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حيتوي الكتاب على مقدمة قصرية ومثانية فصول، جاءت عناوينها كما أييت: اإلنسان واملادة، إشكالية الطبيعي 
تاريخ، الرتشيد والقفص احلديدي، هناية التاريخ، العنصري الغربية يف عصر ما لواإلنساين، العقل واملادة، املادية يف ا

 بعد احلداثة، املادية واإلابدة.

وقد استهدف املؤلف يف هذا الكتاب حماولة فتح ابب االجتهاد خبصوص دراسة انقدة للفلسفة املادية الكامنة 
ملعاصر للتاريخ والتقدمي والعالقات الدولية، بل وشكلت اخلف العديد من الفلسفات احلديثة، اليت شكلت رؤية العامل 

أيضًا رؤيتنا لنفسنا ألن هذه الرؤية هيمنت على النخب الثقافية والفكرية يف جمتمعاتنا. ويستخدم املؤلف يف هذا 
 النموذج املعريف أداة حتليلية.  -شأنه يف هذا شأن كتبه يف اآلونة األخرية-الكتاب  

ر االهتمام لكثري من الفلسفات الروحية واملادية. فاإلنسان هذا املخلوق العجيب و تبقى قضية اإلنسان حم
استحوذ على اهتمام الفالسفة واملفكرين منذ بداايت الفكر اإلنساين. فضالً عن أن اإلنسان كان اهلدف األساس من 

ية والروحانية سيبقى كذلك حمط اهتمام دالرساالت السماوية. وهذا اإلنسان ابلرتكيبة العجيبة املتمثلة يف اجلمع بني املا
العقالء واملفكرين والفالسفة. والسبب واضح جداً، فاإلنسان حمور هذا الوجود وهو يف ذات الوقت املخلوق الذي 

 سخرت له السماوات واألرض وسجد لكرامته املالئكة.

 
 ،ص 0022 ،240 الفكر، دار: دمشق اإلنسان، فكيكت و  املادية الفلسفة .الوهاب عبد املسريي. 
 الصهيونية الدراسات يف وخبري مصري مفكر والكويت، سعود وامللك مشس عني جبامعة واملقارن  اإلجنليزي لألدب سابق أستاذ . 
  اإلسالمية واشنطن أكادميية يرمد. 1999 سنة للتنقية  فرجينيا معهد من( األجنبية اللغات تدريس وطرق مناهج) الرتبية يف دكتوراه . 
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السواء إىل جمرد مكون مادي من دم  ىهذا املخلوق الكرمي املعقد الرتكيب اختزل يف املادية احلديثة والقدمية عل
وحلم: أي مواد عضوية وكيماوية ليس أكثر. فهو ال خيتلف عن أي خملوق آخر يف هذا الكون من طبيعة مادية أو 

 خملوقات حيوية.

والكتاب الذي بني أيدينا يتناول الفلسفات املادية املشار إليها آنفًا ابلنقد والتحليل. وهو كتاب سيجد بعض 
صعوبة كبرية يف إدراك الكثري من العالقات والنتائج اليت يتوصل إليها. فالكتاب من الناحية املوضوعية يتناول  القراء

موضوعًا حبث كثريًا يف األدبيات اإلسالمية املعاصرة. حيث إن نقد الفكر الفلسفي الغريب مل يتوقف. كما أن ربط 
ديداً. ولكن اجلديد كثري يف هذا الكتاب. فالكتاب ال يطرح جاالستعمار احلديث والقدمي ابلفلسفة العلمانية ليس 

العامل الغريب مقابل العامل اإلسالمي، أو الفلسفة الغربية مقابل اإلسالم. وال يتناول الغرب من املنظور اإلسالمي الذي 
لمني عليه وتفوق القيم سدرج عليه الكثري من املؤلفني اإلسالميني الذين يتناولون الغرب ال لشيء إال إلظهار تقدم امل

اإلسالمية. ولعل هذا املنهج كان له ما يربره. أما الكتاب الذي بني أيدينا فيتناول العلمانية من خالل رؤية فلسفية 
شاملة تربط اتريخ الفلسفة الغربية التنظريي ابملآسي اليت جرهتا هذه الفلسفة ليس على العرب واملسلمني وحدهم بل 

يث جردته من قيمته احلقيقية وحولته إىل أداة توظف لصاحل إما جمتمعات عنصرية أو شركات حعلى فكرة اإلنسان، 
 استهالكية قائمة على الربح.

