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ميكن أن نقرر ابتداءا أن العقل العريب اإلسالمي يف العصر احلديث قد دخل -نتيجة لظروف عديدة -حلقة
مفرغة ستزيد من تفككه وآتكله وتقويض ثقته بنفسه وضمور إبداعه .فالنهضة أصبحت تعىن -ابلنسبة
للكثريين -اللحاق ابآلخر (الغرب) واالبتعاد عن الذات والرتاث ،بل وإعادة صياغتهما مما يتفق مع املقاييس
الغربية .واجلهد املعريف الوحيد للمشروع هو نقل ما يقوله اآلخر إما دون اجتهاد أو بقليل من التعديل
والتحوير .وهذا يؤدي إىل مزيد من االعتماد املعريف على اآلخر والتبعية املعرفية له والركض وراءه.
ولذا ال غرو أن اإلنسان العريب املسلم مل أيت مبعرفة جديدة يف العصر احلديث ،ومل يؤسس علوما ذات ابل،
ومل يسهم يف إثراء الفكر اإلنساين .وال ميكن لإلنسان املسلم أن يبدع ويولد معارف حديثة من تراثه ومناذجه
املعرفية إال بعد أن يتحرر من قبضة الغرب عن طريق ما نسميه ابحملور النقدي للمشروع احلضاري اإلسالمي.
وأعتقد أن كل من يود أن يطور مشروعا معرفيا حضاري مستقال عليه أن يبدأ –شاء أم أىب -بنقد املشروع
الغريب نظرا لذيوعه وهيمنته.
وميكن هلذه العملية النقدية أن تنجز ما يلي:
 -1أتكيد نسبية الغرب:
إذا كان الغرب قد حتول إىل مطلق فيجب أن يستعيد نسبيته واترخييته وزمنيته ،وإذا كان يشغل املركز ،فيجب
كون عامل اإلنسان ،وإذا كان يعترب نفسه عامليا
أن يصبح مرة أخرى عنصرا واحدا ضمن عناصر أخرى تُ ّ

دكتوراه يف األدب املقارن من جامعة نيوجريسي (1389 ،)New Jerseyهـ1969/م ،أستاذ األدب اإلجنليزي جبامعة عني
مشس ابلقاهرة.

وعاما فيجب أن نبني خصوصيته وحمليته ...أي :أن الغرب جيب أن يصبح "غربيا" مرة أخرى ال "عامليا"،
وهذا ال ميكن أن يتم إال ابستعادة املنظور العاملي املقارن ،حبيث يصبح التشكيل احلضاري الغريب تشكيال
حضاري واحدا له خصوصيته ومساته ،متاما مثلما لكل التشكيالت األخرى خصوصيتها ومساهتا.
واملنظور املقارن ال يعين عالقة التأثري والتأثر الشائعة يف الدراسات اجلامعية ،وإمنا يعين حماولة الوصول إىل رؤية
عاملية حق من خالل مقارنة البىن واألشكال احلضارية املختلفة اليت تَعاََم َل اإلنسان من خالهلا مع العامل،
فأبدع أشكاال حضارية خاصة متنوعة ،هلا قوانينها الداخلية ،وتنبع إنسانيتها من خصوصيتها ال من اتساقها
مع قانون عاملي عام ومهي هو يف هناية األمر "قانون غريب".
 -2تراجع املركزية الغربية:
ومما يساعد على هذا األمر أن احلضارة الغربية قد فقدت مركزيتها املزعومة حىت على املستوى املادي ،إذ
ظهرت مراكز حضارية أخرى انجحة حىت ابملعايري املادية املقبولة لدى احلضارة العلمانية (مثل الياابن والصني
وشرق آسيا) .وعملية حتول الغرب من مركز مطلق إىل أحد التشكيالت احلضارية جتعل من املمكن لنا أن
ننظر إليه براحة دون قلق ،إذ ليس علينا قبوله خبريه وشره (كما يفعل دعاة التغريب) ،أو رفضه بقضه
وقضيضه (كما يفعل بعض السلفيني) ،وإمنا ميكننا دراسته كمتتالية حضارية تتسم مبا تتسم به من سلبيات
وإجيابيات.
 -3أزمة الغرب:
وإذا كان الغرب قد حقق إطالقه ومركزيته من خالل االنتصارات املعرفية واملادية اليت حققها يف املراحل األوىل
من ظهور النموذج العقالين املادي ،فقد حان الوقت ألن نعيد النظر يف هذه االنتصارات والنجاحات ،ونبني
نقط القصور اليت ظهرت من خالل التطبيقات املختلفة لنموذجه املعريف ،خاصة ابتداءا من منتصف القرن
التاسع عشر.
ومن املفارقات اليت تستحق التسجيل أن دعاة التغريب واللحاق ابلغرب ال يزالون يدورون يف إطار عقالنية
القرن الثامن عشر وعلوم القرن التاسع عشر ،ويكررون تفاؤل الغرب خبصوص مستقبله ،يف الوقت الذي

