




لقد ظل العامل العريب خارج التاريخ دهراً طويالً كأن مل يكن له هدف ، فاستسلم املريض 
.للمرض ، وفقد شعوره باألمل حىت كأن املرض صار يؤلف جزءاً من كيانه 

وقبل ميالد القرن العشرين مسع من يذكره مبرضه ، ومن حيدثه عن العناية اإلهلية اليت استقرت 
وذه الصحوة اخلافتة تبدأ . على وسادته ، فلم يلبث أن خرج من سباته العميق ولديه الشعور باألمل 

.النهضة : بالنسبة للعامل اإلسالمي والعريب حقبة تارخيية جديدة يطلق عليها 

باملصطلح الطيب ) املرض(ن ما مدلول هذه الصحوة ؟ إن من الواجب أن نضع نصب أعيننا ولك
) .الدواء(لكي تكون لدينا عنه فكرة سليمة ، فإن احلديث عن املرض أو الشعور به ال يعين بداهة 

ونقطة اإلنطالق هي أن اخلمسني عاماً املاضية تفسر لنا احلالة الراهنة اليت يوجد فيها العامل
النتيجة املوفقة للجهود : فهي من ناحية : العريب اليوم ، واليت ميكن أن تفسر بطريقتني متعارضتني 

.املبذولة طوال نصف قرن من الزمان من أجل النهضة 

النتيجة اخلائبة لتطور استمر خالل هذه احلقبة دون أن تشترك اآلراء يف حتديد : وهي من ناحية أخرى 
.أهدافه أو اجتاهاته 

ومن املمكن أن نفحص اآلن سجالت هذه احلقبة ، ففيها كثري من الوثائق والدراسات 
ومقاالت الصحف واملؤمترات اليت تتصل مبوضوع النهضة هذه الدراسات تعاجل االستعمار واجلهل هنا 
، والفقر والبؤس هناك ، وانعدام التنظيم واختالل االقتصاد أو السياسة يف مناسبة أخرى ، ولكن ليس
فيها حتليل منهجي للمرض ، أعين دراسة مرضية للمجتمع العريب ، دراسة ال تدع جماالً للظن حول 





.املرض الذي يتأمل منه منذ قرون 

فرأى . ففي الوثائق جند أن كل مصلح قد وصف الوضع الراهن تبعاً لرأيه أو مزاجه أو مهنته 
ل بوسائل سياسية ، بينما قد رأى رجل رجل سياسي كجمال الدين األفغاين أن املشكلة سياسية حت

على حني أن كل ... اخل ...دين كالشيخ حممد عبده أن املشكلة ال حتل إال بإصالح العقيدة والوعظ 
.هذا التشخيص ال يتناول يف احلقيقة املرض بل يتحدث عن أعراضه 

اض ، وكانت وقد نتج عن هذا أم منذ مائة عام ال يعاجلون املرض ، وإمنا يعاجلون األعر
النتيجة قريبة من تلك اليت حيصل عليها طبيب يواجه حالة مريض بالسل ، فال يهتم مبكافحة اجلراثيم ، 

.وإمنا يهتم يجان احلمى عند املريض 

من االستعمار ونتائجه ، من : أن يربأ من آالم كثرية -ومنذ مائة عام -واملريض نفسه يريد 
رغم غىن البالد باملادة األولية ، من الظلم والقهر واالستعباد ، من ومن ، األمية بأشكاهلا ، من الفقر 

ومن ، وهو ال يعرف حقيقة مرضه ومل حياول أن يعرفه ، بل كل ما يف األمر أنه شعر باألمل ، وال 
.يزال األمل يشتد ، فجرى حنو الصيدلية ، يأخذ من آالف الزجاجات ليواجه آالف اآلالم 

سوى طريقتني لوضع اية هلذه احلالة املرضية ، فإما القضاء على املرض وإما وليس يف الواقع 
لكن هناك من له مصلحة يف استمرار هذه احلالة املرضية سواًء أكان ممن هم يف اخلارج . إعدام املريض 

.أو ممن ميثلوم يف الداخل 

من أي مرض ؟ وبأي دواء لقد دخل املريض إىل صيدلية احلضارة الغربية طالباً الشفاء ، ولكن
؟ وبدهي أننا ال نعرف شيئاً عن مدة عالج كهذا ، ولكن احلالة اليت تطرد هكذا حتت أنظارنا منذ 

