أسئلة الرتاث والنهضة
نزيه أبو نضال *
مع بدايات تفكك منظومة االستبداد الرتيك ،منذ الربع األول من القرن التاسع عرش ،وعىل امتداد قرن كامل
تقريباً ،انش��غل الفكر العريب بأس��ئلة النهضة الحديثة ،خاصة بفعل ارتطام��ه بالحضارة الغربية التي باتت
ملهامً للعديد من املفكرين العرب (رفاعة الطهطاوي ،املعلم البستاين ،شبيل شميل) ..يف املقابل اتجه آخرون
نحو الرتاث العريب االسالمي يستلهمون منه مكونات نهضتهم الوليدة (رشيد رضا) بل ناصب بعضهم الغرب
االستعامري العداء (جامل الدين األفغاين) ومعه مجابهة املستبد الرتيك (الكواكبي) ..فيام ذهب فريق ثالث
إىل البحث عن معادلة جدلية توحد بني الرتاث واملعارصة (الطهطاوي ،محمد عبده).
ولكننا ،نظرا ً لتشعب أسئلة النهضة سرنكز جهدنا عىل الجانب الرتايث.
بداي��ة نحن نؤم��ن أن مصطلح الرتاث وتحديد املفهوم الخاص به يتصل من حيث الجوهر بس��ياقه الثقايف
التاريخي الش��امل ،ومن هنا تأيت رضورة الذه��اب إىل معاينة الكيفيات التي متت فيها عمليات التقرب من
الرتاث لإلجابة عىل السؤال :ملاذا استعادة هذا الرتاث وكيف ،ووفق أي منظور؟
بالطبع إن س��ياق البحث ومرجعياته ومنطقه الداخيل هو الذي سيجيب عىل هذه األسئلة ..لكننا نستطيع
الق��ول إن الرتاث هو أم��ر متحقق يف املايض ومبعزل عن وجودنا الحارض ،غ�ير أن هذا التحقق ال قيمة له،
وال يعن��ي ش��يئاً ،إال إذا تالمس هذا ال�تراث مع واقعنا الراه��ن أي معنا نحن ،ولكن ه��ذا التالمس ال يتم
بصورة عفوية وإمنا هو يقوم عىل عملية اختيار أو انتقاء أو اس��تلهام عنارص أو جوانب محددة من الرتاث،
ومبا ينس��جم مع مواقف قوى النهض��ة ومصالحها الفكرية واملادية ..أي مبا ينس��جم مع األيديولوجية التي
تحملها أساسا كل من هذه القوى .ومعنى ذلك أن كل اقرتاب من الرتاث هو يف جوهره اقرتاب أيديولوجي،
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وسيتناقض بالرضورة مع اقرتاب أيديولوجي آخر ،يعبرّ عن مواقع طبقية وفكرية أخرى ،عشية عرص النهضة.
هذه الحقيقة س��تنعكس عىل فهمنا للرتاث نفس��ه ،وتحديد ماهياته ومكوناته ،كالرتاث الديني أو الرسمي،
وكذلك الرتاث الشعبي ،وتراث املعارضة ،ومجمل الرتاث الثقايف واألديب والعمراين والعسكري واإلداري الخ..
وقب��ل هذا وذاك :م��ن الذي يختار؟! وما الذي يعتمده من جوانب الرتاث املتعددة؟ هل يعتمد ابن رش��د
أم الغ��زايل ،أب��ا ذر أم عثامن ،القرامطة أم املرجئة؟ املعتزلة أم املتصوف��ة؟ ألف ليلة وليلة أم كليلة ودمنة؟
الشعراء الصعاليك أم شعراء البالط؟ شعر الزهد أم قيان األندلس؟ الخ  ..الخ.
إن مثل هذه التنويعات تبدأ وال تنتهي ،ال عىل امتداد الزمان ،وال عىل تعدد الجوانب واالهتاممات ..ولكنها
جميعها تش��كل هذا الرتاث العريب الهائل ،ولن يس��تطيع أحد ِّيل عنق هذا العمالق الثقايف الرتايث وإدخاله
محنطاً يف قارورة محددة ،لزمن معني ،أو يف حقل دون غريه.
