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افظ طوقان *
قدري َح ِ

الدين األفغاني
جمال ّ
نهضة ّ
آراؤهَ ،
َ
الشرق
احه ،وأثره في
كف ُ
(** )1947
هذه املحارضة

إحياء لذكرى املصلح
القيتها يف النادي الريايض األديب بنابلس ويف القدس وغزة واللد،
ً
االجتامعي اخلطري السيد مجال الدين االفغاين بمناسبة مرور مخسني عا ًما عىل وفاته .وقد رأيت
ان اطبعها وانرشها ليكون للقراء من سرية (مجال الدين) ما يلهمهم العمل يف سبيل املجموع
وتقدمه ،ومن رسالته ما حيفزهم إىل التامس طريقه يف النضال والكفاح.

قدري حافظ طوقان
نابلس
1947/4/25

االفغاين من زعامء االصالح يف القرن
التاسع عرش للميالد ومن أركان النهضة
الذين كان هلم الفضل الكبري يف اجياد الوعي السائد
اآلن يف خمتلف ديار الرشق واالسالم .كان يف جهاده
يرمي اىل ايقاظ الرشق عن طريق العلم والثقافة
وتنقية العقائد من اخلرافات واىل مناهضة االحتالل
واالستعامر ورفع كابوسهام عن االقطار املنكوبة هبام،
كام كان هيدف من كفاحه اىل احتاد هذه االقطار يف
اتقاء االخطار املحدقة هبا لتستطيع السري مع قافلة
الشعوب الراقية واملسامهة يف خدمة االنسانية ورفع

مستوى احلضارة .وليس موضوعنا أن نتحدث عن
حياته اخلاصة ونشأته بالتفصيل فهذا ما ال نحاوله.

لكننا سنتناول بعض آرائه وأفكاره ونعرضها مع
الرشح والتعليق ،ومن خالل هذه تتجىل رسالته يف

احلياة وكفاحه يف ادائها عىل افعل وجه واكمل صورة.

وقبل التعرض آلرائه وافكاره ورسالته ال بد لنا من

رسد ترمجة حياته بإجياز متناه للوقوف عىل البيئة التي
نشأ هبا وللتعرف عىل املحيط الذي خرج منه.

نشأ يف األفغان يف بيت عظيم كان لبعض رجاله سيادة
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عىل جزء من األرايض األفغانية تستقل فيها وحتكمها.
وقد سلب احد ملوك األفغان االمارة من هذا البيت
ونقل والد السيد مجال الدين وبعض اعاممه اىل كابل.

ويف كابل درس االفغاين العلوم االولية .ويف سن
الثامنة عرشة سافر اىل اهلند فأقام سنة وبضعة أشهر
درس خالهلا الرياضيات والطبيعيات والتصوف
والفلك والفلسفة .بعد ذلك ذهب اىل احلجاز ألداء
فريضة احلج .وطالت مدة سفره إذ انتقل أثناء ذلك
اىل خمتلف البالد واالقطار.

رجع االفغاين بعد اداء الفريضة اىل االفغان ودخل
يف سلك احلكومة وانغمس يف منازعات سياسية
جانبا عىل جانب فانترص
عىل من يتوىل األمارة وآثر ً
وأخريا انترص
وهزم يف غريها.
يف بعض املنازعات ُ
ً
اجلانب املعادي جلامل الدين فخاف الغدر واالنتقام
فرحل اىل اهلند حيث مكث ثالثة أشهر بث خالهلا
الكثري من اآلراء احلرة واألفكار اجلريئة .وقد انزعج
االنكليز من هذا كله فأوعزوا اليه باالرحتال فذهب
اىل اآلستانة .ولكن إقامته فيها مل تطب للمسؤولني
فاضطروه اىل اجلالء عنها فجاء مرص وكان ذلك
عام  .1871وهنا نظر االفغاين اىل احلال الذي عليه
مرص فرأى ان املجال واسع وان األرض صاحلة
لبذر البذور.
مكث يف مرص ثامين سنوات كانت اخصب ايامه
واخريا ويف عام
غرسا.
ثمرا واصلحها
ً
ً
وانفعها ً
 1879صدر امر باخراج السيد االفغاين ففارقها
اىل اهلند وفيها كتب رسالته يف إبطال ونفي مذهب
الدهريني .وابيح له بعد ذلك أن يذهب اىل اي بلد
يشاء فاختار الذهاب اىل اوروبا فزار لندن وباريس
حيث وافاه الشيخ حممد عبده وتعاونا عىل اصدار
جريدة تدعو اىل الوحدة االسالمية حتت لواء اخلالفة
العظمى .وقد جرى له اثناء إقامته يف فرنسا مباحثات
مع الفيلسوف الفرنيس «رينان» وسيأيت احلديث عنه.

وشعر شاه ايران بحاجته إىل مجال الدين فاستقدمه
فسار اىل طهران وكان موضع احلفاوة والرعاية .لكن
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ذلك مل يطل إذ تنكر له الشاه وتغريت سريته معه
فاستأذنه يف السفر فسافر اىل روسيا وزار عواصمها.
وبقي فيها موضع االجالل واالحرتام مدة من الزمن
لكن جرأة مجال الدين ورصاحته دفعت القيرص اىل
إخراجه من روسيا ،وكان اإلخراج بلطف بالغ.

خرج من روسيا وجال يف اوروبا فاجتمع يف لندن
وباريس عىل عظامء الرجال وكبار الساسة والعلامء
والفالسفة .وصدف أن اجتمع ثانية يف فرنسا بشاه
إيران الذي اعتذر للسيد عام بدر منه يف إيران يف الزيارة
األوىل ودعاه ملرافقته فأجاب مجال الدين وذهب اىل
العجم .ويف هذه األثناء سن القانون األسايس ململكة
فارس (بناء عىل طلب الشاه) عىل اساس تشكيل
حكومة دستورية مقيدة .ومن الطبيعي ان يرفض
الشاه هذا الدستور وقد خيش عىل نفوذه من مجال
الدين فنفر منه وأمر بإخراجه من األرايض االيرانية
بالقوة فخرج منها إىل العراق فإنكلرتا.
ويف أواخر عام  1892رحل إىل اآلستانة بطلب من
السلطان عبد احلميد .وهنا طالت مدة إقامته فيها
رصفها يف الوعظ واالرشاد ونرش التعاليم احلرة
واآلراء اجلريئة .ويف عام  1897اصابه الرسطان
فقىض عليه .رمحه اهلل.

