

وحدة األمة اإلسالمية الطريق الوحيد إلـى
وحدة اإلنسانية عند محمد إقبال
تعريب :سمري عبد احلميد إبراهيم
متهيد:
لقد سبق أن نرشنا ضمن الوثائق مقاال تارخييا للشيخ أيب األعىل املودودي رمحه اهلل حول
رضورة التضامن اإلسالمي الذي أثبت فيها أن اإلسالم هلو العامل الوحيد الذي يمكن أن جيمع اإلنسانية
بأرسها عىل أساس أخالقي متني .وها نحن ننرش مقاال آخر يف نفس القضية لألستاذ الفاضل سمري
عبد احلميد إبراهيم يقدم فيه موقف الشاعر اإلسالمي العظيم حممد إقبال (8391م) يؤكد عىل نفس
الفكرة بل إن حممد إقبال رمحه اهلل سبق الشيخ املودودي إىل الصدع باحلق يف قضية النظرية القومية العلامنية
عىل حني غفلة من أهل اإلسالم وظهور غلبة هذه النظرية عىل العقول والتي رسعان ما زرعت يف أرض
املسلمني أدت بشمس اخلالفة إىل األفول ولكن االستعامر الغريب متكن من زرع هذا الداء يف جسد األمة
واستخدم هلذا الغرض سفهاء الناس من سادة املسلمني وكربائهم فض ّلوا وأض ّلوا .وكان حممد إقبال
مقتنعا أشد االقتناع بأن هذه النظرية ليست بدهيية البطالن يف نظر اإلسالم فحسب بل إنام هي نظرية
معادية لإلنسانية وجلميع القيم واملبادئ التي يمكن أن جتمع شمل اإلنسانية وتقيم السالم واألمن يف
العامل .وكان يرى حممد إقبال أن حدوث احلرب العاملية األوىل التي عارشها حممد إقبال وقاسى العامل
اإلسالمي واإلنساين أهواهلا ال بد أن يؤدي إىل حرب وقتال ودمار وخراب ال هناية هلا ألن جذور هذا
الرصاع والتقاتل كامنة يف هذه النظرية القومية ذاهتا .وقد شهد التاريخ مع األسف أن تنبؤ حممد إقبال كان
صحيحا مائة يف املائة حيث نشبت احلرب العاملية الثانية بعد وفاته بشهور وما زال العامل يشهد احلروب
والرصاعات بالرغم من كل اإلعالنات والعهود واملواثيق التي تتكلم عن رضورة األمن والسالم ومع

وجود مؤسسات ومنظامت وحماكم أنشئت إليقاف احلرب والقتال وإلتاحة الفرص حلل املشاكل بني
األمم والدول بالطرق السلمية .فينبغي أن ننظر إىل أمهية ما قاله ونادى به حممد إقبال وكان هو الصوت
الوحيد آنذاك ينادي أهل اإلسالم بالصحوة من سباهتم وغفلتهم واغرتارهم بالنعرات القومية الالمعة
اخلادعة ،فال ينكر أمهية هذا الصوت التارخيية كام ال يمكن جتاهل هذه النصيحة حتى يف الربع األول من
القرن الواحد وعرشين فإن من أهم أسباب الضعف والوهن واخلوف الذي أصاب األمة هو التفرق
جراء التمسك بفكرة القومية الفاسدة التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،وها نحن نترشف بنرش
والتمزق من ّ
هذا املقال لألستاذ الفاضل سمري عبد احلميد إبراهيم:
"يؤمن إقبال أن اإلسالم هو الذي تتناسب تعاليمه وإقامة جمتمع عاملي؛ فاإلسالم ال يفرق بني
البرش ،واإلسالم يرى أن األرض ،أرض اهلل ،سواء كانت أرض اهلند ،أو أرض العرب ،أو أرض
األوربيني ،إال أن هذا املعنى اإلهلي الذي يثبته إقبال يف أكثر من موضع من مؤلفاته ينطبق عىل "عبد اهلل"
فقط ،ينطبق عىل املؤمن ،فاملؤمن ال يمتلك األرض فقط بل يمتلك الكون بأمجعه يقول:
إنام الكافر حريان له اآلفاق تيه

وأرى املؤمن كونًا تاهت اآلفاق فيه

فاملسلم ال بد أن يشعر أنه يمتلك العامل كله ،ال هياب أحدً ا وال خيشى شيئًا ،وهكذا أجرى إقبال
عىل شعره مقولة طارق بن زياد:
طارق أحرق السفن فقالوا:
غربا ٌء

ومن

لنا

برجوع

ليس

هذا

فعله

من

برشيد

ذا خطار يف الرشع غري سديد

أمسك السيف طارق بابتسام

قائ ً
ال

ملكنا اليوم خالصا كل ملك

أنه

واث ًقا
ملك

بعزم
ربنا

شديد
املعبود()1

"أحرق طارق سفنه وقال جلنده :كل بلد هو بلدنا ألنه بلد ربنا" ،ومن هنا جاء رفض إقبال
لفكرة القومية الغربية ،فهو يرى أن لفظ الوطن الذي نستعمله يف أقوالنا هو اصطالح جغرايف ،وهو

انظر :حممد إقبال ،پيام مرشق" ،امللك هلل" ،ترمجة :عبد الوهاب عزام ،إقبال أكادمي ،ميكلوڈ روڈ ،الهور،
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پاكستان ،ط8398 ،8م ،ص  ،39وأصل األشعار بالفارسية وهي:
طارق وچ ركرانر نلد س  هنيف خوت
ڈورمي نر خونڈ ونط بار وچں رميس؟
دنخبد و ڈس وخشي هب ريشمش ركڈو تفگ

