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 العلمانية ـــــ أوالً 

وهي كلمة ال . بالفرنسية (Secularite) يف اإلجنليزية أو (Secularism) ترمجة خاطئة لكلمة لفظ العلمانية: ـــــ مفهومها 1
واملذهب العلمي  (Science) لم يف اللغة اإلجنليزية والفرنسية معناهوالع. على اإلطالق وال حىت مشتقاته) العلم(صلة هلا بلفظ 

وتتضح الرتمجة  "الدنيوية" أو "الالدينية" هي (Secularism) والرتمجة الصحيحة لكلمة (Scientism) نطلق عليه كلمة
 ربيطانية تقول ويف مادةالصحيحة من التعريف الذي تورده املعاجم ودوائر املعارف األجنبية للكلمة، فدائر املعارف ال

(Secularism) ذه الدنيا : "هي دف إىل صرف الناس وتوجيههم من االهتمام باآلخرة إىل االهتمام حركة اجتماعية
  ."وحدها

  ."الرأي الذي يقول أنه ال ينبغي أن يكون الدين أساساً لألخالق والرتبية"ويقول معجم إكسفورد 

، وهو يف احلقيقة ال يعطي املدلول الكامل "فصل الدين عن الدولة: "اإلسالمية املعاصرة هوبعض األوساط  والتعبري الشائع يف
" فصل الدين عن احلياة لكان أصوب"للعلمانية الذي ينطبق على األفراد وعلى الذي قد ال يكون له صلة بالدولة، ولو قيل أا 

 .غري الدين سواء بالنسبة لألمة أم للفردإقامة احلياة على : "ولذلك فإن املدلول الصحيح للعلمانية هو
 
 :ـــــ نشأتها 2

 :لقد مرت العلمانية يف نشأا بثالث هي كما يلي
ومتثل يف الصراع الدموي مع الكنيسة، ومسي هذا الدور بعصر التنوير أو بداية عصر النهضة األوروبية، ويعود سببه إىل : الدور األول

تالطهم م عن طريق طلب العلم يف اجلامعات اإلسالمية، وقد ذاق علماء الغرب يف هذا الدور تأثر األوروبيني باملسلمني إثر اخ
ألوانا خمتلفة من العذاب على أيدي رجال الكنيسة أثر ظهور االكتشافات العلمية هناك ووقوف رجال الكنيسة ضد تلك 

 .االكتشافات وجها لوجه
ة وتغلب رجاهلا على املخالفني من رجال الكنيسة، وفيه مت عزل الدين عن الدولة ومتثل يف ظهور العلمانية اهلادئ: الدور الثاين

 .واحنصرت مفاهيم الكنيسة يف الطقوس الدينية فقط بعيدة عن احلياة االجتماعية كلها
 .وفيه اكتملت قوة العلمانية ورجاهلا، وحل اإلحلاد املادي حمل الدين متاما: الدور الثالث

نية يف أوروبا البلد املضياف لشىت االحنرافات واملذاهب الفكرية الضالة ألسباب عديدة، نذكر منها البعض قد نشأت العلماهذا و 
 :فيما يلي

فالكنيسة طغت، وجتربت، وأصبحت تفرض على الناس العقائد الباطلة اليت ال تتفق مع نقل وال عقل،  : الطغيان الكنسي: أوالً 
ث، وعقيدة اخلطيئة املوروثة، والصلب والفداء، إضافة إىل هذا أخذت الكنيسة حترم، وحتلل، كعقيدة العشاء الرباين، وعقيدة التثلي

 .حسب ما يتفق وأهواء رجال الدين
وكما عززت سلطتها الدينية الطاغية بإدعاء حقوق ال ميلكها إال اهللا تعاىل مثل حق الغفران، وحق احلرمان، وحق التحلة، مع العلم 

 استعمال هذه احلقوق واستغالهلا، فحق الغفران أدى إىل املهزلة التارخيية اليت عرفت بصكوك الغفران، وحق أن الكنيسة مل ترتدد يف
احلرمان عقوبة معنوية بالغة كانت شبحا خميفا، لألفراد والشعوب يف آن واحد؛ فأما الذين تعرضوا له من األفراد فال حصر هلم، 
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أريوس حىت لوثر، ومن : األملاين، وهنري الثاين اإلجنليزي، ورجال الدين املخالفني مثل فرديريك،وهنري الرابع: منهم امللوك أمثال
 .العلماء والباحثني املخالفني آلراء الكنيسة من برونو إىل آرنست رينان وأضرابه

ابا، فحرمه البابا وحرم وأما احلرمان اجلماعي فقد تعرض له الربيطانيون عندما حصل خالف بني امللك يوحنا ملك اإلجنليز، وبني الب
أمته، فعطلت الكنائس من الصالة، ومنعت عقود الزواج، ومحلت اجلثث إىل القبور بال صالة، وعاش الناس حالة من اهليجان، 
واالضطراب، حىت عاد يوحنا صاغرا يقر خبطيئته، ويطلب الغفران من البابا، وملا رأى البابا ذله وصدق توبته، رفع احلرمان عنه وعن 

 .متهأ
 .وأما التحلة؛ فهو حق خاص يبيح للكنيسة أن خترج عن تعاليم الدين، وتتخلى عن االلتزام ا مىت اقتضت املصلحة لذلك

ومل يقف األمر عند هذا احلد ال سيما بعد أن اتضح للكنيسة األثر اإلسالمي الظاهر يف اآلراء املخالفة، فأنشأت ذلك الغول البشع 
 .طلقت عليه حماكم التفتيش، تلك احملاكم اليت عملت على إبادة املسلمني، أو املخالفني آلراء الكنيسة، والشبح املرعب،الذي أ

وال يكاد العلماء الغربيون يتعرضون للحديث عنها إال ويصيبهم االضطراب، وتتفجر كلمام رعبا، فما بالك بالضحايا الذين 
 .والنكالأزهقت نفوسهم، والسجناء الذين أذاقتهم ألوان املر 

و كل ما سبق جعل الناس يؤمنون باملسيحية قسرًا دون أن يتجرأ أحد على مناوئتها أو خمالفتها، وأضف إىل ذلك ما حصل من 
طغيان الكنيسة السياسي، حيث فرضت وصايتها على امللوك، وجعلت معيار صالحهم معلقا مبا يقدمونه للكنيسة من طاعة 

 .وانقياد
 :ن املايل، وميكن حصر مظاهره يف مايليوزيادة على هذا؛ الطغيا

 .حيث أصبحت الكنيسة أكرب مالك األراضي، وأكرب اإلقطاعيني يف أوروبا: األمالك اإلقطاعية-1
فلقد كانت الكنيسة متلك املساحات الشاسعة من األراضي الزراعية باعتبارها أوقافاً هلا، بدعوى أا تصرف عائداا : األوقاف-2

إال أا أسرفت يف متلك األوقاف حىت وصلت نسبة أراضي . رة، وبناء الكنائس، وجتهيز احلروب الصليبية على سكان األدي
 .الكنيسة يف بعض الدول إىل درجة ال تكاد تصدق

حيث فرضت الكنيسة على كل أتباعها ضريبة العشور، وبفضلها كانت الكنيسة تضمن حصوهلا على عشر ما تغله : العشور-3
 .اعية، واإلقطاعيات، وعشر ما حيصل عليه املهنيون وأرباب احلرف غري الفالحنياألراضي الزر 

وذلك أن الكنيسة كانت حتظى بالكثري من العطايا واهلبات، اليت يقدمها األثرياء اإلقطاعيون، متلقا ورياًء، أو : اهلبات والعطايا -4
 .بدافع من الصدقة واإلحسان

 .الصراع بني الكنيسة والعلم: ثانيا
فلقد قام الصراع بني الكنيسة واحلقائق العلمية على أشده، فلقد كانت الكنيسة هي املصدر الوحيد للمعرفة، فلما ظهرت بعض 

م ، ومن بعده جردانو برونو، وغريها من النظريات، 1543احلقائق العلمية اليت ختالف ما تقرره الكنيسة كنظرية كوبرنيق الفلكية 
بني العلم، ومن هنا اصطدمت حقائق العلم بزيوف الكنيسة؛ فقامت بالقبض عليهم، وتكذيبهم، حصل الصراع بني الكنيسة و 

 . ”إن العلم ال صلة له بالدين، وإن الدين حيارب العلم” :ومن مث نشأت الفكرة القائلة. وحماربة أفكارهم
 .االضطرابات والثورات اليت قامت يف أوروبا مثل الثورة الفرنسية وغريها: ثالثا
 .شيوع املذاهب واألنظمة االجتماعية والنظريات اهلدامة كنظرية التطور وغريها: رابعا

ذلك ألن النصرانية احملرفة ال تزكي الروح، وال ختلص أتباعها من األسئلة القاتلة داخل النفوس  اخلواء الروحي عند األوربيني؛: خامسا
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 .حول الكون، واإلله، واملصري، وما إىل ذلك
 .األناجيل احملرفة من أي تصور حمدد لنظام سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو عملي خلو: دساسا
 
 :ـــــ أسسها 3

 : العلمانية يف النقاط التالية األسس اليت قامت عليهاميكن إمجال 
 احلياة تقوم على أساس العلم املطلق و حتت سلطان العقل و التجريب /أ

 . وح و املادة ، و القيم الروحية لديهم قيم سلبيةإقامة حاجز مسيك بني عاملي الر  /ب
 . فصل الّدين عن السياسة ، و إقامة احلياة على أساس ماّدي/ ج
 . تطبيق مبدأ النفعية على كّل شيء يف احلياة /د
 . اعتماد مبدأ امليكيافلية يف فلسفة احلكم و السياسة و األخالق /ه
 :بي و اإلسالمي أسباب انتشار العلمانية في العالم العر /4

مما ال شك فيه أن انتشار العلمانية الالدينية أو غريها من املذاهب إمنا تنتشر يف غفلة العقل وخواء النفس عن التمسك باملعتقد 
 .الصحيح، ويف الوقت الذي يرى فيه اإلنسان حسنا ما ليس باحلسن من جراء الدعايات الرباقة أو الضغوط الشديدة

 :تلك األسباب اليت أدت إىل انتشار العلمانية يف ديار املسلمني، وميكن أن يكون من أول األسباب كلها وفيما يلي نبني بعض
جهل املسلمني بدينهم، فلقد مّر باملسلمني فرتات ساد فيها اجلهل وتغلبت اخلرافات وقل فيها اإلقبال على العلم والتعلم حىت : أوال

تبون يف البلد الواحد، وأقفل باب االجتهاد حني غلب اجلهل وقل العلماء اددون وصل احلال إىل إمكان عد الذي يقرأون ويك
ومجدوا على التعصب لآلراء وتشعبوا إىل مذاهب فكرية وطوائف متعارضة حيتدم بينها التنافس املنحرف ال لشيء إال ألجل بسط 

طاب الصوفية أصبحوا مذبذبني مقصرين يف جنب النفوذ واكتساب األتباع، ومثل هذا االحنراف الصوفية، والناس يف نظر أق
اهللا،وحصل عند بعض املتصوفة املسلمني ما حصل للنصارى يف نشوء طغيان رجال الكنيسة يف جترميهم للناس وحتطيم معنويام 

 .والضغط عليهم للتمسك برجال الدين أصحاب اجلاه، فبهم وحدهم أزمة األمور وبرضاهم يرضى اهللا وبسخطهم يسخط
، بل اخرتعوا ما هو أشد ”من مل يكن له شيخ، فشيخه الشيطان” :رتع الصوفية يف مقابل هذا الغلو النصراين مقالتهم املشهورةواخ

 .من صكوك الغفران وهو ضمان القطب الصويف اجلنة ملن يريد
أمثلة ذلك االحتالل الشيوعي التحالف اليهودي الصلييب، وما جنم عنه من استعمار، واستشراق، وتنصري، وغري ذلك، ومن : ثانيا

املاركسي ففي الشرق اإلسالمي قامت الشيوعية املاركسية باحتالل أراضي املسلمني هنالك وقتلت أهلها تقتيًال، وقامت الصني 
بنفس العمل حينما احتلت أجزاء من األراضي اإلسالمية، وكان اجلميع يتباهون بقتل وتشريد املسلمني ونشر الرعب والفساد، 

الت على املسلمني النكبات من كل جانب، ولوال لطف اهللا تعاىل وتكفله حبفظ دينه وكتابه لكان العامل اإلسالمي يف مهب فتو 
وأما بالنسبة …الريح، فلقد فعل الشيوعيني باملسلمني ومبمتلكام أفعاًال يندى هلا اجلبني، فكانوا يهدمون املساجد والبيوت

ني فلقد كان له تأثري واضح وجنح رويًدا رويًدا من وراء ستار كما هو شأن الذين جييدون لالحتالل اليهودي ألراضي املسلم
املؤامرات السرية ضد كل املخالفني هلم، وهم وإن مل يكن هلم مستعمرات كثرية واضحة، فإن هلم مستعمرات هي أشد خطرًا من 

هو ما تقدم من األسباب فقط، وإمنا انضاف إليها هذا التيار  الظاهرة، فلم يكن السبب يف انتشار العلمانية يف البالد اإلسالمية
 .اخلطري اهلدام املتمثل يف دور اليهود احلاقدين
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ومن تلك األسباب أيضا البعثات اليت يتم إرساهلا للدراسة يف الغرب ألبناء املسلمني، وذلك أن الطالب يذهب باعتباره : ثالثا
اك مبا قد أعد له وفق خمطط حمكم، وحينما يتم دراسته ويرجع إىل بلده اإلسالمي ال شك أنه تلميذاً مستفيداً ال مناظراً، فيشبع هن

يرجع بغري الفكر الذي ذهب به،إذ ال بد وأن يتأثروا ولو باجتاه واحد على األقل أو شبهة ال يستطيع ردها عن نفسه مهما حاول 
 خمرج للمسلمني إىل السعادة وامتالك القوة إال بتقليد الغرب يف كل بل إن بعضهم اعتقد أنه ال. التماسك والتوفيق بيد اهللا تعاىل

 ..صغرية وكبرية، كالطهطاوي وأمحد خان، وعلي عبد الرزاق، وطه حسني
 .االنبهار مبا عند الغرب من تقدم صناعي، وتكنولوجي، مع الغفلة عما يعانيه من خواء روحي وختلف خلقي: رابعا

داخل يف بعض تضافرت وتكاتفت، وأدت إىل قيام العلمانية اليت بسطت النفوذ ، ومدت رواقها يف   فهذه مجلة من األسباب بعضها
 .كثري من بلدان املسلمني

دخلت العلمانية إىل مصر مع محلة نابليون بونابرت ، و أّول من استخدم مصطلح العلمانية نصراين يدعى إلياس بقطر يف هذا وقد 
م، و كان هذا اخلديوي 1883م، و أدخل اخلديوي إمساعيل القانون الفرنسي عام 1827 معجم عريب فرنسي من تأليفه سنة

 . مفتونا بالغرب، و كان أمله أن جيعل من مصر قطعة من أوربا
م، كانت األحكام وفق الشريعة اإلسالمية، ّمث بدأ التدرج من هذا التاريخ إللغاء الشريعة اإلسالمية 1791أّما اهلند فإىل غاية عام 

 .امليالدي 19بتدبري من اإلنكليز، وانتهت متاًما يف أواسط القرن 
أّما اجلزائر فألغيت الشريعة اإلسالمية عقب االحتالل الفرنسي، و أّما تركيا فقد لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء اخلالفة و استقرار 

 .األمور حتت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك
أمحد لطفي السيد ، إمساعيل مظهر ، قاسم أمني ، طه حسني ، : ما يلي مل العريب واإلسالمي دعاة العلمانية يف العامن أبرزهم و 

عبد العزيز فهمي ، ميشال عفلق ، أنطون سعادة ، سوكارنو، سوهارتو رو ، مصطفى كمال أتاتورك ، مجال عبد الناصر ، أنور 
 . ، فؤاد زكريا ، فرج فوده وغريهم كثري”  ال دين يف السياسة ، و ال سياسة يف الّدين” السدات صاحب شعار 

 :تقف موقف الرفض للدين، وتريد أن تسري كافة ااالت احلياتية على غري الدين، ومن تلك ااالت ةالعلماني: ـــــ مظاهرها 5
 .نظام احلكم: أوالً 