 إن قيمة هذا الكتاب تكمن يف عدة أمور منها:

 • رده الفظائع الغربية والتجريد الغريب لإلنسان إىل رؤية فلسفية مشولية واحدية ال ترى مرجعية يف غري ذاهتا، 

• عدم السقوط يف فخ املقارانت التقليدية بني األنظمة والفلسفات الغربية من جهة وبني اإلسالم من جهة 
 أخرى،

نقاشات تدور يف مقاه   -كما يتوهم البعض-• ربط الفلسفة ابلواقع املعاش واحملسوس، فالفلسفة الغربية ليست 
 أو أندية، بل هي ممارسات يومية.
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ري الكثري من الوقائع املعاشة. ولعل األحداث األخرية يف العامل خصوصًا أحداث س• إعطاء القارئ أداة لتف
سبتمرب ميكن تفسريها من خالل الصراع بني الوحشي االستعماري املتلهف للسيطرة على العامل والفئات الغاضبة يف 

 العامل اإلسالمي. 

رة النازية والصهيونية والعالقة بني كوقد جيد بعض القراء بعض التكرار يف الكتاب. حيث ترافق القارئ ف
اإلنساين والطبيعي معظم الكتاب. وهو يف ظين أمر طبيعي ألن املوضوع كثيف والتكرار أمر طبيعي للتذكري املستمر 

 بفكرة الكتاب. 

يناول املؤلف يف الفصل األول العالقة بني اإلنسان واملادة من خالل التصورات الفلسفية القدمية واحلديثة. 
خملوق مكرم فيه الطبيعة املادية اليت جتعله يشارك املخلوقات  -وهو التصور اإلسالمي-إلنسان يف التصور السليم اف

على كل املخلوقات من حيث وجود بداية له  تسرياألخرى يف هذا الكون خضوعه للقوانني الطبيعية واحلتميات اليت 
 وهناية.

كائنات األخرى وهو اجلانب الروحي فإنه جيعل هذا املخلوق لأما اجلانب الذي يتجاوز فيه اإلنسان بقية ا
متميزاً على غريه مبا أنعم اخلالق سبحانه وتعاىل عليه من نعمة العقل والروح. فالروح اليت نفخت فيه هي من روح هللا 

لنظر والبحث اسبحانه وتعاىل، والعقل الذي ميتلكه جاوز به املخلوقات األخرى. فهو كائن حر اإلرادة مفكر ودائب 
ال يبقى على حال خاضعًا للتأثريات الطبيعية. فهو عنصر فاعل يف هذا الكون وال يرضى أن يعيش ريشة يف مهب 

 الريح. هكذا خلق وهكذا سيعيش حياته.

فالفلسفات املادية مل تتجاوز يف نظرهتا لإلنسان ما تراه من خملوق يعيش على هذه األرض يسعى ويكدح 
ل األعمال اليت يقوم هبا. فاإلنسان خملوق براين، أي أن الفلسفة املادية مل تعن ابجلانب اجلواين ليحقق ذاته من خال

لإلنسان ومل تلق اباًل لنوازع هذا اإلنسان ومشاعره وخصوصيته، بل العكس هو الصحيح. فهو جزء من العامل املادي 
 املنظور.
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هذا اإلنسان مل يكن جزًء من هذه الطبيعة. فهو  ففي استقراء املؤلف لتلك الفلسفات جيد أهنا أغفلت أن
خملوق متميز عنها وعليها. وهو منفصل عنها ذااتً وموضوعاً. وهو متميز عليها ابمللكات واخلصائص اليت أنعم اخلالق 

 سبحانه وتعاىل هبا عليه.

ن ما هو إال غطاء اهذه اخلصوصية ترفضها الفلسفات الوضعية واملادية. وهذا اجلحود والنكران لطبيعة اإلنس
إلنكار طبيعة العالقة بني هذا املخلوق والقوة الرابنية. فاإلميان بتميز اإلنسان وتفرده يعين ابلضرورة اإلميان أبن 

 اإلنسان خملوق متميز وهو ما أكدته الدايانت السماوية. 

ال ابملادة واملناهج املادية سبيال إىل إواملادية هي اليت أنتجت العقالنية املادية اليت تنكر الوحي واإلهلام وال تؤمن 
العقالنية املادية والالعقالنية املادية.  :هي اليت أنتجت نوعني من املناهج -كما يرى املؤلف-املعرفة. هذه املادية 

 .فالنظام النازي نظام مادي ولكنه ال عقالين، عكس النظام املادي األمريكي الذي يعتربه املؤلف مادايً لكنه عقالين

يف الفصل الثاين يتناول املؤلف قضية ذات أمهية ابلغة وهي قضية اكتسبت اهتماماً كبريًا لدى الباحثني، بل 
ميكن القول أبن قضية العلم اليوم هي هذه العالقة بني الطبيعي واإلنساين. وملا كانت العالقة بني الظاهرتني اإلنسانية 

بد من دراسة تلك العالقة للتأكد من مدى صدق أو مقاربة الفالسفة الوالطبيعية واضحة للعيان وال ميكن إنكارها، ف
املاديني للعالقة بني هاتني الظاهرتني. فالظاهرة الطبيعية يف نظر املادين ظاهرة شاملة وال يستثىن منها اإلنسان. 

