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�رضوط النه�سة وم�سكالت احل�سارة

يف فكر مالك بن نبي

I

النه�سة«  نبي كتابه يف »�رشوط  الأ�ستاذ مالك بن  اأ�سدر 

 ق�سى ُزهاء 
ٌّ
1948. والأ�ستاذ مالك جزائري بالفرن�سية عام 

فرن�سا(، وقد در�س  )وبخا�سٍة  الغرب  الثالثني عامًا يف بالد 

التي  ال�سنوات  عدا  فيما  لكنه  الكهربائية،  الهند�سة  هناك 

جانب  اإىل  ان�رشف  التخ�س�س،  ذاك  حت�سيل  يف  ق�ساها 
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والعلوم  والتاريخ  الفل�سفة  كتب  لقراءة  حرفته،  ممار�سة 

الجتماعية. ونحن نعرف الآن اأّن حقبة ما بني احلربني الأوىل 

الأوروبي  التاريخ  يف  الفرتات  اأخ�سب  من  كانت  والثانية، 

ويت�سح  والإبداعي.  والفني  والثقايف  الفكري  املجال  يف 

اأنه كان  من الإ�سارات املتناثرة يف كتبه ومنها هذا الكتاب 

وا�سع الّطالع على الفل�سفة الأملانية )وبخا�سٍة كانط ونيت�سه 

)وبخا�سٍة  الفرن�سية  الجتماعية  العلوم  وعلى  و�سبنجلر(، 

كونت ودوركامي(، وعلى فل�سفة التاريخ الربيطاين )وبخا�سٍة 

اإىل  �سخ�سيته-  يف  اأكرث  الالفت  اأّن  بيد  وتوينبي(.  غيبون 

ال�سديدة  احل�سا�سية  تلك  وال�سا�سعة-  الوا�سعة  الثقافة  جانب 

 ال�ستعمار الفرن�سي وثقافته، 
ّ
البادية لديه يف �سائر كتبه �سد

ٍر هو 
َ
لد يف بلٍد م�ستعم

ُ
والثقافة ال�ستعمارية ب�سكٍل عام. فقد و

اجلزائر، وتعلَّم يف فرن�سا التي كانت ت�ستعمر البالَد التي ن�ساأ 

فيها، وم�ساحاٍت �سا�سعة يف اإفريقيا والعامل العربي. ولأنه يف 

ال الب�سطاء، بل من 
ّ
�سبابه وكهولته بفرن�سا ما كان من العم

العارفني بالغرب وثقافته؛ فاإنه ان�رشف اإىل ا�ستكناِه اأُ�سول 

ٍي 
ْ
الثقافة ال�ستعمارية، وكيف كان امل�ستعمرون يعملون بوع

على تخليد ا�ستعمارهم وا�ستعبادهم لذاك العامَل الذي �سيطروا 

مبقت�ساها  التي  واملمار�سات  الأفكار  ن�رش  خالل  من  عليه، 

 
ُّ
حب

ُ
ي اً 

َّ
ِهر الإن�سانية،  مهدور  عبداً  ر 

َ
امل�ستعم الإن�ساُن   

ُ
�سبح

ُ
ي

وقد  عنه.  ال�ستقالل  ويحاوُل  ي�سارعه  وهو  حتى  َخّناَقُه 

حياته،  طواَل  الثقايف  ال�ستعمار  اعتقاد  اأو  فكرة  �ساحبْته 

من  وغريها  للجزائر  ال�ستقاللت  اأو  ال�ستقالل  ق  حتقُّ رغم 

القرن  وال�ستينيات من  واإفريقيا يف اخلم�سينيات  اآ�سيا  بلدان 

كتب  الفكري)وقد  نتاجه  نق�سم  اأن  ميكن  ولذلك  الع�رشين. 

اأق�سام:  ثالثة  اإىل  ودم�سق(  القاهرة  بني  ال�رشق  يف  ُه 
َ
معظم

الكتب والر�سائل املعنية مبكافحة ثقافة ال�ستعمار- والكتب 

العوامل  يف  امل�ستقلة  احل�سارة  باإن�ساء  املعنية  والر�سائل 

والكتب   -
ّ

خا�س ب�سكٍل  الإ�سالم  وعامل  الإفريقية  الآ�سيوية/ 

والتي  املبا�رش،  والتعليمي  الإر�سادي  الطابع  ذات  والر�سائل 

ل تخرج يف م�سامينها ومو�سوعاتها عن ال�سنفني الأولني. 

ُه الأثري، 
َ
فال�ستقالل احل�ساري كان يف الأ�سل وظلَّ مو�سوع

ومناَط كفاحه، يف جانبيه النقدي والبنائي.

�سنوات  وخالل  احلربني،  بني  ما  حقبة  يف  ظهرت  لقد 

عن  املت�سائمة،  الروؤى  ع�رشات  الثانية،  العاملية  احلرب 

ُه 
ُ
وي�سيب الإن�ساَن   

َ
اأ�ساب الذي  والدمار  الإن�سانية،  م�ستقبل 

الب�رش  ببني  نزلت  التي  الأهوال  ب�سبب  م�ستقبله،   
ُ
وياأْ�رِش

العامَل،  ا�ستعمار  الأوروبيني فيما بينهم على  ع 
ُ
نتيجة ت�سار

واجتذاب الوليات املتحدة)وهي القوة الكربى ال�ساعدة( اإىل 

وظهور  وم�ستقباًل،  حا�رشاً  للعامل  الأوروبي  الجتياح  ك 
َ
�رَش

َل النخبة امل�سيطرة 
ُ
الفا�سيات التي تتعامل مع الإن�سان تعام

�سياق  يف  النا�س  من  املاليني  ع�رشات  لإبادة  تاأبه  ل  والتي 

في جيله يف  مثقَّ �ساأن  كان  وكما  وال�سواد!  التناُف�س  عمليات 

فاإنه  بالفعل(؛   
ٌّ
ٌف عاملي نبي مثقَّ )ومالك بن  والعامل  اأوروبا 

بداأ عنايته بامل�ساألة احل�سارية وم�ستقبل احل�سارة باجلانب 

تقدمي
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حول  �ّسَذراِته  كتب  عندما  ال�ستعمارية،  للثقافة  النقدي 

من  واخلم�سينيات  الربعينيات  يف  لال�ستعمار«  »القابلية 

اأّن الأوروبيني   تلك الروؤية العميقة، 
ُ

�س القرن املا�سي. وملخَّ

ما  الإ�سالمي،  العامَل  اأجزاء  وبقية  اجلزائر  اإىل  دخلوا  عندما 

واجهوا ثقافًة قويًة ومنت�رشة، بل كان هناك انحطاٌط طويٌل 

اأي  دين«، 
ِّ
املوح بعد  »ما  اأزمنة  يف  كّلها  الإ�سالم  ديار  �سمل 

�ِسمات  ومن  للميالد.  ع�رش  الثالث  اأو  ع�رش  الثاين  القرن  بعد 

عامَل النحطاط املتطاول ذاك، ت�ساوؤل قوة الفكرة الإميانية 

وا�ستحثاثها، وانف�سال الإميان عن العمل، والفكرة الأخالقية 

الأر�س)=  عن  الإن�سان  وُغربة  الدولة،  وعامل  ال�سيا�سة  عن 

على  �سهل  ولذلك  ومتغرياته.  الزمان  تقلبات  وعن  الرُتاب( 

عبيده  وجتار  بع�ساكره  الإ�سالم  ديار  يف  التغْلُغُل  امل�ستعمر 

اأوًل، ثم حماولة تخليد تلك ال�سطوة وال�سيطرة عن طريق الَغَلبة 

وا�سعات التمدن واحل�سارة. ولي�س معنى 
ُ
الفكرية والثقافية وم

لكنهاكانت  ديارنا؛  يف  مقاومًة  ْلَق 
َ
ي مل  ال�ستعمار  اأّن  ذلك 

مقاومَة اليائ�س والبائ�س والنتحاري وال�ست�سهادي والذي ل 

ميلُك بدائَل ب�سبب ا�ست�رشاء »القابلية لال�ستعمار«. ولذلك فاإّن 

 ا�ستوىل عليهم بعد موجة املقاومة الأُوىل 
ْ
م

ُ
ه

َ
املقاومني اأْنُف�س

 »تقليد املغلوب للغالب«  كما يقول ابن خلدون.
ُ
غرام

واأمريكا  واإفريقيا  اآ�سيا  )يف  كلُّها  الب�رشية  ت 
َّ
اأح�س لقد 

 بذلك امل�سلمون 
َّ

القدمية(، بهول ال�ستعمار وال�ستعباد. واأح�س

اأكرث من غريهم، لأنهم كانوا الأقرب لأوروبا الناه�سة، ولأنهم 

كانوا اأرباب ح�سارٍة و�سيادٍة يف عوامل الع�سور الو�سطى، ولأّن 

ال�رشاع كانت له جوانب دينيٌة وثقافيٌة بارزة لنتماء العامَلني 

الأوروبي والإ�سالمي اإىل منظومٍة قيميٍة متقاربة يت�سارك فيها 

الدينان امل�سيحي والإ�سالمي. وهكذا ظلَّ الأوروبي امل�ستعِمر 

ي الإ�سالم وامل�سلمني له دينًا 
ّ
رغم علمانيته �سديد الوعي بتحد

وثقافة، كما ظلَّ امل�سلم وهو يواجه موجات الغزو يف القرنني 

التا�سع ع�رش والع�رشين، يذكر متامًا حقبة احلروب ال�سليبية 

يف القرنني احلادي ع�رش والثاين ع�رش للميالد.

II

�سبق  النه�سة« - كما  نبي »�رشوط  بن  �سدر كتاب مالك 

العربية  اإىل  ترجمه  1948. وعندما  عام  بالفرن�سية  القول- 

طالبًا  وقَتها  كان  م�سقاوي)الذي  عمر  اللبناين   1960 عام 

بالأزهر( وامل�رشي عبد ال�سبور �ساهني الطالب بالأزهر اأي�سًا، 

اأ�ساف اإليه الأ�ستاذ مالك بن نبي ف�سلني اإ�سهامًا يف مزيٍد من 

الو�سوح لأطروحة النه�سة وعنا�رشها وعوائقها و�سياقاتها. 

كان  زمٍن  يف  جاء  الكتاب  تاأليف  اإّن  اأي�سًا  القول  �سبق  وقد 

ال�ساعة، خالل احلرب  املو�سوع احل�ساري هو مو�سوع  فيه 

الندوي  احل�سن  اأبا  اأّن  نن�سى  فال  مبا�رشًة.  وبعدها  العاملية 

 )1951  -  1950( ذلك احلني  القاهرة يف  اإىل  الهندي جاء 

ون�رش كتابيه: ماذا خ�رش العامَل بانحطاط امل�سلمني، و�رشاع 

الفكرة الإ�سالمية والفكرة الغربية. ويف الوقت نف�ِسه ن�رش �سيد 

تقدمي
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العاملي  ال�سالم  ويف  احل�سارة،  م�سكالت  يف  ر�سالته  قطب 

دين )بعد 
ِّ
والإ�سالم. والأ�ستاذ مالك يرى اأّن عامل ما بعد املوح

ظواهره  نا 
ْ
ذكر متماديًا  انحطاطًا  �سهد  ع�رش(  الثاين  القرن 

اأي�سًا  ظواهره  من  كان  اإمنا  قبل،  من  واملادية  املعنوية 

العتماد  اإىل  احل�سارة  قوة  على  العتماد  عن  الن�رشاف 

على القوة الع�سكرية من خالل ال�سعوب الرتكية: ال�سالجقة ثم 

اجليو�س  �سرَتت  وقد  العثمانيون.  واأبرزهم  الآخرون،  الأتراك 

اأن  الأمر  لبث  ما  ثم  الوقت،  لبع�س  النحطاط  ذلك  الفاحتة 

و�سيطر  بالهند،  واملغول  العثمانيون  ف 
ُ
�سع عندما  انك�سف 

امل�ستعمرون بالتدريج على الأنحاء كاّفة.

باملعنى  ل  خًا 
ّ
موؤر لي�س  البداية،  ومنذ  نبي،  بن  مالك  اإّن 

الثقايف ول باملعنى ال�سيا�سي، واإمنا هو �ساحب روؤيٍة وفكرٍة 

تبزع باعتبارها خاطرًة، ثم تتخذ اأبعاداً نظرية. ولذا فاإنه ما 

 به بعد النحطاط الطويل الذي اأَعقب زمن 
ُ
وجد ما ميكن البدء

دين )القرن الثاين ع�رش- الثالث ع�رش( غري جهود جمال 
ِّ
املوح

ع�رش.  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  الأفغاين  الدين 

من  قرون  لعدة  امل�رشق  عامَل  وا 
َ
م

َ
ح العثمانيني  اأّن  �سحيح 

ال�سطوة الأوروبية، مبا يف ذلك اجلزائر وتون�س، لكّن عاملهم 

كان عامل القوة احلامية والفاحتة والتي ل متتلك فكرًة كبريًة 

جمال  وح�سارته.  الو�سيط  الإ�سالم  عامَل  �سنعت  التي  كتلك 

الدين كان يوؤمن اإميانًا عميقًا باأّن الفكرة القوية النابعة من 

جاب  وقد  ره. 
ّ
وحُتر امل�سلمني  عامَل  د 

ِّ
ُتوح اأن  ميكن  الإ�سالم 

والتحرير.  للتحرر  وداعيًا  �سارخًا  واأوروبا  ال�رشق  اأقطار 

�ٍس 
ُ

اأُ�س بو�سع  ول  والأدوات،  بالآليات  مهتمًا  كان  ما  لكنه 

كان  لقد  الإ�سالمية.  اجلامعة  يف  الكبري  مل�رشوعه  م�ستقرٍة 

العتماَد  وحاول  امل�ستعمرين،  بني  التناُف�س  عالقات  يعرف 

على ذلك، كما حاول توعية ال�سلطان عبد احلميد الثاين ب�ساأن 

اأخطار ال�سيا�سات ال�ستعمارية. وال�سلطان العثماين كان مثله 

ك بالنوايا والت�رشفات الأوروبية، لكنه اأي�سًا كان  �سديد الت�سكُّ

ته. ولذلك فاإّن مالكًا رغم تقديره 
ّ
يخ�سى عنف جمال الدين وِحد

لليقظة التي اأحدثها الأفغاين؛ فاإنه ظّل اأكرث اعتباراً لنه�سوية 

حممد عبده ويف عدة اأُمور: الدعوة للنهو�س الثقايف، واإ�سالح 

الإ�سالمي  والوعي  والتعليم،  والرتبية  الدين،  وعلوم  الأزهر 

ز عليه عبده ترك اأثراً باقيًا يف  . فالفعل الثقايف الذي ركَّ
ّ
العام

م�ست�رشيًة  كانت  والتي  لال�ستعمار،  القابلية  مكافحة  جمال 

نبي  بن  مالك  ينتقل  عبده  عند  ومن  امل�سلمني.  اأو�ساط  يف 

التي  العلماء  وجمعية  باجلزائر  بادي�س  بن  احلميد  عبد  اإىل 

�سها عام 1925. فقد رّكزت اجلمعية على عنا�رش النهو�س 
َّ
اأ�س

واإقامة  للدين،  امل�ستنري  بالتعليم  املعنوية  القوة  و�سناعة 

امل�ساجد واملراكز الثقافية، واجتناب الدخول يف ال�رشاعات 

 
ُ
�ساءه التواكلية.اإمنا  وتقاليده  الت�سوف  ومكافحة  ال�سيا�سية، 

ُدخوُل اجلميع عام 1936 على خطِّ العمل ال�سيا�سي، وال�رشاع 

على ال�سلطة، بدًل من املتابعة بالطريقة الاُلعنفية التي كان 

الثقايف  ال�ستقالل   
ُ
م

ُ
ه

ُ
يروع فامل�ستعمرون  ها. 

ُ
ينتهج غاندي 

نفية التي يتقنونها اأكرث 
ُ
واحل�ساري، ول تروعهم الأفعال الع

تقدمي
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من ُكّل الآخرين!

باأفعاٍل  اإذن  لقد قام عدُة مفّكرين م�سلمني وغري م�سلمني 

من  للخروج  والع�رشين،  ع�رش  التا�سع  القرنني  يف  ح�ساريٍة 

القابلية لال�ستعمار، ولتحقيق النهو�س، وامل�ساركة يف �سنع 

 ظلَّ غري �سليم. 
َّ
احل�سارة اجلديدة. ومع ذلك فاإّن الو�سع العام

 احل�سارات؟ لكي تقوم 
ُ
 احل�سارة، وكيف تقوم

ُ
فما هي عنا�رش

 من توافر ثالثة عنا�رش: الإن�سان، والرُتاب، 
َّ
د

ُ
ح�سارٌة ما ل ب

والوقت )ولي�س وا�سحًا ماذا يريد الأ�ستاذ مالك اأن يقول: الوقت 

�سبنجلر  �ساأن  الفل�سفي  باملعنى  الزمان  اأو  التقني،  باملعنى 

ويف  عليه  ت�سيطر  باأن  نهو�سُه  يبداأُ  فالإن�ساُن  وتوينبي(. 

اأعماقه وعقله فكرٌة �ساميٌة ُت�سبح دعوة. وهذا ل يتوافر اإّل يف 

ة. ومن الدين اأو الدعوة 
ِّ

الدين، ذي املنظومة الأخالقية اخلري

ة: 
ّ
ت�سدر فكرُة التوجيه اأو واجبه، وهو توجيٌه يتخذ م�سارب ِعد

ي�رشب  وهو  تدبريي.  اأو  و�سناعي  وعملي  وجمايل  اأخالقي 

اأمثلًة لذلك يف م�سائل توجيه العمل وراأ�س املال واملراأة والزي 

والواجب  الدعوة  م�ساألتي  يف  ُظ 
َ

وامُلالح اجلميلة.  والفنون 

ا امل�سكالت الأُخرى 
ّ
ال�سدور عن الفيل�سوف الأملاين كانط، اأم

عليه فيها. وهو يق�سُد 
ٌ
عد اجلمايل؛ فاإّن اأثر �سبنجلر ظاهر

ُ
ذات الب

بالرتاب العوامل البيئية التي توؤّثر يف وعي الإن�سان ون�ساطه 

 به تارًة زمُن الإنتاج 
ُّ
اإيجابًا. واأما الوقت اأو الزمان فاملعني

 اأو الكوين والذي يوؤّثر 
ّ
اأو اإمكانياُته، وتارًة اأُخرى الزمان العام

يف روح احل�سارة من طريق التاأثري يف وعي الإن�سان واأفكاره 

الن�سبية  الثوابت  اأو  العوامل  اأو  العنا�رش  اإّن هذه  وت�رشفاته. 

ن�سئًة احل�سارة اإذا كانت الفكرة 
ُ
تتالقى وتت�سافر فيما بينها م

الكربى التي يحملها العن�رش الأول اأو الإن�سان قد حتولت اإىل 

ثقافٍة ووعي. والثقافُة املق�سودُة هي جمموعٌة من ال�سفات 

ولدته،  منذ  الفرد  يلقاها  التي  الجتماعية  والقيم  اخُلُلقية 

فالثقافة  فيه.  لد 
ُ
و الذي  الو�سط  يف  اأوليًا  راأ�سماًل  بو�سفها 

على هذا هي املحيط الذي ي�سّكل فيه الفرد طباعه و�سخ�سيته. 

وهذا  النه�سوي-  الثقايف  وبالوعي  بالفكرة  د 
َّ
املزو والفرد 

 
ُ
ي�سنع والدعوة-  الفكرة  حملوا  الذي  الأوائل  امل�سلمني  �ساأن 

بن  داأب  وقد  والإن�سانية.  الإن�سان  خلري  وين�رشها  احل�سارة 

 
ّ

نبي على ال�ست�سهاد بالآية القراآنية القائلة: »اإّن اهلل ل يغري

 ،
ّ

التي ُتغري وا ما باأنُف�سهم«، فالفكرة هي 
ّ

ما بقوٍم حتى يغري

وهي يف حالة الإ�سالم وامل�سلمني: الإميان والدعوة اإىل اخلري 

اأو  قًا 
ِّ
اأّن هناك عاماًل معو ف. ويبقى 

ُ
والتعار ال�سامية  والقيم 

رِقاًل هو نف�سيُة القابلية لال�ستعمار التي �سارت جزءاً من 
َ
ع

ُ
م

واخُلُلقي،  القيمي  بالتحرر  منه  اخلروج  ينبغي  امل�سلم  عامل 

الذي  احلا�رش  التحرري  وباملحيط  الإن�سان،  اإن�سانية   
ّ
وبنمو

ظهر بعد احلرب العاملية الثانية.

اأو  رابع  �رشٍط  مبثابة  �سار  زماٌن  اأو  حميٌط  اإذن  هناك 

خارج  من  يكن  واإْن   – وال�ستقالل  النهو�س  لتحقق  خام�س 

عوامل  وهناك  زمانه.  اأو  وفل�سفته  التاريخ  هناك  الإن�سان. 

التحرر الجتماعي والزماين يف احلا�رش. ويف فل�سفة التاريخ 

تقدمي
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بحيث  دوراٍت  يف  تاأتي  احل�سارات  اأّن  التعبري-   
َّ
�سح اإذا   –

بها  قال  من  اأول  كان  هذه  والدائريُة  الأُخرى.  اإحداها  تعُقب 

اأدارها  قها- يف نظر بن نبي- عندما 
ّ
ابن خلدون، لكنه �سي

الأيام  »وتلك  الكرمي  القراآن  عها 
ّ
و�س بينما  الع�سبية،  على 

اأدار الدولة  اأّن ابن خلدون اإمنا   
ُ
ُنداوُلها بني النا�س«. والواقع

مران 
ُ
 على الع�سبية والدعوة الدينية، ولي�س الع

ً
ظهوراً وانق�ساء

لية التي ياأخذها بن نبي من 
ُ
الب�رشي اأو احل�سارة. ثم اإّن التداو

قها على احل�سارة، ل تقول بحلول ح�سارٍة حملَّ 
ّ
القراآن ويطب

اآخرين  قوٍم حملَّ  اأو  دولٍة  اأو  عهٍد  بحلول  تقول  واإمنا  اأُخرى، 

 مرًة ثانيًة 
ُّ
ثم يعود الأمر اإىل ما كان عليه اأو اأّن التاريخ مير

هم. 
ُ
ازدهار اإليهم  فيعود  انكم�سوا  الذي  على  ورابعًة  وثالثًة 

ب�ساأنه مالك بن نبي  الأمر كما يقول �سبنجلر ويحتار  فلي�س 

 له!
َّ
يف النحطاط الذي ل مرد

ف 
ُّ
التكي واإ�سكالية  لال�ستعمار،  القابلية  اإ�سكالية  اأّن  على 

ثورات  رغم  نبي  بن  م�ساجع  ان  ُتق�سّ ماتزالن  والتالوؤم، 

ال�سعوب اآنذاك، وبدء خروج امل�ستعمرين من كّل مكاٍن واإن بقوا 

فيه من قبل مئاٍت من ال�سنني. هنا ي�سع مالك بن نبي اأمله 

الإفريقية.  الآ�سيوية-  وفكرة   ،)1955( باندونغ  موؤمتر  يف 

يو�سُك  العريقتني،  القارتني  ل�سعوب  العظيم  ال�سلمي  فالكفاح 

ثقافًة  نتج 
ُ
ي اأن  النحياز-  عدم  وجبهة  التحاُلف  خالل  من 

جديدًة لال�ستقالل احل�ساري. وهذا الذي يعنيه الأ�ستاذ مالك 

عامل الزمن. اإّن هذا الغرب الأناين 
ُ
يف هذا ال�سياق ب�رشط اأو م

الإبادية،حّتى  الكونية  حربه  نهي 
ُ
ي كاد  ما  وال�ستعماري، 

ف�سنع  واملارك�سية؛  الراأ�سمالية  اأطرافه  بني  النزاع  ن�سب 

عتزٌّ باأّن ثورة 
ُ
القنبلة الذرية، واحلرب الباردة. ومالك بن نبي م

اندفعت  نه�سة،  اأي�سًا  الندوي  يها 
ّ
ي�سم التي  يوليو)1952( 

ل�سنع عامَل احلا�رش وامل�ستقبل من خالل امل�ساركة يف لقاء 

الكبار الآ�سيويني والأفارقة يف جزيرة باندونغ الإندوني�سية، 

ال�سالم  ْنع 
ُ

و�س العدوانيني،  الأقطاب  �رشاعات  بتجنُّب 

الإن�سان، والإعانة يف حترير  ون ح�سارة بني 
َ

ن و�س
ُ
والتعاو

 كبري، و�ستكوُن له 
ٌّ
بقية بلدان اإفريقيا واآ�سيا. اإنه فعٌل ح�ساري

نتائج بالغُة الأهمية- يف نظر بن نبي- على م�ستقبل العامل 

ووعيهم  بعزائمهم  يجرتحون  والآ�سيويون  فالأفارقة  ُكّله. 

عامل ح�سارة ما بعد ال�ستعمار، عامل الإن�سان اخلارجي من 

ال�ستعباد وال�ستغالل.

اإّن الوا�سح اأّن احلديث عن موؤمتر باندونغ باعتباره نه�سًة 

الذي  النه�سة«  »�رشوط  كتاب  على  �ساٌف 
ُ
م ح�ساريًا  وفعاًل 

 -  1957( بالعربية  وُن�رش   ،1948 عام  بالفرن�سية  �سدر 

من  ال�ستينيات  ومطالع  اخلم�سينيات  كتب  كّل  ويف   )1960
واحل�سارة  النهو�س  اأفكار  نبي  بن  ترك  ما  املا�سي،  القرن 

والثقافة ومكافحة القابلية لال�ستعمار، ول ترك املقولة التي 

ح�ساريًا.  وفعاًل  نهو�سًا  الآ�سيوية،  الإفريقية-  فكرة  تعترب 

تقدمي
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وظهر ذلك يف كتابه: وجهة العامل الإ�سالمي)1955(، وفكرة 

البالد  يف  الفكري  وال�رشاع  الآ�سيوية)1956(،  الإفريقية 

امل�ستعمرة)1960(. وتن�سوي تلك الكتب وغريها حتى العام 

1967 حتت عنواٍن عاٍم ل�سل�سلة هو: م�سكالت احل�سارة. واإذا 
متاأْثرة  والنحطاط  واحل�سارة  النهو�س  عن  اأفكاره  كانت 

لقوة  فهمه  فاإّن  الغرب؛  انهيار  وكتاب:  �سبنجلر  باأوزوالد 

الفكرة والعتقاد وال�سالم وواجب الإن�سان امل�سلم يف اإحقاق 

 بفل�سفة كانط، وفل�سفة الالعنف عند غاندي. 
ٌ
ذلك كّله، متاأثر

وهو �سديد العتزاز باجتاه م�رش بعد ثورة يوليو للتحالف مع 

�سنع  يف  اإ�سهامًا  ذلك  باعتبار  الكبار،  والأفارقة  الآ�سيويني 

ن؛ وهذا 
ُ
عامٍل جديٍد، وح�سارٍة جديدٍة للحرية وال�سالم والتعاو

والقابلية  ال�ستعمار  من  واخلال�س  للنهو�س   
ٌّ
اأ�سا�سي �رشٌط 

 لعاملية 
ٌّ
للخ�سوع له اأو تقليده يف ح�سارته. كما اأنه �رشوري

الإ�سالم.

من  عودتي  بعد   1970 عام  نبي  بن  مالك  على   
ُ
تعرْفت

بدم�سق  درو�سه  وبع�س  جمال�سه  اأح�رش   
ُ

و�رشت الأزهر، 

يف  بالراحة  ّتع 
ُ
م ما  اهلل  رحمه  اأنه  وقتها   

ُ
وعلمت وبريوت. 

اجلزائر ل يف عهد الكفاح امل�سلَّح ول بعد ال�ستقالل. وما كان 

هو كثري الذْكر للم�ساألة واأ�سبابها، لكنه كان يقول يف الدرو�س 

ال�ستعمار،  من  ال�ستبداد  عقلية  ورثوا  العرب  احلّكام  اإّن 

فالقابلية لال�ستعمار ما تزال قائمة! وكانت مرارته من هزمية 

 
ُ
ر اأّن الهزمية هي بنت

ّ
العام 1967 ما تزال كبرية، وكان يكر

زريق  ق�سطنطني  كتاب  مرًة  له   
ُ

ذكرت وقد  احلرية.  انعدام 

الإفريقية  يف  امللك  عبد  اأنور  ومقولة  والتقدم،  احل�سارة  يف 

الآ�سيوية، فاثنى عليهما وقال اإّن اأفكارهما خمتلفٌة عن اأفكاره 

فيهما  فالتفكري  قائمتان،  الإ�سكاليتني  لكّن  امل�ساألتني،  يف 

�رشوري، والعرب ل ي�سريون فيهما يف الجتاه ال�سحيح. ويف 

الإ�سالمي«  »الفكر  ملجلة  مقابلة  معه   
ُ
اأجريت  1971 العام 

اللبنانية،  اجلمهورية  يف  الفتوى  دار  ها 
ُ
ُت�سدر كانت  التي 

»الربوت�ستانتية«  الجتاهات  على  اأ�ساأله  اأن  بدون  فحمل 

الديني، وهو يق�سد احلركات الحتجاجية  الفكر  اجلديدة يف 

�سائرٌة  لأنها  �رشاً،  �سعودها  وراء  من  وتوّقع  الإ�سالمية، 

باجتاه ال�سدام مع الأنظمة يف �سائر دار الإ�سالم، كما حدث 

اأيًا  مب�رش يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، والعنف غري حممود 

طاُق اأي�سًا!
ُ
ه، لكّن ال�ستبداد ل ي

ُ
تكن اأ�سباب

 ر�سوان ال�سيد

تقدمي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املحكمة  يف  اهلل،  رحمه  نبي،  بن  مالك  اأ�ستاذنا  ترك   ،1971 عام  يف 

ربيع   16 يف   275/67 رقم  حتت  لت 
ِّ
ج

ُ
�س و�سية  لبنان،  طرابل�س  ال�رشعية 

لني فيها م�سوؤولية كتبه 
ِّ
الثاين 1391 املوافق 10 حزيران 1971، وقد حم

املعنوية واملادية.

 لندوات �سقتنا على ظماأ �سايف الروؤية، 
ً
وحتماًل مني لهذه الر�سالة، ووفاء

راأيت ت�سمية ما ي�سدر تنفيذاً لو�سية املوؤلف بـ »ندوة مالك بن نبي«.

 والت�سمية هذه، دعوة اإىل اأ�سدقاء مالك بن نبي وقارئيه، ليوا�سلوا نهجًا 

يف درا�سة امل�سكالت، كان قد بداأه.

يف  يرغب  اهلل  رحمه  كان  فكرية،  لعالقات  كنواة  نطرحه  م�رشوع  وهي 

توثيقها.

حقوق  حفظ  على  م�ساعدتنا  وقارئيه،  مالك  اأ�سدقاء  من  لأرجو  واإنني 

املوؤلف يف كل ما ين�رش بالعربية اأو الفرن�سية مرتجمًا من قبل املرتجمني اأو 

غري مرتجم. 

لني، رحمه اهلل، م�سوؤولية حفظ هذه احلقوق، والإذن بن�رش كتبه. 
ّ
فقد حم

فاإن وجدت طبعات مل تذكر فيها اإ�سارة اإىل اإذن �سادر من قبلنا، فهذه طبعات 

غري م�رشوعة، ونرجو اإبالغنا عنها.

   عمر م�سقاوي

طرابل�س لبنان     

1399 18 ربيع الأول      

15 �سباط )فرباير( 1979     
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مقدمة الطبعة الفرن�سية

بقلم الدكتور عبد العزيز اخلالدي

اأجد بني يدي �سرية عا�سفة موؤثرة  الدرا�سة  اأقوم بتقدمي هذه  لكي 

اأعرفها يف اجلزائر ولكني ملزم باأن اأدع احلديث عنها لأن املوؤلف قد 

يف  بحقي  ذلك  مع  واأحتفظ  اإليها  الإ�سارة  جمرد  من  �رشاحة  منعني 

احلديث عن العمل الذي حتتل فيه هذه الدرا�سة مكانًا هامًا منتهيًا اإىل 

بيان الطابع اخلا�س والقيمة الجتماعية التي جن�سدها حتى يف كتابه 

 الذي اعتربه بع�س القراء غريبًا عن الأفق الو�ساء الذي خطه 
1
)لبيك(

كتاب )الظاهرة القراآنية(.

)1( هي الق�سة الوحيدة التي كتبها املوؤلف، وقد اجته فيها اجتاهًا اأدبيًا.
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امل�ساكل  من  احل�سد  ذلك  هذا  )الظاهرة(  كتاب  يف  انتباهنا  ويلفت 

التي يثريها مدخله وطريقته اجلديدة التي طبقها املوؤلف للمرة الأوىل 

على تف�سري القراآن.

واأيًا ما كان، فلقد تاأثر املوؤلف يف كتاب )الظاهرة( مب�سهد �سباب 

الإ�سالم الذين ا�ستهوتهم املناق�سة اخلطرية بني العلم والدين، فا�ستخل�س 

من هذه املناق�سات نتائج وثيقة اأراد تبليغها لل�سمائر الأخرى.

ولكن دقة النقد، وعمق التحليل، و�رشامة املنطق الذي يقود اإىل هذه 

النتيجة، كل هذه الأمور ثانوية يف عمل ينبع تاأليفه والهدف منه من 

املغزى الدرامي للم�سكلة اأكرث من اأن ين�ساأ عن املغزى العقلي.

وبن نبي يف الواقع لي�س كاتبًا حمرتفًا اأو عاماًل يف مكتب مكبًا على 

اأ�سياء خامدة من الورق والكلمات، ولكنه رجل �سعر يف حياته اخلا�سة 

املا�ساة  الإن�سان يف �سورتيه اخللقية والجتماعية. وتلك هي  مبعنى 

التي �سعر بها بن نبي بكل ما فيها من �سدة، وبكل ما �سادف يف جتاربه 

ال�سخ�سية النادرة من ق�ساوة وهي التي تقدم املادة الأ�سا�سية ملوؤلفاته 

�سواء )الظاهرة القراآنية( اأو الدرا�سة التي يقدمها اليوم كاأن�سودة بهيجة 

الع�سور  الذي ي�سجل فجر احل�سارات منذ  يحيي بها )كوكب املثالية( 

املظلمة.

للنه�سة  عملية  اآفاق  فتح  يحاول  عقل  ثمرة  الأن�سودة  هذه  ولكن 

العربية والإ�سالمية، التي يطالبنا بها يف اجلزائر، وهو يك�سف لنا عن 

مفهومها الأليم. 

فاإذا كان دقيقًا ح�سا�سًا اإىل هذه الدرجة فلي�س معنى ذلك اأنه رجل 

عقل مغرم بالتجريد، اأو اأنه اأديب فنان مولع ب�سور اجلمال، فاإن الذي 

اجلوع...  الأمل...  الإن�سانية..  الرع�سة  هو  اإمنا  عليه  وي�ستويل  ياأ�رشه 

الأ�سمال.... اجلهل..

اأول وهلة يف مواجهة هذه امل�سكالت يكون غري  فهل من يفكر من 

فقيه؟ 

لقد عا�س بن نبي هذه امل�سكالت متامًا كالآخرين الذين اتخذوا منها 

معارج انتخابية، يتحدثون منها عن البوؤ�س حتى درجة الإ�سباع التي 

اليوم ما توؤدي  تنا�سب جميع �سنوف الدجل وال�ستغالل، ونحن نعلم 

اإليه مثل هذه احلالة من الختالل والقحط والفو�سى.

�سبب  فهي  اآخر  �سيئًا  نبي  بن  عند  تعني  ال�سخ�سية  التجربة  ولكن 

عنده  ت�سبح  اأن  يف  املاأ�ساة  نبداأ  التاأمل  هذا  ومن  الدواء،  يف  للتاأمل 

م�سكلة فنية فهو يقودنا بتحليله الدقيق الوثيق يف اأركان التاريخ لكي 

ر 
ّ
يك�سف لنا عن )الدورة اخلالدة( التي األهمته الأن�سودة اجلميلة التي �سد

بها هذه الدرا�سة.

الفناء  من  الأنقا�س  تزول متامًا  اأن  يجب  احلل.  اقرتاح  قبل  ولكن 

�سنني  فيها  ع�سنا  التي  الفو�سى  وروا�سب  انحطاطنا.  ببقايا  الغا�س 

عديدة.

وهذا الكتاب قد ا�ستطاع يف ف�سوله الأوىل اأن يلقي ال�سوء على تلك 

مقدمة الطبعة الفرن�سية
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احلقبة الهامدة والتي حركتها ب�سعوبة )التقاليد البطولية( ثم اأعقبتها 

مرحلة )الفكرة(.

لته  اأعماق ال�سمري ال�سعبي الذي �سكَّ ولكن تراثًا وثنيًا قد تبّقى يف 

القرون املليئة بخرافات الدراوي�س.

فاإذا كان غول الدراوي�س قد �رشعه الإ�سالح فاإن غوًل جديداً ميكن 

ولكن  اأحجبة وحروز،  اأو  اأولياء  ي�سرتط وجود  اأي�سًا. وهو ل  يظهر  اأن 

اأوثان �سيا�سية وبطاقات للت�سويت.

جديداً  طابعًا  اأ�سبح  الذي  والوثن،  الفكرة  بني  ال�رشاع  هو  هذا 

للماأ�ساة اجلزائرية، وبدهي اأن الإدارة ال�ستعمارية مل تكن غافلة وهي 

تعرف كيف ت�ستغل هذا الو�سع لكي يتفرق ال�سعب اجلزائري، وتتبعرث 

قواه، واأكرث من ذلك فاإن امل�سكلة التي نحن ب�سددها قد اأ�سيء تكييفها 

�سواء عند دعاة الإ�سالح اأو رجال ال�سيا�سة.

اإن ال�ستعمار لي�س جمرد عار�س بل هو نتيجة حتمية لنحطاطنا: 

الأ�سا�سي  امل�سّلم  بهذا  ُت�سلِّم  ل  فكرة  امل�سكلة، ول جدوى من  هذه هي 

اأن  يجب  رين 
َ
�ستعم

ُ
م نكون  »لكيال  اأنه  يوؤكد  وهو  نبي  بن  يربزه  الذي 

نتخل�س من القابلية لال�ستعمار« هذه اجلملة الب�سيطة هي، فيما اأعتقد، 

ولقد  لنا،  ال�رشاع  حلبة  لينري  ا�سرت�سل  الذي  الأول،  النوراين  الإ�سعاع 

اأ�ساءها من قبل نور تلك الآية املذكورة هنا كاأ�سا�س للنظرية كلها »اإنَّ 

وا ما باأنُف�سِهم«.
ِّ

 ما بقوٍم حتى يغري
ِّ

اهلل ل يغري

التربير  اأي�سًا  يقدم  اأن  املفيد  من  يرى  املوؤلف  فاإن  ذلك  ومع 

التاريخي والنقدي والعقلي، لهذا الأ�سا�س الرباين، الذي قد يفزع العقل 

الديكارتي.

عن  ال�سفحات  بع�س  يف  يك�سف  الذي   - التربير  هذا  يعترب  وهو 

رد احل�سارات، وهنا ينبثق  اأ�سول فل�سفته - من القوانني التي حتكم اطِّ

حل امل�سكلة كنتيجة حتمية لهذا الدر�س التاريخي.

للتكوين  طبقًا  منطقية،  بطريقة  فجزءاً،  جزءاً  تتكون  والنظرية 

الأ�سا�سي لكل ح�سارة، حيث تتكون من الإن�سان والرتاب والوقت.

ت�ستوجب  فاإنها  مثاًل،  العروبة  بالد  على  النظرية  هذه  طبقت  فاإذا 

تكييفًا لالإن�سان الأمي، والرتاب البائر، والوقت ال�سائع.

واملوؤلف يبداأ نظريته هذه يف ذلك الرمز الذي �سدر به الباب الثاين 

والذي �ساغه يف كتابة بارعة، وجمال اأدبي فذ، واإلهام اجتماعي عميق.

وخطوة خطوة يك�سف لنا عن العنا�رش التي تبدو يف نظرنا ثانوية ل 

ت�ستحق التفكري، والتي تنال هنا اهتمامًا رئي�سيًا، لأن ات�سالها احلقيقي 

�سيا�سة  اأمامنا فجاأة، ولقد قال فالريي: »كل  بتطورنا وحياتنا يظهر 

تقت�سي )وهي عمومًا جتهل اأنها تقت�سي( فكرة معينة لالإن�سان وراأيًا 

اإىل  البحتة  املادة  من  تذهب  غيبية  فكرة  الإن�ساين،  النوع  م�سري  عن 

الت�سوف ال�ساطح«.

والزي  واملراأة  والوقت  والرتاب  الرجل  م�سكلة  يف  اأحد  فكر  فهل 

مقدمة الطبعة الفرن�سية
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والتكيف والثقافة التي هي جوهر امل�سكلة الإن�سانية كلها؟.

الفني  الت�سور  يف  �سك  دون  �ساعده  قد  كمهند�س  املوؤلف  وتكوين 

الت�سور  هذا  ي�سل  باأن  له  ت�سمح  املزدوجة  ثقافته  ولكن  لالأ�سياء، 

باخلطة الإن�سانية، بنف�س الثقة التي تطبع خامتته املوؤثرة ون�سيف هنا 

اأن الأمر ل يتعلق بعمل مفيد للجزائر فح�سب، لأن هذه الدرا�سة تتعدى 

بعبقريتها حدود اجلزائر، لكي ت�سم جمال العامل الإ�سالمي كله، حيث 

اأنها تت�سمن امل�سكلة الإن�سانية يف �سائر عنا�رشها.

ونظرية بن نبي تلقي �سوءاً على التجديد الإ�سالمي الذي يتجلى فيه 

قطبا النه�سة: الروح والفن.

وهو حني يقدم يف النطاق العقلي واخللقي مثله الباهر، فاإمنا يعطي 

لهذين القطبني منتهى الو�سوح.

العربي  العامل  النه�سة يف  الدرا�سة �سري  اأن تخدم هذه  ونحن ناأمل 

مع  �سمريهما  �سحوة  تتوافق  اأن  يجب  الذين  الإ�سالمي  العامل  ويف 

�سابط النغم يف ال�سمري العاملي، الذي يبحث ب�سورة موؤثرة عن و�سائل 

طماأنينته يف طريق ال�سالم والدميوقراطية.

ال�سحوة ل »كخطر  الكربى هذه  الدول  اأن تتقبل  اأي�سًا  ونحن نريد 

اإ�سالمي« ولكن كنه�سة ملئات املاليني من النا�س الذين جاوؤوا بدورهم 

لي�ساهموا يف اجلهود اخللقية والعقلية لالإن�سانية.

ظروف  يف  وجدت  التي  والإ�سالمية  العربية  ال�سبيبة  ت�ستطيع  فهل 

مواتية اأن حترك هذه النه�سة، التي يعترب بن نبي داعيها وحاديها ؟

يل  كاأخ  ال�سخ�سي  تقديري  له  فاأبدي  اأخالفه،  اأن  هنا  اأريد  ل  واأنا 

وكاأ�ستاذ.

د. عبدالعزيز اخلالدي

نوفمرب/1948
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اإن ن�رش الطبعة الأوىل لهذا الكتاب، باللغة العربية، قد اأظهر الهتمام 

املتزايد الذي حتظى به البالد العربية والإ�سالمية بوجه عام امل�سكالت 

التي متت اإىل علم الجتماع.

الوقائع  تفهم  يف  رغبته  فاأكرث،  اأكرث  يبدي  احلا�رش،  فاجليل 

الجتماعية واآليتها.

لذلك فقد كان طبيعيًا اأن يبدي بع�س قراء الطبعة الأوىل راأيهم يف 

الكيفية التي عاجلت فيها بع�س الوقائع.
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العتبارات التاريخية التي اقتنعنا بها يف الطبعة ال�سابقة.

ونحن حينما نتناول الأ�سياء على هذه ال�سورة، اإمنا نعطي للقارئ 

الوقائع  يف  الدينية  للفكرة  املبا�رش  التاأثري  بنف�سه  فيها  يلم�س  فر�سة 

يف  نقول  فعندما  التاريخ،  ظاهرة  ن 
ِّ
ُتكو التي  الجتماعية  النف�سية 

»مركب«  كـ  تتدخل  الدينية  الفكرة  اإن  البناء«  اإىل  التكدي�س  »من  ف�سل 

)Cataliseur(، يف تركيب عنا�رش التاريخ فنحن يف هذا نقرر حقيق 

ياأتي على �سورة  �سوف  التاأييد  اأن هذا  احل�سارات غري  تاريخ  يوؤيدها 

»�سهادة« عن هذه الظاهرة ولي�س يف �سورة »تف�سري« مقبول لها.

ومن هنا كان للقارئ بع�س احلق يف اأن ل يقتنع بهذه »ال�سهادة« اأي 

اأن ل يقتنع مبا يقول املوؤرخ وحده دومنا مزيد من التفا�سيل عن الفكرة 

الدينية يف عملها املبا�رش يف �سياغة النفو�س التي حترك التاريخ مبا 

يختلج فيها.

اأكرث  املو�سوع  هذا  يف  ينتظر  القارئ  اأن  �سعرت  فقد  ذلك  اأجل  من 

اإنه ينتظر و�سفًا حتليليًا يجد يف املعلومات التي  من �سهادة التاريخ: 

تقدمها الدرا�سات املو�سوعية لهذه الظاهرة. اأعني الدرا�سة التي تتناول 

الأ�سياء يف كنهها ل يف مظهرها.

الطبعة  هذه  يف  فخ�س�ست  املحقة  الرغبة  هذه  تلبية  حاولت  ولقد 

ف�سل »اأثر الفكرة الدينية يف مركب احل�سارة«. �سالكًا هذه املرة م�سلك 

التحليل النف�ساين الذي يبني بو�سوح اأكرب جانب من »الظاهرة« يف هذا 

املركب، اإذ يك�سف لنا عن التاأثري املبا�رش للفكرة الدينية يف خ�سائ�س 

ولقد مل�ست من خالل مناق�ساتي مع هوؤلء القراء اأن بع�س التف�سريات 

من  اأمتناه  كنت  ما  كل  تعطهم  مل  الوقائع  تلك  عن  لهم  قدمتها  التي 

التو�سيح.

رغم  الإبهام  ب�سيء من  اكتنافها  تبني يل  التي  النقط  واإن من هذه 

اأردت لها من الو�سوح تلك التي تت�سل بدور الفكرة الدينية كعامل  ما 

اجتماعي يوثر يف توجيه التاريخ.

ولعلي مل اأكن فيما عر�ست لهذه النقطة يف الطبعة ال�سابقة قد اأوفيتها 

الذي  للدور  املخت�رش  بالتف�سري  لقتناعي  وذلك  التف�سيل،  من  حقها 

تقوم به الفكرة الدينية يف التاريخ، وملا اعتمدت عليه من اآراء ك�رشلنج 

التي ا�ستخل�سها من  اأعني تلك الآراء  H.kesserling يف املو�سوع، 
 يف تركيب احل�سارة الغربية.

1
دور الفكرة امل�سيحية

اآراء القراء على غمو�س هذه النقطة بالذات واقرتحوا  وهكذا اتفقت 

يف  الدينية  الفكرة  دور  لتو�سيح  الكتاب  هذا  يف  كامل  ف�سل  يعقد  اأن 

التاريخ.

مني  اعرتافًا  املالحظات  هذه  اأوؤيد  اأن  اإل  هنا  ي�سعني  ل  وحيث 

للكتاب لأ�سيف  الثانية  الطبعة  ا�ستغل فر�سة  اأن  بجدارتها فقد وددت 

اأثر الفكرة الدينية يف الدورة احل�سارية  اإليه ف�ساًل يعالج باخل�سو�س 

اإىل  بالإ�سافة  الجتماعية  النف�سية  العتبارات  املرة على  هذه  معتمداً 

)1( تناولت هذه الآراء يف ف�سل »الدورة اخلالدة«. 

مقدمة الطبعة العربية
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الفرد النف�سية.