ويف الوقت الذي نقوم به ذا . نصف قرن ، هلا داللة اجتماعية جيب أن تكون موضع تأمل وحتليل 
ية اليت حنياها ، وميكننا أيضاً أن نفهم التعديل التحليل ميكننا أن نفهم املعىن الواقعي لتلك احلقبة التارخي

.الذي ينبغي أن يضاف إليها 





مشكلة اإلنسان ، ومشكلة التراب، : إن مشكلة النهضة تتحلل إىل ثالث مشكالت أولية 
ومشكلة الوقت ، فلكي نقيم بناء ضة ال يكون ذلك بأن نكدس املنتجات ، وإمنا بأن حنل هذه 

.أساسها املشكالت الثالث من 

...مشكلة اإلنسان : أوالً 

...مشكلة التراب : ثانياً 

...مشكلة الوقت : ثالثاً 

:اإلنسان -1ً

إن املشروع اإلصالحي يبدأ بتغيري اإلنسان ، مث بتعليمه اإلخنراط يف اجلماعة مث بالتنظيم فالنقد 
.البناء 

وتبدأ عملية التطور من اإلنسان ألنه املخلوق الوحيد القادر على قيادة حركة البناء ، وحتقيق 
قفزات

أما املادة فمهما يكن من أمرها تكديساً وزيادة ، فإا تبقى جتميع . نوعية ، متهيداً لظهور احلضارة 
) .201،200:8(اإلنسان لهكمي ال يعطي معىن كيفياً نوعياً ، إال بسالمة استخدام

فلكي يتحقق التغري يف حميطنا جيب أن يتحقق أوالً يف أنفسنا وإال فإن العريب لن يستطيع إنقاذ 
نفسه وال إنقاذ اآلخرين، مث إذا كان منهج الرسالة يقتضي التغيري ، والتغيري يقتضي تغيري ما يف النفوس 

، ) 11: سورة الرعد ، اآلية " (ا ما بأنفسهمإن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريو"لقوله تعاىل... أوالً 
:وعندها جيب على العريب أن حيقق مبفرده شروطاً ثالثة 

.أن يعرف نفسه -1





)59،58:8(أن يعرف اآلخرين ، وأن ال يتعاىل عليهم وأن ال يتجاهلهم -2

، بالصورة اليت وجيب عليه يف الشرط الثالث أن يعرف اآلخرين بنفسه ولكن بالصورة احملببة -3
أجريت عليها كل عمليات التغيري بعد التنقية والتصفية من كل رواسب القابلية لالستعمار 

والتخلف وأصناف التقهقر

فاإلنسان هو اهلدف وهو نقطة البدء يف التغيري والبناء ، ومهما جرت حماوالت حتديثية بوساطة
، فإن هذه احملاوالت ستكون عقيمة ، طاملا اإلستعارة ، أو الشراء للمصنوعات ومنتجات التقنية 

أا مل تبدأ من حيث جيب ، فاحلل الوحيد منوط بتكوين الفرد احلامل لرسالته يف التاريخ ، والغين 
بأفكاره على حساب اشيائه

إن العلوم األخالقية واالجتماعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم املادية فهذه تعترب 
جمتمع مازال الناس جيهلون فيه حقيقة أنفسهم أو يتجاهلوا ومعرفة إنسان احلضارة خطراً يف 

وإعداده ، أشق كثرياً من صنع حمرك أو تقنية متطورة ، ومما يؤسف له ان محلة الشهادات العليا يف 
يها هذه االختصاصات هم األكثر عدداً يف البلدان املتخلفة لكنهم مل يكونوا إال محلة أوراق يذكر ف

اختصاصهم النظري ، فصاروا عبئاً ثقيالً على مسرية التنمية واإلصالح ، فهم القادة يف اتمعات 
املتخلفة على الرغم من عجزهم عن حل أبسط املشكالت بطريقة علمية عملية ، وإال ملا ختلف 

تويات مشروع النهضة حىت الوقت احلاضر ، وحنن حباجة إىل دروس يف منهجية العمل يف سائر مس
.عملنا 