يظهـر لنا من هـذه الرتمجـة املوجـزة ان مجال الدين
نشأ يف بيئة حافلة بالقالقل واملصاعب وأنه انغمس يف
حياة مضطربة مليئة باالضطهاد واملتاعب .وقد كان
هلذا كله ولسياحاته ودراساته األوضاع واألحوال
اثر كبري عىل اجتاهاته فكسب من ذلك دراية وخربة
ومعرفة أيدها ارشاق يف قرحيته وذكاء يف مداركه وقوة
يف فطرته وشخصيته.

إخالصا للحق ان أشري اىل ناحية هامة تتعلق
وأرى
ً
بآرائه وتعاليمه .قد ال جتدون يف بعض آرائه شي ًئا
جديدً ا وقد ترون تعاليمه وافكاره عن دول الغرب
وعن االستعامر شي ًئا معرو ًفا عندكم ليس فيه ما يثري
الدهشة .ولكن إذا نظرتم اىل الظروف التي نشأ فيها
األفغاين وروح العرص الذي ظهر فيه واىل األوضاع
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الشاذة يف سائر املاملك يف الرشق من جهل يكاد
يكون شاملاً واضطهاد للحرية وخنق لألفكار ،إذا
نظرتم اىل هذا كله بعني االعتبار واستعرضتم مواقفه
اجلريئة ورصاحته املتناهية مع ذوي النفوذ ورجال
السياسة يف اوروبا واصحاب اجلربوت والطغيان يف
الرشق لوجدتم أن األفغاين شجاع ،مصلح جريء،
ذو عقلية سابقة لزمنها ،أدرك رسالته نحو الرشق
واالنسانية مجعاء فقام يعمل عىل التمهيد لتحقيقها
بمواهبه وعقله وقلبه.
األفكار عند األفغاين تتوالد وتتكاثر من كل ما يقع
حتت سمعه وبرصه «له سلطة عىل دقائق املعاين
وحتديدها وابرازها يف صورها الالئقة هبا كأن كل
معنى قد خلق له» وهو كتلة من النشاط واحليوية
وشعلة من الذكاء واحلامسة ال هيدأ وال يكل .يريد أن
يؤدي رسالة ويريد حترير شعوب الرشق واالسالم
واحتادها .وكيف الطريق ألداء الرسالة؟ اهنا التعليم
يف كل مكان ينزله .فقد كان يقول بالتعليم يف بيته ويف
بيوت أصدقائه ويف القهاوي وسائر املجتمعات عىل
أنواعها من شعبية وأرستقراطية.

جاء مرص وأقام فيها بعض السنني ولعلها من
أبرك السنني عىل مرص وعىل الرشق .فقد بدأ
نشاطه يف التعليم ،وعن هذا الطريق بذر البذور
فنمت وأثمرت ثمرات هي من عوامل يقظة
الرشق واندفاعه يف التحرر واالنطالق .كان يلقي
دروسا علمية منتظمة يف املنطق والفلسفة
يف بيته
ً
والتصوف .وكان يمتاز عىل علامء االزهر ومعلميه
يف كونه توفق يف عرض هذه املوضوعات وجعل
فصوهلا وبحوثها نقاط ارتكاز« ،يستند عليها يف
رشح أفكاره وآرائه والتبسط يف مناحي الفكر
والتطبيق عىل احلياة الواقعة» .هلذا ال عجب إذا
تأثر هبا كبار رجال االصالح ونخبة الشباب يف
ذلك الوقت أمثال (حممد عبده ،عبد الكريم سلامن،
اللقاين ،سعد زغلول ،واهللباوي وغريهم).
لقد وجد هؤالء عند مجال الدين شي ًئا جديدً ا غري
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الذي ألفوه يف األزهر .وجدوا أن مجال الدين ذو
شخصية قوية ،جتزم يف احلكم وال ترتدد ،حتكم يف
صحة ما يصح وبطالن ما يبطل« ،تربط جزئيات
احلياة العملية والعلمية كلها برباط واحد يفتح النوافذ
كلها بعضها عىل بعضها حتى تتألف منها وحدة» .ومل
يكن األفغاين يكتفي بالتعليم يف بيته بل جلأ باإلضافة
(إىل التعليم يف البيت) إىل إلقاء الدروس يف حلقات
نفعا .كان
أثرا وأكثر ً
أوسع وجمتمعات أكرب تكون أعم ً
من رواد حلقاته هذه البارودي واملويلحي وأخوه
وحممد عبده واللقاين وسعد زغلول وعيل مظهر
وأديب اسحاق وسليم نقاش وغريهم من الشباب
من خمتلف الطبقات واألعامل .يف هذه احللقات
واملجتمعات كان التوجيه قو ًيا يف حتويل جمرى األدب
ونقله من حال إىل حال حتى أصبح وسيلة للتعبري
عن إحساس اجلامهري والدفاع عن حقوقهم .يريد
يكون رأ ًيا
األفغاين من تدريسه يف هذه احللقات أن ِّ
عا ًما ذا أثر قوي عىل احلكومة واملسؤولني.
يريد األفغاين من دروسه هذه أن يقتنع الشعب بحقه
انتزاعا من احلاكمني
يف احلكم وأن ينتزع هذا احلق
ً
املغتصبني .إن هذه الطرق التي اتبعها األفغاين يف
التعليم ،يف البيت ويف احللقات واملجتمعات ،قد
ساعدت عىل توسيع العقول وإجياد آفاق جديدة
يف فهم العلم وحقيقته وتقديس احلرية يف البحث
وعىل خلق شخصيات قوية ختلص للحق وال ختاف
اجلهر ،كام كانت عاملاً يف يقظة اجلامهري وتقوية
إيامهنم بحقهم يف احلياة وتبصريها بكياهنا وحيويتها
وواجباهتا.