واأنا يف هذا ل اأدعي اأن هذه الطريقة تعطي للقارئ »معرفة ريا�سية« 

يف املو�سوع، لأن هذا املو�سوع ل جمال فيه للريا�سيات حيث يت�سل 

�رشه  يك�سف  اأن  عن  التجريدي  العقل  يق�رش  عامل  وهو  النفو�س،  بعامل 

متامًا، غري اأنه ميكننا القول باأن هذه الطريقة التي اتبعناها تعطي على 

الأقل للقارئ فر�سة يتتبع فيها كيف حتدث عملية الرتكيب بتاأثري الفكرة 

الدينية، وذلك بنظرة مبا�رشة تخلتف عن نظرة التاريخ غري املبا�رشة.

الذي حتدثنا فيه عن هذا  الف�سل  اأن  اإليه هنا  الإ�سارة  تنبغي  ومما 

الذي  الجتماع  عامل  فيها  يكون  التي  احلالة  يف  كتبناه  قد  املو�سوع 

يحاول تو�سيح دور الفكرة الدينية يف تكوين وتطوير الواقع الجتماعي. 

الدينية. ذلك  الدور لي�س هو كل �سيء بالن�سبة للفكرة  اأن هذا  العلم  مع 

اأننا قبل اأن ن�رشع يف البحث عن �سالتها بعامل ال�سهادة، قد تقبلنا اأوًل 

الدينية ل تقوم بدورها  الفكرة  اأدق فاإن  الغيب، وبعبارة  �سلتها بعامل 

اأي  نظرنا،  الغيبية يف  بقيمتها  متم�سكة  تكون  ما  بقدر  اإل  الجتماعي 

اأن  اإىل ما بعد الأ�سياء الأر�سية. غري  بقدر ما تكون معربة عن نظرتنا 

لها درا�سة  البحث. فنحن قد خ�س�سنا  لي�ست مو�سوع هذا  النظرة  هذه 

 ولذلك فاإن بحثنا هنا �سوف يقت�رش على اجلانب الجتماعي.
2
اأخرى

ف�ساًل  الطبعة  هذه  يف  يجد  �سوف  القارئ  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 

وذلك  اجلمال.  وذوق  الأخالقي  املبداأ  بني  العالقة  لتو�سيح  عقدناه 

)2( راجع كتاب الظاهرة القراآنية. 

مقدمة الطبعة العربية

لإظهار اأثره الكبري كعامل يحدد اجتاه احل�سارة ور�سالتها يف التاريخ. 

اأول بحث تناول العالقة بني املبداأ الأخالقي  اأن هذا الف�سل هو  واأظن 

وذوق اجلمال باعتبارها مقيا�سًا من اأهم مقايي�س علم الجتماع.

اإرادة القارئ يف  وبهذا فاإننا نكون قد حققنا على قدر ما ن�ستطيع 

اأ�سبعنا  اأ�سفناه من جديد، قد  اأن نكون، فيما  هذه الطبعة. ونحن ناأمل 

رغبات القراء التي تعترب اأح�سن م�سوغ جلهود املوؤلف.

م.ب.ن

املعادي 30/10/1960
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الباب األول

 احلاضر والتاريخ 
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اأن�سودة رمزية

اأي �سديقي:

ال�ساحب بني  الفجر  �سعاع  فيها  ين�ساب  التي  ال�ساعة  لقد حانت   l

جنوم ال�رشق.

ومالب�سه  النوم  خدر  يف  وينتف�س  يتحرك  �سي�ستيقظ  من  وكل   l

الرثة.

ا�ستاأنفته، هنالك يف  الذي  املثالية على كفاحك  �سم�س  �ست�رشق   l

ال�سهل، حيث املدينة التي نامت منذ اأم�س مازالت خمدرة.

التي تنرثها يداك.. بعيداً  البذور  الن�سيم الذي مير الآن  l و�سيحمل 

عن ظلك.

l ابذر يا اأخي الزارع. من اأجل اأن تذهب بذورك بعيداً عن حقلك، يف 

اخلطوط التي تتناءى عنك.. يف عمق امل�ستقبل.

اأيقظتها خطواتك  التي  l ها هي بع�س الأ�سوات تهتف. الأ�سوات 
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يف املدينة، واأنت منقلب اإىل كفاحك ال�سباحي. وهوؤلء الذين ا�ستيقظوا 

بدورهم، �سيلتئم �سملهم معك بعد حني.

l غنِّ يا اأخي الزارع! لكي تهدي ب�سوتك هذه اخلطوات التي جاءت 

يف عتمة الفجر، نحو اخلط الذي ياأتي من بعيد.

الأنبياء، يف فجر  ى من قبل غناء 
ّ
البهيج. كما دو  غناوؤك 

ِّ
l وليدو

اآخر، يف ال�ساعات التي ولدت فيها احل�سارات.

اجلوقات  هذه  من  واأقوى  اأعنف  الدنيا،  اأ�سماع  غناوؤك  وليمالأ   l

ال�ساخبة التي قامت هنالك.

ال�سوق  ت�ستيقظ،  التي  املدينة  باب  على  الآن  ين�سبون  هم  ها   l

عن  لهوهم 
ُ
وي اإثرك،  على  جاوؤوا  الذين  هوؤلء  مييلوا..  لكي  ومالهيه، 

ندائك.

l وها هم قد اأقاموا امل�سارح واملنابر للمهرجني والبهلوانات، لكي 

ي ال�سجة على نربات �سوتك. تغطِّ

l وها هم قد اأ�سعلوا امل�سابيح الكاذبة لكي يحجبوا �سوء النهار. 

ولكي يطم�سوا بالظالم �سبحك، يف ال�سهل الذي اأنت ذاهب اإليه.

لوا الأ�سنام ليلحقوا الهوان بالفكرة.
ّ
l وها هم قد جم

l ولكن �سم�س املثالية �ستتابع �سريها دون تراجع، و�ستعلن قريبًا 

يف  »ُهبل«  حتّطم  يوم  حدث  كما  الأ�سنام،  وانهيار  الفكرة،  انت�سار 

الكعبة.

دور الأبطال

اإن عهود املالحم كالأودي�سة والإلياذة لي�ست هي العهود التي توجه 

اأكانت  الواقعية، �سواء  اأهدافها  ال�سعوب طاقتها الجتماعية نحو  فيها 

هذه الأهداف بعيدة اأم قريبة.

بل هي ت�رشف يف مثل هذه العهود طاقتها ت�سلية واإ�سباعًا خليالتها. 

وما جهود الأبطال الذين يقومون باأدوارهم يف تلكم املالحم اإل جهود 

يقاتلون  ل  فهم  العقيدة،  اإر�ساء  اأو  املجد  واكت�ساب  الطموح  اأجل  من 

اإىل تخلي�س جمتمعهم حمدد  اأن ن�رشهم قريب، واأن طريقهم  مدركني 

وا�سح. فمجدهم هذا اأقرب اإىل الأ�سطورة منه اإىل التاريخ.

ولو اأننا �ساألنا اأحدهم عن بواعث كفاحه، فاإنه ل ي�ستطيع اأن يجد 

بكل و�سوح املربرات التي تت�سل عادة بالأعمال التاريخية، فهو يعلم 

اأن جمهوداته كلها تذهب هباء، غري اأن دوافعه الدينية و�رشفه الإن�ساين 

تَّما عليه مثل هذا امل�سري. َ
قد ح

الزحف ال�ستعماري خالل  اأمام  الإ�سالمية  ال�سعوب  ولقد كان دور 

اأن�سودة رمزية
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القرن املا�سي وحتى الربع الأول من هذا القرن دوراً بطوليًا فقط. ومن 

طبيعة هذا الدور اأنه ل يلتفت اإىل حل امل�ساكل التي مهدت لال�ستعمار 

وتغلغله داخل البالد.

ميكن  ول  ح�سارته،  م�سكلة  جوهرها  يف  هي  �سعب  كل  م�سكلة  اإن 

الأحداث  اإىل  بفكرته  يرتفع  مل  ما  م�سكلته  يحل  اأو  يفهم  اأن  ل�سعب 

اأو  احل�سارات  تبني  التي  العوامل  فهم  يف  يتعمق  مل  وما  الإن�سانية، 

وما  تهدمها..  اأو  واحل�سارات  املعا�رشة،  احل�سارات  وما  تهدمها.. 

املا�سي،  ظالم  يف  ال�ساربة  واحل�سارات  املعا�رشة،  احل�سارات 

واحل�سارات امل�ستقبلة اإل عنا�رش للملحمة الإن�سانية منذ فجر القرون 

الب�رشية  امللحمة  توؤلف  واحدة  ل�سل�سلة  الزمن، فهي حلقات  نهاية  اإىل 

منذ اأن هبط اآدم على الأر�س اإىل اآخر وريث له فيها، ويالها �سل�سلة من 

النور تتمثل فيها جهود الأجيال املتعاقبة يف خطواتها، املت�سلة يف 

�سبيل الرقي والتقدم!

ن حلقته يف 
ّ
بعث ليكو

ُ
هكذا تلعب ال�سعوب دورها، وكل واحد منها ي

�سل�سلة احل�سارات، حينما تدق �ساعة البعث معلنة قيام ح�سارة جديدة، 

وموؤذنة بزوال اأخرى.

وما  املدنية!  من  جديد  بفجر  توؤذن  حينما  ال�ساعة.  هذه  اأجلَّ  وما 

عام  اجلزائر  �ساأن  كان  وهكذا  اأخرى!.  غروب  تعلن  حينما  من  اأهولها 

1830، فقد م�سى على اأفول �سم�سها زمن بعيد، وق�ست يف ليلها وقتًا 
لي�س بالق�سري، ومن عادة التاريخ األ يلتفت لالأمم التي تغط يف نومها، 

واإمنا يرتكها لأحالمها التي تطربها حينًا، وتزعجها حينًا اآخر، تطربها 

اإذ ترى يف منامها اأبطالها اخلالدين وقد اأدوا ر�سالتهم، وتزعجها حينما 

تدخل �ساغرة يف �سلطة جبار عنيد.

الرائعة  وثبته  يف  )عبدالقادر(  الأمري  فر�س  اأفقنا  يف  برق  فعندما 

البطل  �سبح  �رشيعًا  اختفى  ثم  طويل،  وقت  منذ  انت�سف  قد  الليل  كان 

الأ�سطوري كاأنه حلم طواه النوم.

ثم توالت اأ�سباح اأخرى يف موجة من الأحالم. ت�ستمد مغزاها الأليم 

من تقاليد �سعب بطل، اأحب دائمًا الفر�س والبارود، وكان تتابعها على 

الف�سيح متوفران  البوادي، حيث اخليل امل�سومة، واملجال  الأخ�س يف 

لدى القبائل.

فالرابطة القبلية قد ظلت وحدها الرابطة الوثيقة التي توحد بع�س 

بكافية  تكن  الرابطة مل  اأن هذه  ر�سالة، غري  ي�سبه وحدة  فيما  الرجال 

برواية  للقيام  لته  اأهَّ واإن كانت  تاريخية،  ر�سالة  ليوؤدي  �سعب  لتاأهيل 

حما�سية رائعة، ولكن التاريخ يقرر اأن ال�سعب الذي مل يقم بر�سالته؛ اأي 

دوره يف تلك ال�سل�سلة، ما عليه اإل اأن يخ�سع ويذل.

ومل يكن هناك يف احلقيقة من ي�سجل هذه احلقبة من كفاح ال�سعوب 

ولقد  القبائل،  رجال  من  املجاهدين  هوؤلء  �سوى  ال�ستعمار  �سد 

البطولة  كاأ�س  من  ارت�سف  من  اآخر  اخلطابي(  )عبدالكرمي  الأمري  كان 

ل، ومل يبق بعده باق ممن يهبون للن�سال �سد 
َ
املوروثة عن اأجدادنا الأُو

امل�ستعمر، من اأجل البطولة املجردة، يف �سبيل اخللود على �سنة الذين 

عقدوا األويتهم للكفاح، فقد كانت القبائل العربية الرببرية تقاتل معه ل 

من اأجل البقاء، ولكن يف �سبيل اخللود، ولقد كتب لها اخللود مبا اأوتيت 

من روح رفعتها فوق الهاوية، حيث هوى الآخرون، من ال�سعوب التي 

غمرتها موجة ال�ستعمار. فلي�ساأل ال�سائل عن م�سري القبائل الأمريكية 

كل  ومتزقت  اأحاديث  اأ�سبحت  لقد  هي؟  اأين  كولومب:  كري�ستوف  قبل 

ن�سيًا  �سمريه  يف  ا�ستقرت  حيث  طياته،  يف  التاريخ  ودفنها  ممزق، 

الإ�سالم  اأن  على  �ساهد  وانحاللها خري  زوالها  نرى يف  ونحن  من�سيًا، 

مبا انطوى عليه من قوة روحية، كان للذين يتم�سكون به درعًا من اأن 

دور البطل
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حتطمهم الأيام، اأو يذوبوا يف بوتقة امل�ستعِمر، يتقم�سون �سخ�سيته.

انبلج  ما  و�رشعان  �سريها،  توا�سل  تزال  ما  املثالية  �سم�س  ولكن 

ففي  �سباح،  كل  الفالح،  اإىل  املوؤذن  فيه  يدعو  الذي  الأفق  يف  الفجر 

هداأة الليل، ويف �سبات الأمة الإ�سالمية العميق، انبعث من بالد الأفغان 

 على الفالح، فكان رجعه 
َّ
�سوت ينادي بفجر جديد، �سوت ينادي: حي

اإىل  الأمة  الأفغاين( موقظ هذه  الدين  اإنه �سوت )جمال  يف كل مكان، 

نه�سة جديدة، ويوم جديد.

دور ال�سيا�سة والفكرة

ن روح القد�س، اإنها ت�ساهم اإىل حد بعيد يف خلق الظاهرة  اإن الكلمة مَلِ

الجتماعية، فهي ذات وقع يف �سمري الفرد �سديد، اإذ تدخل اإىل �سويداء 

قلبه، فت�ستقر معانيها فيه، لتحوله اإىل اإن�سان ذي مبداأ ور�سالة.

العوامل  من  عاماًل  تكون  اأن  ت�ستطيع  اإن�سان،  يطلقها  فالكلمة 

الجتماعية حني تثري عوا�سف يف النفو�س تغري الأو�ساع العاملية.

اجلموع  يف  كاملحراث  �سقت  فقد  الدين،  جمال  كلمة  كانت  وهكذا 

األقت وراءها بذوراً لفكرة ب�سيطة:  النائمة طريقها، فاأحيت مواتها، ثم 

فكرة النهو�س، ف�رشعان ما اآتت اأكلها يف ال�سمري الإ�سالمي �سعفني، 

واأ�سبحت قوية فعالة، بل غريت ما باأنف�س النا�س من تقاليد، وبعثتهم 

اإىل اأ�سلوب يف احلياة جديد.

اآثار هذه الكلمة اأن بعثت احلركة يف كل مكان، وك�سفت  وكان من 

من  عليه  كانت  ما  نبذ  اإىل  ودفعتها  غطاءها،  الإ�سالمية  ال�سعوب  عن 

اأو�ساع ومناظر، فاأنكرت من اأمرها ما كانت ت�ستح�سن، واتخذت مظاهر 

دور البطل
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جديدة ل تتالءم حتى مع ثيابها التي كانت تلب�سها، فنبذت الرنجيلة 

الفعالة اجلزائر  القوة   ولقد بلغ تاأثري تلك 
1
والطربو�س واحلرز والزردة

فاأخذت منها بن�سيب.

فماأ�ساة اجلزائر مثاًل حتى �سنة 1918، مل تكن اإل رواية �سامتة، اأو 

ع يف متحف، اأي يف �سدور قوم �سامتني  �سِ
ُ
اأثراً من الآثار التاريخية و

اأي�سًا  واحتوته  �سمائرهم،  قت 
ّ
اأر حتى  للماأ�ساة،  اخلفي  ال�رش  يعلمون 

اإذا ظهرت  تعلم، حتى  ما  اأمرها  من  تعلم  كانت  التي  احلكومة  ملفات 

الفكرة الإ�سالحية حوايل �سنة 1925 حتركت امل�سكلة اجلزائرية، وقد 

اأوتيت ل�سانًا ينطق، وفكرة تنري لها الطريق.

والذين اأدركوا �سبابهم يف تلكم الأيام يتذكرون تلكم اخلواطر التي 

 بهم.
ّ
كانت متر

ولي�س من �سك يف اأن التاريخ يرى يف مثل هذه الظواهر خري �ساهد 

على رجوع احلا�سة الجتماعية اإىل اجلزائر، مبعنى اأنها قد عادت اإىل 

احلياة التي ي�ستاأنف فيها كل �سعب ر�سالته، ويبداأ تاريخه.

اأما يف املا�سي فقد كانت البطولت تتمثل يف جراأة فرد، ل يف ثورة 

�سعب، ويف قوة رجل، ل يف تكاتف جمتمع، فلم تكن حوادثها تاريخًا، 

باأكمله،  �سعب  �سيحات  �سيحاتها  تكن  ومل  ممتعة،  ق�س�سًا  كانت  بل 

ال�سمائر  اإىل  �سداه  ي�سل  ل  ل�ساحبه،  �سمري  مناجاة  كانت  واإمنا 

الأخرى، فيوقظها من نومها العميق.

مناجاة  اأمر  من  كان  ما  ببع�س  ننوه  اأن  علينا  الواجب  ملن  واإنه 

اإن �سح التعبري - فاإن  ال�سيخ )�سالح بن مهنة( ال�سمريية الفردية - 

�سوت مناجاته كاد يوقظ اأهل ق�سنطينة كلها حوايل �سنة 1898.

اأنه قام  اإذ  واحلق اأن هذا ال�سيخ الوقور كان يف طليعة امل�سلحني، 

)1( هي الوليمة التي يقيمها رجال الطرق يف اأحفالهم، ويطلق عليها العوام يف م�رش »الفتة«. 

قومة مباركة �سد اخلرافيني )الدراوي�س(، غري اأن احلكومة ال�ساهرة على 

اإبعاده وعاقبته مب�سادرة  الهدوء، كيال ي�ستيقظ النائمون، عملت على 

نظر  يف  العام(  النوم  )مقلقي  من  اأمثاله  وفرقت  الثمينة،  مكتبته 

القادر املجاوي( من من�سبه مبدر�سة  )عبد  ال�سيخ  ال�ستعمار، فحولت 

ق�سنطينة، اإىل مدر�سة العا�سمة، وهكذا ا�ستطاع النوم اأن ي�سد بالأجفان 

من جديد، بعد اأن حاولت تفلتًا من قيوده، وم�ست هذه الأ�سوات التي 

�سجار  وكاأنها  النا�س،  حولها  وجتمع  الأذهان،  اإليها  تلفت  اأن  كادت 

حدث يف و�سط ليل: مل ينتبه اإليه نائم.

الليل، من قمة اجلبل،  الفجر قد بداأ ين�ساب بني جنوم  ولكن �سعاع 

فلم يلبث اأن حمت اآياته الظلمة من �سماء اجلزائر. فحوايل عام 1922، 

بداأت يف الأر�س هينمة وحركة، وكان ذلك اإعالنًا لنهار جديد، وبعثًا 

الدين  جمال  �سوت  من  ا�ستمدت  الأ�سوات  هذه  فكاأمنا  جديدة.  حلياة 

قوتها الباعثة، بل كاأنها �سدى ل�سوته البعيد، لقد بداأت معجزة البعث 

، فكانت تلك �ساعة اليقظة، وبداأ ال�سعب 
2
تتدفق من كلمات )بن بادي�س(

يقظة  مباركة!  جميلة  يقظة  من  ويالها  يتحرك،  املخدر  اجلزائري 

�سعب ما زالت مقلتاه م�سحونتني بالنوم، فتحولت املناجاة اإىل خطب 

وحمادثات ومناق�سات وجدل، وهكذا ا�ستيقظ املعنى اجلماعي، وحتولت 

مناجاة الفرد اإىل حديث ال�سعب، فت�ساءل النا�س: كيف مننا طوياًل؟ وهل 

ا�ستيقظنا حقًا؟ وماذا يجب اأن نفعل الآن؟ ولقد كانت هذه ال�سئلة على 

�سفاه قوم غمرتهم الده�سة، ومازالوا يتقلبون يف خدر النوم، يتلم�سون 

منه فكاكًا.

كانت  كم  نذكر  اأن  املفيد  ومن  اأمرها،  من  �سك  يف  احلكومة  كانت 

اأي حوايل  الظروف اجلديدة، فبعد ع�رش �سنوات،  بطيئة يف تكيفها مع 

)2( اأحد زعماء الإ�سالح يف ال�سمال الإفريقي. 
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اأن  عام 1933، مل تكن هذه احلكومة قد تفهمت تلك الظروف، اإذ جند 

امل�ساجد  مت 
َّ
حر التي  امل�سهورة  لئحته  اأ�سدر  وقد   - اجلزائر  حاكم 

»�سعب  باأنه  اجلزائري  ال�سعب  ي�سف  جنده   - امل�سلحني  العلماء  على 

خامل«!!.

الإدارة  يف  اإل  يكن  مل  الذي  اخلمول  هذا  اأن  نذكر  اأن  الواجب  ومن 

ال�ستعمارية ال�سائخة هو ال�سبب الأ�سا�سي للبالء، بينما البالد قد �ساعت 

فيها احليوية، وامتالأت بالغليان والثورة.

تنفجر  اأحيانًا  فكانت  وت�سارعت،  تالقت  ثم  الأفكار،  انطلقت  لقد 

�ساأن فقاقيع الهواء على �سطح )الغالية(، واأحيانًا اأخرى تتحول مبا�رشة 

اأو  مدر�سة،  �سورة  يف  وال�سيوع،  التبخر  حالة  اإىل  اجلمود  حالة  من 

م�سجد، اأو موؤ�س�سة اإ�سالحية، وظهرت النظريات الجتماعية التي كانت 

يومئذ رائجة يف �سوق الأفكار، ظهرت هذه النظريات يف اأفكار ال�سباب 

ياأخذ  الكمايل، وذاك  املذهب  اإىل  يرنو  اإىل كل جتديد، فهذا  املتطلعني 

انحدر  من  ومنهم  الغربي،  التمدن  اإىل  ينزع  وذلك  الوهابي،  باملذهب 

بفكره اإىل مذهب املادة، وكل واحد من هوؤلء واأولئك يتخذ ملب�سًا يعرب 

اأثر م�سطفى  يقفو  باأنه  لي�سعرنا  القبعة  يلب�س  فهذا  تفكريه،  نزعة  عن 

م حترير الن�ساء، واأنه يريد اأن ين�رش يف البالد التدري�س 
َّ
كمال، واأنه تزع

املدين )الالديني(، واأنه يريد اأن يبدل مكان ال�رشيعة القانون الو�سعي.

منهاج  على  تدلنا  الإ�سالح،  عمائم  واأولئك  هوؤلء  بني  من  ونرى 

اآخر يقوم على عقيدة �سحيحة، ورجوع اإىل ال�سلف ال�سالح، وتغيري ما 

بالنف�س من اآثار النحطاط.

ولكنا نرى اأن هذه القيادات والجتاهات - رغم تباينها واختالفها 

- كانت متفقة على نقطة هي: اإرادة احلركة والتجديد والفرار من الزوايا 

اخلرافية اإىل املكاتب العلمية، ومن اخلمارات احلقرية اإىل مواطن اأكرث 

طهارة وفائدة.

ولقد كانت حركة الإ�سالح التي قام بها العلماء اجلزائريون اأقرب 

هذه احلركات اإىل النفو�س، واأدخلها يف القلوب، اإذ كان اأ�سا�س منهاجهم 

.»
ْ
ا ِباأَنُف�ِسِهم

َ
واْ م

ُ ِّ
َغري

ُ
تَّى ي َ

ٍم ح
ْ
ا ِبَقو

َ
 م

ُ ِّ
َغري

ُ
َ َل ي الأكمل قوله تعاىل: »اإِنَّ اهللَّ

يف  الإ�سالح  �سلك  يف  ينطرح  من  كل  �سعار  الآية  هذه  فاأ�سبحت 

يف  اآثارها  فظهرت  تفكري،  لكل  اأ�سا�سًا  وكانت  بادي�س(  )بن  مدر�سة 

التغيري  نزعة  قلبه  يف  ال�سعب  اأ�رشب  حتى  مقال،  كل  ويف  خطوة،  كل 

فاأ�سبحت اأحاديثه تتخذها �رشعة ومنهاجًا، فهذا يقول: لبد من تبليغ 

التي  البالية  ال�سنيعة  البدع  فلنرتك  يعظ:  امل�سلمني، وذاك  اإىل  الإ�سالم 

لطخت الدين، ولنرتك هذه الأوثان، وذلك يلح: يجب اأن نعمل، يجب اأن 

نتعلم، يجب اأن جندد �سلتنا بال�سلف ال�سالح، ونحيي �سعائر املجتمع 

الإ�سالمي الأول.

كظاهرة  احل�سارة  تكوين  اأن  يرى  الذي  ذلك  �سديد،  لتفكري  واإنه 

فيها  ولدت  التي  وال�رشوط  الظروف  نف�س  يف  يكون  اإمنا  اجتماعية 

ي�ستمد  ول�سان  قوية،  عقيدة  من  �سادراً  هذا  كان  الأوىل،  احل�سارة 

ع�سوره  يف  الإ�سالم  بح�سارة  النا�س  ليذكر  تاأثريه،  القراآن  �سحر  من 

الزاهرة.

وال�سعب املتدين الطروب كان م�سغيًا.. ولكن امل�ستقبل هدف بعيد 

فالبد من طرق وا�سحة ودفعات قوية لكي يدرك هدفه. واإذن، فيجب 

اأن حتدد الكلمات معامل هذه الطرق، واأن حتتوي على اخلمائر املباركة 

لهذه الدفعات.

هذه  فاإن  اجلزائريني،  الإ�سالحيني  عبارات  قوة  من  الرغم  وعلى 

لأ�سباب  اأهدافها،  عن   - اأ�سف  وبكل  اأحيانًا   - انحرفت  قد  الكلمات 

ت�ساد املنهج، فلقد كان النوم يحذرهم عن اأن ين�رشوا وعيهم وجهدهم 

دور ال�سيا�سة والفكرة
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تركت  قد  احلكمة  لأن  نتيجة،  ول  انحرافًا،  النتيجة  فكانت  با�ستمرار، 

مكانها لالنتهازية ال�سيا�سية.

ومهما  النحراف،  ذلك  اإزاء  العلماء  جمعية  �ساأن  كان  مهما  ولكن 

كان ركونها اأحيانًا اإىل التفكري غري املنهجي، فاإنها ل تزال يف طليعة 

النه�سة اجلزائرية ال�سحيحة، ومن اأقوى حمركاتها.

على اأن من املمكن اأن يتحول هذا النوع من التفكري غري املنهجي 

 وبخا�سة يف الع�سور امل�سطربة عندما توؤدي كل 
3
اإىل انتهازية خطرية

خطوة خاطئة اإىل املوت اأحيانًا.

فلي�س لالنحراف طرق مر�سومة نظريًا، ولكن له دروبًا مظلمة يتعرث 

فيها ال�سائر يف كل خطوة.

 1936 عام  ي�سريوا  اأن  اإىل  العلماء  دعا  الذي  ال�سبب  يظهر  وهنا 

احلركة   
َّ
�سبب جر كاأكرب  باري�س  اإىل  التي ذهبت  ال�سيا�سية  القافلة  يف 

الإ�سالحية اجلزائرية اإىل اأول انحرافها.

مفتاح  اأن  يعلمون  وهم  هناك،  يرجعوا من  اأن  اأرادوا  غنيمة  فباأي 

الق�سية يف روح الأمة ل يف مكان اآخر؟

املوؤمتر  باإخفاق  يرجعوا  اأمل  رجعوا؟  قد  احلقيقة  يف  �سيء  وباأي 

النتخابي،  الراأي  �ساد  فلقد  نف�سها؟  جمعيتهم  وبت�ستيت  اجلزائري 

واأ�سبح قائداً بدًل من اأن يكون مقوداً، وهكذا انقلبت احلركة الإ�سالحية 

على عقبها، واأ�سبحت مت�سي على قمة راأ�سها، ل على قدميها، وما كان 

الأمر خا�سًا باجلزائر، بل كان العامل الإ�سالمي م�سابًا مبثل ما اأ�ساب 

ال�سمو  روح  فيه  وانعك�ست  احلزبية،  التيارات  فيه  ن�ساأت  فقد  اجلزائر، 

وقوة ال�سعود والنهو�س اإىل عاطفة �سفلية، وجاذبية �سطحية.

)3( قد بينت الظروف، اأن هذه النتهازية قد انت�رشت بالفعل يف الأو�ساط التي تقود احلركة الإ�سالحية 

اجلزائرية. 

ورمبا كان عام 1936 يف اجلزائر هو القمة التي بلغها روح الكفاح 

والإ�سالح الجتماعي، وهي نف�سها القمة التي هبط منها الإ�سالح اإىل 

هاوية ل قرار لها.

ال�سوداء  اأرعدت �سحبها  1939، عندما  وكان ذلك قبيل حرب عام 

يف اأفق العامل.

قد   - احلقبة  هذه  اإبان   - الإ�سالمي  العامل  اأن  حقًا  املحزن  ومن 

ا�ست�سلم لرقاد طويل، فلم يفطن ل�ساعات التاريخ الفا�سلة، ومل يحاول 

انتهاز فر�ستها ال�سانحة، ليتخل�س من ال�ستعمار.

دور ال�سيا�سة والفكرة
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دور الوثنية

»اإذا ف�سلت ال�سيا�سة عن الدين فقدت معناها.. كل طفل 

يف مدر�ستنا يدري الأنظمة ال�سيا�سية يف الهند، ويعرف 

اأن بالده تتقد باإح�سا�سات جديدة وباآمال جديدة،  كيف 

ولكننا اأي�سًا يف حاجة اإىل ال�سوء الثابت امل�ستقر. �سوء 

الإميان الديني«.

غاندي

من املعروف اأن القراآن الكرمي قد اأطلق ا�سم اجلاهلية على الفرتة التي 

كانت قبل الإ�سالم، ومل ي�سفع لهم �سعر رائع، واأدب فذ، من اأن ي�سفهم 

�سوى  العربي مل يكن يحوي  الثقايف  الرتاث  لأن  الو�سف،  بهذا  القراآن 

الديباجة امل�رشقة، اخلالية من كل عن�رش »خالق« اأو فكر عميق. واإذا 
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كانت الوثنية يف نظر الإ�سالم جاهلية، فاإن اجلهل يف حقيقته وثنية، 

لأنه ل يغر�س اأفكاراً، بل ين�سب اأ�سنامًا، وهذا هو �ساأن اجلاهلية، فلم 

يكن من باب ال�سدفة املح�سة اأن تكون ال�سعوب البدائية وثنية �ساذجة، 

د 
َّ
�سي حني  املرحلة،  بتلك  العربي  ال�سعب   

َّ
ر

َ
م اأن  اأي�سًا  عجيبًا  يكن  ومل 

يف  اهلل  �سنن  ومن  الكون،  يف  املت�رشفني  )الدراوي�س(  لالأقطاب  معبداً 

خلقه اأنه عندما تغرب الفكرة يبزغ ال�سنم، والعك�س �سحيح اأحيانًا.

وهكذا كان �ساأن اجلزائر فاإنها كانت حتى عام 1925 - على الرغم 

الزوايا، هنالك  التي قامت ن�سبها يف  اإ�سالمها - تدين بالوثنية،  من 

كانت تذهب الأرواح الكا�سدة للتما�س الربكات، ولقتناء احلروز ذات 

اخلوارق واملعجزات، غري اأنه ما اإن �سطع نور الفكرة الإ�سالحية حتى 

الالتي  وخالتنا  عماتنا  اأ�سف  مع  الأوثان  فخرت  املعبد،  ذلك  حتطم 

اأده�سهن ما راأين.

ى 
ّ
وبالفعل فقد خمدت نريان اأهل الزردة )الفتَّة(، وزالت عن البالد حم

قرون  خم�سة  طوال  ظلت  اأن  بعد  اجلماهري  منها  وتخل�ست  الدراوي�س، 

العقارب وامل�سامري مع اخلرافات  البنادير، وتبتلع  ترق�س على دقات 

والأوهام.

ول  كد  بال  املريدون  وعدها  التي  اجلنة  تلك  بذهابهم  ذهبت  ولقد 

عمل، اإل ما يتلم�سون من ر�سا ال�سيخ ودعواته، وحلت مكانها جنة اهلل 

التي وعدها املتقني العاملني.

وهكذا اأتيح )لالإ�سالح( اأن مي�سك مقاليد النه�سة اجلزائرية، واأمكنه 

كابو�س  من  تخل�ست  التي  الإ�سالمية  بالروح  اآخر  خلقًا  يبعثها  اأن 

يوم  وانت�رشت  اأوجها  بلغت  قد  الإ�سالحية  بالفكرة  وكاأين  الأوثان، 

�سوف  نت�ساءل: هل  1936، مما جعلنا  عام  اجلزائري  املوؤمتر  افتتاح 

من�سي هكذا حتى النهاية؟

ب  لقد كان ذلك ممكنًا، لو مل ي�سعر العلماء امل�سلحون - بكل اأ�سف - مبركَّ

، فمالوؤوهم و�سايروهم، ظنًا منهم، 
4
 النق�س اإزاء قادة ال�سيا�سة يف ذلك العهد

اأنهم �سوف يذودون عنهم نوائب احلكومة، ولقد كان ممكنًا لو مل يكونوا 

على ا�ستعداد للعودة اإىل فكرة الزوايا ذات الطابع ال�سيا�سي، والأ�سنام 

املزوقة باأ�سماء جديدة.

لقد كانوا ي�ستطيعون اأن يبلغوا ذلك، لو اأن اأوراق احلروز التي نبذها 

ال�سعب مل ترجع اإليه با�سم اأوراق النتخابات، ولو اأن العقول التي كانت 

ت�سدق باملعجزات الكاذبة، مل تعد مرة اأخرى ت�سدق مبعجزات �سناديق 

مل  امل�سايخ  �ساحات  يف  تقام  كانت  التي  الزردة  اأن  ولو  النتخابات، 

تقدم  اأ�سبحت  والتي  ال�سيا�سي،  امليدان  يف  تقام  التي  الزردة  تعقبها 

فيها الأمة قربانها من حني اإىل حني.

لقد كان من واجبنا اأن ننتبه فال نلدغ من جحر مرتني، غري اأننا مل 

نكن يف الواقع قد تخل�سنا من الأ�سلوب اخلرايف، ذلك الأ�سلوب الطفويل 

الذي نتجت عنه ق�سة األف ليلة وليلة، تلك الق�سة الذي ا�ستطبنا مذاقها 

نا اخللقي والجتماعي.
ِّ
يف ع�سور انحطاطنا، وكان لها تاأثري يف جو

ولقد كان حقيقًا بنا اأن نو�سد مرة واحدة يف عام 1936 باب التيه، 

فال ندع اأرواحنا ت�سبح يف متاهات لحد لها، ولو اأننا احتطنا لأنف�سنا 

اأن نواجه  مبثل هذه الحتياطات الب�سيطة ل�ستطعنا منذ ذلك التاريخ 

الواقع، واأن نحل م�سكلتنا باأيدينا حاًل واقعيًا علميًا.

اأوحال  على  متعالية  تبقى  اأن  الإ�سالحية  احلركة  على  كان  فلقد 

اآنذاك  العلماء  ولكن  الأوثان،  ومعارك  النتخابية،  واملعامع  ال�سيا�سة 

معهم  وهبطت  البي�ساء،  ثيابهم  تلطخت  حيث  الوحل  يف  وقعوا  قد 

)4( ويبدو لنا على �سوء احلوادث الأخرية، مع كل اأ�سف اأن قيادة جمعية العلماء يف اجلزائر لزالت 

م�سابة بهذا النق�س الذي ي�سلبها حق القيام بواجبها اأمام النحرافات ال�سيا�سية التي تف�سل اأن ت�سري معها 

مها. 
ّ
عو�س اأن تقِو

دور الوثنية
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الفكرة الإ�سالحية، فجرت يف املجرى الذي جتري فيه )ال�سامبانيا( يف 

الأعرا�س النتخابية، املمزوجة اأحيانًا بدم تريقه اليد ال�سوداء لغتيال 

.
5
الإ�سالح

ولئن كان هنالك �سيء يوؤ�سف له منذ عام 1925، فاإن اأكرب اأ�سفنا 

على زلة العلماء، التي كانت زلة نزيهة، ملا توفر فيها من النية الطاهرة، 

والق�سد الربيء، ومع ذلك فاإنه يجب اأن ل يغرب عن بالنا اأن احلكومة 

التي  امل�سوؤومة  اخلطوة  لتلك  اخلارجي  ال�سبب  هي  كانت  ال�ستعمارية 

يف  تكونت  حينما  ذلك  وكان  ال�سيا�سي،  ال�رشاب  نحو  العلماء  خطاها 

فرن�سا اجلبهة ال�سعبية التي بذلت الوعود بغري ح�ساب.

اأغلى  �سيئًا  الأمة وتقدمها  اأمل تكن املعجزة احلقة يف حتويل  ولكن 

من هذا ال�رشاب؟

اأمل يكن موطن املعجزة هو ما دل عليه القراآن، اأي يف النف�س ذاتها؟

اأو مل يكن العلماء اأنف�سهم ينهلون من ذلك الينبوغ معجزتهم من عام 

1925 حتى عام 1936، اإذ كانوا يغريون ما بنف�س الفرد، ذلك التغيري 
الذي هو ال�رشط اجلوهري لكل حتول اجتماعي ر�سيد؟

واإذن فال يجوز لنا اأن نغفل احلقائق، فاحلكومة مهما كانت ما هي 

اإل اآلة اجتماعية تتغري تبعًا للو�سط الذي تعي�س فيه وتتنوع معه، فاإذا 

كان الو�سط نظيفًا حراً، فما ت�ستطيع احلكومة اأن تواجهه مبا لي�س فيه، 

تكون  اأن  من  فالبد  ال�ستعمار  اإىل  بالقابلية  مت�سمًا  كان  الو�سط  واإذا 

حكومته ا�ستعمارية.

هذه املالحظة الجتماعية تدعونا لأن نقرر اأن ال�ستعمار لي�س من 

عبث ال�سيا�سيني، ول من اأفعالهم، بل هو من النف�س ذاتها، التي تقبل ذل 

ال�ستعمار، والتي متكن له يف اأر�سها.

)5( ي�سري املوؤلف هنا اإىل حادث مقتل املرحوم مفتي العا�سمة �سنة 1936م. 

ولي�س ينجو �سعب من ال�ستعمار واأجناده، اإل اإذا جنت نف�سه من اأن 

تت�سع لذل م�ستعمر، وتخل�ست من تلك الروح التي توؤهله لال�ستعمار.

ول يذهب كابو�سه عن ال�سعب - كما يت�سور البع�س - بكلمات اأدبية 

اأو خطابية، واإمنا بتحول نف�سي، ي�سبح معه الفرد �سيئًا ف�سيئًا قادراً على 

القيام بوظيفته الجتماعية، جديراً باأن حُترتم كرامته، وحينئذ يرتفع 

عنه طابع »القابلية لال�ستعمار« وبالتايل لن يقبل حكومة ا�ستعمارية 

قد غري و�سع حاكميه  نف�سه  بتغيري  فكاأنه  تنهب ماله، ومتت�س دمه، 

.
6
تلقائيًا اإىل الو�سع الذي يرت�سيه

اأننا  اإىل  الراهنة تعود يف تعقدها  ال�سيا�سية  الأزمة  اأن  ول �سك يف 

جنهل اأو نتجاهل القوانني الأ�سا�سية التي تقوم عليها الظاهرةال�سيا�سية 

بالو�سط  احلكومة  �سلة  دائمًا  اعتبارنا  يف  ُندِخل  اأن  تقت�سينا  والتي 

واحد، ويف هذا دللة  به يف وقت  له،وتتاأثر  ة 
ِّ

�سري
ُ
م كاآلة  الجتماعي، 

على ما بني تغيري النف�س وتغري الو�سط الجتماعي من عالقات متينة، 

ولقد قال الكاتب الجتماعي )بورك(: »اإن الدولة التي ل متلك الو�سائل 

.
7
مل�سايرة التغريات الجتماعية ل ت�ستطيع اأن حتتفظ ببقائها«

ل  واأ�س�سه  الجتماع  قواعد  جتهل  التي  ال�سيا�سة،  اأن  الوا�سح  ومن 

�سوؤونها،  تدبري  يف  العاطفة  على  تقوم  دولة  ن 
ّ
تكو اأن  اإل  ت�ستطيع 

فهم  ن�ستطيع  ولن  �سلطانها،  تاأ�سي�س  يف  اجلوفاء  بالكلمات  وت�ستعني 

اتخذها  التي  الكرمية  الآية  فهمنا  اإذا  الجتماعيةاإل  املالحظات  هذه 

 ما بقوم حتى 
ّ

العلماء �سعاراً لهم يف تاأ�سي�س دعوتهم: )اإن اهلل ل يغري

)6( ميكننا التدليل على هذا بذكر حالة بع�س البالد الإفريقية الآ�سيوية التي مل يطاأ ترابها ال�ستعمار، 

اأو  اأخرى، مثل اليابان  ولكن نراها خا�سعة جلميع الظروف ال�ستعمارية، مثل الفقر واجلهل، بينما بالد 

اأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية، حتل باأر�سها جيو�س ال�ستعمار، ولكن ل تتكون فيها ظروف ا�ستعمارية 

رغم ذلك. 

)7( كتاب »الرجل ال�سيا�سي الأمريكي« اأ�سار اإليه بوفربريدج يف كتاب »قيمة ال�سلم«. 
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يغريوا ما باأنف�سهم(. وما بقي الإ�سالح متم�سكًا باأهداب هذه الآية فلن 

ي�ستطيع دروي�س جديد اأن يهدد البالد بخطر خرافته، ولكن زلة العلماء 

عام 1936، كان لها الأثر يف عودة البالد اإىل الأفكار الوثنية، فقد كان 

من اآثار هذه النك�سة تلك الزردة الكربى التي اأقامتها )النخبة( من رجال 

ال�سيا�سة يف بلدة )�سطيف(، حيث اأم�سكت بكلتا يديها املبخرة، ثم األقت 

فيها العود الأخري من »اجلاوي« املبارك الذي كان ال�سدنة يعطرون به 

زواياهم.

اإل ابتداء لدرو�سة جديدة، تذهب معها جهود  وما كانت تلك الزردة 

الإ�سالح هباء وكاأنها مل تكن، درو�سة ل تختلف عن �سابقتها اإل باأنها 

تبيع بدل احلروز والتمائم حروزاً يف �سكل اآخر، هي اأوراق النتخابات، 

واحلقوق ال�سيا�سية، والأماين ال�سابحة يف اخليال.

ومع ما ا�ستجلبناه من م�رش )الفاروقية( من الأ�سطوانات والأ�رشطة 

اأي�سًا  منها  ا�ستجلبنا  قد  فاإننا  والأخالق،  للفن  املجافية  ال�سينمائية 

اأ�س�سًا ل�سيا�ستنا تقوم على اأفكار ت�سلل العقول الب�سيطة، كان لها اأ�سواأ 

تاأثري يف حياتنا، حيث اتخذتها )الدرو�سة ال�سيا�سية( �سعاراً لها ومبداأ، 

وكررتها على م�سمع من ال�سعب، حيث رددها معها �سنني طويلة، �سباح 

وتغري،  تطرب  كلمة  اهلل  حلاها  تعطى(!  ول  توؤخذ  احلقوق  )اإن  م�ساء: 

واإمنا هو نتيجة حتمية  ُتغَت�سب،  ُتعطى، ول غنيمة  لي�س هدية  فاحلق 

للقيام بالواجب، فهما متالزمان، وال�سعب ل ين�سئ د�ستور حقوقه اإل اإذا 

دَّل و�سعه الجتماعي املرتبط ب�سلوكه النف�سي. َ
ع

 التاريخ!
ِّ

 نف�سك، تغري
ِّ

واإنها ل�رشعة ال�سماء: غري

وعلى هدى هذه الكلمة بداأ الإ�سالح اجلزائري من النف�س. هادفًا يف 

جوهره اإىل تغيري الإن�سان، فبعث فيه روحًا وثابة، اأ�رشقت معها بوادر 

النه�سة الكربى، وكان النطالق الرائع لل�سمري ال�سعبي فيما قبل عام 

1936 يف ان�سجامه، واطراده، وحما�سه، هو ملحمة الفكرة الإ�سالحية 

جها املوؤمتر الإ�سالمي املنعقد يف ذلك العام.
َّ
التي تو

زوال  حتى  وا�ستمر   ،1925 عام  بداأ  الذي  الذهبي  الع�رش  وخالل 

زادنا يف  بالنه�سة، ومل يكن  ن�سعر  الذي مات يف مهده، وكنا  املوؤمتر 

مبداأ رحلتنا �سوى كلمات من الف�سحى، وبع�س اآيات من القراآن، وهكذا 

ب�سيطة متوا�سعة،  د 
َّ
ُت�َسي الأوىل،  املدار�س  النه�سة  اأثر هذه  ابتداأت على 

كتلك املدار�س الأوىل التي افتتحت يف الغرب، يف عهد �سارملان، والتي 

كانت اأ�سوًل للمدنية الغربية.

ولقد كنا اإذ ذاك، اإذا ما خل�سنا اإىل �سمرنا نتحدث حديث »الغ�سيم«!! 

كالتعليم  الجتماعية  ال�سوؤون  حول  يدور  هو  عقيمًا،اإذ  لي�س  ولكنه 

والرتبية، وتطهري الأخالق، والعادات، وم�ستقبل املراأة، وا�ستخدام روؤو�س 

الأموال، وكانت هذه الأحاديث ذات قيمة، لأنها كانت بعيدة عن منطق 

الغوغاء، وعن الرياء، والذاتية، وعن النزعات النتخابية، فقد اأ�سبحت 

لكل كلمة من هذه الكلمات قيمتها يف الو�سط اجلزائري، ولكل �سعي اأثره، 

واإن قل، اإذ هو ي�ساهم يف بناء التقدم والنه�سة، متامًا كما ت�ساهم الق�سة 

ال�سغرية يف بناء ع�س الطري اإبان الربيع.

البالد  بداأ ي�سور تقدم  الركب، فقد  الأدب اجلزائري عن  ومل يتخلف 

دَّد فيها ن�ساطه بعد ركود طويل، كانت تلك الق�سائد تغني  َ
يف ق�سائد، ج

ربيع النه�سة، اأي ربيع الفكرة، ل ربيع ال�سنم.

الإ�سالح، بني  اأو منزل حديث  اأو مدر�سة  وكنت ترى يف كل م�سجد 

العّف وال�رشيرة  الفريقني كان يتمتع بالل�سان  موؤيد ومنتقد، ولكن كال 

الأغرا�س  ل  اختالفهم،  وراء  من  هدفهم  املبادئ  كانت  اإذ  النقية. 

ال�سخ�سية والوظائف ال�سيا�سية.

اأجل  من  وامل�ساجد  املدار�س  لبناء  ت�سحياتها  تقدم  الأمة  وكانت 

يف  ح�سارة  كل  عماد  هما  اللذين  الروحي،  والبعث  الفكري،  البعث 
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�سريها احلثيث.

بالد  يف  الت�سحيات  بهذه  القيام  �ساقًا  يكون  كم  تالحظ  ولعلك   

فقرية، امت�س امل�ستعمر خرياتها، غري اأن ال�سعب الذي اآمن بالفكرة، كان 

لقد كان  بالعاقبة احلميدة،  �سوف يحظى  اأنه  ال�ساق،  عزاوؤه يف جهده 

اأن ي�سنع املعجزات الجتماعية،  له  يعي�س يف جو من احلما�س يتيح 

ال�ستجابة  والأ�سياء، وكانت  والأفكار، والجتاهات  العوائد  من تغيري 

ة( مثاًل، تلك املدينة التي 
َّ
لهذه التحولت بادية يف تقاليد مدينة )تب�س

تعرفه  مل  مما  والوقار،  الكرامة  اإىل  اأقرب  وجنائزها  اأعرا�سها  بدت 

اإىل وقاره.  بداأ يعود  الذي  ال�سعب  اأن  الوا�سح  واإنه ملن  الإ�سالح،  قبل 

مظهره  يف  واجلمال  التنا�سب  اإىل  ومييل  كرامته،  باأ�سباب  وي�ستم�سك 

العام قد اأعاد �سريه يف موكب التاريخ.