فلتبدأ املنهجية اوالً يف مستوى احلديث ارد ، ألن كل عمل اجتماعي يقتضي تبادل أفكار بني 
.عدد من االشخاص 

إن احلوار هو أبسط صورة لتبادل األفكار ، وهو بذلك املرحلة التمهيدية البسيطة لكل عمل 
. جزء رئيسي من تقنية العمل مشترك فقواعد احلديث إذن ال ختص حسن اآلداب فقط ، بل هي 

كيف اصبح عمل القوم : وحنن جند هذه الصلة ، بصورة رمزية ، يف العهد القدمي عندما يقص علينا





مستحيالً يف تشييد برج بابل ، عندما اختلفت ألسنتهم ، ففي هذه القصة نرى كيف يتعطل العمل 
.مبجرد ما تعطل تبليغ األفكار بالكالم 

قواعد احلديث وحسن السلوك يف املنتديات واملؤمترات والصالونات فالقضية إذن ال ختص
واملقاهي فحسب ، بل ختص مباشرة تقنية العمل من زاوية الفعالية ، فحيث ال يكون احلديث رد 
التسلية ، جيب أن خيضع لقواعد العمل ، الذي ليس يف بداية ومرحلة حتضرية ، سوى مشروع يف 

األفكار ، ويف هذا املستوى ، يتداخل اجلانب األخالقي واجلانب حمتوى بعض الكلمات وبعض 
وأظن أننا ال نزال كأمة يف املستوى الثاين ) 40:8(املنطقي ليكونا معاً العمل الفعال أو العمل التافه

.

أن يكون تمع فقري ، املليارات من الذهب كي -وال من املمكن -فليس من الضروري 
رصيد الذي ال يستطيع الدهر ان ينقص من قيمته شيئاً، الرصيد الذي ينهض ، وإمنا ينهض بال

، فالثورة ال ترجتل ، )60:2(والوقتاإلنسان ، والتراب ،: وضعته العناية اإلهلية بني يديه 
إا إطراد طويل ، حيتوى ما قبل الثورة والثورة نفسها ، وما بعدها واملراحل الثالث هذه ال جتتمع 

جرد إضافة زمنية ، بل متثل فيه منواً عضوياً وتطوراً تارخيياً مستمراً ، وإذا حدث أي خلل يف فيه مب
) .12،11:2(هذا النمو ويف هذا التطور فقد تكون النتيجة زهيدة ختيب اآلمال

بطريقة واضحة خفية، واألمر الذي ال " ضد الثورة"بل قد تصبح " ال ثورة"فالثورة قد تتغري إىل 
جيوز أن يغيب عن أذهاننا يف هذا الصدد هو أن جمتمعاً ما مبقتضى طبيعته البشرية ينطوي على 

ية نستطيع حىت يف فترة ثور. طبقاً ملبدأ التناقض تناقضاً مستمراً- ما ضد الثورة -مخائر من روح 
حبيث ال يغين أن ندفع عجلة الثورة يف وطن ما ، بل جيب أن . تتبع آثاره يف تاريخ كل الثورات 

) .14،13:2(ذلكنتتبع حركتها ورقابتها بعد

وطاملا كانت اإلرادة احلضارية طوع الفكرة فإننا إزاء عصر التلقني املستبد بتصوراتنا ومفاهيمنا 
حىت ال تقوى على احتضان املصري، والصراع الفكري جيد إطاره األوسع نواجه ايار هذه اإلرادة





يف البالد احملكومة بشبكة من اإلحياءات ، تديل ا مراصد االستعمار ، لتصنع متقلب األحداث 
.وسوء منقلبها حيال كل ضة فاعلة يف عاملنا العريب واإلسالمي 

فاملشكلة مشكلة أفكار يف النهاية ، ألننا ا ننظم خطانا يف ثبات األدمي ، وندفع طاقتنا يف 
.مضاء العزمية ، وحنشد وسائلنا يف وثيق اإلجناز 

وخيار العامل الغريب ذي األصول الرومانية الوثنية قد . إن لكل حضارة منطها وأسلوا وخيارها 
حنو االشياء، بينما احلضارة العربية اإلسالمية عقيدة التوحيد : جنح بصره إىل ما حوله مما حييط به

