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األمهات، ما هو وزهنا؟ ال شيء أو   لعناية" يف رحم أّم منبذرة احلياة ليست سوى جمرد رمز يف اللحظة اليت تضعها "ا إن"   
األنبياء والعبقرايت الكبرية اليت وجهت احلياة على صعيد هذه األرض؛  [كالالشيء، ومع ذلك فإن مثل هذه البذور قد أنتجـ]ت

يبدو وكأنه ال معىن  ن أنبعض األفراد يف مخس جلان أو ست، لدراسة فكرة كمنويلث إسالمي فإن اجتماعهم ميك وإذا ما اجتمع
، هبذه العبارات الشعرية يفضل بن نيب أن خيتم هبا 48الصفحة  "له!.. ومع ذلك فإن عاملا كامال ميكن أن ينشأ عن هذا االلتقاء

* .اجملتمع اإلسالمي اإلسالمية ومدخال قبليا للبحث يف قيمة "الفكرة" أو الرهان الرئيس يف حتقيقها يف تصوره ملشروع الوحدة
 

  :أوال، اخلطوط العامة

يتسم به العامل هناية اخلمسينيات  أصبح اإلنسان املسلم يشعر يف منتصف القرن العشرين بعدم جدواه أمام أمر جديد صار لقد   
 املنطقة -2املنطقة األطلنطية،  -1يف وحدات جغرافيا أصبحت على وشك الرتكيز هي: 2 العامل الفين هو تركز القوى بفعل

اإلسالمية خارج تصنيف القوى السابقة  بقيت املنطقةمنطقة الوحدة اهلندية، بينما  -4منطقة الصني الشعبية،  -3السوفياتية، 
 .املسلم، إذ هو يف منطقة غري خمططة ومن مث أصبح يفكر مبقتضى تلك العزلة فصارت أحداث التاريخ تسجل يف معزل عن الفرد

-مبراعاة العوامل النفسية ختطيطها الذي ال يرتك له خيارا إال القيام إبحدى ثورتني: األوىل: ثورة تتم طبقا لتطورات يتم األمر   
يستطيع التحكم فيها تبعا لعدم وجود قيادة حكيمة، والعامل الوحيد احملّصن من  االجتماعية؛ والثانية: ثورة أتتيه من خارج ال

العامل فإن ما سبق يؤكد ضرورة توحيد  اخليار الثاين هو تكتل العامل اإلسالمي كعملية متليها الضرورة للشعوب املسلمة. ومنه حدوث
 املتعذرة عن التحقق بذاهتا أصال، لكوهنا غري ممكنة التنفيذ إال يف صورة "اإلسالمي، لكن العائق هي "ذهنية اإلسالمستان

 .كمنويلثية

  :اثنيا، رسم الدراسة

جيا املشروع" سيكولو  العامل اإلسالمي وحدة روحية هي عامل جامع ميكن من خالله توحيده توحيدا يناسب "جتانس يشكل   
العامل اإلسالمي إىل أقسام تشي به وكأنه على غري وحدة روحية كما  وفنيا، وما يعطل إمكانية استغالل العامل اجلامع هو انقسام

املاليو  -4األفغان، ابكستان(،  العامل اإليراين )املكون من الفرس و -3العامل العريب،  -2الزجني االفريقي،  العامل -1يلي: 
مث فإن التناقض بني املعطيني الروحي والسياسي يفرض علينا لو تعرضنا  وعامل اجلنس األصفر؛ ومن -5زاي(، )أندونيسيا ومالي
 .حتديدا قانونيا جديدا ملعىن اإلمامة يف اإلسالم ملشكلة اخلالفة
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ظمة املؤمتر اإلسالمي، املتمثل يف من "ما هو متحقق اليوم على سبيل إجناز مشروع الكمنويلث هو توفر "اجلهاز الفدرايل وأما   
لإلمامة واخلالفة، ومن مث يصبح استخدام الروابط املوجودة مسبقا من أجل  "على أن الدستور جيب أن يقوم على "دراسة جديدة

 .اإلسالمي يف العامل اقتصادية كمثل الرابطة القومية يف البالد العربية وبه سيمكننا حتديد مهمة الكمنويلث أتسيس وحدة

األول منها وحتييده عن نظريه  ذن أييت الكتاب بني أيدينا حماولة يف توجيه الثورة املتحققة شروطها سلفا إىل الضربإ هكذا   
املسلم، وأما القراءة بني أيدينا له جاءت لعلتني أوالمها هي أن الكثري من  الثاين أي ذلك الذي يفرض من خارج اجملال احلضاري

تكون موجها مباشرا للفعل السياسي  وم والثانية شعورها براهنية أفكار الكتاب وابلتايل ميكنها أنقد حتققت يف عاملنا الي نبوءاته
 .واالجتماعي

  :اثلثا، املدخل

حماولة يف حبث أسباب الثغرة  بن نيب أبن موضوع الكتاب هو من املسائل اليت مل يفكر فيها بعد لذلك فهو أييت كمجرد يعرتف   
واملوضوع يستدعي عمال دقيقا وحتقيقا معمقا على جمال القضية تقوم به  ،(غياب الفكرة نفسها عن األذهاناحلاصلة )املتمثلة يف 

مرحلة الطفولة إزاء التكيف  األخصائيني حتت إشراف مركز حبوث ملّا يتوفر بعد يف العامل اإلسالمي الذي مازال يف هيئة مشرتكة من
تنظيم العمل بشكل منّم حملصوله، فالعامل اإلسالمي اليوم يتخذ إزاء  لذي يعتمد علىمع عامل راضخ للتصميم واملنهج التايلوري ا

واالشرتاكية الربوليتارية فإنه ودون أن  غريبا؛ إذ ومن رغم موقفه احلذر من النزعتني املتصاعدتني الرأمسالية البورجوازية املادة موقفا
 ول بفعل اجنذابه إىل عامل األشياء مقابل عامل األفكار ـ فالطفل إذا خرياملذهب األ يشعر يتخندق ووفقا لسيكولوجيا صبيانية مع

الشيئي ظاهرة استمراء السهولة يف جلب نتائج  بني كوميت حلوى وجواهر فإنه يرى أن األوىل أمثن بكثري! ـ، وقد واكب هذا النمط
 .(كشروطها )مثال استرياد سيارة الكاديال احلضارة املادية دون السعي إىل حتقيق