وكنت ت�ساهد حركات، الهدف منها اإزالة كل منكر ل تقبله العقيدة، 

ه الذوق العام. ومن ذلك حركة حماربة اخلمور وبيعها، حتى مل 
ُّ
ول يقر

يجد باعة تلك ال�سموم حيلة يفرون بها من هجوم احلركة الإ�سالحية، 

اإيرادهم  1927، حمتجني باأن  اأن يلجوؤوا اإىل احلكومة حوايل عام  اإل 

برواد  متتلئ  امل�ساجد  فعاًل  وبداأت  بارت.  جتارتهم  واأن  تناق�س، 

الذين  باأولئك  عمرت  قد  الليلية  الدرا�سية  احللقات  اأن  كما  اخلمارات. 

ان�رشفوا عن حلقات الدراوي�س.

اأقلق كثرياً  ولعل هذا التغيري املطرد، والن�سق اجلديد من احلياة قد 

اأولئك الذين كانت مواردهم واإمكانياتهم م�ستمدة من �سباتنا.

وبداأت املعجزة ت�سق طريقها بقوة وعزم، اإىل اأن جاءت �سنة 1936، 

اختارت طريقًا  ثم  ال�سبل،  عليها  تغلقت  ت�سل طريقها، حتى  بها  فاإذا 

ظنت اأنه مو�سلها اإىل هدفها املن�سود، ومل تدر اأنها تتجه اإىل اجلهة التي 

انطلقت منها.

وهكذا عادت اأدراجها، ميممة وجهها �سطر ال�رشاب ال�سيا�سي، حيث 

تتوارى من ورائها بوارق النه�سة والتقدم.

لقد اأ�سبحنا ل نتكلم اإل عن حقوقنا امله�سومة، ون�سينا الواجبات، 

ون�سينا اأن م�سكلتنا لي�ست فيما ن�ستحق من رغائب، بل فيما ي�سودنا من 

فيها  الجتماعية، مبا  اأفكار. ويف ت�سوراتنا  يراودنا من  عادات. وما 

من قيم اجلمال والأخالق. وما فيها اأي�سًا من نقائ�س تعرتي كل �سعب 

نائم.

بالواجبات  والقيام  املثمر  للعمل  ور�سة  البالد  تكون  اأن  من  وبدًل 

الباعثة اإىل احلياة. فاإنها اأ�سبحت منذ �سنة 1936 �سوقًا لالنتخابات. 

ُتلقى منه اخلطب النتخابية.  و�سارت كل من�سدة يف املقاهي، منرباً 

وكم  الأ�سطوانات!  �سمعنا من  وكم  ال�ساي،  الأيام  تلك  فلكم �رشبنا يف 

رددنا عبارة )اإننا نطالب بحقوقنا(، تلك احلقوق اخلالبة املغرية، التي 

ي�ست�سهلها النا�س، فال يعمدون اإىل الطريق الأ�سعب: طريق الواجبات.

لكل  ي�سفقون  امل�ستمعني،  من  جماعة  اإىل  ال�سعب  حتول  وهكذا 

خطيب، اأو قطيع انتخابي، يقاد اإىل �سناديق القرتاع، اأو قافلة عمياء 

زاغت عن الطريق، فذهبت حيث قادتها ال�سدف يف تيار املر�سحني.

ويف هذا اختال�س اأي اختال�س للعقول التي اأ�رشفت على قطف ثمار 

نه�ستها، فاإن هذه العقول قد عادت اإليها الوثنية، تلك الوثنية التي تلد 

فرا�سة  اإىل  ال�سغرية  الدودة  تتطور  كما  املتطورة.  املتعاقبة  الأ�سنام 

تتحقق  مل  البالد  اأن  يعني  وهذا  مالئمًا،  جواً  �سادفت  ما  اإذا  طائرة، 

فيها النه�سة املن�سودة، وكل الذي كان هو اأن اأحداثًا �سدمتها �سدمة 

عنيفة اأيقظتها من نومها، ثم مل تلبث بعد اأن زال اأثر هذه ال�سدمة اأن 

غالبها النعا�س، فعادت اإىل النوم، واأمكنها يف نومتها هذه اأن تعود اإىل 

النتخابات،  اأحالم  اإنها  اآخر،  ذات مو�سوع  اأحالم  اأنها  اأحالمها، غري 
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قامت على اأطالل الزوايا املهدمة التي دمرها معول الإ�سالح الأول.

مكد�سة يف حميط  لتزال  اأرواحنا  اأن  اأخرى  ناحية  من  يعني  وهو 

الطال�سم واخليال، ذلك املحيط الذي ل يزال يحتفظ بها منذ اأن �سقطت 

احل�سارة الإ�سالمية.

وهكذا وجدنا اأنف�سنا بني اأح�سان الوثنية مرة اأخرى، كاأن الإ�سالح 

قد حطم الزوايا والقباب من دون الوثن، فقد توارت الفكرة عن العقول 

وحلت حملها الوثنية التي تتكلم اليوم وحدها، اإذ ن�سب لها يف كل �سوق 

، كي ي�ستمع النا�س اإليها، ت�سلية لهم، واإغفاًل لواجباتهم، واإبعاداً 
8
منرب

�سة، 
َ
و

ْ
لهم عن طريق التاريخ. لقد ورث املكروب ال�سيا�سي ميكروب الدر

فاأ�سبح يفعل بال�سعب ما كان �سلفه يفعل، فبعد اأن كان ال�سعب يقتني 

واملقاعد  الأ�سوات  يقتني  اأ�سبح  واحلروز،  الربكات  الغايل  بالثمن 

النتخابية، وي�سعى اإليها يف تع�سب ل يفرتق عن تع�سبه الأول، دون اأي 

ذوق ناقد، ودون اأي جهد لتغيري نف�سه اأو جمتمعه وبعد اأن اآمن ال�سعب 

، اأ�سبح 
9
لأحد رجاله وزعمائه ال�سيا�سيني مبعجزة )الطيارة اخل�رشاء(

يوؤمن بالع�سا ال�سحرية التي حتوله ب�رشبة واحدة اإىل �سعب ر�سيد، مع 

ما به من جهل، وما تنتابه من اأمرا�س اجتماعية!!..

واإننا لنتذكر - بكل اأ�سف - ماأدبة اأقامها طلبة اجلامعة يف الأ�سهر 

املا�سية وتكلم فيها اأحد الطالب فقال:

- »اإننا نريد حقوقنا ولو مع جهلنا وعرينا وو�سخنا«!!

ولقد كانت هذه الكلمة مو�سع ا�ستح�سان من جميع احلا�رشين!

)8( وعلينا اأن نقول اإن ال�ستعمار يتتبع هذه الأطوار بكل اهتمام وبكل ما لديه من الو�سائل، لكي يعيد 

ال�سعب امل�ستعمر اإىل عهد الوثنية، فهو كلما تظهر فكرة يف الأفق ين�سب اأ�سنامًا وي�سيد يف البالد منابر 

عليها يظهرون، كما بينا ذلك يف كتاب »ال�رشاع الفكري يف البالد امل�ستعمرة«. 

)9( هذا ي�سبه ما يطلقه بع�س العوام يف م�رش عن الأولياء من اأنهم من اأهل اخلطوة. اأما يف اجلزائر 

فهذا الزعيم معروف، وبع�س تالمذته هم الذين يقومون اليوم بدور التوجيه. 

األ قاتل اهلل اجلهل، اجلهل الذي يلب�سه اأ�سحابه ثوب العلم، فاإن هذا 

النوع اأخطر على املجتمع من جهل العوام لأن جهل العوام بنّي ظاهر 

ي�سهل عالجه، اأما الأول فهو متخّف يف غرور املتعلمني.

اإىل الظالم، وبعرثة اجلهود،  التقهقر والعودة  ولقد بداأنا بالفعل يف 

منا  تتطلب  التي  القليلة  اإمكانياتنا  يف  والإ�رشاف  امل�ساعي،  وحتطيم 

�رشفها فيما يفيد تقدمنا.

وختامًا فاإن )الزردة( التي اأقامتها )النخبة( من رجال ال�سيا�سة يوم 

َن على اإثر تقهقرنا من قتل  )�سطيف( كانت ل�سالح ال�ستعمار. الذي متكَّ

.
10

)املوؤمتر(، وت�ستيت العلماء

واأ�سبحت احلركة اجلزائرية منذ ذلك احلني ل تراأ�سها فكرة بل تقودها 

اأوثان، ولي�س يهمنا هنا ال�سكل، بل املو�سع، فلي�س اخلطر من النقياد 

�سة 
َ
و

ْ
الدر اإىل  الأعمى  النقياد  من  اخلطر  ولكن  �سة. 

َ
و

ْ
الدر من  نوع  اإىل 

ذاتها ولي�س اخلطر اأي�سًا من ا�سم ال�سنم، ولكن من �سيطرة الوثنية.

اإن جوهر امل�ساألة هو م�سكلتنا العقلية، ونحن ل زلنا ن�سري وروؤو�سنا 

يف الأر�س، واأرجلنا يف الهواء، وهذا القلب لالأو�ساع هو املظهر اجلديد 

مل�سكلة نه�ستنا.

)10( ولقد يبدو من املالحظات الأخرية، ملن يتتبع تطور هذه احلالة، اأن ال�ستعمار مازال ي�ستطيع 

قتل اأي جهد يربز من ال�سعب، لأن النخبة يف البالد مازالت بعيدة عن ميدان الواجب. 
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الباب الثاني

املستقبل
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اأن�سودة رمزية

l  فلما ع�سى اآدم ربه وغوى.. اأنزله اهلل اإىل الأر�س منبوذاً. ومل يكن 

له ما ي�سرت به ج�سده اإل بع�س اأوراق من ال�سجر، ومل يكن له من زاد اإل 

الندامة التي كانت تعت�رش قلبه، وتنته�س �سمريه.

l  وملا وطئت قدماه الأر�س �سخرت الوحو�س من �سعفه، وهزئت 

القوى الطبيعية من عريه وفقره، فاأح�س اآدم باجلوع والربد واخلوف، 

 هاربًا وزوى اإىل غار مظلم.
َّ
فَفر

l  لقد بداأ هناك يفكر يف فقره ووحدته، يف بيئة كل من فيها يعاديه، 

وهو ل يعرف من اأ�رشارها �سيئًا.

فراأى  البحر  اإىل  ونظر  يكت�سحها،  الطري  فراأى  ال�سماء  اإىل  نظر    l

ال�سمك يرتفع فيه ويلعب، وتطلع اإىل الأر�س فاإذا بالوحو�س ت�سول يف 

الغاب وجتول.

l  فغبط اآدم هذه احليوانات كلها، ملا اأوتيت من ماأكل وماأوى، وملا 

اأمنت من خوف، وازداد يف قلبه الندم. حتى ملك عليه نف�سه.



7071

l  هنالك رفع يديه اإىل ال�سماء يت�رشع، فا�ستجابت له ال�سماء قائلة: 

اذهب اأيها الرجل، فاإين اأعطيتك عقاًل ويداً: واأعطيتك ترابًا وزمانًا.

يف  فتحلق  الطري،  يفعل  ما  تفعل  اأن  احلياة  يف  لك  فاإن  اذهب    l

الف�ساء، واأن تغو�س يف اليم مثل احلوت فتعرب امل�سافات الطويلة يف 

البحار.

l  حينئذ ارتدت اإىل اآدم نف�سه، وتفتحت مغاليق احلياة اأمام عينيه، 

واإذا ب�سم�سها ت�سطع على غاره املظلم، وت�سيء له ال�سبيل اإىل م�ستقبله 

ال�ساطع اخلالب.

مَن التكِدي�س اإىل الِبَناِء

لقد ظل العامل الإ�سالمي خارج التاريخ دهراً طوياًل كاأن مل يكن له 

هدف، ا�ست�سلم املري�س للمر�س، وفقد �سعوره بالأمل، حتى كاأنه يوؤلف 

جزءاً من كيانه.

وقبيل ميالد هذا القرن �سمع من يذّكره مبر�سه، ومن يحدثه عن 

من  خرج  اأن  يلبث  فلم  و�سادته،  على  ا�ستقرت  التي  الإلهية  العناية 

تبداأ  اخلافتة  ال�سحوة  وبهذه  بالأمل.  ال�سعور  ولديه  العميق  �سباته 

بالن�سبة للعامل الإ�سالمي حقبة تاريخية جديدة يطلق عليها: النه�سة. 

ولكن ما مدلول هذه ال�سحوة؟ اإن من الواجب اأن ن�سع ن�سب اأعيننا 

»املر�س« بامل�سطلح الطبي لكي تكون لدينا عنه فكرة �سليمة: فاإن 

احلديث عن املر�س اأو ال�سعور به ل يعني بداهة »الدواء«.

ونقطة النطالق هي اأن اخلم�سني عامًا املا�سية تف�رش لنا احلالة 

الراهنة التي يوجد فيها العامل الإ�سالمي اليوم، والتي ميكن اأن تف�رش 

اأن�سودة رمزية
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بطريقتني متعار�ستني:

فهي من ناحية: النتيجة املوفقة للجهود املبذولة طوال ن�سف قرن 

من الزمان من اأجل النه�سة، وهي من ناحية اأخرى: النتيجة اخلائبة 

لتطور ا�ستمر خالل هذه احلقبة دون اأن ت�سرتك الآراء يف حتديد اأهدافه 

اأو اجتاهاته.

كثري  ففيها  احلقبة،  هذه  �سجالت  الآن  نفح�س  اأن  املمكن  ومن 

تت�سل  التي  واملوؤمترات  ال�سحف،  ومقالت  والدرا�سات،  الوثائق  من 

مبو�سوع النه�سة. هذه الدرا�سات تعالج ال�ستعمار واجلهل هنا، والفقر 

يف  ال�سيا�سة  اأو  القت�ساد  واختالل  التنظيم،  وانعدام  هناك،  والبوؤ�س 

منا�سبة اأخرى، ولكن لي�س فيها حتليل منهجي للمر�س، اأعني درا�سة 

مر�سية للمجتمع الإ�سالمي، بحيث ل تدع جماًل للظن حول املر�س 

الذي يتاأمل منه منذ قرون.

تبعًا  الراهن  الو�سع  و�سف  قد  م�سلح  كل  اأن  جند  الوثائق  ففي 

لراأيه اأو مزاجه اأو مهنته، فراأى رجل �سيا�سي كجمال الدين الأفغاين: 

راأى رجل دين  قد  بينما  �سيا�سية،  بو�سائل  �سيا�سية حتل  امل�سكلة  اأن 

كال�سيخ حممد عبده اأن امل�سكلة ل حتل اإل باإ�سالح العقيدة والوعظ... 

اأن كل الت�سخي�س ل يتناول يف احلقيقة املر�س، بل  اإلخ.. على حني 

يتحدث عن اأعرا�سه.

وقد نتج عن هذا اأنهم منذ خم�سني عامًا ل يعاجلون املر�س، واإمنا 

يح�سل  التي  تلك  من  قريبة  النتيجة  كانت  وقد  الأعرا�س،  يعاجلون 

عليها طبيب يواجه حالة مري�س بال�سل اجلرثومي، فال يهتم مبكافحة 

نف�سه  واملري�س  املري�س.  عند  احلمى  بهيجان  يهتم  واإمنا  اجلراثيم، 

من  ال�ستعمار،  من  كثرية:  اآلم  من  يرباأ  اأن  عامًا  خم�سني  منذ  يريد 

الأمية، من الك�ساح العقلي، من....

وهو ل يعرف حقيقة مر�سه، ومل يحاول اأن يعرفه، بل كل ما يف 

الأمر اأنه �سعر باأمل، فا�ستد يف اجلري نحو ال�سيديل، اأي �سيديل، ياأخذ 

من اآلف الزجاجات، ليواجه اآلف الآلم.

الواقع �سوى طريقتني لو�سع نهاية لهذه احلالة  ولي�س هناك يف 

املر�سية: فاإما الق�ساء على املر�س، واإما اإعدام املري�س.

اإذا ما كان املري�س الذي دخل ال�سيدلية  اأن نت�ساءل حينئذ  ولنا 

دون اأن يدرك مر�سه على وجه التحديد، �سيذهب مبح�س ال�سدفة لكي 

يق�سي على املر�س، اأو يق�سي على نف�سه؟

الغربية  احل�سارة  �سيدلية  دخل  اإنه  الإ�سالمي:  العامل  �ساأن  هذا 

طالبًا ال�سفاء، ولكن من اأي مر�س؟ وباأي دواء؟ وبدهي اأننا ل نعرف 

�سيئًا عن مدة عالج كهذا، ولكن احلالة التي تّطرد هكذا حتت اأنظارنا 

تاأمل  مو�سع  تكون  اأن  يجب  اجتماعية  دللة  لها  قرن،  ن�سف  منذ 

نفهم  اأن  ميكننا  التحليل  بهذه  فيه  نقوم  الذي  الوقت  ويف  وحتليل. 

اأي�سًا  التي نحياها، وميكننا  التاريخية  لتلك احلقبة  الواقعي  املعنى 

اأن نفهم التعديل الذي ينبغي اأن ي�ساف اإليها.

فيجوز لنا اأن نطلق على هذه احلقبة اأنها )بادرة ح�سارة(، اأو بلغة 

جهوده  الإ�سالمي  العامل  فيه  ه 
َّ

ج
َ
و اإرها�س(  )مرحلة  الإلهيات  علم 

الجتماعية هادفًا اإىل حت�سيل ح�سارة.

عالج  بالتحديد  ميثل  هذا  اجتاهه  اأن  �سمنًا  هذا  على  قرر  فقد 

�سوى  نفعل  اأن  دون  هذا  على  نوافقه  اأن  اإل  ي�سعنا  ل  ونحن  مر�سه، 

، بيد اأننا نريد هكذا اأي�سًا اأن نحدد املر�س �سمنًا، ثم 
11

تقرير الواقع

الذي جلاأ  اإذا املري�س  الالزم لها يف حالة ما  لل�سدفة املجال  ندفع 

)11( ميكن معرفة نظرية املوؤلف مف�سلة عن املو�سوع يف كتابه »الإفريقية الآ�سيوية« اجلزء الأول 

الف�سل الثالث حيث اإن م�سكلة الإن�سان هي م�سكلة احل�سارة فقط. 

مَن التكِدي�س اإىل الِبَناِء
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اإىل ال�سيدلية، لكي يرباأ - كما قلنا - من مر�س ل يعرف عنه �سيئًا 

حمدداً، �سيرباأ م�سادفة بدواء يتعاطاه من القنائن.

هناك  وياأخذ  اجلهل،  �سد  )حبة(  هنا  يتعاطي  الإ�سالمي  فالعامل 

)قر�سًا( �سد ال�ستعمار، ويف مكان ق�سي يتناول )عقاراً( كي ي�سفى 

من الفقر، فهو يبني هنا مدر�سة، ويطالب هنالك با�ستقالله، وين�سئ 

يف بقعة قا�سية م�سنعًا. ولكنا حني نبحث حالته عن كثب لن نلمح 

�سبح الربء، اأي اأننا لن جند ح�سارة. ومع ذلك فهناك جهود حممودة 

ميكن اأن نالحظ من خاللها ال�سلبية الن�سبية جلهود العامل الإ�سالمي، 

حني نقارنها بجهود اليابان مثاًل، منذ خم�سني عامًا، اأو جهود ال�سني 

منذ ع�رش �سنوات، فهناك �سيء من الغرابة يف احلالة التي نفح�سها مما 

يدفعنا اإىل تفهم كيفية �سريها )واآليتها( ومن اأجل هذا يجب اأن نعرف 

املقيا�س العام لعملية احل�سارة، ليلقي لنا �سوءاً كا�سفًا على )ال�سلبية 

الن�سبية( وانعدام الفاعلية يف جهود املجتمع الإ�سالمي، اإن املقيا�س 

العام يف عملية احل�سارة هو اأن: »احل�سارة هي التي تلد منتجاتها« 

حني  القاعدة،  هذه  نعك�س  اأن  حتمًا  وال�سخرية  ال�سخف  من  و�سيكون 

نريد اأن ن�سنع ح�سارة من منتجاتها.

كنظريتها  لي�ست  الجتماع  علم  يف  القاعدة  اأن  هذا  اإىل  ي�ساف 

يف علم الريا�سة، حداً �سارمًا بني احلق والباطل، واخلطاأ وال�سواب، 

ولكنها جمرد توجيه عام ميكن به جتنب الأغالط الفاح�سة، اإذ ل ميكن 

نت فعاًل، 
ّ
اأن يوجد حد دقيق بني ح�سارة تتكون، وبني ح�سارة تكو

امتداد احل�سارة  الع�رشين نعي�س يف عامل يبدو فيه  القرن  ونحن يف 

الآن  اأكتب فيها  التي  الغربية قانونًا تاريخيًا لع�رشنا. ففي احلجرة 

كل �سيء غربي. فيما عدا )القلة( التي اأراها اأمامي. فمن العبث اإذن اأن 

ن�سع �ستاراً حديديًا بني احل�سارة التي يريد حتقيقها العامل الإ�سالمي، 

واحل�سارة احلديثة.

نن�سئ  لكي  الواجب  فلي�س من  باأكملها،  امل�سكلة  م 
ّ
يج�س ولكن هذا 

ح�سارة اأن ن�سرتي كل منتجات الأخرى، فاإن هذا يعك�س الق�سية التي 

ًا وكيفًا:
ّ
�سبق اأن قررناها، وهو يقود يف النهاية اإىل عملية حمالة كم

اأن  اأي ح�سارة ل ميكن  اأن  الإحالة من  تنتج  الكيف:  فمن ناحية 

تبيع جملة واحدة الأ�سياء التي تنتجها، وم�ستمالت هذه الأ�سياء، اأي 

اأنها ل ميكن اأن تبيعنا روحها واأفكارها وثرواتها الذاتية، واأذواقها، 

هذا احل�سد من الأفكار واملعاين التي ل تلم�سها الأنامل. والتي توجد 

التي  الأ�سياء  كل  ت�سبح  بدونها  ولكن  املوؤ�س�سات،  يف  اأو  الكتب  يف 

تبيعنا اإياها فارغة، دون روح، وبغري هدف.

وهي بوجه خا�س متنحنا ذلك العديد الهائل من العالئق التي ل 

تو�سف، والتي تبعثها اأي ح�سارة داخل اأ�سيائها واأفكارها من جانب، 

وبني هاتني املجموعتني والإن�سان من جانب اآخر.

احل�سارة  اأن  جند  البيولوجية  للم�سطلحات  ا�ستخدامنا  ويف 

ين�ساأ  حيث  )البيولوجي(  احليوي  املجال  بني  العالئق  من  جمموعة 

روحها،  وتنمو  تولد  حيث  الفكري  املجال  وبني  هيكلها،  ويتقوى 

فعندما ن�سرتي منتجاتها فاإنها متنحنا هيكلها وج�سدها ل روحها.

ومن ناحية الكم: لن تكون الإحالة اأقل، فلي�س من املمكن اأن نتخيل 

العديد الهائل من الأ�سياء التي ن�سرتيها، ول اأن جند راأ�س املال الذي 

اإىل الإحالة  ندفعه فيه، ولئن �سلمنا باإمكان هذا فاإنه �سيوؤدي قطعًا 

اإىل  ال�سيئية(  )احل�سارة  اأ�سميه  ما  اإىل  الأمر  بنا  فينتهي  املزدوجة، 

جانب اأنه يوؤدي اإىل »تكدي�س« هذه الأ�سياء احل�سارية. ومن البنّي اأن 

اأكوام من منتجات  العامل الإ�سالمي يعمل منذ ن�سف قرن على جمع 

احل�سارة، اأكرث من اأن يهدف اإىل بناء ح�سارة، وقد تنتهي هذه العملية 

مَن التكِدي�س اإىل الِبَناِء
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بقانون  ي�سمى  ما  مبقت�سى  ما،  نتيجة  على  نح�سل  اأن  اإىل  �سمنًا 

املنتجات  من  �سخم  م 
َْ
فكو ال�سدفة،  قانون  اأعني  الكبرية،  الأعداد 

املتزايدة دائمًا، ميكن اأن يحقق على طول الزمن، وبدون ق�سد )حالة 

ح�سارة(، ولكنا نرى فرقًا �سا�سعًا بني هذه احلالة احل�سارية، وبني 

جتربة خمططة كتلك التي ارت�سمتها رو�سيا منذ اأربعني عامًا، وال�سني 

الجتماعي  الواقع  اأن  على  تربهن  التجربة  هذه  �سنوات،  ع�رش  منذ 

)الكيمياء احليوية(  خا�سع لنهج فني معني، تطبق عليه فيه قوانني 

و)الديناميكية اخلا�سة( �سواء يف تكونه اأم يف تطوره.

ومن املعلوم اأن عملية التحلل الطبيعي )لالأورانيوم( ل تدخل يف 

املادة،  هذه  من  معينة  كمية  اأن  اإذ  لالإن�سان،  الزمني  القيا�س  نطاق 

ولتكن جرامًا، يتحلل ن�سفها طبيعيًا خالل اأربعة مليارات واأربعمائة 

تتم  اأن  اإىل  تو�سل  قد  الكيميائي  املعمل  ولكن  ال�سنني.  من  مليون 

العملية الفنية للتحلل يف ب�سع ثوان.

تلعب  بداأت  باحلركةالطبيعية  التعجيل  عوامل  اأن  جند  وباملثل 

التجربة  يف  م�ساهد  هو  كما  الجتماع،  درا�سات  يف  الكامل  دورها 

مرحلة  من  انتقلت   1905 اإىل   1868 عام  فمن  لليابان،  اخلالدة 

اإىل  احل�سارة(  )بادرة  عليه  اأطلقت  اأن  �سبق  ما  اأو  الو�سطى.  الع�سور 

املرحلة  نف�س  يجتاز  اأن  يريد  الإ�سالمي  فالعامل  احلديثة،  احل�سارة 

ولذا  بعيد،  زمن  يف  احل�سارة  )تركيب(  مهمة  اإجناز  يريد  اأنه  مبعنى 

يجب عليه اأن يقتب�س من الكيمياوي طريقته، فهو يحلل اأوًل املنتجات 

�سلكنا هنا  فاإذا  الرتكيب.  اأن يجري عليها بعد ذلك عملية  التي يريد 

هذا امل�سلك قررنا اأن كل ناجت ح�ساري تنطبق عليه ال�سيغة التحليلة 

الآتية:

 + وقت.
12

ناجت ح�ساري = اإن�سان + تراب

ففي امل�سباح مثاًل يوجد الإن�سان خلف العملية العلمية وال�سناعية، 

التي يعترب امل�سباح ثمرتها، والرتاث يف عنا�رشه من مو�سل وعازل، 

والوقت  الع�سوية،  الإن�سان  ن�ساأة  يف  الأول  بعن�رشه  يتدخل  وهو 

)مناط( يربز يف جميع العمليات البيولوجية والتكنولوجية، وهو ينتج 

امل�سباح مب�ساعدة العن�رشين الأولني: الإن�سان والرتاب.

فال�سيغة �سادقة بالن�سبة لأي ناجت ح�ساري، واإذا ما در�سنا هذه 

ف�سننتهي  احل�ساب،  يف  امل�ستخدمة  اجلمع  طريقة  ح�سب  املنتجات 

حتمًا اإىل ثالثة اأعمدة ذات عالقة وظيفية:

ح�سارة= اإن�سان + تراب + وقت.

وحتت هذا ال�سكل ت�سري ال�سيغة اإىل اأن م�سكلة احل�سارة تنحل اإىل 

الوقت.  الرتاب، م�سكلة  الإن�سان، م�سكلة  اأولية: م�سكلة  ثالث م�سكالت 

فلكي نقيم بناء ح�سارة ل يكون ذلك باأن نكد�س املنتجات، واإمنا باأن 

اأ�سا�سها. ومع ذلك فاإن هذه ال�سيغة  نحل هذه امل�سكالت الثالثة من 

تثري عند التطبيق اعرتا�سًا هامًا هو: اإذاكانت احل�سارة يف جمموعها 

ناجتًا لالإن�سان والرتاث والوقت، فلم ل يوجد هذا الناجت تلقائيًا حيثما 

للتعليل  اقتبا�سنا  يزيله  لعجب  واإنه  الثالثة؟..  العنا�رش  هذه  توفرت 

)تراب(.  م�سطلح  عليه  وف�سلنا  )مادة(  م�سطلح  املعادلة  هذه  يف  ن�ستخدم  اأن  ق�سداً  جتنبنا   )12(

والغر�س من هذا الختيار هو حتا�سي اللب�س يف كلمة )مادة(: حيث اإنها تعني يف باب الأخالق مفهومًا 

مقاباًل لكلمة )روح(. تعني يف باب العلوم مفهومًا �سد مفهوم كلمة »طاقة«. ويف الفل�سفة جندها تعطي 

فكرة هي نقي�س ما يطلق عليه ا�سم »املثالية«.

املفردة  معنى  حيث  من  واحتفظ  قلياًل،  اإل  »تراب«  لفظ  مفهوم  يتطور  مل  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

بب�ساطةجعلته �ساحلًا لأن يدل ب�سورة اأكرث حتديداً على هذا املو�سوع الجتماعي. على اأن هذا امل�سطلح 

طرق  يخ�س  فنيًا  ومظهراً  بلد،  اأي  يف  الأر�س  ت�رشيع  يخ�س  قانونيًا  مظهراً  الب�ساطة  بهذه  هنا  �سم  قد 

ا�ستعماله. وهذان املظهران ميثالن م�سكلة الرتاب.

 

مَن التكِدي�س اإىل الِبَناِء
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الكيماوي:

فاملاء يف احلقيقة نتاج لالأدروجني والأك�سجني، وبرغم هذا فهما 

لقانون معني  املاء يخ�سع  تركيب  اإن  قالوا  فقد  تلقائيًا،  يكونانه  ل 

ب( ما، بدونه ل تتم عملية تكون املاء، وباملثل لنا  يقت�سي تدخل )مركَّ

ب احل�سارة( اأي العامل  احلق يف اأن نقول: اإن هناك مايطلق عليه )مركِّ

الذي يوؤثر يف مزج العنا�رش الثالثة بع�سها ببع�س، فكما يدل عليه 

التحليل التاريخي الآتي مف�ساًل، جند اأن هذا )املركب( موجود فعاًل، 

هو الفكرة الدينية التي رافقت دائمًا تركيب احل�سارة خالل التاريخ، 

فاإذا ات�سح �سدق هذه العتبارات عن التفاعل الكيميائي احليوي وعن 

جمال  ما،  بطريقة  نخطط  اأن  لنا  كان  الجتماعي  الواقع  ديناميكية 

تطوره كاطراد مادي نعرف قانونه. ويف الوقت نف�سه ي�سمح لنا ذلك 

بالق�ساء على بع�س الأخطاء التي ي�سعها ما يطلق عليه )اأدب الكفاح( 

يف العامل الإ�سالمي، حيث يزكي �سمنًا الجتاه نحو التكدي�س.

والأ�سالة  امل�سطرم،  الإميان  اأحيانًا  يبدي  الذي  الأدب  هذا  من 

ال�سادقة، يتحول )التكدي�س( من نطاق الأحداث الب�سيطة الناجتة عن 

ال�سدفة، اإىل نطاق الفكرة املوجهة، لقد ه�سمناه جملة، ومتثلناه يف 

يف  العربي  العامل  �سار  »لقد   :
13

التالية العبارة  مثال  ولنقراأ  �سلوكنا، 

وما  الغربية(،  )احل�سارة  النا�س  ي�سميها  التي  احل�سارة،  هذه  طريق 

هي اإل ح�سارة اإن�سانية ا�ستمدت اأ�س�سها من ح�سارات اإن�سانية عديدة، 

اإغنائها  يف  وي�ساهم  و�ساهم  الإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  ومنها 

العربي عن  �رشقيون وغربيون، مالحدة وموؤمنون، ول رجوع للعامل 

هذا الطريق ول نك�سة«.

)13( من كتاب: »هذا العامل العربي« �س214 تاأليف الأ�ستاذين نبيه فار�س وتوفيق ح�سني. 

هذه  يف  املو�سيقي  والتوقيع  الأدبي،  اجلمال  نتذوق  اأننا  �سك  ل 

العبارة، ولكن اأخ�سى ما نخ�ساه اأنها ترتجم عن تفاوؤلية �ساحلة لأن 

تقلل يف اأذهاننا من خطورة امل�سكلة.

اأخ�سى ما نخ�ساه اأن تن�سينا اأن كل ما�ساهمنا ون�ساهم به يف الإطار 

الغربي الذي نعي�س فيه اليوم هو )القلة(، والقلة فقط.

وتكثريها  تدعيمها  كهذه  تفاوؤلية  من  اأخرياً  مانخ�ساه  واأخ�سى 

لالجتاهات املوؤ�سفة نحو »التكدي�س« يف العامل الإ�سالمي.

مَن التكِدي�س اإىل الِبَناِء
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الدورة اخلالدة

نف�سه  التاريخ  اأن يعيد  الأزلية  ال�سنن  »اإنه من 

كما تعيد ال�سم�س كرتها من نقطة النقالب« 

نيت�سه

للتاريخ دورة وت�سل�ساًل، فهو تارة  اأن  من املالحظات الجتماعية 

ي�سجل لالأمة ماآثر عظيمة ومفاخر كرمية، وهو تارة اأخرى يلقي عليها 

دثارها لي�سلمها اإىل نومها العميق فاإذا ما اأخذنا هذه املالحظة بعني 

العتبار حتتم علينا يف حل م�سكالتنا الجتماعية اأن ننظر مكاننا من 

دورة التاريخ، واأن ندرك اأو�ساعنا وما يعتورنا من عوامل النحطاط 

اأ�سباب التقدم. فاإذا ما حددنا مكاننا من دورة  وما تنطوي عليه من 

التاريخ �سهل علينا اأن نعرف عوامل النه�سة اأو ال�سقوط يف حياتنا.

ولعل اأعظم زيغنا وتنكبنا عن طريق التاريخ اأننا جنهل النقطة التي 

منها نبداأ تاريخنا، ولعل اأكرب اأخطاء القادة اأنهم ي�سقطون من ح�سابهم 
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هذه املالحظة الجتماعية. ومن هنا تبداأ الكارثة، ويخرج قطارنا عن 

طريقه حيث ي�سري خبط ع�سواء.

ول عجب، فاإن كوارث التاريخ التي حتيد بال�سعب عن طريقه لي�ست 

ب�ساذة.

يف  الإ�سالمي  العامل  اأ�سابت  التي  الكارثة  يف  مثلها  جند  ونحن 

واقعة �سفني فاأخرجته من جو املدينة الذي كان م�سحونًا بهدى الروح 

وفتور  الرتف  مظاهر  جتمعت  حيث  دم�سق  جو  اإىل  التقدم،  وبواعث 

الإميان.

وعليه فاإنه ل يجوز لأحد اأن ي�سع احللول واملناهج مغفاًل مكان 

واأقواله  وعواطفه  اأفكاره  تن�سجم  اأن  عليه  يجب  بل  ومركزها  اأمته 

وخطواته مع ما تقت�سيه املرحلة التي فيها اأمته. اأما اأن ي�ستورد حلوًل 

من ال�رشق اأو الغرب فاإن يف ذلك ت�سييعًا للجهد م�ساعفة للداء.. اإذ كل 

تقليد يف هذا امليدان جهل وانتحار.

معينة  فكرة  عن  ناجته  نف�سية  بعوامل  يرتبط  م�سكلة  اأية  وعالج 

توؤرخ من ميالدها عمليات التطور الجتماعي يف حدود الدورة التي 

اإطار الدورة الزمنية  تدر�سها، فالفرق �سا�سع بني م�ساكل ندر�سها يف 

الغربية وم�ساكل اأخرى تولدت يف نطاق الدورة الإ�سالمية.

امل�ساكل  لي�ست من  املوؤلف  در�سها يف هذا  اأحاول  التي  فامل�سكلة 

عامل  تخ�س  التي  امل�ساكل  من  هي  بل   ،1948 عامل  تخ�س  التي 

1367، واإنني لأخ�سى اأن ل يعجب قولنا هذا بع�س من تعودوا الن�سوة 
بالكلمات العذبة اأو األفوا القتناع باحللول املجربة يف اأمة من الأمم، 

غري اأين اأحب اأن اأعجل اإىل املو�سوع فال اأ�سيع الوقت يف �رشد الأ�سباب 

واملربرات التي ي�ستند اإليها اأولئك امل�سعوذون.

اإن كل �سعب م�سلم يعي�س يف عام 1367، اأي يف نقطة من دورته 

تنطلق منها الأحداث التي ل تزال يف �سمري الغيب وهي نف�سها مادة 

من  النقطة  هذه  يف  اجلزائري  ال�سعب  اإىل  تطلعنا  ما  فاإذا  م�ستقبلة، 

التاريخ فاإننا جنده وال�سعوب الإ�سالمية يف م�ستوى واحد ويف م�سكالت 

امل�سكلة  و�سعنا  قد  نكون  فاإننا  وبذلك  متحدة  نقل  مل  اإن  متقاربة، 

اأي�سًا قد جعلنا م�سكلتنا يف و�سعها  التاريخ، ونكون  يف مكانها من 

املنا�سب ويف الطور الذي ت�ستطيع منه اأن تبداأ احل�سارة دورها.

اأولء  نحن  ها  الت�ساوؤل:  بنا  يجدر  تاريخنا  من  النقطة  هذه  وعند 

على اأهبة �سفر، واإن قافلتنا لت�سد رحالها، ولكن اإىل اأين ت�سري ؟ وباأي 

الظروف  علينا  لتحتمه  الت�ساوؤل  هذا  واإن  ؟.  الطريق  نقطع  �سوف  زاد 

فاإنه يف كل �سفر يجب اأن نعلم اأية جهة نق�سد؟ وباأي زاد نتزود؟!..

اإجابات  جنيب  اأن  فيه  يكفي  ول  بالهتمام  جدير  ل�سوؤال  واإنه 

ارجتالية مقت�سبة مثل »ل« اأو »نعم« بل يجب التاأمل يف �سنن التاريخ 

اأ�سار القراآن الكرمي )�سّنة اهلل التي قد خلت من  التي ل تغيري لها كما 

عمدة  العبقري  ذلك  حها  و�سَّ وكما  تبدياًل(  اهلل  ل�سّنة  جتد  ولن  قبل، 

املوؤرخني )ابن خلدون(.

واأول ما يجب اأن نعرفه عن �سعب حديث اليقظة ول تزال اآثار النوم 

الطويل بادية عليه هو: هل بيده اأ�سباب تقدمه ؟

Bio-( اإننا جند يف القراآن الكرمي الن�س املبدئي للتاريخ التكويني

histoire( )اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم( وينبغي 
األ نقرر هذا املبداأ ح�سب اإمياننا به فقط بل يجب اأن يكون تقريره يف 

�سوء التاريخ.

و»نعم« ل جتدي كجواب عن ال�سوؤال املطروح اأمامنا، اإل اإذا تاأكدنا 

من �رشطني:

اأولهما: هل املبداأ القراآين �سليم يف تاأثريه التاريخي ؟

الدورة اخلالدة
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ثانيهما: هل ميكن لل�سعوب الإ�سالمية تطبيق هذا املبداأ يف حالتها 

الراهنة ؟

ال�رضط الأول:

»مطابقة التاريخ للمبداأ القراآين«

اإذا نظرنا اإىل الأ�سياء من الوجهة الكونية فاإننا نرى احل�سارة ت�سري 

كما ت�سري ال�سم�س فكاأنها تدور حول الأر�س م�رشقة يف اأفق هذا ال�سعب 

ثم متحولة اإىل اأفق �سعب اآخر.

واإنه ملفيد للقادة اأن ينظروا هذه النظرة الفاح�سة فيدركوا طبائع 

اإرادته فوق  اأن  العزة بالإثم فيزعم  الكثري منهم تاأخذه  الأ�سياء، ولكن 

اإرادة الأقدار حتى ليكاد يقول:»يا �سم�س قفي«. وهيهات اأن تقف ال�سم�س 

اإىل  اأن تقود احل�سارة  اأوًل تلبث  اأو ي�ستمع لهرائه م�ستمع فاإن الأقدار 

حيث قدر اهلل لها ال�سري من دور اإىل دور ومن فجر اإىل فجر غري عابئة 

مبا يحاوله الباطل من اإطفاء النور، اأو تغيري احلقائق، ول ملتفتة اإىل 

ما تبثه الزوايا من وهم اأو اإىل ما يتخر�س به ال�ستعمار ومن املعلوم 

اأنه حينما يبتدئ ال�سري اإىل احل�سارة ل يكون الزاد بطبيعة احلال من 

العلماء والعلوم ول من الإنتاج ال�سناعي اأو الفنون، تلك الأمارات التي 

ت�سري اإىل درجة ما من الرقي بل اإن الزاد هو »املبداأ الذي يكون اأ�سا�سًا 

لهذه املنتجات جميعًا.

املادية  العوامل  �سوى  اأمامنا  لي�س  احل�سارة  انطالق  نقطة  ففي 

الثالثة التي اأملحنا اإليها فيما �سبق من الكالم: الإن�سان، الرتاب، الوقت. 

يف  ميدها  الذي  الجتماعي  الأمة  راأ�سمال  ينح�رش  العوامل  هذه  ويف 

خطواتها الأوىل يف التاريخ.

ولقد �سبق اأن اأ�رشنا من الوجهة النظرية اإىل العامل الذي ميزج هذه 

العنا�رش الثالثة، فيكون منها ح�سارة.

و�سن�رشع الآن يف حتليل دور كامل من اأدوار احل�سارة، بل دورتني، 

من الوجهة التاريخية، حتى ن�ستخرج منه ال�رش الكوين الذي يركب هذه 

يف  فعالة  قوة  ليبعثها  والوقت،  والرتاب،  الإن�سان،  الثالثة:  العنا�رش 

التاريخ.

يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  احل�سارتني  مثاًل  ندر�س  اأن  وح�سبنا 

املرحلة الأوىل من ن�سوئهما.

وكما يت�سح من ال�سكل الذي ر�سمناه يف ف�سل »اأثر الدين يف دورة 

احل�سارة  تطور  عن  امل�سيحية  احل�سارة  تطور  يختلف  ل  احل�سارة«، 

الإ�سالمية اإذ هما ينطلقان من الفكرة الدينية التي تطبع الفرد بطابعها 

اخلا�س، وتوجهه نحو غايات �سامية.

 
14

الدينية بالعقيدة  اإل   - مالحظ  هو  كما   - تنبعث  ل  فاحل�سارة 

الديني  اأ�سلها  عن  احل�سارات  من  ح�سارة  كل  يف  نبحث  اأن  وينبغي 

الذي بعثها، ولعله لي�س من الغلو يف �سيء اأن يجد التاريخ يف البوذية 

بذور احل�سارة البوذية ويف الربهمية نواة احل�سارة الربهمية.

فاحل�سارة ل تظهر يف اأمة من الأمم اإل يف �سورة وحي يهبط من 

تقوم   - الأقل  على   - هي  اأو  ومنهاجًا،  �رشعة  للنا�س  يكون  ال�سماء 

فكاأمنا  العام،  باملعنى   
15

غيبي معبود  نحو  النا�س  توجيه  يف  اأ�س�سها 

اإىل  نظره  اإل حيث ميتد  �سم�س احل�سارة  عليه  ت�رشق  األ  لالإن�سان  ُقدِّر 

 Waltar -( اأي�سًا فالرت�سوبرت  العام، كما يعرب عنها  العبارة مبعناها  ناأخذ هنا هذه  اإننا   )14(

Schubart( يف كتابه »اأوروبا وروح ال�رشق«. 

)15( ولو كان غيبًا من نوع زمني، اأي يف �سورة م�رشوع اجتماعي بعيد الأمد مثل بناء جمتمع جديد 

ي�سع حجره الأول جيل وتوا�سل بناءه الأجيال املتتابعة. 

الدورة اخلالدة



8687

ما وراء حياته الأر�سية، اأو بعيداً عن حقبته اإذ حينما يكت�سف حقيقة 

اأ�سمى معاين الأ�سياء التي تهيمن عليها  حياته الكاملة، يكت�سف معها 

عبقريته، وتتفاعل معها.

يف�رشها  التي  ال�ساطعة  احلقيقة  اإدراك  املوؤمن  ي�ستطيع  هنا  ومن 

التاريخ يف الفقرة التي وردت يف اأحد الكتب املنزلة القدمية: »يف البدء 

كانت الروح«.

القراآن  نزول  قبل  بها  يكن  مل  مثاًل  العرب  جزيرة  اأن  املعلوم  ومن 

ينتفع  ل  هباء  وقته  يذهب  جمدبة  �سحراء  يف  يعي�س  بدوي  �سعب  اإل 

راكدة  والوقت  والرتاب،  الإن�سان،  الثالثة:  العوامل  فقد كانت  لذلك  به، 

خامدة، وبعبارة اأ�سح مكد�سة ل توؤدي دوراً ما يف التاريخ حتى اإذا ما 

اأو مبياه  الروح بغار حراء كما جتلت من قبل بالوداي املقد�س  جتلت 

الأردن - ن�ساأت من بني هذه العنا�رش الثالثة املكد�سة ح�سارة جديدة 

فكاأمنا ولدتها كلمة )اقراأ( التي اأده�ست النبي الأمي واأثارت معه وعليه 

التاريخ  م�رشح  على  العربية  القبائل  وثبت  اللحظة  تلك  فمن  العامل، 

حيث ظلت قرونًا طواًل حتمل للعامل ح�سارة جديدة وتقوده اإىل التمدن 

والرقي.

ومما هو جدير بالعتبار اأن هذه الوثبة مل تكن من �سنع ال�سيا�سيني 

ول العلماء الفطاحل بل كانت بني اأنا�س يت�سمون بالب�ساطة ورجال ل 

اأنظارهم توجهت يف تلك اللحظات اإىل ما  اأن  يزالون يف بداوتهم غري 

وراء اأفق الأر�س فتجلت لهم اآيات يف اأنف�سهم، وتراءت لهم اأنوارها يف 

الآفاق.

الراكدة  الب�سطاء ذوو احلياة  اأن يتحول هوؤلء  الغريب  اإنه ملن  نعم 

ْتهم �رشارة الروح تتمثل يف خال�سة احل�سارة اجلديدة واأن 
َّ
عندما م�س

يندفعوا بروحها وثبة واحدة اإىل تلك القمة اخللقية الرفيعة ثم ما لبث 

اأن انت�رشت يف حياة فكرية وا�سعة متجددة نقلت من علوم الأولني ما 

انحدرت  بلغت درجة معينة  اإذا ما  واأدخلت علومًا جديدة حتى  نقلت، 

القيم الفكرية التي اأنتجتها دم�سق وبغداد وقرطبة و�سمرقند.

التاأمل فيما  اإىل  املوؤمنني  الكرمي  القراآن  ومن هنا ندرك �رش دعوة 

م�سى من �سري الأمم، وذلك حتى يدركوا كيف ترتكب الكتلة املخ�سبة 

من الإن�سان والرتاب والوقت.

ول �سك يف اأن املرحلة الأوىل من مراحل احل�سارة الإ�سالمية التي 

تركبت  التي  الرئي�سية  املرحلة  وهي  �سفني  اإىل  حراء  غار  من  ابتداأت 

فيها عنا�رشها اجلوهرية اإمنا كانت دينية بحتة ت�سودها الروح.

ففى هذه احلقبة ظلت روح املوؤمن هي العامل النف�سي الرئي�سي من 

ليلة حراء اإىل اأن و�سلت اإىل القمة الروحية للح�سارة الإ�سالمية وهو ما 

يوافق واقعة �سفني عام 38 هـ.

ول�ست اأدري ملاذا مل يتنبه املوؤرخون اإىل هذه الواقعة التي حولت 

طور  اإىل  الإ�سالمية  احل�سارة  اأخرجت  اإذ  الإ�سالمي  التاريخ  جمرى 

الذي  الوقت  والعظمة يف  الأبهة  وتزينه  العقل  ي�سوده  الذي  القي�رشية 

بداأت تظهر فيه بوادر الفتور الدالة على اأفول الروح.