وألن العملية الرتاثية هي إضافة جدلية ش��املة ومتصلة بلحظة التنوير ،فقد كان من الطبيعي أن ينش��غل
وكل
بن��اة عرص البعث واإلحياء العريب الحديث باس��تلهام منجزات العظمة العربي��ة يف عصورها الذهبيةٌّ ،
م��ن موقعه الثقايف ،وهذا ما فعله الرواد :رفاعة الطهطاوي ( ،)1873-1801عبد الرحمن الكواكبي (-1848
 ،)1902ج�مال الدين األفغاين ( ، )1897-1838الش��يخ محمد عبده ( ،)1905 -1849رش��يد رضا (-1865
 ،)1935عب��د الحميد بن بادي��س ( ،)1940-1889خري الدين التونيس ( ،)1889-1802قاس��م أمني (-1863
 ،)1908بطرس البس��تاين ( ،)1883 -1819شبيل شميل (..)1917-1850الخ ..ومل تكن صدفة بالطبع أن رواد
فك��ر النهض��ة ورجاالتها قد ظهرت انجازاتهم ،كام رأينا ،حول هذه الفرتة من منتصف القرن التاس��ع عرش،
ودون أن نغفل بالطبع مقدمتني كبريتني لهذه النهضة ،األوىل :تأثريات حملة نابليون إىل مرص ()1801-1798
حي��ث رافق الحملة الفرنس��ية  150عاملاً ،يف ش��تى املج��االت ،ومعهم أكرث م��ن  2000متخصص ،من خرية
الفنانني والرسامني والتقنيني .وقد ظهرت نتائج مجهوداتهم يف كتاب “وصف مرص” ( 11مجلدا ضخام) ،كام
أ ّرخ الجربيت ( )1825 - 1756لهذه الفرتة يف كتابه الكبري “تاريخ الجربيت”.
والثانية :مرحلة حكم مؤسس مرص الحديثة محمد عيل باشا .)1848 - 1805( ،حتى بلغ عدد الطالب الذين
اوفدهم إىل أوروبا  339طالبا ،من بينهم رفاعة الطهطاوي ،أحد كبار مفكري عرص النهضة العربية الحديثة.

الدين والرتاث

من��ذ أن توقّف االجتهاد ،بعد وفاة أحمد بن حنبل ،آخر األمئة األربعة  ،منتصف القرن التاس��ع امليالدي ،بات
حتى االقرتاب من الرتاث عموما ،وليس الرتاث الديني فحسب مسألة شائكة وملتبسة ،قد تلحق مبرتكبها شتى
االتهامات ،كام حدث مع د .طه حس�ين ،بعد أن أصدر كتابه املثري للجدل «يف الش��عر الجاهيل» عام ،1926
واعتمد فيه مبدأ الشك الديكاريت ،أو تودي الحقا بصاحبها إىل القتل (فرج فودة) ألنه وجه سهام نقده إىل ما
سمي بالبنوك االسالمية ،أو يحكم عليه باملوت وتطليق زوجته (د.نرص حامد أبو زيد) ألنه تجرأ عىل االجتهاد،
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بتقديم مقاصد النص عىل النص نفس��ه ،كام يف «نقد الفكر الديني» و»فلس��فة التأويل» و»مفهوم النص» .أو
مبحاول��ة االغتيال (نجيب محفوظ) ألنه ح��اول يف روايته «أوالد حارتنا» إعادة كتابة تاريخ األديان ...ومن هنا
فقد صار املرء ،حني يريد الحديث عن الرتاث ،يش��عر عىل الفور وكأن هناك نظرات مس�تريبة ترقب خطوته
التالية ،فيبدو كمن يسطو عىل ممتلكات خاصة للغري ،أو يسعى للعبث بها واإلساءة لها.
وألنك عقالين فستس��ارع لتسأل نفسك :ما هو رس هذا الشعور؟ ومن هم أصحاب هذه النظرات املسرتيبة،
وه��ل هناك من يحتكر ملكية التاريخ والرتاث والدين؟ ومن أعط��اه صك امللكية هذا؟ ومن أوهمني أصال
بكل ذلك حتى أبدو غريباً عن ترايث ،أو كمن يحتاج أن يستأذن أحدا ً لالقرتاب منه والتعامل معه؟
لنعرتف أن مثة خش��ية م��ا يف التعامل مع الرتاث ،منذ عرص النهوض ،بدايات القرن التاس��ع عرش ،إىل عرص
السقوط ،أوائل القرن الواحد والعرشين ،فام هو مصدر هذه الخشية؟
هن��اك دامئاً تصارع حقيقي عىل امتالك املايض ،ويف القل��ب منه الرتاث بكل جوانبه .وهذا االمتالك للاميض
ليس هدفاً بحد ذاته ولكنه وسيلة المتالك الحارض واالستحواذ عليه ،ألن من ميتلك املايض والرتاث ،أو يوهم
اآلخري��ن بذلك ميتلك املرشوعية التاريخية ،ورمبا الدينية التي تس�� ّوغ له امت�لاك الحارض والترصف به كام
يشاء ،باعتباره الوريث الرشعي والوحيد.
