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ِطلق عليه »اإع�دة اإ�شدار خمت�رات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�شروع الذي اأُ
/ الت��شع ع�شر  الإ�شالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
الإ�شكندرية  مكتبة  تتبن�ه�  التي  الروؤية  من  نبعت  قد  امليالِديَّني«،    والع�شرين 
ب�ش�أن �شرورة املح�فظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جم�لت املعرفة، 
بني  التوا�شل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ش�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ش�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�شبة بعط�ء ال�ش�بقني، واإن التجديد الفع�ل 
ل يتم اإل مع الت�أ�شيل. و�شم�ن هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�شطلعت به�، منذ ن�ش�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ش�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�شل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�شم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�شداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًش� على �شبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�شتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�شب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�شفة خ��شة. 

وي�شبق كلَّ كت�ب تقدمٌي اأعده اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
ب�ل�شي�ق  والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت 
مب�  اأخرى؛  الجته�دات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتم�عي  الت�ريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�ش��ًش� على  الت�أكيد  نه�شوية كربى، مع  فيه من حتدي�ت وق�ش�ي�  ك�ن 
واجته�داته والأ�شداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر اأعلى مع�يري الدقة، 
ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�ش�تذة 
املتخ�ش�شني، وذلك بعد من�ق�ش�ت م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت 
جل�ش�ت متت�لية لكل تقدمي، �ش�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه من فريق الب�حثني 
الذين �ش�ركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة من املتخ�ش�شني على 

تدقيق ن�شو�س الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�شلية للكت�ب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًش� - يف اإط�ر هذا امل�شروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبن�ء امل�شلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ش�ش�ت �شن�عة  �شتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ش�عد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويه�ت 
التي يل�شقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�شلمون يف جملتهم، خ��شة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�شًم� كبرًيا من كت�ب�ت رواد التنوير والإ�شالح يف الفكر الإ�شالمي خالل 
ً يزال بعيدا عن الأ�شواء، ومن ثم ل  القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. ورمب� ك�ن غي�ب 
هذا الق�شم من الرتاث النه�شوي الإ�شالمي �شبًب� من اأ�شب�ب تكرار الأ�شئلة نف�شه� 
التي �شبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �شي�ق واقعهم الذي ع��شروه. ورمب� ك�ن 
هذا الغي�ب اأي�ًش� �شبًب� من اأ�شب�ب تف�قم الأزم�ت الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س 
وخ�رجه�.  والإ�شالمية  العربية  داخل جمتمع�تن�  اجلديدة  الأجي�ل  اأبن�وؤن� من  له� 
ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد 
ل الف��شي،  اإقب�ل، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، وم�لك بن نبي، وعالَّ
والط�هر ابن ع��شور، وم�شطفى املراغي، وحممود �شـلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت ب��ش� - وغريهم - ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل 
اأغلبية البلدان العربية والإ�شالمية، ف�شاًل عن ال�شب�ب  اجلديدة من ال�شب�ب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�س يف جمتمع�ت  الذي  امل�شلم 
ن�شره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ش�عًف�  عبًئ�  املكتبة 

.)� � واإلكرتونيًّ ب�لعربية وتي�شري احل�شول عليه� )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�س اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ش�رة اإىل رف�س اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��شبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�ش�ين  الرتاث  اإ�شه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�ش�در  اإت�حة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�شتنه�س هذه الإ�شه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�شه� الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ش�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ش�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ش�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�شرهم من اأجل نه�شته� وتقدمه�. 

مكتبة  يف  م�شئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�شكندرية

وامل�شرف الع�م على امل�شروع 

غريه� من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شب�ب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  ب�لعط�ء احل�ش�ري للعلم�ء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ش�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ش�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرن� اإليه؛ فلي�س �شحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ش�ري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليه� عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�ش�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ش�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلي�ة لبني الب�شر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ش�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��س عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

1111 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



عمار الطاليب

تقـدمي

اأوًل: ميالد ون�صاأة

ين�ير  1322هـ/  القعدة  )ذي  يف  ال�شديق-  ويدعى  نبي-  بن  م�لك  ولد 
1905م( مبدينة ق�شنطينة التي ك�نت تدعى قرطة )Cirta( وهي كلمة فينيقية مبعنى 
 ،)Jugurtha( ويوغرطة   )Massinissa( مل��شيني�ش�  ع��شمة  وك�نت  مدينة،  اأو  قرية 
وتعر�شت للهدم يف مترد على الروم�ن �شنة 311م. واأع�د بن�ءه� بعد ب�شع �شنوات 
و�شفه�  وقد  احلني،  ذلك  من  ب��شمه  و�شميت  ق�شطنطني،  الروم�ين  الإمرباطور 
كث�فة  ذات  مدينة  ب�أنه�  الهجري  ال�ش�د�س  القرن  الإدري�شي يف  الرح�لة  اجلغرايف 
ويجمعون  الأرا�شي،  يحرثون  اأغني�ء،  و�شك�نه�  التج�رة،  فيه�  تروج  �شك�نية، 
حم��شيله� ويحفظونه�، والقمح الذي يحفظونه يف املط�مري حتت الأرا�شي يبقى غ�لًب� 
قرنً� من الزمن، ول ي�شيبه اأدنى تغري اأو ف�ش�د، وينتجون الع�شل والزبدة، وي�شدرون 
ذلك اإىل البالد الأخرى)1(. وق�ومت الحتالل الفرن�شي مق�ومة �شديدة، وك�نت 
قتل  اأكتوبر 1837م(.  رجب 1253هـ/13   14( احتلت يف  مدينة كربى  اآخر 

)1( بن زقوطة، ق�شنطينة من م��شيني�ش� اإىل ابن ب�دي�س، ولية ق�شنطينة، 1999م. 
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فيه� اجلرنال دامرمون، وبرييجو، والكولونيل كومب)1(، وجل�أ اأحمد ب�ي ح�كمه� 
م�لك  جدات  اإحدى  وك�نت  �شنوات،  ع�شر  حوايل  يق�وم  وبقي  الأورا�س،  اإىل 
بن نبي لأمه احل�جة ب�ية قد �شهدت هذه الوق�ئع الرهيبة التي تعر�س له� �شك�ن 
اإىل تون�س، ثم مكة، وع�دت وتوفيت �شنة  النج�ة والهجرة  ق�شنطينة، وكتب له� 
عن  رواية  الحتالل-  ق�شة  زليخ�  احل�جة  ابنته�  وق�شت  )1327هـ/1909م(، 
اآف�ق م�لك  َ وهبت من ملكة ق�ش�شية فتحت  َ ُ مل� اأمه�- مل�لك بن نبي يف �شغره، 
على الت�ريخ املر لبلدته، وك�ن يرى كيف حتول م�شجده� اإىل كني�شة، ويتعرف اآث�ر 
ال�شتعم�ر والحتالل احل�شي لوطنه بني جدران ق�شنطينة، وقد ه�جر جده لأبيه 
اإىل ليبي�، وبقي والده عمر؛ لأن زوجته رف�شت اأن تغ�در اأ�شرته� يف مدينة تب�شة، 
وا�شتقر م�لك واأخت�ه: لطيفة و�شكينة فيه�، وعنيت برتبيته جدته لأمه زليخ�، ورعته 

حق الرع�ية حن�نً� وعطًف�.

وك�ن والده ع�طاًل ثم توظف يف املحكمة ال�شرعية، ف�نتقل بحكم وظيفته 
�شنة  املدينة  هذه  واحتلت  ُية،  التون�ش احلدود  من  قريًب�  اأي�ًش�  تب�شة  مدينة  اإىل 
نقل  ثم  ُة،  بتب�ش ب�لبلدية  »خوجة«  وظيفة  والده  توىل  )1246هـ/1831م(.كم� 
اأري�س ب�لأورا�س ب�شعي من ح�كم تب�شة ب�تي�شتيني)2(، ومل يبق والده  اإىل  فج�أة 

Damrémont, Perregaux, Combes. )1(
ًن تلميذا للم�شت�شرق الفرن�شي م��شينيون يف ب�ري�س �شنة )1350هـ/1931م(، ك�ن يقول اإنه  )2(   فرن�شي متع�شب، ك�
وال�شيخ  اإحي�ئه.  اإىل  )1312- 1376هـ/1957-1895(  التب�شي  العربي  ال�شيخ  ي�شعى  الذي  القراآن  دفن  يريد 
العربي التب�شي م�شلح وع�مل جزائري، توىل الأم�نة الع�مة جلمعية العلم�ء امل�شلمني، كر�س حي�ته يف الدعوة اإىل 

مق�ومة الحتالل الفرن�شي للجزائر واإبراز ُهوية املجتمع اجلزائري؛ مم� اأدى خلطفه وقتله ع�م )1376هـ /1957م(.
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ًآري�س؛ نظرا ملر�س والدة م�لك بن نبي فرجع اإىل تب�شة)1(. ًطويال يف ا

ق�ئمة على  ابنه� م�لك-  نبي زهرية - كم� ي�شفه�  ك�نت والدة م�لك بن 
اإىل حم�م  و�شحبته  مر�س،  من  تع�نيه  م�  له  ُتظهر  ول  البيت،  ب�شوؤون  الهتم�م 

قرب�س قرب ع��شمة تون�س لال�شتجم�م يف هذا احلم�م املعدين)2(.

ويذكر اأنه ت�أثر بحديث والدته وهي تق�س عليه ق�شة حجه�: »فكنت اأحج 
معه� بفكري، وانت�بني �شعور ل ميكن و�شفه عندم� حدثتني عن اجلو الذي تندفع 
اللهم  لبيك  املعهود:  اخل�لد  النداء  ت�م عرب  اهلل يف جترد  نحو  الأرواح  اآلف  فيه 

لبيك...«؛ وقد دفعه هذا اإىل الذه�ب اإىل غرفته لإخف�ء دموعه الغزار)3(.

وق�لت له اأمه: اإن ن�ش�ء م�شر فيم� يبدو اأكرث جراأة من� نحن ن�ش�ء اجلزائر)...(، 
واأنه� ل تعتقد اأنه� راأت من بينهن ن�ش�ء اأجمل من ن�ش�ء اجلزائر)4(.

وك�ن يت�أثر بحديث جدته لأمه وهي تق�س عليه ق�ش�ًش� حتث على العمل 
ال�ش�لح واآث�ره الطيبة، من الثواب واجلزاء احل�شن.

)1(  م�لك بن نبي، العفن، اجلزائر، دار الأمة، 2007م، �س37.
)2(  املرجع ال�ش�بق، �س40.
)3(  املرجع ال�ش�بق، �س71.
)4( املرجع ال�ش�بق، �س71.
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»مل�ذا  فيه:  الذي ولد  الع�شر  نبي عن ولدته يف هذا  ويت�ش�ءل م�لك بن 
اإن�ش�نً�  واأ�شبح  اجلديد،  النظ�م  اإره��ش�ت  اأحد  اأكون  حتى  اجلزائر؟  يف  ولدت 
يواجه وحو�س الق�بلية لال�شتعم�ر وال�شتعم�ر؟ ل اأدري واأن� م�شلم موؤمن ب�لقدر، 
ومتقبل للم�شري الذي منحني اهلل خ�لقي الذي اأعبده واأذكره«،)1( وك�أنه متربم 
بئي�شة،  ظروف  ولد يف  اأنه  ي�شعر  وك�أنه  الوجود،  اإىل  فيه  الذي خرج  الزمن  من 
املجتمع  فيه  زمن خط�  اأي يف  �شنة 1905م.  النور يف  راأيت  »لقد  نكد:  وع�شر 
اجلديد اأوىل اخلطوات، ف�أن� اأنتمي اإًذا اإىل اجليل ال�شيئ الذي يختم طور التحلل 
الذي اأمل ب�حل�ش�رة الإ�شالمية، وي�أذن لع�شر جديد، يختلط فيه نوع�ن من العفن: 
موؤ�شرات،  وهن�ك  هن�  منه  تنبثق  ع�شر  ولكنه  لال�شتعم�ر،  والق�بلية  ال�شتعم�ر، 
مي�زجه  لكنه  ظالم،  ع�شر  اإنه  يلفه«)2(  الغمو�س  يزال  ل  جديد،  نظ�م  وبواكري 
ب�شي�س من نور، ولد يف ع�شر مليء ب�لأحداث، فع�م مولده هو ع�م وف�ة حممد 
فيه حممد  ن�ش�أ يف عهد دع�  عبده )1266- 1323هـ/ 1849-1905م(. كم� 
اإقب�ل )ت 1357هـ/ 1938م( اإىل بن�ء جديد للفكر الديني الإ�شالمي، وظهور 
مدينة  يف  والدي�ن�ت  والري��شي�ت  الفل�شفة  اإىل   René Guénon قنون  رونيه  اجت�ه 
الإ�شالم،  اعتن�ق  اإىل  م�شريه  ف�نتهى  واحلداثة،  الع�شر  ب�أزمة  و�شعر   ، ب�ري�س)3( 
يف  ب�دي�س  ابن  حركة  وع��شر  والي�ب�ن،  رو�شي�  حرب  ووقعت  ب�لق�هرة،  واإق�مته 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س 14. كتب هذا يف ف�حت م�ر�س 1951.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س 131.

)3( Noureddine Boukrouh. L'islam sans l'islamisme: Vie et pensée de Malek Bennabi, 
Samar, Alger, 2006.
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الث�نية،  الع�ملية  احلرب  وع��س  1913م،  منذ  نف�شه�  ق�شنطينة  مبدينة  النه�شة 
به لأعدم،  اهلل  ولول لطف  ُجن وحوكم،  و�ُش الذرية،  ب�لقنبلة  و�شرب هريو�شيم� 

ل�شلته ب�لأمل�ن اأثن�ء احلرب.

)1911-1912م(  �شنة  يف  القراآين،  الكّت�ب  يف   ُ نبي بن  م�لك  انتظم 
يف  الوحيدة  الفرن�شوية  املدر�شة  اإىل  ذلك  بعد  دخل  ثم  فيه،  �شنوات  اأربع  بقي 
املعلمني،  اختالف  يالحظ  وك�ن  واملدر�شة،  الكّت�ب  بني  ب�لفرق  و�شعر  مدينته، 
الق�شم، وح�شل على  التالميذ يف  اأول  ترتيبه غ�لًب�  ي�أتي  املدر�شة ك�ن  ويف هذه 
عطف معلمته ال�شيدة بويلBuil، وك�ن ي�شعر ب�لفرق بني فئتني يف املجتمع: فئة 
اأحد  اأن  ويذكر   ،Indigènes ب�لأه�يل  ي�شمون  الذين  اجلزائريني  وفئة  الفرن�شيني، 
امل�شلحني وهو عب��س بن حم�نة اأن�ش�أ اأول مدر�شة على النمط احلديث يف تب�شة، 
كم� ك�ن ابن رح�ل يف الغرب اجلزائري يدافع عن حقوق اجلزائريني يف اأو�ش�ط 
احلكومة الفرن�شية، وقد اغتيل الوطني الغيور عب��س بن حم�نة يف �شنة 1914م.

اجتم�عية  ببيئة  و�شعر  »بهيجة«،  ق�شنطينة لدى جدته  اإىل  م�لك  ثم رجع 
جديدة، �شمت الأه�يل والفرن�شيني واليهود، ومل يلبث اأن ع�د اإىل تب�شة وح�شل 
يف مدر�شته على ال�شه�دة البتدائية بدرجة جيد، وف�ز يف امتح�ن ا�شتحق�ق منحة 
درا�شية، ودخل م�لك وعمره 14 ع�ًم� مدر�شة �شيدي جلي�س التي يديره� ال�شيد 
م�رت�ن Martin، ك�ن للطفل عين�ن خ�شراوان، وتك�شو راأ�شه �ش��شية حمراء، لوله� 
املجيد يف  عبد  ال�شيخ  در�س  يبكر حل�شور  وك�ن  نظ�رتني،  يحمل   ،� اأوربيًّ لعترب 
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امل�شجد، ويف ال�ش�عة الث�منة يح�شر درو�س م�رت�ن Martin يف املدر�شة الفرن�شية، 
موؤلف�ت جول فرين  اأوائله�  للقراءة، ومن  بكتب  الفرن�شي ميده  املعلم  وك�ن هذا 
Jules Verne، وعندم� تخرج يف هذه املدر�شة، التحق ب�ملدر�شة الث�نوية الداخلية، 

دورنون  ال�شيد  الث�نوية  هذه  يدير  وك�ن  به�،  وانتظم  1920م،  �شنة  يف  وذلك 
Dournon، ومن مدر�شي هذه الث�نوية مفتي ق�شنطينة ال�شيخ مولود بن امليهوب، 

ف�أخذ عنه م�لك بن نبي درو�ًش� يف التوحيد، ويف ال�شرية النبوية، اأم� الفقه ف�أ�شت�ذه 
 Bobrulier بوبروليه  الفرن�شية  اللغة  اأ�ش�تذته يف  ومن  الع�بد،  ابن  ال�شيخ  هو  فيه 
الذي منى لديه حب القراءة، فقراأ عدة موؤلف�ت مهمة)1(، ومن بينه� موؤلف�ت يف 
علم النف�س مثل كت�ب كوديالك)2(، وكت�ب »كيف نفكر« جلون ديوي)3(، فك�ن 
تكوينه يربطه برتاثه واأمته من ن�حية، ويفتح له اآف�ق الثق�فة الغربية، ويطلعه على 
م�ش�هداته،  مذكراته  يف  ويذكر  اأخرى،  ن�حية  من  املنهج  يف  الديك�رتية  الطريقة 
وحلي�ة  امل�شلمة،  الكربى  وع�ئالته  الق�شنطيني  للمجتمع  وو�شفه  ومالحظ�ته 
الأوربيني، ويرى اأن م�شدر الإ�شالح بداأ يف اجلزائر بدعوة ال�شيخ �ش�لح بن مهن� 
)1854-1910م( وتلميذه ال�شيخ عبد الق�در املج�وي )1848-1914م(، وهم� 
اللذان مهدا حلركة ابن ب�دي�س، ومعنى هذا اأن م�شدر الإ�شالح من �شميم �شم�ل 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س40.
.Condillac. Traité des sensations, 1764 )2(

الفرن�شية  ومتت ترجمته عن   .John Dewey. How We Think (Comment nous pensons), 1910 )3(
�شنة 1933م.
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اإفريقي� فيم� يرى م�لك بن نبي فيم� كتب)1(. ومن املوؤلف�ت التي اأثرت يف تكوينه 
م� عرث عليه يف مكتبة النج�ح بق�شنطينة )1921-1922م( من كت�بني لهم� اأثر 
ال�شرق«  يف  الغربية  لل�شي��شة  املعنوي  »الإفال�س  كت�ب:  وهم�  توجهه،  يف  ب�لغ 
الأدبية  الكتب  قراأ  كم�  عبده،  حممد  لل�شيخ  التوحيد«  و»ر�ش�لة  ر�ش�،  لأحمد 

للكت�ب: لوتي، وفرييري، ولم�رتني، و�ش�توبري�ن)2(.

ثانًيا: الطالبية والوعي الغربي

الري��شية،  الدرا�ش�ت  اإىل  مييل  ك�ن  الث�نوية،  املدر�شة  من  تخرجه  بعد 
م�  وهذا  الث�نوية،  يف   � ذاتيًّ اكت�شبه  الذي  الفل�شفي  تكوينه  اإىل  اإ�ش�فة  والتقنية، 
 � جعله ينخرط يف املدر�شة العلي� للميك�نيك� والكهرب�ء)3(، وتخرج مهند�ًش� كهرب�ئيًّ
يف هذه املدر�شة العلي� بب�ري�س، ويذكر اأن »م� اأث�ر انتب�هي يف اأروب� هو روح العلم 
الروح  هذه  اأن  بعده�  اأدركت  ثم  نف�شه،  العلم  من  اأكرث   L’esprit de la science

أن ينتبه  الية العلم الغربي متر دون  بهذا الت�ألق، وهذه اجل�ذبية الإن�ش�نية اأي كل فع�
له� اأحد من غ�لبية الطلبة امل�شلمني الذين ي�شعون عند قدومهم اإىل اأروب� للظفر 

ب�شه�دة ج�معية فقط«)4(.

Malek Bennabi (Cheikh Ben Badis) in Le Jeune Musumlan, 24 avril 1953 )1(
Loti, Ferrière, Lamartine, Châteaubriand )2(

)3( م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س39.
)4( املرجع ال�ش�بق، �س 39.
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ويذكر �شغفه ب�لري��شي�ت: »وك�نت م�دة الري��شي�ت مت�ر�س علّي نوًع� من 
�ذ الذي ي�شتبد بي مت�ًم�، فتجدين األقى يف املع�دلت وال�شيغ نوًع�  ال�شحر الأخَّ
من ال�شعر الآ�شر اأعظم مم� اأجد يف الأدبي�ت، وكنت اأ�شيف اإليه� رمزية �شوفية، 
تبدو يل من  الدللة  �ش�أعرب عنه� لحًق�، وك�نت هذه  العدد كم�  رمزية ح�ش�رة 

خالل وجود معلمي« )5(.

به�،  يدر�س  التي  العلي�  املدر�شة  توا�شع مدير  انده�س خ��شة من  اأنه  كم� 
فق�ل: اإنه »يتجلى يل يف �شورة قدي�س يتوجه للعلم وينذر نف�شه له، وب�لفعل فقد 
اأ�شرتني قدا�شته، منذ لق�ئن� الأول عندم� ذهبت لت�شجيلي، وقد خ�طبني يومه� 
يف  ف�طرحه  عنه  الإج�بة  ت�شعب  �شوؤال  ي�شغلك  عندم�  نبي،  بن  ال�شيد  ًئال:  ق�
اأثن�ء  التالميذ، و�شيتوىل الأ�شت�ذ الإج�بة عنه  دفرت الأ�شئلة املو�شوع يف متن�ول 
الدرو�س، واإذا تعذرت الإج�بة عنه يف احلني؛ لأنن� ل نعلم كل �شيء، ف�شندر�شه 
اأده�شني  لقد  اإمك�ني�تن�،  حدود  يف  التلميذ  جنيب  حتى  خ�شي�ًش�  عنه  ونبحث 
التوا�شع الذي اأبداه هذا البحر من العلوم احلقيقي، وهو يعرتف اأنه ل يعلم كل 
�شيء، وتذكرت ب�إ�شف�ق حتذلق العلم�ء اجلزائريني الذين مل اأعرف منهم اأحًدا 

يقر بجهله، ويعرتف بق�شور علمه يف م�ش�ألة من امل�ش�ئل«)6(.

)5( املرجع ال�ش�بق، �س50.

)6( املرجع ال�ش�بق، �س50.
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وك�ن ي�شعر مب� يف احلي الالتيني من حركة الدخول اجل�معي واملدر�شي، 
ويت�أمل املعلق�ت واملل�شق�ت اجل�معية، ويقول عن ذلك: »وكنت اأحي�نً� اأ�شتغرق 
يف مط�لعة الربامج اجل�معية يف زاوية من زواي� ال�ش�رع، فت�شرح خميلتي يف ت�أمل 
من  الغربي  والع�مل  الإ�شالمي  الع�مل  بني  يف�شل  م�  كل  يف  يخو�س  عميق 
م�ش�ف�ت وفروق«)1(، وهذا يجعله يح�س ب�لتخلف الرهيب ح�شب تعبريه، فيقول 
عن هذا: اإنه »يحط من نف�شي ويجعلني اأح�س ب�لإه�نة الكبرية«)2(، ويعظم ت�أ�شفه 
حينم� مل يالحظ اأي ط�لب م�شلم يقف مت�أماًل مثله، وخ�بت اآم�له عندم� ات�شل 
ب�لطلبة ال�شوريني وامل�شريني يف »جمعية اجل�معة العربية« ب��شتثن�ء ثالثة متيزوا بقوة 
ويقول:  امل�شري،  �شليب  وفريد  ال�شوري،  الدين  زين  فريد  مثل:  �شخ�شيتهم، 
»كنت اأح�س لدى اإخواين يف الدين قلة يف الهمة والنف�س، وغي�ب الرع�شة اأم�م 

منظر جلي للح�ش�رة«)3(.

ويف اختب�ر ملن�شب ح��شب يف الدائرة التقنية للمدفعية ك�ن ترتيبه الأول)4(، 
وك�ن �شديقه احلميم حممد بن ال�ش�عي قد فتح له اأبوابً� من تف�شري بع�س اآي�ت 
للكواكبي،  القرى«  »اأم  وبكت�ب  الهندي،  ط�غور  ب�شعر  ت�أثر  اأنه  كم�  القراآن، 
وكت�ب »روح الإ�شالم« لل�شيد اأمري علي، ومقدمة ابن خلدون، و»مروج الذهب« 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س47.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س48-47.

)3( املرجع ال�ش�بق، �س48.
)4( املرجع ال�ش�بق، �س180.
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للم�شعودي، كم� ت�أثر بيون�س بحري العراقي وخطبه الرن�نة، وب�شيخه مدر�س النحو 
يف مدر�شة ق�شنطينة ال�شيخ عبد املجيد.

وجهه  الذي  هو  )1903-1999م(  ال�شب�عي  بن  حممد  ب�أن  وي�شرح 
ب�أنه موهوب ذكي مثقف ب�لعربية وب�لفرن�شية، واأنه مث�ل  �، وي�شفه  توجيًه� فل�شفيًّ
ُيحتذى، واأن طريقته يف ا�شتعم�ل الآي�ت القراآنية وت�أويله� الجتم�عي يف الو�شع 
مقدمة  اإهدائه يف  عنه يف  وعرب  كثريا)1(.  فيه  ًأثرت  ا الإ�شالمي  للمجتمع  الراهن 
وترجمته  ب�ملنفلوطي  ت�أثر  كم�  ومعلمه)2(،  اأ�شت�ذه  اأنه  القراآنية«  »الظ�هرة  كت�ب 
الكن�شية  ب�ملكتبة  ات�ش�له  اأثن�ء  الإجنيل  قراأ  الفرن�شي، كم�  الأدب  لن�شو�س من 
الإجنليك�نية الغنية بق�شنطينة، وك�نت جترى فيه� من�ق�ش�ت بني طلبة ابن ب�دي�س، 
رته اإحدى ال�شيدات الإجنليزي�ت، وك�ن  واأحد املتن�شرين املدعو تواتي الذي ن�شّ
بق�شنطينة اأحد الآب�ء الإجنليك�ن زومير يح�ول تن�شري اجلزائريني، ك�ن م�لك ي�ش�هد 
إدارة »املنتقد«،   اإىل مكتبه يف  وهو ط�لب ال�شيخ عبد احلميد بن ب�دي�س وهو ذاهب ا
أ�شدره� �شنة 1925م، ثم منعته� ال�شلطة الفرن�شية؛ ف�أخرج �شحيفة  ااجلريدة التي 

اأخرى عو�شته� هي »ال�شه�ب«.

يف  »عدًل«  وعني   ،ُ 1925م �شنة  هذه  الث�نوية  املدر�شة  يف  تخرج  وعندم� 
املحكمة ال�شرعية ب�آفلو جنوب اجلزائر �شنة 1927م ات�شل ب�بن ب�دي�س ليعر�س 

)1( م�لك بن نبي، )مذكرات غري من�شورة(.
)2( طبعة النه�شة، اجلزائر، 1947م.
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ال�شي�ع،  على  لهم  ك�نت  التي  والأرا�شي  اآفلو،  �شك�ن  اأمر  من  ي�شغله  م�  عليه 
وخوفه من اأن ي�أخذه� امل�شتعمرون الفرن�شيون بذريعة اأنه� ل ميلكه� اأحد، ولي�شت 
لهم وث�ئق تثبت ذلك، ولكن �شعر اأن ابن ب�دي�س مل يهتم به، ثم نقل من اآفلو اإىل 
أن ا�شتق�ل  ا لبث  حمكمة �شلغوم العيد قرب مدينة ق�شنطينة �شنة 1928م، وم�
اإثر نزاع بينه وبني ك�تب ال�شبط الفرن�شي املتع�شف يف تلك املحكمة، لعزة نف�شه 
ووطنيته، وح�ول مم�ر�شة التج�رة �شنة 1926م اإل اأن الظروف مل ت�شمح له ب�لنج�ح 

فيه�.

اجلزائر  احتالل  على  �شنة  م�ئة  مبرور  فرن�ش�  احتفلت  1930م،  �شنة  يف 
اإثر  ب�دي�س خ��شة، ه�جر  للجزائريني، ولبن  ًّتفزا  )الع��شمة(، وك�ن احتف�ًل م�ش
أن ي�شجل نف�شه مبعهد الدرا�ش�ت  اته، وعزم على  ذلك م�لك اإىل فرن�ش� ملت�بعة درا�ش
ال�شرقية، لكن ُعرقل يف المتح�ن، ورف�شت املدر�شة اأن يقدم طلبه مرة ث�نية، ف�جته 
اإىل الت�شجيل مبعهد التقني�ت الكهرب�ئية وامليك�نيك� �شودري� )Sudria(، وتخرج فيه 

�شنة 1935-1936م.

وك�ن للم�شت�شرق الفرن�شي م��شينيون يد يف منعه من اأن ينخرط يف معهد 
وزارة  لدى  امل�شت�ش�ر  وهو  وحم��شه،  وطنيته  عن  يعلم  مل�  ال�شرقية،  الدرا�ش�ت 
ِّيق على م�لك بن نبي م�ش�لك احلي�ة، وعلى اأ�شرته، و�شم�ه  ُن ي�ش امل�شتعمرات، ك�
م�لك بن نبي العنكبوت، ن�ق�شه م�لك بن نبي مرة يف حم��شرة له عن الوه�بية، 
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فق�ل له: اإن الوه�بية ظ�هرة اإ�شالمية، ولي�شت عربية، واإنه� �شبيهة ب�لربوت�شت�نتية 
� ين��شره� ويدافع عنه�)1(. يف امل�شيحية، وك�ن م�لك يف �شب�به وه�بيًّ

وك�نت مل�لك بن نبي �شلة ب�حت�د ال�شب�ن امل�شيحيني، ك�ن يجتمع ب�أع�ش�ئه، 
ويبدي حتم�شه لق�ش�ي� �شم�ل اإفريقي�؛ حتى اإنه جنح يف التف�ق على اإن�ش�ء جمعية 
فك�ن    »Amicale France-Afrique du Nord« اإفريقي�«  �شم�ل   - فرن�ش�  »ودادية 
يجتمع معهم كل يوم اأحد من كل �شهر، يف منزل �شيدة نبيلة ك�نت تهيئ لهم 
رئي�ًش�  وك�ن  مبهجة،  مو�شيقى  وُت�شمعهم  ال�شهية،  امل�أكولت  من  وط�ب  لذ  م� 
لهذه  خ��س  ب�شكل  اأدين  »اإنني  الجتم�ع�ت:  هذه  عن  يقول  اجلمعية،  لهذه 
على  ق�ئم  فكري  ببن�ء  امل�شيحيني  ال�شب�ن  احت�د  يف  ولت�ش�لتي  الجتم�ع�ت، 
بع�س القيم ال�شرورية للحي�ة الغربية، واإنني اأدرك اأن هذا البن�ء ل ميكن اأن ي�شيد 
ل ب�لكت�ب ول ب�لعر�س، و�ش�رك اأكرث من مرة ال�شب�ن امل�شيحيني يف قدا�شهم«،  

ويبدو له اأن اإخوانه يف الدين قليلو املعرفة بح�ش�رة الغرب)2(.

الالتيني  احلي  يف  اكت�شبته  الذي  الغربي  ب�لعلم  وعيي  »وك�ن  ويقول: 
يتعزز ب�كت�ش�ب وعيي ب�لروح امل�شيحية يف ن�دي احت�د ال�شب�ن امل�شيحيني )...( قد 
� على طب�عي؛ فقد �شعيت لتمديد وقتي وعقلي  اأحدث هذا الوعي ت�أثرًيا خ��شًّ
القيم  واإي�ش�ل  وفهم  ل�شتيع�ب  روحي  وتو�شيع  الغرب،  علم  كل  ل�شتيع�ب 

)1(  م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س100.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س54.
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الروحية امل�شيحية لإخواين يف الدين«)1(، ومل يقت�شر على الت�شجيل يف املدر�شة 
الأخرى  الدرو�س  بع�س  اأي�ًش� يف  �شجل  بل  والكهرب�ء،  امليك�نيك�  بعلم  اخل��شة 
يف املعهد الوطني للفنون واملهن ك�لكيمي�ء ال�شن�عية والكيمي�ء اخل��شة ب�لغزل 

والن�شيج)2(.

وك�ن له بني طلبة �شم�ل اإفريقي� )املغرب، اجلزائر، تون�س( ن�ش�ط ملحوظ مع 
ًه �شغال ب�شيًط�  حممد بن ال�ش�عي )1903-1999م(، الذي ك�ن قد وجد لنف�ش
يف م�شنع ا�شطرته اإليه احل�جة ال�شديدة، ومل� راآه م��شينيون يف اإحدى حم��شراته 
عن »ع�شر الإ�شالم« يف احت�د ال�شب�ن امل�شيحيني، بعد اأي�م ج�ءه الف�شل من هذا 

العمل، ليزيده مع�ن�ة كي ي�شطره اأن يكون حتت ت�شرفه.

يف  دوًم�  م��شينيون  اأجد  »اإين  يذكر:  حيث  نبي  بن  مل�لك  وقع  م�  وهذا 
طريقي مهم� ك�ن امل�شلك الذي اأتخذه«)3(، وتو�شط له ك�هن على ح�شن نيته لدى 
م��شينيون، وبعد اأي�م و�شلته ر�ش�لة من م��شينيون ليلق�ه، فك�ن لهذا اللق�ء خيبة 
بعد �شوؤال وجواب، وك�ن مل��شينيون �شلة ب�ملخ�برات، وب�ملنظمة الكهنوتية، وجعله 
يف  جن�حه  على  اعرت�س  الذي  وهو  والده،  وعمل  م�لك  اأ�شرة  على  ي�شيق  هذا 
م�ش�بقة توظيف للمدفعية بوزارة احلرب، واأبعد، رغم اأنه ك�ن الأول يف المتح�ن.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س49.

)2(  املرجع ال�ش�بق، �س49.
)3(  املرجع ال�ش�بق، �س139-137.
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وتقدم لوظيفة يف �شيدي بلعب��س ب�جلزائر يف �شلك الق�ش�ء، فك�ن جواب 
الق��شي للجهة الإدارية الفرن�شية: »اإن وجوده يف �شيدي بلعب��س غري مرغوب فيه، 

واإنه ع�شو يف جنم �شم�ل اإفريقي�«)1(.

وعقب ذلك كله ك�ن هو وزوجته »ق�ب قو�شني من النتح�ر«)2(.

بن  و�ش�لح  ث�مر،  احلبيب  مثل:  ب�لتون�شيني،  وثيقة  �شلة  على  م�لك  ك�ن 
املغ�ربة  الف��شي. فك�ن  بلفريج، وحممد  واملغ�ربة، مثل:  نويرة،  واله�دي  يو�شف، 
والتون�شيون مع الوحدة، وجم�عة من اجلزائريني مع التق�شيم، تق�شيم الطلبة تبًع� 
أعوانه، وك�ن م�لك �شد هوؤلء النف�ش�ليني، وخ��شة عم�ر  و ا  ل�شي��شة م��شينيون
ه�رون )1906-1988م( الذي له ولزمالئه �شلة مب��شينيون، ورئي�س بلدية ب�ري�س، 
نوا جمعية طلبة �شم�ل اإفريقي� امل�شلمني. وك�ن  والق�شد تق�شيم الطلبة الذين كوَّ
حممد بن ال�ش�عي مث�ًل لال�شتق�مة فيم� ي�شفه به م�لك بن نبي »ويح�شن الدقة 
واحلر�س، واأكرث من ذلك، ك�ن هو اأ�شت�ذي يف فل�شفة الإ�شالم، واأن� مدين له هن� 
ب�لتحية التي �شبق يل اأن وجهته� له يف الإهداء الذي �شدرت به كت�ب الظ�هرة 
بطريقة مل يكن لأ�شت�ذ  القراآن  لروح  الولوج  فقد علمني ومكنني من  القراآنية، 
واأث�ر  امل�شهورة،  �شفني  موقعة  يل  ك�شف  الذي  هو   )...( عليه�  يقدر  اأن  اأزهري 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س144.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س145.
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� يف دورة احل�ش�رة الإ�شالمية«)1(   انتب�هي له�، وقد منحته� فيم� بعد معنى منهجيًّ
الغزايل  ح�مد  اأبي  عن  الدكتوراه  ر�ش�لة  �شجل  قد  ال�ش�عي  بن  حممد  وك�ن 

وفل�شفته يف ج�معة ال�شوربون.

ثالًثا: ن�صاط طالبي

اأكتوبر  اأنه يف 20  ذلك  الطالبي، من  الو�شط  فع�ل يف  ن�ش�ط  مل�لك  ك�ن 
عرب)2(؟   نحن  مل�ذا  اأو  م�شلمون؟  نحن  مل�ذا  عنوانه�:  حم��شرة  األقى  1931م 
ًأثرا كبريا يف الو�شط الطالبي؛ حتى اإن �ش�لح بن يو�شف ق�م  ً فرتكت هذه املح��شرة ا
فع�نقه وهن�أه؛ مم� دع� م��شينيون اإىل اأن يطلب مق�بلته ليوقعه يف �شبكته العنكبوتية، 
فهذه حم��شرة تن�ق�س م� يدعو اإليه م��شينيون من الرببرية، والالتينية، والتن�شري، 
إفريقي�، وانتخب بعد  ال  والفرن�شة)3(، و�شف م�لك ب�أنه يحمل عقيدة وحدة �شم�
ذلك رئي�ًش� جلمعية طلبة �شم�ل اإفريقي�، اإل اأنه تن�زل ملحمد الف��شي املغربي بعد 
ُغوط مور�شت عليه، كم� تن�زل عن ني�بة الرئي�س ل�شديقه حممد بن ال�ش�عي  �ش

� وعلًم�)4(. الذي يكربه �شنًّ

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س98.
Pourquoi sommes-nous musulmans? 2(  على اختالف الرواية(

)3( م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س28.
)4( املرجع ال�ش�بق، �س29.
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ويرى م�لك بن نبي اأن هذه اجلمعية �شكلت تب��شري اآف�ق جديدة؛ لذلك 
والالتينية  الرببرية  تن�شر  ف�أخذت  و�شكوكه�،  ال�شتعم�رية  الأو�ش�ط  قلق  اأث�رت 
والتن�شري والفرن�شة يف �شم�ل اإفريقي�، وخ��شة عن طريق الطلبة، فك�ن م��شينيون 
اجلزائري  لل�شعب  والثق�يف  الجتم�عي  التحول  يف  ديفوكو  الأب  و�شية  يطبق 

واإدم�جه يف احل�ش�رة الفرن�شية والأخالق امل�شيحية.

ف�أ�شبح م�لك �شخ�ًش� يجب  )املخ�برات( ذلك كله،  الث�ين  املكتب  دون 
اأن يخ�شع للرق�بة، ثم ج�ءه �شرطي ي�ش�أله عن موارد معي�شته، وعن التعليم الذي 
يزاوله، وزاد ن�ش�طه يف �شبيل الوحدة الإ�شالمية والتزامه ب�لإ�شالم الأمر �شوًءا، 
كم� اأنه اأ�شبح م�شهوًرا ب�أنه داعية اإ�شالمي، يف احت�د ال�شب�ن امل�شيحيني، وي�شكل 
واأ�شبح  من�ق�ش�ته،  يف  ال�شب�ب  بع�س  لإحراجه  امل�شيحي  ال�شب�ب  على  خطًرا 
يبثه همومه  ال�ش�عي  بن  اإل حممد  له من �شديق  يكن  مرة، ومل  عي�شة  يعي�س 
يف  ال�ش�عي  بن  حممد  األق�ه�  التي  املح��شرة  وزادت  واحل�شرة،  املرارة  ويق��شمه 
م�لك،  عليه، وعلى  واحلرا�شة  املراقبة  ت�شديد  الع��شمة يف  ب�جلزائر  الرتقي  ن�دي 
وهذه املح��شرة ك�ن عنوانه� »القراآن وال�شي��شة« اأو »ال�شي��شة كدر�س من القراآن« 
األق�ه� يف ن�ٍد ي�شم النخبة من �شك�ن الع��شمة، ويرى م�لك اأنه� ك�نت م�شهودة 
وموؤثرة؛ لأن هذا املو�شوع يف ذلك الوقت له ط�بع ثوري مبعنى الكلمة؛ ولذلك 
أو �شي��شة  ار،  ًأثر ت�أثريا ب�لًغ�، ا�شتخل�س ابن ال�ش�عي من القراآن مب�دئ �شي��شة الن�ش ا

الفع�لية بلغة اليوم، وهو اأمر مل يعتد عليه العلم�ء اجلزائريون.
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 �شكلت هذه املح��شرة عالمة ف�رقة يف احلي�ة اجلزائرية، وكذلك حم��شرة 
اأن�را مالمح فكر يف و�شط  اأ�شبح� حمل مراقبة؛ لأنهم�  ثم  َ، ومن  نبي م�لك بن 
عدمي الهتم�م ب�لفكر، يف ذلك الوقت، وي�شف م�لك بن نبي �ش�حب املح��شرة 
ب�أنه مث�ل الرباءة والطيبة والإخال�س والإتق�ن، واأنه ميكن بهذه ال�شف�ت اأن »تقوم 
ال�شنوي  املوؤمتر  انعق�د  ذلك  اإىل  وي�ش�ف  ب�جلزائر«،  و�شي��شية  فكرية  روحية  ثورة 

جلمعية طلبة �شم�ل اإفريقي� ب�جلزائر.

لذلك د�س م��شينيون اأنفه وخيوطه العنكبوتية يف اأو�ش�ط الطلبة، ف��شتفرد 
ب�ل�شيد عبد اجلليل واحتجزه، وكونه يف الدين امل�شيحي عدة �شنني، ثم غ�در 
ال�شمن�ر امل�شيحي، واأ�شبح ا�شمه الأب عبد اجلليل Père Abdeljalil وك�ن من 
ع�ئلة بورجوازية متعفنة، وممن ل انتم�ء له من الطلبة، اأم� م�لك بن نبي وحممد 
عن  عزلتهم�  توحيدية  اإ�شالمية  نزعة  ب�ري�س  اإىل  مًع�  حمال  فقد  ال�ش�عي  بن 
الآخرين من اجل�نب الأخالقي على الأقل)1(، وقد ح�ول م��شينيون اأن يجتذب 
اجلليل،  عبد  م�شري  م�شريه  لي�شبح  �شبكته  يف  ي�شعه  واأن  نبي،  بن  م�لك  اإليه 
يف  برغبته  يخربه  من  اإليه  فبعث  خمدًرا؛  مقيًدا  عنكبوته،  خيوط  بني  حمبو�ًش� 

مق�بلته، ولكن م�لك ا�شتع�شى عليه، وا�شتم�شك ب�لثب�ت على مبدئه)2(.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س25.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س26.
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 � مل يقطع م��شينيون �شلته ب�لطلبة اجلزائريني، فبع�شهم اأ�شبح خ�ئًن� فكريًّ
يخون الأمري خ�لد بن الأمري عبد الق�در ويه�جمه يف جريدة اجلمهورية، وبع�شهم 
تن�شر كم� فعل اإيبعزيزن، وبع�شهم تفرن�س مثل ح�شني حلمق، فكتب كت�بً� �شد 
الإ�شالم عنوانه »ر�ش�ئل جزائرية«)1( فق�م بتوزيعه الآب�ء البي�س من الرهب�ن، وكلف 
ًبح ملحدا مثل بلهوان التون�شي،  بع�شهم بت�شتيت الطلبة مثل ن�رون، وبع�شهم اأ�ش
ؤمًن� يبتهج عندم� ي�شمع كالًم� طيًب� عن الإ�شالم،  ون م اأم� �ش�لح بن يو�شف فك�
وك�ن من بني الطلبة بن ميالد، واحلبيب ث�مر، وهو من الطيبة مبك�ن، وبن ميالد 
اأ�شبح رجل دولة يف تون�س، وكتب للحبيب ث�مر اأن ي�شت�شهد )رحمه اهلل(، واأم� 
أ�شبح رجل دولة اأي�ًش�)2(، ومن املغ�ربة حممد الف��شي وبلفريج  ا فقد  اله�دي نويرة

اللذان �شكال نواة احلكومة املغربية فيم� بعد، وكذلك توري�س)3(.

�شعت الإدارة ال�شتعم�رية �شعًي� حثيًث� لتق�شيم الطلبة اإىل جم�ع�ت 
م�شكلة  وازدادت  اأحبط� حم�ولته�،  ال�ش�عي  وابن  م�لك  لكن  مت�ش�رعة، 
أن�ش�أه� فريد  امعة العربية« التي  أنه ك�ن ع�شًوا يف »جمعية اجل� ا تعقيدا  ً م�لك بن نبي
أر�شالن، و�ش�عده على ذلك اأحد امل�شريني  الة قرابة ب�شكيب  زين الدين الذي له �ش
وهو فريد �شليب، القبطي، وك�نت جمعية ذات ط�بع �شري، وبذلك اأ�شبح م�لك 
ً، ومت�آمرا على ال�شتعم�ر، بدعوته اإىل  � ًمنظرا لوحدة �شم�ل اإفريقي�، وداعية اإ�شالميًّ ِّ ُ

.Lettres algériennes )1(
)2( م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س24.

)3( املرجع ال�ش�بق، �س24.
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الوحدة العربية، وهذا يف نظر املخ�برات الفرن�شية لي�س �شيًئ� هيًن�)1(.

م�أوى  اأن�ش�أت  الطلبة  جمعية  تق�شيم  يف  ال�شتعم�رية  الإدارة  ف�شلت  مل� 
للط�لب امل�شلم، و�شمته »ن�دي املتو�شطي«،  وك�ن ين�شطه عم�ر نورون الذي ك�نت 

مهمته ت�شتيت اجلمعية)2(.

رابًعا: زواج ومعاناة

يف �شنة 1931م، عند ات�ش�له ب�حت�د ال�شب�ب امل�شيحي تعرف اأي�ًش� ب�لآن�شة 
Bibliothèque Sainte- ت�شمى  التي  املكتبة  يف  عرفه�  له،  زوًج�  �شت�شبح  التي 

 Paulette ت�شمى  ك�نت  وهي  فيه،  ي�شكن  الذي  الفندق  من  قريًب�   Geneviève

Philippon اأ�شلمت ف�أ�شبح ا�شمه� خديجة، وقراأت الف�حتة بح�شور حممد الف��شي 

ت�ش�وي يف ذلك  التي  قيمته  دين�ر، وهو عب�رة عن  ربع  واأ�شدقه�  ث�مر،  واحلبيب 
احلني 4 فرنك�ت، التي احتفظت به�، ف�أ�شبحت كم� يقول: زوجة له تعو�س �شيًئ� 

م� والدته عند وف�ته�.

وك�ن عقد هذا الزواج يوم اجلمعة 5 دي�شمرب 1931م، و�شكن مع زوجته 
غرفة �شغرية يف املق�طعة رقم 15 من مدينة ب�ري�س، عند ب�ب ف�ر�ش�ي، عند �شيدة 
تخيط  زوجتي  ك�نت  ال�شغري  بيتن�  اأنه: »يف هدوء  ويذكر  للفن�دق،  اأرملة حت��شًي� 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س33.

)2( املرجع ال�ش�بق، �س52.
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ذات حيوية  اأنه�  الفرن�شية  زوجته  وي�شف  اهلل«)1(،  واأذكر  اأعمل  وكنت  وت�شدو، 
ورقة)2(، يقول: »اأ�شبحت زوجتي ب�لن�شبة يل م�شدًرا نفي�ًش� للمعلوم�ت والتكوين 
 � عقليًّ وجعلتني   ،)d’information et de formation( اخل��س  ط�بعي  لكت�ش�ب 
ح�س  »له�  واأنه�  وح�ش�رته�«،   جن�شه�  وعيوب  ف�ش�ئل  مب��شرة  اأواجه   � واأخالقيًّ
يتعلمه  م� ل  التف��شيل«،  كم� جعلته يدرك من احل�ش�رة  اأقل  يظهر يف  داخلي 
يف اأي كت�ب، وك�نت حتب اأن ت�شمعه وهو يقراأ القراآن بعد �شالة املغرب، فت�ش�أل 
بينه وبينه� ر�ش�ئل  واآراءه، وك�نت  اأفك�ره  وتالحظ، واأ�شبحت وه�بية، وتزوجت 

بعدم� غ�در ب�ري�س اإىل الق�هرة)3(.

رمق  ب�أجرته  ي�شد  ب�شيًط�  يجد عماًل  ول  اليد،  ذات  قلة  من  يع�ين  وك�ن 
اأن زوجته »ا�شتعملت هي الأخرى  احلي�ة، ك�ن ي�أكل خبًزا ي�ب�ًش� اأحي�نً�، ويذكر 
كو�شيلة تعذيب �شدي عندم� عرفت املر�س دون القدرة على ا�شت�ش�رة الطبيب، 
ول على اقتن�ء الدواء، وعرفت ذل اخلروج للعمل ملواجهة م�ش�ريف الع�ئلة، وقد 
كنت اأن� يف عجز ت�م عن اأن اأقوم بتوفري لقمة اخلبز، و�شم�ن م�شتلزم�ت العي�س 
بعدم� اأغلق ال�شتعم�ر كل �شبل العمل اأم�مي حتى كم�شتخدم اأجري اأو كع�مل 
� يف اخل�م�شة  ب�شيط، ف�شاًل عن اأنه� دخلت ال�شجن معي«)4(، وه�له اأن يرى �شبيًّ

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س49.

)2(  املرجع ال�ش�بق، �س85.
)3(  نور الدين بوكروح، مرجع �ش�بق، �س190 وم� بعده�.

)4(  املرجع ال�ش�بق، �س18.
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من عمره وهو عبد احلميد ابن اأخته يت�شور جوًع� ول يجد قطعة خبز ي�أكله� قبل 
اأن ي�أوي اإىل النوم وبطنه خ�وية، واعترب نظرة هذا ال�شبي اله�دئة والث�قبة وهو ل 
ي�شتطيع اأن ينجده »اأفظع تعذيب �شلطه علّي ال�شتعم�ر بعد اأن عذبني عن طريق 

والدي، ثم �شقيقتي التي رمي بزوجه� اإىل ال�ش�رع منذ ع�شر �شنوات«)1(.

يرى  وعندم�  اأيت�م،  لع�شرة  الوحيد  املعيل  وهو  الإدارة  من  �شهره  وُيطرد 
منظر هذا ال�شبي ي�شعر ك�أنه م�شوؤول عن كل هذه امل�أ�ش�ة.

اإىل  م�شرًيا  ويكتب  الهذي�ن)2(،  حد  اإىل  اأحي�نً�  به  ت�شل  مع�ن�ته  وك�نت 
م��شينيون: »ف�لإح�ش�ن امل�شيحي ل يرتدد ول يقف عند حد، فعندم� يريد حتطيم 
نف�س اأو فكر، اأو عمل، اأو اإن�ش�ن ف�إنه ي�شرب كل الع�ئلة حتى الن�ش�ء وال�شبي�ن، 

اإن لزم الأمر« )3(.

ي�شف اإح�ش��شه يف ليلة 28 يوليو 1947م واقًف� اأم�م ن�فذة غرفته و�شووؤه� 
من  ك�ن  لأنه  ال�شم�ء؛  الأخرية جنوم  للمرة  يرى  ب�أنه  �شعور  اعرتاه  وقد  منطفئ، 
املنتظر اأن ُيوقف مرة اأخرى، وك�ن ع�زًم� على الدف�ع عن نف�شه والت�شحية بحي�ته، 
وك�نت تلك الليلة هي الث�لثة ع�شرة من �شهر رم�ش�ن، و�شف �شعوره هذا ق�ئاًل: 

»ي� اأ�شف�ه مل تتحرك اأية جنمة من جنوم ال�شم�ء وتهرع لنجدتي!«)4(.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س17-16.
)2(  املرجع ال�ش�بق، �س17.
)3(  املرجع ال�ش�بق، �س17.
)4( املرجع ال�ش�بق، �س16.
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و�ش�ألته،  ال�شرطة  لحقته  م�شلمون؟«  نحن  »مل�ذا  حم��شرته  األقى  عندم� 
اأن�ش�أ  من�شوًرا  الفرن�شي  اجلزائر  وايل  اأ�شدر  1933م  �شنة  ويف  تراقبه،  واأخذت 
� كلف برئ��شته اأحد الفرن�شيني، غري م�شلم، لإدارة �شوؤون  مبقت�ش�ه جمل�ًش� ا�شت�ش�ريًّ
ال�شع�ئر الدينية مب� يف ذلك امل�ش�جد، ومنع هذا املن�شور اأع�ش�ء »جمعية العلم�ء 
م�ش�يل  ذلك  فع�ر�س  فيه�،  والوعظ  امل�ش�جد  دخول  من  اجلزائريني«  امل�شلمني 
العقبي  الطيب  ال�شيخ  عب��س، وكتب  وفرح�ت  اإفريقي�،  �شم�ل  زعيم جنم  احل�ج 
عري�شة يف اآلف من الن�شخ واأر�شله� اإىل م�لك بن نبي يف ب�ري�س، فم� ك�ن منه اإل 
اأن كتب ر�ش�لة اأخرى اإىل خمتلف ال�شخ�شي�ت املثقفة الفرن�شية، واإىل املنتخبني، 
وجه�ت اأخرى كثرية، ون�شره� يف جريدة »الدف�ع La défense« التي يديره� الأمني 
العمودي)1()1889-1957م( الأمني الع�م جلمعية العلم�ء امل�شلمني، ون�شر ن�شه� 
العربي يف جريدة »املر�ش�د« التي اأ�شدره� حممد عب�ب�شة �شنة 1931م، وهذه اأول 

ر�ش�لة كتبه� اإىل العموم)2(.

 10000 حوايل  ق�شنطينة  يف  وجتمع  جلول،  وابن  ب�دي�س  ابن  احتج  كم� 
�شخ�س احتج�ًج� وطلًب� لإلغ�ء هذا املن�شور، كم� وقعت مظ�هرات واحتج�ج�ت 

يف خمتلف اأنح�ء اجلزائر.

)1( اغت�له ال�شتعم�ر برميه من القط�ر �شنة 1957م.
)2( نور الدين بوكروح، مرجع �ش�بق، �س69.
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يف  اإفريقي�«،   �شم�ل  »جنم  لتجديد  اجتم�ع  انعقد  1933م،  م�يو   28 ويف 
نبي لكت�بة م�شرحية تعر�س يف هذا الجتم�ع فكتبه�  ب�ري�س، ودعي م�لك بن 
واآخرون،  التون�شي  ميالد  بن  واأحمد  هو  ومثله�  ال�شتعم�ري«،   »الظلم  بعنوان 
ح�شرته زوجة م�لك بن نبي بج�نب زوجة م�ش�يل احل�ج الذي عني رئي�ًش� لهذا 
�شم�ل  طلبة  بجمعية  ذلك  يف  م�ش�يل  وا�شتع�ن  الأمة،  جلريدة  ومديًرا  احلزب، 
-1895( وعيم�س  )1886-1956م(  جيالين  �شي  مثل  امل�شلمني  اإفريقي� 
راجف  وبلق��شم  ميالد،  وابن  �شليم�ن،  وابن  نبي،  بن  م�لك  وكذلك  1960م( 

)1909-1989م(.

وقد  وزوجته،  نبي  بن  م�لك  ان�شحب  والرق�س  املو�شيقى  بداأت  وعندم� 
اقرتح م�لك بن نبي والأخوان بن ال�ش�عي على م�ش�يل احل�ج اإن�ش�ء مركز لرفع 
الأمية عن العم�ل اجلزائريني يف ب�ري�س، على غرار م� يفعله احلزب ال�شيوعي لرفع 
م�شتوى العم�ل، ولكنه مل يفعل، فعلق م�لك بن نبي على ذلك ق�ئاًل: »هكذا 
ال�شيوعية مذهب يريد اأن يخدم الإن�ش�ن، ولهذا يثقفه، يرفع من م�شتواه، يجعله 
فع�ًل، يف حني اأن الوطنية اأو القومية التي اأ�ش�شن�ه� عب�رة عن موؤ�ش�شة عواطف، 

التي ل تخدم الإن�ش�ن اإل ب�إعط�ئه كالًم�« ي�شتمع اإليه وي�شفق له وكفى.
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خام�ًصا: ن�صاط �صيا�صي 

والواقع اأن ن�ش�ط م�لك بن نبي ال�شي��شي لوحظ �شنة 1925م حينم� راأته 
ال�شرطة يرافق اأحمد توفيق املدين عندم� طردته ال�شلط�ت الفرن�شية من تون�س، 
ونزل مبحطة القط�ر بق�شنطينة، كم� كتب يف هذا الع�م نف�شه من�شوًرا يوؤيد فيه ثورة 
عبد الكرمي اخلط�بي يف الريف املغربي، وعلقه لياًل يف ب�ب م�شجد بتب�شة؛ ف�أخذت 
ال�شرطة تبحث عمن فعل هذا �شب�ح ذلك اليوم، كم� كتب خط�ب م�ش�ندة لل�شيخ 
العقبي عندم� منع من التدري�س يف اجل�مع الكبري ب�لع��شمة، وقد �شبق اأن ذكرن� 
اأحد  معه  وك�ن  طلبه،  بن�ء على  الهق�ر  مقهى  احل�ج يف  مل�ش�يل  لق�ئه  يوم  حم��شه 
بعد ذلك  واأعيد  اآخرون جزائريون،  وطلبة  �شومر،  ال�شيد  وهو  التون�شيني  الطالب 
اللق�ء لإع�دة ت�شكيل احلزب الوطني الذي اأ�ش�شه الأمري خ�لد �شنة 1927م ب��شم 
اأحد الجتم�ع�ت  راأى يف  مل�  اإنه  ب�لطهر حتى  اإفريقي�، وك�ن متم�شًك�  جنم �شم�ل 
�شور  الجتم�ع  ذلك  وبيعت يف  ب�لرتي�ح)1(،  ي�شعر  قهوة، ومل  توزع طلب  اخلمر 

الأمري خ�لد موؤ�ش�س النجم وجريدة الأمة، واأثر ذلك على وظيفة والده.

تكوين »جبهة  اإىل  الدعوة  �ش�رك يف  مل�  البولي�س  اأوقفه  �شنة 1947م  ويف 
اإليه� بو�ش�مة عبد الرحمن اأحد ال�شيوعيني  الوحدة اجلزائرية«،  وهي دعوة دع� 
اجلزائريني، وان�شم اإليهم� �ش�لح بن ال�ش�عي، وعبد العزيز خ�لدي، و�ش��شي رابح.

)1( املرجع ال�ش�بق، �س60.
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 »Alger Républicain ودع� اإىل هذا امل�شروع يف جريدة »اجلزائر اجلمهورية
وذلك يف �شنة 1946م اأو 1947م تبًع� لختالف املوؤرخني.

ر�شح �شك�ن تب�شة وعني البي�ش�ء وخن�شلة م�لك بن نبي لنتخ�ب املجل�س 
الع�م، ولكن الزعيم فرح�ت عب��س وبن جلول عمال على اإبع�ده، وتر�شيح اأحد 
ال�شيخ  اأن  ويذكر  ذلك،  اأراد  الفرن�شي)1(  ن�يجالن  لأن  موح�تة؛  احل�ج  الأميني 
اإليه  طلب  وعندم�  نبي.  بن  م�لك  ُير�شح  اأن  يف  يرغب  ل  ك�ن  التب�شي  العربي 
جم�عة يف مدر�شة مر�شيلي� اأن يقدم اإليهم لرياأ�شهم ويقوم ب�لتعليم يف ن�دي الرتبية 
والتعليم دافع عن امل�شلمني يف موؤمتر عقد هن�لك، فعمل جم�عة من اليهود �شده؛ 
تندد  الدميقراطية -  املنظم�ت  نظمته  الذي  للموؤمتر  وقدمه�  لأنه كتب عري�شة - 
ب�شي��شة ال�شتعم�ر الظ�ملة يف اجلزائر، واأدى ذلك اإىل منعه من التدري�س يف ذلك 

الن�دي بقرار من مفت�س الأك�دميية.

كم� اأنه رد على الزعيم فرح�ت عب��س مل� كتب مق�ًل عنوانه »فرن�ش� هي اأن�« 
اأنكر فيه وجود اأمة يف اجلزائر، مبق�ل اآخر �شديد اللهجة اخرتع فيه كلمة يف اللغة 
الفرن�شية عنوانه »مثقفون اأو مثيقفون ?Intellectuels ou intellectomanes«،  ومل 
ُين�شر ذلك املق�ل اإل �شنة 1991م، يف جملة »الروا�شي بب�تنة الأورا�س«،  ولمه 

بتزييف  م�شهور  ال�شرتاكيني،  من  وهو  للرتبية،  وزيًرا  وك�ن  ب�جلزائر،   � ع�مًّ ح�كًم�  عني   Edmond Naegelen  )1(
النتخ�ب.



عمـار الطـالـبي
38 38

العلم�ء على ق�شوته يف الرد عليه)1(، كم� رد عليه ابن ب�دي�س يف مق�ل له عنوانه 
»كلمة �شريحة« ن�شر يف �شنة 1936م يف »ال�شه�ب«.

و�شع م�لك بن نبي حتت الإق�مة اجلربية، بعد احلرب الع�ملية الث�نية، ومنع 
من ال�شفر، اإل اأنه دافع عن نف�شه، ورفع عنه ذلك املنع يف يوليو 1947م.

ك�ن م�لك بن نبي ينظر اإىل م�ش�كل الع�مل الإ�شالمي من زاوية ح�ش�رية 
ل من زاوية �شي��شية �شيقة؛ لأنه ي�ش�هد احل�ش�رة الغربية ومقوم�ته�، ويق�رن ذلك 
بو�شع الع�مل الإ�شالمي، فيح�س ب�لتخلف اإح�ش��ًش� رهيًب�، يحط من نف�شه، ويجعله 

يح�س ب�لإه�نة. 

ا اإىل درجة اأنني جتراأت يف �شنة  � ح�دًّ وي�شف نف�شه: »... وكنت اإ�شالحيًّ
� جلمعية الطلبة اجلزائريني«)2(. 1933م واقرتحت ابن ب�دي�س رئي�ًش� �شرفيًّ

واإن ك�ن ي�شف »العلم�ء« بقدر من الغي�ب عن اإدراك الأفك�ر، وعلى قدر 
من عدم اجلراأة الك�فية لتطبيقه�، وهذا القول �شدر عنه بعد جتربة له مع ال�شيخ 
ملح��شرة  اأهمية  اأي  العقبي  ُيعِط  عندم� مل  الإحب�ط  واأ�ش�به  العقبي)3(،  الطيب 
قيمة ق�م به� حممد بن ال�ش�عي يف ن�دي الرتقي عن »القراآن وال�شي��شة«،  واتهم 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س115.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س65.
)3( املرجع ال�ش�بق، �س68.



تقــدمي
3939

املح��شر ب�أنه نقله�، مع اأن م�لك يعلم علم اليقني كيف كتبه� �ش�حبه� يف غرفة 
اأعم�قه ويف من��شرته لالإ�شالح،  العقبي يف  بب�ري�س، م�شه موقف  �شيقة �شغرية 
واهتزت ثقته يف الإ�شالح)1(، وخ�ب ظنه يف العلم�ء: »كرّبت اأربًع� على العلم�ء، 
فكرة  فهم  من  اأعجز  واعتربتهم  هذه،  1936م  �شنة  منذ  احلداد  عليهم  واأقمت 
الإ�شالمي  املوؤمتر  يف  القي�دة  لت�شليم  وذلك  وتنفيذه�«)2(،  ت�شوره�  عن  ن�هيك 
اإىل �شف ال�شتعم�ر  وان�شم  اإىل من خذلهم،  ال�شنة 1936م  اجلزائري يف هذه 
ابن دايل  املفتي  الفرن�شية يف اجلزائر اغتي�ل  املوؤمتر، حني دبرت الإدارة  يف هدم 
كذبً�  بقتله  ب�لأمر  العلم�ء  جمعية  من  الرتكي  وعب��س  العقبي  واته�م  كحول، 
� يف احلي�ة  وبهت�نً� للق�ش�ء على نت�ئج املوؤمتر الذي اعتربه م�لك بن نبي حدًث� مهمًّ
ال�شي��شية اجلزائرية؛ لإجم�ع اأغلب احلرك�ت ال�شي��شية عليه، وعلى الدف�ع عن 

حقوق ال�شعب اجلزائري ووجوده الذاتي.

ب�حلكومة  لالت�ش�ل  بب�ري�س  نزلوا  عندم�  العلم�ء  جمعية  ق�دة  ولم 
�شخم؛  فندق  يف  نزلوا  لأنهم  اجلزائري؛  ال�شعب  بحقوق  واملط�لبة  الفرن�شية 
فتحرج ابن ب�دي�س، واختفى العقبي، واتخذ الإبراهيمي زاوية جل�س فيه� بحذر، 
اأم� الذي اأعطوه القي�دة وهو ابن جلول فقد ذهب بعيًدا لريت�شف م�شروبً� حمرًم� 
اإليه فيم� يبدو. وعرب م�لك لبن ب�دي�س عن  اأر�شلت  ب�شحبة مندوبة جميلة)3(، 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س46.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س118.
)3( املرجع ال�ش�بق، �س117.
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ده�شته من ت�شليم قي�دة املوؤمتر لهذا الرجل، واأجيب اإج�بة غري را�ٍس عنه�، ب�أنه 
يح�شن الفرن�شية وهم ل يح�شنونه�، واأدرك اأن العلم�ء عجزوا عن حتمل امل�شوؤولية 
الفندق  هذا  من  وانتقل  ب�ري�س،  يف  اأ�ش�بيع  ب�شعة  ب�دي�س  ابن  بقي  احلقيقية، 
ولكنه  مهم،  فيلم  مل�ش�هدة  ال�ش�عي  ابن  ودع�ه  م�لك،  لنقد  يبدو  فيم�  ا�شتج�بة 
اأم�  الت�شلية،  ملجرد  فيلم  وهو  الهق�ر،  مقهى  يف  اآخر  فيلم  اإىل  يذهب  اأن  ف�شل 
الفيلم الذي دعي اإليه فهو »نداء ال�شمت« L’appel du silence الذي اآث�ر حم��س 
واجلي�س  امل�شيحية  ين��شر  دوفوكو  ك�ن  مل�ش�هدة كيف  ت�شوقوا  الذين  الفرن�شيني 
الفرن�شي يف اجلزائر، اإىل اأن قتل يف �شحرائه�، وهو من هذه الن�حية مهم ب�لن�شبة 
مواقف  ابن جلول يف عدة  اأحرج  نبي  بن  م�لك  اأن  كم�  امل�شلح،  ب�دي�س  لبن 
ومنه� ق�شية املوؤمتر الإ�شالمي)1(، واأ�شبح العلم�ء اأن�ش�ر هذه النخبة من ابن جلول 
وجم�عته، وا�شتمر ال�شيخ العربي التب�شي يف حتذير الن��س من م�لك وت�أليبهم)2(  
�شده، كم� ذكر م�لك نف�شه، ويرى العربي التب�شي اأنه ل يوجد من يعو�س ابن 
جلول الذي رفع اليهود من �ش�أنه؛ ف�شموا ب�ش�عتهم من القم��س ب��شمه »البطل 
القومي رقم 1« ك�أن ال�شعب اجلزائري عقيم ل يلد رج�ًل، ف�نتقل و�شع الإ�شالح 
من حم�ربة اخلرافة اإىل الوقوع يف �شرك النتخ�ب�ت واأوراق الت�شويت التي راأوا 

اأنه� حتدث لهم املعجزات.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س173-170 .
)2(  املرجع ال�ش�بق، �س149.
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زعيًم�  يكون  اأن  على  اأقدر  العقبي  الطيب  اأن  يعتقد  نبي  بن  م�لك  ك�ن 
لالإ�شالح اأكرث من ابن ب�دي�س؛ لأنه ينتمي اإىل البداوة، بينم� ينتمي ابن ب�دي�س 
اإىل احل�شر، ويعتقد اأن النحط�ط احل�ش�ري يتجلى يف �ش�كن املدينة اأكرث مم� يتجلى 

يف البدوي)1(.

للجزائر-  ال�ش�بق  الع�م  احل�كم   -  Violette فيوليت  �شورة  راأى  وعندم� 
معلقة يف ن�دي الرتقي وهو مقر الإ�شالح حدثت له �شدمة كبرية يف نف�شه، وراأى 
يتعودوا  وهم مل  الرتقي،  ن�دي  اإليه يف  امل�شتمعني  وجوه  على  مرت�شمة  الده�شة 
ب�شهولة حديثه  انتب�ههم  ف�أث�ر  به،  يخ�طبهم  ك�ن  الذي  احلديث  النمط من  هذا 
وو�شوحه، وم� يت�شمنه من الأفك�ر، وهم اجلمهور الذي تعود على جمرد البالغة 

الأدبية وجمرد �شحر الألف�ظ. 

وا�شتد نقده للوطنيني الذين يعتقدون اأن الق�شية اجلزائرية ميكن اأن حتل 
حتل  اأنه�  يعتقدون   - يرى  فيم�  الذين-  للعلم�ء  وكذلك  اخلط�بية،  ب�ملهرج�ن�ت 
بق�ش�ي� النحو العربي والبالغة، ورغم ذلك ف�إنه ك�ن يح�فظ على ال�شلة ب�لوطنيني، 
ويدافع عن العلم�ء، ويرى اأنه ي�شتطيع هو وحممد بن ال�ش�عي اأن ي�شع� الأ�ش�س 
احلقيقية ل�شي��شة جزائرية)2(، وك�ن له اهتم�م مبدر�شة الإ�شالح يف تب�شة، والتعليم 
فيه� ب�لرغم من اأن العربي التب�شي ل ي�شعر ب�لر�ش� عنه، وعن اأفك�ره الفع�لة، وقد 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س44.

)2( املرجع ال�ش�بق، �س81.
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اإىل  م�لك  دع�  كم�  �ش�أنه�،  من  والرفع  به�  للعمل  واآخرون  املكي  ال�ش�ذيل  دع�ه 
تكوين »جمعية حم�ية الفت�ة امل�شلمة« عندم� راأى مه�نة الفتي�ت امل�شلم�ت الالئي 
ي�شتغلن عند اليهود، ومل يكن ال�شيخ العربي را�شًي� عن تكوين هذه اجلمعية)1(.

اأحي�نً�  ي�شفه  ذلك  ومع  �شديًدا،  نقًدا  التب�شي  العربي  ينتقد  م�لك  ك�ن 
بح�شن النية، واأخرى ب�شوء النية، وكتب للدف�ع عنه يف كت�به »ال�شراع الفكري 
من�شوره  ويف  الإ�شالم«،  يف  »الدميقراطية  مق�له  ويف  امل�شتعمرة«)2(،  البالد  يف 
»النجدة..! ال�شعب اجلزائري يب�د« �شنة 1957م، وكتب اإىل الأهرام ي�شحح م� 
كتب عنه حني اغتيل، وكتب اهلل له اأن ي�شت�شهد، حيث اختطفه الفرن�شيون من 
منزله، ومل يظهر له اأثر اإىل يومن� هذا )رحمه اهلل(، وهو قد �شرح يف �شنة 1954م 

ب�أنه »اآن الأوان لرحيل فرن�ش�«.

ك�ن م�لك ي�شف التب�شي ب�أنه ل يفقه �شيًئ� يف جم�ل ال�شراع الفكري رغم 
ح�شن نيته، وا�شتدت القطيعة بينهم� لت�أييد العربي التب�شي جلم�عة ابن جلول، 
موؤ�ش�س   Bernard Lecache لوك��س  برن�ر  ال�شهيوين  الرجل  مب�ش�دقة  اتهمه  كم� 
، يقول م�لك:  ال�ش�مية �شنة 1967م  العن�شرية ومع�داة  الدولية ملح�ربة  الرابطة 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س181.
)2( اأهدى كت�به »الإ�شالم والدميقراطية« اإىل ال�شيخ العربي التب�شي يف ذكرى ا�شت�شه�ده: »اإىل ذكرى ال�شيخ العربي التب�شي 
الذي ق�شى طول حي�ته يف الإ�شالح ب�جلزائر، مدفوًع� ب�لتزامني طبَع� حي�ته: احلقيقة والعدل الجتم�عي... الذي مل 

يوجد ا�شمه ولو يف �ش�هد قرب؛ لأن قوى ال�شر اأرادت اأن متحو ذكراه اأي�ًش�« ط. الفرن�شية من الكت�ب �شنة 1968م.
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»فربن�ر لوك��س والعربي التب�شي يتع�نق�ن بتب�شة وتخ�لهم� اأخوين«)1(.

اأم� التب�شي فريى »اأن م�لك بن نبي غري مدرك اأن ابن جلول )فريد(، واإذا 
حطمن�ه فلن يكون هن�ك من يقدم )مط�لبن�(«)2(.

ت�شبًه�  »اأقل  اأنه  مرة  اأول  راآه  حينم�  مل�لك  فبدا  الإبراهيمي  ال�شيخ  اأم� 
على  لحظت  ولكني  بالغته،  اأعجبتني  وقد  اجلزائريني،  العلم�ء  من  ب�لقدامى 
� مل يكن مبقدور اأي ع�مل  اخل�شو�س نب�هة عقله التي ك�نت مت�س م�شكاًل اجتم�عيًّ
اأن يج�ريه كم� اأت�شور، فقد تكلم عن الرتبية بكثري من اللي�قة والدقة، لقد عمق 
حديثه ال�شلفية يف روحي اأكرث، واأبدى جميع الن��س اإعج�بهم به«)3(، وذلك حني 

ح�شر در�ًش� له يف �ش�حة �شيدي ال�شعيد بتب�شة.

اأم� الع�مل الع�شو يف جمعية العلم�ء وهو مب�رك امليلي املوؤرخ فقد دع�ه م�لك 
»الع�مل  ب�أنه  وي�شفه  في�شي -  ع�ئًدا من  ليلقي در�ًش� - وك�ن مري�ًش�  يف مر�شيلي� 
الو�شع  اإزاء  قلقه  عني  يخف  �ش�دق، ومل  ب�أنه  انطب�ًع�  لدّي  ترك  الذي  الوحيد 
الذي تتخبط فيه جمعية العلم�ء منذ زي�رته� امل�شهودة لب�ري�س«)4(، ف�لعقبي اتخذ 

موقًف� وا�شًح� مع الإدارة الفرن�شية، وا�شتق�ل من جمعية العلم�ء بعد ذلك.

)1( نور الدين بوكروح، مرجع �ش�بق، �س148.
)2(  املرجع ال�ش�بق، �س148.

)3(  املرجع ال�ش�بق، �س75.
)4(  املرجع ال�ش�بق، �س166.
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�شيكون يف  نفوذهم  اأن   � اليهود غريزيًّ »اأح�س  قد  اأنه  نبي  بن  م�لك  ويرى 
والرج�ل  الأفك�ر  فيه�  ي�شرّيوا  اأن  لهم  ميكن  التي  الوحيدة  البالد  اأي يف  اأورب�، 
ال�شليبية  للحروب  اخلفي  »املحرك  اليهود  يف  يرى  اأنه  ويعتقد  هواهم«)1(،  على 
بينم� ل  اليهودي  الوحيد هو  »الف�عل  وال�شتعم�ر«)2(، ويف مي�دين اخلف�ء، يرى 

يظهر له امل�شيحي �شوى اأداة«)3(، وذلك خلدمة اإ�شرائيل يف هذا الع�مل)4(.

 � وق�ل �ش�لح بن ال�ش�عي مل�لك بعد اإنك�ره عليه هذا احلكم: لقد كنت حمقًّ
امل�ل والأعم�ل)5(، وك�ن  واأدركته يف ع�مل  الأفك�ر،  اأدركت ذلك يف ع�مل  اأنك 
� يف تب�شة من العدوان عليه اإثر اأحداث ق�شنطينة  م�لك يف �شغره قد حَمى يهوديًّ

بني امل�شلمني واليهود �شنة )1353هـ/ 1934م(.

خطط م�لك لعدة م�ش�ريع �شن�عية، وك�ن ل يتكلم يف ن�دي تب�شة اإل يف 
العلم وال�شن�عة، �شن�عة الزج�ج والبط�ري�ت، والورق، واجلري امل�ئي، وال�ش�بون)6(، 
� ب�لبيئة، وتفطن اإىل م�شكلة تقدم الت�شحر اإىل �شم�ل اجلزائر، وفكرة  كم� ك�ن مهتمًّ
�شن�عة حمطة كهرب�ئية ب�آفلو، وم�شنع للورق من احللف�ء، اإل اأن ب�ت�شتيني الفرن�شي 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س80.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س81.
)3(  املرجع ال�ش�بق، �س80.
)4(  املرجع ال�ش�بق، �س80.
)5(  املرجع ال�ش�بق، �س81.

)6(  مرجع ال�ش�بق، �س152.
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اإل يف  ذلك  ميكن  واأنه ل  ذلك،  بعدم جدوى  املمولني  اأحد  اأقنع  تب�شة  ح�كم 
ولكن  ومدبغة،  اإ�شمنت،  م�شنع  يف  فكر  اأنه  كم�  امل�شروع،  عن  ف�شده  بريط�ني�، 
الظروف اأف�شلت �شعيه، وعرقلت خططه، ف�ملجتمع مل يتهي�أ لذلك كله، ويرى اأن 
النخبة يف اجلزائر يف ذلك العهد نوع�ن: نوع يقت�ت من اأموال ال�شتعم�ر ويخدمه، 
ويزدري ال�شعب، و�شنف اآخر مرتف يعي�س من اأموال ال�شعب ب��شتغالل جهله 

واأميته)1(.

ومن مواقفه ال�شي��شية اأنه مل� ق�مت احلرب بني اليمن وامللك عبد العزيز بن 
�شعود كتب اإىل �شف�رة الي�ب�ن مل�ش�عدة ابن �شعود، فك�ن له ميل وحم��س حلركة 

ابن �شعود يف اجلزيرة العربية.

