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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية
ب�ش�أن �ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
بعيدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
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امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقـدمي

عمار الطاليب

�أو ًال :ميالد ون�ش�أة

ولد مالك بن نبي -ويدعى ال�صديق -يف (ذي القعدة 1322هـ /يناير
1905م) مبدينة ق�سنطينة التي كانت تدعى قرطة ( )Cirtaوهي كلمة فينيقية مبعنى
قرية �أو مدينة ،وكانت عا�صمة ملا�سيني�سا ( )Massinissaويوغرطة (،)Jugurtha
وتعر�ضت للهدم يف مترد على الرومان �سنة 311م .و�أعاد بناءها بعد ب�ضع �سنوات
الإمرباطور الروماين ق�سطنطني ،و�سميت با�سمه من ذلك احلني ،وقد و�صفها
اجلغرايف الرحالة الإدري�سي يف القرن ال�ساد�س الهجري ب�أنها مدينة ذات كثافة
�سكانية ،تروج فيها التجارة ،و�سكانها �أغنياء ،يحرثون الأرا�ضي ،ويجمعون
حما�صيلها ويحفظونها ،والقمح الذي يحفظونه يف املطامري حتت الأرا�ضي يبقى غال ًبا
قرنًا من الزمن ،وال ي�صيبه �أدنى تغري �أو ف�ساد ،وينتجون الع�سل والزبدة ،وي�صدرون
ذلك �إىل البالد الأخرى((( .وقاومت االحتالل الفرن�سي مقاومة �شديدة ،وكانت
�آخر مدينة كربى احتلت يف ( 14رجب 1253هـ� 13/أكتوبر 1837م) .قتل
((( بن زقوطة ،ق�سنطينة من ما�سيني�سا �إىل ابن بادي�س ،والية ق�سنطينة1999 ،م.
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فيها اجلرنال دامرمون ،وبرييجو ،والكولونيل كومب((( ،وجل�أ �أحمد باي حاكمها
�إىل الأورا�س ،وبقي يقاوم حوايل ع�شر �سنوات ،وكانت �إحدى جدات مالك
بن نبي لأمه احلاجة باية قد �شهدت هذه الوقائع الرهيبة التي تعر�ض لها �سكان
ق�سنطينة ،وكتب لها النجاة والهجرة �إىل تون�س ،ثم مكة ،وعادت وتوفيت �سنة
(1327هـ1909/م) ،وق�صت ابنتها احلاجة زليخا ق�صة االحتالل -رواية عن
�أمها -ملالك بن نبي يف �صغره ،ملا ُوهبت من َ َملكة ق�ص�صية فتحت �آفاق مالك
على التاريخ املر لبلدته ،وكان يرى كيف حتول م�سجدها �إىل كني�سة ،ويتعرف �آثار
اال�ستعمار واالحتالل احل�سي لوطنه بني جدران ق�سنطينة ،وقد هاجر جده لأبيه
�إىل ليبيا ،وبقي والده عمر؛ لأن زوجته رف�ضت �أن تغادر �أ�سرتها يف مدينة تب�سة،
وا�ستقر مالك و�أختاه :لطيفة و�سكينة فيها ،وعنيت برتبيته جدته لأمه زليخا ،ورعته
حق الرعاية حنانًا وعطفًا.
وكان والده عاط ًال ثم توظف يف املحكمة ال�شرعية ،فانتقل بحكم وظيفته
واحتلت هذه املدينة �سنة
�إىل مدينة تب�سة �أي�ضً ا قري ًبا من احلدود التون�سيةُ ،
(1246هـ1831/م).كما توىل والده وظيفة «خوجة» بالبلدية بتب�سة ،ثم ُنقل
فج�أة �إىل �أري�س بالأورا�س ب�سعي من حاكم تب�سة باتي�ستيني((( ،ومل يبق والده
((( Damrémont, Perregaux, Combes.

((( فرن�سي متع�صب ،كان ً
تلميذا للم�ست�شرق الفرن�سي ما�سينيون يف باري�س �سنة (1350هـ1931/م) ،كان يقول �إنه
يريد دفن القر�آن الذي ي�سعى ال�شيخ العربي التب�سي (1376 -1312هـ� )1957-1895/إىل �إحيائه .وال�شيخ
العربي التب�سي م�صلح وعامل جزائري ،توىل الأمانة العامة جلمعية العلماء امل�سلمني ،كر�س حياته يف الدعوة �إىل
مقاومة االحتالل الفرن�سي للجزائر و�إبراز ُهوية املجتمع اجلزائري؛ مما �أدى خلطفه وقتله عام (1376هـ 1957/م).
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ً
نظرا ملر�ض والدة مالك بن نبي فرجع �إىل تب�سة(((.
طويال يف �آري�س؛ ً
كانت والدة مالك بن نبي زهرية  -كما ي�صفها ابنها مالك -قائمة على
االهتمام ب�ش�ؤون البيت ،وال ُتظهر له ما تعانيه من مر�ض ،و�صحبته �إىل حمام
قرب�ص قرب عا�صمة تون�س لال�ستجمام يف هذا احلمام املعدين(((.
ويذكر �أنه ت�أثر بحديث والدته وهي تق�ص عليه ق�صة حجها« :فكنت �أحج
معها بفكري ،وانتابني �شعور ال ميكن و�صفه عندما حدثتني عن اجلو الذي تندفع
فيه �آالف الأرواح نحو اهلل يف جترد تام عرب النداء اخلالد املعهود :لبيك اللهم
لبيك»...؛ وقد دفعه هذا �إىل الذهاب �إىل غرفته لإخفاء دموعه الغزار(((.
وقالت له �أمه� :إن ن�ساء م�صر فيما يبدو �أكرث جر�أة منا نحن ن�ساء اجلزائر(،)...
و�أنها ال تعتقد �أنها ر�أت من بينهن ن�ساء �أجمل من ن�ساء اجلزائر(((.
ق�ص�صا حتث على العمل
وكان يت�أثر بحديث جدته لأمه وهي تق�ص عليه ً
ال�صالح و�آثاره الطيبة ،من الثواب واجلزاء احل�سن.
((( مالك بن نبي ،العفن ،اجلزائر ،دار الأمة2007 ،م� ،ص.37
((( املرجع ال�سابق� ،ص.40
((( املرجع ال�سابق� ،ص.71
((( املرجع ال�سابق� ،ص.71
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ويت�ساءل مالك بن نبي عن والدته يف هذا الع�صر الذي ولد فيه« :ملاذا
ولدت يف اجلزائر؟ حتى �أكون �أحد �إرها�صات النظام اجلديد ،و�أ�صبح �إن�سانًا
يواجه وحو�ش القابلية لال�ستعمار واال�ستعمار؟ ال �أدري و�أنا م�سلم م�ؤمن بالقدر،
ومتقبل للم�صري الذي منحني اهلل خالقي الذي �أعبده و�أذكره» (((،وك�أنه متربم
من الزمن الذي خرج فيه �إىل الوجود ،وك�أنه ي�شعر �أنه ولد يف ظروف بئي�سة،
وع�صر نكد« :لقد ر�أيت النور يف �سنة 1905م� .أي يف زمن خطا فيه املجتمع
اجلديد �أوىل اخلطوات ،ف�أنا �أنتمي �إ ًذا �إىل اجليل ال�سيئ الذي يختم طور التحلل
الذي �أمل باحل�ضارة الإ�سالمية ،وي�أذن لع�صر جديد ،يختلط فيه نوعان من العفن:
اال�ستعمار ،والقابلية لال�ستعمار ،ولكنه ع�صر تنبثق منه هنا وهناك م�ؤ�شرات،
وبواكري نظام جديد ،ال يزال الغمو�ض يلفه»(� )2إنه ع�صر ظالم ،لكنه ميازجه
ب�صي�ص من نور ،ولد يف ع�صر مليء بالأحداث ،فعام مولده هو عام وفاة حممد
عبده (1323 -1266هـ1905-1849 /م) .كما ن�ش�أ يف عهد دعا فيه حممد
�إقبال (ت 1357هـ1938 /م) �إىل بناء جديد للفكر الديني الإ�سالمي ،وظهور
اجتاه رونيه قنون � René Guénonإىل الفل�سفة والريا�ضيات والديانات يف مدينة
باري�س( ، )3و�شعر ب�أزمة الع�صر واحلداثة ،فانتهى م�صريه �إىل اعتناق الإ�سالم،
و�إقامته بالقاهرة ،ووقعت حرب رو�سيا واليابان ،وعا�صر حركة ابن بادي�س يف
((( املرجع ال�سابق� ،ص  .14كتب هذا يف فاحت مار�س .1951
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .131
)(3

Noureddine Boukrouh. L'islam sans l'islamisme: Vie et pensée de Malek Bennabi,
Samar, Alger, 2006.
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النه�ضة مبدينة ق�سنطينة نف�سها منذ 1913م ،وعا�ش احلرب العاملية الثانية،
وحوكم ،ولوال لطف اهلل به لأعدم،
و�سجن ُ
و�ضرب هريو�شيما بالقنبلة الذريةُ ،
ل�صلته بالأملان �أثناء احلرب.
انتظم مالك بن نبي يف ُ
الك ّتاب القر�آين ،يف �سنة (1912-1911م)
بقي �أربع �سنوات فيه ،ثم دخل بعد ذلك �إىل املدر�سة الفرن�سوية الوحيدة يف
مدينته ،و�شعر بالفرق بني الك ّتاب واملدر�سة ،وكان يالحظ اختالف املعلمني،
ويف هذه املدر�سة كان ي�أتي ترتيبه غال ًبا �أول التالميذ يف الق�سم ،وح�صل على
عطف معلمته ال�سيدة بويل ،Builوكان ي�شعر بالفرق بني فئتني يف املجتمع :فئة
الفرن�سيني ،وفئة اجلزائريني الذين ي�سمون بالأهايل  ،Indigènesويذكر �أن �أحد
امل�صلحني وهو عبا�س بن حمانة �أن�ش�أ �أول مدر�سة على النمط احلديث يف تب�سة،
كما كان ابن رحال يف الغرب اجلزائري يدافع عن حقوق اجلزائريني يف �أو�ساط
احلكومة الفرن�سية ،وقد اغتيل الوطني الغيور عبا�س بن حمانة يف �سنة 1914م.
ثم رجع مالك �إىل ق�سنطينة لدى جدته «بهيجة» ،و�شعر ببيئة اجتماعية
جديدة� ،ضمت الأهايل والفرن�سيني واليهود ،ومل يلبث �أن عاد �إىل تب�سة وح�صل
يف مدر�سته على ال�شهادة االبتدائية بدرجة جيد ،وفاز يف امتحان ا�ستحقاق منحة
درا�سية ،ودخل مالك وعمره  14عا ًما مدر�سة �سيدي جلي�س التي يديرها ال�سيد
مارتان  ،Martinكان للطفل عينان خ�ضراوان ،وتك�سو ر�أ�سه �شا�شية حمراء ،لوالها
العترب �أورب ًّيا ،يحمل نظارتني ،وكان يبكر حل�ضور در�س ال�شيخ عبد املجيد يف
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امل�سجد ،ويف ال�ساعة الثامنة يح�ضر درو�س مارتان  Martinيف املدر�سة الفرن�سية،
وكان هذا املعلم الفرن�سي ميده بكتب للقراءة ،ومن �أوائلها م�ؤلفات جول فرين
 ،Jules Verneوعندما تخرج يف هذه املدر�سة ،التحق باملدر�سة الثانوية الداخلية،
وذلك يف �سنة 1920م ،وانتظم بها ،وكان يدير هذه الثانوية ال�سيد دورنون
 ،Dournonومن مدر�سي هذه الثانوية مفتي ق�سنطينة ال�شيخ مولود بن امليهوب،
درو�سا يف التوحيد ،ويف ال�سرية النبوية� ،أما الفقه ف�أ�ستاذه
ف�أخذ عنه مالك بن نبي ً
فيه هو ال�شيخ ابن العابد ،ومن �أ�ساتذته يف اللغة الفرن�سية بوبروليه Bobrulier
الذي منى لديه حب القراءة ،فقر أ� عدة م�ؤلفات مهمة((( ،ومن بينها م�ؤلفات يف
علم النف�س مثل كتاب كوديالك((( ،وكتاب «كيف نفكر» جلون ديوي((( ،فكان
تكوينه يربطه برتاثه و�أمته من ناحية ،ويفتح له �آفاق الثقافة الغربية ،ويطلعه على
الطريقة الديكارتية يف املنهج من ناحية �أخرى ،ويذكر يف مذكراته م�شاهداته،
ومالحظاته وو�صفه للمجتمع الق�سنطيني وعائالته الكربى امل�سلمة ،وحلياة
الأوربيني ،ويرى �أن م�صدر الإ�صالح بد أ� يف اجلزائر بدعوة ال�شيخ �صالح بن مهنا
(1910-1854م) وتلميذه ال�شيخ عبد القادر املجاوي (1914-1848م) ،وهما
اللذان مهدا حلركة ابن بادي�س ،ومعنى هذا �أن م�صدر الإ�صالح من �صميم �شمال
((( املرجع ال�سابق� ،ص.40
((( .Condillac. Traité des sensations, 1764
(((  .John Dewey. How We Think (Comment nous pensons), 1910ومتت ترجمته عن الفرن�سية
�سنة 1933م.
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�إفريقيا فيما يرى مالك بن نبي فيما كتب((( .ومن امل�ؤلفات التي �أثرت يف تكوينه
ما عرث عليه يف مكتبة النجاح بق�سنطينة (1922-1921م) من كتابني لهما �أثر
بالغ يف توجهه ،وهما كتاب« :الإفال�س املعنوي لل�سيا�سة الغربية يف ال�شرق»
لأحمد ر�ضا ،و«ر�سالة التوحيد» لل�شيخ حممد عبده ،كما قر أ� الكتب الأدبية
للكتاب :لوتي ،وفرييري ،والمارتني ،و�شاتوبريان(((.
ثان ًيا :الطالبية والوعي الغربي

بعد تخرجه من املدر�سة الثانوية ،كان مييل �إىل الدرا�سات الريا�ضية،
والتقنية� ،إ�ضافة �إىل تكوينه الفل�سفي الذي اكت�سبه ذات ًّيا يف الثانوية ،وهذا ما
مهند�سا كهربائ ًّيا
جعله ينخرط يف املدر�سة العليا للميكانيكا والكهرباء((( ،وتخرج
ً
يف هذه املدر�سة العليا بباري�س ،ويذكر �أن «ما �أثار انتباهي يف �أروبا هو روح العلم
� L’esprit de la scienceأكرث من العلم نف�سه ،ثم �أدركت بعدها �أن هذه الروح
بهذا الت�ألق ،وهذه اجلاذبية الإن�سانية �أي كل فعالية العلم الغربي متر دون �أن ينتبه
لها �أحد من غالبية الطلبة امل�سلمني الذين ي�سعون عند قدومهم �إىل �أروبا للظفر
ب�شهادة جامعية فقط»(((.
((( Malek Bennabi (Cheikh Ben Badis) in Le Jeune Musumlan, 24 avril 1953
((( Loti, Ferrière, Lamartine, Châteaubriand

((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص.39
((( املرجع ال�سابق� ،ص .39
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علي نو ًعا من
ويذكر �شغفه بالريا�ضيات« :وكانت مادة الريا�ضيات متار�س ّ
ال�سحر ال َّأخاذ الذي ي�ستبد بي متا ًما ،فتجدين �ألقى يف املعادالت وال�صيغ نو ًعا
من ال�شعر الآ�سر �أعظم مما �أجد يف الأدبيات ،وكنت �أ�ضيف �إليها رمزية �صوفية،
رمزية ح�ضارة العدد كما �س�أعرب عنها الحقًا ،وكانت هذه الداللة تبدو يل من
خالل وجود معلمي» (((.
كما �أنه انده�ش خا�صة من توا�ضع مدير املدر�سة العليا التي يدر�س بها،
فقال� :إنه «يتجلى يل يف �صورة قدي�س يتوجه للعلم وينذر نف�سه له ،وبالفعل فقد
�أ�سرتني قدا�سته ،منذ لقائنا الأول عندما ذهبت لت�سجيلي ،وقد خاطبني يومها
قا ً
ئال :ال�سيد بن نبي ،عندما ي�شغلك �س�ؤال ت�صعب الإجابة عنه فاطرحه يف
دفرت الأ�سئلة املو�ضوع يف متناول التالميذ ،و�سيتوىل الأ�ستاذ الإجابة عنه �أثناء
الدرو�س ،و�إذا تعذرت الإجابة عنه يف احلني؛ لأننا ال نعلم كل �شيء ،ف�سندر�سه
خ�صي�صا حتى جنيب التلميذ يف حدود �إمكانياتنا ،لقد �أده�شني
ونبحث عنه
ً
التوا�ضع الذي �أبداه هذا البحر من العلوم احلقيقي ،وهو يعرتف �أنه ال يعلم كل
�شيء ،وتذكرت ب�إ�شفاق حتذلق العلماء اجلزائريني الذين مل �أعرف منهم �أح ًدا
يقر بجهله ،ويعرتف بق�صور علمه يف م�س�ألة من امل�سائل»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.50
((( املرجع ال�سابق� ،ص.50
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وكان ي�شعر مبا يف احلي الالتيني من حركة الدخول اجلامعي واملدر�سي،
ويت�أمل املعلقات واملل�صقات اجلامعية ،ويقول عن ذلك« :وكنت �أحيانًا �أ�ستغرق
يف مطالعة الربامج اجلامعية يف زاوية من زوايا ال�شارع ،فت�سرح خميلتي يف ت�أمل
عميق يخو�ض يف كل ما يف�صل بني العامل الإ�سالمي والعامل الغربي من
م�سافات وفروق»((( ،وهذا يجعله يح�س بالتخلف الرهيب ح�سب تعبريه ،فيقول
عن هذا� :إنه «يحط من نف�سي ويجعلني �أح�س بالإهانة الكبرية»((( ،ويعظم ت�أ�سفه
حينما مل يالحظ �أي طالب م�سلم يقف مت�أم ًال مثله ،وخابت �آماله عندما ات�صل
بالطلبة ال�سوريني وامل�صريني يف «جمعية اجلامعة العربية» با�ستثناء ثالثة متيزوا بقوة
�شخ�صيتهم ،مثل :فريد زين الدين ال�سوري ،وفريد �صليب امل�صري ،ويقول:
«كنت �أح�س لدى �إخواين يف الدين قلة يف الهمة والنف�س ،وغياب الرع�شة �أمام
منظر جلي للح�ضارة»(((.
ويف اختبار ملن�صب حا�سب يف الدائرة التقنية للمدفعية كان ترتيبه الأول(((،
وكان �صديقه احلميم حممد بن ال�ساعي قد فتح له �أبوابًا من تف�سري بع�ض �آيات
القر�آن ،كما �أنه ت�أثر ب�شعر طاغور الهندي ،وبكتاب «�أم القرى» للكواكبي،
وكتاب «روح الإ�سالم» لل�سيد �أمري علي ،ومقدمة ابن خلدون ،و«مروج الذهب»
((( املرجع ال�سابق� ،ص.47
((( املرجع ال�سابق� ،ص.48-47
((( املرجع ال�سابق� ،ص.48
((( املرجع ال�سابق� ،ص.180
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للم�سعودي ،كما ت�أثر بيون�س بحري العراقي وخطبه الرنانة ،وب�شيخه مدر�س النحو
يف مدر�سة ق�سنطينة ال�شيخ عبد املجيد.
وي�صرح ب�أن حممد بن ال�سباعي (1999-1903م) هو الذي وجهه
توجي ًها فل�سف ًّيا ،وي�صفه ب�أنه موهوب ذكي مثقف بالعربية وبالفرن�سية ،و�أنه مثال
ُيحتذى ،و�أن طريقته يف ا�ستعمال الآيات القر�آنية وت�أويلها االجتماعي يف الو�ضع
كثريا((( .وعرب عنه يف �إهدائه يف مقدمة
الراهن للمجتمع الإ�سالمي �أثرت فيه ً
كتاب «الظاهرة القر�آنية» �أنه �أ�ستاذه ومعلمه((( ،كما ت�أثر باملنفلوطي وترجمته
لن�صو�ص من الأدب الفرن�سي ،كما قر�أ الإجنيل �أثناء ات�صاله باملكتبة الكن�سية
الإجنليكانية الغنية بق�سنطينة ،وكانت جترى فيها مناق�شات بني طلبة ابن بادي�س،
و�أحد املتن�صرين املدعو تواتي الذي ّن�صرته �إحدى ال�سيدات الإجنليزيات ،وكان
بق�سنطينة �أحد الآباء الإجنليكان زومير يحاول تن�صري اجلزائريني ،كان مالك ي�شاهد
وهو طالب ال�شيخ عبد احلميد بن بادي�س وهو ذاهب �إىل مكتبه يف �إدارة «املنتقد»،
اجلريدة التي �أ�صدرها �سنة 1925م ،ثم منعتها ال�سلطة الفرن�سية؛ ف�أخرج �صحيفة
�أخرى عو�ضتها هي «ال�شهاب».
وعندما تخرج يف املدر�سة الثانوية هذه �سنة 1925مُ ،وعني «عد ًال» يف
املحكمة ال�شرعية ب�آفلو جنوب اجلزائر �سنة 1927م ات�صل بابن بادي�س ليعر�ض
((( مالك بن نبي( ،مذكرات غري من�شورة).
((( طبعة النه�ضة ،اجلزائر1947 ،م.
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عليه ما ي�شغله من �أمر �سكان �آفلو ،والأرا�ضي التي كانت لهم على ال�شياع،
وخوفه من �أن ي�أخذها امل�ستعمرون الفرن�سيون بذريعة �أنها ال ميلكها �أحد ،ولي�ست
لهم وثائق تثبت ذلك ،ولكن �شعر �أن ابن بادي�س مل يهتم به ،ثم نقل من �آفلو �إىل
حمكمة �شلغوم العيد قرب مدينة ق�سنطينة �سنة 1928م ،وما لبث �أن ا�ستقال
�إثر نزاع بينه وبني كاتب ال�ضبط الفرن�سي املتع�سف يف تلك املحكمة ،لعزة نف�سه
ووطنيته ،وحاول ممار�سة التجارة �سنة 1926م �إال �أن الظروف مل ت�سمح له بالنجاح
فيها.
يف �سنة 1930م ،احتفلت فرن�سا مبرور مائة �سنة على احتالل اجلزائر
(العا�صمة) ،وكان احتف ً
تفزا للجزائريني ،والبن بادي�س خا�صة ،هاجر �إثر
اال م�س ًّ
ذلك مالك �إىل فرن�سا ملتابعة درا�سته ،وعزم على �أن ي�سجل نف�سه مبعهد الدرا�سات
ال�شرقية ،لكن ُعرقل يف االمتحان ،ورف�ضت املدر�سة �أن يقدم طلبه مرة ثانية ،فاجته
�إىل الت�سجيل مبعهد التقنيات الكهربائية وامليكانيكا �سودريا ( ،)Sudriaوتخرج فيه
�سنة 1936-1935م.
وكان للم�ست�شرق الفرن�سي ما�سينيون يد يف منعه من �أن ينخرط يف معهد
الدرا�سات ال�شرقية ،ملا يعلم عن وطنيته وحما�سه ،وهو امل�ست�شار لدى وزارة
امل�ستعمرات ،كان ُي�ضِّيق على مالك بن نبي م�سالك احلياة ،وعلى �أ�سرته ،و�سماه
مالك بن نبي العنكبوت ،ناق�شه مالك بن نبي مرة يف حما�ضرة له عن الوهابية،
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فقال له� :إن الوهابية ظاهرة �إ�سالمية ،ولي�ست عربية ،و�إنها �شبيهة بالربوت�ستانتية
يف امل�سيحية ،وكان مالك يف �شبابه وهاب ًّيا ينا�صرها ويدافع عنها(((.
وكانت ملالك بن نبي �صلة باحتاد ال�شبان امل�سيحيني ،كان يجتمع ب�أع�ضائه،
ويبدي حتم�سه لق�ضايا �شمال �إفريقيا؛ حتى �إنه جنح يف االتفاق على �إن�شاء جمعية
«ودادية فرن�سا � -شمال �إفريقيا» « »Amicale France-Afrique du Nordفكان
يجتمع معهم كل يوم �أحد من كل �شهر ،يف منزل �سيدة نبيلة كانت تهيئ لهم
رئي�سا
ما لذ وطاب من امل�أكوالت ال�شهية ،و ُت�سمعهم مو�سيقى مبهجة ،وكان ً
لهذه اجلمعية ،يقول عن هذه االجتماعات�« :إنني �أدين ب�شكل خا�ص لهذه
االجتماعات ،والت�صاالتي يف احتاد ال�شبان امل�سيحيني ببناء فكري قائم على
بع�ض القيم ال�ضرورية للحياة الغربية ،و�إنني �أدرك �أن هذا البناء ال ميكن �أن ي�شيد
ال بالكتاب وال بالعر�ض ،و�شارك �أكرث من مرة ال�شبان امل�سيحيني يف قدا�سهم»،
ويبدو له �أن �إخوانه يف الدين قليلو املعرفة بح�ضارة الغرب(((.
ويقول« :وكان وعيي بالعلم الغربي الذي اكت�سبته يف احلي الالتيني
يتعزز باكت�ساب وعيي بالروح امل�سيحية يف نادي احتاد ال�شبان امل�سيحيني ( )...قد
خا�صا على طباعي؛ فقد �سعيت لتمديد وقتي وعقلي
�أحدث هذا الوعي ت�أث ًريا ًّ
ال�ستيعاب كل علم الغرب ،وتو�سيع روحي ال�ستيعاب وفهم و�إي�صال القيم
((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص.100
((( املرجع ال�سابق� ،ص.54

25

تقــدمي

25

الروحية امل�سيحية لإخواين يف الدين»((( ،ومل يقت�صر على الت�سجيل يف املدر�سة
اخلا�صة بعلم امليكانيكا والكهرباء ،بل �سجل �أي�ضً ا يف بع�ض الدرو�س الأخرى
يف املعهد الوطني للفنون واملهن كالكيمياء ال�صناعية والكيمياء اخلا�صة بالغزل
والن�سيج(((.
وكان له بني طلبة �شمال �إفريقيا (املغرب ،اجلزائر ،تون�س) ن�شاط ملحوظ مع
حممد بن ال�ساعي (1999-1903م) ،الذي كان قد وجد لنف�سه ً
�شغال ب�سي ًطا
يف م�صنع ا�ضطرته �إليه احلاجة ال�شديدة ،وملا ر�آه ما�سينيون يف �إحدى حما�ضراته
عن «ع�سر الإ�سالم» يف احتاد ال�شبان امل�سيحيني ،بعد �أيام جاءه الف�صل من هذا
العمل ،ليزيده معاناة كي ي�ضطره �أن يكون حتت ت�صرفه.
وهذا ما وقع ملالك بن نبي حيث يذكر�« :إين �أجد ما�سينيون دو ًما يف
طريقي مهما كان امل�سلك الذي �أتخذه»((( ،وتو�سط له كاهن على ح�سن نيته لدى
ما�سينيون ،وبعد �أيام و�صلته ر�سالة من ما�سينيون ليلقاه ،فكان لهذا اللقاء خيبة
بعد �س�ؤال وجواب ،وكان ملا�سينيون �صلة باملخابرات ،وباملنظمة الكهنوتية ،وجعله
هذا ي�ضيق على �أ�سرة مالك وعمل والده ،وهو الذي اعرت�ض على جناحه يف
م�سابقة توظيف للمدفعية بوزارة احلرب ،و�أبعد ،رغم �أنه كان الأول يف االمتحان.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.49
((( املرجع ال�سابق� ،ص.49
((( املرجع ال�سابق� ،ص.139-137
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وتقدم لوظيفة يف �سيدي بلعبا�س باجلزائر يف �سلك الق�ضاء ،فكان جواب
القا�ضي للجهة الإدارية الفرن�سية�« :إن وجوده يف �سيدي بلعبا�س غري مرغوب فيه،
و�إنه ع�ضو يف جنم �شمال �إفريقيا»(((.
وعقب ذلك كله كان هو وزوجته «قاب قو�سني من االنتحار»(((.
كان مالك على �صلة وثيقة بالتون�سيني ،مثل :احلبيب ثامر ،و�صالح بن
يو�سف ،والهادي نويرة ،واملغاربة ،مثل :بلفريج ،وحممد الفا�سي .فكان املغاربة
والتون�سيون مع الوحدة ،وجماعة من اجلزائريني مع التق�سيم ،تق�سيم الطلبة تب ًعا
ل�سيا�سة ما�سينيون و�أعوانه ،وكان مالك �ضد ه�ؤالء االنف�صاليني ،وخا�صة عمار
هارون (1988-1906م) الذي له ولزمالئه �صلة مبا�سينيون ،ورئي�س بلدية باري�س،
والق�صد تق�سيم الطلبة الذين ك َّونوا جمعية طلبة �شمال �إفريقيا امل�سلمني .وكان
حممد بن ال�ساعي مث ً
اال لال�ستقامة فيما ي�صفه به مالك بن نبي «ويح�سن الدقة
واحلر�ص ،و�أكرث من ذلك ،كان هو �أ�ستاذي يف فل�سفة الإ�سالم ،و�أنا مدين له هنا
بالتحية التي �سبق يل �أن وجهتها له يف الإهداء الذي �صدرت به كتاب الظاهرة
القر�آنية ،فقد علمني ومكنني من الولوج لروح القر�آن بطريقة مل يكن لأ�ستاذ
�أزهري �أن يقدر عليها ( )...هو الذي ك�شف يل موقعة �صفني امل�شهورة ،و�أثار
((( املرجع ال�سابق� ،ص.144
((( املرجع ال�سابق� ،ص.145

27

تقــدمي

27
(((

انتباهي لها ،وقد منحتها فيما بعد معنى منهج ًّيا يف دورة احل�ضارة الإ�سالمية»
وكان حممد بن ال�ساعي قد �سجل ر�سالة الدكتوراه عن �أبي حامد الغزايل
وفل�سفته يف جامعة ال�سوربون.
ثال ًثا :ن�شاط طالبي

كان ملالك ن�شاط فعال يف الو�سط الطالبي ،من ذلك �أنه يف � 20أكتوبر
1931م �ألقى حما�ضرة عنوانها :ملاذا نحن م�سلمون؟ �أو ملاذا نحن عرب(((؟
كبريا يف الو�سط الطالبي؛ حتى �إن �صالح بن يو�سف قام
فرتكت هذه املحا�ضرة � ًأثرا ً
فعانقه وهن�أه؛ مما دعا ما�سينيون �إىل �أن يطلب مقابلته ليوقعه يف �شبكته العنكبوتية،
فهذه حما�ضرة تناق�ض ما يدعو �إليه ما�سينيون من الرببرية ،والالتينية ،والتن�صري،
والفرن�سة((( ،و�صف مالك ب�أنه يحمل عقيدة وحدة �شمال �إفريقيا ،وانتخب بعد
رئي�سا جلمعية طلبة �شمال �إفريقيا� ،إال �أنه تنازل ملحمد الفا�سي املغربي بعد
ذلك ً
�ضغوط ُمور�ست عليه ،كما تنازل عن نيابة الرئي�س ل�صديقه حممد بن ال�ساعي
الذي يكربه �س ًّنا وعل ًما(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.98
((( على اختالف الرواية ?Pourquoi sommes-nous musulmans
((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص.28
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29
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ويرى مالك بن نبي �أن هذه اجلمعية �شكلت تبا�شري �آفاق جديدة؛ لذلك
�أثارت قلق الأو�ساط اال�ستعمارية و�شكوكها ،ف�أخذت تن�شر الرببرية والالتينية
والتن�صري والفرن�سة يف �شمال �إفريقيا ،وخا�صة عن طريق الطلبة ،فكان ما�سينيون
يطبق و�صية الأب ديفوكو يف التحول االجتماعي والثقايف لل�شعب اجلزائري
و�إدماجه يف احل�ضارة الفرن�سية والأخالق امل�سيحية.
�شخ�صا يجب
دون املكتب الثاين (املخابرات) ذلك كله ،ف�أ�صبح مالك ً
�أن يخ�ضع للرقابة ،ثم جاءه �شرطي ي�س�أله عن موارد معي�شته ،وعن التعليم الذي
يزاوله ،وزاد ن�شاطه يف �سبيل الوحدة الإ�سالمية والتزامه بالإ�سالم الأمر �سو ًءا،
كما �أنه �أ�صبح م�شهو ًرا ب�أنه داعية �إ�سالمي ،يف احتاد ال�شبان امل�سيحيني ،وي�شكل
خط ًرا على ال�شباب امل�سيحي لإحراجه بع�ض ال�شباب يف مناق�شاته ،و�أ�صبح
يعي�ش عي�شة مرة ،ومل يكن له من �صديق �إال حممد بن ال�ساعي يبثه همومه
ويقا�سمه املرارة واحل�سرة ،وزادت املحا�ضرة التي �ألقاها حممد بن ال�ساعي يف
نادي الرتقي باجلزائر العا�صمة يف ت�شديد املراقبة واحلرا�سة عليه ،وعلى مالك،
وهذه املحا�ضرة كان عنوانها «القر�آن وال�سيا�سة» �أو «ال�سيا�سة كدر�س من القر�آن»
�ألقاها يف ناٍد ي�ضم النخبة من �سكان العا�صمة ،ويرى مالك �أنها كانت م�شهودة
وم�ؤثرة؛ لأن هذا املو�ضوع يف ذلك الوقت له طابع ثوري مبعنى الكلمة؛ ولذلك
أثريا بالغًا ،ا�ستخل�ص ابن ال�ساعي من القر�آن مبادئ �سيا�سة الن�صر� ،أو �سيا�سة
�أثر ت� ً
الفعالية بلغة اليوم ،وهو �أمر مل يعتد عليه العلماء اجلزائريون.
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�شكلت هذه املحا�ضرة عالمة فارقة يف احلياة اجلزائرية ،وكذلك حما�ضرة
مالك بن نبي ،ومن َثم �أ�صبحا حمل مراقبة؛ لأنهما �أنارا مالمح فكر يف و�سط
عدمي االهتمام بالفكر ،يف ذلك الوقت ،وي�صف مالك بن نبي �صاحب املحا�ضرة
ب�أنه مثال الرباءة والطيبة والإخال�ص والإتقان ،و�أنه ميكن بهذه ال�صفات �أن «تقوم
ثورة روحية فكرية و�سيا�سية باجلزائر» ،وي�ضاف �إىل ذلك انعقاد امل�ؤمتر ال�سنوي
جلمعية طلبة �شمال �إفريقيا باجلزائر.
لذلك د�س ما�سينيون �أنفه وخيوطه العنكبوتية يف �أو�ساط الطلبة ،فا�ستفرد
بال�سيد عبد اجلليل واحتجزه ،وكونه يف الدين امل�سيحي عدة �سنني ،ثم غادر
ال�سمنار امل�سيحي ،و�أ�صبح ا�سمه الأب عبد اجلليل  Père Abdeljalilوكان من
عائلة بورجوازية متعفنة ،وممن ال انتماء له من الطلبة� ،أما مالك بن نبي وحممد
بن ال�ساعي فقد حمال م ًعا �إىل باري�س نزعة �إ�سالمية توحيدية عزلتهما عن
الآخرين من اجلانب الأخالقي على الأقل((( ،وقد حاول ما�سينيون �أن يجتذب
�إليه مالك بن نبي ،و�أن ي�ضعه يف �شبكته لي�صبح م�صريه م�صري عبد اجلليل،
حمبو�سا بني خيوط عنكبوته ،مقي ًدا خمد ًرا؛ فبعث �إليه من يخربه برغبته يف
ً
مقابلته ،ولكن مالك ا�ستع�صى عليه ،وا�ستم�سك بالثبات على مبدئه(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.25
((( املرجع ال�سابق� ،ص.26
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مل يقطع ما�سينيون �صلته بالطلبة اجلزائريني ،فبع�ضهم �أ�صبح خائ ًنا فكر ًّيا
يخون الأمري خالد بن الأمري عبد القادر ويهاجمه يف جريدة اجلمهورية ،وبع�ضهم
تن�صر كما فعل �إيبعزيزن ،وبع�ضهم تفرن�س مثل ح�سني حلمق ،فكتب كتابًا �ضد
الإ�سالم عنوانه «ر�سائل جزائرية»((( فقام بتوزيعه الآباء البي�ض من الرهبان ،وكلف
ملحدا مثل بلهوان التون�سي،
بع�ضهم بت�شتيت الطلبة مثل نارون ،وبع�ضهم �أ�صبح ً
�أما �صالح بن يو�سف فكان م�ؤم ًنا يبتهج عندما ي�سمع كال ًما طي ًبا عن الإ�سالم،
وكان من بني الطلبة بن ميالد ،واحلبيب ثامر ،وهو من الطيبة مبكان ،وبن ميالد
�أ�صبح رجل دولة يف تون�س ،وكتب للحبيب ثامر �أن ي�ست�شهد (رحمه اهلل) ،و�أما
الهادي نويرة فقد �أ�صبح رجل دولة �أي�ضً ا((( ،ومن املغاربة حممد الفا�سي وبلفريج
اللذان �شكال نواة احلكومة املغربية فيما بعد ،وكذلك توري�س(((.
�سعيا حثي ًثا لتق�سيم الطلبة �إىل جماعات
�سعت الإدارة اال�ستعمارية ً
مت�صارعة ،لكن مالك وابن ال�ساعي �أحبطا حماولتها ،وازدادت م�شكلة
تعقيدا �أنه كان ع�ضًوا يف «جمعية اجلامعة العربية» التي �أن�ش�أها فريد
مالك بن نبي ً
زين الدين الذي له �صلة قرابة ب�شكيب �أر�سالن ،و�ساعده على ذلك �أحد امل�صريني
وهو فريد �صليب ،القبطي ،وكانت جمعية ذات طابع �سري ،وبذلك �أ�صبح مالك
منظرا لوحدة �شمال �إفريقيا ،وداعية �إ�سالم ًّيا ،ومت� ًآمرا على اال�ستعمار ،بدعوته �إىل
ُ ِّ ً
((( .Lettres algériennes

((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص.24
((( املرجع ال�سابق� ،ص.24
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الوحدة العربية ،وهذا يف نظر املخابرات الفرن�سية لي�س �شي ًئا هي ًنا(((.
ملا ف�شلت الإدارة اال�ستعمارية يف تق�سيم جمعية الطلبة �أن�ش�أت م�أوى
للطالب امل�سلم ،و�سمته «نادي املتو�سطي» ،وكان ين�شطه عمار نورون الذي كانت
مهمته ت�شتيت اجلمعية(((.
راب ًعا :زواج ومعاناة

يف �سنة 1931م ،عند ات�صاله باحتاد ال�شباب امل�سيحي تعرف �أي�ضً ا بالآن�سة
زوجا له ،عرفها يف املكتبة التي ت�سمى Bibliothèque Sainte-
التي �ست�صبح ً
 Genevièveقري ًبا من الفندق الذي ي�سكن فيه ،وهي كانت ت�سمى Paulette
� Philipponأ�سلمت ف�أ�صبح ا�سمها خديجة ،وقر�أت الفاحتة بح�ضور حممد الفا�سي
واحلبيب ثامر ،و�أ�صدقها ربع دينار ،وهو عبارة عن قيمته التي ت�ساوي يف ذلك
احلني  4فرنكات ،التي احتفظت بها ،ف�أ�صبحت كما يقول :زوجة له تعو�ض �شي ًئا
ما والدته عند وفاتها.
وكان عقد هذا الزواج يوم اجلمعة  5دي�سمرب 1931م ،و�سكن مع زوجته
غرفة �صغرية يف املقاطعة رقم  15من مدينة باري�س ،عند باب فار�ساي ،عند �سيدة
�أرملة حتا�ش ًيا للفنادق ،ويذكر �أنه« :يف هدوء بيتنا ال�صغري كانت زوجتي تخيط
((( املرجع ال�سابق� ،ص.33
((( املرجع ال�سابق� ،ص.52
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وت�شدو ،وكنت �أعمل و�أذكر اهلل»((( ،وي�صف زوجته الفرن�سية �أنها ذات حيوية
(((
نفي�سا للمعلومات والتكوين
ورقة  ،يقول�« :أ�صبحت زوجتي بالن�سبة يل م�صد ًرا ً
الكت�ساب طابعي اخلا�ص ( ،)d’information et de formationوجعلتني عقل ًّيا
و�أخالق ًّيا �أواجه مبا�شرة ف�ضائل وعيوب جن�سها وح�ضارتها» ،و�أنها «لها ح�س
داخلي يظهر يف �أقل التفا�صيل» ،كما جعلته يدرك من احل�ضارة ما ال يتعلمه
يف �أي كتاب ،وكانت حتب �أن ت�سمعه وهو يقر أ� القر�آن بعد �صالة املغرب ،فت�س�أل
وتالحظ ،و�أ�صبحت وهابية ،وتزوجت �أفكاره و�آراءه ،وكانت بينه وبينها ر�سائل
بعدما غادر باري�س �إىل القاهرة(((.
وكان يعاين من قلة ذات اليد ،وال يجد عم ًال ب�سي ًطا ي�سد ب�أجرته رمق
ياب�سا �أحيانًا ،ويذكر �أن زوجته «ا�ستعملت هي الأخرى
احلياة ،كان ي�أكل خب ًزا ً
كو�سيلة تعذيب �ضدي عندما عرفت املر�ض دون القدرة على ا�ست�شارة الطبيب،
وال على اقتناء الدواء ،وعرفت ذل اخلروج للعمل ملواجهة م�صاريف العائلة ،وقد
كنت �أنا يف عجز تام عن �أن �أقوم بتوفري لقمة اخلبز ،و�ضمان م�ستلزمات العي�ش
بعدما �أغلق اال�ستعمار كل �سبل العمل �أمامي حتى كم�ستخدم �أجري �أو كعامل
ب�سيط ،ف�ض ًال عن �أنها دخلت ال�سجن معي»((( ،وهاله �أن يرى �صب ًّيا يف اخلام�سة
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.49
املرجع ال�سابق� ،ص.85
نور الدين بوكروح ،مرجع �سابق� ،ص 190وما بعدها.
املرجع ال�سابق� ،ص.18
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من عمره وهو عبد احلميد ابن �أخته يت�ضور جو ًعا وال يجد قطعة خبز ي�أكلها قبل
�أن ي�أوي �إىل النوم وبطنه خاوية ،واعترب نظرة هذا ال�صبي الهادئة والثاقبة وهو ال
علي اال�ستعمار بعد �أن عذبني عن طريق
ي�ستطيع �أن ينجده «�أفظع تعذيب �سلطه ّ
والدي ،ثم �شقيقتي التي رمي بزوجها �إىل ال�شارع منذ ع�شر �سنوات»(((.
و ُيطرد �صهره من الإدارة وهو املعيل الوحيد لع�شرة �أيتام ،وعندما يرى
منظر هذا ال�صبي ي�شعر ك�أنه م�س�ؤول عن كل هذه امل�أ�ساة.
وكانت معاناته ت�صل به �أحيانًا �إىل حد الهذيان((( ،ويكتب م�ش ًريا �إىل
ما�سينيون« :فالإح�سان امل�سيحي ال يرتدد وال يقف عند حد ،فعندما يريد حتطيم
نف�س �أو فكر� ،أو عمل� ،أو �إن�سان ف�إنه ي�ضرب كل العائلة حتى الن�ساء وال�صبيان،
�إن لزم الأمر» (((.
ي�صف �إح�سا�سه يف ليلة  28يوليو 1947م واقفًا �أمام نافذة غرفته و�ضو�ؤها
منطفئ ،وقد اعرتاه �شعور ب�أنه يرى للمرة الأخرية جنوم ال�سماء؛ لأنه كان من
املنتظر �أن ُيوقف مرة �أخرى ،وكان عاز ًما على الدفاع عن نف�سه والت�ضحية بحياته،
وكانت تلك الليلة هي الثالثة ع�شرة من �شهر رم�ضان ،و�صف �شعوره هذا قائ ًال:
«يا �أ�سفاه مل تتحرك �أية جنمة من جنوم ال�سماء وتهرع لنجدتي!»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17-16
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17
((( املرجع ال�سابق� ،ص.16
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عندما �ألقى حما�ضرته «ملاذا نحن م�سلمون؟» الحقته ال�شرطة و�س�ألته،
و�أخذت تراقبه ،ويف �سنة 1933م �أ�صدر وايل اجلزائر الفرن�سي من�شو ًرا �أن�ش�أ
جمل�سا ا�ست�شار ًّيا كلف برئا�سته �أحد الفرن�سيني ،غري م�سلم ،لإدارة �ش�ؤون
مبقت�ضاه ً
ال�شعائر الدينية مبا يف ذلك امل�ساجد ،ومنع هذا املن�شور �أع�ضاء «جمعية العلماء
امل�سلمني اجلزائريني» من دخول امل�ساجد والوعظ فيها ،فعار�ض ذلك م�صايل
احلاج زعيم جنم �شمال �إفريقيا ،وفرحات عبا�س ،وكتب ال�شيخ الطيب العقبي
عري�ضة يف �آالف من الن�سخ و�أر�سلها �إىل مالك بن نبي يف باري�س ،فما كان منه �إال
�أن كتب ر�سالة �أخرى �إىل خمتلف ال�شخ�صيات املثقفة الفرن�سية ،و�إىل املنتخبني،
وجهات �أخرى كثرية ،ون�شرها يف جريدة «الدفاع  »La défenseالتي يديرها الأمني
العمودي((((1957-1889م) الأمني العام جلمعية العلماء امل�سلمني ،ون�شر ن�صها
العربي يف جريدة «املر�صاد» التي �أ�صدرها حممد عباب�سة �سنة 1931م ،وهذه �أول
ر�سالة كتبها �إىل العموم(((.
كما احتج ابن بادي�س وابن جلول ،وجتمع يف ق�سنطينة حوايل 10000
احتجاجا وطل ًبا لإلغاء هذا املن�شور ،كما وقعت مظاهرات واحتجاجات
�شخ�ص
ً
يف خمتلف �أنحاء اجلزائر.
((( اغتاله اال�ستعمار برميه من القطار �سنة 1957م.
((( نور الدين بوكروح ،مرجع �سابق� ،ص.69
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ويف  28مايو 1933م ،انعقد اجتماع لتجديد «جنم �شمال �إفريقيا» ،يف
باري�س ،ودعي مالك بن نبي لكتابة م�سرحية تعر�ض يف هذا االجتماع فكتبها
بعنوان «الظلم اال�ستعماري» ،ومثلها هو و�أحمد بن ميالد التون�سي و�آخرون،
رئي�سا لهذا
ح�ضرته زوجة مالك بن نبي بجانب زوجة م�صايل احلاج الذي عني ً
احلزب ،ومدي ًرا جلريدة الأمة ،وا�ستعان م�صايل يف ذلك بجمعية طلبة �شمال
�إفريقيا امل�سلمني مثل �سي جيالين (1956-1886م) وعيم�ش (-1895
1960م) وكذلك مالك بن نبي ،وابن �سليمان ،وابن ميالد ،وبلقا�سم راجف
(1989-1909م).
وعندما بد�أت املو�سيقى والرق�ص ان�سحب مالك بن نبي وزوجته ،وقد
اقرتح مالك بن نبي والأخوان بن ال�ساعي على م�صايل احلاج �إن�شاء مركز لرفع
الأمية عن العمال اجلزائريني يف باري�س ،على غرار ما يفعله احلزب ال�شيوعي لرفع
م�ستوى العمال ،ولكنه مل يفعل ،فعلق مالك بن نبي على ذلك قائ ًال« :هكذا
ال�شيوعية مذهب يريد �أن يخدم الإن�سان ،ولهذا يثقفه ،يرفع من م�ستواه ،يجعله
فع ً
اال ،يف حني �أن الوطنية �أو القومية التي �أ�س�سناها عبارة عن م�ؤ�س�سة عواطف،
التي ال تخدم الإن�سان �إال ب�إعطائه كال ًما» ي�ستمع �إليه وي�صفق له وكفى.
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خام�سا :ن�شاط �سيا�سي
ً

والواقع �أن ن�شاط مالك بن نبي ال�سيا�سي لوحظ �سنة 1925م حينما ر�أته
ال�شرطة يرافق �أحمد توفيق املدين عندما طردته ال�سلطات الفرن�سية من تون�س،
ونزل مبحطة القطار بق�سنطينة ،كما كتب يف هذا العام نف�سه من�شو ًرا ي�ؤيد فيه ثورة
عبد الكرمي اخلطابي يف الريف املغربي ،وعلقه لي ًال يف باب م�سجد بتب�سة؛ ف�أخذت
ال�شرطة تبحث عمن فعل هذا �صباح ذلك اليوم ،كما كتب خطاب م�ساندة لل�شيخ
العقبي عندما منع من التدري�س يف اجلامع الكبري بالعا�صمة ،وقد �سبق �أن ذكرنا
حما�سه يوم لقائه مل�صايل احلاج يف مقهى الهقار بناء على طلبه ،وكان معه �أحد
الطالب التون�سيني وهو ال�سيد �سومر ،وطلبة �آخرون جزائريون ،و�أعيد بعد ذلك
اللقاء لإعادة ت�شكيل احلزب الوطني الذي �أ�س�سه الأمري خالد �سنة 1927م با�سم
ً
متم�سكا بالطهر حتى �إنه ملا ر�أى يف �أحد االجتماعات
جنم �شمال �إفريقيا ،وكان
اخلمر توزع طلب قهوة ،ومل ي�شعر باالرتياح((( ،وبيعت يف ذلك االجتماع �صور
الأمري خالد م�ؤ�س�س النجم وجريدة الأمة ،و�أثر ذلك على وظيفة والده.
ويف �سنة 1947م �أوقفه البولي�س ملا �شارك يف الدعوة �إىل تكوين «جبهة
الوحدة اجلزائرية» ،وهي دعوة دعا �إليها بو�شامة عبد الرحمن �أحد ال�شيوعيني
اجلزائريني ،وان�ضم �إليهما �صالح بن ال�ساعي ،وعبد العزيز خالدي ،و�سا�سي رابح.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.60
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ودعا �إىل هذا امل�شروع يف جريدة «اجلزائر اجلمهورية »Alger Républicain
وذلك يف �سنة 1946م �أو 1947م تب ًعا الختالف امل�ؤرخني.
ر�شح �سكان تب�سة وعني البي�ضاء وخن�شلة مالك بن نبي النتخاب املجل�س
العام ،ولكن الزعيم فرحات عبا�س وبن جلول عمال على �إبعاده ،وتر�شيح �أحد
الأميني احلاج موحاتة؛ لأن نايجالن الفرن�سي((( �أراد ذلك ،ويذكر �أن ال�شيخ
العربي التب�سي كان ال يرغب يف �أن ُير�شح مالك بن نبي .وعندما طلب �إليه
جماعة يف مدر�سة مر�سيليا �أن يقدم �إليهم لري�أ�سهم ويقوم بالتعليم يف نادي الرتبية
والتعليم دافع عن امل�سلمني يف م�ؤمتر عقد هنالك ،فعمل جماعة من اليهود �ضده؛
لأنه كتب عري�ضة  -وقدمها للم�ؤمتر الذي نظمته املنظمات الدميقراطية  -تندد
ب�سيا�سة اال�ستعمار الظاملة يف اجلزائر ،و�أدى ذلك �إىل منعه من التدري�س يف ذلك
النادي بقرار من مفت�ش الأكادميية.
كما �أنه رد على الزعيم فرحات عبا�س ملا كتب مق ً
اال عنوانه «فرن�سا هي �أنا»
�أنكر فيه وجود �أمة يف اجلزائر ،مبقال �آخر �شديد اللهجة اخرتع فيه كلمة يف اللغة
الفرن�سية عنوانه «مثقفون �أو مثيقفون ? ،»Intellectuels ou intellectomanesومل
ُين�شر ذلك املقال �إال �سنة 1991م ،يف جملة «الروا�سي بباتنة الأورا�س» ،والمه
(((  Edmond Naegelenعني حاك ًما عا ًّما باجلزائر ،وكان وزي ًرا للرتبية ،وهو من اال�شرتاكيني ،م�شهور بتزييف
االنتخاب.
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العلماء على ق�سوته يف الرد عليه((( ،كما رد عليه ابن بادي�س يف مقال له عنوانه
«كلمة �صريحة» ن�شر يف �سنة 1936م يف «ال�شهاب».
و�ضع مالك بن نبي حتت الإقامة اجلربية ،بعد احلرب العاملية الثانية ،ومنع
من ال�سفر� ،إال �أنه دافع عن نف�سه ،ورفع عنه ذلك املنع يف يوليو 1947م.
كان مالك بن نبي ينظر �إىل م�شاكل العامل الإ�سالمي من زاوية ح�ضارية
ال من زاوية �سيا�سية �ضيقة؛ لأنه ي�شاهد احل�ضارة الغربية ومقوماتها ،ويقارن ذلك
إح�سا�سا رهي ًبا ،يحط من نف�سه ،ويجعله
بو�ضع العامل الإ�سالمي ،فيح�س بالتخلف � ً
يح�س بالإهانة.
وي�صف نف�سه ...« :وكنت �إ�صالح ًّيا حا ًّدا �إىل درجة �أنني جتر�أت يف �سنة
رئي�سا �شرف ًّيا جلمعية الطلبة اجلزائريني»(((.
1933م واقرتحت ابن بادي�س ً
و�إن كان ي�صف «العلماء» بقدر من الغياب عن �إدراك الأفكار ،وعلى قدر
من عدم اجلر�أة الكافية لتطبيقها ،وهذا القول �صدر عنه بعد جتربة له مع ال�شيخ
الطيب العقبي((( ،و�أ�صابه الإحباط عندما مل ُي ِ
عط العقبي �أي �أهمية ملحا�ضرة
قيمة قام بها حممد بن ال�ساعي يف نادي الرتقي عن «القر�آن وال�سيا�سة» ،واتهم
((( املرجع ال�سابق� ،ص.115
((( املرجع ال�سابق� ،ص.65
((( املرجع ال�سابق� ،ص.68
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املحا�ضر ب�أنه نقلها ،مع �أن مالك يعلم علم اليقني كيف كتبها �صاحبها يف غرفة
�ضيقة �صغرية بباري�س ،م�سه موقف العقبي يف �أعماقه ويف منا�صرته للإ�صالح،
واهتزت ثقته يف الإ�صالح((( ،وخاب ظنه يف العلماء« :كبرّ ت �أرب ًعا على العلماء،
و�أقمت عليهم احلداد منذ �سنة 1936م هذه ،واعتربتهم �أعجز من فهم فكرة
ناهيك عن ت�صورها وتنفيذها»((( ،وذلك لت�سليم القيادة يف امل�ؤمتر الإ�سالمي
اجلزائري يف هذه ال�سنة 1936م �إىل من خذلهم ،وان�ضم �إىل �صف اال�ستعمار
يف هدم امل�ؤمتر ،حني دبرت الإدارة الفرن�سية يف اجلزائر اغتيال املفتي ابن دايل
كحول ،واتهام العقبي وعبا�س الرتكي من جمعية العلماء بالأمر بقتله كذبًا
مهما يف احلياة
وبهتانًا للق�ضاء على نتائج امل�ؤمتر الذي اعتربه مالك بن نبي حدثًا ًّ
ال�سيا�سية اجلزائرية؛ لإجماع �أغلب احلركات ال�سيا�سية عليه ،وعلى الدفاع عن
حقوق ال�شعب اجلزائري ووجوده الذاتي.
والم قادة جمعية العلماء عندما نزلوا بباري�س لالت�صال باحلكومة
الفرن�سية واملطالبة بحقوق ال�شعب اجلزائري؛ لأنهم نزلوا يف فندق �ضخم؛
فتحرج ابن بادي�س ،واختفى العقبي ،واتخذ الإبراهيمي زاوية جل�س فيها بحذر،
�أما الذي �أعطوه القيادة وهو ابن جلول فقد ذهب بعي ًدا لريت�شف م�شروبًا حمر ًما
ب�صحبة مندوبة جميلة(((� ،أر�سلت �إليه فيما يبدو .وعرب مالك البن بادي�س عن
((( املرجع ال�سابق� ،ص.46
((( املرجع ال�سابق� ،ص.118
((( املرجع ال�سابق� ،ص.117
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را�ض عنها ،ب�أنه
ده�شته من ت�سليم قيادة امل�ؤمتر لهذا الرجل ،و�أجيب �إجابة غري ٍ
يح�سن الفرن�سية وهم ال يح�سنونها ،و�أدرك �أن العلماء عجزوا عن حتمل امل�س�ؤولية
احلقيقية ،بقي ابن بادي�س ب�ضعة �أ�سابيع يف باري�س ،وانتقل من هذا الفندق
ا�ستجابة فيما يبدو لنقد مالك ،ودعاه ابن ال�ساعي مل�شاهدة فيلم مهم ،ولكنه
ف�ضل �أن يذهب �إىل فيلم �آخر يف مقهى الهقار ،وهو فيلم ملجرد الت�سلية� ،أما
الفيلم الذي دعي �إليه فهو «نداء ال�صمت»  L’appel du silenceالذي �آثار حما�س
الفرن�سيني الذين ت�شوقوا مل�شاهدة كيف كان دوفوكو ينا�صر امل�سيحية واجلي�ش
الفرن�سي يف اجلزائر� ،إىل �أن قتل يف �صحرائها ،وهو من هذه الناحية مهم بالن�سبة
البن بادي�س امل�صلح ،كما �أن مالك بن نبي �أحرج ابن جلول يف عدة مواقف
ومنها ق�ضية امل�ؤمتر الإ�سالمي((( ،و�أ�صبح العلماء �أن�صار هذه النخبة من ابن جلول
(((
وجماعته ،وا�ستمر ال�شيخ العربي التب�سي يف حتذير النا�س من مالك وت�أليبهم
�ضده ،كما ذكر مالك نف�سه ،ويرى العربي التب�سي �أنه ال يوجد من يعو�ض ابن
جلول الذي رفع اليهود من �ش�أنه؛ ف�سموا ب�ضاعتهم من القما�ش با�سمه «البطل
القومي رقم  »1ك�أن ال�شعب اجلزائري عقيم ال يلد رج ً
اال ،فانتقل و�ضع الإ�صالح
من حماربة اخلرافة �إىل الوقوع يف �شرك االنتخابات و�أوراق الت�صويت التي ر�أوا
�أنها حتدث لهم املعجزات.
((( املرجع ال�سابق� ،ص. 173-170
((( املرجع ال�سابق� ،ص.149
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كان مالك بن نبي يعتقد �أن الطيب العقبي �أقدر على �أن يكون زعي ًما
للإ�صالح �أكرث من ابن بادي�س؛ لأنه ينتمي �إىل البداوة ،بينما ينتمي ابن بادي�س
�إىل احل�ضر ،ويعتقد �أن االنحطاط احل�ضاري يتجلى يف �ساكن املدينة �أكرث مما يتجلى
يف البدوي(((.
وعندما ر�أى �صورة فيوليت  - Violetteاحلاكم العام ال�سابق للجزائر-
معلقة يف نادي الرتقي وهو مقر الإ�صالح حدثت له �صدمة كبرية يف نف�سه ،ور�أى
الده�شة مرت�سمة على وجوه امل�ستمعني �إليه يف نادي الرتقي ،وهم مل يتعودوا
هذا النمط من احلديث الذي كان يخاطبهم به ،ف�أثار انتباههم ب�سهولة حديثه
وو�ضوحه ،وما يت�ضمنه من الأفكار ،وهم اجلمهور الذي تعود على جمرد البالغة
الأدبية وجمرد �سحر الألفاظ.
وا�شتد نقده للوطنيني الذين يعتقدون �أن الق�ضية اجلزائرية ميكن �أن حتل
باملهرجانات اخلطابية ،وكذلك للعلماء الذين -فيما يرى  -يعتقدون �أنها حتل
بق�ضايا النحو العربي والبالغة ،ورغم ذلك ف�إنه كان يحافظ على ال�صلة بالوطنيني،
ويدافع عن العلماء ،ويرى �أنه ي�ستطيع هو وحممد بن ال�ساعي �أن ي�ضعا الأ�س�س
احلقيقية ل�سيا�سة جزائرية((( ،وكان له اهتمام مبدر�سة الإ�صالح يف تب�سة ،والتعليم
فيها بالرغم من �أن العربي التب�سي ال ي�شعر بالر�ضا عنه ،وعن �أفكاره الفعالة ،وقد
((( املرجع ال�سابق� ،ص.44
((( املرجع ال�سابق� ،ص.81
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دعاه ال�شاذيل املكي و�آخرون للعمل بها والرفع من �ش�أنها ،كما دعا مالك �إىل
تكوين «جمعية حماية الفتاة امل�سلمة» عندما ر�أى مهانة الفتيات امل�سلمات الالئي
ي�شتغلن عند اليهود ،ومل يكن ال�شيخ العربي را�ض ًيا عن تكوين هذه اجلمعية(((.
كان مالك ينتقد العربي التب�سي نق ًدا �شدي ًدا ،ومع ذلك ي�صفه �أحيانًا
بح�سن النية ،و�أخرى ب�سوء النية ،وكتب للدفاع عنه يف كتابه «ال�صراع الفكري
يف البالد امل�ستعمرة»((( ،ويف مقاله «الدميقراطية يف الإ�سالم» ،ويف من�شوره
«النجدة !..ال�شعب اجلزائري يباد» �سنة 1957م ،وكتب �إىل الأهرام ي�صحح ما
كتب عنه حني اغتيل ،وكتب اهلل له �أن ي�ست�شهد ،حيث اختطفه الفرن�سيون من
منزله ،ومل يظهر له �أثر �إىل يومنا هذا (رحمه اهلل) ،وهو قد �صرح يف �سنة 1954م
ب�أنه «�آن الأوان لرحيل فرن�سا».
كان مالك ي�صف التب�سي ب�أنه ال يفقه �شي ًئا يف جمال ال�صراع الفكري رغم
ح�سن نيته ،وا�شتدت القطيعة بينهما لت�أييد العربي التب�سي جلماعة ابن جلول،
كما اتهمه مب�صادقة الرجل ال�صهيوين برنار لوكا�ش  Bernard Lecacheم�ؤ�س�س
الرابطة الدولية ملحاربة العن�صرية ومعاداة ال�سامية �سنة 1967م  ،يقول مالك:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.181
((( �أهدى كتابه «الإ�سالم والدميقراطية» �إىل ال�شيخ العربي التب�سي يف ذكرى ا�ست�شهاده�« :إىل ذكرى ال�شيخ العربي التب�سي
الذي ق�ضى طول حياته يف الإ�صالح باجلزائر ،مدفو ًعا بالتزامني طب َعا حياته :احلقيقة والعدل االجتماعي ...الذي مل
يوجد ا�سمه ولو يف �شاهد قرب؛ لأن قوى ال�شر �أرادت �أن متحو ذكراه �أي�ضً ا» ط .الفرن�سية من الكتاب �سنة 1968م.
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«فربنار لوكا�ش والعربي التب�سي يتعانقان بتب�سة وتخالهما �أخوين»(((.
�أما التب�سي فريى «�أن مالك بن نبي غري مدرك �أن ابن جلول (فريد) ،و�إذا
حطمناه فلن يكون هناك من يقدم (مطالبنا)»(((.
�أما ال�شيخ الإبراهيمي فبدا ملالك حينما ر�آه �أول مرة �أنه «�أقل ت�شب ًها
بالقدامى من العلماء اجلزائريني ،وقد �أعجبتني بالغته ،ولكني الحظت على
اخل�صو�ص نباهة عقله التي كانت مت�س م�شك ًال اجتماع ًّيا مل يكن مبقدور �أي عامل
�أن يجاريه كما �أت�صور ،فقد تكلم عن الرتبية بكثري من اللياقة والدقة ،لقد عمق
حديثه ال�سلفية يف روحي �أكرث ،و�أبدى جميع النا�س �إعجابهم به»((( ،وذلك حني
در�سا له يف �ساحة �سيدي ال�سعيد بتب�سة.
ح�ضر ً
�أما العامل الع�ضو يف جمعية العلماء وهو مبارك امليلي امل�ؤرخ فقد دعاه مالك
در�سا  -وكان مري�ضً ا عائ ًدا من في�شي  -وي�صفه ب�أنه «العامل
يف مر�سيليا ليلقي ً
لدي انطبا ًعا ب�أنه �صادق ،ومل يخف عني قلقه �إزاء الو�ضع
الوحيد الذي ترك ّ
الذي تتخبط فيه جمعية العلماء منذ زيارتها امل�شهودة لباري�س»((( ،فالعقبي اتخذ
وا�ضحا مع الإدارة الفرن�سية ،وا�ستقال من جمعية العلماء بعد ذلك.
موقفًا ً
((( نور الدين بوكروح ،مرجع �سابق� ،ص.148
((( املرجع ال�سابق� ،ص.148
((( املرجع ال�سابق� ،ص.75
((( املرجع ال�سابق� ،ص.166
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ويرى مالك بن نبي �أنه قد «�أح�س اليهود غريز ًّيا �أن نفوذهم �سيكون يف
�أوربا� ،أي يف البالد الوحيدة التي ميكن لهم �أن ي�سيرّ وا فيها الأفكار والرجال
على هواهم»((( ،ويعتقد �أنه يرى يف اليهود «املحرك اخلفي للحروب ال�صليبية
واال�ستعمار»((( ،ويف ميادين اخلفاء ،يرى «الفاعل الوحيد هو اليهودي بينما ال
يظهر له امل�سيحي �سوى �أداة»((( ،وذلك خلدمة �إ�سرائيل يف هذا العامل(((.
وقال �صالح بن ال�ساعي ملالك بعد �إنكاره عليه هذا احلكم :لقد كنت حمقًّا
�أنك �أدركت ذلك يف عامل الأفكار ،و�أدركته يف عامل املال والأعمال((( ،وكان
مالك يف �صغره قد ح َمى يهود ًّيا يف تب�سة من العدوان عليه �إثر �أحداث ق�سنطينة
بني امل�سلمني واليهود �سنة (1353هـ1934 /م).
خطط مالك لعدة م�شاريع �صناعية ،وكان ال يتكلم يف نادي تب�سة �إال يف
العلم وال�صناعة� ،صناعة الزجاج والبطاريات ،والورق ،واجلري املائي ،وال�صابون(((،
مهتما بالبيئة ،وتفطن �إىل م�شكلة تقدم الت�صحر �إىل �شمال اجلزائر ،وفكرة
كما كان ًّ
�صناعة حمطة كهربائية ب�آفلو ،وم�صنع للورق من احللفاء� ،إال �أن بات�ستيني الفرن�سي
((( املرجع ال�سابق� ،ص.80
((( املرجع ال�سابق� ،ص.81
((( املرجع ال�سابق� ،ص.80
((( املرجع ال�سابق� ،ص.80
((( املرجع ال�سابق� ،ص.81
((( مرجع ال�سابق� ،ص.152
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حاكم تب�سة �أقنع �أحد املمولني بعدم جدوى ذلك ،و�أنه ال ميكن ذلك �إال يف
بريطانيا ،ف�صده عن امل�شروع ،كما �أنه فكر يف م�صنع �إ�سمنت ،ومدبغة ،ولكن
الظروف �أف�شلت �سعيه ،وعرقلت خططه ،فاملجتمع مل يتهي�أ لذلك كله ،ويرى �أن
النخبة يف اجلزائر يف ذلك العهد نوعان :نوع يقتات من �أموال اال�ستعمار ويخدمه،
ويزدري ال�شعب ،و�صنف �آخر مرتف يعي�ش من �أموال ال�شعب با�ستغالل جهله
و�أميته(((.
ومن مواقفه ال�سيا�سية �أنه ملا قامت احلرب بني اليمن وامللك عبد العزيز بن
�سعود كتب �إىل �سفارة اليابان مل�ساعدة ابن �سعود ،فكان له ميل وحما�س حلركة
ابن �سعود يف اجلزيرة العربية.
حاول  -كما قلنا � -أن يح�صل على عمل يف فرن�سا ف�سدت يف وجهه ال�سبل
ب�سعي من املخابرات الفرن�سية ،وامل�ست�شار الفني للحكومة الفرن�سية امل�ست�شرق
ما�سينيون الذي كان يالحقه وي�ضيق عليه ،حاول �أن ي�سافر �إىل م�صر ،ولكن
ال�سفارة امل�صرية مل متنحه ت�أ�شرية الدخول ،وحاول �أن ينتقل �إىل بلدان �إ�سالمية
�أخرى ،ولكن مل ُتتح له �أي فر�صة ،وجعله هذا كله ي�شعر باملرارة ال�شديدة ملعاملة
امل�سلمني له يف عدة �سفارات ،فكاد  -كما يقول  -مييل �إىل الردة« :و�أعتقد �أين
مل �أكن بعي ًدا عن الردة عن الإ�سالم يف تلك الأيام ،هذا الإ�سالم الذي خانه
امل�سلمون»((( ،و�أدرك ،بعد ذلك� ،أن هذا هو هدف ما�سينيون.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.14-13
((( املرجع ال�سابق� ،ص.129
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ويف �سنة 1940م� ،أعلنت ال�سفارة اليابانية بباري�س عن م�سابقة ثقافية،
فكتب درا�سة عن «الإ�سالم واليابان» .وانقطعت عنه �سبل املعي�شة �أثناء احلرب
العاملية الثانية ،فلم يعد والده قاد ًرا على �أن ير�سل �إليه ما ميكن �أن يعي�ش به،
فبحث عن عمل يف �أملانيا ،وفيها د ّون �أ�صول كتابه «الظاهرة القر�آنية» �إال �أن غارة
جوية �أتت على خمطوطه فاحرتق ،ثم �أعاد كتابته بعد ذلك ،ون�شر باجلزائر �سنة
1946م.
ويف نهاية احلرب العاملية الثانية اتهمه رئي�س بلدية درو  Dreuxالتي يقيم بها
مع زوجته ،بالتعاون مع �أملانيا �ضد فرن�سا ،وو�ضعا م ًعا يف احلب�س االحتياطي� ،إال
�أن العدالة حكمت برباءتهما ،وذلك �سنة 1947م.
أعد كتاب «الفكرة الإفريقية
و�أدى فري�ضة احلج �سنة 1954م ،ثم � ّ
�ضمنه فل�سفة حل�ضارة �إفريقية �آ�سيوية ثم عاملية ،وقد انعقد م�ؤمتر باندوجن
الآ�سيوية» ّ
�سنة (1374هـ 1955/م) ب�إندوني�سيا ،ودعته الهند يف عهد نهرو ليقدم كتابه
هذا ،و�سافر فع ًال لكنه ملا و�صل �إىل القاهرة غري ر�أيه ،وقرر �أن يقيم بها ،وذلك �أنه
غادر فرن�سا �س ًّرا �أواخر �إبريل 1956م ،والتقى فيها ببع�ض م�س�ؤويل جبهة التحرير
الوطني �أمثال خي�ضر ،وابن بلة ،والأمني دباغني ،كما لقي ال�شاذيل مكي ،وال�شيخ
الإبراهيمي ،وتوفيق املدين ،وفرحات عبا�س ،و�أحمد فرن�سي�س ،و�آيت �أحمد،
و�ألقى �أحاديث يف �صوت العرب ،ثم اختري م�ست�شا ًرا لرئي�س امل�ؤمتر الإ�سالمي �أنور
ال�سادات بالقاهرة ،ويف �شهر يونية من �سنة 1956م ،ن�شرت عنه جملة روزليو�سف
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مق ً
اال عرفت به يف الأو�ساط امل�صرية املثقفة ،والتقى يف  4يوليو بابن بلة ،وعبرّ له
عن رغبته يف االلتحاق بالثورة اجلزائرية ،ومل يكن لتلك الرغبة �أي �صدى ،وكرر
هذه الرغبة يف ر�سالة بتاريخ � 24إبريل �سنة 1957م �أر�سلها �إىل جي�ش التحرير
ؤرخا للثورة �أي�ضً ا .وعار�ضه �أع�ضاء من جبهة التحرير يف ن�شر ر�سالته
ليكون م� ً
«النجدة! ال�شعب اجلزائري يباد» باعتبار �أنه لي�س وثيقة ر�سمية؛ �إبعا ًدا لهذا املفكر
عن امليدان ،وخدمة الثورة ،وهي ر�سالة ندد فيها باال�ستئ�صال العرقي الذي يقوم
به اجلي�ش الفرن�سي ،ودعا �إىل حتقيق يف ذلك عن طريق جلنة تابعة للأمم املتحدة،
ومنع ه�ؤالء ن�شر هذه الر�سالة �أو املن�شور.
و�شارك يف امل�ؤمتر الثاين لباندوجن (دي�سمرب 1957م) مدع ًّوا من رئي�س امل�ؤمتر
�أنور ال�سادات ،ولي�س ع�ض ًوا يف وفد جبهة التحرير ،وكتب ر�سالة يلومهم على
هذا الإبعاد ،و�أنهم مل ي�أخذوا ر�أيه يف م�سائل تخ�ص�ص فيها ،وما يتعلق بالو�ضع
يف اجلزائر ،و�أخرب الوفد �أنه مل يعد يف حاجة �إىل مبلغ كان م�سئولو اجلبهة ير�سلونه
�إليه كل �شهر باعتباره الج ًئا �سيا�س ًّيا.
مع هذا كان الدكتور الأمني دباغني ،و�إبراهيم مزهودي ،وعمارة بوقالت
و�آخرون من جبهة التحرير ،ووجوه الثورة يزورونه ،ومنهم املجاهدون مثل الوردي،
وبوق�صة ،وذلك كل يوم جمعة ،وكان يذهب �إىل �سوريا ولبنان لإلقاء حما�ضرات،
واقرتح عليه الأ�ستاذ ح�سن �صعب �أن يقيم بلبنان ،ولكنه ف�ضل البقاء يف القاهرة
مرتاحا ملا يجد من التيار املارك�سي الذي يقوده علي �صربي
بالرغم من �أنه مل يكن ً
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الذي ُي ِك ّن له نو ًعا من النفور� ،أو �إن �شئت العداوة ح�سب تعبريه ،كما �أنه مل يكن
مرتاحا للحما�س ال�شديد للقومية ،وهو يدعو �إىل وحدة العامل الإ�سالمي ،ثم �إىل
ً
ما هو �أو�سع وهو العاملية  Mondialismeكما عرب عن ذلك يف كتابيه« :الفكرة
الإفريقية-الآ�سيوية» ويف «فكرة كومنولث �إ�سالمي» .ولكن كان له �أ�صدقاء يف
الأو�ساط ال�سيا�سية والثقافية امل�صرية ،ومنهم الوزراء �أمثال كمال الدين ح�سني،
وح�سني ال�شافعي ،والدكتور حممد البهي ،و�سعيد العريان ،وال�شيخ �أبو زهرة،
و�أحمد عبد الكرمي ،وح�سن الباقوري.
كان قد وجه ر�سالة مفتوحة �إىل قادة ال�سوفييت والأمريكان ،فكتب �إليه
جمال عبد النا�صر تهنئة على هذه الر�سالة التي �أر�سلها �إىل خروت�شوف و�إىل
�إيزنهاور اللذين اجتمعا يف كامب ديفيد � 12أكتوبر �سنة 1959م .كما كان الأزهر
يهنئه على حتليله لبع�ض امل�ؤلفات الغربية مثل كتاب «الكتاب املقد�س والقر�آن
 La Bible et le Coranمل�ؤلفه جاك جومييه  .Jacques Jomierوكتاب «الإ�سالم يف
مواجهة التنمية االقت�صادية» مل�ؤلفه جاك �أو�سرتوى .Jacques Austruy
ويف �سنة 1961م� ،سافر �إىل طرابل�س لعقد قرانه على خدوجة حوا�س،
�إحدى قريباته من جهة الأم .وتوىل هذا العقد والتهيئة له تلميذه الأ�ستاذ حممد
رفعت الفني�ش يف طرابل�س ليبيا .كما �أن مالك بن نبي زوج الفني�ش وكان وكيله
يف زواجه ب�إحدى الفل�سطينيات.
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انتقد مالك بع�ض قادة الثورة بعد ا�ست�شهاد م�صطفى بن بولعيد،
والعربي بن مهيدي ،وديدو�ش مراد ،وكتب يف مذكراته يف  7يناير 1959م
«الثورة مل تبق لها روحها� ،إنها لفظت �أنفا�سها ،و(الزعماء) جعلوا من املجاهدين
جمرد رماة.»Tirailleurs :
غادر القاهرة يف يوليو 1963م �إىل طرابل�س ،ومنها �إىل اجلزائر يف � 18أوت
1963م بعد �سبع �سنوات من الهجرة ،والتقى بابن بلة يف � 3سبتمرب 1963م،
ولقيه مرة �أخرى يف � 11سبتمرب 1963م ،زار �إندوني�سيا ،واالحتاد ال�سوفيتي،
وكنت مرافقًا له فزرنا مو�سكو ولينني جراد وط�شقند و�سمرقند وذلك يف �أكتوبر
ُ
�سنة 1967م ،وزار ال�صني ،ولقي ماوت�سي توجن ،و�شوان الي ،وزار كندا ،ويف
مار�س 1965م ،تر�أ�س الوفد اجلزائري �إىل امل�ؤمتر الإ�سالمي الإفريقي الآ�سيوي،
الذي انعقد يف باندوجن ،و�ألقى خطابًا با�سم اجلزائر.
ويف �إبريل 1965م ،زار تيتو اجلزائر ،فكلفت احلكومة اجلزائرية مالك بن
نبي �أن ي�سلم باجلامعة دكتوراه فخرية لتيتو ،وكان قد عني مدي ًرا للتعليم العايل يف
�أوت 1964م ،وعينه ابن بلة مدي ًرا «ملركز التوجيه الثقايف» يف دي�سمرب 1963م،
كما كان م�ست�شا ًرا لوزير التوجيه ال�شريف بلقا�سم ،ويف يناير 1966م� ،أنهى وزير
الرتبية �أحمد طالب الإبراهيمي مهامه ،واقرتح عليه �أن يكون م�ست�شا ًرا فن ًّيا ف�أبى
قبول املن�صب اجلديد ،و ُنزعت منه ال�سيارة التي كان ي�ستعملها ،ف�صار يركب
احلافلة العمومية ،و�شعر بحزن �شديد ،ومعاناة كربى ،كما وقع ال�سعي لإخراجه
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من منزله الذي يوجد فيه �أي�ضً ا «مركز التوجيه الثقايف» ،ومتنى املوت للنجاة من
اجلحيم الذي يحياه ،كما كتب ذلك يف دفرته؛ خو ًفا على تفرق الطلبة الذين
كانوا ي�أتون ندوته.
ونزع من منزله الهاتف ،وقطع عنه املاء من حني لآخر ،وخف�ض مرتبه من
 1904دينار �إىل  300دينار ،وح�ضر �إىل القاهرة يف �إبريل 1970م للم�شاركة يف
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،فحياه جمال عبد النا�صر ،وقال له� :إين قر�أت كل م�ؤلفاتك(((،
وله يف وثائقه �صورة مع جمال عبد النا�صر وحممد جنيب و�أنور ال�سادات.
تويف مالك بن نبي يف منزله (� 5شوال 1393هـ� 31 /أكتوبر 1973م)،
ح�ضرت �شخ�ص ًّيا وفاته و�أغم�ضت له عينيه ،و�شددت مبنديل ذقنه ،وحمل
ُ
و�صلي عليه هنالك يف �ساحتها ،ثم
جثمانه اليوم التايل �إىل م�سجد اجلامعةُ ،
انتقلنا بجثمانه �إىل مقربة �سيدي حممد امل�شهورة ،ودفن قري ًبا من قرب �صديقه
عبد العزيز خالدي ،وعلي احلمامي ،وحممد الب�شري الإبراهيمي ،و�صدر يف
ال�صحف الر�سمية نعيه يف ب�ضعة �أ�سطر حمت�شمة يف �أ�سفل ال�صفحة ،وكان ي�شرف
على ال�صحافة �أحمد طالب الإبراهيمي الذي كان وزي ًرا للأخبار يف ذلك العهد،
وكلفتني �أ�سرته بت�أبينه يف املقربة ،ون�شر هذا الت�أبني يف جملة الثقافة التي ت�صدرها
وزارة الثقافة (1973م).
((( املرجع ال�سابق� ،ص.255
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�ساد�سا :منهجه وفكره
ً

