من مالك بن نبي إلى المهاتما غاندي
بقلم عبدالحسين شعبان*
في آخر زيارة لي إلى الجزائر استعدتُ قراءاتي األولى للمفكر الجزائري مالك بن نبي ،الخلدوني النزعة،
السيما فيما يتعلق بدورة الحضارات وتعاقبها ،و”الكانتي” االتجاه ،خصوصاً لجمعه بين كل من الواجب
والحق ،و”الجون ديوي” التوجّه ،السيما بفكره التربوي الحديث ،و”الماكس فيبري” التحليل وخاصة نهجه
السوسيولوجي.
لفت انتباهي إلى مالك بن نبي أحد األصدقاء الجزائريين الذين كانوا يدرسون معنا في أوائل السبعينيات في
براغ ،ولذلك سعيت للحصول على بعض كتبه في مطلع الثمانينيات بعد أول زيارة لي إلى الجزائر ،وأتذكّر
أول كتاب قرأته له كان عن الثقافة والنهضة ،وكان بعنوان “شروط النهضة” ،وتوقفت حائراً أمام مصطلح
بدا لي غريباً ،لكن ابن نبي حاول تأصيله نظرياً وعملياً ،بما له من عالقة بالتجربة الجزائرية ،وهو ما أطلق
عليه “القابلية لالستعمار” ،أي أن هناك أوضاعاً نفسية تجعل بعض الشعوب مهيأة “الستقبال” االستعمار،
خصوصاً في ظروف التخلّف ،األمر الذي يحتاج إلى استراتيجية شاملة ضد التخلّف من جهة ،وضد ثقافة
قبول االستعمار من جهة ثانية ،ولن تتحقق تلك االستراتيجية إال من خالل تأمين شروط النهضة التي
أ والها الكثير من انشغاالته ،ما دفعه للبحث في التراث لتنقيته وتخليصه من الترهات التي علقت به ،السيما
في فترات السبات واالنحطاط ،وإضاءة الجوانب اإليجابية منه ،استناداً إلى حركة ديناميكية لتوعية
المجتمع والفرد في آن.
استعدت كتابه “مشكلة الثقافة” وراجعته في خضم بحث أعددته عن “التربية والمواطنة” الذي كان عنواناً
لندوة مهمة عقدت بدعوة من “منتدى الفكر العربي” ومشاركة كل من وزارة التعليم العالي الجزائرية
واالسسكو (المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة) وجامعة البتراء األردنية ،خصوصاً أن مفهوم
الثقافة يشمل حياة الناس وسلوكهم وتقاليدهم وطريقة عيشهم ،أي واقعهم االجتماعي ،إضافة إلى طريقة
تفكيرهم وفلسفاتهم وأديانهم وانتماءاتهم .
جعل ابن نبي اإلنسان والوطن والزمن ثالثية روح الحضارة المهمة ،في األخالق والجمال والعمران بما
فيه من صناعة ،وبذلك كانت دعوته إلقامة الجسور وتعزيز الثقة بين الحضارات المختلفة ،ال بروح

العداوة ،بل بروح البناء والمشترك اإلنساني ،تجاوزاً لحدود األديان واألمم والقوميات ،في البحث عن
أسس التعاون والتواصل الحضاري واإلنساني .
نشط المفكر مالك بن نبي ،القسطنطيني المولد في العام  5091والديني المنشأ والحداثي التوجّه والتحرري
النزوع ،في البحث عن شروط النهضة لبالد العرب ،السيما قبل وبعد تحرر الجزائر من االستعمار
الفرنسي ،وسعى إلنشاء كومنولث إسالمي ،كما كان داعية للفكرة اإلفريقية -اآلسيوية ،وإذا كان قد انتقد
الظاهرة االستعمارية الغربية ،لكنه لم يتحوّل في نقده إلى عدو للغرب أو ضد كل ما هو غربي ،مثلما
درجت على ذلك التيارات اإلسالموية والجماعات المتعصبة والمتطرفة ،خصوصاً منذ ثالثة عقود من
الزمان أو ما يزيد ،بل حمل نظرة متسامحة ومنفتحة عن العالم .
لعلّ السبب وراء استذكاري لمالك بن نبي وتفتيش مكتبتي ،عسى أن أجد ما يعيدني إلى الجو الثقافي الذي
تشبث به ،كان مشاركتي في أعمال مؤتمر عُقد في نيودلهي تحت عنوان “الهند ودول مجلس التعاون
الخليجي  -إيران والعراق ،مستجدات األمن وآفاقه” ،نظّمه المجلس الهندي للشؤون الدولية بالتعاون مع
رابطة األكاديميين اآلسيويين ،وبمشاركة نخبة متميّزة من المفكرين والدبلوماسيين والباحثين المختصين .
ولكني وأنا في الهند وخارج نطاق عنوان المؤتمر المهم والنقاشات الحيوية ،ال يمكن إالّ أن تستفزني
ذاكرتي وما كنت قد قرأته وكتبته ،السيما في كتابي “فقه التسامح” بخصوص رجل الهند العظيم ،المهاتما
غاندي ،رائد فلسفة التسامح والالعنف ،القائل“ :لو وجدت أفضل من التسامح الخترته ،لكنني لم أجد
أفضل منه”  .وإذا كان التربوي االجتماعي المفكر مالك بن نبي يمثّل عقالً ناقداً وبنّاءً ،فإن غاندي كان
صاحب فلسفة تركت تأثيراتها في العالم خالل القرن الماضي كلّه ،وأنجبت دولة اتحادية تتعايش فيها
قوميات وإثنيات وأديان وطوائف ولغات مختلفة على نحو مذهل ،فإضافة إلى الهندوس هناك المسلمون
والسيخ والبوذيون والمسيحيون ،وهم يتمتعون بحقوق متساوية في بلد تعددي يعترف بالتنوّع الثقافي
وبلغات تزيد على  32لغة أساسية وأكثر من ألف لهجة محلية ،والهند بلد شاسع مترامي األطراف
والطقوس والمناخات لسكان يزيدون على مليار و 39مليون نسمة ،يتوزعون على  31إقليماً اتحاديًا
فيدرالياً.
قضى غاندي حياته مدافعاً عن الحرية واستقالل الهند ،وتمكن من قيادة حركة جماهيرية مدنية -سلمية
واسعة ،تحت لواء الالعنف محقّقاً انتصاراً تاريخياً على بريطانيا العظمى في العام  5091،ورغم
االنتصار الك بير وبذر بذور التسامح والالعنف هندياً ،فإن غاندي نفسه ذهب ضحية العنف من جانب بعض
المتطرفين والمتعصبين وأعداء التسامح ،وذلك حين أقدم فاتورام غودسي على اقتراف جريمة اغتياله في