العام وهذه املالحظة هي جوهر مشكلة الكتاب  واخلالصة من كل ذلك هو ختلف تطور العامل اإلسالمي ابلنسبة إىل التطور   
 .املربرة لفكرة الكمنويلث الزمنية-الرتباطه ابلعوامل النفسية

  :رابعا، مشروع دراسة شاملة

من املغرب( ـ اإلنسان املسلم ـ  لخص التاريخ االجتماعي للحاج )القادمبن نيب يف "أتريخ الفكرة" من مثال اليوم الذي ي ينطلق   
 األزهر ابملدينة القدمية والذي تقتاده الصدفة أيضا إىل ميدان التحرير ابملدينة الذي تضعه احلافلة يف إحدى حمطاهتا يف القاهرة حبي

تكوين احلاج النفسي فال يقاس الزمن إال  ية املنسجمة معاحلديثة حيث اختالف االنطباعات الشعوراي بني ارتسام الروابط الالمرئ
 الغذائية الثالث وبني الزخرف اجلديد الذي حيس فيه بطريقة غامضة بتخلفه إزاء هذا مبواقيت الصلوات اخلمس أو مبواعيد الوجبات

 .العامل

جد أمام العمارة!، أي تصبح العمارة هي املس والنكتة يف كل ذلك أن نظر احلاج يتجه يف املدينة احلديثة إىل صغر ارتفاع   
أعراض  إذ أن احلاج قد ولد يف عامل تقاس فيه األطوال... و هذا االنقالب، ميثل عرضا من" املقياس يف نظره وتبعا لتكوينه النفسي

 .24تطور العامل اإلسالمي" الصفحة 

نستطيع إزاءه تكوين مصفاة تبني لنا  غ حدا من التعقيد الهذا الوضع مل يعد اإلنسان املسلم يعي عامل الضرورات الذي يبل أمام   
تسببت يف غزو احلياة اإلسالمية أبشياء غري ضرورية مطلقا إذ صار الفرد يثقل  الضرورات احلقيقية من املزيفة، وهي احلقيقة اليت

تكون "اجتماعية" ال "أسرية" وهي إشارة  أنأبمور حتركها فيه التقاليد والرغائب. واملصفاة ـ يشري بن نيب ـ إىل أهنا وجب  ميزانيته
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 ؛ فتم أن3الكتاب، على أن املصفاة االجتماعية هنا أتيت مبعناها األنرتوبولوجي العملي منهجية هامة توضح السياق الذي أييت فيه
تراث أخالقي يعرف مدى قيمته، وقد وّلد هذا التمزق وعيا  متزق الوعي املسلم بني حقيقة التخلف السياسي وبني الرغبة يف إنقاذ

 !القمر جادا يف طلبه طفوليا جعله ميد يده إىل

مي مقارنة بنظريه الياابين اجملتمع اإلسال ذلك يقدم لنا بن نيب بسطة يف توضيح املسألة ابملثال الطفويل لتجلية مدى تطور بعد   
 الكبار بسرعة عجيبة بينما راوح "الطفل اإلسالمي" حاله دون تقدم يذكر، فال يكون أمام مربزا كيف تعلم "الطفل الياابين" لغة

الطفل  الستشارة األخصائيني، كما أن أهل إال أن يتحريوا ويلجئوا أهل الطفل إذن إزاء عدم حتقيقه التقدم )وفقا للنمو الطبيعي(
املثال السيئ الذي ميكن أن يعطل لديه كل تقدم أخالقي وعقلي، وهو األمر  من جهة أخرى حيرصون على مسألة القدوة وخطر

 .1858وعبده  ابلفعل مع اجملتمع اإلسالمي الذي يقوم بتجربة مؤملة منذ عصر النهضة مع األفغاين الذي حيصل

يف: الطور األمومي )بعدم وعي  سب بن نيب التخطيط الثالثي لنمو الطفل املتمثلفلو أتمل موّجهو العامل اإلسالمي ح لذلك   
األشياء(، الطور االجتماعي )حماولة تكوين الصلة بني عامل األشياء وعامل  عامل األشياء(، الطور قبل االجتماعي )الدخول إىل عامل

  .ي الراهن ـ حسب بن نيب ـألمكنهم فهم اآللية النفسية املهيمنة على اجليل اإلسالم (األفكار

حركة املرور ـ ومنها العربة اليت   الذي يدل عليه أن جند الشرطي السعودي يضرب السيارات أثناء موسم احلج حيث احنباس فما   
حىت تسري وفق رغبة الشرطي لتنتهي الزمحة! فـ"حقا إن التقليد ليذهب  كان يستقلها مؤلف الكتاب ـ متاما كما تضرب العري

جمال داخلهما ألي  املدى، وهو ال يعضد يف هذا املدى غري فوضى من األشياء واألفكار كعاملني منفصلني ال هب بعيدةمذا
العبارة يلخص بن نيب استقراءه حلال الفوضى بني  ، هبذه31تنظيم، أو كسدميني ليس بينهما أية صلة جدلية!.. " الصفحة 

 جزءا من جمتمع عاملي فائق التصنيع فارضا عليه مقاييسه من خالل إمداده ابألشياءيشكل  اجملالني املذكورين عند جمتمع إسالمي

 كان تفاعل اجملتمع املسلم مع هذه احلقيقة؟ ومن مث يرغمه كذلك على متثل معايريه من خالل زخم األفكار اليت ينقلها إليه، فكيف

 األشياء وثقل "ما فوق إلزام" األفكار من خالل ردود أفعال جانبية ال تباشر جواهر"4 صار يتعامل مع "ثقل إلزام إنه   

ألزايء الشيوخ فيها كلما قذف أحد مصممي ا القضااي، ففي احلالة الفكرية ختتلق يف اجملتمع املسلم مشكلة "الشوال" واستفتاء
 فمالك يرى ـ يف نفس رحلته إىل احلج كما يبدو ـ شااب )يطوف( يف شوارع املدينة بباريس موجة جديدة من املوضة!، وأما شيئيا