سقطت فيه عقالنية القرن الثامن عشر ،وظهر مدى قصورها ،وآتكلت السببية البسيطة اليت تسند إليها
علوم القرن التاسع عشر ،وختلّى كثري من املفكرين الغربيني عن تفاؤهلم خبصوص حضارهتم اليت مل تعد تشعر
ابلثقة الكاملة بنفسها كما كانت تفعل حىت هناية القرن التاسع عشر ،وفقدت كثريا من إحساسها مبكانتها
اخلاصة يف التاريخ ومركزيتها وعامليتها.
وهذا أمر طبيعي ومتوقع مع تصاعد أزمات هذه احلضارة ابتداءا من حربيها العامليتني (أي الغربيتني) ،وانتهاءا
مبشاكلها املتنوعة الكثرية ،مثل :آتكل مؤسسة األسرة ،وانتشار (اإليدز) واملخدرات ،وتزايد اغرتاب اإلنسان
الغريب عن ذاته وعن بيئته.
أولا :الفكر الغريب الحتجاجي أو املضاد
يعود اتريخ الفكر االحتجاجي إىل عصر النهضة يف الغرب ذاته ،أي مع ظهور النموذج العقالين املادي ،إال
أنه ظل متواري بسبب انتصارات احلضارة الغربية املادية واملعنوية املذهلة .ولكن مع دخول هذه احلضارة
مرحلة األزمة بدأ هذا الفكر االحتجاجي يكتسب مزيدا من املركزية واملصداقية .وقد حاول هذا الفكر
وصف األزمة والتعبري عنها بل وجتاوزها .وال بد من االستفادة من هذا الفكر وأدبياته يف حماولة اسرتداد
املنظور النقدي جتاه احلضارة الغربية.
وال بد أن نوفر للقارئ العريب أهم أدبيات هذا الفكر الذي يشمل كل فروع املعرفة :النقد األديب ،واللغة،
والفلسفة ،وعلم البيئة ،والعلوم الطبيعية ،والتاريخ ...اخل ،وسنجد أن النموذج الكامن وراء هذا الفكر ينطوي
على قدر من الرفض للنماذج العلمية الكمية العامة اليت هتمل الكيف وما وراء الطبيعة واملطلق واخلصوصية.
ووجود هذه األدبيات ابلعربية سيجعل احلوار خبصوص املشروع الغريب أكثر ترتيبا وعمقا.
فعلى سبيل املثال أثناء االحتفال املئوي للثورة الفرنسية انربى دعاة التغريب للتبشري املتكرر مبثاليات الثورة
الفرنسية مثل :احلرية واإلخاء واملساواة ،وللحديث عن " َديْننا" للثورة الفرنسية ،وعن إعالن حقوق اإلنسان

وغريها من املوضوعات املستهلكة اليت مل تعد جتد من يدافع عنها يف الغرب .بينما جند أن االحتفال ابلعيد

املئوي الثاين يف فرنسا ذاهتا كان يتسم ابلتوتر الشديد واالنقسام ،فلو توافرت بعض النصوص "املر ِاجعة"
خبصوص الثورة الفرنسية الرتفع مستوى احلوار.
ولذا نقرتح توفري جمموعة من النصوص واألحباث "املراجعة" و "االحتجاجية" يف املوضوعات التالية (وميكننا
االستعانة ببعض الباحثني األجانب الذين هم أكثر إملاما منا بطبيعة الفكر الغريب االحتجاجي وأدبياته نظرا
ملتابعتهم ومعايشتهم له):
أ -احلداثة:
ظهرت يف الغرب دراسات كثرية للغاية عن انتهاء احلداثة ،وفشلها وعدميتها ،وال إنسانيتها ،وضرورة جتاوزها.
وهناك دوريت متخصصة يف نقد احلداثة ،كما أن هناك دوريت فلسفية وأدبية ذات توجه ديين (مسيحي)
تنشر دراسات نقدية معمقة يف هذا املوضوع .وهناك نقد للحداثة داخل الفكر املاركسي يف غاية األمهية
(لوكاش ،وجراف ،وجيمسون ،وإجيلتون).
ب -نظرايت التنمية (والتقدم):
ظهرت دراسات عديدة عن مفهوم التنمية تب ّني أنه مفهوم َك ِّمي ال يتعامل مع الكيف ،ومادي ال يتعامل مع
اإلنسان ،وعام ال يتعامل مع اخلاص والفردي ،أي :أنه قاصر عن اإلحاطة بكثري من جوانب الظاهرة
اإلنسانية .ومع تصاعد أزمة البيئة بدأ الكثريون يتحدثون عن حدود التقدم والتنمية .كما أن فشل معظم
التجارب التنموية يف العامل الثالث اليت تستند إىل مفاهيم التنمية الغربية بدأ هو اآلخر ينتج أدبيات تطالب
بفتح ابب االجتهاد خبصوص هذا املفهوم احملوري للتشكيل احلضاري الغريب( .ولفجانج ساكس :قاموس
التنمية).
ج -فكر أحزاب اخلضر واملدافعني عن البيئة:
وهو من أهم أنواع التفكري املضاد ،فإذا كان الفكر الغريب العلماين مبينا على التحكم يف األرض وغزوها،
فهذا فكر يصدر عن فكرة التواؤم معها ،ومن مث فهو يف أعماقه -ومن الناحية املعرفية -فكر ديين ،إذ