�إن العنا�صر التي كونت �شخ�صيته ،وجتاربه يف حياته  -التي �أطلنا فيها  -هي التي
وجهته الوجهة الفكرية التي �سار فيها ،وفتحت له �آفا ًقا وا�سعة من الت�أمل وامل�شاهدة،
واملقارنة بني ح�ضارة الغرب ،وتخلف املجتمع الإ�سالمي ،ف�شغله ذلك و�شده �إليه،
فاكت�سب وجهة من النظر ففاج�أ النا�س الذين مل يتعودوا على ذلك النوع من التفكري،
يقول« :فقد �أ�صبحت ذلك العقل الرباغماتي والعلمي الذي ال ميكن لواقعيته ودقته
�إال �أن تفاجئ عقو ًال تعودت عدم الدقة ،وغياب الواقعية ( )...فقد هذبني وجودي
بباري�س ومكنني من اكت�شاف عقلي ،وكانت حيويتي الفكرية تدفع بثقل العقل
اجلزائري ،وتزعزعه بعد �أن �أ�صبح عق ًال �أهل ًّيا»((( ،والجتاهه الفكري و�آرائه �أهمية
ال يف امل�ستوى اجلزائري والعامل الإ�سالمي فح�سب ،ولكن يف امل�ستوى العاملي
�أي�ضً ا كما و�صفه امل�ؤرخ الأمريكي �أالن كري�ستلو  Allan Christelowيف املدخل
الذي كتبه لكتاب نور الدين بوكروح((( ،كما و�صفه ب�أنه مفكر م�ستقل ،اكت�شفه
مدر�سا للغة الإجنليزية ،ووجد كتابه «وجهة العامل الإ�سالمي»
�أثناء �إقامته باجلزائر ً
لدى بائع للكتب يف باري�س ،ويرى �أن الفيل�سوف اجلزائري و�ضع �إ�صبعه على
م�شكالت حمورية كثرية يف امل�ستوى العاملي ،ويتميز ب�سهولة ابتكار العبارات
التي يعرب بها بدقة عن �أفكاره ،و�أنه �شارك يف احلوار م�شاركة �أ�سا�سية ،ويف اجلهود
((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص ،44والعقل الأهلي ترجمة لـ Esprit Indigène :وهو ا�صطالح و�ضعه
الفرن�سيون للجزائريني يدل على النق�ص واالحتقار وو�ضعية خا�صة بهم.
((( � ،L’islam sans l’islamismeص.27
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التي تبذل لبناء ح�ضارة عاملية ،وت�أ�سي�س حوار بني الثقافات والأديان والبحث
عن �إ�سرتاتيجيات اقت�صادية فعالة ،والبحث عن نظام دميقراطي حركي((( ،وكانت
له ر�ؤية عاملية للقرن الع�شرين ،و�أده�ش هذا الباحث الأمريكي حوار مالك
الديني الذي بد�أه يف باري�س �سنة 1931م ،وترجم كتابه�« :شاهد القرن» ،وعلق
عليه ،ون�شرت له جملة املغرب « The Maghreb Reviewمالك بن نبي �إن�ساين يف
القرن الع�شرين »Malek Bennabi: An Islamic Humanist in the Twentieth Century
1992م .وكان هدفه فتح الأذهان وتوجيهها نحو العامل الإ�سالمي ،وفتح �أبواب احلوار
بني احل�ضارات عرب العامل((( ،فهو ينتقد اال�ستعمار كما ينتقد الإيديولوجيات
ال�سطحية بدقة نا�شئة عن تكوينه العلمي ،وعلمته التجربة �أن التمكن من املنهج
العلمي هو �أحد املفاتيح ملا يطلق عليه «الفاعلية» كما �أن له ر�ؤية تاريخية ذات �أفق
�أو�سع ،و�أن الإن�سان ال يكفي العلم وحده لفهمه ،ويرى �أن الدين �أمر حموري �إذا
فهم فه ًما يحيط بالظروف التي يحياها الإن�سان ،ويتم�سك مالك بن نبي يف كتابه
«وجهة العامل الإ�سالمي» وغريه بالر�ؤية الدورية يف احل�ضارة ،ت�أث ًرا بابن خلدون،
لكن بطريقة �أو�سع و�أ�شمل ال تقت�صر على الع�صبية الدموية �أو القبلية؛ لذلك
كان مالك معار�ضً ا لعدة �إيديولوجيات مثل املارك�سية والرتوت�سكية واملاوية،
والإيديولوجيات الذاتية كالزنوجة ،والرببرة؛ ولذلك كان له خ�صوم ل�صراحته
وو�ضوحه وطموحه ،وكان خ�صومه من املارك�سيني والوطنيني ،واال�ستعماريني،
((( املرجع ال�سابق� ،ص.28
((( املرجع ال�سابق� ،ص.16

53

تقــدمي

53

والعلماء امل�سلمني جمي ًعا .كتب يف ال�صحافة الوطنية ،وخا�صة جريدة اجلمهورية
اجلزائرية ،وجريدة ال�شاب امل�سلم التي ت�صدرها جمعية العلماء بالل�سان الفرن�سي
« »Le jeune musulmanوذلك من �سنة 1948م �إىل 1955م ،وكان لندوته الفكرية
التي يقيمها يف منزله يوم اجلمعة بالقاهرة �أثر بالغ؛ �إذ كان يح�ضرها الطالب
من خمتلف �أنحاء العامل العربي والإ�سالمي ،يبث فيها �أفكاره ،ويقوم بتحليل
الأو�ضاع يف العامل الإ�سالمي ،وكنت ممن يح�ضر هذه الندوة مع ه�ؤالء الطالب،
وعند ا�ستقالل اجلزائر كتب بالقاهرة «�شهادة من �أجل مليون �شهيد» ،و�سلم ذلك
�إىل �أحد قادة الثورة ليقر�أه يف اجتماع طرابل�س الغرب ،يدعو فيه �إىل �أن تعطى
الكلمة لل�شعب اجلزائري ليقرر م�صريه دميقراط ًّيا وبحرية ليعرب عن �إرادته ،وزودين
�شخ�ص ًّيا بن�سخة منه عند مغادرتي القاهرة �سنة 1962م ،وكلفني �أن �أ�سلم ن�سخة
�إىل �صديقه الدكتور عبد العزيز خالدي ،ومل تن�شر هذه ال�شهادة �إال يف �سنة
2000م ،وعندما دخل اجلزائر �سنة 1963م �أخذ يطرح �أفكاره ،ويوجه ال�شباب
اجلامعي يف جو ي�سيطر عليه تقري ًبا الي�ساريون من مارك�سني ،وتروت�سكيني ،ف�أراد �أن
ي�سلك باجلزائر الطريق الذي ين�سجم وتاريخها وثقافتها ،وعقيدتها ولغتها وثورتها،
ومن �أهم ما كتبه يف هذه املرحلة «�آفاق جزائرية» (1964م) ،وهو عبارة عن ثالث
حما�ضرات حمورية :يف الإيديولوجية والثقافة واحل�ضارة ،وكذلك «الإ�سالم
والدميقراطية» (1968م) ،و«م�شكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي» (1970م).
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عمل جهده ملقاومة املارك�سية ،وتوجيه الفكر ال�سيا�سي والثقايف ،وتنمية
مهما يق�صده طالب اجلامعة لتنوير �أذهانهم،
املجتمع ،و�أ�صبح منزله مرك ًزا ثقاف ًّيا ًّ
وتنمية �أفكارهم ،وتعلم املنهج العلمي ،يف حتليل الظواهر ،وكان همه الأكرب العناية
مب�شكلة الأفكار ،وهو الذي كون نواة ملتقى الفكر الإ�سالمي الذي تبنته الدولة
بعد ذلك ،ودام �أرب ًعا وع�شرين �سنة ،يدعى �إليه كبار املفكرين من خمتلف �أنحاء
العامل ،و�إذا �أردنا �أن نلخ�ص حياته الفكرية كما عرب عنها ف�إنها كفاح �شاق� ،أو
م�أ�ساة« :متتد يف ثالث حقب من وجودي :حياتي كطالب (1936-1931م)،
حياتي كمنبوذ هائم على وجهه من (1945-1936م) ،وحياتي ككاتب،
وتبتدئ من 1946م �إىل يومنا هذا» (فاحت مار�س 1951م((() ،ويذكر �أن كتابه
«العفن» :هو «خال�صة ما يختلج يف نف�س �أريد لها التحطيم عرب الإكراه اجل�سدي
وال�سم املعنوي»((( ،فقد عانى من اال�ستعمار و�شرطته ،وخمابراته ،وممن يدعي
�أنه �صديق للم�سلمني مثل ما�سينيون ،ومما ي�سميه «ال�سموم ال�سيكولوجية»؛ لأن
�أطروحته تقع على طريف نقي�ض من مقا�صد ما�سينيون وي�سميه« :عنكبوت كليج
دي فران�س».
كان يف فرن�سا ،وهو طالب ،يت�أمل يف خمتلف مظاهر احل�ضارة الغربية ،مقارنًا
�إياها مبا ي�شاهد يف العامل الإ�سالمي ،ويناق�ش حممد بن ال�ساعي و�أخاه �صا ًحلا
((( مالك بن نبي ،مقدمة كتاب العفن ،مرجع �سابق� ،ص.14
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
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هذه امل�شكلة ،فانتهى �إىل القول« :الفقر اخللقي ،والفكري للعامل الإ�سالمي يبدو
لنا مرع ًبا �أمام عامل غريب ،له روح �أروبية وتقنية ديكارتية»((( ،وكان �أثر احل�ضارة
الغربية يف بناء فكره �أم ًرا ال غبار عليه� ،شاركت فيه زوجته ،والفالحون الفرن�سيون
يف الريف الذي �شاهد فيه كيف ي�صنعون احل�ضارة التي ال ترى خلفياتها يف
�شوارع باري�س ،وال يف واجهات املحالت الرباقة ،وي�صرح ب�أن زوجته الفرن�سية
نفي�سا ملعلوماته وتكوينه الفكري ،وجعلته يف مواجهة حقيقية،
كانت م�صد ًرا ً
ومبا�شرة لف�ضائل احل�ضارة الغربية ونقائ�صها ،و�أنها كان لها ح�س للحياة الداخلية
التي يظهر �أثرها يف �أقل التفا�صيل و�أدناها ،وجعلته يدرك �أكرث احل�ضارة الغربية
التي ال تفهم وال تتعلم يف �أي كتاب ،وكان يذكر يف �أواخر حياته �أنه يف حاجة �إىل
ر�ؤية خديجة قبل موته ،وكانت قد توفيت يف  26مايو 1973م قبل موته ب�أ�شهر.
تكوين مالك بن نبي تكوين علمي ريا�ضي؛ لذلك ف�إنه �سلك يف بحوثه
منهجا علم ًّيا �صار ًما ،ومنطقًا ريا�ض ًّيا دقيقًا ،يف فل�سفته يف
وت�أمالته وم�شاهداته ً
التاريخ ،واحل�ضارة ،والثقافة ،فهو الذي �سار يف طريق ابن خلدون ،وجتاوزه يف
و�ضع معادلة ريا�ضية تف�سر لنا مكونات احل�ضارة الرئي�سية وتفاعالتها ،وعنا�صر
الثقافة ون�سيجها ،و�أ�س�س االقت�صاد يف منظوره الإن�ساين ،واال�ستثمار االجتماعي
بدل اال�ستثمار املايل ،ومعادلة الواجب واحلق� ،أو الإنتاج واال�ستهالك ،كما �أنه
تفطن �إىل �أن اجتاه احل�ضارة يتجه �إىل العاملية ،تتعانق فيها احل�ضارات والثقافات
((( املرجع ال�سابق� ،ص.108
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الإن�سانية ،و�أدرك �أن اخللل الأ�سا�سي يف العامل الإ�سالمي �إمنا هو يف عامل �أفكاره،
فهو يفي�ض بالأفكار امليتة والأفكار القاتلة ،ف�أفلت �أفكاره املطبوعة واملو�ضوعة،
و�أ�صابت �سيمفونيتها ح�شرجة فلم تعد تنطق نطقًا �سلي ًما مت�سقًا ،و�أن جتربة العامل
الإ�سالمي مع الغرب �أ�صيبت بالف�شل على خالف جتربة اليابان وال�صني ،ف�أ�صبح
بذلك زبونًا للغرب ي�شرتي منه �أ�شياءه ،فالغرب عامل له منه �أ�شيا�ؤه ال �أفكاره،
ت�شرتى ال�سيارة مث ًال ،وال يفكر �أحد يف كيفية �إن�شائها ،وال يف العلم الذي ينتجها،
فاحل�ضارة لي�ست ا�ستهال ًكا ملنتجاتها ،و�إمنا هي �إنتاج لهذه املنتجات.
�ساب ًعا :كتاب «وجهة العامل الإ�سالمي»

�سجل فيه خال�صة لتحليله حلركة الإ�صالح ،واحلداثة يف العامل
الإ�سالمي ،ونقده لهما يف املنهج ،وكتب هذا الكتاب بعد �إن�شاء دولة
�إ�سرائيل ،فهو م�ستوحى من كتابه� :شروط النه�ضة ،ولكنه كان يف م�ستوى
العامل الإ�سالمي ،فهو توجيه �إىل الطرق التي يجب �سلوكها لتحقيق عامل
ح�ضاري كلي� ،ألفه بني (1950-1949م) ،وطبع �أول مرة بالفرن�سية يف
دار الن�شر الفرن�سية  Le Seuilيف (املحرم 1374هـ� /سبتمرب 1954م) �أي
بقي ثالث �سنوات ينتظر الطبع بعد �أن حذفت منه فقرات ،وكانت الطبعة
الثانية بالعربية �سنة (1379هـ1959 /م) بالقاهرة برتجمته هو والدكتور
حياه و�أثنى عليه Jean-Marie
عبد ال�صبور �شاهني ،وعندما ظهر يف باري�س ّ
 ،Domenachومن املعجبني مبالك �أ�سقف اجلزائر دوفال Léon-Etienne Duval
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الذي كان ينتقد ال�سلوك اال�ستعماري يف اجلزائر ب�شجاعة ،وي�صف الأ�ستاذ حممد
خ�صو�صا ،وكتب مالك
املبارك ال�سوري هذا الكتاب ب�أنه« :ال جتد لهذا الكتاب
ً
عمو ًما� ،شبي ًها يف كتب امل�شارقة من �أبناء البالد العربية»((( ،ويرى «�أنك حني
تقر�أ هذا الكتاب ت�شعر �أنك ل�ست تقر�أ كتابًا ،ولكنك تعي�ش م�أ�ساة �أمة»((( ،و�أن
م�سرح هذه امل�أ�ساة هو العامل الإ�سالمي ،وطريقته حتليل عميق ملراحل التاريخ،
و�صريورة احل�ضارة وتطورها يف العامل الإ�سالمي ويف �أروبا((( ،و�أنه يف هذا الكتاب
«�صاحب نظرية فل�سفية يف احل�ضارة ،واع م�ؤمن ،يجمع بني نظرة الفيل�سوف املفكر
ومنطقه ،وحما�سة الداعية وقوة �شعوره»(((.
مهما ملعرفة
وا�ستقبل الكتاب يف الأو�ساط اجلامعية الفرن�سية باعتباره عم ًال ًّ
العامل الإ�سالمي ،وخ�ص�صت له جمالت عديدة �صفحات لتحليله والإ�شادة به،
وجدة طريقة مقاربته ،وهو من بني م�ؤلفات
وذلك ل�صرامة نظراته ،وقوة تعبريهّ ،
مالك �أكرثها ترجمة ،و�أكرثها ذك ًرا يف الأعمال العلمية التي تتعلق بالعامل
الإ�سالمي(((.

((( مالك بن نبي ،مقدمة لكتاب وجهة العامل الإ�سالمية ،الطبعة احلالية� ،ص .6
((( املرجع ال�سابق� ،ص .6
((( املرجع ال�سابق� ،ص .7
((( املرجع ال�سابق� ،ص .11
((( نور الدين بوكروح ،مرجع �سابق� ،ص.184
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كتب �أندريه روبري  André Robertيف جملة «الدرا�سات» دي�سمرب
1954م مق ً
اال ،ومما ورد فيه« :كتاب ال�سيد مالك بن نبي �أكرث ثراء ،وعر�ض
جيد ،وذو ر�ؤية نافذة م�ستقبلية يف ر�ؤيته للعامل الإ�سالمي من الداخل ،وفيه
نظرة ج ّراح وبطريقة �أروبية تقنية دون �أن يتجنب الأبعاد الإن�سانية» .وكتب امل�ؤرخ
الفرن�سي روجيه لتورنو يف جملة العلم ال�سيا�سي Revue de science politique
«كتاب وجهة العامل الإ�سالمي الذي كتب �سنة 1950م ،وطبع �سنة 1954م
يربهن على طابعه الالزمني».Montre son caractère intemporel ،
وما يهيمن على الكتاب هو اجلهد ال�شجاع نحو ر�ؤية مو�ضوعية للو�ضع ،وهو
ي�صور الأ�شياء كما هي ال كما يريد �أن تكون ،ب�أو�سع طريقة ممكنة ،وت�أثرت به الكاتبة
اجلزائرية �آ�سيا جبار ع�ضو الأكادميية الفرن�سية ،و�أ�شارت �إىل بع�ض م�صطلحاته مثل
اال�ستعمار والقابلية لال�ستعمار يف روايتها العط�ش((( ،و�أ�شار الأ�ستاذ الفرن�سي
لالقت�صاد جاك �أو�سرتوي  Jacques Austruyيف جملة «معهد العلوم االقت�صادية
التطبيقية» يف درا�سة له عنوانها« :الوجهة االقت�صادية للإ�سالم» عر�ض فيه
نظريات مالك بن نبي ،ويذكر كث ًريا كتابه «امل�سلم يف عامل االقت�صاد» ،و�أ�صبحت
هذه الدرا�سات فيما بعد كتابًا عنوانه «الإ�سالم يف مواجهة النمو االقت�صادي»(((،
كما �أن لوي جارديه كتب بعد ذلك �أن الكتاب يجعله من امل�صلحني املعا�صرين،
((( املرجع ال�سابق� ،ص .184
((( .L’Islam face au développement économique, Ed. Ouvrièrs, Paris, 1961
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و�أنه �أقرب �إىل امل�صلحني امل�سلمني ،الهنود ،الباك�ستانيني(((.
وكتب امل�ؤرخ الفرن�سي جاك بنوا مي�شان  Jacques Benoist-Méchinالذي
قر�أ الكتاب �سنة 1960م خطابًا ملالك عرب فيه عن �إعجابه به ،فهو عنده كتاب
وا�ضحا مقن ًعا يف �آن واحد ،وجعله
ممتاز و�سع معرفته بالعامل الإ�سالمي ،و�أنه وجده ً
يرغب رغبة �شديدة يف قراءة كتبه الأخرى ،وخا�صة الظاهرة القر�آنية ،و�شروط
النه�ضة ،وكتب �إليه يف � 28أغ�سط�س 1963م �أنه يعترب كتابه هذا مرحلة من النوع
الأول ،يف جتديد الفكر الإ�سالمي ،و�أنه يرجع �إىل كتبه املرة تلو الأخرى ،فيجد
كل مرة العمق ،و�أن ذلك �شرف له �أن يلقى فك ًرا مثل فكر مالك .ولكن من
جهة �أخرى ملا �صدر هذا الكتاب ُقطعت عنه منحة كانت متده بها جمعية «العلماء
امل�سلمني اجلزائريني».
وقد اكت�شف ال�سيد نور الدين بوكروح جز ًءا ثان ًيا من وجهة العامل
الإ�سالمي مل يكن معرو ًفا وال حتدث عنه النا�س ،وجده يف وثائقه بعد موته،
يتكون من � 136صفحة ،وج ًها وظه ًرا ،مكتوبًا باليد ،وبد�أه يف  5دي�سمرب 1951م،
و�أمته يف  22يناير 1952م� ،شرح فيه كما يقول �أ�شياء جوهرية ،فكر يف �أنها ترتك
جان ًبا يف جزء ثان ،وبني �أن كتاب «وجهة العامل الإ�سالمي» اجلزء الأول منه عبارة
عن درا�سة داخلية من زاوية القابلية لال�ستعمار� ،أما الثاين ف�إنه درا�سة خارجية
((( Louis Gardet, Les hommes de l’islam, Ed. Hachette, Paris, 1977
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لو�ضع م�شكلة العامل الإ�سالمي يف �إطار امل�شكل العام للعامل امل�ستقبلي ،وبني �أن
هذا اجلزء م�ستقل عن الأول ،ويرى �أن احلرب القادمة ال يبقي بعدها �إال واحد
من املارك�سية �أو الر�أ�سمالية ويختفي الآخر ،دعا فيه �إىل اكت�ساب الطاقة النووية
والتقنية (1952م) واكت�ساب معنى التخطيط ،فهذا الذي ين�سجم مع حاجات
روح الع�صر القادم ،ويجب حمو العن�صرية واال�ستعمار ،دون �أن يرتك لليهود قيادة
العامل� ،إنه طوفان قادم ،والعاملية تعلن عن وحدة �أخالقية تتماهى مع م�ضمون
القر�آن ،يدعمه تيار الأحداث ،والإ�سالم يتماهى مع الغاية من العامل ،ولكنه مل
ي�ستبعد «حتالف امل�صالح والأفكار الذي يتك ّون �ضد العامل الإ�سالمي» ،وهذا
وا�ضحا يف بداية هذه الألفية الثالثة((( .كما �أنه
هو االفرتا�ض الذي �أخذ يبدو ً
حلل م�شكلة اليهود ،فتكلم فيه مث ًال عن اليهودي يف �أروبا ،واليهودي املواطن،
واليهودي العقالين ،واليهودي املحدث ،واليهودي املذهبي ...وحتدث فيه عن
و�سمى هذا الكتاب �أي�ضً ا «بامل�شكل اليهودي» (((.
احلرب القادمةّ ،
وكان �شديد املحافظة على ا�ستقالله الفكري وحرية قلمه ،وبني �أن النا�س
يعرفون املراقبة العاملية للأ�سلحة يف العامل ،وال يدركون مراقبة �سري الأفكار ،وي�صف
العامل الإ�سالمي يف �سنة 1959م ب�أنه عامل مري�ض غري قادر على الفعل؛ لأن كل
فعل يفرت�ض فكرة مدبرة وو�سيلة تنفيذ ،وهذا ما يفتقده .وملا زار االحتاد ال�سوفيتي
((( نور الدين بوكروح ،مرجع �سابق� ،ص.187
((( املرجع ال�سابق� ،ص.186
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�سنة 1967م ،وكنت مرافقًا له� ،أدرك �أن هذا االحتاد �أخذ يت�آكل من داخله،
من �إيديولوجيته ،وعرب عن ذلك بو�ضوح يف كتابه «م�شكلة الأفكار يف العامل
الإ�سالمي» ،حيث يرى �أن الدور القادم التاريخي �سيكون بني اليهود مدعمني
بالعامل كله بخ�ضوعه لت�أثريهم ال�سيا�سي �أو الإيديولوجي ،وبني الإ�سالم(((.
�إن مالك بن نبي يريد �أن يكون فيل�سوف التنوير للعامل الإ�سالمي،
و ُم َن ِّظر نه�ضته ،باذ ًال فكره وحياته يف �سبيل ذلك ،حاول يف كتابه «وجهة العامل
الإ�سالمي» اجلزء الثاين �أن يتمثل النظام العاملي الذي تتمخ�ض عنه احلرب
الباردة عند نهايتها ،وا�ستخال�ص �سيا�سة للعامل الإ�سالمي� ،أما اجلزء الأول
فقد حلل فيه الظواهر القوية وال�ضعيفة يف ح�ضارة العامل الإ�سالمي والعامل
الغربي حني مواجهتهما ،ويقرتح طرقًا جديدة ميكن �أن يتخذها العامل الإن�ساين
لي�ضمن لنف�سه وجوده يف عامل متجه �إىل العوملة «dans un monde en voie de
.»globalisation
�إن �أخطر �شيء يف االنحطاط احل�ضاري الذي و�صفه و�أ�سبابه يف «وجهة
العامل الإ�سالمي» لي�س �أن نخ�سر بع�ض الأرا�ضي �أو القدرة الع�سكرية ،ولكن هو
فقدان معنى الأفكار وقيمتها والدوافع ( )motivationsوالفعالية� ،أي الأثر املبدع
((( كتب هذا يف تعليق له � 8إبريل �سنة  .1968انظر نور الدين ،املرجع ال�سابق� ،ص ،255وهذا الذي ن�شهده اليوم
بو�ضوح.
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للفكرة� ،إن املجتمع ينه�ض ب�سورة ( )Elanجديدة خالقة من �أفكار فعالة ،وهذا ما
مل ت�صل �إليه احلركة الإ�صالحية الإ�سالمية.
�إذا بقيت الأفكار امليتة ،والأفكار القاتلة((( مهيمنة ،فالعامل الإ�سالمي لن
منوذجا ح�ضار ًّيا؛ فاحل�ضارة ميكن �إعادتها بثالثة مناذج:
منهجا� ،أو ً
ي�ستطيع �أن يختار ً
 -1منوذج املجتمع الغربي الذي بنى ح�ضارته �شي ًئا ف�شي ًئا عرب القرون.
 -2اليابان الذي ركب من روحه التقليدية ومن التقنية مرك ًبا فع ً
اال.
-3االحتاد ال�سوفيتي الذي مثل يف اخلم�سينيات جمتم ًعا من نوع ما �سماه
أ�سـا�سا على التقنيــة ،وخطــ�أ الإ�صــالحيني
« »Self-made manمعتم ًدا � ً
واحلداثيني يف العامل الإ�سالمي يتمثل يف �أن ه�ؤالء و�أولئك مل يتجهوا �إىل
م�صدر �إلهامهم نف�سه ،فالإ�صالحيون مل ي�صعدوا يف الواقع �إىل �أ�صول الفكر
الإ�سالمي ،واملحدثون مل يدركوا �أ�صول الفكر الغربي ،ومل ينجح كالهما يف
حتديد الغاية ،وال حتديد و�سائلها مبنهج �سليم.
انتقد مالك يف مقدمة كتابه ما ذهب �إليه امل�ست�شرق «جب» من الفكر
الذري الذي ال ينتهي �إىل قانون كلي ،وو�صف بذلك الفكر الإ�سالمي ،وبني
مالك �أن هذا لي�س و�صفًا للفكر يف طبيعته وفطرته ،و�إمنا هو ظاهرة حتدث عند
(((

Idées mortes et idées mortelles
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انحطاط احل�ضارة ،وفقدان املجتمع للفكر املبدع ،والدليل على ذلك ما انتهى
�إليه علماء الأ�صول يف الفقه الإ�سالمي ،والأفكار العلمية التي اتخذت �صيغة
القوانني الكلية عند العلماء ،والفال�سفة ،والأطباء امل�سلمني كابن �سينا ،وال�شافعي،
وغريهما ،فالفكر العربي يحمل حا�سة القانون وحد�سه يف فرتة نه�ضته وح�ضارته.
ثم بني �أن احل�ضارة ذات �أدوار ،و�أن ابن خلدون تفطن لهذه الدورة احل�ضارية
بطريقته اخلا�صة ،وغابت عن املارك�سية ،وهو ما يخالف منطقها اجلديل يف ت�صورها
للتطور من البدائية �إىل الرخاء ،واحلرية يف خط متوا�صل ،ومل ينظروا �إىل احل�ضارة
يف حالة انحطاطها.
ويف الدورة احل�ضارية الإ�سالمية يرى �أن �أول بذور االن�شقاق كانت يف
معركة �صفني ،حيث تولد تعار�ض داخلي بني اجلاهلية يف تنازعها مع الروح
القر�آنية ،فبد�أ فقدان التوازن الأول ،وا�ستمرت احل�ضارة بف�ضل الدفعة القر�آنية
التي بد�أت حية قوية ،ف�إنه �إذا توقف �إ�شعاع الروح بد�أ �إ�شعاع العقل يف اخلمود.
�إن جمال التاريخ يرتفع عنده �إىل امل�ستوى الكوين امليتافيزيقي �إىل ما وراء
ال�سببية التاريخية ،و�ضرب لذلك مث ًال ب�سقوط الإمرباطورية الرومانية((( ف�إن
الأ�سباب القريبة تكمن وراءها �أ�سباب بعيدة ،ويرى �أن درا�سة العامل الإ�سالمي
يف تطوره احلديث البد �أن ت�أخذ يف االعتبار عالقات هذا العامل مع احلركة
((( مالك بن نبي ،وجهة العامل الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص.24-23
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العامة يف التاريخ الإن�ساين ،فهناك جانب اجتماعي تاريخي مرتبط ب�سل�سلة من
الأ�سباب ،والآخر ميتافيزيقي كوين مرتبط بالغاية �أو الهدف العام ،فاحل�ضارة
وحدات متتابعة مت�شابهة لكنها غري متماثلة ،وهذه الدورات كل منها حمدد
ب�شروط نف�سية خا�صة مبجتمع معني ،ثم تهاجر �إىل مكان �آخر.
والإن�سانية التي يذكر «جب» �أنها �أخذت تنتقل �إىل العامل الإ�سالمي ،بينَّ
مالك �أنها �إن�سانية جذبية ،فهي �إن�سانية �أوربية يف داخلها ،وا�ستعمارية خارجها،
وانتقده �أي�ضً ا يف ر�أيه من �أن الفخر واملديح يغلبان على كبار املفكرين عندنا،
وذهب �إىل �أنه من اخليانة للحقيقة �أن ن�سرف يف احلديث عن �أنف�سنا ،وكذلك من
اخليانة �أن جنهل قدر �أنف�سنا ونقلل من �ش�أنها.
عندما وهنت الدفعة القر�آنية توقف العامل الإ�سالمي عن التقدم ،كما
يتوقف املحرك عندما ي�ستهلك �آخر قطرة من الوقود ،فتمزق العامل الإ�سالمي
ووهن ،ومل يعد الإن�سان والرتاب والوقت عوامل لن�سج احل�ضارة؛ و�إمنا �أ�صبحت
خامدة لي�س بينها �صالت جتعلها مبدعة ،وال يخلط هنا بني الوجهة االجتماعية
والتاريخية ،وكون الإميان مل يفقد وجوده يف العامل الإ�سالمي ،وما يتعلق بنجاته
الأخروية.
فقد �أ�صبح الإميان جذب ًّيا فرد ًّيا دون �إ�شعاع ،وبقي فرد ًّيا ،وانتهت ر�سالته
احل�ضارية كاملت�صوف الذي يقطع �صلته باحلياة ،ويخلو بنف�سه يف خلوته.
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ففي ع�صر ابن خلدون ومن قبله مبدة انقلبت القيم �إىل ما ال ت�أثري له ،وال
حيوية ،وحلت الع�صبية حمل احلكم ال�شوري ،ويبد�أ تاريخ االنحطاط ب�سقوط
ح�ضارة لفظت �آخر �أنفا�سها ب�سقوط خالفة املوحدين ،و�أطل الإفال�س اخللقي
االجتماعي وال�سيا�سي.
وجاء االت�صال بني �أوربا والعامل الإ�سالمي ،ون�ش�أ تناق�ض �آخر جلبه الغرب
�إىل هذا العامل ،واكت�شف بهذا الغرب العامل الإ�سالمي يف احلروب ال�صليبية،
ثم يف القرن التا�سع ع�شر بتو�سع هائل ،وقد عاد الإن�سان يف العامل الإ�سالمي �إىل
حياته البدوية الفردية ،و�إىل حالة اجتماعية قبلية ،و�إىل قوم رحل.
و�أ�صبح العامل الغربي ينظر �إىل بقية الإن�سانية نظرة احتقار ،وال يرى فيها
�سوى �سلم لبلوغ جمده ،ولكن الغرب �صدم العامل الإ�سالمي ،ف�أخذ يفيق من
نومه وغفلته ،حني ر�أى �أن الغرب �أخذ ين�سف و�ضعه االجتماعي واالقت�صادي،
ليحافظ على احلد الأدنى من كرامته ،واحلد الأدنى من احلياة ،و�صدرت عنه
حركتان :حركة الإ�صالح املرتبطة بال�ضمري امل�سلم ،وتيار التجديد ال�سطحي متثله
جماعة جديدة تخرجت من املدر�سة الغربية ،فالتيار الأول كان قد خط طريقه يف
ال�ضمري امل�سلم منذ ابن تيمية كما يخط تيار املاء جمراه وم�سلكه يف باطن الأر�ض،
ثم ينبج�س من �آن لآخر هنا وهناك ،وجاء جمال الدين الأفغاين مع ثورة ال�سيباي
يف الهند التي �شهد �إخمادها بالنار ،ور�أى مدى الإفال�س الروحي واملادي للعامل
الإ�سالمي ،ف�أعلن احلرب على النظم البالية ،والأفكار امليتة؛ لإعادة بناء النظام
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ال�سيا�سي على �أ�سا�س الأخوة ومكافحة املذهب الطبيعي �أو املادي الذي �أخذ
ينت�شر بني امل�سلمني يف الهند ،ولكن مزاجه احلاد مل ميكنه من �أن يكون مفك ًرا
يتعمق امل�شكالت لإن�ضاج حلول لها ،فهو جماهد جمادل ،فجر امل�أ�ساة الإ�سالمية
يف �ضمائر بع�ض امل�سلمني من طلبته وغريهم ،ولكن مل ي�صل �إىل و�ضع خطة
منهجية وا�ضحة لتغيري الو�ضع املفل�س ،فهو رائد قلق ،كما ي�صفه مالك ،و�أنه
جماهد نقل قلقه حيثما حل ،وق�صد �إىل �إ�صالح القوانني والنظم دون �أن يق�صد
�إىل �إ�صالح الإن�سان ،ودفعه �إىل ذلك ما �أ�صاب املجتمع من ف�ساد و�سا�سته من
خراب .وواجه حممد عبده م�شكلة الإ�صالح وهو امل�صري الأزهري املز ّود باحلياة
االجتماعية ،ونظر �إىل الإ�صالح من وجهة نظر اجتماعية على خالف نظرة �شيخه
املتجهة �إىل الزاوية ال�سيا�سية ،وكانت ملحمد عبده ا�ستعدادات �أ�صيلة ،ف�أ�صبح
م�ستمدا �إياه من القر�آن :ﱹﮬ
�أ�ستا ًذا لهذه املدر�سة ،فاجته �إىل �إ�صالح الفرد،
ًّ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الرعد ،]11 /و�أ�صبح هذا �شعار هذه
املدر�سة العبدوية ،واتخذتها املدر�سة الإ�صالحية يف �شمال �إفريقيا �شعا ًرا لها
�أي�ضً ا ،واجته �إىل �إ�صالح «علم الكالم» بر�سالة «التوحيد».
وامل�سلم كما يرى مالك بن نبي مل َّ
يتخل عن عقيدته حتى يف مرحلة
االنحطاط ،ولكن عقيدته جتردت من فاعليتها ،وفقدت ت�أثريها االجتماعي
و�إ�شعاعها ،ولي�ست امل�شكلة �أن نعلم امل�سلم عقيدة ميلكها ،و�إمنا نرد لهذه العقيدة
فاعليتها وت�أثريها االجتماعي ،فهو ال يحتاج �إىل الربهنة على وجود اهلل ،و�إمنا هو يف
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حاجة �إىل �أن ن�شعره بوجوده ،ولتمتلئ به نف�سه ،و�إىل جتديد �صلته احلية باهلل بجذوة
روحانية �أقرب �إىل �أن تكون لونًا من الت�صوف غري الذي انتهى �إليه املت�أخرون من
ال�صوفية ال�سلبية الفردية الدرو�شية ال�شعوذية ،وذلك بدافع داخلي النتفا�ض
القلب ،واالنت�صار على ما �أ�صاب النا�س من خمود حتى يجتمع ما ذهب �إليه
ال�شيخ حممد عبده من �أفكار ،وما ذهب �إليه جمال الدين الأفغاين من �آراء
�سيا�سية ،ومن طاقة �أخالقية ،ومع هذا ف�إن كث ًريا مما حققه العامل الإ�سالمي يرجع
�إىل جهود حممد عبده ومدر�سته ،ي�ضاف �إىل ذلك جهود تيار احلداثة ،فانقطع
ال�صمت الذي خيم على امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،ف�أ�صبح الأزهر يتناغم مع �آراء
جمال الدين ،وحممد عبده ،و�أزال ذلك عن الفكر الإ�سالمي كث ًريا من النباتات
الطفيلية ،وكان من ال�ضروري �إزالة هذه الأنقا�ض متهي ًدا لعملية البناء((( ،وذلك
كاجلدل العقيم ،والتحليق يف اخليال ،والت�شبث باملا�ضي ،واالكتفاء بالتغني به.
وكان ال�شيخ عبد احلميد بن بادي�س قد وجه ن�شاطه لتقوي�ض التقاليد الزائفة،
واخلمود الذي �أ�صاب الطرق ال�صوفية ،وم�ؤ�س�سات التعليم ،وجهد حممد عبده
�أدى �إىل ت�شذيب الثقافة الإ�سالمية ،و�إزالة ما ران عليها من غبار التاريخ ،كما
ك�شف للم�سلمني عن وجه الثقافة الغربية ،وكان عاقبة ذلك انبعاثًا فكر ًّيا ،وحركة
اجتماعية ،وتخلي بع�ض النخبة عن احلرفية ،والغرام بالكلمات؛ ف�إن ا�ستبداد
الألفاظ ي�ؤدي �إىل ال�سطحية ،و�ضرب لذلك مث ًال يف م�ؤمتر الثقافة الإ�سالمية الذي
((( مالك بن نبي ،وجهة العامل الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص.63
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ح�ضره يف تون�س ،فقد قام �أحد ال�شيوخ ملدة �ساعة وهو ي�سرد �سل�سلة من �أ�سانيد
�أحاديث الرحمة حتى راح امل�ستمعون يتثاءبون من الإعجاب ،ف�أ�صبحت احلقائق
احلية خامدة دفينة يف نهر من الألفاظ� ،أو بحر من العلم ،ومعنى هذا �أن احلركة
الإ�صالحية مل ت�ستطع �أن تتخل�ص من هذه النقائ�ص اجلاثمة على العقول بطريقة
منهجية ،وتطورت هذه احلركة بعد زعمائها الأوائل ،وحمل رايتها تالميذهم مثل
ر�شيد ر�ضا يف م�صر ،وابن بادي�س يف �شمال �إفريقية ،فقامت حركة جديدة لها
�صبغة �إلهامية روحية م�ؤثرة يف م�صر ،ميثلها ال�شيخ ح�سن البنا ،و�أخرى تتمثل يف
حركة ابن بادي�س والتعليم احلر ،الذي غيرّ كث ًريا من املفاهيم ،وجرف كث ًريا من
الأوهام ،وحرر العقول من اخلرافات ،وهذه احلركة الإ�صالحية قد �أزالت ركو ًدا
�ساد مدة طويلة ،ولكن مل ت�ستطع بكفاءة �أن ترتجم يف واقع املجتمع الوظيفة
االجتماعية للدين ،وتنقية الغوا�شي الكالمية والفقهية والفل�سفية عن ن�صو�ص
القر�آن احلية التي غ�شيها ما غ�شيها من التفا�سري اللفظية التي حجبت فاعليتها
وت�أثريها يف القلوب.
وحاولت احلركة احلداثية التي انطلقت من منطلقات املدر�سة الغربية �أن
ت�أتي بعنا�صر جديدة للثقافة ،فهي بات�صالها بالغرب عانت جتربة ،ولكنها لي�ست
تلقيحا ناج ًعا بعنا�صر �أخذتها ال�شبيبة اجلامعية
ناجحة يف تلقيح الثقافة الإ�سالمية ً
امل�سلمة التي �أقامت يف �أوربا �إقامة ق�صرية مل تدرك روح احل�ضارة الغربية وم�صادرها
احلقيقية ،فكان الق�صد احل�صول على �شهادة جامعية ،فال يكرتث هذا امل�سلم
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مبعرفة كيف مت �إبداع الأ�شياء احل�ضارية ،بل اقت�صر على معرفة طرق احل�صول
عليها وا�ستهالكها ،فيقتني امل�سلمون الأ�شياء و�أ�شكالها ،ويغفلون عن روحها التي
�أبدعتها.
�إن احلي الالتيني يعر�ض اجلانب العلمي اجلديل من الثقافة ،كما يعر�ض
اجلانب ال�سطحي من امل�سرات واملالهي ،فال يرى الطالب امل�سلم يف ذلك تطور
احل�ضارة و�صناعتها ،يحجب عنه �سعي املر�أة الأوربية وهي جتمع الع�شب لأرانبها
وحتلب البقرة وترعاها ،و�إمنا يرى املر�أة التي ت�صبغ �أظافرها و�شعرها ،وتدخن يف
املقاهي واملطاعم ،ال يرى ال�صانع منك ًّبا على عمله ،و�إمنا ي�شهد نتائج ذلك ،فالطالب
مل يجرب حياة �أوربا و�إمنا اكتفى بقراءتها ،ومل يدرك �أن الثقافة الأوربية �أ�صبحت
ثقافة �إمرباطورية ،ال ثقافة �إن�سانية ح�ضارية ،كما مل يدرك ال�سا�سة وال النخبة
�أن احل�ضارة لي�ست تكدي�س منتجاتها وا�ستهالكها� ،إمنا هي بناء وهند�سة ،وخط�أ
احلداثيني �أنهم مل ينفذوا �إىل �أ�صول الفكر الغربي ،بحيث ي�صبح م�صدر �إلهام ال
م�صدر تقليد انبهاري ي�شل طاقة الإبداع والتغيري؛ فاجتهوا �إىل الفو�ضى ال�سيا�سية،
والنيابة ،والنظم الليربالية ،ال �إىل جتديد العامل الإ�سالمي ،والنه�ضة به ،فلم يكن
للنخبة نظرية حمددة ال يف الأهداف ،وال يف الو�سائل ،ف�أ�صبح العامل الإ�سالمي
«زبونًا» ملنتجات احل�ضارة الغربية ال متج ًها �إىل �سبل �إبداعها و�إنتاجها ،و�إن جلبت
تيا ًرا من الأفكار قاب ًال للمناق�شة ،والواقع �أنها مل تغر�س �أفكا ًرا جديدة دافعة ،لعدم
ات�صالها الواقعي احلي النافذ مب�سار احل�ضارة الغربية احلقيقية ،والنف�صالها عن
ما�ضيها الذي ميكن �أن يلهمها بع�ض عنا�صره احلية يف الثقافة واحل�ضارة.
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تناول مالك بن نبي كث ًريا من الظواهر من وجهة التحليل والتجريد ،ثم
تناولها �أي�ضً ا من حيث حركتها ون�شاطها ،وانتهى �إىل القول ب�أن حياة امل�سلمني
�أ�صبحت خلي ًطا من املوروثات ،وما جلب من عنا�صر ثقافية جديدة� ،شارك يف
بعثها احلركتان :تيار الإ�صالح ،وتيار احلركة احلديثة يف تلقني لعنا�صر متباينة
ال رابط يربط بينها ،فيجعلها متنا�سقة متالقحة ،و�إمنا هي عنا�صر متنافرة متناق�ضة
يف تراكم فو�ضوي ال يخفى ،ون�ش�أ �صراع بني التيارين ،وبني النخبتني� ،أدى �إىل
اال�ضطراب والذبذبة ،مل تتم تنقية الأفكار املوروثة امليتة ،وال ت�صفية الأفكار
القاتلة امل�ستوردة ،ومل ينجز الربط بني الفكر والعمل ،و�أ�صبح العلم الذي يح�صل
عليه الطالب من الغرب نو ًعا من املظهرية ال�سطحية ،ال عامل بعث وتلقيح ،مل
ي�صبح �آلة للنه�ضة يف غالب الأمر بقدر ما كان جمرد زينة وترف ،وزخرف.
(((
وتو�سع مالك بن نبي يف نقد ال�سيا�سات التي ُمور�ست يف العامل الإ�سالمي
وما �سماه «بالبوليتيك» ،وهو تعبري ا�ستقاه من النقد ال�شعبي لل�سيا�سة الزائفة،
وخا�صة التعامل مع ق�ضية فل�سطني ،وما فعله الثعلب الإجنليزي ت�شر�شل يف ف�صل
امل�سلمني عن الهند ،و�إن�شاء دولة باك�ستان.
تناول مالك العوامل الداخلية التي �أدت �إىل مر�ض العامل الإ�سالمي
وجموده ،و�صعوبة حتركه ونهو�ضه ،وانتكا�ساته ،ثم عالج �أي�ضً ا العوامل اخلارجية،
وهو ي�سمي الظواهر املر�ضية الداخلية بالقابلية لال�ستعمار ،والعوامل الأجنبية
((( املرجع ال�سابق� ،ص.119 - 89
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باال�ستعمار� ،سواء كان ا�ستعما ًرا ا�ستبداد ًّيا يتدخل يف كل �شيء كاال�ستعمار
الفرن�سي� ،أو ا�ستعما ًرا متحف ًظا �شي ًئا ما كاال�ستعمار الربيطاين ،وهو عن�صر
جوهري يف �صنع الفو�ضى يف العامل الإ�سالمي بو�ضعه �إ�سرتاتيجية للتخريب
ال�سيا�سي ،والثقايف ،واالقت�صادي ،واحليلولة بينه وبني النه�ضة احلقيقية بح�صاره
يف دائرة يحطم كل من يريد جتاوزها بوقوفه يف وجه كل حماولة للتجديد ،وجتنيده
للتخلف واملتخلفني للوقوف يف وجه دعاة التجديد والتحرر ،ويطلق عنان طقو�س
أ�شخا�صا عمالء لرت�سيخ وجوده ،وعرقلة كل جهد خمل�ص ،ويرى
حمنطة ،ويجند � ً
«�أن اال�ستعمار هو �أفظع تخريب �أ�صاب التاريخ»(((؛ فو�ضع على قمة املجتمع
رعاع النا�س ،و�أنزل �إىل القاع خيارهم ،ونخبتهم ال�صاحلة ،و�إذا نبغ عقل واع
ذكي حاول ب�شتى الو�سائل حتطيمه ،ف�إذا ا�ستع�صى عليهم حطموا �أ�سرته ل�شل
حركته ،وكذلك فعلت بريطانيا بعد احتاللها مل�صر ،ق�ضت على فكرة حممد علي
وحماوالت اخلديوي �إ�سماعيل �إن�شاء �صناعة وطنية ،وانتزاع  %50من �أ�سهم قناة
ال�سوي�س.
هذا تقري ًبا خال�صة ما يف الف�صول الثالثة الأوىل من الكتاب ،وعقد ف�ص ًال
راب ًعا حتدث فيه عما وقع يف �أوربا� ،أي�ضً ا من ف�صل بني العلم وال�ضمري ،وال�صراع
بني املادية اجلدلية واملادية الربجوازية العملية ،بني اجتاه �آدم �سميث ،وريكاردو،
((( املرجع ال�سابق� ،ص .134
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ومارك�س ،و�إجنلز ،والنقابة الفو�ضوية التي �أ�س�سها باكونني ،و�ساد النزوع �إىل الكم،
والن�سبية ،وكاد الإن�سان ي�صبح �آلة للإنتاج ،وجترد امل�ستعمر من ح�ضارته وتوح�ش،
و�أخذه اجل�شع واحلقد العن�صري ،والن�سبية الأخالقية ،يف الهند ال�صينية التي
�أخذت جيو�ش فرن�سا تقطع فيها الر�ؤو�س ،وتقلع الأعني ،ثم يزعمون �أنهم قوامون
على احل�ضارة الإن�سانية ،وجاءت النازية التي �شارك الأوربيون يف زرعها ،فدمرت
ما دمرت من النا�س يف مدنهم؛ لذلك على العامل الإ�سالمي �أن يكت�شف طريقه
من جديد دون �أن يقطع �صلته بالعامل الذي يتجه �إىل العاملية ،و�أال يغ�ض الطرف
عن احل�ضارة الغربية باعتبارها جتربة �إن�سانية كربى ،وعليه �أن ينظم عالقته معها.
خام�سا يف «الطرق اجلديدة»� ،إذ كان املجتمع
وعقد يف هذا الكتاب ف�ص ًال ً
الإ�سالمي قد طال خموده ،فلم ي�ستطع خالل قرون مت�أخرة من تاريخه �أن ي�صنع
يد مكن�سة ،وظلت العجائز يحنني ر�ؤو�سهن قرونًا دون التفكري يف �صنع يد لهذه
املكن�سة.
�إن ال�سيا�سة التي ال تدفع بال�شعب �إىل القيام بواجباته ،وتتجه �إىل ال�ضرب
على نغمة حقوقه لي�ست �سيا�سة ،و�إمنا هي تل�ص�ص يف الظالم ،و�صنع �شعارات
وكلمات ،وغفلة عن تعليم النا�س املناهج والفنون ،والعمل الفعال ما يح ّول به
مواهبه �إىل �أعمال ،ويحدد و�سائله التي يح�صل بها على حقوقه ،فالواجب هو
الإنتاج ،واحلقوق هي اال�ستهالك ،فما مل يقع �إنتاج فمن �أين يح�صل ا�ستهالك،
وحتريك الطاقة االجتماعية هو الذي يح ِّول الإن�سان والرتاب والوقت �إىل عمل
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اجتماعي و�إىل ح�ضارة ،ولعل هذا �أخذت تبا�شريه تظهر فيما يرى يف عهده،
وتثقيف عقول النا�س ،وتنمية �أفكارهم خطوة �ضرورية ،ف�إن الأفكار تعترب �أحداثًا
و�أعم ً
اال يف حيز القوة ،وك�أن النه�ضة تريد �أن تتخل�ص من الفو�ضى ،وتتطلع �إىل
النظام ،و�إىل مرحلة من النهو�ض تت�سم بت�أليف �أ�صيل للعبقرية الإ�سالمية مع
العبقرية احلديثة ،وهذا يقت�ضي معرفة وا�سعة للإن�سان يف العامل الإ�سالمي،
و�إمكانياته ونقائ�صه ،ومعرفة معمقة للقيم االجتماعية يف الإ�سالم؛ لذلك ف�إن
علم النف�س ،وعلم االجتماع �ضروريان للك�شف عن القيم اجلديدة للنه�ضة،
والطرق اجلديدة التي جتعل الإن�سان حمر ًكا للحياة االجتماعية ،وللتاريخ ،ولتغيري
الأو�ضاع الراكدة ،والطاقات اخلامدة �إىل طاقات فاعلة ،ويرى �أن الإ�صالح الديني
نقطة انطالق يف كل تغيري اجتماعي ،وال يكتفى يف هذا التغيري كما �صاغته
احلركة الإ�صالحية يف لغة علم الكالم ومفاهيمه ،و�إمنا يعتمد ذلك على ما ي�سميه
ال�صلة باهلل وجتديدها يف النف�س ،والو�صول �إىل هذه املرحلة الروحية هو الذي
ي�ؤدي �إىل تغيري الفرد ،ثم �إىل تغيري اجتماعي ،بحيث ي�صبح القر�آن ك�أنه وحي
جديد ينفذ �إىل النفو�س ،ك�أنه يتنزل على القلوب من جديد.
ولكي يقوم العامل الإ�سالمي بدور فعال يف حركة التطور العاملي ،ينبغي
له �أن يعرف العامل ،و�أن يعرف نف�سه ،و�أن يع ّرف الآخرين بنف�سه ،فيق ّوم قيمه
الذاتية �إىل جانب تقوميه ما للب�شرية الأخرى من قيم ،و�أن يت�سم بقيمة الفعالية
التي ت�أتي اليوم يف الغرب يف قمة �سلم القيم ،خا�صة �أن العامل يتجه �إىل نوع من
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الوحدة ،فمحكمة العدل الدولية يف الهاي ،والقانون الدويل ،والربيد العاملي
�إمنا هي مظاهر لذلك االجتاه العام الذي ميهد الطريق لتوحيد العامل ،ويف املجال
ال�سيا�سي يظهر امليل �إىل التوحيد يف هيئة الأمم املتحدة وم�ؤ�س�ساتها ،والعامل
تلمح �إىل فكرة «املواطن العاملي» فالعلم �ألغى امل�سافات
التقني ،واالت�صاالت ّ
اجلغرافية بني النا�س ،ولكن مع الأ�سف بقيت هوة �سحيقة بني �ضمائرهم ،فالعامل
قد انقلب ر� ًأ�سا على عقب ،فبد�أت بذلك �صفحة جديدة يف التاريخ عنوانها�« :إما
�أن تكون الإن�سانية وحدة �أو تفنى»((( ،ولعل فناءها يكمن يف االجتاه �إىل ال�سيطرة
على ال�شعوب ،وفر�ض ثقافة الإمرباطورية ،والعلو يف الأر�ض الذي يحول دون
مراجعة العالقات بني ال�شعوب ،و�إعادة تنظيمها نظ ًرا ملا ي�سود العامل اليوم من
وحدة يف امل�شكالت واحلاجات ،فقد فات �أوان الع�صبيات والقوميات مبختلف
�ألوانها ،والعامل يف طريقه �إىل التكامل وامل�شاركة يف املوارد واحلاجات ،ويف طريقه
�إىل حتقيق وحدة ما ،والو�صول �إىل لون من �ألوان الإن�سان العاملي� ،أو املواطن
العاملي ،فريى �أنه من الأن�سب لنا �أن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك املعنى
الكلي للتاريخ ،وقد ا�ستخل�ص امل�ؤرخ الفرن�سي غو�ستاف جيكييه من در�سه لتاريخ
م�صر معنى من هذه املعاين(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .202
((( Gustave Jacquier, Histoire de la civilisation Egyptienne
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وختم امل�ؤلف كتابه هذا بعنوان« :امل�آل الروحي للعامل الإ�سالمي» ي�شعرنا
يف هذه اخلامتة ب�أن العامل الإ�سالمي دبت فيه احلياة ،وانك�شفت �أمامه بع�ض
الآفاق ،ولكن يبدو �أنه مل يقرب من �إدراك م�آله مع ا�ستثناء احلركة الأخرية،
ويرى �أنه مهما ر�أينا من فو�ضى يف العامل الإ�سالمي ف�إنه يتلم�س طريقه يف حركة
الإ�صالح ،واحلركة احلديثة ،و�أنه من جهة �أخرى �أخذ يتحرك ليتمثل يف �صورة
جديدة ،وهي �أنه �أخذ مركز اجلاذبية فيه ينتقل من البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل
�آ�سيا� ،أي من العامل العربي �إىل العامل الإ�سالمي غري العربي ،ولهذا نتائجه
النف�سية ،والأخالقية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،وهذا وا�ضح يف �إندوني�سيا كما
يقول ،ويف باك�ستان ،وماليزيا ،ويرى �أن الإ�سالم يف �إندوني�سيا جديد يتفوق فيه
جانب الفكر والعمل على النواحي التقليدية املغلقة ،و�أن امل�سلمني هنالك قادرون
على جتديد �أنف�سهم ،وهذا ما نراه اليوم يف ماليزيا ،ويف �إيران ،وقد كان الإ�سالم
جماو ًرا للم�سيحية يف البحر الأبي�ض املتو�سط ومل يفد منها �شي ًئا ،وهو الآن جماور
للروحانية الهندية البوذية ،والربهمية ،فالرجل يف جاوه دقيق احل�س ،يحرتم
النظام ،والتنظيم� ،إيجابي ذو طاقة كبرية ،وهو �أي�ضً ا عملي ماهر فنان ،ويختم كتابه
بتحفظ فيما ذهب �إليه ،نظ ًرا ملا ميكن �أن يحدث من مالب�سات دولية ت�أتي بظروف
خمتلفة غري متوقعة ،وميكن �أي�ضً ا اال�ستفادة منها لتحقيق ما كان ي�أمله� ،إذا مل ت�أت
كما يقول حرب عاملية ثالثة تنقلب بها املوازين �إىل غري ما نعهده من هذا الوجود
الإن�ساين ،املتقلب يف التاريخ.
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ثام ًنا :م�ؤلفاته

� )1أول م�ؤلف كتبه هو «الظاهرة القر�آنية» � ،Le phénomène coraniqueأجنزه
يف � 30أكتوبر 1946م ،وكتب له مقدمته ال�شيخ حممد دراز م�ؤرخة بـ5 :
دي�سمرب 1946م ،ن�شرته مكتبة النه�ضة اجلزائرية 1946م باللغة الفرن�سية،
وترجمه عبد ال�صبور �شاهني ،وطبع بالقاهرة 1958م مع مقدمة لل�شيخ
حممود �شاكر ،و�أعيد طبعه بالفرن�سية بدار الرثياء ،اجلزائر (دون تاريخ) ،كما
طبع �أي�ضً ا مب�ؤ�س�سة  S.E.Cاجلزائر1992 ،م.
.
 )2لبيك ،حج الفقراء
 .1948 ,Algerو�أعيد طبعه بدار الغرب الإ�سالمي ،اجلزائر �سنة 2005م،
مع مقدمة بالفرن�سية �أي�ضً ا كتبها عبد القادر جغلول ،وطبعت ترجمته �إىل
العربية ،دار الفكر ،دم�شق2006 ،م.
Lebbeik : Pèlerinage de pauvres. Ed En-Nahda,

� )3شروط النه�ضة
طبع النه�ضة ،اجلزائر1948 ،م .وطبعت الرتجمة العربية التي قام بها
عبد ال�صبور �شاهني ،بالقاهرة1957 ،م ،وترجمه �إىل العربية �أي�ضً ا مولود
طياب ،ولكنه مل يطبع .وملا اطلع عليه ما�سينيون قال« :هذا خطر حقيقي
على اال�ستعمار»(((.
Discours sur les conditions de la renaissance algérienne

((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص.68
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 )4وجهة العامل الإ�سالمي � ،Vocation de l’islamألفه بني 1950-1949م
ون�شرته 1954 ,Le Seuil, Parisم ،وكتب جز ًءا ثان ًيا Vocation de l’islam II
بد�أ ت�أليفه �سنة 1951م ،و�أمته �سنة 1952م ،ولكنه مل يطبع ،ويوجد يف وثائقه
مبنزله خمطو ًطا.
 )5فكرة الإفريقية  -الآ�سيوية  L’Afro-Asiatismeبد�أ ت�أليفه � 11أكتوبر 1955م،
مقدمته م�ؤرخة بـ 1955/12/3م ،وطبع بالقاهرة1956 ،م.
 )6النجدة! ال�شعب اجلزائري يباد  SOS Algérieن�شره بالعربية والإجنليزية
والأملانية� ،أرخ الكتاب يف خامتته بـ 17يناير 1957م ،ون�شره مرة �أخرى
1958م بالقاهرة ،ووزعه جمانًا.
 )7فكرة كومنولث �إ�سالمي ، Idée d’un commonwealth islamiqueكتبه بني
 7و� 18أكتوبر 1958م ،طبع بالقاهرة يف �سل�سلة الثقافة الإ�سالمية ،التي
ي�صدرها حممد عبد اهلل ال�سمان ،القاهرة1379 ،هـ1960/م ،رقم  16من
ال�سل�سلة ،وقام برتجمته الطيب ال�شريف التون�سي.
 )8م�شكلة الثقافة  ،Le problème de la cultureن�شر بالقاهرة يف ترجمته العربية،
قام بها عبد ال�صبور �شاهني �سنة 1958م ،و�أعيد طبعه بدار الفكر بدم�شق
1972م ،وطبع �أ�صله الفرن�سي ،الربهان ،اجلزائر2006 ،م.
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 )9ال�صراع الفكري يف البالد امل�ستعمرة
 ،colonisésبد�أ كتابته يونيو 1957م ،و�أمته يف �سبتمرب 1957م ،و ُن�شر �سنة
1960م يف ترجمته العربية� ،أما الن�ص الفرن�سي فهو ما يزال خمطو ًطا ،وقد
ذكر يف مقدمة الكتاب �أنه �أول كتاب حرره بالعربية مبا�شرة.
La lutte idéologique dans les pays

)10حديث يف البناء اجلديد ُ Discours sur la nouvelle édificationن�شر بالعربية،
وهو عبارة عن جمموع حما�ضرات ،القاهرة1960 ،م.
 )11ت�أمالت ُ Méditationsطبع بالعربية ،القاهرة1960 ،م.
)12يف مهب املعركة ُ Dans le souffle de la batailleن�شر بالعربية ،بريوت،
1961م ،وهو عبارة عن  30مق ً
اال ن�شرت يف جريدة «اجلمهورية اجلزائرية»
بني 1954-1952م.
 )13ميالد جمتمع
 socialesن�شرت الرتجمة العربية ،القاهرة1962 ،م ،و�أعيد ن�شره ببريوت
1406هـ1986/م.
Naissance d’une société: le faisceau des relations

� )14آفاق جزائرية  ،Perspectives algériennesاجلزائر1964 ،م بالعربية ،والفرن�سية
ا�شتمل على املحا�ضرات الثالثة :احل�ضارة -الثقافة -الإيديولوجية.
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 )15مذكرات �شاهد القرن (الطفل)
 ،l’enfantاجلزائر1956 ،م ،يرتجم فيه حلياته من 1930-1905م.

Mémoires d’un témoin du siècle :

�)16أعمال امل�ست�شرقني وت�أثريها على الفكر الإ�سالمي احلديث

L’œuvre des

orientalistes et son influence sur la pensée musulmane moderne, Ed.

