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ٌ
نه�ضة �أيقظتها �صدمة اال�ستعمار
فـي املغرب العربي..
نادية اللمكية

�إنّ كل حماولة لتغيري ال��واق��ع يجب �أن تولد من رح��م الوعي ال�سيا�سي والإدراك احل�ضاري ،هكذا ميكن ت�ص ّور تلك املرحلة املهمة من
التاريخ العربي التي �أجنبت  -بعد خما�ض اال�ستعمار -تيارات و�أحزا ًبا كانت هي املحطة النطالق احل�ضور العربي ورف�ض امل�ستعمر الأجنبي.
وباحلديث عن تلك التيارات يف املغرب العربي يطالعنا �أبو القا�سم �سعد اهلل – الباحث وامل�ؤرخ اجلزائري -يف مقاله املو�سوم بـ “تيارات الإ�صالح
يف املغرب العربي” مبراجعة تاريخ ّية للمراحل التي �سبقت ت�ش ّكل تيارات الإ�صالح يف تون�س واجلزائر وليبيا واملغرب ،وعوامل ظهورها ،و�أبرز
�شخ�صياتها و�أه ّم �أعمالها ،م�ستندًا يف كل ذلك على ما مينحه له التاريخ من �أحداث.
ول���ه���ذا وج����ب م��ع��اجل��ة م���ق���ال �أب�����و ال��ق��ا���س��م
م��ن حم���اوره الرئي�سة ال��ث�لاث��ة ،الأول :البعد
ال��زم��ن��ي وال��ت��اري��خ��ي امل��رت��ب��ط ب���الأح���داث التي
ا�ستند الكاتب �إىل نتائجها ،وال��ث��اين :مفهوم
اليقظة والنه�ضة وارتباطه بتيارات الإ�صالح
وهي مو�ضوع الدرا�سة ،والثالث :العوامل التي
�أ���س��ه��م��ت يف ظ��ه��ور ت��ي��ارات الإ����ص�ل�اح يف امل��غ��رب
العربي.
فتاريخ ًيا؛ يتحدث امل��ق��ال ع��ن حقبة القرن
التا�سع ع�شر حتى منت�صف ال��ق��رن الع�شرين،
وقبل احل��دي��ثِ ع��ن م��ا عر�ضه �أب��و القا�سم من
�أحداث وجب �أو ًال حتديد ميزان القوى يف ذلك
ال��وق��ت؛ ف��ال��دول��ة العثمانية – وه��ي اخلليفة
ال�����ش��رع��ي �آن�����ذاك -ك��ان��ت ت�����ش��رف ���س��ي��ا���س�� ًي��ا على
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى امل���غ���رب الأق�������ص���ى ،كما
كانت تتبعها ه�ضبة الأنا�ضول ومنطقة البلقان
و�أجزاء �أخرى .وقد �أم�سكت الدولة العثمانية–
طوال حكمها -باحلبل من �أو�سطه؛ فقد �ألب�ست
نف�سها ل��ب��ا���س ال�����ش��رع��ي��ة ،و�أح����اط ب�سالطينها
العلماء والفقهاء ،ظ ّلوا ي�سكبون عليها من ك�أ�س
التعظيم يف ّ
ظل هيمنة الأيديولوجية الدينية
عامة ،والعربية على
على املجتمعات الإ�سالمية ّ
وج��ه اخل�����ص��و���ص ،وب��ه��ذا ك��ان مفهوم الوطنية
القومية �أق��رب ما يكون مغ ّي ًبا مع وج��ود دعوة
«عاملية الإ�سالم» ،و»�شرعية اخلليفة» التي كانت
�ير �أنّ الأي���ا َم دول؛
تب ّثها ال��دول��ة العثمانية .غ َ
فقد عانت اخلالفة يف هذه املرحلة من �أزم��ات
اقت�صادية كبرية ،ما جعل الإطاحة ب�سلطانها
و�شي ًكا مطلع القرن الع�شرين على يد جماعة
االحت�����اد وال��ت�رق����ي ،ث���م ���س��ق��وط خ�لاف��ت��ه��ا مع
انتهاء احلرب العاملية الأوىل.
