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األيديولوجيا العربية المعاصرة
عاطفة امل�سكرية
تعدُّ رائعة ابن خلدون «املقدمة» من ال ُكتب امله َّمة يف فهم التاريخ؛ حيث �إنه �أغنى املعرفة من خاللها بالكثري من النظريات؛ من بينها :نظرية بناء الدولة و�أطوارها .وي�ستفتح ابن
خلدون النظرية باجلزء املتع ِّلق بالظفر بال�سلطة ون�شوء الدولة وارتقائها ،مرورا مبرحلة االزدهار والتطور ،ومن ث َّم الف�ساد ،انتها ًء ب�سقوط الدولة وانهيارها ..وجن ُد كل هذا ينطبق
على احل�ضارات والدول عرب التاريخ؛ مما يجعل نظريته من امل�سلمات التاريخية ،ويكاد يتفق الأغلبية على ذلك .ف�أفول احل�ضارات و�شروقها يعد من �ضمن ق�سريات النظرية اخللدونية،
ولكن ما الذي يجعل ال�شعوب ت�ستمر بالقتال يف �سبيل تغيري واقعها؟ �إ َّنها الطبيعة الب�شرية التي ال تكل عن البحث عن �سبل التطوير والتقدم ،حتى و�إن �أدركت �أنها يف و�ضع مُ�س َّلم به.
لقد ُفطِ ر الإن�سان على مقاومة الظروف ال�صعبة والتحديات ال�ستمرارية العي�ش ،و�إال ملا قامت احل�ضارات وبُنيت الأمم من الأ�سا�س .ويف �سياق حماولة فهم �أيديولوجيا الإن�سان املكوِّن
للح�ضارات العربية امل�سلمة واملعا�صرة حتديدا ،يذكر الباحث التون�سي حممد احلداد يف مقال له بعنوان «القيم الدينية والتنمية و�إن�سانية الإن�سان» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ت�صنيف
املفكر املغربي عبداهلل العروي للرموز الثالث التي تعك�س هذه الأيديولوجيات ،والتي ُت�سهم يف دعم عنا�صر التكوين احل�ضاري.

فالرمز الأول هو الإم��ام حممد عبده ،الذي اخت�صر
ف��ي��ه امل��ف��ك��ر �شخ�صية ال�����ش��ي��خ ال���ذي ي��رت��ب��ط بالتيار
ال��دي��ن��ي ،وال��رم��ز ال��ث��اين ك��ان الأ���س��ت��اذ لطفي ال�سيد
ُمثال ل�شخ�صية ال�سيا�سي ،والرمز الثالث والأخري
��ب دع���اة ات��ب��اع
ه��و ���س�لام��ة م��و���س��ى ال���ذي يعك�س ج��ان َ
ال��ق��وان�ين الغربية اجل��ال��ب��ة ل��ل��ح��داث��ةُ ..ن�� َن��اق�����ش ر�أي
الباحث التون�سي يف كل ما ذكر؛ ملحاولة فهم نظرته
جتاه الأيديولوجيا العربية املكونة للح�ضارة.