فاإن موؤرخينا مل يروا يف تلك الكارثة اإل ظاهرة ثانوية وهي ن�سوء 

اإىل  اأملح فيه الر�سول  الت�سيع يف العامل الإ�سالمي، مع تداولهم حلديث 

تلك الكارثة، وقد ورد فيه ما معناه اأن اخلالفة تكون بعده اأربعني عامًا 

ثم تكون ملكًا ع�سو�سًا.

الرواية.  اأو  ال�سند  بتحقيق مدى �سحته من جهة  هنا  لنا  �ساأن  ول 

قد  الإ�سالمية  احل�سارة  اأن  فيه  �سك  ل  مما  اأنه  هو  يهمنا  الذي  الأمر 

اأفقيًا  اإىل �سطح الأر�س تنت�رش  النفو�س، كقوة دافعة،  خرجت من عمق 

من �ساطئ الأطلنطي اإىل حدود ال�سني.
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الأر�س،  فوق  وتنت�رش  تتو�سع  الإ�سالمية  احل�سارة  وجدنا  وهكذا 

تتغلب اأوًل على جاذبيتها مبا تبقى لديها من خمزون روحي حتى اإذا 

ما وهنت فيها قوى الروح وجدناها تخلد اإىل الأر�س �سيئًا ف�سيئًا.

وقد بداأ العلم يف تلك احلقبة ينت�رش بف�سل اأ�ساتذة �سطعت اأ�سماوؤهم 

يف جو املعرفة كالفارابي وابن �سينا واأبي الوفاء، وابن ر�سد.. اإىل ابن 

خلدون الذي اأ�ساءت عبقريته �سماء احل�سارة الإ�سالمية يف نهايتها.

الإن�سانية حلقات مت�سلة  املدنيات  اأن  نقرر  اأن  ن�ستطيع  ومن هنا 

تت�سابه اأطوارها مع اأطوار املدينة الإ�سالمية وامل�سيحية اإذ تبداأ احللقة 

الأوىل بظهور فكرة دينية، ثم تبداأ اأفولها بتغلب جاذبية الأر�س عليها 

بعد اأن حتطم منها الروح ثم العقل.

ذلك هو منحنى ال�سقوط، الذي تخلقه عوامل نف�سية اأحط من م�ستوى 

الروح والعقل وطاملا اأن الإن�سان يف حالة يتقبل فيها توجيهات الروح 

والعقل املوؤدية اإىل احل�سارة ومنوها فاإن هذه العوامل النف�سية تختزن 

بطريقة فيما وراء ال�سعور ويف احلالة التي تنكم�س فيها تاأثريات الروح 

والعقل تنطلق الغرائز الدنيا من عقالها لكي تعود بالإن�سان اإىل م�ستوى 

احلياة البدائية.

وكذلك كان �ساأن امل�سلم فقد بعث الدين فيه روحًا حمركًا للح�سارة، 

فلم يلبث بعد مرحلة ق�ساها يف اخلالفات واحلروب اأن عاد اإىل حيث 

هو الآن اإن�سانًا بدائيًا.

ولو اأردنا اأن ن�سمي هذه املرحلة اخلالية من الروح والعقل واخلامتة 

لكل ح�سارة لأطلقنا عليها بال تردد ا�سم املرحلة )ال�سيا�سية( باملعنى 

ال�سطحي لكلمة »�سيا�سة«.

تكاد  اأطوار احل�سارات هذه ول  توؤكد  العامة  التاريخية  والتجارب 

ح�سارة ما ت�سذ عن هذه القاعدة.

اأذهان القراء عما ي�سمى )ح�سارة  ولقد يثري هذا التاأكيد �سوؤاًل يف 

�سيوعية( اإذ ل ميكننا اأن نرى فيها )طابع الروح( الذي عرفنا يف الدورة 

العامة للح�سارة، وبذا يقال: اإن ال�سيوعية كح�سارة لي�ست منبثقة عن 

)عامل الروح(!

ال�سيوعية  اأ�سول  تف�سري  من  اأوًل  ياأتي  اإمنا  ال�سائع  اخلطاأ  هذا 

باعتبارها )ح�سارة( وموؤلفات مارك�س واجنلز تخفي - يف الواقع - 

التكوين احلقيقي للظاهرة ال�سيوعية بف�سلها ظاهراً عن دورة احل�سارة 

امل�سيحية.

احل�سارة  عن  �سفحًا  �رشبنا  ما  اإذا  تف�سرياً  جتد  ل  اأنها  واحلال 

امل�سيحية تلك التي تكون - عند حتللها - �سطح الرتبة اخل�سيب، حيث 

ا�ستمدت الفكرة املارك�سية حيويتها.

فنحن م�سطرون اإىل اأن نعترب ال�سيوعية )اأزمة( للح�سارة امل�سيحية 

هذا من الناحية التاريخية، ولنا اأن ناأخذ يف اعتبارنا الناحية النف�سية 

)ال�سيكولوجية( التي تهمنا اأكرث.

»فكرة«  �سيء  كل  قبل  النظرية  ال�سيوعية  تعترب  الناحية  هذه  فمن 

مارك�س، ولكن هناك �سيوعية تاريخية هي يف جوهرها ن�ساط املوؤمنني 

املدفوعني بنف�س القوى الداخلية التي دفعت غريهم من املوؤمنني يف 

خمتلف الع�سور، اأولئك الذين �سهدوا مولد احل�سارات فالظاهرة متماثلة 

حيال  الفرد  �سلوك  بنف�س  وهناك  هنا  وحمددة  النف�سي،  جوهوها  يف 

م�ساكل املجتمع النا�سئ.

فنحن ل ميكننا اأن نفكر يف املثل الذي �رشبه »ا�ستخانوف« للطبقة 

اخلم�س، حني  لل�سنوات  الأول  امل�رشوع  تنفيذ  اإبان  رو�سيا  العاملة يف 

رفع م�ستوى الإنتاج اليومي اإىل ال�سعف يف مناجم الفحم دون اأن نفكر 

يف املثل الذي �رشبه �سلمان الفار�سي الذي كان يقوم باأ�سعاف العمل 
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الواحد يف حفر اخلندق حول املدينة يف غزوة  ال�سحابي  الذي يوؤديه 

اأو الذي �رشبه عمار بن يا�رش حني كان يحمل حجرين على  الأحزاب 

كاهله يف بناء م�سجد املدينة حيث كان الفرد يحمل حجراً واحداً ففي 

كلتا احلالتني جند اأن الإميان هو الذي مهد الطريق للح�سارة.

احل�سارة  �سرية  ت�سري  جندها  احلالية  امل�سيحية  احل�سارة  وبتاأمل 

من  التقرير  هذا  يف  يكن  ومهما  الزمن.  يف  �سبقتها  التي  الإ�سالمية 

غرابة - اإذ من البني اأن مولد امل�سيحية ي�سبق الإ�سالم مبراحل - ولكن 

التاريخ يوؤيدنا فيما نذهب اإليه، ذلك اأنه يقرر: اأن احل�سارة تولد مرتني، 

اأما الأوىل: فميالد الفكرة الدينية، واأما الثانية: فهي ت�سجيل هذه الفكرة 

يف الأنف�س. اأي دخولها يف اأحداث التاريخ.

واإذا كانت املدينة الإ�سالمية قد جمعت املولدين يف وقت واحد، فاإن 

ذلك يعود اإىل الفراغ الذي وجدته الفكرة الإ�سالمية يف النف�س العربية 

العذراء التي مل تن�ساأ فيها ثقافة ول ديانة �سابقة َفَخال لها بذلك اجلو.

كحظ  وبيئتها  اأهلها  نفو�س  يف  امل�سيحية  احل�سارة  حظ  يكن  ومل 

احل�سارة الإ�سالمية، فقد ن�ساأت الفكرة امل�سيحية يف و�سط فيه اخلليط 

من الديانات، والثقافات العربية، والرومانية، واليونانية، فلم يتح لها 

اأن تدخل اإىل قلوب النا�س و�سط هذا الزحام الفكري الثقايف لتوؤثر فيها 

تاأثرياً فعاًل، ومل يكتب لها اأن تعمل عملها اإل عندما بلغت و�سط البداوة 

اجلرمانية يف �سمال اأوروبا حيث وجدت النفو�س ال�ساغرة فتمكنت منها 

وبعثت فيها الروح الفعالة التي اندفعت بها لتكون حلقتها يف �سل�سلة 

التاريخ.

ومن املفيد اأن اأعزز هذا النظر براأي للمفكر»هرمان دي كي�رش لنج« 

اجلرمانيني  »ومع  يقول  حيث  لأوروبا(،  التحليلي  )البحث  كتابه  يف 

ظهرت روح خلقية �سامية يف العامل امل�سيحي«.

ولعل عبارة هذا الن�س ميكن اأن تبدو اأكرث اأو اأقل �سدقًا اأن »الروح 

ال�سامية« التي يعنيها لي�ست يف التحليل النهائي �سوى الفكرة امل�سيحية 

املتاأهبة متامًا للدخول يف التاريخ.

ولكن املفكر الأملاين مل يرتدد يف القول باأن امليالد النف�سي للح�سارة 

امل�سيحية متوافق مع ظهور روح خلقي.

اأو  بطريقة  اأي�سًا  املالحظة  هذه  لحظوا  اآخرين  كّتابًا  اأن  �سك  ول 

باأخرى فاملوؤرخ )هرني بريين( قد لحظ ذلك الرتباط بني بعث الدين 

وظهور احل�سارة يف كتاب له عنوانه )حممد و�رشملان( قارن فيه بني 

احل�سارتني الإ�سالمية وامل�سيحية.

فاإن املوؤلف املذكور يرى يف �سارملان ال�سخ�سية التي بعثت مبداأ 

فعل  كما  متامًا  احل�سارة  فيها  فاأنبتت  البكر،  النفو�س  يف  امل�سيحية 

الر�سول من قبل.

واإنه ملن الأهمية التاريخية اأن نالحظ اأن الروح امل�سيحية مل جتد 

مع  الفكرة  هذه  تفاعلت  عندما  اإل  املعمار،  فن  يف  اخلا�س  طابعها 

الفنية حينئذ يف �سورة )املعبد  القبائل اجلرمانية، فتمثلت عبقريتها 

القوطي(، الذي يدل علو ارتفاعه على علو يف ال�سمري الديني وطموح، 

اإىل عهد   
16

الكارولنجيان اأوروبا من عهد  يهز  الذي كان  الطموح  ذلك 

النه�سة.

ال�سمو  اأوروبا من مرحلة  فلما بداأت هذه النه�سة، خرجت ح�سارة 

)ديكارت(،  بطابع  انطبعت  التي  العقلي،  التو�سع  مرحلة  اإىل  الروحي 

باكت�ساف  كولومب�س(  )كري�ستوفر  حققه  الذي  البالد  يف  والتو�سع 

اأمريكا. وعودة اأخرى اإىل كتاب )البحث التحليلي لأوروبا( تو�سح لنا 

هذا التطور اإذ يتحدث موؤلفه عن هذا التحول يف احل�سارة الأوروبية يف 

)16( الفرتة التاريخية للكارولنيجان من 987-687م. 
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قوله:» وكان اأعظم ارتكاز ح�سارة اأوروبا على روحها الدينية« ثم بعد 

ذلك يف�رش لنا الروح كعامل اجتماعي فيقول: »ول�ست اأعني بالروح ذلك 

اأو مبادئ جمردة واإمنا هو - ب�سفة  اأو عقل  الدال على منطق،  ال�سيء 

والذي ت�سدر عنه خمرتعاته  الإن�سان  القوي يف  ال�سعور  ذلك  عامة - 

وت�سوراته وتبليغه لر�سالته وقدرته اخلفية على اإدراك الأ�سياء«.

وباجلملة يتعلق الأمر بحالة خا�سة و�رشوط خلقية وعقلية لزمة 

لالإن�سان لكي ي�ستطيع اأن ين�سئ ويبلغ ح�سارة.

ولكن األي�ست هذه ال�رشوط هي نف�س ما اأ�سار اإليه القراآن من تغيري 

النف�س الذي جعل اأ�سا�سًا لكل تغيري اجتماعي ؟!!

اأن  لها  اأتاح  الذي  ال�سعور(  )مبداأ  لأوروبا  اأين  من  الآن:  ولنت�ساءل 

تخلق وتبلغ ح�سارتها؟ وكيف تغريت نف�سيتها؟..

امل�سيحية  الروح  »اإن  فيقول:  اأخرى  مرة  يجيب  املذكور  املفكر  اإن 

ومبداأها اخللقي هما القاعدتان اللتان �سيدت عليهما اأوروبا �سيادتها 

التاريخية«.

الثالث  املراحل  فكرة  الآن  قد و�سح حتى  )كي�رشلنج(  يكن  واإذا مل 

للح�سارة امل�سيحية فاإنه ل�سك قد اأ�سار اإليها، ونحن جند عنده تاأييداً 

لفكرتنا عن تطور احل�سارة وتنوع العوامل النف�سية اإذ يقول: »اإن مركز 

الثقل للح�سارة تزحزح عن مكانه وحتول بالنه�سة والإ�سالح الديني 

من جمال الروح اإىل جمال العقل«.

يعني  اإمنا  )كي�رشلنج(  اإليه  ي�سري  الذي  التزحزح  ذلك  اأن  �سك  ول 

طورها  يف  امل�سيحية  احل�سارة  فيها  دخلت  التي  اجلديدة  املرحلة 

العقلي، واإذا لحظنا عند)كي�رشلنج( اإ�سارة اإىل املرحلتني الأوليني لتلك 

كتاب  عند  وا�سحة  الثالثة  املرحلة  اإىل  الإ�سارة  جند  فاإننا  احل�سارة 

اآخرين، اإذ �سادهم �سعور بفناء املدنية الأوروبية مثل )ا�سوالد �سبنجلر( 

يف كتابه )اأفول الغرب(.

ولعله من الوا�سح اأن م�سكلة احل�سارة يف الع�رش احلا�رش ل تخ�س 

ال�سعوب الإ�سالمية فقط بل اإنها تخ�س اأي�سًا ال�سعوب املتقدمة نف�سها 

التي تتهدد فيها مدنيتها بالفناء.

وجملة القول: اإن الو�سيلة اإىل احل�سارة متوفرة ما دامت هنالك فكرة 

دينية توؤلف بني العوامل الثالثة: الإن�سان، والرتاب، والوقت لرتكب منها 

ى يف التاريخ »ح�سارة«.
َّ
كتلة ُت�سم

ال�رضط الثاين:

اإمكانية تطبيق املبداأ القراآين الآن ؟

من  �سمعتها  ن�سيحة  حياتي  يف  اأثر  ما  »اأ�سد 

اأبي: يا بني اقراأ القراآن كاأنه اأنزل عليك« 

اإقبال

»اإننا لكي نتو�سل اإىل الرتكيب ال�رشوري كحل للم�سكلة الإ�سالمية، 

الدين  لدينا موؤثر  يتوفر  اأن  والوقت يجب  والرتاب  الإن�سان  اأعني مزج 

الذي يغري النف�س الإ�سالمية اأو كما يقول كي�س لنج: »مينح النف�س مبداأ 

ال�سعور«.

لل�سعوب  الراهنة  احلالة  يف  ال�رشط  هذا  حتقيق  ميكن  فهل 

الإ�سالمية؟

اإن الرتدد يف الإجابة عن هذا ال�سوؤال بالإيجاب ل يدل اإل على جهل 

الرتكيب  قوة  فاإن  الكون،  يف  الدين  بتاأثري  عامة  وب�سفة  بالإ�سالم، 

الدين ولي�ست ميزة خا�سة بوقت  لعنا�رش احل�سارة خالدة يف جوهر 
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موؤثر   - ال�سائعة  العبارة  ح�سب   - الدين  فجوهر  التاريخ  يف  ظهوره 

�سالح يف كل زمان ومكان.

�سبق يف حديثنا  التاريخ - كما  يهم  النف�س وهو ما  وت�سجيله يف 

الفكرة  ظهور  من  عام  األف  بعد  تركبت  التي  امل�سيحية  احل�سارة  عن 

امل�سيحية - ميكن اأن يتجدد وي�ستمر ما مل يخالف النا�س عن �رشوطه 

وقوانينه، وهو ما ترمز اإليه الآية الكرمية )فليحذر الذين يخالفون عن 

اأمره اأن ت�سيبهم فتنة اأو ي�سيبهم عذاب األيم( ومن هذه الوجهة ن�ستطيع 

اأن نقول:

اإن العلماء اجلزائريني كانوا اأقرب اإىل ال�سواب من ال�سيا�سيني حني 

الإميان  حظرية  اإىل  الإن�سانية  النف�س  دفع  مبعنى  الإ�سالح  اإىل  دعوا 

من جديد ولكن هوؤلء العلماء - ل�سوء احلظ - قد انحرفوا هم اأنف�سهم 

منا�سبًا  الوقت  كان  ولقد  ال�سيا�سة  رجال  متبعني  القومي،  الطريق  عن 

لكي يعودوا اإىل الطريق القومي واثقني من اأنه ل جناة بغريه ولقد كان 

واأن   1936 عام  قطعوه  ثم  بداأوه  الذي  جهدهم  ي�ستاأنفوا  اأن  عليهم 

يعدوا اجليل القادم حلمل ر�سالة احل�سارة يف نف�سه واإىل معرفة كيف 

ي�سعها الو�سع ال�سحيح يف امل�ستقبل حتى ي�ستطيع كل فرد اأن يوؤدي 

ر�سالته يف جماله اخلا�س، متحماًل يف �سبيلها الآلم اجل�سام، مغالبًا 

هذه الآلم والدين وحده هو الذي مينح الإن�سان هذه القوة، فقد اأمد بها 

اأولئك احلفاة العراة من بدو ال�سحراء الذين اتبعوا هدي حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

وبهذه القوة وحدها ي�سعر امل�سلم - رغم فاقته وعريه الآن - برثوته 

اخلالدة التي ل يدري من اأمر ا�ستخدامها �سيئًا.

العّدة الداِئَمة

عندما يتحرك رجل الفطرة وياأخذ طريقه لكي ي�سبح رجل ح�سارة 

لتلك  واإرادته  والوقت،  الرتاب،  �سوى   - نا 
ّ
بي كما   - له  زاد  ل  فاإنه 

احلركة.

الب�سيط  الرجل  ذلك  اإل  راأ�سمال  بدئها  يف  حل�سارة  يتاح  ل  وهكذا 

هدفه،  اإىل  ي�سل  حتى  الزهيد،  بقوته  ميده  الذي  والرتاب  حترك  الذي 

والوقت الالزم لو�سوله.

وكل ما عدا ذلك من ق�سور �ساخمات ومن جامعات وطائرات لي�س 

اإل من املكت�سبات ل من العنا�رش الأولية.

مكت�سبات  عن  ما  وقتًا  ي�ستغني  اأن  ميكنه  الإن�ساين  واملجتمع 

التي  الثالثة  العنا�رش  هذه  عن  يتنازل  اأن  ميكنه  ل  ولكنه  احل�سارة 

متثل ثروته الأولية دون اأن يتنازل يف الوقت نف�سه عن جوهر حياته 

الجتماعية.

وقد حتقق هذا حني كانت الدول املتقاتلة يف احلرب الأخرية ل تقوم 

الدورة اخلالدة
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اأي بقيم من  العمل  خ�سارتها يف احلرب بالذهب والف�سة بل ب�ساعات 

الوقت، ومن اجلهود الب�رشية ومن منتجات الرتاب، وهكذا كلما اأ�سبح 

دقت  وكلما  عليه عقبات،  احل�سول  دون  اأو حالت  املكت�سب غري كاف 

�ساعة اخلطر للرجوع اإىل القيم الأ�سا�سية ت�ستعيد الإن�سانية مع عبقريتها 

قيمة الأ�سياء الب�سيطة التى كونت عظمتها.

اإىل  العودة  علينا  وجب  كلما  جندها  التي  اخلالدة.  القيم  هي  تلك 

ب�ساطة الأ�سياء، اأي يف الواقع كلما حترك رجل الفطرة، وحتركت معه 

ح�سارة يف التاريخ.

اأَثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�سارة

التكدي�س  »من  عنوانه  الذي جعلنا  ال�سابق  الف�سل  نا يف 
ّ
بي قد  كنا 

 )Catalyseur( اإىل البناء« دور الفكرة الدينية حينما تدخل كمركب

يف الرتكيب البيولوجي لإحدى احل�سارات، وذلك با�ستنادنا اإىل حد ما 

على اأفكار »كي�رشلنج« وعلى معطيات التاريخ ب�سورة عامة.

الطبعة  قراء  لدى  كاف  غري  بدا  قد  التاريخي  التف�سري  هذا  اأن  غري 

الأوىل لهذا الكتاب، ولهذا فقد طلب مني بع�سهم - والطلبة على وجه 

اأخ�س - اأن اأفرد حتلياًل اأعمق تق�سيًا جلوانب املو�سوع يف طبعة ثانية 

للكتاب.

وبودي اأن اأعرب لهوؤلء الذين اأبدوا هذه املالحظة عن تقديري لهم، 

لأنها تك�سف عن مدى حتم�سهم مل�ساكل احل�سارة، وهو حتم�س ل �سك 

ي�رشف هوؤلء ال�سباب من رواد الأمة.

من اأجل هذا و�سعت هذا الف�سل وراأيت من واجبي اأن اأعيد فيه درا�سة 

هذه امل�سكلة درا�سة ل تق�رش على املعطيات التاريخية واإمنا هي تهتم 

العّدة الداِئَمة
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واقعة  يتناول  الذي  املنهج  اأن  ذلك  النف�سي،  التحليل  مبقايي�س  اأي�سًا 

احل�سارة ل على اأنها �سل�سلة من الأحداث، يعطينا التاريخ ق�ستها، بل 

كـ»ظاهرة« ير�سدنا التحليل اإىل جوهرها، ورمبا يهدينا اإىل »قانونها« 

اأي اإىل �سنة اهلل فيها، هو القادر، فيما اأعتقد، على اأن ي�ستجلي لنا بطريقة 

اأو�سح، الدور الإيجابي الفعال للفكرة الدينية يف تركيب تلك الواقعة، اإذ 

يو�سح لنا كيف ت�رشط هذه الفكرة �سلوك الفرد وكيف هي تنظم غرائزه 

تنظيمًا ع�سويًا يف عالقتها الوظيفية ببناء اإحدى احل�سارات.

يتاح  كيف  للقارئ  نو�سح  اأن  هي  هنا  امل�ساألة  اإن  اآخر  وبتعبري 

 اأن تبني الإن�سان حتى يقوم بدوره يف بناء احل�سارة 
17

»للفكرة الدينية«

لدور  عقلي  بتف�سري  متدنا  اأن  ذاتها  الفكرة  لهذه  يتاح  كيف  وبالتايل 

اإحدى الديانات يف توجيه التاريخ.

الدينية يف تف�سريها  اإذن احلدود التي تقف عندها الفكرة  فما هي 

للوقائع التاريخية؟

 )Thucydide( ابتداء من تو�سيديد  لقد اهتم معظم املوؤرخني - 

يهموا  اأن  بدل  التاريخية  الوقائع  بتجميع   )juizot( »جيزو«  حتى 

بالبحث يف تف�سري عقلي لهذه الوقائع يف اإطار معني، فلما جاء جيزو 

بداأ علم املوؤرخ بف�سل »ع�رش النور« ياأخذ عنده �سبغة علمية معينة، 

ومع ذلك فقد وجدنا لدى هذا املوؤرخ الفرن�سي الكبري نوعًا من التحفظ 

الديكارتي يحول بينه وبني �سياغة تفكريه اخلا�س يف �سورة منهجية 

مكتملة.

اأما ابن خلدون، فقد متكن من قبل اكت�ساف منطق التاريخ يف جمرى 

اأحداثه، فكان بهذا املوؤرخ الأول الذي قام بالبحث عن هذا املنطق اإذا 

مل نقل اأنه قد قام ب�سياغته فعاًل، فقد كان ميكن اأن يكون اأول من اأتيح 

)17( بالتعميم الذي ق�سدناه يف ف�سل �سابق. 

له اأن ي�سوغ قانون الدورة التاريخية )La.Luidu Cycle( لول اأن 

احل�سارة  منتوجات  من  معني  ناجت  عند  به  وقف  قد  ع�رشه  م�سطلح 

ونعني به - الدولة - ولي�س عند احل�سارة نف�سها.

الدولة،  تطور  نظرية عن  ابن خلدون غري  ترك  فيما  وهكذا مل جند 

يف حني اأنه كان من الأجدى لو اأن نظريته ر�سمت لنا تطور احل�سارة، 

حيث كنا ن�ستطيع اأن جند فيها ثروة من نوع اآخر، غري ذلك الذي اأثرانا 

به فعاًل، اإذ مل تكن عبقرية ابن خلدون بعاجزة عن اأن تر�سم لنا ذلك يف 

التطور يف �سورة منهج قائم بذاته.

ولقد كان القرن التا�سع ع�رش هو القرن الذي ولدت فيه اأول تف�سريات 

اأن  غري  »احل�سارة«  هي  معينة  ظاهرة  اإطار  يف  الجتماعية  الواقعة 

منطقة  الجتماعية  الواقعة  هذه  على  طبقا  حينما  ومدر�سته  مارك�س 

الجتماعية  ال�رشوط  يف  يجدا  اأن  طبيعيًا  كان  فقد  املادية،  اجلدلية 

اخلا�سة باأوروبا يف عهدها الفكتوري ما يربر النزعة املادية التاريخية 

يف نظرهم.

يكون  ل  تاريخي  اكتمال  كل  اأن  اإىل  يذهبان  ومدر�سته  فمارك�س 

وبالتايل  الأ�سا�سية  الإن�سان  وحاجات  املادية،  ال�رشورات  نتيجة  اإل 

احلاجات،  تلك  تلبية  يف  وي�ستعملها  يخرتعها  التي  الفنية  الو�سائل 

التقاطب  مركزي  مارك�س  نظر  يف  ميثالن  ال�سناعي  والفن  فاحلاجة 

لقوى الإنتاج، املركزين اللذين يحددان العالقات الجتماعية اخلا�سة 

بح�سارة معينة، كما يحددان هذه احل�سارة ذاتها معنويًا وماديًا.

ولكن هذه النظرية ل تف�رش لنا النقطة الأ�سا�سية املائلة فيما يحدث 

اأي  ظهور  دون  احل�سارات،  وتال�سي  الجتماعية،  العالقات  تفكك  من 

تغيري يف طبيعة احلاجات وو�سائل الإنتاج. فح�سارات اأمريكا ال�سابقة 

لفقدها  تتال�َس  مل  الرومانية  احل�سارة  وكذلك  الكولومبي.  العهد  على 

اأَثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�سارة
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الو�سائل ال�سناعية واحلاجات.

اأحدثها  وهكذا جند يف التف�سري املارك�سي للوقائع التاريخية ثغرة 

يتخذ  الذي  التحليل  ذلك  الوقائع،  لهذه  املنهجية  يف  املفرط  التحليل 

اإرادية  ل  ميكانيكية  عملية  من  اأي  مادية  حتمية  من  انطالق،  نقطة 

لتخطيط احل�سارة.

للتف�سري،  اأخرى  تفتح مناهج  بوادر  �ساهد  فقد  الع�رشون  القرن  اأما 

ينف�سح فيها املجال داخل »تكوين« احل�سارة لعوامل اأخرى غري العوامل 

املق�سورة على حاجة الإن�سان املادية وو�سائل الإنتاج.

الأوروبية  احل�سارة  »ك�رشلنج«  يف�رش  كيف  �سالفًا  و�سحنا  فقد 

اجلرمانية.  وتقاليد  امل�سيحية،  »روح«  من  مكونًا  تركيبًا  باعتبارها 

غري اأن هذا الفيل�سوف مل يكن هو ال�سابق اإىل هذا الطريق فقد �سار فيه 

من قبل املوؤرخ الفرن�سي »جيزو« الذي كان ينظر اإىل الأ�سياء من هذه 

الزاوية نف�سها قبل »ك�رشلنج« بقرن كامل.

»�سبنجلر«  به  ونعني  اآخر،  اأملاين  فيل�سوف  ذلك  بعد  ياأتينا  ثم 

باعتبارها  احل�سارة  تف�رش  اأخرى،  نظرية  اإىل  ليقودنا   )Spengler(

ثمرة لبعقرية خا�سة ت�سم ع�رشاً معينا مبي�سم ابتداع اأ�سا�سي، كما هو 

ال�ساأن يف »علم اجلرب« بالن�سبة اإىل احل�سارة العربية.

يد  على  يت�رشب  العن�رشي  العامل  النظرية  هذه  يف  جند  وهكذا 

»�سبنجلر« اإىل املذاهب التاريخية، وهو العامل الذي �سوف يتاح لدوره 

الهتلرية  املدر�سة  املنهجي يف  اكتمال  يحقق  اأن  بعد،  فيما  التاريخي 

على يد روزنربج.

ثم اإن بعد ذلك بقليل. فيما بني احلربني العامليتني، نرى فيل�سوفًا 

 Walter( �سوبرت  ولرت  هو  اجلن�سية،  »بلطي«  الأ�سل  جرماين 

Schubart( يقوم بدوره بتكييف طريقة »�سبنجلر« - اإذا مل اأقل مذهبه 

- مع نظريته التي تف�رش احل�سارة باعتبارها نتاج عبقرية ع�رش معني 

ولي�س باعتبارها نتاج عبقرية جن�س معني.

فقد بني »ولرت �سوبرت« يف كتاب قليل الذيوع بعنوان »اأوروبا وروح 

 - )èon( »ال�رشق« اأن لكل ع�رش عبقريته اخلا�سة - اأو »روحه الكلي

الذي ي�سم ح�سارة هذا الع�رش اأو ذاك ب�سمته اخلا�سة.

من  جاء  فقد  توينبي«  اأرنولد  »جون  الكبري  الإنكليزي  املوؤرخ  اأما 

دوراً  اجلغرايف  العامل  فيه  يلعب  للح�سارة  �سخم  بتف�سري  ناحيته 

 )Sir.J.Hallford( »اأ�سا�سيًا. وقد كان مواطنه »ال�سريجون هالفورد

قد �سبقه بن�سف قرن من الزمان اإىل اإدخال العامل اجلغرايف بطريقة 

ب�سفة  املن�سبة  نظريته  عنوان  فكان  احل�سارة.  تف�سري  يف  منهجية 

خا�سة على غايات �سيا�سية وع�سكرية »القاعدة اجلغرافية للتاريخ«.

فيما  املتمثل  دخل هذا اجلغرايف �سمن مذهبه 
ُ
ي »توينبي«  اأن  غري 

الذي يف�رش احل�سارة كـ »رد«  )lèfi(، وهو املذهب  يدعوه »بالتحدي« 

معني يقوم به اأحد ال�سعوب اأو الأجنا�س مواجهة لـ »حتد« معني.

بهذا  تقوم  التي  هي   - اجلغرافيا  اأي   - باخل�سو�س  والطبيعة 

طرف  من  عليه  »الرد«  وفعالية  التحدي،  م�ستوى  وح�سب  »التحدي« 

ال�سعوب املواجَه به، فاإن ح�سارته تكون بني احتمالت ثالثة:

فهي اإما اأن تقوم بوثبة اإىل الأمام، واإما اأن ت�ساب بالتوقف واجلمود، 

واإما اأن يلفها الفناء بردائه.

واإذا نحن حاولنا بعد الذي �رشدنا من النظريات اأن ن�ستعمل اإحداها 

يف تف�سري لواقعة تاريخية حمددة - ولتكن احل�سارة الإ�سالمية على 

�سبيل املثال - فاإننا جند اأنها ل تر�سينا متام الر�سى.

اأو  اجلغرايف  العامل  احل�سارة  هذه  »تكوين«  يف  نرى  ل  نحن  اإذاً 

العامل  ول  توينبي،  نظرية  ح�سب  معني  »حتد«  �سكل  يف  املناخي 

اأَثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�سارة
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القت�سادي الزوجي الأ�سا�س املتمثل يف احلاجة والو�سيلة ال�سناعية 

ح�سب نظرية مارك�س.

تف�سري  بدورها  ت�ستطيع  فال   )ecn( الكلي«  »الروح  نظرية  اأما 

الظاهرة الإ�سالمية مع الظروف النف�سية - الزمنية التي رافقتها، كما 

�سبق يل اأن اأو�سحت ذلك يف كتابي »الظاهرة القراآنية«، ولقد يبدو يف 

اأفكار »ك�رشلنج« ما ميده بتخطيط حتليلي للواقعة امل�سيحية، ن�ستطيع 

وجوه  من  فيها  ملا  وذلك  الإ�سالمية.  الواقعة  نطاقه  يف  ندرج  اأن 

التماثل البيولوجية - التاريخية املعينة. التي ت�سع احل�سارة يف كلتا 

الواقعتني، �سمن حالت تطورية مت�سابهة.

م�سطلحًا  املتطورة  اللغات  جميع  لها  اأعدت  قد  حالت  وهي 

خا�سًا لتحديدها. اإذ ت�سري اإىل هذه احلالت الثالث: بالنه�سة، والأوج، 

والأفول.

وعلى هذا فـ »ك�رشلنج« و»اأو�سفالد �سبنجلر« مل يخرجا يف درا�ستيهما 

من حيث امل�سطلح ال�سعبي يف اللغات املتطورة عن واقع التاريخ وهو 

التقاء فر�سته طبيعة الأحداث ولي�س جمرد ال�سدفة العار�سة.

�سورة  يف  التاريخي  التحليل  عر�س  بدورنا  الآن  حاولنا  ولو 

تخطيطية لأمكننا - كما يحدث ذلك عند عر�س ظاهرة فيزيقية - اأن 

ن�ساهد قانون ظاهرة احل�سارة.

فنحن نعلم م�سبقًا اأن ح�سارة معينة تقع بني حدين اثنني: امليالد 

والأفول. واإذن فنحن منلك هنا نقطتني اثنتني من دورتها باعتبارهما 

لي�ستا حمل نزاع. واملنحنى البياين يبداأ بال�رشورة من النقطة الأوىل 

يف خط �ساعد، لي�سل اإىل النقطة الثانية يف خط نازل. فما الذي ميكننا 

امل�سطلح  ويجيبنا  اخلطني؟  هذين  يتو�سط  انتقايل  طور  من  ن�سع  اأن 

التحليل  مع  راأينا  كما  يلتقي  والذي  ذكره،  �سبق  )الذي   - ال�سعبي 

التاريخي( - م�سرياً اإىل طور و�سيط هو: »الأوج«.

وبني الطورين الأولني يوجد بال�رشورة تواز معني، ي�سري اإىل تعاك�س 

يف الظاهرة. فطور الأفول النازل هو عك�س طور النه�سة ال�ساعدة. وبني 

احل�سارة  انت�سار  طور  هو:  معني  اكتمال  بال�رشورة  يوجد  الطورين 

وتو�سعها.

تخطيطية حل�سلنا  العتبارات يف �سورة  هذه  ترجمة  ولو حاولنا 

على التخطيط التايل:
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مقيا�س الزمن

اطراد  تتبع  بها  ن�ستطيع  و�سيلة  اأنظارنا،  اأمام  الآن  منلك  فنحن 

ح�سارة معينة، بطريقة �ساهدة على نحو من النحاء، كما متكننا من 

عقد ال�سالت امل�رشوعة بني العوامل النف�سية - الزمنية املختلفة التي 

تلعب دوراً يف هذا الطراد بال�رشورة.

اأن  من  فالبد  الإ�سالمية  احل�سارة  نتناول  عندما  اأنه  املوؤكد  ومن 

يدخل يف اطرادها بال�رشورة عامالن هما: الفكرة الإ�سالمية التي هي 

لهذه  املح�سو�س  ال�سند  هو  الذي  امل�سلم  والإن�سان  نف�سه.  الطراد  اأ�سل 

الفكرة.

اأَثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�سارة
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هذه  تطور  ندر�س  حينما  الأ�سياء  وطبيعة  ين�سجم  مما  فاإنه  وعليه 

تربط  التي  الع�سوية  العالقة  الأ�سا�س  حيث  من  ندر�س  اأن  احل�سارة 

الفكرة ب�سندها. واإذن فكل القيم النف�سية - الزمنية التي متيز م�ستوى 

ح�سارة ما يف وقت معني، لي�ست اإل الرتجمة التاريخية لهذه العالقة 

الذي ميثل بالن�سبة  الع�سوية بني فكرة معينة كالإ�سالم مثاًل، والفرد 

اإليها ال�سند املح�سو�س، وهو هنا امل�سلم.

وهنا تعني علينا اللجوء اإىل لغة التحليل النف�سي بغية تتبع اطراد 

املتبادلة  الأفعال  وردود  لالأفعال  زمنية  �سورة  باعتباره  احل�سارة 

التي  الدينية  والفكرة  الفرد  بني  الطراد  هذا  مطلع  منذ  تتولد  والتي 

نقطة  عند  الفرد  نعترب  فعندما  وحينئذ  والن�ساط.  احلركة  فيه  تبتعث 

احلالة  يف  جنده  فاإننا  قدمناها  التي  التخطيطية  ال�سورة  يف  ال�سفر 

التي يعرفها بع�س املوؤرخني امل�سلمني بـ »الفطرة«، مع جميع غرائزه 

اإل  اأ�سا�سه  لي�س  احلالة  هذه  يف  فالفرد  الطبيعية.  اإياها  وهبته  كما 

اأن  غري   )L’ homonatuna( الفطري  اأو  الطبيعي«  »الإن�سان 

�رشطية«،  »عملية  اإىل  غرائزه  اإخ�ساع  تتوىل  �سوف  الدينية  الفكرة 

النف�س  علم  عليه  ي�سطلح  ما  متثل   )Conditionnement(

.)Refculement( »الفرويدي« بـ »الكبت«

وهذه العملية ال�رشطية لي�س من �ساأنها الق�ساء على الغرائز ولكنها 

الدينية:  الفكرة  مقت�سيات  مع  وظيفية  عالقة  يف  تنظيمها  تتوىل 

فاحليوية احليوانية التي متثلها الغرائز ب�سورة حم�سو�سة مل تلغ ولكنها 

ان�سبطت بقواعد نظام معني.

ويف هذه احلالة يتحرر الفرد جزئيًا من قانون الطبيعة املفطور يف 

ج�سده. ويخ�سع وجوده يف كليته اإىل املقت�سيات الروحية التي طبعتها 

الفكرة الدينية يف نف�سه. بحيث ميار�س حياته يف هذه احلالة اجلديدة 

ح�سب قانون الروح.

حتت  كان  حينما  بالًل  يحكم  كان  الذي  هو  نف�سه  القانون  هذا 

اإذ  اأحد..«  »اأحد..  قولته  تكرار  يفرت عن  �سبابته ول  يرفع  العذاب  �سوط 

من الوا�سح اأن هذه القولة ل متثل �سيحة الغريزة. ف�سوت الغريزة قد 

�سمت، ولكنه ل ميكن اأن يكون قد األغي بوا�سطة التعذيب. كما اأنها ل 

متثل �سوت العقل اأي�سًا فالأمل ل يتعقل الأ�سياء.

اإنها �سيحة الروح التي حتررت من اإ�سار الغرائز بعدما متت �سيطرة 

العقيدة عليها نهائيًا يف ذاتية »بالل بن رباح«.

كذلك كان املجتمع الإ�سالمي يحكمه هذا التغري نف�سه. اإذ كان �ساأنه 

�ساأن »بالل« ل يتحدث بلغة غريزة اللحم والدم من ناحية ومن ناحية 

الوليد.  يزال �سامتًا يف هذا املجتمع  العقل كان ل  فاإن �سوت  اأخرى 

اأوًل  الروح  بنت  هي  اإذ  املنطق  روحية  كانت  قد  الع�رش  هذا  لغة  فكل 

وقبل كل �سيء.

�س 
ّ
ذلكم هو الطور الأول من اأطوار ح�سارة معينة.الطور الذي ترو

عن  وتتقيد  اجلماح  فيه  تكبح  خا�س  نظام  يف  وت�سلك  الغرائز  فيه 

النطالق.

الدم  بلغتها  وتتحدى  تتكلم  التي  هي  بالل  �سوت  يف  الروح  اإنها 

واللحم. كما اأن ذلك ال�سحابي كاأنه يتحدى ب�سبابته املرفوعة الطبيعة 

الب�رشية ويرفع بها، يف حلظة معينة، م�سري الدين اجلديد. كما اأنها هي 

»الر�سول«  اإىل  اأقبلت  التي  الزانية«  »املراأة  تلك  ب�سوت  تتحدث  نف�سها 

هذه  فالوقائع  عليها،  الزنى  حد  اإقامة  وتطلب  خطيئتها  عن  لتعلن 

جميعها تخرج عن معايري الطبيعة. وتدل على اأن الغريزة قد كبتت. غري 

اأنها ظلت حمتفظة بنزوعها اإىل التحرر. وهنا ين�سب ال�رشاع املحتدم 

بني هذا النزوع و�سيطرة الروح.

اأَثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�سارة
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اإىل  الدينية  الفكرة  اأبرزته  الذي  الوقت نف�سه يوا�سل املجتمع  ويف 

اإ�سعاع هذه  امتداد  بقدر  الداخلية  �سبكة روابطه  النور تطوره. وتكتمل 

الفكرة يف العامل، فتن�ساأ امل�ساكل املح�سو�سة لهذا املجتمع الوليد نتيجة 

تو�سع، كما تتولد �رشورات جديدة نتيجة اكتماله. وحتى ت�ستطيع هذه 

فاإما  جديداً،  منعطفًا  ت�سلك  امل�ستجدة  املقايي�س  هذه  تلبية  احل�سارة 

الأوروبية،  الدورة  اإىل  بالن�سبة  نراها  كما  »النه�سة«  مع  يتطابق  اأن 

واإما اأن يتطابق مع ا�ستيالء الأمويني على احلكم، كما هو �ساأن الدورة 

الإ�سالمية. ويف كلتا احلالتني فاإن املنعطف هو منعطف العقل غري اأن 

الغرائز  ت�رشع  وحينئذ  الغرائز.  على  الروح  �سيطرة  ميلك  ل  العقل  هذا 

يف التحرر من قيودها بالطريقة التي �ساهدناها يف عهد بني اأمية. اإذ 

اأخذت الروح تفقد نفوذها على الغرائز بالتدرج، كما كف املجتمع عن 

ممار�سة �سغطه على الفرد.

تنطلق  واإمنا هي  واحدة.  دفعة  تتحرر  ل  الغرائز  اأن  الطبيعي  ومن 

بقدر ما ت�سعف �سلطة الروح.

نف�سية  يف  ي�ستمر  التطور  هذا  نرى  �سريه.  التاريخ  موا�سلة  واأثناء 

�سلوك  تعديل  عن  يكف  الذي  للمجتمع  الأخالقية  البنية  ويف  الفرد. 

يكف  املجتمع  يف  قيودها  من  النزعة  هذه  تتحرر  ما  وبقدر  الأفراد. 

التحرر الأخالقي الذي ميار�سه الفرد يف اأفعاله اخلا�سة، �سيئًا ف�سيًا.

الظروف  لهذه  املراقبة  دقيقة  بو�سيلة  احلني  هذا  يف  ا�ستطعنا  ولو 

و�سائل  يف  ال�ساأن  هو  كما   - الطراد  هذا  نتائج  تتبع  بغية  النف�سية 

نالحظ  اأن  لأمكن   - الطبيعة  علوم  خمتربات  يف  تتوفر  التي  املراقبة 

انخفا�سًا يف م�ستوى اأخالق املجتمع. اأو اأننا نالحظ - وهو ما يوؤول 

اإىل النتيجة نف�سها - نق�سًا يف الفعالية الجتماعية للفكرة الدينية، واأن 

احل�سارة منعطف  اأن دخلت  منذ  لنق�سانها  موا�سلة  تظل  الفكرة  هذه 

العقل.

فاأوج اأي ح�سارة - واأعني به ازدهار العلوم والفنون فيها - يلتقي 

ا   البحت مع بدء مر�س اجتماعي معني ملَّ
18

من وجهة نظر »علم العلل«

يجتذب انتباه املوؤرخني وعلماء الجتماع بعد. لأن اآثاره املح�سو�سة ل 

تزال بعيدة. وبهذا توا�سل الغريزة املكبوحة اجلماع بيد الفكرة الدينية 

�سعيها اإىل النطالق والتحرر وت�ستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى 

املجتمع �سيئًا ف�سيئًا.

اأطوار  من  الثالث  الطور  يبداأ  متامه،  التحرر  هذا  يبلغ  وعندما 

تنتهي  وهنا  متامًا.  وجهها  عن  تك�سف  التي  الغريزة  طور  احل�سارة. 

القيام  عن  عاجزة  ت�سبح  التي  الدينية  للفكرة  الجتماعية  الوظيفة 

مبهمتها متامًا يف جمتمع منحل يكون قد دخل نهائيًا يف ليل التاريخ 

وبذلك تتم دورة يف احل�سارة.

وهكذا نكون يف هذا الطور اإزاء علم بعثته الدوافع النامية عن الفكرة 

فقد  دورتها  انتهت  اإذا  اأنه  غري  احل�سارة  اأنوار  به  واأ�رشقت  الدينية، 

جرفته الفو�سى وا�ستحال اإىل عدم. اأو اإىل علم انتفاعي يعي�س اأ�سحابه 

على ح�ساب اجلهل املنت�رش.

تدخل  حينما  تبداأ  اإذ  املنوال،  هذا  على  تتم  اإذن  احل�سارة  فدورة 

اأخالقي  مبداأ  التاريخ  يدخل  »عندما  اأو  معينة،  دينية  فكرة  التاريخ 

حينما  تنتهي  اأنها  كما  لنج«  »كي�رش  قول  حد  على   )Zthos( معني« 

اأو  املكبوتة  الغرائز  على  لها  كانت  التي  الهيمنة  نهائيًا  الروح  تفقد 

املكبوحة اجلماح.

يف  الإن�سان  يكون  بدايتها  عند  اأو  الدورات  من  دورة  بدء  وقبل 

 .)etiologio( )18(
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قد  يكون  الإن�سان  فاإن  الدورة  نهاية  يف  اأما  للح�سارة.  �سابقة  حالة 

بعد  ما  عهد  يف  فيدخل  متامًا.  احل�سارة  منه  و�سلبت  ح�ساريًا  تف�سخ 

احل�سارة.

فاإذا كان ممكنًا املماثلة بني هاتني احلالتني من وجهة نظر �سطحية 

ملا فيهما من وجه ال�سبه الظاهر، فاإنه من اخلطاأ املماثلة بينهما من 

وجهة بيولوجية - تاريخية: اإذ الإن�سان الذي تف�سخ ح�ساريًا خمالف 

متامًا لالإن�سان ال�سابق على احل�سارة اأو الإن�سان الفطري.

احلال  كما هي  احل�سارة فح�سب -  لي�س جمرد خارج عن  فالأول 

الإن�سان  اإذ  الطبيعي«  »بالإن�سان  �سلف  فيما  �سميناه  الذي  الثاين  مع 

 Oeuvre( �رش« 
َ ُ
حم »عمل  لإجناز  قاباًل  يعد  مل  احل�سارة  امل�سلوب 

اإذا تغري هو نف�سه عن جذوره الأ�سا�سية. اإل   )Civilisatrice
يظل  احل�سارة  على  ال�سابق  الإن�سان  فاإن  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

م�ستعداً كما هي احلال مع البدوي املعا�رش للنبي - للدخول يف دورة 

احل�سارة ون�ستطيع التمثيل لهذه العتبارات ب�سورة م�ستقاة من »علم 

الطاقة املائية«.

و�سعني  يف  املاء  من  »جزئيًا«  للمقارنة  كحد  باتخاذنا  وذلك 

خمتلفني: يكون يف اأولهما »قبل« و�سوله اإىل خزان ينتج الكهرباء ويف 

ثانيهما »بعد« خروجه منه. فهذا اجلزيء عندما يكون »قبل« اخلزان، 

اأي الذي مل يدخل بعد  ال�سابق على احل�سارة،  يعطينا �سورة لالإن�سان 

يف دورة ح�سارة معينة: فهو جزيء منطو على طاقة مذخورة معينة، 

قابلة لتاأدية عمل نافع، اإذا ما ا�ستعملتها اأجهزة اخلزان يف الري اأو يف 

اإنتاج الكهرباء.

