سؤال التنمية في فكر مالك بن نبي

ّ
ّ
إسالمية شاملة لقضايا التخلف احلضاري
مالمح رؤية
[*]

أحمد إدعلي

[[[

شكّل املفكّر الجزائري الراحل مالك بن نبي ظاهرة مفارقة يف الفكر العريب واإلسالمي
خالل القرن العرشين املنرصم .فقد أخذ بسبيل التنظري لإلحياء اإلسالمي الحديث يف مقابل
ِ
يكتف
نقد البنية املعرفية للغرب مبجمل مكوناتها الفلسفية والفكرية والسياسية .ولذا فهو مل
بوصف أحوال املجتمعات اإلسالمية وأسباب تخلفها ،بل أقام صلة وطيدة بني نظرية التأخر
والسلوك االستعامري الذي مارسته الكولونيالية األوروبية واألمريكية عىل مدى أجيال متعاقبة.
هذه الدراسة تحاول تأصيل جدليات التقدم والتأخر ،وتجيب عىل أطروحة التنمية يف
منظومة بن نبي الفكرية.

املحرر

ٍ
حضاري مزمنٍ مل تنجح يف االنفكاك من آساره .هذه
انحطاط
تشكو املجتمعات اإلسالميّة من
ٍّ
االنتكاسة الحضاريّة ،تتعاضد مع مشكلة استعصاء االستئناف الحضاري؛ بسبب تراكم األعطاب
الصلة بالدورة الحضاريّة .ولنئ انربى مفكرو عرص النهضة لطرح سؤال ملاذا
املغذّية النقطاع ّ
ٍ
مبقاربات مختلف ٍة ،فإنّهم حرصوا أنفسهم يف زوايا
تقدم الغرب وتخلّف املسلمون ،متوسلني
ضيّقة ،إما بانغالقهم يف خدر املايض وكيل املديح ألمجاد التاريخ ،أو قصور منهجهم يف التغيري؛
بسبب فائض حامسة ثوريّة وغلبة ال ّنزعات الكم ّية والذرية والكالمية املانعة لفهم علل املأساة
اإلسالم ّية .وباملثل ،مل يحد بعض ر ّواد حركة اإلصالح والحداثيني عن منزعهم .إنّهم مبراهنتهم
عىل منطق التكديس ،واحتضانهم لألفكار املقتبسة املميتة ،وبتعلّقهم الصنمي مبا بدا لهم حتم ّية
االختيار بني الرأسامليّة واالشرتاكيّة ،وبانهجاسهم املفرط بفكرة أ ّن املال قوام ال ّنشاط االقتصادي،
*ـ باحث وأستاذ العلوم السياسية ـ جامعة ابن طفيل ـ اململكة املغربية.
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ّ

أخطؤوا الطريق للجواب عن سؤال كيف يتم تحويل الجمود الحضاري إىل ديناميّة تؤ ّمن اإلقالع؟
لقد أثبتت الخربة التاريخية محدوديّة فاعل ّية «الثقافة األثرية» االنتكاس ّية ،وكيف إ ّن الدول العربية
ٍ
بوثنيات جديد ٍة ومساعيها ملحاكاة مناذج ال ّنمو يف البالد الغربية ،فشلت يف
واإلسالمية بتعلّقها
كسب رهان التنمية الشاملة.
من هذا املنطلق ،تحاول الورقة طرح استفهام :كيف شخّص مالك بن نبي مظاهر االنحطاط
الحضاري ومعيقات ال ّنهضة االقتصاديّة للمجتمعات اإلسالم ّية؟ وماهي املسالك التي ع ّبدها من
أجل تنشيط الديناميات املعطّلة وتحقيق اإلقالع االقتصادي؟ ويف العالقة مع ذلك ،تستفهم عن
متظهرات فرادة منهجه وراهنيّة فكره؟

تفرتض الورقة أ ّن مالك بن نبي ،يف مسعاه لطرح إشكال ّية التخلّف الحضاري بشكل عام،
والتخلف االقتصادي بشكل خاص ،بلور رؤي ًة حضاري ًة متف ّرد ًة عكستها براعته يف مالمسة
التمظهرات املختلفة واألبعاد املركّبة لالنحسار الحضاري ،وفهمه العميق لنواميس الحضارة،
ومهاراته التحليل ّية واملنهج ّية يف تعبيد مسالك االنتهاض الحضاري ،وتجاوز مظاهر قصور مناهج
األوائل ورؤاهم ،وقدرته عىل وصل املجتمعات اإلسالمية بطريق الحضارة .لقد أبان مالك بن
نبي عن انهجاس كبري بتغيري الواقع املوبوء للمجتمعات اإلسالميّة ،وعنايته الفائقة مبنهجيّة صنع
مصريها .وقد ش ّدد ،متأث ّ ًرا بابن خلدون ،عىل أهم ّية مدخل التنمية االقتصادية يف تحقيق النهضة.
فاالقتصاد يع ّد مناط ق ّوة الدول ،بل
و«تجسيم للحضارة»[[[.
ً

تسعى الورقة إذن لعرض مالمح رؤي ٍة حضاريّ ٍة ملآزق التنمية الذي تشكو منها املجتمعات
العربية واإلسالمية ،وتحليل كيف شخّص مالك بن نبي مظاهر تخلّف نهضة املجتمعات اإلسالمية
ومعيقاتها ،ورصد طبيعة املسالك التي ع ّبدها لالنتهاض من حجر العجوزات املرتاكبة واالنعتاق
من درك التخلّف الذي وقعت فيه يف منحنى الحضارة ،وتحقيق نهض ٍة حضاري ٍة تقطع مع الحضارة
الشيئ ّية التي ترتكن إىل منطق التكديس.

مهم من مرشوع مفك ٍر ذي درب ٍة يف معالجة مشكالت
ّ
وتتجل أهميّة الورقة يف أنّها تتناول جانبًا ًّ
الحضارة ،وتتيح الفرصة للوقوف عىل نوعيّة اإلشكاالت التي أثارها وعمقها يف ما يتّصل بقضايا
التنمية والتخلّف الحضاري ،واإلحاطة باملداخل التي اقرتحها ملقاربتها .كام أ ّن راهن ّية أفكاره،
وج ّدة طرحه ،ومهاراته التحليل ّية واملنهج ّية يف استقراء الظواهر وفهمها ،وقدرته عىل التشخيص
[[[  -مالك بن نبي :املسلم يف عامل االقتصاد ،ال ط ،دمشق ،دار الفكر ،2000 ،ص.61
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خ عرب ثلمة أسئلة
ح
فكري شام ٍ
والتفكيك والرتكيب والتجاوز ،عنارص تغري بأن ندلف من رص ٍ
ٍّ
وتتوسل الورقة مبنهج وصفي تحلييل يحاول اإلمساك بتعبريات التخلف االقتصادي
التنمية.
ّ
والحضاري ،ورشوط التح ّرر من عقالها لالنطالق صوب آفاق اقتصاديّة حضاريّة ،ومن خالل
			
ذلك ،رصد القسامت العامة لفكر مالك بن نبي سيام يف شقه االقتصادي.

ً
ّ
اإلسالمية
ّأول :جتليات االحنسار احلضاري للمجتمعات

استحكم الركود الحضاري للمجتمعات اإلسالميّة نتيجة تظافر العلل األوىل لالنحسار واألسباب
املحدثة لعرس االستئناف الحضاري[[[ .وتتنوع تلك العلل املتفاعلة بني عوامل داخليّة تتمثل يف
جسده االستعامر .فقد شاعت
استبطان قابل ّية االستعامر بحكم خلل يف العقيدة ،وسبب خارجي ّ
يف املجتمعات اإلسالم ّية حالة ذهنية انهزام ّية استحكمت يف نفوس األفراد واخرتقت بنية املجتمع،
ولعل الخلل العقدي الذي كانت تشكو منه تلك
ّ
فأضعفت مناعته إزاء إرادات االستعامر والهيمنة.
املجتمعات ،يف خضم املآيس والعوادي التي أصابتها ،ق ّوض رصيدها من الحضارة وزاد من
الصلة بالقرآن الذي يكسب اإلنسان «الفعالية الروحية»
قابليتها لالستعامر .إ ّن عجزها عن تجديد ّ
التي تشكّل منطلق البناء الحضاري ،هوى بها إىل قعر الحضارة ومقام األفول ،وأنعش جرعات
[[[
ست إحكام املستعمر
سباتها وخمولها .عىل أ ّن نفسيّة االستسالم والهزمية تلك ،علّة أصليّة ي ّ
لقبضته عىل عقول املسلمني ومق ّدراتهم وقلوبهم .وقد ساعد هذا العامل الخارجي عىل تعميق
تلك الذهن ّية ،بحيث أضحت العلّة الثانوية ت ُغذّي بدورها العلّة األصل ّية ،فأوغلت املجتمعات
حضاري مزمنٍ  .لقد غدا األفراد خاملني وسلبيني وضعيفي اله ّمة ،ومنغلقني
خ ٍر
اإلسالم ّية يف نفق تأ ّ
ٍّ
تيس موجة االستقالالت الشكلية تح ّررها من ربقة
يف الحدود الضيّقة التي رسمها املستعمر .ومل ّ
الرصيد السلبي املغذي لقابليّة االستعامر وألشكال االستعامر الجديدة .هذه العلل ،ك ّرست إذن
الصلة بالدورة الحضارية .ومن
االنحدار الحضاري للمجتمعات اإلسالم ّية،
وعست فرصة تجديد ّ
ّ
متظهرات االنحسار الحضاري ذات الطبيعة االجتامعية والنفسية والفكرية واالقتصادية ،تفكك
أوصال الشبكة االجتامعية وخطوطها ،وانعطاب عوامل األشخاص واألفكار واألشياء ،وما ارتبط
بذلك من هيمنة األشخاص وانحجاب األفكار ،واستحكام ال ّنزعة الشيئيّة ومنطق التكديس .إضافة
إىل ال ّنزعة الذرية وغياب الفعال ّية ،والتأرجح الحدي بني ذهان السهولة واالستحالة ،وضعف
[[[  -عمران بودقزدام :التجديد يف املرشوع الحضاري عند مالك بن نبي ،ال ط ،الجزائر ،وزارة الثقافة ،دار الهدى ،2015 ،ص .201
[[[  -مالك بن نبي :وجهة العامل اإلسالمي ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،ال ط ،دمشق ،دار الفكر ،2002 ،ص .95
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أخالق الواجب ،والتعامل ،والعجز عن توفري الضامنات االجتامعية لألفراد .عىل أ ّن هذه التعبريات،
فضل عن كونها نتائج ملس ّببات ،تتشابك يف إطار دينام ّية تفاعل ّية تتح ّول يف قلبها مظاهر االنحدار
ً
إىل عللٍ تغذّي مشكلة التخلّف الحضاري ،فتتناسل األسباب والنتائج عىل نحو يزيد من خطر
االستعصاء الحضاري.