وللوصول إىل مثل هذا الهدف االسرتاتيجي الكبري تتضافر قوى السلطة كلها (سياسية واقتصادية ودينية) ،فهي
التي متلك مصالح حقيقية تخىش عليها من القوى الناهضة أو املعارضة..فتسعى إلقناع أو إيهام اآلخرين بأنهم
غرباء أو طارئون ،وبان قوى السلطة وحدها هي الوريث الرشعي الذي ميتلك الحارض ألنه ميتلك املايض ،ولهذا
فهي وحدها صاحبة الحق يف التعامل مع الرتاث كام تش��اء ،ومن الزوايا التي تختار وتحدد .ومن هنا بالضبط
تش��عر بالخشية والتوجس حني تريد الحديث عن الرتاث ،فامضيك مثل حارضك ليس ملكك ،وإمنا هو ملكهم
هم!! أو هكذا يريدونك أن تصدق ،فإن أنت ص ّدقت امتلكوك بالكامل ،وامتلكوا أبناءك ومستقبلك ،فإذا كنت
معنياً بحارضك أو مبستقبلك فتعال لنقاتل معاً السرتداد أو امتالك ماضينا وتراثنا.
هذا هو التحدي الكبري الذي طرحه بقوة مفكرو عرص النهضة ودعاته يف مختلف املجاالت والحقول ..يف مجاالت
العلم والدين ،كام يف مجاالت الحكم والسياس��ة ،يف موضوع النص كام يف االجتهاد ..يف القوانني والدساتري كام يف
الصحافة والحريات العامة .ويف ظل هذا الس��جال طرح الس��ؤال الكبري :هل نختار دميقراطية املجالس النيابية
الغريب ،وهو من أس��باب تقدم الغرب؟ أم نبقى يف إس��ار ش��ورى الحكام ..وقد أفتى الش��يخ محمد عبده بأن
«ال�شرع مل يج��ئ ببيان كيفية مخصوصة ملناصحة الحكام ،وال طريقة معروفة للش��ورى ،كام مل مينع عن كيفية
م��ن كيفياتها  ...فالش��ورى واجب رشعي ،وكيفية إجرائها غري محص��ورة يف طريق معني» * وذهب إىل اعتبار أن
الدميقراطية تشكل اآللية املناسبة لتطبيق حكم الشورى ،وشبيه بهذا السجال حول حرية املرأة وحقوقها ..حيث
كان موضوع املرأة يف بدايات عرص النهضة أحد العناوين الكربى التي اندلع الرصاع حولها ،فقد كان قاس��م أمني
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يرى أن تربية النساء هي أساس كل يشء ،وتؤدي إلقامة املجتمع املرصي الصالح ،وتخرج أجياال صالحة من البنني
والبنات ،فعمل عىل تحرير املرأة املسلمة .وذاعت شهرته وتلقى باملقابل هجوما كبريا فاتهمه مهاجموه بالدعوة
لالنحالل .خاصة بعد صدور كتابه «تحرير املرأة» عام  ،1899وبدعم من ثالثة رواد كبار :الش��يخ محمد عبده،
سعد زغلول ،أحمد لطفي السيد ،والذي تحدث فيه عن الحجاب حيث قال إن حجاب املرأة السائد آنذاك ليس
من اإلس�لام ،وبأن الدعوة للسفور ليست خروجا عن الدين .كام المس قضايا حساسة كتعدد الزوجات والطالق،
حيث قال إن لتعدد الزوجات والطالق حدودا يجب أن يتقيد بها الرجل ،ثم دعا لتحرير املرأة لتخرج للمجتمع
وتلم بش��ؤون الحياة .وقال أن العزلة بني املرأة والرجل مل تكن أساس��ا من أسس الرشيعة ،وبهذا الكتاب زلزلت
م�صر وأث�يرت ضجة عاصفة من االحتجاجات والنقد ،كان من بينها أقالم ع��دد من رواد النهضة مثل «مصطفى
كامل» واالقتصادي «محمد طلعت» و«محمد فريد وجدي» .ولكن قاس��م مل يتوقف ،وأصدر كتابه الثاين «املرأة
الجديدة» عام  ، 1901طالب فيه بإقامة ترشيع يكفل للمرأة حقوقها ،مبا فيها حقوقها السياس��ية.
هكذا اندلعت املعارك يف مختلف امليادين ،وبني مختلف الجبهات ،وراح كل طرف ،ووفق مكوناته الفكرية
ومصالحه الطبقية ،يستل من ترسانة الرتاث العريب الهائل السالح الذي يعينه يف معركة الراهن.
إن اتس��اع وشمولية وامتداد املسألة الرتاثية تتيح ملن يشاء أن ينتقي ما يخدم مصالحه وتوجهاته ،وتتعاظم
إمكانيات هذا االختيار طردا ً مع حجم ومدى نفوذ صاحبها يف السلطة السياسية أو الدينية.