شجاعا إىل أبعد احلدود ،ال هياب
كان األفغاين
ً
أحدً ا ،جيهر بام يعتقد ويدعو إىل ما يرى فيه اخلري ال
ُيرهبه حاكم أو سلطان ،وكانت شجاعته هذه نقمة
عليه إذ اضطرته (كام ظهر لنا) لرتك بالده ومبارحة
اهلند واالبتعاد عن مرص وغريها من األقطار.
وليس بعجيب أن يكون هذا مصريه فهو يرى أن
السجن يف طلب احلق من الظاملني والعتاة رياضة،
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والنفي يف ذلك السبيل سياحة ،والقتل شهادة ،وهي
أسمى املراتب.

كان لالفغاين يف اول حياته آمال كبار وأهداف بعيدة
تتجه نحو خري البرشية وسالم العامل .وكان يرى أن
البالء املنصب عىل البالد والتفرقة املستحكمة يف
أثرا من آثار بعض رجال
سائر االمصار ليست إال ً
الدين ونتيجة لسوء توجيههم وترصفاهتم ونواياهم.
لقد رأى بعني البصرية النافذة أن االرض التي يعيش
عليها االنسان –وهي من أصغر االجرام وهبا َءة يف
هذا الكون الواسع العريض– ال توجب هذا التناحر
وهذا االختالف بني الناس .وان أصحاب املطامع
واالهواء وذوي النفوذ هم من عوامل االنقسام
والفوىض السائدين يف خمتلف االقطار والديار .ثم
يوضح آراءه ويسرتسل فيقول ...« :ورجعت اىل
أهل االرض وبحثت يف أهم ما فيه خيتلفون فوجدته
الدين ...فأخذت االديان الثالثة وبحثت فيها بحثًا
دقيقًا جمر ًدا عن كل تقليد منرص ًفا عن كل تقيد م ِ
طلقًا
ُ
للعقل رساحه »...وقد وجد االفغاين بعد البحث
وامعان الفكر أن االديان الثالثة عىل متام االتفاق
يف املبدأ والغاية وانه «إذا نقص يف الواحد يشء من
أوامر اخلري املطلق استكمله الثاين – وإذا تقادم العهد
عىل اخللق ومتادوا يف الطغيان وساءت ُ
الك َّهان فهم
الناموس او انقصوا من جوهره أتاهم رسول فأكمل
هلم ما أنقصوه واتم بذاته ما أمهلوه» .وهنا الح له
بارق أمل كبري وهو أن يتحد أهل االديان مثل ما
احتدت (االديان) يف جوهرها وأصلها وغايتها .وهبذا
االحتاد (عىل حد قوله) يكون البرش قد خطوا نحو
السالم خطوات كبرية يف هذه احلياة القصرية ،ويقول
ً
خططا
بعد ذلك « ...وأخذت أضع لنظريتي هذه
أسطرا وأحرب رسائل للدعوة ،كل ذلك وأنا
وأخط
ً
مل أخالط أهل االديان كلهم عن قرب وال تعمقت يف
أسباب اختالف حتى أهل الدين الواحد وتفرقهم
وشيعا وطوائف »...لكنه ملا علم أن دون احتاد
فر ًقا
ً
أهل االديان هوات عميقة وصعا ًبا ليس من السهل
التغلب عليها ...عندئذ أدرك (كام يقول) أن أي رجل
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جيرس عىل مقاومة التفرقة ونبذ االختالف وإنارة
أفكار اخللق بلزوم االئتالف والرجوع اىل أصول
الدين احلقة ،هو ذلك الرجل قاطع أرزاق املتجرين
يف الدين ،وهو الكافر اجلاحد يف عرف الضالني
واملسيطرين عىل مصائر الشعوب.
انتهى علم االفغاين اىل هذا احلد وتوصل بإدراكه
اىل هذه النهاية .وهنا يقول ...« :انقلبت أفراحي
أتراحا ورجعت عن نظريتي والفشل ملء
باخليال
ً
إهايب وجبتي »...واالفغاين ال يقف .وكيف يقف
وهو املتقد محاسة وحيوية ،فلقد مجع ما تفرق من
الفكر ونظر اىل الرشق وأهله وفكر يف تشخيص الداء
وحتري الدواء ،فوجه مهه اىل ذلك واىل االصالح عىل
قدر االمكان.
وهلذا ال عجب إذا رأيناه ينفر من االنقسام بني الشيعة
والسنية .ويف رأيه أن هذه التفرقة ال موجب هلا بل
هي من صنع أصحاب االهواء واملطامع وامللوك
واالمراء .وهو مل ينكر ً
أيضا أن هناك عامل اجلهل
الذي كان له (وال يزال) االثر الكبري يف ما نراه من
التحزب لصحايب أو ويل مما أدى إىل نزاع بليغ زاد يف
تفكيك املسلمني وانحالل الروابط بينهم.