1968 ,Révolution africaine, Algerم ،و�أمت ترجمته �إىل العربية ،ون�شر �سنة
1969م.
)17الإ�سالم والدميقراطية Islam et démocratie:حما�ضرة �ألقاها يف نادي الطلبة
املغاربيني بالقاهرة ،ن�شرت �سنة 1967م ،وقدم لها ابن ال�ساعي ،و�أعيد
طبعها بالفرن�سية ،اجلزائر مب�سجد بني م�سو�س ،دون تاريخ (مطبعة ماري).
)18مذكرات �شاهد القرن (الطالب)
 ،l’étudiantبريوت1970 ،م( ،الن�ص العربي) ،ون�شر الن�ص الفرن�سي �أول
مرة ،املطبوعات الوطنية اجلزائرية (1970 ،)ENALم ،ترجم فيه حلياته من
1939-1930م ،وطبع ثانية ببريوت 1404هـ1984/م ،و�أنهى ت�أليف
الأ�صل الفرن�سي يف 1969/1/14م.
Mémoire d’un témoin du siècle :

 )19معنى املرحلة  ،Le sens de l’étapeطبع بالفرن�سية فقط ،اجلزائر 1970م.
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 )20م�شكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي
 ،musulmanن�شرت الرتجمة العربية ،دار العروبة ،القاهرة1971 ،م .ون�شرته
بالفرن�سية  Société d’Edition et de Communicationاجلزائر1991( ،م).

Le problème des idées dans le monde

 )21امل�سلم يف عامل االقت�صاد ،Le musulman dans le monde de l’économie
طبعت الرتجمة العربية ،بريوت 1972م ،ون�شر الن�ص الفرن�سي ،اجلزائر
1996م مع مقدمة لنور الدين بوكروح.
 )22دور امل�سلم ور�سالته يف الربع الأخري من القرن الع�شرين

Le rôle et la

 ،mission du musulman dans le dernier tiers du XXe siècleن�شرت
ترجمته �إىل العربية �ضمن جمال�س دم�شق1972 ،م ،كما ن�شر منفر ًدا يف
�شكل من�شور ،باجلزائر ،وال �أعلم هل ن�شر ن�صه الفرن�سي.
� )23شهادة ملليون �شهيد  ،Le témoignage pour un million de martyrsم�ؤرخ
بتاريخ  11فيفري (فرباير) 1962م ،ون�شر �سنة 2000م (�ضمن� :شاهد
على اغتيال الثورة ،الأمة ،اجلزائر2000 ،م).
 )24بني الر�شاد والتيه  Entre la rectitude et l’égarementجمموعة من املقاالت
ن�شر �أغلبها يف الثورة الإفريقية Révolution africaine ،جمعها �صيف
1972م ،وترجمها وبوبها وختمها بفقرة عن «ال�صراع الفكري» طبع
دار الفكر ،دم�شق 1398هـ1978/م.
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)25من �أجل تغيري اجلزائر  ،Pour changer l’Algérieوهي جمموعة مقاالت
ن�شرت يف ال�صحافة اجلزائرية :اجلمهورية اجلزائرية ،وال�شباب امل�سلم ،والثورة
الإفريقيةRépublique algérienne Le jeune musulman et la révolution.
 ،africaineوعدد هذه املقاالت (حوايل  150مقالة) ،ن�شرت يف هذا الكتاب
يف اجلزائر1989 ،م ،ويف الكتابني التاليني:
 )26القابلية لال�ستعمار  ،Colonisabilitéاجلزائر2003 ،م.
)27العاملية ، Mondialisme:دار النه�ضة ،اجلزائر2004 ،م .ومقاالت �أخرى كما
�أ�شرنا ،ن�شرت يف «مهب املعركة» ويف «بني الر�شاد والتيه».
 )28احلقيقة وامل�آل  La réalité et le devenirترجمة نور الدين خندودي ،اجلزائر،
2004م ،وطبعته ثانية م�ؤ�س�سة عامل الأفكار ،اجلزائر2008 ،م ،وي�شتمل على
بع�ض املحا�ضرات ،وعلى لقاء مع ال�صحايف الذي �أجرى معه حوا ًرا �أخ ًريا يف
حياته ،وهو �إبراهيم عا�صي ،و�أو�صى يف هذا احلوار الو�صايا الأخرية يف حياته.
)29ن�شر �آخر حوار مع الأ�ستاذ مالك بن نبي �أي�ضً ا وهو حوار ال�صحايف �إبراهيم
عا�صي بعنوان «�شهادة وا�ست�شراف» دار الفرقان ،اجلزائر2003 ،م.
)30تاريخ نقدي للثورة اجلزائرية ، Histoire critique de la révolution algérienne
�أجنزه يف  18مايو 1959م ،مل يطبع ،وبقي خمطو ًطا يف وثائقه مبنزله.
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 ) 31الكتاب والو�سط الإن�ساين  ،Le livre et le milieu humainمل يطبع �أي�ضً ا.
 )32الثورة والثورة املزيفة يف العامل الإ�سالمي
� dans le monde musulmanأجنزه يف  30جانفي (يناير) 1963م ،غري مطبوع.
Révolution et pseudo-révolution

 )33جملة �صغرية ي�صدرها طلبة م�سجد اجلامعة اجلزائرية كان يكتب فيها ابتدا ًء
من عددها الأول ال�صادر يف فيفري (فرباير) 1970م �إىل �آخر عدد �صدر
منها 1973م.
 )34جمال�س دم�شق (حما�ضرات وندوات �أقيمت بدم�شق) ،كان عددها كب ًريا،
ولكن �أ�ضاع حممد املعلم �صاحب دار ال�شروق هذا امل�ؤلف ،ومل يطبع منها
�إال بع�ض املحا�ضرات ،وجدت م�سجلة عند بع�ض املهتمني بفكره ،وجمعها
الأ�ستاذ عمر م�سقاوي ون�شرتها دار الفكر ،دم�شق2005 ،م.
 )35الدفاتر :ترك مالك بن نبي عدة دفاتر كان ي�سجل فيها مذكراته ،وعرث على
هذه الدفاتر الأ�ستاذ نور الدين بوكروح الذي �أتيح له �أن يطلع على كل
وثائق مالك بن نبي ،وهي عبارة عن مذكرات تبد�أ من �سنة � 1958إىل 14
جدا
يوليو 1973م((( قبل وفاته بثالثة �أ�شهر ون�صف تقري ًبا ،وهي مهمة ًّ
يف فهم حياة هذه ال�شخ�صية و�آرائها يف الأحداث ويف الرجال ،ون�شرت
((( نور الدين بوكروح مرجع �سابق� ،ص .258-257
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�ضمن Mémoires d’un témoin du siècle :مع تقدمي وتعليق نور الدين
بوكروح ،Samar ،اجلزائر2006 ،م .وتقع ابتداء من �ص � 323إىل � 526أي
� 203صفحات.
 )36ومن امل�ؤلفات التي تن�سب �إليه كتاب «الن�صرانية بنت اليهودية» ،كان
قد اهتم بدرا�سة امل�سيحية عندما كان يناق�ش �أ�صحابه من جماعة ال�شبان
امل�سيحيني يف باري�س ،وكاد ي�ؤثر يف بع�ض ه�ؤالء ال�شبان حتى �شعر بع�ضهم
بخطورته ،و�أ�شار �إىل هذا الكتاب الأ�ستاذ عبد ال�سالم الهرا�س�[.أعمال
امللتقى الدويل� 25-23 ،شعبان 1424هـ� 20-18 /أكتوبر 2003م،
اجلزائر :مالك بن نبي ،فكره و�أعماله ،من�شورات املجل�س الإ�سالمي
الأعلى �ص.]55
)37العفن Pourriture :اجلزء الأول((( كتب فيه مذكراته من 1940-1932م،
و�ضاعت املذكرات التي تغطي ال�سنوات 1958-1954م ،وعنوانه يدل
على مدى معاناته وحزنه من ت�صرفات املاكرين به املخادعني ،وممن �ساءت
ت�صرفاتهم ،وماتت �ضمائرهم ،قد طلب مالك بن نبي �أن ين�شر هذا الكتاب
يف حياته و�سلم ن�سخة مرقونة بالآلة الكاتبة ملن يقوم مب�سجد الطلبة ،بجامعة
اجلزائر بن�شره ،ولكن تويف قبل �إجناز ذلك ،وكان قد �سلم ن�سخة منه لل�شيخني
((( «�أثر الدين يف فكر مالك بن نبي» �ضمن �أعمال امللتقى الدويل.
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�إبراهيم مزهودي ،وعبد الرحمن �شيبان نظ ًرا ال�شتداد القمع البولي�سي عليه
(1951م) ويوافق هذا اجلزء ،اجلزء الثاين من مذكرات �شاهد القرن الذي
ي�شمل املدة من � 1930إىل 1939م من حياته.
ويرى «�أن هذا الكتاب �شهادة �أنوي تركها للأجيال القادمة ،غري

�أين �أكتب بطريقة ت�سمح جليلي نف�سه �أن يعرفها ،و�أن يناق�شها ،وينتقدها،
فهي �شهادة لن تكون ذات قيمة �إن مل تعر�ض على �أنظار معا�صري كاتبها،
�إذ بخالف ذلك فلن تكون �إال كذبًا اختلقه �صاحبها لن�شره بعد رحيله� ،أو
�شهادة مهوو�س بعقدة اال�ضطهاد� ،أو طالب �شهرة بعد الوفاة»(((.
وف�ضل منهج الت�سل�سل التاريخي لأحداث حياته قال�« :إذ يبدو

يل �أن التواريخ �ضرورية للوقوف عند بع�ض مراحل التطور ،وعند معنى
امل�أ�ساة التي تغطي ثالث حقب من وجودي :حياتي كطالب -1931
1936م ،حياتي كمنبوذ هائم على وجهه ،ومتتد من 1945-1936م،
وحياتي ككاتب وتبتدئ من 1946م �إىل يومنا هذا»((( (من �أيام 1951م)،
ومل ي�سلك يف ذلك منهج التحليل للأحداث ،ويرى �أن هذا الكتاب هو
أريد لها التحطيم عرب الإكراه اجل�سدي وال�سم
«خال�صة ما يختلج يف نف�سَ � ،
املعنوي»(((.
((( مالك بن نبي ،العفن ،مرجع �سابق� ،ص.18
((( املرجع ال�سابق� ،ص.19
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
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 ترجم هذا الكتاب �إىل العربية نور الدين خندودي (اجلزء الأول منه)،
ون�شرته دار الأمة ،اجلزائر2007 ،م ،كما ن�شرت الن�ص الفرن�سي الدار نف�سها
�سنة 2007م �أي�ضً ا ،وملا عرفت �أ�سرة مالك بن نبي ذلك اعرت�ضت على
طبعه لأن الظروف غري منا�سبة ،وكادت تقا�ضي النا�شر ،ولكن تدخلت
�شخ�ص ًّيا مع الأخ عبد الوهاب حمودة و�أ�صلحنا املوقف؛ ولذلك توقف
توزيع الكتاب ون�شره مرة �أخرى((( ،وما يزال اجلزء الثاين خمطو ًطا على
ما يبدو ،ولكن يذكر نور الدين بوكروح �أن هذا الكتاب يغطي الفرتة من
1954-1951م ،والذي يكمل الفرتة من � 1958إىل 1973م هو الدفاتر
املخطوطة التي �أ�شرنا �إليها من قبل ،يتكون هذا الكتاب من �أربعة �أق�سام:
الأول :الطالب ،الثاين :املنبوذ ،الثالث :الكاتب ،الرابع :املهاجر ،واجلزء
الأول الذي ن�شر ي�شمل :الطالب ،واملنبوذ فح�سب ،وبقي اجلزء الثاين
خمطو ًطا.
 ولهذه املذكرات �أهمية بالغة حتتوي على معلومات و�أحداث ومعاناة
و�شعور حاد بها ،ونقد الذع لل�سيا�سيني ،وبع�ض العلماء ،ورمبا ي�شعر بع�ض
القراء بنوع من املبالغة ،ولكن الرجل ح�سا�س ،وينفذ �إىل �إدراك ما ينتج
تلك املواقف التي رمبا تكون عن ح�سن نية من �أ�صحابها �أو عن �سوء نية،
ولكنها ال ت�ستقيم مع منطقه ،و�إدراكه للواقع ،وال�صراع الذي يعانيه،

((( على ما نظن ،ولكنه ميكن �أن يت�سرب بطرق خمتلفة.
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واملراقبة التي تالحقه� ،إن بع�ض ه�ؤالء مل يفهموه ،ومل يدركوا ما �أدرك
بتجربته اخلا�صة ،وحد�سه النفاذ امل�ست�شرف ك�أنه ينظر بنور اهلل.
وقد رجعت �إىل هذا الكتاب ،وا�ستعملت ن�صو�صه التي مل ي�سبق

فيما يبدو �أن ا�ستعملها الباحثون� ،إذا ا�ستثنينا الأ�ستاذ نور الدين بوكروح.
)38الإ�سالم واليابان يف املجموعة الآ�سيوية
 ،communauté asiatiqueكتبه �سنة 1942م يف م�سابقة دولية الختيار
«�أح�سن مقال عن احل�ضارة اليابانية» فهو يعتقد �أنه بالروحانية الإ�سالمية
وقيمها مع تقنية القوة اليابانية ميكن مواجهة اال�ستعمار الغربي ،ويقول �إنه
به افتتح حياته ككاتب ،ويوجد يف �أر�شيف  Kakusai Simblumوكان معج ًبا
بتجربة اليابان احل�ضارية ،ويرى �أن العامل الإ�سالمي مل يخرج من التخلف؛
لأن عمله كان متعلقًا بالأ�شياء واملنتجات وا�ستهالكها بدل �أن يطبق ذلك
يف جمال الإن�سان والأفكار(((.
L’islam et le Japon dans la

((( كتب قائ ً
الLe Japon a réussi là où le monde musulman n’a pas encore remporté de :
victoire décisive sur le sous-développement parce que son action s’est appliquée dans
le monde des choses et des produits, au lieu de s’appliquer à l’ordre humain et les idées .

نور الدين بوكروح ،مرجع �سابق� ،ص.167

مشكالت احلضارة

وجهة العامل اإلسالمي
ت�أليف
مالك بــن نبـــي

ترجمة
عبد ال�صبور �شاهني

ُطبِع لأول مرة بالفرن�سية عام (1374هـ1954 /م)،
وتُـرجـم للعربيــة ونُ�شـر عام (1379هـ1959 /م).

تقـــدمي

بقلم األستاذ حممد املبارك

ينتمي م�ؤلف هذا الكتاب الأ�ستاذ «مالك بن نبي» �إىل بلد عربي �إ�سالمي،
عانى من جتربة ال�صدام بني املجتمع الأوربي املادي واملجتمع الإ�سالمي العربي،
ما مل يعانه بلد �آخر� ،سواء يف طول املدة �أو قوة ال�صراع �أو عمق الأثر� .إن اجلزائر
متثل هذه التجربة يف نواحيها امل�ؤملة وم�آ�سيها ،ويف جوانبها املنتجة املوقظة املب�شرة،
كما �أن امل�ؤلف نف�سه عانى هذه التجربة فكر ًّيا ونف�س ًّيا ،ك�أ�شد ما يعانيها �إن�سان
مثقف مرهف ال�شعور واحل�س.
ولعل قراء الأ�ستاذ مالك ال يعرفون �أنه مهند�س كهربائي تخرج من كربيات
املعاهد الهند�سية العالية يف فرن�سا ،و�سلخ من حياته �أكرث من ثالثني �سنة عا�شها
يف �أوربا ،وكانت هذه ال�سنون الطويلة واخل�صبة بالن�سبة �إىل رجل مثقف عميق
الثقافة �سب ًبا يف �إظهار ذاتيته ،و�إيقاظ ال�شعور يف نف�سه وفكره؛ �إنه عربي م�سلم،
لي�س هو من املجتمع الأوربي الذي عا�ش فيه بج�سمه يف �شيء ،وكان تعمقه يف
الثقافة الأوربية �سب ًبا يف حترره من نفوذها ،ومعرفته مل�صادرها ومواردها ،لدوافعها
اخلفية وبواعثها العميقة ،وال�سيما �أنه جمع �إىل جانب الثقافة العلمية ،ثقافة
فل�سفية واجتماعية وا�سعة الأرجاء ،عميقة الأغوار ،كما تدل عليه �آثاره وم�ؤلفاته

6

وجهة العامل الإ�ســالمي

6

العديدة التي قر�أناها .واملهم يف الأمر �أن ثقافته هذه مل تكن ثقافة فكرية تقت�صر
على �ساحة الفكر ،ولكنها ن�ضجت بحرارة امل�أ�ساة التي كانت تعي�ش فيها اجلزائر،
م�أ�ساة اال�ستعمار واال�ستعالء وال�سلب ،وا�ستخدام �أرفع النظريات العلمية لأحط
الغايات و�أخ�س الأهداف .لقد جتمعت يف قلبه ونف�سه ،يف عاطفته و�شعوره ،يف
عقله وتفكريه ،م�آ�سي �أولئك املاليني من الب�شر ،الذين يعي�شون على �أر�ض اجلزائر
�ضحايا ملدنية القرن الع�شرين .و�أمثلة بارزة النحطاط �أهدافها وغاياتها.
خ�صو�صا ،وكتب مالك عمو ًما� ،شبي ًها يف
ولذلك ال جتد لهذا الكتاب
ً
كتب امل�شارقة من �أبناء البالد العربية ،الذين ال يزال �أكرث كتابهم يقفون من
احل�ضارة الأوربية موقفًا �آخر؛ هو موقف التلميذ املعجب الذي مل ينق�ض �إعجابه،
وامل�ستجدي لأفكارها ومقايي�سها؛ لأنه مل يعرف منها �إال مظاهرها ،و�إال جوانبها
الفكرية ،ومل يعرف حني يعرفها �إال زائ ًرا ،ولو طالت زيارته لها ب�ضع �سنني.
لقد كانت �أوربا بالن�سبة �إىل الأ�ستاذ مالك تربة �صاحلة لتنمية جذوره التي
ال تزال مت�صلة ببلده ،مغمو�سة بتاريخ �أمته.
�إنك حني تقر�أ هذا الكتاب ت�شعر �أنك ل�ست تقر�أ كتابًا ،ولكنك تعي�ش
م�أ�ساة �أمة ،وتعي�ش معها خالل ع�شرة قرون �أو �أكرث ،ومتر بعقد ق�صتها خالل هذه
القرون.
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�إن م�سرح امل�أ�ساة والبلد الذي متثل عليه هو العامل الإ�سالمي مبجموعه،
ال يخ�ص امل�ؤلف فيه بل ًدا دون بلد ،بل يبحث م�شكلته امل�شرتكة ،ي�ستعر�ض
تاريخها منذ ظهور الإ�سالم ،واملراحل التي مرت بها ،ثم يقف بنا طوي ًال يف
العقدة الأ�سا�سية يف املرحلة احلا�ضرة من مراحل الإن�سانية ،ويو�سع حينئذ م�سرح
امل�أ�ساة لريينا �إياها يف �صورتها العاملية ،ويقفنا على م�أ�ساة الإن�سانية التي متثل على
م�سرح العامل ،يف جانبها الأوربي الأمريكي ،ويف جانبها الإ�سالمي ،بل يرينا من
بعيد وجهها الهندوكي البوذي :كل ذلك ليدلنا على املخرج وعلى حل العقدة
بنور ي�سلطه على املجتمع الإ�سالمي ،وعلى هذه الرقعة من العامل التي متتد من
مراك�ش �إىل �إندوني�سيا.
�إن طريقة امل�ؤلف يف كتابه هذا ال يقوم على �سرد التفا�صيل واحلوادث ،بل
على حتليل عميق � -أعانه عليه ثقافة قوية واطالع وا�سع  -ملراحل التاريخ ،و�سري
املدنية وتطورها ،وهو يق�سم تاريخ املجتمع الإ�سالمي �إىل ثالث مراحل؛ �أوالها:
مرحلة الإ�سالم الأوىل يف دفعته الإميانية احلية ،وهي �أقوى هذه املراحل يف حيويتها
وقوتها الدافعة وخ�صبها ،وتنتهي يف معركة �صفني .وثانيتها :مرحلة املدنية الإ�سالمية،
وهي مرحلة التفكري واالزدهار احل�ضاري ،وتنتهي ب�سقوط دولة املوحدين .وثالثتها:
مرحلة اجلمود واالنحطاط :وي�صف كل مرحلة من هذه املراحل و�صفًا حتليل ًّيا عميقًا،
ويخ�ص املرحلة الأخرية بالعناية؛ لأنها املرحلة التي ال نزال نعي�ش يف روا�سبها
و�آثارها ،ولأنها متثل يف نظره ال�صائب مرحلة القابلية لال�ستعمار.
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وهو �إذ ي�صل بتحليله التاريخي �إىل هذه النقطة ،يلتفت �إىل العامل الأوربي،
في�ستعر�ض ن�ش�أة ح�ضارته و�صفاتها الأ�سا�سية العميقة التي ترتد �إىل عهد بعيد،
ويرجع ب�صفاتها �إىل بيئتها الزراعية التي انبثقت عنها ،وي�سري معها يف تطورها حتى
ي�صل بها �إىل الع�صر احلا�ضر ،يذكر يف خالل ذلك مناقبها وعيوبها والعنا�صر
املختلفة التي تظاهرت على تكوينها :من مادية منظمة تولدت من زراعة الأر�ض،
�إىل روحية غزتها من خارجها و�سطوحها بامل�سيحية القادمة من ال�شرق ،التي
انكم�شت وتقل�صت وا�صطبغت ب�صبغة احل�ضارة املحلية� ،إىل العقلية الديكارتية
التي تركت يف التفكري احلديث �أث ًرا عميقًا� ،إىل ال�صناعة الكربى وما �آلت �إليه
من ثورة يف القيم واملفاهيم ،و�أنظمة احلكم والأخالق.
ثم يقابل امل�ؤلف هنا بني احللقتني الأخريتني املتقابلتني من �سل�سلتي التطور
يف �أوربا ويف البالد الإ�سالمية ،وي�صف ما يكون من التقاء عاملني �أحدهما حطت
فيه املدنية رحالها ،وتردت بردائه ،وات�سمت ب�صفاته .وانتهت �إىل عهد اال�ستعمار،
و�إىل املادية ،مادية البورجوازيني (املتمولني) التي جتلت يف الر�أ�سمالية ،ومادية
الكادحني الفقراء (الربوليتاريا) التي جتلت يف ال�شيوعية.
و�أما العامل الآخر (البالد الإ�سالمية) فقد رحلت عنه املدنية بعد �أن تركته
هيك ًال فار ًغا جتلى عليه اجلمود يف مرافقه كلها ،وركدت تلك النفحة الإميانية،
وا�ستبدل بها �ألفا ًظا جامدة جوفاء ،حتى غدا هذا العامل كما و�صفه امل�ؤلف قاب ًال
لال�ستعمار قبل �أن ي�ستعمر.
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وي�ستثري الأ�ستاذ مالك هنا تفكرينا وحما�ستنا يف �آن واحد ،ويتنب�أ بحل
جديد لهذه العقدة ،ويب�شرنا مبرحلة جديدة بدت طالئعها يف انهيار احل�ضارة
الغربية؛ ح�ضارة اال�ستعمار واملادية ،ويف ا�ستيقاظ العامل الإ�سالمي وفقًا لنظريته
التي ب�سطها يف �أول كتابه يف (دورات املدنية وانتقالها) ،ويقف بنا �أمام حتليل رائع
لواقعنا وحلركاتنا احلديثة يف التجديد والتقليد والإ�صالح ،كا�شفًا عن �سطحية
بع�ض هذه احلركات واملظاهر التجددية ،م�ش ًريا �إىل نواحي الأ�صالة والعمق يف
حركات الإ�صالح والثورات احلقيقية من جهة �أخرى.
ويرى كاتبنا الفيل�سوف �أن هذا العامل الإ�سالمي هو الذي يحقق الظروف
النف�سية لظهور (الإن�سان اجلديد) ،و�أن ر�سالته يف هذا الع�صر التوفيق بني العلم
وال�ضمري ،بني الأخالق وال�صناعة ،بني الطبيعة وما وراء الطبيعة ،و�أنه يف منت�صف
الطريق �إىل هذه الغاية ،و�أنه و�إن كان يجب عليه بلوغ م�ستوى املدنية احلالية
املادي ،با�ستخدام م�ؤهالته كلها على اعتياد النظام ،يف العهد الذري الذي
ي�سيطر عليه الفكر ال�صناعي العلمي �سيطرة �شديدة ،غري �أن مهمته تظل روحية
تقوم على التخفيف من حدة الفكر املادي والأنانية القومية.
غري �أنه يعتقد �أن مركز الثقل يف هذا العامل �سينتقل من البحر املتو�سط
�إىل �آ�سيا ،و�أنه يتجه اليوم نحو جاكرتا م�ستفي ًدا من تلك النفحة ال�صوفية التي ال
تزال �سارية يف العامل البوذي والهندو�سي ،الذي يت�صل به العامل الإ�سالمي يف
�آ�سيا ويجاوره.
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وقد �أخالف امل�ؤلف يف نظرته هذه ،ذلك �أين  -على تقديري للنه�ضة
الرائعة التي تبدو يف �إندوني�سيا وبع�ض البالد الآ�سيوية الإ�سالمية � -أرى �أن
للعامل العربي مكانته ووظيفته احليوية يف قلب هذا العامل الإ�سالمي ،و�أنه �أوتي
القدرة على التوفيق بني القيم املادية والروحية ،و�إقامة التوازن بينهما ،و�أنه بح�سن
تفهمه للغة القر�آن الكرمي ولر�سالة احلياة اجلامعة بني املقايي�س املادية والروحية،
واجلهد املادي واخللقي ،ال يزال حمط الأمل ومو�ضع الرجاء ،دون �أن ينق�ص
ذلك من قيمة ال�شعوب الإ�سالمية الأخرى ،ومن خ�صائ�ص عبقريتها ،ولو �أن
العامل العربي ال يزال وعيه مل يبلغ العمق املطلوب ،وال يزال �شعور اال�ضطالع
بحمل عبء هذه الر�سالة احل�ضارية الكربى �ضعيفًا خاف ًتا ،ولكن القوى املحركة،
والبواعث النف�سية ،والدفقات الإميانية ال ت�سري ب�سرعة منتظمة ،بل بوثبات تتجاوز
ح�ساب احلا�سبني .و�أعتقد �أن الأ�ستاذ مالك يف كتابه «فكرة الإفريقية الآ�سيوية»
يبدو �أقرب لر�أيي هذا.
وعلى كل حال ن�ستطيع �أن نقول� :إن هذا الكتاب يك�شف يف مالك بن
نبي عن مفكر كبري احتل ب�سرعة فائقة مكانه الالئق يف طليعة العامل العربي
والعامل الإ�سالمي ،وبرز ب�سل�سلة من امل�ؤلفات الأخرى (الظاهرة القر�آنية ،م�شكلة
الثقافة� ،شروط النه�ضة  )...جعلته رم ًزا لهذه املرحلة اجلديدة التي بد�أناها:
مرحلة التحرر الفكري ،التحرر من اال�ستعمار ،والنفوذ الفكري ،والتبعية الثقافية
واحل�ضارية ،مرحلة اال�ستقالل احلقيقي وال�شعور بالذات ،واال�ضطالع بالعبء،
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والثقة بالقدرة على البناء ،وال�سري بركب احل�ضارة ،بعد التحرر من روا�سب
ع�صر االنحطاط والت�شويه وقلب القيم ،والفراغ الفكري والروحي ،ومن ال�شعور
بالنق�ص واحتقار الذات والإعجاب ال�سطحي مبدنية �أ�شرفت على نهايتها ،وبدت
عيوبها ونقائ�صها.
�إن ً
مالكا يبدو يف كتابه هذا ويف جمموع �آثاره ال مفك ًرا كب ًريا و�صاحب
نظرية فل�سفية يف احل�ضارة فح�سب ،بل داع ًيا م�ؤم ًنا يجمع بني نظرة الفيل�سوف
املفكر ومنطقه ،وحما�سة الداعية امل�ؤمن وقوة �شعوره ،و�إن �آثاره يف احلقيقة حتوي
تلك الدفعة املحركة التي �سيكون لها يف بالد العرب �أو ًال ،ويف بالد الإ�سالم
ثان ًيا� ،أثرها املنتج وقوتها الدافعة .وقلما ا�ستطاع كاتب مفكر �أن يجمع كما جمع
بني �سعة الإطار والرقعة التي هي مو�ضوع البحث ،وعمق النظر والبحث ،وقوة
الإح�سا�س وال�شعور� -أنا ال �أقول �إنه «ابن نبي» ،ولكني �أقول �إنه ينهل من نفحات
النبوة ،وينابيع احلقيقة اخلالدة.
حممد املبارك
دم�شق يف
 20من �صفر  1379هـ
 26من �آب (�أغ�سط�س)  1959م

تنبيــه

يظهر كتاب «وجهة العامل الإ�سالمي» بعد حتريره ب�سنوات �أربع ،دون �أدنى
تعديل يت�صل مبا جد من �أحداث ،خالل تلك الفرتة ،اللهم �إال ما ر�آه امل�ؤلف
ؤرخا بعام .1954
�ضرور ًّيا ف�سجله تعليقًا على الهام�ش م� ً
ف�إذا مل يعد ممك ًنا تطبيق �آراء امل�ؤلف ،التي �سجلها غداة الأزمة الفل�سطينية،
على الأو�ضاع الراهنة يف العامل الإ�سالمي ،ف�إن تنقيح هذه الآراء لن يفيد يف
عالج الأو�ضاع اجلديدة� ،أما �إذا كان من املمكن تطبيقها ،ف�سي�ستطيع القارئ من
مقيا�سا ملا جد من �أحداث.
باب �أوىل �أن يقدر مدى �صالحيتها بو�صفها ً
�أية كانت وجهة الأمر ،ف�إن �صناعة تاريخ العامل الإ�سالمي مل تعد من
مهمة امل�ؤامرات اخلارجية التي قعدت به �إىل حني عن التطور واالزدهار ،و�إمنا
هو العمل ال�صامت امل�ضني ،املنبعث عن حركته الداخلية .وهو ما جهد امل�ؤلف
للك�شف عنه يف ال�صفحات التي نقدمها �إىل القارئ الكرمي.
حزيران (يونيو) 1954

مدخل الدرا�سة

كنت قد فرغت من تخطيط هذه الدرا�سة ،عندما جاءين �أحد �أ�صدقائي،
وقد كان على علم مب�شروعي ،ف�أطلعني على امل�ؤلف القيم الذي و�ضعه الأ�ستاذ
«جب» بعنوان« :االجتاهات احلديثة يف الفكر الإ�سالمي» Les tendances
 .modernes de l,islamفوجدت �أن موقف امل�ؤلف الكبري ي�شبه يف مواطن كثرية
موقفي الذي حاولت مع ق�صر باعي �أن �أجلوه.
علي �أن �أراعي هذا الت�شابه ،ف�أكتفي ب�إحالة القارئ �إىل �آراء �أ�ستاذ
فهل كان َّ
�أك�سفورد .وخا�صة فيما يت�صل بالف�صلني الثاين والثالث من هذا الكتاب..؟ لقد
�آثرت �أن �أوا�صل طريقي متخ ًذا منه �سن ًدا ،ي�ؤيد ر�أيي ،وهو �سند له عندي وزن
كبري.
غري �أنه يبدو يل من ال�ضروري �أن �أ�شري �إىل بع�ض املواطن التي اختلفنا فيها
كيال �أعود �إليها داخل الكتاب جتن ًبا للجدل.
ف�أنا ال �أعتقد �أن �صفة (الذرية)((( -تلك الالزمة من لوازم العقل العاجز
عن التعميم -خا�صة فطرية من خوا�ص الفكر العربي ،على ما �أكده امل�ست�شرق
((( يق�صد امل�ؤلف بالذرية  :Atomismeنزوع الفرد �إىل جتزئة م�شكلة احلياة فيتناولها ذرة ذرة.
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الإجنليزي املحرتم ،بل هي طراز من طرز العقل الإن�ساين عامة عندما يق�صر عن
بلوغ درجة معينة من التطور والن�ضج� ،أو عندما يفوتها ،وبعبارة �أدق يقع العقل
املعمم يف التطور التاريخي بني مرحلتني من مراحل (الذرية).
فالفكر غال ًبا ما يكون ذر ًّيا يف خطواته الأوىل ،كما كانت احلال يف �أوربا قبل
«ديكارت» ،وكما �صارت �إليه احلال بعد ع�صر ابن خلدون يف العامل الإ�سالمي،
عندما توقف كل جهد عقلي.
ولكن الرتاث الثقايف اخلطري الذي خلفته احل�ضارة الإ�سالمية للح�ضارة
احلديثة ،يظل �شاه ًدا على ما كان يت�صف به الفكر الإ�سالمي يف ع�صوره الذهبية،
فلقد ات�سم كفاحه يف جماالته كافة بالإح�سا�س (بالقانون) ،وهو ي�ستلزم القدرة
على الرتكيب ،فو�ضعت النظريات القانونية وبناها الفقهاء على قواعد (الأ�صول).
وهكذا جند الت�شريع الإ�سالمي يحمل للمرة الأوىل يف تاريخ الت�شريع طابع نظام
فل�سفي يقوم على مبادئ �أ�سا�سية ،بينما ال يعدو القانون الروماين �أن يكون
جمموعة من امللفقات القانونية العفوية ،لي�س بينها رباط عقلي.
وبو�سعنا �أن نذكر �أي�ضً ا ما حققه العالمة «�أبو الوفا» يف علم الفلك من
اكت�شاف للتغيري يف حركة القمر ،وهو ما يطلق عليه ا�سم (الالمت�ساوية الثانية)،
وما حققه العالمة «ابن خلدون» ،الذي يرجع �إليه الف�ضل يف ا�ستنباط قوانني
التاريخ وعالقاتها ب�أوجه ن�شاط املجتمعات ،وهذا دليل على �أن الفكر العربي كان
يحمل حما�سة القانون وذوقه.
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ول�ست �أي�ضً ا مع العامل الإجنليزي ،فيما ذهب �إليه حني حتدث عن (االجتاه
الإن�ساين) يف احلركة الإ�سالمية احلديثة ،فعزاه �إىل ت�أثري الثقافة الأوربية .ف�إن من
الواجب �أو ًال �أن نحدد م�صطلحاتنا :ف�إذا كنا نتحدث عن نزعة �إن�سانية تقليدية �أو
دبلوما�سية ،ف�إنا نعرتف خمتارين ب�أن الرثثرة الإن�سانية ذات جر�س جميل ،وب�أن
املتاع اللغوي لدي بع�ض امل�سلمني املحدثني قد �أثرى ببع�ض اجلمل املنمقة،
وببع�ض الأ�شعرة اخلالبة.
بيد �أنه رمبا وجب علينا �أن نبحث الوقائع و�أن نذر الألفاظ ،وذلك ب�أن نتناول
النزعة الإن�سانية يف معادنها الأ�صيلة من الت�سامح والإيثار واحرتام �شخ�ص الإن�سان.
وال جمال يف مثل هذا الكتاب لعقد مثل هذه املوازنة� ،إذ ينبغي �أن نبد أ�
فيما يخ�ص الإن�سانية يف الإ�سالم ،بذكر (القيمة الدينية) التي قررها القر�آن للفرد،
كما �أكدنا ذلك يف درا�ستنا عن (الظاهرة القر�آنية) ،يف الف�صل الذي در�سنا فيه
(عالقة القر�آن بالكتاب املقد�س).
ورمبا كان من الواجب �أن نورد �أي�ضً ا ما �أو�صى به �أبو بكر ال�صديق ،
جي�ش امل�سلمني من �أن «ال يقتلوا الأعزل ،وال الراهب يف �صومعته ،وال يقتلوا
الأنعام ،وال يحرقوا الزرع»(((.
((( هذه الو�صية يف �أ�صلها مما كان يو�صي به الر�سول � صحابته حني كان يوجههم �إىل الغزو ،فقد روى الإمام �أحمد
يف م�سنده عن ابن عبا�س قال :كان ر�سول اهلل � إذا بعث جيو�شه قال« :اخرجوا با�سم اهلل تعاىل ،تقاتلون يف �سبيل
اهلل من كفر باهلل ،ال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا الولدان وال �أ�صحاب ال�صوامع» ،جممع الزوائد .316/5
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ثم يرد بعد ذلك املوقف اجلليل الذي وقفه عمر  ،عندما ا�ستوىل
امل�سلمون على بيت املقد�س ،فقد �أبى �أن ي�ؤدي ال�صالة داخل كني�سة القيامة،
واكتفى ب�أن ي�سجد عند بابها اخلارجي يف خ�شوع ،م�ؤ ِّم ًنا بذلك الن�صارى من
�صفحا عن �سعة ال�صدر
ج�سارة اجلند امل�سلمني ،كما �أننا ال ن�ستطيع �أن ن�ضرب ً
التي امتازت بها مدار�س الفكر يف العامل الإ�سالمي يف ع�صرها الذهبي ،حني
مباحا للراهب
تتلمذ عليها الفكر الإن�ساين دومنا قيد �أو �شرط ،كان العلم �أم ًرا ً
«جربرت» ،وللكاهن «ميمون» ،على حد �سواء .ف�إذا ما رجعنا الب�صر �إىل احل�ضارة
الأوربية احلديثة ،وجدناها تدل بعلمها على البلدان املتخلفة �أو على الأ�صح:
البلدان التي �صريتها متخلفة ،فال ميكن �أن نن�سى فداحة الثمن الذي تكبده
بع�ض مثقفينا امل�سلمني من الأ�شغال ال�شاقة وال�سجن امل�ؤبد.
فكيف يت�أتى للعامل الإ�سالمي �أن يبحث عن �إلهام فل�سفته الإن�سانية
فيما وراء تقاليده العريقة..؟ �إن حديثنا عن �إن�سانية �أوربا ال يكون �إال حديثًا
عن نزعة �إن�سانية (جذبية) دون �إ�شعاع ،ويف هذه احلالة نراها تعني (�إن�سانية
�أوربية) يف الداخل ،و(�إن�سانية ا�ستعمارية) يف اخلارج ،وهذه الأخرية قائمة على
�أقبح املعادالت ال�سيا�سية و�أ�شنعها( :فالإن�سان) يف عرفها م�ضروبًا يف (املعامل
اال�ستعماري) ي�ساوي م�ستعم ًرا.
�أ ًّيا ما كان الأمر ،ف�إن كتاب العامل الإجنليزي ي�ستحق اهتمام كل م�سلم
يريد �أن يختط بع�ض املعامل لأفكاره ،و�أن يق ِّوم مو�ضوع ًّيا ،ال �أقول القيم الإيجابية
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يف نه�ضته فح�سب ،ولكن القيم ال�سلبية التي تعد حال ًّيا �أ�سا�س الفو�ضى يف العامل
الإ�سالمي.
ويتحدث «جب» على الأخ�ص عن (النزعة الأدبية) ،وهو ما �سبق �أن نددنا
به حتت عنوان (احلرفية) يف الثقافة(((.
كما يتحدث عن �سمة غالبة يرمز �إليها بذوق الفخر واملديح ،وبالنزعة
الرومانتيكية التي تت�سم بها ثقافتنا ،حتى عند بع�ض كبار املفكرين املحدثني،
ولهذا احلديث قيمة كربى يف كتابه ،وخا�صة لدى من يذهبون �إىل القول �إن
حمرك التقدم ودليله �إمنا هو (احلقيقة) ،والفخر �إمنا يكون دائ ًما على ح�ساب
(احلقيقة) ،فهو خيانة لها ،وبالتايل خيانة للتاريخ نف�سه.
ولكن �إذا كان من اخليانة للحقيقة �أن ن�سرف يف احلديث عن �أنف�سنا ،فمن
اخليانة لها �أي�ضً ا �أن جنهل قدر �أنف�سنا ،فنقلل من �ش�أنها ،ولهذا يبدو �أن «جب» قد
�أغفل احلديث عن مركب النق�ص الذي يت�صف به بع�ض املثقفني والقادة امل�سلمني.
و�أعود ف�أكرر القول �إن كتاب امل�ست�شرق الإجنليزي يعد مر�ش ًدا ثمي ًنا لكتابي
هذا يف درا�سة الأمرا�ض (�شبه ال�صبيانية) يف العامل الإ�سالمي ،ولكم �أمتنى �أن
يت�أمل مو�ضوعاته كثريون من امل�سلمني ،كما ت�أملتها ،و�أن يقدروا فيه نزاهته التي
�سمت على كل مركب عقيدي �أو �سيا�سي.
((( انظر كتابنا «�شروط النه�ضة».

الف�صل الأول
جمتمع ما بعد املوحدين
ﱹﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ

					
]البقرة[141 ،134/

الظاهرة الدورية
ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ
]�آل عمران[140 /

لدرا�سة التاريخ جوانب متعددة ،ف�إذا ما تناولناه بالقيا�س �إىل الفرد كان
درا�سة نف�سية� ،إذ يكون درا�سة للإن�سان بو�صفه عام ًال نف�س ًّيا زمن ًّيا يف بناء ح�ضارة،
ولكن هذه احل�ضارة تعد مظه ًرا من مظاهر احلياة والفكر اجلماعي ،ومن هذا
اجلانب ُي ّعد التاريخ درا�سة اجتماعية� ،إذ يكون درا�سة ل�شرائط منو جمتمع معني
ال يقوم منوه على حقائق اجلن�س �أو عوامل ال�سيا�سة ،بقدر ما يخ�ضع خل�صائ�صه
الأخالقية واجلمالية وال�صناعية املتوافرة يف رقعة تلك احل�ضارة.
على �أن هذا املجتمع لي�س معزو ًال ،بل �إن تطوره م�شروط ببع�ض ال�صالت
ال�ضرورية مع بقية املجموعة الإن�سانية ،ومن هذا اجلانب ي�صبح التاريخ �ضربًا من
امليتافيزيقا� ،إذ �إن جماله ميتد �إىل ما وراء ال�سببية التاريخية ،لكي يلم بالظواهر يف
غايتها .هذا اجلانب امليتافيزيقي ي�ضم الأ�سباب التي ال تدخل �ضمن ما �أطلق
عليه «توينبي» (جمال الدرا�سة) حل�ضارة ما.
فامل�ؤرخون حني يدر�سون مث ًال انهيار الإمرباطورية الرومانية ،يق�صرون
الأ�سباب التي حتمت ذلك االنهيار على نطاق معني ينطبق على رقعة تلك
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الإمرباطورية من ناحية ،وعلى ال�سهول ال�شمالية التي تدفقت منها القبائل
اجلرمانية من ناحية �أخرى ،خالل القرنني الرابع واخلام�س ،فهذا بالتحديد
هو املجال الذي يرد فيه امل�ؤرخون ت�أثري الأ�سباب التاريخية التي حللت
�إمرباطورية روما .وهناك تكونت املوجة اجلرمانية التي �أطلق عليها امل�ؤرخون
الأملان � ،Volkerwanderungأي (هجرة ال�شعوب) ،والتي حتطمت مرات على
احلدود� ،إىل �أن ا�ستطاعت �أن حتطم كل �شيء يف طريقها.
�إن من املمكن �أن نقف عند هذا اجلانب� ،أما �إذا �أردنا درا�سة �أ�سباب مد
تلك ال�شعوب ،ف�سنجد �أنف�سنا �أمام عملية مت�سل�سلة يف عنا�صر تكونها ،توجد
خارج املجال الروماين واملجال اجلرماين.
ففي ن�ص �ساقه �إلينا امل�ؤرخ «بيري ري�شيه  ،»Pierre Richèeو�صف القدي�س
«�أمربواز  »Ambroiseاحلالة التي نتحدث عنها كما ر�آها فقال« :انق�ضت قبائل
ال�شعوب الهونية على القبائل اجلرمانية القاطنة على حدود رو�سيا les Alains
وانق�ض ه�ؤالء على القوط ،وحني جال القوط عن بالدهم زحفوا علينا ف�أجربونا
َّ
على الهجرة �إىل �إقليم اللرييا ،ولي�س هذا هو كل �شيء� ..إلخ».
فمن هذا نرى �أن املوجة التي �أغرقت الإمرباطورية الرومانية ،مل تتولد يف
النطاق الإمرباطوري �أو يف النطاق اجلرماين ،بل هنالك بعي ًدا ،يف �شمال �آ�سيا.
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ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك� ،أن �سقوط �أ�سرة «الهان» يف ال�صني فجر القرن الثالث،
هو الذي حرك قبائل «الهون» الذين ا�ستهوتهم الإمرباطورية ال�صينية يف فرتة
من فرتات �أزماتها ،و�أن قبيلة املغول امل�سماة  Toungouseهي التي حولت هجرة
ال�شعوب الهونية نحو الغرب� ،أدركنا بذلك �أن الأ�سباب الرئي�سية التي حتمت
نهاية الإمرباطورية الرومانية �إمنا تكمن وراء (جمال الدرا�سة) الذي يقدم عادة
تف�سري �أحداث التاريخ يف الغرب.
وهكذا نرى �أن ت�أثري (رد الفعل) الذي حدث يف �سفح �سور ال�صني قد
ا�ستغرق قرنني من الزمان ،قبل �أن ي�صل �إىل حدود الإمرباطورية الرومانية.
فهناك �إذن خلف الأ�سباب القريبة �أ�سباب بعيدة ،تخلع على تف�سري التاريخ
طاب ًعا ميتافيزيق ًّيا �أو كون ًّيا� ،أ ًّيا ذلك كان.
لقد تناولنا يف درا�سة �سابقة هذا املو�ضوع من جانب الفرد ،كيما ن�ستخرج
ال�شروط التي ينبغي عليه �أن ي�سهم بها يف منو ح�ضارة يعد هو فيها العامل احلا�سم.
ونحن هنا نتناول الناحيتني الأخريني ،لكي ندر�س التطور احلديث يف العامل
الإ�سالمي� ،آخذين بعني االعتبار عالقات هذا التطور القائمة �أو املمكنة مع
احلركة العامة يف التاريخ الإن�ساين.
و�إنه ملما ي�شق علينا �أن نعرف جذور هذه احلركة يف املكان والزمان ،ولي�س
يفيدنا يف �شيء �أن نت�ساءل هنا عما �إذا كانت قد بد�أت يف م�صر �أو يف غريها .كل
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ما نقوم به هو �أن نالحظ ا�ستمرارها عرب الأجيال ،ف�إذا ما �أردنا �أن نحدد �أبعادها
(التاريخية) وجدناها ت�شري �إىل رقعة غري ثابتة ،حتى �إن ما نالحظه من اال�ستمرار
يف حركة التاريخ العامة ،قد يختفي وراء (انف�صال) يظهر عندما ننظر �إىل تعاقب
جمايل احل�ضارة.
والواقع �أن لنا هنا جانبني جوهريني :اجلانب امليتافيزيقي �أو الكوين ،وهو
جانب ذو هدف عام وذو غاية .واجلانب (التاريخي) االجتماعي ،وهو جانب
مرتبط ب�سل�سلة من الأ�سباب.
واحل�ضارة من هذا اجلانب الأخري تتمثل �أمامنا ك�أنها جمموعة عددية
تتتابع يف وحدات مت�شابهة ،ولكنها غري متماثلة ..وهكذا تتجلى لأفهامنا حقيقة
جوهرية يف التاريخ هي( :دورة احل�ضارة) ،وكل دورة حمددة ب�شروط نف�سية زمنية
خا�صة مبجتمع معني ،فهي (ح�ضارة بهذه ال�شروط) .ثم �إنها تهاجر وتنتقل بقيمها
�إىل بقعة �أخرى ،وهكذا ت�ستمر يف هجرة ال نهاية لها ،ت�ستحيل خاللها �شي ًئا �آخر،
خا�صا للإن�سان والرتاب والوقت.
لتعد كل ا�ستحالة تركي ًبا ًّ
ولقد يحدث �أن يقوم بع�ض الكتاب ببرت املفهوم التاريخي ،كما فعل
مهما مل يقع يف
(تو�سيديد) حني �أبطل ما�ضي الإن�سانية كله بقوله�« :إن حدثًا ًّ
العامل قبل ع�صره» ،فمثل هذه الأقوال هي التي تخلق (ثقافة الإمرباطورية)،
تلك الثقافة التي تقوم على �أ�ساطري ال�سيادة العن�صرية ،واال�ستعمار ..نا�شر
احل�ضارة!!..
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ومع ذلك فعندما تذهب الفل�سفة املارك�سية �إىل �أن (التطور التاريخي
واالجتماعي) يبد�أ من (احليوانية البدائية) �إىل عهد ي�سود فيه (الرخاء وال�ضمري
واحلرية) ف�إنها تغفل فكرة (الدورة) اجلوهرية ،مع �أن غاية هذه النظرة ونتيجتها
تتعار�ض مع منطقها اجلديل ذاته.
كان ابن خلدون وحده ،هو �أول من ا�ستنبط فكرة (الدورة) يف نظريته
عن (الأجيال الثالثة) �إذ يختفي عمق الفكرة خلف م�صطلحات �ضيقة �ضحلة؛
فقد رد نطاق احل�ضارة �إىل حدود الع�صبية الأ�سرية ،وعلى الرغم من �ضيق هذه
النظرة التي قد تعك�س لنا عنا�صر النف�س الإ�سالمية �آنذاك ،ف�إنها تدفعنا �إىل ت�أكيد
اجلانب االنتقايل يف احل�ضارة� ،أي �إننا ال نرى فيها �سوى تعاقب ظواهر ع�ضوية،
لكل منها بال�ضرورة يف جمالها املعني بداية ونهاية.
وت�أتي �أهمية هذه النظرة من �أنها تتيح لنا الوقوف على عوامل التقهقر
واالنحطاط� ،أي على قوى اجلمود داخل احل�ضارة� ،إىل جانب �شرائط النمو
والتقدم ،فهي تتيح لنا �أن جنمع ك ًّال ال تتجز�أ مراحله ،ومن املالحظ �أن التعار�ض
الداخلي بني �أ�سباب احلياة واملوت يف �أية عملية حيوية (بيولوجية) ،هو الذي
ي�ؤدي بالكائن �إىل قمة منوه ثم �إىل نهاية حتلله� ،أما يف املجال االجتماعي ،ف�إن هذه
احلتمية حمدودة بل م�شروطة؛ لأن اجتاه التطور و�أجله يخ�ضعان لعوامل نف�سية
زمنية ميكن للمجتمع املنظم �أن يعمل يف نطاقها حني يعدل حياته ،وي�سعى نحو
غاياته يف �صورة متجان�سة من�سجمة.
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هذه املالحظات تدفعنا �إىل �أن ننتقد م�سلك بع�ض الباحثني حني ينظرون
�إىل ظاهرة (احل�ضارة) منف�صلة عن ظاهرة (االنحطاط) ،و�إن العامل الإ�سالمي لفي
م�سي�س احلاجة يف هذه النقطة �إىل �أفكار وا�ضحة تهدي �سعيه نحو النه�ضة؛ ولهذا
ف�إن مما يهمنا يف املقام الأول �أن نت�أمل الأ�سباب البعيدة التي حتمت تقهقره
وانحطاطه.
فلقد عرف هذا العامل �أول انف�صال يف تاريخه يف معركة �صفني عام 38
للهجرة� ،إذ كان يحمل بني جنبيه بعد قليل من �سنوات ميالده تعار�ضً ا داخل ًّيا:
كانت (حمية اجلاهلية) ت�صطرع مع (الروح القر�آين) ،فجاء معاوية  ،فحطم
ذلك البناء الذي قام لكي يعي�ش ،رمبا �إىل الأبد ،بف�ضل ما ُ�ض ِّمنه من توازن بني
عن�صر الروح وعن�صر الزمن.
ومنذ ذلك االنف�صال الأول -الذي �سنعود �إليه فيما بعد -فقد العامل
ً
متم�سكا يف قرارة
الإ�سالمي توازنه الأويل ،على الرغم من بقاء الفرد امل�سلم
نف�سه بعقيدته التي نب�ض بها قلبه امل�ؤمن .ومع ذلك فنحن ندين لتلك (احل�ضارة)
املنحرفة التي ازدهرت يف دم�شق يف ظل الأمويني باكت�شاف النظام املئوي،
وتطبيق املنهج التجريبي يف الطب ،وا�ستخدام فكرة الزمن الريا�ضية((( ،وهذه
هي املعامل الأوىل للفكر ال�صناعي.
((( كان العرب �أول من ا�ستخدام نظام (ال�ساعات املت�ساوية) ،وكان الإغريق والرومان قبلهم يق�سمون الزمن ق�سمني
غري مت�ساويني :اثنتا ع�شرة �ساعة للنهار ،واثنتا ع�شرة خمتلفة عنها يف الليل.
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ورمبا ات�ضح لنا ذات يوم �أن (تفاحة نيوتن) التي اكت�شفت بها عامل الفلك
قوة اجلاذبية الأر�ضية ،ذات ات�صال معني مبا قام به (ابنا مو�سى) من �أعمال
علمية((( .ومع ذلك ف�إن هذه احل�ضارة لي�ست -من الناحية الع�ضوية التاريخية
التي تهمنا� -سوى �صورة م�شوهة عن البناء الأ�صلي الذي �شاده القر�آن ،والذي
قام على �أ�سا�س من التوازن بني العقل والروح� ،أي على الأ�سا�س املزدوج ،الروحي
املادي ،ال�ضروري لكل بناء اجتماعي �أهل للخلود.
واحلق� ،أن العامل الإ�سالمي مل يقو على البقاء �إبان تلك الأزمة الأوىل يف
تاريخه وبعدها� ،إال بف�ضل ما تبقى فيه من دفعة قر�آنية حية قوية ،وكان �سر متا�سكه
رجال من �أمثال عقبة بن نافع ،وعمر بن عبد العزيز ،والإمام مالك ،ر�ضي اهلل
عنهم �أجمعني ،ال لأن �أولهم كان فا ًحتا كب ًريا ،والثاين خليفة عظي ًما ،والثالث �إمام
مدر�سة كربى يف الت�شريع ،بل لأن ف�ضائل الإ�سالم الفطرية العظيمة قد جت�سدت
فيهم ب�صورة �أو ب�أخرى.
هذا هو «عقبة» ،وقد وقف يف عا�صمة الفاطميني املقبلة ،التي زحف منها
جي�ش امل�سلمني لفتح �إفريقيا ال�شمالية ،وقف يودع �أبناءه الوداع الأخري ،ثم �صرخ
وهو ميتطي �صهوة جواده داع ًيا« :اللهم تقبل عملي واجعلني يف عبادك ال�صاحلني».
( )1مو�سى بن �شاكر تعلم التنجيم والفلك ،ثم مات و�أبنا�ؤه ثالثة �صغار ،هم حممد و�أحمد واحل�سن فجعلوا يف بيت
احلكمة حتى نبغوا يف العلوم الهند�سية واحليل واحلركات واملو�سيقا والنجوم ،وهم الذين تن�سب �إليهم (حيل بني
مو�سى) ،وقد كانوا مقربني من امل�أمون.
راجع «وفيات الأعيان» ،و«الأعالم» للزركلي (املرتجم).
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وعمر بن عبد العزيز ،هو الذي ارت�أى �أن من الظلم �أن يتوىل �أم ًرا ،يخ�ص-
يف نظره -ن�سل علي ،كرم اهلل وجهه ،ف�آثر �أن يتنازل عنه.
والإمام مالك ،هو الذي تعر�ض للجلد يف الأماكن العامة ،لأنه دافع �سلطانًا
باغ ًيا .تلكم هي الف�ضائل :احتقار جمد حان موعده ،ورف�ض �سلطة ال تقوى على
باغ ،وهي التي حفظت يف العامل الإ�سالمي �سر احلياة
حقٍّ ،
وحتد يجابه به ظامل ٍ
الذي �أودعه فيه القر�آن.
ومن هنا ندرك �سر القيمة التي خ�ص بها (عامل االجتماع) حممد ،
الف�ضائل اخللقية باعتبارها قوة جوهرية يف تكوين احل�ضارات .ولكن �أو�ضاع القيم
تنقلب يف ع�صور االنحطاط لتبدو الأمور ذات خطر كبري ،ف�إذا ما حدث هذا
االنقالب انهار البناء االجتماعي� ،إذ هو ال يقوى على البقاء مبقومات الفن والعلم
والعقل فح�سب؛ لأن الروح ،والروح وحده ،هو الذي يتيح للإن�سانية �أن تنه�ض
وتتقدم ،فحيثما فقد الروح �سقطت احل�ضارة وانحطت؛ لأن من يفقد القدرة على
ال�صعود ال ميلك �إال �أن يهوي بت�أثري جاذبية الأر�ض.
وعندما يبلغ جمتمع ما هذه املرحلة� ،أي عندما تكف الرياح التي منحته
الدفعة الأوىل عن حتريكه ،تكون نهاية (دورة) وهجرة (ح�ضارة) �إىل بقعة �أخرى،
تبد�أ فيها دورة جديدة ،طبقًا لرتكيب ع�ضوي تاريخي جديد.
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ويف البقعة املهجورة يفقد العلم معناه كله ،ف�أينما توقف �إ�شعاع الروح يخمد
�إ�شعاع العقل� ،إذا يفقد الإن�سان تعط�شه �إىل الفهم ،و�إرادته للعمل عندما يفقد
الهمة و(قوة الإميان):
فالعقل يختفي لأن �آثاره تتبدد يف و�سط ال ي�ستطيع �أن يفهمها �أو ي�ستخدمها،
ومن هذا الوجه يبدو �أن �أفكار ابن خلدون قد جاءت �إما مبكرة �أو مت�أخرة عن
�أوانها :فلم ت�ستطع �أن تنطبع يف العبقرية الإ�سالمية التي فقدت مرونتها اخلا�صة،
ومقدرتها على التقدم والتجدد .حتى �إذا وهنت الدفعة القر�آنية توقف العامل
الإ�سالمي ،كما يتوقف املحرك عندما ي�ستنزف �آخر قطرة من الوقود .وما كان
لأي معو�ض زمني �أن يقوم خالل التاريخ مقام املنبع الوحيد للطاقة الإن�سانية� ،أال
وهو (الإميان) .ولذا مل ت�ستطع (النه�ضة التيمورية) التي ازدهرت يف القرن الرابع
ع�شر حول مغايل �سمرقند� ،أو الإمرباطورية العثمانية ،كالهما �أن متنح العامل
الإ�سالمي (حركة) مل يعد هو يف ذاته ميلك م�صدرها.
لقد بلغت عوامل التعار�ض الداخلية قمتها ،وانتهت �إىل وعدها املحتوم،
وهو متزق عامل واهن ،وظهور جمتمع جديد ذي معامل وخ�صائ�ص واجتاهات
جديدة ،فكانت تلك مرحلة االنحطاط� ،إذ مل يعد الإن�سان والرتاب والوقت
عوامل ح�ضارة ،بل �أ�ضحت عنا�صر خامدة لي�س لها فيما بينها �صلة مبدعة.
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لب�سا قد يقع فيه بع�ض القراء :هو �أن
ومع ذلك فمن املنا�سب �أن نزيل هنا ً
الإميان مل يفقد مطلقًا �سيطرته يف العامل الإ�سالمي ،حتى يف عهود االنحطاط،
بل �إن هذه املالحظة ت�صبح جوهرية حني يكون الأمر �أمر تقومي �أخروي للقيم
الروحية� ،أما حني نتناول امل�شكلة من الوجهة التاريخية واالجتماعية فينبغي �أال
نخلط جناة املرء يف عاقبة �أمره بتطور املجتمعات.
فدور الدين االجتماعي منح�صر يف �أنه يقوم (برتكيب) يهدف �إىل ت�شكيل
قيم ،متر من احلالة الطبيعية �إىل و�ضع نف�سي زمني ،ينطبق على مرحلة معينة
حل�ضارة ،وهذا الت�شكيل يجعل من (الإن�سان) الع�ضوي وحدة اجتماعية،
ويجعل من (الوقت) -الذي لي�س �سوى مدة زمنية مقدرة (ب�ساعات متر) -وق ًتا
اجتماع ًّيا مقد ًرا (ب�ساعات عمل) ،ومن (الرتاب) -الذي يقدم ب�صورة فردية
مطلقة غذاء الإن�سان يف �صورة ا�ستهالك ب�سيط -جم ً
اال جمه ًزا مكيفًا تكييفًا فن ًّيا،
ي�سد حاجات احلياة االجتماعية الكثرية ،تب ًعا لظروف عملية الإنتاج.
فالدين �إذن هو َّ
(مركب) القيم االجتماعية ،وهو يقوم بهذا الدور يف حالته
النا�شئة ،حالة انت�شاره وحركته ،عندما يعرب عن فكرة جماعية.
�أما حني ي�صبح الإميان �إميانًا جذب ًّيا دون �إ�شعاع� ،أعني نزعة فردية ،ف�إن
ر�سالته التاريخية تنتهي على الأر�ض� ،إذ ي�صبح عاج ًزا عن دفع احل�ضارة
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وحتريكها� ،إنه ي�صبح �إميان رهبان ،يقطعون �صالتهم باحلياة ،ويتخلون عن واجباتهم
وم�س�ؤولياتهم ،ك�أولئك الذين جل�ؤوا �إىل �صوامع املرابطني منذ عهد ابن خلدون.
فالتاريخ يبد�أ بالإن�سان املتكامل الذي يطابق دائ ًما بني جهده وبني مثله
الأعلى وحاجاته الأ�سا�سية ،والذي ي�ؤدي يف املجتمع ر�سالته املزدوجة ،بو�صفه
ممث ًال و�شاه ًدا((( .وينتهي التاريخ بالإن�سان املتحلل؛ باجلزيء املحروم من قوة
أ�سا�سا
اجلاذبية ،بالفرد الذي يعي�ش يف جمتمع منحل ،مل يعد يقدم لوجوده � ً
أ�سا�سا ماد ًّيا.
روح ًّيا� ،أو � ً
فلي�س �أمامه حينئذ �إال �أن يفر �إىل �صوامع املرابطني� ،أو �إىل �أي م�ستقر �آخر،
وهذا الفرار �صورة فردية للتمزق االجتماعي.

((( م�أخوذ من قوله تعاىل :ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﱸ [البقرة.]143 /
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�إن�سان ما بعد املوحدين
«يا للهول ،لقد اقرتبت ال�ساعة التي لن يطلق الإن�سان بعدها �سهم
هواه فوق ر�ؤو�س الب�شـر ،ويومئذ تكف �أوتار قو�سه عن الرنني»

نيت�شه

عندما نقوم بتحليل ن�شاط الأفراد و�أذواقهم يف بيئة معينة ،جند عوائد
�سائدة ،تنتقل فيما بينهم كاب ًرا عن كابر ،فهناك وراثة اجتماعية ،كما �أن هناك
وراثة ج�سمية.
ومن الي�سري علينا �أن نالحظ هذا الأمر يف بالد ك�إجنلرتا ،حيث (مييل)
النا�س �إىل املحافظة ،كما �أن هذا (امليل) �أكرث ظهو ًرا يف العامل الإ�سالمي ،خالل
ع�صور االنحطاط ،حينما �أ�صيبت الأو�ضاع االجتماعية كلها باجلمود.
على �أن هذين ال�شكلني من �أ�شكال (امليل) لي�سا من نوع واحد� ،إذ �إن
�أحدهما يدل على الكفاءة ،والآخر يدل على العطل؛ فالإجنليزي يتم�سك
مبجموعة من التقاليد ،يراها �ضرورية للتوازن القومي املطبوع بطابع احلركة ،وهو
يتم�سك بها عن طيب خاطر ،على حني �أن الفرد يف املجتمع الإ�سالمي عاجز
عن التقدم ،والتخلي عما تعارف عليه النا�س ،عاجز عن اجتياز مراحل تاريخية
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جديدة ،عاجز عن ابتكار املعاين والأ�شياء اجلديدة ومتثلها ،فامليل �إىل املحافظة هنا
لي�س �إراد ًّيا ،بل هو حقيقة افتقار ونق�ص.
�إن �ألوان ن�شاط الفرد و�أفكاره يف كل جمتمع تن�سج دائ ًما على منوال
الوراثة ،ويكفينا �أن ننظر �إىل طفل يلعب لكي ندرك �أهمية الوراثة االجتماعية،
وقوتها املوجهة ،فتقاليد املجتمع تتمثل يف لعب الطفل ،الذي يعد �صورة �أولية
فطرية من الن�شاط الإن�ساين.
وميكننا �أن نرى هذه ال�صفات �أينما توجهنا ،حيث ت�أخذ احلياة االجتماعية
خالل القرون الأ�شكال اجلمالية والأخالقية والفنية نف�سها.
ف�إذا ما در�سنا �أوجه الن�شاط يف بلد معني ،وجب علينا لكي نفهمها �أن نردها
�إىل �إطار ح�ضارة ،ت�ستمد منها احلياة �أ�شكالها ،وي�شكل فيها الفرد دائ ًما �أفكاره
و�ضروب ن�شاطه ،على املنوال الذي �صنعته القرون والأجيال.
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن نرى (احلاوي) يجمع حوله الأطفال يف
�سمرقند ويف مراك�ش ،وهو يلوح لهم بثعابينه� ،إن معنى هذا �أن م�شكلة العامل
الإ�سالمي واحدة -ال �أقول يف �أ�شكالها ال�سيا�سية �أو العن�صرية ،و�إمنا يف جوهرها
االجتماعي -هذا الر�أي يتيح لنا ،بل يفر�ض علينا و�ضع امل�شكلة يف نطاق التاريخ؛
وعليه فلي�س من باب اللعب بالألفاظ ،بل من ال�ضرورة املنطقية� ،أن تقرر هنا �أن
العامل الإ�سالمي ال يعي�ش الآن يف عام  ،1949بل يف عام  1369هـ.
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و�إنا مل�ضطرون �إىل �أن ن�ؤكد هذا التاريخ ،لأنه ي�سجل نقطة انطالق يف (تطور
تاريخي) ترجع �إليه �سائر م�شكالت العامل الإ�سالمي ،و�أ�شكالها املختلفة التي
ت�سمى هنا (م�شكلة جزائرية) ،وهناك (م�شكلة جاوية) ،فالقا�سم امل�شرتك يف هذه
امل�شكالت جمي ًعا هو  -يف الواقع -امل�شكلة الإ�سالمية ،وت�سل�سلها التاريخي منذ
الهجرة .ولو �أننا ترجمنا حركة هذا الت�سل�سل �إىل منحنى بياين ،فرمبا ر�أيناه يف
بع�ض مراحله -ع�صر ابن خلدون مث ًال  -يتجه �إىل �أ�سفل ،وهذه النقطة هي التي
ت�سجل انقالب القيم الإ�سالمية احلقة �إىل �أ�شياء ال قيمة لها.
مل يكن االنقالب فجائ ًّيا� ،إذ هو النهاية البعيدة لالنف�صال الذي حدث يف
«�صفني» ،ف�أحل ال�سلطة الع�صبية حمل احلكومة الدميقراطية اخلليفية ،فخلق بذلك
هوة بني الدولة وبني ال�ضمري ال�شعبي ،وكان ذلك االنف�صال يحتوي يف داخله
جميع �أنواع التمزق ،واملناق�ضات ال�سيا�سية املقبلة يف قلب العامل الإ�سالمي.
ف�إذا ما تناولنا الظواهر من جانبها ال�سيا�سي ،وجدنا �أن هذا االنف�صال الأول
�إمنا كان �إحدى (الأزمات) التي تغري نظام بلد معني خالل التاريخ .لكن ي�أتي يوم
ينعدم فيه الفرد القادر على حفظ ال�سلطان ،الفرد القادر على تويل الأمر وت�سويته
على نظم جديدة ،وحينئذ يخر ال�صوجلان من تلقاء ذاته فينحطم ،وي�ستحيل �إىل
(�صويلجانات) يتلقفها �صغار امللوك.
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هذه اللحظة هي نقطة االنك�سار يف منحنى التطور التاريخي ،وهي حلظة
انقالب القيم داخل ح�ضارة معينة.
وهنا ال نواجه تغ ًريا يف النظام ال�سيا�سي ،بل �إن التغري ي�صيب الإن�سان ذاته،
الإن�سان املتح�ضر الذي فقد همته ِّ
املح�ضرة ،ف�أعجزه فقدها عن التمثل والإبداع.
ولي�س من ال�صواب �أن نبحث عن النظم ،بل عن العوامل الإن�سانية املتمثلة
يف عجز النا�س عن تطبيق مواهبهم اخلا�صة على الرتاب والوقت.
�إن الرتكيب الأ�سا�سي نف�سه قد حتلل فتحللت معه احلياة االجتماعية،
و�أخلت مكانها للحياة البدائية.
وي�ؤرخ لتلك الظاهرة يف التاريخ الإ�سالمي ب�سقوط دولة املوحدين ،الذي
كان يف حقيقته �سقوط ح�ضارة لفظت �آخر �أنفا�سها.
ثم يبد�أ تاريخ االنحطاط ب�إن�سان ما بعد املوحدين ،ففي عهد ابن خلدون
ا�ستحالت القريوان قرية مغمورة ،بعد �أن كانت يف عهد الأغالبة قبة امللك،
وقمة الأبهة ،والعا�صمة الكربى التي يقطنها مليون من ال�سكان ،ومل يكن حظ
بغداد و�سمرقند خ ًريا من ذلك ،لقد كانت �أعرا�ض االنهيار العام ت�شري �إىل نقطة
االنك�سار يف املنحنى البياين.
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ف�إذا نظرنا �إىل هذا الو�ضع نظرة اجتماعية ،وجدنا �أن جميع الأعرا�ض التي
ظهرت يف ال�سيا�سة �أو يف �صورة العمران ،مل تكن �إال تعب ًريا عن حالة مر�ضية
يعانيها الإن�سان اجلديد� -إن�سان ما بعد املوحدين -الذي خلف �إن�سان احل�ضارة
الإ�سالمية ،والذي كان يحمل يف كيانه جميع اجلراثيم التي �سينتج عنها يف
فرتات متفرقة جميع امل�شاكل التي تعر�ض لها العامل الإ�سالمي منذ ذلك احلني.
فالنقائ�ص التي تعانيها النه�ضة الآن ،يعود وزرها �إىل ذلك الرجل الذي مل يكن
طليعة يف التاريخ ،فنحن ندين له مبواريثنا االجتماعية ،و بطرائقنا التقليدية التي
جرينا عليها يف ن�شاطنا االجتماعي ،لي�س ذاك فح�سب ،بل �إنه يعي�ش الآن بني
ظهرانينا ،وهو مل يكتف بدور املحرك اخلفي الذي دفعنا �إىل ما ارتكبنا من خيانة
لواجبنا ،و�أخطا ٍء يف حق نه�ضتنا ،بل لقد ا�شرتك معنا يف فعلنا؛ مل يكتف ب�أن
بلغنا نف�سه املري�ضة التي تخلقت يف جو ي�شيع فيه الإفال�س اخللقي واالجتماعي
والفل�سفي وال�سيا�سي ،فبلغنا ذاته �أي�ضً ا.
هذا الوجه املتخلف الكئيب ما زال ح ًّيا يف جيلنا احلا�ضر ،ن�صادفه يف
املظهر الرقيق الربيء الذي يتميز به فالحنا الوديع القاعد� ،أو راعينا املرتحل،
املتق�شف امل�ضياف .كما ن�صادفه يف املظهر الكاذب الذي يتخذه ابن �أ�صحاب
(املليارات) ن�صف املتعلم ،الذي انطبع يف الظاهر بجميع �أ�شكال احلياة احلديثة،
ف�أك�سبه (مليار) �أبيه و�شهادة (البكالوريا) مظهر الإن�سان الع�صري ،بينما حتمل
�أخالقه وميوله و�أفكاره �صورة (�إن�سان ما بعد املوحدين).
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وطاملا ظل جمتمعنا عاج ًزا عن ت�صفية هذه الوراثة ال�سلبية التي �أ�سقطته
متقاع�سا عن جتديد كيان الإن�سان طبقًا للتعاليم الإ�سالمية
منذ �ستة قرون ،وما دام
ً
احلقة ،ومناهج العلم احلديثة ،ف�إن �سعيه �إىل توازن جديد حلياته وتركيب جديد
لتاريخه �سيكون باط ًال عدمي اجلدوى.
�إن العلوم الأخالقية واالجتماعية والنف�سية تعد اليوم �أكرث �ضرورة من
العلوم املادية ،فهذه تعد خط ًرا يف جمتمع ما زال النا�س يجهلون فيه حقيقة
�أنف�سهم ،ومعرفة �إن�سان احل�ضارة و�إعداده �أ�شق كث ًريا من �صنع حمرك �أو تروي�ض
قرد على ا�ستخدام رباط عنق .و�إن�سان ما بعد املوحدين يف �أية �صورة كان  -با�شا
�أو عاملًا مزيفًا �أو مثقفًا مزيفًا �أو مت�سو ًال  -يعد عمو ًما عن�ص ًرا جوهر ًّيا فيما ي�ضم
العامل الإ�سالمي من م�شكالت منذ �أفول ح�ضارته ،وهو عن�صر ال ينبغي �أن
يغيب عن �أنظارنا عندما ندر�س ن�ش�أة امل�شكالت وحلولها التي ت�شغل اليوم  -فيما
يبدو  -ال�ضمري الإ�سالمي.
ورمبا ر�أينا من ال�ضروري على الأقل� ،أن تقوم �ألوان الن�شاط الدالة على
يقظة ال�ضمري الإ�سالمي يف خمتلف قطاعات احلياة االجتماعية ،على �أ�سا�س
درا�سة علمية للعوامل ال�سلبية ،و�أ�سباب العطل ال�ضارب بطنبه يف حياتنا.
ف�إذا كان ع�س ًريا �أن نتعرف على (�إن�سان ما بعد املوحدين)� ،إال �إذا ت�شخ�ص
يف �سمات رجل كـ «�آغا خان» ،ف�إنه على �أية حال جت�سيد للقابلية لال�ستعمار،
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والوجه النموذجي للع�صر اال�ستعماري ،والبهلوان الذي �أ�سند �إليه امل�ستعمر
القيام بدور (امل�ستع َمر) ،وهو �أقل لأن يقوم بجميع الأدوار ،وحتى ولو اقت�ضاه
املوقف �أن يقوم بدور (�إمرباطور).