ّ
ّ
االجتماعية:
 -1تمزق شبكة العالقات

متوس ًل بوقود الفكرة الدينيّة،
إذا كان املجتمع يوث ّق شبكة عالقاته مع انطالق البناء الحضاري
ّ
فإ ّن طاقة الدفع تلك قد تفرت ،وتخبو جذوة ال ّروح جراء ما يصيبه من انحطاط بسبب تراخي خيوط
تلك الشبكة[[[ .عىل أ ّن وهن أنسجة شبكة العالقات االجتامع ّية ومت ّزقها ،وتفكك أوصال املجتمع
أعراض تغذّي نزعة الفردان ّية ،فينكفئ األفراد عىل أنفسهم ،ويؤثرون مصالحهم عىل
ومرضه،
ٌ
مصالح املجتمع .إ ّن خطورة ضمور العالقات االجتامعيّة ،تكمن يف انتقال العدوى إىل عوامل
األفكار واألشياء .فالخلل الذي يُصيب تلك الشبكة ،يؤث ّر سلبًا عىل فاعليّة األفكار؛ ويفيض إىل
رضر املجتمع وتستعر شهوة إرادة السيطرة وينتفي الوفاق االجتامعي[[[.
طغيان عامل األشياء؛ فيت ّ

 -2احنجاب األفكار البن�اءة وتن�اسل األفكار امليت�ة واملميت�ة:
ت ُشكّل األفكار الب ّناءة بنظر مالك بن نبي ،ق ّوة دفعٍ وطاق ٍة مح ّرضة عىل اإلنجاز .لذلك ،حني
أساسا لعمل ّية البناء الحضاري ،يشيع
تغرب األفكار اإليجاب ّية وتغيب القاعدة الفكريّة التي تكون
ً
الجهل فترشق األصنام[[[ ،وتتناسل األفكار امليتة ،ويعرس فرز األفكار املميتة[[[ ،فيفقد املجتمع
بوصلته وتتعطّل التنمية ،ويساء تشخيص مشكالته وتحديد غايته والوسائل املالمئة لبلوغها[[[ .فال
غرو إذا أخطأت املجتمعات اإلسالمية موعدها مع فرصة وصل الرباط بالدورة الحضارية.
لقد أفرز وضع الفوىض الفكريّة الذي ساد املجتمعات اإلسالمية وضع هجانة مثبطة؛ حيث
جا من رواسب األفكار امليتة ومستحدثات األفكار امل ُميتة الوافدة من الغرب .عىل
احتضنت مزي ً
[[[ -مالك بن نبي :ميالد مجتمع .شبكة العالقات االجتامعية ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،الط ،دمشق ،دار الفكر ،1989 ،ص .42
[[[ -م.ن ،ص .45
[[[  -مالك بن نبي :رشوط النهضة ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،ال ط ،دمشق ،دار الفكر ،1986 ،ص .28
[[[  -يقصد مالك بن نبي باألفكار امليتة ،تلك التي انسلخت عن الثقافة األصيلة لألمة ،فأمست مبثابة جراثيم تنقل العدوى .أما األفكار
املميتة فعنى بها تلك التي «فقدت هويتها وقيمتها الثقافية بعدما فقدت جذورها التي بقيت يف مكانها يف عاملها الثقايف األصيلـ«.
راجع :مالك بن نبي :مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ترجمة :بسام بركة وأحمد شعبو ،ال ط ،الجزائر ،دار الفكر ،1992 ،ص  153و ص .158
[[[  -مالك بن نبي :تأمالت ،ط  ،5الجزائر ،دار الفكر ،1991 ،ص .158
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أ ّن األفكار امليتة التي تخلقت يف تلك املجتمعات يف انسالخ عن أصولها ،غدت بنظره جراثيم
تنخر جسم املجتمعات ،وت ُشيع وع ًيا يعصب أعني النخبة عن األفكار الح ّية يف الحضارة الغربية
ويفتح حدقاتها عىل التافه منها[[[ .إ ّن األفكار املنقطعة عن الثقافة اإلسالمية األصيلة ،مثلام األفكار
الل فعال ّية ومصدر االستالب يف أبعاده املختلفة.
الوافدة السقيمة التي جرى تلقفها ،تغدو بؤرة ّ
ملاض وارف الظالل ،وبني متلق ٍ
ٍ
ّف لحداث ٍة رث ّة،
بالتاث ،منشد
فاملجتمع ينشطر بني مستعصمٍ
ّ
مستبرش بفتوحاتها ،فتضعف مناعته ،ويفتقد لنسغ توازنه ،وتضعف وشائج بنياته .وعوض أن يغدو
االختالف عامل إثراء وإخصاب ،مييس عامل مت ّزق وفوىض قيمية ،ويُغذّي بالتايل منطق استعصاء
االنتهاض الحضاري.
وفضل عن ذلك ،ت ُفيض فوىض األفكار وهجانتها إىل انعطاب «الوعي املنهجي يف أبعاده
ً
املعرف ّية واإلجرائ ّية واألخالق ّية» ،بحيث يتعذّر اإلمساك بسنن التغيري والربط املنطقي بني النتائج
ُيس فهم الظواهر ولنموذج التحليل الذي
ومسبّباتها؛ ويعرس البناء السليم لشبكة املفاهيم التي ت ّ
يصل العالقات بني الظواهر وبني الظواهر واملفاهيم .كام ينتفي أثر الفكرة عىل الواقع ،ويجري
تغليب ال ّرؤى الجزئ ّية والتجزيئ ّية ،ويحصل االنبهار بظواهر األمور دون جواهرها[[[.

 -3هيمنة عالم األشخاص وسلطة األشياء:
وتختل املوازين بني عوامل األشخاص واألفكار واألشياء ،يزداد
ّ
حني تتفكّك أوصال املجتمع،
سحر األشياء ،فتسيطر عىل اإلنسان .لذلك ،تتس ّنم األشياء خالل طور االنحطاط الحضاري سلم
القيم ،وتصبح معيار التقويم .عىل أ ّن سم ّو قدر األشياء ،واستعذاب الشهوات ،وأولويّة األفكار
ٍ
مجتمعات متخلّف ٍة.
كل مناحي الحياة ،أمو ٌر ال تصري موضع استهجانٍ يف
الكم ّية التي غزت ّ
إ ّن نزعات التكميم تلك ،ك ّرست الضحالة والتبع ّية .فاملجتمعات اإلسالم ّية عوض االنهجاس
ٍ
استهالك
بال ّنوع ّية ،وتسخري األشياء لتحقيق ال ّنهضة ،باتت تحت سلطانها ،فأصبحت مج ّرد آلة
خامل ٍة .وباملثل ،ت ُك ّرس أولويّة األشخاص عىل األفكار واملبادئ ،تواكل املجتمع ودعته ،فيقرتن
الخالص باألشخاص ،وليس بالجهد الجامعي .وقد تتم حوصلة انحرافات األشخاص يف رصيد
املجتمع ،وترتهن الفكرة الج ّيدة إىل الشخص غري املناسب .إ ّن املجتمعات اإلسالم ّية مل تلتقط
رسالة القرآن املؤكّدة عىل أولويّة الفكرة واملرشوع ،وعدم تحويل األشخاص إىل أوثان تقدس.
[[[ -مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،م.س ،ص  148و ص .152
[[[ -مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،م.س ،ص 83وما بعدها.

االستغراب 21

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

170

االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

«وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل .أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم»[[[.

