بسم هللا الرحمن الرحيم

نحن من الداخل
مقدمة
نحن من الداخل  ،أو نحن على حقٌقتنا  ،صورة ٌشوبها الكثٌر من النقص والخلل،
حدٌث باألسى وهو ٌدقق فً واقعنا الذهنً والنفسً.
ه
وقد ال ٌبلم الباحث إذا اكتسى
لقد انتشرت على المدى الواسع سحابة سوداء مظلمة  ،وتنفست األر واح هوا ًء ملوثا ً
قدٌما ً  ،واستولت على القلوب كآبة آثمة  ،وتحفز األذى فً كل مكان وهاجر
المختار الحبٌب بتعالٌمه السمحاء .
ً
مبالؽة فً التشاإم لدى وصؾ تجربتنا عموما ً  ،فلقد وصفت بهذا
ولٌس هذا الكبلم
1
باكراً جداً كما روي :
"فمنً الناس لعمر هللا بخبط وشماس وتلون واعتراض  ،فصبرت على طول المدة
وشدة المحنة " ...
لقد مشى بنا تارٌخنا على نحو هابط حتى وصلنا إلى أكثر األمم إنحطاطا ً  ،وذلك
على النقٌض تماما ً من الوعد المقطوع "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق
لٌظهره على الدٌن كله".
إن هذا لن ٌقودنا حتما ً فً التشكٌك فً الوعود السامٌة المقدسة لصالح تبربتنا نحن،
إننا نحن المتهمون الحقٌقٌون  ،وعلٌنا أن نتؤمل فً صورتنا بعٌن ثاقبة لتشخٌص ما
هو منحرؾ وؼٌر مستقٌم تحت ثوبنا األبٌض الذي نعتنً به إلى أقصى حد .
علٌنا أن نكون حقٌقٌن صادقٌن  ،جرٌبٌن فً الحكم على أنفسنا  ،ننظر فً
ً
عامة  ،فً
شخصٌتنا الفردٌة  ،وفً مركباتنا اإلجتماعٌة والسٌاسٌة  ،فً مإسساتنا
أنشطتنا فً التبادل والتواصل وؼٌر ذلك  ،حتى نتمكن بعد ذلك من تحدٌد وجهتنا
التً تقودنا إلى نهضة حقٌقة ال نهضة مزٌفة .
إن الخطوط السوداء التً تقوم بإزاء أزهى ألوان الصورة وأكثرها إض اء ًة وبرٌقا ً
تحتل فً صورتنا بالذات موقعا ً ممٌزاً  ،فالمستور عندنا وؼٌر المعلن هو األكثر
أهمٌة  ،فهو الذي ال ٌتم المعنى إال به  ،فهو تسع أعشارنا أو ما ٌزٌد ؟؟؟
واقعن نتعادى مع الؽد  ،ونتوارى بقلقنا وخوفنا تحت خط أحمر كان قد ألؽانا،
ا
فً
ؾ
فبل نعرؾ عن ؼدنا إال وهو قد أصبح خلفنا ماضٌا ً .نعم هكذا نساق إلى ؼدنا مقٌدٌن
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فً أعماقنا  ،كالخراؾ إلى الذبح  ،ال نقوى على تؽٌٌر حرؾ من تارٌخ بابس كتب
علٌنا قبل أوانه .
وفً واقعنا أجنحة تتكسر وهً األجمل واألحلى  ،تتكسر وهً بعد فً أول رحلتها،
فتستحٌل "تحت" إلى رقعة مهملة بعد أن كانت "فوق" علما ً ٌرفرؾ عبر اآلفاق .
وفً واقعنا ٌد سوداء قادرة  ،تك ّم وتحتجز لكنها تلثم وتبارك قبل كل ذلك وبعده فً
مراسم مقلوبة معكوسة  .وفً واقعنا تقتل األرواح ٌومٌا ً  ،والقتل هنا لٌس جرٌمة
ٌعاقب علٌها القانون !!
فً واقعنا أحبلم تؽفو من ؼٌر سكون أو راحة  ،أحبلم تإذٌها الٌقظة وتخاؾ أن
وفً أٌضا ً آه أصدق من كل الكبلم،
هول وهول  .ه
تشق طرٌقها إلى الواقع من ألؾ
ٍ
قٌلت حٌنما لم تعد تنفع الكلمات  ،ولم تعد تسمع .
إن لوحتنا تقرأ فً خطوطها السوداء  ،فً حفرها وأنفاقها وفً سلة مهمبلتها  .دعك
من أعبلمنا التً تتبارى م جداً إلى عنان السماء ومن أصواتنا الهادرة التً نبطش بها
 ،وشعارتنا العاصفة التً نطٌر فوق بساط رٌحها لنرى األمم والشعوب كلها تحتنا .
تعال إلى حفرنا الؽابرة وزواٌانا المعتمة  ،لترى كٌؾ تنكس أحبلمنا  ،كٌؾ تداس
عزابمنا  ،وكٌؾ ندعى إلى السكر فً اإلحتفاء بتدنٌس مقدساتنا.
عجٌبة لوحتنا هذه فهً ترٌك اإلبتسامة ناضر ًة كاآلتٌة من الفجر  ،وتخفً عن
ناظرٌك آالؾ السٌاط الموجعة التً هً بعدد ما لدٌنا من اآلمال التً محٌت قبل أن
ً
سابؽة للناظرٌن .
تتناسب ألوان الصورة وتصبح
ترى لو كشفت عن أعٌننا الؽشاوة العمٌاء واألستار الثقٌل ة المعتمة  ،ونظرنا بعٌن
ثاقبة  ،وتبلشت كل المظاهر المزٌفة حولنا وخفتت األصوات الواهٌة الفارؼة ؟
ترى ما سٌتبقى لدٌنا من أمور ؟ هل ستبق دٌموقرطٌاتنا المضحكة المبكٌة التً
ٌفوز فٌها الفابز باألرقام المؽرورة البلهاء ؟ هل ستبقى كرسً الحكم التً ٌتربع
علٌها من ٌلبس مثلنا  ،وٌصفؾ شعره مثلنا  ،وٌنطق الثاء والطاء والضاد مثلنا ؟
هل سٌبقى قوس العدالة معلقا ً على جدران المحاكم فً كل مكان ؟ هل ستبقى
ب سوداء ٌ ،سٌر
معاهدنا  ،مإسساتنا  ،دراساتنا  ،أم أنها ستبتلع جمٌعا ً فً ثقو ٍ
البصر إلٌها إلى ؼٌر رجعة  ،فهً أمر فوق الوعً واإل دراك  ،وال دلٌل على
وجوده إال الشخوص إلى مقبرته واإلمحاء فً طٌات سواده .

