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إهداء
وهل ميكن أن أهدي هذا العمل الذي عنك إال إليك؟

مقدمة املركز
تهدف سلسلة «نحن والغرب» إىل إحياء وتفعيل الحركة املعرفية

والنقدية حيال قيم الغرب يف الثقافة العربية واإلسالمة املعارصة.

تقوم منهجية هذه السلسلة عىل تظهري أعامل مفكرين وعلامء من

الذين أثروا الثقافة العربية واإلسالمية بإسهامات نقدية وازنة يف سياق

املساجالت واملناظرات مع األفكار واملفاهيم الغربية وال سيام منها
التي ظهرت بالتزامن مع تدفقات الحداثة وما رافقها من عمليات

توسع استعامري إىل بقية العامل.

إن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إذ يق ّدم هذه السلسلة

إىل الق ّراء يحدوه األمل بأن يُسهم هذا املسعى املعريف يف تنشيط

فضاءات التفكري النقدي وتأسيس مناخات فكرية جا ّدة يف العاملني

العريب واإلسالمي.

***
يف هذا الكتاب من سلسلة «نحن والغرب» يدخل الباحث

واألكادميي األستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم عط ّية إىل عامل املفكر

واملؤرخ املرصي الراحل عبد الوهاب املسريي ،حيث يعرض لنا
كيف واجه املسريي أفكار الحداثة ومفاهيمها ،ثم ليبني الخطوط

األساسية ملرشوعه النقدي يف حقول الفلسفة وعلم االجتامع والفكر

السيايس ومواجهة اسرتاتيجيات الهيمنة الفكرية عىل مجتمعاتنا.

والله ويل التوفيق
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية

مدخل إىل عامل املسريي
[ .]1أكدت كل الكتابات حول املسريي التي صدرت بعد وفاته عىل أنه مفكر

عمل مبفرده ،حتى لقد بدا كام لو أنه مؤسسة كربى اختُزلت يف رجل واحد .من
هذه الكتابات التي ق ُِدمت كنموذج ما يُوضح صورة املسريي لدى معارصيه ،فهو:
«واحة اسمها عبد الوهاب املسريي» [هذا ما كتبته منار الشوربجي يف املرصي
اليوم] ،نراه «يف كل لحظة ويف كل مكان» [كام تحدثت رشيكة مشواره الفكري
والنضايل هدى حجازي] ،فهو «إذا غاب حرض» [فهمي هويدي] ،حيث كُتب له

الخلود ،فهناك «املوىت األحياء واألحياء املوىت» [فوزي منصور] ،و»إن املسريي

باقٍ وسيظل دو ًما» [كام أكد عبد الجليل مصطفى] ،ألنه «حتى يف ساحة النضال
معلم» [جورج إسحاق يف الدستور] ،وهو «العالمة املناضل» [نادر الفرجاين]،
كان
ً
و»العامل املناضل» [أحمد بهاء الدين شعبان] ،و»املثقف االستثنايئ» [كام كتب

محسن بشور] ،و»املثقف العضوي النموذجي» [كام وصفه محمود عبد الفضيل]،

ليس فقط ألنه «أضاء حياتنا نور املعرفة» [بهاء طاهر] ،بل لكونه «مثقفًا وضمري أمة»
[إميان يحيى]« ،فهذا الرجل من هذه األمة» [حمدين صباحي] ،إنه «فقيد األمة»

[أبو العال مايض]« ،املرصي الكريم العنرصين» [كام كتب سليامن تقي الدين]،

و»املفكر الحقيقي الذي ميوت بني الناس وعىل أشواقهم» [عامر عيل حسن]،

وكتب بشري موىس أن املساحة التي احتلها املسريي يف خارطة العرب الفكرية
املعارصة هي بالتأكيد أكرب بكثري مام يظنه محبوه أو منتقدوه ،مثل هذا املفكر

والعامل الجليل وسام عىل صدر كل مجتمع ترشف بانتامء املسريي إليه أو مؤسسة

مجتمعية ترشفت بانتسابه إليها ،وقد خدم مرص والعرب واإلسالم بتفانٍ واقتدار طوال

أكرث من نصف قرن مبختلف أشكال العمل الرتبوي والفكري والوطني.
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[ .]2ونحن هنا نحاول أن نعرض لهذه الكتابات ،وهي جزء يسري للغاية مام

كُتب عن املسريي .ونستطيع أن نعدد ليس مئات بل اآلالف من املقاالت التي

تناولت جهوده ،إال أن الكتيب الذي أصدرته «كفاية» له مذاق آخر مختلف ،ليس
عمل يضم كتابات كل القوى الفكرية والسياسية املتنوعة يف مرص ،وال كل
ألنه ٌ
األجيال املختلفة التي عرفت املسريي ،بل ألنه كُتب ممن عاش معهم ولهم وبهم
املسريي.

وقد هدفت أن أعرض لكتاباتهم يف هذه املقدمة لبيان أن كل مقطوعاتهم

املوسيقية تنويعات عىل لحن واحد حي ،وهل متوت األلحان؟! إنها مثل

ما قدمه املسريي ،متثل إيقاع حياتنا .ومن هنا ،قصدت أن أقدمها بعد عرش

سنوات من وفاته للقارئ؛ لتوضح هي بذاتها الوحدة يف االختالف واالختالف
يف الوحدة ،فكلها وهي تتحدث عن املسريي تتحدث عن مرص ،مرص التي يف
جا فذًا
خواطرنا ويف دمائنا ،يقول جورج إسحاق« :كان الدكتور املسريي منوذ ً

للفلح املرصي الفصيح ،الذي استطاع بعبقرية أن يستفيد من العلوم الغربية
ّ
أصيل يف نقدها
ً
الحديثة ويستوعبها دون أن يقع يف أرسها ،بل بذل جه ًدا فكريًا

وتجاوزها وتطويرها مبا مكنه من تكوين رؤية خالقة وفعالة؛ ملجتمعه ومسار

تطوره الفكري والثقايف» (ص  .)11ويضيف« :لقد سعى الدكتور عبد الوهاب
درسا آخر لتالميذه ،ليس فقط يف تقنيات وأساليب البحث
املسريي ألن يقدم ً
العلمي ،ولكن أيضً ا يف أهمية توظيف هذه التقنيات للدفاع عن قضايا العدل
والحرية وملواجهة الفساد واالستبداد».

ولقد أدرك حمدين صباحي أن هذا الرجل من هذه األمة ،حيث يقول« :كان

الدكتور عبد الوهاب املسريي اب ًنا با ًرا ألمته ،وتلميذًا نجيبًا يف مدرسة حضارتها
دروسا
عظيم ألجيال جديدة ،يليق بها أن تتعلم منه
ومعلم
وتاريخها وواقعها،
ً
ً
ً

ملهمةً ،أهمها االرتباط العضوي بني الفكر والعمل ،بني التنظري والتطبيق ،بني
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الكتاب والشارع ..وأن املثقف الحقيقي ال يدافع عن حقوق أمته بالكلمة وحدها،

بل بالهتاف يف املظاهرة أيضً ا ،وال يواجه الوعي الزائف الذي تر ّوجه السلطة،
بل يواجه أيضً ا دروع وعيص األمن املركزي ،وأن النضال الثقايف ال يكتمل إال
بالنضال السيايس» (ص .)44

[ .]3إن عبد الوهاب املسريي ـ الذي اخرتق بإرادة معرفة جبارة شتى ميادين

الفكر اإلنساين ـ أدرك بعبقرية فذة رضورة املنهج ،وأكد عليها ومارسها؛ بحيث

أضحت كتاباته املختلفة يف مختلف الظواهر التي تناولها قريبة املنال لوعي
املثقف املعارص .وهذا ما الحظه الكثري من الباحثني والكتاب..

يقول محمد السيد سعيد« :ما يلفت النظر يف إنجازه الفكري هو اهتاممه الشديد

باملنهجية .والحقيقة أن مساهامته يف فهم مشكلة املنهج والنامذج املعرفية هي
طويل بالطبع نقده الحازم للصهيونية
ً
التي ستعيش أطول من غريها ..كام سيعيش

كنزعة عنرصية بدائية همجية من الناحيتني األخالقية والسياسية» (ص .)44

فهو مفكر موسوعي بحجم جامل حمدان صاحب موسوعة شخصية مرص،

كام يقارنهام عبد الحليم قنديل ،ورمبا كان املسريي يف هذه املقارنة أقل من
حمدان اهتام ًما بأناقة الحرف وجرس اللغة ،لكن لغة املسريي بدت يف خانة السهل
املمتنع ،وبدا التقارب مع جامل حمدان ظاه ًرا يف نحت املصطلحات ،ورمبا أتيح

للمسريي من السفر يف الجغرافيا وثراء الثقافة وطالقة الحركة أكرث مام كان لجامل
حمدان ،وبدا األثر ظاه ًرا يف وعي املسريي العميق املتفرد ببنية الحضارة الغربية،

ويف مقدرته األسطورية عىل اكتشاف وتفكيك أساساتها ،ويف بلورة وصياغة مناهج

تركيبية للتفسري ،ويف إعادة قراءة التاريخ الغريب باتجاهاته ومدارسه يف ضوء جديد
باهر ،وقد تكون موسوعته عن الصهيونية هي األشهر ،لكن موسوعاته الالحقة

تنازعها يف القيمة ،وموسوعته عن العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة ـ يف جزأين
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ـ عمل فكري ريادي ينافس يف القيمة موسوعته األشهر ،فلم يكن املسريي مجرد
شامل بحق (ص .)17-16
ً
متخصص يف دراسات الصهيونية ،بل كان فيلسوفًا

[ .]4توقف الكثريون أمام إنجاز املسريي املوسوعي ،وكيف أعاد تصويب

عيوننا نحو العدو الحقيقي ،لنقرأ ما كتب محمد عبد القدوس يف «الدستور»:

«قبل الدكتور عبد الوهاب املسريي كانت مواجهة العدو الصهيوين تتم عىل
طريقة «أمجاد يا عرب أمجاد»!! واملثال الشهري لها إذاعة صوت العرب ،وجاء

الدكتور املسريي ليواجه بني إرسائيل بأساليب علمية ألول مرة ،وكرس حياته

لدراستهم بطريقة مستفيضة مل يسبقه إليها أحد قط ،فهو وحده يساوي أم ًة أو
جيشً ا بأكمله» (ص .)23

وكتب أبو العال مايض يقول« :إن الفكرة العدوانية اإلمربيالية الغربية االستعامرية

هي التي تحارب هذه املنطقة وتريدها تحت سيطرتها وتريدها حقيق ًة مفكك ًة

متخلفةً ،وإن «إرسائيل» هي األداة لتحقيق املخطط االستعامري الغريب بأقل

تكلفة ،وكان يشبّه إرسائيل والجامعات اليهودية الصهيونية التي تعمل يف الغرب
باملوظف املنافق ،الذي يعرف ماذا يريد رئيسه ويتوافق مع أهدافه ويحققها له ،أي
إن الغرب االستعامري يستعمل «إرسائيل» كرأس حربة لتنفيذ مخططاته العدوانية
االستعامرية وليس العكس» (ص .)39-38

وليس مثة شك يف أن التطور البارز يف رؤيته لإلسالم خالل العقود األخرية

جا لتطور رؤيته للمسار الراديكايل الذي أخذته الحداثة الغربية
من حياته كان نتا ً
منذ نهاية القرن التاسع عرش .مبعنى أن املسريي وجد يف النهاية أن مسلم القرن

العرشين بإمكانه أن يعيش الحياة الحديثة بدون أن يتخىل عن إميانه ،وأن الحفاظ

عىل منجزات الحداثة ال يتطلب االستسالم لقوى التشييء اإلنساين أو للتصور

الحلويل املادي للعامل (بشري موىس نافع :صحيفة العرب قطر ،ص.)67
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ويرى يارس علوي أن املتأمل يف أعامل املسريي يالحظ أن االنتصار للتاريخ

هو الهم الحاكم يف جميع هذه األعامل ،فتحليله للظاهرة الصهيونية عىل سبيل
املثال يقوم عىل نقد ـ ونقض ـ استثنائها لنفسها من التاريخ اإلنساين ،وإرصارها

عىل أن الجامعات اليهودية متثل شعبًا عضويًا يعيش خارج التاريخ.

ومن هنا فإن الخطوة األوىل لفهم وتحليل الظاهرة الصهيونية هي وضعها يف

سياقها التاريخي السليم ،باعتبارها ظاهر ًة استعامري ًة غربي ًة ال ميكن فهمها إال يف
سياق تاريخ االستعامر االستيطاين منذ نهاية القرن التاسع عرش ،وخالل القرن
العرشين ،وليس بالعودة إىل النصوص التوراتية والتلمود الذي مل يعد يقرأه حتى
طلبة املعاهد الدينية يف إرسائيل (ص .)73-73

وقد كتب سليامن تقي الدين يف «السفري» اللبنانية« :لقد رأى املسريي أن

الفكر الصهيوين ليس يهوديًا بل هو استعامري يستخدم الدين كأداة للتربير متا ًما
كام حدث يف الحروب الصليبية .فالصهيونية هي أحد إفرازات الفكر االستعامري

الغريب ،الذي قام عىل الفلسفات املادية التي كانت ذروتها «نظرية فوكوياما» عن

نهاية التاريخ .لقد سبق للمسريي أن أصدر كتابًا عام  1972اعترب فيه أن نظرية نهاية
التاريخ ليست إال فكر ًة فاشيةً .لكن أهم ما بلوره املفكر العريب أن هذه الفلسفة

السياسية الراهنة لتاريخ املنطقة ،من االندفاعة اإلمربيالية األمريكية ليست معادي ًة

للعرب وحسب ،بل هي معادية لإلنسانية ،ألنها بالفعل تدعو اإلنسان لوقف مسرية
التجاوز نحو ما هو أفضل» (ص .)100

وهو ما أكده يف نفس الصحيفة صقر أبو فخر« :لعل عبد الوهاب املسريي هو،

بال ريب ،أحد أهم املفكرين العرب الذين كان لهم شأن كبري ج ًدا يف تفكيك الركام
املروع الذي أطبق عىل أدمغة الدارسني العرب حينام تتصل دراساتهم بفهم املسألة

اليهودية والصهيونية .فهو ،منذ بداياته التأليفية ،الحظ غياب منوذج تفسريي مركب
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لفهم اليهود واليهودية ،والحظ أيضً ا أن الشائع هو االختزال والعمومية يف فهم
أخطر ظاهرة واجهها العرب منذ حروب الفرنجة وسقوط بغداد .فانربى بجهد ثاقب

إىل إنشاء معامر نظري جديد يتيح دراسة هذه الظاهرة دراس ًة علمي ًة نقدي ًة تتخطى ما
درج الكتاب العرب عليه يف النظر إىل املسألة اليهودية» (ص .)102

يكفي عبد الوهاب املسريي أنه قدم للعرب موسوعة اليهود واليهودية

والصهيونية يف مثانية أجزاء ،إنها إنجازه األهم ،مع أنني أعتقد أن كتابيه عن

بروتوكوالت حكامء صهيون وعن الجمعيات الرسية يف العامل ال يقالن أهمي ًة عن

جا دقيقًا وصار ًما ونقديًا وعلميًا يف آن.
موسوعته ،ففي هذين الكتابني ّ
أسس منه ً

ذلكم فارس التغيري ،مفكر األمة ،املثقف العضوي ،صاحب املوسوعة

الصهيونية ،وموسوعة العلامنية ،وصاحبي وصاحبك وصاحب الجميع ..هو الذي
مناضل ضد الفساد
ً
عاش يف عمله وخلُد يف كتابات مثقفي مرص والعرب مفك ًرا

واالستبداد.

[ .]5الحديث عن جهود وأعامل عبد الوهاب املسريي نبع ال ينضب ،من

حيث املوضوعات والقضايا التي يتناولها ،ويرجع ذلك إىل أسباب متعددة ،منها:

أن كتاباته ودراساته النظرية العميقة ،سواء يف اليهودية والصهيونية أو يف العلامنية
ونقد الحضارة الغربية أو يف التحيز والخطاب اإلسالمي الجديد ،هي جهود ال

تفاؤل .باإلضافة
ً
تنقطع ،رغم كل الظروف املحيطة به وبنا ،والتي تحبط آمال أكرثنا
إىل وجود ما ميكن أن يسمى بجمعية أصدقاء عبد الوهاب املسريي التي متتد

باتساع الوطن العريب والعامل اإلسالمي ،وهي جمعية باملعنى املجازي ،وأنا هنا
أناسا يجمع عقولهم الرغبة يف
أتجنب استخدام جمع وجموع ،ذلك أنها تضم ً
املعرفة وأفئدتهم األمل يف اإلصالح والتغيري ،ممن ميكن أن تلتقي بهم حولك

هنا وهناك يف مرص واألردن واملغرب وتونس والجزائر واململكة العربية السعودية
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وفلسطني وغريها ،الذين مهام كانت قناعاتهم الفكرية يقربهم املسريي ،حيث
وأمل ال ضفاف له لإلصالح والحياة والنامء.
ً
يجدون فيه إراد ًة جبار ًة للمعرفة،

وأنـا لـدي مـا أرس بـه للقـارئ ،وهـو شـعور دامئًـا مـا ميلأ كل كيـاين ،أننـي

مـع كل دراسـة أو بحـث أتنـاول فيـه أحـد مجـاالت اهتمام املسيري أو أناقـش
إحـدى القضايـا التـي كتب فيهـا ،يراودين إلحـاح ـ من موقع تخصصي فيه ـ أنني

قـد اسـتوفيت القـول فيما كتبـه الرجـل .حـدث ذلـك حين انتهيت من دراسـتي

«املسيري والفلسـفة» املنشـورة ضمـن كتاب «يف عـامل عبد الوهاب املسيري:

حـوار نقـدي حضـاري»  ،2004لكنني وجدت لديـه وأنا بصدد االنتهـاء من كتايب

«مـا بعـد الحداثـة والتفكيـك» موقفًـا متميـ ًزا واعيًـا نقديًا مما بعد الحداثـة ،ليس
هـو موقـف االنبهـار والدعوة لهذه الفلسـفة ،بقـدر ما هـو موقف التفهـم والتمثل
لي أن أتنـاول موقفـه مـن هـذه الفلسـفة يف دراسـتي
والتحليـل والنقـد .وكان ع ّ

«األنـت «واألنتـي» مودرنـزم :موقـف املسيري مـن الحداثـة ومـا بعـد الحداثة»
وجـاءين نفـس الشـعور ،هـا أنا قد اسـتوفيت كل مـا يتعلق مبا قدمه املسيري يف
الفلسـفة ،إال أنني ويف سـياق إعـدادي لعدد «أوراق فلسـفية» الذي سـنصدره عن

يرا من املوضوعات
«ليوشتراوس» ،الـذي كتب عنه املسيري ،بل تناول أيضً ا كث ً
التـي تناولهـا الفيلسـوف اليهـودي األمريكي املعارص ،اكتشـفت أننـا يف كل مرة

نعـود للمسيري ونـداوم قـراءة أعاملـه ،فإننـا سـنجد يف املـرة الثانيـة تحليلات
واسـتبصارات ور ًؤى جديـد ًة تضـاف للقـراءة األوىل ،وأيضً ـا يف القـراءة الثالثـة

سـنجد مـا يثري ويزيـد القراءتين األوىل والثانيـة .وهـذا مـا اتضح يل وأنـا أعيد

قـراءة مـا كتبه عن :ابـن ميمون واسـبينوزا وهوبـز وميكافيليل ونيتشـه ،الذين أثروا
وشـكلوا مصـادر فكر ليوشتراوس؛ الباحث واملـؤرخ يف تاريخ الفكر السـيايس،

والذي جعل منه مريدوه فيلسـوفًا للسياسـة ،اسـتلهم القدمـاء ،أفالطون والفارايب،
وميـز بني القـراءة الباطنية والقـراءة الظاهرة للنصـوص ،وزعم أن للفالسـفة أرسا ًرا

مدخل إلى عالم المسيري

13

تخفـى عـن العامـة ال يعلمها إال الخاصـة ،وهي إنـكار الدين واأللوهيـة ومع هذا

توظيـف الديـن مـن أجـل اسـتقرار الدولة ،هـذا عن ليو شتراوس.

وحني نقارن بينهام نكتشف ما يف عمل املسريي من مغايرة لهذه الرؤية ،وما يف

قراءته من عمق ودقة ووضوح .وملا ال؟ فالفارق بني التأويل الباطني االشرتاويس
والقراءة املسريية للنصوص هو الفارق بني التعاليم الرسية التي يبثها األول لتالميذه

يف الظالم والدعوة الواضحة التي يتلقاها محبو املسريي والتي تتحدد يف النقد
والتجديد.

لذا فإن الكتابة عنه لن تنقطع ،فالعمل الحايل يضم بعضً ا من الدراسات التي

قُدمت حول الرؤية واملنهج عند املسريي ،أقول البعض ،وال تزال بقيتها تنتظر
طريقها إىل القارئ.

[ .]6هو عبد الوهاب محمد أحمد املسريي :ليسانس آداب (أدب إنجليزي)،

جامعة اإلسكندرية (1959م)؛ ماچستري يف األدب اإلنجليزي واملقارن ،جامعة

كولومبيا  ،Columbia Universityالواليات املتحدة األمريكية ()1964؛ دكتوراه
يف األدب اإلنجليزي واألمرييك واملقارن ،جامعة رتجرز ،University Rutgers

الواليات املتحدة األمريكية (.)1969

رئيس وحدة الفكر الصهيوين وعضو مجلس الخرباء مبركز الدراسات السياسية

واالسرتاتيجية باألهرام ( 1970ـ  .)1975املستشار الثقايف للوفد الدائم لجامعة
الدول العربية لدى هيئة األمم املتحدة بنيويورك ( 1975ـ  .)1979أستاذ األدب

اإلنجليزي واملقارن يف جامعة عني شمس ( 1979ـ  ،)1983وجامعة امللك سعود

( 1983ـ  ،)1988وجامعة الكويت ( 1988ـ  .)1989ويعمل أستاذًا غري متفرغ يف
جامعة عني شمس ( - 1988حتى اآلن) .كام عمل أستاذًا زائ ًرا بجامعة ماليزيا
اإلسالمية يف كواالالمبور ويف أكادميية نارص العسكرية .املستشار األكادميي
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للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف واشنطن ( 1992ـ حتى وفاته) .عضو مجلس
األمناء لجامعة العلوم اإلسالمية واالجتامعية يف ليسربج يف فريچينيا يف الواليات
ح ْوليات التي
املتحدة األمريكية ( - 1993حتى اآلن) .مستشار تحرير عد ٍد من ال َ
تصدر يف مرص وماليزيا وإيران وأمريكا وإنجلرتا وفرنسا.

[“ -1 .]7نهاية التاريخ :مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوين” ،مركز الدراسات

السياسية واالسرتاتيجية (القاهرة  ،)1972املؤسسة العربية للدراسات والنرش

(بريوت .)1979

دراسـة يف فلسـفة التاريخ الصهيوين ،نذهب إىل أن الفلسـفات الفاشية تحاول

دامئًـا أن تضـع نهايـ ًة للتاريـخ (الزمـان واملكان) وأن تبـدأ من نقطـة الصفر ،وهذا
مـا يصنعـه الصهاينـة بالنسـبة لـكل مـن الفلسـطينيني ويهـود العـامل ،إذ تتحـول
فلسـطني العربيـة إىل إرتـس يرسائيل أو صهيـون ،أي “أرض بال شـعب” ،أما يهود

العـامل فهـم أشـخاص مقتلعـون ال وطـن لهم فهـم “شـعب بلا أرض” ،ويتوقف
تاريـخ فلسـطني (التي تنتظـر أصحابها األصليين ،أي اليهود) ،كما يتوقف تاريخ

يهـود العـامل (فهـم يعيشـون يف “املنفـى” ويتوقـون للعـودة إىل وطنهـم القومي
يرا يف هذا
األصلي!) ،وحين يضـع الصهاينـة نهاي ًة للتاريـخ فهـم ال يختلفون كث ً

عـن النازيين الذيـن أوقفـوا تاريـخ كل العنـارص التـي قـرروا أنهـا تعيـق تطـور
الشـعب العضـوي (الفولك).

“ -2موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية :رؤية نقدية” ،مركز الدراسات

السياسية واالسرتاتيجية (القاهرة .)1975

هذا العمل هو بداية الجهد املوسوعي للمؤلف ،إذ اكتشف ما سامه “جيتوية

املصطلح الصهيوين” ،وهي أن كل املصطلحات بل املفردات التي ترد يف

الكتابات الصهيونية لها معنى محدود يختلف عن معناه يف النصوص األخرى.

مدخل إلى عالم المسيري
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وهذه املوسوعة هي محاولة أولية لحرص هذه املصطلحات واملفردات وتحديد
معناها واسرتجاع البُعد العريب /النقدي لها.

“ -3الفردوس األريض :دراسات وانطباعات عن الحضارة األمريكية” ،املؤسسة

العربية للدراسات والنرش (بريوت .)1979

دراسة يف الحضارة األمريكية ،هي يف واقع األمر دراسة يف الحداثة الغربية

ومفهوم التقدم واليوتوبيا التكنولوجية .ترى الدراسة أن اإلنسان األمرييك إنسان
فردوسا أرضيًا بحيث يتحكم يف كل
مادي باملعنى الفلسفي ،يحلم بأن يؤسس
ً

جوانب حياته األرضية أو الزمنية ،ولكن ينتهي به األمر إىل أن يعيش يف الجحيم،
ألن من يحاول التحكم بكل جوانب الواقع هو إنسان إمربيايل يحاول أن يتأله،
فمثل هذا اإلنسان يحكم عىل نفسه بالتعاسة والبؤس الشديدين .ويضم الكتاب

دراس ًة يف التشابة بني الوجدان األمرييك والوجدان الصهيوين ،كام يضم دراسات

مطولة عن حركة تحرير املرأة التي تنبأ الكاتب آنذاك أنها ستكتسب مركزي ًة متزايد ًة

يف حياة اإلنسان الغريب .ويرى الدكتور املسريي أن فكر التمركز حول األنثى فكر
حلويل يسعى إىل إلغاء الثنائيات واالختالفات بني الجنسني ،ويهدف إىل تصعيد
الرصاع بينهام .وهو سيضم كل هذه الدراسات (إىل جانب دراساته عن الشاعر

األمرييك وولت ويتامن ودراسات جديدة أخرى عن أدبيات األزمة األمريكية) يف

كتاب الحق عن الحضارة األمريكية ،صدر عام .1999

“ -4إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد”( ،القاهرة  ،1993مجلدان؛

واشنطن  ،1996مجلدان؛ القاهرة  ،1998سبعة مجلدات) ،نقابة املهندسني ،القاهرة؛

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،واشنطن والقاهرة ،تأليف وتحرير ،سبعة مجلدات.
ليكتب كل دراسة يف حقل تخصصه ،عن التحيزات التي وجدها أثناء بحثه،

وإمكانية تجاوز هذا التحيز .وكانت الثمرة مؤمت ًرا ُعقد يف القاهرة عام  1992يف
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نقابة املهندسني .يضم املجلد األول “فقه التحيز” وهو املقدمة الطويلة التي كتبها
وبي فيها أسباب التحيز وأشكاله وكيفية تجاوزه دون
الدكتور املسريي لهذا العمل ّ

إلغائه ،كام تضمنت بقية املجلدات فكر الدكتور املسريي والنموذج املعريف
الكامن يف دراساته يف مقالني :األول للدكتور إبراهيم البيومي غانم بعنوان “إدراك
التحيز يف الفكر العريب الحديث” ،أما الثاين فكتبه األستاذ حسام الدين السيد

بعنوان “التحيز والتفسريات املادية”.

“ -5موسوعة العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة” :حني انتهى الدكتور

املسريي من “موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :منوذج تفسريي جديد” وجد

أنه من املفيد أن يتأمل يف إنجازه ،وأن يحاول أن يعلق عليه ،ويستخلص منه النتائج
الفلسفية واملنهجية .انظر عرضنا وتحليلنا يف فصل العلامنية.

“ -6الحداثة وما بعد الحداثة” :من املوضوعات التي أصبحت مركزي ًة يف فكر

الدكتور املسريي قضية ما بعد الحداثة ،وقد كتب عنها دراسات كثري ًة سيضمها يف

كتاب واحد .وهو يرى أن ما بعد الحداثة ال تشكل انحرافًا عن الحضارة الغربية،
وإمنا هي كامنة يف منظومة الحداثة نفسها وما يسميه “نزعتها التفكيكية” ،ألنها
جعلت من قوانني املادة الطبيعة معيا ًرا لكل يشء ،مبا يف ذلك الظاهرة اإلنسانية.

ولكن القانون الطبيعي ال يعرتف بأية مطلقات ،إذ إنه يقوم بتفكيك كل يشء مبا

يف ذلك اإلنسان .ومع تفكيك كل يشء نصل إىل العدمية الكاملة أو إنكار املركز،
إلهيًا كان أم إنسانيًا ،وإنكار القيمة ،بل الحقيقة ،ومن ثم املقدرة عىل الحكم ،أي
إننا وصلنا إىل مرحلة ما بعد الحداثة والالعقالنية املادية.

تتضمن هذه الدراسة مجموع ًة من الفصول ،فيضم الفصل األول دراس ًة مقارن ًة

بني التحديث والحداثة وما بعد الحداثة (يف املجال الفلسفي والنفيس ويف

موضوع املعنى والرتشيد ويف الحقل الجاميل) ،كام يضم دراس ًة يف املوقف
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اللغوي بعد ظهور ما بعد الحداثة وعالقة الدال باملدلول (اللغة الواحدية واللغة
املجازية) وبعض الدراسات الخاصة بأصول ما بعد الحداثة يف الرتاث الغريب،

ودراس ًة عن الجسد والجنس كصور مجازية نهائية يف الحضارة الغربية الحديثة.

وقد أصدر حوا ًرا حولها يف كتاب مشرتك مع املفكر التونيس فتحي الرتييك يحمل
هذا العنوان.

“ -7الحلولية الكمونية :الروحية واملادية” :هذه الدراسة ستتعرض للنموذج

الكامن وراء دراسات الدكتور املسريي الذي ينطلق من التمييز بني اإلنسان
والطبيعة ،وستتناول الدراسة ما ييل :السبئية ـ الفيضية ـ اإلنسان األكرب ـ اسبينوزا

وهيجل وعالقتهام بالحلولية الغربية ـ نيتشه ـ الحلولية والفلسفة الغربية ـ الغنوصية

ـ القبااله ـ الحلولية اليهودية ـ ابن رشد ـ ابن عريب ـ عالقة الحلولية مبفهوم

الجامعة الوظيفية والعلامنية الشاملة ـ الحلولية ونهاية التاريخ ـ الحلولية وما بعد
الحداثة .وستتناول الدراسة موضوعات أخرى عىل عالقة باملوضوع مثل النقد

األديب والواحدية املادية وعالقة الحلولية باملادية.

“ -8الجامعة الوظيفية :دراسة حالة” :يطرح الدكتور املسريي يف هذه الدراسة

مفهوم الجامعة الوظيفية ،ويطبقه عىل تاريخ الجامعات اليهودية .كام تتضمن

الدراسة رأي ماركس وإنجلز وفيربوسومبارت يف أصول الرأساملية .ويشري

الكتاب إىل قضية الدولة الصهيونية باعتبارها دول ًة وظيفيةً .ورغم أن الكتاب يتناول
الجامعات الوظيفية اليهودية إال أنه يقدم مفهوم “الجامعة الوظيفية” باعتباره أدا ًة

تحليلي ًة أكرث تفسريي ًة وتركيبي ًة من مفهوم “الطبقة” التقليدي.

“ -9سرية غري ذاتية غري موضوعية” :وهي دراسة موسعة يف مجلد ضخم يتناول

فيها املسريي كل ما يتعلق بحياته يف الجانب الذي يرى أنه يخص القارئ ،مام

يتعلق بحياته الفكرية وانتقاله من العلامنية الشاملة إىل العلامنية الجزئية ،ومن
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القرية إىل املدينة ،ومن دراسة الشعر الرومانتييك إىل دراسة الصهيونية وتاريخ

األفكار .فقد كتب سريته الذاتية التي تحاول أن تؤرخ لتطوره الفكري ،ولذا فقد

أطلق عليها عبارة “سرية غري ذاتية” ،فهي سرية ال تضم حياة فرد ،بل هي سرية
مفكر عريب إسالمي ،ولكنها يف الوقت نفسه تتضمن الحقائق الخاصة بفرد معني

له أبعاده الخاصة ج ًدا ،ولذا فهي أيضً ا “سرية غري موضوعية”.

“ -10معامل الخطاب اإلسالمي الجديد :مرشوع وحوار” :دراسة عن معامل

الخطاب اإلسالمي الجديد نُرشت بالعربية (املسلم املعارص ،العدد  ،86ديسمرب
 1997ـ يناير 1998؛ ويف كتاب عزام التميمي “الرشعية السياسية يف اإلسالم” (لندن
 ،))1997كام نُرشت باإلنجليزية يف مجلتي األهرام ويكيل (.)1997

الفصل األول
ُّ
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فقه

إن إشكالية التحيز ،أو ما يطلق عليه املسريي “فقه التحيز” هي كام يذكر “رؤية

معرفية ودعوة لالجتهاد” يف “املنهج” ويف “املصطلح” .وهي قضية تواجه الباحث
أينام كان يف أرجاء العامل ،خاص ًة يف العامل الثالث .فالباحث ينشأ يف بيئة حضارية

مناذج مختلف ًة مهيمنةً ،تفرض حضورها
وثقافية لها مناذجها املعرفية ،ويجد أمامه
َ

عىل مجتمعه وعىل وعيه ،وهي مناذج ثبت نفعها يف واقعها الذي صدرت عنه ،وهو
العامل الغريب ،عرب الرتاكم املعريف يف املجاالت املختلفة االقتصادية والسياسية،
وإن كان لها جوانبها السلبية يف مجاالت أخرى .وعىل هذا فهي ليست نافع ًة يف

شعوب مجتمعات أخرى غري غربية .وبالتايل فإن هذه النامذج ليست قادر ًة عىل
التفاعل مع واقع هذه املجتمعات أو اإلسهام يف تفسريه وتغيريه ،ورمبا تؤدي إىل

العكس ،أي إىل مسخه وتشويهه وتخلفه وتبعيته وتدمريه ،ذلك أن الشعوب غري
األوروبية الخاضعة للتبعية تخلت عن تحيزاتها الخاصة ،النابعة من واقعها التاريخي
واإلنساين والوجودي ،وبدأت تتبنى تحيزات غريها حتى وإن كانت ضدها ،بل أكرت

من ذلك بدأت تنظر إىل نفسها عرب النامذج التي فرضها اآلخر.

نستنتج من هذا الفهم الذي يقدمه املسريي يف مقدمة املجلد الذي أرشف عليه

عن التحيز ،أن قضية التحيز أو قضية املنهج قضية عامة لدى الباحثني يف العلوم

اإلنسانية واالجتامعية ،الذين يستخدمون مفاهيم ومصطلحات ومناهج غربية،

وهي متمثلة يف مناذج حضارية أصبح لها السيادة والنفع العميل يف البلدان الغربية

يف بعض املجاالت ،إال أنها غريبة عن مجتمعات العامل الثالث التي تستخدم
نفس املناهج دون أن تدرك تحيزاتها.

ومن هنا كانت دعوة املسريي وعدد من زمالئه إىل ما أطلق عليه “فقه التحيز”.

وهو يوضح لنا أن القيم املعرفية الغربية تتخذ شكل مناذج أو استعارات معرفية
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كامنة ،وأن تبني هذه االستعارات ال يؤدي بالرضورة إىل تبني كل هذه األفكار،
وإمنا يخلق ترابطًا اختياريًا  elective affinityبني الباحث ،وهذه األفكار هي تربة

خصبة ميكن لها أن تنمو فيها وترتعرع .لذا ،يجد الباحث نفسه متحي ًزا لبعض
الظواهر واألفكار ،ويهمل أو يستبعد متا ًما بعضها اآلخر ،مام يقع خارج نطاق
االستعارات والنامذج الكامنة .وكثري من هذه االستعارات املعرفية الكامنة تأيت

جاهز ًة من الغرب ،وهي بالطبع ال تتسم بالرباءة أو الحياد.

ومن هنا كانت الدعوة إىل تأسيس ما أطلق عليه “فقه التحيز”؛ وذلك من أجل

أول ،وتوضيح التحيز الكامن يف املناهج العلمية ثانيًا،
التعريف بقضية التحيز ً

وبيان كيف تعمل آليات التحيز وكيف توجه الباحث نحو نتائج معينة ،وتستبعد

أخرى ثالثًا؟ ومن أجل هذا يرى أن عىل الباحثني غري األوروبيني من وجهة نظره:

 -البحث يف اإلنسان والنامذج املعرفية البديلة التي تتم صياغتها واستخدامها

يف مجتمعات غري غربية.

 اإلسهامات الغربية يف نقد النامذج السائدة. تأكيد زمنية ومحلية األفكار الغربية.يدعو املسريي ويلح ،كام يظهر لنا عىل أهمية ورضورة البحث يف مناذج

حضارية عربية إسالمية مقابل النامذج السائدة واملهيمنة التي ال تعرب وال تنبع

من واقع الشعوب واملجتمعات العربية اإلسالمية .وهو يدرك أن هذه النامذج قد

تكون ،أو من املمكن ،بل من الحتمي ،أن تعرب بدورها عن تحيزات ،ومن هنا
وبوعي الباحث الحضاري اإلنساين العلمي امللتزم يبني:

 -رضورة أن يفصح كل باحث عن تحيزاته ويوضحها للقارئ؛ حتى يعيها

ويتجاوزها بوعي.
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ً
بديل عن النامذج السائدة بل أقرب إىل
 -أن ال تكون هذه النامذج الجديدة

املجتمعات التي نبعت فيها والتي تسعى لفهمها وتفسريها.

 -أن تقوم النامذج املقرتحة بنقد النامذج القدمية واإلضافة إليها وتوسيع حدودها

إىل حضارات وشعوب غري أوروبية حتى تتحول إىل مناذج إنسانية.

وهو يضيف ويؤكد أن وجود صوت عريب إسالمي مستقل ومناذج معرفية

قد تتفق مع وقد تختلف عن النامذج الغربية السائدة ،ال يضمر أي إنكار لقيمة
الحضارة الغربية .ويبني لنا ،وتلك مسألة غاية يف األهمية ،فيام يطرحه كيفية

التحول واالنتقال من النامذج الحضارية الغربية املتحيزة إىل مناذج عربية إسالمية
حضارية بديلة؛ وذلك من خالل القيام بعمليتني بعد تقديم رؤية للتحيز يف املجال

العلمي وقبل تحديد النتائج العامة ،وهاتان العمليتان هام:

 -1استخدام النموذج املتحيز املرفوض؛ لبيان مدى قصوره يف إعادة النظر يف

عنارصه وإعادة بنائها من جديد.

 -2تحديد النموذج املعريف املقرتح وبيان مربرات اختيار تطبيقه.
مثال عىل ذلك بـ”التقدم” ،وهو مفهوم محوري يف الفكر
يقدم لنا املسريي ً

الغريب (املادي) الذي ظهر انطالقًا من النزعة اإلنسانية واملنفعة واللذة .ويستخدم
مثل يف مدينة عربية ما ،خالل العقدين املاضيني،
هذا املفهوم لتقييم ما حدث ً

يقول :إذا أردنا معرفة تقدمها هنا؛ تدور التساؤالت حول اإلنجازات ،وحول
االستهالك يف الطاقة أو الطرق الجديدة ،وتغيب التساؤالت عن متاسك األرسة

وتآكل األشكال الفنية الشعبية ،تلك هي الرؤية الغربية .ويرى أن النموذج الجديد

قد يحاول أن يوسع من مفهوم التقدم ،بل رمبا يجد أنه من الرضوري التخيل عنه
متا ًما ،فمصطلح “التقدم” هو ترجمة ملفهوم غريب ،أي نابع من تربة غربية ومرتبط
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مبرحلة محددة يف التاريخ الغريب ،وليس له صالحية ورشعية تتجاوز الزمان
واملكان .وعن طريق النموذج الجديد واملفهوم الجديد سيتم رصد ما يحدث
بطريقة أكرث تركيبًا ،بل ميكن القول إن النموذج الجديد سيكون أكرث موضوعيةً،

ألنه ال يحاكم الواقع (العريب) من منظور غريب (غريب) ،وإمنا يحاول رصده
ووصفه بكل تركيبته.

إن هدف املسريي ،كام يظهر لنا ،هو اكتشاف بعض التحيزات الغربية الكامنة

يف مصطلحاتنا ومناهجنا وأدواتنا البحثية وقيمنا املعرفية ،واقرتاح مصطلحات

ومناهج وأدوات وقيم معرفية بديلة تتسم بأكرب قسط من االستقالل والحيادية.

وإذا كان التقدم يعني “اللحاق بالغرب” ،ويفرتضه الغرب قيم ًة مطلق ًة وغايةً ،فإن
التقدم والتخلف يتم تحديدهام وفق هذا املنظور ،فإذا اقرتبنا من الغرب رصنا
مثل لالجتهاد يف هذا املجال،
أكرث تقد ًما ،وإذا ابتعدنا رصنا أكرث تخلفًا .ويقدم لنا ً
بتقديم منوذج مختلف للتقدم ،قدمه املفكر االقتصادي عادل حسني الذي رفض

النموذج الغريب للتقدم ،وقدم تعريفًا جدي ًدا له باعتباره القدرة عىل تحديد منط
االستهالك املالئم مبعايري مستقلة ،وبالتايل تحديد مضمون النمو االقتصادي

وابتكار التوليفات التكنولوجية الالزمة إلنتاج هذا املضمون.

يؤكد صاحب “فقه التحيز” رضورة الرتكيز عىل التحيزات الغربية الكامنة يف

املناهج واألدوات التي يستخدمها الباحثون العرب ،والتي يعتربها أكرث التحيزات

شيو ًعا وخطورةً؛ ألنها ت ُق َّدم ليس باعتبارها نتاج املحلية األوروبية ،ولكن باعتبارها
عاملي ًة كونيةً .إن املهم فيام يقدمه املفكر اإلسالمي ليس هو التأكيد عىل الطبيعة
اإلبداعية لرفض التحيز فقط بل تعريف القارئ بالعملية التي يتم من خاللها التعرف

عىل التحيز وتجاوزه ،وهو ما ال ميكن إنجازه دون أن يتابع القارئ بنفسه عملية
االنتقال من النموذج املرفوض (املتحيز) إىل النموذج الجديد (املستقل) .يقول:

“ومن هنا تنبع أهمية تناول النموذج املرفوض وعملية االنتقال ،ومن خالل مشاهدة
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العملية ذاتها ،ال مثرتها فحسب ،فإننا ميكننا إثراء الفكر العريب الحديث ،ال برؤية

جديدة وحسب وإمنا أيضً ا مبنهج جديد؛ إذ إن القارئ سيمكنه أن يستخلص بعض
القواعد التي يستطيع عن طريقها اكتشاف مواطن التحيز يف مناهج وأدوات وقيم
مل يتم تناولها يف هذا الكتاب .وقد يكون من املفيد مقارنة النموذجني ،املتحيز

واملستقل ،من منظور مقدرتهام التفسريية التنبؤية”.

علينا أن نتوقف يف التناول التحلييل عند تعريف التحيز ،كام يفهمه املسريي،

معبا عن منوذج معريف
فهو يرى لكل يشء ،ولكل واقعة وحركة ،بع ًدا ثقافيًا ّ ً
وعن رؤية معرفية .والنموذج :هو صورة عقلية مجردة ومنط تصوري ومتثيل رمزي

للحقيقة ،وهو نتيجة عملية تجريد (تفكيك وتركيب) ،إذ يقوم العقل بجمع بعض
السامت من الواقع فيستبعد بعضها ويبقي بعضها اآلخر ،ثم يقوم برتتيبها حسب

أهميتها ويركبها ،بل أحيانا يضخمها بطريقة تجعل العالقات تشكل ما يتصوره

العالقات الجوهرية يف الواقع ،وتتفاوت درجات االختزالية ،وميكن للنموذج أن

يكون اقتصاديًا ماديًا ،ومن ثم يستبعد من حساباته العنارص غري االقتصادية املادية.
جا حضاريًا ،مبعنى أن النموذج يصل ملجموعة العالقات
وميكن أن يكون منوذ ً
التي تشكل حضارة ما ،ويعكس صور ًة ذهني ًة ملنتجاتها الحضارية.

ولكل منوذج بُع ُده املعريف ،أي إن خلف كل منوذج (وخلف عمليات اإلبقاء

واالستبعاد والرتكيب والتضخيم) معايريه الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض

ومسلامت وإجابات عن أسئلة كلية ونهائية ،تشكل جذوره الكامنة وأساسه العميق،
وتزوده ببعده الغايئ ،وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التي تحدد النموذج.

والتحيز ـ كام يؤكد لنا املسريي ـ فيام أسامه قواعد فقه التحيز الحتمي ،ويحدد

قواعده عىل النحو التايل:

القاعدة األوىل -1 :التحيز مرتبط ببنية عقل اإلنسان ذاتها ،الذي ال يسجل
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تفاصيل الواقع كاآللة الصامء بأمانة بالغة ودون اختيار أو إبداع ،فهو ليس سلبيًا
وإمنا فعال ،ولذا فهو يدرك الواقع من خالل منوذج فيستبعد بعض التفاصيل ،ويبقي

بعضها اآلخر ،ويضخم بعض ما يتبقى ومينحه مركزي ًة ويهمش الباقي .والعملية
اإلدراكية هذه ليست عشوائي ًة وإمنا تتبع أمناطًا ميكن اكتشاف بعض جوانبها.

 -2التحيز لصيق باللغة اإلنسانية نفسها ،فال توجد لغة إنسانية واحدة تحتوي

عىل كل املفردات املمكنة للتعبري عن الواقع بكل مكوناته؛ أي إنه ال بد من
االختيار .كام ثبت أن كل لغة مرتبطة إىل حد كبري ببيئتها الحضارية وأكرث كفاء ًة يف

التعبري عنها.

 -3كل هذا يعني ،يف واقع األمر ،أن التحيز من صميم املعطى اإلنساين ومرتبط

بإنسانية اإلنسان ،أي بوجوده ،ككائن غري طبيعي ال يرد إىل قوانني الطبيعة وال

ينصاع لها.

والقاعدة الثانية هي أن التحيز قد يكون حتم ًيا ،ولكنه ليس بنهايئ .وهذه الحقيقة

(حتمية التحيز وارتباطه باإلنساين والثقايف) ال تؤدي بالرضورة إىل االكتئاب

والحزن .فالتحيز ليس بعيب أو نقيصة ،بل عىل العكس ميكن أن يجرد التحيز عن

فبدل
ً
معانيه السلبية ،ومن ثم توضع إشكالية التحيز عىل مستوى مختلف متا ًما.

من أن أضع تحيزي يف مقابل تحيزهم ،يصبح التحيز هو حتمية الفرد واالختيار
اإلنساين ،وهذه مفارقة ،ولكن هكذا حياة اإلنسان.
ويحدد لنا عدة أنواع للتحيز عىل النحو التايل:
 -1هناك التحيز ملا يراه اإلنسان عىل أنه الحق ،وهذا هو االلتزام .واإلنسان

املتحيز للحق والحقيقة ميكن أن يتحمس لهام وينفعل بهام.

 -2وهناك التحيز للباطل ،وهذا يأخذ أشكالً مختلفةً ،فهناك التحيز للذات،
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حني يجعل اإلنسان نفسه املرجعية الوحيدة املقبولة ،فتسقط فكرة الحق املتجاوز،

وال ميكن محاكمة اإلنسان من أي منظور .ويرتبط بهذا فكرة التحيز للقوة ،فإن كان

رصا فإنه يفرض إرادته ،أما إذا انهزم فإنه يتحول إىل واقعي (برجاميت)
اإلنسان منت ً
يرىض بأحكام اآلخر ،ويخضع له دون إميان بأن ما يقوله اآلخر هو الحق ،فالقوة

يعب عن
هي املرجعية الوحيدة .ويرتبط بكل هذا التحيز للسلطان ،فهو تحيز ّ
التخيل الكامل عن ذاتية اإلنسان وعن اختياراته الحرة ،بحيث يصبح السلطان هو
املرجعية.

 -3وهناك تحيز وا ٍع واضح ،وآخر غري وا ٍع “كامن” .أما التحيز الواعي ،فهو تحيز

من يختار عقيد ًة بعينها (أيديولوجية) ثم ينظر للعامل من خاللها ،ويقوم بعملية دعاية

وتعبئة يف إطارها .أما التحيز غري الواعي ،فهو أن يستبطن اإلنسان منظوم ًة معرفي ًة بكل
أولوياتها وأطروحاتها ،وينظر للعامل من خاللها دون أن يكون واعيًا بذلك.

 -4وميكن تصنيف التحيز من ناحية حدته ،فيمكن أن يكون التحيز حا ًدا

حا ،كام هو الحال يف األدب الواقعي االشرتايك السوفيايت ،حيث كانت الطبقة
واض ً

العاملة تحقق دامئًا االنتصار ،وكانت البورجوازية دامئًا هابط ًة منحل ًة يف طريقها
إىل االختفاء لتحل محلها القوى الصاعدة .لكن هناك دامئًا املثقف البورجوازي

الواعي بقانون التاريخ الذي كان يدرك أن الطبقة العاملة هي الطبقة الصاعدة.

 -5وهناك تحيز داخل التحيز ،أي حني يتبنى الباحث رؤي ًة معين ًة محدد ًة من

داخل منوذج معريف متكامل تصبح تحيزاته أكرث اتسا ًعا .ويظهر التحيز داخل التحيز
يف عملية الرتكيز عىل أفكار بعينها دون غريها داخل املنظومة موضع البحث.

 -6وهناك العكس أيضً ا ،أي أن يتبنى الباحث لعدد من األفكار التي تنتمي إىل

أنساق معرفية مختلفة متناقضة ،يتبناها كلها دون متييز أو تفريق بسبب غياب الرؤية
املعرفية العميقة.
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 -7هناك تحيز جزيئ وآخر كيل .فالتحيز لعنرص واحد أو ليشء ما ،كام يحدث

حينام يعجب كاتب غريب بكاتب أو طراز رشقي ،فال يتبنى الرؤية الكلية لحضارة
هذا الكاتب أو ذاك الطراز ،وإمنا يتبنى تلك العنارص التي تروق له والتي ميكنه

استيعابها يف رؤيته للكون ،فهذا التحيز يعترب تحي ًزا جزئيًا .وميكننا القول بأن النوع

الجزيئ من التحيز هو تحيز الشخص الواثق من نفسه ذي الهوية الواضحة ،الذي
يدور يف إطار رؤيته ويقف عىل أرضيتها ،وله تحيزاته املحددة ،ثم ينظر إىل العامل
ويأخذ منه ما يريد.

 -8من أهم التحيزات الجديدة التي ليس لها نظري يف الحضارات السابقة ما

نسميه “تحيز واقعنا املادي ضدنا” ،فاالستعامر الغريب قد دخل بالدنا وهدم منازلنا
التي تعرب عن هويتنا ،ثم هدم مدننا القدمية بتخطيطها الذي يعرب عن منظومتنا
القيمية ،ثم بنى مدنًا تعرب عن منظومته القيمية ،مثل :الرسعة والكفاءة والتنافس.

فالشوارع واسعة حتى ميكن للسيارات الكثرية أن تسري فيها برسعة.

يعرض املسريي النموذج الحضاري العريب باعتباره من أهم أشكال التحيز

وأكرثها شيو ًعا يف العامل ،ويقدم لنا عد ًدا من األمثلة ،مثل :ارتداء رابطة العنق ،غرفة

الطعام والصالون املذهب ،وكرثة األثاث ،بناء الجامعات من الحجر يف وسط
الصحاري ووضع التكييف فيها بعد أن كانوا قد بنوا بيوتهم عىل الطراز الفرنيس
واإليطايل الحديث ،شبه الفرنيس وشبه اإليطايل وشبه الحديث ،ثم “سرتوها”
بأسوار عالية حتى يطبقوا الرشيعة .وهكذا ،كام تتصارع غرفة املائدة مع متطلبات
األرسة ،يتصارع الطراز الحديث (املكشوف) مع طلب السرت من املستهلكني

“اإلسالميني” ،وال يهم طب ًعا االغرتاب الناجم عن أن تعيش يف طراز معامري ال
ينتمي إىل معجمك الحضاري ،بل إن الفتات الشوارع اآلن تكتب بالكمبيوتر،

بينام كنا يف السابق ندرس فن الخط العريب يف املدارس ،ولكنا أدركنا ما يسمى
بالتقدم ،فأُلغيت هذه الحصة ،وأُلغي معها إدراك أن الخط فن ،وظهرت أجيال ال
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أساسا .بل هناك بعض فناين الخطوط يتحرجون من ذكر أنهم خطاطون،
تدرك هذا
ً
فالخطاط اآلن هو من يكتب بخط الكوكاكوال والسافو .وميكن أن نقول :إن هذا
قليل ،وستجد أننا
إهامل وعدم اكرتاث بالرتاث ،وهو بالفعل كذلك .لكن تعمق ً

تبنينا رؤي ًة للفن استوردناها من الغرب ،وألن فن الخط ليس ضمن الفنون الغربية
الجميلة ،فقد ضمر فن الخط هنا ،وهو من أهم الفنون العربية ،ال لسبب إال ألنهم
هناك ال يعرتفون به ف ًنا.

إننا  -عند املسريي  -تركنا تراثنا ،وتبنينا اآلخر بكفاءة عالية ،فلنا تراثنا ولهم

تراثهم ،ولنا حضارتنا ولهم حضارتهم .لقد تبنينا منوذجهم الحضاري والتهمنا
منتجاتهم الحضارية ،ووضعناها يف بيئتنا التي نتصارع معها.

من الحقائق األساسية التي تجابه اإلنسان يف القرن العرشين أن النموذج

الحضاري الغريب أصبح يشغل مكانًا مركزيًا يف وجدان معظم املفكرين والشعوب،
وليس من املستغرب أن يحقق منوذج حضاري له مقدرات تعبوية وتنظيمية مرتفعة
(بسبب بساطته وماديته) انتصارات باهرة ،عىل املستويني املعنوي واملادي ،يف

مراحله األوىل .وقد ترجمت انتصارات املرشوع الحضاري الغريب نفسها إىل
إحساس متزايد بالثقة بالنفس من جانب اإلنسان الغريب ،وإىل إميانه بأن رؤيته

للعامل هي أرقى ما وصل إليه اإلنسان ،وأن كل التاريخ البرشي يصل إىل أعىل
مراحله يف التاريخ الغريب الحديث ،وأن كل العلوم الغربية علوم عاملية ،وأن

النموذج الحضاري الغريب يصلح لكل زمان ومكان ،أو عىل األقل يف العرص
الحديث.

وينتقل بعد ذلك لبيان هيمنة النموذج الحضاري الغريب يف مجتمعاتنا .فنتيجة

بساطة النموذج املعريف العقالين الغريب ،ونتيج ًة لبساطة النموذج املعريف العقالين

الغريب وجاذبيته ،ونتيج ًة النتصاراته املعرفية والعسكرية ،أصبحت محاولة اللحاق
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بالغرب هي جوهر جميع املرشوعات النهضوية يف العامل الثالث ،مبا يف ذلك
العامل اإلسالمي .ويتضح هذا أكرث ما يتضح يف الفكر العلامين الليربايل ،فهو فكر

قد حدد “النهضة” ابتدا ًء بأنها :نقل الفكر الغريب والنظريات الغربية بأمانة شديدة،
وتَ َقبُّل النموذج الحضاري الغريب بكل مزاياه وعيوبه.

والتيار الثاين :هو التيار الشيوعي واالشرتايك (اليساري) العريب .فعىل الرغم

من أن موقف اليساريني العرب موقف نقدي من الرأساملية والليربالية السياسية
تقبل مبدئيًا للنموذج املعريف والحضاري
واالقتصادية الغربية ،إال أنهم يصدرون ً

الغريب الكامن وراء كل تجليات الفكر الغريب ومؤسسات الحضارة الغربية.
ولذا ،ال ينرصف النقد اليساري للحضارة الغربية إال إىل جوانب التنظيم السيايس

واالقتصادي ،وال ميتد أب ًدا إىل النموذج الحضاري أو املعريف ذاته.

شكل من أشكال الرتاجع يف العامل
ً
وقد شهد النموذج الحضاري الغريب

العريب من األربعينيات .ويتمثل هذا يف ظهور حركات إسالمية وجامعات اشرتاكية

قومية ،وكل هذه الحركات ـ يف جناحيها اليميني واليساري  -تفرتض بشكل أو بآخر
قصور النموذج الحضاري الغريب ،ومن هنا :الحديث عن الهوية العربية وتأكيد
أهمية الرتاث (القومي والديني) .لذا ،نجد أن هذا التيار إن هو إال محاولة أخرى

لتبني النموذج الغريب الذي يأخذ هذه املرة شكل إعادة صياغة للهوية من الداخل
عىل أسس غربية ،مع الحفاظ عىل هيئتها الخارجية العربية .ويعاد اكتشاف الرتاث

من منظور غريب ،بل تعاد صياغته بأثر رجعي ،فنكتشف أن املعتزلة عقالنيون ،وأن

الجرجاين أسلويب ،وأن الفن اإلسالمي تجريدي ،وأن االغرتاب موجود يف تراثنا
يف شعر الخوارج والصعاليك ،وأن أبا العالء سبق ديكارت يف الشك الفلسفي ،وأن
ابن خلدون اكتشف  % 80من قوانني املادية الجدلية.

واملدهش :أن محاولة اللحاق بالغرب لها أصداؤها العميقة يف ما يطلق عليه
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املسريي بعض االتجاهات اإلسالمية السطحية .فبعض املفكرين اإلسالميني
يتقبلون النموذج الحضاري الغريب (أو جوانب كثرية منه) عن وعي وعن غري

وعي ،بل يحولون هذا النموذج إىل املثال الذي يحتذى والنقطة املرجعية

الصامتة ،بحيث يصبح املرشوع النهضوي اإلسالمي بالنسبة إليهم هو أيرس
الطرق للحاق بالغرب .هذا يعني أن اإلسالم يكتشف رشعيته مبقدار اقرتابه من
النموذج الحضاري الغريب .وبالتدريج ،يتم تغريب النموذج اإلسالمي ،بحيث

يتفق مع النموذج الحضاري الغريب.

والسمة األساسية لكل املرشوعات الحضارية السابقة  -رغم تنوعها واختالفها

وتصارعها ـ أنها جعلت الغرب نقط ًة مرجعي ًة ومطلقةً ،أي إنها استنبطت رؤية الغرب
لنفسه وملرشوعه الحضاري ،وأصبح الغرب هو هذا التشكيل الحضاري الذي

سبقنا والذي علينا اللحاق به .ومن ثم تحول الغرب من بقعة جغرافية وتشكيل
حضاري له خصوصيته ومفاهيمه إىل البقعة التي يخرج منها الفكر العاملي

واإلنساين الحديث .وقد أضفى هذا رشعي ًة هائل ًة عىل عملية اللحاق بأوروبا ،إذ
علم
أصبح العلم الغريب الذي يسعى املثقفون العرب واملسلمون إىل تحصيله ً
عامليًا حديثًا ،وأصبح الرضوخ للغرب والتبعية الفكرية له يسمى بـ”االنتامء للعرص
الحديث” و”التقدمية املوضوعية”.

ونتيجة لهذا الوضع :تحيز املثقفون العرب للرتاث الغريب ،وأهملوا تراثهم،

بل أهملوا الرتاث العاملي ذاته .وأصبحت مهمة الباحث هي تلقي املعلومات
التي يقال لها عاملية ،والتي هي يف واقع األمر غربية ،ثم إعادة إنتاجها عىل هيئة

دراسات وكتب تظل حبيسة املفاهيم الغربية ،وتساهم يف تطوير املعارف والعلوم
الغربية ،ويف فصل الباحث عن مجتمعه وعن معجمه الحضاري واإلسالمي

والعريب .هذه الفئة من املتعلمني هي أخطر القطاعات الثقافية التي تقوم بعملية
التغريب ،وإعادة صياغة القيم وإشاعة النموذج الحضاري الغريب بكل تحيزاته.
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فعرص النهضة يف الغرب  -كام تعلمون  -يف الكتب التي درسوها هو العرص الذي

بعثت فيه الفنون واآلداب ووضع اإلنسان يف مركز الكون .والثورة الفرنسية هي ثورة
الحرية واإلخاء واملساواة وإعالن حقوق اإلنسان .والتقدم هو الحقيقة األساسية

يف تاريخ البرش ،وليس له أي مثن فادح .ونيتشه هو فيلسوف اإلنسان األعظم
(وليس فيلسوف اختفاء اإلله واإلنسان) .والبنيوية والتفكيكية هي مدارس يف
التحليل األديب (وليست مناهج تضمر رؤي ًة معادي ًة لإلنسان).

وبعد أن يقدم لنا عدة أمثلة للتحيز للنموذج املعريف الغريب الحديث ،والنموذج

متكامل يحتوي عىل منظومة قيمية ،يتناول
ً
جا معرفيًا
الحضاري عاد ًة ما يجسد منوذ ً

ثانيًا طبيعة النموذج املعريف املادي.