ولسنا بحاجة اىل القول إن االفغاين –وهذه روحه
تعصبا ،وهو إن رأيناه يدعو
وآماله البعيدة– ال يعرف
ً
اىل الدين وإىل االلتجاء إىل الدين يف كثري من االحيان
فام ذلك إال ألنه يرى فيه قوة عظيمة يمكن استغالهلا
الثارة اجلامهري وإيقاد محاستهم لريفعوا عنهم ضغط
االستعامر ويتخلصوا من السيطرة الغربية.
االفغاين يؤمن باحلق وخيلص له .وقد أثر هذا عىل
سلوكه وترصفاته ،فبينا هو متواضع مع الناس لدرجة
الذل إذا هو متكرب مع امللوك واألمراء لدرجة التجرب.
كان يندفع يف احلق واجلهر به أمام من ال يالئمهم
وكثريا ما أوقعه هذا
ذلك من ذوي النفوذ والسلطان.
ً
السلوك يف مشاكل وصعاب ما كان ليعريها اهتام ًما
أو التفاتًا.
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ذهب االفغاين اىل روسيا بقصد التعرف عىل شؤون
املسلمني فيها ودراسة أحواهلم –وكان معرو ًفا
بعدائه لسياسة انكلرتا– فأواله املسؤولون يف روسيا
االجالل واستقبلوه بالرتحاب والتكريم .دعاه
القيرص وحتادث معه طويلاً  ،وقد سأله (القيرص)
عن سبب اختالفه مع شاه العجم .فذكر مجال الدين
رأيه يف احلكم الدستوري ورضورة اتباعه وأن الشاه
ينفر من ذلك .وهنا قال القيرص« :انني أرى احلق
يف جانب الشاه ،إذ كيف يرىض ملك من امللوك أن
حيكم به فالحو مملكته» فأجاب مجال الدين بجرأة
ورصاحة« :أعتقد يا جاللة القيرص أن عرش امللك
خريا من أن
إذا كانت املاليني من الرعية أصدقاء له ً
يكونوا أعداء يرتقبون الفرص ويكمنون يف الصدور
سموم احلقد ونريان الكراهيةَ »...ف َع َل ْت عند ذلك
وجه القيرص عالمة غضب فقطب حاجبيه ومل يطل
احلديث بعد ذلك مع مجال الدين بل قام من جملسه
وودع مجال الدين بغري الشكل الذي استقبله به ثم
أوعز القيرص لرجاله أن يرسعوا متلطفني بإخراجه
من روسيا.
كان االفغاين قوي احلجة نافذ البصرية جيذب خماطبه
اليه ويرضخه لربهانه ،وقد قال عنه حممد باشا
املخزومي وهو من الذين الزموه وعرفوا الكثري عن
سجاياه وصفاته« :االفغاين عظيم النفس كبري اهلمة
ري للبرش ،حيمل كل من خياطبه عىل العظائم
حمب اخل َ
ويذلل لديه املصاعب .وهو صحيح العقيدة شديد
التمسك بحكمة الدين ينفر من التقليد يف املذاهب.
وكان جمتهدً ا وله يف اجتهاده بعض الغرابة ملخالفته
املألوف من وجهة التفسري .يقدم حيث حيجم الناس
ويتكلم حيث يسكتون رغبة أو رهبة».
يقول االفغاين ان ال موجب لسد باب االجتهاد وانه
إذا كان املتقدمون قد سمحوا ألنفسهم أن خيالفوا
قول من تقدم فاستنبطوا وقالوا ما يتفق وزماهنمَ ،ف ِل َم
نقف ،ومل ال نسري عىل طريقهم نستنبط كام استنبطوا
ونقول ما يوافق زماننا .ويتابع عرض رأيه يف ذلك

227
فيقول« :ما معنى أن باب االجتهاد مسدود؟ وبأي
نص ُس َّد؟ ومن قال ال يصح ملن بعدي أن جيتهد
ليتفقه يف الدين وهيتدي هبدي القرآن وصحيح
احلديث واالستنتاج بالقياس عىل ما ينطبق عىل
العلوم العرصية وحاجات الزمن وأحكامه؟ إن
الفحول من االئمة اجتهدوا وأحسنوا .ولكن ال
يصح أن نعتقد أهنم أحاطوا بكل أرسار القرآن.
واجتهادهم فيام حواه القرآن ليس إال قطرة ،والفضل
بيد اهلل يؤتيه من يشاء من عباده»...
ويرى االفغاين أن سد باب االجتهاد من عوامل تأخر
املسلمني .وأن عىل املسلمني من أصحاب االطالع
الواسع والعقول النرية املرنة أن جيتهدوا وأن يسايروا
الزمن يف االجتهاد وأن ال يكونوا جبناء يف إذاعة ما
يعتقدونه ويرونه يف صالح اجلامعة أو يف جانب احلق
حتى ولو كان ذلك خمال ًفا للرأي العام .وقد أعجب
األفغاين بالدكتور شميل جلرأته وبث ما يعتقده حني
قال بنظرية «دار ِون» وكتب فيها وهو «يقدر فيه عدم
هتيبه من سخط املجموع ملا جيهله من حقائق العلم».
ما كان االفغاين ليحجم عن إبداء رأيه ولو كان خمال ًفا
للمألوف .وهذا ما جعل بعض معارصيه ينظرون اليه
كامرق من الدين وخارج عىل أحكامه.
سئل مرة عن رأيه يف االشرتاكية يف زمن كان البحث
وخروجا عىل التقاليد والعرف واألحكام
فيها إحلا ًدا
ً
املرعية .وكان جري ًئا يف جوابه العتقاده أنه احلق،
وأن احلكمة تقيض أن ال يمتهن الرأي أو النظام لقلة
األتباع والنرصاء ،بل أن ينظر اليه بعني البحث والنقد
الصحيحني .قال األفغاين :إن االشرتاكية –وكان
ذلك قبل سبعني عا ًما– «ال بد وأن تسود يف العامل يوم
يعم فيه العلم الصحيح ويعرف االنسان أنه وأخوه
من طني واحد أو نسمة واحدة وأن التفاضل إنام
يكون باألنفع من املسعى للمجموع وليس بتاج أو
نتاج أو مال يدخره أو كثرة خدم يستعبدها أو جيوش
حيشدها وغري ذلك من عمل باطل وجمد زائل».
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والسيد األفغاين مل يرتك عملاً
خطريا خلري النوع
ً
وخاصة خلري الرشق إال واقتحمه بجرأة بلغت الغاية
بل وتعدهتا اىل التهور يف كثري من األحايني.

عمل بلسانه وقلمه عىل ايقاظ الرشق وال سيام
املسلمون ألهنم كام كان يقول هو العنرص الغالب
بأكثريته يف الرشق ،وهلذا فيقظتهم يقظة الرشق
وهنوضهم هنوضه .وال يقوم للرشق كيان إال إذا
انتبهت االكثرية وفاقت من سباهتا وهنضت من
كبوهتا .وهو يرى أن ال مفر لنهوض الرشق وتقدمه
من القيام بحركة ثورية عامة تزيل طغيان الغرب عىل
الرشق وتقيض عىل هيبته وسطوته.

