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النه�ضة العربية يف القرن التا�سع ع�شر
هاجر ال�سعد َّية

ُّ
كل حقبة مت ِّثل بداية تولية احلكم لقيادة جديدة تعترب جتربة وم�شروعا نه�ضويا ُيغ ِّذي التاريخ ،وي�صقل توجهات تنموية وح�ضارية وفكرية ،كما ُي�ضمر فل�سفة لعبة
�سيا�سية قادها �أحد الأبطال يف التاريخ .ومن نافلة القول �أ َّن املجتمع يت�ض َّمن فاعلني اجتماعيني ذوي اجتاهات وتيارات متعددة ومتباينة ،ويقع على عاتق ٍّ
كل منهم
م�س�ؤولية منطلقة من ح�سه ووعيه اخلا�ص مبفاهيم املواطنة ،والوطنية ،واملواطن .واجلدير بالذكر �أ َّن هذا احل�س والوعي الوجودي واملجتمعي ُيفرز على عاتق
الفاعل االجتماعي داخل املجتمع وظيفة ومهنة ،وعدته املعرفية تقوده �إىل تبيان كيفية ت�أدية هذه املهنة ،والفاعل الن�شط غالبا ما يعرف يف املجتمع با�سم املثقف،
غيها بد�أ
ومن منطلق �أ َّن املثقف يف نظر �إدوارد �سعيد هو «املثقف الذي ميلك ملكة املعار�ضة ،ملكة رف�ض الركود ،املثقف هو الذي ال ير�ضى بحالة حتى ُي ِّ
غيها ،ف�إذا َّ
را�ض ،هو راف�ض ،هو قلق ،هو ِّ
متعط�ش للتغيري .واملثقف -طبقا لإدوارد
يحلم مبوا�صلة التغيري .فقط يف حلظة الإبداع يكون املثقف را�ضيا ،وفيما عداها هو غري ٍ
�سعيد -لي�س املثقف يف جمال ما ،بل املثقف الذي ي�أخذ موقفا �شموليا من املجتمع» ،يقدِّم لنا الباحث نا�صر املهدي يف مقالٍ معنونٍ  -يف جملة «الت�سامح»  -بـ«ر�ؤى
املفكرين العرب حول النه�ضة احلديثة :درا�سة حتليلية لنموذج حممد علي با�شا» اجتاهات فل�سفة التاريخ لنه�ضة حممد علي.
واجل ِّيد �أ َّن الباحث مل يعر�ض اجتاهني مت�ضادين -حاملني
�سمة التطرف والتع�صب -بل ت�ض َّمن مقاله ثالثة اجتاهات
بني التطبيل والتحييد والرف�ض لفل�سفة نه�ضة حممد علي.
وا�ستفتح مقاله با�ستعرا�ض منا�صري اجتاه التطبيل ،امل�ؤيدين
لنه�ضة حممد علي الذين �أجمعوا على النقلة النوعية التي
حققها حممد علي يف احل�ضارة امل�صرية والعربية ،ال�سيما
الثقافة املدنية املخلدة للح�ضارة� ،إىل جانب تركيزهم -على
حد قولهم -على تعامل حممد علي مع احل�ضارة الغربية؛
حيث �آمن بفل�سفة ال تعار�ض بني الإ�سالم والعلوم الغربية.
ومي �ك �ن �ن��ا �أن ن ��أخ ��ذ ع �ل��ى �أ� �ص �ح ��اب ه ��ذا االجت� � ��اه تطبيلهم
وغ�ن��اءه��م بالثقافة امل��ادي��ة ال�ت��ي ح��ر���ص ع�ل��ى بنائها حممد
علي ،متجاهلني �أ�سباب ع��دم �صريورة ه��ذا النمو احل�ضاري
والنه�ضة الفكرية؛ وهذا كفيل ب�أن نقول �إ َّن الدعائم القومية
ال �ت��ي ذك��ره��ا �أ� �ص �ح��اب ه ��ذا االجت� ��اه -وال �ت ��ي ارت �ك ��زت عليها
فل�سفة و�سيا�سة حكم حممد علي -ه�شة للغاية� ،إىل جانب
ع��دم ا��س�ت�غ�لال الأ��س�ب��اب ال�ت��ي ح��ال��ت ال���ص�يرورة احل�ضارية
والنه�ضوية لال�ستفادة منها يف ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ومن �أبرز
من م َّثل هذا االجتاه :عبا�س العقاد ،وجمال الدين الأفغاين،
و�أح �م��د ف� ��ؤاد ،وم�صطفى ك��ام��ل ،وج��رج��ي زي ��دان .واجل��دي��ر
بالإ�شارة هنا �أ َّن �أ�صحاب هذا االجتاه -بناء على تعريف �إدوارد
�سعيد للمثقف ودوره يف املجتمع -لي�سوا مبثقفني ،و�إن كانوا
فهم خائنون لأفكارهم ،و�إال �أي��ن الإب��داع ال��ذي خلقه ُم َّمد
ع�ل��ي؟ ط��امل��ا اقت�صرت نه�ضته على الثقافة امل��ادي��ة ،وميكننا
القول دائما ب�أ َّنه ال تعويل على الإبداع املادي غري املبني على
�أ�س�س ومناهج علمية وفكرية م�ستقلة.