يفرتض أن مثة حدودا وقيودا عل اإلرادة اإلنسانية ،وأن اإلنسان ليس جمرد ظاهرة طبيعية ،وإمنا هو على
عالقة بقوى كونية أخرى.

د -املراجعات اجلديدة للتاريخ الغريب:
ظهرت دراسات اترخيية عديدة للتاريخ الغريب والفكر تعيد النظر فيه ويف مسلماته ،فأعيد كتابة اتريخ
االستعمار من منظور الشعوب املقهورة اليت أبيدت أو اليت فقدت تراثها .ومن أهم الظواهر اليت أعيد النظر
فيها ظاهرة الثورة الفرنسية ،فقد ظهر ما يقرب من مخسمائة كتاب عن الثورة الفرنسية ،أساسا ابللغتني
اإلجنليزية والفرنسية ،وبعض هذه الكتب يطرح رؤية جديدة متاما.
فمثال تبني إحدى الدراسات أن العنف الذي صاحب الثورة مل يكن جمرد ظاهرة عرضية ،وإمنا كان مسة
بنيوية .فالعنف –حسب ما تطرحه هذه الدراسة -كان هو الوسيلة الوحيدة املتاحة للدولة القومية (اليت
أسقطت الدين) لتجنيد الطاقات احليوية للجماهري .كما أن العنف هنا ليس احنرافا عن العقل ،وإمنا هو
إعادة صياغة الواقع مبا يتفق مع مقاييس العقل الريضية الباردة غري اإلنسانية.
وتشري دراسات أخرى إىل موقف الثورة الفرنسية من األقليات ،وكيف أهنا أابدهتا ،إما فعليا أو جمازي عن
طريق علمنتها وإسقاط مساهتا اخلصوصية.
وهناك دراسة اثلثة تبني أن الثورة أدت إىل إعاقة تطور فرنسا االقتصادي ،ومن مث أعطت الفرصة إلجنلرتا
لتصبح الدولة الصناعية العظمى دون منازع ،وهناك دراسات عن تزايد معدالت الطالق بعد الثورة وعدد
األطفال غري الشرعيني وغريها من املوضوعات االحتجاجية .وهناك معجم نقدي للثورة الفرنسية.
ه -املراجعات اجلديدة يف علم النفس وعلم اللغة:
وهي مراجعات تبني اخللل املعريف واألخالقي يف كثري من نظريت عل النفس واللغة ،وتوضح مدى عمق
األزمة املعرفية يف الغرب .وعلم اللغة ذاته يبني مدى قصور الفكر العلماين ( ِ
املوضعي) ،ويذهب بعضهم إىل