االت�صال الأول بني �أوربة والعامل الإ�سالمي
ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ
]احلجرات[13 /

ا�ستمد �إن�سان �أوربا دائ ًما غذاءه من الأر�ض ،منذ كان ي�شيد حياته
و�سط امل�ستنقعات ،ولقد هي�أت هذه ال�ضرورة احليوية جميع العنا�صر الأولية
يف (احل�ضارة الزراعية) �أو (احل�ضارة اخل�ضراء) ،على ما ذهب �إليه �أحد علماء
االجتماع الفرن�سيني.
وكان دور هذه ال�ضرورة �أنها حققت منذ عهد مبكر (تركيب) عبقرية
الإن�سان مع عنا�صر الرتاب ،فوجد الإن�سان نف�سه يعي�ش يف بيئة مكيفة ،تفر�ض
عليه �سلو ًكا يتفق وعالقات اجلوار الوثيقة ،تلك العالقات التي خلقت فكرة
امللكية ،و�س َّنت حدودها بو�صفها جم ً
اال للحياة الإن�سانية؛ للمنزل وللأ�سرة ،وكان
هذا (املجال احليوي) مكيفًا يف جوهره طبقًا ل�ضروب ن�شاط مو�سمية منتظمة،
فكون هذا الن�شاط لدى الفرد فكرة جد وا�ضحة هي فكرة العمل اليومي� ،أي
�إنه مل يزوده بفكرة غام�ضة عن (اجلهد يف �سبيل لقمة العي�ش) ،تلك التي ت�سود
البيئات اليدوية.
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وهنا تدخل فكرة الزمن االجتماعية بدورها يف (الرتكيب) الأ َّويل ،فلقد
دفع املناخ الإن�سان �إىل ا�ستخدام النار عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا يف حياته ،و�إىل ت�أثيث بيته
تب ًعا لظروف عمله ،وتب ًعا للمناخ الذي يحيط به ،وال�ستخدامه النار .وبذلك
�صارت املن�ضدة والكرا�سي �ضرورية حلياة الأ�سرة ،يجتمع �أفرادها �ساعات معينة
لتناول وجبات م�شرتكة.
�أما خارج البيت فقد كانت هذه الأ�سرة مت�صلة ببقية الأ�سر املجاورة طبقًا
ل�شروط معينة.
فتولدت عن ذلك الروح القروية بني اجلموع املحلية ،وهي التي �أدت فيما
بعد �إىل وجود احلياة االجتماعية �شي ًئا ف�شي ًئا ،وبهذا اندمج الفرد يف و�ضع تنطبق
عليه �شرائط احلياة امل�ستقرة ومطاحمها.
هذا املنوال هو الذي ن�سجت عليه احلياة الأوربية يف �أ�صولها البعيدة،
لذلك مل تفلح ال�سيطرة الرومانية �أو الزحوف اجلرمانية يف تعديله خالل القرون،
حتى �إننا نرى اليوم املر�أة الأوربية تنزل �إىل احلقل لت�أخذ بيدها قب�ضة من الع�شب
لأرانبها ،بينما طفلها يلهو بلعبه الريفية .فهذه �صورة من �صميم جمتمع تغلغل فيه
معنى املنفعة .ثم تفد �إليه تعاليم امل�سيح وفل�سفة ديكارت لتكمل هذه ال�صورة،
فتمده الأوىل باالجتاه نحو العموم ،وبذلك متنحه ما كان يفتقر �إليه ا�ستقراره من
حركة ون�شاط ،وتنظم الثانية �ضروب ن�شاطه الأ�سا�سية تنظي ًما علم ًّيا ،كما تدفعه
دف ًعا مث ًريا �إىل االزدهار ال�صناعي الذي �سينتج عن تطوره.
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يف هذا املجتمع ذي الف�ضائل اجلذبية الأثرة  -التي �س َّنت التعاون وجهلت
�سنة ال�ضيافة � -أودعت امل�سيحية (خمرية) التو�سع الأخالقي ،الذي ا�ستخدم
فيما بعد ذريعة للحروب ال�صليبية ،وللم�شاريع اال�ستعمارية.
حتى �إذا جاءت احلروب ال�صليبية وجدنا احل�ضارة الأوربية تخرج عن
حدودها لتجني ح�صا ًدا طي ًبا من احل�ضارة الإ�سالمية ,ودفعتها هذه االجتاهات
�أي�ضً ا �إىل اكت�شاف �أمريكا ،وهنا ن�شهد انف� ً
صاال عميقًا بني �أوربا التي �صارت
�صاحبة الكلمة العليا وبني بقية الإن�سانية ،وهو انف�صال يف�سر لنا �سيا�سة العامل
منذ �أربعة قرون ،كما يف�سر لنا االختالل الراهن يف �أو�ضاعه ال�سيا�سية.
ومهما يكن من �شيء ،ف�إن هذا املجتمع الذي طبع بعبقرية الأر�ض يف
�صميمه ،والذي انعدم فيه تقري ًبا ت�صور العالقات الب�شرية ،هذا املجتمع هو الذي
اكت�شف العامل الإ�سالمي حوايل نهاية القرن الثامن ع�شر.
مل يكن الفرد يف ذلك العامل الإ�سالمي يطلب رزقه من الأر�ض� ،إذ كانت
فقرية عن �أن متده به ،بل كان يطلبه من احليوان ،فهو راع مرتحل �أو حمارب ،ومل
يكن ممك ًنا حتديد البقعة التي يعي�ش فيها� ،أو حتديد (جماله احليوي)� ،إال بتحديد
�أقرب منطقة من م�سكنه ،نزل بها املطر لآخر مرة .وكان م�سكنه ذاته متنق ًال بحكم
ال�ضرورة ،وبذلك مل تكن قطع الأثاث �ضرورية له� ،إذ ملاذا ي�ستقر يف �أر�ض ال متده
بحاجته من الزاد؟
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وما كان لإن�سان يعي�ش حياته متنق ًال من نجَْد((( �إىل َ�س ْهل ،ومن ربوة �إىل
وا ٍد� ،أن ميار�س ن�شا ًطا منتظ ًما ،وعلى الرغم من �أنه كان �أحيانًا يقوم بجهد ُم�ضْ ٍن،
جت�شمه �إياه حرفته بو�صفه راع ًيا �أو مغ ًريا ،فقد كان يجهل متا ًما العمل املنظم
اليومي ،الذي يت�صل بالأر�ض و�أعبائها طوال الف�صول.
وهو يكتفي �أي�ضً ا مبا متده به ال�شم�س من حرارة تدفئه؛ ولذلك مل ي�ستخدم
النار �إال ك�شيء ثانوي يف حياتهِ ،ز ْد على ذلك �أن هذه احلياة ال�سائحة التائهة ال
تفر�ض عالقات جوار منظمة ،النعدام امللكية العقارية� ،أي �إن غريزة التجمع لديه
مل َت ْن ُم �إال قلي ًال ،فهو مل َي�سْ َع �إىل االندماج يف نظام اجتماعي؛ لأن هذه العالقات
مل تكن لت�ؤتيه مطعمه وم�شربه .والقبيلة التي ينت�سب �إليها مل تكن نظا ًما معي ًنا ذا
َو�شَ ا ِئج((( اجتماعية ،بل كانت قائمة على �أ�سباب حيوية� ،أما عالقات الفرد خارج
القبيلة ،وبعبارة �أخرى عالقاته االجتماعية ،فقد كانت منعدمة.
ذلك عامل غاية يف االنق�سام ،متحلل �إىل �أفراد ،عامل ذو ف�ضائل َط ْر ِد َّية ت�ش ّع
خارج نطاقه ،فعلى الرغم من �أنه كان يجهل التعاون جهله بفاعلية املادة ،فقد كان
م�ضيا ًفا يتع�شق الكرم ،ويهيم بالفخر وبال�شعر وبالفرو�سية .هذا التحرك الدائب
هو الذي يف�سر لنا ال�سرعة اخلارقة التي امتاز بها الزحف الإ�سالمي ،على الرغم
من �أن بع�ض امل�ؤرخني حاولوا عبثًا �أن يعللوه ب�أ�سباب خارجية.
((( نجَْد :ما ارتفع من الأر�ض و�ص ُلب( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية �إىل الن�ص الأ�صلي
للكتاب ،و�سوف ُي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك.
(َ )2و�شَ ائِج :روابط �أو عالقات( .م).
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وعلى هذا املنوال جاء الإ�سالم لين�سج ح�ضارته العظيمة حني وهب للعامل
ً
وروحا جماع ًّياًّ ،
خطا له اجتاهه التاريخي بعد �أن كانت ت�سوده الأهواء
متا�سكا ً
الفردية؛ لقد خلق القر�آن من البدوي �إن�سانًا متح�ض ًرا ،ي�شهد بح�ضارته ما خلف
لنا من علم زراعي نا�ضج يف �إ�سبانيا ،ويف جنوب فرن�سا.
وا�ستقرار الإن�سان على الأر�ض كان له نتيجته ال�سريعة ،فن�ش�أ العلم والفن.
وترعرعا يف جمتمع منظم مل يعد الفرد يخ�ضع فيه ملزاجه املتقلب ،بل لنظم
وقوانني.
حتى �إذا كان القرن الثامن ع�شر ،كان هذا العامل قد �أمت منذ بعيد دورة
ح�ضارته ،ف�إذا الفرد قد انتك�س مرة �أخرى �إىل حياة ي�سرها له جمتمع متحلل
م�شلول الن�شاط ،فيما عدا بع�ض البلدان التي ظلت حمتفظة برمق احل�ضارة،
ما�ض
كفا�س والقريوان ودم�شق ،وهي بقايا مهيبة تعد ال�شاهد الوحيد على ٍ
�ضائع؛ لأن �إن�سان ما بعد املوحدين قد �آثر العودة �إىل حياة �أ�سالفه البدو ،على �أن
يركن �إىل حياة متح�ضرة.
ولو قدر للمهند�س �أو الفنان الأوربي �أن ي�شهد اليوم نهاية دورة ح�ضارته،
ف�سيعود حت ًما �إىل �سابق مهنته ب�ستان ًّيا �أو مزار ًعا ،فهكذا عاد العامل الإ�سالمي �إىل
حالة اجتماعية َق َب ِل َّية مرتحلة ،عندما اكت�شفه الغرب منذ قرن �أو �أكرث.
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ولي�س يغيب عن بالنا� ،أن �أوربا التي اعتقدت �أن العناية قد اختارتها
لت�ستودعها م�صائر الإن�سانية ،قد �أخذت منذ ع�صر «بوكا�شيو» -حني كانت
ح�ضارتها ترت�ضع يف مهدها لبان ح�ضارة العرب -تتنكر للح�ضارة الإ�سالمية
خال�صا �سه ًال ،وهاك ما قاله �أحد الأوربيني يف هذا ال�صدد ،وهو الدكتور
تنك ًرا ً
«غو�ستاف لوبون» ،ف�إنه حني �أراد �أن يختتم درا�سته عن (احل�ضارة العربية)
اختتمها بهذا الت�أمل احلزين:
«لعل القارئ يت�ساءل :ملاذا ينكر العلماء يف هذه الظروف ت�أثري العرب،
وقد كان �أوىل بهم �أن يتنزهوا عن اعتبارات التفرقة الدينية؟ احلق �أن ا�ستقالل
�آرائنا وجتردها ظاهري �أكرث من �أن يكون واقع ًّيا ،و�أننا ال نكون �ألبتة �أحرا ًرا يف
تفكرينا -كما ينبغي -حيال بع�ض املو�ضوعات ،فلقد جتمعت العقد املوروثة ،عقد
التع�صب التي ندين بها �ضد الإ�سالم ورجاله ،وتراكمت خالل قرون �سحيقة
حتى �أ�صبحت �ضمن تركيبنا الع�ضوي».
هذا الن�ص يو�ضح ب�صورة غري مبا�شرة ،ولكنها �صريحة ،موقف احل�ضارة
الأوربية يف وجه العامل الإ�سالمي منذ بداية التاريخ اال�ستعماري ،وهو موقف
يتفق وموقف هذا العامل الإ�سالمي من (�أ�شياء) �أوربا (و�أفكارها) ،حني ينظر �إليها
باحتقار �شديد ،م�ؤك ًدا �أنه امل�ستقر الوحيد لف�ضل اهلل ومواهبه.
فمن هذه احلقائق ي�سهل علينا �أن نتخيل �ضروب التناق�ض الداخلي التي
جلبها الغرب �إىل العامل الإ�سالمي القدمي ..عامل �إن�سان ما بعد املوحدين.

الف�صل الثاين
النه�ضـــة

حركة الإ�صــالح
ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ
]الرعد[11 /

مل ي�صطحب الأوربي ،عندما حل بالعامل الإ�سالمي يف مطلع القرن
الأخري من العامل امل�سيحي �سوى بع�ض ا�ستعدادات نف�سه ،تلك النف�س الطيبة
التي تك�شف النظرة الفاح�صة داخلها عن جممع للف�ضائل اجلذبية ،متيزت بها
نف�س مغلقة كثيفة جتاه امل�سلمني.
والواقع �أن النف�س امل�سيحية يف خارج �إطارها� ،أعني يف ِ�صالتها الواقعية
ِ
م�ستعمرة ،غذت طموحها -قبل �إبحارها
بالعامل الإ�سالمي ،تنقلب �إىل نف�س
�إىل �شواطئ الرببر �أو �سواحل الهند �أو جزر ال�سند -ب�أحاديث �سمر عن منقطة
كنوز خيالية يف «الألدرادو�س» ،والقوم جلو�س حول املدف�أة ،فهي تبحث بدورها
الكت�شاف كنوز «بريو»� ،إذ مل ت�شهد الإن�سانية تعط�شً ا عار ًما �إىل الذهب ،كما كان
ذلك بعد اكت�شاف امل�ستعمرات.
ومع ذلك فنحن ال نريد هنا �أن ن�صدر حك ًما �أخالق ًّيا ،بل �إننا ننظر �إىل
امل�س�ألة نظرة اجتماعية ،ف�إن الأوربي قد قام منذ قرنني بدور نافع يف تاريخ العامل،
ومهما كان يف موقفه من انف�صال عن بقية الإن�سانية املحتقرة يف نظره ،والتي ال
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يرى فيها �سوى �سلم �إىل جمده ،ف�إنه قد �أنقذ العامل الإ�سالمي من فو�ضى القوى
اخلفية ،التي يغرق فيها كل جمتمع ي�ستبدل اخليال ال�ساذج بالروح ،واخليال
ال�ساذج ِظ ٌّل م�شوه لت�صورات املعتوهني الذين فقدوا ببعدهم عن معنى الواقع
عبقرية الأر�ض.
لقد منح ن�شاط الأوربي� -إن�سان ما بعد املوحدين� -إلها ًما جدي ًدا لقيمته
االجتماعية ،حني ن�سف و�ضعه االجتماعي الذي كان يعي�ش فيه را�ض ًيا
بالدون((( ،وحني �سلبه و�سائله التي كان يتبطل بها((( هادئ البال حاملًا .ف�إن�سان
ُّ
�أوربا قام  -دومنا ق�صد  -بدور (الديناميت) الذي ن�سف مع�سكر ال�صمت والت�أمل
والأحالم ،وبذلك �شعر �إن�سان ما بعد املوحدين ،كما �شعر بوذي ال�صني وبرهمي
الهند ،بهزة انتف�ض بعدها م�ستيق ًظا ،ليجد نف�سه يف �إطار جديد مل ت�صنعه يداه،
و�أمام �ضرورتني ُم ِل َّح َت نْي :فهو ملزم -على الرغم من ت�أخره وانحطاطه -ب�أن يحافظ
على احلد الأدنى من كرامته ،وهو �أمر يتطلبه الإ�سالم جلميع معتنقيه ،حتى يف
املجتمعات البدائية يف �إفريقية الو�سطي ،وهو ملزم �أي�ضً ا ب�أن ي�ضمن لنف�سه احلد
الأدنى من احلياة ،يف جمتمع قا�س ،ال يعول �ألبتة �صعلو ًكا يعي�ش على الغارة� ،أو
متزه ًدا يعي�ش على �صدقات النا�س� ،أو ول ًدا حمظو ًظا يعي�ش على موارد �أ�سرته،
فقد زالت من الوجود كل �إمكانيات التبطل من ذلك احلني.
الدون :ال َه َوان ،ال�ضعف( .م).
((( ُّ
((( َي َت َب ّطل بها :ي�ستغني بها عن العمل( .م).
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لقد وجد امل�سلم �أن عليه �أن يبحث عن �أ�سلوب يف املعي�شة يتفق و�شرائط
احلياة اجلديدة ،يف املجالني :اخللقي واالجتماعي.
ول�سوف جند �أن احلركات التاريخية� ،ستتولد عما قريب من ذلك البحث
الغام�ض ،الذي امتزج بقلق قدمي خلفته يف ال�ضمري الإ�سالمي منذ قرون كتب
ابن تيمية ،وهي احلركات التي �ستخلع على العامل الإ�سالمي �صبغته الراهنة.
هذه احلركات قد �صدرت عن تيارين :تيار الإ�صالح الذي ارتبط بال�ضمري
امل�سلم ،وتيار التجديد وهو �أقل عمقًا ،و�أكرث �سطحية ،وهو ميثل مطامح طائفة
اجتماعية جديدة تخرجت يف املدر�سة الغربية ،ومن �أمثلتها احلركة اجلامعية التي
قامت يف «عليكرة» بالهند(((.
�أما التيار الأول :فيبدو �أنه قد خط طريقه يف ال�ضمري امل�سلم منذ ع�صر
ابن تيمية .كما يخط تيار املاء جمراه يف باطن الأر�ض ،ثم ينبج�س هنا وهناك من
�آن لآخر ،وابن تيمية مل يكن (عاملًا) ك�سائر ال�شيوخ ،وال مت�صو ًفا كالغزايل ،ولكن
كان جماه ًدا يدعو �إىل التجديد الروحي واالجتماعي يف العامل الإ�سالمي .هذا
التيار هو الذي �أدى �إىل تكوين �إمرباطورية املوحدين القوية يف �إفريقية ال�شمالية
((( زعيم هذه احلركة هو ال�سيد «�أحمد خان» امل�صلح الإ�سالمي امل�شهور ( ،)1898 -1817وقد حدد جلامعته
�أغرا�ضً ا ثالثة� :أن تعلم امل�سلمني الثقافة الغربية وال�شرقية يف غري تع�صب وال جمود ،و�أن ُيع َنى فيها بحياة الطلبة
االجتماعية ،و�أن ُيعنى نظام الكلية برتقية العقل وترقية البدن� ،أي بالرتبية والتعليم م ًعا ،وقد كان املبد�أ الذي
�سارت عليه هو :الإقبال على العلم والبعد عن ال�سيا�سة ،و�إن كانت قد تعر�ضت من �أجل هذا لنقد �شديد.
«املرتجم».
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على يد «ابن تومرت» ،وهو الذي �أدى �إىل �إن�شاء دولة الوهابيني يف ال�شرق على
يد «حممد بن عبد الوهاب» ،ثم اكت�سحها «حممد علي» ب�إيعاز من الباب العايل،
وت�أييد من الدول الغربية عام  ،1820ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية ح ًّيا حتى
متكن القائمون بها من الظهور مرة �أخرى عام  1925يف �صورة اململكة الوهابية
احلديثة.
بيد �أننا نالحظ هنا �أن هذه احلركة قد وجدت منذ �سقوط الدولة الوهابية
الأوىل� ،أي منذ قرن تقري ًبا ،ال�ضمري الذي يعك�سها لدى العامل الإ�سالمي
احلديث� ،ضمري «جمال الدين الأفغاين» ،الذي ف َّر يف �شَ َعف اجلبال((( هربًا من
طابع املهانة الذي كان يل�صقه جمتمع ما بعد املوحدين بالفرد ،ليجعل منه �ضحية
�أو متملقًا.
لقد كان جمال الدين � -إىل جانب �أنه رجل (فطرة)  -رج ًال ذا ثقافة فريدة
ُع َّدت فاحتة عهد (رجل الثقافة والعلم) يف العامل الإ�سالمي احلديث ،ولعل هذه
الثقافة هي التي دفعت ال�شبيبة املثقفة على �إثره يف �إ�سطنبول ويف القاهرة ويف
طهران ،وهي ال�شبيبة التي �سيكون من بينها قادة حركة الإ�صالح.
لقد حاول امل�ست�شرق «جب» �أن ي�شكك يف مواهب هذا الرجل العقلية،
ولكن الذي ال �شك فيه �أنه �أول من جر�ؤ منذ قرن على التحدث عن (الوظيفة
االجتماعية للأنبياء) ،يف عامل �ساقط هو (عامل ما بعد املوحدين).
((( �شَ َعف اجلبال :ر�ؤو�سها ،قممها( .م).
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ولقد �شاءت الأقدار �أن جتعل من هذا الرجل يف التاريخ ال�شاهد ال�صادق،
واحلكم ال�صارم على جمتمع انتهى �أمره يف هدوء �إىل االنحالل ،بينما �أخذ
اال�ستعمار ي�ستقر على �أر�ضه .ويبدو �أن الباعث احلقيقي الذي غر�س يف �ضمري
هذا الرجل �إرادة �إ�صالح جمتمعه �إمنا هو ثورة «ال�سيباي» التي �أخمدت بالدماء،
لقد �شهد جمال الدين يف هذه امل�أ�ساة م�شهد الإفال�س الروحي واملادي يف العامل
الإ�سالمي ،وهو �إفال�س ا�ستتبعه ف�شل تلك الثورة ،و�أكدته يف �صورة ما حركة
«عليكرة» التي ظهرت بالهند عقب تلك الأحداث الدامية ،فكانت مبثابة خيانة
للإ�سالم وامل�سلمني يف نظر جمال الدين ،وبذلك �أعلن على الفور احلرب �ضد
النظم البالية ،و�ضد الأفكار املميتة.
وكان هدفه الأول� :أن يقو�ض دعائم نظم احلكم املوجودة �آنذاك ،كما يعيد
بناء التنظيم ال�سيا�سي يف العامل الإ�سالمي على �أ�سا�س (الأخوة الإ�سالمية)
التي متزقت يف «�صفني» ،وبددتها النظم اال�ستعمارية نهائ ًّيا ،وكان هدفه الثاين:
�أن يكافح (املذهب الطبيعي) �أو (املذهب املادي) الذي يعتقد �أنه كامن يف تعاليم
«�أحمد خان» التي كان ين�شرها يف جامعة «عليكرة» ،و�أنه راجع �إىل الت�أثري اخلفي
لأفكار الغرب ،ولقد يبدو �أن موقفه هذا يحمل طابع (الرجعية) �إذا ما ا�ستخدمنا
امل�صطلح احلديث ،ال�سيما �أن هذه احلركة اجلامعية املتهمة ،قد ات�ضح فيما بعد
�أنها كانت عام ًال قو ًّيا يف نه�ضة الإ�سالم بالهند .ولكنا لكي ن�ستطيع �إ�صدار مثل
هذا احلكم على رجل كان باعثًا -غري منازع -للحركة الإ�صالحية احلديثة ،ينبغي
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�أن نثبت �أن جمادلته مل تفد يف توجيه تعاليم «عليكرة» فيما بعد ،حني فر�ضت
عليها تعديل اجتاهها.
ويبدو �أننا هنا �أمام حالة جد �شبيهة مبا جرى يف اجلامعة امل�صرية بعد قرن من
الزمان ،عندما ن�شر �أحد �أ�ساتذتها �إحدى النظريات اخلطرية((( ،هل ميكن لأحد
�أن يثبت يف هذه احلالة �أن موقف خ�صوم تلك النظرية -وخا�صة ال�سيد ر�شيد
معدل الجتاه الثقافة امل�صرية فيما بعد؟
ر�ضا -كان �سلب ًّيا �سلبية مل يكن معها ت�أثري ِّ
�إن �إثبا ًتا كهذا �سيكون عر�ضة للتكذيب ،حتى من جانب ما كتبه الدكتور
«طه ح�سني» فيما بعد .و�أية كانت وجهة الأمر ف�إن دور «جمال الدين» مل يكن
دور مفكر يتعمق امل�شكالت لين�ضج حلولها ،ف�إن مزاجه احلاد مل يكن لي�سمح
له بذلك ،لقد كان قبل كل �شيء جماه ًدا ،ومل تكن ثقافته النادرة �سوى و�سيلة
جدلية ،مهما هبطت �أحيانًا �إىل م�ستوى اجلماهري ،ف�أ�صبحت و�سيلة ن�شاط ثوري.
لقد كان لهذا الن�شاط �أهمية نف�سية و�أدبية �أكرث من �أن تكون له �أهمية
�سيا�سية يف الع�صر الذي كان يعي�ش فيه ،حني كان العامل الإ�سالمي غارقًا يف
خمود �شامل ،وكان من فائدة هذا الن�شاط �أنه فجر امل�أ�ساة الإ�سالمية يف ال�ضمري
امل�سلم ذاته .ولكن يبدو �أن ا�ستيقاظ هذا ال�ضمري مبا احتوى من م�أ�ساة ،مل يكن
جز ًءا من خطة منهجية و�ضعها «جمال الدين» ،ف�إن كتاباته القليلة التي متيزت
((( نظرية الدكتور طه ح�سني «يف ال�شعر اجلاهلي» .1926
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باجلدل �ضد الطبيعيني� ،أو �ضد «�أرن�ست رينان» ،ال تثبت �شي ًئا من هذا .بيد �أنه
�إذا مل يكن «جمال الدين» قائ ًدا �أو فيل�سو ًفا للحركة الإ�صالحية احلديثة ،فلقد
كان رائدها ،حني حمل ما حمل من القلق ،ونقله معه �أينما َح ّل ،وهو القلق
الذي ندين له بتلك اجلهود املتوا�ضعة يف �سبيل النه�ضة الراهنة ،وكان رائدها
�أي�ضً ا حني جهد يف �سبيل �إعادة التنظيم ال�سيا�سي للعامل الإ�سالمي ،و�إن كان قد
ق�صد بذلك التنظيم :تنظيم جموع ال�شعب و�إ�صالح القوانني ،دون �أن يق�صد �إىل
�إ�صالح الإن�سان الذي �صاغه ع�صر ما بعد املوحدين.
لقد �أدرك «جمال الدين» ب�صادق فظنته ،ما �أ�صاب جمتمعه من عفونة
وف�ساد ،فاعتقد �أنه بد ًال من �أن ين�صرف �إىل درا�سة العوامل الداخلية التي �أدت
�إىل هذا الو�ضع ،ي�ستطيع �أن يق�ضي عليه ،بالق�ضاء على ما يحيط به من نظم
وقوانني.
ورمبا كان هذا الر�أي �صادقًا ،لو �أنه �أدى �إىل الثورة ال�ضرورية ،ف�إن الثورات
تخلق قي ًما اجتماعية جديدة �صاحلة لتغيري الإن�سان ،بيد �أن «جمال الدين» مل
يح�سن ت�شخي�ص الدافع �إىل تلك الثورة ،وما كان لثورة �إ�سالمية �أن تكون ذات
�أثر خالق� ،إال �إذا قامت على �أ�سا�س (امل�ؤاخاة) بني امل�سلمني ،ال على �أ�سا�س
(الأخوة) الإ�سالمية -وفرق ما بني (امل�ؤاخاة) وبني (الأخوة)؛ ف�إن الأوىل تقوم
على فعل ديناميكي ،بينما الثانية عنوان على معنى جمرد� ،أو �شعور حتجر يف نطاق
الأدبيات.
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و(امل�ؤاخاة) الفعلية :هي الأ�سا�س الذي قام عليه املجتمع الإ�سالمي..
جمتمع املهاجرين والأن�صار .ف�إذا كان «جمال الدين» باعث احلركة الإ�صالحية
ورائدها ،وما زال بطلها الأ�سطوري يف الع�صر احلديث((( ،ف�إنه مل يكن يف ذاته
(م�صلحا) مبعنى الكلمة.
ً
وبذلك كان على ال�شيخ «حممد عبده» �أن يواجه م�شكلة الإ�صالح يف
�شتى نواحيه ،كان ال�شيخ عبده م�صر ًّيا �أزهر ًّيا ،وم�صر منذ عهود �سحيقة �أمة زراعية
مرتبطة بالأر�ض� ،أي �أنها كانت على طول التاريخ جمتم ًعا يتكون فيه الفرد و�سط
جماعة ،فهو لذلك مزود بغريزة احلياة االجتماعية ،والأزهر من ناحية �أخرى كان
ميد احلياة االجتماعية بعقليات م�ستم�سكة بدينها ،حمافظة على �أ�صولها.
وبهذا التكوين واجه ال�شيخ «عبده» م�شكلة الإ�صالح ،فبعد �أن �أدرك
حقيقة امل�أ�ساة الإ�سالمية وجد من ال�ضروري �أن ينظر �إليها بو�صفها م�شكلة
اجتماعية ،على حني �أن �أ�ستاذه «جمال الدين» ذا العقل القبلي العفوي قد
تناولها من الزاوية ال�سيا�سية.
فالف�ضل يف ن�ش�أة احلركة الإ�صالحية واجتاهها الذي ا�صطبغت به ،يعود �إىل
تلك اال�ستعدادات الأ�صيلة لدى ال�شيخ امل�صري ،الذي كان بحق �أ�ستاذ تلك
املدر�سة.
((( حتدث الكاتب اجلزائري «علي الهمامي»  -املقيم الآن مب�صر -عن ال�سيد «جمال الدين الأفغاين» يف كتاب له عن
�سريته فقال« :ل�سوف تذكر البالد الإ�سالمية جمي ًعا ا�سم (جمال الدين) كما تذكر بالد اليونان ا�سم (هومريو�س)
بني اخلالدين من �أبنائها» .1954
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ويبدو �أن غريزة الأر�ض ،التي هي جوهر النزعة االجتماعية� ،إىل جانب
الروح الأزهري قد �أوحيا -كل على حدة -بحلول للم�شكالت التي واجهت
ال�شيخ ،ورمبا كان ذلك ب�سبب ما �أطلق عليه «جب» ت�سمية (الذرية) ،فلقد كان
ال�شيخ «عبده» يعلم علم اليقني� ،أنه لكي يتحقق الإ�صالح ،يجب �أن يبد�أ خطوته
الأوىل من (الفرد) ،ولقد وجد �أ�سا�س هذه الفكرة يف كتاب اهلل حيث قال:
ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الرعد ]11 /يف هذه الآية-
التي �أ�صبحت �شعار تلك املدر�سة ،وال�سيما عند الإ�صالحيني ب�شمال �إفريقية-
جند �أن نف�س الفرد هي العن�صر اجلوهري يف كل م�شكلة اجتماعية ،فكيف نغري
هذه النف�س؟
هنا يتدخل عقل ال�شيخ «عبده» الأ�صويل ،فلقد ظن  -كما ظن فيما بعد
الدكتور «حممد �إقبال» � -أن من ال�ضروري �إ�صالح (علم الكالم) بو�ضع فل�سفة
جديدة ،حتى ميكن تغيري النف�س.
بيد �أن كلمة (علم الكالم) �ست�صبح قد ًرا م�سل ًطا على حركة الإ�صالح،
القدر الذي حاد بها جزئ ًّيا عن الطريق ،حني َح َّط من قيمة بع�ض مبادئها الرئي�سية
كمبادئ (ال�سلفية)� ،أي العودة �إىل الفكرة الأ�صلية يف الإ�سالم؛ فكرة (ال�سلف).
وعلم الكالم ال يت�صل يف الواقع مب�شكلة النف�س� ،إال يف ميدان العقيدة �أو
املبد�أ ،وامل�سلم حتى م�سلم ما بعد املوحدين ،مل َّ
يتخل مطلقًا عن عقيدته ،فلقد
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ظل م�ؤم ًنا ،وبعبارة �أدق ظل م�ؤم ًنا متدي ًنا ،ولكن عقيدته جتردت من فاعليتها؛
لأنها فقدت �إ�شعاعها االجتماعي جذبية فردية ،و�صار الإميان �إميان فرد متحلل
من ِ�صالته بو�سطه االجتماعي ،وعليه فلي�ست امل�شكلة �أن نعلم امل�سلم عقيدة
هو ميلكها ،و�إمنا املهم �أن نرد �إىل هذه العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابية ،وت�أثريها
االجتماعي ،ويف كلمة واحدة� :إن م�شكلتنا لي�ست يف �أن (نربهن) للم�سلم على
وجود اهلل ،بقدر ما هي يف �أن ن�شعره بوجوده ،ومنلأ به نف�سه باعتباره م�صد ًرا للطاقة.
وتغيري النف�س معناه �إقدارها على �أن تتجاوز و�ضعها امل�ألوف ،ولي�س هذا من
�ش�أن (علم الكالم) ،بل هو من �ش�أن منهاج (الت�صوف)� ،أو بعبارة �أدق ،هو من
�ش�أن علم مل يو�ضع له (ا�سم) بعد ،وميكن �أن ن�سميه (جتديد ال�صلة باهلل).
والت�صوف الذي قاد �إىل درو�شة املرابطني و�شعوذتهم ،ال ميكن �أن يقدم لنا
الأ�سا�س ال�ضروري للإ�صالح ،عندما نحث جهودنا �إىل النه�ضة ،فهو ال ي�ستهدف
�سوى تطهري بع�ض الأنف�س من اخلطايا ،على حني يهدف الإ�صالح �إىل توفري
الدافع الداخلي لدى جماهري ال�شعب ،تلك اجلماهري املتعط�شة �إىل (انتفا�ضة
القلب) ،كيما تنت�صر على ما �أ�صابها من خمود(((.
((( حتدث «�شري�سرتتون »Chersterton ،عن الفو�ضى الروحية التي تعانيها �أوربا احلديثة ف�أطلق عليها لقب (الت�صوف
احلديث) حني قال« :لقد �أخذت �أوربا يف العودة �إىل الت�صوف ،ولكن من غري طريق امل�سيحية ،فكان �أن عاد �إليها
ت�صوف يحمل معه �سبعة �شياطني �أقوى منه ب� ًأ�سا» .وهذا احلكم ينطبق مع بع�ض التعديالت على طريقة املرابطني
يف جمتمع ما بعد املوحدين.
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ورمبا مل تكن هذه االعتبارات ،لتخفى عن �أعني القائمني على املدر�سة
الإ�صالحية ،لو �أنها ا�ستطاعت �أن تقوم برتكيب �أفكارها ،وجتميع عنا�صرها،
لتوحد ما بني الأفكار الأ�صول التي ذهب �إليها ال�شيخ «حممد عبده» ،وبني
الآراء ال�سيا�سية واالجتماعية التي نادى بها «جمال الدين» ،الأمر الذي كان
ي�ؤدي حت ًما �إىل طريق �أف�ضل من جمرد �إ�صالح مبادئ العقيدة ،فمو�سى وعي�سى
وحممد �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني ،مل يكونوا علماء كالم ،ينطقون
�أفكا ًرا جمردة ،ولكنهم يف احلق كانوا جممعني لتلك الطاقة الأخالقية ،التي
�أو�صلوها �إىل نفو�س فطرية.
وعلم الكالم ميجد اجلدال وتبادل الآراء ،وهو يف الوقت ذاته ي�شوه امل�شكلة
الإ�سالمية ويف�سد طبيعتها ،حني يغري املبد�أ (ال�سلفي) يف عقول امل�صلحني
�أنف�سهم .هذه املناق�ضة الال�شعورية ت�ضع يف مكان (امل�شكلة النف�سية) يف النه�ضة
(م�شكلة كالمية) ،فعلم الكالم ال يواجه م�شكلة (الوظيفة االجتماعية) للدين؛
لأن امل�ؤمن ال يفيد �شي ًئا من مدر�سة تعلمه م�س�ألة وجود اهلل فح�سب ،دون �أن تلقنه
مبادئ الرجوع لل�سلف.
وينبغي �أن ن�ضيف �إىل الأ�سباب التي �أح�صيناها ،ما �أطلق عليه «جب»
عقدة (الت�سامي) ،حتى نف�سر تف�س ًريا كام ًال �أ�سباب انحراف احلركة الإ�صالحية.
وجدت هذه العقدة يف الثقافة الأوربية على عهد «توما�س الإكويني» ،فاتخذت
�صورة تنحية كل ما من �ش�أنه �أن يدل على وجود ت�أثري �إ�سالمي ،واليوم حتدث
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الظاهرة نف�سها يف الثقافة الإ�سالمية التقليدية ،يف �صورة مقاومة ل�ضغط الأفكار
الغربية ،فعمل «ال�شيخ عبده» يف ميدان العقيدة كان يف �أق�صاه (نزعة �إىل املديح)
اقت�ضاها هذا (الت�سامي).
�إن تلخي�صنا هذا النقد ،يو�شك �أال يطلعنا �إال على نقائ�ص حركة الإ�صالح،
ورمبا فقدت بذلك يف نظرنا قيمتها االجتماعية� ،إن مل تفقد قيمتها التاريخية.
ومع ذلك ،ف�إن جز ًءا كب ًريا مما حققه العامل الإ�سالمي ،وما قدره ،راجع �إىل
جمهود ال�شيخ «عبده» ومدر�سته ،و�أما ما بقي بعد ذلك فهو راجع �إىل تيار املدنية
احلديثة ،و�سنتناوله باحلديث فيما بعد.
ف�إذا كان الأزهري امل�صري الكبري ،مل يحدد متا ًما امل�شكلة يف ال�ضمري
امل�سلم ،فلقد ب�سطها على الأقل يف املجال الأدبي ،جمال العقل.
ولقد كان للن�شاط الإ�صالحي يف هذا املجال دوي وعمق ،ي�شهد بهما ما
�شهده العامل الإ�سالمي كله تقري ًبا من بعث �أدبي ،ذلك لأن علم الكالم ،كان
يف احلقيقة �أول جهد بذله الفكر الإ�سالمي للتخل�ص من نومه املزمن ،وح�سبنا �أن
نت�صور ما ميكن �أن يحدثه ن�شر كتاب كـ «ر�سالة التوحيد» ،يف عامل مل ير �شي ًئا من
ذلك منذ عهد «ابن خلدون».
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فللمرة الأوىل منذ قرون متخ�ض عقل م�سلم عن عمل فكري ،وللمرة الأوىل
�أي�ضً ا دار نقا�ش ،فمزق ال�صمت الذي خيم على اجلامعات الإ�سالمية القدمية،
حتى وجدنا �أن الأزهر ،وهو اجلامعة الإ�سالمية الكربى ،بد�أ يتناغم يف روحه مع ما
دار من نقا�ش �أثاره «جمال الدين» ،و«حممد عبده»؛ �أما مناهجه وطرق التدري�س
فيه فقد بقيت تنتظر دورها ،على الرغم من بع�ض املحاوالت ال�سطحية� ،أي �إن
الأزهر وهو املركز الأدبي يف العامل الإ�سالمي مل يعرتف �إال م�ؤخ ًرا بقانون احلركة
والتقدم .و�أدرك �أن قبابه العظيمة ال تظل كم ً
اال دائ ًما مطلقًا ،بل �أ�شياء تتدرج
نحو الكمال .وهكذا بد�أ الفكر الإ�سالمي ين�شط يف احلقل الف�سيح الذي مهدته
له حركة الإ�صالح ،لكن هذا احلقل الذي ظل بو ًرا قرونًا طويلة ،كان قد �أع�شب
بالنباتات الطفيلية يف املجال الفكري� ،إن مل يكن يف املجال الروحي ،ولذلك
كان من ال�ضروري �إزالة الأنقا�ض قبل البدء يف عملية البناء.
وهنا ت�ضاف نقائ�ص امل�ؤ�س�سات �إىل نقائ�ص �إن�سان ما بعد املوحدين.
�إن لكل م�ؤ�س�سة حياتها وتاريخها وتقاليدها ،ويف كلمة واحدة ،جمودها
اخلا�ص الذي يتحدى �أحيانًا �إرادة الإن�سان.
ف�إىل جانب ما ات�صف به �إن�سان ما بعد املوحدين من (ذرية) وتزمت ونزوع
�إىل املديح ،مل ت�ستطع التخل�ص منه عقول امل�صلحني� ،إىل جانب هذا كله تقف
عيوب ذات طابع جماعي ،كاجلدل واحلرفية والت�شبث ب�أذيال املا�ضي والتحليق
يف اخليال ،وهي ما يطبع ثقافة ما بعد املوحدين.
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فما ال�سبيل �إىل �أن يتحرك العامل الإ�سالمي حتت �أوزار القرون ،و�أثقال
التقاليد ،والعادات املتخلفة املرتاكمة؟
لقد كان بحاجة �إىل فكر ثوري كفكر «جمال الدين» يدعو �إىل الهدم من
�أجل �إعادة البناء� ،أو �إىل فكر منهجي يجري عمليات الت�شذيب ال�ضرورية لتحرير
النظام القائم من �أوزار التقاليد ،على �أ�سا�س منهج مر�سوم ،وكان البد �أو ًال من
�إح�صاء تلك العمليات ال�ضرورية ب�أن مييز امل�صلحون خبيث (التقاليد) من طيبها.
�إن لكلمة (تقاليد) يف اللغة الغربية �سح ًرا �آ�س ًرا ،فهي ت�سرت خرافات
املت�صوفة وخزعبالتها ب�ستار الإ�سالم اجلليل(((.
ف�أية مقارنة لتلك التقاليد بالإ�سالم ،تنقي الثقافة الإ�سالمية من تلك
املقد�سات الوهمية التي ت�سمى (تقاليد) ،ولقد قام بتلك املهمة على خري وجه
ال�شيخ «عبد احلميد بن بادي�س» ،فا�ستطاع �أن يخل�ص اجلزائر من تلك التقاليد
الزائفة التي كانت تتج�سد يف الطريقة (املرابطية) ،ولكن فر ًدا واح ًدا يعجز عن
القيام بتلك املهمة وحده.
ولقد كان ال�شيخ «حممد عبده» يواجه وحده هذا العبء يف ع�صره،
فقدم بو�صفه مفك ًرا �أعظم مثال على العمل الأدبي ،لعامل مل يتعود التفكري يف
(((مل يخطر ببالنا ونحن نكتب هذه ال�سطور �أن رج ًال كـ «اجلالوي» تواتيه اجلر�أة ليتحدث عن التقاليد با�سم الإ�سالم
( 1954م).
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م�شكالته ،وبعث يف جامعته -بو�صفه ع�ض ًوا يف جمل�س �إدارتها -حياة تدفعها �إىل
التناغم مع الأفكار اجلديدة.
فال�شيخ ف�ض ًال عن �أنه قام بعمليات ت�شذيب يف الثقافة الإ�سالمية ،قد
ك�شف للعامل الإ�سالمي عن وجه الثقافة الغربية حني �أدخلها يف �إعادة تنظيم
جامعته الكربى ،ويف كتاباته التي حملت منها الإ�شعاع الأول ،و�سنجد �أن هذه
املحاوالت جمي ًعا قد �أدت �إىل ما �شهدته النه�ضة احلديثة من بعث فكري .بيد �أنه
بينما كان البعث (امليجي) يف اليابان يوجهها نحو ال�صناعات ،ظل بعث النه�ضة
حبي�سا يف جمال �آخر ،حتكمت فيه امليول الطبيعية لدي
الإ�سالمية ده ًرا طوي ًال ً
�إن�سان ما بعد املوحدين ،وهو �إن�سان ال يكرتث بالفاعلية ،كما حتكمت فيه امل�ساوئ
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات الثقافية ،وقد �أخط�أت منذ بعيد هدفها االجتماعي.
وقد �أ�سهم امل�صلحون  -و�أق�صد بهم الذين حملوا الراية بعد «حممد
عبده»  -ب�أنف�سهم يف �إبقاء هذه احلال كما هي� ،إذ ظل اجلدل �سائ ًدا يف املناق�شات
الأدبية؛ مل يكن املتجادلون يبحثون عن حقائق ،و�إمنا عن براهني ،ومل يكن
املجادل لي�ستمع �إىل حمدثه ،بل كان يغرقه يف طوفان من الكالم ،واجلدل من
�أ�ضر الأمور على كيان الأمة� ،إذ هو يقوم يف عمومه على هيام �أحمق بالكلمات.
وهنا ي�ؤدي بنا املقام �إىل احلديث عن (احلرفية) ،فلقد �أبدعت العبقرية
العربية �أجمل لغات الدنيا ،ولكن هذه العبقرية كانت يف موقفها مما �أبدعت،
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كاملثَّال الذي َها َم بتمثاله ،وقد �أبدعه منقا�شه ،والغرام بالكلمات �أخطر من الغرام
باملعدن �أو الرخام �أو احلجر ،فهو ي�ؤدي �أو ًال وقبل كل �شيء �إىل �أن يفقد الإن�سان
حا�سة تقدير الأمور على وجهها ال�صحيح ،وهو �أمر �ضروري لكل جهد �إيجابي
من �أجل البناء ،و�أقل عنوان يف جريدة عربية يعطينا دلي ًال على ما نقول ،فمنذ
عهد قريب �أعلنت �إحدى ال�صحف يف تون�س ،عن عودة �أحد الزعماء ال�سيا�سيني
بعد �أن كان مبع ًدا يف اخلارج ،فو�ضعت ا�سمه بعد ح�شد من الألقاب الفخمة بلغ
خم�سة �أو �ستة هي( :املجاهد ،الكرمي ،العظيم ،اجلليل الزعيم� ..إلخ) وال �شك
�أن هذه جمرد �ألقاب تفخيمية ،ولكن للكلمات العربية وق ًعا وجاذبية ال تقاوم
على عقل ما بعد املوحدين ،فقد نتج عن ذلك �أن �صارت العربية م�ؤلهة ال تقبل
التطور ،و�أحال تقدي�س �أهلها لها ت�صريفها �إىل �شيء ال مي�سه التطويع ،مقت�صر
على خم�س ع�شرة �صيغة ،حتى ليعد من الكفر خلق �صيغ جديدة ب�إ�ضافة زوائد
جدا يف روح اللغة نف�سه.
منا�سبة ،على الرغم من �أن ذلك ممكن ًّ
�أما التعليم احلر يف العامل الإ�سالمي ،ف�إن مناهجه وطرقه يبدو �أنها تتحدى
الزمن ،فلقد بقيت مبادئه على حالها منذ القرن امل�سيحي الو�سيط ،وما دامت
هذه املبادئ هي املنوال العقلي للعمل ،ف�إن �أوجه الن�شاط تظل متناغمة مع عامل
ولىّ وانق�ضى.
لقد وهم بع�ض امل�صلحني ،حني �أراد �أن يغري ،عاملًا م�شحونًا بالأفكار ب�إدخال
بع�ض الإ�صالحات ال�سطحية ،كما حدث باجلزائر حني �أدخل الكر�سي والن�ضد
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�إىل املدار�س احلرة ،ومل يعلموا �أن هذه �إن كانت خطوة �أوىل ،ف�إن من ال�سذاجة
االكتفاء بها.
فال غرابة �إذن �أن نرى الفكر العربي ،مل يعرف بعد معنى الفاعلية ،ف�إن
ا�ستبداد الألفاظ وال�صيغ به يخلع على �أي تف�سري للنه�ضة طاب ًعا �سطح ًّيا.
ومن الأمثلة على ذلك ما حدث يف م�ؤمتر الثقافة الإ�سالمية بتون�س ،فقد
قام �أحد ال�شيوخ ليلقي على امل�ؤمترين حما�ضرة ق�صرها على �أحاديث الرحمة،
وم�ضت �ساعة �أو �أكرث يف �سرد �سل�سلة((( احلديث ،وال حاجة بنا �إىل القول �إن
�أح ًدا مل ُيعر حديثه التفا ًتا ،بل �إن امل�ستمعني راحوا يتثاءبون ..من الإعجاب.
وهنا ن�صل �إىل احلديث عن نقطة هامة يف نف�سية ما بعد املوحدين ،ف�إن
�أخطر �شيء يواجهنا يف هذه امل�شكلة ،هو اتفاق املحا�ضر وامل�ستمع على اجلمود
وانعدام الفاعلية ،حتى لقد حتولت احلقائق احلية ،التي �شكلت فيما م�ضى وجه
احل�ضارة الإ�سالمية� ،إىل حقائق خامدة مدفونة يف جمل رائقة( ،وعلم غزير).
ويبدو �أن املثل الأعلى قد ظل ،كما كان منذ ع�صر االنحطاط؛ �أن ي�صبح
املرء (بحر علم) ،يزدرد العلم ويفقد معنى دوره االجتماعي .و�أي در�س يف
التف�سري يتيح لنا مالحظة تفاهة ثقافتنا الراهنة ،التي ا�ستعبدتها الألفاظ ،فلم تعد
تعرب عن اهتمام بالعمل ،بل عن جمرد ال�شهوة �إىل الكالم.
((( �سل�سلة احلديث �أو (ال�سند) هي جمموعة �أ�سماء الرواة الذين اعتمد عليهم راوي احلديث يف ن�سبة الن�ص �إىل
النبي .
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وهناك �سبب �آخر النعدام الفاعلية التي و�صمت بها نزعة املديح العمل
الفكري؛ فحني اجتهت الثقافة �إىل امتداح املا�ضي �أ�صبحت ثقافة �أثرية ،ال يتجه
(((
العمل الفكري فيها �إىل �أمام بل ينتك�س �إىل وراء .وكان هذا االجتاه الناك�ص
امل�سرف �سب ًبا يف انطباع التعليم بطابع َدارِ�س((( ال يتفق ومقت�ضيات احلا�ضر
وامل�ستقبل ،وبذلك �أ�صيبت الأفكار بظاهرة الت�شبث باملا�ضي ،ك�أمنا قد �أ�صبحت
متنف�سا له.
ً
ولكي نختتم تلك اللوحة التي ب�سطنا عليها م�ساوئ ثقافة ما بعد املوحدين،
يجب �أن ن�ضيف نقي�صتني هما :التعلق الواهم (بالكم) ،ونلحظه حتى عند الذين
احتكوا بالثقافة الغربية ،والنزوع �إىل (ال�شعر) ،وقد انفردت به �شبيبة جامعة
الزيتونة ،تلك التي ارت�ضعت لبان الثقافة القدمية.
ومن �ش�أن النزعة (الكمية)� ،أن تع ّود املرء النظر �إىل فاعلية ال�شيء و�إىل
قيمته من خالل الكمية �أو العدد ،فتجده يق ّوم كتابًا ما بعدد �صفحاته املكتوبة.
�أما النزعة (ال�شعرية) فتق�صد �إىل الناحية اجلمالية ،و�إىل (البديع) الذي تت�صف
به حرفة الثقافة ونزعة املديح .وتلك و�سيلة ر�شيقة منا�سبة تخفي موا�ضع النق�ص
واالختالل ،فتجمل الأخطاء ،وت�سرت العجز ب�ستار من البالغة املزعومة.
((( الناك�ص :الراجع العائد للوراء (م).
((( َدارِ�س :متقادم و َبل ِّي (م).
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وغني عن البيان �أن هذه النقائ�ص التي حللناها ،مل تكن لتعني جهود
املدر�سة الإ�صالحية ،تلك التي مل تعرف �أو مل ت�ستطع التغلب على نقائ�صها
بطريقة منهجية .فهكذا ظلت م�شكلة بقايا ما بعد املوحدين �ساكنة برمتها يف
ال�ضمري امل�سلم.
ومع ذلك ،ف�إن احلركة يف جمموعها جتتاز منعطفًا جدي ًدا بعد ق�ضاء زعمائها
الكبار الذين حملوا رايتها �أخ ًريا ،كال�شيخ ر�شيد ر�ضا يف ال�شرق ،وبن بادي�س يف
�إفريقية ال�شمالية.
فلقد ر�أينا يف م�صر �أن فكرة الإ�صالح تتغري ،وتتحول يف �أعماقها �إىل حركة
جديدة ،حني َ�س َع ْت �إىل و�ضع �أ�سا�س �أخالقي حلياة امل�سلمني ،و�سنتناول هذه
احلركة بالبحث فيما بعد.
�أما يف �إفريقية ال�شمالية فقد �أف�سحت املكان �شي ًئا ف�شي ًئا لقيام م�ؤ�س�سة
عظيمة الأهمية ،هي م�ؤ�س�سة التعليم احلر ،الذي يعالج النق�ص الهائل يف التعليم
عالجا دائ ًبا ،ويف هذه ال�سبيل ظلت الفكرة الإ�صالحية متما�سكة نو ًعا ما،
العام ً
�إذ كان بع�ض املدر�سني ال�شباب مندفعني بغرية على تراث ال�سلف ،وحما�سة
لبعثه ون�شره وت�سويده((( ،على حني تناول �آخرون الأمر على �أنه وظيفة لك�سب
العي�ش.
((( ت�سويده :جعله يف مو�ضع ال�سيادة( .م).
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ولقد كان لهذا التعليم ف�ضل كبري يف الهجوم على ذلك العيب املهلك
يف عامل ما بعد املوحدين ،عيب (الأمية)؛ بيد �أنه ملا مل يكن هذا الإ�صالح قائ ًما
على نظرية يف الثقافة ،فقد �أ�شاع حرفية مهذبة ،يخيل �إليه معها �أنه قادر على تغيري
�أو�ضاع احلياة بتعليم النا�س تذوق (�أ�شياء) احل�ضارة الإ�سالمية ،وبالغة الأدب
العربي.
ولقد نتج عن هذا �أن احلركة الإ�صالحية ،مل ت�ستطع تغيري النف�س
الإ�سالمية ،بل مل ت�ستطع �أن ترتجم �إىل لغة الواقع فكرة (الوظيفة االجتماعية)
للدين ،ولكنها  -على �أية حال  -جنحت يف �إزالة الركود الذي �ساد جمتمع ما
بعد املوحدين ،حني �أقحمت يف ال�ضمري الإ�سالمي فكرة م�أ�ساته املزمنة ،و�إن
كان ذلك قد اقت�صر على املجال العقلي ،ف�إذا ما �أريد للنه�ضة �أن تربز �إىل عامل
الوجود ،ف�إن علينا �أن نواجه م�شكلة الثقافة يف �أ�صولها.
لقد ذكرنا فيما م�ضى� ،أن التطور املعروف با�سم (احل�ضارة الإ�سالمية) ،مل
يكن يف الواقع �سوى حماولة للتوفيق بني واقع الأمر املتخلف عن «�صفني» وبني ما
جاء به الإ�سالم ،ولقد جهدت مدار�س الفقه لتحقيق هذا التوفيق ،ووقف الأئمة
يف وجه احلكم امللكي  -غري الإ�سالمي  -املتع�صب امل�ستبد ،حتى �إننا نرى �أن
احل�ضارة الإ�سالمية �آنذاك مل تن�ش�أ عن مبادئ الإ�سالم ،بل �إن هذه املبادئ هي
التي توافقت مع �سلطة زمنية قاهرة .فكل حماولة لإعادة بناء ح�ضارة الإ�سالم
يجب �أن تقوم �أو ًال ،وقبل كل �شيء ،على �أ�سا�س �سيادة (الفقه اخلال�ص) على
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(الواقع ال�سائد) الذي ن�ش�أ عن «�صفني» ،وال �شك �أن هذا يقت�ضي رجو ًعا �إىل
الإ�سالم اخلال�ص� ،أعني تنقية الن�صو�ص القر�آنية من غوا�شيها الكالمية والفقهية
والفل�سفية.
�أما احلركة احلديثة ،ف�إنها ترمي �إىل قيادة العامل الإ�سالمي يف طريق غاية
يف االختالف عن هذه الطريق ،فقد حطمت التقاليد التي كانت تخفي جهالة
ما بعد املوحدين ،ولكنها جل�أت �أحيانًا �إىل العنف ،وهو ما حدث على يد احلركة
الكمالية يف تركيا.

احلركة احلديثة
«�أَ َولي�س عجا ًبا �أن �أجته �إىل �إ�صالح الوطن ،بينما قد
عجزت عن �إ�صـالح فـرد يف هذا الوطن؟!»

بلزاك

ر�أينا �أن �أوربا حني اكت�شفت العامل الإ�سالمي مل ت�ؤته روحها� ،أي �إنها مل
ت�ؤته ح�ضارتها كلها ،و�إمنا اقت�صرت فيما ا�صطحبت من الأدوات على ما ي�سهل
للم�ستعمر احل�صول على رفاهيته العاجلة.
ومع ذلك فلقد جلبت �إىل �أبناء امل�ستعمرات (مدر�سة) تتفق ونظرتها �إليهم،
وعن هذه املدر�سة �صدرت احلركة احلديثة يف العامل الإ�سالمي.
وتناظر املدر�سة يف هذا التيار احلديث (املدر�سة) الأخرى الناجتة عن تيار
الإ�صالح ،فهذه تن�شر بحكم م�شربها فكرة �إ�سالمية فتية ،بينما حتاول تلك �أن
تدخل �إىل احلياة الإ�سالمية عنا�صر ثقافة جديدة.
ولئن متكنت الأوىل من قطع ال�صلة مبا�ضي ما بعد املوحدين ،ف�إن الثانية قد
�أحدثت ات� ً
صاال معي ًنا بالفكر الغربي.
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لقد قال الدكتور «�إقبال» حني ر�أى هذا الواقع اجلديد�« :إن �أجدر ظاهرة
باملالحظة يف التاريخ احلديث هي ال�سرعة الهائلة التي يتحرك بها عامل الإ�سالم
يف جانبه الروحي نحو الغرب» ،فهل الأمر هو ذلك حقًّا..؟
لقد كان ينبغي ليكون احلق مع «�إقبال»� ،أن تكون �أوربا قد �آتت عامل الإ�سالم
روحها وح�ضارتها� ،أو �أن يكون هو قد �سعى فع ًال ليكت�شفهما يف مواطنهما.
ومن البني �أن عد ًدا كب ًريا من امل�سلمني ،مل يرحل يف طلب الغرب(((.
فاحلركة احلديثة ال تعدو على هذا م�ستوى يتخبط فيه جمتمع فقد توازنه
التقليدي� ،إذ هي مكونة يف جوهرها من عنا�صر خالية من املعنى م�أخوذة عن
املدر�سة اال�ستعمارية ،ثم ي�ضاف �إىل هذه العنا�صر ،بع�ض العنا�صر الأخرى التي
التقطتها اتفاقًا ال�شبيبة اجلامعية ،التي ن�ش�أت يف طبقة متو�سطة ،و�أقامت يف �أوربا
�إقامة ق�صرية مل تهدف خاللها �إىل معرفة احل�ضارة الغربية.
ِ
م�ستعم ًرا؛ وال�شاب
�إن الأوربي مل يفد �إىل ال�شرق بو�صفه ِّممدنًا ،بل بو�صفه
امل�سلم املذكور ،مل يذهب �إىل �أوربا �إال لكي يح�صل على لقب جامعي� ،أو لكي
ي�شبع ف�ضوله ال�سطحي التافه .ومما يلقي �ضو ًءا على هذا الر�أي �أن �أحد طلبة جامعة
الزيتونة قدم طل ًبا �إىل الإدارة الثقافية يلتم�س فيه ال�سماح له با�ستكمال درا�سته يف
(((

كتب الدكتور «بون�سارا» الكاتب الهندي مق ً
اال ن�شر يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) 1949م يف جملة «ال�صدى» Echo

حتت عنوان( :ماذا ميكن �أن يعلمنا الغرب) فالحظ �أن «كث ًريا من خرباء الغرب يفدون �إىل ال�شرق ،بينما ال يزور
الغرب من �أبناء ال�شرق �سوى حفنة �ضئيلة ال تكاد تذكر».
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فرن�سا ،بعد �أن انتهى من درا�سته الإ�سالمية ،فاعرت�ضت الإدارة على طلبه ،وكان
ال�سبب هو�« :أنه ال حاجة مطلقًا �إىل ال�سفر �إىل فرن�سا لدرا�سة اللغة الفرن�سية».
هذه املالحظة تبني بجالء ،كيف يت�صور املجتمع الإ�سالمي دور الطالب
الذي ي�سافر �إىل �أوربا ،فالهدف الوحيد �أن يدر�س لغة �أو يتعلم حرفة ،ال �أن يكت�شف
ثقافة .فكل ما يهمه هو املنفعة العاجلة؛ لكنا ال ينبغي �أن نعزو هذا االجتاه �إىل
عدم اكرتاث امل�سلم بح�ضارة الغرب فح�سب ،بل �إن املدر�سة اال�ستعمارية قد
�أ�سهمت يف خلق هذا الو�ضع� ،إذ مل تكن تهتم بن�شر عنا�صر الثقافة الأوربية ،بقدر
ما حتر�ص على توزيع نفاياتها ،التي حتيل (امل�ستعمر) عب ًدا لالقت�صاد الأوربي،
فهي ال ت�سعى �إىل اكت�شاف ذكاء تالميذها� ،أو دفع مواهبهم ،و�إمنا ت�سعى �إىل خلق
�آالت ذات كفاءة حمدودة.
وعلى الرغم من هذا كله ،ف�إن امل�سلم الواعي -رج ًال كان �أو تلمي ًذا �أو
موظفًا -قد ظل (ذا ًتا) مفكرة ،و�إن كان يعامل على �أنه (مو�ضوع) يفكر فيه
اال�ستعمار وي�ستغله ،ومن ثم وجدنا امل�سلم بو�صفه (ذا ًتا) يحكم على النظام
الأوربي الذي يحيط به �أو الذي ي�ست�شعر وجوده يف مطالعاته املبتورة ،ف�أفكاره عن
احل�ضارة الأوربية ت�صدر عن ذلك احلكم املبت�سر ،وعن تلك العالقة ال�سطحية-
الوظيفية �أو التجارية -بينه وبينها.
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وال �شك �أن الطفل امل�سلم ،الذي يذهب �إىل املدر�سة اال�ستعمارية� ،أخ
لذلك الذي يذهب �إىل مدار�س التعليم احلر ،وبذلك ميكن القول �إن العادات
العقلية واملواريث االجتماعية ،التي كانت َت ِ�س ُم حركة الإ�صالح ،البد �أن ت�سم
احلركة احلديثة ،م�ضا ًفا �إليها بع�ض العنا�صر اجلديدة املقتب�سة من الكتب� ،أو
امل�أخوذة عن جتارب احلياة الأوربية ،كما ترتاءى من اخلارج.
فمنذ قرون م�ضت ،كان الفكر الإ�سالمي عاج ًزا عن �إدراك حقيقة الظواهر،
فلم يكن يرى منها �سوى ق�شرتها؛ و�أ�صبح عاج ًزا عن فهم القر�آن ،فاكتفى
با�ستظهاره ،حتى �إذا انهالت منتجات احل�ضارة الأوربية على بالده اكتفى مبعرفة
فائدتها �إجم ً
اال ،دون �أن يفكر يف نقدها ،و�إذا كانت الأ�شياء قابلة لال�ستعمال ،ف�إن
قيم هذه الأ�شياء قابلة للمناق�شة ،ومن ثم وجدنا امل�سلم ال يكرتث مبعرفة كيف
مت �إبداع هذه الأ�شياء ،بل قنع مبعرفة طرق احل�صول عليها ،وهكذا كانت املرحلة
الأوىل من مراحل جتديد العامل الإ�سالمي ،مرحلة تقتني �أ�شك ً
اال دون �أن تلم
بروحها ف�أدى هذا الو�ضع �إىل تطور يف الكم ،زاد يف كمية احلاجات دون �أن يعمل
على زيادة و�سائل �إ�شباعها ،فانت�شر الغرام بكل ما هو (م�ستحدث) يف جميع
طبقات املجتمع.
ولعلنا لو رجعنا �إىل �سنوات الرخاء التي تلت احلرب العظمى عام 1952م،
لر�أينا حتت اخليام �سيارات فاخرة راب�ضة يبي�ض فيها الدجاج ويفرخ ،ور�أينا �صنابري
املاء على �أحوا�ض من القا�شاين يف بيوت الطبقة املتو�سطة ،تزين غرف النوم احلديثة.
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هذا كله اختالل وف�شل ،وهو يدل داللة �صريحة على �أن املغرمني به �إمنا
�أغرموا بذوق الفنادق� ،أي �أنهم �أغرموا بالنظر �إىل الأوربي يف مظهره فح�سب،
ولقد �أ�سهمت املر�أة نف�سها يف هذه الرفاهة ،فبد ًال من �أن تعمد �إىل تعلم فن حياكة
مالب�سها ،وذوق هذا الفن لت�ستخدم القما�ش الب�سيط يف �أناقتها ،نراها قد اكتفت
ب�شرائها جمهزة مهي�أة بيد الأوربية احلاذقة.
وال�شك �أن هذا النوع من التطور ظاهري ،وهو دليل على �أن �أ�صحابه قد
اكتفوا ب�أن خلعوا على ال�شكل القدمي مل�ضمون ما بعد املوحدين �شك ًال حديثًا.
وكلما زادت الفئة املتخرجة من مدار�س الغرب عد ًدا منت هذه ال�سطحية
يف املجتمع الإ�سالمي.
ولقد تخطت هذه الفئة �شيئا ف�شي ًئا مرحلة املدر�سة اال�ستعمارية املحلية،
ف�إذا بطائفة من ال�شباب املثقف يق�ضون مدة مترين يف اجلامعات الغربية ،وبهذا
تقرتب احلركة احلديثة من كمالها � -إن �صح التعبري  -في�صبح م�ضمونها الأخالقي
واالجتماعي ذا داللة تر�شد الباحث عن تاريخ هذه احلقبة.
فنظر الطالب امل�سلم �إىل احل�ضارة خا�ضع للقيود النف�سية التي �صنعت بيئة
ما بعد املوحدين ،تلك التي جتعل للأمر �أحد احتمالني :فهو �إما طاهر مقد�س،
و�إما دن�س حقري ،دون �أن تعرف بينهما و�س ًطا ،فهو حني انتقل من درا�سة علوم
الدين �إىل العلوم احلديثة مل يقف عند (فكرة الثقافة) ،و�إمنا انطلق وا�ض ًعا على
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عينيه غ�شاوة ،حتول بينه وبني ت�أمل احل�ضارة �إال من جانبها النظري� ،أو �أ�شيائها
التافهة ،جتاوبًا مع ا�ستعداده اخلا�ص للجد �أو للهزل ،وبهذا اال�ستعداد ينت�سب -
عمو ًما � -إىل كلية ما ،يف عا�صمة من العوا�صم الأوربية.
�إن الأحياء الالتينية واحدة يف كل مكان ،وهي تعر�ض دائ ًما اجلانب العلمي
اجلديل من الثقافة ،كما تعر�ض اجلانب ال�سطحي مب�سراته ومالهيه ،والطالب ال
ميكنه �أن يرى فيها تطور احل�ضارة ،و�إمنا يرى هنالك منها نتيجتها ،فهو ال يرى املر�أة
التي جتمع قب�ضات الع�شب لأرانبها ،و�إمنا يرى تلك التي ت�صبغ �أظافرها و�شعرها،
وتدخن يف املقاهي والندوات .وهو ال يرى ال�صانع والفنان مكبني على عملهما
ليحققا فكرة يف �صفحة املادة ،لأنه وقد خ�ضع لت�أثري معنى املنفعة مل يعد يالحظ
الطاقات اخلفية ،الطاقات التي تخلق القيم الأخالقية واالجتماعية ،والتي جتعل
الإن�سان املتح�ضر يف و�ضع ميتاز فيه عن الإن�سان البدائي ،ف�إن الثقافة تبد�أ متى
جتاوز اجلهد العقلي الذي يبذله الإن�سان حدود احلاجة الفردية.
ولن يتاح له �أي�ضً ا �أن يدرك اجلانب العام من احل�ضارة ،ذلك اجلانب الذي
يغذي ن�شاط الإن�سان املتح�ضر ،ويهب عبقريته الدفعة اخلالقة ،وكم كان حقًّا ما
قاله بع�ضهم من �أن «الأفكار الكبرية �إمنا تنبع من القلب».
لقد خرج ذلك الطالب من عامل باع �آثاره وخمطوطاته لل�سائحني
الأمريكيني ،ف�إذا ما ذهب �إىل جمال احلياة الأوربية ،فلن ي�ستطيع �أن يجد معنى
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لتعلق الأوربي (بالأ�شياء القدمية) التي ت�صل املا�ضي بامل�ستقبل ،بل لن يالحظ
كيف يتعلم الطفل معنى احلياة ،واحرتام احلياة ،وهو يدلل قطة� ،أو يغر�س زهرة،
بل لن يلفت نظره ذلك الفالح الكادح وهو يقف يف نهاية خط حمراثه ليحكم
على عمله متفاع ًال مع الرتبة تفاع ًال هو اخلمرية التي ت�صنع منها احل�ضارات.
در�سا من بع�ض الأعمال التي تعد �ضربًا من اجلنون ،كجنون
بل �إنه لن يفيد ً
ذلك العبقري «برنارد بالي�سي» وهو يحرق �آخر �أمتعته و�أر�ضية حجرته لكي
يح�صل على طالء (املينا) ،بل �إنه لن يرى ذلك اجلانب الرهيب يف تلك احل�ضارة
التي �أدجمت النا�س يف �سل�سلة �إنتاج ،تتوالهم خاللها الآلة فتنهكهم ،وت�ستنزف
دماءهم ،وحتيلهم (�أجهزة من حلم ودم) ،بل لن يرى املر�أة الأوربية تغادر م�سكنها
لتك�سب بعرقها ك�سرة اخلبز ،يف جو يهدر كرامتها فيحرمها �أنوثتها ،كما يحرم
الرجل رجولته ،ولن يرى �أي�ضً ا هذا اجلانب املفزع من احل�ضارة الأوربية .الذي
يعد جمتمع ما بعد املوحدين  -مهما احتوى من انحطاط  -بالقيا�س �إليه ممتا ًزا يف
بع�ض نواحيه ،ممتا ًزا �أحيانًا على ح�ضارة فقدت معنى الإن�سان .وكيف يراه ،وعلى
عينيه غ�شاوة من املادية الال�شعورية ،والغرام ال�شديد (باملنفعة العاجلة)؟
فمن الوجهة العامة ،نرى �أن الطالب امل�سلم مل يجرب حياة �أوربا ،بل اكتفى
بقراءتها� ،أي �إنه تعلمها دون �أن يتذوقها ،ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك �أنه ما زال يجهل
تاريخ ح�ضارتها� ،أدركنا �أنه لن ي�ستطيع �أن يعرف كيف تكونت ،وكيف �أنها يف
طريق التحلل والزوال ،ملا ا�شتملت عليه من �ألوان التناق�ض ،و�ضروب التعار�ض
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مع القوانني الإن�سانية ،ولأن ثقافتها مل تعد ثقافة ح�ضارة ،فقد ا�ستحالت بت�أثري
اال�ستعمار والعن�صرية (ثقافة �إمرباطورية).
ف�إذا حدث يو ًما �أن �ساقه ف�ضوله �إىل البحث عن �شيء من ذلك ،فلن ي�صادف
يف بحثه غري الواقع؛ �أي لن يت�صل �إال ب�أوربا التي تعي�ش يف القرن الع�شرين عارية
عن تقاليدها القدمية ،متربجة براقة �أخاذة؛ �سيلقي �أوربا احلديثة مبا حوت من مادية
عملية دانت بها الطبقة املتو�سطة ،ومادية جدلية دانت بها الطبقة العاملة.
فاملثقف الذي مل يتعلم فيما تعلمه باملدر�سة الأوربية ،معنى (الفاعلية
الواقعية) ،التي يتقدم بها امل�سيحي اليوم على امل�سلم ،هذا املثقف �سيقب�س من
مادية �أوربا اجتاهها البورجوازي� ،أعني �أذواقها املادية� ،أكرث مما �سيقب�س اجتاهها
الربوليتاري� ،أعني منطقها اجلديل.
وملا كان مل يتناول يف ا�ستقرائه حل�ضارة �أوربا ،ما يت�صل مبنتجاتها من
عالقات تكوينية تربطها ببيئتها الطبيعية ،ف�إن ا�ستعارته لهذه الأذواق �سوف
ت�صرفه عن مالحظة عالقاتها باحلياة الإ�سالمية ،وهكذا وجدنا هذه احلياة تغ�ص
ب�آالف الأذواق امل�ستعارة دون �أن ندري �سب ًبا لوجودها.
هذا اال�ستعداد يف العامل الإ�سالمي جلمع منتجات م�ستعارة ،يدلنا على ما
تكدي�سا للمنتجات ،بل
تتم به احلركة احلديثة من طابع بدائي� ،إذ لي�ست احل�ضارة
ً
هي بناء وهند�سة ،فلو �أننا ق�صرنا نظرنا على عنا�صر احل�ضارة ومنتجاتها ،فلن نرى
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حت ًما بناء املجتمع الغربي؛ لن ندرك ما ترمز �إليه تلك الف�ضائل الدائمة املتج�سدة
يف العامل ،والفنان ،والعامل ،والفالح الب�سيط ،على حد �سواء ،بل �سننخدع مبا
تدل عليه �أ�شكالها امل�ؤقتة كالطائرة وامل�صرف .ولي�س يف بناء العامل الإ�سالمي
�شيء ميكن �إدراكه بو�ضوح ،فالنا�س هنا �أو هناك ي�أخذون بنا�صية ما يبدو لهم �أكرث
�سهولة وي�س ًرا.
ولي�س من امل�ستغرب يف هذه الظروف �أن تفقد الكلمات معانيها ،و�أن تفرغ
من م�ضامينها التي تكفل لها قيمتها االجتماعية( ،فالكالم ذو قد�سية) ،ولكن
حني ينبئ عن عمل ون�شاط ،ال عن جمرد ر�صف للألفاظ ،كما يحدث يف اخلطب
االنتخابية؛ فاملجتمع املتحفز �إىل النهو�ض يخلد دائ ًما �إىل ما تقدمه �إليه االجتاهات
احلرفية من ثروة لغوية جديدة ،ذات �أ�سر وجمال؛ وهنا يبد�أ الكالم وك�أمنا يخون
ر�سالته� ،إذ �إنه بد ًال من �أن ين�شط جهد املجتمع يف �سبيل م�ضاعفته ال�ضرورية
ملواجهة �أعباء احلا�ضر ،ينحط به �إىل درجة ال تكفي �إال لك�سب �سيا�سي� ،أو �ضمان
مركز �سني.
أنا�سا يت�صدرون احلياة العامة فيتناولون الأ�شياء ملجرد التفا�صح
ولكم ر�أينا � ً
والت�شدق بها ،ال لدفعها نا�شطة �إىل جمال العمل ،فكالمهم على هذا لي�س �إال
�ضربًا من الكالم ،جمر ًدا من �أية طاقة اجتماعية �أو قوة �أخالقية((( على الرغم من
�أن هذه القوة هي الفي�صل الوحيد يف املواقف الفعالة الأخالقية واملادية.
((( ا�ستخدام «جب» كلمة  tensionوهي تطابق يف م�ضمونها ما توحي به كلمة (قوة) يف قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﱸ [مرمي.]12 /