كان لالفغاين رسالة يرى يف ادائها عبادة هي أسمى
العبادات فقام يعمل عىل حتقيقها بتوجيه جهوده
اليها وحشْ د مواهبه يف سبيلها .لقد جعل مهة إهناض
الرشق ليستعيد مكانته ويلحق باألمم الراقية فيساهم
يف خدمة املدنية ورفع مستواها .لقد دعا الرشقيني
واملسلمني اىل حل عقوهلم من قيود األوهام واىل
االصالح الديني والعلمي واىل توحيد املساعي
واجلهود ليتمكنوا السري بخطى واسعات نحو احلرية
واحراز احلق يف احلياة الكريمة .ويف سبيل حتقيق هذه
الغايات واألهداف نراه قد انقطع بكليته اىل اجلهاد
كسبا،
والنضال والكفاح فلم يتخذ زوجة ومل يلتمس ً
بذورا
فبث يف نفوس الذين اتصلوا به ً
روحا حية وبذر ً
يف خمتلف األقطار انتفع من إزهارها الرشق وال يزال
ينتفع منها ومن نموها يف جهاده وكفاحه .والواقع
أن ما نراه اآلن من يقظة عند العرب إنام ترجع إىل
األفغاين وتالمذته من أصحاب املواهب والرساالت
الذين عملوا عىل ايقاظ شعوهبم وإهناضها .والسيد
األفغاين (كام يرى السيد رشيد رضا) هو موجد
النهضة االجتامعية يف مرص من اجلهتني العلمية
روحا من روحه «ونقلها
والسياسية .وقد نفخ فيها ً
من طور اىل طور ،ولكنه تركها يف سن الطفولية وقد
خلف عليها وصيه ووارث علمه وحكمته األستاذ
االمام الشيخ حممد عبده».

العدد 4
ربيع 2013

وافيا وبحث يف علله
لقد درس األفغاين الرشق ً
درسا ً
وأمراضه فوجد «أن أقتل أ ْدوائه وما يعرتض يف سبيل
توحيد الكلمة فيه داء انقسام أهله وتشتت آرائهم
واختالفهم عىل االحتاد ،واحتادهم عىل االختالف،
فقد اتفقوا عىل أن ال يتفقوا .وال تقوم عىل هذا لقوم
قائمة» .وقد عمل مجال الدين عىل ايقاظ اهلمم وبعث
العزائم وإلفات النظر إىل اخلطر الغريب املحدق
بالرشقيني واآلخذ بخناقهم فدعاهم اىل مجع شتاهتم
واالحتاد وتوحيد اجلهود واجلهاد .وعىل الرغم من
العقبات التي كانت يف طريقه واملصائب التي انتابته
واملكاره التي أصابته ،عىل الرغم من كل ذلك مل يقنط
ومل يصل اليأس اىل نفسه ،بل كان يواصل السعي
للوصول اىل ما يصبو اليه ويرى يف مواصلة السعي
لذلك لذة وراحة وطمأنينة.

مل يكن مجال الدين جيزع من العسف املحيط بالرشق
وال من الضغط النازل به وال من املظامل املنصبة
عليه ،بل كان يرى يف هذا كله بوارق خري يرجو منها
االلتحام واالحتاد .فكان يقول «بالضغط والتضييق
تلتحم األجزاء املبعثرة» .ومجال الدين فهم الرشق
وخربه وأدرك أسباب تأخره وانحطاطه .وقد عرف
الداء فوصف الدواء فكان أول من قال به وأشار اليه.
قال األفغاين ان أمراض الرشق قد أتت من مطامع
الغرب واهنا قد دخلت اليه من باب مخول الرشقيني.
وقد أوضح طرق الغرب يف إضعاف الروح وقتل
َ
وأبان أسلوبه العجيب «الضعاف لغة القوم
املواهب
والتدرج بقتل التعليم القومي وتنشيط القائلني من
الرشقيني بأن ليس يف لساهنم العريب أو الفاريس
أو األوردو اهلندي آداب تؤثر وال يف تارخيهم جمد
يذكر »...وقد وصل االتقان يف أساليب الغرب حدً ا
جعل بعض الرشقيني يرون أن املجد كل املجد هلم «أن
ينفروا من سامع لغتهم وأن يتباهوا بأهنم ال حيسنون
ري هبا وأن ما تعلموه من الرطانة األعجمية هي
التعب َ
منتهى ما يمكن الوصول اليه من املدركات البرشية».
وهو يرى أن ال جامعة لقوم ال لسان هلم .وال لسان
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لقوم ال آداب هلم وال عزة لقوم ال تاريخ هلم ،وال
تاريخ لقوم إذا مل يقم منهم أساطني حتمي وحتيي آثار
رجال تارخيها فتعمل عملهم وتنسج عىل منواهلم.
وهذا كله يتوقف عىل تعليم وطني يكون بدايته
الوطن ووسطه الوطن وغايته الوطن .وجيب أن
يكون الوطن يف مفهوم الرشقيني كقاعدة حسابية،
اثنان فاثنان تعمالن أربعة ،فال تستطيع املذاهب أو
الطوائف أن تدعيها خاصة وال أن حتاول نقضها.
واألفغاين يرى أن الوهم من اكرب العوامل يف تقهقر
الرشقيني وركوهنم لسيطرة الغرب فلوال الوهم ملا
كان للغرب سلطان عىل الرشق وملا استكان الرشق
حلكم الغرب .والوهم يثبط االرادة ويميت العزائم
كام جيلب الرش بأنواعه .ويف اللحظة التي يرتفع هبا
الوهم عن أعني الرشقيني يزول الطغيان الغريب
وتتكشف احلقائق فال يعود هنالك غرب حاكم
ورشق حمكوم .ويعرض بعد ذلك آراءه يف اجلبن
فريى أنه أساس الوهم وهو موجد ُه بل هو علة العلل
والداء املنترش يف الرشق .واجلبن (كام يقول األفغاين)
يتناىف مع االيامن فال يمكن ألحد أن جيمع بني الدين
االسالمي وبني اجلبن يف قلب واحد .واجلبن من
أسباب نجاح الغرب يف سيطرته واستغالله ،وفشل
الرشق يف نيل أمانيه واستقالله .وعىل هذا نراه
يدعو الرشقيني اىل الثورة وأن يؤمنوا بحقهم وأن
ال يتوانوا عن بذل األرواح واألموال يف سبيل إعالء
كلمة احلق.
واالفغاين يرى أن نجاح حممد عيل باشا الكبري يف
حكم مرص قام عىل الشجاعة وااليامن فقد سار
بمرص يف مضامر التمدن واحلضارة وأدخلها يف
(طور من أطوار املدنية) وتقدم بالبالد تقد ًما مل تصل
اليه األقطار الرشقية يف ميادين الزراعة والصناعة
والتجارة والتعليم.
عجيبا أن يعجب األفغاين بمحمد عيل باشا
وليس
ً
وأن يعتربه من نوابغ الدهر ومن عظامء التاريخ،
فالعظيم يقدر العظيم ،والفضل يعرفه ذوو الفضل.
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لقد آمن حممد عيل باشا بحق مرص يف احلياة الكريمة
وآمن برسالتها نحو الرشق واالنسانية فسار هبا –بعد
أن نزع اجلبن واستأصل الوهم من نفسه– يف معارج
التقدم واخللود.
واالفغاين يؤمن بالشعب وبحق الشعب يف حكم نفسه
يؤيد ذلك رفضه عرش السودان حني عرضه عليه
اللورد ساليسبوري إبان ثورة املهدي .فقد استدعت
احلكومة الربيطانية مجال الدين لتسأله رأيه يف املهدي
وظهوره ،فشخص إىل لندن واجتمع باملسؤولني
من رجال احلكم وبعد جمادالت ومناقشات قال
اللورد ساليسبوري لألفغاين« :إن بريطانيا تعلم
مقدرتك ونحن نقدر رأيك قدره ونحب أن نسري مع
حكومات االسالم بمودة ووالء عىل قدر ما تسمح
لنا به الظروف واألحوال .لذلك تصورنا أن نرسلك
اىل السودان بصفة سلطان عليه فتستأصل جذور
فتنة املهدي ومتهد السبيل الصالحات بريطانيا
فيه» .فقال مجال الدين ...« :تكليف غريب .وسفه
يف السياسة ما بعده سفه ،اسمح يل يا حرضة اللورد
أن أسألك :هل متلكون السودان حتى تريدون أن
تبعثوا اليه بسلطان؟ مرص للمرصيني والسودان جزء
متمم له »...وليس إلنكلرتا احلق يف تعيني أمري أو
سلطان وإنام يعود هذا احلق اىل صاحبه ،إىل الشعب
يف مرص والسودان.
وقد جتىل إيامنه بحق الشعب يف احلكم حني كلفه الشاه
يف ايران أن يسن القانون االسايس ململكة فارس فسن
القانون عىل أساس مملكة دستورية واعطى احلق يف
انتخاب احلكومة اىل الشعب.
وهنا قال الشاه جلامل الدين« :أيصح أن اكون كأحد
أفراد الفالحني وأنا ملك امللوك شاهنشاه »...فقال
مجال الدين« :اعلم يا حرضة الشاه أن تاجك وعظمة
سلطانك وقوائم عرشك ستكون باحلكم الدستوري
أعظم وأنفذ وأثبت مما هي اآلن .وأن الفالح والعامل
يف اململكة أنفع من عظمتك ومن أمرائك وأن امللك
يقوم عىل هؤالء وهم أصحاب البالد واسمح
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الخاليص أن أؤديه رصحيًا قبل فوات الوقت»...