كان األمر كذلك، فإن   اجزء من الظاهرة الطبيعة غري منفصل عنها وال متجاوز هلا. ومل -يف النظرة املادية-فاإلنسان 
 القوانني الطبيعة تسري على اإلنسان سرايهنا على الشجر واحلجر واحليوان ال فرق. وهو أمر يثري السخرية.

واإلنسان املخلوق املكرم يف نظر املنهج الرابين، خيتلف اختالفًا بينًا "ولكنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى 
وبعدها عن اخلالق سبحانه، جعلت املاديني ال مييزون حىت وهم ينـزلون العقل  وبالقلوب اليت يف الصدور". فعمى القل

منـزلة الرب، بني اإلنسان والطبيعة الصماء ذلك أن كربايءهم متنعهم من اإلميان ابخلالق سبحانه، لذا فهم يرتكسون يف 
 ينـزلون ابإلنسان منـزلة احلجر.ن  محأة الطني وينـزلون ابإلنسان إىل منـزلة العجماوات بل أحط من ذلك فاملاديو 

أما اإلرادة وحرية االختيار فهي فرق حاسم بني مادة ختضع خضوعاَ كاماًل للقوانني احلتمية، وبني إنسان متميز 
 عليها إبرادة حرة جتعله خيتار ما يشاء من األفعال ويرتك ما يراه غري مناسب له.
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العريب املاركسي احلديث. ففي هذا الفكر، جند أن قضية ر ويعرض املؤلف لقضية اإلنساين والطبيعي يف الفك
اإلنسان األساسية هي العالقة بني اإلنسان والطبيعة هي عالقة تبادلية تفرتض املساواة يف هناية املطاف بني اإلنسان 

اإلنسان عن  د"واملادة. يقول د. فؤاد مرسي "االقتصاد هو جمال رئيسي للعالقة بني الطبيعة واجملتمع، فبعد أن "ابتع
احليوان، وهو ما يعين ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليها، فإنه يعود فيدخل يف عالقة تبادلية تفرتض املساواة الكاملة" 

. هذه 47ويستمر مرسي ليصل إىل مبتغاه "هلذا أصبح العلم كله طبيعيًا واجتماعيًا علمًا ذا طابع اجتماعي" ص
ملاديون ألن القضية األساسية عندهم هي التوحد بني عناصر الطبيعة كلها. واإلنسان ا العالقة اليت تبدو ثنائية يرفضها

 واجملتمع ليسا سوى جانب من جوانب الطبيعة. 

ويشري املؤلف إىل عدد من الكتاب العرب كحامد عمار وحسن الساعايت نقدًا الذعًا للماديني ولنظرهتم 
ة للتجريب من خالل القوانني املادية البحتة. فاإلنسان يف املنهج احالتجريبية اليت يراد منها استخدام اإلنسان س

أن خيضع للحتميات اليت يروهنا  -يف نظر املاديني-التجرييب ليس سوى رقم يتعامل معه الباحثون. هذه الرقم جيب 
 مناسبة يف موقف ما.

يبية اتفهة إلصرارها على احلقائق جر ويبني املؤلف أن كثريًا من الباحثني من علماء وفالسفة يرون أن الرؤية الت
الصلبة والسببية املطلقة واليت ذهبت إىل أن قوانني التاريخ واجملتمع اإلنسانيني تشبه قوانني الطبيعة. ويرى أن الرتكيز 
على اإلنسان جيب أن يتوجه إىل دراسة الداخل "اجلّواين" لإلنسان والذي ميثل املشاعر واألحاسيس والعواطف وهي 

اليت جتعل هذا املخلوق مميزاً على الطبيعة اجلامدة. كما أن النموذج املادي يف تفسري الظاهرة اإلنسانية قد فشل ر األمو 
فشاًل ذريعاً، ذلك ألن عقل اإلنسان يتحدى التفسريات املادية. وقد بني بعض العلماء مثل تشومسكي العامل اللغوي 

عادات يكتسبها الطفل من البيئة، بل هناك  -ا ذهب السلوكيونكم-والفيلسوف املعروف أن اللغة اإلنسانية ليست 
قدرة كامنة قادرة على التوليد مساها القدرة التوليدية. كما أن االكتشافات العلمية أثبتت أن العقل اإلنساين ليس 

شاعر الدينية ال ملبنقش ما تريد. فضالً عن أن األحاسيس وا  -البيئة-صفحة بيضاء كما يتوهم املاديون، لتقوم الطبيعة  
ميكن تفسريها تفسرياً مادايً حبتاً. ويتساءل املؤلف الكيفية اليت حتدد صورة تفكري ما. وعالقة املؤثر املادي ابالستجابة 
الفكرية والعاطفية. ونظرًا ألن اإلنسان يدرك األشياء والواقع كجزئيات تنضوي حتت كٍل متكامل، فإن املاديني يف 

 نكروا فكرة الكل وأعلن نيتشه موت اإلله "كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذابً."أ  عصر ما بعد احلداثة
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أما الطبيعة البشرية فهي حمل هجوم مستمر للماديني. فاإلنسان غري مستقل عن املادة وال يستطيع جتاوزها، 
ه األولية األوىل هو التفسري الوحيد صر فهو ابختصار أسري هلذه املادة. ولذلك فإن تفكيك اإلنسان وإعادته إىل عنا

 املتوفر لدى املاديني.