بشعور الغرية على ماّلك الكاديالك!؛  املزدمحة على دراجة مزخرفة كما لو أعّدت ليوم مهرجان، إذ ال شك أن هذا الشاب مدفوع
 .والعاملَ  هناية املطاف إىل استهالك أشياء وأفكار قد مت جتاوزها من قبل العلم اإللزام قد أدى بنا يف وخالصة القول أن ثقل

اضطرااب أخالقيا ومن مث يؤدي يف احلاالت  فوضى األشياء واألفكار أنتج يف واقع اجملتمع املسلم انعداما لألمن أفرز بدوره إن   
 الفوضى االجتماعية مبا ميثله جواب الشاب املوريتاين لالستعماري الالمع إرنست القصوى إىل انسحاب اتم من جماهبة حقيقة

لكم األرض وحنن لنا السماء"! مبا هو  بسيكاري أحسن متثيل حينما وضعه أمام حقيقة وضعه والوضع الغريب املتقّدم فقال "أنتم
ا أنه ومع مرور الزمن وترسخ التخلف يزداد جماهبة احلقائق األرضية، كم إعالن عفوي ومن دون تفكري عن االستقالل من

الواحد كمثل ردود الفعل املتباينة  احتداما مبا يفشي وعيا مجعيا ابلتخلف ينتهي إىل اختالفات قاعدية داخل اجملتمع االضطراب
ومن ينادي بفوات الضحك والبكاء! إذ ال فارق جوهري بني املثال املتقدم  عند مشاهدة فيلم أمريكي يف قاعة سينما ترتاوح بني

يهتم بن نيب مبناقشة املوقفني بقدر  واستبداله ابلعلوم االجتماعية رفقة ذلك الذي يرى فيه سبيل النجاة األوحد، إذ ال أوان اإلسالم
 .بكليتها يف الواعية اإلسالمية ما يسرتعيه ترمجة تلك الظاهرة االجتماعية
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يف الرأي وحينا ابلسخط وآخر ابلتطرف يف  لسّلم االجتماعي حينا بوهن  فاالضطراب األخالقي يرتجم يف خمتلف مستوايت ا   
 اإلسالم، وأما السخط فيضرب لنا منه بن نيب أربعة أمثلة من شقني: األول عن جزائرَيني وجهات النظر تصل إىل حد االرتداد عن

سريعا أدى ابملفكر ألن يصرح ملالك قائال "إنين أعمل  أحدمها زاره إىل منزله لتقديره له جلهده الفكري البارز مما أوجد بينهما جتاواب
 استدعاه صاحب الكتاب لعالج مرض أمل به يف الساق لكنه سرعان ما أدرك أن حالة الطبيب واليأس ميأل قليب"، واآلخر طبيب

يكون عليه األمر؛  شيء مما جيب أن الذهنية أكثر استعجاال من عالج جسده وذلك عندما أنبأه أبنه ال جيد لدى املسلمني أي
الذي اجتمعت لديه ـ قبل الثورة يف الصني ـ نزعة وطنية جاحمة ضد السعي  وأما الشق الثاين فهو عن صينَيني األول هو صديقه

مقربة العظماء "البينيثيون" يف ابريس  النازع للتملك االستعماري مع التشاؤم وأيس ظاهرين يف اصطحابه بن نيب كل مرة إىل الياابين
 األصغر فقد التقى به بعد عشرين عاما من اتريخ لقائه لألول فكان عكسه ذا ثقافة قليلة عزولة خوفا من الرقابة، وأما الثاين وهوامل

لنا الكاتب بفضل تغلبه على الصعوابت  ومحاسة أدىن ـ بعد الثورة ـ لكنه كان يتفرس بن نيب ويتفحصه عن كثب ذلك وكما يفسر
 .يف الواقع اخلارجي إال أهنا أحدثت رؤية تفاؤلية حررت جيال كامال ة مل حتدث تغيريا حقيقياالداخلية، على أن الثور 

اإلسالمي بقدر ما نتجا عن غياب اإلرادة اجلماعية  واخلالصة هي أن موقفي اجلزائريني مل ينتجا عن طبيعة مشاكل اجملتمع   
  .يف الصني املؤمنة مثل تلك اليت أحدثت الثورة

 :وع دراسة مكتملةخامسا، مشر 

التطور دون هوادة ضمن  تقدم من تشخيص ألزمة اإلنسان املسلم املتمثلة يف شعوره بعدم جدواه أمام عامل آخذ يف إن ما   
ليس إىل طبيعة املشاكل اليت يعاين منها بل إىل موقف إنسانه منها  حركية تقوم مبضاعفة ختلف اجملتمع اإلسالمي يعود ـ وكما تقدم ـ

أو قومية بعينها  اعتبار "املساحة اجلغرافية" اليت يراد دراستها على أساس غري متحيز ضمن قطر حبد ذاته لذلك يتعني أساسا،
 .تشرتك فيها املساحة املمتدة من طنجة إىل جاكرات فذلك موكول إىل أهله بقدر ما جيب اإلنكباب على دراسة املشاكل اليت

الفين )=التخطيط( الذي ركز القوة  جتاه العام للتاريخ املعاصر، إذ وإضافة إىل العاملاالعتبارات قد توطدت بفعل اال وهذه   
االقتصاد املنغلق ذي الغاايت اإلسرتاتيجية اليت تعرب عن "مساحات  موسكو برزت إىل حيز الوجود ظاهرة -على حمور واشنطن
األعداد، وهي احلقيقة اليت  هليمنة عليها بواسطة قانونمشاكلها املتصاعدة املستوى بفعل التخطيط عن طريق ا خمططة" تتحكم يف

 .على املساحات اليت منها منطقة العامل اإلسالمي غري املخططة ذاتيا تفرض هيمنة آلية من قبل القوى املتمركزة املذكورة سلفا

املعطيات يف حلظة اسرتجاع ـ وكما  كتطور الكتلة املخططة وطابع حركتها املعجَّلة يقف اإلنسان املسلم عند استبطانه لتل وأمام   
اضطراده الداخلي املنسق وفقا لـ "مشروع معّد" يضع يف حسبانه العناصر  تقدم ـ أمام إحدى مع ثورتني أوالمها تنجز حسب