.حنو األفكار : املتصل بالرسل قبلها سبح خيارها حنو التطلع الغييب وما وراء الطبيعة 

واإلنسان حينما ينظم شبكة عالقاته االجتماعية بوحي الفكرة يف انبثاقها ، فإنه يتحرك يف 
احمليطة به فيتخذ العامل الثقايف إطاره يف إجناز هذه املسرية مسريته عرب األشخاص واألشياء 

.األشياء، األشخاص ، األفكار : ويأخذ طابعه تبعاً للعالقة بني العناصر الثالثة املتحركة 

فهناك توازن البد منه بني هذه العناصر الثالثة يسكب مزجيها يف قوالب اإلجناز احلضاري ، فإذا 
لعناصر وطغى على حساب العنصرين اآلخرين فثمة أزمة حقيقية يف ما استبد واحد من هذه ا

.مسرية احلضارة تلقي ا خارج التاريخ فريسة طغيان الشيء أو طغيان الشخص 

ففي بلد متخلف يفرض الشيء طغيانه بسبب ندرته ، تنشأ فيه عقد الكبت وامليل حنو 
أما يف البلد املتقدم وطبقاً لدرجة تقدمه . التكديس الذي يصبح يف اإلطار االقتصادي إسرافاً حمضاً 

، فإن الشيء يسيطر بسبب وفرته وينتج نوعاً من اإلشباع ، إنه يفرض شعوراً ال حيتمل من الشؤم 
البادي من رتابة ما يرى حوله ، فيولد ميالً حنو اهلروب إىل األمام الذي يدفع اإلنسان املتحضر 

.ات املوضة يف كل شيء حوله دائماً إىل تغيري إطار احلياة وفق صرع

لكن طغيان الشخص يؤدي إىل نتائج يف اإلطار السياسي واجلتماعي دم بنيان الفكرة حينما 
وكثرياً ما تعمد مراصد الرقابة يف حركة العامل الثالث إىل دفع هذا االجتاه املرضي إىل . تتجسد فيه 





ء سقوط األشخاص الذين ميثلوا يف النهاية ، ايته يف عقول اجلماهري لتحطم الفكرة البناءة من ورا
.وتدفع اجلماهري للبحث عن بديل للفكرة االصلية من الشرق والغرب عرب بطل جديد 

فعدم التوازن يف العناصر الثالثة يفضي بنا على ايار اتمع ، واتمع العريب اإلسالمي يعاين يف 
ومل يفكر ا بطريقة . ألن ضته مل يخطط هلا الوقت احلاضر بصورة خاصة من هذه االجتاهات ،

تأخذ بإعتبارها عوامل التبديد والتعويق سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي ، وعلى األغلب 
.االثنني معاً 

فهي إما ان تؤثر بوصفها عوامل : إن أمهية األفكار يف حياة جمتمع معني تتجلى يف صورتني 
، وإما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها عوامل ممرضة ، جتعل النمو وض باحلياة االجتماعية

.االجتماعي صعباً أو مستحيالً 

ففي القرن التاسع عشر : وهنالك فضالً عن ذلك جانب آخر ألمهية األفكار يف العامل احلديث 
كانت العالقات بني األمم والشعوب عالقات قوة ، وكان مركز األمة يقدر بعدد مصانعها، 

دافعها، واساطيلها البحرية، ورصيدها من الذهب، ولكن القرن العشرين قد سجل يف هذا وم
هذا التطور مل . الصدد تطوراً معلوماً ، هو أنه قد أعلى من الفكرة باعتبارها قيمة قومية ودولية 

رام تشعر به كثرياً البلدان املتخلفة ، ألن عقدة ختلفها ذاا قد نصبت يف طريقها ضرباً من الغ
) .األشياء(السقيم مبقاييس القوة أي باملقاييس القائمة على 

) عامل األشياء(فاإلنسان املتخلف وبسبب عقدة ختلفه يرد املسافة بني التقدم والتخلف إىل نطاق 
.اخل...، أو هو بتعبري آخر يرى أن ختلفه متمثل يف نقص مالديه من مدافع وطائرات ومصارف