ومن أمثلة اهلجوم على الطبيعة البشرية ما يسميه املؤلف وحدة العلوم. أي أن مجيع العلوم تتخذ من املادة 
وم علوالطبيعة مرجعاً، وحىت العلوم اليت تبحث يف اإلنسان وقضيته، جند أهنا ذات ارتباط مادي. ومن هنا فإن ال

واحدة. أي أن ما يسري على الطبيعة يسري على اإلنسان. ومن هنا يستطيع الباحث أن يدرك سر ربط العلوم 
اإلنسانية من حيث الدراسة والبحث ابلعلوم الطبيعية واختاذ النموذج العلمي الطبيعي األساس يف البحث يف القضااي 

 املوجه إىل الفلسفة الوضعية اليت حولت دراسة اإلنسان من برياليت هتم اإلنسان. وهنا ال بد أن نشري إىل النقد الك
 دراسة موضوعية خالصة إىل جمرد أرقام.

أضف إىل ذلك أن العلوم املسماة إنسانية تبحث عن اتريخ اإلنسان ال عن طبيعته. واألخطر من ذلك أن 
دها ومرجعيتها احلاجات املادية: عالقة مر اإلنسان مل يكن إنسااًن قبل أن تشكله الطبيعة والعالقات االجتماعية اليت 

 اإلنتاج ليس أكثر.

ويستطرد املؤلف يف احلديث عن النموذج التفكيكي الذي يدعو إىل طرد اإلنسان من حالة الثبات إىل حالة 
 من التغيري املستمر. فاحلالة اإلنسانية ليست مستقرة وال اثبتة. كما يشري فوكو.

و حركة احلقوق اجلديدة واليت تتمحور حول املرأة. وهذه الوضع اجلديد جعل فهأما املوضوع اآلخر يف اهلجوم 
لكل موضوٍع حركة حترر. فللفقراء والشواذ والسود والبيض والنساء واملعوقني وحىت الكالب حركات حترر. بل األسوأ 

الكون ال منفصاًل  من ذلك أن توجد حركات حترر تدافع عن كل ما هو غري طبيعي وذلك ليكون اإلنسان حااًل يف
عنه. أي أن التفسري املقبول النتشار املذاهب والتقاليع الدينية اجلديدة ليس مرده سوى انتشار املادية احللولية اليت ال 

 ترى يف اإلنسان سوى مظهر من مظاهر الكون املادي. 

ى أن العقل قد ظهر من تر يف الفصل الثالث يناقش املؤلف نظرة النظرايت الفلسفية إىل العقل. فالداروينية 
خالل عملية تطور كامنة يف املادة ذاهتا واملاركسية ترى أن العقل ظهر من خالل عالقة إنسانية ابلطبيعة وببقية البشر. 
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أما دوركهامي فريى أن العقل من اجلماعة مبثابة الضمري من الفرد والعقل اجلمعي صورة اجتماعية مركبة. وترى 
عقل قوة تدرس املبادئ العامة املادية وغري املادية. فكأنه شيء مستقل عن اإلنسان وهكذا. الالفلسفات املثالية أن 

ويقدم املؤلف رؤيته املوجزة فيقول إن العقل اإلنساين شأنه شأن الظاهرة اإلنسانية مادي يف بعض جوانبه متجاوز 
 نساين يعيش ثنائية اجلسد والروح.إ للمادة يف جوانب أخرى وهو ليس عقاًل مادايً وال مثالياً وإمنا هو عقل

مث يشري إىل إسهامات مفكري مدرسة فرانكفورت ومتيزهم بني العقل األدائي وجذوره يف الفكر اإلغريقي 
القدمي، والعقل النقدي الذي طورته جهود فكر االستنارة وأعطى للعقل مفهومًا ذا بعد إنساين وميتافيزيقي متجاوز 

مثل يف قدرته على التفكيك لكنهم رؤيتهم للواقع االجتماعي وتطوره تنطلق من يتللمادة. لكن وحدة األساس 
الفلسفة الليربالية اليت ترتك مصريه إىل آليات السوق واالقتصاد مع غياب للغائية اإلنسانية. وينتهي التحليل الفلسفي 

 للمؤلف إىل أن الليربالية والفاشية كالمها كامن يف فكر حركة االستنارة. 