إىل االستعانة حبكم الدين يف أية قضية، وذلك  أما العلمانية يف احلكم فمن الطبيعي أن ال جيد احلاكم العلماين أدىن ضرورة تدعوه
أوًال جلهله بالدين وعدم معرفته به، وثانيا للعداء الشديد املستحكم احللقات بني الدين وبني آراء املفكرين العلمانيني الذين 

 .سهم بأنفسهميتصورون أنه ال تتم حتقيق السعادة املطلوبة للشعوب إال إذا مت إقصاء الدين متاما عنهم وحكموا أنف
 .االقتصاد: ثانيا

فالعلمانية ترى أنه ال دخل للدين يف االقتصاد، ولذلك فهي تبيح االحتكار، واملكوس، والربا، وأكل أموال الناس بالباطل، ويف 
عه وال يرفع الواقع أنه حينما أقصى العلمانيون الدين عن أي جمال من جمالت احلياة االقتصادية على أساس أنه ال حيقق اخلري ألتبا

الظلم عنهم، مل يأتوا هم أيضا ببديل يرفع ذلك الكابوس، بل ختبطوا يف حلقات مفرغة وعاشوا أوضاعًا يف غاية الفساد مل يكن 
الرابح فيها غري املرابني واحملتكرين وجتار الرقيق وأصحاب األموال الذين ال يبالون بأحد وال توجد فيهم أدىن عاطفة على الفقراء 

ء، ومل تنقذهم من تلك احلالة ال الرأمسالية وال الشيوعية املاركسية اليت كبلت الناس وجعلتهم عبيدًا يكدحون للدولة مقابل والضعفا
 .أجر زهيد، وال العلمانية اليت ال يلوي فيها أحد على أحد

 .التعليم: ثالثا
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نعها منعا باتاً، كما تدعو إىل اختالط الطالب بالطالبات، فالعلمانية ترى أن التعليم ينبغي أن خيلو من العلوم الشرعية، بل إا مت
 :وحىت يتبني األمر بوضوح أكثر جند أن املستشار على جريشه قد خلص لنا علمنة التعليم فيما يلي

اء معلمه التطويق من اخلارج، عن طريق االزدراء بالتعليم الديين، ازدر : القضاء على التعليم الديين وذلك من زاويتني، إحدامها: 1
 .وطالبه، قفل الوظائف الالمعة يف وجوه خرجيه، خفض رواتبهم

 .التطويق من الداخل، ويكون بتقليص التعليم الديين، وازدياد التعليم العلماين: 2
 .نشر التعليم العلماين، ويكون ذلك باهتمام الدولة به، و االبتعاث، املدارس األجنبية، واالختالط: ثانياً 
 .األدب: رابعا

تدعو العلمانية إىل األدب املاجن الرخيص، وترفع من قيمة الشذاذ من الشعراء وغريهم، وتنادي بأنواع األفكار األدبية اليت نشأت 
 .يف الغرب كأدب الالمعقول، وأدب احلداثة

ال يكون للدين اإلعالم حيث ترى العلمانية أن اإلعالم ينبغي أن يقوم على هدم كل فضيلة، وعلى نشر كل رذيلة، وأ: خامسا
أن احلياة العامة يف الدولة واتمع ال حتكم بأحكام الشريعة اإلسالمية، وإمنا حتكم بأي ” :وباجلملة فإن من أصوهلا. نصيب منه

 ”نظام آخر من الشرائع اليت يضعها اإلنسان لنفسه
  .وسيتضح هذا أكثر عند بيان آثار العلمانية يف سلوك بعض املسلمني

 صهيونيةثانيا ـــــ ال

حركة سياسية ظهرت أواخر القرن التاسع عشر امليالدي داخل التجمعات اليهودية يف وسط وشرق أوروبا، : ـــــ التعريف بها 1
تنهي حالة التيه اليت يعيشها اليهود منذ إخضاعهم من قبل اململكة اآلشورية، وفق ) دولة(وقامت على فكرة إجياد كياٍن سياسي 

  .فلسطني ، وتسمح بعودة الشعب اليهودي إىل الوطن أو األرض املوعودةاملعتقدات التلمودية

فكرة أن شتات اليهود عرب العامل نزع عنهم صفة األمة وحرمهم من إقامة  قامت احلركة الصهيونية على  :األسس األيديولوجيةـــــ  2
كيان أو كيانات سياسية تضمن هلم التميز من الناحية االجتماعية وتبعد عنهم خطر الذوبان داخل اتمعات األوروبية اليت كانوا 

 .اسية واالقتصاديةيعيشون داخلها أقليات تعاين التهميش واالحتقار وتبقى على هامش احلياة السي

وترى الصهيونية أن العودة املوعودة لن تتم إال جبهد يهودي صرف ليس له من ظهري إال الدعم اإلهلي، الذي مل تنكره الصهيونية يف 
  .إسرائيلبداياا رغم أا ستنزع منزعا علمانيا يف العقود الالحقة خاصة بعد قيام 

وظهرت الصهيونية يف سياق أورويب متيز بنزعة قومية متعاظمة سادت أوروبا يف القرن التاسع عشر نتيجة لقيام الدول الوطنية يف 
ا من حروب دموية كان االنتماء القومي الركن الركني للتعبئة من أجلها وقيام كيانات القرنني السابع عشر والثامن عشر وما رافقه
  .وطنية قومية اهلدف السياسي األساسي هلا

ورغم الدور املركزي هلرتزل . تيودور هرتزلارتبطت نشأة احلركة الصهيونية يف األذهان بالكاتب والصحفي السويسري  :النشأةـــــ  3
يف املشروع الصهيوين، فإن ابتكار كلمة صهيونية يعود للصحفي السويسري ناتان برينبون، زميل هرتزل حني ابتكر هذا املصطلح 
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ن يؤكد أنه يعين النهضة السياسية لليهود بعودم اجلماعية إىل فلسطني، أو مبعىن آخر إعطاء مضمون وكان برينبو . 1890عام 
  .سياسي وقومي لليهودية

وقبلهما، تبىن جمموعة من احلاخامات القضية اليهودية منذ أواسط القرن التاسع عشر مدفوعني مبوجة معاداة السامية اليت اجتاحت 
  .تواصلت إىل أواسط القرن العشرينأوروبا يف تلك املرحلة و 

ومع ذلك، فإن هريتزل هو أبو احلركة الصهيونية وصاحب مشروع الدولة اليهودية اليت حتدث عنها بإسهاب يف كتاب أصدره عام 
حورت ومت. بسط فيه أفكارا عملية فعالة سيكون هلا إسهامها الكبري يف إجناح املشروع الحقا" الدولة اليهودية"ومحل عنوان  1896

هذه األفكار حول جري اليهود إىل فلسطني، والتعبئة من أجل القضية اليهودية عرب العامل، مث جتنيد األوساط اليهودية خلف فكرة 
  .الدولة اليهودية اليت مل تكن ذات أمهية لدى فئات واسعة من اليهود

 1882ا الطلبة اليهود مبدينة خاركيف األوكرانية يف وحتسب أول خطوة عملية ذات شأن يف املشروع الصهيوين جلمعية أسسه
، وحددت اجلمعية لنفسها هدفا عمليا بسيط التنفيذ وذا فعالية كبرية يف إجناز املشروع الصهيوين هو إقامة "بيلو"وأطلق عليها مجعية 

  .جتمعات فالحية لليهود الشرقيني يف فلسطني

 31و 29ما سياسيا وإعالميا هاما يف أوروبا والعامل مع انعقاد مؤمترها األول بني واكتسبت احلركة الصهيونية اهتما :مؤمتر بال*
  .يف مدينة بال السويسرية 1897آب /أغسطس

وتعززت هذه املؤسسات . مقرا هلا فييناوتوج املؤمتر أعماله بإعالن قيام احلركة الصهيونية العاملية وانتخب هلا جلنة تنفيذية اختذت من 
  .1901بذراع مالية هي الصندوق اليهودي الذي تأسس بناء على مقررات املؤمتر اخلامس عام 

بعد الثورة البلشفية الفاشلة عام  روسياالشرقيني إىل فلسطني والسيما من  وبالتزامن مع هذه اخلطوة، تواترت موجات هجرات اليهود
1905.  

على إصدار ميثاق ) 1906- 1896بني عامي (ريتزل إىل الدولة العثمانية وفاوضها وحبثا عن سند بني القوى الكربى يومها، جلأ ه
  .مينح اليهود احلق يف العودة إىل فلسطني، وعرض باملقابل التدخل لدى القوى األوروبية خلفض املديونية العثمانية اهلائلة

ومنها (واستطاع احلصول على فرصة عرض إشكال اهلجرة  بريطانيالكن املفاوضات مل تصل إىل نتيجة، فقرر هريتزل التوجه إىل 
، وأقام صالت وثيقة مع ساسة بريطانيني بينهم وزير املستعمرات جوزيف تشامربلني الذي اقرتح جملس العمومأمام ) اهلجرة اليهودية

ورغم فشل هذه املساعي، فإا شكلت نصرا سياسيا هاما، فقد جسدت اعرتاف . أوغنداعليه إقامة جتمع لليهود يف العريش أو 
  .بريطانيا بأن اليهود أمة هلا احلق يف السيادة على حيز ترايب خاص ا

الذي رأى أن ) 1952-1949رئيس إسرائيل بني (تزل حمط انتقاد شديد من الصهيوين الروسي شاييم ويزمان وكانت خطوات هري 
  .ما مساه الصهيونية الدبلوماسية غري جمدية، وآثر بدال عنها ما مساه الطريق امللكي
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املشؤوم الصادر يف الثاين " وعد بلفور"وهكذا، باشر ويزمان اتصاالت مكثفة باحمليط املباشر مللك بريطانيا وأمثر جهده 
  .، الذي مهد الطريق لقيام إسرائيل بعد ذلك بثالثة عقود1917تشرين الثاين /نوفمرب

هذه املكاسب السياسية املتتالية، كانت املنظمات الصهيونية تُنظم اهلجرة إىل فلسطني لتدارك التخلف الدميغرايف مقابل  ومبوازاة
الفلسطينيني، لكن احلركة الصهيونية واجهت حتديا آخر هو الرفض داخل اتمع اليهودي نفسه، إذ كانت فئات واسعة من هذا 

احلرب العاملية ومل حيدث حتول ذو شأن يف هذا املنحى إال بعد إبادة اليهود على يد النازية يف حمرقة  اتمع غري مقتنعة بفكرة الدولة،
  .الثانية

  :وعد مث دولة*
قيام وطن لليهود يف فلسطني، لكن بريطانيا وهي الوصية على فلسطني كانت ) وفرنساخاصة بريطانيا (وباركت القوى االستعمارية 

  .يد أن ال تكون الدولة اليهودية مرادفا لنفي حق الفلسطينيني يف إقامة دولتهمتر 

مثال كانت عصابات اهلاغانا  1947واستطاعت العصابات الصهيونية إعداد نفسها ملا بعد مرحلة الوجود الربيطاين، ففي عام 
  .تتوفر على أربعني ألف عنصر يف قوات اجليش واألمن التابعة لسلطات االنتداب

وشكل قيام إسرائيل انتصارا لفكرة الدولة اليهودية كما بشر ا هريتزل، لكن احلركة الصهيونية بدأت تنزع بشكل مضطرد إىل مزيد 
متطرفة تطورت مع توايل السنني من مطلب مجع اليهود يف فلسطني إىل إقامة دولة على  عنصريةمن العلمانية، كما بدأت تنزع نزعة 

  .أنقاض دولة فلسطني مث طرد العرب منها وإقامة دولة يهودية خالصة

صرية ليس ملواقفها من العرب وإمنا لتمييزها بني فاحلركة الصهيونية ومعها إسرائيل تصنف يف كثري من أرجاء العامل، حركة ودولة عن
  اإلسالمي واملغرباألحباش ويهود املشرق  يهود الفالشااليهود أنفسهم، ومن أمثلة ذلك ميش 

  ثالثا ـــــ الحداثة

وإذا كان هذا املفهوم يعاين من . ةمكانه اليوم يف حقل املفاهيم الغامض La modernité يأخذ مفهوم احلداثة  :فهومهاـــــ م 1
غموض كبري يف بنية الفكر الغريب الذي أجنبه، فإن هذا الغموض يشتد يف دائرة ثقافتنا العربية ويأخذ مداه ليطرح نفسه إشكالية 

 .فكرية هامة تتطلب بذل مزيد من اجلهود العلمية لتحديد مضامينه وتركيباته وحدوده
ميكن القول بأن احلداثة هي غري بعدها الزمين، إا مفهوم فلسفي مركب  والشائعة ملفهوم احلداثةوبعيدا عن التوظيفات الساذجة 

قوامه سعي ال ينقطع للكشف عن ماهية الوجود، وحبث ال يتوقف أبدا عن إجابات تغطي مسألة القلق الوجودي وإشكاليات 
  . العصر اليت تثقل على الوجود اإلنساين

وجود وحياة وعقائد خمتلفة كليا عن هذه اليت كانت سائدة يف املراحل التقليدية حيث عرفت التغريات اليت  فاحلداثة تتميز بأمناط
شهدا احلداثة بطابع التسارع والتنوع والشمول وال سيما يف جمال التكنولوجيا واملعرفة العلمية التكنولوجية، كما عرفت هذه املرحلة 

وهذه هي . جوانب احلياة اإلنسانية حيث مشلت األقاليم واملناطق املتباعدة يف جغرافية الكون أيضا بتنامي االتصاالت الفعالة بني
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وقد مسحت هذه التحوالت والتغريات اجلوهرية يف . املرحلة اليت حدثت فيها حتوالت جوهرية يف عمق املؤسسات على مدى تنوعها
  . مشروط الوجود للناس من السيطرة على مقدرات وجودهم وشروط حيا

 . ، وفكرة مركزية العقل)الرتاث( فكرة الثورة ضد التقليد: ويرتكز املفكرون عادة يف تعريف احلداثة إىل فكرتني أساسيتني مها
بأا البحث املستمر للتعرف على أسرار الكون من خالل التعمق يف اكتشاف الطبيعة والسيطرة عليها "يعّرف جابر عصفور احلداثة 

أما سياسيا واجتماعيا فاحلداثة تعين الصياغة املتجددة . ا، ومن مث االرتقاء الدائم مبوضع اإلنسان من األرضوتطوير املعرفة 
للمبادئ واألنظمة اليت تنتقل بعالقات اتمع من مستوى الضرورة إىل احلرية، من االستغالل إىل العدالة، ومن التبعية إىل االستقالل 

ومن سطوة القبيلة أو العائلة أو الطائفة إىل الدولة احلديثة، ومن الدولة التسلطية إىل الدولة ومن االستهالك إىل اإلنتاج، 
  ".الدميوقراطية

 :بني احلداثة والتحديث*
وغالبا ما يرسم الباحثون يف ميدان العلوم . يعد الفصل بني مفهوم احلداثة والتحديث مدخال منهجيا لتعريف احلداثة بصورة علمية

وعلى الرغم من هذا الرتسيم العلمي يالحظ هذا التداخل الكبري بني . حدودا فاصلة بني مفهومي احلداثة والتحديثاإلنسانية 
فغالبا ما جيري استخدام مفهوم حتديث للداللة على احلداثة وعلى خالف ذلك كثريا ما يستخدم مفهوم احلداثة لإلشارة . املفهومني

 .إىل ظاهرة التحديث
فاحلداثة هي . يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية Modernization عن مفهوم التحديث Modernity داثةيتمايز مفهوما احل

 أما التحديث. موقف عقلي جتاه مسألة املعرفة وإزاء املناهج اليت يستخدمها العقل يف التوصل إىل معرفة ملموسة
Modernization ث توظف هذه التقنيات يف احلياة االجتماعية دون فهو عملية استجالب التقنية واملخرتعات احلديثة حي

فأنصار التيارات السلفية املتطرفة يوجدون يف املعاهد العلمية . إحداث أي تغيري عقلي أو ذهين لإلنسان من الكون والعامل
م جوهر احلداثة يتوجب ومن أجل أن نفه. ويتعاملون مع التقنية احلديثة دون أن يأخذوا بالروح العلمية أو الفلسفية هلذه التقانة

 .علينا أن ندركها كطاقة جمددة متحركة منطلقة تتمثل املاضي واحلاضر وتعيد إنتاجهما بروح مستقبلية جديدة
فاحلداثة موقف للروح أمام مشكلة املعرفة، إا موقف : "ويف هذا السياق مييز حممد أركون يف كتابه اإلسالم واحلداثة بني املفهومني