والنموذج املعريف الغريب الحديث (وهو منوذج عقالين مادي) وهو أيضً ا

النموذج الكامن وراء معظم معارفنا وعلومنا وكثري من مواقفنا ،هذا النموذج املعريف

هو أكرث النامذج املعرفية شيو ًعا وسطوةً ،ألن االستعامر الغريب قام بهزمية العامل
واقتسامه ،وبتدويل منوذجه الحضاري وفرضه عىل الكثري من املجتمعات ،إما من
خالل القمع أو اإلغواء ،أو حتى أحيانًا من خالل خاصية االنتشار ،حتى أصبح

الكثريون يظنون أن هذا النموذج منوذج عاملي .ولذا فإن أكرث التحيزات شيو ًعا يف

بالدنا ،ويف أرجاء العامل هو التحيز لهذا النموذج املعريف الغريب.
ويقدم لنا وصف هذا النموذج وما ينتج عنه من تحيزات:

( )1تبدأ املنظومة املعرفية الغربية (املادية الحديثة) بإعالن أن مركز الكون

أساسا ،أو أنه
كامن فيه وليس متجاوزًا له ،وهذا يعني أن اإلله إما غري موجود
ً
موجود وال عالقة له باملنظومة املعرفية واألخالقية والداللية والجاملية.
( )2ظهرت ،يف البداية ،الرؤية اإلنسانية الهيومانية التي جعلت من اإلنسان مرك ًزا
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للكون ،بل وألهته .ومنذ البداية كان هناك هدير املاديني؛ الذين يعرفون منطق األشياء
والقانون الطبيعي والبنية الواحدية للنامذج املعرفية املادية.

ونالحظ هنا أن هذه املنظومة بدأت بسحب األشياء (الطبيعية) من عامل اإلنسان

ووضعتها يف عامل األشياء الذي له قوانينه .ثم تم سحب اإلنسان نفسه من عامل

اإلنسان ،ووضعه يف عامل األشياء ،حيث تم إخضاعه لقوانينها ،أي القانون الطبيعي.

وانطالقًا من كل هذا ،تم طرح رؤية معرفية ورؤية أخالقية ،وتم تحديد األولويات،

ويالحظ أن حركة البناء الفكري املادي تتجه دامئًا نحو تصفية الثنائيات التي نجمت
عن الثنائية الدينية (الخالق /املخلوق) وعن الثنائية الهيومانية (اإلنسان /الطبيعة).

وإذا انتقلنا من املنظومة املعرفية إىل املنظومة األخالقية ،فإن العامل املادي ال

يعرف املقدسات أو املطلقات أو الغائيات ،وهدف اإلنسان من الكون هو عملية
الرتاكم والتحكم هذه ،وهدف العامل السيطرة عىل األرض وهزمية الطبيعة وتسخري

مواردها وتحقيق هيمنة اإلنسان الكاملة عليها.

والقوانني األخالقية ال وجود لها إذ ال يوجد سوى املنفعة واللذة وتعظيم

اإلنتاج بهدف تعظيم االستهالك ،وهذا يف حركة دائرية تشبه العود األبدي عند

نيتشه أو مرسحية العبث أو الرؤية الوثنية للتاريخ كدوائر ال معنى لها.

ريا ما تهمله
وال بد أن نضيف بع ًدا أساس ًيا لهذه املنظومة الفلسفية املادية كث ً

الدراسات الغربية وغري الغربية ،وهو أن هذه املنظومة عىل مستوى املامرسة
التاريخية أخذت شكل اإلمربيالية الغربية.

ويعرض بعد ذلك تحيزات النموذج املعريف املادي عىل النحو التايل:
( )1أهم التحيزات هو التحيز للطبيعي املادي عىل حساب اإلنساين وغري

املادي.
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( )2يف هذا اإلطار ،مثة تحيز للعام عىل حساب الخاص .واالفرتاض السائد

أنه كلام تم تجريد الظواهر من خصوصياتها وارتفاع املستوى التعميمي ازددنا

علمي ًة ودقةً.

( )3مثة تحيز للمحسوس واملحدود وما يقاس والكمي عىل حساب غري

املحسوس والالمحدود وما ال يقاس والكيفي.

( )4مثة تحيز للبسيط والواحدي واملتجانس عىل حساب املركب والتعددي

وغري املتجانس ،فيتم التحيز للظواهر البسيطة والتفسريات البسيطة التي ترد

الظاهرة إىل مبدأ واحد أو متغري واحد أو متغريين ،ويتم تفسري السلوك اإلنساين من
خالل مناذج بسيطة.

( )5وهناك تحيز للموضوعي عىل حساب الذايت ،وااللتزام باملوضوعية

يف هذا السياق يعني أن يتجرد الباحث من خصوصيته ومن التزامه الخلقي ومن

عواطفه وحواسه وكليته اإلنسانية ،ويحول عقله إىل صفحة بيضاء وسطح شمعي
يسجل الحقائق ،ويرصد التفاصيل بحياد شديد وسلبية كاملة ،بذلك تتحول الظاهرة

موضع الدراسة إىل مجرد يشء.

( )6ويتبدى هذا التحيز املعادي لإلنسان يف هيكل املصطلحات ،واملصطلح

األمثل هو املصطلح العام ـ الدقيق ـ الوصفي ـ الكمي الذي ينبذ املجاز.

( )7والتحيز للدقة البالغة (التي تصل إىل لغة الجرب والرياضة) هو تحيز للنموذج

الطبيعي غري اإلنساين ـ كام أسلفنا .ولكن هناك عنرص آخر ينبغي إدراجه إذ يجب

أن ندرك أن التحيز ،للدقة البالغة يف التعريفات واملطالبة بأن تكون جامع ًة مانع ًة
واضحةً ،هو تحيز للمصطلحات الغربية.

( )8التحيز ضد الغائية والخصوصية املادية واالنقطاع ،والتحيز لالغائية
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والعمومية والواحدية املادية واالستمرارية واللغة الرياضية ،الهدف منه واضح:

تيسري التحكم اإلمربيايل يف الواقع ،فام يطبق عليه الواحدية املادية ،أي ما يتم

ترشيده ،ميكن اختزاله وتبسيطه وتنميطه وإدخاله شبكة السببية البسيطة الصلبة ،أما
ما ال ميكن اختزاله أو تفسريه؛ فإنه يهمش ويوضع يف خانات مختلفة مثل “غري
طبيعي” و “غري مهم” و”فوضوي” و”ال يصلح موضو ًعا للبحث”.

ويصل يف الفقرة راب ًعا إىل ما يسميه التحيز األكرب أو “التقدم املادي” .فقد

أصبح التقدم هو هدف كل الناس ،التحديث يتم من أجل التقدم ،والتنمية تتم من
أجله ،والهدف والبناء واملشاريع والخطط واالنقالبات كلها تتم باسم هذا اليشء
السحري.

وابتدا ًء ،يجب أن ندرك أن التقدم هو الركيزة األساسية للمنظومة املعرفية
(املادية) الغربية الحديثة ،وهو اإلجابة التي تقدمها عن األسئلة النهائية التي

يواجهها اإلنسان .وكام أسلفنا ،التقدم هو اإلجابة الغربية املادية عن السؤال
الخاص بالهدف من وجود اإلنسان يف الكون ،فهو قد وجد إلحراز التقدم .ولكننا

لو دققنا النظر سنكتشف ما ييل:

أ .عملية التقدم (مثل الطبيعة /املادة) ليس لها غائية إنسانية محددة أو مضمون

أخالقي محدد ،فالتقدم (مثل الطبيعة /املادة) مجرد حركة أو عملية.

ب .التقدم ،بذلك ،يصبح بال مرجعية أو يصبح مرجعية ذاته ،ومن ثم يصبح هو

الوسيلة والغاية ،فنحن نتقدم يك نحرز مزي ًدا من التقدم (وهي عملية «ال نهائية»)،

أي إن التقدم ليس حتميًا وحسب وإمنا نهايئ أيضً ا.

ج .ولكن الحركة ليست محايد ًة متا ًما وال بريئ ًة متا ًما ،فثمة تحيز كامل للرؤية

كامن يف مفهوم التقدم الغريب.
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وفكرة التقدم باعتباره قانونًا عا ًما طبيعيًا ،والغرب باعتباره قمة التقدم ،تؤدي إىل

تقبل مسلّمة تف ُّوق الغرب وعامليته وإطالقه ،ومسلّمة معيارية النموذج الحضاري
جا قياس ًيا للبرشية جمعاء .كام ويرى أن
واملعريف الغريب ،بحيث يصبح منوذ ً
علينا أن نالحظ أن عائد التقدم محسوس ومبارش ميكن قياسه ،أما مثنه فهو غري

محسوس وغري مبارش ،وال ميكن قياسه .كام يجب أن نالحظ تداخل مثرة التقدم
مع مثنه ،متا ًما مثل تداخل التقاليد مع مثرتها.

خامسا لطرح عدة تحيزات أخرى علينا،
وينتقل املسريي نقل ًة جديد ًة يف الفقرة
ً

مثل:

 -1النظرية الداروينية (والنيتشوية) :يفصح التقدم عن وجهه املادي من خالل

مجموعة من القيم الحاكمة الكربى والنهائية لحياة اإلنسان العلامين ،مثل “الرصاع
من أجل البقاء” و”البقاء لألصلح واألقوى” و”اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان”

و”الهجوم عىل أخالق الضعفاء” و”متجيد اإلنسان األقوى (السوبرمان)” ،وهي

قيم نابعة من الفلسفات املادية الغربية التي وصلت إىل قمتها يف أعامل “داروين”
و”نيتشه”.

 -2تعرب نفس النظرة املادية (الداروينية النيتشوية) عن نفسها من خالل استعارة

أساسية ،مرتادفة متا ًما مع مفهوم الطبيعة /املادة ،وهي رؤية العامل بأرسه باعتباره

سوقًا ومصن ًعا.

 -3الدولة املركزية :من التحيزات الكربى النابعة من النموذج املعريف الغريب

التحيز ملفهوم الدولة القومية العلامنية املركزية.

 -4حضارة استهالكية عاملية :من أخطر إفرازات النموذج املعريف (املادي)
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الغريب يف املرحلة األخرية (مرحلة النظام العاملي واالستهالكية العاملية) ما أسميه

“الحضارة املادية العاملية الجديدة” .وهي حضارة قد تكون أصولها غربية (أو
أمريكية) ولكن أشكالها “محايدة” ،مبعنى أنها عدمية االنتامء واللون والطعم
والرائحة ،وتهدف إىل اإلفصاح عن اإلنسان الطبيعي (والطبيعة /املادة).

وتعود خطورة هذه الحضارة إىل أنها تتوجه إىل يشء كامن يف اإلنسان ،وهي

رغبته الطفولية يف فقدان الحدود والهوية والتحرك خارج جميع املنظومات إال
املنظومة الطبيعية املادية ،بحيث يخضع اإلنسان لقانون الجاذبية األرضية (باملعنى

الحريف واملجازي) وينسحب من عامل الجدل والتدافع واالختيارات األخالقية،

فيأكل (الهامبورجر) ويلبس (التيشريت).

وال يكتفي املفكر اإلسالمي بطرح النموذج الحضاري الغريب وبيان هيمنته؛

فيطرح علينا أمثل ًة لذلك ويحلل طبيعة النموذج املعريف املادي ،ويعرض لنا صو ًرا
وأشكال للتحيز ،بل يعرض علينا آليات تجاوز التحيز ويحددها عىل النحو التايل:
ً

أوال :إدراك حتمية التحيز ورضورة النقد الكيل.
( )1بدأنا فقه التحيز بتأكيد القاعدة األوىل ،وهي حتمية التحيز ،وميكن القول

إن إدراك هذه الحقيقة هو ذاته أول خطوة لتجاوزه.

( )2النقد الكيل :يجب أال يقف جهدنا النظري الكتشاف التحيز عند املستوى

الجزيئ أو التطبيقي ،بل يجب أن ينرصف إىل مجمل البناء النظري الغريب.
ثان ًيا :توضيح نقائص النموذج املعريف الغريب:

ال ميكن أن نتحرر من قبضة النموذج املهيمن (النموذج الحضاري واملعريف

الغريب) إال بعد توضيح نقاط ضعفه ومواطن قصوره:
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( )1منوذج معا ٍد لإلنسان :يجب أن ندرك أن املرشوع املعريف الغريب يضمر

نزعات عدمية معادي ًة لإلنسان ،فهو مرشوع يصفي ظاهرة اإلنسان كظاهرة متميزة
يف الكون (حتى تصفي كل الثنائيات) وهو ينكر عىل اإلنسان أي خصوصية وينكر
وفعال ،ومن ثم ينفي مركزيته يف الكون (“استخالفه يف األرض” إن
ً
عقله مبد ًعا

أردنا استخدام املصطلح اإلسالمي).

( )2استحالة املرشوع املعريف والحضاري الغريب :يجب أن نعرف أن

املرشوع الغريب لسد كل الثغرات وللتوصل إىل القانون العام مرشوع مستحيل من

الناحيتني املعرفية والعلمية.

( )3دراسة أزمة الحضارة الغربية :ال بد من دراسة أزمة الحضارة الغربية يف

جميع أوجهها :فإذا كان الغرب قد حقق مطلقيته ومركزيته ،من خالل االنتصارات
املعرفية واملادية يف املراحل األوىل من ظهور النموذج العقالين واملادي ،فقد

حان الوقت ألن نعيد النظر يف هذه االنتصارات والنجاحات ،ونبني نقاط القصور
خصوصا ابتدا ًء من
التي ظهرت من خالل التطبيقات املختلفة لنموذجه املعريف،
ً

منتصف القرن التاسع عرش ،وأن ندرس األزمات الناجمة عن تبنيه وتطبيقه.

( )4مناذجية االنحراف :بعد دراسة النموذج املعريف الغريب وأزمته ،ال بد وأن

ندرس تجلياته املختلفة ،وسنثري قضي ًة مهم ًة وهي ما يسمى “انحراف الحضارة
الغربية” أو بعض الظواهر السلبية التي صاحبتها ،والتي تصنف عىل أنها مجرد
انحراف عن منوذج إنساين متقدم تقد ًما يعيل من شأن اإلنسان .ومن هذه الظواهر
التشكيل اإلمربيايل الغريب والنازية والصهيونية .ولعل من أهم آليات تجاوز التحيز
اكتشاف مناذجية هذه الظواهر ،مبعنى أنها تعرب عن يشء أسايس يف الحضارة

الغربية (عن منوذجها الكامن) ال مجرد استثناء أو انحراف.
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( )5الفكـر الغـريب االحتجاجـي أو املضـاد :كما أسـلفنا دخلـت الحضارة

ريا مـن ثقتها
الغربيـة مرحلـة األزمـة منذ منتصـف القرن التاسـع عرش ،وفقـدت كث ً

بنفسـها .وقـد ظهـرت أدبيـات تعبر عـن هـذه األزمـة ميكـن أن نسـميها الفكـر
االحتجاجـي أو املضـاد.

أ .الحداثة :ظهرت يف الغرب دراسات كثرية للغاية عن انتهاء الحداثة ،وفشلها،

وعدميتها وال إنسانيتها ورضورة تجاوزها ،وتوجد دوريات متخصصة يف نقد
الحداثة ،كام توجد دوريات فلسفية وأدبية ذات توجه ديني مسيحي تنرش دراسات

نقدي ًة متعمق ًة يف هذا املوضوع .ويوجد نقد للحداثة داخل الفكر املاركيس يف
غاية األهمية (لوكاش ـ جراف ـ جيمسون ـ إيجلتون) ،وفكر ما بعد الحداثة رغم
عدميته يحوي نق ًدا م ًهام لكثري من جوانب املرشوع التحديثي االستناري الغريب.

ب .نظريات التنمية والتقدم :ظهرت دراسات عديدة عن مفهوم التنمية ،كيف أنه

مفهوم كمي ال يتعامل مع الكيف ،ومادي ال يتعامل مع اإلنسان ،عام ال يتعامل مع
الخاص والفردي ـ أي إنه قارص عن اإلحاطة بكثري من جوانب الظاهرة اإلنسانية؟

ت .فكر أحزاب الخرض واملدافعني عن البيئة :وهو من أهم أنواع التفكري

املضاد ،فإذا كان الفكر الغريب املادي الحديث مبنيًا عىل ال-محدودية العقل
ومقدرته عىل التحكم يف األرض وغزوها ،فإن فكر املدافعني عن البيئة يصدر

عن فكرة قصور العقل البرشي ،وعن فكرة التواؤم مع الكون ،ومن ثم فإن منطلقاته
تختلف متا ًما عن منطلقات العلم الغريب.

ث .املراجعات الجديدة للتاريخ الغريب :ظهرت دراسات تاريخية عديدة

للتاريخ الغريب والفكر التاريخي الغريب تعيد النظر فيه ويف مسلامته .فأعيدت كتابة
تاريخ االستعامر من منظور الشعوب املقهورة ،والتي أبيدت أو تلك التي فقدت
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تراثها .ومن أهم الظواهر التي أعيد النظر فيها ظاهرة الثورة الفرنسية ،فقد ظهرت
أساسا باللغتني اإلنكليزية والفرنسية.
عرشات الكتب الجديدة عن الثورة الفرنسية
ً

ج .األزمة املعرفية يف العلوم الطبيعية :من أهم التخصصات التي عرب التفكري

املضاد عن نفسه من خاللها الفكر الفلسفي يف العلوم الطبيعية .فعلم القرن التاسع

عرش كان منطلقًا من اإلميان بالسببية البسيطة وبإمكانية (التحكم اإلمربيايل)

الكامل بالواقع بأن رقعة املجهول تتناقص نتيج ًة لتزايد رقعة املعلوم.

ثالثًا :نسبية الغرب :وعملية النقد ليست عملي ًة سلبيةً ،الهدف منها هو الفضح

أساسا
والتفكيك (فهذا أمر جدير بالعدميني من دعاة ما بعد الحداثة) ،وإمنا هي
ً

عملية تهدف إىل الفهم املتعمق ،الذي يجعل من املمكن فرز محتويات الرتسانة
املعرفية الغربية وعزل ما هو خاص (غريب) عام يصلح ألن يكون عا ًما (عامل ًيا).
فام هو عاملي يعرب عن إنسانية مشرتكة ،وبالتايل لن يكون من الصعب تبنيه وفق

رشوط نسقنا النظري املستقل النابع من أسئلة واقعنا وقضاياه.

 -1إبراز خصوصية الحضارة الغربية :تدور كتابات ماكس فيرب عىل االجتامع

األملاين حول موضوع أسايس كامن ،وهو خصوصية الحضارة الغربية .وهو يرى

أن الخاصية األساسية لهذه الحضارة هي اتجاهها نحو الرتشيد ،ومزيد من الرتشيد
إىل أن يتم ترشيد كل جوانب الحياة .مهام كان األمر ،فإن تركيز فيرب عىل خصوصية
الحضارة الغربية (يف مقابل تركيز ماركس أو دوركايم عىل فكرة القانون العام) أمر
غاية يف األهمية ويخدم قضية املرشوع املعريف املستقل.

 -2دراسة الظروف التاريخية والثقافية للظاهرة :حينام تواجهنا ظاهرة غريبة (أو

أي ظاهرة) سنحاول معرفة ظروفها التاريخية واالجتامعية ،فنحن نعرف أن أي ظاهرة
(فكرية أو علمية) ال توجد فجأ ًة دون مقدمات ،بل إن مثة مركبات من األسباب
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أدت إليها ،وهي جزء من نسيج مجتمعي حضاري ترك فيها تحيزاته وتوجهاته وآالمه
وأحزانه ورؤاه وعنرصيته .وهو يرى أن من شأن هذه الدراسة تقويم أسس املعرفة

الغربية والتأكيد عىل خصوصيتها ومحدوديتها ونسبيتها.

 -3ثم يعرض بعض املصادر اليهودية للفكر الغريب الحديث .نرضب هنا بعض

األمثلة عن األبعاد الدينية لبعض األفكار التي قد نظن ألول وهلة أنها بعيدة كل
البعد عن أي منظومة دينية .سنكتفي باإلشارة إىل بعض املصادر اليهودية للفكر

الحديث .ويطرح هذا الفكر نفسه عىل أنه فكر عاملي ،أو عىل األقل هكذا يروج

له دعاة الحداثة.

ظل املكون اليهودي (القبايل) للفكر الغريب الحديث خفيًا ومل يتوفر أحد عىل

دراسته بشكل منهجي مستفيض ،وهذا ما قد ميكننا إنجازه أو عىل األقل وضع

الخطوط األساسية إلنجازه حتى نتعرف عىل هذا التحيز العميق الكامن .وميكن أن
يتم هذا عىل عدة محاور:

 -1باروخ اسبينوزا :الذي يعد فيلسوف العلامنية األول ،وميكن رؤيته عىل أنه

أول إنسان علامين.

 -2سيجموند فرويد :ال ميكن فهم مدرسة التحليل النفيس برموزها الجنسية

الكثرية إال بالعودة للقبااله التي وصفت بأنها “جنست اإلله وألهت األنثى” ،وهذا

وصف ال بأس به ملنظومة فرويد التي حولت الجنس إىل املطلق العلامين الكامن.

ريا عن “أزمة اإلنسان يف العرص
 -3فرانز كافكا :ويعد موقفه العبثي العدمي تعب ً

الحديث” (أي أزمة اإلنسان الغريب يف العرص الحديث) ،واملكون اليهودي القبايل
يف فن كافكا وفكره أمر واضح للغاية.
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 -4املدرسة التفكيكية :تعد املدرسة التفكيكية أهم املدارس الفكرية الغربية

يف الوقت الحارض .وقد ارتبطت هذه املدرسة باسم جاك دريدا .وقد تلقى دريدا

حى قبال ًيا) .ومن
ً
تعليم تلموديًا (والتعليم التلمودي يف الوقت الحارض ينحو من ً
املضحك أن كل العرب الذين نقلوا الفكر التفكييك أو ما بعد الحداثة بأمانة

شديدة مل يتعرض أحد منهم لهذا الجانب ،فعبارة “شهوة القراءة” و”لذة النص”
عبارات منقولة من إحدى مدارس التفسري يف العهد القديم ،حيث يشبّه تفسري
التوراة مبضاجعة األنثى ،ويش ّبه لذة القراءة باللذة الجنسية.
راب ًعا :االنفتاح عىل العامل:
ويرى املسريي أنه ال بد من االنفتاح عىل ثقافات العامل واالستفادة من الرتاث

الحضاري والثقايف والفكري للحضارة العريقة املختلفة التي متلك زا ًدا معرف ًيا
غزي ًرا يف فهم اإلنسان واملجتمع والطبيعة .فام حدث فيام يسمى “النهضة العربية”

إن تم االنفتاح عىل الغرب وحسب ،وبالذات عىل إنكلرتا وفرنسا (ثم أمريكا)
وأحيانًا عىل أملانيا ،مع جهل شبه عام بتاريخ رشق أوروبا .وقد صاحب هذا

كامل ملا يسمى “الحضارات غري الغربية”.
ً
تجاهل
ً

واالنفتاح عىل العامل سيؤدي إىل إصالح التشوه املعريف الذي لحق بنا بعد

سنوات طويلة من االستعامر الغريب؛ تم فيها ترسيخ فكرة مركزية الغرب .وحتى
بعد رحيل القوات األجنبية ،ظهرت نخب ثقافية محلية تؤمن متا ًما برضورة اللحاق

بالغرب ،واستمرت يف ترسيخ القيم واملعارف الغربية وتهميش ما خالف ذلك.

إن إدراكنا للتحيز سيجعلنا نأخذ حذرنا حينام تصلنا معارف من الغرب أو

الرشق ،فال نستكني لها وال نتلقاها بسلبية عىل أنها معرفة عاملية عامة ،بديهية

طبيعية مطلقة ،تعرب عن القانون العام ،فال ميكن أن تقوم للعلم قامئة بدونها ،وإمنا
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سنخضعها للتقييم النقدي ،وس ُنعمل فيها العقل لنكشف النامذج املعرفية والرؤى
الفلسفية الكامنة فيها.

ولكن إدراكنا للتحيز لن يجعلنا نسقط يف العدمية الفلسفية ،ونعلن انتهاء العلم

(والتاريخ) ،إذ إننا نؤمن بأنه ال بد وأن يواكب كل آليات تجاوز التحيز صياغة

منوذج معريف بديل يستفيد من العلم الغريب ،وكل العلوم والتجارب التاريخية،
وينطلق من تراثنا حتى ميكن توليد معارف وعلوم جديدة ،نحقق بها إمكانياتنا

اإلبداعية التي حبانا الله إياها ،كرمنا بها كبرش.

النموذج البديل عند املسريي:
 -1نابع من الرتاث :ال بد وأن يكون النموذج البديل ناب ًعا من تراثنا الذايت.

ويقصد بالرتاث يف هذا السياق ،مجمل التاريخ الحضاري الذي يتسع لإلنجازات
املادية واملعنوية لإلنسان يف هذه املنطقة ،ويشمل ما هو مكتوب ورصيح وما هو

شفوي وكامن .والنموذج اإلسالمي نواته األساسية هي النموذج املعريف اإلسالمي
وأساسه هو القرآن والسنة اللذان يحويان القيم اإلسالمية املطلقة ،واإلجابة
اإلسالمية عن األسئلة النهائية.

 -2محاولـة الوصـول إىل نظريـة عامـة :ال بـد وأن نطمـح للوصـول إىل نظريـة

شـاملة وكبرى .والنظريـة الكربى يف السـياق الغريب (ويف داخـل اإلطار املادي)

هـي نظريـة تحـاول الوصـول إىل اليقين الكامـل والتفسير النهـايئ والحلـول
الشـاملة ،وتهدف إىل متكني اإلنسـان من التحكم اإلمربيـايل الكامل يف الطبيعة،

مـن خلال معرفـة قوانينهـا .وال يوجـد أي سـبب ألن نتأرجح بنفـس الطريقة :بني
النظريـة والحلـول النهائيـة مـن جهـة والعبثيـة والعدميـة الكاملة من جهـة أخرى،

وإمنـا سـنحاول الوصول إىل نظرية شـاملة كاملة ،نعرف مسـبقًا أنهـا لن تصل إىل
التفسير النهـايئ وال اليقين املطلق.

التحيز
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 -3مالمح النموذج البديل:
(أ) االنطالق من اإلنسان :سنبدأ باملقولة اإلنسانية :إن اإلنسان يقف يف مركز

الكون والطبيعة ،كائ ًنا فري ًدا ومرك ًبا ،ومن أهم عالمات متيزه وتفرده عقلُه الذي ال
يسجل الطبيعة بشكل سلبي وإمنا يعيها بشكل فعال ،أي إن عملية اإلدراك ليست
عملية تسجيل بلهاء وإمنا عملية اختيار.

واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده يف الكون،

وهو الكائن الذي ال يرىض بسطح األشياء وإمنا يطور املعاين الداخلية والرموز
واللغة الحية ،وهو ما تربزه األبحاث املختلفة يف محور اللغة واملصطلح واألدب

والنقد الذي يبدأ به هذا الكتاب.

(ب) مقولة غري مادية :والتفسري املادي لألمور يلجأ إىل سد الثغرة املعرفية يف

النظام الطبيعي وإىل تصفية ظاهرة اإلنسان ألنه تفسري غري قادر عىل استيعاب أي
ثنائية أو أي تركيب يتحدى النظام الواحدي املادي البسيط (فالتفسريات املادية

ثؤثر البساطة والواحدية عىل الرتكيب والتعددية) .ولكن ليس هناك أي رضورة

خصوصا وأنها جزء من تجربتنا
لرفض مقولة اإلنسان املركبة التي ال ترد إىل املادة،
ً
الوجودية وإدراكنا لذاتنا.

(ج) منوذج توليدي ال تراكمي :النموذج البديل توليدي ،فنحن نؤمن (كام

أسلفنا) ال بإنسانية واحدة ميكن رصدها ،كام تُرصد الظواهر األخرى ،وإمنا

بإنسانية مشرتكة تستند إىل طاقة إنسانية كامنة يف كل البرش؛ تتولد منها أشكال

حضارية متنوعة تفصل اإلنسان عن الطبيعة ومتيز أم ًة عن أخرى وفر ًدا عن آخر.

علم يؤسس من خالل إطار مختلف سواء
ثان ًيا :العلم البديل :ميكن أن نتصور ً
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منطلقاته وأهدافه ،فكام أن جوهر العلم الغريب هو تصفية ثنائية اإلنسان والطبيعة
وفرض الواحدية املادية ،فإن جوهر العلم املقرتح هو استعادة هذه الثنائية

باسرتجاع اإلنسان ككائن مركب ،ال ميكن أن يرد إىل النظام:

 -1يقني ليس بكامل واجتهاد مستمر :هذا العلم يتسم بأن مناذجه فضفاضة،

وهو ال يطمح إىل أن يصل إىل قوانني صارمة وال إجابات موضوعية نهائية وصيغ
جربية بسيطة ،تفرس كل يشء (وتصل باإلنسان إىل نهاية التاريخ).

 -2ال يوجد مجال للتحكم الكامل يف الواقع :هدف هذا العلم ليس التحكم

الكامل وال تسخري كل الكائنات ،فهو يعلم أن كل يشء يف الكون من إنسان
وحيوان وجامد قد ناله نصيب من التكريم ،ألنها من خلق اإلله ونفحة من روحه
وصنعة من بديع صنعه .ولذا فجوهر هذا العلم أن أي يشء يف الطبيعة له قيمة يف
حد ذاته ،وأن العامل وكل ما فيه له غرض.

 -3ال اختزال وال تصفية للثنائيات :هذا العلم لن يختزل الواقع إىل عنارصه

األولية املادية ولن يصفي الثنائيات املوجودة يف الواقع ،فهي صدى للثنائيات

الكربى (ثنائية الخالق واملخلوق وثنائية اإلنسان والطبيعة) .وهو لن يركز عىل

الكيل دون الجزيئ ،أو عىل الجزيئ دون الكيل ،ولن يركز عىل الخاص دون العام

أو عىل العام دون الخاص ،وال عىل االستمرار دون االنقطاع أو االنقطاع دون
االستمرار ،فالعامل ليس ذرات متناثر ًة ال يربطها رابط ،وهو ليس عضويًا مصمتًا،
وإمنا هو كل متامسك مكون من كليات متامسكة مكونة بدورها من أجزاء متامسكة

لكل شخصيتها ولكنها ال تُفهم إال بالعودة إىل الكليات.

 -4لن يسقط هذا العلم يف الواحدية املادية أو الواحدية السببية أو أي من

الواحديات الحتمية:

التحيز
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(أ) -فوحدة العلم مستحيلة ،إذ ال بد أن يوجد علم للظواهر الطبيعية ،إال أن

الفصل املطلق بينها غري وارد ،فالطب االجتامعي وعامرة الفقراء وإحياء القدرة
الذاتية للتنمية ،كلها عىل أهمية ارتباط املعنوي باملادي يف صياغة الرؤية

الحضارية.

(ب) -ال ميكن اختزال الواقع إىل عنارصه األولية املادية ،فالواقع ـ كام أسلفنا

ـ يحوي عنارص من الالمحدود واملحدود.

 -5الهيكل املصطلحي :سينبع من كل هذا هيكل مصطلحي جديد ،فثنائية

اإلنسان والطبيعة تعني رضورة فصل مصطلحات العلوم اإلنسانية عن الطبيعية،

خصوصا الستعارات العضوية التي تفرتض أن العامل كل عضوي متامسك ،الجزء
ً
فيه يذوب يف الكل والخاص يف العام ،ويفرتض مركزية الطبيعة /املادة.

وميكن يف هذا السياق اإلشارة إىل دراسات الدكتور جالل أمني يف االقتصاد

والسياسة ،كام وميكن أن أشري إىل “موسوعة اليهود والصهيونية :منوذج تفسريي
وتصنيفي جديد” ،وينبغي اإلشارة إىل اإلسهامات اإلبداعية لرائد مثل املهندس
حسن فتحي الذي رفض الرضوخ للطراز الدويل يف املعامر ،والدكتور أنور عبد

امللك الذي حاول اسرتجاع البعد الحضاري يف دراسته ،والدكتور حامد ربيع الذي

طور مفاهيم ومصطلحات يف علم السياسة ساعدت العرشات من الباحثني عىل
اكتشاف أنفسهم وحضارتهم ،كام ينبغي اإلشارة إىل إسهامات د .إسامعيل راجي

الفاروقي ،فكل هذه الجهود تشكيل لبدايات ألف بائية اإلبداع.

وبعد الجهد التفكييك النقدي واإلبداعي ،أي بعد اكتشاف النموذج املعريف

الغريب وتفكيكه واتضاح هويته ،وبعد إعادة تركيبه ،وبعد زيادة املقدرة التوليدية

للنموذج املعريف اإلسالمي ،وبعد تحول الغرب من مركز مطلق إىل مجرد تشكيل
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حضاري ضمن تشكيالت أخرى كثرية؛ سننظر إىل الغرب بدون قلق ،وسيمكننا

االنفتاح الحقيقي عليه بطريقة نقدية إبداعية ،متا ًما مثل انفتاحنا عىل الحضارات
األخرى ،نأخذ مثرات العلم اإلنساين ،مبا يف ذلك العلم الغريب ،فنفصل العنرص

أو اآللية التي تم نقلها عن املنظومة التي تنتمي إليها ثم نستوعبها يف منظومتنا بعد

أن نكيفها مع قيمنا ورؤيتنا للكون.

الفصل الثاني
المسيري والفلسفة

مقدمة
إذا أردنا االنتقال من منهج املسريي الذي أطلق عليه “فقه التحيز” إىل تناول

الفلسفة ـ أو قل صورة الفلسفة ـ كام ظهرت يف أعامل املفكر املرصي عبد

الوهاب املسريي ( ،)2008-1938فنحن نواجه صعوب ًة كربى ،أو صعوبات متعددة.
وليست هذه الصعوبات فقط من قبيل :وما شأن املسريي والفلسفة وهو أستاذ

للنقد األديب وعلم االجتامع املعريف وخبري يف الدراسات اليهودية والصهيونية؟
وهو سؤال يطرح بشدة من قبل املتخصصني يف الفلسفة واملثقفني ،هل املقصود
من العنوان الفلسفة كام ظهرت يف املوسوعة؟ أم يف كتابات املسريي جمي ًعا،

وكيف تم تناول قضاياها وأعالمها ومصطلحاتها ،وكيفية توظيفه أو قراءته وتأويله
لتاريخ الفلسفة والنظريات الفلسفية املختلفة التي حفلت بها الفلسفة املعارصة

يف تياراتها املتعددة ،خاص ًة مدرسة فرانكفورت ،والعالقة بني هذه التيارات وبني

اليهود واليهودية والصهيونية من جانب ،وبني القضايا التي يثريها املسريي وتشغله
منذ بداياته األكادميية األوىل حول مفاهيم أساسية تقوم عليها الحضارة الغربية

والتي سعى املسريي لتوضيحها وتحليلها ونقدها بداية منذ رسالته للدكتوراه بل

أعامله جمي ًعا املبكرة حتى ظهور املوسوعة؟

من جانب آخر ،تتمثل الصعوبة كام أتصور يف الحضور الحي املبارش والدائم

للفلسفة عىل امتداد صفحات املوسوعة ،بل تأسيس املوسوعة كلها ـ كام

يظهر من املجلد األول ـ عىل رؤية فلسفية محددة يعلن عنها ،وإعطائه املفاهيم
واملصطلحات دالالت خاصة؛ باستخدامها يف سياق مختلف عام هو متعارف

عليه ،مام يجعل الحديث عن الفلسفة عند املسريي يقتيض إعادة النظر ليس فقط
يف موضوعات املوسوعة ،بل يف معظم كتبه من جديد يف إطار كتاباته السابقة،

الفصل الثاني :المسيري والفلسفة
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مستحيل ،إضاف ًة إىل خطر التداخل وعدم التحديد بني رؤيتنا
ً
وهو عمل يكاد يكون
وقراءتنا لجهد املسريي وما قدمه املسريي من رؤية أو قراءة فلسفية للقضايا التي

تناولها يف موسوعته.

ويف حالة املغامرة ،والكتابة عن املسريي والفلسفة مغامر ٌة عىل كل حال،

فإن السؤال هو :كيف ميكن تناول املوضوع :املسريي والفلسفة ،أو الفلسفة يف

كتابات املسريي؟ وعىل أي مستوى ستكون معالجتنا لهذا املوضوع /القضية؟
أتكون عىل مستوى اإلطار الفلسفي العام الذي ينطلق منه املسريي ،أقصد املبادئ
أسسا وغايةً ،ومتثل الرؤية العامة له ،أم عىل
النظرية املنهجية التي يتخذ منها ً

مستوى املصادر واملكونات ،التي متثل األداة املعرفية ،وتوظيف املسريي لها

من أجل بيان العالقة بني تاريخ الفلسفة ومذاهب الفالسفة من القضايا التي يتناولها

(الجامعات اليهودية) وبني الحضارات التي عاش يف كنفها هؤالء الفالسفة عام ًة

واليهود خاص ًة منذ فيلون وصولً إىل جاك دريدا؟ أي منذ الحلولية الكمونية
وصول إىل الفلسفة املعارصة وتيارات ما بعد
ً
الواحدية (واملصطلح للمسريي)
الحداثة ،التي تصادف أن معظم أصحابها من أعضاء الجامعات اليهودية ،وما

داللة ذلك؟ أم أن املعالجة ستكون عىل مستوى بنية أعامله املختلفة وخاص ًة

املوسوعة ،والوقوف أمام الفالسفة والقضايا الفلسفية التي حفلت بها مجلداتها

الثامنية ،والعالقة بني األسس الفلسفية التي يقدمونها ،واملعتقدات الدينية
والصوفية الحلولية التي تقوم عليها اليهودية ،واألسس العنرصية التي تتأسس عليها

الصهيونية؟

ال شك يف أن الصعوبات متعددة ،واملغامرة قامئة ،والطريق وعرة ،وعىل ذلك،

فإننا إذا أردنا أن نتناول يف هذه الدراسة «املسريي والفلسفة» فيمكن التمهيد باآليت:

إننا ال نستطيع تناول الفلسفة يف أعامل املسريي دون اإلشارة إىل قناعاته
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الفلسفية :رؤيته يف األنطولوجيا ،واألسس املعرفية التي ينطلق منها ،والقيم

التي يؤمن بها وينظّر لها .وميكن تناول ذلك تحت عنوان «الرؤية الفلسفية» كام
يحددها صاحبها تحت عنوان إشكاليات نظرية .وهي يف الحقيقة تأكيد ملنطلقات
املسريي الفكرية ،والتي عربت تحوالت متعددة من تبني اليسار الجديد ،إىل رفض

مظاهر الحضارة الغربية ونقدها ،إىل البحث عن أسس جديدة للمعرفة ،وجدها يف

قناعات معرفية دينية توحيدية ،والتي تظهر يف عملني آخرين هام :فقه التحيز

[[[

والخطاب اإلسالمي الجديد .ونحن ميكننا هنا إعادة بناء ما طرحه املسريي عن
فكرة النامذج كأداة تحليلية عىل امتداد املجلد األول من املوسوعة[[[ ،ونقصد

منوذجي «الحلولية الكمونية الواحدية»[[[ و«العلامنية الشاملة»[[[ ،كإطار نظري
للتفسري باإلضافة إىل منوذج «الجامعات الوظيفية»[[[.

[[[-عبد الوهاب املسريي« :اليهود واليهودية والصهيونية» يف مثانية أجزاء ،دار الرشوق ،القاهرة .1999
راجع الجزء األول ،حيث يتناول يف الجزء األول مفردات متعددة ،ومصطلحات يوضح بها فشل النموذج
املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان ،وإشكالية اإلنساين والطبيعي والذايت واملوضوعي والجزيئ والكيل،
كام يعرض يف الجزء الرابع من نفس املجلد مصطلحات تشري إىل تفكيك اإلنسان وتقويضه ،مصطلحات
جديدة لبلورة النموذج الكامن.
[[[ -قدم املسريي العديد من الدراسات حول نقد الحضارة الغربية وقد ذكرنا كتابه املبكر «الفردوس
األريض» .وهو يف هذا النقد أقرب إىل فالسفة الحداثة .وقد أشار البعض إىل العالقة بينه وبني فالسفة
الحداثة من أعالم مدرسة فرانكفورت ،مثل كافني راييل يف دراسته «مفكر عريب يف سياق عاملي» ،املنشور
يف كتاب «عامل عبد الوهاب املسريي» ،وكذلك حنان مصطفى يف دراستها «املسريي وماركيوز».
[[[-هابرماس« :القول الفلسفي يف الحداثة» ،ترجمة فاطمة الجيويش ،وزارة الثقافة السورية ،دمشق 1995؛
و»الحداثة مرشوع مل يكتمل بعد» ،ترجمة بسام بركة ،مجلة الفكر العريب املعارص ،لبنان ،العدد .1986 ،39
راجع املسريي« :دراسات معرفية يف الحداثة الغربية» ،دار الرشوق الدولية ،القاهرة.
[[[ -من الجيل أن الداللة التي يقصدها املسريي أن أي خطاب فكري يتضمن تحيزات صاحبه ،الذي
عليه أن يعي هذه التحيزات ،ومن هنا اهتاممه بفقه التحيز ،ميكن مراجعة كتابه« :العامل من منظور غريب»،
كتاب الهالل ،القاهرة  .2001ومن هنا فالسرية غري الذاتية غري املوضوعية هي شكل من أشكال التأكيد عىل
رضورة الوعي بالتحيز .راجع عن هذه السرية الذاتية كل من :كرمة سامي« :صائد الذئاب امللونة ،قراءة غري
موضوعية يف رحلة عبد الوهاب «املصريى» الفكرية» ،ومحمد عفيفي« :الطفل الجميل املشاغب ،قراءة
يف سرية املسريي الفكرية» ،يف «أوراق فلسفية» ،العدد .19
[[[ -املسريي« :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ،املجلد األول ،الجزء الخامس ،ص  359وما بعدها.
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ونتوقف بداي ًة أمام املسألة األساسية يف نظرنا ،وهي مكونات الرؤية الفلسفية

للمسريي أو مصادره .وليس املقصود بالطبع املراجع التي اعتمد عليها ،فتلك
مسألة شكلية ـ رغم أهميتها ـ بل نقصد عنارص رؤيته ،وهي عنارص شديدة التعقيد،
حيث تتدفق األفكار واملعلومات والتحليالت يف املوسوعة ،بطريقة ال تسمح

لصاحبها بالتوقف لرد أسس رؤيته إىل مصادرها ،وهو غري مطالب بهذا ،فتلك
فضل عن أن هذه العملية تخضع للتحليل الجزيئ والتفكيك الذي
ً
وظيفة الناقد،

يرد اإلبداع دامئًا إىل مصادر غربية ،وهو ضد توجهات املسريي نفسها ،كام يقدمها
يف عمله حول التحيز التي تتبنى التحليل والتفكيك ،وتتجاوزه إىل رؤية شمولية

كلية تأسيسية.

ومع هذا ،فإننا نرى أن تفاعل املسريي مع حقول معرفية متنوعة ـ كام يتضح

من قامئة مؤلفاته مثل :الفلسفة ،وعلم السياسة ،واالجتامع ،والنفس ،والتاريخ،
واللغة ،والنقد األديب ،وبأدوات ومناهج شديدة الخصوبة ،مستمد ٍة من الثورة
اإلبستمولوجية يف مجال اإلنسانيات والروح النقدية لديه ،منذ كتاباته األوىل

[[[

“الفردوس األريض” حتى أعامله األخرية ـ يدفعنا إىل تناول وبحث األسس
واملكونات التي تتأسس وفقًا لها رؤيته الفلسفية ،وهي مبدئيًا :النظرية النقدية
ملدرسة فرانكفورت[[[ ،مع رؤية ميتافيزيقية واحدية أو توحيدية إسالمية .باإلضافة

إىل توظيف سوسيولوجيا املعرفة يف دراسة الفالسفة من الجامعات اليهودية يف
إطار الحضارات التي ارتبطوا بها وعاشوا فيها وأنجزوا أعاملهم يف ظلها ،كام يظهر

يف تناوله لهم يف املجلد الثالث من املوسوعة.

[[[-راجع املسريي« :دراسات معرفية يف الحداثة الغربية» ،ويعرض يف هذا العمل مجموع ًة من
املصطلحات.
[[[-راجع دراستنا «األنت واألنتي مودرنزم» :موقف املسريي من الحداثة وما بعد الحداثة ،الكتاب
التذكاري الذي أصدرته دار الفكر ،بريوت ،دمشق.
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وترتبط البنية العامة للفلسفة يف أعامل املسريي ارتباطًا وثيقًا بقناعاته الفكرية،

وهي نتيجة منطقية لها يف نفس الوقت .وتظهر هذه البنية أوضح ما تكون يف
املوسوعة ـ كام نتصور ـ وذلك يف مستويات ثالثة ،وإن كان من الصعب الفصل

بينها ،وهي :املستوى التاريخي ،واملستوى التحلييل ،واملستوى النقدي.
واملقصود باملستوى األول هو تناول املسريي املفكرين والفالسفة وبعض علامء
حا إسهاماتهم ،وإىل أي
االجتامع والنفس من أعضاء الجامعات اليهودية ،موض ً
مدى تظهر النزعة الحلولية الكمونية الواحدية يف أعاملهم ،وهم ينتمون يف الغالب

إىل العصور القدمية اليونانية واملسيحية واإلسالمية وبدايات العرص الحديث حتى

اسبينوزا ،ورمبا القرن الثامن عرش .واملستوى الثاين التحلييل يظهر يف تناول
فالسفة القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،واملذاهب الكربى املؤثرة فيه ،سواء

أكانوا فالسف ًة من الجامعات اليهودية أم من غريها ممن كان لهم تأثري كبري يف
كل من داروين وهوبز وفرويد ونيتشه[[[.
هؤالء ،ونخص بالذكر من النوع الثاين ً
مهم ،هو موقف املسريي من
واملستوى الثالث ،والذي يك ّون يف رأينا موضو ًعا ً

«ما بعد الحداثة» وهو موقف متميز عرب عنه بأشكال متعددة ،وظهر يف عدة أعامل

منها كتابه املشرتك مع املفكر التونيس فتحي الرتييك[[[ ،وهنا نجدنا ننتقل من

«الحلولية الكمونية الواحدية» ،وهي أقرب إىل املقوالت الفلسفية الدينية الصوفية،
إىل «العلامنية الشاملة» ،وهي أقرب إىل املقوالت الفلسفية االجتامعية السياسية،

[[[ -يعرض املسريي يف دراسته العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة لنقد كل ما يتعلق بالحضارة الغربية يف
كل تجلياتها النازية ،الصهيونية وغريها ،وهذا النقد للعلامنية الذي يوجهه للحضارة األوربية يف مرحلته الحالية
التي يتبنى ويطور فيها خطابًا إسالم ًيا جديدًا سبق أن وجهه للحضارة الغربية من قبل فرتة تبنيه ملقوالت اليسار.
[[[ -هناك حضور قوي للفلسفة الكانطية يف الفكر العريب املعارص .راجع دراستنا عن ذلك« ،أوراق
فلسفية» ،العدد  ،7ويظهر هذا الحضور أوضح ما يكون يف تبني فلسفته األخالقية ،كام نجد ذلك لدى
توفيق الطويل يف قوله باملثالية املعدلة ،ولدى زيك نجيب محمود يف دراسته «الجرب الذايت» ،راجع عنهام
كتابنا «الخطاب الفلسفي يف مرص» ،دار قباء ،القاهرة  ،2003بينام نجد لدى املسريي تبن ًيا للكانطية مختلفًا
يف تأكيده عىل الثنائية ومتايز عامل اإلنسان مبا هو حرية عن عامل الطبيعة مبا هو عامل حتمي ،ونستطيع
أن نتابع كانطية املسريي عرب قراءة تفصيلية للجزء األول من املجلد األول من موسوعة اليهود واليهودية.
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إىل «ما بعد الحداثة» ،التي يؤكد املسريي عىل العالقة الوثيقة بينها وبني النازية
والصهيونية ،فيام ميثل إعادة نظرة شاملة للحضارة الغربية .ومهمتنا هي أن نتناول
هذه املستويات الثالثة عىل التوايل ،بعد بيان الرؤية الفلسفية العامة لعمله.

نتناول يف هذا الفصل موقف عبد الوهاب املسريي العام من الفلسفة باعتبار

هذا الفصل يؤسس للعمل ككل ،فهو الذي يحدد لنا رؤية املسريي متهي ًدا لبيان

مواقفه املختلفة للفالسفة الحداثيني واالتجاهات الفلسفية الحداثية وما بعد
الحداثية .وينقسم هذا الفصل إىل قسمني أساسيني :األول حول الرؤية الفلسفية
العامة ،والثاين حول تطبيق هذه الرؤية عىل الفالسفة املحدثني.

ً
أول :رؤية املسريي الفلسفية
ميكن ،دومنا الحاجة إىل تكرار املعلومات التي وردت يف املوسوعة التي

نعتمد عليها يف بيان رؤية املسريي ،وغريها من أعامل املسريي ،رغم صعوبة

ذلك ،متييز العالقة الوثيقة بني رؤية املسريي الفلسفية يف الوجود واملعرفة والقيم
وبني منهجه يف البحث ،وذلك من خالل مناذجه التفسريية ومفرداته واصطالحاته

الفلسفية التي تنتمي إىل إنجازات الثورة املعرفية املعارصة ،خاص ًة يف لسانيات

تشومسيك ،وسيسولوجيا ماكس فيرب[[[ ،وتفكيكية جاك دريدا[[[ ،وحفريات ميشيل
[[[ -راجع آالن فوشون ودانيال فرته« :أمريكا املسيحانية :حروب املحافظني الجدد» ،ترجمة موريس
رشبل ،دار الجليس ،جروس بروس ،لبنان  ،2005ص  67وما بعدها .واملسريي« :املوسوعة» ،املجلد
الثالث ،ص  .352و»أوراق فلسفية» ،القاهرة ،العدد .21
[[[ -أثرت الفينومينولوجيا كام حدد معاملها هورسل يف تيارات الفكر املعارص واستقطبت أهم الفالسفة
املؤثرين يف فلسفة العرص الراهن ،خاص ًة هيدجر يف «الوجود والزمان» ،وسارتر يف «املتخيل» و»الخيال»
و»الوجود والعدم» ،الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي ،وصدر عن دار األدب ببريوت  ،1966ومريلوبونتي يف
«فينومينولوجيا اإلدراك الحيس» ترجمة فؤاد شاهني ،معهد اإلمناء العريب ،بريوت  ،1998وقبلهام إميانويل
ليفيناس يف «نظرية الحدس يف فينومينولوجيا هورسل» و»اكتشاف الوجود مع هورسل وهيدجر» ،باريس
 ،1930انظر عنه مجلة «أوراق فلسفية» ،العدد  ،17القاهرة  ،2007وكذلك جان فرانسوا ليوتار يف «الظاهراتية»،
علم ،بريوت ،لبنان د.ت ،وجاك دريدا يف «الصوت والظاهرة :مدخل إىل
ترجمة خليل الجر ،سلسلة زدين ً
مسألة العالمة يف فينومينولوجيا هورسل» ،ترجمة فتحي انقزو ،املركز الثقايف العريب ،بريوت .2005
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فوكو ،ونقدية مدرسة فرانكفورت ،وفلسفة ما بعد الحداثة .فقد أتاحت له دراسته يف

الواليات املتحدة وانتامؤه إىل اليسار الجديد يف الستينيات والسبعينيات التفتح
عىل هذه التيارات ،باإلضافة إىل تطوره الالحق الذي أرشنا إليه سابقًا فيام قدمه
تحت عنوان فقه التحيز؛ وهو األساس اإلبستمولوجي ملا سيطلق عليه الحقًا
الخطاب اإلسالمي الجديد ،والذي ال ينفصل عام قدمه يف الفقرات  4 ،3 ،2من

الجزء األول :إشكاليات نظرية يف املجلد األول من املوسوعة ،حني يتحدث

عن املرجعية النهائية املتجاوزة والكامنة ،املسافة والحدود والحيز اإلنساين،
التجاوز والتعايل مقابل الحلول والكمون ،السببية الصلبة والالسببية السائلة،
الواحدية الكونية :املادية أو املثالية /الروحانية ،الثنائية الفضفاضة (التكاملية/
التفاعلية) ،الثنائية الصلبة ،الطبيعة البرشية[[[ .وحني يتحدث تحدي ًدا عن أسباب

فشل النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان[[[ ،حيث مييز بني النزعة الجنينية

واإلنسان الطبيعي /املادي ،واالقتصادي ،والجنيس ،بني السوبرمان والسبامن،
والنزعة الربانية يف الثنائية الفضفاضة ،واإلنسان اإلنساين أو اإلنسان الرباين،

حتى يعالج إشكالية اإلنساين والطبيعي ،الذايت واملوضوعي ،الجزيئ والكيل.

كل ذلك اعتام ًدا عىل ديلتاي وإنجازات الهرمينوطيقا الغربية ،مستخد ًما أمام كلمة
رشح وتفسري لفظة (فرشتيهن) ،وهكذا يفعل مع كثري من املصطلحات الغربية التي
يستخدمها ويكتبها بحروف عربية ،مام يعني أن الرؤية لدى املسريي ذات مكونني

ثقافيني :غريب تغلب عليه الثقافات األمريكية ،وعريب إسالمي ،مع مالحظة غياب
[[[ -راجع ،املسريي« :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ،املجلد الخامس ،اليهودية :املفاهيم
والفرق ،ص  .440-435وكذلك املسريي« :جاك دريدا يف القاهرة» ،مجلة «أوراق فلسفية» ،العدد  ،12ص
 ،362-335و»الحداثة وما بعد الحداثة» ،دار الفكر ،دمشق  .2003انظر ،محمد أحمد البنيك« ،دريدا عرب ًيا:
قراءة التفكيك يف الفكر النقدي العريب» ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت  ،2005ص .296-281
[[[ -جاك فرانسوا ليوتار« :الوضع ما بعد الحدايث» ،دار رشقيات ،القاهرة ،وانظر العدد  5 ،4مجلة «أوراق
فلسفية» ،وكذلك كتاب جيمس وليامز« ،ليوتار  -نحو نظرية ما بعد حداثية» ،ترجمة إميان عبد العزيز،
املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة.
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املفاهيم األساسية لألعامل العربية الكالسيكية .ومن هنا تأيت رضورة دراسة
املصادر النظرية لرؤية املسريي الفلسفية ،حتى يتسنى لنا تحليل هذه الرؤية يف

الوجود واملعرفة والقيم ومنهجه يف التعامل مع الفلسفة وتاريخها ومشكالتها.

تتكون املوسوعة ـ عمله األسايس والتي نبدأ بها تحليلنا ـ من مثانية مجلدات،

األخري منها خاص بالفهارس .يقدم املجلد األول اإلطار النظري يف خمسة أجزاء،

ويعد مبثابة املدخل املنهجي للموسوعة واألساس الذي بُنيت عليه املجلدات
التالية .وقد بذل فيه املسريي جه ًدا معرفيًا قد يفوق ما بذله يف بقية املجلدات.

يعرض يف الجزء األول منه «إشكاليات نظرية» يف مقدمة تحدد عمله مقابل
القصور يف الخطاب التحلييل العريب[[[ ،وخصائص هذا العمل النقدي التفكييك

التأسييس[[[ ،والنامذج األساسية ،وهيكل املوسوعة ،واملصطلح ،ويع ّرف املفردات

التي يستخدمها ،ورؤيته يف اإلشكالية األساسية .ويتناول الجزء الثاين النامذج كأداة

تحليلية؛ مبي ًنا سامت النامذج وطريقة صياغتها وأنواعها .ويتناول هذه النامذج يف
األجزاء التالية :منوذج الحلولية الكمونية الواحدية يف الجزء الثالث ،حيث يعرض يف
فقرتني للحلولية ووحدة الوجود والكمونية ،ثم للحلولية الكمونية الواحدية والعلامنية

الشاملة ،التي يخصص لها الجزء الرابع ـ وهو ما ميثل قرب نصف املجلد األول،

حوايل مائة وخمسني صفحة (ص )359 - 209ـ ويتناول يف فقرات تسع :إشكالية

تعريف العلامنية ،وهي املشكلة التي خصص لها عمله “العلامنية الجزئية والعلامنية
الشاملة” ،واختالط الحقل الداليل للمصطلح ،حتى ينتهي إىل العلامنية الشاملة،

محاول تقديم تعريف لها .ويتناول يف الجزء الخامس الجامعات الوظيفية يف
ً
حا سامتها األساسية وعالقتها بالحلولية والعلامنية الشاملة.
فقرتني ،موض ً

[[[ -مقدمة أنور مغيث ،ترجمة كتاب جاك دريدا« :يف عامل الكتابة» ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة
 ،2005ص.38-37
[[[ -هورسل« :الفينومينولوجيا مبا هي علم دقيق» ،ترجمة محود رجب ،املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة.
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والسؤال الذي يُطرح عىل املسريي مبدئيًا حول األسس املعرفية التي يقدمها،

والتي تشبه كام يبدو للوهلة األوىل ما قدمه ابن خلدون يف املقدمة من أسس
ٌ
سؤال عن العالقة بني اإلشكاليات النظرية والعمل يف مجمله .فام قدمه
للتاريخ،

مستقل نظريًا ومنهجيًا ،فهو يقدم رؤيةً،
ً
عمل
ً
يف هذا املجلد يصلح ألن يكون
عمل
بينام متثل التطبيقات ـ أقصد بقية املجلدات ،والتي بنيت عىل هذه األسس ـ ً

آخر .نعم ،توجد عالقة بينهام ،وإن كان أحدهام قد يستغرق القارئ دون اآلخر ،أو
قد ال يجد الباحث املتخصص عالق ًة بني أحدهام واآلخر.

ويدور املجلد الثاين من عمله حول الجامعات اليهودية ،ويضيف عنوانًا جانبيًا

إشكاليًا .ويعرض يف أجزاء أربعة لطبيعة اليهود يف كل زمان ومكان ،ويناقش يف
الجزئني ،الثاين والثالث قضية «يهود ،أم جامعات يهودية؟» وقضية «يهود ،أم

حا دور الجامعات الوظيفية اليهودية القتالية
جامعات يهودية وظيفية؟» ،موض ً
واالستيطانية واملالية ،وهي تتأكد لنا وتتضح يف الدور أو األدوار التي متارسها دولة

االستبطان واالحتالل إرسائيل ،باإلضافة إىل بعض الوظائف األخرى والتي مارستها

عىل امتداد تاريخها ،ويف كل املجتمعات والشعوب (البغاء ـ الطب ـ الرتجمة)،

حتى يناقش مسألتي الحدودية والهامشية ،متهي ًدا للجزء الرابع عن عداء األغيار األزيل

لليهود واليهودية ،حيث يناقش إشكالية معاداة اليهود ،وبعض التجليات املتعينة
ملعاداة اليهود ،ومعاداة اليهود والتحيز لهم ،واإلبادة النازية والحضارة الغربية ،وبعض

إشكاليات اإلبادة النازية ليهود أوروبا ،ليناقش إشكالية التعاون بني أعضاء الجامعات

اليهودية والنازيني .وهنا يتناول بالنقاش مسألتني سنتوقف الحقًا لتحليلهام هام:
مارتن هايدجر والنازية (م ،2ج ،4ف ،)4والنيتشوية والصهيونية (م ،2ج ،4ف ،)6وهام

موضوعان أثريان شغال املسريي يف تحليالته الفلسفية .وكم كان من املفيد تناول

موقف الهيجليني الشباب ،خاص ًة برونوباور وكارل ماركس من «املسألة اليهودية»،
فقد شُ غال بها وكتبا عنها يف إطار قضية «تحرر اليهود ،أم تحرر اإلنسان؟».
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ويأيت املجلد الثالث عن «الجامعات اليهودية :التحديث والثقافة» يف جزئني.

األول التحديث ،والثاين الثقافة .يهمنا الجزء الثاين ،الذي جاء يف ست عرشة فقرة،

تتناول كل ما يتعلق بالثقافة عند الجامعات اليهودية .تدور الفقرة الحادية عرشة
عن املفكرين ،والثانية عرشة عن الفالسفة ،والثالثة عرشة عن علامء االجتامع،
والرابعة عرشة عن علامء النفس من أعضاء الجامعات اليهودية ،وإن كان من

الصعب التمييز الدقيق بني “املفكر” و”الفيلسوف” ،حيث ميكن تناول بعض من

أدرجهم املسريي يف تصنيفه كمفكرين ضمن الفالسفة ،مثل :ابن كمونة ،فالتمييز
بني املفكر والفيلسوف مل يكن وار ًدا يف عرصه ،وكذلك أرنست بلوخ وولرت بنيامني
وحنا أرنت وإيشيا برلني .وكذلك بعض علامء االجتامع مثل :ماكس هوركهامير
وتيودور أدرنو من مؤسيس املدرسة النقدية ،وهم وإن كانوا علامء اجتامع ،مثل

أعضاء املدرسة يف بداية تأسيسها ،إال أنهم أسهموا بنظريات اجتامعية وجاملية

تجعل منهم فالسفةً ،وما ينطبق عليهم ينطبق عىل إريك فروم[[[ ،وإىل حد ما عىل
فرويد الذي يعامل من االتجاهات التجريبية اإلكلينيكية يف علم النفس باعتباره

ميثل مرحل ًة سابق ًة عىل الدراسة العلمية ،أي باعتباره فيلسوفًا.