لفصل الرابع: املادية يف التاريخ، يتناول املؤلف ابحلديث التفصيلي الفكرة الداروينية والدور التخريبـي هلذه ا يف
الفكرة. ويرى املؤلف أن هذه الفكرة هي أساس العلمانية الشاملة. فقد طرحت هذه النظرية وألول مرة وبطريقة بعيدة 

ها اإلنسان املخلوق املكرم إىل جمرد حيوان ارتقى يف سلم التطور فيعن العلمية واملوضوعية قضية خطرية جداً، حتول 
صعدًا حىت وصل إىل هذه الكيفية اليت هو عليها. وهو مناقض متامًا للفكرة اإلسالمية اليت تنطلق أساسًا من اخللق 

 املباشر.

. فالقوانني 97ة" ص"النموذج املعريف الكامن وراء العلمانية الشامل -كما يقول املؤلف-فالداروينية هي 
الطبيعية ال تنطبق على املظاهر املادية فقط، بل تسري على اإلنسان وكل موجود يف هذا الكون. فالعامل يف نظر هذه 

 النظرية يف حركة دائمة ومستمرة ترتقي من أسفل إىل األعلى. 

و البقاء لألصلح، هذه هذه النظرية وما تفرع عنها من أفكار االنتخاب الطبيعي والصراع من أجل البقاء أ
 األصول والفروع أدت إىل حتويل القيم اإلنسانية إىل جمرد قيم نفعية مادية. 

ويرى املؤلف أن أصحاب النظرايت العرقية رأوا يف هذه النظرية مالذًا هلم. حيث اختذوها تكئة هلم يف عملية 
النظرية دعمًا علميًا آلرائهم يف وجوب التخلص من  التدمري الشامل اليت قاموا هبا ضد اإلنسان. فالنازيون رأوا يف هذه
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األفراد الذي ال يقدمون إنتاجًا مباشراً للمجتمع أو يكونون سبباً يف إعاقة تقدمه. ولذلك مل يتورع النازيون من خالل 
لصهاينة فلم جيدوا نظرهتم االستعالئية العرقية عن أن يقتلوا املعوقني والغجر ومن مث اليهود ليصلوا إىل جمتمع نقي. أما ا

ابسًا يف استخدام النظرية على الطريقة النازية. فتحول الضحية إىل جالد، ولذلك فلم يتورعوا عن نزع شعب أبكمله 
 من أرضه وحتويله إىل الجئ.

ويف معرض حديثه عن األثر الفتاك لنظرية التطور يتحدث املؤلف ابلتفصيل ويربط بني الفلسفة هذه والوقائع 
 وتلك املعاشة.  التارخيية

وقد حتدث املؤلف عن اللحظة العلمانية ورأى أهنا متثلت يف مناذج ثالث: اإلابدة ممثلة ابلنازية والصهيونية، 
اللحظة السنغافورية، وفيها يتحول إىل اإلنسان إىل وحدة إنتاجية استهالكية، واللحظة اجلسمانية وهي اللحظة 

 مصدر لتزويد أصحاب املتعة احلرام حباجياهتم. حيث يدور اإلنتاج وحىت التايلندية، حيث يتحول اجملتمع أبسره إىل
 حركة اجملتمع حول هذه اللحظة.

ولعل من أخطر ما تركته هذه الفلسفة وهو أمر مل يشر إليه املؤلف، ذلك األثر البعيد الذي تركه داروين على 
احثني يف الرتبية األمريكية أن ديوي مسؤول بشكل ديوي. حيث يعتقد الكثري من الب -أيب الرتبية األمريكية احلديثة

 مباشر عن بعث الفكر الدارويين وحتويله إىل فلسفة تربوية يستند التعليم األمريكي احلديث إىل أصوهلا.

وال غرابة أن جند أن أكثر املشتغلني ابلتعليم يف أمريكا ال يطيقون حديثاً يعرتض على نظرية داروين. حيث إهنم 
 عنها ابستمرار.ينافحون 
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هو قدرة املريدين على حتويلها من احلالة التدمريية اليت  -يف رأي املؤلف-وأكثر ما يلفت النظر يف هذه النظرية 
هي عليها وجتميلها بطريقة مثرية حقاً. فالصهاينة احملتلون ادعوا أهنم جاءوا إىل أرض بور لزراعتها وإحيائها، والنازيون 

 ملنتجني إمنا ينظفون اجملتمع. واجلنس والدعارة ليستا سوى مصدر للدخل القومي.بقتلهم املعوقني وغري ا

يف الفصل اخلامس "الرتشيد والقفص احلديدي" يستعرض املؤلف تعريفات للرتشيد، فمن انحية، فهو توظيف 
ستعاضة عن التفسري الوسائل بطريقة فاعلة ومن انحية أخرى فهو التربير. أما املعىن اآلخر فيتعلق برفض الغييب واال

الغييب ابلتفسري املادي لألشياء. ويتوسع املؤلف يف احلديث عن الرتشيد وعالقته ابلعلمنة. حيث يصل األمر إىل وضع 
اإلنسان ذاته مرجعية له. فليس خارج هذا اإلنسان من تصور للوجود. واجملتمع يصاغ وفقًا حلساابت الربح واخلسارة. 