وعلى ال�ضفة الغربية ،فقد كان ميزان القوى
ي��رج��ح ل�����ص��ال��ح ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا و�إي��ط��ال��ي��ا
�شماال ،و�أملانيا ورو�سيا �شر ًقا ،والواليات املتحدة
غر ًبا ،وم��ع ما متلكه ه��ذه القوى من مقومات
ري مبا�شر
ع�سكرية واقت�صادية فقد كان لها ت�أث ٌ
على ا�ستقرار احلياة يف �شمال �أفريقيا.
ي�أخذنا �أبو القا�سم �إذن يف رحلة �سر ٍد لوقائع

تدخّ ل القوى الغربية يف منطقة �شمال �أفريقيا
يف ن��ه��اي��ة احل���ك���م ال���ع���ث���م���اين ،وق����د ال يختلف
ري من امل�ؤرخني الذين يخت�صرون
الكاتب مع كث ٍ
م��رح��ل��ة اال���س��ت��ع��م��ار يف ج��ع��ل الآخ������ر غ��ا���ص�� ًب��ا
����دم���� ًرا ل��ل��ه��وي��ة،
ل���ل���م���وارد وحم��ت�لا ل��ل��وط��ن وم ّ
متجاوزين كل تلك العوامل التي فتحت الباب
على م�صراعيه �أمامهِ ،ب��د ًءا من �سيا�سة احلكم
و���س��ي��ا���س��ة الإ����ش���راف ال��ع��ث��م��اين ع��ل��ي��ه��ا ،وان��ت��ه��ا ًء
باملواطن املغ ّيب �سيا�س ًيا وثقاف ًيا �آنذاك.
لقد كان �أبو القا�سم – وهو الباحث وامل�ؤرخ-
�أ���ش��ب��ه م���ا ي��ك��ون ب��ع��ي��دًا ع���ن ج��ع��ل الأح������داث يف
مو�ضع النقا�ش ،واكتفى بجعلها حقائق تاريخية
�أف�ضت �إىل نتائج يعتقد �أنها �أ�سهمت يف ظهور
تيارات الإ�صالح يف املغرب العربي! ومهما يكن
من �أم��ر فن�ص املقالة مل ُ
يخل من ا�ستنتاجات
َّ
يلتقي فيها الكاتب مع �آراء الباحثني لعل �أهمها
ك���ونُ االح��ت�لال “ال�صدمة ال��ت��ي �أي��ق��ظ��ت تلك
ال�شعوب لتكت�شف هويتها وم�صريها”.
ويف الوقت الذي تتابع فيه الوقائع وتت�سل�سل
الأح��داث يقفز بنا الكاتب فج�أة �إىل �س�ؤال ظنّ
�أن الإج���اب���ة ع��ل��ي��ه م��دخ��ل ل��ل��ح��دي��ث ع��ن حركة
الإ�����ص��ل�اح“ :ما ال��ي��ق��ظ��ة؟ وم����ا الإ�صالح؟”
وال���ع���ج���ي���ب �أن جن�����ده ي��ج��ي��ب ب��ال��ت��ف��ري��ق ب�ين
م��ف��ه��وم��ي ال��ي��ق��ظ��ة وال��ن��ه�����ض��ة ،وك�����أ ّن����ه ي��ن��ف��ي
ه���ذا ال��ف��رق وي����ؤك���ده يف �آن واح���د بخلطه بني
ال�����س���ؤال والإج���اب���ة! �إذن ف��ال��ف��رق  -كما يجيب
�أب��و القا�سم بتح ّرز -يكمن يف ك��ون النه�ضة “
تتجاوز جمرد ال�شعور �إىل العمل” واليقظة يف
مفهومه “جم ّرد فتح العينني وال��ت��ع��رف على
الأ���ش��ي��اء م��ن حولنا” ،فهذا الأخ�ي�ر �أق���رب �إذن
�إىل معناها اللغوي امل�أخوذ من الفعل ا�ستيقظ،
�أي؛ �صحا بعد �سبات ،وه��و خ�لاف ال��ن��وم .وهو