وما يقدمه املسريي يف هذا املجلد من جهود املفكرين والفالسفة وعلامء

النفس واالجتامع ميثل إنجازات أعضاء الجامعات اليهودية وموقفه منها ،ويوضح

فهمه للفلسفة ،وقد صاغه يف اإلطار الذي يتفق وما طرحه يف املجلد األول
كجهد للجامعات الوظيفية عرب الشعوب والحضارات التي عاشوا فيها ،تجنبًا

للحديث عن فلسفة يهودية وفالسفة يهود .ونحن نتفق معه متا ًما يف ذلك ،ألننا
ال نتصور جهو ًدا فعلي ًة لفيلون بعي ًدا عن الفلسفة اليونانية ،وال موىس بن ميمون
بعي ًدا عن الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي ،وكذلك ال نفهم فلسفة اسبينوزا مبعزل

عن إشكاليات الفلسفة الحديثة وديكارت ،وال هورسل دون أزمة العلوم األوروبية
[[[ -املسريي« ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ،املجلد الثالث ،ص .388
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والثنائية املعرفية بني االتجاهات التجريبية ،وال جورج لوكاش أو هربرت ماركيوز
بعي ًدا عن الهيجلية واملاركسية الجديدة ،وال كلود ليفي شرتاوس بعي ًدا عن دي
سوسور والبنيوية .وهذا ما سنناقشه يف فقرة الحقة عن رؤية املسريي للفلسفة.
ويتناول يف املجلد الرابع تواريخ الجامعات اليهودية يف أجزاء ثالثة :األول
يف العامل القديم ،والثاين يف العامل اإلسالمي ،والثالث يف بلدان العامل الغريب،
خصوصا يف العرص الحديث .وكان من املمكن ـ انسجا ًما مع رؤيته ـ تقديم
ً
املفكرين والفالسفة وعلامء النفس واالجتامع يف إطار هذه التواريخ ،باعتبار أن
أعضاء الجامعات اليهودية تنتمي إىل البيئة والتاريخ الذي عاشوا يف كنفه وقدموا
إسهاماتهم يف إطار مجتمعاته .أو عىل األقل أن يجيء تحليله إلنجاز أعضاء
الجامعات اليهودية بعد بيانه لتواريخهم ،وهو ما فعله يف املجلد الخامس:
اليهودية :الواحدية الحلولية الكمونية والعلامنية الشاملة.
يعرض يف الجزء األول من هذا املجلد «اليهودية :بعض اإلشكاليات» ،مثل:
الرتكيب الجيولوجي والرتاكمي ،والرشيعة الشفهية ،وإشكالية الحلولية اليهودية،
تأسيسا للجزء الثاين «املفاهيم والعقائد
عالقة اليهودية بالصهيونية ،وذلك
ً
األساسية يف اليهودية» ،مثل :اإلله ،الشعب املختار ،األرض ،الكتب املقدسة
والدينية ،األنبياء والنبوة ،اليهودية الحاخامية ،الفقهاء ،القبااله ،الزوهار ،الصلوات
واألدعية ،الفكر األخروي ،املاشيح واملشيحانية ،مام يتيح له أن يتناول يف الجزء
الثالث الفرق اليهودية يف إحدى عرشة فقرة تدور حول« :الفرق الدينية اليهودية
حتى القرن األول امليالدي» ،اليهودية واإلسالم ،اليهودية واملسيحية ،الحسيدية،
اليهودية اإلصالحية ،اليهودية األرثوذكسية ،اليهودية املحافظة ،تجديد اليهودية
كل من مارتن
وعلمنتها ،وفيها يتناول جهود عدد من الفالسفة اليهود نخص منهم ً
بوبر[[[ وإميانويل لفيناس[[[ ،حيث تحتاج جهودهام وموقف املسريي منهام بيانًا
[[[ -اإلشارات بني [األقواس] منا لتوضيح قراءتنا عن قراءة املسريي.
[[[ -املسريي ،املصدر السابق ،ص .38
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مفصل مع ما جاء يف الفقرة التالية« :اليهودية وأعضاء الجامعات اليهودية وما
ً

بعد الحداثة» ،والتي يتناول فيها بعض مصطلحات (وشخصيات) ما بعد الحداثة

وعالقتها باليهودية وأعضاء الجامعات اليهودية ،ويقدم فيها تحليالت مهم ًة متفردةً،
بعي ًدا عن انبهار الكتاب العرب مبا يطرح تحت عنوان ما بعد الحداثة ،وهو منوذج

لتناول جهود الفالسفة من أعضاء الجامعات اليهودية مثل جاك دريدا يف إطار
ريا عىل امتداد
التيارات واالتجاهات الفلسفية السائدة ،والتي سنتوقف عندها كث ً
صفحات هذه الدراسة.

ويدور املجلد السادس بأجزائه األربعة حول الصهيونية ،يتناول يف الجزء األول

إشكاليات وموضوعات أساسية تدور حول التعريف والتيارات ،والعقد الصامت

بني الحضارة الغربية والحركة الصهيونية ،ثم الصهيونية والعلامنية الشاملة .ويدور
الجزء الثاين حول تاريخ الصهيونية ،ثم الحركة الصهيونية .ويتناول يف الجزء

الثالث الصهيونية والجامعات اليهودية .ويتحدث الجزء الرابع يف أربع فقرات عن
شخصيات ومنظامت يهودية معادية للصهيونية[[[.

ويخصص املجلد السابع للحديث عن إرسائيل «املستوطن الصهيوين» يف

خمسة أجزاء :األول :إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية؛ والثاين :الدولة االستيطانية

اإلحاللية؛ والثالث :العنرصية واإلرهاب الصهيونيان؛ والرابع :النظام االستيطاين

الصهيوين؛ والخامس :أزمة الصهيونية واملسألة اإلرسائيلية ،يف فقرات أربع تتوج
باملسألة الفلسطينية .كتبه املختلفة يف هذا املوضوع.

أما املجلد الثامن واألخري ،فهو عبارة عن مالحق وفهارس ،ويتناول :آليات

املوسوعة ،تعريف املفاهيم واملصطلحات األساسية مرتب ًة موضوع ًيا ،ثم يقدم ثبتًا
تاريخ ًيا ألهم األحداث يف تاريخ البرشية عمو ًما والتي تخص فلسطني والجامعات
[[[ -املسريي ،املصدر السابق ،ص .390
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وفهرسا ألفبائيًا إنجليزيًا ،وآخر عربيًا،
وفهرسا موضوعيًا،
اليهودية فيها ويف العامل،
ً
ً

ثم تعريفًا مبؤلف املوسوعة.

تحليل نقديًا لفلسفة كل من
ً
أي إننا نجد يف الفقرة الرابعة من املجلد الثاين

نيتشه والصهيونية وهايدجر والنازية[[[ ،وهذان الفيلسوفان أثارا وما زاال يثريان يف
وجدل ،وموقفه منهام عىل الضد من موقف عبد الرحمن بدوي
ً
العربية اهتام ًما

منهام ،وأقرب إىل النقد املاركيس لهام ،وهو ما يتفق مع توجهات املسريي األوىل

نحو اليسار .ويف الفقرات من الحادية عرشة حتى الرابعة عرشة يف الجزء الثاين من
املجلد الثالث عرضً ا تاريخيًا للفالسفة واملفكرين من أعضاء الجامعات اليهودية،

وهو ما فكر يف التوسع فيه فيام بعد وإصداره يف مجلد مستقل أمته بالفعل وإن مل
ينرشه .يضاف إىل ذلك ما جاء يف الفقرتني الثامنة والتاسعة يف الجزء الثالث من
املجلد الخامس عن ما بعد الحداثة والجامعات اليهودية.

هذه الفقرات التي تتناول بالعرض التاريخي والتحليل النقدي فالسف ًة من

الجامعات اليهودية وقضايا وتيارات فلسفية ،والتي متثل ـ مع ما طرحه املسريي

من مناذج تفسريية يف املجلد األول ،خاص ًة الحلولية الكمونية الواحدية والعلامنية
الشاملة ـ اإلسهام الفلسفي للمسريي ،وحضور الفلسفة وقضاياها وأعالمها يف كتاباته،

أقول :هذه الفقرات تطرح علينا العديد من األسئلة التي متثل موضوع الفصل الحايل.

أود يف البداية تناول رؤية املسريي الفلسفية ،كام ظهرت يف تحليله لجهود

الفالسفة من الجامعات اليهودية ،وبيان مصادره الفلسفية ،وكيفية توظيفه لها،

وموقفه من التيارات الفلسفية املعارصة ،خاص ًة ما بعد الحداثة التي سيخصص
[[[ -علينا أن نلفت هنا إىل مسألتني ،األوىل تتعلق باالختالف بني كل من هورسل وهيدجر الذي أشار إليه
العديد من الباحثني ،والثانية هي أن قراءة املسريي لفلسفة هيدجر تختلف عن القراءات العربية املتعددة
لها .وقد حظيت هذه الفلسفة باالهتامم منذ عرض لها اللبناين شارل مالك الذي تتلمذ عىل هورسل وهيدجر
يف فريبورج  ،1933وقدمها عبد الرحمن يف دراسته الشهرية «الزمان الوجودي» ،وهام قراءتان تختلفان عن
قراءة املسريي .انظر دراستنا «هيدجر يف العربية» ،مجلة «أوراق فلسفية» ،العدد التاسع.2005 ،
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مستقل .وميكن تحقيق ذلك عن طريقني ،األول :وضع رؤية املسريي
ً
فصل
ً
لها
وموقفه يف إطار تاريخ الفلسفة بإخضاعها للتحليل الفلسفي وفق رؤية الباحث؛ أو

ـ وهذا هو الطريق الثاين ـ تقديم قراءة املسريي للفلسفة من خالل رؤيته وعرضه
هو للفالسفة وجهودهم وتطبيقه ملقوالته ومناذجه التفسريية .وقد اخرتنا الطريق
الثاين ،وذلك عىل الوجه التايل :قراءة تحليلة لجهود املفكرين والفالسفة من أعضاء
الجامعات اليهودية يف الحضارات اليونانية واإلسالمية واألوروبية القدمية والحديثة

حتى القرن الثامن عرش وفقًا للحلولية الكمونية الواحدية ،وحتى النصف األول من
القرن العرشين وفقًا للعلامنية الشاملة ،ثم بيان موقفه من التيارات الحالية ونقده ملا

بعد الحداثة .وذلك يعني أننا نقوم يف وقت واحد مبهمة مزدوجة ،هي تقديم رؤية
املسريي الفلسفية ،وقراءته لجهود فالسفة الجامعات اليهودية عىل مستوى العرض
التاريخي الفلسفي لجهودهم ،وذلك بتطبيق مناذجه التفسريية التي متثل التحليل

النقدي لهذه الجهود ،لبيان كيفية توظيفه لالتجاهات الفلسفية يف هذه القراءة.

ثان ًيا :التناول التاريخي للفالسفة أعضاء الجامعات اليهودية:
يطرح املسريي يف تناوله املفكرين من أعضاء الجامعات اليهودية صعوبة

الحديث عن هؤالء باعتبارهم وحد ًة متامسك ًة ذات سامت وخصائص مشرتكة،
فالحديث عن مفكرين من أعضاء الجامعات اليهودية يؤكد عدم التجانس والتنوع،

ويوضح انتامءهم للتشكيل الحضاري الذي يحيون فيه[[[ .ويالحظ تزايد وجود
[[[ -ويتناول املسريي بالتفصيل ما اعتربه الحلول عند هيدجر ،ويرى أن نطاق الحلول يضيق ويرتكز،
فبدلً من اإلنسانية ككل باعتبارها مرك ًزا للحلول ،يصبح مركز الحلول هو الوجود األملاين« ،األملان شعب
مختار ،مفعم بقوى األرض والدم ،وعىل الطلبة أن يعلنوا التزامهم بذلك ،وقد أدت الثورة االشرتاكية الوطنية
إىل انقالب كامل يف الوجود األملاين ..الفرد يف حد ذاته ال قيمة له ،فأهم يشء هو مصري شعبنا» ..وتزداد
وبدل من الشعب األملاين تصبح الدولة األملانية هي موضوع الحلول.
ً
درجات تركز الحلول ويضيق نطاقه،
يتحدث هيدجر عن وجود الدولة« :األهم هو مصري شعبنا يف دولته ،ورغم هيمنة املوضوع أو الذات
الجامعية متا ًما ،فإن التأرجح مع هذا ال يتوقف إذ تتزايد درجات الحلول ترك ًزا وضيقًا إىل أن نصل الذروة
وننتقل من املوضوع إىل الذات مر ًة أخرى حني يتم استيعاب الدولة نفسها يف اإلنسان الفرد األسمى هتلر».
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هؤالء املفكرين يف الحضارة الغربية مع تزايد حلوليتها وعدميتها يف مرحلة

الحلولية بدون إله .يقول« :حينام ظهر نيتشه ،الذي أعلن موت اإلله ،تلبست
النيتشوية املفكرين اليهود يف أواخر القرن التاسع عرش ،إذ كانت الحلولية اليهودية

قد توصلت إىل النيتشوية قبل نيتشه»[[[ .إن غربة املثقف اليهودي يف مجتمعه

عمقت اغرتابه وموقفه النقدي والعدمي .ومع هذا التأكيد عىل ارتباط هؤالء

بالحلولية؛ يشري إشار ًة مهم ًة إىل أن عد ًدا ال بأس به من هؤالء يحاول االحتفاظ
بالوظيفة النقدية للعقل ،بحيث ال يستوعب العقل يف املادة ،ويظل متجاوزًا بشكل

دائم لألمر الواقع ،أي إنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة يف الفكر العلامين
املادي (ص .)365

إن املسريي يف تناوله لجهود ابن كمونة ( ،)1285 - 1215وإرنست بلوخ (1885

  ،[[[)1977وليو سرتاوس ( ،[[[)1973 - 1889وولرت بنجامني (،)1940 - 1892وإيشيابرلني ( ،) - 1909وسيمون فاي ( .)1943 - 1909األول شارح «اإلشارات

والتنبيهات» البن سينا و«التلويحات العرشية» للسهروردي ،والثاين فيلسوف

أملاين ماركيس يهودي ،والثالث فيلسوف وعامل سيايس أملاين أمرييك يهودي،
والرابع فيلسوف وناقد أملاين ،والخامس فيلسوف بريطاين يهودي ،واألخرية
فيلسوفة يهودية ،وذلك وفق وصف املسريي لهم .ملاذا إذن يدرج هؤالء يف نطاق
املفكرين وليس الفالسفة وهو يطلق عليهم اسم “فيلسوف”؟ وما أساس التفرقة

بني الفكر والفلسفة وبني املفكر والفيلسوف؟ وهو «فصل متعسف بعض اليشء،

ريا من التفكري الفلسفي يتم
وبخاصة يف العرص الحديث ،حيث نجد أن جز ًءا كب ً

من خالل دراسات اللغة (تشومسيك وفتجنشتني ودريدا) ،واألنرثوبولوجيا (كلود
[[[ -املسريي :املجلد الثاين ،الجزء الرابع ،الفقرة الرابعة.
[[[ -املسريي :املوسوعة ،املجلد الثاين ،الجزء الرابع ،الفقرة الرابعة ،ص .425
[[[ -مراد وهبة« :رؤيتي لعبد الرحمن بدوي» ،مجلة «إبداع» ،القاهرة أكتوبر  ،1995ورد محمود أمني العامل،
«رؤيتي لرؤيته» ،مجلة «إبداع» ،القاهرة ،نوفمرب .1995
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ليفي شرتاوس) ،وعلم النفس (فرويد) ،واالجتامع (أدورنو وهوركهامير)» ،كام
يقول املسريي نفسه (م  ،3ص  .)347ومع هذا ،فهو يؤكد أن هذا الفصل ذو
فائدة تصنيفية ،بل وله فائدة تفسريية أيضً ا! ونحن سنتعامل مع هؤالء باعتبارهم
فالسفة ،فاألول ـ ابن كمونة ـ ينتمي إىل الحضارة اإلسالمية ،حيث يرشح الفالسفة
املسلمني ،وكتابه “الجديد يف الحكمة” يحمل طابع الثقافة اإلسالمية ،مكتوب
بلغة عربية فصيحة ،ويعالج القضايا نفسها التي عالجها املسلمون آنذاك ،مستخد ًما

مصطلحاتهم وتقسيمهم للقضايا[[[.

وينفي املسريي عن الثاين ـ إرنست بلوخ ـ إفراد دور خاص لليهودي ،كام أنه

مل يتناول املوضوع اليهودي بكثري من اإلفاضة والتفصيل ،ونستشعر تعاطفًا معه،

خاص ًة يف عرضه أهم كتبه “مبدأ األمل” ،فهو «يحاول أن يولد ثنائي ًة داخل النظام
املعريف املادي (تجاوز من خالل املادة) حتى يحتفظ بروح الثورة واألمل» .إال

فصل يسمى «رمز
ً
أنه يعود ويالحظ أن بلوخ يف كتابه “روح اليوتوبيا” يخصص
اليهود» ،وهو من املقاالت النادرة التي كتبها بلوخ عن اليهود .وتشري بعض فصول

كتاب “مبدأ األمل” إىل الرتاث الديني اليهودي باعتباره أحد املصادر الروحية
للفكر الطوباوي .ورغم نقد بلوخ لصهيونية هرتزل؛ فإنه يقدم قراء ًة شديدة التحيز

لهذا املفكر الصهيوين ،الذي يطالب بتأسيس دولة اشرتاكية-يهودية تقوم بطرد
الفلسطينيني وتحقق األمن والعدالة لليهود .إن أحكام املسريي عىل بلوخ توضح

تعاطفه مع مفكر يساري ماركيس من جهة ،لكنه رسعان ما يدين تخليه عن تفكريه
اإلنساين بتحيزه لصالح اليهود.

ويؤكد تناول املسريي لجهود ولرت بنجامني وفكره ـ الذي يصفه بأنه ليس

يهوديًا ـ عىل رؤيته األساسية (رؤية املسريي) التي تقرأ هذه الجهود وفق منوذج
[[[ -عز الدين الخطايب ،مقدمة ترجمة أعامل هابرماس« :هايدجر والنازية التأويل الفلسفي وااللتزام
السيايس» ،منشورات عامل الرتبية  ،2005ص 7-6
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الحلولية .ففكر بنجامني «تعبري واضح عن استيالء الفكر الحلويل عىل املجتمع
الغريب» (م  ،3ص .)354

يحرص املسريي يف تناوله لهؤالء املفكرين عىل بيان موقف كل منهم من

اليهودية والصهيونية ،وهو جانب ال يتوقف أمامه باحثو الفلسفة ،الذين يكتفون
بعرض النظريات األنطولوجية واملعرفية لهؤالء املفكرين ،وإن كنا نستثني من هذا
عبد الستار الراوي الفيلسوف العراقي .فإرنست بلوخ مفكر صهيوين (م  ،3ص

 ،)352وفكر بنجامني ليس يهوديًا (م  ،3ص  )354واملسألة ليست فقط مسألة
ريا من هؤالء
فالسفة يهود أم الفالسفة أعضاء الجامعات اليهودية ،ذلك أن كث ً
مثل فرغم أن نصف
يرفض متا ًما أن تتصف فلسفته بكونها يهوديةً ،أما نويل ليفيتاس ً

أعامله حول التلمود إال أنه يرص عىل كونه فيلسوفًا فينومينولوجيًا ،وموقف حنا
شكل معاديًا للصهيونية
ً
إرنت من الصهيونية قد تغري ابتدا ًء من األربعينيات وأخذ
(م  ،3ص  ،)355ورغم موقف إيشيابرلني التعددي فهو يؤيد الصهيونية كل التأييد
(م  ،3ص  ،)357كام أنه يشري إىل قضية يهودية سيمون فاي ،التي رفضت العقيدة

اليهودية بعد مرورها بتجربة صوفية مسيحية وهاجمت اليهودية برشاسة ونسبت لها
كل نقائص املسيحية (م  ،3ص .)358

يؤكـد املسيري يف تناولـه للفالسـفة مـن أعضـاء الجامعـات اليهوديـة أن

املقـدرة التفسيرية والتصنيفيـة ملصطلـح «فلسـفة يهوديـة» أو حتـى «فالسـفة

يهـود» ضعيفـة إىل أقىص درجـة ،ولذا فإنـه يفضل اسـتخدام مصطلح «الفالسـفة
مـن أعضـاء الجامعـات اليهوديـة» حتـى يتم تفسير أنسـاقهم الفلسـفية املختلفة
بالعـودة إىل التشـكيالت الحضاريـة التـي كانـوا يعيشـون يف كنفهـا .وهـو يقسـم

هـؤالء الفالسـفة من منظـور موضـوع فلسـفاتهم ،فهناك مـن يتعامل مـع اليهودية
وبعـض املشـكالت الفلسـفية املرتبطـة بهـا ،وهنـاك مـن يتعامـل مـع القضايـا
الفلسـفية العامـة ،وإن تعـرض لقضايـا يهوديـة بشـكل عـريض .ويـرى أن املفكر
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مـن هـؤالء حين يحـاول أن يتأمـل عقيدتـه فإنـه ـ شـاء أم أىب ـ يطبـق املقـوالت
الفلسـفية السـائدة يف عصره على اليهوديـة.

يتناول املسريي هؤالء الفالسفة ،بد ًءا من فيلون حتى تشومسيك ،مرو ًرا مبوىس

بن ميمون واسبينوزا وبرجسون وهورسل وشيستوف وكالن ولوكاش وليفي شرتاوس
وماركيوز .ويالحظ أنه يوجد فالسفة «يهود» كان اهتاممهم باليهودية ضعيفًا أو
ريا عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية يف حد ذاتها .ولذا
منعد ًما ،أو كان تعب ً

فإن إسهامهم األسايس كان يصب يف التيار العام للفلسفة الغربية .ويعدد هؤالء،
وهم كل الفالسفة من أعضاء الجامعات اليهودية ،الذين ازدهروا عىل مستوى

الحضارة الغربية« .قد يكون لبعض هؤالء بعض املالحظات أو العبارات املؤيدة
للصهيونية أو املعادية لها أو لليهودية ،ولكنها تظل مالحظات عرضية إال يف حالة

كالن» (م  ،3ص  .[[[)364لذا ،فهو (أي املسريي) دائم الربط بني كل فيلسوف من
هؤالء واالتجاه الفلسفي الذي ينتمي إليه أو الوسط الحضاري الذي يحيا فيه؛ فهو
يتحدث عن فيلون واألفالطونية املحدثة ،وموىس بن ميمون والفلسفة اإلسالمية،

واسبينوزا والعقالنية املادية ،وبرجسون والالعقالنية ،وهورسل والفينومينولوجيا،
وشيستوف والفلسفة املسيحية ،وكالن والربجامتية ،ولوكاش وماركيوز واملاركسية
الجديدة ،وليفي شرتاوس والبنيوية ،وتشومسيك والثورة التوليدية.

ونستطيع أن نالحظ بسهولة ليس فقط تعاطف املسريي مع فكر هؤالء ،وتقبله

إلسهاماتهم ،وإعالءه من شأنها ،كام يف تأكيده عىل أنه «مع ظهور الرؤية العلامنية
املادية للكون وترسخها ،أصبح بإمكان أعضاء الجامعة الوظيفية أن يساهموا

بدور أكرث فعالي ًة ومبارش ًة يف عملية اإلبداع الفلسفي» ،بل وأكرث من هذا؛ فهم
الذين صاغوا الثورة اإلبستمولوجية املعارصة يف الدراسات اإلنسانية .فهو يالحظ

تزايد اشرتاك أعضاء الجامعات اليهودية يف صياغة الفكر الفلسفي النقدي يف
[[[ -املصدر السابق ،ص .10

66

عبد الوهاب المسيري

وخصوصا يف فلسفة اللغة ،وهو تيار يصل إىل قمته يف
الغرب (ماركس وفرويد)،
ً
فكر تشومسيك (الثورة التوليدية) وفكر دريدا (الفلسفة التفكيكية) .ونحن نالحظ

استفادته من هؤالء يف أعامله ـ كام يظهر يف الجزء الثاين من املجلد الخامس ـ
وذلك وفقًا لرؤيته يف نقد الحضارة الغربية ،سواء يف مرحلة تبني اليسار الجديد،

أو مرحلة تأسيس الخطاب اإلسالمي الجديد ،حيث تظهر بعض مقوالت فالسفة
املدرسة النقدية ،وبالتحديد ماركيوزا[[[.

يبدأ املسريي التناول التاريخي للفالسفة أعضاء الجامعات اليهودية من فيلون،

كامل ،والذي ال يذكر شيئًا عن تعليمه اليهودي ،واإلشارة
ً
تعليم هيلينيًا
الذي تلقى
ً

الوحيدة للتعلم اليهودي يف أعامله تبني مدى ضعف صلته به ،والذي ال ميكن تصنيف
أساسا إىل التقاليد األفالطونية بعد اختالطها
فلسفته إال عىل أنها فلسفة يونانية تنتمي
ً

بالعبادات الرسية ،وتعد كتاباته إسقاطًا لكثري من القيم الهيلينية عىل الرتاث الديني
حا يف التطور الالحق للفكر
جا بينهام .وهو مل يرتك أث ًرا واض ً
اليهودي وليست مز ً

الديني اليهودي ،يف حني استفاد منه اآلباء املسيحيون استفاد ًة بالغةً ،بحيث ميكن أن

نقول إن فلسفة فيلون هي «مسيحية جنينية» (م  ،3ص  .[[[)367-366ويقدم موىس بن

ميمون القرطبي عىل أنه مفكر عريب إسالمي الحضارة والفكر ،يؤمن باليهودية ،عضو
يف الجامعة اليهودية يف إسبانيا اإلسالمية .ويفيض يف عرض حياته وتحليل كتاباته،

حا أنها مل ترتك أث ًرا بني املثقفني املسلمني ،وإن كانت قد بعثت عن طريق حركة
موض ً
التنوير اليهودية ،بحيث تعد النقطة األساسية التي اجتمع عليها دعاة التنوير ،وأنها إطار
مرجعي أسايس لليهودية اإلصالحية (م  ،3ص .)370

ويعطي اسبينوزا مساح ًة أوسع يف فقرتني متتاليتني عن باروخ اسبينوزا والعقالنية

املادية ،واسبينوزا وعالقة فلسفته بالعقيدة والجامعات اليهودية (يف  14صفحة).
[[[ -املصدر السابق ،ص .11
[[[ -املصدر نفسه ،ص .17
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يعرض يف األوىل :رؤيته لإلله والطبيعة ،ورؤيته لإلنسان ،والرؤية املعرفية ،والرؤية
النفسية ،والرؤية األخالقية ،والنظرية السياسية ،وموقفه من الدين ،كام يقارن بينه

وبني نيتشه وجاك دريدا؛ فهو «فيلسوف عقالين مادي من أهم فالسفة الحضارة

الغربية الحديثة ،بل هو يف تصورنا (مع نيتشه ،وبعده دريدا) فيلسوف العلامنية
األكرب» ،بلغت عنده الواحدية والكمونية الفلسفية ذروتها ،فقد ألغى كل الثنائيات

التقليدية ،وهو بهذا يعد املقابل ملا يطرحه املسريي من ثنائية متجاوزة .وفلسفته

نظام مادي خال من أية رواسب دينية سوى املصطلح (م  ،3ص  .)372ويتوقف
عند العالقة بني اسبينوزا ونيتشه[[[ ،الذي ذكر أنه يتعرف عىل نفسه يف عدة نقاط يف

عقيدة اسبينوزا ،ويبني نقاط االتفاق واالختالف بينهام فيام يقرب من صفحة كاملة

(عمودين) من صفحات املوسوعة (م  ،3ص  ،)380-379وهو ما يوضح اهتامم
املسريي الكبري بفلسفة نيتشه ،الذي يطلق عليه «فيلسوف العلامنية األكرب» [[[.

ويرى املسريي أن رؤية اسبينوزا الفلسفية حلولية متطرفة؛ ترضب بجذورها يف

القبااله اللوريانية (م  ،3ص  ،)382فهو يقف عىل بداية سلم طويل من املثقفني

الغربيني العلامنيني ذوي الجذور اليهودية ،الذين يقفون عىل هامش الحضارة وال
يشعرون بأية قداسة نحو أي يشء .واملهم يف تحليل املسريي لفلسفة اسبينوزا
الذي كان ـ كام نعلم ـ ضد اليهود وهاجم اليهودية ،مام أدى إىل أن يعتربه البعض

ضد الصهيونية .ولكننا ـ كام يقول املسريي ـ بي ّنا أن مفهوم الشعب العضوي

املنبوذ هو أساس لكل من معاداة اليهود والصهيونية .وينتمي اسبينوزا إىل هذا
النمط ،فعداؤه الشديد لليهود أدى به إىل طرح اقرتاح صهيوين.

يؤول املسريي أقوال اسبينوزا لتوضيح أن «املرشوع الصهيوين تنفيذ حريف
[[[ -املصدر نفسه ،ص .49
[[[ -بيري بورديو« :األنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر» ،ترجمة سعيد العليمي ،املركز األعىل للثقافة،
القاهرة  ،2005ص .29
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للمرشوع االسبينوزي .ذلك أن الصهيونية “علمنت” اليهودية و”طهرتها” من
الغيبيات والثنائيات والغايات األخالقية ،فوحدت بني الخالق واملخلوق والطبيعة،

بحيث ال ميكن فصل بعض هذه األشياء عن اآلخر ،متا ًما مثلام وحد اسبينوزا
بني اإلله واإلنسان والطبيعة يف إطار واحديته الكونية املادية .لذا ،فقد أقيمت يف
إرسائيل مراسم عودة اسبينوزا إىل حظرية الدين مر ًة أخرى ،ويحتفل مبيالده وذكرى

نرش مؤلفاته ،ويوجد معهد متخصص لدراسة كتبه [[[.

إن وسيلة املسريي يف فهم وتفسري فلسفة اسبينوزا ـ هذا الفهم والتفسري الذي

ال نتفق فيه معه  -هي ملء بعض الفراغات املوجودة بني السطور والكلامت وبني
حا
الدال واملدلول من خالل معرفتنا برؤية اسبينوزا؛ الذي طرح يف تفسريه اقرتا ً

صهيونيًا يف قوله ـ الذي مل يحدد لنا املسريي مصدره ،رغم أهمية ذلك الشديدة،
والنص الذي يستشهد به هو ـ« :إنني ألذهب إىل حد االعتقاد بأنه لو مل تكن مبادئ

عقيدتهم [أي اليهود] قد أضعفت عقولهم ،لو سنحت الفرصة وسط التغريات التي
تتعرض لها أحوال البرش بسهولة ،فقد ينشئون مملكتهم من جديد ،وقد يختارهم
اإلله مر ًة ثانيةً» (املسريي ،م  ،3ص  .)384رمبا يفيد تحديد النص واللغة املرتجم
منها يف معرفة السياق الذي علينا أن نقرأ فيه كلامت اسبينوزا .وبالتايل فإن هذا
النص ميكن أن يقرأ قراءات متعدد ًة من الصعب أن تكون قراءة املسريي إحداها أو

أقربها للفهم والتصديق.

وينطبق ذلك عىل تحليله لفلسفة برجسون ،الذي ميكن توصيف عامله ـ كام

كتب املسريي ـ بأنه مثل معظم األيديولوجيات العلامنية ،يحاول أن يرد العامل

بأرسه إىل مبدأ واحد ،وهو يف حالته مبدأ التطور الدارويني .وشأنه شأن نيتشه

ووليام جيمس؛ إذ يحاول أن يحيي هذا العامل امليت املغلق بأن يجعله كيانًا تطوريًا
مفعم بالحياة التي تنبعث من داخله وتحركه ،وهي سبب منوه .ويتحدث
عضويًا
ً
[[[ -مقدمة إبراهيم فتحي للرتجمة العربية لكتاب بورديو« :األنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر» ،ص .25
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عن البعد اليهودي يف فلسفة برجسون ،الذي كان يذهب إىل أن اليهودية ديانة مغلقة
من وحي مجتمع مغلق ،وأنها دين ساكن استاتييك جامد ،أخالقه مغلقة ،تحمل

الفرد عىل اإلخالص بشكل غريزي للجامعة ،عىل عكس الكاثوليكية ،فهي ديانة
عاملية تتجاوز اليهودية .واملسيح يف نظره أكرب شخصية صوفية عرفها التاريخ.

وبرجسون عند املسريي أقرب إىل اسبينوزا منه إىل اليهودية الحاخامية ،فكالهام

يهاجم جمود اليهودية لكنه يدور يف إطار وحدة الوجود (الروحية واملادية) .ويف

هذا التوصيف كثري من التبسيط والعمومية التي تلغي الفروق بني مبدأ التطور
الدارويني والتطور الخالق عند برجسون ،وبني من يهاجم املادية اآللية يف عرصه،

وبني وحدة الوجود املادية .مام يسهل ربط فلسفة برجسون مبا يقابلها مثل فلسفة
نيتشه ،فكالهام فلسفة حياة ،لكن االختالف بني حياة إرادة القوة النيتشوية والروح

الخالقة الربجسونية يجعلنا منيل إىل بيان التاميز بينهام مع ـ بل قبل ـ بيان االتفاق

أو التشابه املستحيل.

وبعد أن يتناول[[[ املسريي إدموند هورسل والفينومينولوجيا يتوجه إىل البعد

اليهودي يف فلسفته .هنا أيضً ا يظهر أن البعد الذايت هو أساس التفسري ،فاملسريي

يرى يف فكر هورسل نزع ًة حلولي ًة كموني ًة واحدي ًة (روحي ًة ماديةً) ،لكن مصادرها
ليست بالرضورة ـ فيام يقول ـ يهوديةً ،ففكره امتداد للتقاليد الحلولية الكمونية
املادية الروحية يف الغرب منذ عرص النهضة .ومع هذا فهو يضيف[« :ونحن

نجد] أن مثة تشاب ًها بنيويًا عميقًا بني محاولة تأسيس الحقيقة عىل أساس تجاوز
وصول إىل نقطة الواقع باعتباره ظاهر ًة خالص ًة داخل
ً
الذات الفردية واملوضوع،

الوعي الجمعي من جهة ،ومفهوم اإلله يف أسفار موىس الخمسة» .ومع هذا ،يرى
تنص يف
املسريي أن الحديث عن يهودية هورسل حديث ال طائل من ورائه ،فقد ّ

مطلع شبابه ،فهو ليس يهوديًا حتى من الناحية الشكلية! ويضيف أن كل الدراسات
[[[ -أنور مغيث ،مقدمة ترجمة «يف علم الكتابة» ،ص .39
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حول فلسفة هورسل توضح أنها مل تستطع التخلص متا ًما من الثنائية التي حاولت

تجاوزها [[[.

ويتناول ليف شيستوف ( )1938 -1866والفلسفة املسيحية ،وهو فيلسوف ليس

له حضور قوي يف تاريخ الفلسفة ،يذكر غالبًا يف التأريخ للفلسفة الروسية ،و”يُنظر
إليه من منظور مسيحي أو وجودي يصعب تصنيفه باعتباره يهوديًا حاخاميًا” كام
يقول املسريي .بل إن املفكرين اليهود الذين يشري إليهم يف كتاباته مثل اسبينوزا
ال يظهرون باعتبارهم يهو ًدا ،وإمنا باعتبارهم ممثلني لنزعة التأمل العقيل والنزعة
العقلية الهيلينية يف الحضارة الغربية .ومام له داللته أن شيستوف ،شأنه شأن بوبر،

مل يؤثر البتة يف الفكر الديني اليهودي ،ولكنه ترك أث ًرا يف مفكرين مسيحيني ـ أو
ذوي أصول مسيحية ـ مثل :ألبري كامي وبرديائيف.

ومقابل شيستوف الوجودي ،فإن هوراس كالن ( )1974 - 1882الربجاميت،

الذي ال يتوقف أمامه الباحث يف تاريخ الفلسفة ،يذكر يف الفلسفة األمريكية ،وهو
مفكر تربوي وفيلسوف برجاميت أمرييك يهودي صهيوين ،وأحد تالميذ وليام

جيمس .وهو يالحظ يف كتابه “املثاليون يف مأزق” العالقة الوجدانية الوثيقة بني
إرسائيل والواليات املتحدة ،بل والتشابه البنيوي بينهام .فهو يؤكد يف بداية كتابه

كل من إعالن استقالل إرسائيل وإعالن استقالل الواليات املتحدة يعرب عن
«أن ً
مسرية اإلنسان نحو الحرية ونحو املزيد من التقدم» .ويرى املسريي أنه محق
متا ًما يف رصده التشابه بني الربجامتية والصهيونية؛ فكلتاهام تصدر عن فكرة

مستقل يتوحد
ً
الطبيعة السائلة الكونية ،وعن اإلنسان الطبيعي الذي يصبح جز ًءا

بهذه السيولة ،فتسقط كل الحدود التاريخية والقيم املطلقة وأي شكل من أشكال
التجاوز ،وال يبقى سوى البقاء كهدف نهايئ ،والقوة كآلية لتحقيق هذا البقاء» (م

 ،3ص  .)392ويشري املسريي إىل تأكيد كالن أنه ال يوجد شعب عريب ،وإمنا
[[[ -املرجع نفسه ،ص.13
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توجد شعوب متحدثة بالعربية ،وأن ما يسمى بالعربية إن هو إال رد فعل للنهضة
الصهيونية!

ويؤسس كالن حق اليهود يف فلسطني عىل أسس برجامتية راسخة ،هي ذاتيتهم

املطلقة؛ إذ يقول« :إن هذا الحق يستند إىل الشعور القوي الجارف لدى اليهود

مبركزية إرسائيل يف حياتهم ،كام يستند إىل خوف اليهود الدائم من أن هتلر قد
يجيئ يف أي مكان ،وبسبب هذه «الحالة الشعورية» تصبح فلسطني من حق اليهود

وليس العرب» .وهذه حالة شعورية ذات قيمة نقدية فورية!

ويصنف املسريي كالن باعتباره من صهاينة الدياسبورا التوطينيني ،فهو يرى

أن الصهيونية تنبع من اإلميان بالتعددية الحضارية« ،فالحركة الصهيونية مبنزلة

توكيد عىل والء اليهود األمريكيني لحضارتهم األمريكية ،ولكنهم مع هذا جزء منه،
ويقومون بتغذية هذا التيار بعنارص جديدة عليه» (الفردوس األريض ،م  ،3ص .)395

ويف تناول املسريي جورج لوكاش واملاركسية الجديدة ،بعد أن يعرض لحياته

جه إليه من انتقادات؛ فهو يبرش برؤية غائية للتاريخ،
ومؤلفاته وفلسفته ،يعرض ملا ُو ّ

ويحول ماركس إىل منهج ،ومن ثم يضعه فوق النقد ،كام أن رؤيته للمعرفة نخبوية.
وقد زود عد َم االكرتاث السيايس بأساس فلسفي ،كام اتُهم بالغائية الكاملة ،بل

وباملشيحانية ،والخالصة :أنه إذا كانت مثة حلولية يف فكر لوكاش ،فهي حلولية

ريا عن أية منظومة فكرية هيجلية تحاول أن ترى
كمونية علامنية مادية ،ال تختلف كث ً
تجليات العقل املطلق يف التاريخ واملادة (م  ،3ص .[[[ )398

ويلفت املسريي االنتباه ـ يف سياق بيان جهود كلود ليفي شرتاوس ـ إىل أنه

لفهم فكره وظهور ما بعد الحداثة ال بد من فهم الفكر البنيوي (يف سياقه الغريب)
[[[-ليفيناس« :الوعي غري القصدي» ،ترجمة إدريس كثري وعز الدين الخطايب ،مجلة «أوراق فلسفية»،
العدد  ،17ص  ،99وحواره مع كريين ،نفس املصدر ،ص .8
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باعتباره تجليًا إلشكاليات العلامنية الشاملة ،والتأرجح بني التمركز حول الذات
والتمركز حول املوضوع ،ويعرض اعرتاضات دعاة االتجاه اإلنساين الهيوماين
التاريخي عىل البنيوية ،وتحفظات أنصار ما بعد الحداثة عليها وعىل مفهوم البنية.
ويشري إىل ظاهرة ذات داللة عميقة من وجهة نظره ،وهي أنه بينام يتهم الوجوديون

البنيوية بأنها معادية لإلنسان ،يتهمها أنصار ما بعد الحداثة بأنها مثل الوجودية

متمركزة حول اإلنسان .ويذهب املسريي إىل أن «هذا التناقض الظاهري يدل

عىل تصاعد معدل العداء لإلنسان والحلولية الكمونية يف الفلسفة الغربية ،فام

كان معاديًا لإلنسان ،متطرفًا يف عدائه يف الخمسينيات والستينيات ،أصبح هو ذاته
متمرك ًزا حول اإلنسان ،متطرفًا يف متركزه يف الثامنينيات!» (م  ،3ص .)403

وبعد أن يوجز املسريي تحفظات أنصار ما بعد الحداثة ،يتوجه إىل يهودية

ليفي شرتاوس .وقد رد شرتاوس أصول فكره ومنهجه إىل ثالثة مصادر ،اليهودية

ليست إحداها .وإن كان إدموند ليش ـ أحد تالميذه ـ قد حاول تطبيق طريقته

يف التحليل األسطوري عىل اليهودية ،إال أنه (أي شرتاوس) أبدى عدم اهتاممه

نصوصا إثنولوجيةً .وهو يطرح مقابل الفكر
بالديانات ككل ،إال من حيث اعتبارها
ً
الديني نسقه العقالين املادي الصارم الخالص .ومع هذا ،فاملسريي يعرض رأي

البعض القائل بأن املقوالت الدينية واإلثنية اليهودية تركت أثرها الواضح يف

مقوالت شرتاوس التحليلية العلمية .فالبنية ليست شيئًا خارجيًا ،وإمنا هي مستقرة
ريا عن تصور أسفار موىس الخمسة لإلله،
يف الذات الجمعية ،وهي ال تختلف كث ً

فهو إله متجاوز للواقع املادي ولألفراد ،ولكنه ٌّ
حال يف الشعب بأرسه ويف العقل
الجمعي اإلرسائييل ،وهو الذي يوجهه ويوجه تاريخه ،متا ًما كام تفعل البنية ،فيام
يقول املسريي ،عند البنيويني واملاديني الجدد ،وإن مقولة الثنائيات املتعارضة

تعود إىل التعارض الثنايئ الذي يعيشه كل يهودي ،أي ثنائية اليهود /األغيار .وإن
الثنائية يف حالة شرتاوس كانت أكرث عمقًا .وإن اشتغاله باألنرثوبولوجيا هو يف ذاته
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تعبري عن يهوديته ،فاألنرثوبولوجي يشبه اليهودي التائه .وإن األنرثوبولوجي يعلن
والءه للبدايئ عىل حساب الحضاري ،وللهاميش عىل حساب املركزي .هكذا
يكتب املسريي ،وإن كنا نتساءل هل يتحدث عن والء األنرثوبولوجي أم تخصصه.
لذا ،فهو عنرص من عنارص التفكيك والتقويض يف العامل ،وكام يواصل املسريي،

فهو من دعاة االستنارة املظلمة والهرمنيوطيقا املهرطقة ،واليهودي ال يختلف عن
ريا .والحقيقة أن هذه األوصاف األخرية خاصة باملسريي ،مام ييش بأنها
ذلك كث ً
آراء وانتقادات له .ومع هذا ،فهي يف واقع األمر ليست مقصور ًة عىل اليهودي .وهو
يصف فلسفته والبنيوية ككل بأنها شكل من أشكال وحدة الوجود املادية ،وأن

هذه الحلولية الشاملة نزعة عامة يف الحضارة الغربية الحديثة (م  ،3ص  .)405وإذا

جا يف املعرفة ودراسة الظواهر،
كانت البنيوية عند البعض ـ رغم صعوبة ذلك ـ منه ً
فهل ميكن وصف املنهج بأنه شكل من أشكال وحدة الوجود املادية؟!

ويتخذ تناول املسريي لفلسفة هربرت ماركيوز خصوصي ًة من وجهة نظرنا ،فهو

فيلسوف وسيايس ماركيس وعضو يف مدرسة فرانكفورت ،وأهم املفاهيم التي

طورها فكرة اإلنسان ذي البعد الواحد ،وهو إنسان املجتمعات الحديثة الذي تم
احتواؤه متا ًما ،وتم تخليق رغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات املجتمع ،حتى

استبطن قيمه كافةً ،وأصبح يرى أن الهدف من الوجود تعظيم االستهالك واإلنتاج
واالختيار بني السلع املختلفة .ووصف ماركيوز لإلنسان ذي البعد الواحد هو نسق

وواضح التشابه بني طرح ماركيوز
واحدي مغلق ،ولذا فإنه يحاول أن يفتح النسق.
ٌ
وطرح املسريي يف هذه النقطة ،لذا فهو ال يوجه إليه مالحظات ـ مثلام يفعل مع

غريه ـ ،ويجد بعض املربرات ملواقفه ،عىل العكس مام فعله محمود أمني العامل

يف كتابه “ماركيوز ...أو فلسفة الطريق املسدود” ،حيث ينتقده بشدة.

فامركيوز عند املسريي ليس له اهتامم خاص باملوضوع اليهودي ،وإن كان أيد

إرسائيل عام  1967يف هجومها عىل الدول العربية باعتبار أن ذلك دفاع عن النفس.
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يرى املسريي أن من العسري أن نعرث عىل البعد اليهودي يف فكره ،فهو مفكر متأثر

بالتقاليد األملانية يف الفلسفة ،خاص ًة هيجل وماركس ،أما موقفه من إرسائيل فهو

موقف سيايس ينم عن جهل شديد ،ورمبا عن انتهازية شخصية ال عالقة لها بالبنية
العميقة الكامنة لفكره الفلسفي[[[.

والحقيقة أننا ال ميكننا االكتفاء ببيان تناول املسريي ملاركيوز والتعجب ملاذا

مل ينل منه مثل بقية الفالسفة الذين عرض لهم ،وما سبب ومربر هذه الخصوصية

يف التعامل معه؟ تلك مسألة تحتاج إىل بعض التفسري ،رمبا انتامء ماركيوز إىل
مدرسة فرانكفورت ذات التوجه املاركيس الذي كان ينتمي إليه املسريي يو ًما ما،

رمبا لتحليله للتشيؤ واالغرتاب واإلنسان ذي البعد الواحد الذي يوظفه املسريي

يف كتاباته؛ املهم أن القارئ يستشعر أن هناك تقاربًا بينهام ،هذا التقارب هو سبب
عدم إرصار املسريي عىل نقده ووصفه مبا وصف به زمالءه.

يعطي املسريي مساح ًة واسع ًة للحديث عن نعوم تشومسيك والثورة التوليدية

(عرش صفحات) ،ويتناول األفكار املحورية يف النسق الفكري لديه :مثل الحديث
حا أن النظام املعريف عند
عن البنية السطحية والبنية العميقة ،والنحو الكيل ،موض ً

تشومسيك يستند إىل ثنائية اإلنسان والطبيعة ،وإىل اإلميان بأن البرش مختلفون عن

كل من الحيوانات واآلالت ،وأن هذا االختالف هو أساس كرامة اإلنسان وأخوة
البرش .ويرى املسريي أن هذا اإلميان باستقاللية العقل عن البيئة املحيطة به

وإبداعه هو أساس هجومه (نعوم تشومسيك) عىل الفلسفة الوضعية والتجريبية،
فهي فلسفات ال تكرتث بالبنى العميقة؛ ويف هذا اإلطار يعارض تشومسيك

الرؤية الهوبزية الداروينية النيتشوية ومنطق القوة الصامء ،وبعد عرض املنظومات
املختلفة (املعرفية واللغوية واألخالقية والسياسية) عند تشومسيك ،يتوقف عند

[[[ -املسريي« ،املوسوعة» ،املجلد الخامس ،ص .412
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بعض التناقضات العميقة يف فكره؛ فهو فوضوي ملتزم بالعلم والتكنولوجيا،
وهو يؤمن بأن عقل اإلنسان حر بسبب األنساق الكامنة فيه ،لكنه يعود ويرى أنها

«برنامج» و«شفرة» .وهو يقف بشدة ضد الرأساملية والسوق الحرة باسم الدفاع
عن الحرية ،ويتعاطف مع التخطيط العقالين الذي يعني رضورة اكتشاف القواعد
وتطبيقها ،كام يعني املزيد من الرتشيد! (م  ،3ص  .)413بالطبع إن من الصعب

تناول جهود عامل لغة مثل تشومسيك ويف نفس الوقت مفكر وفيلسوف سيايس

أيضً ا جمل ًة واحد ًة وإال تداخلت هذه املجاالت الثالثة.

ويالحظ فيام يتصل بالقضية الفلسطينية أن تشومسيك ليس لديه آراء معلنة

يف اليهودية واليهود ،ولكن موقفه من الصهيونية يتسم بنوع من االزدواجية
والالتاريخية ،وأن موقفه من إرسائيل يتسم بالرؤية النقدية الصارمة ،فهو يقبل حق
تقرير املصري للفلسطينيني يف الضفة والقطاع ،ويبذل جه ًدا غري عادي يف كشف

السياسات العدوانية والتوسعية والعنرصية من جانب إرسائيل وعاملتها للواليات
املتحدة ،وقد وقف ضد اتفاق أوسلو .ويشري املسريي إىل أن تشومسيك رغم

أصوله اليهودية اإلثنية الواضحة ،فإنه ناد ًرا ما يذكر يف املوسوعات واملراجع

الصهيونية باعتباره فيلسوفًا أو عامل ًا لغويًا يهوديًا ،ويتساءل بصدد ذلك :هل اتخاذ
مفكر يهودي موقفًا معاديًا من الصهيونية أو من بعض جوانبها أو من إرسائيل يسقط

يهوديته؟ يبدو لنا أن هذا السؤال إجابة؛ إجابة عىل الكتابات اليهودية ،سواء يف

تناولها للفالسفة اليهود أو يف صمتها عن تناول أعاملهم.
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تعقيب
ويهمنا قبل االنتهاء من هذا الفصل أن نديل ببعض املالحظات التي ميكن أن

تضاف إىل ما أرشنا إليه يف السياق:

أولها :أننا إزاء تناول تاريخي للفالسفة من أعضاء الجامعات اليهودية منذ

فيلون حتى تشومسيك ،كام يتضح من تناول املسريي يف القسم الذي خصصه

لهم ،ومن املمكن أن يضاف إىل هؤالء شخصيات أخرى تناولها املسريي يف
املوسوعة أيضً ا ولكن يف سياق آخر ،مثل :مارتن بوبر وإميانويل لفيناس وهرمان

كوهني ،وكذلك بعض من تناولهم تحت عنوان «مفكرون وعلامء نفس واجتامع
من الجامعة اليهودية».

ثان ًيا :أن تناول املسريي لهؤالء الفالسفة يأيت يف سياق رؤيته للحلولية الكمونية

الواحدية؛ فهم عاد ًة من حملة الرؤية الحلولية العلامنية (م  ،3ص  ،)365التي بلغت
ذروتها عند اسبينوزا (م  ،3ص  ،)372فهي حلولية متطرفة (م  ،3ص  ،)382كام

أن هناك نزع ًة حلولي ًة كموني ًة واحدي ًة يف فكر هورسل (م  ،3ص  ،)390وإن كانت
مثة حلولية يف فكر لوكاش فهي حلولية كمونية علامنية مادية (م  ،3ص ،)398

وميكن وصف فلسفة ليفي شرتاوس بأنها شكل من أشكال وحدة الوجود املادية
والحلولية الشاملة (م  ،3ص .)450

ثالثًا :تأثر معظم هؤالء الفالسفة ،مثل :فرويد وأينشتاين وبرجسون ،باسبينوزا

(م  ،3ص  ،)379ورست إليهم الفلسفة النيتشوية حتى قبل ظهور نيتشه ،وبرجسون

شأنه شأن نيتشه (م  ،3ص  ،)375وحينام ظهر نيتشه ـ الذي أعلن موت اإلله ـ
تلبست النيتشوية املفكرين اليهود يف أواخر القرن التاسع عرش ،إذ كانت الحلولية

اليهودية قد توصلت إىل النيتشوية قبل نيتشه ـ عىل حد قول آحاد هعام ـ (م  ،3ص
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.)346
راب ًعا :يحرص املسريي يف ختام تحليله لجهود هؤالء الفالسفة عىل بيان البعد

اليهودي يف فلسفاتهم ،أو عىل األقل اإلشارة إليه ،ويف حاالت عديدة يحرص

عىل نفيه بعد ذلك أو تأكيده ،كام يف موقفه من إرنست بلوخ الذي يذكر أنه ال

خاصا لليهودي ،ثم يؤكد عىل صهيونيته (م  ،3ص  .)352ويرى أن
يفرد دو ًرا
ً
فكر ولرت بنجامني ليس يهوديًا ،وإمنا هو تعبري واضح عن استيالء الفكر الحلويل

عىل املجتمع الغريب (م  ،3ص  .)354وموقف حنا إرنت من الصهيونية تغري من

شكل معاديًا للصهيونية (م  ،3ص  .)355وإشيا برلني يؤيد
ً
األربعينيات وأخذ
الصهيونية كل التأييد .كام يخصص املسريي عدة صفحات لتناول اسبينوزا وعالقة
فلسفته بالعقيدة والجامعات اليهودية (م  ،3ص  .)384-380وبرجسون رغم إعجابه
الشديد بالكاثوليكية ،فإنه مل يتخذ الخطوات النهائية لالنضامم للكنيسة وقبول

التعميد ،وهو أقرب إىل اسبينوزا منه إىل اليهودية الحاخامية (م  ،3ص  .)388وهناك

عالقة واضحة بني فلسفة هورسل يف تأسيس الحقيقة عىل الذات وبني مفهوم اإلله
تنص هورسل يف مطلع شبابه ،فهو ليس
يف أسفار موىس الخمسة ،ومع هذا فقد ّ

يهوديًا حتى من الناحية الشكلية (م  ،3ص  .)390وميكن تصنيف كالن باعتباره
من صهاينة الدياسبورا التوطينيني (م  ،3ص  .)395وماركيوز ليس له اهتامم خاص
باملوضوع اليهودي (م  ،3ص .)407

خامسا :يتضح مام سبق أن قراءة املسريي لهؤالء الفالسفة قراءة تاريخية،
ً

عارضة محللة ،ويف نفس الوقت قراءة سجالية .فهو مع حرصه عىل اإلشارة إىل
البعد اليهودي يف فلسفاتهم ثم تأكيده أو نفيه ،يتوقف عند حضور هذا الفيلسوف

أو ذاك يف املصادر والكتابات اليهودية انطالقًا من قبوله أو رفضه للعقيدة أو

الهوية اليهودية ،ويناقش موقف هذه املصادر من الفالسفة الذي يعرض لهم،
فهو يثري قضية يهودية سيمون فاي ،فقد ورد اسمها يف كل من املوسوعة اليهودية
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ودليل بالكويل للثقافات اليهودية باعتبارها كاتب ًة يهوديةً ،مع أنها رفضت اليهودية
وهاجمتها (م  ،3ص  .)358وتقول املوسوعة اليهودية إن شيستوف كان يهوديًا
ومسيحيًا يف آن ،وهو تصنيف أقل ما يوصف به أنه غريب للغاية! (م  ،3ص .)391
واسم هورسل مل يرد يف كثري من املوسوعات التي تحدثت عن الثقافة اليهودية،
وإن كان قد ورد يف بعض منها مثل “املوسوعة اليهودية” (م  ،3ص  .)390ومام

يجدر ذكره أن تشومسيك ،رغم أصوله اليهودية اإلثنية الواضحة ،إال أنه ناد ًرا ما

يُذكر يف املوسوعات واملراجع اليهودية باعتباره فيلسوفًا أو عامل ًا لغويًا يهوديًا (م
 ،3ص .)471

وهنا نتساءل :إذا كانت أعامل الفالسفة ال تتناول موضوع اليهود واليهودية إال

عرضً ا ،وإذا كانت تصب يف املجرى العام لتيار الفلسفة الغربية ،فكيف يتم تعاملنا
معهم من منطلق تض ُّمن فلسفاتهم ألسس اليهودية ـ اقرتابًا منها أو ابتعا ًدا عنها؟

أال ينفي هذا مقولة املسريي األساسية التي تنفي وجود فلسفة يهودية وتر ّد إبداع

الفالسفة إىل املجتمعات التي عاشوا فيها والقضايا الوجودية واملعرفية واألخالقية
التي شغلتهم يف هذه املجتمعات بتناولهم باعتبارهم فالسفة يهود؟

الفصل الثالث
المسيري ونيتشه

نيتشه فيلسوف العلامنية واليهودية والنازية
إذا انتقلنا من التناول التاريخي للفالسفة من أعضاء الجامعات اليهودية إىل

املوقف النقدي للمسريي من الفلسفة ،فإننا نجد أن أوضح ما مييز هذا املوقف

هو تناوله لفلسفة نيتشه وبيان تأثريها عىل فالسفة الجامعات اليهودية وعالقتها
البنيوية بالنازية والصهيونية .وهو ال يكتفي بأن يخصص لفلسفة نيتشه والنيتشوية

فقرات خاصة ،بل يتكرر عرضه آلراء نيتشه ونقده لها عىل امتداد كتاباته ،وعىل
امتداد صفحات مجلدات املوسوعة.

وعىل الرغم من متييزه فلسفة نيتشه عن “النيتشوية” [[[ ،إال أن نيتشه يبدو وكأنه

خصم املسريي األسايس وعدوه األول .فإذا كان نيتشه يعترب نفسه عدو املسيح،

فإنه يظهر كام نرى وكأنه عدو املسريي األسايس ،كام يظهر من كتاباته األخرية

عنه ،التي تبدو لنا وكأنها رمي الجمرات يف رجم إبليس! ومل ال؟ أليس نيتشه هو
فيلسوف املادية ،الالعقالنية ،والسيولة الشاملة؟ أليس هو وفق تحليل املسريي
وتعبريه فيلسوف العلامنية والعدمية األكرب؟!

يح ّمل املسريي نيتشه والنيتشوية كل خطايا الحضارة الغربية ،وكل مآيس

البرشية ورشورها وال أخالقياتها .فهو تعبري عن الحلولية والعلامنية ،وترسي

كتاباته وأفكاره وعباراته يف الحياة اليهودية وكتابات أعضاء الجامعات اليهودية
ـ أدبائها ومفكريها ،وعلامئها ،وفالسفتها ،وقادتها ،وحركاتها االجتامعية والدينية
والسياسية ـ وفلسفته أساس النازية[[[ ،وترتبط بالصهيونية ارتباطًا وثيقًا إذ متدها
باإلطار املرجعي ،وهي ماثلة يف الفكر اليهودي حتى قبل أن يخط نيتشه حرفًا

[[[ -ليفيناس ،حوار مع كريين ،املصدر السابق ،ص .9
[[[ -املصدر السابق ،ص .413
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واح ًدا ،وهناك الكثري من النيتشويني ممن مل يقرأوا صفح ًة واحد ًة من أعامل نيتشه،

والخطاب اإلمربيايل منذ لحظة ظهوره يف القرن السابع عرش كان خطابًا نيتشويًا[[[!

لقد رحب نيتشه بالعدمية زائ ًرا دامئًا يف وسطنا ،يف عرصنا الحديث املادي،

وأعلن فلسفة القوة والشجاعة التي ال تعرف الضحك وال البكاء وال تكرتث

بالضعفاء ،حيث ال ذات وال موضوع ،وال حالل وال حرام ،إمنا هناك فقط رصاع
بني قوى مظلمة ظاملة يُحسم بطريقة مادية طبيعية يف إطار فلسفة القوة .ال توجد

لغة تواصلية؛ إذ إن إرادة القوة هي التي تربط السبب بالنتيجة ،وتصبح هي مبدأ
التامسك أو السيولة يف العامل ومصدر املعنى والالمعنى .وهذه هي فلسفة

الواحدية املادية والعلامنية الشاملة كام يصفها املسريي .فإرادة القوة عند نيتشه
متثل املطلق العلامين (م  ،1ص  .)272وهو أيضً ا فيلسوف عرص السيولة .وهو

يف واقع األمر فيلسوف نهاية الحداثة ،أي ما بعد الحداثة ،فقد أدرك بثاقب نظره أن
بش بها دعاة االستنارة (املضيئة) والتحديث والعقالنية
الحقيقة الكلية املادية ـ التي ّ

املادية ـ مرتبطة بالتجاوز وامليتافيزيقا ،وأنه ال ميكنها أن تنفصل عنهام( »...م ،1

ص .)290

يتناول املسريي فلسفة نيتشه والنيتشوية يف سياقات متعددة ،ويستخدم فلسفته،

وهذا هو املهم ،ويربطها بالنامذج التفسريية الثالثة لعمله (الحلولية والعلامنية
الشاملة والجامعة الوظيفية) ،وكذلك يف املفاهيم التي تحدد لنا رؤيته الفلسفية

العامة ـ نقصد رؤية املسريي ـ كالنزعة الجنينية والواحدية املادية الكونية ،وشحوب

اإلله واإلنسان الطبيعي والسيولة الشاملة وغريها .وهذا هو السياق األول .فهو يقدم

لنا قراءته الخاصة وتفسريه وتأويله لها.

كام حدد لنا تغلغلها يف أعامل أعضاء الجامعات اليهودية ،من أدباء ومفكرين
[[[ -نفس املصدر ،ص .414
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وفالسفة ورجال أعامل وقادة ،وكذلك يف الحركات اليهودية املختلفة ،السياسية
واالجتامعية والدينية ،وهنا نشري إىل كتاب إستيان أوديف “عىل درب زاردشت”
الذي يفرس استمرار النتيشوية وتأثريها عىل الفالسفة التاليني عليه ،وهو ما نجده

يف كتاب جورج لوكاش “تحطيم العقل” .وميثل ذلك السياق الثاين الذي يظهر

لنا توظيف املسريي لألفكار النيتشوية ،ونقده لها يف نفس الوقت ،مام يجعله ـ
وهذا هو السياق الثالث املهم للغاية والذي مييز قراءة املسريي ـ يربز عالقات

تشابه بنيوية بني النيتشوية من جانب والنازية والصهيونية وما بعد الحداثة ـ التي
سنخصص لها وملوقف املسريي منها الفقرة التالية ـ من جانب آخر .أما اآلن ،فإن
علينا أن نحلل السياقات الثالثة لفلسفة نيتشه والنيتشوية يف موسوعة املسريي.