ا العاملي؛ وهذا وضع ميثل مأزق والعوامل االجتماعية، واألخرى تتم حسب مشروع معد خارجيا حياول تكييفه مع التطور النفسية
يف اجملال األخالقي مبا هو سعي لتخفيف املأزق عن الواعية اإلسالمية  حقيقيا يثبت ضرورة وضع ختطيط للعامل اإلسالمي وأساسا

 .(األمثلة املتقدمة )الشاب املوريتاين واملثقَفني اجلزائرَيني املعربة عنها

جاكرات( إزاء عوامل -والعرض )طنجة (دار السالم-)اجلزائر جندان أمام املساحة املمأزقة املتمثلة بيانيا يف خّطي الطول اآلن   
بني "حتديد" املبدأ املؤلف للعملية التخطيطية 5 يدعوان إىل اعتبار العامل الفين إسالمية عديدة ـ قد جئنا على ذكرها ـ األمر الذي

كاِمل )كما يطهره التمثيل البياين
ُ
 بني خطي الطول والعرض( وعملية التبويب )كما يظهر يف تعدد العوامل اإلسالمية( األكثر امل

تتحدد أساسا يف مراجعة مفهوم اخلالفة  تعقيدا وعلى كل حال تبقى املكاملة عملية مواءمة إنشائية لإلرادة اإلسالمية اجلماعية
 األمر إىل "فقهاء القانون" لكي حيددوا لنا )اإلمامة( حتديدا جديدا ومنسقا مع كلمة ى ضوء املعطيات املعاصرة، وحييل بن نيبعل
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عملية عرقلة اهلجرة إىل املدينة ـ معقل اخلالفة  األمة( ذلك من رغم تقلص املفهوم يف الواعية املسلمة، فمن الناحية العملية نشهد)
 .مراعاة ملصاحل مشروعة لبعض سكاهنا لسلطات السعوديةاألول ـ من قبل ا

يتم السعي إىل حتقيقه داخل العوامل  مت تقدميه يف الفقرات األربع السابقة من هذا الفصل ال ميكن إجنازه عمليا إال بعمل إن ما   
ألورويب ـ وعلى حميطها أيضا عنصر سادس حسب بن نيب هو العامل اإلسالمي ا اخلمس املذكورة ـ وإن كان جيب أن يضاف إليها

العضوية اخلاصة )اهلوية(  من العاملني املمتازين" تتناول انطالقا من الداخل إىل احمليط، وليس العكس، العناصر "من طرف هيئة
جيب أن اإلسالمي وفقا للمبدأ املكامل نفسه، مع التأكيد على أن العمل  والعناصر النفسية والقراابت اليت ميكن أن يضمها العامل

الفكرة اإلسالمية كان  التقاء" ال أن ينطلق من نقطة إشعاع ال ميكن فرضها من اخلارج، ذلك من رغم أن إشعاع يصل إىل "نقطة
ملا ميكن أن تؤّول به أية نقطة مركزية إضافة إىل كوهنا ستكون عرضة  من نقطة مركزية هي ـ مكة ـ وهو األمر الذي يتعذر اليوم نظرا

ميثل نقطة التقاء مخس أو  يستهان به من املصاحل الغريبة عن العامل اإلسالمي، فالتخطيط املناسب هو ذلك الذي أن إىل ماال ميكن
التعبري األكثر حقيقية عن اإلرادة اجلماعية اإلسالمية فيكون مبثابة شرط  ست بوادر تكون توزيعا للعمل على جلان حملية مبا يكون

التارخيية كون طبيعة العمل الفكري إىل جمال الوقائع 7 نفسه، وبذلك يدخل عمل تلك اللجان6 ةلفعالية مبدأ املكامل مسبق كايف
ومنذ البداية  بروز )قاعدة جممَّعة( أو )جهاز مركزي( يتكون إثره تيار التفكري اإلسالمي الذي يبلغ نفسه تفرض مبادالت تنتهي إىل

ويلث التوزيع وبطريقة مباشرة التدشني الرمزي للكمن هدفه الرئيس الذي من أجله قامت تلك اللجان، هكذا "نكون قد كوان هبذا
وأخرى  وضع احلجر األساسي للبناية... ألن هذا العمل نفسه هو يف الوقت ذاته ذو صبغة فنية اإلسالمي، وكأننا قمنا مبا يشبه

البشرية ويرغمها على االلتقاء يف نقطة معينة وإن  )رمزية(، والرمز يف حد ذاته، ليس إال عملية خلق، ألنه )يقاطب( بني الطاقات
  .47اجملال الفين، أعين قبل أن ترتجم يف أرقام ووقائع" الصفحة  قبل دخوهلا يف عملية لتتم أحياان

  :سادسا، الفكرة يف اجملتمع اإلسالمي   

االقتصادية أو إىل موضوع نفساين  مت وأن حاول أي إنسان توجيه مناقشة ما بطريقة منهجية إىل "األفكار" مثل املذاهب إذا   
أوال الذين يلتزمون الصمت أتداب، اثنيا الذين يتهكمون ملقني فيما بينهم  :ىل ثالث أصناف حتمافإن احمليطني به سينقسمون إ

اخللوص النية" منصرفني إىل مشاكل " توحي بعبارة اي للمخّرف! واثلثا الذين يتثاءبون من السآمة وهم أكثر القوم من بنظرات ذكية
 ء بني عاملي األفكار واألشياء يف عاملنا اإلسالمي وعند جمال التطورااللتقا أكثر جدية مثل مشكلة "الشوال"!؛ هكذا فعدم

األمر يظل على حاله مادام األساس املفاهيمي  االقتصادي مثال أدى إىل االقتصار على زايدة احلاجات من غري زايدة يف وسائله إذ
تسوية  اإلرادة اإلنسانية(؛ كما جيعل ذات اجملتمع مفتقدا شروطاملتمثل يف الفعالية )=  ضعيفا يف جمتمع يعزل الفكرة عن سالحها

 .أية نزاعات نظرا ألن ذلك يتم اليوم ابألفكار ال ابألسلحة

أفضل تزكية علمية هلذا الرأي، فاإلنسان يف  األمثولة األملانية يف قيامها السريع بعد تدمريها يف احلرب العاملية الثانية فهي وأما   
العامل  املعادلة االجتماعية )إنسان+ تراب + وقت = حضارة( "فاملؤكد أن عصران، من جراء ي حيدد يف النهاية قيمةالنهاية هو الذ