إلنسان يعيش داخل هذا القفص احلديدي الذي حتبسه عن التطلع خارج ذاته. ويتناول ففي التحليل النهائي جند ا
الكاتب دور األدب احلداثي عند كل من بيكيت وكافكا حيث يدور األفراد يف حلقات مفرغة دون وصول إىل هناية 

طراف وبعملية حتكم ابملوارد معروفة. أما علمنة البيئة االجتماعية فإهنا تتطلب وجود مركز قوي يقوم ابهليمنة على األ
وتوجيهها لتوظيفها على أكمل وجه. ويف عامل السياسة جند أن الدولة املركزية هي اليت تقوم بعملية الرتشيد هذه، ملا 
يتطلبه األمر من قوة وفعالية وأمر انفذ. كما أن الدولة املركزية قامت بربط األطرف أي املدن البعيدة ابملركز وهو 

 ان سيطرة مطلقة على اجملتمع.العاصمة لضم

أما علمنة اإلنسان فتتم من خالل عملية إعادة صياغة اإلنسان، وابلتايل اجملتمع على هدي من القوانني العلمية 
املادية الصارمة. وألن الصياغة ال تتم إال من خالل وجدان مجعي يتمكن من خالله األفراد التعبري عن ذواهتم، فالبد 

ة خبلق منوذج يناسب هذا الوجدان. ولعل الفكرة النازية اليت قامت أساساً على تفضيل العرق اآلري من أن تقوم الدول
على غريه، قد استطاعت جتميع الكثريين وفق هذا التصور. وال تبتعد الفكرة الصهيونية عن هذا. فقيام دولة اليهود يف 

وجتمع اليهود من خالل تراث أسطوري يوحد ما  فلسطني قد مت من خالل عملية بعث األساطري اليت تؤسس للكيان،
 يتومهونه آمااًل.

ويشري املؤلف إىل قضية مهمة وهي أن الدولة يف سعيها لضمان والء األفراد، قامت ابلقضاء على كل ما يقف 
هلا. حجر عثرة يف سيبل الوالء هلا. فقضت على دور الكنسية واألسرة اللتان تشكالن عناصر يتقاسم األفراد الوالء 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



فاإلنسان يف هناية املطاف مواطن ابلدرجة األوىل، أما خصوصياته الدينية والعرقية، فمكاهنا املنـزل أو مكان العبادة 
 فقط.

وقد رصد املؤلف عددًا من السمات لشخصية اإلنسان الرشيد، ولعل منها التقلب السريع دون تفكري كبري. 
املاركات أو السلع اجلديدة وقتًا طوياًل إلقناعه ابجلديد واملثري،  فهو يتقلب مع اجلو املناسب، وال حيتاج أصحاب

ومنها أيضًا أنه إنسان بال مرجعية فهو يتقلب من ذات إىل موضوع. ومنها أيضًا التحمس ألمور جمردة يظن أهنا 
فه لصاحله، ستكون سببًا يف سعادته وتقدمه. فهو أيضًا يصدق كل ما يقال ويشاع، وهو أبمر النظام مىت شاء وظ  

وهو ابختصار إنسان مربمج مثل الدمية اليت تعبأ لتقوم أبداء وظيفتها وهو كما يقول املؤلف إنسان بال لون وال طعم 
 وال رائحة مميزة.

يف الفصل السادس يتناول املؤلف مقولة هناية التاريخ اليت بشر هبا األمريكي الياابين األصل فوكوايما. هذه 
ا املؤلف من خالل طرح عدد من األسئلة قد ال تبدو للقارئ العادي ذات عالقة. فهو يتساءل عن النظرية اليت يتناوهل

العالقة بني احلل النازي للمسالة اليهودية والصهيونية من جهة والشركات العابرة القارات من جهة أخرى، مبعىن آخر 
امع بينها هو حماولة إلغاء الزمان والتاريخ وتصفية ما العالقة بني القطبية أو الكونية وجمرايت األحداث العاملية؟ اجل

 الرتكيب كما يقول املؤلف.

فكما أن النازيني أرادوا حل املسالة اليهودية ابإلابدة أي إبلغاء التاريخ، يقوم الصهاينة أنفسهم بنفس العمل من 
من خالل اإلصرار على أن القدس  خالل حماوالهتم الدؤوبة إللغاء اتريخ شعب أبكمله، بل إلغاء اتريخ أمة أبكملها

عاصمة أبدية لليهود. وهناية التاريخ تعين أن العامل التاريخ "بكل ما حيويه من تركيب وبساطة وصريورة وثبات وشوق 
وإحباط ونبل... سيصل يف حلظة ما إىل هنايته خاليًا من التدافع والصراعات والثنائيات." فهو عامل واحد ال جمال فيه 

تصور هذا يصدر عن قناعة مطلقة ابحلتميات التارخيية. واليت مل يتعظ من سقوط الشيوعية صاحب الفكرة لآلخر. وال
 وفيلسوفها.  

