 

 :   اإلنسان في السوق الرأسمالية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة11

أن  داقتصادي، فرد حر متاماً يذهب إىل السوق ليبيع ويشتري يف حرية كاملة، وال ميكن ألح  اإلنسان داخل إطار"أ 
وهو، كرأمسايل، حر متاماً يف استثمار أمواله  .، وال حىت الدولة أو اتمع"من الناحية النماذجية املثالية"يتدخل يف حريته 

  .يف بيع عمله أو عدم بيعه أو عدم استثمارها، والعامل حر متاماً



 
1 جـ 305 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

 وآليات العرض والطلب، كما "احلديدية"تسيطر على السوق اليد اخلفية   اإلنسان خيتفي متاماً ويتشيأ ويحيد إذ"ب
ميكنه أن  والرأمسايل نفسه خاضع متاماً حلتميات السوق ال. خط التجميع وإيقاع آيل غري إنساين يسيطر على املصنع
يبيع عمله أو ميتنع عن ذلك، ولكنه فعلياً ال  وكذا العامل، فهو أيضاً حر من الناحية النظرية، يف أن. ميارس إرادته احلرة

  .والطلب ميلك إال أن يبيعه حسب قوانني العرض

 :   اإلنسان في الدولة االشتراكية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة12

وحيقق املساواة الكاملة مث يلغي الدولة نفسها ليعيش   اإلنسان يف الدولة االشتراكية هو إنسان يود أن يلغي الطبقات"أ
  .ستغاللوا حراً متاماً من كل قيود وظلم

الطبقات وفرضت على اإلنسان قدراً من القيود   ما حدث هو أن الدولة يف النظم االشتراكية تغولت ودعمت وجود"ب
  .مل ير مثله اإلنسان من قبل أو بعد

 :   ثنائية الحياة الخاصة والحياة العامة13

قوانني، وال ينضوي  ذعن يف حياته اخلاصة أليةاحلديثة يف الغرب بإعالن ظهور اإلنسان الفرد الذي ال ي  بدأت احلياة"أ 
وعلى املستوى االجتماعي، أُعلن أن . وتفرده وإبداعه داخل إطار أية مؤسسات ويحقق يف رقعة احلياة اخلاصة خصوصيته

ترشيد  إبداعه وإعمال عقله وهو ما ميكِّنه من الوصول إىل منظومات معرفية ميكنه من خالهلا اإلنسان قادر على ممارسة
  .بيئته وجمتمعه وذاته وتعظيم لذته ومنفعته والتحكم يف كل شيء

حد قول  على"عمليات الترشيد يف التوسع التدرجيي حىت اقتحمت حياة اإلنسان اخلاصة واستعمرا   أخذت"ب
تشيئ الذي ال ذو البعد الواحد امل ، ومت إخضاعها للقوانني الرشيدة العامة وكذلك تنميطها، فظهر اإلنسان"هابرماس

ومن مث، أدت عمليات الترشيد إىل هيمنة . لعمليات احلوسلة والتغري يعرف أية خصوصية؛ إنسان بال باطن، خاضع متاماً
اليومية، وإعالن اية التاريخ  وتغول الدولة واملؤسسات البريوقراطية الالشخصية على اإلنسان، وتنميط حياته الشمولية
  .واإلنسان

 ": الموضة"ليد   التقا14

يف التجديد املستمر والتنوع والتعبري عن ذاته  "الطبيعي" عن رغبة اإلنسان العلماين "املوضة" تعبر مسايرة التقاليد "أ 
  .الذات وهذا تعبري عن التمركز حول. وإرادته

 ليست ملتزمة سوى بل تقوم ا مؤسسات  ليست مثرة اإلبداع الشخصي لإلنسان،"املوضة" ولكن هذه التقاليع "ب
ويتم . "املوضة"إعالمياً جيعل من املستحيل على املرأة أن ترفض التقاليع  بقيمة واحدة هي الربح، ولذا فهي ختلق جواً

ولكن على اجلميع أن . إنسانية  سنوياً دف تعظيم الربح دون أية اعتبارات أخالقية أو دينية أو"املوضة"التقاليع  تغيري
 تعبرياً عن حماكاة "املوضة"بل ميكن أن يكون اتباع التقاليع . "املوضة" الدخل املطلوب ملواكبة التقاليعيعمل ويكد ليحقق 
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فقداا وإىل التمركز حول  ألزياء ممثلة مشهورة أو العب كرة، ولذا جند أن التمركز حول الذات قد أدى إىل ببغائية
  .املوضوع

 :   الجنس العرضي15

اإلنسانية وال حىت   ال يكترث بالقيم االجتماعية أو األخالقية أو"مادي/طبيعي" العرضي إنسان ميارس اجلنس  من"أ 
  ."متركز حول الذات"باآلخر الذي يصبح موضع شهوته العابرة 

أي "تعبر عن خصوصيته وتركيبيته وتفرده   ولكن اإلنسان، مبمارسته اجلنس العرضي، يسقط كل القيم اجلوانية اليت"ب
  ."متركز حول املوضوع"ويتشيأ ويشيئ اآلخر   ويتحرك يف عامل السطح وحسب"نسانيتهإ

 أا، سواء يف متركزها حول الذات أو يف متركزها حول املوضوع، ال عالقة هلا باإلنسان وما يهمنا يف هذه الثنائية

شأن اإلنسان املتمركز حول  ته، شأنهفاإلنسان املتمركز حول ذا. اإلنسان، أي اإلنسان ككائن اجتماعي حر متعين
  .املوضوع، ليس إنساناً مركباً متجاوزاً

املادة من خالل التمركز حول /للطبيعة استبعاد الذات اإلنسانية املركبة، متعددة األبعاد، املتجاوزة"الذي بيناه  والنمط
 للمرجعية املادية النهائية فيسري عليها ما ذوباا يف املوضوع وخضوعها الذات الطبيعية، ذلك التمركز الذي يؤدي إىل

يف مرحلة الثنائية   هو النمط الكامن وراء معظم عمليات العلمنة"األشياء من قوانني فتتمركز حول املوضوع يسري على
 .الصلبة، ويفسر كثرياً من أشكاهلا

 تقويض الذات اإلنسانية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية 

املوضوعية إذ   إذ يتم حموها لصاحل الواحدية"الواحدية الذاتية مقابل الواحدية املوضوعية" ائية الصلبةال تدوم حالة الثن
تبنيه منوذج احللولية الكمونية، إال أن هذه  يكتشف اإلنسان العلماين احلديث أنه اكتسب مركزية يف الكون من خالل

 ولذا فاملبدأ املادي الواحد احملرك للكون. ركة املادة وقوانينهاهذا العامل يف ح الرؤية نفسها تؤكد أن كل شيء كامن يف

. أو بينه وبني احلشرة يساوي بني اإلنسان وكل الكائنات األخرى ويسوي بينهم، فال فارق بني اإلنسان والشجرة،

مادي ال يفصله /فأصله طبيعي. متجاوز هلذا العامل وانطالقاً من نفس احللولية يكتشف اإلنسان أنه ليس له أصل إهلي
 ، شأنه شأن كل الكائنات"يف اية األمر ويف التحليل األخري"من جتاوز هلا فإنه  املادة، فمهما حقق/فاصل عن الطبيعة

مادية /صميم ذاته، هي رغبات طبيعية املادة، داخل الزمان واملكان، وحىت رغباته النابعة من/األخرى، يعيش داخل الطبيعة
خصائصه الوراثية ودوافعه البيولوجية وظروفه املوضوعية، أي أن  فما يتحكم فيه هو. حكم فيهاحتمية، ال يستطع أن يت
  .مادية/حول ذاته إمنا يتمركز حول ذات طبيعية اإلنسان حينما يتمركز

خاصة، وعليه  املادة اليت ال تكترث به وال متنحه أية مكانة/يتزايد اقترابه وذوبانه يف الطبيعة ويف حماولته حتقيق هذه الذات
يمن الواحدية املادية وخيضع اإلنسان متاماً  ومن مث. أن يذعن هلا ويتكيف معها، أي أن حتقيق الذات يعين تفكيك الذات

  .املادية، الكمية اهلندسية، اليت ال تكترث بفرديته أو خصوصيته أو غاياته/الطبيعية للمعايري واملنظومات
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فأكد هوبز أن اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان   بتوجيه الضربات املتتالية ملقولة اإلنسانوقد قام مفكرو االستنارة املظلمة
 وتبعه كثري من الفالسفة املاديني مثل إسبينوزا والفالسفة. اجلميع ضد اجلميع وأن الواقع إن هو إال حلبة صراع خيوضه

إىل أن سلوكنا األخالقي ميكن  نتام الذي ذهبوانضم هلم ب. املاديني يف فرنسا الذين يفككون الذات اإلنسانية متاماً
ذهب إىل أن عامل اإلنسان عامل حركة وصراع وأن اإلنسان ال أصل  تفسريه مادياً يف إطار املنفعة واللذة مث داروين الذي

وفرويد  القرود، مث ماركس الذي اكتشف أن اتمع حلبة صراع خاضع حلتميات مادية اقتصادية، إهلي له، فهو سليل
مثل اجلنس، وذهب أيضاً إىل أننا ال  الذي أكد لنا أن ما حيركنا هو أساساً ال وعينا وأن ال وعينا حتكمه قوى مظلمة

ويونج الذي قال إن ال وعينا هو ال وعي مجعي، مث جاء البنيويون . احلقيقة ندرك احلقيقة فما ندركه هو ما يتراءى لنا أنه
وانتهى األمر بأن أعلن فوكوه  ل اإلنسان وأن اإلنسان ال يتحدث من خالل البنية،أعلنوا أن البنية تتحدث من خال الذين

فاإلنسان إن هو إال جمموعة من الدوافع املادية " وهكذا مت ضرب اإلنسان وتفكيكه أنطولوجيا. موت اإلنسان
اإلنسان للواقع ليس فإدراك " وإبستمولوجيا "سلوكه عن سلوك أي حيوان أعجم واالقتصادية واجلنسية ال خيتلف يف

  ."وإمنا حتكمه مصاحله االقتصادية وأهواؤه النفسية عقالنياً

اآلخر يف تقويض  منظومة احلداثة احللولية العلمانية الشاملة، فإن تطور الواقع وتشكُّله ساهم هو وإذا كان هذا هو منطق
نسان من خالل تصاعد معدالت احللولية اإل إذ جند أن جماالت الواقع أخذت تنفصل تدرجيياً عن. الذات اإلنسانية

املادة مرجعية ذاا، غري مكترثة باإلنسان ال /احللولية املادية أصبحت الطبيعة وقد الحظنا أنه داخل منظومة. والعلمنة
املختلفة، إذ يصبح كل جمال  أية مركزية، وميكننا أن نالحظ أن الشيء نفسه ينطبق على جماالت حياة اإلنسان متنحه
  .ميكنه التحكم فيه ية ذاته فيفلت من قبضة اإلنسان وال يكترث به والمرجع

املنظومات القيمية والغائيات الدينية مث اإلنسانية، إذ حترر اال  وقد بدأت املتتالية بانفصال اال االقتصادي عن
موضع احللول  االقتصاد هو نفسههذه املنظومات والغائيات ومن أية معيارية مستمدة منها، حبيث أصبح  االقتصادي من

على عامل االقتصاد، يف هذه احلالة، مبعيار  ويتم احلكم. والكمون حيوي داخله معياريته وغائيته وكل ما يكفي لتفسريه
، ويشري عالَم االقتصاد إىل ذاته "اجلانب الديين واألخالقي واإلنساين متاماً متجاوزاً"مدى حتقيقه لألهداف االقتصادية 

اإلنسان من كونه غاية  وبذلك يتحول. على اإلنسان ذاته حني يتحرك داخل عامل االقتصاد مبعايري اقتصادية موحيك
مث تنفصل جماالت . حني يتحرك داخل احليز االقتصادي ومرجعية تتحرك داخل حيزها اإلنساين ليصبح جمرد آلة أو وسيلة

اية  سياسي عن املنظومات القيمية والغائيات اإلنسانية، لتصبح الدولةفينفصل اال ال احلياة العامة الواحدة تلو األخرى
سياسية، كما يحكَم على اإلنسان ذاته  يف حد ذاا، أي أا تصبح موضع احللول، ويحكَم على اال السياسي مبعايري

صل عن القيم والغائيات املسبقة مث تنفصل الفلسفة ويصبح العقل املنف .مبعايري سياسية حني يتحرك داخل احليز السياسي
احللول املستقل عن  وتتاىل ااالت وتتساقط إىل أن يصبح العلم مركز الكمون وموضع. ومعيارية ذاته هو موضع احللول

مبقدار ما حيققه من أهداف علمية حمضة، مثل مراكمة  القيم والغائيات اإلنسانية، ويحكَم على مدى جناح العلم أو فشله
متاماً  ، ويصبح العلم مرجعية ذاته وتنفصل احلقائق"مبقاييس علمية، بطبيعة احلال"" الناجحة" ت وإجراء التجارباملعلوما

احلياة العامة إىل احلياة اخلاصة، فتتم  وتتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتتصاعد معدالت احللول وتنتقل من. عن القيمة
البحث عن " وتتم علمنة الرغبات " األدب مرجعية ذاته  الذات مرجعية ذاا ةالثورة الرومانسي"علمنة الوجدان واألحالم 
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والغائيات ليصبح موضع احللول   وأخرياً علمنة اجلسد واجلنس، فيتحرر اجلنس من سائر املعايري"واإلشباع الفوري اللذة
ة حمضة مثل اللذة، خارج أي نطاق مبقدار ما حيققه من أهداف جنسي ومعيارية ذاته، ويحكَم على مقدار جناحه أو فشله

مترابطة  وهكذا تتفتت احلياة اإلنسانية وتتحول جوانبها املختلفة إىل جماالت غري متجانسة غري .اجتماعي أو أخالقي
املادة وحسب وتسيطر الواحدية املوضوعية  وخيتفي احليز اإلنساين ويصبح العامل بالفعل مادة نسبية حمايدة خاضعة حلركة

  .العامل املوضوعي هو اللوجوس اليت تستبعد احليز اإلنساين إذ يصبحاملادية 

الفرد احلر الواعي املسئول أخالقياً، القادر على جتاوز ذاته  وهكذا خيتفي اإلنسان اإلنسان، اإلنسان املركب
اإلنسانية املركبة وخيتفي  عن ذاته وعلى اختاذ قرارات تعبر "واملطلقات العلمانية"املادة /جتاوز الطبيعة املادية وعلى/الطبيعية

 وختتفي فكرة اإلنسانية املشتركة املنفصلة "العلمانية املادية املختلفة واملطلقات"املادة /اإلنسان كمقولة مستقلة عن الطبيعة
 االقتصادي أو اإلنسان"» املادي/الطبيعي اإلنسان«املادة ويتم استيعاب اإلنساين يف الطبيعي ويظهر ما يسمى /الطبيعة عن

مادي، إنسان ذو بعد واحد، /اإلنسان سوى االسم، إنسان جوهره طبيعي  وهو إنسان ليس فيه من"أو اإلنسان اجلسماين
  .ميكن تشييئه وتسليعه وحوسلته بسهولة ويسر باطنه مثل ظاهره،

ء، وإخضاع كل شيء، وضمن  يصدر عن تأكيد زمنية ومكانية ومادية كل شي"الشاملة يف إطار العلمانية"إن التحديث 
. التحديث متتالية حتققت تدرجيياً وعملية. اإلنسان، لعمليات الترشيد العقالين املادي يف إطار معايري عقالنية صارمة ذلك

ولذا، فإن مثة تراجعاً . واملستمر للواحدية املادية إىل أن تسيطر متاماً وتحقُّقها التدرجيي هذا يعين التصاعد التدرجيي
والتجاوز، وهو يف واقع األمر   وعن ثنائية اإلنسان والطبيعة وعن اإلميان بالثبات"اهليومانية"الفلسفة اإلنسانية  راً عنمستم

واخلصوصيات واهلويات والثبات وتفكيك ملقولة اإلنسان كمقولة هلا  تصاعد مطرد للواحدية املادية وحمو لكل الثنائيات
. العلمانية الشاملة اإلنسان متاماً يف قبضة الصريورة وزمانية ومكانية منظومة احلداثةاملتماسكة ليسقط  حدودها املستقلة

وهيمنة النماذج البريوقراطية والكمية، وإزاحة اإلنسان عن  ،"بني النظم الرأمسالية واالشتراكية"ولعل ما يسمى التالقي 
واهلجوم على  لقداسة عن العامل، وإنكار اجلوهر اإلنساين،والتحييد، والتشيؤ، واالغتراب، ونزع ا املركز، والتسلُّع،

الظاهرة وليس جمرد احنرافات عن مسار التحديث  إخل هو تعبري عن نفس... اإلنسانية املشتركة، والنظام العاملي اجلديد
 .وعن جوهره

ديفينايزيشن  دي: زيةباإلجنلي"عن هذا بأن وصف التحديث بأنه مشروع نزع األلوهية عن العامل  وقد عبر روريت
وأال يعبد شيئاً وال حىت ذاته، وأال جيد يف الكون  وهو يعين أال يؤلِّه اإلنسان شيئاً "dedivinization project بروجكت

 ومن مث، ال توجد مقدسات أو حمرمات من أي نوع، فال حاجة لتجاوز. نصف رباين أي شيء مقدس أو رباين أو حىت

فالعامل مكتف بذاته، موضع احللول  فاإلنسان يوجد يف عامله املادي ال يتجاوزه،. "الزماين املكاين"دي املُعطَى املا
 إن احلضارة"مث يبين لنا روريت النتائج املنطقية هلذا املوقف بقوله . ملعرفتها والكمون وهو مستقَر كل القوانني اليت حيتاج

وإمنا ستهاجم الذات اإلنسانية   القداسة أو بإعادة تفسريها بشكل جذري،العلمانية احلديثة لن تكتفي باستبعاد فكرة
، "حتقيق احلاجات العميقة للذات"أو " "احلقيقة"للحق  تكريس الذات"فهي ستهاجم فكرة ". نفسها كمصدر احلقيقة

مصدراً  متناه، أي أنه ليسكال متجاوزاً وإمنا هو اإلنسان، واإلنسان كائن حادث زمين  كما ستبين أن مصدر املعىن ليس
  .جيداً للحقيقة
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للتحديث يف اإلطار املادي والعلماين الصلب، فالتحديث هو إميان عقالين  ويبين لنا روريت بعض النتائج املنطقية األخرى
سه هو التقدم نف ولكن. وإميان باملستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم، الذي أصبح املعيار الواحد والوحيد مادي بالتقدم

ميكن أن تكون هلا أية غائية، وهو ما يعين سقوط  جمرد حركة وحركة مستمرة ال متناهية، وألا حركة يف عامل املادة فال
  . الثبات

وموروثاتنا الثقافية  احلديثة العقالنية املادية، فإن العقل سيقوم بعملية نقدية صارمة ملسلماتنا العقلية وانطالقاً من أرضيتنا
اآلن «و» املكان«و» الزمان«والرؤية التحديثية املادية تعرف  من التاريخ إال ما يتفق مع مناذجنا العقلية واملادية،ولن نقبل 

تعرفهما  كصريورة ال معىن هلا، كعالمة على ماديتنا، ولكنها ال تقبل التاريخ أو الذات وال كمقوالت جمردة،» وهنا
  .العقالنية املادية وتتحداها يف واقعنا املادي وما يف مناذجناألما حيتويان خمزوناً لقيم تغاير ما 

نسيان نشط للتاريخ والذات، أي أنه جتريد لإلنسان من ذاكرته   هو"بالنسبة لروريت وآخرين" وعلى هذا، فإن التحديث 
اإلنسان  ، ومل يبق منوهكذا، مت ضرب الذات اإلنسانية وتفكيكها متاماً. من مكانته األنطولوجية التارخيية بعد أن جرد

أن املشروع التحديثي قدَ حول اإلنسان من  وال غرو. شيء، ال مقدرته على اإلدراك املبدع للواقع وال الذاكرة التارخيية
التحديث، مثل الدولة املركزية أو السوق القومية أو الترشيد، تستقل عن  وهناك كثري من آليات. غاية إىل وسيلة

ويمن على اإلنسان   لتصبح غايات"إخل... إشباع حاجات اإلنسان وحتقيق الكفاية واألمن له"منها اإلنسانية  األهداف
  .ويصبح عليه أن يذعن هلا

  تظل مركز الكون تزوده مبعيارية ويصبح اإلنسان مذعناً هلا،"مع هذا"فإن الطبيعة  ورغم تصفية اإلنسان وتقويضه،

حول اللوجوس الكل  أي أن مرحلة الصالبة مرحلة متمركزة. عية صلبةيصبح هناك كون طبيعي صلب وقوانني طبي
 .logo-centric ، فهو عامل لوجو سنتريك"النهاية يف"املادي / أو الطبيعي"يف البداية"الثابت املتجاوز، اإلنساين 

 " عصر ما بعد الحداثة"السيولة الشاملة 

ورغم أن . النهضة يف الغرب حىت منتصف اخلمسينيات نذ عصرامتدت املرحلة الثنائية والواحدية والواحدية الصلبة م
 الرؤية الغربية للعامل إال أا ظلت هامشية وبدأت تتحرك حنو املركز يف اية القرن رؤية السيولة الكاملة كانت كامنة يف

  ."احلداثة يف عصر ما بعد"التاسع عشر واستقرت فيه يف العقود األخرية من القرن العشرين 

نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر عناصر جديدة جعلت من المستحيل االستمرار في حالة الصالبة ومع 
 : القديمة

ورغم  .استحالة تنفيذ مشروعه التحديثي وأن ما حتقَّق منه قد بدأ يؤدي إىل اختفاء اإلنسان  بدأ اإلنسان الغريب يدرك 1
يزال حيمل ذكرى عصر املادية البطويل، ولذا  رف بديالً له، كما أنه الإدراك اإلنسان الغريب هلذا الوضع فإنه كان ال يع

  .العبثي/امللهاوي/وقد مسينا هذا عصر احلداثة املأساوي. على وضعه استمر فيه واستمر يف اإلبداع ويف التمرد

ستمر عملية التفكيك ت ولكن األمر مل يتوقف عند هذه النقطة، بل. تفكيك مقولة الذات اإلنسانية املستقلة  الحظنا 2
، من "املادة/الطبيعة"فالواقع . املوضوعي نفسه أيضاً وتصل إىل مستويات أكثر عمقاً وجذرية، إذ يتم ضرب فكرة الواقع
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ومن . واملكان دائمة وتغير دائم، والتغير هو الصفة الثابتة الواحدة لعاملنا، سجن الزمان املنظور التحديثي، يف حالة حركة
  .الطبيعة نفسها يف قبضة الصريورةمث سقطت 

ليس  علم النفس أن إدراكنا هلا" أثبت"و. أن الطبيعة يف حالة صراع دائم حيكمها منطق القوة داروين" أثبت"وقد 
نظرية عدم التحدد  النظرية " مث جاءت ثورة العلوم الطبيعية. موضوعياً، ومن مث فهي ليست مصدر موضوعية للمعرفة

  .واستحالة جتاوزه ليت أكدت استحالة رصد الواقع املوضوعي ا"إخل.. النسبية

ومرجعية وككل ثابت متجاوز، ويصبح كل شيء مرجعية  املادة نفسها يف االختفاء كمعيارية/لكل هذا، تبدأ الطبيعة
تيك ، أو أتوميسatomization أتومايزيشن: باإلجنليزية"وحتوله إىل ذرات  ذاته، وهذا ما يؤدي إىل تشظي الكون

حقيقة أو  ويظهر عامل ال مركز له، أو متعدد املراكز، يتسم بعدم وجود "atomistic fragmentation فرامجنتيشن
والقصص الصغرى والنظام العايل اجلديد،  بتعدد احلقائق، وبعدم وجود مطلق أو بتعدد املطلقات، عامل ما بعد احلداثة

 نان لوجو سنتريك: باإلجنليزية"يصبح العامل مفككاً ال مركز له و .عامل ليس فيه ذات متماسكة وال موضوع متكامل

non logo-centric"، ر هو  وتصبح الصريورة مركز احللول والكمون، ويصبح النسيب هو املطلق الوحيد، ويصبحالتغي
  .نقطة الثبات الوحيدة

مل ال يوجد فيه قمة أو قاع، أو ميني أو يسار متاماً فيه األطراف باملركز، عا ويتحول العامل إىل كيان شامل واحد تتساوى
نفس السطح وتصفى فيه  ، وإمنا يأخذ شكالً مسطحاً تقف فيه مجيع الكائنات اإلنسانية والطبيعية على"أو أنثى أو ذكر"

فتتراقص بال جذور وال مرجعية وال أسس، وتصبح  كل الثنائيات الصلبة والفضفاضة، وتنفصل الدوال عن املدلوالت
من  ، وبدالً"أو الواحدية السائلة"داالً متعدد املدلوالت، وهي مرحلة السيولة الشاملة  داالً بال مدلول، أو» إنسان«ة كلم

نسيب  /زيف  مطلق/حقيقة شر /خري"الصراع بني الذات واملوضوع، تذوب الذات يف املوضوع واملوضوع يف الذات 
من الثنائية الصلبة والواحدية املوضوعية الصلبة إىل الواحدية  نتقالوهذا هو اال. "خملوق/طبيعي  خالق/ظلم  إنساين/عدل

عصر ما بعد   إىل"واإلمربيالية"وهو أيضاً االنتقال من عامل التحديث واحلداثة . حدوداً وال قيود السائلة اليت ال تعرف
أيهما :  هو"والتحديث واحلداثة"الصلبة الثنائية  ولذا كان السؤال الذي طُرح يف مرحلة. "والنظام العاملي اجلديد"احلداثة 

أما يف هذه املرحلة مرحلة السيولة الشاملة فتطرح تساؤالت أكثر جوهرية تتصل  اإلنسان أم الطبيعة؟: مركز الكون
املادي؟ وكيف يكون هناك  هل ميكن اإلميان بوجود كلٍّ ثابت متجاوز له معىن داخل اإلطار: الثابت املتجاوز بالكل

متناثرة؟ وكيف يكون هناك ثبات داخل اإلطار املادي، واملادة  امل املادي مكون من جزئيات وتفاصيل وظواهركلٌّ، والع
حركة بال  حتقيق التجاوز، واملادة ال تعرف التجاوز؟ هل ميكن أن يكون هناك معىن للكون، واملادة املتحركة؟ وهل ميكن

مادي، واملادة ال تعرف إال قانوناً واحداً؟ هل  بيعة يف عامل واحديالط/قصد أو معىن؟ هل ميكن االحتفاظ بثنائية اإلنسان
يف إطار فلسفة مادية؟ هذه هي األسئلة األنطولوجية املعرفية اليت طرحها  يستطيع شيء أن يفلت من قبضة الصريورة

  .الغريب على نفسه اإلنسان

 "اإلنساين أو الطبيعي"ور الكل املادي املتجاوز أساس لظه وبعد تفكيك الذات واملوضوع كانت اإلجابة أنه ال يوجد أي

قادر على  الثبات، فاإلنسان غري قادر على السيطرة على الطبيعة وإمنا عليه اإلذعان هلا وهو غري أو ألي شكل من أشكال
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أو ومن مث ال توجد ثوابت أو كليات  إدراكها متاماً، والطبيعة نفسها متحركة فال ميكن رصدها وال اإلمساك ا،
  .مطلقات معرفية أو أخالقية

بدايات ظهور  مع"السيولة هو نيتشه، الذي ظهر من الناحية الزمنية يف أواخر القرن التاسع عشر  وفيلسوف عصر
فقد أدرك بثاقب نظره أن احلقيقة الكلية املادية . احلداثة  إال أنه يف واقع األمر فيلسوف اية احلداثة، أي ما بعد"احلداثة
ا دعاةاليت بش وامليتافيزيقا ال ميكنها أن تنفصل   والتحديث والعقالنية املادية مرتبطة حتماً بالتجاوز"املضيئة"االستنارة  ر
يدعى املادية يولَد مرة أخرى الرباين واملقدس واملدلول املتجاوز  وهذا يعين يف واقع األمر أن من داخل نظام. عنهما

مناص من  ولكن هذا أمر غري معقول داخل إطار مادي، ففي داخل هذا اإلطار ال. "شهحسب تعبري نيت «ظالل اإلله«"
اإلنسان املوجود يف الزمان واملكان وبعد  قبول أطروحات االستنارة املظلمة اليت ال تعرف ظالل اإلله، فهذا هو مصري

يل هو هذا التمحك، وهو أمل جبان غري واألمل التحديثي يف عصر املادية البطو .موت اإلله، وال داعي للتمحك يف ظالله
العقالنية هي مؤامرة الضعفاء  قبول وضع اإلنسان يف عامل الصريورة املادية، وهذه املنظومات املعرفية واألخالقية قادر على

أعلن بالعدمية زائراً دائماً يف وسطنا يف عصرنا احلديث املادي، و لكل هذا رحب نيتشه. على األقوياء من أبناء الطبيعة
داخل وال  الشجاعة اليت ال تعرف الضحك والبكاء وال تكترث بالضعفاء حيث ال ذات وال موضوع، وال فلسفة القوة

وال حالل وال حرام، وال حقائق وال حق وال  خارج، وال ظاهر وال باطن، وال دال وال مدلول، وال مقدس وال مدنًس،
ويف إطار فلسفة القوة، ال توجد لغة تواصلية إذ . حسم بطريقة مادية طبيعيةي حقيقة، وإمنا صراع بني قوى مظلمة ظاملة

السيولة يف العامل ومصدر  إرادة القوة هي اليت تربط السبب بالنتيجة والدال باملدلول وتصبح هي مبدأ التماسك أو أن
ملة اليت تؤكد تناهي اإلنسان داخل الزمان الكمونية والعلمانية الشا وهذه هي فلسفة الواحدية املادية. املعىن أو الالمعىن
مركزية وأي كل  أي كل املرجعيات وأية"إىل اختفاء املرجعية اإلنسانية بل املرجعية املوضوعية نفسها  واملكان وتؤدي
. وبني معىن وال معىن وبني القيمة والعدم ، فاملادة حركة واحلركة ال تعرف التمييز بني مركز وهامش"مادي متجاوز

إنسانياً كان أم "ظالل اإلله هذه، والتخلص من الكل املادي املتجاوز  ن نيتشه يدرك متاماً أن دعوته إلزالةوكا
وإمنا كانت  ومن كل من الذات واملوضوع، وتشكل أساس األنطولوجيا الغربية، مل تكن من بنات أفكاره "مادياً/طبيعياً

  .ين املاديكامنة يف اجلذور الفلسفية للمشروع التحديثي العقال

، مث ظهرت "برجسون"وفلسفات احلياة  فظهرت فلسفات مثل الربمجاتية. وقد قامت حماوالت كثرية لإلجابة على حتديه
الوصول إىل تعريف للحقيقة يتجاوز ثنائية الذات واملوضوع، والتجاوز  أخرياً الفلسفة الفينومينولوجية كنوع من حماولة

خالل  ئية والعدمية عن طريق فكرة الوعي والقصد حيث ال توجد الذات إال منواحلركة، والغا والكمون، والثبات
احلقيقة الكلية دون حاجة إىل تجاوز  املوضوع وال يوجد املوضوع إال من خالل الذات، مبعىن أننا قد ميكننا أن نصل إىل

ئية الذات واملوضوع، ووجود الكل ثنا"تقويض أساس األنطولوجيا الغربية  أو ثبات أو غائيات أو ثنائيات، وبذا ميكن
أننا ميكننا   دون السقوط يف العدمية أو امليتافيزيقا، أي"حقيقة موضوعية وذات متماسكة ومعىن وهدف واجلزء، ووجود

 .ميتافيزيقا أن نصل إىل احلقيقة الكلية واملعىن الكلي بدون
 

 بعد احلداثة وهي فلسفة العقالنية مادية ال تعرف ما وكانت هذه هي آخر احملاوالت شبه العقالنية املادية، إذ ظهرت
يتم  امللهاة وال التمرد العبثي؛ فلسفة تدرك حتمية التفكيك الكامل، والسيولة الشاملة، إذ البطولة وال تعرف املأساة وال
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الواقع يف املضيئة حلم وعبث، وأن  التوصل إىل أن كل شيء نسيب مادي، وأن الفلسفة اإلنسانية وهم، وأن االستنارة
مادي ثابت /ذات إنسانية متماسكة ثابتة وال موضوع طبيعي ، وأن ليس مثة"مثل املادة األوىل"حالة سيولة حركة 

  وحىت إن وجدت الذات ووجد املوضوع فلن"تقاليد لغوية وعادات فكرية وصور جمازية فهذه كلها جمرد"متماسك 

متاماً، واألجدر لإلنسان أن يتكيف   كل هذا يعين اختفاء فكرة الكل.يتفاعال، إذ ال توجد لغة للتواصل أو التفاعل
ولذا يطلَق عليها أحياناً "خضوع وتكيف وتطبيع حلالة الالمعيارية  بطريقة برمجاتية مع حالة السيولة، فهي فلسفة

وما بعد احلقيقة وما بعد  تافيزيقاهذا هو عصر ما بعد األيديولوجيا وما بعد اإلنسانية وما بعد املي. "»اجلديدة الربمجاتية«
 .وتدمر خصوصياا، كما تدمر املطلقات والثوابت كافة التاريخ  عصر تكتسح فيه الكوزموبوليتانية مجيع احلضارات

 

 ما بعد الحداثة 

 أو «post-modernism»" «بوست مودرنيزم«مصطلح نفي سليب، وهو ترمجة ملصطلح » ما بعد احلداثة«مصطلح 

«post-modernism».  م كلمةستخدبوست مودرنييت«وقد ت post modernity» وأحياناً . للداللة على الشيء نفسه
-post بوست ستراكتشراليزم: باإلجنليزية"» ما بعد البنيوية«تعبري  «ما بعد احلداثة«يطلَق على مصطلح 

structuralism" ويكاد مصطلح  . البنيوية"الفلسفة"ط باعتبار أن فلسفات ما بعد احلداثة قد ظهرت بعد ظهور وسقو
هي الرؤية » ما بعد احلداثة«القول بأن  وللتمييز بينهما، ميكن. »التفكيكية«يترادف مع مصطلح » ما بعد احلداثة«

فهي تقوم بتفكيك اإلنسان، كما . باملعىن العام أحد مالمح وأهداف هذه الفلسفة فهي» التفكيكية«الفلسفية العامة، أما 
يكتسب أبعاداً خمتلفة  «ما بعد احلداثة«وجيب مالحظة أن اصطالح . هج لقراءة النصوص يستند إىل هذه الفلسفةمن أا

عامل اهلندسة املعمارية خيتلف، من بعض الوجوه، عن معناه يف  يف» ما بعد احلداثة«بانتقاله من جمال إىل جمال آخر، فمعىن 
  .العلوم االجتماعية جمال النقد األديب أو

حيوي عناصر تفكيكية معادية لإلنسان داخله وأن املتتالية التحديثية  قد بينا أن املشروع التحديثي العقالين املادي كانو
تصل عندها  تدرجيياً فمرت من عصر التحديث إىل عصر احلداثة إىل ما بعد احلداثة، وهي النقطة اليت بدأت تتحقق

 "م. ق410  480"بروتاجوراس "السوفسطائية  شبيه ما بعد احلداثة بالفلسفةوميكن ت. املتتالية التفكيكية إىل ايتها
فلسفة مادية عدمية متاماً نادت يف بداية األمر، بأن اإلنسان مقياس كل  ، وهي" وغريمها"م. ق375 ؟  "وجورجياس 
اإلنسان عن املركز، وحتل  يف هذا شأن املنظومة التحديثية يف عصرها البطويل، ولكنها تدرجيياً بدأت تزيح شيء، شأا
أنكروا أية حقيقة كلية ائية متجاوزة حلواسنا، فال يوجد ما يسمى  املادة، مث انتهى األمر بالسوفسطائيني أن/حمله الطبيعة

إنسان حبيس  ومن مث أصبح كل. خلف الظواهر املتغرية اليت ندركها من خالل حواسنا» العقل الكلي«أو  «روح العامل«
ولذا . املستقلة عن احلواس مستحيلة ولذا أصبحت املعرفة.  واحلواس ختتلف باختالف األشخاص"قصته الصغرى"حواسه 

شيء فال ميكن أن يعرف، وإذا أمكن أن يعرف فال ميكن إيصاله  ال شيء موجود، وإن وجد: ميكن إنكار الوجود ذاته
وال يوجد قانون . مجيعاً  قوانني أخالقية خارجية خيضع هلا الناسهناك معرفة مشتركة فال توجد بالتايل وإذا مل يكن. للغري

الذي يفهمه الناس، فالقوانني من اختراع األقوياء ليخضعوا ا  عام مؤسس على العدالة إذ ليست هناك عدالة عامة باملعىن
هو  ساسي لسلوك اإلنسانوالدافع األ. لإلنسان القوي أن يخرج على القانون إن استطاع ذلك الضعفاء، ولذا حيق
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بسبب عملية التنشئة االجتماعية  األنانية، وإذا أصبح اإلنسان خيراً فهذا ليس بسبب خري أو شر مفطور فيه وإمنا
منطق البقاء لألصلح، أي أن السوفسطائيني جنحوا يف دفع كل  واتمع يف حالة صراع دائم يسود فيها. والفكرية

هو انتقال من  وميكن القول بأن االنتقال من احلداثة إىل ما بعد احلداثة. جها املنطقية العدميةنتائ املقدمات املادية إىل
علمنتها إىل مرحلة مادية سائلة تشبه مقوالا  مرحلة مادية صلبة ورثت كثرياً من مقوالت األفالطونية واملسيحية بعد

  .مقوالت الفلسفة السوفسطائية

 : ة لرؤية دعاة ما بعد الحداثة فيما يليويمكن تلخيص المقوالت األساسي

 :   األنطولوجيا1

وجوهر . األنطولوجيا الغربية بدأت مع أفالطون وظلت أفالطونية حىت النخاع  أن"دريدا مثالً"يرى دعاة ما بعد احلداثة 
 عامل كلي متجاوز لعاملنا له هدف وهو عامل احلق املطلق واملُثُل الثابتة،"األفالطونية هو اإلميان بوجود عامل املُثُل  املنظومة

والتغري الذي حيجب عامل املُثُل، أي أن مثة ثنائية أساسية يف املنظومة   من جهة، ومن جهة أخرى عامل املادة"وغاية
ورغم أن عامل . اآلخر  وانفصال الواحد عن"املتجاوز" واملدلول "احملسوس"تعبر عن نفسها يف ثنائية الدال  األفالطونية

أن بإمكاننا التوصل إىل معرفة إنسانية من خالل احلواس  ادة حيجب عامل املُثُل فإن املنظومة األفالطونية تذهب إىلامل
املتجاوز  ولكن كل ما نصل إليه من معىن هو ظالل هلذا العامل الكلي الثابت. خالل اللغة والعقل وميكننا توصيلها من

، أي أن "يف الديانات التوحيدية» اإلله«معادل  ، وهو»املدلول املتجاوز«أو » احلضور«يطلق عليه أنصار ما بعد احلداثة "
يسمى  وبني ما» احلقيقة«ميتافيزيقا التجاوز، فثمة عالقة وثيقة حتمية بني ما يسمى  املعىن الذي نصل إليه يستند إىل

لوصول إىل اهلدف النهائي، أي املعىن الكلي الثابت ل ويالحظ أن احلواس والعقل واللغة، كلها، جمرد آليات. »امليتافيزيقا«
  .ولذا فهذه اآلليات تعتبر ثانوية بالنسبة لألصل وتأيت بعده يف الدرجة واملرتلة املتجاوز ذي الغرض، وهو احلقيقة،

ية الثنائية، فهو النقيض من هذه الرؤية األفالطون  يقف على الطرف"يف إطار العلمانية الشاملة"واملشروع التحديثي الغريب 
 كافة وإىل فرض الواحدية املادية على العامل حبيث ال توجد كليات من أي نوع، مادية مشروع يهدف إىل إلغاء الثنائيات

احلداثي ذا املعىن هو التحق  واملشروع ما بعد. أو روحية، وال يوجد مبدأ واحد ائي مينح العامل التماسك والوحدة
امليتافيزيقا وعلى أوهام الفلسفة اإلنسانية اهليومانية بشكل كامل  اثة يف حماولته القضاء على خرافةالنهاذي ملشروع احلد

متجاوزاً لعاملنا املادي  على خرافة احلقيقة الكلية، فمثل هذه احلقيقة الكلية تستدعي عاملاً متماسكاً عن طريق القضاء
الذات املتماسكة اليت تتفاعل مع موضوع متماسك داخل إطار  ئيةوإذا كان املشروع التحديثي يستند إىل ثنا. املتبعثر

ظالله، فإن  ، أي إىل اإلله أو على األقل إىل"املدلول املتجاوز"حتماً إىل األصل املتجاوز  الكل الثابت الذي يشري
 وينكر األصل هذه الظالل فيعكس اآلية  حياول أن يزيل"إن كان من املمكن تسميته كذلك"ما بعد احلداثة " مشروع"

املتجاوز الذي له معىن ال يبقى منه سوى ماديته، واحلقيقة كامنة يف  فالكل املادي. املتجاوز أو أي أصل من أي نوع
لكلٍّ مركزه، والعامل  كامن يف األجزاء املادية اليت ال يربطها رابط، وكل حقيقة وجزء منغلق على ذاته، احلقائق، والكل

غيوهذا هو جوهر ميتافيزيقا ما بعد احلداثة، . تطوراً ذا معىن وقصد ر دائم ولكنه ليس بالضرورةيف حالة حركة دائمة وت
: انظر"احلداثة  وتتسم كل مفاهيم ما بعد. ال أصل هلا وال قصد: العامل مادة يف حالة حركة دائمة فهي تفترض أن
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«االخترجالف« «اهلوة»   رغم أم يصفوا بأا حالة ال حضور وال و  ذه السمات اجلوهرية،"»الدال واملدلول»  
فميتافيزيقا ما بعد احلداثة ميتافيزيقا سلب تستند إىل حضور جوهر سليب  غياب، فإن جوهرها سليب له صفات حمددة،

  ."»اهلوة» :انظر"

ثة يعتربون جمرد ولذا، فإن أنصار ما بعد احلدا. ثنائية وكل هذا يعين غياب أي مركز أو مرجعية أو معيارية ومن مث أية
سقوطاً يف امليتافيزيقا، وذلك باعتبار أن مثل هذه » ذات«أو » حق«أو » دوافع» أو» يقني«استخدام كلمات مثل 

  .تتضمن إشارة إىل حقائق الكلمات

هي حتل ، و"اليت ظهرت حبدة مع ظهور العقالنية املادية"الذات واملوضوع  وبطبيعة احلال، ال تعترف ما بعد احلداثة بثنائية
ولذا فهي ال ميكن أن حتدد  فالذات ال تعرف مراكز مادية أو روحية،. الثنائية الصلبة عن طريق السيولة الشاملة إشكالية

. وردها إىل املادة وإخضاعها للحركة اليت من حوهلا هويتها وال أن تتمتع بأي متاسك، وخصوصاً أا مت تفكيكها

وهذا .  فهو يف حالة حركة، وكل شيء فيه عرضي إذ ال يوجد شيء ضروريالوضع، واملوضوع ذاته ينطبق عليه نفس
متاماً ومنفصلة متاماً  واقع األمر، أن الذات مساوية للموضوع ومنفصلة عنه متاماً، أي أن كل األمور متساوية يعين، يف

، إرادة كاملة ولكنها إرادة ال عالقة املتحرك املتغري فهي حرة متاماً ولكن إذا كانت الذات جزءاً من واقعها. وخمتلفة متاماً
ولذا فإن  وعلى كٍل، فمن املستحيل للذات أن تصل إىل املوضوع، فاملوضوع مساو هلا ومنفصل عنها، .هلا باملوضوع

آخر، وال تدخل أبداً عامل التحقق  احلرية اليت متارسها الذات هي حرية ال تتجاوز حدودها وليست يف نطاق موضوع
يعين أن احلالة اإلنسانية متعددة بشكل متطرف وائي، وأن  وغياب املرجعية هذا. حمصورة حبدودهااملوضوعي، فهي 

 وكل هذا يعين سقوط األسس اليت يستند إليها. "إنسانية مشتركة"متعددة ال يربطها رابط  البشر مقسمون إىل وحدات

واقع األمر عن ذات أو عن  ذا، ال ميكن احلديث يفول. الذات واملوضوع واتصاهلما، فتسقط الثنائية وتسود الواحدية
مادية كانت أم روحية، إنسانية كانت أم موضوعية، إذ  موضوع أو عن أية معيارية من أي نوع، أو عن أية مرجعية،

 إن ظالل. يف واقع األمر تعبري عن غياب أي مركز أو أساس وعن طبيعة بشرية مشتركة تسود التعددية املفرطة اليت هي

فتكيفت مع حالة الالمعيارية باعتبارها  له قد اختفت متاماً، وأدركت الذات أن االستنارة املظلمة قد خيمت على العاملاإل
 يف عصر التحديث وهو املادي املتغري يف عصر احلداثة، ففي "املادي"العقالين  وإذا كان احلقيقي هو. حالة كلية ائية

 .زائف للتمييز بني احلقيقي والزائف، وبالتايل فال حقيقي والبعد احلداثة ال يوجد أي أساس  عصر ما

خالل املعيارية اليت يستمدها اإلنسان من ذاته ومن  ويف عصر التحديث، كان من املمكن ترتيب الواقع ترتيباً هرمياً من
 "النيتشوية"  تظهر القوةفال تظهر معيارية وإمنا. احلداثة فال يوجد أي نظام أفقي أو رأسي الطبيعة، أما يف عصر ما بعد

وتظهر التسوية الكاملة بني الكائنات، أي تساوي كل  ، وتظهر الذاتية املطلقة املنغلقة على ذاا،"الربمجايت"والتكيف 
يتحكم فيه  ، فهو عامل غري هرمي إما أن"النساء  اليهود  الغجر  القرود  الشواذ جنسياً" الكائنات من مجيع الوجوه

  . أو خيضع له متاماًاإلنسان متاماً

وال هو بعامل  احلداثة ليس نظاماً حركياً منفتحاً له مركز وغاية وتراتبه اهلرمي مثل عامل التحديث، ولذا، فإن عامل ما بعد
معىن، وإمنا هو نظام ال مركز له مكون من أنظمة  مغلق حياول االنفتاح مثل عامل احلداثة وأن يفرض ترتيباً هرمياً له

مركزه وحول نفسه ويأخذ شكل صور متجاورة لكلٍّ معناها املستقل ال يربطها  مغلقة، يدور كل منها حولصغرية 
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هذا يعين أن ليس . منه توجد أية صلة بينها وال توجد عالقة سببية واضحة، فكل إنسان يدرك الصورة القريبة رابط وال
مبادئ متجاوزة، فهو عامل ذري متشظ ولكن ذراته سائلة  وجد وال ت"ذاتية"مثة طبيعة مادية موضوعية وال طبيعة بشرية 

  .سائل دون أن تكون فيه ثغرات أو مسام وإن كان فيه هوة متالصقة، ولذا فهو عامل هالمي

التاريخ وما  ، فهو عصر ما بعد"وسقوط كل القَبليات بسقوط الكل املتجاوز"هو عصر البعديات  وعامل ما بعد احلداثة
ولعلنا لو أحللنا . وما بعد التفسري وما بعد التجاوز ة وما بعد السببية وما بعد احملاكاة وما بعد امليتافيزيقابعد اإلنساني

 ما«مبعىن  «post بوست«، حمل بادئة »اية«مبعىن  «end of إند أوف«أو رمبا عبارة  «ضد«مبعىن  «anti أنيت«البادئة 

» اية السببية«و» اية اإلنسانية«و» التاريخ اية«تعين يف واقع األمر » داثةما بعد احل«التضح املعىن وألدركنا أن » بعد

أول  1965 ويعد كتاب سوزان سونتاج ضد التفسري الصادر عام"» اية التفسري«و» امليتافيزيقا اية«و» اية احملاكاة«و
. للحداثة وفشل احلداثة واية احلداثة وإفالس احلداثة عداءوما بعد احلداثة، ذا املعىن، تعين ال. "مانيفستو ملا بعد احلداثة

وهل يفسر  احلضاري الغريب هو التحديث، فهل ما بعد احلداثة تعين اية احلداثة واية الغرب؟ فإذا كان جوهر املشروع
شياء يف عالقتها اجلدلية واملعىن وضد رؤية األ هذا أن أيديولوجيا ما بعد احلداثة، اليت تقف ضد العقل واملنطق واإلنسان

كل ما هو عظيم وله قيمة يف احلضارة الغربية احلديثة؟ وعلى هذا فإن  مع اإلنسان وضد الكل وحدوده، تقف ضد
  مل ظهرت هذه الفلسفة ومل اكتسحت اجلميع يف طريقها؟: وحبدة على هذا النحو السؤال يطرح نفسه

ميكن معرفة الواقع؟ هذا ما اتضح  هل: "إبستمولوجي" معرفياً وقد كانت تناقضات املشروع التحديثي تأخذ طابعاً
هل توجد حقيقة أساساً؟ هل : احلداثة ذات طابع أنطولوجي راديكايل بشكل واضح يف احلداثة، ولكنها يف عصر ما بعد

  ما هو مكان اإلنسان يف الكون؟ ما هي الذات وما هو املوضوع؟ يوجد عامل موضوعي؟

 :   المعرفة2

ومنغلقة، بسبب عدم وجود مركز  العامل إىل وحدات طبيعية وإنسانية، متساوية ومستقلة وخمتلفة ومنفصلةينقسم 
وهذا يعين غياب أية مرجعية ائية إنسانية . ومرجعية ذاا ومرجعية كلية مشتركة، وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة

 اع والفوضى واملساواة والتساوي وحكم الصدفة وغيابيتسم بالتعددية والتفتت واالنقط أو موضوعية، ولذا فالعامل

يصبح من العسري الوصول إىل العامل، وإن  السببية وظهور االحتمالية والنسبية الكاملة والتغير الكامل واملستمر، ومن مث
هلا أساس إنساين أو تصبح املعرفة الكلية اإلنسانية الشاملة مستحيلة فليس  ولذا. وصل العقل إليه فال ميكنه اإلمساك به

احلقيقة الكلية، فهي  ويرفض كل أنصار ما بعد احلداثة فكرة. إهلي، وال ميكن التمييز بني احلقيقي والزائف طبيعي أو
والسؤال عن احلقيقة سؤال ميتافيزيقي، فالسؤال عن  .خملفات عصر االستنارة الذي افترض وجود نظام وقواعد ومنطق

حد  على"» احلقيقة يف ذاا«ما اإلله؟ وال يوجد شيء يف واقع األمر يسمى : متاماً عن تلف ال خي"أو ما احلق؟"احلقيقة 
إن ما . فإن احلقيقة دائماً تعددية وحىت لو كان األمر خيصين، عين،. " وإمنا يوجد دائماً فائض من احلقيقة"قول دريدا

الذي يؤمن مبيتافيزيقا "وينكر فوكوه ". للغويةمن األلعاب ا يوجد هو حقائق منفصلة وليس حقيقة كلية وهي شبكة
فصل  فاحلق  يف تصوره  هو نتيجة القوة، يفرضه أصحاب املصلحة يف فرضه، ولذا ال ميكن  وجود احلقيقة،"الصراع

من احلقيقة الكلية والنظريات  وبدالً. بل إن ادعاء احلقيقة شكل من أشكال اإلرهاب والشمولية. احلقيقة عن القوة
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واملعارف الربمجاتية غري املترابطة اليت تدور داخل حدود  مى، يطالب أنصار ما بعد احلداثة بالقصص الصغرى،العظ
وقصتك  أي االتصال بني قصيت الصغرى"احلقيقة يتم من خالل احملادثة والتفاوض الربمجايت  والوصول إىل. سياقها

هذا اإلطار، تصبح العلوم اإلنسانية  داخل.  معظم البشر ال احلوار يف إطار قصة عظمى هلا شرعية عند كل أو"الصغرى
وما جوهر هذه اإلنسانية أصالً؟ وما هو "مساعدته يف حتقيق إنسانيته  بغري جدوى وال تؤدي إىل حتضر اإلنسان وال إىل

ويستحيل من مث  لكل ما تقدم، ال ميكن القول بأن العقل يستطيع حماكاة الواقع، فهو ليس مرآة له، ."اجلوهر أساساً؟
واالستفادة منها، بل يعين هذا استحالة اإلبداع  إصدار األحكام والتفسري والتخطيط والتحكم ومراكمة املعلومات

  .احلقيقي

التوصل  ما بعد احلداثة حيالن حمل املشروع االستناري القدمي، حني كان هدف الفلسفة هو حماولة وهنا يظهر نوعان من
مناذج مادية تفسريية تتسم بالشمول  كامنة يف حركة الطبيعة وقوانينها وجتريدها والوصول إىلإىل احلقيقة الكربى ال

قابعة يف القصص الصغرى املرتبطة بظروفها واحملددة بزمنيتها، األمر الذي  يرى أنصار ما بعد احلداثة أن املعرفة. الكامل
  : كربى هي إما اللغة أو القوةفعاالً واحداً وقيمة حاكمة كربى ومقولة حتليلية يترك عنصراً

ملعرفة احلقيقة وإمنا هي أداة إنتاجها، فثمة أسبقية  وهي ترى أن اللغة ليست أداة:  ما بعد احلداثة النصوصية أو اللغوية"أ 
 من وترى ما بعد احلداثة النصية أن اللغة مكونة. النموذج املهيمن هنا هو النموذج اللغوي للغة على الواقع، ولذا فإن

أن ترى ما وراءه فتنشغل بألوانه  صور جمازية ال تكشف الواقع وإمنا حتجبه، فهي تشبه الزجاج املُعشق الذي حتاول
ولذا، كما يقول دريدا، يستحيل معرفة الواقع . املنفصلة عن املدلوالت واللغة مكونة من لعب الدوال. وتنسى املدلول

بالصور اازية اليت حتجب  والنص، أدبياً كان أم فلسفياً، معبأ.  عنهاخلطاب املستخدم ويستحيل التعبري خارج نطاق
إال نصوص بالغية جمازية مكتفية بذاا وال تشري إىل أي  ومن مث، فإن النصوص الفلسفية، بل العلمية، إن هي. الرؤية

خرى، ولكنه منعزل متاماً والنص شيء منفتح متاماً مرتبط بالنصوص األ. "خارج النص فال يوجد شيء"شيء خارجها 
  .أي واقع موضوعي خارجه عن

وإمنا إرادة القوة واحلرب واملعارك، فاخلطاب ال يوجد يف ذاته على  النموذج هنا ليس اللغة:  ما بعد احلداثة الصراعية"ب
فإن ما بعد " خارج النص ءال يوجد شي"وإذا كانت ما بعد احلداثة اللغوية تقول . يرد بأسره إىل الواقع اإلطالق وإمنا

أحد خارج نطاق القوة، فاملعرفة ال تفهم إال يف إطار  ال يوجد شيء خارج القوة وال يوجد"احلداثة الصراعية تقول 
 وحمل العلوم"والقوة يف هذا السياق حتل حمل اللغة ". يتحكم فيها يتحكم يف كل شيء عالقات القوة وتوزيعها، ومن

واللغة . الناس وإمنا تعيد صياغتهم يمن على الواقع وحسب وإمنا تعيد إنتاجه، وهي ال تكبح مجاح فهي ال "الطبيعية
والقوة ليست مركزاً ثابتاً وإمنا هي جمموعة من . هي القمع نفسه نفسها ليست أداة للتواصل وال حىت أداة للقمع بل

للعنصر  ال ميكن إعطاء أسبقية أو أولوية سببيةولذا، . النظام االجتماعي بأسره بأشكال خمتلفة العالقات تتخلل
اليت "وإمنا يكمن يف التعبري عن الرغبة  واالنعتاق ال يكمن يف العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للدخل. االقتصادي

. حالمالرغبة نفسها أصبحن باً للتغلغل وسيطرت عليها صناعة اللذة واأل ، ولكن"حتاول النظم االجتماعية أن تقمعها

وقد "الشاذة قمة االنعتاق  املازوكية/الشذوذ اجلنسي أكثر أشكال الرغبة انعتاقاً، بل تصبح الرغبات السادية ولذا، يصبح
سان "ويتردد دائماً على عاصمة الشذوذ اجلنسي يف العامل  املازوكية،/صرح فوكوه، وكان شاذاً جنسياً ميارس السادية
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السادية  الوحيدة اليت كان يشعر ا، هي حلظة ممارسته اجلنس الشاذ على الطريقةاالنعتاق  ، بأن حلظة"فرانسيسكو
يبقى يف العامل سوى جسده وجهازه العصيب وخالياه  املازوكية، فهو بذلك يزيل آثار امليتافيزيقا متاماً وظالل اإلله، إذ ال

 ."وصريورته الكاملة

يف عامل ال قوانني له وال يتبع مخطَطاً  يل مقولة املادة يف الفلسفات املادية ومها بد"اللوجوس"اللغة أو القوة مها احلقيقة  إن
  .منه وغري مفهومة وال حيركه شيء سوى دينامية كامنة فيه نابعة

املرجعية واملعيارية وهيمنة القوة وسيطرة الصريورة دون  ولكن كيف تأتى لفالسفة ما بعد احلداثة أن يدركوا غياب
يصلوا إىل  ومعيارية ما ومعرفة بعامل عادل فيه كليات ثابتة؟ وكيف يكتبون وهم يعرفون أم لن رجعية مااالستناد إىل م

املعقدة؟ أليس من األجدى هلم أن يبقوا يف عامل  شيء؟ مل ال حيجمون عن الكتابة والتفكري وكتابة الدات الفلسفية
 ا أمجل النساء والغلمان كما فعل الرومان يف أواخر أيامأفخر اخلمور ويضاجعو الصريورة األكيدة احلسية وحيتسوا

اخلمر والنساء صريورة ويقني  اإلمرباطورية، وكما يفعل الوثنيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية تطبق عليهم؟ ففي
ة بقوله بأنه بعد احلداثي وإن كان دريدا قد حاول مرة اإلجاب ال يوجد رد على هذا داخل النظام ما. الغياب والعدم

يدركون هذه  النظام امليتافيزيقي ويدرك هذا، أما اآلخرون فيقفون يف نظمهم امليتافيزيقية وال يعترف بأنه يقف داخل
الليايل، بدالً من الصريورة السهلة واالنزالق  مل الكتابة املضنية إذن، وسهر: وهذا هراء إذ تظل املشكلة قائمة. احلقيقة

 نوكل هذه املعاناة؟ كل هذا العناءاملستمر؟ من أجل م  

 :   الترشيد3

الترشيد يف إطار ما بعد احلداثة، فهي ثورة ضد الترشيد وضد البحث عن االنعتاق  ال ميكن، بطبيعة احلال، احلديث عن
ة قوى احلداثة عن اإلميان بأن مث وتصدر ما بعد. خالل املعرفة العلمية ومن خالل التكنولوجيا والنظريات العظمى من

وقد اكتشف .  غري واعية وال ميكن التحكم فيها"احلداثة الصراعية ما بعد" أو تارخيية "ما بعد احلداثة اللغوية"لغوية 
التقليدية باسم روح  التحديثي والعقالنية املادية قد أنتجا روبسيري وستالني اللذين يقتالن بالطرق اإلنسان أن املشروع

أنتجا هتلر الذي يقتل مبنتهى الرشد من خالل أفران الغاز   احلداثي والالعقالنية املادية فقدالعامل والتاريخ، أما املشروع
 رجيان وبوش وكلينتون الذين يقتلون اجلسد بالقنابل الذكية ويقتلون الروح من خالل باسم اجلايست، وأخرياً يظهر

  .التغليف اجليد والسلع باسم اإلجراءات واحلركة املستمرة

التنميط والترشيد  هيمنة املؤسسات البريوقراطية احلكومية وغري احلكومية، كما يالحظ تصاعد معدالت تزايدويالحظ 
التجريد وخيضع كل شيء للتفاوض والتبادل حبيث  الذي يتزايد بشكل خميف حىت تصبح له حركيته املستقلة ويتزايد

ولكن السلع ال تأيت بالسعادة بل يمن . ومات واملعارفتتزايد السلع واملعل كما. ميكن حتويل أي شيء إىل شيء آخر
إىل تسلُّعه وإىل استقالهلا  اإلنسان، فاستهالكها يصبح الغاية النهائية من وجوده، فهو متمركز حوهلا وهو ما يؤدي على

جبه، فاألخبار تصبح باحلكمة وال تنري الواقع وال تكشف املعىن بل حت واملعلومات ال تأيت لإلنسان. املتزايد عن إرادته
األفالم، وحيت  كل شيء كما تخرج األفالم، حىت االنتخابات أصبحت تشبه" إخراج"يصبح واقعاً ويتم  قصصاً والوهم

كل . تستمر ثورة املعلومات والسلع بال توقف ومع هذا،. ، ويتداخل األصل والصورة"إخراجها"حياتنا اخلاصة بدأنا يف 
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لكل " إخراجه"حتكَّم يف كل شيء، والدليل على هذا وفرة املعلومات والسلع و إلنسان بأنه قدهذا يولِّد إحساساً لدى ا
من يقرر ما ينشر وما  حيس أيضاً بعدم التحكم يف املعلومات والسلع، فالعامل يدار من اخلارج متاماً، وهناك ولكنه. شيء

 والتكنولوجيا ال ميكن التحكم فيهما، بل هي اليت تتحكم يف العلم ال ينشر ويقرر معىن املعلومات، ويتزايد اإلحساس بأن
اليت تكفي لتدمري  العلمي أتى باخلريات املادية ولكنه أدى إىل ثقوب األوزون وتراكم أسلحة الدمار والتقدم. اإلنسان

  .العامل عدة مرات

 ماعية واملفاهيم السلوكية واحلتمية اليتواهلندسة االجتماعية والبيولوجيا االجت وتظهر اهلندسة الوراثية واالستنساخ

ومع ظهور . اإلنسان متاماً وبدالً من التطور، يظهر مفهوم التطوير ويتم حوسلة. تتضاءل معها مقدرات اإلنسان
وهكذا يدرك اإلنسان أنه . وحدات رياضية تدرك هندسياً الكمبيوتر، تتغري رؤية اإلنسان متاماً للكون ويصبح العامل

 وهو عامل ال قانون له، عامل. وال قصص مع أنه يف واقع األمر يعيش يف قفص حديدي حرية كاملة بال قواعديعيش يف 

التمرد على ما حيدث، يتقبل اإلنسان نتائج  وبدالً من. احلرية الكاملة، ولكن احلرية الكاملة هي نفسها الصدفة الكاملة
وبدالً من حلم . ور وأن يتشيأ ويذعن للتحكم التكنوقراطييكتسح بكل سر الترشيد من الداخل واخلارج ويقبل أن

  .الرغبة يف اللعب التحكم، تظهر

 : والتجاوز" والوحدة والتماسك"  المعنى 4

كاملة، كل األمور فيه  املعىن هو وجود عنصر أفلت من قبضة الصريورة، ولكن ما بعد احلداثة هو عامل صريورة وجود
بعد احلداثة مشكلة غياب اهلدف والغاية واملعىن بقبول  وقد حلت ما. جد فيه هدف أو غايةمتغيرة، ولذا ال ميكن أن يو

وال تتحقق . والدائم ائياً طبيعياً وتعبرياً عن التعددية والنسبية واالنفتاح، وقبلت التغير الكامل التبعثر باعتباره أمراً
كما تظهر . اليد اخلفية الواحدة تظهر أيد خفية عديدة بدالً منالوحدة أو التماسك فبدالً من املركز تظهر عدة مراكز، و

داخل سياقها اخلاص وعاملها اخلاص وحدودها الضيقة، فهي حرية كاملة داخل حدود  الذات احلرة متاماً، ولكنها حرة
 له وال يوجد فيه ال مركز أما العامل اخلارجي، فهو عامل حتكمه احلتميات الصارمة والصدفة الكاملة، عامل. خاصة كاملة

  .نظام أفقي أو رأسي

وهلذا، يظهر  .املطلقة داخل السياق الفردي اخلاص تصبح إرادة عاجزة داخل السياق اإلنساين العام لكل هذا، فإن اإلرادة
 كما حتل القصة الصغرى حمل الوعي اإلنساين اللعب بديالً عن التحكم، واالنزالق والرقص بديالً عن التخطيط، متاماً

 ويف واقع األمر، يتصور البعض أن ما بعد احلداثة،. التمرد أو الثورة أو التجاوز يف هذا اإلطار، ال ميكن. الشامل

لكن ما ال يدركه هؤالء . تعددية بإصرارها على أن كل شيء خاضع للصريورة وأن الواقع تعددي، هي أيديولوجيا ثورية
تعدديتها إنكار للمعيارية وألية نظم من أي نوع، وأا قد تأخذ  اة، وأنهو أن ما بعد احلداثة دعوة للتسوية ال للمساو

وملركزيته ولفكر  رفض فكرة اإلله املتجاوز ولفكرة القداسة مع أن مضموا معاد لإلنسان بإنكارها له شكالً بروميثياً يف
فهي أيديولوجيا القبول . تم التغيري بامسهامعيارية ميكن أن ي الطبيعة البشرية، ورجعي مغرق يف الرجعية بسبب إنكارها أية

احلديث عن  واإلذعان واخلنوع له والتكيف معه، أي اللعب مع الواقع بدالً من تغيريه، وبدالً من الربمجايت للوضع القائم
لع وإذا هزمت الس. تسمية الظواهر السلبية واحلل الربمجايت يتضمن إعادة. معىن اللعب، يصبح احلديث عن لعب املعىن
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ويعتربها أعماالً فنية ومصدر لذة حقيقية، بل تصبح الوفرة السلعية هدفاً  اإلنسان، فإن احلل هو أن يذعن هلا اإلنسان
ما بعد احلداثة تتكيف  وإذا كان التحديث يفكك اإلنسان، واحلداثة ترصد موت اإلنسان، فإن. للمجتمع واإلنسان ائياً

 .متوقعاً اً طبيعياًمع موت اإلنسان وتقبله باعتباره أمر

 

 :   المنظومة األخالقية5

كل  الكون ال ثبات فيه، وألن احلقائق منفصلة عن القيمة، وألن كل األمور متساوية، بسبب ألن الواقع ال اجتاه له، وألن
عية ال تأسيس اتفاقات حمدودة الشر هذا، ال ميكن قيام أية معيارية، وال ميكن تأسيس نظم أخالقية عامة، وإمنا ميكن

كل ما ميكن التوصل إليه هو أخالقيات برمجاتية . الوظيفة والنتيجة تتحدد يف ضوء منظومة أخالقية كلية وإمنا يف ضوء
متجاوزة لإلنسان  ، إذ ال توجد معايري"للضعفاء" وفلسفة اإلذعان والتكيف "لألقوياء"القوة واهليمنة  تأخذ شكل فلسفة

  .والعدلوال توجد وسيلة لتعريف الظلم 

 لبعض رغباته وإرجاء حتقيق البعض اآلخر مستحيل، فمثل هذا ال ميكن أن يتم إال باسم كل  واحلديث عن قمع اإلنسان

فما يعبر عن الرغبة هو خري، . أساسياً ومن هنا تصبح الرغبة والتعبري عنها معياراً أخالقياً. متجاوز ويف إطار قصة عظمى
أما اإلرجاء فهو مرتبط بالقوة والقمع وتصبح املنظومة األخالقية منظومة مجالية،  ل والسيولة،وهذا ما يعين االنفتاح الكام

والتجربة اإلنسانية خطاب خيايل  .ال يوجد واقع وال حقيقة وإمنا توجد أشكال من التناسق يصل إليها اإلنسان بنفسه إذ
وهذا التردد جيعل من . ملستحيل أن نقرر أيهما الواقع، ومن ا"مان على حد قول بول دي"وحقيقة إمربيقية يف آن واحد 

  .ذنب، مهما بلغ فحشه املمكن غفران أي

  

 :   التاريخ والتقدم6

. املوضوع الكلية والسببية، ومن مث يستحيل الوصول إىل معرفة كلية، وختتفي الذات ويتراجع خيتفي املركز واألطروحات

خالهلا مبراكمة املعىن واإلجنازات، تز هي  سابقني وامللكة اليت يقوم منوذاكرة اإلنسان، مستودع جتربته وجتارب ال
قصصاً متعددة مفرطة يف تعدديتها، والقواعد تتغري، فيختفي اإلحساس /حقائق فاحلقائق تتغري، واإلعالم يعطيه. األخرى
ذاكرة «مساه أحدهم  ويظهر ما. واالستمرار كما ختتفي النماذج اخلطية التطورية وخيتفي أي منوذج تفسريي بالتاريخ

اإلحساس بأننا يف احلاضر األزيل، تغير مستمر بال  وينشأ. ، أي معلومات متناثرة ال يربطها رابط»الكلمات املتقاطعة
من تاريخ إىل جمرد زمان، حلظات جامدة، زمن مسطَّح ال عمق له ملتف حول  ويتحول التاريخ. ماض وال مستقبل

الذات واملوضوع واإلنسان  ويتزامن احلاضر واملاضي واملستقبل تتساوى متاماً مثل تساوي.  معىنقسمات له وال نفسه ال
وإن بقي تاريخ، فهو يصبح كاألنتيكة، . انقطاع كامل واألشياء، ولكنها يف الوقت نفسه متزامنة دون استمرار، فثمة

 جاورة اليت تفصلها مساحات شاسعة، ولذا فإن الستينياتقابلة للتفسري تشبه الصور املت أشياء مبعثرة، وقائع منفصلة غري

وهذا يعين اختفاء القصة . قدمي ليست حلقة يف سلسلة تؤدي إىل التسعينيات وإمنا هي حقبة تارخيية تنتمي إىل تاريخ
ية واختفاء يتجاوز مغزاها حدودها واليت تؤكد التعددية والنسب العظمى اإلنسانية الشاملة لتظهر القصص الصغرى اليت ال
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تسارعت  كل هذا يعين اختفاء فكرة التقدم، وإن كان يواكبه إحساس بأن وترية التقدم قد. الشامل مفهوم اإلنسانية
  .بشكل يفوق تحكُّم اإلنسان

أيديولوجية النظام العاملي اجلديد، فبعد حرب فيتنام وتصاعد معدالت  وحنن نذهب إىل أن ما بعد احلداثة هي
أن املواجهة املباشرة   اكتشف العامل الغريب والنظام العاملي القدمي"وغري ذلك من األسباب"العامل الغريب  يفاالستهالكية 

ولذا البد من اللجوء لإلغواء بدالً من املواجهة فجدة  مع العامل الثالث وقوى املقاومة واجلهاد أصبحت شبه مستحيلة،
الدينية  ومن الصعب إغواء الشعوب املتماسكة ذات الرؤية القومية أو. افاآلليات وليس يف األهد النظام العاملي تكمن يف

الوعي القومي  الذاكرة القومية  الرؤى "الذات  الواضحة، ولذا البد من تسييل العامل واهلجوم على احلدود املتعينة، حدود
 والنسبية الكاملة والقصص. "تركةالقومية  الدولة القومية  واملصاحل القومية املش السوق" وحدود املوضوع "القومية

  .لتحقيق هذا الصغرى وتناثُر املعىن والنص املفتوح وما شابه ذلك من مصطلحات ومفاهيم هي خري آلية

 

 التفكيكية 

، ولكنها ال تنقل مضمون «deconstruction دي كونستراكشن«ومعجمية لعبارة  ترمجة شائعة مباشرة» التفكيكية«
. »االنزالقية« أو "الرديلي سعد البازعي وميجان"» التقويضية« قد يكون من األفضل ترمجتها بكلمة األجنبية اليت الكلمة

 ديستراكشن«عن  وقد حتدث كارل ماامي. استخدامنا هلا هي األكثر شيوعاً ومن هنا» تفكيكية«ولكن كلمة 

destruction»ا بالضرورة و ، وهو هدم كلخادع ذاا تفلت من التارخيانية النسبيةاأليديولوجيات اليت تومن  تتصور أ
كانط ومشكلة امليتافيزيقا، تحدث  كما استخدم هايدجر نفس الكلمة بنفس املعىن تقريباً، ففي كتابه. قبضة الصريورة

ا الغربية بطريقة دف إىل كشف موضوع دراستها وتطورها وهو م عن احلاجة إىل إعادة النظر يف تاريخ األنطولوجيا
أو  «هدم«وقد استخدم دريدا كلمة . »هدم«األنطولوجيا اجلامدة املتكلسة من خالل عملية  يتطلب فك تقاليد

ومع هذا، تظهر الرتعة . »تفكيك»  يف بداية األمر ولكنه عدل عنه واستخدم بدالً منها كلمة"ديستراكشن"» تقويض«
وقد عرف هو .  إىل موت الكالم وحضارة الكتابسيؤدي التقويضية بشكل صريح يف حديثه عن إجهاد اللغة الذي

اجم  الصرح الداخلي، سواء الشكلي أو املعنوي، للوحدات األساسية للتفكري الفلسفي، بل اجم"نفسه التفكيكية بأا 
السياسية والبنيات االجتماعية االقتصادية و ظروف املمارسة اخلارجية، أي األشكال التارخيية للنسق التربوي هلذا الصرح

يذكر بديالً هلذه املؤسسات كافة، فإن ما يهدف إليه هو تقويض وهدم حىت لو  وحيث إنه ال". لتلك املؤسسة التربوية
  .«التفكيك» مساه

، ولكننا نذهب إىل أن التفكيكية إحدى »احلداثة ما بعد«تأيت يف بعض األدبيات مرادفة ملصطلح » تفكيك«وكلمة 
 احلداثة فكر تقويضي معاد للعقالنية وللكليات، سواء أكانت دينية أم مادية، فهو فكر كر ما بعدأوجه ما بعد احلداثة، فف

وتصدر ما بعد . غارقاً يف الصريورة حياول أن يهرب متاماً من امليتافيزيقا ومن احلقيقة واملركزية والثبات وحياول أن يظل
، ويف حالة التصور الديين فإن "أساس" إىل نقطة بدء ثابتة متجاوزة يستند احلداثة عن اإلميان بأن أي نظام فلسفي أو ديين

، فنقطة البدء هي "الصلبة" ولكن األمر ال خيتلف كثرياً يف حالة النظم املادية. هي اإلله اخلالق املفارق للمادة نقطة البدء
 "اإلله أو املادة"، إذن، لوجوس أساسي هناك. "املادة/الطبيعة الذي نشري إليه بأنه"مفهوم الكل املادي الثابت املتجاوز 
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ثنائية  وعادةً ما ينتج عن نقطة البدء. لوجوس/اللوجوس، وال ميكن أن يوجد نظام دون مركز والعامل كله متمركز حول
رى وي. والثبات مقابل اجلزء واهلامش والصريورة  أو ثنائية الكل واملركز"يف النظم الدينية"هي ثنائية اخلالق واملخلوق 

 املتعارضة تظل يف تعارضها ولعبها وحركتها إىل ما ال اية حيث توجد نقطة أصل أنصار ما بعد احلداثة أن الثنائيات

  .الثنائية الطرف اآلخر وداخل كل ثنائية، حيكم أحد أطراف. وهي تترجم نفسها إىل تراتب هرمي. وأساس ثابتة

 الذي يعلو على لعب الدوال "اإلله أو الكل املادي املتجاوز"املتجاوز  لثابتوترى ما بعد احلداثة أن هذا اإلميان باألصل ا
احلقة ضد الثبات  يتناقض متاماً مع الواقع املادي الذي يعيش فيه اإلنسان وصريورته الدائمة، فاملادية وصريورة املادة

  .وتؤمن بأن العامل بال أصل

 ة جيدة للتواصل، فثمة انفصال بني الدال واملدلول يؤدي إىل لعبأن اللغة ليست أدا كما يرى أنصار ما بعد احلداثة