أما التحديث فهو جمرد إدخال للتقنية واملخرتعات . املناهج اليت يستخدمها العقل للتوصل إىل معرفة ملموسة للواقع للروح أمام كل
إىل الساحة العربية أو اإلسالمية، نقصد إدخال املخرتعات األوروبية االستهالكية وإجراء حتديث ) باملعىن الزمين للكلمة(احلديثة 

 . "تغري جذري يف موقف العريب املسلم للكون واحلياةشكلي أو خارجي، ال يرافقه أي 
اخنرطت يف  1962ففي اجلزائر ويف صبيحة االستقالل عام . يصف حممد أركون هذا بأمثلة مستمدة من واقع اجلزائر واخلليج العريب

اثة، فاحلداثة كانت ممكنة التحديث يف جمال التصنيع الثقيل وذلك عن طريق استرياد املصانع واملعامل واخلربات، وهذه ليست حد
ويف اخلليج نشاهد املوقف عينه فبلدان اخلليج تستورد مظاهر احلداثة . عن طريق بناء املخابر يف جمال الفيزياء والكيمياء والرياضيات

لتجريب املادية من آليات وسيارات وأجهزة وأنابيب النفط ومصافيه وهي آالت وخمرتعات كلفت أوروبا مئات السنني من البحث وا
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العلمي ويف أصل هذه املخرتعات تكمن روح ديكارت وفرانسيس بيكون وغاليلو وكوبرنيكوس وأديسون وغريهم، وهذه هي الروح 
 .وحنن ننقل مظاهر هذه الروح وليست روح العلم واملعرفة العلمية احلقة. العلمية روح العلم احلديث اليت متثل جوهر احلداثة

 .ي الروح العلمية الكامنة يف أصل هذه احلداثة أي القدرة على إنتاجها وتصنيعها أو تعديلهاامتالك احلداثة احلقيقية أ
فنحن نعيش على فتات احلداثة وقشورها، وبالتايل فإن الروح احلقيقية للحداثة احلقيقية مل تستطع أن تأخذ مكاا يف بنية احلياة 

 .االجتماعية والروحية يف اتمع العريب
. حلداثة طابع اإلبداع والتجديد وعلى خالف هذا يكون التقليد حالة من التكرار وهي إنتاج وإعادة إنتاج ما هو قائمتأخذ اهذا و 

فاحلداثة تعين ظهور الفردية والوعي الفردي املستقل واالهتمامات اخلاصة وذلك بالقياس إىل اتمع التقليدي الذي يتميز بالطابع 
قليدي يبالغ عادة يف احرتام وتقديس الطرق واألمناط التقليدية اليت توارثها اآلباء واألجداد واليت اعتادوا فاتمع الت. السحري والديين

عليها لفرتات طويلة، حيث تكون أفضل طريقة يسلكها الفرد أو اجلماعة هي الطريقة اليت رمسها واتبعها اآلباء واألولون، وما هو 
 . حفظ عن املاضيشرعي ليس سوى كل ما انبثق عن الرتاث و 

وعندما تواجه األمناط التقليدية طوفان احلداثة املتدفق فإن هذا ال خيلو من مظاهر التوتر واالضطراب، ويرجع هذا إىل استمرارية 
األمناط التقليدية، حيث تكون متأصلة عميقا يف نفوس األفراد خالل عملية التنشئة، ومن مث ال ميكن تغيريها يف يسر دون أن يتم 

 . وهكذا فمع تدفق العناصر احلديثة يتوقع استمرار بعض األمناط التقليدية. ويل وتغيري أمناط التنشئة السائدة يف اتمعحت
وعلى خالف اللحظة الرتاثية تتميز اللحظة احلداثية بتفردها، وتأخذ هذه اللحظة خطا تصاعديا ينطلق من املاضي إىل احلاضر ومن 

والغاية، وهذه اللحظة قابلة للقياس، ولكنها غري قابلة للرتاجع، إا حلظة يف البحث الدائم عن اجلدة،  مث إىل املستقبل، خط األصل
ويف قلب الزمن الال حمدود والذي ال يعرف معىن للخلود فإن األشياء يف احلداثة تريد أن تأخذ طابع املعاصرة، وهذا ما تتفرد به 

فاحلداثة هي صيغة انفصال وإبداع فردي وجتديد . ومية اللحظة اخلالصة يف الزمن احلداثياحلداثة، حيث تأخذ احلالية والفورية والي
  .يسم الظاهرة االجتماعية وهي حماولة دائمة هلدم القدمي 

يرى زكي جنيب حممود أن هذا الرتاث فقد مكانته يف عصرنا ألنه يدور أساسا على حمور العالقة بني اهللا واإلنسان، يف حني أن حمور 
ومن جهة أخرى يرى زكي جنيب حممود أن تراثنا ال يشكل مصدر الثقافة . لعالقة يف عصرنا هذا تدور بني اإلنسان واإلنسانا

يف ثقافة الغرب املعاصرة ويف حضارته وجيب أن " العلمية املطلوبة حيث يتوجب علينا أن نبحث عن قيم هذه الثقافة ومعايريها 
أما طه حسني فريى أن األعراف والتقاليد وطرائق التفكري هي اليت متنع العرب من بناء . "ننهل منها ما استطعنا إليها سبيال

حداثتهم وتكوين حضارم وال بد من إزالة هذه العوائق وتغيريها حىت يتاح للوعي احلديث العلمي أن يأخذ مكانه ودوره يف حياتنا 
 .ووجودنا 

 Rene Descartes ياق أن يشار إىل الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارتمن املنطقي يف هذا الس: نشأة الحداثةـــــ  2
لقد كان لعبقريته التارخيية الفذة أن تؤدي إىل اكتشاف . بوصفه أب احلداثة وال سيما يف جمال التفكري الفلسفي (1596-1650)

ألنساق الفكرية ومهجية األفكار املنهج العقلي الذي قدر له أن يبدد ظالم العصور الوسطى، وأن حيرر العقل من عبودية ا
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فكان ملنهج الشك والشك املنهجي أن يشكل . واملعتقدات القدسية اليت حاصرت العقل ودفعت به إىل زنزانات العبودية والقهر
دى معول اهلدم اجلبار الذي تناثرت حتت صدماته األوهام التارخيية اليت صنعتها الكنيسة ورجال اإلكلريوس ورجال اإلقطاع على م

فديكارت أكد روح البحث العلمي احلر . أجيال وأجيال، امتدت لتشمل القرون العشر اليت بدأت منذ القرن اخلامس امليالدي
أال نقبل شيئا ونعتقد  :والشك املنهجي يعتمد لديه على قواعد هامة تقول أوالها. والقناعة الفكرية الواعية حمل املعتقدات العمياء

بالبداهة كذلك، وأال نضم إىل أحكامنا حكما ما مل يره فكرنا ببينة واضحة متميزة، وما مل يكن يف مأمن  بصحته ما مل يتبني لنا
ال يصلح به العلم ويقلب الفلسفة فحسب بل يهدم مذهب : "ومثل هذا املبدأ كما يقول عبد اهللا عبد الدامي. من كل شبهة وشك

وهذا املنهج الذي ينطلق من الشك ويدعو إليه هو ". حيرض احلكم والتفكريويوقظ أفكارا و  (...)السنة القدمية والطرق اآللية
ويف هذه . األصل يف تبديد ظالم األفكار واملعتقدات واألوهام اخلاطئة اليت رفعت إىل مرتبة القدسية يف العصور الوسطى املسيحية

 .احلضارة الغربية املنهجية ويف ذاك التأثري متثلت واحدة من أهم حلظات احلداثة ومقوماا يف
عندما دعا فالسفة التنوير يف أوروبا يف القرن الثامن عشر إىل تغليب حكم العقل واالهتداء به يف احلكم على األشياء، كانوا يدركون 

ريخ العريب و كل من سبقوهم إىل هذه الّدعوة يف الّتا( بأن اإلنسانية عرب تارخيها اهتدت بالعقل إىل اكتشافاا وحضاراا املتعاقبة 
هيمنة , اإلسالمي ابتداًء بالفيلسوف ابن ُرشد و من ساروا على جه 

ُ
قُِتلوا على أيدي الّظالمّيني أدوات القوى االجتماعّية امل

ستفيدة واقعّياً من تأبيد واقع الّتخّلف و الفساد 
ُ
ولكن بيت القصيد أم كانوا ) . ع . أ . ر.ح. و ال يزالون إىل يومنا هذا , امل

يقصدون بدعوم هذه اعتماد املنهج العلمي التجرييب يف النظر إىل الكون والوجود واحلياة ومن مث التحرر من أسر األوهام 
دعوم هذه كانت حربا . واخلرافات والتحيزات املسبقة اليت تضرب أسس التفكري وتشل قدرة العقل يف الكشف عن ماهية األشياء

لشعوذة والتعصب اليت فرضتها األنظمة الكنسية اإلقطاعية اليت وضعت تاريخ أوروبا الوسيط ضد كل أشكال السحر والتخريف وا
 . يف دائرة الظالم

, األنوار ابففي كتابه املعروف . ويف عصر األنوار تضاعف ومض احلداثة وبريقها، وال سيما يف نظريات كانط وأعماله الفكرية الفذة
وهو يف هذا السياق يبني أن عصر التنوير هو منظومة . التنوير يف القرن الثامن عشر حياول كانط أن حيدد طبيعة وماهية عصر

الوضعيات اليت حياول فيها اإلنسان أن حيطم األغالل اليت وضعها هو نفسه يف معصمه، إا احلالة اليت يسعى فيها اإلنسان إىل 
األمر العملية اليت حقق فيها لعقله التحرر من الوصاية التارخيية اليت حتطيم دائرة الوصاية اليت تسبب فيها نفسه بنفسه، إا يف اية 

هذا ويؤكد كانط يف كل أعماله أن شرط التنوير واحلداثة هو احلرية، ومن بني احلريات يؤكد على هذه اليت . فرضت عليه من اخلارج
أن يتحرر من سلطة املقدس ورجال الكهنوت  إن اجلوهري يف مقوالت كانط أن العقل جيب. تتصل حبرية العقل وحرية التفكري 

 .والكنيسة وأصنام العقل كي يستطيع اإلنسان أن يبين ضته حنو احلضارة واحلرية واملدنية واحلداثة
األنوار خروج اإلنسان من : "يف مقولته املشهورة" ما األنوار؟"يعرف الفيلسوف األملاين كانط احلداثة يف سياق إجابته عن سؤال 

أقِدم على " :ولذا كان شعار األنوار عبارة تقول". لوصاية اليت تتمثل يف عجزه عن استخدام فكره دون توجيه من غريهحالة ا
  . " فّكر" أو " استخدام فكرك
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عصر األنوار بفعل هؤالء الذين أظهروا وعيا "فإن احلداثة بدأت مع ) 1831- 1770(وحسب الفيلسوف األملاين فريدريك هيغل
حضور  1789لقد أكدت الثورة الفرنسية يف عام " . بار أن هذا العصر هو حد فاصل ومرحلة ائية من التاريخ وبصرية باعت

لقد أدخل التقدم املستمر للعلوم والتقنيات . الدولة الربجوازية الوطنّية والقيم الدميقراطية اليت سجلت نفسها يف منطق احلداثة
وبالتايل فإن التقسيم االجتماعية للعمل . التغيري املستمر وايار املعايري والثقافة التقليدية وتقسيم العمل إىل احلياة االجتماعي بعد

. أدى إىل اتصاالت سياسية واسعة، وإىل إحداث نوع من الصراعات االجتماعية اليت شهدها القرنان التاسع عشر والعشرون
تطور اهلائل لوسائل االتصال واملعلوماتية، هذه العوامل جمتمعة سجلت وظهرت على التوايل أمهية النمو السكاين ومركزيات املدن وال

انطباعاا يف مفهوم احلداثة وأبدا على أا ممارسة اجتماعية ومنط من احلياة يقوم على أساسي التغري واالبتكار وعلى أساس القلق 
 .والال استقرارية واحلركة الدائمة واألزمة

ارية اليت جتسدت بتطور العلوم والتقنيات والتطور العقالين واملنظم ألدوات اإلنتاج أن ترسم حدود لقد استطاعت اإلجنازات احلض
احلداثة وختومها حيث تبدت هذه احلداثة يف تكثيف العمل اإلنساين، وتأكيد اهليمنة اإلنسانية على الطبيعة، وتلك هي خاصة 

مل يف شروط احلياة والتفكري يف آن واحد، وقد متثل هذا التأثري يف انتقال أغلب اتمعات احلداثية اليت أدت إىل تغيري عميق وشا
 .احلضارة من حضارة العمل والتقدم إىل حضارة االستهالك والفراغ

 :أسس الحداثة وخصائصهاـــــ  3
ميكن اإلشارة إىل تسجل احلداثة نفسها يف مظاهر متعددة ومن أهم األسس واملنطلقات اليت ترتكز إليها يف املستوى الفلسفي 

 :املرتكزات التالية
ـ يعد العقل ودوره يف احلياة مبتدأ احلداثة وخربها ولذلك فإن هيمنة العقل وسيادته تشكل املنطلق احلقيقي للحداثة وأساسها 

 .املركزي
ولكونه غاية . يعي وأنه معيار األشياء مجيعا وغاية الوجوداإلنسان هو أهم كائن يف العامل الطبذلك أن  :ـ اإلنسان جوهر احلداثة

وهذا يتأسس من . يتوجب على اتمع أن حييطه بكل أسباب الرعاية واحلماية وأن يوفر له شروط اإلبداع واحلياة احلرة الكرمية
 .حاكم لصريورة وجوده إبداعا وعطاءامنطلق أن اإلنسان هو العامل الفاعل يف التاريخ يف ميادين التحضر والتطور، إنه سيد قدره و 

ـ اإلميان بأن العقل هو مصدر تفوق اإلنسان وتفرده يف مملكة الكائنات احلية، ومن مث اإلميان بأن اإلنسان يستطيع عرب هذا العقل 
  . أن يطور العلوم واملعارف باجتاه السيطرة على الوجود و املصري

أحدثت نوعا من القطيعة مع التصورات األبوية اليت  La positivismeوتأخذ احلداثة مالحمها األساسية يف الفلسفة الوضعية 
ويف هذا السياق تتبدى . والكنسية التقليدية مؤكدة أمهية املعرفة العلمية والعقالنية يف شىت مناحي احلياة االجتماعية واجتاهاا
ملوضوعية والتماسك واليت بدأت احلداثة أيضا يف عطاءات املنهج العلمي التجرييب الذي أخذ هيئة العقالنية األداتية اليت اتسمت با

 .تسجل حضورها العارم يف خمتلف جماالت املعرفة العلمية بفروعها املختلفة
 L’éclatement de connaissance : االنفجار املعريف
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اصة بكل فرد، احلداثة فكرة اهللا بفكرة العلم، وتقصر االعتقادات الدينية على احلياة اخل"تستبدل : يقول تورين يف كتابه نقد احلداثة
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ال يكفي أن تكون هناك تطبيقات علمية وتكنولوجية للعلم كي نتكلم عن جمتمع حديث 

  ".حيث ينبغي أيضا محاية النشاط العقلي من الدعايات السياسية ومن االعتقادات الدينية
 :مفهوم ما بعد الحداثة*

رية ومن هذا املنطلق جند أن مفهوم احلداثة قد تشبع بتصورات غالبا ما حياصر املفكرون املفاهيم اجلديدة بإيقاعات تصورام الفك
ومن هذه الزاوية جند حالة من التنوع . وحدود عدد كبري من املفكرين العمالقة الذين وظفوا هذا املفهوم يف منظومام الفكرية

نهجية اليت وجهت إىل مفهوم احلداثة لقد شكلت االنتقادات امل. واالضطراب يف حتديد مفهوم ما بعد احلداثة بصورة واضحة وجلية
  .األرضية العلمية اليت تنامى يف تربتها مفهوم ما بعد احلداثة ليأخذ صورته النقدية اليت تغذيها روح فكرية نقدية نشطة ومتطورة