أن الفكر الفلسفي احلقيقي يف الغرب يوحد اآلن يف الكتاابت اليت تتناول فلسفة اللغة ،وليس يف كتب
الفلسفة التقليدية.
وهذا قليل من كثري .ومما له داللته أن الفكر املضاد ليس له أي صدى يف الفكر العلماين العريب الذي ال
يزال يدور يف إطار مفاهيم استوردوها من غرب القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،أي أن العلمانيني هبذا
املعىن ليسوا علميني مبا فيه الكفاية ،ومل يلحقوا أبورواب كما يزعمون.
وميكن حصر األعمال اليت كتبها مفكرون يف العامل الثالث يف اخلط النقدي نفسه للحضارة الغربية لالستفادة
منها .ولعل كتاب "إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد" ،الذي صدرت طبعته األوىل عام
1994م* حماولة أولية يف هذا االجتاه .وأعتقد أنه ال بد من وجود ابحثني يف الواليت املتحدة مهمتهم رصد
مثل هذه الدراسات ومتابعتها ومجعها وجعلها متاحة للدارسني وللرأي العام يف العامل اإلسالمي.
ميكن القول إن املتتالية العلمانية والنموذج العلماين مع أنه حتقق يف التاريخ إال أنه حيوي جرثومة هالكه
داخله ،ولكنه مع هذا متكن من االستمرار مدة طويلة لسببني:
أ -اإلمربيلية اليت حققت لشعوب الغرب مكاسب مادية ضخمة من خالل هنب شعوب العامل.
ب -حتققت املتتالية العلمانية ابلتدريج ومل تتحقق دفعة واحدة ،فبينما متت علمنة االقتصاد والسياسة ظلت
أخالق الناس تتبع املنظومة املسيحية.
وعلى الرغم من هذا بدأت أزمة احلضارة العلمانية الغربية يف التفاقم ابتداءا من أواخر القرن التاسع عشر،
ومع حتقق املتتالية العلمانية يف مجيع اجملاالت ،ومع منتصف القرن العشرين دخلت اجملتمعات الغربية مرحلة
األزمة املستمرة (األخالقية والبيئية ...اخل).
لقد أصبح احلديث عن األزمة موضوعا أساسيا كامنا ظاهرا يف الكتاابت الغربية ،ويتواتر يف معظم الدراسات
واألعمال الفنية الغربية احلديثة .ودارس اآلداب الغربية احلديثة يعرف أكثر من غريه أن فكرة األزمة ،بل
الكارثة ،فكرة أساسية يف هذه اآلداب.

ولعل أهم األعمال األدبية الغربية يف العصر احلديث هي قصيدة ت .س .إليوت" :األرض اخلراب" (اليت
يرى بعض النقاد أهنا "ملحمة" اإلنسان الغريب احلديث) ،وهي قصيدة تتحدث عن أرض أصيبت ابلعقم
واجلدب واجلفاف ،تبحث دون جدوى عن خمرج ،فقد فقدت حىت املقدرة على التوبة واخلالص ،وقصيدة:
األرض اخلراب ليست فريدة وال شاذة ،وإمنا تعرب عن حقيقة أساسية يف احلضارة الغربية ،وهي أهنا حضارة يف
أزمة .واصطالح "أزمة احلضارة الغربية احلديثة" ليس من اخرتاعنا ،وإمنا هو من حنت مؤرخني ومفكرين
غربيني مثل :شوبنهاور وشبنجلر وتويين وكولن وويلسون.
وحنن إذا سألنا املتخصصني –كالا يف ختصصه -فإننا سنجد أن موضوع األزمة هذا له أصداؤه يف معظم
التخصصات .ونظرا ألن احلضارة الغربية هي أوىل التجارب اإلنسانية يف إنشاء جمتمع علماين حديث ،فإن
دراسة عوامل األزمة اليت تعتمل فيه مسألة هتمنا ،فهي -دراسة يف هناية األمر -ملا قد حيل بنا من مشاكل إن
انتهجنا النهج نفسه.
وال أعرف هل متت دراسة منهجية لطبيعة أزمة احلضارة الغربية أم ال؟ وهل ت ربط أشكال األزمة املختلفة
الواحدة ابألخرى أم ال؟ وهل ت التوصل آلليات هذه األزمة وأسباهبا ونتائجها؟ وهل درس أحد –على
سبيل املثال ال احلصر -احتمال وجود عالقة ما بني مذهب املنفعة واللذة من جهة واالغرتاب واإليدز) من
جهة أخرى؟ (وهناك اآلن من الدراسات ما يؤكد هذه املقولة .هل مثة عالقة بني اإلابحية (تبديد اجلسد)
وتلوث البيئة وختزين آالف األطنان من األسلحة اليت تكفي لتدمري العامل عشرين مرة أو تزيد (تبديد الكون)؟
هل هناك عالقة بني العقالنية واإلابدة (اهلولوكوست)؟ أليست اإلابدة تطبيقا منهجيا ملبدأ املنفعة على
البشر ،فيباد من ال نفع هلم (مثل العجزة والسالف واليهود) ،ومينح البقاء ملن له نفع وفائدة؟
هل هناك سبيل لتحاشي األزمة أم أن هناك "حتمية" اترخيية يف أن تسري هذه احلضارة (وأن نسري حنن) ،يف
هذا املسار ،وأن تقع هذه احلضارة (ونقع حنن) يف هذا املأزق (كما يصر بعض دعاة التحديث والتغريب)؟
أي :أن املطلوب التوصل إليه هو "نظرية عامة" ألزمة احلضارة الغربية احلديثة وأزمة النمط التحديثي الغريب.
اثني ا :علم األزمة