ً
أول :النيتشوية يف مناذج املسريي التفسريية ومفاهيمه الفلسفية:
ال شك يف أن أعمدة النامذج التفسريية التي يقدمها لنا املسريي يف املجلد

األول لفهم تناوله لليهود واليهودية والصهيونية وأهمها تظهر يف الحلولية ـ أو

الرؤية الواحدية الكمونية ـ مقابل الرؤية الثنائية املتجاوزة والتي تحتاج منا إىل

تحليل خاص ،وكذلك يف تفسريه للفرق واملفاهيم والفلسفات التي قدمها أعضاء
الجامعات اليهودية؛ والعلامنية الشاملة التي ميزت الفكر الغريب ومنط الحضارة

الغربية؛ داخلها النيتشوية كعنرص ومكون جوهري وأيضً ا الجامعة الوظيفية.
 -1النيشوية والحلولية:

أ) يف حديثه عن السياق الحضاري األملاين لإلبادة (يف الجزء الرابع من املجلد

الثاين) ،يرى املسريي أن املثالية ربطت الفرد باملطلق ،وأن الحلولية األملانية
وصلت إىل قمتها يف منظومة هيجل الشاملة التي تساوي بني املقدس والزمني ،ثم
يبلغ الحلول منتهاه يف فلسفة نيتشه وفلسفات الحياة.
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يؤكد املسريي أن اإلبادة وتفكيك اإلنسان إمكانية كامنة يف الحضارة الغربية

الحديثة[[[ .ويوضح ذلك عىل النحو التايل :أن النازية سبقت ظهور ما بعد الحداثة
ريا من العنارص التي أدت إىل ظهور ما بعد الحداثة كانت قد
بعدة أجيال ،إال أن كث ً

تشكلت وتبلورت ،وكانت الفلسفة الغربية قد دخلت عرص السيولة ،فليس من قبيل
الصدفة ـ فيام يرى املسريي ـ أن هايدجر بنزعته النيتشوية ،والذي خرجت ما بعد

الحداثة من تحت عباءته ،قد أيد النازية بال تحفظ وكان النازيون يعتربونه فيلسوفهم.

بهذا املعنى ميكن القول :إن الحضارة الغربية الحديثة هي ـ عند املسريي ـ تعبري

عن الرتاجع التدريجي واملستمر للفلسفة اإلنسانية الهيومانية ،والتصاعد املستمر
واملطرد للحلولية الكمونية املادية ،التي تهمش اإلنسان ومنظوماته املعرفية

واألخالقية .ويف عرضه للقومية العضوية يرى أن اإلطار الذي تدور يف فلكه هو

املرجعية املادية الكاملة والحلولية العضوية ،فتصبح األمة مرجع ذاتها ،وتصبح هي
ذاتها مصدر رشعيتها ،وتصبح إرادتها مصدر وحدتها ومتاسكها ،متا ًما كام أن إرادة

القوة يف املنظومة النيتشوية هي مصدر متاسك الفرد ووحدته وهويته (م  ،2ص .)91

وحني يكتب املسريي عن أثر الحسيدية بحلوليتها املتطرفة يف الوجدان

مهتم بالحسيدية
اليهودي املعارص ،يعرض سيادة النيتشوية .لقد كان فرويد
ً
القبالية ،ومن هنا كانت نظرياته يف الجنس ويف عالقة الذات بالكون .وكان أدب
حا متا ًما يف أعامل مارتن بوبر
كافكا أيضً ا متأث ًرا بالحسيدية .ويظهر تأثريها واض ً

وفلسفته التي توصف بأنها «حسيدية جديدة» ،ألن اإلله ـ حسب هذه الفلسفة ـ

ال يحل يف مخلوقاته ويؤثر فيها وحسب ،بل إن مخلوقاته تؤثر فيه بدورها ،ولذا
كل فعلٍ ـ مهام تدىن ـ دالل ًة كونيةً .كل هذا يؤ ّدي إىل إمكانية الحديث عن
يكتسب ُّ

نيتشوي عا ٍّم يف أوروبا يتصاعد مع مع ّدالت العلمنة وتآكل املنظومات الدينية
ج ٍّو
ٍّ
[[[ -راجع ،جورج طرابييش [ ُم ِعدّ] :معجم الفالسفة ،دار الطليعة بريوت ،1987 ،مواد :دريدا ،ليفيناس،
ليوتارد ،هيدجر ،هورسل؛ وراجع :عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة (يف جزئني) ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت ،مواد :الظاهريات ،هورسل ،هيدجر.
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املختلفة ،األمر الذي يؤ ّدي إىل تصاعد مع ّدالت الحلولية ،إىل أن تصل إىل وحدة

الوجود الروحية واملادية والواحدية الكونية (م  ،5ص .[[[)368

لقد تزايد بروز املفكرين اليهود يف الحضارة الغربية مع تزايد حلوليتها وعدميتها

يف مرحلة الحلولية بدون إله .وحينام ظهر نيتشه ،الذي أعلن موت اإلله ،تلبست
النيتشوية املفكرين اليهود يف أواخر القرن التاسع عرش ،إذ كانت الحلولية قد

توصلت إىل النيتشوية قبل نيتشه (م  ،3ص  .)346ومام ال شك فيه أن غربة املثقف
اليهودي يف مجتمعه ع ّمقت اغرتابه وموقفه النقدي والعدمي.

وحني يتحدث املسريي عن الحركة الفرانكية (نسبة إىل جيكوب فرانك) التي

تعود إىل  ،1759ومنظومتها الحلولية التي يصل فيها الحلول إىل منتهاه ،إذ يحل
اإلله يف املادة وميوت ،وتصبح وحدة الوجود مادي ًة كاملةً ،املادة فيها مقدسة
متا ًما ،واإلنسان فيها إله ،ويتساوى فيها الخري والرش ،والوجود والعدم ،حني

يتحدث عنها يوضح أنها أكرث حداث ًة وجذري ًة من منظومة نيتشه (م  ،5ص .)308
 -2النيتشوية والعلامنية:

ب) يوضح املسريي يف مدخل «الرؤية املعرفية العلامنية اإلمربيالية

والجامعات اليهودية» أن للرؤية املعرفية اإلمربيالية والتشكيل االستعامري الغريب
حا يف أعضاء الجامعات اليهودية ،ويتضح هذا يف فكر نيتشه الذي اكتسح
أث ًرا واض ً

ريا من املفكرين اليهود يف القرن التاسع عرش (م  ،3ص .)40
كث ً

يربط املسريي بني العلامنية والنيتشوية ،وعلينا هنا توضيح ذلك ألهميته يف

سياق تحليل املسريي لفلسفة نيتشه .املطلق العلامين عند فيلسوف إرادة القوة
تعبريا طفول ًيا غري أنيق عن العدمية الواردة ص  437يف املوسوعة ،كلمة طفول ًيا
[[[ -فَقَد َ
حذَف من الجملة ً
من نفس العبارة ص  74من «فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة» ،كذلك عبارة لخصه هو نفسه وبقيتها الوارد
بدايتها املوسوعة ص 438من ص 78-77من فلسفة الحداثة.
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أشكال كثريةً ،ولكنه يف التحليل النهايئ هو الطبيعة ،التي يشري إليها عادة
ً
يأخذ

بـ «الطبيعة /املادة» .وكام يذكر املسريي هو «اليد الخفية» عند آدم سميث،
و«املنفعة» عند بنتام ،و«وسائل اإلنتاج» عند ماركس ،و«الجنس» عند فرويد،

و«إرادة القوة» عند نيتشه ،و«قانون البقاء» عند داروين ،و«الطفرة الحيوية» عند

برجسون ،و«الروح املطلق» عند هيجل (م  ،1ص  .)272وتنكر املنظومة العلامنية
اإلمربيالية اآلخر ،وهذا ما يتضح يف النزعة النيتشوية القوية يف الفكر الصهيوين.

يربط املسريي الرؤية املعرفية العلامنية اإلمربيالية بالصهيونية وبالنزعة

النيتشوية (م  ،6ص  )66وهو ما يحتاج إىل توضيح .فهي (أي النيتشوية) من
املصادر العلامنية للفكر الصهيوين ،حيث يتخذ اليهود كأم ٍة متفوق ٍة (سوبر أمة)

العنف آلي ًة حتمي ًة للبقاء ،برفض أخالق الضعفاء
ـ كام يطلق عليها املسريي ـ
َ
(الدينية) ،واعتامد إرادة القوة باعتبارها املطلق األخالقي الوحيد .مييز املسريي يف
التصوف اليهودي بني تصوف توحيدي وآخر حلويل يصدر عن اإلميان بالواحدية

الكونية ،حيث يحل اإلله يف الطبيعة واإلنسان والتاريخ ويتوحد معها ،وهو يف
أشكاله املتطرفة شكل من أشكال العلمنة ،وتلمح فيه مالمح سوبرمان نيتشه ،الذي

ال يؤمن إال بإرادة القوة ويتجاوز أخالق الضعفاء (م  ،4ص .)164

إن نيتشه هو فيلسوف العلامنية األكرب عند املسريي ،كام يؤكد عىل ذلك

دامئًا ،فهو حني يتناول اسبينوزا والعقالنية املادية يؤكد أنه ـ مع نيتشه وبعده دريدا

ـ فيلسوف العلامنية األكرب (م  ،3ص  ،)370وهو يفيض يف بيان العالقة بينهام
حا أوجه االتفاق واالختالف.
موض ً

وهو يأخذ عىل املفكرين العلامنيني العرب عدم ربطهم بني نيتشه والعلامنية:

«مل يحاول أي من الدارسني أن يبني عالقة البنيوية وما بعد البنيوية بالعلامنية،
والجميع يشري إىل كانط ورمبا هيجل ،ولكن الجميع يبتعد عند نيتشه ودريدا .ومن
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أي منهم قضية العدمية والفوضوية» (م  ،1ص  .)228ويبني ـ رغم
ثم ،مل يتناول ٌ

عبون عن الرؤية
أن ذلك سنعرض له الحقًا ـ أن الُكتّ َ
اب من الجامعات اليهودية يُ ّ
العلامنية املعرفية اإلمربيالية عرب تأث ُّرهم بنيتشه ،مثل :ماكس نورد الذي كان متأث ًرا
بنيتشه يف هذه الرؤية (م  ،6ص  ،)254كام يظهر إميان أهارون جوردون بالواحدية

املادية الكونية بتأثري نيتشه (م  ،6ص .)272

ج) ويربط املسريي بني العلامنية الشاملة والجامعات الوظيفية ،ويحدد

التشابه بينهام مثل :التعاقد ،العزلة والغربة والعجز ،االنفصال عن الزمان واملكان،
اإلحساس بالهوية املقدسة (الوهمية) ،ازدواجية املعايري والنسبية األخالقية،

الحركية ،ويربط هذه الخصائص بالنيتشوية .يقول« :يصبح اإلنسان بال جذور وال
منظومات قيمي ٍة ،فهو يُ ِ
ٍ
خضع كل يش ٍء إلرادة القوة النيتشوية»
ارتباط ،غري ملتزمٍ بأية

(م  ،1ص .)386

يبني املسريي أن مثة عالق ًة بني سامت الجامعة الوظيفية والرؤية املعرفية

العلامنية ،ويذهب إىل أن املجتمع العلامين الحديث يستند إىل فكرة القانون
الطبيعي /املادي والتعاقد ومبدأ املنفعة (اللذة) .ويحدد لنا بعض آليات تحول
اإلنسان الرتاحمي إىل إنسان تعاقدي وظيفي علامين ذي بُ ٍ
عد واحد ،إنسانٍ متشيّئٍ

يشبه عضو الجامعة الوظيفية (م  ،1ص  .)387ويرى أن تزايد معادالت النسبية
املعرفية واألخالقية من أهم آليات تحويل اإلنسان الرباين إىل إنسان وظيفي

تعاقدي .فمع اختفاء القيم األخالقية املتجاوزة لذات اإلنسان يتمركز اإلنسان حول
ذاته ،ويصبح هو املعيار األوحد .وهو ما يؤدي إىل ظهور إرادة القوة ،وإنسان
نيتشه ،والحرية الكاملة (م  ،1ص .)391

د) تتأسس النامذج عىل النيتشوية ،وكذلك املفاهيم التي يستخدمها املسريي

يف رؤيته الفلسفية العامة .فالنيتشوية تظهر يف مصطلحات «القومية العضوية» (م
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 ،2ص  ،)91و«الشعب املختار» (م  ،5ص  ،)74و«الهوت موت اإلله» ،وهي

عبارة مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلامنية األكرب فريدريك نيتشه (م  ،5ص
 ،)445وهي تعني أن القوة الخالقة للعامل املتجاوزة له قد اختفت وأن اإلله فقد

غياب فكرة الكل التي تشكل
اسمه ،وهي تعني عند نيتشه ـ صاحب العبارة ـ
َ
األنطولوجيا الغربية ،ويعرب عنها املسريي إسالميًا بــ«نسيان اإلله» (م  ،1ص .)205
وعبارة «ظالل اإلله» أشار إليها نيتشه ،وهي بعض األفكار الكلية واملطلقة التي

استمر وجودها حتى بعد ظهور الرؤية العلمية املادية وانتشارها (م  ،1ص ،)204
و«شحوب اإلله» مصطلح قام املسريي بصياغته عىل غرار مصطلح نيتشه «موت

اإلله» ليصف إحدى مراحل الحلولية الكمونية ومست ًوى من مستويات العلمنة،
واالنتقال من إحدى مراحل الحلولية إىل املرجعية الكامنة (املوضع السابق)،

و«النزعة الجنينية» ،التي تعرب عن نفسها من خالل منط أسايس هو منط التأرجح

بني الواحدية الذاتية واملوضوعية والثنائية الصلبة ،وبني الصالبة والسيولة الشاملة،
ريا عن النزعة الجنينية يف
وإذا كانت الفلسفة الهيجلية بواحديتها وعضويتها تعب ً

حالة الصالبة[[[ ،فإن فلسفة نيتشه هي تعبري عن حالة السيولة ،وما بعد الحداثة هي
حالة الجنينية الواحدية السائلة (م  ،1ص .)70

ويظهر نيتشه أيضً ا يف بيان املسريي لإلنسان الطبيعي .فإنسان نيتشه نتاج عملية

كامل خاض ٌع متا ًما لقوانني
ٌ
اسم ،فهو يف جوهره حيوا ٌن
ٌ
التطور ،وهو إنسا ٌن
كامل ً
التطور الطبيعية .هنا يدخل نيتشه كعنرص توضيحي ملفاهيم املسريي حتى يستطيع

َ
ج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان:
نقده .وهذا ما يتضح يف بيانه
إخفاق النموذ ِ
«املاديون يف عرص ما بعد الحداثة ينكرون متاما فكرة الكل ،ويعلن نيتشه موت

اإلله الذي يعني يف الواقع نهاية الكل» .ويشري إىل الالسببية السائلة عند نيتشه يف
تناوله للسببية الصلبة والالسببية السائلة.

العريب املعارص» ،مجلة أوراق فلسفية ،العدد  ،2005 ،12ص .317 - 261
[[[ راجع دراستنا« ،دريدا والفكر
ّ
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وكذلك يف النموذج االختزايل؛ فهو يوضح الفكر املعادي لالستنارة ،الذي

يصل إىل قمته عند نيتشه (م  ،1ص  .)148وكذلك يف مصطلح الداروينية
ِ
الكائنات البقا َء من خالل القوة ،وتأكيد اإلرادة
االجتامعية ،التي هي تحقيق
النيتشوية عىل الواقع ،والبقاء من نصيب األصلح القادر عىل التكيف االجتامعي
واألقوى القادر عىل فرض إرادته .كام تظهر النيتشوية أيضً ا يف الحديث عن

الالعقالنية املادية (م  ،1ص .)78

ثان ًيا :النيتشوية يف الفرق وكتابات أعضاء الجامعات اليهودية:
يحرص املسريي عىل تلَ ُّمس آثار النيتشوية يف أعامل األدباء واملفكرين

والفالسفة والعلامء من أعضاء الجامعات اليهودية ،وعىل القادة ورجال األعامل،

ويف الحركات والفرق اليهودية املختلفة.

أ) إذا توقفنا عند ما كتبه املسريي عن «اآلداب املكتوبة بالعربية منذ بداية

العرص الحديث حتى عام  ،»1960نجده يذكر أن أحد أشهر كُتّاب القصة واملقال
يف تلك الفرتة هو ميخا جوزيف بريديشفسيك ،الذي حاول يف قصصه العديدة

حل ملشكلة اإلنسان اليهودي يف مواجهة املجتمع.
ذات النزعة النيتشوية أن يجد ً
وقد تأثر بأفكار شوبنهور وأفكار نيتشه بشأن السوبر مان ـ أو الفرد املمتاز املتميز

ـ الذي يرتفع عىل الجامعة والتقاليد ،كام أنه تبع نيتشه يف إرصاره عىل إعادة تقويم
جميع القيم وإخضاعها للنقد الكامل .وإذا كان بريديشفسيك قد هاجم جامعة

أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام ـ ألن األخري أكد أهمية ما سامه «القيم الروحية»
ـ فإن املسريي يرى أن بريديشفسيك لو قرأ كتابات آحاد هعام بقليل من اإلمعان

الكتشف فيها النزعة النيتشوية القومية ،والكتشف أن مفهوم هعام بشأن «السوبر

ريا عن مفهوم السوبرمان ،والكتشف أن القومية
أمة» أو «األمة الكاملة» ال يختلف كث ً
العضوية مفهوم يجمع بينه وبني ونيتشه (م  ،3ص .)311
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إن املوضوع يف كتابات إسحاق بابل (كاتب قصة قصرية ومرسحي سوفييتي

يهودي) يكتسب أبعا ًدا نيتشوي ًة واضح ًة كام يرى املسريي .وهو يف هذا ال يختلف
ريا عن كثري من األدباء اليهود يف عرصه ،الذين اكتسحتهم النيتشوية مثل آحاد
كث ً
الالأدري (ص .)287
هعام فيلسوف أوديسا وحاخامها
ّ

وقد ترجم ديفيد فريشامن (وهو أديب ولد يف بولندا) بعض أعامل نيتشه (ص

 .)310وهايرنيش هيني شاعر نيتشوي قبل ظهور نيتشه يحتفي بالحياة ،حياة تحيي

نفسها بنفسها (ص  .)277ويذكر املسريي تأث ُّ َر أوجست سرتندنربج أهم كتاب
املرسح السويديني بأفكار نيتشه (م  ،2ص .)387
ويؤكد املسريي عىل وجود عنارص من فكر نيتشه يف نظرية أوتو فينجر،

الفيلسوف وعامل النفس النمساوي ،الذي يوضح كتابه الجنس والشخصية ـ عرب

رؤيته املعادية للمرأة ولليهود ـ أن خالص اليهودي ال يأيت إال من تخلصه من

يهوديته .ويذكر أن كتابه هذا طبع يف ثالثني طبعة وترجم إىل عدد من اللغات
األوروبية ،وهو ما يبني مدى هيمنة الفكر النيتشوي والعرقي عىل الوجدان الغريب.

ويناقش أفكار تيودور لسنج ( ،)1933 -1872املفكر األملاين الذي قدم عدة

دراسات عن تاريخ األفكار ،إحداها عن نيتشه ،والذي يوضح أن مأساة اليهود تكمن
يف أنهم نُزِعوا من جذورهم ،وانفصلوا عن غرائزهم الطبيعية املرتبطة باألرض،
بحيث تحولوا من كونهم شع ًبا من الرعاة والفالحني يعيشون يف الطبيعة إىل شعب
بدل من أخالق األقوياء ـ
منحل يتسم بالرومانسية الزائدة ،يؤمن بأخالق الضعفاء ً
عىل حد تعبري نيتشه ـ (ص .)391

ويوضح أن رجل األعامل روبرت ماكسويل ( )1991 -1923يعترب عبقريًا
ريا باملعايري األخالقية
حقيق ًيا باملعنى النيتشوي للكلمة ،أي إنه عبقري ال يهتم كث ً

أو اإلنسانية ،فهو مثل (السوبرمان) يُسخِّر اآلخرين لحسابه ،ولذا كان عبقريًا يف
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عمليات التنظيم اإلداري وتحقيق األرباح وتعظيمها وعقد الصفقات الرابحة ،ولكنه

كان عبقريًا أيضً ا يف نهب اآلخرين والتجسس واستخدام النفوذ (ص .)65

وتحدث عن دون بيري زعيم الحسيدية وخليفة بعل شيم طوف ،الذي ذهب

إىل أن القداسة من خالل الجسد والدنس أمر صعب عىل البرش العاديني ،لذا فقد

جعلها مقصور ًة عىل الرجال املتميزين ،واعترب أن هؤالء وحدهم هم الذين ميكنهم
تجاوز مقوالت الخري والرش كأبطال نيتشه (م  ،2ص .)360

وحني يتناول مناحم بيجني يف الجزء الرابع من املجلد السابع (عن النظام

االستيطاين الصهيوين) ،يذكر أن من أبرز مؤلفاته التمرد ( ،)1951الذي تناول فيه
رصح فيه بفلسفته الداروينية النيتشوية العلامنية الشاملة (م  ،7ص
قصة األرجون ،و َّ
.)247

ب) يف حديث املسريي عن الصابرا؛ يذكر وصف آرثر كوستلر للنموذج

الجديد باعتباره “طرزانًا” يهوديًا ،أي إنسانًا طبيع ًيا مجر ًدا من التاريخ والقيم،
يعيش بني الغابة الغربية الداروينية ،ومل يبق له من اليهودية سوى الشكل ،أي إنه

قياسا عىل سوبرمان نيتشه
ين متا ًما ،ويشار إليه أحيانًا بوصفه سوبرمانًا يهوديًاً ،
علام ٌ
جد الفكر النازي والصهيوين .وبالفعل نجد أن الصابرا ـ كام يقول
األرقى؛ الذي مي ّ
يجس ُد مجموع ًة من القيم النيتشوية التي ت ُعيل من شأن القوة والفعل،
املسريي ـ ِّ

مقابل الضعف والفكر (م  ،2ص .)130

والعدمية الفرانكية تشبه يف كثري من النواحي العدمية املتغلغلة يف الفكر الغريب

الحديث .وهو ال يستبعد أن يكون فرويد قد تأث َّر بنمط تفكري فرانك .ويرى أن
الفكري لجيكوب فرانك يشبه إىل ح ٍّد ما الفلسفة األوروبية السائدة اآلن
النمط
ّ

أساسا .ويشري إىل
يف الغرب باسم «التفكيكية» ،التي ترمي إىل هدم فكرة املعنى
ً
أن التقاليد السفاردية العدمية بدأت باسبينوزا ِ
وشبتاي ِ
تس ِفي ،ثم تبعهام يف ذلك
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الدومنه والحركة الشبتانية ،ثم انتقلت هذه التقاليد إىل جيكوب فرانك السفاردي،

ريا إىل كل من دريدا وإدموند جابيس[[[ (م  ،5ص  .)312وفكر الحركة الكنعانية
وأخ ً
متأث ِّ ٌر ببريديشفسيك وأفكار الكونية وبالنزعات النيتشوية الفلسفية (م  ،2ص .)133

لقد القت فلسفة نيتشه ص ًدى لدى الشباب اليهودي يف رشق أوروبا بني العديد

من الصهاينة؛ ألنها فلسفة حدودية ،تنصح اإلنسان بأن يعيش يف خطر دائم ،وأن
يبني بيته بجوار الربكان .وقد وصل هذا التيار النيتشوي الصهيوين الحدودي إىل

الذروة يف عقيدة جوش أميونيم االستيطانية ،حيث يذهب املستوطن الصهيوين
ويؤسس بيته (م  ،2ص  .)315تخبِّئ الرؤية العلمية النفعية
إىل وسط املدينة العربية
ِّ
املحايدة أخالقيًا الرؤية الداروينية النيتشوية ،بتأكيدها فكرة البقاء باعتبارها القيمة

املطلقة ،والرصا َع باعتباره اآللية الوحيدة للبقاء .وهي علمية مادية محضة (م ،2

ص  .)412وينقلنا ربط املسريي النيتشوي َة بأعضاء الجامعات اليهودية من جهة،
والفرق اليهودية املتطرفة من جهة ثانية ،إىل الحديث عن تناوله لكل من النيتشوية

والصهيونية والنازية.

ثالثًا :النيتشوية والصهيونية والنازية:
يرى املسريي أن علينا أن نأخذ يف االعتبار ،أثناء دراس ِة ظاهر ِة معاداة اليهود،
قرب أو ِ
بعد أعضاء الجامعات
اإلطا َر العا َّم الذي يت ّم فيه هذا العداء ،ومدى ِ
اليهودية من النخبة ،والعمليات الفكرية والذهنية التي يتعامل املعادون لليهود
يعب عن نفسه
من خاللها مع الواقع اإلنساين املركَّب .ويرى أن الفكر العنرصي ّ
مثال لذلك،
ح يف املجتمع .وهو يق ّدم فلسفة نيتشه ً
من خالل أي نسقٍ
فكري متا ٍ
ٍ
فمن الثابت ،فيام يرى ،أن فلسفة نيتشه ز َّو َدت العنرصيّني وأعداء اليهود بإطا ٍر
فكري يتمتّع باالحرتام وباملصداقية (م  ،2ص  .)339وإذا كانت النيتشوية ت ُع ّد سن ًدا
ٍ

[[[ -أنور مغيث ،املرجع السابق ،ص .37
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فلسفيًا للعنرصية؛ فإنّه ميكننا أن نتناول عالقتها بكل من الصهيونية والنازية ،وذلك

عىل الوجه التايل:

يخصص املسريي أحد دراساته عن النيتشوية والصهيونية ،وذلك يف إطار
أ)
ِّ

تناوله إشكالية التعاون بني أعضاء الجامعات اليهودية والنازيني .حيث يؤكِّد أ ّن

النازية تنبع من ع ّدة روافد يف الفكر الغريب الحديث ،لعل من أهمها عىل اإلطالق
وبخاص ٍة الفكر النيتشوي ،أو «النيتشوية» .وهو
الفكر الفلسفي الرومانيس األملاين،
ّ

حريص عىل أن يشري منذ البداية إىل متييزه بني «الفكر النيتشوي» و«فلسفة نيتشه».
ٌ
األخرية توجد يف أعامله الفلسفية ،أ ّما األوىل فهي منظوم ٌة شبه متكامل ٍة استنبطها
اإلنسان الغريب من أعامل نيتشه ،وحققت من الذيوع واالنتشار ما يفوق أعامل

نيتشه الفلسفية ـ حسب قوله ،الذي ميكن أن نناقشه فيه .ولذلك؛ فإن ما يه ُّمه يف

دراسة تاريخ األفكار هو الفكر النيتشوي وليس أعامل نيتشه الفلسفية .هل هذا
الرضوري تحليل أعامل نيتشه ومناقشتها ،بحيث ميكن أن يَ ِ
حسم
ممكن؟ أليس من
ّ
ريا من القضايا التي مل تُحسم بعد ،مثل موقف نيتشه من اليهود؟
هذا النقاش كث ً
رأي
فاملسريي يرى أن موقف نيتشه من اليهود يتَّ ِسم بالغموض ،وهناك مقابل ذلك ٌ
يذهب إىل أنّه عىل العكس من ذلك كان معاديًا لليهود ،وهذا بالفعل ما نجده يف

أعامل نيتشه التي ت ُظهر موقفًا سلبيًّا من اليهود ،باعتبار أن اليهودية هي الديانة التي

تُ ثّل أخالق الضعفاء[[[ .إلّ أن هناك جانبًا آخ َر يشري إليه املسريي ،وهو رفض

املدح لليهود أكرث من األملان( .)43وال يقف املسريي
نيتشه معاداة اليهود ،وكَيلُ ُه
َ
أمام كل ذلك ،فام يعنيه هو الفكر النيتشوي وأثره يف الفكر الديني اليهودي ويف

الفكر الصهيوين.

[[[ -محمد أحمد البنيك :دريدا عرب ًّيا ،ويقدّم البنيك تح ُّفظًا عىل هذا التص ُّور الذي يجعل التفكيك وما بعد
الحداثة وجهانِ لعمل ٍة واحد ٍة ،الفتًا االنتباه إىل مالحظة مارجريت روز حول االحرتاس الذي يُظهره دريدا
وصف فلسف ِته
من استخدام مصطلح ما بعد الحداثة ،وإىل تساؤ ِل كريستوفر موريس ،ملاذا يرفض دريدا
َ
التفكيكية بأنّها حداثي ٌة أو ما بعد حداثي ٍة ،ص .287
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ليؤسس عليها
ب) وهو يستعني بآراء املفكّر الصهيوين الرويس آحاد هعام
ِّ

العالقة بني النيتشوية واليهودية .حيث يرى آحاد هعام أن نيتشه مل يفهم اليهودية،
وأنّه خلط بينها وبني املسيحية ،وأنّه ال توجد حاج ٌة الستحداث نيتشوي ٍة يهودية،
ذلك ألن الجزء العا ّم من الفلسفة النيتشوية موجو ٌد يف اليهودية منذ قرونٍ عديدة.

فاملقول ُة النيتشوي ُة األساسي ُة الخاص ُة بتف ُّوق النموذج اإلنساين األعىل عىل بقية
البرش هي نفسها مقول ٌة يهودية .ويُ ِ
محل القوة .فإذا
َّ
ح ّل آحاد هعام فكر َة األخالق
كان الهدف من الحياة هو اإلنسان األعىل؛ فيجب أن نقبل ارتباط ظهوره بظهور
األ ّمة املمتازة أو األ ّمة العليا .فاليهود (الشعب املختار) ُيثّلون األ ّمة املختارة،
التي ِ
يصفُها بنفس وصف نيتشه لإلنسان األعىل .ومييِّ ُز آحاد هعام بني وحش نيتشه

املثل األعىل
َ
القوي املدافع عن الجسد والعنف (الذي أصبح
الجميل األشقر
ّ
اليهودي الذي يدافع عن القيم اليهودية الخلقية
النازي) ،وبني اإلنسان األعىل
ّ
َّ
ويقف ض ّد العنف.

ويالحظ املسريي أن املفكّر الصهيوين الرويس ال يعرتض عىل بُنيَة النيتشوية

التي تستند إىل التفاوت بني الناس ،وإنّ ا عىل مضمونها وحسب ،وأ ّن حديثه عن

غي من البنية شيئًا ،فالنيتشوية اليهودية مبنيّ ٌة عىل فكرة ت َ َف ُّوق
األخالق اليهودية ال يُ ِّ

اليهود وتعاليهم عىل البرش .وكام يرى املسريي؛ مل يكن آحاد هعام فري ًدا يف دفاعه

(خصوصا
ري من املفكرين من أعضاء الجامعات اليهودية
ً
عن النيتشوية .فقد تأث ّ َر كث ٌ
مؤس ُسوا الحركة الصهيونية:
الصهاينة منهم) بالفكر النيتشوي .ومن بني هؤالء ِّ

تيودور هرتزل وألفريد نوسيج وماكس نوردو ،كام تأث َّ َر بها صهاينة آخرون (م ،2
ص  .)461وال ميكن فهم كتابات أهم الفالسفة الدينيني اليهود امل ُح َدثني (مارتن

بوبر) إلّ من خالل نيتشه ،وكذا كتابات ليو شستوف ،ومفكِّري مدرسة الهوت
واضح متا ًما[[[ .كام أن
موت اإلله .وأَث َ ُر نيتشه عىل جاك دريدا وإدموند جابيس
ٌ
[[[ -املسريي والرتييك :الحداثة وما بعد الحداثة ،ص .113 - 81
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البُعد النيتشوي يف الفكر الصهيوين بُعد أسايس ،ذلك أن الجميع هم أبناء عرصهم

العلامين اإلمربيايل األدايت الشامل .وبالتايل ،فإ ّن التشابه بني الصهيونية والبنيوية

مدهش حقًّا.
ٌ
ـ كام يقول املسريي ـ

ج) ويرص ُد املسريي التشاب َه بني النيتشوية والصهيونية يف النقاط التالية:
 كلتاهام ديان ٌة ُملحد ٌة أو حلولي ٌة بدون إله ،أو تنتهي إىل وحدة وجو ٍد مادي ٍة؛زمني واحد ،هو إرادة القوة واإلنسان األعىل عند نيتشه،
ت َ ُر ُّد الكون بأرسه إىل مبد ٍإ
ٍ

وإرادة القوة اليهودية وبقاء الشعب اليهودي عند الصهاينة.

يحل امل ُطلق يف اإلنسان ويُصبِح كام ًنا
ري عن تَ َوث ُّن الذات ،حينام ُّ
 -وهام تعب ٌ

معه؛ فيعب ُد اإلنسا ُن ذات َه أو يعبد أسالفَ ُه ـ أي الذات القومية املق ّدسة باعتبارها
تجسي ًدا لذاته.
 -كلتاهام ديان ٌة داروينيةٌ ،تُس ِب ُغ نو ًعا من الروحية والقداسة عىل قانون التط ّور،

ألي نسقٍ أخالقي.
وتجعل من الق ّوة
األساس الوحي َد ِّ
َ

ُّب عليه ،ومعادا ٌة
 الحياة بالنسبة للنيتشوية ُّتوس ٌع ونُ ٌّو واستيال ٌء عىل اآلخر وتغل ٌ

للفكر واحتقا ٌر له ،ومتجي ٌد للفعل املبارش وألخالق السادة األقوياء .الحياة هي

اإلرادة واإلرادة هي الحياة ،وهذا هو جوهر الصهيونية ،التي ال ميكنها أن تعيش إال

عىل التوسع وعىل إلغاء اآلخر.

 -وإذا كان نيتشه قد دعا اإلنسان إىل أن يعود إىل حالة الحيوية والطبيعة،

َ
وأخالق الضعفاء (حيث يحيا يف خطر ،ويكون يف حالة
ين ُب ُذ العقائ َد الديني َة
نفسها باعتبارها األيديولوجية التي ستح ِّول
ٍ
حت الصهيوني ُة َ
حرب دامئ ٍة) ،فقد طَر َ
ٍ
وحوش يؤمنون بأخالق القوة ويفرضون رؤيتَهم،
يهود املنفى املرت ِّهلني إىل
حرب دامئ ٍة.
فاملستوطنون الصهاينة يعيشون ـ حرف ًيا ـ بجوار الربكان يف حالة
ٍ
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ُخبوي .نيتشه يسعى إىل املرحلة األرقى والتي تظهر
 كلتاهام ذات تفكريٍ نٍّ

ري اليهود يف أرجاء العامل
يف السوبرمان ،وتفكري الصهيونية
ّ
النخبوي يُح ِّول جامه َ
رس يؤدي إىل أن يكونوا ظهر الدولة الصهيونية.
خارج فلسطني إىل مج َّرد ج ٍ

ين يف كونه فك ًرا تختفي فيه حدود
 الفكرّ
النيتشوي مياثل الفك َر الصهيو َّ
األشياء ومعاملها ،وهو ينفي التاريخ وحدوده؛ فتظهر حال ٌة من السيولة والنسبية
التي ال تحسمها سوى إرادة القوة .ومن هنا يجيء حديثُ بِن جوريون عن الجيش
ريا عن موقف نيتشه
مفس للتوارة ،وهو
ٌ
ري ِّ ٍ
موقف ال يختلف كث ً
يل باعتباره خ َ
اإلرسائي ّ

من تفسري النصوص.

 -نيتشه بتفكريه املج َّرد ال يتح َّدث عن السعادة؛ فهي من شيم الضعفاء والعبيد.

أ ّما اإلنسان األعىل ،فإنّه يعلو عىل الخري والرش ،ويتجاهل اللذة واألمل .وتجا ُهل
السعاد ِة كقيم ٍة إنساني ٍة هو أيضً ا أحد ِس ِ
امت الفكر الصهيوين ،فالصهاينة مشغولون
بتصوراتهم املشيحانية عن الدولة اليهودية والشعب املختار.

د) ويتناول املسريي نيتشوية الصهيونية يف مواضع أخرى .فهو حني يعرض

لإلرهاب الصهيوين اإلرسائييل حتى  1948يتح َّدث عن العنف والرؤية الصهيونية
النظري واإلدرايكَّ سم ٌة عا ّم ٌة يف الفكر العلامين
العنف
للواقع والتاريخ ،ويرى أ ّن
َ
َّ

الشامل اإلمربيايل ،وأن الصهيونية ال تُ ثِّل استثنا ًء من القاعدة ،فهي قد نشأت
يف تُربة أوروبا اإلمربيالية ،التي سادت فيها فلسفات النيتشوي ِة والدارويني ِة والرؤي ِة
رش (م  ،7ص  .)127ونَ ِ
ج ُد نفس
املعرفي ِة اإلمربيالي ِة التي تتخطّى الخري وال ّ
املوقف يف حديثه عن العنف الصهيوين وتحديث الشخصية اليهودية ،الذي يت ّم
جع ِلها قادر ًة عىل تغيري ِق َي ِمها حسبام تقتضيه الظروف
بعلمنة الشخصية اليهودية و َ

واملالبسات ،وتبني ِق َي ًم نيتشوي ًة ودارويني ًة ال عالق َة لها باملطلقات اإلنسانية
أو األخالقية أو الدينية .والصهيونية عنده ـ حني يكتب عن السيولة الشاملة يف
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ِ
س
موت اإلل ِه يبقى
القرن العرشين ـ عود ٌة إىل الثنائية الصلبة .فبعد
الشعب املق ّد ُ
ُ
املتمرك ُز يف أرضه املق ّدسة (املستوطنون الصهاينة يف فلسطني) ،حيث تنتظمهم
الدولة الصهيونية صاحبة اإلرادة النيتشوية التي تَصدر عن حقوقٍ مطلق ٍة ،منحها

اليهود أنفسهم ـ تساندهم القوة العسكرية (م  ،5ص .)35

املرجعي ـ كام يُؤكّد
هـ) إذا كانت النيتشوية قد ق َّد َمت للعنرصيني اإلطا َر
َّ
ج ُد يف النازية ما وجدناه لدى الصهيونية من تغلغلٍ
املسريي ـ فإ ّن معنى ذلك أننا نَ ِ

للنيتشوية .ومن هنا ،فهو يتح َّدث عن األصول الفكرية املشرتكة عندهام يف سياق
تنا ُولِه إشكالي ِة التعاون بني بعض أعضاء الجامعات اليهودية والنازيني ،حيث يؤكِّ ُد
ِ
وتأكيد احتكا ِر
عىل عالق ٍة وطيد ٍة بني النازية والصهيونية ،رغم الدعاية الصهيونية،
اليهو ِد لدور الضحية يف عملية اإلبادة التي قام بها النازيون .ويشري املسريي وهذا

هو املهم إىل مجموع ٍة من األفكار املشرتكة بني الرؤيتني النازية والصهيونية ،مثل:
ِ
مم يُؤ ّدي إىل استبعاد اآلخر،
القومي ِة العضوية،
والتأكيد عىل روابط الدم والرتاب ّ
ِ
ِ
وتقديس الدولة ،والنزع ِة الداروينية النيتشوية .حيث يستخدم
والنظريات ال ِعرقية،
املبني عىل
نفسهُ،
النيتشوي
الخطاب
النازيون والصهاينة عىل ح ٍّد سوا ٍء
َّ
الدارويني َ
َ
َّ
َّ

ِ
متجيد الق ّوة وإسقاط القيمة األخالقية (م  ،2ص .)458

إ َّن ِ
الس َم َة األساسي َة للمنظوم ِة النازي ِة عند املسريي هي علامنيَّتُها الشاملة
ووحدانيَّتُها املادية الصارمة .لذا؛ فهو يذكر لنا من العبارات املتواترة يف الخطاب

النازي عبار َة «الدم والرتبة» ،وهي عبار ٌة نيتشوي ٌة (م  ،2ص  .)410هكذا
العضوي
ّ
ّ
يب من سلبيّ ٍ
ات وما
ينظر املسريي إىل النيتشوية ،التي أظ َه َرت ما يف الفك ِر الغر ِّ
كل ما هو
كل ما فيه أث ٌر للنيتشوية ،ومع ّ
يف الحضارة الغربية من سيّئات .فهو ض ّد ِّ
مضا ٌّد لها ،كام يظهر يف حديثه عن نعوم تشومسيك ،الذي يعارض الرؤية الهوبزية

ين ـ خالفًا للرصا ِع
الداروينية النيتشوية :منطق الق ّوة َ
الص َّمء؛ فالتضام ُن اإلنسا ُ
املادي ـ هو آلي ُة البقا ِء الجدير ُة باالحرتام (م  ،3ص .)411
ِّ
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متهيد:
تناول ما ِ
ُ
بعد الحداث ِة يف موسوعة املسريي مرتبطًا باملفاهيم األساسية
يأيت

خاص ًة الحلولية والعلامنية
س عليها املسريي عملَه،
ّ
والنامذج التفسريية التي ِّ
يؤس ُ
الشاملة ،حيث يستفيد من حصيلته الغزيرة يف النقد األديب والفلسفة ليفيض يف

عرض أصول ما بعد الحداثة ،وأهم أعالمها ،واملفاهيم األساسية التي تقوم عليها...
يعرض ويحلل ،يوضح ويفّرس ،يناقش وينقُد ،يضعها يف سياقها الفلسفي وإطارها
الحضاري ،وذلك يف عد ٍد من املداخل يف موسوعته ،مثل :التحديث والحداثة
وما بعد الحداثة ،واملنظومات الحلولية الكمونية الواحدية ،العلامنية الشاملة،
السيولة الشاملة (عرص ما بعد الحداثة) ،النظام العاملي الجديد وما بعد الحداثة

ونهاية التاريخ ،اليهودية وأعضاء الجامعات اليهودية وما بعد الحداثة ،الصهيونية
وما بعد الحداثة ،مصطلحات ما بعد الحداثة ،وغريها من مداخل تتناول أعالم ما
بعد الحداثة واملفاهيم والتصورات ما بعد الحداثية.

وعىل هذا ،فإ ّن بيان موقف املسريي من «ما بعد الحداثة» ِ
يوضح لنا أمو ًرا

عديد ًة تتعلَّق برؤيته وموقفه الفلسفي ،ونظرتِه إىل الحضارة الغربية املعارصة عىل
ٍ
مستويات عديد ٍة ،باإلضافة إىل تنبُّ ِه ِه هنا إىل العالقة ليس فقط بني أعالم ما بعد
الحداثة واليهودية والصهيونية ،بل بني ما تر ِّوجه من مفاهي َم وتص ّو ٍ
رات تقودنا
أي سياقٍ
من االختالف واألرجأ واألثر ،إىل الالأساس والسيولة الدامئة وإلغاء ّ
ِ
وانتهاك كل الحدود .ومن هنا تأيت أهمية الوقوف عند موقف املسريي النقدي
من ما بعد الحداثة ،الذي يختلف عن موقف معظم األساتذة العرب املعارصين
منها من حيث مستوى التناول والتحليل .فالبعض منهم اكتفى بالعرض ،والبعض

تناول ما بعد الحداثة عىل مستوى األدب والنقد األديب (التفكيكية والفكر العريب)،
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بينام حاول املسريي مناقشة ما بعد الحداثة عىل مستوى الفلسفة وتاريخ األفكار.

َ
تناول موضو ِع اليهودية والعلامنية وما بعد الحداثة قبل أن نعرض عىل
وهذا يقتيض
التوايل لألصول الفلسفية التي م ّهدت ملا بعد الحداثة عند نيتشه وهايدجر ،ثم
ألعالم تيّار ما بعد الحداثة من فالسفة الجامعات اليهودية الذين تناولهم املسريي

ريا ،علينا تناول تفسريه لبعض مصطلحات ما بعد الحداثة ،مع
يف موسوعته .وأخ ً

تعقيب عىل موقفه منها.
ٍ

ً
أول :اليهودية والعلامنية الشاملة وما بعد الحداثة:
ِ
ريا من دعاة ما بعد الحداثة إ ّما يهو ٌد أو من أصلٍ يهودي:
يالحظ املسريي أن كث ً

جاك دريدا ـ إدموند جابيس ـ هارولد بلوم .لذا ،فهو يعرض لجذور ما بعد الحداثة
يف العقيدة اليهودية ،ووضع اليهود يف الحضارة الغربية ،وفكر دعاة ما بعد الحداثة

يخصص بعد ذلك فقر ًة أخرى عن أثر ما بعد الحداثة يف العقيدة
من اليهود .ث ّم
ِّ

اليهودية فيام كتبه عن الهوت ما بعد الحداثة .ويه ّمنا منذ البداية أن نتناول هذه
اإلشارات األساسية التي ال يتوقّف أمامها مؤيّدو أو منتقدو هذا التيّار ما بعد
الحدايث من العرب .فإبراز العالقة بني ما بعد الحداثة واليهودية والصهيونية هو ما

مييز موقف املسريي منها (م  ،3ص .)24 - 23

مـع نهايـة القـرن التاسـع عشر وتزايـد هيمنـة اإلمربياليـة على العـامل ،تبـدأ

الصهيونيـة يف إحـكام قبضتهـا على الجامعـات اليهوديـة يف الغـرب .ويصبـح
تاريـخ الجامعـات اليهوديـة ،مـن الناحيـة السياسـية ،هـو تاريـخ «صهينـة» هـذه
الجامعـات أو رفضهـا الصهيونيـة ومحاولـة التملُّـص منهـا .ولكـن مـن الناحيـة

الحضاريـة والثقافيـة يدخـل أعضـاء الجامعـات اليهودية عصر ما بعـد الحداثة،
قرسي ،كام
يف
أي متيي ٍز
ٍّ
فيـزداد اندماجهـم يف مجتمعاتهـم ،وال يبقى ُّ
مهنـي أو حر ٍّ
ٍّ

أي متييـز ضدهـم .ويـزداد تهميش اليهوديـة يف حياة أعضـاء الجامعات
ال يبقـى ّ
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ِ
إصالحيِّين أو
اليهوديـة ،فهـم يصبحـون إ ّمـا يهـو ًدا إث ِنيِّين ملحديـن أو يهـو ًدا
محافظين ،وهـي يهوديـة مختلفـة متا ًما.

كل مجاالت
ينطلق املسريي من «العلامنية الشاملة» ،التي تؤ ّدي إىل فصل ّ
كل مجا ٍل إىل ِ
نفسه ،ويستمد معياريَّتَه من
النشاط اإلنساين عن اإلنسان ،ليشري ُّ

ذاته .وهذا ما يُطلق عليه «التحييد» ،الذي يتصاعد إىل أن يصبح العامل بأرسه
عبار ًة عن مجاالت ال يربطها رابط؛ فتتفكك وتختفي أية معيارية ،حتى ولو كانت
ما ّديةً ،فيصري العامل متفككًا بال مرجعية معيارية ،وهو االنتقال من عرص التحديث
والحداثة إىل عرص ما بعد الحداثة.

ونتاج ما أطلق عليه املسريي «العلامنية الشاملة».
إن ما بعد الحداثة هي غاي ٌة
ٌ

خصصه للعلامنية الشاملة)
لذا؛ فهو يختتم الجزء الرابع من املجلد األول (الذي يُ ِّ
بتاريخ موجز وتعريف تحت عنوان «العلامنية الشاملة من التحديث والحداثة إىل

املوسع الذي سيظهر بعد ذلك يف مجلدين
ما بعد الحداثة» وهو متهيد لعمله
َّ

تحت عنوان “العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة” ،حيث يوضح ـ باصطالحاته ـ
(العبثي) ،ثم االستقرار عند
االنتقال من رؤى التحديث (البطولية) إىل واقع الحداثة
ّ
ٍ
إل أنّه
حلقاتّ ،
عامل ما بعد الحداثة (الربجاميت) .ورغم أن التد ُّرج يتم عرب ثالث
يتح َّدث يف الواقع عن مرحلتني :التحديث (الحداثة) ،يف مقابل ما بعد الحداثة.

ٍ
واحد أو
األسايس بينهام هو أن املرحلة األوىل تتم َّيز بوجود مرك ٍز
والفرق
ّ
ٍ
مفرط يف املراكز،
مركزين متصارعني ،ولذا فهي صلبة .أ ّما الثانية فتتم َّيز بتع ُّد ٍد

أول عن املجال االقتصادي،
أو بعدم وجود مركز؛ فهي سائلة .يتحدث املسريي ً
ويالحظ ظهور مراكز اقتصادية يف اليابان وجنوب رشق آسيا ،وبداية الخصخصة

َش النزعة االستهالكية،
يف العامل الثالث ،وتساقط سياسات االقتصاد الوطني ،وتَف ّ
ودخول الدولة الصهيونية املرحلة الفردوسية االستهالكية .ويف املجال السيايس
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واالجتامعي :مع تصاعد مع ّدالت التدويل يف عرص ما بعد الحداثة ضمرت

ومؤسسساتها .ويف املجال الدويل :تبدأ باالستعامر االستيطاين
الدولة القومية
ّ

واإلمربيالية العاملية ،وتشهد ما بعد الحداثة بداية ظهور النظام العاملي الجديد.

ويف املجال الفلسفي :شو ِه َدت بدايات املرشوع التحديثي العقالين املادي،

ويف املرحلة الثانية تكتسب الحركة املادية مركزي ًة كامل ًة وحركي ًة ذاتي ًة مستقل ًة عن
إرادة اإلنسان ،بحيث تتجاوز أية مناذج عقلي ٍة أو أية محاول ٍة للتفسري والتنظري ،فكل
يشء يسقط يف الصريورة وتختفي املنظومات الكلية ،ولذا ال يتساءل اإلنسان عن

أصل األشياء وال عن معناها ،ويختفيس البحث عن األصول واملعنى.

وفيام يتعلق باملنظومة األخالقية وأسلوب الحياة :يتم يف املرحلة األوىل توليد
ٍ
منظومات أخالقي ٍة مادي ٍة (اشرتاكي ٍة أو رأساملي ٍة) يؤمن بها اإلنسان الرأساميل أو
االشرتايك .ولكن مع التزايد التدريجي يصبح من املستحيل اإلميان بأية قيمة،
مام يعني اختفاء النزعة النضالية البطولية ،وتاليش النزعة الطوباوية وكل األحالم
املثالية ،ويرفض اإلنسان إرجاء إشباع اللذة الفردية .وهو ما يطلق عليه ليوتار غياب

األيديولوجيات الكربى.

والـذي نريـد أن نؤكّـد عليـه هـو أن املسيري يربط ما بعـد الحداثة مبـا يطلق

ـص الفقرة الخامسـة مـن الجزء الرابـع (الخاص
عليـه العلامنيـة الشـاملة،
ويخص ُ
ِّ
ٍ
مصطلحـات تشير إىل تفكيـك اإلنسـان وتقويضـه.
بالعلامنيـة الشـاملة) لتنـاول
فصـل العنـارص األساسـية يف بنـا ٍء مـا بعضَ هـا عـن بعض،
ُ
ف ُيعـ َرف التفكيـك بأنـه
بهـدف اكتشـاف العالقـة بين هـذه العنـارص والثغـرات املوجـودة يف البنـاء،
ين؛
واكتشـاف نقـاط الضعـف والقوة .وقد يتـم حل هذا داخل إطا ٍر
ٍ
فلسـفي إنسـا ّ

بهـدف زيـادة إدراكنـا للواقـع ،ويف هذه الحالـة ،فإن التفكيـك يكـون أدا ًة تحليلي ًة

أي مضمـون أيديولوجـي .وميكـن أن يتـ َّم يف إطـار منـوذج الطبيعـة/
ال تحمـل ّ

 102عبد الوهاب المسيري

املـادة والواحديـة املاديـة ،بحيـث يُـ َر ُّد ُكل يشء إىل مـا هو دونه حتـى نصل إىل

األسـاس املادي.

ولكن عملية التفكيك ميكن أن تستم ّر ،فيتّضح أن ما يُس ّمى «األساس املادي»

أساسا عىل اإلطالق ،فاملادة يف حالة حركة وتغيُّ  ،ومن ث َ َّم ال ميكن أن تكون
ليس
ً
هناك حقيقة .فالفلسفة التفكيكية (ما بعد الحداثة) عنده فلسفة تهاجم فكرة األساس
جا
نفسها ،أي ترفض املرجعية .وليس التفكيك فيها مج ّر َد آلي ٍة يف التحليل أو منه ً

يف الدراسة ،وإنّ ا رؤي ٌة متكامل ٌة يؤ ّدي التحليل فيها إىل تقويض ظاهرة اإلنسان
ٍ
أساس للحقيقة.
وأي
ِّ
ما بعد الحداثة إذًا هي حالة التعددية امل ُفرطة التي تؤ ّدي إىل اختفاء املركز،

وت ََساوي كل األشياء ،وسقوطها يف قبضة الصريورة ،بحيث ال يبقى يشء متجاو ٌز

لقانون الحركة؛ فتصبح كل األمور نسبيةً ،وتغيب املرجعية واملعيارية ،بل ويختفي
ُّ
الدال
مفهوم اإلنسانية املشرتكة ،فتَفس ُد اللغة كأدا ٍة للتواصل بني البرش ،وينفصل
ُّ
الدوال وترتاقص ،فيام يُطلق عليه «رقص الدوال» ـ دون
عن املدلول ،وتطفو
الكل متا ًما .ما بعد الحداثة ـ كام يؤكِّد املسريي
منطقٍ واضح ـ  ،وتختفي فكرة ّ
يب من مرحلة الثنائية الصلبة إىل مرحلة الحلولية
ـ هي تعبري عن انتقال الفكر الغر ّ

الكمونية الكاملة والسيولة ،حيث يختفي املركز متا ًما (ص .)415

ما بعد الحداثة إذًا من املوضوعات التي أصبحت مركزي ًة يف فكر املسريي.

وهو يرى أنها ال تشكّل انحرافًا عن الحضارة الغربية ،وإنّ ا هي كامن ٌة يف منظومة
الحداثة نفسها .ويرتبط بذلك ما يسميه «نزعتها التفكيكية»؛ التي جعلت من قوانني

لكل يشء ،مبا يف ذلك الظاهرة اإلنسانية .لك ّن القانون
املادة الطبيعية معيا ًرا ّ
كل يش ٍء مبا يف ذلك اإلنسان.
الطبيعي ال يعرتف بأيّة مطلقات؛ إذ إنّه يقوم بتفكيك ّ
ومع تفكيك كل يشء نصل إىل العدمية الكاملة ،أو إنكار املركز ـ إله ًّيا كان أم
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إنسانيًّا ـ ،وإنكار القيمة ،بل وإنكار الحقيقة ذاتها ،ومن ث َ َّم ،إنكار امل ِ
َقدرة عىل

الحكم .أي إنّنا نصل إىل مرحلة ما بعد الحداثة الالعقالنية املادية.

وبهذا املعنى يرى املسريي أن الحضارة الغربية الحديثة (يف جانب ها ٍّم من

جوانبها) هي تعبري عن الرتاجع التدريجي واملستمر للفلسفة اإلنسانية .وهذا
الرتاجع يقابله تصاعد مستمر ُمطَّر ٌد للحلولية الكمونية املادية ،التي ته ِّمش اإلنسان
ومنظوماته املعرفية واألخالقية جمي ًعا ،وتساويه بالظواهر الطبيعية ،وت ُر ُّده إىل

العنارص األولية املادية ،أي تقوم بتفكيكه وتذويبه متاما يف الطبيعة /املادة ،فتلغيه
وتبيده ككائن ذي قيم ٍة مطلق ٍة (ص .)402
وهكذا تبدأ عملية «العلمنة الشاملة» ـ بعد مرحلة اإلنسانية الهيومانية األوىل ـ

بإزاحة اإلنسان عن املركز ،ثم نزع الجوانب الشخصية عنه ،بحيث يصبح «شيئًا»
ليست له خصوصية أو تف ُّرد .ث ّم يُح ّرر العامل من سحره وجامله؛ فيصبح اإلنسان
كل قداس ٍة عنه ،وت ُهتك كل أرساره ،ويُع ّرى من أية
والطبيعة ماد ًة محضة .ثم تُنزع ّ

لكل
واملحصلة النهائية ّ
مثاليّات ،لنصل إىل نوع من اإلباحية األخالقية املعرفية.
ِّ
هذا هي نزع الصفة اإلنسانية عن اإلنسان ،وتحويله إىل ماد ٍة محضة .وهذه هي ِق ّمة
العلمنة الشاملة والتفكيك الكامل (ص .)403

ويستخدم املسريي كلمة «تفكيك» مبع َن َيني :التفكيك باعتباره تقويضً ا ،وهو
هنا ليس مجرد آلي ٍة ،وإمنا هو رؤي ٌة للكون .ويف االستخدام الثاين ـ وهو السائد
يف عمله ـ يذهب إىل أن عملية االنتقال من العلامنية الجزئية إىل العلامنية الشاملة
ٍ
تفكيك لإلنسان؛ إذ يُ َر ّد اإلنسان الذي يتح ّرك داخل ح ِّيزِه
هي يف جوهرها عملية

اإلنساين والح ّيز الطبيعي إىل املادة وقوانينها ،ف ُيلغى الح ّيز اإلنساين ،وال يبقى

سوى الح ّيز الطبيعي املادي.

وتهدف ما بعد الحداثة ـ من وجهة نظره ـ إىل :نزع القداسة عن العامل (اإلنسان
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والطبيعة) ،نزع الرس عن الظواهر ،تحرير العامل من سحره وجالله ،تجريد اإلنسان

من خصائصه اإلنسانية ،إزاحة اإلنسان عن املركز ،إسقاط السامت الشخصية،
االغرتاب ،الالمعيارية (الالعقالنية املادية) ،العلامنية الشاملة .ويربط املسريي

كام هو ُمتَ َوقَّ ٌع و ُمنتَظَ ٌر بني العقيدة اليهودية وما بعد الحداثة ،ويق ّدم لنا بعض نقاط
التشابه بينهام عىل النحو التايل:

تضم العقيدة اليهودية عددًا من العقائد غري املتجانسة واملتناقضة بشكل
ّ
عميق ،وكأنَّ اليهودية تفتقر إىل معياري ٍة واحد ٍة محددة ،لذا ،فمن املمكن أن يشري

ُّ
الدال الواحدُ إىل مدلولَني متناقضَ ني.

الثابت
َ
 -وجود الرشيعة املكتوبة والشفهية ،واإلعالء من شأن األخرية يعني أن

التغي ،وأن الالمعيارية هي املعيارية .كام تعني أن َّ
اإللهي الوار َد يف العهد
الدال
هو
ُّ ُ
َّ
القديم ال يتحدّ ُد مدلوله ّ
متغيةٌ.
ٌ
إل من خالل تفسري الحاخامات ،وهي
تفسريات ِّ

مفاهيم ديني ٌة يهودي ٌة يف تراث القبااله الصويف الحلويل قريب ٌة يف بنيتها من
 مث ّ َةُ

مفاهيم ما بعد الحداثة ،مثل مفهوم شفريات هكليم والتسيم تسوم والتيقون ،وهي

نفسها مل
مفاهيم ترى أن اإلله مل يك ِّمل عملية الخلق بعد ،بل إن الذات اإللهية َ
تُخلق بعد ،وهذا يعني أن العامل يف حالة صريور ٍة دامئ ٍة.

ثان ًيا :ما بعد الحداثة :األصول واألعالم
تتأسس عليها ما بعد الحداثة،
نتناول يف هذا الفصل األصول الفلسفية التي ّ

كل من نيتشه وهايدجر ،اللذان
خاص ًة ًّ
ونقصد بها الفالسفة امل ُ َم ِّهدين لهذا الت ّيار،
ّ
ريا يف كتاباته من التحليل والنقد ،حيث ترجع أصول ما
أَوال ُهام املسريي اهتام ًما كب ً
عبت يف
بعد الحداثة فيام يذكر إىل الفلسفات الحلولية الكمونية الواحدية ،والتي َّ َ

الحضارة الغربية الحديثة عن نفسها فيام أطلق عليه املسريي «العلامنية الشاملة».
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ومن يتابع تحديداته التاريخية يجد أنه مييّز بني مرحلة الثنائية الصلبة ،وهي فرتة
الحداثة ،ومرحلة السيولة الشاملة ،وهي فرتة ما بعد الحداثة.

كام نتناول ،باإلضافة إىل الجذور الفلسفية لهذا التيّار ،األعالم الذين تناولهم

خاص ًة من أعضاء الجامعات اليهودية ،مثل إميانويل
املسريي يف موسوعته،
ّ
لفيناس وهارولد بلوم وجاك دريدا عىل وجه التحديد.

حظ أن املسريي يعرض لفلسفة االختالف أو التفكيكية باعتبارها فلسفة
واملال َ

ما بعد الحداثة ،وهو يف الغالب ال مييّز بينهام ،والحقيقة أنّه رغم وجود تداخلٍ بني
فلسفة التفكيك واالختالف وما بعد الحداثة ،ورغم إمكانية إدراج دريدا يف هذا

إل أ ّن ما بعد الحداثة تجد تعبريها الفلسفي عند فالسفة أمثال :جان فرانسوا
التيارّ ،

ليوتار ،الذي أبدع املصطلح ،وجان يودريارد ،وميكن إضافة جيل دولوز وجياين
وكل من ميشيل فوكو وجاك دريدا .بل إن البعض يُرجع ما بعد الحداثة إىل
فاتيموٌ ،
إل أن ليوتار هو العلم عىل هذا التيار ـ
كتابات أرنولد توينبي يف دراسة التاريخّ .