ح�ول - كم� قلن� - اأن يح�شل على عمل يف فرن�ش� ف�شدت يف وجهه ال�شبل 
الفرن�شية امل�شت�شرق  الفني للحكومة  الفرن�شية، وامل�شت�ش�ر  ب�شعي من املخ�برات 
ولكن  م�شر،  اإىل  ي�ش�فر  اأن  ح�ول  عليه،  وي�شيق  يالحقه  ك�ن  الذي  م��شينيون 
ال�شف�رة امل�شرية مل متنحه ت�أ�شرية الدخول، وح�ول اأن ينتقل اإىل بلدان اإ�شالمية 
اأخرى، ولكن مل ُتتح له اأي فر�شة، وجعله هذا كله ي�شعر ب�ملرارة ال�شديدة ملع�ملة 
امل�شلمني له يف عدة �شف�رات، فك�د - كم� يقول - مييل اإىل الردة: »واأعتقد اأين 
مل اأكن بعيًدا عن الردة عن الإ�شالم يف تلك الأي�م، هذا الإ�شالم الذي خ�نه 

امل�شلمون«)2(، واأدرك، بعد ذلك، اأن هذا هو هدف م��شينيون.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س14-13.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س129.
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ثق�فية،  م�ش�بقة  عن  بب�ري�س  الي�ب�نية  ال�شف�رة  اأعلنت  1940م،  �شنة  ويف 
فكتب درا�شة عن »الإ�شالم والي�ب�ن«. وانقطعت عنه �شبل املعي�شة اأثن�ء احلرب 
به،  يعي�س  اأن  ميكن  م�  اإليه  ير�شل  اأن  على  ق�دًرا  والده  يعد  فلم  الث�نية،  الع�ملية 
فبحث عن عمل يف اأمل�ني�، وفيه� دّون اأ�شول كت�به »الظ�هرة القراآنية« اإل اأن غ�رة 
جوية اأتت على خمطوطه ف�حرتق، ثم اأع�د كت�بته بعد ذلك، ون�شر ب�جلزائر �شنة 

1946م.

ويف نه�ية احلرب الع�ملية الث�نية اتهمه رئي�س بلدية درو Dreux التي يقيم به� 
مع زوجته، ب�لتع�ون مع اأمل�ني� �شد فرن�ش�، وو�شع� مًع� يف احلب�س الحتي�طي، اإل 

اأن العدالة حكمت برباءتهم�، وذلك �شنة 1947م.

الإفريقية  »الفكرة  كت�ب  اأعّد  ثم  1954م،  �شنة  احلج  فري�شة  واأدى 
الآ�شيوية« �شّمنه فل�شفة حل�ش�رة اإفريقية اآ�شيوية ثم ع�ملية، وقد انعقد موؤمتر ب�ندوجن 
كت�به  ليقدم  نهرو  عهد  الهند يف  ودعته  ب�إندوني�شي�،  )1374هـ /1955م(  �شنة 
هذا، و�ش�فر فعاًل لكنه مل� و�شل اإىل الق�هرة غري راأيه، وقرر اأن يقيم به�، وذلك اأنه 
ا اأواخر اإبريل 1956م، والتقى فيه� ببع�س م�شوؤويل جبهة التحرير  غ�در فرن�ش� �شرًّ
الوطني اأمث�ل خي�شر، وابن بلة، والأمني دب�غني، كم� لقي ال�ش�ذيل مكي، وال�شيخ 
اأحمد،  واآيت  فرن�شي�س،  واأحمد  عب��س،  وفرح�ت  املدين،  وتوفيق  الإبراهيمي، 
واألقى اأح�ديث يف �شوت العرب، ثم اختري م�شت�ش�ًرا لرئي�س املوؤمتر الإ�شالمي اأنور 
ال�ش�دات ب�لق�هرة، ويف �شهر يونية من �شنة 1956م، ن�شرت عنه جملة روزليو�شف 
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مق�ًل عرفت به يف الأو�ش�ط امل�شرية املثقفة، والتقى يف 4 يوليو ب�بن بلة، وعرّب له 
عن رغبته يف اللتح�ق ب�لثورة اجلزائرية، ومل يكن لتلك الرغبة اأي �شدى، وكرر 
اأر�شله� اإىل جي�س التحرير  اإبريل �شنة 1957م  بت�ريخ 24  هذه الرغبة يف ر�ش�لة 
ر�ش�لته  ن�شر  يف  التحرير  جبهة  من  اأع�ش�ء  وع�ر�شه  اأي�ًش�.  للثورة  موؤرًخ�  ليكون 
»النجدة! ال�شعب اجلزائري يب�د« ب�عتب�ر اأنه لي�س وثيقة ر�شمية؛ اإبع�ًدا لهذا املفكر 
عن امليدان، وخدمة الثورة، وهي ر�ش�لة ندد فيه� ب�ل�شتئ�ش�ل العرقي الذي يقوم 
به اجلي�س الفرن�شي، ودع� اإىل حتقيق يف ذلك عن طريق جلنة ت�بعة لالأمم املتحدة، 

ومنع هوؤلء ن�شر هذه الر�ش�لة اأو املن�شور.

ا من رئي�س املوؤمتر  و�ش�رك يف املوؤمتر الث�ين لب�ندوجن )دي�شمرب 1957م( مدعوًّ
على  يلومهم  ر�ش�لة  وكتب  التحرير،  وفد جبهة  ع�شًوا يف  ولي�س  ال�ش�دات،  اأنور 
هذا الإبع�د، واأنهم مل ي�أخذوا راأيه يف م�ش�ئل تخ�ش�س فيه�، وم� يتعلق ب�لو�شع 
يف اجلزائر، واأخرب الوفد اأنه مل يعد يف ح�جة اإىل مبلغ ك�ن م�شئولو اجلبهة ير�شلونه 

.� اإليه كل �شهر ب�عتب�ره لجًئ� �شي��شيًّ

مع هذا ك�ن الدكتور الأمني دب�غني، واإبراهيم مزهودي، وعم�رة بوقالت 
واآخرون من جبهة التحرير، ووجوه الثورة يزورونه، ومنهم املج�هدون مثل الوردي، 
وبوق�شة، وذلك كل يوم جمعة، وك�ن يذهب اإىل �شوري� ولبن�ن لإلق�ء حم��شرات، 
واقرتح عليه الأ�شت�ذ ح�شن �شعب اأن يقيم بلبن�ن، ولكنه ف�شل البق�ء يف الق�هرة 
ب�لرغم من اأنه مل يكن مرت�ًح� مل� يجد من التي�ر امل�رك�شي الذي يقوده علي �شربي 
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الذي ُيِكّن له نوًع� من النفور، اأو اإن �شئت العداوة ح�شب تعبريه، كم� اأنه مل يكن 
مرت�ًح� للحم��س ال�شديد للقومية، وهو يدعو اإىل وحدة الع�مل الإ�شالمي، ثم اإىل 
»الفكرة  كت�بيه:  يف  ذلك  عن  عرب  كم�   Mondialisme الع�ملية  وهو  اأو�شع  هو  م� 
اأ�شدق�ء يف  له  اإ�شالمي«. ولكن ك�ن  الإفريقية-الآ�شيوية« ويف »فكرة كومنولث 
الأو�ش�ط ال�شي��شية والثق�فية امل�شرية، ومنهم الوزراء اأمث�ل كم�ل الدين ح�شني، 
زهرة،  اأبو  وال�شيخ  العري�ن،  و�شعيد  البهي،  والدكتور حممد  ال�ش�فعي،  وح�شني 

واأحمد عبد الكرمي، وح�شن الب�قوري.

 ك�ن قد وجه ر�ش�لة مفتوحة اإىل ق�دة ال�شوفييت والأمريك�ن، فكتب اإليه 
واإىل  خروت�شوف  اإىل  اأر�شله�  التي  الر�ش�لة  هذه  على  تهنئة  الن��شر  عبد  جم�ل 
اإيزنه�ور اللذين اجتمع� يف ك�مب ديفيد 12 اأكتوبر �شنة 1959م. كم� ك�ن الأزهر 
يهنئه على حتليله لبع�س املوؤلف�ت الغربية مثل كت�ب »الكت�ب املقد�س والقراآن 
La Bible et le Coran ملوؤلفه ج�ك جومييه Jacques Jomier. وكت�ب »الإ�شالم يف 

.Jacques Austruy مواجهة التنمية القت�ش�دية« ملوؤلفه ج�ك اأو�شرتوى

حوا�س،  خدوجة  على  قرانه  لعقد  طرابل�س  اإىل  �ش�فر  1961م،  �شنة  ويف 
اإحدى قريب�ته من جهة الأم. وتوىل هذا العقد والتهيئة له تلميذه الأ�شت�ذ حممد 
رفعت الفني�س يف طرابل�س ليبي�. كم� اأن م�لك بن نبي زوج الفني�س وك�ن وكيله 

يف زواجه ب�إحدى الفل�شطيني�ت.
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بولعيد،  بن  م�شطفى  ا�شت�شه�د  بعد  الثورة  ق�دة  بع�س  م�لك  انتقد 
1959م  ين�ير   7 يف  مذكراته  يف  وكتب  مراد،  وديدو�س  مهيدي،  بن  والعربي 
»الثورة مل تبق له� روحه�، اإنه� لفظت اأنف��شه�، و)الزعم�ء( جعلوا من املج�هدين 

.»Tirailleurs :جمرد رم�ة

غ�در الق�هرة يف يوليو 1963م اإىل طرابل�س، ومنه� اإىل اجلزائر يف 18 اأوت 
1963م بعد �شبع �شنوات من الهجرة، والتقى ب�بن بلة يف 3 �شبتمرب 1963م، 
ال�شوفيتي،  والحت�د  اإندوني�شي�،  زار  1963م،  �شبتمرب   11 يف  اأخرى  مرة  ولقيه 
وكنُت مرافًق� له فزرن� مو�شكو ولينني جراد وط�شقند و�شمرقند وذلك يف اأكتوبر 
ويف  كندا،  وزار  لي،  و�شوان  توجن،  م�وت�شي  ولقي  ال�شني،  وزار  1967م،  �شنة 
م�ر�س 1965م، تراأ�س الوفد اجلزائري اإىل املوؤمتر الإ�شالمي الإفريقي الآ�شيوي، 

الذي انعقد يف ب�ندوجن، واألقى خط�بً� ب��شم اجلزائر.

ويف اإبريل 1965م، زار تيتو اجلزائر، فكلفت احلكومة اجلزائرية م�لك بن 
نبي اأن ي�شلم ب�جل�معة دكتوراه فخرية لتيتو، وك�ن قد عني مديًرا للتعليم الع�يل يف 
اأوت 1964م، وعينه ابن بلة مديًرا »ملركز التوجيه الثق�يف« يف دي�شمرب 1963م، 
كم� ك�ن م�شت�ش�ًرا لوزير التوجيه ال�شريف بلق��شم، ويف ين�ير 1966م، اأنهى وزير 
� ف�أبى  الرتبية اأحمد ط�لب الإبراهيمي مه�مه، واقرتح عليه اأن يكون م�شت�ش�ًرا فنيًّ
يركب  ف�ش�ر  ي�شتعمله�،  ك�ن  التي  ال�شي�رة  منه  وُنزعت  اجلديد،  املن�شب  قبول 
احل�فلة العمومية، و�شعر بحزن �شديد، ومع�ن�ة كربى، كم� وقع ال�شعي لإخراجه 
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من منزله الذي يوجد فيه اأي�ًش� »مركز التوجيه الثق�يف«،  ومتنى املوت للنج�ة من 
اجلحيم الذي يحي�ه، كم� كتب ذلك يف دفرته؛ خوًف� على تفرق الطلبة الذين 

ك�نوا ي�أتون ندوته.

ونزع من منزله اله�تف، وقطع عنه امل�ء من حني لآخر، وخف�س مرتبه من 
1904 دين�ر اإىل 300 دين�ر، وح�شر اإىل الق�هرة يف اإبريل 1970م للم�ش�ركة يف 
املوؤمتر الإ�شالمي، فحي�ه جم�ل عبد الن��شر، وق�ل له: اإين قراأت كل موؤلف�تك)1(، 

وله يف وث�ئقه �شورة مع جم�ل عبد الن��شر وحممد جنيب واأنور ال�ش�دات.

تويف م�لك بن نبي يف منزله )5 �شوال 1393هـ/ 31 اأكتوبر 1973م(، 
وحمل  ذقنه،  مبنديل  و�شددت  عينيه،  له  واأغم�شت  وف�ته   � �شخ�شيًّ ح�شرُت 
ثم  �ش�حته�،  هن�لك يف  عليه  لي  و�شُ اجل�معة،  م�شجد  اإىل  الت�يل  اليوم  جثم�نه 
اإىل مقربة �شيدي حممد امل�شهورة، ودفن قريًب� من قرب �شديقه  انتقلن� بجثم�نه 
يف  و�شدر  الإبراهيمي،  الب�شري  وحممد  احلم�مي،  وعلي  خ�لدي،  العزيز  عبد 
ال�شحف الر�شمية نعيه يف ب�شعة اأ�شطر حمت�شمة يف اأ�شفل ال�شفحة، وك�ن ي�شرف 
على ال�شح�فة اأحمد ط�لب الإبراهيمي الذي ك�ن وزيًرا لالأخب�ر يف ذلك العهد، 
وكلفتني اأ�شرته بت�أبينه يف املقربة، ون�شر هذا الت�أبني يف جملة الثق�فة التي ت�شدره� 

وزارة الثق�فة )1973م(.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س255.
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�صاد�ًصا: منهجه وفكره

اإن العن��شر التي كونت �شخ�شيته، وجت�ربه يف حي�ته - التي اأطلن� فيه� - هي التي 
وجهته الوجهة الفكرية التي �ش�ر فيه�، وفتحت له اآف�ًق� وا�شعة من الت�أمل وامل�ش�هدة، 
اإليه،  واملق�رنة بني ح�ش�رة الغرب، وتخلف املجتمع الإ�شالمي، ف�شغله ذلك و�شده 
ف�كت�شب وجهة من النظر فف�ج�أ الن��س الذين مل يتعودوا على ذلك النوع من التفكري، 
يقول: »فقد اأ�شبحت ذلك العقل الرباغم�تي والعلمي الذي ل ميكن لواقعيته ودقته 
اإل اأن تف�جئ عقوًل تعودت عدم الدقة، وغي�ب الواقعية )...( فقد هذبني وجودي 
بب�ري�س ومكنني من اكت�ش�ف عقلي، وك�نت حيويتي الفكرية تدفع بثقل العقل 
�«)1(، ولجت�هه الفكري واآرائه اأهمية  اجلزائري، وتزعزعه بعد اأن اأ�شبح عقاًل اأهليًّ
ل يف امل�شتوى اجلزائري والع�مل الإ�شالمي فح�شب، ولكن يف امل�شتوى الع�ملي 
اأي�ًش� كم� و�شفه املوؤرخ الأمريكي األن كري�شتلو Allan Christelow يف املدخل 
الذي كتبه لكت�ب نور الدين بوكروح)2(، كم� و�شفه ب�أنه مفكر م�شتقل، اكت�شفه 
اأثن�ء اإق�مته ب�جلزائر مدر�ًش� للغة الإجنليزية، ووجد كت�به »وجهة الع�مل الإ�شالمي« 
على  اإ�شبعه  و�شع  اجلزائري  الفيل�شوف  اأن  ويرى  ب�ري�س،  للكتب يف  ب�ئع  لدى 
العب�رات  ابتك�ر  ب�شهولة  ويتميز  الع�ملي،  امل�شتوى  يف  كثرية  حمورية  م�شكالت 
التي يعرب به� بدقة عن اأفك�ره، واأنه �ش�رك يف احلوار م�ش�ركة اأ�ش��شية، ويف اجلهود 

)1(   م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س44، والعقل الأهلي ترجمة لـ: Esprit Indigène وهو ا�شطالح و�شعه 
الفرن�شيون للجزائريني يدل على النق�س والحتق�ر وو�شعية خ��شة بهم.

)L’islam sans l’islamisme )2، �س27.
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التي تبذل لبن�ء ح�ش�رة ع�ملية، وت�أ�شي�س حوار بني الثق�ف�ت والأدي�ن والبحث 
عن اإ�شرتاتيجي�ت اقت�ش�دية فع�لة، والبحث عن نظ�م دميقراطي حركي)1(، وك�نت 
م�لك  حوار  الأمريكي  الب�حث  هذا  واأده�س  الع�شرين،  للقرن  ع�ملية  روؤية  له 
الديني الذي بداأه يف ب�ري�س �شنة 1931م، وترجم كت�به: »�ش�هد القرن«، وعلق 
عليه، ون�شرت له جملة املغرب The Maghreb Review »م�لك بن نبي اإن�ش�ين يف 
 »Malek Bennabi: An Islamic Humanist in the Twentieth Century القرن الع�شرين
1992م. وك�ن هدفه فتح الأذه�ن وتوجيهه� نحو الع�مل الإ�شالمي، وفتح اأبواب احلوار 
الإيديولوجي�ت  ينتقد  كم�  ال�شتعم�ر  ينتقد  فهو  الع�مل)2(،  عرب  احل�ش�رات  بني 
ال�شطحية بدقة ن��شئة عن تكوينه العلمي، وعلمته التجربة اأن التمكن من املنهج 
العلمي هو اأحد املف�تيح مل� يطلق عليه »الف�علية« كم� اأن له روؤية ت�ريخية ذات اأفق 
اأو�شع، واأن الإن�ش�ن ل يكفي العلم وحده لفهمه، ويرى اأن الدين اأمر حموري اإذا 
فهم فهًم� يحيط ب�لظروف التي يحي�ه� الإن�ش�ن، ويتم�شك م�لك بن نبي يف كت�به 
»وجهة الع�مل الإ�شالمي« وغريه ب�لروؤية الدورية يف احل�ش�رة، ت�أثًرا ب�بن خلدون، 
لذلك  القبلية؛  اأو  الدموية  الع�شبية  تقت�شر على  واأ�شمل ل  اأو�شع  بطريقة  لكن 
وامل�وية،  والرتوت�شكية  امل�رك�شية  مثل  اإيديولوجي�ت  لعدة  مع�ر�ًش�  م�لك  ك�ن 
له خ�شوم ل�شراحته  والرببرة؛ ولذلك ك�ن  الذاتية ك�لزنوجة،  والإيديولوجي�ت 
وال�شتعم�ريني،  والوطنيني،  امل�رك�شيني  من  خ�شومه  وك�ن  وطموحه،  وو�شوحه 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س28.

)2( املرجع ال�ش�بق، �س16.
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والعلم�ء امل�شلمني جميًع�. كتب يف ال�شح�فة الوطنية، وخ��شة جريدة اجلمهورية 
اجلزائرية، وجريدة ال�ش�ب امل�شلم التي ت�شدره� جمعية العلم�ء ب�لل�ش�ن الفرن�شي  
»Le jeune musulman« وذلك من �شنة 1948م اإىل 1955م، وك�ن لندوته الفكرية 
الطالب  يح�شره�  ك�ن  اإذ  ب�لغ؛  اأثر  ب�لق�هرة  اجلمعة  يوم  منزله  يف  يقيمه�  التي 
اأفك�ره، ويقوم بتحليل  العربي والإ�شالمي، يبث فيه�  الع�مل  اأنح�ء  من خمتلف 
الأو�ش�ع يف الع�مل الإ�شالمي، وكنت ممن يح�شر هذه الندوة مع هوؤلء الطالب، 
وعند ا�شتقالل اجلزائر كتب ب�لق�هرة »�شه�دة من اأجل مليون �شهيد«، و�شلم ذلك 
اإىل اأحد ق�دة الثورة ليقراأه يف اجتم�ع طرابل�س الغرب، يدعو فيه اإىل اأن تعطى 
� وبحرية ليعرب عن اإرادته، وزودين  الكلمة لل�شعب اجلزائري ليقرر م�شريه دميقراطيًّ
� بن�شخة منه عند مغ�درتي الق�هرة �شنة 1962م، وكلفني اأن اأ�شلم ن�شخة  �شخ�شيًّ
�شنة  يف  اإل  ال�شه�دة  هذه  تن�شر  ومل  خ�لدي،  العزيز  عبد  الدكتور  �شديقه  اإىل 
2000م، وعندم� دخل اجلزائر �شنة 1963م اأخذ يطرح اأفك�ره، ويوجه ال�شب�ب 
اجل�معي يف جو ي�شيطر عليه تقريًب� الي�ش�ريون من م�رك�شني، وتروت�شكيني، ف�أراد اأن 
ي�شلك ب�جلزائر الطريق الذي ين�شجم وت�ريخه� وثق�فته�، وعقيدته� ولغته� وثورته�، 
ومن اأهم م� كتبه يف هذه املرحلة »اآف�ق جزائرية« )1964م(، وهو عب�رة عن ثالث 
»الإ�شالم  وكذلك  واحل�ش�رة،  والثق�فة  الإيديولوجية  يف  حمورية:  حم��شرات 

والدميقراطية« )1968م(، و»م�شكلة الأفك�ر يف الع�مل الإ�شالمي« )1970م(.
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وتنمية  والثق�يف،  ال�شي��شي  الفكر  وتوجيه  امل�رك�شية،  ملق�ومة  عمل جهده 
� يق�شده طالب اجل�معة لتنوير اأذه�نهم،  � مهمًّ املجتمع، واأ�شبح منزله مركًزا ثق�فيًّ
وتنمية اأفك�رهم، وتعلم املنهج العلمي، يف حتليل الظواهر، وك�ن همه الأكرب العن�ية 
مب�شكلة الأفك�ر، وهو الذي كون نواة ملتقى الفكر الإ�شالمي الذي تبنته الدولة 
بعد ذلك، ودام اأربًع� وع�شرين �شنة، يدعى اإليه كب�ر املفكرين من خمتلف اأنح�ء 
اأو  �ش�ق،  ف�إنه� كف�ح  عنه�  الفكرية كم� عرب  نلخ�س حي�ته  اأن  اأردن�  واإذا  الع�مل، 
م�أ�ش�ة: »متتد يف ثالث حقب من وجودي: حي�تي كط�لب )1931-1936م(، 
كك�تب،  وحي�تي  )1936-1945م(،  من  وجهه  على  ه�ئم  كمنبوذ  حي�تي 
كت�به  اأن  ويذكر  م�ر�س 1951م)1((،  )ف�حت  هذا«  يومن�  اإىل  وتبتدئ من 1946م 
»العفن«: هو »خال�شة م� يختلج يف نف�س اأريد له� التحطيم عرب الإكراه اجل�شدي 
يدعي  وممن  وخم�براته،  و�شرطته،  ال�شتعم�ر  من  ع�نى  فقد  املعنوي«)2(،  وال�شم 
اأنه �شديق للم�شلمني مثل م��شينيون، ومم� ي�شميه »ال�شموم ال�شيكولوجية«؛ لأن 
اأطروحته تقع على طريف نقي�س من مق��شد م��شينيون وي�شميه: »عنكبوت كليج 

دي فران�س«.

ك�ن يف فرن�ش�، وهو ط�لب، يت�أمل يف خمتلف مظ�هر احل�ش�رة الغربية، مق�رنً� 
واأخ�ه �ش�حًل�  ال�ش�عي  بن  وين�ق�س حممد  الإ�شالمي،  الع�مل  ي�ش�هد يف  مب�  اإي�ه� 

)1( م�لك بن نبي، مقدمة كت�ب العفن، مرجع �ش�بق، �س14.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س15.
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هذه امل�شكلة، ف�نتهى اإىل القول: »الفقر اخللقي، والفكري للع�مل الإ�شالمي يبدو 
لن� مرعًب� اأم�م ع�مل غريب، له روح اأروبية وتقنية ديك�رتية«)1(، وك�ن اأثر احل�ش�رة 
الغربية يف بن�ء فكره اأمًرا ل غب�ر عليه، �ش�ركت فيه زوجته، والفالحون الفرن�شيون 
يف  خلفي�ته�  ترى  ل  التي  احل�ش�رة  ي�شنعون  كيف  فيه  �ش�هد  الذي  الريف  يف 
الفرن�شية  زوجته  ب�أن  وي�شرح  الرباقة،  املحالت  واجه�ت  ول يف  ب�ري�س،  �شوارع 
حقيقية،  مواجهة  يف  وجعلته  الفكري،  وتكوينه  ملعلوم�ته  نفي�ًش�  م�شدًرا  ك�نت 
ومب��شرة لف�ش�ئل احل�ش�رة الغربية ونق�ئ�شه�، واأنه� ك�ن له� ح�س للحي�ة الداخلية 
اأقل التف��شيل واأدن�ه�، وجعلته يدرك اأكرث احل�ش�رة الغربية  اأثره� يف  التي يظهر 
التي ل تفهم ول تتعلم يف اأي كت�ب، وك�ن يذكر يف اأواخر حي�ته اأنه يف ح�جة اإىل 

روؤية خديجة قبل موته، وك�نت قد توفيت يف 26 م�يو 1973م قبل موته ب�أ�شهر.

تكوين م�لك بن نبي تكوين علمي ري��شي؛ لذلك ف�إنه �شلك يف بحوثه 
يف  فل�شفته  يف  دقيًق�،   � ري��شيًّ ومنطًق�  �ش�رًم�،   � علميًّ منهًج�  وم�ش�هداته  وت�أمالته 
يف  وجت�وزه  خلدون،  ابن  طريق  يف  �ش�ر  الذي  فهو  والثق�فة،  واحل�ش�رة،  الت�ريخ، 
وعن��شر  وتف�عالته�،  الرئي�شية  احل�ش�رة  مكون�ت  لن�  تف�شر  ري��شية  مع�دلة  و�شع 
الثق�فة ون�شيجه�، واأ�ش�س القت�ش�د يف منظوره الإن�ش�ين، وال�شتثم�ر الجتم�عي 
بدل ال�شتثم�ر امل�يل، ومع�دلة الواجب واحلق، اأو الإنت�ج وال�شتهالك، كم� اأنه 
اأن اجت�ه احل�ش�رة يتجه اإىل الع�ملية، تتع�نق فيه� احل�ش�رات والثق�ف�ت  اإىل  تفطن 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س108.
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الإن�ش�نية، واأدرك اأن اخللل الأ�ش��شي يف الع�مل الإ�شالمي اإمن� هو يف ع�مل اأفك�ره، 
واملو�شوعة،  املطبوعة  اأفك�ره  ف�أفلت  الق�تلة،  والأفك�ر  امليتة  ب�لأفك�ر  يفي�س  فهو 
واأ�ش�بت �شيمفونيته� ح�شرجة فلم تعد تنطق نطًق� �شليًم� مت�شًق�، واأن جتربة الع�مل 
الإ�شالمي مع الغرب اأ�شيبت ب�لف�شل على خالف جتربة الي�ب�ن وال�شني، ف�أ�شبح 
اأ�شي�وؤه ل اأفك�ره،  اأ�شي�ءه، ف�لغرب ع�مل له منه  بذلك زبونً� للغرب ي�شرتي منه 
ت�شرتى ال�شي�رة مثاًل، ول يفكر اأحد يف كيفية اإن�ش�ئه�، ول يف العلم الذي ينتجه�، 

ف�حل�ش�رة لي�شت ا�شتهالًك� ملنتج�ته�، واإمن� هي اإنت�ج لهذه املنتج�ت.

�صابًعا: كتاب »وجهة العامل الإ�صالمي«

الع�مل  يف  واحلداثة  الإ�شالح،  حلركة  لتحليله  خال�شة  فيه  �شجل   
دولة  اإن�ش�ء  بعد  الكت�ب  هذا  وكتب  املنهج،  يف  لهم�  ونقده  الإ�شالمي، 
اإ�شرائيل، فهو م�شتوحى من كت�به: �شروط النه�شة، ولكنه ك�ن يف م�شتوى 
الع�مل الإ�شالمي، فهو توجيه اإىل الطرق التي يجب �شلوكه� لتحقيق ع�مل 
ب�لفرن�شية يف  اأول مرة  األفه بني )1949-1950م(، وطبع  ح�ش�ري كلي، 
دار الن�شر الفرن�شية Le Seuil يف )املحرم 1374هـ/ �شبتمرب 1954م( اأي 
بقي ثالث �شنوات ينتظر الطبع بعد اأن حذفت منه فقرات، وك�نت الطبعة 
والدكتور  هو  برتجمته  ب�لق�هرة  1959م(  )1379هـ/  �شنة  ب�لعربية  الث�نية 
 Jean-Marie عليه  واأثنى  حّي�ه  ب�ري�س  يف  ظهر  وعندم�  �ش�هني،  ال�شبور  عبد 
 Léon-Etienne Duval دوف�ل  اجلزائر  اأ�شقف  مب�لك  املعجبني  ومن   ،Domenach
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الذي ك�ن ينتقد ال�شلوك ال�شتعم�ري يف اجلزائر ب�شج�عة، وي�شف الأ�شت�ذ حممد 
املب�رك ال�شوري هذا الكت�ب ب�أنه: »ل جتد لهذا الكت�ب خ�شو�ًش�، وكتب م�لك 
حني  »اأنك  ويرى  العربية«)1(،  البالد  اأبن�ء  من  امل�ش�رقة  كتب  يف  �شبيًه�  عموًم�، 
تقراأ هذا الكت�ب ت�شعر اأنك ل�شت تقراأ كت�بً�، ولكنك تعي�س م�أ�ش�ة اأمة«)2(، واأن 
م�شرح هذه امل�أ�ش�ة هو الع�مل الإ�شالمي، وطريقته حتليل عميق ملراحل الت�ريخ، 
و�شريورة احل�ش�رة وتطوره� يف الع�مل الإ�شالمي ويف اأروب�)3(، واأنه يف هذا الكت�ب 
»�ش�حب نظرية فل�شفية يف احل�ش�رة، واع موؤمن، يجمع بني نظرة الفيل�شوف املفكر 

ومنطقه، وحم��شة الداعية وقوة �شعوره«)4(.

� ملعرفة  وا�شتقبل الكت�ب يف الأو�ش�ط اجل�معية الفرن�شية ب�عتب�ره عماًل مهمًّ
الع�مل الإ�شالمي، وخ�ش�شت له جمالت عديدة �شفح�ت لتحليله والإ�ش�دة به، 
وذلك ل�شرامة نظراته، وقوة تعبريه، وجّدة طريقة مق�ربته، وهو من بني موؤلف�ت 
ب�لع�مل  تتعلق  التي  العلمية  الأعم�ل  يف  ذكًرا  واأكرثه�  ترجمة،  اأكرثه�  م�لك 

الإ�شالمي)5(.

)1(  م�لك بن نبي، مقدمة لكت�ب وجهة الع�مل الإ�شالمية، الطبعة احل�لية، �س 6.
)2(  املرجع ال�ش�بق، �س 6.
)3( املرجع ال�ش�بق، �س 7.

)4( املرجع ال�ش�بق، �س 11.
)5( نور الدين بوكروح، مرجع �ش�بق، �س184.
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دي�شمرب  »الدرا�ش�ت«  جملة  يف   André Robert روبري  اأندريه  كتب 
1954م مق�ًل، ومم� ورد فيه: »كت�ب ال�شيد م�لك بن نبي اأكرث ثراء، وعر�س 
وفيه  الداخل،  من  الإ�شالمي  للع�مل  روؤيته  يف  م�شتقبلية  ن�فذة  روؤية  وذو  جيد، 
نظرة جّراح وبطريقة اأروبية تقنية دون اأن يتجنب الأبع�د الإن�ش�نية«. وكتب املوؤرخ 
 Revue de science politique ال�شي��شي  العلم  لتورنو يف جملة  روجيه  الفرن�شي 
�شنة 1954م  وطبع  �شنة 1950م،  الذي كتب  الإ�شالمي  الع�مل  »كت�ب وجهة 

.Montre son caractère intemporel ،»يربهن على ط�بعه الالزمني

وم� يهيمن على الكت�ب هو اجلهد ال�شج�ع نحو روؤية مو�شوعية للو�شع، وهو 
ي�شور الأ�شي�ء كم� هي ل كم� يريد اأن تكون، ب�أو�شع طريقة ممكنة، وت�أثرت به الك�تبة 
اجلزائرية اآ�شي� جب�ر ع�شو الأك�دميية الفرن�شية، واأ�ش�رت اإىل بع�س م�شطلح�ته مثل 
الفرن�شي  الأ�شت�ذ  واأ�ش�ر  العط�س)1(،  روايته�  يف  لال�شتعم�ر  والق�بلية  ال�شتعم�ر 
العلوم القت�ش�دية  اأو�شرتوي Jacques Austruy يف جملة »معهد  لالقت�ش�د ج�ك 
فيه  عر�س  لالإ�شالم«  القت�ش�دية  »الوجهة  عنوانه�:  له  درا�شة  يف  التطبيقية« 
نظري�ت م�لك بن نبي، ويذكر كثرًيا كت�به »امل�شلم يف ع�مل القت�ش�د«،  واأ�شبحت 
هذه الدرا�ش�ت فيم� بعد كت�بً� عنوانه »الإ�شالم يف مواجهة النمو القت�ش�دي«)2(، 
كم� اأن لوي ج�رديه كتب بعد ذلك اأن الكت�ب يجعله من امل�شلحني املع��شرين، 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س 184.
.L’Islam face au développement économique, Ed. Ouvrièrs, Paris, 1961 )2(
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واأنه اأقرب اإىل امل�شلحني امل�شلمني، الهنود، الب�ك�شت�نيني)1(.

وكتب املوؤرخ الفرن�شي ج�ك بنوا مي�ش�ن Jacques Benoist-Méchin الذي 
اإعج�به به، فهو عنده كت�ب  قراأ الكت�ب �شنة 1960م خط�بً� مل�لك عرب فيه عن 
ممت�ز و�شع معرفته ب�لع�مل الإ�شالمي، واأنه وجده وا�شًح� مقنًع� يف اآن واحد، وجعله 
و�شروط  القراآنية،  الظ�هرة  وخ��شة  الأخرى،  كتبه  قراءة  �شديدة يف  رغبة  يرغب 
النه�شة، وكتب اإليه يف 28 اأغ�شط�س 1963م اأنه يعترب كت�به هذا مرحلة من النوع 
الأول، يف جتديد الفكر الإ�شالمي، واأنه يرجع اإىل كتبه املرة تلو الأخرى، فيجد 
اأن يلقى فكًرا مثل فكر م�لك. ولكن من  كل مرة العمق، واأن ذلك �شرف له 
جهة اأخرى مل� �شدر هذا الكت�ب ُقطعت عنه منحة ك�نت متده به� جمعية »العلم�ء 

امل�شلمني اجلزائريني«.

الع�مل  وجهة  من  ث�نًي�  جزًءا  بوكروح  الدين  نور  ال�شيد  اكت�شف  وقد 
موته،  بعد  وث�ئقه  يف  وجده  الن��س،  عنه  حتدث  ول  معروًف�  يكن  مل  الإ�شالمي 
يتكون من 136 �شفحة، وجًه� وظهًرا، مكتوبً� ب�ليد، وبداأه يف 5 دي�شمرب 1951م، 
واأمته يف 22 ين�ير 1952م، �شرح فيه كم� يقول اأ�شي�ء جوهرية، فكر يف اأنه� ترتك 
ج�نًب� يف جزء ث�ن، وبني اأن كت�ب »وجهة الع�مل الإ�شالمي« اجلزء الأول منه عب�رة 
ف�إنه درا�شة خ�رجية  اأم� الث�ين  عن درا�شة داخلية من زاوية الق�بلية لال�شتعم�ر، 

Louis Gardet, Les hommes de l’islam, Ed. Hachette, Paris, 1977 )1(
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لو�شع م�شكلة الع�مل الإ�شالمي يف اإط�ر امل�شكل الع�م للع�مل امل�شتقبلي، وبني اأن 
هذا اجلزء م�شتقل عن الأول، ويرى اأن احلرب الق�دمة ل يبقي بعده� اإل واحد 
من امل�رك�شية اأو الراأ�شم�لية ويختفي الآخر، دع� فيه اإىل اكت�ش�ب الط�قة النووية 
والتقنية )1952م( واكت�ش�ب معنى التخطيط، فهذا الذي ين�شجم مع ح�ج�ت 
روح الع�شر الق�دم، ويجب حمو العن�شرية وال�شتعم�ر، دون اأن يرتك لليهود قي�دة 
تتم�هى مع م�شمون  اأخالقية  والع�ملية تعلن عن وحدة  ق�دم،  اإنه طوف�ن  الع�مل، 
القراآن، يدعمه تي�ر الأحداث، والإ�شالم يتم�هى مع الغ�ية من الع�مل، ولكنه مل 
الع�مل الإ�شالمي«،  وهذا  ي�شتبعد »حت�لف امل�ش�لح والأفك�ر الذي يتكّون �شد 
اأنه  الث�لثة)1(. كم�  الألفية  بداية هذه  وا�شًح� يف  يبدو  اأخذ  الذي  هو الفرتا�س 
حلل م�شكلة اليهود، فتكلم فيه مثاًل عن اليهودي يف اأروب�، واليهودي املواطن، 
واليهودي العقالين، واليهودي املحدث، واليهودي املذهبي... وحتدث فيه عن 

احلرب الق�دمة، و�شّمى هذا الكت�ب اأي�ًش� »ب�مل�شكل اليهودي« )2(.

وك�ن �شديد املح�فظة على ا�شتقالله الفكري وحرية قلمه، وبني اأن الن��س 
يعرفون املراقبة الع�ملية لالأ�شلحة يف الع�مل، ول يدركون مراقبة �شري الأفك�ر، وي�شف 
الع�مل الإ�شالمي يف �شنة 1959م ب�أنه ع�مل مري�س غري ق�در على الفعل؛ لأن كل 
فعل يفرت�س فكرة مدبرة وو�شيلة تنفيذ، وهذا م� يفتقده. ومل� زار الحت�د ال�شوفيتي 

)1( نور الدين بوكروح، مرجع �ش�بق، �س187.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س186.
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داخله،  من  يت�آكل  اأخذ  الحت�د  هذا  اأن  اأدرك  له،  مرافًق�  وكنت  1967م،  �شنة 
الع�مل  يف  الأفك�ر  »م�شكلة  كت�به  يف  بو�شوح  ذلك  عن  وعرب  اإيديولوجيته،  من 
الإ�شالمي«،  حيث يرى اأن الدور الق�دم الت�ريخي �شيكون بني اليهود مدعمني 

ب�لع�مل كله بخ�شوعه لت�أثريهم ال�شي��شي اأو الإيديولوجي، وبني الإ�شالم)1(.

الإ�شالمي،  للع�مل  التنوير  فيل�شوف  يكون  اأن  يريد  نبي  بن  م�لك  اإن 
ر نه�شته، ب�ذًل فكره وحي�ته يف �شبيل ذلك، ح�ول يف كت�به »وجهة الع�مل  وُمَنظِّ
احلرب  عنه  تتمخ�س  الذي  الع�ملي  النظ�م  يتمثل  اأن  الث�ين  اجلزء  الإ�شالمي« 
الأول  اجلزء  اأم�  الإ�شالمي،  للع�مل  �شي��شة  وا�شتخال�س  نه�يته�،  عند  الب�ردة 
والع�مل  الإ�شالمي  الع�مل  ح�ش�رة  يف  وال�شعيفة  القوية  الظواهر  فيه  حلل  فقد 
الغربي حني مواجهتهم�، ويقرتح طرًق� جديدة ميكن اأن يتخذه� الع�مل الإن�ش�ين 
 dans un monde en voie de« العوملة  اإىل  لنف�شه وجوده يف ع�مل متجه  لي�شمن 

.»globalisation

»وجهة  واأ�شب�به يف  و�شفه  الذي  احل�ش�ري  النحط�ط  �شيء يف  اأخطر  اإن 
الع�مل الإ�شالمي« لي�س اأن نخ�شر بع�س الأرا�شي اأو القدرة الع�شكرية، ولكن هو 
فقدان معنى الأفك�ر وقيمته� والدوافع )motivations( والفع�لية، اأي الأثر املبدع 

)1( كتب هذا يف تعليق له 8 اإبريل �شنة 1968. انظر نور الدين، املرجع ال�ش�بق، �س255، وهذا الذي ن�شهده اليوم 
بو�شوح.
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للفكرة، اإن املجتمع ينه�س ب�شورة )Elan( جديدة خالقة من اأفك�ر فع�لة، وهذا م� 
مل ت�شل اإليه احلركة الإ�شالحية الإ�شالمية.

اإذا بقيت الأفك�ر امليتة، والأفك�ر الق�تلة)1(  مهيمنة، ف�لع�مل الإ�شالمي لن 
�؛ ف�حل�ش�رة ميكن اإع�دته� بثالثة من�ذج: ي�شتطيع اأن يخت�ر منهًج�، اأو منوذًج� ح�ش�ريًّ

1- منوذج املجتمع الغربي الذي بنى ح�ش�رته �شيًئ� ف�شيًئ� عرب القرون.

2- الي�ب�ن الذي ركب من روحه التقليدية ومن التقنية مركًب� فع�ًل.

�شم�ه  م�  نوع  من  جمتمًع�  اخلم�شيني�ت  يف  مثل  الذي  ال�شوفيتي  3-  الحت�د 
الإ�شــالحيني  وخطــ�أ  التقنيــة،  على  اأ�شـ��ًش�  معتمًدا   »Self-made man«
واحلداثيني يف الع�مل الإ�شالمي يتمثل يف اأن هوؤلء واأولئك مل يتجهوا اإىل 
م�شدر اإله�مهم نف�شه، ف�لإ�شالحيون مل ي�شعدوا يف الواقع اإىل اأ�شول الفكر 
الإ�شالمي، واملحدثون مل يدركوا اأ�شول الفكر الغربي، ومل ينجح كالهم� يف 

حتديد الغ�ية، ول حتديد و�ش�ئله� مبنهج �شليم.

الفكر  من  »جب«  امل�شت�شرق  اإليه  ذهب  م�  كت�به  مقدمة  يف  م�لك  انتقد 
الإ�شالمي، وبني  الفكر  ق�نون كلي، وو�شف بذلك  اإىل  ينتهي  الذي ل  الذري 
واإمن� هو ظ�هرة حتدث عند  وفطرته،  للفكر يف طبيعته  و�شًف�  لي�س  اأن هذا  م�لك 

Idées mortes et idées mortelles  )1(
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انتهى  م�  والدليل على ذلك  املبدع،  للفكر  املجتمع  وفقدان  احل�ش�رة،  انحط�ط 
الفقه الإ�شالمي، والأفك�ر العلمية التي اتخذت �شيغة  اإليه علم�ء الأ�شول يف 
القوانني الكلية عند العلم�ء، والفال�شفة، والأطب�ء امل�شلمني ك�بن �شين�، وال�ش�فعي، 
وغريهم�، ف�لفكر العربي يحمل ح��شة الق�نون وحد�شه يف فرتة نه�شته وح�ش�رته.

ثم بني اأن احل�ش�رة ذات اأدوار، واأن ابن خلدون تفطن لهذه الدورة احل�ش�رية 
بطريقته اخل��شة، وغ�بت عن امل�رك�شية، وهو م� يخ�لف منطقه� اجلديل يف ت�شوره� 
للتطور من البدائية اإىل الرخ�ء، واحلرية يف خط متوا�شل، ومل ينظروا اإىل احل�ش�رة 

يف ح�لة انحط�طه�.

يف  ك�نت  الن�شق�ق  بذور  اأول  اأن  يرى  الإ�شالمية  احل�ش�رية  الدورة  ويف 
الروح  مع  تن�زعه�  يف  اجل�هلية  بني  داخلي  تع�ر�س  تولد  حيث  �شفني،  معركة 
القراآنية  الدفعة  بف�شل  وا�شتمرت احل�ش�رة  الأول،  التوازن  فقدان  فبداأ  القراآنية، 

التي بداأت حية قوية، ف�إنه اإذا توقف اإ�شع�ع الروح بداأ اإ�شع�ع العقل يف اخلمود.

اإن جم�ل الت�ريخ يرتفع عنده اإىل امل�شتوى الكوين امليت�فيزيقي اإىل م� وراء 
ف�إن  الروم�نية)1(  الإمرباطورية  ب�شقوط  مثاًل  لذلك  و�شرب  الت�ريخية،  ال�شببية 
الأ�شب�ب القريبة تكمن وراءه� اأ�شب�ب بعيدة، ويرى اأن درا�شة الع�مل الإ�شالمي 
احلركة  مع  الع�مل  هذا  عالق�ت  العتب�ر  يف  ت�أخذ  اأن  لبد  احلديث  تطوره  يف 

)1( م�لك بن نبي، وجهة الع�مل الإ�شالمي، مرجع �ش�بق، �س24-23.
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الع�مة يف الت�ريخ الإن�ش�ين، فهن�ك ج�نب اجتم�عي ت�ريخي مرتبط ب�شل�شلة من 
ف�حل�ش�رة  الع�م،  الهدف  اأو  ب�لغ�ية  مرتبط  كوين  ميت�فيزيقي  والآخر  الأ�شب�ب، 
حمدد  منه�  كل  الدورات  وهذه  متم�ثلة،  غري  لكنه�  مت�ش�بهة  متت�بعة  وحدات 

ب�شروط نف�شية خ��شة مبجتمع معني، ثم ته�جر اإىل مك�ن اآخر.

والإن�ش�نية التي يذكر »جب« اأنه� اأخذت تنتقل اإىل الع�مل الإ�شالمي، بنيَّ 
اأوربية يف داخله�، وا�شتعم�رية خ�رجه�،  اإن�ش�نية  اإن�ش�نية جذبية، فهي  اأنه�  م�لك 
عندن�،  املفكرين  كب�ر  على  يغلب�ن  واملديح  الفخر  اأن  من  راأيه  يف  اأي�ًش�  وانتقده 
وذهب اإىل اأنه من اخلي�نة للحقيقة اأن ن�شرف يف احلديث عن اأنف�شن�، وكذلك من 

اخلي�نة اأن جنهل قدر اأنف�شن� ونقلل من �ش�أنه�.

كم�  التقدم،  عن  الإ�شالمي  الع�مل  توقف  القراآنية  الدفعة  وهنت  عندم� 
الع�مل الإ�شالمي  الوقود، فتمزق  اآخر قطرة من  يتوقف املحرك عندم� ي�شتهلك 
ووهن، ومل يعد الإن�ش�ن والرتاب والوقت عوامل لن�شج احل�ش�رة؛ واإمن� اأ�شبحت 
خ�مدة لي�س بينه� �شالت جتعله� مبدعة، ول يخلط هن� بني الوجهة الجتم�عية 
والت�ريخية، وكون الإمي�ن مل يفقد وجوده يف الع�مل الإ�شالمي، وم� يتعلق بنج�ته 

الأخروية.

ر�ش�لته  وانتهت   ،� فرديًّ اإ�شع�ع، وبقي  � دون  فرديًّ  � الإمي�ن جذبيًّ اأ�شبح  فقد 
احل�ش�رية ك�ملت�شوف الذي يقطع �شلته ب�حلي�ة، ويخلو بنف�شه يف خلوته.
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ففي ع�شر ابن خلدون ومن قبله مبدة انقلبت القيم اإىل م� ل ت�أثري له، ول 
ب�شقوط  النحط�ط  ت�ريخ  ويبداأ  ال�شوري،  احلكم  الع�شبية حمل  حيوية، وحلت 
اخللقي  الإفال�س  واأطل  املوحدين،  ب�شقوط خالفة  اأنف��شه�  اآخر  لفظت  ح�ش�رة 

الجتم�عي وال�شي��شي.

وج�ء الت�ش�ل بني اأورب� والع�مل الإ�شالمي، ون�ش�أ تن�ق�س اآخر جلبه الغرب 
اإىل هذا الع�مل، واكت�شف بهذا الغرب الع�مل الإ�شالمي يف احلروب ال�شليبية، 
ثم يف القرن الت��شع ع�شر بتو�شع ه�ئل، وقد ع�د الإن�ش�ن يف الع�مل الإ�شالمي اإىل 

حي�ته البدوية الفردية، واإىل ح�لة اجتم�عية قبلية، واإىل قوم رحل.

واأ�شبح الع�مل الغربي ينظر اإىل بقية الإن�ش�نية نظرة احتق�ر، ول يرى فيه� 
�شوى �شلم لبلوغ جمده، ولكن الغرب �شدم الع�مل الإ�شالمي، ف�أخذ يفيق من 
نومه وغفلته، حني راأى اأن الغرب اأخذ ين�شف و�شعه الجتم�عي والقت�ش�دي، 
عنه  و�شدرت  احلي�ة،  من  الأدنى  واحلد  كرامته،  من  الأدنى  احلد  على  ليح�فظ 
حركت�ن: حركة الإ�شالح املرتبطة ب�ل�شمري امل�شلم، وتي�ر التجديد ال�شطحي متثله 
جم�عة جديدة تخرجت من املدر�شة الغربية، ف�لتي�ر الأول ك�ن قد خط طريقه يف 
ال�شمري امل�شلم منذ ابن تيمية كم� يخط تي�ر امل�ء جمراه وم�شلكه يف ب�طن الأر�س، 
ثم ينبج�س من اآن لآخر هن� وهن�ك، وج�ء جم�ل الدين الأفغ�ين مع ثورة ال�شيب�ي 
يف الهند التي �شهد اإخم�ده� ب�لن�ر، وراأى مدى الإفال�س الروحي وامل�دي للع�مل 
الإ�شالمي، ف�أعلن احلرب على النظم الب�لية، والأفك�ر امليتة؛ لإع�دة بن�ء النظ�م 
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اأخذ  الذي  امل�دي  اأو  الطبيعي  اأ�ش��س الأخوة ومك�فحة املذهب  ال�شي��شي على 
ينت�شر بني امل�شلمني يف الهند، ولكن مزاجه احل�د مل ميكنه من اأن يكون مفكًرا 
يتعمق امل�شكالت لإن�ش�ج حلول له�، فهو جم�هد جم�دل، فجر امل�أ�ش�ة الإ�شالمية 
و�شع خطة  اإىل  ي�شل  ولكن مل  وغريهم،  طلبته  من  امل�شلمني  بع�س  �شم�ئر  يف 
واأنه  م�لك،  ي�شفه  كم�  قلق،  رائد  فهو  املفل�س،  الو�شع  لتغيري  وا�شحة  منهجية 
جم�هد نقل قلقه حيثم� حل، وق�شد اإىل اإ�شالح القوانني والنظم دون اأن يق�شد 
اإىل اإ�شالح الإن�ش�ن، ودفعه اإىل ذلك م� اأ�ش�ب املجتمع من ف�ش�د و�ش��شته من 
خراب. وواجه حممد عبده م�شكلة الإ�شالح وهو امل�شري الأزهري املزّود ب�حلي�ة 
الجتم�عية، ونظر اإىل الإ�شالح من وجهة نظر اجتم�عية على خالف نظرة �شيخه 
ف�أ�شبح  اأ�شيلة،  ا�شتعدادات  ال�شي��شية، وك�نت ملحمد عبده  الزاوية  اإىل  املتجهة 

ا اإي�ه من القراآن: نثھ     اأ�شت�ًذا لهذه املدر�شة، ف�جته اإىل اإ�شالح الفرد، م�شتمدًّ
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث ]الرعد/ 11[، واأ�شبح هذا �شع�ر هذه 
له�  �شع�ًرا  اإفريقي�  �شم�ل  يف  الإ�شالحية  املدر�شة  واتخذته�  العبدوية،  املدر�شة 

اأي�ًش�، واجته اإىل اإ�شالح »علم الكالم« بر�ش�لة »التوحيد«. 

مرحلة  يف  حتى  عقيدته  عن  يتخلَّ  مل  نبي  بن  م�لك  يرى  كم�  وامل�شلم 
الجتم�عي  ت�أثريه�  وفقدت  ف�عليته�،  من  جتردت  عقيدته  ولكن  النحط�ط، 
واإ�شع�عه�، ولي�شت امل�شكلة اأن نعلم امل�شلم عقيدة ميلكه�، واإمن� نرد لهذه العقيدة 
ف�عليته� وت�أثريه� الجتم�عي، فهو ل يحت�ج اإىل الربهنة على وجود اهلل، واإمن� هو يف 
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ح�جة اإىل اأن ن�شعره بوجوده، ولتمتلئ به نف�شه، واإىل جتديد �شلته احلية ب�هلل بجذوة 
روح�نية اأقرب اإىل اأن تكون لونً� من الت�شوف غري الذي انتهى اإليه املت�أخرون من 
لنتف��س  داخلي  بدافع  وذلك  ال�شعوذية،  الدرو�شية  الفردية  ال�شلبية  ال�شوفية 
اإليه  الن��س من خمود حتى يجتمع م� ذهب  اأ�ش�ب  م�  القلب، والنت�ش�ر على 
اآراء  من  الأفغ�ين  الدين  اإليه جم�ل  ذهب  وم�  اأفك�ر،  من  عبده  ال�شيخ حممد 
�شي��شية، ومن ط�قة اأخالقية، ومع هذا ف�إن كثرًيا مم� حققه الع�مل الإ�شالمي يرجع 
ف�نقطع  تي�ر احلداثة،  اإىل ذلك جهود  ي�ش�ف  اإىل جهود حممد عبده ومدر�شته، 
اآراء  ال�شمت الذي خيم على املوؤ�ش�ش�ت الإ�شالمية، ف�أ�شبح الأزهر يتن�غم مع 
جم�ل الدين، وحممد عبده، واأزال ذلك عن الفكر الإ�شالمي كثرًيا من النب�ت�ت 
الطفيلية، وك�ن من ال�شروري اإزالة هذه الأنق��س متهيًدا لعملية البن�ء)1(، وذلك 
ك�جلدل العقيم، والتحليق يف اخلي�ل، والت�شبث ب�مل��شي، والكتف�ء ب�لتغني به. 
الزائفة،  التق�ليد  لتقوي�س  ن�ش�طه  وجه  قد  ب�دي�س  بن  احلميد  عبد  ال�شيخ  وك�ن 
واخلمود الذي اأ�ش�ب الطرق ال�شوفية، وموؤ�ش�ش�ت التعليم، وجهد حممد عبده 
الت�ريخ، كم�  واإزالة م� ران عليه� من غب�ر  الثق�فة الإ�شالمية،  اإىل ت�شذيب  اأدى 
�، وحركة  ك�شف للم�شلمني عن وجه الثق�فة الغربية، وك�ن ع�قبة ذلك انبع�ًث� فكريًّ
ا�شتبداد  ف�إن  ب�لكلم�ت؛  والغرام  احلرفية،  النخبة عن  بع�س  وتخلي  اجتم�عية، 
الألف�ظ يوؤدي اإىل ال�شطحية، و�شرب لذلك مثاًل يف موؤمتر الثق�فة الإ�شالمية الذي 

)1( م�لك بن نبي، وجهة الع�مل الإ�شالمي، مرجع �ش�بق، �س63.
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ح�شره يف تون�س، فقد ق�م اأحد ال�شيوخ ملدة �ش�عة وهو ي�شرد �شل�شلة من اأ�ش�نيد 
اأح�ديث الرحمة حتى راح امل�شتمعون يتث�ءبون من الإعج�ب، ف�أ�شبحت احلق�ئق 
احلية خ�مدة دفينة يف نهر من الألف�ظ، اأو بحر من العلم، ومعنى هذا اأن احلركة 
الإ�شالحية مل ت�شتطع اأن تتخل�س من هذه النق�ئ�س اجل�ثمة على العقول بطريقة 
منهجية، وتطورت هذه احلركة بعد زعم�ئه� الأوائل، وحمل رايته� تالميذهم مثل 
له�  فق�مت حركة جديدة  اإفريقية،  ب�دي�س يف �شم�ل  وابن  ر�شيد ر�ش� يف م�شر، 
�شبغة اإله�مية روحية موؤثرة يف م�شر، ميثله� ال�شيخ ح�شن البن�، واأخرى تتمثل يف 
حركة ابن ب�دي�س والتعليم احلر، الذي غرّي كثرًيا من املف�هيم، وجرف كثرًيا من 
الأوه�م، وحرر العقول من اخلراف�ت، وهذه احلركة الإ�شالحية قد اأزالت ركوًدا 
الوظيفة  املجتمع  واقع  يف  ترتجم  اأن  بكف�ءة  ت�شتطع  مل  ولكن  طويلة،  مدة  �ش�د 
الغوا�شي الكالمية والفقهية والفل�شفية عن ن�شو�س  الجتم�عية للدين، وتنقية 
القراآن احلية التي غ�شيه� م� غ�شيه� من التف��شري اللفظية التي حجبت ف�عليته� 

وت�أثريه� يف القلوب.

وح�ولت احلركة احلداثية التي انطلقت من منطلق�ت املدر�شة الغربية اأن 
ت�أتي بعن��شر جديدة للثق�فة، فهي ب�ت�ش�له� ب�لغرب ع�نت جتربة، ولكنه� لي�شت 
ن�جحة يف تلقيح الثق�فة الإ�شالمية تلقيًح� ن�جًع� بعن��شر اأخذته� ال�شبيبة اجل�معية 
امل�شلمة التي اأق�مت يف اأورب� اإق�مة ق�شرية مل تدرك روح احل�ش�رة الغربية وم�ش�دره� 
امل�شلم  هذا  يكرتث  فال  ج�معية،  �شه�دة  على  احل�شول  الق�شد  فك�ن  احلقيقية، 
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احل�شول  طرق  معرفة  على  اقت�شر  بل  احل�ش�رية،  الأ�شي�ء  اإبداع  مت  كيف  مبعرفة 
عليه� وا�شتهالكه�، فيقتني امل�شلمون الأ�شي�ء واأ�شك�له�، ويغفلون عن روحه� التي 

اأبدعته�. 

اإن احلي الالتيني يعر�س اجل�نب العلمي اجلديل من الثق�فة، كم� يعر�س 
اجل�نب ال�شطحي من امل�شرات واملالهي، فال يرى الط�لب امل�شلم يف ذلك تطور 
احل�ش�رة و�شن�عته�، يحجب عنه �شعي املراأة الأوربية وهي جتمع الع�شب لأرانبه� 
و�شعره�، وتدخن يف  اأظ�فره�  ت�شبغ  التي  املراأة  يرى  واإمن�  وترع�ه�،  البقرة  وحتلب 
� على عمله، واإمن� ي�شهد نت�ئج ذلك، ف�لط�لب  املق�هي واملط�عم، ل يرى ال�ش�نع منكبًّ
مل يجرب حي�ة اأورب� واإمن� اكتفى بقراءته�، ومل يدرك اأن الثق�فة الأوربية اأ�شبحت 
النخبة  ول  ال�ش��شة  يدرك  مل  كم�  ح�ش�رية،  اإن�ش�نية  ثق�فة  ل  اإمرباطورية،  ثق�فة 
اأن احل�ش�رة لي�شت تكدي�س منتج�ته� وا�شتهالكه�، اإمن� هي بن�ء وهند�شة، وخط�أ 
احلداثيني اأنهم مل ينفذوا اإىل اأ�شول الفكر الغربي، بحيث ي�شبح م�شدر اإله�م ل 
م�شدر تقليد انبه�ري ي�شل ط�قة الإبداع والتغيري؛ ف�جتهوا اإىل الفو�شى ال�شي��شية، 
والني�بة، والنظم الليربالية، ل اإىل جتديد الع�مل الإ�شالمي، والنه�شة به، فلم يكن 
للنخبة نظرية حمددة ل يف الأهداف، ول يف الو�ش�ئل، ف�أ�شبح الع�مل الإ�شالمي 
»زبونً�« ملنتج�ت احل�ش�رة الغربية ل متجًه� اإىل �شبل اإبداعه� واإنت�جه�، واإن جلبت 
تي�ًرا من الأفك�ر ق�باًل للمن�ق�شة، والواقع اأنه� مل تغر�س اأفك�ًرا جديدة دافعة، لعدم 
عن  ولنف�ش�له�  احلقيقية،  الغربية  احل�ش�رة  مب�ش�ر  الن�فذ  احلي  الواقعي  ات�ش�له� 

م��شيه� الذي ميكن اأن يلهمه� بع�س عن��شره احلية يف الثق�فة واحل�ش�رة.
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تن�ول م�لك بن نبي كثرًيا من الظواهر من وجهة التحليل والتجريد، ثم 
ب�أن حي�ة امل�شلمني  اإىل القول  اأي�ًش� من حيث حركته� ون�ش�طه�، وانتهى  تن�وله� 
�ش�رك يف  ثق�فية جديدة،  وم� جلب من عن��شر  املوروث�ت،  اأ�شبحت خليًط� من 
متب�ينة  لعن��شر  تلقني  يف  احلديثة  احلركة  وتي�ر  الإ�شالح،  تي�ر  احلركت�ن:  بعثه� 
ل رابط يربط بينه�، فيجعله� متن��شقة متالقحة، واإمن� هي عن��شر متن�فرة متن�ق�شة 
يف تراكم فو�شوي ل يخفى، ون�ش�أ �شراع بني التي�رين، وبني النخبتني، اأدى اإىل 
الأفك�ر  ت�شفية  ول  امليتة،  املوروثة  الأفك�ر  تنقية  تتم  مل  والذبذبة،  ال�شطراب 
الق�تلة امل�شتوردة، ومل ينجز الربط بني الفكر والعمل، واأ�شبح العلم الذي يح�شل 
عليه الط�لب من الغرب نوًع� من املظهرية ال�شطحية، ل ع�مل بعث وتلقيح، مل 
وزخرف.  وترف،  زينة  جمرد  ك�ن  م�  بقدر  الأمر  غ�لب  يف  للنه�شة  اآلة  ي�شبح 
الع�مل الإ�شالمي)1(  ُمور�شت يف  التي  ال�شي��ش�ت  نقد  نبي يف  وتو�شع م�لك بن 
الزائفة،  لل�شي��شة  ال�شعبي  النقد  ا�شتق�ه من  تعبري  وهو  »ب�لبوليتيك«،  �شم�ه  وم� 
وخ��شة التع�مل مع ق�شية فل�شطني، وم� فعله الثعلب الإجنليزي ت�شر�شل يف ف�شل 

امل�شلمني عن الهند، واإن�ش�ء دولة ب�ك�شت�ن.

الإ�شالمي  الع�مل  مر�س  اإىل  اأدت  التي  الداخلية  العوامل  م�لك  تن�ول 
وجموده، و�شعوبة حتركه ونهو�شه، وانتك��ش�ته، ثم ع�لج اأي�ًش� العوامل اخل�رجية، 
الأجنبية  والعوامل  لال�شتعم�ر،  ب�لق�بلية  الداخلية  املر�شية  الظواهر  ي�شمي  وهو 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س89 - 119.
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ك�ل�شتعم�ر  �شيء  كل  يف  يتدخل   � ا�شتبداديًّ ا�شتعم�ًرا  ك�ن  �شواء  ب�ل�شتعم�ر، 
عن�شر  وهو  الربيط�ين،  ك�ل�شتعم�ر  م�  �شيًئ�  متحفًظ�  ا�شتعم�ًرا  اأو  الفرن�شي، 
للتخريب  اإ�شرتاتيجية  بو�شعه  الإ�شالمي  الع�مل  يف  الفو�شى  �شنع  يف  جوهري 
ال�شي��شي، والثق�يف، والقت�ش�دي، واحليلولة بينه وبني النه�شة احلقيقية بح�ش�ره 
يف دائرة يحطم كل من يريد جت�وزه� بوقوفه يف وجه كل حم�ولة للتجديد، وجتنيده 
للتخلف واملتخلفني للوقوف يف وجه دع�ة التجديد والتحرر، ويطلق عن�ن طقو�س 
حمنطة، ويجند اأ�شخ��ًش� عمالء لرت�شيخ وجوده، وعرقلة كل جهد خمل�س، ويرى 
املجتمع  قمة  على  فو�شع  الت�ريخ«)1(؛  اأ�ش�ب  تخريب  اأفظع  هو  ال�شتعم�ر  »اأن 
واع  عقل  نبغ  واإذا  ال�ش�حلة،  ونخبتهم  خي�رهم،  الق�ع  اإىل  واأنزل  الن��س،  رع�ع 
اأ�شرته ل�شل  ا�شتع�شى عليهم حطموا  ف�إذا  الو�ش�ئل حتطيمه،  ب�شتى  ذكي ح�ول 
حركته، وكذلك فعلت بريط�ني� بعد احتالله� مل�شر، ق�شت على فكرة حممد علي 
وحم�ولت اخلديوي اإ�شم�عيل اإن�ش�ء �شن�عة وطنية، وانتزاع 50% من اأ�شهم قن�ة 

ال�شوي�س.

هذا تقريًب� خال�شة م� يف الف�شول الثالثة الأوىل من الكت�ب، وعقد ف�شاًل 
رابًع� حتدث فيه عم� وقع يف اأورب�، اأي�ًش� من ف�شل بني العلم وال�شمري، وال�شراع 
بني امل�دية اجلدلية وامل�دية الربجوازية العملية، بني اجت�ه اآدم �شميث، وريك�ردو، 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س 134.
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وم�رك�س، واإجنلز، والنق�بة الفو�شوية التي اأ�ش�شه� ب�كونني، و�ش�د النزوع اإىل الكم، 
والن�شبية، وك�د الإن�ش�ن ي�شبح اآلة لالإنت�ج، وجترد امل�شتعمر من ح�ش�رته وتوح�س، 
التي  ال�شينية  الهند  الأخالقية، يف  والن�شبية  العن�شري،  واحلقد  اجل�شع  واأخذه 
اأخذت جيو�س فرن�ش� تقطع فيه� الروؤو�س، وتقلع الأعني، ثم يزعمون اأنهم قوامون 
على احل�ش�رة الإن�ش�نية، وج�ءت الن�زية التي �ش�رك الأوربيون يف زرعه�، فدمرت 
م� دمرت من الن��س يف مدنهم؛ لذلك على الع�مل الإ�شالمي اأن يكت�شف طريقه 
من جديد دون اأن يقطع �شلته ب�لع�مل الذي يتجه اإىل الع�ملية، واأل يغ�س الطرف 

عن احل�ش�رة الغربية ب�عتب�ره� جتربة اإن�ش�نية كربى، وعليه اأن ينظم عالقته معه�.

وعقد يف هذا الكت�ب ف�شاًل خ�م�ًش� يف »الطرق اجلديدة«،  اإذ ك�ن املجتمع 
الإ�شالمي قد ط�ل خموده، فلم ي�شتطع خالل قرون مت�أخرة من ت�ريخه اأن ي�شنع 
يد مكن�شة، وظلت العج�ئز يحنني روؤو�شهن قرونً� دون التفكري يف �شنع يد لهذه 

املكن�شة.

اإن ال�شي��شة التي ل تدفع ب�ل�شعب اإىل القي�م بواجب�ته، وتتجه اإىل ال�شرب 
على نغمة حقوقه لي�شت �شي��شة، واإمن� هي تل�ش�س يف الظالم، و�شنع �شع�رات 
به  الفع�ل م� يحّول  املن�هج والفنون، والعمل  الن��س  وكلم�ت، وغفلة عن تعليم 
هو  ف�لواجب  على حقوقه،  به�  يح�شل  التي  و�ش�ئله  ويحدد  اأعم�ل،  اإىل  مواهبه 
الإنت�ج، واحلقوق هي ال�شتهالك، فم� مل يقع اإنت�ج فمن اأين يح�شل ا�شتهالك، 
ل الإن�ش�ن والرتاب والوقت اإىل عمل  وحتريك الط�قة الجتم�عية هو الذي يحوِّ
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عهده،  يف  يرى  فيم�  تظهر  تب��شريه  اأخذت  هذا  ولعل  ح�ش�رة،  واإىل  اجتم�عي 
وتثقيف عقول الن��س، وتنمية اأفك�رهم خطوة �شرورية، ف�إن الأفك�ر تعترب اأحداًث� 
واأعم�ًل يف حيز القوة، وك�أن النه�شة تريد اأن تتخل�س من الفو�شى، وتتطلع اإىل 
مع  الإ�شالمية  للعبقرية  اأ�شيل  بت�أليف  تت�شم  النهو�س  من  مرحلة  واإىل  النظ�م، 
الإ�شالمي،  الع�مل  يف  لالإن�ش�ن  وا�شعة  معرفة  يقت�شي  وهذا  احلديثة،  العبقرية 
ف�إن  لذلك  الإ�شالم؛  الجتم�عية يف  للقيم  معمقة  ومعرفة  ونق�ئ�شه،  واإمك�ني�ته 
للنه�شة،  اجلديدة  القيم  عن  للك�شف  �شروري�ن  الجتم�ع  وعلم  النف�س،  علم 
والطرق اجلديدة التي جتعل الإن�ش�ن حمرًك� للحي�ة الجتم�عية، وللت�ريخ، ولتغيري 
الأو�ش�ع الراكدة، والط�ق�ت اخل�مدة اإىل ط�ق�ت ف�علة، ويرى اأن الإ�شالح الديني 
�ش�غته  كم�  التغيري  هذا  يف  يكتفى  ول  اجتم�عي،  تغيري  كل  يف  انطالق  نقطة 
احلركة الإ�شالحية يف لغة علم الكالم ومف�هيمه، واإمن� يعتمد ذلك على م� ي�شميه 
الذي  هو  الروحية  املرحلة  هذه  اإىل  والو�شول  النف�س،  وجتديده� يف  ب�هلل  ال�شلة 
اإىل تغيري اجتم�عي، بحيث ي�شبح القراآن ك�أنه وحي  اإىل تغيري الفرد، ثم  يوؤدي 

جديد ينفذ اإىل النفو�س، ك�أنه يتنزل على القلوب من جديد.

ولكي يقوم الع�مل الإ�شالمي بدور فع�ل يف حركة التطور الع�ملي، ينبغي 
فيقّوم قيمه  بنف�شه،  واأن يعّرف الآخرين  نف�شه،  واأن يعرف  الع�مل،  اأن يعرف  له 
الذاتية اإىل ج�نب تقوميه م� للب�شرية الأخرى من قيم، واأن يت�شم بقيمة الفع�لية 
التي ت�أتي اليوم يف الغرب يف قمة �شلم القيم، خ��شة اأن الع�مل يتجه اإىل نوع من 
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الع�ملي  والربيد  الدويل،  والق�نون  له�ي،  يف  الدولية  العدل  فمحكمة  الوحدة، 
اإمن� هي مظ�هر لذلك الجت�ه الع�م الذي ميهد الطريق لتوحيد الع�مل، ويف املج�ل 
والع�مل  وموؤ�ش�ش�ته�،  املتحدة  الأمم  هيئة  يف  التوحيد  اإىل  امليل  يظهر  ال�شي��شي 
امل�ش�ف�ت  األغى  ف�لعلم  الع�ملي«  »املواطن  فكرة  اإىل  تلّمح  والت�ش�لت  التقني، 
اجلغرافية بني الن��س، ولكن مع الأ�شف بقيت هوة �شحيقة بني �شم�ئرهم، ف�لع�مل 
قد انقلب راأ�ًش� على عقب، فبداأت بذلك �شفحة جديدة يف الت�ريخ عنوانه�: »اإم� 
اأن تكون الإن�ش�نية وحدة اأو تفنى«)1(، ولعل فن�ءه� يكمن يف الجت�ه اإىل ال�شيطرة 
الذي يحول دون  الأر�س  والعلو يف  الإمرباطورية،  ثق�فة  ال�شعوب، وفر�س  على 
مراجعة العالق�ت بني ال�شعوب، واإع�دة تنظيمه� نظًرا مل� ي�شود الع�مل اليوم من 
الع�شبي�ت والقومي�ت مبختلف  اأوان  وحدة يف امل�شكالت واحل�ج�ت، فقد ف�ت 
األوانه�، والع�مل يف طريقه اإىل التك�مل وامل�ش�ركة يف املوارد واحل�ج�ت، ويف طريقه 
املواطن  اأو  الع�ملي،  الإن�ش�ن  األوان  من  لون  اإىل  والو�شول  م�،  وحدة  حتقيق  اإىل 
الع�ملي، فريى اأنه من الأن�شب لن� اأن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك املعنى 
الكلي للت�ريخ، وقد ا�شتخل�س املوؤرخ الفرن�شي غو�شت�ف جيكييه من در�شه لت�ريخ 

م�شر معنى من هذه املع�ين)2(.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �س 202.
Gustave Jacquier, Histoire de la civilisation Egyptienne )2(
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وختم املوؤلف كت�به هذا بعنوان: »امل�آل الروحي للع�مل الإ�شالمي« ي�شعرن� 
بع�س  اأم�مه  وانك�شفت  احلي�ة،  فيه  دبت  الإ�شالمي  الع�مل  ب�أن  اخل�متة  هذه  يف 
الأخرية،  احلركة  ا�شتثن�ء  مع  م�آله  اإدراك  من  يقرب  مل  اأنه  يبدو  ولكن  الآف�ق، 
ويرى اأنه مهم� راأين� من فو�شى يف الع�مل الإ�شالمي ف�إنه يتلم�س طريقه يف حركة 
الإ�شالح، واحلركة احلديثة، واأنه من جهة اأخرى اأخذ يتحرك ليتمثل يف �شورة 
اأنه اأخذ مركز اجل�ذبية فيه ينتقل من البحر الأبي�س املتو�شط اإىل  جديدة، وهي 
نت�ئجه  ولهذا  العربي،  غري  الإ�شالمي  الع�مل  اإىل  العربي  الع�مل  من  اأي  اآ�شي�، 
اإندوني�شي� كم�  النف�شية، والأخالقية، والجتم�عية، وال�شي��شية، وهذا وا�شح يف 
يقول، ويف ب�ك�شت�ن، وم�ليزي�، ويرى اأن الإ�شالم يف اإندوني�شي� جديد يتفوق فيه 
ج�نب الفكر والعمل على النواحي التقليدية املغلقة، واأن امل�شلمني هن�لك ق�درون 
على جتديد اأنف�شهم، وهذا م� نراه اليوم يف م�ليزي�، ويف اإيران، وقد ك�ن الإ�شالم 
جم�وًرا للم�شيحية يف البحر الأبي�س املتو�شط ومل يفد منه� �شيًئ�، وهو الآن جم�ور 
يحرتم  احل�س،  دقيق  ج�وه  يف  ف�لرجل  والربهمية،  البوذية،  الهندية  للروح�نية 
النظ�م، والتنظيم، اإيج�بي ذو ط�قة كبرية، وهو اأي�ًش� عملي م�هر فن�ن، ويختم كت�به 
بتحفظ فيم� ذهب اإليه، نظًرا مل� ميكن اأن يحدث من مالب�ش�ت دولية ت�أتي بظروف 
خمتلفة غري متوقعة، وميكن اأي�ًش� ال�شتف�دة منه� لتحقيق م� ك�ن ي�أمله، اإذا مل ت�أت 
كم� يقول حرب ع�ملية ث�لثة تنقلب به� املوازين اإىل غري م� نعهده من هذا الوجود 

الإن�ش�ين، املتقلب يف الت�ريخ.
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ثامًنا: موؤلفاته

اأجنزه   ،Le phénomène coranique  »القراآنية »الظ�هرة  1(     اأول موؤلف كتبه هو 
يف 30 اأكتوبر 1946م، وكتب له مقدمته ال�شيخ حممد دراز موؤرخة بـ: 5 
دي�شمرب 1946م، ن�شرته مكتبة النه�شة اجلزائرية 1946م ب�للغة الفرن�شية، 
لل�شيخ  مقدمة  مع  1958م  ب�لق�هرة  وطبع  �ش�هني،  ال�شبور  عبد  وترجمه 
حممود �ش�كر، واأعيد طبعه ب�لفرن�شية بدار الرثي�ء، اجلزائر )دون ت�ريخ(، كم� 

طبع اأي�ًش� مبوؤ�ش�شة S.E.C اجلزائر، 1992م.

 Lebbeik : Pèlerinage de pauvres. Ed. En-Nahda, الفقراء  حج  2(     لبيك، 
Alger، 1948. واأعيد طبعه بدار الغرب الإ�شالمي، اجلزائر �شنة 2005م، 

اإىل  اأي�ًش� كتبه� عبد الق�در جغلول، وطبعت ترجمته  ب�لفرن�شية  مع مقدمة 
العربية، دار الفكر، دم�شق، 2006م.

 Discours sur les conditions de la renaissance algérienne 3(     �شروط النه�شة
به�  ق�م  التي  العربية  الرتجمة  وطبعت  اجلزائر، 1948م.  النه�شة،  طبع 
مولود  اأي�ًش�  العربية  اإىل  وترجمه  1957م،  ب�لق�هرة،  �ش�هني،  ال�شبور  عبد 
طي�ب، ولكنه مل يطبع. ومل� اطلع عليه م��شينيون ق�ل: »هذا خطر حقيقي 

على ال�شتعم�ر«)1(.

)1(  م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س68.
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1949-1950م  بني  األفه   ،Vocation de l’islam الإ�شالمي  الع�مل  4(     وجهة 
 Vocation de l’islam II �1954م، وكتب جزًءا ث�نًي ،Le Seuil, Paris ون�شرته
بداأ ت�أليفه �شنة 1951م، واأمته �شنة 1952م، ولكنه مل يطبع، ويوجد يف وث�ئقه 

مبنزله خمطوًط�.

5(     فكرة الإفريقية - الآ�شيوية L’Afro-Asiatisme بداأ ت�أليفه 11 اأكتوبر 1955م، 
مقدمته موؤرخة بـ 1955/12/3م، وطبع ب�لق�هرة، 1956م.

والإجنليزية  ب�لعربية  ن�شره   SOS Algérie يب�د  اجلزائري  ال�شعب  6(     النجدة! 
اأخرى  مرة  ون�شره  1957م،  ين�ير  بـ17  خ�متته  يف  الكت�ب  اأرخ  والأمل�نية، 

1958م ب�لق�هرة، ووزعه جم�نً�.

7(      فكرة كومنولث اإ�شالميIdée d’un commonwealth islamique ، كتبه بني 
التي  الإ�شالمية،  الثق�فة  �شل�شلة  ب�لق�هرة يف  اأكتوبر 1958م، طبع  7 و18 
ي�شدره� حممد عبد اهلل ال�شم�ن، الق�هرة، 1379هـ/1960م، رقم 16 من 

ال�شل�شلة، وق�م برتجمته الطيب ال�شريف التون�شي.

8(      م�شكلة الثق�فة Le problème de la culture، ن�شر ب�لق�هرة يف ترجمته العربية، 
ق�م به� عبد ال�شبور �ش�هني �شنة 1958م، واأعيد طبعه بدار الفكر بدم�شق 

1972م، وطبع اأ�شله الفرن�شي، الربه�ن، اجلزائر، 2006م.
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 La lutte idéologique dans les pays 9(      ال�شراع الفكري يف البالد امل�شتعمرة
colonisés، بداأ كت�بته يونيو 1957م، واأمته يف �شبتمرب 1957م، وُن�شر �شنة 

1960م يف ترجمته العربية، اأم� الن�س الفرن�شي فهو م� يزال خمطوًط�، وقد 
ذكر يف مقدمة الكت�ب اأنه اأول كت�ب حرره ب�لعربية مب��شرة.