 -1عوامل النهضة

تعبر كل نهض ٍة فً تارٌخنا عن حٌاز ٍة – جزبٌة – لجمل ٍة من العوامل والعناصر
الخاصة التً تكفً فً قانون محسوب وطبٌعً إلنتاج هذه النهضة .
إن الباحث المتتبع سوؾ ٌستطٌع تلم س هذه العناصر من خبلل دراسة هذه
النهضات عبر تارٌخنا واستعراضها واحد ًة واحد ًة .
ونحن لو توقفنا قٌبلً عن تجربة نهضة اإلسبلم فً األندلس على سبٌل المثال ،
2
وؼلٌان فً اإلزدهار
دفق حضاري
ٍ
لوجدنا أنها  -كما ٌرى ؼارودي  -تعبر عن ٍ
ؼزو عسكري ٌستند إلى القهر والؽلبة .
الذهنً والروحً  ،ال عن
ٍ
ففً الوقت الذي كانت تتنازع فٌه شمال أسبانٌا حروب وصراعات دامٌة ذات
شعارات دٌنٌة عقٌمة  ،كان أبو القاسم الزهراوي ٌخرج من وراء جفنٌه المؽمضة
المباضع المبتكرة واآلالت الدقٌقة التً تساعد على الوضع  ،وٌصنؾ فً الطب
ً
حجة فً أوروبا بعد أن ترجمت أعماله على مدة خمسمابة عام .
حتى أضحى
وكان الزرقبل فً الفلك ٌصؾ قبل كٌبلر مدار الكواكب  ،وٌساهم فً تطوٌر
األسطرالب التً ٌستخدم فً قٌاس اإلرتفاعات .
بؤعوام طوال .
كذلك جاء البطروجً لٌنقض قانون بطلٌمس سابقا ً بذلك كوبرنٌك
ٍ
كذلك كانت أعمال ابن الطفًل وابن الرشد وأمثالهم فً الفلسفة وؼٌرهم فً الهندسة
عال من النشاط الذهنً
والفنون ومجاالت أخرى عدٌدة  ،تعبٌراً عن مستوى ٍ
واإلزدهار الروحً .
قلم ٌضع تحت كل شً ٍء رقما ً خاصا ً ٌدل علٌه  ،ثم
لم تكن هذه النهضة مجرد ٍ
ٌحاول فهم الوجود برمته فً ما نتج لدٌه من المعادالت الرقمٌة .
إنها وثبة ؼٌر متوقعة  ،ونبوغ ٌستعصً على التفسٌر التارخً  ،راح ٌبحث فً
حقٌقة األشٌاء  ،ثم ٌتؤمل فً أصل هذه الحقابق وؼاٌاتها  ،وٌحاول اكتشاؾ العبلقات
منهج توحٌدي مشتق من أول إضاء ٍة نبوٌة
الخفٌة والضوابط التً ال ترى  ،على
ٍ
لمعت على تلك الكثبان التافهة المنسٌة .
لقد وضع هذا العقل الجدٌد فً سٌاق متناسق متماسك متح ٍد المعادلة والقانون
والفلسفة والمنطق والحكمة .
لقد فطن إلى ما تحوٌه هذه المفترقات لو ضم بعضها إلى بعض من الصور الجمٌلة
التً ال ترى من جهة واحدة  ،صور بجناحٌن ٌتجاوزان الرقم والمادة إلى العوالم
السامٌة البعٌدة .
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ٌقول ؼارودي تحت عنوان "خرافة الؽزو العربً ألسبانٌا"  :لقد احتاج النبً محمد
ً
حملة وؼزوة لكً ٌعم اإلسبلم
(ص) إلى اثنٌن وعشرٌن عاما ً وإلى تسع عشرة
الجزٌرة العربٌة  ،بٌنما احتاج المسلمون إلى ما ٌقل عن ثبلث سنوات وإلى معرك ٍة
واحد ٍة فقط (قرب قادس) لعبور أسبانٌا برمتها .
وهو قد ساق أٌضا ً شهاد ًة طوٌلة للكاتب األسبانً الكبٌر ببلسكو إٌبانٌز عن ببلده
أذكر هنا بعضها " :فً أسبانٌا لم ٌؤتً اإلنبعاث من الشمال مع القبابل البربرٌة بل
ً
حملة ممدنة أكثر من كونها ؼزواً
جاء من الجنوب برفقة العرب الفاتحٌن  .لقد كانت
 ...وهكذا دخلت إلى ببلدنا هذه الثقافة الشابة والقوٌة والنشٌطة ذات صنوؾ التقدم
المدهشة السرٌعة  ...ولم ٌكن ذلك ؼزو ٌفرض نفسه بقوة السبلح  ،لقد كان
باألحرى مجتمعا ً جدٌداً ٌمد جذوره القوٌة فً كل مكان  ...ففً حٌن كانت شعوب
الشمال تبٌد بعضها البع ض فً حروب دٌنٌة وتتصرؾ كقبابل بربرٌة  ،بلػ عدد
سكان أسبانٌا أكثر من ثبلثٌن ملٌون نسمة .
فً خضم هذه الوفرة السكانٌة كانت تتمازج وتتفاعل كل األعراق وكل األدٌان ...
وفً داخل هذا المزٌج الخصب من الشعوب واألجناس  ،كانت تتعاٌش بسبلم كل
األفكار وكل العادات وكل المكتشفات التً تحققت حتى ذلك الحٌن على األرض ،
...
كل الفنون وكل العلوم وكل الصناعات وكل اإلختراعات وكل المدن القدٌمة
ومعهم أٌضا ً جاء الحساب العشري والجبر والخٌمٌاء والكٌمٌاء والطب وعلم
الكونٌات والشعر المقفى .
ٌطوٌهم النسٌان  ،وجدوا
ووجد الفبلسفة الٌونانٌون الذٌن كانوا على وشك أن
خبلصهم بمرافقة العرب فً فتوحاتهم إذ كان أرسطو ٌتربع على عرش جامعة
قرطبة الشهٌرة" . 3
(ص )
ونحن لو عدنا أساسا ً إلى الوراء  ،إلى السنة التً توفً فٌه النبً األكرم
(632م) نجد أنه لم ٌمض أكثر من مابة عام حتى وجد اإلسبلم نفسه فً قلب أوروبا
 ،والمثٌر للدهشة أن الراٌة كانت تحملها جٌوش من البربر  ،سكان األصقاع البعٌدة
وؼٌر المعروفة  .والسإال هنا كٌؾ نستطٌع أن نفسر إنتقال الجذوة اإلسبلمٌة بهذه
السرعة وهذه الطرٌقة الحضارٌة المدهشة ؟
هناك أمران تحتاج إلى وجودهما أي نهض ٍة :

إنتاج النماذج الفردية النوعية
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لقد اهتم النبً (ص) منذ اللحظة األولى  ،وبموجب تعالٌم الوحً األلهً بالكلمة
فرفع من شؤنها  ،ولم ٌحفل كثٌراً فً أٌامه األولى بإنشاء معسكرات للتدرٌب
العضلً أو مصانع للسٌوؾ ذات الجودة العالٌة .
لقد عملت مدرسته على إنتاج األفراد الذٌن ٌحملون الخ صابص التً تلٌق بحمل
رسال ٍة كاإلسبلم من الوعً والذهن الحر والشجاعة والشرؾ وؼٌر ذلك .
ومن الشواهد الدقٌقة على ذلك ما ذكره التارٌخ عن معركة أحد  ،حٌن أشٌع خبر
كاذب عن موت صاحب الرسالة فً ذلك الوقت المبكر من أٌام اإلسبلم األولى،
وكانت ردة الفعل أصواتا ً تعالت تدعو إلى الموت دفاعا ً عن مبادئ محمد المقدسة،
وفً ذلك أصدق تعبٌر عن العمل المتواصل والجاد الذي مكن النبً (ص) من إٌجاد
الرابط المباشر  ،المستقل عنه  ،بٌن أفراد ٍ مإمنٌن نوعٌٌن ومبادئ اإلسبلم السامٌة
 ،وكان ذلك فً مد ٍة وجٌزة قصٌرة . 4
ٌقول المإرخ فٌلٌب حتً " : 5ولو أن امرءاً جرإ فً مستهل القرن السابع المٌبلدي
أن ٌتنبؤ أن جٌوشا ً لم ٌعلم بها من قبل أحد  ،ولم ٌشعر بقوتها من قبل أحد ستخرج
من الجزٌرة العربٌة ـ التً لم تكن مركزاً من مراكز الحضارة والعمران ـ لتتحدى
القوتٌن العالمٌتٌن  ،فارس وبٌزنطٌة  ،فتقوض أركان األ ولى وتسلخ عن الثانٌة
أؼنى مقاطعاتها  ،نقول  ،لو أن إمرءاً تنبؤ أن شٌبا ً من هذا سٌحدث التهم بالؽفلة
والخبال  .ولكن هذا ما وقع فعبلً  .فإن الجزٌرة العربٌة  ،الجافة القاحلة  ،تؽٌرت ،
وكؤن تؽٌرها كان بفعل عصا ً سحرٌة  ،إلى منبت أبطال وعظماء لم ٌعرؾ العالم له
م ثٌبلً ال فً نوعهم وال فً عدهم  .وكل ذلك تم بقٌادة النبً (ص) " .
إن هإالء األفراد الذٌن أنتجتهم التربٌة اإلسبلمٌة هم الذٌن مشوا إلى كل ناحٌة
وصل إلٌها نفوذ المسلمٌن  ،لقد كان هإالء أصحاب الفتوحات الحقٌقة للعقول
والقلوب والضمابر  ،التً طاولت أجٌال المستقبل  ،ولوالهم لم تكن الفتوحات سوى
ؼلب ٍة مإقتة سوؾ تنكفا ٌوما ً أمام قو ٍة جدٌدة .
ً
إن مرحلة العمل على إنتاج النماذج النوعٌة تكون دابما ً
حقبة مستور ًة فً مقدمة أي
نهضة بشرٌة  ،فلٌس ذلك مقتصراً على نهضة معٌنة فحسب .
فالنهضة األوروبٌة المعاصرة على سبٌل المثال  ،عرؾت فً بداٌتها مدارس آمنت
بضرورة إنتاج أفراد ٌتحلون بخصابص عالٌة  ،ولم تبدأ األسماء والمإسسات
الكبٌرة بالظهور إال فً األجٌال البلحقة التً تلت عمل هذه المدارس .
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تستوقفنا بشكل خاص مدرسة فٌتورٌنو فً إٌطالٌا سنة  1378التً ذاع صٌتها فً
إٌطالٌا فً ذلك الوقت .
كان فٌتورٌنو ٌإمن بضرورة أن ٌتحلى طبلبه بقوة التقوى ودقة العلم ووضوحه
ورقة وؼنى فً الروح  ،وذلك من دون إهمال الجانب البدنً .
فهو لذلك كان ٌكلؾ طبلبه بنظام عبادات صارم  ،كما كان ٌشتؽل بتعلٌمهم آداب
وقوتهم
اللؽات والرٌاضٌات وٌهذب أرواحهم بالفنون المتنوعة وٌعتنً بصحتهم
حٌث ٌلزمهم برٌاضات كالفروسٌة وؼٌرها. 6
لقد وضعت مدرسة فٌتورٌنو وما شابهها أحجار األساس فً بناء النهضة األوروبٌة
 ،وأنتجت الشعلة الصؽٌرة التً بدأت تكبر مع األجٌال .