 .52البناءة" الصفحة  الفين الذي يعّجل من خطو كل االطرادات، هو العصر األخصب ابلتجارب االجتماعية

اليت يقوم االستعمار إبقامة  لنا ابلقيمة االجتماعية لألفكارونتج عن ضعف أساسنا املفاهيمي يف عاملنا اإلسالمي جه كما   
يف صناعة وعي يهدده، على انه ال يفعل ذلك ملصلحة فكرية حمضة فهو  مراصد تتبع حركتها بدقة متناهية نظرا إلدراكه أمهيتها

واستعماهلا كما يشاء، فإذن  قوم بتوجيههاحيتفظ هبا لنفسه بغرية ـ يف احلني الذي يسوق إلينا مصنوعاته ـ بل لي ميلك من األفكار ما
أجل االحنراف هبا عن مراميها بتوجيهها خارج املدار الذي سعى  هدفه ليس جمرد االستعالم عن احلركة الفكرية بل حتديدا من

بكل ثغراتنا  ملما فلكه؛ األمر الذي يشرتط عليهم وسائل وخربة تنتج من داخل املخابر النفسية اليت جتعله أصحاهبا أن تدور يف
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ابملعارك املفاهيمية )= عملية تشويش لفكرة ما(، مرتكزا يف ذلك على  النفسية ومدركا كذلك متام اإلدراك لألرضية اليت تقوم فيها
تزداد إبضافة قيمة أخرى هلا  للفكرة وقواعد علم النفس البافلويف، فإذا كانت القيمة العددية يف الرايضيات ميكن أن القيمة الصلبية

أخرى، وللتوضيح يقدم بن نيب مثاال نتصرف فيه سعيا للتوضيح فاملعادلة  فإن القيمة املفاهيمية تنقص مبجرد أن نضيف هلا أية قيمة
عمومية، لكن إذا أضفنا التقييد  القيمة املطلقة لفكرة ما = القيمة املطلقة للماء{ يكون فيها التعبري الرايضي أكثر} :التالية

قد أنقصنا من قيمة املعادلة الرايضية حىت وإن كان احلد املضاف  ادلة: }فكرة معينة = ماء عذب{ نكونللحدين فنجعل املع
وذلك إبسقاط حد يتم  "العذوبة"؛ وذلك ما ميكن أن يسمى وفقا ملنهج رد الفعل البافلويف "املرآة العاكسة" إجيابيا وهو هنا

خربا يفيد أبن  05/10/1958أصدرت صحيفة قاهرية بتاريخ  اما مثلمااختياره حىت حيدث ربط تلقائي ابحلد املضاف إليه، مت
مؤمتر  كان يقوم إباثرة النزعة الطائفية يف أعضاء حزب الكتائب بلبنان ومن مث خيرج داعيا يف السياسي العراقي فاضل اجلمايل

انة العظمى، كما وقد ترافق نشر اخلرب ابخلي صحفي إىل تكوين كمنويلث إسالمي! إضافة إىل كونه وقف أمام عدالة بالده متهما
 الكمنويلث يف سلسلة الثقافة اإلسالمية وكانت ذات الفكرة ـ فكرة الكمنويلث ـ قد طرحت مع الوقت الذي أذيع فيه نشر فكرة

لسليب ميكن لنا تصور مدى أتثري احلد ا من قبل وزارة اخلارجية الربيطانية يف طهران قصد تكوين حلف بغداد مستقبال!؛ هكذا
الكتاب بني أيدينا والطريقة اليت تتم هبا معاكسة األفكار مبا جيعل من حياة  الذي أضيف لفكرة الكمنويلث اإلسالمي موضوع

  .يف العامل اإلسالمي ـ فضال عن ضعف أساسنا املفاهيمي ـ صعبة جدا األفكار

وعند احنالله إىل عناصره األولية  ىل )املنطق العملي( الذيينتج عن القصور املفاهيمي مبا هو عجز يف األفكار االفتقار إ إن ما   
إىل  املسلم نظرا الفتقاره يف تربيته األوىل وعي )احملصول( الناتج عن اجلهد ما أدى به يكشف لنا انعدام )املراقبة الذاتية( يف اجملتمع

سبيل تطوير األداء وحتسني املردود؛ فاجملتمع  ا يفعدم إدراك العالقات بني اجلهد والوسائل فهو ال يدرس النتائج اليت حيصل عليه
فإذا كانت  االجتماعية إىل نتائج خمتلفة، واحلساب امليكانيكي هاد إىل بيان املسألة وحلها كذلك، يف النهاية جهاز حتويل الطاقات

إذ منها نتعرف إىل ما تبّدد من على )العمل احلاصل(  (قيمة برهان الديناميكا احلرارية تنتج عن حاصل قسمة )الطاقة املستهلكة
ينطبق على  احملصول الكامل ـ وهو الواحد الذي يستحيل حتققه يف قوانني امليكانيكا ـ، وهذا ما الطاقة املستهلكة ابلفرق بني

ول اإلنساين يكون للميكانيكا البسيطة إذ الفرق بينهما أن احملص اجملتمع البشري إال أنه يتعني علينا اعتبار الطبيعة البشرية املفارقة
اجلربية الواجب )أكرب  للعبارة االقتصادية القائلة أبن اإلنتاج جيب أن يكون أكرب من االستهالك أو ابلصيغة أكرب من الواحد وفقا

8.من( احلق
 

التبذير يفوق يف معظم األحيان احلاصل ـ فهو أسوأ من  ع أن حتليل النشاطات النموذجية يف اجملتمع اإلسالمي يكشف أنفالواق   
مسرف غري  والذي عرض ميزانية رابطة طالبية قاهرية ـ، فاألرقام تفيد بوجود تبديد مفرط وتبذير حمرك رديء حسب املثال املقدم

ابلفقر! يف احلني الذي ال تعرب فيه حقيقة األمر إال  "حمدودية النتائج تؤّول عند "األشخاص حمسوس يف الوسائل مث جند أن تفسري
حنن عليها  الرتّهات" املفيدة يف تكريس احلال اليت" فاملعضلة اجلوهرية ال تكمن إال يف اخرتع عن عجز مفرط يف األفكار، هكذا