ص لديه فاعليته االجتماعية ، إذ ينتهي من الوجهة النفسية إىل التشاؤم وبذلك يفقد مركب النق
كما ينتهي من الوجهة االجتماعية إىل تكديس املشكالت ، فلكي يصبح مركب النقص لديه فَعاالً 

مؤثراً ينبغي أن يرد اإلنسان ختلفه إىل مستوى األفكار ال إىل مستوى األشياء ، فإن تطور العامل 





.اً يتركز اعتماده على املقاييس الفكرية اجلديد دائم

ومشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هي يف جوهرها مشكلة توجيه األفكار ، ولذلك كان علينا 
أن حندد املعىن العام لفكرة التوجيه ، فهو بصفة عامة قوة يف األساس ، وتوافق يف السري ، ووحدة 

ألننا ال نعرف كيف نكتلها ، وكم من طاقات يف اهلدف ، فكم من طاقات وقوى مل تستخدم؛
وقوى ضاعت فلم حتقق هدفها حني زمحتها قوى أخرى صادرة عن املصدر نفسه ، ومتجهة إىل 

)67:3(اهلدف نفسه

فالتوجيه هو جتنب اإلسراف يف اجلهد ويف الوقت ، فهناك ماليني السواعد العاملة والعقول 
ألن تستخدم يف كل وقت ، واملهم هو أن ندير هذا اجلهاز املفكرة يف البالد اإلسالمية صاحلة 

وهذا اجلهاز حني . اهلائل املكون من ماليني السواعد والعقول ، يف أحسن ظروفه الزمنية واإلنتاجية
.يتحرك حيدد جمرى التاريخ حنو اهلدف املنشود 

جتماعية اليت نريد فال يكفي مطلقاً أن ننتج أفكاراً ، بل جيب أن نوجهها طبقاً ملهمتها اال
)67:3(حتقيقها

إننا نرى يف حياتنا اليومية جانباً كبرياً من الال فاعلية يف أعمالنا ، إذ يذهب جزء كبري منها يف 
.العبث ويف احملاوالت اهلازلة 

وإذا ما أردنا حصراً هلذه القضية فإننا نرى سببها األصيل يف افتقادها الضابط الذي يربط بني 
ئلها، وبني األشياء وأهدافها ، فثقافتنا ال تعرف مثلها العليا وفكرتنا ال تعرف التحقيق األشياء ووسا

)87:3(خنطوها ، وإن ذلك كله ليتكرر يف كل عمل نعمله ويف كل خطوة

إن الذي نقص العريب ليس منطق الفكرة، ولكن منطق العمل واحلركة، وهو ال يفكر ليعمل بل 
ه أكثر من ذلك يبغض أولئك الذين يفكرون تفكرياً مؤثراً ويقولون ليقول كالماً جمرداً ، بل إن

.كالماً منطقياً من شأنه أن يتحول يف احلال إىل عمل ونشاط 





أما يف مستوى اتمع الذي يعيش أزمة ثقافية فإننا نستطيع حصر العديد من املالحظات 
.ادية والسياسيةويكفينا لذلك أن نرى بالعني اردة ما يدور يف حياته االقتص

إننا لو وضعنا سلماً للقيم الثقافية جنباً إىل جنب مع السلم االجتماعي لقررنا مبدئياً أن السلمني 
يتجهان يف االجتاه نفسه من األسفل إىل األعلى أي أن املراكز االجتماعية تكون تلقائياً موزعة 

.حسب الدرجات الثقافية 

ع ولو كان يواجه بعض األزمة الثقافية على شرط أا مل وهذه حقيقة منارسها يف حياة كل جمتم
تبلغ درجة الالرجوع ، أما يف اتمع الذي بلغ هذه الدرجة ، فإن السلمني ينعكسان ، الواحد 

أثرى –على األقل مبحافظتها على األخالق -بالنسبة لآلخر إنعكاساً تصبح معه القاعدة الشعبية 
ى درجات السلم ويأخذ مكانه ودوره االجتماعي يف العامل املتخلف ثقافياً من قيادا ، فمن يرق

)94:3(ليس من أهل الدرجات العلمية الثقافية ، بل من يرضى عليه أولو األمر يف السلطة

لكن كيف خنلص اإلنسان من االستعمار الثقايف ؟ والذي معناه استمرار االستعمار السياسي 
ريه من أجل تنشيط عملية البناء احلضاري ال ميكن تغيريه واالقتصادي إن اإلنسان املطلوب تغي