منذ  نف�سه،  العمل  تاأدية  على  قا�رشاً  ي�سبح  اجلزيء  هذا  اأن  غري 

اأن ي�سبح »بعد« اخلزان، لأنه يكون قد فقد طاقته املذخورة، وهو ما 

من  خرج  الذي  الإن�سان  اأو  ح�ساريًا  املنحل  لالإن�سان  �سورة  يعطينا 

يف  يعد  مل  خزانه،  من  اخلارج  اجلزيء  هذا  اأن  ذلك  احل�سارة.  دورة 

اإمكانه اأن ي�ستعيد حالته اإل بوا�سطة عملية جوهرية تتمثل يف عملية 

التبخر التي ترجع به اإىل حالة بخارية. ويف التيارات اجلوية املالئمة 

التي ترجعه اإىل اأ�سله. حيث يتم حتوله من جديد اإىل جزيء مائي واقع 

»قبل« خزان معني.

تلك �سورة لالإن�سان قبل دخوله يف دورة ح�سارة من احل�سارات، 

وبعد خروجه منها.

�سلوك  الدينية  الفكرة  »ت�رشط«  كيف  لنا  تبني  هذه  والعتبارات 

دور  اأن  غري  »حم�رشة«  ر�سالة  لإجناز  قاباًل  جتعله  حتى  الإن�سان 

الفكرة الدينية ل يكتفي بالوقوف عند هذا احلد. فهي حتل لنا م�سكلة 

نف�سية اجتماعية اأخرى، ذات اأهمية اأ�سا�سية تتعلق با�ستمرار احل�سارة. 

 التي يواجهه بها التاريخ 
19

فاملجتمع ل ميكنه جمابهة »ال�سعوبات« 

كمجتمع ما مل يكن على ب�سرية جلية من هدف جهوده. غري اأن الن�ساط 

مع  اإل  وال�ستمرار  للبقاء  وقاباًل  وفعاًل  مثمراً  يكون  ل  الجتماعي 

وجود »�سبب« معني، يكون من �ساأنه اأن ي�رشط الطاقات التي يحركها 

هذا ال�سبب بغائية معينة.

و�سمن هذه العالقة تبدو اأفكار »توينبي« اأدنى اإىل ال�سواب من اأفكار 

مارك�س. اإذ الواقع اأن نظرية »التحدي« تف�رش ال�سبب الذي ي�رشط التاريخ 

الكائنة  البقاء  غريزة  ملجرد  التحدي  هذا  باإثارة  ذلك  معينة،  بغائية 

يف اإحدى املجموعات الب�رشية، بينما تظل نظرية احلاجة عاجزة عن 

تف�سري الواقعة نف�سها بغية اللجوء اإىل نوع من املواربة ال�سيا�سية وذلك 

باعتمادها على »وعي طبقي« معني اأي باإ�سفائها �سبغة �سيا�سية على 

)19( راجع حما�رش املوؤلف عن »ال�سعوبات كعالمة منو يف املجتمع«. 
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العنصر األول 

اإلنسان

تعاونيًا«  »ارتباطًا  اأو  »تعا�سداً«  عمليًا  ي�ستلزم  »فالتحدي«  امل�سكلة. 

معينًا بني اأفراد جمموعة ب�رشية معينة، اقت�سى منها و�سعها الرد على 

هذا التحدي ب�سورة جماعية متاآزرة.

الغريزة  ت�ستدعي  الأ�سا�سية  القوت  فحاجة  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

كل  فيها  يت�رشف  معينة،  »مزاحمة«  اأو  »مناف�سة«  وت�ستلزم  الفردية. 

النظام  عن  املوروثة  ال�سفلية  بالقوانني  مدفوعًا  اخلا�س  حل�سابه  فرد 

احليواين.

وعالوة على ذلك، فالفكرة الدينية التي ت�رشط �سلوك الفرد - كما 

 .
20

�سبق اأن اأو�سحنا ذلك - تخلق يف قلوب املجتمع بحكم غائية معينة

وذلك مبنحها اإياها الوعي بهدف معني، ت�سبح معه احلياة ذات دللة 

طبقة  ومن  جيل  اإىل  جيل  من  الهدف  لهذا  متكن  حينما  وهي  ومعنى. 

لبقاء املجتمع ودوامه وذلك  فاإنها حينئذ تكون قد مكنت  اأخرى،  اإىل 

بتثبتها و�سمانها ل�ستمرار احل�سارة.

الفردي  النف�س  بعلم  تتعلق  التي  ذاتها  امل�سكالت  هذه  واإن 

والجتماعي، قد �سبق اأن وجدت لها الفكرة الإ�سالمية حلها منذ ثالثة 

ع�رش قرنًا من الزمن.

احل�سارة  بنى  والذي  احل�سارة  على  ال�سابق  الإن�سان  حترك  حتى 

الإ�سالمية.. اإىل حيث ي�سوقه اهلل.

)20( تتجلى هذه »الغائية« يف مفهوم »اآخرة« وتتحقق تاريخيًا يف �سورة ح�سارة. 

اأَثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�سارة
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بيئته،  باختالف  تختلف   
21

بالإن�سان حتيط  التي  امل�ساكل  اإن 

لتنوع  تبعًا  متنوعة  م�ساكل  بل  واحدة  م�سكلة  تعاين  ل  فالإن�سانية 

احلا�رش بني رجل  الوقت  نقارن يف  اأن  لنا  التاريخ فال ميكن  مراحل 

اأوروبا امل�ستعمر، ورجل العامل الإ�سالمي القابل لال�ستعمار لأن كليهما 

يف طور تاريخي خا�س به.

اقت�سادي  بتوازن  يتمتع  الرجل ل  اأوروبي كبلجيكا، جند  بلد  ففي 

يف حياته، فهنالك ا�سطراب نتج عن عدم املالءمة بني حاجاته وتيار 

يعانيها  اجتماعية  م�سكلة  تن�ساأ  هنا  ومن  امل�رشع،  ال�سناعي  الإنتاج 

�سعب بلجيكا ول ي�سعر بها �سعب ل يعي�س يف جمال هذا التيار، بينما 

يف  بل  احلركة  يف  لي�ست  اأزمتها  ذلك،  نقي�س  على  الإ�سالمية  البالد 

»الركود«، فهو م�سكلة الإن�سان املتوطن فيها، الذي عزف عن احلركة، 

وقعد عن ال�سري يف ركب التاريخ.

فالأمر يف احلالة الأوىل يتعلق بحاجات غري م�سبعة، وديناميكية 

)21( ندر�س هنا م�سكلة الإن�سان يف عمومها، و�سيكون احلديث غالبًا عن الرجل ثم نخ�س�س ف�ساًل 

للمراأة بعد ذلك. 
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م�سطربة، على حني يتعلق يف الأخرى بعادات راكدة و�سعت الفرد يف 

احل�سارة  فيه  خطت  الذي  الوقت  يف  تام  وخمول  خامد،  توازن  حالة 

خطوات العماليق.

وعليه فالأمر مت�سل مب�سكلتني خمتلفتني يف اأ�سا�سهما، فهنالك هم 

يف حاجة اإىل موؤ�س�سات، بينما نحتاج هنا اإىل رجال، فمن الرجل تنبع 

امل�سكلة الإ�سالمية باأكملها وبخا�سة يف اجلزائر فامل�ساألة هي:

الرتاب  م�ستخدمني  التاريخ  ن�سنع رجاًل مي�سون يف  اأن  اأوًل  يجب 

والوقت واملواهب يف بناء اأهدافهم الكربى.

واإمنا  طبقات  فيها  لي�س  اأنه  نرى  كاجلزائر،  م�ستعمرة  بالد  ففي 

هنالك �سنفان من النا�س:

اإما متعطل ل يعمل �سيئًا  الذي ي�سكن املدينة،  الأول: وهو  ال�سنف 

واإما اأنه يبيع بع�س العقاقري واحلاجات، واإما اأنه »�ساوي�س« يف اإدارة 

ا�ستعمارية، وبع�س اآخر جنده حماميًا اأو �سيدليًا اأو قا�سيًا، وقليل ما 

هم.

وال�سنف الثاين: وهو الذي ي�سكن البادية مرتحاًل بال موا�س، فالحًا 

بال حمراث ول اأر�س.

والفرق بني هذين ال�سنفني هو اأن �ساكن احل�رش رجل قليل، تتمثل 

الأ�سياء  الذي ير�سى من  الفطرة  والثاين رجل  القلة يف كل �سيء.  فيه 

بالعدم، ولكن رب عدم خري من القليل، اإذ اإن رجل املدينة الذي ر�سي 

بالقليل من الأ�سياء قد تغلغت يف نف�سه دواعي النحطاط التي ق�ست 

على املدنيات املتعاقبة على بالده من اأيام قرطاجّنة فهو يحمل روح 

الهزمية بني جوانحه، فقد عا�س حياته دائمًا يف منحدر املدينة اإذ هو 

دائمًا يف منت�سف الطريق ويف منت�سف فكرة، ويف منت�سف تطور، ل 

يعرف كيف ي�سل اإىل هدف، اإذ هو لي�س »نقطة النطالق« يف التاريخ 

هذان  التعليق«  »نقطة  هو  بل  النتهاء«  »نقطة  ول  الفطرة،  كرجل 

الو�سفان: »رجل القلة« و»رجل الن�سف« الذي دخل يف ميدان فكرة هي 

الإ�سالح فم�سخها )ن�سف فكرة( واأطلق عليها ا�سم »ال�سيا�سة« لأنه مل 

يكن م�ستعداً اإل لن�سف جهد ون�سف اجتهاد ون�سف طريق. 

اجلزائرية يف  الق�سية  يحاول و�سع  املقل  الرجل  ذلك  فاإن  واليوم 

طريق ن�سف احلل اأمام املجل�س املن�سف بني امل�ستعمرين واأهل البالد، 

.
22

ذلك املجل�س الذي فر�سه ال�ستعمار كميدان لإن�ساف املثقفني

فقد �سار من الالزم اأن ن�سع اأمامنا امل�سكلة باأكملها واأن ناأخذ يف 

اأن  اأوًل  ويلزمنا  الرجل،  الأ�سا�سي:  الأخ�س - عن�رشها  اعتبارنا على 

يف  قانونه  در�سنا  الذي  التاريخ  تركيب  يف  الإن�سان  يوؤثر  كيف  نفهم 

الف�سل ال�سابق.

ومن املالحظ اأنه يف القرن الع�رشين يوؤثر الفرد يف املجتمع بثالثة 

موؤثرات:

اأول: بفكره. ثانيًا: بعمله. ثالثًا: مباله.

وحا�سل البحث اأن ق�سية الفرد منوطة بتوجيهه يف نواح ثالث:

اأوًل - توجيه الثقافة

ثانيًا - العمل

ثالثًا - راأ�س املال.

التي حتل ببالده، متكررة كل مرة يف ثوب  النكبات  النوع يحمل بني طياته كل  )22( ومازال هذا 

جديد. 

العن�رض الأول - الإن�سان
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فكرة التوجيه

لبد لنا - قبل كل �سيء - من تعريف فكرة التوجيه فهو - ب�سفة 

عامة - قوة يف الأ�سا�س وتوافق يف ال�سري ووحدة يف الهدف، فكم من 

طاقات وقوى مل ت�ستخدم لأننا ل نعرف كيف نكتلها.

كم من طاقات وقوى �ساعت فلم حتقق هدفها حني زحمتها قوى 

اأخرى �سادرة عن نف�س امل�سدر، متجهة اإىل نف�س الهدف! 

فالتوجيه هو جتنب الإ�رشاف يف اجلهد ويف الوقت. فهناك ماليني 

لأن  �ساحلة  الإ�سالمية  البالد  يف  املفكرة  والعقول  العاملة  ال�سواعد 

ت�ستخدم يف كل وقت واملهم هو اأن ندير هذا اجلهاز الهائل املكون من 

ماليني ال�سواعد والعقول يف اأح�سن ظروفه الزمنية والإنتاجية املنا�سبة 

اأع�سائه.وهذا اجلهاز حني يتحرك يحدد جمرى التاريخ  لكل ع�سو من 

اأ�سا�سًا فكرة توجيه الإن�سان الذي  نحو الهدف املن�سود ويف هذا تكمن 

الدينية  فكرته  من  يكت�سب  الذي  الجتماع  وبلغة  دينية،  دفعة  حتركه 

معنى )اجلماعة( ومعنى )الكفاح(.
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توجيه الثقافة

تعريف الثقاقة:

التاريخ  ويف  تعريفها،  اأوًل  يعني  الإن�سانية  الأ�سياء  توجيه  اإن 

منعطفات هائلة خطرية يتحتم فيها هذا التعريف، والنه�سة يف العامل 

الأ�سا�سية  الأ�سياء  هذه  من  والثقافة  املنعطفات  تلك  اإحدى  الإ�سالمي 

التي تتطلب باإحلاح تعريفًا بل تعريفني:

الأول: يحددها يف �سوء حالتنا الراهنة.

والثاين: يحددها ح�سب م�سرينا.

لأن جيلنا هذا حد فا�سل بني عهدين، عهد الك�ساد واخلمول، وعهد 

الن�ساط واملدنية.

فنحن قد �رشعنا يف بناء نه�ستنا منذ خم�سني عامًا، ذلك هو مكاننا 

�سمرينا  يف  الظالم  نهاية  ت�سجل  التي  اخلاطفة  اللحظة  هي  تلك  اأي 

ودبيب احلياة يف ذلك ال�سمري، فهي اللحظة الفارقة بني عهد الفو�سى 

اجلامدة واجلمود الفو�سوي وعهد التنظيم والرتكيب والتوجيه.
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احل�سارة  دورة  من  املنعطف  هذا  مثل  اإىل  التاريخ  ي�سل  وحينما 

فاإنه ي�سل اإىل املنطقة التي فيها نهاية عهد ببداية عهد اآخر ويتجاوز 

فيها ما�سي الأمة املظلم مع م�ستقبلها امل�رشق الب�سام.

وهكذا حني نتحدث عن النه�سة يلزمنا اأن نت�سورها من ناحيتني:

التدهور وت�سعبها يف  اأي بخال�سة  التي تت�سل باملا�سي  تلك   -1
الأنف�س والأ�سياء.

2- تلك التي تت�سل بخمائر امل�سري وجذور امل�ستقبل.
هذا التمييز ال�رشوري لي�س مو�سوعه مظهر الرتف العقلي لطائفة 

من النا�س. ولكن مو�سوعه تكييف حالة �سعب وتقرير م�سريه، مبا يف 

ذلك حالة ال�سائل، ما دام ال�سوؤال موجوداً يف النظام الجتماعي.

واإنه ليجب بادئ الأمر ت�سفية عاداتنا وتقاليدنا، واإطارنا اخللقي 

والجتماعي مما فيه من عوامل قتالة، ورمم ل فائدة منها حتى ي�سفو 

اجلو للعوامل احلية والداعية اإىل احلياة.

واإن هذه الت�سفية ل تتاأتى اإل بفكر جديد، يحطم ذلك الو�سع املوروث 

عن فرتة تدهور جمتمع يبحث عن و�سع جديد، هو و�سع النه�سة.

ونخل�س من ذلك اإىل �رشورة حتديد الأو�ساع بطريقتني:

الأوىل: �سلبية تف�سلنا عن روا�سب املا�سي.

والثانية: اإيجابية ت�سلنا مبقت�سيات امل�ستقبل.

عهد  يف  الغربية  الثقافة  يف  اأثرها  لوحظ  قد  النظرية  هذه  ولعل 

اإذ كان توما�س الكويني ينقيها - ولو عن غري ق�سد منه -  نه�ستها 

ابن  �سد  ثورته  كانت  وما  الغربية.  للح�سارة  الفكري  الأ�سا�س  لتكون 

ر�سد و�سد القدي�س اأوغ�سطني اإل مظهراً للتجديد ال�سلبي، حتى ي�ستطيع 

فيزيقيًا  ميتا  مرياثًا  اأو  اإ�سالمية،  فكرة  يراه  كان  مما  ثقافته  ت�سفية 

للكني�سة البيزنطية. 

واأتى بعده ديكارت بالتحديد الإيجابي، الذي ر�سم للثقافة الغربية 

طريقها املو�سوعي الذي يبنى على املنهج التجريبي ذلك الطريق الذي 

هو يف الواقع ال�سبب املبا�رش لتقدم املدنية احلديثة تقدمها املادي.

واحل�سارة الإ�سالمية نف�سها قامت بعملية التحديد هذه من ناحيتها 

بهذين  جاءت  قد  الإ�سالمية  احل�سارة  اأن  اإل  والإيجابية،  ال�سلبية 

نفى  الذي  الكرمي،  القراآن  عن  فيهما  و�سدرت  واحدة  مرة  التحديدين 

الأفكار اجلاهلية البالية، ثم ر�سم طريق الفكرة الإ�سالمية ال�سافية التي 

تخطط للم�ستقبل بطريقة اإيجابية.

وهذا العمل نف�سه لزم اليوم للنه�سة الإ�سالمية.

ولعل هذه امل�ساألة قد اأ�سبحت منذ زمن قريب مو�سع بحث وتاأمل 

واإننا لنجد فعاًل يف ريح الإ�سالح التي هبت على العامل الإ�سالمي منذ 

الذي  ال�سلبي  التحديد  حممد عبده وتالمذته كابن بادي�س، ب�سائر ذلك 

حاولوا فيه حتطيم عللنا وعوامل انحطاطنا.

بتلك املحاولة من قبل  تعباأ  والزيتونية مل  الأزهرية  الدوائر  ولكن 

حممد عبده وتالمذته ومل ت�ستطع اأن تت�سور يف بع�س الأحيان النتائج 

التي تقت�سيها احلركة الإ�سالحية وهذا الأمر يعود بال �سك اإىل ما بقي 

يف اأنف�سنا من وطاأة �سديدة لالنحطاط.

واأما التحديد الإيجابي فاإننا واإن كان قد و�سح لنا جممله اإل اأنه ل 

يزال غام�سًا غري حمدد.

جديد  منهاج  و�سع  الإيجابي  التحديد  من  هنا  املق�سود  فلي�س 

للتفكري فاإن ديكارت قد و�سعه ب�سورة ل نتوهم تغيريها. اإل بانقالب 

علمي هائل، ل حتتمله الظروف الآن، واإمنا املق�سود حتديد حمتواه من 

العنا�رش اجلوهرية التي نراها لزمة متامًا للثقافة وهي:

1- الد�ستور اخللقي

توجيه الثقافة
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2- الذوق اجلمال
3- املنطق العملي

.)Cechnigue( 4- ال�سناعة بتعبري ابن خلدون اأي

اإذا زال ذلك اخللط  اإل  اأثر له  ولكن هذا التحديد املزدوج للثقافة ل 

»ثقافة«  كلمتا  تفيده  ما  بني  الإ�سالمي،  العامل  يف  ال�سائع  اخلطري 

و»علم«.

ففي الغرب يعرفون الثقافة: على اأنها تراث »الإن�سانيات الإغريقية 

الالتينية«. مبعنى اأن م�سكلتها ذات عالقة وظيفية بالإن�سان، فالثقافة 

على راأيهم هي:»فل�سفة الإن�سان«.

ويف البالد ال�سرتاكية، حيث يطبع تفكري مارك�س كل القيم، عرف 

)يادانوف( الثقافة - يف تقريره امل�سهور الذي قدمه منذ ع�رش �سنوات 

وظيفية  عالقة  ذات  اأنها  على   - مو�سكو  يف  ال�سيوعي  احلزب  ملوؤمتر 

باجلماعة، فالثقافة عنده هي: فل�سفة املجتمع.

ونزيد هنا اأن هذين التعريفني يعتربان من الوجهة الرتبوية م�ستملني 

على »فكرة عامة« عن الثقافة. دون حتديد مل�سمونها القابل لأن يدخله 

التعليم يف �سلوك الفرد واأ�سلوب احلياة يف املجتمع.

الثقافة  اأن نحاوله هنا. حني نربط ربطًا وثيقًا بني  وهذا ما نريد 

واحل�سارة.

من  اأكرث  ال�سلوك،  يف  نظرية  الثقافة  ت�سبح  الربط  هذا  �سوء  ويف 

ال�رشوري بني  الفرق  يقا�س  اأن  املعرفة، وبهذا ميكن  اأن تكون نظرية 

الثقافة والعلم.

فردين   - ناحية  من   - نت�سور  اأن  يجب  الفرق  هذا  نفهم  ولكي 

ينتميان  ولكنهما  الجتماعية،  الظروف  ويف  الوظيفة  يف  خمتلفني 

ملجتمع واحد، كطبيب اإجنليزي، وراع اإجنليزي مثاًل.

والوظيفة،  العمل  يف  متحدين  فردين  نت�سور  اأخرى  ناحية  ومن 

ولكنهما ينتميان اإىل جمتمعني يف درجة تقدمهما وتطورهما، فالأولن 

يتميز �سلوكهما اإزاء م�سكالت احلياة بتماثل معني يف الراأي، يتجلى فيه 

اأحيانًا  الآخرين  �سلوك  يختلف  بينما  الإجنليزية«.  »الثقافة  ي�سمى  ما 

عن  الرجلني  اأحد  مييز  الذي  الثقافة  طابع  على  يدل  عجيبًا  اختالفًا 

�ساحبه، لأنه مييز املتجمع الذي ينتمي اإليه.

هذا التماثل يف ال�سلوك يف احلالة الأوىل، والختالف يف ال�سلوك يف 

الثانية، هما املالحظتان امل�سلم بهما يف امل�سكلة التي اأمامنا، وعليه 

فالتماثل اأو الختالف يف ال�سلوك ناجت عن الثقافة ل عن العلم.

للفرد  الجتماعي  ال�سلوك  اأن  لندرك  هذا،  نوؤكد  اأن  نريد  ونحن 

خا�سع لأ�سياء اأعم من املعرفة، واأوثق �سلة بال�سخ�سية، منهم، بجمع 

املعلومات، وهذه هي الثقافة.

فالثقافة اإذن تتعرف ب�سورة عملية على اأنها: جمموعة من ال�سفات 

كراأ�سمال  ولدته  منذ   الفرد  يلقاها  التي  الجتماعية  والقيم  اخللقية، 

اأويل يف الو�سط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي املحيط الذي ي�سكل 

فيه الفرد طباعه و�سخ�سيته.

وهذا التعريف ال�سامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فهي املحيط 

الذي يعك�س ح�سارة معينة، والذي يتحرك يف نطاق الإن�سان، وفل�سفة 

يف  اأخذنا  مع  املجتمع،  ات( 
َّ
طي

َ
و)مع الإن�سان  ات( 

َّ
)معِطي اأي  اجلماعة، 

العتبار �رشورة ان�سجام هذه املعطيات يف كيان واحد، حتدثه عملية 

اإحدى  فجر  يوؤذن  عندما  الروحية،  ال�رشارة  جتريها  التي  الرتكيب 

احل�سارات.

ولكن ل �سبيل لعودة الثقافة اإىل وظيفتها احل�سارية اإل بعد تنظيف 

توجيه الثقافة
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املو�سوع من احل�سو اأو النحراف الذي اأحدثه فيه عدم فهمنا ملفهوم 

»ثقافة«.

اأن  ثم  ناحية،  من  احل�سو  هذا  نو�سح  اأن  اأوًل  يجب  اأنه  يعني  وهذا 

نو�سح من ناحية اأخرى معنى الثقافة، حتى يكون �سلوكنا ال�سخ�سي 

ل  ملفهوم  مطابقني  فيه  نعي�س  الذي  املجتمع  يف  احلياة  واأ�سلوب 

اأي عندما نت�سور الثقافة كال�سيء  غمو�س فيه، ل من وجهة التاريخ 

الثقافة  نعترب  عندما  الرتبوية،  الوجهة  من  ول  التاريخ،  ي�سنع  الذي 

كال�سيء الذي يكيف الإن�سان الذي ي�سنع التاريخ، اأي عندما نريد فهم 

وظيفة اجتماعية وتطبيقها يف جمتمع معني.

احلرفية يف الثقافة:

ت�سفية  حماولتنا  عدم  عن  نتج  فاإنه  اإليه  ن�سري  الذي  احل�سو  فاأما 

عاداتنا وحياتنا مما ي�سوبها من عوامل النحطاط - كما اأ�رشنا �سابقًا 

اأن ثقافة نه�ستنا مل تنتج �سوى حرفيني منبثني يف �سفوف �سعب   -

اأمي.

النه�سة  فكرة  برت  الذي  »القلة«  لرجل  النق�س  بهذا  مدينون  ونحن 

العن�رش  فيها  يرى  اأن  اإل حاجاته ومطامعه، دون  ير يف م�سكلتها  مل 

الرئي�سي ملا يف نف�سه من ك�ساد وعليه، فاإنه مل ير يف الثقافة اإل املظهر 

التافه، فهي عنده: طريقة لي�سبح �سخ�سية بارزة، واإن زاد: فعلم يجلب 

رزقًا.

ن�سميه:  ما  ذات  الثقافة متج�سدة يف  التحريف ملعنى  هذا  ونتيجة 

»املتعامل اأو املتعاقل«.

ميكن  واحداً  مر�سًا  نعرف  كنا  عامًا  خم�سني  قبل  اأننا  واحلقيقة 

جديداً  مر�سًا  نرى  اأ�سبحنا  اليوم  ولكننا  والأمية،  اجلهل  هو  عالجه، 

م�ستع�سيًا هو »التعاليم«. واإن �سئت فقل: احلرفية يف التعلم، وال�سعوبة 

كل ال�سعوبة يف مداواته. وهكذا فقد اأتيح جليلنا اأن يرى خالل الن�سف 

الأخري من هذا القرن ظهور منوذجني من الأفراد يف جمتمعنا: حامل 

املرقعات ذي الثياب البالية، وحامل الالفتات العلمية.

مداواتنا  فاإن  الأول،  املري�س  نداوي  ب�سهولة كيف  ندرك  كنا  فاإذا 

العلم  يقنت  مل  املري�س  هذا  عقل  لأن  اإليها،  �سبيل  ل  الثاين  للمري�س 

لي�سريه �سمرياً فعاًل، بل ليجعله اآلة للعي�س، و�سلمًا ي�سعد به اإىل من�سة 

الربملان. وهكذا ي�سبح العلم م�سخة وعملة زائفة، غري قابلة لل�رشف. 

جهل  لأنه  املطلق،  اجلهل  من  واأمر  لأدهى  اجلهل  من  النوع  هذا  واأن 

حجرته احلروف الأبجدية، وجاهل هذا النوع ل يقوم الأ�سياء مبعانيها 

ول يفهم الكلمات مبراميها، واإمنا بح�سب حروفها، فهي تت�ساوى عنده 

اأن  اإذا ما ت�ساوت حروفها، وكلمة »ل« ت�ساوي عنده »نعم« لو احتمل 

حروف الكلمتني مت�ساوية.

وكالم هذا املتعامل لي�س »كتهتهة« ال�سبي، فيها »�سبيانية« وبراءة، 

فهو لي�س متدرجًا يف طريق التعلم كال�سبي، واإمنا »تهتهة« يتمثل فيها 

�سيخوخة وداء ع�سال، فهو ال�سبي املزمن.

فالبد من اإزالة هذا املري�س، لي�سفو اجلو للطالب العاقل اجلاد، وعليه 

جمتمعنا  تخ�س  بل  اأخرى،  دون  طبعة  تخ�س  ل  الثقافة  م�سكلة  فاإن 

كله، مبا فيه املتعلم، وال�سبي الذي ملا يبلغ مرحلة التعلم، اإنها ت�سمل 

اإن بقي هناك علو يف جمتمع فقد  اأ�سفله،  اإىل  اأعاله  املجتمع كله. من 

حا�سه العلو، فاأ�سبحت هذه احلا�سة عنده اأفقية، زاحفة، راقدة.

اإنه ملن اأوليات واجبنا اأن تعود الثقافة عندنا اإىل م�ستواها احلقيقي، 

ولذلك يجب اأن نحددها كعامل تاريخي لكي نفهمها، ثم كنظام تربوي 

تطبيقي لن�رشها بني طبقات املجتمع.

توجيه الثقافة
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معنى الثقافة يف التاريخ:

ل ميكن لنا اأن نت�سور تاريخًا بال ثقافة، فال�سعب الذي فقد ثقافته 

قد فقد حتمًا تاريخه.

والثقافة - مبا تت�سمنه من فكرة دينية نظمت امللحمة الإن�سانية 

يتعلمه  علمًا  تعترب  اأن  ي�سوغ  ل   - اآدم  لدن  من  اأدوارها  جميع  يف 

الإن�سان، بل هي حميط يحيط به، واإطار يتحرك داخله، يغذي احل�سارة 

املجتمع  خ�سائ�س  جميع  فيه  تتكون  الذي  الو�سط  فهي  اأح�سائه،  يف 

املتح�رش، وتت�سكل فيه كل جزئية من جزئياته، تبعًا للغاية العليا التي 

ر�سمها املجتمع لنف�سه، مبا يف ذلك احلداد، والفنان، والراعي، والعامل، 

والإمام، وهكذا يرتكب التاريخ.

فالثقافة هي تلك الكتلة نف�سها، مبا تت�سمنه من عادات متجان�سة 

وعواطف  متنا�سبة،  واأذواق  متكاملة  وتقاليد  متقاربة،  وعبقريات 

مت�سابهة، وبعبارة جامعة: هي كل ما يعطي احل�سارة �سمتها اخلا�سة، 

عقلية  اأو  الغزايل،  وروحانية  خلدون  ابن  عقلية  من  قطبيها:  ويحدد 

ديكارت، وروحانية جان دارك، هذا هو معنى الثقافة يف التاريخ.

معنى الثقافة يف الرتبية:

نو�سح  اأن  فيجب  الرتبوي،  الثقافة مبعناها  نحدد  اأن  واإذا حاولنا 

هدفها، وما تتطلبه من و�سائل التطبيق.

اأن  من  ال�سابق  الف�سل  يف  قدمنا  مبا  ات�سح  قد  فاإنه  الهدف  فاأما 

الثقافة لي�ست علمًا خا�سًا لطبقة من ال�سعب دون اأخرى، بل هي د�ستور 

والتنوع  التفكري  �رشوب  من  فيها  ما  بجميع  العامة،  احلياة  تتطلبه 

الجتماعي.

وعلى الأخ�س، اإذا كانت الثقافة هي اجل�رش الذي يعربه املجتمع اإىل 

الرقي والتمدن، فاإنها اأي�سًا ذلك احلاجز الذي يحفظ بع�س اأفراده من 

ال�سقوط من فوق اجل�رش اإىل الهاوية.

على  العام  معناها  يف  الثقافة  ت�ستمل  القاعدة  هذه  هدي  وعلى 

اإطار حياة واحدة، يجمع بني راعي الغنم والعامل، بحيث توحد بينهما 

تهتم يف معناها اخلا�س بكل طبقة من طبقات  دواٍع م�سرتكة، وهي 

من  الوظيفة  لهذه  وما  بها،  تقوم  وظيفة  من  ينا�سبها  فيما  املجتمع 

الفرد، ويف  �سوؤون  تتدخل يف  الثقافة  فاإن  ذلك  وعلى  �رشوط خا�سة، 

بناء املجتمع وتعالج م�سكلة القيادة فيه، كما تعالج م�سكلة اجلماهري.

واإذا ما اأردنا اإي�ساحًا اأو�سع لوظيفة الثقافة فلنمثل لها بوظيفة الدم، 

الكريات احلمراء والبي�ساء، وكالهما ي�سبح يف �سائل  فهو يرتكب من 

ج�سم  يف  الدم  ذلك  هي  فالثقافة  اجل�سد:  ليغذي  »البالزما«  من  واحد 

اأفكار  يحمل  كما  »النخبة«  اأفكار  ويحمل  ح�سارته،  يغذي  املجتمع، 

»العامة«، وكل من هذه الأفكار من�سجم يف �سائل واحد من ال�ستعدادات 

املت�سابهة، والجتاهات املوحدة، والأذواق املتنا�سبة.

الرتبوي،  برناجمها  ينح�رش  للثقافة  الجتماعي  املركب  هذا  ويف 

حلياته  د�ستوراً  ال�سعب  منها  يتخذ  اأربعة.  عنا�رش  من  يتاألف  وهو 

املثقفة:

1- عن�رش الأخالق لتكوين ال�سالت الجتماعية.
2- عن�رش اجلمال لتكوين الذوق العام.

3- منطق عملي لتحديد اأ�سكال الن�ساط العام.
4- الفن التطبيقي املوائم لكل نوع من اأنواع املجتمع، اأو )ال�سناعة( 

ح�سب تعبري ابن خلدون.

توجيه الثقافة
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التوجيه الأخالقي

الناحية  من  ولكن  الفل�سفية،  الزاوية  من  بالأخالق  نهتم  هنا  ل�سنا 

الجتماعية ولي�س املق�سود هنا ت�رشيح مبادئ خلقية، بل اأن نحدد )قوة 

التما�سك( الالزمة لالأفراد يف جمتمع يريد تكوين وحدة تاريخية، هذه 

اأ�سلها بغريزة )احلياة يف جماعة( عند الفرد، والتي  القوة مرتبطة يف 

القبائل  وت�ستخدم  والأمة،  واملدينة  والع�سرية  القبيلة  تكوين  له  تتيح 

يتجمع  الذي  واملجتمع  تتجمع،  لكل  الغريزة  هذه  البداوة  يف  املوغلة 

يهذبها ويوظفها  ولكنه  الغريزة،  نف�س  ي�ستخدم  فاإنه  لتكوين ح�سارة، 

بروح خلقية �سامية.

تاأتيها مع نزول  الأر�س،  اإىل  ال�سماء  الروح اخللقية منحة من  هذه 

الأفراد  ربط  املجتمع  يف  ومهمتها  احل�سارات،  تولد  عندما  الأديان، 

بع�سهم ببع�س، كما ي�سري اإىل ذلك القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: »واألف 

ْفَت بني قلوبهم، ولكن  بني قلوبهم لو اأنفقت ما يف الأر�س جميعًا ما األَّ

اهلل األف بينهم، اإنه عزيز حكيم«.
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ومن العجب اأن جند اتفاقًا له مغزاه ودللته بني ما توحي به هذه 

الآية، وبني معنى كلمة »دين« )Religion( يف اأ�سلها الالتيني فهي 

تعني هنالك »الربط واجلمع«.

ولي�س من �سك يف اأن نظرات املثقفني عندنا - اأي املتعلمني - اإىل 

ل  التاريخ  اأن  يح�سبون  اإذ  منطقي،  غلط  على  موؤ�س�سة  الغربية  املدنية 

يتطور، ول تتطور معه مظاهر ال�سيء الواحد الذي يدخل يف نطاقه، حتى 

اآخر،  ال�سيء بعد حني يح�سبونه قد تبدل ب�سيء  اإىل  اأنهم حني ينظرون 

وما هو يف احلقيقة اإل ال�سيء نف�سه، تنكر لهم يف مظهره اجلديد.

واإن �سبابنا لينظرون اإىل املدنية الغربية يف يومها احلايل، وي�رشبون 

�سفحًا عن اأم�سها الغابر، حيث نبتت اأوىل بذورها، وتلونت يف تطورها 

األوانًا خمتلفة، وما فتئت تتلون عرب ال�سنني حتى ا�ستوت على  ومنوها 

لونها احلا�رش فح�سبناها نباتًا جديداً.

ح�سانة  كجمعية  اجتماعيًا،  م�رشوعًا  بالدرا�سة  تناولنا  اأننا  ولو   

الأطفال يف فرن�سا على �سبيل املثال، لبدا لنا من اأول نظرة يف �سورة 

جمعية تقوم على �سوؤونها دولة مدنية، فنحكم اإذاً عليها باأنها موؤ�س�سة 

ن�ساأت يف بادئ اأمرها على اأ�س�س مدنية )ل دينية(!.. يف حني لو در�سنا 

اأ�سل  ذات  لوجدناها  الأوىل،  فكرتها  اأ�سول  اإىل  ورجعنا  تاريخها، 

م�سيحي، فهي تدين بالف�سل اإىل القدي�س )فان�سان دي بول( الذي اأن�ساأ 

ال�سابع  القرن  من  الأول  الن�سف  خالل  امل�رشدين،  الأطفال  م�رشوع 

ع�رش.

غري اأن نظرتنا العابرة هذه، جعلتنا ننظر اإليه وكاأن تاريخه قد ابتداأ 

اهتمامنا يف �سورته  فاأعرناه بع�س  اإليه،  اأنظارنا  التفتت  اأن  من يوم 

الطارئة ل يف جوهره، وهذا �ساأن �سبابنا يف نظرتهم اإىل الأ�سياء، فاإن 

اأكرب م�سادر خطئنا يف تقدير املدنية الغربية اأننا ننظر اإىل منتجاتها 

وكاأنها نتيجة علوم وفنون و�سناعات، ونن�سى اأن هذه العلوم والفنون 

ل  خا�سة،  اجتماعية  �سالت  لول  توجد،  اأن  لها  كان  ما  وال�سناعات 

الذي  اخللقي،  الأ�سا�س  فهي  بدونها،  والفنون  ال�سناعات  هذه  تت�سور 

قام عليه �رشح املدنية الغربية، يف علومه وفنونه، بحيث لو األغينا ذلك 

اليوم من علوم وفنون،  ن�ساهده  الإلغاء على جميع ما  الأ�سا�س ل�رشى 

فلو اأخذنا جهاز الراديو مثاًل لراأينا فيه جمهودات علمية وفنية خمتلفة، 

دون اأن يخطر ببالنا اأثر القيم امل�سيحية يف بناء هذا اجلهاز، على حني 

اآثار العالقات الجتماعية اخلا�سة، التي وحدت  اأثر من  اأنه يف الواقع 

 »Popoff« و)بوبوف(  الأملاين،   »Hertz« )لهرتز(  خمتلفة  جهوداً 

 »Marconi« و)ماركوين(  الفرن�سي،   »Branly« و)برانلي(  الرو�سي، 

الإيطايل، و)فليمن( »Fleming« الأمريكي، فكان الراديو نتيجة هذه 

الرابطة  �سوى  اأ�سلها  يف  اخلا�سة  العالقات  هذه  وهل  جميعًا  اجلهود 

امل�سيحية، التي اأنتجت احل�سارة الغربية منذ عهد �سارملان؟

اإذا ما تتبعنا كل مظهر مدين من  النهاية -  وهكذا �سوف ن�سل يف 

مظاهر احل�سارة الغربية - الروابط الدينية الأوىل التي بعثت احل�سارة 

وهذه حقيقة كل ع�رش، وكل ح�سارة.

كالأن�سار  متفرقة  عنا�رش  من  خلقت  التي  هي  الإ�سالم  روح  اإن 

واملهاجرين اأول جمتمع اإ�سالمي، حتى كان الرجل يف املجتمع اجلديد 

يعر�س على اأخيه اأن ينكحه من يختار من اأزواجه، بعد اأن يطلقها له، 

لكي يبني بذلك اأ�رشة!!

اإن قوة التما�سك ال�رشورية للمجتمع الإ�سالمي موجودة بكل و�سوح 

اإ�سالم؟.. الإ�سالم املتحرك يف عقولنا، و�سلوكنا،  اأي  يف الإ�سالم، ولكن 

واملنبعث يف �سورة اإ�سالم اجتماعي؟

وقوة التما�سك هذه جديرة باأن توؤلف لنا ح�سارتنا املن�سودة، ويف 

األف عام، وح�سارة ولدت على  لذلك - جتربة عمرها  يدها - �سمانًا 

اأر�س قاحلة، و�سط البدو، رجال الفطرة وال�سحراء.

التوجيه الأخالقي
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التوجيه اجلَمايل

»اإن اهلل جميل يحب اجلمال«

اأثر نبوي

ملنظرها  فاإن  اجلميل،  باخليال  توحي  اأن  قبيحة  ل�سورة  ميكن  ل 

القبيح يف النف�س خياًل اأقبح، واملجتمع الذي ينطوي على �سور قبيحة، 

لبد اأن يظهر اأثر هذه ال�سور يف اأفكار، واأعماله، وم�ساعيه.

من  الجتماعية  بالنف�س  عنوا  من  كل  املالحظة  هذه  بعثت  ولقد 

الروح  يف  وتقديره،  اجلمال،  لدرا�سة  الغزايل،  اأمثال  الأخالق،  علماء 

الجتماعية.

اعتبارهم  يف   - ال�سدد  هذا  يف   - اأفكارهم  نلخ�س  اأن  وميكن 

»الإح�سان« �سورة نف�سية للجمال.

ب�سفتها   - الأفكار  اأن  الجتماع:  لغة  يف  العتبار  هذا  وترجمة 

روح الأعمال التي تعرب عنها اأو ت�سري بوحيها - اإمنا تتولد من ال�سور 
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املح�سة، املوجودة يف الإطار الجتماعي، والتي تنعك�س يف نف�س من 

يعي�س فيه. وهنا ت�سبح �سوراً معنوية ي�سدر عنها تفكريه.

واأ�سوات  األوان  على  ي�ستمل  الذي  الإطار  يف  املوجود  فاجلمال 

وروائح وحركات واأ�سكال، يوحي لالإن�سان باأفكاره، ويطبعها بطابعه 

اخلا�س من الذوق اجلميل، اأو ال�سماجة القبيحة.

فبالذوق اجلميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد الإن�سان يف نف�سه 

نزوعًا اإىل الإح�سان يف العمل وتوخيًا للكرمي من العادات.

اإذا ما اعتربناه املنبع  اأهمية اجتماعية هامة،  اأن للجمال  ول �سك 

الذي تنبع منه الأفكار، وت�سدر عنه بوا�سطة تلك الأفكار اأعمال الفرد 

يف املجتمع.

له �سلة كربى باجلمال،  الأعمال - يف نظرنا -  اأزهد  اأن  والواقع 

فال�سيء الواحد قد يختلف تاأثريه يف املجتمع باختالف �سورته التي 

تنطق باجلمال، اأو تت�سح بالقبح، ونحن نرى اأثر تلك ال�سورة يف تفكري 

يف  حتى  بل  لنف�سه،  ير�سمها  التي  ال�سيا�سة  ويف  عمله،  ويف  الإن�سان، 

احلقيبة التي يحمل فيها مالب�س �سفره.

ولعل من الوا�سح لكل اإن�سان اأننا اأ�سبحنا اليوم نفقد ذوق اجلمال، 

ولو اأنه كان موجوداً يف ثقافتنا، اإذن ل�سخرناه حلل م�سكالت جزئية، 

تكون يف جمموعها جانبًا من حياة الإن�سان.

الذي  الطفل  ذلك  �ساأن  مثاًل من  نراه  ما  ذلك  للتدليل على  ويكفينا 

لقلنا  و�سفها  �سئنا  اإن  التي  القذرة،  والثياب  البالية،  الأ�سمال  يلب�س 

يعي�س  الذي  الطفل  هذا  قاذورات وجراثيم، مثل  ثياب حيكت من  اإنها 

يف  يحمل  املتنا�سبة،  غري  واملرقعات  القاذورات  هذه  و�سط  ج�سمه 

املجتمع �سورة القبح والتعا�سة معًا، بينما هو جزء من ماليني ال�سواعد 

والعقول التي حترك التاريخ، ولكنه ل يحرك �سيئًا لأن نف�سه قد دفنت 

يف اأو�ساخه، ولن تكفينا ع�رشات من اخلطب ال�سيا�سية لتغيري ما به من 

القبح، وما ي�سوده من ال�سعة النف�سية، والبوؤ�س ال�سنيع.

يف  تفريطنا  عن  بل  به،  امل�سلم  فقرنا  عن  يعرب  ل  الطفل  هذا  فاإن 

حياتنا.

هذا  اأ�سمال  اإىل  قريب  من  ولننظر  للجمال،  معنى  اأب�سط  ولن�ستخدم 

اأكرث  القبح، وحتمل  اأ�سماًل - حتمل معنى  الطفل، فهي - على كونها 

من ذلك جراثيم تقتله ماديًا واأدبيًا، فلي�ست هذه الأ�سمال جرابًا للو�سخ 

فقط، ولكنها �سجن لنف�س الطفل اأي�سًا.

لقد اأراد الطفل من الوجهة اخللقية، �سرت عورته، ولكن مرقعاته قتلت 

كرامته، لأن العدالة ال�سكلية تذهب اأحيانًا اإىل اأن »اجلبة« ت�سنع ال�سيخ، 

كما اأن القبعة ت�سنع الق�سي�س.

لبا�سًا  القبعة  فر�س  حينما  كمال  م�سطفى  اأن  يف  �سك  من  ولي�س 

وطنيًا لل�سعب، اإمنا اأراد بذلك تغيري نف�س، ل تغيري ملب�س، اإذ اإن امللب�س 

يحكم ت�رشفات الإن�سان اإىل حد بعيد.

فاإذا ما لحظنا اأن مرقعات طفلنا قد اأ�سبحت مبا حتمل من اأو�ساخ 

ل تقيه من الربد، اأو احلر، وجدنا اأي�سًا اأنها ل ت�ستدر يف الإن�سان عطفًا، 

بل تبعث فيه ا�سمئزازاً، وذلك بتاأثري ال�سورة ال�سنيعة، والرائحة الكريهة، 

والألوان املتنافرة.

كلها  املاأ�ساة  هذه  ليعرب  الإن�سانية  النف�س  يف  اجلمال  د�ستور  واإن 

بكلمة واحدة: اإنه ملنظر قبيح!! اإل اأنه ل يقف عند هذا احلد، بل يوحي 

باحلل واملعاجلة املمكنة. ومن املوؤكد اأننا لن ناأتي له بثوب اآخر فنحن 

نريد اأن نخّل�سه من قبحه يف �رشعة وي�رش، واإذن فنحن ناأخذ بيد هذا 

واحدة منها  يغ�سل  باأن  وناأمره  فننزع عنه مرقعاته،  املاء  اإىل  الطفل 

ذات لون اأقرب اإىل الذوق، قطعة تكفي ل�سرت عورته يغ�سلها، ثم يرتديها، 

التوجيه اجلَمايل



136137

اإىل حالق يحلق  ناأخذه  اأي�سًا مما به من و�سخ، ثم  اأن يغت�سل هو  بعد 

يق�سد يف  كيف  نعلمه  اأن  بعد  ي�سري يف حاله  ذلك  بعد  ونرتكه  راأ�سه، 

م�سيه، وكيف ل يطاطئ راأ�سه، فبهذا ل يظل كومة متحركة من الأو�ساخ، 

بل ي�سبح طفاًل فقرياً ي�سعى لقوته، جند فيه �سورة للفقر والكرامة، ل 

للقبح واملهانة.

ول يظننَّ ظان اأننا ب�رشبنا هذا املثل نرى اأن ذوق اجلمال ي�سعى حلل 

اأردنا التدليل على تاأثريه يف املجتمع  م�سكالت امل�ساكني فح�سب، بل 

فعام  تاأثريه  اأما  الجتماعية،  اأو�ساعنا  �سميم  من  منوذج  باختيار 

مي�س كل دقيقة من دقائق احلياة، كذوقنا يف املو�سيقى، ويف املالب�س، 

والعادات، واأ�ساليب ال�سحك، والعطا�س، وطريقة تنظيم بيوتنا، ومت�سيط 

اأولدنا، وم�سح اأحذيتنا، وتنظيف اأرجلنا.

اإلينا  نقلتها  الأوامر يف مدينة مو�سكو -  بع�س  اأخرياً  وقد �سدرت 

نظافة  يراعوا  باأن  �سكانها  تلزم   - 1957/8/3م  بتاريخ  ال�سحافة 

مدينتهم، فهم مهددون بفر�س غرامة تبداأ من خم�سة وع�رشين روبال اإىل 

مائة روبل على كل من يب�سق يف ال�سارع اأو يلقي باأعقاب )ال�سجائر( 

على الر�سيف، اأو يعلق مالب�سه يف ال�سباك املطل على ال�سارع اأو يل�سق 

اإعالنات على احلوائط، واأي�سًا كل من يركب ال�سيارات العامة مبالب�س 

العمل املت�سخة.