فاللغة تشبه املرأة اللعوب . تتحكم فيه فاإلنسان ال يتحكم يف اللغة بل إن اللغة هي اليت. الدوال املستقل عن إرادة املتكلم
  . األمر تفعل عكس ما يريد متاماًيطوعها بأا تطيع أمره، ولكنها يف واقع الذكر، الذي يريد أن/اليت توهم املتحدث

يدعي لنفسه الثبات، هو التناقض بني  لكل هذا يرى أنصار ما بعد احلداثة أن مثة تناقضاًَ ال ميكن حسمه داخل كل نص
يف قبضة الصريورة وأن كل نص حيتوي على أفكار متسقة بشكل  ظاهره الثابت املتجاوز للصريورة، وباطنه الواقع

جداً  ولكن عالقة النص بالواقع ال ختتلف عن عالقة الدال باملدلول، أي أا عالقة واهية .شكل فعليظاهري، متعارضة ب
وقد جعل أنصار ما بعد احلداثة . شيء خارجه ألن النص يف واقع األمر يستند إىل ذاته ويشري إىل ذاته وال يشري إىل أي

 وتوضيح استحالتها وتناقض األساس الكامن داخلها، حبيث "ةالدينية واملادي" مههم تفكيك كثري من األفكار األصولية
الثنائيات الكامنة  اللوجوس الذي يستند إليه نص أو ظاهرة إمنا هو جمرد عنصر واحد من بني عناصر شىت، وأن يظهر أن

 حالة من إىل نقطة األصل الثابتة، ومن مث تسود داخل نص ما ثنائيات متعارضة بشكل ال ميكن حسمه من خالل العودة
  .هرمي أو أي تنسيق للواقع االنزالقية واللعب ويتهدم أي تراتب

فهي منهجها يف تفكيك النصوص » التفكيكية«، أما »ما بعد احلداثة» يف هذا اإلطار ميكن القول بأن الرؤية الفلسفية هي
الكتابة كتابة   وذلك باعتبار أن،»علم الكتابة«األساسي الكامن فيها، وقد قيل إن اجلراماتولوجي هو  وإظهار التناقض

  .نصوص بعينها أصلية أو أولية، أما التفكيكية فهي الشكل الذي تأخذه حينما تتوجه إىل

وهو ما يشار إليه بعبارة "يقله بشكل صريح واضح  تقويض النص بأن تبحث داخله عما مل/والتفكيكية حتاول تفكيك
املُعلَن وادعاءاته الظاهرة، باملنطق الكامن يف النص، كما أا تبحث الواضح   وهي تعارض منطق النص"»املسكوت عنه«

تعرية للنص وكشف أو هتك لكل  النقطة اليت يتجاوز فيها النص القوانني واملعايري اليت وضعها لنفسه، فهي عملية عن
 ونسبيته وصريورته إليه، فيتضح تناقض هذا األساس وضعفه أسراره وتقطيع ألوصاله وصوالً إىل أساسه الذي يستند

  .كلٌ ثابت متجاوز فتسقط عنه قداسته وزعمه بأنه

عندئذ، . "العنصر الذي يهرب من قبضة كل النظم املعرفية"داخله  ويصل النص إىل طريق مسدود إذ تظهر اهلوة املوجودة
مركزه الواضح،   متماسكاً ولهوانعدام اتساقه الداخلي فيتعثر املعىن الظاهر ويتناثر، بعد أن كان يظهر عدم متاسك النص

  .حتدد وال يرتبط فيه الدال باملدلول وترتلق الداللة من عامل ترابط الدال واملدلول إىل عامل من الال
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الناقد بالتعمق يف النص حىت يصل إىل االفتراضات الكامنة يف النص ومنظوماته  يقوم: وتتم عملية التفكيك على مرحلتني
أما املرحلة الثانية، فهي حني  ."التمركز حول اللوجوس"تراضاته األصولية وأساسه امليتافيزيقي الكامن واهلرمية واف القيمية

، "هامشية  مصطلحات غري هامة متكررة  إشارات عابرة تفصيالت"يبدأ الناقد يف اكتشاف عنصر ممالئ يف النص 
تفاصيل تقوض   حىت يبين احتواء الكل الثابت املتجاوز علىيعمق فيها ويحملها باملعاين فيأخذها الناقد التفكيكي، ويظل

السمات رغم اختالفها، فهما ليسا متعارضني مبا فيه  من كليته وثباته وجتاوزه، وحىت يبين مدى اشتراك الثنائيات يف
  .الكفاية حىت يتداخل القطبان

 وإمنا "كما هو احلال مع النقد التقليدي"النص   الكامن يفإن النقد التفكيكي ال يفكِّك النص ويعيد تركيبه ليبين املعىن
داخل النص وتعددية املعىن واالنفتاح الكامل، حبيث يفقد النص حدوده الثابتة  حياول أن يكشف التوترات والتناقضات

  .زيقاوامليتافي جزءاً من الصريورة ولعب الدوال، ومن مث ختتفي الثنائيات واألصول الثابتة واحلقيقة ويصبح

  :يلي وقد أشار كثري من الدارسني إىل أن النقد التفكيكي يتسم مبا

  .ونتيجته معروفة مسبقاً  النقد التفكيكي نقد ممل ألنه يقول الشيء نفسه عن النصوص كافة 1

 بشكل ال موجودة يف النقد التقليدي ولكنها مبالغ فيها ويتم تناوهلا  مل يأت التفكيك بأي عنصر جديد، فكل العناصر 2
  .النص تسمح به حدود

عنصر سيأيت ناقد آخر ليكمل عملية التفكيك   النقد التفكيكي نقد واحدي، فكل العناصر سيتم تفكيكها، وإن بقي 3
  .إىل أن ينتهي التفكيك بواحدية سائلة حمضة

 فهو ال ميكن أن يطرح كل شيء آخر،  النقد التفكيكي نقد ثوري فيما يتعلق بتحليل خطاب اآلخر، ولكنه رجعي يف 4
  .بدائل

 قبضة الصيرورة 

والصريورة نقيض  .وهي انتقال الشيء من حالة إىل أخرى وهي مرادفة للحركة والتغري» صار«من فعل  » الصريورة«
ة نبين أن اإلشكالية األساسية يف الفلسفة الغربي فهي صورة من حنتنا ومن خالهلا» قبضة الصريورة«أما . الثبات والسكون

 هي حماولة البحث عن مركز ثابت يف عامل مادي كل ما "املادية"العلمانية الشاملة  منذ عصر النهضة مع هيمنة الفلسفات
حماولة فاشلة فكل شيء يسقط،  يف حالة تغير وحركة، عامل ال ثبات فيه إال للحركة وال مطلق فيه إال النسيب، وهي فيه

وهو ما يؤدي إىل غياب املركز وسقوط املرجعية وسيادة النسبية   يف قبضة الصريورة،يف اية األمر ويف التحليل األخري،
  .والعدمية

الصريورة، ويتم ذلك من خالل نزع  وفلسفة ما بعد احلداثة هي الفلسفة اليت حتاول أن تدفع بكل شيء إىل قبضة
لى املستوى اللغوي يتم فصل الدال عن وع. خاضعة لقانون احلركة القداسة عن كل الظواهر وردها إىل عناصر مادية،

  .الدوال وتسقط اللغة نفسها يف قبضة الصريورة املدلول وتبدأ لعبة
 

 انفصال الدال عن المدلول 
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أما . الصورة الصوتية أو مساويها املرئي من الكلمة، فهو "sensible سنسبل:  باإلجنليزية"هو اجلانب احملسوس » الدال«
 وكان بوسعنا أن نقول ."intelligible إنتليجيبل: باإلجنليزية" من املعىن "بالعقل املُدرك"ملعقول فهو اجلانب ا» املدلول«

» تشري إىل شيء الكلمة اليت«هو » الدال«، وأن »املسمى«هو » املدلول«و» االسم«هو » الدال«ببساطة إن 

ري إىل الكلمات وحسب وإمنا تشري إىل تش ال» دال«ولكن حيث إن كلمة . »الشيء الذي يشار إليه«هو » املدلول«و
 والدال مرتبط دائماً باملدلول،. ، فإننا نؤثر استخدامها ألا أكثر مشوالً"إخل ...عالمات املرور  الرموز"النظم اإلشارية 

  .نظام املعىن ولكنه منفصل عنه، فالدال جزء من النظام اإلشاري الالشخصي أما املدلول فهو جزء من

قضية عالقة الدال باملدلول، وهي قضية معرفية، تشري إىل عالقة   األساسية اليت تثار يف فلسفة اللغة يف الغربومن القضايا
يعين أن عالقة العقل  ، فإن كانت عالقة الدال باملدلول مباشرة وبسيطة فهذا"املادة/واإلنسان بالطبيعة" العقل بالواقع

. حتوير أو تعديل أو إبداع، فالنموذج هنا تراكمي يب يعكس الواقع دونبالواقع مباشرة وبسيطة، وأن عقل اإلنسان سل

املادي /احلسي"باملدلول غري مباشرة ومركبة، فهذا يعين أن عالقة العقل بالواقع  فإن كانت عالقة الدال. والعكس صحيح
  ."املادة/الطبيعة" عالقة مركبة وتعين استقالل العقل عن الواقع "املادة/الطبيعة أي

 : مكن أن تأخذ عالقة الدال بالمدلول شكلين أساسيينوي

 إذ "أبوريا"ليست هوة  الدال عن املدلول واتصاهلما، وهو ما يعين أن مثة مسافة بني الواحد واآلخر ولكنها  انفصال 1
لغة فوجوده وهي املدلول املتجاوز، وهو ليس جزءاً من ال توجد نقطة مرجعية ائية يتصل من خالهلا الدال باملدلول،

صاحلة  استقالل الفكر عن اللغة واستقالل اللغة عن الواقع، ولكنه يعين أيضاً أن اللغة أداة وهذا يفترض. يسبق وجودها
  . رغم وجود مسافة بينهما"والتعامل معه وهذا يعين أن العقل قادر على معرفة الواقع"للتواصل، فهي تشري إىل الواقع 

 غاية /داخل النص  وسيلة/مضمون  خارج النص/فكر  شكل/لغة: ثنائيات أخرى مثل  إىلوثنائية الدال واملدلول تشري

للطرف الثاين على الطرف األول،  ومثة أولوية وأسبقية. وهذه الثنائيات متكاملة يف النظم العقالنية. مكتوب/منطوق
  .ل واللغة مها الوسيلةمها الغاية وكما أن الشك فاملدلول يسبق الدال، متاماً كما أن املضمون والفكر

الضرورية لتطوير  أن يبينوا انفصال الدال عن املدلول لتقويض هذه الثنائية التكاملية األولية، وحياول دعاة ما بعد احلداثة
إن الوجه املعقول "وكما يقول دريدا . وللوجوس فهذه الثنائية، يف تصورهم، هي صدى للحضور. نظم فلسفية وأخالقية

  باملدلول، فإن"وجه اإلشارة احملسوس"، فإن ربطنا الدال ""املدلول املُتجاوز"اإلله   يتجه دائماً حنو وجه"املدلول"لإلشارة 

اإلستراتيجية ما بعد احلداثية  ، ولذا تأخذ"متوجهة حنو أصل اإلنسان الرباين"اللغة تصبح بذلك متمركزة حول اللوجوس 
  :يأخذ شكلني ملدلول وهذاشكل حماولة إلغاء املسافة بني الدال وا

 :   االلتحام أو االنفصال الكامل للدال عن المدلول2

األيقونات واللغة اجلربية والتفسريات  التحام الدال باملدلول، وهذا يعين أن الدال يصبح مدلوالً كما هو احلال يف حالة " أ
 وهذا يعين أن العقل ال يدخل يف عالقة مع" الذاتية واللغة الذاتية املغرقة يف احلرفية واللغة احملايدة والصيحات اجلنسية

  ."وميكنه جتاهله الواقع، فهو جزء ال يتجزأ من الواقع عليه أن يذعن له أو أن يهيمن متاماً على الواقع
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 على عالقة اللغة نظاماً داللياً مستقالً متاماً عن الواقع، أو  االنفصال الكامل للدال عن املدلول، ويف هذه احلالة تصبح"ب
حىت تصل إىل  أهم أسباب انفصال الدال عن املدلول تغير املدلوالت بشكل سريع وتداخل احلدود ومن. به واهية للغاية

العقل ال ميكنه أن يتعامل مع الواقع، فالواقع ال  وهذا يعين أن"تعددية مفرطة يف عامل املدلوالت جتعل الدال ال قيمة له 
  ."أال يكترث بالواقع وأن يذعن للعب الدوال ويتكيف معه ويذعن له ذا فعلى العقلميكن الوصول إليه، ول

وإطالق للصريورة حبيث ال  الكامل للدال عن املدلول أو التحامهما هو حتطيم للغة وحتطيم للثنائية التكاملية إن الفصل
ريورة، وبذا تطمس حدود الكلمات لعب الدوال والص يتوجه املدلول حنو املركز املتجاوز ويسقط كل شيء يف قبضة

  .اإلهلي ويهتز معناها وينسى اإلنسان أصله

 التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكمونية المادية 

 هو مشروع غريب بالدرجة األوىل، ومن مث يرون أن "املادي العقالين"يذهب معظم الدارسني إىل أن املشروع التحديثي 
العقالين  كما أن هناك من يذهب إىل القول بأن املشروع التحديثي. استرياد النماذج الغربية التحديث عليهمن يريد 

والنموذج التفسريي الكامن يف .  ضده"هللا واحلمد"حمصنون " بروحانياتنا وإسالمنا"املادي إذا كان غربياً، فنحن إذن 
وأن املعرفة احلديثة مكتسبة "ن املعرفة كلها مكتسبة من اخلارج توليدياً، يرى أ كلتا الرؤيتني هو منوذج تراكمي وليس

  .اإلنسان نفسه  تولَد من داخل عقل"حديثة أم قدمية" وينكر أن بعض جوانب املعرفة األساسية "الغرب من

طبيعة ألنه أكثر تفسريية وتركيبية، دون أن نرفض ب وحنن نفضل استخدام منوذج توليدي يف حتليل الظواهر اإلنسانية
غربية واضحة،  فمن غري املمكن إنكار أن النموذج التحديثي العقالين املادي له جذور. التراكمية احلال النماذج التحليلية

 وخباصة أنه "سياسية واقتصادية وحضارية" وأنه وصل إىل أول تحقُّق تارخيي له يف احلضارة الغربية من خالل ظروف
ألسباب خاصة باحلضارة الغربية من بينها جناحه املادي يف "اكتسحه اكتساحاً  العامل بلانتقل من العامل الغريب إىل بقية 

التحديثي على أساس تراكمي ال   ولكن تفسري جاذبية النموذج"الغريب الذي يستند إىل جناحه يف جتربته اإلمربيالية اتمع
ه على املستوى العاملي هو أن جذوره كامنة أسباب جناح وحنن نرى أن أحد أهم. يكفي لتفسري ظاهرة االكتساح هذه

  .يف النفس البشرية ذاا

أما الرتعة اجلنينية فهي الرغبة يف اهلروب من . الربانية الرتعة اجلنينية والرتعة: وقد حتدثنا عن أن اإلنسان يتنازعه اجتاهان
العاملية واحلدود  ة والقيم اإلنسانية واألخالقيةوالتعددية واخلصوصية واملسئولية واإلنسانية املشترك عبء اهلوية والتركيبية

واملكان واملقدرة على التجاوز حىت يعود اإلنسان إىل عامل   والزمان"مبعىن العقوبة ومبعىن التعريف ومبعىن احلدود النفسية"
فيه أية   توجدالطبيعي، بل إىل ما قبل الطفولة األوىل داخل رحم األم؛ عامل سائل بسيط ال الطفولة األوىل واإلنسان

عامل يهبط اإلنسان فيه ويستقر يف قاعه، ال  حاجة للتجاوز، إذ ال أبعاد له وال توجد فيه كليات أو مطلقات أو ثوابت؛
أو جدل أو حدود أو صراع أو فارق زمين بني املثري واالستجابة؛ عامل بال  يوجد فيه حيز إنساين أو زمان أو ثغرات

الدائمة اليت تشكل   قداسة وال دنس وال عدل وال ظلم وال حق وال حقيقة؛ عامل من الصريورةقيمة فيه وال ذاكرة ال
إىل إله، فهي تجسد بال لوجوس؛ عامل خال من الثنائيات  الثبات الوحيد؛ عامل من األيقونات املكتفية بذاا واليت ال تشري

يعرف يف ضوء  إنساناً طبيعياً ذا بعد واحد، جزءاً من الطبيعةعلى تسمية األشياء، حني كان  قبل أن يمنح آدم املقدرة
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فيها من روحه، ولذا فهو مل يكن يعي بعد أصله اإلهلي   مل ينفخ اإلله بعد"مادة أولية"وظائفه البيولوجية، قطعة من الطني 
 والزيف واحلق والباطل والعدلوبني الدال واملدلول واحملرمات واملباحات واحلقيقة  واملسافة بني اخلالق واملخلوقات

وكما . اإلشارات بال حقيقة وبال أصل عامل براءة الصريورة  عامل: والظلم، عامل يشبه ذلك العامل الذي حيلم به دريدا
، أي أنه عامل خال من "القداسة، ال يعبد اإلنسان فيه شيئاً وال حىت نفسه  عامل مادي متاماً، خال من"يقول روريت، فإنه 

للمتخيل ولوصف بياجيه  ميكن العودة لوصف الكان"امليتافيزيقية واملادية، ومن الرتعات الدينية واإلنسانية  ياتالكل
  ."ملراحل تطور الطفل إلدراك معامل املرحلة اجلنينية

نية الواحدية سواء خالل املنظومات احللولية الكمو وقد عبرت هذه الرتعة اجلنينية والرغبة يف السيولة عن نفسها دائماً من
 يف إنكارها الشرس للكليات املفارقة لعامل "وحدة الوجود املادية"أم مادية  "وحدة الوجود الروحية"أكانت روحية 

ومن بني . فيه وال متايز ويف دجمها بني اإلله والطبيعة واإلنسان حبيث يصبح العامل جوهراً واحداً ال اختالف الصريورة
اليهودية وغالة املتصوفة وكثري من اهلرطقات الدينية واحلركات  ن أن نذكر الغنوصية والقباالهاملنظومات الروحية، ميك

أن نشري إىل كل  ومن بني املنظومات املادية، ميكن. "أي نسبة إىل آدم"ذات الطابع املشيحاين اآلدمي  الشعبوية الشيوعية،
وال تتمرد . الذين ال جيدون يف العامل سوى حركة لسفسطائينيالفلسفات املادية خاصةً الفلسفات املادية العدمية مثل ا

اإلله املفارق وحسب وإمنا ترفض كل الكليات والتجاوز واحلدود، وضمن ذلك  كل هذه الفلسفات الواحدية على فكرة
ككائن مستقلة و حتدد اإلنسان كإنسان وتفصله عن الكائنات الطبيعية، ولذا فهي تذيب اإلنسان كمقولة احلدود اليت

فكراً حلولياً كمونياً واحدياً، روحياً مادياً يف آن واحد  وقد كانت اجلماعات الوظيفية حتمل دائماً. املادة/متجاوز للطبيعة
اقتصادي غري  ، واإلنسان الوظيفي إنسان ذو بعد واحد، إنسان"الوظيفية، مادياً بالنسبة لألغلبية روحياً بالنسبة للجماعة"

  . يفهم يف ضوء وظيفته املادية وحسبقادر على التجاوز،

فاملشروع التحديثي  عادت الرتعة احللولية الكمونية الواحدية وأكدت نفسها وحبدة يف عصر النهضة يف الغرب، وقد
املادية الكامنة يف إطار اإلنسان الطبيعي الذي يعيش  الغريب العلماين الشامل هو مشروع يدور يف إطار املرجعية الواحدية

 ولكن املشروع التحديثي كان يدور يف مراحله األوىل يف إطار كل مادي. ذو بعد واحد الطبيعة وعلى الطبيعة، إنسانيف 

املوضوع وتعلن أسبقية اإلنسان  متجاوز، ولذلك فقد أنتج فلسفات عقالنية مادية تؤله الكون  تارة تغلِّب الذات على
تأليه "املوضوع على الذات وتعلي شأن الطبيعة على حساب اإلنسان  غلِّب، وتارة أخرى ت"تأليه اإلنسان"على الطبيعة 

الديانة «فيرب  يف تأرجحها هذا ظلت فلسفة عقالنية، تدور حول مركز وتتسم بالصالبة تشبه ما يسميه   إال أا"الطبيعة
ها نظم معرفية وأخالقية شاملة، شاملة، تتفرع عن ، وهي ديانة يرى أا تستند إىل رؤية كوزومولوجية عاملية»العاملية

والنهائية اليت تواجه اإلنسان بطريقة معقولة تتسم باالتساق، ولذا فهي تدخل  وجتيب على كل أو معظم األسئلة الكلية
النفسية لإلنسان يف فهم العامل ويف  وتفي باالحتياجات. قلوب املؤمنني ا الطمأنينة واألمن وقدراً عالياً من التفاؤل على

وميكن القول بأن املنظومة التحديثية املادية يف مرحلة التحديث . املعىن لتوازن مع ذاته ومع عامله، وحتل له مشكلةا
معرفية وقيمية، وجنحت  حاولت أن جتيب على األسئلة الكلية والنهائية والتقليدية وأن تزود اإلنسان مبنظومات والصالبة

واإلجابات املسيحية على األسئلة النهائية وقامت بعلمنتها  خالقية املسيحيةيف هذا بأن أخذت املنظومات املعرفية واأل
الطبقة » أو» اتمع«أو » روح التطور«أو » العقل الكلي«اإلله مطلقات علمانية خمتلفة مثل  بأشكال خمتلفة، فحلّ حمل
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» حتمية التقدم«أو » ل الكلي يف التاريخالعق تحقُّق«مسميات أخرى مثل » تجسد اإلله يف العامل«وحلّ حمل . »العاملة

» اية التاريخ«و» حكم التاريخ«مفاهيم مثل » والبعث ويوم احلساب اآلخرة«وحلّ حمل . »مسار التاريخ«أو 

ظل هناك دائماً  وتغريت املطلقات العلمانية وتغريت جتسداا ولكن. »الفردوس األرضي«و» التكنوقراطية اليوتوبيا«و
خالله إدراك الكليات واملطلقات والثوابت، وميكن   ميكن من"لول املتجاوز يف املصطلح ما بعد احلداثياملد"مطلق ما 

 هرمياً وحتديد ما هو حالل وما هو حرام وما هو كلي وما هو جزئي وهكذا، وميكن من استناداً إليه ترتيب الواقع ترتيباً

  .الطبيعية املادية  حبيث ميكنه تجاوز ذاتهخالله ترويض اإلنسان الطبيعي ووضعه داخل حدود حضارية،

الكمونية املادية أخذت يف التزايد، فزادت معدالت النسبية إىل أن  ولكن معدالت الترشيد املادي والعلمنة املادية واحللولية
وبدأت . ورةالصري  ووقع كل شيء يف قبضة"مادياً/إنسانياً كان أم طبيعياً"الكل املادي املتجاوز  سيطرت متاماً وسقط

واملطلقات واحلدود وتنكر وجود الذات واملوضوع  احلضارة الغربية تنتج فلسفات معادية للعقل تنكر الكون والكليات
 هذه الفلسفات املادية الالعقالنية هي نفسها. قيام نظم معرفية وأخالقية عاملية وتنكر وجود أي مركز، وتعلن استحالة

املادية الصلبة نفسها، وال تقف ضد  نات العاملية التقليدية وحسب وإمنا ضد العقالنيةفلسفات جنينية ال تقف ضد الديا
 واحلضارة املعاصرة هي نتاج هذه. امليتافيزيقا املادية أيضاً، أي ضد أية ميتافيزيقا امليتافيزيقا اإلميانية وحسب وإمنا ضد

وهذه . إنكار احلدود واهلوية والكليات وع اجلنيين حنوالنسبية الكاملة وهذه السيولة الفلسفية الشاملة، نتاج هذا الرت
وعادةً ما تظهر هذه املنظومات قدراً من . الكمونية املادية يف كل احلضارات السيولة منط سائد يف سائر األنساق احللولية

 وال تسمح بقيام أية قوام، يف العصر البطويل ولكنها تنحل دائماً إىل مادة حمضة غري متشكلة ال مركز هلا وال التماسك
الفلسفة الغربية، وكما نبهنا نيتشه يف اية القرن املاضي، كما  وقد نبهنا إىل ذلك السوفسطائيون يف بداية تاريخ. كليات

 .بعد احلداثة هذه األيام يبني لنا أنصار ما

 ميكن أن نراها متجذرة يف هذه معدالت عالية من السيولة إال أننا ال ومما ال شك فيه أن احلضارة الغربية قد وصلت إىل
الوحيد، بل هي تعبري  وال ميكن أن نراها مقصورة عليها، وال ميكن أن نعترب احلضارة الغربية مصدرها احلضارة وحسب،

فاحلضارة الغربية احلديثة هي تعبري عن . الواحدية عن نزوع بشري عميق وعن منط يسم كل املنظومات احللولية املادية
الرتوع اجلنيين، وجيب أن ندركها يف إطارها هذا وال نراها مقصورة على الزمان  نزوع إنساين كوين، وهومنط متكرر و

  .الغربيني واملكان

ومما . فإن ماكس فيرب كان يتحسس طريقه حنوها ورغم جدة األطروحة اليت نقدمها واليت تدور يف إطار منوذج توليدي،
 التاسع عشر مع بداية تحول احلضارة الغربية من املرحلة البطولية املادية ومرحلة له داللته أنه كان يكتب يف اية القرن

مشتركة بني احلضارة الغربية  وقد الحظ فيرب وجود عناصر. التحديث ومع بداية دخوهلا مرحلة السيولة والربمجاتية
. اإلنسان باعتباره جزءاً ال يتجزأ من الطبيعةاجلنينية الواضحة اليت ترى  احلديثة واحلضارات الوثنية البدائية ذات الرتعة

متاماً بعامل املادة واجلسد  الوثنية البدانية مل تظهر فيها منظومات أخالقية، إذ تظل مثل هذه املنظومات ملتصقة واملنظومات
وذج أكثر عاملية ومشوالً يربط بني احلضارة الغربية احلديثة وبني من وتدور يف إطار النسبية املعرفية واألخالقية، أي أن فيرب

حضارة ذات جذور  ، أي أنه ال يراها حضارة ذات جذور غربية ولكن"اجلنيين"النموذج الوثين البدائي  وإنسانية، وهو
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 "مثل ربطنا الديانات الوثنية بالرتعة اجلنينية" ولنحاول أن نعرض ألطروحة فيرب مع تطويرها بعض الشيء. إنسانية كونية

  .ولكن تطويرنا وتعديلنا لألطروحة ال يخل على اإلطالق بأساسياا .اً ومشوالً وخصوبةلتصبح أكثر اتساع

» الوثين«لتصبح » بدائي» أن مثة تشااً عميقاً بني اإلنسان البدائي واإلنسان احلديث، وميكن أن نعدل كلمة يرى فيرب

وأحياناً أخرى » اإلنسان البدائي« يتحدث أحياناً عن فيرب وبالفعل، نالحظ أن"الذي يؤمن بديانة حلولية كمونية وثنية 
لنحاول » بدائي» بكلمة» وثين«ولذا فلنستبدل كلمة . واليوناين القدمي أبعد ما يكون عن البدائية ،«اليوناين القدمي«عن 

 إطار واقع األمر اإلنسان الذي يدور يف تعين يف» إنسان حديث«كما جيب أن ندرك أن كلمة . "فهم أطروحة فيرب
  ."أي العلمانية الشاملة"الواحدية املادية 

أن كليهما يفتقر إىل إطار مرجعي معريف  يرى فيرب أن أهم نقط التشابه بني اإلنسان الوثين القدمي واإلنسان احلديث هو
ن ب من خالل عقيدة دينية أو ميتافيزيقية، أي أن كليهما ال يؤم وأخالقي متكامل متماسك يكتسب تكامله ومتاسكه

العقائد والنظم  من اإلنسان الوثين واإلنسان احلديث يعيش يف عامل يفتقر إىل املركز ويتسم بتعدد فكل. »ديانة عاملية«
إن أردنا استخدام املصطلح ما بعد  ،«قصص صغرى«وإمنا هي » قصة عظمى«أي ال توجد "املعرفية واألخالقية 

يف عامل خميف يتهدده من كل جانب، فهو ال يؤمن بعامل آخر ويعيش  يعيشولذا، فإن اإلنسان الوثين البدائي . "احلداثي
وعقيدته الدينية . صغرية بآهلة وشياطني متصارعة لصيقة بعامله املادي املباشر غري مفارقة له إال مبسافة يف هذه الدنيا حماطاً

ولذا، فهي قادرة على أن . "قصة عظمى" رؤية كونية شاملة  ال جتيب على أي أسئلة كلية، فهي ال تقدم"قصته الصغرى"
يقدم  مؤقت شريطة أن يذهب إىل الساحر ليزوده بالتعويذة الالزمة هلذه املناسبة، وبعد أن تهدئ من روعه قليالً وبشكل

شعائر املطلوبة يف مذبح معين، وبعد أن يقوم بال "دون اآلهلة األخرى"القرابني إلهله اخلاص أو إلله اجلماعة أو إلله املكان 
وعالقة الوثين باآلهلة وبالساحر عالقة مادية تعاقدية مباشرة، . وراء كل هذا بكل دقة، دون وجود منطق كلي واضح

وجود منظومة كونية عاملية  اتقاء شر إله املكان، أو طلب مساعدة يف مهمة معينة، دون: بنظام املناسبة املباشرة حمددة
  .شاملة

الكلية  ولكن العلم ال جييب على األسئلة. الشرعية الدينية إن مل يكن قد ألغاها متاماً لم احلديث مهَّشويبين فيرب أن الع
وإجابات العلم على القلق . "يتناول الكليات فهو يتعامل مع اجلزئيات اليت تشبه آهلة املكان واجلماعة وال"والنهائية 

لحصول على طمأنينة مؤقتة، تأخذ يف بعض األحيان شكل مسكنات أو آلهلة حملية ل امليتافيزيقي هو مثل تقدمي القرابني
ليس ألي منها مركزية،  كما أن العلم بسبب افتقاده الرؤية الكلية يسمح بظهور عقائد خمتلفة متصارعة،. نفسي طبيب

بدائية وانتشار التنجيم يفسر هذا ظهور العبادات اجلديدة ال أال". تشبه آهلة وشياطني اإلنسان الوثين البدائي القدمي
  ."يف العامل الغريب املتقدم حيث يسود العلم والتكنولوجيا؟ والسحر وعبادة الشيطان

هذا العامل والعامل " املعىن بالنسبة لإلنسان احلديث تزداد حدة، إذ عليه أن يتعامل مع أكثر من عاملني بل إن مشكلة
» نظم احلياة«عوامل وجماالت خمتلفة منفصلة يسميها فيرب   مت تقسيمه إىلفالوجود اإلنساين يف اتمع احلديث قد. "اآلخر

السياسي، وهناك  ، فهناك النظم أو ااالت العامة مثل اال االقتصادي واال"life orders اليف أوردرز: باإلجنليزية"
ام إجابته اخلاصة على األسئلة الكلية دون ولكل نظ .ااالت اخلاصة مثل اال اجلماعي واال اجلنسي واال الفكري

 ومثل هذا التشظي ال ميكنه أن يزود اإلنسان بإجابة على األسئلة النهائية، ولذا يظل وجود إطار كلي ينتظمها مجيعاً،
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النفعية املعرفية تسيطر النسبية األخالقية و عامل املعىن فارغاً ويظل كذلك عامل األخالق فارغاً، فمع غياب املعىن ونسبية
اليت  وحنن نضيف إىل هذا أن كثرياً من ااالت. أخالقيات الوثين البدائي النسبية النفعية املادية اليت ال ختتلف كثرياً عن

أساساً، أي أا حلت مشكلة املعىن عن طريق إلغائها  يشري إليها فيرب قد أسقطت متاماً األسئلة الكلية والنهائية ومل تثرها
كلي  وأخالقيات الصريورة، أي االلتزام بقواعد اللعب وباإلجراءات دون أي حبث عن معىن د اإلجرائيواكتفت بالترشي

  .أو ائي

الوثين البدائي واإلنسان احلديث إىل غياب إطار متكامل للوفاء  وتؤدي هذه النسبية املعرفية واألخالقية يف حالة اإلنسان
احمللية ويفقد  وإذا كان البدائي يعود للقبيلة واآلهلة.  إىل مصادره الشخصيةولذا، يعود كل منهما باحتياجاما النفسية،

أمامه سوى املؤسسات الرشيدة اليت ترشد حياته  ذاته فيهما، فإن اإلنسان احلديث قد فقد إميانه بالكل املادي ومل يبق
 وحينما يتمرد اإلنسان.  فارغة من املعىنعديدة بديلة، ولكنها مجيعاً تنويعات رياضية وتنمطها وتضع له سيناريوهات

تحوله إىل إنسان ذي بعد واحد ال  على حياته، تظهر احلركات الشمولية والقوميات العضوية اليت تزود حياته باملعىن بأن
القومية قلق ميتافيزيقي وال يلتزم بأية منظومات أخالقية متجاوزة لذاته  يسأل أية أسئلة ائية أو كلية وال يشعر بأي

واألجداد املختارة  الذات املركبة املتعينة يف كل أكرب ملون هو الشعب القومي العضوي وأرض الوطن الضيقة وتذيب
النازية، والوطن والدوتشي يف الفاشية، وديكتاتورية الربوليتاريا  ، أو الدولة والفوهرر يف"اليت تشبه آهلة املكان احمللية"

اجلديدة  ولعل ظهور العبادات. والشعب اليهودي املختار وأرض امليعاد يف الصهيونيةالشيوعية،  والزعيم الفرد يف
اجلنينية يف العودة إىل /احلديثة/ الوثنية البدائية والرتعات البيئية املتطرفة وعبادة جايا، أي األرض، هو تعبري عن هذه الرغبة

  .وتستقر فيه يف القاع كل أكرب تفقَد فيه الذات وبط

 كصور جمازية أساسية تعبري آخر عن "النظم احللولية الكمونية والصور اازية األساسية يف"ظهور اجلسد واجلنس ولعل 
املعىن، فقد عدنا مرة   وحماولة حل مشكلة املعىن بإلغائها، فحينما يصبح اجلسد واجلنس مها"الوثنية احلديثة" الرتعة اجلنينية

  .دون منطق واضح ودون معىن كلي القرابني املباشرة النفعيةأخرى إلله املكان وإله اللحظة وإىل 

التشابه العميق بني رؤية الكون اليت تسود يف احلضارة الغربية احلديثة  تجاوز فيرب حدود املكان والزمان والحظ
زها عن النهوض وعج ، والحظ السيولة الفلسفية اليت تسم هذه الرؤى"يف كثري من األمكنة"الوثنية البدائية  واحلضارات

تنل ما تستحقه من تقدير ودراسة ألنه ذكرها بشكل  ولعل أطروحة فيرب مل. إىل عامل الكليات بكل ما حيمل من مسئولية
فقد أدرك بثاقب نظره أننا على عتبات . هو سقوط فيرب يف التعميم املخل ولكن األهم من هذا. عرضي يف كتاباته

كامنة وبدأت يف التحقق يف  ولكنه، بدالً من أن يرى السيولة باعتبارها إمكانية كانت. والنسبية وما بعد احلداثة السيولة
ومن . التعميم بشكل مطلق على احلضارة الغربية احلديثة بأسرها املرحلة املقبلة، عمم بناًء على إدراكه وأسقط هذا

قبضة  ة احلديثة حيث يسقط كل شيء يفيصدق إال على املراحل األخرية من احلضارة الغربي الواضح أن التعميم ال
 .الصريورة

 وطموحها "يف عصرها البطويل"احلديثة يف مراحلها األوىل  ولعله، بإخفاقه هذا، مل ينجح يف تفسري عظمة هذه احلضارة
ما تصدره  الكون بأسره، بل اهليمنة اإلمربيالية العاملية عليه، كما مل ينجح يف تفسري كيف أن حنو النظرية العامة وتفسري

فهي حضارة مل تعد . تعلمناه منها من قبل لنا اآلن هذه احلضارة الغربية احلديثة يقف على طرف النقيض من كل ما
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وهي حضارة كانت تنتج أشكاالً فنية . وإمنا أصبحت قانعة راضية بالنسبية تبحث عن احلقيقة الكلية والقصة العظمى،
. الفلسفي والفين يب وأدمنت البدايات اجلديدة بشكل دائم وغاصت يف التشظيمعىن فانغمست يف التجر متماسكة ذات

اآلن، وأخرياً فإن هذه احلضارة العقالنية املادية  وبعد أن كانت تؤمن باحملاكاة واملقدرة على التواصل، أصبحت تنكر هذا
 قض، فقد كانت رغم أن السيولةومنوذجنا التفسريي قادر على اإلحاطة ذا التنا .أصبحت حضارة العقالنية مادية

كمون وحسب، ومل تبدأ يف التحقق  الفلسفية كامنة يف املشروع التحديثي يف ماديته وتفكيكيته، إال أا كانت يف حالة
منتصف القرن العشرين، وها هي ذي تكتسح العامل بأسره على  إال مع ايات القرن التاسع عشر مث اكتسحت أوربا مع

  .والنظام العاملي اجلديد احلداثةهيئة فكر ما بعد 

 ليست معادية "املتجذرة يف الرتعة اجلنينية عند اإلنسان"السيولة  ولكن منتجات احلضارة الغربية احلديثة يف مرحلة
متاماً كما أا " اإلسالمية وحسب، وإمنا هي معادية لكل احلضارات وضمنها احلضارة الغربية نفسها للحضارة الشرقية أو

ولذا فإن . "امليتافيزيقا وضمن ذلك امليتافيزيقا املادية عادية للميتافيزيقا الدينية وحسب ولكنها معادية لكل أنواعليست م
وتماسك  تقوض خصوصيتنا وهويتنا ومتاسكنا وحدنا وحسب، وإمنا تقوض خصوصية وهوية منتجات هذه احلضارة ال
من مطبخ "الغيار ال عالقة له باألطعمة الغربية  طبيعي مادي أقرب إىل قطعةفاهلامبورجر طعام . اتمعات الغربية نفسها

 إسباين أو حىت مطبخ أمريكي سواء أكان جنوبياً أم مشالياً إىل مطبخ الكريول يف فرنسي إىل مطبخ إيطايل إىل مطبخ

ال رائحة، بروتني حيواين، ميكن و ، وهو حيل حملها مجيعاً بالتدريج، وهو طعام وظيفي حمض ال طعم له وال لون"لويزيانا
وقل الشيء نفسه عن . عصر اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية أن حتل حمله حبوب الربوتني حينما يتم اختراعها يف

فهي  هلا عالقة كبرية مبوتسارت أو بيتهوفن أو باخ أو تليمان أو موسيقى الباروك، ومع هذا موسيقى الديسكو، فليست
هو طراز وظيفي » الطراز الدويل«يسمى  والشيء نفسه ينطبق على الطرز املعمارية، فما.  وحتل حملهاتقوضها كلها

ألي إنسان وظيفي أن ميارس فيه وظائفه البيولوجية األساسية، دون  وعبارة عن حوائط تشكل حيزاً حمايداً ميكن
  .آالم أو أحالم خاصة خصوصية أو هوية أو

كل احلدود حبيث يتحول العامل إىل كيان ذي بعد واحد يتحرك  ادية بدأت تكتسح اجلميع، لتسقطإن الرتعة الواحدية امل
الداروينية  مادية، تعفيهم من مسئولية االختيار، وحيث األمل هو أن تقوم اهلندسة الوراثية فيه البشر يف إطار حتميات

خالل عمليات االستنساخ النظيفة   فيها ومنبتحسني النسل وأخالقيات اإلنسان من خالل تغيري اجلينات والتحكم
والكومبيوتر تعفي اإلنسان من مسئولية احلركة بني اآلخرين، فيجلس  املعقمة، وحيث يوجد عامل من شاشات التليفزيون

الطفل يف عالقته  ويشتري ويعمل ويتسلى ويستمىن دون أن يرى بشراً، متاماً مثل اجلنني يف رحم أمه أو يف مرتله ليبيع
دون أن نسقط يف العامل اجلنيين ودون أن ننسى  كيف ميكن أن نستمر يف هذا العامل احلديث: والقضية اآلن هي. ثديهاب

 اإلنسان؟ ميكن أن نؤسس حضارة إنسانية حديثة ال تؤدي بالضرورة إىل تقويض نزعات التجاوز الربانية داخلنا؟ وكيف
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ة العلمانية الشاملة واإلمبريالي:  الثامنالباب  

  

 الرؤية المعرفية العلمانية اإلمبريالية 

الغربية احلديثة وعن رؤيتها للكون، وأن تبني  مثة رأي يذهب إىل أن التشكيل اإلمربيايل الغريب يشكل احنرافاً عن احلضارة
 "طبيعيةأي تصدير مشاكلها للخارج واهليمنة على شعوب األرض وعلى مصادرها ال" احلضارة الغربية للحل اإلمربيايل

فلسفة للحكم، وارتضت  من غياب االتساق مع الذات يف حضارة ليربالية إنسانية مستنرية ارتضت الدميوقراطية هو حالة
  .فلسفة للكون التنافس احلر نسقاً اقتصادياً، كما تبنت العقالنية واإلنسانية

ظواهر مستقلة مع أا، يف واقع األمر، مترابطة بل باعتبارها  وقد دأبت العلوم اإلنسانية الغربية على تناول بعض الظواهر
االقتصاد وتصفيته  مثالً الفصل بني االشتراكية والرأمسالية مع أن كلتيهما مبنية على فكرة ترشيد فيتم. تكاد تكون واحدة

 "املادة/الطبيعة"كامنة يدور يف إطار املرجعية املادية ال من أية مضامني أخالقية، إنسانية كانت أم دينية، فكل منهما اقتصاد

  .املصنع/وحول السوق

ويف الباب » إشكالية تعريف العلمانية«املعنون  أشرنا إليها يف الباب"وقد مت الفصل بني الظواهر املترابطة ألسباب عديدة 
 استبعد  وميكن أن نضيف هلا هنا أن اخلطاب التحليلي الغريب قد"»للعلمانية حنو منوذج تفسريي شامل ومركب«املعنون 
عد إىل حدعد املعريف فلم يركز على األسئلة واملرجعية النهائية وركز على البولذا، فقد مت . االقتصادي وحسب كبري الب

أي أن املرجعية "االقتصادية على أساس عالقات اإلنتاج  تصنيف البشر إىل مستغلني ومستغلني، ومت تصنيف النظم
 من الذي حيصل على نصيب أكرب من فائض القيمة،: ، وأصبحت القضية هي"تصاديةاالق احلاكمة والنهائية هي القيمة

اليتيم، متت التفرقة بني الرأمسالية واالشتراكية  األثرياء أم الفقراء؟ الشمال أم اجلنوب؟ واستناداً إىل هذا املعيار االقتصادي
وتعيد   تقوم بتوزيع مثرة العملية اإلنتاجية بالعدلوالرأمسالية من حيث إن النظم االشتراكية ومت الربط بني اإلمربيالية

 وال تقوم بنهب "ثَبت كذا فيما بعد وهي مقوالت"استثمار ما تراكم من فوائض من خالل جهاز الدولة لصاحل اجلميع 
ر التحليلي ونقطة االنطالق هي العنصر االقتصادي وحسب، فهو املصد فاإلطار. "نظرياً على األقل"الشعوب األخرى 

  .وإليه املآل

باعتباره جمرد عنصر مادي خاضع  ولكن العنصر االقتصادي يستند إىل مرجعية مادية كامنة إذ يتم النظر لإلنسان
االقتصادي ليس اقتصادياً وحسب، وإمنا هو بالضرورة مادي أيضاً  للحركيات االقتصادية، أي أن اإلطار التحليلي

املقوالت  ولعلنا لو غيرنا. ئلة النهائية متاماً أو يعطي إجابات مادية عليهاإما يتجاهل األس وواحدي وكمي، ولذا فهو
هل هو كائن مستقل عن : الكلية النهائية عن اإلنسان التحليلية نفسها الختلف األمر كثرياً فعندئذ سنسأل األسئلة املعرفية

 أم أنه جمرد مادة وحسب "ية متجاوزةأي يدور يف إطار مرجعية مادية ومرجع" الطبيعة، يتكون من مادة وشيء آخر
الطبيعي وتجاوز ذاته  ؟ هل اإلنسان كائن مركب قادر على تجاوز واقعه"إطار مرجعية كامنة مادية وحسب يدور يف"

املادة ويتكيف معها؟ هل النظام االقتصادي /متاماً للطبيعة الطبيعية، أم أنه كائن طبيعي مادي بسيط، أحادي البعد، يذعن
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إذ  املركبة لإلنسان أم ميحوها؟ إن فعلنا ذلك، فإن طريقة تصنيفنا للواقع ستختلف كثرياً ي ندرسه حيقق اإلنسانيةالذ
االشتراكي عنه يف اتمع الرأمسايل،  سنكتشف أن االختالف على املستوى االقتصادي يف طريقة توزيع الثروة يف اتمع

تزايد "اختالفات جوهرية، فكثري من الظواهر اليت ز كيان اإلنسان كإنسان  ال تؤدي على املستوى املعريف النهائي إىل
تزايد هيمنة األجهزة اإلعالمية  أزمة  اتمع وتنميطه  تزايد تطبيق املعايري الكمية  تزايد تحكُّم البريوقراطيات  ترشيد

  من اتمعات الرأمسالية واالشتراكية رغم اختالف توجد يف كلٍّ" أزمة األسرة املعىن  أزمة القيمة  االغتراب  التسلُّع

االشتراكية والرأمسالية يتناول نفس  وليس من قبيل الصدفة أن جند أن األدب احلداثي يف الدول. طريقة توزيع الثروة 
 جوهرياً من إىل أن االختالف بني الرأمسالية واالشتراكية قد ال يكون املشاكل والقضايا واملوضوعات، األمر الذي يشري

البعد النهائي اإلنساين  ولذا، قد يكون من األجدى التركيز على. املُتعين هلذه النظم على اإلنسان كإنسان منظور األثر
  .وعلى املرجعية النهائية للمجتمع

ائي للحضارة الغربية النه  هي اإلطار املعريف"وحدة الوجود املادية واملرجعية املادية الكامنة"العلمانية  وحنن نذهب إىل أن
واقع األمر رؤية حلولية كمونية مادية ال تفصل الدين عن  ولكننا نذهب أيضاً إىل أن الرؤية العلمانية هي يف. احلديثة

مركز الكون   عن الدنيا، حبيث يصبح"املعرفية واألخالقية واإلنسانية والدينية"القيم املطلقة  تعزل الدولة وحسب وإمنا
ويصبح كله جمرد مادة حمضة نافعة نسبية ال قداسة هلا   إىل مستوى واحد،"اإلنسان والطبيعة"د الواقع بأسره كامناً فيه وير

عليها من  وجود اإلنسان يف األرض هو زيادة معرفة قوانني احلركة والطبيعة البشرية واهليمنة واهلدف من. توظَّف وتسخر
الثغرات وقمع اآلخر إىل أن خيضع كل شيء  الل تراكُم املعرفة وسد كلخالل التقدم املستمر الذي ال ينتهي، ومن خ

 ، حبيث تحول"وهو قانون يستمد مشروعيته من املعارف العلمية املادية"األرقام   حلكم العقل وقانون"اإلنسان والطبيعة"

والعالقات املادية، فيخضع الواقع   إىل جزء متكامل عضوي تنتظمه شبكة املصاحل االقتصادية"طبيعة وبشراً"الواقع بأسره 
وقد مت ترشيد كل شيء على هدي املعايري العلمية الواحدية . واملصنع للواحدية املادية ويصبح أشبه ما يكون بالسوق

استبعاد كل  املادة حبيث أصبح كل شيء فيه حمسوباً ومضبوطاً بعد/اليت تستند إىل مفهوم الطبيعة املادية والنماذج
بداخله غيب أو أسرار، وكل ما هو فردي  غري املادية، مثل الغيبيات واملطلقات واخلصوصيات، ذلك ألن مااالعتبارات 

وقد مت ميش اإلله أو إلغاؤه باسم اإلنسان وصاحل . توظيفه أو حوسلته فريد ال ميكن قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أو
فيه، ويصبح اإلنسان  ملرجعية الكامنة فيصبح مركز الكون كامناًوبعد إلغاء أية مرجعية متجاوزة، تظهر ا .اجلنس البشري
ولكن يف إطار املرجعية الكامنة يختزل . "اهليومانية"  وتظهر احلركة اإلنسانية"دون أي استخالف من اإلله"مركز الكون 

املادية وال  على جتاوز ذاته الطبيعية غري قادر "مادياً"املادة، ويصبح إنساناً طبيعياً /الطبيعة اإلنسان ويرد يف كليته إىل
قوانني وحتميات، وهذا ما يعين أن اإلنسان  املادة حبيث يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية من/يتجاوز الطبيعة

والشر،  واإلنسان الطبيعي إنسان ال حدود وال قيود عليه، يقف وراء اخلري. القداسة متاماً يفقد إنسانيته املركبة وترتَع عنه
بأية قيم معرفية أو أخالقية أو أبعاد ائية،  وهو ال يلتزم. متمركز حول منفعته ولذته، ال راد لقضائه أو لرغبته يف البقاء

 لكل هذا أصبح اإلنسان كائناً غري قادر إال على التمركز. بسواه بل ال ميكنه جتاوزه فهو يتبع القانون الطبيعي وال يلتزم

أخالقي مطلق ميتافيزيقي متجاوز  مفهوم» اإلنسانية مجعاء« ولذته املادية وبقائه املادي، فمفهوم حول مصلحته ومنفعته
 بأن يؤمن مبثل هذه املطلقات وهذه "مرجعية ذاته املتمركز حوهلا" لقوانني املادة، وليس هناك ما يلزم اإلنسان الطبيعي
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يتجاوز مصلحته اخلاصة الضيقة  قوانني احلركة وقوانني الضرورة يلزمه بأناملادية، فماذا يف قوانني الطبيعة و املُثُل العليا غري
 لصاحله؟ وأال يحول اآلخر إىل مادة توظَّف

 
اإلنسان األبيض يف الكون، وبدالً من الدفاع عن مصاحل  لكل هذا فإنه بدالً من مركزية اإلنسان يف الكون تظهر مركزية

الثاين  مصاحل اجلنس األبيض، وبدالً من ثنائية اإلنسان والطبيعة وأسبقية األول علىعن  اجلنس البشري بأسره يتم الدفاع
ويصبح هم هذا اإلنسان . اآلخرين من جهة املادة وبقية البشر/تظهر ثنائية اإلنسان األبيض من جهة، مقابل الطبيعة

ا بكل ما أويت من إرادة وقوة، وهكذا وحوسلتها وتوظيفها حلسابه واستغالهل األبيض هو غزو الطبيعة املادية والبشرية
  .اإلنسانية اهليومانية الغربية إىل إمربيالية حتولت

 اإلنسان الغريب إىل مستغل يلتهم الكون، وحولت الطبيعة وبقية الشعوب إىل جمرد مادة وهكذا، فقد حولت هذه الرؤية

مستويات معيشية مادية ورخاء مادياً مل ير  بذلك وحقق لنفسهوقد قام اإلنسان الغريب بالفعل . استعمالية توظَّف وتسخر
 وعادةً ما يقف التحليل االقتصادي عند هذه النقطة وينظر للعامل من منظور. "بعد ورمبا ال يرون من"مثله البشر من قبل 

لكن التحليل املعريف و. االقتصادي وحسب معدالت االستغالل االقتصادي ويقسم البشر إىل مستغلني ومستغلني باملعىن
تعريف هذا اإلنسان الغريب نفسه يف إطار مادي واحدي، والرؤية املادية  وكما أسلفنا، مت. يستمر متجاوزاً هذا املستوى

وهو أيضاً البد أن  أحد وال تعطي ألحد مكانة أو مرتلة خاصة، فاإلنسان الغريب هو أيضاً مادة استعمالية، ال تفرق بني
إىل مادة إنتاجية استهالكية، ولذا مت استغالله بطريقة شرسة قد  لة الشيطانية الواحدية املادية اليت حتولهيدخل الدائرة واآل
يتمتع ا اإلنسان  ولكنها شاملة، وإذا كانت معدالت استهالك اإلنسان الغريب أعلى من املعدالت اليت ال تكون اقتصادية

الترشيد واحلوسلة والتنميط اليت متحو ما هو إنساين،  جلميع خاضع لعمليةالشرقي فإن هذا ال يشكل فارقاً جوهرياً، فا
محاصراً  الداخل واخلارج يف بنيته االجتماعية واإلنسانية حىت مت التحكم فيه متاماً وأصبح فقد مت ترشيده هو اآلخر من

وبصناعات عسكرية تنفَق عليها املاليني من الطبيعية،  متاماً بأجهزة إعالم تدمر البنية االجتماعية، وبصناعات تدمر البيئة
 العامل، ومبشروعات فضاء ال يعرف أحد جدواها، وبإيقاع حياة آيل سريع رتيب يقضي على الدوالرات ودد بتدمري

 وبصناعات اللذة "تبقَّى من األسرة أو ما"كل ما هو نبيل يف حياة اإلنسان، ومبؤسسات عامة تضبط حياته وحياة أسرته 
فهو مستوعب متاماً يف آليات احلياة احلديثة إذ يزداد . حياته اخلاصة متاماً  تصوغ أحالمه وتصعد توقعاته وتقتحماليت

عليه، تلك اهليمنة اليت تعين  وإعادة صياغته وغزوه وتسخريه يوماً بعد يوم دف زيادة هيمنة الواحدية املادية ترشيده
وأحالمه، ويف عالقته بنفسه وأسرته، ويف البيئة الطبيعية اليت يعيش   ويف احتياجاتهزيادة التحكم يف ساعات عمله وهلوه،

التمركز "املادة /والطبيعة يصبح إنساناً رشيداً، منتجاً ومستهلكاً، جزءاً ال يتجزأ من عامل األشياء والسلع يف كنفها حىت
عامل الغريب قد طُحن هو اآلخر متاماً ومت تسليعه، إذ اإلنسان يف ال ولو استخدمنا هذا املعيار لوجدنا أن. "حول املوضوع
يتحكم فيه ويف حياته والذي  يكفل له احلياة املادية اهلانئة من ناحية اقتصادية هو أيضاً النظام اآليل الذي أن النظام الذي

بل . ه يف عامل األشياءاإلنسان نفسه من عامل اإلنسان ووضع أخرج األشياء من عامل اإلنسان إىل عامل األشياء، مث أخرج
 من خالل آليات"ميكن القول بأن اإلنسان الغريب الذي مت ضبط حياته وترشيدها متاماً  على مستوى من املستويات،

بقسط من احلرية واخلصوصية بسبب   هو يف حالة أسوأ من اإلنسان الشرقي الذي ال يزال يتمتع"الدولة احلديثة املتقدمة
ولعل اإلنسان النازي الذي تحول متاماً إىل آلة مثل جيد على ذلك،  .ية أو االنتقالية الفضفاضةطبيعة اتمعات التقليد
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هو أيضاً مثل آخر  األمريكي الذي ال ميلك من أمره شيئاً، والذي ترتب له حياته من الداخل واخلارج، ولعل اإلنسان
  .على ما نقول

ونشأت لدى اإلنسان الغريب الرغبة يف ضبط . تصبح اإلمربيالية حقيقة تارخيية وقد ظهرت هذه الرؤية اإلمربيالية قبل أن
الغازية تسري يف عقل اإلنسان  كانت جيوش أوربا. وترشيد جمتمعه وذاته والتهام العامل قبل ميالد رجل أوربا النهم حياته

ل آسيا الشاخمة وقبل أن يباد املاليني من أفريقيا اخلضراء وجبا الغريب وأحالمه قبل أن تطأ أقدام جنودها الثقيلة غابات
عليه هذا  والرجال من الشعوب األصلية اليت كانت تشغل احليز احليوي الذي كان يود أن يستويل األطفال والنساء

  .الرجل النهم

نشري   اإلمربيالية، فإنناالتالزم بني الرؤية املعرفية العلمانية والرؤية املعرفية وبسبب هذا الترادف أو التوحد أو الترابط أو
بني العلمانية واإلمربيالية هو اختالف يف جمال  ولعل االختالف. »الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية«إليهما باعتبارمها 

تزامنتني تارخييتني م فالرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية تعبر عن نفسها من خالل عمليتني التطبيق وليس يف الرؤية نفسها،
 فاألسباب نتائج "إال لفترة مبدئية وجيزة"نرامها كسبب ونتيجة  متعاقبتني متشاتني، ومها عمليتان متكاملتان ال ميكن أن

فقد تبدت الرؤية  . املطلقة والتشكيل االستعماري اإلمربيايل الغريب"القومية"الظاهرتان مها الدولة  هاتان. والنتائج أسباب
. وعلى هيئة التشكيل االستعماري الغريب يف اخلارج العاملي لية على هيئة الدولة املطلقة يف الداخل األوريباملعرفية اإلمربيا

على  ترشيد البشر وتسخريهم وفرض الواحدية املادية: واآلليات، ظلت األهداف النهائية واحدة ورغم اختالف اال
 .العامل وحتويله إىل مادة متجانسة متحوسلة

 : رسم الصورة على النحو التاليويمكن أن ن

 : هدف الرؤية المعرفية العلمانية اإلمبريالية

  العاملي الواحدية املادية وحوسلة الطبيعة واإلنسان يف كلٍّ من الداخل األوريب ويف اخلارج فرض

 : آلية التنفيذ ومجالها

  رج العاملياألوريب وجيوش الدولة املطلقة يف اخلا مؤسسات الدولة املطلقة يف الداخل

فثمة اتفاق في الرؤية وفي األهداف النهائية، واختالف في آليات التنفيذ ومجاله، أي أن الظاهرتين هما ظاهرة 
 : واحدة على المستوى المعرفي

قامت احلكومات العلمانية املطلقة يف الغرب : "الدولة القومية املطلقة من خالل" على مستوى العلمنة يف الداخل  1
فتم ترشيد البنية . واملادية املادية واالجتماعية للمجتمعات الغربية من أجل تعظيم توظيف املوارد البشرية لبنيةبترشيد ا
ترشيد السوق الداخلي واستخدام املوارد الطبيعية اليت تقع داخل   والعنصر اإلنساين، وهي عملية تتضمن"املادية"الطبيعية 

وقد . "اخلارج الترشيد من"اقة مادية توظَّف وإزالة كل اجليوب الوسيطة حتويل اإلنسان إىل ط حدودها، كما تتضمن
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كفاءته يف األداء، أي أن الداخل الغريب مت غزوه   فارتفعت"الترشيد من الداخل"استبطن اإلنسان الغريب هذه الرؤية 
  .وحوسلته متاماً

من الداخل واخلارج، ومع  عد ترشيد اإلنسان الغريبب: "من خالل اإلمربيالية العاملية"مستوى العلمنة يف اخلارج   على 2
وتزايد التراكم اإلمربيايل واتساع نطاق السوق حىت تجاوز حدود  والقرصنة يف اخلارج تزايد الترشيد يف عمليات النهب

بتكثيف طاقتها املادية  "املطلقة"املطلقة، بدأت مرحلة إمربيالية اخلارج، فقامت احلكومات القومية العلمانية  الدولة القومية
من "أرجاء العامل إلخضاعه واهليمنة عليه وترشيده  والبشرية وتسخريها يف جتييش اجليوش، مث قامت بإرساهلا إىل كل

 وفيما بعد، لصاحل قطاعات من النخب"واملادية لصاحل احلكومات والشعوب الغربية   وتوظيف موارده البشرية"اخلارج

وذلك حىت متت هلا السيطرة على العامل  ،"لعامل الثالث، باعتبار أا شريكة لإلمربيالية والعلمانيةالسياسية والثقافية يف ا
اهليمنة على أسواق العامل وشعوبه وأُخضع العامل بأسره لقوانني  وقد تصاعدت معدالت. بأسره وإحكام قبضتها عليه

ويستوعب اجلميع يف  واحدية حىت يتم تنميط املؤسسات والبشرمت ترشيده يف إطار املرجعية املادية ال الواحدية املادية، أي
وخصوصاً بعض "من الناس يف العامل بأسره  وقد بدأت بالفعل قطاعات كبرية. سوق عاملية وشبكة اتصاالت ضخمة
  وتزايد"الترشيد من الداخل" يستبطنون الرؤية العلمانية اإلمربيالية "والثقافية أعضاء النخب السياسية واالقتصادية

والدينية يف الداخل، وعلى كل  وكما حاولت الدولة القومية القضاء على اجليوب اإلثنية. استبطام هلا على مر األيام
اخلصوصيات، حتاول اإلمربيالية القيام ذا الدور على مستوى   وعلى كل"غري املادية"املطلقات اإلنسانية واألخالقية 

  .العامل

، فاألمر أكثر "ب"بعدها   حتدث مث حتدث"أ"، أو أن "ب" إىل "أ"ية تعاقبية مبعىن أن تؤدي العملية ليست عمل وهذه
وهم مستفيدون من عملية "الدولة املطلقة أمام مواطنيها  فعمليات اهليمنة يف اخلارج زادت من جناح. تركيباً من ذلك
بتزايد اهليمنة يف   أن جناح اهليمنة يف اخلارج مرتبط، فزادت الدولة من هيمنتها على هم، أي"اإلمربيايل التراكم الرأمسايل

مقدرا على جتنيد مجاهريها للزج ا يف احلروب االستعمارية  الداخل، ألن تزايد هيمنتها يف الداخل يعين أيضاً تزايد
  .ومتويل هذه احلروب

باعتباره جزءاً ال يتجزأ من التشكيل  طاينولعله من املفيد، من منظور هذه املوسوعة، أن نشري إىل االستعمار االستي
لقد بدأ اإلنسان الغريب يرتح عن قارته األوربية يف عصر ضته ويف  .االستعماري الغريب مع أن له خصوصيته املستقلة

جنوب أفريقيا،  التحديثي العلماين، فاستعمر األمريكتني حيث أسس جمتمعات استيطانية ضمت فيما بعد بداية مشروعه
وقد قامت هذه اتمعات االستيطانية على أساس  .ستراليا ونيوزيلندا واجليب االستيطاين يف اجلزائر، وأخرياً فلسطنيفأ

 فالعناصر البشرية اليت كونت هذه اتمعات كانت أكثر العناصر نشاطاً وحركية يف املنفعة واللذة بالدرجة األوىل،

واللذة، وأقلها تجذُّراً ورضاً وقناعة،  قاً وحبثاً عن احلراك االجتماعي وعن املنفعةاتمعات التقليدية، وأشدها طموحاً وقل
وليس للمجتمعات االستيطانية تراث حضاري أو قومي مستقل وممتد، كما . وهويتها وأكثرها استعداداً ألن تنبذ تارخيها

ألا دون تاريخ أو  ل هذه اتمعات هزيلةواملؤسسات الدينية يف مث. تتمتع بأية خصوصية أو شخصية تارخيية أا ال
وهلذا، ظهر يف هذه . ولرتوام ولرؤيتهم للواقع جذور، وألا مستوردة على يد املستوطنني وبالتايل خاضعة هلم

ادي امل/الطبيعي تاريخ وال قيم وال تراث وال هوية، فهو يقترب إىل حد كبري من اإلنسان اتمعات االستيطانية إنسان بال
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فقد كان من املمكن إدارة هذه اتمعات على أسس  ولذا،. ذي البعد الواحد الذي يدور متاماً يف إطار املرجعية املادية
فقد  ومن هنا،. تعوقها عوائق تارخيية دينية أو تراثية أو أي شكل من أشكال املطلقات اقتصادية رشيدة إىل أقصى حد، ال
  .مانية مناذجيةجاءت هذه اتمعات جمتمعات عل

األصليني إذ   حيث متت إبادة السكان"األجنلو ساكسوين"االستعمار االستيطاين الربوتستانيت  ويتبدى هذا بكل جالء يف
واستجلب العبيد إىل املزارع يف اجلنوب  كان من احملال حتويلهم إىل مادة استعمالية عامة بسبب تراثهم احلضاري،

شخصيتهم احلضارية وعزلوا عن كل املؤسسات الدينية وضمن ذلك  لشرقية، وحطِّمتاألمريكي وإىل جزر اهلند ا
اعتبار   حيث كانوا يعاملون بشكل حمايد وينظَر إليهم من منظور الوظيفة وحسب دون أي"األمر يف بادئ"املسيحية 

فقد بذلت الكنيسة جهداً . ذا الرشاد للجوانب الروحية أو األخالقية، أما االستعمار االستيطاين الكاثوليكي فلم يكن
السكان األصليني باعتبارهم مادةً إنسانية ذات روح وقداسة وبالتايل البد  غري عادي يف مقاومة املستوطنني، ناظرة إىل

مثل أمريكا الشمالية،  وهلذا جند أن معدالت العلمنة يف اتمعات االستيطانية ذات األصول الربوتستانتية، .من هدايتهم
وأكثر اتمعات علمنة . الكاثوليكية مثل أمريكا الالتينية أعلى مبراحل كثرية منها يف اتمعات االستيطانية ذات األصول

احلضارة  األمريكي الذي أباد السكان األصليني متاماً وحما آثارهم احلضارية ورفض تقاليد على وجه األرض هو اتمع
  .العلمنة الشاملة احلقيقية  مؤسسات رشيدة متاماً، واألمركة هياألوربية الثقافية والدينية وشيد

باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية، ومن مث  وحنن نقترح استرجاع اإلمربيالية كمقولة حتليلية
يالحظ أن . ميوقراطية على سبيل املثالالد ولنأخذ. ميكن استبعادها من دراسة أية ظاهرة يف احلضارة الغربية احلديثة ال

إجنلترا وفرنسا، هي بالد هلا مشروعها االستعماري الضخم حيث التهمت معظم  الدول الغربية الدميوقراطية، ويف طليعتها
وقُل نفس الشيء عن  .العامل وقمعت السكان األصليني وسلبتهم حريتهم وحطمت مؤسسام االجتماعية والثقافية أحناء
الغريب الواليات املتحدة وأقام فيها نظاماً سياسياً  وبعد أن استعمر اإلنسان. دا وبلجيكا، وبدرجة أقل عن إيطالياهولن

بورتوريكو  للسكان األصليني، مث دخلت الواليات املتحدة يف جتربتها االستعمارية فاحتلت مستقراً، قام بعملية إبادة
وقد ترسخت الدميوقراطيات الغربية عن  .حتت مظلتها مبقتضى مبدأ مونرووهاواي والفلبني، ووضعت أمريكا الالتينية 
 من خالل ب املستعمرات، األمر الذي ساهم يف "اإلمربيايل"الرأمسايل  طريق اإلمربيالية إذ جنحت يف تسريع التراكم

بقية شعوب العامل من  ريق جتريدالتحتية املادية الضخمة املستقرة وحتقيق الرفاه االجتماعي للمواطنني عن ط تأسيس بنيتها
تصدير مشاكلها االجتماعية حيث قامت بإرسال ارمني  وقد جنحت احلكومات الغربية يف. مصادرها الطبيعية والبشرية

املرغوب  اجتماعياً والفائض السكاين إىل الشرق، بل قامت بالتخلص من اجلماعات واألقليات غري والعناصر غري املستقرة
، كما حلت مشكلة سوء "يف أفران الغاز"  أو إىل الغرب"يف فلسطني" عن طريق نقلهم إما إىل الشرق "ليهودمثل ا"فيها 

أن نعرف أن ما بته إجنلترا من اهلند يزيد كثرياً عما أنتجته خالل  ويكفي. توزيع الثروة من خالل ب املستعمرات
التراكم االستعماري،  مشروعه التحديثي ال ميكن رؤيته مبعزل عنعامة، أي أن جناح اتمع اإلجنليزي و الثورة الصناعية

حتقق من خالل تصدير مشاكل إجنلترا إىل خارجها ومن  فالسالم االجتماعي الداخلي الذي حققه اتمع اإلجنليزي قد
 . مبا به من اآلخرين"اإلمربيايل" خالل حتقيق التراكم الرأمسايل
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صاحبة  املدين، فمن املُالحظ أن البالد اليت ظهر فيها اتمع املدين هي أساساً البالد عوهنا ميكن أن نثري قضية اتم
جتربتها االستعمارية على يد الدول  ومل تنجح أملانيا يف تأسيس جمتمع مدين رمبا بسبب إجهاض. املشروع االستعماري
 دول "االحتاد السوفييت سابقاً"كومنولث املستقلة أوربا واحتاد دول ال ويالحظ أن معظم بالد شرق. االستعمارية األخرى

روسيا القيصرية  أو مل يظهر إال متأخراً فلم تتم عملية النهب يف"جمتمع مدين وال مشروع استعماري  ال يوجد فيها
مث قامت الثورة االشتراكية وأخذ  .بشكل منهجي كفء، وهو ما جعل املشروع االستعماري مكلفاً بالنسبة هلم

  ."ار الروسي شكالً خمتلفاً متاماًاالستعم

االستعمار االستيطاين يف أمريكا الشمالية يف القرن  ولننظر إىل ظاهرتني تبدوان كما لو كانتا بعيدتني كل البعد ومها قيام
نظور امل لو طبقنا نفس. األصليني وقيام الدولة النازية بإبادة يهود أوربا يف القرن العشرين السابع عشر بإبادة السكان

وراء معظم الظواهر الغربية، فإننا سنرى الوحدة  املعريف الذي يبين أن الرؤية العلمانية اإلمربيالية هي الرؤية الكامنة
إىل مادة  أسلفنا، فإن جوهر الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية هو حتويل البشر والعامل وكما. الكامنة وراء تلك الظاهرتني

الغرب بنقل ماليني البشر باعتبارهم مادة حمضة   من هذه الرؤية، قام التشكيل االستعماري االستيطاين يفوانطالقاً. نافعة
 فتم نقل املاليني من البشر من أوربا إىل أمريكا لتوطينهم هناك، لزيادة نفعهم وتعظيم .توظَّف وتسخر وتنقَل وتغزى

ولنفس السبب، مت استجالب مادة  .كل االقتصادية واالجتماعية ألورباإنتاجيتهم، ولتسهيل عملية توظيفهم وحلل املشا
حدث أن ظهرت عوائق تقف يف طريق عملية زيادة املنفعة  وماذا لو. بشرية ميكن حتويلها إىل طاقة عضلية رخيصة

غري  بشرية ستكونمثل هذه املادة ال: العوائق مادة بشرية أخرى؟ اإلجابة سهلة ومباشرة وتعظيم اإلنتاج؟ ماذا لو كانت
حيث كان اإلنسان األبيض يبيد اهلنود يف  وهذا ما حدث للهنود احلمر يف الواليات املتحدة،. نافعة ولذا البد من إزالتها

وال ميكن فهم هذا إال يف . أفريقيا ونقلهم إىل األرض اليت أبيد سكاا أمريكا ويقوم يف نفس الوقت باصطياد السود يف
بسبب عدم متاسكهم  فالسود ميكن استخدامهم. م اإلنتاج والتعريفات البيولوجية الِعرقية الصارمةوتعظي إطار التوظيف

يشكِّلون كتلة حضارية متماسكة ذات حقوق  احلضاري وبسبب قوم العضلية وألم بال حقوق، أما اهلنود فكانوا
روبات اليت محلها اإلنسان األبيض، ومن مث كان من كان ضعيفاً جداً أمام امليك كما أن نظام املناعة اخلاص م"تارخيية 
  ."استيعام يف النظام اجلديد العسري

أوربا ليست سوى تطبيق متبلور لتلك الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية،  واإلبادة النازية لبعض القطاعات البشرية يف
  .الغرب نفسه بدالً من آسيا أو أفريقيا أو األمريكتني ولكن يف

مع نفسه ومع أعضاء  املعرفية العلمانية اإلمربيالية هي املسيطرة على اإلنسان الغريب ذاته حىت يف عالقته وال تزال الرؤية
حينما يبين بيتاً، يخضعه متاماً لعملية الترشيد الواحدية  فهو. اتمع الغريب، ذلك ألن كل شيء خيضع للواحدية املادية

حني  وهو. ه وحتقيق الربح مث يتركه بعد بضع سنني وكأن املرتل والسلعة ال فرق بينهمافي حيث يبنيه دف االجتار
وتتحول العالقة العاطفية إىل عالقة غزو  يدخل عالقة مع أنثى، ال يبحث عادةً عن الطمأنينة وإمنا حياول تعظيم اللذة،

واين للمحبني، خطاب التآلف والتراحم، ليحل حضارة يتراجع فيها اخلطاب اجل وهو ما عربنا عنه بأن احلضارة الغربية"
دائم التنقل والترحال لتحقيق  وهو إنسان بسيط ذو بعد واحد. "اخلطاب اإلمربيايل الرباين، خطاب الغزو والتناحر حمله

إىل وحينما يصل هذا اإلنسان الغريب . مطاطة، شيء بني األشياء الربح وحتسني املعيشة، فهو مادة استعمالية جيدة مرنة
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 املوت يف "بشرية مرنة كمادة"منتج، فإنه يقبل أن ينقَل طواعية إىل بيت املسنني غري املنتجني لينتظر  سن يصبح فيه غري
 ديسبوزابل"» حضارة الفوارغ«بل إن ما يسمى . احلياة بيوت مكيفة اهلواء بعيداً عن اتمع املُنتج وبعيداً عن

disposable" الطاقة  املواد اخلام"وظيفية تستهلك كل شيء وتوظف كل شيء وتبدد كل شيء إمربيالية ت هي حضارة 

اآليل على سائر أشكال احلياة يف  كما أن االجتاه التدرجيي حنو فرض النموذج. " األغاين  جسد األنثى  طبقة األوزون
 والتحكم والترشيد العلماين إال تعبري عن إبستمولوجيا الغزو الغرب، وهو مصدر شكوى كل املفكرين الغربيني، إن هو

  .رقعتها يف جماالت احلياة اإلمربيايل وتزايد

هذه تخضع اإلنسان الغريب ذاته ألسوأ أنواع اإلمربيالية اليت ميكن أن  وال تزال حضارة الترشيد العلمانية اإلمربيالية
بشكل دائم وحتل حمل  ق تتسع حدوده، وهي أن تحول الذات البشرية نفسها إىل سو»اإلمربيالية النفسية» نسميها

، ويتم ذلك عن طريق ثورة "اجلواين إىل براين دائماً وهكذا يتحول"األسواق اخلارجية الربانية اليت مت غزوها مجيعاً 
  إىل"يلعب اجلنس دوراً أساسياً فيها"من إعالنات : تنتهي، وعن طريق صناعة األحالم التطلعات والتوقعات اليت ال

نشاطات يسيطر عليها ما نسميه   وهي"حتدد رؤاه وقواعد سلوكه" إىل أفالم "وغ لإلنسان أحالمه وتطلعاتهتص"روايات 
لإلنسان باعتباره جمموعة من الدوافع واحلاجات اجلسدية احملضة  يف اتمعات احلديثة اليت تنظر» قطاع صناعات اللذة«

متاماً من  عد اإلنسان دائماً بالفردوس األرضي الذي سريحيهمث، فإن بوسع هذه الصناعات أن ت ومن. اليت ميكن سدها
يجسد هذه الرؤية اإلمربيالية الرشيدة من طرقات  بل إن بناء املدن الغربية. عبء التاريخ وسيعود به إىل احلالة اجلنينية

حول  ا اجلو ويدور فيها كل شيءيومية تبدد فيها الطاقة اإلنسانية والطبيعية ويلوث فيه دف إىل تعظيم السرعة حلركة
كنظرية واإلمربيالية كتطبيق يأخذ  ورغم أن ِعلم االجتماع الغريب مل يكتشف العالقة بني العلمانية. السوق والسلع

فماركس . ، فإن مثة حماوالت متعثرة للتعبري عن ذلك"اخلارج العاملي ترشيد يف الداخل األوريب وغزو يف"شكلني خمتلفني 
فيرب عن أن  يتحدث عن أن الشعب الذي يستعبد شعباً آخر ال ميكن أن يكون هو نفسه حراً، ويتحدث ثالعلى سبيل امل