  .من عجز

حوارية بني بن نيب وطالبني  عالية يف صناعة كمنويلث إسالمي ما نتج منومن بني الرتهات اليت تعيق حتقيق الف كذلك   
بني أجزاء العامل اإلسالمي هي اليت تعيق تيار فكري نوعي من الظهور مما  أندونيسيني يدرسان يف القاهرة تصورا أن املسافة الفاصلة

يكن أمامه إال أن يسأهلما عن  جااب: نعم وابلتأكيد! فلمإىل سؤاهلما عن مدى تغري األمور يف حال انعدام املسافة؟ فأ حدا ابملؤلف
يف القاهرة؟! ومعلقا بسخرية على تصرفهما حيال اإلفحام قائال: "ولقد  حقيقة وجود التيار املزعوم بعد أن ختلصا منها بوجودمها

أويل العقيدة عندما يكتشفون  ون منوال ريب يف ذهنيهما )ترهة املسافة( ألنين رأيتهما يبتسمان كما يبتسم الطيب بدد سؤايل هذا
يتخلى عن جوهر مهمته اإلصالحية عندما يقصر عمله على طبقة  ، أو كمثل الواعظ الذي63غلطتهم أبنفسهم!.." الصفحة 
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وأوسع قطاع  العودة إىل منزله على منت سيارة فخمة وذلك بدال من أن حيمل الواعظ كلماته إىل أسفل املوسرين الذين يكفلون له
اإلصالحي إىل ضرب من الواقعات اللفظية اليت ال طائل  كن من الطبقات الدنيا، وهذه احلقيقة املنتشرة بني الوعاظ حتول عملهممم

 .الغيبية احلقيقية الشارطة للروح يف حلظات توترها اخلالق، وأما تفسري ذلك فليس إال ابنعدام النزعة من ورائها الفتقادها القوة

  الوحدة اإلسالمية املتصورة؟سابعا، ما وظيفة    

يتم اكتماله الطبيعي وذلك يف عصر  ابلقدر الذي يتجه فيه الفرد املسلم حنو الدوائر الكربى احمليطة به يكون القدر الذي إنه   
ووصوال  ابإلنسان تتدرج من حميطه األسري فاالجتماعي فالوطين فالعريب فاإلسالمي املساحات الكربى املخططة، فالدوائر احمليطة

املعمور حسب املخطط الذي متثله فكرة  الدائرة العاملية املبلغ األقصى الذي يصري عنده الفرد منبّث احلضور يف سائر أجزاء إىل
جعلت مدى انبثاث الفرد يف أوسع الدوائر مقياسا ملدى حتضره وهي  الكمنويلث اإلسالمي أحسن متثيل، فخصائص العصر

9. وغريها ور الكتل البشرية من خالل وسائل االتصال من مذايع، تلفزيون، سينما، اجلرائدسرعت تط اخلصائص نفسها اليت
 

من طنجة إىل جاكرات األمر  كيفية واحدةاحلبكة التارخيية" لإلنسان املسلم قد فصلت منوذجا اجتماعيا يتصرف حبسب  " إن   
الدوائر األوسع من العامل اإلسالمي، لذلك كانت سبيل السري حنو  الذي جيعل من هذا )اإلنسان العقيدي( مواطنا عند خروجه إىل

ن واملذهب من الدي العاملية متظهرا للعقيدي احلق يف ثوب مواطن حقيقي يتعامل بسماحة حىت مع من خالفه يف االكتمال يف اجتاه
استعمال عقيدته ابعتبارها أداة اجتماعية يف حتقيق املواطنة اليت  مساكنيه، فإحدى مزااي فكرة الكتاب إفهام اإلنسان املسلم كيفية

تبدو مشاكله يف القرن  إعادة له إىل مضمون اإلسالم مبا هو فعالية اجتماعية تشع على العامل؛ العامل الذي هي يف هناية األمر
القرن سابِقه أميل إىل التاريخ كون مشاكله توضع يف الزمان ـ وذلك  رين أميل إىل عناق معطيات املكان ـ بعد أن كان األمر يفالعش

الدوائر اليت هي ختطيط رامز  املساحات املخططة الكربى الذي أدى إىل حماوالت أولية لفتح ما بني الكوكب من جمال وفقا لظهور
ابنتقاله من جمال إىل آخر مبا جيعل منه يف التحليل األخري "مواطنا عامليا"  صفات هذا اإلنسان املسلمهلذا املفهوم، إذ تتعدد 

  .االصطالح الذي حنته )جاري ديويز( أبصالة حسب

الدوائر يف السعي لتحقيق الكمنويلث اإلسالمي  وإضافة إىل واجب احلضور املفروض على املسلم حىت يوسع انبثاثه على أفسح   
النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم  الشهادة }وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى يت القرآن ليوجب عليه دورا آخر هوأي

 املسلم على أن الشهادة" إمنا وأساسا هي احلضور يف عامل اآلخرين وهو ما جيرب الفرد" ، وواقع األمر أن143َشِهيدًا{ البقرة 

سري األحداث وجينب الوقوع يف احملظور  يكون وثيق الصلة أبكرب عدد ممكن من اخلليقة ليعانق أقصى حد ممكن ميّكنه من تغيري
 سبيال وفقا للحديث النبوي }من رأى منكم منكرا فليغريه...{ احملّدد لدرجات التغيري بردها إىل اجتاه اخلري ما استطاع إىل ذلك

على كونه امتثاال للتوجيه النبوي، ووجوده  اليد، اللسان، القلب( ففي كل األحوال يكون جمرد احلضور أمرا إجيابيا زايدةالثالث )
 .اإلنسان عقيداي ومواطنا يف عامل اإلسالم ولكن يتزاي يف الدوائر األوسع بزي ليس بدافع من مصاحله ومهومه الذاتية بصفته

بكالمه املؤثر يف اجلموع احلاضرة يف  سان املسلم كما وجه النيب الكرمي )ص( أمته يف حجة الوداعذلك، تتحدد رسولية اإلن وإثر   
مسجال بذلك اخلتم الرمزي لإلسالم ومضافا إليه حتديد رسالة أي مسلم  {صمت وخشوع: }أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب

إال أن حالة السيدة  أخذ البالغ هنا معناه األوسع مشوال؛عرفات يف كل زمان ابلبالغ لألجيال اليت تليه، في حاضر بسفح جبل
املهمة اليت كلفهم هبا نبيهم عندما مل تسمح هلا كرامتها كتابة أمور  فاطمة زعيمة اجلالية اإلسالمية يف برلني متثل تنكب املسلمني عن

الذي تقيم فيه بعد  دعوة يف املسجدمن افتقارها وسائل ال 13/09/1958بني سطور شكواها املنشورة بتاريخ  قرأها بن نيب
يف نطاقات اإلسالم التقليدية فيختم قائال هلا: "أي أخيت  وفاة زوجها الباكستاين، فاعتربها متوجهة إىل مخس مائة مليون مسلم

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://70.47.89.247/~jadal/news.php?go=fullnews&newsid=761#04000009#04000009


إلنسانية، يف ا دامغة، يوم يقوم احلساب ضد كل أوائل الذين ]خـ[ـانوا رسالتهم ابلنسبة إىل إخواهنم فاطمة، لكم تكون شهادتك
 .75حجة الوداع!" الصفحة  الذين كانوا ـ منذ ثالثة عشر قران ـ يف عداد )الغائبني( عن عرفات يوم

الربيطاين ـ؟ فال شك أن  كيف ميكن ربط فكرة الكمنويلث ابلنموذج الذي استقيت منه الفكرة نفسه ـ وهو الكمنويلث اآلن   
فالكمنويلث الربيطاين مساحة كبرية تناظر املساحة اليت يشغلها العامل  ل أو املضمونلكل مثال َمواطن شبه ابملشبه به سواء يف الشك

يقف لدى حد مبكر جدا،  ومتارس الدول األعضاء سيادهتا فيه على كل اجملاالت، لكن التشابه يتصور بن نيب أنه اإلسالمي، كما
ويستمنسرت اليت وقع عليها جملس العموم الربيطاين، بالئحة  فالكمنويلث الربيطاين جيسده شخص ملك إنكلرتا ويدار سياسيا

فكرة" هي " املتولدة عن االتفاقية السياسية، فالرابطة العضوية يف الكمنويلث اإلسالمي تتشخص يف واقتصاداي اتفاقية أواتوا
تلة على أساس مصاحل وليس جمموعة من الدول املتك اإلسالم ممثلة يف جممع دائم جيسم اإلرادة اجلماعية ويكون جمموعة شعوب

10 .املستقاة منه الفكرة، كما أن هلا مقر رئيسي سياسية كما هو احلال يف النموذج
 

إنشاؤه يف سبيل الفكرة حبث مسألة ذات طابع  ملفرتضأخريا، ال يغفل بن نيب التأكيد على أن من وظائف مركز البحوث ا   
 تقدم على امتداد هذه الدراسة متمثلة يف نزعة الرتّحل لدى اإلنسان املسلم ابعتبارها خمتلف عن الطابع االجتماعي واألخالقي كما

ف فيكون بال وزن اقتصادي وال الفتقاده التصر  حضارية، فاإلنسان الرحالة ميثل يف واقع األمر قيمة صفرية أو حيادية-حالة قبل
 يف اجملال السياسي، لذلك فالرتحل سبب ميكن أن تصور له نتائج يؤثر هبا على عنصر ثقايف كما يكون أدا سهلة يف يد األجنيب

مي اليت متثلها الصحارى داخل النطاق اإلسال الرتاب )=املكان( يف املعادلة احلضارية بطريقة نفسية، ولنا كذلك أن نتصور النسب
مركز  هذا اإلطار؛ إال أن املظهر املزدوج )العلمي والتطبيقي( للمسألة جيب تتبعه من قبل الذي عليه اختاذ احللول والرتتيبات يف

 .وأداته حبوث يكون يف مقدوره أن يكون أداة فاعلة خللق روح الكمنويلث

  :اثمنا، خالصة الكتاب   

سلسة الثقافة اإلسالمية(  =) هتا ـ حسب صاحبها ـ وإن كان اإلطار الشكليدراسة جد جمملة قد ال تفي مبحتوى فكر  هي   
املنهجي يف األفكار، لكنها جاءت بناء على ما قدمه املؤلف  يقتضي أن تكون أقل، األمر الذي فرض االختصار وبعض التحوير

مسألتان   رغم أنه يعتقد أنه أغفل بقصدالقارئ على علم مسبق هبا فضال عن تبنيه ملضموهنا، من  من دراسات سابقة مفرتضا أن
فكرة الكمنويلث، والثانية )مشكلة السالم( اليت تؤسس  كان جيب أن يبحثهما، األوىل )نوعية الثقافة اإلسالمية( اليت حتقق إمكان

بن نيب أن  قاط يفضلاملظهر اجلغرايف السياسي للعامل يف القرن العشرين؛ ومن مث يعرج ذكر ثالث ن لدور الرسالة الثقافية يف إطار
 :خيتم هبا دراسته

مادام يقوم ابحلق والعدل  ميس أية سلطة قائمة وال شكل أي حكم يف األقاليم اإلسالمية حتقيق فكرة الكمنويلث ال إن .1
  .شرعية تعرب عن "القانون اإلسالمي" يف أدق احلدود بني املسلمني، إضافة إىل كونه، وهذه األهم، يتطلب قاعدة

احلضارة إىل الشرق ومنها انتقال  ظ مراقبوا التطورات العاملية أن احلرب العاملية الثانية قد أفرزت حتول قيمالح بعد أن .2
إال أن بن نيب الذي كان يرى األمر كذلك عدل عن رأيه بعد أن  مركز ثقل التاريخ اإلسالمي إىل دول آسيا اإلسالمية،

  .معاقله التقليدية يف العامل العريبمركز الثقل من جديد إىل  ظهرت أحداث جديدة أرجعت

تكييفه مع املعطيات العاملية  بن نيب العامل اإلسالمي يف جمرى تطوره الراهن "إانء مغلقا" تعمل قوى داخلية على يصور .3
ين أهنا من معلومات املتتبعني يف الغرب ـ يف نفس الوقت الذي يعا الراهنة ـ وهو أمر يعد من اجملهوالت اليت يرجح املؤلف