10(    حديث يف البن�ء اجلديد Discours sur la nouvelle édification ُن�شر ب�لعربية، 
وهو عب�رة عن جمموع حم��شرات، الق�هرة، 1960م.

11(   ت�أمالت Méditations ُطبع ب�لعربية، الق�هرة، 1960م.

بريوت،  ب�لعربية،  ُن�شر   Dans le souffle de la bataille املعركة  مهب  12(    يف 
1961م، وهو عب�رة عن 30 مق�ًل ن�شرت يف جريدة »اجلمهورية اجلزائرية« 

بني 1952-1954م.

 Naissance d’une société: le faisceau des relations جمتمع  13(   ميالد 
ببريوت  ن�شره  واأعيد  الق�هرة، 1962م،  العربية،  الرتجمة  ن�شرت   sociales

1406هـ/1986م.

14(   اآف�ق جزائرية Perspectives algériennes، اجلزائر، 1964م ب�لعربية، والفرن�شية 
ا�شتمل على املح��شرات الثالثة: احل�ش�رة- الثق�فة- الإيديولوجية.
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 Mémoires d’un témoin du siècle : )الطفل(  القرن  �ش�هد  15(   مذكرات 
l’enfant، اجلزائر، 1956م، يرتجم فيه حلي�ته من 1905-1930م.

 L’œuvre des احلديث  الإ�شالمي  الفكر  وت�أثريه� على  امل�شت�شرقني  16(  اأعم�ل 
 orientalistes et son influence sur la pensée musulmane moderne, Ed.

Révolution africaine, Alger, 1968م، واأمت ترجمته اإىل العربية، ون�شر �شنة 

1969م.

17(  الإ�شالم والدميقراطية:Islam et démocratie  حم��شرة األق�ه� يف ن�دي الطلبة 
واأعيد  ال�ش�عي،  ابن  له�  وقدم  1967م،  �شنة  ن�شرت  ب�لق�هرة،  املغ�ربيني 

طبعه� ب�لفرن�شية، اجلزائر مب�شجد بني م�شو�س، دون ت�ريخ )مطبعة م�ري(.

 Mémoire d’un témoin du siècle : )الط�لب(  القرن  �ش�هد  18(  مذكرات 
اأول  l’étudiant، بريوت، 1970م، )الن�س العربي(، ون�شر الن�س الفرن�شي 

مرة، املطبوع�ت الوطنية اجلزائرية )ENAL(، 1970م، ترجم فيه حلي�ته من 
ت�أليف  واأنهى  1404هـ/1984م،  ببريوت  ث�نية  وطبع  1930-1939م، 

الأ�شل الفرن�شي يف 1969/1/14م.

19( معنى املرحلة Le sens de l’étape، طبع ب�لفرن�شية فقط، اجلزائر 1970م.
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 Le problème des idées dans le monde 20(   م�شكلة الأفك�ر يف الع�مل الإ�شالمي
musulman، ن�شرت الرتجمة العربية، دار العروبة، الق�هرة، 1971م. ون�شرته 

ب�لفرن�شية Société d’Edition et de Communication اجلزائر، )1991م(.

 ،Le musulman dans le monde de l’économie 21(   امل�شلم يف ع�مل القت�ش�د
اجلزائر  الفرن�شي،  الن�س  ون�شر  1972م،  بريوت  العربية،  الرتجمة  طبعت 

1996م مع مقدمة لنور الدين بوكروح.

 Le rôle et la الع�شرين  القرن  من  الأخري  الربع  يف  ور�ش�لته  امل�شلم  22(   دور 
ن�شرت   ،mission du musulman dans le dernier tiers du XXe siècle

ن�شر منفرًدا يف  العربية �شمن جم�ل�س دم�شق، 1972م، كم�  اإىل  ترجمته 
�شكل من�شور، ب�جلزائر، ول اأعلم هل ن�شر ن�شه الفرن�شي.

23(   �شه�دة ملليون �شهيد Le témoignage pour un million de martyrs، موؤرخ 
�ش�هد  )�شمن:  2000م  �شنة  ون�شر  1962م،  )فرباير(  فيفري   11 بت�ريخ 

على اغتي�ل الثورة، الأمة، اجلزائر، 2000م(.

24(   بني الر�ش�د والتيه Entre la rectitude et l’égarement جمموعة من املق�لت 
ن�شر اأغلبه� يف الثورة الإفريقية، Révolution africaine جمعه� �شيف 
الفكري« طبع  »ال�شراع  بفقرة عن  وبوبه� وختمه�  وترجمه�  1972م، 

دار الفكر، دم�شق 1398هـ/1978م.
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مق�لت  جمموعة  وهي   ،Pour changer l’Algérie اجلزائر  تغيري  اأجل  25(  من 
ن�شرت يف ال�شح�فة اجلزائرية: اجلمهورية اجلزائرية، وال�شب�ب امل�شلم، والثورة 
 République algérienne Le jeune musulman et la révolution.الإفريقية
africaine، وعدد هذه املق�لت )حوايل 150 مق�لة(،  ن�شرت يف هذا الكت�ب 

يف اجلزائر، 1989م، ويف الكت�بني الت�ليني:

26( الق�بلية لال�شتعم�ر Colonisabilité، اجلزائر، 2003م.

27(   الع�ملية:Mondialisme ، دار النه�شة، اجلزائر، 2004م. ومق�لت اأخرى كم� 
اأ�شرن�، ن�شرت يف »مهب املعركة« ويف »بني الر�ش�د والتيه«.

28(  احلقيقة وامل�آل La réalité et le devenir ترجمة نور الدين خندودي، اجلزائر، 
2004م، وطبعته ث�نية موؤ�ش�شة ع�مل الأفك�ر، اجلزائر، 2008م، وي�شتمل على 
بع�س املح��شرات، وعلى لق�ء مع ال�شح�يف الذي اأجرى معه حواًرا اأخرًيا يف 
حي�ته، وهو اإبراهيم ع��شي، واأو�شى يف هذا احلوار الو�ش�ي� الأخرية يف حي�ته.

29(   ن�شر اآخر حوار مع الأ�شت�ذ م�لك بن نبي اأي�ًش� وهو حوار ال�شح�يف اإبراهيم 
ع��شي بعنوان »�شه�دة وا�شت�شراف« دار الفرق�ن، اجلزائر، 2003م.

 ، Histoire critique de la révolution algérienne 30(   ت�ريخ نقدي للثورة اجلزائرية
اأجنزه يف 18 م�يو 1959م، مل يطبع، وبقي خمطوًط� يف وث�ئقه مبنزله.
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31(   الكت�ب والو�شط الإن�ش�ين Le livre et le milieu humain، مل يطبع اأي�ًش�.

 Révolution et pseudo-révolution 32(    الثورة والثورة املزيفة يف الع�مل الإ�شالمي
dans le monde musulman اأجنزه يف 30 ج�نفي )ين�ير( 1963م، غري مطبوع.

33(    جملة �شغرية ي�شدره� طلبة م�شجد اجل�معة اجلزائرية ك�ن يكتب فيه� ابتداًء 
من عدده� الأول ال�ش�در يف فيفري )فرباير( 1970م اإىل اآخر عدد �شدر 

منه� 1973م.

34(    جم�ل�س دم�شق )حم��شرات وندوات اأقيمت بدم�شق(، ك�ن عدده� كبرًيا، 
ولكن اأ�ش�ع حممد املعلم �ش�حب دار ال�شروق هذا املوؤلف، ومل يطبع منه� 
اإل بع�س املح��شرات، وجدت م�شجلة عند بع�س املهتمني بفكره، وجمعه� 

الأ�شت�ذ عمر م�شق�وي ون�شرته� دار الفكر، دم�شق، 2005م.

35(      الدف�تر: ترك م�لك بن نبي عدة دف�تر ك�ن ي�شجل فيه� مذكراته، وعرث على 
اأن يطلع على كل  اأتيح له  نور الدين بوكروح الذي  هذه الدف�تر الأ�شت�ذ 
وث�ئق م�لك بن نبي، وهي عب�رة عن مذكرات تبداأ من �شنة 1958 اإىل 14 
ا  اأ�شهر ون�شف تقريًب�، وهي مهمة جدًّ يوليو 1973م)1(  قبل وف�ته بثالثة 
ون�شرت  الرج�ل،  الأحداث ويف  واآرائه� يف  ال�شخ�شية  فهم حي�ة هذه  يف 

)1(  نور الدين بوكروح مرجع �ش�بق، �س 258-257.
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الدين  نور  وتعليق  تقدمي  مع   Mémoires d’un témoin du siècle �شمن: 
بوكروح، Samar، اجلزائر، 2006م. وتقع ابتداء من �س 323 اإىل 526 اأي 

203 �شفح�ت.

ك�ن  اليهودية«،   بنت  »الن�شرانية  كت�ب  اإليه  تن�شب  التي  املوؤلف�ت  36(    ومن 
قد اهتم بدرا�شة امل�شيحية عندم� ك�ن ين�ق�س اأ�شح�به من جم�عة ال�شب�ن 
امل�شيحيني يف ب�ري�س، وك�د يوؤثر يف بع�س هوؤلء ال�شب�ن حتى �شعر بع�شهم 
الهرا�س.]اأعم�ل  ال�شالم  عبد  الأ�شت�ذ  الكت�ب  هذا  اإىل  واأ�ش�ر  بخطورته، 
2003م،  اأكتوبر   20-18 1424هـ/  �شعب�ن   25-23 الدويل،  امللتقى 
الإ�شالمي  املجل�س  من�شورات  واأعم�له،  فكره  نبي،  بن  م�لك  اجلزائر: 

الأعلى �س55[.

37(     العفن: Pourriture اجلزء الأول)1( كتب فيه مذكراته من 1932-1940م، 
يدل  وعنوانه  ال�شنوات 1954-1958م،  تغطي  التي  املذكرات  و�ش�عت 
على مدى مع�ن�ته وحزنه من ت�شرف�ت امل�كرين به املخ�دعني، وممن �ش�ءت 
ت�شرف�تهم، وم�تت �شم�ئرهم، قد طلب م�لك بن نبي اأن ين�شر هذا الكت�ب 
يف حي�ته و�شلم ن�شخة مرقونة ب�لآلة الك�تبة ملن يقوم مب�شجد الطلبة، بج�معة 
اجلزائر بن�شره، ولكن تويف قبل اإجن�ز ذلك، وك�ن قد �شلم ن�شخة منه لل�شيخني 

)1(  »اأثر الدين يف فكر م�لك بن نبي« �شمن اأعم�ل امللتقى الدويل.



عمـار الطـالـبي
84 84

اإبراهيم مزهودي، وعبد الرحمن �شيب�ن نظًرا ل�شتداد القمع البولي�شي عليه 
)1951م( ويوافق هذا اجلزء، اجلزء الث�ين من مذكرات �ش�هد القرن الذي 

ي�شمل املدة من 1930 اإىل 1939م من حي�ته.

           ويرى »اأن هذا الكت�ب �شه�دة اأنوي تركه� لالأجي�ل الق�دمة، غري 
اأين اأكتب بطريقة ت�شمح جليلي نف�شه اأن يعرفه�، واأن ين�ق�شه�، وينتقده�، 
فهي �شه�دة لن تكون ذات قيمة اإن مل تعر�س على اأنظ�ر مع��شري ك�تبه�، 
اإذ بخالف ذلك فلن تكون اإل كذبً� اختلقه �ش�حبه� لن�شره بعد رحيله، اأو 

�شه�دة مهوو�س بعقدة ال�شطه�د، اأو ط�لب �شهرة بعد الوف�ة«)1(.

           وف�شل منهج الت�شل�شل الت�ريخي لأحداث حي�ته ق�ل: »اإذ يبدو 
معنى  وعند  التطور،  مراحل  بع�س  للوقوف عند  التواريخ �شرورية  اأن  يل 
-1931 كط�لب  حي�تي  وجودي:  من  حقب  ثالث  تغطي  التي  امل�أ�ش�ة 
1936-1945م،  من  ومتتد  وجهه،  على  ه�ئم  كمنبوذ  حي�تي  1936م، 
وحي�تي كك�تب وتبتدئ من 1946م اإىل يومن� هذا«)2( )من اأي�م 1951م(، 
ومل ي�شلك يف ذلك منهج التحليل لالأحداث، ويرى اأن هذا الكت�ب هو 
»خال�شة م� يختلج يف نف�س، اأريَد له� التحطيم عرب الإكراه اجل�شدي وال�شم 

املعنوي«)3(.

)1(  م�لك بن نبي، العفن، مرجع �ش�بق، �س18.
)2(  املرجع ال�ش�بق، �س19.
)3( املرجع ال�ش�بق، �س15.
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                      ترجم هذا الكت�ب اإىل العربية نور الدين خندودي )اجلزء الأول منه(، 
ون�شرته دار الأمة، اجلزائر، 2007م، كم� ن�شرت الن�س الفرن�شي الدار نف�شه� 
�شنة 2007م اأي�ًش�، ومل� عرفت اأ�شرة م�لك بن نبي ذلك اعرت�شت على 
الن��شر، ولكن تدخلت  تق��شي  من��شبة، وك�دت  الظروف غري  طبعه لأن 
� مع الأخ عبد الوه�ب حمودة واأ�شلحن� املوقف؛ ولذلك توقف  �شخ�شيًّ
توزيع الكت�ب ون�شره مرة اأخرى)1(، وم� يزال اجلزء الث�ين خمطوًط� على 
م� يبدو، ولكن يذكر نور الدين بوكروح اأن هذا الكت�ب يغطي الفرتة من 
1951-1954م، والذي يكمل الفرتة من 1958 اإىل 1973م هو الدف�تر 
املخطوطة التي اأ�شرن� اإليه� من قبل، يتكون هذا الكت�ب من اأربعة اأق�ش�م: 
الأول: الط�لب، الث�ين: املنبوذ، الث�لث: الك�تب، الرابع: امله�جر، واجلزء 
الث�ين  اجلزء  وبقي  واملنبوذ فح�شب،  الط�لب،  ي�شمل:  ن�شر  الذي  الأول 

خمطوًط�.

         ولهذه املذكرات اأهمية ب�لغة حتتوي على معلوم�ت واأحداث ومع�ن�ة 
و�شعور ح�د به�، ونقد لذع لل�شي��شيني، وبع�س العلم�ء، ورمب� ي�شعر بع�س 
القراء بنوع من املب�لغة، ولكن الرجل ح�ش��س، وينفذ اإىل اإدراك م� ينتج 
تلك املواقف التي رمب� تكون عن ح�شن نية من اأ�شح�به� اأو عن �شوء نية، 
يع�نيه،  الذي  وال�شراع  للواقع،  واإدراكه  منطقه،  مع  ت�شتقيم  ل  ولكنه� 

)1( على م� نظن، ولكنه ميكن اأن يت�شرب بطرق خمتلفة.
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اأدرك  م�  يدركوا  يفهموه، ومل  بع�س هوؤلء مل  اإن  التي تالحقه،  واملراقبة 
بتجربته اخل��شة، وحد�شه النف�ذ امل�شت�شرف ك�أنه ينظر بنور اهلل.

                     وقد رجعت اإىل هذا الكت�ب، وا�شتعملت ن�شو�شه التي مل ي�شبق 
فيم� يبدو اأن ا�شتعمله� الب�حثون، اإذا ا�شتثنين� الأ�شت�ذ نور الدين بوكروح.

 L’islam et le Japon dans la الآ�شيوية  املجموعة  يف  والي�ب�ن  38(  الإ�شالم 
لختي�ر  دولية  م�ش�بقة  يف  1942م  �شنة  كتبه   ،communauté asiatique

الإ�شالمية  ب�لروح�نية  اأنه  يعتقد  فهو  الي�ب�نية«  احل�ش�رة  عن  مق�ل  »اأح�شن 
وقيمه� مع تقنية القوة الي�ب�نية ميكن مواجهة ال�شتعم�ر الغربي، ويقول اإنه 
به افتتح حي�ته كك�تب، ويوجد يف اأر�شيف Kakusai Simblum وك�ن معجًب� 
بتجربة الي�ب�ن احل�ش�رية، ويرى اأن الع�مل الإ�شالمي مل يخرج من التخلف؛ 
لأن عمله ك�ن متعلًق� ب�لأ�شي�ء واملنتج�ت وا�شتهالكه� بدل اأن يطبق ذلك 

يف جم�ل الإن�ش�ن والأفك�ر)1(.

 Le Japon a réussi là où le monde musulman n’a pas encore remporté de ق�ئاًل:  كتب   )1(
 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 �ش�بق، �س167.

ُطِبع لأول مرة بالفرن�صية عام )1374هـ/ 1954م(،
وُتـرجـم للعربيــة وُن�صـر عام )1379هـ/ 1959م(.  
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ينتمي موؤلف هذا الكت�ب الأ�شت�ذ »م�لك بن نبي« اإىل بلد عربي اإ�شالمي، 
ع�نى من جتربة ال�شدام بني املجتمع الأوربي امل�دي واملجتمع الإ�شالمي العربي، 
م� مل يع�نه بلد اآخر، �شواء يف طول املدة اأو قوة ال�شراع اأو عمق الأثر. اإن اجلزائر 
متثل هذه التجربة يف نواحيه� املوؤملة وم�آ�شيه�، ويف جوانبه� املنتجة املوقظة املب�شرة، 
اإن�ش�ن  يع�نيه�  م�  ك�أ�شد   ،� ونف�شيًّ  � فكريًّ التجربة  هذه  ع�نى  نف�شه  املوؤلف  اأن  كم� 

مثقف مرهف ال�شعور واحل�س.

ولعل قراء الأ�شت�ذ م�لك ل يعرفون اأنه مهند�س كهرب�ئي تخرج من كربي�ت 
املع�هد الهند�شية الع�لية يف فرن�ش�، و�شلخ من حي�ته اأكرث من ثالثني �شنة ع��شه� 
اإىل رجل مثقف عميق  اأورب�، وك�نت هذه ال�شنون الطويلة واخل�شبة ب�لن�شبة  يف 
اإنه عربي م�شلم،  اإظه�ر ذاتيته، واإيق�ظ ال�شعور يف نف�شه وفكره؛  الثق�فة �شبًب� يف 
لي�س هو من املجتمع الأوربي الذي ع��س فيه بج�شمه يف �شيء، وك�ن تعمقه يف 
الثق�فة الأوربية �شبًب� يف حترره من نفوذه�، ومعرفته مل�ش�دره� وموارده�، لدوافعه� 
ثق�فة  العلمية،  الثق�فة  ج�نب  اإىل  جمع  اأنه  ول�شيم�  العميقة،  وبواعثه�  اخلفية 
فل�شفية واجتم�عية وا�شعة الأرج�ء، عميقة الأغوار، كم� تدل عليه اآث�ره وموؤلف�ته 

بقلم األستاذ حممد املبارك
تقـــدمي



العديدة التي قراأن�ه�. واملهم يف الأمر اأن ثق�فته هذه مل تكن ثق�فة فكرية تقت�شر 
على �ش�حة الفكر، ولكنه� ن�شجت بحرارة امل�أ�ش�ة التي ك�نت تعي�س فيه� اجلزائر، 
م�أ�ش�ة ال�شتعم�ر وال�شتعالء وال�شلب، وا�شتخدام اأرفع النظري�ت العلمية لأحط 
الغ�ي�ت واأخ�س الأهداف. لقد جتمعت يف قلبه ونف�شه، يف ع�طفته و�شعوره، يف 
عقله وتفكريه، م�آ�شي اأولئك املاليني من الب�شر، الذين يعي�شون على اأر�س اجلزائر 

�شح�ي� ملدنية القرن الع�شرين. واأمثلة ب�رزة لنحط�ط اأهدافه� وغ�ي�ته�.

يف  �شبيًه�  عموًم�،  م�لك  وكتب  خ�شو�ًش�،  الكت�ب  لهذا  جتد  ل  ولذلك 
من  يقفون  كت�بهم  اأكرث  يزال  ل  الذين  العربية،  البالد  اأبن�ء  من  امل�ش�رقة  كتب 
احل�ش�رة الأوربية موقًف� اآخر؛ هو موقف التلميذ املعجب الذي مل ينق�س اإعج�به، 
وامل�شتجدي لأفك�ره� ومق�يي�شه�؛ لأنه مل يعرف منه� اإل مظ�هره�، واإل جوانبه� 

الفكرية، ومل يعرف حني يعرفه� اإل زائًرا، ولو ط�لت زي�رته له� ب�شع �شنني.

لقد ك�نت اأورب� ب�لن�شبة اإىل الأ�شت�ذ م�لك تربة �ش�حلة لتنمية جذوره التي 
ل تزال مت�شلة ببلده، مغمو�شة بت�ريخ اأمته.

اأنك ل�شت تقراأ كت�بً�، ولكنك تعي�س  اإنك حني تقراأ هذا الكت�ب ت�شعر 
م�أ�ش�ة اأمة، وتعي�س معه� خالل ع�شرة قرون اأو اأكرث، ومتر بعقد ق�شته� خالل هذه 

القرون.
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الإ�شالمي مبجموعه،  الع�مل  الذي متثل عليه هو  والبلد  امل�أ�ش�ة  اإن م�شرح 
ي�شتعر�س  امل�شرتكة،  م�شكلته  يبحث  بل  بلد،  دون  بلًدا  فيه  املوؤلف  يخ�س  ل 
يف  طوياًل  بن�  يقف  ثم  به�،  مرت  التي  واملراحل  الإ�شالم،  ظهور  منذ  ت�ريخه� 
العقدة الأ�ش��شية يف املرحلة احل��شرة من مراحل الإن�ش�نية، ويو�شع حينئذ م�شرح 
امل�أ�ش�ة لريين� اإي�ه� يف �شورته� الع�ملية، ويقفن� على م�أ�ش�ة الإن�ش�نية التي متثل على 
م�شرح الع�مل، يف ج�نبه� الأوربي الأمريكي، ويف ج�نبه� الإ�شالمي، بل يرين� من 
بعيد وجهه� الهندوكي البوذي: كل ذلك ليدلن� على املخرج وعلى حل العقدة 
بنور ي�شلطه على املجتمع الإ�شالمي، وعلى هذه الرقعة من الع�مل التي متتد من 

مراك�س اإىل اإندوني�شي�.

اإن طريقة املوؤلف يف كت�به هذا ل يقوم على �شرد التف��شيل واحلوادث، بل 
الت�ريخ، و�شري  قوية واطالع وا�شع - ملراحل  ثق�فة  اأع�نه عليه  على حتليل عميق - 
اأوله�:  مراحل؛  ثالث  اإىل  الإ�شالمي  املجتمع  ت�ريخ  يق�شم  وهو  وتطوره�،  املدنية 
مرحلة الإ�شالم الأوىل يف دفعته الإمي�نية احلية، وهي اأقوى هذه املراحل يف حيويته� 
وقوته� الدافعة وخ�شبه�، وتنتهي يف معركة �شفني. وث�نيته�: مرحلة املدنية الإ�شالمية، 
وهي مرحلة التفكري والزده�ر احل�ش�ري، وتنتهي ب�شقوط دولة املوحدين. وث�لثته�: 
� عميًق�،  مرحلة اجلمود والنحط�ط: وي�شف كل مرحلة من هذه املراحل و�شًف� حتليليًّ
روا�شبه�  يف  نعي�س  نزال  ل  التي  املرحلة  لأنه�  ب�لعن�ية؛  الأخرية  املرحلة  ويخ�س 

واآث�ره�، ولأنه� متثل يف نظره ال�ش�ئب مرحلة الق�بلية لال�شتعم�ر.
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وهو اإذ ي�شل بتحليله الت�ريخي اإىل هذه النقطة، يلتفت اإىل الع�مل الأوربي، 
في�شتعر�س ن�ش�أة ح�ش�رته و�شف�ته� الأ�ش��شية العميقة التي ترتد اإىل عهد بعيد، 
ويرجع ب�شف�ته� اإىل بيئته� الزراعية التي انبثقت عنه�، وي�شري معه� يف تطوره� حتى 
والعن��شر  وعيوبه�  من�قبه�  ذلك  خالل  يف  يذكر  احل��شر،  الع�شر  اإىل  به�  ي�شل 
املختلفة التي تظ�هرت على تكوينه�: من م�دية منظمة تولدت من زراعة الأر�س، 
التي  ال�شرق،  من  الق�دمة  ب�مل�شيحية  و�شطوحه�  خ�رجه�  من  غزته�  روحية  اإىل 
انكم�شت وتقل�شت وا�شطبغت ب�شبغة احل�ش�رة املحلية، اإىل العقلية الديك�رتية 
التي تركت يف التفكري احلديث اأثًرا عميًق�، اإىل ال�شن�عة الكربى وم� اآلت اإليه 

من ثورة يف القيم واملف�هيم، واأنظمة احلكم والأخالق.

ثم يق�بل املوؤلف هن� بني احللقتني الأخريتني املتق�بلتني من �شل�شلتي التطور 
يف اأورب� ويف البالد الإ�شالمية، وي�شف م� يكون من التق�ء ع�ملني اأحدهم� حطت 
فيه املدنية رح�له�، وتردت بردائه، وات�شمت ب�شف�ته. وانتهت اإىل عهد ال�شتعم�ر، 
وم�دية  الراأ�شم�لية،  التي جتلت يف  )املتمولني(  البورجوازيني  م�دية  امل�دية،  واإىل 

الك�دحني الفقراء )الربوليت�ري�( التي جتلت يف ال�شيوعية.

واأم� الع�مل الآخر )البالد الإ�شالمية( فقد رحلت عنه املدنية بعد اأن تركته 
الإمي�نية،  النفحة  تلك  وركدت  كله�،  مرافقه  اجلمود يف  عليه  جتلى  ف�رًغ�  هيكاًل 
وا�شتبدل به� األف�ًظ� ج�مدة جوف�ء، حتى غدا هذا الع�مل كم� و�شفه املوؤلف ق�باًل 

لال�شتعم�ر قبل اأن ي�شتعمر.
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بحل  ويتنب�أ  واحد،  اآن  تفكرين� وحم��شتن� يف  هن�  م�لك  الأ�شت�ذ  وي�شتثري 
احل�ش�رة  انهي�ر  يف  طالئعه�  بدت  جديدة  مبرحلة  ويب�شرن�  العقدة،  لهذه  جديد 
الغربية؛ ح�ش�رة ال�شتعم�ر وامل�دية، ويف ا�شتيق�ظ الع�مل الإ�شالمي وفًق� لنظريته 
التي ب�شطه� يف اأول كت�به يف )دورات املدنية وانتق�له�(، ويقف بن� اأم�م حتليل رائع 
�شطحية  ك��شًف� عن  والإ�شالح،  والتقليد  التجديد  احلديثة يف  وحلرك�تن�  لواقعن� 
والعمق يف  الأ�ش�لة  نواحي  اإىل  التجددية، م�شرًيا  واملظ�هر  بع�س هذه احلرك�ت 

حرك�ت الإ�شالح والثورات احلقيقية من جهة اأخرى.

ويرى ك�تبن� الفيل�شوف اأن هذا الع�مل الإ�شالمي هو الذي يحقق الظروف 
النف�شية لظهور )الإن�ش�ن اجلديد(، واأن ر�ش�لته يف هذا الع�شر التوفيق بني العلم 
وال�شمري، بني الأخالق وال�شن�عة، بني الطبيعة وم� وراء الطبيعة، واأنه يف منت�شف 
احل�لية  املدنية  م�شتوى  بلوغ  عليه  يجب  ك�ن  واإن  واأنه  الغ�ية،  هذه  اإىل  الطريق 
الذي  الذري  العهد  يف  النظ�م،  اعتي�د  على  كله�  موؤهالته  ب��شتخدام  امل�دي، 
ي�شيطر عليه الفكر ال�شن�عي العلمي �شيطرة �شديدة، غري اأن مهمته تظل روحية 

تقوم على التخفيف من حدة الفكر امل�دي والأن�نية القومية.

اأن مركز الثقل يف هذا الع�مل �شينتقل من البحر املتو�شط  اأنه يعتقد  غري 
اإىل اآ�شي�، واأنه يتجه اليوم نحو ج�كرت� م�شتفيًدا من تلك النفحة ال�شوفية التي ل 
تزال �ش�رية يف الع�مل البوذي والهندو�شي، الذي يت�شل به الع�مل الإ�شالمي يف 

اآ�شي� ويج�وره.
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للنه�شة  تقديري  على   - اأين  ذلك  هذه،  نظرته  يف  املوؤلف  اأخ�لف  وقد 
اأن  اأرى   - الإ�شالمية  الآ�شيوية  البالد  وبع�س  اإندوني�شي�  يف  تبدو  التي  الرائعة 
للع�مل العربي مك�نته ووظيفته احليوية يف قلب هذا الع�مل الإ�شالمي، واأنه اأوتي 
القدرة على التوفيق بني القيم امل�دية والروحية، واإق�مة التوازن بينهم�، واأنه بح�شن 
تفهمه للغة القراآن الكرمي ولر�ش�لة احلي�ة اجل�معة بني املق�يي�س امل�دية والروحية، 
ينق�س  اأن  دون  الرج�ء،  ومو�شع  الأمل  حمط  يزال  ل  واخللقي،  امل�دي  واجلهد 
اأن  ولو  عبقريته�،  الأخرى، ومن خ�ش�ئ�س  الإ�شالمية  ال�شعوب  قيمة  ذلك من 
الع�مل العربي ل يزال وعيه مل يبلغ العمق املطلوب، ول يزال �شعور ال�شطالع 
بحمل عبء هذه الر�ش�لة احل�ش�رية الكربى �شعيًف� خ�فًت�، ولكن القوى املحركة، 
والبواعث النف�شية، والدفق�ت الإمي�نية ل ت�شري ب�شرعة منتظمة، بل بوثب�ت تتج�وز 
ح�ش�ب احل��شبني. واأعتقد اأن الأ�شت�ذ م�لك يف كت�به »فكرة الإفريقية الآ�شيوية« 

يبدو اأقرب لراأيي هذا.

وعلى كل ح�ل ن�شتطيع اأن نقول: اإن هذا الكت�ب يك�شف يف م�لك بن 
العربي  الع�مل  طليعة  الالئق يف  مك�نه  ف�ئقة  ب�شرعة  احتل  كبري  مفكر  عن  نبي 
والع�مل الإ�شالمي، وبرز ب�شل�شلة من املوؤلف�ت الأخرى )الظ�هرة القراآنية، م�شكلة 
بداأن�ه�:  التي  اجلديدة  املرحلة  لهذه  رمًزا  جعلته   )... النه�شة  �شروط  الثق�فة، 
مرحلة التحرر الفكري، التحرر من ال�شتعم�ر، والنفوذ الفكري، والتبعية الثق�فية 
واحل�ش�رية، مرحلة ال�شتقالل احلقيقي وال�شعور ب�لذات، وال�شطالع ب�لعبء، 
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روا�شب  من  التحرر  بعد  احل�ش�رة،  بركب  وال�شري  البن�ء،  على  ب�لقدرة  والثقة 
ع�شر النحط�ط والت�شويه وقلب القيم، والفراغ الفكري والروحي، ومن ال�شعور 
ب�لنق�س واحتق�ر الذات والإعج�ب ال�شطحي مبدنية اأ�شرفت على نه�يته�، وبدت 

عيوبه� ونق�ئ�شه�.

كبرًيا و�ش�حب  مفكًرا  اآث�ره ل  كت�به هذا ويف جمموع  يبدو يف  م�لًك�  اإن 
الفيل�شوف  نظرة  موؤمًن� يجمع بني  داعًي�  بل  فل�شفية يف احل�ش�رة فح�شب،  نظرية 
املفكر ومنطقه، وحم��شة الداعية املوؤمن وقوة �شعوره، واإن اآث�ره يف احلقيقة حتوي 
الإ�شالم  بالد  اأوًل، ويف  العرب  بالد  له� يف  �شيكون  التي  املحركة  الدفعة  تلك 
ث�نًي�، اأثره� املنتج وقوته� الدافعة. وقلم� ا�شتط�ع ك�تب مفكر اأن يجمع كم� جمع 
بني �شعة الإط�ر والرقعة التي هي مو�شوع البحث، وعمق النظر والبحث، وقوة 
الإح�ش��س وال�شعور- اأن� ل اأقول اإنه »ابن نبي«، ولكني اأقول اإنه ينهل من نفح�ت 

النبوة، وين�بيع احلقيقة اخل�لدة.

تقدمي بقلم الأ�صتاذ حممد املبارك
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حممد املبارك
دم�شق يف

20 من �شفر 1379 هـ
26 من اآب )اأغ�شط�س( 1959 م





يظهر كت�ب »وجهة الع�مل الإ�شالمي« بعد حتريره ب�شنوات اأربع، دون اأدنى 
املوؤلف  راآه  اإل م�  اللهم  الفرتة،  اأحداث، خالل تلك  تعديل يت�شل مب� جد من 

� ف�شجله تعليًق� على اله�م�س موؤرًخ� بع�م 1954. �شروريًّ

ف�إذا مل يعد ممكًن� تطبيق اآراء املوؤلف، التي �شجله� غداة الأزمة الفل�شطينية، 
يفيد يف  الآراء لن  تنقيح هذه  ف�إن  الع�مل الإ�شالمي،  الراهنة يف  على الأو�ش�ع 
عالج الأو�ش�ع اجلديدة، اأم� اإذا ك�ن من املمكن تطبيقه�، ف�شي�شتطيع الق�رئ من 

ب�ب اأوىل اأن يقدر مدى �شالحيته� بو�شفه� مقي��ًش� مل� جد من اأحداث.

من  تعد  مل  الإ�شالمي  الع�مل  ت�ريخ  �شن�عة  ف�إن  الأمر،  وجهة  ك�نت  اأية 
واإمن�  والزده�ر،  التطور  عن  حني  اإىل  به  قعدت  التي  اخل�رجية  املوؤامرات  مهمة 
هو العمل ال�ش�مت امل�شني، املنبعث عن حركته الداخلية. وهو م� جهد املوؤلف 

للك�شف عنه يف ال�شفح�ت التي نقدمه� اإىل الق�رئ الكرمي.

                                                              حزيران )يونيو( 1954

تنبيــه





مدخل الدرا�سة

كنت قد فرغت من تخطيط هذه الدرا�شة، عندم� ج�ءين اأحد اأ�شدق�ئي، 
وقد ك�ن على علم مب�شروعي، ف�أطلعني على املوؤلف القيم الذي و�شعه الأ�شت�ذ 
 Les tendances الإ�شالمي«  الفكر  يف  احلديثة  »الجت�ه�ت  بعنوان:  »جب« 
modernes de l,islam. فوجدت اأن موقف املوؤلف الكبري ي�شبه يف مواطن كثرية 

موقفي الذي ح�ولت مع ق�شر ب�عي اأن اأجلوه.

فهل ك�ن عليَّ اأن اأراعي هذا الت�ش�به، ف�أكتفي ب�إح�لة الق�رئ اإىل اآراء اأ�شت�ذ 
اأك�شفورد. وخ��شة فيم� يت�شل ب�لف�شلني الث�ين والث�لث من هذا الكت�ب..؟ لقد 
اآثرت اأن اأوا�شل طريقي متخًذا منه �شنًدا، يوؤيد راأيي، وهو �شند له عندي وزن 

كبري.

غري اأنه يبدو يل من ال�شروري اأن اأ�شري اإىل بع�س املواطن التي اختلفن� فيه� 
كيال اأعود اإليه� داخل الكت�ب جتنًب� للجدل.

ف�أن� ل اأعتقد اأن �شفة )الذرية()1(- تلك الالزمة من لوازم العقل الع�جز 
عن التعميم- خ��شة فطرية من خوا�س الفكر العربي، على م� اأكده امل�شت�شرق 

)1( يق�شد املوؤلف ب�لذرية Atomisme: نزوع الفرد اإىل جتزئة م�شكلة احلي�ة فيتن�وله� ذرة ذرة.



الإجنليزي املحرتم، بل هي طراز من طرز العقل الإن�ش�ين ع�مة عندم� يق�شر عن 
بلوغ درجة معينة من التطور والن�شج، اأو عندم� يفوته�، وبعب�رة اأدق يقع العقل 

املعمم يف التطور الت�ريخي بني مرحلتني من مراحل )الذرية(.

� يف خطواته الأوىل، كم� ك�نت احل�ل يف اأورب� قبل  ف�لفكر غ�لًب� م� يكون ذريًّ
»ديك�رت«، وكم� �ش�رت اإليه احل�ل بعد ع�شر ابن خلدون يف الع�مل الإ�شالمي، 

عندم� توقف كل جهد عقلي.

للح�ش�رة  الإ�شالمية  احل�ش�رة  الذي خلفته  اخلطري  الثق�يف  الرتاث  ولكن 
احلديثة، يظل �ش�هًدا على م� ك�ن يت�شف به الفكر الإ�شالمي يف ع�شوره الذهبية، 
فلقد ات�شم كف�حه يف جم�لته ك�فة ب�لإح�ش��س )ب�لق�نون(، وهو ي�شتلزم القدرة 
على الرتكيب، فو�شعت النظري�ت الق�نونية وبن�ه� الفقه�ء على قواعد )الأ�شول(. 
وهكذا جند الت�شريع الإ�شالمي يحمل للمرة الأوىل يف ت�ريخ الت�شريع ط�بع نظ�م 
يكون  اأن  الروم�ين  الق�نون  يعدو  ل  بينم�  اأ�ش��شية،  مب�دئ  على  يقوم  فل�شفي 

جمموعة من امللفق�ت الق�نونية العفوية، لي�س بينه� رب�ط عقلي.

من  الفلك  علم  يف  الوف�«  »اأبو  العالمة  حققه  م�  اأي�ًش�  نذكر  اأن  وبو�شعن� 
اكت�ش�ف للتغيري يف حركة القمر، وهو م� يطلق عليه ا�شم )الالمت�ش�وية الث�نية(، 
قوانني  ا�شتنب�ط  الف�شل يف  اإليه  يرجع  الذي  »ابن خلدون«،  العالمة  وم� حققه 
الت�ريخ وعالق�ته� ب�أوجه ن�ش�ط املجتمع�ت، وهذا دليل على اأن الفكر العربي ك�ن 

يحمل حم��شة الق�نون وذوقه.

وجهة العامل الإ�صــالمي
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ول�شت اأي�ًش� مع الع�مل الإجنليزي، فيم� ذهب اإليه حني حتدث عن )الجت�ه 
الإن�ش�ين( يف احلركة الإ�شالمية احلديثة، فعزاه اإىل ت�أثري الثق�فة الأوربية. ف�إن من 
الواجب اأوًل اأن نحدد م�شطلح�تن�: ف�إذا كن� نتحدث عن نزعة اإن�ش�نية تقليدية اأو 
دبلوم��شية، ف�إن� نعرتف خمت�رين ب�أن الرثثرة الإن�ش�نية ذات جر�س جميل، وب�أن 
املنمقة،  اجلمل  ببع�س  اأثرى  قد  املحدثني  امل�شلمني  بع�س  لدي  اللغوي  املت�ع 

وببع�س الأ�شعرة اخلالبة.

بيد اأنه رمب� وجب علين� اأن نبحث الوق�ئع واأن نذر الألف�ظ، وذلك ب�أن نتن�ول 
النزعة الإن�ش�نية يف مع�دنه� الأ�شيلة من الت�ش�مح والإيث�ر واحرتام �شخ�س الإن�ش�ن.

ول جم�ل يف مثل هذا الكت�ب لعقد مثل هذه املوازنة، اإذ ينبغي اأن نبداأ 
فيم� يخ�س الإن�ش�نية يف الإ�شالم، بذكر )القيمة الدينية( التي قرره� القراآن للفرد، 
كم� اأكدن� ذلك يف درا�شتن� عن )الظ�هرة القراآنية(، يف الف�شل الذي در�شن� فيه 

)عالقة القراآن ب�لكت�ب املقد�س(.

 ، اأبو بكر ال�شديق اأي�ًش� م� اأو�شى به  ورمب� ك�ن من الواجب اأن نورد 
يقتلوا  الراهب يف �شومعته، ول  يقتلوا الأعزل، ول  اأن »ل  امل�شلمني من  جي�س 

الأنع�م، ول يحرقوا الزرع«)1(.

)1(  هذه الو�شية يف اأ�شله� مم� ك�ن يو�شي به الر�شول  �شح�بته حني ك�ن يوجههم اإىل الغزو، فقد روى الإم�م اأحمد 
يف م�شنده عن ابن عب��س ق�ل: ك�ن ر�شول اهلل  اإذا بعث جيو�شه ق�ل: »اخرجوا ب��شم اهلل تع�ىل، تق�تلون يف �شبيل 

اهلل من كفر ب�هلل، ل تغدروا ول تغلوا ول متثلوا ول تقتلوا الولدان ول اأ�شح�ب ال�شوامع«، جممع الزوائد 316/5. 



وجهة العامل الإ�صــالمي
18 18

ا�شتوىل  عندم�   ، عمر  وقفه  الذي  اجلليل  املوقف  ذلك  بعد  يرد  ثم 
اأن يوؤدي ال�شالة داخل كني�شة القي�مة،  اأبى  امل�شلمون على بيت املقد�س، فقد 
من  الن�ش�رى  بذلك  ًن�  موؤمِّ اخل�رجي يف خ�شوع،  ب�به�  عند  ي�شجد  ب�أن  واكتفى 
ج�ش�رة اجلند امل�شلمني، كم� اأنن� ل ن�شتطيع اأن ن�شرب �شفًح� عن �شعة ال�شدر 
التي امت�زت به� مدار�س الفكر يف الع�مل الإ�شالمي يف ع�شره� الذهبي، حني 
للراهب  مب�ًح�  اأمًرا  العلم  ك�ن  �شرط،  اأو  قيد  دومن�  الإن�ش�ين  الفكر  عليه�  تتلمذ 
»جربرت«، وللك�هن »ميمون«، على حد �شواء. ف�إذا م� رجعن� الب�شر اإىل احل�ش�رة 
الأ�شح:  على  اأو  املتخلفة  البلدان  على  بعلمه�  تدل  وجدن�ه�  احلديثة،  الأوربية 
تكبده  الذي  الثمن  فداحة  نن�شى  اأن  ميكن  فال  متخلفة،  �شريته�  التي  البلدان 

بع�س مثقفين� امل�شلمني من الأ�شغ�ل ال�ش�قة وال�شجن املوؤبد.

الإن�ش�نية  فل�شفته  اإله�م  عن  يبحث  اأن  الإ�شالمي  للع�مل  يت�أتى  فكيف 
حديًث�  اإل  يكون  ل  اأورب�  اإن�ش�نية  عن  حديثن�  اإن  العريقة..؟  تق�ليده  وراء  فيم� 
)اإن�ش�نية  تعني  نراه�  احل�لة  هذه  ويف  اإ�شع�ع،  دون  )جذبية(  اإن�ش�نية  نزعة  عن 
اأوربية( يف الداخل، و)اإن�ش�نية ا�شتعم�رية( يف اخل�رج، وهذه الأخرية ق�ئمة على 
)املع�مل  يف  م�شروبً�  عرفه�  يف  )ف�لإن�ش�ن(  واأ�شنعه�:  ال�شي��شية  املع�دلت  اأقبح 

ال�شتعم�ري( ي�ش�وي م�شتعمًرا.

� م� ك�ن الأمر، ف�إن كت�ب الع�مل الإجنليزي ي�شتحق اهتم�م كل م�شلم  اأيًّ
�، ل اأقول القيم الإيج�بية  م مو�شوعيًّ يريد اأن يختط بع�س املع�مل لأفك�ره، واأن يقوِّ
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� اأ�ش��س الفو�شى يف الع�مل  يف نه�شته فح�شب، ولكن القيم ال�شلبية التي تعد ح�ليًّ
الإ�شالمي.

ويتحدث »جب« على الأخ�س عن )النزعة الأدبية(، وهو م� �شبق اأن نددن� 
به حتت عنوان )احلرفية( يف الثق�فة)1(.

وب�لنزعة  واملديح،  الفخر  بذوق  اإليه�  يرمز  غ�لبة  �شمة  عن  يتحدث  كم� 
املحدثني،  املفكرين  كب�ر  بع�س  عند  ثق�فتن�، حتى  به�  تت�شم  التي  الروم�نتيكية 
اإن  القول  اإىل  يذهبون  من  لدى  وخ��شة  كت�به،  يف  كربى  قيمة  احلديث  ولهذا 
ح�ش�ب  على  دائًم�  يكون  اإمن�  والفخر  )احلقيقة(،  هو  اإمن�  ودليله  التقدم  حمرك 

)احلقيقة(، فهو خي�نة له�، وب�لت�يل خي�نة للت�ريخ نف�شه.

ولكن اإذا ك�ن من اخلي�نة للحقيقة اأن ن�شرف يف احلديث عن اأنف�شن�، فمن 
اأنف�شن�، فنقلل من �ش�أنه�، ولهذا يبدو اأن »جب« قد  اخلي�نة له� اأي�ًش� اأن جنهل قدر 
اأغفل احلديث عن مركب النق�س الذي يت�شف به بع�س املثقفني والق�دة امل�شلمني.

واأعود ف�أكرر القول اإن كت�ب امل�شت�شرق الإجنليزي يعد مر�شًدا ثميًن� لكت�بي 
هذا يف درا�شة الأمرا�س )�شبه ال�شبي�نية( يف الع�مل الإ�شالمي، ولكم اأمتنى اأن 
يت�أمل مو�شوع�ته كثريون من امل�شلمني، كم� ت�أملته�، واأن يقدروا فيه نزاهته التي 

�شمت على كل مركب عقيدي اأو �شي��شي.

)1(  انظر كت�بن� »�شروط النه�شة«.





الف�صل الأول

جمتمع ما بعد املوحدين

     

نثۈئ  ۈئ  ېئ  ېئىئ     ىئ  ىئ          ی  

ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ    يئمث

[البقرة/134، 141]





الظاهرة الدورية

نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث 
[اآل عمران/ 140]

ك�ن  الفرد  اإىل  ب�لقي��س  تن�ولن�ه  م�  ف�إذا  متعددة،  الت�ريخ جوانب  لدرا�شة 
� يف بن�ء ح�ش�رة،  � زمنيًّ درا�شة نف�شية، اإذ يكون درا�شة لالإن�ش�ن بو�شفه ع�ماًل نف�شيًّ
هذا  ومن  اجلم�عي،  والفكر  احلي�ة  مظ�هر  من  مظهًرا  تعد  احل�ش�رة  هذه  ولكن 
اجل�نب ُيعّد الت�ريخ درا�شة اجتم�عية، اإذ يكون درا�شة ل�شرائط منو جمتمع معني 
ل يقوم منوه على حق�ئق اجلن�س اأو عوامل ال�شي��شة، بقدر م� يخ�شع خل�ش�ئ�شه 

الأخالقية واجلم�لية وال�شن�عية املتوافرة يف رقعة تلك احل�ش�رة.

على اأن هذا املجتمع لي�س معزوًل، بل اإن تطوره م�شروط ببع�س ال�شالت 
ال�شرورية مع بقية املجموعة الإن�ش�نية، ومن هذا اجل�نب ي�شبح الت�ريخ �شربً� من 
امليت�فيزيق�، اإذ اإن جم�له ميتد اإىل م� وراء ال�شببية الت�ريخية، لكي يلم ب�لظواهر يف 
اأطلق  التي ل تدخل �شمن م�  امليت�فيزيقي ي�شم الأ�شب�ب  غ�يته�. هذا اجل�نب 

عليه »توينبي« )جم�ل الدرا�شة( حل�ش�رة م�.

يق�شرون  الروم�نية،  الإمرباطورية  انهي�ر  مثاًل  يدر�شون  حني  ف�ملوؤرخون 
تلك  رقعة  على  ينطبق  معني  نط�ق  على  النهي�ر  ذلك  حتمت  التي  الأ�شب�ب 
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الإمرباطورية من ن�حية، وعلى ال�شهول ال�شم�لية التي تدفقت منه� القب�ئل 
اجلرم�نية من ن�حية اأخرى، خالل القرنني الرابع واخل�م�س، فهذا ب�لتحديد 
حللت  التي  الت�ريخية  الأ�شب�ب  ت�أثري  املوؤرخون  فيه  يرد  الذي  املج�ل  هو 
اإمرباطورية روم�. وهن�ك تكونت املوجة اجلرم�نية التي اأطلق عليه� املوؤرخون 
على  مرات  حتطمت  والتي  ال�شعوب(،  )هجرة  اأي   ،Volkerwanderung الأمل�ن 

احلدود، اإىل اأن ا�شتط�عت اأن حتطم كل �شيء يف طريقه�.

اإن من املمكن اأن نقف عند هذا اجل�نب، اأم� اإذا اأردن� درا�شة اأ�شب�ب مد 
توجد  تكونه�،  عن��شر  مت�شل�شلة يف  عملية  اأم�م  اأنف�شن�  ف�شنجد  ال�شعوب،  تلك 

خ�رج املج�ل الروم�ين واملج�ل اجلرم�ين.

ففي ن�س �ش�قه اإلين� املوؤرخ »بيري ري�شيه  Pierre Richèe«، و�شف القدي�س 
قب�ئل  »انق�شت  فق�ل:  راآه�  كم�  عنه�  نتحدث  التي  احل�لة   »Ambroise »اأمربواز 
 les Alains رو�شي�  حدود  على  الق�طنة  اجلرم�نية  القب�ئل  على  الهونية  ال�شعوب 
وانق�سَّ هوؤلء على القوط، وحني جال القوط عن بالدهم زحفوا علين� ف�أجربون� 

على الهجرة اإىل اإقليم اللريي�، ولي�س هذا هو كل �شيء.. اإلخ«.

فمن هذا نرى اأن املوجة التي اأغرقت الإمرباطورية الروم�نية، مل تتولد يف  
النط�ق الإمرباطوري اأو يف النط�ق اجلرم�ين، بل هن�لك بعيًدا، يف �شم�ل اآ�شي�.
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ف�إذا اأ�شفن� اإىل ذلك، اأن �شقوط اأ�شرة »اله�ن« يف ال�شني فجر القرن الث�لث، 
فرتة  يف  ال�شينية  الإمرباطورية  ا�شتهوتهم  الذين  »الهون«  قب�ئل  حرك  الذي  هو 
من فرتات اأزم�ته�، واأن قبيلة املغول امل�شم�ة Toungouse هي التي حولت هجرة 
ال�شعوب الهونية نحو الغرب، اأدركن� بذلك اأن الأ�شب�ب الرئي�شية التي حتمت 
ع�دة  يقدم  الذي  الدرا�شة(  وراء )جم�ل  اإمن� تكمن  الروم�نية  الإمرباطورية  نه�ية 

تف�شري اأحداث الت�ريخ يف الغرب.

قد  ال�شني  �شور  �شفح  الذي حدث يف  الفعل(  )رد  ت�أثري  اأن  نرى  وهكذا 
ا�شتغرق قرنني من الزم�ن، قبل اأن ي�شل اإىل حدود الإمرباطورية الروم�نية.

فهن�ك اإذن خلف الأ�شب�ب القريبة اأ�شب�ب بعيدة، تخلع على تف�شري الت�ريخ 
� ذلك ك�ن. �، اأيًّ � اأو كونيًّ ط�بًع� ميت�فيزيقيًّ

لقد تن�ولن� يف درا�شة �ش�بقة هذا املو�شوع من ج�نب الفرد، كيم� ن�شتخرج 
ال�شروط التي ينبغي عليه اأن ي�شهم به� يف منو ح�ش�رة يعد هو فيه� الع�مل احل��شم. 
الع�مل  يف  احلديث  التطور  ندر�س  لكي  الأخريني،  الن�حيتني  نتن�ول  هن�  ونحن 
مع  املمكنة  اأو  الق�ئمة  التطور  هذا  عالق�ت  العتب�ر  بعني  اآخذين  الإ�شالمي، 

احلركة الع�مة يف الت�ريخ الإن�ش�ين.

واإنه ملم� ي�شق علين� اأن نعرف جذور هذه احلركة يف املك�ن والزم�ن، ولي�س 
يفيدن� يف �شيء اأن نت�ش�ءل هن� عم� اإذا ك�نت قد بداأت يف م�شر اأو يف غريه�. كل 
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م� نقوم به هو اأن نالحظ ا�شتمراره� عرب الأجي�ل، ف�إذا م� اأردن� اأن نحدد اأبع�ده� 
)الت�ريخية( وجدن�ه� ت�شري اإىل رقعة غري ث�بتة، حتى اإن م� نالحظه من ال�شتمرار 
يف حركة الت�ريخ الع�مة، قد يختفي وراء )انف�ش�ل( يظهر عندم� ننظر اإىل تع�قب 

جم�يل احل�ش�رة.

والواقع اأن لن� هن� ج�نبني جوهريني: اجل�نب امليت�فيزيقي اأو الكوين، وهو 
ج�نب  وهو  الجتم�عي،  )الت�ريخي(  واجل�نب  غ�ية.  وذو  ع�م  هدف  ذو  ج�نب 

مرتبط ب�شل�شلة من الأ�شب�ب.

عددية  جمموعة  ك�أنه�  اأم�من�  تتمثل  الأخري  اجل�نب  هذا  من  واحل�ش�رة 
تتت�بع يف وحدات مت�ش�بهة، ولكنه� غري متم�ثلة.. وهكذا تتجلى لأفه�من� حقيقة 
جوهرية يف الت�ريخ هي: )دورة احل�ش�رة(، وكل دورة حمددة ب�شروط نف�شية زمنية 
خ��شة مبجتمع معني، فهي )ح�ش�رة بهذه ال�شروط(. ثم اإنه� ته�جر وتنتقل بقيمه� 
اإىل بقعة اأخرى، وهكذا ت�شتمر يف هجرة ل نه�ية له�، ت�شتحيل خالله� �شيًئ� اآخر، 

� لالإن�ش�ن والرتاب والوقت. لتعد كل ا�شتح�لة تركيًب� خ��شًّ

فعل  كم�  الت�ريخي،  املفهوم  ببرت  الكت�ب  بع�س  يقوم  اأن  يحدث  ولقد 
يقع يف  � مل  »اإن حدًث� مهمًّ بقوله:  الإن�ش�نية كله  اأبطل م��شي  )تو�شيديد( حني 
الإمرباطورية(،  )ثق�فة  تخلق  التي  هي  الأقوال  هذه  فمثل  ع�شره«،  قبل  الع�مل 
ن��شر  وال�شتعم�ر..  العن�شرية،  ال�شي�دة  اأ�ش�طري  على  تقوم  التي  الثق�فة  تلك 

احل�ش�رة..!!
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الت�ريخي  )التطور  اأن  اإىل  امل�رك�شية  الفل�شفة  تذهب  فعندم�  ذلك  ومع 
والجتم�عي( يبداأ من )احليوانية البدائية( اإىل عهد ي�شود فيه )الرخ�ء وال�شمري 
ونتيجته�  النظرة  اأن غ�ية هذه  )الدورة( اجلوهرية، مع  تغفل فكرة  ف�إنه�  واحلرية( 

تتع�ر�س مع منطقه� اجلديل ذاته.

نظريته  يف  )الدورة(  فكرة  ا�شتنبط  من  اأول  هو  وحده،  خلدون  ابن  ك�ن 
عن )الأجي�ل الثالثة( اإذ يختفي عمق الفكرة خلف م�شطلح�ت �شيقة �شحلة؛ 
فقد رد نط�ق احل�ش�رة اإىل حدود الع�شبية الأ�شرية، وعلى الرغم من �شيق هذه 
النظرة التي قد تعك�س لن� عن��شر النف�س الإ�شالمية اآنذاك، ف�إنه� تدفعن� اإىل ت�أكيد 
اإنن� ل نرى فيه� �شوى تع�قب ظواهر ع�شوية،  اجل�نب النتق�يل يف احل�ش�رة، اأي 

لكل منه� ب�ل�شرورة يف جم�له� املعني بداية ونه�ية.

التقهقر  عوامل  على  الوقوف  لن�  تتيح  اأنه�  من  النظرة  هذه  اأهمية  وت�أتي 
النمو  �شرائط  ج�نب  اإىل  احل�ش�رة،  داخل  اجلمود  قوى  على  اأي  والنحط�ط، 
والتقدم، فهي تتيح لن� اأن جنمع كالًّ ل تتجزاأ مراحله، ومن املالحظ اأن التع�ر�س 
الذي  )بيولوجية(، هو  اأية عملية حيوية  واملوت يف  احلي�ة  اأ�شب�ب  الداخلي بني 
يوؤدي ب�لك�ئن اإىل قمة منوه ثم اإىل نه�ية حتلله، اأم� يف املج�ل الجتم�عي، ف�إن هذه 
احلتمية حمدودة بل م�شروطة؛ لأن اجت�ه التطور واأجله يخ�شع�ن لعوامل نف�شية 
زمنية ميكن للمجتمع املنظم اأن يعمل يف نط�قه� حني يعدل حي�ته، وي�شعى نحو 

غ�ي�ته يف �شورة متج�ن�شة من�شجمة.
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هذه املالحظ�ت تدفعن� اإىل اأن ننتقد م�شلك بع�س الب�حثني حني ينظرون 
اإىل ظ�هرة )احل�ش�رة( منف�شلة عن ظ�هرة )النحط�ط(، واإن الع�مل الإ�شالمي لفي 
م�شي�س احل�جة يف هذه النقطة اإىل اأفك�ر وا�شحة تهدي �شعيه نحو النه�شة؛ ولهذا 
تقهقره  حتمت  التي  البعيدة  الأ�شب�ب  نت�أمل  اأن  الأول  املق�م  يف  يهمن�  مم�  ف�إن 

وانحط�طه.

اأول انف�ش�ل يف ت�ريخه يف معركة �شفني ع�م 38  فلقد عرف هذا الع�مل 
 :� للهجرة، اإذ ك�ن يحمل بني جنبيه بعد قليل من �شنوات ميالده تع�ر�ًش� داخليًّ
ك�نت )حمية اجل�هلية( ت�شطرع مع )الروح القراآين(، فج�ء مع�وية ، فحطم 
نه من توازن بني  مِّ ذلك البن�ء الذي ق�م لكي يعي�س، رمب� اإىل الأبد، بف�شل م� �شُ

عن�شر الروح وعن�شر الزمن.

الع�مل  فقد  بعد-  فيم�  اإليه  �شنعود  الذي  الأول-  النف�ش�ل  ذلك  ومنذ 
قرارة  يف  متم�شًك�  امل�شلم  الفرد  بق�ء  من  الرغم  على  الأويل،  توازنه  الإ�شالمي 
نف�شه بعقيدته التي نب�س به� قلبه املوؤمن. ومع ذلك فنحن ندين لتلك )احل�ش�رة( 
املئوي،  النظ�م  ب�كت�ش�ف  الأمويني  ظل  يف  دم�شق  يف  ازدهرت  التي  املنحرفة 
وهذه  الري��شية)1(،  الزمن  فكرة  وا�شتخدام  الطب،  التجريبي يف  املنهج  وتطبيق 

هي املع�مل الأوىل للفكر ال�شن�عي.

)1( ك�ن العرب اأول من ا�شتخدام نظ�م )ال�ش�ع�ت املت�ش�وية(، وك�ن الإغريق والروم�ن قبلهم يق�شمون الزمن ق�شمني 
غري مت�ش�ويني: اثنت� ع�شرة �ش�عة للنه�ر، واثنت� ع�شرة خمتلفة عنه� يف الليل.
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ورمب� ات�شح لن� ذات يوم اأن )تف�حة نيوتن( التي اكت�شفت به� ع�مل الفلك 
اأعم�ل  من  مو�شى(  )ابن�  به  ق�م  مب�  معني  ات�ش�ل  ذات  الأر�شية،  اجل�ذبية  قوة 
الت�ريخية  الع�شوية  الن�حية  لي�شت- من  ف�إن هذه احل�ش�رة  علمية)1(. ومع ذلك 
التي تهمن�- �شوى �شورة م�شوهة عن البن�ء الأ�شلي الذي �ش�ده القراآن، والذي 
ق�م على اأ�ش��س من التوازن بني العقل والروح، اأي على الأ�ش��س املزدوج، الروحي 

امل�دي، ال�شروري لكل بن�ء اجتم�عي اأهل للخلود.

واحلق، اأن الع�مل الإ�شالمي مل يقو على البق�ء اإب�ن تلك الأزمة الأوىل يف 
ت�ريخه وبعده�، اإل بف�شل م� تبقى فيه من دفعة قراآنية حية قوية، وك�ن �شر مت��شكه 
اأمث�ل عقبة بن ن�فع، وعمر بن عبد العزيز، والإم�م م�لك، ر�شي اهلل  رج�ل من 
عنهم اأجمعني، ل لأن اأولهم ك�ن ف�حًت� كبرًيا، والث�ين خليفة عظيًم�، والث�لث اإم�م 
مدر�شة كربى يف الت�شريع، بل لأن ف�ش�ئل الإ�شالم الفطرية العظيمة قد جت�شدت 

فيهم ب�شورة اأو ب�أخرى.

التي زحف منه�  املقبلة،  الف�طميني  هذا هو »عقبة«، وقد وقف يف ع��شمة 
جي�س امل�شلمني لفتح اإفريقي� ال�شم�لية، وقف يودع اأبن�ءه الوداع الأخري، ثم �شرخ 
وهو ميتطي �شهوة جواده داعًي�: »اللهم تقبل عملي واجعلني يف عب�دك ال�ش�حلني«.

)1( مو�شى بن �ش�كر تعلم التنجيم والفلك، ثم م�ت واأبن�وؤه ثالثة �شغ�ر، هم حممد واأحمد واحل�شن فجعلوا يف بيت 
احلكمة حتى نبغوا يف العلوم الهند�شية واحليل واحلرك�ت واملو�شيق� والنجوم، وهم الذين تن�شب اإليهم )حيل بني 

مو�شى(، وقد ك�نوا مقربني من امل�أمون.
راجع »وفي�ت الأعي�ن«، و»الأعالم« للزركلي )املرتجم(.  
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وعمر بن عبد العزيز، هو الذي ارت�أى اأن من الظلم اأن يتوىل اأمًرا، يخ�س- 
يف نظره- ن�شل علي، كرم اهلل وجهه، ف�آثر اأن يتن�زل عنه.

والإم�م م�لك، هو الذي تعر�س للجلد يف الأم�كن الع�مة، لأنه دافع �شلط�نً� 
ب�غًي�. تلكم هي الف�ش�ئل: احتق�ر جمد ح�ن موعده، ورف�س �شلطة ل تقوى على 
حق، وحتدٍّ يج�به به ظ�مل ب�ٍغ، وهي التي حفظت يف الع�مل الإ�شالمي �شر احلي�ة 

الذي اأودعه فيه القراآن.

 ، القيمة التي خ�س به� )ع�مل الجتم�ع( حممد  ومن هن� ندرك �شر 
الف�ش�ئل اخللقية ب�عتب�ره� قوة جوهرية يف تكوين احل�ش�رات. ولكن اأو�ش�ع القيم 
هذا  حدث  م�  ف�إذا  كبري،  خطر  ذات  الأمور  لتبدو  النحط�ط  ع�شور  يف  تنقلب 
النقالب انه�ر البن�ء الجتم�عي، اإذ هو ل يقوى على البق�ء مبقوم�ت الفن والعلم 
والعقل فح�شب؛ لأن الروح، والروح وحده، هو الذي يتيح لالإن�ش�نية اأن تنه�س 
وتتقدم، فحيثم� فقد الروح �شقطت احل�ش�رة وانحطت؛ لأن من يفقد القدرة على 

ال�شعود ل ميلك اإل اأن يهوي بت�أثري ج�ذبية الأر�س.

وعندم� يبلغ جمتمع م� هذه املرحلة، اأي عندم� تكف الري�ح التي منحته 
الدفعة الأوىل عن حتريكه، تكون نه�ية )دورة( وهجرة )ح�ش�رة( اإىل بقعة اأخرى، 

تبداأ فيه� دورة جديدة، طبًق� لرتكيب ع�شوي ت�ريخي جديد.
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ويف البقعة املهجورة يفقد العلم معن�ه كله، ف�أينم� توقف اإ�شع�ع الروح يخمد 
اإىل الفهم، واإرادته للعمل عندم� يفقد  اإذا يفقد الإن�ش�ن تعط�شه  اإ�شع�ع العقل، 

الهمة و)قوة الإمي�ن(:

ف�لعقل يختفي لأن اآث�ره تتبدد يف و�شط ل ي�شتطيع اأن يفهمه� اأو ي�شتخدمه�، 
ومن هذا الوجه يبدو اأن اأفك�ر ابن خلدون قد ج�ءت اإم� مبكرة اأو مت�أخرة عن 
اأوانه�: فلم ت�شتطع اأن تنطبع يف العبقرية الإ�شالمية التي فقدت مرونته� اخل��شة، 
الع�مل  توقف  القراآنية  الدفعة  وهنت  اإذا  والتجدد. حتى  التقدم  على  ومقدرته� 
الوقود. وم� ك�ن  اآخر قطرة من  ي�شتنزف  املحرك عندم�  يتوقف  الإ�شالمي، كم� 
لأي معو�س زمني اأن يقوم خالل الت�ريخ مق�م املنبع الوحيد للط�قة الإن�ش�نية، األ 
وهو )الإمي�ن(. ولذا مل ت�شتطع )النه�شة التيمورية( التي ازدهرت يف القرن الرابع 
الع�مل  متنح  اأن  كالهم�  العثم�نية،  الإمرباطورية  اأو  �شمرقند،  مغ�يل  حول  ع�شر 

الإ�شالمي )حركة( مل يعد هو يف ذاته ميلك م�شدره�.

لقد بلغت عوامل التع�ر�س الداخلية قمته�، وانتهت اإىل وعده� املحتوم، 
واجت�ه�ت  وخ�ش�ئ�س  مع�مل  ذي  جديد  جمتمع  وظهور  واهن،  ع�مل  متزق  وهو 
والوقت  والرتاب  الإن�ش�ن  يعد  مل  اإذ  النحط�ط،  مرحلة  تلك  فك�نت  جديدة، 

عوامل ح�ش�رة، بل اأ�شحت عن��شر خ�مدة لي�س له� فيم� بينه� �شلة مبدعة.
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ومع ذلك فمن املن��شب اأن نزيل هن� لب�ًش� قد يقع فيه بع�س القراء: هو اأن 
الإمي�ن مل يفقد مطلًق� �شيطرته يف الع�مل الإ�شالمي، حتى يف عهود النحط�ط، 
للقيم  اأخروي  تقومي  اأمر  الأمر  يكون  ت�شبح جوهرية حني  املالحظة  هذه  اإن  بل 
الروحية، اأم� حني نتن�ول امل�شكلة من الوجهة الت�ريخية والجتم�عية فينبغي األ 

نخلط جن�ة املرء يف ع�قبة اأمره بتطور املجتمع�ت.

فدور الدين الجتم�عي منح�شر يف اأنه يقوم )برتكيب( يهدف اإىل ت�شكيل 
معينة  مرحلة  على  ينطبق  زمني،  نف�شي  و�شع  اإىل  الطبيعية  احل�لة  من  متر  قيم، 
اجتم�عية،  وحدة  الع�شوي  )الإن�ش�ن(  من  يجعل  الت�شكيل  وهذا  حل�ش�رة، 
ويجعل من )الوقت(- الذي لي�س �شوى مدة زمنية مقدرة )ب�ش�ع�ت متر(- وقًت� 
فردية  ب�شورة  يقدم  الذي  )الرتاب(-  ومن  عمل(،  )ب�ش�ع�ت  مقدًرا   � اجتم�عيًّ
 ،� مطلقة غذاء الإن�ش�ن يف �شورة ا�شتهالك ب�شيط- جم�ًل جمهًزا مكيًف� تكييًف� فنيًّ

ي�شد ح�ج�ت احلي�ة الجتم�عية الكثرية، تبًع� لظروف عملية الإنت�ج.

ب( القيم الجتم�عية، وهو يقوم بهذا الدور يف ح�لته  ف�لدين اإذن هو )مركَّ
الن��شئة، ح�لة انت�ش�ره وحركته، عندم� يعرب عن فكرة جم�عية.

ف�إن  فردية،  نزعة  اأعني  اإ�شع�ع،  دون   � جذبيًّ اإمي�نً�  الإمي�ن  ي�شبح  حني  اأم� 
احل�ش�رة  دفع  عن  ع�جًزا  ي�شبح  اإذ  الأر�س،  على  تنتهي  الت�ريخية  ر�ش�لته 
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وحتريكه�، اإنه ي�شبح اإمي�ن رهب�ن، يقطعون �شالتهم ب�حلي�ة، ويتخلون عن واجب�تهم 
وم�شوؤولي�تهم، ك�أولئك الذين جلوؤوا اإىل �شوامع املرابطني منذ عهد ابن خلدون.

ب�لإن�ش�ن املتك�مل الذي يط�بق دائًم� بني جهده وبني مثله  ف�لت�ريخ يبداأ 
بو�شفه  املزدوجة،  يوؤدي يف املجتمع ر�ش�لته  الأعلى وح�ج�ته الأ�ش��شية، والذي 
قوة  من  املحروم  ب�جلزيء  املتحلل؛  ب�لإن�ش�ن  الت�ريخ  وينتهي  و�ش�هًدا)1(.  ممثاًل 
اأ�ش��ًش�  لوجوده  يقدم  يعد  مل  منحل،  جمتمع  يف  يعي�س  الذي  ب�لفرد  اجل�ذبية، 

.� �، اأو اأ�ش��ًش� م�ديًّ روحيًّ

فلي�س اأم�مه حينئذ اإل اأن يفر اإىل �شوامع املرابطني، اأو اإىل اأي م�شتقر اآخر، 
وهذا الفرار �شورة فردية للتمزق الجتم�عي.

نث ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   تع�ىل:  قوله  من  م�أخوذ   )1(
ڄمث  ]البقرة/ 143[. 





عوائد  جند  معينة،  بيئة  يف  واأذواقهم  الأفراد  ن�ش�ط  بتحليل  نقوم  عندم� 
اأن هن�ك  وراثة اجتم�عية، كم�  فهن�ك  بينهم ك�بًرا عن ك�بر،  فيم�  تنتقل  �ش�ئدة، 

وراثة ج�شمية.

)مييل(  ك�إجنلرتا، حيث  بالد  الأمر يف  هذا  نالحظ  اأن  علين�  الي�شري  ومن 
الن��س اإىل املح�فظة، كم� اأن هذا )امليل( اأكرث ظهوًرا يف الع�مل الإ�شالمي، خالل 

ع�شور النحط�ط، حينم� اأ�شيبت الأو�ش�ع الجتم�عية كله� ب�جلمود.

اإن  اإذ  لي�ش� من نوع واحد،  اأ�شك�ل )امليل(  ال�شكلني من  اأن هذين  على 
يتم�شك  ف�لإجنليزي  العطل؛  على  يدل  والآخر  الكف�ءة،  على  يدل  اأحدهم� 
مبجموعة من التق�ليد، يراه� �شرورية للتوازن القومي املطبوع بط�بع احلركة، وهو 
الفرد يف املجتمع الإ�شالمي ع�جز  اأن  يتم�شك به� عن طيب خ�طر، على حني 
عن التقدم، والتخلي عم� تع�رف عليه الن��س، ع�جز عن اجتي�ز مراحل ت�ريخية 

اإن�سان ما بعد املوحدين

نيت�صه

»يا للهول، لقد اقرتبت ال�صاعة التي لن يطلق الإن�صان بعدها �صهم 
هواه فوق روؤو�س الب�صـر، ويومئذ تكف اأوتار قو�صه عن الرنني«
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جديدة، ع�جز عن ابتك�ر املع�ين والأ�شي�ء اجلديدة ومتثله�، ف�مليل اإىل املح�فظة هن� 
�، بل هو حقيقة افتق�ر ونق�س. لي�س اإراديًّ

منوال  على  دائًم�  تن�شج  جمتمع  كل  يف  واأفك�ره  الفرد  ن�ش�ط  األوان  اإن 
الوراثة، ويكفين� اأن ننظر اإىل طفل يلعب لكي ندرك اأهمية الوراثة الجتم�عية، 
اأولية  وقوته� املوجهة، فتق�ليد املجتمع تتمثل يف لعب الطفل، الذي يعد �شورة 

فطرية من الن�ش�ط الإن�ش�ين.

وميكنن� اأن نرى هذه ال�شف�ت اأينم� توجهن�، حيث ت�أخذ احلي�ة الجتم�عية 
خالل القرون الأ�شك�ل اجلم�لية والأخالقية والفنية نف�شه�.

ف�إذا م� در�شن� اأوجه الن�ش�ط يف بلد معني، وجب علين� لكي نفهمه� اأن نرده� 
اأفك�ره  اأ�شك�له�، وي�شكل فيه� الفرد دائًم�  اإط�ر ح�ش�رة، ت�شتمد منه� احلي�ة  اإىل 

و�شروب ن�ش�طه، على املنوال الذي �شنعته القرون والأجي�ل.

يف  الأطف�ل  حوله  يجمع  )احل�وي(  نرى  اأن  امل�ش�دفة  قبيل  من  ولي�س 
الع�مل  اأن م�شكلة  اإن معنى هذا  بثع�بينه،  لهم  يلوح  �شمرقند ويف مراك�س، وهو 
الإ�شالمي واحدة- ل اأقول يف اأ�شك�له� ال�شي��شية اأو العن�شرية، واإمن� يف جوهره� 
الجتم�عي- هذا الراأي يتيح لن�، بل يفر�س علين� و�شع امل�شكلة يف نط�ق الت�ريخ؛ 
وعليه فلي�س من ب�ب اللعب ب�لألف�ظ، بل من ال�شرورة املنطقية، اأن تقرر هن� اأن 

الع�مل الإ�شالمي ل يعي�س الآن يف ع�م 1949، بل يف ع�م 1369 هـ.
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واإن� مل�شطرون اإىل اأن نوؤكد هذا الت�ريخ، لأنه ي�شجل نقطة انطالق يف )تطور 
ت�ريخي( ترجع اإليه �ش�ئر م�شكالت الع�مل الإ�شالمي،  واأ�شك�له� املختلفة التي 
ت�شمى هن� )م�شكلة جزائرية(، وهن�ك )م�شكلة ج�وية(، ف�لق��شم امل�شرتك يف هذه 
امل�شكالت جميًع� هو - يف الواقع- امل�شكلة الإ�شالمية، وت�شل�شله� الت�ريخي منذ 
راأين�ه يف  بي�ين، فرمب�  اإىل منحنى  الت�شل�شل  اأنن� ترجمن� حركة هذا  الهجرة. ولو 
بع�س مراحله- ع�شر ابن خلدون مثاًل - يتجه اإىل اأ�شفل، وهذه النقطة هي التي 

ت�شجل انقالب القيم الإ�شالمية احلقة اإىل اأ�شي�ء ل قيمة له�.

�، اإذ هو النه�ية البعيدة لالنف�ش�ل الذي حدث يف  مل يكن النقالب فج�ئيًّ
»�شفني«، ف�أحل ال�شلطة الع�شبية حمل احلكومة الدميقراطية اخلليفية، فخلق بذلك 
هوة بني الدولة وبني ال�شمري ال�شعبي، وك�ن ذلك النف�ش�ل يحتوي يف داخله 

جميع اأنواع التمزق، واملن�ق�ش�ت ال�شي��شية املقبلة يف قلب الع�مل الإ�شالمي.

ف�إذا م� تن�ولن� الظواهر من ج�نبه� ال�شي��شي، وجدن� اأن هذا النف�ش�ل الأول 
اإمن� ك�ن اإحدى )الأزم�ت( التي تغري نظ�م بلد معني خالل الت�ريخ. لكن ي�أتي يوم 
ينعدم فيه الفرد الق�در على حفظ ال�شلط�ن، الفرد الق�در على تويل الأمر وت�شويته 
على نظم جديدة، وحينئذ يخر ال�شوجل�ن من تلق�ء ذاته فينحطم، وي�شتحيل اإىل 

)�شويلج�ن�ت( يتلقفه� �شغ�ر امللوك.
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الت�ريخي، وهي حلظة  التطور  اللحظة هي نقطة النك�ش�ر يف منحنى  هذه 
انقالب القيم داخل ح�ش�رة معينة.

وهن� ل نواجه تغرًيا يف النظ�م ال�شي��شي، بل اإن التغري ي�شيب الإن�ش�ن ذاته، 
رة، ف�أعجزه فقده� عن التمثل والإبداع. الإن�ش�ن املتح�شر الذي فقد همته املح�شِّ

ولي�س من ال�شواب اأن نبحث عن النظم، بل عن العوامل الإن�ش�نية املتمثلة 
يف عجز الن��س عن تطبيق مواهبهم اخل��شة على الرتاب والوقت.

الجتم�عية،   احلي�ة  معه  فتحللت  حتلل  قد  نف�شه  الأ�ش��شي  الرتكيب  اإن 
واأخلت مك�نه� للحي�ة البدائية.

ويوؤرخ لتلك الظ�هرة يف الت�ريخ الإ�شالمي ب�شقوط دولة املوحدين، الذي 
ك�ن يف حقيقته �شقوط ح�ش�رة لفظت اآخر اأنف��شه�.

ثم يبداأ ت�ريخ النحط�ط ب�إن�ش�ن م� بعد املوحدين، ففي عهد ابن خلدون 
امللك،  قبة  الأغ�لبة  عهد  يف  ك�نت  اأن  بعد  مغمورة،  قرية  القريوان  ا�شتح�لت 
وقمة الأبهة، والع��شمة الكربى التي يقطنه� مليون من ال�شك�ن، ومل يكن حظ 
بغداد و�شمرقند خرًيا من ذلك، لقد ك�نت اأعرا�س النهي�ر الع�م ت�شري اإىل نقطة 

النك�ش�ر يف املنحنى البي�ين.
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ف�إذا نظرن� اإىل هذا الو�شع نظرة اجتم�عية، وجدن� اأن جميع الأعرا�س التي 
تعبرًيا عن ح�لة مر�شية  اإل  العمران، مل تكن  اأو يف �شورة  ال�شي��شة  ظهرت يف 
اإن�ش�ن احل�ش�رة  اإن�ش�ن م� بعد املوحدين- الذي خلف  يع�نيه� الإن�ش�ن اجلديد- 
يف  عنه�  �شينتج  التي  اجلراثيم  جميع  كي�نه  يف  يحمل  ك�ن  والذي  الإ�شالمية، 
فرتات متفرقة جميع امل�ش�كل التي تعر�س له� الع�مل الإ�شالمي منذ ذلك احلني. 
ف�لنق�ئ�س التي تع�نيه� النه�شة الآن، يعود وزره� اإىل ذلك الرجل الذي مل يكن 
طليعة يف الت�ريخ، فنحن ندين له مبواريثن� الجتم�عية، و بطرائقن� التقليدية التي 
جرين� عليه� يف ن�ش�طن� الجتم�عي، لي�س ذاك فح�شب، بل اإنه يعي�س الآن بني 
ظهرانين�، وهو مل يكتف بدور املحرك اخلفي الذي دفعن� اإىل م� ارتكبن� من خي�نة 
لواجبن�، واأخط�ٍء يف حق نه�شتن�، بل لقد ا�شرتك معن� يف فعلن�؛ مل يكتف ب�أن 
بلغن� نف�شه املري�شة التي تخلقت يف جو ي�شيع فيه الإفال�س اخللقي والجتم�عي 

والفل�شفي وال�شي��شي، فبلغن� ذاته اأي�ًش�.