االعتقاد بأن ويف غمرة االنتقادات اليت وجهت إىل احلداثة ويف مالمح األزمة اليت تعيشها احلداثة دفعت بعض الباحثني إىل 
. اإلنسانية خرجت، حتت تأثري هذه االختناقات احلضارية، من مرحلة احلداثة وبدأت مرحلة جديدة أطلق عليها ما بعد احلداثة

وهي املرحلة اليت عرفت بثورة الطالب يف خمتلف  1968ويقدر فريق من هؤالء الباحثني أن هذه املرحلة قد بدأت تارخييا منذ عام 
وعلى خالف ذلك يرى الفريق اآلخر من هؤالء الباحثني أن مرحلة احلداثة قد بدأت مع سقوط جدار برلني تعبريا  عواصم العامل،

هذا اخلصوص يشري إيهاب حسن، أحد املنظرين يف هذا اال، إىل صعوبة حتديد مفهوم ما  ويف، عن سقوط املنظومة االشرتاكية 
بعد احلداثة، ولكنه مع ذلك يقدم جمموعة من التصورات العلمية اليت ميكنها أن تشكل العناصر األساسية يف بنية هذا املفهوم 

 :ومنها
 .يتضمن بعد التوايل الزمين للعالقة بني املفهومنيإن لفظ ما بعد احلداثة يوحي بفكرة احلداثة وهو بالتايل 

 .ال يوجد إمجاع بني النقاد على تعريف واضح ملفهوم ما بعد احلداثة
  .مفهوم ما بعد احلداثة عرضة كغريه للتغري والصريورة اليت نالحظها يف املفاهيم الوليدة حديثا

احلداثة "من هذا املفهوم يف مقالة له بعنوان  Jurgen Habermas ومن هذا املنطلق ميكن اإلشارة إىل موقف يورجني هابرماس
متثل رغبة بعض املفكرين يف  Post-modernité ، حيث يرى بأن لفظة ما بعد احلداثة1981يف عام " مشروع مل يكتمل

مل تتحدد مالحمه االبتعاد عن ماض متشبع بتناقضات كبرية وتعرب يف الوقت نفسه عن سعي حثيث إىل وصف العصر اجلديد مبفهوم 
ووفقا هلذه الصيغة يرى هابرماس بأن . بعد وذلك ألن اإلنسانية مل تستطع أن جتد احللول املناسبة لإلشكاليات اليت يطرحها العصر

 وأن ما بعد احلداثة حماولة إلثراء مرحلة احلداثة ذاا وإمتام مشروعها حىت )احلداثة(ما بعد احلداثة هي صيغة جديدة ملفهوم قدمي 
ومرحلة ما بعد احلداثة ال ترفض عطاءات املرحلة احلداثية بل تأخذها وتعيد إنتاجها بصورة تتساقط معها خمتلف ..النهاية 

ما بعد احلداثة حماولة إلعادة ترتيب . التناقضات وتتكامل فيها خمتلف جوانب الوجود الفكري واإلنساين يف حلمة واحدة
 .على تنظيم تناقضاا وإدماجه يف حركة التطور اإلنسايناإلشكاليات املطروحة ومن مث العمل 
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محمد أركون، حسن حنفي، نصر حامد أبو زيد، عبد اهللا العروي، عبد المجيد : ومن أهم دعاة الحداثة في العالم العربي

  .وغيرهم كثير...الشرفي، أدونيس، عابد الجابري

 غماتيةاالبر رابعا ـــــ 

ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي حياول تطبيق األساليب ” براغما“مصطلح الرباغماتية مشتق من اللفظ اليوناين  :ـــــ مفهومها 1
ة على املمارسة والسلوك، العملية على الفلسفة، وترتكز فكرته األساسية على أن معىن فكرة ما أو حقيقتها تتحدد بتأثري تلك الفكر 

 .وأن حقيقة كل املفاهيم ال تثبت إال بالتجربة العملية

فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، أي الفكرة . وتقرر الرباغماتية أن العقل ال يبلغ غايته إال إذا قاد صاحبه إىل العمل املفيد
 .صدق القضية إال بنتائجها العمليةاليت حتققها التجربة، وكل ما يتحقق بالفعل فهو حق، وال يقاس 

ومعىن ذلك كله أنه ال يوجد يف العقل معرفة أولية نستنبط من خالهلا نتائج صحيحة بصرف النظر عن نتائجها؛ بل األمر كله رهن 
 بتغري العصور، وإذا كانت النظريات اليت تدعي الوصول إىل احلقائق العلمية تتغري. بنتائج التجربة العملية اليت تقطع الشك باليقني

فالنظرية الصادقة اليوم قد تصبح غري صادقة يف املستقبل، ونتيجة ذلك واضحة جداً وهي أن صدق القضايا يتغري بتغري 
. أي منسوب إىل زمان معني ومكان معني ومرحلة معينة من مراحل العلم” نسيب“االكتشافات، وأن األمور بنتائجها، وأن احلق 

 .يقودنا العقل إىل معرفة األشياء؛ بل أن يقودنا إىل التأثري الناجح فيها وهكذا مل يعد املهم أن

تعد الواليات املتحدة األمريكية موطن الرباغماتية األم، حيث ظهرت هناك مث لقيت انتشاراً عاملياً واسعاً، وقد تبلورت  :ـــــ نشأتها 2
يف مؤلفات عامل املنطق األمريكي تشارلز بريس، مث تطورت على يد اخلطوط العريضة هلذه الفلسفة يف سبعينيات القرن التاسع عشر، 

 .وليم جيمس، وجاء بعده جون ديوي الزعيم الروحي للرباغماتية املعاصرة يف أمريكا

واألمريكيون مغرمون بالعلم والتفكري والبحث وراء القضايا والنظريات العلمية، وهلم يف كل جمال رأي ونظر، ويتميزون عن غريهم 
فنجدهم يسارعون إىل تطبيق أي نظرية علمية ُتكتشف؛ بغية معرفة صدقها . رامهم للتطبيق، وبافتتام بالنتائج الواقعية لألشياءبغ

رد وماهية اآلثار الناجتة عنها وفائدا يف احلياة الراهنة، فإذا مل تكن هلا نتائج يف احلياة والبيئة اليت يعيش فيها األمريكي، فهي جم
 .ف إىل سابقاا وتوضع جانباً نظرية تضا

ويتميز الشعب األمريكي حبب اازفة واالستهتار باملخاطر، وليس ذلك عن شجاعة بالضرورة؛ بل رد الرغبة يف مشاهدة النتائج 
  .غاية يف ذااالعملية اليت ترتتب على هذه املخاطرة، كما حيب األمريكيون االستمتاع باحلياة الراهنة، ويشكل النجاح املادي لديهم 

ومع أن الفلسفة األمريكية اختذت مسارها التارخيي من خالل متابعة الفالسفة األمريكيني للرتاث الفلسفي العاملي عرب التاريخ؛ إال 
 .القأن تطورها متيز مبيزة أساسية هي مشوهلا لكل جوانب احلياة مبا فيها السياسة واالقتصاد والثقافة والدين واألخ
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 وقد تأثرت أيضاً تأثراً بالغاً بتطور العلوم عامة، وعلم األحياء والنفس خاصة، ال سيما أحباث عامل األحياء اإلنكليزي تشارلز داروين
، وتقوم على االعتقاد بأن أشكال احلياة املختلفة تعود إىل أصل واحد مشرتك، ”نظرية التطور”ونظريته يف النشوء واالرتقاء املعروفة بـ

 .حيث بدأت من خاليا بسيطة تكونت عن طريق املصادفة عرب عمليات كيميائية مركبة، مث تطورت إىل كائنات كبرية معقدة

” البقاء لألصلح“واستنتجت نظرية التطور ما يعرف بقانون الصراع بني الكائنات، أو التنازع من أجل البقاء، الذي نتج عنه تعبري 
فات متيزهم عن غريهم، ستكون هلم فرصة أفضل للبقاء بعد صراعهم مع بقية الكائنات األضعف أي أن األفراد الذين يتمتعون بص

 .منهم، حيث يبقى القوي وهو األصلح ويهلك الضعيف

، لذا ”الغاية تربر الوسيلة“: ويذكر أيضا أن الرباغماتية تستمد الكثري من مبادئها من املقولة الشهرية للفيلسوف اإليطايل ماكيافيلي
  .”الذرائعية“مى الرباغماتية أيضاً باسم تس

كانت اخلطوة األوىل مع الفيلسوف األمريكي تشارلز بريس، الذي اهتم بدراسة نظرية النشوء والتطور الداروينية، ودور املصادفة وقد  
، ووضع فيها ”كيف نوضح أفكارنا“بعنوان  1878يف نشأة الكون، وهو أول من صاغ اصطالح الرباغماتية يف مقالة نشرت عام 
 .أساس فلسفة الرباغماتية، حمدثاً انقالباً على كل ما سبق من نظريات فلسفية

اعتمد بريس يف مقاله على ما ذكره الفيلسوف الربيطاين هربرت سبنسر من أن معظم معتقدات اإلنسان اليت يؤمن ا ليست هلا 
وبعبارة . فاحلرية مثًال ال ميكن للذهن أن جيد هلا صوراً أو شكًال ذهنياً نستطيع أن نوضحها بهصور حسية يستطيع أن يردها إليها، 

 .أخرى ال معىن هلذا االصطالح يف حياتنا اليت حنياها، وعلى هذا نستطيع أن نوفر على أنفسنا عناء البحث يف وجود هذه األشياء

أن هذه املصطلحات  - كما يرى سبنسر-نستطيع أن نزعم باطمئنان  وإذا مل يكن هلذه املصطلحات صور وأشكال ذهنية فإننا
ليس هلا وجود ذايت مستقل يف الكون، فهي حديث خرافة ميكن إلقاؤه يف سلة املهمالت؛ أما املصطلحات اليت هلا معىن أو تصل 

وإن كنا ال نستطيع أن جند هلا صوراً  بنا إىل أشياء وحقائق نشاهدها يف حياتنا اليومية فلها مدلوالت حقيقية أو معىن حقيقي، حىت
 .وأشكاًال ذهنية عندنا

وضرب مثاًال لذلك بالكهرباء، فهي ال متتلك شكالً ميكن لعقولنا أن تتخيله، ومع ذلك فمدلوهلا له وجود ذايت مستقل وواضح يف 
جعلها مبدأ يتسع ليشمل مجيع املصطلحات فانطلق بريس من هذه املقولة لي. نظام الكون، والدليل آثارها وعملها يف احلياة اليومية

 .اليت ليس هلا صور حسية يف أذهاننا، وذا وضع األساس لفلسفة الرباغماتية

والواقع أن كثرياً من األلفاظ والكلمات . ويقول إنه ال ميكن التدليل على املوجودات باملنطق أو بالقضايا العقلية؛ بل باآلثار احلسية
ئل للعمل، أو اجتاهات إىل النشاط، وقد ننسى صورها أو أشكاهلا وال يبقى منها اليت هلا حظ من الصور احملسوسة ما هي إال دال

حمض هراء، وجيب ان يستبعد ) الغيبيات(إن البحث يف امليتافيزيقيا "، يقول يف ذلك شيء إال قدرا على التوجيه العملي يف احلياة
الختبار بواسطة مناهج العلوم احلقيقية القائمة متاماً، وما جيب أن يبقى من الفلسفة هو سلسلة من القضايا القابلة للتمحيص أو ا

 .”على املالحظة
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جاءت مع وليام جيمس الذي ولد يف نيويورك، وتلقى العلم والفلسفة يف املدارس األمريكية،  فقد اخلطوة الثانية لتطور الرباغماتيةأما 
وقد نال درجة الدكتوراه من . أمريكا ليصعد إىل ذروة الشهرة سريعامث سافر إىل فرنسا ملتابعة دراسته يف علم النفس، وعاد إىل 

 .1910، وعمل بالتدريس فيها حىت وافته املنية سنة 1870جامعة هارفارد عام 

وكان جيمس حامل لواء الرباغماتية حىت مطلع القرن العشرين، وقد زاد على ما جاء به بريس بأن كل عقيدة تؤدي إىل نتيجة 
تعترب عقيدة حقيقية، فليست الفكرة مشروعاً للعمل فقط؛ وإمنا العمل أو النتائج هو الدليل على صحة الفكرة،  مرضية أو حسنة

حبيث إنه ال يرى أمهية حلقائق األشياء يف ذاا، ألننا نستطيع أن نفرض هذه احلقائق كيفما اتفق، ومجيع األحاسيس تقود العقل إىل 
 .التصرف والسلوك

ذهنية لألشياء قد ال تتفق مع حقيقة األشياء ذاا؛ لكن هذا ال يهم الرباغماتيني، فهم ال يضيعون وقتهم يف حبث ومع أن الصورة ال
الوجود املستقل للشيء بل النتائج املرتتبة عليه، وكان جيمس يقول إن هدفه هو أن يتخذ اإلنسان من أفكاره وآرائه ذرائع يستعني 

وكان يرى أن من الغفلة أن يؤتى اإلنسان قوة عقلية . السري باحلياة حنو السمو والكمال ثانياً ا على حفظ بقائه أوًال، مث على 
من قوى، فالعقل مل خيلق إال ليكون أداة للحياة ووسيلة حلفظها وكماهلا، ومن ) الغيبيات(فيبددها يف البحث عما وراء الطبيعة 

، وحني تتضارب األفكار وتتعارض يكون أحقها وأصدقها هو أنفعها األجدى له أن ينصرف إىل أداء واجبه يف احلياة العملية
 .وأجداها، كما يزعم

وبالغ جيمس بتطبيق هذه الفلسفة على كل شيء مبا يف ذلك مسألة وجود اهللا، فمع أن كل النظريات الفلسفية تقول إن اهللا 
وقف على صالحيتها يف حياتنا الراهنة وتصرفاتنا موجود إذا تبني منطقياً وجوده لكن جيمس كان يقول إن صواب هذه الفكرة يت

وهذه مغالطة منطقية تدعى . اليومية، فإذا أدت إىل نتائج ُمرضية فهي صحيحة وصائبة، وبذلك يكون اهللا موجوداً حسب رأيه
 .االحتكام إىل النتيجة 

ا، حيث جتول يف أما اخلطوة الثالثة لتطور الرباغماتية فكانت على يد جون ديوي الذي عمل رئيسا لقسم الفلسفة يف جامعة كولومبي
بعد أن  1952أحناء أمريكا ودرس إمكانياا وقواها وثقافتها املتنوعة، لذا يُعد واضع فلسفة القارة األمريكية كلها، وقد تويف عام 

 .رسخ دعائم الرباغماتية يف أمريكا، وساهم بنشرها يف العامل

، وانتقد النظرية العقلية القائمة على ”نظرية األداة”الرباغماتية بـ تأثر ديوي بنظرية النشوء واالرتقاء الداروينية، فسّمى نظريته يف
اعتبار العقل أداة للمعرفة، وأنه وحده الذي يستطيع الوصول إىل احلقائق يف ذاا والنفاذ من الظواهر الطبيعية إىل احلقائق اليت 

 .تكمن وراءها، على عكس احلواس اليت ال ميكنها الوصول إال إىل الظاهر

أما ديوي فزعم أن . ان بريس وجيمس يقوالن إن الدليل على حقيقة أي شيء هو أثره؛ لكنهما وافقا على أن العقل أداة للمعرفةوك
العقل نفسه أداة تطورت يف مسرية النشوء واالرتقاء لكي تتيح لإلنسان إعادة تشكيل بيئته، فهو ليس أداة للمعرفة بل أداة لتطوير 

 .ن يعرف بل عليه فقط خدمة احلياة لكي تنمو وتستمراحلياة، وليست وظيفته أ
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كأي عضو آخر يف اجلسم، فإذا كانت وظيفة العني هي حتذير اإلنسان من مواضع اخلطر ) ويقصد به الدماغ(وذا أصبح العقل 
أو ” األداة“نظرية بنظرية ومن هنا مسيت هذه ال. فتجنبه املهالك وليست وظيفتها نقل األلوان؛ فالعقل أيضاً أداة للحياة مثل العني

 .”اآللية“

، وهي تزعم أن أي حق من وجهة نظر اإلنسان جيب أن ”البشرية“ويف خطوة أكثر تطرفا، انبثقت عن الرباغماتية مدرسة امسها 
احلق  فمقياس احلقائق ليس يف التطابق بني االصطالح وبني األشياء اخلارجية؛ وإمنا مقياس. خيدم مصلحة هذا اإلنسان دون غريه