البناء اإلجتماعي النوعي
لقد بنى اإلسبلم مجتمعا ً ذا عبلقات عادلة متسامحة ٌ ،لتزم الحقوق وٌإمن بالرحمة
والتواصل  ،مجتمعا ً بسٌطا ً ببل طبقات  ،تنتج فٌه الثروة وتوزع بؽٌر ظلم وال أذى،
وتتفاضل الناس فً اإلمتٌازات دون أن ٌكون فً ذلك أي فضل حٌث ال فضل إال
بالتقوى :
هللا فوق الخلق فٌها وحده
7
والناس تحت لوابها أكفاء
فكان لهذا المجتمع جاذبٌة كب رى شدت إلٌه األقرب واألبعد على حد سواء  ،لقد
استطاع مجتمع كهذا أن ٌقنع الشعوب الداخلة – حدٌثا ً – تحت نفوذه أنه مجتمع
خبلص  ،ال قوة للنهب والقهر .
هذا مٌشال السوري ٌصؾ وصول المسلمٌن بالعبارات التالٌة  " :فقد بعث من
على أٌدٌهم  ،لم ٌكن إنعتاقنا من
الجنوب بؤبناء إسماعٌل لكً ٌحررنا وٌنقذنا
8
الوحشٌة الرومانٌة بالؽنم البسٌط  ...وكذلك عٌشنا فً سبلم " .
وكذلك المإرخ دوزي  ،فً كتابه تارٌخ مسلمً أسبانٌا ٌبٌن لنا كٌؾ أثرت العبلقات
التً بنً على أساسها المجتمع اإلسبلمً فً إحداث النهضة األندلسٌة  " :لقد كان
 ...كان العرب
الفتح العربً نعمة ألسبانٌا فقد أحدث ثورة إجتماعٌة عظٌمة
– قٌاسا ً
ٌحكمون وفق الطرٌقة اآلتٌة  :لقد تم تخفٌض الضرابب إلى أبعد حد
إلى ضرابب الحكومات السابقة  ، -فصادر العرب أراضً األؼنٌاء التً كانت
 6تاريخ احلضارة ول ديورانت
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مقسمة إلى مقاطاعت إقطاعٌة مترامٌة األطراؾ وكانت تزرع بوا سطة مزارعٌن
أقنان أو أرقاء ساخطٌن  ،ووزعوها – أي العرب  -بالتساوي على أولبك الذٌن
كانوا ٌعملون فٌها  .وكان المالكون الجدد ٌزرعونها وٌستخدمونها بحماس تام
وٌحصلون منها على محصول أوفر وأفضل  .وجرى تحرٌر التجارة من القٌود
ومن الرسوم الكبٌرة التً كانت تبهظها وت سحقها  ،فإزدهرت التجارة وتطورت
كثٌراً . "...
إن إعجاز المجتمع اإلسبلمً لم ٌقتصر فقط على قابلٌات النمو واإلزدهار التً
أوجدها فً كل اتجاه  ،فهو أٌضا ً صٌؽة وتركٌبة استطاعت أن تصمد محافظة على
أصالتها أمام أعتى القوى الؽازٌة  ،التً تمتلك أحدث آالت السٌطرة  ،وأمهر أدوات
المحو .ففً السنؽال مثبلً خرج الفرنسٌون بعد ثبلثمابة عام من اإلحتبلل ،عملوا
خبلله كل ما فً وسعهم إلستبصال هذا اإلسبلم  ،بدون أي نتٌجة  ،إن نسبة
 %90رؼم هذا التارٌخ الطوٌل من
المسلمٌن فً السنؽال هً الٌوم أكثر من
محاوالت اإللؽاء والتذوٌب  .لقد كانت صوفٌة أحمد دوبامبا وأشعار الشٌخ الخدٌم
أقوى وأقدر من حمبلت التبشٌر والتؽرٌب الفرنسٌة المزودة بكل أشكال الدعم
المادي والقوة .
وأكثر ما ٌثٌر اإلستؽراب فً تارٌخ هذا المجتمع هو تمكنه من اإلنتصار حضارٌا ً
وهو فً حال ٍة من الهزٌمة العسكرٌة  .إن هذا هو الذي حصل بالضبط فً تجربة
.
الؽزو المؽولً  ،حٌنما هزم المنتصر من داخله هذه المرة بشكل ؼٌر مسبوق
ولهذا األمر ما ٌشبهه ولو جزبٌا ً حتى فً أٌامنا هذه .

 -2نحن من الداخل
بعد هذا اإلستعراض السرٌع لما ٌمكن أن ٌعتبر عامبلً من عوامل النهضة نؤتً
للتؤمل فً واقعنا وفً مجتمعاتنا المتؽربة المستعربة .
نحن أوالً بقٌة أمة مهزومة متناثرة  ،تحول أهلها إلى رسوم دٌموؼرافٌة موزعة
ً
خارطة جدٌدة تعبر فٌها رسومنا
بشكل مدروس ال تملك وال تإثر  ،نحن إذاً نمثل
عن أشكال وتضارٌس بشرٌة جامدة ٌ ،تحكم بمصٌرها ومستقبلها خطوط ترسم
وخطوط تمحى  ،نحن أ ٌضا ً نرسم ونمحى ونعطى اللون األزرق واألحمر لٌصبح
اللون أقدس من قرابة الدم والتارٌخ  ،وذلك حٌنما تشاء الٌد القادرة ذات األمر النافذ
فً مصابرنا .
لقد تسربت الهزٌمة إلى كل شًء عندنا  ،إلى مإسساتنا السٌاسٌة واإلجتماعٌة
والعلمٌة  ،إلى عبلقاتنا وحوافزنا  ،لقد قلبت الهزٌمة المعانً والقٌم  ،فؤصبحنا نفكر
بشكل منكوس مقلوب .

الوطن واألنظمة
إن وطننا لم ٌعد القالب العزٌز الذي استعصى على الكواسر فً تماسكه  ،بل تحول
– بعد أن أضحى لقٌمات – إلى طعام للحشرات  ،والملفت أن هذا التقسٌم لم ٌقتصر
على األرض فقط بل تعداه إلى م ا هو أخطر من ذلك  .فها نحن نتبادل التهم
ونتعادى فً السراب ونفلسؾ فً ما بٌننا مقاٌٌس فارؼة بحجج تقالٌدٌة تارة وأخرى
مبدبٌة وثالثة ورابعة وخامسة ...
من ٌصدق أن وطن األعزاء الكبار ؼدا لعبة على طاولة ساٌكس بٌكو (هذه لك وهذه
لً)  .إمضاء واحد ٌفترس شعبا ً بؤسره  ،كلمة واحدة تحنً ملٌون رقبة  ،شحطة
ً
ً
واحدة تقلب أرضا ً
مسالمة على أبنابها الوادعٌن اآلمنٌن .
طٌبة
ً
لم تعد حدودنا ذماراً
مقدسة  ،بل أصبحت آثاراً تحكً عن الوطن العرٌق الذي أشبع
تمزٌقا ً  ،وجراحات على وجهه المرهؾ لم تندمل  .البلفتات فً كل مكان "العبور
ممنوع"  ،وعلٌك أن تفهم وحدك أن العبور الممنوع هو مصافحة ممنوعة وتواصل
وتداع ممنوعان  .من أٌن أتت كل هذه الممنوعات
ممنوع  ،وتخاطر ممنوع وتشاكٍ
ٍ
هل هً من ضرورات التشكل الطبٌعً المتصل بتارٌخ البشر وبناء حضارتهم
"حضارة التمزق والتشرذم والممنوع" .
ومنذ أن منٌت األمة بهزٌمتها النكراء  ،وأشبعت محواً كل معالمها القٌمة تحت أقدام
الؽزاة  .عادت أقطارها إلى الظهور تباعا ً على خارطة الدول المستقلة  ،بؤطٌاؾ
وألوان مستعارة  ،وركب لها جمٌع اللوازم الشكلٌة لوطن مستقل  ،حتى ال ٌكون
ألهلها أي شك فً حرٌتهم أو فً إستقبللهم .
ؼٌر أنها اوطان ولدت على ٌد محتلها  ،فخرجت شوهاء مضطربة  ،فهً كثٌرة
الضجٌج والحركة  ،ولكن خبط عشواء على ؼٌر هدىً  ،ذات شهٌة مفتوحة  ،ال
مثٌل لها على اإللتقاط واإلستهبلك  ،وهً أكثر ما تستسٌػ فتات الموابد البعٌدة التً
لن تتوقؾ عن التعلق بها فً ٌوم من األٌام  .كل ما ؾٌها حً متوتر  ،وعاطل
متوقؾ فً آن ٌ ،تداخل فٌها الموت والحٌاة بطرٌقة خاصة تزٌد فً ؼرابة هذه
الخلقة العجٌبة  ،وتدل بشكل واضح على مهارة صانعها ومنتجها  .لها قلب ٌنبض
أكثر من المعتاد بحماس ٍة واندفاع  ،إال أنه قلب ٌضخ فً العروق البالٌة دفقا ً هوابٌا ً
فارؼا ً ٌفضً إلى جٌوب وأوصال منتفخة تحمد هللا على هذه الحٌاة الكرٌمة.
ولهذا كانت األنظمة التً تحكمنا فً ؼالبٌتها قمعٌة إستبدادٌة أعٌد إحٌاإها بالمبلمح
القدٌمة نفسها  ،من الحكم بالسوط والقضاء بالمزاج وتتداول السلطة بطرٌقة هزلٌة ،
واألنكى من كل ذلك أن كثٌراً منها ٌعٌش على دم ؼرٌب أسود ٌجري فً عروقه

بموجب عقد اإلستعباد لؤلمة ونهب ثروتها  .هكذا تحولت الشعوب إلى فرق من
الخدم تموت من الظمؤ وهً تحمل الماء على أكتافها إلى أآلفاق البعٌدة .
وهكذا فقط ؼادرت الثروة معنى البركة والنعمة حٌن أصبحت تباع اللقمة فً
األسواق بحفنة من ذل وحٌن أصبح التمرغ أدبا ً وفضبلً ٌجزى علٌه صاحبه بكرامة
العٌش المرفه  .حٌن صارت التخمة والجوع جاران متعانقان متنافران معاً ،وحٌنما
إزداد القصر شموخا ً دون أن تحرجه األسقؾ التً تترنح هبوطا ً فوق جدرانها البالٌة
إلى جواره .
لم تجد الشعوب الهابمة بداً من طلب الن جدة من الذبب المتربص بها  ،وهو الذي
ٌنتظر هذا الموعد بفارغ الصبر :
ال ٌبلم الذبب فً عدوانه
إن ٌك الراعً عدو الؽنم