وأعتقد أنه قد حان الوقت لعقد مؤمتر يهدف لدراسة هذا املوضوع دراسة علمية حتليلية شاملة ،حبيث ميكن
أن ننشئ علما أو ختصصا نطلق عليه "علم األزمة" ،يهدف إىل اإلجابة عن بعض األسئلة اليت طرحناها،
وتتم فيه دراسة أزمة احلضارة الغربية من وجوهها كافة ،وتُرصد املوضوعات األساسية الكامنة هلذا األزمة يف
التخصصات والنشاطات كافة ،مث يتم ربطها الواحدة ابألخرى ،سعيا إىل تطوير آليات الرصد والربط حىت
نصل إىل منوذج له مقدرة حتليلية وتفسريية عالية.
وكل املوضوعات السابقة إمنا تدور حول أزمة احلضارة الغربية ومنوذجها العقالين املادي ،وتنطوي على دعوة
إلعادة النظر فيه .وما مسيناه عِلما يضم كل التخصصات العلمية "الطبيعية واإلنسانية" املمكنة ،ويتميز أبنه
سيشكل نقطة التقاء بني كل املدارس واالجتاهات الفكرية ،فاملتحيزون للمناهج الغربية يف التفكري لن جيدوا
غضاضة يف اإلسهام يف مثل هذا املؤمتر ،فهو لن يقدم خطبا محاسية أو شجبا وإمنا سيحاول أن يقدم رؤية
متكاملة حلضارة الغرب احلديثة ابستخدام أدوات التحليل العلمية املتعارف عليها ،كما أن مثل هذا املؤمتر
سيحاول أن يدرس رؤية الغرب ذاته ألزمته (ومث أدب ثري يتناول هذا املوضوع).
أما املدافعون عن املشروع اإلسالمي املستقل فلهم مصلحة مباشرة وخاصة يف مثل هذه الدراسة ،ألن
النموذج التحديثي الغريب هو النموذج املضاد لكل اخلصوصيات "األثنية" والدينية ،وهو التطبيق العلماين ملا
يسمى ابلعلمانية ،وأزمته هي يف جوهرها أزمة النموذج العلماين.
وأهم مباحث هذا العلم اجلديد هو "مثن التقدم" .وأقرتح أنه قد حان الوقت ألن نتسلح ابلشجاعة ،وحناول
أن حنول الكيف إىل كم (حىت ميكن للناس فهم ما نقول) ،فنأيت لظواهر مثل األمراض االجتماعية املختلفة
(املخدرات ،اإلابحية ،آتكل األسرة ،الشذوذ اجلنسي) ،وهي ظواهر ذات طابع بنيوي يف اجملتمعات الغربية
اليت يقال هلا متقدمة وحنسب تكلفتها املادية الظاهرة كما ِّ
حنول تكلفتها املعنوية اخلافية والكامنة إىل أرقام.
فمن ضمن تكاليف الطالق مثال تشتت األطفال وزيدة التخريب يف املدارس ،وحاالت االهنيار العصيب.
(ومن املعروف أن شركات التأمني يف الواليت املتحدة تزيد تكاليف التأمني على املطلقني) وميكن أن حنسب
أيضا آتكل األسرة ،وزيدة معدالت الطالق ،وازدحام الشوارع) .وابلنسبة للمشروع الصناعي عموما حتسب
تكلفة التلوث على سبيل املثال وثقوب األوزون .ومثة إحصائية تذهب إىل أنه لو حسبت التكاليف احلقيقية