أما هابرماس فقد ذكر أن ما حيدث  عملية الترشيد ستؤدي إىل القفص احلديدي ويتحدث زمييل عن السجن احلديدي،
ياب العقل النقدي وفشل االستنارة، أو أن واحلديث عن غ. »احلياة استعمار عامل«يف اتمع الغريب احلديث هو 

  .دون اإلفصاح عنها إىل اإلبادة، هو حماولة للتعبري عن وجود هذه العالقة بني العلمانية واإلمربيالية االستنارة أدت

ائية الصلبة اإلمربيالية هي رؤية مرتبطة بعصر التحديث واحلداثة والثن ومع هذا، ميكن القول بأن الرؤية املعرفية العلمانية
حيق له إبادة اآلخرين  الكامنة حيث جعل اإلنسان الغريب من نفسه األنا املقدسة ومركز الكمون والكون الذي واملرجعية

مقدراته العسكرية وظهور مراكز أخرى يف العامل واختفاء  ومع الستينيات، ومع فقدان اإلنسان الغريب. واستغالل العامل
الشاملة وهي  لرؤية العلمانية اإلمربيالية تأخذ شكالً جديداً يف عصر ما بعد احلداثة والسيولةا املركزية الغربية، بدأت

أية مرجعية، ومن مث ظهر فكر ما بعد احلداثة والنظام  إنكار املركز متاماً وإعالن انتهاء التاريخ وانتهاء اإلنسان واختفاء
 .اجلديد العاملي

 النظام العالمى الجديد 
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استخدمه الرئيس األمريكي جورج بوش يف خطاب وجهه إىل األمة األمريكية مبناسبة  مصطلح» ملي اجلديدالنظام العا»
معرض حديثه عن  ويف. "1990بعد أسبوع واحد من نشوب األزمة يف أغسطس"القوات األمريكية إىل اخلليج  إرسال

وبعد ذلك بأقل من . »لكل الشعوب زمن للسالم«، و»حقبة للحرية«، و»عصر جديد«هذا القرار، حتدث عن فكرة 
متحرراً من اإلرهاب، فعاالً يف البحث عن "يكون » عاملي جديد نظام«، أشار إىل إقامة "1990 سبتمرب 11يف "شهر 

بالرخاء  طلب السالم؛ عصر تستطيع فيه كل أمم العامل، غرباً وشرقاً ومشاالً وجنوباً، أن تنعم العدل، وأكثر أمناً يف
  ."موتعيش يف تناغ

خط «مبعىن  «ordo أوردو«اإلجنليزية املشتقة من الكلمة الالتينية  «order أوردر«هى ترمجة لكلمة » نظام«وكلمة 
والقوة الذي يتم  هرم السلطة«، و»الترتيب املنظم واملتواتر«والكلمة مبهمة للغاية، فهي تعين مثالً  .«مستقيم ونظام

ضرب أو «، و»الطلب«، و»أو الطبقة أو املرتبة الدرجة«، و»لتزام بالقانوناال«، و»مبقتضاه تطبيق وفرض أحكام بعينها
ذي أوردر «كما يف عبارة " «system سيستيم«و «method مثود«لكلمة  ولكن الكلمة أيضاً مرادفة. »نوع أو طراز
 أو"» لطبيعةنظام ا«مبعىن  «the order of things ذي أوردر أوف ثنجز«أو  «the order of nature أوف نيتشر

 اليت تتسم بقدر "والسنن"واملفاهيم  ، فالكلمة تشري من مث إىل جمموعة من القوانني"يف املصطلح اإلسالمي» سنن الطبيعة»
يتحرك الواقع مبقتضاها وال ميكن فهمها بدونه، فهي مصدر هوية  معقول من الثبات عرب مرحلة زمنية طويلة نسبياً،

اليت تفسر  ولذا، فإن جوهر النظام العاملي هو جمموعة القوانني والقيم الكامنة.  آن واحدعنها يف  وتعبري"جوهره"النظام 
  .حركة هذا النظام وسلوك القائمني عليه وأولويام واختيارام وتوقعام

التارخيية تبسيط العالقات وجتاوز العقد  يقول دعاة النظام العاملي اجلديد إن ما يدعو إليه النظام هو شكل من أشكال
والنظام العاملي اجلديد، حسب رؤيتهم، هو نظام رشيد يضم . متجانسة واحدة والنفسية والنظر للعامل باعتباره وحدة

وهو حياول . الداخل واخلارج بأسره، فلم يعد هناك انفصال أو انقطاع بني املصلحة الوطنية واملصاحل الدولية وبني العامل
، ويضمن حقوق اإلنسان لألفراد، وهو سينجز "الصغرية مبا ىف ذلك اتمعات"جميع أن يضمن االستقرار والعدل لل

مثل هيئة األمم املتحدة ومنظماا الدولية والبنك الدويل وقوات الطوارئ  "رشيدة"ذلك من خالل مؤسسات دولية 
. النظام العاملي اجلديد يفه معوبإمكان كل الدول أن تستفيد من اخلربة الدولية يف إدارة شئون الداخل وتكي .الدولية

تستند إىل هذه الرؤية، وإىل املقدرة على حتويلها إىل  اليت» الشرعية الدولية«وسيتم كل هذا ىف إطار ما يقال له 
خيلو  والنظام العاملي اجلديد ال. حرب اخلليج حينما مت صد العدوان العراقى على الكويت إجراءات، متاماً كما حدث ىف

العسكرية إذ أن مثة إجراءات   ميكن حسمها دون حاجة إىل الصراعات"حسب رأيهم"ات، ولكنها تناقضات من التناقض
إىل تطبيق املُثُل الدميوقراطية حيث خيضع كل شيء ملا  وهو نظام يدعو. رشيدة ميكن من خالهلا حل كل التناقضات

 وعلى. راءاا دون االنشغال باملاهية أو باألهدافأي االتفاق على قوانني اللعبة وإج ،«أخالقيات اإلجراءات«يسمى 

الدميوقراطية الليربالية، بتأكيدها على دور  كل يرى دعاة النظام العاملي اجلديد أن اللواء قد انعقد أخرياً ألخالقيات
  .داخل الدول ويف النظام العاملي ككل املؤسسات وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

اإلنسان ال يرتل النهر "وكما قال أحد دعاة النظام "اجلديد يف حالة حركة دائمة  النظام العامليوالعامل من منظور دعاة 
 مث "الفكر املادي ، وقد نسب هذا القول ألفالطون املسكني صاحب الفكر املثايل ال هلرياقليطس صاحب"مرتني نفسه
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نظور أيديولوجي مسبق ألا متثل تطوراً مل يتوقعه علماء م املرحلة احلالية يف النظام العاملي ال تتشكل من: "استطرد قائالً
على ميزان  القواعد الثابتة يف التسابق الدويل  مثل االستحواذ على عنصر التفوق أو احملافظة السياسة الدولية، حىت أن

يت يطرحها ويف أسلوب أولويات اهتمامه ويف القيم ال املسرح الدويل يتغير يف"و". القوى  قد تغير مضموا وحمتواها
تزامن  بالنسبة إىل الواليات املتحدة،"و". السياسية ووسائل االتصال يف اختاذ القرارات التعامل الدويل ويف دور القواعد

 بلورة ردود على "حتاول"مجاهريياً و ذلك مع انتخاا إلدارة جديدة وقيادة جديدة تعبر عن الوعي الذي تبلور
، أي أن الواليات املتحدة "مشاكل مستجدة على املسرح العاملي يت طرحت واقعياً وفعلياً يفالتساؤالت اجلديدة ال
والرعب الذي يصدر  وهكذا تغير النظام اإلمربيايل القدمي، املبين على توازن القوى. وتغيرت رؤيتها األمريكية قد تغيرت

رغم أنه كان يدك القرى يف فيتنام منذ "الدميوقراطية  دعو إىلعن املنظومة الداروينية، أصبح دون مقدمات نظاماً عادالً ي
  ."للجرافات اإلسرائيلية بإعجاب شديد عدة سنوات، وال يزال ينظر

 وعلى العرب أن يعلموا أم ال: "هذا العامل املتحرك اخلايل من املثاليات بقوله مث يتوجه كاتبنا إىل العرب معلقاً على

دون خلق اهللا مجيعاً ينكرون ما  وال ميكن أن يظلوا .سه، وال خيضعون دوماً للثوابت نفسهايعيشون أبداً يف العصر نف
، وهكذا أصبح النظام العاملي اجلديد من "وما حيدث فيهما من تغيري جيري ويدور يف عاملنا، متجاهلني التاريخ واجلغرافيا

  .جزءاً من النظام الطبيعي سنن احلياة أو

 "العاملية على حد قوهلم"معقوالً من النجاح بسبب وسائل اإلعالم الغربية   أن بوسعه أن حيقق قدراًويرى دعاة هذا النظام

للجميع، األمر الذي حيقق قدراً  فتدفُّق املعلومات جيعل املعلومات متاحة.  إىل قرية صغرية"كما يظنون"العامل  الىت حولت
 كونفريجنس"وقد أدى ايار املنظومة االشتراكية والتالقي . وقراطية القراردمي كبرياً من االنفتاح ىف العامل وقدراً كبرياًمن

convergence" تمعات الغربية الصناعية، واختفاء اخلالف األيديولوجي األساسيىف العامل الغريب، إىل تقوية  بني ا
  .ية تستعصي على احللتعد هناك خالفات أيديولوج اإلحساس بأن مثة نظاماً عاملياً جديداً وإىل أنه مل

 أن اخلطر الذى يتهدد األمن ال يأيت من اخلارج وإمنا من الداخل، من قوى تقف ضد ويرى املدافعون عن هذا النظام

هذه القوى هى الىت جتر . العاملي الدميوقراطية وضد تأسيس اتمع على أسس اقتصادية وعلى أسس التكيف مع النظام
الدفاع عن الكرامة أو االستقاللية أو الشخصية القومية أو الرغبة ىف  اخلارج الدويل بدعوىالداخل القومي إىل صراع مع 

النظام أن القيادة فيه البد أن  ومن املنطقي أن يتصور املبشرون ذا. وهى تكلف الداخل مثناً فادحاً. املستقلة التنمية
وبالتايل، فإن . وعلى رأسه الواليات املتحدة األمريكيةالغريب  تكون للقوة االقتصادية العظمى، أى للمجتمع الصناعى

الدافع  الذى يفترض أن"ومثة افتراض كامن بأن اتمع األمريكي . تنضوي حتت هذه القيادة الدول كلها جيب أن
 .األعلى  البد أن يصبح القدوة واملثل"األساسي ىف سلوك البشر هو الدافع االقتصادي

وهنا قد يتعلل . كاملة، فهذه هي طبيعة اخلطاب اإلنساين البد أن تكون وراءه رؤية معرفيةهذا الكالم البسيط اجلميل 
 ال مييلون إىل إطالق التعميمات، وال يؤمنون بأىة قيم ثابة أو» عصريون نسبيون«بأم  دعاة النظام العاملي اجلديد

ميكن أن تحدد أبعاده املعرفية   كليات، فكيفمطلقات، وال يتوجهون إىل األسئلة املعرفية الكلية وال يعترفون بوجود
بعد األيديولوجيا وما بعد احلداثة وما بعد التاريخ بل ما بعد اإلنسان؛  إننا دخلنا عصر ما: "وقد يقولون. النهائية إذن؟
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 تتناقض بطبيعتها الفكر احلديث بعديات السائلة الىت حتل حمل املاقبليات اجلامدة املطلقة، فثمة سيولة فكرية يف عصر املا
  ."مع فكرة النسق الفكري املتكامل والقيم الكلية

داالً يشري إىل » النظام العاملي اجلديد» ومع هذا، تظل عبارة. وهذا إىل حد كبري صحيح، فثمة سيولة ال ميكن إنكارها
 ونرى أن "ا علينا وعلى عاملناالىت تترك أثره"اخلارج ونسمع صوته ونرصد حركته  إذ أننا، رغم سيولته، نراه من. مدلول

أي نظام آخر، منظومة  منظومة معرفية قيمية متكاملة كامنة وراء هذا النظام الشامل السائل، شأنه ىف هذا شأن مثة
السيولة هذه وادعاء أن الدال ليس له عالقة قوية بأية  بل قد تكون حالة. تتجاوز ادعاءاته وديباجاته واعتذارياته

والنهائية،  أيديولوجيا هذا النظام، أي من املمكن أن يكون إنكار كل القيم هو قيمته الكربى  هيمدلوالت أو كليات
الكربى والنهائية، وتأكيد أن العامل يف حركة دائمة هو  وتأكيد النسبية املعرفية واألخالقية هي قيمته املعرفية واألخالقية

  .قانونه الثابت

 مل يولد من العدم "نظام إنساين شأنه شأن أي"بد أن نقرر ابتداًء أن هذا النظام حماولة معرفة هوية هذا النظام ال ويف
الغريب، وحيمل معامل هذا التشكيل، وهو نظام يدور يف إطار  الالتارخيي وإمنا داخل التشكيل احلضاري والسياسي

  .لة يف إطار مرحلتيها الصلبة والسائ"واحللولية الكمونية املادية" العلمانية الشاملة

إمربيالية عنصرية إذ يصبح أحد  الحظنا أن الواحدية اإلنسانية،يف غياب املرجعيات املتجاوزة، تنحدر لتصبح واحدية وقد
املادة باعتبارمها مادة حمضة ميكن هزميتها / والطبيعة"السبمان"البشر   اليت ترى بقية"السوبرمان"الشعوب هو األنا املقدسة 

قد انقسم ببساطة إىل األنا  أعلن اإلنسان الغريب يف عصر ضته أنه هو األنا املقدسة وأن العاملوقد . وحوسلتها وتوظيفها
 ذا وست آند ذا رست: باإلجنليزية"واألعزل، الغرب وبقية العامل  واآلخر، والقوي والضعيف، الغازي واملغزو، املسلح

the west and the rest".  
لد ما يى يف هذا اإلطار املعريف ومل يعرف نظماً دولية أو عاملية إال بعد الثورة الصناعية  ، فالعامل»النظام العاملي«سم

من  فقبل ذلك التاريخ، كان. الغريب بشقيه االستعماري االستيطاين واالستعماري العسكري وظهور التشكيل اإلمربيايل
يذكر على سكان أوربا، على سبيل  أن تترك أثراًاملمكن أن تنشأ إمرباطورية ىف الصني وأخرى يف اهلند مث ختتفي دون 

وكانت أجزاء من الكرة األرضية، مثل األمريكتني . التأثري املثال، إال بشكل غري مباشر وغري حمسوس ملن يقع عليه
من  ولذا، كانت تظهر يف األمريكتني إمرباطوريات على درجة كبرية. معروفة للعامل القدمي وأستراليا ونيوزلندا، غري

حروب الغرب "حضارتني أو أكثر  وكان ميكن أن حيدث اشتباك بني. التركيب ولكنها مع هذا ال عالقة هلا ببقية العامل
، ولكنه كان يظل اشتباكاً "التتري للعامل الغريب ولشرق أوربا مع الشرق اإلسالمي املعروفة حبروب الفرجنة  االجتياح

أرجاء املعمورة ويستويل  النهضة الغربية، فقد بدأ اإلنسان الغريب يتسلل تدرجيياً إىلأما ىف عصر . عاملي ثنائياً أو تالقياً غري
استمرت هذه العملية إىل أن حتول العامل بأسره إىل ساحة  وقد. عليها، وبدأ يؤسس جيوباً استيطانية يف بعض األماكن

يضرب جبذوره ىف  ن اليقني أن النظام العاملي اجلديدولذا، ميكن القول بقدٍر كبري م. تتبع قوانينه لنشاطه، خاضعة هليمنته،
التاسع عشر حينما بدأ هذا التشكيل يعى ذاته  التشكيل اإلمربياىل الغريب، وأن معامله بدأت تتحدد مع منتصف القرن

موارد مصدر لل: ضرورة أن يقسم العامل وأن يتحول إىل مادة استعمالية كحركة مسرحها العامل بأسره، وحينما أدرك
املشاكل االجتماعية واالقتصادية  مصدر للطاقة العضلية الرخيصة  سوق تباع فيه السلع  حيز ميكن أن تصدر له الطبيعية 

 ولكنه نظام مغلق مت إغالقه "مبعىن أن مسرحه العامل"اإلمربيايل نظام عاملي  هذا يعين أن النظام. والسكانية اخلاصة بأوربا
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وتظهر العاملية املنغلقة هلذا النظام  .ظام ومؤسسه أن يعظِّم من استغالله للعامل باعتباره مادة واحدةيتسنى لصاحب الن حىت
حاول حتديه حني حاول أن يدخل مصر والعامل العريب إىل العصر احلديث  ىف املواجهة اليت متت مع حممد علي، أول من

أوربا املريض  ل حاول أن يبعث العافية ىف أوصال رجلب. االحتفاظ مبنظومة معرفية وقيمية مستقلة حسب شروطه، مع
حىت ميكنها تقطيع أوصاله واقتسامه ضمن ما  أو الرجل العثماين املسلم الذى كانت أوربا تراقب مرضه باهتمام شديد

ة علي وبشراسة من قبل أعدائه وأصدقائه الغربيني ومت تقطيع أوصال الدول وبالفعل، ضرب حممد. اقتسمت ىف العامل
احلرب العاملية األوىل،  ، ومت اقتسام العامل مع"وهى عملية ال تزال مستمرة ىف البوسنة واهلرسك وكوسوفو" العثمانية

  .وحتقق النظام املغلق وأصبح واقعاً عاملياً ىف عصرنا احلديث

نارة والعدل، انغمس ىف أن ينشر االست ومنذ أن قام هذا النظام العاملي باقتسام العامل، بدأ يصول وجيول، وبدالً من
نقل "، ويف عمليات ترانسفري "إبادة سكان األمريكتني"البشر من قبل  عمليات إبادة منهجية رشيدة مل يعرفها تاريخ

والفائض البشري  إىل األمريكتني، ونقل العناصر البشرية غري املرغوب فيها مثل ارمني واليهود السود من أفريقيا
النظام العاملي يف الصني، حرب األفيون األوىل مث  وقد خاض هذا. "تماعياً إىل جيوب استيطانيةوالثوريني والفاسدين اج

 وقام بنهب ثروات الشعوب بشكل منظَّم مل يعرف له التاريخ. أرباحاً اقتصادية ضخمة حرب األفيون الثانية حىت حيقق

النظام اإلمربيايل العاملي بضرا   األربعينيات، قامومع ظهور حركات التحرر الوطين ىف املستعمرات، ابتداًء من. مثيالً
بأن منح املستعمرات استقالالً امسياً وأسس نظماً سياسية عميلة  بعنف شديد، مث حاول ىف اخلمسينيات االلتفاف حوهلا

ظام العاملي الن إن تاريخ. امتيازات يفوق عائدها ما كان حيصل عليه من االستعمار العسكري املباشر مستعدة ألن تعطيه
إىل مصدر للطاقة الطبيعية والبشرية الرخيصة وإىل  هو تاريخ النظام الصناعي العسكري اإلمربيايل الغريب الذي حول العامل

 - االستعمار االستيطاين اإلحاليل  االستعمار االستيطاين املبين على التفرقة اللونية" سوق لبضائعه، ورغم تغري األشكال

يفرض بالقوة حالة التفاوت بني الشعوب   فإنه نظام عاملي واحد حياول أن"ربيالية  االستعمار اجلديدالكولونيالية  اإلم
  .واألمم

والسودان  االستعمار العسكري ىف مصر"العاملي بغرس كل أنواع االستعمار ىف عاملنا العريب  قام هذا النظام اإلمربيايل
االستعمار االستيطاين ىف اجلزائر  االستعمار   وسوريا ولبنان وإريتريا وليبيا واملغرب وتونس والصومال والعراق وجيبويت

 بنهب هذه املنطقة إما مباشرة إبان فترة االستعمار العسكري املباشر أو من خالل ، وقام"االستيطاين اإلحاليل ىف فلسطني

لدوالرات لنظم يضمن هو بقاءها ىف ا  وعن طريق بيع أسلحة بباليني"وخصوصاً البترول"التحكم ىف أسعار املواد اخلام 
 ."اليت يريدنا أن ننساها"هذا السالح، كما أثبتت اخلربة التارخيية  احلكم ويعلم جيداً أا غري قادرة على استخدام

والنيتشوية اليت تقسم العامل  هوية هذا النظام العاملي اإلمربيايل املغلق ىف ظهور الفلسفات العنصرية والداروينية وتتضح
املعيار الوحيد للحكم، وجتعل الغرب هو املركز، وجتعل اإلنسان  حبدة إىل األنا واآلخر، وجتعل الذات القومية هيو

الشهري، فهو  املشروع احلضاري الوحيد اجلدير باالحترام والبقاء، ومن هنا عبء الرجل األبيض األبيض هو صاحب
هذا اإلطار، ظهرت الفاشية والنازية مث  ويف. و عاجز ضالوحده القادر على اختيار الطريق الصحيح، أما اآلخر فه

فحينما كان هرتزل يتحدث .  عن طريق تصديرها للشرق"املسألة اليهودية" الصهيونية  وهي دعوة حلل مشاكل أوربا
م ىف العامل الذى يتحك "القانون الغريب االستعماري"فإنه كان يعين " القانون الدوىل العام"يهودية يضمنها  عن إنشاء دولة
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إذ أعطت بريطانيا احلق لنفسها يف أن متنح أرض  مث صدر وعد بلفور يف هذا اإلطار،. ويقسمه حسب رؤيته ومشيئته
متت اإلشارة إليهم باعتبارهم "الغرب وأن تنقل من فلسطني سكاا األصليني  فلسطني للفائض البشري اليهودي ىف

مث قام النظام العاملي . "واملسئوليات ، ومن مث فهم يقعون خارج نطاق احلقوق»غري الغربية«، أي »غري اليهودية» العناصر
لضمان تنفيذ هذا املشروع االستيطاين اإلحاليل، مث قام النظام  من خالل عصبة األمم بوضع فلسطني حتت االنتداب

شرعيته  عية مستمدة منخالل هيئة األمم املتحدة بتقسيم فلسطني ومنح الوجود الصهيوين شر العاملي مرة أخرى من
واالشتراكي، باالعتراف بالدولة الصهيونية ودعمها إما  مث استمر النظام العاملي، متمثالً ىف شقيه الرأمسايل. الدولية هذه

 عن طريق الدعم املايل والعسكري من غرب" أو مالياً وعسكرياً "البشرية من شرق أوربا عن طريق نقل املادة"بشرياً 

إىل التحالف اإلستراتيجي املعلن   وهو دعم ظل يتزايد ىف حجمه ونوعه يوماً بعد يوم حىت وصل"ت املتحدةأوربا والواليا
الغرب صاحب النظام العاملي هو املهيمن على العامل، وأن العامل هو  بني إسرائيل والواليات املتحدة، مؤكداً بذلك أن

  .حلهالبشري هو املادة الىت وظَّفها لصا املسرح، وأن اجلنس

اإلمربيايل  وقد تكررت ممارسات النظام. اآلخر وإنسانيته وال تقبله إال كمادة استعمالية هذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ
  .أحناء آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية الدويل القدمي بأشكال تتراوح بني درجات خمتلفة من احلدة والتبلور يف

ويف هذا اإلطار ال . أي نظام حلويل كموين مادي، ينتقل من الصالبة إىل السيولة شأنولكن النظام اإلمربيايل، شأنه 
  .أن تظهر أنا مقدسة أو غري مقدسة، فكل شيء نسيب ال يعرف الثنائية أو التجاوز ميكن

حلظة إفاقة تارخيية عميقة ال تشكل  وقد تبدت املرحلة السائلة يف حتوالت النظام العاملي القدمي إذ حدثت تطورات
حضارة مؤسسة على أساس القانون الطبيعي والفلسفة النيتشوية  وكيف ميكن أن نتوقع هذا من"أخالقية تارخيية 

  .حلظة إدراك ذكية من جانب الغرب ملوازين القوى  وإمنا تشكل"والداروينية؟

 :  ونحن نلخص أسباب ظهور النظام العالمي الجديد فيما يلي

واالقتصادية، وأحس بالتفكك الداخلي وبعجزه عن فرض سياساته  ته العسكرية والثقافية أدرك الغرب عمق أزم 1
  .بالقوة

اليت أصبحت مجاهريها أكثر  أدرك الغرب استحالة املواجهة العسكرية والثقافية واالقتصادية مع دول العامل الثالث  2
  .الدولية صحواً ونخبها أكثر حركية وصقالً وفهماً لقواعد اللعبة

بدأت تظهر يف دول العامل الثالث، حيث ظهرت   أدرك الغرب أنه على الرغم من هذه الصحوة، فإن مثة عوامل تفكك 3
 القيمية واملعرفية واالستهالكية الغربية ميكنه أن يتعاون معها وجيندها، وهي نخب خنب حملية مستوعبة متاماً يف املنظومة

  .العسكري ستسالم ما فشل يف حتقيقه من خالل الغزوميكن أن حتقق له من خالل السالم واال

يستطيع حل إشكالية عجزه عن املواجهة ويتخلى عن  لكل هذا قرر الغرب أن يلجأ لاللتفاف بدالً من املواجهة، وبذا
 يت ينقلهاليحل حملها هيمنة بنيوية تغطيها ديباجات العدل والسالم والدميوقراطية ال مركزيته الواضحة وهيمنته املعلنة

  .البعض بببغائية مذهلة

 : ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات العالمية التي تشكل إطارا لظهور النظام العالمي الجديد
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 :   على المستوى العسكري1

ح ال اية له، متبادل هلما نتيجة الدخول يف سباق للتسل  أدت مرحلة احلرب الباردة بني الدولتني العظميني إىل إرهاق"أ
 وعلى الرغم من. السالح أصبحت مسألة مكلفة للطرفني بشكل ال يطيقه أي منهما وخصوصاً أن تطوير تكنولوجيا

أمراً مكلفاً للغاية يتطلب متويالً  وقد أصبحت احلروب احلديثة. الواليات املتحدة، فإن الرتيف قد أثَّر فيها" انتصار"
 أن تقوم به، وخصوصاً أن مثة أزمة اقتصادية عاملية جتعل من "املتحدة  ذلك الوالياتمبا يف"ضخماً يصعب على أي دولة 

الغربية  الشعوب الغربية القبول بتخصيص اعتمادات عسكرية كبرية يف وقت تقوم به كثري من الدول الصعب على
  .بتصفية مؤسسات الرفاه االجتماعي

 سبب تصاعد معدالت العلمنة والتوجه احلاد لإلنسان الغريب حنولالستعمار الغريب ب  تراجعت القدرات العسكرية"ب

أدى هذا إىل اخنفاض الروح النضالية  املنفعة الشخصية واللذة املباشرة اليت ال ميكن إرضاؤها إال باإلشباع الفوري، وقد
سة العسكرية األمريكية وقد صرح املتحدثون باسم املؤس. احلمالت العسكرية لدى اإلنسان الغريب وإىل ارتفاع تكاليف

األمريكيني يف كلٍّ من جرانادا ولبنان، رغم صغر  إمكانياا قد أجهدت متاماً أثناء العمليتني املتزامنتني إلنزال اجلنود بأن
، "متاماً كما حيدث يف اتمعات االستهالكية احلديثة"اخلدمات يف القوات املسلحة  حجم العمليتني، بسبب تضخم قطاع

يعين أن إنزال عشرة  ب إنزال جندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود يصل عددهم أحياناً إىل عشرة، وهو مايتطل إذ
اخلليج خليطاً من املأساة وامللهاة يف هذا  وقد كانت حرب" ألف جندي آخر 100 و50آالف جندي يشغل ما بني 

  ."املضمار بسبب معدل الرفاهية العايل

وقوة نووية غري خاضعة للهيمنة الغربية  الغربية بسبب ظهور دول هلا قوة عسكرية ضاربة تراجعت اهليمنة العسكرية "ج
  ."ورمبا باكستان"مثل كوريا الشمالية والصني 

الرمسية، وخصوصاً بعد جتربته املريرة يف   أدرك الغرب يف الوقت نفسه عبث املواجهة العسكرية مع القوى ااهدة غري"د
  ."أفغانستان الناجحة اضة املستمرة وجتربةوجتربة االنتف"فيتنام 

. "قنبلة الفقراء النووية على حد قول أحد املعلقني"امليكروبية   ظهور أسلحة دمار رخيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس"ه

ال حيتاج  أفغانستان مقدرة اجلماعات الفدائية على احلصول على أسلحة ذات مقدرة تدمريية عالية بل أثبتت حرب
 .امها إىل متخصصني وال دورات تدريبيةاستخد

 

 :   على المستوى الثقافي2

العامل الثالث، وظهور حركات بعث قومي فيها   تراجعت املركزية الغربية على املستوى الثقايف بسبب ظهور كتلة"أ
ومما . ن يف الستينياتأزمة الغرب الذي مل يعد منوذجاً جذاباً ناجحاً كما كا بسبب تزايد الوعي بالذات الثقافية، وبسبب

  .الغربية أو مركزيته الثقافية ذلك ظهور أقليات ثقافية إثنية داخل العامل الغريب ذاته ال تقبل اهليمنة الثقافية ساعد على

الغربية مبرحلة أزمة عميقة، فلم يعد الغرب واثقاً متاماً من نفسه كما كان   وقد حدث هذا يف وقت متر فيه احلضارة"ب
العامل، ومع تفاقم  قبل، وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظهور مراكز اقتصادية عسكرية وثقافية أخرى يف األمر من
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ولذا، مل يعد قادة العامل الغريب . "املخدرات  اإلباحية اجلرمية  تفكك األسرة  األيدز "األزمة االجتماعية يف الداخل 
  ."ان عهدهم يف املاضي القريبكما ك"تفوق اجلنس األبيض  قادرين على احلديث عن

حبوثه، يتيحان  الغرب أن ثورة املعلومات والنظام اإلعالمي اجلديد، بأفالمه وكتبه ومرئياته ومراكز  مع هذا، الحظ"ج
إىل كل أرجاء العامل بعد أن كانت حمصورة إىل حد  مقدرة هائلة على االختراق تساعد على نقل املنظومة القيمية الغربية

  . الغربكبري يف

فعالً من ناحية الرؤية والتطلعات  الغرب أنه ظهر يف العامل الثالث خنب حملية تنتمي امساً إىل شعوا ولكنها تنتمي  أدرك"د
املُالحظ أن تصاعد الوعي القومي صاحبه أيضاً تصاعد يف معدالت  ومن. واألحالم وأسلوب احلياة إىل العامل الغريب

االستيالء على أبنائهم  كة يف كل أحناء العامل، ومت اختراق كثري من أعضاء النخب الثقافية، كما متواألمر العلمنة والترشيد
نسبة إىل "وهذا ما يشري إليه البعض بظاهرة الكوكلة  .وبدأ احللم األمريكي يتسرب إىل قطاع ال بأس به من اجلماهري

الناس  وكاكوالنية هي اختراق املنظومة القيمية الغربية ألحالمبدالً من الكولونيالية  والك  أو الكوكاكوالنية"الكوكاكوال
وقد سامهت ثورة املعلومات . العسكرية  دون اللجوء إىل القوات"على سبيل املثال"وعقوهلم من خالل برامج التليفزيون 

  .يف هذه العملية

 :   على المستوى االقتصادي3

 3فالدين األمريكي يزيد على . املديونية وعجز امليزان التجاري  مشاكل"قائدة العامل الغريب" تواجه الواليات املتحدة "أ

بعض االقتصاديني  ويتنبأ. واخنفضت حصة الناتج القومي اإلمجايل األمريكي من الناتج العاملي إىل الثلث تريليون دوالر،
قوة اقتصادية بعد أوربا  ثالث 2000عام  بأن الواليات املتحدة، اليت أضعفها عقدان من الركود، ستصبح حبلول

حيث الناتج القومي اإلمجايل وحجم االستثمارات يف اخلارج وحجم  واليابان اللتني سوف تتفوقان على أمريكا من
  .الصادرات

اهليمنة الغربية مثل اليابان  حدث هذا يف وقت بدأت تظهر فيه مراكز اقتصادية غري غربية تطور نفسها خارج شبكة "ب
  . وغريهاوالصني وماليزيا

احمللية وكيفية  كثرياً من دول العامل الثالث أصبحت واعية مبصاحلها االقتصادية وبآليات السوق  الحظ الغرب أن"ج
وأصبح لدى كثري من حكومات العامل الثالث  السيطرة عليها وبآليات إدارة احلكومة واالستثمار يف الداخل واخلارج،

 صعبة بل "اليت بدأت باستبدال املرايات باألراضي"االستعماري القدمية  هبخربات حملية ومستوردة جتعل عملية الن
  .مستحيلة

وهو اقتصاد غريب ساحته كل "االقتصاد الدويل   أدى تطور االقتصاد الغريب ومتدد السوق الغربية إىل ظهور ما يشبه"د
مكان وأي مكان، حبيث يتبعها أعداد هائلة اليت حتمل رأس املال الغريب يف كل   وظهرت الشركات عابرة القارات"الدول

  .كياناً آلياً يتطلب تنميط اآلخر املوظفني واملستفيدين، وهي حتمل معها أمناط االستهالك الغربية والسوق باعتبارها من

ومات جديدة ال ميكن مواجهتها إال يف إطار عاملي، وهو ما يتطلب التعامل مع حك  الحظ اإلنسان الغريب أن مثة قضايا"ه
، حيث بدأنا نسمع اآلن "مثالً" فثمن التقدم مل يعد جمرد تلويث ر أو إصابة جمموعة من الناس بداء الكبد. الثالث العامل
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ويف عصر اإلمربيالية الغربية، كان اإلنسان . الغالف اجلوي عن ظواهر ذات طابع كوين مثل ثقوب األوزون وسخونة
وتذكره  وينساها، أما اآلن فإن ثقوب األوزون ال تعرف الفرق بني الشرق والغربفواتري التقدم  الغريب يصدر للشرق

  .بالدمار الذي حييط باجلنس البشري

 باعتباره إحدى النتائج السلبية للتقدم، فإن هذا يعين أا هي األخرى تساهم يف عملية وإذا أخذنا انتشار املخدرات_ "و

والثانية ليفرض على سكان  الستعمار اإلجنليزي يدخل حرب األفيون األوىلويف القرن املاضي، كان ا. تدويل العامل
هذا، كان اتمع اإلجنليزي يستمر يف احلفاظ على أخالقياته  ومع. الصني تناول األفيون بقوة السالح وحيقق الربح لنفسه

هارمل األسود  يف وجود املخدرات يف حيوحىت يف الستينيات، كانت الشرطة األمريكية ال متانع كثرياً  .الفكتورية احملافظة
اآلن، فإن كارتل إسكوبار يف كولومبيا، وكذلك  أما. يف نيويورك، وكان هذا يعد شكالً من أشكال الضبط االجتماعي

واملخدرات اليت ! أوالد الطبقة املتوسطة البيضاء يف نيويورك ولندن وضواحيهما املثلث الذهيب، متتد أياديهم لتصل إىل
  !أرجاء املعمورة  جتد طريقها إىل كل"ولذا فهي تنمو بسرعة سرطانية"منطقة اإلشعاع النووي يف تشرنوبيل   يفتزرع

روسيا  اليابان  العامل "األيديولوجي بني القوى العظمى املتصارعة  إن ما حدث ليس اختفاء العامل ذي القطبني والتالقي
الغرب لذلك، وإدراكه  ية وظهور مراكز عديدة تتفاوت قوةً وضعفاً وإدراكهو أيضاً تراجع املركزية الغرب  وإمنا"الغريب

االستعمار العاملي : يتبنى الغرب إستراتيجية جديدة كل هذا أدى إىل أن. أيضاً ملواطن الضعف يف القوى املقاومة له
الشعوب، أصبحت مكلفة للغاية إن فاآللية األساسية للقسر، أي سحق إرادة . من القمع اجلديد الذي يلجأ لإلغواء بدالً

  .تكن مستحيلة متاماً مل

النخب احمللية احلاكمة اليت مت تغريبها، بأنه شريك مع االستعمار  وآليات اإلغواء عديدة من بينها إيهام اآلخر، أي أعضاء
إفساد   عمليةويواكب هذا.  يف عمليات ب الشعوب ويستفيد منها"صغري"االستثمار، بل شريك  الغريب يف عمليات

وبيع أحالم " العاملية"اإلعالم  بل إن الشعب نفسه يتم إغواؤه إما عن طريق وسائل. ورشوة ألعضاء هذه النخب
وتصعد يف الوقت نفسه عمليات فتح احلدود وتفكيك الدولة . احمللية االستهالك الوردية الفردوسية، أو عن طريق النخب

 وذلك عن طريق املنظمات "الغربية القوى الشعبية املختلفة ضد اإلمربيالية أو ضد اهليمنةباعتبارها إطاراً لتجميع " القومية
إخل، وتفكيك األسرة باعتبارها امللجأ ... وإثارة مشاكل احلدود الدولية واملنظمات غري احلكومية وإثارة األقليات

وتتكفل مجاعات التمركز " وية واملنظومة القيميةلإلنسان واحليز الذي حيقق اتمع داخله استمرارية اهل األساسي واألخري
، ذا اجلانب "اإلبداع"باعتبارها شكالً من أشكال  ومجاعات الدفاع عن اإلباحية «Feminism فيميرتم«حول األنثى 

 ."التفكيك من عملية

 : التاليويذهب أحد الكتاب العرب إلى تحديد مالمح العالم في إطار النظام العالمي الجديد على النحو 

على قيام تكتالت إقليمية متنافسة ولكن غري متصارعة حتاول أن تفرض على العامل   سيعتمد هذا النظام يف أساسه 1
  .يتفق ومصاحلها وضعاً

. املسيطرة من جهة والدول الفقرية املستغلة من جهة أخرى  سيستمر التباين يف مستويات احلياة بني الدول الغنية 2

  .من مصادر الثروة فيه% 80من سكان هذا العامل يسيطرون وينعمون بنحو  %20ن حنو ويالحظ اآلن أ
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الثروات منسلخاً عن العمل  النمط االقتصادي السائد يقوم يف أساسه على السوق العاملية، وهو ما جيعل تراكم  3
  .يةالشركات الكربى حبماية دول واإلنتاج مرتبطاً باملضاربات املالية اليت تتحكم فيها

الفقرية وتظل حتت السيطرة الغربية، مع اهتمام دول الغرب بإدارة اجلانب   ستصدر الصناعات امللوثة للبيئة للدول 4
  .بالدها الزراعي يف

اقتصادي سياسي من خالل اهليمنة العسكرية   ستحاول أمريكا والغرب، ومن خالل املؤسسات الدولية، فرض وضع 5
  .اهليمنة على اآلخرين بالقوة وتربير التدخل يف الشئون الداخلية لألمم األخرى  والتستر ا لغرضوإنشاء الشرعية الدولية

وآلياته اجلديدة، وهي رؤية تضمر عدم اكتراث  تناولنا، حىت اآلن، رؤية النظام العاملي للتاريخ وتارخيه وأسباب حتوله
 فالنظام العاملي اجلديد، كما. ؤية النظام العاملي اجلديد لإلنساناجلانب، أي ر وميكننا اآلن أن نركز على هذا. باإلنسان

املعرفية العلمانية اإلمربيالية اليت تذهب إىل أن  أسلفنا، هو امتداد للنظام العاملي القدمي، ومن مث فهو تعبري جديد عن الرؤية
حيوان  ة استعمالية بالدرجة األوىل، فاإلنسانال خيتلف عن بقية العامل، وهذه املادة ماد العامل مادة واإلنسان أيضاً مادة

ولذا، فإن املصاحل . للمجتمعات البشرية اقتصادي متاماً وما حيركه هو الدوافع االقتصادية، وهي أيضاً احملرك األكرب
 واق واإلنساناليت ال تتجاوز عامل املادة وال تصل أبداً إىل عامل التطلعات واألش احلديثة، العلمانية الشاملة،"االقتصادية 

يف الوقت احلاضر ال تستند إىل  والتحالفات السياسية.  هي احملرك األول واألخري واملرجعية النهائية"املركب التارخيي
ومثة تالق بني األمن . ال يتم بشأن املبادئ وإمنا يتم بشأن املصاحل األيديولوجيا وإمنا إىل املصاحل االقتصادية، والصراع

رشيد، فاملصاحل  قتصادية، وبالتايل ميكن حصر اخلالفات بني الدول وحتديدها والتعامل معها بشكلاال القومي واملصلحة
ونفس الشيء يقال عن اخلالفات داخل . دقيقة  ميكن حساا، وميكن إخضاعها لعمليات رياضية"على عكس املبادئ"

  .خالل العملية الدميوقراطية اتمع الواحد، فمن املمكن حسمها من

ومع هذا، فإن هناك ثنائية األنا . البشر، فاجلميع مادة استعمالية قد كانت املنظومة القيمية الغربية تسري على كلو
اإلنسان الغريب مادة  داخل هذه املنظومة اليت تدور يف إطار املرجعية الواحدية املادية، ميكن القول بأن ويف. واآلخر الصلبة

. وأفريقيا فهم العكس؛ مادة استعمالية أوالً وأخرياً ادة استعمالية، أما سكان آسيا أكثر منها م"بكسر امليم"مستعملة 

 نفسها يف النظام الدويل القدمي على هيئة خطاب عنصري يؤكد على التفاوت بني األجناس ولذا، عبرت هذه الرؤية عن

منظومة التفاوت يف التراجع  ، بدأتولكن، نظراً لألسباب اليت أدرجناها فيما سبق. كما يؤكد رسالة الرجل األبيض
معرفياً "الناس وتسوي بينهم، وأصبح كل البشر مادة متساوية  وظهر بدالً منها منظومة واحدية مادية سائلة تساوي بني

  .االستهالكية العاملية بديالً عن الرأمسالية الرشيدة واالشتراكية العلمية  وظهرت"على األقل

القدمي حياول أن يوقف عمليات التحديث ىف أى  واآلخر العنصرية الصلبة، كان النظام اإلمربياىلوانطالقاً من ثنائية األنا 
 متقدماً، منتجاً ومستهلكاً، ويصبح العامل الثالث متخلفاً بدائىاً مصدراً للمواد مكان ىف العامل حىت يصبح العامل الغريب

يف عصر "اجلديد يف عصر السيولة  أما النظام اإلمربيايل. أوربااخلام والعمالة الرخيصة ومستهلكاً ضعيفاً لبعض بضائع 
العامل بأسره وحتويله كله إىل حالة املصنع والسوبر ماركت، ولذا  ، فريى أنه من الضروري ترشيد"االستهالكية العاملية

واهلندي األمحر  جندفالبدوي ىف صحراء . شعوب األرض بالقدر الكايف لتصبح شبه منتجة شبه مستهلكة البد أن تتقدم
، فهم ليسوا "االستهالكية العاملية"النظام اإلمربيايل اجلديد  ىف براري أمريكا والقروي ىف الصعيد يشكِّلون عائقاً يقف أمام
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عليهم، وبالتايل فهم  اهلامبورجر أو السيارة أو الفيديو، ومن مث ال ميكن جتويعهم أو حرمام أو الضغط ىف حاجة إىل
فمثل هؤالء الفقراء . أجزاؤه جزءاً من الكل اآليل ة ىف نظام يشبه اآللة ال يتحمل ثغرات، وجيب أن تكونيشكلون ثغر

 أبنيتهم الثقافية وقيمهم املطلقة وعلى اتزام مع الذات ومع الطبيعة، وهذا أمر يهدد مستقلون قادرون على احلفاظ على

ويتم هذا من خالل بيع األحالم الوردية   يدخل اجلميع النظام العاملي،اجلميع، حىت" يتقدم"ولذا، البد أن . النظام العاملي
وهو تصعيد .  والتصعيد املستمر للرغبات االستهالكية واجلنسية"باللذة أو الوعد"عن الرخاء االقتصادي وتعظيم اللذة 

البنك الدويل   حتت مظلةولكن جيب أن يتم التقدم،. البث التليفزيوين ووسائل إعالم الداخل واخلارج يتم من خالل
ومن مث جيب . التفاوت واملنظومة القيمية االستهالكية وصندوق النقد، داخل إطار النظام العاملي اجلديد الذى حتكمه بنية

 املستقلة، ألا حتدث ثغرة ىف النظام الدويل أيضاً، فقد توقف توسع الشركات متعددة أال يسمح بإدخال التنمية

العاملي اجلديد، فإا ستضمن أن تكون  وأما التنمية ىف إطار النظام. وق التنمية حتت مظلة البنك الدويلاجلنسيات، وقد تع
وال شك يف أن عمليات . حىت يستمر اعتمادها املذل على الغرب شعوب العامل الثالث نصف منتجة ونصف مستهلكة

الثالث، ستجعل من   اليت تتعرض هلا شعوب العامل"سيةاالستهالكية اجلن"االستهالكية، وعملية التسخني  تصعيد التوقعات
  .بأول وختتفي الرغبة يف السمو ويف اجلهاد املستحيل حتقيق أي تراكم رأمسايل وستبدد الطاقة الثورية أوالً

 اليت ستحول العامل إىل سوق كبرية ال يسودها إال قوانني العرض والطلب، وتعظيم وقد وجدت االستهالكية العاملية

بأسره، أن من صاحلها أن تفتح احلدود،  ، واليت ستؤدي إىل سيادة حالة املصنع يف العامل"احلسية" واللذة "املادية"املنفعة 
اجلميع أى خصوصية ويصبح باإلمكان حتويلهم إىل آلة إنتاجية استهالكية  وأن ختتفي القيم واملرجعيات متاماً حىت يفقد

  .الوقت نفسه وقطع غيار ىف

يحتذى يف السيولة والتراخي، وسنغافورة بلد معقم من   اإلطار تطرح سنغافورة باعتبارها املثل األعلى الذييف هذا
. واملالهي أسفلتية عرضية وأبراج أمسنتية أفقية تشكل جمموعة هائلة من املصانع واملتاجر التاريخ والذاكرة، فهي شوارع

  .افورةولنتخيل بلداً مثل مصر حياول أن يصبح مثل سنغ

الداروينية، وأصبح دون  النظام اإلمربيايل القدمي، املبين على توازن القوى والرعب الذي يصدر عن املنظومة وهكذا تغير
ألشياء أخرى كذلك مثل السوق الشرق أوسطية اليت تنكر  مقدمات نظاماً عادالً يدعو إىل الدميوقراطية ولكنه يدعو

 كل هذا جيعلنا ندرك متاماً أن دعوة النظام العاملي. عن الشعوب العربية وعن املنطقة تاريخ املنطقة متاماً، ويتحدث

وإمنا هي أداته يف فتح احلدود  االستهالكي اجلديد للدميوقراطية ال دف إىل متكني اجلماهري من التحكم يف مصريها،
ة أية عوائق إنسانية أو أخالقية، وحىت تصبح ترشيد البشر وإزال وإضعاف الدول القومية املركزية الصغرية حىت يتسىن له

فاألجساد  ونسبية ويسود تساو معريف كامل هو يف واقع األمر عملية تسوية، وتمحى كل الثنائيات، كل األمور متساوية
ىل نسبة إ"الطبيعي فهو االخنراط الرمحي  مادة والعقول آليات والعامل عقارات واألوطان فنادق، وأما ما ينفع اإلنسان

سواسية مثل أسنان املشط األمريكي البالستيك فيتخففون من عبء اهلوية   ىف املنظومة اآللية حبيث يصبح اجلميع"الرحم
  .واالختيارات األخالقية املركبة والضمري

الدميوقراطية واملساواة والسيولة يكتسب الغرب صالبة خاصة من ثقته من أنه  لكن رغم كل هذا احلديث العذب عن
هو الطريق الصحيح، بل الوحيد،  "املادي/الغريب  احلديث  العلماين  الطبيعي"احلقيقي حلالة الطبيعة، وأن طريقه  ثلاملم
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بتسييل العامل، يتحرك يف إطار مرجعيته اخلفية الصلبة اليت  أي أنه بعد أن يؤكد غياب املرجعيات بشكل علين ويقوم
فعل  كما"ح حدود اآلخرين وتدعيم حدوده هو ويقوم بفك مدافع اآلخرين ولذا، فهو يقوم بفت .متنحه مركزية يف العامل

الصالبة يف عامل السيولة، وهو الركيزة   وينصب مدافعه هو، فاملدفع هو مركز العامل الذي ال مركز له، هو"مع حممد علي
هو مدفع . ز وداروين ونيتشه، إنسان هوب"املادي"الطبيعي واالقتصادي  يف عامل ال ركائز له؛ مدفع حيمله إنسان أوربا

 .والتعددية فيه، ولكنه مع هذا يظل خمتبئاً وراء آليات اإلغواء وخطاب السيولة والنسبية ضخم صلب ال ريب
 

 رؤية معرفية : الترانسفير

قامته إ ، وتستخدم عادةً لإلشارة إىل طرد عنصر سكاين من حمل»النقل«إجنليزية تعين حرفياً  كلمة «transfer ترانسفري»
إىل حماولة الصهاينة طرد العرب ونقْلهم  وهي تستخدم يف اخلطاب السياسي العريب لإلشارة. وإعادة توطينه يف مكان آخر

ولكننا نذهب إىل أن الترانسفري يعبر عن .  اليهود إليها"ترانسفري"ونقل   من فلسطني، إىل أي مكان خارجها،"ترانسفري"
عليها النموذج العلماين  إا حضارة يهيمن. رة الغربية احلديثة يتجاوز املستوى السياسيجوهري وبنيوي يف احلضا شيء

 ولذا، فإن مالمح هذه احلضارة كافة تتبدى يف "القداسة وإنكار التجاوز ونزع"الشامل تدور يف إطار املرجعية املادية 
قداسة هلا  هذه احلضارة ترى العامل مادة استعمالية الف. ناحية الرؤية أو من ناحية املمارسة مفهوم الترانسفري، سواء من

وجدت ليهزمها اإلنسان ويسخرها،  ميكن حتريكها وتوظيفها، وذلك لعدم وجود قيمة مطلقة ألي شيء، فالطبيعة قد
فهو اآلخر كيان مادي حركي ال خيتلف عن الكيانات األخرى،  واإلنسان نفسه البد أن خيضع للمرجعية املادية، ولذا

سياسي  ولذا، فإن الترانسفري نفسه ليس جمرد فعل. وتسخريه باعتباره مادة استعمالية نافعة وميكن نقله وتوظيفه وهزميته
الصميم ويعيد تعريفه تعريفاً يودي به  أو رغبة أيديولوجية وإمنا هو مؤشر على منوذج حركي مادي يصيب اإلنسان يف

أي أننا، هنا، سنقوم بعملية . الغربية احلديثة باعتبارها حضارة الترانسفري ضارةوميكن أن نعيد النظر يف تاريخ احل. متاماً
العلماين على األسئلة  وتركيب لكثري من ظواهر هذه احلضارة، ومن خالل هذه العملية نوضح إجابة النموذج تفكيك

  :الكلية ونوضح املرجعية النهائية املادية هلذه احلضارة

اإلنسان الغريب من عامل العصور الوسطى يف  ترانسفري أويل هو حركة االكتشافات حيث انتقل بدأت هذه احلضارة ب 1
. علمنة كاملة للمكان واحليز حيث يصبح املكان جمرد حيز يستخدم ويوظَّف الغرب إىل أماكن أخرى يف العامل، ويف هذا

األشياء من منظور جمرد  سان قادراً على التعامل معهذا ما نسميه بالثورة التجريدية، وهي ثورة جعلت اإلن كما واكب
ومن أهم مظاهر الثورة التجريدية ظهور قطع . املُتعينة هلا عام حيث يهتم اإلنسان بالقيمة التبادلية لألشياء ال بالقيمة

يف أي زمان  ء التالف قطعة غيار حمل اجلز"ترانسفري"تكون متشاة متاماً وقياسية حىت ميكن إحالل  الغيار اليت يتحتم أن
، والثورة التجريدية "مكان إىل آخر الترانسفري من"ولعل من املهم أن نشري إىل أن حركة االكتشافات . ومكان

، كلها مرتبطة بشكل أو آخر بالتطور "الترانسفري من قطعة إىل أخرى" ، وقطع الغيار"الترانسفري من اخلاص إىل العام"
يقوم اجلندي   على سبيل املثال، مت تطويرها يف أتون احلرب حيث كان من الضروري أنفقطع الغيار، .العسكري ألوربا

  .بتغيري التالف من بندقيته بسرعة حىت ميكنه استئناف القتال
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وقد . عملية الترانسفري احلقيقية  األويل، بدأت"املعريف"بعد هذا الترانسفري الوجداين أو الفكري أو اإلبستمولوجي   2
أوربا، أي تصدير هذه املشاكل من أوربا إىل الشرق ومن بينها  ية الترانسفري يف احلل اإلمربيايل ملشاكلتبدت عقل

وارمني   إىل أمريكا،"البيوريتان"وكانت أوىل هذه العمليات هي نقل الساخطني سياسياً ودينياً  .املشاكل االجتماعية
  :وتبعتها عمليات ترانسفري أخرى .ىل أمريكا وأسترالياوالفاشلني يف حتقيق احلراك االجتماعي يف أوطام إ

  .لتحويلهم إىل مادة استعمالية رخيصة  نقْل سكان أفريقيا إىل األمريكتني

نقْلهم  وعمليتا النقْل مرتبطتان متاماً، إذ كان"إىل مواقع أخرى أو إىل العامل اآلخر   نقْل اهلنود احلمر من مواطن سكناهم
  ."خر يتم أحياناً عن طريق نقْلهم من موقع إىل آخرإىل العامل اآل

  .وطبيعية توظَّف لصاحل الغرب نقْل جيوش أوربا إىل كل أحناء العامل، وذلك للهيمنة عليها وحتويلها إىل مادة بشرية 

 الغربية واحلضارة استيطانية غربية يف كل أحناء العامل، لتكون ركائز للجيوش  نقْل الفائض البشري من أوربا إىل جيوب
  ."فيما يعد أكرب حركة هجرة يف التاريخ" الغربية

 "األرجنتني الصينيني إىل ماليزيا  اهلنود إىل عدة أماكن  اليهود إىل"إىل بالد أخرى   نقْل كثري من أعضاء األقليات

  .اخل البالد اليت تستقر فيهااستيطانية د كشكل من أشكال االستعمار االستيطاين، إذ أن هذه األقليات تشكل جيوباً

اهلنود  من آسيا وأفريقيا وحتويلهم إىل جنود مرتزقة يف اجليوش الغربية االستعمارية، مثل  نقْل كثري من العناصر املقاتلة
ألفاً من خمتلف أقطار املغرب لسد  132 ويف احلرب العاملية األوىل، مت جري.  يف اجليوش الربيطانية"وخصوصاً السيخ"
لسكان املغرب " هجرة"وهذه هي أول "إىل جتنيد بعضهم مباشرةً للقتال  لفراغ الناجم عن جتنيد الفرنسيني، باإلضافةا

  ."استمرت بعد ذلك تلقائياً العريب، وقد

االستيطان الصهيونية اليت هي يف جوهرها تصدير إلحدى مشاكل أوربا   يف هذا اإلطار املعريف الترانسفريي، متت عملية
أوربا ميكن توظيفه  فائض بشري ال نفع له داخل" إىل الشرق، فيهود أوربا هم جمرد مادة "املسألة اليهودية" جتماعيةاال

، وفلسطني كذلك مادة فهي "املصاحل الغربية كتلة بشرية تقف ضد هذه"، والعرب أيضاً مادة "يف خدمتها يف فلسطني
فتم نقل العرب من فلسطني ونقل . »األرض«ملادة يطلَق عليه كلمة ا/ الطبيعة ليست وطناً وإمنا هي جزء ال يتجزأ من

  .إليها، ومتت إعادة صياغة كل شيء مبا يتالءم مع مصاحل اإلنسان الغريب اليهود

البضائع الفائضة والبضائع الكاسدة  تبدت عقلية الترانسفري يف تصدير املشاكل االقتصادية ألوربا، فكان يتم تصدير  3
وقد استمر النمط، فأخذ أشكاالً .  إىل الشرق"واليهود والساقطني سياسياً مثلما مت تصدير ارمني" الرديئة والبضائع

تسبب نسبة عالية من التلوث  أمهها يف الوقت احلاضر الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تشيد الصناعات اليت خمتلفة لعل
  ."أي أنه يقوم بعملية ترانسفري هلا"الصناعية امللوثة يف العامل الثالث  ن العوادمكما أن الغرب يقوم بدف. يف العامل الثالث

لغوي، إذ قام املصلحون الدينيون /معريف من األشكال املهمة للترانسفري ما مت يف عصر اإلصالح الديين وهو ترانسفري  4
فالدال "ود مسافة أو ثغرة بني الدال واملدلول املستوى اازي الذي يفترض وج الربوتستانت بنقل املفاهيم الدينية من

.  إىل املستوى احلريف املادي"واملدنس حمددة، أما املدلول فإنه يضم املعلوم واهول، واحملدود والالحمدود، واملقدس كلمة

ىل حركة حنو  إ"حب صهيون"امسها فلسطني، وحتول التطلع الديين هلا  إىل رقعة جغرافية" صهيون " ومن مث حتولت 
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. االستيالء عليها  اليت جيب"عاصمة فلسطني" إىل القدس األرضية "مدينة اإلله"السماوية " أورشليم  " استيطاا، وحتولت

 ."الصهيونية  األصولية الربوتستانتية املتطرفة احلركة"وهذا الترانسفري اللفظي هو املقدمة للترانسفري الفعلي 
 
انتقال من  فالتقدم هو حركة دائمة،.  إدراكي، مع هيمنة عقيدة التقدم على اإلنسان الغريبكنمط  تبلور الترانسفري، 5

ويالحظ أن لفظ التقدم هو . الترانسفري الدائم/التقدم مكان إىل آخر ومن حالة إىل أخرى، وأصبح اهلدف من احلياة هو
أهداف  الدقة اهلدف النهائي من التقدم وكل ما هناكاإلنسان الغريب مل يعرف على وجه  دال بال مدلول تقريباً، إذ إن

  .حركة بال مضمون وعلى هذا، فإن الترانسفري، مثل التقدم، كلمة تشري إىل. مرحلية ال متناهية

الوجدان الغريب احلديث حبيث ال يستطيع اإلنسان الغريب رؤية الطبيعة   يالحظ أن فكرة الترانسفري قد تجذَّرت متاماً يف 6
 "وآخرين"ماكس لرنر  ولعل قمة العقلية الترانسفريية تظهر يف تعريف الربوفسور. إال يف إطار الترانسفري شرية نفسهاالب

إشعار قصري، أي أن اإلنسان كائن حركي ميكنه أن  لإلنسان احلديث بأنه إنسان قادر على تغيري منظومته القيمية بعد
سرعة، وال ميارس أي والء عميق ألي شيء، وال يشعر بأي أمل أو وخز أخرى ب ينجز الترانسفري من منظومة قيمية إىل

احلداثة، تقوم بتغيري  ومن املعروف أن املغنية مادونا، قمة ما بعد"غير والءاته وهويته وشخصيته وأهواءه  ضمري إن
مثل "ونية والثابتة التحديث بأنه رفض كل العالقات الك ويف هذه املوسوعة، نعرف. "شخصيتها مرة كل ثالث سنوات

 عليها، ورفض املطلقات والثوابت كافة، وإخضاع كل العالقات للتفاوض وكل القيم للتداول  والقضاء"عالقات القرابة

  .يف أداء أية مهمة توكل إليه ، األمر الذي حيقق لإلنسان احلديث حركية عالية وكفاءة منقطعة النظري"الترانسفري"

، حيث يرفض »النسبية املعرفية«كذلك إىل املنظومة املعرفية فيما يسمى  انسفري قد انتقل بل ميكن القول بأن التر 7
املعرفة بالنسبة له  وهنا، فإن ما يشكل. يقني معريف ويرضى باجلزئيات، فينقل إميانه من حقيقة إىل أخرى اإلنسان أي

  .ليس احلقيقة الكلية وإمنا حقائق جزئية متغرية متالحقة

8 عبسنة حبيث ال تكون هلا عالقة بأزياء املاضي، ولذا  ر الترانسفري عن نفسه يف املنظومة اجلمالية، إذ تظهر أزياء كل وي
واآلن "مالبسه باستمرار، وتظهر كل أسبوع أغنية جديدة يسمعها اإلنسان الغريب  فإن اإلنسان يتعين علىه تغيري

 سيارته مرة "يقال هلا متقدمة يف اتمعات اليت"ل عام، فيغري اإلنسان ويظهر موديل سيارة جديدة ك. مث ينساها "الشرقي
تعبري عن نفس الظاهرة، حيث يغير اإلنسان وجهه وخيتار وجهاً  ولعل انتشار اجلراحات التجميلية هو. كل ثالثة أعوام

وميكن رؤية قطاع  .رباء مث يتم تنفيذه ويقوم بتعديله مع أحد اخل"أحياناً مسبقاً على شاشة الكمبيوتر يعرض له"جديداً 
واإلميان األعمى بالتجريب يف . الظاهرة نفسها  كتعبري عن"إخل... عدسات الصقة ملونة  ود صناعية"كامل من الطب 

 الترانسفري، حيث ال يقنع الفنان بشكل فين واحد مستقر وإمنا جيب أن يبحث عن شكل الفن هو أيضاً نوع من أنواع

  .جديد

 ديسبوسابل: باإلجنليزية"والنفايات  صبح الشكل احلضاري األساسي هو الترانسفري، فحضارة الفوارغ أ 9

disposable"  بالند أوبسولسنس :باإلجنليزية"والتآكل املُخطَط planned obsolescence"  هي يف جوهرها حضارة
هائلة  رغة، ويأكل الساندويتش ويلقي بكميةزجاجة عصري أو مياه غازية ويلقي الزجاجة الفا يشرب اإلنسان. ترانسفري

لشراء سيارة جديدة، وهو يفعل ذلك  ويشتري سيارة لتصبح بالية بعد سنتني أو ثالث فيضطر. من األوراق اليت تغلفه
وهي أيضاً حضارة .  من مكان إىل آخر بكفاءة بالغة"الترانسفري" حىت تزداد حركيته وتزداد مقدرته على االنتقال
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بدرجات  ، حضارة الظاهر الالمع دون باطن، ولكنه ظاهر المع يتم تلميعه"packaging باكيجنج :باإلجنليزية"التغليف 
  .خمتلفة

داخل إطار املرجعية املادية قادر على رؤية ذاته باعتبارها مادة   انتقل الترانسفري إىل رؤية الذات، فاإلنسان الغريب10
نقطة الثبات  الذي يشكل"فهو، مثالً، يشتري املرتل . ون أي احتجاج من جانبههلا ميكن توظيفها د استعمالية ال قداسة

املرتل هو أهم استثمار بالنسبة لألمريكيني،   ويراه استثماراً، وقد أصبح"يف حياة كثري من البشر واملأوى الدائم هلم
اغته بشكل يتفق مع احتياجاته وهويته أن يعيش يف مرتله ويستقر فيه ويعيد صي وبدالً من. واالستثمار الوحيد لغالبيتهم

هلذا . "مرة كل مخسة أعوام يف الواليات املتحدة مثالً يغري كل مواطن مرتله"يبيعه ليحقق رحباً بعد فترة وجيزة  فإنه
، وفقد أية خصوصية، وذلك حىت ميكن "وسقف أكثر حياداً أربعة جدران حمايدة"السبب أصبح معمار املنازل حمايداً 

 أليست هذه هي حضارة" ويبيعه لشخص آخر بسهولة ويسر وحيقق رحباً عالياً "ترانسفري" ن يتركه وينتقل منهلصاحبه أ

  ."الفوارغ؟

أن الكثريين يغريون حمل عملهم حىت حيققوا ما يطمحون   وال يعود تغيري املرتل إىل الرؤية االستثمارية وحسب بل إىل 11
 الدائمة أحد مظاهر التحديث، ولعل احلركة اليومية للماليني من مكان إىل مكان،احلركة  وتعد. إليه من حراك اجتماعي

املل والرغبة يف التغيري هو  ويف أحيان كثرية، يكون جمرد. وحركة ماليني السياح من بلد آلخر، تعبري آخر عن هذا
ية مناذجية، فهو إنسان حركي ال القول بأن السائح شخصية علمان وميكن. مصدر األوتو ترانسفري أو الترانسفري الذايت

الذي "اجلسماين   واإلنسان"الذي يراكم املال"املطلقات، جيمع يف شخصيته ثنائية اإلنسان االقتصادي  يؤمن بالثوابت أو
 "اللذة"مهه هو االستهالك وحتقيق املتعة لنفسه  ، فإن كل"ترانسفري"وهو حينما ينتقل إىل بلد . "يندفع إلنفاقه بشراهة

القداسة  ، أي أنه يرتع"املنفعة"اتمع الذي يستقبله، فال ينظر إليه إال باعتباره مصدر مال  أما. ية اعتبارات إنسانيةدون أ
  .عن اتمع املضيف ويقوم اتمع املضيف برتع القداسة عنه

رجعية املادية ويقبلون أن ينقَلوا إىل امل يطبق الترانسفري على الذات حينما يتحرك املسنون يف اتمعات الغربية يف إطار  12
خاصة م، حني يبلغون السن القانونية ويستنفدون عمرهم اإلنتاجي  بيوت املسنني، أو إىل مدن تشكل جيتوات

 وهم يفعلون ذلك عن طيب خاطر ويسعون إليه ويسعدون به مادامت. فيها حىت حتني ساعتهم االفتراضي، ميكثون

  . فيها مكيفة اهلواء وحتتوي على وسائل الراحة املادية كافةاملنازل اليت سيودعون

يصدر تقريباً عن املقوالت الترانسفريية نفسها اليت   وحبسب رأينا، فإن الترانسفري الذي يطبق على العجائز يف الغرب 13
املادية  نظر للبشر يف إطار املرجعيةفالنازية كانت ت. لليهود والعجزة والغجر والسالف وغريهم تصدر عنها اإلبادة النازية

أفواه «للترحيل، أما غري النافعني فهؤالء  فمن كان نافعاً منتجاً أصبح من حقه البقاء وغري قابل» نفعهم«ويف ضوء مدى 
، وكان يتم "useless eaters يوسليس إيترز: باإلجنليزية"من إطعامها  ومن مث فال فائدة ترجى» تستهلك وال تنتج

يصنفون باعتبارهم يهوداً قابلني  أما هؤالء الذين ال أمل يف حتويلهم ملنتجني، فكانوا. ليصبح نافعاً منتجاً عضهمتدريب ب
وقد  ."disposable ديسبوزابل: باإلجنليزية"وميكن التخلص منهم  "tranferable ترانفسريابل: باإلجنليزية"للترحيل 

املُجهد  حيث يتم القضاء عليهم عن طريق العمل"معسكرات السخرة واإلبادة طريق الترحيل إىل  سويت حالة هؤالء عن
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عن ترحيل العجائز إىل بيوت املسنني عند   وهذا ال خيتلف كثرياً"املتواصل أو عن طريق التسخني السريع يف أفران الغاز
  .البطيء املريحيتركون يف أمان ليموتوا عن طريق التربيد  انتهاء عمرهم االفتراضي اإلنتاجي، حيث

 
 "من الثبات بينهما أي أن يعاشر الذكر األنثى دون وجود عالقة عاطفية تتسم بقدر"اعتبار اجلنس العرضي   وميكن 14

األنثى مادة استعمالية ال قداسة هلا توظَّف لتحقيق   من أنثى إىل أخرى، وذلك ألن"الترانسفري"شكالً من أشكال التنقل 
  أن الذكر الذي يدخل يف مثل هذه العالقة هو"حىت ال نتهم بالتقليل من شأن املرأة" نسارع ونقولولكن جيب أن . اللذة

تؤدي إىل التسوية الكاملة وإىل سيادة  اآلخر مادة استعمالية توظِّفها األنثى لتحقيق اللذة لنفسها، فثمة مساواة كاملة
  .املرجعية املادية الصارمة على اجلميع

 "sexual preference سكشوال بريفرينس :باإلجنليزية"» التفضيل أو امليل اجلنسي« الغرب اآلن عن  يتحدثون يف 15

املرء  فإذا كان. مبعىن أن اإلنسان خيتار املمارسات أو اهلوية اجلنسية اليت مييل هلا بدالً من الطبيعة اجلنسية الثابتة لإلنسان،
 هوموسكشوال: باإلجنليزية" فهو جنسمثلي أو شاذ جنسياًذكراً، فيمكنه أن ميارس اجلنس مع ذكر مثله، 

homosexual" أنثى، فهي متارسه مع أنثى مثلها، فهي مساحقة  وإذا كان املرء. مثل فوكوه الفيلسوف الفرنسي
وهناك من يفضل اآلن ممارسة اجلنس . كثري من زعيمات حركة التمركز حول األنثى مثل "lesbian لزبيان: باإلجنليزية"
كان حيب مالعبة القرود بطريقة  ، ويقال إن فيلسوف النفعية جرميي بنتام"zoophilia زوفيليا: باإلجنليزية"احليوانات  عم

كما يقال عن مايكل  "pedophilia بيدوفيليا: باإلجنليزية" جنسية، كما أن هناك من يفضل ممارسة اجلنس مع األطفال
 وهو امليال إىل «transvestite ترانسفستايت« البالد املتخلفة، مثل غري معروفة يف وميكن إضافة أذواق. جاكسون

الذي ال ميكن تصنيفه ذكراً  وهو اخلنثى «androgynous أندروجيناس«ارتداء أزياء اجلنس اآلخر والتشبه بسلوكه، و
شكل طريف وهو  «transsexual ترانس سكشوال«وهناك  ."ويؤكد مايكل جاكسون هذا املظهر يف هويته"أو أنثى 

مثالً رجل يصر على أن يكون امرأة، بل حياول أن تجرى له عملية جراحية ليصبح  جداً بدأ يظهر مؤخراً يف الغرب، فهو
فارم الذي اختطف  رأى عينة من ذلك،" صمت احلمالن"وكل من شاهد فيلم . "والعكس بالعكس"اجلنس اآلخر  من

ويالحظ " حىت يصبح له ثديان مثل اإلناث متاماً "اإلناث وجلد غريها من"دها الفتاة حياول أن خييط لنفسه بدلة من جل
 وهو احملايد «asexual أسكشوال«ونضيف إىل هذه القائمة الترانسفريية . "بعض الكلمات يف» ترانس«ظهور السابقة 

«"حىت ال ننسى األصل"وهناك أخرياً . جنسياً متاماً لبشر التقليديون العاديون ا وهم «heterosexuel هيتروسكشوال 
أردنا أن نتوخى الدقة متاماً ، فإن علينا أن نسقط كلمة  وإذا"الذين خيتارون أن يشتهوا أعضاء من اجلنس اآلخر 

  ."رايات ما بعد احلداثة تصل إىل درجة إنكار األصل واملركز متاماً ألن املساواة حتت» األصل«

اجلنس، فإنه ينطبق من   أمور ال يزال بعضنا يظنها جوهرية وطبيعية وفطرية مثلكان الترانسفري قد انطبق على وإذا - 16
، ففي املاضي كان "متاماً مثل امليول اجلنسية"اختلفت أشكاهلا  ويالحظ أن األسرة قد. باب أوىل على التنظيم االجتماعي

 اليت تضم رجالً وزوجته وطفليهمااليت تضم ثالثة أجيال مث انكمشت إىل األسرة النووية  هناك األسرة املمتدة

يف "اآلن، فقد أصبحوا  أما. "ويستحسن أن يكون الطفالن ذكراً وأنثى حىت يتمكن اتمع من إعادة إنتاج نفسه"
ويشريون إىل  " core familyكور فاميلي: باإلجنليزية" «األسرة األساسية« يسمون األسرة النووية "الواليات املتحدة

 أب مع أطفاله  أم: أن هذه األسرة األساسية أصبحت أقلية إذ توجد أنواع أخرى، مثل ويالحظ. سرأمناط أخرى من األ
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أو أطفاله أو أطفاهلما  أم /أطفاهلا أو أطفاهلا أو أطفاهلما  أم وعشيقها مع/مبفردها مع أطفاهلا  أب وعشيقته مع أطفاله
وقد قرأنا منذ عدة شهور عن أسرة من نوع .  أو أطفاهلمامع أطفاله وصديقتها مع أطفاهلا أو أطفاهلما  أب وصديقه

فمن "ذلك  الراسخ، إال أن تعديالً طفيفاً دخل عليه إذ انضم لألسرة عشيق األب ووافقت األم على الكور فاميلي الثابت
أي "وأطفاهلم أم وأب وصديقه : النحو التايل  وأصبح تركيب األسرة على"الواضح أا تتمتع بعقلية ترانسفريية منفتحة

  ."واملرجعية سقط املثىن وسقطت الثنائية واملركزية

كيف "مفهوم الطبيعة البشرية يف العلوم اإلنسانية الغربية   ويصل الترانسفري إىل قمته ويتم تكريسه متاماً عندما خيتفي 17
ثوابت إنسانية  ام بأية مطلقات أو ويصبح من الرجعية مبكان االهتم"املفهوم يف مثل هذا اتمع؟ ميكن أن يقوم مثل هذا

  .ميكن تعريفها إجرائياً وحسب فاإلنسان هو جمموعة من العالقات املادية املتغرية اليت. أو مرجعية

 ستاندردايزيشن: باإلجنليزية"املمارسة، فيما يسمى بتنميط اتمع   كما يصل الترانسفري إىل قمته، على مستوى 18

standardization" تمع وإخضاعها للنموذج امليكانيكي، وهووبعد أن يتم تنميط احلياة  .أن يتم تنميط السلع يف ا
اليت تقوم بتنميط أحالم » صناعة اللذة«ويظهر هذا فيما نسميه . "اجلوانية" ، يبدأ تنميط احلياة النفسية"الربانية"املادية 

وعملية التنميط تعبري . اإلباحية نات واالت اإلباحية وغريورغباته وتطلعاته وشهواته من خالل األفالم واإلعال اإلنسان
ومع تنميط حياة اإلنسان الربانية واجلوانية، نكون قد وصلنا إىل  .منطقي عن عمليات الترشيد يف إطار املرجعية املادية

وميكن  ىل آخر،لإلنسان، ليصبح كزجاجة الكوكاكوال أو قطعة الغيار، فيمكن نقله من مكان إ الترانسفري الكامل
الكاملة أو الفردوس األرضي أو اية  التخلص منه دون أي إحساس باملأساة أو امللهاة، وهذه هي اليوتوبيا التكنولوجية

  .التاريخ

هيمنت متاماً  هو تعبري عن تصور العامل الغريب أن إبستمولوجيا الترانسفري واملرجعية املادية قد  والنظام العاملي اجلديد 19
 وأن اجلميع على "األقل عقول النخب احلاكمة أو على"لى العامل بأسره، وأا قد غزت البالد والشعوب والعقول كافة ع

وعلى استعداد الستبعاد القيم األخالقية مثل الكرامة والتمسك بأرض األجداد  استعداد ألن يغري قيمه بعد إشعار قصري،
شكل الشركات متعددة  يف" نقل األمناط االستهالكية، وانتقال رأس املال فمثل هذه القيم جتعل. عن املطلقات والدفاع

الغرب أننا قد وصلنا هلذه املرحلة اليت تستبعد فيها القيم  ويتوهم. ، وتنفيذ توصيات البنك الدويل، أمراً صعباً"اجلنسيات
إسرائيل، إىل  يشغل منصب وزير خارجيةوقد جاء مشعون برييس، حينما كان . املرء أية قيم أخرى الثابتة بسهولة ليتبىن

جتارة يف جتارة، فاجلميع يدوريف إطار املرجعية  القاهرة وجلس مع بعض املثقفني املصريني وأخربهم بأن املسألة كلها
 وكما قال. "ترانسفري"واألوطان بوتيكات وفنادق، واإلنسان وحدة اقتصادية ميكن نقلها  فالدميوقراطية جتارة،. املادية

أو قيمها أو إسهاماا احلضارية،  ، وهي بلد ال تشتهر ويتها"كل الدول تود أن تكون سنغافورة" املثقفني املصريني أحد
  .والشراء، أي أنه بلد يدور متاماً يف إطار املرجعية املادية وإمنا بالسوبرماركتات واملقدرة املذهلة على البيع

األشياء ثباتاً، أي اللغة  دلول لندرك مدى تغلغل مفهوم الترانسفري يف أكثرنتوجه لقضية عالقة الدال بامل  ميكن أن 20
بأن كل شيء خاضع للتغري، وال يوجد ثابت سوى قانون  فمنذ عصر النهضة يف الغرب، كان مثة إميان عميق. اإلنسانية
 عبر هذا عن نفسه يف فلسفة مثلوي. "فهذه هي حضارة التقدم"والثابت بضرورة التغيري  والبد من اإلميان املطلق. احلركة

إال للقوة، فمن خالل القوة يستطيع  الداروينية والنيتشوية حيث يصبح العامل كياناً متطوراً متغرياً وال يوجد فيه ثبات
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 great جريت ديفاينر: باإلجنليزية"هوبز أن الدولة هي املعرف األكرب  وقد بين. اإلنسان أن يفرض املعىن الذي يريده

definer"ا ميكنها أن متنح الداللة للكلمات، فكأن الدال ال عالقة له باملدلول ، فمنإال من خالل القوة خالل سطو .