هذه  ملثل  دعا  الذي  ال�سبب  عن  مثاًل  مو�سكو  عمدة  �ساألنا  اأننا  فلو 

الإجراءات لأجابنا باأنه: النظام. ويجيب طبيب من وجهة نظره باأنه: 

ال�سحة، وثالث فنان يذهب اإىل اأنه: جمال املدينة.

اإجابة من هذه الإجابات �سادقة ك�سلوك ميليه و�سع خا�س  وكل 

بكل فرد ولكن جميع هذه الإجابات ل تكون �سادقة اإل لأنها تعرب عن 

�سلوك عام يعك�س )الثقافة ال�سيوعية( التي نت�سورها يف �سكلها الأعم 

الذي �سميناه يف تعريف الثقافة )املحيط( الجتماعي.

وعليه، فاإن فكرة املحيط تدخل يف كل عمل فردي اأو اإداري يف و�سط 

متح�رش، ولكنها تدخل �سمنًا فقط - كما راأينا - ل على وجه التحديد، 

الثقافة وهو:  اأحد مقومات  القيام به هنا حني تتحدث عن  الذي نريد 

اجلمال.

اإن  بل  اجلمال،  بذوق  مت�سل  حمتوياته  بكل  احل�ساري  والطار 

نالحظه  اأن  فينبغي  ح�سارة،  اأية  فيه  تتكون  الذي  الإطار  هو  اجلمال 

يف نفو�سنا، واأن تتمثل يف �سوارعنا، وبيوتنا، ومقاهينا، م�سحة اجلمال 

نف�سها التي ير�سمها خمرج رواية يف منظر �سينمائي اأو م�رشحي.

كما  والألوان،  والروائح  الأ�سوات،  يف  ن�ساز  اأقل  يثرينا  اأن  يجيب 

يثرينا منظر م�رشحي �سيئ الأداء.

العامل، فلنحفظ وجهنا، لكي نحفظ  الوطن يف  اإن اجلمال هو وجه 

بنف�س  لهم  ندين  الذين  جرياننا،  على  احرتامنا  ونفر�س  كرامتنا، 

الحرتام.

التوجيه اجلَمايل
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املنطق العملي 23

ل�سنا نعني باملنطق العملي ذلك ال�سيء الذي دونت اأ�سوله، وو�سعت 

بو�سائله  العمل  ارتباط  كيفية  به  نعني  واإمنا  اأر�سطو،  منذ  قواعده 

ومعانيه وذلك حتى ل ن�ست�سهل اأو ن�ستع�سب �سيئًا، بغري مقيا�س ي�ستمد 

معايريه من واقع الو�سط الجتماعي، وما ي�ستمل عليه من امكانيات، 

اإنه لي�س من ال�سعب على الفرد امل�سلم اأن ي�سوغ مقيا�سًا نظريًا ي�ستنتج 

به نتائج من مقدمات حمددة، غري اأنه من النادر جداً اأن نعرف املنطق 

العملي، اأي ا�ستخراج اأق�سى ما ميكن من الفائدة من و�سائل معينة.

ونحن اأحوج ما نكون اإىل هذا املنطق العملي يف حياتنا، لأن العقل 

املجرد متوفر يف بالدنا، غري اأن العقل التطبيقي الذي يتكون يف جوهره 

من الإرادة والنتباه ف�سيء يكاد يكون معدومًا.

)23(  لعل القارئ ل يجد كفاية من التفا�سيل يف هذا الف�سل. فاإذا اأراد حتلياًل اأ�سمل فلرياجع للموؤلف 

كتاب م�سكلة الثقافة �س 87، حيث تو�سع يف حتليل معنى املنطق العملي. وكذلك كتابه حديث يف البناء 

اجلديد �س 62 وما بعدها. 
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فكيف  يوم:  كل  �ساعة  وع�رشين  اأربع  يف  مثاًل  يت�رشف  فامل�سلم 

يت�رشف فيها؟. وقد يكون له ن�سيب من العلم، اأو حظ من املال، فكيف 

ينفق ماله، وي�ستغل علمه؟

واإذا اأراد اأن يتعلم علمًا اأو حرفة، فكيف ي�ستخدم اإمكانياته يف �سبيل 

الو�سول اإىل ذلك العلم اأو تلك احلرفة؟

اإننا نرى يف حياتنا اليومية جانبًا كبرياً من )الالفاعلية( يف اأعمالنا 

اإذ يذهب جزء كبري منها يف العبث، واملحاولت الهازلة.

يف  الأ�سيل  �سببها  نرى  فاإننا  الق�سية  لهذه  ح�رشاً  اأردنا  ما  واإذا 

افتقادنا ال�سابط الذي يربط بني عمل وهدفه، بني �سيا�سة وو�سائلها، 

و�سائلها،  جتهل  ف�سيا�ستنا  وحتقيقها:  فكرة  بني  ومثلها،  ثقافة  بني 

وثقافتنا ل تعرف مثلها العليا، واإن ذلك كله ليتكرر يف كل عمل نعمله 

ويف كل خطوة نخطوها.

ولقد يقال: اإن املجتمع الإ�سالمي يعي�س طبقًا ملبادئ القراآن، ومع 

ذلك فمن الأ�سوب اأن نقول: اإنه يتكلم تبعًا ملبادئ القراآن، لعدم وجود 

املنطق العملي يف �سلوكه الإ�سالمي.

اأيهما ذو  ونظرة اإىل واقعنا لرنى الرجل الأوروبي والرجل امل�سلم: 

ن�ساط وعزم وحركة دائبة؟

لي�س هو الرجل امل�سلم بكل اأ�سف، الذي ياأمره القراآن كما يعرف ذلك 

متامًا - بقوله تعاىل: )واق�سد يف م�سيك( وقوله: )ول مت�س يف الأر�س 

مرحًا(.

اأمل نقل: اإن الذي ينق�س امل�سلم لي�س منطق الفكرة. ولكن منطق العمل 

واحلركة، فهو ل يفكر ليعمل، بل ليقول كالمًا جمرداً بل اأكرث من ذلك. 

فهو اأحيانًا يبغ�س اأولئك الذين يفكرون تفكرياً موؤثراً. ويقولون كالمًا 

منطقيًا من �ساأنه اأن يتحول يف احلال اإىل عمل ون�ساط.

ومن هنا ياأتي عقمنا الجتماعي، فنحن حاملون، ينق�سنا املنطق 

اأن تبلده  اإما  اأن تربي ولدها، فهي  اإىل الأم التي تريد  العملي، ولننظر 

مبعاملة اأم متوح�سة، واإما اأن ترخي له العنان، وتتميع معه، فاإذا اأبدت 

اإذ  بها،  يعباأ  فلم  اإرادتها،  بتفاهة  الطفل  �سعر  اأمراً،  اأ�سدرت  اأو  اإ�سارة 

ال�سبي  هذا  عني  يف  حتى  قولها،  منطق  يطبعان  وال�سخف  الوهن  اإن 

امل�سكني.

املنطق العملي
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ال�سناعة

ل نعني بال�سناعة ذلك املعنى ال�سيق املق�سود من هذا اللفظ ب�سفة 

عامة يف البالد الإ�سالمية فاإن كل الفنون واملهن والقدرات وتطبيقات 

العلوم تدخل يف مفهوم ال�سناعة.

الجتماعية  القيمة  على  يدلنا  ومما  �سناعته،  له  نف�سه  والراعي 

فرن�سا  يف  وطنية  مدر�سة  لها  اأن  الزهيدة  املتوا�سعة  احلرفة  لهذه 

اخلريج من  الراعي  راأينا  فلو  باري�س،  )رامبوليه( من �سواحي  مبدينة 

فرق  اأي  لعلمنا  يقود كل منهما قطيعه  العربي  والراعي  املدر�سة  هذه 

بينهما؟

ومن امل�سلم به اأن ال�سناعة للفرد و�سيلة لك�سب عي�سه ورمبا لبناء 

وا�ستمرار منوه.  للمحافظة على كيانه  و�سيلة  للمجتمع  ولكنها  جمده، 

واإنا لرنى  العتبارين.  فن هذين  كل  اأن نالحظ يف  يجب  فاإنه  وعليه 

يف هذا الباب �رشورة اإن�ساء جمل�س للتوجيه الفني ليحل نظريًا وعمليًا 

الأخذ  بداأ  وقد  البالد،  تبعًا حلاجات  املهنية  للرتبية  امل�سكلة اخلطرية 
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بهذا الجتاه يف م�رش الآن.

الفطرة  لرجل  يتيح  الذي  هو  ال�سناعة  مل�سكلة  املنطقي  احلل  هذا 

فعاًل  بداأت  التي  احل�سارة  باب  معًا  يلجا  اأن  )املدينة(،  القلة  ورجل 

ل  قلقة  واملبادئ  الأهواء  مهب  ويف  الأقدار  مفرتق  يف  واقفة  ولكنها 

تعرف لنف�سها طريقًا.

اإذا ما عولنا يف ق�سيتنا على  اآمالنا التي عقدناها  ول�سوف تخيب 

العلم الذي نتعلمه يف املدار�س الر�سمية اأو غري الر�سمية اأو على ما تعدنا 

به ال�سيا�سات النتخابية، وما تعدنا اإل غروراً.

ولقد نعلم اأن احلل الوحيد منوط بتكوين الفرد احلامل لر�سالته يف 

اأن ال�رشقة الكربى التي ورثنا عنها جياًل من  التاريخ فقد �سار موؤكداً 

التناف�س على املقاعد الأوىل حتى يف جلان  )املتعاملني( ورثنا عنها 

الإنقاذ يف كارثة فل�سطني يف البالد الإ�سالمية.

اأن  بكل عناية، ل ميكن  ال�ستعمار  يغذيها  التي  الف�سائح  كل هذه 

ن�سع لها حداً اإل بتحديد الثقافة.

 
َّ
واإن الإمكانات الب�سيطة يف البالد الإ�سالمية لت�سمح لنا باأن ن�سب

التي  الفنية  القيادة  نكون  واأن  التاريخ،  واقع  يف  �رشيعًا  التحديد  هذا 

نحتاج اإليها الآن.

املبداأ الأخالقي والذوق اجلمايل 

يف بناء احل�سارة

كان  �سواء  وحواء،  اآدم  منذ  واملراأة،  الرجل  بني  �سجر  حوار  من  ما 

�سورة  يف  كان  اأو  الإ�سارات  بع�س  اإليها  ترمز  رمزية  �سورة  يف  ذلك 

لغوية تنطق بها بع�س الكلمات اإل واملراأة حتاول اأن تظهر من خالل 

له مظهر  يتخذ  اأن  يحاول  الرجل  بينما  اجلمال،  احلوار يف مظهر  هذا 

القوة. يف حني اأن القوة هنا �رشب من اجلمال. كذلك اجلمال الريا�سي 

الذي تعرب عنه الألعاب الأوملبية، كما ي�سورها نحت فيديا�س اخلالد.

الرجل  طرف  من  املحاولة  وتلك  املراأة،  قبل  من  املظهر  هذا  واإن 

البعيد  املرجع  اأنهما  كما  �سوره،  اأب�سط  يف  اجلمال  ذوق  عن  ليعربان 

الذي اإليه يرد تاريخ كل فن ومولده.

فكل عالقة تن�ساأ بني املراأة والرجل، مهما تكن درجة الب�ساطة يف 

املجتمع الذي يعي�سان فيه تقع بطبيعتها، وبحكم الغريزة، حتت قانون 

ذوق اجلمال مبا فيه من ب�ساطة اأو تعقد ح�سب تطور ذلك املجتمع.

ال�سناعة
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اإمنا  اإلخ..  والنحت  وال�سعر  واملو�سيقى  الت�سوير  جميعها:  والفنون 

تعرب عن تلك العالقة خالل القرون وعرب التاريخ.

واملراأة من قبائل الكونغو حينما ت�سق �سفتيها لرتكب فيهما قرطني 

مطابقة  جتميل  بعملية  اليوم-  يقولون  كما   - تقوم  اإمنا  نحا�س،  من 

لتطور و�سطها. كما اأن املراأة ال�سينية املعا�رشة ل�سون يات �سني، التي 

كانت يف طفولتها ت�سع قدميها يف قالب من حديد حتى ل يزيد طولهما 

عن قدر معني، اإمنا هي يف هذا تتجمل مبثل هذه العملية القا�سية.

هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى، فاإنه منذ هابيل وقابيل ما اجتمع 

رجل برجل اإل وتن�ساأ بينهما عالقة تخ�سع بحكم طبيعتها منذ اللحظة 

الأوىل لقانون اأخالقي.

من هنا يت�سح لنا اأن املجتمع ينتج، مهما تكن درجة تطوره، بذوراً 

اأخالقية وجمالية جندها يف عرفه وعاداته وتقاليده. اأي فيما ن�سطلح 

على ت�سميته بـ )ثقافته( يف اأو�سع معاين هذه الكلمة.

البذور  فاإن  متطورة  )الثقافة(  هذه  تكون  ما  بقدر  اأنه  وطبيعي 

بالتايل  ت�سبح  حتى  الكمال.  اإىل  اأقرب  تكون  واجلمالية  الأخالقية 

القوانني املحددة التي يخ�سع لها ن�ساط املجتمع، والد�ستور الذي تقوم 

عليه ح�سارته.

ولي�س للثقافة يف �سورتها احلية - اأعني كن�ساط - تق�سيمات تف�سل 

الثقافة  ندر�س  حينما  ن�سفها  التي  الف�سول  كتلك  بع�س،  عن  بع�سها 

درا�سة نظرية - واإل كانت ثقافة ميتة، قد حنطها الزمن، وف�سل بع�س 

اأجزائها عن بع�س علماء الآثار اأو علماء التاريخ الذين يختارون اأحيانًا 

لتب�سيط الأ�سياء درا�ستها جمزاأة.

متما�سكة  اأجزاء  ذات  وحدة  فهي  احلية،  �سورتها  يف  الثقافة  اأما 

الذي  ال�سعب  عبقرية  حتددها  داخلية  بروابط  بينها  فيما  ومرتابطة 

و�سعها مطابقة لأخالقه واأذواقه وتاريخه.

والروابط هذه هي التي ت�سع على الثقافة طابعها اخلا�س، فت�سع 

طابعًا خا�سًا لأ�سلوب احلياة يف املجتمع ول�سلوك الأفراد فيه. مبعنى 

اأنها حتدد كل امليزات الإن�سانية والتاريخية اخلا�سة بتلك الثقافة.

اإن هناك على اخل�سو�س �سلة بني املبداأ الأخالقي وذوق اجلمال، 

اإنها  اإذ  كبرية،  اجتماعية  اأهمية  ذات  ع�سوية  عالقة  الواقع  يف  تكون 

الطابع  هذا  ت�سع  حينما  احل�سارة  واجتاه  كله،  الثقافة  طابع  حتدد 

اخلا�س على اأ�سلوب احلياة يف املجتمع، وعلى �سلوك الأفراد فيه.

اأي  وال�سناعات،  بالفنون  تتاأثر  اأن  فاحلياة يف جمتمع معني قبل 

لها اجتاهًا عامًا  تتخذ  القت�سادي من احل�سارة  اأو  املادي  باجلانب 

ولونًا �ساماًل يجعالن جميع تفا�سيلها مرتبطة باملبداأ الأخالقي وبذوق 

مرتبطة  تكون  اإنها  اأدق  وبعبارة  املجتمع،  هذا  يف  ال�سائعني  اجلمال 

بالعالقة اخلا�سة القائمة بينهما.

ونتيجة هذه العالقة تاأتي اأوًل يف ترتيب خا�س يقدم اأو يوؤخر املبداأ 

يتكون  حتى  الثقافية،  القيم  »�سلم«  يف  اجلمال  ذوق  على  الأخالقي 

منوذج معني من املجتمع ب�سبب هذا الرتتيب.

وميكننا اأن ن�سوغ هذه العالقة يف �سورة جربية هكذا:

مبداأ اأخالقي + ذوق جمال = اجتاه ح�سارة.

يدل على اجتاه احل�سارة  املعادلة كمقيا�س عام  اإذن هذه  وتعترب 

كما يدل ما ي�سميه علماء الريا�سة »الدالة« )le discriminant( يف 

.
24

املعادلت اجلربية من الدرجة الثانية

طبقًا  خا�س،  بوجه  وتتجه  ميزاتها  تتغري  احل�سارة،  �ساأن  كذلك 

لعالقة املبداأ الأخالقي وذوق اجلمال يف املعادلة احل�سارية، اأي طبقًا 

لرتتيب هذين العن�رشين يف تلك املعادلة.

)24( على �رشط اأن نعترب ترتيب عن�رشيها ثابتًا ل يتغري. على خالف املعادلت اجلربية العادية. 

املبداأ الأخالقي والذوق اجلمايل يف بناء احل�سارة
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من  منوذجني  عامة،  ب�سورة  هناك،  اإن  القول  ميكننا  فاإنه  وعليه 

اجلمالية  الدوافع  على  اأ�سا�سًا،  الن�ساط  فيه  يقوم  منوذجًا  املجتمع: 

ومنوذجًا يقوم فيه الن�ساط على الدوافع الأخالقية اأوًل.

وهذا الختالف الأ�سا�سي لي�س جمرد اختالف �سكلي.. اإنه يوؤدي اإىل 

نتائج تاريخية ذات اأهمية كبرية.

ترتيب  يف  اختالفهما  ب�سبب  هكذا.  يختلفان  اللذان  فالنموذجان 

عنا�رش الثقافة ل يتطوران يف اجتاه واحد، بل اإنه يف بع�س الظروف 

تن�ساأ بينهما مناق�سات جذرية: حتى اإن الأمر الذي ل يريد اأحدهما - بل 

ول ميكنه اأن يريد - حتقيقه ب�سبب اأخالقي، نرى الآخر يحققه، ب�سبب 

جمايل.

ولنتخذ دلياًل على هذا من ح�سارتني:

الت�سوير  فن  فنونه،  بني  من  مار�س،  قد  الغربي  املجتمع  اإن   -1
وت�سوير املراأة العارية على اخل�سو�س ب�سبب الدافع اجلمايل. بينما ل 

نرى الفن الإ�سالمي قد خلف اآثاراً يف الت�سوير كذلك الذي ن�ساهده يف 

متاحف احل�سارة الغربية لأن الرادع الأخالقي يف املجتمع الإ�سالمي 

األوان اجلمال وعلى اخل�سو�س  ل يطلق العنان للفنان اأن يعرب عن كل 

املراأة العارية.

2- اإن تطور املالب�س يف املجتمع الغربي قد انطلق من نقطة معينة، 
هو اإبراز جمال املراأة يف ال�سارع بكل ما ميكن اأن يو�سح مظهره، بينما 

اتخذ اجتاهًا خمالفًا  الإ�سالمي قد  اأن تطور املالب�س يف املجتمع  جند 

يخفي  اأن  اللف«  »مالية  بو�سائل  اأ�سا�سًا  يهدف  هو  اإذ  الختالف  متام 

.
25

جمال املراأة يف ال�سارع

)25( عندما تظهر املراأة امل�سلمة بالبكيني على البالج العمومي فاإن هذا ل يعني اأن املجتمع الإ�سالمي قد 

غري ملب�سه. بل اإنه قد بداأ يغري اجتاهه الأ�سيل. م�ستعرياً دوافع التعبري من جمتمع اآخر دون اأن ي�سعر. 

اأمر  اأمر تفكري واختيار واإمنا هو  ولي�س الأمر يف هذين الجتاهني 

تقليد يخ�سع للوراثة الجتماعية وللعادات والتقاليد. ولي�س يعني هذا 

اأن الثقافة الإ�سالمية تفقد عن�رش اجلمال. واإمنا ت�سعه يف مكان اآخر 

يف �سلم القيم.

اأن  غري  »احلقيقة«  وعن�رش  »اجلمال«  عن�رش  تت�سمن  ثقافة  فكل 

اأن  تف�سل  الأخرى  بينما  اجلمال،  من  حمورها  جتعل  اأحدهما  عبقرية 

يكون حمورها »احلقيقة«.

والختالف هذا يعود اإىل الأ�سول البعيدة. فالثقافة الغربية قد ورثت 

فقد  الإ�سالمية  الثقافة  اأما  الروماين.  اليوناين  الرتاث  من  اجلمال  ذوق 

ورثت ال�سغف بـ »احلقيقة« من بني ميزات الفكر ال�سامي.

 phidias فكان رواد الأوىل وحملة لوائها، زعماء الفن من فيديا�س

اأنبياء من  الأخرى  قادة  بينما   Michel Angelo اإىل خمائيل اجنلو 

اإبراهيم اإىل حممد. ومن هنا مل يكن من حم�س ال�سدفة اأو من لغو احلديث، 

اإىل احل�سارة  باأنها »رجوع  الأوروبية يحددونها  اأن موؤرخي »النه�سة« 

الرومانية اليونانية«.

اأثر فيما  للح�سارتني،  البعيدة  الأ�سول  لهذا الختالف يف  ولقد كان 

اأنتجت مناهج  الأوروبية  الفكر، يف كل واحدة منهما. فالعبقرية  ينتجه 

 )Zschyle( منذ  لمعة  اأ�سماء  القرون  خالل  رايتها  على  كتبت  اأدبية 

ود�ستويف�سكي  وبلزاك  را�سني  اإىل   )Sophocle( و�سوفوكل  ا�س�سيل 

حتى برنارد �سو. غري اأن هذه العبقرية بعيدة عن وحي التوراة والإجنيل 

والفرقان.

وعلى العك�س من ذلك فاإن الأدب العربي والأدب الإ�سالمي ب�سفة عامة. 

مل ينتج الرتاجيدية )Tragedie( ول الق�سة )Roman( بل مل يحاول 

اأن ينتجهما اإل يف القرن الع�رشين، ويف �سور تدعو اأحيانًا لالأ�سف.

املبداأ الأخالقي والذوق اجلمايل يف بناء احل�سارة
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وعليه فاإن كل ثقافة تت�سمن عالقة »مبداأ اأخالقي - ذوق جمايل« 

تكون ذات دللة عن نوع عبقرية جمتمع معني. وهي لي�ست تطبع اإنتاجه 

الأدبي بطابع خا�س فح�سب، واإمنا حتدد اجتاهه يف التاريخ اأي�سًا.

اإننا ن�ستطيع مثاًل اأن نعترب ال�ستعمار »كظاهرة ثقافية« يدل على 

اأن الثقافة الغربية حددت عالقة »مبداأ اأخالقي - ذوق جمايل« ب�سفة 

معينة، وذلك باأن قدمت العن�رش الثاين على الأول يف ترتيب القيم، فاأثر 

هذا الرتتيب يف عالقة الإن�سان الأوروبي بالإن�سانية.

اأ�سا�سها ثقافة  فكل ثقافة �سيطرة )Calture empire( هي يف 

تنمو فيها القيم اجلمالية على ح�ساب القيم الأخالقية.

وهكذا ميكننا اأن نتتبع هذه العتبارات اإىل اأبعد مدى. فرنى كيف 

اإىل  تنتهي  ح�سارة  تغذي  اجلمال،  لذوق  الأولوية  متنح  ثقافة  اأن 

اأو امراأة مثل م�سالني  ف�سيحة حمراء.. يقود جنونها رجل مثل نريون 

)Messaline( وذلك لأنها ت�سيطر عليها دوافع الأنوثة.

كما اأننا نالحظ من ناحية اأخرى، كيف اأن الثقافة التي متنح الأولوية 

اإىل  وتنتهي  واجلمود،  التحجر  ماآلها  ح�سارة  تكون  الأخالقي،  للمبداأ 

ف�سيحة �سامتة �سوداء تتيه يف جماهل ت�سوف متقهقر يقود جنونه 

م�سايخ الطرق.

كما اأننا لو تتبعنا مفعول عالقة »مبداأ اأخالقي - ذوق جمايل« يف 

مركب احل�سارة لوجدنا اأن له اأثراً كبرياً يف جمالت اأخرى مثل تركيب 

الأ�رشة حيث ت�سود الأم اأو ي�سيطر الأب ويف اجتاه الأدب ب�سورة عامة، 

فاإن العالقة التي نحن ب�سددها حتدد نزعة »الفن للفن« التي يتعارف 

كما  اجلمال«  »لذوق  الأولوية  متنح  التي  املجتمعات  يف  القوم  عليها 

حتدد من ناحية اأخرى نزعة »الأدب امللتزم« يف املجتمعات التي تقدم 

الأخالق ب�سورة ما، على اجلمال.

�سيا�سية  مناهج  حتديد  اإىل  اأي�سًا  ينتهي  هذا  والتاأخري  والتقدمي 

دميقراطية  تاأ�سي�س  اإىل  منهج  ينزع  فبينما  الختالف.  متام  خمتلفة 

اإىل  تنهج  بالأخرى  اإذا  بدافع جمايل،  وذلك  الفرد هدفها  جتعل حرية 

دميقراطية ت�ستهدف �سعادة املجتمع وذلك بدافع اأخالقي.

اأن  يجب  فاإنه  الثقافة،  توجيه  م�سكلة  تو�سع  حينما  فاإنه  وعليه 

باأن  علمًا  احلياة،  �رشورات  بح�سب  جميعها،  العتبارات  هذه  تراعى 

العنا�رش الثقافية موجودة يف كل ح�سارة تواجه هذه ال�رشورات، غري 

اأن التاأثريات يختلف يف احلياة والتاريخ بح�سب ترتيبها يف �سلم القيم 

امل�سطلح عليه.

واإن هذا ليبني لنا مدى الأهمية التي ينبغي لنا اأن نعريها لعنا�رش 

الفردية يف مركب احل�سارة ولكن  الثقافة لي�س فقط بالن�سبة لقيمتها 

بالن�سبة لعالقاتها يف هذا املركب.

هذه  يف  يحدث  خلل  اأي  اأن  الأ�سطر  هذه  من  لنا  يبني  فاإنه  وبهذا 

العالقات فاإنه قد ينتهي يف اآخر املطاف اإىل خلل يف توازن احل�سارة 

ويف كيانها.

املبداأ الأخالقي والذوق اجلمايل يف بناء احل�سارة
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توجيه العمل

»ما اأكل اأحد طعامًا قط خرياً من اأن ياأكل من عمل يده 

واإن نبي اهلل داود كان ياأكل من عمل يده« 

حديث �رضيف

قلنا اإن م�سكلة الإن�سان تتكامل يف ثالثة عنا�رش اأ�سا�سية هي : 

توجيه الثقافة وتوجيه العمل وتوجيه راأ�س املال.

وقد انتهينا يف الف�سل ال�سابق من درا�سة توجيه الثقافة والآن نبداأ 

يف درا�سة توجيه العمل، وهو احللقة الثانية يف م�سكلة الإن�سان.

ولقد يظهر بع�س الغرابة عندما نالحظ درجة النمو الجتماعي يف 

البالد الإ�سالمية فتتحدث عن توجيه يكاد يكون ل وجود له !!.

اإن ال�سبح املاألوف للمتعطل يف هذه البالد – ذلك امل�سكني الذي يقتل 

ا�ستفهام  نقطة  ال�سبح  هذا  اأ�سبح  – قد  يجدي  ل  فيما  �سعور  بال  وقته 

مقلقة حتت عنوان هذا الف�سل.
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ولكن اأمل نتحدث عن توجيه الثقافة؟ فهل هناك ثقافة يف بالدنا؟ 

له،  وجود  ل  �سيء  توجيه  عن  نتحدث  اأن  من  حال  كل  على  باأ�س  ل 

فحديثنا نف�سه حماولة خللقه وم�ساهمة يف تكوينه.

ونقطة ال�ستفهام هذه ل ت�سد الطريق اإل على من ينظر اإىل الأ�سياء 

يف و�سعها ل يف م�سريها.

والعمل وحده هو الذي يخط م�سري الأ�سياء يف الإطار الجتماعي، 

ورغم اأنه لي�س عن�رشاً اأ�سا�سيًا كالإن�سان والزمن والرتاب، اإل اأنه يتولد 

من هذه العنا�رش الثالثة، ل من اخلطب النتخابية اأو الوعظية.

باملدينة،  الأول  م�سجدهم  ي�سيدون  الأول  امل�سلمون  كان  فعندما 

كان هذا اأول �ساحة للعمل �سنعت فيها احل�سارة الإ�سالمية.

يف  �ساأنها  وقلة  ب�ساطتها،  يف  ال�ساحة  هذه  اإىل  نظرنا  اأننا  فلو 

ذلك الوقت لدعانا ذلك اإىل البت�سام ولكن األي�س هناك قد تلقى بناوؤو 

احل�سارة الإ�سالمية درو�س العمل؟؟!!

اأو لي�سوا هنالك قد قب�سوا لأول مرة على ع�سا التاريخ؟.

الرتبوية  الناحية  هو  النا�سئ  املجتمع  يف  يهمنا  الذي  ال�سيء  اإن 

اإل بعد  اإن الناحية الك�سيبة ل تظهر  اإذ  يف عملنا ل الناحية الك�سبية، 

تق�سيم العمل واأي خلط بني هذين املظهرين يدفع املجتمع النا�سئ اإىل 

اإهمال �سطر من اإمكاناته واإثقال كاهله بالأعباء التي ل ميكن حتملها 

اإل ملجتمع تطور فعاًل واأ�سبح �سعاره :

»كل جهد ي�ستحق اأجراً«.

اأما يف املجتمع النا�سئ فاإن كلمة »اأجر« تفقد معناها، لأن العامل 

ل عالقة له ب�ساحب عمل ولكن بجماعة، اأو ع�سرية ي�ساطرها بوؤ�سها 

ونعماها.

اإن توجيه العمل يف مرحلة التكوين الجتماعي بعامة يعني �سري 

ال�سائل، والراعي،  اجلهود اجلماعية يف اجتاه واحد مبا يف ذلك جهد 

و�ساحب احلرفة، والتاجر والطالب، والعامل، واملراأة، واملثقف والفالح 

لكي ي�سع كل منهم يف كل يوم لبنة جديدة يف البناء.

فاإعطاء ثالثة حروف من الأبجدية عمل، وتقبل هذه احلروف عمل، 

واإزالة اأذى عن الطريق عمل، واإ�سداء ن�سح عن النظافة اأو اجلمال – دون 

اأن يغ�سب النا�سح حني ل ي�سغى لن�سحه – عمل، وغر�س �سجرة هنا 

عمل، وا�ستغالل اأوقات فراغنا يف م�ساعدة الآخرين عمل... وهكذا..

التاريخ،  يف  توؤثر  ب�سورة  ناأخذ  اأو  نعطي  دمنا  ما  نعمل  فنحن 

فتوجيه العمل هو تاأليف كل هذه اجلهود لتغيري و�سع الإن�سان وخلق 

بيئته اجلديدة، ومن هذه البيئة ي�ستق العمل معناه الآخر: )ك�سب العي�س 

لكل فرد(.

عامًا  �رشطًا  للعمل  املنهجي  التوجيه  يكون  اأن  يجب  اأنه  والواقع 

اأوًل، ثم و�سيلة خا�سة لك�سب احلياة بعد ذلك، لأن هذا التوجيه – حني 

يتحد مع توجيه الثقافة وتوجيه راأ�س املال – يفتح جمالت جديدة 

للعمل.

تتجه  وحرف،  وفنون  فنيني  من  البالد  يف  ي�سبح  ما  قدر  وعلى 

اأحوال معي�سة الفرد اإىل و�سعها الطبيعي حتمًا، ول ميكن اأن يحدث هذا 

دون ذلك، لأنه كلما تقدم التوجيه املثلث لالإن�سان تغري وجه احلياة 

حتمًا، فيكتمل ويحتل م�ستوى اأرفع دائمًا.

واحلق اأن كل عمل الإن�سان قد �سدر اأوًل عن يده، فهي التي �سقت 

الطريق لفكره يف عامل الأ�سياء التي �سنعتها، وكاأنها كانت بذلك تخلق 

فكره، وتعد مهده، واإطاره، واملحيط املالئم لتطوره.

توجيه العمل
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توجيه راأ�س املال

مل يكن راأ�س املال يف حد ذاته هو امل�سكلة التي تعر�س لها كارل 

مارك�س يف اآرائه عام 1848، واإمنا كان تعر�سه لنتائجه الجتماعية 

كراأ�سمالية.

وتف�سيل ذلك اأن الثورة ال�سناعية كانت يف اأيامه قد جاءت نتائجها 

طبقة  وظهور  الأموال  روؤو�س  تركيز  وكان  الغربية  اأوروبا  يف  الأوىل 

)الربوليتاريا( العاملة اأكرب ما مييز هذا الع�رش وبالأخ�س يف املناطق 

التي ظهر فيها الت�سنيع مبكراً كمقاطعة )الريناين( يف اأملانيا، ومنطقة 

)بالد اجلال( بربيطانيا.

مارك�س  كارل  لتدعو  تكن  مل  الع�رش  ذلك  ظروف  فاإن  هذا  وعلى 

واإمنا من حيث هو  اجتماعية  اآلة  املال من حيث هو  راأ�س  اإىل حتديد 

اآلة �سيا�سية بني يدي طبقة معينة هي »الربجوازية«، ل�سطهاد طبقة 

اأخرى هي »الربوليتاريا«. فهو قد نظر اإىل راأ�س املال من هذه الزاوية 

لأن اأو�ساع املجتمع وظروفه قد حّتمت عليه النظر.

فلنكرم اليد التي مت�سك باملربد )والفارة( فمنها �ستنبثق املعجزات 

التي ننتظرها. ولقد انبثقت املعجزة فعاًل حني حتركت اليد فاأم�سكت 

الآلة اأو قلبت الرتاب.

وهكذا جند اأن توجيه الثقافة مع توجيه العمل يعدان – دون اأدنى 

�سك – لالب�سي الأ�سمال وللعاطلني مكانهم يف املجتمع يف ظل وارف 

من الكرامة والرفاهية.

توجيه العمل
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الإ�سالمية،  البالد  حال   )1948 �سنة  )يف  الآن  احلال  هذه  يقابل 

فاإنها ل تواجه م�سكلة الراأ�سمالية لأن راأ�س املال نف�سه مل يتكون بعد يف 

غالب تلك البالد: واإذن فامل�سكالت التي كانت تعانيها اأوروبا يف ذلك 

التاريخ ل تهم العامل الإ�سالمي اليوم، اأو مت�سه يف �سيء، فقد انتفت من 

بالدنا امل�ساكل التي خلفها راأ�س املال يف اأوروبا، وعليه فاإن الق�سية 

عن �سورتها  الختالف  يختلف متام  طابع  ذات  الإ�سالمية  البالد  يف 

درا�سة  امل�ساكل  هذه  درا�سة  علينا  حتمًا  كان  هنا  ومن  اأوروبا،  يف 

خا�سة، وبالتايل حتديد راأ�س املال ذاته من زاوية اأخرى باعتباره اآلة 

اجتماعية تنه�س بالتقدم املادي ل اآلة �سيا�سية يف يد فئة راأ�سمالية، 

كما عاجلها مارك�س ومدر�سته، وذلك حتى يرتفع من الأذهان كابو�س 

الغمو�س الذي يحيط ببع�س املفاهيم القت�سادية ب�سبب فهم خمطئ 

لهذا  الديناميكي  للمعنى  فهمنا  عدم  عن  نا�سئ  املال«  »راأ�س  ملفهوم 

امل�سطلح العلمي.

من  لي�ست  »راأ�سمال«  كلمة  اأن  �سيء  كل  قبل  نفهم  اأن  لنا  وينبغي 

نخلط  دائمًا  فنحن  تعودناه،  الذي  ال�سيء  من  هي  ول  م�سطلحاتنا، 

بني �سيئني متمايزين متام التمايز : الرثوة وراأ�س املال. ولتحديد كال 

اأن الرثوة ميكن فهمها من  ال�سطالحني باملعنى الجتماعي، نالحظ 

وجهتني يف بالدنا:

اأو �ساحب  فهو فالح  ل�ساحبها،  الجتماعي  للمركز  بالن�سبة   - 1
ما�سية، اأو �ساحب �سيعة.

اإطاره  يف  ي�ستعملها  وهو  لها.  �ساحبها  ل�ستعمال  بالن�سبة   -  2
الذي تقت�سيه حرفته املحلية، ويف كلتا احلالتني تظهر الرثوة معرفة 

الدورة  يف  الداخلة  غري  املتحركة،  غري  ال�سخ�س  مكا�سب  بطابع  لنا 

اأو  داره،  اأو  �ساحبه،  حقل  يف  م�ستقر  حملي  �سيء  فهي  القت�سادية، 

بناء  مالية تدخل يف  م�ستقل، كقوة  لها من عمل  ولي�س  حول خيمته، 

ال�سناعات ومتويلها اأو يف جتارة الت�سدير وال�سترياد، اأو غري ذلك من 

امليادين القت�سادية كما هو ال�ساأن يف راأ�س املال.

ا�سمًا  ينف�سل  فاإنه  املال  راأ�س  اأما  �ساحبها،  بلقب  تلقب  فالرثوة 

عند  معروف  �سيء  وهذا  جمردة  مالية  قوة  وي�سبح  �ساحبه  عن 

القت�ساديني.

هذه القيود التي تقعد بالرثوة عن اأن ترقى اإىل م�ستوى راأ�س املال 

والأدبية،  القت�سادية  الناحيتني  من  ب�سيطًا  بدائيًا  �سيئًا  منها  جتعل 

اأو  قطيعه  اأو  عقاره  مثل  اخلا�س،  ميدانه  يف  الفرد  ي�ستخدمه  �سيئًا 

حاجات  ل�سد  بل  م�ستقلة  مالية  كقوة  لغايتها  ت�سعى  ل  فهي  ور�سته، 

�ساحبها املحدودة فح�سب.

معنى  حتديد  علينا  ي�سهل  فاإنه  الرثوة  ملعنى  التو�سيح  هذا  وبعد 

جماله  يت�سع  الذي  املتحرك«  »املال  جوهره:  يف  فهو  املال(،  )راأ�س 

الفرد،  حميط  من  اأكرب  حميط  يف  ومنوه  حركته  مبقت�سى  الجتماعي 

واأق�سى من املقدار الذي حتدده حاجاته اخلا�سة.

»راأ�سمال  يقال:  فال  �ساحبه  اإىل  ين�سب  ل  جمرد،  العادة  يف  وهو 

فالن« واإمنا فقط »راأ�سمال«.

ظهور  مع  ظهر  قد  املال  راأ�س  تكوين  بدء  اأن  التاريخ  �سجل  ولقد 

جتعل  اأن  طبيعتها  من  التي  ال�سناعات  اأي  امليكانيكية،  ال�سناعات 

للمال دوراً كبرياً ينا�سب مقت�سياتها.

فالبالد النائية التي ت�ستورد منها املواد الأولية، ثم امل�سانع التي 

حتول فيها تلك املواد اإىل �سلع ومنتجات ثم الأ�سواق التي ت�رشف فيها 

تلك ال�سلع، كل ذلك قد جعل للمال دوراً مت�سعًا، يخرج عن نطاق ا�ستعمال 

الفرد اخلا�س وحميطه اإىل حميط ينتقل فيه من بلد اإىل بلد، مقيمًا ل�سبكة 

توجيه راأ�س املال
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العالقات القت�سادية بني البلدان، وي�سبح بذلك قوة ممولة يطلق عليها 

»راأ�س املال«. ول �سك اأن املال الذي ت�سبح هذه حاله، من التنقل بني 

البالد، يخلق حركة ون�ساطًا ويوظف الأيدي والعقول اأينما حل وحيثما 

ارحتل. وجدير بالذكر اأن راأ�س املال كان من نتائجه يف اأوروبا خلق 

ظاهرتني اجتماعيتني:

1 - طبقة العمال كنتيجة للثورة ال�سناعية.
اإىل الت�سدير وال�سترياد. 2 - ال�ستعمار كنتيجة للحاجة 

قب�سة  يف  املال  ي�سبح  ل  باأن  القت�سادي  التو�سع  ق�سى  وهكذا 

اأو�سع  ميدان  اإىل  اخلا�س  ميدانه  حدود  يتعدى  واأن  فقط،  �ساحبه 

انت�ساراً، واأعم فائدة، واأن يخلق يف تطوره هذا مفهومًا اجتماعيًا �سمي 

بالراأ�سمالية.

غري اأن هذه الظاهرة – التي نقلت الرثوة من حالتها الب�سيطة اإىل 

حالة وا�سعة منت�رشة �سميت بـ »الراأ�سمال« – مل حتدد »راأ�س املال« من 

حيث الكم، بل من حيث الكيف اأو احلالة، فالدرهم الذي يتحرك وينتقل، 

الدراهم  من  واملليار  »راأ�سمال«،  ي�سمى  احلدود،  عرب  ويخرج  ويدخل، 

امل�ستقر ال�ساكن هو ثروة ذات حميط �سيق.

املال«  »راأ�س  على  طارئة  �سفة  فهو  الأموال  روؤو�س  »ترّكز«  اأما 

ولي�س من جوهره، وهو �سفة ل تتناق�س مع ال�سفة الأوىل لراأ�س املال 

– واإمنا تكملها من حيث الكم.
يف  التكوين  طور  يف  يزال  ل  وهو  املال  راأ�س  توجيه  فاإن  وعليه، 

بالدنا – ل يت�سل اأوًل بالكم، بل بالكيف، فاإن همنا الأول اأن ت�سبح كل 

قطعة مالية متحركة متنقلة تخلق معها العمل والن�ساط، اأما الكم فاإن 

ذلك يف الدور الثاين دور التو�سع وال�سمول.

وتاريخ العرب نف�سه يحمل منوذجًا ب�سيطًا ملا قدمنا. اإذ كانت مكة 

ومن  الراأ�سمايل،  الأ�سلوب  يقت�سيه  ح�سبما  اأموالها  ت�سري  الإ�سالم  قبل 

ال�سخم  ال�سيء  الإنتاج  اأموال  من  متلك  تكن  مل  قري�سًا  اأن  املعروف 

حاملة  ال�سحراء  جتوب  كانت  قوافلها  اأن  غري  وامل�سانع  كالعقارات 

ب�سائع ال�رشق الأدنى، يف رحلة ال�ستاء وال�سيف، وكانت قري�س كلها 

ت�سهم يف تزويد هذه الرحلة.

اجلزيرة  حالة  ت�سبه  الفقرية  الإ�سالمية  البالد  يف  اليوم  واحلالة 

البالد  اأهل  لأغلب  يبق  مل  حيث  قري�س(،  ت�سكنها  كانت  )التي  الفقرية 

ويف  الإفرجني،  ال�سمال  يف  م�سنع:  ول  قطيع  ول  عقار  الإ�سالمية 

وتركيا،  وباك�ستان  والأفغان،  اإيران،  ويف  واملحميات،  العرب،  جزيرة 

واإندوني�سيا، فالق�سية لي�ست – كما بينا – يف تكدي�س الرثوة ولكن يف 

بتحويل  وذلك  الب�سيطة،  الأمة  اأموال  بتوجيه  وتن�سيطه،  املال  حتريك 

معناها الجتماعي من اأموال كا�سدة اإىل راأ�سمال متحرك ين�سط الفكر 

والعمل واحلياة يف البالد.

وزيادة على هذا ميكن اأن ن�ستفيد من جتربة اأوروبا، جتربتها التي 

وتخطيط  الأموال  روؤو�س  توجيه  اإىل  منها  خرجت  والتي  بها  مرت 

اقت�سادها، وذلك حتى ل نقع فيما وقعت فيه اأوروبا – حني حتركت 

فيها الآلة من م�ساكل حرية الإنتاج والتجارة، تلك احلرية التي جاءت 

بال�سطرابات الجتماعية الناجتة عن ا�سطهاد طبقة لأخرى.

بطابع  مطبوعة  اأموالنا  تكون  حتى  احليطة  الآن  من  لنتخذ 

الدميوقراطية ل بطابع الإقطاعية.

نبني  منا�سبًا  تخطيطًا  لنا  يحدد  منهاج  ق�سية  اإمنا هي  فالق�سية 

عليه حياتنا القت�سادية ول يكون فيه مكان لرتكز روؤو�س الأموال يف 

اأيدي فئة قليلة، ت�ستغل ال�سواد الأكرب من ال�سعب، بل يجب اأن يتوافر فيه 

اإ�سهام ال�سعب مهما كان فقرياً، وبذلك يتم التعادل بني طبقات املجتمع 
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وتن�سجم م�سلحة اجلماعة مع م�سلحة الفرد.

ولنا اأن نرحب ببع�س اجلهود التي بذلها يف البالد الإ�سالمية بع�س 

رجال اقت�سادها، يف العهد القريب ونحن نرى يف تلك اجلهود – واإن مل 

حتقق غاية ما نتمناه – ت�سجيعًا على ال�ستمرار يف تدعيم هذا الجتاه 

وطن  يف  حتى  ممكن  املال  راأ�س  تكوين  اأن  على  ودلياًل  القت�سادي، 

فقري، اإذا ما احتدت فيه اجلهود وتوجهت نحو ال�سالح العام.

جمل�س  تكوين  اإىل  حاجة  يف  اأننا  اإىل  باإحلاح  ننبه  اأن  يفوتنا  ول 

الآنف  باملعنى  »راأ�سمال«  اإىل  لتتحول  وتوظيفها  »الرثوة«  لتوجيه 

الذكر، ولتخطيط اأهدافه القت�سادية.

وتوجيه  الثقافة  توجيه  مع  مت�سافراً  ي�سري  الذي  التوجيه  وبهذا 

العمل، يكون الفرد قد ا�ستكمل ال�رشوط الالزمة لت�سييد ح�سارة تطابق 

اإطاره اخلا�س.

م�سكلة املراأة

فهما  الرجل،  م�سكلة  عن  منفرداً  نبحثه  �سيئًا  املراأة  م�سكلة  لي�ست 

ي�سكالن يف حقيقتهما م�سكلة واحدة هي م�سكلة الفرد يف املجتمع.

واإنه ليجدر بنا بادئ الأمر اأن ن�ستبعد من دائرة بحثنا تلك الأقاويل 

التي يقولها بدافع من عواطفهم اأولئك الذين ن�سبوا من اأنف�سهم ذادة عن 

حقوق املراأة من كتاب ال�رشق اأو الغرب.

ولي�س مبجد لنا اأن نعقد مقارنة بني الرجل واملراأة، ثم نخرج منها 

بنتائج كمية ت�سري اإىل قيمة املراأة يف املجتمع، واإنها اأكرب اأو اأ�سغر من 

افتئاتًا على حقيقة  اإل  الأحكام  ن�ساويها فلي�ست هذه  اأو  الرجل،  قيمة 

الأمر وحم�س افرتاء.

اأدعياء  املراأة  حقوق  على  لها 
َّ
تقو التي  الأقاويل  يف  نرى  ول�سنا 

حتريرها اأو الذين يطالبون باإبعادها من املجتمع اإل تعبرياً عن نزعات 

جن�سية ل �سعورية.

النف�سية  الدوافع  اإىل  ننظر  اأن  بنا  يجدر  احلقيقة  هذه  ولتو�سيح 

توجيه راأ�س املال
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العميقة التي تدفع كال الطرفني اإىل القول باآرائه، وحينئذ ي�سعب علينا 

معرفة هذه الدوافع على حقيقتها واأنها جميعها ت�سدر عن �سيء واحد 

هو: دافع الغريزة اجلن�سية طبقًا لتحليل فرويد.

فهذه النقطة كانت مبداأ النطالق لكال الفريقني غري اأنهما �سارا بعد 

ذلك يف طريقني خمتلفني.

ولقد يكون هذا التعليل ظاهراً بالن�سبة لأولئك الذين يطالبون بخروج 

املراأة يف زينة فاتنة اإذ يف ذلك ما يوقظ غرائزهم اأو ير�سي �سهواتهم.

واملوؤمنني  املجتمع  عن  املراأة  باإبعاد  املتم�سكني  اأولئك  اأن  غري 

الدافع  تعليل  يف  يبدو،  قد  التقليدي-  �سجنها  يف  اإبقائها  ب�رشورة 

النف�سي ملوقفهم باأنه جن�سي، بع�س الغرابة، بيد اأن الغرابة ل تلبث اأن 

تزول حينما نعلم اأن لي�س لتفكريهم من مربر منطقي، اإىل ما يتعللون به 

من احلفاظ على الأخالق التي يختفي وراءها مغزى التم�سك بالأنثى، 

فالغريزة هنا تكلمت بل�سان اآخر.