وعىل س��بيل املثال فإن االش�تراكية التي برزت يف إطار الس��جاالت الفكرية منذ منتصف القرن التاسع عرش
(شبيل شميل) وكقضية سياسية حزبية (األحزاب الشيوعية العربية) منذ أوائل القرن العرشين ،ومذّاك بدت
االشرتاكية كمسألة إش��كالية ،ذلك أنها تعكس مبارشة مصالح اقتصادية وفكرية متناقضة ،يف لحظة الرصاع،
وبالتايل فقد سعى أنصار االشرتاكية وأعداؤها الستخدام األسلحة الرتاثية دفاعاً عن مواقفهم ومصالحهم ..بل
س��يصبح القرآن الكريم نفس��ه ،وهو حماّ ل اوجه ،كام قال اإلمام عيل ،مصدرا ً للترشيع وإلقامة نظام العدل
االجتامعي االش�ترايك أو نقيضه ..ومب��ا يفتح الطريق لتطوير مفهوم الزكاة من آي��ة التوبة (« )103خذ من
وصل عليهم ان صالتك س��كن لهم» .. ،اىل آية الزكاة يف س��ورة البقرة
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ّ
(« ،)219يس��ألونك ماذا ينفقون قل العفو» ،ويف تفس�ير الش��يخ محمد عبده لهذه اآلية« :العفو هو كل ما
زاد عن الحاجة ،وإن القرآن أطلق العفو ليقدره كل قوم يف كل عرص مبا يليق بحالهم وظروف ومالبس��ات
مجتمعهم واحتياجاته» .وس��يكون بهذا من حق املرشع االس�لامي أن يح ّرم ملكية وسائل االنتاج عىل الفرد
الواح��د أو األف��راد القليلني يف صورة رشكة .وهذا التحريم يعترب أول منازل االش�تراكية  ..فـ «الناس رشكاء يف
ثالثة :املاء والكأل والنار» كام قال الرسول (ﷺ).
هكذا انش��غل مفكرو عرص النهضة باملس��ألة الدينية ،وبعالقتها بنظام الحكم ،وباقتصاد املجتمع ،وتباينت
اجتهاداتهم حولها ،وبينّ د .ناصيف نصار يف كتابه «نحو مجتمع جديد» ** تلك الفروق والتباينات يك يعزز
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مفه��وم التواصل مع رواد عرص النهضة من جهة ،ويعيد النظ��ر والتحليل يف تلك القضايا املهمة التي تؤرق
الوط��ن العريب ،انطالقا من فكر الرواد من جهة أخرى ،ويكش��ف مدى هذا التف��اوت بني رأيني أو موقفني
(البستاين وشميل) عىل الرغم من أنهام عاشا يف فرتتني زمنيتني متقاربتني ،منتصف القرن التاسع عرش .يقول
نص��ار «كان البس��تاين مؤمنا بالدين ومدافعا عن الفكرة الوطنية ،لذل��ك صب نقده عىل التعصب املذهبي
والجهل ،ونادى مببدأ فصل الدين عن السياس��ة املدنية ،ورأى أن التحرر من االنقس��ام الطائفي ،والتخلف
يف املدني��ة يتحقق بوجود الوطن .وهك��ذا خطا أول خطوة حازمة يف نقد األيديولوجية الدينية السياس��ية
االجتامعية املوروثة من القرون الوس��طى .أما الش��ميل «فقد ذهب إىل أبعد من ذلك بكثري إذ صب نقده
عىل املصدر الذي يغذي التعصب واالنقسام (حسب رأيه) أي الدين ،وطالب بوجوب تأسيس املجتمع عىل
العلم ،وبوجوب التخيل عن فكرة الوطن والوطنية ،ألنها كام يرى مثلها مثل فكرة الطائفية».
وع�لى هذا النحو ش��كّل النقد العلامين ،منذ عرص النهضة ،مكوناً أساس��ياً من النق��د الثقايف العريب ،واعترب
يف مطل��ع الق��رن العرشين رشطاً أساس��ياً للتحديث ،ويعني ذل��ك عىل الصعيد الس��يايس فصل الدين عن
الدولة (الش��ميل) ،وعىل الصعيد الفكري اس��تبدال طرائق التفكري الدينية بطريقة تفكري علمية .وقد دافع
العلامنيون ،عن مجموعة كاملة من املبادئ يف وجه اإلرهاب الفكري والسيايس ،فدعوا إىل التسامح وحذروا
من النظرة غري التاريخية للهوية (البس��تاين) .وعىل رغم ضغوط األصوليني ظل مؤيدو العلامنية ،كام يضيف
نصار ،عىل موقفهم ،وإن عىل حساب حياتهم أحياناً.
ولعلنا نذكر جميعاً كيف اس��تخدم عبد النارص الحقا األزهر نفس��ه إليجاد الفتاوى الدينية والتاريخية التي
تبيح االش�تراكية وتدعو لها ،بل لقد اس��تخدم يف إحدى خطبه أغنية أم كلث��وم املعروفة “نهج الربدة” للرد
عىل ملوك النفط املحافظني فقال س��اخرا :ملاذا تصفقون ألم كلثوم حني تغني “االش�تراكيون أنت إمامهم”.