، وهي فلسفة تدعو للتكيف الدائم مع األمر "الضعفاء نيتشوية"وهناك اجلانب اآلخر من نفس القضية وهو الربمجاتية 
شرعية  ين تقبل تعريف األقوياء للكلمات، بل إعادة تسميتها حىت تكتسبالترانسفريية تع كما أن هذه املرونة. الواقع

«فلسطني«جديدة، ومن مث تصبح  «الضفة الغربية«وتصبح » إسرائيل»  وينطبق نفس الشيء على . »والسامرة يهودا» 
نوا يسمون ذا فاألطفال غري الشرعيني كا. حول هلم والقوة كثري من الظواهر اليت يتكيف معها املهزومون ممن ال

 unwed أنويد مذر: باإلجنليزية"» أطفال أم غري متزوجة«التكيف، أصبحوا يسمون  ولكنهم، من خالل. االسم

mother" طلَق عليهما إما أب أو أم«، مث أصبح يسنجل برينت فاميلي :باإلجنليزية"» أبناء أسرة ر single parent 

family"ناتشورال بيبيز: باإلجنليزية"» أطفال طبيعيون» ياً لطيفا هو، مث اكتسبوا أخرياً امساً حتم natural babies" ،
 love بيبيز الف«وأخرياً أصبحوا يسمون . املادة/احلادث مت قيده ضد جمهول أو أنه مثرة الطبيعة وهو أمر يعين أن

babies» فكلمة. وهي عبارة إجنليزية مبهمة «love»  كما تعين «حب«اإلجنليزية تعين» تو «كما يف عبارة "» جنس 
مع أا تعين يف واقع األمر » يتعاطى احلب«بعض البلهاء بعبارة  اإلجنليزية، واليت يترمجها «to make love ميك الف

العبارة اجلديدة  ومهما كان املعىن املقصود، فإن. »اجلنس/أبناء احلب«، ومن مث فهم "باحلب أو الكره أموراً ال عالقة هلا
 مت من احلرام "الترانسفري"متاماً، أي أن االنتقال  صول وجتعل ظاهرة األطفال غري الشرعيني ظاهرة طبيعيةتخفي األ

 وأثناء هذه ."sex worker سكس وركر: باإلجنليزية"» عاملة جنس«مثلما أصبحت البغي  واحلالل إىل احلياد، متاماً

  .العملية، تنحل عالقة الدال باملدلول متاماً

املرجعية املادية  الترانسفري املعريف اإلبستمولوجي، فيمكن أن نعرف الترانسفري بأنه أوالً هيمنة منا نتحدث عن وماد 21
وأي مركز، حبيث ال يكون هناك هامش أو مركز، وال   مث اختفاء املرجعية واملركز، أية مرجعية"يف عصر الثنائية الصلبة"

يتحدث أنصار "رق بني إنسان وحيوان، وال عالقة ضرورية بني دال ومدلول وال فا قمة وال قاع، وال داخل وال خارج،
يشغل مكاناً متميزاً،  وهذا وصف دقيق لعامل ما بعد احلداثة حيث ال ميكن لكائن أن. "احلداثة عن رقص الدوال ما بعد

ميكن أن حيل شيء والصورة مها شيء واحد، وحيث  وحيث كل األمور متساوية وكل الظواهر نسبية، وحيث األصل
وذا املعىن، ميكن القول بأن ما بعد احلداثة هي أيديولوجيا النظام العاملي  .حمل شيء آخر وحتل كلمة حمل كلمة أخرى

 .بذلك وزير خارجية إسرائيل حيث يرتلق اجلميع من السوق إىل املصنع، ومن املصنع إىل السوق، متاماً كما بشر اجلديد
 

 نهاية التاريخ 

حيويه من تركيب  عبارة تعين أن التاريخ، بكل ما "end of history إند أوف هستوري: باإلجنليزية" «ية التاريخا»
ايته يف حلظة ما، فيصبح سكونياً متاماً، خالياً  وبساطة، وصريورة وثبات، وشوق وإحباط، ونبل خساسة، سيصل إىل

ال فرق يف " كل شيء سيرد إىل مبدأ عام واحد يفسر كل شيء واخلصوصيات، إذ إن من التدافع والصراعات والثنائيات
حلوالً ائية حامسة لكل  وسيسيطر اإلنسان سيطرة كاملة على بيئته وعلى نفسه، وسيجد. "بني الطبيعي واإلنساين هذا

  .مشاكله وآالمه
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صف بعض جوانب منظومة احلداثة عائلة كاملة من املصطلحات األخرى اليت ت وحنن نرى أن هذا املصطلح ينتمي إىل
اإلنساين، كما نعرفه، وكما ظهر  واليت تعين انتهاء شيء ما والقضاء عليه، وهذا الشيء يف غالب األمر هو اجلوهر الغربية

 «deconstruct دي كونستراكت«املداخل السابقة، ولكن أمهها هو مصطلح  وقد أشرنا لبعضها يف. متعيناً يف التاريخ

 «post» مع املصطلحات اليت تبدأ بالكاسحة» اية التاريخ«كما ميكن أن نضع مصطلح . »يقوض» أو» ككيف«مبعىن 

-post بوست مودرن«: مثل» كامل اية أو تحول جوهري«ولكنها تعين يف واقع األمر » بعد«واليت تعين حرفياً 

modern»  بوست إندستريال«، و»ما بعد احلداثة«مبعىن post-industrial»  بوست «، و»ما بعد الصناعي«مبعىن
ما «مبعىن  «post-historical بوست هيستوريكال«وأخرياً » ما بعد الرأمسايل«مبعىن  «post-capitalist كابيتاليست

  .»اية التاريخ«اليت تعين يف واقع األمر » التاريخ بعد

فيوم . "التوحيدي"القيامة   ومفهوم يوم"احللويل الدنيوي"لتاريخ أن مثة اختالفاً عميقاً بني مفهوم اية ا ويالحظ  ابتداًء 
وهو ما يعين أن الزمان التارخيي لن . الزمان ويتم فيها احلساب القيامة نقطة تقع خارج الزمان، يف اآلخرة، يتجه حنوها

التاريخ رغم فوضاه   إىل غريها وأنخالياً من الصراع والتدافع، أي أن مثة ثنائية ال تمحى وال ترد يصبح يف يوم من األيام
صهيون  "وعلى األرض، حني يؤسس اإلنسان الفردوس  أما اية التاريخ، فتتحقَّق داخل الزمان اإلنساين. له هدف وغاية

 اية ولذا ميكن القول بأن.  داخل الزمان، فهو فردوس مادي أرضي" اليوتوبيا التكنولوجية مملكة املسيح  املهدي املنتظر

تعاريف وتدافع، كي يبدأ تاريخ بسيط أحادي  ما فيه من التاريخ تعين يف واقع األمر اية التاريخ اإلنساين املركب، بكل
  ."التاريخ الطبيعي تشبه بنيته بنية"يتسم باالنتظام الشديد 

د الروحية حيل اإلله يف الطبيعة إىل اية التاريخ، ففي وحدة الوجو  نظم مغلقة، تفضي"الروحية واملادية"والنظم احللولية 
فينتهي التاريخ  ،"وال موجود إال هو"فيستوعبهما يف ذاته ويصبح كل شيء تعبرياً عن اإلله وجتسيداً له  ويف اإلنسان

فهو عود "وتشبه كل دورة كونية الدورات األخرى  ويلغى الزمان ويتحول إىل دورات متكررة؛ بداياته تشبه اياته،
املادية، فإن اإلله حيل يف اإلنسان والطبيعة ويستوعب فيهما، ويصبح ال وجود  أما يف إطار وحدة الوجود. "أبدي رتيب

، اليت يرد هلا »املادة/الطبيعة قوانني«أو » قانون الضرورة«أو » قانون احلركة«مث تعاد تسميته ليصبح . من خالهلما له إال
ومن يعرف هذه القوانني يصل إىل املعرفة اليت متكِّنه من . "إال هي  موجودوال"كل شيء، ومن ذلك الظواهر اإلنسانية، 

فكأن وحدة . األرضي ويف إاء التاريخ اإلنساين والزمان ويف بدء التاريخ الطبيعي وتأسيس الفردوس التحكم يف العامل
سان والستقالله عن عامل مادية، معادية لإلن الوجود الروحية تتحول، من خالل إعادة التسمية، إىل وحدة وجود

  .للتاريخ، جمال حرية اإلنسان وساحة جناحه وفشله املادة من حوله، ومعادية/الطبيعة

املثال  تضع   الدينية، فالعقيدة املشيحانية  على سبيل"املهدوية"يف العقائد املشيحانية  وتتضح وحدة الوجود الروحية
ويتركز الغرض اإلهلي يف .  حوهلم"وتاريخ األغيار تاريخ اليهود" بأسره اليهود يف مركز التاريخ، ويدور التاريخ البشري

 سيعانون كل اآلالم إىل أن يأيت املاشيح ويقضي على أعدائهم ويضع حداً آلالمهم  الذين"شعب اهللا املختار"اليهود 

امل والفردوس الك فيجمعهم من شتات األرض ويعود م إىل صهيون ليؤسس مملكته هناك حيث يتحقق السالم
سبت "مثل الطبيعة يف العصر املشيحاين  إال أن التاريخ، كما يقول املفكر الصهيوين موسى هس، سيصبح. األرضي
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وبالفعل لن يشهد العصر املشيحاين األلفي إصالح . يف بساطة الطبيعي ، ويصبح اإلنساين والتارخيي"التاريخ أو ايته
  .واإلنسان يضاً تحول قوانني الطبيعة ليتم التوافق الكامل بني الطبيعةوحسب وإمنا سيشهد أ اتمع اإلنساين

للتاريخ، فمن البداية يفسر التارخيي واالجتماعي  وتضع النظم اليت تدور حول وحدة الوجود املادية، هي األخرى، اية
 تدور يف إطار "مهدوية" كان هناك مشيحانيةوإذا . املادة/املادي ويرد كل شيء إىل الطبيعة/الطبيعي واإلنساين يف إطار

فهناك من . علموية، تدور يف إطار وحدة الوجود املادية وحدة الوجود الروحية فهناك أيضاً مشيحانية دنيوية، علمية أو
توبيا اليو املعرفة اليت ستمكِّننا من السيطرة على قانون الضرورة وتأسيس صهيون العلمية، أي يرى أن املعرفة العلمية هي
تدور يف إطار السببية الصلبة، ويتصورون أن   ضيقة"أو علموية"ويصدر هؤالء من رؤية علمية . التكنولوجية التكنوقراطية

ومن املفارقات أن كل هذه التصورات فقدت مصداقيتها يف األوساط ". كاملة العلم سيؤدي إىل معرفة يقينية شاملة
التصورات سائدة يف بعض  ومع هذا، ال تزال مثل هذه. علوم الطبيعية واحتماليتهاأصبحت تدرك التحدد ال العلمية اليت

  "منظوراً علمياً سببياً صلباً عفى عليه الزمان األوساط بني دارسي العلوم اإلنسانية اليت ال تزال تتبنى

 ولت إىل موضوع أساسي يفإشكالية كامنة يف الفكر الديين والفلسفي الغريب، ولكنها حت إن إشكالية اية التاريخ

التكنولوجية التكنوقراطية، اليت  واتضحت بشكل متبلور مع ظهور فكرة اليوتوبيا. احلضارة الغربية منذ عصر النهضة
الذي يدرك القانون أو العلم الطبيعي الذي ال عالقة له بالقوانني  تنسلخ عن التاريخ اإلنساين ألا تدار وفق العقل

التكنولوجية التكنوقراطية، من مث،  ، فاليوتوبيا"ألن قوانني العقل متاثل قوانني الطبيعة"رخيية واإلنسانية والتا االجتماعية
  .النهائية لكل املشاكل وتأسيس الفردوس األرضي وإاء التاريخ تعبري عن رغبة حقيقية وصادقة يف وضع احللول

الكامل النابعة من  لتكنوقراطي احلديث والرغبة يف التحكمالنهضة يف الغرب هي إرهاصات هلذا الفكر ا ويوتوبيا عصر
 الذي وصف نظاماً "1535  1478"توماس مور  ومن أهم هذه اليوتوبيات يوتوبيا سري. الرؤية الواحدية املادية

 توما ومن اليوتوبيات األخرى، يوتوبيا. والتسوية وتلغى فيه مؤسسة األسرة تسوده امللكية العامة وعالقات املساواة
الشمس تسقط فيه   الذي صور جمتمعاً طوباوياً اشتراكياً يف كتابيه دولة املسيح ومدينة"1639  1568" كمبانيال

متاماً، إذ يتم ختطيط كل شيء ومراقبة كل األفراد  امللكية اخلاصة وتنتهي األسرة وتقوم احلياة اجلماعية وتنتهي الفردية
والتناقضات  ، وهو ما يريح اإلنسان من عبء املسئولية واالختيار وحيل املشكالتوالروحية والوفاء حباجام املادية

اليت ال حيكمها سوى القوانني الطبيعية، وأعظم  ومدينة الشمس انعكاس لعامل الطبيعة،. االجتماعية والتارخيية كافة
  الذي يوجه حياة"والتكنوقراطالعامل "الكاهن /وحيكم كل هذا الساحر. ويوظفها الرجال هو من يفهم هذه القوانني

من "للمدينة حتديد اللحظة املناسبة  ولذا، كان من اهلموم األساسية. املدينة لتكون على وفاق تام مع الكون والطبيعة
من الناحية " متوازن "من الناحية البدنية"حىت تضمن أن يولد طفل صحيح   اليت يعاشر فيها الذكر األنثى"الناحية الفلكية

اإلنسان وباطنه  أن مدينة الشمس يوتوبيا علمية كاملة، رحم اجتماعي مجعي، يتم فيه التحكم يف ظاهر ، أي"يةالنفس
أن النتوءات السبعة على وجهه متثل السماوات  ومن املثري أن كامبانيال كان يؤمن مبقدراته املشيحانية، فكان يعتقد"

له رائداً للشخصيات الكاريزمية النيتشوية احلديثة مثل روبسبيري كل هذا جيع .السبع، أي أن له عالقة بالقوى الكونية
 "1626  1561"بيكون  أما يوتوبيا سري فرانسيس. "وستالني املرتبطني باليوتوبيا التكنولوجية والتكنوقراطية وهتلر
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 حيث توجه "انمن بيت سليم"العلماء وأصحاب اخلربة  أطالنطيس اجلديدة ، فهي يوتوبيا علمية مناذجية إذ حيكمها
 .للتناقضات واالختالفات الدولة كل شيء وال يوجد جمال

الصلة بكتاب هوبز التنني ، حيث قدم هو اآلخر رؤية للدولة اليت ميكنها  ورغم أن كل هذه اليوتوبيات متفائلة فإا وثيقة
. الضمري الشخصي هي حتل حمليف كل شيء، وتوجه كل شيء، وتضع حلوالً ائية لسائر املشاكل، ولذا ف أن تتحكم

وتتبدى . اليوتوبيون فلم تكن عندهم نظرية يف الشر والفارق أن هوبز كان يرى أن إمكانية اإلنسان للشر ضخمة، أما
بسيطاً  يف الفكر املادي الرياضي اآليل الذي يرفض تنوع التاريخ وجدليته ويحل حمله عاملاً الرغبة نفسها يف إاء التاريخ

صورة "األجسام اإلنسانية كاألحجار املندفعة  ، وتتحرك فيه"صورة نيوتون اازية" يتحرك كاآللة أو الساعة الدقيقة آلياً
، ويصبح اإلنسان يف نسق اآللة "صورة لوك اازية"صفحة مادية بيضاء  ، ويصبح عقل اإلنسان"إسبينوزا اازية

 "جوليان دي المتري اازية صورة"وبساطتها 

يف فكر حركة االستنارة الذي ينطلق من تأكيد أن التاريخ نشاط  ظهر رفض التاريخ اإلنساين بطريقة أكثر صقالًوي
. وتقديسه ولذا فهناك نزعة يف فكر االستنارة لتمجيد التاريخ. عقل اإلنسان ومستودع حكمته إنساين، فهو مثرة جهد

واحلركة، والعقل املستنري ال يستمد معياريته   الطبيعة واملادةولكن العكس صحيح أيضاً فقوانني العقل هي نفسها قوانني
بدالً من  ولذا. وإمنا من خالل الدراسة العلمية الصارمة لقوانني الطبيعة واملادة واحلركة من التاريخ أو احلضارة أو اتمع

اً على الفكر البشري وهي أن التاريخ جديدة متام الغائية التقليدية اليت ترى أن التاريخ يسري بتوجيه إهلي، طُرحت فكرة
 ، أو أن غائيته مثل معياريته مستمدة من"املادة/متاماً مثل الطبيعة"هدف  يتحرك إما دون غائية، فهو حركة دون

الرؤية الثانية فقد ترمجت نفسها إىل رؤية  أما. وغين عن القول أن الرؤية األوىل تنسف فكرة التاريخ متاماً. املادة/الطبيعة
التاريخ،  املادة، وهدفه النهائي تحقُّق قوانينها يف/ولكنه تقدم مرجعيته النهائية الطبيعة لتاريخ باعتباره عملية تقدم دائمة،ل

ويصبح اتمع اإلنساين يف بساطة "القوانني متاماً  ومن مث يصبح التقدم تزايد تطبيق القوانني الطبيعية إىل أن تسود هذه
  ."الطبيعي حمل التاريخ اإلنساين ل التاريخعامل الطبيعة وحي

ولنبدأ بالفلسفات . يف كل من اهليجلية والفلسفات اليت ثارت على اهليجلية وقد عبرت هذه الرؤية االستنارية عن نفسها
من والسببية وأي شكل  للهيجلية فرفضها للتاريخ أمر واضح، فهي فلسفات تنكر فكرة اجلوهر والكل واملركز املعادية

العامل يف حالة حركة دائمة خالية من املعىن واهلدف والغاية،  أشكال اليقينية أو الثبات، بل تنكر الغائية نفسها، فيصبح
  .للتاريخ قائمة ومن مث ال ميكن أن تقوم

ة اليت واضحاً، فاألمر خمتلف بعض الشيء بالنسبة للهيجلي وإذا كان عداء الفلسفات املعادية للهيجلية للتاريخ أمراً
للتاريخ عن  ولكنها مع هذا، يف تصورنا، ال تقل يف عدائها. وحتمياته وقوانينه ومراحله وأمناطه تتحدث كثرياً عن التاريخ
هلا وجود مادي أو نسيب، هي اليت حترك التاريخ  فالفلسفة اهليجلية تفترض أن مثة فكرة ليس. املدارس املعادية للهيجلية
الفكرة املطلقة  العقل املطلق  الروح بشكل عام : على هذه الفكرة عدة أمساء ويطلَق. يعةواتمع واإلنسان والطب

ولن يتحقق حتققاً كامالً إال  ولكن املطلق ليس سكونياً، فهو لن يدرك نفسه إدراكاً كامالً.  الروح الالمتناهي "جايست"
ها املتناقضات وتتحدد من خالهلا األضداد، إىل أن يصبح تتداخل في يف الطبيعة والزمان والتاريخ، وذلك عرب عملية جدلية

األمر قوانني املادة،  وهذه الوحدة الكونية النهائية ممكنة ألن قوانني الفكر هي يف واقع. الطبيعة فكراً الفكر طبيعة، وتصبح
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ة، رغم كل حديثها عن هذا يعين أن الفلسفة اهليجلي كل.  هي يف واقع األمر قوانني الطبيعة"العقل"وقوانني املنطق 
 واحدية تسد الثغرة اليت تفصل بني اإلنساين والطبيعي وتلغى ثنائية الفكر واملادة التاريخ واجلدل والتناقض، فلسفة

قيل عن حق إن اهليجلية فلسفة ال  وهلذا. واحلضارة والطبيعة، ومن مث متحو اإلنسان كظاهرة متفردة مستقلة عن الطبيعة
بني الطبيعي واإلنساين، أو بني املقدس والزمين، إذ سيرد كل شيء إىل  تفصل بني املادي واملثايل، أوتعرف الثنائيات وال 

التاريخ حني يتجسد العقل  والفكر اهليجلي ال ينظر إىل الواقع إال من منظور اية. مادي فعالً روحي امساً عنصر واحد،
فيها اجلدل واملعاناة اإلنسانية، إذ يصل اإلنسان إىل احلل النهائي   ينتهيالكلي ويتحقق القانون العام يف التاريخ، يف حلظة

أيضاً حلظة  ولكن من املفارقات أن حلظة السيطرة الكاملة هذه هي. ويحكم السيطرة على كل شيء لكل مشاكله،
  .انتصار البسيط على املركب والطبيعي على اإلنساين

متاية التاريخ«مصطلح  وقد استخد «الشاعر   حينما كنت أكتب رساليت للدكتوراه عن1965ول مرة عام أل
على طريقة "واملادة ويقرن بينهما  األمريكي وولت ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلويل صويف مادي يعادل بني الروح

فاإلنسان ما هو إال . نسيةواجلاذبية األرضية اليت يرى أا تشبه اجلاذبية اجل وهو يتغىن باملادة واجلنس والكهرباء. "هيجل
إميان ويتمان املطلق  كما أن. يتجزأ من الكون ووعيه ال يتجاوز الطبيعة، بل عليه أن يتكيف معها ويذعن هلا جزء ال

عداء للتاريخ يتضح يف حماولته الوصول إىل اية التاريخ   يترجم نفسه إىل"وعداءه لإلنسان املركب التارخيي"بالطبيعة 
التاريخ الطبيعي وتسود  كان ويتمان يرى أن أمريكا هي هذا الفردوس األرضي الذي يبدأ فيه. التكنولوجية اوإىل اليوتوبي

فهي دولة العلم والتكنولوجيا اليت ستهدم التاريخ وتعلن ايته  املادة، قمة كل التطور التارخيي السابق،/فيه قوانني الطبيعة
تؤدي إىل اية  مانينيات عن التالقي الكامل أو عن انتصار الليربالية اليتفوكوياما يف اية الث وذلك قبل أن يتحدث"

، أي صبغها "الروح والشرائع اليونانية to scientize  هو علموة"األمريكية"جوهر املثالية "وكما يقول ويتمان . "التاريخ
 حىت يدير اإلنسان حياته من خالهلا عليها "مت استخالصها من عامل الطبيعة"علمية  بالصبغة العلمية أو فرض قوانني

التاريخ كجثة هامدة يف شعر ويتمان  ويظهر. "وهذا هو أساس فكرة وحدة العلوم واليوتوبيا التكنولوجية"بطريقة علمية 
تمي احل" ؛"القانون الذي ال يتغير"املادة  /التاريخ بأسره إىل مبدأ واحد هو الطبيعة الذي تسود فيه رؤية واحدية يرد فيها

  ."!مثل قوانني الشتاء والصيف، والنور والظالم

ويتمان تبدأ باالبتعاد  وكثري من قصائد. ، احلرفية واملادية والدائمة، إىل الطبيعة"الرغبة يف العودة"ذه  وشعر ويتمان مفعم
حظة النماذجية، حلظة ذوبان يلتحم ا متاماً، ويصل إىل الل التدرجيي عن احلضارة واالقتراب املتزايد من الطبيعة إىل أن

حترره من   يعلن فيها"مع حمب من جنسه"الطبيعة املادية، وهي عادة ما تكون حلظة قذف جنسية  الذات اإلنسانية يف
  .وحتقُّق الفردوس األرضي عبء التاريخ ومن التدافع ومن احلضارة واهلوية، فهي حلظة اية التاريخ

، لوصف النماذج "1972عام "مشوالً يف كتايب اية التاريخ  بشكل أكثر» ريخاية التا«مث استخدمت مصطلح 
أن مثل هذه  وبينت. الشاملة اليت تترجم نفسها يف عامل السياسة إىل نظم طوباوية مشولية فاشية احللولية الواحدية املادية

 ليس بغيب وإمنا هو أمر غري معروف بشكل جمهول قابلية إلعالن اية التاريخ، فما هو" النماذج حتوي داخلها دائماً 
بالتدريج قوانني احلركة خالل عشرات السنني من احملاولة واخلطأ، وستنكمش  إذ من املتوقع أن يكتشف اإلنسان. مؤقت
يل واالستنارة إىل أن نصل يف التحل اهول تدرجيياً وتتسع رقعة املعلوم، وسينحسر اجلهل بالتدريج مع تزايد الترشيد رقعة
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التوهج األخرية والرشد الكامل حبيث يصبح كل شيء واضحاً، وتوضع  إىل نقطة" األخري ويف اية األمر والتاريخ 
فتمحى الثنائيات  جلميع املشاكل ويتم التحكم يف كل شيء، ويتم تفسري كل شيء يف ضوء القانون العام احللول النهائية

نقطة االحتراق، وهي أيضاً نقطة اية التاريخ واية  طة التوهج هي يف الواقعومن مث، فإن نق. واملطلقات وخيتفي اإلنسان
فيها إنسان  املادة، وهي أيضاً النقطة اليت سيظهر/مركباً متعدد األبعاد ال ميكن رده إىل الطبيعة اإلنسان باعتباره كائناً

 .للتحكم العلمي جديد رشيد يعيش حسب قوانني الطبيعة املادية العلمية، ومن مث فهو خاضع

، حيث حتدثت عن اإلنسان الطبيعي "1979"األرضي  وقد تناولت املوضوع مرة أخرى يف مقدمة كتاب الفردوس
الفرح  اإلنسان الطبيعي إنسان ال حدود له، يرفض احلدود التارخيية، هو إنسان روسو احلر واإلنسان التارخيي، وبينت أن

وقد "الطبيعية أو من البشر الطبيعيني   املتجهم الذي تأكله الذئاب من احليواناتاآلمن الذي يتحول إىل إنسان داروين
وقد . "يف املعمل، ال باطن له، ال يتحرك إال بعد تلقِّي اإلشارات الربانية حتول أخرياً إىل كلب بافلوف املسكني، القابع

والنسيب ويبحث عن املطلق  تاريخ، يفصل بني املطلقفاإلنسان يعيش يف ال"أن اإلنسان التارخيي يتسم بالثنائية  أشرت إىل
إىل حلظة السكون اليت يتحقق فيها الفردوس األرضي وينتفي  خارج التاريخ، إذ أن التاريخ ال اية له، ولن نصل بتاتاً

 دوسيةوقد ربطت هذه الرتعة الفر". املطلق والنسيب ويصبح التاريخ دائرياً مثل الطبيعة فيها اجلدل ويتداخل فيها

احلقيقة املطلقة وتنسب لنفسها القدرة على حتقيق  اليت تدعي لنفسها احتكار» الغيبية العلمية«الالتارخيية مبا مسيته حينذاك 
 وأسلموا هلا القياد، متبعني آخر األساليب"رغبات البشر، ذلك إن استسلم الناس هلا  بإشباع كل" اآلن وهنا"الفردوس 

  ."بطبيعة احلال إال العلماءالعلمية اليت ال يعرفها 

الطبيعية  ميكانيكية بسيطة تفترض أن اإلنسان كم حمض ال خيتلف عن الكائنات"العلمية رؤية  وهذه الرؤية الفردوسية
على العامل الرأمسايل بل يوجد أيضاً  وقد وجدت أن هذا التيار ليس مقصوراً. يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط" األخرى

السريع والدائم حنو الفردوس العلمي » التقدم«عن نفسها يف فكرة "املفاهيم  حيث عبرت كل هذه. تراكييف العامل االش
وكأنه آدم قبل السقوط وقبل   الذي يعيش فيه اإلنسان كاألطفال يف تناسق تام مع الطبيعة"اليوتوبيا التكنولوجية" املنظم

  ."أن يكتسب معرفة اخلري والشر

بآليات السوق،  ن العصر احلديث هو عن حق عصر اية التاريخ، فاحلضارة احلديثة املرتبطةاملؤرخني أ ويرى بعض
اإلنسان وتنكر مقدرته على التجاوز، فهو  وبالعرض والطلب، هي حضارة مرتبطة بآليات بسيطة ال تعرف تركيبية

 التفاصيل واإلجراءات، وال ميكنه يغرق يف"، وعقله عقل أدايت "اخلط يعيش يف جمتمعات أحادية"إنسان ذو بعد واحد 
إنساناً طبيعياً مادياً بسيطاً،   بآلياما البسيطة يتطلبان"واملصنع"فالسوق . "التارخيية وال تطوير وعيه التارخيي إدراك األمناط

والطلب واتمعات االستهالكية اليت ال حتكمها إال آليات العرض  .ال عالقة له باإلنسان اإلنسان، اإلنسان املركب
اإلنتاجية  تزعم أا قادرة على إشباع مجيع رغبات اإلنسان املادية والروحية من خالل مؤسساا واالستهالك واإلنتاج
  .والتسويقية والترفيهية

البريوقراطية والتكنوقراطية والتحكم يف البشر من خالل اهلندسة الوراثية  ويالحظ يف العصر احلديث تزايد هيمنة
وكما قال . التاريخ االجتماعية وعمليات الترشيد املتحررة من القيمة، وهذه عالمة على شيوع فكرة اية جياوالبيولو

 سيحكم األرض 5200يف عام : "والفردوس األرضي ألدوس هكسلي متهكماً، واصفاً إمكانيات تكنولوجيا اليوتوبيا



 
1 جـ 360 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

 ون علم البيولوجيا العلم األساسي يف هذا العامل، سيمكِّنوسيك. والتماثل واالستقرار عامل جديد شجاع، مبادئه املساواة

آالف من التوائم على  وسيعمل.  على كائنات بشرية متشاة وفق معايري موحدة"من احلاضنة"اإلنسان من احلصول 
 على "نةاملفكر املسلم رئيس مجهورية البوس"بيجوفيتش  ويعلق علي عزت...". اآلالت نفسها، ويقومون باألعمال نفسها

مسئولني  الرائع لن يوجد أناس خاطئون، قد يوجد بعض األفراد املعاقني، ولكنهم ال يكونون يف هذا العامل: "ذلك بقوله
ولن ... عامل كهذا، لن يكون هناك خري وال شر يف.  سيتم فكهم من اآللة ببساطة"ولذا"عن إعاقتهم، وال يعاقَبون عليها 

هنا يتم القضاء على الدراما وعلى اإلنسان وتارخيه، ويرتفع . وال عصيان ال شكوكيكون هناك إهلام وال مشكالت و
  ."اليوتوبيا صرح

قائمة باملعىن احلريف، فالتلوث الكوين يتزايد إىل درجة  بل إن اية التاريخ أصبحت ألول مرة يف تاريخ البشرية إمكانية
وهذه  .من األسلحة يكفي لتدمري العامل أكثر من عشرين مرةاألرض، وقد تراكم لدى البشر كم  دد احلياة على وجه

شاملة حديثة ال تسبب أملاً كبرياً وال  آلية تكنولوجية رائعة إلاء كل من التاريخ واجلغرافيا بطريقة رشيدة بسيطة
 كل شيء، اإلنسان العلماين الشامل بالتأله الكامل والتحكم الشامل يف تستغرق سوى حلظات، وهي من مث حتقق حلم

  !القيامة وضمن ذلك يوم

 يف الفكر الغريب احلديث "األرضي واليوتوبيا التكنولوجية واحللول النهائية والفردوس"ورغم مركزية فكرة اية التاريخ 
الليربايل،  فهي خافتة مثالً يف الفكر. الطوباوية املشيحانية التكنولوجية ختتلف من عقيدة ألخرى عامة فإن حدة احلمى

فال "هو جمهول البد أن يصبح معروفاً  كنها وال شك كامنة فيه، فهو فكر يدور حول فكرة التقدم واإلميان بأن ماول
 يف الواقع، إىل أن يصل اإلنسان إىل قدر عال من "اإلمربيايل"تزايد التحكم  ، األمر الذي يعين"جمال للمجهول أو للغيب

  .املُربمجة، أي الفردوس األرضي كن حتقيق ما يشبه السعادة الكاملة املخططةالعلمية بقوانني الطبيعة، حبيث مي املعرفة

خافتة يف النموذج النفعي العقالين الدميوقراطي الليربايل، فهي تزداد سخونة يف  وإذا كانت احلمى املشيحانية التكنولوجية
ويتحقق الفردوس  بق الداخل واخلارجعن اتمع الشيوعي، حيث تزول كل احلدود ويتطا املاركسي لدى حديثه الفكر

يتم إصالح العامل بقرارات وزارية وعسكرية  وتصل السخونة إىل درجة الغليان واالنصهار يف الستالينية حيث. األرضي
 النهائية اليت تكفل إزالة مجيع العناصر املُقاومة للتقدم وسائر االحنرافات عن مادية جدلية علمية رصينة تطرح احللول

وقد شبه أحدهم اية التاريخ بأنه "العادل   احلتمي الواضح املؤدي إىل السعادة الكاملة وإىل حتقيق اتمع الشيوعياملسار
 أملانيا النازية، كان الرايخ الثالث الترمجة املباشرة للعقيدة األلفية ذات الطابع ويف. "بوليس سري يطرق باب املعارضني

القضاء على كل آالم الشعب  ففي الرايخ الثالث كان سيتم. " يستمر ملدة ألف عاموكان املفترض فيه أن"املشيحاين 
إزالة بضعة ماليني من األطفال املعوقني والعجزة والغجر  األملاين ويتم حتقيق الرخاء األزيل، األمر الذي كان يتطلب

 .نهائينفع هلم، فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة احلال احلل ال والسالف واليهود ممن ال

 النظام العالمى الجديد وما بعد الحداثة ونهاية التاريخ 

 "الصهيونية النازية  املاركسية  الليربالية "وراء معظم األيديولوجيات العلمانية الشاملة  ميكن القول بأن النموذج الكامن

ميان بأن مثة قانوناً علمياً وطبيعياً ، أي اإل"unilinear يوين لينيار: باإلجنليزية"» التطور أحادي اخلط«هو ما يسمى 
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الترشيد املادي،  اتمعات والظواهر والبشرية كافةً، وأن التقدم هو يف الواقع عملية متصاعدة من واحداً للتطور ختضع له
فوفة كل العناصر الكيفية واملركبة والغامضة واحمل املادة فتستبعد/أي إعادة صياغة الواقع اإلنساين يف إطار الطبيعة

 ومن مث ميكن. مادة استعمالية بسيطة ويتحول اإلنسان إىل كائن وظيفي أحادي البعد باألسرار، حبيث يتحول الواقع إىل

 إىل أن يتحقق "والتنميط والتسوية" مث تتصاعد عمليات الترشيد. توظيف كل من الواقع املادي واإلنساين بكفاءة عالية
شيء، والتحكم يف كل شيء، وضمن ذلك اإلنسان، ظاهره وباطنه   برجمة كلحلم اليوتوبيا التكنولوجية، حني تتم

ولع  ومن هنا"وعمليات الترشيد تأخذ شكل مراحل متر ا كل اتمعات البشرية . "ببساطة ومن مث ميكن استنساخه"
  ."الفكر الغريب بتقسيم التاريخ إىل مراحل حمددة

 هو العوملة حبيث يصبح العامل كله مادة استعمالية ويصبح كل البشرعلى مستوى العامل  وتصاعد عمليات الترشيد

تصل سائر اتمعات البشرية إىل  وتتصاعد معدالت الترشيد إىل أن. كائنات وظيفية أحادية البعد ميكن التنبؤ بسلوكها
كونفريجانس : باإلجنليزية"» نظرية التالقي«وهذا ما يسمى أيضاً  نقطة تتالقى عندها ويسود التجانس الكامل بينها،

واحداً هو قانون  والتالقي هو توحد النماذج كلها حبيث تتبع منطاً واحداً وقانوناً عاماً ."convergence theory ثريي
وقد أشار أحد . حيدث يف الواحدة حيدث يف األخرى التطور والتقدم حبيث يصبح العامل مكوناً من وحدات متجانسة؛ ما

، ظهرت عبادة Marxism العامل هو سقوط املاركسية وبدالً من املاركسية، ماركسيزم  أن ما حيدث اآلن يفاملعلقني إىل
وشرقه وغربه، هي يف  وعبادة السوق هذه وهيمنتها على العامل بأسره، بشماله وجنوبه .Marketism ماركتزم السوق

  .يبواقع األمر نقطة التالقي اليت حتدث عنها علم االجتماع الغر

وحنن . املصنع وإىل إدخاله القفص احلديدي وقد تنبأ ماكس فيرب بأن عمليات الترشيد ستؤدي إىل حتويل اتمع إىل حالة
حيث ينتج "املصنع : ولكننا نذهب إىل أن العامل سيحكمه إيقاع ثُالثي نتفق معه متاماً يف صورة القفص احلديدي،

، أي أنه "وأبعاد حيث يفرغ ما فيه من طاقة وتوترات وعقد"أماكن الترفيه   و"حيث يشتري ويبيع"والسوق   "اإلنسان
مجيع رغبام البسيطة الطبيعية أحادية البعد، اليت  إيقاع يستوعب كالً من اإلنسان االقتصادي واإلنسان اجلسماين ويشبع

  .إنساين ال عالقة هلا بأي تركيب

العاملي اجلديد وأيديولوجيات اية التاريخ وما بعد  مل بأسره يظهر النظاموحينما يسيطر هذا اإليقاع الثالثي على العا
 موقف هيجلي يقدس التاريخ ويؤكد: من املوقف املزدوج لعصر االستنارة من التاريخ وهي أيديولوجيات نابعة. احلداثة

. أن التاريخ ال غاية له وال هدف يرىأنه ذا غاية حمددة وأنه يصل إىل ايته حني تتحقق هذه الغاية، وقسم معاد هليجل 

  .للتاريخ، ينكرانه والتياران، كما سنبني، يف تقديسهما ويف عدائهما

 : فوكوياما وهنتجتون:   التاريخ يصل إلى نهايته عند تحقق غايته1

 : فوكوياما ونهاية التاريخ" أ

 خ سيصل إىل ايته حينما تصل البشرية إىلكال من هيجل وماركس كانا يريان أن التاري يرى فرانسيس فوكوياما أن

الدولة الليربالية وعند  شكل من أشكال اتمع الذي يشبع االحتياجات األساسية والرئيسية للبشر، فهو عند هيجل
يشبه اإلمجاع بشأن الدميوقراطية الليربالية كنظام صاحل  ولكن العامل بأسره قد وصل إىل ما. ماركس اتمع الشيوعي
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من تلك التناقضات  وهذا يعود إىل أن الدميوقراطية الليربالية خالية. اهلزمية باأليديولوجيات املنافسة م بعد أن أحلقتللحك
  .األساسية الداخلية اليت شابت أشكال احلكم السابقة

 النشاط االجتماعي املهم الطبيعية احلديثة متثل فالعلوم.  لتفسري التاريخ"املادية"ويستخدم فوكوياما منوذج العلوم الطبيعية 
احلديثة  يتسم بالنمو والتراكم والغائية، ومن مث يقرر فوكوياما أن منطق العلوم الطبيعية الوحيد الذي يجمع الناس على أنه

الرأمسالية والسوق احلر، أي أن ما متكن   تطوراً شامالً يتجه صوب"الطبيعة واإلنسان"يبدو كأنه يفرض على العامل 
املادي الواحد، قد حلت حمل ما كان يسمى /واحلقيقي للمبدأ الطبيعي ، املمثل الوحيد»رأمسالية العلميةال«تسميته 

اإلنسان يف الشرق والغرب إىل  وبذا، تحول. ، اليت كانت تدعي لنفسها شرف متثيل املبدأ الطبيعي»العلمية االشتراكية«
  .على أسس علمية رشيدة حياته الذي ميكنه إدارة "املادي"اإلنسان االقتصادي 

املادية ذه السوقية والفجاجة، وبعد أن أكد أسبقية /الطبيعية ولكن يبدو أن فوكوياما، بعد أن استخدم منوذج العلوم
متكرر يف  وهذا منط"بشكل مطلق، حياول أن يراجع نفسه ويقرر أن يدخل عنصراً إنسانياً غري مادي  املادة على اإلنسان

ماديتها، ومن هنا فإا تدخل محسنات روحية  يات املادية العلمانية كافة، فهي ال تستطيع أن تواجه وحشيةاأليديولوج
 املادي الذي يدخله فوكوياما هو سعي البشر إىل نيل االعتراف بقدرهم أو االعتراف والعنصر اإلنساين غري. "معرفية

والدميوقراطية . "»عزة النفس«يسمى  وهو ما" أن هلا قدراً كبرياً بقدر األشخاص أو األشياء أو املبادئ اليت يعتقدون
ولكن رغم كل هذه . "غري املادي" واإلنساين "املادي"املستويني االقتصادي  الليربالية ستحقق كل ما يريده اإلنسان على

اإلنسان، فالتأثري   سعادةجند أن فوكوياما يثري الشكوك حول إمكان أن يؤدي التطور التارخيي العلمي إىل احملسنات،
يورد، بقدر من االستحسان، عبارة من كتابات  بل إن فوكوياما. النهائي هلذا التطور على سعادة البشر أمر غامض

 إن اختفاء اإلنسان بانتهاء التاريخ ليس بكارثة كونية: " يقول فيها"فوكوياما مفسر هيجل الذي يعتمد عليه"كوجيف 

بكارثة بيولوجية، فاإلنسان سيبقى  وال هو.  سيبقى كما كان عليه منذ البداية"املادي" الطبيعي فالعامل. "مادية/طبيعية"
ما سيختفي، فهو اإلنسان مبعناه الشائع؛ واإلنسان مبعناه الشائع أمر  أما". املادة/حياً كاحليوانات منسجماً مع الطبيعة

  .رياًتارخيي مركَّب ال يهتم به املاديون الطبيعيون كث حضاري

 على الذات "الالإنساين" املادة، أي املوضوع/اية التاريخ هو إعالن اية اإلنسان وانتصار الطبيعة إن إعالن فوكوياما
 اليت ال "اليت جتسدها احلضارة الغربية"للقوانني الواحدية املادية  ، ومعناه تحول العامل بأسره إىل كيان خاضع"اإلنسانية"

التاريخ هي يف واقع األمر اية  ان واألشياء واحليوان واليت تحول العامل بأسره إىل مادة استعمالية، فنهايةاإلنس تفرق بني
 .الطبيعي التاريخ اإلنساين وبداية التاريخ

 : صموئيل هنتنجتون وصدام الحضارات" ب

تصاعد الصراع  ، فبينما يعلن األولالسياسيني إىل أن أطروحة هنتنجتون هي عكس أطروحة فوكوياما أشار بعض احملللني
هو بالفعل كذلك لو قنعنا باملستوى التحليلي السياسي  واألمر. بني احلضارات يعلن الثاين انتهاء اجلدل والتدافع والتاريخ

  .وحاولنا الوصول إىل املستوى املعريف فإننا سنجد أن األمر خمتلف متاماً وبنقل األفكار، أما إذا تعمقنا
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، وظهر "ومل خيتف كليةً"الدولية قد تراجع  تنجتون بتأكيد أن دور الدولة القومية كفاعل أساسي يف الصراعاتيبدأ هن
وقد نشب هذا الصراع نتيجة دخول احلضارات غري الغربية . والثوابت احلضارية بدالً من ذلك الصراع بني احلضارات

فالصراع ليس حتمياً وإمنا هو  . القوة الوحيدة يف هذه العمليةفاعلة يف صياغة التاريخ، أي أن الغرب مل يعد كعناصر
  !نتيجة دخول العبني جدد

 فلكل حضارة  حسب رؤية. عندنا» معريف«يعادل تقريباً استخدام كلمة » حضارة«لكلمة  واستخدام هنتنجتون

، وتؤسس على هذه الرؤية "ء والكلاجلز الفرد واتمع "هنتنجتون  رؤية للكون تدور حول العالقة بني اإلنسان واإلله 
املساواة والسلطة  الفرد واألسرة  املواطن والدولة  "املسئوليات واحلقوق  للكون منظومات معرفية وأخالقية حتدد تراتب

أثرها يف سنوات قليلة،  هذه الرؤية للكون أمر متجذر يف البشر عرب قرون طويلة وال ميكن أن يمحى. "واالتساق الصراع
ويؤكد هنتنجتون أن أساس اختالف احلضارات هو . هامشياً ما يراه أهل حضارة معينة أمراً أساسياً قد يراه آخرونو

 نالحظ بشكل جانيب أن طريقة هنتنجتون يف"والتقاليد، ولكن أهم العناصر طراً هو الدين  التاريخ واللغة واحلضارة

مستقلة متام االستقالل، كما أنه  تقاليد والتاريخ باعتبارها عناصرالتصنيف ليست جيدة، فهو يورد عناصر متداخلة مثل ال
فكأن هناك . "ولكن جيب أن نذكر أنه يعطي مركزية سببية للدين يذكر العناصر بشكل رأسي وكأا مجيعاً متساوية،

احلضارة الغربية " لشكلوبعد أن يبلور هنتنجتون أطروحته ذا ا. العامل هو يف واقع األمر صراع ديين صراعاً حضارياً يف
ومن هنا حديثه عن احلضارة الغربية "حضارياً هائالً يف العامل   يعطي انطباعاً بأن مثة تنوعاً"مقابل احلضارات غري الغربية

يرى أما ميارسان  الربوتستانتية والكاثوليكية، واحلضارة الكونفوشيوسية واحلضارة اإلسالمية اللتني األرثوذكسية مقابل
  ." من التعاون يف اكتساب القوة والثروةنوعاً

الثنائية الصلبة بوجهها، فالعامل  لو دققنا النظر لوجدنا أن التعددية اليت يطرحها هنتنجتون واهية زائفة إذ تطل ولكننا
 ذا ذا ويست آند: أو كما يقولون باإلجنليزية"العامل من ناحية أخرى  الغرب من ناحية وبقية: ينقسم إىل قسمني اثنني

بشر  متاماً مثلما"، ولوجدنا أن العامل بأسره يتحرك يف واقع األمر حنو الغرب "the West and the rest رست
ترادف بني هاتني الكلمتني عند  ، فثمة»احلداثة«تعين يف واقع األمر » الغرب«وسنكتشف أن كلمة . "فوكوياما

أو كما يقول . "تؤكد هذا الترادف» الفردية«و» دميوقراطيةال«و «السوق احلرة«وهناك كلمات أخرى مثل "هنتنجتون 
". فليغرب من يود أن يحدث"، أي أن التحديث هو التغريب، ومن مث فإن "الغربية حديثة وغربية إن احلضارة"هنتنجتون 

العامل الثالث، يف تأليه الغرب وجتريح  الكاتب اجلامايكي الذي تخصص"وهو يقتبس باستحسان بالغ كلمات نايبول 
 إن احلضارة الغربية هي احلضارة العاملية اليت تناسب كل: ""اهلجوم على اإلسالم ومنه وطنه األم، اهلند، كما تخصص يف

ينحرف عنها فهو إنسان غري  ، ومعىن ذلك أن احلضارة الغربية حالة طبيعية، صفة لصيقة بطبيعة اإلنسان، ومن"الناس
وأن هنتنجتون يؤمن بالنموذج أحادي اخلط، رغم كل حديثه عن  ن التاريخ يتبع مساراً واحداًوهذا يعين أ! طبيعي وشاذ

  .التعددية والصراع

فهو يذكر أنه اكتشف، أثناء مقابلة له مع  .ويتضح هذا اإلميان بالنموذج أحادي اخلط يف األمثلة اليت يسوقها يف مقاله
أي حياول أن "حيول بلده من بلد أمريكي التيين إىل بلد أمريكي مشايل أن  رئيس مجهورية املكسيك، أن هذا األخري يود

إعجابه العميق بعملية التطبيع هذه،  ، وال ميلك هنتنجتون إال أن يعبر عن"!تلحق بركب احلضارة الغربية والطبيعية جيعلها
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هذ هو اإلميان . افها عن الصراط املستقيموأمريكا الشمالية، وتقوم إحنر اليت ستجعل املكسيك متسقة مع قوانني الطبيعة
: اإلميان ويقول ولكن رئيس مجهورية املكسيك، هذا الذي يعرف أمور السياسة، حيذره من اإلفصاح عن هذا .املستقر

الشعب تتمسك باخلصوصية واألصالة وال تدرك،  ، إذ أن السيد الرئيس يعرف أن مجاهري"ال ميكن أن نقول ذلك علناً"
احلال، أن اخلصوصية زخرفة ميكن االستغناء عنها، وأن اهلوية إضافة ال  و وكما يدرك هنتنجتون بطبيعةكما يدرك ه

االستمرار يف عمليات  هذه اإلشكالية البد من احلديث عن اخلصوصية واألصالة ذراً للرماد يف العيون مع وحلل. مربر هلا
هورية تركيا، هذا الذي يؤمن بالتحديث كتغريب وتطبيع، مج وهذا ما فعله أوزال رئيس. التحديث والتغريب والتطبيع

  .مكة ومع هذا أدى فريضة احلج إىل

عاملية تناسب كل الناس يف كل زمان ومكان،  هؤالء هم أبطال هنتنجتون، رجال يؤمنون بأن احلضارة الغربية حضارة
انطالقاً من إميانه بضرورة التخلص من "ب بأمشل وأسرع عملية حتديث وتغري ولذا فبطله األساسي هو أتاتورك الذي قام

احلديثة، وهي حالة  على كلٍّ  سيصل  املادية/ حىت يصل مبجتمعه إىل احلالة الغربية الطبيعية"واخلصوصية واملاضي اهلوية
  .خالل قوانني التقدم التارخيية الطبيعية العلمية احلتمية إليها اتمع يف اية األمر، شاء أم أىب، من

يعلن هنتنجتون أن  .كما يؤكد هنتنجتون، تستند إىل رؤية دينية ، فما البعد الديين للحضارة الغربية؟  كل حضارة،ولكن
ويف . عن الدولة والليربالية والدستورية وحقوق اإلنسان قيم احلضارة الغربية هي الدميوقراطية واالقتصاد احلر وفصل الدين

 وهو" هو أن األساس الديين الثابت للحضارة الغربية هو فصل الدين عن الدولة أن يقوله الواقع، فإن ما يود هنتنجتون

هنا هو أن النموذج الفكري  يظهر هنا مرة أخرى عدم مقدرته على التصنيف الذكي والترتيب الدال، ولكن ما يهمنا
من قبيل الصدفة أن يقتبس اإلميان احلار بالعلمانية، وليس  والبد أن إعجابه بأتاتورك ينبع من هذا. "كامن وواضح

اليهودي العنصري برنارد لويس حني يتحدث عن نشوب ثورة من جانب احلضارة غري  كلمات املستشرق األمريكي
املسيحي ينتمي /اليهودي ، فالعنصر"املسيحي وضد حاضرنا العلماين وضد انتشارمها عاملياً/ضد التراث اليهودي" الغربية

فهو االنتشار، أي أن مثة ترادفاً بني الغريب والعلماين  ضر فهو العلمانية، أما الوعد، أما احلا"جمرد تراث"للماضي 
 فؤاد عجمي هذا الترادف يف مقاله الذي رد به يف جملة الشئون اخلارجية على هنتنجتون، يفترض"واإلمربيايل التوسعي 

والواقع أن مفهوم الدولة املمزقة  ."حتديثفهو يتحدث عن عمليات العلمنة يف اهلند وتركيا باعتبارها عمليات تغريب و
الذي يستخدمه هنتنجتون يفترض هذا الترادف، فهي دولة ممزقة بني  "torn state تورن ستيت: باإلجنليزية"أو املتمزقة 

 .والعلماين من جهة، وبني تراثها وهويتها وقيمها من جهة أخرى احلديث والغريب

غري الغريب "واآلخر   من جهة،"احلديث العلماين"امل هنتنجتون بني األنا الغريب حادة واستقطاب متطرف يف ع مثة ثنائية
تمحى، وهذا هو يف واقع األمر صراع احلضارات، أي   من جهة أخرى، وهي ثنائية البد أن"غري احلديث غري العلماين

 الكامنة يف عامل فوكوياما وفؤادوهي نفس الثنائية . العلمانية ضد احلضارات األخرى صراع احلضارة الغربية احلديثة

  .عجمي

الوصول، ففوكوياما زادت حرارته  ولكن نقطة االختالف األساسية بني الثالثة تكمن يف االختالف حول سرعة
ولذا فهو يعلن اية اآلخر وانتصار الذات واية التاريخ وبداية  "عدنا"و" وصلنا"املشيحانية فتعجل وأعلن أننا قد 

أما هنتنجتون فهو أقل  .ألرضي، بينما يرى فؤاد عجمي أننا قد بدأنا كلنا نستحث اخلطى ولكننا مل نصل بعدا الفردوس
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وحىت . الطبيعية يف حلظة الوصول ليست ذه البساطة تفاؤالً من كليهما، فهو يرى أن الطريق إىل النهاية الفردوسية
 نما كان الغرب يهيمن على املؤسسات السياسية واألمنية الدوليةتلك األيام اجلميلة حي يوضح وجهة نظره، فإنه يشري إىل

إعالن علماين متاماً يستند إىل  وهو"واالقتصادية مث تغير األمر بعد ذلك إذ ظهر ألول مرة بعد إعالن حقوق اإلنسان 
وال بالقانون الطبيعي  "أي تراث احلضارة الغربية"اليهودي /املسيحي  دول ال تؤمن ال بالتراث"فكرة القانون الطبيعي

وهذه الدول اليت ال  .وقد زادت هذه الدول عدداً وأصبحت اآلن يف املقدمة. "الطريقة الغربية والعلمانية التحديث على"
على " إذ أن بعضها بدأ "واالستسالم لآلخر حملو الثنائية" تنضوي حتت املنظومة الغربية ال حتث اخلطى حنو النهاية املوعودة

بل   يتراجع عن عمليات العلمنة والتغريب يف العامل وبدأت تقاوم،"يقتبس هنتنجتون كلماته ج وجييل الذيحد قول جور
هذا التراجع احلقيقة االجتماعية  ويعد. قد تتحالف مع بعضها ضد الفردوس األرضي واية التاريخ وحالة الطبيعة

 أساس اهلوية واخلصوصية احلضارية اليت تتجاوز "ا قال هنتنجتونكم"والدين  .األساسية يف احلياة يف اية القرن العشرين
وإمنا هو صراع بني  "لكلٍّ قيمتها وقيمها"القومية وتوحد احلضارات، فالصراع ليس صراعاً بني حضارات  احلدود

 بكل ما يتضمنه "اديامل"وتستند إىل فكرة القانون الطبيعي  منظومة قيمية غربية علمانية تدور يف إطار املرجعية املادية
اإلنسان  واإلنسان واهلوية من جهة، ومن جهة أخرى كل من يقاوم ذلك وال يوافق عليه ويرى أن ذلك من إاء للتاريخ

هنتنجتون موقن متاماً أن ذلك صراع  ولكن. "وهذه هي الصلة احلقيقية بني اإلسالم والكنفوشيوسية"ليس جمرد مادة 
املادي /والعقل الكلي الغريب، الطبيعي"العامل فيتحقق فيها القانون الطبيعي  ة يتجه حنوهامؤقت، فثمة نقطة أساسية واحد

  .إليها بعض البالد بالفعل املادية العلمانية، وهي نقطة وصلت/نقطة انتصار احلضارة الغربية احلديثة الطبيعية ؛"احلديث

فمن يقاوم حالة الطبيعة البد من تقوميه .  أمر يثري اخلوفحالة الطبيعة ويقني هنتنجتون بشأن احلضارة الغربية باعتبارها
اختاذ بعض اإلجراءات  ووضعه على املسار الطبيعي، فهو املسار الوحيد والصحيح، األمر الذي يتطلب طبعاً بطبيعة احلال

يت تتمسك بأهداب ال"النهائية مثل إسقاط احلكومات القومية  الطبيعية غري السارة وطرح بعض احللول الطبيعية اجلذرية
املدن   واستباحة"اليت تدافع عن قيم ال جدوى هلا مثل الكرامة والعزة الوطنية"املقاومة   ودك العواصم"خصوصية زائفة

  !والقرى العاصية اليت تقاوم قانون الطبيعة والتطور الغريب

 : ما بعد الحداثة:   التاريخ ال هدف له وال غاية2

عدة  لفلسفية اليت أحرزت مؤخراً شيوعاً ال نظري له يف العامل الغريب، وهي رؤية تنطلق منا ما بعد احلداثة هي الرؤية
 كلها تؤكد غياب املرجعيات "تقريباً تتغير مبعدل مرة كل أسبوع"أطروحات فلسفية متداخلة ومصطلحات صاخبة رنانة 

لنسبية املعرفية األخالقية، ومن مث استحالة وفقدانه حدوده، وهيمنة ا وتآكل الذات وفقداا حدودها، وتآكل املوضوع
 "األنطولوجيا الغربية أساس"الكل، سواء كانت هي فكرة اإلله أو األخالق املطلقة أو الطبيعة البشرية  الوصول إىل فكرة

ولكن هذا . "تبلور لالجتاه الفلسفي الغريب املعادي للفلسفة تعتبر فلسفة ما بعد احلداثة قمة الثورة ضد اهليجلية، وهي"
ويظهر ما مساه  اختفاء العقل، أي امللكة اليت يقوم اإلنسان من خالهلا مبراكمة املعىن واإلجنازات، يعين يف واقع األمر

وينشأ اإلحساس بأننا يف احلاضر األزيل، تغير  ، أي معلومات متناثرة ال يربطها رابط»ذاكرة الكلمات املتقاطعة«أحدهم 
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ويتحول التاريخ إىل جمرد حلظات جامدة، وزمن مسطح . دائمة بال عمق وال معىن ستقبل، جتاربمستمر بال ماض وال م
  .له، ملتف حول نفسه ال قسمات له وال معىن ال عمق

متاماً مثل تساوي الذات واملوضوع واإلنسان واألشياء، ولكنه تزامن دون   ويتزامن احلاضر واملاضي واملستقبل تتساوى
اجلزئية أو  أو"ومن هنا، يتحدث أنصار ما بعد احلداثة عن إحالل القصص الصغرية . انقطاع كاملفثمة  استمرار،

قادر على الوصول إىل رؤية تارخيية شاملة تضم  ، أي أن اإلنسان غري"أو الشاملة أو الكلية" حمل القصة الكبرية "الذاتية
بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل، ولكنها ال جزئية ميكنه أن يقصها  البشر كافة ولكنه قادر على خوض جتارب

  .مستوى تاريخ عام للبشر، فليست هلا أية شرعية خارج نطاق جتربته ترقى البتة إىل

األرضي أو باليوتوبيا  رؤية ما بعد احلداثة مناذج خطية تطورية أو حلوالً ائية، وقد ال تبشر بالفردوس وقد ال تطرح
التاريخ واية اإلنسان ككائن مركب اجتماعي قادر على  ولكنها هي األخرى إعالن لنهايةالتكنولوجية التكنوقراطية، 

فاإلنسان  حمله إنسان ذو بعد واحد يدور يف إطار املرجعية الكامنة أو دون أية مرجعيات، االختيار األخالقي احلر، ليحل
مرجعية نفسها، أو على كليات الإنسانية  جها، فهييعيش منكفئاً إما على ذاته الطبيعية اليت ال عالقة هلا مبا هو خار

ولذا . اإلنسان ال ذاكرة له فهو يعيش يف اللحظة دائماً، يف قصته الصغرى وهذا. جمردة ال عالقة هلا باإلنسان كما نعرفه
. لتاريخبنهاية ا بعد احلداثة بأا نسيان نشط للذاكرة التارخيية، وهي طريقة متضخمة متورمة للقول خلص أحدهم ما

  .ما بعد احلداثة تقوم بقتله وميكننا القول بأنه إذا كان فوكوياما قد اكتشف اية التاريخ فإن

 ما عالقة نهاية التاريخ وصراع الحضارات وما بعد الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي الجديد 

 د أو حل ائي واحد هو ضرورة ضربيستخدمها النظام العاملي اجلديد تصب يف هدف واح إن كل آليات اإلغواء اليت

قيمية ليصبحوا آلة إنتاجية  اخلصوصيات القومية واملرجعيات األخالقية حىت يفقد اجلميع أية خصوصية وأية منظومة
تساؤالت، ومن هنا تظهر اية التاريخ كمفهوم أساسي، فالنظام  استهالكية، ال تكف عن اإلنتاج واالستهالك دون أية

فهو  إال للحظة الراهنة وحسب، وال يتحدث إال عن املستقبل، ولكنه ال يتحدث قط عن املاضي  ال يشريالعاملي اجلديد
ماض فهو ليس مهماً فكل شيء  نظام يدعي أنه هو نفسه ال ماضي له، وأن كل البشر ال ماضي هلم، وإن كان هلم

داخل هذا اإلطار، يصبح اإلنسان إنساناً  ."tabula rasa رازا تابيوال: بالالتينية"جديد طازج مثل صفحة لوك البيضاء 
عامل بال دنس وال  ال عمق له وال ذاكرة وال قيم، يبدأ دائماً من نقطة الصفر وينتهي فيها، يعيش يف طبيعياً أحادي البعد

 التدافع يتحرك بشكل هندسي متناسق، معقم من خطيئة وال حياة، عامل مغسول يف الرشد املادي واإلجرائي، كل ما فيه
 .واجلدل

بعينه وإمنا فكرة  تساقَط هنا ليست خصوصية قومية بعينها وإمنا مفهوم اخلصوصية نفسه، وليس تارخياً ولنالحظ أن ما
قيمية بعينها وإمنا فكرة القيمة نفسها، وليس نوعاً  التاريخ نفسها، وليس هوية بعينها وإمنا كل اهلويات، وليس منظومة

 لقد اختفت. املطلق نفسها، اإلنسان ككيان مركب ال ميكن رده إىل ما هو أدىن منه كرة اإلنسانبشرياً بعينه وإمنا ف

مركز له، يسري فيه بشر ال مركز  هذا العامل الذي ال. املرجعية، أية مرجعية، وظهر عامل ال خصوصيات فيه وال مركز له
فرد جزيرة منعزلة أو قصة صغرية، فيظهر إنسان أسرة، كل  هلم وال هدف، ال ميكنهم التواصل أو االنتماء لوطن أو
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إنسان عامل  يحدد أهدافه كل يوم، ويغير قيمه بعد إشعار قصري يأتيه من اإلعالنات واإلعالم، استهالكي أحادي البعد
هذا هو ! مناطبكفاءة حسب ما يأتيه من إشارات وأ االستهالكية العاملية الذي ينتج بكفاءة ويستهلك بكفاءة ويعظِّم لذته

حل حمل احلل النهائي لعصر التفاوت، فبدالً من اإلبادة من اخلارج، يظهر التفكيك  احلل النهائي يف عصر التسوية الذي
  .الداخل من

وراء النظام العاملي اجلديد، فهى رؤية تنكر املركز واملرجعية،  إن ما بعد احلداثة، ىف واقع األمر، هي اإلطار املعريف الكامن
األيديولوجيات  التاريخ أي معىن أو أن جتعل لإلنسان أىة قيمة أو مركزية أو إطالق، وتسقط كل فض أن تعطىوتر

فالعامل . "عصر ما بعد اإلنسان"وتنكر اإلنسان  ،"عصر اية التاريخ"، وتنكر التاريخ "عصر ما بعد األيديولوجيات"
 وكل األمور متساوية، وكل األمور نسبية، فهو عامل يف حالة األمور مادية، حسب هذه الرؤية يفتقر إىل املركز، فكل

وختتفي احلدود  حني حييلك نص إىل نص قبله ونص بعده، فيختفي املعىن textuality متاماً مثل التناص" سيولة كاملة
تعبر عن روح املاركسي، إن روح ما بعد احلداثة  وكما يقول فريدريك جيمسون، الناقد األمريكي. "واهلوية واملسئولية

أو  هذا الشيء ارد املتحرك الذي ال يكترث باحلدود"القوميات حيث قام رأس املال  رأمسالية عصر الشركات متعددة
فيها التاريخ والعمق والذاتية، وحلت   بإلغاء كل اخلصوصيات، كما ألغى الذات املتماسكة الىت يتحد"الزمان أو املكان

  .لألشياء  القيمة األصيلةالقيمة التبادلية العامة حمل

واحلديث . »علمانية شاملة«عبارة » رأمسالية«بكلمة  وحنن نقبل بتحليل جيمسون لفكر ما بعد احلداثة وإن كنا نستبدل
وإمنا  تلغي اخلصوصيات ليس، ىف واقع األمر، حديثاً عن رأس املال باعتباره شأناً اقتصادياً عن القيمة التبادلية العامة اليت

فريد وخاص وعميق ومقدس وحممل  أس املال باعتباره آلية ذات بعد معريف تؤدي إىل تفكيك وهدم كل ما هوعن ر
معادية لكلٍّ من التاريخ واحلضارة، إذ أن التاريخ واحلضارة  كما أسلفنا   باألسرار، ومن مث فهي آلية معادية لإلنسان ألا

املركب إىل عامل الطبيعة األحادي  لية دفع اإلنسان من عامل احلضارة والتاريخورأس املال هنا آ. التفرد اإلنساين مها مصدر
ولكنه ليس اآللية . الواحدي، فهو أهم آليات نزع القداسة عن اإلنسان البسيط، هو آلية سيادة القانون الطبيعى املادي

اللذة املتمثلة ىف هوليود  باحية وصناعة اإل"ىف عصر ما بعد احلداثة"توجد آليات أخرى أعتقد أن من أمهها  الوحيدة، إذ
  .وأفالمها

 املوضوعني األساسيني يف كتابات فوكوياما: موضوع إلغاء التاريخ وإلغاء اإلنسان وميكننا اآلن أن نعود مرة أخرى إىل

وتنبسط كل وختتفي كل املنحنيات  فمع وصول التاريخ إىل ايته، ينتهي الصراع. وهنتنجتون وكُتاب ما بعد احلداثة
. والعمق واحلضارة واإلنسان، عامل موت اإلنسان بعد أن مات اإلله النتوءات، ويظهر بشر ذوو بعد واحد وختتفى الذاتية

ومعاد للتاريخ،  والنظام العاملي اجلديد، ذا املعىن، نظام معاد لإلنسان. املنطلقات، تتفق النتائج وهكذا، ورغم اختالف
حنو كل الظواهر املركبة بكل ما حتوي من قداسة أو  املادي/ ء الذي حيس به ذوو االجتاه الطبيعيوهو عداء نابع من العدا

 العارمة يف فرض الواحدية املادية ويف تسوية اإلنسان مبا حوله، حىت يذوب يف أسرار، وهو أيضاً نابع من رغبتهم

  .املادة وخيتفي ككيان مركب مستقل/الطبيعة

 أحياناً حني" ثورياً"اتصاف خطاب النظام العاملي اجلديد باالعتدال الشديد، بل جنده  سر سببوحماولة التسوية هذه تف

 "وليست مساواة"تسوية  ولكن املساواة يف هذا السياق هي يف واقع األمر. يرفض مركزية الغرب وينادي باملساواة
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 مادة استعمالية، ولذا حيلو يل "الغربومنهم " ورفض لكل اخلصوصيات واملركزيات واملطلقات، على أن يصبح اجلميع
 الضخمة اليت تدور بكفاءة فتفرم اجلميع، ومنهم أصحاا، رغم أم يستفيدون منها أن أقارن النظام العاملي اجلديد باآللة

  ."فهى تشبه فرانكنشتاين من بعض الوجوه"ويوظفون العامل من خالهلا لصاحلهم 

النموذج الذي يحتذى، ولذا فرغم حالة  ، فهو املطلق العلماين الشامل اجلديد،ويف وسط هذه السيولة يظل الغرب صلباً
كما أنه يف حالة . العامل، األمر الذي يعطيه حقوقاً مطلقة وقدراً من الصالبة العوملة السائلة الشاملة، يظل الغرب مركز

يصبح هو مركز العامل الذي ال  وأجهزته اإلعالميةالشاملة السائلة ومع اختفاء احلقائق املطلقة فإن الغرب بأسلحته  النسبية
وذا املعىن، ميكن القول . وخطاب السيولة والنسبية والتعددية ولكنه مع هذا يظل خمتبئاً وراء آليات اإلغواء. مركز له

تفكك فيه عالقة ت اجلديد هو إمربيالية عصر ما بعد احلداثة، إذ جيد اإلنسان نفسه يف عامل بال تاريخ بأن النظام العاملي
املادة حتيط به إمربيالية شرسة ال /والتارخيية إىل عامل الطبيعة الدال باملدلول ويرتلق فيه اإلنسان من اخلصوصية اإلنسانية

 .»النظام العاملي اجلديد«وإمنا » إمربيالية» تسمي نفسها

 الفردوس األرضى 

مناذجية وتعبري عن الرتوع   عند علي عزت بيجوفيتش، وهي حلظة"االيوتوبي"الدنيا عند اية التاريخ، وهو الطوبيا  حال
   ."»اية التاريخ«: انظر"اجلنيين 

  
 

تاريخ موجز وتعريف: العلمانية الشاملة:  التاسعالباب  

 

 تاريخ : العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة

. "شيء، سوى قائمة املشتريات من البقال  ميكن بدون منوذج كتابة أييف الواقع ال"ال ميكن كتابة تاريخ بدون منوذج 

واملتتالية  "منوذج ما/ أي املشروع اإلصالحي واألماين اليت يؤمن ا أصحاب رؤية"املُفترضة  وحنن نميز بني املتتالية املثالية
تدور يف إطار الواحدية املادية، وكان املفروض أن تؤدي  واملتتالية املثالية العلمانية التحديثية املُفترضة. الفعلية املتحققة

املضيئة  االستنارة"سيطرة اإلنسان على الطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مركزيته املطلقة يف الكون  :حلقاا إىل اية سعيدة
يه اإلنسان وتأليه الطبيعة تأل"الواحدية املادية  ولكن هذه املتتالية كانت حتوي داخلها تناقضات النظم. "والعقالنية املادية

  مقابل املوضوع الطبيعي املادي  الكل مقابل اجلزء  التجاوز مقابل اإلذعان والتكيف يف الوقت نفسه الذات  اإلنسانية

عبرت هذه التناقضات تدرجيياً عن نفسها،  وأثناء عملية التحقق التارخيي،. "املعىن والثبات مقابل احلركة اليت ال معىن هلا
انتصار  اية األمر ويف التحليل األخري، لصاحل العنصر الثاين يف الثنائية، وبدالً من ركها اإلنسان الغريب مث حسمت، يفوأد

ومت االنتقال من رؤى . "والالعقالنية املادية االستنارة املظلمة"اإلنسان، مت تفكيكه ورده إىل املبدأ املادي الواحد 
 ورغم أن التدرج. "الربمجايت"، مث استقر املطاف عند عامل ما بعد احلداثة "العبثي"  احلداثة إىل واقع"البطولية"التحديث 
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 مقابل ما بعد احلداثة ألن "واحلداثة" التحديث: يتم عرب ثالث حلقات إال أننا نتحدث يف الواقع عن مرحلتني اثنتني
وحنن نرى أن اللحظة الفارقة كانت .  األوىل والثانيةمرحلة انتقالية بني املرحلة الثانية كانت قصرية جداً ومل تكن سوى

  .املرحلة الثانية  باعتباره عام انتهاء املرحلة األوىل وبداية1965الستينيات، ولذا فنحن حندد عام  يف

ي  ولذا فه"اإلنسان والطبيعة"مركز واحد أو مركزين متصارعني  والفرق األساسي بني املرحلتني أن األوىل تتميز بوجود
جمموعة من  ولنا أن نالحظ وجود. فتتميز بتعدد مفرط يف املراكز أو بعدم وجود مركز فهي سائلة صلبة، أما الثانية

  التحكم واإلرجاء مقابل االنفالت "اجلسدية"اللذة   مقابل"الربانية"اإلنتاج مقابل االستهالك  املنفعة "الثنائيات الفرعية 
والسائل،   وهي ثنائيات تعكس ثنائية الصلب"ابل التبديد واإلنفاق  الدولة مقابل السوقمق واإلشباع املباشر  التراكم

، أي أا تعبري عن "إنساين أو طبيعي"للكون  فاإلنتاج واملنفعة والتحكم واإلرجاء والتراكم والدولة تفترض وجود مركز
  فيفترض انعدام"اإلشباع املباشر والتبديد والسوقاالستهالك واللذة واالنفالت و" أما الطرف الثاين. العقالنية املادية

سيولة شاملة، وختتفي املادية  ومن مث تتساوى كل األشياء وختتفي الثنائية الصلبة لتحل حملها. احلدود وغياب املركز
  .املادية لتحل حملها الالعقالنية املادية القدمية لتحل حملها املادية اجلديدة، وختتفي العقالنية

أا  الغربية تتناول الواقع الغريب وكأنه جمموعة ظواهر مستقلة، هلا تواريخ مستقلة، كما ظنا أن العلوم اإلنسانيةوقد الح
.  من جهة أخرى"البنية اليت حتققت" ختلط بني املشروع اإلصالحي واآلمال من جهة، والواقع التارخيي املتحقق

 واحداً لنبين االستمرار واالنقطاع يف تاريخ احلضارة الغربية حتليلياً وسنحاول يف هذا الدراسة أن نستخدم منوذجاً
واستمرارية ال تجب  وأن مثة وحدة فضفاضة وراء كل الظواهر املتنوعة، أي أا وحدة ال تجب التنوع، احلديثة،

  .االنقطاع والتحوالت النوعية

يتعين علينا أن  ومع هذا.  نقترحه له قيمة تفسريية حتليلية عاليةتاريخ احلضارة الغربية احلديثة الذي ويف تصورنا أن تقسيم
  :نالحظ ما يلي

 وأن التقسيمات. بكل تنوعها وتركيبيتها، ال ميكن اختزاهلا ببساطة إىل مرحلتني  حنن ندرك متاماً أن الظواهر التارخيية، 1

مرحلة التحديث ": إىل قسمني اثنني  احلديثة"العلمانية"ورغم أننا قسمنا تاريخ احلضارة الغربية . الثنائية بسيطة ومغرية
 فإننا ندرك متاماً أن تقسيماتنا هي إستراتيجية تفسريية "الفردوسية الصلبة التقشفية ومرحلة ما بعد احلداثة السائلة

منوذج  للواقع املوضوعي املادي، وإمنا تعبري عن" إنعكاساً مباشراً"أي وجود مادي، فهي ليست  وحسب، وليس هلا
أننا نقاوم تشيؤ منوذجنا التفسريي،  تفسريي وحتليلي نرى حنن أن له قيمة تفسريية وتصنيفية، نخضعه لالختبار، أي

  .للواقع وندرك أنه البد أن ينطوي على قدر من تبسيط

  : مرحلة التحديث التقشفية ميكن أن تقسم بدورها إىل عدة مراحل 2

اندالع الثورة الصناعية والفرنسية وجناحها مع  من عصر االكتشافات حىت:  األوىل"يل اإلمربيايلالرأمسا" مرحلة التراكم "أ
املرحلة إىل ذروا يف اية القرن، وهي مرحلة التحديث وعصر املادية  وقد وصلت هذه. منتصف القرن التاسع عشر

