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كيف نصل للنهضة والتقدم من خالل الفكر
العربي؟

قي�س اجله�ضمي

التاريخي هو من �أهم الأ�سباب يف التطور احل�ضاري واحلراك النه�ضوي يف وقتنا املعا�صر ..ويتناول الكاتب عبدالرزاق عيد يف مقاله «�أ�سئلة الوعي والنهو�ض والتاريخ يف الفكر
الوعي
�إ َّن
َ
َّ
العربي املعا�صر» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،الأ�سباب التي دفعت بالعامل العربي للت�أخر عن غريهم ،وعدم قدرتهم على الو�صول مل�صاف ال�شعوب املتطورة «ال�شعوب الغربية» ،وتعاملهم
مع التاريخ مبا مينحهم وعيا ي�ساعدهم على ذلك .ومن هذه الأ�سباب ،يذكر الكاتب �أن املفكر العربي عبداهلل العروي جعل �أزمة الفكر العربي التاريخي يف عدم قدرته على ا�ستيعاب
العقل احلديث مبا يطرحه من عقالنية ومو�ضوعية؛ لذلك كان وعي العرب بالتاريخ هو عبارة عن دخول امل�ستقبل بداللة املا�ضي ،وك�أنها حماولة للتقدم للوراء ،وتك ُمن هذه الإ�شكالية
يف �إخفاق القاعدة االجتماعية العربية يف تقبل وا�ستيعاب الدعوة الليربالية «احلداثة» يف املقام الأول ،ويرى يا�سني احلافظ �أن هذه الإ�شكالية قامت على �إخفاق القومية الدميقراطية
ويذكر العروي �أ َّن امل���ؤرخ املعا�صر «ال يف�سر الوقائع بح�سب
منطق امل�شاركني فيها ،بل ح�سب منطق مل يعوه هم ويعيه هو
اليوم»؛ لذلك وجب التفريق بني منطق امل�ؤرخ ومنطقية وقوع
وارتباط الأحداث والوقائع ،ويرى �أي�ضا �أن املعيار يف الكتابة
التاريخية هو بالرجوع �إىل النموذج والعن�صر احلا�سم وهو
ال�سرية النبوية وبقدر االقرتاب واالبتعاد منها تكون طريقة
ال��ك��ت��اب��ة ،وك��ذل��ك ح�����س��ن ح��ن��ف��ي يتبنى ه���ذا امل��ع��ي��ار ويجعله
الفاعلية الوحيدة يف التاريخ .وم��ن هنا ،تغيب عن العروي
نقطتان ُمهمتان :الأوىل �أن امل�ؤرخ القدمي �أي�ضا كان ي�ستخدم
ال��رواي��ات دون �أي حكم عليها وال ان��ت��ق��اد ،وق��د دخلت �أي�ضا
الكثري منها يف علوم الدين وتف�سري ال��ق��ر�آن .والأخ��رى �أنه
مل يطرح م�س�ألة كيفية التعامل مع هذه الروايات وتواترها
و�شروطها وعلم اجلرح والتعديل...وغريها؛ مما يجعل هذه
احليادية ال ميكن االطمئنان لها مو�ضوع ًّيا يف هذه الكتابة
التاريخية .وي��رى عبدالرزاق عيد �أن احليادية هذه ت�س َّللت
للكتابة ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن امل��ذه��ب اجل�ب�ري ال���ذي ي��ق��ول بعدم
تدخل الإن�سان يف الأحداث ،و�إمنا هي ق�ضاء اهلل وقدره ،لكن
ال ميكن �أن نتجاهل �أي�ضا مو�ضوعية امل�ؤرخني؛ فهي قائمة
على الوحدة الباطنية لديهم التي ن�ش�أت من خ�لال تفاعل
العلوم والتيارات الفقهية والكالمية بداخلهم؛ لأن امل�ؤرخني
قدميا ا َّت�سموا باملو�سوعية ،كما يرى عبدالرزاق «�أن املنطق
الداخلي للت�أليف لي�س انعكا�س امل�آالت التاريخية على امل�ؤلف
وح�سب ،بل وت�سرب الر�ؤية اجلربية بو�صفها العلة الوحيدة
لت�سل�سل االحداث وتعاقبها ح�سب امل�شيئة الربانية».