ّ
ّ
الشيئي�ة ومنطق التكديس:
 - 4النعة

ظل مجتمعات تنحجب فيها األفكار ،ويصري فيها األشخاص أوثانًا تُق ّدس ،وينغلق
ال غرابة يف ّ
فيها األشخاص يف سجن األشياء مثلام كان سائ ًدا يف مجتمعات الجاهل ّية ،إذًا استحكمت النزعة
الشيئ ّية باعتبارها نزع ًة مرض ّي ًة ال تخاطب سوى أحد أبعاد اإلنسان ،املادة دون الروح .ويف العالقة
مع ذلك ،ترتكن املجتمعات اإلسالمية خالل سباتها الحضاري ،إىل منطق تكديس األشياء[[[،
عرب تكديس منتجات العامل الغريب واستهالكها ،وليس من خالل التفكري واإلنتاج .والحال أ ّن
الحضارة هندسة وبناء ،وليست مجرد تكديس[[[ .ولنئ مكّنت ظاهرة التكديس من بروز بعض
مظاهر التم ّدن يف املجتمعات اإلسالم ّية ،فإنّها أبعد ما تكون عن الحضارة .بل إ ّن مالك بن نبي
يعترب تلك الظاهرة املرضيّة إحدى أمارات خروج املجتمع من عرصه .وتنتقل عدوى التكديس
لتشمل مختلف مناحي حياة تلك املجتمعات ،فتغرق يف د ّوامة تكديس إفرازات الحضارة ،وتعجز
ولعل النخبة املتعلّمة تتح ّمل -بنظر مالك بن نبي-
حضاري ينتشلها من سديم األشياءّ .
عن رتق أفقٍ
ٍّ
مسؤول ّية هذا السلوك االنحرايف ،بارتكانها إىل «السطح ّية الفكريّة يف ال ّنظر إىل حضارة العرص»[[[.
عىل أ ّن الحضور الطاغي لنزعة الشيئيّة وداء التجميع[[[ ،يكشف عطبًا آخر يشكو منه عقل املسلم،
وهو ال ّنزعة الذرية؛ حيث تعوزه القدرة عىل تركيب األجزاء واألبعاد املختلفة ،وبلورة تصور مؤتلف
العنارص ،وربط األجزاء بالكليات .فال غرو ،باستهدائه مبنهج الربغوث ،القفز من جزئ ّية إىل أخرى،
ٍ
إجابات ف ّعال ٍة للمعضالت املستفحلة لأل ّمة.
إذا تناسلت املشاكل وتشابهت ،وعجز عن صوغ

ّ
الفعالية:
 - 5غياب

تفتقر مجتمعات ما بعد املوحدين للطاقة املحرضة عىل اإلنجاز؛ بسبب مناخ ال ّدعة املخ ّيم
عليها ،وضمور العالقات االجتامعيّة املستثرية للفعل ،واالستسالم للرؤى القدرية التي ت ُعطّل
األخذ باألسباب .ورغم استعصام املسلمني بعقيدتهم ،فإ ّن أثر العقيدة عىل سلوكاتهم االجتامع ّية
[[[  -سورة آل عمران ،اآلية .144
[[[  -مالك بن نبي ،تأمالت ،م.س ،ص .166
[[[  -مالك بن نبي :فكرة األفريقية -األسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ ،ط  ،8دمشق ،دار الفكر ،2001 ،ص .84
[[[  -بشري قاليت« :ظاهرة التكديس عند مالك بن نبي .دراسة يف الفقه الحضاري» ،املجلة الثقافية ،العدد  ،)2007( 70ص .143
[[[  -حذر املفكر الربيطاين مجتمعه من ذلك الداء الذي اعتربه «أحد أوهام العقلـ«.
راجع :العابد ميهوب « :مفهوم التنمية يف فكر مالك بن نبي» ،مجلة علوم اإلنسان واملجتمع ،العدد ( 2يونيو  ،)2012ص .145
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كان ضعيفًا أو معدو ًما .لقد حصل انفصام بني املثل واملبادئ من جهة ،والسلوكات الحياتيّة من
جهة أخرى ،وشلّت الفاعل ّية االجتامع ّية للعقيدة ،واختزلت يف حزمة طقوس ال يتع ّدى أثرها أسوار
املساجد[[[ .فاملسلم املعارص ،يشكو انفصا ًما بينه وبني البيئة الخارجة عىل املسجد[[[ .إنّها تخنق
حسه األخالقي ،فيتأث ّر بها عوض أن يؤث ّر فيها.
ّ
ريا من املسؤول ّية عىل غياب الفعال ّية يتح ّمله القوارض وهدام وسائل املجتمع.
ّ
ولعل جان ًبا كب ً
فالقوارض« ،يقرضون جوهر الحضارة» بدعواتهم لتكسري أغالل الغرائز ،فيهدمون ال ّروح ويحصل
الخواء املد ّمر للتوتر اإليجايب الذي يجعل املجتمع يواصل نشاطه يف التاريخ .وهدام وسائل
جهون»امللكات املبدعة وجميع الفضائل األخالقية يف املجتمع خارج عامل الوقائع
املجتمع يو ّ
والظواهر» [[[.

 -6ذهان السهولة واالستحالة:
يتموضع املسلم حني تقوميه لألمور عىل طريف نقيض ،االستسهال أو االستحالة .فاالستسهال
ُيثّل أحد مظاهر التط ّرف يف الحكم عىل األشياء .إ ّن ذهان السهولة يعفي من بذل الجهد وتحري
العمق ،ويو ّرط يف الضحالة والتسطيح ،وسوء تشخيص األسباب املوضوعية للمشكالت ،وقلّة
تقدير حقيقة التحديات املستقبلية[[[ .يف املقابل ،يُغذّي ذهان االستحالة العجز ويث ّبط الهمم.
فاملسلم يقف حيال الظواهر واملشكالت موقف العاجز املستكني .إ ّن استبطان العجز ،يقيض
عىل فرص املبادرة باألخذ بأزمة املبادرة والتوث ّب لتحقيق االستئناف الحضاري ،ويرشع الباب يف
املقابل عىل انتظار حصول املعجزات.

ّ
 -7تضخم املطالبة باحلق وآفة التعالم:

فالحق هو صنو الواجب،
تبدو العالقة بني الحق والواجب يف تص ّور مالك بن نبي تكوين ّية.
ّ
أساسا أخالق ًيا للنهضة[[[،
والحق نتيجة حتم ّية للواجب .وإذا كان تقديم الواجب عىل الحق ،يُشكّل
ً
واعترب إميانويل كانط الواجب هدفًا يف ذاته ،فإ ّن تضخّم املطالبة بالحقوق عىل حساب الواجبات
[[[  -مالك بن نبي :ميالد مجتمع ،الجزء األول شبكة العالقات االجتامعية ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،ط  ،3دمشق ،الجزائر ،دار الفكر،
 ،1986ص.105
[[[  -مالك بن نبي :فكرة كومنويلث إسالمي ،ترجمة :الطيب الرشيف ،ط ،2دمشق ،دار الفكر ،1999 ،ص .22
[[[  -مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،م.س ،ص.97
[[[  -مالك بن نبي :الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،ال ط ،دمشق ،دار الفكر ،1960 ،ص.27
[[[  -مالك بن نبي ،تأمالت ،م.س ،ص.31 30-
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خل بالتوازن املطلوب بني طريف املعادلة ،وينعكس سلبًا عىل توازن املجتمع .إ ّن الواجب يف
يُ ّ
تص ّور مالك بن نبي «هو تخزين للقيم الروحية املطلقة يف مستوى املجتمع يف مواجهة الحقوق
التي هي استهالك لهذه الطاقة يف مستوى الفرد»[[[.
ومن الظواهر الجديدة التي عرفتها املجتمعات اإلسالمية ظاهرة «التعامل» أو «الحرفيّة يف
الثقافة»؛ حيث يتّخذ الفرد من العلم وسيل ًة لللظهور واالسرتزاق[[[ .هذا املنطق الذرائعي الذي
متكسبني منهجسني بالرتقي
ينزع عن املثقف جوهره باعتباره ضمري األ ّمة ،يجعل من حرفيي الثقافة
ّ
يف مدارج الحياة املادية .عىل أ ّن خطورة هذا «الجهل املركّب» بنظر مالك بن نبي ،أكرب من خطورة
جهل العوام؛ إذ يعرس أن يربأ منه صاحبه.

 -8احلرمان االجتماعي عطب ّ
مثبط لطموح اإلقالع االقتصادي

يُشكّل الحرمان االجتامعي تجل ًيا آخر من تجليات االنحطاط الحضاري .فاملجتمعات اإلسالم ّية
تعجز عن توفري الضامنات االجتامع ّية التي تكفل كرامة األفراد وسعادتهم .ومن متظهرات ذلك،
أخل بطريف
عجز كثري من األفراد عن املشاركة يف سوقي اإلنتاج واالستهالك .فكيف ملجتمع ّ
لكل فم ،وعمل واجب لكل ساعد؛ أن يضطلع مبه ّمة البناء
معادلة حيويّة؛ توفري لقمة العيش ّ
الحضاري؟ وكيف للضامنات االجتامع ّية أن تتوفّر من دون بناء مجتمع حضارة[[[؟
هذه املالمح العامة لالنحطاط الحضاري ،والتي تتعاضد وتتشابك يف إطارها أعطاب وعلل
قدمية وأخرى مستحدثة ،تبدو يف غاية األهم ّية .فمعرفة األسباب ،والتشخيص الدقيق والشامل
ّ
ورضوري لتعبيد
شاق
ألعراض داء مزمن يجسده االنحدار الحضاري ،جهد معريف ومنهجي
ّ
ولعل مالك بن نبي كان بار ًعا يف ذلك .لذلك ،ينرصف املقطع
ّ
مسالك االنتهاض الحضاري.
امليسة لتحقيق اإلقالع االقتصادي واالنتهاض من
املوايل إىل بسط بعض املداخل األساسيّة
ّ
العجوزات التنمويّة والحضاريّة املرتاكمة.