يف ح�ين جن��د �أ� �ص �ح��اب االجت ��اه ال��راف ����ض لنه�ضة حممد
ع �ل��ي؛ و�أب ��رزه ��م :حم�م��د ع �ب ��ده ،ور� �ش �ي��د ر� �ض ��ا ،و�إ��س�م��اع�ي��ل
م�ظ�ه��ر ،وح�س�سني ف ��وزي ،ول��وي����س ع��و���ض ..راف���ض�ين ملنهج
و�إ�صالحات حممد علي ولكل مفكر ر�أيه يف تغليب ال�سلبيات
على الإيجابيات .وبالن�سبة يل حممد عبده ق�دَّم �إرها�صات

ق���ص�م��ت ظ�ه��ر ال �ب �ع�ير ،وك��اف �ي��ة ل �ل��رد ع�ل��ى ت�ق��ري��ظ مطبلي
االجت��اه الأول؛ حيث حمل حملة �شعواء على منهج و�أ�سلوب
حم �م��د ع �ل��ي ،ف�ي�ن�ت�ق��د يف امل �ق��دم��ة ا� �س �ت �ب��داد حم �م��د ع �ل��ي يف
التعامل م��ع املخالفني ل��ه يف ال ��ر�أي وال�ف�ك��ر؛ ف�ك��ان ي�ستعني
ب��اجل �ي ����ش ل�ل�ت�خ�ل����ص م ��ن خ �� �ص��وم��ه ،وه� ��ذا ُي�ع�ط�ي�ن��ا ملمحا
م��ن م�لام��ح ال��دول��ة يف ع�ه��ده وه��ي دول ��ة ت�س ُّلطية ،وال��دول��ة
الت�سلطية -ك�م��ا ي�ح��دده��ا خ �ل��دون ح���س��ن ال�ن�ق�ي��ب -تخرتق
املجتمع امل��دين بالكامل وجتعله ام�ت��دادا ل�سلطتها ،فتحتكر
م �� �ص ��ادر ال� �ق ��وة وال �� �س �ل �ط��ة يف امل �ج �ت �م��ع ،وت �ه �ي �م��ن ع �ل��ى ك��ل
م�ستويات التنظيم االجتماعي وخمتلف اجلماعات والقوى
االجتماعية؛ من خالل َ�س ِّن �شرائع وقوانني من دون قيود �أو
�ضوابط» .وهذا يف�ضح نق�ص مناعة الثقافة العربية -ب�شكل
عام� -ضد الآخر ،وتبلور ظاهرة التطرف والتع�صب الفكري
على ام�ت��داد ال�ت��اري��خ ،وال ميكن �أن يختلف اث�ن��ان يف م�ساوئ
وانتهاك التطرف للحق والعدالة والدميقراطية واملواطنة،
التي متثل يف جمموعها حقوق الآخ��ر .و�إىل جانب الت�سلط،
يُ�شري حممد عبده �إىل �أ َّن حممد علي َّ
ف�ضل الأج��ان��ب على
املواطنني؛ حيث �أعلى كعبهم و�أغدق عليهم �أف�ضل الوظائف؛
�أي متتع الأج�ن�ب��ي بحقوق امل��واط��ن ال�ت��ي ح��رم منها ف�أ�صبح
بذلك امل�صري حتت وط�أة �إذالل احلكومة من جهة والأجانب
من جهة �أخرى .و�أ�شار مُف ِّكرو هذا االجتاه �إىل نقاط �ضعف
م�شابهة مع وجود تعار�ض يف الآراء والتحليل بني حممد عبده
ور�شيد ر�ضاَ ،ب ْيد �أ َّنه ُيكننا القول ب�أن �أ�صحاب هذا االجتاه
�أج �م �ع��وا ع�ل��ى �أن حم�م��د ع�ل��ي �أه �م��ل تنمية ال��وع��ي ال�ق��وم��ي
امل���ص��ري بالنه�ضة والإ� �ص�ل�اح� ،إىل ج��ان��ب �إه�م��ال��ه للجانب
الديني الأخالقي يف نه�ضته؛ فهي نه�ضة منقو�صة مل ُت�ؤت
ث�م��اره��ا امل ��رج ��وة ،وحم�م��د ع�ل��ي مل ي��رك��ز ع�ل��ى � �ض ��رورة بناء