وتوجهون لنا شتى التهم حني ندعو نحن لالشرتاكية ؟
ومل��اذا نذهب بعيدا ً وأمامنا معركة حفر الباطن تكش��ف لنا بجالء كيف قام ش��يوخ حف��ر الباطن بتدبيج
الفت��اوى الديني��ة للوقوف م��ع األمريكيني ،وإهدار دم العراقيني املس��لمني ،ويف املقابل كيف وقف ش��يوخ
مسلمون يف الخندق املضاد لحفر الباطن ،ويف جعبتهم بالطبع ما يكفي ويفيض ،من الفتاوى املسندة.
يف زم��ن الصم��ود العريب رف��ع عبد النارص يف الخرطوم ش��عار “ال صلح ال مفاوض��ات ال اعرتاف” .ويف زمن
الس��اداتيني واالستس�لام قذف أصحاب الفتاوى الجاهزة يف وجوهنا كل صباح وعىل رأس الصفحة األوىل يف
“أخبار” مصطفى وعيل أمني“ :وإن جنحوا للسلم فاجنح لها”.
يب��دو واضح��اً مام تقدم أن محاولة امتالك الرتاث أو االدعاء بذلك إمنا يهدف أساس��ا للدفاع عن مصالح محددة
ولتمرير سياس��ات بعينها ،وبالعمل عىل إش��اعة وعي عام باالتكاء خاصة عىل الجوانب الدينية املقدس��ة ،والتي
يشعر معظم الناس بالرهبة من مناقشتها وبالذات إذا ما صدرت عن سلطة دينية أو سياسية أو عن كال السلطتني
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معاً ،فامذا أنت فاعل أيها املواطن وأنت تقف أعزلَ وعارياً يف وجه أولئك املدججني بالفتاوى والسياط؟
لقد بات يكفي أن يس��تخدم اإلنس��ان عقله وأن يسأل متش��ككاً حتى يقذفونه عىل الفور بالكفر واإللحاد
والزندقة وبالخروج عىل طاعة السلطان وأويل األمر ،مام يستحق معه الجلد والصلب والحرق.
إن ه��ذه األوضاع البائس��ة هي اإلفرازات البش��عة لعرص االس��تبداد الرتيك حيث ُغ ّيب الع��دل والعقل معاً ،ويراد
تعميمها عىل املايض كله وعىل الحارض واملستقبل معاً .وهذ بالضبط ما عمل مفكرو النهضة عىل مواجهته ..فراحوا
يقلبون صفحات التاريخ العريب لكشف مستوى الحرية الفكرية واالجتامعية التي كان يتمتع بها الناس قياساً لزمننا
الراهن ،ومبا وفّر مخزوناً تراثياً هائالً للدفاع عن العقل والعدل والحرية ..عمر بن الخطاب خليفة املس��لمني وباين
دولتهم العظيمة كان يطلق ش��كوكه وأس��ئلته الحائرة فيدعو ربه أن يلهمه إميان العجائز ،ويقول وهو يقف أمام
الحجر األسود والله لو مل أجد رسول الله يقبله ملا قبلته .ثم هو يتجرأ ليوقف الحد بقطع يد السارق يف عام الرمادة.
إن مث��ل هذه الجرأة والتعب�ير الحر عن الذات واتخاذ املواقف الصحيح��ة ،بغض النظر عن النصوص ،هي
التي حققت هذا البناء العظيم للدولة العربية اإلس�لامية .وما كان لهذه الدولة العظيمة أن تستمر وتحقق
إنجازاتها الهائلة لوال االسرتش��اد بالعقل واالستعانة بالرتاث العلمي والفكري اإلنساين من الغرب والرشق ويف
ش��تى جوانب املعرفة( ،ابن املقفع والفارايب وأخوان الصفا مثال) ،وكام تجىل ذلك يف العرص املأموين الزاهر،
حني كان الكتاب يوزن بالذهب .ثم يف رحاب األندلس وعقالنية ابن رشد.
ه��ذا االنفت��اح العقيل هو الذي يفرس لنا رس انتصارات األمة وعظمتها .لقد كانت حرية اإلنس��ان وإحساس��ه
العميق بذاته وشجاعته العقلية هي التي تشكل األساس الحقيقي لنهوض األمة وعظمتها وتقدمها .كانت املرأة
األعرابية تتجرأ عىل عمر بن الخطاب وتقول له :أخطأت! ومل يكن الخليفة يجد بأساً يف ذلك فيقول لقد أصابت
املرأة وأخطأ عمر .هذه األيام ال يس��تطيع أحد أن يقول للس��لطان :أنت أخطأت .فرمبا اعترب ذلك يف باب الذم
والقدح ،والسلطان ليس امللك أو الرئيس فقط بل هو تراتبية السلطة حتى أدىن مواقعها ويف كافة مجاالتها.