يف  ن�ش�دفه  احل��شر،  جيلن�  يف   � حيًّ زال  م�  الكئيب  املتخلف  الوجه  هذا 
اأو راعين� املرتحل،  الق�عد،  الوديع  به فالحن�  يتميز  الذي  الرقيق الربيء  املظهر 
اأ�شح�ب  ابن  يتخذه  الذي  الك�ذب  املظهر  ن�ش�دفه يف  امل�شي�ف. كم�  املتق�شف 
)امللي�رات( ن�شف املتعلم، الذي انطبع يف الظ�هر بجميع اأ�شك�ل احلي�ة احلديثة، 
بينم� حتمل  الع�شري،  الإن�ش�ن  مظهر  )البك�لوري�(  و�شه�دة  اأبيه  )ملي�ر(  ف�أك�شبه 

اأخالقه وميوله واأفك�ره �شورة )اإن�ش�ن م� بعد املوحدين(.



40 40
وجهة العامل الإ�صــالمي

اأ�شقطته  وط�مل� ظل جمتمعن� ع�جًزا عن ت�شفية هذه الوراثة ال�شلبية التي 
منذ �شتة قرون، وم� دام متق�ع�ًش� عن جتديد كي�ن الإن�ش�ن طبًق� للتع�ليم  الإ�شالمية 
احلقة، ومن�هج العلم احلديثة، ف�إن �شعيه اإىل توازن جديد حلي�ته وتركيب جديد 

لت�ريخه �شيكون ب�طاًل عدمي اجلدوى.

من  �شرورة  اأكرث  اليوم  تعد  والنف�شية  والجتم�عية  الأخالقية  العلوم  اإن 
حقيقة  فيه  يجهلون  الن��س  زال  م�  جمتمع  يف  خطًرا  تعد  فهذه  امل�دية،  العلوم 
اأنف�شهم، ومعرفة اإن�ش�ن احل�ش�رة واإعداده اأ�شق كثرًيا من �شنع حمرك اأو تروي�س 
قرد على ا�شتخدام رب�ط عنق. واإن�ش�ن م� بعد املوحدين يف اأية �شورة ك�ن - ب��ش� 
� فيم� ي�شم  اأو مت�شوًل - يعد عموًم� عن�شًرا جوهريًّ اأو مثقًف� مزيًف�  اأو ع�ملً� مزيًف� 
اأن  ينبغي   وهو عن�شر ل  اأفول ح�ش�رته،  منذ  الإ�شالمي من م�شكالت  الع�مل 
يغيب عن اأنظ�رن� عندم� ندر�س ن�ش�أة امل�شكالت وحلوله� التي ت�شغل اليوم - فيم� 

يبدو - ال�شمري الإ�شالمي.

الدالة على  الن�ش�ط  األوان  تقوم  اأن  الأقل،  ال�شروري على  راأين� من  ورمب� 
اأ�ش��س  على  الجتم�عية،  احلي�ة  قط�ع�ت  خمتلف  يف  الإ�شالمي  ال�شمري  يقظة 

درا�شة علمية للعوامل ال�شلبية، واأ�شب�ب العطل ال�ش�رب بطنبه يف حي�تن�.

ف�إذا ك�ن ع�شرًيا اأن نتعرف على )اإن�ش�ن م� بعد املوحدين(، اإل اإذا ت�شخ�س 
لال�شتعم�ر،  للق�بلية  جت�شيد  اأية ح�ل  على  ف�إنه  »اآغ� خ�ن«،  كـ  رجل  �شم�ت  يف 
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امل�شتعمر  اإليه  اأ�شند  الذي  والبهلوان  ال�شتعم�ري،  للع�شر  النموذجي  والوجه 
اقت�ش�ه  ولو  الأدوار، وحتى  بجميع  يقوم  اأقل لأن  وهو  )امل�شتعَمر(،  بدور  القي�م 

املوقف اأن يقوم بدور )اإمرباطور(.





حي�ته  ي�شيد  ك�ن  منذ  الأر�س،  من  غذاءه  دائًم�  اأورب�  اإن�ش�ن  ا�شتمد 
الأولية  العن��شر  جميع  احليوية  ال�شرورة  هذه  هي�أت  ولقد  امل�شتنقع�ت،  و�شط 
علم�ء  اأحد  اإليه  ذهب  م�  على  اخل�شراء(،  )احل�ش�رة  اأو  الزراعية(  )احل�ش�رة  يف 

الجتم�ع الفرن�شيني.

عبقرية  )تركيب(  مبكر  عهد  منذ  حققت  اأنه�  ال�شرورة  هذه  دور  وك�ن 
الإن�ش�ن مع عن��شر الرتاب، فوجد الإن�ش�ن نف�شه يعي�س يف بيئة مكيفة، تفر�س 
فكرة  خلقت  التي  العالق�ت  تلك  الوثيقة،  اجلوار  وعالق�ت  يتفق  �شلوًك�  عليه 
امللكية، و�شنَّت حدوده� بو�شفه� جم�ًل للحي�ة الإن�ش�نية؛ للمنزل ولالأ�شرة، وك�ن 
منتظمة،  مو�شمية  ن�ش�ط  ل�شروب  طبًق�  مكيًف� يف جوهره  احليوي(  )املج�ل  هذا 
فكون هذا الن�ش�ط لدى الفرد فكرة جد وا�شحة هي فكرة العمل اليومي، اأي 
اإنه مل يزوده بفكرة غ�م�شة عن )اجلهد يف �شبيل لقمة العي�س(، تلك التي ت�شود 

البيئ�ت اليدوية.

الت�سال الأول بني اأوربة والعامل الإ�سالمي

نث ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   
                چ   چ  ڇ  ڇمث

[احلجرات/ 13]
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يل، فلقد  وهن� تدخل فكرة الزمن الجتم�عية بدوره� يف )الرتكيب( الأوَّ
� يف حي�ته، واإىل ت�أثيث بيته  دفع املن�خ الإن�ش�ن اإىل ا�شتخدام الن�ر عن�شًرا اأ�ش��شيًّ
وبذلك  الن�ر.  ول�شتخدامه  به،  يحيط  الذي  للمن�خ  وتبًع�  عمله،  لظروف  تبًع� 
�ش�رت املن�شدة والكرا�شي �شرورية حلي�ة الأ�شرة، يجتمع اأفراده� �ش�ع�ت معينة 

لتن�ول وجب�ت م�شرتكة.

اأم� خ�رج البيت فقد ك�نت هذه الأ�شرة مت�شلة ببقية الأ�شر املج�ورة طبًق� 
ل�شروط معينة.

فتولدت عن ذلك الروح القروية بني اجلموع املحلية، وهي التي اأدت فيم� 
بعد اإىل وجود احلي�ة الجتم�عية �شيًئ� ف�شيًئ�، وبهذا اندمج الفرد يف و�شع تنطبق 

عليه �شرائط احلي�ة امل�شتقرة ومط�حمه�.

البعيدة،  اأ�شوله�  يف  الأوربية  احلي�ة  عليه  ن�شجت  الذي  هو  املنوال  هذا 
لذلك مل تفلح ال�شيطرة الروم�نية اأو الزحوف اجلرم�نية يف تعديله خالل القرون، 
حتى اإنن� نرى اليوم املراأة الأوربية تنزل اإىل احلقل لت�أخذ بيده� قب�شة من الع�شب 
لأرانبه�، بينم� طفله� يلهو بلعبه الريفية. فهذه �شورة من �شميم جمتمع تغلغل فيه 
معنى املنفعة. ثم تفد اإليه تع�ليم امل�شيح وفل�شفة ديك�رت لتكمل هذه ال�شورة، 
فتمده الأوىل ب�لجت�ه نحو العموم، وبذلك متنحه م� ك�ن يفتقر اإليه ا�شتقراره من 
�، كم� تدفعه  حركة ون�ش�ط، وتنظم الث�نية �شروب ن�ش�طه الأ�ش��شية تنظيًم� علميًّ

دفًع� مثرًيا اإىل الزده�ر ال�شن�عي الذي �شينتج عن تطوره.
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يف هذا املجتمع ذي الف�ش�ئل اجلذبية الأثرة - التي �شنَّت التع�ون وجهلت 
ا�شتخدم  الذي  التو�شع الأخالقي،  امل�شيحية )خمرية(  اأودعت  ال�شي�فة -  �شنة 

فيم� بعد ذريعة للحروب ال�شليبية، وللم�ش�ريع ال�شتعم�رية.

عن  تخرج  الأوربية  احل�ش�رة  وجدن�  ال�شليبية  احلروب  ج�ءت  اإذا  حتى 
الجت�ه�ت  هذه  ودفعته�  الإ�شالمية،  احل�ش�رة  من  طيًب�  لتجني ح�ش�ًدا  حدوده� 
�ش�رت  التي  اأورب�  بني  عميًق�  انف�ش�ًل  ن�شهد  وهن�  اأمريك�،  اكت�ش�ف  اإىل  اأي�ًش� 
�ش�حبة الكلمة العلي� وبني بقية الإن�ش�نية، وهو انف�ش�ل يف�شر لن� �شي��شة الع�مل 

منذ اأربعة قرون، كم� يف�شر لن� الختالل الراهن يف اأو�ش�عه ال�شي��شية.

يف  الأر�س  بعبقرية  طبع  الذي  املجتمع  هذا  ف�إن  �شيء،  من  يكن  ومهم� 
�شميمه، والذي انعدم فيه تقريًب� ت�شور العالق�ت الب�شرية، هذا املجتمع هو الذي 

اكت�شف الع�مل الإ�شالمي حوايل نه�ية القرن الث�من ع�شر.

مل يكن الفرد يف ذلك الع�مل الإ�شالمي يطلب رزقه من الأر�س، اإذ ك�نت 
فقرية عن اأن متده به، بل ك�ن يطلبه من احليوان، فهو راع مرتحل اأو حم�رب، ومل 
يكن ممكًن� حتديد البقعة التي يعي�س فيه�، اأو حتديد )جم�له احليوي(، اإل بتحديد 
اأقرب منطقة من م�شكنه، نزل به� املطر لآخر مرة. وك�ن م�شكنه ذاته متنقاًل بحكم 
ال�شرورة، وبذلك مل تكن قطع الأث�ث �شرورية له، اإذ مل�ذا ي�شتقر يف اأر�س ل متده 

بح�جته من الزاد؟
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ل، ومن ربوة اإىل  وم� ك�ن لإن�ش�ن يعي�س حي�ته متنقاًل من جَننْد)1( اإىل �َشهنْ
ٍن،  واٍد، اأن مي�ر�س ن�ش�ًط� منتظًم�، وعلى الرغم من  اأنه ك�ن اأحي�نً� يقوم بجهد ُم�شنْ
املنظم  العمل  مت�ًم�  يجهل  ك�ن  فقد  مغرًيا،  اأو  راعًي�  بو�شفه  حرفته  اإي�ه  جت�شمه 

اليومي، الذي يت�شل ب�لأر�س واأعب�ئه� طوال الف�شول.

وهو يكتفي اأي�ًش� مب� متده به ال�شم�س من حرارة تدفئه؛ ولذلك مل ي�شتخدم 
الن�ر اإل ك�شيء ث�نوي يف حي�ته، ِزدنْ على ذلك اأن هذه احلي�ة ال�ش�ئحة الت�ئهة ل 
تفر�س عالق�ت جوار منظمة، لنعدام امللكية العق�رية، اأي اإن غريزة التجمع لديه 
َع اإىل الندم�ج يف نظ�م اجتم�عي؛ لأن هذه العالق�ت  ُم اإل قلياًل، فهو مل َي�شنْ مل َتننْ
مل تكن لتوؤتيه مطعمه وم�شربه. والقبيلة التي ينت�شب اإليه� مل تكن نظ�ًم� معيًن� ذا 
َو�َش�ِئج)2( اجتم�عية، بل ك�نت ق�ئمة على اأ�شب�ب حيوية، اأم� عالق�ت الفرد خ�رج 

القبيلة، وبعب�رة اأخرى عالق�ته الجتم�عية، فقد ك�نت منعدمة.

ِديَّة ت�شّع  ذلك ع�مل غ�ية يف النق�ش�م، متحلل اإىل اأفراد، ع�مل ذو ف�ش�ئل َطرنْ
خ�رج نط�قه، فعلى الرغم من اأنه ك�ن يجهل التع�ون جهله بف�علية امل�دة، فقد ك�ن 
م�شي�ًف� يتع�شق الكرم، ويهيم ب�لفخر وب�ل�شعر وب�لفرو�شية. هذا التحرك الدائب 
هو الذي يف�شر لن� ال�شرعة اخل�رقة التي امت�ز به� الزحف الإ�شالمي، على الرغم 

من اأن بع�س املوؤرخني ح�ولوا عبًث� اأن يعللوه ب�أ�شب�ب خ�رجية.

)1(   جَننْد: م� ارتفع من الأر�س و�شُلب. )هذا اله�م�س ي�شري اإىل اإ�ش�فة مراجعي مكتبة الإ�شكندرية اإىل الن�س الأ�شلي 
للكت�ب، و�شوف ُي�شتعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�ش�رة اإىل ذلك.

)2( َو�َش�ِئج: روابط اأو عالق�ت. )م(.



4747 الف�صل الأول - الت�صال الأول بني اأوربة والعامل الإ�صالمي

وعلى هذا املنوال ج�ء الإ�شالم لين�شج ح�ش�رته العظيمة حني وهب للع�مل 
الأهواء  ت�شوده  ك�نت  اأن  بعد  الت�ريخي  اجت�هه  له   � خطًّ  ،� جم�عيًّ وروًح�  مت��شًك� 
الفردية؛ لقد خلق القراآن من البدوي اإن�ش�نً� متح�شًرا، ي�شهد بح�ش�رته م� خلف 

لن� من علم زراعي ن��شج يف اإ�شب�ني�، ويف جنوب فرن�ش�.

وا�شتقرار الإن�ش�ن على الأر�س ك�ن له نتيجته ال�شريعة، فن�ش�أ العلم والفن. 
لنظم  بل  املتقلب،  ملزاجه  فيه  يخ�شع  الفرد  يعد  مل  منظم  جمتمع  يف  وترعرع� 

وقوانني.

اأمت منذ بعيد دورة  الث�من ع�شر، ك�ن هذا الع�مل قد  اإذا ك�ن القرن  حتى 
متحلل  له جمتمع  ي�شره�  حي�ة  اإىل  اأخرى  مرة  انتك�س  قد  الفرد  ف�إذا  ح�ش�رته، 
احل�ش�رة،  برمق  حمتفظة  ظلت  التي  البلدان  بع�س  عدا  فيم�  الن�ش�ط،  م�شلول 
م��ٍس  على  الوحيد  ال�ش�هد  تعد  مهيبة  بق�ي�  وهي  ودم�شق،  والقريوان  كف��س 
�ش�ئع؛ لأن اإن�ش�ن م� بعد املوحدين قد اآثر العودة اإىل حي�ة اأ�شالفه البدو، على اأن 

يركن اإىل حي�ة متح�شرة.

ولو قدر للمهند�س اأو الفن�ن الأوربي اأن ي�شهد اليوم نه�ية دورة ح�ش�رته، 
� اأو مزارًع�، فهكذا ع�د الع�مل الإ�شالمي اإىل  ف�شيعود حتًم� اإىل �ش�بق مهنته ب�شت�نيًّ

ة مرتحلة، عندم� اكت�شفه الغرب منذ قرن اأو اأكرث. ح�لة اجتم�عية َقَبِليَّ
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اخت�رته�  قد  العن�ية  اأن  اعتقدت  التي  اأورب�  اأن  ب�لن�،  عن  يغيب  ولي�س 
ك�نت  حني  »بوك��شيو«-  ع�شر  منذ  اأخذت  قد  الإن�ش�نية،  م�ش�ئر  لت�شتودعه� 
الإ�شالمية  للح�ش�رة  تتنكر  العرب-  ح�ش�رة  لب�ن  مهده�  يف  ترت�شع  ح�ش�رته� 
اأحد الأوربيني يف هذا ال�شدد، وهو الدكتور  تنكًرا خ�ل�ًش� �شهاًل، وه�ك م� ق�له 
العربية(  )احل�ش�رة  عن  درا�شته  يختتم  اأن  اأراد  حني  ف�إنه  لوبون«،  »غو�شت�ف 

اختتمه� بهذا الت�أمل احلزين:

العرب،  ت�أثري  الظروف  هذه  العلم�ء يف  ينكر  مل�ذا  يت�ش�ءل:  الق�رئ  »لعل 
وقد ك�ن اأوىل بهم اأن يتنزهوا عن اعتب�رات التفرقة الدينية؟ احلق اأن ا�شتقالل 
اأحراًرا يف  األبتة  نكون  ل  واأنن�   ،� واقعيًّ يكون  اأن  من  اأكرث  ظ�هري  وجترده�  اآرائن� 
تفكرين�- كم� ينبغي- حي�ل بع�س املو�شوع�ت، فلقد جتمعت العقد املوروثة، عقد 
�شحيقة  قرون  وتراكمت خالل  ورج�له،  الإ�شالم  به� �شد  ندين  التي  التع�شب 

حتى اأ�شبحت �شمن تركيبن� الع�شوي«.

احل�ش�رة  موقف  �شريحة،  ولكنه�  مب��شرة،  غري  ب�شورة  يو�شح  الن�س  هذا 
ال�شتعم�ري، وهو موقف  الت�ريخ  بداية  منذ  الإ�شالمي  الع�مل  الأوربية يف وجه 
يتفق وموقف هذا الع�مل الإ�شالمي من )اأ�شي�ء( اأورب� )واأفك�ره�(، حني ينظر اإليه� 

ب�حتق�ر �شديد، موؤكًدا اأنه امل�شتقر الوحيد لف�شل اهلل ومواهبه.

فمن هذه احلق�ئق ي�شهل علين� اأن نتخيل �شروب التن�ق�س الداخلي التي 
جلبه� الغرب اإىل الع�مل الإ�شالمي القدمي.. ع�مل اإن�ش�ن م� بعد املوحدين.



الف�صل الثاين

النه�صـــة





القرن  مطلع  يف  الإ�شالمي  ب�لع�مل  حل  عندم�  الأوربي،  ي�شطحب  مل 
الأخري من الع�مل امل�شيحي �شوى بع�س ا�شتعدادات نف�شه، تلك النف�س الطيبة 
به�  متيزت  للف�ش�ئل اجلذبية،  الف�ح�شة داخله� عن جممع  النظرة  التي تك�شف 

نف�س مغلقة كثيفة جت�ه امل�شلمني.

الواقعية  الته�  اأعني يف �شِ اإط�ره�،  امل�شيحية يف خ�رج  النف�س  اأن  والواقع 
اإبح�ره�  قبل  طموحه�-  غذت  م�شتعِمرة،  نف�س  اإىل  تنقلب  الإ�شالمي،  ب�لع�مل 
ب�أح�ديث �شمر عن منقطة  اأو جزر ال�شند-  اأو �شواحل الهند  اإىل �شواطئ الرببر 
كنوز خي�لية يف »الألدرادو�س«، والقوم جلو�س حول املدف�أة، فهي تبحث بدوره� 
لكت�ش�ف كنوز »بريو«، اإذ مل ت�شهد الإن�ش�نية تعط�ًش� ع�رًم� اإىل الذهب، كم� ك�ن 

ذلك بعد اكت�ش�ف امل�شتعمرات.

اإىل  ننظر  اإنن�  بل   ،� اأخالقيًّ ن�شدر حكًم�  اأن  هن�  نريد  فنحن ل  ذلك  ومع 
امل�ش�ألة نظرة اجتم�عية، ف�إن الأوربي قد ق�م منذ قرنني بدور ن�فع يف ت�ريخ الع�مل، 
ومهم� ك�ن يف موقفه من انف�ش�ل عن بقية الإن�ش�نية املحتقرة يف نظره، والتي ل 

حركة الإ�ســالح

نثھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث 
[الرعد/ 11]
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يرى فيه� �شوى �شلم اإىل جمده، ف�إنه قد اأنقذ الع�مل الإ�شالمي من فو�شى القوى 
واخلي�ل  ب�لروح،  ال�ش�ذج  اخلي�ل  ي�شتبدل  جمتمع  كل  فيه�  يغرق  التي  اخلفية، 
الواقع  ببعدهم عن معنى  الذين فقدوا  املعتوهني  لت�شورات  ال�ش�ذج ِظلٌّ م�شوه 

عبقرية الأر�س.
اإله�ًم� جديًدا لقيمته  اإن�ش�ن م� بعد املوحدين-  لقد منح ن�ش�ط الأوربي- 
را�شًي�  فيه  يعي�س  ك�ن  الذي  الجتم�عي  و�شعه  ن�شف  حني  الجتم�عية، 
ون)1(، وحني �شلبه و�ش�ئله التي ك�ن يتبطل به�)2( ه�دئ الب�ل ح�ملً�. ف�إن�ش�ن  ب�لدُّ
اأورب� ق�م - دومن� ق�شد - بدور )الدين�ميت( الذي ن�شف مع�شكر ال�شمت والت�أمل 
والأحالم، وبذلك �شعر اإن�ش�ن م� بعد املوحدين، كم� �شعر بوذي ال�شني وبرهمي 
الهند، بهزة انتف�س بعده� م�شتيقًظ�، ليجد نف�شه يف اإط�ر جديد مل ت�شنعه يداه، 
: فهو ملزم- على الرغم من ت�أخره وانحط�طه- ب�أن يح�فظ  َتنينْ واأم�م �شرورتني ُمِلحَّ
على احلد الأدنى من كرامته، وهو اأمر يتطلبه الإ�شالم جلميع معتنقيه، حتى يف 
املجتمع�ت البدائية يف اإفريقية الو�شطي، وهو ملزم اأي�ًش� ب�أن ي�شمن لنف�شه احلد 
الأدنى من احلي�ة، يف جمتمع ق��س، ل يعول األبتة �شعلوًك� يعي�س على الغ�رة، اأو 
متزهًدا يعي�س على �شدق�ت الن��س، اأو ولًدا حمظوًظ� يعي�س على موارد اأ�شرته، 

فقد زالت من الوجود كل اإمك�ني�ت التبطل من ذلك احلني.

ون: الَهَوان، ال�شعف. )م(. )1( الدُّ
)2( َيَتَبّطل به�: ي�شتغني به� عن العمل. )م(.
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لقد وجد امل�شلم اأن عليه اأن يبحث عن اأ�شلوب يف املعي�شة يتفق و�شرائط 
احلي�ة اجلديدة، يف املج�لني: اخللقي والجتم�عي.

ول�شوف جند اأن احلرك�ت الت�ريخية، �شتتولد عم� قريب من ذلك البحث 
الغ�م�س، الذي امتزج بقلق قدمي خلفته يف ال�شمري الإ�شالمي منذ قرون كتب 

ابن تيمية، وهي احلرك�ت التي �شتخلع على الع�مل الإ�شالمي �شبغته الراهنة.

هذه احلرك�ت قد �شدرت عن تي�رين: تي�ر الإ�شالح الذي ارتبط ب�ل�شمري 
ط�ئفة  مط�مح  ميثل  وهو  �شطحية،  واأكرث  عمًق�،  اأقل  وهو  التجديد  وتي�ر  امل�شلم، 
اجتم�عية جديدة تخرجت يف املدر�شة الغربية، ومن اأمثلته� احلركة اجل�معية التي 

ق�مت يف »عليكرة« ب�لهند)1(.

اأم� التي�ر الأول: فيبدو اأنه قد خط طريقه يف ال�شمري امل�شلم منذ ع�شر 
ابن تيمية. كم� يخط تي�ر امل�ء جمراه يف ب�طن الأر�س، ثم ينبج�س هن� وهن�ك من 
اآن لآخر، وابن تيمية مل يكن )ع�ملً�( ك�ش�ئر ال�شيوخ، ول مت�شوًف� ك�لغزايل، ولكن 
ك�ن جم�هًدا يدعو اإىل التجديد الروحي والجتم�عي يف الع�مل الإ�شالمي. هذا 
التي�ر هو الذي اأدى اإىل تكوين اإمرباطورية املوحدين القوية يف اإفريقية ال�شم�لية 

جل�معته  حدد  وقد   ،)1898  -1817( امل�شهور  الإ�شالمي  امل�شلح  خ�ن«  »اأحمد  ال�شيد  هو  احلركة  هذه  زعيم   )1(
اأغرا�ًش� ثالثة: اأن تعلم امل�شلمني الثق�فة الغربية وال�شرقية يف غري تع�شب ول جمود، واأن ُيعَنى فيه� بحي�ة الطلبة 
املبداأ الذي  ب�لرتبية والتعليم مًع�، وقد ك�ن  اأي  البدن،  العقل وترقية  الكلية برتقية  ُيعنى نظ�م  واأن  الجتم�عية، 

�ش�رت عليه هو: الإقب�ل على العلم والبعد عن ال�شي��شة، واإن ك�نت قد تعر�شت من اأجل هذا لنقد �شديد.
                                                                                                                                                        »املرتجم«.
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على يد »ابن تومرت«، وهو الذي اأدى اإىل اإن�ش�ء دولة الوه�بيني يف ال�شرق على 
يد »حممد بن عبد الوه�ب«، ثم اكت�شحه� »حممد علي« ب�إيع�ز من الب�ب الع�يل، 
� حتى  وت�أييد من الدول الغربية ع�م 1820، ومع ذلك فقد بقي روح الوه�بية حيًّ
متكن الق�ئمون به� من الظهور مرة اأخرى ع�م 1925 يف �شورة اململكة الوه�بية 

احلديثة.

بيد اأنن� نالحظ هن� اأن هذه احلركة قد وجدت منذ �شقوط الدولة الوه�بية 
الإ�شالمي  الع�مل  لدى  يعك�شه�  الذي  ال�شمري  تقريًب�،  قرن  منذ  اأي  الأوىل، 
احلديث، �شمري »جم�ل الدين الأفغ�ين«، الذي فرَّ يف �َشَعف اجلب�ل)1( هربً� من 
ط�بع امله�نة الذي ك�ن يل�شقه جمتمع م� بعد املوحدين ب�لفرد، ليجعل منه �شحية 

اأو متملًق�.

لقد ك�ن جم�ل الدين - اإىل ج�نب اأنه رجل )فطرة( - رجاًل ذا ثق�فة فريدة 
ت ف�حتة عهد )رجل الثق�فة والعلم( يف الع�مل الإ�شالمي احلديث، ولعل هذه  ُعدَّ
الق�هرة ويف  اإ�شطنبول ويف  اإثره يف  املثقفة على  ال�شبيبة  التي دفعت  الثق�فة هي 

طهران، وهي ال�شبيبة التي �شيكون من بينه� ق�دة حركة الإ�شالح.

لقد ح�ول امل�شت�شرق »جب« اأن ي�شكك يف مواهب هذا الرجل العقلية، 
ولكن الذي ل �شك فيه اأنه اأول من جروؤ منذ قرن على التحدث عن )الوظيفة 

الجتم�عية لالأنبي�ء(، يف ع�مل �ش�قط هو )ع�مل م� بعد املوحدين(.

)1( �َشَعف اجلب�ل: روؤو�شه�، قممه�. )م(.
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ولقد �ش�ءت الأقدار اأن جتعل من هذا الرجل يف الت�ريخ ال�ش�هد ال�ش�دق، 
اأخذ  بينم�  النحالل،  اإىل  هدوء  يف  اأمره  انتهى  جمتمع  على  ال�ش�رم  واحلكم 
ال�شتعم�ر ي�شتقر على اأر�شه. ويبدو اأن الب�عث احلقيقي الذي غر�س يف �شمري 
هذا الرجل اإرادة اإ�شالح جمتمعه اإمن� هو ثورة »ال�شيب�ي« التي اأخمدت ب�لدم�ء، 
لقد �شهد جم�ل الدين يف هذه امل�أ�ش�ة م�شهد الإفال�س الروحي وامل�دي يف الع�مل 
م� حركة  واأكدته يف �شورة  الثورة،  تلك  ف�شل  ا�شتتبعه  اإفال�س  وهو  الإ�شالمي، 
»عليكرة« التي ظهرت ب�لهند عقب تلك الأحداث الدامية، فك�نت مبث�بة خي�نة 
لالإ�شالم وامل�شلمني يف نظر جم�ل الدين، وبذلك اأعلن على الفور احلرب �شد 

النظم الب�لية، و�شد الأفك�ر املميتة.

وك�ن هدفه الأول: اأن يقو�س دع�ئم نظم احلكم املوجودة اآنذاك، كم� يعيد 
الإ�شالمية(  )الأخوة  اأ�ش��س  على  الإ�شالمي  الع�مل  يف  ال�شي��شي  التنظيم  بن�ء 
�، وك�ن هدفه الث�ين:  التي متزقت يف »�شفني«، وبددته� النظم ال�شتعم�رية نه�ئيًّ
اأن يك�فح )املذهب الطبيعي( اأو )املذهب امل�دي( الذي يعتقد اأنه ك�من يف تع�ليم 
»اأحمد خ�ن« التي ك�ن ين�شره� يف ج�معة »عليكرة«، واأنه راجع اإىل الت�أثري اخلفي 
لأفك�ر الغرب، ولقد يبدو اأن موقفه هذا يحمل ط�بع )الرجعية( اإذا م� ا�شتخدمن� 
اأن هذه احلركة اجل�معية املتهمة، قد ات�شح فيم� بعد  امل�شطلح احلديث، ل�شيم� 
� يف نه�شة الإ�شالم ب�لهند. ولكن� لكي ن�شتطيع اإ�شدار مثل  اأنه� ك�نت ع�ماًل قويًّ
هذا احلكم على رجل ك�ن ب�عًث�- غري من�زع- للحركة الإ�شالحية احلديثة، ينبغي 
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اأن نثبت اأن جم�دلته مل تفد يف توجيه تع�ليم »عليكرة« فيم� بعد، حني فر�شت 
عليه� تعديل اجت�هه�.

ويبدو اأنن� هن� اأم�م ح�لة جد �شبيهة مب� جرى يف اجل�معة امل�شرية بعد قرن من 
اإحدى النظري�ت اخلطرية)1(، هل ميكن لأحد  اأ�ش�تذته�  اأحد  الزم�ن، عندم� ن�شر 
ر�شيد  ال�شيد  وخ��شة  النظرية-  تلك  موقف خ�شوم  اأن  احل�لة  يثبت يف هذه  اأن 
ل لجت�ه الثق�فة امل�شرية فيم� بعد؟ � �شلبية مل يكن معه� ت�أثري معدِّ ر�ش�- ك�ن �شلبيًّ

اإن اإثب�ًت� كهذا �شيكون عر�شة للتكذيب، حتى من ج�نب م� كتبه الدكتور 
»طه ح�شني« فيم� بعد. واأية ك�نت وجهة الأمر ف�إن دور »جم�ل الدين« مل يكن 
دور مفكر يتعمق امل�شكالت لين�شج حلوله�، ف�إن مزاجه احل�د مل يكن لي�شمح 
له بذلك، لقد ك�ن قبل كل �شيء جم�هًدا، ومل تكن ثق�فته الن�درة �شوى و�شيلة 
جدلية، مهم� هبطت اأحي�نً� اإىل م�شتوى اجلم�هري، ف�أ�شبحت و�شيلة ن�ش�ط ثوري.

اأهمية  له  تكون  اأن  من  اأكرث  واأدبية  نف�شية  اأهمية  الن�ش�ط  لهذا  ك�ن  لقد 
الع�مل الإ�شالمي غ�رًق� يف  فيه، حني ك�ن  الع�شر الذي ك�ن يعي�س  �شي��شية يف 
خمود �ش�مل، وك�ن من ف�ئدة هذا الن�ش�ط اأنه فجر امل�أ�ش�ة الإ�شالمية يف ال�شمري 
امل�شلم ذاته. ولكن يبدو اأن ا�شتيق�ظ هذا ال�شمري مب� احتوى من م�أ�ش�ة، مل يكن 
جزًءا من خطة  منهجية و�شعه� »جم�ل الدين«، ف�إن كت�ب�ته القليلة التي متيزت 

)1( نظرية الدكتور طه ح�شني »يف ال�شعر اجل�هلي« 1926. 
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ب�جلدل �شد الطبيعيني، اأو �شد »اأرن�شت رين�ن«، ل تثبت �شيًئ� من هذا. بيد اأنه 
اإذا مل يكن »جم�ل الدين« ق�ئًدا اأو فيل�شوًف� للحركة الإ�شالحية احلديثة، فلقد 
القلق  وهو  َحّل،  اأينم�  معه  ونقله  القلق،  من  م� حمل  رائده�، حني حمل  ك�ن 
رائده�  وك�ن  الراهنة،  النه�شة  �شبيل  املتوا�شعة يف  اجلهود  بتلك  له  ندين  الذي 
اأي�ًش� حني جهد يف �شبيل اإع�دة التنظيم ال�شي��شي للع�مل الإ�شالمي، واإن ك�ن قد 
ق�شد بذلك التنظيم: تنظيم جموع ال�شعب واإ�شالح القوانني، دون اأن يق�شد اإىل 

اإ�شالح الإن�ش�ن الذي �ش�غه ع�شر م� بعد املوحدين.

عفونة  من  جمتمعه  اأ�ش�ب  م�  فظنته،  ب�ش�دق  الدين«  »جم�ل  اأدرك  لقد 
وف�ش�د، ف�عتقد اأنه بدًل من اأن ين�شرف اإىل درا�شة العوامل الداخلية التي اأدت 
نظم  من  به  يحيط  م�  على  ب�لق�ش�ء  عليه،  يق�شي  اأن  ي�شتطيع  الو�شع،  هذا  اإىل 

وقوانني.

ورمب� ك�ن هذا الراأي �ش�دًق�، لو اأنه اأدى اإىل الثورة ال�شرورية، ف�إن الثورات 
تخلق قيًم� اجتم�عية جديدة �ش�حلة لتغيري الإن�ش�ن، بيد اأن »جم�ل الدين« مل 
يح�شن ت�شخي�س الدافع اإىل تلك الثورة، وم� ك�ن لثورة اإ�شالمية اأن تكون ذات 
اأ�ش��س  امل�شلمني، ل على  )املوؤاخ�ة( بني  اأ�ش��س  ق�مت على  اإذا  اإل  اأثر خالق، 
)الأخوة( الإ�شالمية- وفرق م� بني )املوؤاخ�ة( وبني )الأخوة(؛ ف�إن الأوىل تقوم 
على فعل دين�ميكي، بينم� الث�نية عنوان على معنى جمرد، اأو �شعور حتجر يف نط�ق 

الأدبي�ت.
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الإ�شالمي..  املجتمع  عليه  ق�م  الذي  الأ�ش��س  هي  الفعلية:  و)املوؤاخ�ة( 
جمتمع امله�جرين والأن�ش�ر. ف�إذا ك�ن »جم�ل الدين« ب�عث احلركة الإ�شالحية 
ف�إنه مل يكن يف ذاته  الع�شر احلديث)1(،  الأ�شطوري يف  بطله�  ورائده�، وم� زال 

)م�شلًح�( مبعنى الكلمة.

الإ�شالح يف  م�شكلة  يواجه  اأن  عبده«  ال�شيخ »حممد  على  ك�ن  وبذلك 
�، وم�شر منذ عهود �شحيقة اأمة زراعية  � اأزهريًّ �شتى نواحيه، ك�ن ال�شيخ عبده م�شريًّ
مرتبطة ب�لأر�س، اأي اأنه� ك�نت على طول الت�ريخ جمتمًع� يتكون فيه الفرد و�شط 
جم�عة، فهو لذلك مزود بغريزة احلي�ة الجتم�عية، والأزهر من ن�حية اأخرى ك�ن 

ميد احلي�ة الجتم�عية بعقلي�ت م�شتم�شكة بدينه�، حم�فظة على اأ�شوله�.

اأدرك  اأن  فبعد  الإ�شالح،  م�شكلة  »عبده«  ال�شيخ  واجه  التكوين  وبهذا 
م�شكلة  بو�شفه�  اإليه�  ينظر  اأن  ال�شروري  من  وجد  الإ�شالمية  امل�أ�ش�ة  حقيقة 
قد  العفوي  القبلي  العقل  ذا  الدين«  »جم�ل  اأ�شت�ذه  اأن  حني  على  اجتم�عية، 

تن�وله� من الزاوية ال�شي��شية. 

ف�لف�شل يف ن�ش�أة احلركة الإ�شالحية واجت�هه� الذي ا�شطبغت به، يعود اإىل 
تلك ال�شتعدادات الأ�شيلة لدى ال�شيخ امل�شري، الذي ك�ن بحق اأ�شت�ذ تلك 

املدر�شة.

)1(  حتدث الك�تب اجلزائري »علي الهم�مي« - املقيم الآن مب�شر- عن ال�شيد »جم�ل الدين الأفغ�ين« يف كت�ب له عن 
�شريته فق�ل: »ل�شوف تذكر البالد الإ�شالمية جميًع� ا�شم )جم�ل الدين( كم� تذكر بالد اليون�ن ا�شم )هومريو�س( 

بني اخل�لدين من اأبن�ئه�« 1954.



5959
الف�صل الثاين - حركة الإ�صالح

اإىل ج�نب  النزعة الجتم�عية،  التي هي جوهر  الأر�س،  اأن غريزة  ويبدو 
واجهت  التي  للم�شكالت  بحلول  اأوحي�- كل على حدة-  قد  الأزهري  الروح 
ال�شيخ، ورمب� ك�ن ذلك ب�شبب م� اأطلق عليه »جب« ت�شمية )الذرية(، فلقد ك�ن 
ال�شيخ »عبده« يعلم علم اليقني، اأنه لكي يتحقق الإ�شالح، يجب اأن يبداأ خطوته 
ق�ل:  حيث  اهلل  كت�ب  يف  الفكرة  هذه  اأ�ش��س  وجد  ولقد  )الفرد(،  من  الأوىل 
الآية-  هذه  ]الرعد/ 11[ يف  نثھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث 
التي اأ�شبحت �شع�ر تلك املدر�شة، ول�شيم� عند الإ�شالحيني ب�شم�ل اإفريقية- 
جند اأن نف�س الفرد هي العن�شر اجلوهري يف كل م�شكلة اجتم�عية، فكيف نغري 

هذه النف�س؟

هن� يتدخل عقل ال�شيخ »عبده« الأ�شويل، فلقد ظن - كم� ظن فيم� بعد 
الدكتور »حممد اإقب�ل« - اأن من ال�شروري اإ�شالح )علم الكالم( بو�شع فل�شفة 

جديدة، حتى ميكن تغيري النف�س.

اأن كلمة )علم الكالم( �شت�شبح قدًرا م�شلًط� على حركة الإ�شالح،  بيد 
� عن الطريق، حني َحطَّ من قيمة بع�س مب�دئه� الرئي�شية  القدر الذي ح�د به� جزئيًّ
كمب�دئ )ال�شلفية(، اأي العودة اإىل الفكرة الأ�شلية يف الإ�شالم؛ فكرة )ال�شلف(.

وعلم الكالم ل يت�شل يف الواقع مب�شكلة النف�س، اإل يف ميدان العقيدة اأو 
املبداأ، وامل�شلم حتى م�شلم م� بعد املوحدين، مل يتخلَّ مطلًق� عن عقيدته، فلقد 
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ف�عليته�؛  متديًن�، ولكن عقيدته جتردت من  موؤمًن�  اأدق ظل  وبعب�رة  موؤمًن�،  ظل 
متحلل  فرد  اإمي�ن  الإمي�ن  و�ش�ر  فردية،  اإ�شع�عه� الجتم�عي جذبية  فقدت  لأنه� 
عقيدة  امل�شلم  نعلم  اأن  امل�شكلة  فلي�شت  وعليه  الجتم�عي،  بو�شطه  الته  �شِ من 
هو ميلكه�، واإمن� املهم اأن نرد اإىل هذه العقيدة ف�عليته� وقوته� الإيج�بية، وت�أثريه� 
الجتم�عي، ويف كلمة واحدة: اإن م�شكلتن� لي�شت يف اأن )نربهن( للم�شلم على 
وجود اهلل، بقدر م� هي يف اأن ن�شعره بوجوده، ومنالأ به نف�شه ب�عتب�ره م�شدًرا للط�قة.

وتغيري النف�س معن�ه اإقداره� على اأن تتج�وز و�شعه� امل�ألوف، ولي�س هذا من 
�ش�أن )علم الكالم(، بل هو من �ش�أن منه�ج )الت�شوف(، اأو بعب�رة اأدق، هو من 

�ش�أن علم مل يو�شع له )ا�شم( بعد، وميكن اأن ن�شميه )جتديد ال�شلة ب�هلل(.

والت�شوف الذي ق�د اإىل درو�شة املرابطني و�شعوذتهم، ل ميكن اأن يقدم لن� 
الأ�ش��س ال�شروري لالإ�شالح، عندم� نحث جهودن� اإىل النه�شة، فهو ل ي�شتهدف 
توفري  اإىل  الإ�شالح  يهدف  على حني  اخلط�ي�،  من  الأنف�س  بع�س  تطهري  �شوى 
)انتف��شة  اإىل  املتعط�شة  اجلم�هري  تلك  ال�شعب،  جم�هري  لدى  الداخلي  الدافع 

القلب(، كيم� تنت�شر على م� اأ�ش�به� من خمود)1(.

)1( حتدث »�شري�شرتتون، Chersterton« عن الفو�شى الروحية التي تع�نيه� اأورب� احلديثة ف�أطلق عليه� لقب )الت�شوف 
احلديث( حني ق�ل: »لقد اأخذت اأورب� يف العودة اإىل الت�شوف، ولكن من غري طريق امل�شيحية، فك�ن اأن ع�د اإليه� 
ت�شوف يحمل معه �شبعة �شي�طني اأقوى منه ب�أ�ًش�«. وهذا احلكم ينطبق مع بع�س التعديالت على طريقة املرابطني 

يف جمتمع م� بعد املوحدين.
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املدر�شة  الق�ئمني على  اأعني  لتخفى عن  العتب�رات،  ورمب� مل تكن هذه 
عن��شره�،  وجتميع  اأفك�ره�،  برتكيب  تقوم  اأن  ا�شتط�عت  اأنه�  لو  الإ�شالحية، 
وبني  عبده«،  »حممد  ال�شيخ  اإليه�  ذهب  التي  الأ�شول  الأفك�ر  بني  م�  لتوحد 
ك�ن  الذي  الأمر  الدين«،  به� »جم�ل  ن�دى  التي  والجتم�عية  ال�شي��شية  الآراء 
يوؤدي حتًم� اإىل طريق اأف�شل من جمرد اإ�شالح مب�دئ العقيدة، فمو�شى وعي�شى 
ينطقون  علم�ء كالم،  يكونوا  اأجمعني، مل  عليهم  و�شالمه  اهلل  �شلوات  وحممد 
التي  الأخالقية،  الط�قة  لتلك  جممعني  ك�نوا  احلق  يف  ولكنهم  جمردة،  اأفك�ًرا 

اأو�شلوه� اإىل نفو�س فطرية.

وعلم الكالم ميجد اجلدال وتب�دل الآراء، وهو يف الوقت ذاته ي�شوه امل�شكلة 
امل�شلحني  عقول  يف  )ال�شلفي(  املبداأ  يغري  حني  طبيعته�،  ويف�شد  الإ�شالمية 
اأنف�شهم. هذه املن�ق�شة الال�شعورية ت�شع يف مك�ن )امل�شكلة النف�شية( يف النه�شة 
)م�شكلة كالمية(، فعلم الكالم ل يواجه م�شكلة )الوظيفة الجتم�عية( للدين؛ 
لأن املوؤمن ل يفيد �شيًئ� من مدر�شة تعلمه م�ش�ألة وجود اهلل فح�شب، دون اأن تلقنه 

مب�دئ الرجوع لل�شلف.

»جب«  عليه  اأطلق  م�  اأح�شين�ه�،  التي  الأ�شب�ب  اإىل  ن�شيف  اأن  وينبغي 
عقدة )الت�ش�مي(، حتى نف�شر تف�شرًيا ك�ماًل اأ�شب�ب انحراف احلركة الإ�شالحية. 
وجدت هذه العقدة يف الثق�فة الأوربية على عهد »توم��س الإكويني«، ف�تخذت 
اإ�شالمي، واليوم حتدث  ت�أثري  اأن يدل على وجود  �شورة تنحية كل م� من �ش�أنه 
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الظ�هرة نف�شه� يف الثق�فة الإ�شالمية التقليدية، يف �شورة مق�ومة ل�شغط الأفك�ر 
الغربية، فعمل »ال�شيخ عبده« يف ميدان العقيدة ك�ن يف اأق�ش�ه )نزعة اإىل املديح( 

اقت�ش�ه� هذا )الت�ش�مي(.
اإن تلخي�شن� هذا النقد، يو�شك األ يطلعن� اإل على نق�ئ�س حركة الإ�شالح، 

ورمب� فقدت بذلك يف نظرن� قيمته� الجتم�عية، اإن مل تفقد قيمته� الت�ريخية.

ومع ذلك، ف�إن جزًءا كبرًيا مم� حققه الع�مل الإ�شالمي، وم� قدره، راجع اإىل 
جمهود ال�شيخ »عبده« ومدر�شته، واأم� م� بقي بعد ذلك فهو راجع اإىل تي�ر املدنية 

احلديثة، و�شنتن�وله ب�حلديث فيم� بعد.

ال�شمري  يف  امل�شكلة  مت�ًم�  يحدد  مل  الكبري،  امل�شري  الأزهري  ك�ن  ف�إذا 
امل�شلم، فلقد ب�شطه� على الأقل يف املج�ل الأدبي، جم�ل العقل.

ولقد ك�ن للن�ش�ط الإ�شالحي يف هذا املج�ل دوي وعمق، ي�شهد بهم� م� 
�شهده الع�مل الإ�شالمي كله تقريًب� من بعث اأدبي، ذلك لأن علم الكالم، ك�ن 
يف احلقيقة اأول جهد بذله الفكر الإ�شالمي للتخل�س من نومه املزمن، وح�شبن� اأن 
نت�شور م� ميكن اأن يحدثه ن�شر كت�ب كـ »ر�ش�لة التوحيد«، يف ع�مل مل ير �شيًئ� من 

ذلك منذ عهد »ابن خلدون«.
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فللمرة الأوىل منذ قرون متخ�س عقل م�شلم عن عمل فكري، وللمرة الأوىل 
القدمية،  ال�شمت الذي خيم على اجل�مع�ت الإ�شالمية  نق��س، فمزق  اأي�ًش� دار 
حتى وجدن� اأن الأزهر، وهو اجل�معة الإ�شالمية الكربى، بداأ يتن�غم يف روحه مع م� 
دار من نق��س اأث�ره »جم�ل الدين«، و»حممد عبده«؛ اأم� من�هجه وطرق التدري�س 
فيه فقد بقيت تنتظر دوره�، على الرغم من بع�س املح�ولت ال�شطحية، اأي اإن 
الأزهر وهو املركز الأدبي يف الع�مل الإ�شالمي مل يعرتف اإل موؤخًرا بق�نون احلركة 
اأ�شي�ء تتدرج  اأن قب�به العظيمة ل تظل كم�ًل دائًم� مطلًق�، بل  والتقدم. واأدرك 
نحو الكم�ل. وهكذا بداأ الفكر الإ�شالمي ين�شط يف احلقل الف�شيح الذي مهدته 
له حركة الإ�شالح، لكن هذا احلقل الذي ظل بوًرا قرونً� طويلة، ك�ن قد اأع�شب 
اإن مل يكن يف املج�ل الروحي، ولذلك  ب�لنب�ت�ت الطفيلية يف املج�ل الفكري، 

ك�ن من ال�شروري اإزالة الأنق��س قبل البدء يف عملية البن�ء.

وهن� ت�ش�ف نق�ئ�س املوؤ�ش�ش�ت اإىل نق�ئ�س اإن�ش�ن م� بعد املوحدين.

واحدة، جموده�  كلمة  وتق�ليده�، ويف  وت�ريخه�  موؤ�ش�شة حي�ته�  لكل  اإن 
اخل��س الذي يتحدى اأحي�نً� اإرادة الإن�ش�ن.

 ف�إىل ج�نب م� ات�شف به اإن�ش�ن م� بعد املوحدين من )ذرية( وتزمت ونزوع 
اإىل املديح، مل ت�شتطع التخل�س منه عقول امل�شلحني، اإىل ج�نب هذا كله تقف 
عيوب ذات ط�بع جم�عي، ك�جلدل واحلرفية والت�شبث ب�أذي�ل امل��شي والتحليق 

يف اخلي�ل، وهي م� يطبع ثق�فة م� بعد املوحدين.
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واأثق�ل  القرون،  اأوزار  الإ�شالمي حتت  الع�مل  يتحرك  اأن  اإىل  ال�شبيل  فم� 
التق�ليد، والع�دات املتخلفة املرتاكمة؟

لقد ك�ن بح�جة اإىل فكر ثوري كفكر »جم�ل الدين« يدعو اإىل الهدم من 
اأجل اإع�دة البن�ء، اأو اإىل فكر منهجي يجري عملي�ت الت�شذيب ال�شرورية لتحرير 
النظ�م الق�ئم من اأوزار التق�ليد، على اأ�ش��س منهج مر�شوم، وك�ن لبد اأوًل من 
اإح�ش�ء تلك العملي�ت ال�شرورية ب�أن مييز امل�شلحون خبيث )التق�ليد( من طيبه�.

خراف�ت  ت�شرت  فهي  اآ�شًرا،  �شحًرا  الغربية  اللغة  يف  )تق�ليد(  لكلمة  اإن 
املت�شوفة وخزعبالته� ب�شت�ر الإ�شالم اجلليل)1(.

تلك  من  الإ�شالمية  الثق�فة  تنقي  ب�لإ�شالم،  التق�ليد  لتلك  مق�رنة  ف�أية 
املقد�ش�ت الوهمية التي ت�شمى )تق�ليد(، ولقد ق�م بتلك املهمة على خري وجه 
ال�شيخ »عبد احلميد بن ب�دي�س«، ف��شتط�ع اأن يخل�س اجلزائر من تلك التق�ليد 
الزائفة التي ك�نت تتج�شد يف الطريقة )املرابطية(، ولكن فرًدا واحًدا يعجز عن 

القي�م بتلك املهمة وحده.

ع�شره،  يف  العبء  هذا  وحده  يواجه  عبده«  »حممد  ال�شيخ  ك�ن  ولقد 
فقدم بو�شفه مفكًرا اأعظم مث�ل على العمل الأدبي، لع�مل مل يتعود التفكري يف 

)1(    مل يخطر بب�لن� ونحن نكتب هذه ال�شطور اأن رجاًل كـ »اجلالوي« تواتيه اجلراأة ليتحدث عن التق�ليد ب��شم الإ�شالم 
)1954 م(.
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م�شكالته، وبعث يف ج�معته- بو�شفه ع�شًوا يف جمل�س اإدارته�- حي�ة تدفعه� اإىل 
التن�غم مع الأفك�ر اجلديدة.

قد  الإ�شالمية،  الثق�فة  يف  ت�شذيب  بعملي�ت  ق�م  اأنه  عن  ف�شاًل  ف�ل�شيخ 
تنظيم  اإع�دة  اأدخله� يف  الغربية حني  الثق�فة  للع�مل الإ�شالمي عن وجه  ك�شف 
ج�معته الكربى، ويف كت�ب�ته التي حملت منه� الإ�شع�ع الأول، و�شنجد اأن هذه 
املح�ولت جميًع� قد اأدت اإىل م� �شهدته النه�شة احلديثة من بعث فكري. بيد اأنه 
بينم� ك�ن البعث )امليجي( يف الي�ب�ن يوجهه� نحو ال�شن�ع�ت، ظل بعث النه�شة 
الإ�شالمية دهًرا طوياًل حبي�ًش� يف جم�ل اآخر، حتكمت فيه امليول الطبيعية لدي 
اإن�ش�ن م� بعد املوحدين، وهو اإن�ش�ن ل يكرتث ب�لف�علية، كم� حتكمت فيه امل�ش�وئ 

اخل��شة ب�ملوؤ�ش�ش�ت الثق�فية، وقد اأخط�أت منذ بعيد هدفه� الجتم�عي.

»حممد  بعد  الراية  حملوا  الذين  بهم  واأق�شد   - امل�شلحون  اأ�شهم  وقد 
عبده« - ب�أنف�شهم يف اإبق�ء هذه احل�ل كم� هي، اإذ ظل اجلدل �ش�ئًدا يف املن�ق�ش�ت 
يكن  ومل  براهني،  عن  واإمن�  حق�ئق،  عن  يبحثون  املتج�دلون  يكن  مل  الأدبية؛ 
املج�دل لي�شتمع اإىل حمدثه، بل ك�ن يغرقه يف طوف�ن من الكالم، واجلدل من 

اأ�شر الأمور على كي�ن الأمة، اإذ هو يقوم يف عمومه على هي�م اأحمق ب�لكلم�ت.

العبقرية  اأبدعت  فلقد  )احلرفية(،  عن  احلديث  اإىل  املق�م  بن�  يوؤدي  وهن� 
اأبدعت،  مم�  موقفه�  يف  ك�نت  العبقرية  هذه  ولكن  الدني�،  لغ�ت  اأجمل  العربية 
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�ل الذي َه�َم بتمث�له، وقد اأبدعه منق��شه، والغرام ب�لكلم�ت اأخطر من الغرام  ك�ملثَّ
ب�ملعدن اأو الرخ�م اأو احلجر، فهو يوؤدي اأوًل وقبل كل �شيء اإىل اأن يفقد الإن�ش�ن 
اإيج�بي  اأمر �شروري لكل جهد  ح��شة تقدير الأمور على وجهه� ال�شحيح، وهو 
من اأجل البن�ء، واأقل عنوان يف جريدة عربية يعطين� دلياًل على م� نقول، فمنذ 
عهد قريب اأعلنت اإحدى ال�شحف يف تون�س، عن عودة اأحد الزعم�ء ال�شي��شيني 
بعد اأن ك�ن مبعًدا يف اخل�رج، فو�شعت ا�شمه بعد ح�شد من الألق�ب الفخمة بلغ 
اإلخ( ول �شك  اأو �شتة هي: )املج�هد، الكرمي، العظيم، اجلليل الزعيم..  خم�شة 
تق�وم  وقًع� وج�ذبية ل  العربية  للكلم�ت  ولكن  تفخيمية،  األق�ب  اأن هذه جمرد 
على عقل م� بعد املوحدين، فقد نتج عن ذلك اأن �ش�رت العربية موؤلهة ل تقبل 
مقت�شر  التطويع،  مي�شه  ل  �شيء  اإىل  ت�شريفه�  له�  اأهله�  تقدي�س  واأح�ل  التطور، 
على خم�س ع�شرة �شيغة، حتى ليعد من الكفر خلق �شيغ جديدة ب�إ�ش�فة زوائد 

ا يف روح اللغة نف�شه. من��شبة، على الرغم من اأن ذلك ممكن جدًّ

اأم� التعليم احلر يف الع�مل الإ�شالمي، ف�إن من�هجه وطرقه يبدو اأنه� تتحدى 
وم� دامت  الو�شيط،  امل�شيحي  القرن  مب�دئه على ح�له� منذ  بقيت  فلقد  الزمن، 
هذه املب�دئ هي املنوال العقلي للعمل، ف�إن اأوجه الن�ش�ط تظل متن�غمة مع ع�مل 

وىّل وانق�شى.

لقد وهم بع�س امل�شلحني، حني اأراد اأن يغري، ع�ملً� م�شحونً� ب�لأفك�ر ب�إدخ�ل 
بع�س الإ�شالح�ت ال�شطحية، كم� حدث ب�جلزائر حني اأدخل الكر�شي والن�شد 
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اإىل املدار�س احلرة، ومل يعلموا اأن هذه اإن ك�نت خطوة اأوىل، ف�إن من ال�شذاجة 
الكتف�ء به�.

ف�إن  الف�علية،  بعد معنى  العربي، مل يعرف  الفكر  نرى  اأن  اإذن  فال غرابة 
.� ا�شتبداد الألف�ظ وال�شيغ به يخلع على اأي تف�شري للنه�شة ط�بًع� �شطحيًّ

ومن الأمثلة على ذلك م� حدث يف موؤمتر الثق�فة الإ�شالمية بتون�س، فقد 
الرحمة،  اأح�ديث  ق�شره� على  املوؤمترين حم��شرة  ليلقي على  ال�شيوخ  اأحد  ق�م 
اإن  القول  اإىل  بن�  �شل�شلة)1( احلديث، ول ح�جة  �شرد  اأكرث يف  اأو  �ش�عة  وم�شت 

اأحًدا مل ُيعر حديثه التف�ًت�، بل اإن امل�شتمعني راحوا يتث�ءبون.. من الإعج�ب.

ف�إن  املوحدين،  بعد  م�  نف�شية  ه�مة يف  نقطة  عن  احلديث  اإىل  ن�شل  وهن� 
اأخطر �شيء يواجهن� يف هذه امل�شكلة، هو اتف�ق املح��شر وامل�شتمع على اجلمود 
وانعدام الف�علية، حتى لقد حتولت احلق�ئق احلية، التي �شكلت فيم� م�شى وجه 

احل�ش�رة الإ�شالمية، اإىل حق�ئق خ�مدة مدفونة يف جمل رائقة، )وعلم غزير(.

ويبدو اأن املثل الأعلى قد ظل، كم� ك�ن منذ ع�شر النحط�ط؛ اأن ي�شبح 
يف  در�س  واأي  الجتم�عي.  دوره  معنى  ويفقد  العلم  يزدرد  علم(،  )بحر  املرء 
التف�شري يتيح لن� مالحظة تف�هة ثق�فتن� الراهنة، التي ا�شتعبدته� الألف�ظ، فلم تعد 

تعرب عن اهتم�م ب�لعمل، بل عن جمرد ال�شهوة اإىل الكالم.
اأ�شم�ء الرواة الذين اعتمد عليهم راوي احلديث يف ن�شبة الن�س اإىل  اأو )ال�شند( هي جمموعة  �شل�شلة احلديث   )1(

. النبي
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العمل  املديح  نزعة  به�  التي و�شمت  الف�علية  اآخر لنعدام  وهن�ك �شبب 
الفكري؛ فحني اجتهت الثق�فة اإىل امتداح امل��شي اأ�شبحت ثق�فة اأثرية، ل يتجه 
العمل الفكري فيه� اإىل اأم�م بل ينتك�س اإىل وراء. وك�ن هذا الجت�ه الن�ك�س)1( 
احل��شر  ومقت�شي�ت  يتفق  ل  َداِر�س)2(  بط�بع  التعليم  انطب�ع  يف  �شبًب�  امل�شرف 
وامل�شتقبل، وبذلك اأ�شيبت الأفك�ر بظ�هرة الت�شبث ب�مل��شي، ك�أمن� قد اأ�شبحت 

متنف�ًش� له.

ولكي نختتم تلك اللوحة التي ب�شطن� عليه� م�ش�وئ ثق�فة م� بعد املوحدين، 
يجب اأن ن�شيف نقي�شتني هم�: التعلق الواهم )ب�لكم(، ونلحظه حتى عند الذين 
ج�معة  �شبيبة  به  انفردت  وقد  )ال�شعر(،  اإىل  والنزوع  الغربية،  ب�لثق�فة  احتكوا 

الزيتونة، تلك التي ارت�شعت لب�ن الثق�فة القدمية.

واإىل  ال�شيء  ف�علية  اإىل  النظر  املرء  تعّود  اأن  )الكمية(،  النزعة  �ش�أن  ومن 
قيمته من خالل الكمية اأو العدد، فتجده يقّوم كت�بً� م� بعدد �شفح�ته املكتوبة. 
اأم� النزعة )ال�شعرية( فتق�شد اإىل الن�حية اجلم�لية، واإىل )البديع( الذي تت�شف 
به حرفة الثق�فة ونزعة املديح. وتلك و�شيلة ر�شيقة من��شبة تخفي موا�شع النق�س 

والختالل، فتجمل الأخط�ء، وت�شرت العجز ب�شت�ر من البالغة املزعومة.

)1( الن�ك�س: الراجع الع�ئد للوراء )م(.
)2( َداِر�س: متق�دم وَبِلّي )م(.
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لتعني جهود  تكن  حللن�ه�، مل  التي  النق�ئ�س  هذه  اأن  البي�ن  عن  وغني 
نق�ئ�شه�  على  التغلب  ت�شتطع  اأو مل  تعرف  التي مل  تلك  الإ�شالحية،  املدر�شة 
يف  برمته�  �ش�كنة  املوحدين  بعد  م�  بق�ي�  م�شكلة  ظلت  فهكذا  منهجية.  بطريقة 

ال�شمري امل�شلم.

ومع ذلك، ف�إن احلركة يف جمموعه� جتت�ز منعطًف� جديًدا بعد ق�ش�ء زعم�ئه� 
الكب�ر الذين حملوا رايته� اأخرًيا، ك�ل�شيخ ر�شيد ر�ش� يف ال�شرق، وبن ب�دي�س يف 

اإفريقية ال�شم�لية.

فلقد راأين� يف م�شر اأن فكرة الإ�شالح تتغري، وتتحول يف اأعم�قه� اإىل حركة 
و�شنتن�ول هذه  امل�شلمني،  اأخالقي حلي�ة  اأ�ش��س  اإىل و�شع  �َشَعتنْ  جديدة، حني 

احلركة ب�لبحث فيم� بعد.

موؤ�ش�شة  لقي�م  ف�شيًئ�  �شيًئ�  املك�ن  اأف�شحت  فقد  ال�شم�لية  اإفريقية  يف  اأم� 
عظيمة الأهمية، هي موؤ�ش�شة التعليم احلر، الذي يع�لج النق�س اله�ئل يف التعليم 
الع�م عالًج� دائًب�، ويف هذه ال�شبيل ظلت الفكرة الإ�شالحية متم��شكة نوًع� م�، 
وحم��شة  ال�شلف،  تراث  على  بغرية  مندفعني  ال�شب�ب  املدر�شني  بع�س  ك�ن  اإذ 
لبعثه ون�شره وت�شويده)1(، على حني تن�ول اآخرون الأمر على اأنه وظيفة لك�شب 

العي�س.

)1( ت�شويده: جعله يف مو�شع ال�شي�دة. )م(.
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التعليم ف�شل كبري يف الهجوم على ذلك العيب املهلك  ولقد ك�ن لهذا 
يف ع�مل م� بعد املوحدين، عيب )الأمية(؛ بيد اأنه مل� مل يكن هذا الإ�شالح ق�ئًم� 
على نظرية يف الثق�فة، فقد اأ�ش�ع حرفية مهذبة، يخيل اإليه معه� اأنه ق�در على تغيري 
اأو�ش�ع احلي�ة بتعليم الن��س تذوق )اأ�شي�ء( احل�ش�رة الإ�شالمية، وبالغة الأدب 

العربي.

النف�س  تغيري  ت�شتطع  مل  الإ�شالحية،  احلركة  اأن  هذا  عن  نتج  ولقد 
الإ�شالمية، بل مل ت�شتطع اأن ترتجم اإىل لغة الواقع فكرة )الوظيفة الجتم�عية( 
اإزالة الركود الذي �ش�د جمتمع م�  للدين، ولكنه� - على اأية ح�ل - جنحت يف 
واإن  املزمنة،  م�أ�ش�ته  فكرة  الإ�شالمي  ال�شمري  يف  اأقحمت  حني  املوحدين،  بعد 
ك�ن ذلك قد اقت�شر على املج�ل العقلي، ف�إذا م� اأريد للنه�شة اأن تربز اإىل ع�مل 

الوجود، ف�إن علين� اأن نواجه م�شكلة الثق�فة يف اأ�شوله�.

لقد ذكرن� فيم� م�شى، اأن التطور املعروف ب��شم )احل�ش�رة الإ�شالمية(، مل 
يكن يف الواقع �شوى حم�ولة للتوفيق بني واقع الأمر املتخلف عن »�شفني« وبني م� 
ج�ء به الإ�شالم، ولقد جهدت مدار�س الفقه لتحقيق هذا التوفيق، ووقف الأئمة 
يف وجه احلكم امللكي - غري الإ�شالمي - املتع�شب امل�شتبد، حتى اإنن� نرى اأن 
احل�ش�رة الإ�شالمية اآنذاك مل تن�ش�أ عن مب�دئ الإ�شالم، بل اإن هذه املب�دئ هي 
التي توافقت مع �شلطة زمنية ق�هرة. فكل حم�ولة لإع�دة بن�ء ح�ش�رة الإ�شالم 
اأ�ش��س �شي�دة )الفقه اخل�ل�س( على  يجب اأن تقوم اأوًل، وقبل كل �شيء، على 
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اإىل  يقت�شي رجوًع�  اأن هذا  ن�ش�أ عن »�شفني«، ول �شك  الذي  ال�ش�ئد(  )الواقع 
الإ�شالم اخل�ل�س، اأعني تنقية الن�شو�س القراآنية من غوا�شيه� الكالمية والفقهية 

والفل�شفية.

اأم� احلركة احلديثة، ف�إنه� ترمي اإىل قي�دة الع�مل الإ�شالمي يف طريق غ�ية 
يف الختالف عن هذه الطريق، فقد حطمت التق�ليد التي ك�نت تخفي جه�لة 
م� بعد املوحدين، ولكنه� جل�أت اأحي�نً� اإىل العنف، وهو م� حدث على يد احلركة 

الكم�لية يف تركي�.





راأين� اأن اأورب� حني اكت�شفت الع�مل الإ�شالمي مل توؤته روحه�، اأي اإنه� مل 
توؤته ح�ش�رته� كله�، واإمن� اقت�شرت فيم� ا�شطحبت من الأدوات على م� ي�شهل 

للم�شتعمر احل�شول على رف�هيته الع�جلة.

ومع ذلك فلقد جلبت اإىل اأبن�ء امل�شتعمرات )مدر�شة( تتفق ونظرته� اإليهم، 
وعن هذه املدر�شة �شدرت احلركة احلديثة يف الع�مل الإ�شالمي.

وتن�ظر املدر�شة يف هذا التي�ر احلديث )املدر�شة( الأخرى الن�جتة عن تي�ر 
اأن  تلك  بينم� حت�ول  فتية،  اإ�شالمية  فكرة  م�شربه�  تن�شر بحكم  فهذه  الإ�شالح، 

تدخل اإىل احلي�ة الإ�شالمية عن��شر ثق�فة جديدة.

ولئن متكنت الأوىل من قطع ال�شلة مب��شي م� بعد املوحدين، ف�إن الث�نية قد 
اأحدثت ات�ش�ًل معيًن� ب�لفكر الغربي.

احلركة احلديثة

بلزاك

»اأََولي�س عجاًبا اأن اأجته اإىل اإ�صالح الوطن، بينما  قد 
عجزت عن اإ�صـالح فـرد يف هذا الوطن؟!«
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لقد ق�ل الدكتور »اإقب�ل« حني راأى هذا الواقع اجلديد: »اإن اأجدر ظ�هرة 
ب�ملالحظة يف الت�ريخ احلديث هي ال�شرعة اله�ئلة التي يتحرك به� ع�مل الإ�شالم 

�..؟ يف ج�نبه الروحي نحو الغرب«، فهل الأمر هو ذلك حقًّ
لقد ك�ن ينبغي ليكون احلق مع »اإقب�ل«، اأن تكون اأورب� قد اآتت ع�مل الإ�شالم 

روحه� وح�ش�رته�، اأو اأن يكون هو  قد �شعى فعاًل ليكت�شفهم� يف مواطنهم�.

الغرب)1(.  طلب  يف  يرحل  مل  امل�شلمني،  من  كبرًيا  عدًدا  اأن  البني  ومن 
توازنه  فقد  جمتمع  فيه  يتخبط  م�شتوى  هذا  على  تعدو  ل  احلديثة  ف�حلركة 
م�أخوذة عن  املعنى  من  عن��شر خ�لية  مكونة يف جوهره� من  اإذ هي  التقليدي، 
املدر�شة ال�شتعم�رية، ثم ي�ش�ف اإىل هذه العن��شر، بع�س العن��شر الأخرى التي 
التقطته� اتف�ًق� ال�شبيبة اجل�معية، التي ن�ش�أت يف طبقة متو�شطة، واأق�مت يف اأورب� 

اإق�مة ق�شرية مل تهدف خالله� اإىل معرفة احل�ش�رة الغربية.

نً�، بل بو�شفه م�شتعِمًرا؛ وال�ش�ب  اإن الأوربي مل يفد اإىل ال�شرق بو�شفه ممدِّ
امل�شلم املذكور، مل يذهب اإىل اأورب� اإل لكي يح�شل على لقب ج�معي، اأو لكي 
ي�شبع ف�شوله ال�شطحي الت�فه. ومم� يلقي �شوًءا على هذا الراأي اأن اأحد طلبة ج�معة 
الزيتونة قدم طلًب� اإىل الإدارة الثق�فية يلتم�س فيه ال�شم�ح له ب��شتكم�ل درا�شته يف 

 Echo »1(  كتب الدكتور »بون�ش�را« الك�تب الهندي مق�ًل ن�شر يف ت�شرين الث�ين )نوفمرب( 1949م يف جملة »ال�شدى(
حتت عنوان: )م�ذا ميكن اأن يعلمن� الغرب( فالحظ اأن »كثرًيا من خرباء الغرب يفدون اإىل ال�شرق، بينم� ل يزور 

الغرب من اأبن�ء ال�شرق �شوى حفنة �شئيلة ل تك�د تذكر«.
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فرن�ش�، بعد اأن انتهى من درا�شته الإ�شالمية، ف�عرت�شت الإدارة على طلبه، وك�ن 
ال�شبب هو: »اأنه ل ح�جة مطلًق� اإىل ال�شفر اإىل فرن�ش� لدرا�شة اللغة الفرن�شية«.

هذه املالحظة تبني بجالء، كيف يت�شور املجتمع الإ�شالمي دور الط�لب 
الذي ي�ش�فر اإىل اأورب�، ف�لهدف الوحيد اأن يدر�س لغة اأو يتعلم حرفة، ل اأن يكت�شف 
ثق�فة. فكل م� يهمه هو املنفعة الع�جلة؛ لكن� ل ينبغي اأن نعزو هذا الجت�ه اإىل 
قد  ال�شتعم�رية  املدر�شة  اإن  بل  فح�شب،  الغرب  بح�ش�رة  امل�شلم  اكرتاث  عدم 
اأ�شهمت يف خلق هذا الو�شع، اإذ مل تكن تهتم بن�شر عن��شر الثق�فة الأوربية، بقدر 
الأوربي،  لالقت�ش�د  عبًدا  )امل�شتعمر(  حتيل  التي  نف�ي�ته�،  توزيع  على  حتر�س  م� 
فهي ل ت�شعى اإىل اكت�ش�ف ذك�ء تالميذه�، اأو دفع مواهبهم، واإمن� ت�شعى اإىل خلق 

اآلت ذات كف�ءة حمدودة.

اأو  تلميًذا  اأو  ك�ن  رجاًل  الواعي-  امل�شلم  ف�إن  كله،  هذا  من  الرغم  وعلى 
فيه  يفكر  )مو�شوع(  اأنه  على  يع�مل  ك�ن  واإن  مفكرة،  )ذاًت�(  ظل  قد  موظًف�- 
النظ�م  على  يحكم  )ذاًت�(  بو�شفه  امل�شلم  وجدن�  ثم  ومن  وي�شتغله،  ال�شتعم�ر 
الأوربي الذي يحيط به اأو الذي ي�شت�شعر وجوده يف مط�لع�ته املبتورة، ف�أفك�ره عن 
احل�ش�رة الأوربية ت�شدر عن ذلك احلكم املبت�شر، وعن تلك العالقة ال�شطحية- 

الوظيفية اأو التج�رية- بينه وبينه�.
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اأخ  ال�شتعم�رية،  املدر�شة  اإىل  يذهب  الذي  امل�شلم،  الطفل  اأن  �شك  ول 
لذلك الذي يذهب اإىل مدار�س التعليم احلر، وبذلك ميكن القول اإن الع�دات 
العقلية واملواريث الجتم�عية، التي ك�نت َت�ِشُم حركة الإ�شالح، لبد اأن ت�شم 
اأو  الكتب،  من  املقتب�شة  اجلديدة  العن��شر  بع�س  اإليه�  م�ش�ًف�  احلديثة،  احلركة 

امل�أخوذة عن جت�رب احلي�ة الأوربية، كم� ترتاءى من اخل�رج.

فمنذ قرون م�شت، ك�ن الفكر الإ�شالمي ع�جًزا عن اإدراك حقيقة الظواهر، 
ف�كتفى  القراآن،  فهم  عن  ع�جًزا  واأ�شبح  ق�شرته�؛  �شوى  منه�  يرى  يكن  فلم 
ب��شتظه�ره، حتى اإذا انه�لت منتج�ت احل�ش�رة الأوربية على بالده اكتفى مبعرفة 
ف�ئدته� اإجم�ًل، دون اأن يفكر يف نقده�، واإذا ك�نت الأ�شي�ء ق�بلة لال�شتعم�ل، ف�إن 
قيم هذه الأ�شي�ء ق�بلة للمن�ق�شة، ومن ثم وجدن� امل�شلم ل يكرتث مبعرفة كيف 
مت اإبداع هذه الأ�شي�ء، بل قنع مبعرفة طرق احل�شول عليه�، وهكذا ك�نت املرحلة 
تلم  اأن  اأ�شك�ًل دون  تقتني  الإ�شالمي، مرحلة  الع�مل  الأوىل من مراحل جتديد 
بروحه� ف�أدى هذا الو�شع اإىل تطور يف الكم، زاد يف كمية احل�ج�ت دون اأن يعمل 
جميع  يف  )م�شتحدث(  هو  م�  بكل  الغرام  ف�نت�شر  اإ�شب�عه�،  و�ش�ئل  زي�دة  على 

طبق�ت املجتمع.

ولعلن� لو رجعن� اإىل �شنوات الرخ�ء التي تلت احلرب العظمى ع�م 1952م، 
لراأين� حتت اخلي�م �شي�رات ف�خرة راب�شة يبي�س فيه� الدج�ج ويفرخ، وراأين� �شن�بري 
امل�ء على اأحوا�س من الق��ش�ين يف بيوت الطبقة املتو�شطة، تزين غرف النوم احلديثة.
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هذا كله اختالل وف�شل، وهو يدل دللة �شريحة على اأن املغرمني به اإمن� 
فح�شب،  مظهره  الأوربي يف  اإىل  ب�لنظر  اأغرموا  اأنهم  اأي  الفن�دق،  بذوق  اأغرموا 
ولقد اأ�شهمت املراأة نف�شه� يف هذه الرف�هة، فبدًل من اأن تعمد اإىل تعلم فن حي�كة 
مالب�شه�، وذوق هذا الفن لت�شتخدم القم��س الب�شيط يف اأن�قته�، نراه� قد اكتفت 

ب�شرائه� جمهزة مهي�أة بيد الأوربية احل�ذقة.

ول�شك اأن هذا النوع من التطور ظ�هري، وهو دليل على اأن اأ�شح�به قد 
اكتفوا ب�أن خلعوا على ال�شكل القدمي مل�شمون م� بعد املوحدين �شكاًل حديًث�.

وكلم� زادت الفئة املتخرجة من مدار�س الغرب عدًدا منت هذه ال�شطحية 
يف املجتمع الإ�شالمي.

الفئة �شيئ� ف�شيًئ� مرحلة املدر�شة ال�شتعم�رية املحلية،  ولقد تخطت هذه 
الغربية، وبهذا  يق�شون مدة مترين يف اجل�مع�ت  املثقف  ال�شب�ب  بط�ئفة من  ف�إذا 
تقرتب احلركة احلديثة من كم�له� - اإن �شح التعبري - في�شبح م�شمونه� الأخالقي 

والجتم�عي ذا دللة تر�شد الب�حث عن ت�ريخ هذه احلقبة.

فنظر الط�لب امل�شلم اإىل احل�ش�رة خ��شع للقيود النف�شية التي �شنعت بيئة 
م� بعد املوحدين، تلك التي جتعل لالأمر اأحد احتم�لني: فهو اإم� ط�هر مقد�س، 
واإم� دن�س حقري، دون اأن تعرف بينهم� و�شًط�، فهو حني انتقل من درا�شة علوم 
الدين اإىل العلوم احلديثة مل يقف عند )فكرة الثق�فة(، واإمن� انطلق وا�شًع� على 
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اأ�شي�ئه�  اأو  عينيه غ�ش�وة، حتول بينه وبني ت�أمل احل�ش�رة اإل من ج�نبه� النظري، 
الت�فهة، جت�وبً� مع ا�شتعداده اخل��س للجد اأو للهزل، وبهذا ال�شتعداد ينت�شب - 

عموًم� - اإىل كلية م�، يف ع��شمة من العوا�شم الأوربية.

اإن الأحي�ء الالتينية واحدة يف كل مك�ن، وهي تعر�س دائًم� اجل�نب العلمي 
اجلديل من الثق�فة، كم� تعر�س اجل�نب ال�شطحي مب�شراته ومالهيه، والط�لب ل 
ميكنه اأن يرى فيه� تطور احل�ش�رة، واإمن� يرى هن�لك منه� نتيجته�، فهو ل يرى املراأة 
التي جتمع قب�ش�ت الع�شب لأرانبه�، واإمن� يرى تلك التي ت�شبغ اأظ�فره� و�شعره�، 
وتدخن يف املق�هي والندوات. وهو ل يرى ال�ش�نع والفن�ن مكبني على عملهم� 
ليحقق� فكرة يف �شفحة امل�دة، لأنه وقد خ�شع لت�أثري معنى املنفعة مل يعد يالحظ 
الط�ق�ت اخلفية، الط�ق�ت التي تخلق القيم الأخالقية والجتم�عية، والتي جتعل 
الثق�فة تبداأ متى  ف�إن  البدائي،  الإن�ش�ن املتح�شر يف و�شع ميت�ز فيه عن الإن�ش�ن 

جت�وز اجلهد العقلي الذي يبذله الإن�ش�ن حدود احل�جة الفردية.