الذي يشرتك يف بعض أطروحاته ويختلف يف أخرى عن التفكيكية .ويظل دريدا

خاص ًة يف الفقرة التاسعة من
ـ الذي يفرد له املسريي من كتاباته مساح ًة واسع ًة
ّ
الجزء الثالث يف املجلد الخامس ،عن اليهودية وأعضاء الجامعات اليهودية وما

يظل أيضً ا عىل نح ٍو ما أحد دعاة هذا التيّار .ومع هذا يظل الباحثون
بعد الحداثة ـ ّ
ٍ
ٍ
ٌ
ح ملا بعد الحداثة ،فهناك
تعريف
اتفاق عىل
مختلفني ،وال يوجد
واحد واض ٍ
اختالفات بني ال ُكتّاب حول املفكّرين الذين ينتمون إىل تيار ما بعد الحداثة .ونبدأ

خاصا ،وهام نيتشه وهيدجر
بامل ُم ِّهدين لهذا التيار ،من أفرد لهم املسريي اهتام ًما
ً
وذلك بإيجاز.

 -1لسنا يف حاجة إىل إعادة الحديث عن نيتشه والنيتشوية ،والتأكيد عىل كونه

لكل ما عرب عنه مفكرو
امللهِم األول لهذا التيار ،وأن ما طرحه يُع ّد هو األساس ّ
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ري
ما بعد الحداثة .وقد أفاض املسريي يف بيان النيتشوية ،والتأكيد عىل أنها تعب ٌ
عن العلامنية الشاملة وفلسفة عرص السيولة .والحقيقة أنه ال خالف عىل دور
فلسفة نيتشه يف التأسيس ملعظم التيارات ما بعد البنيوية لدى فوكو ودولوز وليوتار
ودريدا وغريهم .لكننا نلمح يف تناول املسريي متا�ث ُ ًل بني النيتشوية وعالقتها بكل

من النازية والصهيونية ،وما بعد الحداثة وعالقتها بهام .وهذا يتّضح من سياق
جهات الحضارة الغربية ـ يف مرحلتها الحالية ـ
عرضه الفالسفة
املعبين عن تو ُّ
ّ

خاص ًة مارتن هايدجر.
واملم ِّهدين لها،
ّ

 -2يتناول املسريي مارتن هايدجر والنازية يف الجزء الرابع من املجلد الثاين،

حح ما أورده جيفري هريف يف كتابه “الحداثة الرجعية :التكنولوجية
حيث يتابع ويص ِّ

والثقافة والسياسة يف جمهورية فيامر والرايخ الثالث” عن الحداثة الرجعية الفاشية
التي تنترص فيها اإلرادة عىل العقل ،والتي من مصادرها :الرومانسية ،واملصطلح

الوجودي عن الذات ،واحتفاء نيتشه بالجامل الذي يتجاوز األخالق .ويصوغ

املسريي هذه العنارص وغريها صياغ ًة تجعلها منطًا عاًما يف الحضارة الغربية بقوله:
«تصاعد مع ّدالت الحلولية الكمونية ،واالنتقال من العقالنية املادية إىل الالعقالنية
املادية ،والتأرجح بني الذات واملوضوع ،وهو منط عام يصل إىل ِق ّمته يف فلسفة
ما بعد الحداثة .وفلسفة هايدجر ( )1976 - 1889هي جزء من هذا النمط العام» (م

 ،2ص .)422

ورغم أن املسريي يضع هايدجر يف هذا السياق ،فإنه يكتفي بهذه اإلشارة

املوجزة ،ليستنتج ـ بعد اإلفاضة يف عرض فلسفته ـ الصلة الوثيقة بينه وبني النازية.

فهو يؤكّد علامنية هايدجر الشاملة ،وما ّديّته الراديكالية النيتشوية الجديدة ،التي
تظهر يف تحريضه الجامعة األملانية عىل أن تخوض غامر حرب حاسم ٍة بروح
الحل
ّ
االشرتاكية الدميقراطية (النازية) .كام تظهر هذه العلامنية الشاملة يف تَبَ ِّني ِه

أي مكانٍ آخر خارج
الصهيوين للمسألة اليهودية بتوطني اليهود يف فلسطني أو ّ
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أملانيا وأوروبا .وهو فيلسوف النازية ،حيث انضم إىل الحزب عام  ،1933وهو

يتجسس عىل زمالئه وييش بهم لحساب
من أع ّز أصدقاء بيوجني فيرش .وكان
ّ
السلطة النازية .وإن كان املسريي يستدرك عىل ذلك كلّه بأن هايدجر أدرك خطأه
إل أنّه استم ّر يف دفع اشرتاكات العضوية
واستقال من رئاسة الجامعة عام ّ ،1934

يف الحزب النازي حتى نهاية الحرب العاملية الثانية .وتأكي ًدا لهذا الجانب يذكر لنا

جهود فيكتور فارس الذي يوث ِّق هذا الجانب من حياة هايدجر الفلسفية عام ،1987
نصا نازيًا لهايدجر .وبنا ًء عىل هذا الفهم
وجيدو شنيربجر الذي نرش كتابًا يض ّم ً 217

يرى املسريي أن رؤية هايدجر العلامنية اإلمربيالية الشاملة ال متثِّل انحرافًا عن
تجل متبلور لهذا االتجاه (م
مسار الحضارة الغربية الحديثة ،وأن النازية ما هي إال ٍّ

 ،2ص .)426

ٌ
يهودي
فيلسوف
 -3يعرض املسريي إلميانويل لفيناس ( ،)1996 -1905وهو
ٌّ
فرنيس ولد يف ليتوانيا ،ودرس بها العربية والروسية ،وتعلّم يف جامعة سرتاسبورج،
ٌّ
ودرس عىل كل من هورسل ومارتن هايدجر ،وهو ينتمي إىل جيل الفالسفة الجدد،
الذين يرفضون امليتافيزيقا الغربية ويثريون أسئل ًة جديدةً .وقد هاجم لفيناس
النظري .ويعرض املسريي لفلسفته
ووصفَها بأنّها انتصار العقل
الهيجلية والبنيوية
َ
ّ
حي «أنطولوجيا» و«ميتافيزيقا» .و«األنطولوجيا» هي
انطالقا من عرضه ملصطل َ

الوجود املج ّرد املتجاوز للموجودات ،ومقابلها «امليتافيزيقا» ،وهي ما ال ميكن

التفكري فيه من خالل األنطولوجيا .وامليتافيزيقي الحقيقي يتحقّق منه ال يف الذات

كل الفلسفات الغربية بعد نيتشه ،وهي العامل
وال يف املوضوع ،وهو يف هذا مثل ّ
املوضوعي كام خربته الذات ،وهو عاد ًة يشري إىل تلك النقطة
املعيش والواقع
ّ

التي تلتقي فيها الذات باملوضوع أو تذوب فيه ،ومن ث َ َّم فال يوجد فيها ال ذات وال
موضوع ،فهي نقطة صريور ٍة كموني ٍة كاملة ،نقلت من قبضة الكل الشامل ـ حسب
تعبري املسريي(*).
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ويشري صاحب املوسوعة إىل تعريف لفيناس مه َّمتَه الفلسفية ،وهي تعريف

العرص الحديث بالتلمود .ويقول املسريي« :وهذا أيضً ا هو جوهر الصهيونية،
تعي» (م  ،5ص  )414تعارض ليفنياس
الدولة التي تضطلع بهذه املهمة بشكل ُم ِّ

وهيدجر.

 -4جاك دريدا ،وهو الفيلسوف الفرنيس املعارص ،الذي استضافته القاهرة عام
1999م يف مظاهر ٍة ثقافي ٍة ال مثيل لها إال استقبالها سارتر الذي أعلن يف غزة ـ مبارش ًة

بعد سفره من القاهرة ـ تأييده للدولة الصهيونية! دريدا فيلسوف يهودي فرنيس،
تُع ّد منظومته الفلسفية ِق ّم َة (أو ه ّوةَ) السيولة الشاملة واملادية الجديدة والالعقالنية
املادية .وهو أه ّم فالسفة التفكيكية وما بعد الحداثة كام كتب املسريي .خرج

من تحت عباءة نيتشه ،وتأث ّر بوجودية سارتر وتفكيكية هايدجر ،وباملفكر الديني

رب األثر يف تفكريه،
اليهودي إميانويل لفيناس .تع َّر َف عىل ألتوسري الذي كان له أك ُ
وعىل ميشيل فوكو الذي يُع ّد أهم استمرار لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فالسفة
التفكيك وما بعد الحداثة.

ويعترب بحثُه الذي ألقاه عام  1966يف جامعة جونز هوبكنز ميال ًدا للتفكيكية

وما بعد الحداثة ،التي أصبحت منذ هذا التاريخ ـ فيام يرى املسريي ـ تيا ًرا عا ًما
يف الحضارة الغربية .وهو ينطلق من القول بعدم وجود أصلٍ من أي نوع ،مثل
كل يش ٍء بشكلٍ كاملٍ يف الصريورة
نيتشه الذي أعلن موت اإلله .ومن ث َ َّم يسقط ّ

بحيث يتساوى كل يشء .إن مرشوع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم األنطولوجيا

الغربية الالهوتية بأرسها ،والوصول إىل عامل من الصريورة الكاملة عديم األساس،
ال يوجد فيه لوجوس وال مدلول متجاوز ،أي ـ وكام يحلو للمسريي أن يصفه ـ

أي
عامل ًا بال أصلٍ ربّاين ـ بل :بال أصلٍ عىل اإلطالق ،ال توجد فيه ثنائيات من ّ
نوع ـ ال َد ُّ
وال ملتحم ٌة فيه متا ًما باملدلول ،ولذا ال توجد فيه لغة ،وإن ُوجدت فهي
لغة الجسد.
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يرى املسريي أن هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينام تصبح

جا لقراءة النصوص .ويفيض يف عرض فلسفته التي ميكن أن نتابعها يف حديثه
منه ً

عن مصطلحات ما بعد الحداثة (راجع :م  .)5ويؤكد املسريي أن فلسفة دريدا ال
رصا مساع ًدا يف
ت ُفهم إال يف سياق تاريخ الفلسفة الغربية ،وال تشكّل يهوديته إال عن ً

تصعيد تفكيكيته.

ٍ
مقوالت تحليلي ًة مستقا ًة
 -5هارولد بلوم :الناقد األديب األمرييك الذي استخدم

من القبااله وفلسفة مارتن بوبر الحلولية الحسيدية الجديدة .والذي علينا من أجل

فهم أعامله أن نفهم منظومته الغنوصية الرصاعية.

ثالثًا :الصهيونية وما بعد الحداثة:
يحاول املسريي بعد بيان الصلة بني اليهودية واليهود وما بعد الحداثة ،بيا َن

الصلة بني الصهيونية وما بعد الحداثة ،باعتبار األخرية وريثة بعض جوانب الرتاث

اليهودي الحاخامي .والصهيونية يف جوهرها حرك ٌة فكري ٌة وسياسي ٌة غربية ،وهي

عىل ذلك إفرا ٌز من إفرازات النموذج الغريب العلامين الشامل .ومن هنا ،فث ّمة عالق ٌة

ريا من مقوالت ما بعد
بنيوي ٌة وثيق ٌة بينها وبني ما بعد الحداثة .وهو يذهب إىل أن كث ً
الحداثة كانت قد تب ّدت يف الفكر الصهيوين قبل ظهورها كحركة فلسفية.

تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعريب .فكالهام ال يتمتع بأيةشخص ال جذور له ،ومن ثَ َّم
مطلقية ،وكالهام ليست له قيم ٌة تُذكر يف ذاته ،فهو
ٌ

ميكن نقلُه ببساط ٍة من مكان إىل آخر ،وميكن أن تُفرض عليه هوي ٌة جديدة.

 -الصهيونية ،مثل ما بعد الحداثة ،نسبي ٌة متا ًما ،تؤمن بالصريورة الكاملة ،وانطالقًا

من هذه الصريورة وإنكار الكليات والحق والحقيقة تستخدم العنف لتغيري الوضع
القائم لصالح صاحب السالح األقوى.
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كل من الصهيونية وما بعد الحداثة.
 يتبدى هذا اإلميان بالصريورة يف برجامتي ِة ٍّفالصهيونية متلك مقدر ًة هائل ًة عىل التحرك دون مطلقات.
 -انطالقا من هذا اإلميان بالصريورة ال توجد قص ٌة (نظري ٌة) كربى تنبع من إنسان َّيتنا

قصص صغرى .والصهيونية هي أيديولوجيا القصص
املشرتكة ،ولذا ،ال تبقى سوى
ٌ
يؤسس نظريته يف الحقوق اليهودية يف فلسطني انطالقًا من
الصغرى .فالصهيوين ّ

شعوره األزيل بالنفي وحنينه إىل صهيون ،أي إنه يدور يف قصته الصغرى.

 -كلتاهام ت ّت ِس ُم بالثنائيات املتعارضة املتط ّرفة التي تؤدي إىل العدمية .فام بعد

ً
كامل مطلقًا .وحيث إن مثل هذا
الحداثة تطرح تصو ًرا للحقيقة باعتباره حضو ًرا
مستحيل ،فهي تُعلن أنه ال توجد حقيق ٌة عىل اإلطالق .وهذا ال يختلف كثريًا
ٌ
الحضور

عن طرح الصهيونية لفكرة اليهودي الخالص كمعيا ٍر وحي ٍد للهوية اليهودية .وحيث
إن مثل هذا اليهودي غري موجود يف عامل املنفى ،فإن عامل املنفى واألغيار يُرفض

بأرسه ،حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية .ثم تزول الثنائية متا ًما حني نكتشف أن الدولة
يتم االنتقال من
ستعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل األغيار وتسود الواحدية .أي إنه ّ

ثم إىل الواحدية التي متحو الثنائية.
التعارض الكامل إىل التامثل الكاملّ ،

خامتة وتعقيب:
حاولنا عىل امتداد هذا الفصل تقديم قراء ٍة حواري ٍة لقراءة عبد الوهاب املسريي

ٌ
معروف ليس أستاذًا محرتفًا يتخذ من الفلسفة مهنةً،
للفلسفة .واملسريي كام هو
فهو ال ميتهنها ،بل يهواها .لذا فإنه ينظر إليها من خالل مساف ٍة تتيح له أن يتعامل
معها ال تَعا ُم َل العامل الدقيق الصارم ،بل تَعا ُم َل الفنان الجاميل املثايل .أو مبعنى

أدق هو قارئٌ للفلسفة ،يُق ّدم لها قراء ًة مختلفةً ،ميكن لنا أن نصفها وفق عنوان أحد
كتبه؛ هي قراءة ال ذاتية وال موضوعية ،ووفق عنوان مرشوعه الفكري؛ هي قراءة
متحيِّزة.
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هكذا يدفعني املسريي وفق رؤيته الثنائية يف اتجاهه ،لكنني أعود ثاني ًة إىل

وعي
اتجاهي الذي أريد التأكيد عليه ،وهو أن عد ًدا من املفكرين العرب كانوا عىل ٍ
بأن مهمة الفلسفة ليست التحليق يف قضايا امليتافيزيقا وتاريخها ،واالندفاع بنا ًء عىل
ذلك يف قضايا زائف ٍة شَ غَلت الواقع العريب عن مشكالته الحقيقية ،رغم االختالف
والتباين يف منطلقاتهم وغاياتهم ،ورغم ما بينهم من تباين وتعارض ،ومن هؤالء:

ناصيف نصار ،وعيل أومليل ،وهشام رشايب ،وأنور عبد امللك ،وعبد الوهاب
حا ،وأراه أكرث
املسريي .إنها لِبناتٌ ترتاكم يف بنا ٍء مل يكتمل بعد ،لكنني أراه واض ً
حا يف الجيل التايل ،الذي يحرص عىل أن تكون الفلسفة ـ مبناهجها وأدواتها
وضو ً

املتعي
ـ رؤي ًة لفهم الواقع العريب داخل هذا العامل الكبري .فالفلسفة رؤي ٌة لإلنسان
ّ
يف محيطه التاريخي االجتامعي أكرثَ من كونها سعيًا لتشييد مشاريع وأنساق كربى.

راب ًعا :املوقف من الحداثة وما بعد الحداثة

تناولنا يف الفصول السابقة املسريي والفلسفة ،املسريي والحداثة وما بعد

الحداثة والعلامنية ،التي يوضح معناها ويحدد أبعادها وينتقدها .كام قدمنا عدة
ٍ
جهنا عد ًدا من الشباب الباحثني إىل ذلك ،وقد
دراسات حول موقفه منها وو َّ

أوضحت تع ُّدد املجاالت التي يف خريطته املعرفية وأظهرت حرية الباحث الذي
يسعى إىل قراءة املسريي ،وتشت ّد الحرية إذا غامرنا بالخوض يف شواطئه الفكرية،

أما إذا أردنا السباحة بني أمواج أطروحاته املتع ّددة املتعالية املتالطمة ،فاملسألة
تحتاج إىل غاية الحذر لالحتفاظ بتوازننا ،فالكتابة عن املسريي مثلها مثل مغامر ٍة

كربى تقتحم عامل ًا من األمواج العميقة العاتية.

واملسريي ترسان ٌة مفاهيمي ٌة هائل ٌة متنوع ُة املصادر ُمست َمد ٌة من تيارات ومذاهب

اجتامعية فلسفية متعددة وقد تكون متعارضة ،أعيدَ تشكليها لتتالئم واملتلَقّي الذي

ضخم ،ونحن مطالبون
يتعامل معها .ومن هذه الرتسانة الكبرية يش ّيد املسريي بنا ًء
ً
بجهد إبداعي حتى نجد طريقنا يف هذا البناء الشامخ.
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وصورة «ناطحة السحاب» ذات األبواب املتعددة ،وهي بحق صورة ت ّتفق ونزعة

املسريي ،الذي يظهر لنا فكره أقرب إىل «العقالنية الصلبة» التي تُ ّيز الحداثة عن

«الالعقالنية السائلة» لعرص ما بعد الحداثة ،وهام من املفاهيم العديدة التي تفيض
بها ترسانته املفاهيمية .فإن من يطالع أعامل املسريي ويف القلب منها موسوعته

املتفردة «اليهود واليهودية والصهيونية»[[[ وكتاباته النقدية حول الحضارة الغربية
أقرب إىل مواقف الحداثة؛ التي ما
ج ِه ِه الفكري
يجده يف تكوينه املعريف وتو ُّ
َ
[[[

زالت وفق هابرماس مرشو ًعا مل يكتمل بعد[[[ ،حيث يوظّف مقوالتها النقدية يف
فهم وتفسري ما بعد الحداثة ،التي تعني بالنسبة له نهاية املرشوع الغريب وإفالسه

وانفصاله عن القيم واإلنسان[[[.

سيواجهنا منذ البداية اإلطار النظري أو األسس املعرفية التي ينطلق منها
خمس هي
ٍ
املسريي لبناء مرشوعه الفكري .ويتك ّون هذا األطار من أجزا ٍء
اإلشكاليات النظرية ،وبها توضيح بعض مواطن القصور يف الخطاب التحلييل
العريب والتعريف باملوسوعة التي ت ّتسم عنده بكونها موسوع ًة يهودي ًة ،تفكيكي ًة،

تأسيسي ًة ،يحيلك املصطلح «تفكيكية» إىل ما بعد الحداثة وتأسيسية للحداثة ،وهي
تراكم ملعلومات موضوعية ،بل ميكن أن ينطبق عليها
كام سي ّتضح لقارئها ليست
ً

عنوان سرية املسريي ،ذاتية موضوعية .وهذا ما ال ينكره املسريي الداعي إىل تجاوز

رؤية «العامل من منظور غريب» [[[.

ويقدّ م املسريي لنا ثالثة مناذج أساسي ًة مبثابة مفاتيح لعمله هي :الحلولية،

العلامنية الشاملة ،الجامعة الوظيفية .وإذا كان منوذج الجامعة الوظيفية منوذ ًجا
[[[ -املرجع السابق ،ص .115 ،112
[[[ -املرجع نفسه ،ص .177-176
[[[ -نفسه ،ص .172-131
[[[ -كافني راييل :مفكر عريب يف سياق عاملي ،يف :عامل عبد الوهاب املسريي ،تحرير أحمد عبد الحليم
عطية ،دار الرشوق ،ص .50
[[[  -فتحي الرتييك :تعقيب عىل املسريي يف كتابهام املشرتك ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ص .300
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تفسرييًا مرك ًبا لفهم اليهود والجامعات اليهودية باعتبارها جامعات وظيفية تنتمي
إىل الحضارات التي تحيا بينها هذه الجامعات[[[ ،فإن الحلولية الكمونية والعلامنية

الشاملة هام األسس الفلسفية التي تتق َّوم بهام الحضارة الغربية ويضاف إليهام ما
بعد الحداثة[[[ ،فكأين مبنطق املوسوعة يصل بنا إىل أن األسس الفلسفية التفسريية

األوىل لفكر املسريي ،وهي الحلولية الكمونية التي تتجىل عرب مختلف صور
العلامنية الشاملة ،وهذه العلامنية الشاملة هي التي تصلنا إىل راهيتنا املعاشة إىل

يوم الله هذا ،أو ما نطلق عليها ما بعد الحداثة .وما تجلّيات العلامنية التي يعرضها

ّيات ما بعد الحداثة ،أو هي
لنا يف «العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة» إال تجل ُ
بلغة التكنولوجيا عرص العوملة وبلغة االقتصاد السوق الواحدة أو بلغة املسريي

الغابة الداروينية النيتشوية [[[.

وهو يتحدث يف مفاهيمه عن املرجعية النهائية املتجاوزة ،والتي ألغت املسافة

والحدود بني الطبيعي واإلنساين واإللهي .وقدّ مت الكمون والحلول مقابل التجاوز

والتعايل ،وتداخل فيها املطلق والنسبي ،املجرد والعيني ،وسيطرت النزعة الجنينية
واإلنسان الطبيعي واالقتصادي والجنيس ،سواء السوبرمان أو السبامن ،مام أدى
إىل فشل النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان ،وعىل هذا ،فإننا نجد لديه
ثنائي ًة فضفاض ًة ،فالثنائية تفسح املجال للتجاوز ،وتؤكّد الرباين مقابل الطبيعي،

وتعيد توثيق الصلة بني التقدُّ م التقني الذي يشمل حياتنا والقيم واألخالق التي
تالشت ،وهو يف نظرته الثنائية هذه أقرب إىل الفلسفة واألخالق الكانطية كام لدى

العديد من الفالسفة العرب املعارصين[[[ ،وتتواىل املفاهيم التي يطلقها املسريي:
[[[ -املصدر السابق ،ص .2001
[[[ -أزواج عمر :مقارب ٌة أولي ٌة ملساهمة عالقات االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر ما بعد
الحداثة يف فرنسا ،قضايا فكرية ،العدد  20 /19أكتوبر  ،1999ص .470
[[[ -املصدر السابق ،ص .476
[[[ -محمد أحمد البنيك :دريدا عرب ًيا ،ص .293-292
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الثنائية الصلبة والسيوالة الشاملة ،التحييد ،الرتشيد ،التنميط ،الحوسلة ،التعاقدية

والرتاحمية ،نزع القداسة عن العامل ،نزع الرس عن الظواهر ،اإلزاحة عن املركز،
قبضة الصريورة ،الفردوس األريض ،وغريها.

وهي أدوات املسريي يف فهم الحضارة األوربية ونقدها وبيان تهافت بنيانها،

وهي حالة مفصحة عن ميوله وقناعاته الفلسفية األوىل ،مثل :نقد املجتمع
االستهاليك ،وتحديد مالمح اإلنسان املعارص ذو البعد الواحد الذي يقع يف

التش ُّيؤ والتمييز بني العقل األدايت والعقل النقدي ،وهي تجعله قري ًبا من الحداثة

التي تقدمها مدرسة فرانكفورت؛ التي أفاض يف الحديث عن أعالمها يف سياق
تناوله املفكرين والفالسفة وعلامء االجتامع وعلامء النفس من أعضاء الجامعات

اليهودية ،يف الجزء الثاين من املجلد الثالث من املوسوعة «الجامعات اليهودية:
التحديث والثقافة».

خصص ما ّد ًة عن كل من :فالرت
يكتب املسريي عن أعالم تيار الحداثة ويُ ّ

بنيامني (ص  ،)353وهربرت ماركيوز (ص  ،)405وماكس فيرب وهوركهامير

وتيودور أدرنو (ص  ،)430 - 428وإريك فروم (ص  .)471كام يشري يف نفس
اإلطار إىل شخص ّي ٍ
ات أساسي ٍة مثل :أرنست بلوخ وحنه أرنت وإيزيا برلني وليو
سرتاوس؛ الذي يُعدّ فيلسوف املحافظني الجدد ،الذين يشكّلون سياسة الواليات
املتحدة األمريكية حال ًيا .يوضح لنا كافني راييل ارتباط املسريي باليسار الجديد
خاص ًة ماركيوز وماكس هوركيمهر .وهو كام يتناول هؤالء
ومدرسة فرانكفورت،
ّ
أهم الت ّيارات الفلسفية
يتناول إدموند هورسل فيلسوف الفينومينولوجيا التي شكّلت ّ

املعارصة بفضل هيدجر الذي ط َّو َرها ،وإميانويل ليفنياس الذي نقلها إىل فرنسا،
وليوتار الذي ط َّو َرها يف ما بعد الحداثة ،ودريدا حيث امتزجت وتفكي ِك َّي ِت ِه ،فقد
انطلق منها األخريين يف كتاباتهام بفضل ليفيناس إىل تأسيس ما بعد الحداثة يف
الفكر املعارص.
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واهتامم املسريي بهؤالء املفكرين والفالسفة هو ما يجعلنا نسعى إىل تقديم

قراءة خاصة لبيان موقفه من ما بعد الحداثة ،انطالقًا من أن نقد املسريي للغرب

يجعله أقرب إىل ماركيوز وهابرماس؛ مقابل نيتشه وهيدجر وليفيناس ودريدا.

وخاص ًة جاك دريدا ،الذي تحمل
يُفرد املسريي مساح ًة واسع ًة من عمله لهوالء،
ّ

فلسفته آثار فلسفات نيتشه وهورسل وفرويد وليفيناس .املسريي يف مواجهة دريدا،

وتلك هي القضية التي ته ُّمنا وتشغلنا هنا ،فهل املسريي ضد دريدا كام يبدو للوهلة
األوىل مثلام نيتشه ضد كانط؟ ذلك ما نريد أن نتوقّف عنده يف الفقرة الحالية،
نعرض أ ّو ًل ونحلّل كتابات املسريي عن رواد وفالسفة ما بعد الحداثة ،سواء

املعبين عنها مثل ليوتار ودريدا ،ح ّتى
املمهدين لها مثل هيدجر وليفيناس أو
ّ
يتس ّنى لنا معرفة إىل أي مدً ى يُعدّ املسريي الذي يصف موسوعته بأنها تفكيكي ٌة مع

أو ضد ما بعد الحداثة.

املؤسس ،ثم بهيدجر يف أملانيا
نبدأ من هورسل فيلسوف الفينومينولوجيا
ِّ

جا إلعادة النظر يف امليتافيزيقا الغربية والذي ما يزال إىل اليوم
الذي جعل منها منه ً
ً
انتقال إىل إميانويل
خاص ًة يف العامل العريب اإلسالمي،
موضوع االهتامم املتزايد،
ّ

ليفيناس الذي ميثّل الجرس الذي انتقلت عربه الفينومينولوجيا ليس فقط من أملانيا
إىل فرنسا ولكن من فلسفة الظاهريّات إىل ما بعد الحداثة ،ومن هنا نصل إىل
فرانسو ليوتار وجاك دريدا فيلسوفا ما بعد الحداثة التفكيكية ،وإن كان املسريي قد

شغل باألخري أكرث من األول الذي صك املصطلح بكتابه «الوضع ما بعد الحدايث».

 1املسريي وهورسلعلينا أن نطرح السؤال :ملاذا هورسل ونحن نتحدث عن املسريي ودريدا؟

واإلجابة ألن اإلشكالية الفلسفية التي ينطلق منها دريدا تعود إىل فينومينولوجيا
هورسل؛ التي شغلته يف دراساته األوىل ،يقول« :ال يشء مام أفعله كان ممك ًنا
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بدون االتجاه الفينومينولوجي وبدون مامرسة الرد  reductionوبدون االهتامم

جا وانضباطًا...
مبعنى الظاهرة ...هورسل بالنسبة يل هو من علّمني تكنيكًا ومنه ً
حتى يف بعض اللحظات التي اعتقد فيها أنه يلزم مساءلة بعض افرتاضات هورسل،

مخلصا للمنهج الفينومينولوجي».
حاولت أن أقوم بذلك مع بقايئ
ً

هذا ما استشهد به مرتجم «يف علم الكتابة» إىل العربية ،الذي يالحظ فيه

استخدام دريدا لرتسانة مفاهيم الفينومينولوجيا مثل :الظهور والرد والقصدية
خاص عىل أن الظهور ،بوصفه
واألنا الخالص وغريها .وهو [دريدا] يش ّدد بوج ٍه
ٍّ

موضو ًعا للشعور ،يتميّز من جانب عن واقع اليشء ،ومن جانب آخر عن النسيج
السيكولوجي للوعي؛ أي إ ّن موضوع الوعي ال ينتمي إىل منطقة اليشء وال إىل
منطقة الوعي ،وإن دريدا قد ط ّور هذه املنطقة البَي ِنيّة ،وبهذه الخلخلة للصيغة

الخاصة مثل االختالف
الفينومينولوجية يف املعرفة ،يفتح دريدا الباب أمام مفاهيمه
ّ
ويؤسس لها معرفيًا.
واإلرجاء واألثر
ِّ

يتناول املسريي فينومينولوجيا هورسل عرب تأويله لها يف املادة التي كتبها عنه

باعتبارها نزع ًة أو تحتوي عىل نزعة حلولية كمونية واحدية (روحية مادية) ،فهو
ص عىل املذهب الربوتستانتي مثل العديد
فيلسوف أملاين من أصل يهودي ت َ َن َّ
من أقرانه اليهود ،لذا فهو ليس يهوديًا من الناحية الشكلية وإن كان اسمه قد ورد
يف الجودايكا .وإشكالية هورسل هي إشكالية معرفية .يتوقف املسريي عند سعي

هورسل إىل تأسيس أنطولوجيا جديدة ،فإذا كانت األنطولوجيا الغربية تستند إىل
ثنائية الذات واملوضوع ،فإن فلسفته تفرتض ارتباط الواحد باآلخر .ومع أن املنهج
الفينومينولوجي يتوقّف عن الحكم وميتنع عن إصدار أحكام عن العامل ،فإن
املسريي يوضح لنا أن عملية الرد واالستبعاد الفينومينولوجي هي عملية استبعاد

صارمة لكل ما ليس كام ًنا يف الوعي.
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تنطلق الفينومينولوجيا من الوعي ،فاإلدراك اإلنساين ليس سلبيًا وإمنا هو إعادة

رصين ،الشعور
وعي بيشء .والشعور كام كتب املسريي يش ٌء مرك ٌ
ّب يض ّم عن َ
أنطولوجي ،مستبع ًدا كون
ج َهنا إىل أن هدف هورسل
اإلنساين واليشء ذاته ،ليو ِّ
ّ
ثنائية الشعور بني فعل الشعور وموضوعه الذي يتّجه إليه ،حيث يتجاوز هورسل
ديكارت القائل بالكوجيتو (أنا أفكِّر) ليضف هورسل «أنا أفكِّر يف يش ٍء ُمف َّك ٍر فيه»،
وهنا ت ُفهم اإلشارة التوضيحية التي يضيفها املسريي« :لفهم اليشء يف ذاته سنشري

إىل أن املوضوع عند هورسل ليس ما يقع خارج الوعي (حسب التعريف املادي)

والظاهرة ليست شيئًا موضوعيًا ماديًا» .ذلك هو التأويل املسريي .فنحن جمي ًعا

وهورسل أيضً ا يعرف أن املوضوع يقع خارج الوعي وأن الظاهرة يشء موضوعي.
فام يتح ّدث عنه هورسل هو الظا ِهريّات (جمع ظاهريّة) وليس الظواهر ،فالظواهر
ح ُّو ُل الظواهر إىل « ُمثُلٍ وصو ٍر
فيزيقية والظاهريّات هي املاهيات العقلية ،أو تَ َ
عقلي ٍة» ،وإال لكان أطلق عىل مذهبه اسم مذهب الظواهر .وهو ما يدركه املسريي
جي ًدا كام يَظهر لنا من قوله« :وإمنا هي ظاهر ٌة يقصد [ظاهرية] مبقدار ما تكشف
عن الوجود لتجرب ٍة حيّ ٍة يف الشعور ،فتصبح مرادفة يقصد [ماهية] لليشء ذاته،
وتكشف ما تنطوي عليه معطيات الشعور نفسها» .يتّضح هدف هذا التأويل يف

وينحل املوضوع،
ُّ
تنحل الذات
ُّ
بقية هذه الفقرة يف قول املسريي« :يف هذا اإلطار

فاملوضوع ليس شيئًا جام ًدا بل مجموعة من العالقات الحية ،والذات أيضً ا ليست

شيئًا محد ًدا وإمنا عالقة».

والحقيقة أن تأويل املسريي يستند إىل صور ٍة ق ّدمها لنا هورسل هي صورة

إيكاروس الذي ينهض من الرماد ،وهي صور ٌة يصفها املسريي بأنها صور ٌة مجازي ٌة

عضوي ٌة حلولي ٌة كموني ٌة وثنية .ورغم أن إميان هورسل كان عميقًا ـ وال يدري القارئ
إل أنّه مل
أي إميانٍ بعد هذه الصورة الوثنية التي يؤكّد املسريي عىل وثنيتها ـ ّ
ُّ
يكن هناك ما يسانده يف الواقع .فالحضارة الغربية كانت متارس أقىس أنواع العنف
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يف املستعمرات وتحرق األخرض واليابس وتح ِّولُهام إىل رماد ،وكان هتلر عىل
األبواب وكان ستالني مرتبّ ًعا عىل عرش القيارصة .وما ظهر بعد ذلك مل يكن العنقاء
التي ت ُبعث من الرماد وإنّ ا ظهرت أفران الغاز ومعسكرات الجوالج التي أحرقت
وبدل من العنقاء التي ترفرف بأجنحتها القوية تساق َ
ط مزي ٌد من
ً
الجسد والروح،

الرماد عىل اإلنسان والطبيعة.

مؤس ِسها
ال ُيثّل ما سبق يف تحليل املسريي إشكالية الظاهريات وال هدف ِّ
هورسل ،علينا العودة إىل نصوص هورسل ِ
نفس ِه وليس املخترصات التي كُتبت
عنه ،وما زالت أعامله تُنرش وت ُرتجم ويعاد طبعها مثل :فكرة الفينومينولوجيا،
الفينومينولوجيا وأزمة العلوم االوربية ،ونعاود قراءتها حتى نستطيع أن نح ّدد مقصد

هورسل .وعىل هذا أقول :نحن هنا ال نقرأ الواقع عرب هورسل والفينومينولوجيا

نفس الظاهريات بالظواهر التاريخية املصاحبة التي قد ال تكون لها عالق ٌة بها
وإنّ ا ِّ
البتة .تلك يف رأيي قراء ٌة مسريي ٌة وليست هورسلي ًة للفينومينولوجيا.

ورغم أن املسريي يُرجع فكرة هورسل إىل التقاليد الحلولية الكمونية املادية

الروحية يف الغرب منذ عرص نهضته ،فإنه يجد تشاب ًها بنيويًا بني محاولة تأسيس
وصول إىل نقطة الواقع
ً
الحقيقة عىل أساس تجاوز الذات الفردية واملوضوع

باعتباره ظاهر ًة خالص ًة داخل الوعي ،وبني مفهوم اإلله يف أسفار موىس الخمسة.
وتلك قراء ٌة أخرى يدعم بها املسريي تأويله للفينومينولوجيا ويُش ّدد عىل تأثري

هورسل يف هيدجر بالذات ،الذي دفع املنظومة الفينومينولوجية إىل نهايتها
املنطقية وتب ّنى األيديولوجية النازية ودافع عن هتلر باعتباره النقطة التي تلتحم

فيها الذات باملوضوع .وهو ما نجده بالتفصيل فيام كتبه املسريي عن هيدجر،

خاص ًة أن فينومينولوجيا هيدجر سمحت
والذي يحتاج إىل أن نعرض له بالتفصيل،
ّ
برفع األقواس وإصدار أحكامٍ عن العامل ،مخالف ًة يف ذلك أوىل خطوات املنهج
تفلس ِفه األخرية
الفينومينولوجي كام ق ّد ّمه هورسل ،إن التباين بني هيدجر يف مراحل ُ
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أو ما يُس ّمى بعد املنعطف يجعله يبتعد عن هورسل ،والخصومة بينهام وصلت إىل
اتهام هيدجر بالتنكُّر ألستاذه.

 - 2هيدجر :العمل الفلسفي وااللتزام السيايس
ال يتناول املسريي فلسفة هيدجر يف ذاتها ،بل يتناولها يف (الفقرة الرابعة من

املجلد الثاين يف املوسوعة ،عن اإلبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة) يف

يل لليهود واليهودية ،تحت عنوان «مارتن هيدجر والنازية».
سياق عداء األغيار األز ّ
ففي مقابل ما كتبه جيفري هريف عن الحداثة الرجعية الفاشية يف كتابه «الحداثة

الرجعية :التكنولوجيا والثقافة والسياسة يف جمهورية فيامر والرايخ الثالث»،
يرى املسريي أن هناك منطًا عا ًما يف الحضارة الغربية :تصاع ُد مع ّد ِ
الت الحلولية
الكمونية واالنتقال من العقالنية املادية إىل الالعقالنية املادية والتأرجح بني الذات
واملوضوع ،وهو منط عام يصل إىل ِق َّمته يف فلسفة ما بعد الحداثة ،وفلسفة مارتن
هيدجر هي جزء من هذا النمط العام.

وبدل
ً
يرفض هيدجر العودة إىل اإلله كام يرفض أن يعود إىل الذات املستقلة،

من ذلك يطرح مرشوعه الفلسفي ،الذي يصفه كام كتب املسريي هو نفسه بأنه

عملية هدمٍ للفلسفات السابقة ،بل لكل األنطولوجيا الغربية ،أنطولوجيا الذات
واملوضوع .ويذهب املسريي إىل أن هذا االنقسام الحاد بني الذات واملوضوع

هو سم ٌة أساسي ٌة يف كل الرؤى الحلولية الكمونية املادية ،التي ترفض فكرة املركز
حال فيها نجده إما
تعي مرك ًزا كام ًنا أو ً
املفارق للامدة املن َّزه عنها ،وتحاول أن ِّ
يف اإلنسان أو الطبيعة ،الذات أو املوضوع! ومنط الثنائية الصلبة التي تؤ ّدي إىل
واحدي ٍة يظهر بوضوح يف فلسفة هيدجر .يتّضح لنا ذلك من قول املسريي« :أن
متعي يف الواقع ،تصبح الوجود
ِّ ٍ
كلمة دازاين  Dasienوالتي تعني وجود الفرد بشكل
ج ٍّل متبلو ٌر
شكل من أشكال الوجود الجامعي ،والنازي ُة ما هي ّ
ً
الفردي باعتباره
إل ت َ َ
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تجسد
لالت ّجاه الحلويل حني أصبح الدازاين األملاين الجمعي هو الفولك الذي ّ
نفسه هو وحدة الحقيقة األملانية يف الحارض واملستقبل وهو
يف هتلر .إن الفوهرر َ

قانونها .إن قاعدة وجود اإلنسان األملاين كام كتب هيدجر «يجب أال تكون هي
فرضيات أو نظريات ،فالفوهرر هو وحده حقيقة الحارض واملستقبل وقانونهام،

فهو منقذ شعبنا ..هو املعلم ورائد الروح الجديدة ،هو مركز الحلول ،هو اإلله
يتجل الدازاين متا ًما يف الذات النيتشوية .إن
ّ
املادي والوثن األعظم .لكل هذا

الفلسفة تقف وراء هتلر ،ألن هتلر يقف إىل جانب الوجود .ونالحظ عىل هذا

التناول الذي يقدمه املسريي أنه يعرض هيدجر عرب عالقته املؤقتة بالنازية وهو

يختلف عن تناول بورديو الذي يشري إليه إبراهيم فتحي يف مقدمة ترجمة كتاب

«األنطولوجيا السياسية عند هيدجر».

ويرى إبراهيم فتحي يف تقدميه للرتجمة العربية لكتاب بيري بورديو« :األنطولوجيا

السياسية عند هيدجر» ،أنه يف «الوجود والزمان» كانت األصالة الفردية قابل ًة للتحقق
شعب أو جيلٍ يتسلّم تراثه ،وقد حدثت النقلة من الفرد إىل الجامعة
كعضوي ٍة يف
ٍ

الوهمية منذ ٍ
وقت ُمبك ٍر حينام كان يرى أ ّن أوروبا تدهورت تحت سيادة الجامهريية
ٍ
طاقات روحي ٍة تفتح تاريخيًا
القطيعية التي خلقتها الرأساملية ،وهي يف حاج ٍة إىل

رجل واح ٌد اختار أبطال املايض ليباريهم،
انطالقًا من املركز األملاين ويف مركزه ٌ
حقيقي بق َدر أ ّم ِته التاريخي
حس
مرتديًا در ًعا ينتمي إىل العرص الوسيط ولديه
ٌّ
ٌ
(مدخل إىل امليتافيزيقا).

ج بني فلسفة هيدجر وبني موقفه
ج مزدو ٍ
يقوم املسريي بعملية مونتا ٍ
األيديولوجي .ويظهر هذا يف قوله :إن هيدجر يتأرجح فلسفيًا بني العقل اإلمربيايل

النيتشوي الدارويني والعقل األدايت الرباجاميت كام يتّضح يف مفهومه للتاريخ
اإلنساين ،فالتاريخ بالنسبة له ليس تاريخًا ُمتعيِّ ًنا ،وإمنا هو زما ٌن وحسب ،تجرب ٌة
ذاتي ُة وجودية ،يصبح الوجود من خاللها حضو ًرا ،أي تجرب ٌة فريد ٌة معاشةٌ ،مام
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أي مرك ٍز مفارقٍ لإلنسان وال تبقى إال الذات .ويواصل املسريي
يعني اختفاء ِّ
بيانه لنازية هيدجر بقوله إن علامنية هيدجر الشاملة ،وماديته الراديكالية النيتشوية
حرب حاسم ٍة
الجديدة ،تظهر يف تحريضه الجامعة األملانية عىل أن تخوض غامر
ٍ

ٍ
نزعات إنسانية،
بروح االشرتاكية الدميقراطية (النازية) التي ال يجب أن تخفيها أيّة
تظهر هذه العلامنية املادية الشاملة يف تَبَ ِّني ِه للحل الصهيوين للمسألة اليهودية ،إذ
كان يرى رضور َة توطني اليهود يف فلسطني أو أي مكانٍ آخر خارج أملانيا وأوروبا.

مؤك ًدا أن النازيني يعتربون هيدجر فيلسوفهم ،وهو يرى أنهم كانوا عىل حق يف

تص ُّورهم هذا .وإنه دافع عن املرشوع الصهيوين الذي يطالب بطرد اليهود من
أوطانهم ليعاد توطينهم يف فلسطني.

ورغم أن هيدجر استقال من رئاسة الجامعة عام  1934وكام كتب املسريي أدرك

ريا إىل كتاب نرشه
خطأه ،فإن املسريي يواصل تأكيده استمرار نازية هيدجر ،مش ً
نصا نازيًا لهيدجر،
جيدو شنيربج  Schneeberger Guidoعام  1961يض ّم ً 217

وإىل أنه استم ّر يف دفع اشرتاكات عضوية الحزب النازي حتى نهاية الحرب
عب يف حديث له مع كارل أوديث عام  1936عن إميانه الكامل
العاملية الثانية ،وأنّه َّ َ

بهتلر وأن الطريقة النازية هي الطريقة األمثل ألملانيا .وإن كانت هذه التأكيدات ال
زالت غري كافي ٍة إلقناعنا بدعوى املسريي يف استمرار نازية هيدجر حتى بعد ابتعاده

عنها ،فهو يسارع إىل القول إنه بافرتاض ابتعاد هيدجر عن النازية فإن ن ََس َق ُه الفلسفي

ظل كام هو يُشكّل ترب ًة خصب ًة لظهور األفكار النازية.
ّ

كل من
والحقيقة أن علينا أن نتوقف هنا لنشري إىل أننا نجد نفس هذا الفهم لدى ٍّ

كل منهام لفلسفة عبد الرحمن وعدم
مراد وهبة ومحمود أمني العامل ،حني عرض ٌّ

اكتاملها ،الرتباطها بفلسفة هيدجر التي ظلّت حبيسة النازية وانتهت بنهاية النازية،
وهذا يؤكّد يف تص ُّوري افرتايض املشار إليه أن املسريي ينتقد موقف هيدجر
انطالقًا من قناعاته اليسارية األوىل.
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لقد ظهرت مؤلفاتٌ عديدة عن هيدجر تدور حول إبراز مدى تأثري املواقف

السياسية واأليديولوجية عىل خطاب الفيلسوف وعىل مساره اإلبداعي كمفكّر.
رئيسا لجامعة فريبورغ،
ب النقاش
وقد َ
أساسا عىل خطاب هيدجر أثناء تنصيبه ً
ً
انص َّ
وما ت َضَ َّم َنه من قضايا ته ّم دور الجامعة ومفهوم روح الشعب وإرادته ،وت َضَ َّم َن
نص هيدجر «مدخل إىل امليتافيزيقا» ،وما أثارته بعض املقتطفات ضمن
النقاش ّ

هذا النص من ردود أفعال .لقد متحور النقاش حول ما أسامه هيدجر «ماهية
الجامعة» األملانية ،وحول امله ّمة الروحية للزعامء واملصري التاريخي للشعب.
فالتأكيد الذايت للجامعة كام يقول يقرتن «بالحقيقة الداخلية وبعظمة الحركة

الوطنية االشرتاكية» .وقد شكّلت هذه العبارات محور كتابات هابرماس عن هيدجر
ويف مقدمتها «مارتن هيدجر :العمل الفلسفي وااللتزام السيايس» و«التفكري مع
هيدجر ضد هيدجر» ،وهي كتابات تشرتك يف كونها محاول ًة لتقديم قراء ٍة غري
متحيّز ٍة للجانب السيايس ضمن مواقف هيدجر الفلسفية .حيث يؤكد هابرماس

ـ الذي يتشابه موقفه النقدي من هيدجر وموقف املسريي ـ عىل رضورة التمييز
بني الفيلسوف واملبدع الذي أغنى املكتبة الفلسفية بأعام ٍل خالد ٍة ،وبني هيدجر
أل نقيم عالق ًة مبارش ًة بني العمل
اإلنسان بسلبياته وإيجابياته ،فمن الالزم علينا ّ
الفلسفي وشخص مبدعه.

ويتض َّمن ذلك عدم اختزال هيدجر يف اإلطار السيايس واأليديولوجي الضيق.

وهو نفسه ما يدعونا إليه جان بوفريه  J. Beaufretالذي يرى أن عالقة هيدجر بالنازية

أل ننسىبأن هذه الشهور قد تلتها اثنتا عرشة سن ًة
تقترص عىل عرشة شهور ،لك ّن علينا ّ

ككاتب جعاله غري ُمحتَ َملٍ بالنسبة
ص ْمتَ ُه
ٍ
من االنسحاب ،حيث إن دروسه كأستاذ َو َ
للسلطة [النازية] ،مام أدى إىل إبعاده عن الجامعة عام  ،1944وهو اإلبعاد الذي

ستُزكّيه سلطات االحتالل فيام بعد.

أل يخفي الحكم األخالقي الصادر عن األجيال
يؤكّد هابرماس عىل رضورة ّ
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الالحقة املضمو َن املوضوعي للعمل الفلسفي ،يقول« :إذا ما كان املوقف السيايس

ملتبسا ،فإن ذلك بإمكانه أن يؤثر عىل تلقّي عمله ،لك ّن أعامل هيدجر
لكاتب ما يبدو
ٍ
ً
تحتل مكان ًة بارز ًة يف الفكر الفلسفي لقرننا ،بحيث
ّ
وخصوصا «الوجود والزمان»
ً

سيكون من غري الالئق افرتاض أن جوهر مثل هذا العمل سيكون ُعرض ًة للتحقري
ٍ
تقديرات سياسي ٍة موجود ٍة لدينا بسبب االلتزام السيايس ملؤلفه».
بسبب
يعرض هابرماس لـ :مكانة الفكر الهيدجري يف الفلسفة املعارصة ،تأثري

«الوجود والزمان» عىل مسار الفلسفة األملانية ،املنعطف الهيدجري واملصري
األملاين ،هيدجر بني األنطولوجيا واأليديولوجيا ،نهاية الحرب وبداية املحاسبة،

مقارب ٌة نقدي ٌة ألعامل هيدجر .حيث يق ّدم أمثل ًة عىل التأثري غري األيديولوجي الذي
مارسه النقد الهيدجري للعقل ،مثل :فينومينولوجيا مريلوبونتي يف فرتته األخرية،
والتحليل الفوكووي ألشكال املعرفة بفرنسا ،ونقد فكر التامثالت من طرف ريتشارد

روريت أو دراسة تجربة العامل املعيش لدى هربرت دريفوس .ويتحدث هوجو

أوت  H. Ottعن تربئة ساحة هيدجر يف فرنسا من تهمة النازية ،بل والحديث عنه

كبطلٍ للمقاومة.

ٍ
تحليالت
ويتفق موقف بيري بورديو من هيدجر مع موقف هابرماس ،عرب

مختلفة ،حيث يخربنا أن الهدف من كتابه «األنطولوجيا السياسية عند مارتن
هيدجر» ليس ات ّها ًما أو استنكا ًرا ،فالتحليل العلمي يتجنب منطق املحاكمة

قليل من
ً
القضائية واالستجوابات التي يتطلبها (ص  ،)27مؤكّ ًدا أن هناك عد ًدا

األنساق الفكرية التي ترضب بجذورها عىل نح ٍو أكرث عمقًا يف زمنها ومؤرخ ٌة

به ،منها الفلسفة الخالصة لهيدجر .إن تأثري هيدجر شديد الضخامة يف العامل

وال ميكن اختزال كتاباته الفلسفية يف «برشامة» ألنها حافل ٌة بالتناقضات ،وجانبها
النقدي للوضع الحدايث ومقدمات امليتافيزيقا الغربية حاملة باالستبصارات

الجزئية شديدة الرثاء.
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وقد الحظ لوسيان جولدمان أن نقاط االنطالق من الهيدجرية يف نقد مأزق

اإلشكال املعريف للفلسفة البورجوازية السائدة تتشابه مع نقاط االنطالق من
املاركسية يف تفسري لوكاتش «التاريخ والوعي الطبقي» ،الصادر يف زمن قريب

من كتاب هيدجر «الوجود والزمان» ،كام تتشابه بعض املقوالت مثل الرباكسيس،

واألساس األنطولوجي لبعض جوانب نظرية املعرفة ،عىل الرغم من الهوة
ريين .ومع هذا فإننا نرى أن املسريي يركّز عىل
األيديولوجية بني املف ّك َرين الكب َ

الهوة األيديولوجية أكرث مام يناقش األسس الفكرية.

والذي يه ّمنا اإلشارة إليه هو أثر هيدجر الكبري يف دريدا ،فاألخري حني يتح ّدث

عن نقد ميتافيزيقا الحضور ،ونقد التمثيل والرتاث األونطوـثيولوجي ،واختتام حقبة
امليتافيزيقا ،ينطلق دريدا من مصطلحات هيدجرية نابع ٍة من املشكلة األنطولوجية
التي آثارها هيدجر ،وهدفها تجاوز امليتافيزيقا ..وحني تب ّنى دريدا هذا املنظور
الهيدجري ،وإن كان مل يعبأ مبسألة الكشف عن حقيقة الوجود ،أنتج مجموع ًة من
التوصيفات العامة التي ينتظم تحتها الفكر الغريب مبدارسه املتنوعة ،مثل مركزية

الصوت ومركزية اللوغوس واملركزية األوربية.

 -3ليفيناس من الفينومينولوجيا إىل ما بعد الحداثة:
يتناول املسريي الفيلسوف الفرنيس إميانويل ليفنياس يف املجلد الخامس

«اليهودية :املفاهيم والفرق» يف الفقرة الثامنة من الجزء الثالث «تجديد اليهودية
وعلمنتها» ،وإن كان من األوىل به أن يدرجه يف الفقرة التالية «أعضاء الجامعات

اليهودية وما بعد الحداثة» ،التي تدور معظمها حول دريدا ومصطلحات فلسفته،

خاص ًة أن ليفيناس من املصادر األساسية يف فلسفة دريدا ،فقد تابع أعامل هورسل
ّ
وكان من أوائل املفكّرين الذين َع ّرفوا ال ُق ّرا َء الفرنسيني عىل كل من هورسل
وهيدجر.
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ويؤكد ليفيناس دامئًا عىل األهمية الكربى لهورسل والفينومينولوجيا يف أعامله،

عم يدين به لهورسل ،مؤكّ ًدا
مثلام يخربنا يف مق ّدمة دراسته «الوعي غري القصدي» ّ

مم ال شك فيه أن هورسل هو مصدر كتاباته ،وأنه مدي ٌن له مبفهوم القصدية
أنّه ّ
وخصوصا مبفهوم آفاق املعاين التي تحتجب عندما ينغمس
الذي ينعش الوعي،
ً
كل يش ٍء
الفكر يف امل ُفكَّر فيه ،الذي يحمل عىل الدوام داللة الوجود ،وأنه قبل ّ

مدي ٌن لهورسل وأيضً ا لهيدجر مببادئ هذه التحليالت وباألمثلة والنامذج التي
علّمت ُه كيف يجد هذه اآلفاق وكيف يبحث عنها ،وهو ما سبق أن أكّد عليه يف

مورس
فلسفي
حواره مع ريتشارد كريين ،حني أكّد أن الفينومينولوجيا كانت أه ّم أث ٍر
َ
ٍّ
عليه ،فمن وجهة نظر املنهج والرصامة الفلسفية ما زال يعترب نفسه فينومنيولوجيًّا.
ينتمي ليفيناس فيام يرى املسريي إىل من يُطلق عليهم «الفالسفة غري
الفلسفيني» ،وهم من يرفضون امليتافيزيقا مبعناها التقليدي ،ويثريون األسئلة التي

يتص ّورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها .فهو ينتمي إىل الفلسفات ما بعد
جه إما إىل الذات أو املوضوع .وإن كانت
النيتشوية التي تسعى إىل تجاوز التو ّ

محاولته الفلسفية تحتفظ بقد ٍر من التامسك والصالبة من خالل تأكيده عىل مفهوم
ٌ
يل
فيلسوف
اآلخر .وهو
يهودي باملعنى الديني يصعب تفسريه إلّ داخل إطا ٍر حلو ٍ
ٌ
الكل،
ين« .فامليتافيزيقا عنده تنبع من تأ ُّمل وج ِه اآلخر الالنهايئ الذي يتح ّدى ّ
كمو ّ

اإللهي يف هذه املنظومة» .ورغم تأكيد ليفيناس يف
البرشي يقوم مقا َم
أي إن
ّ
ّ
إل أ ّن اآلخ َر عنده نوعان كام يذكر املسريي :آخ ُر يقبل وآخ ُر
فلسفته عىل اآلخرّ ،
يرفض ،فقد يعفوا اليهود عن بعض األملان وهناك أملان من الصعب العفو عنهم،
رئيسا للجامعة يف عهد النازي مع عدم إقراره بذنبه.
مثل هيدجر بقبوله العمل ً

عم يَدين به لهيدجر يقول :لقد كانت فلسفة هيدجر صدم ًة
ويف ر ّد ليفنياس ّ

يل ،كام كان الشأن بالنسبة ألغلب املعارصين يل يف أواخر العرشينات
بالنسبة إ ّ
وبداية الثالثينات ،ألنها قَلَبَت بشكلٍ تا ٍّم مجرى وخاصية الفلسفة األوروبية .وأعتقد
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أننا ال ميكننا اليوم مامرسة الفلسفة بجدي ٍة بدون أن نتقاطع مع الطريق الهيدجري
بشكل أو بآخر».

يؤكّد املسريي عىل يهودية ليفيناس الذي ع َّر َف مه ّمته الفلسفية بأنّها تعريف

العرص الحديث بالتلمود ،وأ ّن هذا أيضً ا جوهر الصهيونية ،فهي الدولة التي تضطلع
متعيٍ .إن اليهودية أيديولوجيا ترتداف مع اإلنسانية ،ال تعني
بهذه املهمة بشكل
ّ

إنساني ًة روحي ًة عام ًة وإمنا هي إنساني ٌة محدد ٌة تأخذ شكل أمة .واليهودية ليست
تجسد القيم
أيديولوجيا مثالي ًة تعيش بدون خط ٍر وإنّ ا هي مثالي ٌة تأخذ شكل دول ٍة ّ
األخالقية لألنبياء ،فهي قد ُر ومسؤولي ُة الشعب اليهودي امل ُختار الذي يتب ّدى يف
الدولة الصهيونية؛ التي تستند إىل الرغبة يف البقاء والبدء من جديد من بعد أن

يسقط كل يشء.

إن ما كتبه املسريي عن هؤالء يق ّدم لهم صور ًة تختلف كلي ًة عن تلك التي تق َّدم
جا من فلسفاتهم ومصادرها،
لهم يف أية موسوع ٍة فلسفي ٍة ،فهو بعد أن يعرض أمشا ً
يسعى إىل إرجاع أفكارهم إىل الحلولية الكمونية والعلامنية الشاملة ،باعتبارها
اإلطار الوحيد لفهم هذه الفلسفات ،ومع هذا نستطيع املقارنة بني ما كتبه املسريي

عنهم وما كُتب حولهم يف املوسوعات الفلسفية األخرى.

خامسا :التالعب بالدالالت ،دريدا واملسريي
ً
ننتقل اآلن إىل موقف املسريي األكرث إثار ًة وإرباكًا ،وهو موقفه النقدي من
حت تسميتُها كذلك) ِق ّم َة أو « ُه ّوةَ»
جاك دريدا ،الذي ي ُع ّد منظومته الفلسفية (إن َ
ص َّ

السيولة الشاملة واملادية الجديدة والالعقالنية املادية .يشري املسريي إىل األصول

واملصادر التي نهل عنها دريدا ،فقد خرج من تحت عباءة نيتشه (الذي مات مبرض
رسي) ،وتأث ّر بوجودية سارتر وهيدجر (وتفكيكيَّ ِت ِه) ،وباملفكّر الديني اليهودي
ّ
إميانويل ليفيناس ،وتع َّرف إىل فوكو ،أه ِّم استمرا ٍر لفلسفة القوة النيتشوية وأحد
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سادي مازويكّ حاول
كبار فالسفة التفكيك وما بعد الحداثة (وهو شا ّذ جنسيًا،
ّ
ٍ
مرات ومات باإليدز عام  ،)1984وألتوسري الذي كان له أكرب األثر يف
االنتحا َر ع ّد َة
دريدا (وقد قَتَ َل ألتوسري زوجته عام  1980بأن خنقها و ُوضع يف مستشفًى لألمراض

العقلية للمجانني الخطرين).

هكذا يبدأ املسريي يف تناول دريدا؛ إنها الطريقة غري الذاتية غري املوضوعية،
أو الطريقة املسريية إن جاز التعبري ،وهي فقط مج ّرد بداي ٍة ،وهي بداي ٌة غري فلسفي ٍة.
وأنا ال يه ّمني الطريقة التي يتناول بها املسريي خصو َمه ،إلّ أنّها يف الحقيقة ال

تقرتب من األفكار وت ُركّز أكرث عىل األشخاص ،ألنّها قد تؤ ّدي إىل االرتياح أكرث

مام تؤ ّدي إىل الفهم.

أي نوع ،ومن ث َ ّم يُسقط كل يشء
ينطلق دريدا من اإلميان بعدم وجود أصل من ّ

بشكل كامل يف هوة الصريورة (أبوريا) ،وتت ُّم التسوية بني كل األشياء .وأسلوب
دريدا أم ٌر جدي ٌد كل الجدة يف لحظات الخطاب الفلسفي الغريب ،يتّسم بكونه ـ يف

ريا [طفوليًا]
رأي املسريي طب ًعا ـ طني ًنا وجعجع ًة بال طحنٍ  ،ال يخرج عن كونه تعب ً
غري أنيقٍ عن العدمية .وهو يرى مثة شيئًا طفوليًا سخيفًا يف كتابات وفكر دريدا
َّص ُه هو نفسه يف واحد ٍة من أسخف عباراته وأكرثها طفولي ًة بقوله« :ما ليس
[لخ َ
بالتفكيكية؟ كل يشء بطبيعة الحال .ما التفكيكية؟ ال يشء بطبيعة الحال ...ومعنى

هذه العبارات الفارغة هو أن التفكيكية أمر فارغ ،ال يشء»] .ذلك ما كتبه املسريي
ٍ
فقرات منها يف حواره مع الرتييك يف كتابهام املشرتك
يف موسوعته  ،1999وأعاد

عن «الحداثة وما بعد الحداثة» ( ،)2003بعد حذف بعض العبارات التي وضعناها

بني قوسني.

وتختلف لغة املسريي عن التفكيكية يف كتابه «الحداثة وما بعد الحداثة» إىل
ٍ
حد كبريٍ عن لغته عنها يف املوسوعة ،حيث ت ِق ُّل الجمل االنطباعية واآلراء الذاتية
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خاص ًة الصفحتني  81و ،87وإن كان
واإلحاالت إىل أشخاص الفالسفة (قارن
ّ
يزيد من ح ّدة طريقته السابقة يف صفحات  .)91 ،77تلك عبارات يفضّ ُل حذفها،
حتّى يتس ّنى لنا مناقشة التفكيكية التي شاعت يف فكرنا العريب املعارص ،وصار لها

حضو ٌر وأنصا ٌر ،واملسريي ليس بعي ًدا عن التفكيك وإن كان ال يكتفي به.