  .والفلسفة العقالنية املادية واملادية القدمية البطويل،

 من اية القرن التاسع عشر حىت منتصف الستينيات، وهي مرحلة:  الثانية"اإلمربيايل الرأمسايل"التراكم  مرحلة "ب

  .احلداثة العبثية وبداية ظهور الالعقالنية املادية واملادية اجلديدة
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ديدة، هي مرحلة ال تزال يف واملادية اجل  والالعقالنية املادية"الربمجاتية"مرحلة ما بعد احلداثة االستهالكية الفردوسية   3
  .ال يف ذاا وإمنا وضعناها مقابل املرحلة األوىل بدايتها ومل تتحدد مالحمها بعد، وقد درسناها

االستهالك  أن املرحلة الثانية كامنة متاماً يف املرحلة األوىل، فالتقشف العاجل كان يتم باسم  البد من التنبيه على 4
االنفتاح االستهالكي كان حتمية كامنة يف   اللذة املوعودة واإلشباع يف املستقبل، أي أناآلجل، والقمع كان يتم باسم

  .حتمية للسيولة الفردوسية بعد مرحلة الصالبة البطولية كل النظم املادية مهما بلغت من تقشف، ومثة

ميكن حتديد تاريخ  وال. الستينياتال ألن شيئاً حمدداً ملموساً حدث فيه، وإمنا ألنه يف منتصف  1965  مت اختيار عام 5
ومع هذا يظل . بشكل يتجاوز مثل هذا التحديد الدقيق الظواهر احلضارية باإلشارة إىل يوم بعينه أو عام بعينه فهي تتطور

  .تصورنا، نقطة تركُّز تقع داخل متصل طويل  اختياراً مناسباً يف1965عام 

أولوية  ، صنفناها إىل جماالت خمتلفة، وحنن ال نعطي"ك املرحلة االنتقاليةوكذل"املرحلتني  ويف عرضنا لسمات كلٍّ من
ومن "وغين عن الذكر أن ااالت تتداخل  .سببية ال على حساب اآلخر، وإمنا نرى أن كل ااالت تتفاعل فيما بينها

 ويرمز له"، وما بعد احلداثة " باحلرف أويرمز له"التحديث واحلداثة : قسمني وكل جمال ينقسم إىل. "هنا التكرار أحياناً

 ."باحلرف ب

 : وبإمكان القارئ أن يقرأ هذه الدراسة بطريقتين

 مث "ب" مث اجلزء "أ"فيقرأ اجلزأ  "على سبيل املثال"أن يقرأ القارئ كل ما ورد عن اال االقتصادي : طريقة مقارنة "أ
  ."ريقة اليت كتبنا ا الدراسةالط وهذه هي"ينتقل بعد ذلك إىل اال الذي يليه 

  ."ب"كل ااالت مث يقرأ العنصر   يف"أ"أن يقرأ العنصر :  طريقة تكاملية"ب

 : المجال االقتصادي: أوال

يحرك املُنِتج هو املنفعة، ولذا فالبد من  اإلنتاج والزيادة املطردة لإلنتاج هو اهلدف النهائي من الوجود يف الكون، وما "أ
كارثة، واإلنسان منِتج أكثر من كونه مستهلكاً، واجبه اإلنتاج ومكافأته  مع، فلو حركته اللذة لكانتعملية ق

االقتصادي يف الدول الرأمسالية  ولذا تسود يف بداية هذه املرحلة أخالقيات العمل الربوتستانتية ويظهر اإلنسان االستهالك،
االشتراكية، وكالمها تتحدد مكانته يف اتمع يف إطار مقدار ما   الدول يف"بطل اإلنتاج"وهو نفسه اإلنسان االشتراكي 

االقتصاد الرشيد ومرحلة  ومن هنا التقشف والتراكم وزيادة اإلنتاج والصناعة الثقيلة وبدايات. "يستهلك ال ما"ينتج 
 املالية أو املصرفية يف غرب أوربا والوالياتالرأمسالية الرشيدة والرأمسالية  املركنتالية وتوحيد السوق القومية يف البداية، مث

السوق واجلنس للدولة  وبداية ظهور مالمح االستهالكية واالنفتاح وحتدي"املتحدة وظهور مفهوم السوق العاملي 
  ."القومية

وعن عمال يتم اعتصار فائض القيمة منهم، وعن » املستغلني«و» املستغلني» وميكن يف هذه املرحلة أن نتحدث عن
  .حتقق حزاكاً اجتماعياً أو هبوطاً يف السلم االجتماعي والطبقي طبقات متوسطة
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قطاعاً زراعياً  ، فاقتصاديات معظم بالد أوربا كانت تضم1914يكن قد مت حتديث أوربا متاماً حىت عام  ومع هذا، مل
. االستهالكية والتجارة الصغرية احملليةمن الصناعات  كبرياً، وكان معظم السكان إما جزءاً من االقتصاد الزراعي أو جزءاً

، وساهم التراكم اإلمربيايل يف اإلسراع بعمليات حتديث 1890واسعة بعد عام  وقد حققت الثورة الصناعية خطوات
 إجنلترا مث الواليات املتحدة وقد متتعت. هذا ظل كثري من البنى االقتصادية والثقافية القدمية التقليدية قائماً الغرب، ومع

  .مبركزية يف النظام االقتصادي العاملي

أوربا مبرحلة  فمرت جمتمعات شرق.  خمتلفاً، ولكن اجلميع حلق بالركب"وبقية العامل"تاريخ شرق أوربا  وقد كان
جاءت ديكتاتورية الربوليتاريا، وبدالً من امللكيات  مركنتالية تقشفية تراكمية مكثفة، وبدالً من ديكتاتورية البيوريتان

 جاءت دولة الطبقة العاملة املطلقة اليت ركزت السلطة يف يدها وقامت بعملية الترشيد طلقة والدول القومية املطلقةامل

  .والتراكم بسرعة

الغربية مث ظهرت دول قومية يف العامل الثالث حتاول إجناز  وبدأت عملية حتديث بقية العامل من خالل جيوش اإلمربيالية
يمن على   وأن تحقِّق التراكم وأن"وكانت عملية التحديث تعين يف واقع األمر عملية تغريب" عملية التحديث بسرعة

يف " اشتراكية"تقشفية تراكمية وتتبىن أشكاالً  ويف هذه املرحلة تؤسس الدولة الصهيونية اليت تبدأ مرحلة. سوقها القومية
  .إدارة االقتصاد

املستهلك هو اللذة  ائلة هو اهلدف النهائي من الوجود يف الكون، وما حيركيف مرحلة ما بعد احلداثة الس  االستهالك"ب
ولذا، بعد تحكُّم الرأمسالية يف . حق/للمستهلك واجب بل إن االستهالك بالنسبة. ألنه لو حركته املنفعة لكانت كارثة

السعادة   هو هدف اتمع، وأصبحت"إلنتاجال ا"النظام من املنفعة إىل اللذة وأصبح االستهالك  العملية اإلنتاجية، انتقل
ومل يعد . ا السلع ذات القيمة االستعمالية هي تحرر االستهالك من احلاجات املادية أو األساسية اليت يتطلب الوفاء

لعكس ختليقها، ومل تعد احلاجة مصدر معاناة حتتاج إىل إشباع وإمنا أصبحت على ا هدف اتمع إشباع احلاجات وإمنا
 وإمنا بني "الرأمسالية الصناعية التنافسية كما هو احلال يف"ومل يعد التنافس األساسي بني املنتجني . ذلك شيئاً يحتفى به من

  .املستهلكني

وتوجه  اال الرئيسي الذي يتم فيه اغتراب اإلنسان، حيث تتحدد وتنتج احتياجات الناس، وأصبح االستهالك هو
متعددة املستويات من األشياء والعالمات  ويتم استيعاب الناس يف منظومة.  ما مت حتديده وإنتاجه من قبلالرغبات حنو

  .أولوية على القيم املادية واإلدراك" للثقافة"والدالالت، وهو ما جيعل 

تمع، وانتقل حتديد  مؤشراً على مكانته يف ا"الفرد أو إنتاجيته وليس ممتلكات"وأصبح منط االستهالك وإشباع اللذة 
وأصبحت الصورة . الفرد اليت ميتلكها» داللة السلعة والنقود«اتمع من السلعة نفسها أو كمية النقود إىل  وضع الفرد يف

بالنسبة هلا قيمة كل شيء، أي أن السلع املادية والنقود مل تعد  أو العالمة هي السلع أو القيم املادية الرئيسية اليت تقاس
الثقافية غري ذي  كل هذا جيعل التحليل املاركسي الذي أكد أولوية السلع املادية على السلع. اتمع س السيطرة علىأسا

للرأمسالية التقليدية ومتواطئة معها وأداة للهيمنة أو   جمرد امتداد"كما يقول بورديار"موضوع، بل جيعل املاركسية نفسها 
  .اإلمربيالية اإلدراكية
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الثانية، ومت ميش أية جيوب زراعية أو شبه  ل بأن حتديث اتمعات الغربية قد اكتمل بعد احلرب العامليةوميكن القو
  .أمهية كبرية زراعية ومل يعد القطاع الزراعي ذا

مستوى ضخم، فتم إنتاج السيارة واملرتل بشكل  ، أي تنميط السلع علىFordism وتشهد هذه الفترة ظهور الفورديزم
وتزايد استخدام الكرديت كارد بدالً من . أساليب تايلور يف اإلدارة العلمية على نطاق مجاهريي، كما مت تطبيقمنطي 

السوق احمللي وتجاوز  وهو ما يساهم يف احلركة االستهالكية ويف تضخم قطاع اخلدمات وقطاع اللذة واتساع النقود،
اجلنسيات عابرة القارات اليت ال حتترم السوق احمللي،   متعددةاحلدود القومية، وظهرت السوق العاملية والشركات

 bubble بابل إيكونومي: باإلجنليزية"» االقتصاد الفقاعي«وقد تزايد ما يسمى  .وظهرت االستهالكية العاملية

economy"  دريفاتيف إيكونومي: باإلجنليزية"» االقتصاد الطفيلي«أو derivative economy" املضاربات أي اقتصاد 
 الترليون ".  ترليون دوالر500جتارة األموال تقدر بنحو "رأمسال حقيقي  املبين على التأمينات املصرفية اليت ال يقابلها

تبلغ قيمتها   ضعف قيمة جتارة السلع الدولية الىت50 وهو ما يعىن أن جتارة األموال تصل إىل "مليار 1000يساوى 
ابتعاد االستثمار املايل عن االستثمار  كل هذا يعىن". يليونات دوالرا فقط الغري تر10 حنو 1997اإلمجالية عام 

 .للترليونات يتقرر مصري أمم بأكملها ارتفاعا وهبوطا ومع هذه احلركة الطائشة. االقتصادي احلقيقي

فاملستغل يف مكان  وال ميكن احلديث عن مستغل ومستغل،. اإلعالم وقطاع اللذة يف تصعيد االستهالك وقد تزايد دور
منوذج قوي : وال مركز، وأصبح النموذج دائرياً فكأن عملية االستغالل أصبحت بال بؤرة. يصبح مستغالً يف مكان آخر

أو عن "ال ميكن احلديث عن احلضارة الغربية احلديثة : "سريج ال توش وكما يقول. فعال دون فاعل، يدور كاآللة
استمرت يف الدوران  زمنية أو رقعة جغرافية، وإمنا هي آلة بدأ اإلنسان يف تشغيلها، مثباعتبارها حلظة  "احلداثة الغربية

وهي يف دوراا تدوس بقوة على اجلميع، مبا يف . اإلنسان بقوة الدفع الذاتية، مث أخذت تتزايد سرعتها بقوة تفوق طاقة
  اآللة اليت تدور"يف هذا اإلطار ". لصاحلهالذي بدأها يف الدوران وكان حياول توظيفها  ذلك اإلنسان الغريب نفسه

  .فيتزايد احلديث عن املؤامرة  يشعر اإلنسان بالعجز الكامل"االقتصاد الطفيلي  اإلعالم الشرس  عامل بال بؤرة

املتحدة وظهور مراكز أخرى يف اليابان وجنوب شرق آسيا وأملانيا، وبداية  ويالحظ تراجع اهليمنة االقتصادية للواليات
الدولة الصهيونية  وتدخل. العامل الثالث، وتساقُط سياسات االقتصاد الوطين وتفشي الرتعة االستهالكية اخلصخصة يف

  .املرحلة الفردوسية االستهالكية

 : في المجال السياسي واالجتماعي: ثانيا

تصرت البورجوازية والطبقات املتوسطة الربوليتارية ضد الرأمسالية، وان  نشبت الثورة البورجوازية ضد اإلقطاع مث الثورة"أ
مرحلة "املطلقة   والدولة القومية املركزية"العضوية وغري العضوية"الطبقي وظهرت القوميات العلمانية  وتبلور الصراع

 ومت تأكيد أمهية املاضي القومي "واالشتراكية يف شرقها امللكيات املطلقة ومرحلة الدول الدميوقراطية يف غرب أوربا
  .وية القوميةواهل

املؤسسات وعلمنة الرموز وتدجني  والدولة القومية هي اليت قامت بتحديد احلدود وترشيد الداخل األوريب وحتديث
، مث جيشت اجليوش "، على حد قول هابرماس"استعمار عامل احلياة"" اإلنسان األوريب وحتويله إىل إنسان وظيفي حديث



 
1 جـ 373 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

التراكم «يقال له  الذي"والفوقية للمجتمعات الغربية من خالل التراكم اإلمربيايل فأسست البنية التحتية  وبت العامل
  ."»الرأمسايل

 حىت "أرستقراطية  إثنية  دينية"البورجوازية، ظلت هناك جيوب تقليدية  ورغم قوة الدولة القومية وشراستها وهيمنة
أوربا حيكمها أسر  ن أصول أرستقراطية، وكان معظمالعاملية الثانية، وكان كثري من أعضاء النخب احلاكمة م احلرب
  .األرستقراطية الصناعية بألوان األرستقراطية الزراعية بل تكيفت البورجوازية مع النظام القدمي وتلونت. ملكية

 "1944  1914"» حرب الثالثني عاماً اجلديدة«التحول احلقيقي للغرب مت بعد ما يسميه  ويرى أحد املؤرخني أن

وميش األرستقراطيات وكل   حتديث وعلمنة كل النظم واملؤسسات والبنى االقتصادية واالجتماعية والثقافيةإذ مت
  .اجليوب التقليدية املتبقية

ومن "نفسه  يبدأ تآكل الدولة القومية من خالل ظهور الرتعات اإلثنية والكوزموبوليتانية يف الوقت ومع اية املرحلة،
كما بدأت . "اإلشباع اجلنسي بالدرجة األوىل الفردية والتوجه احلاد حنو اللذة املتمركزة حولخالل تزايد الرتعات 

 ومع هذا يالحظ تصاعد هيمنة البريوقراطية.  دد احلدود القومية"اخلصوصيات اليت ال تعرف القيم أو"حركيات السوق 

باإلبادة النازية واإلرهاب الستاليين  وتنتهي املرحلة. ةوالتكنوقراطية وتزايد تدخل الدولة يف كل مناحي احلياة اخلاص
وكمبوديا وتأسيس الدولة الصهيونية يف فلسطني، مث تظهر أسلحة الدمار  واملكارثية وهريوشيما وناجازاكي وفيتنام

 أسلحة تطوير ألول مرة يف تاريخ البشرية، ما خيصصه اإلنسان من طاقة واعتمادات يف"امليكروبية  الكوين واألسلحة
ويالحظ تصاعد حركات التحرر الوطين يف العامل  ."الدمار والفتك يفوق ما خيصصه إلنتاج الطعام، على سبيل املثال

حديد،  وتقوم الدولة الصهيونية بضرب الشعب الفلسطيين بيد من. االستعمارية قمعها بضراوة الثالث اليت حتاول القوى
  .طيين من ديارهمبعز أن طُرد معظم أفراد الشعب الفلس

تزامحها مؤسسات  معدالت التدويل يف عصر ما بعد احلداثة ضمرت الدولة القومية ومؤسساا إذ أخذت  مع تصاعد"ب
، فالسلطة مل تعد جمموعة "حكومية نقابات  مجاعات ضغط  شركات ضخمة  منظمات غري"ومراكز قوى أخرى 

ومن أهم . يها، فهي موزعة بني عدة مؤسسات متغلغلة يف اتمعف مؤسسات مركزية ميكن االستيالء عليها والتحكم
احلياة العامة،   قطاع صناعات اللذة، وهيمنته على احلياة اخلاصة اليت مت استيعاا يف رقعة"تغول بل"التطورات تضخم 

ذابة املتغرية، اخلالية من بالصور األيقونية اجل وتزايد تأثري وسائل اإلعالم ومنظومات املعلومات اليت حتاصر اإلنسان
 ولذا فاتمع ال حتكمه الدولة وإمنا حتكمه منظومات املعلومات. تكاد تشري إىل ذاا املضمون واملعىن تقريباً، واليت

النسيب لكثري من الفئات اهلامشية،  ومن أهم التطورات األخرى تزايد الوزن ."Code كود"والشفرات اجلماعية املوحدة 
وظهور الطبقة املتوسطة اجلديدة . "1945"األرستقراطية والثقافة األرستقراطية  ويات القومية، واختفاء بقاياوضمور اهل

العشرين، ولكن عددهم يف  من سكان الدول الغربية الصناعية حىت بداية القرن% 10  5كانوا يشكِّلون "املهنيني  من
يتمتع أعضاؤها بنفوذ قوي يتجاوز نسبتهم العددية، فهم  كبريةوهم أقلية عددية . "%25  20الوقت احلاضر يبلغ حنو 
اإلنفاق، وهم هلذا  واإلستراتيجيات، كما أن هلم نفوذاً ثقافياً قوياً، ألم يتميزون مبقدرم على الذين يضعون السياسات

لقدمية أو حىت البورجوازية يف املهنيون حمل األرستقراطية ا ونتيجةً هلذا كله حيل هؤالء. أكثر مواكبة لعصر االستهالك
ولكن الطبقة العاملة نفسها . مبهم للغاية وموقف هؤالء املهنيني من الطبقة العاملة. اتمع وأسلوبه يف احلياة حتديد قيم
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اتمعات الغربية ومل تعد أحالمها ختتلف عن أحالم أعضاء اتمع ككل، ففَقَدت  استوعبت متاماً يف أسلوب احلياة يف
  .دور ثوري هلا، ومن هنا اإلحساس بأن الصراع الطبقي مت إلغاؤه يأ

من الدول املتقدمة  مستوى الواقع فيالحظ تزايد االستقطاب الطبقي واجليلي يف الواليات املتحدة وغريها أما على
 اليت تربط دائماً واحلركات االجتماعية اجلديدة كما ظهرت حركات الطالب. "وخصوصاً ابتداًء من اية السبعينيات"

 أحالم الثوريني ال ختتلف كثرياً عن األحالم اليت يفربكها بكفاءة عالية قطاع اللذة بني االنعتاق واحلرية اجلنسية، أي أن

مستحيل، يف عصر ما بعد  وقد أدركت قوى اليسار أن الثورة مستحيلة، وأن االستيالء على احلكم. يف اتمع
وقوانني اإلدارة العلمية، وأنه لو مت االستيالء على السلطة فإن   التكنوقراطي يف عامل السياسةاأليديولوجيا وسيادة الفكر

اإلنسان من الداخل  بسبب هيمنة النظم التكنوقراطية ونظم املعلومات والصور األيقونية املخلّقة على هذا لن حيل املشكلة
البيئي، اليت تشكل أول انسالخ حقيقي ذي طابع  توجهومع هذا يالحظ اندالع احلركات الثورية ذات ال. واخلارج

ورغم ضرب حركات التحرر الوطين يف العامل الثالث وظهور . املادية العقالنية مجاهريي عن منظومة التحديث الغربية،
ظ ظهور والدينية، يالح ذات اجتاه تغرييب واضح، وتآكُل مؤسسات الدولة القومية وتزايد احلروب اإلثنية خنب حاكمة

املثال، اندلعت االنتفاضة وهي حركة شاملة للتغيري، خارج  حركات شعبية ترفض عملية التدويل والتغريب، فعلى سبيل
مبا يف  إسرائيل والواليات املتحدة احلديث عن التسوية السلمية مع العرب، وتبدأ بعض النخب، ويبدأ يف. املنظومة الغربية

قبل هذا اخلطاب اجلديدذلك النخبة الفلسطينية، يف ت. 

 : المجال الدولي: ثالثا

عصر استغالل املوارد الطبيعية والبشرية على املستوى "العاملية   تبدأ هذه املرحلة باالستعمار االستيطاين مث اإلمربيالية"أ
الدول  ة وعلىوتتم هيمنة االحتاد السوفييت على األحزاب الشيوعي. "ومن خالل اجليوش النظامية العاملي بشكل مباشر

أما . الدفاع عن مصاحل الطبقة العاملة ااورة باسم األممية االشتراكية، كما يتخذ الدفاع عن االحتاد السوفييت شعار
" القدر احملتوم"و" الرسالة احلضارية"و" عبء الرجل األبيض"شعارات مثل  االستعمار الغريب فيتم تربيره باللجوء إىل

 جلوباليزيشن«ما يسمى  وبدأت تظهر مالمح.  وأخرى صغرية يف آسيا وأفريقيا"أي غربية"ية الفترة حروباً عامل وتشهد

globalization»  وهو االجتاه الذي أدى يف "متجانسة ال تتمتع بأية خصوصية  أو حتويل العامل إىل وحدات» العوملة«أي
 اكتشف أن "خباصة واألمريكي"جتاه أن االستعمار الغريب ومما سارع ذا اال. "النظام العاملي اجلديد اية األمر إىل ظهور

بعائد كبري ولذا قرر التراجع عن الغزو  املواجهة مع الشعوب أمر مكلف جداً، وأن احلروب االستعمارية ال تأيت
اية إجنلترا حىت "ومثة دولة غربية واحدة . مثل االستعمار اجلديد العسكري املباشر والبحث عن أشكال أكثر مراوغة

وتنتهي الفترة باحلرب   هي املهيمنة على النظام العاملي"األوىل مث الواليات املتحدة حىت الوقت احلاضر احلرب العاملية
املرحلة ال يبقى سوى اجليب االستيطاين يف فلسطني، يطل  وتبدأ عملية تصفية اجليوب االستيطانية، ومع اية. الباردة

  .يب االستيطاين يف جنوب أفريقيا يف قاعدة القارةالسويس، واجل على أفريقيا وقناة

مثل الطاقة النووية   هذه املرحلة بداية ظهور النظام العاملي اجلديد وميكن احلديث عن عوملة بعض القضايا  تشهد"ب
 على املستوى هذا هو عصر استغالل املوارد الطبيعية والبشرية .التلوث البيئ  اإليدز  الربيد اإللكتروىن  ثورة املعلومات
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خالل  عسكرية، ومن خالل جتنيد النخب احمللية احلاكمة لتنفيذ خمططات الدول الغربية، ومن العاملي بدون مواجهات
بالواحدية الدولية، ال خصوصيات له وال  تزايد معدالت التدويل، حبيث يتحول الكون بأسره إىل شيء متجانس يتسم

 وحتل الكوكاكوالنية "نسبة إىل الكوكاكوال"الشعوب، يتم أمركتها وكوكلتها  ماروبدالً من استع. ثنائيات وال تنوع
اإلحساس بأن مثة نظاماً جديداً قد ظهر  ويتم احلديث عن اية التاريخ واية األيديولوجيا، إلشاعة. الكولونيالية بدالً من

شعوب "من سكان األرض % 20 مستوى الواقع أن ومع هذا يالحظ على. االقتصادية مبنياً على العدل وتبادل املصاحل
العامل لصاحل الدول  وقد تزايد االستقطاب على مستوى. من موارد العامل الطبيعية% 80 يستهلكون "املتقدمة الدول

ظ أن كما يالح"! العادلة"خالل عملية التبادل االقتصادية  الثرية اليت تزداد ثراء بينما تزداد الدول الفقرية فقراً، من
  . مل ينخفض كثرياً عن ذي قبل"وبيعها" معدالت إنتاج األسلحة

 عن "االنتقائي"الديباجات القدمية مثل عبء الرجل األبيض وإمنا يتحدث عن الدفاع  وال يستخدم النظام العاملي اجلديد
  .وق احليواناتحق اإلنسان وحقوق األقليات وحقوق النساء وربطها بالدفاع عن حقوق الشواذ جنسياً وعن حقوق

إلعادة صياغة العامل بأسره حىت يصبح جزءاً من اآللة اليت  والنظام العاملي اجلديد هو تصعيد لعمليات العلمنة، وحماولة
 مثل اإليدز وثقوب األوزون والفشل الذريع يف التخلص من النفايات"ترتطم حبائط كوين  ستستمر يف الدوران إىل أن

أي اإلمربيالية اليت "» اإلمربيالية النفسية» وعن» االستهالكية العاملية«كننا اآلن احلديث عن ومي. "النووية وغري النووية
أو » العاملية الرأمسالية«أو » االشتراكية العاملية« بدالً من "تتحرك فيه وزمه وحتوسله تعترب النفس البشرية هي احليز الذي

والنظرية املاركسية، والذي حدث هو التالقي  م االشتراكي، وخصوصاً بعد سقوط النظا»اإلمربيالية العاملية«
الرأمسايل واالشتراكي، وهو تالق توقعه كثري من علماء االجتماع منذ  بني النظامني «convergence كونفرجانس«

ر اآلسيوية  النمو" الواليات املتحدة مل تعد املركز وال القوة الوحيدة يف العامل، إذ ظهرت قوى أخرى ويالحظ أن. زمن
  ."تعاظم نفوذ أوربا

املطلقة  فالدولة املركزية القومية، يف مرحلتها. النواحي تاريخ الدولة القومية العلمانية وتاريخ اإلمربيالية يشبه من بعض
راطية وقد تغير األمر يف مرحلتها الدميوق .، كانت ترغم الشعوب على أن تكون مادة ومصدراً للطاقة"التقشفية التراكمية"

ومستهلكة وحسب واستبطنت املنظومة املعرفية واألخالقية اليت كانت  حني ارتضت الشعوب الغربية أن تصبح منتجة
 أن "النظام العاملي القدمي هذا التعبري اجلديد عن الظاهرة االستعمارية الغربية أو"النظام العاملي اجلديد  وحياول. تقاومها

ومنتجني وحسب، أي مادة استعمالية، وتدخل القفص احلديدي  لذاا كمستهلكنيجيعل شعوب العامل تستبطن رؤيتها 
  .لإلغواء والقمع بدالً من املواجهة الصرحية والقمع املباشر ولذا فهو يلجأ. راضية قانعة

دأت ولكن ب" من خنب العامل الثالث هذا اإلغواء وبدأت تثرثر هي األخرى عن النظام العاملي اجلديد وقد قبلت كثري
توقعان اتفاقية كامب ديفيد، والنخبة  مصر وإسرائيل. "قطاعات أخرى تدرك متاماً خطورة هذا االجتاه حنو العوملة

  .أوسلو، ومع هذا تتصاعد أشكال خمتلفة من املقاومة الفلسطينية احلاكمة الفلسطينية وإسرائيل توقعان اتفاقية

 : المجال الفلسفي: رابعا
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املادي الذي يستند إىل اإلميان بالكل املادي الثابت املتجاوز   بدايات املشروع التحديثي العقالين شهدت هذه املرحلة"أ
مث يصبح  مادياً يف مرحلة الثنائية الصلبة/وهذا الكل ميكن أن يكون كالً إنسانياً أو طبيعياً ذي اهلدف والغاية،

وميكن القول . يف مرحلة الواحدية املادية الصلبة جتليات خمتلفةاملادة أو أي مطلق علماين يعبر عن نفسه من خالل /الطبيعة
املتجاوزين  والتكنولوجيا وحسب وإمنا هي تبين العلم والتكنولوجيا املنفصلني عن القيمة، بأن احلداثة ليست تبني العلم

 اإلنسان عن كل الرتعات الكونية تعين أيضاً انفصال للغائية اإلنسانية، باعتبارمها املرجعية النهائية لإلنسان، واحلداثة
الديين  ومت إجناز اإلصالح. وإخضاعها هي واملنظومات القيمية لعمليات التفاوض املستمرة وفصل كل العالقات التقليدية

حترر احلياة العامة من كل املقدسات، وهو ما  وبداية علمنة الدين وميش املقدس وعزله يف رقعة احلياة اخلاصة، على أن
ى يمقام  وظهرت الرؤية املعرفية العلمانية الشاملة اليت ألَّهت اإلنسان، وهي رؤية تقوم .«نزع القداسة عن الكون«سم

بالشمول، وتتفرع عنها منظومات معرفية  اليت تتسم "world religion وورلد رليجون: باإلجنليزية"الديانة العاملية 
 وأنبياؤها "أصل األنواع"ولذا جند أن هلا سفر التكوين اخلاص ا . ااالت ومجالية أخالقية ومعيارية كاملة يف مجيع

اليوتوبيا " وجنتها "قمعها"  وشرها"إمتاع الذات" وخريها "التقدم املستمر" وقصتها الكربى "وداروين وماركس بنتام"
  ."التخلف املادي" وجهنمها "التكنولوجية

أو تشغل "مركز الكون  إلنسان والطبيعة الصلبة حيث يشغل اإلنسان املُتألِّهمن داخل هذه املنظومة ثنائية ا وقد ظهرت
 ألَّه نفسه وأصبح "وليس اإلنسان ككل"األبيض  ولكن ما حدث يف واقع األمر أن اإلنسان. "املادة املركز/الطبيعة

 رفية العلمانية إىل رؤية علمانيةالطبيعة وبقية البشر ومن مث حتولت الرؤية املع مرجعية ذاته واحتل املركز وقام حبوسلة

انتصار االشتراكية "طوباوية مثالية تظهر داخلها  ورغم مادية املنظومة املعرفية العلمانية اإلمربيالية فإن مثة نزعة. إمربيالية
الرجل  ءالعدالة االجتماعية، أو اهليمنة اإلمربيالية يف املعسكر الغريب والدفاع عن عب يف املعسكر الشرقي والدفاع عن
 ."األبيض ورسالة أوربا احلضارية

 فأكدت الرتعة اهليومانية أسبقية العقل على "اإلنسان والطبيعة"الكون  ومنذ البداية نشب صراع بني مركزي
والوصول إىل معرفة  وحرية اإلرادة اإلنسانية ومقدرة اإلنسان على معرفة قوانينها وغزوها واهليمنة عليها املادة/الطبيعة
وبامسها يستطيع اإلنسان أن يقمع رغباته ويرجئها وأن يتجاوز  كنه أن يرشد حياته املادية واألخالقية يف ضوئها،كلية مي

كل هذا إميان  وقد واكب. "املنفعة املادية  البقاء لألصلح  صراع الطبقات"وظهرت أخالقيات مادية  .املادية/ذاته الطبيعية
وبأن التاريخ له مسار واضح حتمي، ينتهي بانتصار  ن مث تزايد اإلميان بالتقدموم. بأن الكون معقول، وله هدف وغاية

 ويف هذه التربة نشأت حركة التنوير بني.  وهذه هي مرحلة البطولة املادية"التحديد اإلنسان األبيض على وجه"اإلنسان 

  .أعضاء اجلماعات اليهودية واليهودية اإلصالحية

فلسفة  ، إذ أن"اإلميان بالعلم املنفصل عن القيمة والغائية اإلنسانية"املعادية لإلنسان  ؤيةويف الوقت نفسه ظهرت الر
يف مركز الكون، وطالبتا اإلنسان باإلذعان  إسبينوزا ورؤية نيوتن قامتا بتأليه الطبيعة بدالً من اإلنسان، ووضعتا املادة

 وظهرت حركة االستنارة والعقالنية املادية يف. الواحدية املاديةاملادية وهيمنت  للقانون الطبيعي املادي اآليل واحلتميات

. تدرجيياً وكل املطلقات والثوابت النصف األول، وسادت مفاهيم السببية الصلبة يف العلوم، وتراجعت القيم املسيحية
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 عالقة له باملركز تدرجيياً عنه، حبيث يصبح كل جمال مرجعية ذاته، ال وبدأت جماالت حياة اإلنسان املختلفة تنفصل
  .اإلنساين

هذه الرؤى يف االهتزاز، فتهتز فكرة الكل   تبدأ"ابتداًء من النصف الثاين للقرن التاسع عشر"ومع بداية اية املرحلة 
الصلبة يف العلوم ويتعمق إحساس اإلنسان الغريب بأن معرفة الطبيعة ليس أمراً  املادي املتجاوز، وتتراجع مفاهيم السببية

أدرك اإلنسان الغريب أن تزايد  كما. وأن استخالص قوانني منها ليس أمراً يسرياً وأن الطبيعة ذاا حتكمها الصدفة سهالً
السعادة، بل بدأ يدرك استحالة الترشيد، فتزعزع إميانه بفكرة  الترشيد والتحكم اإلمربياليني ال يؤدي بالضرورة إىل

والكليات وادعاء اإلنسان  ر نيتشه الذي أعلن موت اإلله، أي اية عصر امليتافيزيقاوهنا ظه. التارخيية التقدم واحلتمية
الفكر املعادي لالستنارة والالعقالنية املادية والرؤية العضوية  يف هذا اإلطار ظهر. املركزية وبشر بعامل ال مركزية له

يف أوربا يف  كانت أكثر الكتب انتشاراً"الغريب التاريخ كعود أبدي وكدوائر مفرغة والفكر العنصري  الشمولية وفكرة
ومن هذه التربة نبتت النازية . "اليهودية اية القرن التاسع عشر كتاب املفكر العنصري الفرنسي دروموند فرنسا

  .واليهودية احملافظة والصهيونية

مثة عالقة بني تزايد الرتعة االستهالكية أن  ويالحظ. ومع تزايد اإلحساس بالورطة احلضارية تزايد الفكر العبثي والعدمي
شكلها  ونشبت ثورة ضد الكلية والشمولية، سواء يف. وتزايد النسبية والعدمية الفلسفية "واالنغالق على الذات وملذاا"

ظهرت مدارس و. "اهليجلية  البنيوية"روحياً  ، أو يف شكلها املادي الذي يتلبس لباساً"الوضعية  الوظيفية"املادي الواضح 
  واجم فكرة"مدرسة فرانكفورت"العقالنية املادية الغربية وفكر االستنارة ككل  فلسفية توجه سهام نقدها للحداثة

  .التقدم

ما ينقذ هذه املرحلة من السيولة الكاملة ومن  وكل هذا مؤشر على اقتراب املرحلة الصلبة من ايتها، ومع هذا فإن
املأساوي الذي صاحبها، فاإلنسان الغريب كان ال يزال حيمل يف وجدانه  رة هو اإلحساسالسقوط يف قبضة الصريو

وهي فلسفات تؤمن مبركز  ويالحظ انتشار الفلسفة اهليجلية واملاركسية يف العامل الثالث،. البطولية املادية ذكرى املرحلة
متمثلة يف "نه رغم إعالنه موت اإلله فإن ظالله نفسه أ وقد الحظ نيتشه. قوي وبإمكانية تحكُّم اإلنسان يف مصريه

  . ال تزال يف كل مكان"والغائية مفاهيم السببية والكلية

مركزية كاملة وحركية ذاتية مستقلة عن إرادة اإلنسان حبيث تتجاوز أية   تكتسب احلركة املادية يف هذه املرحلة"ب
الكلية، ولذا ال  قط يف قبضة الصريورة، وختتفي املنظوماتوأية حماوالت للتفسري والتنظري فكل شيء يس مناذج عقلية

فاحلديث عن األصل يعين وجود "األصول واملعىن  يتساءل اإلنسان عن أصل األشياء وال عن معناها وخيتفي البحث عن
 فقد اإلنسانوينظَر إىل العامل بأسره من منظور اهلامش ويصل فيه الترشيد قمته في ."ذات فاعلة تهمش الذوات األخرى

 أموراً قدمية "واأليديولوجيات مثل النظريات"رشده وحريته وإرادته ومقدرته على التحكم، فيصبح العقل ومثرات الفكر 
مادة مستوعبة يف نظام آيل عاملي وصلت فيه درجة التحكم والترشيد  وبذا، خيتفي اإلنسان متاماً بتحوله إىل. جيب طرحها

حول املادة على  ة والتفكيكية وفكرة الالحتدد يف الطبيعة، واالنتصار الكامل للرؤية املتمركزةالسيول إىل الذروة، فتظهر
 خيتفي ليحل حمله يف بداية األمر الطبيعة "اإلنسان" الرؤية املتمركزة حول الذات اإلنسانية، أي أن املركز الواعي للكون

األيديولوجيا  اية  اية"هذا هو عصر النهايات واملابعديات . واعييظهر أخرياً الالمركز الال باعتبارها املركز الالواعي مث
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 ، ولذا ال توجد أزمة معىن، وحتل الالعقالنية املادية حمل"البحث عن املعىن التاريخ  اية امليتافيزيقا  اية احلقيقة  اية

يف اال املعريف "والثوابت واملطلقات  اماً القيمالعقالنية املادية، واالستنارة املظلمة حمل االستنارة املضيئة، وختتفي مت
. وقيمه ودينه، وختتفي املعيارية لتحل حملها المعيارية كاملة ونسبية شاملة  ويصبح لكل فرد ثوابته"واجلمايل واألخالقي

 ال عالقة مركز له، وأن أطروحات ما بعد احلداثة هي تعبري عن هذا الوضع، فهي رؤية للكون تؤكد أن الكون ال ولعل
العقل والواقع، فكأن كل شيء أصبح مكتفياً بذاته ال عالقة له  بني النتائج واألسباب، وال بني الدال واملدلول، وال بني

اإلله  إذ ال توجد قصة عظمى وال ديانة عاملية؛ عامل ذري متاماً ال قداسة فيه انسحب منه باآلخر، جمرد قصص صغرى،
الرتعة الربمجاتية والرغبة يف التكيف واملقدرة  كل الثنائيات وختتفي الرتعة الطوباوية وتظهرولذا متحي . ومات فيه اإلنسان

  .الفائقة على اإلذعان لألمر الواقع

أواخر القرن التاسع عشر فإن الشيطان نفسه، قد  وميكننا القول بأنه إذا كان اإلله  حسب التصور النيتشوي  قد مات يف
فالشيطان يفترض وجود قصة كربى وثنائيات . "االفتراضية للمرحلة الثانية  مع البدايةأي" 1965مات أول يناير 

اجلسد واجلنس  ومع اختفاء كل هذا، ومع احلياد الكامل جتاه. صلبة، وعامل يرتكب فيه اإلنسان الرذيلة فضفاضة أو
صعب التمييز بني املقدس واملدنس، ويصبح من ال  يصبح"مفهوم الكلية والسببية والغائية"والعامل، ومع إزالة ظالل اإلله 

  .«حتييد العامل«وهذا هو ما ميكن تسميته  الشيطان كائناً بال وظيفة فيموت،

ويعبر املقد  .ميت متاماً، وأنه يف واقع األمر مل يبعث، وإمنا كان هناك طيلة الوقت متوارياً ومع هذا يالحظ أن املقدس مل
والغيبيات اليت تتعايش مع كل املفاهيم  ار ديين، من خالل عدد هائل من العبادات اجلديدةعن نفسه خارج أي إط

  .تدخل معها يف أي عالقة العصرية أو تعيش جنباً إىل جنب معها دون أن

جتاهني عن االستنارة يوجد احلديث عن ما بعد احلداثة، رغم ما بني اال أما يف العامل الثالث فتتداخل األمور، فمع احلديث
تنطلق من نقد  كما يالحظ ظهور فكر ال يقبل احلداثة الغربية، وحياول أن يؤسس حداثة جديدة. عميق من تناقض

تراجع مشروع الشيخ حممد عبده اخلاص بتكامل  أساسي لفكر احلداثة الغريب، ففي العامل اإلسالمي، على سبيل املثال،
 اإلسالمي طرح نقد شامل للحداثة الغربية، ويبدأ البحث عن حداثة جديدة ال اخلطاب احلداثة الغربية واإلسالم، وحياول

بني أعضاء اجلماعات " أما يف إسرائيل فتتراجع األيديولوجية الصهيونية وتظهر العبادات اجلديدة. باإلنسان تودي
 .وت اإللهجمال اليهودية إىل الهوت م  وتترجم فلسفة ما بعد احلداثة نفسها يف"اليهودية يف العامل

 : المنظومة األخالقية وأسلوب الحياة: خامسا

.  يؤمن ا اإلنسان الرأمسايل أو االشتراكي"أو رأمسالية اشتراكية" يتم يف املرحلة األوىل توليد منظومات أخالقية مادية "أ 

واملساواة واهليمنة  رية واإلخاءوهو ما يعين أن الرتعة الطوباوية واألحالم املثالية باحل. أجلها وهو على استعداد للموت من
قادر على التحكم يف حياته ومصريه وعلى صياغة بيئته  ويشعر اإلنسان من مث بأنه. اإلمربيالية وإرادة القوة ذات فعالية
 وإرجاء "وكبتها أو قمعها"ويتم ضبط احلياة من خالل إعالء الرغبات . يؤمن به وذاته يف ضوء املثل األعلى الذي

اليت تبدأ يف التفكك هي  فتختفي األسرة املمتدة لتحل حملها األسرة النووية"وتبدأ عملية تآكل األسرة . لذةوال اإلشباع
اتمع اليت يتم من خالهلا توصيل القيم إىل األفراد  ، إال أن األسرة تظل مع هذا هي الوحدة األساسية يف"األخرى
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 وتظهر حركة. عالء الرغبات باسم املثل األعلى داخل إطار األسرةكما يتم إ. اجتماعية وحتويلهم إىل مواطنني وكائنات

ويؤدي تنميط . بدورها كأم وكأداة عاملة حترير املرأة اليت تطالب بإعطاء املرأة حقوقها باعتبارها عضواً يف اتمع، تقوم
ويالحظ اتساع رقعة احلياة . ةاستخدام السيارة إىل تسارع وترية احليا السلع إىل تنميط احلياة وترشيدها، كما يؤدي

اهلامبورجر والتيشريت  انتشار"وضمور رقعة احلياة اخلاصة وبداية تدويل أسلوب احلياة وتراجع اللون احمللي  العامة
باعتبار أن األمركة هي أسلوب يف احلياة يعادي اخلصوصيات  والبلوجيرت وأمركة الغرب والعامل والواليات املتحدة،

 ومع هذا، يظل إحساس اإلنسان بأنه قادر على التحكم يف حياته. "األمريكية نفسها ضمنها اخلصوصياتالثقافية و

تصاعد عملية علمنة التعليم  ويالحظ. ومصريه ويف صياغة بيئته وذاته، ويظل هناك وهم اخلصوصيات اإلثنية والقومية
وال يزال النظام التعليمي متأثراً باملُثُل . مية ذات فعاليةالقد والرموز واألحالم والرغبات، ومع هذا تظل األحالم والرموز

الفعلي أو االمسي  ، ويظل هناك شكل من التدين"اليونانية والالتينية ودراسة الفلسفة والكالسيكيات أمهية"التقليدية 
يه الرغبة يف التراكم قومية بشكل واع وتنعكس عل أما يف العامل الثالث فيبدأ أسلوب احلياة يف اكتساب مالمح. قائماً

 "ابن الكيبوتس"ويف إسرائيل جند أن البطل هو املستوطن الصهيوين املتقشف  .وأحالم التحرر الوطين تلهب اجلماهري

  .السالح بيد وميسك احملراث باألخرى الذي حيمل

 تفاء الرتعة النضالية البطوليةيصبح من املستحيل اإلميان بأية قيم، وهو ما يعين اخ  ولكن مع التزايد التدرجيي للنسبية"ب

، ويرفض اإلنسان إرجاء إشباع "والرأمسايل يف املعسكرين االشتراكي"وتالشي الرتعة الطوباوية وكل األحالم املثالية 
 عليه أن يتكيف مع واقعه ويقبل عمليات التسوية يف اتمع اليت تسوى اإلنسان ولكنه، مع هذا، يشعر بأن. اللذة الفردية

  .سان ومتحو فرديته وعامله اجلواين مث تسويه باألشياءباإلن

واحد وأطفال   أسرة من رجل"األسرة إىل أن تأخذ يف االختفاء متاماً وتظهر أشكال بديلة من األسرة  يتسارع تآكل
ل وتظهر حركة التمركز حو. "إخل... وأطفال امرأة واحدة وأطفال  رجالن وأطفال  امرأتان وأطفال  رجالن وامرأة

يف حالة صراع مع الرجل، ولذا ال تطالب هذه احلركة حبقوق املرأة، وإمنا تطالب  األنثى اليت تنظر للمرأة باعتبارها كائناً
الطوباوية واختفاء األسرة  ومع ضمور الرتعة.  وتغيري اللغة وتعديل مسار التاريخ"مع الرجل"كفاءات الصراع  بتحسني

عند األفراد، ويزيد حدته قطاع اللذة الذي يعمل على هدم القيم  يتزايد السعار اجلنسيكآلية لنقل القيم وإعالء الرغبات 
األخالقيات  ولذا حيل الذوق اجليد حمل"القيم االستهالكية اليت تصبح املعيار للحكم على اإلنسان  األخالقية وإشاعة

أدت إىل تزايد السعار اجلنسي انفصال اجلنس  يتومن األسباب األخرى ال. "احلميدة والقيم اجلمالية حمل القيم األخالقية
 وقد أصبحت اللذة إحدى اآلليات اليت. حبيث أصبح النشاط اجلنسي مرجعية ذاته عن القيمة األخالقية واالجتماعية،

بعد أن كان يبذل جهوداً  يستخدمها اتمع العلماين احلديث يف استيعاب اجلماهري يف عمليات الضبط االجتماعي
خالل القمع الصريح وإمنا من خالل اإلغواء، وهو شكل من  وتتم عملية االستيعاب والضبط ال من. اصرا وإعالئهاحمل

 هو االستهالك وبأن إشباع "بل الوحيد"إشاعة اإلحساس بأن حق اإلنسان األساسي  أشكال القمع اخلفي حيث تتم
احلياة العامة وتركيزه على ذاته  عين ضمور اهتمام املواطن برقعةهو أقصى تعبري ممكن عن احلرية الفردية، وهو ما ي اللذة

وصياغتها وتوجيهها من قبل صناعات اللذة وأجهزة اإلعالم  ورغباته، ولكن هذه الذات وهذه الرغبات يتم تشكيلها
اإلنسان ذو  فيظهر. ارجواليت تقوم باقتحام أحالم اإلنسان وترشيده من الداخل واخل. تلك املرحلة اليت تغولت متاماً يف



 
1 جـ 380 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

ال ميكنه التحكم يف رغباته احلسية، والذي تتركز  ويظهر املواطن املُخدر الذي. البعد الواحد الذي مت ترشيده من الداخل
  !فوز النادي الذي ينتمي إليه فوزاً ساحقاً ماحقاً أحالمه يف حتقيق انتصار جنسي أو

بالقمع   هو اية القيم البيوريتانية اخلاصة1960ويعد عام .  العرضياجلسدي وشيوع احلب ويالحظ ظهور اإلنسان
واليت  free love movement موفمنت فري الف: باإلجنليزية"واإلرجاء، فقد ظهرت حركة اجلنس املطلق أو املرسل 

التحديثية  اسياً يف تاريخ املتتاليةالشباب يف الستينيات  يف تصورنا  معلَماً أس وتعد ثورة. "»حركة احلب احلر«تعين حرفياً 
قد اكتملت بعد، رغم علمنة رؤيته وأحالمه  والعلمانية الشاملة، فحىت ذلك الوقت مل تكن علمنة سلوك اإلنسان الغريب

وكانت اللذة احلسية حىت ذلك الوقت مقصورة على الطبقة احلاكمة ولكن مت  .وهو ما مت إجنازه يف هذه املرحلة. ورغباته
: باإلجنليزية" وخصخصتها وجعلها متاحة للجميع، أي مت التوزيع العادل إلمكانات إشباع الرغبات احلسية هاتعميم

يطلبه اتمع اآلن من اإلنسان هو  وكل ما ."democratization of hedonism دميوكراتايزيشن أوف هيدونيزم
  .االستسالم لالستهالك واللذة

والتبادل يف كل جماالت  مة لتشمل معظم حياة اإلنسان اخلاصة، ويتغلغل السوق والتعاقداتساع رقعة احلياة العا ويالحظ
.  وتتم علمنة التعليم والرموز واألحالم متاماً"بدالً من النقود الوجبات السريعة بدالً من الطعام  الكرديت كارد"احلياة 

استيعاا، وتتسع رقعة  إىل درجة يصعب على اإلنسانعملية التنميط، ومع هذا تتغري األساليب والطرز  ويالحظ اكتمال
اتمع، ومع هذا يالحظ وجود عدد هائل من القواعد  وال توجد قواعد عامة يف. احلياة العامة وتتسارع وتريا

 لعيةكل هذا يعين يف واقع األمر أن ال وقت للتأمل، فالذات محاصرة بالتعددية الس واإلرشادات اليت تتغير كل يوم،

حكمة فيبتلع كل شيء ويتشيأ يف  واملعلوماتية املفرطة والكلشيهات األيقونية اليت تلتهم اإلنسان وال متنحه سعادة أو
ولذا يتزايد . "صورة الذات والصور اليت يتلقاها املستهلك" جمتمع التبادل واالتصاالت وتصبح الصورة أهم السلع

 اهلندسة  اإلعالم يقرر ما ينشر وما ال ينشر:  وبأنه ال ميلك من أمره شيئاًوانعدام اهلدف إحساس اإلنسان بعدم اجلدوى
ويؤدي كل . إىل وحدات بسيطة يتم تناوهلا "وضمن ذلك اإلنسان"الوراثية تتحكم يف كل شيء  الكمبيوتر يقسم العامل 

 .اإلحساس بأنه يف حاضر أزيل هذا إىل أن ينسى اإلنسان املاضي ويتولد لديه
 
التغريب بشكل واضح، ويصبح جنوم السينما هم املركز ويتبىن الناس  يف العامل الثالث يالحظ تزايد معدالتو

الذي "الصهيوين املتقشف  ويف إسرائيل خيتفي املستوطن. للحياة والربمجاتية أو الداروينية أطراً معرفية االستهالكية إطاراً
  .مصلحته ومتعته تزق الباحث عن ليحل حمله الصهيوين املر"يصبح حمل السخرية

 : المنظومة الداللية والجمالية: سادسا

التواصل مع الذوات األخرى من  املرحلة األوىل اإلميان بأن مثة واقعاً ثابتاً مستقراً وذاتاً متماسكة قادرة على  يسود يف"أ 
ألعمال الفنية تستند إىل احملاكاة والتعبري، الواقع من خالهلا، وبأن ا خالل لغة عقالنية شفافة تعكس الواقع وميكن متثيل

النقد األديب والفين هي  إنساين وأخالقي ودف إىل تعميق إدراك اإلنسان بواقعه ورمبا تغيريه، وبأن وظيفة وهلا مضمون
  .يهتدي ديها املبدعون واجلمهور اكتشاف القيم األخالقية واجلمالية اإلنسانية اليت ميكن أن
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اإلنسانية أن حدودها غري واضحة وأن الواقع غري مستقر، وأن مثة أسبقية لألشياء   املرحلة تكتشف الذاتولكن مع اية
. املوضوع أو التعامل معه اإلنسان، لكل هذا تفشل الذات اإلنسانية يف التواصل مع الذوات األخرى أو التفاعل مع على

التسلُّع والتعاقد اللغة فأصبحت قادرة على التعامل مع عامل  دوقد أفس. فلم تعد اللغة أداة جيدة للتواصل وال شفافة
املتشيئة على  ومع هذا، تسيطر هذه اللغة. اإلنسان، ولذا يستحيل التواصل من خالل اللغة املتشيئة األشياء دون عامل

 لغة ذاتية مغرقة يف الذاتية عامل األشياء فيطور ويف احتجاجه حياول اإلنسان أن يبعد اللغة عن. اإلنسان وتسبب اغترابه
 احلداثية ليست حماكاة وال تعبرياً عن الذات اإلنسانية وليس هلا هدف وإمنا هي والفنون. ويزداد التجريب اللغوي

ولذا، تظهر . جدوى االحتجاج  على تسلُّع العامل، ولكنه احتجاج مأساوي يعرف انعدام"بشكل واع أحياناً"احتجاج 
العمل الفين هو مرجعية ذاته مكتف بذاته ال يشري إال إىل ذاته،  لية العمل الفين عن الواقع وأننظريات تفترض استقال

حماكاة الواقع  ويظهر التجريد والتجريب ورفض. الفنون عن عامل التسلُّع الواقعي الذي يتهدده وذلك حىت يتم فصل
  .اجلمالية حلماية الفنان من عامل السلع للقيموتصبح وظيفة النقد األديب والفين هي حماولة التوصل . وشرح العبث

 الذات اإلنسانية املستقلة الواعية وإن وجدت فهي ذات منغلقة على نفسها وغري  يف مرحلة ما بعد احلداثة ختتفي"ب

في وجدت فهي معايري متعددة تن وختتفي املعيارية وإن. متماسكة، والواقع ال يوجد وإن وجد فال ميكن الوصول إليه
وما دامت اللغة موجودة يف قلب الثقافة، . احملاكاة أو التفاعل أو التواصل فكرة املعيارية املركزية وهو ما يعين استحالة

حوهلا، ومن مث فهي  شفافة وليست موصالً جيداً كما يتصور دعاة التحديث، فالدوال منغلقة على ذاا ملتفة فهي ليست
  ."االخترجالف"  دائماً خمتلف ومرجأمنفصلة عن املدلوالت، ولذا فاملعىن

األخرى، وكل نص حييلك إىل نص آخر، وهكذا إىل  ونفس القول ينطبق على النصوص، فكل نص ينفتح على النصوص
وهناك دائماً فائض يف املعىن ليس بإمكان . "االخترجالف على مستوى النصوص وهذه هي النصوصية وهي"ما ال اية 

  .التحكم فيه اإلنسان

ومل تعد تصلح وسيلة الستكشاف الواقع وللتعبري عن  واللغة مكونة من صور جمازية متكلسة، أي أا صور جمازية تأيقنت
  .جماز ملتف حول نفسه ومن مث خيبئ الواقع وال يوصله التعامل بني الذات واملوضوع، فهو

يف  للغوية، فكل كالم إن هو إال كالم عن كالمواقع خارج النظام اللغوي أو شبكة األلعاب ا كل هذا يعين أن ليس مثة
اازية، وأي حديث عن التحكم يف اللغة  كالم، ولذا فاملعىن هو يف واقع األمر نتاج عابر للكلمات أو الدوال أو الصور

هو ومن مث فالواقع . إرادة يفرضها اإلنسان على اآلخرين من خالل القوة كأداة للتواصل هو من لغو احلديث، فاللغة
ولكن . الواقع والفكر وليس كما كان الظن يف املاضي، أن اخلطاب هو نتاج الواقع، واللغة هي اليت تنتج نتاج اخلطاب،

احلقيقة فما خنرب عنه ليس احلقيقة وإمنا ترتيب مجيل للكلمات  وحينما نعبر عن. اللغة هي يف ذاا نتاج عالقات اللغة
يف متثيل  وهذا يعين أن اللغة ال ميكن استخدامها. ة موضوعية وإمنا هي وهم احلقيقةليست حقيق متسق مع نفسه، فاحلقيقة

وبدالً من أن تكون اللغة أداة التواصل بني . فردية الواقع، فاللغة تستخدم أساساً لإلفصاح عن املشاعر الفردية بطريقة
 احلرية من خالل التفكيك ومن خالل إعالن هذا، يستطيع اإلنسان أن حيقق قدراً من ومع. الناس، تصبح سجن اإلنسان

  .اللغة واملشروع اإلنساين بأسره فشل
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 أو جهد واع أو تواصل لغوي خيضع لبعض القواعد وإمنا "إنسانية مشتركة" والنظام، يف اتمع، ليس مثرة قصة كربى
العالقات بني الناس هي  بل إن. "ابتالذي يدور يف إطار نص ث" ال احلوار "القصص الصغرى"الكالم واحملادثة  هو نتيجة

تربط الناس بعضهم ببعض، أي ال يوجد تواصل وإمنا تشابك  نتيجة تداخل األلعاب اللغوية اليت تولِّد عقداً أو أنشوطة
الذي ال   مستقالً عن الواقع بل عن اإلنسان، فهو بال غاية إال اللعب"ما بعد احلداثي"الفن  ويصبح. عابر بني أطراف

 وال يعبر عن وعي "يوجد واقع ثابت فال"وهو ال حياكي الواقع . اية له، وهو يدخل يف حالة من التجريب الدائمغ
والباستيش والسخرية، وتصبح مهمة النقد تفكيك النصوص ليبين  ، ويظهر الكوالج"فقد مت إعالن موته"املؤلف 

 .ال ميكن حسمها يف كل نص وعمل التناقضات الكامنة اليت

 : الصور المجازية والرموز: سابعا

يف كلٍّ من الذات واملوضوع واملقدرة   ظهرت جمموعة من الصور اازية يف العصر البطويل اليت تدل على التحكم"أ 
  .على التجاوز والصالبة

مث "امل يف الداخل الع  تقوم بترشيد البشر، واالستيالء على الدولة هو طريقة تغيري"صورة هيجل اازية"  الدولة إله 1
  ."االستيالء على العامل يف اخلارج

دائماً بدون  يتحكم فيها اإلنسان وتتحكم فيه، والعامل مثل نبات خيوض عملية دوران مستمرة أو منواً  العامل مثل آلة 2
  .انقطاع ودف حمدد

  . هرمية حادة ونظام 3

  .تغمره مياهها لذي يلقي عليه الضوء والنافورة اليتمثل املرآة اليت تعكس الواقع ومثل الفانوس ا  العقل 4

  . بروميثيوس وفاوستوس ونابليون وطرزان 5

  ."تيدى بري"األساسية هى الدب   اللعبة 6

حسمه وإن كان يحسم دائماً  الذات واملوضوع، ولكنه صراع ميكن  النموذج صلب ويوجد داخله صراع حاد بني 7
  .حركي حيوي مركزه داخلهمنوذج  وهو. لصاحل املوضوع

أخرى من الصور اازية اليت تدل على تآكل اإلحساس بالكل، بل اختفائه  أما يف املرحلة الثانية، فقد ظهرت جمموعة
  .وضمور الذات اإلنسانية ومقدرا على التحكم واهتزاز اهلدف

  .والعامل كقفص حديدي  الدولة كتنني ووحش كاسر 1

  .أو نبات ينمو بوحشية بالغة، وكالمها يسحق اإلنسان غض النظر عن اإلرادة اإلنسانية، العامل آلة تدور ب 2

  .وال نظام، وهناك شك عميق يف اهلرمية  ال يوجد شكل واضح 3

  .على نفسه  العقل مرآة سلبية أو كيان منغلق 4

  ."انقسام الذات واملوضوعرمز "ومستر هايد   فرانكنشتاين ودراكوال وسيزيف وهتلر وستالني ودكتور جيكل 5

  .تيدى بري  التزال اللعبة األساسية هى 6

  . منوذج صلب فيه تشققات مت حسم الصراع داخله لصاحل املادة 7
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اإلذعان، تظهر صور جمازية ختبئ الفوضى وتؤكد   استناداً إىل اختفاء الذات والذاكرة واملركز ووهم التحكم وحقيقة"ب
  .ة واللعبالسيولة والتعددية املفرط

اإلنسان أن يدير هلا ظهره، وخصوصاً أا مل تعد   الدولة ليست إهلاً وال تنيناً، فهي مؤسسة من بني املؤسسات يستطيع 1
  . قد أصبحت القفص احلديدي"مع غريها من املؤسسات"القول بأن مؤسسات الدولة  ومع هذا، ميكن. مركز السلطة

والعامل مثل نبات، . ولكنها تتحكم فيه وتبتلعه يديو والكمبيوتر، يتحكم فيها اإلنسان العامل آلة، ولكن اآللة هي الف 2
  .حسب منط واضح ويف اجتاه مفهوم، والعامل كله لعبة ولكن النبات هو اجلذمور الذي ال ينمو

  . العامل سطح المع 3

الكمبيوتر الذي خيتزن كل شيء وال يعي   العقل ليس مرآة وال فانوساً وال نافورة، وإمنا هو كل شيء وال شيء، مثل 4
  .شيئاً

 املمثل رجيان حيث ال نعرف األصل والصورة، وكلها شخصيات تغير شخصياا/والرئيس  مادونا ومايكل جاكسون 5

  .ومنظوماا القيمية بعد إشعار قصري وحسب طلب مدير العالقات العامة

  .ذبيه اجلنسية والتوجه االستهالكىاللعبة األساسية هى العروس بارىب ذات اجلا  6

  . منوذج ليس بصلب وال فضفاض وإمنا هو منوذج هالمي ال مركز له 7

 "اإلجيابية والسلبية"فيها املالمح األساسية  وأعتقد أننا لو قبلنا التقسيم الذي أقترحه والستينيات كمرحلة فارقة تبدت

انية الشاملة، فال يصبح من الضروري علينا أن نعيد تقييم هذه املتتالية يف وللعلم للمتتالية التحديثية املتحققة يف الغرب
النسيب للمتتالية يف حلقاا األوىل  ما نراه من نتائج، ألن عملية التقييم قبل ذلك التاريخ كانت تتم يف فترة النجاح ضوء

قد وئدت بعد، ومل تكن الرتعة الطوباوية قد نضبت املثالية، ومل تكن األحالم  ولذا كان ال يزال مثة أمل يف حتقيق املتتالية
 .بعد ومل تكن املتتالية الفعلية قد بدأت تفصح عن وجهها القبيح بالدرجة الكافية بعد،

 تعريف : العلمانية الشاملة

عقالنية  ة للعامل، هي رؤية شامل"»العلمانية العدمية«أو » العلمانية املادية«نسميها أيضاً  اليت ميكن أن"العلمانية الشاملة 
الكون كامن فيه، غري مفارق أو متجاوز له،  مادية، تدور يف إطار املرجعية الكامنة والواحدية املادية، اليت ترى أن مركز

واحدة، ليست هلا أية قداسة وال حتوي أية أسرار، ويف حالة حركة دائمة ال غاية  وأن العامل بأسره مكون أساساً من مادة
تشكل كال من اإلنسان والطبيعة،  هذه املادة. ، وال تكترث باخلصوصيات أو التفرد أو املطلقات أو الثوابتوال هدف هلا

  .فهي رؤية واحدية كونية مادية

 : هذه الواحدية المادية تعني في واقع األمر ما يلي

جوانية،  عد، ليست له أية أبعاد كيان بسيط متماسك بشكل عضوي مصمت، أحادي الب"والطبيعة اإلنسان" أن العامل  1
واحد يترجم نفسه إىل عدة قوانني مطردة  وإن وجدت له مثل هذه األبعاد فال أمهية هلا، يسري عليها قانون طبيعي مادي

  .مترابطة ال هدف هلا وال غاية
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 حيز إنساين مستقل يوجد اإلنسان جزء عضوي ال يتجزأ عن الكل املادي، ال توجد مسافة تفصل بينهما، ومن مث ال  2
أن اإلنسان ليس له حدود مستقلة وليس عنده وعي  كل هذا يعين. يتحرك فيه اإلنسان بقدر من االستقالل واحلرية

  ."مقابل الرتعة الربانية"فالعلمانية الشاملة تعبري عن الرتعة اجلنينية يف اإلنسان  مستقل أو مسئولية أخالقية مستقلة،

وعقل اإلنسان قادر على استخالص املنظومات  سنا حيوي داخله ما يكفي لتفسريه والتعامل معه، العامل املُعطَى حلوا 3
احمليطة به،  الالزمة إلدارة حياته العامة واخلاصة، وإعادة صياغة البيئة املادية واالجتماعية املعرفية، بل األخالقية واجلمالية،

وقوانني احلركة الكامنة فيه، دون اإلهابة بأية   الطبيعي املاديبل ذاته من الداخل واخلارج، من خالل مالحظة العامل
  .املادة/والطبيعة مرجعية متجاوزة لعامل احلواس

 يف ضوء املعايري العقلية املادية والطبيعية "»التغريب«ورمبا  «التحديث«وأحياناً "» عملية الترشيد« هذا ما يسمى  4
فيتزايد  واملفروض أن عملية الترشيد هذه ستتزايد على مر األيام. دجني لإلنساناألمر، عملية ت املادية، وهي، يف واقع

والتوظيف واحلوسلة، وضمن ذلك اإلنسان  تحكُّم اإلنسان يف ذاته وبيئته، فكل شيء يف العامل قابل للوصف والتقنني
  .ال قداسة هلا وال أسرار نفسه، فهو قابل ألن يتحول إىل مادة استعمالية

الدين أو الكهنوت أو هذه القيمة أو تلك عن الدولة أو عما يسمى  نية الشاملة، ذا املعىن، ليست جمرد فصلوالعلما
 عن العامل، "واحلواس املتجاوزة لقوانني احلركة"وإمنا هي فصل لكل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية  ،«احلياة العامة«

  .حبيث يصبح العامل مادة نسبية ال قداسة هلا  والطبيعة"ة واخلاصةيف حياته العام"أي عن كلٍّ من اإلنسان 

ال ختتلف  احللولية الكمونية التفسريي قلنا إن العلمانية الشاملة هي وحدة الوجود املادية اليت  إن أردنا استخدام منوذج 5
يف وحدة الوجود » اإلله«املبدأ الواحد يسمى هذا  عن وحدة الوجود الروحية إال يف تسمية املبدأ الواحد الكامن، فبينما

  .يف وحدة الوجود املادية» املادة/الطبيعة» الروحية، فهو يسمى

مرحلة ثنائية  :شأن كل النظم احللولية الكمونية املادية، بأا متتالية متر مبرحلتني أساسيتني والعلمانية الشاملة تتسم، شأا
املادي والواحدية /وتمركُز حول املوضوع الطبيعي الواحدية الذاتية واإلمربياليةتمركُز حول الذات اإلنسانية و"صلبة 

 التحديث البطولية الصلبة وحلم التجاوز املادي، مرحلة الذات واملوضوع املتماسكني ، وهذه هي مرحلة"املادية/الطبيعية

املرحلة الثانية مرحلة الواحدية الشاملة  مث تأيت. ة ومن مث فهي مرحلة العقالنية املادي"اإلنساين أو الطبيعي"واملركز املادي 
 وهذه هي مرحلة ما بعد احلداثة الربمجاتية واختفاء. "املادة/ويقوض منوذج الطبيعة حني تصفَّى الذات اإلنسانية"السائلة 

 ومن مث فهي "لطبيعياإلنساين وا" الذاكرة والرغبة يف التجاوز، مرحلة اختفاء الذات واملوضوع ومن مث اختفاء املركز
  .مرحلة الالعقالنية املادية

التحديثي بالرتعة  فرغم أن اإلنسان الغريب بدأ مشروعه.  واإلمربيالية صنوان"الشاملة"أن العلمانية  وحنن نذهب إىل
مانية شاملة الكون، إال أا شأا شأن أية فلسفة عل  اليت مهَّشت اإلله ووضعت اإلنسان يف مركز"اهليومانية"اإلنسانية 

 املادة، ال/مادي يضرب جبذوره يف الطبيعة/ ترى أن اإلنسان هو إنسان طبيعي"املادية تدور يف إطار املرجعية الكامنة"

ولكنه يف الوقت نفسه يتبع القانون  يعرف حدوداً أو قيوداً وال يلتزم بأية قيم معرفية أو أخالقية، فهو مرجعية ذاته
ولذا، فهو يف واقع األمر كائن غري قادر إال على التمركز حول مصلحته  . ميكنه تجاوزهالطبيعي وال يلتزم بسواه وال

قادر على االحتكام   وغري"فاإلنسانية مفهوم أخالقي مطلق متجاوز لقوانني املادة"املادية وبقائه املادي  "منفعته ولذته"
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كزية اإلنسان يف الكون تظهر مركزية اإلنسان األبيض يف مر ولذا، فبدالً من. ألية أخالقيات إال أخالقيات القوة املادية
 مصاحل اجلنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصاحل اجلنس األبيض، وبدالً من ثنائية الكون، وبدالً من الدفاع عن

ة البشر اآلخرين الطبيعة املادية وبقي اإلنسان والطبيعة وتأكيد أسبقية األول على الثاين تظهر ثنائية اإلنسان األبيض مقابل
أسبقيته وأفضليته عليهم، وبدالً من االحتكام للقيم اإلنسانية تستخدم   وتأكيد"الذين يصبحون جزءاً ال يتجزأ منها"

واستغالهلا بكل ما  هم هذا اإلنسان األبيض هو غزو الطبيعة املادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها حلسابه القوة، ويصبح
  .أويت من إرادة وقوة

 العلمانية الشاملة هي النظرية وأن اإلمربيالية هي املمارسة، ولكن املمارسة أخذت من هذا املنظور، ميكن القول بأن

ال عالقة للواحدة منهما  ومن مث متت تسميتهما كما لو كانا ظاهرتني منفصلتني"شكلني خمتلفني باختالف اال 
  :"باألخرى

 امللكيات املطلقة  الدول الدميوقراطية منذ"أخذت شكل الدولة العلمانية الرشيدة  ليت اإلمربيالية يف الداخل األوريب ا"أ

  ."الثورة الفرنسية  احلكومات الشمولية

  االستعمار االستيطاين  االستعمار التقليدي  االستعمار اجلديد"أخذت أشكاالً كثرية   اإلمربيالية يف بقية العامل اليت"ب

  ."النظام العاملي اجلديد

" الشاملة"فالعلمانية ". كامنة أم متجاوزة"ويف تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة هي قضية املرجعية 

فهي قد ال تنكر وجود اخلالق أو مركزية "قد ال تكون إحلادية أو معادية لإلنسان على مستوى القول والنموذج املعلن 
ولكنها على املستوى ". ، اإلنسانية أو األخالقية أو الدينية، بشكل صريح ومباشراإلنسان يف الكون أو القيم املطلقة

النماذجي الفعال ومستوى املرجعية النهائية، تستبعد اإلله، وأية مطلقات، من عملية احلصول على املعرفة ومن عملية 
تنكر عليه مركزيته وحريتهصياغة املنظومات األخالقية، كما تستبعد اإلنسان من مركز الكون بشراسة وحبدة و  
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  الجماعات الوظيفية:  الخامسالجزء

 

 السمات األساسية للجماعات الوظيفية : الباب األول

 

 مقدمة : الجماعات الوظيفية

باعتبار أن كثرياً من املفكرين يف الغرب  "قدمي"فهو . جديد/منوذج حتليلي ميكن أن نصفه بأنه قدمي» اجلماعات الوظيفية«
 ويف غريه من املواضع، وباعتبار أنه كامن يف "وماكس فيرب وأبراهام ليون كارل ماركس"موه دون تسميته قد استخد
مثل شكسبري يف تاجر  فكاتب. "مثل األرمن"الدراسات اليت كُتبت عن اجلماعات اليهودية وغريها من األقليات  كثري من

العظيم قد أدرك بشكل فطري كثرياً من مالمح اجلماعة  يالبندقية يصف شيلوك يف عبارات تبين أن الكاتب اإلجنليز
  قد أدركت مالمح اجلماعة"وخباصة كتابات الصهاينة العماليني"الكتابات الصهيونية  كما أن كثرياً من. الوظيفية

ا إمن" اليهودي"حينما تصف  وحنن نذهب إىل أن كالسيكيات معاداة اليهود مثل بروتوكوالت حكماء صهيون. الوظيفية
  .تصف عضو اجلماعة الوظيفية

اجلماعات  "بعض"باعتبار أن هناك حماوالت يف علم االجتماع الغريب لوصف " قدمي"بأنه مفهوم  وأخرياً ميكن القول
«الشعوب التجارية الوسيطة» » األقلية الوسيطة«: الوظيفية من خالل جمموعة من املصطلحات، من بينها الوسطاء »  

«املهاجرون ورغم أمهية هذه احملاوالت ورغم ارتفاع مقدرا . »األقليات الدائمة» » التجارية اهلامشيةالشعوب »  
  :مالحظة ما يلي التفسريية فيمكن

الغربية، جلَّ اهتمامهم  كما هو متوقَّع  على مجاعتني وظيفيتني   ركَّز العلماء والدارسون الغربيون، حبيسو التجربة 1
  :أساسيتني

البدائي أو الربوي يف اتمعات القدمية  إلثنية اليت تضطلع بدور مايل جتاري من خالل رأس املال اجلماعات ا"أ 
  .العلماء والدارسني الغربيني بتاريخ الرأمسالية يف العامل الغريب وهذا يشكل جزءاً من اهتمام. والوسيطة

والدارسني الغربيني مبشكلة   من اهتمام العلماءاملهاجرون بانتمائهم اإلثين والوظيفي املتميز، وهذا يشكل جزءاً "ب
  .أساسية تواجهها اتمعات الغربية احلديثة

بدراستها وكأا ال عالقة هلا  أمهل علماء االجتماع الغريب اجلماعات الوظيفية األخرى فلم يدرسوها متاماً أو قاموا  2
مع ظواهر مثل اخلصيان واجلواري واملماليك واإلنكشارية يتعاملون  باجلماعات الوظيفية التجارية واملالية، ولذا فهم

مثل املرتزقة  بل إم يتعاملون مع ظواهر توجد يف داخل اتمع الغريب نفسه،. ظواهر غري ذات صلة والبغايا باعتبارها
  .والعاهرات، باعتبارها ظواهر ال عالقة هلا بظاهرة اجلماعات الوظيفية
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مثل عالقتهم بالعلمانية الشاملة "الوظيفية  لغربيون اجلانب غري االقتصادي من اجلماعات أمهل علماء االجتماع ا 3
  . إذ تعرضوا هلا بشكل سطحي"حول ذام ورؤيتهم للكون وميلهم حنو احللولية الكمونية ومتركزهم

بقدر معقول من  سريي يتسمدراسة واحدة شاملة هلذا املوضوع جتمع كل مالحمه وحتوله إىل منوذج تف لكل هذا مل تظهر
وقد استفدنا يف هذه الدراسة وال شك من  .الشمول والتركيب كما نفعل يف منوذج اجلماعات الوظيفية الذي نطرحه

ولكننا حاولنا جتاوزها مجيعها ال عن .  املطروحة"الكامنة والظاهرة"اجلزئية  كل الدراسات السابقة والنماذج التفسريية
تفسريية أخرى لظواهر  كما ربطنا بينها وبني مناذج. طريق مزجها وربطها الواحدة باألخرىرفضها وإمنا عن  طريق

، الذي يتسم  يف تصورنا  بقدر أعلى من "اجلماعة الوظيفية منوذج"أخرى، وجردنا من كل هذا منوذجاً حتليلياً واحداً 
املالمح األساسية  وبعد ذلك قمنا بوصف. ا من قبلوالتركيب من عائلة النماذج اجلزئية اليت أشرنا هل املرونة والشمول

األبعاد االقتصادية والسياسية املباشرة ليصل إىل األبعاد  هلذا النموذج وأسباب ظهوره وحتوالته وبينا أنه منوذج يتجاوز
البنيوية ومسارها  ايغطي األصول االجتماعية والتارخيية واإلثنية للظواهر موضع الدراسة ومسا احلضارية واملعرفية، وأنه

  .التارخيي ورؤية أعضائها للكون

النماذج  منوذج تركييب مكثَّف له مقدرة تفسريية عالية تفوق املقدرة التفسريية لكثري من ومفهوم اجلماعة الوظيفية
  :التالية  وذلك لألسباب"مثل مفهوم الطبقة ومفهوم اجلماعة الوسيطة"التفسريية السابقة 

عمال  فالحني  "نتعامل ال مع التشكيالت الكربى  ة التفسريية ملفهوم اجلماعات الوظيفية حينما تظهر املقدر 1
 بل جند أن التعامل مع التشكيالت. األصغر مثل اجلماعات اهلامشية واألقليات احلرفية  وإمنا مع التشكيالت"رأمساليني