ً
ثاني�ا :شروط اإلقالع االقتصادي

إ ّن انهجاس مالك بن نبي الكبري بـ«رشوط االنطالق» ،مل يدفعه لبلورة خطاطة تقن ّية تتلقّف
[[[ -عمر مسقاوي« :رشوط النهضة والبناء الجديد يف فكر مالك بن نبي» ،بونة للبحوث والدراسات ،العدد ( 3حزيران  /يونيو  ،)2005ص .105
[[[  -مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،ط  ،4دمشق ،دار الفكر ،2006 ،ص .75
[[[  -مالك بن نبي ،تأمالت ،م.س ،ص .163
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عنارصها من طيف ال ّنامذج االقتصادية املتداولة ،بل صاغ مالمح مرشوع حضاري أصيل ومتّصل
الحلقات .مرشوع يدمج األبعاد املختلفة للتنمية ،ويأخذ يف الحسبان كيمياء املجتمعات اإلسالمية
وخصوصياتها .وال غرابة يف ذلك ،ما دامت مشكلة املجتمعات اإلسالمية يف جوهرها حضارية.
منهجي
لقد بلور مالك بن نبي رؤيته الفكرية العميقة بعد استقراء دقيق ألحوالها الحضاريّة ،وجهد
ّ
متوس ًل يف تطلّعه لتحقيق
ويسك بسنن ونواميس األفول واالنبعاث،
يصل العالقات بني الظواهرُ ،
ّ
االستئناف الحضاري ،بالغاية والوسيلة ،املبتدأ واملنتهى ،اإلنسان املسلم صانع الحضارة.

ّ
أولوية الرأسمال االجتماعي على الرأسمال المايل
 -1تشيي�د اإلنسان:

بلور مالك بن نبي رؤي ًة تركّز عىل اإلنسان ،من منطلق أ ّن املشكلة الرئيس ّية يف املجتمعات
اإلسالم ّية ليست مبقاييس ماديّة واقتصاديّة« .فاالقتصاد ليس قض ّية إنشاء بنك وتشييد مصانع
فحسب ،بل هو قبل كل يشء تشييد اإلنسان» .إ ّن اإلقالع االقتصادي املنشود ،يرتهن إىل اإلنسان
رصا ديناميًا لبناء الحضارة[[[ .لقد أثبتت
باعتباره خمري َة التغيري ،ومح ّرك التاريخ واملجتمع ،وعن ً
التجربة التاريخية كيف ّ
تعثت محاوالت تلك املجتمعات املتواترة لتحقيق نهضة اقتصادية؛ بسبب
تركيزها عىل منطق التكديس ،ومراهنتها عىل االستثامرات املالية ،وإهامل اإلنسان الذي يُشكّل
طاقة ال ّدفع الرئيسيّة ،والضلع األسايس من أضالع مركب الحضارة .يف املقابل ،أثبتت تجربة اإلقالع
يف الصني ،قدرة اإلنسان العجيبة عىل صنع املعجزات ،وكيف إ ّن اإلمكانات االجتامعية مخزون
يس اإلنجاز رغم محدوديّة اإلمكانات املايل .فقد نجحت الصني يف تحقيق معدالت
طاقي ُمبهر يُ ّ
تنموية مرتفعة بتصويب اهتاممها عىل اإلنسان الصيني ،ومراهنتها عىل الرأسامل البرشي .فال غرو
إذا جعل مالك بن نبي من كيفية صنع «رجال ميشون يف التاريخ مستخدمني الرتاب والوقت «رهانًا
حاسم» .إ ّن التحدي الكبري الذي تواجهه املجتمعات العربية يتمثل يف تشييد إنسان[[[ جديد له من
ً
القدرة والتصميم ما يكفي لتحديد غايات سامية والسعي لبلوغها .ولذلك ،يغدو بناء اإلنسان ذي
الفاعلية االجتامعية [[[ ،والقادر عىل تحقيق اإلقالع االقتصادي رهانًا حضاريًا.
إ ّن كسب هذا الرهان ،يقتيض االستفهام عن بعض الرشوط التي تضمن فعال ّية اإلنسان يف
التاريخ ،وتقوي اإلمكان االجتامعي .إ ّن مطمح بناء اإلنسان املولّد للدينام ّية االقتصاديّة يقتيض
[[[  -مالك بن نبي ،تأمالت ،م.س ،ص .129
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص .59
[[[  -بن براهيم ،الطيب :مواقف وأفكار مشرتكة بني مالك بن نبي وابن خلدون ،ال ط ،الجزائر ،دار مداين للنرش والطباعة ،2008 ،ص .114
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تتجل يف أنّها تُشكّل البيئة
ّ
العناية مبثلث اإلنسان ،الثقافة والعمل ورأس املال .فأهميّة الثقافة
التي تتشكّل يف إطارها شخص ّية وسلوكات إنسان التنمية ،والرشط الذي يرهن قدرته عىل استثامر
الرتاب والوقت .ولذلك يلزم أن يسهر املرشوع الثقايف للمجتمع عىل تنمية األخالق التي تشذب
الصناعة والتق ّدم التقني ،وتز ّود
الغرائز ،وتن ّمي النزعات
الخية والذوق الجاميل ،وتُح ّرض عىل ّ
ّ
ولعل فشل الدكتور
ّ
يل يصل بني الفكرة وتجسيدها ،وبني الغايات والوسائل[[[.
اإلنسان
ّ
بحس عم ٍّ
شاخت يف ضامن اإلقالع لالقتصاد اإلندونييس ،وهو الذي نجح يف النهوض باالقتصاد األملاين
قبل الحرب العاملية الثانية ،يدلّل عىل أولويّة االستثامر يف اإلنسان ،وأهم ّية ال ُبعد الثقايف يف
صناعة إنسان التنمية وتحقيق عملية اإلقالع االقتصادي .إ ّن املعادالت االقتصادية تغدو عدمية
الفعاليّة يف غياب معادلة اجتامعية تأخذ يف الحسبان الخصوصيات الثقافيّة واملعطيات املتعلّقة
وفضل عن محوريّة بعد
ً
لكل بلد ،وتنقل وضع ّيتها من السكون إىل الحركة.
بالطاقات البرشيّة ّ
التوجيه الثقايف ،يلزم توجيه عمل اإلنسان عىل نحو يضمن تكثيف الجهود من أجل صناعة التاريخ.
فإرادة التغيري من خالل استنفار العمل وتظافر الجهود ،تتيح االستعاضة عن عدم كفاية اإلمكان
الحضاري .ثم إ ّن فعاليّة الديناميّة اإلنسانيّة باعتبارها مولّد ًة للتغيري ،تفرتض قدرة اإلنسان عىل تجاوز
ومتداول .فال
ً
جا
داء التكديس ،ومواجهة عطالة الرثوات من خالل تحريكها لتصبح رأس مال منت ً
عجب إذا استطاعت أملانيا أن تنبعث من ركام الحرب وتصنع لنفسها تجربة تنموية فريدة من خالل
التصدي للثقافة املعيقة للتقدم ،واإلقبال عىل األفكار املح ّرضة عىل الفعل والتنمية ،واستثامر
الرساميل لتوليد طاقة تغيريية.

 -2ختليق معادلة اإلنت�اج و االستهالك:
تبدو املجتمعات اإلسالميّة يف أغلبها مجتمعات استهالكيّة .فال غرابة إذا انطبع ميزان مبادالتها
التجارية بالعجز .وبينام حقّقت بعض البالد األوروب ّية إقالعها االقتصادي قبل عقو ٍد قليل ٍة ،مثل
إسبانيا والهند ،بقيت املق ّدرات اإلنتاج ّية للمجتمعات اإلسالم ّية متخلّفة عن نزوعاتها االستهالكية.
هذا االختالل بني اإلنتاج واالستهالك ،يضعف مناعة اقتصادياتها ،ويرهن تبعيتها للخارج ،فيعرس
بالتايل تحقيق اإلقالع .إ ّن جعل املعادلة االقتصادية إيجابية ،يقتيض أن يُغلّب املجتمع أخالقيًا
ولعل
ّ
الواجب عىل الحق ،وذلك بأن يُعطي األولوية لإلنتاج ،ويُحفّز أبناءه عىل العمل املنتج.
تحض أكرث عىل القيام بالواجب بحكم مفاعيله اإليجاب ّية.
السرية النبويّة
ّ
[[[  -مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،م.س ،ص .78
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لقد أسبل مالك بن نبي طاب ًعا أخالقيًا عىل معادلة اإلنتاج واالستهالك من خالل تقدميه لإلنتاج
مبا هو واجب عىل الحق يف االستهالك .هذا التواشج بني األخالق واالقتصاد ،يُنمي أثر العوائد
اإليجابية عىل املجتمع .وعليه ،فإ ّن فوائض اإلنتاج ال يجب أن ينظر إليها من زاوي ٍة اقتصادي ٍة جربيّة
رصفة .فبقدر ما تدلّل عىل مستوى النمو املادي ،بالقدر نفسه تعكس مقدار االرتقاء األخالقي يف
جر
ّ
املجتمع .ذلك أ ّن أسئلة التنمية ومشاكل الندرة ،تستعيص عىل
الحل يف غياب إنسان مسلم يف ّ
سهل ،بل
ً
طاقاته ويكثّف نشاطه من أجل صالح املجتمع .عىل أ ّن هذا الرتجيح ال يبدو اختيا ًرا
يُشكّل محصلة مجاهدة تشذب السلوك األناين وتنمي ال ّنزعة اإليثارية .من هنا ،أهم ّية الوازع الديني
يف تخليق االقتصاد ،وتغذية االلتزام الذّايت باإلقبال عىل اإلنتاج .بيد أ ّن بثّ الوازع ليس مسألة ذات ّي ًة
أو مرتوكة النتظار وقوع أثر النص يف النفس ،بل يتطلّب تربية اجتامعية تبثّ أفكار ب ّناء ٍة فتخلق
وتغي الطاقة الحيوية املنطلقة بالغرائز إىل طاقة
بذلك قابليات جديدة وهيئات و«صور جديدة»،
ّ
اجتامعية»[[[ .فتحقيق هذا االنزياح صوب الواجب ،يتطلّب مسرية شاقّة ،بل و«ثورة ثقافية مضا ّدة»
تق ّوم اعوجاج الهيئات والصور[[[.