مرشوع دريدا الفلسفي هو عند املسريي محاول ُة هدم األنطولوجيا الغربية
مل من صريور ٍة كامل ٍة عدمية األساس ال يوجد فيه
الالهوتية بأرسها والوصول إىل عا ٍ
ٌ
مدلول متجاوز ،فهو عاملٌ بال أصلٍ رباين (ص  ،)436حيث يتح ّدث
لوجوس وال

مل من الصريورة وعدم التواصل ،وهو ما نجده يف عامل
مل بال مركز ،عا ٍ
عن عا ٍ
القبااله اللوريانية وكثريٍ من الحركات املشيحانية الشيوعية الحلولية ،فهي األخرى
مل سائلٍ متا ًما ال مركز له.
تدور جمي ًعا يف إطار عا ٍ

يحلّل دريدا بعض النصوص الفلسفية املعارصة ويقوم بتفكيكها ،وهو بهذا

العمل يحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها (ص  .)437كان اهتاممه األكرب هو

شكل من أشكال الثبات ،ألن مثل هذا الثبات (من ث َ ّم)
ً
نفي امليتافيزيقا باعتبارها
يشري إىل مفهوم الطبيعة البرشية ،وهذا بدوره يشري إىل أصل اإلنسان غري املادي

ريا املطلق
(اإللهي) ،األمر الذي يؤ ّدي إىل التجاوز وظهور املعنى (تيلوس) ،وأخ ً
كل يش ٍء
الحل الوحيد لهذا الوضع هو أن يسقط ّ
ّ
(لوجوس) .وكان دريدا يرى أ ّن
أي أث ٍر ألي ٍ
كل يش ٍء،
ثبات أو تجاوز ،ويهتز ّ
يف قبضة الصريورة ،بحيث ال يبقى ّ

ومن ضمن ذلك اإلحساس بالعدم نفسه (ص .)435

وبرغم نقد املسريي ولو ِمه لدريدا القتصار تفكيك َّي ِته عىل اإلغراق يف تحليل

النص ،وأن ال يشء خارج النص ،فإ ّن هذا االحتفاء بالنص واالجتهاد يف اكتشاف
طريق ٍة مبتكر ٍة لقراءته عىل نحو ما يظهر يف كتاب «علم الكتابة» هو يف تقديري

ـ كام يشري مرتجم العمل للعربية ـ محاول ٌة للحفاظ عىل الفلسفة وإنعاشها بعد
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ٍ
ج َهتها إليها منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش نزعاتٌ ثالث:
رضبات قاسي ٍة و ّ
 - 1النزعة املاركسية التي تنظر إليها بوصفها حجابًا تأ ّمليًا يفرض نفسه عىل

الواقع العيني للبرش .ومن هنا فهي مظه ٌر من مظاهر االغرتاب اإلنساين.

 - 2النزعة الوضعية التي تجعل الفلسفة منطًا من املعرفة ينتمي إىل مرحل ٍة عفا
ٍ
حل املشكالت التي طرحتها
يتول العلم فيه َّ
ّ
جديد
رص
ُبش بع ٍ
عليها الزمان ،وت ّ ُ

ٍ
مشكالت زائفةً.
الفلسفة ،إن مل يُطح بها كلي ًة بوص ِفها

 - 3نزعة التحليل النفيس التي تجعل الوعي فارس الفلسفة العجوز ،مج ّر َد
حكَمٍ مرت ّد ٍد بني الضمري الجمعي والالوعي الفردي ،محدود التأثري يف توجيه آراء
َ

البرش وسلوكهم.

ويأيت عمل دريدا يف هذا اإلطار موسو ًما مبفارقة كربى؛ إذ ميثِّل استمرا ًرا لهذا
النقد من جه ٍة ودفا ًعا عن الفلسفة من جه ٍة أخرى ،برفض الهيمنة الهيجلية والبنيوية

وبلورة النقد انطالقًا من امليتافيزيقا وضدها يف آن ،باللجوء إىل مفهوم االختالف.

ويفيض املسريي يف الكتابة حول تفكيكية دريدا ،رابطًا إياها بفلسفة ما بعد

الحداثة ،كام يظهر يف حواره مع الرتييك؛ حيث يتناول تحت عنوان مصطلحات

ما بعد الحداثة وثنائية الصالبة والسيولة مصطلحات دريدا ،التي هي عىل قسمني:
مصطلحات الثبات ،ومصطلحات السيولة ،األوىل مثل :الحضور ،التمركز حول

جأ.
اللوجوس ،التمركز حول املنطوق ،والثانية مثل :االختالف املر َ

ترتادف التفكيكية وتتالزم مع ما بعد الحداثة عند املسريي؛ فالرؤية الفلسفية هي

«ما بعد الحداثة» أما «التفكيكية» فهي منهج يف قراءة النصوص وإظهار التناقض
األسايس الكامن فيها كام الحظ أحد النقاد .يكاد مصطلح «ما بعد الحداثة» ـ
فيام يقول املسريي ـ يرتادف ومصطلح التفكيكية ،وللتمييز بينهام ميكن القول
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إن األوىل هي الرؤية الفلسفية العامة بينام الثانية هي ،باملعنى العام ،أحد مالمح

وأهداف هذه الفلسفة .وكلمة «تفكيك» هي يف تصورنا مرادفة ملصطلح «ما بعد
الحداثة» ،أو عىل األقل تنويع عليها عىل الرغم ـ هكذا يكتب املسريي ـ من أن
دريدا أنكر ذلك يف حواره مع املثقفني يف القاهرة ـ وقد حرضنا بعض جلساته

يف املجلس األعىل للثقافة ،دريدا يعرض فلسفته واملسريي يحاوره ـ ،ويواصل
املسريي أن دريدا يعطي ملا بعد الحداثة نفس السامت التي أعطاها للتفكيكية،

تقوييض ُمعا ٌد للعقالنية والكليات سواء أكانت دينية أم مادية ،فهو فكر
فهو فكر
ٌ
يحاول أن يهرب متا ًما من امليتافيزيقا ومن الحقيقة ومن املركزية والثبات ،ويحاول

ري متبلو ٌر عن املادية الجديدة السائلة ،شأنه يف
أن ّ
يظل غارقًا يف الصريورة ،فهو تعب ٌ
هذا شأن التفكيكية.

أالحظ ويالحظ القارئ معي متيُّز املسريي من بني أصحاب الخطاب اإلسالمي

الجديد ،فهو ناق ٌد جي ٌد ملا بعد الحداثة؛ عىل العكس من دعاة الخطاب اإلسالمي
التقليدي الذين انشغلوا طيلة عقو ٍد طويل ٍة بنقد الفلسفة املاركسية ،فاملسريي كام

جهات اليسار
جه نق ًدا للامركسية التي تع َّر َف عىل أفكارها وتب ّنى تو ّ
نالحظ ال يو ّ
الجديد ،ونحن نرى بعض التقدير لبعض اتجاهاتها الجديدة ،يف الوقت الذي

يوظّف حصيلته الفكرية والنقدية يف محاورة دريدا ،وإن دقّقنا النظر سنجد أن هذا
النقد للتفكيك يحتوي يف داخله عىل قدر ٍة تفكيكي ٍة ميارس من خاللها املسريي
تفكيكه للتفكييكية وما بعد الحداثة.

يربط املسريي بني ما بعد الحداثة واإلمربيالية ،وما يُطلِق عليه العلامنية الشاملة
ليست مج ّرد دعو ٍة فلسفي ٍة عدمية ،وإمنا هي رؤي ٌة متكامل ٌة لإلنسان والكون تب ّنتها
حضار ٌة إمربيالي ٌة انتقلت من مرحلة الصالبة إىل مرحلة السيولة ،ومع هذا تحاول

يفس يف
باستمرا ٍر الهيمنة عىل العامل من خالل إغواء اآلخر وتفكيكه .وهذا ما ِّ
نظري سبب تحامل املسريي الشديد عليها ،يقول :أنا أذهب إىل أن التفكيكية وما
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بعد الحداثة هام يف واقع األمر أيديولوجية النظام العاملي (االستعامري) الجديد.
وهو يف هذا يعتمد عىل الناقد األمرييك املاركيس فردريك جيمسون ،الذي يرى أن

تعب عن روح رأساملية عرص الرشكات متع ّددة القوميات ،وهو
روح ما بعد الحداثة ّ
يقبل تحليل جيمسون لكن بعد أن يستبدل مصطلح رأساملية مبصطلح العلامنية
الشاملة.

وبرغم أنه يرى أن دريدا يص ّنف نفسه أحيانًا كيهودي ،بل يُ َوقِّ ُع بعض مقاالته

بكلمة «رِب ريدا» أي «الحاخام رضا» ،أو «رب درسا» أي «الحاخام دريسا» .ويرى

أن وظيفته كيهودي يف الحضارة الغربية املسيحية هي أن يفكّك األنوطوثيولوجي.
وغني عن القول أن دريدا ال يق ّدم
إل أنّه (املسريي) يستدرك عىل ذلك مضيفًا:
ّ
ٌّ

فلسف ًة يهوديةً ،وال ميكن فهم فلسفته إال يف سياق تاريخ الفلسفة الغربية .ورغم
عدم وجود أفكا ٍر تفكيكي ٍة وما بعد حداثي ٍة يف مدارس التفسري اليهودية (التي اطّلع
يظل مفك ًرا غربيًا بالدرجة األوىل،
عليها دريدا وتأث ّر بها فهو تلميذ ليفيناس) ،إلّ أنّه ّ
ٍ
مساعد يف تصعيد تفكيكيته.
رص
وال تُشكّل يهوديّتُه سوى عن ٍ
ثم يالحظ املسريي أن مثة مواطن كثرية من التشابه بني بعض مفاهيم التفكيك

جأ ،ومفهوم تناثر املعنى (التشتت)،
واملفاهيم القبالية ،مثل مفهوم االختالف املر َ
ومفهوم التناقض التفكييك ،لها ما يشبهها يف الرتاث الديني اليهودي ،فالتفسريات

الحاخامية متضارب ٌة متشابكة ،فكل تفسريٍ يشري إىل التفسري الذي يسبقه والذي يليه
إىل ما ال نهاية له.

هناك مجموع ٌة من السامت التي تظهر لنا يف قراءة املسريي لدريدا ،ليس

ح ْو�لَلَت» و»كَ ْم َن َنت» فلسفته ووضعها يف قالب
فقط الكتابة الذاتية ،بل محاولة « َ

الحلولية الكمونية؛ ثم العودة بها إىل يهوديته ،وإن كان ذلك عىل حذر ،يقول:
وليس مثة ٌ
شك يف وجود عالقة ما بني اليهودية يف طرحها لجمل ٍة من األفكار
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املتناقضة املتقابلة ،مثل املطلق والنسبي ،والثابت واملتغري ،وبني فلسفة دريدا
خاصة.
بصف ٍة عام ٍة وأطروحات التفكيك بصف ٍة
ّ
وإن كان هناك من يرون يف املقابل أن أصول فلسفة دريدا نجدها لدى نيتشه،

الذي مثّلت جنيالوجيته أساس كثريٍ من الفلسفات املعارصة .وأن التفكيك هو
امتدا ٌد للنقد النيتشوى .إن مفهوم التفكيك كام كتب فتحي الرتييك قد نجد له ما
إل أننا إذا أردنا أن
يشبهه يف أفكا ٍر عديد ٍة ويف أديانٍ عديد ٍة ال يف اليهودية فقطّ .

نجد له جذ ًرا صلبًا فعلينا العودة إىل النقدية املطرقية النيتشوية ،وإىل جينالوجيا
األعامق يف فلسفة الالوعي الفرويدية .يقول :فإن كانت يهودية دريدا قد أث ّرت يف
فلسفته ،فذلك بديهي ،ومن حقّه الكامل االنتامء إىل حضارته والدفاع عنها ،كام
هو من حقي أنا أن أنتمي إىل حضاريت اإلسالمية وأدافع عنها.

حا لنا ناحي ًة هام ًة لدى دريدا
يتعاطف الرتييك إذًا مع دريدا ،ويضيف موض ً

تتعلق مبوقفه من إرسائيل ،حيث ينفي عنه أن يكون صهيونيًا ،بل عىل العكس يعترب

أن قيام إرسائيل هو عنف يف حد ذاته ،ألن استيطانها يف فلسطني قد أحدث عنفًا
شدي ًدا يف املنطقة ،ويستشهد الرتييك بقول دريدا يف كتابه «كيف سيكون غ ًدا» :إنه

بالرغم من هذا العنف األصيل لتكوين دولة إرسائيل ،ال بد من قيام دولة فلسطينية
لها كل الحقوق بدون استثناء باملعنى القوي لكلمة دولة ،أو التعايش يف دولة ذات
سيادتني بدون متييز ،يكون فيها الشعب الفلسطيني ح ًرا من أي ضغط وعنرصية
غري مقبولة ..لقد كنت دامئًا أحكم حكامَ شدي ًدا ضد الحكومات اإلرسائيلية يف
تعاملها مع الفلسطينيني.

ومقابل قول املسريي إن اتجاه دريدا للتفكيك ال يرجع إىل يهوديته وإمنا بسبب

هامشيته (التي لعبت يهوديته دو ًرا يف تعميقها) ،فهو شخص ال جذور له ،فقد كان
عض ًوا يف جامع ٍة وظيفي ٍة استيطاني ٍة هي جامعة املستوطنني الفرنسيني يف الجزائر.
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فإننا نجد أزواج عمر الباحث الجزائري يق ّدم لنا مقارب ًة أولي ًة ملساهم ٍة يف عالقات
االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر ما بعد الحداثة يف فرنسا ،ملخصها

جا للتحوالت واملرجعيات
أن ما يدعى بفكر «ما بعد الحداثة» الفرنيس ليس نتا ً
الفكرية والثقافية والسياسية واالجتامعية الفرنسية ـ الغربية فقط ،إمنا هو أيضً ا
نتاج لعالقات الصدام خالل فرتة االستعامر بني املستع ِمر واملستع َمر ،ولعالقات

الهيمنة والقوة املميِّزة لفرتة ما بعد االستعامر .يقول« :يكتشف الدراس عند تأمله

وفحصه ملؤلفات مفكري ما بعد الحداثة يف فرنسا أنهم مل يتأثروا فقط مبرجعياتهم
األوروبية ـ الفرنسية ،وإمنا تأثروا بالثقافات واملجتمعات غري األوروبية ،وساهمت
ٍ
وسامت
هذه التجارب يف إغناء فكرهم ويف تزويد الفكر الغريب ككل مبعامل

إضافي ٍة ذات أهمية».

جا
يوضح لنا عمر أن مفهوم االختالف ومفهوم الغريية عند دريدا ليس نتا ً

نتاج أيضً ا لسنوات التكوين األوىل يف الجزائر،
لتجربته املعرفية األكادميية ،وإمنا ٌ
كام يتضح يف دراسته «العنف وامليتافيزيقا» ،حيث يُظهر رفضه لالحتواء الثقايف
متج ّذ ًرا يف تجربته الجزائرية إبان االستعامر .إن جاك دريدا يتأمل فكريًا وعىل نح ٍو

عاكسا من خالل استدعاء الذاكرة الشخصية والتجربة الذاتية املتصلة
تاريخي،
ً
بالزمان واملكان ٍ
مآس كبري ًة يف التاريخ الكولونيايل .إن هذه الرتجيدايا تعلن عن
فشل الحداثة الغربية يف إقامة عالق ٍة مثقّف ٍة ودميقراطي ٍة مع اآلخر املستع ِمر .إن

زج
عالقة فالسفة ما بعد الحداثة الفرنسيني بالجزائر من موقع مناهضة االستعامر ّ
بالفلسفة الفرنسية كلها يف األزمة ،ودفع بها إىل إعادة النظر يف إشكاليتها ويف
مفاهيمها وتصوراتها.

معنى هذا أن دريدا ينقل تجربته الجزائرية إىل الفلسفة ،ومفهومه يف االختالف

أساسا من تجربته اإلثنية يف ظل املجتمع الجزائري املستع َمر ،فلسفة دريدا
ينبع
ً
يف عمقها هي نقد مليتافيزيقا الغرب ،ومام ال شك فيه أن هذه امليتافيزيقا أخذت
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نفي للحوار ،ونفي
بُعدها األقىص يف اللحظة االستعامرية ،ألن االستعامر ذاته هو ٌ

الحوار هو ميتافيزيقا بامتياز.

يقرتب محمد البنيك إىل عمق أطروحات املسريي ،التي تلتقي فيها لحظتان

م ًعا :اللحظة الستينية املتميزة باالنبهار واالفتتان الشديدين بالحضارة الغربية
وقيمها الدميقراطية عىل املستوى الشخيص ،وهي لحظ ٌة تأسيسي ٌة بدرج ٍة ما،
واللحظة األخرى التي متثلها تحوالت الكاتب املتبنية لرؤي ٍة حضاري ٍة عربي ٍة

إسالمية ،وهي لحظ ٌة ستتم ّدد وتستطيل وتتع ّمق حتى تستوعب اللحظة السابقة يف

طوياها ،ولكن دون أن تستطيع استئصال شأفتها أو برت جذورها متا ًما .إن األطر
االجتامعية والحضارية للمعرفة التي ستتشكّل وفقها رؤية املسريي ستسمح له
ٍ
متخالط من اللحظتني طوال الوقت ،وحتى يف أشد اللحظات
ج
باإلبقاء عىل مزي ٍ
احتدا ًما وهجائي ًة تجاه اآلخر الغريب .إن اإلميان بالغيب وتوقري امليتافيزيقا والدفاع

عن إمكان املجاوزة املاورائية ،هي من قبيل الثوابت املحسومة يف فكر عبد
الوهاب املسريي ،غري أن تب ّني النزعة اإلنسانية التي أفرزتها أفكار العقالنية والعلم

واملظلة الليربالية تُبقي لقيم التنوير والدميقراطية والعلمنة النسبية مواقعها الحيوية

يف منظومة أفكار الكاتب رغم كل يشء.

ميكننا أن نقول إن املسريي يتعامل مع نصوص دريدا بنفس الطريقة التي يصف

بها تعامل دريدا مع النصوص التي يقوم بتفكيكها .هو ال ينكر أنه يقوم بالتفكيك،
حيث ميارس مع النصوص الدريدية نفس املنهج الذي ميارسه دريدا ،مع اختالف

بسيط ،هو أن دريدا ي ّدعي عدم معرفته ما سيؤول إليه التفكيك واملسريي حريص

عىل أن يؤكد غايته من التفكيك ،أي إنه يدرك قبل مامرسته للتفكيك ما سيؤول

إليه .املصطلح عند املسريي محدد الداللة ،وبينام يسعى دريدا ملعرفة الدالالت
املتعددة التي تسكن كل مصطلح ،ذلك أن دريدا متاب ًعا نيتشه ميارس عرب تفكيكه

التحليل الجينالوجي النيتشوي الذي يرفضه املسريي ،فهو من البداية يق ّدم لنا
َ
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موقفًا من نيتشه وهيدجر ومصادر دريدا جمي ًعا عرب رؤي ٍة غري ذاتي ٍة ،غري موضوعي ٍة،

ترى يف أفكار دريدا ص ًدى ليهوديته ،وهو غارق يف الصريورة تحكمه الحلولية،
سيول ٌة هادر ٌة تكتسح كل صالب ٍة ،لذا يلوذ املسريي بالثبات والصالبة يف مواجهته
ويجد تلك الصالبة يف الخطاب اإلسالمي ،الذي يتفق يف توجهاته العامة مع نفس
القيم اإلنسانية للحداثة األوروبية التي شغلت املسريي يف بداياته ويف قناعاته

خطاب مضاد
األوىل ،وهو يجد يف الخطاب اإلسالمي الجديد ما ميكّنه من تقديم
ٍ
ملا بعد الحداثة.

الفصل الخامس
المسيري والعلمانية:
نقد العلمانيين

متهيد:
أقسام يف الجزء األول من املوسوعة للحديث عن
خصص املسريي عدة
ٍ
ّ
إشكالية تعريف العلامنية وهل هي علامنية جزئية أم علامنية شاملة؟ أي هل تُعرف
ٍ
ٍ
ومخططات
ومامرسات
باعتبارها فصل الدين عن الدولة أم باعتبارها مجموعة أفكا ٍر

واضح ٍة محددة؟ ويرى أن هذه األفكار واملامرسات تساعد عىل تق ُّبلِ
الناس املُث َُل
ِ
خصوصا إذا أرشف عىل عملية نقل األفكار وفرض املامرسات مؤسس ٌة
العلامنية،
ً
ضخمة مثل الدولة املركزية ،ومع هذا يظل تص ُّور العلامنية تصو ًرا ساذ ًجا يشكّل
ً
اختزال وتبسيطًا لظاهرة العلامنية وتاريخها وللظواهر االجتامعية عىل وجه العموم

(ص  .[[[ )212ويتناول إشكالية تص ُّور العلامنية باعتبارها فكر ًة ثابت ًة ال متتالي ٍة
مناذجي ٍة آخذ ٍة يف التحقق.
يناقش املسريي إشكالية تعريف مصطلح ومفهوم “علامنية” .فهي ترجم ٌة

لكلمة  Secularismاإلنجليزية ،واملشتقة من الالتينية  ،saeculumوالتي تعني
العرص أو الجيل أو القرن ،بينام تعني يف التينية العصور الوسطى ـ وهو ما يهمنا ـ

العامل أو الدنيا يف مقابل الكنيسة .ويُرجع املسريي استخدام املصطلح secular

إىل أ ّول مرة عند توقيع صلح فستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية .وهو يوضح
اتساع املجال الداليل للكلمة عىل يد جون هوليوك ،أول من حدد املصطلح

مبعناه الحديث وح ّولهُ إىل أهم املصطلحات يف الخطاب السيايس واالجتامعي

والفلسفي الغريب الحديث [[[.

[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،املجلد األول ،اإلطار النظري ،الجزء
الرابع ،العلامنية الشاملة ،ص .212
[[[ -املصدر السابق ،ص .217
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ينطلق املسريي يف تناوله للعلامنية من منظور فلسفي مفاده أن الواقع اإلنساين

يتشكّل من مستويَني أو بني َتني؛ البنية الظاهرة والبنية الكامنة ،وعاد ًة ما تكون البنية

الظاهرة تجل ًيا للبنية الكامنة ،ولذلك يفضِّ ل املسريي أن ينظر إليهام باعتبارهام
دائرتني متداخلتني :األوىل صغري ٌة وينعتها بالجزئية ،والثانية كبري ٌة ويشري إليها

بالكلية أو الشاملة ألنها تحيط باألوىل وتشملها ،فهي مبثابة اإلطار الذي ينتظمها،
ٍ
فالدائرة األوىل وفقًا لهذا التصور ال تعدو أن تكون ّ
إجراءات متثّل تَ َبدّ يًا
إل مج ّرد
للدائرة الثانية ،وال ميكن فهمها حق الفهم إال بالرجوع إىل الدائرة األشمل التي
تستوعبها ،فهي بُن َي ُتها الكامنة ومرجعي ُتها النهائية ،فام دامت تستوعبها بداخلها فهي

تخضع تب ًعا لذلك ملنطقها العام وبُن َيتها الحاكمة [[[.

وتبقـى أفضـل طريق ٍة لتناول قضيـة العلامنية والعلمنة بالنسـبة للمسيري “هي
قضيـة املرجعيـة (كامنـة أم متجـاوزة) ،فالعلامنيـة الشـاملة قـد ال تكـون إلحاديـ ًة

أو معاديـ ًة لإلنسـان على مسـتوى القـول والنمـوذج املعلـن ( )...ولكنهـا على

املسـتوى النموذجـي الف ّعـال ومسـتوى املرجعيـة النهائيـة اإللـه ،وأيـة مطلقات،
مـن عمليـة الحصـول على املعرفة ،ومـن عمليـة صياغـة املنظومـات األخالقية،
كما تسـتبعد اإلنسـان مـن منـة مركز الكـون برشاسـة وبحدة وتنكـر عليـه مركزيته

وحريته” [[[.

يشدّ د املسريي عىل أن حركة العلمنة ليست ً
حا
فعل واع ًيا أو تعبريًا معل ًنا وواض ً
ٍ
مخطط
بالرضورة ،بقدر ما هي حرك ٌة بنيوي ٌة خفية ،فهي ال تتخد بالرضورة شكل

خطاب معلنٍ بقدر ما تُعلن عن نفسها من خالل العديد من التعبريات
واضحٍ أو
ٍ
الحضارية واالجتامعية الالواعية ،ذلك “أن العلامنية كامن ٌة يف كل املجتمعات،
جا ،أوراق
[[[ -عبد السالم محمد طويل ،إشكالية العلامنية يف الفكر العريب املعارص ،املسريي منوذ ً
فلسفية ،العدد  ،1ص .325 - 324
[[[ -عبد الوهاب املسريي وعزيز العظمة ،العلامنية تحت املجهر ،دار الفكر ،دمشق ،2000 ،ص .127-126
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وليست مجرد مجموع ٍة من األفكار املستوردة أو املامرسات الواضحة ،وإمنا هي
عملي ٌة عميق ٌة رغم أنها قد تكون الواعية” [[[.
يتوقف صاحب “العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة” عند تعريف وإشكاليات

العلامنية يف كتابه الذي صدر بهذا العنوان عام  ،2002وقبل ذلك يف “موسوعة اليهود

ً
ً
وشمول يف الكتاب
تفصيل
واليهودية والصهيونية” ،وان كان تناولُهُ بطبيعة الحال أكرث

عن املوسوعة .وهو يرى أن جهود املفكرين العرب منذ ما يسمى بـ”عرص النهضة”
يف تاريخ الفكر العريب تستند إىل تعريفات الغرب وتجاربه ،ومع انتقال املصطلح
يظل يحمل آثا ًرا قوي ًة من سياقه الحضاري السابق الذي يظل مرجعي ًة صامت ًة له .وقد
ّ

ج َم ِته ،ومل تعد القضية هي وصف الظاهرة
اخ ُتزلت مناقشة املصطلح إىل طريقة تر َ
العلامنية وتحليلها وتسميتها كام نراها نحن ،بل أيضً ا الجهد الفكري والبحثي عىل

مناقشة أحسن الرتجامت لكلمة “علامنية” وأقربها إىل املعجم الغريب .وبعد تحليله

لتعريف مفهوم “العلامنية” يف العامل الغريب ،يتوقف عند تعريف املفهوم عند بعض
املفكرين العلامنيني يف العامل العريب ،وهو يكتفي أحيانًا بالعرض املحايد وأحيانًا
ً
مهاجم آخرين،
محلل
بالعرض النقدي ،متعاطفًا مع بعض هؤالء املفكرين ،ناقدًا
ً
مثلام يعطي البعض منهم مساح ًة محدود ًة من التحليل والبعض مساح ًة أكرث اتسا ًعا.
اختلف موقف الخطاب العريب تجاه املفهوم العلامين ،ومن يتابع تحليالت

املسريي يجده قدّ م تصنيفًا رباع ًيا لفهم العلامنية عند املفكرين العرب ،حيث
ميكننا أن نعرث عىل أربع فئات تعاملت مع مفهوم العلامنية :أول تلك الفئات من
تحدث عن العلامنية باعتبارها رؤي ًة جزئي ًة غري شامل ٍة ،مثل وحيد عبد املجيد،

وحسني أحمد أمني ،وأحمد عبد املعطي حجازي ،ومن املالحظ أن املسريي كان
أكرث تركي ًزا يف تحليالته عىل فؤاد زكريا كأحد العلامنيني الجزئيني [[[.

[[[ -عبد السالم محمد طويل ،ص .330
[[[ -أحمد فؤاد محمد ،موقفان من العلامنية ،املسريي وعادل ضاهر ،أوراق فلسفية ،العدد  ،19ص ,349
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أما ثاين تلك الفئات فيمثّلها من تأرجحوا بني الدائرتني الجزئية والشاملة ،فتار ًة
نجدهم أدركوا العلامنية عىل أنها علامني ٌة جزئي ٌة أو فصل السلطات الدينية عن

السلطات السياسية ،وتار ًة العكس ،ومنهم محمد رضا محرم ،حسن حنفي ،نرص
حامد أبو زيد ،عاطف العراقي ،وأركون ،وعبد السالم سيد أحمد ،ويال َحظ يف هذه
الفئة الثانية أن املسريي أفاض يف حديثه عن محمد أركون ،الذي حاول أن يعالج
ٍ
إشكاليات لها تكون كامن ًة فيها.
مفهوم العلامنية ويضع
والفئة الثالثة من املفكرين ،كام يذكر أحمد فؤاد محمد ،أدركوا املفهوم

العلامين عىل أنه تلك العلامنية الشاملة ومن هؤالء :عادل ضاهر ،وهاشم صالح،
ومراد وهبة ،وعزيز العظمة ،وقد اختار املسريي اإلفاضة يف الحديث عن عزيز
العظمة ،حيث إن العلامنية عنده تعني االستقالل النسبي للمجتمع املدين عن
التحكم الرسمي به وبحياته العامة ومعامالته ومبادالته وفقًا ملبادئ دين األكرثية

وعقائده ورشائعه ...إلخ ،كام تعني املساوة بني املواطنني جمي ًعا أمام القانون،
بغض النظر عن انتامءاتهم الدينية أو املذهبية أو الطائفية أو اإلثنية.

ينتهي املسريي بنا إىل الفئة الرابعة وإدراكهم ملفهوم العلامنية ،يف أن هناك من

قام مبراجعة العلامنية ،مثل جالل أحمد أمني ،وفهمي هويدي ،والجابري ،وعادل
حسني ،وهؤالء ميثلون الفئة الرابعة التي تناولها املسريي ،الذي أفاض يف الحديث
كل من جالل أمني وفهمي هويدي ،أن جالل أمني فيام يرى املسريي يؤمن
عن ٍّ
باملرجعية امليتافزيقية ،والتي ال بد من البدء بها كموقف ميتافزيقي ،والتي تفيض
إىل نتائج ومقوالت مختلفة تكون أيديولوجي ًة لتوجيه السلوك اإلنساين [[[.
ونالحظ مام سبق تركيز رؤية املسريي للعلامنية يف أنها تأيت عىل اإلنسان

بتجاوز املطلقات وتغييب اإلله ً
فعل أو نظ ًرا ،وتركز عىل املصلحة واملنفعة
[[[ -املصدر السابق ،ص .351
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واللذة ،وتعتمد عىل املرجعية الذاتية الكامنة يف العامل ،معتمدً ا يف تفسريه لألشياء
عىل العقل املادي واملعايري النسبية.

واملالحظة األساسية أن من يعرض لهم يف كتابه ذي املجلدين قد ناقش

ً
وتفصيل عمن تناولهم يف املوسوعة .وهذا يعني أن
أعاملهم بشكل أكرث اتسا ًعا
هناك أسام ًء مشرتك ًة يف العملني ،وهناك إفاض ٌة وإضاف ٌة يف الكتاب .املالحظة
الثانية هي تناوله الواسع الفضفاض لكل من تحدّ ث عن العلامنية ،سواء أكان مؤم ًنا
ٍ
كتابات عديد ٍة يُعتدّ بها ،أو مجرد أن أشار إليها ممن ال
بالعلامنية وكتب حولها

ميكن اعتبارهم يف عداد العلامنيني الداعني لها ،أو من أصحاب الدراسات الرصينة
فيها ،أو من اتّخذ موقفًا محددًا منها ُعرف عنه .لنعرض لبعض من تناولهم املسريي

لبيان موقفه النقدي منهم.

الواقع أن نخب ًة متميز ًة من املفكرين العرب أمثال محمد عابد الجابري ،وفهمي

هويدي ،وعبد اإلله بلقزيز ،وعبد الوهاب املسريي ،يؤكدون أن إشكالية العلامنية
إشكالي ٌة مغلوط ٌة أو مزيف ٌة ال تقبل االنطباق عىل حالة العالقة بني الدين والدولة يف

العامل العريب املعارص ،ويف هذا املعنى يقول [ينقل من املجلة]:

يعقد برهان غليون مقارن ًة بالغة الداللة والعمق بقوله“ :بقدر ما كانت العلامنية

الغربية اكتشافًا إيجاب ًيا خطريًا ومبد ًعا مبا أتاحته من فرص” ،ال يكل غليون من
التذكري بأكرث من صيغة بأن العلامنية تعد يف األصل “ نظري ًة إجرائي ًة سياسي ًة” تقيض
بأن تتقاسم سلطة الدولة وسلطة الكنيسة الحكم عىل اإلنسان لصالح املجتمع

(املسيحي) ولوقف النزاع الدائم داخله ،حيث اعرتفت الدولة هذه التسوية للكنيسة

والدين بالسلطة عىل الروح ،واعرتفت الكنيسة مجرب ًة للدولة بالسلطة عىل الجسد
والعدل املادي [[[.
[[[ -برهان غليون.
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أي مضامني سلبي ٍة إلحادي ٍة أو إقصائي ٍة للدين،
إن العلامنية الحديثة هنا تنأى عن ّ

كام أن تط ُّور املوقف العلامين يساهم يف “إعادة بناء وتجديد الضمري الديني”،

أكرث من ذلك فإن اإلسالم ُييس ،من وجهة نظر غليون ،دي ًنا علامن ًيا باملعنى
عب عنه اإلسالم “بتمجيده ملواهب اإلنسان
“العميق والحقيقي” للكلمة ،وهو ما ّ
املبدعة ،واستخالفه له وح ِّث ِه عىل املغامرة والنظر يف كل يشء ،ومراعاة حاجات
الجسد والروح دون متييز” [[[.

ً
أول :علامنية الجابري وزكريا ووهبة
يتوقّف عبد الوهاب املسريي بداي ًة عند الجابري ،الذي يعترب مفهوم العلامنية
غري ًبا عن اإلسالم ،ألنه يرى أن اإلسالم ليس كنيس ًة يك نفصله عن الدولة ،وعىل
هذا فالعلامنية ليست قضية الفكر العريب عند الجابري ،الذي أكّد رضورة استبعاد

مصطلح العلامنية من قاموس الفكر العريب ،ويرى تعويضه بشعار الدميقراطية

والعقالنية .ويثني املسريي عىل تناول وحيد عبد املجيد؛ الذي يذهب إىل أن
ٍ
يئ
العلامنية يف الغرب ليست أيديولوجيا أو نظا ًما فكريًا وإنّ ا مج ّرد
موقف جز ٍ
يتعلّق باملجاالت غري املرتبطة بالشؤون الدينية [[[.

ين بار ٌز يصف
يعرض املسريي للدكتور فؤاد زكريا ،وهو عنده مفكّ ٌر علام ٌ
العلامنية بأنها الدعوة إىل الفصل بني الدين والسياسة ،ويف كتابه املهم “يف

مادي بل من
مجتمع
النموذج األمرييك” يصف هذا املجتمع األمرييك بأنه
ٌ
ٌّ
قريب من موقف
أكرث املجتمعات مادي ًة يف عاملنا املعارص .وألن هذا املوقف
ٌ
املسريي يف كتابه “الفردوس األريض” ،نجده يتعاطف مع رؤية املفكر العلامين

البارز ،ذلك ألنه يرفض املادية العدمية التي تودي باإلنسان ويضع مقابلها “القيم
[[[ -عبد السالم محمد طويل ،ص  312ـ .313
[[[ -برهان غليون ،نقد السياسة ،الدولة والدين ،ص  ،310نقلً عن عبد السالم محمد طويل ،ص .313

 144عبد الوهاب المسيري

اإلنسانية واملعنوية” ،ويطرح زكريا رؤي ًة لإلنسان مختلف ًة عن الرؤية املادية التي

تهيمن عىل املجتمع األمرييك ،فام يح ِّرك رؤيته ليست املاديات وحدها ،ألن يف

اإلنسان ق ًوى تعلو عىل السعي املبارش إىل الكسب واالقتناء [[[.

ونفس موقف التعاطف يظهر يف تناول املسريي للامركيس محمود أمني العامل؛

الذي يذهب إىل أن العلامنية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة ،إمنا هي “رؤية

وسلوك ومنهج” .وهذه الرؤية وفق ما كتب املسريي “تحمل املالمح الجوهرية
وتعب عن طموحه (الثنايئ) الروحي املادي للسيطرة عىل جميع
إلنسانية اإلنسان،
ِّ
املعوقات التي تقف يف طريق تَ َقدُّ مه وسعادته وازدهاره” .وهذا يعني عند املسريي

أن علامنية محمود العامل ال تسقط يف النسبية والعدمية وال ترفض فكرة الكل
والجوهر والروح املطلق .ويضيف املسريي يف هذا اإلطار أن األستاذ العامل يرى
حا للتجديد الديني نفسه
أن العلامنية ال تعارض الدين؛ بل لعلها تكون منطقًا صال ً
مبا يتالئم ومستجدات الحياة والواقع [[[.

وهو يرى أن هذه التعريفات السابقة للعلامنية تسمح بقدر من الثنائية وباستقالل

الظاهرة اإلنسانية .وهي تقف عىل طرف النقيض من التعريفات التي يسميها
املسريي “املادي َة املصمت َة الشامل َة الواحدية” ،ومن هنا تعا ُطفُه معها وحديثُه
الحيادي عنها وعرضُ ه املوضوعي لها ،عىل العكس من موقفه من كل من مراد

وهبه وعزيز العظمة وعادل ضاهر عىل سبيل املثال.

يعرض املسريي للدكتور مراد وهبه الذي يجعل من العلامنية ظاهر ًة واحدي ًة
نسبي ًة ،فهي “تحديدٌ ” للوجود اإلنساين بالزمان والتاريخ (أي النسبي دون مجاوزة

لهذا العامل) ،فالعلامنية وفقًا لوهبة هي التفكري يف النسبي مبا هو نسبي وليس

مبا هو مطلق ،وهذه نسبية مطلقة ألنها تُحدّ د الوجود اإلنساين والطبيعي ،أي كل
[[[-عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،املجلد األول ،ص .222
[[[ -املصدر السابق ،ص .223

الفصل الخامس :المسيري والعلمانية :نقد العلمانيين 145

يشء .وهذا يعني عند املسريي أن ثنائية اإلنساين والطبيعي (املادي واملعنوي)

ين ير ّد
قد تم محوها متا ًما ،ويتح ّول اإلنسان إىل كائنٍ طبيعي .وكل ما هو إنسا ٌ
يف نهاية األمر ويف التحليل األخري إىل أصولٍ مادي ٍة وتاريخي ٍة .ومن هنا يربط
وهبة بني العلامنية والعوملة .ورغم صالبة الدكتور وهبة وواحديَّ ِته ،إال أنه يتأرجح

أحيانًا ويتحدّ ث عن اإلنسان باعتباره مطلقًا ،وعىل هذا يجد لديه املسريي رواسب
ميتافيزيقي ٍة مل ينجح وهبة يف التخلّص منها تأخذ شكل اإلميان بالطبيعة البرشية.

يُعلّق املسريي بعد تحليله لعلامنية وهبة أن بعض التعريفات العربية ال تأخذ
بالعلامنية الجزئية وال العلامنية الشاملة بل تتأرجح بينهام.

ورغم وجود ٍ
بعض من التقارب بني تناول الجابري للعلامنية وتناول حسن حنفي

لها ،فهي تعني الفصل بني الكنيسة والدولة ،وأن الحركات اإلسالمية ترفض العلامنية

عن حق ،فإن حنفي يربطها بالتغريب مبا يتض ّمن ذلك من استعام ٍر وتبشري ،مام
أدى إىل تص ّو ٍر خاطئٍ بأن مثّة تعارضً ا بني العلامنية واإلسالم ،ومن هنا يتحدّ ث

حنفي عن علامني ٍة إسالمي ٍة أو الجوهر العلامين لإلسالم ،إال أن املسريي يرى أن
العلامنية التي يتناولها حنفي ويعرض لها ال تختلف كثريًا عن العلامنية الغربية إال
يف كونها نابع ًة من الداخل.

ثان ًيا :علامنية حسن حنفي
ونحن نتوقّف بالتحليل عند علامنية حسن حنفي ألسباب عدّ ة [[[؛ أ ّولُها حضور

حنفي البارز يف األوساط الثقافية مبا أثاره من إشكاليات سواء يف منجهه التحلييل،

ومنطلقاته ،وأهدافه ،وثانيها نقدُ ه للرتاث وادعاؤه بأن الرتاث يصلح ألن يكون
أيديولوجيا ثوري ًة للمسلمني ،وثالثها تنا ُولُه الشامل لرتاث األنا وتراث اآلخر يف
ٍ
دراسات شامل ٍة تحاول استيعاب تراث األنا وتعمل عىل تفكيكه ،ولرتكيب مضامني
[[[ -املصدر نفسه ،ص  223ـ .224
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ٍ
ٍ
خطوات أخرى وإقالتها من عرثتها،
وألفاظ جديد ٍة عرصي ٍة لدفع النهضة
ومعاين
واستبيان العيوب يف تراث اآلخر إلنهاء دورة تقدُّ ِم ِه التاريخية كام يف دراسته علم
االستغراب ،وأخريًا شهادة حنفي عىل نفسه بأنه سليل اإلصالح الديني ،إال أنه
وقومي يف آن واحد! ويرى حنفي أن االسالم
يل
إصالحي
إسالمي وعلام ٌ
ين وليربا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ين وأن العلامنية التي يدعو إليها علامني ٌة عضوي ٌة مشتق ٌة من الرتاث.
يف جوهره علام ٌ
يدعـي حنفـي بأنّـه داعيـ ُة علامنيـ ٍة عضويـ ٍة نابعـ ٍة مـن التراث ،إال أن مشروع

حنفـي بأكملـه كما يؤكّـد هـو نفسـه يهـدف إىل تحقيق هـذا التحـ ُّول مـن الله إىل

اإلنسـان؛ ليعـود اإلنسـان إىل ذاتـه ً
بـدل مـن اغرتابه يف اللـه ،وهو بذلـك يدعو إىل
علامنيـ ٍة شـامل ٍة ال محـدودة ،ويرى حنفي أنـه إذا أمكن بيان واقعيـة الوحي وماديته،

واالنتقـال مـن الله إىل اإلنسـان ،أو مـن “الثيولوجـي” إىل “األنرثبولوجي” ،ميكن
ً
عقلا وإراد ًة وتتحقـق األيديولوجيـا الثوريـة للشـعوب
اسـتقل
َّ
إثبـات أن اإلنسـان

اإلسالمية.

وميكن بيان مسار العلامنية عند حنفي من خالل استبعاد ربانية اإلنسان ،وتأكيده

عىل اإلنساين املتجاوز لكل مرجعية يف النقاط التالية:

أ.الوحي والواقع :حيث يرى حنفي أن الواقع هو الذي كتب الوحي ،وباألخص
ٍ
ٍ
وأحداث
ظروف
القرآن ،فقد استمر نزول القرآن ثالث ًة وعرشين عا ًما ،ر ًدا عىل
ٍ
وأزمات تحدث يف حياة البرش متعلق ٍة بشعور اإلنسان وآماله عىل األخص،
وقضايا
وميكن تسمية هذا ال ُبعد املادي مبصطلح «أنسنة الوحي».

نحن هنا بإزاء علامني ٍة تتجاوز ًّ
كل من العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة،
التي تفصل الفكر واملعرفة عن املعنى والقيمة يف كل أنشطة الحياة ،إىل علامني ٍة
ّ
تتجل يف كل كتابات حنفي توحي بتص ُّوره الحلويل الكوين
فضفاض ٍة ال محدود ٍة

الرافض للتجاوز متا ًما ،واإلبقاء عىل كل يشء يف غياهب الطبيعة واملادة .ويكرر
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ٍ
بصياغات مختلفة؛ حيث يتحدث من االنتقال من الثيولوجي إىل
حنفي هذه األفكار
األنرثوبولوجي ،ومن الله إىل اإلنسان [[[.

صبَّ ُه كذلك هو الواقع ،يبدأ منه
وكام أن منبع الوحي كان الواقع ،فإن َم َ
ج ِت ِه (أي أدلجة الوحي) .وهذا البُعد هو
وينتهي إليه ،يبدأ منه بأنسنته وينتهي بأدلَ َ
األساس “السيايس ـ التاريخي” الذي تعتمد وترتكز عليه عملية التحويل السالف

ذكرها .وبعد إبعاد الله تبقى الطبيعة ،إلّ أن اإلنسان يتجاوز الطبيعة أيضً ا ويصبح

مرجعي ًة مطلق ًة متجاوز ًة للامدة ،تلك هي العلامنية الشاملة عند حنفي ـ فيام يرى
املسريي ـ متجاوز ٌة لعامل املادة.

ويالحظ عىل علامنية حنفي األيت:
 -1انتهى حنفي إىل العلامنية الشاملة التي ت ُنكر املطلقات ،رغم اعتقاده بأنه

احتفظ باإلنسان كمطلقٍ للوجود ،وقد تحقّق هذا من خالل استبعاد الوحي كمرك ٍز
ٍ
كأساس لروحه ،وتحويل الوحي إىل
للثقافة اإلسالمية ،وإبعاد الله من أمام اإلنسان
أيديولوجيا إنساني ٍة بعد تفريغه من مضامينه الدينية.

 -2إنسان حنفي وراء ر ّد الفعل الحا ّد الذي عابه عىل الجامعات اإلسالمية
وسلف َّي ِتها املتش ّددة يف مواجهة التغريب وحركات العلمنة.
 -3إن استئصال ال ُبعد الربّاين من جوهر اإلنسان ال يؤ ّدي باإلنسان إىل أن يكون

مرجعي ًة مطلق ًة لذاته كام ظن حنفي.

و ُيرجع املسريي موقف حنفي إىل املثالية األملانية ،التي تطابق بني ما هو كامن

يف اإلنسان وما هو متجاو ٌز له ،وحنفي كام نعلم هو مرتجم اسبنيوزا واالسبينوزي
[[[ -راجع ،د .عبده كساب ،التأسيس اإلبستيمولوجي للعلامنية عند وهبة وجوزيني سكاتولني ،العلامنية
واألصولية يف فكر مراد وهبة ،يف مرشوع مراد وهبة الفلسفي ،رشوط التفكري ضد األصوليات ،إصدارات
ملتقى الفالسفة العرب .2016
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العريب عندنا .وهو عند املسريي يُذكِّر املرء مبحاولة الفلسفة املثالية األملانية،
بأن ت ِ
كل مشاكلها بافرتاض متاثلٍ بني قوانني العقل والتاريخ وقوانني الطب.
ح َّل ّ
ي ّتضح يف تحليل املسريي ملوقف حنفي إدراكُه الكامل لرؤية حنفي الفلسفية،

َ
الكامل يف اإلنسان الذي يغرتب عن جوهره يف اإلله
َ
الحلول والكمونَ
فهو يالحظ

يبي أن حنفي يقف ضد كل ما هو متجاوز ،أي تأكيد املرجعية
املتجاوز؛ مام ّ

املطلقة املتجاوزة للامدية مثل فويرباخ ،وحنفي من أوائل من قدّ موا فويرباخ

للعربية .وينتهي املسريي إىل أن العلامنية عند حنفي مل تعد مج ّر َد فصلِ الدينِ عن
الدولة ،وإمنا أصبحت رؤي ًة كامل ًة للكون.

ثالثًا :علامنية العظمة
جهاته العلامنية ويفسح مساح ًة كبري ًة
واملفكّر الذي يفيض املسريي يف نقد تو ّ

كاتب ومفكِّ ٌر سوريُ ،ولد يف دمشق عام
لتحليل موقفه هو عزيز العظمة؛ وهو
ٌ
 ،1947حصل عىل الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية من جامعة أكسفورد ،ودرس يف
عد ٍد من الجامعات العربية يف بريوت والكويت ،وكذلك يف توبنجن يف أملانيا،

صاحب كتاب “اإلسالم والحداثة” ،والعلامنية يف الفكر العريب الحديث .تتبدّ ى
يف كتاباته كل أشكال العلامنية :الجزئية ،الشاملة ،املتأرجحة ،فهو من أهم

الدراسني العرب لظاهرة العلامنية ،يصل بالخطاب العلامين العريب إىل أكرث نتائجه
املنطقية؛ فرغم أن العظمة ين ّبه إىل أن العلامنية ليست تصو ًرا ثاب ًتا أو مع ًطى جاه ًزا،

ّ
عقائدي
إل أن محاكمته الصارمة للعالقة بني الدين والسياسة ،تكشف عن تص ّو ٍر
ٍ
للعلامنية يرتقي بها إىل مستوى “الدين البديل.

يذكر لنا املسريي تحديد العظمة لألوجه املختلفة للعلامنية ،وجهُ العلامنية

السيايس الذي يعني عزل الدين عن السياسة ،ووج ُهها املؤسيس بأنه اعتبار
ّ
خاصة .وإن كان يرى أن تلخيص العظمة لرؤيته يتجاهل
مؤسس ًة
ّ
املؤسسة الدينية ّ
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ً
شامل ميثّل موقفَه الفلسفي،
كثريًا من التضمينات الفلسفية لخطابه ،ويتب ّنى تعريفًا

فيع ِّرف “وجه العلامنية املعريف” بأنّه نفي األسباب الخارقة عن الظواهر الطبيعية

والتاريخية ،وهو ما يعني االكتفاء باألسباب املحسوسة املادية وقوانني الحركة.
وبلغة املسريي ،اإلميان “بدنيوية هذا الواقع وحركيته وتحوالته” ،أي ماديته
كل من
الكاملة [[[ .ومقابل هذه الرؤية التي تبحث عن أرضي ٍة للتواصل والحوار لدى ٍّ

غليون واملسريي والجابري وحسن حنفي ووجيه كوثراين وغريهم ،نصطدم برؤي ٍة
سجالي ٍة إقصائي ٍة وتسفيهي ٍة مغلق ٍة لدى سمري أمني وعزيز العظمة؛ الذي يجزم يف

ني راسخ أن “مسرية التاريخ الكوين آيل ٌة إىل العلامنية ،وأن مسرية التاريخ
حتمي ٍة ويق ٍ
االجتامعي والثقايف محكوم ٌة بهذا املسار ،عىل الرغم من الرصاعات الطبيعية التي
علم عليها” [[[.
تستثمرها هذه املسرية مع القوى املحافظة؛ الذي أضحى الدين ً

إن العظمة يقرتب من حالة السيولة حني يع ّرف العلامنية بأنها “أولوية الالنهائية”،
أي اعتبار حركة املجتمع حرك ًة مستمر ًة ال نهايات وال غائيات لها ،أي إن العظمة

ال يرفض امليتافيزيقا وال الرؤية املاهوية ،بل يقفز قفز ًة واسع ًة إىل عامل ما بعد

الحداثة .وتظهر هذه املادية الحركية والسيولة حينام يتحدّ ث العظمة عام يسميه
“وجه العلامنية األخالقي” ،فجوهر املنظومة األخالقية العلامنية هو ربطها األخالق
ال بالثوابت وإمنا بالتاريخ والزمن.

وإذا ما انتقلنا من تحليل املسريي للعلامنية ونقد مواقف املفكرين العرب

منها يف املوسوعة إىل كتابه “العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة” ،نجد نفس
العناوين ،فهو يتناول يف البداية (املجلد األول) “العلامنية الشاملة :محاول ٌة للتعريف
إلشكاليات العلامنية املختلفة” .ويتوقف يف نهاية الفصل الثاين عند تعريف

ومواقف املفكرين العرب ملفهوم العلامنية ،وفيه يضيف مواقف أخرى لعدد ممن
[[[ -محمود السيد طه ،العلامنية بني املسريي وحسن حنفي ،أوراق فلسفية ،العدد  ،1ص .299
[[[ -املصدر السابق ،ص  302ـ .303
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يطلق عليهم العلامنيني العرب ،وسنتوقف عند مواقفهم .ويقدم يف الفصل الثالث
مراجع ًة ملفهوم العلامنية يف ثالث فقرات ،يهمنا مناقشة الفقرتني الثانية والثالثة
منها ،حيث يناقش يف الثانية موقف جالل أمني ويف الثالثة يقدم مراجع ًة ملفهوم

العلامنية من قبل التيارين القومي العلامين واإلسالمي يف العامل العريب ويعرض

ملوقف فهمي هويدي.

يضيف املسريي إىل قامئة من يتناولهم من العلامنيني العرب كل من :محمد

أحمد خلف ،حسني أحمد امني ،أحمد عبد املعطى حجازي ،محمد أركون ،محمد

رضا محرم ،نرص حامد أبو زيد ،عبد السالم سيد أحمد ،عادل ضاهر ،هاشم صالح.
ٍ
إشارات رسيعة ،كخلف الله ،حسني أحمد أمني ،أحمد عبد
وهو يشري إىل بعضهم
املعطي حجازي ،ونرص حامد أبو زيد؛ ويفيض يف تحليل آراء البعض ،كجالل

أمني ومحمد أركون ،وبعض هؤالء ُعرف بعلامنيته الرصيحة املبارشة ،وبعضهم
من جاءت كتاباتهم حول العلامنية يف سياق عام .لذا لن نعرض لهؤالء جمي ًعا ،بل
ٍ
محطات أساسي ًة لنقد العلامنية.
نتوقف عند من مثّلوا للمسريي
يرى املسريي أن موقف خلف الله القائل بأن العلامنية هي حركة فصل السلطة

السياسية والتنفيذية عن السلطة الدينية ،وليس فصل الدين عن الدولة ،مام ال مينع

من أن تعمل السلطتني جن ًبا إىل جنب يف الحياة ،حيث إن الواحدة منهام لن

محل األخرى أو تلغيها؛ يرى أن هذا املوقف هو أمر يصعب تص ُّوره ،يقول
َّ
تحل
َّ
املسريي :عىل سبيل املثال يف مجتمعٍ يؤمن أفراده مبجموع ٍة من القيم األخالقية
واإلميانية هل ميكن أن نتخ ّيل أن تحكمهم نخب ٌة ال تشاركهم املرجعية نفسها (ص
 .)68ويف نفس اإلطار يعرض ملوقف حسني أحمد أمني ،الذي يع ّرف العلامنية
بأنها محاول ٌة يف سبيل االستقالل ببعض مجاالت املعرفة عن عامل ما وراء الطبيعة

وعن املسلامت الغيبية .ويرى املسريي أن هذه التعريفات للعلامنية مل تجعلها
رؤي ًة شامل ًة للعامل ،وبالطبع يضع فؤاد زكريا يف هذا اإلطار ،وكذلك أحمد عبد
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املعطي حجازي ،الذي يُص ّنف علامن َّيته بأنها ليست علامني ًة عدمي ًة وكذلك محمود

أمني العامل.

راب ًعا :العلامنية املتأرجحة عند أركون
يُدرج املسريي املواقف السابقة فيام يس ّمى العلامنية الجزئية .وقبل أن يعرض

ألصحاب العلامنية الشاملة يتوقّف عند من أسامهم أصحاب التعريفات التي

تتأرجح بني الدائرتني الجزئية والشاملة .ويفيض يف الحديث عن املفكّر الجزائري
محمد أركون (ص  73ـ  ،)80الذي ي ّتسم موقفه من العلامنية بدرج ٍة عالي ٍة من

الرتكيب ،فقد وضع يده عىل كثري من اإلشكاليات الكامنة يف ظاهرة العلامنية

ومحاوالت تسميتها وتعريفها.

 -1يرفض اركون الثنائية التقليدية بني العلامين مقابل اإلمياين والديني ،ساع ًيا
ٍ
مصطلحات متعدد ٍة للتعبري عن موقفة مثل:
بجدية إىل تجاوزها من خالل نحت

العلامنية ،العلامنوية ،العلامنية النضالية ،العلامنية الوضعية ،العلامنية الرصاعية،
العلامنية املنفتحة ،الواقعية ،الفعلية ،العلامنية الجديدة ،والعلامنية السطحية،

والعلامنية املستنرية العميقة.

والعلامنية السطحية أو الوضعية الرصاعية هي ما يُطلق عليه أركون العلامنوية،
وهي تتأسس عىل املوقف التجريبي األدايت ،الذي نتج عنه علامني ٌة أحادي ُة الجانب.

ويقدّ م أركون مثلَني عىل هذه العلامنية ،األول هو الثورة الفرنسية واملثل الثاين هو
ثورة أتاتورك؛ الذي استبدل النظام الديني اإلسالمي بالحضارة األوروبية [[[.

وقبل أن يحلل تعريف أركون للعلامنية ،يشري إىل موقفه من البعد الديني الذي

أسقطته العلامنية الرصاعية األحادية .فهو مي ّيز يف البداية بني السيادة العليا التي
[[[ -املصدر نفسه ،ص  306ـ .307
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فصل
ٌ
تستند إىل البعد الديني والسلطة السياسية .يف الديانات التوحيدية ال يوجد

بني السيادة العليا والسلطة السياسة يف اإلسالم ،شأنه شأن املسيحية واليهودية؛

ويرفض أركون املقولة العلامنية الشائعة يف بالدنا “الدين لله والوطن للجميع”،
والحديث عن موت الله فيام يقول أركون كال ٌم ال معنى له ،هو ٌ
عبث وعدمي ٌة جوفاء

وليس العرب املسلمون بحاجة إليه [[[.

حريص للغاية عىل رشح وتوضيح مدى تعقيد مفهوم العلامنية عند
واملسريي
ٌ

أركون ،وهو يستشهد بقوله إن من الخطأ اختزال العالقات بني الدين والعلمنة أو
يل بينهام ،أو
بني الروحي والزمني وتقليصها إىل مجرد مسألة فصلٍ قانو ٍ
ين شك ٍ
يبش أركون مبا يسميه
إىل مجرد التمييز بني الالهوت والفلسفة .وانطالقًا من هذا ّ
العلامنية الجديدة .وهو يرى أن هناك تقاربًا بني الكنيسة والدولة للعثور عىل صيغ ٍة

ٍ
تعاقدات جديدة من أجل علمن ٍة جديد ٍة ،تتيح إمكانية وجود روحاني ٍة
جديد ٍة أو
جديد ٍة .وهذا يعني بالنسبة للمسريي أن أركون يصدر عن ثنائي ٍة أساسي ٍة ،ثنائية
الديني والدنيوي .وانطالقًا من هذا ينادي أركون مبا يسميه “العلامنية املنفتحة”،
وهي علامني ٌة تويل أهمي ًة كربى للبعدين الروحي والديني لإلنسان [[[.
ويأخذ املسريي عىل أركون عدم التوازن يف علامنيته املنفتحة .فهو بعد أن يورد

فهم أركون وبيانه “أنه ال يجوز منع اإلنسان من دراسة الدين والتع ُّمق فيه واعتبار
ً
مجال جادًا للمعرفة والفهم” ،يشري إىل عدم التوازن يف بيانه“ :فح ّريّة
الظاهرة الدينية
ً
مجالجادًا
التفكري العلامنية العقلية ال تقابلها ح ّريّ ُة اإلميان وإمنا اعتبار الظاهرة الدينية

للمعرفة والفهم” (ص  .)77وعدم االتزان هذا ما يظهر يف برنامج أركون اإلصالحي.

يقرتح أركون يف برنامجه اإلصالحي رضورة القيام بدارس ٍة تحليلي ٍة تذهب إىل

جذور األشياء وتأخذ مسألة الوحي بعني االعتبارّ .
إل أن أركون يتحدّ ث عن الوحي
[[[ -املسريي ،املوسوعة ،ص 225
[[[ -عبد السالم محمد طويل ،ص .318
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بصفته مؤ ِّرخًا ال عقائديًا .يتوقف املسريي أمام هذا الربنامج ،الذي يطالب إدخال

العلمنة الصحيحة يف املجتمعات العربية واإلسالمية بإلغاء برامج التعليم السائدة

وإلغاء الطريقة الالتاريخية والعقائدية التبشريية لتعليم الدين يف املدارس العامة

وإحالل تاريخ األديان واألنرثبولوجيا الدينية محله.

ّب املسريي بعد أن يعرض تص ُّور أركون لتأسيس معهد الثيولوجيا اإلسالمية
يعق ُ

يف فرنسا عىل غرار الجامعات ،أن أركون قد نيس الهدف األسايس من برنامجه
اإلصالحي ،وهو إتاحة إمكانية وجود روحاني ٍة جديد ٍة منطلقة من إدرك الرمز

ً
وبدل من ذلك يحدّ د الهدف من برنامجه بأنه دراسة بنية العقل الديني
واملعنى،

ني العقائد واملذاهب بحدّ ذاتها ،فهي قد
وطريقة اشتغاله ووظائفه ،ألنّهم مضام ُ
تختلف ،لكن اآلليات واحدةً .فالبعد الديني يُنظر إليه باعتباره موضو ًعا للدراسة

ً
فاعل يف املجتمع (ص .)79
وليس باعتباره

 -2ومن القائلني بالعلامنية (املتأرحجة) وفق تعبري املسريي محمد رضا محرم،

صاحب العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة موق َفهُ عىل مستويني:
الذي يلخّص لنا
ُ
املستوى العام الذي يظهر مبارش ًة وهو من أكرث محاوالت تعريف العلامنية صالب ًة
ً
وشمول .يرى محرم أن األساس وراء التحديث هو العلامنية ،فالعلامنية يف الغرب
هي العلم املعارص .والعلامين هو املشغول بأمور الدينا مقابل الكاهن املتقطع

يف املؤسسة الدينية .وهنا ال يظهر أي إشكال يف تصوره ،إن املشكلة تظهر حني

يحاول محرم تطبيق هذه الرؤية عىل الواقع اإلسالمي حيث ال وجود للكاهن ،أي
ٌ
مشغول بأمور الدنيا ،وهنا نصل إىل النتيجة املذهلة ،فيام يرى املسريي،
إن كل فر ٍد

وهي أن كل املسلمني بالتايل علامنيون.