ورأمساليني حمليني، إذ جند أن النوع   رأمساليني أجانبالكربى قد يصبح أكثر دقة وتركيبية إن قَسمنا الرأمساليني إىل
والواقع أن هذا . عن اتمع، بينما جند أن الثاين جزء عضوي منه األول، يف أغلب األحيان، مجاعة وظيفية منفصلة

، يؤكد الطبقة فمفهوم اجلماعة الوظيفية، مثله مثل مفهوم. االتصال حيددان خيارات كل فريق وسلوكه االنفصال وذاك
املكانة  الثقافة  الرؤية  عالقة األقلية : مثل أمهية العناصر االقتصادية، ولكنه يتعامل يف الوقت نفسه مع عوامل أخرى

  .إخل... باألغلبية  النسق القيمي

خرى  وبني كثري من اجلماعات األ"والتجارية املالية" يقوم مفهوم اجلماعات الوظيفية بالربط بني اجلماعات الوسيطة  2
ومن مث فهو يربط بني كثري من الظواهر يف جمتمعات خمتلفة ويف حقب تارخيية  .اليت استبعدها مفهوم اجلماعات الوسيطة

  .خمتلفة

اتمعات الشرقية والغربية، يف املاضي   ميكن تطويع منوذج اجلماعات الوظيفية حبيث ميكن تطبيقه على كثري من 3
  .واحلاضر

العلوم اإلنسانية يف  ماعات الوظيفية مفهوم اإلنسانية املشتركة الذي مت استبعاده إىل حد كبري مناجل  يسترجع مفهوم 4
فهي متجذِّرة يف الرتعتني األساسيتني يف الطبيعة  وحنن نذهب إىل أن ظاهرة اجلماعة الوظيفية ظاهرة عاملية،. الغرب
 أي الرتوع حنو جتاوز حدود" والرتعة الربانية "املادي/الطبيعيحنو الذوبان يف الكل  الرتوع"الرتعة اجلنينية : البشرية

وإنكار التجاوز ومساواة اإلنسان  فإذا كانت اجلنينية نزعة حنو إسقاط اهلوية واحلدود ونزع القداسة. "املادة/الطبيعة
املادة ويفقد حريته /عن الطبيعةيف ضوء وظائفه املادية، يفقد استقالليته  مادياً يعرف/باملادة حىت يصبح إنساناً طبيعياً
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التمسك باهلوية واحلدود  فهي تعبري عن" ومقدرته على التجاوز، وإذا كانت الرتعة الربانية عكس ذلك متاماً وتركيبيته
، فإننا جند أن كلتا "الكون ومقدرته على اختاذ قرار أخالقي حر والقداسة واملقدرة على التجاوز وعن تميز اإلنسان يف

بأن يسقطها على  فمجتمع األغلبية يتخلص من الرتعات الطبيعية واجلنينية داخله. اجلماعة الوظيفية تني تتضحان يفالرتع
 .نفسه اجلماعة الوظيفية، واجلماعة الوظيفية بدورها حتاول أن تفعل الشيء

ىل اجلوانب املعرفية وإىل رؤية واالجتماعية املباشرة ليصل إ  يتجاوز مفهوم اجلماعة الوظيفية االعتبارات االقتصادية 5
  .اإلنسان للكون

أما فيما يتصل باملقدرة التفسريية . تفسريية هذه بعض اجلوانب العامة لنموذج اجلماعة الوظيفية اليت جتعلنا نراه أكثر
  :على اجلماعات اليهودية فيمكننا أن نذكر اجلوانب التالية لنموذج اجلماعات الوظيفية حينما يطبق

املختلفة، ولكنه يف الوقت  اجلماعة الوظيفية أعضاء اجلماعات الوظيفية يف سياقام التارخيية واإلنسانية ضع مفهوم ي 1
  .املختلفة نفسه يتيح لنا مقارنتهم بأعضاء األقليات الدينية واإلثنية

 يف تواريخ اجلماعات "فيزيقية ومهيةوليس استمرارية ميتا"  ميكِّننا هذا النموذج من اكتشاف استمرارية تارخيية متعينة 2
 فاجلماعات اليهودية من أهم اجلماعات اليت اضطلعت بدور اجلماعة. اجلماعة الوظيفية اليهودية، هي اضطالعهم بدور

  ."«اجلماعات الوسيطة«اليت يقال هلا "الوظيفية، وخصوصاً اجلماعات الوظيفية املالية 

املصاحل االقتصادية واإلستراتيجية للعامل الغريب،   استيطانية قتالية تعمل للدفاع عن ظهرت دولة إسرائيل باعتبارها دولة 3
 وكل هذا جيعلنا نعيد النظر يف دور أعضاء. أي أا دولة وظيفية تعاقدية مع الغرب ويقوم هو بالدفاع عنها باملقابل 

، "األرندا"ملتزمي أراض  ار أو مرابني أواجلماعات الوظيفية كمرتزقة أو مادة استيطانية أو جامعي ضرائب أو كتج
  .ظاهراً يف حالة الدولة الصهيونية فالنمط الذي كان يف املاضي كامناً مضمراً أصبح واضحاً

الذي يسقط فيه "الوظيفية يتسم مبقدرته على عدم الذوبان يف فكرة القانون العام  وميكننا أن نقول إن مفهوم اجلماعة
كاأليقونة ال تشري إال إىل  أي أن تصبح الظاهرة" السقوط يف خصوصية الظاهرة وتأيقنها  وكذلك عدم"الطبقة مفهوم

الواقع واملنحىن اخلاص للظاهرة ولكنه مع هذا يربط بني  ومن هنا، فهو مفهوم حتليلي يظل مرتبطاً بتموجات. "ذاا
 مسات له، وال يسقط يف التمركز حول يسقط يف التمركز حول املوضوع العام الذي ال الظواهر املختلفة، أي أنه ال

تلتقي الذات فيها باملوضوع،  اخلاصة اليت ال ميكن الربط بينها وبني الذوات األخرى، فهو يتحرك يف الرقعة اليت الذات
فهو يرى أن مثة خصوصية ما تتسم ا اجلماعات اليهودية، ولكنها  .واخلاص بالعام، دون أن يستبعد الواحد اآلخر ويلغيه

اجلماعات  وإمنا هي، يف واقع األمر، خصوصيات مستمدة من اتمعات اليت يعيش أعضاء هذه ست خصوصية مطلقةلي
كل حسب سياقه، وأنه ال توجد  بينها، ومن مث فهي ال ختتلف عن اخلصوصيات اليت يتسم ا أعضاء األقليات،

 يهودية وإمنا خصوصيات يهودية ختتلف أو جرمية  أو جوهر يهودي أو عبقرية يهودية"واحدة"خصوصية يهودية 
  .ال جيب العام والعام ال جيب اخلاص باختالف الزمان واملكان، أي أن اخلاص

بوضعه، استناداً إىل مصطلحات قريبة يف علم االجتماع، لوصف جمموعات بشرية  مصطلح قمنا» اجلماعات الوظيفية«و
أنفسهم من بني األقليات  عظم األحيان، أو جتندها من بني أعضاء اتمعاتمعات اإلنسانية من خارجها، يف م تستجلبها

يوكل ألعضاء هذه اموعات البشرية أو اجلماعات الوظيفية  مث. اإلثنية أو الدينية، أو حىت من بعض القرى أو العائالت
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ترامحه  بة اتمع يف احلفاظ علىأعضاء اتمع االضطالع ا ألسباب خمتلفة من بينها رغ وظائف شىت ال ميكن لغالبية
القضاء  الترمجة  " أو املتميزة "البغاء الربا "وقداسته، ولذا يوكل ألعضاء اجلماعات الوظيفية بعض الوظائف املشينة 

وقد يلجأ . "»املتعاقدين الغرباء«ولذا ميكن تسمية أعضاء اجلماعات الوظيفية "  اليت تتطلب احلياد والتعاقدية"الطب
تمع تمعاوحاجاته من ناحية، ومقدرته  إىل استخدام العنصر البشري الوظيفي مللء فجوة أو ثغرة تنشأ بني رغبات ا

كما أنه قد . "احلاجة ملستوطنني جدد لتوطينهم يف املناطق النائية" على إشباع هذه الرغبات والوفاء ا من ناحية أخرى
طبيبه  السفراء   حرس امللك "ت احلساسية اخلاصة وذات الطابع األمين اجلماعات الوظيفية الوظائف ذا يوكل ألعضاء

مثل اخلصيان والوظائف األمنية على وجه "واحد  وميكن أن تكون الوظيفة مشينة ومتميزة حساسة يف آن. "اجلواسيس
، "رارهم يف وطنهم اجلديديف املراحل األوىل من استق"يتحولون إىل مجاعات وظيفية  كما أن املهاجرين عادةً ما. "العموم
  .األغلبية ألن الوظائف األساسية يف وطنهم اجلديد عادةً ما يكون قد مت شغلها من قبل أعضاء ذلك

عملية واعية يقوم ا أعضاء جمتمع ما، فهي يف  ، ال نعين أن هذه"يستجلب اتمع"وجيب أن نؤكد أننا، حينما نقول 
 وكثرياً ما تكون هذه العملية غري مفهومة ملن. احلال مع معظم الظواهر االجتماعية واقع األمر عملية غري واعية كما هو

االجتماعية قد تتم رغم الرفض الواعي  بل إن هذه العملية. يقومون ا، سواء أكان اتمع املضيف أم اجلماعة الوظيفية
إشارة إىل أن هذه عملية اجتماعية مركبة إىل إليه هنا هو أن نشري جمرد  وكل ما نرمي. هلا من قبل اتمع واجلماعة

ولكننا، لقصور لغتنا  .تتداخل فيها األسباب بالنتائج، وحناول فهم بعض جوانبها وتفسريها قدر استطاعتنا أقصى حد
  .ذاتاً واعية ينجز عملياته بشكل واع البشرية، نضطر إىل اإلشارة إىل اتمع وأعضائه كما لو كان

اخلربات يف جمال ختصصهم الوظيفي عرب األجيال وحيتكروا، بل يتوحدون ا، ويف  ماعة الوظيفيةويتوارث أعضاء اجل
الوظيفة وحسب ال من خالل  األمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم ألنفسهم منها حبيث يتم تعريف اإلنسان من خالل اية

حد ميكن اختزال إنسانيته إىل هذا البعد أو املبدأ الواحد، بعد وا إنسانيته الكاملة، فيصبح عضو اجلماعة الوظيفية إنساناً ذا
 .وظيفته وهو

 أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية 

كاشفاً  بعض األسباب اليت تؤدي إىل ظهور اجلماعات الوظيفية، فمعرفة األسباب تلقي ضوءاً قد يكون من املفيد عرض
  :على السمات األساسية

رمبا لدرجة خانقة من منظورنا "بأن العالقات بني أعضائها قوية ومباشرة  ات التقليدية تتسم من املعروف أن اتمع 1
تستند إىل القرابة واجلوار  فكل فرد يعرف بقية أعضاء اتمع معرفة وثيقة إذ تربطهم عالقات ترامحية. "احلديث الفردي

أن نتذكر أن معظم الوحدات االجتماعية يف اتمعات وجيب  .واالنتماء املشترك واملصاحل املعنوية واملادية املشتركة
وحدات صغرية جداً، تتسم بقدر عال من التماسك، ويسيطر على أعضائها إحساس عميق  التقليدية كانت يف املاضي

سها وكانت املدن الكربى نف ."فهو عادةً يستند إىل إميان مبطلق متجاوز أو حالّ كامن"اتمع الذي ينتمون إليه  بقداسة
التقليدية، وضمن ذلك اإلمرباطوريات العظمى، ال  وكان أسلوب اإلدارة يف اتمعات. مقسمة إىل وحدات صغرى

ويظهر اإلحساس بقداسة . الوحدات الكربى وإمنا مع وحدات ومؤسسات وسيطة يتعامل مع األفراد مباشرةً وال مع
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يتحرك اتمع داخله ويتماسك من  م واملباح، واليت تشكل إطاراًوبأعضائه يف عدد كبري من الشعائر اخلاصة باحملر اتمع
تقريباً التحلي باملوضوعية واحلياد جتاه بقية أعضاء اتمع، ويصبح  وداخل مثل هذا اإلطار، يصبح من املستحيل. خالله

العامة مثل  "ة املاديةالواحدي"نزع القداسة عنهم والتصرف حنوهم حبرية كاملة وإخضاعهم للقوانني  من الصعب مبكان
املادية على اهلدف االجتماعي واألخالقي  قوانني العرض والطلب وتعظيم املنفعة واللذة وتغليب املصلحة الشخصية

  .األكرب

 قدراً عالياً من احلياد واملوضوعية وتتطلب إخضاع اآلخر لقوانني العرض والطلب ولكن هناك وظائف تتطلب

اليت ال تفرق بني اإلنسان واآلخر، أو  ولقوانني الواحدية املادية األخرى" الصارمة احملايدة واحلسابات الرياضية الرشيدة
 ذه املوضوعية واحلياد "مع من ال نعرف"من السهل التعامل مع الغرباء  ومن الواضح أن. "حىت بني اإلنسان واألشياء

ال يكترثون  وهم بدورهم. جزءاً من نسيج اتمعفنحن ال نكترث م وال يهمنا مصريهم، وهم ليسوا  والواحدية،
اآلخر ال باعتباره إنساناً مركباً له حقوق  ولذا، ينظر كل طرف إىل الطرف. بأعضاء اتمع أو مبصري اتمع أو قيمه
ولذا،  ."عد واحدأي باعتباره شيئاً مادياً ذا ب"وإمنا باعتباره مصدراً للنفع أو اللذة  وعليه واجبات، موضعاً للحب والكره،

، وميكن "احملرم ويقع يف دائرة املباح فهو يقع خارج دائرة"فبإمكان كل طرف أن يرتع القداسة عن الطرف اآلخر 
وتسليعه وحتييده وحوسلته والقضاء عليه والدخول معه يف عالقة تعاقدية نفعية  تجاهل عواطفه وأحاسيسه، وميكن تشييئه

  .رشيدة واحدية

إن من األيسر على اإلنسان أن يتعامل حبياد مع بشر   ضرب املثل بالنشاطات التجارية واملالية، فيمكننا أن نقولوإذا أردنا
 عليهم احلسابات املالية الصارمة اليت ال تعرف الضحك أو البكاء، أو اخلري والشر، ال يكترث م، إذ ميكن أن تسري

مفرغة متاماً من أي مضمون   العملية التجارية واملالية حينذاكوتصبح. حسابات املكسب واخلسارة اليت ال قلب هلا
كأن يقرض اإلنسان أخته "اعتبارات عاطفية أو أخالقية  أما إذا كانت هناك. اجتماعي أو إنساين أو أخالقي أو عاطفي

عملية  ، فإن"يف املساءالعجوز الذي استوىل على ثروة أبيه، أو حىت جاره املريض الذي يسعل  الصغرية اليت حيبها، أو عمه
أن يفقد اتمع إحساسه بقدسيته  التبادل احملايد ستكون مرهقة جداً من الناحية العصبية والنفسية، وستؤدي إىل

لكل هذا، كان اتمع يوكل وظائف . حرراته وهو ما يهدد متاسكه وطهارته ونقائه وإىل تصعيد التنافس داخله وزيادة
وافدين يتم عزهلم   تتطلب املوضوعية واحلياد والقسوة إىل متعاقدين"أو جامع الضرائب جر أو املرايبالتا مثل وظيفة"معينة 

  .عن اتمع واالستفادة منهم يف أداء هذه الوظائف

وظيفته، وهي قتل أعداء  ، فهذا العنصر كي يؤدي"املرتزقة"أن نقول نفس الشيء عن العنصر الوظيفي القتايل  وميكن
والقسوة، وعليه أال ميارس جتاههم أي إحساس بقدسيتهم  يدفع أجره، عليه أن يتسم باحلياد واملوضوعيةسيده الذي 

فهو إن مارس جتاه ضحيته بعض مشاعر احلب أو البغض . بشكل آيل حمايد بارد وحرمتهم حىت ميكن له أن يقتلهم
ما قد يؤدي إىل تدمري   يقوم بعمله بشكل آيل وهوتقع داخل نطاق احملرم وتتمتع بشيء من القداسة، فإنه لن وأحس بأا

كما أن . أو ألنه سينغمس يف مشاعر الكره واالنتقام جهازه العصيب إما ألنه سيحاول أن يكبح مشاعر احلب والشفقة
 اتمع، سيؤدي إىل تفكُّكه ألنه سيكون موضع حب من يكرهون الضحية وموضع كره من املرتزق، لو كان عضواً يف

تمع أن حيتفظ بتماسكه معهاحيبواملنطق على املهن املشينة، مثل  ويسري نفس. ا، وهي درجة من احلرارة ال يستطيع ا
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كبرياً من املوضوعية واحلياد واالنفصال عن اتمع حىت يتمكن  فمهنة، كهذه، تتطلب وال شك قدراً. مهنة البغاء
واأللفة  أداة، وهذا أمر عسري جداً يف إطار الترابط االجتماعيإنسان آخر إىل جمرد آلة أو  اإلنسان من حتويل جسد

الغريب الذي ال حرمة له وال قداسة حىت ميكن  واإلميان بقداسة اجلماعة اليت ينتمي إليها املرء، فاآللة البد أن تكون
ه أثناء ممارستها كما أن البغي إن مارست عواطف احلب والكر. "حوسلتها أي"استخدامها واستعماهلا واالنتفاع ا 

اإلثيوبيات يف "من اخلارج  تستهلَك متاماً، ومن مث كانت البغايا يف معظم اتمعات التقليدية يتم استريادهن وظيفتها فإا
وحىت حني . "اليهوديات من منطقة االستيطان يف روسيا القيصرية معظم بالد أفريقيا  اليونانيات واإليطاليات يف مصر 

حىت يتم  العنصر السكاين احمللي، فإن عادةً ما كن يرتدين أزياء خاصة ويقْطن أحياًء خاصة جيندن منكانت البغايا 
السودان مثالً، حىت إن كن من أصل سوداين،  بل من الطريف أن البغايا يف. احلفاظ على املسافة بينهن وبني اتمع ككل

تعين » إثيوبية«وأصبحت كلمة . فة الالزمة ألداء الوظيفة قائمةتظل املسا عادةً ما يدعني أن إثيوبيات، وذلك حىت
»تاجر«أصبحت كلمتا  فالكلمة نفسها ختلق املسافة النفسية وتضمن احلوسلة، متاماً كما حدث يف أوربا حني ،«بغي «

دولة العثمانية حني تارخيية خمتلفة، وكما حدث يف ال ، يف فترات"»يوناين«وأحياناً "» يهودي«مرادفتني لكلمة » مرايب«و
أي "» توركوس«، وكما حدث يف أمريكا الالتينية حني أصبحت كلمة »أرمين«لكلمة  مرادفة» تاجر«أصبحت كلمة 

 .«تاجر« مرادفة لكلمة "اليت كانت تشري إىل كلٍّ من اليهود والعرب ،«تركي«

القرن التاسع عشر، إذ اجتذبت هذه  د يف ايةأهم األمثلة اليت تشرح هذه الفكرة ما حدث للقوات الربيطانية يف اهلن ومن
. هذا قد أنقص هيبة هذه القوات أمام نفسها ورمبا أمام السكان احملليني القوات عدداً من البغايا الربيطانيات، ويبدو أن

افس بني الذكور من التن اجلنود الربيطانيني يرتبطون عاطفياً بالبغايا من بنات جلدم وهو ما أدى إىل حالة كما بدأ بعض
والربط، فتم إرجاع البغايا الربيطانيات واسترياد بعض  وقد أَخلَّ هذا بالضبط. وزيادة حرارة هذه اجلماعة العسكرية

 منطقة االستيطان يف روسيا القيصرية، وبالتايل مت التخلص من فائض الطاقة اجلنسية البغايا اليهوديات الروسيات من

الداخلي للمجتمع ودون  ل فيها أية عواطف حب أو كره، وذلك دون اإلخالل بالتماسكبطريقة حمايدة رشيدة ال تدخ
  .تصعيد للتوتر االجتماعي بني أعضائه

واخلربات . اهلاالت على املشتغلني مبهن متميزة، فاإلنسان املتميز يتمتع برهبة غري عادية حتيط به واألمر نفسه يسري
والكهنة الذين يقفون على حدود الطبيعة على عالقة بعامل  تميز جتعله يقترب من السحرةالنادرة اليت ميتلكها اإلنسان امل

 وإن تحول. حياولون احلصول على املعرفة من خالل هذه العالقة للسيطرة على الطبيعة الغيب وما وراء الطبيعة،

التوتر يف اتمع، الذي يتطلب دورانه  ياً مناملشتغلون مبثل هذه الوظائف إىل مثل يحتذَى، فإم سيولِّدون قدراً عال
واإلنسان . ولذا البد من عزهلم. تتسم حبد أدىن من التراحم واملساواة اليومي وجود عدد من الناس يدخلون يف عالقة

ء وظيفته يبته ولن يتمكن من أدا ، إن أصبح إنساناً عادياً مساوياً لآلخر، لن حيتفظ"الطبيب  الكاهن  الساحر" املتميز
  .والتعايل عليه اليت تتطلب قدراً من االنفصال عن جمتمع األغلبية

جلوء بعض املدن اإليطالية الستجالب قضاة غرباء لضمان  ومن أطرف األمثلة على اجلماعات الوظيفية املهنية املتميزة
حماولة   ارتداء الشعر املستعار هو يف"وغريها من الدول"استمرار رجال القضاء يف إجنلترا  ولعل. حيادهم وموضوعيتهم

. الوظيفية اليت تتمتع باحلياد والتجرد واملوضوعية من جانبهم ألن حيتفظوا مبسافة بينهم وبني اتمع، شأم شأن اجلماعة
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أنه  غرباء متعاقدين، فاحلكم احملايد أداة أساسية ال ميكن أن تتم املباراة بدوا، مع وال يزال حكام مباراة كرة القدم
  .هامشي إذ ال متس قدماه الكرة

احلياد والدنس والتعاقد يف مجاعة بشرية هامشية يعين أن بقية أعضاء اتمع  وباختصار شديد، ميكن القول بأن تركُّز
خفض حدة التوتر  ميكنهم التمتع بالدفء والتراحم، وأن تركُّز التميز يف جمموعة هامشية أخرى يعين املضيف

  .سيتمتع بطهره األخالقي والفعلي املادي ، وأن تركُّز الشني يف جمموعة ثالثة يعين أن اتمعاالجتماعي

من اخلارج مللء فجوة أو ثغرة قد تنشأ بني رغبات اتمع وحاجاته من ناحية   عادةً ما يتم استجالب عنصر بشري 2
  .أخرىعلى إشباع هذه الرغبات والوفاء ذه احلاجات من ناحية  ومقدرته

تدريباً خاصاً على القتال  حاجة إىل الغزو والتوسع داخل جمتمع ما، األمر الذي يتطلب مادة بشرية مدربة  فقد تنشأ"أ 
ال جتدها النخبة احلاكمة متوافرة يف أعضاء اتمع، فتقرر  "مثل استخدام سالح معين وركوب اخليل"وهلا كفاءات معينة 

  .اخلارج ميكنهم أداء املهمة دون ديد هيمنتها النخبة استجالب مرتزقة من

 تتوسع وتصبح إمرباطورية مترامية األطراف وتود التحكم يف املناطق اإلستراتيجية اليت  كما أن دولة من الدول قد"ب

ماعة وهنا يتم استجالب أعضاء اجل .ضمتها أو تعمري بعض املناطق النائية، ولكنها ال متتلك الكثافة البشرية الالزمة
  .مقاتلني أو رواداً الوظيفية ليسدوا هذه الثغرة وليصبحوا مستوطنني

فتحتاج إىل خربة معينة وأدوات خاصة ورأس مال كبرياً سائالً   وقد تقرر النخبة احلاكمة تشجيع التجارة أو الصناعة،"ج
لديها  تستجلب مجاعة بشرية تتوافردولية قد ال تتوافر لدى أي قطاع بشري داخل اتمع، ف وشبكة عالقات حملية أو

  .هذه املواصفات لتسد الثغرة

، وهي ثغرة تفصل بني احلاكم »ثغرة املكانة«من الضروري صيانة ما يسمى   وأحياناً ما جتد النخبة احلاكمة أن"د 
يهدد استمرار مثل هذه  موتضمن للنخبة احلفاظ على هيبتها ومهابتها، لكن التعامل املباشر بني احلاكم واحملكو واحملكوم

  .املنطقة العازلة واألداة املُوصلة بني النخبة واجلماهري وهنا تقوم اجلماعة الوظيفية مبلء الثغرة وتكون مبرتلة. الثغرة

إما النشغاهلا باحلروب أو  النخبة احلاكمة استغالل اجلماهري، ولكنها ال تتمكن من القيام ذه املهمة مباشرة  قد تريد"ه
  .اجلماعة الوظيفية باملهمة تواجدها يف العاصمة مركز السلطة، وهنا يقوم أعضاءل

خمتلفة متاماً عن احملكومني من الناحية الثقافية، األمر الذي جيعل دخوهلا   وحيدث أحياناً أن تكون النخبة احلاكمة"و 
  .الثغرة الوظيفية بسدويف هذه احلالة، يقوم أعضاء اجلماعة . مباشرة معهم أمراً مستحيالً عالقة

النخبة احلاكمة إىل استرياد عنصر بشري   قد تكون الوظيفة مشينة بغيضة من وجهة نظر أعضاء اتمع، فتضطر"ز 
  .لالضطالع ا

والرغبات والوجدان  دراستنا للعلمانية الشاملة أنه، أثناء عملية علمنة اتمع، تتم علمنة األفكار  وقد الحظنا يف"ح
علمنة سلوك أعضاء اتمع ال يتم بنفس السرعة أو  م يف بداية األمر، مث تتصاعد الرغبات وتزداد حدا، ولكنواألحال

 ، ومن مث توجد مثالً فجوة زمنية بني الرغبات اجلنسية املستعرة وبني إمكانية"صعوبة ألا مسألة أكثر"بنفس القدر 

الستحالة جتنيد مثل هذه العناصر من بني  جماعة وظيفية من املتعاقدين الغرباءولسد الثغرة، يتم استرياد البغايا ك. إشباعها
 وحينما تتم علمنة. الدينية والتقليدية وبقايا اإلحساس بقداسة اجلسد اإلنساين أعضاء جمتمع ال يزال حيتفظ ببقايا القيم
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اجلسد جمرد مادة ويصبح من اليسري  اً ويصبحاتمع، تجند البغايا من سكان اتمع نفسه إذ تتم علمنة السلوك متام
الوضع نفسه مع املمثالت والعامالت يف املالهي الليلية، إذ تنشأ رغبة يف  ويظهر هذا. احلصول على املادة البشرية الالزمة

تم مهناً مشينة، في ولكن أعضاء اتمع جيدون هذه. للترفيه عن أعضائه عن طريق املسرحيات والكباريهات اتمع
األقليات إىل أن يتم حتديث اتمع متاماً، فيبدأ جتنيد  استرياد املادة البشرية الالزمة إما من اخلارج أو من بني أعضاء

 .األماكن من بني أعضاء جمتمع األغلبية العاملني يف مثل هذه

ليست هلا قاعدة من القوة الوظيفية حاجة أعضاء النخبة احلاكمة إىل مجاعة بشرية   من أهم أسباب ظهور اجلماعات 3
هلذه اجلماعة املقدرة   دون أن يكون"لتنفيذ خمططاا وخلدمة مصاحلها" ميكن استخدامها "عزلتها عن اجلماهري بسبب"

وهي هلذا السبب ستلتصق متاماً بالنخبة احلاكمة وستقوم  على املشاركة يف السلطة بسبب افتقادها القاعدة اجلماهريية،
 وعادةً ما تكون قوات احلرس. بقاءها اجلسدي نفسه منوط مبدى رضا النخبة احلاكمة  أعمى، إذ أنعلى خدمتها بوالء

يالحظ أن النخبة احلاكمة قد تستجلب  بل.  من املتعاقدين الغرباء"وأحياناً كل من يعمل داخل البالط امللكي"امللكي 
اكمة اإلقطاعية أن ظهور بورجوازية حملية قد يهدد الحظت النخبة احل ففي بولندا،. مجاعة وظيفية لضرب طبقة صاعدة

اجلديدة املنافسة،   إىل أعضاء هذه الطبقة"اليت تود أن حتتكره لنفسها"يسرب كثرياً من فائض القيمة  سلطتها وقد
 "الشتتل"  ووطنتهم يف مدن خاصة م"بينهم اليهود من" عدداً من التجار األملان "شالختا"فاستجلبت الطبقة اإلقطاعية 

 وقامت هذه اجلماعة الوظيفية اجلديدة بتنشيط التجارة يف إطار خطة النخبة. البولندية وقامت حبمايتهم بالقوة العسكرية

  .واخلاصة بضرب العناصر التجارية احمللية ومنعها من مشاركتها السلطة

ميكنهم االخنراط يف كل  فاملهاجرون ال. ناألسباب األخرى املؤدية إىل ظهور اجلماعة الوظيفية وصول املهاجري  ومن 4
وعلى أية حال، فإن هذا أمر حتمي فحينما يصل . أخرى احلرف والنشاطات االقتصادية، ولذا فإن علىهم اختيار حرف

 ما فإم عادةً ما يصلون بعد أن يكون هرمه االجتماعي قد تشكَّل ومت شغل األرض املهاجرون أو الوافدون إىل جمتمع

جزء كبري من رأس املال قد  ، وبعد أن تكون القطاعات األولية قد امتألت، بعد أن يكون"ملكيةً وعمالة"ة الزراعي
بالبحث إما عن وظائف قدمية لكنها هامشية أو عن وظائف  ولذا، يقوم املهاجرون. استثمر يف تشييد البنية التحتية

اهلرم  تتوافر ألعضاء اتمع، وهى عادةً وظائف توجد يف قمةونوعاً من اخلربة اليت ال  جديدة تتطلب قدراً من اجلسارة
وحياول املهاجرون . املستقرة يف اتمع اإلنتاجي وال عالقة هلا باألرض أو الصناعات الثقيلة أو باملؤسسات األساسية

ستغالل اإلمكانات اليت مل أعضاء اتمع املضيف املستقرون، كما حياولون ا ارتياد آفاق جديدة جمهولة حيجم عن ارتيادها
ووظائف هلم ا خربة  بعد، وحياولون كذلك توسيع الثغرات املوجودة بالفعل حىت تتاح هلم فرص جديدة للعمل تستغل

بعض املهاجرين إىل مجاعة وظيفية مرياثهم االقتصادي  ومن العناصر اليت تساهم يف حتويل. "ومن مث ميكنهم احتكارها"
 .األصلي والوظيفي يف وطنهم

 بعض أهم الجماعات الوظيفية 

  :الوظيفية قد يكون من املفيد أن نذكر بعض أهم هذه اجلماعات إللقاء الضوء على منوذج اجلماعات
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مجاعات يقوم  وهي. "»اجلماعات الوسيطة«ويطلَق علىها عادةً يف املصطلح الغريب "الوظيفية املالية   اجلماعات 1
أخرى مثل السمسرة والبورصة وتغيري العملة  ربا وجمع الضرائب، وبنشاطات مالية خمتلفةأعضاؤها بالتجارة وأعمال ال

 املناطق النائية أو يف القطاعات الصناعية والتجارية واملالية اليت مل يطرقها أعضاء واملزايدات وأعمال الريادة التجارية يف

ومن أهم اجلماعات . وملتزمني  ومقاويل أعمالكما يعمل أعضاء هذه اجلماعات كوكالء ماليني. اتمع املضيف
  :الوظيفية املالية ما يلي

  ."بولندا مثالً"العثمانية أو يف بعض مناطق أوربا   األرمن يف الدولة"أ 

يؤمن بالعبادة  وهو دور يعود إىل أيام اإلمرباطورية اهليلينية، فقد كان اليوناين هيلينياً يف وسط . اليونانيون يف مصر"ب
مسيحياً يونانياً أرثوذكسياً، أي أنه احتفظ بعزلته الدينية  مث حينما تنصر املصريون وأصبحوا أقباطاً، أصبح. وثنية املصريةال

  .حميط إسالمي مصري يف حميط قبطي مصري مث يف

  . الزرادشتيون يف اهلند مث يف الواليات املتحدة"ج

  ."الدول زيا والفلبني وغريها منإندونيسيا ومالي" الصينيون يف جنوب شرق آسيا "د

  . اللبنانيون واهلنود يف شرق أفريقيا"ه

املماليك  وهي من أقدم اجلماعات الوظيفية يضطلع أعضاؤها بدور القتال، مثل. الوظيفية القتالية  اجلماعات 2
 يف "وخصوصاً السيخ"واجلنود اهلنود   يف أوربا،"احلرس السويسري"واإلنكشارية والساموراي واجلنود السويسريني 

  .القوات الربيطانية

إستراتيجية دف  وهي مجاعات بشرية توطِّنها اإلمرباطوريات يف مناطق نائية أو. الوظيفية االستيطانية  اجلماعات 3
. الذين وطِّنوا يف الشرق يف العصر اهليليين تعمريها أو التحكم فيها أو قمع سكاا، مثل بعض سكان كريت واليونان

اليت وطِّنت يف اخلانات اإلسالمية التركية بعد ضمها لروسيا " الروسية" وميكن أن نضيف إىل هذا العناصر البشرية
القول بأن االستعمار  وميكن. وكان من بني هذه العناصر عدد كبري من يهود اليديشية. "لالحتاد السوفييت مث"القيصرية 

بتحويل الفائض البشري الغريب إىل مجاعات وظيفية قتالية  ، فهو استعمار قاماالستيطاين الغريب هو تعبري عن نفس الظاهرة
  .الغربية بعض األماكن ذات األمهية اإلستراتيجية يف آسيا وأفريقيا لتقوم بالدفاع عن املصاحل استيطانية يتم توطينها يف

مهارة خاصة، مثل الطب وقطع املاس وصنع العمل فيها   اجلماعات الوظيفية احلرفية واملهنية املتميزة اليت يتطلب 4
 أما املهن، فهي عادةً املمارسات الفنية اليت تتطلب: هذه املوسوعة بني املهن واحلرف ومنيز يف. التحف واالجتار فيها

ب  التدريس  الط"أكثر تركيباً  تدريباً خاصاً وطويالً ويكون اجلهد العضلي واملهارة اليدوية فيها جمرد عنصر يف بناء
كاخلياطة واليت تتطلب جهداً عضلياً ومهارة يدوية خاصة أو األعمال اليت  ، وأما احلرف فهي املمارسات اليدوية"اإلدارة

اجلماعات  وقد كان األرمن واليهود يعملون حبرفة الصاغة يف مصر، وكان بعض أعضاء. مثل الصاغة تتطلب مهارة
  .لطبيباليهودية يف العامل اإلسالمي يضطلعون مبهنة ا

ااري ودباغة  الوظيفية اليت يعمل أعضاؤها يف وظائف يرى اتمع لسبب أو آلخر أا مشينة، مثل نزح  اجلماعات 5
اإلعدام، أو يف أية حرفة أخرى تكتسب بعداً رمزياً  اجللود واجلزارة ومجع القمامة ودفن املوتى والبغاء وتنفيذ أحكام

أو يف   مثل العاملني باحلالقة أو البقالة أو صناعة األحذية"ومن مث يعتربها اتمع مشينة" مشيناً يتجاوز حقيقة الوظيفة
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دور اجلماعة الوظيفية اليت تقوم بأعمال  ويلعب الغجر. حمالت الغسيل، بل العاملني يف الزراعة أحياناً يف بعض اتمعات
  .مشينة يف كثري من أحناء أوربا

بسبب قرا من احلاكم  ية اليت يعمل أعضاؤها يف وظائف حساسة بسبب طابعها األمين أواجلماعات الوظيفية األمن  6
  ."والطهاة الوزراء واألقزام واخلصيان واجلواسيس"وحياته اخلاصة 

. املتطرفة على حتويل عنصر إنساين إىل عنصر وظيفي وحىت نوضح املفهوم الذي نستخدمه، سنضرب مثالً ببعض األمثلة

 الكاهن والساحر بأما صاحبا قدرات خارقة، فهما تعبري عن الصلة بني اإلنسان يتسم. هنة والسحرةولنبدأ بالك

يستخدمها اتمع ليتواصل مع القوة اخلارقة  ومها أداة. واخلالق، وبني هذا العامل والعامل اآلخر، وبني املعلوم واهول
 والسحرة من خارج حدودها أو جتندهم من صفوف السكان تستورد الكهنة وكانت بعض اتمعات القدمية. للطبيعة
الكهنة والسحرة متاماً   مث يتم عزل"معينة يفترض أن القداسة أو املقدرات العجائبية تسري يف أعضائها من أسر"احملليني 

هم داخل نسق فالبد أن يتزاوجوا فيما بينهم، ويتم وضع عن طريق فرض أزياء عليهم ومنعهم من التزاوج، وإن تزاوجوا
إىل  ومن املهم أن نالحظ هنا أن الكتب الدينية اليهودية تشري"ويقدم هلم طعام خاص م  خاص من الرموز والشعائر،

  ."بالسحر أعضاء اجلماعات اليهودية باعتبارهم شعباً من الكهنة، كما يالحظ ارتباطهم

توكَل إىل مجاعة وظيفية، فالبغي هي جمرد جسد حمض يتحول  اليت من املهن "كما يقال هلا"وتعد أقدم مهنة يف التاريخ 
والكهنة يف  وميكن الربط بني البغايا. الطاقة اجلنسية يف اتمع خارج نطاق احملرمات واملطلقات إىل آلة المتصاص فائض

ة للتواصل مع قوى ما وراء اجلنسية وإمنا أدا حالة البغاء املقدس حيث مل تكن البغي جمرد أداة المتصاص فائض الطاقة
يف  متاماً أم مقدسة متاماً، فقد كان يتم عزهلا عن بقية أعضاء اتمع ليستمر جمتمعهم وسواء أكانت البغي مباحة. الطبيعة

 .اإلحساس بقداسته وإنسانيته املُتعينة

 تمع عن طريق قطع عضو الذكورة،للجماعة الوظيفية اخلصيان الذين يتم عزهلم عن ا ومن احلاالت املتطرفة األخرى

وبسبب وضعهم . نوعاً ناقصاً  عن اجلنس البشري ليصبحوا إما نوعاً خمتلفاً من البشر أو"حرفياً"وبذلك يتم فصلهم 
 مثل حراسة احلرمي أو القيام مبهام "أم بال قاعدة مجاهريية إذ"اجلديد، ميكن أن توكَل إليهم وظائف أمنية حساسة 

  .جمرد عالمة على األة وقوة احلاكم يصبحونخاصة، أو قد 

يتم حتويلهم إىل عنصر وظيفي نافع عن طريق أسرهم بالعنف من اتمعات  ومن أهم اجلماعات الوظيفية العبيد، حيث
» اآللة الناطقة» ، وتتم حوسلتهم متاماً ليصبحوا أداة، ولذا مساهم أرسطو"أحيان نادرة من اتمع نفسه ويف"األخرى 

إنسترومنتم : بالالتينية"» اآللة املتحركة«احليوانات  مقابل "instrumentum vocale إنسترومنتم فوكايل: بالالتينية"
والعبيد مادة بشرية خالصة تعامل حبياد كامل وتوظَّف بشكل رشيد إىل أقصى حد  ."instrumentum mobile موبيلي
تعاطُف من جانب صاحب  ويلهم إىل طاقة إنتاجية دون أي تراحم أوحسن استغالهلم وضمان العائد املرجو وحت يضمن

وميكن النظر للعبيد باعتبارهم حالة متطرفة جداً من اجلماعة  .العبد، ودون أي والء من قبل العبد نفسه، فهو بال إرادة
ببساطة من  كن نقل العبدفيم" وحركية "بدون تعاقدية يف هذه احلالة"مساا من حياد ونفعية  الوظيفية يتسمون بكل

والبد أن النسق القيمي للعبد خميف، فهو ال  ."فهو يوطَّن يف أقفاص أو رقعة مقصورة عليه" وعزلة وعجز "مكان إىل آخر
ومن املعروف أن . املضيف، ويدمر ما يأيت يف طريقه إن سنحت له الفرصة يؤمن بشيء؛ ميقت صاحبه ويكره اتمع
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وتباطؤهم فيه، إذ ال  جلنوب األمريكي قد اار بسبب ضعف إنتاجية العبيد وانصرافهم عن العملالعبودي يف ا النظام
فقد كانت "الوقت بسبب اعتبارات املكانة واملهابة  وقد استمر النظام العبودي بعض. توجد أية حوافز داخلية لديهم

إليه الشاعر   وانعدام القيم عند العبد هو ما يشري. وليس ألية اعتبارات اقتصادية"األرستقراطية ملكية العبيد من عالمة
القيم ال عن ازدواجها، وهو أمر راجع إىل غياب  هنا  نتحدث عن انعدام وحنن ". ال تشتر العبد إال والعصا معه: "بقوله

احداً، فذات صاحب العبيد لعبيده فيعين طرفاً و" امتالك"نسقني أخالقيني، أما  والتعاقد يعين طرفني، ومن مث. التعاقد
مل يطرحوا قط نظاماً قيمياً  ولعل هذا يفسر فشل ثورات العبيد دائماً، ألم. ختتفي وختتفي معه أية قيم أخالقية العبد

السائد بشكل انتقامي، فهو نظام قضى على ذاتيتهم مث حوسلهم إىل  جديداً وإمنا كانوا يهدفون إىل القضاء على النظام
  !يتهمإنسان درجة القضاء على كل

حيث "نتخيل متصالً واحداً آخر أطرافه العبيد  وميكن، يف حماولة وضع إطار موحد يشمل كل اجلماعات الوظيفية، أن
ويف الطرف اآلخر . "متحوسلة تتحول إىل طاقة ال إرادة هلا وال أخالق وال والء يصبح اإلنسان أداة حمضة؛ مادة بشرية

الكامل ملثله اخللقي  رادة حمضة ترفض اخلضوع أو التحوسل يشعر بالوالءحيث يصبح اإلنسان ذا إ"ااهدون  يوجد
األخرى، مثل البغايا واملرابني واملرتزقة والوزراء واخلصيان  وبني الطرفني املتطرفني، ميكن أن توضع الفئات. "األعلى

واملهن  املهنيني من أصحاب احلرفكما ميكن أن نضع بعض احلرفيني و. ممن يدينون بالوالء للغرب ومثقفي العامل الثالث
وافتقاد اإلرادة، وهي عملية مركبة جداً  وميكن تصنيف كل هذه اجلماعات الوظيفية من منظور مدى التحوسل. املتميزة

  .حتتاج إىل كثري من البحث اإلمربيقي

وباً جديداً لتقدمي املخدرات طوروا أسل وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً خرباً مؤداه أن بعض جتار املخدرات يف مصر
" باجلوزة ""أي الشخص الذي خيدم داخل الغرزة"التقليدي هو أن مير الغرزجي  فاألسلوب. باستخدام القرد" الغرزة"يف 

ساعات اليوم يف حمل  والغرزجية مجاعة وظيفية هلا شعائرها ومساا احملددة، فهم يقضون معظم. املدمنني على مجاعة
وتأخذ عملية العزل يف حالتهم وضعاً بيولوجياً . واحد يتو اخلاص م هو مكان اإلقامة والعمل يف آنعملهم، أي أن اجل

. احلشيش يتناولوا طاجناً حيتوي على قطع كبرية من اللحوم خملوطة باخلضر يف مزيج من بقايا متطرفاً، إذ البد هلم أن

يزودهم مبا يكفيهم من املخدر حىت ال يكونوا  افة، إال أنهومهمة هذا الطاجن هو إطعامهم، مثلهم يف ذلك مثل البشر ك
فالطعام الذي يتناولونه له جانبه الفسيولوجي الواضح، ولكنه إىل جانب هذا يرمز  يف حاجة إىل املشاركة يف التدخني،

.  اجلماعة الوظيفيةبني أعضاء  ويقوي األواصر"وأكل العيش وامللح"فالطاجن يعين التضامن . ناحية شعائرية ورمزية إىل

فالطعام هنا بديل . عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية وهو يعين أيضاً إدمام هذا الطعام واعتمادهم الكامل
صالته مع  فهو يفكِّك األواصر اليت تربط عضو اجلماعة الوظيفية مع اتمع املضيف ويقوي ،"أو صهيون"الوطن األصلي 
مع اآلخر أمراً شبه مستحيل تقريباً، ولذا   الطعام الشرعي عند اليهود الذي جيعل تناول الطعاموهو يشبه. أعضاء مجاعته

والطاجن يشبه أيضاً عملية اخلصي واملرتبات املرتفعة اليت . ارتباطه جبماعته تزداد غربة اليهودي عن اتمع ويزداد
فهذه املرتبات متكِّنهم من  دول األجنبية أو النظم احلاكمة،بعض مثقفي العامل الثالث من املنظمات الدولية أو ال يتقاضاها

 وبعد قليل يفقد هؤالء "فهو كالطاجن الذي يدمنه الغرزجي" العيش حسب أسلوب حياة معينة ال ميكنهم االستغناء عنه
أوامره دون  هم وينفذون فيعتمدون اعتماداً كامالً على ويل نعمت"أا عملية تشبه اخلصي متاماً أي"اإلرادة احلرة املستقلة 
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آليات للعزل عن اتمع ولتقوية التضامن من  إن الطاجن، مثله مثل اخلصي أو صهيون أو املرتبات املرتفعة، كلها. تساؤل
الكاملة هذه، فإن الغرزجية يستبطنون أسلوب مرتادي الغرز متاماً ويتوحدون  ولكن، رغم كل حماوالت العزل. الداخل

ويتركون أعماهلم أياماً  هم املرتفعة تغريهم باقتفاء أثر املدخنني فيدمنون أنواعاً أخرى من املخدراتفإن أجور م، ولذا
اآلخرين للتدخني على نفقتهم، أي أن عملية العزل  لينفقوا فيها مدخرام مقلدين الزبائن يف منح البقشيش ودعوة

 يتحول الغرزجي إىل مدمن ويبدد نفسه، رغم أن املُفترض فيهيف منط حياة املدمنني، ف الكاملة تؤدي إىل االنصهار الكامل

ذوباا ومن مث التمركز حول  وهذا مثل جيد على التمركز حول الذات الذي يؤدي إىل"أنه هو نفسه أداة التبديد 
 ."املوضوع

 
ة بدالً من البشر، املخدرات من أصحاب الغرز بتدريب القرود على وظيفة الغرزجي ولتاليف هذا الوضع، قام بعض جتار

 ال تتعاطى احلشيش وال "عادةً" توصلوا ذا إىل أداة كاملة ليست هلا أية تطلعات إنسانية أو نقائص بشرية، فالقرود وقد
وإىل جانب كل . تتقاضى أجوراً، ومن مث فإن تكاليفها بسيطة تدمنه، كما أا ليست يف حاجة إىل الطاجن اخلاص وال

بل . وتبديد ذاا اجليتو بطبيعتها وال توجد عندها رغبة يف مغادرته إلنفاق مدخراا/نفس املكان زمهذا، جند أن القردة تل
يتفرغ العنصر البشري ألعمال احلراسة اليت قد تتطلب  مت تدريبها على القيام بأعمال الري يف زراعة املخدرات، بينما

 يبين مدى ذكاء جتار املخدرات وإدراكهم الغريزي لقانونالقرود كجماعة وظيفية  واستخدام. قدراً أعلى من الذكاء

وهو يتجاوز متاماً مبدأ اللذة "االقتصادية  اجلماعة الوظيفية إذ أن القرد كائن ذو بعد واحد، ميكن توظيفه من أجل املنفعة
دة حمايدة متاماً وال والقرد إنسان وظيفي طبيعي وما. "العلمانية ويضعف متاسكها الذي يسبب التوترات يف اتمعات

وعليها، ومن مث فهو حتقيق كامل  املادة، فهو يعيش يف املادة وا/تطلعات أو حماولة لتجاوز ذاته املادية أو الطبيعة تؤرقه
وهو يكاد يكون حرفياً يف هذه احلالة، وإن كان مثل هذا "احلديدي  لنبوءة داروين وحتقيق لنبوءة فيرب عن دخول القفص

املادة من /الطبيعة يكون يف حاجة إىل القفص احلديدي إذ مت استئناسهم وترشيدهم متاماً يف ضوء قردة الالنوع من ال
، فيمكننا أن نضمها "وال شك بصناعات اللذة احلديثة مرتبطة"وإن قبلنا اعتبار القرود مجاعة وظيفية . "الداخل واخلارج

احليوان الذي   أن نضع القرد وااهد أي احلوسلة الكاملة متمثلة يفوااهد كطرفني، ميكن لنا وبدالً من العبد. ملتصلنا
اإلرادة الكاملة واإلنسان الرباين متمثلةً يف  هو ضرب من ضروب اإلنسان الطبيعي الوظيفي املادي االقتصادي اآليل مقابل

  .ااهد

وقتالية،  يفة مالية واستيطانية، أو ماليةمالحظة أن مجاعة وظيفية ما قد تضطلع يف وقت واحد بوظ وقد يكون من املفيد
ولنضرب مثالً على ذلك باجلماعات . قتالية أو مالية واستيطانية وقتالية، كما ميكن أن تتحول وظيفتها من مالية إىل

يل استيطانية قتالية يف ار يف القرن العاشر، ولكنهم فقدوا دورهم القتا اليهودية يف الغرب، فقد كانوا مجاعة وظيفية
. استيطانية تدين هلم بالوالء مجاعة وظيفية مالية، ولكن العثمانيني بعد فتحهم ار حولوهم إىل مجاعة وظيفية وأصبحوا

وبعد ضم أوكرانيا، حتولوا إىل مجاعة استيطانية مالية شبه قتالية  .أما يف بولندا، فقد توطن اليهود كجماعة وظيفية مالية
 "بغايا ومغنيات" قد اضطلع أعضاء اجلماعة اليونانية يف مصر بدور اجلماعة الوظيفية املشينةو. البولندي يساعدها اجليش

بوظيفة شبه أمنية إذ يبدو أن حكومة االنتداب  ولكنهم، يف فلسطني، اضطلعوا. "مستثمرون صناعيون وبقالون"أو مالية 
نها أن تبقيهم مبعزل عن الفريقني املتصارعني اجلهاز احلكومي كموظفني حىت ميك الربيطاين هناك قررت جتنيدهم داخل
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ويبدو أن الفرنسيني  . وحىت ميكنها التحكم فيهم وضمان أدائهم لوظيفتهم بطريقة كفء"واملستوطنني الصهاينة العرب"
اء وبإنش. وظيفية قتالية بضمهم إىل الفرقة األجنبية حولوا بعض أعضاء اجلماعات الوظيفية املالية اليهودية إىل مجاعة

  .احلضارة الغربية املاليني من اليهود إىل مادة بشرية وظيفية قتالية استيطانية الدولة الصهيونية، حولت

سواعدهم الرأمسالية اليابانية ذات الطابع اخلاص  والساموراي، وهم مجاعة وظيفية قتالية، حتولوا إىل رأمساليني قامت على
ظيفية قتالية مع مجاعة وظيفية مالية كما حدث يف مصر حينما تعاون املماليك مجاعة و وميكن أن تتعاون. شبه اإلقطاعي

اليهود يف الدولة العثمانية كانوا  ومن املعروف أن بعض املمولني. التجار األجانب من اإليطاليني واملالطيني وغريهم مع
  .السلطان العثماين يتعاونون مع اإلنكشارية بل مولوا متردهم ضد

واحد، فاملرايب يقوم بوظيفة متميزة، فهو ميتلك رأس املال  كون وظيفة واحدة متميزة ومشينة ونافعة يف آنوميكن أن ت
طفيلية موضع  ولكنها وظيفة مشينة، فاملرايب شخصية.  كبرياً"أو فكرياً"أن يبذل جهداً عضلياً  وحيقق أرباحاً طائلة دون

وهي مهنة . أسرار مهنته اليت توارثها أباً عن جد ، فاحلداد البد أن ميتلكولنضرب مثالً آخر بوظيفة احلداد. كره اجلميع
 ولكنه، أثناء ممارسته.  وهو ما يكسبه هيبة ومهابة"الصلب" فيطوع احلديد "جسد هلا اليت ال"غريبة، فهو يستخدم النار 

ولذا، كانت بعض اتمعات  .مهنته، قد حتترق أطراف أصابعه، كما يعلو وجهه السواد، فهي مهنة خطرة وغري نظيفة
احلداد كانت دائماً مفيدة، بل أساسية وحيوية لكل  وغين عن القول أن مهنة. تربط بني مهنة احلداد وبني السحر

 ألم" ومشينة "فهي حمط رغبة الرجال"بنفس االزدواجية، فمن تقوم به أنثى متميزة  والبغاء أيضاً يتسم. اتمعات

  ."يستخدموا

فمهنة التمثيل يف اتمعات .  مهنة متميزة"معدالت العلمنة ومع تصاعد"أن تصبح مهنة مشينة مع التطور التارخيي وميكن 
من  مهنة مشينة ال يقوم ا سوى الغرباء ومن هنا كانت ممثالت مصر حىت عهد قريب جمندات التقليدية واالنتقالية

ومن بني خرجيات املعهد "اتمع  أ يتم جتنيدهن من بني صفوفوبالتدريج، بد. اخلارج أو من بني صفوف األقليات
أكثر املهن تميزاً، وأصبحت النجومية حلم كثري من الفتيات، وهو حلم كل  مث حتَّولت املهنة املشينة إىل. "العايل للسينما

وظيفة الدبلوماسي  يء عنوقل نفس الش. العامل الغريب، فالنجم هو قديس احلضارة العلمانية ورمزها األكرب فتاة يف
 .واملضيفة

 

 الجماعات الوظيفية العميلة 

ارتباطاً شبه عضوي  هي مجاعة وظيفية ال تقوم على خدمة أعضاء اتمع كافة، فهي ترتبط» الوظيفية العميلة اجلماعة»
اجلماعة الوظيفية العميلة ولعل من أهم األمثلة على  .بالطبقة احلاكمة اليت تستخدمها كأداة لقمع احملكومني واستغالهلم

 فلم يكن. "وخصوصاً بعد القرن اخلامس عشر" يف العصور الوسطى يف الغرب "وغري اليهود من اليهود"مجاعات املرابني 

وكذلك اجلنود . استغالل يف يد احلاكم املرايب، مثل التاجر، أداة توصيل للسلع بني املنتج واملستهلك، وإمنا كان أداة
، فهم أيضاً "مثل احلرس السويسري يف فرنسا قبل الثورة الفرنسية"احلاكم  كانوا يضطلعون بوظيفة محايةاملرتزقة حينما 
لصاحل النخبة   وإمنا يقومون بقمع اجلماهري"كاملماليك"عميلة ال يدافع أعضاؤها عن اتمع املضيف  مجاعة وظيفية

  .احلاكمة
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فقد تبدأ كجماعة وظيفية مث تصبح من خالل الظروف التارخيية  كذلك،ويالحظ أن اجلماعة العميلة ال تبدأ بالضرورة 
الفتح  الفكرة سنضرب مثالً بالزرادشتيني، وهم عبدة نار هاجروا من إيران إىل اهلند بعد ولتوضيح هذه. مجاعة عميلة

ظيفية تعمل بالزراعة وكانوا مجاعة و اإلسالمي واستقروا فيها، فقد كانوا يتحدثون اجلوجورات ويلبسون أزياء اهلنود
ورغم عزلتهم، فقد كانوا يضطلعون بوظيفة حيتاج إليها اتمع، ولذا  .والتجارة وجتارة اخلمور، كما كان منهم احلرفيون

فأصبحوا ممثلني  وبعد االحتالل الربيطاين للهند حتول الزرادشتيون إىل مجاعة عميلة،. حتريض ضدهم مل يكن هناك أي
، أصبحت بومباي مركز نشاط 1864عام  وحبلول. وتعاونوا مع ممثلي االستعمار اإلجنليزيللشركات األجنبية 

أكثر اجلماعات يف اهلند تركُّزاً يف املدن، واشتغلت أعداد كبرية منهم  الزرادشتيني وازداد تركُّزهم فيها وأصبحوا من
والصحف واملدارس على   تأسيس مصانع النسيجوتبادل العمالت واملزايدات والعقارات، كما أصبحوا رواداً يف بالتجارة

وكانوا يرون أن . اهلندية كمساعدين لإلجنليز وقد قاموا بتحديث دينهم نفسه وخدموا يف احلكومة. النظام الغريب
للنخبة احلاكمة، وكانوا أيضاً يعتربون أن احلكم الربيطاين قد أتى هلم  وظيفتهم تتوقف أساساً على مدى والئهم

  .واألمن والسالم باالستقرار

عشر، حينما كانت هذه احلركة ال تزال تتسم مبا يسمى  ومع بدايات احلركة القومية اهلندية يف أواخر القرن التاسع
مع حدة  ولكن،. املواجهة مع االستعمار اإلجنليزي، اخنرطت أعداد منهم يف صفوف قيادا ، أي عدم»االعتدال«

" الشرقية"تنصل الزرادشتيون من هويتهم  دأت تظهر بينهم اجتاهات معادية للهنود، مثاملواجهة، انسحب الزرادشتيون وب

ومع اقتراب استقالل اهلند، حاولوا أن حيصلوا على دويلة مستقلة ولكن ". األبيض اجلنس"وعرفوا أنفسهم باعتبارهم من 
وهناك . الواليات املتحدة اد كبرية منهم إىلوبعد إعالن استقالل اهلند، هاجرت أعد. املؤمتر عارض هذا االجتاه حزب

اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة يف كثري من الوجوه، فهم  دياسبورا زرادشتية يف الواليات املتحدة، وهي أقلية تشبه
دثون ويتح  يقاومون االندماج"مع هذا"من التعليم وقد جرت علمنتهم ودجمهم وأمركتهم، لكنهم  يتمتعون بدرجة عالية

  !عن اهلوية الزرادشتية املستقلة

فحاول  العامل العريب أن حيقق شيئاً من هذا القبيل مع أعضاء األقليات الدينية واإلثنية، وقد حاول االستعمار الغريب يف
سيتني األليانس بنشر اللغة والثقافة الفرن فقامت مجاعة. استقطام وحتويلهم إىل مجاعات وظيفية عميلة تدين له بالوالء

العريب، يف مصر واجلزائر ويف غريمها من البلدان، كما أُتيحت هلم فرصة احلصول  بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل
ننظر هلذه العملية باعتبارها عملية  وميكننا أن. اجلنسيات األوربية ومن مث االستفادة من املزايا املمنوحة لألجانب على

إىل قمته يف تأسيس الدولة الصهيونية يف فلسطني واجليب االستيطاين يف  طاين الغريب الذي وصلمكملة لالستعمار االستي
ويدين بالوالء  واالستعمار االستيطاين هو وصول عنصر سكاين غريب يغرس نفسه غرساً يف البلد املستعمر .اجلزائر

ذه العملية ال ختتلف عن ذلك كثرياً، ولكن بدالً وه .للوطن األم ويرتبط به ثقافياً ويدين له بالوالء ويدافع عن مصاحله
االستعمار بالبحث عن عنصر بشري حملي فيغويه ويستوعبه ويحوله إىل عنصر  من استرياد عنصر بشري غريب يقوم

د كبرياً حىت أن معظم يهو وقد جنح االستعمار جناحاً. يرتبط ثقافياً به ويدين له بالوالء ويدافع عن مصاحله غريب عميل
 جزءاً من التشكيل االستعماري الغريب، "ثقافياً واقتصادياً"أصبحوا  العامل العريب، عند إنشاء الدولة الصهيونية، كانوا قد

من نصف  كل يهود اجلزائر ومعظم يهود تونس واملغرب وأكثر"كبرية منهم على اجلنسيات األوربية  وحصلت أعداد
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السهل عليهم اهلجرة واالنضمام إىل  مجاعة وظيفية عميلة، ومن مث كان من، أي أم حتولوا إىل "وهكذا... يهود مصر
  .إسرائيل الدولة الوظيفية االستيطانية والقتالية يف

أقباطها، إال أن االستعمار فشل يف استقطاب أعضاء  واملالحظ أن يهود مصر كانوا مندجمني يف جمتمعهم املصري اندماج
 ولعل هذا يعود إىل أن اجلماعة القبطية يف. مجاعة وظيفية عميلة يتم حوسلتها لصاحله اجلماعة القبطية ويف حتويلهم إىل

 العزلة والغربة والعجز   التعاقدية"اتمع املصري مل تتحول إىل مجاعة وظيفية تتسم بسمات اجلماعات الوظيفية 
 وظلت جزءاً من نسيج "والنسبية األخالقيةازدواجية املعايري  االنفصال عن املكان والزمان واهلوية الومهية  احلركية 

  :التالية اتمع املصري لألسباب

األصليني وكانت غالبيتهم من الفالحني وكان من   مل يكن أقباط مصر عنصراً مستجلَباً وإمنا كانوا من سكان مصر 1
  اهلرم اإلنتاجي، بل إم مل يكونواواملهنيون، أي أم كانوا يشغلون خمتلف مواقع بينهم مالك األراضي والصناع والكتبة

مفهوم أهل الذمة، مل يحظَر عليهم  وبعد الفتح اإلسالمي، ويف إطار. ممثَّلني يف النخبة احلاكمة اليونانية واملغتصبة
، بل أصبح اهلرم اإلنتاجي مفتوحاً أمامهم، "احلضارة الغربية الوسيطة كما هو احلال يف"االشتغال بالزراعة أو احلرف 

وترشيدهم إال بالقدر  خيضعوا ألي متييز وظيفي أو مهين ومل يتم عزهلم نفسياً أو جسدياً ومل تتم حوسلتهم ولذا فإم مل
  .يطبق على كل قطاعات اتمع البشرية املألوف يف اتمعات التقليدية والالزم إلدارة اتمع، والذي

 ربية، وهو ما يعين أم تبنوا اخلطاب احلضاري اجلديد دون أن يفقدواالقبطية إىل الع  تغيرت لغة أقباط مصر من 2

أي أن أقباط مصر أمكنهم االستمرار يف  .بالضرورة هويتهم الدينية املتميزة، بل إن هذه اهلوية الدينية نفسها مت تعريبها
 هذا عزلتهم وغربتهم وعمق من خالل اخلطاب احلضاري القائم، وقد قلل اإلبداع احلضاري ويف التعبري عن هويتهم من

 .اتمع انتمائهم إىل
 
خمتلفتان لإلنسان والكون، ومع هذا فإن مثة رقعة مشتركة   الدين اإلسالمي واملسيحي دينان خمتلفان هلما رؤيتان 3

. إله العاملني عتباره أو رؤية اإلله باعتباره مرتَّهاً عن التاريخ والطبيعة وبا"قصة آدم"اخللق  واسعة بينهما سواء يف رؤية

القيمي مشترك بني الدينني، فهما ال يعترفان بازدواج  ولكن ما يهمنا يف السياق احلايل هو أن الرؤية األخالقية أو النسق
أمام   ويدعوان إىل جمموعة من القيم املطلقة املشتركة، وباب اخلالص مفتوح"لغري املؤمنني معيار للمؤمنني وآخر"القيم 
من اإلسالم واملسيحية كانت مسألة  ولعل هذه السمة البنيوية يف كل.  يوجد إحساس بأم الشعب املختاروال. اجلميع

والنسبية األخالقية اليت تسم أعضاء اجلماعة الوظيفية، وهذا على  حامسة يف احليلولة دون ظهور األخالقيات املزدوجة
  .غااتطرح رؤية أخالقية مزدوجة يف بعض صيا عكس اليهودية اليت

واألماكن املقدسة املسيحية تقع . مصر وليس هلم وطن قومي آخر حقيقي أو ومهي  الوطن القومي ألقباط مصر هو 4
هلا، وهي أماكن مقدسة  الدولة اإلسالمية يف فلسطني اليت تربطها عالقة خاصة مبصر واليت كانت تابعة إدارياً داخل

والكنيسة القبطية كنيسة مصرية . هو احلال مع اليهود اط يف آخر األيام كماوحسب وليست املكان الذي سيعود له األقب
 وقد ساهم ذلك وال شك يف تعميق والء األقباط ملصر. املستقلة عن كل الكنائس األخرى هلا هويتها الدينية واحلضارية

  ."أي يف املكان والزمان"وتجذُّرهم يف أرضها وتارخيها 
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لصاحلها ويولِّد  ة خارج مصر حتاول جتنيد أعضاء األقلية القبطية وختلق بينهم لويب يعملدياسبورا قبطي  مل تتكون 5
ويالحظ، . توجد دياسبورا يهودية ضخمة يف العامل ، هذا على عكس اليهود حيث"احلركية"الرغبة يف اخلروج واهلجرة 

اجرت إىل مصر فصبغت أعضاء اجلماعة اليهودية أعداداً كبرية من اليهود األشكناز ه مع اية القرن التاسع عشر، أن
  .بالصبغة الغربية، وولَّدت لديهم قابلية لالخنراط يف احلضارة الغربية فيها

كبرياً، فهم يكونون نسبة  لعل قضية العدد هنا قضية مهمة، فبينما كان عدد يهود مصر صغرياً، كان عدد أقباطها  6
كما . يمثَّلوا يف كل مستويات اهلرم اإلنتاجي ويف كل ااالت الثقافية ادهم كافية ألنوهذا يعين أن أعد. مئوية هلا وزا

إدراكية عنصرية  أم يف احتكاك يومي فعلي مبعظم أعضاء األغلبية، األمر الذي جعل من العسري فرض صورة يعين أيضاً
لعدد الكبري إىل إفشال اخلطة االستعمارية الرامية إىل ا وأخرياً، أدى. بسيطة عليهم أو عزهلم وجدانياً عن أعضاء األغلبية

 االمتيازات األجنبية، وعن طريق فتح املدارس األجنبية أمامهم وإكسام اخلربات تغريب األقباط عن طريق منحهم

 هذا أقباط مصر قد استفادت من فإذا كانت هناك نسبة ما من. الالزمة لالخنراط يف القطاع االقتصادي الغريب اجلديد
املتوسطة املصرية من األقباط ظلوا مبنأى عنه ال يتمتعون باملزايا  الوضع، فإن السواد األعظم من الفالحني وأعضاء الطبقة

  ."ما علينا هلم ما لنا وعليهم"االقتالع، وظلوا داخل التشكيل احلضاري املصري العريب اإلسالمي  وال يعانون من

ومن ذلك "فصلهم عن جمتمعام العربية اإلسالمية   محالت االستعمار الرامية إىل لكل هذه األسباب، قاوم األقباط 7
 حاولت إحلاقهم باملسيحية األوربية، وخصوصاً الربوتستانتية، وفصلهم عن تراثهم احلمالت التبشريية املسيحية اليت

يبدعون من خالل املعجم  فكرونولذا، فقد ساهم األقباط يف الثورات القومية املختلفة وظهر من بينهم م. "الديين
اإلنتاجي وأحرزوا التقدم مع جمتمعهم وختلفوا معه وانتصروا  احلضاري العريب اإلسالمي ويثرونه، كما سامهوا يف اهلرم

هذه  ولعل موقف الكنيسة القبطية يف مصر من الصراع العريب اإلسرائيلي تعبري عن. وانكساره وانكسروا بانتصاره
  . السياسيالظاهرة يف اال

موقف أقباط مصر، فهم أيضاً مواطنون أصليون مل يستجلَبوا من اخلارج  وال خيتلف موقف املسيحيني العرب كثرياً عن
قبائل الغساسنة يف  فعلى سبيل املثال، كانت. قومي آخر وال حينون إىل صهيون بعيدة أو يف آخر الزمان وليس هلم وطن

الفتح اإلسالمي وبعده شعراؤها وأدباؤها الذين  العربية الفصحى وكان هلا قبلالشام قبل الفتح اإلسالمي، تتحدث 
 استمرت هذه القبائل يف منط حياا، ومل ينقطع اإلبداع احلضاري ألبنائها قط ألن وقد. سامهوا يف هذا الفتح وساندوه

وال شك يف أن مفهوم أهل  . كاناحلضارة اإلسالمية مل تفرض عليهم وظيفة متميزة أو مشينة ومل حتوسلهم بأي شكل
وعليهم كل الواجبات إال فريضة اجلهاد باعتبارها فريضة  الذمة حدد وضعهم منذ البداية وحدد أن هلم كل احلقوق

املسيحي،  والنظام القيمي عند املسيحيني العرب املُستمد من الدين. البدل العسكري أو اجلزية دينية، وقد أُعفوا منها نظري
وأقلية منهم كاثوليك، كما أن إرساليات  اين من أية ازدواجية، ويالحظ أن معظم املسيحيني العرب من األرثوذكسال يع

 .جتنيد أعداد كبرية منهم، وكل هذا يدل على أن هويتهم املسيحية العربية قوية التبشري الربوتستانتية مل تنجح كثرياً يف

درجات اهلرم اإلنتاجي، كما أم ال  ، ولذا كان بوسعهم أنُ ميثَّلوا يف كلوالكثافة السكانية للمسيحيني العرب كبرية
وإمنا يعيشون مع أعضاء األغلبية حيتكون م يف كل ااالت  يعيشون حمميني ومعزولني داخل جيتو مقصور عليهم

 .والضراء وبالقدر اإلنساين املعقول من احلب والكره ويعيشون معهم يف السراء
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 ظيفية الدولة الو

 : يمكن إعادة إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة في أشكال مختلفة

من وطنه األصلي ليقوم على خدمة مصاحل   ميكن اعتبار الدول االستيطانية دوالً وظيفية يسكنها عنصر سكاين مت نقله 1
عن طريق " يف عملية قمع السكان األصليني عملية النقل السكاين وسامهت الدولة اإلمربيالية الراعية اليت أشرفت على

الشام وفلسطني  وميكن النظر إىل دويالت الفرجنة يف.  وضمنت له االستمرار والبقاء"الطرد أو اإلرهاب اإلبادة أو
احلديث ميكن اإلشارة إىل اجليب الفرنسي األبيض يف  ويف العصر.  باعتبارها مثالً جيداً على ذلك"اإلمارات الصليبية"

  .احلال الدولة الصهيونية الوظيفية زائر وجنوب إفريقيا، وبطبيعةاجل

وتتم عملية التحويل هذه عن طريق عملية . استيطانية، إىل دولة وظيفية  ميكن حتويل دولة صغرية ليست بالضرورة 2
ستمراره حبيث وا الدولة، حبيث يرتفع مستوى معيشته ويتزايد اعتماده على قوة خارجية تضمن بقاءه رشوة لشعب هذه

  . دون استمرار الدعم اخلارجي"كدولة مستقلة"ال ميكنه أن حيقق البقاء 

احلاكمة إىل مجاعة وظيفية تدين بالوالء   ميكن حتويل اجتاه دولة ما حبيث تنحو منحى وظيفياً عن طريق حتويل النخبة 3
دة فتنعزل عنه وتشعر بالغربة ويزداد ارتباطها تنتمي إليه نظرة تعاقدية بار وتنظر للمجتمع الذي. "الغريب"لالستعمار 

  .والثقايف واالقتصادي باملركز اإلمربيايل العاطفي
 

 السمات األساسية للجماعات الوظيفية 

مسة عن األخرى، وهذا فصل تعسفي ذو  تتسم اجلماعات الوظيفية بعدة مسات أساسية قمنا يف عرضنا هلا بفصل كل
وينبغي مالحظة أن ما نقدمه . ومن هنا كان التداخل فيما بينها ات مرتبطة باألخرى،فكل مسة من السم. طابع حتليلي

السمات يف  ومن مث، قد تتحقق بعض أو معظم هذه. حتليلي وليس وصفاً لواقع تارخيي أو جترييب هنا هو مبرتلة منوذج
  .مناذجية نادرة كثري من اجلماعات الوظيفية، ولكنها ال تتحقق كلها إال يف حلظات

 ": النفعية والحياد والترشيد والحوسلة"  التعاقدية 1

نفعية واحدية واضحة صلبة مصمتة مادية   يالحظ أن العالقة بني أعضاء اجلماعة الوظيفية واتمع املضيف عالقة"أ
 هدفها واضح، بأي إام، فهى عالقة تبادل بسيطة بني الطرفني يفترض أن ليست مركبة أو متعددة األبعاد ال تتسم

العالقة هو استمرار  وما يضمن استمرار. "بشكل واع أو غري واع"شروط مسبقة واضحة مفهومة متاماً للطرفني  وحتددها
تمع األغلبية، واتمع املضيف هو مصدر رزق  املنفعة، فأعضاء اجلماعة الوظيفية هم مصدر نفع وحسب بالنسبة

عضو  وإذا كان. يفية، فإن انتفت املنفعة توقفت العالقة متاماً ألا تصبح بغري أساسالوظ وحسب بالنسبة ألعضاء اجلماعة
  .فإن منفعته هي ما يقدمه من ترفيه ولذة ،"الرقص  البغاء  التمثيل"اجلماعة الوظيفية مرتبطاً بقطاع اللذة يف اتمع 

يئاً ما ال ميكن احلصول عليه إال من خالهلا، للمجتمع املضيف ش" تبيع"الوظيفية   وميكن القول بأن كل اجلماعات"ب
عن أعضاء اجلماعة  اجلماعات الوظيفية القتالية يبيع للمجتمع مقدرته العسكرية وجسده، والشيء نفسه يقال فعضو
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تمع ومن هنا، فإن العالقة األساسية بني ا. الريادة االستيطانية الذين يبيعون للمجتمع أجسادهم وخربام ومقدرم على
واإلنسان " وعضو اجلماعات الوظيفية هو حقاً اإلنسان االقتصادي. عالقة البائع باملشتري وعضو اجلماعة الوظيفية تشبه

اتمع املضيف يصبح هو نفسه إنساناً اقتصادياً  بل إن عضو.  الذي اكتشفه الفكر العلماين الغريب فيما بعد"اجلسماين
  .ضاء اجلماعة الوظيفيةأع وجسمانياً حني يدخل يف عالقة مع

، مبعىن أن كل طرف فيها ينظر إىل اآلخر "إمربيالية"املضيف عالقة برانية   العالقة بني أعضاء اجلماعة الوظيفية واتمع"ج
معها مبقدار نفعها، وشيئاً  باعتباره موضوعاً جمرداً، ودوراً يلعب، ووظيفة تؤدى، ومادة نافعة يتم التعامل من اخلارج

ويرى كل طرف . حمايدة ال قداسة هلا وال حرمة توظَّف وحتوسل احاً يستغل ويسخر ويقهر، وأداة تستخدم، ومادةمب
اإلنسان إىل  ويقف هذا على الطرف النقيض من العالقات اإلنسانية الترامحية حيث ينظر". ال غاية اآلخر باعتباره وسيلة

  ."منطقة احملرم، ولذا فالرؤية جوانية ذاا وتتمتع بالقداسة وتقع داخلاآلخر ذاتاً متعينة هلا قيمة يف 

 اجلماعات الوظيفية واتمع املضيف باحلياد والربود والعقالنية والتجرد، ال بالدفء  ومن هنا، تتسم العالقة بني أعضاء"د

واخلسارة، والعرض والطلب، دون أن   الربح مت حساا من منظور"يف اإلطار املادي"والتراحم، فهى عالقة رشيدة متاماً 
  .تشوا أية شوائب عاطفية أو أخالقية

باعتباره بشراً متعيناً، موضعاً للحب  قد يكون من املفيد، من الناحية التحليلية، أن ننظر إىل عضو اجلماعة الوظيفية ال "ه
وجيري تعريف . رمبا كأداة إنتاج أو أداة فتك أو استثمارحمضاً وجمرد وظيفة، أو  والكره، وإمنا باعتباره وضعاً اقتصادياً

متاماً خارج أية صفات إنسانية،  اجلماعة الوظيفية من خالل الوظيفة اليت يضطلع ا وحسب، فيرد إىل الوظيفة عضو
  .ه وذاتهحينما يقبل عضو اجلماعات الوظيفية أن يبيع بدن وهو على كلٍّ أمر مفترض من البداية. خاصة أو عامة