هو يف خدمة اجلنس البشري، ودون التفات إىل ما يؤكده العقليون من أن احلكم على وجود الشيء صواب مىت كانت الضرورة 
وإذا أخذنا فكرة وجود اجلنة كمثال، فإن هذا احلكم حق إذا كان العقل يرى باملنطق أن وجودها ضروري، . املنطقية تتطلب وجوده

 .ومشتقاا ذا احلكم، ألا تزعم أنه إذا كان من فكرة اجلنة نفع للبشرية فهي موجودة حقاً  يف حني ال تقبل الرباغماتية

ختتلف الرباغماتية عن النظريات الفلسفية األخرى يف نظرا للحواس والعقل، ودورمها األساسي يف حياة  :تيةغمااالبر  ةـــــ حقيق 3
 .اإلنسان، كما ختتلف يف تعريفها للحقيقة واإلميان

فحسب الرباغماتية، ينحصر دور احلواس يف كوا أدوات للحياة والعيش، فهي وسائل مباشرة لدفع الضرر وجلب املنفعة وليست 
أن تنبهه إىل احلقيقة املوضوعية لطلوع الشمس بل أن توجهه ) أثناء تطورها املزعوم(أبواباً للمعرفة، فلم تكن وظيفة عني اإلنسان 

  .للعمل يف الصباح

ني تصرفات اإلنسان وجعلها أجنع للحياة، وحني يتبني لنا والنتيجة اليت ختلص إليها الرباغماتية هي أن التعامل باألفكار هدفه حتس
عدم نفعيتها منتنع عن التفكري ا؛ أما إذا كان من احملتمل جناحها فال بأس حينها أن يشرع العقل يف إخراج الفكرة إىل حيز 

 .الوجود، وبقدر ما تكشف األفكار أا فعالة يف حل املشاكل فإا تكون أوفر حظاً يف البقاء

أما احلقيقة يف الفكر الرباغمايت فال تكون حقيقة إال إذا سامهت يف إجناح احلياة، وهي تتحقق مبالئمة حياة اإلنسان الداخلية مع 
الظروف اخلارجية، وال يهم أن تكون الصورة الذهنية اليت رمسها العقل عن األشياء اخلارجية مطابقة ألصلها أو مشوهة وحمرفة، 

 .الوجود هي االحتفاظ بالبقاء أوًال، مث االرتفاع باحلياة حنو الكمالفاحلقيقة العليا يف 

، وكل ما ”احلق“وهكذا تتضح النظرة الرباغماتية للحقيقة القائمة على الفائدة واملنفعة، فكل ما حيقق املنفعة والفائدة لإلنسان هو 
 .، بغض النظر عن كونه حقاً من الناحية العقلية”باطل“عداه 

ت احلقيقة تتميز بثباا مع مرور الزمن أصبحت لدى الرباغماتيني عرضة للخطأ، فالظواهر اليت تثبت حقيقتها اليوم قد وبعد أن كان
 .تصبح غري نافعة يف املستقبل فيعتربها الرباغماتيون خاطئة، ويبحثون عن حقيقة أخرى تظهر الحقاً 

إلنساين منذ وجوده، فقد أعاد وليام جيمس بناءها كما أسلفنا على وإذا كانت مسألة اإلميان باهللا هي أهم مسألة شغلت الفكر ا
” جتربة أخرى“ألنه يشعر ِمن حوله حبضور ” جتربة دينية”أساس املنفعة احملضة دون أي اعتبار للحقيقة، فرأى أن اإلنسان يتمتع بـ

وهي جتربة خمتلفة عن التجارب . العونتواسيه وتقف معه ضد الشر، وتعمل يف صاحل اخلري؛ هلذا يفوض أمره هلا ويطلب منها 
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احلسية؛ لكنه يوجب تفسريها وفق املنهج املتبع يف التجربة احلسية، أي حسب املنفعة، فإن كانت تقدم ألنفسنا الطمأنينة والسعادة 
 .والسالم فهي صحيحة

تساءل عما إذا كان العامل قد ُوجد بالصدفة أم وال تم الرباغماتية باجلدال املرتكز على تفسري حقيقة الكون واحلياة وخالقهما، وال ت
مث تنظر الرباغماتية يف االحتمالني من زاوية املنفعة، فرتى أن إنكار وجود إله . بتدبري قدير، فهي ترى أن العامل ُوجد وال م نشأته

ل الثاين فيضع زمام األمور بني يدي مدبر للكون جيعل العامل مرهوناً بنشاط قوى عمياء، مما يضر باالستقرار النفسي؛ أما االحتما
 .قوة عاقلة حكيمة ذات أهداف سامية، وهذا يزودنا باليقني والطمأنينة واألمل

عن حق اإلنسان يف اعتقاد ما يراه مفيداً له يف حياته، ويقرر أن يف وسع الناس أن يؤمنوا ” إرادة االعتقاد“ويدافع جيمس يف كتابه 
اء الدليل العقلي عليها، فهو مل يقُصر حبثه على مسألة وجود اهللا بل مشل كل األمور اليت تفتقر إىل بأمور ألسباب عاطفية رغم انتف

 .دليل واضح برأيه، ومنها مسألة خلود النفس اليت دافع عن االعتقاد ا ملا يف ذلك من فوائد عملية

 أثر البراغماتية في الحياة ــــ  4
أمريكا، ووجهت قواها إىل تكوين األهداف اإلنسانية وتنسيقها والنهوض باحلياة وفق تدخلت الرباغماتية يف مجيع مناحي احلياة يف 

 :ومن أهم ااالت اليت تركت بصمتها عليها نذكر األمثلة اآلتية .منهجها ونظرا اخلاصة

كفيلسوف، حيث عرض   برع يف تطوير هذا اال جون ديوي، الذي ذاع صيته كعامل تربية أكثر من شهرته: الرتبية والتعليم -1 
 .”الدميقراطية والرتبية”و” املدرسة واتمع” و” عقيديت الرتبوية“أفكاره يف كتب أمساها 

وإذا كان سبنسر قد طالب بزيادة تدريس العلوم على حساب اآلداب يف برامج التعليم، فإن ديوي تبىن تلك املقولة وأضاف عليها 
 .طريق املمارسة احلقيقية النافعة للحرف واملهن، ال عن طريق تعليم الكتب وجوب تدريس العلوم بطريقة عملية تأيت عن

وهاجم ديوي االعتقاد السائد يف املدارس األمريكية أوائل القرن العشرين بأن الطفل كائن سليب، وأن مهمة الرتبية والتعليم هي فرض 
 .لى ترك الطفل خيتار بنفسه ما يهوى من معلومات ودراساتاملعارف على ذهنه، كما هاجم أيضا التوجه املضاد يف أوربا والقائم ع

ورأى ديوي أن النظرية األوىل أفرطت يف االستهانة بذكاء الطفل الفطري، وأن الثانية غفلت عن أن الطفل ال يزال غري ناضج، 
 .”تعلم بأن تعمل“ونصح بأن تتوىل الرتبية مهمة إنضاج الطفل بناء على ذكائه ومهاراته، ووضع شعاراً ملذهبه يقول 

ومبا أن اتمع املعاصر قائم على الصناعة، فقد طالب بأن تكون املدارس أشبه باملصنع الصغري، حبيث تقدم التعليم بطريقة عملية 
وتدرس الفنون والنظم الالزمة يف احلياة العملية، كما طالب ديوي بأال يكون التعليم جمرد إعداد للنضوج بل خطة للنهوض املستمر 

يف أمريكا، والذي جنده متجسدا يف الدورات التدريبية ” التعليم املستمر“يف احلياة، ولعل هذه الفلسفة هي اليت تقف وراء مصطلح 
 .اليت يتلقاها الناس مبختلف ختصصام مدى احلياة

حتقيق كل ما من شأنه جلب  سامهت الرباغماتية النفعية يف ترسيخ النظام الرأمسايل بقوة، حيث حيرص كالمها على :االقتصاد -2
  .”الغاية تربر الوسيلة“املنفعة الشخصية، وباستخدام شىت األساليب املشروعة وغري املشروعة، وفق املبدأ املاكيافيلي 
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الغاية اليت يسعى إليها اإلنسان بشىت الوسائل، وهذه الفكرة ” احملافظة على البقاء“قوم الرباغماتية على جعل ت :السياسة -3
نفسها هي احملرك األساسي لكثري من الصراعات واحلروب اليت خاضتها القوى الكربى يف العصر احلديث بعد تبنيها للمبادئ 

 .املاكيافيلية والرباغماتية

، وذلك لنهب ثرواا وتسخريها ”االستعمار“الوثيقة بني الرأمسالية والرباغماتية الحتالل الشعوب حتت مسمى وقد أدت العالقة 
يف ” أرض امليعاد“اقتصادياً وثقافياً، وكذلك لتحقيق املصاحل العقائدية املدفوعة بأساطري توراتية لغزو العامل اإلسالمي والسيطرة على 

 .“فلسطني 

تطوراً تاماً، وترى أنه  وتناصر الرباغماتية الدميقراطية ألا ترى أن هدف النظام السياسي مساعدة الفرد على التطور والنهوض بنفسه
يف تقرير سياسة مجاعته ومصريها، إال أا ختضع للمعيار  -على قدر وسعه- ال ميكن الوصول إىل ذلك إال إذا اشرتك كل فرد 

، وحراماً على شعوب أخرى، ووفقاً حلسابات )البيضاء املسيحية(الرباغمايت ذاته الذي جيعل الدميقراطية حقاً للشعوب الغربية 
  .فعةاملن

توجه إىل الرباغماتية انتقادات عديدة، فهي توصف غالباً بأا فلسفة انتهازية ال تلتزم مببدأ معني إال  :ـــــ سلبيات البراغماتية 5
 :املنفعة، ومن أهم املساوئ اليت تؤخذ عليها ما يلي

فسه الرأي الذي ينفعه بغض تؤدي الرباغماتية إىل التنافر بني الناس وعدم انسجامهم يف سلك اتمع، ألن كل فرد سينتقي لن -1
 .النظر عما يتخذ سواه من آراء، فهي فلسفة تعتمد على مزاج اإلنسان ومنفعته الشخصية

 .تبالغ الرباغماتية يف احرتام حرية اإلنسان الفردية وتقدميها على القيم الدينية واألخالقية، مما أدى إىل انتشار اإلباحية والرذيلة -2

فتطبيقها يف جمال العلم يعين أن .  املوضوعية يف حبثها عن احلقيقة، ألا ختضعها لعامل املنفعة الشخصيةتفتقر الرباغماتية إىل -3
 .القضايا العلمية ال تصبح حقيقية إال بكوا مفيدة عملياً، وهذا ينسف احلقائق العلمية من أساسها ويناقض املوقف العلمي متاماً 

صيل املنفعة أي وسيلة مهما كانت قذرة، ونرى مصداق ذلك باستعراض تاريخ السياسة ال تستثين الرباغماتية يف سبيل حت -4
 .واالقتصاد ومنهج احلياة املتبع يف احلضارة الغربية عامة واألمريكية خاصة

ة البديهية، فالعقل أكثر ما يثري االنتباه يف الرباغماتية هو نظريتها املتعلقة باإلميان والدين، الفتقارها إىل أبسط القواعد العقلي -5
السليم يرفض االلتزام بعقيدة ال ميتلك دليالً على صحتها، كما أنه يرفض جتاهل عقيدة تدل كل الرباهني على صدقها حىت لو  

كما يف (كانت نتائجها سيئة على الفرد يف هذه احلياة الدنيا، فقد يكون اإلميان باهللا حمفوفا باملخاطر لتسلط الطغاة على املؤمنني 
لكن هذا ال يعين أن اإلميان باهللا خاطئ وأن العبودية لفرعون حق، ولو أن الرباغماتية اقتصرت على القول إن ) صر فرعون مثالع

 .اإلميان غري نافع يف املرحلة احلالية لكان هذا مقبوال لكنها تقول إنه باطل وغري حقيقي، فهي ختلط بني املنفعة واحلقيقة نفسها

ة للبقاء وليس أداة للمعرفة هو أمر حيط من قدر العقل الذي يتميز به اإلنسان، فاحليوانات ميكنها الصراع اعتبار العقل أدا ـــــــ  6
بفضل غريزة البقاء اليت ميتلكها اإلنسان أيضاً؛ إال أنه ميتلك فوق ذلك العقل الذي يوصله إىل املعرفة واحلقيقة، السيما احلقيقة 
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اتية تفقد الثقة بقدرات العقل وتعترب اإلنسان مكرها على العيش يف عامل العقالين، وعلى أنه لكن الرباغم. األمسى وهي وجود اهللا
 لن يدرك احلقيقة املوضوعية، مما يستدعي النظر إىل خمتلف النظريات العلمية واألفكار االجتماعية والقيم األخالقية نظرًة أداتيًة، أي

 .إلنسان جوهر متيزه عن احليواناتمبقدار منفعتها يف حتقيق أهدافه، وهذا يفقد ا

تتميز الرباغماتية بأا فلسفة الأخالقية رغم تقيدها ببعض الفضائل كاألمانة واالنضباط والدقة ومراعاة املواعيد، فهذه الفضائل  -7
 .ليست مقصودة لذاا؛ بل تفيد الرباغمايت يف تعامله مع الغري من باب املنفعة فقط

على حتصيل منفعته اخلاصة يدفعه إىل مسايرة األحداث يف سبيل البقاء، وهذا يؤدي للتفريط بكثري من  قصر اهتمام اإلنسان -8
الثوابت اليت ال تعرتف الرباغماتية ا أصالً ، فنراه يضحي بكرامته وإنسانيته، وقد يفقد اإلحساس بالغاية من وجوده واستمرار 

 .حياته

سبق، ال ختلو الرباغماتية من بعض املزايا اليت حتسب هلا، حيث أدت خدمات خمتلفة نذكر  مع كل ما :ــــــ إيجابيات البراغماتية 6
 :منها ما يلي

 .أنزلت الرباغماتية األحباث الفلسفية إىل مستوى تفكري الرجل العادي، بعد أن كانت وقفاً على شرحية النخبة -1

كري يف النظم االجتماعية لإلنسان، وأكدت على ضرورة أن تؤدي أدت إىل اتصال وثيق بني العمل والفكر، كما بينت أثر التف -2
 .الفلسفة خدمة حلياة اإلنسان االجتماعية من سياسة واقتصاد وتربية وتعليم

قلبت الرباغماتية نظم التعليم رأساً على عقب يف أحناء العامل، ووضحت الغاية من التعليم، فهي ترى أن كل نظام تعليمي  -3
 .احلياة الراهنة هو نظام عقيم نظري ال يؤثر يف

  .أدت إىل تطور علمي غري مسبوق؛ كنتيجة حتمية لعشقها للتجربة والتطبيق ولربط الفكر بالعمل -4

إذا نظرنا إىل الرباغماتية مبنظور إسالمي فسنجد خلًال واضحاً يف رؤيتها يدفع إىل رفض نظرا  :اإلسالم والبراغماتيةـــــ بين  7
تغض الطرف عما ميكن أن جيلبه اجلري الالهث وراء املنفعة من كوارث على البشرية، وتتناقض متاما مع القائمة على النفعية، فهي 

 :وميكن توضيح معامل اخلالف معها من خالل النقاط التالية. أبسط بديهيات اإلميان

؛ بل بينها له باألدلة العقلية حسب اإلسالم، مل يرتك اخلالق عقل اإلنسان يتخبط يف متاهات الفكر حبثاً عن حقيقة وجود اهللا -1
وهذه احلقيقة ليست نسبية بل ثابتة ال تتغري . واحلسية عن طريق إرسال الرسل، وتأييدهم بالوحي واملعجزات والعقل واملشاهدات

 .بتغري الظروف واملصاحل

هما من معرفة اإلنسان باإلله ومن اإلميان احلق واخلري مها ما حيدده اخلالق، فاألمر ليس رهناً مبنفعة مؤقتة، بل يستمدان شرعيت -2
بأنه خالق الكون واإلنسان واألعلم مبا فيه صالحه، مع التأكيد على عدم تعارض هذا احلق مع العقل السليم، وال مع ما فيه 