يرى االفغاين أن صالح احلكومة يقوم عىل صالح
الشعب فلن تستقيم حكومة ولن تسري يف اجتاه سليم
اذا مل يكن هناك رأي عام يراقبها ويرهبها .ويف رأيه أن
صالح النفوس والعقول أسايس وجوهري ال تستقيم
االمور إال عليه .وعندئذ تصلح احلكومة وتصبح أداة
حية مثمرة منتجة فيها مزايا العمران والتقدم.
لقد نظر اىل احوال احلكومات بعني البصرية التي
تكشف احلجب فتبني له قبل ان يتبني لغريه ان
سنن التدريج ومقتضيات الفطرة ستعمل عىل زوال
احلكم املطلق والتفرد بالسلطة ،وان عوامل الزوال
تكون بالقضاء عىل اجلهل وافشاء العلم بني سائر
طبقات االمة.
والقوة املطلقة عند االفغاين تتناىف مع العدل .فالعدل
ال يكون اال مع القوة املقيدة املستمدة من احلكم
الديمقراطي الصحيح .والقانون جيب ان يستند عىل
ارادة الشعب الذي يملك حريته قولاً وعملاً .

نستعرض اآلن رأيه يف العلم الصحيح والتمدن وما
جيب ان يؤديا اليه .يرى االفغاين ان العلم الصحيح
هو العلم الذي يثمر ويأيت بنتائج يف صالح اجلامعة.
وان االفراد او االمة او االشياء او املكتسبات العلمية
ال تقدر اال بنسبة ما يرتتب عىل ذلك من فوائد ومنافع.
واملدنية او العلم ليس يف املدن الكبرية او االبنية
الشاخمة او املصانع بل (عىل رأيه) ان التمدن او العلم
الصحيح هو الذي يمكن االنسان ان ينتهي به عن
الفساد يف األرض وسفك الدماء ويصل عن طريقه
اىل سالم ورخاء .وعىل هذا ال يقال ألمم الغرب اهنا
متمدنة وذات علم صحيح ما دامت غارقة يف الدماء
وساعية اىل الفساد باالستعامر واالستغالل فهي تسري
بالعلم واحلضارة اىل التدهور واالفالس.

واصطالحا،
كان األفغاين ال يرى االستعامر لغة
ً
مصدرا واشتقا ًقا إال من قبيل أسامء األضداد،
ً
وهو أقرب اىل اخلراب والتخريب واىل االسرتقاق
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واالستعباد منه اىل العامر والعمران واالستعامر.
واالستعامر بمعناه ومبناه (كام يقول) هو تسلط دول
أقوياء علامء عىل شعوب ضعيفة جاهلة فاذا زال
الضعف وزال اجلهل من أمة ارتفع عنها االستعامر
وانزاح كابوسه .وزوال الضعف تعقبه القوة .وهذه
القوة كامنة يف األفراد ال يظهرها إال االحتاد وال
خيفيها إال التفرق .فمن رام من األمم اخلالص ممن
أذهلا واستعمرها فليس هناك غري طريقني :طريق
االحتاد وهو ما يوصل اىل الغاية وينقذ من البالء،
وطريق العلم الصحيح الذي ينري السبل ويزيد يف
بأس األمة ويعيل من شأهنا.