وختليصه من الدونية باجتاه اآلخر املستعمر ، إال إذا هيأنا له مناخاً تربوياً متحرراً من النفوذ 
وشعوراً متعالياً بالشخصية وعلى أي حال فإن الفرد منذ والدته . االستعماري وجواً ثقافياً أصيالً 

ر واألشياء يعترب معها يف حوار دائم ، فاحمليط الثقايف الداخلي الذي ينام اإلنسان يف عامل من األفكا
يف ثناياه ويصحو ، والصورة اليت جتري عليها حياتنا اليومية تكَونُ يف احلقيقة إطارنا الثقايف الذي 

ا خياطب كل تفصيل فيه روحنا بلغة ملّفزة ، ولكن سرعان ما تصبح بعض عباراا مفهومة لن
وملعاصرينا ، عندما تفسرها لنا ظروف استثنائية تتصل مرة واحدة بعامل األفكار وعامل األشياء 

وعامل العناصر ، فإذا ا تكشف عن مضموا متاماً كما كشفت التفاحة لنيوتن عن سر اجلاذبية 
)55:3(

ايا عامل االشياء يف فاإلبداع والعطاء لن يكونا إال عندما نترك لعامل األفكار أن حياول حلَّ خف





هذه احلالة تتواىل احللول تترى ، وبذلك تقوم النهضة العلمية يف جمتمع ما ، أما إذا كان عامل 
.األفكار مستعاراً فسيكون عنده قصور يف الكشف ، وتراوح األمور العلمية مكاا 

وإذا أردنا أن ننشئ ذاتاً جديدة إلنسان اليوم يف العامل العريب واإلسالمي ، فيقتضي ذلك قبل 
كل شيء تنقية احمليط األسروي ، واملدرسي ، واالجتماعي العام ، من اإلستعارات اليت حتمل يف 

تنا بشىت الوسائل طياا هدفاً إستعمارياً ختريبياً ، حياول زرع التفقري والتجهيل واإلحنراف يف جمتمعا
)222:8(، وأمهها استغالل غفلتنا 

ويتحدد دور ومكانة الفرد يف أمته تبعاً لعالقة اتمع باألشياء أم باألشخاص أم باألفكار ، إذ 
–ميكن اإلشارة إىل أوجه التشابه بني بعض مظاهر النمو العقلي عند الفرد ، والتطور النفسي 

ألخري مير هو أيضاً باألعمار الثالثةاالجتماعي للمجتمع ، وهذا ا

.مرحلة الشيء -1

.مرحلة الشخص -2

.مرحلة الفكرة -3

فكل . بيد أن االنتقال هنا من مرحلة إىل مرحلة أخرى ليس بالوضوح الذي نراه عند الفرد 
بني جمتمع مهما كان مستواه من التطور له عامله الثقايف املعقد ، ففي نشاطه املتناغم هنالك تشابك 

األشياء واألشخاص ، واألفكار، ولكن يظل هنالك دائماً رجحان ألحد هذه العوامل : العوامل الثالثة 
الثالثة ، وذا الرجحان الذي يظهر يف سلوك اتمع وفكره يتميز كل جمتمع عن سواه من 

) .36:4(اتمعات

، وإمنا بافتقاره لألفكار ) األشياء(فاتمع املتخلف ليس موسوماً حتماً بنقص يف الوسائل املادية 
، ويتجلى بصفة خاصة يف طريقة استخدامه للوسائل املتوفرة لديه ، بقدر متفاوت من الفاعلية ، ويف 
عجزه عن إجياد غريها ، وعلى األخص يف أسلوبه يف طرح مشاكله أو عدم طرحها على اإلطالق ، 





أما حاله مع عامل األشخاص ، فإنه يدور حول عندما يتخلى عن أي رغبة ولو مترددة بالتصدي هلا ،
.شخص الزعيم فيجعل منه وثناً يعبد 

وال خالص تمع من ختلفه إال إذا كان عامل أشياءه وأشخاصه يدور حول عامل األفكار، فالثورة حني 
.ختشى أخطاءها ليست بثورة، وإذا هي اكتشفت خطأ من أخطائها مث التفتت عنه فاألمر أدهى وأمر 