�أوال :ك���ان الإم�����ام حم��م��د ع��ب��ده ذا ن��زع��ة جت��دي��دي��ة
ونه�ضوية يف الدين؛ حيث كان يرف�ض اجلمود الفكري
��زع��م �أ���ص��ح��اب��ه �أن���ه ن��اجت ع��ن ال��دي��ن .ولطاملا
ال���ذي ي ُ
دع��ا حممد عبده لفهم العلوم املعا�صرة وت�سخريها
الزده��ار الأمم ،و�إذا ما َّ
مت قيا�س الوقائع التاريخية
ُم��ق��ارن��ة مب��ا نحن عليه الآن يف احل��ا���ض��ر� ،سنجد �أن
الدين كان حا�ضرا يف كلتا املرحلتني :مرحلة �شروق
احل�ضارة الإ�سالمية ،ومرحلة �أفولها التي هي �أقرب
يجب �أن يتم �أخذه يف احل�سبان
�إىل زماننا احلايل .ما ُ
�أن القر�آن الذي نزل على �سيدنا حممد خامت الأنبياء
وال��ر���س��ل ،راع����ى ال���ظ���روف ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ر ب��ه��ا �أم��ة
حم��م��د يف ت��ل��ك ال��ف�ترة ،م��ث��ل��ه ك��م��ث��ل م��ع��ج��زات باقي
الأنبياء؛ ف�سيدنا مو�سى مثال �أحد ُمعجزاته �أن يلقي
بع�صاه فتتحول �إىل حية ت�سعى ،املعجزات كانت دائ ًما
تتنا�سب م��ع ع��ق��ول الأمم ال��ت��ي �أُر���س��ل لها الأن��ب��ي��اء؛
اهتموا بال�سحر فكانت معجزته تخاطب
فقوم مو�سى ُّ
اه��ت��م��ام��ات��ه��م وع���ق���ول���ه���م ،وك���ذل���ك م��ع��ج��زة ���س��ي��دن��ا
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -القر�آن ،تُخاطب �أهل
الف�صاحة والبالغة وال�شعر يف تلك الفرتة؛ فمن كفر
�أنكر ،ومن �آمن ف�سره ا�ستنا ًدا للمعطيات التي كانت
ب��ي��ده يف ت��ل��ك ال��ف�ترة� .إنَّ حتمية التغيري للظروف
الزمكانية يتحتم عليها م��راع��اة الأم���ر فيما يتعلق
بالتف�سريات كذلك؛ فالتجديد مطلب هنا ،ناهيك
عن َكون التف�سريات اجتهادات ب�شرية �آخر الأمر ،قد

تُ�صيب وقد تخطئ؛ حيث تُ�شري كل الدرا�سات �إىل �أنَّ
الإن�����س��ان ال ي�ستطيع االنف�صال ع��ن عاطفته� ،أ�صله
وخلفيته ال��ت��ي ت��رب��ى عليها ،يتحتَّم ع��ل��ى ذل��ك ع��دم
مقدرته على تف�سري الن�صو�ص مبو�ضوعية مطلقة.
وم����ن ه���ن���اُ ،ي�����ص��ب��ح االج���ت���ه���اد وال��ت��ج��دي��د ����ض���رورة؛
بالتايل ت�صبح هذه الأيديولوجيا تتجه نحو االجتاه
ال�صحيح يف دع��م عنا�صر تكوين احل�����ض��ارة العربية
املعا�صرة .ثانيا :ذكر املفكر املغربي عبداهلل العروي
ال��رم��ز ال��ث��اين املتمثل يف الأ���س��ت��اذ لطفي ال�سيد ،ذي
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وه����و �إح�����دى ال�����ش��خ�����ص��ي��ات
امل�����س��اه��م��ة يف ت��ك��وي��ن الأي��دي��ول��وج��ي��ا ال��ع��رب��ي��ة .ي��ع ُّ��د
الأ�ستاذ لطفي من ال�شخ�صيات التي ت���أث��رت بالفكر
و�سمي
النه�ضوي التجديدي ل�ل�إم��ام حممد ع��ب��دهُ ،
بـ»�أبو الليربالية امل�صرية»؛ حيث كان ُينادي بحرية
الأف��راد ونبذ اال�ستبداد ،وك��ان يرف�ض ربط �أي كيان
ب��الآخ��ر؛ �أي �أن ال تربط م�صر وت��ذوب فردانيتها يف
ال�صورة اجلماعية للعامل العربي ،كما نادى ب�أهمية
تعليم امل����ر�أة �أي�����ض��ا .كما ي��ع ُّ��د ال�سيد �أمن��وذج��ا لفكر
ال ي��زال ُي�� َن��ا َدى ب��ه حتى يومنا ه��ذا .على ال��رغ��م من
حدوث الكثري من التطورات ،و�أن الكثري من الدول
واملجتمعات قطعتْ �شوطا طويال فيما كان ينادي به،
�إال �أن��ه��م مل ي�صلوا للمرحلة امل���راد منهم و�صولها.
ل��ك��ن م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر يف ه���ذا ال�����س��ي��اق �أن ه��ذه
الأيديولوجيا �أ�صبحت حا�ضرة ب�شكل قوي يف �أذهان
الأجيال النا�شئة.