ولقد يكون كالم الغريزة وا�سحًا يف راأي من يريد املراأة يف �سورة 

اأن تخرج يف هيئة يقبلها اخللق  اأما عند من يرى  الغرائز،  اإليها  تلفت 

قد  ولكن  التفكري،  ذلك  مثل  يف  الغريزة  دور  نرى  اأن  الع�سري  من  فاإنه 

يكون يف منعها من اخلروج مربر خفي مما ي�ستقر يف نف�س الرجل من 

فهو  واإذن  فيها غريه،  ي�ساركه  اأن  اأنثاه  على  اخلوف  دافع جن�سي من 

يدافع عن اأنثاه، وهنا يظهر جليًا ذلك العتبار اجلن�سي يف تفكريه.

هو  واحد  اعتبار  عن  راأيه  ي�سدر  قد  الفريقني  كال  اأن  نرى  وهكذا 

الغريزة، ول اأمل لنا يف اأن جند يف اآرائهما حاًل مل�سكلة املراأة.

واإذن فهذه امل�سكلة ينبغي اأن ت�سفى اأوًل من مثل هذه النزعات، ثم 

حُتل حاًل يكون العتبار الأول فيه مل�سلحة املجتمع، فاملراأة والرجل 

يكونان الفرد يف املجتمع: فهي �ِسقُّ الفرد، كما اأن الرجل �سقه الآخر.

�سقائق  )الن�ساء  يقول :  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فالر�سول  غرو  ول 

الرجال(.

واهلل تعاىل خلقهما من نف�س واحدة، واأخرب عن ذلك بقوله »يا اأيها 

النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة وخلق منها زوجها وبث 

منهما رجاًل كثرياً ون�ساء«.

الآخر،  بغري  لأحدهما  معنى  ول  الإن�سانية،  قطبًا  والرجل  فاملراأة 

فلئن كان الرجل قد اأتى يف جمال الفن والعلم باملعجزات فاإن املراأة قد 

كونت نوابغ الرجال.

اأن يكون تناولنا للمو�سوع بعيداً عن تلك  لزامًا علينا  ونحن نرى 

الأنا�سيد ال�سعرية، التي تدعو اإىل حترير املراأة، فامل�سكلة ل تتحدد يف 

اأو بنات الأ�رش الراقية، بل  اأو يف بنات املدن،  اجلن�س اللطيف فح�سب، 

هي فوق ذلك تتعلق بتقدم املجتمع وحتديد م�ستقبله وح�سارته.

واإذا ت�ساءلنا هل يجب نزع احلجاب؟ اأو هل ي�سوغ للمراأة التدخني؟ اأو 

الت�سويت يف النتخابات؟ اأو هل يجب عليها اأن تعلم؟ فينبغي األ يكون 

بدافع  بل  وحدها،  املراأة  م�سلحة  من  بدافع  الأ�سئلة  هذه  عن  جوابنا 

من حاجة املجتمع وتقدمه احل�ساري، اإذ لي�ست الغاية من البحث يف 

ا�سرتاكها يف هذا املجتمع اإل الإفادة منها يف رفع م�ستوى املراأة ذاتها، 

واإذن فلي�س من املفيد لنا اأن ننظر اإىل م�سكلتها بغري هذا املنظار.

الرقيقة مبا نقول،  الأذواق  اأنه ي�سيق �سدر بع�س ذوي  ولقد نعلم 

فيحتجون علينا باأن مثل هذا املوقف يذيب املراأة يف املجتمع، ولكننا 

اإعطاء حقوق املراأة على ح�ساب املجتمع معناه تدهور  اإن  نقول لهم: 

لي�ست  فالق�سية  فيه؟  األي�ست هي ع�سواً  تدهورها،  وبالتايل  املجتمع، 

ق�سية فرد واإمنا هي ق�سية جمتمع.

لقد بداأت املراأة امل�سلمة التي كانت اإىل زمن قريب تلب�س )املالية( 

م�سكلة املراأة
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اأوروبا  اإفراط - ت�سلك يف �سريها الجتماعي الطريق الذي ر�سمته  يف 

لن�سائها، متخلية اأن يف ذلك حاًل مل�سكلتها الجتماعية.

ونحن متخيلة اأن يكون ن�ساء ال�رشق بهذه الدرجة من الب�ساطة، حني 

م�سكلة  فاإن  اأوروبا،  لن�ساء  التقليد  هذا  مبثل  لت 
ُ

ح قد  م�سكلتهن  يرون 

املراأة م�سكلة اإن�سانية يتوقف على حلها تقدم املدنية، فال يكون حلها 

اإىل  نظر  دومنا  الأوروبية،  املراأة  لأفعال  ظاهري  تقليد  مبجرد  اإذن 

اإذ نحاول يف  الأوروبية �سريها، ونحن  التي بنت عليها املراأة  الأ�س�س 

هذا الف�سل اأن نحدد مهمة املراأة يف املجتمع ينبغي اأن ننظر اإىل هذه 

يف  الأخرى،  الجتماعية  امل�ساكل  مع  من�سجمة  ت�سري  وهي  امل�سكلة، 

�سبيل تقدم املدنية، فال وجود لهذه امل�سكلة بغري هذا الإطار، وهو ما 

نريد تاأكيده يف هذا الف�سل.

يف  جنعلها  اأن  امل�سلمة  للمراأة  املفيد  من  هل  اأنف�سنا:  ن�ساأل  والآن 

مركز ت�سبه فيه اأختها الأوروبية؟ لقد اتبعت هذا الطريق بع�س البالد 

الإ�سالمية، وهي متثل يف نظرها حركة التجديد يف حياة املراأة، التي 

ما زال يدعو اإليها املجددون، ولكننا ب�سيء من النظر نرى اأن انتقالنا 

باملراأة من امراأة متحجبة اإىل امراأة �سافرة، تطالع ال�سحف وتنتخب، 

وتعمل يف امل�سنع مل يحل امل�سكلة، فهي ل تزال قائمة، وكل الذي فعلناه 

اأننا نقلنا املراأة من حالة اإىل حالة، و�سرنى عما قريب اأن انتقالنا هذا 

عّقد امل�سكلة بعد اأن كانت ب�سيطة، فلي�ست حالة املراأة الأوروبية بالتي 

نف�س  يف  يخاطب  ل  مظهر  يف  الأوروبية  املراأة  فظهور  عليها،  حت�سد 

الفرد اإل غريزته اأثار اأخطاراً جديدة، كنا نود اأن يكون املجتمع مبنجاة 

منها، فم�سكلة الن�سل يف البالد الأوروبية و�سلت اإىل حالة تدعو اأحيانًا 

الجتماعي، بحيث جعلت املجتمع  اإنها فقدت تنظيمها  اإذ  الرثاء،  اإىل 

الأوروبي – وقد اأحمت منه معاين التقدي�س للعالقات اجلن�سية – يعترب 

هذه العالقات ت�سلية للنفو�س املتعطلة، وبذلك فقدت وظيفتها من حيث 

اإنها و�سيلة حلفظ الأ�رشة وبقاء املجتمع.

ومن هنا جند نذيراً جديداً للذين يجعلون من اأوروبا مثلهم الأعلى 

خطرية  خطرية،  مازالت  الأوروبية  املراأة  م�سكلة  فاإن  جتديد،  كل  يف 

حتى يف ذهن املراأة ذاتها، ويف ت�سورها لنف�سها، كيف تتحقق كمثل 

اأعلى خلقي وجمايل حل�سارة.

يف  حياتها  مظاهر  اأحد  يف  امل�ساألة  هذه  خطورة  نرى  اأن  وميكن 

اأوروبا، اأعني »املودة«، فالزي الذي تختاره املراأة لنف�سها دليل وا�سح 

على الدور الذي تريد متثيله يف املجتمع ومتثله فعاًل، فقد كانت املراأة 

الأوروبية اإىل عهد قريب تلب�س اللبا�س اللطيف من )الدانتال(، ت�سرت به 

حيائها  من  وتتخذ  قدميها،  اأخم�س  حتى  املكتوم  �رشها  اأنوثتها  مع 

مثل  خري  هذا  بردائها  فكانت  الرذيلة،  يف  الرتدي  من  مينعها  حاجزاً 

احرتام،  بكل  اجلديرة  ال�سيدة  كانت  اإذ  املجتمع،  يف  والأدب  للرقة 

والزوجة ال�ساحلة التي مت�سح بيديها الرقيقتني عن نف�س الزوج متاعب 

العمل.

غري اأنها اليوم تلب�س اللبا�س الفتان املثري، الذي ل يك�سف عن معنى 

الأنوثة، بل عن عورة الأنثى، فهو يوؤكد املعنى اجل�سدي الذي يتم�سك به 

جمتمع �ساده الغرام باللذة العاجلة.

فت�رشف  )املالية(  تلب�س  امل�سلمة  امراأتنا  جند  هذا  نقي�س  وعلى 

اأنحاء بالدنا معربة عما يطبع  �ساذ يف بع�س  يف �سرت ج�سدها ب�سكل 

جمتمعاتنا من امليل اإىل الركود والتخلف، وهي من ناحية اأخرى تعرب 

عما يراود نفو�سنا اأحيانًا من رياء اأو نفاق.

الواجب  ومن  واإفراط،  تفريط  بني  احلالتني  كلتا  يف  يجري  فالأمر 

للح�سارة،  دورها كخادمة  توؤدي  وهناك، حيث  هنا  املراأة  تو�سع  اأن 

م�سكلة املراأة
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فيه  اهلل  بعثها  الذي  الدور  ذلك  الأخالق،  وروح  اجلمال  لذوق  وملهمة 

اأمًا، وزوجة للرجل.

املراأة  مهمة  فيه  يحددن  عامًا  موؤمتراً  عقدن  ن�ساءنا  اأن  لو  وحبذا 

بالن�سبة ل�سالح املجتمع، حتى ل تكون �سحية جهلها، وجهل الرجل 

اأجدى علينا من كلمات جوفاء لي�س لها يف  بطبيعة دورها، فاإن ذلك 

منطق العلم مدلول.

ذلك اأين ل اأرى م�سكلة املراأة بال�سيء الذي يحله قلم كاتب يف مقال 

اأو يف كتاب، ولكني اأرى اأن هذه امل�سكلة متعددة اجلوانب ولها يف كل 

ناحية من نواحي املجتمع ن�سيب، فاملراأة كاإن�سان ت�سرتك يف كل نتاج 

اإن�ساين اأو هكذا يجب اأن تكون. ولن يكون تخطيط حياتها يف املجتمع 

مفيداً اإل اإذا نظرنا اإىل مثل هذا املوؤمتر بعني الهتمام، ب�رشط اأن ي�سم 

اأن  مثاًل  فيجب  اأطرافها،  جميع  من  امل�سكلة  بتناول  الكفيلة  الو�سائل 

ي�سم علماء النف�س، وعلماء الرتبية، والأطباء، وعلماء الجتماع وعلماء 

ال�رشيعة وغريهم، حينئذ ن�ستطيع اأن نقول: اإننا و�سعنا املنهج الأ�سلم 

حلياة املراأة، ول�سوف يكون هذا التخطيط حتمًا يف �سالح املجتمع لأن 

علماءه واملفكرين فيه هم الذين و�سعوه.

وحتديدنا لعمل املراأة يف املجتمع جدير بالعتبار، فمن املعلوم اأن 

املراأة الأوروبية كانت �سحية هذا العتبار، لأن املجتمع الذي حررها 

تاأكلي  اأن  لها: »عليك  املكتب وقال  واإىل  امل�سنع،  اأتون  اإىل  بها  قذف 

من عرق جبينك«، يف بيئة مليئة بالأخطار على اأخالقها، وتركها يف 

حرية م�سوؤومة، لي�س لها ول للمجتمع فيها نفع، ففقدت – وهي خمزن 

العواطف الإن�سانية – ال�سعور بالعاطفة نحو الأ�رشة، واأ�سبحت مبا األقي 

عليها من متاعب العمل �سورة م�سوهة للرجل، دون اأن تبقى امراأة.

الأ�رشة، وهو  بناء  الهام يف  العن�رش  رم املجتمع من هذا 
ُ

وهكذا ح

املنحلة  الأ�رشة  هذه  ثمار  اأوروبا  وجنت  فيها،  الأ�سا�سي  العن�رش 

م�سكالت من نوع جديد.

وهناك �سيء جدير بالإثارة يف هذا الف�سل، هو م�ساألة تعدد الزوجات: 

هل تعدد الزوجات اأف�سل من القت�سار على امراأة واحدة؟ اأم العك�س؟

اأي�سًا بعيداً عن  اأننا ل ن�ستطيع اأن نبحث هذه امل�سكلة  ونحن نرى 

غالب  يف  الرجال  على  الن�ساء  عدد  تفوق  نغفل  بحيث  املجتمع،  واقع 

الظروف، وما يجر ذلك على املجتمع من م�سكالت.

بل هو  الأ�سياء كما هي فح�سب،  يدر�س  الجتماعيات ل  دار�س  اإن 

املراأة  نرى  ولذلك فحني  اأي�سًا..  اإليه  توؤول  �سوف  ما  يدرك  اأن  يحاول 

وجهة  اأي  اإىل  تت�ساءل:  وم�سلكها  زيها  يف  متطورة  ت�سري  امل�سلمة 

ت�سري؟.. 

اإننا ل نعلم حتى الآن طريقها، ول ندرك هدفها لأن جمتمعنا ي�سري 

م�ست�سلمًا للحوادث والأيام.

التخطيط  يف  بعد  ن�رشع  مل  ولكننا  تطور،  يف  املراأة  نرى  اإننا  نعم 

يف  فتاة  اجلديدة  مظاهرها  يف  نراها  فنحن  اأطوارها،  جلميع  الدقيق 

عاملة،  العامة  احلياة  يف  ت�سابق  ويف  ك�سفية،  حركة  ويف  املدر�سة، 

ونائبة  والأتوبي�س  امل�سنع  يف  وعاملة  ومدر�سة،  وطبيبة  ومولدة، 

اأخرياً...

امل�سلمة  الفتاة  ومهما يكن عجزنا كبرياً عن تخطيط مراحل تطور 

فاإنه يلزمنا عند اأي تخطيط األ نغفل بع�س الق�سايا اجلوهرية كق�سية 

نًا.
ِّ
ًا بي

َّ
»احل�سور« اأعني ح�سور املراأة يف املجتمع ح�سوراً حم�س

نعم اإن امراأتنا عندما ل حت�رش هذا املجتمع ول تدرك اأحداثه التي 

لمراأة  املجال  تدع  اإليها،  ي�سري  �سوف  التي  تطوراته  ول  فيه  جتري 

اأخرى تخلفها حتى يف البيت الذي تعتكف فيه، كما نرى الآن »مودة« 

م�سكلة املراأة
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التزوج بالأجنبيات تنمو عند �سبابنا وهي نتيجة تباعد املراأة العربية 

عن املجتمع، لقد بداأت الأجنبية ت�سع طابعها يف حياتنا فعاًل.

ل  يف  الأوروبية  املراأة  الآن  ت�سغله  هام  مكان  اأي  ندري  ل  ونحن 

�سعورنا، لأن املراأة التي حت�رش يف جمتمعها وتعنى ب�سوؤونه توجه كل 

ال�ستعدادات اخلفية يف الرجل، فاإذا به يخ�سع ل�سلطانها من حيث ل 

ي�سعر.

اليوم يف اجلزائر  اأ�سبحت  اإن املراأة الأوروبية قد  القول:  ون�ستطيع 

ال�سعري،  �سبابنا  – تقود خيال  نف�سها  ت�سعر هي  – من حيث ل  مثاًل 

واجتاهاته يف ذوق اجلمال، بل ورمبا يف مثله الأخالقية، ولقد اأ�سبحت 

يف  تظهر  التي  ال�سغرية،  اأو  الكبرية  ماآ�سيه  ت�سعر  ل  حيث  من  توؤلف 

.
26

حياته اليومية، اأو تخفي وت�سترت

ومن الوا�سح اأن الأوروبية ل تتمتع بهذه امليزة اإل لأن املراأة عندنا 

ل تقوم بدورها اأحيانًا.

اإن  بدورها؟..  تقوم  اأن  امل�سلمة  للمراأة  ميكن  اأ�سلوب  وباأي  فكيف؟ 

علماءنا ومثقفينا ون�ساءنا اأنف�سهن، جميعًا م�سوؤولون عن هذا اجلواب. 

ورمبا كان القارئ ينتظر من املوؤلف اأن يتجاوز الإ�سارة اإىل عقد املوؤمتر 

املقرتح اآنفًا اإىل الإجابة عن هذا ال�سوؤال نف�سه، وعر�س حل معني له.

اإن مثل هذا املوقف يدل على اأننا ل نفرق بني امل�سكلة بني اجلانب 

باإعطاء  الفني  عاجله  الذي  والرتاب  مثاًل،  املال  راأ�س  كم�سكلة  الفني 

حلله،  تكفي  ل  الذي  الجتماعي  اجلانب  وبني  فيه،  اخلا�سة  نظرته 

النظرة اخلا�سة، مهما كانت قيمتها من الناحية الفنية لأن احلل هنا 

يتطلب التنفيذ، اأي الو�سول اإىل و�سائل عملية اأكرث من التحليل والبحث 

الذي يحدد الوجوه النظرية.

)26( عندما ي�سبح نفوذ الأجنبية يف �سيا�ستنا مثاًل. 

فالق�سية اإذن من حيث اإنها تتطلب التنفيذ هي يف النهاية موقوفة 

على من بيده و�سائل التنفيذ. ول �سك اأن موؤمتراً يحدث فيه ما ي�سميه 

الفقهاء بالإجماع هو الكفيل بهذا، فالق�سية تتطلب بال�سبط )اإجماعًا( 

كانت  مهما  فرد  نظر  وجهة  ل  جماعيًا،  حاًل  تتطلب  اأخ�سائيني،  ل 

قيمتها.

، واإما بت�سيري الظروف 
27

والإجماع يكون اإما بطريق م�سايرة الظروف

نف�سها، فاأما الطريق الأوىل فهي الطريق التي يتبعها العامل الإ�سالمي 

اليوم، ل بالن�سبة مل�سكلة املراأة فح�سب، بل لكل م�ساكله.

و�سائل  وتعيني  امل�ساكل  بدر�س  يكون  فاإنه  الثانية  الطريق  واأما 

حلها، فو�سائل حل م�سكلة املراأة يجب اأن تقرر يف موؤمتر عام، ت�سبح 

مقرراته د�ستوراً لتطور املراأة يف العامل الإ�سالمي.

)27( هذا ال�ست�سالم للظروف جنده حتى عند اأكابر كتابنا، فقد كتب الأ�ستاذ الكبري حممد زكي عبدالقادر 

تعليقًا على منع اأحد املوظفني دخول الن�ساء وزارة الأوقاف، يقول »لعلني من اأن�سار حظر دخول الن�ساء 

مكاتب املوظفني، ولكن ماذا ن�سنع يف حكم الزمن والتطور؟ اإنه اأقوى مني، واأقوى منه«. 

م�سكلة املراأة
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م�سِكلة الزّي

العوامل  من  مبجموعة  منوط  ما،  جمتمع  يف  الأخالقي  التوازن  اإن 

الأدبية واملادية، وامللب�س هو اأحد تلك العوامل.

اإىل  بيئة متيل بروحها  لنا  التي ورثتها  الأ�سياء  فالعباءة مثاًل من 

التنعم والهدوء.

ولقد كان هذا اللبا�س ينا�سب جميع طبقات ال�سعب يف املا�سي، على 

اأنه كان لبا�س الزاهد املتقرب اإىل اهلل، ولبا�س الراعي  تناق�سها، فكما 

امل�سكني، فاإنه كان لبا�س الأمراء املنهمكني يف املالذ وال�سهوات، وذلك 

لأن قا�سمًا م�سرتكًا من احلياة الراكدة الهادئة كان يجمعهم.

اأو  اأو م�سلحها  املاكينة  العباءة على ظهر عامل  تت�سور  ولكن هل 

على ظهر عامل املنجم يف باطن الأر�س؟.

اأبواب نه�سة يدخل بها امل�سنع واملعمل،  اإن العامل الإ�سالمي على 

واإن هذا كله ليدعوه اإىل اأن ي�ساير ملب�سه ذلك الن�ساط اجلديد. فهذا �ساأن 

الأمم جميعًا.
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الياباين قد بداأ بتغيري ملب�سه عندما دق بابه »الكومودور  فال�سعب 

بريي« قائد الأ�سطول الأمريكي عام 1868، لأنه اأدرك اأن ل منا�س له 

من اخلروج من ذلك الطور العتيق اإىل احل�سارة احلديثة، وفهم اأن ذلك 

يقت�سيه التخلي عن عباءته احلريرية امل�سماة بـ )الكيمونو( لكي يلب�س 

ذلك اللبا�س الأزرق القطني الذي ينا�سب عامل امليكانيكا.

يف  الأخالقي  التوازن  تقر  التي  املادية  العوامل  من  اللبا�س  ولي�س 

يقولون :  كانوا  واإذا  به.  اخلا�سة  روحه  له  اإن  بل  فح�سب،  املجتمع 

فاإن  ذلك،  من  العك�س  على  اأرى  فاإين  الق�سي�س(  ي�سنع  ل  )القمي�س 

القمي�س ي�سهم يف تكوين الق�سي�س اإىل حد ما، لأن اللبا�س ي�سفي على 

�ساحبه روحه، ومن امل�ساهد اأنه عندما يلب�س ال�سخ�س لبا�سًا ريا�سيًا 

فاإنه ي�سعر باأن روحًا ريا�سية ت�رشي يف ج�سده، ولو كان �سعيف البنية، 

اأثر ذلك يظهر يف م�سيته ويف نف�سه،  وعندما يلب�س لبا�س العجوز فاإن 

ولو كان �سابًا قويًا.

ومل يكن نزع الطربو�س وال�ستعا�سة عنه بالقبعة يف تركيا الكمالية 

الفكر  من  جزء  الطربو�س  اأن  يعلم  اأتاتورك  كان  فقد  الب�سيط،  بال�سيء 

العتيق، فكر الباحثني عن ال�سلوك وقتل الوقت، اأولئك الذين �سئموا احلياة، 

وباتوا يدخنون الرنجيلة، ويتلهون بكركرتها عن كر دقائق الزمن، ت�سلية 

لأنف�سهم بحياة تنابلة ال�سلطان.

لقد كان من املحتم على اأتاتورك اأن يحطم ذلك ال�ستقرار املتحجر، 

يف اأحالم دامت قرونًا على �ساطئ البو�سفور، فكانت القبعة هي القنبلة 

عن  وبددت  اخلاوية  اأحالمه  فحطمت  املجتمع،  ذلك  يف  انفجرت  التي 

اأفقه دخان الرنجيلة وطوت زرابيه املبثوثة، التي كان يلقي عليها همته 

ون�ساطه.

لقد كانت فكرة م�سطفى كمال التي دبرها قنبلة، ولكن تاأثريها مل 

يتم لأن �ساحبها مل يفكر يف ال�رشوط الأخرى لنه�سته.

ومهما يكن من اأمر فاإننا نرى اأن م�سكلة الزي مو�سع اعتبارات مهمة 

بال�سكليات،  العتناء  اإىل  تدفع  التي  تلك  بها  ونعني  ذكرنا،  التي  غري 

فمن املعلوم اأن امللب�س ي�سري مع اأهله يف تطور التاريخ، وتبدل الأزمان، 

والدول املتقدمة تغري اأزياءها الر�سمية ح�سب تغريات التاريخ، وخا�سة 

الأزياء  من  زي  كرامة  هزمية  �سوهت  ما  فاإذا  احلربية  النكبات  بعد 

الع�سكرية، نرى الدولة املهزومة كثرياً ما تقتب�س اأزياء الدولة املنت�رشة، 

وقد �ساهدنا ذلك مثاًل يف اجلي�س الرو�سي بعد عام 1917، كما ن�ساهد 

اليوم يف اجلي�س الفرن�سي الذي قب�س من الأزياء الع�سكرية الأمريكية ما 

.)P.M( و�سريه زيًا له معروفًا برمز )M.P( يعرف بزي

التاريخ يف املالب�س املدنية  الت�سويه ب�سبب نكبات  ولقد يحدث هذا 

اأي�سًا، ومما يذكر يف هذا الباب ما لحظه م�ست�رشق كان قد ترجم للرحالة 

واملوؤرخ الجتماعي )اأبي الفداء( الذي كان يدر�س عادات واأخالق قبائل 

ال�سقالبة الأقاطنة على �سواطئ )الفوجلا(، فقال امل�ست�رشق يف �ساأنه :

»اإن العرب كانوا يحبون اإظهار عمائمهم يف كل مكان..«.

ورمبا كانت هذه املالحظة �سائبة، ولكن ليت �سعري !!.. ماذا يفعل 

اأبو الفداء بعمامته اليوم، وقد فقدت عزها بعدما �سارت منذ قرون تاجًا 

لأجيال جاهلة م�ستعبدة؟.

اأجيال  وهل يا ترى ن�ستم�سك بالطربو�س؟ ذلك اللبا�س الذي �سوهته 

من البا�سوات واخلدم، الذين تطوعوا يف �سفوف ال�ستعمار؟

لرجال  املنا�سب  الزي  م�سكلة  اليوم  ننكر  اأن  الغباوة  ملن  اإنه  نعم. 

النه�سة ون�سائها، ولكننا نكون اأكرث غباوة اإذا ما ا�ست�سلمنا يف ذلك اإىل 

التقليد البحت، بال التفات اإىل مقت�سيات اأحوالنا من حيث د�ستور اجلمال، 

و�سيقنا القت�سادي والقيام ببع�س الواجبات كال�سالة مثاًل.

م�سكلة الزّي
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الفنون اجلميلة

تربز اأهمية الفن اجلميل يف اأحد موقفني: فهو اإما داع اإىل الف�سيلة، 

ُثله، وغذى اجلمال وحيه، 
ُ
واإما داع اإىل الرذيلة، فاإذا ما حددت الأخالق م

فينبغي عليه اأن يحدد هو و�سائله و�سوره الفنية للتاأثري على الأنف�س.

التي جتعله  الو�سائل  تقرير هذه  الفن عندما ي�رشع يف  ويربز خطر 

– فالرق�سة  اأو مف�سداً وذلك ح�سبما يختار من ال�سور والأحلان  مربيًا 

مثاًل اإما اأن تكون ق�سيدة �سعرية، اأو حركة جن�سية، وهي على كل حال 

طريقة الطري يف التقرب من اأنثاه، وهي اأي�سًا للرجل كذلك يف �ساأنه مع 

املراأة.

غري اأن الرق�سة تطورت عند الإن�سان، فاأ�سبح فيها �سيء من ال�سعر 

الأديان، ويف كل  بع�س  الت�سوف يف طقو�س  من  و�سيء  اليونان،  عند 

هذه التطورات جند الأخالق قد حددت اأهدافها ومراميها وبقيت الو�سيلة 

التي تعطي الرق�سة �سورتها الفنية، فالتقرب من املراأة قد يكون بغزل 

الرق�سة  اأن  �رشيف، وقد يكون بغري ذلك، والهدف واحد، ومن املوؤ�سف 



178179

عند  لها  اتخذت  قد  هي  بينما  فقط،  جن�سية  �سورة  اأ�سبحت  قد  عندنا 

اليونان �سورة �سعرية، واأ�سبحت يف بالدنا اأي�سًا م�سوهة للذوق، لأنها 

اتخذت و�سيلتها اإىل النفو�س الغريزة اجلن�سية فقط.

فاإذا ما فهمنا الفن على هذه ال�سورة فاإننا ن�ستطيع اأن نو�سع نطاقه 

وكيفية  املاء،  �رشب  وكيفية  ال�سوارع،  يف  امل�سي  طريقة  ي�سمل  حتى 

التثاوؤب يف املجتمعات العامة، غري اأن املجال ل يت�سع لكي ت�سم هذه 

ال�سطور القليلة كل هذا.

من  معترب  هو  مبا  اأي  ال�سائع،  مبعناه  الفن  من  نكتفي  فاإننا  كذلك 

كاملو�سيقى  اليوم،  الإ�سالمية  البالد  يف  املنت�رشة  العادية  مظاهره 

والغناء وال�سينما وغري ذلك.

واأحب اأن اأخ�س باحلديث املو�سيقى وال�سينما، وهما اللذان يعتربان 

لأنهما  موؤثرتان  ال�سعبي،  التهذيب  و�سائل  من  موؤثرتني  و�سيلتني 

موحيتان!!..

اإن اأغلبية البالد العربية تابعة مل�رش يف هاتني الناحيتني، فال�سوؤال 

اإذن هو: ما قيمة املو�سيقى وال�سينما يف م�رش؟..

مرة،  األف  يتكرر  الذي  وال�سهيق  الأنوف،  نحيب  �سك  ول  �سمعنا  لقد 

والذي ي�سمى باملو�سيقى امل�رشية !!.

جتهل  بل  تتجاهل،  التي  »الأ�سياء«  هذه  املو�سيقى؟..  من  هذا  فهل 

املكان والزمان والف�سول؟..

يف  للربيع  اخلفيف  باحلفيف  الواقع،  يف  ب�سيء  تذكرنا  ل  اإنها 

الغابات ! بت�ساقط اأوراق اخلريف احلزين !!.. بالبهجة احلارة يف ال�سيف! 

بهياج العا�سفة يف البحر!!. بدمدمة الرعد! باجلحيم! بالنعيم!..

حق  جتهل  التي  امل�رشية،  املو�سيقى  عنه  حتدثنا  الذي  العامل  اأين 

اخلطوة الع�سكرية للجنود؟.. اإنه لي�س يف ال�سماء.. ولي�س يف الأر�س بل 

ل يوجد يف اأي مكان.

هي  بل  باأ�سياء،  اأو  بقيم  مت�ساًل  فنًا  لي�ست  امل�رشية  املو�سيقى  اإن 

الظروف  يف  ال�ستثنائية،  الأحوال  بع�س  يف  اإل  بالعدم،  يت�سل  فن 

.
28

الأخرية

العامل! عاملنا  هذا  بها يف  لها  اأن نعرتف  تربوية ميكن  قيمة  فاأية 

املكون من الزمان واملكان، ومن النوائب اأي�سًا؟..

وهذا الفيلم امل�رشي.. ماذا اأفادنا؟ وماذا اقرتح علينا؟

اأنا ل اأريد اأن اأعتقد باأن ال�سعب امل�رشي قد جترد من حا�سة التفرقة 

بني اجلد والهزل، فكيف تن�ساأ فيه املهازل! اأو هذه الأفالم؟..

تتحرر  اأن  يجب  والإ�سالمية  العربية  البالد  فاإن  الأمر  كان  ما  واأيًا 

من هذا الغل اخللقي التهذيبي – وهو اأخطر الأغالل – لكي تنقذ ذوقها 

الفني.

اإننا نرى اأن للفن اجلميل دخاًل حتى يف ال�سور التي تختار لأطفالنا 

مدر�سي  كتاب  يف  �سورة  �ساهدت  فلقد  املدر�سية،  كتبهم  يف  ال�سغار 

اأخته،  ترافقه  طفل  فيه  ويظهر  الثورة(  )قبل  م�رش  يف  �س 
َّ
يدر لالأطفال 

وهما ذاهبان اإىل املدر�سة ووراءهما خادم يحمل لهما حقيبتهما: فهذه 

والعاملني،  العمل  واحتقار  التكال  روح  الطفل  نف�س  يف  تبعث  �سورة 

وهي ت�سور ما ينا�سب حاجة )البا�سوات( الذين كان بيدهم من قبل- 

نا�سية الأمر ل �سواد ال�سعب.

ول �سك يف اأن مثل هذه ال�سورة و�سائل قتالة يف وطن يحتاج اإىل 

التهذيب، ل يف �ساللة البا�سوات، ولكن يف اأبناء ال�سعب.

وقبل اأن نفرغ من هذا الف�سل نلفت النظر ملظهر اآخر من مظاهر احلياة 

)28( يرى املوؤلف اأن املو�سيقى ال�رشقية بعامة وامل�رشية بخا�سة قد حت�سنت كثرياً يف هذه الأيام وهي 

يف طريقها الذي يرجو اأن يطرد نحو التقدم. 

الفنون اجلميلة
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الفنية عندنا وذلك اأننا ل جنمع يف خدمتنا للفن بني اجلهد والعبقرية، 

اأن  اإذا �سمعنا  الفن اجلميل عندنا. ورمبا نعجب  الك�سل من ميزات  كاأن 

امل�ستمر،  واجلهد  الطويل،  الكد  نتيجة  هما  الفن  يف  والنبوغ  املقدرة 

والعمل الثابت، والجتهاد يف البحث، والنتقاد بق�سد التح�سني.

اأنها لي�ست  اإل  اأن املواهب الفطرية �رشط واجب،  ولي�س من �سك يف 

ال�رشط الوحيد لأن املواهب وحدها واإن كانت تنري ا�سم الفنان اإل اأنها 

– من غري كد وجهد – حترقه، و�رشعان ما ي�سبح يف ظلمات الن�سيان. 
اإىل  انطفاأوا  ثم  حلظة  اأ�ساءوا  فاإنهم  فنانينا،  بع�س  �ساأن  كان  وهكذا 

ا�ستخدموها يف  اأنهم  لو  املواهب  اأنهم كانوا على جانب من  الأبد، مع 

�سبيل الفن لكانوا بني اخلالدين.

وهذه الإ�سارة اإىل وجوب التوفيق بني املواهب واملجهودات ال�سخ�سية 

الريا�سة، حيث  ميدان  اأي�سًا يف  تنطبق  نراها  اجلميل،  الفن  ميدان  يف 

نرى كثرياً من الريا�سيني عندنا يطلبون الك�سب العاجل، ول يركنون اإىل 

اجلهد الطويل، فتذهب مواهبهم الغالية هباء منثوراً.

والقدرة لنح�سل على  اأن نقرن بني املوهبة  يلزمنا  فاإنه  وعلى كل 

�سيء يكون جديراً با�سم الفن.

الفنانني  لبع�س  خماًل  وت�سنعًا  كاذبًا،  رياء  اإل  لي�س  الذي  الفن  اإن 

الذين يهملون مظهرهم مبالغة يف الب�ساطة ليظهروا اأ�سالتهم الفنية، هو 

من نف�س امل�رشب املمثل يف بع�س �سبابنا الريا�سيني، حني يبالغون يف 

تعقيد مظهرهم بتقليد اأبطال ال�سينما يف اإطالة ال�سعر، وا�ستخدام العطور 

وامل�ساحيق اأحيانًا، بينما الريا�سة تعني الب�ساطة.

اأن  وواجبنا  اجلنون  باب  بل هو من  الفنون،  روح  لي�س من  هذا  اإن 

اأولئك املتبطلني، فال ن�سمح لهم باأن ي�سوهوا ذوقنا  اأيدي  ن�رشب على 

الفني با�سم الفن، والفن منهم براء.

العنصر الثاني

التراب

الفنون اجلميلة
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توفر  ما  فاإذا  احل�سارة،  تكون  التي  الثالثة  العنا�رش  اأحد  الرتاب 

نرى  فاإننا   – اأ�سلفنا  كما   – العنا�رش  هذه  لرتكيب  الديني«  »املركب 

الرتاب يف بالد الإ�سالم جديراً ببحثه هنا كعامل من عوامل احل�سارة.

وطبيعته،  خ�سائ�سه  يف  نبحث  ل  الرتاب  عن  نتكلم  حينما  ونحن 

قيمته  نتكلم عنه من حيث  ولكننا  الكتاب،  البحث مو�سوع  فلي�س هذا 

الجتماعية، وهذه القيمة الجتماعية للرتاب م�ستمدة من قيمة مالكيه، 

فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة وح�سارتها متقدمة يكون الرتاب غايل 

الرتاب  اليوم - يكون  الأمة متخلفة - كما نقول  القيمة، وحيث تكون 

على قدرها من النحطاط.

الإ�سالم  اأر�س  يف  الرتاب  اإن  نقول:  اأن  ال�سابق  مبقيا�سنا  ون�ستطيع 

يعي�سون  الذين  القوم  تاأخر  ب�سبب  النحطاط،  من  �سيء  على  عمومًا 

البالد كاجلزائر مثاًل بداأت  الزراعية يف بع�س  الأر�س  اأن   ذلك 
29

عليه،

تتقهقر رويداً اأمام غزو ال�سحراء، فاأكفان الرمال متتد هناك حيث كان 

)29( رمبا اأمكننا ذكر اأ�سباب �سيا�سية اأي�سًا مثل ا�ستيالء ال�ستعمار على تراب بع�س البالد: ولكن هذا 

اجلانب الطارئ قد يخفي علينا جوانب اأخرى نراها اأكرث اأهمية يف درا�سة منهجية لأنها تتعلق باأ�سباب 

مادة ت�ستحق العالج يف طبيعة الرتاب اأو يف �سلوك اأ�سحابه. 
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يوجد قطعان املا�سية، والأر�س اخل�رشاء.

ولقد �ساهدت ال�سحراء قبل ع�رش �سنوات جنوب مدينة )ِتب�سة(، ولكنها 

اليوم قد اأ�سبحت �سمالها. ولي�س مب�ستبعد – اإذا ما وا�سلت ال�سحراء هذا 

التقدم – اأن تكون عا�سمة البالد بعد قرن اأو قرنني واحة حمفوفة ب�سيء 

من النخيل حتيط بها الرمال.

ماأ�ساة  احلقيقة  يف  نراها  بل  م�سكلة،  جمرد  هذا  يف  نرى  ل  ونحن 

اأهلها، وترتكهم يتامى بني يدي  اإذ متوت الأر�س اخل�رشاء عن  دامية، 

ال�سحراء املقفرة، ولي�س لهم من مطعم اإل بع�س اأ�سجار من النخيل ولي�س 

لهم م�رشب اإل بقية مما ترك ال�ستاء من مطر، هذا امل�سري الذي تنتظره 

اكت�سحتها  التي  )برقة(  ماأ�ساة  كبري  حد  اإىل  ي�سبه  اخل�سبة  اأرا�سينا 

الرمال منذ األف عام.

ولكن ماذا فعل �سكان الأر�س اأمام هذا الغزو؟..

اإنهم وقفوا منه موقف ال�سعيف اجلبان! لقد فر �ساكن البادية، ذلك 

الرحالة الذي مل تبق له اأر�س يحرثها، ول ما�سية يحلبها، مل تبق له اإل 

دابة يركبها ليفر، فهو الآن تائه بني ال�سحراء التي تبدده، وبني املدن 

ال�ساحلية التي ترف�سه اأو تبتلعه، حيث جتعل منه اإن�سانًا منبوذاً.

ولقد كان من اآثار هذا اجلدب ال�سارب يف الأر�س اأن اأ�سبحت رحلة 

يف  يكون  ول�سوف  بالنقرا�س،  مهددة  وال�سيف  ال�ستاء  يف  القبائل 

انقرا�سها انقرا�س الرجل الفطرة الذي مل ي�ستقر م�سريه يف البالد.

وهكذا يذهب تراثنا احليوي - تراث اللحم والدم - يذهب هباء.. اإنه 

الهرب... اإنه الت�ستت.. اإنه املوت !!!

اإ�سالح ما نحن  الياأ�س من  اإىل  يدعونا  ولكنه ل  الو�سع خطري،  اإن 

فيه، فاإن علينا اأن نوقف النزيف اأوًل، واأن ننقذ ال�سعب من خطر املوت 

يف اأ�سماله دون اأن يجد ما ي�سد رمقه.

القوت  توفري  اأوًل  هي  اجتماعي  اإ�سالح  كل  يف  النطالق  ونقطة 

وامللب�س، ثم نطرح الق�سية على ب�ساط التخطيط.

الزراعية بحثًا كاماًل  الناحية  الق�سية من  اأن بحثت هذه  �سبق  وقد 

اآخر فيها، وذلك من  اإىل وجه  النظر  نلفت  اأن  نود  اأننا  متخ�س�سًا، غري 

حيث تاأثري املناخ والأحوال اجلوية، وهي تخ�س على الأقل 80 % من 

البالد الإ�سالمية، مثل باك�ستان والأنا�سول والأردن واحلجاز وغريها، 

نعرفها،  التي  الإفريقي  ال�سمال  بالد  على  تركيزنا  نقطة  جنعل  ولكننا 

فعلى طول اخلط الذي ميتد من جنوب تون�س اإىل جنوب مراك�س تتقدم 

ال�سحراء كل �سنة، وال�سبب يف ذلك يعود بال �سك اإىل الإقالل من الأ�سجار 

.
30

والغابات اإقالًل بالغًا، وبخا�سة يف الأعوام الأخرية

يرجع  قدمي،  تاريخ  له  �سيء  الإفريقي  ال�سمال  الغابة يف  وانقرا�س 

اإىل عهد الكاهنة التي �سريت جنوب البالد )اأر�سًا حريقًا( كما يقول اأهل 

البالد.

ومن ذلك العهد بداأ خط ال�سحراء ي�سعد من اجلنوب اإىل ال�سمال يف 

كل �سنة، ويزدرد �سيئًا ف�سيئًا الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة، ليدفنها حتت 

الرمال.

خم�سبة  خ�رشاء  اأر�سًا  اإل   – اأ�سلها  يف   – البادية  اأر�س  ولي�ست 

الآن، وهي جادة يف  اإىل ما هي عليه  الأيام  للزراعة، حولتها  �ساحلة 

على  فيها  احلياة  تتعذر  عندما  منتهاها،  املاأ�ساة  تبلغ  حتى  تخريبها 

احليوان بعد اأن تعذرت على النبات.

وهذا التحول يف الأر�س اخل�سبة اإىل فالة ثم اإىل �سحراء، يوؤدي اإىل 

حتول يف احلياة القت�سادية، فقد تتحول اأوًل حرفة البالد من الزراعة 

اإىل رعي املا�سية، ومن هذه اإىل ل �سيء. واإن هذا التطور الطبيعي ليفر�س 

على احلياة الب�رشية اأن تتبع هذه الدورة اجلهنمية، ونتيجة هذا التكيف 

تظهر يف �سورة حياة اجتماعية راكدة هي »احلياة النباتية«.

)30( ويبدو اأن هذه الظاهرة الطبيعية تعم كل البالد الإ�سالمية. 
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واإن الإن�سان ليدرك هذا الطور حني ل يجد يف يده من الو�سائل ما 

يطلب  حاجات  له  تعد  مل  حيث  العمل  فيرتك  ال�سحراء  غائلة  به  يرد 

اإ�سباعها.

لقد كانت بالد ال�سمال الإفريقي قبل األف �سنة حتتوي على م�ساحات 

اليوم  اأننا جندها  الهكتارات، غري  �سبعة ماليني من  تبلغ  الأ�سجار  من 

فقد نق�ست اإىل الثلث تقريبًا، وهنا يكمن �رش املاأ�ساة التي نعي�سها اليوم، 

حيث جند اجلو ل يكف عن اأن يقرتب يومًا فيومًا من الطق�س ال�سحراوي 

القاري.

ولقد اأ�سبحت الق�سية اليوم يف طورها النهائي من اخلطورة، لأنها 

الفرد، ل م�ساحله فقط، ومن املنا�سب ذكر بع�س  اأ�سبحت مت�س كيان 

الأرقام تو�سيحًا خلطورتها:

فعلى �سبيل املثال انخف�س عدد ال�سكان يف منطقة جنوب ق�سنطينة 

وهي )ِتب�سة( منذ عام 1939 اإىل الآن، من مئة وثمانني األفًا اإىل اأربعني 

األفًا تقريبًا، بينما املا�سية التي كانت مورد الإقليم الوحيد جندها اليوم 

على و�سك النقرا�س.

وظاهر اأن �سبب الأزمة جوي نا�سئ عن قلة املطر، وهي تت�سبب يف 

جفاف الق�رشة اخل�سبة من الأر�س، فتذروها الرياح، وتكفنها الرمال.. 

وهكذا تولد ال�سحراء يف مهد الأر�س اخل�سبة.

وبدهي اأنه ل حل لهذه الأزمة غري ال�سجرة، ول مينع ذلك اأن يكون ثمة 

حل اآخر، ولكنه يف اأيدي علماء الدول املتمدينة اأولئك الذين ي�ستعملون 

تلك  اأن حتل  الي�سري عليهم  لتعمريها، فمن  الأر�س ل  لتخريب  علومهم 

امل�سكلة حاًل علميًا با�ستعمال الطاقة الكامنة يف الذرة، اإذ اإن كل جرام 

من املادة يحوي اآلف املليارات من الوحدات احلرارية.

فلو اأن هذه القوة ا�ستعملت يف تبخري ماء البحر بدًل من اأن ت�رشف 

بو�ساطة  ق�سيتنا  حللت  اإذن  اأر�سه،  وتدمري  الب�رشي  اجلن�س  تبخري  يف 

الأمطار ال�سناعية.

ولكن ذلك بعيد عن اأذهانهم، فاإن �سمة املدنية التي ينت�سبون اإليها 

تتطلب منهم ذلك التدمري، فلم يبق لنا اإذن اإل اأن نلتفت اإىل ال�سجرة، غري 

اإذا انت�رشنا على  اإل  الن�رش على ال�سحراء  اأنه لن يتحقق لنا مثل ذلك 

اأنف�سنا اخلاملة الك�سولة، لأن الق�سية ل تتطلب �سجرة واحدة بل مئات 

املاليني.

الكتلة الطبيعية  الق�سية ل تهم اجلزائر وحدها، بل  وبالأحرى فاإن 

التي تكونها جبال الأطل�س والبحر املتو�سط، اأي اإفريقيا ال�سمالية كلها.

فامل�سكلة واحدة ل تتجزاأ من قاب�س اإىل اأغادير.

اأ�سوة  اأخرى  دول  يف  لنا  ولكن  �ساقة  خدمة  منا  يتطلب  هذا  ولعل 

ح�سنة، فاإنها قد تعر�ست ملثل هذه املحن فواجهتها بكفاح وعبقرية.

الناحية  يف  الأ�سجار  بغر�س   1850 عام  حوايل  فرن�سا  قامت  لقد 

الأطلنطي  ال�ساطئ  رمال  كانت  حيث  البالد،  من  الغربية  اجلنوبية 

اأهلها و�سحتهم، ولكن �سكان تلك  ال�سارة تهدد م�سالح  وامل�ستنقعات 

يف  وتكبدوا  حدها  عند  الرمال  يوقفون  و�سرب،  بهمة  انطلقوا  املنطقة 

�سبيل ذلك ما تكبدوا، وق�سوا ع�رشين �سنة ي�سدون الطريق على الرمال 

من مدينة )بوردو( اإىل مدينة )بياريتز(.

فانت�رشوا على الرمال التي اأرادوا �سدها وكانت نتيجة انت�سارهم 

اأبعد مما كانوا يتوقعون.

فقد كانت تلك املنطقة اأفقر املناطق واأخطرها على ال�سحة يف فرن�سا 

اقت�سادية  حركة  ذات  الكثرية  الأ�سجار  من  به  متتعت  مبا  فاأ�سبحت 

ممتازة اإذ اأ�سبحت اأول منتج يف العامل لزيت )الرتيبنتني( امل�ستخرج من 

تلك الأ�سجار واأ�سبحت ملجاأ �سحيًا للمر�سى من جميع اأنحاء العامل.

على  للتدليل  العامل  اأنحاء  جميع  من  اأمثلة  ن�رشب  اأن  يعيينا  ولن 

وذلك  الطبيعة،  عوامل  على  الإن�سان  �سجله  الذي  الباهر  النت�سار  ذلك 

العن�رض الثاين - الرتاب
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با�ستعماله الثالثية الدائمة : الإن�سان والرتاب والزمن، وميكن اأن نذكر – 

لول الإطالة – املعجزات التي قامت بها رو�سيا يف هذا امليدان، وكذلك 

هولندا التي يعترب اأكرث من ثلث بالدها م�سنوعًا باأيدي اأهلها.