9

المؤسسات
إن المإسسة هً الخلٌة األولى التً تحبس فً داخلها الساعد والهمة  ،الفكر
والعزٌمة  ،النشاط والحركة  ،وهً لذلك تحبس فً داخلها األمة ج مٌعا ً وتختصر
حاضرها ومستقبلها  .ولهذا كانت المإسسات دابما ً هً السجل األدق لواقع الحال ،
والترجة األمٌنة لما هو كامن فً بواطن هذه األمة ومدخراتها .
ومن الحزٌن فعبلً أن المإسسات عندنا ولدت من رحم التركٌبة السلطوٌة الحاكمة
ولٌس العكس  .إنها خرافة بناء الهرم من أعلى إلى أسفل تتحقق عندنا  ،فتبنً قمما ً
معلقة ال أساس لها  ،وترٌد أن نستبدل عٌوننا بعٌون أخرى ترى المشهد معقوالً وال
ٌثٌر أي تساإل .
إن مشهد الفوضى والعبث اإلداري والنواٌا الزابؽة  ،وترهل القوانٌن وتخلفها  ،كل
ذلك جعل من مإسساتنا خرابا ً تافها ً  ،ؼٌر أن ه ال ٌزال ٌرتفع على أعمدة وٌخفً
نفسه وراء قٌافة مصطنعة ٌ ،جٌد تخببة عٌوبه وراء لباقته الخاصة  ،وٌعتنً للؽاٌة
بمخارج حروفه.
هناك تبدأ قوالب الحثالة بالتشكل  ،فالنفوس تنقبض وتتحفز للؤلذى  ،وتحل ؼصة
سوى من لؽة
الشإم فً القلب محل إقامتها فً األبدي  ،وتفرغ عبلقات األفراد
التشكٌك والتشفً والهتك واإلٌقاع وما إلى ذلك  ،أما الكرامة والعزة فهما أول
شمعتان تطفبهما األٌادي السوداء المتكاثرة فً بداٌة الرحلة  .إنها ترٌد إنسانا ً منطفبا ً
فارؼا ً ٌ ،تباهى بعرض كتفٌه وكثافة شاربه  ،وعدد الزخارؾ والتحؾ فً زواٌا
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بٌته  .إنسان ينتفخ وٌنحنً بٌن لحظة وأخرى  ،وهو هنا وهناك مدرب متمرس
ٌعرؾ كٌؾ ٌقوم بدوره بكل إتقان .
ولٌس فً هذا تشاإم مؤزوم ومزاعم جابرة مبالػ فٌها  ،فإن المإسسات فً أوطاننا
ال تقوم على مقررات واضحة مقروبة محترمة ٌ ،جتمع فٌها الناس على عبلقات
متوازنة متعادلة  ،كل عزٌز فً موقعه وفً عمله بحسب ما ٌحسنه وما ٌتقنه  .ولو
كان األمر كذلك  ،ألرتفع المجتمع بؤعمدته لٌحمل بنٌانا ً متقنا ً جمٌبلً مقنعا ً ٌجد كل
فٌه بعضا ً من ذاته ومن حلمه  .فً مثل هذا المجتمع ال ٌهزم النور إال النور مثله
أبهى منه  ،فٌنسحب من أمامه مقراً ومعترفا ً بطرٌقة هادبة وسعٌدة  .وال ٌعود فً
مثل هذا المجتمع أٌة حاجة إلى الستابر المعتمة المجرمة التً تحبس ورابها آالؾ
األنوار الساطعة .
لكننا نشاهد فً مجتمعاتنا المإسسات المتنوعة ( ،السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
والعلمٌة وؼٌر ذلك ) نجدها جمٌعا ً قد ركبت بطرٌقة مؤزومة ل تتناسب بذلك مع
البنٌان العام.

التقدم والتطور
إذا كان التقدم ٌرتفع على عامود أساسً هو عامود العلم والمعرفة  ،فإننا ال بد من
اختبار الموقؾ الحقٌقً من العلم والمإسسة العلمٌة فً بلداننا وذلك بعد تمزٌق
جمٌع األقنعة المستعارة .
إننا نجد مع األسؾ تخاطراً ؼري با ً فً تصرٌحات السٌاسٌن فً طول بلداننا
وعرضها توحً بنظرة استخفاؾ بالمإسسة العلمٌة وبما تنتجه  ،فهً بالنسبة لهم
ببر معطلة تخسؾ فٌها الثروة وتزهق فٌها األرقام  ،وٌضٌع فً أوردتها التً تنتفخ
ٌوما ً بعد ٌوم ماءاً صافٌا ً كانت ستجترح به المعاجز فً المشارٌع السٌاسًة األخرى
ذات الوعود السحرٌة .
إن رجل العلم والمعرفة ٌسٌر عندنا خلؾ رجل السٌاسة  ،فالثانً صاحب فضل ،
ٌطاع لمنته  ،وٌلتمس رضاه لمكانته وقدرته  ،فهو الذي ٌستطٌع بمرسوم واحد أن
ٌنتج العشرات من حملة األلقاب العلمٌة العالٌة  ،طالما أن شٌبا ً لن ٌضطر ذلك
المنتج "بمرسوم" إلى نزع قبعته والتحدث بما هو تحتها  .وأي شًء فً مجتمع
الماء الكدر الراكد ٌمكن أن ٌشٌر إلى النقطة الموحلة الجدٌدة ؟
لٌس ؼرٌبا ً أن ٌهمش الحكم عندنا بالمرة كفاءات المعرفة والعلم  ،فبل ٌلتمس رأٌا ً
حكٌما ً وال ٌستهدي بؤنوار معارفهم العالٌة  ،فهو ال ٌست شٌرهم وال ٌستؤنس بتعقلهم
وتحلٌلهم  .نعم  ،هو ٌقبل بهم كموظفٌن محترفٌن ٌعملون فً ماكنته وفق ضوابط

وأهداؾ حددت لهم سلفا ً  .والملفت أن الكثٌر من هإالء لٌسوا بفوق أن ٌتهافت على
مستعار
أبواب المسإولٌن وأعتابهم ألجل أن ٌحظى الواحد منهم بحفنة من شرؾٍ
ٍ
فً التعٌٌنات والمناقبلت الوظٌفٌة والمنصبٌة .
لم ٌعد ٌشؽلهم بناء وتشكٌل الوعً الذي ٌحاسب وٌسابل وٌحرج فً المسابلة  .لقد
نامت عٌون النواطٌر من ذوي البصر الحدٌدي النافذ  ،والمنطق الذي ال ٌخدع ،
ت ؼٌر تلك التً توضع على لوح الدرس فً الصفوؾ المختلفة.
فإن للعناقٌد حسابا ٍ
ولو نظرنا بعٌداً عن السٌاسة إلى ما تطرحه هذه المإسسات العلمٌة وتنتجه من
بوضوح
األعداد الكبٌرة من حملة الشهادات الكبٌرة كل سنة  .ال بد أننا سنشاهد
ٍ
الفبات اإلجتماعٌة التالٌة :
عمل ال ٌحتاجهم
أ  -الفئة األولى  :وهم الذٌن وجدوا أنفسهم فجؤة فً سوق
ٍ
وبالتالً ال ٌرٌد هم  ،قد أقفل أمامهم أبوابه بؤحكام  ،وهم ممن ال حٌلة له وال
قدرة له على السفر والهجرة  .هإالء لم ٌترددوا فً طرح شهاداتهم جانبا ً ،
وانكبوا على تحصٌل رزقهم بوسابل كان بوسعهم العمل بها والكسب من
خبللها منذ سنٌن طوٌلة  ،كالمهندس الذي ٌعمل سابقا ً لسٌارة أجرة أو أستاذ
الفٌزٌاء الذي أضحى بابعا ً للخردوات  ،أو أستاذ علم النفس الذي أصبح
موزعا ً لؤلدوٌة  ،وما إلى ذلك مما ٌعرفه وال ٌنكره كل من ٌعٌش فً ببلدنا
 .إن هذه المهن لٌست وضٌعة أو معٌبة بحد ذاتها لكن هذا ٌعبر بشكل جلً
عن مستوى الفساد والفوضى التً تدفع اإلنسان إلى أن ٌسٌر فً دراسته
الجامعٌة معصوب العٌنٌن محجوبا ً عما ٌنتظره فً سوقه المحلً  ،فهو
ٌرتطم به ارتطاما ً ٌبقٌه مترنحا ً  ،تؤكله الحسرة على ما أنفق فً تلك السنٌن
الطوٌلة.
ب-الفئة الثانية  :وهم الفبة الذي آثرو الهجرة واالبتعاد عن أوطانهم بعد أن لم
ٌجدوا فٌه عمبلً أصالً  ,أو أن ما هو متوفر من الوظابؾ العلمٌة ال ٌتناسب مع
المستوى التخصصً الذي وصلوا إلٌه  .فهم خبراء فً أدق وأعقد ما وصلت
إلٌه المعارؾ الحدٌثة  ،فكٌؾ ٌعملون فٌما ٌتعاطاه مجتمعهم من األنظمة
والتقنٌات البدابٌة  .إنهم فبة نابؽة إكتشفتها المإسسة العلمٌة عندنا بوصفها أداة
حفر وتنقٌب ممتازة  ،ثم ها هم اآلن ٌنتقلون – وفق برنامج مدروس – إلى
الوظابؾ التً تنتظرهم فً العوالم البعٌدة .
ت-الفئة الثالثة  :وهم الذٌن مخروا عباب السوق المحلً وشؽلوا وظابفه بناءاً
ت ال تحتاج من هم سوى
على كفاءاتهم العلمٌة  .وجد هإالء أنفسهم فً مجاال ٍ
 .المشاكل
بعض الخبرة التً سوؾ ٌحصلون علٌها فً أٌام توظٌفهم األولى
محصورة معروفة  ،والحلول مستوردة جاهزة  ،ولٌس علٌهم فً هذا المجال إال
التنسق بٌن هذه وتلك  .األعمال أكثرها تجمٌعً تطبٌقً أما التصمٌم واألبداع

فهو مقتصر على فبة محدودة ممن له خبرة حرفٌة عالٌة  ،وال تتعداهم فً ؼالب
ت تعطٌهم " نظرٌا ً" القدرة على ولوج عالم
األحوال إلى الذٌن ٌحملون شهادا ٍ
التصمٌم بنجاح  .إن هذه الفبة تحققت أن علٌها أن تطرح جانبا ً جزءاً كبٌراً من
الدراسات التً حصلتها فً أٌام الدراسة  ،فهً حشو زابد ال عبلقة له بالسوق .
ذلك السو ق الذي تتساوى فٌه جمٌع الكفاءات والقدرات – حتى المزور منها –
ب ال عبلقة له بالتفكٌر واإلبداع .
تكرار رتٌ ٍ
بعد أن أصبحت وظابفه مجرد
ٍ
ث -الفئة الرابعة  :وهم الفبة – المحظوظة – الذٌن استحالت ألقابهم العلمٌة
العالٌة إلى تحؾٍ وزخارؾ ٌحتاج إلٌها المجتمع الفارغ إلنتاج قٌافته المتقنة ،
فهم فً المإسسات التعلٌمٌة والصناعٌة والتجارٌة والحزبٌة  ،وفً كل مكان
ٌرٌد أن ٌبدو مختاالً  .إنهم فبة ال تنتج شٌبا ً وتعٌش فقط على برٌق ألقابها فً
مجتمع ٌمثل الزخرؾ تسعة أعشاره أو ما ٌزٌد .
ٍ
إن استعراض هذه الفبات من مجتمعاتنا ستمكننا من اإلجابة على تساإالتنا الكثٌرة
المتجددة  :لماذا ال نكون أؼنٌاء بالرؼم من كثرة الؽمار التً تطرحها مواسم
ً
فارؼة تلك السنابل المتموجة المذهبة بعد أن
عام عندنا ؟ هل أضحت
الحصاد كل ٍ
ذهب الخٌر الحقٌقً بعٌداً تاركا ً لنا األشكال والمناظر فحسب.