 - 3التخطيط وتعجيل خطى التاريخ:
فضل عن
ً
التوسل فقط باألطر النظريّة ،بل ال ب ّد
ال ُيكن تحقيق اإلقالع االقتصادي من خالل
ّ
ريا من املعضالت االقتصاديّة
ذلك من صيغ فنيّة وتنظيميّة ترتّب سلّم األولويات .ويبدو أ ّن كث ً
واالجتامع ّية التي تشكو منها املجتمعات اإلسالمية ،تُعزى إىل غياب خطط تنمي ٍة تُح ّدد بعناية
علمي الوسائل واإلمكانيات
األهداف املرحل ّية واالسرتاتجية ،وتقدر الكلفة املطلوبة ،وتعبئ بشكل
ّ
الرضوريّة لبلوغها .لقد الحظ مالك بن نبي سقوط العامل اإلسالمي يف هاوية «وثنيّة جديدة»،
يل ينضبط ملنطق املصالح
إشارة إىل «االقتصادانية» .هذه األخرية ،تحيل بنظره عىل تسيري ارتجا ٍّ
الشخص ّية والفئويّة ،وتعاند مقتىض التخطيط ،وترتحل بني نقيضني ،الجهل أو عدم الوعي
االقتصادي الشامل ،والهوس بـ«البرش االقتصادي»[[[.
عىل أ ّن التخطيط باعتباره «مظه ًرا من مظاهر تعجيل خطى التاريخ» ،يجب أن يراعي الهويّة
الحضاريّة للمجتمعات اإلسالم ّية .فقد أثبتت التجربة فشل محاوالت تقليد واستنساخ الخطط
[[[  -مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،م.س ،ص .81 - 80
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص .89
[[[  -م.ن ،ص .40
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الرأساملية واالشرتاكية للتنمية .لذلك أكّد مالك بن نبي عىل رضورة أن يأخذ التخطيط يف
الحسبان ،األرصدة االقتصادية لتلك املجتمعات ،ويحرتم خصوصياتها .إ ّن املجهود التخطيطي
يتعي بنظر مالك بن نبي أن يُعنى بثالوث اإلنسان والرتاب والوقت ،ويح ّدد أولويات التنمية.
ّ
حيوي يف «اقتصاد القوت» .ويبدو
وقد ش ّدد عىل أهم ّية الفالحة ،من منطلق أنّها تضطلع بدو ٍر
ٍّ
أ ّن محاوالت كثري من الدول يف العامل اإلسالمي تلقف منهج الغرب يف الرتكيز عىل الصناعة
مدخل
ً
وإهاملها للتنمية ال ّزراع ّية ،واإلغضاء عن بعض التجارب الغربية الناجحة املتوسلة بالزراعة
يفس عجزها عن توفري العيش الكريم لقطاعات كبرية من ساكنيها ،فكيف ملن ال يضمن
للتنميةّ ،
كل السواعد أن يُح ّرك الطاقات االجتامع ّية ويُنعش من مث ّة الدينام ّية
لكل األفواه ،وال يشغل ّ
القوت ّ
االقتصاديّة؟ فاقتصاد التنمية يرتهن إىل ح ّد كبري إىل اقتصاد القوت[[[ .من جهة أخرى ،راهن مالك

بن نبي عىل االستثامر األمثل للمواد الخام التي تزخر بها بلدان العامل الثالث ،من خالل املبادرة
بالتنقيب والتحويل وتشكيل مرصف املادة الخام ،باعتباره إطا ًرا تنسيق ًيا يسهر عىل حامية مصالحها
ويخلّصها من تسلّط العملة .عىل أ ّن تأمني قطاع الفالحة لالكتفاء الذايت ،وحامية املواد الخام من
السوق ال ّدوليّة ،وتؤ ّهلها
االستنزاف وتثمينها ،مداخل تقي تلك البلدان من خطر التبعيّة وتقلّبات ّ
إليجاد قاعدة للتصنيع وتوفري سبل اإلقالع االقتصادي.

ّ
إحلاحية التكامل االقتصادي بني دول اجلنوب:
-4

ح ًة واستعجال ّي ًة لبلدان الجنوب عا ّمة وللبلدان اإلسالمية
يبدو التكامل االقتصادي مسألة مل ّ
بشكل خاص .فتواضع فعال ّية اقتصادياتها القطريّة ،وتن ّوع إمكاناتها ،ووحدة العقيدة واملصري،
واشتداد وطيس املنافسة العاملية ،ورسوخ منطق التكتالت االقتصادية عامليًا ،عوامل ذاتيّة
وموضوعيّة تفرض تشكيل ما يُس ّميه مالك بن نبي «اقتصاد موحد» ،ينعش الدينامية االقتصادية،
ويعضد مناعتها ض ّد تربّصات الرشكات متع ّددة الجنسيات والقوى االقتصاديّة الكربى .إ ّن دعواته
إىل تجسيد فكرة األفروآسيويّة والكومنويلث اإلسالمي ،تعكس قناعته باستعصاء تحقيق اإلقالع يف
ظل االنغالل يف إطار جغرافيات ضيّقة ومحدودة[[[ ،وتش ّوقه لتشكيل تكتل ميت ّد من جاكرتا إىل
ّ
طنجة ،ويشكل «نواة للحضارة»[[[ ،وإطا ًرا لتحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز نفسيّة البناء .إ ّن االقتصاد
لكل بلد ،هو وحده
التخصص الف ّني واستثامر امليزات التنافسية ّ
التكاميل الفعيل الذي ينهض عىل
ّ
[[[  -مالك بن نبي ،بني الرشاد والتيه ،ط  ،2الجزائر ،دار الفكر ،1988 ،ص .183
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص .32
[[[  -مالك بن نبي ،فكرة األفريقية -األسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ ،م.س ،ص .128
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الذي يُع ّزز موقع البلدان اإلسالمية يف خارطة التكتالت االقتصاديّة ،ويح ّول الكتلة العربيّة اآلسيويّة
ٍ
إجراءات سياس ّي ٍة ضعيفة الفعال ّية .غري أ ّن فرص نجاح
إىل ق ّوة مؤث ّرة عوض اختزالها يف مج ّرد حزمة
كل
الخلقة والف ّعالة ،وعناية ّ
ّ
التكامل االقتصادي ترتبط بجملة الرشوط ،ومن ضمنها إشاعة الفكرة
قطر باإلنسان ،وجعل العمل يف طليعة القيم االجتامع ّية.