ال جيب دائماً أن نكشف الفضيحة عندما نكتشفها حىت: ويف هذا يقول ماركس 
) .16،15:2(تلتهمنا

) .21:2(فإن أي ثورة ، لن تستطيع تغيري اإلنسان إن مل تكن هلا قاعدة أخالقية قوية-

هذا إن احلوار بني املسؤولني واجلماهري يعيد اجلسر الذي يصل الشعب بالدولة، وليس غريباً يف -
املناخ من الثقة املتبادلة أن تتحقق املعجزات ، ولو كان مثنها مزيداً من التقشف ألن الصعوبات ال تزال 

.، وعلينا أن نقدم الواجب قبل أن نطالب باحلقوق )24،23:2(بني عشية وضحاها بعصا سحرية

فاعيني والوصوليني إا كالعسل جيذب الذباب وجيتذب االنت! فما أغراها من كلمة ... أما احلق -
واالنتفاعني اإلنتهازيني بينما كلمة الواجب ال جتتذب غري النافعني الذين يسعون حقاً لنهضة 

فالفرد يف اتمع املتخلف يطالب حبقوقه قبل أن يقوم بواجباته ، بينما أداء الواجب ). 29:2(جمتمعهم
) .34:2(أمر الدولة اصلح نفسكهو الكفيل الوحيد باحلصول على احلقوق ، فإذا أردت أن تصلح 

.وهو العنصر الثاين الذي يشكل احلضارة مع اإلنسان والوقت يف فكر مالك ابن نيب :التراب -2
وحيث يتكلم عن التراب ال يبحث يف خصائصه وطبيعته ، ولكن يتكلم عن التراب من حيث 

مته االجتماعية ، وهذه القيمة االجتماعية للتراب مستمدة من قيمة مالكيه ، فحينما تكون قيمة قي
كما هو –األمة مرتفعة، وحضارا متقدمة، يكون التراب غايل القيمة ، وحيث تكون األمة متخلفة 

يشون عليه يكون التراب على قدرها من االحنطاط ، وذلك بسبب تأخر القوم الذين يع-احلال اليوم 
فتترك أهلها يتامى . ، فها هي رمال الصحراء تغزو بشراسة احلقول اخلضراء على امتداد الوطن العريب 





) .140:1(بني يدي الصحراء املقفرة
وبدهي أنه ال حل هلذه األزمة غري الشجرة ، لكن إذا كان اإلنسان الزارع هلذه الشجرة أو 

داخلي ، فال أمل من رؤية اللون األخضر مرة ثانية حتت نظر املؤمتن على رعايتها ، يعيش حالة تصحر 
ولنا يف سورية جتربة لوقف التصحر ميكن أن نعتربها متقدمة ، فسنوياً يعلن . ويد إنسان كهذا 

املسؤولون أنه مت غرس عشرات املاليني من الغراس ، لكننا على يقني أن واقع احلال غري ذلك سواء 
.أو لعدم الدقة يف الرقم اإلحصائيلعدم العناية املستمرة ، 

إن ترابنا العريب ال يزال بكراً، رغم كل أشكال النهب اليت مورست عليه يف السطح أو يف 
.العمق من قبل اآلخرين، وعلى األغلب بسبب إمهالنا له وبشكل عدواين 

وهو العنصر الثالث يف تكوين احلضارة:الوقت -3

إن الزمن ر قدمي يعرب العامل ، ويروي يف أربع وعشرين ساعة الرقعة اليت يعيش فيها كل 
شعب؛ واحلقل الذي يعمل به وهذه الساعات اليت تصبح تارخياًً هنا و هناك ؛ قد تصري عدماً إذا مرت 

فوق رؤوس ال تسمع خريرها ، وإذا قسنا الزمن مبقياس الساعات التائهة فالقرون ال تساوي
) .59:2(شيئاً

ولكنه ر صامت حىت إننا ننساه أحياناً ، وتنسى احلضارات يف ساعات الغفلة أو نشوة احلظ 
، وحينما ال يكون الوقت من أجل اإلثراء أو حتصيل النعم الفانية ، أي )145:1(قيمته اليت ال تعوض