82

وجهة العامل الإ�ســالمي

82

فاملرء عندما يبلغ دور االكتمال ي�ضغط على نف�سه ،ويخالف ما درج عليه،
حماو ًال بذلك تعديل و�ضعه ،وحينئذ ي�صبح كالمه �إرادة وعم ًال يدالن على
وجود عالقة بني الكلمات والوقائع .ف�إذا ما انعدمت العالقة بني الكالم والعمل
�أ�صبح الكالم َه َذ ًرا(((.
ولو مل تقر يف �أذهاننا �صلة الكالم -باعتباره �صورة للفكر -بالعمل باعتباره
�صورته املادية ،فلن ندرك  -من باب �أوىل  -العالقة العك�سية بني العمل والفكر،
وبذلك نفقد تلك احلركة اجلدلية التي تنتقل  -حني تواجه مناق�ضاتها � -إىل فتوح
جديدة يف عامل الفكر ،لكي تواجه مناق�ضات �أخرى ،ت�ؤدي �إىل فتوح جديدة..
وهكذا..
فالكالم الذي انطلق خالل احلركة الإ�صالحية ،وخا�صة منذ ق�ضاء زعمائها
الكبار ،مل يكن قائ ًما على �ضرورة اجتماعية .كما �أن الكالم الذي �أطلقته احلركة
احلديثة ،مل يكن يهدف �إىل �إحداث �أثر ،بل مل يكن ي�ستتبع دفع الكلمات دف ًعا
�إىل جمال العمل.
فاخلط�أ الذي وقع فيه املحدثون ودعاة الإ�صالح ،ناجت عن �أن كليهما مل
يتجه �إىل م�صدر �إلهامه احلق ،فالإ�صالحيون مل يتجهوا حقيقة �إىل �أ�صول الفكر
الإ�سالمي ،كما �أن املحدثني مل يعمدوا �إىل �أ�صول الفكر العربي.
((( َه َذ ًرا :كال ًما ال ُي ْع َب�أ به( .م).
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ومع ذلك ،ف�إن الف�صل بني احلركتني �ضروري من الناحية النف�سية؛ فلقد
كان ال�سلفي وحده هو الذي ميثل فكرة النه�ضة ،وهو و�إن كان مل يحقق �شروطها
العملية ب�صورة منهجية ،ف�إنه على الأقل مل ي�ض ّيع هدفها اجلوهري؛ لقد كان يعي
متا ًما �أو�ضاع بيئته ،حتى �إنه �أَ َل َّح يف املطالب ب�أن ي�ؤدي كل واجبه ،تار ًكا للمحدثني
ال�ضرب على نغمة (احلقوق).
�ساذجا ،وغال ًبا ما كان كذلك-
ولقد تو�صل من وراء جهده  -الذي قد يبدو ً
�إىل معرفة بيئته من خالل جهوده الإ�صالحية� .أما املحدثون فقد انعدمت لديهم
فكرة النه�ضة ذاتها ،ف�أ�صبحت ثانوية ،لأنهم مل يخالطوا حياة بالدهم �إال يف امليدان
ال�سيا�سي .ولي�س من �ش�أننا هنا �أن ننفي ما �أ�سهموا به ،بل �أن نبني طبيعته ،ونحدد
�أهميته ،ف�إن امل�س�ألة يف نظر املحدثني مل تكن م�س�ألة جتديد العامل الإ�سالمي
وبعثه ،و�إمنا كان انت�شاله من فو�ضاه ال�سيا�سية الراهنة ،وهذه فكرة م�ستعارة ال ترى
يف الواقع م�شكلة الفرد امل�سلم ،بل ترى م�شكلة النظم الأوربية ،وال�شواهد على
ذلك كثرية ،و�إن كانت �أحيانًا م�ؤ�سية ،فقد ر�أيت ذات يوم يف �شوارع اجلزائر �شا ًّبا
مك ًّبا على (�صندوق قمامة) يلتم�س غذاءه ،وقد عال ر�أ�سه �إعالن على احلائط
يدعوه �إىل املطالبة (ب�سلطة د�ستورية)� .أو لي�س هذا دلي ًال على �أن املوحدين بهذا
التناق�ض امل�ش�ؤوم مل يقرتبوا مطلقًا من رجل ال�شارع ،ومل يتكفلوا م�ؤونة معرفة ما
يت�صل مب�صريه املحزن ،معرفة �صحيحة وواقعية وعاجلة؟
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فاحلركة احلديثة لي�س لها يف الواقع نظرية حمددة ،ال يف �أهدافها وال يف
و�سائلها ،والأمر بعد هذا ال يعدو �أن يكون غرا ًما بامل�ستحدثات ،ف�سبيلها الوحيد
هو �أن جتعل من امل�سلم (زبونًا) مقل ًدا  -دون �أ�صالة  -حل�ضارة غربية تفتح �أبواب
متاجرها �أكرث من �أن تفتح �أبواب مدار�سها ،خمافة �أن يتعلم التالميذ و�سائل
ا�ستخدام مواهبهم يف حتقيق م�آربهم ،ويكفينا لكي ندرك هذا� ،أن ننظر �إىل تكوين
البعثات الدرا�سية التي تر�سلها م�صر �سنو ًّيا �إىل اجلامعات الأوربية ،و�أحدث هذه
البعثات ،وهي التي �أر�سلت عام 1947م كانت تتكون تقري ًبا من �ستني طال ًبا ،مل
يخ�ص�ص واحد من بينهم للدرا�سات الفنية(((.
من هذا املثال وغريه ،نرى �أن احلركة احلديثة مل تتجه نحو الآمال وو�سائل
�أدائها ،بل اجتهت �إىل الأ�شكال والأذواق واحلاجات(((.
وا�ضحا يف مواجهة �أعباء الت�صنيع ب�إر�سال البعثات ال�صناعية �إىل
((( �أ�صبح اجتاه حكومة اجلمهورية العربية املتحدة ً
خمتلف بلدان �أوربا ال�شرقية والغربية.
((( هذه االجتاهات يف العامل الإ�سالمي تنعك�س طبيع ًّيا يف حياته االقت�صادية ويف عالقاته التجارية ،ويكفينا �أن نرجع
�إىل جملة اقت�صادية دولية لنت�أكد مما نقول ،وهاك مث ًال �إ�شارتني ن�شرتهما جملة ( Boomجملة التجارة) يف عددها
ال�صادر يف ت�شرين الثاين (نوفمرب)  ،1949قالت :دولة �إ�سرائيل:
عر�ض� :إ�سمنت -رخام� -أميانت -حقائب.
طلب :حديد لل�صناعات والبناء ،منتجات كيميائية وعالجية ،فلني.
الدول العربية (العراق -الأردن -الكويت� ... -إلخ).
عر�ض :ال �شيء.
طلب :جموهرات -مالب�س -م�ساحيق -عطور -لعب -حلوى -فواكه حمفوظة -حرير طبيعي� -أقطان -حرير
�صناعي� ...إلخ.
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وقد يحاول زعماء احلركة احلديثة �أن يل�صقوا �أ�سباب عطلهم باال�ستعمار،
ولكن ذلك لي�س �إال �ضربًا من التعلل� ،إذ يق�صدون بذلك الهرب من م�س�ؤوليتهم
احلقيقية .ولقد �شاركهم يف تعللهم �أي�ضً ا دعاة احلركة الإ�صالحية؛ �أولئك الذين
مل يبحثوا مطلقًا عن الأ�سباب الداخلية لعجزهم ،بل اكتفوا ب�إ�سناد التبعة �إىل
ال�سلطة الأجنبية ،فالتياران كالهما ال يهتمان بعالج نقائ�صه ،بل لقد جهد يف
�سبيل �إخفائها عن ال�شعب(((.
ومع ذلك فيجب �أال نن�سى �أن روح املبادرة ،وهو املقيا�س الوحيد لفاعلية
الفرد ،قد �أخذ يف الظهور يف بع�ض املجاالت الفكرية ،وخا�صة يف اجلزائر.
فمن الأهمية الق�صوى مبكان� ،أن نالحظ �أن بع�ض الأطباء يف ق�سنطينة قد
خ�ص�صوا كل �أ�سبوع يو ًما اجتماع ًّيا ل�صالح ال�شعب الفقري ،وهذا دليل على اجتاه
جديد.
هنا ن�شعر ب�أن املثقف قد �أخذ يتغلغل يف بلده من باب �آخر ،غري باب
االنتخابات ،وهكذا يت�سنى للجهود الأدبية وال�سيا�سية �أن حتظى مبغزاها الكامل،
�أعني بو�سائلها ال بغاياتها ،وهو يعني �أن اجلهد ال�سيا�سي الذي بذلته احلركة
احلديثة مل يكن عقي ًما.
((( ا�ستمر التطور يف طريقه منذ كتابة هذه ال�سطور� ،أعني منذ �أربع �سنوات تقري ًبا ،وظهر اجتاه جديد يف العامل الإ�سالمي،
وخا�صة يف م�صر ،حيث �أن�شئت وزارة (للإر�شاد) ،عام .1954
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ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن هذه احلركة قد جنحت يف بلورة الوعي اجلماعي الذي
كان ينق�ص البالد الإ�سالمية منذ «�صفني» ،فقامت يف هذه البالد بدور ال�سهم
الذي �إن مل ير�شد النا�س �إىل الهدف اجلوهري ،ف�إنه قد دلهم ،وال �شك ،على
�أهداف عملية �صاحلة النتزاع اجلماهري امل�سلمة من نزعات اال�ستهتار والركود.
�أما يف املجال الفكري :ف�إذا كانت احلركة احلديثة ،مل ت�أت بعنا�صر ثقافية
جديدة لعدم ات�صالها الواقعي باحل�ضارة احلديثة ،والنف�صالها الفعلي عن ما�ضي
ما بعد املوحدين ف�إنها قد خلقت مبا جلبت من الغرب تيا ًرا من الأفكار� ،صا ًحلا
للمناق�شة ،و�إليه يرجع الف�ضل يف �أنه و�ضع على ب�ساط البحث جميع املقايي�س
التقليدية.

الف�صل الثالث
فو�ضى العامل الإ�سالمي احلديث
					

العوامل الداخلية
«هلم ننزل ونبلبل هناك ل�سانهم»

		

(�سفر التكوين)

لقد تناولنا الظواهر حتى الآن من وجهة جمردة هي وجهة التحليل،
و�سنتناولها الآن من الطرف الآخر� ،أعني �أننا �سنتناولها يف حياتها ويف حركتها
ون�شاطها.
فاحلياة ال حتلل الظواهر و�إمنا تركبها ،ف�إذا ما كانت العنا�صر متوافقة قابلة
لالندماج �صاغت منها احلياة (تركي ًبا)� ،أما حني تكون متوزعة مت�ضاربة ،ف�إنها
جتعل منها (تلفيقًا)� ،أي جمرد تكدي�س ،هو والفو�ضى ِ�ص ْنوان.
والعامل الإ�سالمي اليوم خليط من بقايا موروثة عن ع�صر ما بعد املوحدين،
و�أَ ْجالب ثقافية حديثة جاء بها تيار الإ�صالح ،وتيار احلركة احلديثة ،وهو خليط
واع� ،أو تخطيط علمي -و�إمنا هو جمموعة من
مل ي�صدر -كما ر�أينا -عن توجيه ٍ
روا�سب قدمية مل ت�صف من طابع القدم ،وم�ستحدثات مل تتم تنقيتها .هذا
التلفيق لعنا�صر من ع�صور خمتلفة ،ومن ثقافات متباينة ،دون �أدنى رباط طبيعي
�أو منطقي يربط بينها  -قد �أنتج عاملًا ر�أ�سه يف عام  ،1949وقدماه يف عام ،1369
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وهو يحمل يف ح�شاه ما حملت الع�صور الو�سيطة؛ عامل مت�ضارب منط ٍو على
�ألوان من التناق�ض والتنافر التي جتمعت وتراكمت يف هيئة فو�ضى ،جعلت �أحد
كبار املفكرين وهو «�إقبال» ،بعد �أن كان حماف ًظا فيما يت�صل مب�شكلة املر�أة ،جعلته
ي�ستودع قلقه هذا البيت احلزين املرتدد يف نهاية حياته:
«�شد ما يحزنني ا�ضطهاد املر�أة ،ولكن م�شكلتها معقدة ،ال �أرى لها ح ًّال».
فـ «�إقبال» يرى �أن حل م�شكلة املر�أة ،ال ميكن �أن يكون يف و�ضعها الراهن
امل�ؤ�سي ،كما �أنه لي�س فيما درجت �إليه �أختها الأوربية ،ومع ذلك ف�إنه مل يقرتح
لنا ح ًّال و�س ًطا بني هذين القطبني ،فلم يكن ا�ضطراب فكره �إال �صدى لذلك
اال�ضطراب العام الذي ي�سود التفكري الإ�سالمي ،بعد قرابة ن�صف قرن من
الإ�صالح وحماولة التكيف مع الأ�سلوب الغربي .ف�شكل النه�ضة الإ�سالمية
الراهن هو خليط من الأذواق ،ومن املحاوالت ،ومن التذبذب ،ومن مواقف
التدين �أي�ضً ا .فهي يف الواقع قد اختارت الطريق الذي يق�ضي لها ما تريد من
(�أ�شياء) و(حاجات) ،دون �أن تبحث عن (الأفكار) و(الو�سائل).
فم�ضمون التعليم يف مدار�س الإ�صالح هو امل�ضمون نف�سه منذ �ستة قرون،
على الرغم من �أن الأ�ستاذ وتالميذه �أ�صبحوا يجل�سون على الكرا�سي ويحملون
ال َق َم ِاطر((( ،وكان م�سلك امل�س�ؤولني عن الثقافة العربية غري ًبا �شديد الغرابة .فقد
((( ال َق َماطِ ر :ما ُي�صان فيها الكتب ،جمع «ال ِق ْم َطرة»( .م).
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كانوا ي�ستهدفون غايات ،دون �أن يطلبوا و�سائلها� ،إذ مل يعتزموا حتى الآن العودة
�إىل نظام العدد العربي الذي �أخذ به الغرب منذ عهد «هربرت».
ومع ذلك فلي�سوا هم وحدهم امل�س�ؤولني عن هذا املوقف املتناق�ض� ،إذ
�إن القا�سم امل�شرتك بينهم وبني �ستة قرون م�ضت ،من االنحطاط ،ي�ؤدي بالتيار
احلديث وباجتاه الإ�صالح م ًعا �إىل ذلك اخلليط امللفق من حمدثات م�ستعارة،
وروا�سب متوارثة.
هذه الفو�ضى املكونة من عنا�صر مل ُته�ضم �أو تتمثل ،تنفجر يف �صورة تنافر
عنيف ،ميكننا مالحظته حني نت�أمل مث ًال مظهر العباءة واجللباب القدمي بجانب
�سيارة حديثة ،وهذا الن�شاز ي�صبح �أعجوبة حني نرى رج ًال من الطراز القدمي ذا
عمامة كبرية ،يعب من خمر معتقة ،على من�ضدة �إحدى اخلمارات.
تلك �أمثلة فجة ب�سيطة ال تعطينا �سوى فكرة مبهمة �شديدة الإبهام عن
الفو�ضى ،ففي كل جمتمع نا�شئ متهيئ للنه�ضة عنا�صر تقليدية �إىل جانب
العنا�صر احلديثة ،وهي عمو ًما م�ستعارة من جمتمعات �سابقة يف م�ضمار احل�ضارة،
فيبذل املجتمع النا�شئ يف ا�ستعارتها جه ًدا يف التحليل والتكييف ،يقت�ضي
منه يف الواقع جه ًدا يف الإبداع والرتكيب .فه�ضم تلك العنا�صر ومتثلها يقت�ضي
متيي ًزا دقيقًا ،وفك ًرا ناق ًدا يق ًظا ،يحدد ال�شروط التي يجب توافرها يف اال�ستعارات
ال�ضرورية؛ �أعني �شروط توافقها ،ونفعها ،ولياقتها.
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لقد وجد املجتمع الإ�سالمي الأول نف�سه مرات كثرية يف مواجهة م�شكالت
من هذا النوع ،فحلها يف كل مرة بطريقة واعية موفقة ،وال�سيما حني حاول اختيار
طريقة الدعوة �إىل ال�صالة ،ومن قبل واجه املجتمع امل�سيحي هذه (احلاجة)،
فاختار �صوت الأجرا�س للنداء ال�صالة ،فكان من املمكن �إذن �أن يقب�س املجتمع
الإ�سالمي هذه الو�سيلة ليحل م�شكلته ،ولكن النبي  و�صحابته قد اختاروا
بعد فكرة وت�أمل طريقة �أ�صيلة يف النداء هي :ال�صوت الإن�ساين ،فن�ش�أت حينئذ
وظيفة امل�ؤذن ،وبذلك حتا�شوا م�شكلة ا�سترياد الأجرا�س ،التي مل تكن ت�صنع يف
مكة �أو املدينة ،بل مل يكن ممك ًنا �صنعها.
فنحن هنا �أمام جمتمع جديد يقب�س �صورة ما (حاجة) من جمتمع منظم
فع ًال ،ولكنه يبدع (الو�سيلة) التي ت�شبع حاجته اجلديدة.
وهناك عادات وتقاليد كثرية مل ي�أخذ بها املجتمع الإ�سالمي الأول� ،إال
متعمد ،واختيار بني و�سيلة و�أخرى ،وبني الطرق والأفكار املختلفة.
بعد اختبار َّ
بذلك يدخل ال�شيء امل�ستعار ب�صورة طبيعية �إىل احلياة الإ�سالمية ،فيندمج
فيها لأنه يحقق غاياتها ،ويتفق مع �إمكانياتها.
ولن�أخذ على ذلك مث ً
اال �آخر :ف�إن املنرب مل يكن �سوى تكييف ل�شكل
كر�سي الوعظ امل�سيحي ،لكن هذا التكييف مل ين�ش�أ عن جمرد (حاجة جديدة)
أح�س بها املجتمع الإ�سالمي ،بل كان �ضرورة نف�سية ،و�إمكانًا فن ًّيا متواف ًرا يف
� َّ
ذلك املجتمع.
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ولقد ر�أينا «الفارابي» ومدر�سته يف ميدان العلم واملعرفة ينقلون فل�سفة
«�أر�سطو» املادية �إىل الفكر العلمي الإ�سالمي ،ولكن بعد �أن طبعوها بطابع
�إ�سالمي ،كما ر�أينا من بعدهم «توما�س الإكويني» ينزع عن فل�سفة «�أر�سطو»
طابعها الإ�سالمي كما يطبقها على املجتمع امل�سيحي الذي كان يتهي�أ بدوره
للن�شوء واالرتقاء.
وها هو ذا العامل الإ�سالمي قد وقف منذ قرن يواجه م�شكلة االقتبا�س،
مدفو ًعا بحركة نه�ضته �إىل الأخذ بكل جديد �أو مقتب�س ،على حني ت�شده �إىل
الوراء �أ�شكال من التقاليد البالية.
وهنا يجدر بنا �أن ن�ستخل�ص عوامل هذا القلق والعجز ،كيما نزيدها
و�ضوحا؛ فبع�ض هذه العوامل مت�صل مب�س�ألة االقتبا�س من احل�ضارة احلديثة ،فهو
ً
يواجهنا مب�شكلة من طراز ع�ضوي تاريخي ،وبع�ضها الآخر يت�صل مبوقف امل�سلم
�إزاء م�شكالت احلياة الراهنة ،فامل�شكلة على هذا نف�سية منطقية.
�أما امل�شكلة الأوىل فينبغي �أن نذكر ب�صددها �أن احلياة االجتماعية حمكومة
بقوانني خا�صة بها� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن احلياة الع�ضوية.
ومن حقائق علم احلياة �أن عملية نقل الدم تخ�ضع ل�شروط وقواعد دقيقة
تنبغي مراعاتها ،خمافة �أن ي�ؤدي الأمر �إىل زلزلة اجل�سم املتلقي والفتك به ،فلي�س
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كل عن�صر من عنا�صر الدم بقابل ليحل حمل الآخر ،ملا بني ف�صائله من اختالف
ع�ضوي يرجع يف احلقيقة �إىل اختالف الأبدان.
هذه احلقيقة ذات الطابع احليوي �صادقة فيما يتعلق باملجال الع�ضوي
التاريخي ،فالعنا�صر االجتماعية التي ت�سم الثقافات املختلفة لي�ست كلها قابلة
للتداول.
وذلك ما ا�ستطعنا �أن نالحظه مث ًال يف �أمريكا عام  ،1933عندما ف�شل
(حترمي اخلمر) ،ف�إن الأخذ امل�ؤقت بنظام التحرمي قد �أحدث ا�ضطرابًا اجتماع ًّيا
ال يقل يف خطره عما �أحدثه الإدمان ذاته من ف�ساد ،على حني قد �سن القانون
لعالجه.
ومع ذلك فال ميكن القول �إن �ضمري الأمة الأمريكية� ،أو طبيعة تكوينها،
كان �أحدهما �أو كالهما متعار�ضً ا مع (نظام التحرمي) ،كما ال ميكن القول �إن طبيعة
اجلاهلي كانت �أكرث تهي�ؤًا يف هذا ال�صدد ،و�إمنا يرجع الف�ضل يف جناح احلظر يف
البالد الإ�سالمية �إىل �أمر القر�آن الذي �سلكه يف نف�سية اجلاهلية ،ويف عوائدها.
وعليه ،ف�إن املجتمع النا�شئ ال ميكنه متثل العنا�صر االجتماعية اجلديدة
التي يقتب�سها �إال ب�شروط معينة ،ف�إما حاجة ملحة ،و�إما �أمر علوي.
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والواقع �أن املجتمع الإ�سالمي منذ ن�صف قرن مل يقدر هذه ال�شروط حق
قدرها ،فقب�س من (�أ�شياء) الغرب دون �أدنى مقيا�س �أو نقد ،يحمله على ذلك
�أحيانًا نوع من الإكراه ،وغال ًبا كثري من ال َّن ْفج((( وفراغ العقل.
وكل ما ي�سوده من اختالط وفو�ضى يف امليادين الفكرية واخللقية �أو يف
ميادين ال�سيا�سة �إمنا هو نتيجة ذلك اخلليط من الأفكار امليتة؛ تلك البقايا غري
امل�صفاة ،ومن الأفكار امل�ستعارة؛ تلك التي يتعاظم خطرها كلما انف�صلت عن
�إطارها التاريخي والعقلي يف �أوربا.
ففي املجتمع الأوربي مث ًال يدين النا�س باحلكمة القائلة« :كل �إن�سان
لنف�سه ،واهلل للجميع» ت�سمع ذلك يف �أحاديثهم ،وتلم�سه يف بع�ض �سلوكهم،
ولكن التنظيم االجتماعي قد در�أ خطر هذه احلكمة بقيم �أخرى� .أما يف املجتمع
الإ�سالمي ف�إن هذا املبد�أ ي�صبح مبي ًدا حني نحله حمل احلكمة القائلة« :الفرد
للمجموع واملجموع للفرد» ،وهي املبد�أ االجتماعي اجلوهري يف الإ�سالم.
مقتب�سا عن بع�ض امل�صادر العلمية ،ومن هنا ي�ستمد
وقد يكون املبد�أ املبيد ً
مهابة ذات ت�أثري �ضار ،فهكذا �صارت نظرية «دارون» ،القائلة �إن «البقاء للأ�صلح»
حكمة لأخالقيينا املحدثني ،دون �أن يخطر ببالهم �أن ما ي�صدق يف علم احليوان قد
يكون خاط ًئا يف ميدان االجتماع؛ حيث يعني (الأ�صلح) هنا غال ًبا (الأعظم بالء).
((( ال َّنفْج :افتخار املرء مبا لي�س عنده وال فيه( .م).

96

وجهة العامل الإ�ســالمي

96

بل لقد �أدى نقل هذا املبد�أ يف �أوربا من متنه العلمي �إىل ن�ش�أة الفل�سفات
العن�صرية التي قادها «جوبينو» و«روزنربج»((( .فلقد كان هذا املبد�أ �سب ًبا يف
التناف�س والت�سابق اللذين �ساعدا على النمو املادي يف العامل الغربي ،بيد �أن
هذا االندفاع يف الن�شاط مل يكن �سوى فورة عابرة ،ف�سرعان ما �أ�صبح (الأ�صلح)
هو الرجل ال�شرير الذي ال يتورع عن ا�ستخدام �أية و�سيلة ل�ضمان انت�صاره على
بع�ض (املغفلني) ،الذين يقيمون وزنًا لالعتبارات اخللقية ،وبذلك ن�ش�أت ع�صابات
خطرية لل�صو�صية يف املجتمع الغربي ،وكان العامل الأول يف ن�ش�أتها اتخاذهم من
املبد�أ احليواين مبد�أ خلق ًّيا.
تلكم هي الأفكار اخلطرية حتى على احل�ضارة التي خلفتها ،والتي ترتدد
كث ًريا يف جوانب النه�ضة الإ�سالمية ،وهكذا ترتاكم يف جمتمع انطمر((( ببقايا
انحطاطه ،بقايا حتلل جديد.
ويخيل �إلينا �أن �أح ًدا مل يفكر حتى الآن يف نقد ما قب�سه جمتمعنا يف
ن�صف قرن .ومع ذلك ف�إن ت�صفية الأفكار امليتة ،وتنقية الأفكار املميتة يعدان
الأ�سا�س الأول لأية نه�ضة حقة.
((( «جوبينو» فيل�سوف فرن�سي ،من فال�سفة القرن التا�سع ع�شر ،و«روزنربج» هو فيل�سوف احلركة النازية يف �أملانيا على
عهد هتلر.
((( انْ َط َم َر:اندفن( .م).
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وهكذا نرى م�شكالت رئي�سية تواجه املجتمع الإ�سالمي ،ومل يقف هو يف
مواجهتها ،ف�إن امل�صادفة حتل فيه حمل الأفكار واملحاوالت.
واجلانب الثاين من امل�س�ألة التي نتناولها هنا هو العجز عن التفكري وعن
العمل ،وهو يف املجال النف�سي يدل على انعدام الرباط املنطقي (اجلديل) بني
الفكر ونتيجته املادية ،فالفكرة والعمل الذي تقت�ضيه ال يتمثالن ك ًّال ال يتجز�أ،
والواقع �أننا عندما نحلل اطراد �أي ن�شاط له عالقة ما باحلياة العامة للنه�ضة جنده
مبتو ًرا من جانب �أو �آخر :ف�إما فكرة ال حتقق ،و�إما عامل ال يت�صل بجهد فكرى،
ولي�س يف قائمة الن�شاط االجتماعي ما ي�صح �أن يعد �ضئيل القيمة ،فلكل حركة
يف ذلك االطراد �أثرها يف تقدم املجتمع.
وكما يتجلى هذا النق�ص يف الإطار العام� ،أعني يف الن�شاط االجتماعي،
يتجلى �أي�ضً ا يف الإطار اخلا�ص� ،أعني يف الن�شاط الفردي ،فالفكرة الإ�صالحية
مث ًال ت�ستهدف �إ�صالح الفرد ،ولكنا ال ن�شم مطلقًا رائحة م�صلح تتطلب معه
الأمور �أن يوجد ناطق بفكرة الإ�صالح� ،أي حيث يوجد مو�ضوع الإ�صالح نف�سه:
يف املقاهي ،ويف الأ�سواق ،ويف كل مكان تنك�شف فيه العيوب االجتماعية التي
يدعو �إىل �إ�صالحها.
درو�سا
وكل ما يقوم به امل�صلحون ،هو �أن يكتفوا بتلقني بع�ض الأطفال ً
طبقًا ملناهج ال تدعو ل�شيء من الإ�صالح� ،أو بتوجيه بع�ض العظات من املنابر� ،إىل
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وج ِّو ِه الذي �ألفه ،بل هو الذي �سعى ليحيط باملنرب؛
جمهور مل يدر�سوه يف بيئته َ
ف�إذا بالطفل وقد �أ�صبح متعل ًما بقدر ،و�إذا بالفتى وهو يجيد اال�ستماع واملجاملة.
فمنهاج املدر�سة الإ�صالحية ،مل يختلف يف جوهره عن منهاج املدر�سة
التقليدية (القدمية) ،ولي�ست كلمة (�إ�صالح) �سوى طابع �أل�صق على �أوجه ن�شاط
منقطعة ال�صلة بالفكرة النظرية ،و�إن كانت يف احلق نافعة.
على �أن هذا االنف�صال بني الفكر والعمل ،لي�س هو ال�سبب الوحيد يف
جمود التفكري الإ�سالمي ،فهو يعود �أي�ضً ا �إىل االختالط بني جوهر الظواهر
و�أ�شكالها :حدث هذا االختالط يف بداية احلركة الفكرية يف املجتمع الإ�سالمي
احلديث ،فلم يكن العلم الذي قب�سته من جامعات الغرب و�سيلة (للإ�سعاد) ،بل
كان طريقًا �إىل (املظهرية)؛ مل يكن ذلك العلم (ا�ستبطانًا) حلاجة جمتمع يريد
معرفة نف�سه ليحدث تغيريها ،بل مل يكن (ا�ستظها ًرا) لبيئة نبحث عنها لنغريها،
فهو قانع منط ٍو على ذاته ،حبي�س يف �صوره و�أ�شكاله امل�ألوفة ،و�أقرب دليل على
انعدام فاعلية هذا العلم الإ�سالمي ،هو �أننا مل نر فينا حتى الآن وج ًها من تلك
الوجوه اخلالدة ،يربز يف تاريخ املعرفة الإن�سانية يف القرن احلايل.
ومع ذلك ف�إن هذا العجز الذي طبع احلركة الفكرية قد ن�ش�أ عن �سبب
ع�ضوي� ،أخط�أ «جب» يف تعريفه حني �أ�سرف يف تعميم مالحظاته الدقيقة ،فعد
العجز �صبغة (فطرية) ا�صطبغ بها وحده عقل متجه نحو حت�صيل (املعلوم).
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فلو �أننا ذهبنا �إىل �أن كل علم يتجه �إىل الك�شف عن (املجهول) يقت�ضي
نو ًعا من (التوتر الفكري) ،فلن يكون هذا العجز �سوى عار�ض خا�ص بعقل ما
بعد املوحدين ،ومل ت�ستطع احلركة احلديثة �أو حركة الإ�صالح تعديل اال�ستعداد
العقلي يف هذه الناحية تعدي ًال جوهر ًّيا.
فالذكاء يتبع دائ ًما حال النف�س ،ف�إذا ما فقدت النف�س �صفاءها فقد الذكاء
عمقه ،ولقد ر�أينا �أن حركة الإ�صالح مل ت�ؤت النف�س امل�سلمة (هزة القلب) ،كيما
ترتفع بها فوق ركود ما بعد املوحدين ،واحلق �أنها قد طبعت فيها حركة ور�سمت
لها مطامح ،وخلقت اجتا ًها معي ًنا يهدف �إىل التقدم ،لكنها ظلت عقي ًما؛ لأنها مل
تكن منظمة يف نطاق فقه حمدد ملعنى الفاعلية.
فكانت النه�ضة ،ولكن دون توجيه منهجي ،فتحررت قوى كانت من
قبل خامدة ،بيد �أنها مل تتخذ جم ً
اال �أو تت�سلم دو ًرا ،لقد ثار العامل الإ�سالمي
احلديث ،لكن ثورته كانت يف ظرف مغلق؛ يف ِق ّنينة ِدع ٍّي يف الكيمياء ،ال يدري
قانونًا لتفاعل املادة يف عمليته.
تلكم هي م�أ�ساة (احلركة) التي �شاءت �أن تتحرر من (ال�سكون) ،م�أ�ساة
الفكر يف ن�ضاله �ضد البالدة والقلق؛ م�أ�ساة الرجل الذي ا�ستيقظ ومل يعرف
بعد واجبه.
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هذا العجز الع�ضوي تذكيه دائ ًما �ضروب من ال�شلل� ،أ�صابت النواحي
اخللقية واالجتماعية والعقلية جمي ًعا .و�أخطر هذه النواحي هو ال�شلل الأخالقي،
�إذ هو ي�ستلزم �أحيانًا النوعني الآخرين .وم�صدر هذا البالء معروف ،فمن امل�سلم
به الذي ال يتنازع فيه اثنان �أن (الإ�سالم دين كامل) ،بيد �أن هذه الق�ضية قد
�أدت يف �ضمري ما بعد املوحدين �إىل ق�ضية �أخرى هي( :ونحن م�سلمون) فنتج:
(�إذن نحن كاملون)!!
ولنعد �إىل املا�ضي ،لقد كان عمر بن اخلطاب  يحا�سب نف�سه دائ ًما،
وكان يبكي من ذنوبه رجاء �أن يغفرها اهلل له؛ ولكن العامل الإ�سالم قد فقد هذا
الروح منذ زمن بعيد ،فلم يعد �أحد ي�ؤنب نف�سه �أو يت�أثر من خطيئته� ،أو يبكي على
ذنبه .وه�ؤالء هم القادة واملوجهون وقد خيم عليهم �شعور الطم�أنينة الأخالقية،
فلم نعد نرى زعي ًما على امللأ ب�أخطائه.
وهكذا غرق املثل الأعلى الإ�سالمي؛ املثل الأعلى للحياة وللحركة ،يف
في�ضان من التعايل والغرور ،بل يف ذلك القنوع الذي يت�صف به الرجل املتدين،
حني يعتقد �أنه بت�أديته ال�صلوات اخلم�س قد بلغ ذروة الكمال ،دون �أن يحاول
تعديل �سلوكه و�إ�صالح نف�سه ،فهو كامل كمال العقم� ،أو كمال املوت �أو العدم،
وبذلك تختل حركة التقدم النف�سي يف الفرد واملجتمع ،ف�إذا بالذين اطم�أنوا
لفقرهم الروحي ،ولنق�صهم النف�سي ،ي�صبحون قدوة يف اخللق ،يف جمتمع تقود
احلقيقة فيه �إىل العدم.
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والفرق كبري بني احلقيقة من حيث كونها مفهو ًما نظر ًّيا يت�سم به الإدراك
املجرد ،وبني كونها حقيقة فاعلة م�ؤثرة تلهم الإن�سان �أ�ضرب ن�شاطه املادي.
وقد ت�صبح احلقيقة من حيث كونها عام ًال اجتماع ًّيا ذات ت�أثري �ضار،
عندما ال تتم�شى مع دوافع التطور والتغيري ،فت�صبح ذريعة �إىل الك�ساد الفردي
واالجتماعي ،وحينئذ ال تكون ملهمة للن�شاط ،بل عام ًال من عوامل ال�شلل.
أ�سا�سا لعامل عاجز �أ�شل ،من نوع من ما ندد به
وقد تكون هذه احلقيقة � ً
«رينان» و«المان�س» يف قولتهما ال�شنيعة عن الإ�سالم� ،إنه (دين الركود والتخلف)؛
هذا ال�شلل الأخالقي ،وهو بال مراء �أخطر ما تخلف عن ع�صر ما بعد املوحدين،
يعجز املجتمع الإ�سالمي فيجعله غري قادر على زيادة جهده ال�ضروري لنهو�ضه،
وما ال�شلل الفكري �إال نتيجة من نتائجه؛ فالكف عن التكامل اخللقي ينتج حت ًما
كفًّا عن تعديل �شرائط احلياة ،وعن التفكري يف هذا التعديل.
وهكذا يتجمد الفكر ويتحجر يف عامل مل يعد يفكر يف �شيء؛ لأن تفكريه
مل يعد يحتوي �صورة الهم االجتماعي.
�إن (التقليد) اخللقي يقت�ضي التخلي عن (اجلهد الفكري) حت ًما� ،أي عن
(االجتهاد) الذي كان الوجهة الأ�سا�سية للفكر الإ�سالمي يف ع�صره الذهبي(((.
(((

كان من تعاليم النبي « من اجتهد ف�أخط�أ فله �أجر ،ومن اجتهد ف�أ�صاب فله �أجران» [البخاري .]2676/6
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ولقد كان التجديد الذي ا�ستتبعته حركة ال�شيخ «حممد عبده» يف العامل
الإ�سالمي جتدي ًدا �أدب ًّيا يف جوهره ،ولهذا مل يتحرر الفكر الإ�سالمي من ربقة
القواعد التقليدية اخلانقة ،فهو من الوجهة الإ�صالحية ظل منعق ًدا على تلك
املو�ضوعات القدمية :كعلم التوحيد وفل�سفة الكالم والفقه الإ�سالمي وفقه اللغة،
يتعد املعامل التي َّ
خطها �أ�ساتذة الإ�صالح.
وهو يف كل هذا مل َّ
�أما من الوجهة احلديثة ف�إنه قد انطلق �أكرث من ذلك على يد الدكتور «طه
ح�سني» ،وم�ؤلفات هذا الكاتب ال تعد (نظرية) تتفرع عنها اجتاهات جديدة،
ولكنها قد خلقت بطرافتها و�صورتها الأدبية �ضجة من الأفكار جديرة بالدر�س
واملناق�شة ،ومن هنا جدت حركة يف التفكري ،ولكن هذه احلركة قد ظلت جمز�أة
ال تربطها مفا�صل.
فلي�س لدى العامل الإ�سالمي حتى الآن جمامع فكرية ت�شرف على توجيه
احلياة الأدبية ،وعلى توثيق ال�صالت وتغذية املناظرات بني املدار�س املختلفة ،كما
كان ذلك قدميًا بني مدر�سة «الغزايل» ومدر�سة «ابن ر�شد».
ومن هنا حق لنا �أن نقول� :إن عمل الدكتور «طه ح�سني» مل يزد على �أن
م�سا رفيقًا ،و�إن عمل الدكتور «�إقبال» مل
م�س الأو�ساط الأدبية يف �شمال �إفريقية ًّ
يكن له �أي�ضً ا �أدنى �صدى.
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ومن احلق �أن متزق احلياة الفكرية يرجع �أي�ضً ا �إىل عوامل خارجية هي ما
�أطلق عليه «جب» عقدة (الت�سامي) ،ولكن ال�سبب الداخلي يظل هنا على �أية
حال  -كما هو يف كثري من النواحي -ذا �سطوة وتفوق ،بل �إن الفكر يف البالد
الإ�سالمية التي حتررت من الو�صاية اال�ستعمارية ،مل تكتمل بعد �شخ�صيته ،ومل
يظفر بعد ،بحقه يف ال�سيطرة على وجوه احلياة ،وبقيمته االجتماعية ،باعتباره
أ�سا�سا جوهر ًّيا للن�شاط.
و�سيلة للعمل و� ً
بل �إن (العلم) يف الأعم الأغلب مل يكن �آلة للنه�ضة ،بقدر ما كان زينة
و�أ�سلوبًا وتر ًفا .ولقد ر�أينا يف بالدنا (اجلزائر) كيف �أن الفكر مل يكن حركة وعم ًال
�إيجاب ًّيا ،بل كان زخر ًفا ي�ؤخذ من باب التجمل؛ كان حلية ال تدخل يف �سلك
قانون ،وال تخ�ضع ملنطق نظري وعملي ،و�إمنا تخ�ضع لذوق ما بعد املوحدين(((.
و�إذا ما ظل هذا الفكر متبط ًال منعدم الت�أثري بقي الن�شاط حركة فو�ضى،
وتزاح ًما يبعث على ال�ضحك والرثاء ،ولي�س هذا �سوى �شكل من �أ�شكال ال�شلل
االجتماعي.
فلكل ن�شاط عملي عالقة بالفكر ،فمتى انعدمت هذه العالقة عمي
الن�شاط وا�ضطرب ،و�أ�صبح جه ًدا بال دافع ،وكذلك الأمر حني ي�صاب الفكر
�أو ينعدم ،ف�إن الن�شاط ي�صبح خمت ًّال م�ستحي ًال ،وعندئذ يكون تقديرنا للأ�شياء
((( كتبت �إيل �إحدى ال�صحف فيما م�ضى (ت�شكرين) على مقال ن�شرته يل ،تقول� :إنها (ح َّلت) به �صفحتها الأوىل.
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تقدي ًرا ذات ًّيا ،هو يف عرف احلقيقة خيانة لطبيعتها ،و َغ ْمط((( لأهميتها� ،سواء كان
ُغ ُل ًّوا يف تقوميها �أم ًّ
حطا من قيمتها.
وهذان ال�شكالن من �أ�شكال اخليانة يتمثالن يف العامل الإ�سالمي احلديث
يف �صورة نوعني من ُّ
(الذهان  :)Psychoseف�إما �أن يتمثل يف �صورة النظر �إىل
الأ�شياء على �أنها (�سهلة) ،وهو قائد وال �شك �إىل ن�شاط �أعمى( ،كما كانت احلال
يف ق�ضية فل�سطني)؛ و�إما �أن ي�أخذ �صورة النظر �إليها على �أنها (م�ستحيلة) ،في�صاب
الن�شاط بال�شلل وهو ما يحدث غال ًبا يف �شمال �إفريقية.
ولقد قام هذا الذهان الأخري يف اجلزائر على قواعد ثالث ،من الواجب �أن
نذكرها ،هي:
 ل�سنا بقادرين على فعل �شيء لأننا جاهلون. ل�سنا بقادرين على �أداء هذا العمل لأننا فقراء. ل�سنا بقادرين على ت�صور هذا الأمر لأن اال�ستعمار يف بالدنا.هذه (الأدوار) الغنائية الثالثة ،هي العملة ال�شائعة التي يف�سر بها ح�سنو
النوايا عجزهم ،كما ي�ستخدمها الدجالون ليدافعوا عن م�شروعاتهم املربـحة،
م�شروعات ال�شعوذة واملخاتلة ،واال�ستعمار با�سم قرير العني ،مع �أن �أقل جهد يف
الت�أمل يكفي لتمزيق تلك الأ�ستار الكافة� ،إذ ال تدع وراءها جم ً
اال للخرافات،
((( َغ ْمط� :إنكار( .م).
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ويكفينا �أن نواجه (اال�ستحاالت) املزعومة بالوقائع املادية� ،أي بالعنا�صر احلقة يف
امل�شكلة:
�أ -نحن جاهلون  -هذا واقع  -وهو �أثر من �آثار اال�ستعمار .ولكن ماذا تفعل
الدوائر املثقفة يف بالدنا؟ ..ما تفعل بثقافتها وهي ال�سالح الأ�سا�سي العاجل
�ضد الأمية العامة..؟ ..لقد �شهدنا ب�أعيننا املثقفني الإ�سرائيليني �إبان االحتالل
الأملاين يهتمون ب�أبناء جلدتهم� ،ش�أن كل فئة متعلمة ت�ستخدم معرفتها فيما ينفع
�شعبها ،حدث هذا على الرغم من عنت املراقبة التي كانت م�ضروبة عليهم.
�أما يف اجلزائر فقليل هم امل�سلمون الذين يفكرون -على اختالف مهنهم-
يف تربية �أمتهم ،وكث ًريا ما طالبت الفئة املثقفة هناك خالل االنتخابات بزيادة
عدد املدار�س ،ولكن ما جدوى هذه الزيادة �إذا مل يكن من نتيجتها (�إ�صالح)
التعليم؟
�إن م�ضاعفة العدم ال ت�ؤتي غري العدم ،ف�إذا ما كان الرجل املتعلم نف�سه
عدمي الت�أثري ،و�إذا مل يكن لتعليمه �أثر اجتماعي ،ف�إن �أ�سطورة (اجلهل) ت�صبح
�أ�سطورة خطرة� ،إذ هي حتجب خلف م�شكلة الإن�سان الأمي م�شكلة �أعمق لإن�سان
ما بعد املوحدين -جاه ًال كان �أو متعل ًما.
ب -و�أ�سطورة (الفقر) لي�ست ب�أقل خط ًرا .وح�سبنا �أن ننظر �إىل ما ميلك
الفرد امل�سلم الرثي من مال لرنى مدى فاعليته االجتماعية ،لقد زاد �أغنياء
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امل�سلمني على فقرائهم يف العطل على الرغم مما ميلكون من ثروات ،وكثري من
�أولئك الأغنياء ال يهتمون برعاية طفل م�سلم لرتبيته تربية عملية �أو فنية ،بل ال يهتمون
برعاية عمل ذي فائدة عامة ،فيقبلون عليه طائعني متنازلني عن قليل من رفاهيتهم.
ومع ذلك فلي�س هذا النق�ص مبقت�صر على الفرد ،فهو موجود يف حميط
املنظمات الثقافية ،التي مل تتعود �أن تتنازل عن بع�ض النفقات الزائدة يف �سبيل
ت�شجيع الثقافة ،وامل�ساعدة على ن�شرها(((.
�إنه الت�سابق �إىل ال�سرف املُ ِخ ّل الذي ال يبدو الفقري فيه �أقل ا�ستعدا ًدا من
الغني ،و�إال فلننظر �أين ي�ستخدم (الفقراء) نقودهم؟
لقد الحظت ذلك �أخ ًريا يف قرية �صغرية من قرى ق�سنطينة ،حيث توجد
مدر�سة هي امل�ؤ�س�سة الوحيدة ذات النفع العام ،هذه املدر�سة توازن ب�صعوبة
ميزانيتها ال�سنوية املتوا�ضعة يف حدود �ست مئة �ألف فرنك((( (�ست مئة جنيه
تقري ًبا) .ولكني قمت بتقدير �إجمايل من واقع الإح�صاءات ،خرجت منه بنتيجة
هي �أن ه�ؤالء الفقراء  -الذين يعانون الفقر فع ًال  -قد �أنفقوا يف ليلة واحدة �أكرث
من مائتي �ألف فرنك؛ ما بني دارين للخيالة ،وملعب (لل�سريك) ،وكوخ قمار،
وبع�ض املقاهي.
((( لو �أردنا �أن ن�سوق �إىل القارئ �أدلة على ذلك ،لذكرنا موقف جمعية العلماء امل�سلمني باجلزائر �إزاء بع�ض اجلهود
الفكرية التي كان اال�ستعمار يعمل على حتطيمها يف البالد.
((( هي ميزانية عام .1949
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فلو �أننا اعتمدنا على جملة �أرقام من هذا النوع ،لأمكننا �أن نق ّوم �سعر
فاعلية ر�أ�س املال امل�سلم� ،أعني الن�سبة بني ميزانية امل�شروعات النافعة  -كاملدر�سة-
وميزانية التوافه التي �أح�صينا �أنواعها ،و�سنجد �أن ن�سبة ال�سفه يف احلالة املذكورة
هي  ،%95وهذا هو دليل التطور املقت�صر على منو احلاجات ال�سائد يف جميع
ميادين احلياة الإ�سالمية احلديثة ،على �أن ن�سبة هذا الدليل ترتفع يف احلفالت
الر�سمية ومهرجانات الزواج واخلتان ويف امل�آمت ،وهي منا�سبات حتدث نزيفًا مال ًّيا
رهي ًبا يف حياة العائالت .هذه املالحظات �صادقة مهما �أردنا تطبيقها يف �أي جمال
من جمايل احلياة خا�ص �أو عام ،ومن �أبلغ الأمثلة على ذلك ميزانية وفد اجلامعة
العربية �إىل الأمم املتحدة عام 1948؛ لقد كان هذا الوفد يت�صرف فيما يقرب
من ن�صف مليون دوالر خالل �إقامته بباري�س ،مل ينفق منها �شي ًئا يف ن�شر �أية
وثيقة لعر�ض م�س�ألة فل�سطني على الر�أي العام العاملي ،بينما �أغرق اليهود �إغراقًا
بدعايتهم ،هذا التفاوت الهائل بني الو�سائل التي ب�أيدينا والنتائج التي نح�صلها
منها ،هو �صورة منوذجية جلميع �ألوان الن�شاط الإ�سالمي العام.
هما لعالج هذا
نحن فقراء ،ما يف ذلك �شك ،ولكنا ال نحمل يف جنوبنا ًّ
الو�ضع با�ستخدام الو�سائل املتاحة لنا ا�ستخدا ًما جمد ًيا.
وكم ثمرة من ثمرات الفكر ذات الأهمية اخلطرية ننتظر  -دون �أمل -
ن�شرها لعجز �أ�صحابها املايل ،بينما الأموال العامة تهرب �إىل حيث ال ندري(((.
(((	من الأمثلة على ذلك :م�ؤلفات املغفور له الأ�ستاذ علي الهمامي ،فكم من �أنا�س ذهبوا يرتحمون على قربه .ولكن
منظمة من تلك املنظمات التي تكرمه مل تفكر بعد يف ال�شيء الوحيد املهم ،وهو ن�شر م�ؤلفاته.
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لي�ست حالة الوفد العربي يف باري�س ا�ستثناء يرجع اخلط�أ فيه �إىل با�شوات
م�صر (قبل الثورة) ،لأنه حيثما وجد املال -يف املجال اخلا�ص �أو العام -الحظنا
�سوء ا�ستعماله.
بل لو �أنهم زادوا ميزانية هذا الوفد لكان من املتوقع الكثري �أال ي�ستغلها يف
زيادة و�سائله و�صالحياته ،و�إمنا يزيد يف حاجياته ونفقاته ،فلي�ست امل�شكلة  -على
هذا  -مالية ،ولكنها م�شكلة نف�سية وفنية� ،إنها م�شكلة (توجيه ر�أ�س املال)(((.
ج -والأ�سطورة الثالثة هي �أ�سطورة اال�ستعمار ،وهي التي تعجز ذوي
القلوب الطيبة ،وت�سوغ �أحيانًا �أعمال املخاتلة واالحتيال الأخالقية وال�سيا�سية.
ويهمنا �أن نذكر هنا �أنه فيما يت�صل بالأ�سطورتني اللتني فرغنا من حديثهما،
ال ي�أتي عامل الكف من خارج الذات ،بل هو �سبب داخلي ناجت عن نف�سية النا�س،
و�أذواقهم و�أفكارهم وعاداتهم� ،أي عن كل ما يكون عقل ما بعد املوحدين ،وهو يف
كلمة واحدة ناجت عن (قابليتهم لال�ستعمار).
واحلق �أن �سهم اال�ستعمار ماحق� ،إذا هو ي�سحق ب�صورة منهجية كل فكرة
وكل جهد عقلي �أو حماولة للبعث الأخالقي �أو االقت�صادي؛ �أعني :كل ما من
خمرجا �أ ًّيا كان(((.
�ش�أنه �أن يتيح حلياة �أبناء امل�ستعمرات ً
((( راجع الف�صل اخلا�ص بهذه امل�شكلة يف كتابنا «�شروط النه�ضة».
((( هل �أدل على ذلك من �سعي ال�سلطات الفرن�سية مبراك�ش لدى امل�س�ؤولني الأمريكيني �أال يدفعوا للعمال
املراك�شيني �أجو ًرا تزيد على حد معني؟ فها هو ذا (احلامي) يعمل على الإقالل من ثمن اخلبز الذي يتقا�ضاه
(حمميه) ،وهو �أمر له عالقة بعمل امل�ستعمر باعتباره (ممُ َدِّ نًا) كما يزعم.
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�إن امل�ستعمر يحط من قيمة اخلا�ضعني لقانونه بطريقة فنية ،وهو القانون
الذي �أطلقنا عليه يف كتابنا «�شروط النه�ضة»( :املعامل اال�ستعماري) .بيد �أن هذا
املعامل ال ي�ؤثر يف قيمة الفرد الأ�سا�سية� ،إذ �إن هذه القيمة ال تخ�ضع حلكمه ،ومع
ذلك جند الفرد عاط ًال خام ًدا حتى يف امليادين التي ال ميكن �أن تخطر فيها �شبهة
ال�ضغط اال�ستعماري.
وعليه ف�إن اال�ستعمار ميار�س عمله وت�أثريه بو�صفه حقيقة عندما يكف
الن�شاط كفًّا فعل ًّيا ،وهو ميار�سها بو�صفه �أ�سطورة عندما ال يكون �سوى تعلة �أو قناع
للقابلية لال�ستعمار.
�إن هناك حركة تاريخية ينبغي �أال تغيب عن نواظرنا ،و�إال غابت عنا جواهر
الأ�شياء فلم نَ َر منها غري الظواهر؛ هذه احلركة ال تبد�أ باال�ستعمار ،بل بالقابلية له،
فهي التي تدعوه.
ومع ذلك ،فلقد يكون اال�ستعمار �أث ًرا �سعي ًدا من �آثار تلك القابلية؛ لأنه
يقلب حينئذ التطور االجتماعي الذي �أوجد املخلوق القابل ،فهذا املخلوق ال
يدرك قابليته لال�ستعمار �إال �إذا ا�ستعمر ،وعندئذ يجد نف�سه م�ضط ًرا �أن يتحرر من
�صفات �أبناء امل�ستعمرات ،ب�أن ي�صبح غري قابل لال�ستعمار.
وبهذا نفهم اال�ستعمار باعتباره (�ضرورة تاريخية) ،فيجب �أن نحدث هنا
تفرقة �أ�سا�سية بني بلد مغزو حمتل وبلد م�ستعمر ،ففي احلالة الأوىل يوجد تركيب
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�سابق للإن�سان والرتاب والوقت ،وهو ي�ستتبع فر ًدا غري قابل لال�ستعمار؛ �أما يف
احلالة الأخرى ،ف�إن جميع الظروف االجتماعية التي حتوط الفرد تدل على قابليته
لال�ستعمار ،ويف هذه احلالة ي�صبح االحتالل الأجنبي ا�ستعما ًرا وقد ًرا حمتو ًما.
فروما مل ت�ستعمر اليونان ولكنها غزتها .و�إجنلرتا التي ا�ستعمرت �أربع مائة
مليون من الهنود �إذ كانت لديهم القابلية ،مل ت�ستعمر �إيرلندة اخلا�ضعة دون ما
ا�ست�سالم ،ويف مقابل ذلك جند اليمن ،تلك التي مل تفقد ا�ستقاللها حلظة ،مل
تفد من ذلك اال�ستقالل �أدنى فائدة؛ لأنها قابلة لال�ستعمار� ،أعني عاجزة عن
القيام ب�أي جهد اجتماعي ،ومع ذلك ف�إن هذا البلد ال يدين با�ستقالله �إال ملح�ض
امل�صادفة ،فقد وجدت مالب�سات دولية مواتية حفظت ا�ستقالله� ،أما مراك�ش
وقد كانت م�ستقلة حتى عام  ،1912ف�إنها مل تتعلم من جتربة اجلزائر امل�ستعمرة
منذ قرن على طول حدودها� ،إنها مل ت�ستفق للنهو�ض �إال بعد �أن وقعت يف �أ�سر
اال�ستعمار ،يقودها يف وثبتها �سيدي «حممد بن يو�سف».
فاال�ستعمار �إذن؛ لي�س هو ال�سبب الأول الذي نحمل عليه عجز النا�س
وخمولهم يف خمتلف بالد الإ�سالم .ولكي ن�صدر حك ًما �صادقًا يف هذا املجال
ينبغي �أن نتق�صى احلركة اال�ستعمارية من �أ�صولها ،ال �أن نقف �أمام حا�ضرها� ،أي
�إن علينا �أن ننظر �إليها بو�صفنا علماء اجتماع ال بو�صفنا رجال �سيا�سة ،و�سندرك
حينئذ �أن اال�ستعمار يدخل يف حياة ال�شعب امل�ستع َمر ب�صفته عام ًال مناق�ضً ا
يعينه على التغلب على قابليته له ،حتى �إن هذه القابلية التي يقوم على �أ�سا�سها
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اال�ستعمار تنقلب �إىل رف�ض لذاتها يف �ضمري امل�ستعمر ،فيحاول جهده التخل�ص
منها .ولي�س تاريخ العامل الإ�سالمي منذ �أكرث من ن�صف قرن� ،سوى النمو
التاريخي لهذا التناق�ض ،الذي �أدخله اال�ستعمار على الأو�ضاع التي تخلقت يف
ظلها القابلية وات�سمت بها.
فهناك �إذن جانب �إيجابي لال�ستعمار ،حني يحرر الطاقات التي طال عليها
زمن اخلمود ،على الرغم من �أنه يعد من جانب �آخر عام ًال �سلب ًّيا ،حني يتجه
�إىل حتطيم هذه الطاقات ،بتطبيقه قانون (املعامل اال�ستعماري) ،ولدينا يف هذا
ال�صدد واقع ذو داللة :ف�إن التاريخ مل ي�سجل مطلقًا ا�ستمرار الواقع اال�ستعماري،
�إذ �إن قوى الإن�سان اجلوهرية تتغلب �أخ ًريا على جميع �ضروب التناق�ض .ولي�س
معنى هذا �أن امل�ستعمر يفد �إىل امل�ستعمرات (ليحركها) ،و�إمنا يجيء لي�شلها ،كما
ي�شل العنكبوت �ضحية وقعت يف �شباكه ،ولكنه يف نهاية الأمر يغري ظروف حياة
امل�ستع َمر من جذورها ،في�ساعده بذلك على تغيري نف�سه.
فمن الواجب �إذن عندما ندر�س و�ضع بلد م�ستع َمر� ،أال نغفل النظر �إىل
هاتني الفكرتني املتالزمتني ،و�إن كانتا يف احلقيقة متمايزتني :اال�ستعمار والقابلية
لال�ستعمار.
والطريقة الوحيدة لتعريف �أ�سباب (الكف) والعطل تعريفًا فن ًّيا ،هي �أن
نحدد يف �أي الظروف تنتج عن اال�ستعمار� ،أو عن القابلية لال�ستعمار ،وبهذه
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الطريقة ي�ستطيع العامل الإ�سالمي� ،أن يحدد الو�سائل املنا�سبة للق�ضاء على
�صنوف عجزه التي �شلت حتى الآن جميع م�شروعاته.
�إن جناح �أي منهج � -سواء ات�صل بنظرية يف ال�سيا�سة �أم يف الإ�صالح -
مرتبط بتناول امل�شكلة من جانبيها م ًعا ،ف�إذا نظرنا �إىل جانب دون الآخر فقد غامرنا
بر�ؤية م�شكلة مزيفة(((.
ومن �سوء امل�صادفة �أن برت امل�شكلة على تلك ال�صورة يتخفى عمو ًما يف قناع
(الوطنية) ،الوطنية الهاذرة الباطلة.
�أو لي�س من �أجنع الو�سائل خلدمة اال�ستعمار� ،أن يزمن عجزنا و�شللنا ،و�أن
تظل هذه الدماميل والقروح التي كانت تعد ،منذ ثالثة قرون �أو �أربعة� ،أمارات
وا�ضحة ملجتمع مير بحالة التهي�ؤ لال�ستعمار؟
�إن هناك نتيجة منطقية وعلمية تفر�ض نف�سها ،هي� :إنه لكي نتحرر من
(�أثر) هو اال�ستعمار ،يجب �أن نتحرر �أو ًال من (�سببه) وهو القابلية لال�ستعمار.
((( �إىل القارئ ن�ص ملارك�س وهو الرجل الذي لي�س باملثايل �أو اخليايل ،وقد وجهه عام  1850يف �صورة خطاب ملن
�أطلق عليهم (�أدعياء الكيمياء الثورية) قال�« :إن ه�ؤالء الأدعياء يعدون الرغبة هي الدافع �إىل الثورة ،دون �أن
ينظروا �إىل ما يجب توافره فع ًال� ،أما نحن فنقول للعمال :ل�سوف تق�ضون خم�سة ع�شر عا ًما �أو ع�شرين �أو خم�سني
يف احلروب الأهلية والدولية ،ال من �أجل تبديل الأو�ضاع اخلارجية فح�سب ،ولكن من �أجل تغيري �أنف�سكم،
لت�صبحوا �أه ًال لتويل ال�سلطة ال�سيا�سية» ،خطاب �إىل فيني�ش� ،أيلول (�سبتمرب) .1850
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فكون امل�سلم غري حائز جميع الو�سائل التي يريدها لتنمية �شخ�صيته،
وحتقيق مواهبه؛ ذلك هو اال�ستعمار؛ و�أما �أال يفكر امل�سلم يف ا�ستخدام ما حتت
يده من و�سائل ا�ستخدا ًما م�ؤث ًرا ،ويف بذل �أق�صى اجلهد لريفع من م�ستوى حياته،
حتى بالو�سائل العار�ضة ،و�أما �أال ي�ستخدم وقته يف هذه ال�سبيل ،في�ست�سلم -
كما مهم ًال ،يكفل جناح الفنية اال�ستعمارية،
على العك�س  -حلظة �إفقاره وحتويله ًّ
فتلك هي القابلية لال�ستعمار.
وهكذا كلما حاولنا ت�صنيف خمتلف �أ�سباب (الكف) التي تعرقل �ضروب
الن�شاط يف العامل الإ�سالمي احلديث ،والتي ت�شد تطوره �إىل ن�سق متلكئ ،والتي
تزرع القلق والعجز ،و�أخ ًريا الفو�ضى يف حياته ،وجدنا �أن الأ�سباب الداخلية التي
تنتج عن القابلية لال�ستعمار هي الأ�سباب ذات ال�شوكة والغلب.
وطبيعي �أن نرى لهذا الو�ضع انعكا�ساته يف امليدان ال�سيا�سي ،وهو امليدان
الذي تتجلى فيه اخل�صائ�ص الأخالقية والفكرية واالجتماعية التي تت�صف بها
بيئة معينة و�شعب معني؛ �إن هناك �أو ًال عالقة مبا�شرة بني ال�سيا�سة واحلياة؛
فالأوىل تخطيط للثانية ،وما ال�سيا�سة يف جوهرها �إال م�شروع لتنظيم التغريات
املتتابعة يف ظروف الإن�سان و�أو�ضاع حياته ،هذه العالقة التي حتدد و�ضع الفرد
باعتباره غاية كل �سيا�سة تعد الفرد �أي�ضً ا عام ًال لتحقيق تلك الغاية.
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وهكذا يعد الإن�سان عن�ص ًرا يف امل�شروع ال�سيا�سي من وجهتني� :أي باعتباره
(ذا ًتا) حتقق الغاية من ال�سيا�سة ،و(مو�ضو ًعا) هو عينه الغاية املرجوة.
وملا كان و�ضع �إن�سان ما بعد املوحدين هو و�ضع الفرد امل�ستعمر والقابل
لال�ستعمار ،ف�إن العالقة بني الذات واملو�ضوع هنا هي عالقة الفرد  -باعتباره
ِ
م�ستعمر
م�ستعم ًرا  -بذاته باعتباره (قاب ًال لال�ستعمار) ،ولي�ست عالقة بني
وم�ستع َمر.
هذه املالحظة ت�سجل خط�أ ال�سيا�سات التي اتبعها العامل الإ�سالمي يف
ال�صميم؛ فقد اجتهت يف كفاحها �إىل امل�ستعمر ،دون �أن تلتفت �إىل الفرد الذي
ت�سخره للق�ضاء على اال�ستعمار.
وملا كان امل�ستع َمر من ناحية �أخرى بحاجة �إىل و�سائل يغري بها و�ضعه بو�صفه
قاب ًال لال�ستعمار ،ف�إننا جند هنا �أي�ضً ا انحراف تلك ال�سيا�سات عن اجلادة ،وزيغها
ِ
امل�ستعمر نف�سه ،وعجيب
عن الطريق الأقوم؛ لأنها تتلم�س و�سائلها �إىل العمل من
�سجانه.
�أمر الأ�سري يطلب مفتاح �سجنه من َّ
يجب �إذن �أن نبني العوامل التي حتدد و�ضع الإن�سان يف مرحلة معينة
من مراحل تطوره؛ ليمكننا �أن ن�ستخل�ص منها ال�سيا�سة التي تنطبق على تلك
املرحلة ،وغني عن البيان �أن ظروف احلياة تعد نتيجة للحالة العامة يف بيئة معينة،
وبذلك تكون تلك الظروف (مرحلة) من مراحل (احل�ضارة) ،ال (�شك ًال) من
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�أ�شكال (ال�سيا�سة) ،فما ال�شكل ال�سيا�سي �إال انعكا�س للو�ضع احل�ضاري ،وكم
من ملكيات ينتعل النا�س فيها احلفاء ،وجمهوريات ميوتون فيها جو ًعا.
والواقع �أن الفكر ال�سيا�سي احلديث يف العامل الإ�سالمي هو يف ذاته عن�صر
متنافر ،فهو اقتبا�س ال يتفق وحالة ذلك العامل ،وامل�سلمون يف هذا امليدان �أو يف
غريه من امليادين مل ينقبوا عن و�سائل لنه�ضتهم ،بل اكتفوا بحاجات قلدوا فيها
غريهم ،و�أ�شكال جوفاء �إال من الهواء ،بينما لي�ست حاجتنا �أن جنمع العنا�صر
لنك ّون منها تلفيقًا ،و�إمنا �أن نوجد بوا�سطة منهج يقوم على التحليل ،العنا�صر
الأ�سا�سية التي ت�سهم يف خلق (تركيب) ح�ضاري قائم على :الإن�سان والرتاب
والوقت.
وبو�سعنا �أن ندر�س درجة ح�ضارة ما ،مبالحظة الطريقة التي يتبعها الإن�سان
ليتفاعل مع بيئته.
ففي طور احلياة النباتية (البدائية) ،مل يكن الإن�سان يبذل يف �سبيل
التوافق مع نوامي�س احلياة �سوى (�أقل اجلهد)؛ فلكي يقاوم الربد يتوهم �أنه قادر
على ذلك بالقيام ب�أقل جهد ممكن؛ �أعني ب�أقل حركات ممكنة ،فيقبع يف م�سكنه
وينكم�ش .ولكي يتغلب على اجلوع ميد يده �إىل ما جتود به الطبيعة من تلقاء ذاتها،
ف�إذا به يطعم مث ًال بع�ض اجلذور.
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ففي هذه املرحلة احل�ضارية يتعامل الإن�سان مع البيئة ،ويتوافق (باحلد
الأدنى من اجلهد)� ،أما يف طور احلياة النا�شطة ،ف�إن الإن�سان يحقق توافقه ببذل
(احلد الأق�صى من اجلهد) يف تنظيم نف�سه ،ف�إذا ما �أراد مقاومة الربد ابتكر جها ًزا
للتدفئة ،و�إذا مل ي�ستطع احل�صول عليه لظروف معينة قاومه ب�صورة �أخرى ،ب�أن
يبذل جهده وي�ستهلك طاقته وي�ضاعف حركته ،ولكي يح�صل على غذائه ،جنده
يكيف الرتاب تكييفًا فن ًّيا ،بينما الإن�سان البدائي كان يتلم�س غذاءه من الأر�ض
دون تكييف.
فاالنتقال من احلياة البدائية الراكدة �إىل احلياة العاملة النا�شطة ،هو الذي
ي�سجل �إذن بداية ح�ضارة ما �أو نه�ضة معينة ،لكن هذا االنتقال يظل يف التاريخ
من الظواهر غري املفهومة لو �أنه ا�ستلزم و�سائل �أخرى غري التي تقدمها البيئة ،ولو
�أنه ا�ستخدم يف احل�صول على تلك الو�سائل �شي ًئا غري ما منحه من قدرات طبيعية
ي�سيطر بها على ذاته وعلى �أر�ضه وعلى وقته.
ولي�س من �شك يف �أن هذا القول �صادق على الرجل امل�ستع َمر ،لأنه يف
حاجة �إىل �أن يبحث يف بيئته عن الو�سائل الأوىل الأ�سا�سية على الرغم من وجود
اال�ستعمار والقابلية لال�ستعمار.
فالرتاب هو عماد حياته املادية؛ لأنه يعي�ش على ثمراته يف �أي ظرف كان،
والوقت رهن م�شيئته ال ينازعه فيه �أحد ،ولديه من العبقرية ما يعينه على الت�صرف
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فيهما ،فهو على هذا يت�صرف ت�صر ًفا تا ًّما يف ال�شروط ال�ضرورية التي تتيح له �أن
يح�صل على و�سائل �أقوى ،ومعنى هذا �أنه ي�ستطيع �أن ُيحيل((( و�سائله البدائية
و�سائل �أكمل ،كلما قدر على تغيري نف�سه ،ووعى حقيقة �إن�سانيته ،وما تقت�ضيه من
م�س�ؤوليات.
ف�إذا ما طبقنا هذه االعتبارات العامة على جمال الن�شاط ال�سيا�سي ،وجدنا
�أن هذا الن�شاط  -لكي يك ّون علم اجتماع تطبيق ًّيا ال جمرد ن�شاط فو�ضوي -
يجب �أن يقوم على مبد�أين:
� -1أن نتبع �سيا�سة تتفق وو�سائلنا.
� -2أن نوجد ب�أنف�سنا و�سائل �سيا�ستنا.
ومن هذين الأ�صلني تنتج مرحلتان متتابعتان:
�أوالهما

مرحلة ال�سيا�سة التي تتفق مع الو�سائل الأولية احلا�صلة ،وهي الإن�سان
والرتاب والوقت ،ولي�س معنى ذلك �أن نق�صي الو�سائل الثانوية التي متنحنا �إياها
امل�صادفات �أو املالب�سات ،ولكن علينا �أن ندرك �أن هذه املالب�سات لي�س هي
القواعد الأ�سا�سية لل�سيا�سة ،بل هي جمرد منح و�إمكانيات مكملة تنعم علينا
بها امل�صادفة ،فلو �أننا �أف�سحنا لها مكانًا يف تقديرنا لأو�شك �أن نتورط يف نوع
((( ُيحيل :يح ِّول( .م).
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من ال�شاعرية ال�سيا�سية ،والنتيجة ال�ضرورية لتلك املرحلة هي ت�صفية القابلية
لال�ستعمار والق�ضاء عليها ق�ضاء مرب ًما.
وثانيتهما

مرحلة التغيري املتدرج ملا بني �أيدينا من و�سائل بدائية كيما نحيلها و�سائل
�أكمل ،فتكون قادرة على تعديل خمتلف ظروف البيئة �شي ًئا ف�شي ًئا.
وينبغي �أن يكون من نتائج هذه املرحلة �إلغاء اال�ستعمار يف خمتلف �أ�شكاله،
اخلفية كما يف اليمن� ،أو امل�ستعلنة كما هي احلال ب�شمال �إفريقية.
ومع ذلك ف�إن هذين املبد�أين الأ�سا�سيني ال ي�ستتبعان مطلقًا �شك ًال من
�أ�شكال ال�سيا�سة ،بل املهم هو امل�ضمون� ،أما ال�شكل فلي�أخذ �أي طابع من طوابع
النظم على اختالفها :جمهور ًّيا ،وملك ًّيا� ،أو ا�ستبداد ًّيا مطلقًا.
وما االنتخابات  -التي تعد اليوم عقدة يف احلياة ال�سيا�سية يف العامل
الإ�سالم احلديث � -سوى �شكل من �أ�شكال احلكم :هو ال�شكل الربملاين.
�أما امل�ضمون الإيجابي ،فهو وحده املقيا�س الذي يتيح لنا �أن نعرف �إذا ما
كانت ال�سيا�سة املتبعة علم اجتماع مطبقًا� ،أو �ضربًا من الأوهام واخلزعبالت.
ولو �أننا تتبعنا التطور العام لل�سيا�سة الإ�سالمية حتى ق�ضية فل�سطني؛ فلن
ن�شعر -بكل �أ�سف -ب�أنها ترتكز على مبادئ تامة التحديد� ،أو �أ�صول وا�ضحة،
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ولن جند لها غايات واقعية تخ�ضع لنظرية تهديها ُ�س ُبلها ،حتى تبلغ هدفها بطريقة
علمية ،بل لن نعرث يف تلك ال�سيا�سة على املبد�أ التقليدي الذي و�ضعه لها الباعث
أ�سا�سا �ضرور ًّيا
الرائد  -جمال الدين  -و�أطلق عليه( :الأخوة الإ�سالمية) ،ليكون � ً
لأية �سيا�سة يف البالد الإ�سالمية.
بل لقد تعر�ض هذا املبد�أ دائ ًما ملقاومة خمتلف النزعات القومية التي
لي�ست يف الواقع �سوى نزعات حزبية؛ �أعني �أنها ال تدل على اهتمام زعمائها مبا
ينبغي �أن ين�ش�أ بينهم من عالقات ،بقدر ما يتكالبون على م�صاحلهم و�شهواتهم.
وكل ما حدث يف العامل الإ�سالمي هو �أنه قد بد�أ ي�شعر ب�أن الوحدة م�شكلة
رئي�سية ،وب�أن �أي تركيب ح�ضاري ال ميكن �أن يتحقق مبا هب ودب من العنا�صر
وال�سيا�سات الرائجة يف ال�سوق الآن ،ف�إن من ال�صعب �إطالق م�صطلح (�سيا�سة)
على تلك املحاوالت الفو�ضوية التي مرد عليها خمتلف الزعماء ،ولعل من
الأف�ضل �أن يطلق عليها لفظة (البوليتيكا) الذي يطلقه عامة النا�س على �صنوف
التخبط والأوهام واخلرافات ،و�ألوان املخاتالت؛ والفرق كبري بني امل�صطلحني؛
�إذ هو الفرق بني امل�صادفة �أو العاطفة وبني التوجيه املحدد امل�ستقى من التجارب
الإن�سانية خالل التاريخ .وما هذه ال�سيا�سة اخلبيثة (البوليتيكا) التي اتبعها
الزعماء �سوى خلط املمكن بامل�ستحيل ،وترك الأهداف التي ت�سهل �إ�صابتها
بو�سائل مبا�شرة� ،إىل ما ال ميكن الو�صول �إليه مهما تعلقنا بو�سائل خيالية.