قبل أش��هر دار حوار طريف مع أحد األصدقاء حول كتاب كامبي “ الجنس والعش��ق املقدس” وقد الحظنا
كي��ف أن موضوع الجن��س املحاط باألرسار والرهبة والعيب ،هذه األي��ام ،مل يكن كذلك يف مختلف مراحل
التاري��خ الع��ريب ابتداء من ام��رئ القيس ومرورا ً بعمر ب��ن أيب ربيعة وأيب نؤاس وانته��اء بألف ليلة وليلة.
والحظنا كذلك أن هذا التحريم املتشدد يف مسألة الجنس هو الوجه اآلخر للتحريم املتشدد يف مسألة الدين
وأس��ئلة العقل ،وكالهام يعربان عن التحريم املتش��دد يف مجال السياسة ونقد السلطان ..إنه الثالوث املحرم
مرة ثانية .وأسلحة التحريم مثل أسلحة التحليل موجودة يف هذا الرتاث الهائل .وكان هذا هو التحدي الكبري
أمام ص ّناع عرص النهضة ،غري أن التخلف الش��ديد يف البن��ى االجتامعية والثقافية ،بعد قرون من االنحطاط
ما كانت لتس��عف يف اجرتاح املعجزات ،ومل تكن األس��لحة الرتاثية تكفي وحدها ملجابهة األعداء والخصوم،
فهؤالء بدورهم ميتلكون العديد من األسلحة الرتاثية الفتاكة.
إن نقط��ة البداي��ة الحقيقية يف خوض الرصاع هي يف انتهاج سياس��ات ومامرس��ات صحيح��ة يف لحظة البعث
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واإلحياء ،ومبا يعرب فعالً عن املصالح الحقيقية لغالبية الناس ويعكس تطلعاتهم املس��تقبلية املنسجمة مع هذه
املصالح ومع حركة التاريخ حتى ولو كان بني هؤالء الناس من ال يعرف مصلحته الحقيقية ،بل رمبا قاتل ضدها.
وبع��د ه��ذه البداية فقط كان ميكن للر ّواد أن يعززوا قواهم بأس��لحة الرتاث املتنوع��ة حتى ال تظل حكرا ً
ع�لى اآلخرين .غري أن الرواد ،كام األحزاب اليس��ارية والقومية بعد ذلك مل تك��ن مؤهلة للعب هذا الدور،
كام بالنس��بة للحركة الش��يوعية العربية ،فإذا كانت االش�تراكية تعتمد أساس��اً عىل طبقة العامل يف انتشار
إيديولوجيته��ا وتبن��ي أفكارها ونضالها ،فإن أحزابنا الش��يوعية ،ولتعذر وجود طبقة ع�مال فاعلة ،مل يكن
أمامها س��وى املثقفني ،وخصوصا أبناء األقليات ،العتناقها ،وهذا ما يفرس اتصاف التجربة الش��يوعية بأنها
حاملة ورومانس��ية ،وهذا ما يش��به صفة “الديانة الجديدة” التي أطلقها عامل االجتامع جوستاف لوبون عىل
االشرتاكية بوصفها الديانة البديلة إلنسان القرن العرشين.
ورغ��م ذل��ك فقد أتيح لحركة الثورة العربي��ة ،ويف حاالت بعينها ،أن تتقدم ،وتحق��ق بعض االنجازات ،كام
ح��دث يف املرحلة النارصية واملد القومي ،ثم بعد ذلك يف مرحلة الثورة الفلس��طينية واملد الوطني ..حيث
أت��اح ميدان املجابهة وطبيعتها ووقائعه��ا النوعية أن تفرض القوى الحية خطابها ولغتها الخاصة عىل إيقاع
الحركة العامة يف املجتمع ،وقد وجدت يف داخل الرتاث ما يعزز هذا الخطاب وهذه املجابهة ،فكان أن اتجه
“الظالميون” إىل أضيق الزوايا رغم قدراتهم الفتاكة عىل اس��تخدام الرتاث وأس��لحته املختلفة ،وذلك ألنهم
عج��زوا عن طرح الربامج الحقيقية والصحيحة يف التعامل مع الواقع يف لحظته الراهنة .ولكن بعد أن ضرُ ب
املرشوع القومي وتحول إىل مجرد أنظمة إقليمية قمعية ،وبعد أن ضرُ ب املرشوع الوطني الفلسطيني وارتد
إىل مجرد حالة مس��اومة تبحث عن تس��وية ما ،فقد متكن التيار السلفي املحافظ ،ورغم عدم وجود برنامج
شامل خاص به ،من التوسع واالمتداد داخل األرض املحتلة وخارجها ،وعىل امتداد الساحة العربية ،وخاصة
بعد انهيار املرشوع األممي االش�ترايك يف مركزه السوفيايت ،والحقا مع ما سمي بثورات الربيع العريب ..حيث
برزت فعالية االتجاهات السلفية املحافظة واملنظمة ،كام برزت خطورة أسلحتها الرتاثية.
هك��ذا يتج�لى بوضوح أن املعركة المتالك الرتاث ال بد أن تبدأ أوال بأن تحتل موقعاً لك يف اللحظة الراهنة .