وي�صنف زريق يف كتابه «نحن والتاريخ» الأبحاث التاريخية
يف ال��وط��ن العربي �إىل �أرب��ع��ة اجت��اه��ات؛ االجت��اه التقليدي:
وفيه يكون التاريخ تاريخ الإن�سان وحتليل الأحداث ونقدها
راج��ع��ا ل�ل�أم��ر الإل��ه��ي ،واالجت���اه القومي :ال��ذي يعظم فيها
الكاتب ما�ضي جماعة معينة و ُيبعدها عن مناهج النقد بينما
ميار�سه على ما�ضي اجلماعات الأخرى� .أما االجتاه املارك�سي
واالجت������اه ال��و���ض��ع��ي :ف��ي�رى ال��ك��ات��ب �أن��ه��م��ا مُ��ت��م��اث�لان يف
الأ�سلوب والطرائق ،غري �أن املارك�سية �أقل �شمولية الكتفائها
ب��ع��ل��ة واح�����دة يف ���س�ير ال���ت���اري���خ ،وه���ي ال��ع��ل��ة امل���ادي���ة ،بينما
الو�ضعية ت�شمل العوامل الروحية والفردية واالجتماعية
وال�سيا�سية� ...إلخ.

وي�سوق العروي تعقيبا على كتاب زريق «نحن والتاريخ» ،يذكر
ُ
فيه �أ َّن هناك عن�صرا مف�صليا يجب على العرب امتالكه ،وهو
ال ُبعد الكوين للوعي التاريخي؛ �إذ يلخ�ص الكاتب خ�صائ�ص
ه��ذا الوعي يف �إيجابية احل��دث؛ بحيث �أن املا�ضي يف�سر ما
يحدث يف احلا�ضر ،و�أي�ضا �أن �أ�صحاب الوقائع م�س�ؤولون
عنها ،وميكن احلكم عليهم �أي �أن��ه��م خ��ارج نطاق اجلربية،
و�أن التاريخ يتغري ب�صورة م�ستمرة ولي�س وحدة ثابتة.
وي���ذ ُك���ر ال��ك��ات��ب �أن ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي ي��ت��ج��اور م���ع ال��وع��ي
الليربايل للع�صر احلديث وال��وع��ي الكوين �أي�ضا بالرجوع
�إىل م�صفوفة يا�سني احلافظ؛ �إذ �إ َّن النظام الر�أ�سمايل العاملي
جعل من الأم��ة العربية �أم��ة مفوتة ،وفر�ض عليها لدخول
الوعي التاريخي ب�أن حت�صل على �إدراك جدل اخلا�ص املحلي
«التقليد» م��ع ال��ع��ام «احل��داث��ة �أو ال��ل��ي�برال��ي��ة» ،فنحن الآن
نعي�ش يف مكان واحد مبا فر�ضته علينا التقنية والعوملة� .أما
زمنيا فنحن نعي�ش يف املا�ضي يف «برزخ الفوات»؛ لذا فالوعي
التاريخي ه��و وع��ي بهذا ال��ف��وات والبحث يف �أ�سبابه لإنتاج
وع��ي ق��ادر على العي�ش يف الواقع املعا�صر والزمن املعا�صر؛
�إذ �إن الأمم الع�صرية هي التي يتطابق فيها الوعي الكوين
والوعي القومي.
�إ َّن ظ��ه��ور ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة ي��ع��زو ل��ل��ت�����ش��اب��ك ب�ي�ن ال��وع��ي
املحلي والثقافة الغربية الليربالية «احلداثة» ،وجتلت هذه
الليربالية يف الفكر العربي ب�صيغتني؛ الأوىل :كونها �سبيال
للم�صاحلة بني الدين والواقع املعا�صر� ،أما ال�صيغة الثانية:
ف��ظ��ه��رت يف �سبيل الأم��ث��ول��ة ال��ت��ي ت��رى �أن ال��واق��ع املعا�صر
هو ال��ذي ي�صنع التاريخ ،وك��ان الليرباليون العرب الأوائ��ل
يتطلعون من خاللها للخروج من حالة االنحطاط ،بينما
يرى العروي �أن ه�ؤالء الليرباليني �أخذوا الليربالية ك�شعار
ومل يتجاوزوه للمفاهيم الفل�سفية مبا تخدم ال��واق��ع� .إذن،
فالليربالية -وفق منظومة العروي -هي «جت�سيد مو�ضوعي
عقالين مل�ستوى التطور التاريخي الذي حققه املجتمع»� .أما
يا�سني احلافظ ،فريى �أن الليربالية «�أنتجت وعيا تاريخيا
ك��ون��ي��ا م��ط��اب��ق��ا ب��ح��اج��ات امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي» ،وق���د ح�����ض��رت
ال��ل��ي�برال��ي��ة يف ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي يف م�����س��ت��وي��ات ث�لاث��ة :ال��وع��ي
احل��دي��ث ،وال��وع��ي ال��ك��وين ،وال��وع��ي التاريخي ،و�إن �أك�ثر ما
م�� َّي��ز ال��ل��ي�برال��ي��ون ال��ع��رب ه��و ال���دف���اع ع��ن ح��ري��ة اخل�����ص��وم

وت�أ�صيل احلرية يف املجتمع والتاريخ الإ�سالميني.