120

وجهة العامل الإ�ســالمي

120

ولقد اتخذت ال�سيا�سة يف �شمال �إفريقية خا�صة هذا الطابع املختل؛ لأنها
قامت على ما ات�سم به عهد ما بعد املوحدين من عيوب ونقائ�ص ،فهي حتتوى
حت ًما �أنواع (الذهان) املتناق�ضة ،كذهان (ال�سهولة) ،وذهان (اال�ستحالة).
هذه ال�سيا�سة اخلرقاء ،ما زالت تخفي العنا�صر احلقيقية للم�شكلة عن
�ضمري امل�سلم ،فهو يتكلم حيث يلزمه �أن يعمل ،وهو يلعن اال�ستعمار حيث يجب
عليه �أن يلعن القابلية لال�ستعمار ،وهو مع هذا ال يبذل �أقل اجلهد يف �سبيل تغيري
جدا فهم يف انتظار املالب�سات� ،أعني :يتوقعون
و�ضعه تغي ًريا عمل ًّيا� ،أما �أكرث القادة ًّ
�سنوح فر�صة ،ف�إذا بك تراهم من حني لآخر ،يرفعون عقائرهم باالحتجاج ،معلقني
�أملهم على بع�ض الأ�ساطري امل�سماة( :الأمم املتحدة) �أو ال�ضمري (ال�ضمري العاملي).
وقد كان على الذين يدافعون عن مثل هذا املوقف� ،أن يعلموا �أن نظرية
املالب�سات والفر�ص لي�ست �سوى كلمة جوفاء و�أمل هباء ،يقف يف مواجهة
الأحداث التي جتري دائ ًما فال ن�ستطيع لها ر ًّدا ،وما كان لنا �أن نك�شف عن اجتاه
املالب�سات الدولية ،ما مل تكن لدينا مقدرة على تذوق احلقيقة املجردة من كل
مغزى عاطفي� ،أو ميل �شعري.
ولكن �أحكامنا ،بكل �أ�سف ،ال تك�شف يف الغالب �إال عن حتديد عاطفي
ملوقفنا ،فنحن ال نحكم و�إمنا ن�أ�سى؛ نحن نكره ونحب وال �شيء غري هذا.

121

الف�صل الثالث  -العوامل الداخلية

121

ولقد �أ�صيب بهذا اخللل كبار مفكرينا الذين نِيطت بهم مهمة الإ�صالح،
فها هو ذا املغفور له ال�شيخ «عبد احلميد بن بادي�س»  -وقد �شهد النزاع يحتدم
بني «ابن �سعود» والإمام «يحيى»  -ين�شر مق ً
اال عام  1934ي�أ�سى فيه على (�إراقة
دماء امل�سلمني) ،ويعنف فيه الرجلني دون تفرقة ،ك�أمنا ال�شيخ مل يتبني عظم النزاع
الذي تقف فيه القوى الروحية واملادية يف النه�ضة الإ�سالمية متج�سدة يف الفكرة
الوهابية ،يف وجه قوى االنحطاط والتدهور ممثلة يف الإمام يحيى ،ت�ؤيده  -ك�أمنا
مبح�ض امل�صادفة  -قوى اال�ستعمار .ولقد �أغفل هذا احلكم اجلانب الناطق من
املوقف ،وهو �سرعة املناورة التي قام بها اجلي�ش ال�سعودي الفتي ،ف�أحبط اخلطة
اال�ستعمارية باال�ستيالء على (احلديدة) ،خالل �أربع وع�شرين �ساعة .كما
�أ�سقط من ح�سابه موقف مو�سوليني الذي كان يطمع يف احتالل اليمن (حلماية
الإ�سالم)!..
ونحن �إىل اليوم جند انعكا�س هذه النف�سية العاطفية يف �صحابة الدول
الإ�سالمية؛ فمنذ عهد قريب �شهدت �سورية ثالثة انقالبات متعاقبة ،ومل يكن من
ال�صحافة العربية �إال �أن �أ�سيت على حالة القلق التي تعانيها اجلمهورية ال�سورية(((،
فلم يحاول مرا�سل �صحفي واحد �أن يتعقب �سر الأحداث ،فرمبا �أدى به بحثه �إىل
مالحظة �أن وزارة اخلارجية الربيطانية مل تعد تدير الأمور على هواها يف العامل
العربي ،فلقد حدث انقالب «ح�سني الزعيم» دون علمها ،كما �أن �صفيها «�سامي
((( الإ�شارة هنا �إىل انقالبات «ح�سني الزعيم» و«�سامي احلناوي» و«�أديب ال�شي�شكلي».
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احلناوي» قد طرد من احلكم دون �أن ت�ستطيع دفع االنقالب ،وكان انقالب «�أديب
ال�شي�شكلي» بدوره خري �شاهد على �أن العامل العربي يعرف منذئذ كيف ينظم
ن�شاطه ال�سيا�سي تنظي ًما فن ًّيا ،م�سرتقًا �أو متغف ًال جهاز املخابرات الإجنليزي البارع
الدقيق(((.
هذا هو اجلانب اجلوهري من امل�س�ألة ،ال ما �أ�سيت له ال�صحافة العربية من
ا�ضطراب الأحوال يف دولة مل تزل يف مهدها.
وعودة �إىل (البوليتيكا) تك�شف لنا عما �أ�صابنا خالل كارثة فل�سطني ،فلقد
رهن القادة على عدم كفاءتهم للقيام ب�أب�سط الأعمال ،و�إن كان من الواجب �أن
ن�ستثني هنا ال�سيا�سة ال�سعودية التي دلت على وعيها ،فلقد دل (ابن �سعود) على
�أنه رجل الدولة العربي الوحيد ،الذي �أدرك منذ البداية خفايا الق�ضية ،ف�أم�سك
عن �إر�سال جي�شه �إىل فل�سطني ،وبذلك برهن على �أنه مل ينخدع بجالء الإجنليز
املفاجئ عن يافا ،وقد كانوا يعلمون �أنهم مت�آمرون يف فعلتهم ،حني تركوا البالد
دون �أن ينقلوا م�س�ؤولياتهم عن �إدارتها وحفظ الأمن فيها �إىل �سلطات منظمة
حتمي جميع املدنيني بفل�سطني ،لقد قال برنارد�شو يف �إحدى نقداته الالذعة قبيل
احلادث ب�أيام« :يجب �أن ندع العرب واليهود يح�سمون خالفهم بحد ال�سالح»،
وهذا وال �شك ر�أي رجل مطلع على بواطن الأمور ،تعود التفكري قبل �إبداء ر�أيه.
((( دلت على هذا بكل و�ضوح ثورة العراق.
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لقد بهت �أع�ضاء اجلامعة العربية جمي ًعا  -با�ستثناء ابن �سعود  -فلم يفكروا
حتى يف االحتجاج على ذلك اجلالء املفاجئ عن يافا ،يف ظروف ال يفيد منها غري
ال�صهيونيني ،الذين كانت قواتهم على �أهبة اال�ستعداد ،متخذة مواقعها يف �أر�ض
املعركة ،وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إنهم مل ي�سبقوا الأحداث بعمل قانوين هو �إعالن
اجلمهورية الفل�سطينية ،ذلك كله مل َي ُد ْر بخلدهم ،بيد �أننا ن�سوق �إىل القارئ ما
ي�شهد بعجزهم ال�سيا�سي الكلي ،ف�إن قادة اجلامعة �آنذاك ،وقد ا�ستهواهم ذهان
(ال�سهولة) ركنوا �إىل هيئة الأمم املتحدة ،و�أخذوا يحقرون من �ش�أن الإ�سرائيليني،
ويهونون من خطرهم وتفوقهم ال�سيا�سي واملايل والفني ،بل العددي �أي�ضً ا ،وما كان
لهذا التفوق الأخري �أن يظهر لأعينهم لأول وهلة ،ومع ذلك فقد كان بح�سبهم
وا�ضحا �أن
�أن يعرفوا احل�ساب على الأ�صابع ليدركوا حقيقة املوقف ،لقد كان ً
ال�صهيونيني ميلكون جي�شً ا يزيد على ثالثة مائة �ألف جمند ،بينما الدول العربية
مل تكن ت�ستطيع �أن جتند �سوى جي�ش ال يزيد على مائتي �ألف ،ول�ست �أق�صد هنا
ال�شعوب العربية ،فقد جنحت ال�سيا�سة اال�ستعمارية يف عزلها عن جو امل�شكلة،
وهلل احلمد.
�أما من حيث التفوق ال�سيا�سي واملايل والفني ،فال نزاع يف �أن الإ�سرائيليني
كانوا �سادة املوقف ملا كان عليه العامل الإ�سالمي من فو�ضى.
لقد كان هي ًنا على كل �إن�سان �أن يتوقع انت�صار ال�صهيونيني ،فيما عدا �ضحايا
(البوليتيكا)؛ �إذ هي دائ ًما تكرر �أخطاءها ،لأنها لي�ست عل ًما �أو جتربة ،و�إمنا هي
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جهل وهذر و�شذوذ ،ولهذا اجلهل اجته ال�سا�سة امل�سلمون بقلوبهم �إىل املنظمات
الدولية ،حتى بعد �أن ر�أوه ب�أعينهم �أن املرحومة ع�صبة الأمم مل تقم بتطبيق مبادئ
«ول�سن» الأربعة ع�شر ،بل ان�صرفت �إىل توزيع انتدابات وحمميات جديدة ،فلم
در�سا عمل ًّيا ،بل تكررت املهزلة يف �صورة ثقة جديدة مبيثاق
يفيدوا من ذلك ً
الأطلنطي ،وبهيئة الأمم املتحدة ،فانعقدت اجلمعية العامة بق�صر «�شايو» ،والقادة
مازالوا منهمكني يف مدح املنظمة الدولية اجلديدة ،وفا�ض طوفان الأ�ساطري على
�أل�سنتهم ليغمر ال�ضمري امل�سلم ب�أبخرته املخدرة.
وكان االنخداع �سه ًال بقدر ما كانت املظاهر خداعة ،فها هي ذي باك�ستان
ت�شيد �سيادتها ،وها هي ذي �إندوني�سيا تنال ا�ستقاللها ،وها هي ذي �أبخرة
اال�ستقالل الهني (ال�سهل) الذي ال يقت�ضي كبري جهد يف بنائه ،وال ي�ستلزم
و�سيلة لتحقيقه ،تبلبل العقول فتحدث خد ًرا كل ًّيا ،وفقدانًا للح�سا�سية العامة ،فلم
ندرك �أن البالد التي قيل عنها �إنها قد حتررت ،مل حت�صل على حريتها بناء على
مبد�أ حمرر ،بل لأنها وجدت يف منطقة اخلطر ،متاخمة لل�شيوعية ،وح�سبنا �أن
نلقي نظرة على اخلريطة لنقتنع بهذا القول.
ورمبا ا�ستطعنا �أن نت�صور �ضعف مثل هذا اال�ستقالل طاملا ظلت البالد
التي ح�صلت عليه قابلة لال�ستعمار ،وما دامت مل ت�سيطر بعد �سيطرة واقعية على
�ش�ؤونها الداخلية ،ف�إن �إ�سرتاتيجية العامل ُق ْلب ،وقد تتغري بني ع�شية و�ضحاها.
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ومن الأمثلة على ذلك ما حدث يف �إندوني�سيا ،حيث غريت امللكة
«ولهلمينا» موقفها ب�ش�أنها مرتني �أو ثالثًا تب ًعا لتغري الظروف الدولية ،فهي �إذ ترى
�ضرورة املقاومة لهزمية اليابان يف احلرب العاملية الثانية ،توافق على �إعالن ا�ستقالل
�إندوني�سيا ،حتى �إذا متت الهزمية� ،أر�سلت حملة تعتقل الزعماء الوطنيني بليل،
وتق�ضي على جمهوريتهم الوليدة� ،أما عندما و�صل «ماوت�سي تونغ» �إىل كانتون
ف�إن هذه امللكة قد عدلت �سيا�ستها للمرة الثالثة يف جاوة(((.
�أما الو�ضع يف الباك�ستان فيبدو لعني الناظر �إليه �أكرث ا�ستبها ًما واختال ًطا،
والظاهر �أن ت�شر�شل كان ي�ستهدف �أهدا ًفا ثالثة يف الهند ،و�أنه قد بلغها فع ًال.
�سالحا قو ًّيا من �أ�سلحة
ولقد �أراد �أو ًال �أن يفوت على االحتاد ال�سوفييتي ً
الدعاية والإثارة ،فماذا ع�سى �أن يكون و�ضع الهند امل�ستع َمرة على حدود ال�صني
ال�شيوعية يف حرب عاملية ثالثة..؟
لقد ا�ستطاع (الثعلب الهرم) �أن ين�شئ يف �شبه القارة الهندية منطقة �أمان،
وبعبارة �أخرى :حج ًرا �صح ًّيا �ضد ال�شيوعية ،ولكنه عرف �أي�ضً ا كيف يخلق
بكل �سبيل عداوة متبادلة بني باك�ستان والهند ،وكان من �أثرها عزل الإ�سالم
((( ن�شرت �إحدى ال�صحف الباري�سية حتقيقًا عن �إندوني�سيا بعد �أ�شهر من كتابة هذه ال�سطور ي�ؤيد فيه كاتبه «مريي
برومربجيه» ما �أذهب �إليه ،فهو يقول عن الو�ضع اجلديد يف �إندوني�سيا« :ومع ذلك ف�إن الهولنديني الذين ح�ضروا
هذا امل�ساء يب�سمون يف لطف واطمئنان ..فلقد خ�سروا كل �شيء يف ظاهر الأمر ،ولكنهم ي�ستطيعون �أن ي�ستعيدوا
كل �شيء»�( .صحيفة باري بر�س عدد  30من �آب (�أغ�سط�س) .)1950
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عن ال�شعوب الهندية من ناحية ،واحليلولة دون قيام احتاد هندي قوي من ناحية
�أخرى؛ ولقد بذل هذا ال�سيا�سي غاية جهده لتدعيم هذه التفرقة ،وتعميق الهوة
بني امل�سلمني والهندو�س؛ تلك الهوة التي انهمرت فيها دماء ماليني ال�ضحايا،
من �أجل هذا التحرر الغريب ،فكان الدم �أفعل يف التمزيق من احلواجز واحلدود،
حتى �إن «باتل»((( كان يثور عندنا يتحدث عن باك�ستان ،بعد �أن بذلت الرابطة
الإ�سالمية �أق�صى و�سعها لت�شجيع �أعمال الفو�ضى واال�ضطراب� ،أ�ضف �إىل ذلك
م�شكلة ك�شمري املزعجة .وهي لي�ست �أقل عقبة يف طريق ال�صلح بني الأخوين
املتخا�صمني.
فهل يدرك الأخوان املغزى امليكافيلي ملا �أعلنه �أحد الزعماء ال�صهيونيني
منذ عام حني قال« :من الواجب �أن تقوم بني الهند و�إ�سرائيل عالقات وثيقة
حتى نخ�ضد �شوكة الإ�سالم»..؟ �إن معنى ذلك  -بالقول الف�صيح � -أن تندلع
احلروب بني الدولتني التو�أمني اللتني تتقا�سمان الهند يف عاملنا احلديث ،غري �أن
ظ ًّال هائ ًال قد انب�سط على اخلريطة ،ف�إن الذين يحر�ضون «باتل» �ضد باك�ستان� ،أو
يدفعون باك�ستان �ضد االحتاد الهندي ،يرون ب�أعينهم ظل «ماوت�سي تونغ» وهو ميتد
على طول جنوبي �آ�سيا.
ويخطر لنا يف هذا املقام �أي�ضً ا و�ضع �سورية ،ف�إنها ال تدين با�ستقاللها ملبد�أ.
حمرر ،بل ملجرد املالب�سات الدولية التي كانت تلوح يف نهاية احلرب العاملية الثانية
((( كان م�سرت «باتل» وزي ًرا للدفاع يف �أول وزارة هندية �أعقبت اال�ستقالل.
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بن�ش�أة دولة �إ�سرائيل املقبلة ،ومما ال جدال فيه �أن ال�شعب ال�سوري قد �أفاد من هذا
كله ،وكانت ت�صرفات بع�ض احلكام فيما بعد يف �سورية تعب ًريا عن عرفان بالدهم
بجميل حمرريها ،فاتخذوا �إجراءات معينة �ضد �إحدى اجلماعات الإ�سالمية.
وعلى هذا يرى بع�ض ال�سا�سة �أن �شعوب �شمال �إفريقية لن ت�ستطيع الفكاك من
ربقة اال�ستعمار �إال يف ظروف دولية م�شابهة(((� ،أما نحن فرنى �أن هذه ال�شعوب
لن تبلغ حتر ًرا حقًّا �إذا �أعدت بنف�سها �أدوات حتررها �إعدا ًدا علم ًّيا.
وهكذا تظهر لنا �سذاجة الر�أي الذي توحي به عناوين ال�صحافة اجلزائرية،
من مثل قولها�« :إن حترير �شعوب �آ�سيا �سيعقبه حت ًما حترير ال�شعوب امل�ستع َمرة يف
�إفريقية» .ف�إن �صيغة كهذه ،توحي بفكرة زائفة عن �آلية التحرر التي ال توجد بكل
�أ�سف �إال يف عقل كاتب املقال ،لأن حترر بلد ما ال يحتم بداهة حترر بلد �آخر.
فهناك موقفان ممكنان� :إما �أن ننتظر حتى تتحقق ال�شروط من تلقاء ذاتها،
و�إما �أن نعدها نحن بطريقة �إيجابية.
وعليه ،ف�إن امل�شكلة الرئي�سية :هي �أنه لكي نتخل�ص من اال�ستعمار ،يجب
�أن نتخل�ص من القابلية لال�ستعمار ،و�أن نكف عن ن�سج اخلرافات� .إننا مل نرب�أ
حتى الآن من (ذهان ال�سهولة) ويدلنا على ذلك �أنني  -و�أنا �أكتب هذه ال�سطور-
(((�أثبتت احلرب الأخرية �أن اال�ستعمار الفرن�سي ال يحرر امل�ستعمرات و�إمنا يفقدها ،وال �شك �أن هذه هي الغاية التي
يتجه نحوها� ،إذا ما �أخذنا يف اعتبارنا و�ضع كندا والهند فيما م�ضى ،و�إذا ما وجدنا «هو�شي منه» يحرر كمبوديا
والو�س منذ عهد قريب.
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خا�صا ب�سيا�سة �شمال �إفريقية ،ف�إذا به نداء �إىل
وقعت عيني على �آخر ما كتب ًّ
الأمم املتحدة ،وهجوم على اال�ستعمار((( .ولي�س فيما قر�أت توجيه جديد �أو �إ�شارة
�إىل الو�سائل املادية� ،أو حتديد للجهد اليومي ال�ضروري لتغيري عوامل القابلية
لال�ستعمار ،للق�ضاء على عوامل اال�ستعمار.
و�إمنا يجب �أن نقرر �أن ق�ضية فل�سطني قد �أيقظت الوعي العام من خدره،
ونحن نرى فيها املحور التاريخي الذي �أخذ العامل الإ�سالمي يدور حوله باحثًا
عن اجتاه �إيجابي جديد.

((( انظر هذا املقال يف العدد ال�صادر يف  3من �شباط (فرباير)  1950من �صحيفة اجلمهورية اجلزائرية.

العوامل اخلارجية
ﱹﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯼ ﯽﱸ
]النمل[34 /

كان حديثنا فيما �سبق عن اجلانب الداخلي من الفو�ضى وحده ،وهو
جانب القابلية لال�ستعمار ،ولكن هناك �أي�ضً ا جان ًبا خارج ًّيا هو جانب اال�ستعمار،
وهو ال يظهر هنا يف �صورة �أ�سطورة تكف العامل الإ�سالمي عن التطور .وذهان
ي�شله عن التغلب على م�صاعبه النف�سية واالجتماعية فح�سب ،بل يظهر �أي�ضً ا
يف �صورة محُ َ ّ�سة ،و�أعمال �سالبة تهدف �إىل طم�س قيم الفرد ،و�إمكانيات تطوره،
ويكون هذا اجلانب �أكرث ظهو ًرا حينما يكون اال�ستعمار ا�ستبداد ًّيا .كما كانت
حاله يف �إندوني�سيا وطرابل�س الغرب ،وكما هو الآن يف �شمال �إفريقية.
هذان اجلانبان لي�سا منف�صلني ،فهما يتداخالن ويختلطان ،ولكنا ملزمون
بف�صل كل منهما عن الآخر كما نبني �أهميته اخلا�صة على حدة .وال �شك �أن
من ال�ضروري حتديد مفهوم عبارة (اال�ستعمار اال�ستبدادي) ،ف�إن لال�ستعمار
�صورتني؛ �إحداهما� :صورة اال�ستعمار املتحفظ؛ لأنه ال يتدخل مبا�شرة يف
نواحي حياة امل�ستعمر جميعها ،بل يطلق لأبناء امل�ستعمرة بع�ض مظاهر احلرية:
وعلى العك�س من ذلك �صور (اال�ستعمار اال�ستبدادي) ،الذي يتدخل تدخ ًال
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مبا�ش ًرا يف جميع تفا�صيل احلياة ،حتى الدينية منها ،فتدخله ميتد �إىل كل �شيء،
فيخ�ص�ص لأبناء امل�ستعمرات (مدر�سة ا�ستعمارية) ي�ستعمر بها عقولهم ،و�إذا ما
�سمح مل�ستع َمر ب�أن يدير مقهى حل�سابه� ،ألزمه �أن يتخذ ملقهاه عنوانًا جتار ًّيا ي�سم
جتارته ب�سمة امل�ستعمرين.
والعجيب �أن لهذا اال�ستبداد ال�شامل ب�ش�ؤون امل�ستعمرات جمامع علمية
تتبناه ،وتقوم على درا�سته وتوجيهه ،كـ (مدر�سة العلوم اال�ستعمارية بباري�س)،
وله �أي�ضً ا خطته العامة :وهي امليثاق اال�ستعماري الذي يتعدل تب ًعا لظروف
املوقف و�سري الأحداث .وهناك م�ؤمترات دورية تخفي �أغرا�ضها ب�أ�سمائها :كم�ؤمتر
«فولتا»(((� ،أو م�ؤمتر «�أ�صدقاء ل�سرتادامو�س»(((� ..إلخ .وهي تتناول دائ ًما بالبحث
ال�سيا�سة اال�ستعمارية ،وخطتها الفنية يف اال�ستعمار الأخالقي واملادي.
وهكذا يحدق اال�ستعمار بحياة امل�ستعمر من كل جانب ،ويوجهها توجي ًها
ماك ًرا ال يغفل �أتفه الظروف و�أدق التفا�صيل.
ومن الوا�ضح �أن اال�ستعمار ب�صورته هذه يعد عن�ص ًرا جوهر ًّيا يف فو�ضى
العامل الإ�سالمي ،فهو ال يتدخل فقط مبقت�ضى العالقة املبا�شرة بني احلاكم
ِ
امل�ستعمر وامل�ستع َمر ،و�إمنا يتدخل �أي�ضً ا ب�صورة خفية يف عالقات
واملحكوم ،بني
امل�سلمني بع�ضهم ببع�ض.
((( «فولتا» ا�سم عامل يف الكهرباء� ،أطلق على م�ؤمتر يبحث �ش�ؤون امل�ستعمرات ليخفي الغر�ض منه.
((( ا�سم لأحد منجمي القرن ال�ساد�س ع�شر.
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(فح�ضوره)((( يتدخل يف �أتفه تفا�صيل احلياة اليومية و�أبعدها عن الظن،
وي�ستطيع املتنـزه يف �شوارع اجلزائر �أن يالحظ يف جولته ثالثة م�شاهد على الأقل
لها داللتها يف هذا ال�صدد� :سريى مث ًال �صبية �صغا ًرا يبيعون الربتقال ،و�إذا
بال�شرطة تطاردهم ،ثم �إذا ب�أحدهم ينجو بنف�سه ملق ًيا ب�ضاعته التافهة خلف ظهره،
بينما ال�شرطي يالحقه وعلى وجهه �أمارات اجلد ،ك�أنه يقوم مبهمة خطرية .و�سريى
�أطف ً
اال �آخرين ،وقد راحت نظراتهم الزائغة ترتب�ص مرور غ ّر ينخدع مبظهرهم ،بينما
هم ميثلون (رواية الب�ؤ�س) بطريقة ت�شوه من قيمة ب�ؤ�سهم ،وهم يلحون على من
ي�ستجدونه ب�أدعية مثرية ،كل هذا يحدث ورجل ال�شرطة رائح غا ٍد �أمام امل�شهد
املهني دون �أن ينب�س بكلمة.
ثم يرى يف امل�سار نف�سه بع�ض قارئي الكف من املنجمني ،وقد تعمموا
بعمائم فخمة ،يدعون كل �سائح يتجول ،وكل امر�أة متر ،دون �أن ينب�س ال�شرطي
�أي�ضً ا ببنت �شفة.
�إن لهذه املناظر اليومية داللتها ومغزاها ،فهي تك�شف لنا عن فل�سفة
اال�ستعمار ،التي تعرب عنها الآية التي �صدرنا بها هذا الف�صل :ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯼ ﯽﱸ((( [النمل.]34 /
((( الكلمة هنا مق�صودة بذاتها لأنها جزء من منهج اال�ستعمار ،وهي تطلق على بع�ض امل�ؤ�س�سات اال�ستعمارية مثل:
(م�ؤ�س�سة احل�ضور الفرن�سي) مبراك�ش ،وهي بالفرن�سية (.)La présence française
((( يق�صد بامللوك الغزاة امل�ستبدون؛ لأن امللك ب�شكله املعروف �أ�سلوب من �أ�ساليب احلكم لتنظيم املجتمع ب�ضمان
العدالة فيه ،ال يتنافى مع املبادئ الأخالقية.
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كذلك جنده يحول بني ال�شعب وبني �إ�صالحه نف�سه ،في�ضع نظا ًما للإف�ساد
والإذالل والتخريب ،ميحو به كل كرامة �أو �شرف �أو حياء .وهكذا يجد ال�شعب
حما�ص ًرا داخل دائرة م�صطنعة ،ي�ساعد كل تف�صيل فيها على
امل�ستع َمر نف�سه َ
تزييف وجود الأفراد .ومن امل�س َّلم به �أن هذا الت�ضليل العلمي يعد تقوي�ضً ا لكيان
ال�شعوب ،يتعدل دائ ًما تب ًعا للطوارئ ،ليقف يف وجه كل حماولة �أو طاقة جديدة،
فيحدها ويهدمها .ومن هنا كان اال�ستعمار ولو ًعا بتتبع (النه�ضة الإ�سالمية)؛
ومن ال�سهولة مبكان �أن نعرف ما يريد اال�ستعمار �أن يقحمه يف املجتمع الإ�سالمي
احلديث من عنا�صر الإرجاف ،وعوامل التنافر .ف�إن مقدرته وطموحه غري
املحدودين يو�سو�سان له بفكرة جمنونة دامية ،هي �إيقاف �سري احل�ضارة يف البالد
امل�ستعمرة؛ لذلك جنده يجند جموع املتخلفني املتهالكني لتقف يف وجه دعاة
التجديد حتى ك�أننا �أمام م�شهد روائي ،ميثل فيه ّمدعو الت�صوف والإقطاعيون
وبع�ض العلماء واجلامعيون املخدوعون ،دور الرجوع �إىل تقاليد الإ�سالم((( ،حتى
لقد �صارت كلمة (تقاليد) هذه( ،كلمة ال�سر) يف ال�سيا�سة اال�ستعمارية.
ف�أمام اجلهد الإ�صالحي تقف موجة من القتام ال�صاخب حتيي موات
الأ�شكال البالية واخلرافات الدار�سة ،و�إذا ب�شخو�ص حمنطة ،ترجع يف عهدها
�إىل قرون ما بعد املوحدين تت�سكع يف بع�ض العوا�صم ،لتمثيل (تقاليد الإ�سالم)
((( كان لدينا يف اجلزائر بع�ض املناظر امل�ضحكة املبكية ،فكنت ترى بع�ض دعاة الت�صوف امل�سمني (املرابطني) ،يدعون
النا�س �إىل الرجوع �إىل الإ�سالم وهم يتلذذون بك�أ�س خمر معتقة ،ويركبون ال�سيارات الفاخرة التي منحتها لهم
(�إدارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية).
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يف رواية ال�سيا�سة اال�ستعمارية الرجعية .فاال�ستعمار ي�صرخ يف كل حلظة يف
تاريخ ال�شعوب امل�ستعمرة بتلك الكلمة التي �صرخ بها يو�شع حني قال�« :أيتها
ال�شم�س  ...قفي.»...
والعجيب �أن هذا الزعم ال�شاذ الذي مل يخطر بفكر «جنكيز خان» �أو
«�أتيال»((( ،يعد اليوم ال�شكل ال�سيا�سي لأحط �ألوان اال�ستبداد الإن�ساين ،يف هذا
القرن الع�شرين ،قرن احل�ضارة الأوربية وامل�سيحية .وكث ًريا ما برزت هذه املحاولة
يف �أفعال امل�ستعمرين ،وخا�صة منذ �أن تزلزل توازن ما بعد املوحدين بفعل �ضغط
ال�سيد «جمال الدين» ،الرجل الذي فجر هذا التوازن الراكد.
فلم يكف اال�ستعمار حلظة عن خلط الطاهر بالدن�س ،مدفو ًعا بتلك الفكرة
الدن�سة التي متلي عليه �أن يوقف �سري ال�شعوب نحو النور ،حفا ًظا على م�صاحله
املادية .ومن الأمثلة على خلطه وتخبطه تلك الطبعات الزائفة للقر�آن ،التي ظهرت
وانت�شرت يف م�صر يف بداية هذا القرن ،وح�سب املزيفون �أنهم بذلك يقو�ضون
�أ�سا�س الفكرة الإ�سالمية الناه�ضة ،بل لقد بلغت بهم الق َُّحة �أن يهز�ؤوا بامل�سلمني
عندما انف�ضحت مكيدتهم ،حتى لقد �سمعت بنف�سي �أحد كبار الأ�ساتذة يف
باري�س وهو يعلن« :هل امل�سلمون بحاجة �إىل �أن يحموا القر�آن ،واهلل � -سبحانه
وتعاىل  -وقد وعدهم بحفظه..؟».
((( زعيم قبائل الهون يف زحفها على �أوربا.
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ومهما يكن من �شيء ،ف�إن اال�ستعمار قد �شاد (�سيا�سته اال�ستعمارية) مبثل
هذه الو�سائل يف التحريف والإف�ساد والتزييف ،فهو بهذا م�س�ؤول عن جانب كبري
من فو�ضى العامل الإ�سالمي ،ولي�س ممك ًنا يف هذا املجال �أن نهمل تف�صي ًال� ،أو �أن
نلخ�ص وقائع ،ونركزها يف م�صطلحات منهجية ،ف�إن النظام ال يفارق تفا�صيله ،فهي
ال�شاهد املادي املبا�شر على م�س�ؤوليته.
ولكنا ال ندعي هنا �أننا نروي كل التفا�صيل ال�شاذة ،التي تت�سرب �إىل
احلياة الإ�سالمية دون انقطاع ،كما تند�س حبات الرمل يف �أجزاء املحرك ،بل
ح�سبنا �أن تقول� :إن اال�ستعمار هو �أفظع تخريب �أ�صاب التاريخ.
بيد �أن هناك تفا�صيل ت�ستحق �أن نوردها ،ومنها هذا املثال الذي تلقيناه
بو�صفه حادثًا عار�ضً ا عاد ًّيا من حياة ال�شعب اجلزائري ،وهو ي�صور لنا موقفًا غري ًبا
لتدخل الرجعية التي يريد بعثها اال�ستعمار الفرن�سي ،وكيف ت�صرف �إزاءها
�أ�صحاب املبادئ احلديثة احلية ،ال�صادرة عن �إرادة ال�شعب ،حدث هذا يف مدينة
«الأغواط» ،حيث ق�ضى �سري احلياة الطبيعي على املرابطني وطريقتهم ،فاختفت
منذ بعيد من عادات ال�شعب وتقاليده ،وبرغم هذا فوجئ النا�س ب�ضجيج كانوا قد
ن�سوه ،وذهلوا ب�أن ر�أوا مواكب غريبة جتوب �أنحاء املدينة؛ كانت مواكب املرابطني.
ولكم كان كري ًها �أن ي�ستعر�ض ه�ؤالء �أ�شك ً
اال فات �أوانها ،وتخلفت عن
ركب التطور ،مع ما�ضي ما بعد املوحدين؛ ولذلك فكر قادة الك�شافة من فورهم
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يف تنظيم عر�ض ي�صاحب املوكب ال�ساخر يف �شوارع املدينة ،وكان من حظ
املوكب الكبري �ضحكات ونكات كانت من �أفواه املارة ،فتفرق �أيدي �سب�أ ،وك�أمنا
�أدرك منظموه �أن ليل املهازل قد اجنلى ،وم�ضى زمان الأ�شباح.
�شخو�صا مطعونني يف خلقهم،
ومبثل هذا تختار الإدارة اال�ستعمارية
ً
ممرو�ضني يف �أبدانهم ،لكي (ميثلوا) ال�شعب امل�سلم يف اجلمعيات ال�سيا�سية(((،
ويا لها من مكيدة مف�ضوحة خيوطها بي�ضاء ،يرتد �سهمها �إىل نا�سجيها ،وهم ال
يكفون عن حماوالتهم ،لعلهم ي�ستطيعون تخدير ال�ضمري امل�سلم.
وعجيب �أمر اال�ستعمار ،يبدو يف قمة �سذاجته وعناده حني ال تكف
ميكيافيليته �ساعة من نهار عن حماولة هذا التخدير ،مهما �أ�صابها من ف�شل،
ومهما بعرثت من الأموال الطائلة على �أولئك العمالء ،وقد كان جدي ًرا �أن ننفق
يف م�شروعات �أنفع.
�أما القدر ال�ضئيل من م�شاريع العمران ،فمن ال�سهل �أن نلمح يف طراز بنائه
طابع الهوان ،الذي يحاول اال�ستعمار بكل ثمن �إحلاقه بحياة امل�سلمني ،وخا�صة
يف �أ�شكال ال�سراديب املتنوعة التي تعد تقد ًما بالن�سبة لأكواخ ال�صفيح ،حيث
ا�ستنقع((( فقراء النا�س بجموعهم الغفرية.
((( �ساد هذا الروح احلياة الفكرية يف البالد امل�ستع َمرة ،تلك التي تخ�ضع لق�ضاة �أدب ا�ستعماري مينحون اجلزائر ال�سنية
لكل عمل �أدبي يتجلى فيه انحطاط عقلية ال�شعوب امل�ستعمرة.
((( ا�ستنقع فالن يف النهر :دخله ومكث فيه.
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�أما طراز مدن ال�سراديب املوجودة يف �ضواحي اجلزائر ،ف�إنه ت�سجيل لطابع
اال�ستعمار املهني الذي �أل�صقه بفن البناء ،حني جعل �أ�سقف املنازل �أ�شبه بالقبو
�أو بظهر احلمار ،ولي�س هذا بكل ب�ساطة �سوى �ضرب من �ضروب التنكر للذوق
الإ�سالمي ،وحمو للطراز العربي اجلميل الذي خلف �آثا ًرا ال متحى يف الأندل�س.
حدا مل تفلت منه التوافه ،فلقد
بل لقد بلغ التدخل يف �ش�ؤون امل�سلمني ًّ
جرت عادة الإدارة عند افتتاح مقهى �أن ت�شرتط كتابة الفتته هكذا« :مقهى عربي
ب�إدارة الأرملة فالنة».
�أما يف تون�س فقد كان الأمر �أ�شنع؛ �إذ كان �صاحب املقهى ملز ًما مبقت�ضى
الرتخي�ص املمنوح له ،ب�أن يقدم ملدخني احل�شي�ش ما يطلبون منه مبا يحتاجه
من خدمة و�أدوات ،كان ذلك وال �شك حتى ين�سى النا�س املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل.
ف�إذا مل ينكب العامل مع هذا البالء كله بالتجرد من �أخالقه ،و�إذا مل يفقد
حا�سته اخللقية ،فما ذلك �إال لأن الروح الإن�ساين خالد ال يفنى ،و�أن رجال
العقائد على اختالف ِم َللهم و ِن َحلهم ليدينون باجلميل لال�ستعمار� ،إذ �أمدهم
بالدليل القاطع على خلود الروح.
ومل يحدث يف ع�صر من الع�صور� ،أن ارتد الإن�سان �إىل خ�صائ�ص احليوان،
كما حدث يف هذا الع�صر ،وذلك مبا تقدم من فطريات تختمر على �صور و�أ�شكال،
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وهي معامل مهي�أة مبا حتتاجه من الو�سائل املادية والنف�سية؛ معامل ت�أخذ �صورة
القوانني والبنوك والإدارات ،وال�صحف وال�سجون واملدار�س اال�ستعمارية.
وبف�ضل هذه املعامل ا�ستوى على قمة املجتمع الإ�سالمي احلديث رعاع
النا�س ،بينما هبط �إىل القاع خيارهم و�صفوتهم .وما احلياة الفكرية يف �أي بلد
أ�سا�سا
م�ستعمر �سوى تخمري يق�صد به انتماء �أفكار يهتم امل�ستعمر بها ليجعل منها � ً
(للبوليتيكا).
بل �إن اال�ستعمار يتدخل يف تقرير م�صائر الأطفال يف مدار�سهم ،فما
�إن يبد�أ التلميذ امتحانه يف ال�شهادة االبتدائية حتى ي�صبح دون �أن ي�شعر هد ًفا
للجنة املمتحنني املحرتمني التي تقدر درجاته ،ف�إذا بهم يت�آمرون عليه كيال ي�صبح
(م�ستعم ًرا حق ًريا) متفوقًا على زمالئه من �أبناء الأوربيني.
وهذه الفكرة نف�سها هي التي تتحكم يف حياة رجال اجلي�ش ،حتى لقد
�أدىل املار�شال «فران�شيت دي�سربي» يو ًما بت�صريح يف �أحد اال�ستعرا�ضات قال فيه:
«�إن الرتبة لي�ست حقًّا لأبناء امل�ستعمرات ،ولكنها منحة لهم».
والأمر �سواء بالن�سبة للتالميذ �أو املثقفني امل�سلمني ،فلي�ست ال�شهادة التي
ينالها �أو الوظيفة التي يظفر بها حقًّا من حقوقه ،و�إمنا هي منحة ُي ْن َعم بها عليه،
ولهذا كان من امل�شكوك فيه �أن ت�صلح هذه العينات املحزنة من �أبناء ال�صفوة
امل�سلمة لعمل نافع ،وقد كانت ثما ًرا ملنح امل�ستعمرين.
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واع ذكي ،ف�إن امل�ستعمر
ويكون الأمر على عك�س ذلك حني ينبغ عقل ٍ
يحاول بو�سائل �شتى حتطيمه ،ف�إذا ما بدا ع�ص ًّيا عني ًدا حطم �أ�سرته ،لي�شل ن�شاطه.
وهكذا يعوق احلياة الفكرية يف البالد فيعوق بالتايل تطورها.
واال�ستعمار ي�ستخدم طب ًعا الطريقة نف�سها يف امليدانني االقت�صادي
واالجتماعي ،فهو يهدم مقومات البالد امل�ستعمرة ويحول بينها وبني �إعادة بنائها.
كذلك فعلت �إجنلرتا يف م�صر منذ احتاللها ،فقد ق�ضت على فكرة حممد علي،
وعلى ما قام به اخلديوي �إ�سماعيل من جتهيز لإن�شاء ال�صناعة الوطنية ،دعك من
اخلم�سني يف املائة من �أ�سهم قناة ال�سوي�س التي انتزعت من احلكومة امل�صرية
بال�ضغط والإرهاب.
�أما يف اجلزائر فقد هدم اال�ستعمار منذ دخلها عد ًدا غري قليل من
امل�ؤ�س�سات ،وكانت هناك م�ؤ�س�سة من نوع م�ؤ�س�سات «�سان�سري»((( ،تربي اليتامى
ردحا من الزمن حتت �إدارة
وتزوجهم ،ا�ستمرت هذه امل�ؤ�س�سة بعد عام ً 1830
حم�سنة فرن�سية ،ثم اختفت بدورها ،و�أ�صبحت �أث ًرا بعد عني؛ �أث ًرا يف ال�سجالت،
ويف ذاكرة بع�ض �شيوخ اجلزائر.
ويف ق�سنطينة ن�ش�أت نقابة معينة ،اتخذت لها ا�س ًما ذلك العنوان الرمزي
«نادي �صالح بك» ،وكان «�صالح بك» هذا ي�سهم يف زمانه يف الن�شاط االجتماعي،
في�شجع التعليم والعمل ،ولكنها �أغلقت ب�أمر الإدارة اال�ستعمارية.
((( م�ؤ�س�سة فرن�سية �أ�س�ستها «مدام دي مانتينان» يف القرن ال�سابع ع�شر حل�ضانة اليتامى من �أبناء الأ�سر النبيلة.
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ول�سنا جند اليوم �أث ًرا لفن النق�ش الدقيق وال�صور امل�صغرة ،فلم يبق من
ُ�ص َّناعه �إال القليل النادر ،من �أمثال «عمر را�سم» باجلزائر ،ف�إذا ما ق�ضى ه�ؤالء
الفنانون ق�ضى معهم فنهم ،لأن الإدارة اال�ستعمارية ال ت�ساعده ،بل تعمل
جهدها للق�ضاء عليه .وهكذا نرى يف كل ميدان من ميادين احلياة االجتماعية
وجهي الفو�ضى مقرتنني ك�أنهما تو�أمان؛ اال�ستعمار والقابلية لال�ستعمار.
وما فر�ض اال�ستعمار رقابته على احلياة الدينية� ،إال لعلمه ب�أن الدين وحده
هو الو�سيلة النهائية لت�صحيح �أخالق ال�شعب ،الذي فقد يف غمار �أزمة تاريخه
كل هم �أخالقي.
و�إذا كنا جند اليوم �شي ًئا يدوي يف جوانب النف�س الإ�سالمية ،فريدها قادرة
على تغيري ذاتها ،والتخلي عن جمودها ،فلن يكون هذا ال�شيء �سوى الإ�سالم،
ولذلك مل تفلت هذه القوة الباعثة من تهجم اال�ستعمار ،ففر�ض عليها �أنواع
القيود و�أ�شكال الرقابات ،حتى �أ�صبح مي�سو ًرا اليوم عندنا �أن تفتح ناد ًيا للمي�سر
�أو مقهى� ،أكرث من �أن تفتح مكت ًبا لتحفيظ القر�آن.
و�أعجب من ذلك �أن جتد الإدارة هي التي تعني رجال الدين كاملفتي
والإمام ،ال طبقًا مل�شيئة جماعة امل�سلمني ،بل تب ًعا لهوى امل�ستعمرين.
وبذلك جتمع يف يديها �أنفذ و�سائل الإف�ساد ،فاختيار رجل ي�ؤم النا�س يف
امل�سجد ،ال يكون بناء على متيزه ب�ضمري حي� ،أو علم ب�أ�صول العقيدة ،بل يراعى
يف ذلك ما يقدم للإدارة من خدمات ،حتى ك�أنه (جاوي�ش) �صالة.
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يق�ض م�ضاجع �أ�صحاب
وال�شك �أن هذا التحكم يف �شعائر الدين ،مما ّ
العقائد من امل�ؤمنني ،ويقلق �ضمائرهم ،ملا يرون من �أحداث غاية يف الف�ساد
والفتنة� :إمام جا�سو�س خ�ؤون ،و ُم ٍ
مرت�ش؛ وغاية
وقا�ض منافق ٍ
فت فا�سد مف�سدٍ ،
اال�ستعمار من ذلك كله� ،أن يجعل من الإ�سالم �صورة عجيبة من حياة �أ�صحابه
امل�ستعمرين .ومن �أجل هذا فهو يكد�س العقبات والعوائق والقيود على طريق
النه�ضة الإ�سالمية.
بيد �أننا ن�ستطيع �أن نعقد هنا مقابلة مبا�شرة بني القابلية لال�ستعمار
واال�ستعمار باعتبارهما عوامل �شلل وتعجيز ،و�سندرك من هذه املقابلة� ،أن
امل�ستع َمر ميكنه �أن يتحرر من قابليته يف الوقت الذي ي�ستخدم فيه ذكاءه وجهده
لتذليل العقبات وتخطي العوائق وحتطيم القيود.
ولقد ر�أينا وما زلنا نرى يف اجلزائر� ،أن امل�سلم  -حتى يف مرحلة ما بعد
املوحدين  -ال يطيق امل�سا�س بدينه ،فهو ي�صدف عن امل�ساجد واملدار�س التي
�سيطر عليها اال�ستعمار بوا�سطة عمالئه ،لريفع بنف�سه م�ساجد جديدة يعبد اهلل
فيها دون قيود ،ولي�شيد بيديه مدار�س جديدة يتابع فيها �أطفالهم ،وهذه املحاوالت
تدلنا على �أن الأمر ال يحتاج �إىل اخلطابة عن حرية العبادة �أو ن�شر التعليم ،و�إمنا
يحتاج �إىل القيام ب�أعباء اجتماعية ،و�أداء واجبات ملزمة.
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ومن اجلميل حقًّا �أن يح�صل املرء على (حقوقه) التي يطالب بها ،ولكن من
امل�ؤ�سف حقًّا �أن نقلب نظام القيم فنقدم (احلقوق) على (الواجبات) ،فذلك يزيد
ن�سبة التخليط والقلق والفو�ضى يف حياتنا؛ لأنه ي�ضاعف خطوات (البوليتيكا)
اخلاطئة.
�إن اال�ستعمار ما زال يدق �أجرا�س الليل ،داع ًيا امل�ستعمرين �إىل موا�صلة
الهجوع ،ولكن �ساعة النوم قد انق�ضت ،وذهبت �إىل حيث �ألقت �أ�شباح
اال�ست�سالم يف العامل الإ�سالمي.

الف�صل الرابع
فو�ضى العامل الغربي
ﱹ ﭛ ﭜ ﭝﭟ ﭠ ﭡﱸ
					

]�آل عمران[54 /

فو�ضى العامل الغربي

مل يذكر «�إقبال» حني حتدث عن «ال�سرعة الهائلة التي يتحرك بها عامل
الإ�سالم يف جانبه الروحي نحو الغرب» �سوى ذلك اجلانب اخلا�ص ،يف ظاهرة
�سبق �أن �أدركها امل�ؤرخ الكبري «ابن خلدون» يف عمومها ،حني قال�« :إن املغلوب
مولع �أب ًدا باالقتداء بالغالب يف �شعاره وزيه ونحلته و�سائر �أحواله وعوائده» ،وقد
�أطلق اال�صطالح احلديث على هذه الظاهرة (قانون التكيف).
ولقد الحظنا �أن «�إقب ً
اال» كان دائ ًما ي�ضطرب عندما يقت�ضيه الأمر حتديد
موقفه ،كما هي حاله يف م�شكلة املر�أة ،فر�أيناه يرتدد بني عوائد ال�شرق التي تف�صل
املر�أة عن دنيا النا�س بحجاب تخفي به وجهها( ،وم�شربية) ترى منها النا�س وال
يراها �أحد؛ وبني فكرة الغرب عن حترير املر�أة دون قيد �أو �شرط ،فتلقي لها احلبل
على الغارب يف دنيا النا�س.
هذا املوقف �شاهد على اال�ضطراب العام الذي �أ�صاب ال�ضمري امل�سلم
احلديث ،التائه بني َح َّل نْي يبدو كالهما لعينه باعثًا على الأ�سى.
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ويبدو �أن رجال الإ�صالح يف كثري من املجاالت يبحثون عن حل ثالث
�أكرث توافقًا مع فكرة الإ�سالم ومع �ضرورات الع�صر ،بيد �أن هذا البحث يف ذاته
يطفح ب�ألوان الرتدد واملعاناة .وال �شك �أن ا�ضطراب �أقطاب الفكر امل�سلمني
يحدث وقفة يف تطور الأفكار� ،إذ لي�س يف و�سع املجتمع الإ�سالمي �أن يعود �إىل
الوراء ،و�إىل مرحلة ما بعد املوحدين� ،أو �أن يطفر �إىل الإمام طفرة عمياء يف حركته
(نحو الغرب).
وهكذا ت�شعرنا حالة العامل الإ�سالمي ب�أنه يقف يف منطقة (حرام) يف
التاريخ ،ما بني فو�ضى ما بعد املوحدين والنظام الغربي.
بيد �أن هذا النظام مل يعد له ما كان يتمتع به من ت�أثري �ساحر ،وجاذبية
غالبة ظفر بها على عهد «م�صطفى كمال» و«�إقبال» ،فالعامل الغربي الآن قد
�أ�صبح حاف ًال مب�شاهد �أخرى من الفو�ضى ،ال يجد فيه الفكر الإ�سالمي الباحث
منوذجا يحتذيه ،ومنبع �إلهام خارجي يهدي م�ساره التقدمي ،حتى
عن (النظام) ً
لقد �أو�شك �أن يرجع �إىل قيمته اخلا�صة .وهكذا نلمح يف مطالعات ال�شباب
امل�سلم ويف مناق�شاته �أمارات اهتمام جديد بالإ�سالم ،ال ينطوي على �أَثَارة((( من
واع ال�ستقبال
االنطواء ،فهذا الإ�سالم يبدو  -على العك�س ً -
متفتحا ب�شكل ٍ
العامل احلديث والتكيف مع قوانينه و�أو�ضاعه ،وهو يعلم �أن الغرب ال ي�سعه �أن
((( �أَثَارة :بقية( .م).
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يقدم له كل ما يتطلب من حلول كما كان ال�ش�أن �أيام «�أتاتورك» ،و�إمنا هو واجد فيه
�إذا ما �أراد نتائج جتربة هائلة ذات قيمة ال تقدر ،على الرغم مما حتتوي من �أخطاء،
بل ب�سبب ما بها من �أخطاء.
در�سا خط ًريا لفهم م�صائر ال�شعوب واحل�ضارات.
هذه التجربة التي تعد ً
هي جد مفيدة لبناء الفكر الإ�سالمي؛ لأنها �صادفت �أعظم ما ت�صادفه عبقرية
الإن�سان من جناح ،و�أخطر ما باءت به من �إخفاق ،و�إدراك الأحداث من الوجهني
كليهما �ضرورة ملحة للعامل الإ�سالمي يف وقفته احلالية� ،إذ هو يحاول ما و�سعته
املحاولة -منذ ق�ضية فل�سطني� -أن يفهم م�شكالته فه ًما واقع ًّيا ،و�أن يقوم �أ�سباب
نه�ضته كما يقوم �أ�سباب فو�ضاه تقوميًا مو�ضوع ًّيا.
ويبدو �أنه يريد بهذا التقومي �أن ي�صفي ا�ستبهام الأمر �أمام �سعيه ،ذلك
اال�ستبهام الذي تفقد فيه كل فكرة معناها ومغزاها ،فقد الحظنا لديه اجتا ًها �إىل
الفهم ،وقد كان من قبل ي�ستهدف التعلم ،كما الحظنا لديه اجتا ًها �إىل حماولة
�إدراك مغزى التاريخ يف �أوربا� ،أكرث من �أن ينقلها بحرفها بكل ب�ساطة.
ف�إذا ما �أدرك العامل الإ�سالمي �أن �صدق الظواهر الأوربية م�س�ألة ن�سبية،
ف�سيكون من ال�سهل عليه �أن يعرف �أوجه النق�ص فيها ،كما �سيتعرف على
عظمتها احلقيقية ،وبهذا ت�صبح ال�صالت مع هذا العامل الغربي �أعظم خ�ص ًبا،
لتظفر ال�صفوة امل�سلمة �إىل حد بعيد مبنوال تن�سج عليه فكرها ون�شاطها.

148

وجهة العامل الإ�ســالمي

148

وال�شك �أن هذا الإ�شعاع العاملي ال�شامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب ،هو
الذي يجعل من فو�ضاه احلالية م�شكلة عاملية ،ينبغي �أن نحللها و�أن نتفهمها يف
�صالتها بامل�شكلة الإن�سانية عامة ،وبالتايل بامل�شكلة الإ�سالمية.
�إن حتلي ًال كهذا يتيح للم�سلم حت ًما �أن يقف �أمام نظام �أوربا بو�صفه �إن�سانًا
ال م�ست َعم ًرا ،وبذلك تن�ش�أ حالة من التقدير املتبادل والت�شارك اخل�صيب ،بد ًال
ِ
امل�ستعمرة
من تلك العالقة املادية ال�صرف ،التي مل تعد يف جوهرها عالقة �أوربا
بالعامل الإ�سالمي القابل لال�ستعمار ،ق ََّل ذلك �أو َكثرُ .
ولن تقت�صر فائدة هذا التعديل على عامل الإ�سالم فح�سب� ،إذ �إن الواقع
اال�ستعماري �إذا كان قد �أ�ضر بحياة امل�سلمني �إ�ضرا ًرا بليغًا ،ف�إنه قد �أ�ضر كذلك
باحلياة الأوربية ذاتها؛ لأن اال�ستعمار الذي يهلك امل�ستعمرين ماد ًّيا ،يهلك
�أ�صحابه �أخالق ًّيا ،وذلك ما ي�شهد به تاريخ �إ�سبانيا منذ اكت�شاف �أمريكا.
لكنا نالحظ �أن الأمم اال�ستعمارية على الرغم من �إدراكها لأخطار اال�ستعمار
تعمى عن هذه الأخطار ،ك�أن هنالك قد ًرا حمتو ًما يق�ضي على يقظتها ووعيها،
ومع ذلك فيجب �أن نذكر اجتاه هذه الأمم الآن �إىل تعديل عالقاتها ال�سيا�سية
بالبلدان امل�ستع َمرة ،فقد �أف�سحت عالقة ال�سيطرة مكانها �شي ًئا ف�شي ًئا لعالقات
م�ؤ�س�سة على االحتالم؛ والهند من �شواهد ما نقول.
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�أما فيما يت�صل ب�أوربا ف�إن ما �أل�صقته القرون بعاداتها ،و�صبغت به حياتها
ي�شق على االجتاه اجلديد �أن يعدل حروفه ،فما هو بالأمر الهني �أن تعدل نف�سية
الأمم وعاداتها ،التي هي يف الواقع �أ�سا�س الفو�ضى الأخالقية هناك ،ولعلنا نك�شف
يف هذه ال�صفحات عن عالقة هذه الفو�ضى مبثيلتها يف العامل الإ�سالمي.
والواقع �أن هناك ت�أث ًريا متباد ًال بني فو�ضانا وفو�ضى �أوربا ،فكلتاهما ذات
وجهني ،وذلك �أن لفو�ضى �أوربا وج ًها يعد نتيجة ب�سيطة ،ولكنها حمتومة للحركة
التاريخية� ،أعني للعوامل الداخلية التي حتمت هذه احلركة ،ولها وجه �آخر
عار�ض نتج عن ت�أثري الواقع اال�ستعماري على احلياة ،وعلى العادات ،وعلى
الأفكار ،منذ �أكرث من قرن .هذان الوجهان ي�ؤلفان يف جمموعها ظاهرة م�شرتكة يف
جميع احل�ضارات ،هي ظاهرة تخلف ال�ضمري يف منوه عن العلم وعن حركة الفكر.
فما ال�ضمري �إال تلخي�ص نف�سي للتاريخ ،وخال�صة لأحداث املا�ضي منعك�سة على
ذات الإن�سان ،فهو بلورة للعادات واال�ستعدادات والأذواق.
فكل ما ال يدخل يف ميدان ال�سوابق التاريخية التي تكون هذه العنا�صر
يظل غري ًبا عن ال�ضمري ،فهناك مث ًال كثريون منا ال مييلون �إىل ركوب الطائرات؛
لأنهم ما زالوا ال يت�صورون �أن �شي ًئا �أثقل من الهواء ميكن �أن يحمله الهواء ،فهذه
احلقيقة مل تدخل بعد يف تركيب ال�ضمري ،وكذلك الأمر بالن�سبة جلميع فتوحات
الفكر ،فكلما فقدنا ات�صالنا املبا�شر مبا�ضينا وتقاليدنا وعوائدنا فقدت �ضمائرنا قد ًرا
كب ًريا من مكوناتها الأ�سا�سية؛ لأن هذه تظل بعيدة عن خمالطة ال�ضمري.
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تلكم هي م�أ�ساة احل�ضارة احلديثة يف عمقها ،ف�إن ال�ضمري احلديث مل يتمثل
بعد �أغلب ما حققه العلم من خمرتعات.
هذا التخلف بني ال�ضمري والعلم كان هو ال�سبب املبا�شر يف االنف�صال
الذي حدث يف العامل الإ�سالمي يف «�صفني» ،فالقر�آن باعتباره نظا ًما فل�سف ًّيا كان
عل ًما يتجاوز يف مداه �آفاق ال�ضمري اجلاهلي بطريقة فريدة ،فنتج عن ذلك انف�صال
بني �أولئك الذين متثلوا الفكر القر�آين اجلديد ،و�أولئك الذين ا�ستعبدتهم حمية
اجلاهلية و�أفكارها االجتماعية ،و�شرائط احلياة التي جاء القر�آن ليمحوها حم ًوا
من طبائع النا�س .وتعد هذه الظاهرة هي ال�سر الذي حتكم يف التاريخ الإ�سالمي
منذ ثالثة ع�شر قرنًا ،ف�إذا غابت يف غمار القرون ،بعثتها �ضروب ال�صراع الباطن
من رم�سها ما بني �أزمة و�أخرى .وما كانت حركة اخلوارج يف اجلانب ال�سيا�سي،
وحركة املعتزلة يف ميدان الفكر� ،إال حماوالت للجمع بني الفكر القر�آين وال�ضمري
املتخلف الذي ما زال يتهرب من احلقائق املنزلة .وكان ال�سبب يف هذا ال�صراع
كله ،ما كان يعانيه العامل الإ�سالمي ،من انف�صال بني �سلطانه الزمني وفكرته
القر�آنية.
ف�إذا �صح �أن االنحطاط منح�صر بني هذين الطرفني من بعد ،وهو �صحيح،
ف�إن النه�ضة تكون هي ما يبذله العامل الإ�سالمي من جهد يف امليدان النف�سي،
هي حركة �ضمريه ليتدارك تخلفه عن الفكر القر�آين ،وعن ركب الفكر العلمي
احلديث.
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ون�ستطيع �أن نالحظ �أن احلركة ذاتها يف تاريخ �أوربا ،حيث يف�سر البعد
بني العلم وال�ضمري ما �شاء فيها من فو�ضى ،بو�صفها نهاية حمتومة ملا �أ�صابها من
انف�صاالت متتابعة :حدث االنف�صال الأول يف جمال �أخالقها با�سم الإ�صالح،
بيد �أن ان�شقاقات كثرية  -من مثل ان�شقاق احلركة الألبية  -قد �أثبتت �أن ال�ضمري
امل�سيحي عاجز عن مواجهة الفجوة التي كانت تف�صله عن النزعة العقلية الناجتة
عن التطور العلمي .وحدث االنف�صال الثاين يف جمال �سيا�ستها بحدوث الثورة
الفرن�سية ،تلك التي حطمت التوازن االجتماعي التقليدي ،و�أحلت حمله و�ض ًعا
قائ ًما على امل�ساواة بني الأفراد ،بيد �أن هذه امل�ساواة النظرية مل تكن �إال توازنًا ال
قرار له ،فقد كانت الظروف تهيئ انف� ً
صاال يف نطاق ال�شعب ،بطل النظام اجلديد.
وكان قد جنم يف �صفوف اليعاقبة اجتاه عمايل معار�ض الجتاه طبقة متو�سطة .حتى
�إذا ما �أعدم «روب�سبري» ،و�سقط املجل�س ال�شعبي الأول بباري�س ،انت�صرت الطبقة
املتو�سطة .ومع ذلك فقد ظل ال�صراع خف ًّيا بني جناحي املجتمع اجلديد؛ ف�إن
الطبقة املتو�سطة (البورجوازية) قد ا�ستهلت عهد الر�أ�سمالية اجلديد ،كما �أدى
�صراع العمال �إىل ظهور طبقة جديدة ،هي الطبقة العاملة (الربوليتاريا).
ولكن العامل الذي نتج عن هذا التطور املزدوج كان حاف ًال ب�ضروب
التعار�ض ،متهي ًئا لتقبل �صنوف االنف�صال التي ت�صيبه.
والواقع �أن ال�شعب وجد نف�سه نهائ ًّيا من�شقًّا �إىل مع�سكرين عندما حملت
الطبقة العاملة لواء (املادية اجلدلية) يف وجه (املادية العملية) التي تدين بها
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الطبقة املتو�سطة الأوربية .وظل ال�صراع حي ًنا من الدهر على م�ستوى عالٍ بني
االقت�صاديني العمليني التقليديني ،وعلى ر�أ�سهم «�آدم �سميث» و«ريكاردو» ،وبني
االقت�صاديني اجلدليني �أ�صحاب املدر�سة اجلديدة ،ويف مقدمتهم «فردريك �أجنلز»
و«كارل مارك�س» ،وذلك ب�صرف النظر عن احلركات النقابية الفو�ضوية ،من مثل
ما دعا �إليه «باكونني»((( ،حتى �إذا قامت ال�شيوعية الدولية الأوىل بعد م�ؤمترات
بروك�سل ولندن التح�ضريية ،وبعد �إعالن قيام جمل�س لل�شعب يف باري�س عام
 ،1871انق�سم ال�شعب نهائ ًّيا �إىل طبقتني متميزتني ومتعار�ضتني ،مل تقت�صر
معاركهما على امليدان الفل�سفي ،بل ن�شبت �أي�ضً ا يف املجال ال�سيا�سي.
هذه فرتة من تاريخ �أوربا وقد �أ�صابها االنفعال يف �أو�ضاعها الأخالقية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،وهي الفرتة املعا�صرة جلربوت الع�صر اال�ستعماري،
ولبوادر النه�ضة الإ�سالمية الأوىل؛ وبهذه الدفعة املادية املزدوجة :دفعة
البورجوازية ،ودفعة الربوليتاريا ،جتلت �أوربا للوعي الإ�سالمي؛ ف�أدرك نفوذها يف
تطوره الفكري وال�سيا�سي .فهو مل يكت�شف يف �أوربا هذه ح�ضارة ،بل اكت�شف
فو�ضى كانت تتعاظم داخلها االنف�صاالت طبقًا لعاملني كان لهما يف هذا ال�ش�أن
وزن كبري ،هما� :سرعة النمو العلمي ،والتو�سع اال�ستعماري.