ر على األخطار ، يسمع الناس حينما يكون ضرورياً للمحافظة على البقاء ، أو لتحقيق اخللود واالنتصا
فجأة صوت الساعات اهلاربة ، ويدركون قيمتها اليت ال تعوض ، ففي هذه الساعات ال م الناس 

، فهي ) ساعات العمل(فيتحدثون حينئذ عن . الثروة أو السعادة أو األمل ، وإمنا الساعات نفسها 
عت ، إن العملة الذهبية ميكن أن تضيع ، وأن العملة الوحيدة املصقلة اليت ال تبطل ، وال تسترد إذا ضا

جيدها املرء بعد ضياعها ، ولكن ال تستطيع أي قوة يف العامل أن حتطم دقيقة ، وال أن تستعيدها إذا 





).146:1(مضت

وحظ الشعب العريب واإلسالمي من الساعات كحظ أي شعب متحضر ، ولكن عندما يدق 
فأين يذهب الشعب ... ال إىل جماالت العمل يف البالد املتحضرة الناقوس منادياً الرجال والنساء واألطف

ولكنه الوقت )! . الوقت(فنحن يف العامل اإلسالمي نعرف شيئاً يسمى .. ؟ تلكم هي املسألة املؤملة 
الذي ينتهي إىل عدم ، وألننا ال ندرك معناه وال جتزئته الفنية ؛ ألننا ال ندرك قيمة أجزائه من ساعة 

) 146:7(الذي يتصل اتصاالً وثيقاً بالتاريخ) الزمن(انية ، ولسنا نعرف إىل اآلن فكرة ودقيقة وث
وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معىن التأثري واإلنتاج ، وهو معىن احلياة احلاضرة الذي ينقصنا ، هذا املعىن 

املعاين واألشياء الذي مل نكسبه بعد ، هو مفهوم الزمن الداخل يف تكوين الفكرة والنشاط ، يف تكوين 
.

فالتاريخ واحلياة اخلاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارمها ، فنحن يف حاجة ملحة إىل 
ويكون ذلك بتحديد املنطقة اليت ترويها . توقيت دقيق ، وخطوات واسعة لكي نعوض تأخرنا 

) .147:1(ساعات معينة ، من الساعات األربع والعشرين اليت متر على أرضنا يومياً

. إن وقتنا الزاحف صوب التاريخ ، ال جيب أن يضيع هباء ، كما يهرب املاء من ساقية خربة
. وال شك أن التربية هي الوسيلة الضرورية اليت تعلم الشعب العريب اإلسالمي متاماً قيمة هذا األمر 

ولكن بأية وسيلة تربوية ؟

)147:1! (طى الوقت اهلاربإنه من الصعب أن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت خل

إن شعباً هذه حاله أحوج ما يكون إىل قدوة، وطنية ، قيادية ، حازمة يف تطبيق القانون على 
اجلميع ، وال تسمح ألي احنراف عن مشروع النهضة اليت تعلنه ريثما يعتاد األفراد على هذا السلوك 

يستطيع استغالل الوقت على أكمل انيف حيام اليومية فتصبح ساعات العمل حقيقية ومن خالل إنس
أننا بدأنا ضة عملية علمية حقيقية وفق خوارزميات التغيري اإلجتماعي اليت : وجه نستطيع أن نقول 





.تناسبنا ، و النهضة ال تقوم إال بأيدي األتقياء و األذكياء

وقد أمعن مالك بن نيب يف احلفر حول مشكالت التخلف املزمنة متجاوزا الظواهر الطافية على 
السطوح إىل اجلذور املتغلغلة يف األعماق،وباحثا عن السنن والقوانني الكفيلة بتحول الشعوب من 

ن حالة حالة العجز إىل القدرة والفعالية، ومن مشكلة االستعمار إىل مرض القابلية لالستعمار، وم
تكديس األشياء إىل حالة البناء، ومن املطالبة باحلقوق إىل القيام بالواجب أوال، واالنتقال من عامل 
األشياء واألشخاص إىل عامل األفكار اليت ا نبدأ حبل مشكلة التخلف، وجيب أن نصل إىل قناعة 

.حتمية بأن مفاتيح حل املشكالت هي يف الذات ال عند اآلخر