القضايا الكبرى
لعل أكبر مإشرات البإس فً واقعنا هو ذلك اإلسفاؾ فً ما ٌشؽلنا من قضاٌا ،
ولقد ذكرنا فٌما سبق كٌؾ أخذنا نتعادى فً السراب ونرفع من شؤن التوافه من أجل
تحوٌلها إلى قضاٌا كبرى ٌتوقع ان تشؽلنا أوالً ثم تنتقل بالوراثة إلى األجٌال
المتعاقبة .
لقد ضٌّق على القضًة الفلسطٌنة مثبلً حتى اقتربت فً شكلها ومضمونها من سابر
ما ٌشؽلنا من القضاٌا األخرى  ،وما اكثرها  .لقد صار باإلمكان إدراجها مع أزمة
الصحراء الؽربٌة  ،والربع الخالً وجزر فشة الدبل وحوار ومنطقة حبلٌب إلى
سلسلة ال تنتهً مما ٌجب أن ترثه األجٌال كقضاٌا كبٌرة .
لقد أبقً على األسماء الكبٌرة فً واقعنا بعد أن جرّ دت من كل محتوى  ،فالسٌادة
واإلستقبلل عنوان معتنى به للؽاٌة فً الطقوس والمراسٌم واألعبلم واألناشٌد وما
إلى ذلك  ،مبقٌن على خطوطٍ سوداء صؽٌرة تكاد ال ترى وفٌها كل المعنى  .فإن
ورابها الحاكم الحقٌقً وهً تحوي السر الذي ٌحرم بلوؼه وال ٌهتدي إلى معرفته

سوى الحفنة القلٌلة  .وبها ٌقلب الثناء فً وضح النهار إلى أنشطة المطاردة
والمحاسبة واألقتصاص والتنكٌل فً اللٌل .
وال نزال نحدث بنعمة هللا على ما نملكه من الثروة ونبكً علٌه فً آن  .ها نحن
نملك النفط  ،وهو كنزنا الخرافً  ،ولكن هل حرّ ك هذا الكنز ساكنا ً فً تؽٌٌر
صورتنا ؟ وهل استحالت أقفارنا إلى حدابق وجنات ؟ هل محى جهل وأمٌتنا وبنٌت
لنا المشاهد والمعاهد وسابر ما نحتاج إلٌه من معان كبٌرة ؟ هل اختفت مشاهد
البإس ام ظلت العبلمة الثابتة فً عالم المتؽٌرات ؟ هل هذا الكنز هو ملك لنا أم أننا
وإٌاه فً جٌوب اآلخرٌن وأرصدتهم ؟ هل صحٌح أن أولبك الذٌن ال ٌزالون
ٌتدفإون على روث الماشٌة  ،وٌضٌبون لٌالٌهم بالشموع أو بقنادٌل الزٌت فً أحسن
األحوال هم المالكون الحقٌقٌون لهذا الكنز ؟ أم أولبك الذٌن تتنافس فً مدنهم
ناطحات السحاب وتعادل نفقاتهم عل ى تصنٌع الوجبات الجاهزة للحٌوانات األلٌفة
جمٌع ما ٌصرؾ فً عواصمنا على األمور األساسٌة .
والتصدي لدسابس ومإامرات األعداء ال ٌزال أٌضا ً من قضاٌانا الكبرى  ،فها نحن
ندعو األمة وننبهها المرة بعد المرة إلى األعداء الذٌن ٌرٌدون قتلنا ونهبنا والدوس
على كرامتنا  .ؼٌر أن هذا لم ٌنفع شً ًء فً التعرؾ على العدو الذي جاء لٌقتلنا
وفق نتابج قلم اإلحصاء وأرقام الدراسات اإلقتصادٌة  ،واستنتاجات مناهج البحث
الجدٌدة فً علم اإلجتماع  ،وهو قتل وافق القتٌل علٌه قبل القاتل ثم قام بدفع ثمن آلة
القتل المستخدمة من لقمته الفقٌرة  ،وكا نت وصٌته دابما ً لمن تبقى من أهله وولده
بالفرار إلى أحضان قاتله والرضى عنده حٌاة الخدم  ،والتعلم فً معاهده فلسفة
األرقام والمعادالت  ،واعتماد وحدة قٌاسه األدق وتطبٌق جداوله على أهله وربوعه
وأرٌافه وحقوله وهوابه ومابه .
لم ٌنفعنا كل هذا الحدٌث الصاخب عن قد سٌة الدفاع فً وجه األعداء بعد أن لبست
قبضة الحدٌد الخشنة القاسٌة قفازاً حرٌرٌا ً ناعما ً  ،وأصبحت ال تهمس بسرها إال فً
أذن ضحٌتها  ،بعد إردابها طبعا ً .
ً
تهنبة
هكذا نسخت قضٌة الدفاع الكبرى حٌنما ارتسمت على شفتً الذبٌحة الحمقاء
لحد السٌؾ المستتر وذلك بما تبقى من رمق الحٌاة .
كثٌرة كثٌرة هً قضاٌانا الكبرى التً انقلبت إلى كلمات جوفاء نرددها صباح مساء
من دون ان تحمل أي معنى أو أي جدوى .

 -3خطوة األلف ميل
إن الحدٌث عن المؤساة مهما كان قاسٌا ً ومحبطا ً  ،فهو ضروري جداً حٌنما ٌكون
حدٌثا ً واقعٌا ً شرٌفا ً  ،و ذلك أن إؼماض الجفون عن وجود الخطر ال ٌلؽٌه  .إن
مستقبل زاهر ال بد له أن ٌرى هذا
اإلنسان الطامح الذي ٌحب واقعه وٌسعى به إلى
ٍ
الواقع على حقٌقته قبل أن ٌخطو أي خطوة  ،ولهذه القراءة أثر كبٌر ٌتحكم بمستوى
نجاح أو فشل مسٌرته  .إن ستر العٌوب ال ٌكون باألقنعة  ،بل على العكس ٌتم من
خبلل الجهد المبذول لئلصبلح فً أكثر أشكاله نصوعا ً وبراء ًة وتصارحا ً .
ً
وصادقة  ،لن تقود إلى اإلحباط والٌؤس مهما
ولذلك فإن القراءة حٌنما تكون صرٌحة
كانت مر ًة وتعٌسة  ،بل على العكس من ذلك ستجد الشعلة لها فً مداد األلم ما لن
ً
ً
وعزٌمةًً
عبقرٌة
تجده فً واحات ال رخاء  ،وستحفز المؤساة فً قلب الضعؾ
تضعه فوق مقاٌٌس القوة وقوانٌن الشدة  ،وستفتش الجوارح التً كوٌت تحت نار
تحر هو األدق األعمق واألكثر صدقا ً ورهافةً
البإس عن األدوٌة ووسابل العبلج فً ٍ
.
بمختلؾ العثرات
وأول ما سوؾ ٌتحلى به الباحث فً قلب المؤساة  ،والمبتلً
والضٌاعات واإلخفاقات التً تم ذكرها  ،أول ما سٌتحلى به هو اإلقبلع عن المعتقد
واقع ال
الفارغ بالعصا السحرٌة التً ستلقؾ كل ما لدٌه من المشاكل مبقٌة على
ٍ
ٌشوبه أٌة شاببة  .سٌجد نفسه مرتاحا ً فً تسلٌمه لقوانٌن التؽٌر والتؽٌٌر فً الطبٌعة
.
 ،من ؼٌر أن ٌكترث بقصر باع مفرداته أو بتنكس أعبلمه أو بخفوت نبرته
وحلم ال خٌال فٌه ،وعزٌم ٍة ال
وحماس ال إنفعال فٌه ،
بإصرار ال عناد فٌه ،
سٌعمل
ٍ
ٍ
ٍ
وانطبلق ال تهور فٌه  ،وعناٌ ٍة ال جبن فٌها  ،سٌكون قانعا ً بالحقٌقة فهً
شبهة فٌها ،
ٍ
أكبر أسمابه وأعز ثروته وأقوى قوته  ،فهو ال ٌخترع وال ٌزٌن وال ٌشبّه .
إن باحثا ً جاداً مقتنعا ً بان الحل لن ٌنزل بصٌؽة سحرٌة تمر مرور البرق  ،بل هو
هدؾ سٌكون دون الوصول إلٌه الكثٌر من العقبات والتحدٌات التً لن ٌتم تجاوزها
بؽٌر أدوات التؽٌٌر المستلة من نفس قوانٌن الطبٌعة بمنتهى التسلٌم واإلستسبلم .
إن السإال سٌصبح عوضا ً عن الحل  ،ما هو الطرٌق إلى الحل وهذ الطرٌق مهما
كان طوٌبلً فإن من الممكن إجتٌازه طالما ان له خطو ًة أولى فما هً خطوة هذا
الطرٌق األولى ؟
 - 1البناء النوعي:

ولو عدنا على بد ٍء وأردنا ان نصنع عوامل النهضة كما ذكرت سابقا ً فلن نجد بد اً
أوالً من رفع متوسط النشاط ومتوسط اإلجتهاد من مجتمعاتنا برمتها  ،ولٌس لهذا
سوى معنىً عملًٍ واحد وهو أن ٌؤخذ اإلنسان على عاتقه أن ٌفعل ذلك على مستواه
الشخصً  ،وذلك برفع عدد ساعات عمله واإلهتمام بتحسٌن مستواه التخصصً
عموما ً  ،من خبلل بذل الجهد المركز ومن خالل المثابرة وؼٌر ذلك .
ولسوؾ تشعرنا المقارنة البسٌطة بٌن متوسط النشاط واإلجتهاد لدى أعدابنا وبٌنما
ب ٌقنعنا بعبثٌة رفع شعارات كسر القٌد فً
هابل ومرع ٍ
فارق
لدٌنا نحن بوجود
ٍ
ٍ
موقؾٍ لم نعد له ع ّدته .
وعلٌه ٌنبؽً أن ال ٌكون الحافز محصوراً فً وظٌفة عٌش  ،والل قمة كفاؾ الٌوم
أمل بؽ ٍد أفضل
(رؼم اإلٌمان بتردي أوضاعنا )  .ال بد ان ٌعبر ذلك عن صحوة ٍ
مشرق وبنهضة موعود ٍة سوؾ ٌكون النوع والنموذج الجٌد واحداً من أهم أسس
ٍ
نجاحها .
وال بد لنا فً هذا الموضع بالذات أن نناقش ما اعتبر سعٌا ً من أجل التحسٌن النوعً
على مدى أكثر من قرن من الزمن  ،وما رافق حٌازة اإلمتٌازات النوعٌة من
ت أعاقت السعً وحولت مساره بعٌداً عن الهدؾ األساسً المنشود.
مشكبل ٍ
أ -التحصيل من الخارج:
لٌست حركة سفر األدمؽة إلى الخارج هً دابما ً عمبلً واعداً سٌإتً ثماره بعد حٌن
 ،بل هً أحٌانا ً نزؾ موجع وعطاء ببل حساب لهذا الخارج فً مقابل القلٌل من
العوابد .
الطرٌقة التً نُنستخدم بها فً اآللة الؽربٌة  ،حٌث نمنح أوسمة معنوٌة ومادٌة مهمة
بدالً عن حلول جزبٌة لناحٌة جزبٌة فً زاوٌة من زواٌا اآللة التقنٌة الكبرى ،وهذه
الخبرة المكتسبة قد ال تساوي شً ِءًً بالنسبة لطبٌعة مشا كلنا المختلفة جذرٌا ً عما
أسلفنا  .نحن هناك ال نصنع سٌارة أو قطاراً أو طٌارة  ،وإنما نقدم بحثا ً ٌفضً إلى
 ،وذلك وفقا ً
زٌادة بعض الملٌمتراتت على صفٌحة أو أسطوانة هنا أو هناك
لحسابات رٌاضٌة وفٌزٌابٌة تكون قد استؽرقت أعواما ً
 .والهدؾ من ذلك هو
التخفٌؾ من التلو ث أو كسر الرقم القٌاسً فً السرعة أو ما إلى ذلك .
ً
مودعة من بدت علٌهم معالم
منذ ما ٌزٌد على المبتً عام  ،تلوح األٌدي بعد األٌدي
النبوغ فً ببلدنا  ،وهو فً طرٌقه إلى الؽرب لتحقٌق نفسه من خبلل الكشوؾ الذي
سوؾ ٌحرزها هنالك  .حٌث سٌوضع ذلك الفذ الهابم  ،الباحث عن نفسه الوافد من
أرض البل إنتماء  ،أمام أحدث ما وصلت إلٌه التقنٌة الحدٌثة من المشكبلت بوصفه

اآللة األمثل  ،فٌزهق فً سبٌل إٌجاد حلول لها أزهى أٌام العمر ،وال ٌعود إلى
وطنه إال خابراً منهوكا ً ال ٌجد ما ٌفعله سوى تسلق المواقع االجتماعٌة والتشرؾ
بؤلقابه فً مختلؾ المحافل .
ومما قد ٌزٌده عن وطنه بعداً تلك الهوة الواسعة والتفاوت الهابل بٌن ؼربته التً
أعطته موقعا ً ممٌزاً فً سلمها  ،فهو صاحب كرسً فً جامعة أو شركة  ،إسم ه
بارز على صفحات الكثٌر من المجبلت العلمٌة الممٌزة  ،معتنى برفاهٌته المادٌة
إلى أبعد الحدود  .أما مجتمعه فهو ؼارق فً التخبط  ،موازٌنه مختلة ٌ ،وصد أمامه
األبواب بإحكام فبل ٌجد بدأ من التوسل "بؤشكاله األكثر صالو نٌة " بٌن ٌدي من ال
كفاءة وال قٌمة له .
وإذا أحب ذلك المتؽرب أن ٌكون ٌوما ً وفٌا ً للمجتمع الذي أنتجه أٌا ً تكن الظروؾ،
وأراد أن ٌضع جمٌع إمكانٌا ته وخبراته التً اكتسبها فً ؼربته فً الخدمة  ،فإن
المشكلة هً أن هذه الخبرة فابض ال حاجة فٌه لبلد ال ٌزال مترنحا ً فً أولٌات
المجاالت كافة  ،وإذا وجد ثم مشارٌع للتنمٌة والتطوٌر  ,فإنها فً مجملها بداٌات قد
ال ٌتناسب معها سوى الخبرة التً تولدت محلٌا ً من خبلل مك ابدة نوع خاص من
المشاكل  ،فمساهمة الخبرة الزابدة فً هذا المجال معدومة وإن كانت تسر من وجهة
نظر سطحٌة وعامة .
وفً الؽالب فإن هإالء األفذاذ ال ٌتحركون وفقا ً لخطة شاملة إ نطبلقا من أوطانهم
وهذا ما ٌمنع هذه الخبرات من التنسٌق فٌما بٌنها لرسم خط العودة على متن سفٌنة
 .إنهم
محملة بشتى الخبرات البلزمة لتؤسٌس مشارٌع النمو المختلفة فً بلدانهم
لٌسوا سوى فراشات جمٌلة ضاعت فً نور الوطن ولم تزدها عتمة الؽربة إال
ضٌاعا ً .

ب -الغزو الثقافي:
فً الوقت الذي ٌجب أن ٌلعب فٌه المثقؾ دوراً طلٌعٌا ً فً مجتمعه  ،فٌعكؾ بجدٌة
على دراسة شإون وشجون بلده المتنوعة  ،كل فً مجاله واختصاصه  ،لٌس هل هم
أن الكثٌر
سوى إٌجاد الحلول لمختلؾ المشاكل التً ٌتعرض لها مجتمعه  ،نجد
من مثقفٌنا الذٌن تم إعدادهم فً الؽرب ٌتبرمون وٌستحٌون من دراسة ومناقشة
قضاٌاهم المحلٌة  ،فهم ال ٌثٌرونها إال بلؽة التحقٌر واالزدراء أو بلؽة الذم والرفض
والقدح  ,أو أن ٌترفعوا عن ذكر مثل هذه األمور إلى ما هو أسمى فً نظرهم .

فكتبهم تمؤل األسواق بضجٌج ال قٌمة له وال جدوى منه  ،فهم ٌبحثون حول الوجود
والعدم لدى سارتر  ،وال ٌتطرقون إلى العدم الذي ٌلؾ أحٌاء أهلهم  ،أزقتهم
وأكواخهم فً كل مكان  .أو ٌبحثون فً ؼزو القبابل السبلفٌة لوسط أوروبا ،
أسبابها ونتابجها  ،وال ٌعنٌهم أبداً أن ٌنظروا فً ؼزو ببلدهم واحتبللها  ،فهً من
األمور التافهة التً ال تناسب المقام العالً لكتبهم  ،فهً أهم وأعظم من أن تتطرق
لمثل هذه األمور  .إنهم ٌمجدون األ بطال والعظماء والرموز الوطنٌة فً كل مكان
ما عدا أوطانهم  ،فهم ٌتحدثون عن هوشٌمٌنٌه القدوة وجان موالن المقاوم البطل
ولنكولن المحرر وسواهم  ،أما مجاهدوا وطنهم ورموزه فهم أقل من أن ٌحظوا
بشرؾ الظهور على صفحات كتب أوالبك الفبلسفة .
ماذا ٌنفع مجتمعنا إذا ؼرق سوقنا بكتب تبحث فً االقتصاد ما دون البٌرٌنٌه أو فً
سٌكولوجٌا االكتباب فً الببلد المنخفضة أو ما سوى ذلك من الموضوعات التً ال
تمسنا من قرٌب أو بعٌد  .ألٌس هو الضٌاع بعٌنه أن تكون الطلٌعة المثقفة ؼارقة
فً هذا النوع من االهتمامات فً مجتمع ٌهتز حفاوة للكبلم الفارغ  ،قٌمة كل امرئ
فٌه لٌس ما ٌحسنه بل ما ٌحكٌه عن أخبار األمم العظٌمة فً ذلك الؽرب
األسطوري.
لقد عُنمل بهدوء للتؤثٌر على سٌكولوجٌة ذلك المبعد األعزل عن وطنه وأهله فً
مسؤلة التعاطً مع قضاٌا أمته  ،وذلك فً خلق برودة لدٌه تجاه هموم وطنه حتى
تستحٌل هذه اله موم إلى أمور نظرٌة عقلٌة بحت ٌ ،بت فٌها كما ٌبت بسابر القضاٌا
المخبرٌة وتناقش فً الصالونات والمحافل الفكرٌة  ،وهو لذلك من أبعد الناس عن
التضحٌة فً سبٌل رفع الحٌؾ عن أمته  ،هذا إذا لم ٌجد لدى أمته الكثٌر من
المؽاالة فً الحدٌث عن حقها .
ولطالما فطن المستعمرون إلى استحالة تحوٌل أمة برمتها إلى عمبلء  ،ولذلك أخذوا
ٌعملون بكل جدٌة على أن تإدي عوامل متعددة إلى تفتٌت الكرامة فً داخل اإلنسان
وهدم سموه ورفع مستوى البلمباالة لدٌه  .وعلى رأس تلك العوامل التً تإدي إلى
ذلك إنشاء طبقة من المثقفٌن الذٌن فقدوا كل صلة بؤوطا نهم من جراء ؼرقهم فً
متاهات الؽربة البعٌدة  ،وهم أٌضا ً لم ٌعد ٌشؽلهم احتبلل أو ظلم أو أي من هذا عن
مرحهم أو لهوهم وهم على أتم االستعداد لبٌع أوطان لم تعد تساوي بالنسبة إلٌهم
سوى بقٌة من أسماء وذلك فً مقابل نفخ الجٌوب وتلمٌع صورة العٌش .
"لقد استعصى علٌنا الشرق قرونا ً  ،وحٌنما شرعنا بتصنٌع مثقفٌه فتحت أمامنا
أبوابه"  .هذا ما قاله سارتر لدى حدٌثه عن الطرٌقة األدهى واألمر واألكثر تقنعا ً
فً السٌطرة على الشعوب المستضعفة والمضطهدة .