�شخ�صية الإن�سان وتنمية فرديته وا�ستقالله ،و�إن كانت بع�ض
اخلطوات تظهر عك�س ذل��ك ،فهو يف الواقع م�ؤدلج وم�سي�س
�أهداف النه�ضة والتنمية واحل�ضارة .وجند �أ َّن الباحث يختتم

مقاله با�ستعرا�ض ر�ؤى مفكري االجتاه املحايد ،الذي ي�سجل
ملحمد علي �إجنازاته ويعتد بها ،ويف الوقت نف�سه ي�سجل عليه
هفواته ،وقد يكون هو االجت��اه املن�صف لواقع نه�ضة حممد
علي؛ فهو اجتاه ال ين�سف نه�ضة �شاملة وال يقرظها تقريظا
مبتذال ،يقر�أ واقع النه�ضة بعقل م�ستنري و�شخ�صية متزنة،
و�أب��رز َم��نْ م َّثل ه��ذا االجت��اه يف ق��راءة وحتليل نه�ضة حممد
علي :جورج �أنطونيو�س ،و�سالمة مو�سى ،و�أحمد ح�سني ،وعبد
امل�ت�ع��ال ال�صعيدي� ،إىل ج��ان��ب الباحثني امل�ع��ا��ص��ري��ن؛ مثل:
م�سعود ظاهر ،وعبدالعزيز الدوري ،وحممد عابد اجلابري،
وعبدالإله بقزيز .املفكرون ا�ستعر�ضوا ُر�ؤى حتليلية جمعت
ب�ين ر�ؤى االجت ��اه�ي�ن ال��راف ����ض وامل �ط �ب��ل ،وق ��د ت �ك��ون �أق ��رب
�إىل الإن���ص��اف؛ حيث �أ��ش��ار ج��ورج �أنطونيو�س �إىل �أ َّن حممد
علي ح��اول بعث فكرة القومية الغربية ،وب��ذل جهودا جبارة
مب�ساعدة ابنه -ولكنه ف�شل ب�سبب عوامل داخلية وخارجية،وت�ش َّكلت العوامل الداخلية يف واقع املجتمع امل�صري قبل نه�ضة
حممد علي؛ حيث ك��ان املجتمع قبله فاقدا للت�ضامن القومي،
وعلى ذلك ميكن القول ب�أن النه�ضة العربية بقيادة حممد علي
قد ولدت يف غري �أوانها؛ فخلقت قبل �أن يخلق الوعي؛ لذا بنه�ضة
حممد علي ح�صلت مداهمة للمجتمع امل�صري ،يف حني �أن العوامل
اخلارجية تعود �إىل تخوف ال��دول الأوروب �ي��ة من نه�ضة م�صر؛
تو�سعات حممد علي تخوف ال��دول العظمى فوقفت
حيث �أث��ارت ُّ
لها باملر�صاد .وه��ذا على �سائر مفكري ه��ذا االجت��اه ال ينكرون
نه�ضة حممد علي املادية ،يف حني مرد اختالفهم وانتقادهم يف
منهج و�أ�سلوب تعامل حممد علي جتاه عقلية املواطن ،وت�سيي�س
الأدوات التي وفرها لهم با�سم املواطنة.
ويكنني �أخ�ي�را �أن �أُ��ض�ي��ف ب ��أ َّن م��ن �أوىل واج �ب��ات املثقف
ُ
ال �ع��رب��ي درا� �س ��ة امل�ن�ه��ج ال�ع�ل�م��ي ال ��ذي ق��ام��ت ع�ل�ي��ه النه�ضة
الأوروبية؛ وذلك من �أجل -على حد قول الباحث عفيف فراج-
�إنتاج معرفة علمية تقدم �صورة دقيقة للتبدالت التي �شهدتها
املجتمعات العربية من جراء احتكاكها باملجتمعات الأوروبية.
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