ولن يت�ح له اأي�ًش� اأن يدرك اجل�نب الع�م من احل�ش�رة، ذلك اجل�نب الذي 
� م�  يغذي ن�ش�ط الإن�ش�ن املتح�شر، ويهب عبقريته الدفعة اخل�لقة، وكم ك�ن حقًّ

ق�له بع�شهم من اأن »الأفك�ر الكبرية اإمن� تنبع من القلب«.

لل�ش�ئحني  وخمطوط�ته  اآث�ره  ب�ع  ع�مل  من  الط�لب  ذلك  خرج  لقد 
الأمريكيني، ف�إذا م� ذهب اإىل جم�ل احلي�ة الأوربية، فلن ي�شتطيع اأن يجد معنى 
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لتعلق الأوربي )ب�لأ�شي�ء القدمية( التي ت�شل امل��شي ب�مل�شتقبل، بل لن يالحظ 
كيف يتعلم الطفل معنى احلي�ة، واحرتام احلي�ة، وهو يدلل قطة، اأو يغر�س زهرة، 
بل لن يلفت نظره ذلك الفالح الك�دح وهو يقف يف نه�ية خط حمراثه ليحكم 

على عمله متف�عاًل مع الرتبة تف�عاًل هو اخلمرية التي ت�شنع منه� احل�ش�رات.

بل اإنه لن يفيد در�ًش� من بع�س الأعم�ل التي تعد �شربً� من اجلنون، كجنون 
لكي  حجرته  واأر�شية  اأمتعته  اآخر  يحرق  وهو  ب�لي�شي«  »برن�رد  العبقري  ذلك 
يح�شل على طالء )املين�(، بل اإنه لن يرى ذلك اجل�نب الرهيب يف تلك احل�ش�رة 
التي اأدجمت الن��س يف �شل�شلة اإنت�ج، تتولهم خالله� الآلة فتنهكهم، وت�شتنزف 
دم�ءهم، وحتيلهم )اأجهزة من حلم ودم(، بل لن يرى املراأة الأوربية تغ�در م�شكنه� 
يحرم  كم�  اأنوثته�،  فيحرمه�  كرامته�  يهدر  جو  اخلبز، يف  ك�شرة  بعرقه�  لتك�شب 
اأي�ًش� هذا اجل�نب املفزع من احل�ش�رة الأوربية. الذي  الرجل رجولته، ولن يرى 
يعد جمتمع م� بعد املوحدين - مهم� احتوى من انحط�ط - ب�لقي��س اإليه ممت�ًزا يف 
بع�س نواحيه، ممت�ًزا اأحي�نً� على ح�ش�رة فقدت معنى الإن�ش�ن. وكيف يراه، وعلى 

عينيه غ�ش�وة من امل�دية الال�شعورية، والغرام ال�شديد )ب�ملنفعة الع�جلة(؟

فمن الوجهة الع�مة، نرى اأن الط�لب امل�شلم مل يجرب حي�ة اأورب�، بل اكتفى 
بقراءته�، اأي اإنه تعلمه� دون اأن يتذوقه�، ف�إذا اأ�شفن� اإىل ذلك اأنه م� زال يجهل 
اأنه� يف  اأنه لن ي�شتطيع اأن يعرف كيف تكونت، وكيف  ت�ريخ ح�ش�رته�، اأدركن� 
طريق التحلل والزوال، مل� ا�شتملت عليه من األوان التن�ق�س، و�شروب التع�ر�س 
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مع القوانني الإن�ش�نية، ولأن ثق�فته� مل تعد ثق�فة ح�ش�رة، فقد ا�شتح�لت بت�أثري 
ال�شتعم�ر والعن�شرية )ثق�فة اإمرباطورية(.

ف�إذا حدث يوًم� اأن �ش�قه ف�شوله اإىل البحث عن �شيء من ذلك، فلن ي�ش�دف 
يف بحثه غري الواقع؛ اأي لن يت�شل اإل ب�أورب� التي تعي�س يف القرن الع�شرين ع�رية 
عن تق�ليده� القدمية، متربجة براقة اأخ�ذة؛ �شيلقي اأورب� احلديثة مب� حوت من م�دية 

عملية دانت به� الطبقة املتو�شطة، وم�دية جدلية دانت به� الطبقة الع�ملة.

)الف�علية  معنى  الأوربية،  ب�ملدر�شة  تعلمه  فيم�  يتعلم  مل  الذي  ف�ملثقف 
الواقعية(، التي يتقدم به� امل�شيحي اليوم على امل�شلم، هذا املثقف �شيقب�س من 
اجت�هه�  �شيقب�س  مم�  اأكرث  امل�دية،  اأذواقه�  اأعني  البورجوازي،  اجت�هه�  اأورب�  م�دية 

الربوليت�ري، اأعني منطقه� اجلديل.

من  مبنتج�ته�  يت�شل  م�  اأورب�،  حل�ش�رة  ا�شتقرائه  يف  يتن�ول  مل  ك�ن  ومل� 
�شوف  الأذواق  لهذه  ا�شتع�رته  ف�إن  الطبيعية،  ببيئته�  تربطه�  تكوينية  عالق�ت 
ت�شرفه عن مالحظة عالق�ته� ب�حلي�ة الإ�شالمية، وهكذا وجدن� هذه احلي�ة تغ�س 

ب�آلف الأذواق امل�شتع�رة دون اأن ندري �شبًب� لوجوده�.

هذا ال�شتعداد يف الع�مل الإ�شالمي جلمع منتج�ت م�شتع�رة، يدلن� على م� 
تتم به احلركة احلديثة من ط�بع بدائي، اإذ لي�شت احل�ش�رة تكدي�ًش� للمنتج�ت، بل 
هي بن�ء وهند�شة، فلو اأنن� ق�شرن� نظرن� على عن��شر احل�ش�رة ومنتج�ته�، فلن نرى 
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حتًم� بن�ء املجتمع الغربي؛ لن ندرك م� ترمز اإليه تلك الف�ش�ئل الدائمة املتج�شدة 
يف الع�مل، والفن�ن، والع�مل، والفالح الب�شيط، على حد �شواء، بل �شننخدع مب� 
الإ�شالمي  الع�مل  بن�ء  ولي�س يف  وامل�شرف.  ك�لط�ئرة  املوؤقتة  اأ�شك�له�  عليه  تدل 
�شيء ميكن اإدراكه بو�شوح، ف�لن��س هن� اأو هن�ك ي�أخذون بن��شية م� يبدو لهم اأكرث 

�شهولة وي�شًرا.

ولي�س من امل�شتغرب يف هذه الظروف اأن تفقد الكلم�ت مع�نيه�، واأن تفرغ 
من م�ش�مينه� التي تكفل له� قيمته� الجتم�عية، )ف�لكالم ذو قد�شية(، ولكن 
حني ينبئ عن عمل ون�ش�ط، ل عن جمرد ر�شف لالألف�ظ، كم� يحدث يف اخلطب 
النتخ�بية؛ ف�ملجتمع املتحفز اإىل النهو�س يخلد دائًم� اإىل م� تقدمه اإليه الجت�ه�ت 
احلرفية من ثروة لغوية جديدة، ذات اأ�شر وجم�ل؛ وهن� يبداأ الكالم وك�أمن� يخون 
ال�شرورية  م�ش�عفته  �شبيل  املجتمع يف  ين�شط جهد  اأن  من  بدًل  اإنه  اإذ  ر�ش�لته، 
ملواجهة اأعب�ء احل��شر، ينحط به اإىل درجة ل تكفي اإل لك�شب �شي��شي، اأو �شم�ن 

مركز �شني.

ولكم راأين� اأن��ًش� يت�شدرون احلي�ة الع�مة فيتن�ولون الأ�شي�ء ملجرد التف��شح 
والت�شدق به�، ل لدفعه� ن��شطة اإىل جم�ل العمل، فكالمهم على هذا لي�س اإل 
�شربً� من الكالم، جمرًدا من اأية ط�قة اجتم�عية اأو قوة اأخالقية)1( على الرغم من 

اأن هذه القوة هي الفي�شل الوحيد يف املواقف الفع�لة الأخالقية وامل�دية.

)1( ا�شتخدام »جب« كلمة tension وهي تط�بق يف م�شمونه� م� توحي به كلمة )قوة( يف قوله تع�ىل: نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ مث ]مرمي/ 12[.
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ف�ملرء عندم� يبلغ دور الكتم�ل ي�شغط على نف�شه، ويخ�لف م� درج عليه، 
على  يدلن  وعماًل  اإرادة  كالمه  ي�شبح  وحينئذ  و�شعه،  تعديل  بذلك  حم�وًل 
وجود عالقة بني الكلم�ت والوق�ئع. ف�إذا م� انعدمت العالقة بني الكالم والعمل 

اأ�شبح الكالم َهَذًرا)1(.

ولو مل تقر يف اأذه�نن� �شلة الكالم- ب�عتب�ره �شورة للفكر- ب�لعمل ب�عتب�ره 
�شورته امل�دية، فلن ندرك - من ب�ب اأوىل - العالقة العك�شية بني العمل والفكر، 
وبذلك نفقد تلك احلركة اجلدلية التي تنتقل - حني تواجه من�ق�ش�ته� - اإىل فتوح 
جديدة يف ع�مل الفكر، لكي تواجه من�ق�ش�ت اأخرى، توؤدي اإىل فتوح جديدة.. 

وهكذا..

ف�لكالم الذي انطلق خالل احلركة الإ�شالحية، وخ��شة منذ ق�ش�ء زعم�ئه� 
الكب�ر، مل يكن ق�ئًم� على �شرورة اجتم�عية. كم� اأن الكالم الذي اأطلقته احلركة 
احلديثة، مل يكن يهدف اإىل اإحداث اأثر، بل مل يكن ي�شتتبع دفع الكلم�ت دفًع� 

اإىل جم�ل العمل.

كليهم� مل  اأن  عن  ن�جت  الإ�شالح،  ودع�ة  املحدثون  فيه  وقع  الذي  ف�خلط�أ 
يتجه اإىل م�شدر اإله�مه احلق، ف�لإ�شالحيون مل يتجهوا حقيقة اإىل اأ�شول الفكر 

الإ�شالمي، كم� اأن املحدثني مل يعمدوا اإىل اأ�شول الفكر العربي.

َب�أ به. )م(. )1( َهَذًرا: كالًم� ل ُيعنْ
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ومع ذلك، ف�إن الف�شل بني احلركتني �شروري من الن�حية النف�شية؛ فلقد 
ك�ن ال�شلفي وحده هو الذي ميثل فكرة النه�شة، وهو واإن ك�ن مل يحقق �شروطه� 
العملية ب�شورة منهجية، ف�إنه على الأقل مل ي�شّيع هدفه� اجلوهري؛ لقد ك�ن يعي 
مت�ًم� اأو�ش�ع بيئته، حتى اإنه اأََلحَّ يف املط�لب ب�أن يوؤدي كل واجبه، ت�رًك� للمحدثني 

ال�شرب على نغمة )احلقوق(.

ولقد تو�شل من وراء جهده - الذي قد يبدو �ش�ذًج�، وغ�لًب� م� ك�ن كذلك- 
اإىل معرفة بيئته من خالل جهوده الإ�شالحية. اأم� املحدثون فقد انعدمت لديهم 
فكرة النه�شة ذاته�، ف�أ�شبحت ث�نوية، لأنهم مل يخ�لطوا حي�ة بالدهم اإل يف امليدان 
ال�شي��شي. ولي�س من �ش�أنن� هن� اأن ننفي م� اأ�شهموا به، بل اأن نبني طبيعته، ونحدد 
الإ�شالمي  الع�مل  جتديد  م�ش�ألة  تكن  مل  املحدثني  نظر  يف  امل�ش�ألة  ف�إن  اأهميته، 
وبعثه، واإمن� ك�ن انت�ش�له من فو�ش�ه ال�شي��شية الراهنة، وهذه فكرة م�شتع�رة ل ترى 
يف الواقع م�شكلة الفرد امل�شلم، بل ترى م�شكلة النظم الأوربية، وال�شواهد على 
ذلك كثرية، واإن ك�نت اأحي�نً� موؤ�شية، فقد راأيت ذات يوم يف �شوارع اجلزائر �ش�بًّ� 
اإعالن على احل�ئط  راأ�شه  يلتم�س غذاءه، وقد عال  � على )�شندوق قم�مة(  مكبًّ
يدعوه اإىل املط�لبة )ب�شلطة د�شتورية(. اأو لي�س هذا دلياًل على اأن املوحدين بهذا 
التن�ق�س امل�شوؤوم مل يقرتبوا مطلًق� من رجل ال�ش�رع، ومل يتكفلوا موؤونة معرفة م� 

يت�شل مب�شريه املحزن، معرفة �شحيحة وواقعية وع�جلة؟
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اأهدافه� ول يف  نظرية حمددة، ل يف  الواقع  له� يف  لي�س  ف�حلركة احلديثة 
و�ش�ئله�، والأمر بعد هذا ل يعدو اأن يكون غراًم� ب�مل�شتحدث�ت، ف�شبيله� الوحيد 
هو اأن جتعل من امل�شلم )زبونً�( مقلًدا - دون اأ�ش�لة - حل�ش�رة غربية تفتح اأبواب 
و�ش�ئل  التالميذ  يتعلم  اأن  خم�فة  مدار�شه�،  اأبواب  تفتح  اأن  من  اأكرث  مت�جره� 
ا�شتخدام مواهبهم يف حتقيق م�آربهم، ويكفين� لكي ندرك هذا، اأن ننظر اإىل تكوين 
� اإىل اجل�مع�ت الأوربية، واأحدث هذه  البعث�ت الدرا�شية التي تر�شله� م�شر �شنويًّ
البعث�ت، وهي التي اأر�شلت ع�م 1947م ك�نت تتكون تقريًب� من �شتني ط�لًب�، مل 

يخ�ش�س واحد من بينهم للدرا�ش�ت الفنية)1(.

من هذا املث�ل وغريه، نرى اأن احلركة احلديثة مل تتجه نحو الآم�ل وو�ش�ئل 
اأدائه�، بل اجتهت اإىل الأ�شك�ل والأذواق واحل�ج�ت)2(.

اإىل  ال�شن�عية  البعث�ت  ب�إر�ش�ل  الت�شنيع  اأعب�ء  وا�شًح� يف مواجهة  املتحدة  العربية  اجت�ه حكومة اجلمهورية  اأ�شبح   )1(
خمتلف بلدان اأورب� ال�شرقية والغربية.

� يف حي�ته القت�ش�دية ويف عالق�ته التج�رية، ويكفين� اأن نرجع  )2( هذه الجت�ه�ت يف الع�مل الإ�شالمي تنعك�س طبيعيًّ
اإىل جملة اقت�ش�دية دولية لنت�أكد مم� نقول، وه�ك مثاًل اإ�ش�رتني ن�شرتهم� جملة Boom )جملة التج�رة( يف عدده� 

ال�ش�در يف ت�شرين الث�ين )نوفمرب( 1949، ق�لت: دولة اإ�شرائيل:
عر�س: اإ�شمنت- رخ�م- اأمي�نت- حق�ئب.  

طلب: حديد لل�شن�ع�ت والبن�ء، منتج�ت كيمي�ئية وعالجية، فلني.  
الدول العربية )العراق- الأردن- الكويت- ... اإلخ(.  

عر�س: ل �شيء.  
حرير  اأقط�ن-  طبيعي-  حرير  فواكه حمفوظة-  لعب- حلوى-  عطور-  م�ش�حيق-  مالب�س-  طلب: جموهرات-   

�شن�عي... اإلخ.
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وقد يح�ول زعم�ء احلركة احلديثة اأن يل�شقوا اأ�شب�ب عطلهم ب�ل�شتعم�ر، 
ولكن ذلك لي�س اإل �شربً� من التعلل، اإذ يق�شدون بذلك الهرب من م�شوؤوليتهم 
احلقيقية. ولقد �ش�ركهم يف تعللهم اأي�ًش� دع�ة احلركة الإ�شالحية؛ اأولئك الذين 
اإىل  التبعة  ب�إ�شن�د  الداخلية لعجزهم، بل اكتفوا  مل يبحثوا مطلًق� عن الأ�شب�ب 
ال�شلطة الأجنبية، ف�لتي�ران كالهم� ل يهتم�ن بعالج نق�ئ�شه، بل لقد جهد يف 

�شبيل اإخف�ئه� عن ال�شعب)1(.

ومع ذلك فيجب األ نن�شى اأن روح املب�درة، وهو املقي��س الوحيد لف�علية 
الفرد، قد اأخذ يف الظهور يف بع�س املج�لت الفكرية، وخ��شة يف اجلزائر.

فمن الأهمية الق�شوى مبك�ن، اأن نالحظ اأن بع�س الأطب�ء يف ق�شنطينة قد 
� ل�ش�لح ال�شعب الفقري، وهذا دليل على اجت�ه  خ�ش�شوا كل اأ�شبوع يوًم� اجتم�عيًّ

جديد.

ب�ب  غري  اآخر،  ب�ب  من  بلده  يف  يتغلغل  اأخذ  قد  املثقف  ب�أن  ن�شعر  هن� 
النتخ�ب�ت، وهكذا يت�شنى للجهود الأدبية وال�شي��شية اأن حتظى مبغزاه� الك�مل، 
احلركة  بذلته  الذي  ال�شي��شي  اجلهد  اأن  يعني  وهو  بغ�ي�ته�،  ل  بو�ش�ئله�  اأعني 

احلديثة مل يكن عقيًم�.

)1( ا�شتمر التطور يف طريقه منذ كت�بة هذه ال�شطور، اأعني منذ اأربع �شنوات تقريًب�، وظهر اجت�ه جديد يف الع�مل الإ�شالمي، 
وخ��شة يف م�شر، حيث اأن�شئت وزارة )لالإر�ش�د(، ع�م 1954.
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ي�ش�ف اإىل ذلك، اأن هذه احلركة قد جنحت يف بلورة الوعي اجلم�عي الذي 
ك�ن ينق�س البالد الإ�شالمية منذ »�شفني«، فق�مت يف هذه البالد بدور ال�شهم 
ف�إنه قد دلهم، ول �شك، على  اإىل الهدف اجلوهري،  الن��س  اإن مل ير�شد  الذي 

اأهداف عملية �ش�حلة لنتزاع اجلم�هري امل�شلمة من نزع�ت ال�شتهت�ر والركود.

اأم� يف املج�ل الفكري: ف�إذا ك�نت احلركة احلديثة، مل ت�أت بعن��شر ثق�فية 
جديدة لعدم ات�ش�له� الواقعي ب�حل�ش�رة احلديثة، ولنف�ش�له� الفعلي عن م��شي 
م� بعد املوحدين ف�إنه� قد خلقت مب� جلبت من الغرب تي�ًرا من الأفك�ر، �ش�حًل� 
اأنه و�شع على ب�ش�ط البحث جميع املق�يي�س  للمن�ق�شة، واإليه يرجع الف�شل يف 

التقليدية.



الف�صل الثالث

فو�صى العامل الإ�صالمي احلديث
     





التحليل،  وجهة  هي  جمردة  وجهة  من  الآن  حتى  الظواهر  تن�ولن�  لقد 
اأنن� �شنتن�وله� يف حي�ته� ويف حركته�  و�شنتن�وله� الآن من الطرف الآخر، اأعني 

ون�ش�طه�.

ق�بلة  العن��شر متوافقة  م� ك�نت  ف�إذا  تركبه�،  واإمن�  الظواهر  ف�حلي�ة ل حتلل 
ف�إنه�  مت�ش�ربة،  متوزعة  تكون  حني  اأم�  )تركيًب�(،  احلي�ة  منه�  �ش�غت  لالندم�ج 

ننْوان. جتعل منه� )تلفيًق�(، اأي جمرد تكدي�س، هو والفو�شى �شِ

والع�مل الإ�شالمي اليوم خليط من بق�ي� موروثة عن ع�شر م� بعد املوحدين، 
الب ثق�فية حديثة ج�ء به� تي�ر الإ�شالح، وتي�ر احلركة احلديثة، وهو خليط  واأَجنْ
مل ي�شدر- كم� راأين�- عن توجيه واٍع، اأو تخطيط علمي- واإمن� هو جمموعة من 
هذا  تنقيته�.  تتم  مل  وم�شتحدث�ت  القدم،  ط�بع  من  ت�شف  مل  قدمية  روا�شب 
التلفيق لعن��شر من ع�شور خمتلفة، ومن ثق�ف�ت متب�ينة، دون اأدنى رب�ط طبيعي 
اأو منطقي يربط بينه� - قد اأنتج ع�ملً� راأ�شه يف ع�م 1949، وقدم�ه يف ع�م 1369، 

العوامل الداخلية
»هلم ننزل ونبلبل هناك ل�صانهم« 

   )�صفر التكوين(  
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على  منطٍو  مت�ش�رب  ع�مل  الو�شيطة؛  الع�شور  حملت  م�  ح�ش�ه  يف  يحمل  وهو 
األوان من التن�ق�س والتن�فر التي جتمعت وتراكمت يف هيئة فو�شى، جعلت اأحد 
كب�ر املفكرين وهو »اإقب�ل«، بعد اأن ك�ن حم�فًظ� فيم� يت�شل مب�شكلة املراأة، جعلته 

ي�شتودع قلقه هذا البيت احلزين املرتدد يف نه�ية حي�ته:

.» »�شد م� يحزنني ا�شطه�د املراأة، ولكن م�شكلته� معقدة، ل اأرى له� حالًّ

فـ »اإقب�ل« يرى اأن حل م�شكلة املراأة، ل ميكن اأن يكون يف و�شعه� الراهن 
املوؤ�شي، كم� اأنه لي�س فيم� درجت اإليه اأخته� الأوربية، ومع ذلك ف�إنه مل يقرتح 
اإل �شدى لذلك  ا�شطراب فكره  فلم يكن  القطبني،  و�شًط� بني هذين  لن� حالًّ 
من  قرن  ن�شف  قرابة  بعد  الإ�شالمي،  التفكري  ي�شود  الذي  الع�م  ال�شطراب 
الإ�شالمية  النه�شة  ف�شكل  الغربي.  الأ�شلوب  مع  التكيف  وحم�ولة  الإ�شالح 
مواقف  ومن  التذبذب،  ومن  املح�ولت،  ومن  الأذواق،  من  خليط  هو  الراهن 
الواقع قد اخت�رت الطريق الذي يق�شي له� م� تريد من  اأي�ًش�. فهي يف  التدين 

)اأ�شي�ء( و)ح�ج�ت(، دون اأن تبحث عن )الأفك�ر( و)الو�ش�ئل(.

فم�شمون التعليم يف مدار�س الإ�شالح هو امل�شمون نف�شه منذ �شتة قرون، 
على الرغم من اأن الأ�شت�ذ وتالميذه اأ�شبحوا يجل�شون على الكرا�شي ويحملون 
الَقَم�ِطر)1(، وك�ن م�شلك امل�شوؤولني عن الثق�فة العربية غريًب� �شديد الغرابة. فقد 

َطرة«. )م(. )1( الَقَم�ِطر: م� ُي�ش�ن فيه� الكتب، جمع »الِقمنْ
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ك�نوا ي�شتهدفون غ�ي�ت، دون اأن يطلبوا و�ش�ئله�، اإذ مل يعتزموا حتى الآن العودة 
اإىل نظ�م العدد العربي الذي اأخذ به الغرب منذ عهد »هربرت«.

اإذ  املتن�ق�س،  املوقف  هذا  عن  امل�شوؤولني  وحدهم  هم  فلي�شوا  ذلك  ومع 
ب�لتي�ر  يوؤدي  بينهم وبني �شتة قرون م�شت، من النحط�ط،  الق��شم امل�شرتك  اإن 
م�شتع�رة،  حمدث�ت  من  امللفق  اخلليط  ذلك  اإىل  مًع�  الإ�شالح  وب�جت�ه  احلديث 

وروا�شب متوارثة.

هذه الفو�شى املكونة من عن��شر مل ُته�شم اأو تتمثل، تنفجر يف �شورة تن�فر 
نت�أمل مثاًل مظهر العب�ءة واجللب�ب القدمي بج�نب  عنيف، ميكنن� مالحظته حني 
�شي�رة حديثة، وهذا الن�ش�ز ي�شبح اأعجوبة حني نرى رجاًل من الطراز القدمي ذا 

عم�مة كبرية، يعب من خمر معتقة، على من�شدة اإحدى اخلم�رات.

الإبه�م عن  تعطين� �شوى فكرة مبهمة �شديدة  ب�شيطة ل  اأمثلة فجة  تلك 
ج�نب  اإىل  تقليدية  عن��شر  للنه�شة  متهيئ  ن��شئ  جمتمع  كل  ففي  الفو�شى، 
العن��شر احلديثة، وهي عموًم� م�شتع�رة من جمتمع�ت �ش�بقة يف م�شم�ر احل�ش�رة، 
يقت�شي  والتكييف،  التحليل  يف  جهًدا  ا�شتع�رته�  يف  الن��شئ  املجتمع  فيبذل 
منه يف الواقع جهًدا يف الإبداع والرتكيب. فه�شم تلك العن��شر ومتثله� يقت�شي 
متييًزا دقيًق�، وفكًرا ن�قًدا يقًظ�، يحدد ال�شروط التي يجب توافره� يف ال�شتع�رات 

ال�شرورية؛ اأعني �شروط توافقه�، ونفعه�، ولي�قته�.
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لقد وجد املجتمع الإ�شالمي الأول نف�شه مرات كثرية يف مواجهة م�شكالت 
من هذا النوع، فحله� يف كل مرة بطريقة واعية موفقة، ول�شيم� حني ح�ول اختي�ر 
)احل�جة(،  هذه  امل�شيحي  املجتمع  واجه  قبل  ومن  ال�شالة،  اإىل  الدعوة  طريقة 
ف�خت�ر �شوت الأجرا�س للنداء ال�شالة، فك�ن من املمكن اإذن اأن يقب�س املجتمع 
 و�شح�بته قد اخت�روا  الإ�شالمي هذه الو�شيلة ليحل م�شكلته، ولكن النبي 
بعد فكرة وت�أمل طريقة اأ�شيلة يف النداء هي: ال�شوت الإن�ش�ين، فن�ش�أت حينئذ 
وظيفة املوؤذن، وبذلك حت��شوا م�شكلة ا�شترياد الأجرا�س، التي مل تكن ت�شنع يف 

مكة اأو املدينة، بل مل يكن ممكًن� �شنعه�.

فنحن هن� اأم�م جمتمع جديد يقب�س �شورة م� )ح�جة( من جمتمع منظم 
فعاًل، ولكنه يبدع )الو�شيلة( التي ت�شبع ح�جته اجلديدة.

اإل  ي�أخذ به� املجتمع الإ�شالمي الأول،  وهن�ك ع�دات وتق�ليد كثرية مل 
د، واختي�ر بني و�شيلة واأخرى، وبني الطرق والأفك�ر املختلفة. بعد اختب�ر متعمَّ

بذلك يدخل ال�شيء امل�شتع�ر ب�شورة طبيعية اإىل احلي�ة الإ�شالمية، فيندمج 
فيه� لأنه يحقق غ�ي�ته�، ويتفق مع اإمك�ني�ته�.

ولن�أخذ على ذلك مث�ًل اآخر: ف�إن املنرب مل يكن �شوى تكييف ل�شكل 
كر�شي الوعظ امل�شيحي، لكن هذا التكييف مل ين�ش�أ عن جمرد )ح�جة جديدة( 
� متوافًرا يف  فنيًّ واإمك�نً�  نف�شية،  الإ�شالمي، بل ك�ن �شرورة  املجتمع  به�  اأح�سَّ 

ذلك املجتمع.
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فل�شفة  ينقلون  واملعرفة  العلم  ميدان  يف  ومدر�شته  »الف�رابي«  راأين�  ولقد 
بط�بع  طبعوه�  اأن  بعد  ولكن  الإ�شالمي،  العلمي  الفكر  اإىل  امل�دية  »اأر�شطو« 
»اأر�شطو«  فل�شفة  عن  ينزع  الإكويني«  »توم��س  بعدهم  من  راأين�  كم�   اإ�شالمي، 
بدوره  يتهي�أ  ك�ن  الذي  امل�شيحي  املجتمع  على  يطبقه�  كم�  الإ�شالمي  ط�بعه� 

للن�شوء والرتق�ء.

يواجه م�شكلة القتب��س،  الإ�شالمي قد وقف منذ قرن  الع�مل  ذا  وه� هو 
اإىل  اأو مقتب�س، على حني ت�شده  اإىل الأخذ بكل جديد  مدفوًع� بحركة نه�شته 

الوراء اأ�شك�ل من التق�ليد الب�لية.

نزيده�  كيم�  والعجز،  القلق  هذا  عوامل  ن�شتخل�س  اأن  بن�  يجدر  وهن� 
و�شوًح�؛ فبع�س هذه العوامل مت�شل مب�ش�ألة القتب��س من احل�ش�رة احلديثة، فهو 
يواجهن� مب�شكلة من طراز ع�شوي ت�ريخي، وبع�شه� الآخر يت�شل مبوقف امل�شلم 

اإزاء م�شكالت احلي�ة الراهنة، ف�مل�شكلة على هذا نف�شية منطقية.

اأم� امل�شكلة الأوىل فينبغي اأن نذكر ب�شدده� اأن احلي�ة الجتم�عية حمكومة 
بقوانني خ��شة به�، �ش�أنه� يف ذلك �ش�أن احلي�ة الع�شوية.

ومن حق�ئق علم احلي�ة اأن عملية نقل الدم تخ�شع ل�شروط وقواعد دقيقة 
تنبغي مراع�ته�، خم�فة اأن يوؤدي الأمر اإىل زلزلة اجل�شم املتلقي والفتك به، فلي�س 
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كل عن�شر من عن��شر الدم بق�بل ليحل حمل الآخر، مل� بني ف�ش�ئله من اختالف 
ع�شوي يرجع يف احلقيقة اإىل اختالف الأبدان.

الع�شوي  ب�ملج�ل  يتعلق  فيم�  �ش�دقة  احليوي  الط�بع  ذات  احلقيقة  هذه 
الت�ريخي، ف�لعن��شر الجتم�عية التي ت�شم الثق�ف�ت املختلفة لي�شت كله� ق�بلة 

للتداول.

ف�شل  عندم�  ع�م 1933،  اأمريك�  مثاًل يف  نالحظه  اأن  ا�شتطعن�  م�  وذلك 
 � اجتم�عيًّ ا�شطرابً�  اأحدث  قد  التحرمي  بنظ�م  املوؤقت  الأخذ  ف�إن  اخلمر(،  )حترمي 
ل يقل يف خطره عم� اأحدثه الإدم�ن ذاته من ف�ش�د، على حني قد �شن الق�نون 

لعالجه.

ومع ذلك فال ميكن القول اإن �شمري الأمة الأمريكية، اأو طبيعة تكوينه�، 
ك�ن اأحدهم� اأو كالهم� متع�ر�ًش� مع )نظ�م التحرمي(، كم� ل ميكن القول اإن طبيعة 
اأكرث تهيوؤًا يف هذا ال�شدد، واإمن� يرجع الف�شل يف جن�ح احلظر يف  اجل�هلي ك�نت 

البالد الإ�شالمية اإىل اأمر القراآن الذي �شلكه يف نف�شية اجل�هلية، ويف عوائده�.

اجلديدة  الجتم�عية  العن��شر  متثل  ميكنه  ل  الن��شئ  املجتمع  ف�إن  وعليه، 
التي يقتب�شه� اإل ب�شروط معينة، ف�إم� ح�جة ملحة، واإم� اأمر علوي.
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والواقع اأن املجتمع الإ�شالمي منذ ن�شف قرن مل يقدر هذه ال�شروط حق 
اأو نقد، يحمله على ذلك  اأدنى مقي��س  قدره�، فقب�س من )اأ�شي�ء( الغرب دون 

ج)1( وفراغ العقل. فنْ اأحي�نً� نوع من الإكراه، وغ�لًب� كثري من النَّ

اأو يف  واخللقية  الفكرية  املي�دين  وفو�شى يف  اختالط  ي�شوده من  م�  وكل 
البق�ي� غري  امليتة؛ تلك  نتيجة ذلك اخلليط من الأفك�ر  اإمن� هو  ال�شي��شة  مي�دين 
انف�شلت عن  كلم�  يتع�ظم خطره�  التي  تلك  امل�شتع�رة؛  الأفك�ر  ومن  امل�شف�ة، 

اإط�ره� الت�ريخي والعقلي يف اأورب�.

اإن�ش�ن  »كل  الق�ئلة:  ب�حلكمة  الن��س  يدين  مثاًل  الأوربي  املجتمع  ففي 
�شلوكهم،  بع�س  يف  وتلم�شه  اأح�ديثهم،  يف  ذلك  ت�شمع  للجميع«  واهلل  لنف�شه، 
ولكن التنظيم الجتم�عي قد دراأ خطر هذه احلكمة بقيم اأخرى. اأم� يف املجتمع 
»الفرد  الق�ئلة:  املبداأ ي�شبح مبيًدا حني نحله حمل احلكمة  ف�إن هذا  الإ�شالمي 

للمجموع واملجموع للفرد«، وهي املبداأ الجتم�عي اجلوهري يف الإ�شالم.

وقد يكون املبداأ املبيد مقتب�ًش� عن بع�س امل�ش�در العلمية، ومن هن� ي�شتمد 
اإن »البق�ء لالأ�شلح«  ت�أثري �ش�ر، فهكذا �ش�رت نظرية »دارون«، الق�ئلة  مه�بة ذات 
حكمة لأخالقيين� املحدثني، دون اأن يخطر بب�لهم اأن م� ي�شدق يف علم احليوان قد 
يكون خ�طًئ� يف ميدان الجتم�ع؛ حيث يعني )الأ�شلح( هن� غ�لًب� )الأعظم بالء(.

ج: افتخ�ر املرء مب� لي�س عنده ول فيه. )م(. فنْ )1( النَّ
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بل لقد اأدى نقل هذا املبداأ يف اأورب� من متنه العلمي اإىل ن�ش�أة الفل�شف�ت 
يف  �شبًب�  املبداأ  هذا  ك�ن  فلقد  و»روزنربج«)1(.  »جوبينو«  ق�ده�  التي  العن�شرية 
اأن  بيد  الغربي،  الع�مل  امل�دي يف  النمو  على  �ش�عدا  اللذين  والت�ش�بق  التن�ف�س 
هذا الندف�ع يف الن�ش�ط مل يكن �شوى فورة ع�برة، ف�شرع�ن م� اأ�شبح )الأ�شلح( 
هو الرجل ال�شرير الذي ل يتورع عن ا�شتخدام اأية و�شيلة ل�شم�ن انت�ش�ره على 
بع�س )املغفلني(، الذين يقيمون وزنً� لالعتب�رات اخللقية، وبذلك ن�ش�أت ع�ش�ب�ت 
خطرية لل�شو�شية يف املجتمع الغربي، وك�ن الع�مل الأول يف ن�ش�أته� اتخ�ذهم من 

.� املبداأ احليواين مبداأ خلقيًّ

تلكم هي الأفك�ر اخلطرية حتى على  احل�ش�رة التي خلفته�، والتي ترتدد 
ببق�ي�  انطمر)2(  ترتاكم يف جمتمع  وهكذا  الإ�شالمية،  النه�شة  جوانب  كثرًيا يف 

انحط�طه، بق�ي� حتلل جديد.

يف  قب�شه جمتمعن�  م�  نقد  يف  الآن  حتى  يفكر  اأحًدا مل  اأن  اإلين�  ويخيل 
يعدان  املميتة  الأفك�ر  وتنقية  امليتة،  الأفك�ر  ت�شفية  ف�إن  ذلك  ومع  قرن.  ن�شف 

الأ�ش��س الأول لأية نه�شة حقة.

)1(  »جوبينو« فيل�شوف فرن�شي، من فال�شفة القرن الت��شع ع�شر، و»روزنربج« هو فيل�شوف احلركة الن�زية يف اأمل�ني� على 
عهد هتلر.

)2( اننَْطَمَر:اندفن. )م(.
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وهكذا نرى م�شكالت رئي�شية تواجه املجتمع الإ�شالمي، ومل يقف هو يف 
مواجهته�، ف�إن امل�ش�دفة حتل فيه حمل الأفك�ر واملح�ولت.

نتن�وله� هن� هو العجز عن التفكري وعن  واجل�نب الث�ين من امل�ش�ألة التي 
العمل، وهو يف املج�ل النف�شي يدل على انعدام الرب�ط املنطقي )اجلديل( بني 
الفكر ونتيجته امل�دية، ف�لفكرة والعمل الذي تقت�شيه ل يتمثالن كالًّ ل يتجزاأ، 
والواقع اأنن� عندم� نحلل اطراد اأي ن�ش�ط له عالقة م� ب�حلي�ة الع�مة للنه�شة جنده 
مبتوًرا من ج�نب اأو اآخر: ف�إم� فكرة ل حتقق، واإم� ع�مل ل يت�شل بجهد فكرى، 
ولي�س يف ق�ئمة الن�ش�ط الجتم�عي م� ي�شح اأن يعد �شئيل القيمة، فلكل حركة 

يف ذلك الطراد اأثره� يف تقدم املجتمع.

وكم� يتجلى هذا النق�س يف الإط�ر الع�م، اأعني يف الن�ش�ط الجتم�عي، 
اأعني يف الن�ش�ط الفردي، ف�لفكرة الإ�شالحية  اأي�ًش� يف الإط�ر اخل��س،  يتجلى 
معه  تتطلب  م�شلح  رائحة  مطلًق�  ن�شم  ل  ولكن�  الفرد،  اإ�شالح  ت�شتهدف  مثاًل 
الأمور اأن يوجد ن�طق بفكرة الإ�شالح، اأي حيث يوجد مو�شوع الإ�شالح نف�شه: 
يف املق�هي، ويف الأ�شواق، ويف كل مك�ن تنك�شف فيه العيوب الجتم�عية التي 

يدعو اإىل اإ�شالحه�.

درو�ًش�  الأطف�ل  بع�س  بتلقني  يكتفوا  اأن  هو  امل�شلحون،  به  يقوم  م�  وكل 
طبًق� ملن�هج ل تدعو ل�شيء من الإ�شالح، اأو بتوجيه بع�س العظ�ت من املن�بر، اإىل 
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ِه الذي األفه، بل هو الذي �شعى ليحيط ب�ملنرب؛  جمهور مل يدر�شوه يف بيئته وَجوِّ
ف�إذا ب�لطفل وقد اأ�شبح متعلًم� بقدر، واإذا ب�لفتى وهو يجيد ال�شتم�ع واملج�ملة.

املدر�شة  منه�ج  يختلف يف جوهره عن  الإ�شالحية، مل  املدر�شة  فمنه�ج 
التقليدية )القدمية(، ولي�شت كلمة )اإ�شالح( �شوى ط�بع األ�شق على اأوجه ن�ش�ط 

منقطعة ال�شلة ب�لفكرة النظرية، واإن ك�نت يف احلق ن�فعة.

الوحيد يف  ال�شبب  لي�س هو  والعمل،  الفكر  النف�ش�ل بني  اأن هذا  على 
الظواهر  جوهر  بني  الختالط  اإىل  اأي�ًش�  يعود  فهو  الإ�شالمي،  التفكري  جمود 
واأ�شك�له�: حدث هذا الختالط يف بداية احلركة الفكرية يف املجتمع الإ�شالمي 
احلديث، فلم يكن العلم الذي قب�شته من ج�مع�ت الغرب و�شيلة )لالإ�شع�د(، بل 
يريد  العلم )ا�شتبط�نً�( حل�جة جمتمع  اإىل )املظهرية(؛ مل يكن ذلك  ك�ن طريًق� 
معرفة نف�شه ليحدث تغيريه�، بل مل يكن )ا�شتظه�ًرا( لبيئة نبحث عنه� لنغريه�، 
فهو ق�نع منطٍو على ذاته، حبي�س يف �شوره واأ�شك�له امل�ألوفة، واأقرب دليل على 
انعدام ف�علية هذا العلم الإ�شالمي، هو اأنن� مل نر فين� حتى الآن وجًه� من تلك 

الوجوه اخل�لدة، يربز يف ت�ريخ املعرفة الإن�ش�نية يف القرن احل�يل.

�شبب  عن  ن�ش�أ  قد  الفكرية  احلركة  طبع  الذي  العجز  هذا  ف�إن  ذلك  ومع 
ع�شوي، اأخط�أ »جب« يف تعريفه حني اأ�شرف يف تعميم مالحظ�ته الدقيقة، فعد 

العجز �شبغة )فطرية( ا�شطبغ به� وحده عقل متجه نحو حت�شيل )املعلوم(.
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اأنن� ذهبن� اإىل اأن كل علم يتجه اإىل الك�شف عن )املجهول( يقت�شي  فلو 
نوًع� من )التوتر الفكري(، فلن يكون هذا العجز �شوى ع�ر�س خ��س بعقل م� 
بعد املوحدين، ومل ت�شتطع احلركة احلديثة اأو حركة الإ�شالح تعديل ال�شتعداد 

.� العقلي يف هذه الن�حية تعدياًل جوهريًّ

ف�لذك�ء يتبع دائًم� ح�ل النف�س، ف�إذا م� فقدت النف�س �شف�ءه� فقد الذك�ء 
عمقه، ولقد راأين� اأن حركة الإ�شالح مل توؤت النف�س امل�شلمة )هزة القلب(، كيم� 
ترتفع به� فوق ركود م� بعد املوحدين، واحلق اأنه� قد طبعت فيه� حركة ور�شمت 
له� مط�مح، وخلقت اجت�ًه� معيًن� يهدف اإىل التقدم، لكنه� ظلت عقيًم�؛ لأنه� مل 

تكن منظمة يف نط�ق فقه حمدد ملعنى الف�علية.

من  ك�نت  قوى  فتحررت  منهجي،  توجيه  دون  ولكن  النه�شة،  فك�نت 
اأو تت�شلم دوًرا، لقد ث�ر الع�مل الإ�شالمي  اأنه� مل تتخذ جم�ًل  قبل خ�مدة، بيد 
احلديث، لكن ثورته ك�نت يف ظرف مغلق؛ يف ِقّنينة دِعيٍّ يف الكيمي�ء، ل يدري 

ق�نونً� لتف�عل امل�دة يف عمليته.

م�أ�ش�ة  )ال�شكون(،  تتحرر من  اأن  التي �ش�ءت  م�أ�ش�ة )احلركة(  تلكم هي 
يعرف  ا�شتيقظ ومل  الذي  الرجل  م�أ�ش�ة  والقلق؛  البالدة  �شد  ن�ش�له  الفكر يف 

بعد واجبه.
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النواحي  اأ�ش�بت  ال�شلل،  من  �شروب  دائًم�  تذكيه  الع�شوي  العجز  هذا 
اخللقية والجتم�عية والعقلية جميًع�. واأخطر هذه النواحي هو ال�شلل الأخالقي، 
اإذ هو ي�شتلزم اأحي�نً� النوعني الآخرين. وم�شدر هذا البالء معروف، فمن امل�شلم 
به الذي ل يتن�زع فيه اثن�ن اأن )الإ�شالم دين ك�مل(، بيد اأن هذه الق�شية قد 
اأدت يف �شمري م� بعد املوحدين اإىل ق�شية اأخرى هي: )ونحن م�شلمون( فنتج: 

)اإذن نحن ك�ملون(!!

 يح��شب نف�شه دائًم�،  اإىل امل��شي، لقد ك�ن عمر بن اخلط�ب  ولنعد 
وك�ن يبكي من ذنوبه رج�ء اأن يغفره� اهلل له؛ ولكن الع�مل الإ�شالم قد فقد هذا 
الروح منذ زمن بعيد، فلم يعد اأحد يوؤنب نف�شه اأو يت�أثر من خطيئته، اأو يبكي على 
ذنبه. وهوؤلء هم الق�دة واملوجهون وقد خيم عليهم �شعور الطم�أنينة الأخالقية، 

فلم نعد نرى زعيًم� على املالأ ب�أخط�ئه.

وهكذا غرق املثل الأعلى الإ�شالمي؛ املثل الأعلى للحي�ة وللحركة، يف 
في�ش�ن من التع�يل والغرور، بل يف ذلك القنوع الذي يت�شف به الرجل املتدين، 
اأن يح�ول  بلغ ذروة الكم�ل، دون  بت�أديته ال�شلوات اخلم�س قد  اأنه  حني يعتقد 
تعديل �شلوكه واإ�شالح نف�شه، فهو ك�مل كم�ل العقم، اأو كم�ل املوت اأو العدم، 
اطم�أنوا  ب�لذين  ف�إذا  واملجتمع،  الفرد  يف  النف�شي  التقدم  حركة  تختل  وبذلك 
لفقرهم الروحي، ولنق�شهم النف�شي، ي�شبحون قدوة يف اخللق، يف جمتمع تقود 

احلقيقة فيه اإىل العدم.
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� يت�شم به الإدراك  والفرق كبري بني احلقيقة من حيث كونه� مفهوًم� نظريًّ
املجرد، وبني كونه� حقيقة ف�علة موؤثرة تلهم الإن�ش�ن اأ�شرب ن�ش�طه امل�دي.

�ش�ر،  ت�أثري  ذات   � اجتم�عيًّ ع�ماًل  كونه�  حيث  من  احلقيقة  ت�شبح  وقد 
اإىل الك�ش�د الفردي  عندم� ل تتم�شى مع دوافع التطور والتغيري، فت�شبح ذريعة 

والجتم�عي، وحينئذ ل تكون ملهمة للن�ش�ط، بل ع�ماًل من عوامل ال�شلل.

به  ندد  م�  نوع من  اأ�شل، من  لع�مل ع�جز  اأ�ش��ًش�  وقد تكون هذه احلقيقة 
»رين�ن« و»لم�ن�س« يف قولتهم� ال�شنيعة عن الإ�شالم، اإنه )دين الركود والتخلف(؛ 
هذا ال�شلل الأخالقي، وهو بال مراء اأخطر م� تخلف عن ع�شر م� بعد املوحدين، 
يعجز املجتمع الإ�شالمي فيجعله غري ق�در على زي�دة جهده ال�شروري لنهو�شه، 
وم� ال�شلل الفكري اإل نتيجة من نت�ئجه؛ ف�لكف عن التك�مل اخللقي ينتج حتًم� 

� عن تعديل �شرائط احلي�ة، وعن التفكري يف هذا التعديل. كفًّ

وهكذا يتجمد الفكر ويتحجر يف ع�مل مل يعد يفكر يف �شيء؛ لأن تفكريه 
مل يعد يحتوي �شورة الهم الجتم�عي.

اإن )التقليد( اخللقي يقت�شي التخلي عن )اجلهد الفكري( حتًم�، اأي عن 
)الجته�د( الذي ك�ن الوجهة الأ�ش��شية للفكر الإ�شالمي يف ع�شره الذهبي)1(.

)1(  ك�ن من تع�ليم النبي  »من اجتهد ف�أخط�أ فله اأجر، ومن اجتهد ف�أ�ش�ب فله اأجران« ]البخ�ري 2676/6[.
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ولقد ك�ن التجديد الذي ا�شتتبعته حركة ال�شيخ »حممد عبده« يف الع�مل 
ربقة  من  الإ�شالمي  الفكر  يتحرر  ولهذا مل  � يف جوهره،  اأدبيًّ الإ�شالمي جتديًدا 
تلك  على  منعقًدا  ظل  الإ�شالحية  الوجهة  من  فهو  اخل�نقة،  التقليدية  القواعد 
املو�شوع�ت القدمية: كعلم التوحيد وفل�شفة الكالم والفقه الإ�شالمي وفقه اللغة، 

ه� اأ�ش�تذة الإ�شالح. وهو يف كل هذا مل يتعدَّ املع�مل التي خطَّ

اأم� من الوجهة احلديثة ف�إنه قد انطلق اأكرث من ذلك على يد الدكتور »طه 
جديدة،  اجت�ه�ت  عنه�  تتفرع  )نظرية(  تعد  ل  الك�تب  هذا  وموؤلف�ت  ح�شني«، 
ب�لدر�س  ولكنه� قد خلقت بطرافته� و�شورته� الأدبية �شجة من الأفك�ر جديرة 
واملن�ق�شة، ومن هن� جدت حركة يف التفكري، ولكن هذه احلركة قد ظلت جمزاأة 

ل تربطه� مف��شل.

فلي�س لدى الع�مل الإ�شالمي حتى الآن جم�مع فكرية ت�شرف على توجيه 
احلي�ة الأدبية، وعلى توثيق ال�شالت وتغذية املن�ظرات بني املدار�س املختلفة، كم� 

ك�ن ذلك قدميً� بني مدر�شة »الغزايل« ومدر�شة »ابن ر�شد«.

ومن هن� حق لن� اأن نقول: اإن عمل الدكتور »طه ح�شني« مل يزد على اأن 
� رفيًق�، واإن عمل الدكتور »اإقب�ل« مل  م�س الأو�ش�ط الأدبية يف �شم�ل اإفريقية م�شًّ

يكن له اأي�ًش� اأدنى �شدى.
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ومن احلق اأن متزق احلي�ة الفكرية يرجع اأي�ًش� اإىل عوامل خ�رجية هي م� 
اأطلق عليه »جب« عقدة )الت�ش�مي(، ولكن ال�شبب الداخلي يظل هن� على اأية 
ح�ل - كم� هو يف كثري من النواحي- ذا �شطوة وتفوق، بل اإن الفكر يف البالد 
الإ�شالمية التي حتررت من الو�ش�ية ال�شتعم�رية، مل تكتمل بعد �شخ�شيته، ومل 
ب�عتب�ره  الجتم�عية،  وبقيمته  احلي�ة،  وجوه  على  ال�شيطرة  يف  بحقه  بعد،  يظفر 

� للن�ش�ط. و�شيلة للعمل واأ�ش��ًش� جوهريًّ

بل اإن )العلم( يف الأعم الأغلب مل يكن اآلة للنه�شة، بقدر م� ك�ن زينة 
واأ�شلوبً� وترًف�. ولقد راأين� يف بالدن� )اجلزائر( كيف اأن الفكر مل يكن حركة وعماًل 
�، بل ك�ن زخرًف� يوؤخذ من ب�ب التجمل؛ ك�ن حلية ل تدخل يف �شلك  اإيج�بيًّ

ق�نون، ول تخ�شع ملنطق نظري وعملي، واإمن� تخ�شع لذوق م� بعد املوحدين)1(.

واإذا م� ظل هذا الفكر متبطاًل منعدم الت�أثري بقي الن�ش�ط حركة فو�شى، 
وتزاحًم� يبعث على ال�شحك والرث�ء، ولي�س هذا �شوى �شكل من اأ�شك�ل ال�شلل 

الجتم�عي.

عمي  العالقة  هذه  انعدمت  فمتى  ب�لفكر،  عالقة  عملي  ن�ش�ط  فلكل 
الفكر  ي�ش�ب  الأمر حني  وكذلك  دافع،  بال  واأ�شبح جهًدا  وا�شطرب،  الن�ش�ط 
الن�ش�ط ي�شبح خمتالًّ م�شتحياًل، وعندئذ يكون تقديرن� لالأ�شي�ء  ف�إن  اأو ينعدم، 

)1( كتبت اإيل اإحدى ال�شحف فيم� م�شى )ت�شكرين( على مق�ل ن�شرته يل، تقول: اإنه� )حلَّت( به �شفحته� الأوىل.
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ط)1( لأهميته�، �شواء ك�ن  �، هو يف عرف احلقيقة خي�نة لطبيعته�، وَغمنْ تقديًرا ذاتيًّ
� من قيمته�. ا يف تقوميه� اأم حطًّ ُغُلوًّ

وهذان ال�شكالن من اأ�شك�ل اخلي�نة يتمثالن يف الع�مل الإ�شالمي احلديث 
اإىل  النظر  �شورة  يف  يتمثل  اأن  ف�إم�   :)Psychose ه�ن  )الذُّ من  نوعني  �شورة  يف 
الأ�شي�ء على اأنه� )�شهلة(، وهو ق�ئد ول �شك اإىل ن�ش�ط اأعمى، )كم� ك�نت احل�ل 
يف ق�شية فل�شطني(؛ واإم� اأن ي�أخذ �شورة النظر اإليه� على اأنه� )م�شتحيلة(، في�ش�ب 

الن�ش�ط ب�ل�شلل وهو م� يحدث غ�لًب� يف �شم�ل اإفريقية.

ولقد ق�م هذا الذه�ن الأخري يف اجلزائر على قواعد ثالث، من الواجب اأن 
نذكره�، هي:

- ل�شن� بق�درين على فعل �شيء لأنن� ج�هلون.
- ل�شن� بق�درين على اأداء هذا العمل لأنن� فقراء.

- ل�شن� بق�درين على ت�شور هذا الأمر لأن ال�شتعم�ر يف بالدن�.

هذه )الأدوار( الغن�ئية الثالثة، هي العملة ال�ش�ئعة التي يف�شر به� ح�شنو 
املربـحة،  م�شروع�تهم  عن  ليدافعوا  الدج�لون  ي�شتخدمه�  كم�  عجزهم،  النواي� 
م�شروع�ت ال�شعوذة واملخ�تلة، وال�شتعم�ر ب��شم قرير العني، مع اأن اأقل جهد يف 
اإذ ل تدع وراءه� جم�ًل للخراف�ت،  الت�أمل يكفي لتمزيق تلك الأ�شت�ر الك�فة، 

ط: اإنك�ر. )م(. )1( َغمنْ
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ويكفين� اأن نواجه )ال�شتح�لت( املزعومة ب�لوق�ئع امل�دية، اأي ب�لعن��شر احلقة يف 
امل�شكلة:

اأ- نحن ج�هلون - هذا واقع - وهو اأثر من اآث�ر ال�شتعم�ر. ولكن م�ذا تفعل 
الع�جل  الأ�ش��شي  ال�شالح  وهي  بثق�فته�  تفعل  م�  بالدن�؟..  يف  املثقفة  الدوائر 
اإب�ن الحتالل  �شد الأمية الع�مة..؟.. لقد �شهدن� ب�أعينن� املثقفني الإ�شرائيليني 
الأمل�ين يهتمون ب�أبن�ء جلدتهم، �ش�أن كل فئة متعلمة ت�شتخدم معرفته� فيم� ينفع 

�شعبه�، حدث هذا على الرغم من عنت املراقبة التي ك�نت م�شروبة عليهم.

اأم� يف اجلزائر فقليل هم امل�شلمون الذين يفكرون- على اختالف مهنهم- 
بزي�دة  النتخ�ب�ت  خالل  هن�ك  املثقفة  الفئة  ط�لبت  م�  وكثرًيا  اأمتهم،  تربية  يف 
عدد املدار�س، ولكن م� جدوى هذه الزي�دة اإذا مل يكن من نتيجته� )اإ�شالح( 

التعليم؟

نف�شه  املتعلم  الرجل  م� ك�ن  ف�إذا  العدم،  توؤتي غري  العدم ل  اإن م�ش�عفة 
ت�شبح  اأ�شطورة )اجلهل(  ف�إن  اأثر اجتم�عي،  لتعليمه  واإذا مل يكن  الت�أثري،  عدمي 
اأ�شطورة خطرة، اإذ هي حتجب خلف م�شكلة الإن�ش�ن الأمي م�شكلة اأعمق لإن�ش�ن 

م� بعد املوحدين- ج�هاًل ك�ن اأو متعلًم�.

اإىل م� ميلك  ننظر  اأن  ب�أقل خطًرا. وح�شبن�  لي�شت  واأ�شطورة )الفقر(  ب- 
اأغني�ء  زاد  لقد  الجتم�عية،  ف�عليته  مدى  لرنى  م�ل  من  الرثي  امل�شلم  الفرد 
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ثروات، وكثري من  ميلكون من  مم�  الرغم  العطل على  فقرائهم يف  امل�شلمني على 
اأولئك الأغني�ء ل يهتمون برع�ية طفل م�شلم لرتبيته تربية عملية اأو فنية، بل ل يهتمون 

برع�ية عمل ذي ف�ئدة ع�مة، فيقبلون عليه ط�ئعني متن�زلني عن قليل من رف�هيتهم.
موجود يف حميط  فهو  الفرد،  على  مبقت�شر  النق�س  هذا  فلي�س  ذلك  ومع 
املنظم�ت الثق�فية، التي مل تتعود اأن تتن�زل عن بع�س النفق�ت الزائدة يف �شبيل 

ت�شجيع الثق�فة، وامل�ش�عدة على ن�شره�)1(.

اإنه الت�ش�بق اإىل ال�شرف املُِخّل الذي ل يبدو الفقري فيه اأقل ا�شتعداًدا من 
الغني، واإل فلننظر اأين ي�شتخدم )الفقراء( نقودهم؟

لقد لحظت ذلك اأخرًيا يف قرية �شغرية من قرى ق�شنطينة، حيث توجد  
ب�شعوبة  توازن  املدر�شة  هذه  الع�م،  النفع  ذات  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  هي  مدر�شة 
فرنك)2( )�شت مئة جنيه  األف  مئة  املتوا�شعة يف حدود �شت  ال�شنوية  ميزانيته� 
تقريًب�(. ولكني قمت بتقدير اإجم�يل من واقع الإح�ش�ءات، خرجت منه بنتيجة 
هي اأن هوؤلء الفقراء - الذين يع�نون الفقر فعاًل - قد اأنفقوا يف ليلة واحدة اأكرث 
قم�ر،  )لل�شريك(، وكوخ  وملعب  للخي�لة،  دارين  بني  م�  فرنك؛  األف  م�ئتي  من 

وبع�س املق�هي.

)1(  لو اأردن� اأن ن�شوق اإىل الق�رئ اأدلة على ذلك، لذكرن� موقف جمعية العلم�ء امل�شلمني ب�جلزائر اإزاء بع�س اجلهود 
الفكرية التي ك�ن ال�شتعم�ر يعمل على حتطيمه� يف البالد.

)2(  هي ميزانية ع�م 1949.
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�شعر  نقّوم  اأن  لأمكنن�  النوع،  هذا  من  اأرق�م  على جملة  اعتمدن�  اأنن�  فلو 
ف�علية راأ�س امل�ل امل�شلم، اأعني الن�شبة بني ميزانية امل�شروع�ت الن�فعة - ك�ملدر�شة- 
وميزانية التوافه التي اأح�شين� اأنواعه�، و�شنجد اأن ن�شبة ال�شفه يف احل�لة املذكورة 
جميع  يف  ال�ش�ئد  احل�ج�ت  منو  على  املقت�شر  التطور  دليل  هو  وهذا   ،%95 هي 
مي�دين احلي�ة الإ�شالمية احلديثة، على اأن ن�شبة هذا الدليل ترتفع يف احلفالت 
 � الر�شمية ومهرج�ن�ت الزواج واخلت�ن ويف امل�آمت، وهي من��شب�ت حتدث نزيًف� م�ليًّ
رهيًب� يف حي�ة الع�ئالت. هذه املالحظ�ت �ش�دقة مهم� اأردن� تطبيقه� يف اأي جم�ل 
من جم�يل احلي�ة خ��س اأو ع�م، ومن اأبلغ الأمثلة على ذلك ميزانية وفد اجل�معة 
يقرب  فيم�  يت�شرف  الوفد  هذا  ك�ن  لقد  ع�م 1948؛  املتحدة  الأمم  اإىل  العربية 
اأية  ن�شر  يف  �شيًئ�  منه�  ينفق  بب�ري�س، مل  اإق�مته  دولر خالل  مليون  ن�شف  من 
وثيقة لعر�س م�ش�ألة فل�شطني على الراأي الع�م الع�ملي، بينم� اأغرق اليهود اإغراًق� 
بدع�يتهم، هذا التف�وت اله�ئل بني الو�ش�ئل التي ب�أيدين� والنت�ئج التي نح�شله� 

منه�، هو �شورة منوذجية جلميع األوان الن�ش�ط الإ�شالمي الع�م.

� لعالج هذا  نحن فقراء، م� يف ذلك �شك، ولكن� ل نحمل يف جنوبن� همًّ
الو�شع ب��شتخدام الو�ش�ئل املت�حة لن� ا�شتخداًم� جمدًي�.

 - اأمل  دون   - ننتظر  اخلطرية  الأهمية  ذات  الفكر  ثمرات  ثمرة من  وكم 
ن�شره� لعجز اأ�شح�به� امل�يل، بينم� الأموال الع�مة تهرب اإىل حيث ل ندري)1(.

)1(  من الأمثلة على ذلك: موؤلف�ت املغفور له الأ�شت�ذ علي الهم�مي، فكم من اأن��س ذهبوا يرتحمون على قربه. ولكن 
منظمة من تلك املنظم�ت التي تكرمه مل تفكر بعد يف ال�شيء الوحيد املهم، وهو ن�شر موؤلف�ته.
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لي�شت ح�لة الوفد  العربي يف ب�ري�س ا�شتثن�ء يرجع اخلط�أ فيه اإىل ب��شوات 
م�شر )قبل الثورة(، لأنه حيثم� وجد امل�ل- يف املج�ل اخل��س اأو الع�م- لحظن� 

�شوء ا�شتعم�له.

بل لو اأنهم زادوا ميزانية هذا الوفد لك�ن من املتوقع الكثري األ ي�شتغله� يف 
زي�دة و�ش�ئله و�شالحي�ته، واإمن� يزيد يف ح�جي�ته ونفق�ته، فلي�شت امل�شكلة - على 

هذا - م�لية، ولكنه� م�شكلة نف�شية وفنية، اإنه� م�شكلة )توجيه راأ�س امل�ل()1(.

ذوي  تعجز  التي  وهي  ال�شتعم�ر،  اأ�شطورة  هي  الث�لثة  والأ�شطورة  ج- 
القلوب الطيبة، وت�شوغ اأحي�نً� اأعم�ل املخ�تلة والحتي�ل الأخالقية وال�شي��شية.

ويهمن� اأن نذكر هن� اأنه فيم� يت�شل ب�لأ�شطورتني اللتني فرغن� من حديثهم�، 
ل ي�أتي ع�مل الكف من خ�رج الذات، بل هو �شبب داخلي ن�جت عن نف�شية الن��س، 
واأذواقهم واأفك�رهم وع�داتهم، اأي عن كل م� يكون عقل م� بعد املوحدين، وهو يف 

كلمة واحدة ن�جت عن )ق�بليتهم لال�شتعم�ر(.

واحلق اأن �شهم ال�شتعم�ر م�حق، اإذا هو ي�شحق ب�شورة منهجية كل فكرة 
وكل جهد عقلي اأو حم�ولة للبعث الأخالقي اأو القت�ش�دي؛ اأعني: كل م� من 

� ك�ن)2(. �ش�أنه اأن يتيح حلي�ة اأبن�ء امل�شتعمرات خمرًج� اأيًّ

)1(  راجع الف�شل اخل��س بهذه امل�شكلة يف كت�بن� »�شروط النه�شة«.
للعم�ل  يدفعوا  األ  الأمريكيني  امل�شوؤولني  لدى  مبراك�س  الفرن�شية  ال�شلط�ت  �شعي  من  ذلك  على  اأدل  هل    )2(
اأجوًرا تزيد على حد معني؟ فه� هو ذا )احل�مي( يعمل على الإقالل من ثمن اخلبز الذي يتق��ش�ه  املراك�شيني 

نً�( كم� يزعم. )حمميه(، وهو اأمر له عالقة بعمل امل�شتعمر ب�عتب�ره )مُمَدِّ
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الق�نون  وهو  فنية،  بطريقة  لق�نونه  اخل��شعني  قيمة  من  يحط  امل�شتعمر  اإن 
الذي اأطلقن� عليه يف كت�بن� »�شروط النه�شة«: )املع�مل ال�شتعم�ري(. بيد اأن هذا 
املع�مل ل يوؤثر يف قيمة الفرد الأ�ش��شية، اإذ اإن هذه القيمة ل تخ�شع حلكمه، ومع 
ذلك جند الفرد ع�طاًل خ�مًدا حتى يف املي�دين التي ل ميكن اأن تخطر فيه� �شبهة 

ال�شغط ال�شتعم�ري.

يكف  عندم�  حقيقة  بو�شفه  وت�أثريه  عمله  مي�ر�س  ال�شتعم�ر  ف�إن  وعليه 
�، وهو مي�ر�شه� بو�شفه اأ�شطورة عندم� ل يكون �شوى تعلة اأو قن�ع  � فعليًّ الن�ش�ط كفًّ

للق�بلية لال�شتعم�ر.

اإن هن�ك حركة ت�ريخية ينبغي األ تغيب عن نواظرن�، واإل غ�بت عن� جواهر 
الأ�شي�ء فلم نََر منه� غري الظواهر؛ هذه احلركة ل تبداأ ب�ل�شتعم�ر، بل ب�لق�بلية له، 

فهي التي تدعوه.

اآث�ر تلك الق�بلية؛ لأنه  اأثًرا �شعيًدا من  ومع ذلك، فلقد يكون ال�شتعم�ر 
الق�بل، فهذا املخلوق ل  اأوجد املخلوق  التطور الجتم�عي الذي  يقلب حينئذ 
يدرك ق�بليته لال�شتعم�ر اإل اإذا ا�شتعمر، وعندئذ يجد نف�شه م�شطًرا اأن يتحرر من 

�شف�ت اأبن�ء امل�شتعمرات، ب�أن ي�شبح غري ق�بل لال�شتعم�ر.

اأن نحدث هن�  ت�ريخية(، فيجب  ب�عتب�ره )�شرورة  نفهم ال�شتعم�ر  وبهذا 
تفرقة اأ�ش��شية بني بلد مغزو حمتل وبلد م�شتعمر، ففي احل�لة الأوىل يوجد تركيب 
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�ش�بق لالإن�ش�ن والرتاب والوقت، وهو ي�شتتبع فرًدا غري ق�بل لال�شتعم�ر؛ اأم� يف 
احل�لة الأخرى، ف�إن جميع الظروف الجتم�عية  التي حتوط الفرد تدل على ق�بليته 

لال�شتعم�ر، ويف هذه احل�لة ي�شبح الحتالل الأجنبي ا�شتعم�ًرا وقدًرا حمتوًم�.

فروم� مل ت�شتعمر اليون�ن ولكنه� غزته�. واإجنلرتا التي ا�شتعمرت اأربع م�ئة 
مليون من الهنود اإذ ك�نت لديهم الق�بلية، مل ت�شتعمر اإيرلندة اخل��شعة دون م� 
ا�شت�شالم، ويف مق�بل ذلك جند اليمن، تلك التي مل تفقد ا�شتقالله� حلظة، مل 
اأعني ع�جزة عن  اأدنى ف�ئدة؛ لأنه� ق�بلة لال�شتعم�ر،  تفد من ذلك ال�شتقالل 
القي�م ب�أي جهد اجتم�عي، ومع ذلك ف�إن هذا البلد ل يدين ب��شتقالله اإل ملح�س 
مراك�س  اأم�  ا�شتقالله،  حفظت  مواتية  دولية  مالب�ش�ت  وجدت  فقد  امل�ش�دفة، 
وقد ك�نت م�شتقلة حتى ع�م 1912، ف�إنه� مل تتعلم من جتربة اجلزائر امل�شتعمرة 
منذ قرن على طول حدوده�، اإنه� مل ت�شتفق للنهو�س اإل بعد اأن وقعت يف اأ�شر 

ال�شتعم�ر، يقوده� يف وثبته� �شيدي »حممد بن يو�شف«.

الن��س  اإذن؛ لي�س هو ال�شبب الأول الذي نحمل عليه عجز  ف�ل�شتعم�ر 
وخمولهم يف خمتلف بالد الإ�شالم. ولكي ن�شدر حكًم� �ش�دًق� يف هذا املج�ل 
ينبغي اأن نتق�شى احلركة ال�شتعم�رية من اأ�شوله�، ل اأن نقف اأم�م ح��شره�، اأي 
اإن علين� اأن ننظر اإليه� بو�شفن� علم�ء اجتم�ع ل بو�شفن� رج�ل �شي��شة، و�شندرك 
من�ق�ًش�  ع�ماًل  ب�شفته  امل�شتعَمر  ال�شعب  حي�ة  يف  يدخل  ال�شتعم�ر  اأن  حينئذ 
يعينه على التغلب على ق�بليته له، حتى اإن هذه الق�بلية التي يقوم على اأ�ش��شه� 
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ال�شتعم�ر تنقلب اإىل رف�س لذاته� يف �شمري امل�شتعمر، فيح�ول جهده التخل�س 
النمو  �شوى  قرن،  ن�شف  من  اأكرث  منذ  الإ�شالمي  الع�مل  ت�ريخ  ولي�س  منه�. 
الت�ريخي لهذا التن�ق�س، الذي اأدخله ال�شتعم�ر على الأو�ش�ع التي تخلقت يف 

ظله� الق�بلية وات�شمت به�.

فهن�ك اإذن ج�نب اإيج�بي لال�شتعم�ر، حني يحرر الط�ق�ت التي ط�ل عليه� 
يتجه  �، حني  �شلبيًّ ع�ماًل  اآخر  ج�نب  من  يعد  اأنه  من  الرغم  على  اخلمود،  زمن 
ولدين� يف هذا  ال�شتعم�ري(،  )املع�مل  ق�نون  بتطبيقه  الط�ق�ت،  اإىل حتطيم هذه 
ال�شدد واقع ذو دللة: ف�إن الت�ريخ مل ي�شجل مطلًق� ا�شتمرار الواقع ال�شتعم�ري، 
اإذ اإن قوى الإن�ش�ن اجلوهرية تتغلب اأخرًيا على جميع �شروب التن�ق�س. ولي�س 
معنى هذا اأن امل�شتعمر يفد اإىل امل�شتعمرات )ليحركه�(، واإمن� يجيء لي�شله�، كم� 
ي�شل العنكبوت �شحية وقعت يف �شب�كه، ولكنه يف نه�ية الأمر يغري ظروف حي�ة 

امل�شتعَمر من جذوره�، في�ش�عده بذلك على تغيري نف�شه.

اإىل  النظر  نغفل  األ  م�شتعَمر،  بلد  ندر�س و�شع  اإذن عندم�  الواجب  فمن 
ه�تني الفكرتني املتالزمتني، واإن ك�نت� يف احلقيقة متم�يزتني: ال�شتعم�ر والق�بلية 

لال�شتعم�ر.

اأن  �، هي  فنيًّ تعريًف�  والعطل  اأ�شب�ب )الكف(  لتعريف  الوحيدة  والطريقة 
وبهذه  لال�شتعم�ر،  الق�بلية  عن  اأو  ال�شتعم�ر،  عن  تنتج  الظروف  اأي  يف  نحدد 
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على  للق�ش�ء  املن��شبة  الو�ش�ئل  يحدد  اأن  الإ�شالمي،  الع�مل  ي�شتطيع  الطريقة 
�شنوف عجزه التي �شلت حتى الآن جميع م�شروع�ته.

اأم يف الإ�شالح -  ال�شي��شة  بنظرية يف  ات�شل  اأي منهج - �شواء  اإن جن�ح 
مرتبط بتن�ول امل�شكلة من ج�نبيه� مًع�، ف�إذا نظرن� اإىل ج�نب دون الآخر فقد غ�مرن� 

بروؤية م�شكلة مزيفة)1(.

ومن �شوء امل�ش�دفة اأن برت امل�شكلة على تلك ال�شورة يتخفى عموًم� يف قن�ع 
)الوطنية(، الوطنية اله�ذرة الب�طلة.

اأو لي�س من اأجنع الو�ش�ئل خلدمة ال�شتعم�ر، اأن يزمن عجزن� و�شللن�، واأن 
تظل هذه الدم�ميل والقروح التي ك�نت تعد، منذ ثالثة قرون اأو اأربعة، اأم�رات 

وا�شحة ملجتمع مير بح�لة التهيوؤ لال�شتعم�ر؟

من  نتحرر  لكي  اإنه  هي:  نف�شه�،  تفر�س  وعلمية  منطقية  نتيجة  هن�ك  اإن 
)اأثر( هو ال�شتعم�ر، يجب اأن نتحرر اأوًل من )�شببه( وهو الق�بلية لال�شتعم�ر.

)1(  اإىل الق�رئ ن�س مل�رك�س وهو الرجل الذي لي�س ب�ملث�يل اأو اخلي�يل، وقد وجهه ع�م 1850 يف �شورة خط�ب ملن 
اأن  الثورة، دون  اإىل  الدافع  الرغبة هي  يعدون  الأدعي�ء  هوؤلء  »اإن  ق�ل:  الثورية(  الكيمي�ء  )اأدعي�ء  عليهم  اأطلق 
ينظروا اإىل م� يجب توافره فعاًل، اأم� نحن فنقول للعم�ل: ل�شوف تق�شون خم�شة ع�شر ع�ًم� اأو ع�شرين اأو خم�شني 
اأنف�شكم،  تغيري  اأجل  من  ولكن  فح�شب،  اخل�رجية  الأو�ش�ع  تبديل  اأجل  من  والدولية، ل  الأهلية  احلروب  يف 

لت�شبحوا اأهاًل لتويل ال�شلطة ال�شي��شية«، خط�ب اإىل فيني�س، اأيلول )�شبتمرب( 1850.
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�شخ�شيته،  لتنمية  يريده�  التي  الو�ش�ئل  جميع  ح�ئز  غري  امل�شلم  فكون 
وحتقيق مواهبه؛ ذلك هو ال�شتعم�ر؛ واأم� األ يفكر امل�شلم يف ا�شتخدام م� حتت 
يده من و�ش�ئل ا�شتخداًم� موؤثًرا، ويف بذل اأق�شى اجلهد لريفع من م�شتوى حي�ته، 
 - في�شت�شلم  ال�شبيل،  وقته يف هذه  ي�شتخدم  األ  واأم�  الع�ر�شة،  ب�لو�ش�ئل  حتى 
� مهماًل، يكفل جن�ح الفنية ال�شتعم�رية،  على العك�س - حلظة اإفق�ره وحتويله كمًّ

فتلك هي الق�بلية لال�شتعم�ر.

وهكذا كلم� ح�ولن� ت�شنيف خمتلف اأ�شب�ب )الكف( التي تعرقل �شروب 
الن�ش�ط يف الع�مل الإ�شالمي احلديث، والتي ت�شد تطوره اإىل ن�شق متلكئ، والتي 
تزرع القلق والعجز، واأخرًيا الفو�شى يف حي�ته، وجدن� اأن الأ�شب�ب الداخلية التي 

تنتج عن الق�بلية لال�شتعم�ر هي الأ�شب�ب ذات ال�شوكة والغلب.

وطبيعي اأن نرى لهذا الو�شع انعك��ش�ته يف امليدان ال�شي��شي، وهو امليدان 
الذي تتجلى فيه اخل�ش�ئ�س الأخالقية والفكرية والجتم�عية التي تت�شف به� 
واحلي�ة؛  ال�شي��شة  بني  مب��شرة  عالقة  اأوًل  هن�ك  اإن  معني؛  و�شعب  معينة  بيئة 
التغريات  لتنظيم  م�شروع  اإل  جوهره�  يف  ال�شي��شة  وم�  للث�نية،  تخطيط  ف�لأوىل 
املتت�بعة يف ظروف الإن�ش�ن واأو�ش�ع حي�ته، هذه العالقة التي حتدد و�شع الفرد 

ب�عتب�ره غ�ية كل �شي��شة تعد الفرد اأي�ًش� ع�ماًل لتحقيق تلك الغ�ية.
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وهكذا يعد الإن�ش�ن عن�شًرا يف امل�شروع ال�شي��شي من وجهتني: اأي ب�عتب�ره 
)ذاًت�( حتقق الغ�ية من ال�شي��شة، و)مو�شوًع�( هو عينه الغ�ية املرجوة.

والق�بل  امل�شتعمر  الفرد  و�شع  هو  املوحدين  بعد  م�  اإن�ش�ن  و�شع  ك�ن  ومل� 
ب�عتب�ره   - الفرد  عالقة  هي  هن�  واملو�شوع  الذات  بني  العالقة  ف�إن  لال�شتعم�ر، 
م�شتعِمر  بني  عالقة  ولي�شت  لال�شتعم�ر(،  )ق�باًل  ب�عتب�ره  بذاته   - م�شتعمًرا 

وم�شتعَمر.

الإ�شالمي يف  الع�مل  اتبعه�  التي  ال�شي��ش�ت  ت�شجل خط�أ  املالحظة  هذه 
ال�شميم؛ فقد اجتهت يف كف�حه� اإىل امل�شتعمر، دون اأن تلتفت اإىل الفرد الذي 

ت�شخره للق�ش�ء على ال�شتعم�ر.

ومل� ك�ن امل�شتعَمر من ن�حية اأخرى بح�جة اإىل و�ش�ئل يغري به� و�شعه بو�شفه 
ق�باًل لال�شتعم�ر، ف�إنن� جند هن� اأي�ًش� انحراف تلك ال�شي��ش�ت عن اجل�دة، وزيغه� 
عن الطريق الأقوم؛ لأنه� تتلم�س و�ش�ئله� اإىل العمل من امل�شتعِمر نف�شه، وعجيب 

�نه. اأمر الأ�شري يطلب مفت�ح �شجنه من �شجَّ

معينة  مرحلة  يف  الإن�ش�ن  و�شع  حتدد  التي  العوامل  نبني  اأن  اإذن  يجب 
من مراحل تطوره؛ ليمكنن� اأن ن�شتخل�س منه� ال�شي��شة التي تنطبق على تلك 
املرحلة، وغني عن البي�ن اأن ظروف احلي�ة تعد نتيجة للح�لة الع�مة يف بيئة معينة، 
الظروف )مرحلة( من مراحل )احل�ش�رة(، ل )�شكاًل( من  تلك  وبذلك تكون 
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اأ�شك�ل )ال�شي��شة(، فم� ال�شكل ال�شي��شي اإل انعك��س للو�شع احل�ش�ري، وكم 
من ملكي�ت ينتعل الن��س فيه� احلف�ء، وجمهوري�ت ميوتون فيه� جوًع�.