ولنواصل مع املسريي متابعة تحليله ملوقف محرم الذي يرى أـن االنشغال
بأمور الدنيا مسأل ٌة إنساني ٌة عام ٌة ،وهذا يعني أن الناس علامنيون بالفطرة.
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ورغم صالبة محمد رضا محرم ورصامته فإنه ـ وهذا هو املستوى الثاين الذي

يالحظه املسريي ـ يتأرجح أحيانًا ويضيف عبار ًة إىل قوله “االنشغال بأمور الدنيا”
نسق من القيم اإليجابية”ّ ،
إل أن هذه اإلضافة غري متسق ٍة
وهي عبارة“ :يف إطار ٍ

وبقي َة تعريفه .ويرى أن هذه العبارة تذكّرنا بعبارة هوليوك عن “إصالح حال اإلنسان

بالطرق املادية دون التصدي لقضية اإلميان بالقبول أو الرفض”(ص  .)81ويندرج
يف هذا اإلطار موقف حنفي الذي عرضنا له من قبل؛ يتناوله املسريي ثاني ًة يف كتابه
(ص  81ـ  ،)83ويضيف إليه موقف نرص حامد أبو زيد ،فهو يتأرجح بني الدائرتني.
 -3يُرجِ ع نرص العلامنية إىل العامل ،واالهتامم بالعامل يناقض موقف الكنيسة الذي

يجعل اآلخرة هي الهدف والغاية .ونظ ًرا إىل أن الكنيسة كانت تخضع لإلقطاع الغريب
الذي و ّظف الدين يف دعوة املستغلّني للبحث عن الخالص األخروي واالنرصاف

عن الدنيا؛ معنى هذا أن الكنيسة كانت متارس أيديولوجيا القهر واالستغالل يف
رصاع دنيوي ال عالقة له بالالهوت أو الدين ،وعىل هذا يص ّنف املسريي نظرته بأنها
علامني ٌة جزئي ٌة ،ويواصل تحليله ،إن نرص ال يقف عند هذه الحدود بل يخرج عن
العلامنية الجزئية (الدائرة الضيقة) إىل العلامنية الشاملة (الدائرة الكربى) (ص ،)84

ويالحظ نفس النمط من التأرجح لدى عاطف العراقي (ص  ،)85الذي تناوله من قبل

ً
انتقال من التصور الجزيئ إىل التصور
يف املوسوعة .وعند الكاتب السوداين نجد
جا من علمنة السياسة (فصل الدين عن الدولة)
الشامل للعلامنية ،حيث نجد لديه تدر ً

إىل العلمنة الفكرية إىل العلمنة االجتامعية (ص .)86

الفصل الخامس :المسيري والعلمانية :نقد العلمانيين 155

خامسا :العلامنية الشاملة
ً
يتوقف املسريي عند أهم دعاة العلامنية الشاملة بكل متضمناتها الفلسفية ،عادل

ضاهر صاحب “األسس الفلسفية للعلامنية” ،الذي يُ َع ّد كتابه هذا أحد أهم أعامله،

يبي فيه ماهية العلامنية وعالقتها باملعرفة الدينية والعملية وبعض
عىل اعتبار أنه ّ
األطروحات اإلبستيمولوجية واملعارف سواء املعيارية أو العقلية أو التي تأيت عن

طريق الوحي وأهمية العقل باعتباره العامل األسايس يف استقاللية اإلنسان.

إن الغرض من هذا الكتاب كام يخربنا “هو املساهمة يف إزالة هذا النقص الفاضح
يبي بصور ٍة منهجي ٍة ما هي االعتبارات
يف فكرنا العلامين؛ ولذلك فإنه يحاول أن ّ

الفلسفية التي يقوم عليها أو ينبغي أن يقوم عليها املوقف العلامين ،ق ّدم عادل ضاهر

عمله يف ظل حالة تراجع العلامنية يف العامل العريب” ،والقوى العلامنية كام يقول
تتقلّص ويته ّمش دورها وتأثريها الفاعل عىل األحداث باطراد متزايد.

ويق ّدم لنا ضاهر متيي ًزا بني نوعني من العلامنية يطلق عليها :العلامنية الصلبة

والعلامنية اللينة ،والعلامنية الل ّينة عنده هي التي تدعو إىل إقامة دولة ال دينية عىل
ٍ
اعتبارات اجتامعي ٍة أو نفسي ٍة أو سياسي ٍة أو تاريخية ،أو عىل أساس أنّه ال
أساس من
ميكن أن تكون دميوقراطي ًة إذا كانت دينيةً .ويص ّنف العلامنيني الذين يستندون إىل

النصوص الدينية بإرجاعهم إىل هذه (الليونة) .أما العلامنية الصلبة واألصلية فهي

تلك التي تقيم تناقضً ا عقل ًيا بني املفهومني ،فتؤكد أن املعرفة االجتامعية ال ميكن
أن تجد أساسها األخري يف املعرفة الدينية .وأن املعرفة القيمية العلمية تسبق بطبيعة
الحال املعرفة الدينية ،ويعترب هذه املسألة هي األطروحة األساسية التي يدافع عنها

خصها يف كتاب “األسس الفلسفية للعلامنية” ،ومع هذا ال يرى
وهي العلامنية التي ّ
ذلك مناف ًيا لإلميان بالله.
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وبعد عرض الهدف من مرشوعه نستطيع أن نوضح معنى وطبيعة العلامنية

ٌ
ومتامسك من طبيعة الدين وطبيعة العقل وطبيعة القيم
شامل
ٌ
موقف
عنده ،فهي
ٌ
وطبيعة السياسة ،فقد حاول ضاهر أن يصيغ رؤيته للعلامنية عن طريق تناول طبيعة

املعرفة الدينية باعتبارها املمثّل للسلطة الدينية واملرجعية األخرية لإلنسان ،وأيضً ا
طبيعة املعرفة العملية واألخالقية وبيان استقاللية اإلنسان.

حا يف محاولة تعريف
وهو كام يؤكّد املسريي من أكرث املفكّرين العرب وضو ً

بكل محتوياتها ،وهو يفصل عملية التعريف عن
العلامنية ،وقد تب ّنى الرؤية الشاملة ّ

الظروف التاريخية التي صاحبت ظهور املفهوم واملصطلح .وهو يح ّدد التعريف
عىل املستوى الفلسفي املعريف ويفصله عن املناسبات التاريخية وعن مسار
التاريخ الغريب والرصاع مع الكنيسة ورفض سيطرتها.

القضية عند ضاهر ،كام حددها املسريي ،هي قضي ُة طبيع ِة املعرفة العملية

املطلوبة لتنظيم شؤوننا الدنيوية ،واملوقف العلامين الخالص مؤ ّداه أ ّن هذا النوع
من املعرفة ال يجد أساسه األخري يف الدين .وهذا املوقف يرتبط بنظر ٍة معيّن ٍة من

القيم ،وإذا كانت املعرفة العملية ال تجد أساسها األخري يف الدين ،فإن َم َر ّد ذلك

هو إىل أن املكونات األساسية لها ،ومن بينها القيم ،مستقلّ ٌة منطقيًا عن الدين.
تعريف للعلامنية الشاملة التي ال تقبل إال املعايري
ويرى أن تعريفه للعلامنية هو
ٌ
النسبية ،وترفض املطلقات واملاورائيات واملاهيات وال َقبْ ِليّات كافّة ،فهي علامنية

ال تعرف الثنائيات أو الخصوصات.

الفصل السادس
عبد الوهاب المسيري
وليو شتراوس

ً
عالمات أ ّولية
ٌ
أول :ليو شرتاوس،
رغم التشابه والتقارب الشديد يف نفس موضوعات البحث بني كل من املفكّر

األمرييك اليهودي ليو شرتاوس واملفكّر العريب املسلم عبد الوهاب املسريي،
حا يف الرؤية واملنهج والنتائج.
فإن التباين واالختالف بينهام أكرث وضو ً

كتب كل منهام عن :ابن ميمون واسبينوزا وميكيافيليل وهوبز ونيتشه ،كام

موقف من الحداثة وكذلك ما بعد الحداثة ،وكتب املسريي عن
كان لكل منهام
ٌ
ليو شرتاوس نفسه ومنهجه ،وعن العديد من املفكّرين والفالسفة وعلامء النفس
واالجتامع من أعضاء الجامعة اليهودية من معارصي شرتاوس ورفاقه ،مام يجعل
املقارنة بني ملهم «املحافظون الجدد» [[[ وصاحب الخطاب اإلسالمي الجديد

[[[ ممكنةً ،عىل ألّ يُفهم من هذه العبارة األخرية أننا نتناول الفكر السيايس عند
األول [[[ ،أو الخطاب الديني عند الثاين ،ذلك أن اهتاممنا األسايس هنا يدور حول

خاص ًة
كتاباتهام الفلسفية ،ومنهج كل منهام يف تحليل الخطاب الفلسفي وتوظيفه،
ّ

[[[ -تربط بعض الدراسات بني ليو شرتاوس و»املحافظني الجدد» .وهناك من يرتدّد يف الربط بينهام،
مم ينفيه ،كام نجد يف كتاب آالن فوشون ودانيال فرنه «أمريكا
وإن كان هذا الرتدّد يؤكّد عىل االرتباط أكرث ّ
فصل عنه بعنوان «ليو شرتاوس دليل محاربة
ً
يخصصان
املسيحانية :حروب املحافظني الجدد» ،حيث
ّ
الطغيان» (ص )95-67؛ انظر ،عامد فوزي شعيبي ،ليو شرتاوس والتمويه عىل املحافظني الجدد؛ وأبو
إسكندر السوداين ،منوذجا املحافظون الجدد :ليو شرتاوس ،إعادة إنتاج داللة الحائرين ،عن موقع
منتديات انتفاضة فلسطني.
[[[ -انظر ،املسريي والخطاب اإلسالمي الجديد ،يف :أحمد عبد الحليم عطية [محرر] ،عامل عبد الوهاب
املسريي ،كتاب نقدي حضاري ،املجلد الثاين ،الباب الثاين ،ص  ،174-61دار الرشوق القاهرة .2004
[[[ -عن ليو شرتاوس والفكر السيايس انظر كل من :ناثان تاركوف وتوماس ل .بانجل ،ليو شرتاوس
وتاريخ الفلسفة السياسية ،ملحق ،املجلد الثاين من كتاب ليو شرتاوس وجوزيف كروسبي ،تاريخ الفلسفة
السياسية ،ترجمة محمود سيد أحمد ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة 2005؛ ويوجني ف .ميللر ،ليو
شرتاوس وصحوة الفلسفة السياسية ،من كتاب أنطوين دي كرسبني؛ وكنيث مينوج ،أعالم الفلسفة السياسية،
ترجمة نصار عبد الله ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة .1988
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ينصب عىل املقارنة بني دراساتهام
لدى الفالسفة اليهود ،وإن كان تركيزنا سوف
ّ

عن كل من :ابن ميمون يف العرص الوسيط ،واسبينوزا يف العرص الحديث.

جهات األساسية لفكر ليو
وهذا يتطلّب م ّنا يف البداية اإلشارة بإيجاز إىل التو ّ

شرتاوس .حيث ميكننا أن نستخلص من دراسة ديفيد ماكربيد  D. McBrydeعن

ليو شرتاوس بعض املؤرشات األوىل التي تفيد يف بيان سريته ،وتوضح تطور
عمله واملؤثرات املختلفة التي شكّلت تفكريه [[[ .فقد ولد يف كرشهاين بوالية
هيس بأملانيا يف  20سبتمرب  ،1899والتحق بالجامنزيوم مبالبورج عام  ،1912قرأ

شوبنهور ونيتشه حني كان يف السادسة عرشة؛ وهو يرصح« :ميكنني أن أقول إن
يل وتخلّلني ،وأعتقد أنني فهمت منه كل يشء بني العرشين
نيتشه فقط سيطر ع َّ
والثالثني من عمري» .بينام يع ّد صاحب إرادة القوة عند املسريي هو فيلسوف

عب بشكلٍ
ٌ
ين
الظالمية األكرب ،يقول عنه:
عدمي أملاين ،أول من ّ
«فيلسوف علام ٌ
ٌ

منهجي ورصيح عن النزعة التفكيكية يف املرشوع التحديثي واالستناري الغريب،

الذي يدور يف إطار العقالنية املادية ،ومن ث َم فهو فيلسوف االستنارة املظلمة

والالعقالنية املادية بال منازع» [[[.

تح ّول شرتاوس إىل الصهيونية يف سن السابعة عرشة .واجتمع مع فالدميري

جابوتنسيك الصهيوين املتشدد .يقول« :أنا نفيس كنت صهيونيًا سياسيًا يف شبايب
مع عد ٍد من أعضاء منظمة الطالب الصهيونيني ،وعندها قابلت جابوتنسيك وسألني
ملا تفعل ذلك؟ وأجبته :حس ًنا نحن نقرأ الكتاب املقدس وندرس التاريخ اليهودي

والنظرية الصهيونية ونعمل عىل تطويرها» [[[.

[1]- David McBryde: Leo Strauss, d. mabryde@uq,net.au.
[[[ -راجع دراسة عبد الوهاب املسريي :نيتشه فيلسوف العلامنية األكرب ،أوراق فلسفية ،العدد األول ص
.112-95
[3]- David Mcbryed, Ibid.
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تتسم كتاباته املبكرة بحامس ٍة قومي ٍة يهودي ٍة واهتاممٍ بالغٍ بوضع اليهود يف أملانيا

أثناء جمهورية فيامر ،وقد ُجمعت هذه الدراسات يف الجزء الثاين من أعامله
الكاملة .Leo Strauss, Gesammelte Schriften bd2, Stuttgart 1966

بدأ تعليمه الجامعي عام  ،1917حيث درس يف فرانكفورت وبرلني ،واختار

ماربورج مركز الكانطية الجديدة ،التى أسسها هرمان كوهني  H. Cohenاملمثّل
األعظم لليهود والناطق األملاين باسمهم ،الذي انجذب إليه شرتاوس بسبب

اهتامماته اليهودية ،وإن كان مل يقابله ملوته يف برلني عام  ،1918ويرى البعض أن
دراسة ليو شرتاوس «نقد الدين عند اسبينوزا» هي ر ٌد عىل ما جاء يف دراسة هرمان

كوهني «موقف اسبينوزا من الدولة والدين» ،والتي انتقد فيها الفيلسوف الهولندي
متهم إياه بأن حقده الشخيص هو ما دفعه إىل نقد التوراة وما فيها من
املنشق،
ً

أفكار سياسية.

وحني بدأت الكانطية الجديدة تتوارى بسبب ظهور الفينومينولوجيا ،ذهب

شرتاوس لالستامع إىل هورسل عام  ،[[[ 1922التقى ليو شرتاوس وتع ّرف عىل
جادامر يف ماربورج ،حيث توث ّقت عالقته به ودعاه إىل ماربورج عام [[[1955

ليحارض عن سقراط.

واظب عىل محارضات جوليوس ابنجهوس  Suluis Eblinghousوكانت املرة

األوىل التي يسمع فيها عن هوبز بطريقة مختلفة .وكتب فيام بعد إىل ألكسندر
[[[ -تناول املسريي كل من هورسل وهيدجر يف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .وقد حلّلنا موقفه
النقدي منهام يف دراستنا «موقف املسريي من الحداثة وما بعد الحداثة» يف :عبد الوهاب املسريي:
دراسات مختارة يف فكره ،دار الفكر ،دمشق ،2007 ،ص .269-237
[[[ -انظر دراسة ماهر عبد املحسن ،النامذج واآلفاق :دراس ٌة يف الخريطة اإلدراكية عند املسريي وجادامر،
أعامل مؤمتر املسريي الرؤية واملنهج ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة  17-14فرباير  .2007يحدثنا
جادامر عن اللقاء األول مع شرتاوس يقول« :كان يأيت إىل املكتبة وتك ّرر بيننا اللقاء ودامئا كنت أمزح معه،
كنا أصدقاء ،يعقوب كالين حذرين من أن شرتاوس لن يعطيني أي يشء عنده ضد اليهود ،وقد شككت يف
حا وكنت آخذ حذري جيدًا» ،ماكربيد ،املصدر السابق.
كالم كالين ..وإن كان كالمه صحي ً
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كوجيف يف  9مايو  1935عن دراسته لهوبز بأنه املحاولة األوىل لتحريره من
اإلجحاف.

داوم عىل محارضات هيدجر ،الذي كان معجبًا ج ًدا بتقنيته يف تفسري النصوص

الفلسفية ،وبشكل خاص تفسريه مليتافيزيقا أرسطو .وقد استمع إىل فرنر ييجر

 Werner Jaegerيف برلني وترجمته نفس نصوص ميتافيزيقا أرسطو ،وهو كام يقول

شرتاوس ال ميكن مقارنته بهيدجر ،الذي هو أفضل بشكلٍ تام .ويف الوقت الذي

بالتقص
كان أغلب معارصيه يف أملانيا معجبني مباكس فيرب ،رأى أنه ،فيام يتعلّق
ّ
والدقة ال يطاول هيدجر[[[ .كتبت شاديا دروري «ال يشء يرتك أث ًرا يف شرتاوس
ريا به
أكرب من ذلك الذي يرتكه أسلوب هيدجر يف دراسة النص .فقد أُعجب كث ً
وبطريقته التي تكشف كل الخيوط الثقافية يف النص .وهذا أمر يختلف عن كل ما

رآه وسمعه» [[[.

بينام يرى املسريي أن هيدجر جزء من ٍ
منط عامٍ يف الحضارة الغربية يتمثل يف

تصاعد معدالت الحلولية الكمونية واالنتقال من العقالنية املادية إىل الالعقالنية
املادية ،وهيدجر يرفض العودة إىل اإلله كام يرفض أن يعود إىل الذات املستقلة.

وكام كتب املسريي فهو يتأرجح فلسفيًا بني العقل اإلمربيايل النيتشوي الدارويني
والعقل األدايت الرباجاميت ،ويصفه بالعلامنية التي تظهر يف تب ّنيه للحل الصهيوين

للمسألة اليهودية ،إذ كان يرى رضورة توطني اليهود يف فلسطني أو أي مكانٍ آخر

خارج أملانيا وأوروبا ،دافع عن املرشوع الصهيوين الذي طالب بطرد اليهود من

أوطانهم ليعاد توطينهم يف فلسطني (موسوعة ،مجلد  ،2ص .)425

ويوضح عامد شعيبي يف دراسته «التمويه عىل االنتساب إىل ليو شرتاوس»
[[[ -راجع ،أحمد عبد الحليم عطية ،موقف املسريي من الحداثة وما بعد الحداثة ،املصدر السابق ،ص
.255-248
[2]- Shadia Drury, The Political Ideas of Leo Strauss, New York: St Marin’s Pre 1988.
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العالقة بينه وبني هيدجر ونيتشه ،فهو يشبه أولئك الفالسفة الذين تسيّست أفكارهم
بعد وفاتهم نظ ًرا إىل بريقها الذي ميكن أن مييض من جيل إىل جيل ومن حقل
معريف إىل آخر تطبيقي .فقد بدأت كتابات ليو شرتاوس يف العرشينيات من القرن

املايض تستلهم من أيب الوجودية مارتن هيدجر ،الذي يعترب تلميذ فيلسوف العدمية
يتغي يشء سوى
وموت اإلنسان فريديك نيتشه .فمن نيتشه وحتى ليو شرتاوس مل ّ
األسامء ،فام كان يس ّميه نيتشه «الرجل املتفوق» أو «الرجل التايل» يدعوه شرتاوس

«الفيلسوف» .وهذا (الفيلسوف  /الرجل املتفوق) هو ذلك الرجل الذي يندر وجود
مثيله بني الرجال ،ويستطيع أن يواجه الحقيقة ،فالله عنده ،وبالتايل عند أتباعه ،غري

موجود ،والكون ال يهت ّم البتة باإلنسان أو بالجنس البرشي ،أو بأن تاريخ البرشية
كله ليس أكرث من مج ّرد نقطة تافهة يف هذا الكون الواسع ،والتي ما إن تبدأ يف

الظهور حتى تتالىش أب ًدا دون أن ترتك أث ًرا .وبالتايل فال توجد أخالق ،ال يوجد
خري ورش ،وبالطبع ال يوجد يشء اسمه الحياة اآلخرة ،فهذه مجرد قصة من قصص

العجائز.

تابع شرتاوس حلقة جوليوس جومتان  Juluis Guttmannالدراسية حول كتاب

موىس بن ميمون «داللة الحائرين» ( ،)1925-1924وكُل َِّف منه بالبحث يف الفلسفة

اليهودية وكتب عام  1930كتابه «نقد الدين عند اسبينوزا» .التقى وكارل شميدت

 Carl Schmittالذي أوصت مؤسسة روكفلر األملانية للعلوم االجتامعية مبنحه
منح ًة لدراسة الفلسفة يف العصور الوسطى اليهودية واإلسالمية بباريس ولندن،
مام يعني بالنسبة لنا ارتباط شرتاوس بالصهيونية وارتباطه أيضً ا بالنازية رغم التباعد
وقيادي بارز يف الحزب النازي،
ين
ٌ
بينهام ،فمن املعروف أن شميدت مف ّك ٌر قانو ٌ

وهو الذي صاغ اآلراء القانونية املربرة لعمل هتلر بعد حريق الرايخستانج (مبنى

الربملان) يف فرباير ـ مارس .1933

التقى ألكسندر كوجيف يف برلني أواخر عرشينيات القرن العرشين مع ليو
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شرتاوس [[[ والتقى معه يف باريس عام  1933عن طريق جادامر ،وقد أشاد به فالرت
بنيامني ولويس ماسينيون وراسله من إنجلرتا عام .1934

ٍ
توصيات عديدة،
سافر إىل الواليات املتحدة األمريكية عام  1937بنا ًء عىل

ي يف قسم التاريخ بجامعة كولومبيا يف نيويورك ،ثم انتقل إىل املدرسة
حيث ُع ِّ َ
الجديدة للبحث االجتامعي يف نيويورك عام  1938بتوصي ٍة من هارولد السيك،

رضا يف عدة كليات.
رضا يف علم السياسة ،ومنذ عام  1940أصبح محا ً
وصار محا ً

ماتت أخته بالقاهرة عام  1942زوجة كراوس  ،Krausوكذلك كراوس الذي

اعتُقد يف البداية أنه انتحر ثم اكتُشف الحقًا أنه من املحتمل أن يكون قد قُتل .وهو

من الشخصيات التي أحاط بها الغموض طوال فرتة وجودها يف القاهرة وأثناء عمله

بالجامعة املرصية ،وذلك الرتباطه بالدوائر الصهيونية التي كانت وراء انتحاره أو
قتله [[[.

إل أنّه رفض ،لكنه
عرض عليه مارتن بوبر موقعه يف جامعة القدس بعد تقاعدهّ ،

عمل أستاذًا زائ ًرا للفلسفة والسياسة يف الجامعة العربية يف القدس يف إرسائيل منذ

نهاية ُ .1955-1954منح عام  1966دكتوراه فخري ًة للمساهمة يف الفكر اليهودي من
كلية  Cincinnatiالعربية.

[[[ -كوجيف :ألكسندر فالدميريوفيتش كوشيفنكو ،ولد يف موسكو يف  11مايو  .1902قُبض عليه بواسطة
الشيكا الشتغاله يف السوق السوداء ،وهرب من تنفيذ الحكم بواسطة أصدقاء عائلته وأصبح مشهو ًرا بسمع ٍة
سيئ ٍة ،كام انتهى احتامل إكامله للتعليم وقرر عبور الحدود ملغادرة البالد ،وذلك يجعله يبدو كجاسوس،
ووصل إىل أملانيا وباع مجوهرات عائلته ليدعم بها نفسه.
[[[ -درس الفلسفة يف هيدلربج وبرلني ،وحصل عىل الدكتوراه عام  1926بإرشاف كاسرير ،درس عىل
بدل من كويريه الذي سافر للتدريس يف الجامعة املرصية،
هورسل وهيدجر ،انتقل إىل باريس ود ّرس ً
حارض عن هيجل والفينومينولوجيا وتتلمذ عليه :رميون آرون ومريلوبونتي والكان وغريهم .سافر إىل أملانيا
مهم يف مفاوضات الجات .مات يف بروكسيل يف  3يونيو 1968
عام  1957وزار كارل شميدت ،لعب دو ًرا ً
يف مؤمتر تحت عنوان «السوق املشرتكة» ،وكام كتب صاحب هذا االستشهاد الذي نقل عنه كان طوال
مخلصا للرشف!! David Mcbryde: d.mcbryde@uq.net.au
حياته
ً
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أصيب عام  1956بنوب ٍة قلبي ٍة عنيف ٍة طبقًا ملا يقوله جورج انستابلو Anstaplo
وتقاعد عام  .1964تويف يف  18أكتوبر  1973بذبح ٍة رئوية .وهو مدفون يف مقربة
الكنس  Kenssetlsيف أنابولس .Anoplolez

يتضح لنا مام سبق املؤثرات التي أخذ عنها ليو شرتاوس ،خاص ًة هيدجر،

والعالقات الوطيدة بكثري من معارصيه ،خاص ًة ألكسندر كوجيف ،الذين مثّل وإيّاه
مهم يف ثالثينيات القرن العرشين تجاه ما
رشا ً
 ومعهام إميانويل ليفيناس  -مؤ ًبعد الحداثة ،رافعني شعار أثينا ـ أورشليم من أجل زحزحة الفكر اإلنساين بتعبري

ّ
الدوال واالختالف واألثر
دريدا ،الذي أخذ عن كوجيف وليفيناس أفكاره عن تعدد
وميتافيزيقا الغياب.

ثان ًيا :ليو شرتاوس والفلسفة اإلسالمية
ويبي لنا جورج تامر -الذي تنبّه إىل أهمية منزلة الفلسفة اإلسالمية يف أعامل
ّ
ٍ
اتجاهات أساسي ٍة توضح مظاهر فكره ومتثّل جوانب فلسفته،
ليو شرتاوس  -ثالث
كام يظهر من كتاباته حول الفلسفة اإلسالمية التي مل يولِها الباحثون الغربيون العناية
املناسبة ألثرها ومكانتها يف تفكريه .وهي كتابات تتضمن كام يخربنا هرنيش ماير

 Herinrichوصفًا ذاتيًا لشرتاوس ال يوجد يف كتاباته األخرى .وسنعرض لهذه
االتجاهات بعد بيان دراساته عن الفلسفة اإلسالمية ،وميكن تحديدها يف خمسة

أعامل أولها كتاب «الفلسفة والرشيعة»  ،Philoosphie und Gesetz 1935وهو

عمل يحتوي الخطوط األساسية للربنامج الفلسفي الذي التزم به شرتاوس طوال
حياته ،يطرح إشكالية العالقة بني الفلسفة والرشيعة انطالقًا من واقع اليهود يف
أملانيا يف عرشينيات القرن املايض ،حيث كانت الجامعة اليهودية تعاين رصا ًعا
داخليًا بني دعاة املحافظة ودعاة االندماج يف املجتمع األملاين وثقافته ،مام ولّد
تح ّد ٍ
يات فكري ًة فرضت عىل املثقفني البحث عن حلول لها ،وتدور هذه التحديات
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بشكلٍ أسايس حول قيمة الدين وأهميته بالنسبة للفرد واملجتمع .ويتض ّمن عمل

جرة والنزعة
شرتاوس هذا مق ّدم ًة إضافي ًة يهاجم فيها ًّ
كل من النزعة التقليدية املتح ّ

العقالنية الحديثة الرافضة للدين ،معل ًنا أ ّن العقالنية الغربية الحديثة أخفقت يف
القضاء عىل االعتقاد الديني ،ألنها ال تهت ّم بجذور ما تنتقده ،بل تكتفي بالتعامل
مع ظواهره فقط .ويف املقدمة يُعلن شرتاوس إلحاده الذي يصفه بأنّه ناب ٌع من نزاه ٍة
عقلي ٍة وأنه يقوم عىل قواعد الكتاب املقدس [[[.

ويبني شرتاوس يف عمله الثاين «بعض املالحظات حول العلم املدين لدى ابن

ميمون والفارايب» ( )1936أن ابن ميمون متأث ّ ٌر يف فلسفته وتفسريه للتوراة بفلسفة
الفارايب ،الذي يعترب دي َن الوحي تحقيقًا لربنامج أفالطون الذي هدف إىل تأسيس
الدولة املثالية ،وبنا ًء عليه فإن نقد الحداثة والتقليدية الدينية ال يجدي إلّ إذا تم

إل بفهم فلسفة الفارايب
ح للعقالنية الوسيطة ،وإن هذا ال يت ّم ّ
بواسطة فهمٍ صحي ٍ
السياسية األفالطونية.

ويتّضح يف دراسته «كتاب مفقود للفارايب» ( )1936رأي شرتاوس القائل بأن
الفارايب يعرض يف كتابه فلسف َة أفالطون وأرسطو كفلسف ٍة واحد ٍة ذات طبقتني:
باطني ٍة أفالطونية وظاهري ٍة أرسطية.

ويخربنا يف دراسته «أفالطون الفارايب» ( )1943أن ما اعتربه الفارايب غرض

أفالطون الصحيح هو غرض الفالسفة جمي ًعا .وتظهر أفالطونية الفارايب يف
ازدواجية تفسريه آلثار أفالطون :إذ إن ظاهر النص يبدو مناس ًبا ألكرثية القراء ،فيام

إل الفالسفة وحدهم .ويرى
هو يخفي بني ط ّيات سطوره طبق ًة تفسريي ًة ال يبلغها ّ
رصا آخر من أفالطونية الفارايب يظهر يف اخرتاعه ملا ال تتضمنه
شرتاوس أن عن ً

أقوال
ً
النصوص التي لخّصها ،فهو يختفي وراء عمل الشارح ناس ًبا إىل أفالطون
[[[ -جورج تامر« ،ليو شرتاوس والفلسفة اإلسالمية الوسيطة» ،مجلة األبحاث ،السنة  ،49-48الجامعة
األمريكية ،بريوت ،2001-2000 ،ص .83

 166عبد الوهاب المسيري

مهمل ملا قاله حقًا ،ليشري بذلك إىل ما ال يستطيع الترصيح به أو نفيه
ً
مل يقلها أو

خوفًا من أن يُرمى بالكفر .ويرى جورج تامر «أن ما نسبه شرتاوس إىل الفارايب يف
وصف ذايتٌ لشرتاوس نفسه» [[[.
هذه الدراسة من صفات إمنا هو
ٌ

وتأيت دراسته «كيف قرأ الفارايب نواميس أفالطون» وسط كتابه «ما هي الفلسفة

تلخيصا لفكره وبيانًا للمكانة املركزية التي يحتلها الفارايب
السياسية؟» الذي يُعترب
ً
فيه .وهو يشري إىل أن تلخيص الفارايب ال يتض ّمن الكتاب العارش من النواميس،

وهو مقالة أفالطون الالهوتية ،مبا يعني أنه ينسب إىل أفالطون عل َم كالمٍ ال مكان
علم منه بالفرق بني رشيعة اإلسالم
لالهوت فيه ،وأن الفارايب
ّ
يتست وراء التلخيص ً

ونواميس أفالطون ،وأن الفارايب يخفي عن القارئ عدم إميانه بالله .ومن الواضح
أن شرتاوس تعامل أحيانًا مع النص العريب بحري ٍة ال يسمح بها النص ِ
لينسب إىل
ٍ
قناعات ال تتض ّمنها النصوص بح ّد ذاتها [[[.
الفارايب

ثالثًا :صور ليو شرتاوس
ويتّضح مام أوردناه اتجاهاتٌ ثالث ٌة أساسي ٌة يف فكر شرتاوس ،أ ّولً كونه فيلسوفًا

يهوديًا ،كام يظهر يف اهتامماته بفلسفة ابن ميمون  -وكتابه «داللة الحائرين» -
التي نبعت من رغبته يف معالجة مشاكل فكري ٍة يهودي ٍة معارصة ،وأنّه اتبع نهج ابن
ميمون يف عالج مسألة العالقة بني الدين والعقل ،واهتدى بواسطته إىل الفكر
السيايس األفالطوين الذي لعب دو ًرا أساسيًا يف تكوين التفسري الفلسفي للوحي

اإللهي .يقدم لنا رضوان السيد أسبابًا ثالث ًة الهتامم شرتاوس بالفلسفتني اليهودية
واإلسالمية ،األول أنه أراد اعتبار الفلسفة اليهودية الوسيطة ن ًدا للفلسفة اإلسالمية،

مبعنى املشاركة يف وراثة التقليد الكالسييك ،والرشاكة يف اإلبداع ،واالنفراد بنقل
[[[ -املصدر نفسه ،ص .87
[[[ -املصدر نفسه ،ص .89
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ذلك النتاج إىل الالتينية األوروبية الوسيطة ،والثاين هو اإلرصار عىل أن التقليد
الفلسفي اإلسالمي واليهودي الوسيط هو حلقة الوصل بني اإلغريق واألوربيني،

ليس فقط باملعنى التاريخي ،بل باملعنى املعريف أيضً ا ،حيث ينطلق من وجهة
نظ ٍر تنرص أفالطون عىل أرسطو ،ويذهب إىل أن األمر كان عىل هذه الصورة لدى
املسلمني واألوروبيني يف العصور الوسطى ،واألمر الثالث الذي من أجله اهتم

شرتاوس بالفلسفة اإلسالمية ،هو اهتاممه بالرشدية الالتينية التي نقلت  -من وجهة

ليظل مرياث الحكمة مؤث ّ ًرا يف الفلسفة كام يف
نظره  -هذه الرؤية املعرفية املطلقةّ ،

السياسة أو يف السياسة من خالل الفلسفة [[[.

ٍ
باحث يف تاريخ األفكار الفلسفية،
وثانيًا ،كونه فيلسوفًا أفالطونيًا ،ارتدى ثوب

لينزع عن األفكار األصيلة ما اعرتاها من شوائب عرب العصور ،وأن اقتصاره عىل
إل سعيًا وراء تحقيق ٍ
رشط أسايس لفلسفة أصيلة حارضة.
تفسري آثا ٍر ماضية مل يكن ّ

حيث فهم أن املُثُل األفالطونية الثابتة متامهي ٌة وكذا املشاكل األساسية التي تعرتي
الوجود اإلنساين .ويظهر ذلك يف عمل كينيث هارت جرين «العودة إىل ابن ميمون
يف فكر ليو شرتاوس» [[[.

وثالثًا ،كونه فيلسوفًا باطنيًا ،عرف كيف يخفي أفكا ًرا هدامة للمجتمع خلف
مهار ٍة يف تفسري نصوص اعتربها باطنيةً .وهو يعزو لجوء الفالسفة إىل الكتابة املبطّنة
بشكل أسايس إىل خوفهم من االضطهاد الديني والسيايس من ناحية ،وحذرهم من

نرش تعالي َم ت ُه ّدد سالم املجتمع بالخطر إذا وقعت بني أيدي الج ّهال ،األمر الذي

يؤ ّدي إىل البطش بالفلسفة والفالسفة .وهو ينسب كام يرى نُقّاده اعتباطيًا هذا النوع
ريا عىل
من الكتابة إىل فالسف ٍة مل يعرفوا ّ
أي أنوا ٍع من االضطهاد ،ويرصف جه ًدا كب ً
[[[ -رضوان السيد« ،ليو شرتاوس :دارس الفلسفة اإلسالمية ورائد املحافظني الجدد» ،جريدة املستقبل
اللبنانية 11 ،متوز  ،2003ص .19
[[[ -جورج تامر ،املصدر السابق ،ص .92
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تفاسريه التي تبقى مقترص ًة عىل الشكل واللغة من دون معالجة املضمون ،ولهذا
تربيره الذي يوضحه مايلز برينايت  ،Myles Burnyeatيف كتابه «أبو الهول دون
رس»  ،Sphinx without a secretبقوله :لقد سلك منهج رسية التعليم الشفوي

خاصة تالميذه بحقيقة آرائه ،فال تتسنى معرفتها .وتذهب شاديا دروري
رس إىل
ّ
فأ ّ
إىل أن تعاليمه ليست سوى اإللحاد ،وإنكار القواعد الدينية األخالقية التي يقوم
عليها املجتمع ،ونفي إمكانية تنوير الجموع بسبب فجو ٍة مزعوم ٍة بني الفلسفة
واملجتمع ،مام يجعل الحقيقة حك ًرا عىل الفالسفة يصعب الوصول إليها [[[.

راب ًعا :ابن ميمون بني املسريي وشرتاوس
تناول شرتاوس يف كتابه «بعض املالحظات حول العلم املدين لدى ابن ميمون

َ
الفيلسوف اليهودي الذي عاش يف ظل الحضارة اإلسالمية،
والفارايب» ()1936

خاص ًة الفارايب ،يظهر هذا األثر يف تفسريه للتوراة .ويعد
حا تأث ُّره بأعالمها،
ّ
موض ً
«داللة الحائرين» أهم كتب ابن ميمون ،وهو يسعى فيه إىل التوفيق بني الدين

تأويل يجعلها تتفق مع العقل [[[.
ً
ريا من األفكار الدينية اليهودية
والعقل ،ويتأ ّول كث ً

ويؤكد املسريي أن فهم ابن ميمون للدين ينهض عىل أنه دين الكامل اإلنساين،

وهو دين الفلسفة وليس الوحي ،دي ٌن قوامه التأ ُّمل الفلسفي يف الخالق .ويشري إىل
األصول الثالثة عرشة «شلوشاه عشار عيقاريم» لتحديد عقائد الدين اليهودي التي

وردت يف كتاب ابن ميمون لكتاب السنهدرين يف مقدمة كتاب الرساج ،وهي يف

ريا ،فهي تنفي
جوهرها ال تختلف  -فيام يرى املسريي  -عن املعتقدات اإلسالمية كث ً
أية حلولية عن اإلله .ويبني أن مثة نوعان من االختالف بني هذه األصول والعقائد
يحل كلمة توراة
اإلسالمية ،أولهام اختالف سطحي ينرصف إىل األلفاظ حني ّ

[1]- Druruy, The Esiteric philosophy of Leo Strauss, N.Y. 1988, P. 182192-,
نقل عن :جورج تامر ،ص .93
ً
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موىس بن ميمون ،املوسوعة ،املجلد الثالث ،ص  367وما بعدها.
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ٌ
بنيوي يتعلّق بالعقيدة
أساس
واختالف
«محل» القرآن و»موىس» محل «محمد»،
ّ
ٌ
ٌ
الخاصة بعودة املاشيح ،هو ما يؤكّد عليه املسريي ،الذي يرى أن العقيدة اليهودية
ّ
وفكرة الخالق عند ابن ميمون ال ميكن فهمها إال من خالل الفلسفة األرسطية ،وأن

أي تفسريات أخرى هي شكل من أشكال الوثنية.

ومن هنا يرى البعض أن األرسطية امليمونية تش ّوه معنى الكتاب املقدس ،وأن

ابن ميمون يُظهر احرتا ًما ألرسطو أكرث من احرتامه لنصوص الكتاب املقدس أو
الرتاث (املسريي ،م  ،3ص  .)369وإن كنا نستطيع أن نشري إىل يشء آخر يتوقف

عنده شرتاوس ،فهو أن أرسطية ابن ميمون أبعدته عن أفالطون ،الذي عاد إليه
الفارايب ،وعىل هذا يرجع شرتاوس إىل الفارايب وليس إىل ابن ميمون .أفالطون
والفارايب ـ وليس أرسطو وابن ميمون ـ هام أصحاب الحضور القوي يف الفلسفة
اإلسالمية الوسيطة ،كام أن أعامله مل تكن لها أهمي ٌة تذكر يف العامل اإلسالمي،

وهذا يرجع إىل أن فكره ال يتّسم باألصالة أو إىل أن الثقافة العربية اليهودية يف
األندلس كانت تابع ًة للحضارة األم [اليونانية] إىل درج ٍة كبرية.
ونحن نشري هنا إىل ما كتبه املسريي عنه [ابن ميمون] ،لتفسري ع ّدة أمو ٍر تتعلق

باهتامم ليو شرتاوس به ،أولها كونه فيلسوفًا يهوديًا يسعى إىل التوفيق بني العقل
والرشيعة وإن كان أقرب إىل دين العقل ،وأنه نشأ يف الحضارة اإلسالمية وإن مل
يكن له حضو ٌر مثل الفارايب وابن سينا ،الذين انتقل ليو شرتاوس إىل أعاملهام

ألفالطونيّتهام عىل العكس من أرسطية ابن ميمون ،وألنه ،أي «ابن ميمون» ،كان
أحد مصادر حركة التنوير اليهودية التي اهت ّمت بكتاباته إلدخال يش ٍء من العقالنية

وخاص ًة لدى املتأثرين بفكره :اسبينوزا وموىس مندلسون
عىل الدين اليهودي،
ّ
وهرمان كوهن ،بل إن كتاباته فيام يقول املسريي :تُع ّد النقطة األساسية التي اجتمع

أسايس لليهودية اإلصالحية .وهذا ينقلنا إىل
مرجعي
عليها ُدعاة التنوير ،وهي إطا ٌر
ٌ
ٌ

كل من املسريي وليو شرتاوس.
تناول اسبينوزا عند ّ
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خامسا :اسبنيوزا ،مفرتق طرق
ً
ريا ما تتغلّب عليهم
ال يؤمن شرتاوس بقدرة السياسة عىل ضبط الناس ،الذين كث ً

أهواؤهم ،فال يخضعون ملستلزمات النظام االجتامعي ،بل يقومون مبا يخدم

مصالحهم الفردية ،مه ّددين بذلك استقرار املجتمع .وهو باملقابل يرى أنه ميكن
السيطرة عىل الناس بواسطة الدين ،إذ إنهم يتّبعون الوصايا الدينية خوفًا من العقاب

حكّام جامح
ورغب ًة يف الثواب .وهكذا يصبح الدين وسيل ًة ناجع ًة يكبح بها ال ُ

الشعوب .اسبينوزا ين ّوه لهذه الوظيفة السياسية ـ االجتامعية للدين ويدعو لذلك
الخاصة ـ وعا ّمة الشعب ،التي
إىل االحتفاظ به .ومي ّيز اسبينوزا بني الحكامء ـ وهم
ّ
تتألّف يف رأيه من «األتقياء» واملؤمنني بالخرافات .وهو بهذا التمييز يبغي تقريب
سسها
الدين من الفلسفة ،لينسب إليه دو ًرا فعالً يف السياسة ،التي يضع الفالسفة أُ َ

يتوصل شرتاوس بواسطة تحليله نقد اسبينوزا للكتاب املقدس إىل أن
النظرية.
ّ
هذا النقد مبني عىل فكرة أن الكتاب ال يحتوي أي تعليم حول النقاط التي يتناولها
والعقل
ُ
مباح للعقل التعلي ُم فيه،
بأقوا ٍل متضاربة ،وأن ّ
كل ما ال يتناوله الكتاب بتعليمٍ
ٌ
يف ذلك ال يخضع العتبارات أخرى ،سوى االعتبارات العقلية واملنطقية [[[.

يحظى اسبينوزا لدى املسريي بلقب فيلسوف العلامنية األكرب ،وهو ما مل يح َ
ظ

ٌ
مادي من أهم
ين
به إال اثنان؛ نيتشه ومن بعده دريدا ،وهو عنده
ٌ
فيلسوف عقال ٌ
فالسفة الحضارة الغربية الحديثة .يتناول املسريي رؤية اسبينوزا لإلله والطبيعة،
لقد رد اسبينوزا العامل بأرسه يف ثباته وحركته ،إىل مبد ٍإ واحد ،وهذا املبدأ هو
القوة الدافعة للامدة والسارية يف األجسام ،الكامنة فيها والتي تتخلل ثناياها

وتضبط وجودها ،ق ّو ٌة ال تتجزأ وال يتجاوزها يشء وال يعلو عليها أحد ،وهي النظام

والكل لألشياء (املسريي ،ص .)371
ّ
الرضوري
[[[ -جورج تامر ،املصدر السابق ،ص.96
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وقد بلغت الواحدية والكمونية الفلسفية ذروتها عند اسبينوزا ،الذي ألغى كل
مادي خا ٍل من أية رواسب ديني ٍة سوى املصطلح،
الثنائيات التقليدية ،وفلسفته نظا ٌم
ٌ

بل إنه  -فيام يرى املسريي  -من أكرث ال ُنظُم املادية تبلو ًرا وأكرثها نقا ًء وخل ًوا من
العنارص غري املادية .يقول« :وتبدو املنظومة الفلسفية عند اسبينوزا بصور ٍة متميز ٍة،
جعلت منه رائ ًدا حقيقيًا للفكر الغريب الحديث وللمرشوع التحديثي والتفكييك

الغريب واالستنارة املظلمة» (املسريي .)372 ،منظوم ٌة ال توجد فيها أية فراغات بني

شكل من أشكال الحلولية الكمونية
ٌ
اإلله والطبيعة واإلنسان ،فهي مصمت ٌة متا ًما،
الواحدية املادية ،وهي حلولي ٌة كموني ٌة مبعنى أن كل األسباب ِ
تحل يف املادة
وقوانني الحركة كامن ٌة فيها .وهي مادي ٌة مبعنى أن األسباب ال تتجاوز املادة وأن

القوانني كامن ٌة يف األشياء ال تفارقها (املسريي.)373 ،

يعرض املسريي مجموعة العنارص األساسية يف فلسفة اسبينوزا ،ليؤكد لنا

علامنيته وماديته وحلوليته وكمونيته ،وهذه العنارص هي :رؤية اسبينوزا لإلله
والطبيعة ،رؤيته لإلنسان ،الرؤية املعرفية ،الرؤية النفسية ،الرؤية األخالقية ،موقفه
من القانون الطبيعي ،موقفه من الدين .وقد أرشنا إىل بعض هذه العنارص وي ُه ّمنا

منها ما يرتبط باملوضوعات التي شغلت ليو شرتاوس؛ فكرة الحق الطبيعي والدين.
يتوقف املسريي عند فكرة الحق الطبيعي التي ترتبط بالقوة لدى اسبينوزا والتي

يقصد بها قوانني الطبيعة نفسها ،أو قواعدها التي يحدث كل يشء وفقًا لها ،أي قوة

بحق
الطبيعة ذاتها« :وعىل ذلك ّ
فكل ما يفعله اإلنسان وفقًا لقوانني طبيعته يفعله ٍّ
طبيعي كاملٍ  ،ويكون له من الحق عىل الطبيعة بقدر ما له من القوة» .ويضيف:
ٍ
كل فر ٍد ميت ّد بقدر ما متت ّد قوته،
فحق ّ
الحق
«تخضع فكرة
الطبيعي لفكرة القوةّ ،
ّ
ّ
َ
ُ
طبيعي ال
كحق
األسامك الصغرية،
األسامك الكبرية
لقد ق ّدرت الطبيعة ...أن تأكل
ٍّ
ٍ

نزاع فيه ،ذلك ألن للطبيعة الحق املطلق يف أن تفعل ما تستطيع ـ أي حقُّها مبقدار

قدرتها».
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لقد نجح اسبينوزا كام كتب املسريي يف توليد املنظومة العلامنية املادية من
داخل املنظومة الدينية وباستخدم مصطلحاتها الغيبية .أدرك اسبينوزا منذ البداي ِة

ين ودفعه إىل نتيجته املنطقية ،ورأى يف مخيلته
يل للنموذج العلام ّ
القانو َن الداخ َ
كيف أن الواحدية الكمونية املادية ال بد أن تقيض عىل اإلنسان ،وتح ِّول العامل
إىل آل ٍة هندسي ٍة دقيق ٍة ،وال يبقى بعد ذلك سوى الحركة الهندسية للذرات والتكرار
الرتيب لألرقام ،ورأى أن إدراك هذا وقبوله هو قمة املعرفة والحرية.

وانطالقًا من واحديته املادية ،يص ّنف الرؤية الدينية باعتبارها ظاهر ًة برشي ًة ذات
َ
خاصةً،
مخاوف
يل جزيئ ،تحاول تحقيق أماين معيّن ٍة لإلنسان ،وتج ّنبه
ّ
هدف عم ّ
وهي تفعل هذا بهدف تنظيم أحوال البرش ومعامالتهم .وهذا هو كام سرنى موقف
ليو شرتاوس من الدين ،الذي ال يرى فيه سوى أداة ق ّو ٍة إلخضاع العامة وتنظيم
املجتمع ،وأدا ٍة يف يد الليربالية لتسيري الدولة.

واملهم بالنسبة للسياق الحايل الذي نتناول فيه بالدراسة املقارنة كتابات

املسريي وليو شرتاوس أن نشري إىل أن تحليل املسريي ألفكار اسبينوزا ،الذي يُع ّد
من أهم مصادر ليو شرتاوس ،يتمثّل فيام قام به املفكر من بيان األصول اليهودية
السبينوزا ،الذي راح الكثري من الباحثني يؤكّدون نقده لليهودية ،وهم محقّون،
ويأيت املسريي للحفر يف األصول العقيدية اليهودية عند ناقدها األكرب.

ويه ّمنا أن نقف عند تحليل املسريي للعالقة املتشابكة واملركّبة واملتداخلة

بني العقائد اليهودية وبني اسبينوزا أش ّد نُقّادها رضاو ًة وأكرثهم معارض ًة لها ،بل
للعقائد بشكلٍ عام ،والذي احتفى به مفكرونا يف الستينيات والسبعينيات من القرن
العرشين ،أمثال :فؤاد زكريا [[[ وحسن حنفي وغريهام.

[[[ -فؤاد زكريا ،سبينوزا ،دار التنوير ،بريوت .1983
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والحقيقة أن عالقة اسبينوزا باليهود واليهودية عالق ٌة بالغ ُة العمق والرتكيب،

ومثة جوانب يف فكره ال ميكن فهمها دون العودة إىل الكثري من العنارص يف

العقيدة اليهودية ،وإىل أشكال تط ّور الجامعات اليهودية يف أوروبا .ففكره  -من
ري عن جوانب كامن ٍة يف النموذج الديني الذي يرفضه ،كام أن مثة
هذا املنظور ـ تعب ٌ
ٍ
جا لها.
ريا عميقًا عنها ،ومنوذ ً
تطورات الحقة بني اليهود واليهودية كان اسبينوزا تعب ً

كان اسبينوزا ـ كام كتب املسريي ـ من يهود املارانو الذين فقدوا هويتهم

الدينية ،فأصبحوا جامع ًة هامشي ًة بالنسبة لكل العقائد ،ومل يكونوا مسيحيّني وال

يهود .يف أمسرتدام وجدوا الرتبة املناسبة لهم ،وبدأوا يقودون الفكر املعادي
أي دين ،وكانوا من حملة لواء الشك الفلسفي والديني .وقد خرج اسبينوزا
للدينّ ،

ين بالدرجة األوىل ،يُظهر
من هذه التشكيلة الحضارية الدينية الفذة ،فهو مفكّر مارا ٌ
اإلميان الديني ويستخدم الخطاب الديني ولكنه يستبطن اإلميان الكامل باملادة
وقوانينها باعتبارها النقطة املرجعية النهائية ،ال بالنسبة إىل العامل املادي وحسب

(الطبيعة) ،وإمنا بالنسبة لإلنسان أيضً ا.

ويذهـب املسيري إىل أن رؤيـة اسـبينوزا الفلسـفية حلوليـ ٌة متطرفـ ٌة تضرب

بجذورهـا يف القبـااله اللوريانيـة .وتوجـد داخل اليهوديـة الحاخامية أفـكا ٌر تركت
أعمـق األثـر يف اسـبينوزا .فاليهوديـة ،يف إحـدى صورها ،تـكاد تكـون دي ًنا بدون

إلـه وبـدون ميتافيزيقا.

يتح ّدث املسريي عن ما أسامه «الطبيعة الجيولوجية الرتاكمية لليهودية»،
حا أن هناك داخل اليهودية إميانًا بإل ٍه مفارقٍ وإميانًا بإل ٍه ٍّ
حال ،وإميانًا بالبعث
موض ً
واليوم اآلخر وإنكا ًرا لهام أو عدم اكرتاث بهام ،وأن اسبينوزا نفسه قد أشار إىل أن

فكرة اآلخرة يف العقيدة اليهودية كانت دامئًا فكر ًة شاحبة ،فالعهد القديم ال يتحدث
مادي
أي يش ٍء عن وجو ٍد غري
ٍ
عن خلود الروح ،كام أن العهد القديم ال يوجد فيه ّ
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اليهودي بأنّه من ُولد أل ٍّم يهودي ٍة
أو غري جسامين لإلله .ولكل ما تق ّدم ،فإنّه يعرف
ّ

خاصي ٌة بيولوجي ٌة مادي ٌة وراثية.
حتى ولو مل يؤمن باإلله ،فاليهودية
ّ

ومهام يكن تأثري اليهودية الحاخامية ،فإن القبااله اللوريانية التي تَشبّع بها

حاسم فيه وشكّلت إطا ًرا ملعظم أفكاره .والقبااله اللوريانية
اسبينوزا تركت أث ًرا
ً

صياغ ٌة غنوصي ٌة حلولي ٌة متطرفة ،بل ت ُع ّد من أكرث الصياغات الحلولية تطرفًا (ص
.)382

وعامل القبااله اللوريانية ال عاطفة فيه وال أخالق ،فاألمور كلها جز ٌء من نسقٍ

هنديس ،ومن هنا ظهرت الجامتريا ،وهي محاولة تفسري العامل باألرقام من أجل

التحكم فيه ،ال التوازن معه ،وهذا يقابل متا ًما فكرة اسبينوزا عن إمكانية فهم العامل،
مبا يف ذلك اإلنسان ،من خالل املنطق والخطاب الهنديس ،وعن إمكانية التحكُّم
يف العامل ويف الذات ،بأن ينظر اإلنسان إىل الكون من منظور اإلله.

ورغم اهتامم عد ٍد من الباحثني بدارسة اسبنيوزا يف العربية ،حيث تناول صالح

مصباح «اسبينوزا يف الفكر العريب املعارص» [[[ ،ورصد عيل الشنويف لنا بعض
أشكال تعامل الفكر العريب مع فلسفة اسبينوزا يف مرص وتونس [[[ ،حيث يستفيض
يف تحليل دراسة فؤاد زكريا عن اسبينوزا وترجمة حسن حنفي لرسالة «يف الالهوت
والسياسة»؛ ورغم أن من أغراض من ق ّدموا هذه الدراسات بيان كيف نفهم االهتامم

املتزايد باسبينوزا؟ وكيف تعامل الفكر العريب مع فلسفته؟ وفيام حاول استثامرها
أي م ًدى ُوفّق يف ذلك؟؛ فلم يتوقّف الباحثون يف هذه الدراسات وال غريها
وإىل ّ

خاص ًة فيام قدمه زكريا وترجمه حنفي ،اللذان نجد
عند قراءة شرتاوس السبينوزا،
ّ
[[[ -صالح مصباح ،اسبينوزا يف الفكر العريب املعارص ،املجلة التونسية للدراسات الفلسفية ،العددان
 14-13ديسمرب  ،1993ص.83-45
[[[ -عيل الشنويف ،أشكال تعامل الفكر العريب مع فلسفة اسبينوزا يف مرص وتونس ،يف :الفلسفة يف الوطن
العريب يف مائة عام ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2002 ،ص .318-313
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رش للقراءة االشرتاوسية السبينوزا .األثر غري املبارش
رشا وغري مبا ٍ
لديهام أث ًرا مبا ً
نجده لدى حنفي يف مقدمة ترجمته التي كانت يف األصل عرضً ا ملحتوى الرسالة،
ويتّضح من أوىل سطورها أن الرتجمة تأليف غري مبارش[[[ ،أي إن املرتجم يريد أن

يخربنا أنه يتخفّى وراء اسبينوزا ليق ّدم لنا وجهة نظره ،وهو نفس ما يفعله شرتاوس

مع من يُد ّرسهم ،وما سبق أن ُوصف به تعامل الفارايب مع أفالطون.

ويسعى زكريا لتقديم صور ٍة جديد ٍة السبينوزا ،ويستعني يف ذلك بتفسري وقراءة

شرتاوس لفلسفته يف ع ّدة مواضع من كتابه ،يه ّمنا منها تأكيد زكريا أن حرص

اسبينوزا عىل استخدام املنهج الهنديس هو أن يخفي آراءه عن تلك الفئة التي

قد تكون خط ًرا عىل فلسفته ،فئة الق ّراء غري املستنريين املتمسكني بحرفية التقاليد
الدينية .ويشري زكريا مع شرتاوس إىل أن اسبينوزا تع ّمد هذا اإلخفاء يف رسالته،
التوسع فيها أن
وكانت وسيلته يف ذلك ات ّباع طريقة املعادالت التي ميكن بيش ٍء من
ُّ

خاص ًة إزاء االضطهاد املزدوج يف عرص
ريا عن املنهج الهنديس،
ّ
تُع ّد بدورها تعب ً
اسبينوزا ،سواء من الحكّام أو من السلطات الدينية الرسمية ،وخطر الطائفة اليهودية
التي طردته من بني صفوفها وح ّرمت كتبه [[[.

نحن إزاء تفسريين الستخدام اسبنيوزا للمنهج الهنديس؛ تفسري ليو شرتاوس

وفؤاد زكريا الذي يُرجع هذا االستخدام إىل خشية اسبينوزا من الترصيح بآرائه،
وتفسري املسريي الذي يربط هذا االستخدام باألصول اليهودية للفيلسوف الهولندي

يقول :جاء يف القبااله اللوريانية أن «إلوهيم هو ماطيفع» أي إن اإلله هو الطبيعة

(متا ًما كام يقول اسبينوزا) ،وأكّد القباليون أن طيفع هي املعادل الرقمي إللوهيم.
إنجازه الفلسفي األكرب هو اكتشافه هذا التقابل املدهش بني وحدة الوجود الروحية

يب
ووحدة الوجود املادية .ومن خالل اكتشافه هذا ،جعل اسبينوزا اإلنسا َن الغر َ
[[[ -حسن حنفي ،مقدمة ترجمة رسالة اسبينوزا «يف الالهوت والسياسة» ،دار الطليعة ،بريوت.
[[[ -فؤاد زكريا ،اسبينوزا ،دار التنوير ،بريوت.
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ٍ
إحساس
أي
قاد ًرا عىل أن يتب ّنى الرؤية العلامنية الشاملة دون أن يدري ودون ّ
بالحرج.
ويقسم املسريي عالقة اسبينوزا باليهود واليهودية إىل قسمني :األ ّول عالقة
ّ

التضاد عىل املستوى املبارش ،والثاين عالقة التامثل عىل املستوى النامذجي:

 1ـ عالقة التضاد (عىل املستوى املبارش) :كان ال بد أن يهاجم اسبينوزا العقيدة

اليهودية انطالقًا من واحديته املادية ،وكان هجومه يت ّم عىل مستويني :اليهودية
كدينٍ له شعائره الخاصة ،واليهودية كمجموع ٍة من العقائد تستند إىل ما فوق
ج لكل األديان .كام
الطبيعة واإلميان باإلله كق ّو ٍة مفارق ٍة لها ،أي اليهودية كنموذ ٍ
ريا من مبادئ
يتضح يف «رسالة يف الالهوت والسياسة» ،حيث انتقد اسبينوزا كث ً

أي دينٍ آخر.
اليهودية ومبادئ ّ

 2ـ عالقة التامثل (عىل املستوى النامذجي) :هاجم اسبينوزا اليهودية ،إذًا،

بشكلٍ واضح ،واملسيحية بشكلٍ مسترت ،بل هاجم اليهود وتاريخهم .ومن هنا
أساسا إىل
إشارة املسريي إىل تأكيد اسبينوزا أن الكتب الدينية اليهودية موجه ٌة
ً

الجامهري اليهودية وحدها ،وأن الرشيعة اليهودية إن هي إلّ قوانني الدولة العربانية
القدمية ،التي صدرت لضامن االستقرار السيايس بني العربانيني.

فالدين هو األساس الذي ينظّم الدولة ويضمن استقرار الحكم .وعىل أساس

حكم املسريي بأن اسبينوزا يقف عىل بداية ُسلّمٍ طويلٍ من املثقفني
هذا الفهم يأيت ُ
الغربيني العلامنيني ،ذوي الجذور اليهودية ،الذين يقفون عىل هامش الحضارة
طويل بد ًءا من اسبينوزا ،يضم
ٌ
أي يشء .وهم ُسلّ ٌم
وال يشعرون بأية قداس ٍة نحو ّ

السال ،وماركس (إىل حد ما) ،وفرويد ،وتروتسيك ،وليو شرتاوس؛ ومعظم هؤالء
جا معرف ًيا ماديًا
املفكرين يرفضون الدين متا ًما ولك ّنهم يقرتحون ً
بدل منه منوذ ً
ريا من سامت الدين (املسريي ،ص .)383
ً
متكامل
ً
شامل يحمل كث ً
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ويرى اسبينوزا أن العقيدة ميكن االستفادة منها وتوظيفها اجتامعيًا عن طريق

التفسريات العقلية للعهد القديم .إن الدين ليست له قيم ٌة من الناحية املعرفية ،فهو
مجرد وظيف ٍة ذات نفعٍ لإلنسان .وهو ما يس ّميه املسريي «علمنة من الداخل» ،إذ
يصبح املعيار هنا مدى التأثري العميل للدين ،ومدى تكيُّفه مع الواقع املادي حتى

يحتفظ بفاعليته .أي إن الدين عنده يصبح تاب ًعا للنظام الكيل والرضوري لألشياء

أنطولوجيًا ،وأدا ًة اجتامعي ًة للحكم األمثل سياسيًا (املسريي ،ص .)378

يذهب املسريي إىل أن املنظومة العلامنية الشاملة اكتملت يف كتابات

اسبينوزا ،وأن املتتالية التي أدت إىل تفكيك اإلنسان يف القرن العرشين بدأت
مع واحديته املادية الصارمة ،وأن هناك داخل منظومته (بشكل جنيني) معظم
الفلسفات العلامنية األساسية ،الفلسفة النفعية املادية (بنتام) ،والرؤية املادية اآللية
التجريبية للعقل والنفس (لوك) ،ونسبية األخالق وإعالء القوة كمطلق (نيتشه)،

والربجامتية (وليام جيمس وجون ديوي).