ثم لتبدأ بعد ذلك باستخدام أسلحتك املختلفة ويف مقدمتها األسلحة الرتاثية لالنتصار عىل التحديات.
إن تحديات العرص ليس��ت الحداثة بتقنياتها املتطورة فقط ،بل أساس��ا به��ؤالء الظالميني املحافظني الذين ي ّدعون
انتساباً لرتاث املايض بينام هم يف الحقيقة يستحرضون كل عنارص التخلف من املايض إلحكام سيطرتهم عىل الحارض

املعادلة الصعبة:

الرتاث ليس مجرد ذاكرة للش��عوب ولكنه حضور حي وفاعل يف الراهن يعيد تش��كيله وصياغته كام يسهم
برسم مالمح الغد ويحدد شكل بناء املستقبل.
غري أن الدور الرتايث يف صياغة الواقع واملستقبل قد يكون سلبيا أو إيجابيا ،وذلك انطالقا من مجموعة القوى
الفاعل��ة واملتفاعل��ة مع هذا الرتاث ،ومبدى تعبريها عن حركة الحياة والتاريخ .وهل تس�ير بها إىل األمام أم
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تكبلها بإسار املايض وقيود التقليد والتقاليد الجامدة.
وال شك أن املوقع الطبقي والفكري والسيايس الراهن هو الذي يحدد ،كام أسلفنا ،طبيعة اختياراتنا لجوانب
الرتاث املتعددة ،وزاوية النظر ،وأس��لوب التعامل أو التفاعل مع هذا الرتاث .فالقضية الرتاثية مسألة تتصل
مبارشة بصلب مصالحنا وخياراتنا األيديولوجية ،وليس��ت مج��رد إطاللة محايدة عىل املايض .وكان هذا هو
التحدي الكبري الذي واجه دعاة النهضة والتنوير!
م��ن ذلك أن مواجهة عرص الظلامت واالس��تبداد ال�تريك كانت بجانب منها تطرح إش��كالية حقيقية ،فهذا
الس��لطان العث�ماين يرتدي عمة خليفة املس��لمني ،وي ّدعي انتس��ابا لذات التاريخ الثق��ايف والحضاري .فهل
أستطيع أن أقوم بعملية البعث واإلحياء بذات األسلحة الرتاثية التي يحملها املستبد العثامين؟! من هنا فقد
أدار االتج��اه اآلخر يف الحركة الثقافية العربية ظهره لل�تراث العريب واتجه صوب الحضارة الغربية الناهضة
لالقتداء بثقافة العرص وعلومه ،وليستطيع من خاللها االلتحاق بركب اآلخرين ومحاذاة تطورهم وتقدمهم.
مث��ل هذه اإلش��كالية وجدناها بوض��وح يف التعامل مع الفكرة القومية ..ففي امل�شرق العريب حيث املواجهة
املبارشة مع الحكم العثامين (املسلم) انضوى الناس تحت الراية القومية العربية أساسا ملواجهة املستبد الرتيك..
بينام نجد مغاربة الشامل اإلفريقي مثال وهم يواجهون املستعمر الفرنيس (املسيحي) قد اكتفوا بسالح الجهاد
اإلس�لامي لط��رد األجانب ..فكانت الفكرة الدينية أكرث حضورا من الفك��رة القومية .يف مرص نجد منوذجا ثالثا
حيث متت املواجهة مع األتراك والفرنسيني واإلنكليز يف فرتات متقاربة وأحيانا مختلطة فارتفع شعار الوطنية
املرصية (سعد زغلول ومصطفى كامل) إىل جانب الشعارات العربية وقبلها اإلسالمية (األفغاين ومحمد عبده).
انطالق��ا من هذا الواقع أو الوقائع املركبة ،وبس��بب التباين الطبيعي يف مواق��ع الناس الطبقية وانتامءاتهم
الفكرية والسياسية ،حدث هذا االنقسام يف الحركة الثقافية العربية .فاتجهت بجزء منها نحو تراث محافظ
إجامال ،بينام تغرب جزء آخر منها نحو ثقافة غربية .ومل نش��هد بصورة جدية وحقيقية حركة ثقافية عربية
متكن��ت من إيج��اد الصيغة الجدلية الخالقة بني الرتاث واملعارصة ..بني الرشق والغرب ..الخ ..وبس��بب من
غياب مثل هذه الحركة الثقافية ما زلنا نعاين من التخبط الشديد يف حياتنا الثقافية مبختلف جوانبها .وهذا
التخبط سينعكس بالرضورة عىل حياتنا االجتامعية والسياسية بصورة املزيد من التمزقات والرتاجعات.