ما يرى الكاتب �أ ّن��ه امل�صطلح الأك�ثر دقة الذي
يجب �أن نطلقه على هذه املرحلة .و�أجدين هنا
م�ضطرة – بالنيابة عن الكاتب� -إىل تعريف
مفهوم الإ�صالح الذي جتاوزه �سه ًوا� ،إذ تطالعنا
م��ع��اج��م ال��ل��غ��ة ب��ث�لاث��ة م��ع��ان رئ��ي�����س��ة :ت��ق��ومي،
تغيري ،حت�سني .وي��ع�� ّرف��ه هانتجنتون –�أ�ستاذ

العلوم ال�سيا�سية -ب�أنّه “تغيري القيم و�أمناط
ال�سلوك التقليدية ،وتو�سيع نطاق الوالء لي�صل
�إىل الأمة ،وعقلنة احلياة العامة ،وعقلنة البنى
يف ال�سلطة ،وت��ع��زي��ز التنظيمات املتخ�ص�صة،
واعتماد مقايي�س الكفاءة” .ف�إذا كان الإ�صالح
ي��ح��م��ل م��ف��ه��وم ال��ت��غ��ي�ير وال��ت��ح�����س�ين وال��ت��ق��ومي
فهو �أق��رب �إىل النه�ضة عنه �إىل اليقظة ،وقد
بدا �أن الكاتب �ص ُعب عليه تق�سيم املراحل بهذه
الدقة ،فرناه يقول“ :ورمبا كانت تون�س �أقرب
�إىل مرحلة اليقظة امل��ب��ك��رة؛ ن��ظ�� ًرا ل�سبقها يف
التغيري» فها هو يربط اليقظة بالتغيري بعدما
�أن عرفها ب�أنّها ال�صحوة بواقع احلال ال البدء
بتغيريه!.
لقد ربط �أبو القا�سم يف مقاله بني الإ�صالح
واال�ستعمار بجعل الأخ�ي�ر �صدمة �أف�ضت �إىل
الأول ،وه���ن���ا وج����ب ال����وق����وف وال���ت���ف���ري���ق ب�ين
�أمرين مهمني :هل كان الكاتب يرى اال�ستعمار
يف جوهره خطوة لتغيري ال�سيا�سة واالقت�صاد
والتعليم؟ مبعنى �آخ��ر؛ هل دخ��ول الفرن�سيني
�إىل اجل������زائ������ر وت����ون���������س وامل������غ������رب ،ودخ������ول
الإي��ط��ال��ي�ين �إىل ل��ي��ب��ي��ا ث���م تنظيمهم للحياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية وبنا�ؤهم
املدار�س هو ما �أيقظ املغرب العربي من مرحلة
االنغالق والت�أخر؟ �أم �أنّ ما �أراد �أن يثبته الكاتب
ه��و ردة الفعل ال الفعل نف�سه؟ يقظة ال�شباب
ووقوفهم �ضد اال�ستعمار بالو�سائل املختلفة هو
خطوة الإ���ص�لاح الأوىل ولي�س الإ���ص�لاح الذي
�أنتجه اال�ستعمار؟
احلقيقة �أنّ اختيار �أح��د الر�أيني لن يكو َن
من�صفًا ،ولئن كان الكاتب ال ي�ستطيع االعرتاف
ب��ه��ذا ���ص��راح�� ًة ف����إنّ ال��ت��اري��خ ي��ع��ود ليثبت ذل��ك؛
���ث�ي�را م���ن الأح����زاب
ف��ال�����ش��ب��اب ال���ذي���ن ���ش��ك��ل��وا ك ً
واجلماعات وال��ث��ورات �ضد االحتالل الفرن�سي
والإيطايل هم من خريجي املدار�س الفرن�سية،
وب��ع�����ض��ه��م ف��� ّر م��ن االح���ت�ل�ال ليعي�ش يف دُولِ���� ِه
الأم؛ ففي فرن�سا وبريطانيا ت�شكلت اجلمعيات
الراف�ضة لال�ستعمار ،لتو َل َد الثورات من رحم
تلك الدول نف�سها!