 .مصلحة اإلنسان وسعادته
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هما مرغوب لتحقيق معىن استخالف يقر اإلسالم بأن حصول املنفعة والنجاح يف احلياة مطلوب، وأن السعي والتنافس ألجل -3
اإلنسان يف األرض؛ ولكن ينبغي أن يتخذ هذا السعي وسائل وذرائع تلتزم بأوامر الشرع وآدابه يف سبيل الوصول إىل الغايات 

صة، فإنه ومع أن اإلسالم يرتب تشريعاته وفقا للمقاصد وترتيبها من حيث احلاجة والضرورة وتقدمي املصلحة العامة على اخلا. النبيلة
 .ال يقبل باملبدأ املاكيافيلي التربيري

يتميز اتمع اإلسالمي باإليثار وحب اخلري لآلخرين، فاملؤمن ال يتم إميانه حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه، وقد يضحي  -4
غ أعلى الدرجات، وهذا مبنافعه الشخصية يف سبيل مصلحة أمته وسعادا؛ بل حيث اإلسالم على التضحية بالنفس واملال أيضاً لبلو 

أمر تفتقده اتمعات الرباغماتية، فحىت لو حثت على التضحية فإا تضعها يف إطار املنفعة ملا تقدمه أعمال اخلري من شعور 
 .بالراحة والسعادة، وملا تنعكس به من مصلحة على الفرد بتحسني اتمع الذي يعيش فيه

مل يكن عن اقتناع كامل، فاملطلوب هو إميان يهيمن على القلب والعقل واجلوارح، وال ينفع  ال يُقبل من املسلم اإلميان باهللا إن -5
فيه التقليد أو االعتماد على املنفعة فقط، فقد يضحي املؤمن بأغلى ما لديه يف سبيل خالقه، وهذه عقيدة خمالفة متاماً لإلميان 

  .ارضها مع منفعته الشخصيةالرباغمايت الذي يدعو اإلنسان إىل ترك عقيدته يف حال تع

  خامسا ـــــ المادية

قبل سوى يعترب مفهوم الطبيعة مفهوم أساسي يف الفلسفة املادية وهو تعبري حيل حمل املادة، فالفلسفة املادية ال ت :حقيقتهاـــــ  1
املادة كشرط وحيد للحياة، لذا فهي ترفض اإلله كشرط من شروط احلياة، وترفض اإلنسان نفسه إن كان متجاوزًا للنظام املادي، 

، فالفلسفة املادية ترد كل شيء يف العامل إىل مبدأ مادي واحد، فوفقاً للفلسفة املادية تسبق املادة اإلنسان والعقل واألخالق والتاريخ
ليس ضرورياً من أجل استمرار حركة املادة يف العامل، فلمعرفة هذا العامل ال حيتاج اإلنسان إىل استعارة وسائل من خارج عامل  فالعقل
وبالنسبة لألخالق فرتى الفلسفة املادية أن احلاجة الطبيعية هي اليت تتحكم يف األخالق اإلنسانية، أما التاريخ فرتى . املادة/الطبيعة

 .دية أن كل تطور يتوقف على الظروف املادية واالقتصاديةالفلسفة املا

إىل أن أي منوذج فكري مهما بلغ من مثالية البد وأن يتبىن منوذجًا تفسرييًا ماديًا حني يتعامل مع  عبد الوهاب املسرييوهنا يشري 
هائلة إن نظرنا إىل اجلانب بعض الظواهر، وقد حققت املادية جناحاا يف العصر احلديث ألن النموذج املادي لديه مقدرة تفسريية 

   .فإن قدرته التفسريية تكاد تنعدم) األخالقية واجلمالية والروحية(املادي يف حياة اإلنسان، ولكننا لو نظرنا إىل اجلوانب غري املادية 

 :للسببني التاليني جاذبية الفلسفة املادية املسرييعبد الوهاب  يرجع :ـــــ أسباب ظهورها 2

ادي للظواهر سهل فيمكن احلصول على املعلومات عن العامل حيث أن التفسري امل): اإلبستمولوجي(املستوى املعريف  •
املادي وقياسها والرتابط املادي بني الظواهر ميكن رصده، أما العناصر غري املادية مثل الظواهر اليت ال ميكن رصدها مثل 

 .العواطف فيتطلب اكتشافها إعمال العقل والتجريد وهو أمر صعب على الكثري من البشر
حتول الفلسفة املادية اإلنسان إىل جزء من كل فال هوية له أو حدود أو إرادة مستقلة عن ): السيكولوجي(فسي املستوى الن •

 .الكل املادي الذي ترد إليه، مما يعين إنكار اهلوية املستقلة واملسؤولية اخللقية واالختيار احلر
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 :ه الفلسفة املاديةتواج شكالتم هناكعلى الرغم من جاذبيتها إال أن و لكن 

تدعي الفلسفة املادية أا ليست أيديولوجية وإمنا علم طبيعي، وهذا يفرتض أن الفلسفة املادية قد حصرت كل املتغريات  •
املادية واملوضوعية ورصدا يف عالقاا املتشعبة وأثبتت صحة مقوالا وأقرت بغلبة عنصر ما على العناصر األخرى 

 .وهذا أمر مستحيل علمياً  وإعطاءه أسبقية سببية
العلم التجرييب حمدود ال يستطيع أن يتعامل مع كل أنواع اخلربات وجتارا والطريقة التجريبية تقريبية وتنطبق نتائجها يف  •

 .املتوسط على اموعات الكبرية وليس على كل مفردة
تأمالت خارج معامل البحث والتجريب،  ظهر الفكر املادي يف أحضان الرؤية النيوتنية للكون فال ميكن احلديث عن •

وظلت هذه الرؤية مسيطرة حىت أسقطها العلم احلديث، فقد وجد اإلنسان أنه كلما اكتشف وسيطر على شيء ما ظهرت 
 .له آالف األشياء اجلديدة اليت ال يعرفها وال ميكن السيطرة عليها

واس وأن ما ال تدركه غري مادي، وبالتايل فهو غري موجود، ادعت الفلسفة املادية يف البداية أن املادي هو ما تدركه احل •
ولكن الذرات ال تدرك باحلواس وبعضها ال كتلة له ومن مث أعيد تعريف املادي بأنه كل شيء يوجد وجودًا موضوعيًا أي 

غري املادية وهو ما  إنه ال يعتمد يف وجوده على عقلنا أو وعينا به، لذا فالفلسفة املادية ال ميكن هلا أن تستبعد العناصر
 .يعود بنا لنقطة البداية

مسألة أزلية املادة أصبحت مسألة مشكوكًا فيها علميًا فاملادة تتحول إىل طاقة والطاقة تتحول إىل مادة، والقابلية للتحول  •
ست معتمدة يعين أن بقاءها يف هيئتها يعتمد على الظروف اخلارجية، فعندما تزول تلك الظروف تزول تلك اهليئة فهي لي

يف وجودها على نفسها ومن مث تستحيل أن تكون أزلية، فكل ما يتحلل ويتحول ليس بأزيل غري حادث بل بالضرورة 
 .حادث

االدعاء بأن خلق العامل قد جاء عن طريق الصدفة هو جمرد افرتاض وختمني وليس حقيقة علمية، فمن يعتقد أن املادة من  •
تجاوزة للمادة مثل اإلنسان والوعي والعقل فهو بذلك ينسب للمادة قدرات غري خالل الصدفة أدت إىل ظهور عناصر م
 .مادية وخرج من مقاصد الفلسفة املادية

ظاهرة اإلنسان بكل ما فيها من أسرار وتركيبة تعترب التحدي األكرب للفلسفة املادية، فالعلم الطبيعي أخفق يف إدخاهلا يف  •
  .قفص السببية املطلقة

ا أحرزه النموذج التفسريي املادي من شيوع غري مسبوق إال أنه فشل يف تفسري على الرغم مم :ـــــ العالقة بين الطبيعة واإلنسان 3
 .نسان، وما تشكله هذه الفلسفة من هجوم علي الطبيعة البشريةظاهرة اإل

 :الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة اإلنسانية •

 :يوجز الكاتب االختالفات بني الظاهرة الطبيعية واإلنسانية ىف عدد من النقاط األساسية

تها ألجزاء وتوجد داخل شبكة من العالقات الظاهرة الطبيعية مكونة من عدد حمدود من العناصر البسيطة اليت ميكن تفتي •
الواضحة البسيطة ميكن رصدها، ولكن الظاهرة اإلنسانية مكونة من عدد غري حمدود من العناصر املركبة ومن الصعب 
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تفتيتها وعندما يتم فصل اجلزء عن الكل يتغري الكل متامًا ويفقد معناه، وتوجد الظاهرة اإلنسانية داخل شبكة من 
 .املتداخلة املتشابكة بعضها غري ظاهر وال ميكن مالحظتهالعالقات 

تنشأ الظاهرة الطبيعية عن علة ميكن حتديدها وحصرها وبالتايل يسهل حتديد أثر كل علة حتديدًا رياضياً، بينما الظاهرة  •
 .اإلنسانية يصعب حصر أسباا ألا متداخلة ومتشابكة

لتجربة تتم على عينة ليعم احلكم على أفرادها، بينما الظاهرة اإلنسانية ال ميكن الظاهرة الطبيعية متكررة على غرار واحد، فا •
 .أن تكون متكررة ألن كل إنسان حالة متفردة لذا فالتعميمات تظل قاصرة

الظاهرة الطبيعية ليس هلا إرادة حرة وال ذاكرة وال أنساق رمزية تسقطها على الواقع فهي خاضعة لقوانني موضوعية حتركها،  •
ينما الظاهرة اإلنسانية على خالف ذلك، فاإلنسان له إرادة حرة ووعي وذاكرة جتعله يسقط جتارب املاضي على احلاضر ب

 .واملستقبل، وضمري جيعله يتصرف يف بعض األحيان بشكل غري منطقي
 .لظاهرة الطبيعية بينما معدل التغري سريع جداً ىف الظاهرة اإلنسانيةمعدل التحول منعدم ىف ا •
 .ميكن الوصول لقوانني عامة يف الظاهرة الطبيعية وإثباا بالرجوع للواقع بينما هذا ال ميكن حتقيقه يف الظاهرة اإلنسانية •
عكس الظواهر اإلنسانية اليت تتأثر بالتجارب اليت ال تتأثر الظاهرة الطبيعية بالتجارب اليت جترى عليها سلباً أو إجيابياً، على  •

 .جترى عليها، فاألفراد موضوع البحث يغريون من سلوكهم عندما يكونوا حتت املالحظة
الباحث الذي يدرس الظاهرة الطبيعية ميكن له أن يتجرد من أهوائه ومصاحله لذا يكون الباحث موضوعي، أما الظاهرة  •

 .الباحث من عواطفه وحتيزاته ليصل للموضوعيةاإلنسانية ال ميكن أن يتجرد 

 :فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة اإلنسان*

ان نظراً على الرغم مما تتمتع به العقالنية من قدرة عالية على رصد حركة األشياء ودراستها إال أا فشلت يف تفسري ظاهرة اإلنس
لكوا ظاهرة مركبة، فعقل اإلنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسريي املادي، وال ميكن اعتبار الفكر صورة من صور املادة، وال 
ميكن تفسري حس اإلنسان وتساؤالته عن األسئلة النهائية الكربى على أساس مادي، وصعوبة تفسري إصرار اإلنسان على أن جيد 

 .كون، فالفلسفة املادية ترسم صورة واحدية لإلنسانمركزاً له يف ال

رصد  فرصد اإلنسان يف إطار املرجعية املادية يعين استبعاد مفهوم اإلنسانية املشرتكة واجلوهر اإلنساين ألا متجاوزة لعامل املادة، فيتم
فات املادية املشرتكة بني كل البشر وهذه والرتكيز على الص) عنصرية عدم املساواة(الفروق املادية بني الشعوب واألفراد وهذه 

 ).عنصرية التسوية(

تستبعد الفلسفة املادية حينما تتعامل مع اإلنسان كافة خصائصه غري الطبيعية وهو ما ميثل هجوم على الطبيعة البشرية  :ـــــ آثارها 4
 :يف حد ذاته، وهنا يذكر الكاتب العديد من األمثلة املعاصرة على ذلك

ية املطلقة ودراسته من خالل يف شبكة السبب) اإلنسان والطبيعة(ينادي دعاة وحدة العلوم بإدخال كل شيء  :وحدة العلوم •
النماذج الرياضية، فيتم إخضاع كل شيء للتجريب، ويتم استبعاد كافة املعايري غري املادية مثل السمات البشرية والقيم 

 .األخالقية، فيختفي اإلنسان ويتساوى باحليوان وختتفي العلوم اإلنسانية وتصبح كل العلوم طبيعية
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حلركات التحررية اجلديدة مفهوم اإلنسان الذي يشغل مركز الكون وتعتربه جزء ال يتجزأ ترفض ا :نظرية الحقوق الجديدة •
من النظام الطبيعي، فأصبحت هذه احلركات تدافع عن كل ما يطرأ وما ال يطرأ على البال، فهي على سبيل املثال تدافع 

شرية، فحديثهم منصب على احلقوق اليت عن الشذوذ اجلنسي ليس كدعوة للتسامح بل من أجل اهلجوم على املعيارية الب
 .تتجاوز حقوق اتمع ومنظوماته األخالقية

وهنا فَرق الكاتب بني حركات حترير املرأة اليت تنظر للمرأة باعتبارها جزء  :(Feminism)حركة التمركز حول األنثى  •
اليت ال دف إىل حتقيق املساواة بني  من اتمع فتحاول الدفاع عن حقوقها داخل اتمع، وحركة التمركز حول األنثى

الرجل واملرأة ولكن إىل تفكيك املرأة يف إطار املرجعية املادية، وينتج عن ذلك أن تصبح املرأة عدو الرجل ويف حالة صراع  
إطار  كوين معه ويستحيل التواصل بينهم، أو أن يتم تسوية املرأة بالرجل يف كافة الوجوه فال خيتلف دورها عن دوره، ففي

ويف احلالتني تسقط املرأة وبسقوطها ) متطابقة مع الرجل(أو أقل من مرأة ) عدو الرجل(ذلك إما تصبح أكثر من مرأة 
 .تسقط األسرة واتمع ويرتاجع اجلوهر اإلنساين

تناقض تعاين اتمعات العلمانية من مشكلة أساسية تتمثل يف ال :مشكلة القيمة في المجتمعات العلمانية الحديثة •
احلادث بني استنادهم إىل عقد إجتماعي نابع من اإلميان حبقوق اإلنسان واملساواة بني كافة البشر من ناحية، واملرجعية 
املادية الكامنة اليت تعين استبعاد أي قيم متجاوزة مطلقة من ناحية أخرى، فإن كان هناك إميان بقيم مطلقة مثل حقوق 

م؟ يف إطار املرجعية املادية الكامنة تكون األغلبية العددية، فماذا حيدث لو قررت اإلنسان فمن الذي يقرر هذه القي
األغلبية إبادة املرضى الذين ال يرجى شفاؤهم؟ ويكون األمر أكثر خطورة على صعيد العالقات الدولية لو قررت دولة مثًال 

 غزو دول وشعوب أخرى فما األساس األخالقي حملاولة وقفها عن عدائها؟
هناك حالة هجوم واضح على اإلنسان كثرياً ما تظهر يف حياتنا اليومية،  :ثقافة الشعبية والهجوم على الطبيعة البشريةال •

ففي الثقافة الشعبية اليت تصدرها هوليود هناك شخصيات ال عالقة هلا بالطبيعة البشرية، فهناك شخصيات فوق اإلنسان 
، فانتشار اإلباحية يف العامل الغريب ليس جمرد مشكلة أخالقية بل )مادونا(وهناك شخصيات دون اإلنسان ) طرزان ورامبو(

هو نوع من اهلجوم على الطبيعة البشرية وقداسة اإلنسان نابع من نظرم لإلنسان باعتباره كائن مادي ميكن أن يتجرد من 
  .مالبسه

ظاهرة مركبة، بعض معامل الفلسفة املادية وفشلها يف تفسري ظاهرة اإلنسان باعتباره  املسريي بعد أن تناول :ـــــ تجلياتها التاريخية 5
توضيح بعض التجليات التارخيية للفلسفة املادية، فيبني أن العلمانية الشاملة واإلمربيالية والداروينية هي كلها  بعد ذلك حياول 