والواقع اأن الفكر ال�شي��شي احلديث يف الع�مل الإ�شالمي هو يف ذاته عن�شر 
متن�فر، فهو اقتب��س ل يتفق وح�لة ذلك الع�مل، وامل�شلمون يف هذا امليدان اأو يف 
غريه من املي�دين مل ينقبوا عن و�ش�ئل لنه�شتهم، بل اكتفوا بح�ج�ت قلدوا فيه� 
العن��شر  اأن جنمع  لي�شت ح�جتن�  بينم�  الهواء،  اإل من  واأ�شك�ل جوف�ء  غريهم، 
العن��شر  التحليل،  على  يقوم  منهج  بوا�شطة  نوجد  اأن  واإمن�  تلفيًق�،  منه�  لنكّون 
الأ�ش��شية التي ت�شهم يف خلق )تركيب( ح�ش�ري ق�ئم على: الإن�ش�ن والرتاب 

والوقت.

وبو�شعن� اأن ندر�س درجة ح�ش�رة م�، مبالحظة الطريقة التي يتبعه� الإن�ش�ن 
ليتف�عل مع بيئته.

�شبيل  يف  يبذل  الإن�ش�ن  يكن  مل  )البدائية(،  النب�تية  احلي�ة  طور  ففي 
التوافق مع نوامي�س احلي�ة �شوى )اأقل  اجلهد(؛ فلكي يق�وم الربد يتوهم اأنه ق�در 
على ذلك ب�لقي�م ب�أقل جهد ممكن؛ اأعني ب�أقل حرك�ت ممكنة، فيقبع يف م�شكنه 
وينكم�س. ولكي يتغلب على اجلوع ميد يده اإىل م� جتود به الطبيعة من تلق�ء ذاته�، 

ف�إذا به يطعم مثاًل بع�س اجلذور.
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)ب�حلد  ويتوافق  البيئة،  مع  الإن�ش�ن  يتع�مل  احل�ش�رية  املرحلة  هذه  ففي 
الأدنى من اجلهد(، اأم� يف طور احلي�ة الن��شطة، ف�إن الإن�ش�ن يحقق توافقه ببذل 
)احلد الأق�شى من اجلهد( يف تنظيم نف�شه، ف�إذا م� اأراد مق�ومة الربد ابتكر جه�ًزا 
ب�أن  اأخرى،  ق�ومه ب�شورة  ي�شتطع احل�شول عليه لظروف معينة  واإذا مل  للتدفئة، 
يبذل جهده وي�شتهلك ط�قته وي�ش�عف حركته، ولكي يح�شل على غذائه، جنده 
�، بينم� الإن�ش�ن البدائي ك�ن يتلم�س غذاءه من الأر�س  يكيف الرتاب تكييًف� فنيًّ

دون تكييف.

ف�لنتق�ل من احلي�ة البدائية الراكدة اإىل احلي�ة الع�ملة الن��شطة، هو الذي 
ي�شجل اإذن بداية ح�ش�رة م� اأو نه�شة معينة، لكن هذا النتق�ل يظل يف الت�ريخ 
من الظواهر غري املفهومة لو اأنه ا�شتلزم و�ش�ئل اأخرى غري التي تقدمه� البيئة، ولو 
اأنه ا�شتخدم يف احل�شول على تلك الو�ش�ئل �شيًئ� غري م� منحه من قدرات طبيعية 

ي�شيطر به� على ذاته وعلى اأر�شه وعلى وقته.

ولي�س من �شك يف اأن هذا القول �ش�دق على الرجل امل�شتعَمر، لأنه يف 
ح�جة اإىل اأن يبحث يف بيئته عن الو�ش�ئل الأوىل الأ�ش��شية على الرغم من وجود 

ال�شتعم�ر والق�بلية لال�شتعم�ر.

ف�لرتاب هو عم�د حي�ته امل�دية؛ لأنه  يعي�س على ثمراته يف اأي ظرف ك�ن، 
والوقت رهن م�شيئته ل ين�زعه فيه اأحد، ولديه من العبقرية م� يعينه على الت�شرف 
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� يف ال�شروط ال�شرورية التي تتيح له اأن  فيهم�، فهو على هذا يت�شرف ت�شرًف� ت�مًّ
يح�شل على و�ش�ئل اأقوى، ومعنى هذا  اأنه ي�شتطيع اأن ُيحيل)1( و�ش�ئله البدائية 
و�ش�ئل اأكمل، كلم� قدر على تغيري نف�شه، ووعى حقيقة اإن�ش�نيته، وم� تقت�شيه من 

م�شوؤولي�ت.

ف�إذا م� طبقن� هذه العتب�رات الع�مة على جم�ل الن�ش�ط ال�شي��شي، وجدن� 
ن�ش�ط فو�شوي -  � ل جمرد  تطبيقيًّ الن�ش�ط - لكي يكّون علم اجتم�ع  اأن هذا 

يجب اأن يقوم على مبداأين:

1- اأن نتبع �شي��شة تتفق وو�ش�ئلن�.
2- اأن نوجد ب�أنف�شن� و�ش�ئل �شي��شتن�.

ومن هذين الأ�شلني تنتج مرحلت�ن متت�بعت�ن:

اأولهما

الإن�ش�ن  وهي  احل��شلة،  الأولية  الو�ش�ئل  مع  تتفق  التي  ال�شي��شة  مرحلة 
والرتاب والوقت، ولي�س معنى ذلك اأن نق�شي الو�ش�ئل الث�نوية التي متنحن� اإي�ه� 
هي  لي�س  املالب�ش�ت  هذه  اأن  ندرك  اأن  علين�  ولكن  املالب�ش�ت،  اأو  امل�ش�دف�ت 
علين�  تنعم  مكملة  واإمك�ني�ت  منح  هي جمرد  بل  لل�شي��شة،  الأ�ش��شية  القواعد 
نوع  يف  نتورط  اأن  لأو�شك  تقديرن�  يف  مك�نً�  له�  اأف�شحن�  اأنن�  فلو  امل�ش�دفة،  به� 

ل. )م(. )1(  ُيحيل: يحوِّ
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الق�بلية  ت�شفية  هي  املرحلة  لتلك  ال�شرورية  والنتيجة  ال�شي��شية،  ال�ش�عرية  من 
لال�شتعم�ر والق�ش�ء عليه� ق�ش�ء مربًم�.

وثانيتهما

مرحلة التغيري املتدرج مل� بني اأيدين� من و�ش�ئل بدائية كيم� نحيله� و�ش�ئل 
اأكمل، فتكون ق�درة على تعديل خمتلف ظروف البيئة �شيًئ� ف�شيًئ�.

وينبغي اأن يكون من نت�ئج هذه املرحلة اإلغ�ء ال�شتعم�ر يف خمتلف اأ�شك�له، 
اخلفية كم� يف اليمن، اأو امل�شتعلنة كم� هي احل�ل ب�شم�ل اإفريقية.

�شكاًل من  ي�شتتبع�ن مطلًق�  الأ�ش��شيني ل  املبداأين  ف�إن هذين  ومع ذلك 
اأ�شك�ل ال�شي��شة، بل املهم هو امل�شمون، اأم� ال�شكل فلي�أخذ اأي ط�بع من طوابع 

� مطلًق�. �، اأو ا�شتبداديًّ �، وملكيًّ النظم على اختالفه�: جمهوريًّ

الع�مل  يف  ال�شي��شية  احلي�ة  يف  عقدة  اليوم  تعد  التي   - النتخ�ب�ت  وم� 
الإ�شالم احلديث - �شوى �شكل من اأ�شك�ل احلكم: هو ال�شكل الربمل�ين.

اأم� امل�شمون الإيج�بي، فهو وحده املقي��س الذي يتيح لن� اأن نعرف اإذا م� 
ك�نت ال�شي��شة املتبعة علم اجتم�ع مطبًق�، اأو �شربً� من الأوه�م واخلزعبالت.

ولو اأنن� تتبعن� التطور الع�م لل�شي��شة الإ�شالمية حتى ق�شية فل�شطني؛ فلن 
وا�شحة،  اأ�شول  اأو  التحديد،  ت�مة  مب�دئ  ترتكز على  ب�أنه�  اأ�شف-  ن�شعر- بكل 
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ولن جند له� غ�ي�ت واقعية تخ�شع لنظرية تهديه� �ُشُبله�، حتى تبلغ هدفه� بطريقة 
علمية، بل لن نعرث يف تلك ال�شي��شة على املبداأ التقليدي الذي و�شعه له� الب�عث 
 � الرائد - جم�ل الدين - واأطلق عليه: )الأخوة الإ�شالمية(، ليكون اأ�ش��ًش� �شروريًّ

لأية �شي��شة يف البالد الإ�شالمية.

التي  القومية  النزع�ت  خمتلف  ملق�ومة  دائًم�  املبداأ  هذا  تعر�س  لقد  بل 
لي�شت يف الواقع �شوى نزع�ت حزبية؛ اأعني اأنه� ل تدل على اهتم�م زعم�ئه� مب� 

ينبغي اأن ين�ش�أ بينهم من عالق�ت، بقدر م� يتك�لبون على م�ش�حلهم و�شهواتهم.

وكل م� حدث يف الع�مل الإ�شالمي هو اأنه قد بداأ ي�شعر ب�أن الوحدة م�شكلة 
رئي�شية، وب�أن اأي تركيب ح�ش�ري ل ميكن اأن يتحقق مب� هب ودب من العن��شر 
وال�شي��ش�ت الرائجة يف ال�شوق الآن، ف�إن من ال�شعب اإطالق م�شطلح )�شي��شة( 
من  ولعل  الزعم�ء،  خمتلف  عليه�  مرد  التي  الفو�شوية  املح�ولت  تلك  على 
الأف�شل اأن يطلق عليه� لفظة )البوليتيك�( الذي يطلقه ع�مة الن��س على �شنوف 
واألوان املخ�تالت؛ والفرق كبري بني امل�شطلحني؛  التخبط والأوه�م واخلراف�ت، 
اإذ هو الفرق بني امل�ش�دفة اأو الع�طفة وبني التوجيه املحدد امل�شتقى من التج�رب 
اتبعه�  التي  )البوليتيك�(  اخلبيثة  ال�شي��شة  هذه  وم�  الت�ريخ.  خالل  الإن�ش�نية 
اإ�ش�بته�  ت�شهل  التي  الأهداف  وترك  ب�مل�شتحيل،  املمكن  خلط  �شوى  الزعم�ء 

بو�ش�ئل مب��شرة، اإىل م� ل ميكن الو�شول اإليه مهم� تعلقن� بو�ش�ئل خي�لية.
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ولقد اتخذت ال�شي��شة يف �شم�ل اإفريقية خ��شة هذا الط�بع املختل؛ لأنه� 
به عهد م� بعد املوحدين من عيوب ونق�ئ�س، فهي حتتوى  ات�شم  ق�مت على م� 

حتًم� اأنواع )الذه�ن( املتن�ق�شة، كذه�ن )ال�شهولة(، وذه�ن )ال�شتح�لة(.

عن  للم�شكلة  احلقيقية  العن��شر  تخفي  زالت  م�  اخلرق�ء،  ال�شي��شة  هذه 
�شمري امل�شلم، فهو يتكلم حيث يلزمه اأن يعمل، وهو يلعن ال�شتعم�ر حيث يجب 
عليه اأن يلعن الق�بلية لال�شتعم�ر، وهو مع هذا ل يبذل اأقل اجلهد يف �شبيل تغيري 
ا فهم يف انتظ�ر املالب�ش�ت، اأعني: يتوقعون  �، اأم� اأكرث الق�دة جدًّ و�شعه تغيرًيا عمليًّ
�شنوح فر�شة، ف�إذا بك تراهم من حني لآخر، يرفعون عق�ئرهم ب�لحتج�ج، معلقني  
اأملهم على بع�س الأ�ش�طري امل�شم�ة: )الأمم املتحدة( اأو ال�شمري )ال�شمري الع�ملي(.

اأن نظرية  اأن يعلموا  وقد ك�ن على الذين يدافعون عن مثل هذا املوقف، 
مواجهة  يف  يقف  هب�ء،  واأمل  جوف�ء  كلمة  �شوى  لي�شت  والفر�س  املالب�ش�ت 
ا، وم� ك�ن لن� اأن نك�شف عن اجت�ه  الأحداث التي جتري دائًم� فال ن�شتطيع له� ردًّ
املالب�ش�ت الدولية، م� مل تكن لدين� مقدرة على تذوق احلقيقة املجردة من كل 

مغزى ع�طفي، اأو ميل �شعري.

ولكن اأحك�من�، بكل اأ�شف، ل تك�شف يف الغ�لب اإل عن حتديد ع�طفي 
ملوقفن�، فنحن ل نحكم واإمن� ن�أ�شى؛ نحن نكره ونحب ول �شيء غري هذا.
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ولقد اأ�شيب بهذا اخللل كب�ر مفكرين� الذين ِنيطت بهم مهمة الإ�شالح، 
فه� هو ذا املغفور له ال�شيخ »عبد احلميد بن ب�دي�س« - وقد �شهد النزاع يحتدم 
بني »ابن �شعود« والإم�م »يحيى« - ين�شر مق�ًل ع�م 1934 ي�أ�شى فيه على )اإراقة 
دم�ء امل�شلمني(، ويعنف فيه الرجلني دون تفرقة، ك�أمن� ال�شيخ مل يتبني عظم النزاع 
الذي تقف فيه القوى الروحية وامل�دية يف النه�شة الإ�شالمية متج�شدة يف الفكرة 
ك�أمن�   - توؤيده  يحيى،  الإم�م  ممثلة يف  والتدهور  النحط�ط  قوى  الوه�بية، يف وجه 
اأغفل هذا احلكم اجل�نب الن�طق من  مبح�س امل�ش�دفة - قوى ال�شتعم�ر. ولقد 
املوقف، وهو �شرعة املن�ورة التي ق�م به� اجلي�س ال�شعودي الفتي، ف�أحبط اخلطة 
كم�  �ش�عة.  وع�شرين  اأربع  خالل  )احلديدة(،  على  ب�ل�شتيالء  ال�شتعم�رية 
اأ�شقط من ح�ش�به موقف مو�شوليني الذي ك�ن يطمع يف احتالل اليمن )حلم�ية 

الإ�شالم(..!

الدول  �شح�بة  يف  الع�طفية  النف�شية  هذه  انعك��س  جند  اليوم  اإىل  ونحن 
الإ�شالمية؛ فمنذ عهد قريب �شهدت �شورية ثالثة انقالب�ت متع�قبة، ومل يكن من 
ال�شح�فة العربية اإل اأن اأ�شيت على ح�لة القلق التي تع�نيه� اجلمهورية ال�شورية)1(، 
فلم يح�ول مرا�شل �شحفي واحد اأن يتعقب �شر الأحداث، فرمب� اأدى به بحثه اإىل 
اأن وزارة اخل�رجية الربيط�نية مل تعد تدير الأمور على هواه� يف الع�مل  مالحظة 
العربي، فلقد حدث انقالب »ح�شني الزعيم« دون علمه�، كم� اأن �شفيه� »�ش�مي 

)1(  الإ�ش�رة هن� اإىل انقالب�ت »ح�شني الزعيم« و»�ش�مي احلن�وي« و»اأديب ال�شي�شكلي«.
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احلن�وي« قد طرد من احلكم دون اأن ت�شتطيع دفع النقالب، وك�ن انقالب »اأديب 
ال�شي�شكلي« بدوره خري �ش�هد على اأن الع�مل العربي يعرف منذئذ كيف ينظم 
�، م�شرتًق� اأو متغفاًل جه�ز املخ�برات الإجنليزي الب�رع  ن�ش�طه ال�شي��شي تنظيًم� فنيًّ

الدقيق)1(.

هذا هو اجل�نب اجلوهري من امل�ش�ألة، ل م� اأ�شيت له ال�شح�فة العربية من 
ا�شطراب الأحوال يف دولة مل تزل يف مهده�.

وعودة اإىل )البوليتيك�( تك�شف لن� عم� اأ�ش�بن� خالل ك�رثة فل�شطني، فلقد 
رهن الق�دة على عدم كف�ءتهم للقي�م ب�أب�شط الأعم�ل، واإن ك�ن من الواجب اأن 
ن�شتثني هن� ال�شي��شة ال�شعودية التي دلت على  وعيه�، فلقد دل )ابن �شعود( على 
اأنه رجل الدولة العربي الوحيد، الذي اأدرك منذ البداية خف�ي� الق�شية، ف�أم�شك 
عن اإر�ش�ل جي�شه اإىل فل�شطني، وبذلك برهن على اأنه مل ينخدع بجالء الإجنليز 
املف�جئ عن ي�ف�، وقد ك�نوا يعلمون اأنهم مت�آمرون يف فعلتهم، حني تركوا البالد 
منظمة  �شلط�ت  اإىل  فيه�  الأمن  وحفظ  اإدارته�  عن  م�شوؤولي�تهم  ينقلوا  اأن  دون 
حتمي جميع املدنيني بفل�شطني، لقد ق�ل برن�رد�شو يف اإحدى نقداته الالذعة قبيل 
احل�دث ب�أي�م: »يجب اأن ندع العرب واليهود يح�شمون خالفهم بحد ال�شالح«، 
وهذا ول �شك راأي رجل مطلع على بواطن الأمور، تعود التفكري قبل اإبداء راأيه.

)1(  دلت على هذا بكل و�شوح ثورة العراق.
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لقد بهت اأع�ش�ء اجل�معة العربية جميًع� - ب��شتثن�ء ابن �شعود - فلم يفكروا 
حتى يف الحتج�ج على ذلك اجلالء املف�جئ عن ي�ف�، يف ظروف ل يفيد منه� غري 
ال�شهيونيني، الذين ك�نت قواتهم على اأهبة ال�شتعداد، متخذة مواقعه� يف اأر�س 
اإعالن  ق�نوين هو  ي�شبقوا الأحداث بعمل  ف�إنهم مل  املعركة، وف�شاًل عن ذلك، 
اجلمهورية الفل�شطينية، ذلك كله مل َيُدرنْ بخلدهم، بيد اأنن� ن�شوق اإىل الق�رئ م� 
ا�شتهواهم ذه�ن  اآنذاك، وقد  ف�إن ق�دة اجل�معة  ال�شي��شي الكلي،  ي�شهد بعجزهم 
)ال�شهولة( ركنوا اإىل هيئة الأمم املتحدة، واأخذوا يحقرون من �ش�أن الإ�شرائيليني، 
ويهونون من خطرهم وتفوقهم ال�شي��شي وامل�يل والفني، بل العددي اأي�ًش�، وم� ك�ن 
لهذا التفوق الأخري اأن يظهر لأعينهم لأول وهلة، ومع ذلك فقد ك�ن بح�شبهم 
اأن  وا�شًح�  ك�ن  لقد  املوقف،  ليدركوا حقيقة  الأ�ش�بع  على  احل�ش�ب  يعرفوا  اأن 
ال�شهيونيني ميلكون جي�ًش� يزيد على ثالثة م�ئة األف جمند، بينم� الدول العربية 
مل تكن ت�شتطيع اأن جتند �شوى جي�س ل يزيد على م�ئتي األف، ول�شت اأق�شد هن� 
ال�شعوب العربية، فقد جنحت ال�شي��شة ال�شتعم�رية يف عزله� عن جو امل�شكلة، 

وهلل احلمد.

اأم� من حيث التفوق ال�شي��شي وامل�يل والفني، فال نزاع يف اأن الإ�شرائيليني 
ك�نوا �ش�دة املوقف مل� ك�ن عليه الع�مل الإ�شالمي من فو�شى.

لقد ك�ن هيًن� على كل اإن�ش�ن اأن يتوقع انت�ش�ر ال�شهيونيني، فيم� عدا �شح�ي� 
واإمن� هي  اأو جتربة،  اأخط�ءه�، لأنه� لي�شت علًم�  اإذ هي دائًم� تكرر  )البوليتيك�(؛ 
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جهل وهذر و�شذوذ، ولهذا اجلهل اجته ال�ش��شة امل�شلمون بقلوبهم اإىل املنظم�ت 
الدولية، حتى بعد اأن راأوه ب�أعينهم اأن املرحومة ع�شبة الأمم مل تقم بتطبيق مب�دئ 
»ول�شن« الأربعة ع�شر، بل ان�شرفت اإىل توزيع انتداب�ت وحممي�ت جديدة، فلم 
مبيث�ق  جديدة  ثقة  �شورة  يف  املهزلة  تكررت  بل   ،� عمليًّ در�ًش�  ذلك  من  يفيدوا 
الأطلنطي، وبهيئة الأمم املتحدة، ف�نعقدت اجلمعية الع�مة بق�شر »�ش�يو«، والق�دة 
م�زالوا منهمكني يف مدح املنظمة الدولية اجلديدة، وف��س طوف�ن الأ�ش�طري على 

األ�شنتهم ليغمر ال�شمري امل�شلم ب�أبخرته املخدرة.

وك�ن النخداع �شهاًل بقدر م� ك�نت املظ�هر خداعة، فه� هي ذي ب�ك�شت�ن 
اأبخرة  ذي  هي  وه�  ا�شتقالله�،  تن�ل  اإندوني�شي�  ذي  هي  وه�  �شي�دته�،  ت�شيد 
ي�شتلزم  ول  بن�ئه،  كبري جهد يف  يقت�شي  ل  الذي  )ال�شهل(  الهني  ال�شتقالل 
�، وفقدانً� للح�ش��شية الع�مة، فلم  و�شيلة لتحقيقه، تبلبل العقول فتحدث خدًرا كليًّ
ندرك اأن البالد التي قيل عنه� اإنه� قد حتررت، مل حت�شل على حريته� بن�ء على 
اأن  وح�شبن�  لل�شيوعية،  مت�خمة  اخلطر،  منطقة  لأنه� وجدت يف  بل  مبداأ حمرر، 

نلقي نظرة على اخلريطة لنقتنع بهذا القول.

البالد  ظلت  ط�مل�  ال�شتقالل  هذا  مثل  �شعف  نت�شور  اأن  ا�شتطعن�  ورمب� 
التي ح�شلت عليه ق�بلة لال�شتعم�ر، وم� دامت مل ت�شيطر بعد �شيطرة واقعية على 

�شوؤونه� الداخلية، ف�إن اإ�شرتاتيجية الع�مل ُقلنْب، وقد تتغري بني ع�شية و�شح�ه�.
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امللكة  غريت  حيث  اإندوني�شي�،  يف  حدث  م�  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
»ولهلمين�« موقفه� ب�ش�أنه� مرتني اأو ثالًث� تبًع� لتغري الظروف الدولية، فهي اإذ ترى 
�شرورة املق�ومة لهزمية الي�ب�ن يف احلرب الع�ملية الث�نية، توافق على اإعالن ا�شتقالل 
بليل،  الوطنيني  الزعم�ء  اأر�شلت حملة تعتقل  الهزمية،  اإذا متت  اإندوني�شي�، حتى 
اإىل ك�نتون  تونغ«  اأم� عندم� و�شل »م�وت�شي  الوليدة،  وتق�شي على جمهوريتهم 

ف�إن هذه امللكة قد عدلت �شي��شته� للمرة الث�لثة يف ج�وة)1(.

اأم� الو�شع يف الب�ك�شت�ن فيبدو لعني الن�ظر اإليه اأكرث ا�شتبه�ًم� واختالًط�، 
والظ�هر اأن ت�شر�شل ك�ن ي�شتهدف اأهداًف� ثالثة يف الهند، واأنه قد بلغه� فعاًل.

اأ�شلحة  � من  ال�شوفييتي �شالًح� قويًّ اأن يفوت على الحت�د  اأوًل  اأراد  ولقد 
الدع�ية والإث�رة، فم�ذا ع�شى اأن يكون و�شع الهند امل�شتعَمرة على حدود ال�شني 

ال�شيوعية يف حرب ع�ملية ث�لثة..؟

لقد ا�شتط�ع )الثعلب الهرم( اأن ين�شئ يف �شبه الق�رة الهندية منطقة اأم�ن، 
يخلق  كيف  اأي�ًش�  عرف  ولكنه  ال�شيوعية،  �شد   � �شحيًّ حجًرا  اأخرى:  وبعب�رة 
الإ�شالم  اأثره� عزل  والهند، وك�ن من  ب�ك�شت�ن  متب�دلة بني  �شبيل عداوة  بكل 

)1(  ن�شرت اإحدى ال�شحف الب�ري�شية حتقيًق� عن اإندوني�شي� بعد اأ�شهر من كت�بة هذه ال�شطور يوؤيد فيه ك�تبه »مريي 
برومربجيه« م� اأذهب اإليه، فهو يقول عن الو�شع اجلديد يف اإندوني�شي�: »ومع ذلك ف�إن الهولنديني الذين ح�شروا 
هذا امل�ش�ء يب�شمون يف لطف واطمئن�ن.. فلقد خ�شروا كل �شيء يف ظ�هر الأمر، ولكنهم ي�شتطيعون اأن ي�شتعيدوا 

كل �شيء«. )�شحيفة ب�ري بر�س عدد 30 من اآب )اأغ�شط�س( 1950(.
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عن ال�شعوب الهندية من ن�حية، واحليلولة دون قي�م احت�د هندي قوي من ن�حية 
اأخرى؛ ولقد بذل هذا ال�شي��شي غ�ية جهده لتدعيم هذه التفرقة، وتعميق الهوة 
بني امل�شلمني والهندو�س؛ تلك الهوة التي انهمرت فيه� دم�ء ماليني ال�شح�ي�، 
من اأجل هذا التحرر الغريب، فك�ن الدم اأفعل يف التمزيق من احلواجز واحلدود، 
حتى اإن »ب�تل«)1( ك�ن يثور عندن� يتحدث عن ب�ك�شت�ن، بعد اأن بذلت الرابطة 
الإ�شالمية اأق�شى و�شعه� لت�شجيع اأعم�ل الفو�شى وال�شطراب، اأ�شف اإىل ذلك 
اأقل عقبة يف طريق ال�شلح بني الأخوين  م�شكلة ك�شمري املزعجة. وهي لي�شت 

املتخ��شمني.

فهل يدرك الأخوان املغزى امليك�فيلي مل� اأعلنه اأحد الزعم�ء ال�شهيونيني 
وثيقة  واإ�شرائيل عالق�ت  الهند  تقوم بني  اأن  الواجب  »من  ق�ل:  منذ ع�م حني 
حتى نخ�شد �شوكة الإ�شالم«..؟ اإن معنى ذلك - ب�لقول الف�شيح - اأن تندلع 
احلروب بني الدولتني التواأمني اللتني تتق��شم�ن الهند يف ع�ملن� احلديث، غري اأن 
ظالًّ ه�ئاًل قد انب�شط على اخلريطة، ف�إن الذين يحر�شون »ب�تل« �شد ب�ك�شت�ن، اأو 
يدفعون ب�ك�شت�ن �شد الحت�د الهندي، يرون ب�أعينهم ظل »م�وت�شي تونغ« وهو ميتد 

على طول جنوبي اآ�شي�.

ويخطر لن� يف هذا املق�م اأي�ًش� و�شع �شورية، ف�إنه� ل تدين ب��شتقالله� ملبداأ. 
حمرر، بل ملجرد املالب�ش�ت الدولية التي ك�نت تلوح يف نه�ية احلرب الع�ملية الث�نية 

)1(  ك�ن م�شرت »ب�تل« وزيًرا للدف�ع يف اأول وزارة هندية اأعقبت ال�شتقالل.
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بن�ش�أة دولة اإ�شرائيل املقبلة، ومم� ل جدال فيه اأن ال�شعب ال�شوري قد اأف�د من هذا 
كله، وك�نت ت�شرف�ت بع�س احلك�م فيم� بعد يف �شورية تعبرًيا عن عرف�ن بالدهم 
الإ�شالمية.  اجلم�ع�ت  اإحدى  �شد  معينة  اإجراءات  ف�تخذوا  حمرريه�،  بجميل 
وعلى هذا يرى بع�س ال�ش��شة اأن �شعوب �شم�ل اإفريقية لن ت�شتطيع الفك�ك من 
ربقة ال�شتعم�ر اإل يف ظروف دولية م�ش�بهة)1(، اأم� نحن فرنى اأن هذه ال�شعوب 

.� � اإذا اأعدت بنف�شه� اأدوات حترره� اإعداًدا علميًّ لن تبلغ حترًرا حقًّ

وهكذا تظهر لن� �شذاجة الراأي الذي توحي به عن�وين ال�شح�فة اجلزائرية، 
من مثل قوله�: »اإن حترير �شعوب اآ�شي� �شيعقبه حتًم� حترير ال�شعوب امل�شتعَمرة يف 
اإفريقية«. ف�إن �شيغة كهذه، توحي بفكرة زائفة عن اآلية التحرر التي ل توجد بكل 

اأ�شف اإل يف عقل ك�تب املق�ل، لأن حترر بلد م� ل يحتم بداهة حترر بلد اآخر.

فهن�ك موقف�ن ممكن�ن: اإم� اأن ننتظر حتى تتحقق ال�شروط من تلق�ء ذاته�، 
واإم� اأن نعده� نحن بطريقة اإيج�بية.

وعليه، ف�إن امل�شكلة الرئي�شية: هي اأنه لكي نتخل�س من ال�شتعم�ر، يجب 
نرباأ  اإنن� مل  اخلراف�ت.  ن�شج  واأن نكف عن  الق�بلية لال�شتعم�ر،  نتخل�س من  اأن 
حتى الآن من )ذه�ن ال�شهولة( ويدلن� على ذلك اأنني - واأن� اأكتب هذه ال�شطور-  

)1(  اأثبتت احلرب الأخرية اأن ال�شتعم�ر الفرن�شي ل يحرر امل�شتعمرات واإمن� يفقده�، ول �شك اأن هذه هي الغ�ية التي 
اأخذن� يف اعتب�رن� و�شع كندا والهند فيم� م�شى، واإذا م� وجدن� »هو�شي منه« يحرر كمبودي�  اإذا م�  يتجه نحوه�، 

ولو�س منذ عهد قريب.
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اإىل  نداء  به  ف�إذا  اإفريقية،  ب�شي��شة �شم�ل   � اآخر م� كتب خ��شًّ وقعت عيني على 
الأمم املتحدة، وهجوم على ال�شتعم�ر)1(. ولي�س فيم� قراأت توجيه جديد اأو اإ�ش�رة 
الق�بلية  عوامل  لتغيري  ال�شروري  اليومي  للجهد  حتديد  اأو  امل�دية،  الو�ش�ئل  اإىل 

لال�شتعم�ر، للق�ش�ء على عوامل ال�شتعم�ر.

واإمن� يجب اأن نقرر اأن ق�شية فل�شطني قد اأيقظت الوعي الع�م من خدره، 
ونحن نرى فيه� املحور الت�ريخي الذي اأخذ الع�مل الإ�شالمي يدور حوله ب�حًث� 

عن اجت�ه اإيج�بي جديد.

)1(  انظر هذا املق�ل يف العدد ال�ش�در يف 3 من �شب�ط )فرباير( 1950 من �شحيفة اجلمهورية اجلزائرية.



وهو  وحده،  الفو�شى  من  الداخلي  اجل�نب  عن  �شبق  فيم�  حديثن�  ك�ن 
� هو ج�نب ال�شتعم�ر،  ج�نب الق�بلية لال�شتعم�ر، ولكن هن�ك اأي�ًش� ج�نًب� خ�رجيًّ
التطور. وذه�ن  الإ�شالمي عن  الع�مل  اأ�شطورة تكف  وهو ل يظهر هن� يف �شورة 
اأي�ًش�  يظهر  بل  والجتم�عية فح�شب،  النف�شية  التغلب على م�ش�عبه  ي�شله عن 
�ّشة، واأعم�ل �ش�لبة تهدف اإىل طم�س قيم الفرد، واإمك�ني�ت تطوره،  يف �شورة حُمَ
ك�نت  كم�   .� ا�شتبداديًّ ال�شتعم�ر  يكون  ظهوًرا حينم�  اأكرث  اجل�نب  هذا  ويكون 

ح�له يف اإندوني�شي� وطرابل�س الغرب، وكم� هو الآن يف �شم�ل اإفريقية.

لي�ش� منف�شلني، فهم� يتداخالن ويختلط�ن، ولكن� ملزمون  هذان اجل�نب�ن 
اأن  اأهميته اخل��شة على حدة. ول �شك  بف�شل كل منهم� عن الآخر كم� نبني 
لال�شتعم�ر  ف�إن  ال�شتبدادي(،  )ال�شتعم�ر  عب�رة  مفهوم  حتديد  ال�شروري  من 
يف  مب��شرة  يتدخل  ل  لأنه  املتحفظ؛  ال�شتعم�ر  �شورة  اإحداهم�:  �شورتني؛ 
نواحي حي�ة امل�شتعمر جميعه�، بل يطلق لأبن�ء امل�شتعمرة بع�س مظ�هر احلرية: 
وعلى العك�س من ذلك �شور )ال�شتعم�ر ال�شتبدادي(، الذي يتدخل تدخاًل 

العوامل اخلارجية
نث  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    

ېئ  ېئ  ىئ   ىئی  یمث
[النمل/ 34]
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مب��شًرا يف جميع تف��شيل احلي�ة، حتى الدينية منه�، فتدخله ميتد اإىل كل �شيء، 
فيخ�ش�س لأبن�ء امل�شتعمرات )مدر�شة ا�شتعم�رية( ي�شتعمر به� عقولهم، واإذا م� 
ي�شم   � جت�ريًّ عنوانً�  ملقه�ه  يتخذ  اأن  األزمه  مقهى حل�ش�به،  يدير  ب�أن  مل�شتعَمر  �شمح 

جت�رته ب�شمة امل�شتعمرين.

والعجيب اأن لهذا ال�شتبداد ال�ش�مل ب�شوؤون امل�شتعمرات جم�مع علمية 
تتبن�ه، وتقوم على درا�شته وتوجيهه، كـ )مدر�شة العلوم ال�شتعم�رية بب�ري�س(، 
لظروف  تبًع�  يتعدل  الذي  ال�شتعم�ري  امليث�ق  وهي  الع�مة:  خطته  اأي�ًش�  وله 
املوقف و�شري الأحداث. وهن�ك موؤمترات دورية تخفي اأغرا�شه� ب�أ�شم�ئه�: كموؤمتر 
»فولت�«)1(، اأو موؤمتر »اأ�شدق�ء ل�شرتادامو�س«)2(.. اإلخ. وهي تتن�ول دائًم� ب�لبحث 

ال�شي��شة ال�شتعم�رية، وخطته� الفنية يف ال�شتعم�ر الأخالقي وامل�دي.

وهكذا يحدق ال�شتعم�ر بحي�ة امل�شتعمر من كل ج�نب، ويوجهه� توجيًه� 
م�كًرا ل يغفل اأتفه الظروف واأدق التف��شيل.

فو�شى  � يف  عن�شًرا جوهريًّ يعد  ب�شورته هذه  ال�شتعم�ر  اأن  الوا�شح  ومن 
احل�كم  بني  املب��شرة  العالقة  مبقت�شى  فقط  يتدخل  ل  فهو  الإ�شالمي،  الع�مل 
واملحكوم، بني امل�شتعِمر وامل�شتعَمر، واإمن� يتدخل اأي�ًش� ب�شورة خفية يف عالق�ت 

امل�شلمني بع�شهم ببع�س.

)1( »فولت�« ا�شم ع�مل يف الكهرب�ء، اأطلق على موؤمتر يبحث �شوؤون امل�شتعمرات ليخفي الغر�س منه.
)2( ا�شم لأحد منجمي القرن ال�ش�د�س ع�شر.
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اأتفه تف��شيل احلي�ة اليومية واأبعده� عن الظن،  )فح�شوره()1( يتدخل يف 
وي�شتطيع املتنـزه يف �شوارع اجلزائر اأن يالحظ يف جولته ثالثة م�ش�هد على الأقل 
واإذا  الربتق�ل،  يبيعون  �شغ�ًرا  �شبية  مثاًل  �شريى  ال�شدد:  هذا  يف  دللته�  له� 
ب�ل�شرطة تط�ردهم، ثم اإذا ب�أحدهم ينجو بنف�شه ملقًي� ب�ش�عته الت�فهة خلف ظهره، 
بينم� ال�شرطي يالحقه وعلى وجهه اأم�رات اجلد، ك�أنه يقوم مبهمة خطرية. و�شريى 
اأطف�ًل اآخرين، وقد راحت نظراتهم الزائغة ترتب�س مرور غّر ينخدع مبظهرهم، بينم� 
يلحون على من  بوؤ�شهم، وهم  قيمة  ت�شوه من  بطريقة  البوؤ�س(  )رواية  ميثلون  هم 
اأم�م امل�شهد  ي�شتجدونه ب�أدعية مثرية، كل هذا يحدث ورجل ال�شرطة رائح غ�ٍد 

املهني دون اأن ينب�س بكلمة.

تعمموا  وقد  املنجمني،  من  الكف  ق�رئي  بع�س  نف�شه  امل�ش�ر  يف  يرى  ثم 
بعم�ئم فخمة، يدعون كل �ش�ئح يتجول، وكل امراأة متر، دون اأن ينب�س ال�شرطي 

اأي�ًش� ببنت �شفة.

فل�شفة  عن  لن�  تك�شف  فهي  ومغزاه�،  دللته�  اليومية  املن�ظر  لهذه  اإن 
نث ۇئ     ۆئ  ۆئ   الف�شل:  به� هذا  التي �شدرن�  الآية  تعرب عنه�  التي  ال�شتعم�ر، 
ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ی  یمث)2( ]النمل/ 34[.

)1( الكلمة هن� مق�شودة بذاته� لأنه� جزء من منهج ال�شتعم�ر، وهي تطلق على بع�س املوؤ�ش�ش�ت ال�شتعم�رية مثل: 
.)La présence française( مبراك�س، وهي ب�لفرن�شية )موؤ�ش�شة احل�شور الفرن�شي(

)2(   يق�شد ب�مللوك الغزاة امل�شتبدون؛ لأن امللك ب�شكله املعروف اأ�شلوب من اأ�ش�ليب احلكم لتنظيم املجتمع ب�شم�ن 
العدالة فيه، ل يتن�فى مع املب�دئ الأخالقية.
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كذلك جنده يحول بني ال�شعب وبني اإ�شالحه نف�شه، في�شع نظ�ًم� لالإف�ش�د 
والإذلل والتخريب، ميحو به كل كرامة اأو �شرف اأو حي�ء. وهكذا يجد ال�شعب 
على  فيه�  تف�شيل  كل  ي�ش�عد  م�شطنعة،  دائرة  داخل  ًرا  حم��شَ نف�شه  امل�شتعَمر 
تزييف وجود الأفراد. ومن امل�شلَّم به اأن هذا الت�شليل العلمي يعد تقوي�ًش� لكي�ن 
ال�شعوب، يتعدل دائًم� تبًع� للطوارئ، ليقف يف وجه كل حم�ولة اأو ط�قة جديدة، 
الإ�شالمية(؛  )النه�شة  بتتبع  ولوًع�  ال�شتعم�ر  ك�ن  هن�  ومن  ويهدمه�.  فيحده� 
ومن ال�شهولة مبك�ن اأن نعرف م� يريد ال�شتعم�ر اأن يقحمه يف املجتمع الإ�شالمي 
غري  وطموحه  مقدرته  ف�إن  التن�فر.  وعوامل  الإرج�ف،  عن��شر  من  احلديث 
املحدودين يو�شو�ش�ن له بفكرة جمنونة دامية، هي اإيق�ف �شري احل�ش�رة يف البالد 
لتقف يف وجه دع�ة  املته�لكني  املتخلفني  يجند جموع  لذلك جنده  امل�شتعمرة؛ 
والإقط�عيون  الت�شوف  مّدعو  فيه  ميثل  روائي،  م�شهد  اأم�م  ك�أنن�  حتى  التجديد 
وبع�س العلم�ء واجل�معيون املخدوعون، دور الرجوع اإىل تق�ليد الإ�شالم)1(، حتى 

لقد �ش�رت كلمة )تق�ليد( هذه، )كلمة ال�شر( يف ال�شي��شة ال�شتعم�رية.

موات  حتيي  ال�ش�خب  القت�م  من  موجة  تقف  الإ�شالحي  اجلهد  ف�أم�م 
عهده�  يف  ترجع  حمنطة،  ب�شخو�س  واإذا  الدار�شة،  واخلراف�ت  الب�لية  الأ�شك�ل 
اإىل قرون م� بعد املوحدين تت�شكع يف بع�س العوا�شم، لتمثيل )تق�ليد الإ�شالم( 

ك�ن لدين� يف اجلزائر بع�س املن�ظر امل�شحكة املبكية، فكنت ترى بع�س دع�ة الت�شوف امل�شمني )املرابطني(، يدعون   )1(
الن��س اإىل الرجوع اإىل الإ�شالم وهم يتلذذون بك�أ�س خمر معتقة، ويركبون ال�شي�رات الف�خرة التي منحته� لهم 

)اإدارة ال�شوؤون الإ�شالمية(.
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يف  حلظة  كل  يف  ي�شرخ  ف�ل�شتعم�ر  الرجعية.  ال�شتعم�رية  ال�شي��شة  رواية  يف 
ت�ريخ ال�شعوب امل�شتعمرة بتلك الكلمة التي �شرخ به� يو�شع حني ق�ل: »اأيته� 

ال�شم�س ... قفي...«.

اأو  خ�ن«  »جنكيز  بفكر  يخطر  مل  الذي  ال�ش�ذ  الزعم  هذا  اأن  والعجيب 
»اأتيال«)1(، يعد اليوم ال�شكل ال�شي��شي لأحط األوان ال�شتبداد الإن�ش�ين، يف هذا 
القرن الع�شرين، قرن احل�ش�رة الأوربية وامل�شيحية. وكثرًيا م� برزت هذه املح�ولة 
يف اأفع�ل امل�شتعمرين، وخ��شة منذ اأن تزلزل توازن م� بعد املوحدين بفعل �شغط 

ال�شيد »جم�ل الدين«، الرجل الذي فجر هذا التوازن الراكد.

فلم يكف ال�شتعم�ر حلظة عن خلط الط�هر ب�لدن�س، مدفوًع� بتلك الفكرة 
الدن�شة التي متلي عليه اأن يوقف �شري ال�شعوب نحو النور، حف�ًظ� على م�ش�حله 
امل�دية. ومن الأمثلة على خلطه وتخبطه تلك الطبع�ت الزائفة للقراآن، التي ظهرت 
يقو�شون  بذلك  اأنهم  املزيفون  القرن، وح�شب  بداية هذا  م�شر يف  وانت�شرت يف 
ة اأن يهزوؤوا ب�مل�شلمني  اأ�ش��س الفكرة الإ�شالمية الن�ه�شة، بل لقد بلغت بهم الُقحَّ
يف  الأ�ش�تذة  كب�ر  اأحد  بنف�شي  �شمعت  لقد  مكيدتهم، حتى  انف�شحت  عندم� 
القراآن، واهلل - �شبح�نه  اأن يحموا  اإىل  امل�شلمون بح�جة  ب�ري�س وهو يعلن: »هل 

وتع�ىل - وقد وعدهم بحفظه..؟«.

)1(  زعيم قب�ئل الهون يف زحفه� على اأورب�.
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ومهم� يكن من �شيء، ف�إن ال�شتعم�ر قد �ش�د )�شي��شته ال�شتعم�رية( مبثل 
هذه الو�ش�ئل يف التحريف والإف�ش�د والتزييف، فهو بهذا م�شوؤول عن ج�نب كبري 
من فو�شى الع�مل الإ�شالمي، ولي�س ممكًن� يف هذا املج�ل اأن نهمل تف�شياًل، اأو اأن 
نلخ�س وق�ئع، ونركزه� يف م�شطلح�ت منهجية، ف�إن النظ�م ل يف�رق تف��شيله، فهي 

ال�ش�هد امل�دي املب��شر على م�شوؤوليته.

اإىل  تت�شرب  التي  ال�ش�ذة،  التف��شيل  كل  نروي  اأنن�  هن�  ندعي  ل  ولكن� 
بل  املحرك،  اأجزاء  الرمل يف  تند�س حب�ت  كم�  انقط�ع،  دون  الإ�شالمية  احلي�ة 

ح�شبن� اأن تقول: اإن ال�شتعم�ر هو اأفظع تخريب اأ�ش�ب الت�ريخ.

اأن نورده�، ومنه� هذا املث�ل الذي تلقين�ه  اأن هن�ك تف��شيل ت�شتحق  بيد 
� من حي�ة ال�شعب اجلزائري، وهو ي�شور لن� موقًف� غريًب�  بو�شفه ح�دًث� ع�ر�ًش� ع�ديًّ
اإزاءه�  ت�شرف  وكيف  الفرن�شي،  ال�شتعم�ر  بعثه�  يريد  التي  الرجعية  لتدخل 
اأ�شح�ب املب�دئ احلديثة احلية، ال�ش�درة عن اإرادة ال�شعب، حدث هذا يف مدينة 
»الأغواط«، حيث ق�شى �شري احلي�ة الطبيعي على املرابطني وطريقتهم، ف�ختفت 
منذ بعيد من ع�دات ال�شعب وتق�ليده، وبرغم هذا فوجئ الن��س ب�شجيج ك�نوا قد 
ن�شوه، وذهلوا ب�أن راأوا مواكب غريبة جتوب اأنح�ء املدينة؛ ك�نت مواكب املرابطني.

عن  وتخلفت  اأوانه�،  ف�ت  اأ�شك�ًل  هوؤلء  ي�شتعر�س  اأن  كريًه�  ك�ن  ولكم 
ركب التطور، مع م��شي م� بعد املوحدين؛ ولذلك فكر ق�دة الك�ش�فة من فورهم 
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حظ  من  وك�ن  املدينة،  �شوارع  يف  ال�ش�خر  املوكب  ي�ش�حب  عر�س  تنظيم  يف 
املوكب الكبري �شحك�ت ونك�ت ك�نت من اأفواه امل�رة، فتفرق اأيدي �شب�أ، وك�أمن� 

اأدرك منظموه اأن ليل امله�زل قد اجنلى، وم�شى زم�ن الأ�شب�ح.

خلقهم،  يف  مطعونني  �شخو�ًش�  ال�شتعم�رية  الإدارة  تخت�ر  هذا  ومبثل 
ممرو�شني يف اأبدانهم، لكي )ميثلوا( ال�شعب امل�شلم يف اجلمعي�ت ال�شي��شية)1(، 
وي� له� من مكيدة مف�شوحة خيوطه� بي�ش�ء، يرتد �شهمه� اإىل ن��شجيه�، وهم ل 

يكفون عن حم�ولتهم، لعلهم ي�شتطيعون تخدير ال�شمري امل�شلم.

تكف  ل  حني  وعن�ده  �شذاجته  قمة  يف  يبدو  ال�شتعم�ر،  اأمر  وعجيب 
ف�شل،  من  اأ�ش�به�  مهم�  التخدير،  هذا  حم�ولة  عن  نه�ر  من  �ش�عة  ميكي�فيليته 
ومهم� بعرثت من الأموال الط�ئلة على اأولئك العمالء، وقد ك�ن جديًرا اأن ننفق 

يف م�شروع�ت اأنفع.

اأم� القدر ال�شئيل من م�ش�ريع العمران، فمن ال�شهل اأن نلمح يف طراز بن�ئه 
ط�بع الهوان، الذي يح�ول ال�شتعم�ر بكل ثمن اإحل�قه بحي�ة امل�شلمني، وخ��شة 
يف اأ�شك�ل ال�شراديب املتنوعة التي تعد تقدًم� ب�لن�شبة لأكواخ ال�شفيح، حيث 

ا�شتنقع)2( فقراء الن��س بجموعهم الغفرية.

)1( �ش�د هذا الروح احلي�ة الفكرية يف البالد امل�شتعَمرة، تلك التي تخ�شع لق�ش�ة اأدب ا�شتعم�ري مينحون اجلزائر ال�شنية 
لكل عمل اأدبي يتجلى فيه انحط�ط عقلية ال�شعوب امل�شتعمرة.

ا�شتنقع فالن يف النهر: دخله ومكث فيه.  )2(
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اأم� طراز مدن ال�شراديب املوجودة يف �شواحي اجلزائر، ف�إنه ت�شجيل لط�بع 
ال�شتعم�ر املهني الذي األ�شقه بفن البن�ء، حني جعل اأ�شقف املن�زل اأ�شبه ب�لقبو 
اأو بظهر احلم�ر، ولي�س هذا بكل ب�ش�طة �شوى �شرب من �شروب التنكر للذوق 
الإ�شالمي، وحمو للطراز العربي اجلميل الذي خلف اآث�ًرا ل متحى يف الأندل�س.

ا مل تفلت منه التوافه، فلقد  بل لقد بلغ التدخل يف �شوؤون امل�شلمني حدًّ
جرت ع�دة الإدارة عند افتت�ح مقهى اأن ت�شرتط كت�بة لفتته هكذا: »مقهى عربي 

ب�إدارة الأرملة فالنة«.

اأم� يف تون�س فقد ك�ن الأمر اأ�شنع؛ اإذ ك�ن �ش�حب املقهى ملزًم� مبقت�شى 
يحت�جه  مب�  منه  يطلبون  م�  احل�شي�س  ملدخني  يقدم  ب�أن  له،  املمنوح  الرتخي�س 
واحل��شر  امل��شي  الن��س  ين�شى  حتى  �شك  ول  ذلك  ك�ن  واأدوات،  خدمة  من 

وامل�شتقبل.

ف�إذا مل ينكب الع�مل مع هذا البالء كله ب�لتجرد من اأخالقه، واإذا مل يفقد 
رج�ل  واأن  يفنى،  ل  خ�لد  الإن�ش�ين  الروح  لأن  اإل  ذلك  فم�  اخللقية،  ح��شته 
اأمدهم  اإذ  لال�شتعم�ر،  ب�جلميل  ليدينون  وِنَحلهم  ِمَللهم  اختالف  على  العق�ئد 

ب�لدليل الق�طع على خلود الروح.

ومل يحدث يف ع�شر من الع�شور، اأن ارتد الإن�ش�ن اإىل خ�ش�ئ�س احليوان، 
كم� حدث يف هذا الع�شر، وذلك مب� تقدم من فطري�ت تختمر على �شور واأ�شك�ل، 
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وهي مع�مل مهي�أة مب� حتت�جه من الو�ش�ئل امل�دية والنف�شية؛ مع�مل ت�أخذ �شورة 
القوانني والبنوك والإدارات، وال�شحف وال�شجون واملدار�س ال�شتعم�رية.

وبف�شل هذه املع�مل ا�شتوى على قمة املجتمع الإ�شالمي احلديث رع�ع 
بلد  اأي  الفكرية يف  احلي�ة  وم�  و�شفوتهم.  الق�ع خي�رهم  اإىل  هبط  بينم�  الن��س، 
م�شتعمر �شوى تخمري يق�شد به انتم�ء اأفك�ر يهتم امل�شتعمر به� ليجعل منه� اأ�ش��ًش� 

)للبوليتيك�(.

فم�  مدار�شهم،  يف  الأطف�ل  م�ش�ئر  تقرير  يف  يتدخل  ال�شتعم�ر  اإن  بل 
اإن يبداأ التلميذ امتح�نه يف ال�شه�دة البتدائية حتى ي�شبح دون اأن ي�شعر هدًف� 
للجنة املمتحنني املحرتمني التي تقدر درج�ته، ف�إذا بهم يت�آمرون عليه كيال ي�شبح 

)م�شتعمًرا حقرًيا( متفوًق� على زمالئه من اأبن�ء الأوربيني.

لقد  التي تتحكم يف حي�ة رج�ل اجلي�س، حتى  نف�شه� هي  الفكرة  وهذه 
اأدىل امل�ر�ش�ل »فران�شيت دي�شربي« يوًم� بت�شريح يف اأحد ال�شتعرا�ش�ت ق�ل فيه: 

� لأبن�ء امل�شتعمرات، ولكنه� منحة لهم«. »اإن الرتبة لي�شت حقًّ

والأمر �شواء ب�لن�شبة للتالميذ اأو املثقفني امل�شلمني، فلي�شت ال�شه�دة التي 
به� عليه،  َعم  ُيننْ واإمن� هي منحة  � من حقوقه،  به� حقًّ التي يظفر  الوظيفة  اأو  ين�له� 
ال�شفوة  اأبن�ء  من  املحزنة  العين�ت  هذه  ت�شلح  اأن  فيه  امل�شكوك  من  ك�ن  ولهذا 

امل�شلمة لعمل ن�فع، وقد ك�نت ثم�ًرا ملنح امل�شتعمرين.
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ف�إن امل�شتعمر  ويكون الأمر على عك�س ذلك حني ينبغ عقل واٍع ذكي، 
� عنيًدا حطم اأ�شرته، لي�شل ن�ش�طه. يح�ول بو�ش�ئل �شتى حتطيمه، ف�إذا م� بدا ع�شيًّ

وهكذا يعوق احلي�ة الفكرية يف البالد فيعوق ب�لت�يل تطوره�.

القت�ش�دي  امليدانني  يف  نف�شه�  الطريقة  طبًع�  ي�شتخدم  وال�شتعم�ر 
والجتم�عي، فهو يهدم مقوم�ت البالد امل�شتعمرة ويحول بينه� وبني اإع�دة بن�ئه�. 
كذلك فعلت اإجنلرتا يف م�شر منذ احتالله�، فقد ق�شت على فكرة حممد علي، 
وعلى م� ق�م به اخلديوي اإ�شم�عيل من جتهيز لإن�ش�ء ال�شن�عة الوطنية، دعك من 
امل�شرية  احلكومة  من  انتزعت  التي  ال�شوي�س  قن�ة  اأ�شهم  من  امل�ئة  اخلم�شني يف 

ب�ل�شغط والإره�ب.

من  قليل  غري  عدًدا  دخله�  منذ  ال�شتعم�ر  هدم  فقد  اجلزائر  يف  اأم� 
املوؤ�ش�ش�ت، وك�نت هن�ك موؤ�ش�شة من نوع موؤ�ش�ش�ت »�ش�ن�شري«)1(، تربي اليت�مى 
اإدارة  الزمن حتت  ردًح� من  بعد ع�م 1830  املوؤ�ش�شة  ا�شتمرت هذه  وتزوجهم، 
حم�شنة فرن�شية، ثم اختفت بدوره�، واأ�شبحت اأثًرا بعد عني؛ اأثًرا يف ال�شجالت، 

ويف ذاكرة بع�س �شيوخ اجلزائر.

ويف ق�شنطينة ن�ش�أت نق�بة معينة، اتخذت له� ا�شًم� ذلك العنوان الرمزي 
»ن�دي �شالح بك«، وك�ن »�شالح بك« هذا ي�شهم يف زم�نه يف الن�ش�ط الجتم�عي، 

في�شجع التعليم والعمل، ولكنه� اأغلقت ب�أمر الإدارة ال�شتعم�رية.

)1(  موؤ�ش�شة فرن�شية اأ�ش�شته� »مدام دي م�نتين�ن« يف القرن ال�ش�بع ع�شر حل�ش�نة اليت�مى من اأبن�ء الأ�شر النبيلة.
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من  يبق  فلم  امل�شغرة،  وال�شور  الدقيق  النق�س  لفن  اأثًرا  اليوم  ول�شن� جند 
هوؤلء  ق�شى  م�  ف�إذا  ب�جلزائر،  را�شم«  »عمر  اأمث�ل  من  الن�در،  القليل  اإل  �عه  نَّ �شُ
تعمل  بل  ت�ش�عده،  ل  ال�شتعم�رية  الإدارة  لأن  فنهم،  معهم  ق�شى  الفن�نون 
جهده� للق�ش�ء عليه. وهكذا نرى يف كل ميدان من مي�دين احلي�ة الجتم�عية 

وجهي الفو�شى مقرتنني ك�أنهم� تواأم�ن؛ ال�شتعم�ر والق�بلية لال�شتعم�ر.

وم� فر�س ال�شتعم�ر رق�بته على احلي�ة الدينية، اإل لعلمه ب�أن الدين وحده 
ت�ريخه  اأزمة  الذي فقد يف غم�ر  ال�شعب،  اأخالق  لت�شحيح  النه�ئية  الو�شيلة  هو 

كل هم اأخالقي.

واإذا كن� جند اليوم �شيًئ� يدوي يف جوانب النف�س الإ�شالمية، فريده� ق�درة 
على تغيري ذاته�، والتخلي عن جموده�، فلن يكون هذا ال�شيء �شوى الإ�شالم، 
اأنواع  عليه�  ففر�س  ال�شتعم�ر،  تهجم  من  الب�عثة  القوة  هذه  تفلت  ولذلك مل 
القيود واأ�شك�ل الرق�ب�ت، حتى اأ�شبح مي�شوًرا اليوم عندن� اأن تفتح ن�دًي� للمي�شر 

اأو مقهى، اأكرث من اأن تفتح مكتًب� لتحفيظ القراآن.

ك�ملفتي  الدين  رج�ل  تعني  التي  هي  الإدارة  جتد  اأن  ذلك  من  واأعجب 
والإم�م، ل طبًق� مل�شيئة جم�عة امل�شلمني، بل تبًع� لهوى امل�شتعمرين.

وبذلك جتمع يف يديه� اأنفذ و�ش�ئل الإف�ش�د، ف�ختي�ر رجل يوؤم الن��س يف 
امل�شجد، ل يكون بن�ء على متيزه ب�شمري حي، اأو علم ب�أ�شول العقيدة، بل يراعى 

يف ذلك م� يقدم لالإدارة من خدم�ت، حتى ك�أنه )ج�وي�س( �شالة.
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اأ�شح�ب  م�ش�جع  يق�ّس  مم�  الدين،  �شع�ئر  يف  التحكم  هذا  اأن  ول�شك 
الف�ش�د  يف  غ�ية  اأحداث  من  يرون  مل�  �شم�ئرهم،  ويقلق  املوؤمنني،  من  العق�ئد 
والفتنة: اإم�م ج��شو�س خوؤون، وُمفٍت ف��شد مف�شد، وق��ٍس من�فق مرت�ٍس؛ وغ�ية 
ال�شتعم�ر من ذلك كله، اأن يجعل من الإ�شالم �شورة عجيبة من حي�ة اأ�شح�به 
اأجل هذا فهو يكد�س العقب�ت والعوائق والقيود على طريق  امل�شتعمرين. ومن 

النه�شة الإ�شالمية.

لال�شتعم�ر  الق�بلية  بني  مب��شرة  مق�بلة  هن�  نعقد  اأن  ن�شتطيع  اأنن�  بيد 
اأن  املق�بلة،  هذه  من  و�شندرك  وتعجيز،  �شلل  عوامل  ب�عتب�رهم�  وال�شتعم�ر 
امل�شتعَمر ميكنه اأن يتحرر من ق�بليته يف الوقت الذي ي�شتخدم فيه ذك�ءه وجهده 

لتذليل العقب�ت وتخطي العوائق وحتطيم القيود.

بعد  م�  مرحلة  امل�شلم - حتى يف  اأن  اجلزائر،  نرى يف  زلن�  وم�  راأين�  ولقد 
التي  واملدار�س  امل�ش�جد  فهو ي�شدف عن  بدينه،  امل�ش��س  يطيق  املوحدين - ل 
�شيطر عليه� ال�شتعم�ر بوا�شطة عمالئه، لريفع بنف�شه م�ش�جد جديدة يعبد اهلل 
فيه� دون قيود، ولي�شيد بيديه مدار�س جديدة يت�بع فيه� اأطف�لهم، وهذه املح�ولت 
تدلن� على اأن الأمر ل يحت�ج اإىل اخلط�بة عن حرية العب�دة اأو ن�شر التعليم، واإمن� 

يحت�ج اإىل القي�م ب�أعب�ء اجتم�عية، واأداء واجب�ت ملزمة.
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� اأن يح�شل املرء على )حقوقه( التي يط�لب به�، ولكن من  ومن اجلميل حقًّ
� اأن نقلب نظ�م القيم فنقدم )احلقوق( على )الواجب�ت(، فذلك يزيد  املوؤ�شف حقًّ
ن�شبة التخليط والقلق والفو�شى يف حي�تن�؛ لأنه ي�ش�عف خطوات )البوليتيك�( 

اخل�طئة.

اإن ال�شتعم�ر م� زال يدق اأجرا�س الليل، داعًي� امل�شتعمرين اإىل موا�شلة 
اأ�شب�ح  األقت  حيث  اإىل  وذهبت  انق�شت،  قد  النوم  �ش�عة  ولكن  الهجوع، 

ال�شت�شالم يف الع�مل الإ�شالمي.





الف�صل الرابع

فو�صى العامل الغربي

     

نث ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺمث

[اآل عمران/ 54]





به� ع�مل  التي يتحرك  اله�ئلة  »ال�شرعة  »اإقب�ل« حني حتدث عن  مل يذكر 
الغرب« �شوى ذلك اجل�نب اخل��س، يف ظ�هرة  الروحي نحو  الإ�شالم يف ج�نبه 
�شبق اأن اأدركه� املوؤرخ الكبري »ابن خلدون« يف عمومه�، حني ق�ل: »اإن املغلوب 
مولع اأبًدا ب�لقتداء ب�لغ�لب يف �شع�ره وزيه ونحلته و�ش�ئر اأحواله وعوائده«، وقد 

اأطلق ال�شطالح احلديث على هذه الظ�هرة )ق�نون التكيف(.

»اإقب�ًل« ك�ن دائًم� ي�شطرب عندم� يقت�شيه الأمر حتديد  اأن  ولقد لحظن� 
موقفه، كم� هي ح�له يف م�شكلة املراأة، فراأين�ه يرتدد بني عوائد ال�شرق التي تف�شل 
املراأة عن دني� الن��س بحج�ب تخفي به وجهه�، )وم�شربية( ترى منه� الن��س ول 
يراه� اأحد؛ وبني فكرة الغرب عن حترير املراأة دون قيد اأو �شرط، فتلقي له� احلبل 

على الغ�رب يف دني� الن��س.

امل�شلم  ال�شمري  اأ�ش�ب  الذي  الع�م  ال�شطراب  على  �ش�هد  املوقف  هذا 
احلديث، الت�ئه بني َحلَّنينْ يبدو كالهم� لعينه ب�عًث� على الأ�شى.

فو�سى العامل الغربي
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ث�لث  اأن رج�ل الإ�شالح يف كثري من املج�لت يبحثون عن حل  ويبدو 
اأكرث توافًق� مع فكرة الإ�شالم ومع �شرورات الع�شر، بيد اأن هذا البحث يف ذاته 
امل�شلمني  الفكر  اأقط�ب  ا�شطراب  اأن  �شك  ول  واملع�ن�ة.  الرتدد  ب�ألوان  يطفح 
يحدث وقفة يف تطور الأفك�ر، اإذ لي�س يف و�شع املجتمع الإ�شالمي اأن يعود اإىل 
الوراء، واإىل مرحلة م� بعد املوحدين، اأو اأن يطفر اإىل الإم�م طفرة عمي�ء يف حركته 

)نحو الغرب(.

يف  )حرام(  منطقة  يف  يقف  ب�أنه  الإ�شالمي  الع�مل  ح�لة  ت�شعرن�  وهكذا 
الت�ريخ، م� بني فو�شى م� بعد املوحدين والنظ�م الغربي.

ت�أثري �ش�حر، وج�ذبية  به من  يتمتع  له م� ك�ن  النظ�م مل يعد  اأن هذا  بيد 
قد  الآن  الغربي  ف�لع�مل  و»اإقب�ل«،  كم�ل«  »م�شطفى  عهد  على  به�  ظفر  غالبة 
اأ�شبح ح�فاًل مب�ش�هد اأخرى من الفو�شى، ل يجد فيه الفكر الإ�شالمي الب�حث 
عن )النظ�م( منوذًج� يحتذيه، ومنبع اإله�م خ�رجي يهدي م�ش�ره التقدمي، حتى 
ال�شب�ب  مط�لع�ت  يف  نلمح  وهكذا  اخل��شة.  قيمته  اإىل  يرجع  اأن  اأو�شك  لقد 
امل�شلم ويف من�ق�ش�ته اأم�رات اهتم�م جديد ب�لإ�شالم، ل ينطوي على اأََث�رة)1( من 
واٍع ل�شتقب�ل  ب�شكل  متفتًح�   - العك�س  يبدو - على  الإ�شالم  فهذا  النطواء، 
الع�مل احلديث والتكيف مع قوانينه واأو�ش�عه، وهو يعلم اأن الغرب ل ي�شعه اأن 

)1(  اأََث�رة: بقية. )م(.
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يقدم له كل م� يتطلب من حلول كم� ك�ن ال�ش�أن اأي�م »اأت�تورك«، واإمن� هو واجد فيه 
اإذا م� اأراد نت�ئج جتربة ه�ئلة ذات قيمة ل تقدر، على الرغم مم� حتتوي من اأخط�ء، 

بل ب�شبب م� به� من اأخط�ء.

واحل�ش�رات.  ال�شعوب  م�ش�ئر  لفهم  در�ًش� خطرًيا  تعد  التي  التجربة  هذه 
م� ت�ش�دفه عبقرية  اأعظم  الفكر الإ�شالمي؛ لأنه� �ش�دفت  لبن�ء  هي جد مفيدة 
الإن�ش�ن من جن�ح، واأخطر م� ب�ءت به من اإخف�ق، واإدراك الأحداث من الوجهني 
كليهم� �شرورة ملحة للع�مل الإ�شالمي يف وقفته احل�لية، اإذ هو يح�ول م� و�شعته 
�، واأن يقوم اأ�شب�ب  املح�ولة- منذ ق�شية فل�شطني- اأن يفهم م�شكالته فهًم� واقعيًّ

.� نه�شته كم� يقوم اأ�شب�ب فو�ش�ه تقوميً� مو�شوعيًّ

ذلك  �شعيه،  اأم�م  الأمر  ا�شتبه�م  ي�شفي  اأن  التقومي  بهذا  يريد  اأنه  ويبدو 
ال�شتبه�م الذي تفقد فيه كل فكرة معن�ه� ومغزاه�، فقد لحظن� لديه اجت�ًه� اإىل 
الفهم، وقد ك�ن من قبل ي�شتهدف التعلم، كم� لحظن� لديه اجت�ًه� اإىل حم�ولة 

اإدراك مغزى الت�ريخ يف اأورب�، اأكرث من اأن ينقله� بحرفه� بكل ب�ش�طة.

اأن �شدق الظواهر الأوربية م�ش�ألة ن�شبية،  اأدرك الع�مل الإ�شالمي  ف�إذا م� 
على  �شيتعرف  كم�  فيه�،  النق�س  اأوجه  يعرف  اأن  عليه  ال�شهل  من  ف�شيكون 
خ�شًب�،  اأعظم  الغربي  الع�مل  هذا  مع  ال�شالت  ت�شبح  وبهذا  احلقيقية،  عظمته� 

لتظفر ال�شفوة امل�شلمة اإىل حد بعيد مبنوال تن�شج عليه فكره� ون�ش�طه�.
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ول�شك اأن هذا الإ�شع�ع الع�ملي ال�ش�مل الذي تتمتع به ثق�فة الغرب، هو 
الذي يجعل من فو�ش�ه احل�لية م�شكلة ع�ملية، ينبغي اأن نحلله� واأن نتفهمه� يف 

�شالته� ب�مل�شكلة الإن�ش�نية ع�مة، وب�لت�يل ب�مل�شكلة الإ�شالمية.

اإن حتلياًل كهذا يتيح للم�شلم حتًم� اأن يقف اأم�م نظ�م اأورب� بو�شفه اإن�ش�نً� 
والت�ش�رك اخل�شيب، بدًل  املتب�دل  التقدير  تن�ش�أ ح�لة من  ل م�شتَعمًرا، وبذلك 
من تلك العالقة امل�دية ال�شرف، التي مل تعد يف جوهره� عالقة اأورب� امل�شتعِمرة 

ب�لع�مل الإ�شالمي الق�بل لال�شتعم�ر، َقلَّ ذلك اأو َكرُث.

ولن تقت�شر ف�ئدة هذا التعديل على ع�مل الإ�شالم فح�شب، اإذ اإن الواقع 
ال�شتعم�ري اإذا ك�ن قد اأ�شر بحي�ة امل�شلمني اإ�شراًرا بليًغ�، ف�إنه قد اأ�شر كذلك 
يهلك   ،� م�ديًّ امل�شتعمرين  يهلك  الذي  ال�شتعم�ر  لأن  ذاته�؛  الأوربية  ب�حلي�ة 

�، وذلك م� ي�شهد به ت�ريخ اإ�شب�ني� منذ اكت�ش�ف اأمريك�. اأ�شح�به اأخالقيًّ

لكن� نالحظ اأن الأمم ال�شتعم�رية على الرغم من اإدراكه� لأخط�ر ال�شتعم�ر 
تعمى عن هذه الأخط�ر، ك�أن هن�لك قدًرا حمتوًم� يق�شي على يقظته� ووعيه�، 
ال�شي��شية  عالق�ته�  تعديل  اإىل  الآن  الأمم  هذه  اجت�ه  نذكر  اأن  فيجب  ذلك  ومع 
لعالق�ت  ف�شيًئ�  �شيًئ�  مك�نه�  ال�شيطرة  اأف�شحت عالقة  فقد  امل�شتعَمرة،  ب�لبلدان 

موؤ�ش�شة على الحتالم؛ والهند من �شواهد م� نقول.
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األ�شقته القرون بع�داته�، و�شبغت به حي�ته�  ب�أورب� ف�إن م�  اأم� فيم� يت�شل 
ي�شق على الجت�ه اجلديد اأن يعدل حروفه، فم� هو ب�لأمر الهني اأن تعدل نف�شية 
الأمم وع�داته�، التي هي يف الواقع اأ�ش��س الفو�شى الأخالقية هن�ك، ولعلن� نك�شف 

يف هذه ال�شفح�ت عن عالقة هذه الفو�شى مبثيلته� يف الع�مل الإ�شالمي.

اأورب�، فكلت�هم� ذات  وفو�شى  فو�ش�ن�  متب�دًل بني  ت�أثرًيا  اأن هن�ك  والواقع 
وجهني، وذلك اأن لفو�شى اأورب� وجًه� يعد نتيجة ب�شيطة، ولكنه� حمتومة للحركة 
اآخر  وجه  وله�  احلركة،  هذه  حتمت  التي  الداخلية  للعوامل  اأعني  الت�ريخية، 
وعلى  الع�دات،  وعلى  احلي�ة،  على  ال�شتعم�ري  الواقع  ت�أثري  عن  نتج  ع�ر�س 
الأفك�ر، منذ اأكرث من قرن. هذان الوجه�ن يوؤلف�ن يف جمموعه� ظ�هرة م�شرتكة يف 
جميع احل�ش�رات، هي ظ�هرة تخلف ال�شمري يف منوه عن العلم وعن حركة الفكر. 
فم� ال�شمري اإل تلخي�س نف�شي للت�ريخ، وخال�شة لأحداث امل��شي منعك�شة على 

ذات الإن�ش�ن، فهو بلورة للع�دات وال�شتعدادات والأذواق.

فكل م� ل يدخل يف ميدان ال�شوابق الت�ريخية التي تكون هذه العن��شر 
يظل غريًب� عن ال�شمري، فهن�ك مثاًل كثريون من� ل مييلون اإىل ركوب الط�ئرات؛ 
لأنهم م� زالوا ل يت�شورون اأن �شيًئ� اأثقل من الهواء ميكن اأن يحمله الهواء، فهذه 
احلقيقة مل تدخل بعد يف تركيب ال�شمري، وكذلك الأمر ب�لن�شبة جلميع فتوح�ت 
الفكر، فكلم� فقدن� ات�ش�لن� املب��شر مب��شين� وتق�ليدن� وعوائدن� فقدت �شم�ئرن� قدًرا 

كبرًيا من مكون�ته� الأ�ش��شية؛ لأن هذه تظل بعيدة عن خم�لطة ال�شمري.
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تلكم هي م�أ�ش�ة احل�ش�رة احلديثة يف عمقه�، ف�إن ال�شمري احلديث مل يتمثل 
بعد اأغلب م� حققه العلم من خمرتع�ت.

النف�ش�ل  يف  املب��شر  ال�شبب  هو  ك�ن  والعلم  ال�شمري  بني  التخلف  هذا 
� ك�ن  الذي حدث يف الع�مل الإ�شالمي يف »�شفني«، ف�لقراآن ب�عتب�ره نظ�ًم� فل�شفيًّ
علًم� يتج�وز يف مداه اآف�ق ال�شمري اجل�هلي بطريقة فريدة، فنتج عن ذلك انف�ش�ل 
بني اأولئك الذين متثلوا الفكر القراآين اجلديد، واأولئك الذين ا�شتعبدتهم حمية 
ليمحوه� حمًوا  القراآن  ج�ء  التي  احلي�ة  و�شرائط  الجتم�عية،  واأفك�ره�  اجل�هلية 
من طب�ئع الن��س. وتعد هذه الظ�هرة هي ال�شر الذي حتكم يف الت�ريخ الإ�شالمي 
منذ ثالثة ع�شر قرنً�، ف�إذا غ�بت يف غم�ر القرون، بعثته� �شروب ال�شراع الب�طن 
من رم�شه� م� بني اأزمة واأخرى. وم� ك�نت حركة اخلوارج يف اجل�نب ال�شي��شي، 
وحركة املعتزلة يف ميدان الفكر، اإل حم�ولت للجمع بني الفكر القراآين وال�شمري 
املتخلف الذي م� زال يتهرب من احلق�ئق املنزلة. وك�ن ال�شبب يف هذا ال�شراع 
وفكرته  الزمني  �شلط�نه  بني  انف�ش�ل  من  الإ�شالمي،  الع�مل  يع�نيه  ك�ن  م�  كله، 

القراآنية.

ف�إذا �شح اأن النحط�ط منح�شر بني هذين الطرفني من بعد، وهو �شحيح، 
ف�إن النه�شة تكون هي م� يبذله الع�مل الإ�شالمي من جهد يف امليدان النف�شي، 
هي حركة �شمريه ليتدارك تخلفه عن الفكر القراآين، وعن ركب الفكر العلمي 

احلديث.
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البعد  يف�شر  حيث  اأورب�،  ت�ريخ  يف  ذاته�  احلركة  اأن  نالحظ  اأن  ون�شتطيع 
بني العلم وال�شمري م� �ش�ء فيه� من فو�شى، بو�شفه� نه�ية حمتومة مل� اأ�ش�به� من 
انف�ش�لت متت�بعة: حدث النف�ش�ل الأول يف جم�ل اأخالقه� ب��شم الإ�شالح، 
بيد اأن ان�شق�ق�ت كثرية - من مثل ان�شق�ق احلركة الألبية - قد اأثبتت اأن ال�شمري 
امل�شيحي ع�جز عن مواجهة الفجوة التي ك�نت تف�شله عن النزعة العقلية الن�جتة 
عن التطور العلمي. وحدث النف�ش�ل الث�ين يف جم�ل �شي��شته� بحدوث الثورة 
الفرن�شية، تلك التي حطمت التوازن الجتم�عي التقليدي، واأحلت حمله و�شًع� 
ق�ئًم� على امل�ش�واة بني الأفراد، بيد اأن هذه امل�ش�واة النظرية مل تكن اإل توازنً� ل 
قرار له، فقد ك�نت الظروف تهيئ انف�ش�ًل يف نط�ق ال�شعب، بطل النظ�م اجلديد. 
وك�ن قد جنم يف �شفوف اليع�قبة اجت�ه عم�يل مع�ر�س لجت�ه طبقة متو�شطة. حتى 
اإذا م� اأعدم »روب�شبري«، و�شقط املجل�س ال�شعبي الأول بب�ري�س، انت�شرت الطبقة 
ف�إن  اجلديد؛  املجتمع  بني جن�حي   � ال�شراع خفيًّ فقد ظل  ذلك  ومع  املتو�شطة. 
اأدى  الراأ�شم�لية اجلديد، كم�  ا�شتهلت عهد  )البورجوازية( قد  املتو�شطة  الطبقة 

�شراع العم�ل اإىل ظهور طبقة جديدة، هي الطبقة الع�ملة )الربوليت�ري�(.

ب�شروب  ح�فاًل  ك�ن  املزدوج  التطور  هذا  عن  نتج  الذي  الع�مل  ولكن 
التع�ر�س، متهيًئ� لتقبل �شنوف النف�ش�ل التي ت�شيبه.

� اإىل مع�شكرين عندم� حملت  � من�شقًّ والواقع اأن ال�شعب وجد نف�شه نه�ئيًّ
به�  تدين  التي  العملية(  )امل�دية  وجه  يف  اجلدلية(  )امل�دية  لواء  الع�ملة  الطبقة 
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املتو�شطة الأوربية. وظل ال�شراع حيًن� من الدهر على م�شتوى ع�ٍل بني  الطبقة 
القت�ش�ديني العمليني التقليديني، وعلى راأ�شهم »اآدم �شميث« و»ريك�ردو«، وبني 
القت�ش�ديني اجلدليني اأ�شح�ب املدر�شة اجلديدة، ويف مقدمتهم »فردريك اأجنلز« 
و»ك�رل م�رك�س«، وذلك ب�شرف النظر عن احلرك�ت النق�بية الفو�شوية، من مثل 
اإذا ق�مت ال�شيوعية الدولية الأوىل بعد موؤمترات  اإليه »ب�كونني«)1(، حتى  م� دع� 
ع�م  ب�ري�س  يف  لل�شعب  جمل�س  قي�م  اإعالن  وبعد  التح�شريية،  ولندن  بروك�شل 
تقت�شر  مل  ومتع�ر�شتني،  متميزتني  طبقتني  اإىل   � نه�ئيًّ ال�شعب  انق�شم   ،1871

مع�ركهم� على امليدان الفل�شفي، بل ن�شبت اأي�ًش� يف املج�ل ال�شي��شي.

الأخالقية  اأو�ش�عه�  يف  النفع�ل  اأ�ش�به�  وقد  اأورب�  ت�ريخ  من  فرتة  هذه 
ال�شتعم�ري،  الع�شر  جلربوت  املع��شرة  الفرتة  وهي  والجتم�عية،  وال�شي��شية 
دفعة  املزدوجة:  امل�دية  الدفعة  وبهذه  الأوىل؛  الإ�شالمية  النه�شة  ولبوادر 
البورجوازية، ودفعة الربوليت�ري�، جتلت اأورب� للوعي الإ�شالمي؛ ف�أدرك نفوذه� يف 
تطوره الفكري وال�شي��شي. فهو مل يكت�شف يف اأورب� هذه ح�ش�رة، بل اكت�شف 
فو�شى ك�نت تتع�ظم داخله� النف�ش�لت طبًق� لع�ملني ك�ن لهم� يف هذا ال�ش�أن 

وزن كبري، هم�: �شرعة النمو العلمي، والتو�شع ال�شتعم�ري.