نأيت اآلن اىل مقام األفغاين عند رجال التاريخ
واالجتامع يف أوروبا وأمريكا فنجد أنه كان حمل
التقدير واالحرتام واالعجاب .اجتمع السيد األفغاين
«برينان» الفيلسوف االفرنيس الشهري وحصل بينهام
جدال حول العرب واالسالم .ولسنا اآلن يف جمال
عرض هذا اجلدال وتفصيالته ،ولكن يؤخذ من
أقوال رينان يف رده عىل رد األفغاين ،أنه (أي رينان)
وقعا عظيماً
معجب بجامل الدين ،وقد وقع يف نفسه ً
تأثريا قو ًيا حتى قال ...« :وقد خييل إيل من
وأثر فيه ً
حرية فكر األفغاين ونبالة شيمه ورصاحته –وانا
وجها
أحتدث اليه– أين أرى أحد معاريف من القدماء ً
لوجه .واين أشهد ابن سينا أو ابن رشد أو واحدً ا من
العظام الذين ظلوا قرونًا عدة يعملون عىل حترير
االنسانية من االسار.»...

وقد درس الكاتب األمريكي الشهري «لوثروب
ستودارت» تعاليم األفغاين واطلع عىل آرائه فخرج
بالقول «إن خالصة تعاليم األفغاين تنحرص يف أن
الغرب مناهض للرشق» وأن عىل الرشق أن يتحد
لدفع عدوان الغرب ...وأنه ال سبيل إىل ذلك إال
باكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف عىل تفوقه
ومقدرته ...أما جولدزهير وبراون وغريمها فريون أن
وسياسيا
صحفيا
وكاتبا
خطيبا فيلسو ًفا
األفغاين كان
ً
ً
ً
ً
قديرا وأن أثره بالغ يف احلكومات االسالمية «وأنه
ً

من المكتبة
نهضة ّ
الدين األفغاني :آراؤهَ ،
َ
الشرق
احه ،وأثره في
جمال ّ
كف ُ

كان يرمي اىل حترير املاملك االسالمية من السيطرة
األوروبية وانقاذها من االستغالل األجنبي كام
يرمي اىل ترقية شؤوهنا الداخلية باإلدارات احلرة
املنظمة»...
ومجاع القول :كان األفغاين باعث النهضة الرشقية
وعنواهنا ،ومنشئ فكرة املقاومة وصاحبها .جتسمت
فيه اليقظة حياة وحركة ،وآمن برسالته اخلالدة نحو
الرشق واالنسانية فسعى اليها قولاً وعملاً  .وضع
أساس احلركة التحريرية يف الرشق ورسم منهاجها
وعليها سار العرب والرشق يستمدون منه القوة
واالقدام ويستلهمون العزيمة واالهلام.

لقد أنفق األفغاين يف سبيل الرشق حياة ما أعنفها
وأقساها!!
وقواها؛
ونفخ يف ديار الرشق من روحه ما أيقظها َّ

وصب عليها من فيض حيويته ونضاله ما أهلمها
َّ
ومساها.
طريقها رْ
أحيى النفوس بعد أن كانت نائمة؛

وحرر العقول بعد أن كانت خاملة؛

وحرك القلوب بعد أن كانت جامدة.

فهو اآلن فكرة باقية ،وهو اآلن معنى خالد .فكرة
الثورة والنضال ،ومعنى التضحية والكفاح ،يف سبيل
ِ
وخالصه ،وكرامة الرشق واعالء كلمته.
الرشق