((( «باكونني» ،رو�سي ا�ستوطن �سوي�سرا ،قام ما بني  1870 -1840بحركة نقابية يف �أوربا.
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ولقد حتالف هذان العامالن اللذان نطلق عليهما :النزعة العلمية ،والنزعة
اال�ستعمارية لي�صبحا قد ًرا مكتوبًا على �أوربا ،كما �صار علم الكالم قد ًرا على
جمتمع ما بعد املوحدين.
وكان من �ش�أن هذين الت�أثريين� ،أن انزلقت �أوربا �إىل حم�أة املادية ،فما متالكت
�أن َحثَّت خطوها((( نحوها ،يحدوها ما �أحرزه العلم من ازدهار هائل مبدع .وكانت
الفجوة بني هذا العلم الذي قلب الأو�ضاع ،وبني ال�ضمري التقليدي الناك�ص تزداد
ات�سا ًعا وعمقًا كلما جد جديد� ،أو حدث اكت�شاف يف ميدان العلوم .وغرق ذلك
ال�ضمري الذي ط�أط�أ ر�أ�سه منذ القرن الثامن ع�شر �أمام �إله العلم فغمره في�ضان
علمي حقيقي يف بداية القرن الع�شرين ،ا�ستودع يف النف�سية الأوربية (طم ًيا)
منا فيه الفكر الديكارتي ،حتى انقلب �أحيانًا نزعة (ديكارتية) عقلية خطرة؛ لقد
افتتنت (الذات) الأوربية مبا حررت من قوى ،فا�ست�سلمت ل�سحر عبقريتها.
ولكن هذه (الذات) قد قامت يف الواقع بدور (تلميذ ال�ساحر) ،فلقد �أبدعت
�آالت مل ت�ستطع ال�سيطرة عليها ،ثم ا�ستنامت لتلك الآالت تقودها بعقل �آيل،
وتزدردها يف �أح�شاء من حديد؛ ف�صارت احلياة �أرقا ًما ،و�أ�ضحت ال�سعادة مقي�سة
بعدد ما لديها من وحدات حرارية وهرمونات ،و�صار الع�صر ع�صر (كم) يخ�ضع
ال�ضمري فيه للنزعة الكمية ،كما �صار ع�صر الن�سبية الأخالقية ،فقد ا�ستهل قرنه
((( َحثَّت خطوها� :أ�سرعت يف خطواتها( .م).
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باملبد�أ القائل« :كل �شيء يف احلياة ن�سبي» ،فلم يعد �أحد يدرك معنى (الف�ضيلة
املطلقة) ،بل �إن الكلمة نف�سها قد �أ�ضحت من املعميات� ،أ�ضحت كلمة ميتة ال
معنى لها ،لأن القرن الع�شرين وهو قرن العقل الو�ضعي الذي ي�شبه عقل الآلة،
مل يعد يفهم �شي ًئا وراء الت�صورات الن�سبية للمادة.
لقد مات معنى الف�ضيلة (املطلقة) ،من الوجه الذي مات منه مفهوم
(العدالة) يف قول �أحد الأوربيني�« :إن ت�سوية جائرة خري من ق�ضية عادلة»،
و�سارت احلياة االقت�صادية نف�سها �إىل م�صريها ،يوم وجد بع�ض النا�س يف �أنف�سهم
قحة وجر�أة لي�ؤكد �أن «التجارة هي ال�سرقة احلالل».
وهكذا جند �أن �أوربا النازعة �إىل (الكم) و�إىل (الن�سبية) قد قتلت عد ًدا
كب ًريا من املفاهيم الأخالقية ،حني جردتها من �أرديتها النبيلة ،و�أحالتها �ضروبًا
من ال�صعلكة ،وكلمات منبوذة يف اللغة ،طريدة من اال�ستعمال ومن ال�ضمري،
وك�أمنا �صارت القوامي�س (�أحيانًا) مقابر لكلمات ال توحي ب�شيء؛ لأن مفهومها
ال ينب�ض باحلياة .ولقد تعاظم خطر تلك النزعة الكمية يف �أوربا طبقًا (للعامل
امل�ضاعف) املتمثل يف القوة الفنية ،والذي متلكه �صناعة غزت العامل ،ك�أنها
�أخطبوط ي�ضاعف ب�صورة هائلة �شهوة الإن�سان �إىل املادة ،فهي متلي على الطفل
اجتاهه يف احلياة ،فال يختار طريقه فيها �إال وقد و�ضع ن�صب عينيه ما ي�أخذ من
املجتمع ال ما يعطي� ،إنه يبحث عن حظه ال عن ر�سالته ،وتلك طريقة جيدة
لإعداد مدير امل�ستقبل يف امل�ستعمرات؛ لأن ذلك املوظف مل يعد لديه �أدنى
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قدر من التحفظ الذي يحول بينه وبني الأخذ مببد�أ الن�سبية الأخالقية يف بالده،
بل امل�ضي فيه �إىل �أبعد مدى .فهناك يف امل�ستعمرات ت�سلك الأخالق الن�سبية
يف نفو�س النا�س با�سم (ال�سيادة القومية) ،وبذلك ي�سقط قناع (التحفظ) ك�أنه
م�سحوق يذوب بحرارة ال�شم�س ،يف جو حميت فيه ال�شهوات املنطلقة والغرائز
املطلقة ،فالنا�س ما بني راغب و�آخذ.
والنا�س يف �أوربا ذاتها ،قد احتاجوا ما درجوا عليه يف حياة امل�ستعمرات
من عادات و�أذواق و�أفكار ،فلم تعد مطاحمهم ت�سعى لإدراك (علة) ال�شيء ،وال
(كيفية) حدوثه ،و�إمنا هي متعلقة بالبحث عن (الكم) ،غري �أنهم يحاولون نفاقًا �أن
ي�سرتوا هذه النزعة مبا يتي�سر لهم من البالغة والل�سن ،لكن هذه البالغة �سرعان
ما تختفي لتنك�شف الأمور على حقيقتها ،وتت�سمى ب�أ�سمائها ،ف�إذا بالقط قط ،وقد
كان منذ قليل من ًرا ،و�إذا بالنزعة الكمية ت�شمل مرافق احلياة االجتماعية جمي ًعا،
يف الإنتاج ويف عمليات الدفع وال�شراء ،بل يف عملية الأكل �أي�ضً ا ،فاحلياة جتري
على �سنن (الكم) وحده.
لقد �أ�صبح (الرقم) �سلطانًا يف املجتمع الفني الآيل الذي قام ب�أوربا منذ
عام  ،1900و�صار الإح�صاء ال معقب حلكمه ،فلي�س للفطرة الإن�سانية� ،أعني
ال�ضمري الإن�ساين ذاته ،دخل يف احلياة اجلديدة� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن ما ال يدخل
يف عداد الأرقام ،وال يقا�س بالكميات ،وبذلك �أ�صبحت حياة الإن�سان جمرد
وظيفة تكمل الأرقام ،فالآالت هي التي حترر وحت�سب ،ت�سخر الإن�سان لالنخراط
يف حركة �أجهزتها.
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�إن قانون «ال�سال» الذي �أطلق عليه (القانون الفوالذي) قد �أ�صبح املتحكم
يف م�صري الإن�سان ،واخلالق للحمه و�أع�صابه ،حتى جعل منه �آلة عاقلة .بل �إن
(احلاجة) التي تعد من �أل�صق الأمور بالإن�سانية ،حتى هذه جتردت الآن من
�إن�سانيتها ،فتحولت �ضربًا من �ضروب التجارة ،فما يت�صورها �أحد هنالك �أو يقرها
�إال حيث تكون مربحة.
�أما احلاجات الإن�سانية العامة ،وخا�صة حاجات الأرملة واليتيم وال�شيوخ
واملر�ضى فهي لي�ست مربحة ،لأن الآالت ال تعرف احل�ساب الأخالقي �أو
التقديرات امليتافيزيقية.
�أال ما �أعجب منطق الآلة :تدور املعامل ،وتقدم �إليها امل�ستعمرات املادة
الأولية واليد العاملة بثمن بخ�س ،ثم تنتج امل�صانع ويقبل على �شراء �إنتاجها
امل�ستهلكون الذين يقدرون على الدفع ،فتح�سب احلا�سبات قوائم الأ�سعار وتر�صد
الأرباح والأجور و�ساعات العمل.
وال�شك �أن هذه الآلية عجيبة رائعة� ،شريطة �أال تند�س حبة من الرمل بني
�أجهزة املحرك؛ لكن هذا مل يكن �إال وه ًما ،فمنذ عام  1914والآلة احلديثة تعاين
نق�صا رهي ًبا يف �أجهزتها� ،إذ ملا تعد م�صادر املواد الأولية كافية ،دارت حمركات
ً
إنتاجا منهو ًما
لتطحن الهواء ،وتوقفت حمركات �أخرى �أو كادت ،فلم تعد ت�شبع � ً
ال ي�شبع ،لقد تفجرت �ضو�ضاء الآالت بني �أيدي �صانعيها؛ فبعد �سنوات �أربع
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غمرت مباليني القتلى و�أحداث الهدم والتخريب ،ظفرت احلياة يف �أوربا بلون
من اال�ستقرار ،فا�ست�أنفت املحركات دوراتها املنتظمة ،لكن هذا االنف�صال الذي
حدث عام  1918 -1914مل ي�سكب عربته يف ال�ضمائر املفتونة ب�سحر املال،
ال�سكرى بال�شمبانيا ،فقد �أخفى الرخاء الظاهر امل�ؤقت عنها لذعة الواقع.
ومع ذلك ،ففي عام � ،1930سمع النا�س من جديد �صوت احتكاك رهيب
يف �أجزاء الآلة ،وك�شفت الأزمة التي بد�أت ت�ستحكم عن ال�سرطان الأخالقي
الذي يلتهم احل�ضارة ،ويدلل على �أن النه�ضة الفنية وحدها عاجزة بر�سومها
ومعادالتها عن حل امل�شكلة الإن�سانية.
لقد توقفت الآالت عن الدوران والكتابة وح�ساب �ساعات العمل والأرباح،
وطال �صف العاطلني �أمام �صناديق البطالة ،و�سكن الب�ؤ�س منازل النا�س.
ولكن �سخرية م�ؤ�سية خيمت على هذا الب�ؤ�س ،فلأول مرة يف التاريخ
الإن�ساين ت�صبح علة الب�ؤ�س وفرة الإنتاج ال قلة الرثوات ،وتلك �أمارة عبقرة القرن
(((
الع�شرين ،فلقد ا�ستطاعت بعملها �أن جتعل من �أ�سباب الرفاهية عوامل فاقة
و�شقاء .ف�أين �إذن مكان الداء..؟ هل هو يف تفوق املنحنى البياين للإنتاج على
منحنى اال�ستهالك؟ هذه م�س�ألة �صبيانية!! فالفنيون الذين يلمون مبعرفة احل�ساب
يعرفون كيف ي�صححون امل�سائل ،ويعيدون املنحنيات �إىل م�ستوى معني ،وبذلك
((( فَاقَة :فقر( .م).
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يكون احلل ريا�ض ًّيا يتخل�ص يف �إعدام الفائ�ض ،فهذا �أب�سط �شيء ،وبهذه ال�صورة
مت �إحراق القطن والقمح والنب ،على الرغم من �أن �شعوبًا كثرية ال جتد �أث ًرا منها يف
بالدها ،وهكذا وجدنا �أن احل�ضارة التي �أبدعت نظرية «مالتو�س» القائلة بتحديد
الن�سل للموازنة بني الرثوة وبني م�ستهلكيها ،ت�شرع يف تطبيق هذا التحديد على
الأ�شياء امل�ستهلكة ال على امل�ستهلكني.
مل تنه�ض �أية �سلطة روحية للتنديد بتلك الف�ضيحة ،ف�أولئك الذين كانوا
ي�ستطيعون �إنقاذ �أوربا من فو�ضاها االقت�صادية مل تكن حاجات ال�شعوب لديهم
مربحة ،ف�إن ال�شعوب امل�ستع َمرة العارية اجلائعة مل تكن ت�ستطيع �أن ت�شرتي
�شي ًئا ،فلقد عدها امل�ستعمرون جمرد �أدوات للعمل ،فخرجت بذلك من عداد
امل�ستهلكني.
�إن النظام الذي خلق الفو�ضى يف �أوربا ذو �صبغتني ،فهو علمي وا�ستعماري
يف �آن واحد ،ف�إذا ما كان يف �أوربا فكر مبنطق العلم� ،أما �إذا ان�ساح يف العامل ف�إنه
يفكر بعقلية اال�ستعمار ،حتى �إذا وافى �إبان الأزمة عام  1930كان املنطقان قد
امتزجا ،وبلغ الوح�ش بهذا االمتزاج �أبلغ �أحوال ال�ضراوة.
وبت�أملنا للظواهر يف تخلقها ،جند �أن حريق عام  ،1939مل يكن �سوى
عودة لل�ضرام ،يف حلظة نقم فيها «ميكيافيلي» على نف�سه ،و�سخط ال�شيطان على
عمله ،فهدم ما كان قد بناه ،وتلك حلظة تهب فيها ريح الق�ضاء املربم على �شراع
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الإن�سانية امل�شرع ،حتى يبلغ القدر مداه ،لقد علمنا ر�سول اهلل (حممد)  وهو
در�سا قال فيه« :من حفر مغواة لأخيه �أو�شك �أن يقع فيها»(((،
النبي االجتماعي ً
وكان �أخوف ما يخاف على �أمته ما ترتكب من مظامل ال ما تتعر�ض له منها(((.
ولقد �صدق تاريخ ع�صرنا ل�سوء احلظ هذا احلكم ،ف�أوربا التي كان عليها
�أن تهدي �سعي الإن�سانية ،قد اتخذت من م�شاعل احل�ضارة (فتي ًال) يحرق بدل
�أن ي�ضيء ،ويف �ضوء ما �أ�شعلت من نار �أ�شاعت وهجها يف امل�ستعمرات حتى
جارت على �أر�ضها هي؛ �أوربا هذه ر�أينا الفو�ضى تنت�شر فيها ،الفو�ضى نف�سها
التي �أ�شاعتها يف بقية �أجزاء الأر�ض ،وال�ضالل نف�سه ،بل �إنها قد جترعت الك�أ�س
املحتومة نف�سها؛ ك�أ�س اال�ست�سالم لقوى ال�شر الأ�سطورية ،نعم ..الأ�سطورية،
فعلى الرغم من �أن �أوربا قد دانت ملناهج ديكارتية علمية حم�ض ،وعلى الرغم
من �أن ال�صناعة قد �سادتها حتى بلغت يف تنظيمها ال�صناعي �أق�صى مداه بنظرية
«تايلور» ،ف�إن لها �أي�ضً ا �أ�ساطريها وخرافاتها ،وهي �أ�ساطري ذات �أثر ٍ
(كاف) ،ولكن
ب�صورة غري التي عهدناها يف �أ�ساطري جمتمع ما بعد املوحدين.
ف�إذا كان ال�شلل يف بالد الإ�سالم بلي ًدا خام ًدا ال ح�س له ،ف�إن ال�شلل
الأوربي على العك�س من ذلك �شلل ذو رع�شة و�ضجيج ،بل �إن الأ�ساطري الأوربية
((( غريب احلديث .334/3
((( يتفق هذا يف املعنى مع ما ورد يف �إحدى و�صايا عمر بن اخلطاب  التي قال فيها« :باعد بني جنودك وبني
املع�صية ،ف�إن ذنوب اجلي�ش �أخطر من عدوهم ،وما مل ننت�صر عليهم بف�ضلنا مل نغلبهم بقوتنا».
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خطرية �إىل �أبعد غاية؛ لأنها تت�صرف يف قوة الآلة وقوة املادة ،وما دام الأمر هكذا
فيو�شك �أن تهدم كل �شيء بطريقة علمية ،فتن�سف بقنابلها الذرية البالد والعباد.
والعجيب �أن �أ�ساطري �أوربا �أ�ساطري علمية ،لها جمامعها وفقها�ؤها و�شعرا�ؤها.
فقبل احلرب العاملية الأوىل بقليل ،كان �أحد ال�ضباط ال�شبان وا�سمه «�أرن�ست
ب�سيكاري» يعمل يف منطقة موريتانيا ،ف�أثار حما�سته ما ر�أى عليه م�سلمي هذه
البالد من ب�ساطة وعمق يف �إميانهم ،فك�أمنا �ساقته العناية �إىل هنالك لتبعث يف
روحا من الت�أمل والرجوع �إىل النف�س ،كان من نتيجته تغري كامل يف
خاطره ً
حياته ،وهداية �إىل الطريق الذي �أدى به �إىل الكني�سة (ع�صبة �أ�سالفه) كما قال،
وهو �أمر طبيعي ،ولكن �شريطة �أال يتنكر املرء ملن هداه �إىل �سواء ال�صراط!!!
�أما الذي حدث منه فقد كان على العك�س من ذلك ،ففي �أثناء رحلة قام
بها �إىل موريتانيا فيما بعد ،جل�س مع �شاب م�سلم من �أبناء البالد ،اتخذه رائ ًدا،
ف�أخذ يتمدح �أمامه بالقوة املادية التي تتميز بها احل�ضارة احلديثة ،فعقب ال�شاب
البدوي على كالمه قائ ًال:
«لكم الأر�ض ،ولنا ال�سماء».
كم كان من الالئق �أن يب�سم لرباءة حمدثه ،ولكنه كتب بعد ذلك يقول يف
(مفكرته) هذا التعجب الدال على مكنون نف�سه:
� -آه!! تلك كلمة ال يحق للم�سلمني �أن يتلفظوها.
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من �أين انبعثت هذه ال�صرخة ال�شاذة ال�صادرة عن رجل مل يعد �إىل حظرية
الدين �إال منذ عهد قريب..؟ �إليك ال�سبب :لقد كان «ب�سيكاري» ابن �أخت
«رينان» الفيل�سوف امل�شهور بعداوته للإ�سالم ،فتفكريه هذا يتفق ب�صورة مذهلة
مع تفكري خاله( ،وقد كان ابن الأخت يرف�ض هذا التفكري ب�سبب ما فيه من
�إحلاد) ،فقد كتب «رينان» عقب حرب عام  1871هذه ال�سطور ،وهي �شاهد من
وجه �آخر على العن�صرية املت�أ�صلة يف فطرتهم ،وعلى النزوع �إىل احتقار الإن�سانية
قال« :جن�س واحد يلد ال�سادة والأبطال ،هو اجلن�س الأوربي ،ف�إذا ما نزلت بهذا
اجلن�س النبيل �إىل م�ستوى احلظائر التي يعمل فيها الزنوج وال�صينيون ف�إنه يثور،
فكل ثائر يف بالدنا هو بطل مل يتح له ما خلق له ،وهو �إن�سان ين�شد حياة البطولة،
ف�إذا هو مكلف ب�أعمال ال تتفق وخ�صائ�ص جن�سه� .إن احلياة التي يتمرد عليها
عمالنا ي�سعد بها �صيني �أو فالح �أو كائن مل يخلق حلياة احلرب ،فليقم كل امرئ
مبا خلق له ،لت�سري احلياة على ما يرام».
فهذا العامل الكبري قد خ َّلى  -وال �شك  -بني قلمه وبني ال�ضالل �أكرث
من مرة ،بغ�ض النظر عما حتتويه هذه الأ�سطر من �ضعف فكري ،فهو يك�شف
لنا �ضم ًنا عن (الأ�سطورة العظمى) التي فاقت �سائر الأ�ساطري يف �أوربا منذ قرن،
فاخلال وابن �أخته َي ْك َرعان((( من نبع واحد هو امتياز (جن�س ال�سادة) ،وهو نبع
للأ�ساطري الدامية ،ك�أ�سطورة «ملوخ» ،الإله الذي ال ي�شبع مما يقدم له عباده من
((( َي ْك َرعان :ينهالن ب�شغف( .م).
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قرابني ب�شرية؛ وال�صنم الذي متخ�ض عن اال�ستعمار ،عدو الإن�سانية ،فتمخ�ض
عن النازية عدو �أوربا ،لقد هدمت هذه الأ�سطورة جميع ما �أمرت به الديانة
امل�سيحية من ف�ضائل ،بل تعدت ذلك �إىل الهجوم على (اهلل) ذاته ،فحاولت �أن
ت�سلخ الإميان به من ال�ضمري الأوربي ،فهي هنالك ت�سكن قلوب النا�س ،وتقيم يف
�أفكارهم ،وحترك �إرادتهم ،وتوحي �إىل ال�شباب دائ ًما اجتاههم ور�سالتهم.
وما التاريخ منذ قرن من الزمان �إال ملحمة للفكر اال�ستعماري ،فالطفل
الذي يولد يف �أوربا ي�شعر يف ا�ستقباله احلياة ك�أمنا �سبقت تهيئته لال�ستعمار ،ف�إذا ما
�أخط�أ وجهته مل ي�صرفه ذلك عن تغذية ذهنه ب�أفكاره ،كما يتغذى هو من خريات
امل�ستعمرات.
ولكن �سرعان ما يعود اللهب ..فلقد انقلب اال�ستعمار يف ال�ضمري الأوربي
�إىل قومية عمياء� ،آلت بعد ت�صفيتها وتكريرها �إىل �أ�سطورة (اجلن�س املختار) ،التي
�ستتخذ فيما بعد ذريعة �إىل بلوغ قمة الرببرية ،وبذلك �أدى قيام اال�ستعمار على
�أ�سا�س احتقار الأجنا�س �إىل ن�شوء (جن�س �أ�سمى) بني �سائر �أجنا�س الب�شرية.
وما كانت حرب  1918 -1914يف الواقع �سوى فرتة و�سيطة بني احلركة
اال�ستعمارية واحلركة النازية� ،أعني مرحلة من الت�صفية ،فلقد ت�شبث كل طرف
�آنذاك مب�صاحله املادية ،فاختلطت املفاهيم التي عهدناها متمثلة يف كلمات مثل:
اهلل ،القانون ،الإن�سان ،اختلطت بالبرتول والق�صدير .و�أ�صبح التاريخ رقية تتلى
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على املفاهيم امليتة ليبتعثها من مراقدها ،حيث دفنتها ح�ضارة الرقم والآلة :ومن
هذا الوجه �أقحم الدين �إقحا ًما ،ك�أنه �ضرب من التعاويذ والرقى لت�أمني املنافع
املادية ،وهو �إقحام طبع العبقرية الديكارتية طبعة �شاذة� .أما الذي حدث فع ًال
فقد كان عك�س ذلك متا ًما ،فحني دعا ه�ؤالء (اهلل) �سبحانه ليعينهم على �أن ي�ؤدوا
�أعم ً
اال فا�سدة ،لينهبوا ويف�سدوا ويقتلوا ،بعث اهلل �إليهم (ال�شيطان) ليتم لهم
عملهم ،ويبث يف قوانني املجتمع ونظمه ما كان قد جنم يف طباع الفرد من خبث
و�سوء.
فامل�ستعمر الذي تعود ت�سخري (امل�ستع َمر يف العمل) لوته عادته عن مهمته
احلقيقية ،وع ّرته عن معنى ح�ضارته ،وكانت مبا�شرته الظلم �سب ًبا �أن�ساه العدالة
و�أ�صولها :من احرتام القانون وال�شعور بحق الآخرين ،و�أدت به ال�سهولة التي
جرت عليها احلياة اال�ستعمارية �إىل �إن�سائه كل جهد ،مبا يف ذلك اجلهد الفردي،
حتى �إن طائفة من امل�ستعمرين باجلزائر وهي تقارب مليونًا من الأنف�س ال يبلغ
جهدها الفكري قدر ما يبلغه جهد مدينة �صغرية يف فرن�سا.
وهكذا يتجرد امل�ستعمر من ح�ضارته يف هدوء فيتوح�ش وينحط ،من حيث
�أراد �أن يفعل ذلك بامل�ستعمر ،ولكن «من حفر مغواة لأخيه وقع فيها» ،وبذلك
تتم النبوءة ،فالرجل اال�ستعماري هو نف�سه قد �أ�صبح اليوم معزو ًال عن ح�ضارته،
فلم يعد يفهم ماهية م�شكالتها ،ف�إن تع�صبه العن�صري قد هاج من (نزعته الفردية)
يف النطاق القومي ،و�أوقد نزوعه �إىل احلرب يف النطاق العاملي.

164

وجهة العامل الإ�ســالمي

164

وهكذا �أي�ضً ا مل تعد الإدارة اال�ستعمارية �إدارة عامة� ،أو هيئة من هيئات
الدولة ،بل �أ�صبحت بالتدريج (�شركة �أفراد) �أو بعبارة �أ�صح �أ�صبحت (ع�صابة)
كتلك ال�شركة التي كانت بالهند منذ بعيد.
لقد �صارت �شركة م�ستقلة ال تت�صل لوائحها ونظمها الداخلية تقري ًبا مب�صالح
بالدها امل�ستعمرة ،وال عالقة لها �ألبتة مب�صالح ال�شعب امل�ستع َمر((( ،فلي�س الأمر
�أمر �إدارة ،بل هي فرق من املوظفني ي�سعى كل فرد فيها وراء مغنمه ،وي�ستويل
ا�ستيالء على كل ما تطمح نف�سه �إليه.
وبهذا ر�أينا امل�ستعمر الذي تخلى عن كل وازع �أخالقي ،فلم يعد يتحفظ
يف �شيء داخل امل�ستعمرات ،يو�شك �أن يتخلى عن كل وازع داخل بالده �أي�ضً ا.
فالنبوءة تتم ،و�أوربا بدورها ت�صبح ميدانًا ت�سوده الروح اال�ستعمارية ،ولو �أننا
�أردنا �أن نلخ�ص خطوها البطيء الثابت يف هذه احلركة املقدورة ،فلن ي�سعنا �إال �أن
ندع �أحد امل�ستعمرين يتحدث عن هذه الظاهرة:
هذا هو «�إميه �سيزير»((( يتحدث يف �إحدى مقاالته حديثًا ،يدلنا على
الرثوات الإن�سانية التي كاد يحطمها اال�ستعمار فيقول:
((( يلم�س القارئ �شاه ًدا على هذا مما احتدم من نزاع بني حكومة «ديغول» القومية وبني ع�صابة املتمردين بزعامة
«�ساالن».
((( هو �أحد الكتاب الزنوج يف امل�ستعمرات الفرن�سية.
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«�إن من الواجب �أن نبني �أو ًال كيف يعمل اال�ستعمار على جتريد امل�ستعمر
من ح�ضارته ،واالنحدار به �إىل م�ستوى التوح�ش مبعنى الكلمة ،حتى �أيقظ فيه
الغرائز الدنيا ،و�س ّول له اجل�شع والعنف ،واحلقد العن�صري ،والن�سبية الأخالقية،
ومن الواجب �أي�ضً ا �أن نبني �أنه طاملا كانت يف الهند ال�صينية (فيتنام) ر�أ�س
مفت�ضة
مقطوعة� ،أو عني مقلوعة ،ور�ضي بذلك الفرن�سيون ،وطاملا كانت هناك فتاة َّ
كر ًها ور�ضي الفرن�سيون� ،أو مدغ�شقري معذب ور�ضي الفرن�سيون ،ف�إن طارئًا يف
هذه احل�ضارة ي�ضغط عليها بثقله الرهيب ،وتقهق ًرا عا ًّما ي�سودها ،ول�صو�صية ت�ستقر
يف جوانبها ،وبالء حميقًا ميتد ليطوقها.
وليعلم �أولئك الذين يزعمون �أنهم قوامون على احل�ضارة الإن�سانية �أن لكل
�شيء نهاية ،و�أن نهاية الغدر باملعاهدات ،ونهاية هذه الأكاذيب املتف�شية ،وهذه
احلمالت الت�أديبية الغا�شمة ،وه�ؤالء امل�سجونني املقيدين امل�ستجوبني ،و�أولئك
الوطنيني املعذبني ،ونهاية هذه الغطر�سة العن�صرية ،وتلك الرثثرة املن�شورة ،نهاية
هذه جمي ًعا �سم م�صفَّى يت�سرب يف �شرايني �أوربا ،وتقدم بطيء ثابت لأخالق
الوح�شية حتى تعمها ،و�إذا بالنا�س يفيقون ذات يوم على رجع ال�صدى،
فاجلا�سو�سية تن�شط ،وال�سجن تنـز مبن فيها ،واجلالدون يخرتعون �آالت النكال،
ويهذبونها ويتناق�شون حولها ،فيغ�ضب النا�س وي�صرخون قائلني« :عج ًبا! ها هي
ذي النازية ،ال ب�أ�س ..عا�صفة ..ومتر» ،وينتظرون على �أمل ،ويطول بهم االنتظار،
ولكنهم يتكتمون يف �أنف�سهم احلقيقة املرة ،وهي �أن النازية هي الرببرية ،ولكنها
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الرببرية العظمي التي تتوج وتتمثل �سائر ما �شهدت �أوربا يف �أيامها من بربريات..
�أجل هذه هي النازية ،ولكنهم قبل �أن ي�صبحوا �ضحاياها ،كانوا �شركاء يف جرمها،
فهم قد �ساعدوها قبل �أن يعانوا من �إجرامها ،لقد غفروا لها ،و�أغم�ضوا �أعينهم عن
بوادرها ،بل خلعوا عليها �صفة ال�شرعية؛ لأنها حتى ذلك الوقت كانت تخو�ض
يف �شعوب غري �أوربية.
لقد زرع الأوربيون هذه النازية ال�شريرة ،فهم م�س�ؤولون عنها ،وقد حان
الوقت لكي ي�ؤتي الزرع �أكله ،فينز ويقطر ،قبل �أن يطفح يف تلك املياه احلمراء ما
حتتويه دماميل احل�ضارة الغربية امل�سيحية.»...
�إن �ضروب االنف�صال والف�ساد ،و�صنوف الغدر واخليانة تت�ضاعف
وت�ست�شري كل يوم يف �أوربا ،وبقدر ما ي�ستخدمون العدالة و�سيلة من و�سائل
ال�ضغط واال�ضطهاد يف امل�ستعمرات ف�إن قيمتها تنحط يف بالدهم نف�سها ،وكلما
زوروا االنتخابات وزيفوها يف امل�ستعمرات تعودوا هم يف �أوربا طعم التزييف يف
احلياة املدنية ،وكلما فر�ضوا �ألوان القيود على �ضمائر ال�شعوب امل�ستعمرة فقدوا
هم معنى احرتام ال�ضمري� :إنهم يتمزقون �أكرث مما تتمزق امل�ستعمرات.
ولقد ن�شهد فيما بينهم �صرا ًعا حتى يف املجال العلمي ،وذلك عندما يقف
«لي�سنكو  »Lysenkoليحاول �إنزال «ماندل  »Mendelو«و�ست مان »Weismann
و«مورجان  »Morganعن عر�ش البيولوجيا� ،أنا ال �أ�شك يف �أن العلم يجني فائدة
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ما من هذه امل�ساجالت ،ولكنها مل تقت�صر على الك�شف عن قوانني الوارثة
وا�ستكمالها ،فقد كان كل منهم ينازع غال ًبا ليظهر للنا�س �أنه �أعظم حجة و�أعز
نف ًرا.
فالتمزق هنا مل ُي ِ�ص ْب ال�ضمري العلمي ،و�إمنا �أ�صاب �ضمري الإن�سانية
املتهيئ جلميع االنف�صاالت ،امل�ستعد ل�ضروب املنازعات ،امل�شرف على منازل
القيامة .ولعل يف �ضمري الغيب م�ص ًريا حمزنًا ينتظر هذه الإن�سانية� ،إذ ع�ساها تعود
�إىل عهود الكهوف ،وقد توحي �إلينا القنابل الذرية يف الغد بفن جديد من فنون
العمارة ،عمارة احلياة يف جوف الأر�ض ،ويومئذ تعي�ش الإن�سانية يف �أع�شا�ش هائلة
ت�شبه �أع�شا�ش القوار�ض� ،أع�شا�ش عجيبة تتفق وخ�صائ�ص �إن�سانية ا�ستعا�ضت عن
العقل بالآلة ،وعن املبادئ الأخالقية بالرقم ،وعن (اهلل) مبا ابتدعته من �أ�ساطري.
�أية كانت وجهة الأمر ،ف�إن العامل الإ�سالمي ال ي�ستطيع يف غمرة هذه
الفو�ضى �أن يجد هداه خارج حدوده ،بل ال ميكنه يف كل حال �أن يلتم�سه يف
العامل الغربي الذي اقرتبت قيامته ،ولكن عليه �أن يبحث عن طرق جديدة
ليك�شف عن ينابيع �إلهامه اخلا�صة .ومهما يكن �ش�أن الطرق اجلديدة التي قد
يقب�سها ،ف�إن العامل الإ�سالمي ال ميكنه �أن يعي�ش يف عزلة ،بينما العامل يتجه يف
�سعيه �إىل التوحد ،فلي�س املراد �أن يقطع عالقاته بح�ضارة متثل وال �شك �إحدى
التجارب الإن�سانية الكربى ،بل املهم �أن ينظم هذه العالقات معها.

الف�صل اخلام�س
الطرق اجلديدة
ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ
ﮄ ﮅ ﮆﱸ
ﮂﮃ
					
]الأنعام[153 /

الطرق اجلديدة

خلق جمتمع ما بعد املوحدين كائ ًنا على �صورة (الأميبا) :كائ ًنا متبط ًال
يت�سكع ،حتى �إذا ر�أى فري�سة هينة �أبرز �إليها ما ي�شبه (اليد) ليقن�صها ،ثم يه�ضمها
يف هدوء .ولقد �شاءت امل�صادفة �أن متده بفرائ�س �أ�شبعت حاجاته املتوا�ضعة ،فدرج
على هذا النحو خالل قرون َخ َل ْت ،اتكل فيها على عناية ال�سماء لرتزقه ،حتى �إذا
جاء اال�ستعمار اختطف منه ما كان يطعم ،حتى مل يدع له �شي ًئا يتب َّلغ به((( ،وكان
من نتيجة ذلك �أن حترك �ضمريه الأميبـي� ،أعني معدته ،فمد (�شبه اليد) �إىل
فري�سة وهمية �أطلق عليها لفظة (احلق) .كان ذلك هو من�ش�أ (البوليتيكا) باعتبارها
(ي ًدا) ملجتمع َ�س ِاغب((( ،مل يعد ميلك �شي ًئا ي�سد به رمقه.
لقد قالوا� :إن احلاجة هي �أول عمل تاريخي �شعر به الإن�سان يف عالقاته
االجتماعية ،وهذا تعريف نفعي يف�سر التاريخ بعملية ا�ستهالك ،وهو تعريف �أدى
يف بلد كاجلزائر �إىل �إطالة يد (الأميبا)� ،إىل جانب �أنه ال يتفق ومرحلة التطور
((( يت َب َّلغ به :يكتفي به ويعي�ش عليه( .م).
((( َ�ساغِ ب :جائع( .م).
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التي ميثلها جمتمع ما بعد املوحدين ،فال�شك �أن هذا املجتمع كان ي�شعر ببع�ض
احلاجات البدائية ،كاحلاجة �إىل الأكل وال�شراب مث ًال ،لكنه منذ �سبعة قرون
مل يخرتع حتى يد املكن�سة ،اللهم �إال ما اخرتعه من (خيط يقط به ال ُّزبد)!!..
مل تكن (احلاجة) �إذن هي التي تنق�صه ،ف�إن جداتنا قد ا�ست�شعرنها عندما كن
يكن�سن حجراتهن كل �صباح مبكان�سهن القدمية الق�صرية ،فيلع ّنها ويتنهدن� ،إذ
ت�ضطرهن �إىل االنحناء ،ومع ذلك ف�إن الفكرة الب�سيطة التي توحي �إليهن بعمل
ذراع للمكن�سة مل تراود خيالهن.
ذلك لأن احلاجة ال تكون فعالة خالقة �إال حني مينحها ال�ضمري من روحه
ما يحيلها عم ًال ملز ًما ،وهذا العمل امللزم هو الذي ّي�سر للمجتمع الإ�سالمي �أن
يحيل �أفكاره وحاجاته �إىل منتجات ح�ضارة� .أما منذ ظهر �إن�سان ما بعد املوحدين
فقد �صارت عملية الإنتاج جمرد عملية ا�ستهالكية.
ولي�س يكفي جمتم ًعا لكي ي�صنع تاريخه �أن تكون له حاجات ،بل ينبغي
�أن تكون له مبادئ وو�سائل ت�ساعده على اخللق والإبداع ،ومن هذا الوجه نرى
من املفيد �أن ن�صف التطور بلغة الطاقة ،ف�إن قانون التبادل الذي يتحكم يف احلياة
االجتماعية ،غري مقت�صر يف الواقع على جمرد التوازن بني الإنتاج واال�ستهالك،
ف�إن توازنًا كهذا يكون قات ًال ،لأنه يقت�صر على ا�ستخدام املنتجات دون �أن يعمل
على زيادة القوى الإنتاجية ،بل �إن هذا التوازن ال ميكن �أن يت�صور ،وهو ما يهدف
�إليه قانون «كارنو» يف جمال احلرارة الديناميكية.
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فلكي تتجلى الطاقة ب�صورة فعالة يجب �أن نرفع م�ستواها ،مبعنى �أنه يجب
�أن جنمعها حتى ينتج من هذا التجميع ما ي�شبه (امل�سقط)� ،ش�أن اختالف درجات
احلرارة يف �إحدى الآالت احلرارية� ،أو اختالف قوة التيار الكهربي يف �إحدى
الآالت الكهربية .فما �سميناه من قبل (باحلاجة) يجب �أن ننظر �إليه باعتباره يف
باب الطاقات االجتماعية هبو ًطا يف قوة هذه الطاقات.
وينبغي �أن نعلم �أن علم االجتماع يرى �أن (احلاجة) يف �صورتها البدائية
العاجلة لي�ست هي العمل التاريخي الأول ،ولكنه يخلع هذا الو�صف على روح
املبادرة التي تخلقها وتنميها وت�شبعها ،وبعبارة �أخرى نحن بحاجة �إىل تعريف
مزدوج (للحاجة) ،تعريف لها يف �صلتها بالطاقة ،و�آخر يف �صلتها باملنفعة ،فلو �أننا
حاولنا �أن نرتجم هذه االعتبارات �إىل حقل ال�سيا�سة ،وجب �أن يكون ذلك طبقًا
لو�سائلنا ،ال تب ًعا حلاجاتنا ،فل�سنا �إذن بحاجة �إىل نظرية تهتم (باحلق) على حدة،
�أو (بالواجب) على حدة ،ف�إن الواقع االجتماعي ال يف�صلهما ،بل يقرنهما ،ويربط
بينهما يف �صورة منطقية �أ�سا�سية ،هي التي ت�سيرِّ ركب التاريخ.
ومع ذلك فينبغي �أال يغيب عن نظرنا �أن (الواجب) يجب �أن يتفوق على
(احلق) يف كل تطور �صاعد� ،إذ يتحتم �أن يكون لدينا دائ ًما حم�صول وافر� ،أو
بلغة االقت�صاد ال�سيا�سي (فائ�ض قيمة) .هذا (الواجب الفائ�ض) هو �أمارة التقدم
اخللقي واملادي يف كل جمتمع ي�شق طريقه �إىل املجد.
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وبناء على ذلك ميكننا القول� :إن كل �سيا�سة تقوم على طلب (احلقوق)
لي�ست �إال �ضربًا من الهرج والفو�ضى� ،أو هي ،كما عربنا من قبل( ،يد) تطيل
عمر احلياة الأميبية يف احلقل الفكري ،وتلك هي (البوليتيكا) باملعنى ال�شعبي
للكلمة.
واحلق �أن العالقة بني احلق والواجب هي عالقة تكوينية تف�سر لنا ن�ش�أة
احلق ذاته تلك التي ال ميكن �أن نت�صورها منف�صلة عن الواجب ،وهو يعد يف
الواقع «�أول عمل قام به الإن�سان يف التاريخ» .فال�سيا�سة التي ال حتدث ال�شعب
عن واجباته ،وتكتفي ب�أن ت�ضرب له على نغمة حقوقه ،لي�ست �سيا�سة ،و�إمنا هي
(خرافة)� ،أو هي تل�ص�ص يف الظالم ،ولي�س من مهمتنا �أن نعلم ال�شعب كلمات
و�أ�شعا ًرا ،بل �أن نعلمه مناهج وفنونًا.
لي�س من مهمتنا �أن نغني له ن�شيد (احلرية) ،فهو يعرف الأغنية� ،أو �أن تقول
له ونكرر القول يف احلقوق ،فهو يعرفها� ،أو �أن نلقنه ف�ضائل االحتاد املقد�س ،ف�إن
غريزة التجمع قد علمته هذه الف�ضائل.
ويف كلمة واحدة لي�س من �ش�أننا �أن نك�شف له عما �أمل مبعرفته من قبل،
بل �أن مننحه من املناهج الفعالة ما ي�ستطيع به �أن ي�صوغ مواهبه ومعارفه يف قالب
اجتماع محُ َ ّ�س .وبعبارة �أدق :لي�س ال�شعب بحاجة �إىل �أن نتكلم له عن حقوقه
وحريته ،بل �أن نحدد له الو�سائل التي يح�صل بها عليها ،وهذه الو�سائل ال ميكن
�إال �أن تكون تعب ًريا عن واجباته.
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�سيكون على جمتمع ما بعد املوحدين �إذن� ،أن يخفف من نزوعه �إىل
املطالبة باحلقوق ،لكي يفرغ ال�ستخدام الإن�سان والرتاب والوقت ا�ستخدا ًما
فن ًّيا ال�ستحداث ت�شكيل اجتماعي ،ينتج من تلقاء ذاته (احلق) ،وذلك مبقت�ضى
االقرتان الوثيق بينه وبني الواجب ،فر�سم �سيا�سة معينة معناه �إعداد ال�شروط
النف�سية واملادية للتاريخ� ،أعني �إعداد الإن�سان ل�صنع التاريخ.
و�إن�سان ما بعد املوحدين قادر على ر�سم هذه ال�سيا�سة ،لو �أنه ن�أى بنف�سه
�أن ي�سلك م�سلك (الأميبا) التي ترتب�ص بفري�سة تقع لها اعتبا ًطا ،ف�إذا هي فري�سة
غري م�ضمونة ،ومعنى هذا �أنه عندما يتحدث قلي ًال �أو يدع احلديث عن حقوقه،
ويتحدث كث ًريا عن واجباته عندما يدع احلديث عن ميثاق الأطلنطي ،ويكرث من
احلديث عن مواهبه وموارده ،يكون بذلك قد ن�أى عن �أن يكون خملوقًا حمرو ًما،
يهدده دائ ًما عدوان اال�ستعمار ،ولن يكون هذا الإن�سان فري�سة �سهلة �إذا ما اجته
�إىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق عمله ،طبق منطق عملي يخطط ن�شاطه ،ومنطق
علمي مو�ضوعي ينظم فكره ،و�إذا ما تخل�ص من اخلرافات التي تكف ن�شاطه،
وحتد من فاعليته.
ويبدو لنا �أن هذا ال�شرط قد بد�أ يتحقق �شي ًئا ف�شي ًئا يف واقع العامل
الإ�سالمي ،منذ ق�ضية فل�سطني ،فهي بال ريب �أخطر حدث ،بل �أعظم الأحداث
بركة يف تاريخ العامل الإ�سالمي احلديث.
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لقد حللت ق�ضية فل�سطني الفو�ضى ،التي �أقام فيها هذا العامل حي ًنا ب�سبب
بع�ض االجتاهات الفو�ضوية يف نه�ضته ،فك�شفت جميع القيم الباطلة ،والأوهام
ال�سائدة التي كانت تزيف له توقعات م�ستقبله.
ولقد حررت هذه الهزمية املباركة � -أو بعبارة �أدق ذلك الن�صر ال�سعيد
للواقع على الوهم -حررت العقول وال�ضمائر التي كانت تخنقها الفو�ضى،
فظهرت منذئذ طرق جديدة �أمام ال�شعوب التي زلزلتها الأزمة ف�أيقظتها ،وتبددت
�أوهامها فاجتهت عندئذ �إىل الواقع املرير.
لقد ا�ستهلت هزمية فل�سطني عه ًدا جدي ًدا يف النه�ضة الإ�سالمية ،فلم تعد
اخلرافات قائمة �أمام واقع انبلج ،وقد كان م�ستو ًرا بهالة من الفل�سفات العاطفية.
وبذلك تلقى ُّ
الذهان الرهيب (ذهان ال�سهولة)� ،ضربة قاتلة ،فخال ال�ضمري امل�سلم
�إىل نف�سه ،يفكر يف �أ�سباب �ضعفه� ،أ�سباب �ضعف العمالق الذي حتمله قدمان من
�صل�صال ،والذي دفعته اجلامعة العربية دون ما اكرتاث ليواجه دويلة «�إ�سرائيل»،
فقدمت بذلك �إىل العامل احلديث م�شهد ملحمة جديدة ،حتكي ال�صراع بني
«داود» و«جالوت».
لقد ا�ستجمع الآن الرجل امل�سلم ،وقد كان من قبل خمدو ًعا مبا يقال عن
القوانني ،وعن هيئة الأمم املباركة ،وقد �أ�صم �أذنيه ما �سمع عن هزمية «جالوت»،
ويف هذا االجتماع خري كثري.
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ومن �آية ذلك �أننا ر�أينا �أحد املثقفني ال�سوريني  -وقد �أذهلته �صدمة الواقع
املرير ،وطاح ب�صوابه هذا االنت�صار الهني الذي �أحرزته �إ�سرائيل  -يحاول �أن يفهم
و�أن يفهمنا (الأ�سباب العميقة للفو�ضى) ،وكانت حماولته جديرة �أن نذكرها
هنا؛ لأنها متثل �أعرا�ض فكر جديد يف العامل الإ�سالمي ،ودليل منعطف جديد
يف التاريخ .و�إىل القارئ ما كتبه الدكتور ناظم القد�سي بعد �أ�شهر من انت�صار
�إ�سرائيل:
«�إن الأ�سباب العميقة لكارثة فل�سطني لي�ست �أ�سبابًا ع�سكرية و�سيا�سية
فح�سب ،فلقد ك�شفت الهزمية عن نقائ�صنا االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والع�سكرية ،تلك التي تعاين منها بالدنا ،ولي�س يكفي �أن نعرف �أخطاءنا التي
در�سا لعالجها ،فلكي
وقعنا فيها ،و�أن نك�شف عن نقائ�صنا ،بل املهم �أن نفيد منها ً
نواجه اخلطر ال�صهيوين ال يكفي �أن نعقد اتفاقات �سيا�سية بني الدول العربية،
بل يجب قبل كل �شيء حت�سني م�ستوى املعي�شة ،وعالج احلياة االجتماعية،
و�إعادة تنظيم قواتنا امل�سلحة ،وعندي �أن �أكرب همنا يجب �أن ين�صرف �إىل اجلهد
االجتماعي ،فينبغي �إ�صالح حياة املجتمع وطبقاته� ،إذ لي�س من املمكن �أن نطلب
من ال�شعب �أن ي�ضحي يف �سبيل نظام ي�ضيق به ،وال�شعب اجلائع املري�ض الذي ال
ي�أمن م�ستقبله ال يقدر ،بل ال يقبل على الن�ضال من �أجل النظام الذي يحكمه،
وما كان لرجل �أن يتطلب من �أبنائه الطاعة �إذا مل يتح لهم عي�شً ا كرميًا ،فكيف
نطلب من �شعب طاعة ونظا ًما و�إميانًا بوطنيته ،وكيف نقت�ضيه �أن يقدم ت�ضحياته
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عن ر�ضاء و�سخاء �إذا مل ن�ضمن له حت�سني م�ستوى معي�شته ،و�إذا مل ن�ضمن له
تعلي ًما منا�س ًبا وعم ًال الئقًا..؟
�إن من الواجب �أن ن�سرع يف �إ�صالح ما ينبغي �إ�صالحه ،ف�إن التطور
أغ�ض من �أهمية
ال�سريع قد �أ�صبح القانون احلتمي لع�صرنا ،ول�ست �أريد بهذا �أن � ّ
االتفاقات ال�سيا�سية� ،أو االتفاقات التي ت�ستهدف الإعداد احلربي ،ولكني �أعتقد
�أن املعي�شة الالئقة هي ال�شرط اجلوهري لتكوين الوعي ال�شعبي ،والإميان القومي،
وبدون هذا الوعي وذلك الإميان ال ت�ساوي االتفاقات ال�سيا�سية �أو الع�سكرية
�شَ ْر َوى نقري(((.
واجلامعة العربية تقدم لنا على ذلك مث ً
وا�ضحا ،ف�إن ال�سبب الرئي�سي
االً ،
لعدم اكرتاث ال�شعوب العربية بها ،يكمن يف �أن هذه اجلامعة مل تهتم حتى الآن
�إال مب�شكالت ال�سيا�سة العليا ،بينما ال يثري اهتمام الر�أي العام يف بالدنا �سوى
منظمة ت�ستهدف االرتفاع بحياة الفرد من الناحيتني االجتماعية واالقت�صادية،
وعلى الرغم من الكارثة التي �أ�صابتنا يف فل�سطني ،ف�إين �أعتقد �أن اجلامعة العربية
ت�ستطيع �أن ت�سرتد هيبتها� ،إذا ما اهتمت بامل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية،
ور�سمت خطة ت�ستهدف حت�سني م�ستوى املعي�شة .فيجب �أن نحرر �شعوبنا من
خوفها االقت�صادي ،و�أن ن�ؤمن لها حقها يف التعليم ،و�أن نعنى ب�صحتها ،وهذا هو
الطريق الوحيد �إىل النه�ضة احلقة ،والو�سيلة الوحيدة لت�أمني وجودنا».
((( �شَ ْر َوى نَقِري� :شي ًئا قلي ًَال .و«�شَ ْر َوى»  :مِثل �أو نظري ،و «نَقِري»  :حفرة م�ستديرة يف ظهر نواة البلح .وهو مثل ي�ضرب
للتعبري عن القلة �أو العدم( .م).
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هذه هي املقالة بحذافريها ،نذكرها هنا لن�ستخرج الو�ضع اجلديد الذي
�صار �إليه فكر الأو�ساط املوجهة يف العامل الإ�سالمي ،وما �أراد الكاتب اتخاذه
من حتفظات حول ما �أطلق عليه لقب (ال�سيا�سة العليا) ،وهو ما نطلق عليه لفظة
(البوليتيكا).
بيد �أن هذا الفكر اجلديد لي�س مقت�ص ًرا على منطقة ال�شرق الأو�سط،
ف�إن الوعي الإ�سالمي كله قد ا�ستيقظ منذ ق�ضية فل�سطني ،و�أبلغ �شاهد على
ذلك كلمات �أحد الوطنيني املراك�شيني التي قالها يف م�ؤمتر (التجمع الدميقراطي
ملنا�صرة البيان اجلزائري) بتلم�سان ،وهي تدل على االهتمام بتعمق امل�شكالت
لإدراك �أ�سبابها ،قال:
«�إن هنالك داء واح ًدا ينه�ش ال�شعوب العربية يف كل مكان :يف املغرب
ويف ال�شرق الأو�سط منذ قرون ،ذلك الداء هو :فقدان الثقة بالنف�س ،وما طبع
�أخالقنا من الو�شاية والت�شهري وعبادة الت�شريفات ومتلق الر�ؤ�ساء ،ويف كلمة
واحدة :هذا الرتدي املزمن الذي حمل اخللفاء والأباطرة والأمراء العرب على
فر�ض نظام �صارم على هذا ال�شعب ،ال ينطوي على �أدنى اهتمام بالرتبية �أو
بالتقدم االجتماعي ،وكان هذا حتى قبل �أن يفكر اال�ستعمار يف ا�ستغالل هذه
�سالحا فتا ًكا يف ال�شرق �أو يف الغرب».
النقائ�ص بو�صفها ً
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ففي هذا النقد الذي يحمل نو ًعا ما الطابع الأدبي ،نالحظ االهتمام
بتق�صي الداء الدفني داء (القابلية لال�ستعمار) ،ويف هذه الكلمات نغمة مل نتعود
�سماعها يف الأو�ساط ال�سيا�سية والفكرية يف العامل الإ�سالمي ،تلك التي كانت
حتى ذلك احلني ال تهتم �إال «بالق�شة التي يف عني اجلار» ف�إذا بها تفكر فج�أة يف
«اخل�شبة التي يف عينها» .فال�سيا�سة الإ�سالمية التي كانت قائمة على االدعاء
العقيم امل�ستهجن ت�صدر الآن نربة قلبية رائعة ،وتتجه �إىل التعمق يف امتحان
�ضمريها ،والندم على ما فاتها ،وهو ما يتجلى بو�ضوح يف مقالة رجل الدولة
ال�سوري ،ويف كلمات ال�شاب املراك�شي� ،إنها وال ريب فكرة (الواجب) اجلديد،
التي متد منذئذ عام ًال �سيا�س ًّيا جوهر ًّيا ،فنحن ندرك الآن �شي ًئا ف�شي ًئا� ،أن واجبنا
هو �أن نبذل جهو ًدا �ضخا ًما يف جميع امليادين ،و�أن نقوم بكثري من الواجبات لكي
ن�صل �إىل حقوقنا ،التي ت�صبح ٍ
حينئذ م�شروعة.
فهذه �إذن هي نهاية (ذهان ال�سهولة) ،نهاية ما كنا نطالب به بو�صفه (حقًّا)
من حقوقنا ،لقد فهمنا �أخ ًريا �أن املحراث ال يو�ضع �أمام الثور .و�أنه ال يتحرك
بف�ضل اخلطابة الرنانة الطائرة� ،أو احلما�سة الوطنية الدافقة.
وهكذا حتول العامل الإ�سالمي عن طريق ال�سهولة الذي اتبعه حي ًنا من
الدهر ،وبدا �أنه قد �سلك �إىل نه�ضته �سبي ًال جديدة ،تدفعه يف هذا ال�سبيل �إرادة
ال ترهب العقبات ،بل تقهرها ،وهي بذلك تق�ضي على ذهان �آخر هو (ذهان
اال�ستحالة).
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والواقع �أن خرافة هذا الذهان تختفي متا ًما متى قمنا ب�أقل اجلهود توا�ض ًعا؛
لأن لكل جهد ثمرته يف امليدان االجتماعي ،ومتى جتمعت الثمرات ب�صورة
�إيجابية ،وجدنا �أن �أداء الواجب �أعظم �أث ًرا من املطالبة (باحلق) ،وبذلك تتكون
لنا نف�سية اجتماعية ،الحت لنا بواكريها يف اجلزائر خا�صة؛ وملا كانت الأفكار
بحكم طبيعتها تعد �أحداثًا يف حيز القوة ،فينبغي �إذن �أن نتوقع ر�ؤية ما و�صفناه
للقارئ ،وهو يتج�سد يف �أ�شكال اجتماعية ُم َـح َّ�سة ،ويف البيان التايل الذي نقتطفه
من �إحدى �صحف اجلزائر �شاهد على ما نقول ،فرمبا اعتادت هذه ال�صحيفة دون
ريب على منطق (ال�سيا�سة العليا) �أكرث من �أن تهتم ب�أحداث التغيري االجتماعي
الذي نحتاج �إليه فع ًال ،فلقد ن�شرت هذا البيان دون �أدنى تعليق ،ودون �أن ت�شعر
ب�أنها �إمنا تعلن (ن�شرة انت�صار) على (ذهان اال�ستحالة):
«بد�أ بع�ض ال�شباب يف �إحدى �ضواحي اجلزائر �شق طريق بوا�سطة
املتطوعني ،والوثيقة التالية ت�صف لنا فرتة من فرتات العمل به.
حقل «القدي�س يوجني»

الأحد  20من ت�شرين الثاين (نوفمرب) :راحة يف ال�صباح الجتماع جلنة
امل�سجد.
الأحد  27من ت�شرين الثاين (نوفمرب) :اجنلى اجلو بعد الثامنة وقد كان
مكفه ًّرا ،ولكن املتطوعني قد ا�ست�شعروا رداءة الطق�س فلم يح�ضروا ،وح�ضر من
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بينهم اثنان �إىل مكان العمل ليختربا حالة الطريق بعد هطول الأمطار ،لقد �سلم
كل �شيء فيما خال بع�ض الأ�شياء الطفيفة.
الأحد  4من كانون الأول (دي�سمرب) :ح�ضر ثالثة متطوعني من �سكان
بلدة «القدي�س يوجني» ،لقد ا�شتدت ال�سواعد بعد تقدم التجربة ،و�أن�شئ درج
الطريق من احلجارة ال�ضخمة التي تقاوم ال�سيول ،وروعي �أن يهي�أ يف كل درج
انحدار خفيف ي�سمح بت�صفية املاء يف قناة �شقت بني الطريق واملنحدر ،ومهد
الطريق بخليط من احلجارة وال�صل�صال ،فكون جمموعهما بعد املطر الغزير طبقة
�سميكة ت�ضمن متانة العمل ،لقد انتهينا من خم�سة ع�شر م ًرتا من الطريق.
مالحظات :قدم لنا اليوم �أحد املتطوعني من �سكان املنطقة القهوة خالل
�شد من عزمنا ،وقد تبادلنا خالل العمل �أفكا ًرا
اال�سرتاحة ،ف�أ�شاع هذا �صفاء َّ
كثرية ،وكنا نرد على �سالم املارة املتاخمني للطريق مبا �سنح من الفكاهة ،وكم كان
من اجلميل �أن يقولوا لنا�« :أعانكم اهلل» ..كنا ن�شكرهم يف �أدب ،ولكنا كنا نلفت
نظر من ي�ستخدم طريقنا �إىل �أننا بحاجة �إىل �ساعديه ،وكان ذلك يدعو االبت�سامة
�إىل �شفتيه ،ثم ينثني قائ ًال« :معذرة اليوم ،و�س�أكون معكم غ ًدا» .وكث ًريا ما ب َّر
بوعده� ..إىل �أحد قادم».
هذا هو اجلديد ،فلقد برهن فتية اجلزائر ،الذين �أن�ش�ؤوا هذا الطريق ال�صغرية
بقرية «القدي�س يوجني» ،على �أن جمال العمل كان هنالك ،وعلى �أنه ال يليق بنا
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�أن نطوف به �شاكني معولني ،بل �أن نقتحمه باملجرفة واملعول ،وال �شك �أن هذه
الأدوات التي �أثارت الأر�ض قد قلبت معها (ذهان اال�ستحالة).
فهل يعلم ه�ؤالء الرواد� ،أنهم قد خطوا �أول طريق يف التاريخ اجلزائري؛
طريق ال مير بالربملان ،بل هو جمهول كه�ؤالء الذين خطوه ،ولكنه ي�ؤدي مبا�شرة
�إىل التاريخ..؟
ومع ذلك فمن امل�ستح�سن �أال يعلموا ،فالرواد دائ ًما جنود جمهولون ،وهم
يكتفون ب�أن ير�سموا طريق (الواجب) ملن بعدهم ،ورمبا كان بو�سعهم �أن يتحدثوا
عن حق القرية يف �أن يكون لها طريق ،وبالتايل يتحدثون عن ال�شعب امل�سلم
التعي�س يف قرية «القدي�س يوجني» ،ولكنهم �آثروا �أن ين�شئوا الطريق ب�أنف�سهم،
ك�أنهم من عمال احلفر والبناء يف البلدية((( ،وبهذا �أعادوا �إىل الفكرة الأ�سا�سية
مغزاها احلق.
والواقع �أن تق�سيم العمل الذي يحدث دائ ًما نتيجة النمو االجتماعي
يخلق طبقة من الأجراء ،ولكن هذا التق�سيم يخفي يف طياته تفرقة واجبة بني
العمل والأجر.
((( يرى امل�ؤلف يف هذه املحاولة ،خري دليل على �صحة ر�أيه الذي ينادي ب�أن يقوم كل فرد ب�أداء الواجب ن�صف �ساعة
كل يوم .انظر «�شروط النه�ضة».
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�أما عندما ينزل العمل �إىل ميدان ال�سوق ،ف�إن الفكرتني تختلطان ،وي�صبح الأمر
�سخرة ،يبيع املرء مبقت�ضاها (�ساعات عمله) مكر ًها ل�صاحب عمل لقاء �أجر معني.
وطبيعي �أن يحدث هذا يف جمتمع منظم ،بلغ فيه تق�سيم العمل مداه،
ولكن اختالط العمل بالأجر قد يكون م�ض ًّرا يف جمتمع ملّا َّ
يتخط مرحلة التنظيم،
�إذ تنتج عنه موجة من الك�سل والتفريط ،ت�صيب الذي ال يجد من ي�شرتي
�ساعات عمله ،ين�ش�أ عنها يف املجال االجتماعي (البطالة) ،كما ين�ش�أ عنها يف
املجال النف�سي عبودية �أخالقية ت�أخذ �صورة (ذهان اال�ستحالة) ،وذلك عندما
يبلغ الفرد درجة ،ال يت�صور معها لنف�سه قدرة على العمل �أو التزا ًما به� ،إال ت�صور
معها م�س َتغ ًّال يدفع له �أجره عن �ساعات عمله.
وال �شك �أن قيام ه�ؤالء ال�شباب برد املغزى احلق لفكرة العمل يقت�ضي
�شرو ًطا اجتماعية �أخرى ،ومن املحتمل �أن تتحقق هذه ال�شروط �شي ًئا ف�شي ًئا ،كما
قد حتققت على عهد النبي  و�صحابته ،حني كانوا ي�ؤ�س�سون �أول م�سجد يف
الإ�سالم.
وهذه البوادر التي تتفجر اليوم هنا وهناك يف �صورة حماوالت خا�صة لن
تبقى حاالت مفردة ،بل �إنها �ستقدم لل�شعب كلما تقدمت الأيام منوا ًال ين�سج
عليه �ضروب ن�شاطه اجلماعي ،فهذه البوادر ت�ضم التيار اخلفي العميق للنه�ضة،
والزمان كفيل بتو�سيع نطاقها كلما ات�سع نطاق هذه النه�ضة.