)1(  »ب�كونني«، رو�شي ا�شتوطن �شوي�شرا، ق�م م� بني 1840- 1870 بحركة نق�بية يف اأورب�.
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ولقد حت�لف هذان الع�مالن اللذان نطلق عليهم�: النزعة العلمية، والنزعة 
على  قدًرا  الكالم  علم  �ش�ر  كم�  اأورب�،  على  مكتوبً�  قدًرا  لي�شبح�  ال�شتعم�رية 

جمتمع م� بعد املوحدين.

وك�ن من �ش�أن هذين الت�أثريين، اأن انزلقت اأورب� اإىل حم�أة امل�دية، فم� مت�لكت 
اأن َحثَّت خطوه�)1( نحوه�، يحدوه� م� اأحرزه العلم من ازده�ر ه�ئل مبدع. وك�نت 
الفجوة بني هذا العلم الذي قلب الأو�ش�ع، وبني ال�شمري التقليدي الن�ك�س تزداد 
ات�ش�ًع� وعمًق� كلم� جد جديد، اأو حدث اكت�ش�ف يف ميدان العلوم. وغرق ذلك 
في�ش�ن  فغمره  العلم  اإله  اأم�م  الث�من ع�شر  القرن  راأ�شه منذ  ط�أط�أ  الذي  ال�شمري 
)طمًي�(  الأوربية  النف�شية  يف  ا�شتودع  الع�شرين،  القرن  بداية  يف  حقيقي  علمي 
من� فيه الفكر الديك�رتي، حتى انقلب اأحي�نً� نزعة )ديك�رتية( عقلية خطرة؛ لقد 

افتتنت )الذات( الأوربية مب� حررت من قوى، ف��شت�شلمت ل�شحر عبقريته�.

ولكن هذه )الذات( قد ق�مت يف الواقع بدور )تلميذ ال�ش�حر(، فلقد اأبدعت 
اآلت مل ت�شتطع ال�شيطرة عليه�، ثم ا�شتن�مت لتلك الآلت تقوده� بعقل اآيل، 
وتزدرده� يف اأح�ش�ء من حديد؛ ف�ش�رت احلي�ة اأرق�ًم�، واأ�شحت ال�شع�دة مقي�شة 
بعدد م� لديه� من وحدات حرارية وهرمون�ت، و�ش�ر الع�شر ع�شر )كم( يخ�شع 
ال�شمري فيه للنزعة الكمية، كم� �ش�ر ع�شر الن�شبية الأخالقية، فقد ا�شتهل قرنه 

)1(  َحثَّت خطوه�: اأ�شرعت يف خطواته�. )م(.
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ب�ملبداأ الق�ئل: »كل �شيء يف احلي�ة ن�شبي«، فلم يعد اأحد يدرك معنى )الف�شيلة 
املطلقة(، بل اإن الكلمة نف�شه� قد اأ�شحت من املعمي�ت، اأ�شحت كلمة ميتة ل 
معنى له�، لأن القرن الع�شرين وهو قرن العقل الو�شعي الذي ي�شبه عقل الآلة، 

مل يعد يفهم �شيًئ� وراء الت�شورات الن�شبية للم�دة.

مفهوم  منه  م�ت  الذي  الوجه  من  )املطلقة(،  الف�شيلة  معنى  م�ت  لقد 
ع�دلة«،  ق�شية  من  خري  ج�ئرة  ت�شوية  »اإن  الأوربيني:  اأحد  قول  يف  )العدالة( 
و�ش�رت احلي�ة القت�ش�دية نف�شه� اإىل م�شريه�، يوم وجد بع�س الن��س يف اأنف�شهم 

قحة وجراأة ليوؤكد اأن »التج�رة هي ال�شرقة احلالل«.

عدًدا  قتلت  قد  )الن�شبية(  واإىل  )الكم(  اإىل  الن�زعة  اأورب�  اأن  جند  وهكذا 
اأرديته� النبيلة، واأح�لته� �شروبً�  كبرًيا من املف�هيم الأخالقية، حني جردته� من 
ال�شمري،  ومن  ال�شتعم�ل  اللغة، طريدة من  منبوذة يف  وكلم�ت  ال�شعلكة،  من 
وك�أمن� �ش�رت القوامي�س )اأحي�نً�( مق�بر لكلم�ت ل توحي ب�شيء؛ لأن مفهومه� 
)للع�مل  طبًق�  اأورب�  الكمية يف  النزعة  تلك  تع�ظم خطر  ولقد  ب�حلي�ة.  ينب�س  ل 
ك�أنه�  الع�مل،  غزت  �شن�عة  متلكه  والذي  الفنية،  القوة  يف  املتمثل  امل�ش�عف( 
اأخطبوط ي�ش�عف ب�شورة ه�ئلة �شهوة الإن�ش�ن اإىل امل�دة، فهي متلي على الطفل 
ي�أخذ من  م�  ن�شب عينيه  وقد و�شع  اإل  فيه�  يخت�ر طريقه  احلي�ة، فال  اجت�هه يف 
جيدة  طريقة  وتلك  ر�ش�لته،  عن  ل  حظه  عن  يبحث  اإنه  يعطي،  م�  ل  املجتمع 
اأدنى  لديه  يعد  املوظف مل  ذلك  لأن  امل�شتعمرات؛  امل�شتقبل يف  مدير  لإعداد 
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قدر من التحفظ الذي يحول بينه وبني الأخذ مببداأ الن�شبية الأخالقية يف بالده، 
بل امل�شي فيه اإىل اأبعد مدى. فهن�ك يف امل�شتعمرات ت�شلك الأخالق الن�شبية 
ك�أنه  )التحفظ(  قن�ع  ي�شقط  وبذلك  القومية(،  )ال�شي�دة  ب��شم  الن��س  نفو�س  يف 
م�شحوق يذوب بحرارة ال�شم�س، يف جو حميت فيه ال�شهوات املنطلقة والغرائز 

املطلقة، ف�لن��س م� بني راغب واآخذ.

امل�شتعمرات  اأورب� ذاته�، قد احت�جوا م� درجوا عليه يف حي�ة  والن��س يف 
من ع�دات واأذواق واأفك�ر، فلم تعد مط�حمهم ت�شعى لإدراك )علة( ال�شيء، ول 
)كيفية( حدوثه، واإمن� هي متعلقة ب�لبحث عن )الكم(، غري اأنهم يح�ولون نف�ًق� اأن 
ي�شرتوا هذه النزعة مب� يتي�شر لهم من البالغة والل�شن، لكن هذه البالغة �شرع�ن 
م� تختفي لتنك�شف الأمور على حقيقته�، وتت�شمى ب�أ�شم�ئه�، ف�إذا ب�لقط قط، وقد 
ك�ن منذ قليل منًرا، واإذا ب�لنزعة الكمية ت�شمل مرافق احلي�ة الجتم�عية جميًع�، 
يف الإنت�ج ويف عملي�ت الدفع وال�شراء، بل يف عملية الأكل اأي�ًش�، ف�حلي�ة جتري 

على �شنن )الكم( وحده.

ب�أورب� منذ  ق�م  الذي  الآيل  الفني  املجتمع  �شلط�نً� يف  )الرقم(  اأ�شبح  لقد 
اأعني  الإن�ش�نية،  للفطرة  فلي�س  حلكمه،  معقب  ل  الإح�ش�ء  و�ش�ر   ،1900 ع�م 
ال�شمري الإن�ش�ين ذاته، دخل يف احلي�ة اجلديدة، �ش�أنه يف ذلك �ش�أن م� ل يدخل 
الإن�ش�ن جمرد  حي�ة  اأ�شبحت  وبذلك  ب�لكمي�ت،  يق��س  ول  الأرق�م،  عداد  يف 
وظيفة تكمل الأرق�م، ف�لآلت هي التي حترر وحت�شب، ت�شخر الإن�ش�ن لالنخراط 

يف حركة اأجهزته�.
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اإن ق�نون »ل�ش�ل« الذي اأطلق عليه )الق�نون الفولذي( قد اأ�شبح املتحكم 
اإن  بل  اآلة ع�قلة.  منه  واأع�ش�به، حتى جعل  للحمه  الإن�ش�ن، واخل�لق  يف م�شري 
من  الآن  جتردت  هذه  حتى  ب�لإن�ش�نية،  الأمور  األ�شق  من  تعد  التي  )احل�جة( 
اإن�ش�نيته�، فتحولت �شربً� من �شروب التج�رة، فم� يت�شوره� اأحد هن�لك اأو يقره� 

اإل حيث تكون مربحة.

اأم� احل�ج�ت الإن�ش�نية الع�مة، وخ��شة ح�ج�ت الأرملة واليتيم وال�شيوخ 
اأو  الأخالقي  احل�ش�ب  تعرف  ل  الآلت  لأن  مربحة،  لي�شت  فهي  واملر�شى 

التقديرات امليت�فيزيقية.

امل�دة  امل�شتعمرات  اإليه�  املع�مل، وتقدم  اأعجب منطق الآلة: تدور  األ م� 
اإنت�جه�  �شراء  على  ويقبل  امل�ش�نع  تنتج  ثم  بخ�س،  بثمن  الع�ملة  واليد  الأولية 
امل�شتهلكون الذين يقدرون على الدفع، فتح�شب احل��شب�ت قوائم الأ�شع�ر وتر�شد 

الأرب�ح والأجور و�ش�ع�ت العمل.

ول�شك اأن هذه الآلية عجيبة رائعة، �شريطة األ تند�س حبة من الرمل بني 
اأجهزة املحرك؛ لكن هذا مل يكن اإل وهًم�، فمنذ ع�م 1914 والآلة احلديثة تع�ين 
الأولية ك�فية، دارت حمرك�ت  املواد  تعد م�ش�در  مل�  اإذ  اأجهزته�،  نق�ًش� رهيًب� يف 
لتطحن الهواء، وتوقفت حمرك�ت اأخرى اأو ك�دت، فلم تعد ت�شبع اإنت�ًج� منهوًم� 
اأربع  اأيدي �ش�نعيه�؛ فبعد �شنوات  ل ي�شبع، لقد تفجرت �شو�ش�ء الآلت بني 
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بلون  اأورب�  يف  احلي�ة  ظفرت  والتخريب،  الهدم  واأحداث  القتلى  مباليني  غمرت 
من ال�شتقرار، ف��شت�أنفت املحرك�ت دوراته� املنتظمة، لكن هذا النف�ش�ل الذي 
امل�ل،  ب�شحر  املفتونة  ال�شم�ئر  ي�شكب عربته يف  ع�م 1914- 1918 مل  حدث 

ال�شكرى ب�ل�شمب�ني�، فقد اأخفى الرخ�ء الظ�هر املوؤقت عنه� لذعة الواقع.

ومع ذلك، ففي ع�م 1930، �شمع الن��س من جديد �شوت احتك�ك رهيب 
يف اأجزاء الآلة، وك�شفت الأزمة التي بداأت ت�شتحكم عن ال�شرط�ن الأخالقي 
بر�شومه�  ع�جزة  وحده�  الفنية  النه�شة  اأن  على  ويدلل  احل�ش�رة،  يلتهم  الذي 

ومع�دلته� عن حل امل�شكلة الإن�ش�نية.

لقد توقفت الآلت عن الدوران والكت�بة وح�ش�ب �ش�ع�ت العمل والأرب�ح، 
وط�ل �شف الع�طلني اأم�م �شن�ديق البط�لة، و�شكن البوؤ�س من�زل الن��س.

الت�ريخ  يف  مرة  فالأول  البوؤ�س،  هذا  على  خيمت  موؤ�شية  �شخرية  ولكن 
الإن�ش�ين ت�شبح علة البوؤ�س وفرة الإنت�ج ل قلة الرثوات، وتلك اأم�رة عبقرة القرن 
ف�قة)1(  عوامل  الرف�هية  اأ�شب�ب  من  اأن جتعل  بعمله�  ا�شتط�عت  فلقد  الع�شرين، 
و�شق�ء. ف�أين اإذن مك�ن الداء..؟ هل هو يف تفوق املنحنى البي�ين لالإنت�ج على 
منحنى ال�شتهالك؟ هذه م�ش�ألة �شبي�نية!! ف�لفنيون الذين يلمون مبعرفة احل�ش�ب 
يعرفون كيف ي�شححون امل�ش�ئل، ويعيدون املنحني�ت اإىل م�شتوى معني، وبذلك 

َف�َقة: فقر. )م(.  )1(
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� يتخل�س يف اإعدام الف�ئ�س، فهذا اأب�شط �شيء، وبهذه ال�شورة  يكون احلل ري��شيًّ
مت اإحراق القطن والقمح والنب، على الرغم من اأن �شعوبً� كثرية ل جتد اأثًرا منه� يف 
بالده�، وهكذا وجدن� اأن احل�ش�رة التي اأبدعت نظرية »م�لتو�س« الق�ئلة بتحديد 
الن�شل للموازنة بني الرثوة وبني م�شتهلكيه�، ت�شرع يف تطبيق هذا التحديد على 

الأ�شي�ء امل�شتهلكة ل على امل�شتهلكني.

مل تنه�س اأية �شلطة روحية للتنديد بتلك الف�شيحة، ف�أولئك الذين ك�نوا 
ي�شتطيعون اإنق�ذ اأورب� من فو�ش�ه� القت�ش�دية مل تكن ح�ج�ت ال�شعوب لديهم 
ت�شرتي  اأن  ت�شتطيع  تكن  مل  اجل�ئعة  الع�رية  امل�شتعَمرة  ال�شعوب  ف�إن  مربحة، 
بذلك من عداد  فخرجت  للعمل،  اأدوات  امل�شتعمرون جمرد  فلقد عده�  �شيًئ�، 

امل�شتهلكني.

اإن النظ�م الذي خلق الفو�شى يف اأورب� ذو �شبغتني، فهو علمي وا�شتعم�ري 
يف اآن واحد، ف�إذا م� ك�ن يف اأورب� فكر مبنطق العلم، اأم� اإذا ان�ش�ح يف الع�مل ف�إنه 
يفكر بعقلية ال�شتعم�ر، حتى اإذا وافى اإب�ن الأزمة ع�م 1930 ك�ن املنطق�ن قد 

امتزج�، وبلغ الوح�س بهذا المتزاج اأبلغ اأحوال ال�شراوة.

�شوى  يكن  مل   ،1939 ع�م  حريق  اأن  جند  تخلقه�،  يف  للظواهر  وبت�أملن� 
عودة لل�شرام، يف حلظة نقم فيه� »ميكي�فيلي« على نف�شه، و�شخط ال�شيط�ن على 
عمله، فهدم م� ك�ن قد بن�ه، وتلك حلظة تهب فيه� ريح الق�ش�ء املربم على �شراع 
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الإن�ش�نية امل�شرع، حتى يبلغ القدر مداه، لقد علمن� ر�شول اهلل )حممد(  وهو 
النبي الجتم�عي در�ًش� ق�ل فيه: »من حفر مغواة لأخيه اأو�شك اأن يقع فيه�«)1(، 

وك�ن اأخوف م� يخ�ف على اأمته م� ترتكب من مظ�مل ل م� تتعر�س له منه�)2(.

ولقد �شدق ت�ريخ ع�شرن� ل�شوء احلظ هذا احلكم، ف�أورب� التي ك�ن عليه� 
اأن تهدي �شعي الإن�ش�نية، قد اتخذت من م�ش�عل احل�ش�رة )فتياًل( يحرق بدل 
امل�شتعمرات حتى  وهجه� يف  اأ�ش�عت  ن�ر  من  اأ�شعلت  م�  �شوء  ويف  ي�شيء،  اأن 
نف�شه�  الفو�شى  فيه�،  تنت�شر  الفو�شى  راأين�  هذه  اأورب�  هي؛  اأر�شه�  على  ج�رت 
التي اأ�ش�عته� يف بقية اأجزاء الأر�س، وال�شالل نف�شه، بل اإنه� قد جترعت الك�أ�س 
الأ�شطورية،  نعم..  الأ�شطورية،  ال�شر  لقوى  ال�شت�شالم  ك�أ�س  نف�شه�؛  املحتومة 
الرغم  ملن�هج ديك�رتية علمية حم�س، وعلى  اأورب� قد دانت  اأن  الرغم من  فعلى 
من اأن ال�شن�عة قد �ش�دته� حتى بلغت يف تنظيمه� ال�شن�عي اأق�شى مداه بنظرية 
»ت�يلور«، ف�إن له� اأي�ًش� اأ�ش�طريه� وخراف�ته�، وهي اأ�ش�طري ذات اأثر )ك�ٍف(، ولكن 

ب�شورة غري التي عهدن�ه� يف اأ�ش�طري جمتمع م� بعد املوحدين.

ال�شلل  ف�إن  له،  خ�مًدا ل ح�س  بليًدا  الإ�شالم  بالد  ال�شلل يف  ك�ن  ف�إذا 
الأوربي على العك�س من ذلك �شلل ذو رع�شة و�شجيج، بل اإن الأ�ش�طري الأوربية 

غريب احلديث 334/3.  )1(
)2(  يتفق هذا يف املعنى مع م� ورد يف اإحدى و�ش�ي� عمر بن اخلط�ب  التي ق�ل فيه�: »ب�عد بني جنودك وبني 

املع�شية، ف�إن ذنوب اجلي�س اأخطر من عدوهم، وم� مل ننت�شر عليهم بف�شلن� مل نغلبهم بقوتن�«.
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خطرية اإىل اأبعد غ�ية؛ لأنه� تت�شرف يف قوة الآلة وقوة امل�دة، وم� دام الأمر هكذا 
فيو�شك اأن تهدم كل �شيء بطريقة علمية، فتن�شف بقن�بله� الذرية البالد والعب�د.

والعجيب اأن اأ�ش�طري اأورب� اأ�ش�طري علمية، له� جم�معه� وفقه�وؤه� و�شعراوؤه�. 
»اأرن�شت  وا�شمه  ال�شب�ن  ال�شب�ط  اأحد  ك�ن  بقليل،  الأوىل  الع�ملية  احلرب  فقبل 
راأى عليه م�شلمي هذه  م�  ف�أث�ر حم��شته  موريت�ني�،  يعمل يف منطقة  ب�شيك�ري« 
لتبعث يف  هن�لك  اإىل  العن�ية  �ش�قته  فك�أمن�  اإمي�نهم،  وعمق يف  ب�ش�طة  من  البالد 
يف  ك�مل  تغري  نتيجته  من  ك�ن  النف�س،  اإىل  والرجوع  الت�أمل  من  روًح�  خ�طره 
حي�ته، وهداية اإىل الطريق الذي اأدى به اإىل الكني�شة )ع�شبة اأ�شالفه( كم� ق�ل، 

وهو اأمر طبيعي، ولكن �شريطة األ يتنكر املرء ملن هداه اإىل �شواء ال�شراط!!!

اأم� الذي حدث منه فقد ك�ن على العك�س من ذلك، ففي اأثن�ء رحلة ق�م 
به� اإىل موريت�ني� فيم� بعد، جل�س مع �ش�ب م�شلم من اأبن�ء البالد، اتخذه رائًدا، 
ف�أخذ يتمدح اأم�مه ب�لقوة امل�دية التي تتميز به� احل�ش�رة احلديثة، فعقب ال�ش�ب 

البدوي على كالمه ق�ئاًل:

»لكم الأر�س، ولن� ال�شم�ء«.

كم ك�ن من الالئق اأن يب�شم لرباءة حمدثه، ولكنه كتب بعد ذلك يقول يف 
)مفكرته( هذا التعجب الدال على مكنون نف�شه:

- اآه!! تلك كلمة ل يحق للم�شلمني اأن يتلفظوه�.
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من اأين انبعثت هذه ال�شرخة ال�ش�ذة ال�ش�درة عن رجل مل يعد اإىل حظرية 
اأخت  ابن  »ب�شيك�ري«  ك�ن  لقد  ال�شبب:  اإليك  قريب..؟  عهد  منذ  اإل  الدين 
»رين�ن« الفيل�شوف امل�شهور بعداوته لالإ�شالم، فتفكريه هذا يتفق ب�شورة مذهلة 
من  فيه  م�  ب�شبب  التفكري  هذا  يرف�س  الأخت  ابن  ك�ن  )وقد  خ�له،  تفكري  مع 
اإحل�د(، فقد كتب »رين�ن« عقب حرب ع�م 1871 هذه ال�شطور، وهي �ش�هد من 
وجه اآخر على العن�شرية املت�أ�شلة يف فطرتهم، وعلى النزوع اإىل احتق�ر الإن�ش�نية 
ق�ل: »جن�س واحد يلد ال�ش�دة والأبط�ل، هو اجلن�س الأوربي، ف�إذا م� نزلت بهذا 
اجلن�س النبيل اإىل م�شتوى احلظ�ئر التي يعمل فيه� الزنوج وال�شينيون ف�إنه يثور، 
فكل ث�ئر يف بالدن� هو بطل مل يتح له م� خلق له، وهو اإن�ش�ن ين�شد حي�ة البطولة، 
التي يتمرد عليه�  اإن احلي�ة  ب�أعم�ل ل تتفق وخ�ش�ئ�س جن�شه.  ف�إذا هو مكلف 
عم�لن� ي�شعد به� �شيني اأو فالح اأو ك�ئن مل يخلق حلي�ة احلرب، فليقم كل امرئ 

مب� خلق له، لت�شري احلي�ة على م� يرام«.

اأكرث  الع�مل الكبري قد خلَّى - ول �شك - بني قلمه وبني ال�شالل  فهذا 
يك�شف  فهو  فكري،  �شعف  من  الأ�شطر  هذه  حتتويه  عم�  النظر  بغ�س  مرة،  من 
لن� �شمًن� عن )الأ�شطورة العظمى( التي ف�قت �ش�ئر الأ�ش�طري يف اأورب� منذ قرن، 
نبع  َرع�ن)1( من نبع واحد هو امتي�ز )جن�س ال�ش�دة(، وهو  َيكنْ اأخته  ف�خل�ل وابن 
لالأ�ش�طري الدامية، ك�أ�شطورة »ملوخ«، الإله الذي ل ي�شبع مم� يقدم له عب�ده من 

َرع�ن: ينهالن ب�شغف. )م(. )1(  َيكنْ
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فتمخ�س  الإن�ش�نية،  ال�شتعم�ر، عدو  الذي متخ�س عن  وال�شنم  ب�شرية؛  قرابني 
الدي�نة  به  اأمرت  م�  جميع  الأ�شطورة  هذه  هدمت  لقد  اأورب�،  عدو  الن�زية  عن 
امل�شيحية من ف�ش�ئل، بل تعدت ذلك اإىل الهجوم على )اهلل( ذاته، فح�ولت اأن 
ت�شلخ الإمي�ن به من ال�شمري الأوربي، فهي هن�لك ت�شكن قلوب الن��س، وتقيم يف 

اأفك�رهم، وحترك اإرادتهم، وتوحي اإىل ال�شب�ب دائًم� اجت�ههم ور�ش�لتهم.

ف�لطفل  ال�شتعم�ري،  للفكر  ملحمة  اإل  الزم�ن  من  قرن  منذ  الت�ريخ  وم� 
الذي يولد يف اأورب� ي�شعر يف ا�شتقب�له احلي�ة ك�أمن� �شبقت تهيئته لال�شتعم�ر، ف�إذا م� 
اأخط�أ وجهته مل ي�شرفه ذلك عن تغذية ذهنه ب�أفك�ره، كم� يتغذى هو من خريات 

امل�شتعمرات.

ولكن �شرع�ن م� يعود اللهب.. فلقد انقلب ال�شتعم�ر يف ال�شمري الأوربي 
اإىل قومية عمي�ء، اآلت بعد ت�شفيته� وتكريره� اإىل اأ�شطورة )اجلن�س املخت�ر(، التي 
�شتتخذ فيم� بعد ذريعة اإىل بلوغ قمة الرببرية، وبذلك اأدى قي�م ال�شتعم�ر على 

اأ�ش��س احتق�ر الأجن��س اإىل ن�شوء )جن�س اأ�شمى( بني �ش�ئر اأجن��س الب�شرية.

وم� ك�نت حرب 1914- 1918 يف الواقع �شوى فرتة و�شيطة بني احلركة 
ال�شتعم�رية واحلركة الن�زية، اأعني مرحلة من الت�شفية، فلقد ت�شبث كل طرف 
اآنذاك مب�ش�حله امل�دية، ف�ختلطت املف�هيم التي عهدن�ه� متمثلة يف كلم�ت مثل: 
اهلل، الق�نون، الإن�ش�ن، اختلطت ب�لبرتول والق�شدير. واأ�شبح الت�ريخ رقية تتلى 
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على املف�هيم امليتة ليبتعثه� من مراقده�، حيث دفنته� ح�ش�رة الرقم والآلة: ومن 
املن�فع  لت�أمني  والرقى  التع�ويذ  من  ك�أنه �شرب  اإقح�ًم�،  الدين  اأقحم  الوجه  هذا 
فعاًل  الذي حدث  اأم�  �ش�ذة.  طبعة  الديك�رتية  العبقرية  طبع  اإقح�م  وهو  امل�دية، 
فقد ك�ن عك�س ذلك مت�ًم�، فحني دع� هوؤلء )اهلل( �شبح�نه ليعينهم على اأن يوؤدوا 
لهم  ليتم  )ال�شيط�ن(  اإليهم  اهلل  بعث  ويقتلوا،  ويف�شدوا  لينهبوا  ف��شدة،  اأعم�ًل 
عملهم، ويبث يف قوانني املجتمع ونظمه م� ك�ن قد جنم يف طب�ع الفرد من خبث 

و�شوء.

ف�مل�شتعمر الذي تعود ت�شخري )امل�شتعَمر يف العمل( لوته ع�دته عن مهمته 
العدالة  اأن�ش�ه  الظلم �شبًب�  احلقيقية، وعّرته عن معنى ح�ش�رته، وك�نت مب��شرته 
التي  ال�شهولة  به  واأدت  الآخرين،  وال�شعور بحق  الق�نون  واأ�شوله�: من احرتام 
جرت عليه� احلي�ة ال�شتعم�رية اإىل اإن�ش�ئه كل جهد، مب� يف ذلك اجلهد الفردي، 
يبلغ  ب�جلزائر وهي تق�رب مليونً� من الأنف�س ل  امل�شتعمرين  اإن ط�ئفة من  حتى 

جهده� الفكري قدر م� يبلغه جهد مدينة �شغرية يف فرن�ش�.

وهكذا يتجرد امل�شتعمر من ح�ش�رته يف هدوء فيتوح�س وينحط، من حيث 
اأراد اأن يفعل ذلك ب�مل�شتعمر، ولكن »من حفر مغواة لأخيه وقع فيه�«، وبذلك 
تتم النبوءة، ف�لرجل ال�شتعم�ري هو نف�شه قد اأ�شبح اليوم معزوًل عن ح�ش�رته، 
فلم يعد يفهم م�هية م�شكالته�، ف�إن تع�شبه العن�شري قد ه�ج من )نزعته الفردية( 

يف النط�ق القومي، واأوقد نزوعه اإىل احلرب يف النط�ق الع�ملي.
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اأو هيئة من هيئ�ت  اإدارة ع�مة،  وهكذا اأي�ًش� مل تعد الإدارة ال�شتعم�رية 
الدولة، بل اأ�شبحت ب�لتدريج )�شركة اأفراد( اأو بعب�رة اأ�شح اأ�شبحت )ع�ش�بة( 

كتلك ال�شركة التي ك�نت ب�لهند منذ بعيد.

لقد �ش�رت �شركة م�شتقلة ل تت�شل لوائحه� ونظمه� الداخلية تقريًب� مب�ش�لح 
بالده� امل�شتعمرة، ول عالقة له� األبتة مب�ش�لح ال�شعب امل�شتعَمر)1(، فلي�س الأمر 
اإدارة، بل هي فرق من املوظفني ي�شعى كل فرد فيه� وراء مغنمه، وي�شتويل  اأمر 

ا�شتيالء على كل م� تطمح نف�شه اإليه.

وبهذا راأين� امل�شتعمر الذي تخلى عن كل وازع اأخالقي، فلم يعد يتحفظ 
يف �شيء داخل امل�شتعمرات، يو�شك اأن يتخلى عن كل وازع داخل بالده اأي�ًش�.

ف�لنبوءة تتم، واأورب� بدوره� ت�شبح ميدانً� ت�شوده الروح ال�شتعم�رية، ولو اأنن� 
اأردن� اأن نلخ�س خطوه� البطيء الث�بت يف هذه احلركة املقدورة، فلن ي�شعن� اإل اأن 

ندع اأحد امل�شتعمرين يتحدث عن هذه الظ�هرة:

على  يدلن�  حديًث�،  مق�لته  اإحدى  يف  يتحدث  �شيزير«)2(  »اإميه  هو  هذا 
الرثوات الإن�ش�نية التي ك�د يحطمه� ال�شتعم�ر فيقول:

بزع�مة  املتمردين  وبني ع�ش�بة  القومية  »ديغول«  نزاع بني حكومة  احتدم من  مم�  �ش�هًدا على هذا  الق�رئ  يلم�س   )1(
»�ش�لن«.

)2(  هو اأحد الكت�ب الزنوج يف امل�شتعمرات الفرن�شية.
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»اإن من الواجب اأن نبني اأوًل كيف يعمل ال�شتعم�ر على جتريد امل�شتعمر 
من ح�ش�رته، والنحدار به اإىل م�شتوى التوح�س مبعنى الكلمة، حتى اأيقظ فيه 
الغرائز الدني�، و�شّول له اجل�شع والعنف، واحلقد العن�شري، والن�شبية الأخالقية، 
راأ�س  )فيتن�م(  ال�شينية  الهند  يف  ك�نت  ط�مل�  اأنه  نبني  اأن  اأي�ًش�  الواجب  ومن 
ة  مقطوعة، اأو عني مقلوعة، ور�شي بذلك الفرن�شيون، وط�مل� ك�نت هن�ك فت�ة مفت�شَّ
كرًه� ور�شي الفرن�شيون، اأو مدغ�شقري معذب ور�شي الفرن�شيون، ف�إن ط�رئً� يف 
� ي�شوده�، ول�شو�شية ت�شتقر  هذه احل�ش�رة ي�شغط عليه� بثقله الرهيب، وتقهقًرا ع�مًّ

يف جوانبه�، وبالء حميًق� ميتد ليطوقه�.

وليعلم اأولئك الذين يزعمون اأنهم قوامون على احل�ش�رة الإن�ش�نية اأن لكل 
املتف�شية، وهذه  الأك�ذيب  ونه�ية هذه  ب�ملع�هدات،  الغدر  نه�ية  واأن  نه�ية،  �شيء 
واأولئك  امل�شتجوبني،  املقيدين  امل�شجونني  وهوؤلء  الغ��شمة،  الت�أديبية  احلمالت 
الوطنيني املعذبني، ونه�ية هذه الغطر�شة العن�شرية، وتلك الرثثرة املن�شورة، نه�ية 
ث�بت لأخالق  اأورب�، وتقدم بطيء  يت�شرب يف �شرايني  ى  هذه جميًع� �شم م�شفَّ
ال�شدى،  رجع  على  يوم  ذات  يفيقون  ب�لن��س  واإذا  تعمه�،  حتى  الوح�شية 
ف�جل��شو�شية تن�شط، وال�شجن تنـز مبن فيه�، واجلالدون يخرتعون اآلت النك�ل، 
ويهذبونه� ويتن�ق�شون حوله�،  فيغ�شب الن��س وي�شرخون ق�ئلني: »عجًب�! ه� هي 
ذي الن�زية، ل ب�أ�س.. ع��شفة.. ومتر«، وينتظرون على اأمل، ويطول بهم النتظ�ر، 
ولكنهم يتكتمون يف اأنف�شهم احلقيقة املرة، وهي اأن الن�زية هي الرببرية، ولكنه� 
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الرببرية العظمي التي تتوج وتتمثل �ش�ئر م� �شهدت اأورب� يف اأي�مه� من بربري�ت.. 
اأجل هذه هي الن�زية، ولكنهم قبل اأن ي�شبحوا �شح�ي�ه�، ك�نوا �شرك�ء يف جرمه�، 
فهم قد �ش�عدوه� قبل اأن يع�نوا من اإجرامه�، لقد غفروا له�، واأغم�شوا اأعينهم عن 
بوادره�، بل خلعوا عليه� �شفة ال�شرعية؛ لأنه� حتى ذلك الوقت ك�نت تخو�س 

يف �شعوب غري اأوربية.

ح�ن  وقد  عنه�،  م�شوؤولون  فهم  ال�شريرة،  الن�زية  هذه  الأوربيون  زرع  لقد 
الوقت لكي يوؤتي الزرع اأكله، فينز ويقطر، قبل اأن يطفح يف تلك املي�ه احلمراء م� 

حتتويه دم�ميل احل�ش�رة الغربية امل�شيحية...«.

تت�ش�عف  واخلي�نة  الغدر  و�شنوف  والف�ش�د،  النف�ش�ل  �شروب  اإن 
و�ش�ئل  من  و�شيلة  العدالة  ي�شتخدمون  م�  وبقدر  اأورب�،  يف  يوم  كل  وت�شت�شري 
ال�شغط وال�شطه�د يف امل�شتعمرات ف�إن قيمته� تنحط يف بالدهم نف�شه�، وكلم� 
التزييف يف  اأورب� طعم  تعودوا هم يف  امل�شتعمرات  زوروا النتخ�ب�ت وزيفوه� يف 
احلي�ة املدنية، وكلم� فر�شوا األوان القيود على �شم�ئر ال�شعوب امل�شتعمرة فقدوا 

هم معنى احرتام ال�شمري: اإنهم يتمزقون اأكرث مم� تتمزق امل�شتعمرات.

ولقد ن�شهد فيم� بينهم �شراًع� حتى يف املج�ل العلمي، وذلك عندم� يقف 
 »Weismann م�ن  و»و�شت   »Mendel »م�ندل  اإنزال  ليح�ول   »Lysenko »لي�شنكو 
و»مورج�ن Morgan« عن عر�س البيولوجي�، اأن� ل اأ�شك يف اأن العلم يجني ف�ئدة 
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الوارثة  قوانني  عن  الك�شف  على  تقت�شر  مل  ولكنه�  امل�ش�جالت،  هذه  من  م� 
واأعز  اأعظم حجة  اأنه  للن��س  ين�زع غ�لًب� ليظهر  وا�شتكم�له�، فقد ك�ن كل منهم 

نفًرا.

الإن�ش�نية  �شمري  اأ�ش�ب  واإمن�  العلمي،  ال�شمري  بنْ  ُي�شِ مل  هن�  ف�لتمزق 
من�زل  على  امل�شرف  املن�زع�ت،  ل�شروب  امل�شتعد  النف�ش�لت،  جلميع  املتهيئ 
القي�مة. ولعل يف �شمري الغيب م�شرًيا حمزنً� ينتظر هذه الإن�ش�نية، اإذ ع�ش�ه� تعود 
اإىل عهود الكهوف، وقد توحي اإلين� القن�بل الذرية يف الغد بفن جديد من فنون 
العم�رة، عم�رة احلي�ة يف جوف الأر�س، ويومئذ تعي�س الإن�ش�نية يف اأع�ش��س  ه�ئلة 
ت�شبه اأع�ش��س القوار�س، اأع�ش��س عجيبة تتفق وخ�ش�ئ�س اإن�ش�نية ا�شتع��شت عن 
العقل ب�لآلة، وعن املب�دئ الأخالقية ب�لرقم، وعن )اهلل( مب� ابتدعته من اأ�ش�طري.

هذه  غمرة  يف  ي�شتطيع  ل  الإ�شالمي  الع�مل  ف�إن  الأمر،  وجهة  ك�نت  اأية 
اأن يلتم�شه يف  اأن يجد هداه خ�رج حدوده، بل ل ميكنه يف كل ح�ل  الفو�شى 
جديدة  طرق  عن  يبحث  اأن  عليه  ولكن  قي�مته،  اقرتبت  الذي  الغربي  الع�مل 
قد  التي  اجلديدة  الطرق  �ش�أن  يكن  ومهم�  اخل��شة.  اإله�مه  ين�بيع  عن  ليك�شف 
يقب�شه�، ف�إن الع�مل الإ�شالمي ل ميكنه اأن يعي�س يف عزلة، بينم� الع�مل يتجه يف 
�شعيه اإىل التوحد، فلي�س املراد اأن يقطع عالق�ته بح�ش�رة متثل ول �شك اإحدى 

التج�رب الإن�ش�نية الكربى، بل املهم اأن ينظم هذه العالق�ت معه�.





الف�صل اخلام�س

الطرق اجلديدة

     

نث چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎمث

[الأنعام/ 153]





متبطاًل  ك�ئًن�  )الأميب�(:  ك�ئًن� على �شورة  املوحدين  بعد  م�  خلق جمتمع 
يت�شكع، حتى  اإذا راأى فري�شة هينة اأبرز اإليه� م� ي�شبه )اليد( ليقن�شه�، ثم يه�شمه� 
يف هدوء. ولقد �ش�ءت امل�ش�دفة اأن متده بفرائ�س اأ�شبعت ح�ج�ته املتوا�شعة، فدرج 
، اتكل فيه� على عن�ية ال�شم�ء لرتزقه، حتى اإذا  على هذا النحو خالل قرون َخَلتنْ
ج�ء ال�شتعم�ر اختطف منه م� ك�ن يطعم، حتى مل يدع له �شيًئ� يتبلَّغ به)1(، وك�ن 
اإىل  اليد(  )�شبه  فمد  اأعني معدته،  الأميبـي،  اأن حترك �شمريه  نتيجة ذلك  من 
فري�شة وهمية اأطلق عليه� لفظة )احلق(. ك�ن ذلك هو من�ش�أ )البوليتيك�( ب�عتب�ره� 

)يًدا( ملجتمع �َش�ِغب)2(، مل يعد ميلك �شيًئ� ي�شد به رمقه.

لقد ق�لوا: اإن احل�جة هي اأول عمل ت�ريخي �شعر به الإن�ش�ن يف عالق�ته 
الجتم�عية، وهذا تعريف نفعي يف�شر الت�ريخ بعملية ا�شتهالك، وهو تعريف اأدى 
التطور  ومرحلة  يتفق  ل  اأنه  ج�نب  اإىل  )الأميب�(،  يد  اإط�لة  اإىل  ك�جلزائر  بلد  يف 

)1(  يتَبلَّغ به: يكتفي به ويعي�س عليه. )م(.
)2(  �َش�ِغب: ج�ئع. )م(.

الطرق اجلديدة
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التي ميثله� جمتمع م� بعد املوحدين، فال�شك اأن هذا املجتمع ك�ن ي�شعر ببع�س 
قرون  �شبعة  منذ  لكنه  مثاًل،  وال�شراب  الأكل  اإىل  ك�حل�جة  البدائية،  احل�ج�ت 
بد(..!!  مل يخرتع حتى يد املكن�شة، اللهم اإل م� اخرتعه من )خيط يقط به الزُّ
اإذن هي التي تنق�شه، ف�إن جداتن� قد ا�شت�شعرنه� عندم� كن  مل تكن )احل�جة( 
اإذ  القدمية الق�شرية، فيلعّنه� ويتنهدن،  يكن�شن حجراتهن كل �شب�ح مبك�ن�شهن 
ت�شطرهن اإىل النحن�ء، ومع ذلك ف�إن الفكرة الب�شيطة التي توحي اإليهن بعمل 

ذراع للمكن�شة مل تراود خي�لهن.

ذلك لأن احل�جة ل تكون فع�لة خالقة اإل حني مينحه� ال�شمري من روحه 
م� يحيله� عماًل ملزًم�، وهذا العمل امللزم هو الذي ي�ّشر للمجتمع الإ�شالمي اأن 
يحيل اأفك�ره وح�ج�ته اإىل منتج�ت ح�ش�رة. اأم� منذ ظهر اإن�ش�ن م� بعد املوحدين 

فقد �ش�رت عملية الإنت�ج جمرد عملية ا�شتهالكية.

ولي�س يكفي جمتمًع� لكي ي�شنع ت�ريخه اأن تكون له ح�ج�ت، بل ينبغي 
اأن تكون له مب�دئ وو�ش�ئل ت�ش�عده على اخللق والإبداع، ومن هذا الوجه نرى 
من املفيد اأن ن�شف التطور بلغة الط�قة، ف�إن ق�نون التب�دل الذي يتحكم يف احلي�ة 
الجتم�عية، غري مقت�شر يف الواقع على جمرد التوازن بني الإنت�ج وال�شتهالك، 
ف�إن توازنً� كهذا يكون ق�تاًل، لأنه يقت�شر على ا�شتخدام املنتج�ت دون اأن يعمل 
على زي�دة القوى الإنت�جية، بل اإن هذا التوازن ل ميكن اأن يت�شور، وهو م� يهدف 

اإليه ق�نون »ك�رنو« يف جم�ل احلرارة الدين�ميكية.
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فلكي تتجلى الط�قة ب�شورة فع�لة يجب اأن نرفع م�شتواه�، مبعنى اأنه يجب 
اأن جنمعه� حتى ينتج من هذا التجميع م� ي�شبه )امل�شقط(، �ش�أن اختالف درج�ت 
اإحدى  الكهربي يف  التي�ر  قوة  اختالف  اأو  احلرارية،  الآلت  اإحدى  احلرارة يف 
الآلت الكهربية. فم� �شمين�ه من قبل )ب�حل�جة( يجب اأن ننظر اإليه ب�عتب�ره يف 

ب�ب الط�ق�ت الجتم�عية هبوًط� يف قوة هذه الط�ق�ت.

وينبغي اأن نعلم اأن علم الجتم�ع يرى اأن )احل�جة( يف �شورته� البدائية 
الع�جلة لي�شت هي العمل الت�ريخي الأول، ولكنه يخلع هذا الو�شف على روح 
تعريف  اإىل  بح�جة  نحن  اأخرى  وبعب�رة  وت�شبعه�،  وتنميه�  تخلقه�  التي  املب�درة 
مزدوج )للح�جة(، تعريف له� يف �شلته� ب�لط�قة، واآخر يف �شلته� ب�ملنفعة، فلو اأنن� 
ح�ولن� اأن نرتجم هذه العتب�رات اإىل حقل ال�شي��شة، وجب اأن يكون ذلك طبًق� 
لو�ش�ئلن�، ل تبًع� حل�ج�تن�، فل�شن� اإذن بح�جة اإىل نظرية تهتم )ب�حلق( على حدة، 
اأو )ب�لواجب( على حدة، ف�إن الواقع الجتم�عي ل يف�شلهم�، بل يقرنهم�، ويربط 

بينهم� يف �شورة منطقية اأ�ش��شية، هي التي ت�شريِّ ركب الت�ريخ.

ومع ذلك فينبغي األ يغيب عن نظرن� اأن )الواجب( يجب اأن يتفوق على 
اأو  وافر،  دائًم� حم�شول  لدين�  يكون  اأن  يتحتم  اإذ  �ش�عد،  تطور  )احلق( يف كل 
بلغة القت�ش�د ال�شي��شي )ف�ئ�س قيمة(. هذا )الواجب الف�ئ�س( هو اأم�رة التقدم 

اخللقي وامل�دي يف كل جمتمع ي�شق طريقه اإىل املجد.
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وبن�ء على ذلك ميكنن� القول: اإن كل �شي��شة تقوم على طلب )احلقوق( 
اأو هي، كم� عربن� من قبل، )يد( تطيل  الهرج والفو�شى،  اإل �شربً� من  لي�شت 
عمر احلي�ة الأميبية يف احلقل الفكري، وتلك هي )البوليتيك�( ب�ملعنى ال�شعبي 

للكلمة.

ن�ش�أة  لن�  تف�شر  والواجب هي عالقة تكوينية  العالقة بني احلق  اأن  واحلق 
يف  يعد  وهو  الواجب،  عن  منف�شلة  نت�شوره�  اأن  ميكن  ل  التي  تلك  ذاته  احلق 
الواقع »اأول عمل ق�م به الإن�ش�ن يف الت�ريخ«. ف�ل�شي��شة التي ل حتدث ال�شعب 
عن واجب�ته، وتكتفي ب�أن ت�شرب له على نغمة حقوقه، لي�شت �شي��شة، واإمن� هي 
)خرافة(، اأو هي تل�ش�س يف الظالم، ولي�س من مهمتن� اأن نعلم ال�شعب كلم�ت 

واأ�شع�ًرا، بل اأن نعلمه من�هج وفنونً�.

لي�س من مهمتن� اأن نغني له ن�شيد )احلرية(، فهو يعرف الأغنية، اأو اأن تقول 
له ونكرر القول يف احلقوق، فهو يعرفه�، اأو اأن نلقنه ف�ش�ئل الحت�د املقد�س، ف�إن 

غريزة التجمع قد علمته هذه الف�ش�ئل.

ويف كلمة واحدة لي�س من �ش�أنن� اأن نك�شف له عم� اأمل مبعرفته من قبل، 
بل اأن مننحه من املن�هج الفع�لة م� ي�شتطيع به اأن ي�شوغ مواهبه ومع�رفه يف ق�لب 
�ّس. وبعب�رة اأدق: لي�س ال�شعب بح�جة اإىل اأن نتكلم له عن حقوقه  اجتم�ع حُمَ
وحريته، بل اأن نحدد له الو�ش�ئل التي يح�شل به� عليه�، وهذه الو�ش�ئل ل ميكن 

اإل اأن تكون تعبرًيا عن واجب�ته.
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اإىل  نزوعه  من  يخفف  اأن  اإذن،  املوحدين  بعد  م�  جمتمع  على  �شيكون 
ا�شتخداًم�  والوقت  والرتاب  الإن�ش�ن  ل�شتخدام  يفرغ  لكي  ب�حلقوق،  املط�لبة 
� ل�شتحداث ت�شكيل اجتم�عي، ينتج من تلق�ء ذاته )احلق(، وذلك مبقت�شى  فنيًّ
ال�شروط  اإعداد  معن�ه  معينة  �شي��شة  فر�شم  الواجب،  وبني  بينه  الوثيق  القرتان 

النف�شية وامل�دية للت�ريخ، اأعني اإعداد الإن�ش�ن ل�شنع الت�ريخ.

واإن�ش�ن م� بعد املوحدين ق�در على ر�شم هذه ال�شي��شة، لو اأنه ن�أى بنف�شه 
اأن ي�شلك م�شلك )الأميب�( التي ترتب�س بفري�شة تقع له� اعتب�ًط�، ف�إذا هي فري�شة 
غري م�شمونة، ومعنى هذا اأنه عندم� يتحدث قلياًل اأو يدع احلديث عن حقوقه، 
ويتحدث كثرًيا عن واجب�ته عندم� يدع احلديث عن ميث�ق الأطلنطي، ويكرث من 
احلديث عن مواهبه وموارده، يكون بذلك قد ن�أى عن اأن يكون خملوًق� حمروًم�، 
يهدده دائًم� عدوان ال�شتعم�ر، ولن يكون هذا الإن�ش�ن فري�شة �شهلة اإذا م� اجته 
اإىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق عمله، طبق منطق عملي يخطط ن�ش�طه، ومنطق 
ن�ش�طه،  التي تكف  اخلراف�ت  تخل�س من  م�  واإذا  فكره،  ينظم  مو�شوعي  علمي 

وحتد من ف�عليته.

الع�مل  واقع  يف  ف�شيًئ�  �شيًئ�  يتحقق  بداأ  قد  ال�شرط  هذا  اأن  لن�  ويبدو 
الإ�شالمي، منذ ق�شية فل�شطني، فهي بال ريب اأخطر حدث، بل اأعظم الأحداث 

بركة يف ت�ريخ الع�مل الإ�شالمي احلديث.
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لقد حللت ق�شية فل�شطني الفو�شى، التي اأق�م فيه� هذا الع�مل حيًن� ب�شبب 
والأوه�م  الب�طلة،  القيم  نه�شته، فك�شفت جميع  الفو�شوية يف  بع�س الجت�ه�ت 

ال�ش�ئدة التي ك�نت تزيف له توقع�ت م�شتقبله.

ال�شعيد  الن�شر  ذلك  اأدق  بعب�رة  اأو   - املب�ركة  الهزمية  هذه  حررت  ولقد 
الفو�شى،  تخنقه�  ك�نت  التي  وال�شم�ئر  العقول  حررت  الوهم-  على  للواقع 
فظهرت منذئذ طرق جديدة اأم�م ال�شعوب التي زلزلته� الأزمة ف�أيقظته�، وتبددت 

اأوه�مه� ف�جتهت عندئذ اإىل الواقع املرير.

لقد ا�شتهلت هزمية فل�شطني عهًدا جديًدا يف النه�شة الإ�شالمية، فلم تعد 
اخلراف�ت ق�ئمة اأم�م واقع انبلج، وقد ك�ن م�شتوًرا به�لة من الفل�شف�ت الع�طفية. 
ه�ن الرهيب )ذه�ن ال�شهولة(، �شربة ق�تلة، فخال ال�شمري امل�شلم  وبذلك تلقى الذُّ
اإىل نف�شه، يفكر يف اأ�شب�ب �شعفه، اأ�شب�ب �شعف العمالق الذي حتمله قدم�ن من 
�شل�ش�ل، والذي دفعته اجل�معة العربية دون م� اكرتاث ليواجه دويلة »اإ�شرائيل«، 
بني  ال�شراع  حتكي  جديدة،  ملحمة  م�شهد  احلديث  الع�مل  اإىل  بذلك  فقدمت 

»داود« و»ج�لوت«.

لقد ا�شتجمع الآن الرجل امل�شلم، وقد ك�ن من قبل خمدوًع� مب� يق�ل عن 
اأذنيه م� �شمع عن هزمية »ج�لوت«،  القوانني، وعن هيئة الأمم املب�ركة، وقد اأ�شم 

ويف هذا الجتم�ع خري كثري.
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ومن اآية ذلك اأنن� راأين� اأحد املثقفني ال�شوريني - وقد اأذهلته �شدمة الواقع 
املرير، وط�ح ب�شوابه هذا النت�ش�ر الهني الذي اأحرزته اإ�شرائيل - يح�ول اأن يفهم 
نذكره�  اأن  جديرة  حم�ولته  وك�نت  للفو�شى(،  العميقة  )الأ�شب�ب  يفهمن�  واأن 
هن�؛ لأنه� متثل اأعرا�س فكر جديد يف الع�مل الإ�شالمي، ودليل منعطف جديد 
انت�ش�ر  من  اأ�شهر  بعد  القد�شي  ن�ظم  الدكتور  كتبه  م�  الق�رئ  واإىل  الت�ريخ.  يف 

اإ�شرائيل:

و�شي��شية  ع�شكرية  اأ�شب�بً�  لي�شت  فل�شطني  لك�رثة  العميقة  الأ�شب�ب  »اإن 
نق�ئ�شن� الجتم�عية والقت�ش�دية وال�شي��شية  الهزمية عن  فح�شب، فلقد ك�شفت 
والع�شكرية، تلك التي تع�ين منه� بالدن�، ولي�س يكفي اأن نعرف اأخط�ءن� التي 
وقعن� فيه�، واأن نك�شف عن نق�ئ�شن�، بل املهم اأن نفيد منه� در�ًش� لعالجه�، فلكي 
العربية،  اتف�ق�ت �شي��شية بني الدول  اأن نعقد  نواجه اخلطر ال�شهيوين ل يكفي 
الجتم�عية،  احلي�ة  وعالج  املعي�شة،  م�شتوى  حت�شني  �شيء  كل  قبل  يجب  بل 
واإع�دة تنظيم قواتن� امل�شلحة، وعندي اأن اأكرب همن� يجب اأن ين�شرف اإىل اجلهد 
الجتم�عي، فينبغي اإ�شالح حي�ة املجتمع وطبق�ته، اإذ لي�س من املمكن اأن نطلب 
من ال�شعب اأن ي�شحي يف �شبيل نظ�م ي�شيق به، وال�شعب اجل�ئع املري�س الذي ل 
ي�أمن م�شتقبله ل يقدر، بل ل يقبل على الن�ش�ل من اأجل النظ�م الذي يحكمه، 
اإذا مل يتح لهم عي�ًش� كرميً�، فكيف  اأبن�ئه الط�عة  اأن يتطلب من  وم� ك�ن لرجل 
اأن يقدم ت�شحي�ته  نطلب من �شعب ط�عة ونظ�ًم� واإمي�نً� بوطنيته، وكيف نقت�شيه 
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اإذا مل ن�شمن له حت�شني م�شتوى معي�شته، واإذا مل ن�شمن له  عن ر�ش�ء و�شخ�ء 
تعليًم� من��شًب� وعماًل لئًق�..؟

التطور  ف�إن  اإ�شالحه،  ينبغي  م�  اإ�شالح  يف  ن�شرع  اأن  الواجب  من  اإن 
ال�شريع قد اأ�شبح الق�نون احلتمي لع�شرن�، ول�شت اأريد بهذا اأن اأغ�ّس من اأهمية 
التف�ق�ت ال�شي��شية، اأو التف�ق�ت التي ت�شتهدف الإعداد احلربي، ولكني اأعتقد 
اأن املعي�شة الالئقة هي ال�شرط اجلوهري لتكوين الوعي ال�شعبي، والإمي�ن القومي، 
الع�شكرية  اأو  ال�شي��شية  التف�ق�ت  ت�ش�وي  ل  الإمي�ن  وذلك  الوعي  هذا  وبدون 

َوى نقري)1(. �َشرنْ

واجل�معة العربية تقدم لن� على ذلك مث�ًل، وا�شًح�، ف�إن ال�شبب الرئي�شي 
لعدم اكرتاث ال�شعوب العربية به�، يكمن يف اأن هذه اجل�معة مل تهتم حتى الآن 
اإل مب�شكالت ال�شي��شة العلي�، بينم� ل يثري اهتم�م الراأي الع�م يف بالدن� �شوى 
الن�حيتني الجتم�عية والقت�ش�دية،  الفرد من  منظمة ت�شتهدف الرتف�ع بحي�ة 
وعلى الرغم من الك�رثة التي اأ�ش�بتن� يف فل�شطني، ف�إين اأعتقد اأن اجل�معة العربية 
ت�شتطيع اأن ت�شرتد هيبته�، اإذا م� اهتمت ب�مل�شكالت الجتم�عية والقت�ش�دية، 
من  �شعوبن�  نحرر  اأن  فيجب  املعي�شة.  م�شتوى  حت�شني  ت�شتهدف  ور�شمت خطة 
خوفه� القت�ش�دي، واأن نوؤمن له� حقه� يف التعليم، واأن نعنى ب�شحته�، وهذا هو 

الطريق الوحيد اإىل النه�شة احلقة، والو�شيلة الوحيدة لت�أمني وجودن�«.

َوى« : ِمثل اأو نظري، و »نَِقري« : حفرة م�شتديرة يف ظهر نواة البلح. وهو مثل ي�شرب  . و»�َشرنْ َوى نَِقري: �شيًئ� قلياًلَ )1(  �َشرنْ
للتعبري عن القلة اأو العدم. )م(.
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الذي  اجلديد  الو�شع  لن�شتخرج  هن�  نذكره�  بحذافريه�،  املق�لة  هي  هذه 
اتخ�ذه  الك�تب  اأراد  وم�  الإ�شالمي،  الع�مل  املوجهة يف  الأو�ش�ط  فكر  اإليه  �ش�ر 
من حتفظ�ت حول م� اأطلق عليه لقب )ال�شي��شة العلي�(، وهو م� نطلق عليه لفظة 

)البوليتيك�(.

الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  على  مقت�شًرا  لي�س  اجلديد  الفكر  هذا  اأن  بيد 
على  �ش�هد  واأبلغ  فل�شطني،  ق�شية  منذ  ا�شتيقظ  قد  كله  الإ�شالمي  الوعي  ف�إن 
ذلك كلم�ت اأحد الوطنيني املراك�شيني التي ق�له� يف موؤمتر )التجمع الدميقراطي 
ملن��شرة البي�ن اجلزائري( بتلم�ش�ن، وهي تدل على الهتم�م بتعمق امل�شكالت 

لإدراك اأ�شب�به�، ق�ل:

»اإن هن�لك داء واحًدا ينه�س ال�شعوب العربية يف كل مك�ن: يف املغرب 
ب�لنف�س، وم� طبع  الثقة  الداء هو: فقدان  ال�شرق الأو�شط منذ قرون، ذلك  ويف 
كلمة  ويف  الروؤ�ش�ء،  ومتلق  الت�شريف�ت  وعب�دة  والت�شهري  الو�ش�ية  من  اأخالقن� 
واحدة: هذا الرتدي املزمن الذي حمل اخللف�ء والأب�طرة والأمراء العرب على 
اأو  ب�لرتبية  اهتم�م  اأدنى  على  ينطوي  ل  ال�شعب،  هذا  على  �ش�رم  نظ�م  فر�س 
ب�لتقدم الجتم�عي، وك�ن هذا حتى قبل اأن يفكر ال�شتعم�ر يف ا�شتغالل هذه 

النق�ئ�س بو�شفه� �شالًح� فت�ًك� يف ال�شرق اأو يف الغرب«.
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الهتم�م  نالحظ  الأدبي،  الط�بع  م�  نوًع�  يحمل  الذي  النقد  هذا  ففي 
بتق�شي الداء الدفني داء )الق�بلية لال�شتعم�ر(، ويف هذه الكلم�ت نغمة مل نتعود 
�شم�عه� يف الأو�ش�ط  ال�شي��شية والفكرية يف الع�مل الإ�شالمي، تلك التي ك�نت 
حتى ذلك احلني ل تهتم اإل »ب�لق�شة التي يف عني اجل�ر« ف�إذا به� تفكر فج�أة يف 
الدع�ء  على  ق�ئمة  ك�نت  التي  الإ�شالمية  ف�ل�شي��شة  عينه�«.  يف  التي  »اخل�شبة 
امتح�ن  يف  التعمق  اإىل  وتتجه  رائعة،  قلبية  نربة  الآن  ت�شدر  امل�شتهجن  العقيم 
الدولة  رجل  مق�لة  يف  بو�شوح  يتجلى  م�  وهو  ف�ته�،  م�  على  والندم  �شمريه�، 
ال�شوري، ويف كلم�ت ال�ش�ب املراك�شي، اإنه� ول ريب فكرة )الواجب( اجلديد، 
�، فنحن ندرك الآن �شيًئ� ف�شيًئ�، اأن واجبن�  � جوهريًّ التي متد منذئذ ع�ماًل �شي��شيًّ
هو اأن نبذل جهوًدا �شخ�ًم� يف جميع املي�دين، واأن نقوم بكثري من الواجب�ت لكي 

ن�شل اإىل حقوقن�، التي ت�شبح حينئٍذ م�شروعة.

 )� فهذه اإذن هي نه�ية )ذه�ن ال�شهولة(، نه�ية م� كن� نط�لب به بو�شفه )حقًّ
يتحرك  واأنه ل  الثور.  اأم�م  يو�شع  املحراث ل  اأن  اأخرًيا  فهمن�  لقد  من حقوقن�، 

بف�شل اخلط�بة الرن�نة الط�ئرة، اأو احلم��شة الوطنية الدافقة.

اتبعه حيًن� من  الذي  ال�شهولة  الع�مل الإ�شالمي عن طريق  وهكذا حتول 
الدهر، وبدا اأنه قد �شلك اإىل نه�شته �شبياًل جديدة، تدفعه يف هذا ال�شبيل اإرادة 
)ذه�ن  هو  اآخر  ذه�ن  على  تق�شي  بذلك  وهي  تقهره�،  بل  العقب�ت،  ترهب  ل 

ال�شتح�لة(.
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والواقع اأن خرافة هذا الذه�ن تختفي مت�ًم� متى قمن� ب�أقل اجلهود توا�شًع�؛ 
ب�شورة  الثمرات  جتمعت  ومتى  الجتم�عي،  امليدان  يف  ثمرته  جهد  لكل  لأن 
اإيج�بية، وجدن� اأن اأداء الواجب اأعظم اأثًرا من املط�لبة )ب�حلق(، وبذلك تتكون 
الأفك�ر  ك�نت  ومل�  اجلزائر خ��شة؛  بواكريه� يف  لن�  اجتم�عية، لحت  نف�شية  لن� 
بحكم طبيعته� تعد اأحداًث� يف حيز القوة، فينبغي اإذن اأن نتوقع روؤية م� و�شفن�ه 
ة، ويف البي�ن الت�يل الذي نقتطفه  للق�رئ، وهو يتج�شد يف اأ�شك�ل اجتم�عية ُمـَح�شَّ
من اإحدى �شحف اجلزائر �ش�هد على م� نقول، فرمب� اعت�دت هذه ال�شحيفة دون 
ريب على منطق )ال�شي��شة العلي�( اأكرث من اأن تهتم ب�أحداث التغيري الجتم�عي 
الذي نحت�ج اإليه فعاًل، فلقد ن�شرت هذا البي�ن دون اأدنى تعليق، ودون اأن ت�شعر 

ب�أنه� اإمن� تعلن )ن�شرة انت�ش�ر( على )ذه�ن ال�شتح�لة(:

بوا�شطة  طريق  �شق  اجلزائر  �شواحي  اإحدى  يف  ال�شب�ب  بع�س  »بداأ 
املتطوعني، والوثيقة الت�لية ت�شف لن� فرتة من فرتات العمل به.

حقل »القدي�س يوجني«

الأحد 20 من ت�شرين الث�ين )نوفمرب(: راحة يف ال�شب�ح لجتم�ع جلنة 
امل�شجد.

الأحد 27 من ت�شرين الث�ين )نوفمرب(: اجنلى اجلو بعد الث�منة وقد ك�ن 
ا، ولكن املتطوعني قد ا�شت�شعروا رداءة الطق�س فلم يح�شروا، وح�شر من  مكفهرًّ
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بينهم اثن�ن اإىل مك�ن العمل ليختربا ح�لة الطريق بعد هطول الأمط�ر، لقد �شلم 
كل �شيء فيم� خال بع�س الأ�شي�ء الطفيفة.

الأحد 4 من ك�نون الأول )دي�شمرب(: ح�شر ثالثة متطوعني من �شك�ن 
ال�شواعد بعد تقدم التجربة، واأن�شئ درج  بلدة »القدي�س يوجني«، لقد ا�شتدت 
اأن يهي�أ يف كل درج  الطريق من احلج�رة ال�شخمة التي تق�وم ال�شيول، وروعي 
ومهد  واملنحدر،  الطريق  بني  �شقت  قن�ة  امل�ء يف  بت�شفية  ي�شمح  انحدار خفيف 
الطريق بخليط من احلج�رة وال�شل�ش�ل، فكون جمموعهم� بعد املطر الغزير طبقة 

�شميكة ت�شمن مت�نة العمل، لقد انتهين� من خم�شة ع�شر مرًتا من الطريق.

مالحظ�ت: قدم لن� اليوم اأحد املتطوعني من �شك�ن املنطقة القهوة خالل 
اأفك�ًرا  العمل  تب�دلن� خالل  وقد  �شدَّ من عزمن�،  ف�أ�ش�ع هذا �شف�ء  ال�شرتاحة، 
كثرية، وكن� نرد على �شالم امل�رة املت�خمني للطريق مب� �شنح من الفك�هة، وكم ك�ن 
من اجلميل اأن يقولوا لن�: »اأع�نكم اهلل«.. كن� ن�شكرهم يف اأدب، ولكن� كن� نلفت 
نظر من ي�شتخدم طريقن� اإىل اأنن� بح�جة اإىل �ش�عديه، وك�ن ذلك يدعو البت�ش�مة 
برَّ  م�  وكثرًيا  غًدا«.  معكم  و�ش�أكون  اليوم،  »معذرة  ق�ئاًل:  ينثني  ثم  �شفتيه،  اإىل 

بوعده.. اإىل اأحد ق�دم«.

هذا هو اجلديد، فلقد برهن فتية اجلزائر، الذين اأن�شوؤوا هذا الطريق ال�شغرية 
بقرية »القدي�س يوجني«، على اأن جم�ل العمل ك�ن هن�لك، وعلى اأنه ل يليق بن� 
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اأن نطوف به �ش�كني معولني، بل اأن نقتحمه ب�ملجرفة واملعول، ول �شك اأن هذه 
الأدوات التي اأث�رت الأر�س قد قلبت معه� )ذه�ن ال�شتح�لة(.

اجلزائري؛  الت�ريخ  اأول طريق يف  قد خطوا  اأنهم  الرواد،  هوؤلء  يعلم  فهل 
طريق ل مير ب�لربمل�ن، بل هو جمهول كهوؤلء الذين خطوه، ولكنه يوؤدي مب��شرة 

اإىل الت�ريخ..؟

ومع ذلك فمن امل�شتح�شن األ يعلموا، ف�لرواد دائًم� جنود جمهولون، وهم 
يكتفون ب�أن ير�شموا طريق )الواجب( ملن بعدهم، ورمب� ك�ن بو�شعهم اأن يتحدثوا 
امل�شلم  ال�شعب  عن  يتحدثون  وب�لت�يل  طريق،  له�  يكون  اأن  يف  القرية  حق  عن 
ب�أنف�شهم،  الطريق  ين�شئوا  اأن  اآثروا  ولكنهم  يوجني«،  »القدي�س  قرية  التعي�س يف 
اأع�دوا اإىل الفكرة الأ�ش��شية  ك�أنهم من عم�ل احلفر والبن�ء يف البلدية)1(، وبهذا 

مغزاه� احلق.

الجتم�عي  النمو  نتيجة  دائًم�  يحدث  الذي  العمل  تق�شيم  اأن  والواقع 
تفرقة واجبة بني  التق�شيم يخفي يف طي�ته  يخلق طبقة من الأجراء، ولكن هذا 

العمل والأجر.

يرى املوؤلف يف هذه املح�ولة، خري دليل على �شحة راأيه الذي ين�دي ب�أن يقوم كل فرد ب�أداء الواجب ن�شف �ش�عة   )1(
كل يوم. انظر »�شروط النه�شة«.
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اأم� عندم� ينزل العمل اإىل ميدان ال�شوق، ف�إن الفكرتني تختلط�ن، وي�شبح الأمر 
�شخرة، يبيع املرء مبقت�ش�ه� )�ش�ع�ت عمله( مكرًه� ل�ش�حب عمل لق�ء اأجر معني.

مداه،  العمل  تق�شيم  فيه  بلغ  منظم،  هذا يف جمتمع  يحدث  اأن  وطبيعي 
ا يف جمتمع ملّ� يتخطَّ مرحلة التنظيم،  ولكن اختالط العمل ب�لأجر قد يكون م�شرًّ
ي�شرتي  من  يجد  ل  الذي  ت�شيب  والتفريط،  الك�شل  من  موجة  عنه  تنتج  اإذ 
يف  عنه�  ين�ش�أ  كم�  )البط�لة(،  الجتم�عي  املج�ل  يف  عنه�  ين�ش�أ  عمله،  �ش�ع�ت 
ت�أخذ �شورة )ذه�ن ال�شتح�لة(، وذلك عندم�  اأخالقية  النف�شي عبودية  املج�ل 
يبلغ الفرد درجة، ل يت�شور معه� لنف�شه قدرة على العمل اأو التزاًم� به، اإل ت�شور 

معه� م�شَتغالًّ يدفع له اأجره عن �ش�ع�ت عمله.

اأن قي�م هوؤلء ال�شب�ب برد املغزى احلق لفكرة العمل يقت�شي  ول �شك 
�شروًط� اجتم�عية اأخرى، ومن املحتمل اأن تتحقق هذه ال�شروط �شيًئ� ف�شيًئ�، كم� 
قد حتققت على عهد النبي  و�شح�بته، حني ك�نوا يوؤ�ش�شون اأول م�شجد يف 

الإ�شالم.

وهذه البوادر التي تتفجر اليوم هن� وهن�ك يف �شورة حم�ولت خ��شة لن 
تبقى ح�لت مفردة، بل اإنه� �شتقدم لل�شعب كلم� تقدمت الأي�م منواًل ين�شج 
عليه �شروب ن�ش�طه اجلم�عي، فهذه البوادر ت�شم التي�ر اخلفي العميق للنه�شة، 

والزم�ن كفيل بتو�شيع نط�قه� كلم� ات�شع نط�ق هذه النه�شة.
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جم�ل  اإىل  الفكرة  هذه  تطرقت  اأن  اأي�ًش�  فل�شطني  ق�شية  نت�ئج  من  وك�ن 
الهتم�م الر�شمي، ي�شهد بذلك جتربة الإ�شالح الزراعي يف �شورية، فللمرة الأوىل 
والوقت، وين�س  والرتاب  الإن�ش�ن  تواجه م�شكلة  الإ�شالمي احلديث  الع�مل  يف 
عليه� يف د�شتور قومي، وقد ك�ن يف ح�شب�ن هذه التجربة اأن تعمل على حت�شري 
لل�شعب،  الع�مة  احل�لة  الرتاب يف �شوء  تكييف  واأن جتهد يف  املرتحل،  البدوي 
يربط  مل  م�  ي�شتقر  اأن  للبدوي  ميكن  ل  اإنه  اإذ  مرتبطت�ن،  الواقع  يف  ف�مل�شكلت�ن 
ال�شوري على تخ�شي�س ماليني  الد�شتور  اأجل هذا ن�س  ب�لرتاب، ومن  م�شريه 
الهكت�رات التي متلكه� الدولة اأو امللكي�ت الكبرية لتوزيعه� على الأ�شر البدوية 

مبعدل خم�شة هكت�رات لكل اأ�شرة)1(.

هذا الإ�شالح الزراعي الذي تطبقه اليوم �شورية، لبد اأن يوؤدي اإىل تغيري 
�ش�مل يف بن�ء املجتمع الإ�شالمي، وذلك وا�شح من الوجهة القت�ش�دية.

اأم� الأثر الذي ين�ش�أ من دخول الإن�ش�ن البدوي ميدان احلي�ة الجتم�عية، 
فهو اأنه �شيزيد دون �شك من مقدار الط�قة الإن�ش�نية للدولة، ويغري �شروط احلي�ة 
النف�شية مب� ي�شيف اإليه� من خم�ئر بدوية، بل اإنه �شيوؤدي اإىل اإخ�ش�ب فطرة الطبقة 

البورجوازية يف دم�شق - وهي فطرة واهنة - مب� حتمله  البداوة من فطرة عذراء.

)1(  �شرعت الثورة امل�شرية بعد ثالث �شنوات من كت�بة هذه ال�شطور يف مواجهة هذه امل�شكالت بطريقة ح��شمة، لكن 
هذا الإ�شالح يف �شورية قد بداأ وقت كت�بة ال�شطور يف عهد ح�شني الزعيم، و�ش�ء اهلل األ يتم الإ�شالح هن�ك اإل 

بعد قي�م اجلمهورية العربية املتحدة. »املرتجم«.
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ول يغينب عن نظرن�، م� لهذا العن�شر املرتحل من اأهمية عددية، ف�إن متثله يف 
املجتمع لن يتم مبجرد اندم�جه يف البيئة اجلديدة، اندم�ًج� يوؤدي اإىل تبدده وفن�ئه، 
بل عن طريق انت�ش�ره يف الكي�ن الجتم�عي ال�شوري، انت�ش�ًرا يوؤدي اإىل تعديله 
وتنظيم ا�شتغالل ط�ق�ته، فينتج عن ذلك اإثراء يف ط�بع الوطن الجتم�عي، مييزه 
عن بقية الأوط�ن العربية، التي ل جند فيه� تنوًع� بني الطبق�ت، ول نلمح مع�مل 

مميزة ل�شخ�شيته�.

األ  النق�س؛  من  موحًدا  نوًع�  جميًع�  البالد  هذه  يف  نالحظ  اأنن�  والواقع 
اأن يكون بني  الب��ش� وال�شوقي، واملثقف والأمي، دون  التنوع، فهن�ك  وهو نق�س 
الطرفني ات�ش�ل ير�شم �شورة م�شتمرة للكي�ن الجتم�عي، وهذا عك�س م� يحدث 
يف اأورب�، حيث تتك�ثف املواهب والقرائح املختلفة على ربط ثمرة العبقرية بعمل 
اليد، بوا�شطة )�شاللت( من القيم املتدرجة املتك�ملة، فتوحد بذلك عمل الع�مل 
املحرتف  والع�مل  والفن�ن،  واملهند�س  ب�لطبيب  طريقه�  يف  م�رة  الراعي،  بعمل 
وال�ش�نع والفالح: فهذه الرثوة التي يت�ألف منه� ال�شلم الجتم�عي تنق�شن� مت�ًم� 

يف الع�مل الإ�شالمي املع��شر.

وخذ مثاًل الو�شع يف اجلزائر، فهن�ك يجل�س الطبيب على القمة، دون اأن 
يكون بينه وبني ال�ش�ئل املتكفف اأي رب�ط انتق�يل، هذا الفقر الجتم�عي يف�شر 
العبقرية  الق�دة يف تلك البالد؛ لأن  اأ�شيبت به طبق�ت  العقلي الذي  الفقر  لن� 
لي�شت �شوى في�ش�ن جلهود غ�م�شة، تت�ش�عد خالل �ش�ئر الطبق�ت الجتم�عية 
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� بني اليد والفكر  يف جمتمع م� كيم� تتفجر يف قمته. وهن� ميكنن� اأن نرى تب�دًل حقًّ
ت�شتطيع  ل  التي  والعبقرية  حتًم�،  الفكر  عمل  �شقط  اليد  عمل  بطل  فحيثم� 

ا�شتخراج عن��شره� من ثن�ي� الدني� ل ميكنه� اأن تزدهر يف القمة.

يدل  خم�شب،  عمل  �شورية  يف  يتكون  بداأ  الذي  العمل  اأن  نرى  ولهذا 
�شطح  على  وطفت  اخل�مدة،  الط�ق�ت  اليوم  انبعثت  فلقد  الأفك�ر؛  ن�شج  على 
احلي�ة الجتم�عية، �شواء ك�ن ذلك يف د�شتور قومي، اأم يف حقل متوا�شع لإزالة 

الأنق��س والت�شوية من اأجل البن�ء.

والنه�شة الإ�شالمية تبدو، وك�أمن� تريد اأن تتخل�س من فو�ش�ه�، وهي تتطلع 
منذ عهد قريب اإىل النظ�م والتنظيم، ف�إذا م� بلغت غ�يته� تلك، ف�إن معنى هذا اأن 
الإن�ش�ن الأميبـي، ذلك الفرد املتحلل الق�بل لال�شتعم�ر، قد دخل نط�ق احلي�ة 
ي�شعى  املوحدين  بعد  م�  اأن جمتمع  الإط�ر اجلم�عي:  املنتجة، وتف�شري ذلك يف 
اأ�شيل لعبقريته الإ�شالمية اخل�ل�شة مع  نحو مرحلة من احل�ش�رة تت�شم برتكيب 

العبقرية )احلديثة(.

وتق�شًي�  ونق�ئ�شه،  واإمك�ني�ته  لالإن�ش�ن  متعمقة  معرفة  يقت�شي  هذا  لكن 
واعًي� للقيم الجتم�عية يف الإ�شالم، فعلم النف�س وعلم الجتم�ع �شروري�ن اإذن 
التي  الطرق اجلديدة  الإ�شالمية، وعن  النه�شة  القيم اجلديدة يف  للك�شف عن 

تزري به� بع�س خراف�ت متخلفة عن ع�شر م� بعد املوحدين.
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وعليه، فلكي نعرف الإن�ش�ن، ينبغي اأن نعرف اأنف�شن�، وذلك اأمر ل يتي�شر 
واختب�ر  لذواتهم،  دقيق  ا�شتبط�ن  بعملية  ق�موا  اإذا  اإل  الإ�شالمي،  الع�مل  لق�دة 
ق�شيب  الك�من يف  العيب  يعرف  اأن  اأراد  م�  اإذا  الإن�ش�ن  ف�إن  ل�شم�ئرهم؛  ق��س 
لتحليل  يخ�شعه  ف�إنه  م�،  اآلة  يف  ملحرك  حموًرا  منه  يتخذ  اأن  يريد  ال�شلب،  من 
معني، ك�أن يفح�شه ب�ملجهر ليدر�س بن�ءه الداخلي. ولن يكون معقوًل ول ممكًن� اأن 
ي�شلك لهذه الدرا�شة طرًق� اأخرى، فكذلك احل�ل اإذا م� اأردن� اأن نعرف الإن�ش�ن 
من حيث كونه )حمرًك�( للحي�ة الجتم�عية؛ ال�شروط هي ال�شروط، يف الإط�ر 
الإن�ش�ين، فنحت�ج اإىل قدر كبري من الدر�س الواعي، فهو وحده الكفيل ب�لك�شف 
عن العالق�ت اخل��شة التي متثل التم��شك داخل ال�شخ�شية الإن�ش�نية يف حركته� 

ويف ن�ش�طه�.

املوحدين،  بعد  فيم�  النف�س،  خف�ي�  عن  الغمو�س  ينق�شع  الطريقة  وبهذه 
لنتعرف اأين ينبغي اإحداث التغيري ال�شروري.

ولقد علمن� اأن هذا التغيريات مرتبطة دائًم� ببع�س )التج�رب ال�شخ�شية(، 
بع�س  جت�رب  خالل  من  حقيقته�  عن  تك�شف  اأن  لالإن�ش�نية  منه  اأتيح  ارتب�ًط� 

اأفراده�.

والدين الذي هو التعبري الت�ريخي والجتم�عي عن هذه التج�رب املتكررة 
خالل القرون، يعد يف منطق الطبيعة اأ�ش��س جميع التغيريات الإن�ش�نية الكربى، 

واإذن فلن ن�شتطيع اأن نتن�ول الواقع الإن�ش�ين من زاوية امل�دة فح�شب.
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ومع ذلك، فنحن نعلم مقدار الوهم الذي ينتج عن عك�س واقع معني على 
�شطح معني، فقد يحدث اأن نرى ب�أعينن� الدائرة يف �شورته� احلقيقية دائرة، ولكنه� 
� م�شتقيًم�؛ ور�ش�لة الإن�ش�ن يف احلي�ة الجتم�عية اأن  تبدو لن� يف و�شع اآخر خطًّ
اأعني  الزمني فح�شب،  فيه� طبًق� لوجوده  يوؤثر  �، فهو ل  � زمنيًّ نف�شيًّ يكون ع�ماًل 
حل�ج�ته  طبًق�  اأعني  النف�شي،  لوجوده  طبًق�  يوؤثر  اإنه  بل  امل�دية،  حل�ج�ته  تبًع� 
الروحية، وتلك هي حقيقة الإن�ش�ن ك�ملة، وهي م� ينبغي اأن ندركه لنتن�وله ُكالًّ 
غري متجزئ، فم� ك�ن لن� اأن نحدد �شروط تغيريه لو غ�ب عن اأعينن� اأحد هذين 
ف�لعن�شر  متدين،  اإن�ش�ن  الأول:  اجل�نب  من  فهو  الزمني،  اأو  الروحي  اجل�نبني، 
الديني يتدخل هن� مب��شرة يف الطريقة التي يتبعه� ل�شتبط�ن ذاته، ب�عتب�ره اأ�ش��ًش� 
الجتم�عي،  ب�لوعي  ارتبط  قد  الديني  ال�شمري  هذا  نف�شه،  عن  يبحث  ل�شمري 
اأحدهم� عن الآخر، واإذن،  اأن ينف�شل  ربطهم� الإن�ش�ن ذاته، ربًط� ل ميكن معه 

ف�لإ�شالح الديني �شروري ب�عتب�ره نقطة يف كل تغيري اجتم�عي.