موازنة مفعول  مفعول قوى خارجية مريبة، لذلك كان على املوجهني على املستوى الداخلي أن حياولوا على دائرة حميطه
وفقا لعملية كيميائية ـ لن يكون معه جمداي حماولة  القوى اخلارجية املرتبصة، إذ أن أي سهو منهم قد يؤدي إىل انفجار ـ
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ه )=استغالل نتائجه(، "ومن مث فال ريب يف أن اخلطر سيظل يتهددان طوال شظااي ردع أولئك املرتبصني على التقاط
  .الفقرة األخرية سنة القادمة... ولكن )اإلسالم( يظل دائما القوة اليت ال تقهر" الصفحة األخرية، العشرين

حلتنا الراهنة ويروي لنا األمر  مر  إن هذه املالحظة األخرية بينت كيف متكن مالك بن نيب حبسه التارخيي من أن يطل على ختاما،
الداعي الرئيس حملاوليت املتواضعة هذه يف "إعادة صياغة" الكتاب بني أيدينا من  كأنه حيدث أمام انظريه! وهي املالحظة اليت كانت

  !تقدميها وسام اعرتاف على شرف النيب الذي تسمى تواضعا إبن نيب أجل

    

    

 :الهوامش

 إسالمي )مشكالت الحضارة(، نقله من الفرنسية إلى العربية الطيب الشريف، الطبعة منولثمالك بن نبي، فكرة ك* - 
 .2002إعادة"، دار الفكر المعاصر بيروت دار الفكر دمشق "

 

 إلى تركيز القوى هو أن التخطيط الصوري الذي تمليه ثقافة مجتمع امتلك األسباب معنى أن العامل الفني يؤدي2 - 
لكننا نحن المسلمون فنجدنا  عية إلنجاز ذلك بما يمكّن أي مجال سياسي من مراكمة القوة لديه،النفسية واإلجتما

لتعذر إمكانية التخطيط عندنا وهذا هو نفسه السر الذي  وحسب بن نبي نفتقد األساس الذي يمكننا من تحقيق القوة
  .الوحدة يحول دون المسلمين وتحقيق

 

 في هذا الميدان لكي ال ينساقوا وراء الجزئيات التي وإن كتب لها اإلثمار فإنه سيكون لذلك فهو كالم موجه للباحثين3 - 
-لم يتم إنجازه عبر الشبكة االجتماعية ال محالة، فأي إصالح مزعوم لن يمكنه التغيير في البنية الثقافية إذا شكليا ومحدودا

  . الثقافية المتشكلة أساسا من المفاهيم

 

 اإللزام" يمكن ببساطة أن نضرب مثاال من الجانب النفساني ونسأل كيف سيكون رد فعل فرد بـ"ثقللتوضيح المقصود 4 - 
يحاول به تغطيه قصوره أمام منافسه  فرد آخر ينافسه فاقه في قدراته؟ أليس سيقوم )في الحالة غير السوية( برد فعل إزاء

  !ار واالنتباه عن الفارق الواضح للعيان؟تشتيت األنظ بفعل تمويهي أو حتى باحتجاج غير منطقي يحاول به

 

 (المفهوم الرئيس في هذه الدراسة، وهو ما يعبر تحديدا عن الفكرة )فكرة الكمنويلث نعتبر أن "العامل الفني" هو5 - 
اإلسالمية عندما اتجه  ومضمون الكتاب يوحي بأن مؤلفه سلك منهجا فريدا من نوعه في طرقه وعالجه مسألة الوحدة

أذكته طبيعة الثقافة اإلسالمية التاريخية ـ وليس الوحي  ستقرائها من الواقع متحررا بذلك من السقف الكالمي الذيصوب ا
  .الشديد والوعظ التوطيدي وهو األمر الذي مازلنا لم ندركه إلى غاية يومنا هذا لألسف ـ المتركزة على مجرد الخطابة

 

 عملية المكاملة تلك نوعا من التعقيد ـ ربما نظرا للمكون العقيدي قبل أي يضفي على يرى بن نبي أن العنصر الشيعي6 - 
لإلسالم التي يثيرها المخاض  شيء آخر ـ وهذا ما قد يفسر لنا طبيعة )العالقة( الشيعية مع باقي المكونات المذهبية

يجية ذات الوزن الثقيل التي تحتلها تعقيدا هي المكانة االسترات السياسي الراهن في العالم العربي خاصة وما يزيد األمور
 .ـ األولى في المنطقة الشرق أوسطية ـ وذلك لكونها ذات قومية غير عربية بالدرجة األولى إيران الدولة الشيعية

 

 اللجان ال يكون بأمر سياسي ـ على األقل بالضرورة ـ بل يقوم على أساس فكري يستوفي أو من نافل القول أن تكوين7 - 
 .التأهيل والكفاءة النظرية والعملية معا يعي الشروط التي وضعها بن نبي لقيام الكمنويلث وذلك بما يفيد معنى على األقل
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اإلنساني  اآليات القرآنية الواردة بلفظة )الفضل( والتي تفيد الزيادة التي تلحق العمل يمكن بهذا الصدد اإلشارة إلى8 - 
  .ميوالمتمثلة أساسا في مفهوم البركة اإلسال

 

 بفكرته إلى يعايش عصر األنترنت والتطور المذهل لوسائل االتصال، لكن الشك أنها تدفع لم يكتب لمالك بن نبي أن9 - 
 .اإلنسان المسلم ذاته أقصى الحدود من رغم أنها مازالت تفتقد فيما نرى للشروط التي وضعها بن نبي بخصوص

 

 ها الملتقى الروحي الجامع لكافة المسلمين على وجه األرض، وليس األمرالمكرمة" كون يمكن أن نتصوره مثال "مكة10 - 
قيمة اإلنسان في عقيدته دون أي مظهر  شرفا والمركزية لقطر بعينه أو قومية بذاتها وإنما األمر في ذاته توجيه إلى تركيز

 نفسه!؟ آخر وذلك من شروط أونتائج الكمنويلث اإلسالمي
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