185

الف�صل اخلام�س  -الطرق اجلديدة

185

وكان من نتائج ق�ضية فل�سطني �أي�ضً ا �أن تطرقت هذه الفكرة �إىل جمال
االهتمام الر�سمي ،ي�شهد بذلك جتربة الإ�صالح الزراعي يف �سورية ،فللمرة الأوىل
يف العامل الإ�سالمي احلديث تواجه م�شكلة الإن�سان والرتاب والوقت ،وين�ص
عليها يف د�ستور قومي ،وقد كان يف ح�سبان هذه التجربة �أن تعمل على حت�ضري
البدوي املرتحل ،و�أن جتهد يف تكييف الرتاب يف �ضوء احلالة العامة لل�شعب،
فامل�شكلتان يف الواقع مرتبطتان� ،إذ �إنه ال ميكن للبدوي �أن ي�ستقر ما مل يربط
م�صريه بالرتاب ،ومن �أجل هذا ن�ص الد�ستور ال�سوري على تخ�صي�ص ماليني
الهكتارات التي متلكها الدولة �أو امللكيات الكبرية لتوزيعها على الأ�سر البدوية
مبعدل خم�سة هكتارات لكل �أ�سرة(((.
هذا الإ�صالح الزراعي الذي تطبقه اليوم �سورية ،البد �أن ي�ؤدي �إىل تغيري
�شامل يف بناء املجتمع الإ�سالمي ،وذلك وا�ضح من الوجهة االقت�صادية.
�أما الأثر الذي ين�ش�أ من دخول الإن�سان البدوي ميدان احلياة االجتماعية،
فهو �أنه �سيزيد دون �شك من مقدار الطاقة الإن�سانية للدولة ،ويغري �شروط احلياة
النف�سية مبا ي�ضيف �إليها من خمائر بدوية ،بل �إنه �سي�ؤدي �إىل �إخ�صاب فطرة الطبقة
البورجوازية يف دم�شق  -وهي فطرة واهنة  -مبا حتمله البداوة من فطرة عذراء.
((( �شرعت الثورة امل�صرية بعد ثالث �سنوات من كتابة هذه ال�سطور يف مواجهة هذه امل�شكالت بطريقة حا�سمة ،لكن
هذا الإ�صالح يف �سورية قد بد�أ وقت كتابة ال�سطور يف عهد ح�سني الزعيم ،و�شاء اهلل �أال يتم الإ�صالح هناك �إال
بعد قيام اجلمهورية العربية املتحدة« .املرتجم».
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وال يغينب عن نظرنا ،ما لهذا العن�صر املرتحل من �أهمية عددية ،ف�إن متثله يف
اندماجا ي�ؤدي �إىل تبدده وفنائه،
املجتمع لن يتم مبجرد اندماجه يف البيئة اجلديدةً ،
بل عن طريق انت�شاره يف الكيان االجتماعي ال�سوري ،انت�شا ًرا ي�ؤدي �إىل تعديله
وتنظيم ا�ستغالل طاقاته ،فينتج عن ذلك �إثراء يف طابع الوطن االجتماعي ،مييزه
عن بقية الأوطان العربية ،التي ال جند فيها تنو ًعا بني الطبقات ،وال نلمح معامل
مميزة ل�شخ�صيتها.
والواقع �أننا نالحظ يف هذه البالد جمي ًعا نو ًعا موح ًدا من النق�ص؛ �أال
وهو نق�ص التنوع ،فهناك البا�شا وال�سوقي ،واملثقف والأمي ،دون �أن يكون بني
الطرفني ات�صال ير�سم �صورة م�ستمرة للكيان االجتماعي ،وهذا عك�س ما يحدث
يف �أوربا ،حيث تتكاثف املواهب والقرائح املختلفة على ربط ثمرة العبقرية بعمل
اليد ،بوا�سطة (�شالالت) من القيم املتدرجة املتكاملة ،فتوحد بذلك عمل العامل
بعمل الراعي ،مارة يف طريقها بالطبيب واملهند�س والفنان ،والعامل املحرتف
وال�صانع والفالح :فهذه الرثوة التي يت�ألف منها ال�سلم االجتماعي تنق�صنا متا ًما
يف العامل الإ�سالمي املعا�صر.
وخذ مث ًال الو�ضع يف اجلزائر ،فهناك يجل�س الطبيب على القمة ،دون �أن
يكون بينه وبني ال�سائل املتكفف �أي رباط انتقايل ،هذا الفقر االجتماعي يف�سر
لنا الفقر العقلي الذي �أ�صيبت به طبقات القادة يف تلك البالد؛ لأن العبقرية
لي�ست �سوى في�ضان جلهود غام�ضة ،تت�صاعد خالل �سائر الطبقات االجتماعية
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يف جمتمع ما كيما تتفجر يف قمته .وهنا ميكننا �أن نرى تباد ًال حقًّا بني اليد والفكر
فحيثما بطل عمل اليد �سقط عمل الفكر حت ًما ،والعبقرية التي ال ت�ستطيع
ا�ستخراج عنا�صرها من ثنايا الدنيا ال ميكنها �أن تزدهر يف القمة.
ولهذا نرى �أن العمل الذي بد�أ يتكون يف �سورية عمل خم�صب ،يدل
على ن�ضج الأفكار؛ فلقد انبعثت اليوم الطاقات اخلامدة ،وطفت على �سطح
احلياة االجتماعية� ،سواء كان ذلك يف د�ستور قومي� ،أم يف حقل متوا�ضع لإزالة
الأنقا�ض والت�سوية من �أجل البناء.
والنه�ضة الإ�سالمية تبدو ،وك�أمنا تريد �أن تتخل�ص من فو�ضاها ،وهي تتطلع
منذ عهد قريب �إىل النظام والتنظيم ،ف�إذا ما بلغت غايتها تلك ،ف�إن معنى هذا �أن
الإن�سان الأميبـي ،ذلك الفرد املتحلل القابل لال�ستعمار ،قد دخل نطاق احلياة
املنتجة ،وتف�سري ذلك يف الإطار اجلماعي� :أن جمتمع ما بعد املوحدين ي�سعى
نحو مرحلة من احل�ضارة تت�سم برتكيب �أ�صيل لعبقريته الإ�سالمية اخلال�صة مع
العبقرية (احلديثة).
لكن هذا يقت�ضي معرفة متعمقة للإن�سان و�إمكانياته ونقائ�صه ،وتق�ص ًيا
واع ًيا للقيم االجتماعية يف الإ�سالم ،فعلم النف�س وعلم االجتماع �ضروريان �إذن
للك�شف عن القيم اجلديدة يف النه�ضة الإ�سالمية ،وعن الطرق اجلديدة التي
تزري بها بع�ض خرافات متخلفة عن ع�صر ما بعد املوحدين.
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وعليه ،فلكي نعرف الإن�سان ،ينبغي �أن نعرف �أنف�سنا ،وذلك �أمر ال يتي�سر
لقادة العامل الإ�سالمي� ،إال �إذا قاموا بعملية ا�ستبطان دقيق لذواتهم ،واختبار
قا�س ل�ضمائرهم؛ ف�إن الإن�سان �إذا ما �أراد �أن يعرف العيب الكامن يف ق�ضيب
من ال�صلب ،يريد �أن يتخذ منه حمو ًرا ملحرك يف �آلة ما ،ف�إنه يخ�ضعه لتحليل
معني ،ك�أن يفح�صه باملجهر ليدر�س بناءه الداخلي .ولن يكون معقو ًال وال ممك ًنا �أن
ي�سلك لهذه الدرا�سة طرقًا �أخرى ،فكذلك احلال �إذا ما �أردنا �أن نعرف الإن�سان
من حيث كونه (حمر ًكا) للحياة االجتماعية؛ ال�شروط هي ال�شروط ،يف الإطار
الإن�ساين ،فنحتاج �إىل قدر كبري من الدر�س الواعي ،فهو وحده الكفيل بالك�شف
عن العالقات اخلا�صة التي متثل التما�سك داخل ال�شخ�صية الإن�سانية يف حركتها
ويف ن�شاطها.
وبهذه الطريقة ينق�شع الغمو�ض عن خفايا النف�س ،فيما بعد املوحدين،
لنتعرف �أين ينبغي �إحداث التغيري ال�ضروري.
ولقد علمنا �أن هذا التغيريات مرتبطة دائ ًما ببع�ض (التجارب ال�شخ�صية)،
ارتبا ًطا �أتيح منه للإن�سانية �أن تك�شف عن حقيقتها من خالل جتارب بع�ض
�أفرادها.
والدين الذي هو التعبري التاريخي واالجتماعي عن هذه التجارب املتكررة
خالل القرون ،يعد يف منطق الطبيعة �أ�سا�س جميع التغيريات الإن�سانية الكربى،
و�إذن فلن ن�ستطيع �أن نتناول الواقع الإن�ساين من زاوية املادة فح�سب.
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ومع ذلك ،فنحن نعلم مقدار الوهم الذي ينتج عن عك�س واقع معني على
�سطح معني ،فقد يحدث �أن نرى ب�أعيننا الدائرة يف �صورتها احلقيقية دائرة ،ولكنها
تبدو لنا يف و�ضع �آخر ًّ
خطا م�ستقي ًما؛ ور�سالة الإن�سان يف احلياة االجتماعية �أن
يكون عام ًال نف�س ًّيا زمن ًّيا ،فهو ال ي�ؤثر فيها طبقًا لوجوده الزمني فح�سب� ،أعني
تب ًعا حلاجاته املادية ،بل �إنه ي�ؤثر طبقًا لوجوده النف�سي� ،أعني طبقًا حلاجاته
الروحية ،وتلك هي حقيقة الإن�سان كاملة ،وهي ما ينبغي �أن ندركه لنتناوله ُك ًّال
غري متجزئ ،فما كان لنا �أن نحدد �شروط تغيريه لو غاب عن �أعيننا �أحد هذين
اجلانبني ،الروحي �أو الزمني ،فهو من اجلانب الأول� :إن�سان متدين ،فالعن�صر
أ�سا�سا
الديني يتدخل هنا مبا�شرة يف الطريقة التي يتبعها ال�ستبطان ذاته ،باعتباره � ً
ل�ضمري يبحث عن نف�سه ،هذا ال�ضمري الديني قد ارتبط بالوعي االجتماعي،
ربطهما الإن�سان ذاته ،رب ًطا ال ميكن معه �أن ينف�صل �أحدهما عن الآخر ،و�إذن،
فالإ�صالح الديني �ضروري باعتباره نقطة يف كل تغيري اجتماعي.
ولكن كيف ن�صوغ امل�شكلة يف الإطار اخلا�ص بالعامل الإ�سالم احلديث..؟
لقد ر�أينا �أن املدر�سة الإ�صالحية قد �صاغتها بلغة علم الكالم ،بينما �صاغها
«�إقبال» يف م�صطلحات �أخرى ،حني نبه على �أن املطلوب لي�س العلم باهلل ،ولكنه
يف �أو�سع و�أدق معانيه (االت�صال باهلل) :لي�س املطلوب مفهو ًما كالم ًّيا ،ولكنه
انك�شاف للحقيقة اخلالدة وبح�سب تعبريه هو (جتلي هذه الذات العلوية).
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فاالجتاه الإ�صالحي -الذي كان من ح�سناته حتطيم التعادل اخلامد الذي
ا�ستقر عليه ع�صر ما بعد املوحدين -قد اجته خا�صة �إىل الذكاء ،وبعبارة �أخرى:
�أدى بامل�شكلة �إىل (املرحلة الفكرية) من احل�ضارة ،فهو بذلك يتخطى مرحلة
جوهرية من مراحل التطور هي :املرحلة الروحية التي ت�ؤدي �إىل تغيري الفرد� ،إىل
جانب �أنها ت�ؤدي �إىل �أول تغيري ميكن �أن تتعر�ض له القيم االجتماعية.
فالرجوع �إىل (ال�سلف) ،وهو املبد�أ الذي نادت به احلركة الإ�صالحية
التقليدية ،مل ي�سجل �إذن يف ن�سق من الأحداث التاريخية ،فهو بهذا يعد (مزلقة)
ال ت�ؤدي بالإن�سان �إىل مرحلة من الوعي ،بل �إىل مرحلة يتعلم فيها ما يت�صل بعلم
الكالم� ،أي �إنه ي�سلك النهج الذي �سبق �أن �سلكه امل�سلمون يف ع�صر ما بعد
«�صفني» ،فهو �إذن �إ�صالح للعلم ،قلما مي�س ،بل ال مي�س �ألبتة م�صري املجموعات
الإن�سانية.
ولقد �شذت عن هذه الوترية حركة الإ�صالح يف اجلزائر ،بف�ضل تلك
ال�شخ�صية العظيمة� ،شخ�صية ال�شيخ «عبد احلميد بن بادي�س» ،وهو الرجل الذي
قدر لإ�شعاعه �أن يبلغ �أعماق ال�ضمري ال�شعبي.
ولكن يبدو �أن احلركة الإ�صالحية يف عمومها ،ال متلك اليوم ما ظفرت به
يف بدايتها من نفثة روحية وانتفا�ضة ت�صوفية ،فظلت كما ر�أينا تعاليم تهدف �إىل
تكوين متخ�ص�صني بارعني� ،أكرث مما تتجه �إىل خلق خمل�صني ،ومع ذلك فيبدو
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�أي�ضً ا �أنها تتخلى عن مكانها ليحل حملها اجتاه جديد �أكرث انطباقًا مع ما دعا
�إليه �إقبال؛ فمنذ خم�سة ع�شر عا ًما ن�ش�أت يف العامل الإ�سالمي جماعات دينية،
تلم�س فيها ال�ضمري امل�سلم طريقه من جديد ،و�إحدى هذه اجلماعات كان لها
يف هذا امل�ضمار حظ وافر ،فك�أنها ا�ستجابة حقة ملا دعا �إليه االجتاه اجلديد يف �آراء
«�إقبال» ،ولقد ظفرت تلك اجلماعة ب�أتباع كثريين من �سورية وم�صر ،ولكنا ال
منلك ،بكل �أ�سف ،ما يكفينا من الأ�سانيد والوثائق لدرا�ستها ،باعتبارها حركة
متتاز يف جوهرها بامل�ؤاخاة العملية التي كان يحملها عنوانها.
�إن املجتمع الإ�سالمي الأول مل يت�أ�س�س على عاطفة جمردة �أو �شعور
�ساذج ،بل قام على عمل جوهري هو (امل�ؤاخاة) بني الأن�صار واملهاجرين ،وكان
ذلك ميثاقًا لتلك احلركة احلديثة التي حاولت الت�أليف بني �أع�ضاء املجتمع ،ت�أليفًا
يحمل معنى امل�شاركة يف الأفكار والأموال.
ولقد ظفرت احلركة بزعيم ،مل يكن فيل�سوفًا �أو عامل كالم -فقد اكتفى
ب�أن بعث يف النا�س �إ�سال ًما خلع عنه �سدول التاريخ ،وما كان له من نظرية يركن
�إليها �سوى القر�آن نف�سه ،ولكنه القر�آن الذي يحرك احلياة .و�إذ كانت احلركة
الإ�صالحية التقليدية مل تقم �إال على الأ�سا�س ذاته �أي على القر�آن ،وذلك حق
ال ريب فيه ،ف�إن الآية القر�آنية مل تكن لت�ستخدم يف منهجها �إال بو�صفها و�سيلة
منطقية ت�ساق لغر�ض تعليمي ،فالقر�آن يف منطقها معلم يقدم لها مقايي�س من كل
نوع ،وبراهني تفحم اخل�صوم ،و�أدلة تدين بع�ض التقاليد والبدع الـتي ال تتفـق

192

وجهة العامل الإ�ســالمي

192

و (ما جرى عليه ال�سلف) ،وهو �أي�ضً ا منوذج جمايل ،بل جمموعة من املقايي�س
الأدبية ت�ستخدمها بع�ض العلوم اال�ستنباطية كعلوم البالغة.
ففي كل هذه احلاالت ،مل تكن الفكرة القر�آنية لتم�س مبا�شرة �ضمري
�إن�سان ما بعد املوحدين �أو طبيعته ،ال مت�س جمال حياته وجوانب فكره ومناحي
�سلوكه ،فهي بذلك �أداء (للتجديد) �أكرث من �أن تكون �إلزا ًما (بالتجدد) ،وهذا
وال �شك �أمر مهم� ،إذا كان على �أية حال �أ�سا�س النه�ضة الراهنة ،فالتجديد يف
ر�أينا هو التف�سري النف�سي ملا �أطلقنا عليه لفظة (التكدي�س) ،ولكنه يعد �أي�ضً ا نو ًعا
من ال�شرط املادي ال�ضروري لعملية (التجدد)؛ �أعني جتدد النف�س الذي هو جوهر
إ�صالحا ظاهر ًّيا.
النه�ضة ،على حني يعد التجديد ،الذي يت�صل بالفكر وحده ً � -
ولقد كان من �أثر تلك احلركة التي و�صفناها �أن جتددت القيمة القر�آنية يف
ذاتها ،ف�أ�صبحت قيمة نا�شطة ،وو�سيلة فنية لتغيري الإن�سان؛ ولطاملا اعرتف كثري
من املثقفني الذين كان من حظهم االت�صال بزعيم احلركة ،ب�أن للرجل قوة خارقة،
�إذ يجعل من �آية القر�آن �أم ًرا ح ًّيا ميلي على الفرد �سلو ًكا جدي ًدا ،ويجذبه جذبًا �إىل
حياة العمل والن�شاط.
فالفكرة القر�آنية هنا ،ت�ؤثر يف �سامعها ك�أمنا دبت احلياة واجلدة فيها فج�أة
على �شفاه الرجل ،ولعل يف قولنا�« :إن الآية تتجدد» ما ي�صطدم مع عقول بع�ض
القراء� :إذ �إنهم قد ين�سبون هذا التجدد  -من وجهة نظرهم � -إىل �سحر اخت�ص به
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الرجل .ومع ذلك فلي�س يف الأمر �سحر وال �سر ،فلقد كان ذلك املدر�س يذهب
لي�ؤدي �صالة اجلمعة يف جميع م�ساجد القاهرة ،ثم ينتهز الفر�صة ليذكر امل�ؤمنني
ببع�ض تعاليم القر�آن ،مل يكن يف�سر هذا الذي يقر�ؤه ،فلقد ترك التف�سري ل�شيوخ
الأزهر ،وهم �أكرث منه عل ًما به ،ف�إنه بابه مت�سع للجدل حول م�سائل اللغة والكالم
والفل�سفة والفقه والتاريخ ،وهذه �أمور علمية حم�ض؛ فعلم التف�سري ي�ستطيع �أن
يبني لنا وجه احلق فيما يعتقده امل�ؤمنون ،ولكن هذا (احلق) لن تكون له عالقة
بالواقع �إال يف املجال الفكري ،وهي عالقة نظرية خال�صة بني احلياة والعلم ،ولو
�أننا افرت�ضنا �أن ما يقوله لنا علم التف�سري �أحيانًا حق ال ريب فيه من جهة كونه
فكرة جمردة ،ف�إن هذا احلق لن يكون �ألبتة �سب ًبا يف حدوث تغيري ثابت للعوامل
االجتماعية الأ�سا�سية ،يحيلها (تركي ًبا) اجتماع ًّيا.
واحلق �أن هذا الرتكيب هو الذي ين�شئ العالقة الع�ضوية بني املبد�أ
االجتماعي ومو�ضوعه ،ويف هذا املجال ميكننا �أن نوازن تعاليم املدر�سة الإ�صالحية
التقليدية مع تعاليم تلك احلركة اجلديدة ،فتعاليم تلك املدر�سة كانت تنادي
مث ًال (بالت�ضامن الإ�سالمي) القائم على فكرة الأخوة ،ولي�ست هذه �سوى عاطفة
�أحالتها احلركة اجلديدة �إىل م�ؤاخاة� ،أي عمل �أ�سا�سي ي�صبح النا�س به (�إخوة).
هذا العمل الب�سيط هو يف الواقع تغيري �شامل للإن�سان الذي ينقّل خطاه
من ع�صر ما بعد املوحدين �إىل ع�صر النه�ضة ،كما قدر له �أن يتخطى بالطريقة
نف�سها غيابة املجتمع اجلاهلي �إىل حياة املجتمع الإ�سالمي ،فلكي يتم تغيري الفرد
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مل ي�ستخدم ذلك الزعيم �سوى الآية القر�آنية ،ولكنه كان ي�ستخدمها يف الظروف
النف�سية عينها التي كان ي�ستخدمها فيها النبي  و�صحابته من بعد ،وهذا هو
ال�سر كله� :أن ت�ستخدم الآية ك�أنها فكرة موحاة ،ال فكرة حمررة مكتوبة.
و�إذا كان قد �أتيح لذلك الزعيم �أن ي�ؤثر ت�أث ًريا عميقًا يف �سامعيه ،فما ذلك
�إال لأنه مل يكن يف�سر القر�آن ،بل كان يوحيه �إىل ال�ضمائر التي يزلزل كيانها،
فالقر�آن مل يكن على �شفتيه وثيقة باردة� ،أو قانونًا حمر ًرا ،بل كان يتفجر كال ًما
ح ًّيا ،و�ضو ًءا �آخ ًذا يتنـزل من ال�سماء ،في�ضيء ويهدي ،ومنب ًعا للطاقة يكهرب
�إرادة اجلموع.
ومل يكن الرجل يتحدث عن ذات اهلل ،كما �صورها علم الكالم� ،أي عن
(اهلل) العقلي ،بل كان يتحدث عن (اهلل) الفعال ملا يريد ،املتجلي على عباده
بالرحمة والقهر ،متا ًما كما كان امل�سلمون الأولون ي�ست�شعرون ح�ضوره فيما بينهم،
ونفحته املادية يف بدر وحنني.
فاحلقيقة القر�آنية تتجلى هنا ب�أثرها املبا�شر على ال�ضمري ،وبت�أثريها يف
الأنا�سي والأ�شياء.
و(الفكرة) التي كانت متجردة يف قليل �أو كثري ،قد �أخلت مكانها لت�شغله
(قيمة) مادية حمققة� ،أعني :تركيب نا�شط للفكر والعمل ،وهما الأمران اللذان
يقوم عليهما كل تطور يف جمتمع يفكر يف عمله ،ويعمل بفكره.
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فتعاليم الزعيم جتربة �شخ�صية ال ت�ستوحى من وثيقة؛ �أعني من حروف
القر�آن ،ولكنها ت�ستقي معينها من نبع الوحي ذاته ،وهي جتربة بدت ثمارها يف
�صورة (احلقيقة العاملة) ،يف كل ميدان من ميادين احلياة ،بل �إنها يف �أ�سا�س هذه
احلياة تغري نف�سية الفرد.
ولقد �أدرك ال�شباب امل�صري الذي طاملا احرتق بلهيب اخلطب يف املطالبة
بحقوقه� ،أدرك �أن الطريق الوحيد لنيل مطالبه هي طريق الواجب ،فحقق
�إمكانياته ،ومدى �سيطرته على الأنف�س والأ�شياء ،ثم �سلك هذه الطريق ،وبذلك
�أ�صبح الداعية الذي مت�س دعوته �شغاف القلوب فتغري معاملها ،وتهديها �إىل الطريق
الأقوم (طريق الأخوة) ،ودار اجلهاز ال�ضخم ليحرك بدوره وجوه احلياة يف البالد،
فين�شئ امل�صارف لتوجيه ر�أ�س املال ،وال�صحافة القوية لتوجيه الثقافة ،وال�صناعة
الناه�ضة خللق العمل وتوجيهه ،وجمع اجلهاز ال�ضخم �أموا ًال طائلة ا�ستثمرت
لت�أ�سي�س القاعدتني ال�ضروريتني حلياة الفرد :قاعدة الروح ،وقاعدة املادة.
ومع كل ما مير بالعامل الإ�سالمي من تطورات نف�سية واجتماعية و�سيا�سية،
ف�إن البذور التي ا�ستودعت الرتبة �ست�ؤتي �أكلها يو ًما ،ف�إن الأفكار التي تتمكن من
ال�ضمري الإن�ساين فت�صبح جز ًءا منه ال ميكن �أن تفنى ،وغاية الأمر �أنها قد تخط
طريقها �أحيانًا يف حنايا هذا ال�ضمري ،ثم تنبج�س منطلقة يف اللحظة التاريخية ،وقد
اتخذت �صبغة �أخرى.
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فهكذا انبج�ست فكرة ابن تيمية يف العامل الإ�سالمي احلديث يف �صورة
الإ�صالح ،وكذلك لن يكون من املمكن انف�صال فكرة الإ�صالح ،التي خطت
تلك اخلطوات الكبرية ،عن حركة التطور يف العامل الإ�سالمي ،فقد جددت
�صورة (التوتر الأخالقي) ،ففتحت بذلك �أغنى حقل من حقول النه�ضة،
لذلك ف�سيالحظ القارئ� ،أننا مل نهتم هنا بالت�سل�سل التاريخي للحديث عن
هذه التجربة ،فنحن نرى �أنه من معامل الطريق ،ولي�س هد ًفا مق�صو ًدا .فاحلركة
تخ�ص العامل الإ�سالمي باعتبارها حماولة من حماوالته التي يهدف بها �إىل
التخل�ص من فو�ضاه الراهنة ،وهي تعد يف التاريخ الإ�سالمي املعا�صر �أول حماولة
�إيجابية ال�ستحداث تركيب ع�ضوي تاريخي ،رمبا متخ�ضت عن جتميع �أفكار العامل
الإ�سالمي املعا�صر ،وطعمتها ب�إدخال العن�صر ال�صناعي احلديث يف حركة تطوره،
بل رمبا كانت هي العامل احلا�سم الذي ين�شئ ج�س ًرا عرب التاريخ ،يقوم �أوله على
الأر�ض التي �شهدت وحدة القلوب ،و�صفاء النف�س الإ�سالمية ،فيما قبل انحراف
«�صفني» ،ويقوم �آخره على الأر�ض التي �شهدت ت�صفية �صنوف العجز ،و�ضروب
اخلرافات والأوهام التي طبعت ع�صر ما بعد املوحدين ،بل �إنها لتمثل -يف ر�أينا-
�أول جهد ي�ستهدف �إعادة بناء املجتمع الإ�سالمي ،م�سرت�ش ًدا بالتخطيط الذي
و�ضعه املهند�س الأول :حممد .
و�إن كان الرتكيب االجتماعي اجلديد ،قد بد�أ يتكون مع �شيء من
الفو�ضى ،ف�سرعان ما تزول هذه الفو�ضى حني يتغ�شاها الفكر الفني ،الذي �أ�صبح
الآن عام ًال يعجل بحركة التاريخ ،وبذلك يتوىل الفن قيادة تطورنا احلديث.

الف�صل ال�ساد�س
بواكري العامل الإ�سالمي
ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ
					

]الن�ساء[123 /

بواكري العامل الإ�سالمي

لي�س العامل الإ�سالمي طائفة من اخللق منعزلة عما �سواها ،فهي قادرة على
�أن تكمل تطورها داخل وعاء مغلق ،بل �إنه ميثل يف رواية الإن�سانية دورين يقوم
بهما يف وقت واحد ،دوره ممث ًال ،ودوره �شاه ًدا؛ هذا اال�شرتاك املزدوج يفر�ض
عليه واجب التوفيق بني حياته املادية والروحية وبني م�صائر الإن�سانية .فهو لكي
يقوم بدور م�ؤثر فعال يف حركة التطور العاملي ينبغي �أن يعرف العامل ،و�أن يعرف
نف�سه ،و�أن يع ّرف الآخرين بنف�سه ،في�شرع يف تقومي قيمه الذاتية� ،إىل جانب تقوميه
ملا متلكه الب�شرية من قيم .واحلق �أن من الع�سري ال�شروع يف عمل كهذا ،يف عامل
ال يخ�ضع لأي مقيا�س ،وهو ما عرب عنه امل�ست�شرق «جب» بطريقته املتغالية حني
قال:
«مل يتح للحركة احلديثة � ،Modernismeأن ت�شق طريقها يف العامل الإ�سالمي
ؤ�س�سا على نظريات ذات �أ�صول �سليمة ومعقولة ،بل �إنها
بو�صفها تيا ًرا �ضخ ًما م� ً
وقد حرمت من الرقابة املنهجية يف تفكريها �ألفت نف�سها �ضائعة و�سط متاهات
من الدوافع الذاتية ،مندفعة بذلك �إىل ال�سقوط بر�أ�سها يف هاوية مل ت�أخذ منها
حذرها».
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ومع ذلك ف�إن هذا االعتباط يف التجربة ،يبدو �أنه  -كما ذكرنا يف الف�صل
ال�سابق  -قد �أخلى مكانه لنوع من الفكر الناقد ،واالهتمام باملنهج منذ ق�ضية
فل�سطني.
ويبدو �أي�ضً ا �أن قرارات احلكومات و�أعمالها تتجه �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل فهم
نف�سها وفهم الآخرين� ،أعني �أنها حتاول �أن تتغلغل يف فهم الغرب وفل�سفته ب�صورة
�أعمق من ذي قبل .ولكن هذا كله ،مل يتبلور بعد يف �صورة ن�شاط اجتماعي،
ي�شمل جمموع العامل الإ�سالمي ،وي�ستوعب جميع و�سائله ،فالعامل الإ�سالمي
مل يبلغ بعد درجة الن�شاط �أو العمل الفني ،الذي يعد وحده كفي ًال بتحديد
مكانه يف العامل احلديث ،حيث يحتل مبد�أ (الفاعلية) �أول درجة يف �سلم القيم،
وهذا املبد�أ من �أحوج الأمور بالن�سبة لنا ،وهو يزداد �ضرورة حني نرى العامل
احلديث  -بعد �أن �أم�ضى قرونًا يف جتربة طويلة  -يبد�أ جتربة �أخرى حتمل �شعا ًرا
لها قول �شك�سبري يف ق�صة هملت�« :إما وجود �أو عدم» .والواقع �أن الظروف التي
جتتازها الإن�سانية الآن على قدر هائل من التعار�ض ،حتى ليبدو لنا �أن الإن�سانية
حائرة ذاهلة ،ال تدري �أي احلدين مت�ضي �إليه ،،ف�إذا كان العمل العلمي والت�أثري
االقت�صادي قد دفعا العامل �إىل و�ضع قريب من االحتاد ،ف�إن الأفكار على العك�س
من ذلك ،قد �أبقت داخله خمائر التفرق والنزاع ،وهنا جند البون �شا�س ًعا بني
�ضمري الإن�سانية الرجعي ،وعلمها التقدمي.
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بيد �أن هذا التخلف بني ال�ضمري والعلم ،مل يعد �أم ًرا م�ستحي ًال يتلخ�ص
يف موقف نزاع بني طرفني ،بل �أ�صبح متناف ًيا مع وجود النوع الإن�ساين ذاته.
فالأو�ضاع االقت�صادية التي خلقها القرن التا�سع ع�شر ،قد فر�ضت يف كثري من
املجاالت قي ًما �إيجابية ،تخلع على العامل �صفة الوحدة الأر�ضية ،وما حمكمة
العدل يف الهاي والقانون البحري� ،إال مظاهر خا�صة لذلك االجتاه العام الذي
ال يفت�أ ميهد الطـريق لتوحيد العامل ،وهناك م�ؤمترات خمتلفة للتنظيم العلمي
والفني واالحتادات النقابية العاملية ،كاحتاد الربيد العاملي ،وهي خري �شاهد على
حاجة ال�شعوب �إىل تنظيم حياتها على �أ�سا�س من التعاون والعمل امل�شرتك.
�أما يف املجال ال�سيا�سي ،فقد ظهر االجتاه �إىل العاملية جل ًّيا ،منذ برزت
املرحومة ع�صبة الأمم �إىل عامل الأحياء.
وما من يوم مير� ،إال تطالعنا فيه بواكري احتاد عاملي يف خمتلف ميادين احلياة
الدولية ،بل لقد ا�ستفحلت هذه النزعة منذ كانت احلرب العاملية الأخرية ،وهي
اليوم تكت�سي �أردية جديدة؛ لي�س �أقلها �ش�أنًا  -على كل حال  -نزعة (املواطن
العاملي).
ولعلنا لو �أردنا حتديد العامل الذي �أ�سرع بالعامل �إىل هذا الو�ضع ،ملا
وجدنا غري العامل ال�صناعي ،فلقد �ألغى ذلك العامل املكان ،فلم تعد تف�صل بني
ال�شعوب م�سافات �سوى م�سافة ثقافاتها.
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ومن امل�ؤ�سف �أن نقول� :إن هذه امل�سافة قد ات�سعت ففرقت م�صائر الب�شر
بع�ضهم عن بع�ض ،ونظرة �إىل ذلك البائ�س الفقري الذي يعي�ش باجلزائر ،وال يحمل
�أحد من النا�س َه َّم تعليمه ،ترينا ال َب ْون الهائل بينه وبني نظريه الذي يحلل الذرة
يف �أمريكا ويف رو�سيا .فالعلم قد �ألغى امل�سافات اجلغرافية بني النا�س ،ولكن ُهوى
�سحيقة قد بقيت بني �ضمائرهم.
هكذا يتعار�ض الواقع مع الفكر ،بينما الأر�ض قد �أ�صبحت كرة جد
�صغرية� ،سريعة االلتهاب ،لو �شبت النار يف �أحد طرفيها المتدت �إىل الطرف
الآخر ،ولذلك مل يعد ممك ًنا تق�سيم امل�شكالت واحللول ،وبالتايل انتهاج �سيا�سة
�أوربية يف جانب ،وا�ستعمارية يف جانب �آخر.
فال�صراع يف الهند ال�صينية الذي مل يكن ،منذ ع�شرين عا ًما فقط ،قد
تخطى حدوده اجلغرافية ،قد �أ�صبح اليوم ذا طابع عاملي ،ي�شعر بل يهتم به حمالو
ً
م�ستهلكا
ميناء وهران ،باعتبارهم من امل�ستع َمرين ،كما يهتم به الياباين باعتباره
للأرز .فالعامل قد انقلب ر� ًأ�سا على عقب ،فبد�أت بذلك �صفحة جديدة يف التاريخ
عنوانها�« :إما �أن تكون الإن�سانية وحدة �أو تفنى» ،فهل يا ترى �سيجد قادة العامل
ح ًّال �سعي ًدا يح�سم هذا االختيار ح�س ًما �سلي ًما؟
�إن �أعمالنا تدلنا  -واحل�سرة تهدد قوانا  -على �أنهم طائفة من الر�سامني،
خامرهم النوم ،و�أيديهم ما زالت حترك �أقالمهم حماولة ر�سم بناء نخره ال ِب َلى،
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تهده من �أ�سا�سه ،فقلم الر�سام هنا لي�س
بينما بد�أت � ٍأيد �أخرى حتمل املعاول ّ
�إال �أداة تبعث على ال�ضحك وال�سخرية� ،إذ ال حمل لها يف عمل يحتاج �إىل
املجرفة (وامل�سطرين) للتعفية على((( �أنقا�ض عامل قدمي ،وبناء عامل جديد .ف�إذا ما
رف�ض �أولئك القادة �أن ي�سعوا لبناء هذا العامل اجلديد ،فلن يغني رف�ضهم �شي ًئا،
و�سيتم بنا�ؤه على �أ�صوله �أطاعوا �أو كرهوا ،وعلى الرغم من بع�ض الفل�سفات التي
ت�ساند اال�ستعمار ،فقد �أ�صبح الق�ضاء عليه �أم ًرا حمتو ًما .لكنا يف موقفنا هذا ن�شعر
بالأمل وبامل�أ�ساة ،لوجود هذا التعار�ض املدمر� ،إذ كيف يف�سر �أولئك الذين امتهن
فمدنهم بطريقته املحقرة ،كيف يف�سرون املطالبة (باحرتام
اال�ستعمار �إن�سانيتهم ّ
�شخ�ص الإن�سان) و(�إعالن حقوق الإن�سان)؟
�إن �سر هذا التعار�ض هو تلك الثقافة املادية ،التي تعد قا�س ًما م�شرت ًكا يغذي
ال�سعي �إىل حكم ال�شعوب ،ثم �إىل فر�ض نوع من القي�صرية الطاغية ،دون �أن
تهدف �إىل ن�شر ح�ضارة ،وهذه الثقافة قد زودت بكل ما حتتوي املادة من خمود،
فهي عاجزة عن م�سايرة حركة التطور يف منتجاتها ذاتها ،ثم �إنها قد حب�ست
نف�سها يف �سجن هذا التعار�ض بحكم منهجها ذاته ،املنهج الو�ضعي الديكارتي.
وما كان لدعاتها �أن يهتموا بغاية الأ�شياء ،بل كان تعلقهم ب�أ�سبابها .ومن �أمثلة
ذلك �أن م�شكلة ت�سخري الإنتاج خلدمة الإن�سان ،حيث كان هذا الإن�سان ،هذه
امل�شكلة مل تخالط بعد ال�ضمري الغربي ،فالغرب ينتج ،ولكنه عاجز عن توزيع ما
((( للتعفية على :للإزالة واملحو( .م).
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ينتجه ،و�أوربا العقلية التي �أبدعت الآلة ،جتد نف�سها يف منتهى العجز عن مواجهة
م�شكالت الإن�سانية وعالجها ،فكل عالقة ال تقا�س ال تدخل يف حيز �ضمريها،
والنا�س يف �أوربا يجيدون ت�شكيل املادة ،ولكنهم ال يعرفون كيف يجعلونها �أداة
يف يد الإن�سان� ،أو بعبارة �أخرى :هم ال يحددون قيمة الإن�سان -الآلة -بالن�سبة
لكمية املنتجات.
ارتدت عن املُثُل
لقد بلغت �أوربا الغاية يف الفن وال�صناعة ،ولكنها ّ
الأخالقية ،فلم تعد تعرف �شي ًئا من اخلري للإن�سانية فيما وراء حدود عاملها الذي
ال ميكن فهمه �إال بلغة املادة.
وما كان حل�ضارة �أن تقوم �إال على �أ�سا�س من التعادل بني الكم والكيف،
بني الروح واملادة ،بني الغاية وال�سبب ،ف�أينما اختل هذا التعادل يف جانب �أو يف
�آخر كانت ال�سقطة رهيبة قا�صمة.
واحل�ضارة الإ�سالمية ،قد فقدت تعادلها يوم فاتها �أن ترعى �سالمة هذه
العالقة بني العلم وال�ضمري ،بني العنا�صر املادية والوجود الروحي ،فغرقت يف
هاوية ال�صوفية اخلال�صة ،يف فو�ضى املرابطني التي �سببت �سقوطها.
وها نحن �أوالء اليوم ن�شهد جتربة �أخرى تنتهي �إىل اختالل �آخر :فاحل�ضارة
الغربية التي فقدت معنى الروح جتد نف�سها بدورها على حافة الهاوية.
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فنه�ضة العامل الإ�سالمي �إذن لي�ست يف الف�صل بني القيم ،و�إمنا هي يف �أن
يجمع بني العلم وال�ضمري ،بني اخللق والفن ،بني الطبيعة وما وراء الطبيعة ،حتى
يت�سنى له �أن ي�شيد عامله طبقًا لقانون �أ�سبابه وو�سائله ،وطبقًا ملقت�ضيات غاياته.
�إن الذي يرد �إىل العامل �شبابه ،البد �أن يكون (�إن�سانًا جدي ًدا) ،قاد ًرا على
حمل م�س�ؤوليات وجوده ماد ًّيا وروح ًّيا ،ممث ًال و�شاه ًدا؛ و�إن�سان ما بعد املوحدين
�إن�سان هرم ،يف طريقه �إىل الفناء ،ولكن العامل الإ�سالمي على الرغم من ذلك
لديه قدر كبري من هذا ال�شباب ال�ضروري.
والواقع �أنه ،على الرغم من قابليته لال�ستعمار ،قد احتفظ مبعنى جوهري،
هو معنى القيمة اخللقية ،وهو ما ينق�ص الفكر احلديث ال�شائخ .ولكنا يف الوقت
نف�سه جند هذا العامل الإ�سالمي ،يخطو يف طريقه �إىل جتديد نف�سه بف�ضل ما حت�صل
يف يديه من قيم حديثة ،فهذا االمتزاج بني الروح واملادة ،الذي يتم الآن يف بطء،
�سي�سرع دون ريب ،كلما تعود مواجهة امل�شكالت بفكر علمي ،ذلك الفكر الذي
�أ�صبح الآن عامل تعجيل بحركة التاريخ ،فاملنهج يخت�صر املراحل ،والتجربة ترينا
�أي هذه املراحل ال لزوم له.
لقد قطعت اليابان  -القدمية املختلفة  -التي فتحت �أبوابها عام 1868
للكومودور بريي يف خطوة واحدة ،امل�سافة التي كانت تف�صلها عن القرن الع�شرين،
ولكنها قطعتها على �أ�صول فنية ومنهجية ،ف�ضبطت �ساعاتها وا�ستخدمت بعلمها
الإن�سان والرتاب والوقت.
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وعلى العامل الإ�سالمي بدوره �أن يتخطى املدى الذي يف�صله عن التقدم،
وذلك بتنظيم ا�ستغالل و�سائله و�ضروب ن�شاطه طبقًا ملنهج «تايلور».
لقد �أكدت له ق�ضية فل�سطني تلك ال�ضرورة امللحة ،و�أر�شدته �أي�ضً ا �إىل طرق
جديدة ،ويبدو �أنه على و�شك �أن يبد�أ جتربة جديدة �آخ ًذا يف ح�سابه م�ساوئه
و�أخطاء ما�ضيه ،التي بدونها يفقد در�س التاريخ ،وخا�صة تاريخ ال�سنوات الأخرية
كل معنى ،ومرحلة كالع�صبية �إىل مراحل كثرية كانت تبدو �ضرورية ،مل تعد
�سوى نزعة قدمية فاتها ركب التاريخ.
فالعامل الراهن ثمرة التحلل املحتوم لعامل م�ستعمر وقابل لال�ستعمار،
وهو حتلل عرفنا ق�صته منذ ع�شر �سنوات َخ َل ْت ،ولكن هذا التحلل قد ك�شف
عن االجتاه العميق حلركة التاريخ ،فقد ك�شف من ناحية عن وحدة امل�شكالت
واحلاجات يف العامل ،و�أبان من ناحية �أخرى عن �ضرورة �إعادة تنظيم العالقات
بني ال�شعوب .فك�أمنا قد �أدان التحلل الراهن حركتي اال�ستعمار والقومية على
�سواء ،فاال�ستعمار مل يعد متفقًا مع �شرائط الوجود الدويل ،الذي ال ميكن �أن
يكون �أ�سا�سه القوة ،بل لقد �أدانه ال�ضمري العاملي ر�سم ًّيا باعتباره علة اال�ضطرابات
والقالقل يف العامل ،بل باعتباره �سبب التخلف واحلرب.
لقد ا�ستطاع امليثاق اال�ستعماري �أن يت�آمر على حياة امل�ستع َمر ،وعلى
�ضمريه ،وعلى وجوده ذاته ،ومع ذلك ف�إن املتمدنني يغ�ضون �أب�صارهم عما يقارف،
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ولي�س �أمام الدبلوما�سية الدولية يف الظروف الراهنة �إال �أحد �أمرين :التم�سك
بامليثاق اال�ستعماري� ،أو العمل بامليثاق الإن�ساين ،فما ي�ستطيع العامل �أن ي�ستهل
ِ
م�ستعمر وم�ستع َمر.
عه ًدا �إن�سان ًّيا وهناك
والعامل الآن يف طريقه �إىل حتقيق وحدته ،يف طريقه �إىل التكامل والت�شارك
ما�ض �إىل تقرير اجتاه التاريخ عن طريق
يف املوارد ويف احلاجات ،فهو بذلك ٍ
املنظمات ،وبد�أت النزعة القائلة بحرية الإنتاج والتجارة ،تخلي مكانها ليحتله
نظام عقلي يتجه بالإن�سانية نحو التوافق العام ،ولي�س هذا طبقًا خلطط يخرتعها
اخليال ،بل بحكم ال�ضرورات احليوية ال�صارمة ،فعلى العامل الإ�سالمي �إذن �أن
ي�أخذ يف ح�سابه هذه اخلطوة التاريخية احلا�سمة يف تطوره اخلا�ص ،ف�إن الأ�شكال
التي يتنادى عليها النا�س ،والتي حتمل عنوان (الع�صبيات) مبختلف �ألوانها قد
فات �أوانها الآن متا ًما ،كما فات �أوان (القومية الأوربية) التي �أرادوا بعثها يف
�إ�سرتا�سبورغ.
وال ريب �أنه لي�س من حقنا �أن نتفاءل �أو �أن نت�شاءم فيما يت�صل مب�ستقبل
ال�سالم ،ولكنا نالحظ �أن الدول فيما يبدو مل تفهم معنى املرحلة احلا�سمة
التي اجتازها العامل ،والتي يعرب عنها عنوان كتاب مثل (العامل واحد) ،على
الرغم من �أن هذا الكتاب مل يعالج �سوى اجلانب اجلغرايف من امل�س�ألة ،وهو ما
قد يبديه رجل يجتاز يف ب�ضعة �أيام �ستني وثالث مائة درجة يف الكرة الأر�ضية
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امل�سلحة ،كما فعل «فاندال فلكي»((( م�ؤلف الكتاب .بيد �أن وحدة العامل كانت
وما تزال الظاهرة اجلوهرية يف التاريخ ،على حني مل تكن التق�سيمات ال�سيا�سية
�سوى �أعرا�ض زائلة وظواهر �سطحية ،ف�إذا غاب هذا عن فكر ا�صطبغ بال�صبغة
الديكارتية ،فما ذلك �إال لأن الثقافة التي �صاغته جتعل بداية التاريخ يوم ت�أ�س�ست
روما ،كما جتعل بداية الفكر يف جمامع �أثينا ،و�إنه ملما يدعو �إىل العجب؛ �أن نرى
كبار املفكرين الأوربيني ،يبدون عاجزين عن �أن يتخطوا بفكرهم ما وراء الفكر
الهليني ،ف�إذا ما جتاوزوا حدود (الإن�سانيات الإغريقية الالتينية) �أ�صبحوا وك�أنهم
يكت�شفون كوك ًبا �آخر.
(((

ومع ذلك فيجب �أن ننوه هنا باجتاه جديد ظهر يف كتابات «جينون»
در�سا منهج ًّيا ،كما يك�شف عن
و«هك�سلي» ،يدر�س الفكر ال�صويف يف العامل ً
�أ�صوله امل�شرتكة ،وال�شك �أن هذه اجلهود جزئية وما زالت حديثة ،بل �أكرث من
ذلك جندها ال مت�س الواقع �إال يف قمته ،فال ميكننا �أن نحدد �أثرها يف العالقات
اليومية ،وال�صالت املبا�شرة بني النا�س ،وبني ال�شعوب بع�ضها مع بع�ض.
ومع ذلك ف�إن ما ذكرناه من �أحداث يدعو الإن�سانية �إىل حل م�شكلة
اختيارها ،و�أية كانت وجهة الأمر ،ف�إن العامل الإ�سالمي  -بحكم ا�ستعداداته
الأخالقية املوروثة  -يف منت�صف الطريق ،متقدم على ال�شعوب الأخرى �إىل العامل
((( كاتب �أمريكي.
((( مفكر فرن�سي عا�ش يف م�صر ،ومات ودفن بها.
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اجلديد .وال�شك �أن �إن�سان ما بعد املوحدين مهما بدا من ت�أخره يعد خ ًريا من
الإن�سان املتح�ضر يف حتقيقه لل�شروط النف�سية للإن�سان اجلديد� ،أعني (للمواطن
العاملي)� ،أو بح�سب التعبري امللهم الذي �أطلقه دي�ستويف�سكي( :الإن�سان العاملي).
وال جدال يف �أنه بحاجة �إىل �أن يبلغ امل�ستوى املادي للح�ضارة الراهنة ،في�ستخدم
كل مواهبه وقدراته على التكيف مع الو�ضع الزمني للع�صر الذري ،وهو يت�سم يف
حقيقته بطابع الفكر الفني ،ولكن دور �إن�سان ما بعد املوحدين �سيظل فوق ذلك
كله روح ًّيا يكفكف من غلواء الفكر املادي ،كما يهذب من تطرف الأنانية القومية.
لقد �سبق لإقبال ،وهو يخط للعامل الإ�سالم طريق نه�ضته الروحية� ،أن
طالبه ب�صبغة يف التفكري متكنه من النظر �إىل الأ�شياء والتنظيمات «ال من حيث
نفعها �أو �ضررها االجتماعي الذي تعود به على بلد �أو �آخر ،بل من حيث الأهداف
العظمى التي ي�سعى �إليها جمموع الإن�سانية» فهنا النوع من الفكر امليتافيزيقي
الذي قال به �إقبال قد ي�صطدم بالأذهان ذات النزعة العقلية ،تلك التي ترى �أن
كل ما ال يدخل يف نطاق املادة ال يدخل يف نطاق العقل .فامل�شكلة على هذا
ت�ستوجب املواجهة؛ �إذ هي تت�صل مبوقف الإن�سان يف العامل اجلديد ،كما تت�صل
مب�ستقبل احل�ضارة.
�إن من الأن�سب هنا �أن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك املعنى الكلي
للتاريخ ،وها هو ذا امل�ؤرخ الفرن�سي الكبري (غو�ستاف جيكييه) بعد �أن در�س قطا ًعا
من التاريخ امل�صري يبلغ �أربعة �آالف عام يخرج بهذه النتيجة املعربة ،قال:
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«لقد الحظنا يف تاريخ هذا ال�شعب �أن احل�ضارة منذ َّ
خط لها طريقها �سلكته
دون �أن تفارقه �ألبتة ،بل مل تفلح االنقالبات ال�سيا�سية �أن تخرجها �أو تنحرف بها
عن الطريق ال�صاعد الذي قامت عليه ،ومع ذلك ف�إن الأزمات التاريخية الكربى
ت�سمح لنا بتحديد بع�ض املراحل يف تاريخ احل�ضارة ،وتوحيدها يف ع�صور ،لندرك
�إدرا ًكا جي ًدا �ضروب التقدم التي حققتها احل�ضارة خالل القرون»(((.
فهذه �إذن نظرة يبدو �أنها ت�ضم نوعني من الأحداث املتمايزة ،وهي ت�شمل
قطا ًعا كب ًريا من التاريخ ،فهي ت�ضم من ناحية ح�ضارة «تتابع �سريها يف طريق
�صاعد» ،ومن ناحية �أخرى( ،انقالبات �سيا�سية) بكل ما يت�صل بها من جمموعات
ب�شرية ،وبكل ما حدث خاللها من انت�صارات ،ومهرجانات ،وما �ضمت من
�أحداث ميالد وممات ،ومن �آالم.
فهناك من جانب خط متوافق يعرب �آالف ال�سنني دون �أدنى معوق .وهناك
من جانب �آخر �صورة امل�أ�ساة الإن�سانية بكل انقالباتها .هذا التمييز اجللي بني
نوعني من الأحداث ال يف�سد �إىل حد كبري وحدتها ،ف�إن الرابط بينهما ذو �صبغة
جدلية :وهو �أن الإن�سان هو ال�شرط الأ�سا�سي لكل ح�ضارة ،و�أن احل�ضارة ت�ؤكد
دائ ًما ال�شرط الإن�ساين ،وهكذا تتعقد �أب�سط الأحداث كلما �أدركناها يف توقعها
الإن�ساين ال�شامل ،ولكنه تعقد ذو مغزى ،فالزواج مث ًال حني يحدث يف مدينة
((( غو�ستاف جيكييه .Histoire de la Civilisation Egyptienne
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ما يكون حدثًا معتا ًدا ،فمن الوا�ضح �أن له معنى بالن�سبة للزوجني و�أ�سرتيهما،
ولكن له �أي�ضً ا معنى بالن�سبة لل�سائل املتكفف ،ف�إن التقاليد الإ�سالمية تتخذ
من الزواج فر�صة ليظفر ال�سائل ب�أكلة حتفظ وجوده املوقوت يو ًما كام ًال ،فهكذا
ر�أينا �أن احلديث الواحد قد يت�صل بوجود كثريين ،كما يت�صل ب�أحداث متمايزة
خمتلفة.
ولقد تكون الروابط دقيقة �أحيانًا ،فقد ميوت رجل ما باجلزائر؛ لأن رج ًال
�آخر قام �أو مل يقم ب�شيء معني يف ذلك اليوم ب�سيدين ،وهذه املالحظة تزداد
�صدقًا بقدر ما تزداد احلياة تعق ًدا ،وكلما جتاوزت �إطار الفرد� ،أو خرجت عن حدود
املدينة �أو الأمة.
وهناك بع�ض الأحداث التاريخية التي تتجاوز نطاق التف�سري العقلي
الب�سيط القائم على فكرة الإن�سان ال�سريعة ،وعلى املنفعة املادية �أو الأخالقية �أو
ال�سيا�سية ،بل يبدو �أنها مت�صلة بنظام غري عقلي ،ال ميكن للفكر الديكارتي �أن
يدرك م�ضمونه.
والتاريخ ميدنا على ذلك ب�أمثلة كثرية:
فق�صة((( حياة «تيمورلنك» ،متد نطاق التوقع التاريخي املت�صل بها �إىل ما
وراء امل�صري الإن�ساين .ف�إذا ما نظرنا �إىل هذه امللحمة نظرة عقلية ،ف�إن معنى ذلك
و�ضوحا ما �سبق �أن قاله امل�ؤلف عن اجلانب امليتافيزيقي يف درا�سة التاريخ يف الف�صل الأول.
((( هذه الفقرة تزيد ً
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�أن جنمع عنا�صرها ،و�أن نربط بينها ح�سب عالقتها ب�شخ�ص البطل املحوري .لكنا
نالحظ �أن العنا�صر العقلية املت�صلة بالرجل ،وب�صفاته ال�شخ�صية ال تعطينا تف�س ًريا
كاف ًيا �شاف ًيا ملا قام به ،فالواقع �أن الرجل مل يكن جمرد جندي يحمل ال�سيف� ،إذ
�إن العقيدة الدينية والذوق ال�سيا�سي ،والعبقرية احلربية والإدارية قد جعلت منه
�شخ�صية معقدة ،ولكنها تامة التحديد.
لقد ر�أيناه ينق�ض ب�سيفه على جيو�ش الـ  )((((Horde d’Orالتي كانت يف
طريقها على غزو �أوربا بقيادة «طغطاميت�ش  ،»Toghtamichور�أينا �سيفه الرهيب
يهوي مرة �أخرى ،ال على ال�صني ،وهي من خملفات جده «جنكيزخان» ،وال
على الهند التي �سيغزوها حفيده «بابر  ،»Baberو�إمنا يهوي على ر�أ�س الإمرباطورية
العثمانية ،هنالك حيث جمع ال�سلطان بايزيد جي�شً ا من خم�س مائة �ألف لغزو
(فينا) ،فلماذا اتخذ «تيمورلنك» هذا امل�سلك الغريب..؟
دواع منها :احلق امللكي ،والطموح ،و�سهولة
لقد كان لديه �إذا ما غزا ال�صني ٍ
الغلب دون غرم ،والعاطفة الدينية� ،أعني جميع العوامل الإن�سانية التي تقوم
عليها �سيا�سة معينة �أو حملة حربية ،كانت جميعها يف كفة واحدة من امليزان،
ومع ذلك فلقد رجحت الكفة الأخرى حني اجته �إىل اجلهة الأخرى ،فقد هزم
الـ  ،Horde d’Orكما هزم جي�ش بايزيد ،الأمر الذي يدفعنا �إىل �أن نت�ساءل عن
((( مملكة �أ�س�سها املغول يف الع�صور الو�سطى ،و�سيطرت على �سيربيا وجنوب رو�سيا ،وانتهت يف القرن اخلام�س ع�شر.
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الأقدار التي ا�ستطاعت �أن تلعب هنا دو ًرا ي�ؤدي �إىل رجحان ميزان التاريخ على
هذه ال�صورة..؟
وك�أن هذه ال�صفحة من التاريخ ،هي التي �أراد «غيزو» �أن يعر�ضها عر�ضً ا
�سري ًعا ،عندما �سجل يف م�ستهل القرن املا�ضي هذه الت�أمالت الغريبة ،قال:
«هكذا يتقدم الإن�سان يف تنفيذ خطة مل ت�ساور خياله حلظة ،بل مل يعرفها قط،
فهو العامل الذكي الذي يقوم باختياره لي�س له ،فهو ال يعرفه ،وال يدركه �إال ريثما
ناق�صا مبتو ًرا».
يتم حدوثه يف الواقع ،بل �إن �إدراكه �آنذاك ال يكون �إال ً
ولقد قام «تيمورلنك» يف الواقع بعمل مل يكن ي�ستطيع �إدراكه حتى بعد
انتهائه منه ،لأن مغزاه التاريخي احلق ال ميكن �أن يظهر �إال بعد عدة قرون.
(((

�إن م�س�ألة كهذه قد ترتكنا م�شدوهني بحجة �أنها ذات طابع ميتافيزيقي
ولكنا لكي نعطي للأحداث تف�س ًريا متكام ًال يتفق مع م�ضمونها كله ،يجب �أال
نحب�س ت�صورنا لها يف �ضوء العالقات الناجتة عن الأ�سباب ،بل ينبغي �أن نت�صور

((( يبدو �أن «جون �أرنولد توينبـي  )J. A. Toynbeeيف كتابه «التاريخ» قد عالج هذه امل�س�ألة كما ي�شهد بذلك املقتطف
الذي ظهرت ترجمته بالفرن�سية عام  1953بعنوان (حرب وح�ضارة) ط  ،Gallimardفامل�ؤرخ الإنكليزي يالحظ
(�ص ( )147عمى تيمورلنك) الذي ر�آه ينتهي بتقوي�ض ما �أ�سماه (احل�ضارة الإيرانية) -ح�سب تعبري �إ�سفولد
�سبنجلر -ولكن يبدو �أنه قد اقت�صر على النظر �إىل النزعة الع�سكرية املخربة ،فلم يالحظ الأهمية الكربى لهذا
العمى الذي �أ�صاب الإمرباطور الترتي يف الت�أثري يف �سري التاريخ العام ،ف�إن �سيف «تيمورلنك» هو الذي �شق
الطريق �أمام احل�ضارة الغربية الوليدة و�سط �أخطار الغروب التي كانت تخيم على العامل الإ�سالمي ،فهل ميكن يف
ظروف كهذه �أن تتحدث عن نوع من «العمى»؟ وهل ال ميكن �أن نرى يف ذلك �أمارة على نوع من التجلي العلوي
وراء ت�صرفات «تيمورلنك»؟ (.)1954
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الأحداث يف غايتها التي انتهت �إليها يف التاريخ ،ومن هذا اجلانب قد نحتاج �أن
نقلب املنهج التاريخي ،فرنى الظواهر يف توقعها بد ًال من �أن نراها يف ما�ضيها،
ونعاجلها يف نتائجها ال يف مباديها ،فلكي نفهم ملحمة «تيمورلنك» ينبغي –
مث ًال� -أن ن�س�أل �أنف�سنا :ماذا كان ميكن �أن يحدث لو �أتيح «لطغطاميت�ش» �أن يحتل
مو�سكو ،ومن بعدها وار�سو..؟ ولو قدر «لبايزيد» �أن ين�صب رايته على �أطالل فينا،
ثم على �أطالل برلني..؟ لو حدث هذا لأذعنت �أوربا حت ًما ل�صوجلان الإ�سالم
الزمني املنت�صر ،ولكن �أال يدفعنا هذا �إىل �أن نرى �أن توق ًعا خمتلفًا متام االختالف
عما حدث فع ًال كان �سيحدث يف التاريخ..؟ كانت النه�ضة الأوربية التي مازالت
يف �ضمري املقادير �ستن�صهر يف (النه�ضة التيمورية) ،ولكن هاتني النه�ضتني  -على
الرغم من عظمهما  -كانتا خمتلفتني ،فلم يكن مغزاهما التاريخي واح ًدا؛ كانت
الأوىل فج ًرا يفي�ض على عبقريات «جاليلي» و«ديكارت» وغريهما ،بينما كانت
الأخرى �شفقًا يغلف احل�ضارة الإ�سالمية حلظة �أفولها.
كانت �إحداهما بداية نظام جديد ،وكانت الأخرى نهاية نظام دار�س،
وما كان �شيء يف الأر�ض ي�ستطيع �أن يدفع عن العامل الليل ،الذي �أخذ يب�سط
�سلطانه �آنئذ على البالد الإ�سالمية يف هدوء ،فلو �أن «تيمورلنك» كان قد اتبع
دوافعه ال�شخ�صية ملا ا�ستطاع �شيء �أن يحول دون نهاية احل�ضارة الإن�سانية.
ومهما يكن من �شيء ،ف�إن م�ضمون هذه الأحداث التاريخية ،لي�س
بالب�ساطة التي تظهر لأعني الذين ال ينظرون �إىل الأ�شياء �إال من وجهاتهم الفردية
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�أو القومية ،فهناك ح�سب تعبري �إقبال (خطة للمجموع) هي التي تك�شف عن
اجتاه التاريخ.
وعلى �أ�سا�س هذه اخلطة العامة للإن�سانية وحل�ضارتها ،ندرك املعنى الكامل،
�أو املغزى امليتافيزيقي للأحداث.
ملاذا حال «تيمورلنك» دون قيام «بايزيد» و«طغطاميت�ش» بن�شر الإ�سالم يف
قلب �أوربا..؟
واجلواب :لكي تتابع �أوربا امل�سيحية جهدها احل�ضاري الذي مل يكن العامل
الإ�سالمي بقادر عليه منذ القرن الرابع ع�شر؛ لأنه كان يف نهاية رمقه ،فملحمة
الإمرباطور الترتي جتلو غاية التاريخ� ،إذ كانت نتيجتها متطابقة مع ا�ستمرار �سري
احل�ضارة ودوامها ،كما تتعاقب دوراتها ،ويتم الك�شف اخلالد عن العبقريات التي
تتناوب على طريق التقدم.
فدورة من دورات احل�ضارة تولد يف بع�ض الظروف النف�سية الزمنية ،ثم
تنمو وتطرد ،ف�إذا ما �سبقتها احل�ضارة الإن�سانية توقفت تلك الدورة لتبد�أ �أخرى
يف ظروف جديدة تتحول بدورها �إىل ظروف متخلفة ،فهذا هو القانون الذي خط
على مر ال�سنني خالل التاريخ ذلك (الطريق ال�صاعد) ،الطريق الذي ُمنحته
الب�شرية يف بطء وروية ،وبذلك متتزج غاية التاريخ بغاية الإن�سان.

اخلامتة
ﱹﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮄ ﮅﱸ
ﮂﮃ
					

]املائدة[3 /

امل�آل الروحي لعامل الإ�سالم

ويف خامتة هذه الدرا�سة �أ�شعر متا ًما �أن جز ًءا �آخر ينق�صها ،وهو �إي�ضاح بع�ض
اجلوانب اجلوهرية التي �آثرت تركها خالل درا�ستي ،خ�ضو ًعا لأحكام املنهج
الذي اتبعته ،ول�ست �أملك هنا �سوى �أن �أ�شري �إىل هذه اجلوانب ،تار ًكا لغريي
مهمة معاجلتها كما ينبغي.
فلقد ظل العامل الإ�سالمي ،خالل قرون طويلة ،متجم ًدا يف �أ�شكال �سبق
احلديث عنها ،وهي التي �أدت �إىل وجود القابلية لال�ستعمار يف جمتمع ما بعد
املوحدين ،الذي �أدى �إىل وجود اال�ستعمار .واليوم يتحرك العامل الإ�سالمي نحو
الغد امل�أمول� ،أو بعبارة �أخرى� :إن تاريخه قد ا�ستعاد حركته ،ود َّبت فيه احلياة� ،إذ
�أ�صبح يف و�ضع متحرك ،وتك�شفت له بع�ض الآفاق منذ قريب.
والعجيب �أن مفهوم كلمة ( )Vocationالتي اخرتناها عنوانًا للكتاب
يدل على هذين اجلانبني�« :أعني ظروف حدوث حركة معينة ،و�سعيها �إىل غايتها
بوا�سطة املجتمع الإن�ساين الذي يوجد يف هذه الظروف».
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فهل ميكننا �أن نتحدث عن وجهة العامل الإ�سالمي بهذا املعنى املزدوج..؟
احلق �أن العامل الإ�سالمي يبدو بعي ًدا عن �إدراك م�آله الروحي ،هذا �إذا ما ا�ستثنينا
احلركة الأخرية ،التي �أ�شرنا �إليها ،فهي التي يبدو �أنها قد حاولت �أن تتخذ لنف�سها
اجتا ًها مفهو ًما يف �أعماقه.
لكنا نذهب على �أية حال� ،إىل �أنه مهما يكن �أمر الفو�ضى الراهنة يف العامل
الإ�سالمي ،فمن املمكن �أن نتلم�س فيه اجتاهني لي�سا يف طبيعة واحدة؛
�أما �أولهما :فهو ذو طابع تاريخي ،وهو ناجت عن ت�أثري القوى الداخلية التي تظهر
يف �صورة فعل ورد فعل لال�ستعمار ولقابليته ،وقد در�سنا فيما م�ضى عنا�صر هذا
االجتاه ،وهي التي تتمثل يف :حركة الإ�صالح ،واحلركة احلديثة ،وهما اللتان
تخلعان على العامل الإ�سالمي �صورته احلديثة.
و�أما ثانيهما :فمع �أنه ال ميكن ف�صله عن التطور التاريخي ،ف�إنه يتمثل يف �صورة
جد خمتلفة ،تعود هذه املرة �إىل الظواهر الكربى النتقال احل�ضارة يف م�ستواها
العاملي �أعني �أنه يت�صل بانتقال مركز اجلاذبية من حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
�إىل �آ�سيا.
وال ريب يف �أنه ميكننا �أن نعد انتهاء تركز هذه اجلاذبية يف ال�شرق� .إحدى
الظواهر اجلوهرية يف ال�سنوات اخلم�سني الأخرية .لقد انتهى ّ
تركز العامل على
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�شواطئ البحر الأبي�ض ،وكان من �أثر احلربني العامليتني �أن اتخذ العامل �شك ًال
خمروط ًّيا ذا قطبني� :أحدهما يف ال�شرق والآخر يف الغرب.
وكان من نتائج هذه الظاهرة العاملية �أن �أ�صبح العامل الإ�سالمي يخ�ضع
جلاذبية جاكرتا ،كما يخ�ضع جلاذبية القاهرة �أو دم�شق((( ،وهذا االنتقال �إىل مرحلة
�آ�سيوية ،البد �أن ُيحدث نتائج نف�سية وثقافية و�أخالقية واجتماعية و�سيا�سية،
�سيكون لها �أن تتحكم يف حركته ويف م�ستقبله ،بل يف ت�شكيل (الإدارة اجلماعية)
لهذا العامل �أو ًال وقبل كل �شيء.
فلقد ظلت هذه الإرادة حتى الآن غام�ضة ،منت�شرة يف حميط من العادات
والتقاليد واخلرافات التي تتنوع على ح�سب املكان والزمان ،تتمثل �أحيانًا يف
طبقة نبيلة ملفقة ذات �سلطان ال جذور له يف النف�س ال�شعبية� ،أو ذات علم ال �أفق
له يف عامل القيم ،وهكذا ظل الإ�سالم على �شواطئ البحر الأبي�ض ملك ًّيا عند
حبي�سا يف
البا�شوات و�سادتهم� ،أو قبل ًّيا بدو ًّيا عند الأمري العربي الرببري� ،أو تنط ًعا ً
وعاء التحلل املغلق يف ظل رعاية امل�شايخ.
((( كان هذا ر�أي امل�ؤلف عام  ،1949حينما كانت الدول العربية بع�ضها م�ستع َمر ،والآخر حتت رقابة اال�ستعمار-
با�ستثناء �سورية� .أما الآن ،وبعد هذه ال�سنوات الع�شر الأخرية ،ف�إنه قد الحظ تطورات يف �أو�ضاع العامل العربي،
من ال�ضروري مراعاتها لإ�صدار حكم جديد يف املو�ضوع ،ومن ظواهر ذلك اجتماع امل�ؤمتر الإفريقي الآ�سيوي يف
القاهرة ،ولعل يف هذا جتاوبًا مع الر�أي الذي ذهب �إليه الأ�ستاذ حممد املبارك يف تقدميه للكتاب.
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ولقد عرف اال�ستعمار الثمار التي ي�ستطيع �أن يجنيها من و�ضع كهذا،
فبذل كل ما يف و�سعه ،و�صرف كل اهتمامه �إىل تدعيم طبقة ه�ؤالء النبالء ،كما
ق ّوى من نفوذ تلك ال�صفوة املزعومة ،م�ستهد ًفا من وراء ذلك ،الإبقاء على و�ضع
القابلية لال�ستعمار.
فنهاية العهد الذي تركزت فيه اجلاذبية الإ�سالمية على البحر الأبي�ض،
ت�سجل حترر العامل الإ�سالمي من معوقاته وقيوده الداخلية.
وهذا االجتاه وا�ضح يف باك�ستان  -كما �أنه وا�ضح يف جاوة (�إندوني�سيا)،
وهي بالد توطن فيها الإ�سالم منذ عهد قريب ن�سب ًّيا؛ �أعني �أنها بالد جديدة فتية
يتفوق فيها جانب الفكر والعمل على جانب العلم التقليدي املغلق؛ و�إن العامل
الإ�سالمي لقادر هنالك على جتديد نف�سه ،فيتحول �إىل طاقة نا�شطة ،ويتعلم طرق
احلياة.
وما �سيظفر به يف هذا املجال� ،أن جوه االجتماعي اجلديد لي�س م�ؤلفًا من
طبقات ،بل هو �شعبي على �أو�سع نطاق ،و�سيجد نف�سه هنالك ملز ًما ب�أن يتكيف
وعبقرية ال�شعوب الزراعية ،وا�ستعدادها الفطري للعمل ،مما يب�شر برتكيب جديد
من الإن�سان والرتاب والوقت ،وبالتايل :بقيام ح�ضارة جديدة.

223

اخلامتة  -امل�آل الروحي لعامل الإ�سالم

223

ومما �سيحتاج �إليه العامل الإ�سالمي كذلك �أن يتكيف مع ما �سي�صادف
من جو روحي جديد ،يف جوار الهند املعقدة التي ما يزال ي�شع فيها فكر ديانة
(الفيدا).
ومن ال�سهل علينا �أن نت�صور ،ما ميكن �أن ت�صري �إليه تلك (الإرادة اجلماعية)
يف العامل الإ�سالمي ،الذي نزع عن نف�سه �أغلفة ما بعد املوحدين ،ثم غر�ست
�شجرته يف الأر�ض جموع تعي�ش على ثمرات الأر�ض ،يقودها فتية يجعلون فكرة
القر�آن ن�صب �أعينهم ،فيلتزمونها وقد تخل�صت من �أن تكون وثيقة �أثرية ثمينة
مرتبة حمررة حبي�سة ،بل �أ�صبحت ذات حركة دائمة.
ولي�س بو�سعنا �أي�ضً ا� ،أن نغ�ض من قيمة الدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه ات�صال
العامل الإ�سالمي بروحانية الهند ،ف�إن الإ�سالم يف جواره للم�سيحية على �شواطئ
البحر الأبي�ض املتو�سط ،مل يفد �شي ًئا من روحها ،كما مل حتمله على تغيري نف�سه،
وذلك لأن االت�صال بني الدينني قد مت يف �إطار ا�ستعماري زور قيمة الفكرة
امل�سيحية يف نظر امل�سلم ،حتى لقد كان امل�سلم ي�شعر متا ًما ب�سموه وارتفاع قدره
ِ
م�ستعمر �شره ينت�سب �إىل امل�سيحية ،وهي منه براء ،وهو غارق �إىل �أذنيه
على �أي
يف الظلم وال�شهوات .لذلك مل ي�شعر امل�سلم �أمام هذا امل�ستعمر ب�أي (مركب
نق�ص) يدعوه �إىل الكمال� ،أعني �أنه مل ي�شعر بحاجته �إىل تدارك ما فاته ،و�إىل
�إعادة التفكري يف �أمر دينه .وبو�سعنا �أن نقول� :إن البالدة الأخالقية التي ات�صفت
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بها ال�شعوب الإ�سالمية على �شواطئ البحر الأبي�ض �إمنا تعود يف جانبها الأكرب �إىل
هذا النوع من الت�سامي املتدين� ،أعني من القنوع مبظاهر الدين ،الذي جعلهم
�ضم ًنا ،ك�أمنا يواجهون جان ًبا ا�ستعمار ًّيا من امل�سيحية.
فات�صال الطبقة املثقفة يف العامل الإ�سالمي الآ�سيوي بالأديان الأخرى� ،إمنا
يتم يف ظروف خمتلفة متام االختالف� ،إذ ي�شعر امل�سلم هنا ب�أنه يعي�ش يف �أر�ض
غريبة ،غزاها يف فتوحاته ،ومل ي�ستجب له من �أهلها �إال �أقلية بالن�سبة ملجموع
ال�سكان ،كما �أن هذه الأر�ض التي يعي�ش عليها قد غزتها من قبله �أديان �أخرى،
فالهند هي �أر�ض الربهمية والبوذية.
�سيجد املجتمع الإ�سالمي نف�سه هنالك مبا ي�ضم من جمهرة يبلغ عددها
ت�سعني مليونًا ،يحيط بهم خ�ضم من الهندو�س يبلغ عددهم ثالث مائة مليون ،وهنا
ي�شهد امل�سلم احلياة الدينية العجيبة التي يحياها ه�ؤالء النا�س كل يوم ،والذين
يعدون من �أ�شد املتمدينني يف العامل ،حيث يعي�شون يف جو �صويف ملتهب.
هنالك يهز �أعماقه انقالب هائل ،وهو انقالب �أ�صاب من قبله «�إقبال»
حني كان ي�شهد تقاليدهم ،ويعي�ش يف جوهم ،فن�ضج بذلك �ضمريه الديني ،مما
�أك�سب املفكر ال�شاعر ذاتية غنية ،ات�صف بها �ضمري يتمتع بالعقل وبالعاطفة،
�أي مبيزة الفهم وميزة االنفعال ،هذا احلوار بني القلب والفكر ،هو الذي ينق�ص
�إن�سان ما بعد املوحدين ،والذي يبدو �أنه مل يتحرك بعد داخل نف�سه على �شاطئ
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البحر الأبي�ض ،وهو من �أعظم ما يتعلمه العامل الإ�سالمي يف رحلته نحو �آ�سيا.
ومع ذلك ف�إن امل�سلم يف �إندوني�سيا ،و�أخاه يف باك�ستان ،ميثالن رجلني ذوي
خ�صائ�ص متمايزة :ف�إن االحتالل الهولندي الذي امتد قرونًا عديدة ،مل يرتك
يف جزائر �إندوني�سيا عد ًدا كاف ًيا من املثقفني ،ولكن هذه القلة املثقفة الب�سيطة
وهي امل�س�ؤولة عن الكفاح �ضد الفاقة العامة ،و�ضد الأمية ال�شاملة ،و�ضد التفريط
والفو�ضى -وهي الأمرا�ض التي تعمد اال�ستعمار خلقها ،ثم وىل هاربًا �إىل حيث
تختفي اجلرذان  -هذه القلة تدلنا على ما تزخر به عبقرية ال�شعب الإندوني�سي
من ا�ستعدادات عجيبة.
والرجل يف جاوة دقيق احل�س ،يحرتم النظام والتنظيم ،وهو مغرم بتعميق
جزئيات الأ�شياء ،فهو بذلك رجل مادي �إيجابي ذو طاقة �ضخمة ،وهو �أي�ضً ا رجل
عملي ،ماهر يف �صنعته ،ذواقة ل�شتى �أنواع الفنون.
�أما يف الباك�ستان فقد خلفت �إجنلرتا من ورائها هيك ًال مثقفًا ،ال يجهل
�أحد خ�صائ�صه ،ومن بني �أع�ضائه ال�سيد «�أمري علي» ،وهو من �أوائل املفكرين
واملدافعني عن الإ�سالم احلديث ،وال�سيد «حممد �إقبال» (وهو من التالميذ
القدامى يف جامعة �أك�سفورد ،كما كان من تالميذها معا�صره ال�شاعر «رابندرانات
طاغور»).
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هكذا تت�ضح معامل الطريق اجلديد الذي ينفتح �أمام الإ�سالم ،وبقي علينا
بطبيعة احلال حتفظ يف هذا ال�سبيل؛ �إذ يجب �أن ن�أخذ يف اعتبارنا املالب�سات
الدولية التي قد تتيح لنا ظرو ًفا خمتلفة وغري متوقعة ،ميكننا اال�ستفادة منها
لتحقيق ما ر�سمناه من �آمال .وذلك �إذا مل تن�شب حرب عاملية يكون من ورائها
على الأقل تغيري �شامل ملا عهدناه يف هذا الوجود الإن�ساين.
القاهرة يف
13من ربيع الثاين 1379
 15من ت�شرين الأول (�أكتوبر) 1959
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
عمار الطالبي
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� .أ�ستاذ م�شرف على الدرا�سات العليا يف ق�سم الفل�سفة بكلية العلوم االجتماعية ،بجامعة اجلزائر.
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�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
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()6
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()7
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()8
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()9
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()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
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�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
الطهطاوي.
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()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
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امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
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هذا الكتاب

ُطبع ألول مرة بالفرنسية عام (1374هـ1954 /م) ،وتُرجم للعربية ونُشر عام (1379هـ1959/م) .سلك مالك
منهجا تحليل ًّيا نقد ًّيا لحركتين رئيستين في العالم اإلسالمي ،هما :اإلصالح والحداثة ،ورغم أنه كان إصالح ًّيا
نبي فيه
ً
بن ّ
حا ًّدا كما يصف نفسه ،فإنه انتقد الحركة اإلصالحية ،وبنى نقده للحركة ومنهجها على أن المشكلة ليست في أن نع ِّلم
المسلم عقيدة يملكها ،وإنما أن نر ّد لهذه العقيدة فاعليتها وتأثيرها االجتماعي.

كما انتقد الحركة الحداثية ونُخبتها التي تريد أن تجدد على النمط الغربي؛ ورأى أنهم ال يرون الحضارة الغربية
في نشـأتها وتطورها ،وإنما يرونها في مظاهرها السـطحية ،فالحضارة ليسـت تكديس منتجاتها واسـتهالكها ،وإنما هي
إرادة وبنـاء وهندسـة ،وخطـأ الحداثييـن أنهـم لـم ينفـذوا إلى أصول الفكر الغربي ،ليصبـح مصدر إلهام ،ال مصدر تقليد
انبهاري َي ّ
تجها إلى
شـل طاقة اإلبداع والتغيير؛ ومن ثم أصبح العالم اإلسـالمي «زبونًا» لمنتجات الحضارة الغربية ،ال ُم ً
ّ
سبل إبداعها وإنتاجها.

ويـرى أنـه كـي يقـوم العالـم اإلسـالمي بـدور فعال في حركة التطور العالمي ،ينبغي لـه أن يعرف مجريات العالم
قوم قيمه الذاتية ،إلى جانب تقويمه لقيم اآلخر ،وأن يتسم بقيمة الفعالية.
يعرف اآلخرين بنفسه ،ف ُي ِّ
وواقعه ،وأن ّ

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية

في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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