ريا
وقد يكون من املفيد التوقف ً
قليل عند عالقة اسبينوزا بنيتشه ،الذي أث ّر كث ً
عىل تفكري ليو شرتاوس كام م ّر بنا .قال نيتشه (يف كارت بوستال أرسله إىل صديق

له) إنّه يتع ّرف عىل نفسه يف عدة نقاط يف عقيدة اسبينوزا :إنكار حرية اإلرادة،
إنكار الغائية ،إنكار وجود نظام أخالقي يف العامل وإلغاء فكرة الخري والرش ،رفض
فكرة إيثار الغري والتأكيد عىل حب الذات والقوة كأساس للحياة ولألخالق؛ وأكّد

نيتشه أنّه هو واسبينوزا يجعالن املعرفة جز ًءا ال يتج ّزأ من الغريزة ال نشاطًا مستق ًّل

عن رغبات اإلنسان وغرائزه ،أي إن نظامهام املعريف يتّسم بالكمون الكامل (موت
اإلله املتجاوز) ،وإن الحياة مكتفية بذاتها .ومع هذا ،ميكن القول بأن مثة نقاط
ٍ
اختالف مه ّمة بينهام تعود إىل أن اسبينوزا يقف عند بداية املتتالية العلامنية ،بينام

يقف نيتشه يف مرحلتها النهائية ،ذلك أن اسبينوزا (عند املسريي) أخذ أ ّول خطو ٍة

يف عمليات العلمنة ،حينام أمكن تهميش اإلله أو القول مبوته (باعتبار أن اإلله
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هو الطبيعة) ،ولكنه مل يأخذ الخطوة الثانية الحاسمة ،وهي تطهري العامل من ظالل

اإلله ،أي من كل عنارص الثبات واملطلقية والتجاوز.

أمـا نيتشـه ،فتحـ ّرر متا ًمـا مـن اإللـه وهـرب مـن ظاللـه ،فتجربتـه الكمونيـة
كاملـةٌ ،فهـي ال تترك أي مجـا ٍل للنظـام أو الثبـات أو االسـتمرارية أو العقالنيـة
يف الكـون .واإلنسـان نفسـه يف حالـة سـيول ٍة وتغيرُّ  ،فهـو إرادة قـو ٍة محضة ،كام

كتـب املسيري ،كل هذا يعني اسـتحالة تفسير أي يشء أو تربيـر أي يشء .ولذا،
بـدل مـن فكـرة الحب العقلي لإلله عنـد اسـبينوزا ،يظهر حـب القـدر والحتمية،
ً

موضـع الحـب عنـد اسـبينوزا هـو حتميـ ٌة كامنـ ٌة داخـل نظام عقلاين متّسـق ،أما

غامض غاشـ ٌم ال ميكـن فهمه ،دعا نيتشـه إىل
الحتميـة يف نظـام نيتشـه فهـي قد ٌر
ٌ
إعـادة تقييـم القيـم حتـى ميكـن اتّخـاذ الخطـوة الحاسـمة نحـو تأسـيس حضار ٍة
نسـبي ٍة كاملـ ٍة ال توجـد فيها طبيعـ ٌة معقول ٌة وال إنسـا ٌن عاقل ،حضار ٌة تتجـاوز ثنائية
الـذات واملوضـوع لتصل إىل السـيولة الشـاملة.

هاجم اسبينوزا اليهودية واليهود ،وأشار البعض إىل أنه بسبب ذلك ال ميكن أن

يكون صهيونيًا .إلّ أن املسريي قد أوضح أن مفهوم الشعب العضوي املنبوذ هو

لكل من معاداة اليهود والصهيونية .وينتمي اسبينوزا إىل هذا النمط ،فعداؤه
أساس ٍّ
ٌ
ح صهيوين حني قال« :بل إنني ألذهب إىل
الشديد لليهود أدى به إىل طرح اقرتا ٍ

ح ّد االعتقاد بأنه لو مل تكن مبادئ عقيدتهم [أي اليهود] قد أضعفت عقولهم ،ولو

التغيات التي تتع ّرض لها أحوال البرش بسهولة ،فقد ينشئون
سنحت الفرصة وسط
ّ
مملكتهم من جديد ،وقد يختارهم اإلله مر ًة ثانية».

يف للمرشوع اإلسبينوزي ،ذلك أن الصهيونية
واملرشوع الصهيوين تنفي ٌذ حر ٌ

علمنت اليهودية وعملت عىل تصفيتها من الغيبيات والثنائيات والغايات األخالقية،
حدت بني الخالق واملخلوق والطبيعة (اإلله والشعب اليهودي وإرتس أو أرض
فو ّ
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حد
إرسائيل) ،بحيث ال ميكن فصل ٍ
أي من هذه األشياء عن اآلخر .متا ًما مثلام و ّ

اسبينوزا بني اإلله واإلنسان والطبيعة يف إطار واحديته الكونية املادية.

شرتاوس يف مرآة املسريي:
يبي شرتاوس يف كتابه «االضطهاد وفن الكتابة» ( ،)1952من خالل دراسته
ّ

ألعامل موىس بن ميمون ويهودا الالوي واسبينوزا ،ماهية «فن الكتابة بني السطور»

عن طريق معرفة كيفية «القراءة بني السطور» .ويتناول املوضوع نفسه يف كتابه
كيفية دراسة «داللة الحائرين» البن ميمون الذي يعطي الباحثني يف هذا املجال
أدوات اكتشاف ما هو كامن ومسترت يف كتاب الداللة .كام كانت دراسته «نقد

اسبينوزا للدين» ( )1930بداي ًة يف هذا االتجاه [[[.

ومعنى «الكتابة بني السطور» ،أي العودة إىل النصوص الفلسفية التي سعى فيها

أصحابها إىل التكتُّم وإخفاء حقيقة ما يؤمنون به ،خوفًا وخشي ًة من كشف العامة
هذه الحقائق ،ومن استفزاز ومطاردة السلطات لهم ،فيام يرى ليو شرتاوس ،وهذا

ال يظهر لدى ابن ميمون فقط بل لدى الفالسفة القدماء الذي عاد إليهام ابن ميمون،

خاص ًة ابن سينا والفارايب ،الذي خصص لهام
أو بعبارة أدق أحالت إليهم كتاباته،
ّ
ٍ
دراسات ،وهام بدورهام أعاداه إىل أفالطون الذي أخذا أفكارهام
شرتاوس عدة
عنه.

و»القراءة بني السطور» هو املنهج الذي أكّد أهمية تحليل الخطاب ّ
وفك شفرته

للوصول إىل املعنى الحقيقي الكامن ،وهو ما يقوم به شرتاوس ،مام جعله أحد
املفكرين الغربيني ذوي األصل اليهودي الذين انشغلوا بآليات تحليل الخطاب،

محاولني الوصول إىل املعنى الكامن بني السطور ،مثله مثل جاكوبسون ودريدا،
جح املسريي أن ذلك يعود إىل تراث التفسري اليهودي والتفسري املاراين.
وير ّ

[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،املجلد الثالث ،ص .352
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تلك هي املسألة األساسية التي يتوقّف عندها املسريي فيام كتبه عن ليو

شرتاوس .وهناك مسأل ٌة ثاني ٌة يؤكّدها حني يشري إىل أعامل الفيلسوف اليهودي
األمرييك ـ «ما الفلسفة السياسية؟» (« ،)1959الحق الطبيعي والتاريخ» (،)1965

«الليربالية القدمية والحديثة» ( )1968ـ هي [أي املسألة الثانية] انتامؤه إىل التيار
املحافظ يف الواليات املتّحدة .ويرى أن هذه األعامل تتض ّمن نق ًدا لليربالية
الحديثة ،التي يراها حافل ًة مبشاكل جوهري ٍة ال سبيل إىل معالجتها ،فالدميقراطية

القائلة باملساواة بني البرش وبنسبية القيم ال ينتج عنها سوى ثقاف ٌة جامهريي ٌة منحل ٌة
ٍ
قيادات مفلسف ًة أخالقيًا؛ ومن هنا يدعو
واتجا ٌه نحو التكيُّف واالمتثال ،ويفرز ذلك

يب تقوده صفو ٌة متميزةٌ ،ويستلزم ذلك وجود طبق ٍة ارستقراطي ٍة
شرتاوس إىل نظامٍ نيا ٍ
متتلك الثقافة الرفيعة.

سيايس محافظٌ ،وهو أم ٌر ناد ٌر بني
ويالحظ املسريي أن شرتاوس مف ّك ٌر
ٌ
املفكرين من أعضاء الجامعات اليهودية ،إذ إن معظم املفكّرين السياسيني ذوي

األصل اليهودي ينتمون إىل التقاليد الثورية أو الليربالية(ص .[[[ )353

[[[ -املوضع نفسه

الفصل السابع
نقد الغرب

متهيد:
نتوقف يف هذا الفصل عند أبرز سامت عبد الوهاب املسريي التي ترسي يف
أعامله جمي ًعا ،تلك التي تتّسم بالتحليل والتفكيك والرتكيب والشمول والكشف
والنقد .ويتّخذ النقد عنده صو ًرا وأشكالً متعددة؛ من نقد املذاهب والنظريات،
إىل نقد النامذج واملناهج ،إىل نقد الحياة اليومية وردها إىل أسسها الدينية
واأليديولوجية .يظهر ذلك منذ كتابات املسريي األوىل ،وهي الكتابات التي تحمل
بذور أفكاره األساسية التي ستظهر واضحة املعامل فيام بعد يف كتاباته التي ُعرف
بها حول فقه التحيز ،والعلامنية وغريها .ومن أول هذه الكتب التي حملت شحن ًة
ٍ
دراسات حول الحضارة
عالي ًة من النقد كتابه «الفردوس األريض» ،وهو مجموعة
األمريكية ،يف أربعة أبواب ،وكل باب من عدة أقسام ،مع مقدم ٍة حول الفردوس
والتاريخ .يدور الباب األول حول الرباجامتية األمريكية والرباجامتية التلمودية،
والثاين علم السلع الفردويس ،والثالث األشياء والرباءة األوىل ،ثم املرأة األمريكية
بني التاريخ والفردوس يف الباب الرابع.
يؤكد املسريي يف املق ّدمة أ ّن اإلنسان رغم أنه جز ٌء من الطبيعة ،شأنه يف ذلك
مستقل عن الطبيعة من وضع
ٍّ
شأن الكائنات العضوية األخرى ،فهو يعيش يف بنا ٍء
يديه وهو التاريخ ،ومن هنا فهو ال يخضع لقوانني الطبيعة وحدها ،وإمنا لقوانني
التاريخ أيضً ا .وهذا هو مصدر جدلية الوجود اإلنساين ،فاإلنسان قد ترك الطبيعة
إل تَق ُّبل هذا األمر .ولكنه مع هذا
الدائرية وسقط يف التاريخ وحدوده ،وال ميكنه ّ
قلّام يقنع مبا هو قائم ،وإمنا يثور ض ّده دامئًا ،ويحلم مبا هو أفضل حينام ينظر إىل
ذاته ،فريى اإلمكانات الهائلة داخله وداخل وجوده اإلنساين .وحلم اإلنسان هذا
فيام يرى املسريي هو ما يدفعه إىل الثورة والتم ُّرد .والفكر الثوري يصدر عن رغب ٍة أو
حلمٍ يف الحياة األفضل ،ولكن الرؤية الثورية الحق تعرتف بأهمية التاريخ وحدوده
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رغم محاولتها توسيع هذه الحدود .والرؤية الثورية الحق ال تريد «العودة» إىل
الرباءة األوىل وإىل التكامل املطلق ،وإمنا تحاول الوصول إليها جزئ ًيا وتدريج ًيا
من خالل حدود التاريخ ،ودون أي محاول ٍة لتدمريه.
ولكن يف العرص الحديث يف الغرب ،ومع انتشار الفلسفات البورجوازية
وتقديسها لألشياء ،بدأ يظهر نو ٌع جدي ٌد من الحساسية يس ّميه املسريي “الحساسية
الفردوسية” ،وهي نو ٌع من الغيبية العلمية ال تختلف عن الغيبية التقليدية يف
ادعائها اإلطالق لنفسها ،ويف نفيها للجدل ،ويف محاولتها تصفيته ،وهي تستند
إىل ميكانزمات االقتصاد الصناعي الرأساميل الذي يعتمد عىل فكرة التوازن
امليكانييك الدائم بني العرض والطلب .وهذا التصور الفردويس لإلنسان ليس
حك ًرا عىل فالسفة الرأساملية والتكنولوجية ،وإمنا هو جز ٌء من تصورات املواطنني
عب هذا املفهوم عن نفسه يف فكرة
يف الحضارات الصناعية يف الغرب .وقد ّ
“التقدم” الرسيع والدائم نحو الفردوس العلمي الذي يعيش فيه اإلنسان ،وقد
كان منطق التق ُّدم الدائم وبأي مثن هو املنطق السائد حتى عهد قريب يف العامل
الغريب ،بل ويف العامل بأرسه.
الفردويس املعادي
الحظ املسريي أثناء إقامته يف الواليات املتحدة أن التيار
َّ
للتاريخ واأليديولوجيا ،امللتزم بفكرة التق ّدم العلمي ،هو البناء الكامن وراء كثريٍ من
أفكار اليمني أو اليسار ،وقد الحظ ،حسب قوله ،أن اإلنسان يف الواليات املتحدة
يهرب من التاريخ ليعيش يف الفردوس ،ولكن ،وكام يقول ،من يهرب من التاريخ
ليعيش يف الفردوس ،ينتهي به األمر إىل الجحيم.

أ ّو ًل :الفردوسية األمريكية

وقد كتب املسريي هذه الدراسات حتى ينقل تجربته إىل القارئ العريب ،الذي
سيالحظ تركيزه عىل أوجه تشابه التجربة األمريكية مع التجربة اإلرسائيلية ،كام
تع ّرض لتاريخ وجود األقلّية اليهودية يف الواليات املتحدة .وقد رشح يف عدة
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حا أن الديانة اليهودية ديان ٌة حلولي ٌة
مواضع أسباب تركيزه عىل هذا املوضوع ،موض ً
تخلط بني املطلق والنسبي ،وال تركّز عىل فكرة البعث يف عامل آخر ،وتزخر بأفكا ٍر
مثل عودة املاشيح آخر األيام ،وهي أفكا ٌر تؤكّد فكرة الفردوس األريض.
وهو ين ّبهنا دامئًا إىل عدم إنكاره القيمة اإلنسانية واإليجابية للحضارة الغربية؛
وهو يعرتف بفضل هذه الحضارة عىل العامل ككل ،لك ّنه اختار خاصي ًة سلبي ًة أساسي ًة
يف الحضارة األمريكية (والحضارة االستهالكية عا ّمةً) ،وهي معاداتها للتاريخ.
قارن املسريي هذا العنرص يف الحضارة األمريكية بنقيضه يف الحضارة العربية،
ترتسخ يف وجدانه نقاط الخالف الرئيسية
ال ليفاضل بني الحضارتني ،بل حتى ّ
بني منطنا الحضاري والنمط الحضاري السائد يف الغرب .ويرى أن إحساسنا
باالختالف الذي قد يُشعرنا بيش ٍء من التف ُّوق اإلنساين ،ال بد وأن يُشعرنا أيضً ا بكثريٍ
من النقص يف حضارتنا ،التى يغلُّها التاريخ وتُق ِّيدها التقاليد ،والتي هي أحوج ما
تكون إىل الحلم بالفردوس وبالرباءة األوىل ،حتى يشعر اإلنسان بجسده بعض
اليشء ،ويشعر بنفسه ككيانٍ منفصل.
يعرض املسريي يف هذا اإلطار للرباجامتية األمريكية ،ويربط بينها وبني
عم أسامه صهيون الجديدة يف الواليات املتحدة وإرسائيل.
الصهيونية ،ويح ّدثنا ّ
مؤكّ ًدا عىل التشابه الشديد للوجدان األمرييك والصهيوين بل والتطابق بينهام،
فكالهام يرفض التاريخ بإرصار وعناد ،أو عىل األقل يح ّوله إىل أسطور ٍة متناهي ٍة
يف البساطة .وعىل امتداد أربع فقرات يعرض تحليله للعقلية األمريكية وعالقتها
بالصهيونية عىل النحو التايل.
صهيون الجديدة يف الواليات املتحدة وإرسائيل :عىل الرغم من أن الحضارة
األمريكية ال يزيد عمرها عن بضعة قرون ،بينام تتباهى الحضارة اليهودية اإلرسائيلية
إل أن أهم أوجه التشابه بني الوجدانني أن كليهام يرفض
بتاريخ قديم ِقد َم اإلنسان؛ ّ
األقل يح ّوله إىل أسطور ٍة متناهي ٍة يف البساطة.
ّ
التاريخ بعناد وإرصار ،أو عىل
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ميكننا القول إن الوجدان البيوريتاين يرفض التاريخ املسيحي كلّه ،بل يرفض
حا عىل
أية رؤي ٍة تاريخي ٍة عىل اإلطالق .وال يزال أثر هذا التصور البيوريتاين واض ً
الوجدان األمرييك؛ فالرفض الكامل للتاريخ يظهر بصور ٍة متكرر ٍة يف األعامل
األدبية والفنية األمريكية ،مثل قصائد إمييل ديكنسون ،وأشعار والت ويتامن شاعر
الدميقراطية األمريكية .والرفض البيوريتاين األمرييك للتاريخ األورويب  -فيام يرى
 يقابله الرفض الصهيوين اإلرسائييل للتاريخ اليهودي يف الدياسبورا (الشتات)،فالصهاينة يرون أن الوجود اليهودي يف أي حضار ٍة غري يهودي ٍة ظاهر ٌة شا ّذ ٌة وعالم ٌة
عىل املرض الروحي ،ولذلك فهم أيضً ا يعودون إىل (البساطة األوىل) ،أيام كان
ٍ
قومي مستقلٍ
اليهود يعيشون ككيانٍ
فريد مل تدخل عليه الشوائب (التاريخية)
ٍ
املختلفة ،غري اليهودية.
وميكننا أن نستنتج من تحليالت املسريي للعقلية العملية األمريكية والصهيونية
ومقارنته بينهام بعض االستنتاجات عىل النحو التايل:
 -1تسيطر عقلية الريادة عىل كل من الصهاينة واألمريكيني؛ فالبيوريتانيون
ٍ
زراعي
مستعمرات ذات طابع
(اكتشفوا) أمريكا ثم انترشوا فيها عن طريق إنشاء
ٍ
عسكري ،واملستوطنون الصهاينة (اكتشفوا) فلسطني واحتلوها بنفس الطريقة.
وعقلية الرائد عقلي ٌة عملي ٌة تفضّ ل الفعل عىل الفكر ،والنتائج العملية عىل االعتبارات
الخلقية ،إنها عقلية الكاوبوي (وهو شخصي ٌة تعشقها الجامهري اإلرسائيلية التي
تدمن األفالم السينامئية من جميع األنواع).
 -2ولعـل وجه الشـبه الرئييس بني الوجدانني األمريكي والصهيوين اإلرسائييل
وتجاهـل لكل
ٌ
هـو العنـف العنصري؛ فرفـض التاريـخ نتـج عنه تعـامٍ عـن الواقع
تفاصليه.
 -3وليس من قبيل املصادفة أن شعار “أرض بال شعب ،وشعب بال أرض” قد
كل من البيوريتانيني والصهاينة ،وليس من قبيل املصادفة أيضً ا أن املجتمعني
تب ّناه ٌّ
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اإلرسائييل واألمرييك من أكرث املجتمعات عنرصيةً ،سواء من ناحية الواقع
االقتصادي أو البنية الحضارية.
وعىل هذا فإن من اليسري عىل الشعب األمرييك فه ُم العقلية اإلرسائيلية
والتعاطف مع الشعب اإلرسائييل و ِق َي ِمه الالأخالقية من عنرصي ٍة وعنف ،نظ ًرا إىل
التشابه بني وجدان الشعبني .إن الشعب األمرييك وقادته الذين تسيطر عليهم عقلية
إل بالنتائج العملية
الرائد والكاوبوي ال يفهمون سوى منطق القوة ،وال يعرتفون ّ
املبارشة ،لذلك فاإلعالم الذي تسانده ق ّو ٌة أو وض ٌع قائ ٌم بالفعل ما هو إال دعو ٌة
إل ذوو النوايا الطيبة ،وحتى هؤالء سينسونها
لألخالق الحميدة ،لن ينصت لها ّ
وينسوننا بعد دقائق.
فابريكة اإلنسان الجديد :من أوجه التشابه الرئيسية بني املجتمعني اإلرسائييل
جب
واألمرييك أن ً
كل منهام مجتمع استيطاين يتك ّون من املهاجرين الذين يتو ّ
عليهم أن يطرحوا هويَّتهم القدمية ليكتسبوا هوي ًة جديد ًة مبجرد وصولهم إىل
نيويورك أو حيفا .واكتساب الهوية الجديدة هو مشكلة املشاكل بالنسبة للمجتمعات
االستيطانية الرافضة للتاريخ وللرتاث ،والتي تفربك [تزيّف] “تراث ًا جدي ًدا” يدور
حول أسطور ٍة بسيط ٍة يؤمن بها اإلنسان الجديد ،فأمريكا استحدثت أسطورة “آدم
الدميوقراطي الجديد” .يخربنا املسريي أنه حينام ذهب إىل نيويورك عام 1971م،
ٍ
ح ِّد َدت هويتهم بشكلٍ
قومي ضيّق ،فهم
قابل
ٍ
جامعات قومي ًة متنافر ًة أو مواطنني ُ
سود أو يهود أو أيرلنديون.
وتتّسم كتابات املسريي باملزج بني األدب والنقد والفلسفة ،واملسريي ،مثلام
يفعل الفيلسوف السلوفيني املعارص سالفوي جيجك ،يُض ِّمن تحليالته بيا َن وجهة
ُعب عن العقلية األمريكية .يقول :وقد شاهدت
نظره يف األفالم واملرسحيات التي ت ّ
عد ًدا من األفالم األمريكية الجديدة التي تبدو فيها العنرصية واضحةً ،وتؤكًد
االنتامء القومي لشخصياتها .ومنها األفالم التي تؤكّد تَ َف ُّرد اليهود ،مثل فيلم “عازف
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فوق السطوح” .ومن األفالم العنرصية األخرى التي شاهدتها فيلم “القط فريتز”،
وهو فيل ٌم جمي ُع شخصياته من الحيوانات ،ومن بني القطط التي تلعب األدوار
الرئيسية يوجد ق ٌ
ط بروتستانتي وقط ٌة يهودية .وشاهدت أيضا فيلم “بتي سووب”
ٍ
إعالنات أمريكي ٍة واملفارقات التي
الذي يروي قصة استيالء الزنوج عىل رشكة
تنتج عن ذلك ،وفيلم “مارجو” الذي يسخر من الكنائس الربوتستانتية يف جنوب
الواليات املتحدة.
الكل األمرييك املتجانس ال وجود له ،فاإلنسان
ّ
ويخلص مام تق ّدم إىل أن
مبتسم
الجديد الربيء من الرش والتاريخ واملعرفة مل يُق َّدر له أن يخرج من البوتقة
ً
كأنه يف إعالن تليفزيوين.
لغة التعامل مع الواقع :وألن الوجدان األمرييك ميرح يف براءته األوىل غري
مثقلٍ بالتاريخ؛ نجد أن األمرييك ال يؤمن بأية مق ّدسات أو حرمات أو طقوس ،كام
الكل الحي
ّ
يبي املسريي ،فكل يشء بالنسبة إليه خاض ٌع للبحث والتج ّزؤ ،كأن
ّ
يعادل جامع أجزائه امليتة .إن الوجدان األمرييك هو حقًا وجدان الرفض للتاريخ
والرتاث ،بل وأي فك ٍر مسبقٍ عن الواقع؛ وجدا ٌن تسيطر عليه الفلسفة الرباجامتية أو
الذرائعية سيطر ًة كاملةً.
هذه السيولة التامة جعلت من املجتمع األمرييك مجتم ًعا علامن ًيا مبعنى
الكلمة ،فال تسيطر عليه أيّة تص ّو ٍ
رات كلي ٍة عن طبيعة اإلنسان والكون .وعلامنية
املجتمع األمرييك الكاملة ،وتح ُّرره من الوعي األخالقي التاريخي ،جعلت العقل
بغض
األمرييك ديناميًا ومتحر ًرا إىل أقىص الحدود ،ومتطل ًعا إىل معرفة كل يشء،
ّ
النظر عن االعتبارات الخلقية أو الجاملية ،أو حتى النتائج العملية أو اإلنسانية لهذه
ذرائعي ال يشغل نفسه بالحقيقة النسبية
املعرفة .إن املجتمع األمرييك مجتم ٌع
ٌ
إل عام يزيد من راحته وهنائه املاديني.
التاريخية ،وال يبحث ّ
فالرؤية الرباجامتية بجعلها “النجاح” املعيا َر الوحي َد للحكم عىل أي يش ٍء،
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وبإلغائها التاريخ والرتاث ،جعلت الحقيقة الوحيدة املقبولة هي الحقيقة السائدة،
أو الحقيقة التي تس ّهل علينا التعامل مع الواقع كام هو ،وليس كام ينبغي أن يكون،
وهي لهذا رؤي ٌة مغالي ٌة يف املحافظة .واملنطق الثوري ،كام يرى املسريي ،يفرتض
ٍ
يل بني ما هو قائ ٌم وما ينبغي أن يكون .هذا الجدل قد
دامئًا وجود
تناقض جد ٍ
وحل محلّه ٌ
زائف تسيطر فيه األشياء
جدل
صفى متا ًما يف الفكر الرباجاميتّ ،
دائري ٌ
ٌ
واملاديات املصمتة عىل عقل اإلنسان ،فاملطلوب يف اإلطار الرباجاميت الض ّيق
هو أن يتعامل املرء بنجاح مع الواقع .إ ّن الرباجامتية رؤي ٌة مادي ٌة ال روح فيها وال
حياة ،فهي تفرتض خضوع عقل اإلنسان لألشياء وحدودها ،وال تسمح لهذا العقل
بتخطّيها ،وتفرتض عدم وجود ٍ
ذات إنساني ٍة مركّب ٍة تحمل عبء وعيها التاريخي
يف مقابل موضوع يكتسب فحواه وداللته من اإلدراك اإلنساين املركّب له ،وإمنا
ٍ
صمت كأنه أمام وثن .إن ما ينقض الرباجامتية،
يوجد يش ٌء يخشع له اإلنسان يف
إل للعقل
لدى املسريي ،هي الرؤية التاريخية الشاملة ،وهي رؤي ٌة ال ميكن ّ
الخلق الوصول إليها ،فهو وحده القادر عىل إدراك الرؤى املركّبة
ّ
البرشي الواعي
واملختلفة كيف ًيا عام هو كائن.
فلسفة الكاوبوي والعنف الربجاميت :ويخربنا املسريي يف نقطة البداية عن
تفكريه حول الفلسفة األمريكية والتي ترتبط يف ذهنه بالعنف الذي ال عقل له.
الخاصة بطرق التفكري
يقول :يبدأ كالن الفيلسوف بطرح التقاليد جانبًا ،التقاليد
ّ
وعادات الحياة ،حتّى يؤكد استقاللية الفرد وحقّه يف إحراز النجاح ودرجة التميُّز
التي تقع داخل مجاله ،حسب تصوره ،وبجهوده الخاصة ،وحسب درجة املخاطرة
التي يخوضها أثناء رصاعه الذي ال نهاية له يف أن يعيش يف عامل متغري مل يُخلق
من أجله ،العامل الذي ال ضامن فيه ألي يشء .لقد كان جيمس يؤكّد يف مذكراته
وأحاديثه أنّه سيقوم بأداء واجبه ،مؤ ّم ًل أن األشياء الخارجية هي األخرى ستقوم
بأداء واجبها حتى يع ّم التناسق ،ولكن دون أي ضامن أنها ستفعل .وغياب الضامن،
حسب تص ّوره ،هو جوهر التجربة اإلنسانية الحقة ،إذ ال بد وأن ينطوي موقف
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اإلنسان يف الحياة عىل عنرص من التوتّر النشط ،فنحن ،حسب تص ُّور جيمس،
لو آم ّنا بفكر ٍة ما ألننا شئنا ذلك ،فهذا ليس بالرضورة “خدا ًعا” ،فالواقع هو رؤيتي
وقناعتي ،وما العامل سوى ت ّيار من التغيُّ الذي ال نهاية له .ونحن الذين نق ّرر هذا
أو ذاك .واملعرفة حسب تلك الفلسفة ،نسبي ٌة وذاتي ٌة ال وجود لها خارج أذهاننا،
والحقيقة ليست شيئًا موجو ًدا يف األفكار والرؤى ذاتها ،وإمنا هي يشء يحدث لها
أثناء استخدامنا إياها يف املواقف العملية املختلفة.
هذا العالَم الرباجاميت الهادئ العميل ،عند املسريي املفكّر العريب املسلم،
إل
دارويني ميور بالتغيُّ  ،الذي يجرف كل يش ٍء يف طريقه ّ
نيتشوي
إل عالَ ٌم
إن هو ّ
ٌ
ٌ
العبقري ،إنّه وال ّ
شك عالَ ٌم البقا ُء فيه لألكرث عبقري ًة أو لألصلح .ونحن ال نبالغ إذا
قلنا إن هذا هو جوهر رؤية جيمس لإلنسان ،فاإلنسان حسب تص ّوره هو الحيوان
الوحيد الذي يفرتس أبناء نوعه ،فقد تك ّيف إىل األبد مع حالة الحرب ،وال ميكن
لسنوات السالم ،مهام طالت ،أن متحو من الوجدان اإلنساين الرغبة يف الحرب.
“لقد ولدنا كلّنا لنحارب” ،بل إن الحرب هي الطبيعة البرشية يف ذروتها .وما ُس ُم ّو
إل نتيجة الرغبة يف السيطرة ،أن تذبح اآلخرين أو ت ُذبح.
العقل بني سائر البرش ّ
ينتمي جيمس إىل منط من املفكرين الذي يضعون اإلنسان أمام خلفي ٍة طبيعية،
مسقطني الخلفية التاريخية ،وإذا استعرضنا آراءه ،لوجدنا أن الخط الرئييس فيها هو نزع
اإلنسان من سياقه التاريخي .فهذا اإلنسان الذي يعيش يف خطر ،يف عامل دائم التغيُّ
ال ضامن فيه ،هذا الفرد الذي يفعل ما يشاء ،وال يعرف إال ما يج ّرب وال يوجد داخل
نسق متكامل من القيم واالفرتاضات ،يتط ّور حسب قوانني تشبه قانون تط ُّور الطبيعة.
يظهر يف كتابات جيمس الرائد األمرييك أو الكاوبوي املؤمن بقدراته الخارقة
للعادة عىل إخضاع أي يشء ،وعىل غزو الربية العذراء .ويؤكد كالن ،تلميذه
الصهيوين ،أن موقف أستاذه من الواقع ،بل والوجود األمرييك ككل ،يشبه موقف
الرائد األمرييك من عدة وجوه؛ وعىل هذا يؤكّد املسريي أن الرجل األبيض يف
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أمريكا هو الرجل الرباجاميت بالدرجة األوىل ،والسوبر مان الحق ،والكاوبوي
الذي ال يهاب شيئًا ويبني بيته بجوار الربكان ،كام يخاطر بكل يش ٍء فيفقد كل يش ٍء
أو يربح كل يشء.
وقد نشأت الرباجامتية يف تربة الرأساملية الناهضة الواثقة بنفسها ،واملؤمنة
بأخالقياتها ،أو ال أخالقياتها؛ املبنية عىل التنافس والرصاع والفردية .ويرى بعض
داريس الرباجامتية أن إنكار األمريكيني لقيمة التاريخ يرجع إىل أنهم نشأوا يف
العامل الجديد وليس يف العامل القديم .هذه النزعة الالتاريخية الالأخالقية املثالية/
العملية التي تُس ّمى الرباجامتية والصهيونية تظهر يف صفحات كتاب الرباجاميت
الصهيوين كالن “املثاليون يف مأزق” .إذ يالحظ كالن العالقة الوجدانية الوثيقة
بني إرسائيل والواليات املتحدة ،بل والتشابه البنيوي بينهام ،فهو يف بداية كتابه
كل من إعالن استقالل إرسائيل والواليات املتحدة ،هام تعبري عن مسرية
يؤكّد أن ًّ
يل براجاميتٌ
يل /عم ٌ
اإلنسان نحو الحرية ،ونحو مزيد من التقدم .وعامل كالن مثا ٌ
منطقي للغاية ،بسبب شعورهم القوى
حتى النخاع ،فحق اليهود يف فلسطني أم ٌر
ٌ
والجارف مبركزية إرسائيل يف حياتهم.
ولكن قبل أن يواصل املسريي رحلته مع كالن ،يعرض للجانب اآلخر للمطلق
الرباجاميت وهو املطلق املوضوعي؛ إذ يبدو أن طريقة اإلدراك الرباجاميت تؤدي
إما إىل هذا أو إىل ذاك يف ذات الوقت .فالرباجامتية ،فلسفة اإلرادة املطلقة،
ت ّدعي أيضً ا أنها تؤمن بالحقائق املوضوعية ،والحقائق وحدها ،التي ال تتقبل
حا بني املطلق الرباجاميت املثايل واملطلق
النقاش .وقد يبدو أن هناك تباي ًنا واض ً
الرباجاميت املوضوعي ،وبقليل من التمحيص نكتشف أن املثالية هي الوجه
اآلخر للموضوعية امليكانيكية.
ريا عن التحليق املثايل
إن الرصد الرباجاميت املوضوعي للواقع ال يختلف كث ً
فوقه ،فكالهام الغرض منه تذويب الواقع حتّى يصبح ال اتّجاه له .والدارس
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للدعاية الصهيونية يجد أنها تستند إىل تربيرين :أحدهام مغا ٍل يف املثالية (حق
اليهود األزيل يف العودة ورغبتهم يف ذلك) ،واآلخر عميل مغا ٍل يف العملية (سياسة
األمر الواقع) ،وكالهام يتجاهل الوجود التاريخي لفلسطني وشعبها .وطريقة الطرح
الصهيونية ـ الرباجامتية تفتح الباب عىل مرصاعيه للعنف ،فاسم إرسائيل كام يخربنا
شعب يعيش يف رصاع دائم
الرباجاميت املتص ِّوف يعني املتصارع مع الرب ،فهو
ٌ
مع الطبيعة القاسية من رمال وتالل ومستنقعات يواجهونها بنفس اإلميان الذي
يواجهون به الطبيعة البرشية املعادية لهم؛ طبيعة جريانهم (من العرب) الذين يك ّنون
الكره لهم وينوون تحطيمهم.
والرباجاميت الصهيوين قاد ٌر عىل األالعيب الديالكتيكية إن كانت يف مجال
التربير؛ فهو يق ّرر أ ّن جيش إرسائيل جيش دفا ٍع فحسب وخري دفا ٍع عن فردوس
ج
إرسائيل هو الهجوم عىل جميع الجبهات .ويالحظ كالن،
ٍ
يت مبته ٍ
بقلب براجام ٍ
أي فتًى أو فتاة ال يتطلّعون إىل الخدمة العسكرية ،كام أنه،
م ّر ًة أخرى ،أنه مل يقابل ّ
وهو املرن العميل ،يخربنا أنّه ميكن تجنيد االحتياط يف ساعات قليلة.
للتغي .والعرب؟ يرى
اإلرسائيليون إذًا مرنون استجابوا لنداء الرباجامتية الحا ّر
ّ
كالن أن األمل الوحيد هو تغيريهم أيضً ا .وكالن مل يفقد األمل فينا بعد ،فهو يرى
أن العرب قد بدأوا بالفعل يف التغيُّ مبساعدة اإلرسائيليني .ويدلل عىل ذلك بأن
اإلسالم آخذ يف االختفاء أو يف التحول الذي هو مبثابة االختفاء.
شعوب متحدث ٌة بالعربية ،وما يسمى
يب وإمنا
يؤكد كالن أنّه ال يوجد
شعب عر ٌ
ٌ
ٌ
إل ردة ف ٍعل للنهضة الصهيونية ،ومل يخلق جامعة الدول العربية سوى
بالعروبة ليس ّ
ح ُد البالد العربية سوى كراهية إرسائيل .أما الفلسطيني
الرشاوي الربيطانية ،وال ي َو ِّ
فهو أيضً ا ال وجود له ،ألنه خليط ال نهاية له من كل األجناس.
كل صفح ٍة من صفحات كتاب
كل ما سبق ،يستخلص املسريي أ ّن ّ
وبنا ًء عىل ّ
كالن تنطق بالعنف الرباجاميت ،متا ًما مثل كتابات جيمس ،فكالهام ينظر إىل اإلنسان
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من منظو ٍر دارويني ،وكالهام يرى اإلنسان جز ًءا من بيئ ٍة طبيعي ٍة مام يسقط فالتاريخ
واالتجاه .ولكن يظل هناك ٌ
جوهري بني براجامتية جيمس األمريكية والرباجامتية
فارق
ٌ
الصهيونية ،وهو ٌ
فارق ال يدركه سوى املسريي ،فالرباجامتية األمريكية غري مربمج ٍة
وغري مثقل ٍة بأية أساطري ،ولذا فهي براجامتي ٌة متسق ٌة مع نفسها ،تقف ضد التاريخ وال
تاريخ لها .أما الرباجامتية الصهيونية فهي مربمج ٌة مثقل ٌة باألساطري والتواريخ املقدسة.
ولذا تتح ّرك الجيوش الرباجامتية ليك تؤ ّمن الحدود الواقعية املثالية آلرتس إرسائيل،
التي وردت لها خريطتان مختلفتان يف التوراة! لكل هذا نجد أن حدود الرباجامتية
ح ُّددا يف ذات الوقت من حدود الرباجامتية الصهيونية،
األمريكية أكرث اتسا ًعا وتَ َ
واقعي ،هو قانو ٌن ضيّق غبي ،ولكنه مع ذلك قانون ،أما
فاألوىل يحكمها قانو ٌن
ٌ
مزيج فري ٌد شا ٌذ بني العقليتني العملية والغيبية التلمودية.
الرباجامتية الصهيونية فهي
ٌ
يتناول املسريي يف الباب الثاين من كتابه “عامل السلع الفردويس” ،ويعرض
أ ّو ًل ملا يطلق عليه الخالص بالسلعة:
وقبل الحديث عن الحضارة األمريكية ،يذكر املسريي بعض الجوانب
املميزة لنمط الحياة األمريكية ،التي تجعل األمرييك فريس ًة سهل ًة لـ”االستهالكية
األمريكية” .لقد تن ّبه اليسار الجديد ـ الذي يشيد به املسريي وينتقده ـ إىل خطورة
الرأساملية األمريكية ،وهو يف نقده لها ال يركّز عىل استغالليتها أو عدم كفاءتها
اإلنتاجية ،ألنها ليست مستغل ًة باملعنى التقليدي كام أن كفاءتها مشهو ٌد لها من
ينصب الرتكيز عىل استهالكيتها العمياء التي ت ُغرق الذات ،بل إن
الجميع ،وإمنا
ّ
بدل
بعض الجامعات اليسارية مل تعد تستخدم اصطالح “الرأساملية” ،وتستخدم ً
منه اصطالح “االستهالكية” ،باعتبار أن ما يه ّدد العامل األمرييك اآلن ليس قلة السلع
بل وفرتها ،والوعي الزائف الذي تنتجه هذه الوفرة .واليسار الجديد مل ِ
يحد أب ًدا يف
ينصب عىل
رؤيته الجديدة عن الفلسفة املاركسية ،فنقد ماركس للرأساملية مل
ّ
استغالليتها االقتصادية بقدر تركيزه عىل سطحيتها املادية وحتميتها االقتصادية،
وتحويلها إىل يشء ،واليشء إىل وثن .اليسار الجديد ،فيام كتب املسريي ،مل يحد
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ريا عن فكرة ماركس ،وإن استفاد منه بطريق ٍة تن ّم عن أصالته .لكنه مع ذلك يسا ٌر
كث ً
ت ينقصه الربنامج السيايس واأليديولوجية املتكاملة .أي إن اليسار نفسه يتح ّرك
ُم َفتَّ ٌ
يف ذات الفراغ األيديولوجي الذي خلقته الرأساملية والحضارة األمريكية .فينتهي
األمر مبعظم هذه الحركات اليسارية إىل اإلقالل من جرعة الراديكالية وزيادة جرعة
اإلصالحية الرباجاميت.

ثان ًيا :الهيبي يف الفردوس
ومقابل الرباجاميت الذي يسعى إىل النجاح ،يقدم املسريي النموذج املقابل
وهو الهيبي املتم ّرد .وثورة الهيبي ثور ٌة فردي ٌة محضة ،إذ يرفض املتم ّرد املجتمع
وحدوده ومق ّدساته ،ويدير ظهره لفكرة النجاح عىل الطريقة البورجوازية ،ويق ّرر
رضب من التح ّدي لكل أهداف املجتمع الرأساميل وآماله.
أن يفشل ،ففي فشله
ٌ
إن الهيبي تجسي ٌد ألسطورة “اإلنسان الفاشل” وهو الرفض املحسوس والشخيص
ٍ
تقديس للملكية الفردية
ألسطورة “اإلنسان العصامي” ،ولكل ما ترمز إليه من
ونكرانٍ للسعادة اإلنسانية .يرى املسريي أنه إذا كان التفوق عند اإلنسان الناجح
هو االستهالك الذي ال ضمري له وال روح ،فالهيبي يحيا حيا ًة بسيط ًة تجعل من
االستهالك وكل السلع الرأساملية ،بل وكل اإلنجازات التكنولوجية ،أمو ًرا غري ذات
بال.
يقارن املسريي بني منوذجني :العصامي واملتمرد ،وإذا كانت حياة اإلنسان
ري
العصامي فردي ًة خالي ًة من الطقوس واملعنى ،فحياة الهيبي جامعي ٌة يحكمها تفك ٌ
طقوس تذكرنا بالعبادات
قَبَيل وآالف الطقوس التي تضفي مع ًنى عىل حياتهم،
ٌ
القدمية قبل ظهور التجارة .يستشهد املسريي بنامذج وأمثل ٍة متعدد ٍة من الشعر
واألدب واملرسح والسينام ،ليؤكد نقده للحضارة األمريكية ،فهو يستشهد بفيلم
“وود ستوك” الذي يقدم صور ًة واضح ًة لهذه القبلية.
ويرى املسريي أننا إذا تأ ّملنا الرتاث األديب األمرييك ،فسنستكشف أن والت
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ويتامن كان هيبيًا من الدرجة األوىل؛ فقصيدته الشهرية “أغنية نفيس” تحتفي
كل يش ٍء دون متييز،
بذات الشاعر السلبية التي تحب الخري والرش ،والتي تقبل ّ
والتي تعشق الطفو مع الناس يف املدينة .ويذكر أيضً ا الهيبية البيوريتانية ،الشاعرة
مل مأهو ٍل
إمييل ديكنسون ،التي اعتزلت الناس وارتدت ثوبًا أبيض وسكنت يف عا ٍ
باملجردات امليتافيزيقية .وهرني ديفيد ثورو الذي رفض دفع الرضائب املق ّررة
جا عىل محاولة القوات األمريكية ضم تكساس (التي كانت ال تزال
عليه احتجا ً
تابع ًة للمكسيك).
وسيطرة حساسية الفردوس تظهر أيضا يف التيار األديب األمرييك ،الذي ينادي
بأنه ال جدوى من تقويم الفن أو حتى محاولة فهمه ،ألن الهدف األسايس من قراءة
رش دون تدخُّل الوعي اإلنساين .ويستشهد برأي
العمل األديب هو تجربته بشكلٍ مبا ٍ
سوزان سونتاج ،إحدى الناقدات األمريكيات املحدثات ،التي ترى أن الفن ليس
شكل من أشكال السحر ،ووسيل ًة ملامرسة طقوسه .ويف مطلع كتابها “ضد
ً
إل
ّ
التفسري” تتح ّدث عن حالة الرباءة الفردوسية األوىل ،قبل ظهور التاريخ والوعي،
وقبل أن يحتاج الفن إىل تفسريٍ أو تربير ،فاستجابة املتلقي ٍ
آنئذ كانت دامئًا استجاب ًة
مبارشة غري واعية.

ثالثًا :أهل يسوع ،أو مسيحيو الطرقات
يعرض املسريي لهذه الفئة ،ويرى أن من أه ّم الحركات الفردوسية السائدة يف
[الستينيات] يف الواليات املتحدة حرك ٌة تعرف باسم “أهل يسوع” أو “مسيحيو
الطرقات” .وهذه الحركة خلي ٌ
غريب من املسيحية والهيبية ،فأهل يسوع مثل
ط
ٌ
الهيبي ال يضمهم تنظي ٌم واحد أو حتى عدة تنظيامت ،وإمنا يجتمعون يف منازل
وجامعات يطلق عليها اسم “البيوت املسيحية” .وحركات البعث الديني ليست
غريب ًة عىل الحضارة األمريكية ،فالواليات املتحدة بدأت ككومنولث ديني ،وتخلل
تاريخها مصلحون دينيون عديدون .لكن كل هذه الحركات ،عىل عكس حركة

الفصل السابع :نقد الغرب 195

اجتامعي واضح أو
طبقي أو
اإلصالح الديني يف عرص النهضة ،ليس لها طاب ٌع
ٌ
ٌ
مسترت ،وليس لها أية أبعا ٍد راديكالي ٍة حتى باملقاييس األمريكية ،فهي ال تطرح
بش
رؤي ًة متكامل ًة مختلف ًة عن الرؤية الدينية السائدة كام فعل مارتن لوثر ،الذي ّ
بطريق ٍة فردي ٍة للخالص ،تختلف يف بُنيتها ومحتواها عن مفاهيم العصور الوسطى
الكاثوليكية.
ويرى املسريي أ ّن معظم حركات البعث الدينية األمريكية األخرى عالقتها
بالواقع واهي ٌة أو منعدمة ،وهي ال تق ّدم رؤي ًة متكاملةً ،مكتفي ًة بتقديم الحلول
العاطفية مثل “الحب” و”التفاهم” ،باعتبارها أدوي ًة شافي ًة ألمراض البرشية ،إال أن
محل أسطورة “اإلنسان العصامي”
ّ
تحل
“أهل يسوع” يبحثون عن أسطور ٍة جديد ٍة ّ
الضيّقة ،وأسطورة “الهيبي الفاشل” املخ ّربة ،لذلك فهم يعودون إىل فكرة اإلنسان
املسيحي يف بساطته األوىل ،ومن ثم يدخلون الحضارة األمريكية االستهالكية من
أوسع أبوابها ،باب الرفض الشامل للتاريخ والواقع االجتامعي.
ويرى املسريي  -منتق ًدا هذه الحركة  -أن الطأمنينة الداخلية أو النشوة الدينية
التي يحققها اإلميان األعمى الحريف هي ما ينشده “أهل يسوع” ،ولذلك فتجربتهم
يظل املؤمن املنتيش يدور حول
الدينية الجديدة ال تنتج عنها أية استنار ٍة فكري ٍة ،بل ّ
نفسه ،دون أن يدخل يف عالق ٍة حقيقي ٍة مع الواقع أو حتى مع نفسه.
قوي يرسي يف الفكر الديني املسيحي يف الواليات
يل ٍ
ويتوقّف عند تيا ٍر عم ٍ
املتحدة ،هو البيوريتانيون .فالبيوريتانيون ،شأنهم شأن الطوائف الربوتستانتية
املتط ّرفة ،كانوا يتص ّورون أن رضا الله عن فر ٍد يجعله يصيب من النجاح املادي
والتجاري اليشء العظيم.

اإلنسان بني األشياء والرباءة األوىل
رص وبصرية ،عني ِح ِس ّية ترى
حينام تغمض عينيك فإنّك تبرص ،ألن اإلنسان له ب ٌ
حدسية تخرتق السطح لتصل إىل البنية الكامنة وطبيعة الوجود.
األشياء ،وأخرى َ
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وألننا ال نقنع من األشياء بسطحها وال نرىض بالواقع كام هو ،فإنّنا دامئًا نحلم،
كل األحالم ،هو أيضً ا لحظ ُة الكشف الكامل ،فالفردوس
والحلم بالفردوس ذروة ّ
كل يشء ،وننجز فيها ذواتنا الحقيقية كام
هو نقطة “النجاح” التي يتحقّق فيها ّ
ٍ
ضغوط اجتامعي ٍة وقه ٍر تاريخي.
كل
نتخيّلها ،متح ّرر ًة من ّ
أ .العقد االجتامعي األمرييك/اليهودي
حينام تصل إىل نيويورك ،ال ميكنك إلّ أن تلحظ الوجود اليهودي يف كل
ريا يف
مكان ،فنيويورك تضم أكرب تج ّمعٍ يهودي يف العامل ،وهذه حقيق ٌة تح ّز كث ً
نفوس اإلرسائيليني والصهاينة ،الذين يصدرون عن فكرة “وحدة الشعب اليهودي”،
يهودي لديه ما يدفعه نحو الفردوس اليهودي يف أرض امليعاد.
التي تفرتض أن كل
ٍ
إن عدد اليهود (الشتات) يفوق عدد يهود إرسائيل مبراحل.
ويفس لنا املسريي ذلك بقوله :لقد استق ّر اليهود يف الواليات املتّحدة وتقبّلوا
ّ
وضعهم إىل ح ٍّد كبري ،وقبلوا أسطورة “أتون الصهر” إياها بدرجات متفاوتة .وقد
ترجمت هذه األسطورة إىل ما يسمى بالعقد االجتامعي األمرييك/اليهودي ،الذي
خاص للغاية ميارسه يف املنزل.
يتلخص يف أن يهودية املواطن اليهودي هي أم ٌر
ٌّ
ب .تعليم اليهودي األمرييك
ويعتقد نورمان بودورتز ،رئيس تحرير مجلة كومنتاري ،أنّه مرشّ ٌح ،أكرث من
قصة النجاح النموذجية ،ألنّه ُولد يف رشق أوروبا اليهودية من
غريه ،ملعالجة ّ
أب َوين يهوديَّني هاجرا من رشق أوروبا .واملهاجرون اليهود إىل أمريكا ،كام يُخربنا،
تدفعهم رغب ٌة جامح ٌة وشهو ٌة شديد ٌة إىل النجاح ،أي إنهم يبلورون هذا الجانب من
كل يشء.
الشخصية األمريكية أكرث من أي فريقٍ آخر ،فالنجاح بالنسبة إليهم هو ّ
فهو يعني الحصول عىل املال الوافر واملكانة االجتامعية الالئقة .إن “يهودية”
بودورتز هي التي ترشّ حه ألن يلعب دور “األمرييك”.
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ويفس معجزة البقاء اليهودي؟
لكن ما هو التعليم اليهودي الذي “يصنع” اليهود،
ّ
ٍ
بهدف أسايس
يخربنا بودورتز أن الغرض منه هو تعميق اإلحساس بالهوية اليهودية،

هو اإلبقاء عىل الكيان اليهودي.

ثان ًيا :اإلسالم كحلم الرباءة األوىل يف حياة مالكوم
من اليشء إىل اليشء ،هذه هي حركة بودورتز األفقية .لكن مالكوم يتح ّرك
بطريق ٍة مغاير ٍة متا ًما.
ومالكوم زعيم أمرييك أسود كان اسمه األصيل مالكوم لِ ِتل (أي مالكوم
غي اسمه إىل “مالكوم” ،رافضً ا اللقب الذي أعطاه إياه الرجل
الصغري) ،لك ّنه ّ
جه إىل مكّة املكرمة،
غي اسمه بعد ذلك إىل “الحاج مالك” بعد ح ّ
األبيض ،ثم ّ
حيث خاض تجرب ًة روحي ًة كان لها أكرب األثر عليه .وسرية حياته الذاتية مت ُّدنا
بكثريٍ من تفاصيل حياته الرثية التي انتهت باغتياله عام 1965م .ويوضح املسريي
يل ح ّرره من
أن اإلسالم بالنسبة ملالكوم هو حلم الرباءة هذا ،فقد ز ّو َده بإطا ٍر مثا ّ
أخالقيات وافرتاضات مجتمعه العرقية ،وهي افرتاضات وأخالقيات كان عليه
تق ُّبلها برغم أنّه فريستها وضحيتها.
ويجيب عن سؤال طرحه عن “ما هو سبب اختياره للفظ “حلم الرباءة” لوصف
العامل العريب اإلسالمي الذي شاهده مالكوم ،واإلشارة للمعتقدات اإلسالمية التي
آمن بها يف نهاية املطاف؟” :ذلك ألن مالكوم تعامل مع الوطن العريب من منظوره
هو كأمرييك أسود يعاين ويالت التفرقة العنرصية ،ومن هذا املنظور اكتشف أنه
ال يقف يف طريق من ّو اإلمكانيات اإلنسانية لإلنسان األسود ،لذلك وجد مالكوم
مل خا ٍل من التفرقة العنرصية .إن أمريكا البيضاء
تحقيقًا جزئ ًيا لحلمه بالرباءة ،وبعا ٍ
ـ كام أخربنا هو ـ مج ّرد ٌة من هذه اإلمكانيات املثالية واإلنسانية ،فهي ذات نزع ٍة
يظل مج ّرد صور ٍة ذهني ٍة رائعة،
تدمريي ٍة خالصة .يقول“ :أي إن حلم الرباءة الثوري ال ّ
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فردويس قد يتحقّق اآلن وهنا ،وإمنا هو رؤي ٌة للحياة الفاضلة،
كام أنه ليس بواقعٍ
ٍ
الثوري من خاللها مع الواقع التاريخي ،ويحاول تحقيقها داخل التاريخ
يتعامل
ّ
ذاته .وألنه يتحقّق داخل التاريخ ،فهي لن تحتفظ بصفائها وبراءتها .والعامل العريب
كل توتّراته التاريخية ،كان بالنسبة ملالكوم تحقيقًا جزئيًا
اإلسالمي ،بالرغم من ّ
األقل فيام
ّ
لحلمه بالرباءة ،وبعامل يسمو عىل أمريكا من الناحية األخالقية ،عىل
يختص بالعالقات اإلنسانية والعنرصية.
ّ
ج -اإلسالم
بدأت عملية االهتداء إىل اإلسالم بسلوكيّ ٍ
ات بسيط ٍة ،مثل رفضه تناول لحم
نب
ثوري لنسقٍ
الخنزير حينام كان يف السجن ،واعتياده التوضّ ؤ؛ لك ّنها انتهت بت ٍّ
ٍّ
ٍ
جديد من القيم.
فسته جامعة إليجا محمد
تع ّرف مالكوم ،إبّان سجنه ،عىل اإلسالم كام ّ
(التي تُس ّمى بـ”املسلمني السود”) ،وآمن بذلك التفسري وشعر بتف ّوقه األخالقي.
لك ّنه برغم ذلك انفصل عنهم فيام بعد وتخطّى افرتاضاتهم األخالقية العنرصية،
التي تُ يّز بني السود والبيض لصالح السود هذه املرة؛ فقد كانت تؤمن مبقلوب
العنرصية األمريكية ،وبالرغم من مساهمة عقيدة “املسلمني السود” يف تحرير
مالكوم وإنقاذه ،فقد كانت مثل عنارص الخالص األخرى يف حياته قبل إسالمه،
عنارص قارص ًة أخالق ًيا ونفس ًيا عن تحقيق الخالص الكامل ،لهذا السبب يناقش
حا يف سياق املناقشة كيف تخطّى
تح ّو َل مالكوم إىل اإلسالم “الحقيقي” ،موض ً
معتقدات جامعة املسلمني السود .ويرى أن التفاعل الشخيص مع املسلمني قد
مكّن مالكوم من إدراك األبعاد الثورية للمفهوم اإلسالمي لوحدانية الله .فالبيض
أناسا بيض البرشة ،وإنّ ا كائناتٌ برشي ٌة كاملة.
الذين يقفون أمام اإلله الواحد ليسوا ً
برشي كامل .لقد استطاع
وقد وقف مالكوم أمام “خالق الجميع” ،وشعر أنه كائ ٌن
ٌ
الشعور بهذا التكامل اإلنساين ألن وحدانية الله تعني قبول وتساوي البرش كافّ ًة أمامه.
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املرأة األمريكية بني التاريخ والفردوس
كان املسريي يالحظ نرب ًة غريب ًة يف شكوى بعض السيدات األمريكيات ،حتى
ج ًها ضد ظروفه ّن االجتامعية أو أوضاعه ّن اإلنتاجية ،بل
ظ ّن أن مت ُّرد ُه ّن ليس مو ّ
إىل وضعه ّن البيولوجي ذاته .فثورة تحرير املرأة ذات الجذور االجتامعية ،كام
يقول ،لفحتها لفح ٌة فردوسية؛ أتت عليها وحرمتها من بعدها التاريخي ،وجعلت
منها مت ُّر ًدا فاق ًدا لالتجاه واملحتوى والداللة ،وبالتايل ليس له أية فاعلي ٍة اجتامعية.
ويقوم بتحليل الجذور االقتصادية لحركة تحرير املرأة ،أ ّولً  ،ث ّم الحديث عن
النزعة الفردوسية.
بهذا املعنى ،تكون السيدات يف أمريكا مضطهد ًة مستَ َغلّ ًة اقتصاديًّا ،وهي مثل
كل األقلّيّات ،تصل إىل وعيها بنفسها يف لحظ ٍة من اللحظات الزمنية ،وتبدأ يف
التم ُّرد واملطالبة بحقوقها ،كام فعل الزنوج من قبل.
أسباب أخرى ساهمت يف ظهور حركة تحرير املرأة
وقبل أن يسرتسل يف ذكر
ٍ
يف الغرب ،يذكر أن نظام االقتصاد الرأساميل ليس مج ّرد عملي ٍة إنتاجي ٍة ميكانيكي ٍة
عاطفي وتص ّو ٌر
وموقف
نفيس
تت ّم خارج اإلنسان ومبعزل عنه؛ وإمنا هو وض ٌع
ٌ
ٌ
ٌ
مح ّدد للنفس البرشية ،ومبا أن اإلنتاج مرتب ٌ
ين مح ّدد ،فإن منط
ط بنموذ ٍ
ج إنسا ٍ
مسؤول عن كثريٍ من السامت التي ِ
ٌ
تسم اإلنسان األمرييك.
اإلنتاج الرأساميل

ثان ًيا :تحرير املرأة األمريكية والفردوس
هذا جوهر الفارق بني نقد املسريي للحداثة الغربية ونقد فالسفة الغرب،
ِ
إشكاالت الحداثة
وعىل رأسهم مدرسة فرانكفورت؛ ففي حني سلك  -رحمه الله -
ٍ
باعتبارها تجل ٍ
وتعبريات متنوع ٍة عن ظاهر ٍة واحدة ،تعاملت مدرسة فرانكفورت
ّيات
عب مرشوع املسريي عن
مثل ـ مع ّ
ـ ً
كل تعبريٍ باعتباره ظاهر ًة مستقل ًة بذاتها .لذاّ ،
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أخالقي ُمطّر ٍد منسجم ،بعكس اضطراب أصحاب
رؤي ٍة واضح ٍة لإلنسان ،ونسقٍ
ٍ
اإلضافات املتشظّية التي تدور يف دائر ٍة عبثي ٍة ال مخرج منها.
مفكّرو حركة تحرير املرأة ،شأنهم شأن املهيمنني عىل النظام الرأساميل،
ٍ
تلفيقات
يبتعدون عن أي مفهوم للطبيعة البرشية التاريخية ،حتّى ميكنهم فرض أي
فلسفي ٍة منطقية ،ومن ثم القضاء عىل أي إمكاني ٍة للتسامي.
قــوي يــري يف كتابــات حركــة
بورجــوازي
يخلــص إىل أنّــه مث ّــة ت ّيــا ٌر
ٌّ
ٌ
تحريــر املــرأة ،بــل إن حجــر الزاويــة يف معظــم تلــك الكتابــات هــو املفهــوم
يل قــد حــ ّول األشــياء إىل
البورجــوازي للطبيعــة البرشيــة ،فالنظــام الرأســا ّ
ســلعٍ ،مبــا يف ذلــك اإلنســان ،فاإلنســان هــو اآلخــر ســلع ٌة تُبــا ُع وتشــرى يف
األســواق حســب قوانــن العــرض والطلــب املطلقــة ،ومــن هنــا ظهــر مفهــوم
روســو عــن “اإلنســان الطبيعــي” الــذي يســر يف الغابــة ،وهــو يصفــر بســعاد ٍة
شــديد ٍة وواضحــة ،ثـ ّم يقـ ّرر فجــأ ًة أنــه مــن املستحســن إبــرام عقـ ٍ
ـد بينــه وبــن
اآلخريــن لتكويــن مــا يُس ـ ّمى بالدولــة.
والطريف أن حركة تحرير املرأة تنادي بيش ٍء ثم تنتهي بنقيضه (الرغبة يف
الفردوس األريض تؤ ّدي عاد ًة إىل الجحيم!)؛ فزعامء الحركة ينادون بإلغاء عقد
ٍ
قسط من الحرية ،ويف الوقت ذاته يدافعون عام
الزواج التقليدي ،لتحقيق أكرب
ميكن تسميته بـ “عقد الزواج الشامل” .وهو عقد يشبه من بعض الوجوه عقد
استئجار شق ٍة أو رشاء ٍ
أرض.