الهوامش
* ولد قدري حافظ طوقان ( )١٩٧١-١٩١٠يف مدينة نابلس
سنة  ،1910ألرسة ثرية عريقة ،ذات اهتامم بالقضايا الوطنية
والسياسة ،وبشؤون الفكر والعلم .تلقى علومه االبتدائية
والثانوية يف كلية النجاح الوطنية ،وخترج فيها سنة .1924
وبعدها ،يف سنة  ،1929حصل عىل درجة البكالوريوس يف
الرياضيات من اجلامعة األمريكية يف بريوت .عاد بعد ذلك إىل
مدينته نابلس ،وعينّ أستاذا للرياضيات يف كلية النجاح .وهناك
تفرغ للدراسة والبحث يف الفلك والذرة والعقل والعلوم عند
العرب .ويف سنة  ،1950تس ّلم إدارة هذا املعهد الوطني وعمل
فوسع إطار التعليم فيها لتصبح
عىل تطوير الكلية إداري ًا ،وعلمي ًاّ ،
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مشتملة عىل معهد إلعداد املعلمني واملعلامت سنة  .1965أسهم
يف ميدان الفكر العلمي بعدد كبري من الكتب وبعدد أكرب من
املحارضات التي ألقاها يف األندية الثقافية واملجامع العلمية ،يف
العواصم العربية ،القاهرة ،ودمشق ،وبريوت ،وعامن ،وبغداد،
علميا عقدت
مؤمترا
وغريها ،كام اشرتك فيام يقرب من عرشين
ً
ً
يف بعض دول أوروبا وآسيا وأفريقيا ،فض ً
ال عن املؤمترات العلمية
العربية .وكان موضع تقدير املؤسسات الثقافية واملجامع العلمية
يف فلسطني وغريها ،فشارك بعضوية عديد من هذه املجامع
واملؤسسات ،ومنها :عضوية اهليئة اإلدارية للجنة الثقافية العربية
يف فلسطني منذ سنة ( 1945دعت هذه اللجنة عام 1946
إىل إقامة «معرض الكتاب العريب الفلسطيني األول» يف بيت
املقدس)؛ وعضوية املجمع العلمي العريب يف دمشق؛ ويف القاهرة
نائب رئيس االحتاد العلمي العريب ،وعضو جممع اللغة العربية،
ورئيس جلنة املصطلحات العلمية يف املؤمتر العريب الرابع ،وعضو
املجلس العلمي العريب للذرة؛ أما يف االردن ،فكان عضو املجلس
األعىل للتعليم ،ورئيس اجلمعية األردنية للعلوم ،من سنة 1955
حتى تاريخ وفاته ،ورئيس اللجنة األردنية للتعريب والرتمجة
والنرش من سنة  1961حتى ( 1967بعد نكسة حزيران /يونيو
عضوا
 1967حيل بينه وبني حضور جلسات هذه اللجنة وظل
ً
فيها حتى تاريخ وفاته) ،عضو جملس البحث العلمي األردين،
عضو جملس أمناء اجلامعة األردنية منذ أن تأسست يف عامن سنة
 ،1962عضو الربملان األردين مرتني من  1950إىل  1954عن
حمافظة نابلس ،وزير اخلارجية األردنية من  1964/7/6حتى
وزيرا للخارجية اشرتك يف
 ،1965/2/12وخالل وجوده
ً
مؤمترين من أهم املؤمترات التي انشغلت بالقضية الفلسطينية
والرصاع العريب-االرسائييل ،مها – 1:مؤمتر القمة العريب
الثاين – 2 ،مؤمتر دول عدم االنحياز .حتقق عىل يده اعرتاف
األردن باجلمهورية اليمنية والتقارب بني األردن واجلمهورية
العربية املتحدة .كام مثل األردن سنة  1965يف املؤمتر اآلسيوي
األفريقي للفكر العريب الذي انعقد يف الهور .عىل املستوى الدويل
عضوا يف مجعيات العلوم الرياضية
كان الدكتور قدري طوقان
ً
واملستشار للدراسات العربية يف معهد آسيا بالواليات املتحدة.
وعضو املجمع العلمي لدول البحر األبيض املتوسط يف إيطاليا.
ويف سنة  1964أقيم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت «مؤمتر
موضوعا حياول أن
الدراسات العربية” الذي يتناول يف كل سنة
ً
يوضح دور العرب فيه خالل املئة سنة األخرية .ويف ذلك املؤمتر
ألقيت ست حمارضات تناول فيها املحارضون العرب املوضوع
من خمتلف جوانبه وجرت حوهلا اثنتا عرشة ساعة من النقاش،
وقد كان موضوع املحارضة التي ألقاها قدري طوقان يف املؤمتر
“تاريخ العلم وما أسهم به العرب خالل املئة سنة األخرية».
وتتوجيًا لعطاءاته العلمية استحق قدري حافظ طوقان عن جدارة
التكريم يف حياته وبعد مماته فنال عديدً ا من األوسمة واجلوائز
التشجيعية والتقديرية .ويف يوم اجلمعة السادس والعرشين من
شهر شباط /فرباير سنة  1971تويف يف إحدى رحالته خارج
الوطن ،يف مستشفى اجلامعة األمريكية يف بريوت إثر نوبة قلبية
حادة ،ومساء السبت الواقع يف  27شباط /فرباير نقل جثامنه إىل
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جوا ،وصباح األحد املصادف  28شباط /فرباير 1971
عامن ً
نقل جثامنه إىل نابلس عن طريق جرس دامية ،ودفن يف املقربة
الرشقية إىل جوار ابن عمه املرحوم الشاعر إبراهيم طوقان.
كتب يف كثري من الصحف واملجالت الفلسطينية والعربية ،مثل
املقتطف والرسالة والثقافة واألديب والعرفان واألمايل وغريها،
وكذلك يف جريدة فلسطني يف يافا .اجته اجلانب األكرب من جهوده
إىل إبراز القيم العلمية الباقية يف تراثنا العريب اإلسالمي .ويف سبيل
نرش روائع السلف الصالح ،أصدر حتى آخر حياته ما يقرب من
مخسة وعرشين كتا ًبا كلها يف الرتاث العلمي العريب ،وقد بدأ هذا
اجلهد الكبري ببحث صغري عن أثر العرب يف الرياضيات حصل
به العام  1929عىل بكالوريوس يف العلوم من اجلامعة األمريكية
وتطويرا هلذا البحث يف
يف بريوت ،ثم أصبحت حياته تعميقًا
ً
بقية كتبه التي نذكر منها :تراث العرب العلمي يف الرياضيات
والفلك ()1941؛ نواح جميدة من الثقافة اإلسالمية (،1936
باالشرتاك مع مجاعة من املؤلفني املرصيني)؛ الكون العجيب
()1943؛ األسلوب العلمي عند العرب ()1946؛ بني العلم
واألدب ()1946؛ مجال الدين األفغاين ()1947؛ العيون يف
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العلم ()1948؛ بعد النكبة ()1950؛ وعي املستقبل ()1953؛
اخلالدون العرب ()1954؛ تراث العرب العلمي ()1954؛
بني البقاء والفناء :يف الطاقة الذرية ()1955؛ النزعة العلمية
يف الرتاث العريب ()1956؛ ابن محزة والتمهيد إىل اللوغارمتات
()1958؛ مقام العقل عند العرب ()1960؛ أثر العرب يف تقدم
علم الفلك ()1961؛ العلوم عند العرب واملسلمني ()1961؛
الروح العلمية عند العرب واملسلمني ()1962؛ نشاط العرب
العلمي يف مائة عام ()1964؛ حيوية العقل العريب يف نقد الفكر
اليوناين ()1965؛ أبو حيان البريوين ()1966؛ وغريها .كام أن له
مشاركات علمية هامة يف حترير الدليل الببليوغرايف للقيم الثقافية
العربية ،القاهرة  ،1965واملوسوعة العربية امليرسة ،القاهرة
 ،1965ودائرة معارف فؤاد البستاين ،بريوت.
** مطبعة بيت املقدس ،القدس  .1947وإضاف ًة إىل كون هذا
النص من أمجل النصوص السهلة املركّ زة املخترصة ألفكار أحد
ّ
رواد النهضة العربية ،فإنه يكتسب أمهيته ً
أيضا من إشارته
أهم ّ
الواضحة إىل انتعاش احلركة الثقافية العربية يف فلسطني قبل قيام
دولة إرسائيل( .التحرير)