 .جتليات متنوعة للفلسفة املادية

لق من املنظومة املعرفية واألخالقية، هي فلسفة علمانية شاملة، واحدية عقالنية مادية، تستبعد اخلا :الداروينية االجتماعية •
وترد العامل بأسره إىل مبدأ مادي واحد كامن يف املادة، واآللية الكربى للحركة هي الصراع والتقدم الالائي، وقد حققت 

موذج املعريف الداروينية ذيوعًا يف الفرتة اليت اتسع فيها التشكيل اإلمربيايل ليقتسم العامل بأسره، وتعترب الداروينية هي الن
 .الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة
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يرى دعاة الداروينية أن القوانني اليت تسري على عامل الطبيعة هي ذاا اليت تسري على الظواهر اإلنسانية والتارخيية واالجتماعية، و 
  .ر فيه األصلحوأن تقدم األنواع البيولوجية احلية يعتمد على الصراع من أجل البقاء الذي ينتص

هي رؤية شاملة للعامل ترى أن مركز الكون كامن فيه وأن العامل بأسره و  :الرؤية المعرفية العلمانية اإلمبريالية الشاملة •
اسًا من مادة واحدة ليست هلا قداسة وال حتوي أية أسرار ويف حالة حركة دائمة ال تكرتث باخلصوصيات أو مكون أس

 .التفرد، هذه املادة تشكل كًال من اإلنسان والطبيعة فهي رؤية واحدية كونية مادية

صل لكل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية وإمنا هي ف) احلياة العامة(فالعلمانية الشاملة ذا املعىن ليست فصل الدين عن الدولة 
، واهلدف من وجود اإلنسان على األرض هو زيادة معرفة قوانني )عن اإلنسان والطبيعة(املتجاوزة لقوانني احلركة واحلواس يف العامل 

-خيضع كل شيء    املعرفةاحلركة والطبيعة البشرية واهليمنة عليها من خالل التقدم املستمر الذي ال ينتهي، ومن خالل تراكم 
إىل جزء متكامل عضوي تنتظمه شبكة املصاحل  - طبيعة وبشراً -حلكم العقل وقانون األرقام ليتحول الواقع بأسره  -اإلنسان والطبيعة

 االقتصادية والعالقات املادية، فيصبح الواقع أشبه بالسوق واملصنع، كل شيء فيه حمسوب بعد استبعاد االعتبارات غري املادية
املادة ويصبح /، وبعد ميش اإلله أصبح اإلنسان هو مركز الكون وخيتزل اإلنسان يف إطار املرجعية الكامنة يف الطبيعة)الغيبيات(

 إنساناً طبيعياً مادياً يسري عليه ما يسري على الظواهر املادية من قوانني وحتميات، وهذا يعين أن اإلنسان يفقد إنسانيته وتنتزع عنه
اماً، فاإلنسان الطبيعي ال حدود وال قيود عليه، متمركز حول منفعته ولذته وال يلتزم بأية قيم معرفية أو أخالقية فهو يتبع القداسه مت

 .القانون الطبيعي

 اإلنسانية سادسا ـــــ

اإلنسانّية يف اللغة هي مصدر صناعّي من كلمة إنسان، وهي ما ُمييز اإلنسان من خصائص وصفات،  :تعريف اإلنسانّيةـــــ  1
كما أنّه ميكن . ه بدورها خيتلف عن بقّية أنواع الكائنات احلّية، وميكن القول إّن اإلنسانّية هي ما ُيضاّد البهيمّية أو احليوانّيةجتعل

 ).احلياة، والنْطق، واملوت: (وهي من وجهة نظر الفالسفة تعين. تعريفها بأّا ما يتميز به املرء من األعمال الصاحلة اليت يقوم ا
ويرى أوجست  . اإلنسانّية من وجهة نظر كانط هي ما يُعرب عن هدف األخالق، كما أّا أساس فكرة الواجب عند اإلنسانو 

  .كونت أّن اإلنسانّية هي جمموع الصفات اليت ُتكون كائناً اجتماعّياً يتطور مع مرور الزمن

لك أنّه يقوم بعمل يعود باخلري على البشر، وهو إنساٌن قادٌر على وعندما يُقال عن شخص ما أنّه يقوم بعمل إنساّين، فمعىن ذ
الّالإنسانّية فهي ما ُيشار إليها عادة بأّا إهداٌر لقيمة اإلنسان وحقوقه، والتعامل مع  أما .التجاُوب مع سلوك اإلنسان الطبيعيّ 

  .البشر بعنصريّة، وبقسوة

َحبة، والتعاُطف م
ع واإلنسانّية هي الكلمة اليت تَنطوي على العديد من الصفات اليت َجتعُل ممّن ميتلُكها بشراً، مثل القدرة على امل

اع، وغريها من األمور اليت ُمتيز اإلنسان عن غريه من الكائنات، واليت جتعل منه إنساناً حقيقّياً، وليس تابعاً، وال اآلخرين، واإلبد
  .جتعل منه إنساناً آلّياً خالياً من املشاعر أو العواطف

ظهرت الفلسفة اإلنسانّية؛ كرّد على َمذاهب التصوف والزهد اليت أنكَرت وجود الذات اإلنسانّية، ويف  :ـــــ ظهورها ونشأتها 2 
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  ما يأيت مراحل تطورها

ة، إّال أّا يف مفهومها، وفلسفتها مل تصل إىل الثقافة اإلميانّية، أي أّا مل حيث كان أّول ظهور لإلنسانيّ : القرن الثاين عشر *
َمته الصوِفية عن اإلنسان تقم على أُُسس دينّية ومساويّة، وقد خالَفت ما قد.   

أّا : س، منهاأصبحت الفلسفة اإلنسانّية يف هذا القرن أكثر عقالنّيًة وُنْضجاً، وقد قامت على عدة أُسُ : القرن اخلامس عشر*
ُمتثل احتجاجاٍت على العديد من العلوم اليت كانت سائدًة يف ذلك الوقت، كما أّا ظهرت لُِتحرَر العقل اإلنساّين من سيطرة 
السلطة والكنيسة، باإلضافة إىل إعطاء دوٍر للعقل يف اتباع قواعد اإلدراك والتفكري، وحّب احلقيقة، وقد جاءت هذه الفلسفة 

 أكيد أمهّية ِقَيم الطبيعة، بدًال من ِقَيم ما فوق الطبيعة، وباإلضافة إىل ذلك فقد ركَزت على حب اجلمال والفروسّية، ونظَرت إىللت
  .احلّب الرومانسّي على أنّه أمٌر طبيعي يدل على استقاللّية الذات اإلنسانّية

اَدت مببادئ حركات التنوير، واليت كان من أهّم إجنازاا تقدير العقل حيث تطّوَرت احلركة اإلنسانّية، ون: القرن الثامن عشر *
يف اية  اإلنساّين إىل حّد تقدسيه، كما أّا أعَطت للفكر اإلنساّين احلّر ثقًة كبريًة، وقد وسعت جماالت املعرفة اإلنسانّية، إّال أّا

  مها يف الرومانسّية، والفلسفة الطبيعّيةالقرن تعرَضت للعديد من االحتجاجات، وخاّصًة على مفاهي

   .حيث أصبحت للحركة اإلنسانّية على يد أوجست كونت اّجتاهات عقلّية، وعلمّية: القرن التاسع عشر .*

ظهَرت احلركة اإلنسانّية يف النصف األّول من القرن العشرين، وأصبحت أعم وأمشل؛ وذلك بعد أن عاَنت : القرن العشرون*
جتَمعات اإلنسانّية، كما تزايد االهتمام بالتفكري  الشعوب من نتائج

ُ
احلرب؛ وبالتايل زاد إحساُسهم بأمهّية السْلم والتعاون يف امل

اإلنساّين، والوجداّين، والتفاعل مع البيئة، ويف تلك الفرتة أُعِطَي اإلنساُن حقوَقه يف إطاٍر من الدميقراطّية، وحتقيق العدالة 
فكرين الذين دعموا احلركة االجتماعّية، كما أصبح 

ُ
قادراً على حّل مشكالتِه، وظهر يف هذا القرن العديد من الفالسفة وامل

   .برنارد شو، وشيلر، وكارل بوبر: اإلنسانّية، أمثال

 يُنَظُر إىل الفلسفة اإلنسانّية على أّا حركة فكريّة َتُضم العديد من :المبادئ التي تقوم عليها الفلسفة اإلنسانّيةـــــ  3
الفلسفة الوجوديّة، والرباغماتّية، واالّجتاه اإلنساّين، ومن اجلدير بالذكر أّن مبادئها قائمٌة على اإلحلاد والكفر : الفلسفات، مثل

  :باهللا، وعدم التصديق بالدين أو باألنبياء، وهي قائمٌة على عّدة مبادئ، هي

عقولة، فهي ال تُؤِمن مبا ه/ أ
َ
  و فوق الطبيعةتأييُد الوقائع واحلقائق امل

  .اإلمياُن بوجوديّة الكون، وبأّن اإلنسان جزٌء من الطبيعة، وليس له حياة بعد املوت ./ ب

  .حتديُد تفكري اإلنسان وثقافته، وذلك عن طريق تفاُعِله مع البيئة الطبيعّية، والوراثة االجتماعّية /ج

   .على استخدام عقله بطريقٍة علمّيٍة حلّل مشاكلهإعطاُء العقل أمهّيًة ومكانًة كبريًة؛ ولذلك يـَُعد اإلنسان قادراً  /د
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ستقَبلّية/ ه
ُ
ستِجّدات، والتوقعات امل

ُ
  .تعديُل املبادئ واألخالق مبا يناسُب امل

اعتباُر كرامة اإلنسان واستقاللّيته من أهّم القضايا؛ وحىت تتحّقق سعادة اإلنسان، عليه أن يكون حرّاً؛ ممّا يساعده على  /و
  االت احلياةالتقدم يف مجيع جم

  سابعا ـــــ الشيوعية                                                         
الطبقات على اإلحلاد وأن املادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع فكري يقوم  مذهب هو: الشيوعيةـــــ تعريف  1

م 1917ة اليت ظهرت يف روسيا سن يف أملانيا على يد ماركس وإجنلز، وجتسدت يف الثورة البلشفية ظهر. وبالعامل االقتصادي
من  كثرياً، وهناك شعوب حميت بسببه  نهوقد تضرر املسلمون م. على حساب غريها باحلديد والنار بتخطيط من اليهود، وتوسع

لى عنها االحتاد السوفييت، الذي تفكك بدوره إىل دول ت اآلن يف ذمة التاريخ، بعد أن ختالتاريخ، ولكن الشيوعية أصبح
  .تربا نظرية غري قابلة للتطبيقمستقلة، ختلت كلها عن املاركسية، واع

م 1883 – 1818كرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودي األملاين وضعت أسسها الف  :التأسيس وأبرز الشخصياتـــــ  2
  .م 1895 – 1820فردريك إجنلز  صديقه ونشره ساعده يف التنظري للمذهب وقد
ا يسمى جمموعة املؤلفات ضع الشيوعية موضع التنفيذ وله كتب كثرية وخطب ونشرات أمهها ما مجع يف ماو لينني هو  يعترب كما

  .الكربى
  :ر والمعتقدات األفكاـــــ  3
ماركس ولينني وستالني، : نؤمن بثالثة: إنكار وجود اهللا تعاىل وكل الغيبيات والقول بأن املادة هي أساس كل شيء وشعارهم *

  .، امللكية اخلاصةاهللا، الدين: ونكفر بثالثة
  
زعمهم بدكتاتورية  وينتهي هذا الصراع حسب) الرأمساليني والفقراء( وليتارياوالرب  فسروا تاريخ البشرية بالصراع بني الربجوازية *

  .الربوليتاريا
واالستغالل مستثنني من ذلك اليهودية ألن  حياربون األديان ويعتربوا وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأمسالية واإلمربيالية *

  !!ه املغتصبةاليهود شعب مظلوم حيتاج إىل دينه ليستعيد حقوق
  .عية األموال وإلغاء الوراثةبشيو حياربون امللكية الفردية ويقولون  *
  .يتعلق باملادة وأساليب اإلنتاج ترتكز اهتمامام بكل ما *
  .نسبية وهي انعكاس آلله اإلنتاج يقولون بأن األخالق*
  ..ثواب يف غري هذه احلياة الدنيا يعتقدون بأنه ال آخرة وال عقاب وال *
عني عاماً من قيام احلكم الشيوعي وبعد أربعني عاماً من تطبيق أفكارها يف أوروبا الشرقية بعد قرابة السب: انهارت الشيوعية ـــــ 4

أعلن كبار املسؤولني يف االحتاد السوفييت قبل تفككه أن الكثري من املبادىء املاركسية مل تعد صاحلة للبقاء وليس مبقدورها أن 
وهكذا . البلدان اليت تطبق هذا النظام عن مثيالا الرأمساليةاألمر الذي تسبب يف ختلف  ،تواجه مشاكل ومتطلبات العصر

يرتاجع دعاة الفكر املادي الشيوعي عن تطبيقه لعدم واقعيته وختلفه عن متابعة التطور الصناعي والعلمي وتسببه يف تدهور الوضع 
الفطرة ومصادرة احلريات وحماربة  االقتصادي وهدم العالقات االجتماعية وإشاعة البؤس واحلرمان والظلم والفساد ومصادمة
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وقد تأكد بوضوح بعد التطبيق هلذه الفرتة الطويلة أن من عيوب املاركسية أا متنع امللكية الفردية وحتارا وتلغي (*). األديان
لة االجتماعية بني اإلرث الشرعي وهذا خمالف للفطرة وطبائع األشياء وال تعطي احلرية للفرد يف العمل وناتج العمل وال تقيم العدا

أفراد اتمع وأن الشيوعي يعمل لتحقيق مصلحته ولو هدم مصاحل اآلخرين وينحصر خوفه يف حدود رقابة السلطة وسوط 
  .ي بذلك على العالقات االجتماعيةالقانون وأن املاركسية دم أساس اتمع وهو األسرة فتقض

ها حيث حتمل يف ذاا بذور فنائها وقد ظهر ملن مارسوها عدم واقعيتها وعدم اقتنع اجلميع بأا نظرية فاسدة يستحيل تطبيق - 
إمكانية تطبيقها ومن أكرب ناقدي املاركسية من املاركسيني أنفسهم الفيلسوف األمريكي أريخ مزوم يف كتابه اتمع السليم، ومن 

جورباتشوف كتابه البريوسريكا أو إعادة البناء ليفضح  غري املاركسيني كارل بوبر صاحب كتاب اتمع املفتوح، وغريمها، وجييء
  .عيوب تطبيق الشيوعية يف االحتاد السوفييت

 ثامنا ـــــ القومية

مع من اتمعات قد عربت عن نفسها إن إجياد مفهوم حمدد للقومية صعب نسبيا؛ ذلك أن قومية كل جمت :تعريف القوميةـــــ  1
 :بشكل خيالف اآلَخر، لكن سنذكر بعض التعريفات السائدة اليت توافق عليها أغلب املهتمني ذا الشأن

جمتمع طبيعي من البشر، يرتبط بعضه ببعض بوحدة األرض واألصل والعادات : القومية بأا Mancini يعرف اإليطايل مانشيين
ويعد هذا التعريف من أهم تعريفات القومية وأشهر ها ألنه حدد .شرتاك يف احلياة ويف الشعور االجتماعيواللغة من جراء اال

ة وضع مفهوم حمدد وأما املفكرون العرب فقد حاول العديد منهم خصوًصا دعاة القومية العربي. السمات والعناصر األساسية للقومية
عقد اجتماعي يف : للقومية يتناسب مع احلالة العربية ومعطياا، ومن هذه التعريفات تعريف جورج حنا، فقد عرف القومية بأا

شعب له لغة مشرتكة وجغرافية مشرتكة وتاريخ مشرتك ومصري مشرتك، ومصلحة اقتصادية مادية مشرتكة وثقافة نفسية مشرتكة، 
 .ب أن يكون فيه كل هذه املقومات جمتمعةوهذا العقد جي

خالل تعريف القومية ينبثق تعريف األمة اليت تتكون من جمموعة من األفراد الذي تُوحدهم اهلوية املشرتكة، ما خيلق لدى هذه ومن 
  .األمة نوًعا من املصاحل اخلاصة النابعة من وجود عوامل اللغة والتاريخ والرتاث املشرتَك