ولكن كيف ن�شوغ امل�شكلة يف الإط�ر اخل��س ب�لع�مل الإ�شالم احلديث..؟ 
�ش�غه�  بينم�  الكالم،  علم  بلغة  �ش�غته�  قد  الإ�شالحية  املدر�شة  اأن  راأين�  لقد 
»اإقب�ل« يف م�شطلح�ت اأخرى، حني نبه على اأن املطلوب لي�س العلم ب�هلل، ولكنه 
ولكنه   ،� كالميًّ مفهوًم�  املطلوب  لي�س  ب�هلل(:  )الت�ش�ل  مع�نيه  واأدق  اأو�شع  يف 

انك�ش�ف للحقيقة اخل�لدة وبح�شب تعبريه هو )جتلي هذه الذات العلوية(.
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ف�لجت�ه الإ�شالحي- الذي ك�ن من ح�شن�ته حتطيم التع�دل اخل�مد الذي 
ا�شتقر عليه ع�شر م� بعد  املوحدين- قد اجته خ��شة اإىل الذك�ء، وبعب�رة اأخرى: 
مرحلة  يتخطى  بذلك  فهو  احل�ش�رة،  من  الفكرية(  )املرحلة  اإىل  ب�مل�شكلة  اأدى 
جوهرية من مراحل التطور هي: املرحلة الروحية التي توؤدي اإىل تغيري الفرد، اإىل 

ج�نب اأنه� توؤدي اإىل اأول تغيري ميكن اأن تتعر�س له القيم الجتم�عية.

الإ�شالحية  احلركة  به  ن�دت  الذي  املبداأ  وهو  )ال�شلف(،  اإىل  ف�لرجوع  
التقليدية، مل ي�شجل اإذن يف ن�شق من الأحداث الت�ريخية، فهو بهذا يعد )مزلقة( 
ل توؤدي ب�لإن�ش�ن اإىل مرحلة من الوعي، بل اإىل مرحلة يتعلم فيه� م� يت�شل بعلم 
بعد  م�  امل�شلمون يف ع�شر  �شلكه  اأن  �شبق  الذي  النهج  ي�شلك  اإنه  اأي  الكالم، 
»�شفني«، فهو اإذن اإ�شالح للعلم، قلم� مي�س، بل ل مي�س األبتة م�شري املجموع�ت 

الإن�ش�نية.

تلك  بف�شل  اجلزائر،  يف  الإ�شالح  حركة  الوترية  هذه  عن  �شذت  ولقد 
ال�شخ�شية العظيمة، �شخ�شية ال�شيخ »عبد احلميد بن ب�دي�س«، وهو الرجل الذي 

قدر لإ�شع�عه اأن يبلغ اأعم�ق ال�شمري ال�شعبي.

ولكن يبدو اأن احلركة الإ�شالحية يف عمومه�، ل متلك اليوم م� ظفرت به 
يف بدايته� من نفثة روحية وانتف��شة ت�شوفية، فظلت كم� راأين� تع�ليم تهدف اإىل 
اإىل خلق خمل�شني، ومع ذلك فيبدو  اأكرث مم� تتجه  ب�رعني،  تكوين متخ�ش�شني 
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دع�  م�  مع  انطب�ًق�  اأكرث  جديد  اجت�ه  حمله�  ليحل  مك�نه�  عن  تتخلى  اأنه�  اأي�ًش� 
اإليه اإقب�ل؛ فمنذ خم�شة ع�شر ع�ًم� ن�ش�أت يف الع�مل الإ�شالمي جم�ع�ت دينية، 
له�  واإحدى هذه اجلم�ع�ت ك�ن  امل�شلم طريقه من جديد،  ال�شمري  فيه�  تلم�س 
يف هذا امل�شم�ر حظ وافر، فك�أنه� ا�شتج�بة حقة مل� دع� اإليه الجت�ه اجلديد يف اآراء 
ولكن� ل  وم�شر،  �شورية  من  كثريين  ب�أتب�ع  اجلم�عة  تلك  ظفرت  ولقد  »اإقب�ل«، 
ب�عتب�ره� حركة  لدرا�شته�،  والوث�ئق  الأ�ش�نيد  يكفين� من  م�  اأ�شف،  بكل  منلك، 

متت�ز يف جوهره� ب�ملوؤاخ�ة العملية التي ك�ن يحمله� عنوانه�.

�شعور  اأو  جمردة  ع�طفة  على  يت�أ�ش�س  مل  الأول  الإ�شالمي  املجتمع  اإن 
�ش�ذج، بل ق�م على عمل جوهري هو )املوؤاخ�ة( بني الأن�ش�ر وامله�جرين، وك�ن 
ذلك ميث�ًق� لتلك احلركة احلديثة التي ح�ولت الت�أليف بني اأع�ش�ء املجتمع، ت�أليًف� 

يحمل معنى امل�ش�ركة يف الأفك�ر والأموال.

ولقد ظفرت احلركة بزعيم، مل يكن فيل�شوًف� اأو ع�مل كالم- فقد اكتفى 
ب�أن بعث يف الن��س اإ�شالًم� خلع عنه �شدول الت�ريخ، وم� ك�ن له من نظرية يركن 
احلركة  ك�نت  واإذ  احلي�ة.  يحرك  الذي  القراآن  ولكنه  نف�شه،  القراآن  �شوى  اإليه� 
الإ�شالحية التقليدية مل تقم اإل على الأ�ش��س ذاته اأي على القراآن، وذلك حق 
ل ريب فيه، ف�إن الآية القراآنية مل تكن لت�شتخدم يف منهجه� اإل بو�شفه� و�شيلة 
منطقية ت�ش�ق لغر�س تعليمي، ف�لقراآن يف منطقه� معلم يقدم له� مق�يي�س من كل 
نوع، وبراهني تفحم اخل�شوم، واأدلة تدين بع�س التق�ليد والبدع الـتي ل تتفـق 
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املق�يي�س  اأي�ًش� منوذج جم�يل، بل جمموعة من  ال�شلف(، وهو  و )م� جرى عليه 
الأدبية ت�شتخدمه� بع�س العلوم ال�شتنب�طية كعلوم البالغة.

�شمري  مب��شرة  لتم�س  القراآنية  الفكرة  تكن  احل�لت، مل  هذه  كل  ففي 
اإن�ش�ن م� بعد املوحدين اأو طبيعته، ل مت�س جم�ل حي�ته وجوانب فكره ومن�حي 
�شلوكه، فهي بذلك اأداء )للتجديد( اأكرث من اأن تكون اإلزاًم� )ب�لتجدد(، وهذا 
اأ�ش��س النه�شة الراهنة، ف�لتجديد يف  اأية ح�ل  اإذا ك�ن على  ول �شك اأمر مهم، 
راأين� هو التف�شري النف�شي مل� اأطلقن� عليه لفظة )التكدي�س(، ولكنه يعد اأي�ًش� نوًع� 
من ال�شرط امل�دي ال�شروري لعملية )التجدد(؛ اأعني جتدد النف�س الذي هو جوهر 
.� النه�شة، على حني يعد التجديد، الذي يت�شل ب�لفكر وحده - اإ�شالًح� ظ�هريًّ

ولقد ك�ن من اأثر تلك احلركة التي و�شفن�ه� اأن جتددت القيمة القراآنية يف 
ذاته�، ف�أ�شبحت قيمة ن��شطة، وو�شيلة فنية لتغيري الإن�ش�ن؛ ولط�مل� اعرتف كثري 
من املثقفني الذين ك�ن من حظهم الت�ش�ل بزعيم احلركة، ب�أن للرجل قوة خ�رقة، 
� ميلي على الفرد �شلوًك� جديًدا، ويجذبه جذبً� اإىل  اإذ يجعل من اآية القراآن اأمًرا حيًّ

حي�ة العمل والن�ش�ط.

فج�أة  فيه�  واجلدة  احلي�ة  دبت  ك�أمن�  �ش�معه�  توؤثر يف  هن�،  القراآنية  ف�لفكرة 
على �شف�ه الرجل، ولعل يف قولن�: »اإن الآية تتجدد« م� ي�شطدم مع عقول بع�س 
القراء: اإذ اإنهم قد ين�شبون هذا التجدد - من وجهة نظرهم - اإىل �شحر اخت�س به 
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الرجل. ومع ذلك فلي�س يف الأمر �شحر ول �شر، فلقد ك�ن ذلك املدر�س يذهب 
ليوؤدي �شالة اجلمعة يف جميع م�ش�جد الق�هرة، ثم ينتهز الفر�شة ليذكر املوؤمنني 
ببع�س تع�ليم القراآن، مل يكن يف�شر هذا الذي يقروؤه، فلقد ترك التف�شري ل�شيوخ 
الأزهر، وهم اأكرث منه علًم� به، ف�إنه ب�به مت�شع للجدل حول م�ش�ئل اللغة والكالم 
اأن  ي�شتطيع  التف�شري  فعلم  اأمور علمية حم�س؛  والت�ريخ، وهذه  والفقه  والفل�شفة 
يبني لن� وجه احلق فيم� يعتقده املوؤمنون، ولكن هذا )احلق( لن تكون له عالقة 
ب�لواقع اإل يف املج�ل الفكري، وهي عالقة نظرية خ�ل�شة بني احلي�ة والعلم، ولو 
اأنن� افرت�شن� اأن م� يقوله لن� علم التف�شري اأحي�نً� حق ل ريب فيه من جهة كونه 
فكرة جمردة، ف�إن هذا احلق لن يكون األبتة �شبًب� يف حدوث تغيري ث�بت للعوامل 

.� الجتم�عية الأ�ش��شية، يحيله� )تركيًب�( اجتم�عيًّ

املبداأ  بني  الع�شوية  العالقة  ين�شئ  الذي  هو  الرتكيب  هذا  اأن  واحلق 
الجتم�عي ومو�شوعه، ويف هذا املج�ل ميكنن� اأن نوازن تع�ليم املدر�شة الإ�شالحية 
تن�دي  ك�نت  املدر�شة  تلك  فتع�ليم  اجلديدة،  احلركة  تلك  تع�ليم  مع  التقليدية 
مثاًل )ب�لت�ش�من الإ�شالمي( الق�ئم على فكرة الأخوة، ولي�شت هذه �شوى ع�طفة 

اأح�لته� احلركة اجلديدة اإىل موؤاخ�ة، اأي عمل اأ�ش��شي ي�شبح الن��س به )اإخوة(.

هذا العمل الب�شيط هو يف الواقع تغيري �ش�مل لالإن�ش�ن الذي ينّقل خط�ه 
ب�لطريقة  يتخطى  اأن  له  النه�شة، كم� قدر  اإىل ع�شر  املوحدين  بعد  م�  من ع�شر 
نف�شه� غي�بة املجتمع اجل�هلي اإىل حي�ة املجتمع الإ�شالمي، فلكي يتم تغيري الفرد 
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مل ي�شتخدم ذلك الزعيم �شوى الآية القراآنية، ولكنه ك�ن ي�شتخدمه� يف الظروف 
النف�شية عينه� التي ك�ن ي�شتخدمه� فيه� النبي  و�شح�بته من بعد، وهذا هو 

ال�شر كله: اأن ت�شتخدم الآية ك�أنه� فكرة موح�ة، ل فكرة حمررة مكتوبة.

واإذا ك�ن قد اأتيح لذلك الزعيم اأن يوؤثر ت�أثرًيا عميًق� يف �ش�معيه، فم� ذلك 
يزلزل كي�نه�،  التي  ال�شم�ئر  اإىل  القراآن، بل ك�ن يوحيه  يف�شر  اإل لأنه مل يكن 
اأو ق�نونً� حمرًرا، بل ك�ن يتفجر كالًم�  ف�لقراآن مل يكن على �شفتيه وثيقة ب�ردة، 
للط�قة يكهرب  في�شيء ويهدي، ومنبًع�  ال�شم�ء،  يتنـزل من  اآخًذا  �، و�شوًءا  حيًّ

اإرادة اجلموع.

ومل يكن الرجل يتحدث عن ذات اهلل، كم� �شوره� علم الكالم، اأي عن 
املتجلي على عب�ده  يريد،  مل�  الفع�ل  العقلي، بل ك�ن يتحدث عن )اهلل(  )اهلل( 
ب�لرحمة والقهر، مت�ًم� كم� ك�ن امل�شلمون الأولون ي�شت�شعرون ح�شوره فيم� بينهم، 

ونفحته امل�دية يف بدر وحنني.

يف  وبت�أثريه�  ال�شمري،  على  املب��شر  ب�أثره�  هن�  تتجلى  القراآنية  ف�حلقيقة 
الأن��شي والأ�شي�ء.

و)الفكرة( التي ك�نت متجردة يف قليل اأو كثري، قد اأخلت مك�نه� لت�شغله 
)قيمة( م�دية حمققة، اأعني: تركيب ن��شط للفكر والعمل، وهم� الأمران اللذان 

يقوم عليهم� كل تطور يف جمتمع يفكر يف عمله، ويعمل بفكره.
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اأعني من حروف  ت�شتوحى من وثيقة؛  الزعيم جتربة �شخ�شية ل  فتع�ليم 
الوحي ذاته، وهي جتربة بدت ثم�ره� يف  نبع  القراآن، ولكنه� ت�شتقي معينه� من 
�شورة )احلقيقة الع�ملة(، يف كل ميدان من مي�دين احلي�ة، بل اإنه� يف اأ�ش��س هذه 

احلي�ة تغري نف�شية الفرد.

ولقد اأدرك ال�شب�ب امل�شري الذي ط�مل� احرتق بلهيب اخلطب يف املط�لبة 
فحقق  الواجب،  طريق  هي  مط�لبه  لنيل  الوحيد  الطريق  اأن  اأدرك  بحقوقه، 
اإمك�ني�ته، ومدى �شيطرته على الأنف�س والأ�شي�ء، ثم �شلك هذه الطريق، وبذلك 
اأ�شبح الداعية الذي مت�س دعوته �شغ�ف القلوب فتغري مع�مله�، وتهديه� اإىل الطريق 
الأقوم )طريق الأخوة(، ودار اجله�ز ال�شخم ليحرك بدوره وجوه احلي�ة يف البالد، 
فين�شئ امل�ش�رف لتوجيه راأ�س امل�ل، وال�شح�فة القوية لتوجيه الثق�فة، وال�شن�عة 
ا�شتثمرت  ط�ئلة  اأمواًل  ال�شخم  اجله�ز  وجمع  وتوجيهه،  العمل  خللق  الن�ه�شة 

لت�أ�شي�س الق�عدتني ال�شروريتني حلي�ة الفرد: ق�عدة الروح، وق�عدة امل�دة.

ومع كل م� مير ب�لع�مل الإ�شالمي من تطورات نف�شية واجتم�عية و�شي��شية، 
ف�إن البذور التي ا�شتودعت الرتبة �شتوؤتي اأكله� يوًم�، ف�إن الأفك�ر التي تتمكن من 
ال�شمري الإن�ش�ين فت�شبح جزًءا منه ل ميكن اأن تفنى، وغ�ية الأمر اأنه� قد تخط 
طريقه� اأحي�نً� يف حن�ي� هذا ال�شمري، ثم تنبج�س منطلقة يف اللحظة الت�ريخية، وقد 

اتخذت �شبغة اأخرى.
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فهكذا انبج�شت فكرة ابن تيمية يف الع�مل الإ�شالمي احلديث يف �شورة 
الإ�شالح، وكذلك لن يكون من املمكن انف�ش�ل فكرة الإ�شالح، التي خطت 
جددت  فقد  الإ�شالمي،  الع�مل  يف  التطور  حركة  عن  الكبرية،  اخلطوات  تلك 
النه�شة،  حقول  من  حقل  اأغنى  بذلك  ففتحت  الأخالقي(،  )التوتر  �شورة 
عن  للحديث  الت�ريخي  ب�لت�شل�شل  هن�  نهتم  مل  اأنن�  الق�رئ،  ف�شيالحظ  لذلك 
ف�حلركة  ولي�س هدًف� مق�شوًدا.  الطريق،  اأنه من مع�مل  نرى  فنحن  التجربة،  هذه 
اإىل  به�  يهدف  التي  حم�ولته  من  حم�ولة  ب�عتب�ره�  الإ�شالمي  الع�مل  تخ�س 
التخل�س من فو�ش�ه الراهنة، وهي تعد يف الت�ريخ الإ�شالمي املع��شر اأول حم�ولة 
اإيج�بية ل�شتحداث تركيب ع�شوي ت�ريخي، رمب� متخ�شت عن جتميع اأفك�ر الع�مل 
الإ�شالمي املع��شر، وطعمته� ب�إدخ�ل العن�شر ال�شن�عي احلديث يف حركة تطوره، 
بل رمب� ك�نت هي الع�مل احل��شم الذي ين�شئ ج�شًرا عرب الت�ريخ، يقوم اأوله  على 
الأر�س التي �شهدت وحدة القلوب، و�شف�ء النف�س الإ�شالمية، فيم� قبل انحراف 
»�شفني«، ويقوم اآخره على الأر�س التي �شهدت ت�شفية �شنوف العجز، و�شروب 
اخلراف�ت والأوه�م التي طبعت ع�شر م� بعد املوحدين، بل اإنه� لتمثل- يف راأين�- 
ب�لتخطيط الذي  بن�ء املجتمع الإ�شالمي، م�شرت�شًدا  اإع�دة  اأول جهد ي�شتهدف 

. و�شعه املهند�س الأول: حممد

من  �شيء  مع  يتكون  بداأ  قد  اجلديد،  الجتم�عي  الرتكيب  ك�ن  واإن 
الفو�شى، ف�شرع�ن م� تزول هذه الفو�شى حني يتغ�ش�ه� الفكر الفني، الذي اأ�شبح 

الآن ع�ماًل يعجل بحركة الت�ريخ، وبذلك يتوىل الفن قي�دة تطورن� احلديث.



الف�صل ال�صاد�س

بواكري العامل الإ�صالمي

     

نث ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث

[الن�صاء/ 123]





لي�س الع�مل الإ�شالمي ط�ئفة من اخللق منعزلة عم� �شواه�، فهي ق�درة على 
اأن تكمل تطوره� داخل وع�ء مغلق، بل اإنه ميثل يف رواية الإن�ش�نية دورين يقوم 
يفر�س  املزدوج  ال�شرتاك  هذا  �ش�هًدا؛  ودوره  ممثاًل،  دوره  واحد،  وقت  بهم� يف 
عليه واجب التوفيق بني حي�ته امل�دية والروحية وبني م�ش�ئر الإن�ش�نية. فهو لكي 
يقوم بدور موؤثر فع�ل يف حركة التطور الع�ملي ينبغي اأن يعرف الع�مل، واأن يعرف 
نف�شه، واأن يعّرف الآخرين بنف�شه، في�شرع يف تقومي قيمه الذاتية، اإىل ج�نب تقوميه 
مل� متلكه الب�شرية من قيم. واحلق اأن من الع�شري ال�شروع يف عمل كهذا، يف ع�مل 
ل يخ�شع لأي مقي��س، وهو م� عرب عنه امل�شت�شرق »جب« بطريقته املتغ�لية حني 

ق�ل:

»مل يتح للحركة احلديثة Modernisme، اأن ت�شق طريقه� يف الع�مل الإ�شالمي 
بو�شفه� تي�ًرا �شخًم� موؤ�ش�ًش� على نظري�ت ذات اأ�شول �شليمة ومعقولة، بل اإنه� 
نف�شه� �ش�ئعة و�شط مت�ه�ت  األفت  املنهجية يف تفكريه�  الرق�بة  وقد حرمت من 
من الدوافع الذاتية، مندفعة بذلك اإىل ال�شقوط براأ�شه� يف ه�وية مل ت�أخذ منه� 

حذره�«.

بواكري العامل الإ�سالمي



200 200
وجهة العامل الإ�صــالمي

ومع ذلك ف�إن هذا العتب�ط يف التجربة، يبدو اأنه - كم� ذكرن� يف الف�شل 
ب�ملنهج منذ ق�شية  الن�قد، والهتم�م  ال�ش�بق - قد اأخلى مك�نه لنوع من الفكر 

فل�شطني.

فهم  اإىل  ف�شيًئ�  �شيًئ�  تتجه  واأعم�له�  احلكوم�ت  قرارات  اأن  اأي�ًش�  ويبدو 
نف�شه� وفهم الآخرين، اأعني اأنه� حت�ول اأن تتغلغل يف فهم الغرب وفل�شفته ب�شورة 
اأعمق من ذي قبل. ولكن هذا كله، مل يتبلور بعد يف �شورة ن�ش�ط اجتم�عي، 
ي�شمل جمموع الع�مل الإ�شالمي، وي�شتوعب جميع و�ش�ئله، ف�لع�مل الإ�شالمي 
بتحديد  كفياًل  وحده  يعد  الذي  الفني،  العمل  اأو  الن�ش�ط  درجة  بعد  يبلغ  مل 
مك�نه يف الع�مل احلديث، حيث يحتل مبداأ )الف�علية( اأول درجة يف �شلم القيم، 
الع�مل  نرى  حني  �شرورة  يزداد  وهو  لن�،  ب�لن�شبة  الأمور  اأحوج  من  املبداأ  وهذا 
احلديث - بعد اأن اأم�شى قرونً� يف جتربة طويلة - يبداأ جتربة اأخرى حتمل �شع�ًرا 
له� قول �شك�شبري يف ق�شة هملت: »اإم� وجود اأو عدم«. والواقع اأن الظروف التي 
جتت�زه� الإن�ش�نية الآن على قدر ه�ئل من التع�ر�س، حتى ليبدو لن�  اأن الإن�ش�نية 
ح�ئرة ذاهلة، ل تدري اأي احلدين مت�شي اإليه،، ف�إذا ك�ن العمل العلمي والت�أثري 
القت�ش�دي قد دفع� الع�مل اإىل و�شع قريب من الحت�د، ف�إن الأفك�ر على العك�س 
بني  �ش��شًع�  البون  جند  وهن�  والنزاع،  التفرق  داخله خم�ئر  اأبقت  قد  ذلك،  من 

�شمري الإن�ش�نية الرجعي، وعلمه� التقدمي.
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بيد اأن هذا التخلف بني ال�شمري والعلم، مل يعد اأمًرا م�شتحياًل يتلخ�س 
ذاته.  الإن�ش�ين  النوع  مع وجود  متن�فًي�  اأ�شبح  بل  نزاع بني طرفني،  موقف  يف 
ف�لأو�ش�ع القت�ش�دية التي خلقه� القرن الت��شع ع�شر، قد فر�شت يف كثري من 
اإيج�بية، تخلع على الع�مل �شفة الوحدة الأر�شية، وم� حمكمة  املج�لت قيًم� 
العدل يف له�ي والق�نون البحري، اإل مظ�هر خ��شة لذلك الجت�ه الع�م الذي 
ل يفت�أ ميهد الطـريق لتوحيد الع�مل، وهن�ك موؤمترات خمتلفة للتنظيم العلمي 
والفني والحت�دات النق�بية الع�ملية، ك�حت�د الربيد الع�ملي، وهي خري �ش�هد على 

ح�جة ال�شعوب اإىل تنظيم حي�ته� على اأ�ش��س من التع�ون والعمل امل�شرتك.

برزت  منذ   ،� جليًّ الع�ملية  اإىل  الجت�ه  ظهر  فقد  ال�شي��شي،  املج�ل  يف  اأم� 
املرحومة ع�شبة الأمم اإىل ع�مل الأحي�ء.

وم� من يوم مير، اإل تط�لعن� فيه بواكري احت�د ع�ملي يف خمتلف مي�دين احلي�ة 
الدولية، بل لقد ا�شتفحلت هذه النزعة منذ ك�نت احلرب الع�ملية الأخرية، وهي 
اليوم تكت�شي اأردية جديدة؛ لي�س اأقله� �ش�أنً� - على كل ح�ل - نزعة )املواطن 

الع�ملي(.

مل�  الو�شع،  هذا  اإىل  ب�لع�مل  اأ�شرع  الذي  الع�مل  حتديد  اأردن�  لو  ولعلن�   
وجدن� غري الع�مل ال�شن�عي، فلقد األغى ذلك الع�مل املك�ن، فلم تعد تف�شل بني 

ال�شعوب م�ش�ف�ت �شوى م�ش�فة ثق�ف�ته�.
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ومن املوؤ�شف اأن نقول: اإن هذه امل�ش�فة قد ات�شعت ففرقت م�ش�ئر الب�شر 
بع�شهم عن بع�س، ونظرة اإىل ذلك الب�ئ�س الفقري الذي يعي�س ب�جلزائر، ول يحمل 
ن اله�ئل بينه وبني نظريه الذي يحلل الذرة  اأحد من الن��س َهمَّ تعليمه، ترين� الَبونْ
يف اأمريك� ويف رو�شي�. ف�لعلم قد األغى امل�ش�ف�ت اجلغرافية بني الن��س، ولكن ُهوى 

�شحيقة قد بقيت بني �شم�ئرهم.

جد  كرة  اأ�شبحت  قد  الأر�س  بينم�  الفكر،  مع  الواقع  يتع�ر�س  هكذا 
الطرف  اإىل  لمتدت  طرفيه�  اأحد  يف  الن�ر  �شبت  لو  اللته�ب،  �شريعة  �شغرية، 
الآخر، ولذلك مل يعد ممكًن� تق�شيم امل�شكالت واحللول، وب�لت�يل انته�ج �شي��شة 

اأوربية يف ج�نب، وا�شتعم�رية يف ج�نب اآخر.

قد  فقط،  ع�ًم�  ع�شرين  منذ  يكن،  مل  الذي  ال�شينية  الهند  يف  ف�ل�شراع 
تخطى حدوده اجلغرافية، قد اأ�شبح اليوم ذا ط�بع ع�ملي، ي�شعر بل يهتم به حم�لو 
مين�ء وهران، ب�عتب�رهم من امل�شتعَمرين، كم� يهتم به الي�ب�ين ب�عتب�ره م�شتهلًك� 
لالأرز. ف�لع�مل قد انقلب راأ�ًش� على عقب، فبداأت بذلك �شفحة جديدة يف الت�ريخ 
عنوانه�: »اإم� اأن تكون الإن�ش�نية وحدة اأو تفنى«، فهل ي� ترى �شيجد ق�دة الع�مل 

حالًّ �شعيًدا يح�شم هذا الختي�ر ح�شًم� �شليًم�؟

اأنهم ط�ئفة من الر�ش�مني،  اإن اأعم�لن� تدلن� - واحل�شرة تهدد قوان� - على 
الِبَلى،  نخره  بن�ء  ر�شم  اأقالمهم حم�ولة  زالت حترك  م�  واأيديهم  النوم،  خ�مرهم 
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لي�س  هن�  الر�ش�م  فقلم  اأ�ش��شه،  من  تهّده  املع�ول  حتمل  اأخرى  اأيٍد  بداأت  بينم� 
اإىل  يحت�ج  عمل  يف  له�  حمل  ل  اإذ  وال�شخرية،  ال�شحك  على  تبعث  اأداة  اإل 
املجرفة )وامل�شطرين( للتعفية على)1( اأنق��س ع�مل قدمي، وبن�ء ع�مل جديد. ف�إذا م� 
رف�س اأولئك الق�دة اأن ي�شعوا لبن�ء هذا الع�مل اجلديد، فلن يغني رف�شهم �شيًئ�، 
و�شيتم بن�وؤه على اأ�شوله اأط�عوا اأو كرهوا، وعلى الرغم من بع�س الفل�شف�ت التي 
ت�ش�ند ال�شتعم�ر، فقد اأ�شبح الق�ش�ء عليه اأمًرا حمتوًم�. لكن� يف موقفن� هذا ن�شعر 
ب�لأمل وب�مل�أ�ش�ة، لوجود هذا التع�ر�س املدمر، اإذ كيف يف�شر اأولئك الذين امتهن 
اإن�ش�نيتهم فمّدنهم بطريقته املحقرة، كيف يف�شرون املط�لبة )ب�حرتام  ال�شتعم�ر 

�شخ�س الإن�ش�ن( و)اإعالن حقوق الإن�ش�ن(؟

اإن �شر هذا التع�ر�س هو تلك الثق�فة امل�دية، التي تعد ق��شًم� م�شرتًك� يغذي 
اأن  دون  الط�غية،  القي�شرية  من  نوع  فر�س  اإىل  ثم  ال�شعوب،  اإىل حكم  ال�شعي 
تهدف اإىل ن�شر ح�ش�رة، وهذه الثق�فة قد زودت بكل م� حتتوي امل�دة من خمود، 
حب�شت  قد  اإنه�  ثم  ذاته�،  منتج�ته�  يف  التطور  حركة  م�ش�يرة  عن  ع�جزة  فهي 
نف�شه� يف �شجن هذا التع�ر�س بحكم منهجه� ذاته، املنهج الو�شعي الديك�رتي. 
اأمثلة  ب�أ�شب�به�. ومن  تعلقهم  بغ�ية الأ�شي�ء، بل ك�ن  اأن يهتموا  وم� ك�ن لدع�ته� 
ذلك اأن م�شكلة ت�شخري الإنت�ج خلدمة الإن�ش�ن، حيث ك�ن هذا الإن�ش�ن، هذه 
امل�شكلة مل تخ�لط بعد ال�شمري الغربي، ف�لغرب ينتج، ولكنه ع�جز عن توزيع م� 

)1( للتعفية على: لالإزالة واملحو. )م(.
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ينتجه، واأورب� العقلية التي اأبدعت الآلة، جتد نف�شه� يف منتهى العجز عن مواجهة 
م�شكالت الإن�ش�نية وعالجه�، فكل عالقة ل تق��س ل تدخل يف حيز �شمريه�، 
والن��س يف اأورب� يجيدون ت�شكيل امل�دة، ولكنهم ل يعرفون كيف يجعلونه� اأداة 
يف يد الإن�ش�ن، اأو بعب�رة اأخرى: هم ل يحددون قيمة الإن�ش�ن- الآلة- ب�لن�شبة 

لكمية املنتج�ت.

املُُثل  عن  ارتّدت  ولكنه�  وال�شن�عة،  الفن  يف  الغ�ية  اأورب�  بلغت  لقد 
الأخالقية، فلم تعد تعرف �شيًئ� من اخلري لالإن�ش�نية فيم� وراء حدود ع�مله� الذي 

ل ميكن فهمه اإل بلغة امل�دة.

وم� ك�ن حل�ش�رة اأن تقوم اإل على اأ�ش��س من التع�دل بني الكم والكيف، 
بني الروح وامل�دة، بني الغ�ية وال�شبب، ف�أينم� اختل هذا التع�دل يف ج�نب اأو يف 

اآخر ك�نت ال�شقطة رهيبة ق��شمة.

هذه  �شالمة  ترعى  اأن  ف�ته�  يوم  تع�دله�  فقدت  قد  الإ�شالمية،  واحل�ش�رة 
فغرقت يف  الروحي،  والوجود  امل�دية  العن��شر  بني  وال�شمري،  العلم  بني  العالقة 

ه�وية ال�شوفية اخل�ل�شة، يف فو�شى املرابطني التي �شببت �شقوطه�.

وه� نحن اأولء اليوم ن�شهد جتربة اأخرى تنتهي اإىل اختالل اآخر: ف�حل�ش�رة 
الغربية التي فقدت معنى الروح جتد نف�شه� بدوره� على ح�فة اله�وية.
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فنه�شة الع�مل الإ�شالمي اإذن لي�شت يف الف�شل بني القيم، واإمن� هي يف اأن 
يجمع بني العلم وال�شمري، بني اخللق والفن، بني الطبيعة وم� وراء الطبيعة، حتى 

يت�شنى له اأن ي�شيد ع�مله طبًق� لق�نون اأ�شب�به وو�ش�ئله، وطبًق� ملقت�شي�ت غ�ي�ته.

اإن الذي يرد اإىل الع�مل �شب�به، لبد اأن يكون )اإن�ش�نً� جديًدا(، ق�دًرا على 
�، ممثاًل و�ش�هًدا؛ واإن�ش�ن م� بعد املوحدين  � وروحيًّ حمل م�شوؤولي�ت وجوده م�ديًّ
اإن�ش�ن هرم، يف طريقه اإىل الفن�ء، ولكن الع�مل الإ�شالمي على الرغم من ذلك 

لديه قدر كبري من هذا ال�شب�ب ال�شروري.

والواقع اأنه، على الرغم من ق�بليته لال�شتعم�ر، قد احتفظ مبعنى جوهري، 
هو معنى القيمة اخللقية، وهو م� ينق�س الفكر احلديث ال�ش�ئخ. ولكن� يف الوقت 
نف�شه جند هذا الع�مل الإ�شالمي، يخطو يف طريقه اإىل جتديد نف�شه بف�شل م� حت�شل 
يف يديه من قيم حديثة، فهذا المتزاج بني الروح وامل�دة، الذي يتم الآن يف بطء، 
�شي�شرع دون ريب، كلم� تعود مواجهة امل�شكالت بفكر علمي، ذلك الفكر الذي 
اأ�شبح الآن ع�مل تعجيل بحركة الت�ريخ، ف�ملنهج يخت�شر املراحل، والتجربة ترين� 

اأي هذه املراحل ل لزوم له.

 1868 ع�م  اأبوابه�  فتحت  التي   - املختلفة  القدمية   - الي�ب�ن  قطعت  لقد 
للكومودور بريي يف خطوة واحدة، امل�ش�فة التي ك�نت تف�شله� عن القرن الع�شرين، 
ولكنه� قطعته� على اأ�شول فنية ومنهجية، ف�شبطت �ش�ع�ته� وا�شتخدمت بعلمه� 

الإن�ش�ن والرتاب والوقت.
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وعلى الع�مل الإ�شالمي بدوره اأن يتخطى املدى الذي يف�شله عن التقدم، 
وذلك بتنظيم ا�شتغالل و�ش�ئله و�شروب ن�ش�طه طبًق� ملنهج »ت�يلور«.

لقد اأكدت له ق�شية فل�شطني تلك ال�شرورة امللحة، واأر�شدته اأي�ًش� اإىل طرق 
م�ش�وئه  ح�ش�به  يف  اآخًذا  جديدة  جتربة  يبداأ  اأن  و�شك  على  اأنه  ويبدو  جديدة، 
واأخط�ء م��شيه، التي بدونه� يفقد در�س الت�ريخ، وخ��شة ت�ريخ ال�شنوات الأخرية 
تعد  مل  �شرورية،  تبدو  ك�نت  كثرية  مراحل  اإىل  ك�لع�شبية  ومرحلة  معنى،  كل 

�شوى نزعة قدمية ف�ته� ركب الت�ريخ.

لال�شتعم�ر،  وق�بل  م�شتعمر  لع�مل  املحتوم  التحلل  ثمرة  الراهن  ف�لع�مل 
قد ك�شف  التحلل  ولكن هذا   ، َخَلتنْ �شنوات  منذ ع�شر  ق�شته  وهو حتلل عرفن� 
عن الجت�ه العميق حلركة الت�ريخ، فقد ك�شف من ن�حية عن وحدة امل�شكالت 
واحل�ج�ت يف الع�مل، واأب�ن من ن�حية اأخرى عن �شرورة اإع�دة تنظيم العالق�ت 
الراهن حركتي ال�شتعم�ر والقومية على  التحلل  اأدان  ال�شعوب. فك�أمن� قد  بني 
اأن  الذي ل ميكن  الدويل،  الوجود  �شرائط  مع  متفًق�  يعد  ف�ل�شتعم�ر مل  �شواء، 
� ب�عتب�ره علة ال�شطراب�ت  يكون اأ�ش��شه  القوة، بل لقد اأدانه ال�شمري الع�ملي ر�شميًّ

والقالقل يف الع�مل، بل ب�عتب�ره �شبب التخلف واحلرب.

وعلى  امل�شتعَمر،  حي�ة  على  يت�آمر  اأن  ال�شتعم�ري  امليث�ق  ا�شتط�ع  لقد 
�شمريه، وعلى وجوده ذاته، ومع ذلك ف�إن املتمدنني يغ�شون اأب�ش�رهم عم� يق�رف، 
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التم�شك  اأمرين:  اأحد  اإل  الراهنة  الظروف  الدولية يف  الدبلوم��شية  اأم�م  ولي�س 
ب�مليث�ق ال�شتعم�ري، اأو العمل ب�مليث�ق الإن�ش�ين، فم� ي�شتطيع الع�مل اأن ي�شتهل 

� وهن�ك م�شتعِمر وم�شتعَمر. عهًدا اإن�ش�نيًّ

والع�مل الآن يف طريقه اإىل حتقيق وحدته، يف طريقه اإىل التك�مل والت�ش�رك 
طريق  عن  الت�ريخ  اجت�ه  تقرير  اإىل  م��ٍس  بذلك  فهو  احل�ج�ت،  ويف  املوارد  يف 
ليحتله  مك�نه�  تخلي  والتج�رة،  الإنت�ج  بحرية  الق�ئلة  النزعة  وبداأت  املنظم�ت، 
نظ�م عقلي يتجه ب�لإن�ش�نية نحو التوافق الع�م، ولي�س هذا طبًق� خلطط يخرتعه� 
اخلي�ل، بل بحكم ال�شرورات احليوية ال�ش�رمة، فعلى الع�مل الإ�شالمي اإذن اأن 
ي�أخذ يف ح�ش�به هذه اخلطوة الت�ريخية احل��شمة يف تطوره اخل��س، ف�إن الأ�شك�ل 
األوانه� قد  التي يتن�دى عليه� الن��س، والتي حتمل عنوان )الع�شبي�ت( مبختلف 
يف  بعثه�  اأرادوا  التي  الأوربية(  )القومية  اأوان  ف�ت  كم�  مت�ًم�،  الآن  اأوانه�  ف�ت 

اإ�شرتا�شبورغ.

ول ريب اأنه لي�س من حقن� اأن نتف�ءل اأو اأن نت�ش�ءم فيم� يت�شل مب�شتقبل 
احل��شمة  املرحلة  معنى  تفهم  مل  يبدو  فيم�  الدول  اأن  نالحظ  ولكن�  ال�شالم، 
واحد(، على  )الع�مل  مثل  عنوان كت�ب  عنه�  يعرب  والتي  الع�مل،  اجت�زه�  التي 
اأن هذا الكت�ب مل يع�لج �شوى اجل�نب اجلغرايف من امل�ش�ألة، وهو م�  الرغم من 
قد يبديه رجل يجت�ز يف ب�شعة اأي�م �شتني وثالث م�ئة درجة يف الكرة الأر�شية 
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امل�شلحة، كم� فعل »ف�ندال فلكي«)1( موؤلف الكت�ب. بيد اأن وحدة الع�مل ك�نت 
وم� تزال الظ�هرة اجلوهرية يف الت�ريخ، على حني مل تكن التق�شيم�ت ال�شي��شية 
ب�ل�شبغة  ا�شطبغ  فكر  عن  هذا  غ�ب  ف�إذا  �شطحية،  وظواهر  زائلة  اأعرا�س  �شوى 
الديك�رتية، فم� ذلك اإل لأن الثق�فة التي �ش�غته جتعل بداية الت�ريخ يوم ت�أ�ش�شت 
روم�، كم� جتعل بداية الفكر يف جم�مع اأثين�، واإنه ملم� يدعو اإىل العجب؛ اأن نرى 
كب�ر املفكرين الأوربيني، يبدون ع�جزين عن اأن يتخطوا بفكرهم م� وراء الفكر 
الهليني، ف�إذا م� جت�وزوا حدود )الإن�ش�ني�ت الإغريقية الالتينية( اأ�شبحوا وك�أنهم 

يكت�شفون كوكًب� اآخر.

»جينون«)2(  كت�ب�ت  يف  ظهر  جديد  ب�جت�ه  هن�  ننوه  اأن  فيجب  ذلك  ومع 
عن  يك�شف  كم�   ،� منهجيًّ در�ًش�  الع�مل  يف  ال�شويف  الفكر  يدر�س  و»هك�شلي«، 
اأ�شوله امل�شرتكة، ول�شك اأن هذه اجلهود جزئية وم� زالت حديثة، بل اأكرث من 
العالق�ت  اأثره� يف  اأن نحدد  اإل يف قمته، فال ميكنن�  الواقع  ذلك جنده� ل مت�س 

اليومية، وال�شالت املب��شرة بني الن��س، وبني ال�شعوب بع�شه� مع بع�س.

م�شكلة  حل  اإىل  الإن�ش�نية  يدعو  اأحداث  من  ذكرن�ه  م�  ف�إن  ذلك  ومع 
ا�شتعداداته  بحكم   - الإ�شالمي  الع�مل  ف�إن  الأمر،  وجهة  ك�نت  واأية  اختي�ره�، 
الأخالقية املوروثة - يف منت�شف الطريق، متقدم على ال�شعوب الأخرى اإىل الع�مل 

)1(  ك�تب اأمريكي.
)2(  مفكر فرن�شي ع��س يف م�شر، وم�ت ودفن به�.
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اإن�ش�ن م� بعد املوحدين مهم� بدا من ت�أخره يعد خرًيا من  اأن  اجلديد. ول�شك 
الإن�ش�ن املتح�شر يف حتقيقه لل�شروط النف�شية لالإن�ش�ن اجلديد، اأعني )للمواطن 
الع�ملي(، اأو بح�شب التعبري امللهم الذي اأطلقه دي�شتويف�شكي: )الإن�ش�ن الع�ملي(. 
ول جدال يف اأنه بح�جة اإىل اأن يبلغ امل�شتوى امل�دي للح�ش�رة الراهنة، في�شتخدم 
كل مواهبه وقدراته على التكيف مع الو�شع الزمني للع�شر الذري، وهو يت�شم يف 
حقيقته بط�بع الفكر الفني، ولكن دور اإن�ش�ن م� بعد املوحدين �شيظل فوق ذلك 
� يكفكف من غلواء الفكر امل�دي، كم� يهذب من تطرف الأن�نية القومية. كله روحيًّ

اأن  الروحية،  نه�شته  طريق  الإ�شالم  للع�مل  يخط  وهو  لإقب�ل،  �شبق  لقد 
ط�لبه ب�شبغة يف التفكري متكنه من النظر اإىل الأ�شي�ء والتنظيم�ت »ل من حيث 
نفعه� اأو �شرره� الجتم�عي الذي تعود به على بلد اأو اآخر، بل من حيث الأهداف 
اإليه� جمموع الإن�ش�نية« فهن� النوع من الفكر امليت�فيزيقي  العظمى التي ي�شعى 
الذي ق�ل به اإقب�ل قد ي�شطدم ب�لأذه�ن ذات النزعة العقلية، تلك التي ترى اأن 
ف�مل�شكلة على هذا  العقل.  امل�دة ل يدخل يف نط�ق  كل م� ل يدخل يف نط�ق 
ت�شتوجب املواجهة؛ اإذ هي تت�شل مبوقف الإن�ش�ن يف الع�مل اجلديد، كم� تت�شل 

مب�شتقبل احل�ش�رة.

اإن من الأن�شب هن� اأن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك املعنى الكلي 
للت�ريخ، وه� هو ذا املوؤرخ الفرن�شي الكبري )غو�شت�ف جيكييه( بعد اأن در�س قط�ًع� 

من الت�ريخ امل�شري يبلغ اأربعة اآلف ع�م يخرج بهذه النتيجة املعربة، ق�ل:
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»لقد لحظن� يف ت�ريخ هذا ال�شعب اأن احل�ش�رة منذ خطَّ له� طريقه� �شلكته 
دون اأن تف�رقه األبتة، بل مل تفلح النقالب�ت ال�شي��شية اأن تخرجه� اأو تنحرف به� 
عن الطريق ال�ش�عد الذي ق�مت عليه، ومع ذلك ف�إن الأزم�ت الت�ريخية الكربى 
ت�شمح لن� بتحديد بع�س املراحل يف ت�ريخ احل�ش�رة، وتوحيده� يف ع�شور، لندرك 

اإدراًك� جيًدا �شروب التقدم التي حققته� احل�ش�رة خالل القرون«)1(.

فهذه اإذن نظرة يبدو اأنه� ت�شم نوعني من الأحداث املتم�يزة، وهي ت�شمل 
طريق  يف  �شريه�  »تت�بع  ح�ش�رة  ن�حية  من  ت�شم  فهي  الت�ريخ،  من  كبرًيا  قط�ًع� 
�ش�عد«، ومن ن�حية اأخرى، )انقالب�ت �شي��شية( بكل م� يت�شل به� من جمموع�ت 
من  �شمت  وم�  ومهرج�ن�ت،  انت�ش�رات،  من  خالله�  حدث  م�  وبكل  ب�شرية، 

اأحداث ميالد ومم�ت، ومن اآلم.

فهن�ك من ج�نب خط متوافق يعرب اآلف ال�شنني دون اأدنى معوق. وهن�ك 
بني  اجللي  التمييز  انقالب�ته�. هذا  بكل  الإن�ش�نية  امل�أ�ش�ة  اآخر �شورة  من ج�نب 
نوعني من الأحداث ل يف�شد اإىل حد كبري وحدته�، ف�إن الرابط بينهم� ذو �شبغة 
جدلية: وهو اأن الإن�ش�ن هو ال�شرط الأ�ش��شي لكل ح�ش�رة، واأن احل�ش�رة توؤكد 
دائًم� ال�شرط الإن�ش�ين، وهكذا تتعقد اأب�شط الأحداث كلم� اأدركن�ه� يف توقعه� 
الإن�ش�ين ال�ش�مل، ولكنه تعقد ذو مغزى، ف�لزواج مثاًل حني يحدث يف مدينة 

.Histoire de la Civilisation Egyptienne 1( غو�شت�ف جيكييه(
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واأ�شرتيهم�،  للزوجني  ب�لن�شبة  له معنى  اأن  الوا�شح  م� يكون حدًث� معت�ًدا، فمن 
تتخذ  الإ�شالمية  التق�ليد  ف�إن  املتكفف،  لل�ش�ئل  ب�لن�شبة  معنى  اأي�ًش�  له  ولكن 
ب�أكلة حتفظ وجوده املوقوت يوًم� ك�ماًل، فهكذا  من الزواج فر�شة ليظفر ال�ش�ئل 
راأين� اأن احلديث الواحد قد يت�شل بوجود كثريين، كم� يت�شل ب�أحداث متم�يزة 

خمتلفة.

اأحي�نً�، فقد ميوت رجل م� ب�جلزائر؛ لأن رجاًل  ولقد تكون الروابط دقيقة 
تزداد  ب�شيدين، وهذه املالحظة  اليوم  ب�شيء معني يف ذلك  يقم  اأو مل  ق�م  اآخر 
�شدًق� بقدر م� تزداد احلي�ة تعقًدا، وكلم� جت�وزت اإط�ر الفرد، اأو خرجت عن حدود 

املدينة اأو الأمة.

العقلي  التف�شري  نط�ق  تتج�وز  التي  الت�ريخية  الأحداث  بع�س  وهن�ك 
الب�شيط الق�ئم على فكرة الإن�ش�ن ال�شريعة، وعلى املنفعة امل�دية اأو الأخالقية اأو 
اأن  اأنه� مت�شلة بنظ�م غري عقلي، ل ميكن للفكر الديك�رتي  ال�شي��شية، بل يبدو 

يدرك م�شمونه.

والت�ريخ ميدن� على ذلك ب�أمثلة كثرية:

فق�شة)1( حي�ة »تيمورلنك«، متد نط�ق التوقع الت�ريخي املت�شل به� اإىل م� 
وراء امل�شري الإن�ش�ين. ف�إذا م� نظرن� اإىل هذه امللحمة نظرة عقلية، ف�إن معنى ذلك 

هذه الفقرة تزيد و�شوًح� م� �شبق اأن ق�له املوؤلف عن اجل�نب امليت�فيزيقي يف درا�شة الت�ريخ يف الف�شل الأول.  )1(
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اأن جنمع عن��شره�، واأن نربط بينه� ح�شب عالقته� ب�شخ�س البطل املحوري. لكن� 
نالحظ اأن العن��شر العقلية املت�شلة ب�لرجل، وب�شف�ته ال�شخ�شية ل تعطين� تف�شرًيا 
ك�فًي� �ش�فًي� مل� ق�م به، ف�لواقع اأن الرجل مل يكن جمرد جندي يحمل ال�شيف، اإذ 
اإن العقيدة الدينية والذوق ال�شي��شي، والعبقرية احلربية والإدارية قد جعلت منه 

�شخ�شية معقدة، ولكنه� ت�مة التحديد.

لقد راأين�ه ينق�س ب�شيفه على جيو�س الـ Horde d’Or))1(( التي ك�نت يف 
الرهيب  �شيفه  وراأين�   ،»Toghtamich »طغط�ميت�س  بقي�دة  اأورب�  غزو  على  طريقه� 
ول  »جنكيزخ�ن«،  وهي من خملف�ت جده  ال�شني،  على  اأخرى، ل  مرة  يهوي 
على الهند التي �شيغزوه� حفيده »ب�بر Baber«، واإمن� يهوي على راأ�س الإمرباطورية 
العثم�نية، هن�لك حيث جمع ال�شلط�ن ب�يزيد جي�ًش� من خم�س م�ئة األف لغزو 

)فين�(، فلم�ذا اتخذ »تيمورلنك« هذا امل�شلك الغريب..؟

لقد ك�ن لديه اإذا م� غزا ال�شني دواٍع منه�: احلق امللكي، والطموح، و�شهولة 
تقوم  التي  الإن�ش�نية  العوامل  اأعني جميع  الدينية،  والع�طفة  غرم،  دون  الغلب 
امليزان،  اأو حملة حربية، ك�نت جميعه� يف كفة واحدة من  عليه� �شي��شة معينة 
اإىل اجلهة الأخرى، فقد هزم  ومع ذلك فلقد رجحت الكفة الأخرى حني اجته 
الـ Horde d’Or، كم� هزم جي�س ب�يزيد، الأمر الذي يدفعن� اإىل اأن نت�ش�ءل عن 

)1( مملكة اأ�ش�شه� املغول يف الع�شور الو�شطى، و�شيطرت على �شيربي� وجنوب رو�شي�، وانتهت يف القرن اخل�م�س ع�شر.
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الأقدار التي ا�شتط�عت اأن تلعب هن� دوًرا يوؤدي اإىل رجح�ن ميزان الت�ريخ على 
هذه ال�شورة..؟

اأن يعر�شه� عر�ًش�  اأراد »غيزو«  وك�أن هذه ال�شفحة من الت�ريخ، هي التي 
ق�ل:  الغريبة،  الت�أمالت  هذه  امل��شي  القرن  م�شتهل  يف  �شجل  عندم�  �شريًع�، 
»هكذا يتقدم الإن�ش�ن يف تنفيذ خطة مل ت�ش�ور خي�له حلظة، بل مل يعرفه� قط، 
فهو الع�مل الذكي الذي يقوم ب�ختي�ره لي�س له، فهو ل يعرفه، ول يدركه اإل ريثم� 

يتم حدوثه يف الواقع، بل اإن اإدراكه اآنذاك ل يكون اإل ن�ق�ًش� مبتوًرا«.

ولقد ق�م »تيمورلنك« يف الواقع بعمل مل يكن ي�شتطيع اإدراكه حتى بعد 
انته�ئه منه، لأن مغزاه الت�ريخي احلق ل ميكن اأن يظهر اإل بعد عدة قرون.

اإن م�ش�ألة كهذه قد ترتكن� م�شدوهني بحجة اأنه� ذات ط�بع ميت�فيزيقي)1( 
ولكن� لكي نعطي لالأحداث تف�شرًيا متك�ماًل يتفق مع م�شمونه� كله، يجب األ 
نحب�س ت�شورن� له� يف �شوء العالق�ت الن�جتة عن الأ�شب�ب، بل ينبغي اأن نت�شور 

)1( يبدو اأن »جون اأرنولد توينبـي J. A. Toynbee( يف كت�به »الت�ريخ« قد ع�لج هذه امل�ش�ألة كم� ي�شهد بذلك املقتطف 
الذي ظهرت ترجمته ب�لفرن�شية ع�م 1953 بعنوان )حرب وح�ش�رة( ط Gallimard، ف�ملوؤرخ الإنكليزي يالحظ 
اإ�شفولد  اأ�شم�ه )احل�ش�رة الإيرانية(- ح�شب تعبري  راآه ينتهي بتقوي�س م�  )�س 147( )عمى تيمورلنك( الذي 
اأنه قد اقت�شر على النظر اإىل النزعة الع�شكرية املخربة، فلم يالحظ الأهمية الكربى لهذا  �شبنجلر- ولكن يبدو 
ف�إن �شيف »تيمورلنك« هو الذي �شق  الع�م،  الت�ريخ  الت�أثري يف �شري  اأ�ش�ب الإمرباطور الترتي يف  العمى الذي 
الطريق اأم�م احل�ش�رة الغربية الوليدة و�شط اأخط�ر الغروب التي ك�نت تخيم على الع�مل الإ�شالمي، فهل ميكن يف 
ظروف كهذه اأن تتحدث عن نوع من »العمى«؟ وهل ل ميكن اأن نرى يف ذلك اأم�رة على نوع من التجلي العلوي 

وراء ت�شرف�ت »تيمورلنك«؟ )1954(.
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الأحداث يف غ�يته� التي انتهت اإليه� يف الت�ريخ، ومن هذا اجل�نب قد نحت�ج اأن 
م��شيه�،  نراه� يف  اأن  من  بدًل  توقعه�  الظواهر يف  الت�ريخي، فرنى  املنهج  نقلب 
 – ينبغي  »تيمورلنك«  ملحمة  نفهم  فلكي  مب�ديه�،  يف  ل  نت�ئجه�  يف  ونع�جله� 
مثاًل- اأن ن�ش�أل اأنف�شن�: م�ذا ك�ن ميكن اأن يحدث لو اأتيح »لطغط�ميت�س« اأن يحتل 
مو�شكو، ومن بعده� وار�شو..؟ ولو قدر »لب�يزيد« اأن ين�شب رايته على اأطالل فين�، 
اأورب� حتًم� ل�شوجل�ن الإ�شالم  ثم على اأطالل برلني..؟ لو حدث هذا لأذعنت 
الزمني املنت�شر، ولكن األ يدفعن� هذا اإىل اأن نرى اأن توقًع� خمتلًف� مت�م الختالف 
عم� حدث فعاًل ك�ن �شيحدث يف الت�ريخ..؟ ك�نت النه�شة الأوربية التي م�زالت 
يف �شمري املق�دير �شتن�شهر يف )النه�شة التيمورية(، ولكن ه�تني النه�شتني - على 
الرغم من عظمهم� - ك�نت� خمتلفتني، فلم يكن مغزاهم� الت�ريخي واحًدا؛ ك�نت 
بينم� ك�نت  الأوىل فجًرا يفي�س على عبقري�ت »ج�ليلي« و»ديك�رت« وغريهم�، 

الأخرى �شفًق� يغلف احل�ش�رة الإ�شالمية حلظة اأفوله�.

دار�س،  نظ�م  نه�ية  الأخرى  وك�نت  جديد،  نظ�م  بداية  اإحداهم�  ك�نت 
وم� ك�ن �شيء يف الأر�س ي�شتطيع اأن يدفع عن الع�مل الليل، الذي اأخذ يب�شط 
اتبع  قد  »تيمورلنك« ك�ن  اأن  فلو  الإ�شالمية يف هدوء،  البالد  اآنئذ على  �شلط�نه 

دوافعه ال�شخ�شية مل� ا�شتط�ع �شيء اأن يحول دون نه�ية احل�ش�رة الإن�ش�نية.

لي�س  الت�ريخية،  الأحداث  هذه  م�شمون  ف�إن  �شيء،  من  يكن  ومهم� 
ب�لب�ش�طة التي تظهر لأعني الذين ل ينظرون اإىل الأ�شي�ء اإل من وجه�تهم الفردية 
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التي تك�شف عن  اإقب�ل )خطة للمجموع( هي  تعبري  القومية، فهن�ك ح�شب  اأو 
اجت�ه الت�ريخ.

وعلى اأ�ش��س هذه اخلطة الع�مة لالإن�ش�نية وحل�ش�رته�، ندرك املعنى الك�مل، 
اأو املغزى امليت�فيزيقي لالأحداث.

مل�ذا ح�ل »تيمورلنك« دون قي�م »ب�يزيد« و»طغط�ميت�س« بن�شر الإ�شالم يف 
قلب اأورب�..؟

واجلواب: لكي تت�بع اأورب� امل�شيحية جهده� احل�ش�ري الذي مل يكن الع�مل 
الإ�شالمي بق�در عليه منذ القرن الرابع ع�شر؛ لأنه ك�ن يف نه�ية رمقه، فملحمة 
الإمرباطور الترتي جتلو غ�ية الت�ريخ، اإذ ك�نت نتيجته� متط�بقة مع ا�شتمرار �شري 
احل�ش�رة ودوامه�، كم� تتع�قب دوراته�، ويتم الك�شف اخل�لد عن العبقري�ت التي 

تتن�وب على طريق التقدم.

ثم  الزمنية،  النف�شية  الظروف  بع�س  تولد يف  احل�ش�رة  دورات  من  فدورة 
تنمو وتطرد، ف�إذا م� �شبقته� احل�ش�رة الإن�ش�نية توقفت تلك الدورة لتبداأ اأخرى 
يف ظروف جديدة تتحول بدوره� اإىل ظروف متخلفة، فهذا هو الق�نون الذي خط 
ُمنحته  الذي  الطريق  ال�ش�عد(،  )الطريق  ذلك  الت�ريخ  ال�شنني خالل  مر  على 

الب�شرية يف بطء وروية، وبذلك متتزج غ�ية الت�ريخ بغ�ية الإن�ش�ن.





اخلامتة

     

نث  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث

[املائدة/ 3]





ويف خ�متة هذه الدرا�شة اأ�شعر مت�ًم� اأن جزًءا اآخر ينق�شه�، وهو اإي�ش�ح بع�س 
املنهج  لأحك�م  خ�شوًع�  درا�شتي،  خالل  تركه�  اآثرت  التي  اجلوهرية  اجلوانب 
ت�رًك� لغريي  اإىل هذه اجلوانب،  اأ�شري  اأن  �شوى  هن�  اأملك  ول�شت  اتبعته،  الذي 

مهمة مع�جلته� كم� ينبغي.

فلقد ظل الع�مل الإ�شالمي، خالل قرون طويلة، متجمًدا يف اأ�شك�ل �شبق 
اأدت اإىل وجود الق�بلية لال�شتعم�ر يف جمتمع م� بعد  احلديث عنه�، وهي التي 
املوحدين، الذي اأدى اإىل وجود ال�شتعم�ر. واليوم يتحرك الع�مل الإ�شالمي نحو 
الغد امل�أمول، اأو بعب�رة اأخرى: اإن ت�ريخه قد ا�شتع�د حركته، ودبَّت فيه احلي�ة، اإذ 

اأ�شبح يف و�شع متحرك، وتك�شفت له بع�س الآف�ق منذ قريب.

للكت�ب  عنوانً�  اخرتن�ه�  التي   )Vocation( كلمة  مفهوم  اأن  والعجيب 
يدل على هذين اجل�نبني: »اأعني ظروف حدوث حركة معينة، و�شعيه� اإىل غ�يته� 

بوا�شطة املجتمع الإن�ش�ين الذي يوجد يف هذه الظروف«.

املاآل الروحي لعامل الإ�سالم
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فهل ميكنن� اأن نتحدث عن وجهة الع�مل الإ�شالمي بهذا املعنى املزدوج..؟ 
احلق اأن الع�مل الإ�شالمي يبدو بعيًدا عن اإدراك م�آله الروحي، هذا اإذا م� ا�شتثنين� 
احلركة الأخرية، التي اأ�شرن� اإليه�، فهي التي يبدو اأنه� قد ح�ولت اأن تتخذ لنف�شه� 

اجت�ًه� مفهوًم� يف اأعم�قه.

لكن� نذهب على اأية ح�ل، اإىل اأنه مهم� يكن اأمر الفو�شى الراهنة يف الع�مل 
الإ�شالمي، فمن املمكن اأن نتلم�س فيه اجت�هني لي�ش� يف طبيعة واحدة؛

اأم� اأولهم�: فهو ذو ط�بع ت�ريخي، وهو ن�جت عن ت�أثري القوى الداخلية التي تظهر 
يف �شورة فعل ورد فعل لال�شتعم�ر ولق�بليته، وقد در�شن� فيم� م�شى عن��شر هذا 
اللت�ن  وهم�  احلديثة،  واحلركة  الإ�شالح،  حركة  يف:  تتمثل  التي  وهي  الجت�ه، 

تخلع�ن على الع�مل الإ�شالمي �شورته احلديثة.

واأم� ث�نيهم�: فمع اأنه ل ميكن ف�شله عن التطور الت�ريخي، ف�إنه يتمثل يف �شورة 
م�شتواه�  احل�ش�رة يف  الكربى لنتق�ل  الظواهر  اإىل  املرة  تعود هذه  جد خمتلفة، 
الع�ملي اأعني اأنه يت�شل ب�نتق�ل مركز اجل�ذبية من حو�س البحر الأبي�س املتو�شط 

اإىل اآ�شي�.

ول ريب يف اأنه ميكنن� اأن نعد انته�ء تركز هذه اجل�ذبية يف ال�شرق. اإحدى 
الع�مل على  ترّكز  انتهى  لقد  الأخرية.  ال�شنوات اخلم�شني  اجلوهرية يف  الظواهر 
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الع�مل �شكاًل  اتخذ  اأن  الع�مليتني  اأثر احلربني  الأبي�س، وك�ن من  البحر  �شواطئ 
� ذا قطبني: اأحدهم� يف ال�شرق والآخر يف الغرب. خمروطيًّ

يخ�شع  الإ�شالمي  الع�مل  اأ�شبح  اأن  الع�ملية  الظ�هرة  هذه  نت�ئج  من  وك�ن 
جل�ذبية ج�كرت�، كم� يخ�شع جل�ذبية الق�هرة اأو دم�شق)1(، وهذا النتق�ل اإىل مرحلة 
و�شي��شية،  واجتم�عية  واأخالقية  وثق�فية  نف�شية  نت�ئج  ُيحدث  اأن  لبد  اآ�شيوية، 
�شيكون له� اأن تتحكم يف حركته ويف م�شتقبله، بل يف ت�شكيل )الإدارة اجلم�عية( 

لهذا الع�مل اأوًل وقبل كل �شيء.

فلقد ظلت هذه الإرادة حتى الآن غ�م�شة، منت�شرة يف حميط من الع�دات 
يف  اأحي�نً�  تتمثل  والزم�ن،  املك�ن  على ح�شب  تتنوع  التي  واخلراف�ت  والتق�ليد 
طبقة نبيلة ملفقة ذات �شلط�ن ل جذور له يف النف�س ال�شعبية، اأو ذات علم ل اأفق 
� عند  له يف ع�مل القيم، وهكذا ظل الإ�شالم على �شواطئ البحر الأبي�س ملكيًّ
� عند الأمري العربي الرببري، اأو تنطًع� حبي�ًش� يف  � بدويًّ الب��شوات و�ش�دتهم، اأو قبليًّ

وع�ء التحلل املغلق يف ظل رع�ية امل�ش�يخ.

العربية بع�شه� م�شتعَمر، والآخر حتت رق�بة ال�شتعم�ر-  الدول  املوؤلف ع�م 1949، حينم� ك�نت  راأي  ك�ن هذا   )1(
ب��شتثن�ء �شورية. اأم� الآن، وبعد هذه ال�شنوات الع�شر الأخرية، ف�إنه قد لحظ تطورات يف اأو�ش�ع الع�مل العربي، 
من ال�شروري مراع�ته� لإ�شدار حكم جديد يف املو�شوع، ومن ظواهر ذلك اجتم�ع املوؤمتر الإفريقي الآ�شيوي يف 

الق�هرة، ولعل يف هذا جت�وبً� مع الراأي الذي ذهب اإليه الأ�شت�ذ حممد املب�رك يف تقدميه للكت�ب.
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كهذا،  و�شع  من  يجنيه�  اأن  ي�شتطيع  التي  الثم�ر  ال�شتعم�ر  عرف  ولقد 
فبذل كل م� يف و�شعه، و�شرف كل اهتم�مه اإىل تدعيم طبقة هوؤلء النبالء، كم� 
قّوى من نفوذ تلك ال�شفوة املزعومة، م�شتهدًف� من وراء ذلك، الإبق�ء على و�شع 

الق�بلية لال�شتعم�ر.

الأبي�س،  البحر  على  الإ�شالمية  اجل�ذبية  فيه  تركزت  الذي  العهد  فنه�ية 
ت�شجل حترر الع�مل الإ�شالمي من معوق�ته وقيوده الداخلية.

)اإندوني�شي�(،  وا�شح يف ج�وة  اأنه  ب�ك�شت�ن - كم�  وا�شح يف  وهذا الجت�ه 
�؛ اأعني اأنه� بالد جديدة فتية  وهي بالد توطن فيه� الإ�شالم منذ عهد قريب ن�شبيًّ
يتفوق فيه�  ج�نب الفكر والعمل على ج�نب العلم التقليدي املغلق؛ واإن الع�مل 
الإ�شالمي لق�در هن�لك على جتديد نف�شه، فيتحول اإىل ط�قة ن��شطة، ويتعلم طرق 

احلي�ة.

وم� �شيظفر به يف هذا املج�ل، اأن جوه الجتم�عي اجلديد لي�س موؤلًف� من 
طبق�ت، بل هو �شعبي على اأو�شع نط�ق، و�شيجد نف�شه هن�لك ملزًم� ب�أن يتكيف 
وعبقرية ال�شعوب الزراعية، وا�شتعداده� الفطري للعمل، مم� يب�شر برتكيب جديد 

من الإن�ش�ن والرتاب والوقت، وب�لت�يل: بقي�م ح�ش�رة جديدة.
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�شي�ش�دف  م�  يتكيف مع  اأن  الإ�شالمي كذلك  الع�مل  اإليه  �شيحت�ج  ومم� 
من جو روحي جديد، يف جوار الهند املعقدة التي م� يزال ي�شع فيه� فكر دي�نة 

)الفيدا(.

ومن ال�شهل علين� اأن نت�شور، م� ميكن اأن ت�شري اإليه تلك )الإرادة اجلم�عية( 
ثم غر�شت  املوحدين،  بعد  م�  اأغلفة  نف�شه  نزع عن  الذي  الإ�شالمي،  الع�مل  يف 
�شجرته يف الأر�س جموع تعي�س على ثمرات الأر�س، يقوده� فتية يجعلون فكرة 
ثمينة  اأثرية  وثيقة  تكون  اأن  من  تخل�شت  وقد  فيلتزمونه�  اأعينهم،  ن�شب  القراآن 

مرتبة حمررة حبي�شة، بل اأ�شبحت ذات حركة دائمة.

ولي�س بو�شعن� اأي�ًش�، اأن نغ�س من قيمة الدور الذي ميكن اأن يوؤديه ات�ش�ل 
الع�مل الإ�شالمي بروح�نية الهند، ف�إن الإ�شالم يف جواره للم�شيحية على �شواطئ 
البحر الأبي�س املتو�شط، مل يفد �شيًئ� من روحه�، كم� مل حتمله على تغيري نف�شه، 
الفكرة  قيمة  زور  ا�شتعم�ري  اإط�ر  يف  مت  قد  الدينني  بني  الت�ش�ل  لأن  وذلك 
مت�ًم� ب�شموه وارتف�ع قدره  امل�شلم ي�شعر  امل�شلم، حتى لقد ك�ن  امل�شيحية يف نظر 
على اأي م�شتعِمر �شره ينت�شب اإىل امل�شيحية، وهي منه براء، وهو غ�رق اإىل اأذنيه 
)مركب  ب�أي  امل�شتعمر  هذا  اأم�م  امل�شلم  ي�شعر  لذلك مل  وال�شهوات.  الظلم  يف 
ف�ته، واإىل  اإىل تدارك م�  اأنه مل ي�شعر بح�جته  اأعني  اإىل الكم�ل،  نق�س( يدعوه 
اإع�دة التفكري يف اأمر دينه. وبو�شعن� اأن نقول: اإن البالدة الأخالقية التي ات�شفت 
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به� ال�شعوب الإ�شالمية على �شواطئ البحر الأبي�س اإمن� تعود يف ج�نبه� الأكرب اإىل 
الدين، الذي جعلهم  القنوع مبظ�هر  اأعني من  املتدين،  الت�ش�مي  النوع من  هذا 

� من امل�شيحية. �شمًن�، ك�أمن� يواجهون ج�نًب� ا�شتعم�ريًّ

ف�ت�ش�ل الطبقة املثقفة يف الع�مل الإ�شالمي الآ�شيوي ب�لأدي�ن الأخرى، اإمن� 
يتم يف ظروف خمتلفة مت�م الختالف، اإذ ي�شعر امل�شلم هن� ب�أنه يعي�س يف اأر�س 
ملجموع  ب�لن�شبة  اأقلية  اإل  اأهله�  من  له  ي�شتجب  ومل  فتوح�ته،  يف  غزاه�  غريبة، 
ال�شك�ن، كم� اأن هذه الأر�س التي يعي�س عليه� قد غزته� من قبله اأدي�ن اأخرى، 

ف�لهند هي اأر�س الربهمية والبوذية.

�شيجد املجتمع الإ�شالمي نف�شه هن�لك مب� ي�شم من جمهرة يبلغ عدده� 
ت�شعني مليونً�، يحيط بهم خ�شم من الهندو�س يبلغ عددهم ثالث م�ئة مليون، وهن� 
ي�شهد امل�شلم احلي�ة الدينية العجيبة التي يحي�ه� هوؤلء الن��س كل يوم، والذين 

يعدون من اأ�شد املتمدينني يف الع�مل، حيث يعي�شون يف جو �شويف ملتهب.

»اإقب�ل«  قبله  من  اأ�ش�ب  انقالب  وهو  ه�ئل،  انقالب  اأعم�قه  يهز  هن�لك 
حني ك�ن ي�شهد تق�ليدهم، ويعي�س يف جوهم، فن�شج بذلك �شمريه الديني، مم� 
وب�لع�طفة،  ب�لعقل  يتمتع  �شمري  به�  ات�شف  غنية،  ذاتية  ال�ش�عر  املفكر  اأك�شب 
اأي مبيزة الفهم وميزة النفع�ل، هذا احلوار بني القلب والفكر، هو الذي ينق�س 
اإن�ش�ن م� بعد املوحدين، والذي يبدو اأنه مل يتحرك بعد داخل نف�شه على �ش�طئ 
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اآ�شي�.  البحر الأبي�س، وهو من اأعظم م� يتعلمه الع�مل الإ�شالمي يف رحلته نحو 
ذوي  رجلني  ميثالن  ب�ك�شت�ن،  يف  واأخ�ه  اإندوني�شي�،  يف  امل�شلم  ف�إن  ذلك  ومع 
خ�ش�ئ�س متم�يزة: ف�إن الحتالل الهولندي الذي امتد قرونً�  عديدة، مل يرتك 
الب�شيطة  املثقفة  القلة  هذه  ولكن  املثقفني،  من  ك�فًي�  عدًدا  اإندوني�شي�  جزائر  يف 
وهي امل�شوؤولة عن الكف�ح �شد الف�قة الع�مة، و�شد الأمية ال�ش�ملة، و�شد التفريط 
والفو�شى- وهي الأمرا�س التي تعمد ال�شتعم�ر خلقه�، ثم وىل ه�ربً� اإىل حيث 
تختفي اجلرذان - هذه القلة تدلن� على م� تزخر به عبقرية ال�شعب الإندوني�شي 

من ا�شتعدادات عجيبة.

والرجل يف ج�وة دقيق احل�س، يحرتم النظ�م والتنظيم، وهو مغرم بتعميق 
جزئي�ت الأ�شي�ء، فهو بذلك رجل م�دي اإيج�بي ذو ط�قة �شخمة، وهو اأي�ًش� رجل 

عملي، م�هر يف �شنعته، ذواقة ل�شتى اأنواع الفنون.

يجهل  ل  مثقًف�،  هيكاًل  ورائه�  من  اإجنلرتا  خلفت  فقد  الب�ك�شت�ن  يف  اأم� 
املفكرين  اأوائل  من  وهو  علي«،  »اأمري  ال�شيد  اأع�ش�ئه  بني  ومن  اأحد خ�ش�ئ�شه، 
التالميذ  من  )وهو  اإقب�ل«  »حممد  وال�شيد  احلديث،  الإ�شالم  عن  واملدافعني 
القدامى يف ج�معة اأك�شفورد، كم� ك�ن من تالميذه� مع��شره ال�ش�عر »رابندران�ت 

ط�غور«(.



226 226
وجهة العامل الإ�صــالمي

هكذا تت�شح مع�مل الطريق اجلديد الذي ينفتح اأم�م الإ�شالم، وبقي علين� 
املالب�ش�ت  اعتب�رن�  يف  ن�أخذ  اأن  يجب  اإذ  ال�شبيل؛  هذا  حتفظ يف  احل�ل  بطبيعة 
منه�  ال�شتف�دة  ميكنن�  متوقعة،  وغري  خمتلفة  ظروًف�  لن�  تتيح  قد  التي  الدولية 
لتحقيق م� ر�شمن�ه من اآم�ل. وذلك اإذا مل تن�شب حرب ع�ملية يكون من ورائه� 

على الأقل تغيري �ش�مل مل� عهدن�ه يف هذا الوجود الإن�ش�ين.

الق�هرة يف
13من ربيع الث�ين 1379

15 من ت�شرين الأول )اأكتوبر( 1959

  نهاية المتن 
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�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد م�شطفى حلمي.

امراأتنا يف ال�صـريعة واملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�س.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�شى.
متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، ت�أليف  م�شطفى عبد الرازق.

دفـــاع عـن ال�صـريعـة، ت�أليف  عالل الف��شي.
مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��شور.

جتديد الفكر الديني يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�شف عد�س.
طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

املدر�صــة الإ�صـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�شدر.

الإ�صالم واأ�صول احلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
اأقوم امل�صالك يف معرفة اأحوال املمالك، ت�أليف خري الدين التون�شّي.

احلرية الدينية يف الإ�صالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�شعيدّي.
الر�صالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�صالمية وحقية ال�صريعة املحمدية، ت�أليف ح�شني اجل�شر.

ال�صنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
القراآن والفل�صفة، ت�أليف حممد يو�شف ُمو�شى.

ا عن فنون اأوربا، ت�أليف اأحمد ف�ر�س ال�شدي�ق.  ك�صف املخبَّ
املر�صد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�صروط النه�صة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�صة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��شم اأمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�شني الن�ئيني، تعريب عبد املح�شن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�صيني، ت�أليف حممد ب��ش� املخزومي.
ال�صفور واحلجاب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كتاب ال�صفور واحلجاب، ت�أليف م�شطفى الغالييني.

يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
ملاذا تاأخر امل�صلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف الأمري �شكيب اأر�شالن.

املدنية الإ�صالمية، ت�أليف �شم�س الدين �ش�مي فرا�شري، ترجمة وتقدمي حممد م الأرن�وؤوط.
املدنيـــة والإ�صالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�صـــئلة ال�صرقية، ت�أليف م�شطفى ك�مل.
وجهة العامل الإ�صالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�شبور �ش�هني.

طلعة ال�صم�س �صرح �صم�س الأ�صول، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ش�ملي.   
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الكتاب هذا 

مالك  سلك  )1379هـ/1959م(.  عام  وُنشر  للعربية  وُترجم  1954م(،  )1374هـ/  عام  بالفرنسية  مرة  ألول  ُطبع 
كان إصالحيًّا  أنه  والحداثة، ورغم  اإلسالمي، هما: اإلصالح  العالم  في  رئيستين  لحركتين  ا  نقديًّ تحليليًّا  منهًجا  فيه  نبّي  بن 
نعلِّم  أن  في  ليست  المشكلة  أن  على  ومنهجها  للحركة  نقده  وبنى  اإلصالحية،  الحركة  انتقد  فإنه  نفسه،  يصف  كما  ا  حادًّ

االجتماعي. وتأثيرها  فاعليتها  العقيدة  لهذه  نرّد  أن  وإنما  يملكها،  عقيدة  المسلم 

الغربية  الحضارة  يرون  ال  أنهم  ورأى  الغربي؛  النمط  على  تجدد  أن  تريد  التي  وُنخبتها  الحداثية  الحركة  انتقد  كما 
هي  وإنما  واسـتهالكها،  منتجاتها  تكديس  ليسـت  فالحضارة  السـطحية،  مظاهرها  في  يرونها  وإنما  وتطورها،  نشـأتها  في 
إرادة وبنـاء وهندسـة، وخطـأ الحداثييـن أنهـم لـم ينفـذوا إلى أصول الفكر الغربي، ليصبـح مصدر إلهام، ال مصدر تقليد 
إلى  ُمتجًها  ال  الغربية،  الحضارة  لمنتجات  »زبوًنا«  اإلسـالمي  العالم  أصبح  ثم  ومن  والتغيير؛  اإلبداع  طاقة  َيشـّل  انبهارّي 

وإنتاجها. إبداعها  سبل 

ويـرى أنـه كـي يقـوم العالـم اإلسـالمي بـدور فعال في حركة التطور العالمي، ينبغي لـه أن يعرف مجريات العالم 
الفعالية. بقيمة  يتسم  وأن  اآلخر،  لقيم  تقويمه  جانب  إلى  الذاتية،  قيمه  م  فُيقوِّ بنفسه،  اآلخرين  يعّرف  وأن  وواقعه، 
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العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

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

�شــــيــخ الأزهــــر
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