لزم  فالعمل  نعمل،  اأن  علينا  فاإن  و�سائلنا  بدائية  من  يكن  ومهما 

الأر�س  الأ�سجار يف  الأر�س واملناخ، فمثاًل غر�س  لزوم درا�سة طبيعة 

اأن نبداأ بزراعة  اأوًل  اإذ يجب  الأمر،  اأول  العبث يف  ال�سخرية �رشب من 

ا�ستعداد لأن  البحار والتي ل يزال فيها بقية من  القريبة من  ال�سواطئ 

مناطق  يف  فنية  مراكز  باإن�ساء  ذلك  ويكون  الأ�سجار،  بغر�س  ت�ست�سلح 

معينة ينطلق منها )الت�سجري( اإىل داخل البالد.

اأن  يلزمنا  فاإنه  النف�سية،  الناحية  من  اأما  الفنية،  الناحية  من  هذا 

اإرادته للبقاء، بل  ت�سبح ال�سجرة رمز رجل البالد املهددة بالرمال يف 

الذي  الرمل  يتمثل فيه كفاحنا �سد  لل�سجرة، يكون عيداً  يوم  لنا  ليكن 

نرى خطره اليوم يف غالب بالد العروبة والإ�سالم.

ال�ساق  بالعمل  اإل  القادمة  الأجيال  من  ذريتنا  اإنقاذ  ن�ستطيع  لن 

تكون  التي  املعجزة  تلك  وعندما حتقق  احلا�رش،  به جيلنا  يقوم  الذي 

بانت�سارنا اأنف�سنا، وعلى اأهوال الطبيعة، فاإننا �سوف نرى اأي ر�سالة يف 

اإليها، لأننا نكون �رشعنا يف بناء حياة جديدة  التاريخ نحن منتدبون 

اأمامنا  تظهر  ول�سوف  الفردية،  اجلهود  بدل  اجلماعية  باجلهود  ابتداأت 

بعد ذلك اأعمال جليلة خطرية، ولكنها �سوف ل تخيفنا لأن �سعبنا اأخ�سع 

الرتاب ومهد فيه حل�سارته ومل يعد �سعبًا يخاف نوائب الزمن.

العنصر الثالث

الوقت
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وحظ ال�سعب العربي الإ�سالمي من ال�ساعات كحظ اأي �سعب متح�رش، 

اإىل  والأطفال  والن�ساء،  الرجال،  مناديًا  الناقو�س  يدق  عندما  ولكن... 

جمالت العمل يف البالد املتح�رشة.. اأين يذهب ال�سعب الإ�سالمي؟ تلكم 

ي�سمى  �سيئًا  نعرف  الإ�سالمي  العامل  يف  فنحن  املوؤملة...  امل�ساألة  هي 

اإىل عدم لأننا ل ندرك معناه، ول  الذي ينتهي  الوقت  »الوقت«!. ولكنه 

جتزئته الفنية، لأننا ل ندرك قيمة اأجزائه من �ساعة، ودقيقة، وثانية، 

ول�سنا نعرف اإىل الآن فكرة »الزمن« الذي يت�سل ات�ساًل وثيقًا بالتاريخ، 

مع اأن فلكيًا عربيًا م�سلمًا هو »اأبو احل�سن املراك�سي« يعترب اأول من اأدرك 

هذه الفكرة الوثيقة ال�سلة بنه�سة العلم املادي يف ع�رشنا.

معنى  وهو  والإنتاج  التاأثري  معنى  يتحدد  الزمن،  فكرة  وبتحديد 

احلياة احلا�رشة الذي ينق�سنا.

هذا املعنى الذي مل نك�سبه بعد هو مفهوم الزمن الداخل يف تكوين 

الفكرة والن�ساط، يف تكوين املعاين والأ�سياء.

يفوتنا  يزال  وما  كان  للتوقيت  اخلا�سعان  والتاريخ  فاحلياة 

قطارهما، فنحن يف حاجة ملحة اإىل توقيت دقيق وخطوات وا�سعة لكي 

نعو�س تاأخرنا.

من  معينة  �ساعة  ترويها  التي  املنطقة  بتحديد  ذلك  يكون  واإمنا 

ال�ساعات الأربع والع�رشين التي متر على اأر�سنا يوميًا.

يهرب  كما  هباء  ي�سيع  األ  يجب  التاريخ،  �سوب  الزاحف  وقتنا  اإن 

ال�رشورية  الو�سيلة  الرتبية هي  اأن  املاء من �ساقية خربة. ول �سك يف 

باأي  ولكن  الأمر،  هذا  قيمة  متامًا  الإ�سالمي  العربي  ال�سعب  تعلم  التي 

و�سيلة تربوية؟..

اإن من ال�سعب اأن ي�سمع �سعب ثرثار ال�سوت ال�سامت خلطى الوقت 

الهارب...!!

بالحتمال  تت�سف  التي  التجريبية  مرحلته  له  علم  فكل  ذلك  ومع 

جديد:  خلق  اأنا  اآدم  ابن  يا  وينادي،  اإل  فجره  ين�سق  يوم  من  »ما 

وعلى عملك �سهيد فاغتنم مني فاإين ل اأعود اإىل يوم القيامة...« )حديث 

�رشيف(

الزمن نهر قدمي يعرب العامل منذ الأزل!.

فهو مير خالل املدن، يغذي ن�ساطها بطاقته الأبدية اأو يذلل نومها 

اأر�س  ال�سواء يف  التي تذهب هباء وهو يتدفق على  ال�ساعات  باأن�سودة 

كل �سعب وجمال كل فرد، بفي�س من ال�ساعات اليومية التي ل تغي�س، 

فهو  عدمًا.  يتحول  اآخر  جمال  ويف  »ثروة«  ي�سري  ما  جمال  يف  ولكنه 

ميرق خالل احلياة وي�سب يف التاريخ تلك القيم التي منحها له ما اأجنز 

فيه من اأعمال.

اأحيانًا، ونن�سى احل�سارات، يف  اإننا نن�ساه  ولكنه نهر �سامت حتى 

�ساعات الغفلة اأو ن�سوة احلظ قيمته التي ل تعو�س.

ومع ذلك ففي �ساعات اخلطر يف التاريخ متتزج قيمة الزمن بغريزة 

املحافظة على البقاء، اإذا ا�ستيقظت، ففي هذه ال�ساعات التي حتدث فيها 

انتفا�سات ال�سعوب ل يقوم الوقت باملال، كما ينتفي عنه معنى العدم، 

قدَّر.
ُ
اإنه ي�سبح جوهر احلياة الذي ل ي

الفانية،  النعم  حت�سيل  اأو  الإثراء  اأجل  من  الوقت  يكون  ل  وحينما 

اخللود،  لتحقيق  اأو  البقاء،  على  للمحافظة  لزمًا  يكون  حينما  اأعني 

الهاربة  ال�ساعات  النا�س فجاأة �سوت  ي�سمع  الأخطار،  والنت�سار على 

النا�س  تهم  ل  ال�ساعات  هذه  ففي  تعو�س،  ل  التي  قيمتها  ويدركون 

حينئذ  فيتحدثون  نف�سها  ال�ساعات  واإمنا  الأمل،  اأو  ال�سعادة  اأو  الرثوة 

ول  تبطل  ل  التي  املطلقة  الوحيدة  العملة  اأعني  العمل«،  »�ساعات  عن 

ُت�سرتد اإذا �ساعت: اإن العملة الذهبية ميكن اأن ت�سيع، واأن يجدها املرء 

بعد �سياعها ولكن ل ت�ستطيع اأي قوة يف العامل اأن حتطم دقيقة ول اأن 

ت�ستعيدها اإذا م�ست.

العن�رض الثالث - الوقت
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ولكن العامل املهم من هذه العوامل جميعها هو: الزمن.

ن�ساء  كله،  الأملاين  ال�سعب  على   1948 عام  احلكومة  فر�ست  فقد 

على  زيادة  فرد  كل  يوؤديها  �ساعتني  يوميًا  التطوع  ورجاًل،  واأطفاًل 

عمله اليومي وباملجان من اأجل ال�سالح العام فقط.

العمل  وهو   Roboter Arbeit العام  التجنيد  هذا  �سمي  ولقد 

قد  اأملانيا  بها  اأتت  التي  الجتماعية  املعجزة  العامة. فهذه  للم�سلحة 

الوقت  قيمة  ندرك  اأن  وميكننا  موفور،  حظ  اإخراجها  يف  للزمن  كان 

مبا�رشة يف عودة احلياة الجتماعية والقت�سادية ل�سعب مل يبق لديه 

والرتاب  الإن�سان  الثالثة:  العنا�رش  اإل  الثانية  اإثر احلرب  الو�سائل  من 

والزمن.

اأيدينا  يف  منلك  ل  وحيث  وجودنا،  ال�سحراء  تهدد  حيث  وهنالك، 

جديد،  من  حياتنا  ازدهار  العامل  �سريى  الثالثة،  العنا�رش  هذه  �سوى 

هنالك حيث يخيم اجلهل والفقر �سي�سهد النا�س �سيطرة ال�سناعة والفن، 

والعلم والرفاهية.

ي�ستخل�سها  التي  الوا�سحة  الفكرة  �رشورة  ي�سبقان  وهما  واملحاولة، 

العقل يف املرحلة التالية. فينبغي اأن نحدد التجربة املطابقة ملقت�سى 

والرجل  واملراأة  الطفل  فنعلم  الزمن،  علم  »امل�سلم«  نعلم  لكي  احلال 

تخ�سي�س ن�سف �ساعة يوميًا لأداء واجب معني، فاإذا خ�س�س كل فرد 

هذا اجلزء من يومه يف تنفيذ مهمة مل�سلحة احلياة الإ�سالمية يف جميع 

اأ�سكالها العقلية واخللقية والفنية والقت�سادية واملنزلية.

و�سيثبت هذا )الن�سف �ساعة( عمليًا فكرة الزمن يف العقل الإ�سالمي، 

اأي يف اأ�سلوب احلياة يف املجتمع، ويف �سلوك اأفراده، فاإذا ا�ستغل الوقت 

هكذا فلم ي�سع �سدى ومل مير ك�سوًل يف حقلنا، ف�سرتتفع كمية ح�سادنا 

العقلي واليدوي والروحي وهذه هي احل�سارة.

ولبد لنا يف خامتة هذا الف�سل اأن نورد جتربة قريبة منا وواقعة 

حتت اأنظارنا، وهي اأي�سًا يف متناول املقايي�س العملية، هذه التجربة 

هي ما حدث يف اأملانيا عقب احلرب العاملية الثانية، تلك احلرب التي 

خلفت وراءها اأملانيا عام 1945 قاعًا �سف�سفًا، حطمت فيها كل جهاز 

لالإنتاج ومل تبق لها من �سيء تقيم على اأ�سا�سه بناء نه�ستها وفوق ذلك 

فقد تركتها لت�رشف �سوؤونها حتت احتالل اأربع دول، فلما بداأ الن�ساط 

ي�رشي يف نف�س ال�سعب الأملاين يف م�ستهل �سنة 1948 كان �ساعتئذ يف 

نقطة ال�سفر من حيث املقومات القت�سادية املوجودة لديه.

اأبوابه  اأملانيا يفتح  واليوم وبعد ع�رش �سنوات تقريبًا نرى معر�س 

بالقاهرة يف �سهر مار�س 1957 فتذهلنا املعجزة، اإذ ينبعث �سعب من 

املوت والدمار، وين�سئ ال�سناعات ال�سخمة التي �سهدناها.

ولو اأننا حللنا تلك املعجزة لوجدنا فيها عوامل �ستى ل �سبيل اإىل 

اإنكارها، من بينها القت�ساد يف اجلهاز الإداري ويف التكاليف الإدارية، 

فقد اأ�سبح كثري من اأعمال احلكومة يقوم به اأفراد ال�سعب كواجب عليهم، 

العن�رض الثالث - الوقت
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االستعمار 
والشعوب
املستعمرة
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املَعاِمل ال�ستعماري

نحن  اإذا  حمق،  لنتقاد  معر�سًا  يكون  �سوف  بحثنا  اأن  يف  �سك  ل 

تغافلنا عن تاأثري املعامل ال�ستعماري وات�ساله بنه�سة البالد العربية 

والإ�سالمية ات�ساًل وثيقًا، غري اأنه يجب اأن نتحدث عن هذا املعامل من 

ناحيته الفنية:

فللفرد ب�سفته عاماًل اأوليًا للح�سارة قيمتان:

طبيعية،  منهما:  الأوىل  اأو:  �سناعة،  والأخرى:  خام،  منهما  الأوىل 

والأخرى: اجتماعية.

اأما القيمة الأوىل فهي موجودة يف كل فرد من الأفراد، يف تكوينه 

وترابه  عبقريته  ل�ستعمال  الفطري  ا�ستعداده  يف  وتتمثل  البيولوجي 

ووقته.

نراه  فاإننا  الزاوية  هذه  من  مثاًل  اجلزائري  امل�سلم  اإىل  نظرنا  واإذا 

مزوداً من ذلك باأطيب زاد، فاإن التاريخ ي�سهد بكفاءته وعبقريته يف هذا 
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وبدًل من اأن يدفعها �سعورها بالنق�س اإىل الرفع من قيمة �سعبها، 

فاإنها -رغبة منها يف اإقرار التوازن بني املعمرين وامل�ستعمرين- قد 

عمدت اإىل النتقا�س من قيمة هوؤلء الآخرين، وحتطيم قواهم الكامنة 

فيهم، فمنذ ذلك احلني بداأ احلط من قيمة الأهايل ينفذ بطرق فنية، كاأنه 

قيمته  من  التنقي�س  بق�سد  فرد،  كل  قيمة  اأمام  و�سع  جربي  معامل 

الإيجابية.

اأطوارها،  الفرد يف جميع  )املعامل( يوؤثر يف حياة  راأينا هذا  ولقد 

يوؤثر فيه وهو طفل، اإذ ل ميده املجتمع مبا يقوي ج�سده وينمي فكره، 

اأو يهيئ له مدر�سة اأو توجيهًا، هذا اإذا كان له اأب يحنو عليه.

اأما اإذا فقد من ن�ساأته الأب ف�سيكون الأمر اأدهى واأمر، ول�سوف يوؤول 

�ساغراً اإىل ما�سح اأحذية، اأو �سائل يتخلى عن كل عزة وكرامة، باإراقة 

ماء وجهه.

فاإذا ما كتبت له النجاة من كل هذه النكبات، وهيئت له الأ�سباب لأن 

يجد مقعداً يف مدر�سة.. فكم من العراقيل تو�سع يف طريقه!.. ممتحنون 

فكم  واأخرياً  �سفقة وم�ستخدمون بال �سمري..  انت�ساف، وحكام بال  بال 

يالقي ذلك الفتى امل�سلم يف �سبيل احل�سول على وظيفة حقرية!

واإذا ما بلغ مبلغ الرجال ماذا يعمل؟ فال�رشاء والبيع وال�سفر والكالم 

والكتابة والتليفون وكل الأعمال التي تقوم عليها حياته الجتماعية 

�سبكة دقيقة م�سمومة من  الأنف�س، ومن خالل  ب�سق  اإل  يداه  تنالها  ل 

الأفكار  حوله  من  وتن�رش  حياته،  لإقامة  و�سيلة  كل  ت�سلبه  الأحقاد، 

املحطمة لقيمته واملعرقلة مل�ساحله. فتحيطه ب�سبكة حمكمة ين�سجها 

خبث امل�ستعمر الداهية.

وبدهي اأنه يف حالته هذه ل �سبيل له لأن يقوم باأعماله اإل بالقدر 

مرئية،  وتارة  خفية،  يداً  كاأن  يعي�س  فهو  له،  ال�ستعمار  يقدره  الذي 

ال�ساأن اإذ اإنه �سطر من مظاهر هذه العبقرية كثرياً، ما بني عهد القدي�س 

اأغو�ستني البوين اإىل عهد ابن خلدون.

واأما القيمة الثانية وهي القيمة ال�سناعية فاإنه يكت�سبها من و�سطه 

الجتماعي، وهي تتمثل يف الو�سائل وامل�سريات التي يجدها الفرد يف 

اإطاره الجتماعي لرتقية �سخ�سيته وتنمية مواهبه وتهذيبها.

ووظيفة الهيئة الجتماعية اإمنا تتمثل يف الواقع يف هذه الرتقية اأو 

التنمية. فاإنها ت�سنع لالإن�سان ما ميده يف رفع م�ستواه من مدر�سة اأو 

م�ست�سفى، ومن اإدارة ت�سهر على م�سلحته.. اإلخ.

ومن هنا تبداأ ق�سية ال�ستعمار تهمنا، حيث اإنه يفر�س على حياة 

الفرد عاماًل �سلبيًا ن�سميه بامل�سطلح الريا�سي )املعامل( ال�ستعماري 

)Coeflicient(، ولذلك املعامل تاريخه يف �سيا�سة ال�ستعمار، فقد 

كان القائد الفرن�سي »بوجو« - وهو يف عهد الحتالل ال�سورة املقابلة 

ل�سوره الأمري عبد القادر - اأول فرن�سي اأدرك حقيقة ال�سعب اجلزائري، 

الطريقة  مبقت�ساه  و�سع  اإدراكًا  فذة  عبقرية  من  عليه  ينطوي  وما 

املنا�سبة ل�ستقرار ال�ستعمار.

وقد و�سعها اأ�سا�سًا لتخطيط �سيا�سته الفرن�سية التي كانت يف نظره 

فاإن  لذلك  الطبيعية.  الأهايل  قيمة  مع  يتكافاأن  معمرين  اإىل  حتتاج 

يريد  اإذ كان  ال�سيا�سي،  النظر  تخلو من  تكن  احلقيقة مل  بتلك  �سهادته 

اختيار معمرين ت�ساوي قيمتهم قيمة ال�سعب اجلزائري.

ولئن كانت �سهادة اجلرنال املذكور من قبيل العرتاف مبزايا اخل�سم، 

القدمي فاإن  الفرن�سي  الذي يحمل يف طياته بقية اخللق  ذلك العرتاف 

تلك ال�سهادة قد اأ�سبحت اليوم هي املوحية ل�سيا�سة التهدمي يف جوهر 

الفرد اجلزائري وحمو عبقريته، ولقد ظهرت طالئع هذه ال�سيا�سة غداة 

الهزمية التي اأ�سابت فرن�سا عام 1870 فانتق�ست من هيبتها.

املَعاِمل ال�ستعماري
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ت�ستت معامل طريقه، وتق�سي با�ستمرار اأمامه العالمة التي حتدد هدفه 

فال يدركه اأبداً.

نعم هناك واقع ا�ستعماري، هو ذلك املعامل ال�ستعماري.

فطالبوا  ال�سيا�سة،  بل�سان  املعامل  هذا  �ساأن  يف  البع�س  تكلم  لقد 

باحلقوق التي ه�سمها ال�ستعمار واأغفلوا الواجبات واأ�سبح هذا الكالم 

من اأروع مظاهر املاأ�ساة التي يعانيها اجلن�س الب�رشي يف ع�رشنا.

الواجبات كغاندي ففاز بحقوقه كاملة،  بل�سان  اآخرون  وتكلم عنه 

وكاأنها نظرة قراآنية غري منتظرة عند ذلك امل�سلح الربهمي.

نتبع  ولكي  بالدنا،  علميًا يف  بحثًا  نبحثه  اأن  نريد  فنحن  هنا  اأما 

اأعماق  يف  نراه  اأن  يلزمنا  ال�ستعمار،  در�س  يف  ال�سحيح  املقيا�س 

التاريخ، واأن نو�سع نطاق البحث فيه، لأنه لي�س بال�سيء الذي يخ�س 

عالقات  عامة  ب�سفة  يهم  ولكنه  فح�سب،  بفرن�سا  اجلزائر  عالقات 

احل�سارة الغربية بالإن�سانية منذ اأربعة قرون.

وال�ستعمار يعترب من الوجهة التاريخية نك�سة يف التاريخ الإن�ساين، 

لأننا اإذا بحثنا عنه ف�سنجد اأ�سوله تعود اإىل روما، حيث و�سعت املدنية 

العهد  اأعقبهما  التاريخ، وقد  ال�ستعماري يف �سجل  الرومانية طابعها 

الإ�سالمي الذي كان يف الواقع جتربة من نوع جديد يف تاريخ عالقات 

ال�سعوب، فنحن ل نرى احلكم الإ�سالمي قد ا�ستعمر مبا يف هذه الكلمة 

من معنى مادي منحط، بل كان فتحه للبالد كجنوب فرن�سا واإ�سبانيا 

واإفريقيا ال�سمالية، ل ل�ستغاللها، ولكن ل�سمها للح�سارة الإ�سالمية يف 

ال�سام اأو العراق. ولي�س لأحد اأن ينكر هذه احلقيقة حمتجًا باأن انعدام 

التفرقة ال�سيا�سية اإمنا يعود اإىل اأن �سعوبه كانت متوحدة يف الدين، فاإن 

الواقع التاريخي ي�سهد، واأقباط م�رش ويهودها ي�سهدون، باأن الإ�سالم 

مل يكن يعم البالد كدين واإمنا كح�سارة.

وقد وجدنا الق�سي�س )هربرت( يتعلم العلوم الإ�سالمية ثم يرقى عر�س 

للحرب  الأول  املحرك  في�سبح  الثاين،  �سلف�سرت  البابا  با�سم  الباباوية 

ال�سليبية الأوىل، نعم، ما كان لذلك اأن يحدث لول اأن الإ�سالم قد جاء 

بعهد جديد يف تاريخ العالقات بني ال�سعوب.

التجربة  تنا�ست هذه  اأو  اأوروبا  ن�سيت  اأن  الإن�سانية  �سوء حظ  ومن 

اليوم، ول عجب فاإن الواقع كما لحظه )جو�ستاف لو بون( هو اأن جميع 

الو�سائل قد اتخذت ملحو احل�سارة الإ�سالمية من �سجل التاريخ، من اأجل 

ذلك زور الكتاب الغربيون التاريخ، حتى ظهر يف عيون من اأخذ عنهم 

اأن التاريخ الب�رشي لي�س تلك ال�سل�سلة التي تت�سل فيها جهود الأجيال، 

)الأكروبول(  من  تبتدئ  التي  املختزلة  امل�سافة  تلك  نظرهم  يف  واإمنا 

بقليل.  ذلك  من  اأكرث  اأو  بباري�س،  )�سايو(  ق�رش  عند  وتنتهي  اأثينا  يف 

يف  املثقفني  اأعالم  من  قوم  اأعني  يف  علمية  اخلرافة  هذه  تظهر  ولقد 

اإذا ما ك�سف لهم املتحدث عن وهم  الده�سة  اإنه لتعلوهم  اأوروبا حتى 

هذه امل�سافة التي راأوا يف مبتدئها ابتداء للمدنية ويف منتهاها انتهاء 

اأر�سطو  تف�سل ح�سارة  لوجدنا هوة كبرية  النظر  دققوا  اأنهم  ولو  لها، 

وح�سارة ديكارت، واأن تلك الهوة من القرون هي احل�سارة الإ�سالمية، 

واإين لأذكر يومًا ده�س فيه حمدث يل بينت له زيف معلوماته التاريخية 

واأو�سحت له هذه احلقيقة التي كانت همزة الو�سل يف التاريخ الإن�ساين 

بني ح�سارة باري�س واأثينا.

حتمل  التي  الإ�سالمية  احل�سارة  تخطت  احلا�رشة  املدنية  اأن  غري 

الرومانية روحها ال�ستعمارية،  لتاأخذ من احل�سارة  الإن�سانية  ر�سالة 

ن�سمعهم  اإذ  ي�سعرون  ل  حيث  من  بذلك  يعرتفون  اأنف�سهم  واملعمرون 

اأن  نرى  الرومان، ومن هنا  اإىل عبقرية  اأعمالهم  يردون  م�ساء  �سباح 

ال�ستعمار قد رجع بالإن�سانية يف التاريخ األف عام ما قبل احل�سارة 
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الإ�سالمية، ولكن ذلك ل يدفعنا اإىل اأن نح�سبه �رشاً كله، بل اإن خرياً قد 

حققه اهلل على يديه من حيث ل يدري، فلئن كان بط�سه انتقامًا فاإن يف 

طياته رحمة...

ولنتاأمل.. ما الذي بعث العامل الإ�سالمي من نومه قرنًا؟

من الذي اأيقظه من خم�سني �سنة تقريبًا؟

من الذي قال له قم ؟!

اإنه ال�ستعمار. نعم اأنه قد خلع علينا بابنا، وزعزع دارنا و�سلب منا 

اأ�سياء ثمينة.

اأخذ من حريتنا و�سيادتنا وكرامتنا، وكتبنا املن�سية، وجواهر  لقد 

عرو�سنا، واأرائكها الناعمة، التي كنا نود اأن لو بقينا عليها نائمني!..

ولكن اإذا كان هذا هو الواقع ال�ستعماري فيجب اأن نعرتف باأنه اأيقظ 

ال�سعب الذي ا�ست�سلم لنوم عميق بعد الغداء الد�سم الذي اأكله عندما كان 

يرفل يف نعم ح�سارته والتاريخ قد عودنا اأن كل �سعب ي�ست�سلم للنوم 

اأن الذي نالحظه يف العبقرية  فاإن اهلل يبعث عليه �سوطًا يوقظه. على 

الرومانية اإمنا هو الروح القي�رشية، على حني نالحظ يف الإ�سالم روح 

الإن�سانية.

ولالإن�سانية اأن تختار بني هاتني القيادتني يف م�ستقبلها الذي لبد 

فيه من يقظات اأخرى ل�سعوب نائمة ومن تداول م�ستمر لتلك القيادة.

ت�ستطيع  ول  الأبد،  اإىل  فيه  تغط  نومًا  م�ستقبلها  يكون  اأن  فاإما 

حتمل  ل  ح�سارة  جتديد  عن  فتعجز  جديد،  فجر  م�رشق  من  النهو�س 

طابعًا خا�سًا من �سعب متكرب ي�سوم الإن�سانية �سوء العذاب، من غري ما 

�سمري يردع ول قانون مينع.

مواهبهم  ت�ستخدم  جميعًا:  للب�رش  تكون  بح�سارة  تاأتي  اأن  واإما 

املتنوعة، وتطور قواهم املتعددة.

بيد  العقدة  تلك  واإن  ويف هذين الحتمالني عقدة ع�رشنا احلا�رش 

)الكبار(، فهل هم يريدون حلها ل�سالح الإن�سانية؟.

اأن نتحدث يف  الكبار(  )غري  واجبنا نحن  فاإن  اأمر  ومهما يكن من 

الأ�سياء التي تخ�سنا، ومنها ذلك املعامل ال�ستعماري الذي يعمل يف 

حياة الفرد �سد م�سريه و�سد �سمريه.

اأن ي�سعر مبا تنطوي عليه  واإن الواجب يق�سي على كل )غري كبري( 

لأحد  �سلطان  ل  الذي  اخلا�س  تراثه  قيمة جوهرية هي  �سخ�سيته من 

عليه، فكما اأنه لي�س لال�ستعمار اأن يت�رشف يف الزمان واملكان، فكذلك 

ل ي�ستطيع اأن يتحكم يف عبقرية الإن�سان.

ولئن كان له من ال�سلطان ال�سيا�سي ما يهدم جمتمع الفرد ويزيف 

قيمته الجتماعية فاإن قيمته اجلوهرية، التي ت�ستمل على �رشوط ب�سيطة 

لزمة لجتياز مرحلة الع�رشة من حياته، تق�رش عنها يد امل�ستعمر وما 

الزاد  )وهي  والزمن  والرتاب،  الإن�سان،  الثالث:  اجلوهرية  القيم  دامت 

وقت الع�رشة( يف يد �سعب، ي�سعر بها حينما ينه�س من النوم، فاإن ذلك 

اأو  عراقيل  ت�سادفه  ورمبا  الأقدار  مفتاح  بيده  مي�سك  �سك  بال  ال�سعب 

يعرث مرات كثرية، اأو يفقد الأدوات امل�ساعدة يف طريقه، ولكن هيهات 

اأن ينتك�س اأو يعود اإىل النحطاط اإذا ما ت�رشف يف اإمكانياته ت�رشف 

الر�سيد.

واأخرياً، فاإن املعامل ال�ستعماري يف الواقع يخدع ال�سعفاء ويخلق 

يف نفو�سهم رهبة ووهمًا وي�سلهم عن مواجهته بكل قوة، واإن هذا الوهم 

ال�سعيفة،  بال�سعوب  فيغريهم  اأنف�سهم  امل�ستعمرين  اإىل  اأثره  ليتعدى 

ال�سعوب  على  النهار  نور  اإطفاء  يحاولون  اإذ  احتاللهم  لهم  ويزين 

املتيقظة، ويدقون �ساعات الليل عند غرة الفجر، ويف منت�سف النهار، 

لرتجع اإىل العبودية والنوم.
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ولكن مهما �سمعنا تلك الدقات اخلادعة تلح يف اإيهامنا باأنه الليل، 

فلن نعود اإىل النوم.

لقد اأ�سبحنا واحلمد هلل، ول رجعة اإىل الظالم، مهما حاول ال�ستعمار، 

اإنه النهار... النهار..

معامل القابلية لال�ستعمار

ف ال�ستعمار منهجيًا معادلة 
ِّ
حر

ُ
تبني لنا من الف�سل ال�سابق كيف ي

الفرد امل�ستعمر با�ستخدام اأنواع من العراقيل متعددة ي�سادفها الفرد 

يف طريقه.

وعرفنا كيف يوؤثر املعامل ال�ستعماري لت�سييق ن�ساط احلياة يف 

البالد امل�ستعمرة حتى تكون م�سبوبة يف قالب �سيق، يهيئه ال�ستعمار 

يف كل جزئية من جزئياته خوفًا من اأن تتيح احلياة املطلقة ملواهب 

الإن�سان اأن تاأخذ جمراها الطبيعي اإىل النبوغ والعبقرية.

على اأنه من الناحية اجلدلية: هذا العتبار خارجي بكيفية ما، لأنه 

يرينا كيف يوؤثر ال�ستعمار على الفرد من اخلارج، ليخلق منه منوذج 

الكائن املغلوب على اأمره، والذي ي�سميه امل�ستعمر يف لغته )الأهلي(.

ونحن يف هذا الف�سل نريد اأن نتعر�س ملعامل اآخر ينبعث من باطن 

الفرد الذي يقبل على نف�سه تلك ال�سبغة، وال�سري يف تلك احلدود ال�سيقة 

التي ر�سمها ال�ستعمار وحدد له فيها حركاته واأفكاره وحياته.
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فرنى اأوًل هذا الرجل يقبل ا�سم )الأهلي(، يوم ا�ستاأهل لكل ما ترمي 

اإليه املقا�سد ال�ستعمارية من تقليل قيمته من كل ناحية حتى ناحية 

ا�سمه.

ومما يالحظ اأنه منذ �سنني قليلة كان هذا الرجل يحمل هذا ال�سم 

الكلمة  هذه  ن�سمع  وكنا  �سحفها،  به  تعنون  اجلرائد  وكانت  كرايته، 

ترتدد يف خطب الطبقة املثقفة )الأهلية( ونقروؤها يف مقالتها.

فقد  )باخل�سي(  اأنف�سهم  يلقبون  خ�سيانًا  �ساهدنا  نكن  مل  واإذا 

�ساهدنا مراراً مثقفني جزائريني يطلقون على اأنف�سهم )الأهلي(.

ومعنى ذلك اأننا قد اأخذنا اأنف�سنا باملقيا�س الذي تقي�سنا به »اإدارة 

ال�سوؤون ال�ستعمارية«.

بثمن  عاملة  يداً  ورائها  من  يح�سل  بطالة  منا  يريد  امل�ستعمر  اإن 

الهمة  منا  ترتقب  جدية  الأعمال  بينما  متقاعدين  منا  فيجد  بخ�س 

والن�ساط.

الب�سيط  اجلهد  ذلك  نقاوم  فيجدنا  ي�ستغلهم  جهلة  منا  يريد  وهو 

املبذول عندنا �سد الأمية وهو جهد »جمعية العلماء«.

الرذيلة بيننا، تلك  وهو يريد منا انحطاطًا يف الأخالق كي ت�سيع 

حماربة  اإىل  اأ�رشع  فيجدنا  »القلة«،  رجل  نف�سية  تكون  التي  الرذيلة 

ت�ستيت  يريد  وهو  بالدنا،  يف  العلماء  ن�رشها  يحاول  التي  الف�سيلة 

يف  الف�سل  بهم  يحل  حتى  واأحزابًا  �سيعًا  اأفراده  وتفريق  جمتمعنا 

فيجدنا  الجتماعية،  الناحية  يف  فا�سلون  هم  كما  الأدبية  الناحية 

متفرقني بال�سيا�سات النتخابية التي ن�رشف يف �سبيلها ما لدينا من 

مال وحكمة.

يف  ويظهر  الأو�ساخ،  تغمرهم  اأفراداً  نكون  اأن  منا  يريد  وهو 

لالأو�ساخ  ي�سلم  حمتقراً  قطيعًا  نكون  حتى  القبيح،  الذوق  ت�رشفاتهم 

واملخازي، فيجدنا نا�سطني لتلبية دعوته.

وبذلك تكون العلة مزدوجة، فكلما �سعرنا بداء املعامل ال�ستعماري 

الذي يعرتينا من اخلارج، فاإننا نرى يف الوقت نف�سه معاماًل باطنيًا 

ي�ستجيب للمعامل اخلارجي ويحط من كرامتنا باأيدينا.

لول  الجتماعي  معناه  الباطني  الداء  لهذا  لنفقه  نكن  مل  ورمبا 

راأينا كيف  فقد  در�سًا مفيداً،  لقنتنا  قد  اجلزائر  اليهودية يف  الفئة  اأن 

من  �سديدة  �ساعات  يعي�سون  كانوا  املا�سية  احلرب  اأثناء  اليهود  اأن 

تنغ�س  قا�سية  بقوانني  حتكمهم  احلكومية  الدوائر  كانت  ال�سطهاد، 

عليهم حياتهم يف كل ميدان.

التعليم، وجتارتهم تعرقل مبختلف  اأبناوؤهم ينبذون من دور  كان 

العوامل  ت�سيبهم  اأن  و�سك  على  احلقبة  هذه  يف  وكانوا  القوانني، 

التقليدية التي قللت من قيمتنا نحن امل�سلمني، غري اأنه �رشعان ما قام 

اليهود برد الفعل.

�س فيها اأ�ساتذة 
ّ
فتكونت مدر�سة �رشية يف كل بيت من بيوتهم يدر

متطوعون، فيهم املهند�س والطبيب واملحامي، يتطوعون بال ثمن.

وقد عمروا معابدهم اأكرث من ذي قبل، يف حني اأن اأعمالهم التجارية 

قد ا�سرت�سلت يف ن�ساطها، اأح�سن واأقوى من املا�سي بف�سل تعا�سدهم 

يف ال�رشاء على مبداأ )اجلميع للفرد والفرد للجميع(.

منت�رشين  �ساعني  اخلطر  �ساعات  يجتازوا  اأن  لليهود  اأتيح  وهكذا 

رغم ما كانوا يعانون من معوقات خارجية �سلطت على حياتهم يف 

كل جزئياتها.

ولقد كان جناحهم منطقيا، فاإن اأنف�سهم مل تكن معلولة من باطنها، 

ومل يكن من معوق داخلي مي�سكهم عن التقدم، ويحط من قيمة اأنف�سهم 
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باأنف�سهم.

واإننا لنجد يف جناحهم املثل لنت�سار الفرد على البيئة مهما كانت 

ظروف حياته، واإن لنا يف ذلك در�سًا يعلمنا كيف يتعلم الأطفال بال 

مدار�س مفتوحة، وكيف تن�سط حياة قوم حتت ال�سغط واملراقبة. وهكذا 

يوؤدي القيام بالواجبات اإىل ك�سب احلقوق.

اإن الق�سية عندنا منوطة اأوًل بتخل�سنا مما ي�ستغله ال�ستعمار يف 

اأنف�سنا من ا�ستعداد خلدمته من حيث ن�سعر اأو ل ن�سعر، وما دام له �سلطة 

خفية على توجيه الطاقة الجتماعية عندنا، وتبديدها وت�ستيتها على 

اأيدينا فال رجاء يف ا�ستقالل، ول اأمل يف حرية، مهما كانت الأو�ساع 

اأنف�سكم  من  امل�ستعمر  »اخرجوا  امل�سلحني  اأحد  قال  وقد  ال�سيا�سية، 

يخرج من اأر�سكم«.

در�س  لأنه  اإل  الجتماعية  طاقتنا  يف  يت�رشف  ل  ال�ستعمار  اإن 

اأو�ساعنا النف�سية درا�سة عميقة واأدرك منها موطن ال�سعف، ف�سخرنا 

ملا يريد، ك�سواريخ موجهة ي�سيب بها من ي�ساء، فنحن ل نت�سور اإىل 

اأي حد يحتال لكي يجعل منا اأبواقًا يتحدث فيها واأقالمًا يكتب بها، 

اإنه ي�سخرنا واأقالمنا لأغرا�سه، ي�سخرنا له بعلمه وجهلنا.

واحلق اأننا مل ندر�س بعد ال�ستعمار درا�سة علمية، كما در�سنا هو، 

الدينية، من  الوطنية، وحتى  اأ�سبح يت�رشف يف بع�س مواقفنا  حتى 

.
31

حيث ن�سعر اأو ل ن�سعر

اأن  ن�ساطه  ال�ستفادة من نقائ�سنا، وبخا�سة حني يتحتم على  اإىل  ال�ستعمار  )31( وهكذا يتو�سل 

يختفي لكي يحدث تاأثريه الكامل: فعند ظهور الطبعة الفرن�سية لهذا الكتاب منذ ع�رش �سنوات، كان ميكن 

اأن و�سع  �سوى  يفعل  ولكنه مل  ن�رشه،  ياأمر مبنع  باأن  اجلزائري  ال�سمري  بينه وبني  اأن يحول  لال�ستعمار 

اإ�سبعه على )زرار( خفي؟!

اأنه خال�سة  على   )1( قدموه  اجلزائري،  لل�سعب  الكتاب  لتقدمي  مقالني  )الب�سائر(  فخ�س�ست جريدة 

مقالت ن�رشت يف جريدة Le Mond الباري�سية بقلم مرا�سلها يف القاهرة!!

فاأنا  ذلك  ومع  الأ�سلية  العقلية  ال�سعب  ت�سورات  عجز  لإثبات  املثلى  الطريقة  هي  هذه  كانت  وقد 

ندر�سها  ول�سوف  خا�سة،  بدرا�سة  وجديرة  خطرية  ق�سة  اأمام  اإننا 

.
32

يومًا ما اإن �ساء اهلل

واثق من اأن نف�س ال�سحايف قد ي�ستطيع كثرياً يف العدد التايل لنف�س اجلريدة اأن يكتب مقاًل عن »تخريب 

عنوان  الكتاب من جهتها حتت  وطنية  اأخرى  قدمت جريدة  وقد  اجلزائر«  الفكري يف  للن�ساط  ال�ستعمار 

»خطوة خاطئة واإيهام« ومن جهة اأخرى ن�رشت �سحيفة ي�سارية بيانًا لحتاد الطلبة، ينبه ال�سعب اإىل خطر 

هذا الكتاب، فاإذا اأردنا اأن نتذوق طعم هذا البيان، فيجب اأن نعرف اأن نف�س )الحتاد( كان قد �سفق بحرارة 

منذ اأ�سبوع للموؤلف حني عر�س كتابه يف حما�رشة له ويف كل هذا مل يظهر ال�ستعمار بعمل يرى.

اإين لأورد هذه الذكريات البعيدة لتو�سيح هذا الف�سل، واأي�سًا لأين اأريد اأن اأذكر العرب وامل�سلمني باأن 

)الزرار( الذي ي�سنع به ال�ستعمار معجزاته مازال على اأمت ا�ستعداد للعمل، فهو م�ستقر يف نفو�سنا. 

)32( ن�رش جانب من هذه الدرا�سة فعاًل يف كتاب »ال�رشاع الفكري يف البالد امل�ستعمرة«. 
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م�سِكَلة التكيف

له  تخ�سع  كما  الفعل(  )رد  لقانون  الجتماعية  احلياة  تخ�سع 

امليكانيكا، ومبا اأن ال�ستعمار يف نوعه هو »فعل« املدنية احلا�رشة، 

ت�سلطت به على ال�سعوب امل�ستعمرة، فال غرابة اإذن اأن يكون لذلك الفعل 

يف تلك ال�سعوب »رد«.

واإننا اليوم لرنى هذا »الرد« باديًا يف �سور خمتلفة من حياة العامل 

الإ�سالمي، وحري بنا اأن نطلق على ذلك »الرد« ال�سم ال�سطالحي الذي 

يعطينا له مدلوًل اأو�سح.

فان هذا »الرد« 
ّ
عر

ُ
فمن املعلوم اأن علم )البيولوجي( وعلم الجتماع ي

فيه(،  يعي�س  الذي  الو�سط  مع  التكيف  اإىل  ونزوعه  الفرد  )اجتاه  باأنه: 

ونعلم اأي�سًا اأن من قوانني التكيف »غريزة الت�سبه والقتداء«.

اجلزائر  يف  نراها  بداأنا  ال�سلوك  من  جديدة  اأ�سكاًل  فاإن  وبالفعل 

العروبة  بالد  �سائر  يف  موجودة  وهي  عاداتنا،  من  لي�ست  وهي  مثاًل، 

والإ�سالم.
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وهناك النظرة املخدرة، يرى �ساحبها اأن املثل الأعلى للمدنية يربق 

يف قعر كاأ�سه ويلمع يف جو اخلمارة.

ومنا من يرى جناة ال�سعوب يف حترير الن�ساء، ويظن اأنه ملك بيديه 

املدنية اإذا ما فاز بامراأة ع�رشية.

وهناك املقتنع بحاله الذي ل يرى �سيئًا ول يفهم �سيئًا ول يبحث 

يت�ساءل عن موجبها  اأن  بدفع �رشيبته، من غري  قانع  فهو  �سيء،  عن 

الجتماعي.

من  متعددة  درجات  على  دلياًل  املتعددة  الوجهات  هذه  يف  واإن 

التكيف مع جمرى احل�سارة.

واإىل هذه الوجهات يعود اختالف املالب�س، وتباين الأذواق وتنافر 

الآراء، وتباعد الأفراد واأحيانًا ا�سطدام اجلهود.

كاأنه  و�سط  يف  نعي�س  والعائلية  الودية  عالقاتنا  يف  حتى  فاإننا 

انزلقنا  قد  اإننا  خمتلفة،  بثقافات  ومتاأثر  متعددة  اأجنا�س  من  متاألف 

يف املتناق�سات ب�سبب تفكرينا الذي مل يتناول املو�سوع باأكمله واإمنا 

اأجزاء منه.

ال�سهوات  من  اخلالية  ال�ساملة.  بالنظرة  احل�سارة  در�سنا  اأننا  ولو 

املرباأة من الأوهام ملا وجدناها األوانًا متباينة ول اأ�سياء متناق�سة ول 

مظاهر متباعدة.

ول �سك يف اأن عقائدنا ال�سيا�سية تدين لتلك القيم الفا�سدة للح�سارة، 

الوحيد(  )ال�سيء  اأ�سطورة:  يف  اليوم  عندنا  متثلت  التي  العقائد  تلك 

و)الرجل الوحيد( الذي ينقذنا.

وحيث مل يتي�رش لنا عام 1936 اأن ن�سع اآمالنا يف )�سيء واحد( فقد 

و�سعناها يف )الرجل الوحيد( الذي بيده �سعادة ال�سعب ورخاوؤه.

التي تقد�س الأ�سخا�س منت�رشة يف  الوثنية  العقيدة  وما زالت هذه 

الفتاة لكي  التي تتخذها  الأو�ساع املثرية  تلك  الأ�سكال:  تلك  فمن 

تلتفت اإليها الأنظار وتخفق لها القلوب. وذلك ال�ساب ذو ال�سعر الطويل 

الذي يتحا�سى النطق بالراء فينطقها )غينًا(.

يف  تدل  جديدة  األوانًا  فيه  لوجدنا  جمتمعنا  حياة  حللنا  اأننا  ولو 

جملتها على نزعات متباينة وا�ستعدادات فردية متنافرة، يف جمتمع 

فقد توازنه القدمي، ويبحث الآن عن توازن جديد.

ولقد غر�س هذا التطور يف حياتنا عدداً من املتناق�سات يف اأ�سياء 

ارتكبتها  اإثر موبقة  ينتحر  فاأب كرمي  اأخرى.  اأحيانًا ومبكية  م�سحكة 

الأوروبية  بالفتاة  تت�سبه  كيف  تعرف  فلم  تتعلم،  كانت  التي  ابنته، 

املتعلمة.

نعم اإن جمتمعنا قد فقد توازنه القدمي وهو ل يزال يتذبذب ول يعرف 

له قراراً حتى اليوم، واإننا لن�ساهد عدم ال�ستقرار هذا يف اأنف�سنا، ويف 

ت�سوراتنا لالأ�سياء حني تختلف باختالف الناظرين اإليها.

فهناك نظرة ذلك ال�ساب الذي يتغذى بثقافة �سيقة، قانعة ب�سيقها، 

فهو يرى اأن �سعادة الب�رش قد ابتداأت مع القرن التا�سع ع�رش بانت�سار ما 

ي�سمى بالأفكار التحررية.

وهناك من ي�سك يف كل �سيء ويرى املدنية معركة اقت�سادية واأن 

تخلي�س ال�سعب لن يتاأتى اإل بحيلة اقت�سادية يحتالها املحتكرون، اأو 

بكارثة مالية يف ال�سوق ال�سوداء.

ومنا من ينظر النظرة اململوءة باحلقد، املطالبة بالرياء، فهو يرى 

اأن  يظن  وهو  العمومية،  واملظاهرات  النتخابية  الأعرا�س  يف  املدنية 

خطبة يهتف لها تقلب النظام العاملي.

وهناك نظرة ال�ساب )ال�سلفي( اململوءة بذكريات املا�سي، فهو يظن 

اأنه يغري نظام املجتمع بتطهري لغته وتطبيق النحو وال�رشف.

م�سِكَلة التكيف
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كان  فرمبا  �سيئًا  فعلنا  قد  كنا  واإن  منها،  نتخل�س  مل  الإ�سالم،  بالد 

ذلك يف ا�ستبدالنا وثنًا بوثن، فلعلنا اليوم قد ا�ستبدلنا )الرجل الوحيد( 

)بال�سيء الوحيد(.

فالتاجر الذي تنجح جتارته يجزم بال تردد باأن النجاة يف القت�ساد، 

واآخرون يرون ال�سيء الوحيد يف البيان وتزويق الكالم..

ال�سنني  من  كم  ندري  ول  وهم،  لنتخبط يف  وهم  ننتقل من  وهكذا 

التي  امل�سكلة..  الوحيدة( عن حل  )الأ�سياء  لندرك عجز  نق�سيها  �سوف 

هي م�سكلة احل�سارة اأوًل وقبل كل �سيء.

اإن من الواجب األ توقفنا اأخطاوؤنا عن ال�سري حثيثًا نحو احل�سارة 

اأن  تدعونا  احلياة  فاإن  الكوارث،  اأو  ال�سخرية  خ�سية  توقفنا  الأ�سيلة، 

ن�سري دائمًا اإىل الأمام، واإمنا ل يجوز لنا اأن يظل �سرينا نحو احل�سارة 

فليكن  بل  الوحيد،  ال�سيء  ي�سلله  اأو  الوحيد،  الرجل  ي�ستغله  فو�سويًا 

�سرينا علميًا عقليًا، حتى نرى اأن احل�سارة لي�ست اأجزاء مبعرثة ملفقة 

الوحيد، بل هي جوهر ينتظم جميع  ال�سيء  ول مظاهر خالبة ولي�ست 

تاريخ  نحو  يتجه  وقطب  ومظاهرها،  وروحها  واأفكارها  اأ�سيائها 

الإن�سانية.

واإن ق�سيتنا منوطة بذلك الرتكيب الذي من �ساأنه اإزالة املتناق�سات 

واملفارقات املنت�رشة يف جمتمعنا اليوم. وذلك بتخطيط ثقافة �ساملة 

يحملها الغني والفقري، واجلاهل والعامل، حتى يتم لالأنف�س ا�ستقرارها 

ا�ستوى  قد  يكون  �سوف  الذي  املجتمع  ذلك  جمتمعها  مع  وان�سجامها 

على توازنه اجلديد.

م�سِكَلة التكيف
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