لم ٌعد مهما ً أبداً أن تضرم النار بؤجساد وقوالب مزورة  ،تحمل السمات المحلٌة
إٌاه ا بؤدق تفاصٌلها  ،لكنها محشوة بدم أسود ؼرٌب ٌحكً على لسانها وٌنظر
بعٌنها وٌبطش بٌدها .
فوسابل اإلبادة لم تعد ناراً وحدٌداً وضجٌجا ً عالٌا ً  ،لقد استبدلت بوسٌلة إعبلم
تحترؾ التسلل إلى داخل الروح والعبث بمحتوٌاتها  ،واستبدلت أٌضا ً بشاشة تعمل
لٌبلً ونهاراً على دفع اإلنسان معصب العٌنٌن  ،هابجا ً مجنونا ً تحت تؤثٌر الؽرابز
األكثر بهٌمٌة  ،واستبدلت أٌضا ً بؤقبلم رخٌصة مؤجورة ٌنزل علٌها وحً الشٌطان
مرات ومرات فً اللحظة الواحدة لتعبث بالهٌكل االجتماعً برمته  ،وتنظر للهزٌمة
والتعلق وااللتقاط .
هكذا بكى وطننا على أثمن ما ٌزعم أنه ٌملكه  ،هكذا قطؾ الخٌبة من أزهى أحبلمه
 ،وؼص بؤصفى ماء لدٌه وطعن بؤعواد براعمه الٌابسة .
 -2الضلوع في اإلهتمام بالشأن العام المحلي:
ذكر قبل قلٌل آفة اإلشتؽال بمشاكل الؽٌر والنبوغ على صفحات مجبلتهم  .وأعود
اآلن إلى جانب آخر من المشكلة وهو القعود عن المشاركة فً صٌاؼة الحدث  .إن
ضالع فً اإلهتمام بشإون مجتمعه العامة بصٌؽته األهلٌة أو الحزبٌة او
أي
ٍ
السٌاسٌة أو ؼٌر ذلك هو فً عقٌدتً أفضل من أي محاٌ ٍد متفرج .
نعم وإال فما هو معنى أن نقعد على الحٌاد وتقوم مإسسات سٌاسٌة معٌنة بصٌاؼة
أحداث الكون جمٌعا ً  .ألٌس ذلك خضوع واستسبلم فً حد ذاته ؟
إن التهذٌب واإلستقامة والبراءة ال تبرر جمٌعها اإلنكفاء أو اإلنزواء على اإلطبلق،
إذا كانت مجتمعاتنا فاسد ًة فإن المعول على هإالء الذٌن ٌحملون صفات الفضٌلة
وإن كانت
شرٌطة أن ٌكونوا مستعدٌن للمقارعة والمنافسة وتحمل تبعات ذلك
بالسجن والتعذٌب والموت .
إن تهمة العمالة ال تفسر وحدها وبشكل دابم وصول المستبد إلى موقع التؤثٌر
المطلق فً مجتمعه  ،فهو أوالً ال ب ّد أنه كان ضالعا ً فً اإلهتمام بالشؤن العام ،
ؼارقا ً فً أدق تفاصٌله  ،حتى تسنى له بعد ذلك اإلستفادة من العوامل األخرى
كالعمالة أو ؼٌر ذلك .
وٌفرض هذا العنوان على المرء أن ٌلتزم بجمل ٍة من األمور حتى ٌتسنى له
مشروع تؽٌٌري من أول عمره إلى آخره وسنذكر هنا بعضا ً منها:
اإلنخراط فً
ٍ

أ -اإلخالص للهدف:
فرص
وٌكون ذلك أساسا ً بعدم تحوٌل اإلنخراط فً العمل السٌاسً واإلجتماعً إلى
ٍ
سانح ٍة ٌجب إنتهازها لتحقٌق مكاسب وامتٌازات متنوعة  .حٌن ذلك سٌكون العامل
بمعان كالتضحٌة والبذل والخدمة والمسإولٌة الحقٌقة
طامحا ً ألجل ذاته وال عبلقة له
ٍ
 ،سٌكون أٌضا ً سباقا ً إلى اكتشاؾ الثؽرات التً ٌمكن أن ٌتسرب من خبللها
بطموحاته وهو أٌضا ً ٌعمل متملقا ً على خطب و ّد مواقع النفوذ والقوة بضمٌر بار ٍد
ت.
مٌ ٍ
ً
سامٌة  ،فهو ال ٌلبث أن ٌتحول إلى مإسس ٍة
والعمل التؽٌري مهما كانت شعاراته
ت تحاول أن توقع من
فخوخ واستدراجا ٍ
ذات شكل هرمًِ تتحول فٌه المواقع إلى
ٍ
خبلل برٌقها بطهارة الروح لدى العامل  ،فٌتعثر منحرفا ً عن اتج اهه األصلً نحو
اتجاه جدٌ ٍد ٌسٌر إلى خدمة الذات فً منحىً أنانً تعسفً  .وعلٌه فإن حمل ألوٌة
التؽٌٌر لسبلح ذو حدٌن  ،فهو ضرورة بحسب منطق الطبٌعة والواقع  ،وشرك لما
سٌشتمل علٌه من صفات اإلؼراء المتعددة  ،ولذا فإن عثرة العامل فً إطار مشروع
ما ستسقط ذلك المشروع على رأسه وعلى رأس كل من ٌعمل معه  ،وذلك لن ٌكون
ً
ً
جزابٌة بل هً فً الواقع نتٌجة طبٌعٌة تنتجها القوانٌن النافذة فً طبٌعة
نتٌجة
األفراد والمجتمعات .
ب -اإلستعداد للتضحية:
ٌتكون فً رحم هذا العامل بالذات ؼالبٌة الواقع القادم مع الؽد الموعود  ،ولذلك فإن
اإلنتماء إلى مشروع تؽٌٌري واإلنخراط بتحقٌق الحلم الجمٌل لن ٌكون جدٌا ً بتاتا ً
ً
ً
رومنسٌة أو طقسا ً من
كلمة
بدون اإلستعداد المذكور للتضحٌة  .ولٌست التضحٌة
طقوس جلد الذات وهدم األنانٌة وتشرفا ً بالتفرد فً جحد قانون الطبٌعة القابم على
أساس التعادل والتكافا  .إن التضح ٌة بهذا المعنى لن تكون إذا وجدت سوى عقد ٍة
ب من أبواب األمل لآلخرٌن  .ؼٌر أن
تقتل نفسها بنفسها من دون أن تفتح أي با ٍ
التضحٌة البلزمة لن تكون سوى الثمن األؼلى الذي ٌرضى بدفعه من ٌسعى إلى
األكثر جود ًة واألفضل ً
قٌمة  ،ففٌها إذاً معنىً من معانً التبادل والتعادل على خطٍ
ومستوى أعلى من المعتاد  ،وكؤن المضحً بنفسه بالمعنى الثانً أكثر إلحاحا ً
ً
ً
ودقة فً
جدٌة
للوصول إلى ما ٌبتؽً الوصول إلٌه من الهدؾ  ،وهو لذلك أكثر
وضع الثمن المناسب فً كفة المٌزان حتى ٌكون الرجحان لصالحه .
التضحٌة إذاً ضرورة من ضرورات التؽٌٌر ال على قاعدة أنها مبالؽة فً جلد الذات
 ،بل على أساس أنها الثمن األدق لبضاعة وقفت نفسها للذٌن ٌطلبونها بهذا الثمن ،
فتكون إذاً وسٌلة الراؼب وؼاٌة الساعً وقرار اإللحاح .

ت -البصيرة والوعي:
لٌس فً بناء المجتمعات عنصر أهم من عنصر التبصر والوعً  ،ولٌس المقصود
بالوعي هنا هو ما ٌقابل بالضبط معنى الجهل  ،حٌث ال ٌكفً أن ٌحوز العامل على
جملة من المعارؾ حتى ٌنطلق فً مسٌرته التؽٌٌرٌة بنجاح  .بل الوعً هنا هو
إعطاء كل معرف ٍة شكبلً فعلٌا ً مإثراً مستمراً  ،وعلٌه لن ٌكون الجهل هو الخصم
الوحٌد فً الساحة  ،بل ستتعاون كل عناصر الس لب كالهوى والمصالح الدنٌبة
والكسل والتبلد وؼٌرها لتشكل حاجزاً ٌعترض طرٌق الوعً المتجه من عالم
المجردات إلى عالم الفعل والتؤثٌر  .ولن ٌكون من المبالؽة القول أن هذا الوعً
أساس تؽٌٌري متٌن  ،لن ٌستطٌع أن ٌنؤى بنفسه عن مإثرات
المطلوب لتوفٌر
ٍ
الواقع المطلوب بتػٌٌره  ،فسوؾ لن ٌسلم فً أحسن أحواله من جملة من التشوهات
ً
مرؼمة لحملها والقبول بقبحها  .وال ٌوجد هناك وعً ٌإثر
التً تضطر صورته
وال ٌتؤثر ٌ ،شكل وال ٌتشكل  ،إال ذلك الذي جادت به مصارٌع الرحمة السماوٌة فً
مدارس الوحً عبر التارٌخ .