ّ
ّ
الديني�ة واملنطق العملي يف مشروع اإلقالع االقتصادي:
محورية الفكرة
-5

ترتهن دورة الحضارة باملبدأ األخالقي أو بالطاقة الروحية التي يوفرها الدين .فبينام تنطلق تلك
الدورة حني تتوهج الفكرة الدينيّة ،يسهم ضمور تلك الفكرة يف تكسري عقال الغرائز والشهوات،
ويوذن بالخروج من الحضارة .وقد ب ّينت الخربة التاريخية كيف أ ّن الخلل الذي أصاب متثّل
رسع من وترية انحراف مسريتها الحضارية.
املجتمعات اإلسالمية للعقيدة ،أفقدها قوة الدفع ،و ّ
فال غرو بالتايل إذا أوىل مالك بن نبي عناية كربى بالوظيفة اإلنقاذية والفاعلية االجتامعية للدين[[[،
حيوي يف البناء
وربط التغيري الحضاري بـ«ازدهار الفكرة الدينية»[[[ .إ ّن الفكرة الدينيّة تضطلع بدو ٍر
ٍّ
الحضاري واإلقالع االقتصادي من خالل التخلّص من استبطان العجز ،وتوفري الطاقة الدافعة،
وحامية مكاسب اإلعامر .فالعقيدة ت ُسهم يف صنع نفس ّية البناء واالستثامر االجتامعي للزمن،
السيّئة ،مثلام توث ّق الروابط بني أقطاب الشبكة
وت ُح ّرض عىل تشييد إنسان التنمية ،وتشذب ال ّنزعات ّ
وتجس املسافة بني عوامل األشخاص واألفكار واألشياء .يقتيض اإلقالع االقتصادي
االجتامعية،
ّ
إذًا ،تصحيح انعطاب معادلة التّوازن الروحي واملادي ،واستثامر الفكرة الدين ّية؛ إلنعاش الطاقة
الروحية ،وصنع القدوة املتوازنة روح ًيا ،والخالقة بقدرتها عىل تعليم ف ّن الحياة ،ومغالبة مرض
االنفصام الذي يشكو منه الفرد املسلم واملجتمع املسلم؛ والذي يح ّول الدين إىل مج ّرد طقوس
ال تنعكس عىل السلوك االجتامعي .من هنا ،أهميّة التوجيه السلويك العميل الضامن لالنتقال
من الحديث باسم العقيدة ،إىل التمثل الفعيل والتطبيق العميل ملبادئها وقيمها ،ومن العمل
صوب الهدف ،والربط بني الفكرة أو املبدأ ،وبني العمل والتجسيد ،وبني التص ّور والوسيلة .هذا
االنفصام ،يجعل املسلم يشكو من الالفعالية والعقم[[[ ،بحيث يضيع وسط الحشد ويتأث ّر بالظروف
االجتامعية التي تح ّوله إىل «فرد خام» أجوف وأعزل من الضمري ،عوض أن يحافظ عىل شعلة
[[[  -مالك بن نبي ميالد مجتمع ،م.س ،ص .104
[[[  -عمران بودقزدام ،التجديد يف املرشوع الحضاري عند مالك بن نبي ،م.س ،ص .231
[[[  -مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،م.س ،ص .96
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الضمري ،ويؤثر يف وسطه االجتامعي[[[ .وعليه ،فإ ّن وهج الفكرة الدينيّة ونفاذ أثرها إىل السلوك
الفردي واالجتامعي ،يحتاج إىل مربني اجتامعيني لهم صلة وثيقة بالله ،وسلطان عىل الواقع،
وقدرة عىل تغيري األنفس واملحيط ،ومهارة تعليم فن الحياة والعيش املشرتك والتحرض[[[ .فحضارة
اإلنقاذ ونجدة االقتصاد ،يفرضان وجود إنسان اإلنقاذ ،واملزاوجة بني بُعد األرض وبُعد السامء.

ّ
احلضارية وقود حيوي للبن�اء االقتصادي واحلضاري
 - 6اإلرادة

إ ّن مشكلة املجتمعات اإلسالميّة هي يف الجوهر مشكل ٌة حضاريّةٌ .لقد أصيبت إرادتها بالضمور
والوهن ،فتخلّفت عن ركب الحضارة .لذا ،فإ ّن فرص إقالعها االقتصادي ترتهن إىل إرادة قويّة تضخ
الفعال ّية يف األفكار ،ومتنح الوعي باألهداف ،وتذيك التفاعل بني النفس والفكرة ،وتنتشل املجتمع
من سجن استبطان الدون ّية وحالة الطوارئ ورشاك التخلّف .فاإلرادة هي التي تصنع اإلمكان
الحضاري[[[ .إ ّن العالقة بينهام عالقة سببيّة .فاإلرادة الحضاريّة هي سبب اإلمكان[[[ ،والعامل
ولعل منجزات األ ّمة اإلسالمية يف بداياتها ،وتجربة الصني
الذي يساعد عىل تجاوز حدود اإلمكانّ .
ٍ
دروس مثين ٍة يف هذا املجال .لقد حقّقت األ ّمة اإلسالمية يف زمن الرسول منجزات
تنطوي عىل
تفوق إمكاناتها .واستطاعت الصني بفضل تصميمها وقوة إرادتها أن توازن بني اإلنسان واملجال
رسع من وترية تق ّدمها االقتصادي ،وتحقّق إنجازًا حضاريًا مبه ًرا .وباملثل ،تسلّحت
والزمن ،وت ّ
أملانيا بإرادتها الحضاريّة الصلبة لالنبعاث من رماد الحرب العامليّة الثانية وتسلّق مراقي ال ّنهضة
االقتصاديّة[[[.

ّ
ً
ّ
منهجية يف حتليل التخلف االقتصادي والفجوة احلضارية:
ثالثا :فتوحات

مل يكن مرشوع اإلنقاذ الحضاري ملالك بن نبي متف ّر ًدا يف عمق مضامينه وثراء أفكاره فحسب ،بل
كان متم ّي ًزا أيضً ا يف منهج ّية قراءته لواقع بلدان الجنوب ،وطريقة تناوله لقضايا التخلّف الحضاري.
ولعل منهج مالك يف مقاربة سؤال التنمية وتعبيد مسالك لإلقالع ،يطفح بكثري من مظاهر الج ّدة
ّ
واالبتكار .فإضافة إىل أ ّن رهان االنتهاض الحضاري يع ّد أيضً ا مسألة منهج وصيغ فن ّية ،الحظ مالك
بن نبي أ ّن منزع األوائل يف تشخيص األمراض واألعطاب الحضاريّة لألمة اإلسالمية ،ال يساعد
[[[  -مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،م.س ،ص .106
[[[  -م.ن ،ص .100
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص .83
[[[  -م.ن ،ص .62
[[[  -مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،م.س ،ص .73
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عىل االنفكاك من آسار االنحطاط؛ بسبب انعطاب منطلقاتهم املنهجيّة ،ووجود خلل يف الرؤية ال
ييس اإلمساك بسنن الدورة الحضارية ،وصياغة بدائل حضارية فعالة .وسرنكز يف هذا الصدد عىل
ّ
األبعاد املنهج ّية املتعلقة فقط بسؤال التنمية.

التوسل بالفكر
حضاري ،وزاوج بني
انخرط مالك بن نبي ،املنهجس مبنهج التغيري ،يف أفقٍ
ٍّ
ّ
القرآين وارتياد آفاق فكريّة مختلفة .وإذا كان قد متثّل «فلسفات الحضارة الحديثة متث ًّل عميقًا» ،ورفد
من مفكرين وفالسفة غربيني[[[ ،فإنّه أبان عن قدرة فائقة عىل استيعاب تلك الفلسفات واالتّجاهات
الفكرية ونقدها وتجاوزها .وظف الحضارة وحدة للتحليل ،وط ّور ع ّدة منهجيّة لتشخيص وعالج
معضالت العامل اإلسالمي ومشكالته الحضارية[[[ ،انطالقًا من رؤي ٍة شامل ٍة ومتامسك ٍة تتجاوز الذرية
التي وسمت منهج اإلصالحيني والتجديديني ،واإلفراط الذي طبع منزع الرأساملية واالشرتاكية.