حتكم باسم الرب؛ كون حكامها من ملوك وأمراء ) دينية(الدولة األوربية يف القرون الوسطى دولة ثيولوجية تعّد  :ـــــ نشأتها 2
وقياصرة يستمدون شرعيتهم من الكنيسة الكاثوليكية، والبابا يعطي ألولئك احلكام الشرعيَة بوصفه حامل مفتاح اجلنة ووريث 

امللوك هلا ليس تطوًعا منهم، بل هو حق هلا يقتضيه مركزها الديين وسلطاا الروحي، جاء بطرس، وكانت الكنيسة ترى أن خضوع 
إن ابن اهللا أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس هلا، وإن أساقفة : (قوله” نقوال األول“يف البيان الذي أعلنه البابا 

اهللا على ظهر األرض جيب أن تكون له السيادة العليا والسلطان ؛ فإن البابا ممثل …روما ورثوا بطرس يف تسلسل مستمر متصل
وظل النصر حليف الكنيسة طيلة القرون الوسطى بسبب سلطتها  ، )األعظم على مجيع املسيحيني حكاًما كانوا أو حمكومني

يف أحيان  - ؛ لذلك كان الباباوات هم الذين يتولون تتويج امللوك واألباطرة كما كان يف إمكام الروحية البالغة وهيكلها التنظيمي
خلع امللوك وعزهلم، فكان امللوك يطلبون رضاهم وخيضعون هلم ليمنحوهم الشرعية يف احلكم، ومن كان يرفض الرضوخ هلم  -كثرية

 .يغدو حكمه غري شرعي
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الناس ليست من الدين يف شيء، ومنعت البحث يف العلوم وشؤون الدنيا حبجة أن الدنيا وكانت الكنيسة قد فرضت قوانني على 
دار زهد، ويف بداية ما يسمى عصر النهضة بدأ صراع كبري يف أوربا بني الكنيسة والشعب بدفع من العلماء املتنورين، وانتصرت 

بة االنتقال تلك من سلطة الكنيسة وامللوك إىل سلطة الشعب إرادة الشعوب األوربية على سلطة الكنيسة وامللوك وأتباعهم، ويف حق
حاول الناس أن جيدوا صيغة بديلة جامعة يتفقون عليها فيما بينهم للعيش املشرتك حبيث حتفظ هلم حرية آرائهم ومعتقدام، 

 )بالعلمانية(طت مبا يسمى وتكفل هلم املساواة فيما بينهم بصفتهم مواطنني يف دولة واحدة، فظهرت القومية يف أوربا وارتب
secularism أي إن شؤون الدنيا ينبغي أن يديرها الناس بقوانني وضعية ال الكنيسة” الدنيوية“، وترمجتها الدقيقة. 

وأدت التطورات اليت عرفتها أوروبا يف العصر الذي مسي عصر النهضة بدًءا من القرن السادس عشر إىل الفصل بني الكنيسة 
القومية يف ظل التطورات الغربية اليت صاحبتها كانت حركة توحيد وحترر ألا مجعت الشعب على مبدأ واحد بعيدا والدولة؛ أي إن 

عن اخلالفات الدينية، فحققت الوحدة هلم كما كانت حركة حترير؛ فقد خلصت أوروبا من تسلط الكنيسة الكاثوليكية اليت فرضت 
ظهرت يف  (Nationalism) إن القومية: يف كل األشياء، فنستطيع أن نقولالتخلف على العقل الغريب وحاولت التحكم 

 .الغرب بوصفها مصطلًحا له أبعاده ومفاهيمه يف القرنني السابع عشر والثامن عشر

ومية عمليا، إن عدًدا كبريًا من الباحثني متفقون إىل حد كبري على أن الثورة الفرنسية تعد نقطة البداية للتعبري الواضح عن اإلرادة الق
القومية بنت الثورة : (إىل أن أول تعبري كبري عن القومية هو الثورة الفرنسية، وله مقولة) فكرة القومية(يف كتابه  ”كون“فيذهب 
مث يذهب إىل أن الشعوب املتمدنة مل تشعر بأن الوالء القومي أهم وأقدس مصادر الوحي يف احلياة إال منذ الثورة ) الفرنسية
 .، ويؤكد أيًضا أن الثورة الفرنسية كانت أوىل التعبريات الكربى عن مذهب القومية، ومن أقوى عوامل تكثيف الوعي القوميالفرنسية

ألول مرة يف - ، وعربت فيها اإلرادة القومية وتوصف الثورة الفرنسية بأا احلركة اليت لعبت فيها املشاعر القومية دورًا واعًيا حامسًا
، بل ظهر فيها ألول مرة ما ميكن )الرتبية القومية(ووضع أسس ) اللغة القومية(عن ذاا بإجراءات حمددة تستهدف فرض  - التاريخ

مة الفرنسية وتبلور إرادا، ، فكانت هذه الثورة املرحلة األخرية يف بناء الوعي الفرنسي ونضوج األ(اإليديولوجية القومية(أن نسميه 
  .وكان ذلك إيذانًا مبولد القومية احلديثة

بوصفها نوًعا من التأثر بالتوجه القومي األورويب حيث نشأ بلداا ثارت فكرة القومية العربية يف  :العربيةانتقالها إلى البلدان  ـــــ 3
ون للحاق بركبه، والواقع أن الذين أثاروا القومية العربية يف بالد املسلمني وكان دعاة القومية العربية مقلدين لذلك التيار، وغدوا يلهث

هلم اليد الطوىل يف الدعوة إليها إمنا هم النصارى العرب؛ إذ إم يدركون فائدة التفاف العرب املسلمني على القومية بدًال من الدين 
على حد زعمهم، فبدأ القوميون العرب من النصارى وغريهم الدعوة إىل  الذي ال يتوافق مع دمج املسلم وغري املسلم يف أمة واحدة

القومية، وأخذوا يكيلون املديح هلا، وأشاعوا أن العرب يف حاجة شديدة إىل قيامها إن أرادوا العزة واملنعة واحرتام سائر األمم هلم، 
ايات القرن التاسع عشر مستعرًة باحلقد على الدولة وزينوها للناس بزخرف من القول، وهكذا أشعلوا بوادر احلركة القومية يف 

 .العثمانية اليت كان ميثل وجودها إحباطًا كامًال ألحالمهم

تشكلت بدايات الفكر القومي يف البلدان اإلسالمية يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متمثلة يف حركة سرية تألفت 
عاصمة اخلالفة العثمانية، وكانت شاملة للرتك واألرمن والعرب وغريهم، وقد ظهرت يف بالدنا من أجلها مجعيات وخاليا عدة يف 
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عالنية من خالل مجعيات أدبية تتخذ من دمشق وبريوت مقرا هلا، مث يف حركة سياسية واضحة املعامل يف املؤمتر العريب األول الذي 
إبراهيم «و» أمحد فارس الشدياق«و » بطرس البستاين»بنان مثل م أدباء ومفكرون مسيحيون من ل1912عقده يف باريس سنة 

وغريهم، وكانوا مجيًعا مرتبطني باإلرساليات النصرانية الغربية، وقد عملوا على إبراز تاريخ العرب قبل اإلسالم وإثارة الشعور » اليازجي
األثر ) :الم، ويعرتف صليب كوراين بذلك فيقولالقومي العريب، فهؤالء هم أول من َفَصل يف العصر احلديث بني العروبة واإلس

، األول للحضارة الغربية يف احلياة العربية بعث القومية العربية، وقيام احلركة االستقاللية اليت تشمل العامل العريب يف الوقت احلاضر
 .وكانت هذه احلركة نتيجة مباشرة للتعليم الغريب

انتشرت اجلمعيات القومية السرية والعلنية مطالبة بإصالح الوضع يف الدولة العثمانية الرتكية، وحبق العرب يف احلصول على حقوق 
كية الذي سياسية وثقافية يف إطار الدولة الرتكية العلمانية اليت حلت بدعم أوريب حمل اخلالفة العثمانية، وقد كان ظهور القومية الرت 

سبًبا أساًسا يف ظهور تيار قومي عريب، لكنه مل يكن يف بداية نشأته مطالًبا بتفكيك الدولة العثمانية، ” االحتاد والرتقي“مثلته مجعية 
إن فكرة االنفصال العريب عن الدولة العثمانية مل تظهر إال يف : (وإمنا كان يطالب حبقوق خاصة للعرب، يقول زين نور الدين زين

وإبان احلرب العاملية األوىل وبانضمام تركيا إىل أملانيا بدأت بريطانيا ). م1909طار التطرف القومي لالحتاد والرتقي بعد عام إ
توظف رغبة العرب يف االنفصال عن تركيا بقطع عهود على نفسها بإقامة خالفة عربية على رأسها الشريف حسني إذا هم ساعدوا 

مساعدة العرب للحلفاء يف حرم ضد تركيا خدعتهم بريطانيا وقامت بتقسيم الدول العربية يف االتفاق احللفاء يف احلرب، وبعد 
بني بريطانيا وفرنسا، وهنا بدأ التوظيف السياسي لفكرة القومية، وكانت الغاية من ذلك عزل ” بيكو –سايكس “املعروف باسم 

 .د من احمليط غربًا إىل حدود الصني شرقًا ومن بالد اهلند إىل قلب أورباالعرب عن السلطنة العثمانية املمتدة على جغرافية متت

وجت ويف َغمرة موجة تأثِر فريٍق من العامل اإلسالمي باألفكار الغربية ظهرت الفكرة القومية يف أوائل القرن العشرين مطلًبا أساسيا ر 
تفوق الغريب يف اال الصناعي؛ إذ كانت الفكرة املهيمنة على عقول له النخبة العلمانية، وكان نفوذ هذه النخبة يتعاظم بتعاظم ال

لكي حنقق اإلصالح والتقدم يف العامل اإلسالمي ال بد من انتهاج خط الغرب، ونسي هؤالء أن : النخبة املتغربة يف هذا الوقت تقول
خر؛ فليس َمثة جمتمع واحد بل جمتمعات لكل منها خط ما يصلح يف جمتمع ما ويُنِتُج خريًا فيه قد يُنِتُج شيًئا خبيثًا يف جمتمع آ

يف الغرب كانت القومية السياسية جزًءا من حركة ) :”نشوء القومية العربية“إصالح خمتلف، يقول زين نور الدين زين يف كتابه 
زال عميق اجلذور، فلم تستطع علمنة احلضارة املسيحية، وأسفرت املعركة عن انتصار القومية، أما يف الشرق العريب فاإلسالم ال ي

األفكار القومية أن حتدث ثغرة فيه بل استطاع اإلسالم أن يقف يف وجه كل حماولة للعلمنة، واملسيحيون القالئل وإىل جانبهم قلة 
 مل يلَقْوا قليلة من املسلمني ممن كانوا حيلمون بإنشاء دولة عربية علمانية تقوم على حدود جغرافية وطنية معينة ال على أساس ديين

 .تشجيًعا وال تعضيًدا من ِقَبل غالبية سكان البلدان اإلسالمية

 :بريطانيا ووعودها لتفكيك كيان الخالفة العثمانية*

واصلون مع دعاة عملت بريطانيا على التوظيف السياسي لفكرة القومية بكل االجتاهات، ففي الوقت الذي كان فيه اإلجنليز يت
القومية العربية كانوا يتواصلون أيًضا مع األكراد ومينوم بدولة كردية مستقلة معرتف ا، فانساق األكراد خلف هذا احللم خاصة 

نب األتراك بعد أن خالفت مجعية االحتاد والرتقي الرتكية بزعامة أتاتورك مبادئ الدولة يف املساواة بني املواطنني، يومئٍذ شعر األكراد بغُ 
هلم وأرادوا االنفصال عن الدولة الرتكية، فاستغلت بريطانية هذه الدوافع حبكم وجودها يف اجلنوب اإليراين على شكل شركات جتارية 
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مثل شركة اهلند وشركة تصنيع التبغ، وكان وجودها يف الشرق األوسط يوفر هلا معرفة تامة باملنطقة متكنها من التخطيط إلضعافها 
ها عن اخلالفة العثمانية القوية يف الشرق اليت كانت متثل حتديًا كبريًا للتجارة األوربية، وكانت قبل احلرب العاملية األوىل تسيطر وإبعاد

على كل املضائق البحرية يف الشرق األوسط وتتحكم حبركة التجارة العاملية، إذ تبسط سيطرا على معظم أجزاء املتوسط اليت تضم 
 .ث آسيا وإفريقيا وأوروباالقارات الثال

يف عصر الدولة العثمانية كانت معابر التجارة القدمية من آسيا إىل أوروبا ترتبط بسلطة واحدة؛ ما سهل وصول التجارة املارة بسرعة 
ة التجارة يف أكرب وتكلفة أقل، ومن هذا املنطلق مل يرتدد السلطان سليم األول منذ أول يوم يف اختاذ التدابري الالزمة إلنعاش حرك

الطريق التقليدي القدمي املار بالشرق األدىن، فبدأ بتأمني شرق املتوسط بالقضاء على القراصنة الصليبيني، وبإرسال احلمالت إىل 
فرباير  14   البحار الشرقية للحد من نفوذ الربتغاليني، ومل يرتدد يف عقد معاهدة جتارية مع البندقية عقب دخوله إىل مصر مباشرة يف

م، تلتها كثري من املعاهدات مع دول أوروبية خمتلفة مثل فرنسا وإنكلرتا يف عهد خلفائه، زاد على إثرها التبادل التجاري بني 1517
 .الشرق والغرب عرب األراضي العثمانية املمتدة على ثالثة أرباع البحر املتوسط

أرادت حكومة بريطانيا أن تفصل املسلمني الكرد عن دولة اخلالفة بصنع حواجز اجتماعية قومية بينهما، أو على األقل أن حتيد 
الُكرد بعيًدا عن صف األتراك إن شنت هجوما عسكريا على الدولة العثمانية، ولعل من أهدافها إجياد منطقة عازلة بني أتراك 

كلم اللغة الرتكية يف آسيا الوسطى والقفقاس وخاصة أذربيجان، وكانت وسيلتها هي ترغيب األكراد بوطن األناضول واألقوام اليت تت
سياسة الوعود بأوطان قومية مستقلة عن الدولة العثمانية مثل  1914و  1900قومي هلم، وقد انتهجت بريطانية يف فرتة ما بني 

حبق    القومية رغبًة يف االنفصال بعد انتهاج األتراك اجلدد سياسة التمييزوطن قومي للكرد ووطن قومي للعرب مستغلًة ومستخدمة 
 .املواطنني غري األتراك، وبذلك هيأت األرضية لتكوين وطن قومي لليهود أيًضا

حصلت حماوالت من الكرد أنفسهم للتقرب من الربيطانيني يف بداية القرن العشرين، وكانت جهود الدبلوماسي الكردي شريف 
لكي يعرض ِخْدماته، لكن احلكومة الربيطانية مل تستجب ) 1914(واضحة يف هذا اال، إذ حاول االتصال باإلجنليز عام باشا 

يوم احتلت بريطانيا العراق طلبت وزارة اخلارجية الربيطانية من السفري برسي كوكس أن يلتقي بشريف ) 1918(له، وحبلول عام 
 .ستماع إىل أقوالهباشا يف مدينة مرسيليا الفرنسية لال

هذا وقبل ذلك كله بدأت الدعوة يف تركيا إىل القومية الطورانية الرتكية، والذين دعوا إىل القومية الطورانية الرتكية كانوا من اليهود، و 
من أصل  -احلركة القومية الرتكية- نه ال يوجد أحد يف حركة االحتاد والرتقي إ: (شيء ثابت، بل إن املؤرخ األمريكي واتسون يقول

 .يدعون إىل القومية الرتكية وليس فيهم رجل واحد من أصل تركي: تركي حقيقي وإمنا هم من اليهود وغريهم، أي

والفرتة السابقة لوجود القوميات ألدركنا ” عصر القوميات“ع األمة يف تلك الفرتة اليت يسميها بعضهم ولو متت املقارنة بني وض
سبب هذا الضعف والفرقة واهلوان، فقد كان حكم الدولة اإلسالمية يتنقل بني األعراق املتنوعة يف العامل االسالمي العرب والرتك 

ف على من حيكم من أي قومية أو عرق كان، بل كان اهلَم األكرب عند مجوع والكرد والصقالبة واملماليك، ومل يكن هناك خال
 .املسلمني فيمن حيكم أن يقيم العدل بشرع اهللا ويكون متأهًبا للدفاع عن هيبة املسلمني وأرضهم

 