ألي مشروع صناعي لظهر أنه مشروع خاسر ،وأن املشروع الصناعي الغريب قد حقق ما حقق من جناح
واستمرار ألن اآلخرين دفعوا الثمن ،وأنه مع جناح جتربة بعض الدول يف اللحاق ابلغرب بدأت تظهر الكارثة
الكونية اليت تتواتر أخبارها يف وسائل اإلعالم يوميا.
اثلث ا :دراسات نقدية :يف خصوصية احلضارة الغربية
ومثل هذا الدراسات هتدف إىل نـزع صفة العاملية والعلمية واإلطالق عن احلضارة الغربية ،وتبني أن كثريا من
"القوانني العلمية" اليت يدافع عنها دعاة التغريب على أساس أهنا تصلح لكل زمان ومكان هي نتيجة تطور
اترخيي وحضاري حمدد ،ومثرة تضافر ظروف فريدة يف حلظة فريدة .وقد تراكمت مثل هذا الدراسات اآلن يف
العامل الغريب .كما أننا ميكننا أن نسهم فيها أيضا بكتابة دراسات يف هذا املوضوع .ومن هذا الصنف من
الدراسات ميكن أن منثل مبا أييت:
أ -نظرية ماكس فيرب يف عملية الرتشيد بوصفها مسة أساسية للحضارة الغربية:
تدور كتاابت ماكس فيرب عامل االجتماع األملاين الشهري حول موضوع أساسي كامن ،وهو خصوصية احلضارة
الغربية ،وهو يرى أن اخلاصية األساسية هلذا احلضارة هي اجتاهها حنو الرتشيد (املادي) واملزيد من الرتشيد،
إىل أن يتم ترشيد كل جوانب احلياة .وهذا اخلاصية تعود كما يرى فيرب إىل مسات بنيوية فريدة مقصورة على
احلضارة الغربية ومكوانهتا الفريدة ،مثل :القانون الروماين ،وبناء املدينة الغربية ،وبعض مسات اليهودية ،مث
املسيحية الغربية ،بل وتطور املوسيقى يف الغرب.
وعملية الرتشيد هذه يف تصوره هي اليت أدت إىل ظهور ما يسميه ابلرأمسالية الرشيدة -يف مقابل رأمسالية
اجملتمعات التقليدية -اليت طورت نظم اإلدارة البريوقراطية الدقيقة املوضوعية .وهو يرى أن عملية الرتشيد هذه
لن تؤدي إىل إسعاد اإلنسان ،وإمنا إىل ظهور ما يسميه ابلقفص احلديدي ،أي أن خيضع البشر لقواعد عامة
رشيدة صماء ،إذ أن الرتشيد الغريب ينصرف إىل القواعد واإلجراءات دون األهداف ،فاألهداف النهائية
بطبيعتها أمور مطلقة أخالقية .ومهما كان األمر ،فإن تركيز فيرب على خصوصية احلضارة الغربية (يف مقابل

تركيز ماركس أو دوركهاي على فكرة القانون العام) أمر يف غاية األمهية وخيدم قضية املشروع املعريف اإلسالمي
املستقل.
ب -خصوصية تطور (التكنولوجيا) الغربية احلديثة:
وذلك يف مقابل (التكنولوجيات) األخرى ،مثل (التكنولوجيا) الصينية على سبيل املثال ،أو حىت
(تكنولوجيا) توليد الطاقة (من مساقط املياه ومراوح اهلواء) يف احلضارة الغربية حىت القرن الثامن عشر .ومثة
نظرية تذهب إىل أن (تكنولوجيا) توليد الطاقة املبنية على التعدين اليت ظهرت يف الغرب يف هناية القرن الثامن
عشر مرتبطة متاما بعقلية الغزو والسيطرة على الطبيعة واإلنسان اليت تسم املشروع العريف الغريب.
ج -األزمة املعرفية يف العلوم الطبيعية:
من أهم التخصصات اليت عرب التفكري املضاد عن نفسه من خالهلا الفكر الفلسفي يف العلوم الطبيعية .فعلم
القرن التاسع عشر كان منطلقا من إميان ابلسببية البسيطة وإبمكانية التحكم (اإلمربييل الكامل) يف الواقع،
وأبن رقعة اجملهول تتناقص نتيجة لتزايد رقعة املعلوم .وقد حتطمت السببية البسيطة متاما ،ومل يعد أحد حيلم
ابلتحكم ،بل مل يعد أحد حيلم إبمكانية استيعاب كل املعرفة املتاحة ،أي أن عملية الرتاكم قد وصلت إىل
درجة أصبح من املستحيل معها على عقل اإلنسان استيعاهبا .وهذا يعين -فيما يعين -أن اإلنسان أدرك
حدوده من خالل انتصاراته (وهذه مفارقة تستحق التأمل).
كما أن وهم تناقص اجملهول وتزايد املعلوم سقط متاما ،فاملعلوم يتزايد ،ولكن بتزايده يتزايد اجملهول ،وهذه
مفارقة أخرى .وقد جتلى هذا يف املفاهيم والفرضيات والنظريت بل والقوانني العلمية احلديثة ،وحتولت العلوم
الطبيعية إىل علوم إجرائية تطمح إىل تفسري بعض جوانب الظاهرة ال كل جوانبها .وال بد من دراسة هذا
املوضوع الذي جيب أن يعطى أولوية حىت يتحرر املتعلمون واملثقفون من وهم السببية البسيطة ومن النماذج
الرتاكمية اليت تضفي على الغرب صيغة اإلطالق واملركزية.
د -جتارب حضارية غري غربية:

يف حماولتنا أن نستعيد للغرب نسبيته ،وأن ننـزع عنه إطالقه ومركزيته ،تشكل الياابن منوذجا آخر مهما .فهو
منوذج تنموي مادي شبه روحي ،ولكنه اختط طريقا حضاري غري الطريق الغريب ،كما أنه احتفظ بكثري من
العناصر الرتاثية بل ووظفها يف عملية التحديث والتطوير .وميكن هنا أيضا االستفادة من أدبيات التفكري
االحتجاجي الغريب ،فقد ظهرت تواريخ عديدة حلضارة اإلنسان من منظور عاملي حق ،وليس من منظور
متمركز حول الغرب.
وميكن يف هذا املضمار دراسة تواريخ الشعوب اإلسالمية غري العربية بكل ما حتوي من ثراء وتنوع ،ينتظمها
مع هذا إطار إسالمي واحد ،حبيث يصبح هذا يف حد ذاته دليال على إمكانية إنشاء حضارة تعددية حقيقية
ال تسقط ابلضرورة يف العدمية النسبية اليت تؤدي إليها التعددية الغربية.
ه -دراسة األسس الدينية والثقافية للعلم الغريب وللمفاهيم الغربية:
ظهرت دراسات عديدة تبني عالقة الرؤية املسيحية (الغربية) للتاريخ مبفاهيم مثل التقدم .بل إنين قرأت
إحدى الدراسات تسمى :ماركس والبعث يذهب مؤلفها إىل حدود معادلتني متوازيتني متساويتني:
األوىل :ميالد املسيح ،وصلب املسيح ،وبعث املسيح .والثانية ظهور اإلنسانية الشيوعية البدائية ،والصراع
الطبقي ،وثورة (الربوليتاري) واحلكومة الشيوعية .كما تشري هذه الدراسة إىل أن هناك دراسات مشاهبة عن
أصول العلوم والفنون الغربية.
و -بعض املصادر اليهودية للفكر الغريب احلديث:
يطرح الفكر الغريب احلديث نفسه على أنه فكر عايل ،وهكذا يروج له دعاة احلداثة .ولكن من املتفق عليه
بني دراسي هذا الفكر أن اليهود الغربيني قد حققوا بروزا غري عادي داخل احلضارة الغربية احلديثة .ولكن مل
تؤكد الدراسات املنشورة ما ميكن أن نسميه املكون "اليهودي" يف الفكر الغريب احلديث .وكلمة "يهودي"
هنا ال تعين يهودية التوراة أو حىت التلمود ،وإمنا هي يهودية القبالة (خاصة القبالة اللورينية) اليت سيطرت
متاما على اليهود وعلى املؤسسات الدينية اليهودية ابتداءا من القرن السادس عشر.

والقبالة اللورينية ابختصار شديد :هي فلسفة حلولية متطرفة ،توحد متاما بني اخلالق واملخلوق حىت تتالشى
الفوارق بينهما ،وحىت يصبح اإلنسان هو اخلالق ،وتصبح الطبيعة هي أيضا اخلالق .ومن مث جند أن القبالة
اللورينية تعد متهيدا لفكر العلماين الذي يقدس املادة والطبيعة واإلنسان ،ليس بوصفه خملوقا فريدا ،وإمنا
بوصفه جزءا من الطبيعة .والقبالة اللورينية هلا تصورها ورؤيتها للكون ولدوراته ،وللتاريخ ومساره ،ولإلنسان
وحركاته وسكناته .وقد أدت إىل ما يسمى يف الدراسات اليهودية بتصاعد احلمى املاشيحانية (أي االعتقاد
بقرب وصول املسيح املخلص اليهودي) .والنزعة املاشيحانية نزعة عدمية معادية للحدود ،ترى اإلنسان كائنا
ال حدود له (أي أنه إله) ،ولذا فالنـزعة املاشيحانية ترتجم نفسها دائما إىل اجتاهات ترخيصية إابحية تسقط
الشرائع اإلهلية واإلنسانية.
ومل تظهر دراسة واحدة ابللغة العربية عن القبالة اللورينية ،أما احلركات املاشيحانية فقد ظهر كتاب أو أكثر
يتحدث عنها دون دراسة لألمناط الكامنة أو الدالالت الفلسفية والتارخيية املضمرة فيها .وعدد الدارسني
للقبالة اللورينية واحلركات املاشيحانية اليهودية يف الغرب حمدود ،كما أهنم حمصورون داخل حقل الدراسات
اليهودية ال عالقة هلم ابحلركات الفكرية الغربية احلديثة.
ومؤرخو الفكر الغريب احلديث ال يعرفون الكثري عن القبالة اللورينية أو لعلهم جيهلوهنا متاما .ومن مث ظل
املكون اليهودي (القبايل) للفكر الغريب احلديث خفيا ،ومل يتوافر أحد على دراسته بشكل منهجي
مستفيض ،وهذا ما قد ميكننا إجنازه ،أو على األقل وضع اخلطوط األساسية إلجنازه .وميكن أن يتم هذا على
عدة حماور:
الغنوصية :من املوضوعات املتواترة اآلن يف الكتاابت الغربية الفكر الغنوصي ومدى أتثريه يف النظرية السياسية
الغربية احلديثة .ويف تصوري أن القناة األساسية للغنوصية هي القبالة اللورينية وكتاابت املفكرين اليهود
املتأثرين هبا .ويالحظ وجود نـزعة غنوصية قوية يف كتاابت بعض املفكرين الغربيني من اليهود .ودراسة
الغنوصية أمر مهم يف حد ذاته ،إذ ال ميكن فهم كثري من احلركات الباطنية (غالة الشيعة ،الزاندقة) واحلركات
السرية ذات االجتاهات العلمانية (الفلسفة الربوبية ،املاسونية) إال بدراسة الغنوصية.