وتناول الكاتب رئيف خوري يف كتابه «معامل الوعي القومي»
حتليال للخطاب امل��وج��ود يف ك��ت��اب زري���ق «ال��وع��ي ال��ق��وم��ي»،
وقال �إنه تظهر يف هذا اخلطاب القومي الكثري من امل�شاعر
والأه���واء الداخلية ،و�إن ه��ذا اخل��ط��اب ُي�شري دائ�� ًم��ا للداخل
واجل��واه��ر الثابتة ك�سيادة اجلن�س العربي مثال ،كما يرى
�أن���ه ق��ائ��م ع��ل��ى �أح��ك��ام القيمة ال �أح��ك��ام ال���واق���ع .وم���ن ه��ذا،
ات��خ��ذ خ���وري يف حتليله للوعي ال��ق��وم��ي على �أن���ه ن��ت��اج فعل
الواقع ،ويتك�شف لدى حتليله للوعي القومي على �أنه قائم
على �إع�ل�اء ال��داخ��ل واجل��وه��ر وال ع�لاق��ة ل��ه بالعقالنية �أو
املو�ضوعية ،ويذكر �أن ن�شوء فكر النه�ضة يف الثقافة الوطنية
كان نتيجة ا�صطدام الداخل املحلي يف الكوين ب�سبب التو�سع
اال�ستعماري؛ فقد كان ي�شغل خوري القيم العقلية يف الفكر
ال��ن��ه�����ض��وي ال��غ��رب��ي ،وك��ي��ف��ي��ة ا�ستيعابها يف ال��داخ��ل املحلي
ل�صناعة الوعي املطابق ،ومن خالل الوعي املطابق ن�ستطيع
الو�صول للتقدم والنه�ضة.
وقد ظهرتْ يف ت�سعينيات القرن املا�ضي مرحلة بد�أ االنتقال
فيها من دع��وة رف�ض الأن��ا للآخر �إىل �إدان��ة الآخ��ر ب�أنه هو
م��ن يرف�ض الأن���ا ،وق��د َوج��د يف العديد م��ن الأع��م��ال املهمة
للمفكرين ال��ع��رب ا�ستنكار على الآخ���ر الغربي ب��ع��دم فهمه
ال���ظ���امل ل�ل��أن���ا «ال���ع���رب���ي امل�����س��ل��م» ،وه����ي ا���س��ت��م��راري��ة ل���روح
النقد لال�ست�شراق ،ويطرح عبدالرزاق عيد يف نهاية املقال
����س���� ًؤال�« :أل��ي�����س االن��ك��ب��اب ع��ل��ى امل��ا���ض��ي ب��و���ص��ف��ه الإ���ش��ك��ال��ي��ة
امل��رك��زي��ة امل��ط��روح��ة على م�ستقبل ال��ع��رب �شكل م��ن �أ�شكال
الر�ضا بق�سمة الغرب ،وهي �أن ي�ستحوذ الغرب على التاريخ
ويرتك لنا نحن العرب امل�سلمني البحث يف مطاوي الرتاث،
وبو�صف هذه اخل�صو�صية طبيعة ثابتة جوهرانية؟» ،و�أرى
�أن��ه لكي تنمو احلركة النه�ضوية يف الفكر العربي املعا�صر
نحو املعا�صرة والتقدم ينبغي الرتكيز على القيم العلمية
والفكرية امل�شرتكة بني ال��داخ��ل القومي املحلي يف التاريخ
اخلا�ص وبني اخلارج الكوين الإن�ساين العام ل�صنع منظومة
ت�ستطيع امل�ضي يف قيم احلداثة ،وامل�شاركة بفاعلية يف النظام
العاملي مع بقاء هوية الداخل.
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