فاحلتمية الشيوعية مثالً كانت إحدى املطلقات واحلتميات على مدار عقود، مث ما لبثت أن أصبحت أثرًا بعد 
هنتنغتون يف صراع احلضارات. فاألول حاول أن يلغي احلركة  حني. ويربط املؤلف بني مقولة التاريخ لفوكوايما وأطروحة

من خالل التوقف عند الليربالية الغربية كمرحلة هنائية للحياة البشرية حيث تتم من خالهلا عملية بناء الفردوس 
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سالمية األرضي، أما الثاين فإنه على عكس األول، وجد أن الصراع بني احلضارات أو الثقافات الغربية من جهة واإل
 والكنفوشوسية من جهة أخرى أمر حتمي. 

ويربط املؤلف بني هذه الرؤى العلمانية اليت قد تبدو متناقضة ولكنها يف هناية املطاف واحدة وبني الواقع 
اإلمرباييل الذي يتجه حنو حتويل العامل إىل مصنع وسوق وملهى ليلي. فاإلنسان يعمل يف أول النهار، مستهلك يف 

بث يف هنايته. فهو ينتقل من دائرة إىل أخرى لتحقيق أمر واحد هو تطلعاته وأشواقه املادية. وإذا نظران وسطه اله عا
 إىل هذه التوليفة لوجدان أن املسجد أو املعبد ال وجود له يف حياة اإلنسان الذي تريده هذه الفلسفة العلمانية. 

لسياسية والثقافية يف العامل الثالث ألهنا وحدها أما حتقيق ذلك فال يتم إال من خالل السيطرة على النخب ا
القادرة على تزيني هذا الباطل لشعوهبا وجرها خلف االستعمار احلديث. ويضرب على ذلك مثال الكاتب اجلامايكي 
اهلندي األصلي الذي يرى يف النموذج الغريب احلل الوحيد للعامل املتخلف وكذلك لرئيس املكسيك الذي يريد إحلاق 

 ابلشمال األمريكي ليصبح عاملاً آخر.  أمته

يف الفصل السابع: العنصرية الغربية يف عصر ما بعد احلداثة يتحدث املؤلف طوياًل عن اتريخ نشوء النظرايت 
العنصرية يف الغرب واليت تربط بني اجلنس األبيض كعنصر متفوق حيمل يف خباايه جينات التطور والتحديث، وعامل 

 تقدم.آخر مبتلى جبينات ال

إىل تصنيف العامل إىل عاملني: واحد متقدم وحداثي وآخر متخلف   -بطريقة خمتلفة–وهذه الرؤية العنصرية عودة  
ورجعي. وألن الغرب يعيش حالة االنتصار يف عامل التقنية والتحديث فإن له احلق أن يصبح هو املرجعية يف كل شيء. 

 الروحية أو الفكرية، فهذه ال وجود هلا. إذن املرجعية مرتبطة ابلقوة العضلية ال ابلقوة  

يف الفصل الثامن واألخري يتناول املؤلف فلسفة اإلابدة املستندة إىل رؤية مادية صرفة ال عالقة هلا أبية قيم 
إنسانية أو أخالقية. فاإلنسان الذي مت "إنتاجه" أي تربيته بطريقة عنصرية حبيث ال يرى غريه من يستحق احلياة 

أساس أنه العرق األصل وأن اآلخرين ليسوا أكثر من خدم جاءت هبم الطبيعة لتحقيق مآربه، هذا ويربمج على 
 اإلنسان تعامل مع هذا اآلخر بطريقة ليس هلا سابقة يف التاريخ البشري.
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فاإلابدة املنظمة انطلقت من أورواب عرب هتجري اجملرمني إىل بالد خالية "من السكان" ومن مث ذبح هؤالء 
األصليني كما حدث يف أمريكا الشمالية واسرتاليا على وجه اخلصوص. ومن مث هتجري اآلخرين ليكونوا أداة  السكان 

العمل لصاحل املهاجرين اجلدد كما حدث يف حالة هتجري العبيد من أفريقيا إىل أمريكا الشمالية. هذه اهلجرات القسرية 
 ر، بل استمرت إىل القرن العشرين.املبكرة مل تنقطع عرب القرنني الثامن عشر والتاسع عش

وقد مت هتجري ماليني الترت من جزيرة القرم إىل سيبرياي يف العهد الستاليين ومت ذبح كل من يرتدد يف ذلك حيث 
وصلت أعداد املقتولني أو املبادين عشرات املاليني. وقد رافق عملية التهجري عمليات"تطهري عرقي" يف أملانيا النازية. 