أخ���ي���را ،ذك����ر امل��ف��ك��ر ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال���داع���ي���ة مل��واك��ب��ة
و� ً
احلداثة الغربية ،وهو «امل�صلح» �سالمة مو�سى ،الذي
قادته بع�ض ال��ظ��روف يف حياته للتوجه �إىل �أوروب���ا،
وفيها قر�أ العديد من امل�ؤلفات وتعرف على �شخ�صيات
م��ن �أم���ث���ال ف��ول��ت�ير وك����ارل م��ارك�����س ،ث��� َّم ان��ت��ق��ل �إىل
�إجنلرتا وقابل بع�ض ال�شخ�صيات البارزة �آنذاك منهم
جورج برنارد �شو ،وت�أثر ب�أفكار ت�شارلز داروين كذلك.

فعاد اىل ب�لاده متم�سكا بالأفكار الغربية ،بل داعيا
لقطع كل ال�صالت بالعامل ال�شرقي �آن���ذاك .و�أي�ضا
ك��ان حممال ببع�ض الأف��ك��ار العن�صرية جت��اه الزنوج
ومزاوجة ن�ساء الغرب لتح�سني الن�سل .كما �أن��ه روج
كثريا لال�شرتاكية وحترير املر�أة ،وخرج بالعديد من
امل�ؤلفات يف خمتلف املوا�ضيع نتيجة اطالعه الوا�سع؛
كونه كان ُيجيد بع�ض اللغات الأجنبية؛ مما �أتاح له
ال��ق��درة على ال��و���ص��ول للكثري م��ن امل�����ص��ادر الغربية.
مما ال �شك فيه �أن اال�ستفادة من احل�ضارات املتقدمة
والت�سليم ب��ذل��ك ،رغبة يف امتثال نف�س النهج ،لهو
�أم��ر �إي��ج��اب��ي ،لكن �أن ي�صل الأم���ر �إىل �إن��ك��ار ال��ذات،
وتقدي�س الغرب لدرجة التطرف وعدم �إب�صار مكامن
ال�ضعف ،لهو �أمر غري مرغوب؛ كونه يعك�س نوعا من
التبعية والتبني ل�سيا�سات رد الفعل دائما ،واللهاث
وراء التغيريات بدل ا�ست�شرافها وت�أ�سي�سها .يعيدنا
ذل��ك �إىل ت�صريح �أح��د ال�سيا�سيني املتطرفني ،وقد
ذك��ر �أن الأمم املتخلفة �ستبقى دائما تتبعنا وتنتظر
ال��ف��ع��ل م��ن��ا ل��ت��ح��ل��ل��ه وت�����س��ت��ن��ت��ج ت��ب��ع��ات��ه ،ب��ي��ن��م��ا ن��ك��ون
ق��د ان��ت��ق��ل��ن��ا مل��رح��ل��ة �أخ����رى ول��ف��ع��ل �آخ����ر؛ مم��ا يبقي
ه��ذه الأمم يف ال�����ص��ف��وف اخللفية دائ��م��ا .ف�لا ه��دف
م��ن ا�ستعمال املكت�سبات العلمية دون ح�ضور ال��روح
العلمية اخلا�صة بنا ،والنابعة من رغبتنا يف تطوير
�أنف�سنا ،وخلق جناحات تتعلق بنا نحن؛ لأن اال�ستفادة
تك ُمن يف تخ�صي�ص املميزات املكت�سبة من ح�ضارات
متقدمة لتتنا�سب مع واق��ع ح�ضارتنا وقدرتنا على
توظيفها حل��ل م�شكالتنا اخل��ا���ص��ة .فلنتذكر دائما
�أن الغرب املتقدم اليوم ك��ان ُمت�أخرا يف ال�سابق ،و�أن
امل�سلمني ك��ان��وا يف م��وق��ع ال���ري���ادة .ول��ن��ا �أن ن�ستعيد
ه��ذه املكانة يوما ما �إنْ طالت امل��دة �أو ق�صرت ،فقط
ينبغي علينا موا�صلة االجتهاد ودمج الأيديولوجيات
العربية التي تخدم فكرة التقدم� ،إ�ضافة لت�سخريها
لإيقاظ ال�ضمري العربي و�إ�شعال الهمم.
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