إن هذه الصيغة الجدلية بني الرتاث واملعارصة ليس��ت اكتشافا سحريا متأخرا ً .ولكنها حقيقة بسيطة ال نعتقد
أنه��ا كانت غائب��ة عن عقل رواد حركة النهضة مبختل��ف اتجاهاتهم .غري أن طبيعة املكون��ات العامة للحياة
الثقافية يف بالدنا مل تكن مرش��حة موضوعياً إلفراز مثل هذا االتجاه الجديل الحاس��م يف حياتنا الثقافية .ولهذا
فق��د اقترصت الجهود يف هذا املجال عىل مبادرات ذات طابع فردي كالطهطاوي أوال ،كام يف «تخليص اإلبريز
يف تلخيص باريز» ،ويف افتتاح «مدرسة األلسن» ،ثم حسني مروة يف تفسريه املادي للفكر العريب ،وعمر فاخوري
يف مس��اهامته الثقافية املتعددة ..الخ ..ولكن رغم هذه اإلنج��ازات واملبادرات فام زالت املعضلة قامئة ،وما
زلنا نبحث عن هذه الحركة الثقافية القادرة عىل جرس الهوة بني الرتاث واملعارصة ..بني الرشق والغرب ..الخ.
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إن االنتساب للرتاث أو االنتامء له ليس مجرد رغبة نظرية ،أو مسألة ميكن أن تتم بسبب إحساس برضورتها.
أو مبجرد الحديث عن أهميتها والدعوة لها.
إن التفاعل مع الرتاث هو باألساس مسألة معرفية :معرفة بالحارض ومعرفة باملايض..معرفة مبكوناتنا الذهنية
واألخالقية الراهنة ،ومعرفة مبكوناتنا الرتاثية مبختلف جوانبها.
ومن خالل هذه املعرفة الحية متتلك مرشوعية التفاعل مع هذا الرتاث وتس��تطيع أن تجد العنارص الجديرة
بالتكامل مع الواقع واالستمرار يف حركته نحو املستقبل .ومثل هذه املعرفة تتصل بكل جوانب حياتنا ،ألن
كل جانب منها يتصل بوشائج وثيقة مع العنارص التي تشكل هذا الجانب من جوانب املايض.
إن الشاعر والروايئ واملرسحي والرسام والناقد ..الخ ..إذا أراد االنتامء إىل تراثه وال يكتفي مبا قدمه لنا الغرب
املعارص من مدارس واتجاهات يستطيع أن يجد يف الرتاث العريب العديد من العنارص التي تعطي أدبه وفنه
النكهة العربية الخاصة بها ،واملس��تمدة أساسا من سياقها التاريخي الرتايث ،ودون أن تعزل نفسها قطعا عن
منجزات العرص وعن تطور حركة الفكر واآلداب والفنون عموما.
وما ينطبق عىل جوانب اإلبداع املختلفة ينطبق عىل جوانب الحياة األخرى بكل تفاصيلها .فالكاتب واملفكر
الباح��ث ،وع��امل االجتامع والتاريخ والعل��وم ،وكذلك املهندس املعامري ومصمم األزياء يس��تطيع أن يربط
نشاطه الراهن مبكونات حضارة أمته وثقافتها ،إذا أراد أن يكون عىل صلة حقيقية بواقعه.
بل إن من يعمل حتى يف بناء الحزب والتنظيم سيجد يف التاريخ العريب تراثا هائال غنيا يف كيفية بناء الخاليا
والحلقات والرتاتبية التنظيمية وأس��لوب التثقيف وبث الدعوى ..الخ .فلامذا ال نلجأ إىل النظرية العربية يف
التنظيم إىل جانب النظرية اللينينية؟
إن كل عن�صر م��ن عنارص الرتاث يحتاج إىل وقفة خاصة متفحص��ة من قبل املختصني به ،وهذا هو املدخل
الحقيقي لحل املعادلة الصعبة ،فال نظل أرسى الرتاث السلفي ،أو نظل أرسى عقلية التغريب واالغرتاب.
إن الع��ودة إىل الرتاث تش��به رجعة القوس يك ينطلق الس��هم لألمام  ،ويك يصيب الهدف املنش��ود ،وصوالً
للمصال��ح املراد تحقيقها ،ومبا يؤكد أن املوقف من الحارض واملس��تقبل هو الذي يحدد ويصيغ املوقف من
الرتاث وليس العكس***.

الهوامش:

*أوردها القايض حس�ين ب��ن محمد املهدي ،أنظر :كتاب “الش��ورى يف الرشيعة االس�لامية ”...تقديم د .عبد العزيز
املقالح ،صنعاء( .2006 ،نسخة رقمية).
** د .ناصيف نصار“ ،نحو مجتمع جديد” ،دار الطليعة ،بريوت ،ط ،1995 ،5ط.1970 ،1
*** اعتمدنا يف جوانب من هذا البحث عىل املس��اهمة التي قدمناها يف مؤمتر علمي عقد يف جامعة جدارا األردنية
حول“ :سؤال النهضة يف األدب والفكر والثقافة” من  ،2010/11/ 25 -23ومل ت ُنرش.
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