 -3التألّه
وهو العنصر األهم فً خطوة األلؾ مٌل األولى  ،ولن نكلّؾ هنا هذه األوراق سوق
األدلة الدامؽة لهذه الحقٌقة  ،بل سنكتفً باستعراض خبلصة ما رشح من تجربة
اإلنسان ؼٌر المتؤلّه المتعبة والمتعثرة والمتداعٌة .
ٌقول الدكتور ألكسٌس كارل " :إن علوم الكابنات الحٌة وخصوصا ً تلك التً تتناول
 . 10" .إن هذه الكلمة تؤكدها التجربة
الكابن البشري لم تذهب بعٌداً فً تقدمها
البشرٌة  ،حٌث أفضى التارٌخ بجمٌع ما اشتمل علٌه من الصراعات والحروب
واقع ٌعٌش فٌه أكثر من  %70من الناس
والتقنٌن البشري واألنظمة المتعددة إلى
ٍ
فً الكون تحت خط الفقر المدقع بٌنما تنفرد حفنة قلٌلة من الناس بثروات الكون
الهابلة  .لقد ؼار إذاً أكثر البشر ـ وهذا حال كل زمان ـ فً حفر الفقر والجوع
وؼارت معهم جمٌع طاقاتهم اإلبداعٌة  ،فكان أن ّ
عطل ثلثا الطاقة البشرٌة على
األقل ألجل المزٌد من خٌبلء القلة القلٌلة الباقٌة .
إن مشاهدة التعاسة الشاخصة على سحنة التارٌخ البشري ال تدفع إال إلى الحكم
باإلخفاق على تجربة اإلنسان ؼٌر المتؤلّه  ،وذلك من دون ترد ٍد وبدون أي فلسفة أو
علم كبلم هذه المرة  ،ولٌس فً ما ذكر رؼبة بتحقٌر العقل وحرمانه من أن ٌتربع
 10اإلنسان ذلك اجملهول

على عرش الحضارة اإلنسانٌة منفرداً  ،لكن الواقع ٌإك د أن هذا العقل الجبار فً
استكشاؾ تخوم المادة واكتناه أسرارها وقوانٌنها  ،مربك متعثر ٌتؤرجح فً حٌرته ،
تحاصره نوازع البطش الؽرابزي المتصل بؤتفه وأحط رواسب األنانٌة لدى اإلنسان
حٌنما ٌشرع منفرداً فً دراسة ما هو ؼٌر مادي مما ٌتصل بالنفس والروح
والمجتمعات وؼٌر ذلك .
واألصعب من كل شً ٍء هو تمكن الهوى والمصالح من قلب الحقابق وتزوٌرها
نحو معكوس  .هكذا كانت تعاسة األفارقة قدراً مقدوراً بعد
وطبعها فً األذهان على ٍ
أن صنفهم العقل األوروبً باألدوات اإلنسانٌة ؼٌر الخبلقة وؼٌر المنتجة  ،فراح
ٌتصٌدهم على سواحل ؼٌنٌا والسن ؼال لجرّ هم عنو ًة للعمل والخدمة فً مزارعه
الشاسعة ومستعمراته المبنٌة حدٌثا ً  ،وكان ال بؤس أن ٌقتل تسعة حتى ٌتم تصٌد
واح ٍد  ،هكذا كان فً مقابل كل مبة ألؾ من العبٌد الزنوج تسعمبة من الضحاٌا
ث بكل ما ل دى هإالء
عدم اكترا ٍ
البابسٌن  .لقد كان هذا العمل الوحشً مستنداً إلى ٍ
المطاردٌن المقتولٌن والمسبٌٌن من مشاعر وأحاسٌس وأواصر قربى ووشابج
عابلٌة حمٌمة  ،فكؤن لونهم األسود ستار دنٌا ال ٌمكن أن ٌتشرؾ بلؾ واحتضان
المكنونات النفسٌة السامٌة لدى هذا اإلنسان المتعجرؾ المتوحش .
إن منطقا ً كهذا هو فً أشد حاالت تجاهل الحقابق  ،حٌث عرفت إفرٌقٌا السوداء
ت كان األوروبٌون ال ٌزالون ٌعٌشون حٌا ًة متخلفة
أنظمة إجتماعٌة وسٌاسٌة فً وق ٍ
11
بدابٌة تقوم على التناحر والتخاصم بٌن مجتمعات العابلة أو العرق أو الجهة .
لكن نزعة الطؽٌان األصٌلة لدى اإلنسان ستدفعه إلى تجاهل الحقابق وقلب المقاٌٌس
وهدم نصب الحق من أجل أن ٌستقٌم لها عرش السلطة والقوة .
ولهذا كله نجد أن ما ٌعرؾ بالحضارة البشرٌة الوضعٌة  ،قام فً النهاٌة بتقسٌم
الناس إلى أكثرٌة مسحوق ٍة ممزق ٍة وأقلٌ ٍة عزٌز ٍة مختال ٍة  ،وهذا المشهد هو النافذة
الحصرٌة التً ٌمكن من خبللها قراءة كل مفردات هذه الحض ارة على صورتها
الحقٌقٌة بدون أن نقع ضحٌة السراب المتولد من العناٌة الخاصة ببرٌقها وزخرفها.
ؼٌر أن بعض نقاط الضوء كانت تستوقؾ الزمن وتفتح صعٌد األرض أمام أجنحة
الوحً الطاهرة  ،وحٌنما كان نورها ٌبرق وتخفق راٌته  ،كانت تحتبس ظلمة عبادة
األحجار واألنصاب واأل وثان  ،وٌتنفس المدى المذعور بعد أن تهدم صروح البؽً
وأوكار التعسؾ  ،وتقتلع من جذورها كل عادات الجاهلٌة الجهبلء  ،وتنكس أعبلم
الباطل وتخبو نٌرانه .
كانت الدنٌا تتحول إلى مرابع للنعم  ،فتتفجر ٌنابٌع الرحمة فً كل مكان لٌرتوي
منها العطاشى وٌصدروا عنها آمنٌٌن م طمبنٌن  ،كانت ترفع دعابم العدل وترسى
 11من ذلك مملكة احلبشة اليت شهد هلا النيب حممد (ص) إلقامة العدل حيث قال ( :إن هبا ملكاً ال يظلم عنده أحد)

قٌم اإلنصاؾ  ،وٌعطى المعبود حقه وٌوضع فً موضعه من التنزٌه والتسبٌح ،
فٌتساوى الناس جمٌعهم تحت سماء حكومته .
كان الخٌر ٌتحفز وترتفع قٌمه  ،من اإلعظام للقتل  ،وإؼاثة الملهوؾ  ،والبر
باألقرب  ،والرحمة بالضعٌؾ والعاجز  ،وأداء األمانة  ،وصدق الحدٌث .
كان هذا المجد ٌبنى رؼم عظمته على أدٌم األرض  ،على رمله البارد الساذج ،
وعلى ترابه البريء الناعم  ،لم تشربب قبابه إلى عنان السماء  ،وال ارتفعت
قصوره فوق مدامٌك الجماجم  ،ولم تبرق سٌوفه المرعبة  ،ولم ترعد جحافله
المتسارعة الهادرة .
لقد كانت دولة البشرى والرحمة  ،والسراج المنٌر  ،والخلق العظٌم  ،والشرٌعة
السهلة السمحاء .
لم تكن أبداً دعو ًة إلتباع الجهل وإعبلء شؤنه  ،وال إعاد ًة لئلنسان إلى عصور الظبلم
المتخلفة  ،بل على العكس إنها دعوة ترٌد لئلنسان أن ٌقرأ وأن ٌسطر بالقلم وأن
ٌتعلم ما لم ٌعلم  ،وأن ٌمتلك سلطانا ً ٌمكنه من النفاذ من أقطار السموات واألرض
وأن ٌستخرج خٌرات األرض من فوقه ومن تحت أرجله .
بكلمة  ،إنها دعوة ترٌد أن ٌتحرر اإلنسان من كل العبودٌات وأن ٌسلس قٌاده هلل
الواحد الذي ٌجد له شهاد ًة ً
بٌنة فً كل جارح ٍة من جوارحه .
وألجل كل ما ذكر  ،ولؽٌره أٌضا ً  ،فإن أي مسٌر ٍة ال تستنٌر بنور الوحً وتسدد
ً
ً
منكوسة تلتؾ على نفسها وتضٌع فً
معوجة
خطوتها بهدٌه  ،فسوؾ تكون مسٌر ًة
دوامة الجهل والقصور ونوازع الهوى ورواسب األنانٌة والظلم .
ً
وبكلمة نحن مدعوون إلى رإٌة أنفسنا وصورتن ا على حقٌقتها بكل
فً النهاٌة ،
تشوّ هاتها وعللها على أن ٌكون فً ذلك دافع قوي ٌدفعنا إلعادة إصبلح هذه
الصورة وتخٌر أجمل الخطوط واأللوان لصفحتها  ،وذلك من خبلل البناء النوعً،
الفردي واإلجتماعً  ،فً مسٌر ًة تعمّر وال تهرم  ،وتصبر وال تٌؤس ٌ ،ؤخذ الوحً
بناصٌتها وٌسدد خطوتها وٌقوّ م إعوجاجها .
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