وب��امل��ق��اب��ل ف������إنّ ردة ال��ف��ع��ل ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف
“النه�ضة الدينية اجلديدة” التي قادها ُجملة
م��ن التنويريني م��ن خريجي ج��ام��ع الزيتونة
وامل���در����س���ة ال�������ص���ادق���ي���ة يف ت���ون�������س ،و�أ����ص���ح���اب
الطرق ال�صوفية يف اجل��زائ��ر ،وخريجي جامع
ال��ق��روي�ين يف امل��غ��رب ،واحل��رك��ة ال�سنو�سية يف
ليبيا ،هذه النه�ضة تر ّتب عليها ن�شاط �صحفي،
ون���وا ٍد وجمعيات كانت حجر ال��زاوي��ة يف حركة
اليقظة ثم الإ�صالح.
وختاما فقد �سار املغرب العربي يف حركته
ً
الإ����ص�ل�اح���ي���ة �إذن ع��ل��ى خ ّ
���ط�ي�ن رئ��ي�����س�ين؛
الأول :النه�ضة ال��دي��ن��ي��ة اجل��دي��دة  -كما
�أ�شرنا �إليها  -والتي ت�أثّرت ب�أفكار اجلامعة
الإ���س�لام��ي��ة ،وال��ث��اين :امل��ق��اوم��ة ال�سيا�سية
املبا�شرة ،والتي متثّلت يف ظهور اجلمعيات
وت�شكّل الأح��زاب ،وقادها يف املجمل النخبة
من خريجي امل��دار���س الفرن�سية .ون��و ّد هنا
الإ���ش��ارة �إىل م�س�ألة �أكّ��ده��ا الكاتب يف �ضوء
حديثه عن العوامل التي �أ�سهمت يف ظهور
ح���رك���ات الإ�����ص��ل�اح يف اجل���زائ���ر ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص؛ �إذ ي��رى �أب��و القا�سم يف تقارب
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب�ي�ن ال��ع��ل��م��اء امل��ح��اف��ظ�ين،
العاملني منهم يف �سلك الإدارة الفرن�سية
وامل�����س��ت��ق��ل�ين ،م��ع وج��ه��ات ن��ظ��ر النخبة من
خريجي املدار�س الفرن�سية ،يرى يف تقاربها
عامال �أ�سا�سا يف التالقي والتكاتف وتن�سيق
اجل���ه���ود ،ف��ه��ل حت��ق��ق ذل���ك ال��ت��ق��ارب ح��قًّ��ا؟
يقول الباحث الطيب �آي��ت حمودة « :امليزة
ال��ت��ي راف��ق��ت احل��رك��ة الوطنية يف اجل��زائ��ر
ه����ي ب������روز اجت����اه��ي�ن م���ت���ن���اف���ري���ن؛ اجت����اه
�إ���ص�لاح��ي �إ���س�لام��ي ق��وم��ي ،و�آخ����ر علماين
ف���رن���ك���وف���وين ،ي��وح��ده��م الأ����ص���ل وال���وط���ن
اجل���زائ���ري ،وت�����ش��ت��ت��ه��م ال��ل��غ��ة والثقافة”.
عو�ضا
ف��ال��ت��ي��اران �إذن مل يكونا على وف���اق
ً
ع��ن تن�سيق اجل��ه��ود وت��ك��ات��ف الأي�����دي؛ بل
التوحد الذي �أ�شار �أبو القا�سم �إليه بني
كان
ّ
�صفوف االجتاه نف�سه.
nkha008@gmail.com