 :   العزلة والغربة والعجز وااللتصاق بالنخبة الحاكمة2

 : العزلة" أ 

يستجلب اتمع  فحينما. املضيف مبسافة بينه وبني اجلماعة الوظيفية، وذلك بأن يقوم بعزل أعضائها حيتفظ اتمع
اطفة أو مودة أو تراحم، وهو ال يلتزم حمسوب دون ع املضيف عنصراً بشرياً حركياً حمايداً، فإنه يتعامل معه بشكل رشيد

حمايدة ال  حلماية نفسه من هذا العنصر الذي متت حوسلته متاماً وفَقَد إنسانتيه وأصبح مادة أخالقياً جتاهه، بل يقوم بعزله
ملضيف، يرتدون أزياء خمتلفة عن أزياء اتمع ا ويعيش أعضاء اجلماعة الوظيفية يف جيتو خاص م،. قداسة هلا وال حرمة

والعزلة، يف حالة اجلماعة الوظيفية، شكل . يدينون يف كثري من األحيان بدين خمتلف ويتحدثون لغة خمتلفة عن لغته، بل
إذ حيتفظ أعضاء اتمع  أشكال الترشيد، ولكنه ترشيد ينصرف فقط إىل عالقة اجلماعة الوظيفية باتمع املضيف من

متاماً كما حيتفظ أعضاء اجلماعة الوظيفية فيما بينهم بالتراحم  القداسة فيما بينهم،بعالقات املودة والتراحم واإلحساس ب
عقالنية جمردة  أما العالقة بني اجلماعة واتمع، فهى  كما أسلفنا  عالقة موضوعية. بقداستهم بل التالحم واإلحساس

ية العزل هنا أن تظل هذه العالقات عمل واهلدف من. رشيدة تستند إىل حسابات املكسب واخلسارة والعرض والطلب
اتمع ال يف داخله، وذلك حىت ال يفقد اتمع تراحمه وتالمحه وقداسته،  غري اإلنسانية الرشيدة األحادية على هامش

  .يضمن أن يظل العنصر الوظيفي غريباً مميزاً بغري قاعدة مجاهريية أو أساس للقوة كما أنه
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اجلماعة الوظيفية يف جيتو خاص م، وقد  لفة، فهى قد تكون مكانية فعلية كأن يعيش أعضاءوتأخذ العزلة أشكاالً خمت
. لغوية فيتحدثون لغة أو هلجة أو رطانة خمتلفة عن بقية أعضاء اتمع تكون رمزية فريتدون أزياء خاصة م، أو تكون

وقد تتم . "املختلف تفع والتوجه احلضاريويف العصر احلديث عن طريق الدخل املر"عن طريق اخلصي  وقد يتم العزل
العزلة، فإن الوظيفة اليت يضطلع ا أعضاء  ولكن، مهما اختلفت أشكال. العزلة على مجيع هذه املستويات وغريها

 الوظائف االجتماعية والسياسية واإلنسانية األخرى حبيث ال تصبح هلم عالقة حية اجلماعة الوظيفية يتم عزهلا عن بقية

  .، فهم أداة وحسب"العلىا أو الدنيا"ات األخرى بالطبق

 : الغربة" ب

عضو اجلماعة الوظيفية، فهو عادةً ما يشعر  يقابل عملية العزل الربانية من قبل اتمع إحساس جواين عميق بالغربة لدى
ما أن والءه احلقيقي إليه ويصبح موضع عاطفته املشبوبة وبؤرة عواطفه، ك يشعر باحلنني" وطن أصلي"بأنه ينتمي إىل 

املفروضة عليهم ويستبطنوا  بل إن أعضاء اجلماعة الوظيفية يتمسكون برموز العزلة. وظيفته ومجاعته الوظيفية يتجه حنو
ومما يعمق إحساس عضو اجلماعة الوظيفية بالغربة حنو . األغلبية متاماً ويتوحدون ا حىت تصبح من عالمات متيزهم عن

 .هذا اتمع يحوسله متاماً وينبذه ية أنجمتمع األغلب

 تزايد اعتماد عضو اجلماعة الوظيفية على مجاعته ليضمن بقاءه ووجوده واستمراره ويؤدي تزايد العزلة والغربة إىل

 من خالل شبكة القرابة"أعضاءها  فاجلماعة، إذن، تزود. وهويته، فهو غريب يف حميط معاد له يصعب عليه االندماج فيه

عملية جتنيد األعضاء اجلدد من الوطن األصلي أو غريه من املصادر،  كما أن هذه الشبكة تسهل.  باألمن واألمان"القوية
الشبكة سرعة نقل البضائع،  ويف حالة اجلماعة الوظيفية املالية الوسيطة، تضمن. وتورثهم اخلربة وأسرار املهنة وتدرم

مسافات طويلة يف وقت مل تكن توجد فيه مصارف أو  عملية االئتمان والقروض عربكما قامت يف املاضي بتنظيم 
 املُركَّبة، اليت تقوم ا الشركات متعددة القوميات واملصارف الدولية يف الوقت ومثل هذه العمليات. وسائل اتصال

كما أن العزلة الوظيفية . لعصر احلديثل احلايل، كان من املستحيل القيام ا إال ذه الطريقة قبل ظهور البنية التحتية
الثروة، كمصدر من مصادر القوة وبديل هلا، وحتسني اخلربة واألداء ليظل  والسياسية تؤدي إىل زيادة الرغبة يف مراكمة

  .املضيف حباجة إىل اجلماعة الوظيفية اتمع

ة اجلماعة أن تقوم بعملية الضبط االجتماعي، العضو، كان من اليسري على قياد وحيث إن اجلماعة الوظيفية أساسية لبقاء
ومما يسهل عملية . والطرد سلوك األعضاء، وإنزال أشد العقوبات باملخالفني ملعايري اجلماعة كاملقاطعة واحلرمان ومراقبة

ويقال إن . بالقرابة، فاجلماعة الوظيفية مكونة أساساً من األقار الضبط هذه أن الرقابة عادةً ما تتم من خالل شبكة
ألن الكفاءات اليت  اليهودي يف دمشق، يف القرن التاسع عشر، حاولوا أن يتنصروا، لكنهم مل جيدوا عمالً بعض الشباب

  .حتتكرها اجلماعة اليهودية الوظيفية  كانت"مثل الصاغة"كانت عندهم كانت تؤهلهم للعمل يف مهن حمددة 

 ستمرارها من خالل عملية الضبط االجتماعي الصارمة هي اليت تفسر النفوذ الذيوا ولعل عزلة اجلماعة الوظيفية وبقاءها

تقوم بعملية الضبط هذه، وهم  يتمتع به أثرياء هذه اجلماعات وخنبتها الثقافية والقائدة، فهم يشكلون الشرحية اليت
  .بكفاءة املسئولون عن ضمان بقاء اجلماعة واستمرار أدائها
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لكن آليات العزل تعمل بقوا الذاتية بعد  ساس بالغربة قد تبدأ بشكل واع أو بشكل غري واع،وعملية العزل واإلح
يشكلون شبكة عائلية أو قَبلية محكَمة يمن بالتدريج على جمموعة من الوظائف  حني، ذلك أن أعضاء اجلماعة الوظيفية

يف توارث اخلربات وأسرار  وتبدأ اجلماعة.  أم حمليةغريها وتستبعد منها كل العناصر البشرية األخرى، وافدة كانت دون
كما . أداء وظائفهم فيزداد تركُّزهم ومن مث تزداد عزلتهم وغربتهم املهنة ومراكمتها وحتسينها، وتزداد كفاءة أعضائها يف

مثالً، بسبب عزلتهم  ،فهم. أسلوب حيام اخلاص، بل إم يكتسبون مسات إنسانية مرتبطة متاماً بوظيفتهم يتزايد تميز
مراكمة رأس املال فيعملون كثرياً ويقترون على  وغربتهم وعدم إحساسهم بالطمأنينة، حياولون تعويض هذا عن طريق

ويؤدي هذا إىل تزايد إنغالقهم نظراً لتجانسهم اإلثين . يرمحون اآلخرين أنفسهم وال يرمحون أنفسهم وكذلك ال
اخلربات وأسرار املهنة  أن وظيفتهم تتطلب االنغالق، إذ أن هذا يضمن احملافظة علىواللغوي، وخصوصاً  واحلضاري

الوظيفية كل عوامل االندماج مع أعضاء اتمع املضيف،  وهكذا يقاوم أعضاء اجلماعة. وشبكة االتصاالت والعالقات
ما بدأ  وعلى هذا النحو، فإن. لتهميتزاوجون منهم، ويبذلون قصارى جهدهم يف احملافظة على عز فال يسكنون بينهم وال

تصبح العزلة، اليت كانت مفروضة  كعملية قسر خارجية يتم استبطانه ويتحول إىل رغبة داخلية ومثل أعلى، ومن مث
  .عليهم يف بادئ األمر، هي مطلبهم األساسي

.  ال يلعبون دوراً أساسياً يف اتممعوليسوا منه، ونظراً لعزلة أعضاء اجلماعة الوظيفية وغربتهم، فهم يكونون يف اتمع

 فيهيمنون عليه بأن يصبحوا خنبته احلاكمة اليت حتتفظ: يظلون خارج النظام السياسي وإن لعبوا مثل هذا الدور، فهم

ويظهر عدم انتماء أعضاء  .مبسافة بينها وبني اجلماهري، أو يقوموا بالتدخل لصاحل فئة ما على حساب فئة أخرى
فأعضاء اجلماعة الوظيفية عادةً ما يظهرون . متناقضتني ظاهرياً وظيفية سياسياً يف شكل ظاهرتني خمتلفتنياجلماعات ال

تكون لديهم  ولكنهم، وهنا تكمن املفارقة الكربى، عادةً ما. البلد الذي يعيشون فيه أو مبصريه عدم اكتراث بسياسات
 فهي أيديولوجيات "إخل... التروتسكية  التطرف الشعبوي" لطوباوية األمميةقابلية غري عادية لتبني األيديولوجيات الثورية ا

فهو اهتمام  بالوضع السياسي املُركَّب املُتعين للوطن وللمجتمع وعن عدم اهتمام مبصريه احملدد، تعبر عن عدم اكتراث
 أعضاء اجلماعات الوظيفية، حينما جند أن ولذا،. مبطلقات ال تارخيية مثل اإلنسان األممي ومستقبل البشرية مجعاء

عادةً من املتطرفني املدافعني عن النقاء الثوري واحللول اجلذرية املتطرفة، أي  ينضمون إلحدى اجلماعات الثورية، يكونون
كان متاماً من عناصر الزمان وامل يف عدم اكتراثهم بالسياسة ويف اشتغاهلم ا ينتمون إىل منوذج أحادي اختزايل نقِّي أم

  .«طاهراً نقياً«ليصبح منوذجاً 

. مجاعة أخرى أن نالحظ أن أعضاء اجلماعة الوظيفية عرضة لإلحساس بالتغري بشكل جذري أكثر من أية ومن املهم

فكل أعضاء اتمع يتحركون إما إىل أعلى أو إىل  ويعود هذا إىل عالقة أعضاء اجلماعة الوظيفية بالبناء الطبقي للمجتمع،
األخرى  أما أعضاء اجلماعة الوظيفية، فإن وظائفهم محددة وثابتة، والوظائف. االجتماعي بناء الطبقي والنظامأسفل ال

واحلراك إىل أعلى أو إىل أسفل . "عنصر غريب إما لعدم خربم ا، أو ألن اتمع ال يريد أن يوكلها إىل"موصدة دوم 
ولذا، يصبح احلراك . اً ألم ليسوا جزءاً من الكتلة االجتماعية أو السياسيةأيض ال ينطبق علىهم، فبابه موصد دوم

آخر، ومن هنا تكون هجرم  اتمع أمراً مستحيالً، فيتم احلراك عن طريق اخلروج من اتمع والدخول إىل جمتمع داخل
لبه، ولكن اجلماعة الوظيفية تفقد هنا مسام اتمع إىل ص وهناك، بطبيعة احلال، إمكانية التحرك األفقي من. الدائمة
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 كما أن هناك اإلبادة؛ وهي حل جاهز للجماعة الوظيفية اليت فقدت وظيفتها وال ميكن .وظيفتها وبالتايل هويتها

  .استيعاب أفرادها

 : العجز واالرتباط بالنخبة الحاكمة" ج

كما هو احلال مع املرتزقة " أعضاء النخبة احلاكمةالعزلة إىل ارتباط أعضاء اجلماعة الوظيفية ارتباطاً وثيقاً ب تؤدي
اليت عزلتهم حىت تضمن أن يظلوا بدون قاعدة مجاهريية أو أساس  ، فهي اليت استجلبتهم يف املقام األول، وهي"واملرابني

وهم  ، وهي اليت حولتهم إىل أداة استغالل يف يدها، بصورة واضحة مباشرة،"دائم من اجلماهري يف حالة خوف"للقوة 
اليت تضمن بقاءهم واستمرارهم  ولكنها هي أيضاً. عادةً ما يوجدون على مقربة منها يف العاصمة أو مركز السلطة

غريهم بسبب عدم وجود قاعدة مجاهريية هلم، ومن مث فإن ما أجنزوه  والطبقة احلاكمة تؤثرهم على. ومتنحهم االمتيازات
 هم عنه وحسب، ولن يكون مبقدورهم ترمجة قوم املتزايدة إىلاحلاكمة سوف يقبضون أجر من خدمات للطبقة

 .املشاركة يف السلطة، أي أم يعيشون يف حالة عجز كاملة

شأا شأن جممل  أعضاء اجلماعة الوظيفية بالنخبة احلاكمة ليست عالقة عضوية وإمنا هي عالقة نفعية، ولكن عالقة
حاجة النخبة احلاكمة إىل اجلماعة الوظيفية، فإا  شى السبب النفعي وتنتفيولذا، فحينما يتال. عالقتها باتمع املضيف

ومما يسهل ذلك أن اجلماعات الوظيفية . إبادم أو تركهم للجماهري كبش فداء تتخلى عنها ويتم طرد أعضائها أو
  .الندماج واالنصهارا وميكن أن ختتفي اجلماعة الوظيفية بطريقة سلمية من خالل. ذات قاعدة مجاهريية ليست

قطاعات بعينها وهي يف العادة وظائف يف قمة اهلرم اإلنتاجي  ويتركز أعضاء اجلماعة الوظيفية يف وظائف معينة ويف
نظماً  ميتلكها أعضاء جمتمع األغلبية إذ يتطلب أداؤها استخدام أدوات خاصة بطريقة خاصة أو تتطلب خربة خاصة ال

الوظيفية بروزاً غري عادي، دون أن تكون لديهم  وهلذا حيقق أعضاء اجلماعة. ألعضاء اتمعإدارية متقدمة غري مألوفة 
كما  اإلنتاجي وألم غري ممثَّلني يف كل مستوياته وجماالته والنفصاهلم عن اجلماهري  قوة حقيقية لبعدهم عن قاعدة اهلرم

يتركزون فيها ذات طابع استغاليل  اً من الوظائف اليتكل هذا جيعلهم حمط السخط الشعيب، وخصوصاً أن كثري. أسلفنا
فهم : املميز يؤدي إىل أن ينسج الوجدان الشعيب األساطري من حوهلم كما أن مسام اخلاصة وأسلوب حيام. أو قمعي

هم، وبعد بطبيعت ضعفاء جداً، وهم شرهون أو متقشفون جداً، ومسرفون ومقترون جداً، وهم كذا وكذا أقوياء جداً أو
وهذا املوقف إن هو إال الثمرة املتعينة لعملية . البشر قليل يسود االعتقاد بأن طبيعتهم البشرية خمتلفة عن طبيعة بقية

اجلماعة  ويبدو أن مسات اجلماعة الوظيفية تفرض نفسها فرضاً على أعضاء. اجلماعات الوظيفية التجريد املبدئية ألعضاء
أن املهاجرين الباكستانيني إىل إجنلترا قد  انيون يف بالدهم أهل كرم ومروءة، ولكن يالحظفالباكست. وتستوعبهم متاماً

والصينيون غري مشهورين بالبخل يف بالدهم، ولكنهم حينما . الوظيفية اجلديدة فقدوا كثرياً من صفام واكتسبوا الطبيعة
البالغ واإلقبال على   بالتقتري على النفس واحلرص أصبحوا مشهورين"يف جنوب شرق آسيا"إىل مجاعة وظيفية  حتولوا

  .مراكمة رأس املال
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 ثورة شعبية، بسبب تزايد التوترات واألحقاد، فإنه يكون من السهل على اجلماهري ولكل ما سبق يالحظ أنه إذا اندلعت

ومن . ومكان إقامتهم وعزلتهم الغاضبة التعرف على أعضاء اجلماعة الوظيفة، فهم خمتلفون يف ردائهم ولغتهم وطعامهم
  .مث فإم يسقطون ضحية سهلة ملثل هذه الثورات
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فعلياً قائماً كما  وهذا الوطن األصلي ميكن أن يكون بلداً". وطن أصلي"أعضاء اجلماعات الوظيفية إىل  عادةً ما ينتمي
وأحياناً يكون أعضاء اجلماعة . واجنلترا وغريها من البلدان يني يف جنوب شرقي آسيا واهلنود يف أفريقياهو احلال مع الصين
اليهود  ، كما هو احلال مع"وسيعودون إليه يف آخر الزمان"اختفى كوحدة سياسية مستقلة  الوظيفية من أصل

أو العائلية اليت ينتمي إليها عضو اجلماعة  و اإلثنيةوكثرياً ما يصبح الوطن األصلي هو اجلماعة العرقية أ. والزرادشتيني
موجوداً فعالً أم وطناً خمتفياً وغري قائم أم عائلة أم قبيلة، فإن هذا الوطن  وسواء أكان الوطن األصلي وطناً. الوظيفية
طة املرجعية الصامتة، النق يصبح البؤرة اليت تتركز فيها عواطفهم اإلنسانية اجلياشة ويتجه حنوها والؤهم، ويصبح األصلي

يتحدثون عن العودة إليه إذا كان الوطن موجوداً فعالً،  وقد. فيفكرون يف أنفسهم ويف اآلخرين ويف واقعهم من خالله
الوظيفية، فهي  أن الوالء احلقيقي والفعلي لعضو اجلماعة الوظيفية يتجه إىل وظيفته ومجاعته ولكنهم عادةً ال يفعلون، إذ

لعضو اجلماعة عرب قنوات تصب بعيداً عن  وهكذا تتسرب العواطف اإلنسانية. ي وإمنا وطنه الفعليليست وطنه األصل
 أو حنو مجاعته الوظيفية، مما يضعف أواصر الصلة بالوطن املضيف "األصلي يف الوطن"اتمع املضيف إما خارجه متاماً 

األغلبية فيعيشون يف اتمع  اء اجلماعة الوظيفية جتاه جمتمعاالنتماء له ويعمق احلياد جتاهه ويضمن غربة أعض ويزيد عدم
  .منفي  وهم يشعرون بأم شعب مقدس"يف مسامه أو يف هامشه"

ذو هوية مستقلة خاصة مصدرها عالمات العزل  ولكن العزلة والغربة تعطي عضو اجلماعة الوظيفية إحساساً عميقاً بأنه
وأصبحت جزءاً من كيانه، فهي مثل شعائر الطهارة اليت تؤدي إىل عزل  تبناهااملفروضة عليه اليت استبطنها هو و

ورغم . الرسالة وقد يتعمق اإلحساس بالتميز إىل أن يصل إىل مركَّب الشعب املختار صاحب. املدنسني الطاهرين عن
يف واقع األمر من اتمع خطام احلضاري  هذا اإلحساس العميق بالتميز، فإن أعضاء اجلماعة الوظيفية يستمدون

كما أن خطام احلضاري األصلي قد اختفى ومل يبق منه شيء سوى  املضيف، فقد عاشوا يف كنفه سنوات طويلة،
إىل اتمع  ولذا، فإن قشرة اهلوية الصلبة قد تكون غريبة ومتميزة، ولكن جوهرها الكامن ينتمي .عادات ورموز سطحية

الوظيفية أن يلعب دوره الوظيفي، وحىت يكون  الباطن هذه أساسية حىت يتسىن لعضو اجلماعةوثنائية الظاهر و. املضيف
  .أعضاء اتمع املضيف دون أن يتعاطف معهم أو يذوب فيهم يف اتمع دون أن يكون منه، يتعامل مع

 :   ازدواجية المعايير والنسبية األخالقية4

. اتمع املضيف بشكل موضوعي حمايد ال يتسم بأي التزام أخالقي عضاء يتعامل أعضاء اجلماعات الوظيفية مع أ"أ 

من خالله منفعتهم  بالنسبة إليهم هو مادة نافعة وشيء مباح ال يتمتع بأية قداسة وال حرمة له يعظِّمون فاتمع املضيف
فهي أحد أسباب عزلتهم "م بكثري من االحترا ولذم دون أي اعتبار ملنظومته األخالقية اليت ال يشعرون جتاهها



 
1 جـ 408 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

أعضاء اجلماعات الوظيفية يلتزمون جتاه مجاعتهم بقوانني أخالقية صارمة،  ويف الوقت نفسه، جند أن. "واستبعادهم
  .اجلماعة حمل قداسة وهلم حرمتهم الواجب مراعاا فأعضاء

اليت تسري على   وأن املعايري األخالقيةاتمع املضيف يشعرون حبرمة إخوام من أعضاء اتمع،  يالحظ أن أعضاء"ب
. مادة نافعة، ولذا فال قداسة هلم وال حرمة تعامالم فيما بينهم ال تسري على أعضاء اجلماعة الوظيفية، فهم جمرد

  .حسام دون أي اعتبار لقيمهم األخالقية ويعظِّم اتمع منفعته ولذته على

الوظيفية   إذ يتبنى كل من أعضاء اتمع وأعضاء اجلماعات"ونسبية أخالقية"القية األخ  ينتج عن ذلك ازدواج املعايري"ج
اتمع ولكنهم ال يقومون أبداً  فنجد أن أعضاء مجاعات الغجر مثالً يسرقون من أعضاء. معيارين خمتلفني للحكم

وقد تبيح اجلماعة . يب املخدراتالشيء نفسه ينطبق على مهر مبمارسة هذا النشاط اإلجرامي فيما بينهم، ويقال إن
نفسه، فهو  واتمع املضيف يفعل الشيء. الفاحش ألعضاء اتمع املضيف وحترمه بني أعضائها الوظيفية اإلقراض بالربا

الوظيفية موعة من القيم النفعية واملادية  حيتفظ بطُهره وتراحمه وإحساسه بقداسة أعضائه، بينما يخضع أعضاء اجلماعة
 مدنس مباح يقع خارج "سواء من منظور اجلماعة الوظيفية أو جمتمع األغلبية" فاآلخر. دف تعظيم العائد من وجودهم

 .احملرمات واملطلقات األخالقية نطاق

 :  الحركية5

إليه يجلَبون  الوطن الذي يعيشون فيه، فهم/اجلماعات الوظيفية باحلركية فهم ال يرتبطون باملكان  يتسم أعضاء"أ 
وإذا كان اتمع املضيف ال يعترف . تنبذ حني ينتهي نفعها ويطردون منه ببساطة، فهم جمرد آلة نافعة ال قيمة هلا يف ذاا

  .يضع فيهم ثقته قط، فهم بدورهم ال يدينون له بالوالء بإنسانيتهم املتعينة وال

 فعضو اجلماعة، كجندي مرتزق أو.  هذه احلركيةيتوقف وجود أعضاء اجلماعة الوظيفية على  يف معظم األحيان،"ب

  .جامع ضرائب أو رائد أو مستوطن، البد أن يكون دائب احلركة ال جذور له يف وطن أو أرض

يعيش يف مسام اتمع وهامشه ال يف صميمه   حيس عضو اجلماعة الوظيفية دائماً بعدم األمن وانعدام االنتماء وبأنه"ج
. دون أن يشارك يف قراراته، ويؤدي كل هذا إىل زيادة حركيته وتناقُص والئه س منه، يعمل فيهوقلبه، أي بأنه فيه ولي

وطنهم بأم جيلسون دائماً  وقد عبر أحد املؤرخني عن موقف يهود جنوب أفريقيا من. والؤه إىل الوظيفة وحسب وميتد
 «ubi bene ubi patria أويب بيين أويب باتريا«الالتينية العبارة  ويف تفسري هذا، تقال. "استعداداً للرحيل"على حقائبهم 

  .«املكان الذي خيدم مصلحيت هو وطين« أي "»توجد مصلحيت يوجد وطين أينما«: حرفياً"

قمة اهلرم اإلنتاجي، وهي وظائف   إىل تركُّز أعضاء اجلماعات الوظيفية يف وظائف بعينها يف"والغربة"تؤدي احلركية  "د
أحجار كرمية  تحف  "رأس مال سائالً ميكن نقله بسهولة   سريع ومباشر وتتسم بإمكانات النمو وتتطلبذات عائد

عادةً بالتعدين  ولذا، فإن أعضاء اجلماعات الوظيفية ال يعملون. "إخل... إنتاج خفيفة  مقدرات عقلية معادن مثينة  أدوات
احملاصيل اليت تزرع دف االستثمار أو يف احملاصيل  صصون يف زراعةأو الزراعة، وإن عملوا بالزراعة فإم عادةً ما يتخ

يوجدون يف  يستثمرون البتة يف املشاريع اليت تتطلب استثمارات بعيدة املدى، كما أم ال ذات العائد املباشر، وال
  .الوظائف األساسية يف اتمع وال يف القطاعات األولية يف اإلنتاج
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  الحلولية- ذات والتمركز حول الموضوع   التمركز حول ال6

ازدواج "الوظيفية  عضو اجلماعة الوظيفية مبجموعة من القيم املطلقة اليت تكون مقصورة عليه وعلى مجاعته  يؤمن"أ 
ع إال مبتعته ولذته، ولذا فهو قادر على استغالل اتم ، ولكنه يف عالقته باتمع ال يؤمن"املعايري ومركب الشعب املختار
  ."تمركُز حول الذات"أي اعتبار للقيم األخالقية اخلاصة باتمع  وتوظيفه وحوسلته لصاحله دون

وال انتماء، وباعتباره  اتمع املضيف ينظر لعضو اجلماعة الوظيفية باعتباره جمرد أداة متحوسلة ال جذور هلا  ولكن"ب
وعضو اجلماعة الوظيفية . تعاقدية موضوعية غري مفعمة باحلب قةأداة تعزل بصرامة، ولذا فإن اتمع يدخل معه يف عال

فهو يرشد كل  ومعتقداا وآلياا، وال كيان له خارج الوظيفة املقدسة الرشيدة اليت يقوم ا، ال وجود له خارج مجاعته
  ."تمركُز حول املوضوع"جوانب حياته من أجل أداء وظيفته 

عن املكان والزمان واإلحساس العميق باهلوية  التعاقدية  العزلة والغربة والعجز  االنفصال"والسمات األساسية السابقة 
  كلها من"  احلركية  التمركز حول الذات واملوضوع"أي النسبية األخالقية"املعايري  الومهية واالختيار والتميز  ازدواجية

فإن من غري املستغرب أن جند  ولذا. طر حلولية كمونيةمسات اإلنسان العلماين احلديث واإلنسان الذي يتحرك داخل أ
يف رؤيتهم للكون، وأم أصبحوا من حملة الفكر العلماين  أن أعضاء اجلماعات الوظيفية ينحون منحى حلولياً كمونياً

  .الشامل، الواحدي املادي

  

 

الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة:  الثانىالباب  

 

 لوظيفية والثنائية الصلبة لجماعات ا

الكمونية، ولذا يتبدى من خالهلا منط الواحدية الذاتية واملوضوعية،  اجلماعة الوظيفية تدور يف إطار الرؤية احللولية
السمات األساسية  فثنائية األنا واآلخر والتمركز حول الذات والتمركز حول املوضوع من. بشكل متبلور والثنائية الصلبة

  .اجلانب يف مداخل هذا الباب وبإمكان القارئ أن جيد رصداً هلذا. وظيفية وألعضائهاللجماعة ال

 الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية 

اجلماعات الوظيفية للكون تنحو  من الظواهر اجلديرة باملالحظة، واليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة، أن رؤية أعضاء
الساموراي والبوذية من طراز الزن  اإلنكشارية والبكتاشية  "لذام   يف رؤيتهم"ائياً صلباًثن"منحى حلولياً كمونياً 

اليهودية يف أحناء  وقد حاولنا يف دراستنا هلذه الظاهرة التركيز على اجلماعات. "إخل... والتصوف احللويل مجاعات التجار
أساساً، وإن كنا قد درسنا بعض احلاالت األخرى بشكل  ةومن هنا، فإن تعميماتنا تستند إىل دراسة هذه احلال. العامل

  .أقل تعمقاً
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بأسره إىل مبدأ واحد كامن يف العامل،   ترد العامل"ثنائية صلبة"أعضاء اجلماعة الوظيفية رؤية حلولية كمونية واحدية  يتبنى
 بالنسبة ألعضاء اجلماعة الوظيفية هو الوظيفة هذا املبدأ الواحد. واحد وختتزل الواقع بكل تعينه وتركيبيته إىل مستوى

فبدالً من الثالوث . احللويل الوظيفة باعتبارها تجسداً للمبدأ الواحد، وحتل الوظيفة حمل األرض يف الثالوث نفسها، أو
 ولذا، ميكننا أن .اجلماعة الوظيفية  اإلله  الوظيفة: الثالوث الوظيفي هو ، يكون"الشعب  اإلله  األرض"احللويل التقليدي 

الوظيفية جبماعته وبوظيفته  ، فعالقة عضو اجلماعة»الواحدية الوظيفية«وعن » احللولية الكمونية الوظيفية» نتحدث عن
، قوة شاملة بسيطة، ال انقطاع فيها وال "اإلله"الواحد  والوظيفة هي املبدأ. "روحية"عالقة حلولية كمونية عضوية 

 وعالقة عضو اجلماعة الوظيفية بوظيفته. اجلماعة الوظيفية برؤية للكون وتوجه سلوكه عضوفراغات وال ثنائيات، تزود 

امليعاد تنتظر شعبها املقدس املختار  ال ختتلف كثرياً عن عالقة عضو الشعب املختار بشعبه وبأرض امليعاد، وكما أن أرض
 حياته كاملة إال فيها، فإن أعضاء اجلماعة الوظيفية هم ميكنه هو أن حييا وال ميكن أن تسترد حياا إال من خالله، وال

الوظيفية باملبدأ  وحني يتوحد عضو اجلماعة. القادرون على االضطالع بوظيفتهم وهم يستمدون كينونتهم منها وحدهم
وى واحد أو كلتا احلالتني فإنه يتم اختزاله إىل مست الواحد، أي الوظيفة فإنه يفىن فيها وجيسدها يف الوقت نفسه، ويف

. فيه منها هويته، فهو جزء من كل، يفقد ذاته فيها، وخيضع للقوانني النابعة منه والكامنة واحدة يكتسب" مقدسة"وظيفة 

مكتفية بذاا، فيمكنها أن تلغي اآلخر وتراه  وحني جتسد اجلماعة الوظيفية املبدأ الواحد تصبح مرجعية ذاا، علة ذاا،
 القداسة الكاملة يف اجلماعة الوظيفية يصبح أعضاؤها ذوي قيمة ائية كامنة ال وحبلول.  بغري معىنغائباً أو ترى حضوره

حتل ألعضاء اجلماعة الوظيفية  إن الرؤية احللولية الكمونية. تظهر ألعضاء األغلبية املوجودين خارج دائرة القداسة
نبوذ متحوسل، فهي رؤية جتعلهم أو جتعل مجاعتهم بشري م إشكاليات عاطفية ومعرفية عميقة وتعقلن وضعهم كعنصر

 كما أا تفسر هلم تحوسلهم. قداسة خاصة وكامنة فيهم، بل ركيزة ائية يف الكون  أو وظيفتهم موضع"الوظيفية"

دية إحدى عالمات االختيار يف اليهو متاماً كما أن عملية النبذ هي"وتحوهلم إىل أداة، فقداستهم هي سبب تحوسلهم 
، وهي تفسر "غريه من الشعوب غري املختارة غري املقدسة غري املنبوذة اليت يعاين منها الشعب العضوي املختار وحده دون

. املقدس وحسب  وعدم انتمائهم هلا، فهم ينتمون إىل الشعب الوظيفي"املادية"يف اتمعات اإلنسانية  أيضاً وجودهم

اتمع املضيف فهم حمرومون متاماً من  أنفسهم موضع قداسة خاصة، أما أعضاءفأعضاء اجلماعة الوظيفية جيعلون 
  .مادية دون إله القداسة، فهم مادة صرف، يعيشون يف وحدة وجود

، ولعالقتها باحللولية "كما حددناها يف املدخل السابق" وميكننا اآلن أن ننظر للسمات األساسية للجماعة الوظيفية
اليت تسري يف الوظيفة رسخت السمات األساسية للجماعة الوظيفية وجعلت عضو  قداسةالكمونية، وكيف أن ال

  :الوظيفية قادراً على أن يلعب دوره اجلماعة

 "والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة"  التعاقدية 1

  .د إليه احللولية الكمونية الوظيفيةواملرجعية والركيزة النهائية اليت تستن أشرنا إىل أن الوظيفة تصبح املبدأ الواحد املطلق
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اجلماعة الوظيفية إىل مستوى واحد أو وظيفة   املبدأ الواحد قوة ال متعينة ال تكترث بالتمايز الفردي، أي أا ختتزل"أ
  .واحدة؛ هي جمرد وسيلة وليست غاية

يستبطنه، ويبدأ يف صياغة حياته و  يالحظ أن الوظيفة هنا تصبح املطلق الذي يتوحد به عضو اجلماعة الوظيفية"ب
. "فهو عالقة إنتاج أو أداة إنتاج"أكمل وجه ويحوسل ذاته متاماً  ويرشدها وجيردها يف ضوئه حىت يؤدي وظيفته على

. وعالمة على االختيار "من وجهة نظر عضو اجلماعة الوظيفية"حتقيق للذات املقدسة أو الرسالة املقدسة  والترشيد هنا هو

وإذا كان أعضاء األغلبية . جوانية نابعة من أعماق الذات ذا، تصبح احلَوسلة عملية غري مؤملة على اإلطالق ألا عمليةول
ملثل هؤالء  أمراً حيط من شأن املرء، فإن هذا يعود إىل أم ال يعرفون احلقيقة، إذ كيف يتأتى يرون االضطالع بالوظيفة

  لكامنة يف الذات الوظيفية املقدسة؟من البشر العاديني إدراك القداسة ا

وكأا شعائر عقيدة وثنية، فهو بذلك يصبح   يؤدي عضو اجلماعة الوظيفية وظيفته ويتبع اإلجراءات ويطبقها بصرامة"ج
  .األداة الكفء الرشيدة اليت جيب أن يكوا

مع اآلخر، ذلك ألن اجلوانب اإلنسانية املركبة  يدة الذات املقدسة الوظيفية ميكنها أن تدخل عالقات تعاقدية نفعية حما"د
 وتسريبها عرب قنوات أخرى تصب خارج اتمع املضيف مثل "املقدس"داخل اجليتو  وميكن التعبري عنها"ميكن استبعادها 

  .، فالذات هنا أصبحت موضوعاً وتجسداً ملبدأ واحد ووظيفة واحدة"وآخر الزمان صهيون

تلتقي فيها الرؤية احللولية الكمونية الكونية  بغاء املقدس يف الديانات الوثنية القدمية باعتباره نقطة ميكن دراسة ال"ه
أداة  ، فالبغي مل تكن تقوم بوظيفة تدخل عليها املتعة وإمنا كانت جمرد"الكمونية الوظيفية أو احللولية"والواحدية الوظيفية 

الفاعلة املقدسة الكامنة يف جسدها، بل إا   أا أداة يف يد املبدأ الواحد والقوةتستخدم ووظيفة تؤدى ودور يلعب، أي
 الذي يصبح األرض املقدسة يف املنظومة"حياول اإلنسان العودة إليه وااللتحام به  كانت رمز الرحم الكوين األعظم الذي

ولذا، فإن أداءها . "الكمونية املادية مة احللوليةاحللولية الكمونية الروحية وأرض األجداد أو تراب الوطن يف املنظو
لصاحبتها مكانة اجتماعية مرموقة وتحقِّق كينونتها من خالل وظيفتها هذه  لوظيفتها كان تنفيذاً لواجب مقدس يعطي

 للعابدين، حمايدة بالنسبة ولكن هذه القداسة الكامنة يف جسدها هي نفسها اليت جتعلها جمرد أداة. "حول الذات التمركز"
 من خالهلا وال يكترثون ا ويدفعون هلا ما "األعظم يف حالتهم اإلله والرحم الكوين"فهم يتواصلون مع املبدأ الواحد 

واحداً، بل إن  ، ومن مث يصبح املقدس واملُتحوسل شيئاً"متركز حول املوضوع"أم يتعاقدون معها  تريد من أموال، أي
لة عالمة القداسةالقداسة تغدو سبب احلَوسلة وتغدو احلَوس.  

 :   العزلة والغربة والعجز2

  يؤمنون بأم هم وحدهم الذين تكمن فيهم القداسة،"املقدسة"يضطلعون بالوظيفة   أعضاء اجلماعة الوظيفية الذين"أ 

قداسة، والبد أن يعزل أعضاء أية  ولذا فال ميكنهم أن خيتلطوا باآلخر، أي أعضاء اتمع املضيف الذين ال تكمن فيهم
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وهكذا . "إن أمكن"واملسكن واجليتو، ومن خالل العقيدة الدينية  اجلماعة الوظيفية أنفسهم من خالل األمساء واللغة،
 .شيئاً شبيهاً بشعائر الطهارة يف العقائد احللولية الكمونية تصبح آليات العزل

الوظيفية يعزلون أنفسهم عن   اتمع املضيف، فإن أعضاء اجلماعةكانت العقيدة الدينية هي نفس عقيدة أعضاء  وإذا"ب
حلويل كموين قوي جتعلهم موضع قداسة خاصة، مقصورة  طريق تكوين مجاعة دينية مغلقة أو طريقة صوفية ذات طابع

  .العام عليهم تساهم يف عزهلم عن املسار

 ألعضاء اتمع، فهي أسرار مقدسة تخبأ "املقدسة"  املهنة كما أن أعضاء اجلماعة الوظيفية ال ميكن أن يكشفوا أسرار"ج
العقائد احللولية  وأداء الوظيفة أمر مقدس يشبه الشعائر املقدسة يف. يتداوهلا الناس والعوام وتحفظ وليست جمرد معلومات

  .حيث يصبح شكل الشعائر أهم كثرياً من أي مضمون أخالقي هلا

املقدسة، قد تؤدي إىل عجزها وفقداا  ية العزل هذه، وهي من عالمات تميز اجلماعة الوظيفية وال شك يف أن عمل"د
  يعلمون متام العلم أم"املقدسة"، ولكن أعضاء اجلماعة الوظيفية "املدنسة" السيادة بسبب انعزاهلا عن اجلماهري

  . أو يف آخر الزمان"املقدس"سيحققون ذام إما يف اجليتو 

  "مركب الشعب المختار المنفي"  االنفصال عن الزمان والمكان واإلحساس العميق بالهوية 3

أما من . ووظيفتهم املقدسة أعضاء اجلماعة الوظيفية من الناحية الوجدانية يف زمام املقدس ومكام املقدس يعيش
 يف "وهم اجلماعة موضع احللول"ولكن وجودهم .  األغلبيةأعضاء الناحية الفعلية، فهم يعيشون يف احلاضر ويف اجليتو بني

بالزمان  هو وجود عرضي مؤقت، إذ أم مجاعة وظيفية مقدسة، هوية أعضائها املقدسة مرتبطة مثل هذين الزمان واملكان
ا، فإم يتذكرون البلد ولذ. والزمان املدنسني واملكان املقدسني وبالوظيفة املقدسة، ولكن مت نفيهم إىل هذين املكان

 كجزء من الشعب العضوي موضع "قبل السقوط والتبعثر والشتات"يعيشون فيه  األصلي والعصر الذهيب حني كانوا
 يف آخر "واملعاد  صهيون أرض امليعاد واملوعد"وهم يتطلعون دائماً إىل العودة إىل هذا البلد األصلي . والكمون احللول

العودة "الكامنة مرة أخرى ويذوبون يف الكل املقدس األكرب  لعصر املشيحاين حني تتضح قداستهمالزمان واية التاريخ وا
حىت آخر  ومع هذا، فليس عليهم االنتظار. "حالة جنينية ال تعرف احلدود أو القيود أو السدود إىل الرحم حيث يعيشون

  .وظيفتهم املقدسة ما ميارسونالزمان، فهم يستعيدون قدراً من قداستهم الضائعة يف اتمع حين

املكان املاضي واملكان املستقبل، جعل احلس التارخيي والسياسي عند  والعالقة احللولية بني الزمان املاضي واملستقبل، وبني
االنتماء االرتباط باحلاضر أو  الوظيفية ضامراً، فتطلُّعه لكلٍّ من املاضي واملستقبل يعين، يف واقع األمر، عدم عضو اجلماعة

الوظيفية ألما يقوضان موضوعيته وحياده وكل الصفات اليت  وهذا االرتباط واالنتماء يهددان عضو اجلماعة"للوطن 
  ."وظيفته البد أن تتوافر له ليؤدي
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اضيه وزمانه احلاضر تعمق ارتباطه بوطنه الومهي ومب لكن الرؤية احللولية الكمونية اليت تقوض ارتباطه بوطنه احلايل
الوظيفية، ومن مث  املقدسة، األمر الذي يعين تعميق عزلته عن اتمع وتزايد ارتباطه باجلماعة ومبستقبله املستقل وبوظيفته

كعميل وجندي مرتزق "لصيقاً ا يقوم على خدمتها  يمكِّنه ذلك من أن يظل مبنأى عن السلطة السياسية أو قريباً منها
ومع هذا، فإن مثة مجاعات وظيفية تفقد صلتها . تكون له قاعدة قوة يف اتمع يها ودون أن دون أن يشارك ف"ومراب
فيه دون ماض أو  متاماً وال متلك رؤية للمستقبل، فيعيش أعضاؤها يف احلاضر وحياولون أن حيققوا ذوام باملاضي

وباملثل، فإن رؤية البغايا للواقع . ر احلديثالعص مستقبل، وهذا يتفق مع النسق احللويل الكموين السائل الذي انتشر يف
 ولكن كثرياً من العاهرات يعشن فترة العمالة حىت ميكنهن مراكمة رأس"احلاضر أساساً  تركِّز يف كثري من األحيان على

 ومع هذا، ."ويبدأن حيان بشكل طبيعي  فيعدن إىل القرية أو الوطن األصلي"بعد التوبة"املال الالزم لبدء حياة عادية 
يف اتمع يتبنون رؤية للزمن مرتبطة بالواحدية الكونية السائلة اليت تنفي  «قطاع اللذة«يالحظ أن املتركزين فيما نسميه 

يعين حركية هائلة، فعضو  وأخرياً، فإن عدم االنتماء للزمان واملكان املباشرين. واملستقبل تركز على احلاضر املاضي
  .ضرب جبذوره يف الواقع احمليط بهاجلماعة الوظيفية لن ي

 :   ازدواجية المعايير4

 املعايري اليت تسم املنظومات احللولية الكمونية الثنائية الصلبة، كما أنه يرى أن  يؤمن عضو اجلماعة الوظيفية بازدواجية"أ 

بلية صارمة ال تسري على أعضاء قَ مجاعته، اليت يرتبط ا ارتباطاً عضوياً، مجاعة مقدسة تسري عليها معايري أخالقية
  .اتمع

 االزدواج الرهيب الذي يعيش فيه عضو اجلماعة الوظيفية، فهو منبوذ من اتمع ولكنه  تربر الرؤية احللولية وضع"ب

تؤكد له أن سبب هذه االزدواجية  أساسي وحيوي له، وبدون وظيفته ال تقوم للمجتمع قائمة، ولذا فإن الثنائية الصلبة
الكون يف أعضاء اجلماعة الوظيفية من أعضاء الشعب املقدس   أنه موضع حلول وكمون، فقد حل مركز اتمع أوهو

  .العزلة املادية والنفسية تصبح أمراً مفهوماً متاماً املختار، ومن هنا فإن

يف عالقته   إنسان مقدسالوظيفية يضحي بذاته من أجل مجاعته املقدسة ويفىن فيها ويتحد ا، فهو  عضو اجلماعة"ج
عن املنفعة واللذة وتعظيم الربح والعائد  جبماعته، ولكنه إنسان اقتصادي ذو بعد واحد حيافظ على مصلحته ويبحث فقط

  .مدنسة ميكن استغالهلا بطريقة حمايدة ال عالقة هلا بأي أخالق أو معايري يف عالقته باألغلبية، ذلك ألا مجاعة

ويالحظ يف "عالقة له بالقيم أو باخلري والشر  ملنظومة احللولية الكمونية يف اخللل يف اإلجراءات، فال يكمن الشر يف ا"د
هو حل يرفض مقوالت اخلري والشر ويدور يف إطار املعرفة اليت تؤدي إىل التحكم  املنظومات احللولية أن احلل السحري

عضو اجلماعة  وميكن أن نقول نفس الشيء عن. "القوةإطار اجلهل الذي يؤدي إىل اخلضوع  فاملعرفة هي  أو يف
  .املقدسة كما أنه تدنيس للرسالة الوظيفية املقدسة الوظيفية، فاخللل يف اإلجراءات هو الشر األعظم ألنه تدنيس للوظيفة

 :   الحركية5
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بة وعدم انتماء للزمان واملكان بالعزلة والغر غين عن القول أن العناصر السابقة كلها، من تعاقدية ونفعية إىل إحساس
  . وازدواجية املعايري، تؤدي إىل حركية بالغة"للمكان املقدس وانتماء للزمان املقدس وانتماء"

  "والمصير المحتوم"والتمركز حول الموضوع " والحرية المطلقة"  التمركز حول الذات 6

الزمان واملكان واهلوية الومهية  احلركية  ازدواج  والعجز  إلغاءالتعاقدية  العزلة والغربة "يرتبط بكل املفاهيم السابقة 
املبدأ الواحد  التمركز حول الذات اليت جتسد: متناقضان من احلرية يعبران عن االستقطاب األعمق  موقفان"إخل... املعايري

 الكاملة النامجة عن عدم عميق باحلرية وتصبح مركز الكون والغاية من وجوده وموضع احللول وينجم عن هذا إحساس
أما املوقف الثاين فهو التمركز حول املوضوع، أي اجلماعة الوظيفية اليت  خضوع الذات ألية قوانني أخالقية أو اجتماعية،

باحلتمية وبأن ال  وينتج عن هذا إحساس. وترشيدها لصاحل الوظيفة املوضوعية ويف خدمة أعضاء األغلبية تتم حوسلتها
له، فذاته ال وجود هلا خارج الوظيفة اليت يضطلع  اجلماعة الوظيفية وبأنه يفعل ما يفعل ألن هذا مقدرخيار أمام عضو 

اجلنينية  وقد بينا أن هذه االزدواجية احلادة ومهية، تشبه احلالة". ذات متحوسلة متاماً ا أو خارج وضعه يف اتمع، ألا
ومتبلور، فالبغي متحررة متاماً من أية قوانني  وضع يف حالة البغايا بشكل حادويظهر هذا ال. "اليت تنتهي عادةً بالواحدية

ترتدي ما تريد من أزياء وتسلك بالطريقة اليت تعجبها متمركزةً متاماً حول  أخالقية، وهي تقف خارج حدود اتمع
املعروف أن البغايا يؤمن  ومن. ىولكنها مع هذا شخصية منبوذة متاماً غري قادرة على االضطالع بأية وظائف أخر ذاا،

، وهذه هي الطريقة الوحيدة اليت تتيح هلا أن "مكتوب على اجلبني" إمياناً عميقاً بأن يعملن بوظيفتهن ألنه أمر مقدر هلن
 .تعيش فيها اليت "التمركز حول املوضوع" والتموضع املطلق "حوسلة اجلسد والعواطف"احلوسلة الكاملة  تستمر يف حالة

املختار واملصري احملتوم املفروض على اإلنسان املختار  فكأن عضو اجلماعة الوظيفية يتأرجح بني احلرية املطلقة للشعب
 املركز الكامن يتجسد يف الفرد"إحدى السمات األساسية للرؤى احللولية الكمونية  وهذا االستقطاب هو. املتحوسل

الظواهر فيتمركز حول   هو إنساين، واملركز الكامن يسري يففيتمركز حول ذاته ويصبح حراً بشكل يتجاوز ما
  ."املوضوع وخيضع له كل شيء، وضمن ذلك اإلنسان

وهي تعبري "بالدولة القومية العلمانية  "باعتبارها تعبرياً عن احللولية الكمونية"اآلن مناقشة عالقة اجلماعات الوظيفة  وميكننا
التقليدية وجود اجلماعات الوظيفية فيها داخل جيتوات حيث تتمركز كل  تمعاتتقبل ا. "آخر عن احللولية الكمونية

بعدم  ووظيفتها ومطلقها، وهو أمر ممكن إذا كان املركز القومي ضعيفاً وكانت الدولة تتسم مجاعة حول هويتها
لعلمانية املطلقة، وهي دولة املركزية ا ومع الثورة البورجوازية، يظهر الفكر القومي العضوي والدولة القومية. املركزية

.  الوحيد الذي يلتف حوله املواطنون"املوضوع"وأقصى تركُّز له، واملركز  جتعل ذاا موضع احللول والكمون الوحيد،

أو "عن مطلقام الدينية  القومية تطلب من اجلميع التخلي عن هويتهم ليدينوا هلا وحدها بالوالء، وعليهم التخلي فالدولة
رقعة احلياة العامة أو املدنية، أي أن احللولية الكمونية القومية   داخل ما يسمى باحلياة اخلاصة خارج"ل إخفاؤهاعلى األق

الدولة املطلقة وعلى كل  احللوليات اهلامشية،وضمنها حلولية أعضاء اجلماعة الوظيفية، إذ يتجسد املركز يف حتل حمل كل
الترشيد يف اتمع، تتم حوسلة كل أعضاء اتمع ويتوحد  قومية، وتزايد عملياتوبسيادة الدولة ال. األطراف اتباعه

تعاقدية نفعية  ، ويدخل اجلميع يف عالقات"مصلحة الدولة"واملطلق العلماين والركيزة النهائية  اجلميع باملبدأ الواحد
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به، أي تتم حوسلة اجلميع ويصبح اجلميع اخلاص  وظيفية ويصبح اجلميع حركيني ال انتماء هلم يعيش كل فرد يف اجليتو
وهكذا، يسود الفكر العلماين، أي الفكر احللويل الكموين . اجلماعة الوظيفية وظيفيني ويصبح كل البشر مثل أعضاء

العاملي، ويتم فرض  وحني يسود هذا الوضع على املستوى. "»ويد اتمع«وهذا ما مساه ماركس عملية " املادي
 .السائلة وما بعد احلداثة والنظام العاملي اجلديد عوب األرض كافة، فإننا ندخل عصر احللولية الشاملةالواحدية على ش

 العلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية 

والظاهرة ككل تعبري . "الترامحية"باتمعات التقليدية  ظاهرة اجلماعات الوظيفية، يف شكلها املتبلور، هي ظاهرة خاصة
 احلفاظ على ترامحه وطُهره وقداسته عن طريق تركيز التعاقد واحلوسلة يف جمموعة بشرية تمع التقليديعن حماولة ا

وعلمنتها، فهي جيب أو جيتو  صغرية، فكأن اجلماعات الوظيفية هي مجاعة مت نزع القداسة عنها متاماً ومتت حوسلتها
  ."افتمجاينش"  يف اتمع التقليدي الترامحي"جيسيلشافت"تعاقدي 

التعاقدية، إذ كانت البغايا يعزلن ليمارسن فيه نشاطهن التعاقدي  ولعل جيتو البغايا حالة متطرفة من اجليتوا الوظيفية
إنسان وظيفي " ، فتتحول األنثى إىل بغي"فهو نشاط اقتصادي عضلي مادي حمض"يتخلله حب أو حمبة  املادي الذي ال

ويحوسل كل واحد منهما اآلخر وحياول  ،"إنسان وظيفي جسماين واقتصادي" والذكر إىل عميل "اقتصادي وجسماين
، الحظنا أن أعضاء اجلماعات الوظيفية يتبنون رؤية "وألسباب أخرى"السبب  وهلذا. أن يعظِّم منفعته أو لذته أو كلتيهما

  .كمونية للعامل حلولية

، فكالمها يرد الكون إىل مبدأ "العلمانية"الوجود املادية  وجيدر بنا أن نؤكد أن وحدة الوجود الروحية هي نفسها وحدة
 هلذا، جند أن أعضاء. ذو بعد واحد ميكن تفسريه يف ضوء هذا املبدأ الواحد الكامن واحد ويظهر إنسان وظيفي

اجلماعة وميكن أن نذكر مسات  .اجلماعات الوظيفية إما من محلة الفكر العلماين أو ممن عندهم قابلية عالية للعلمنة
  :اإلمربيالية على النحو التايل الوظيفية وعالقتها بالرؤية املعرفية العلمانية

 ": والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة"  التعاقد 1

 ويعرفه "الواحدية الوظيفية"األغلبية الذي يرده إىل مبدأ واحد  يدخل عضو اجلماعة الوظيفية يف عالقة تعاقدية مع جمتمع
الربح واخلسارة، فهو  وحيتفظ به اتمع مبقدار نفعه ويدخل معه يف عالقة رشيدة متاماً خاضعة حلسابات ر وظيفتهيف إطا

إنسانية مركبة كثرية، وإمنا هو إنسان وظيفي ذو بعد واحد مت   ليس إنساناً متعيناً مركباً ذا دوافع"من وجهة نظرهم"
العلماين  وهو ميكن أن يكون اإلنسان. املادي/ بح إنسان العلمانية الطبيعيووظيفته الواحدة، فيص جتريده يف ضوء نفعه

شخصية، أو اإلنسان العلماين اجلسماين الذي  االقتصادي، املنتج واملستهلك، الذي يدخل يف عالقات اقتصادية إنتاجية ال
 طبق عليه، إذ يقوم هو نفسه بتجريدالوظيفية ليس ضحيةً لعملية التجريد اليت ت وعضو اجلماعة. يكرس نفسه مللذاته

وحتييدها حني يدخل يف عالقة مع هذا  اتمع يف ضوء العائد االقتصادي الذي حيصل عليه منه، كما يقوم بتجريد ذاته
 حلياةميارس إنسانيته املُتعينة املركبة يف رقعة ضيقة من اجليتو وهي رقعة ا ولكنه، مع هذا،. اتمع يف رقعة احلياة العامة
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اليت يضطلع ا، فيكبح مجاح أية   متاماً يف ضوء الوظيفة"العامة"ويقوم عضو اجلماعة الوظيفية بترشيد حياته . اخلاصة
رياضية رشيدة ويتقبل أهدافاً مادية ال إنسانية حىت يتسىن له القيام  عواطف إنسانية مركبة ويطبق على نفسه مناذج

عضو اجلماعة الوظيفية،  رشيد مها عملية فرض الواحدية املادية على اتمع والفرد، فإنكانت العلمنة والت وإذا. بوظيفته
هلا، ومن خالل رؤيته ألعضاء اتمع املضيف باعتبارهم  من خالل إخضاع ذاته للواحدية الوظيفية ومن خالل استبطانه

أو  ظيفها وترشيدها دون أية مشاكل أخالقيةللنفع، يصبح قادراً متاماً على حوسلة نفسه وتو وسائل ال غايات ومصدراً
  .أدوات اإلنتاج واإلدارة نفسية، ولذا فهو يرى نفسه شيئاً بني أشياء، جمرد عالقة إنتاج أو رمبا أداة من

حياة عامة رشيدة متحوسلة، وحياة خاصة مركبة، فهذا ال خيتلف كثرياً  وحينما يقسم عضو اجلماعة الوظيفية حياته إىل
 ورقعة احلياة اخلاصة "والتنميط اخلاضعة متاماً للترشيد"اتمعات العلمانية حلياة اإلنسان إىل رقعة احلياة العامة  يمعن تقس

  ."اليت تشكل جمال احلرية الشخصية"

 :   العزلة والغربة والعجز2

الذات، وهو يف عزلته وغربته يشعر تقبل معدل عال جداً من جتريد  عزلة عضو اجلماعة الوظيفية وغربته جتعله قادراً على
خائفاً ولكنه يكره  ، أي أنه يعيش»عقلية التربص«وهو ما يولِّد لديه املركب اجليتوي، وما ميكن تسميته  بانعدام األمن،

مرتبطة متاماً بالرغبة يف االنقضاض والغزو، أي أا ختلق  وعقلية التربص هذه. اآلخر ويكون على استعداد دائم للفتك به
  .املعرفية العلمانية اإلمربيالية وعامل ماكيافيللي وهوبز قابلية لتقبل الرؤية

 " الوهمية"  االنفصال عن الزمان والمكان واإلحساس بالهوية المقدسة 3

وهذه هي بعض  ،"homeless هوملس: باإلجنليزية"الوظيفية ال يرتبط بوطن، ولذا فهو جوال ال وطن له  عضو اجلماعة
الوظيفية وطناً فهو وطنه األصلي، وهو  وإن عرف عضو اجلماعة. "اإلنسان الطبيعي الوظيفي"نسان العلماين صفات اإل

كما أنه ميارس إحساساً عميقاً بقداسته وهويته املنفصلة املتميزة، . وظيفته وطن ومهي وجداين، أما وطنه احلقيقي فهو
وهو حريص دائماً . حدوداً أو وطناً نفعته ولذته ورأمساله الذي ال يعرفاإلنسان يف اتمع العلماين الذي يرتبط مب وهكذا

وعضو اجلماعة الوظيفية . تسيطر عليه املؤسسات اليت تنشر النمطية على حدود هويته، ولكنها هوية ومهية يف عامل منطي
اآلن "حرمان يف احلاضر  يف حالة، وهلذا فبإمكانه أن يعيش"فاخلالص دائماً يف النهاية يف صهيون"بلده  ال يرتبط بتاريخ

إىل شكل من أشكال الترشيد، إذ يؤدي إىل إنكار  ، وهذا املوقف يؤدي"حينئذ وهناك" باسم التمتع باملستقبل "وهنا
واإلنسان العلماين يف مرحلة التراكم الرأمسايل . وادخار الطاقة وعدم تبديدها الذات وتراكُم رأس املال واخلربات

  .ف عن ذلك كثرياًال خيتل والتقشف

 :   ازدواجية المعايير والنسبية واألخالقية4

فهي "فثمة معيار أخالقي ينطبق على اجلماعة  تولِّد ازدواجية املعايري لدى عضو اجلماعة الوظيفية مرجعية ذاتية كامنة،
وداخل دائرة املباح، تسري مباح متاماً ويقع خارج نطاق املطلقات األخالقية   ومعيار ينطبق على اآلخر، فهو"مقدسة
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مقوالت اخلري والشر فهي  وهذا يعين، يف واقع األمر، نسبية األخالق ورفض. القوانني اليت تسري على األشياء عليه
يف غياب "عضو اجلماعة الوظيفية هو وحده املعيار األخالقي  وهنا تظهر إرادة القوة إذ أن ما يقرره. مقوالت عامة عاملية

الربمجايت واإلذعان  كما تظهر عقلية التكيف. وتظهر عقلية الغزو إذ ميكن تدمري اآلخر وسلبه وبه ،" عامةمعايري إنسانية
  .للواقع

 :   الحركية5

منظومات  احلال، إىل حركية بالغة، إذ يصبح اإلنسان بال جذور وال ارتباط، غري ملتزم بأية يؤدي كل هذا، بطبيعة
وقد عرفت احلداثة بأا انفصال اإلنسان  ."الربمجايت" أو التفاوض "النيتشوية" القوة قيمية، فهو يخضع كل شيء إلرادة

  .عالقاته مع البشر للتفاوض ولعمليات الترشيد الواحدي املادي عن العالقات الكونية على أن يخضع كل

 " الحلولية" " الجبرية/الموضوعية  الحرية/الذاتية"  االستقطاب 6

 من "وبقية اجلنس البشري الطبيعة"االستقطابية للواقع، والتأرجح بني األنا املقدسة من جهة وبقية العامل  يةيالحظ أن الرؤ
وبني الصالبة والسيولة، وبني الذاتية واملوضوعية،  جهة أخرى، وبني التمركز حول الذات والتمركز حول املوضوع،

الوظيفية  واجلماعة. ة العلمانية اإلمربيالية والرؤية احللولية الكمونيةمسات الرؤية املعرفي وبني احلرية واجلربية، هي إحدى
مقابل اآلخر الساكن، وهي تعرف أسرار   مقابل اآلخر املباح، وترى نفسها حركية"شعب خمتار"ترى نفسها مقدسة 

 .جيهلها الوظيفة مقابل اآلخر الذي

ورغم أم من أكفأ الناقلني ألفكار التحديث والعلمنة  ظيفية،ورغم االستعداد الكامن للعلمنة لدى أعضاء اجلماعات الو
مت  فهم من قطاعات اتمع األوىل اليت. موقفهم من عملية التحديث والعلمنة مزدوج ومبهم واحلوسلة والتعاقدية، فإن

ينون بالوالء واحد، وهم ال يد نزع القداسة عنها، إذ مت جتريدهم وحتويلهم إىل عنصر موضوعي نافع بسيط ذي بعد
فإن إحساسهم حبرمة التقاليد أو خوفهم من اإلخالل بالقيم  للمجتمع وال يضربون جبذورهم يف أرضه أو تارخيه، ولذا

. منعدمة كما أن إحساسهم بتركيبية الواقع التارخيي تكاد تكون. جلهلهم أو لعدم اكتراثهم ا السائدة ضعيف جداً إما

قدم إىل مصر ضمن مجاعة وظيفية قتالية  السياق أن نشري إىل شخصية مثل حممد علي، فقدوقد يكون مما له داللة يف هذا 
ولكنه، مع هذا، أدرك . حمايدة فلم يكن يعرف لغة أهلها وال تقاليدهم  ونظر إىل مصر نظرة"األلبان أو األرناؤوط"

. احلديث ديث والعلمنة يف العصرنفعها، فاستوىل على احلكم وبدأ واحدة من أسرع عمليات التح إمكانات مصر ومدى

قاموا بثورة تركيا الفتاة، من  كما أن كمال أتاتورك كان شخصية هامشية يف جمتمعه، فقد جاء، هو وكثريون ممن
وال يهم ما إذا كان أتاتورك يهودياً باطنياً أم ال، ولكن املهم أنه،  .سالونيكا، وهي بلدة كانت تعد عاصمة ليهود الدومنة

من اإلشارة  والبد. علي، شخصية هامشية تنظر للمجتمع نظرة موضوعية حمايدة باعتباره مادة توظَّف ن حممدشأنه شأ
والثقافية أعيد إنتاجها على هيئة مجاعات  هنا إىل أن الثورات التحديثية تقوم ا عادةً قطاعات من النخبة العسكرية

  .وظيفية
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احلاكمة  تكوين الثقايف ألعضاء اجلماعة الوظيفية، وطبيعة عالقتهم بالنخبإذ أن طبيعة ال ولكن ال توجد قاعدة ثابتة،
فعلى . أفكارها وجيسدوا يف اتمع واتمع ككل، قد جتعلهم يقفون ضد عمليات التحديث والعلمنة رغم أم حيملون

 اً، متاماً كما فعل بعض أعضاء اجلماعاتاتمعات العربية دوراً حتديثياً مهم سبيل املثال، لعب اليونانيون واإليطاليون يف

حيث وقفوا ضد حماوالت  اليهودية، ولكن هذا خيتلف عن وضع املماليك واإلنكشارية يف اتمع املصري والعثماين
وقد لعبت بعض . اليهودية يف اتمعات الغربية أيضاً التحديث، متاماً كما فعل البعض اآلخر من أعضاء اجلماعات

مع " ، مث أصبحت"إجنلترا وفرنسا حىت القرن الثامن عشر"دوراً حتديثياً يف مرحلة تارخيية  ظيفية اليهوديةاجلماعات الو
ومن . مرتبط بالتركيبة التقليدية للمجتمع  عنصراً رجعياً مرتبطاً بالنظام القدمي؛ وجودها نفسه"تصاعد وترية التحديث

ره بعض أعضاء اجلماعات الوظيفية قد يلفظهم بشكل بنيوي، كما أن تطوي املالحظ أن االقتصاد اجلديد الذي يساهم يف
حبكم بنية العالقات إىل  االقتصادية واالجتماعية اجلديدة اليت ساهم بعضهم يف إنشائها تستبعدهم، ألم ينتمون العالقات

وظيفية التجارية، فقد كانوا من لليونانيني وغريهم من اجلماعات ال وهذا ما حدث مثالً يف مصر بالنسبة. اتمع التقليدي
تصاعد وترية  ولكنهم، مع. االقتصادية تقدماً فأدخلوا طرقاً جديدة يف اإلدارة واستصالح األراضي أكثر القطاعات

. هذه العملية إىل أن اختفوا متاماً" ضحية"سقطوا  التحديث، وتولِّي العناصر القومية للحكم وقيامها بعمليات التمصري،

 اتمعات التقليدية يف التآكل، فتبدأ عملية التحديث وتضطلع الدولة القومية فسه حيدث حينما تبدأ بنيةوالشيء ن

النظامي حمل املرتزقة واملليشيات  حيل اجليش: املركزية احلديثة بكل مهام اجلماعة الوظيفية عن طريق مؤسسات خمتلفة
ة، وحتل املصانع حمل مجاعات احلرفيني، وتتم إدارة هذه التجاري اخلاصة، وحتل املصارف والشركات حمل اجلماعات

والسكان األصليني  بالعمالة الالزمة من خالل عناصر األغلبية أو األقلية أو عناصر من بني الوافدين املؤسسات وتزويدها
ذا جزء من باعتبارات اللون أو اجلنس أو الدين، وه وتقوم بتدريبهم على كل املهام والوظائف واحلرف دون اكتراث

توحيد  ا الدولة القومية املركزية العلمانية، وهي عملية تتم على مجيع املستويات؛ فيتم عملية الترشيد العامة اليت تقوم
البشرية فيفقد اإلنسان أية قداسة أو  السوق احمللية حبيث يصبح خاضعاً للعرض والطلب وحسب، ويتم ترشيد العمالة

دون أي متييز بني املقدس واملباح، ويتم ترشيد اإلنسان من الداخل  ع مادة بشرية نافعةرهبة أو خصوصية، ويصبح اجلمي
ومع تزايد  ."التراكم الرأمسايل  مصلحة الدولة"نفسه ويستجيب حبماس ألهداف جمردة غري إنسانية  فيقبل أن جيرد

وظيفية وظيفتها وحدودها الواضحة ويبدأ ال عمليات حوسلة أعضاء اتمع وسيادة العالقات احليادية، تفقد اجلماعة
إما بالتدريج حني يتحول أعضاء اجلماعة الوظيفية إىل أعضاء يف الطبقات  ويتم هذا عادةً. اتمع يف التخلص منها

أصبح أعضاؤها  حدث ليهود إجنلترا يف القرن الثامن عشر، وكما حدث لطبقة الساموراي يف اليابان حني الصاعدة، كما
وقد يبادون . حيدث للعرب يف بعض بالد أفريقيا وقد يطرد أعضاء اجلماعة الوظيفية كما. م الرأمساليون اجلددهم أنفسه

 وقد تتم عملية التصفية من خالل عدة آليات خمتلفة كما حدث. ولليهود يف أملانيا متاماً كما حدث للمماليك يف مصر

  .الباقون يف مصر وانصهروا يف شعبها هم وهاجر البعض اآلخر واستقرللجماعة الوظيفية اليونانية يف مصر، فقد طُرد بعض

  "التعاقدية"المجتمعات العلمانية والعالقات الوظيفية 
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والعزلة والعجز  االنفصال عن الزمان واملكان واإلحساس باهلوية  التعاقدية  الغربة"مثة عالقة بني مسات اجلماعة الوظيفية 
والرؤية املعرفية  " والنسبية األخالقية  احلركية  التمركز حول الذات والتمركز حول املوضوعاملعايري الومهية  ازدواجية

املادي والتعاقد ومبدأ املنفعة /فكرة القانون الطبيعي وحنن نذهب إىل أن اتمع العلماين احلديث يستند إىل. العلمانية
اجلماعات  ضطلع بدور اجلماعة الوظيفية وتقضي على كلالقومية العلمانية املركزية اليت ت وتظهر الدولة. "واللذة"

مواطنني يتم توظيفهم وحوسلتهم لصاحل الدولة  واملؤسسات الوسيطة واجلماعات الوظيفية وحتول كل أعضاء اتمع إىل
البشر إىل ولذا، يتحول كل . ومن ذلك حتقيق املنفعة واللذة ألعضاء اتمع القومية وألي هدف يقرره القائمون عليها،

جوانية ترامحية وإمنا يدخلون يف  وظيفيني يشبهون، يف كثري من الوجوه، املتعاقدين الغرباء الذين ال تربطهم عالقات بشر
العلماين الذي يعمل عقله يف كل شيء ويرتع القداسة عن كل  ولعل هذا هو مصري اإلنسان. عالقات رشيدة حمسوسة

العالقات الكونية   فيرد كل الظواهر واألشياء إىل املبدأ املادي الواحد وحيطم كل"اإلنسان ذاته وضمن ذلك ظاهرة"شيء 
: ويصبح العامل عارياً متاماً ونصبح كلنا غرباء متعاقدين وخيضعها للتفاوض والترشيد املادي املتزايد، فتختفي كل األسرار

هذا  تنا بسبب ازدياد تحكُّمنا أو توهم مثلونتحكم يف كل شيء، فتزداد غربتنا وتعاقدي نتوهم أننا نعرف كل شيء
عقولنا احملايدة على هيئة مادة متجانسة  وحني يزداد تحكُّمنا يف الواقع، سنحاول إعادة إنتاجه كله مستخدمني. التحكم

ر السامية آخر غري اجلنس، والترابط ليس سوى الدوافع االقتصادية، واملشاع وحداا متشاة، حبيث ال يصبح احلب شيئاً
مع تقدم العلم، وبذا  تفاعالت كيماوية معروفة ومفهومة وحمسوبة ستكون يف املستقبل مضبوطة وحمكومة متاماً ليست إال

وعلى كلٍّ، . كعدد هائل من املعادالت الرياضية األكثر وضوحاً جيانا عاملنا إما كغابة من الدوافع الدنيئة الواضحة أو
أو  أن يكون هناك قانون واحد لإلنسان والطبيعة وأال تكون هناك استثناءات: ستنارةعصر اال فإن هذا هو مرياث

ولذا، . كانت قريبة جداً من هذه احلالة واجلماعة الوظيفية يف عزلتها وعالقتها التعاقدية، وحساباا الدقيقة،. فراغات
  .الذي يأخذ يف االنتشار ليس من الغريب أن تصبح هي النموذج الكامن

 إىل إنسان تعاقدي "أو اإلنسان الرباين متعدد األبعاد"الترامحي  كن أن نضع يدنا على بعض آليات حتويل اإلنسانومي
  .، إنسان متشيئ يشبه عضو اجلماعة الوظيفية"طبيعي مادي"ذي بعد واحد  وظيفي علماين

 :   ثورة التوقعات المتزايدة1

  اليت ال"املادية"يدة، فهذه الثورة أساسها أن اإلنسان جمموعة من الرغبات املتزا لعل أهم هذه اآلليات ثورة التطلعات

اإلنسان وتطلعاته وترشيده يف اجتاه  ومهمة هذه الثورة هو تصعيد توقعات. تشبع وأن النمو مرتبط متاماً ذا االفتراض
 أية أمور مركبة أخرى غري خاضعة إىل اآلخرة أو الروحانيات أو اإلفصاح عنها من خالل قنوات مادية حىت ال يتطلع

السلع، وهي  تطلُّعه متجهاً دائماً إىل تعظيم املنفعة واللذة من خالل احلصول على مزيد من للقياس أو التحكم، ويظل
البد أن يحوسل نفسه، أي يتحول إىل إنسان  سلع ال يستطيع احلصول عليها إال مبزيد من العمل وبذل الطاقة، أي أنه

استهالك نفسه ليولِّد أكرب قدر من الطاقة حيصل مقابله على أكرب قدر ممكن من   ينظم"جمرد"كي غري منتج وظيفي حر
. "جتديدها وتطويرها دائماً أو باألحرى يتم"ولكن الرغبات متجددة متطورة . واخلدمات حىت ميكنه إشباع رغباته السلع

ويساعد على هذا أن ثورة . التعاقدية والوظيفية والتشيؤ رولذا، يصبح التحوسل حالة ائية ورؤية للكون، وتظه
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 مثل"آليات خمتلفة، وال سيما استخدام الدافع اجلنسي، حتطِّم كل املؤسسات الوسيطة  التطلعات نفسها، من خالل

وسائل اإلعالم اليت وحيداً أمام الدولة و  اليت تشجع التراحم والترابط، األمر الذي يترك الفرد"الكنيسة أو األسرة املمتدة
  !جزءاً ال يتجزأ من الطبيعة البشرية: مقبولة تعمق عملية احلوسلة وجتعلها حالة ائية

 :   النماذج البشرية الوظيفية واألحالم المستحيلة2

، أحادي البعد، لنماذج بشرية خمتلفة يكمن وراءها منوذج اإلنسان الوظيفي يالحظ يف اتمعات العلمانية احلديثة الترويج
ميكن تعريفه يف إطار وظيفته  املُتعينة حبيث اختزاله إىل مبدأ واحد ومت جتريده من كل خصائصه اإلنسانية املركبة الذي مت

بطل اإلنتاج الذي كانت كفاءته وإنتاجيته تفوق كفاءة  ففي النظم االشتراكية، كان هناك دائماً. اليت يضطلع ا
الذي  إنسان توحد متاماً مع وظيفته وأصبح إنساناً وظيفياً يكتسب معىن وجوده من الكم ي، فهووإنتاجية أي إنسان سو

الذي يصعد من األمسال إىل الثروة  أما يف اتمعات الرأمسالية، فقد ظهرت أسطورة اإلنسان العصامي. ينتجه من سلع
 يف إطار الربح االقتصادي والتراكم الرأمسايل، فراكم حياته متاماً وهذا العصامي هو إنسان جنح يف ترشيد. الرأمسالية

  .وقمع ذاته متاماً الثروات اهلائلة

الناحية اإلنسانية، ومع هذا يستمر الترويج هلا مع عدم ذكر أي  ويالحظ أن الشخصية القدوة هنا شخصية مستحيلة من
الظاهرة، فهو  واحللم األمريكي تعبري عن نفس. يفةالنفسية واألخالقية لعملية اختزال اإلنسان إىل وظ شيء عن التكلفة

أجهزة اإلعالم تروج له، كما تروج  حلم مستحيل بالنسبة للغالبية الساحقة من الشعب األمريكي، ومع هذا فإن
  أبناءباإلمكانيات احلقيقية لإلنسان وإمنا تتجاوزها، وتفترض إنساناً بال أسرة وال ملعدالت كفاءة األداء اليت ال عالقة هلا

  .وال جريان، إنساناً متجرداً مما هو إنساين

فالشخصية اليت تقدم كقدوة، هي شخصية كانت . قطاع اللذة، مع اختالف طفيف وتالحظ الظاهرة نفسها داخل
ب التقليدية، كان الع ففي اتمعات. اتمعات التقليدية ولكنها تصبح شخصية رئيسية يف اتمع احلديث هامشية يف

تهمش دائماً، فهي شخصيات متحوسلة تعرف يف  السريك واملهرج والغانية شخصيات هلا وظيفة حمددة، ولكنها كانت
أما يف اتمع احلديث، فقد أصبحت هذه الشخصيات كثرية . اتمع بأسره ضوء وظيفتها، ولذا كانت تعزل عن

  .اهلرم هذه الشخصيات الوظيفية اردة يف قمةوأُعيدت صياغة اهلرم الوظيفي حبيث أصبحت  ومركزية،