ابروخ سبينوزا :يعد سبينوزا يف تصور الكثري من مؤرخي الفكر الغريب احلديث فيلسوف العلمانية األول ،بل
وميكن رؤيته على أنه أول مفكر علماين ،فقد ترك اليهودية ومل يعتنق دينا آخر .ومن املهم للغاية توضيح
عالقة فكره ابلفكر القبايل (والغنوصي) .وهناك دراسات تشري إىل هذا املوضوع دون التعمق فيه.
سيجموند فرويد :ال ميكن فهم مدرسة التحليل النفسي برموزها اجلنسية الكثرية إال ابلعودة للقبالة اللورينية
اليت وصفت أبهنا "جنست اإلله وأهلت اجلنس" .وقد ظهر العديد من الدراسات يف هذا املوضوع .بل هناك
دورية متخصصة عن عالقة اليهودية ابلتحليل النفسي .وقد قمت بتجميع بعض املواد يف هذا املوضوع ،وإن
كان األمر حيتاج جلهد أكثر منهجية وتكثيفا.
فرانـز كافكا :يعد كافكا من أهم الروائيني الغربيني ،ويعد موقفه العبثي العدمي تعبريا عن "أزمة اإلنسان يف
العصر احلديث" (أي أزمة اإلنسان الغريب يف العصر احلديث) .واملكون اليهودي القبايل يف فن كافكا وفكره
أمر واضح للغاية ،وميكن جتميع مثل هذا الدراسات وتكليف بعض الباحثني العرب بكتابة دراسة يف
املوضوع ،وترمجة بعض الدراسات الغربية.
املدرسة التفكيكية( :ما بعد احلداثة):
تعد املدرسة التفكيكية أهم املدارس الفكرية الغربية يف الوقت احلاضر .وقد أسس هذه املدرسة "دريدا"
الفيلسوف الفرنسي ،وهو يهودي من أصل جزائري .ومن أقطاب املدرسة "جايب" وهو يهودي من أصل
مصري .ويف الواليت املتحدة جند أن من زعمائهم "هارولد بلوم" وهو أيضا يهودي .وقد تلقى دريدا تعليما
تلمودي (والتعليم التلمودي يف الوقت احلاضر ينحو منحى قباليا) ،أما هارولد بلوم فله كتاب يسمى:
"القبالة والنقد" ،وكتب رواية يرى هو نفسه أهنا رواية غنوصية .وقد تعرضت بعض الدراسات هلذا اجلانب
دون التعمق فيه .ومن املضحك أن كل العرب الذين نقلوا الفكر التفكيكي"أبمانة شديدة" مل يتعرض أحد
منهم هلذا اجلانب .وميكن أيضا مراجعة الدراسات يف هذا املوضوع.
رابع ا :اإلمربايلية بوصفها مقولة حتليلية
خامسا :العلمانية الرأمسالية والشرتاكية

قدمنا يف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية خمططا مبدئيا ليكون خطة عمل ملزيد من الدراسات ،وميكن
أن يصبح اجلزء النظري فيها ورقة عمل مبدئية يف هذا اجملال.