متتاز مقاربة مالك بن نبي لقضايا التنمية متيزها إذًا ،من قدرته عىل مراجعة ونقد فلسفة املذاهب
االقتصادية الكربى ،والنزوعات املنهج ّية لحركات النهضة ،ومحاوالت املثقفني تلقّف وصفات
الغرب ومنظوماته اإليديولوجية ،وأيضً ا من براعته يف تجاوزها ووصل العالقة بني أهداف الوحي
وقرارات األرض ،وبني األخالق واالقتصاد .ينترص املذهب االقتصادي التقليدي ،الذي يُع ُّد آدم
سميث أحد ر ّواده ،ملنطق السوق .فالنمو االقتصادي املنتظم واملتوازن حسب النظرية التقليدية،
يئ نحو املجاالت ذات
يل بفضل قوانني طبيع ّية .فاالستثامر يتّجه تلقائ ًيا بشكل تلقا ٍّ
يتحقّق بشكلٍ آ ٍّ
جه األفراد لتحقيق املصلحة العامة التي ال تتعارض يف يش ٍء
القيمة املضافة العالية .مثة يد خف ّية تو ّ
الخاصة .وأل ّن وظيفة النقود ،حسب هذه النظرية هي التبادل ،فإ ّن الدخول يتم إنفاقها
مع املصالح
ّ
مقابل له .فالطلب يتم خلقه عرب الدخول
ً
كل عرض يخلق طلبًا
عىل االستهالك واالستثامر .إ ّن ّ
العمل .عىل أ ّن إنفاق هذه الدخول يعني جني أفراد آخرين ألرباح يُعاد إنفاقها
الناتجة عن توظيف ّ
مؤشا
من جديد .ويف حالة ما إذا كان الطلب ضعيفًا ،فإ ّن ّ
السوق تظهر ذلك ،بحيث تع ّد األمثان ّ ً
عىل حجم اإلنتاج .لقد آخذ مالك بن نبي عىل هذه العقيدة اإليديولوجية ،التي عرفت خلخلة كربى
بسبب الكساد الكبري لسنة  ،1929تغذيتها الضطرابات اجتامعيّة وانحرافات ثقافيّة ،بسبب إباحيتها
وإفراطها يف اإلنتاج ،وإفالسها يف إعادة توزيع الرثوة[[[ .إ ّن فروض االقتصاد الكالسييك بنظر
[[[  -فهمي جدعان :أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العالم العريب الحديث ،ط  ،2بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
 ،1981ص .410
[[[  -عبد العزيز برغوث :من أساسيات املنهاج الحضاري عند مالك بن نبي ،وحدة تحليل مشكالت اإلنسان من الحضارة إىل الحضارة
العاملية ،بونة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،3حزيران /يونيو  ،)2005ص .27
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص .43
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مالك بن نبي ،ت ُفسد قواعد املنافسة املرشوعة ،وترشعن منطق الق ّوة .فال غرابة إذا خلّفت اإلباحيّة
الرأساملية مآيس إنسان ّية كربى ،وك ّرست نزع ًة تقاطبية يف املجتمع ،بحيث م ّزقت املجتمع إىل
طبقتني تفصل بينهام ه ّوة سحيقة .لقد ص ّوبت الرأساملية اهتاممها عىل املادة ،وأولت عنايتها
بالكم وتركيب األشياء واألشكال ،وأهملت الجوهر اإلنساين.
أعطاب مزعج ٍة.
ولنئ سعت االشرتاكية لتجاوز انحرافات الرأسامل ّية ،فإنّها تشكو بدورها من
ٍ
صحيح أ ّن مالك بن نبي أُعجب باإلسهامات الفكريّة الها ّمة ملاركس[[[ ،غري أنّه مل يُفتنت ،خالفًا
للكثريين ،باملاركسية ،ومل يرت ّدد يف انتقادها وكشف مظاهر محدوديّتها .إ ّن اإلديولوجيا املاركسية
مدخل ملغالبة
ً
بإلغائها أو تحديدها للملكية ،تعادي الفطرة اإلنسانيّة .وبدل أن يهت ّم باألخالق
العجوزات االجتامعية التي تس ّببت فيها الرأساملية ،ركّز ماركس اهتاممه عىل العامل االقتصادي،
حة ما ذهب
ّ
وظل منغلقًا يف سجن حتم ّية الرصاع الطبقي.
ّ
ولعل أُفول نجم املاركسية ،يعكس ص ّ
إليه مالك بن نبي من أ ّن اإلديلولوجيا املاركسية ،مبعاندتها للعقيدة والفطرة اإلنسانية ،تجاوزها
الزمن[[[.
ومثلام كشف أعطاب اإلديولوجيات الرأساملية واالشرتاك ّية ،رصد مالك بن نبي بعض مواطن
محدوديّة فاعليّة مشاريع تياري اإلصالح والتجديد ،وانتقد هرولة ال ّنخب والدول اإلسالميّة لتلقف
وصفات آدم سميت وكارل ماركس ،دون مراعاة املعادلة االجتامع ّية للمجتمعات اإلسالم ّية.
فرغم نُبل املرشوع النهضوي لجامل الدين األفغاين ،قدر مالك بن نبي أ ّن مطالبه الجذريّة بإزالة
األنظمة السياسية القامئة ،وبناء حكومة إسالم ّية كربى ،محدودة األثر يف غياب إصالح اإلنسان،
أس النهضة[[[ .ولنئ كان محمد عبده قد راهن عىل إصالح الفرد مسلكًا النتشال األ ّمة اإلسالميّة
من أحابيل مأساتها ،فإ ّن مالك بن نبي انتقد منهجه يف اإلصالح .فكيف له برتكيزه عىل إصالح
علم الكالم املنهجس بالجدل واملناظرة ،أن يصلح ال ّنفس اإلنسان ّية .لقد أخفق باختياره ذاك ،يف
تشخيص املشكلة النفس ّية التي تشكو منها املجتمعات اإلسالمية ،وحاد عن سبيل التغيري األنسب.
فام ينتشل املجتمع من وضع الخمول ،ويشحذ طاقة املسلم ،ويح ّرضه عىل البناء ،هو«انتفاضة
وفضل
ً
القلب» نتيجة االرتواء من الشعور بوجود الله ،وليس إثبات علامء الكالم لوجود الله.
عن ذلك ،بدا محمد عبده منكفئًا عىل رؤية تجزيئ ّية ،مفتق ًدا لرؤية شمول ّية تل ّم شعث األجزاء
[[[  -قادة بحريي :محطات اقتصادية من فكر مالك بن نبي ،ال ط ،بريوت ،دار الغرب للنرش والتوزيع ،2005 ،ص.79
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص.45
[[[  -مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،م.س ،ص.52 – 50
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أي فكر وافد من الغرب[[[ .ومن
املتناثرة .كام ّ
ظل منغلقًا عىل نفسه ،نائيًا ببكارة فكره عن مهامز ّ
األعطاب الشائعة للفاعل ّية عند املصلحني أيضً ا انغالقهم يف قوقعة املايض وانتكاس فكرهم إىل
الوراء ،بحيث أمست ثقافتهم أثرية تحتفي باملايض .تنضاف إىل ذلك ،نقيصة استحكام النزعة
الكمية ،بحيث كانوا ينبهرون بالكم .وعوض مصارحة الذات بفضح عجزها وكشف نواقصها
والسعي لتدراكها ،ينزعون إىل التورية وتستعر شهوتهم للتجميل بتوسط الشعر[[[ .أما تيّار التجديد،
فكان سطح ًّيا يف رؤيته للحضارة الغربية ،ويف مامرساته وحياته ،ومفتق ًدا لـ«نظريّة مح ّددة» .وقد
خلص مالك ،إىل أ ّن الحركة الحديثة بإيثارها ملنطق تكديس منتجات الحضارة الغربية ،واستعارتها
لألذواق املادية فقط ،تفصح عن طابعها البدايئ وافتقادها لـ«الفاعلية الواقعية»[[[ .من جهة أخرى،

تواترت مساعي النقل امليكانييك للفتوحات التقنيّة للحضارة الغربية ،والتسليم بحتميّة االختيار بني
السوق ،وعمى
آدم سميث وكارل ماركس .لقد عصبت ال ّنخب يف العامل اإلسالمي أعينها عن نزق ّ
األورتدوكس ّية النيوكالسيكية ،وال عقالنيتها األدات ّية ،وأشاحت بوجهها عن األفكار املاركسية امليتة،
وأرصت عىل أن ال مخرج من املشكالت االقتصادية املزمنة إال مبحاكاة الرأساملية أو االقتباس
من االشرتاكية من دون تنقية أو مراجعة .وكانت النتيجة ،أنّها فشلت يف توفري الرشوط املادية،
مهمته التاريخية واالجتامعية.
وعجزت عن بلورة إرادة متوث ّبة لتحريك املجتمع ،ودفعه لتجديد ّ
فكيف لهذه الت ّيارات التي مل تتّجه صوب أصول الفكرين اإلسالمي والغريب ،وعجزت منهج ًيا عن
خ التّوت ّر اإليجايب يف رشايني املجتمع الستنهاض ه ّمته ،واستسلمت لنزعة
تغيري األنفس ،وض ّ
حتميّة االختيار بني الرأساملية واالشرتاكية ،أن تردم الفجوة الحضارية ،وتح ّرض األفراد عىل اإلنتاج
وتحقيق اإلقالع االقتصادي؟

وخالفًا ملنزع املذاهب االقتصادية الغربية ،وجهود االتجاهني اإلصالحي والحديث يف العامل
أصيل ،يصل العوامل االقتصادية بالجوانب الثقافية
ً
اإلسالمي ،بلور مالك بن نبي منظو ًرا حضاريًا
متوسل بقانون أزيل مض ّمن يف القرآن ،عرس تغيري األوضاع من دون تغيري النفوس.
ً
واألخالقية،
لقد سعى إىل إبراز السنن التي تضبط حركة التاريخ ،والنواميس التي تحكم عملية التغيري ،مستهديًا
مبعادلة ركّب عنارصها بشكل بديع ،اإلنسان والرتاب والوقت ،وب ّوأ اإلنسان قلبها .فاإلنسان املسلّم
بنظره «يع ّد السند املحسوس للفكرة اإلسالميّة»[[[ .كيف ال وقد ك ّرمه الله ورفعه إىل مقام أسمى
[[[  -مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،م.س ،ص .55 – 53
[[[  -م.ن ،ص .60
[[[  -مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،م.س ،ص  69 – 68وص .71
[[[  -مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،م.س ،ص .84
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من مقام املواطن يف الدساتري الغربية .وبقدر ما يسبل عليه ذلك التكريم اإلالهي قيمة ال تضاهيها
القيمة التي متنحها له النامذج الناسوتية ،بالقدر نفسه يلقي باملسؤول ّية عىل عاتقه ،ويشذب نزعاته
حا لنفسه وللمجتمع .مل يأل مالك بن
السيئة ،ويقيه من آفتي العبوديّة واالستعباد[[[ ،فيكون صال ً
نبي إذن جه ًدا لتجسيد املنهج يف استيعاب القرآن الكريم ،ووصل السامء باألرض متطلّ ًعا لتخلق
بذرة التوتّر املحرضة عىل الفعالية .وانطالقًا من ذلك ،ال يتص ّور إمكانيّة تحقيق إقالع اقتصادي،
بالتوسل فقط بأضالع املال والحرية ،بل ش ّدد عىل رضورة تخليق االقتصاد من خالل التقيد
ّ
بالضوابط اإلسالمية .فاإلسالم ال يطلق العنان للامل ،وال يقبل تركز الرثوة بيد األغنياء ،ويرفض أن
تكون الحرية الفردية سب ًبا لإلرضار بحقوق املجتمع .فبتحرميه لعبادة وثن األنا والربا واالحتكار
واملنافسة غري املرشوعة ،عقل شهوة الحرية ورشه مراكمة الرثوة ،وح ّرر اإلنسان واالقتصاد من
االستعباد و«سلطة الدرهم املطلقة»[[[ .ويتجىل منهج مالك يف تخليق االقتصاد أيضً ا ،يف دعوته