كغريهم من األوروبيني كانوا ينظرون إىل البشر من خالل القيمة النفعية هلم. فالنافع املنتج والقادر على البقاء فالنازيون  
والتكيف يبقى، أما العناصر الضارة واليت تشكل عبئًا على االقتصاد أو ميكن أن تشكل عبئًا عرقيًا ميكن أن جيعل 

 بطريقة ال إنسانية.نقاوة العرق اآلري أمر صعباً فتم التخلص منهم و 

ويسرد املؤلف قصصًا تشيب من هوهلا الولدان. فالنازيون كانوا ال يرون أية غضاضة يف الفتك ابجلنود اجلرحى 
خشية أن يتكلفهم عمليات النقل واملعاجلة واملال والوقت. كما أن قتل العجائز واملعوقني وتعقيم املرضى وغري القادرين 

ت ممارسة يومية مقننة. لقد توصل هؤالء ومن خالل النظرة الفلسفية العلمانية اليت على اإلجناب دون مشكالت كان
تقول أبن قيمة اإلنسان يف اإلنتاج، وأن العنصر غري املفيد جيب التخلص منه إىل إشاعة جو من الرعب بني بين البشر  

عن اختاذ نفس  -لذين كانوا يقاتلون النازيةا-بطريقة غري مسبوقة. وحىت أثناء احلرب العاملية الثانية مل يتورع احللفاء 
األساليب يف اإلابدة اجلماعية كما حصل يف درسدن األملانية حيث قتل مائتا ألف شخص أو يف الياابن عندما ألقيت 
القنابل الذرية إلخضاع الياابنيني مع أن الوضع كان يشري إىل قرب انتهاء احلرب. واستمر احلال حىت بعد احلرب 

 اكمات النازيني الذين قتل منهم اآلالف.وأثناء حم

هذه النـزعة يف اإلابدة استمرت أيضًا مع الصهاينة الذين حلت أورواب مشكلتهم بتهجريهم إىل فلسطني خللق 
عنون يف عمليات القتل واإلابدة ضد الفلسطينيني بطريقة منهجية ومنظمة متّكنمهم   الدولة الصهيونية. فالصهاينة كانوا ميم

 ة دولة بال أعراق أخرى، أي دولة خاصة ابليهود، وهذه ال ختتلف كثرياً عن النازية اليت أرادت أملانيا بال يهود.من إقام

 مل كل هذا؟؟
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جييب املؤلف بقوله إن النـزعة هذه إمنا تتلخص يف نظرة هؤالء إىل اإلنسان. فاإلنسان مادة سلعية توظف 
اآلخرين سيقومون على خدمته وعندما ينتهي الدور ال بد من التخلص للخدمة. وهنا مبا أن القوي هو املوظِّّف فإن 

 منهم لعدم االستفادة منهم الحقاً.

هذه النظرة غري اإلنسانية مل أتت من فراغ بل ألن هذا اإلنسان نتاج هذه املادية امللحدة اليت ترفض املرجعية 
  اإلهلية والقيم الرابنية وال ترى يف القيم سوى اجلانب النفعي.

إن أمهية مثل هذه الدراسة التحليلية العميقة أهنا تنبه القارئ إىل إشكاالت فلسفية وأخالقية وإنسانية عميقة 
تواجهها الفلسفة املادية املعاصرة. مثل هذه اإلشكاالت هي إطار لفهم كثري من املمارسات اليت تتم يف العامل اليوم 

على ذلك أن الغرب يبشر ابلنظام الدميقراطي الذي ال ميلك أي  ومتثل وسيلة لفهم هذه املمارسات. ومن األمثلة
مرجعية سوى عدد األصوات املؤيدة املعارضة فكما فصل العلم عن القيمة فصلت اإلجراءات الدميقراطية أيضًا عن 

وابت"  "معمقة من امليتافيزيقا والكليات واملطلقات والث -يف رأي املؤلف–القيمة، ولذلك فالدميقراطية الغربية 
وأصبحت الدميقراطية "مرجعية ذاهتا، وال ميكن حماكمتها من خالل مرجعية متجاوزة هلا." فعندما تضع حكومة 
الوالايت املتحدة ألوف املواطنني األمريكيني من أصل ايابين يف معسكرات اعتقال إابن احلرب العاملية الثانية، مت ذلك 

كل القرارات اليت اختذهتا احلكومات منذ عمليات اإلابدة النازية وحىت   بطريقة دميقراطية متثل يف موافقة األغلبية.
التوجهات اإلابحية والعمليات العسكرية العدوانية تتم ابعتبارها تعبريًا عن إرادة الشعب وأصوات أغلبية الناخبني فإىل 

 مىت نستمر يف قبول مثل هذه القرارات؟!
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