 92يناير/كانون الثاني  5091،وبرّر القاتل دفاعه في المحكمة أن غاندي سمح للبريطانيين بقتل الهنود
بسبب إيمانه بسياسة الالعنف ،وذلك ردّاً على سؤال القاضي لماذا قتل غاندي؟
وإذا كان مالك بن نبي قد درس في باريس وتخرّج فيها وتعرّف إلى المستشرق الفرنسي الشهير ماسينيون
الذي كتب عن ثورة الزنج ،فإن غاندي تخرّج في جامعة اكسفورد (كلية الحقوق) في بريطانيا ،داعياً في
فلسفته الالعنفية إلى التشبث بالعقالنية والواقعية وعدم اإلنجرار وراء ردود الفعل غير العقالنية ،مؤمنًا
بحتمية انتصار الحقيقة في نهاية المطاف  .وبالفعل فقد كان سالح اإلضراب ورفض دفع ضريبة الملح
التي فرضتها بريطانيا والتشجيع على التمسّك بالوطنية الهندية أدوات لالنتصار على بريطانيا التي
اضطرّت إلى التسليم باستقالل الهند .
وكما اعتقد ابن نبي أن رفض التخلّف والقضاء عليه ،ومواجهة االستعمار كفيل بانبعاث حضاري جديد
مستفيدًا من الحضارة الغربية ذاتها ،فإن غاندي آمن بأن القضاء على الفقر والجهل واألمية ،كفيل بنشر قيم
الالعنف ومقاربة العدالة ،بالوسائل السلمية المدنية الحضارية  .وألن ابن نبي وغاندي كانا صاحبي فلسفة
عميقة استقياها من دراستهما الحداثية ،السيما في الغرب إضافة إلى قراءتهما لتاريخ شعوبهما ،فاألول
حاول تطبيقها عبر التربية على الحق بتأكيد الواجب ،والثاني من خالل نشر التعليم والقضاء على األمية،
ولذلك فإن ما تركاه لنا من تراث أصبح ملكًا للبشرية جمعاء وإن تفاوت تأثير كل منهما.
ولعل توجهاتهما التربوية تنسجم مع أطروحات “جون ديوي” الفيلسوف التربوي األمريكي الكبير الذي دعا
منذ أوائل القرن العشرين (العام  )5051إلى فلسفة تربوية حديثة تقوم على ثالثة أركان هي :الوعي
الذاتي لإلنسان والمجتمع (مستلزمات العنصر البشري) ،وإتقان المناهج واألداء (األساليب والطرائق)،
والتنظيم واالدارة (األساس الذي ال غنى عنه لنجاح أي مشروع) .
وعلى الرغم من تفاؤل ابن نبي ،السيما في مرحلة صعود حركة التحرر الوطني وأثناء عيشه في القاهرة،
ثم عمله مديراً للتعليم العالي في الستينيات بعد تحرر الجزائر العام  5093من ربقة االستعمار ،ومن ثم
تعيينه مستشاراً للمؤتمر اإلسالمي في القاهرة ،إالّ أن قضية تأسيس مشروع نهضوي ثقافي كانت شغله
الشاغل الذي انصرف له كلياً ،لكن غاندي الذي حقق حلمه األول باالستقالل وارتفع علم بالده على يد
رئيس وزرائه جواهر الل نهرو في  51أغسطس/آب  5091معلناً انتهاء الحكم البريطاني ،لم يتمكن من
رؤية حلمه الكبير يتحقق ،في بناء مجتمع التسامح والالعنف ،بالوسائل السلمية -الديمقراطية ،إال أن رايات

هذا الحلم ترفرف اليوم خفاقة على مدى اتساع األراضي الهندية والتي تضم “راجات” حيث يرقد غاندي
في مثواه األخير والتي أصبحت مزارًا يؤمّه الناس من جميع أنحاء العالم.
لعل معلومة مثيرة كانت مبرراً آخر لهذه المقالة ،وهي أن مالك بن نبي التقى غاندي في باريس في العام
 5023،حيث كان يعيش فيها ،وكان غاندي قد زارها في إطار حركته الالعنفية التي كان يبشر بها من
بريطانيا إلى جنوب إفريقيا إلى العالم كله ،والتي وجدت لها تربة صالحة وال تزال في الهند حيث التنوّع
والتعددية والثقافات واللغات واألديان المختلفة.