لتغيري الوجهة من خالل الرتكيز عىل اإلنتاج باعتباره واج ًبا ينرصف أثره إىل عموم املجتمع .فأولويّة
اإلنتاج توفّر فائضً ا يجعل املعادلة االقتصادية إيجابية[[[ .ويتقاطع مالك بن نبي يف عنايته باألخالق
يف حقل االقتصاد نسبيًا ،بالفيلسوف واالقتصادي الهندي األمرييك أمارتيا صن(.)Amartya Sen
فقد ش ّدد هذا األخري ،عىل وجوب استلهام السياسة االقتصادية لرؤية تنزع إىل أنسنة االقتصاد،
ودعم االقتدارات ،وتحقيق العدل ،وعدم مخاصمة الحقوق والحريات .فمن شأن هذا املنزع،
التلطيف من املفاعيل السلب ّية لنزق السوق ،واإلشاحة بالوجه عن النموذج الذي يركز عىل األساس
امليكانييك لالقتصاد والذي ال يكف عن إغداق الفقر .فال ب ّد من استحضار البُعد القيمي،
واالستعاضة عن هاجس ال ّنمو بهم التنمية االقتصادية .فإذا كانت العقالن ّية وفق الليرباليني التقليديني
جا للمنفعة املوجودة ،فإنّها بالنسبة له تفيد رضورة إخضاع االختيارات ملتطلبات العقل.
تعني تأوي ً
السوق .فـ(أمارتيا صن) يعرتف بإمكان ّية تحقيق
ً
غري أ ّن هذا األمر ال يستبطن
تجاهل كل ًيا ملنطق ّ
التأويج الذي هو غاية السوق ،من خالل الحريات .فإذا كانت السوق ترتبط بشغف املشاركة يف
التبادل ،فإ ّن هذا التبادل يهب الحرية .بهذه الطريقة دمج بني األساسني امليكانييك واألخالقي،
تكامل و
ً
وزاوج بني إرث الفلسفة السياسية وأنفاس فكر فالراس ( .)Walrasيقتيض هذا األمر ،إذن
توازنًا بني أدوار الدولة و األداء الوظيفي للسوق.
[[[  -مالك بن نبي ،تأمالت ،م.س ،ص .77
[[[  -مالك بن نبي ،املسلم يف عامل االقتصاد ،م.س ،ص .89
[[[  -م.ن ،ص .89 – 88
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ومن التعبريات األخرى لتميز منهج ومقاربة مالك بن نبي لسؤال التنمية وبشكل عام ملشكالت
تخصصات معرف ّية متن ّوعة ،واستثامر طرائق منهج ّية مختلفة يف
الحضارة ،قدرته عىل الرفد من
ّ
الرصد والكشف عن السنن والتحليل والتفسري واالسترشاف ،ونحت شبكة مفاهيم ّية ثريّة .لقد
استفاد من الفكر اإلسالمي ،وعلم التاريخ ،وعلم النفس ،وعلم االقتصاد ،والفلسفة ،وعلوم
التخصصات .هذا االنفتاح
االجتامع ،والهندسة ،والبيولوجيا ،والتفكري الريايض ،وغريها من
ّ
املعريف ،أكسبه القدرة عىل معرفة سنن الله يف الكون واألنفس وفهمها ،ودقّة النظر يف تشخيص
أعراض التخلّف االقتصادي واالنحسار الحضاري وتحديد أسبابهام ،ونحت أفق حضاري بديل.
جا مختلفًا
وقد نبه مالك بن نبي إىل أ ّن االنتهاض الحضاري مبا هو عمل شعوري ،يتطلّب منه ً
عم درج عليه املسلمون .إنّه يقتيض مكابدة يوميّة تستنفر االستعدادات القلبية والعقلية والفكرية
ّ
لإلنسان .فالتغيري االقتصادي املنشود ،ال يأخذ صيغة رشقة أو دفقة فجائ ّية ،بقدر ما هو مسلسل
وثيق الصلة بالوعي التاريخي ،ورشائط الوجود والتطور اإلنساين ،واالستئناف الحضاري .فال
ب ّد من األخذ بأسباب التمكني االقتصادي ،واستثامر اإلمكانات الذاتية للمجتمعات اإلسالمية
وتراكامت الحضارة الغربية .ووظف مالك بن نبي مناهج االستقراء ،واالستنباط ،والقياس،
والوصف ،والتحليل الكمي ،والتفكيك ....كام بلور معادالت اقتصادية مرتعة بحس قرآين ،وصاغ
عدة مفاهيمية دقيقة بحمولة اقتصادية من قبيل التكديس ،و االقتصادانية ،واالستثامر االجتامعي،
واالستثامر املايل ،وإنسان التنمية ،واقتصاد القوت....،

ً
رابعا :على سبي�ل اخلتم

رشح بشكلٍ
منهجي
قدم مالك بن نبي رؤي ًة شامل ًة ومندمج ًة لقضايا التخلّف االقتصادي ،و ّ
ٍّ
دقيقٍ معضالت االنطالق ومعيقاته .وقد زاوج يف مجهوده التشخييص والعالجي ،بني استقراء واقع
وبخاصة العالمة ابن خلدون.
املسلمني وأحوال الغرب ،واإلفادة من معني القرآن وأعالم الفكر،
ّ
ولنئ تع ّددت مداخل التغيري واإلصالح ،فإ ّن منطق األشياء والتحليل يقتضيان مالءمة العالج مع
جوهر األزمة .وطاملا أ ّن األزمة بنظره حضاريّة ،فإ ّن فعاليّة مسالك التغيري وسبل االنطالق ،تقرتن
بقدرتها عىل صنع إنسان الحضارة والتنمية ،ومبدى نجاحها يف التوسل بالتفكري املنطقي ،واختيار
منهج ّية البناء ،وتعبئة الوسائل الكفيلة بهزم روح الخمول والحالة االنهزامية التي سيطرت عىل الفرد
املسلم وجثمت عىل املجتمع املسلم ،وإذكاء «االنتفاضة القلبية» امليرسة لالنبعاث الحضاري.
أيا توفيق يف رسم معامل طريق ذلك االنبعاث ،ونسج خيوط منهجيّة تغيري
وقد ُوفّق مالك بن نبي ّ
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النفس والسلوك ،تأهبًا لالنطالق االقتصادي واالرتقاء الحضاري .فانتشال املجتمعات اإلسالمية
من ربقة التخلف االقتصادي ،واستئناف دورة الحضارة ،مرشوع متداخل الحلقات ،تتعاضد فيه
اإلرادة واإلمكان الحضاريني.
عىل أ ّن مرشوع مالك بن نبي الحضاري الذي كان حبيس رفوف املكتبات ،ومل تستفد األمة
اإلسالمية من نسخه ،يحتفظ براهنية كربى يف زمن تواتر فيه تخلف اقتصاديات أغلب املجتمعات
حة اليوم الستثامر
اإلسالمية ،واستحكمت فيه حلقات تخلّفها الحضاري .وعليه ،تبدو الحاجة مل ّ
األبعاد املختلفة لذاك املرشوع ،من خالل إعادة قراءته ومدارسة جوانبه املختلفة من قبل الباحثني،
كل القطاعات لرسالته الحضارية ،وترجمتها إىل برامج
وأساسا من خالل متثّل املسؤولني يف ّ
ً
وإجراءات توقظ املجتمعات اإلسالمية من سباتها الحضاري ،وتب ّدد سديم ركودها الحضاري،
الخلق يف رشايينها الضامرة ،وتنعش اقتصاداتها املرتهلة .فالرهان الفكري
ّ
وتزرع أمشاج التوت ّر
والبيداغوجي والسيايس واألخالقي ،عىل مرشوع سنني مبثل هذا العمق والشموليّة والقابلية
خ جرعات الفاعلية يف أنسجة املجتمع ،ويبعث
للتجسيد ،بإمكانه أن يوخز الضمري الفردي ،ويض ّ
الحياة يف بيئات اقتصادية جذيبة ،ويجرس الهوة بني الفكرة والسياسة.

من جهة أخرى ،تساعد رؤية مالك بن نبي عىل إعادة ضبط عالقاتنا االقتصادية والحضاريّة
بالغرب عىل أسس عقالن ّية .فاملسلمون غال ًبا ما يتأرجحون بني مقامات التبع ّية واالنبهار بالغرب
وتقليده ،واالحرتاز من التعامل معه وشيطنته .واألحرى أن يكون التعامل مع الغرب براغامت ًيا.
رشا مستطريا .إ ّن ما يُح ّدد قدرتنا عىل االستفادة املنهج ّية من الحضارة
فالغرب ليس كلّه ميتًا أو ًّ
الغربية ،هو قابليّة تعلمنا وإرادتنا الحضارية لتجاوز قصورنا لنصري فاعلني يف «الحضارة العاملية»،
السنني ملالك
ومشاركني يف األفق اإلنساين ،مسلحني بضمري إسالمي خالق .إ ّن العناية باملرشوع ُّ
أسايس ملجاوزة ذلك القصور ،واستئناف مسريتنا الحضارية.
مدخل
ٌ
فهم وتطبيقًا،
بن نبيً ،
ٌّ
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