أن الرياضة شكل من أشكال اللعب والتسلية،  املفترض: ولنأخذ املقابل احلديث للمهرج أو العب السريك وهو الرياضي
ضي مركزياً خيضع لعملية ترشيد كاملة وتتبعها عملية تسويق، ويتم جتريد الريا ولكنها تفقد مضموا هذا وتصبح نشاطاً

لتدريبات قاسية ليحقق   يكرس جل وقته للتمرين وخيضع"واحدية وظيفية"من إنسانيته حبيث يصبح العباً وحسب  متاماً
والصبية مع هذه الشخصية اردة، هذا النشاط الرياضي  ويتوحد كل الشباب. معدالت يف الكفاءة واألداء غري إنسانية

  .ةإنسانية متعين احملض الذي ال عالقة له بأية



 
1 جـ 421 - الدكتور عبد الوهاب املسريي-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية  

، إذ يتم جتريدهن "sex queens سكس كويرت: باإلجنليزية" وميكن أن نقول الشيء نفسه بشأن ملكات اإلغراء اجلنسي
. كل مكان  متاماً مثل الرياضي، ويروج هلذا اجلسد وينشر يف"واحدية وظيفية"جسداً حمضاً  متاماً من إنسانيتهن ليصبحن

فملكة اإلغراء قد تكرس حياا جلسدها  تجاوز كثرياً أية معدالت إنسانية،وهو يطرح معدالت للجاذبية اجلنسية ت
 .وهكذا وللحفاظ عليه وإلبراز مفاتنه،

يستهلك النساء والسلع بكفاءة عالية جداً تتجاوز كفاءة  وتعد شخصية البالي بوي املعادل الذكوري مللكة اإلغراء، فهو
األمور  لنساء مبلكات اإلغراء والبالي بوي الذين يصبحون معياراً تقاس بهوحيلم الرجال وا .واحتياجات أي إنسان عادي

إنسانية للذات، فهذا املعيار ليس مستمداً من أي  ومبدأ واحداً يرد إليه الكون، األمر الذي تنجم عنه عمليات جتريد غري
من التقدم واالستهالك غري هذا ليس مستغرباً على حضارة حققت معدالت  وعلى كلٍّ، فإن. كيان إنساين حقيقي

جتعل البشر قادرين  تكرارها مستحيل، ولذا فهي تطرح أحالماً مستحيلة على اجلميع ال ميكن حتقيقها ولكنها إنسانية ألن
وظيفية، ويتراجع العنصر الرباين والترامحي فيهم  على السعي حنوها، ويف سعيهم هذا يتحولون بصورة كاملة إىل مادة

  .الوظيفي التعاقدي املادي/لطبيعيويظهر اإلنسان ا

  "الترانسفير"  االنتقال والهجرة 3

واهلجرة، إذ أن اإلنسان  اآلليات األخرى لتحويل اإلنسان الترامحي إىل اإلنسان التعاقدي الوظيفي، االنتقال من أهم
ويصبح البقاء بالنسبة له هو اهلدف يرد إىل حاجاته املباشرة  املقتلع من زمانه ومكانه، أي من تارخيه ووطنه، هو إنسان

وينطبق هذا . "والترانسفري" والعصر احلديث هو عصر اهلجرات واالنتقال. الوظيفة آلية البقاء األساسية األوحد، وتصبح
يستند إىل فكرة أن اإلنسان مادة حمضة ميكن نقلها  على احلضارة الغربية احلديثة بشكل كامل، فهي تشكيل حضاري

، أي انتقال بعض العناصر البشرية »حركة االستكشافات«احلضارة مبا يسمى  وقد بدأت هذه. ل كفءوتوظيفها بشك
غريب، أماكن ال  وقد كانت هذه األماكن اجلديدة، من منظور. الستكشاف أماكن جديدة واالستيالء عليها الغربية

. رد مادة بشرية خاضعة للتوظيف أو اإلبادةجم تاريخ هلا، ومن مث فهي جمرد مكان يوظَّف، والسكان األصليون كانوا

عن طريق نقل كتلة بشرية من العامل الغريب إىل هذه األماكن اجلديدة، ومت  وقد مت ذلك. وتتبع ذلك عملية االستيالء
الذي حقق إجنازاته » الغريب التشكيل االستيطاين االستعماري«وهذا هو ما يسمى . بدرجة عالية من الكفاءة توظيفها

اجلديدة، فهو ال حيمل أية أعباء تارخيية أو أخالقية أو مطلقات،  الضخمة بسبب حركية العنصر البشري املزروع يف البيئة
أفريقيا  مث نقلت بعد ذلك مادة بشرية من. "عبء الرجل األبيض"الالزمة للقيام بعملية اإلبادة  اللهم إال الديباجات

وكانت هذه املادة البشرية على درجة عالية من  .ويف كل األعمال اليدوية والشاقةالسوداء حىت ميكن توظيفها يف املزارع 
حضارية مجيلة صغرية ومل تتمتع بفترات طويلة من حكم اإلمرباطوريات  الكفاءة ألن أفريقيا تتكون من تشكيالت

نقلهم، مل حيدث بينهم   وحينما مت.ولذا فقد كان األفارقة يتحدثون مئات اللغات ويؤمنون مبئات العقائد املركزية القوية،
يكتسبوا اللغة اإلجنليزية ومل يتملكوا ناصية اخلطاب  تواصل وبدأوا يفقدون لغتهم األصلية وتراثهم احلضاري، ومل

 بل مل يكن يسمح هلم يف بادئ األمر باالخنراط يف الكنائس املسيحية، وذلك حىت يظلوا احلضاري الغريب لعدة سنوات،

أدوات عزل ال أدوات  وحينما تنصروا، أصبحت هلم كنائسهم اخلاصة، أي أن الكنائس أصبحت. ية حمضةمادة وظيف
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يف األرض اجلديدة، ورغم أم فقدوا عالقتهم  دمج، فظلوا غرباء متعاقدين رغم مرور عشرات السنني على استقرارهم
  .متاماً بالوطن األصلي

واآلن، نشاهد . ألوربا وأمريكا اء من أوربا إىل أمريكا أو من العامل الثالثحركة اهلجرة مستمرة يف العامل، سو ومازالت
كما أن حركة السياحة الضخمة اليت تضم . "السوفيتية سابقاً ومن بينها يهود اجلمهوريات"هجرة شعوب شرق أوربا 
مهاجر  غريب احلديث، إنسانالنمط، بل ميكن القول بأن اإلنسان احلديث، ال سيما اإلنسان ال املاليني هي جزء من نفس

احلركة حتويل املرتل إىل عملية استثمارية،  دائماً مقيم مؤقتاً، عالقته واهية بالزمان واملكان، ولعل من أهم آليات زيادة
بيعه، ومن مث ال يضرب جذوراً يف أي زمان أو مكان ويصبح وطنه احلقيقي هو  فيعيش اإلنسان يف مرتله وهو يفكر يف

تفتيت أواصر القرىب  فاهلجرة واحلركة مسة بنيوية يف احلضارة الغربية احلديثة وهي إحدى أهم آليات. ولذته منفعته
على "األمر الذي يزيد قابلية املرء للتحوسل ويزيد إنتاجيته  والتراحم وتعميق عدم االنتماء وعدم االتزان وعدم االستقرار،

  . بشكل مدهش"األوىل األقل يف املراحل

 : عدم الطمأنينة  ازدياد 4

االستمرار يف  اتمعات دف إىل إدخال قدٍر معقول من الطمأنينة على أفرادها حىت ميكنهم يف املاضي كانت كل
الطمأنينة بقدر ما حتاول أن تولِّد اإلحساس بعدم  حيام اليومية، على خالف اتمعات احلديثة اليت ال دف إىل إدخال

حىت تتصاعد درجة حرارته ويزيد عدم اتزانه وشكوكه وتربصه مبن حوله ومقدرته  لدى الفرداالستقرار وعدم االنتماء 
النهائي من الوجود يف  اهلدف"التنافس، فتزداد حركيته ومن مث إنتاجيته واستهالكيته، وتزداد معدالت التقدم  على

العالقات الترامحية هو وال شك أقل إنتاجية داخل شبكة من  فاإلنسان املطمئن املستقر الذي يعيش. "اتمعات العلمانية
  .اإلنسان غري املتزن فهو شخصية إمربيالية تحوسل ذاا وتحوسل اآلخر والعامل وإن كان أكثر اتزاناً، أما

 :   تفكيك األسرة5

ذي يتعلم فيه الطمأنينة والسكينة على قلب اإلنسان، وهي اإلطار ال ميكن القول بأن األسرة أهم املؤسسات اليت تدخل
العالقات داخل  كائناً اجتماعياً مركباً، عضواً يف اجلماعة وفرداً منفرداً يف الوقت نفسه، ذلك ألن اإلنسان كيف يصبح

وأمهها "العلمانية تضرب كل املؤسسات الوسيطة  واتمعات. األسرة عالقات مادية اجتماعية مفعمة باحلب واملودة
مكاناً للصراع والتناحر ال املأوى الذي :  ال ختتلف عن بقية اتمع"كمؤسسة" األسرة وتفكِّكها حىت أصبحت "األسرة
تعمل، ويف الدول املتقدمة يعمل  فاجلميع داخل األسرة احلديثة هلم عالقة بالسوق، فاألب يعمل واألم. إليه اإلنسان يهجع

إىل سن السادسة عشرة، فإم يتركون املرتل، فحني يصل األطفال  وقد أصبحت األسرة ترتيباً مؤقتاً،. الصبية أيضاً
يف مرتل  ويف أغلب األحيان، يعيش أعضاء األسرة. سن التقاعد فإم ينتقلون إىل بيوت املسنني وحينما يصل اآلباء إىل

  أو من أجل"الطبقات املتوسطة يف الغرب فهو االستثمار األكرب ألعضاء"سيتركونه بعد عدة سنوات إما لتحقيق الربح 

أما احتمال أن تنحل هذه األسرة . أفضل وحتقيق احلراك االجتماعي االنتقال إىل مكان آخر للحصول على فرص عمل
 زوج"واحتمال تكوين أسرة ال يرتبط أعضاؤها برباط مباشر  % . 60"احتمال قوي جداً  نفسها من خالل الطالق
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، "»الترانسفري«ذكرناها يف مدخل  خر التنويعات اليتإىل آ... وأطفال من زواج سابق مع زوجة وأطفال من زواج سابق
هذا يعين مزيداً من التمركز حول الذات ومزيداً من اإلحساس  ويف واقع األمر، فإن كل. فقد أصبح عالياً بشكل مذهل

 .والتراحم االنغماس يف اآلليات اليومية املادية اليت تقضي على الدفء واحلب واملودة بالعزلة ومزيداً من

 

وقد أشرنا إىل ارتفاع . احلركي التعاقدي الوظيفي نفسه يالحظ أن العالقة الزوجية، هي األخرى، تنضوي حتت النمطو
نشري إىل ظهور عالقات تعاقدية بني الذكر واألنثى حتل حمل عالقة الزواج، فالزوجة  معدالت الطالق، وميكن أيضاً أن

الوظيفي الرشيد تصبح رفيقة برانية  الضراء، ولكنها يف اإلطار العلمايناإلطار التقليدي شريكة جوانية يف السراء و يف
ومن هنا، . "متاماً مثل السكرترية أو العشيقة أو املضيفة"وحسب  حتقيق اللذة واملنفعة: تتواجد ما دامت تؤدي وظيفة

من الزمان  شخصان معاً فترة، أي أن يتعايش " co-habitationكوهابيتيشان: باإلجنليزية"التعايش  بدأت تتزايد ظاهرة
ومن مث العزلة "احلركية والتعاقدية والنفعية   دون أن يتزوجا، فالتعايش يعين"تتراوح طوالً أو قصراً حسب الظروف"

العالقة أن يقطعها بشكل هادئ وحمايد إن ثبت له أا مل تعد تأتيه باملنفعة أو   حبيث يكون متاحاً ألي طرف يف"والغربة
العالقة يحوسل الطرف  ، أي أن كل طرف يف"عكس العالقة الزوجية اليت جيب أن تستمر يف السراء والضراءعلى " اللذة

  !وظيفية اآلخر ويعرفه يف ضوء وظيفته ونفعه وكأنه عضو يف مجاعة

 :   النسبية المعرفية واألخالقية6

فمع . تعاقدي ويل اإلنسان الرباين إىل إنسان وظيفيالنسبية املعرفية واألخالقية من أهم آليات حت قد يكون تزايد معدالت
ذاته ويصبح هو املعيار األوحد، وهو ما يؤدي  اختفاء القيم األخالقية املتجاوزة لذات اإلنسان، يتمركز اإلنسان حول

القية ولكن متركزه حول ذاته دون وجود منظومات معرفية وأخ. واحلرية الكاملة إىل ظهور إرادة القوة وإنسان نيتشه
الغائيات اإلنسانية وال ميكن  املادي العام الذي يتجاوز كل/بقبول اتمع ككل، ومع ظهور فكرة القانون الطبيعي حتظى

املوضوع ويقع ضحية ألية منظومة أخالقية قوية سائدة، فيذعن لكل  جتاوزه، فإنه ينتهي إىل أن يفقد ذاته ويتمركز حول
. واجلربية الكاملة الذي يؤدي إىل ظهور أخالقيات التكيف الربمجايت واإلنسان البريوقراطيأوامر، األمر  ما يصدر إليه من

الذي يسم املنظومات احللولية الكمونية،  وهذا هو االستقطاب بني التمركز حول الذات والتمركز حول املوضوع
  .وضمن ذلك العلمانية، مبيسمه

 :   الهجوم على الطبيعة البشرية7

ائية لإلنسان، من أهم آليات حتويل رؤية اإلنسان لنفسه حبيث يرى نفسه  لى الطبيعة البشرية، كمرجعيةلعل اهلجوم ع
«فشل النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان«: انظر" مادة وظيفية   ." »والالعقالنية املادية العقالنية املادية»  

 :   عمليات الترشيد المادية8
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  " »"العقالنية التكنولوجية أو املادية" العلمانية الشاملة الترشيد يف إطار« :انظر"

إنسان متحوسل حركي منعزل : اجلماعة الوظيفية لكل ما تقدم، تحول اإلنسان يف اتمعات العلمانية إىل ما يشبه عضو
ن العالقات متمركز حول ذاته متكيف مع الواقع وتسيطر عليه شبكة م مغترب ال وطن له، إنسان ذي بعد واحد

ماكس فيرب حينما حتدث  ولعل هذا ما عناه. "ظاهره مثل باطنه"اليت تحوله إىل مادة متسلِّعة متحوسلة  التعاقدية الصارمة
العالقات اإلنسانية، إىل حسابات دقيقة تنتهي بنا إىل  عن أن زيادة عملية الترشيد، أي إخضاع كل العالقات،وضمنها

 املصنع الذي سيفضي بنا إىل القفص احلديدي التعاقدي، حيث ال تراحم وال دفء وإمنا  حالةحتويل العامل بأسره إىل

 .ماركس على حد قول» ويد اتمع«حسابات دقيقة باردة، وهذه هي نفسها عملية 

 أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية فى المجتمعات الحديثة 

 تظهر فيه الدولة القومية "والتعاقد ومبدأ املنفعة واللذة املادي/على القانون الطبيعياملبين "بينا أن اتمع العلماين احلديث 
ومع  .تضطلع بأدوار ووظائف اجلماعات الوظيفية، فتقوم هي بتوظيف وحوسلة كل أعضاء اتمع العلمانية املركزية اليت

الوظيفية وإن كانت ختتلف درجات  القاتهذا، ميكن القول بأن اجلماعات الوظيفية مل ختتف متاماً رغم سيادة الع
واملوضعة تكون متفاوتة، ولذا تأخذ اجلماعات الوظيفية أشكاالً  احلوسلة من حيث حدا، كما أن درجات التحييد

اجلماعات الوظيفية،  وقد بينا أيضاً أن أعضاء اجلماعات الوظيفية يتسمون مبعظم مسات. وأكثر كموناً جديدة أقل تبلوراً
  .مسات اجلماعة الوظيفية من النادر أيضاً أن جند مجاعة وظيفية مناذجية تتسم بكلولكن 

 :   جماعات المهاجرين1

يف وظائف  أهم أشكال اجلماعات الوظيفية يف القرن العشرين هو مجاعات املهاجرين الذين يتركزون مثة اتفاق على أن
خيتلف كثرياً عن موقف اتمع التقليدي من  تمع منهم الوموقف ا. بعينها دون غريها ويتخصصون فيها مث حيتكروا

اإلشارة إىل أن وضع هذه اجلماعات من املهاجرين يتسم بالسيولة إذ أن  ولكن البد من. مجاعات الغرباء املتعاقدين
يف كل جماالت  كما أن مؤسسات الدولة متغلغلة. احلديثة حتاول دجمهم وال توصد دوم باب أية وظائف الدولة القومية

ألصوهلم اإلثنية والوظيفية كما حدث لكثري من مجاعات  اتمع، ولذا فإم إما أن خيتفوا متاماً أو تبقى أصداء باهتة
  .مثل األيرلنديني واليهود واليابانيني املهاجرين يف الواليات املتحدة،

 املقيم الدائم املؤقت وال يطلب والءها، بل يبذل حياول اتمع أن يعطيها صفة ومع هذا، توجد مجاعات من املهاجرين
الوظيفية اليت تتبع هذا النمط  ومن أهم اجلماعات. جهده لعزهلا وحتويلها إىل مجاعة وظيفية على الطريقة التقليدية قصارى

مجع : ا، مثليف أورب» العمل األسود«األعمال املشينة اليت تسمى  املهاجرون من العامل الثالث الذين يقومون ببعض
مضطرة السترياد  وهي أعمال أساسية، ولكن اتمعات األوربية تكون. اجلرائد أو غري ذلك من املهن القمامة أو بيع

احمللية تعاف القيام ا إما لضعف املردود املايل أو ألن  بعض العناصر البشرية األجنبية لالضطالع ا نظراً ألن العناصر
  .سبب أو آخرل اتمع يعتربها مشينة
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واملغاربة واجلزائريون يف إسبانيا وهولندا وفرنسا، واإليطاليون  ومن أهم اجلماعات الوظيفية املهاجرون األتراك يف أملانيا،
الالزمة لالضطالع  ويف تصورنا أن شرق أوربا قد تصبح مصدراً أساسياً للمادة البشرية. يف إجنلترا يف سويسرا، واألسبان

األمر الذي حيقق قدراً "واإلسالمية يف أوربا، فهم سالفيون  الوظيفية، اليت قد حتل حمل العناصر العربيةمبهام اجلماعات 
املضيفة دون  األمر الذي حيقق قدراً من األلفة لوجودهم داخل اتمعات"ولكنهم مسيحيون غربيون  ،"الزماً من العزلة

  ."توليد توترات اجتماعية وثقافية دد نسيج اتمع

 :   المتعاقدون في البالد العربية2 

 من العرب وغري العرب، املسلمني وغري "»املتعاقدين«ممن يسمون "اخلليج  ميكن أن نصنف العاملني األجانب يف دول
 على عزهلم واالحتفاظ م كجماعات وظيفية من املتعاقدين الغرباء واملقيمني الدائمني واملؤقتني، حيرص اتمع املسلمني،

فإن كان املتعاقد يف أعلى السلم االجتماعي . املتعاقد على مسافة ختتلف طوالً وعمقاً باختالف اتمع ووظيفة
نفسه  ومما يساعد على ذلك أن املتعاقد. خيتزل املسافة، ولكنه مع هذا يبقيه خارج اتمع والوظيفي، حاول اتمع أن

يف أدىن السلم، فإن اتمع جيعل املسافة أطول  أما إذا كان املتعاقد. ين األصليحياول االحتفاظ باملسافة ويربز انتماءه اإلث
 األزياء فريتدي عمال النظافة مثالً زياً رمسياً ملوناً خاصاً م، ويصر سكان اخلليج والثغرة أعمق، ويكون هذا عن طريق

املتعاقدين العرب الذين يرتدون الزي  بينهم وبنيبدورهم على ارتداء الزي العريب التقليدي يف بالدهم فهو حيقق املسافة 
كما يتم العزل عن طريق املناطق السكنية، . "السودانيون مثالً"اخلاصة م   أو يرتدون األزياء"املصريون مثالً"الغريب 
مساكن خاصة فيوطَّنون يف   أما أساتذة اجلامعة مثالً،"جيتوات فقرية"عمال النظافة اآلسيويون يف معسكرات  فيوطَّن

املسافة، من بينها اللغة وأرقام السيارات وطريقة تناول الطعام  وهناك رموز أخرى عديدة لإلبقاء على. "جيتوات فاخرة"
أما املكفول  خليجي حىت تظل املسافة واضحة، فالكفيل يوجد عادةً يف قمة اتمع" كفيل" على وجود  ونوعه واإلصرار
  .فيعيش يف أسفله

السعودية أقل حدة بسبب إقامة الصلوات يف مواقيتها إذ يفرض هذا جواً من   أن املسافة يف اململكة العربيةويالحظ
هذا على عكس الوضع  .والتساوي بني اجلميع بشكل يتجاوز ما ميكن أن تفرضه اآلليات االجتماعية غري الواعية التراحم

حدة وضراوة بسبب تصاعد معدالت العلمنة يف  كالً أكثريف الكويت، على سبيل املثال، حيث تأخذ عملية العزل ش
ما يزيد خماوف أعضاء اتمع املضيف من أن يكتسحهم املتعاقدون وأن  كما أن صغر عدد السكان عادةً. اتمع

  .ويصبحوا جزءاً ال يتجزأ من جمتمعهم يقوضوا هويتهم

 :   قطاع اللذة3

. الفراغ ات الوظيفية يف العصر احلديث وهو جزء من قطاع تزجية أوقاتشكل جديد من أشكال اجلماع وقطاع اللذة

يدور حول مفهومني أساسيني مها املنفعة  ولفهم وضع هذه اجلماعات، البد أن نشري إىل أن النموذج العلماين للمجتمع
بل . الناس يعد خيراً ونافعاًإذ أن ما يدخل اللذة على أكرب عدد ممكن من  واللذة، ولكن املفهومني متداخالن منذ البداية

ومع هذا، يبدو أن جانب املنفعة . املادية املنفعة واللذة يكادان يكونان مترادفني ألن كليهما عرف داخل إطار املرجعية إن
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يسود التراكمية الرأمسالية حىت اية القرن التاسع عشر، مث بدأ جانب اللذة  العملية هو الذي ساد يف الفترة التقشفية
. لإلنسان يف اتمعات العلمانية يف الفترة االستهالكية أو الفردوسية، إىل أن أصبح مفهوماً أساسياً وهدفاً أمسى بالتدريج

  .اجلنسي تدرجيياً أساساً فيها وقد عرفت اللذة بشكل حسي إىل أن أصبح العنصر

ت وإىل إثارا يف آن واحد، بل جند أن عنصر اللذة بدأ إىل إشباع الرغبا وقد نشأت الصناعات املختلفة للذة اليت دف
ويالحظ . "على املستهلك إذ يعرف نفع الوظيفة مبقدار إدخاهلا اللذة"أساسياً يف كثري من الوظائف العملية  يصبح عنصراً

ة، ولذا يستخدم اجلنس القطاعات اليت تلتقي فيها املنفعة باللذ أن قطاع اإلعالنات يف اتمعات االستهالكية من أهم
أمجل الفتيات  نفعية حمضة ليست هلا عالقة باللذة مثل صابون احلمام والسفر على الطائرة، وتستخدم لإلعالن عن سلع

يف املاضي تقوم بإشباع اللذة مبعزل عن املنفعة،  وبعد أن كانت البغي! بأكثر الطرق إثارة لإلعالن عن أكثر السلع نفعاً
 متزج املنفعة "ختتلف يف قرا وبعدها عنها"تنويعات حديثة على شخصية البغي  صيات أخرى تعدبدأت تظهر شخ

التقليدية بعد ترشيد دورها، فهي  وميكن النظر إىل السكرترية اخلاصة يف اتمعات الغربية املتقدمة كوريثة للبغي .واللذة
صبحت تقدم خدمات فنية أخرى مثل الكتابة واالختزال أ  بل"اللذة"مل تعد تقدم اخلدمات اجلنسية وحسب 

فهي  فاجلنس، هنا، إن هو إال جزء من كل، فالسكرترية تقدم خدمات شاملة للمدير،. "املنفعة" واالتصاالت التليفونية
. حدحتقق املنفعة واللذة يف آن وا بديل الزوجة والعشيقة والبغي دون أن تكون زوجة أو عشيقة أو بغياً، فوظيفتها

احلالة، يهدف إىل خلق مسافة بني السكرترية وخمدومها حىت ميكن  واإلصرار على العنصر التعاقدي الواضح، يف هذه
صدر  جونيالت قصرية  فساتني ذات"والسكرترية ترتدي أزياء خاصة . يتم ترشيد عنصر اللذة ضمان سري العمل وحىت

عملها، ولكن جيب أال تكون مالبسها فاضحة  ومها وزواره أثناء أدائها تربز جاذبيتها اجلنسية حىت يتلذذ خمد"مفترح مثالً
وعالقة السكرترية احلسناء . وتكتب له على اآللة الكاتبة يف الوقت نفسه حىت ال يتوقف سري العمل؛ إا متتع رئيسها

 وتقترب منه "وحسياً عياًنف"من بعض النواحي، عالقة املرتزقة بالنخبة احلاكمة، فهي تقوم على خدمته  برئيسها تشبه،
ومع "حد أا قد يمن عليه، فهي تعرف كل أسراره   حىت يعتمد عليها، وقد تصل درجة االعتماد إىل"حرفياً وجمازياً"

للذة  وهي تعين جلماهلا وحسب، وتكون مصدراً» اليت ال جتيد الكتابة على اآللة الكاتبة السكرترية«هذا يوجد ما يسمى 
 " فقطواملتعة

 "النفع األساسي للوظيفة هو اللذة اليت متنحها للمستهلك حيث يصبح"ومن أهم التنويعات احلديثة على هذا النمط 

 فالنجمة السينمائية هي ."sex queens سكس كويرت: باإلجنليزية"ملكات اإلغراء اجلنسي  جنمات السينما، وخصوصاً

املتفرجني يف اللذة، ولذا تضع النجمة  م اليت دف إىل إشباع رغبةالعنصر األساسي يف استثمار ضخم هو صناعة األفال
خمرج الفيلم :  حتت تصرف اتمع" وجسداً"كان هناك مثل هذا الروح داخلها إن"قلباً وقالباً، روحاً "السينمائية نفسها 

دائماً يف أحسن صورة  أن تظهرولذا، يتعني عليها أن تريب أردافها و. اإلعالم واجلمهور الذي حيلم بنجمته ووسائل
فاقعاً وكذلك األصباغ وأن تعطي إشارات حسية  والبد أن يكون املاكياج. وأكثرها خالعةً وترتدي آخر املوضات

وإال " على الطبيعة"كما يتعين عليها أال تظهر . "اليت يروج هلا وكيل أعماهلا فاالحتشام يشوه صورا اإلعالمية"واضحة 
تعد دائماً مسألة نادرة تثري  ،"على الطبيعة"ولذا، جند أن رؤية النجمة "دياً مثلنا وانفض املعجبون عنها بشراً عا أصبحت
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كما أن حياا اخلاصة البد أن . ""!فالنة عادية جداً يف احلياة الواقعية إن النجمة"الدهشة وخيبة األمل، وعادةً ما يقال 
فهذه مسألة طريفة  وحينما ترتكب فضائح أخالقية،. ف يف خدمة النجوميةمن الصورة اإلعالمية، توظَّ تكون جزءاً

املسلية عن فضائح النجوم وزجيام وطالقهم  وتظهر جمالت كاملة مهمتها تزويد اجلمهور بآخر األخبار. ومسلية
  .وهذه عملية حوسلة تعاقدية كاملة ومغامرام وصورهم العارية وغري العارية،

 ولذا، فالبد أن تكون مجيلة وصغرية. النمط، فمهمتها إسعاد الركاب ال جمرد خدمتهم يضاً استمراراً لنفسوتعد املضيفة أ

، والبد أن تبتسم "شوارب وكم ستكون خيبة أمل الركاب لو أن شاغل هذه الوظيفة ذكر له"والبد أن تكون أنثى 
االنتقال من "اية الرحلة ذات اهلدف العملي النفعي يف  املضيفة للجميع وأن تكون ظريفة معهم ومع أوالدهم وأن تقول

 ومع هذا، البد أن تظل العالقة تعاقدية باردة، ولذا فهي". قد استمتعتم برحلتكم  أرجو أن تكونوا " "مكان آلخر

ة البد أن توزع وقتها بطريق ترتدي زياً يفصلها عن الركاب، كما ينبغي أال تقضي وقتاً طويالً مع راكب بعينه، أي
ولعل . "وقت املضيفة يزيد عن نصيب راكب الدرجة الثانية ولذا، فإن نصيب راكب الدرجة األوىل من"تعاقدية باردة 

أو  أطلب ما شئت، قهوة: أي" «coffee, tea, not me كويف، يت، نوت مي«العبارة اإلجنليزية  ما يلخص املوقف هو
أطلب ما شئت، : أي" «coffee, tea, or me ، يت، أور ميكويف«، ويف رواية أخرى "شاياً، وليس املضيفة نفسها

خاضعة للتفاوض، كما هو احلال يف معظم العالقات الوظيفية،  واملسألة على كلٍّ. "قهوة أو شاياً، أو حىت املضيفة نفسها
املطاعم  ت يفوتنضوي العامال. رمادية، ولكن البنية األساسية هلذه العالقة تظل تعاقدية متاماً فهي موجودة يف بقعة

  .واملالهي حتت نفس النمط حيث ختتلط املنفعة باللذة

 :   قطاع السياحة4

يشبهون من بعض الوجوه العمالة املهاجرة "مؤقتني  وميكننا أن نصنف السائحني باعتبارهم مجاعات من متعاقدين غرباء
 ، ولكنهم يف غالب األمر باحثون شرهون عن"آلخررؤية األنا والتعرف على ا"املنفعة   يدعون أم يبحثون عن"إىل أوربا

باتمع ال ختتلف كثرياً عن عالقة اجلماعة  وطبيعة عالقة السائح. "املالهي الليلية  التجول يف جمتمع اآلخر املباح"اللذة 
.  وشيئاً مباحاًنفعية حمايدة كل طرف فيها ينظر لآلخر باعتباره مصدراً للنفع الوظيفية باتمع التقليدي، فهي عالقة

بالسائح ال بسبب قيمته  يأتى لالستمتاع وحسب حىت لو أدى هذا إىل دمار اتمع املضيف، واتمع يرحب فالسائح
. نظري املتعة اليت سيحصل عليها، فاحلسابات مادية غري أخالقية اإلنسانية وإمنا ألنه حيمل نقوداً وألنه على استعداد لدفعها

أو حب أو  الوالء للمجتمع املضيف، كما أن اتمع املضيف بدوره ال يكن له أي احترام إنساينب والسائح ال يدين
اتمع، وإن كانت تؤثر فيه حينما يزيد عدد  ولكن العالقة التعاقدية هنا عالقة مؤقتة متاماً وليست جزءاً من بنية. مودة

  .السائحني ويتضخم قطاع السياحة

 :   النخب العسكرية5

دول العامل الثالث يعاد إنتاجها على هيئة مجاعات وظيفيةُ جند  كن القول بأن القطاعات العسكرية يف كثري منومي
عزل هذه  ويتم عزل هذه اجلماعات عن طريق املزايا والرموز املختلفة، بل يتم أحياناً. اتمع أعضاؤها من داخل
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مستشفيات ومدارس مقصورة على  خلدمات، وقد تخصصاجلماعات داخل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من ا
خمتلفة عن مصاحل اتمع، " مصاحل"للقطاع العسكري وقيادته  وبعد إجناز عملية العزل، يصبح. أعضائها وعلى أوالدهم

مة احلاك اجلماعات أن تنظر هلذا القطاع بشكل حمايد، ويكون بوسع القوى األجنبية أو النخب ومن مث يكون بوسع هذه
اتمع وتديره لصاحلها وتصبح مثل  كما ميكن هلذه اجلماعات أن تسيطر على. أن توظِّف هذه اجلماعات لصاحلها

  .السياسي قد يكون قومياً وثورياً واشتراكياً املرتزقة واملتعاقدين الغرباء رغم أن خطاا

 :   النخب الثقافية والسياسية المرتبطة باإلمبريالية الغربية6

 تعمل لصاحل "عميلة"واملثقفني يف العامل الثالث إىل مجاعات وظيفية   أن يتحول بعض قطاعات النخب احلاكمةميكن
االقتصادية والثقافية الضخمة  فهؤالء ميكن استيعام من خالل الشبكة. النظام العاملي اإلمربيايل اجلديد اإلمربيالية أو

وهذه القطاعات يتم . "إخل...  مشاريع حبثية مشتركة ت علميةشركات متعددة اجلنسيات  مؤسسات حبوث  مؤمترا"
وميكن أن تكون العزلة فعلية كأن يعيش . غريبة، فتكون داخلها ولكنها ليست منها عزهلا عن جمتمعاا حبيث تصبح

 أو " غربيةعادةً"معينة  هذه القطاعات يف منازل توجد على أطراف املدينة أو يف أحياء خاصة ذات طُرز معمارية أعضاء
كما أن شبكة املصاحل العاملية تستوعبهم فتصبح . املطعمة باإلجنليزية يرتدون أزياء غربية ويتحدثون باإلجنليزية أو العربية

  .االقتصادية مرتبطة باآللة العاملية وباستمرارها وباستمرار مؤسساا الثقافية مصاحلهم

فيحس املثقف بالعزلة عن جمتمعه وبعدم التجذر  ركيباً فتأخذ طابعاً نفسياًولكن العزلة ميكن أن تتم بشكل أكثر تبلوراً وت
السياسية بعدم االنتماء لبلده، كما أما ينظران إىل أهليهما نظرة دونية حيث  فيه وبالغربة عنه، وحيس عضو النخبة

ميارسان هذا الشعور عادةً  أماكما . "مركب الشعب املختار"بتخلف اتمع الذي يعيشان فيه وحباجته إليهما  يشعران
ورغم أما قد يتحدثان بلغة . مستوردة متحيزة ضد واقعهما بسبب إمياما بأيديولوجيا تجسد مناذج معرفية وأخالقية

اجلماهري ال  السياسي يبدأ يف التحول التدرجيي حىت ال يفهمه سوامها ويصبح أداة للعزلة عن بلدمها، إال أن خطاما
  .صل معهاللتوا

كل هذا جيعلهم كيانات جمردة وأدوات قمع يف نظر . شديدة وال شك يف أن أعضاء هذه اجلماعة يتسمون حبركية
الفالح الذي  فهم ينظرون إىل. ال ينظرون إىل جمتمعام باعتبارها كيانات حية ينتمون إليها جمتمعام، متاماً كما أم

وهؤالء املثقفون يشبهون يف كثري من . للحل البد من التخلص منه ومشكلة حتتاجيرتدي جلبابه، مثالً، باعتباره عبئاً 
 مجاعة تتعامل مع "عامل اليهود وعامل األغيار"مجاعة وظيفية تقف بني عاملني  األحيان يهود البالط الذين كانوا يشكلون

طمأنينة، حياولون إرضاء  يف عدمولذا، فإن أعضاء هذه اجلماعة يعيشون . بكفاءة دون أن تنتمي ألي منهما كليهما
الوقت نفسه ال ميكنهم االنضمام له متاماً ألن وظيفتهم  أسيادهم قدر استطاعتهم عن طريق اخلضوع لقوانينه، ولكنهم يف

مستندتني إىل  ولكن شرعيتهم وقوم تظالن. جمتمعام حىت ميكن إدخاهلا إىل النظام العاملي تتطلب منهم أن يطوروا
وهو وصف دال أيضاً " خمصيون مل يتم خصيهم" وقد وصف أحد علماء االجتماع يهود البالط بأم. ربياليةالقوة اإلم

 العامل الثالث الذين مت إعادة إنتاجهم على هيئة مجاعة وظيفية عميلة ختدم النظام ألعضاء النخب الثقافية والسياسية يف
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الدول الغربية صعوبة املواجهة العسكرية  ملي اجلديد ينطلق من إدراكوحنن نرى أن النظام العا. اإلمربيايل العاملي اجلديد
، وإدراكها أيضاً ظهور خنبة ثقافية حملية "وخصوصاً الشعوب اإلسالمية"الثالث  واأليديولوجية الواضحة مع شعوب العامل

من خالل النخبة احمللية " ياستعداد كامل للتعاون معها والقيام على خدمتها، فقررت أن تلجأ إىل التفكيك الداخل على
  .وآليات احلرب التقليدية األخرى  بدالً من املواجهة املباشرة من خالل اجليوش"العميلة

 :   الدول الوظيفية7

الصهيونية هي أهم مثل  الدول االستيطانية إعادة إنتاج للجماعة الوظيفية يف العصر احلديث، ولعل الدولة ميكن اعتبار
العصر احلديث أن االستعمار الغريب يحول بعض الدول،  ولكن، يالحظ يف. "»ة الصهيونية الوظيفيةالدول«: انظر"لذلك 

دولة  وتتم عملية التحويل هذه من. دول وظيفية تسري يف فلكه وختدم االجتاه حنو العوملة وخباصة الدول الصغرية، إىل
حتويل النخبة احلاكمة يف دولة ما  لدول، أو من خاللقومية إىل دول وظيفية، إما من خالل عملية رشوة لشعب هذه ا

والدول الصغرية ذات املوارد الطبيعية الضخمة هي املرشحة . اجلديد إىل مجاعة وظيفية تعمل لصاحل النظام االستعماري
ا يف حالة جيعله "موارد ضخمة وكثافة بشرية ضعيفة"تكون دوالً وظيفية عميلة، فبنية هذه الدويالت  أكثر من غريها ألن

نفسها، ومن مث البد أن تعتمد على قوة عسكرية  صراع دائم مع جرياا ولكنها تفشل يف الوقت نفسه يف الدفاع عن
بالتايل، شاءت أم أبت، إىل دولة وظيفية عميلة، إذ يكون عليها أن تدفع مثن  خارجية تدافع عنها وتضمن بقاءها فتتحول

  .وفاتورة الدفاع عنها بقائها

 : اعات المهنيين  جم8

إنتاج لنمط   بأا إعادة"مثالً األطباء واملهندسني"االجتماع يف الغرب إىل وصف مجاعات املهنيني  مييل بعض علماء
 .واهللا أعلم. اجلماعات الوظيفية يف العصر احلديث
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	  "ﻰﺴﻨﺠﻟﺍ" ﻰﻨﺎﻤﺴﺠﻟﺍ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍﻭ ﻯﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ
	  ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻋﻼﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ
	  :ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺎﺒ ﻥﻼﺼﺘﺘ ﻥﻴﺘﻴﺴﺎﺴﺃ ﻥﻴﺘﻁﻘﻨ ﺭﻴﺜﻨ ﻥﺃ ﻥﻵﺍ ﺎﻨﻨﻜﻤﻴﻭ
	  ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺓﺭﻫﺎﻅ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﻰﻓ ﻯﺩﺎﻤﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﻝﺸﻓ
	  ﺔﻴﻨﺎﺒﺭﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨﻟﺍ
	  ﻡﺎﻋ"ﻰﻨﺎﺒﺭ" ﻰﻨﺎﺴﻨﺇ ﻁﻤﻨ :ﺔﻀﺎﻔﻀﻔﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜﻟﺍ

	 ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺓﺭﻫﺎﻅﻟﺍﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺓﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ  : ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻰﺒﺭﻌﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻰﻌﻴﺒﻁﻟﺍﻭ ﻰﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ
	  ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ
	  "1911 – 1833" ﻯﺎﺘﻠﻴﺩ ﻡﺎﻴﻟﻭ
	  ﺎﻘﻴﻁﻭﻴﻨﻤﺭﻬﻟﺍ
	  :"ﻱﺎﺘﻠﻴﺩ ﺎﻬﺼﺨﻟ ﺎﻤﻜ" ﻲﻫ ﺎﻘﻴﻁﻭﻴﻨﻤﺭﻬﻠﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﺤﻭﺭﻁﻷﺍﻭ
	 "ﻥﻬﻴﺘﺸﺭﻓ" ﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍﻭ ﺡﺭﺸﻟﺍ
	  ﺔﻴﻟﺍﺯﺘﺨﻻﺍ ﺔﺴﺭﺎﻤﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﻜﺭﻤﻟﺍ ﺭﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﻭﺤﺘﻟﺍ
	  ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ
	  ﺕﺍﺫﻟﺍ
	 ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓﻭ .ﺔﻟﻭﺌﺴﻤﻟﺍ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟﺍ ﺓﺭﺤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺕﺍﺫﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺕﺍﺫﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻋﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺭﻴﺸﻨ ﻥﺤﻨﻭ
	 .ﺔﻴﻨﺎﺒﺭ ﻝﻭﺼﺃ ﺎﻬﻟ ﺱﻴﻟ ﺔﻴﺩﺎﻤ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺕﺍﺫﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴ ،ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ
	 ﻥﻴﻨﺍﻭﻘﻟ ﺍﺯﻭﺎﺠﺘ ﻕﻘﺤﺘﺴ ﺎﻬﻨﺃﻭ ﻥﻭﻜﻟﺍ ﺯﻜﺭﻤ ﺎﻬﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﺭﺼﺘ ﺎﻬﻨﺈﻓ ،ﻥﺎﻜﻤﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍ ﻲﻓ ﻻﺇ ﺩﺠﻭﺘ ﻻ ﺎﻬﻨﺃ ﻊﻤﻭ
	 ﺍﺫﺒﻭ ،ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ/ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻥﻤﻴﻬﻴﻭ ﻙﻜﻔﺘﺘﻭ ﺎﻫﺩﻭﺩﺤ ﺩﻘﻔﺘ ،ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺕﺍﺫ ﺎﻬﻨﻷ ،ﺎﻬﻨﻜﻟﻭ .ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ
	 ﻝﺤﺘﻭ "ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ/ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ" ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ ﻝﺨﺍﺩ "ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ" ﺕﺍﺫﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍ ﻱﺩﺅﻴ
	  .ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻝﺤﻤ ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺎﻴﺎﻀﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻔﻗﻭﻤ ﻲﻓ "ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ" ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻠﻟ ﺔﻴﻜﻴﻜﻔﺘﻟﺍ ﺩﺎﻌﺒﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻯﺩﺒﺘﺘﻭ
	  :ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻝﻘﻋ  1
	  :ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ  2 
	  :ﻙﺍﺭﺩﻹﺍ  3
	  ":ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ" ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ ﺽﻌﺒ  4
	  :ﻲﻤﻜﺍﺭﺘﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍﻭ "ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ" ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ  5
	  :ﺭﻫﺍﻭﻅﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭﺼﺨﻭ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﺔﻴﺒﻴﻜﺭﺘ  1
	  :ﻙﺍﺭﺩﻹﺍ ﺔﻴﺒﻴﻜﺭﺘﻭ ﺔﻴﺼﻭﺼﺨ  2
	  :ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺔﻴﺒﻴﻜﺭﺘﻭ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭﺼﺨ  3


	ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘ ﺓﺍﺩﺄﻜ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺎﻬﺘﻏﺎﻴﺼ ﺔﻘﻴﺭﻁﻭ ﺎﻬﺘﺎﻤﺴ :ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﻝﺨﺍﺩﺘﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻙﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﻻﺩﻟﺍ ﻝﻘﺤﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﺒﺭﺎﻘﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ :ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ
	  :ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ 1
	  :ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ  2
	  :ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﻪﺘﺎﻤﺴ ﺽﻌﺒ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺸﻹﺍ ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘ ﺓﺍﺩﺄﻜ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻝﻭﺎﺤﻨﺴﻭ
	  :ﺩﻴﺭﺠﺘﻟﺍﻭ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ  1
	  :ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍﻭ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ  2
	  :ﻊﻗﺍﻭﻟﺍﻭ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ  3
	  :ﻩﺯﻴﺤﺘﻭ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﺩﺤﻤ  4
	  :ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﺔﻴﻤﺘﺤ  5
	  ﺓﺭﻫﺎﻅﻠﻟ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟﺍ
	  ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻊﻀﻭﻤ ﺓﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻨ ﺏﺴﺤ ﺝﺫﻭﻤﻨﻠﻟ ﻰﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻁﺒﻀ
	  ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﺔﻔﻴﻅﻭ
	  ﻕﺴﻨﻟﺍ
	  ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﻹﺍ
	  ﺭﺎﻜﻓﺃﻭ ﺭﻜﻓ
	  ﻰﺠﺫﺎﻤﻨﻟﺍ
	  ﺔﻴﺠﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺠﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺔﻅﺤﻠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ
	  "ﺎﻴﺍﻭﻨﻟﺍﻭ" ﻝﺍﻭﻗﻷﺍﻭ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ
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	  ﺔﻴﺯﺎﺠﻤﻟﺍ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍ
	  ﺯﺎﺠﻤﻟﺍ ﺔﻐﻟﻭ ﻑﺜﻜﻤﻟﺍ ﻑﺼﻭﻟﺍ
	  ﻪﻠﻴﻐﺸﺘﻭ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ
	  ﺝﺫﻭﻤﻨﻠﻟ ﺔﻴﺅﺒﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ
	 ﻡﺴﺘﺘ ﺔﺒﻜﺭﻤ ﺔﻴﺭﻴﺴﻔﺘ ﺝﺫﺎﻤﻨ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺔﻴﺅﺒﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻰﻟﺇ ﺔﻋﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻑﺩﻬﺘﻭ
	  .ﺔﻴﺼﻭﺼﺨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻭﻘﻌﻤ ﺭﺩﻘﺒ

	  ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ
	  :ﺱﺴﺃ ﺓﺩﻋ ﻰﻠﻋ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻑﻴﻨﺼﺘ ﺎﻨﻨﻜﻤﻴﻭ .ﺍﺩﺤﺍﻭ ﺎﻋﻭﻨ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻝﻜ ﺕﺴﻴﻟ
	  ﻰﻔﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ
	  "ﺕﺎﻋﻭﻀﻭﻤ ﻝﻭﺤ ﺭﻭﺩﻴ ﻭﺃ ﻯﻭﻴﻨﺒﻭ ﻰﺨﻴﺭﺎﺘ ﺝﺫﻭﻤﻨ" ﻥﻤﺍﺯﺘﻟﺍﻭ ﺏﻗﺎﻌﺘﻟﺍ
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	 "ﻯﺩﺎﻬﺘﺠﻻﺍ" ﻯﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ
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	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﺔﺼﺎﺨ ﺔﻴﺒﺫﺎﺠ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻟﺍﺯﺘﺨﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍﻭ
	 ﻙﻴﻜﻔﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻬﻓ ،ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘ ﺝﺫﺎﻤﻨ ﺔﻴﺃ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﺔﻘﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﻑﻠﺘﺨﺘ ﻻ ﻲﻟﺍﺯﺘﺨﻻﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﺔﻘﻴﺭﻁﻭ
	  :ﺏﻴﻜﺭﺘﻭ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺍﺯﺘﺨﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺭﻭﺼﻗ ﻁﻘﻨ ﺹﻴﺨﻠﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  ﺏﻜﺭﻤﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ
	  :ﺏﻴﻜﺭﺘﻭ ﻙﻴﻜﻔﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﺒﻜﺭﻤﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﺎﻀﻴﺃ ﻥﻜﻤﻴ ،ﺓﺩﺎﻋ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻍﺎﺼﺘ ﺎﻤﻜﻭ
	  "ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﻻﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨ" ﻯﻭﻀﻌﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺽﺎﻔﻀﻔﻟﺍ ﻝﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨ
	  ﺔﺒﻜﺭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺍﺯﺘﺨﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺭﺸﺅﻤﻟﺍ


	  ﺔﻴﻨﺍﺩﺤﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﻝﻭﻠﺤﻟﺍﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍﻭ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭﻭ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﻝﻘﺤﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﺒﺭﺎﻘﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ :ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍﻭ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭﻭ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ
	 ﻝﺨﺍﺩﺘﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻙﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﻻﺩﻟﺍ
	  ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ
	  ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭ
	  ﻥﻭﻤﻜﻟﺍ
	  ﺔﻴﻀﻴﻔﻟﺍ
	  ﺩﺴﺠﺘﻟﺍ
	  ﻥﻘﻴﺄﺘﻟﺍ
	  :ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﺼﺘ ﻥﺃ ﻝﻭﺎﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻭﺃ ﺔﻨﻘﻴﺄﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻤﻷﺍ ﺽﻌﺒ ﺏﺭﻀﻨﻟﻭ
	  ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻠﻟ ﻕﻴﻤﻌﻟﺍ ﺱﺎﺴﻷﺍ :"ﻡﺯﻴﻤﻴﻨﺃ" ﻯﻭﻴﺤﻟﺍ ﺃﺩﺒﻤﻟﺍ
	 "ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻯﺃ ، ﺭﻐﺼﻷﺍ ﻥﻭﻜﻟﺍ" ﻡﺯﻭﻜﻭﺭﻜﻴﻤﻟﺍﻭ "ﺭﺒﻜﻷﺍ ﻥﻭﻜﻟﺍ" ﻡﺯﻭﻜﻭﺭﻜﺎﻤﻟﺍ
	  ﺱﻭﺠﻭﻠﻟﺍ
	  :ﺔﻴﻨﺎﻨﻭﻴﻟﺍ ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻲﻓ  1
	  :ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻨﻭﻴﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻲﻓ  2
	  :ﺱﻭﻜﻴﺘﺎﻤﺭﺒﺴ ﺱﻭﺠﻭﻠﻟﺍﻭ ﺱﻭﺜﺭﻭﺃ ﺱﻭﺠﻭﻠﻟﺍ  3
	  :ﻥﻭﻠﻴﻓ  4
	  ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭﻭ ﺔﻴﺤﻭﺭﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭ ﻥﻴﺒ ﺔﺴﺍﺩﻘﻟﺍ

	ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻑﻴﺭﻌﺘ :ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ
	  ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻟﻭﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﺒﻠﺼﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍﻭ ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﻔﻤ
	  ﻪﻟﻹﺍ ﺏﻭﺤﺸ
	  ﻪﻟﻹﺍ ﻝﻼﻅ
	  ﻪﻟﻹﺍ ﺕﻭﻤ
	 ﺎﻗﻼﻁﻨﺍ ﻙﻟﺫﻭ ،«ﻪﻟﻹﺍ ﺕﻭﻤ» ﻥﻤ ﻻﺩﺒ «ﻪﻟﻹﺍ ﻥﺎﻴﺴﻨ» ﺎﻨﻠﻘﻟ ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﺢﻠﻁﺼﻤﻟﺎﺒ ﺓﺭﻜﻔﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻋ ﺭﻴﺒﻌﺘﻟﺍ ﺎﻨﺩﺭﺃ ﻭﻟﻭ
	 ﻕﻘﺤﻴ ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﻘﺘﺴﻤ ﻥﺎﻴﻜﻜ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻲﻨﻌﺘ ﻲﻫﻭ ."19/ﺭﺸﺤﻟﺍ" "ﻡﻬﺴﻔﻨﺃ ﻡﻫﺎﺴﻨﺄﻓ ﷲﺍ ﺍﻭﺴﻨ" ﺔﻴﻵﺍ ﻥﻤ
	 ﻪﺴﻔﻨ ﻲﺴﻨ ،ﺩﻭﺠﻭﻤ ﺭﻴﻏ ﻪﻨﺃ ﻥﻅﻭ ﷲﺍ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻰﺴﻨ ﻥﺈﻓ .ﺯﻭﺎﺠﺘﻤﻟﺍ ﻪﻟﻹﺎﺒ ﻪﺘﻗﻼﻋ ﺏﺒﺴﺒ ﺎﻬﻟ ﺯﻭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺩﻗ
	 ﺭﻴﻏ ﻥﺎﺴﻨﺇ ،ﻥﺎﺴﻨﺇ ﻥﺎﺴﻨﺇ ﻪﻨﺃ ﻲﺴﻨﻭ ﻥﺎﺴﻨﺈﻜ ﻩﺯﻴﻤﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﻴﺯﻜﺭﻤﻭ ﺯﻭﺎﺠﺘﻤﻟﺍ ﻲﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﻩﺭﻫﻭﺠﻭ
	  .ﺓﺩﺎﻤﻟﺍﻭ ﺔﻌﻴﺒﻁﻠﻟ ﺯﻭﺎﺠﻤ ﺭﻴﺩﻗ ﻲﻠﻋ ﻪﻟﺇ ﻥﻤ ﻑﻠﺨﺘﺴﻤ ﻲﻌﻴﺒﻁ


	ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ :ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  ﺔﻠﻤﺎﺸ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋﻭ ﺔﻴﺌﺯﺠ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ :ﻥﻴﺘﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ
	  ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻋ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻝﺼﻓ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ
	  :ﺔﻁﻴﺴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻬﻴﺩﺒﻟﺍ ﻕﺌﺎﻘﺤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻝﻫﺎﺠﺘﺘ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﻩﺫﻫﻭ
	  ﻕﻘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻓ ﺓﺫﺨﺁ ﺔﻴﺠﺫﺎﻤﻨ ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻤ ﻻ ﺔﺘﺒﺎﺜ ﺓﺭﻜﻓ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﻭﺼﺘ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ

	"ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ"  ﻡﻭﻬﻔﻤﻭ ﺢﻠﻁﺼﻤﻟ ﻲﻟﻻﺩﻟﺍ ﻝﻘﺤﻟﺍ ﻁﻼﺘﺨﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻩﺀﺍﺭﻭ ﺔﻨﻤﺎﻜﻟﺍ ﻡﻴﻫﺎﻔﻤﻟﺍﻭ"ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ" ﺢﻠﻁﺼﻤﻟ ﻰﻟﻻﺩﻟﺍ ﻝﻘﺤﻟﺍ ﻁﻼﺘﺨﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺸﺇ
	  ﻰﺒﺭﻐﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻓ "ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ" ﺢﻠﻁﺼﻤﻟ ﻰﻤﺠﻌﻤﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ
	  ﻰﺒﺭﻐﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻓ "ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ" ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘ
	  ﻰﺒﺭﻌﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻓ ﻥﻴﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﻴﺭﻜﻔﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺩﻨﻋ "ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ" ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﻀﻌﺒ ﺩﺭﻭﻨ ،ﻝﻤﺎﺸﻟﺍﻭ ﺎﻬﻨﻤ ﻲﺌﺯﺠﻟﺍ ،ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻔﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﺎﺴﺃ ﺕﻼﻜﺸﻤ ﺔﻤﺜﻭ
	  ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ
	  ﺔﻴﺸﺎﻔﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ

	 ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻠﻟ ﻝﻤﺎﺸﻭ ﺏﻜﺭﻤ ﻱﺭﻴﺴﻔﺘ ﺝﺫﻭﻤﻨ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻠﻟ ﻝﻤﺎﺸﻭ ﺏﻜﺭﻤ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﺭﻴﻭﻁﺘ ﻰﻓ ﻰﺒﺭﻐﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻡﻠﻋ ﻝﺸﻓ
	  ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻠﻟ ﻝﻤﺎﺸﻭ ﺏﻜﺭﻤ ﻯﺭﻴﺴﻔﺘ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻭﺤﻨ
	 ﻭﺃ ﻙﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﻻﺩﻟﺍ ﻝﻘﺤﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﺒﺭﺎﻘﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ : ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  ﻝﺨﺍﺩﺘﻤﻟﺍ
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﻙﺒﺎﺸﺘﻤﻟﺍﻭ ﻙﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻲﻟﻻﺩﻟﺍ ﻝﻘﺤﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﺒﺭﺎﻘﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﺎﻨﻤﺴﻗ ﺩﻗﻭ
	  :ﺔﻴﻔﺼﻭ ﻯﺭﺨﺃﻭ ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ ﻰﻟﺇ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﺴﻘﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﺱﺎﺴﻷﺍ 
	ﻲﻔﺼﻭﻟﺍ ﺏﻨﺎﺠﻟﺍ
	ﻲﺤﻼﺼﻹﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ 
	 ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺎﻔﻟﺎﺴ ﺎﻫﺎﻨﺠﺭﺩﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻟﺍ ﻝﻜ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻝﻭﺎﺤﻨ ﻥﺄﺒ ﻼﻴﺼﻔﺘ ﺭﻭﻤﻷﺍ ﺩﻴﺯﻨ ﻥﺃ ﺎﻨﻨﻜﻤﻴ ﻥﻜﻟﻭ
	  :ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺎﻴﺍﻭﺯ ﻥﻤ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺱﻔﻨ ﻑﺼﺘ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ

	 ﺎﻬﻴﻓ ﺏﺎﻌﻴﺘﺴﻻﺍﻭ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ "ﺔﻴﺩﺤﺍﻭ ﻯﺃ" ﺓﺩﺤﻭ
	  ﻰﻗﻼﺘﻟﺍ
	  ﻰﻨﻤﺯﻟﺍﻭ ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﺍ
	  ﻊﻴﺒﻁﺘﻟﺍ
	  ﺩﻴﻴﺤﺘﻟﺍ
	  ﺔﻴﻤﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﺭﻴﺒﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺔﻨﻤﻴﻫ
	  ﻰﻁﺍﺭﻗﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻰﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ
	  ﻰﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ
	  ﻰﺘﺍﺩﻷﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍ
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﻭﻁﺴﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﺴﻔﺘﻭ
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺎﺒ ﻡﺴﺘﻴ ،ﻩﺭﻭﻠﺒﺘ ﺩﻌﺒ ،ﻲﺘﺍﺩﻷﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺍﺫﻫ ﻥﻋ ﺞﺘﻨﻴ
	  ﻯﺩﻘﻨﻟﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﺒ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻡﺴﺘﻴﻭ
	  ﺔﻴﺒﺴﻨ ﺭﻭﻤﻷﺍ ﻝﻜ
	  ﻻﺇ ﻭﻫ ﻥﺇ ،ﻑﺎﻁﻤﻟﺍﻭ ﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﻰﻓﻭ ،ﺭﻴﺨﻷﺍ ﻝﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻰﻓ
	  "ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ" ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻰﻓ ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍ
	  :ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻋﻭﻨ ﻥﻴﺒ ﺭﺒﻴﻓ ﺱﻜﺎﻤ ﺯﻴﻤ ﺩﻗﻭ
	  :ﻥﻴﺘﻭﻁﺨ ﻲﻓ ﻡﺘﻴ ﻱﺩﺎﻤﻟﺍ ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  ﺔﻠﺴﻭﺤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺍ
	  ﻯﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻭﻀﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﺤﺍﺭﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  :ﻥﻴﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺀﺎﻤﻠﻋ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﺕﺎﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺯﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﺱﻔﻨﻟ ﺀﺍﺩﺼﺃ ﻯﺭﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺩﻌﺒﻟﺍ ﻭﺫ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ
	  ﻯﺩﻴﺩﺤﻟﺍ ﺹﻔﻘﻟﺍ
	  ﻊﻠﺴﺘﻟﺍ
	  ﻥﺜﻭﺘﻟﺍ
	  ﺅﻴﺸﺘﻟﺍ
	  ﻁﻴﻤﻨﺘﻟﺍ

	ﻪﻀﻴﻭﻘﺘﻭ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻙﻴﻜﻔﺘ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	  ﺽﻴﻭﻘﺘﻟﺍﻭ ﻙﻴﻜﻔﺘﻟﺍ
	  :ﻥﻴﺘﻘﻴﺭﻁﺒ «ﻙﻴﻜﻔﺘ» ﺔﻤﻠﻜ ﻡﺩﺨﺘﺴﻨ ،ﺔﻋﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓﻭ
	  "ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍﻭ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ" ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﺴﺍﺩﻘﻟﺍ ﻉﺯﻨ
	  ﺭﻫﺍﻭﻅﻟﺍ ﻥﻋ ﺭﺴﻟﺍ ﻉﺯﻨ
	  ﺓﺭﻭﻁﺴﻷﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻑﺸﻜ
	  ﻪﻟﻼﺠﻭ ﻩﺭﺤﺴ ﻥﻤ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘ
	  ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﻪﺼﺌﺎﺼﺨ ﻥﻤ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺩﻴﺭﺠﺘ
	  ﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﺤﺍﺯﺇ
	  ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺍ ﻁﺎﻘﺴﺇ
	  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﻨﻴﻭﺭﺍﺩﻟﺍ
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﻨﻴﻭﺭﺍﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﺤﻭﺭﻁﻷﺍ ﺹﻴﺨﻠﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﺕﺭﻭﻠﺒ ﺔﻔﺴﻠﻓ ﺩﺠﻭﺘ ﻻ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻴﻨﻴﻭﺭﺍﺩﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺎﻨﺭﺼﻋ ﻲﻓ ﺕﺭﺜﺃ ﺔﻔﺴﻠﻓ ﺩﺠﻭﺘ ﻻ ﻪﻠﻌﻟﻭ
	  :ﺔﻴﻨﻴﻭﺭﺍﺩﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﻥﻭﻜﻠﻟ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  ﺏﺍﺭﺘﻏﻻﺍ
	  :ﺔﻴﻘﺒﻁﻟﺍ ﺔﻨﻤﻴﻬﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﺎﻜ ﺔﻴﺩﺎﻤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻌﻴﺒﻁ ﺕﺍﺫ ﺱﻜﺭﺎﻤ ﺩﻨﻋ ﺏﺍﺭﺘﻏﻻﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃﻭ
	 :ﺏﺍﺭﺘﻏﻼﻟ ﻲﻟﻻﺩﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ ﺏﻨﺍﻭﺠ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﺭﻬﻅﻴ ﺏﺍﺭﺘﻏﻻﺍﻭ ﻥﺜﻭﺘﻟﺍﻭ ﺅﻴﺸﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ "ﻑﺩﺍﺭﺘ ﺎﻨﺎﻴﺤﺃﻭ" ﻁﺎﺒﺘﺭﺍ ﺔﻤﺜﻭ
	 "ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻼﻘﻋﻼﻟﺍ" ﺔﻴﺭﺎﻴﻌﻤﻼﻟﺍ

	 ﻥﻤﺎﻜﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﺓﺭﻭﻠﺒﻟ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﻨﻤﺎﻜﻟﺍ ﺔﻴﻭﻴﻨﺒﻟﺍ ﺔﻨﻤﻠﻌﻟﺍ
	  :ﺔﻠﺜﻤﻷﺍ ﺽﻌﺒ ﺏﺭﻀﻨ ﻥﺃ ﻝﻭﺎﺤﻨﻟﻭ
	  :ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺕﻻﻭﺤﺘﻟﺍ  1
	  :ﺔﺌﻴﺭﺒ ﺓﺩﻴﺎﺤﻤ ﻭﺩﺒﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ  2
	  :ﺔﻴﻤﻭﻴﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﻀﺤﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺍ  3
	  ﻝﻤﺎﺸﻟﺍ ﻰﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺠﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻅﺤﻠﻟﺍ
	 ﺔﻴﺠﺫﺎﻤﻨ ﺔﻠﻤﺎﺸ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ ﺕﺎﻅﺤﻟ ﺙﻼﺜ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﻨﺴ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﻔﺼﻟﺍ ﺔﻁﻘﻨ ﻡﻭﻬﻔﻤﻟ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ ﺩﻴﺯﻨ ﻰﺘﺤﻭ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻲﻫ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﻔﺼﻟﺍ ﺔﻅﺤﻟ ﻥﻤ ﺔﻴﻤﻭﻤﻋ ﻝﻗﺃ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ

	ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻟﻭﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﺒﻠﺼﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜﻟﺍ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	  ﻡﺎﻋ ﻯﺩﺎﻤ ﻰﻟﻭﻠﺤ ﻁﻤﻨ :ﺔﺒﻠﺼﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ
	  :ﻝﺤﺍﺭﻤ ﺓﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﺴﻘﻨﺘﻭ :ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ  1
	  :"ﺔﻴﻨﺎﻤﻭﻴﻬﻟﺍ" ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ " ﺃ
	  :ﺔﻴﻗﺭﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ "ﺏ
	  :ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ  2
	  :ﻥﺎﺴﻨﻺﻟ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻋﺯﻨﻟﺍ  1
	  :ﻪﻟﻺﻟ ﻲﻨﻔﻟﺎﻜﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤﻟﺍ  2
	  :ﻲﺘﻨﺎﺘﺴﺘﻭﺭﺒﻟﺍ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ  3
	  :"ﺔﻴﻨﻴﻭﺭﺍﺩﻟﺍ ﺔﻴﻌﻔﻨﻟﺍ" ﻲﺘﺎﻤﺠﺭﺒﻟﺍ ﻲﺘﺍﺩﻷﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍﻭ ﻱﻭﺸﺘﻴﻨﻟﺍ ﻲﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜ  4
	   "ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻕﻭﻓ ﺎﻤ " "

	Ubermensch
	 ﺵﻨﻤﺭﺒﻭﺃ :ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺎﺒ"  

	super-man
	 ﻥﺎﻤﺭﺒﻭﺴﻟﺍ  5
	  : "ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻥﻭﺩ ﺎﻤ" "

	Untermensch
	 ﺵﻨﻤﺭﺘﻨﻭﺃ :ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺎﺒ" 

	sub-man
	 ﻥﺎﻤﺒﺴﻟﺍﻭ
	  :"ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨﻭ" ﺔﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ ﺎﻴﺒﻭﺘﻭﻴﻟﺍ ﻡﻠﺤ  6
	  :ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ  7
	  :ﻰﺜﻨﻷﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤ  8
	  :ﺔﻴﻓﺭﻌﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻗﻼﺨﻷﺍ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ  9
	  :ﺔﻴﻭﻀﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﻤﻭﻘﻟﺍ  10
	  :ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﺘﺤﻟﺍﻭ ﺔﻠﻤﺎﻜﻟﺍ ﺔﻴﺭﺤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ  11
	  :ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﺘﺤﻟﺍﻭ ﺔﻠﻤﺎﻜﻟﺍ ﺔﻴﺭﺤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ  12
	  :ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜ  13
	  :"ﺔﻀﻭﻤﻟﺍ" ﺩﻴﻟﺎﻘﺘﻟﺍ  14
	  :ﻲﻀﺭﻌﻟﺍ ﺱﻨﺠﻟﺍ  15
	  ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻨﻤﻴﻫﻭ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺕﺍﺫﻟﺍ ﺽﻴﻭﻘﺘ
	  "ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺭﺼﻋ" ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻟﻭﻴﺴﻟﺍ
	 ﺔﺒﻼﺼﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻓ ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﻻﺍ ﻝﻴﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﻠﻌﺠ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺭﺼﺎﻨﻋ ﺭﻬﻅﺘ ﺕﺃﺩﺒ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﻊﻤﻭ
	  :ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ
	  ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺓﺎﻋﺩ ﺔﻴﺅﺭﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻘﻤﻟﺍ ﺹﻴﺨﻠﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  :ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻁﻨﻷﺍ  1
	  :ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ  2
	  :ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍ  3
	  :ﺯﻭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ "ﻙﺴﺎﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺩﺤﻭﻟﺍﻭ" ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ  4
	  :ﺔﻴﻗﻼﺨﻷﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ  5
	  :ﻡﺩﻘﺘﻟﺍﻭ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ  6
	  ﺔﻴﻜﻴﻜﻔﺘﻟﺍ
	  ﺓﺭﻭﺭﻴﺼﻟﺍ ﺔﻀﺒﻗ
	  ﻝﻭﻟﺩﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﺍﺩﻟﺍ ﻝﺎﺼﻔﻨﺍ
	  :ﻥﻴﻴﺴﺎﺴﺃ ﻥﻴﻠﻜﺸ ﻝﻭﻟﺩﻤﻟﺎﺒ ﻝﺍﺩﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﺫﺨﺄﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  :ﻝﻭﻟﺩﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﺍﺩﻠﻟ ﻝﻤﺎﻜﻟﺍ ﻝﺎﺼﻔﻨﻻﺍ ﻭﺃ ﻡﺎﺤﺘﻟﻻﺍ  2
	  ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍﻭ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ

	 ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍﻭ ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍ ﻡﺴﺭﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  :ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﻑﺩﻫ
	  :ﺎﻬﻟﺎﺠﻤﻭ ﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺁ
	 ﺓﺭﻫﺎﻅ ﺎﻤﻫ ﻥﻴﺘﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻥﺃ ﻱﺃ ،ﻪﻟﺎﺠﻤﻭ ﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﻲﻓ ﻑﻼﺘﺨﺍﻭ ،ﺔﻴﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻲﻓﻭ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺎﻔﺘﺍ ﺔﻤﺜﻓ
	  :ﻲﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺤﺍﻭ
	  ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺹﺨﻠﻨ ﻥﺤﻨﻭ 
	  :ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅﻟ ﺍﺭﺎﻁﺇ ﻝﻜﺸﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻊﻤ ﻝﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﻲﺸﺒ ﻝﻤﺎﻌﺘﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  :ﻱﺭﻜﺴﻌﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ  1
	  :ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ  2
	  :ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ  3
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺢﻤﻼﻤ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﺏﻫﺫﻴﻭ
	  ﺔﻴﻓﺭﻌﻤ ﺔﻴﺅﺭ :ﺭﻴﻔﺴﻨﺍﺭﺘﻟﺍ
	  ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ
	  ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨﻭ ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ
	  :ﻥﻭﺘﺠﺘﻨﻫﻭ ﺎﻤﺎﻴﻭﻜﻭﻓ :ﻪﺘﻴﺎﻏ ﻕﻘﺤﺘ ﺩﻨﻋ ﻪﺘﻴﺎﻬﻨ ﻰﻟﺇ ﻝﺼﻴ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ  1
	  :ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨﻭ ﺎﻤﺎﻴﻭﻜﻭﻓ "ﺃ
	  :ﺕﺍﺭﺎﻀﺤﻟﺍ ﻡﺍﺩﺼﻭ ﻥﻭﺘﺠﻨﺘﻨﻫ ﻝﻴﺌﻭﻤﺼ "ﺏ
	  :ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ :ﺔﻴﺎﻏ ﻻﻭ ﻪﻟ ﻑﺩﻫ ﻻ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ  2
	  ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺎﺒﻭ ﺎﻨﻌﻗﺍﻭﺒ ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﺕﺍﺭﺎﻀﺤﻟﺍ ﻉﺍﺭﺼﻭ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﻤ
	  ﻰﻀﺭﻷﺍ ﺱﻭﺩﺭﻔﻟﺍ

	ﻑﻴﺭﻌﺘﻭ ﺯﺠﻭﻤ ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍﻭ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  :ﻥﻴﺘﻘﻴﺭﻁﺒ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺃﺭﻘﻴ ﻥﺃ ﺉﺭﺎﻘﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﺈﺒﻭ
	  :ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ :ﻻﻭﺃ
	  :ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻭ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﺎﻴﻨﺎﺜ
	  :ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ :ﺎﺜﻟﺎﺜ
	  :ﻲﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ :ﺎﻌﺒﺍﺭ
	  :ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺏﻭﻠﺴﺃﻭ ﺔﻴﻗﻼﺨﻷﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ :ﺎﺴﻤﺎﺨ
	  :ﺔﻴﻟﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻻﺩﻟﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ :ﺎﺴﺩﺎﺴ
	  :ﺯﻭﻤﺭﻟﺍﻭ ﺔﻴﺯﺎﺠﻤﻟﺍ ﺭﻭﺼﻟﺍ :ﺎﻌﺒﺎﺴ
	  ﻑﻴﺭﻌﺘ :ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺭﻤﻷﺍ ﻊﻗﺍﻭ ﻲﻓ ﻲﻨﻌﺘ ﺔﻴﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻩﺫﻫ


	ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺍ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺭﻭﻁﺘﻭ ﺭﻭﻬﻅ ﺏﺎﺒﺴﺃ
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻡﻫﺃ ﺽﻌﺒ
	  ﺔﻠﻴﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ
	  :ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﻝﺎﻜﺸﺃ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻁﻤﻨ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻥﻜﻤﻴ
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺍ
	  :"ﺔﻠﺴﻭﺤﻟﺍﻭ ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍﻭ ﺩﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻌﻔﻨﻟﺍ" ﺔﻴﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺍ  1
	  :ﺔﻤﻜﺎﺤﻟﺍ ﺔﺒﺨﻨﻟﺎﺒ ﻕﺎﺼﺘﻟﻻﺍﻭ ﺯﺠﻌﻟﺍﻭ ﺔﺒﺭﻐﻟﺍﻭ ﺔﻟﺯﻌﻟﺍ  2
	  :ﺔﻟﺯﻌﻟﺍ " ﺃ
	  :ﺔﺒﺭﻐﻟﺍ "ﺏ
	  :ﺔﻤﻜﺎﺤﻟﺍ ﺔﺒﺨﻨﻟﺎﺒ ﻁﺎﺒﺘﺭﻻﺍﻭ ﺯﺠﻌﻟﺍ "ﺝ
	 "ﺔﻴﻤﻫﻭﻟﺍ" ﺔﻴﻭﻬﻟﺎﺒ ﺱﺎﺴﺤﻹﺍﻭ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍﻭ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﺎﺼﻔﻨﻻﺍ  3
	  :ﺔﻴﻗﻼﺨﻷﺍ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍﻭ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﺍﻭﺩﺯﺍ  4
	  :ﺔﻴﻜﺭﺤﻟﺍ 5
	 ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ  - ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺫﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍ  6

	ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	  ﺔﺒﻠﺼﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟ
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ
	 "ﺔﻠﺴﻭﺤﻟﺍﻭ ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻌﻔﻨﻟﺍﻭ" ﺔﻴﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺍ  1
	  :ﺯﺠﻌﻟﺍﻭ ﺔﺒﺭﻐﻟﺍﻭ ﺔﻟﺯﻌﻟﺍ  2
	 "ﻲﻔﻨﻤﻟﺍ ﺭﺎﺘﺨﻤﻟﺍ ﺏﻌﺸﻟﺍ ﺏﻜﺭﻤ" ﺔﻴﻭﻬﻟﺎﺒ ﻕﻴﻤﻌﻟﺍ ﺱﺎﺴﺤﻹﺍﻭ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﺎﺼﻔﻨﻻﺍ  3
	  :ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﺍﻭﺩﺯﺍ  4
	  :ﺔﻴﻜﺭﺤﻟﺍ  5
	 "ﻡﻭﺘﺤﻤﻟﺍ ﺭﻴﺼﻤﻟﺍﻭ" ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍﻭ "ﺔﻘﻠﻁﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺤﻟﺍﻭ" ﺕﺍﺫﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﺯﻜﺭﻤﺘﻟﺍ  6
	  ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
	  :"ﺔﻠﺴﻭﺤﻟﺍﻭ ﺩﻴﺸﺭﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻌﻔﻨﻟﺍﻭ" ﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺍ  1
	  :ﺯﺠﻌﻟﺍﻭ ﺔﺒﺭﻐﻟﺍﻭ ﺔﻟﺯﻌﻟﺍ  2
	  "ﺔﻴﻤﻫﻭﻟﺍ" ﺔﺴﺩﻘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻭﻬﻟﺎﺒ ﺱﺎﺴﺤﻹﺍﻭ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﺎﺼﻔﻨﻻﺍ  3
	  :ﺔﻴﻗﻼﺨﻷﺍﻭ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍﻭ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﺍﻭﺩﺯﺍ  4
	  :ﺔﻴﻜﺭﺤﻟﺍ  5
	  "ﺔﻴﻟﻭﻠﺤﻟﺍ " "ﺔﻴﺭﺒﺠﻟﺍ/ﺔﻴﺭﺤﻟﺍ  ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ/ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍ" ﺏﺎﻁﻘﺘﺴﻻﺍ  6
	 "ﺔﻴﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺍ" ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺍ
	  :ﺓﺩﻴﺍﺯﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜ  1
	  :ﺔﻠﻴﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﻼﺤﻷﺍﻭ ﺔﻴﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﺔﻴﺭﺸﺒﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ  2
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