دنتفگ وتر  ه هب م درڈ تااس
رتك سب رروےئ رشتعي اجك رونس
هر كلم كلمِ امس هك كلم خدنےئ امس

انظر :حممد إقبال ،ايلكت إابقل" ،ايپم م رق" ،خيش غالم م يلع نڈني زنس رشلپر ،رو ،ر.911 ،
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ال يتعارض من هذه الناحية مع اإلسالم واإلنسان بفطرته ينزع إىل حب مسقط رأسه ح ًبا مجًا ،وهو عىل
استعداد للتضحية من أجله ولكن فكرة الوطنية القومية يشء مستقل متاما عن حب الوطن ،فلقد جعل
الغرب من الوطنية نظرية اجتامعية قائمة بذاهتا(.)2
ويرى إقبال أن اإلسالم ال ينزع إىل تفريع وحدة اإلنسان إىل حقيقتني منفصلتني متاميزتني ،وإنام
احلقيقة يف نظر اإلسالم هي بعينها ،تبدو دينا إذا نظرنا إليها من ناحية وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من ناحية
صحيحا أن يقال يف اإلسالم أن الدين والدولة جانبان أو وجهان ليشء واحد ألن اإلسالم
أخرى ،وليس
ً
كيان مفرد ال سبيل إىل جتزئته(.)3
وقد ظلت مشكلة الوطنية كنظرية سياسية تشغل بال إقبال حتى أخريات حياته ،فقد كان يشفق
عىل العامل اإلسالمي من خماطر اعتناق هذه النظرية التي من شأهنا أن تذهب بروح األخوة اإلسالمية
وصبغتها العاملية وهي األخوة التي يقول فيها إقبال" :إن املبدأ الرئييس لقوميتنا ليست اللغة املشرتكة،
وال الوطن املشرتك وال األهداف االقتصادية املشرتكة بل إننا من هذه األرسة األخوية التي أقامها الرسول
صىل اهلل عليه وسلم ،إننا أرسة واحدة ألن مصدر عقائدنا واحدة وتقاليدنا واحدة"(.)4
يقول إقبال يف ديوانه جاويد نامه أو رسالة اخللود عىل لسان مجال الدين األفغاين:
مكر لورد( )5الغرب كم أعيا الفطن

فط ن

مركزً ا يبغي وأنت يف النفاق

إنس حتى الشام ،دع أمر العراق

"اهلل هو" من قاهلا قوال جيود

احلدود

قبضة

الطني

تسميها

الوطن

مل

القوم
تعد

حتويه

بمعنى
هاتيك

دعك من مرص وفرس

للوطن

واليمن()6

فإقبال يرى أن التصور السيايس للوطنية ال يتفق والدين اإلسالمي بصبغته العاملية وباعتباره
حقيقة مفردة ال تقبل التجزئة أو الفصل أو حتى التمييز بني الدين واحلياة ،وهو يرى أهنا لعبة يقوم هبا
األوربيون لتشتيت شمل املسلمني ويقول" :إن كان بعض املسلمني يظنون أن باالمكان اجلمع بني الدين
والوطن (بتصور سيايس) فإنني أحذرهم من أهنم سيواجهون الالدينية يف آخر هذه املرحلة ،وإن مل تكن
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سعيد مجال الدين ،جاويد نامه ،أو إىل السامء ،ص .841
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إقبال ،جتديد الفكر الديني ،الرتمجة العربية لعباس حممود ،ص .811
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سعيد مجال الدين ،جاويد نامه ،ص .849
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أي مارتن لوثر الذي قام بحركة ضد الكنيسة مما نتج عنه ظهور فكرة القومية.
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جميب املرصي ،يف السامء ،ص .31 ،31
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الالدينية فإهنم سيفصلون اإلسالم عن النظم االجتامعية وسيخ ّلونه من مضمونه األخالقي".
ويرى إقبال أن كل إنسان ينتسب إىل وطن من األوطان ،وأن اإلسالم ال ينكر هذه النسبة ولكن
جيدر عىل الدوام أن نضع يف اعتبارنا أن العامل كله وطن لنا ،وإقبال يرى أن هجرة الرسول صىل اهلل عليه
وسلم ،درس يف عاملية اإلسالم "حل املسلم عقدة القومية ،فلقد هاجر سيدنا من الوطن".
ويشهد املسلم بالشمس فيقول" :أهنا بزغت من مرشقها ثملة باجللوة ،لكنها ظلت تواصل
سريها احلثيث إىل أن استولت عىل اآلفاق كلها ،عندما انتصف النهار ،وسيطرت عىل املرشق واملغرب،
فنظرة الشمس إذن بريئة عن املرشق واملغرب برغم أهنا مرشقية عىل سبيل النسبة(.)7
وقد أعلن إقبال تعجبه من "الشيخ حسني أمحد الديوبندي" ألنه اندفع خلف األوروبيني يف
تفسريهم للقومية" :يا من أعلنت عىل املنرب أن األمة بالوطن ،وما يدريك ما هو مقام حممد العريب"(.)8
وكان من نتاج هذه القومية الغربية مظامل عديدة منها ما أصدره جملس األمن عىل مرأى منه وعىل مسمع
قرارا بإخراجهم من ديارهم ظلام وعدوانا.
أهل فلسطني ً
وقد أرقت إقبال قضية فلسطني كثريا ،مما جعله يرصخ ويقول" :إن فلسطني مل تكن مرياثا
النجلرتا حتى تترصف يف أمرها عىل هواها ،إنام هو جمرد االنتداب الذي افرتضته عصبة األمم ،وما قيمة هذا
االقرتاح ،بل ما هي عصبة األمم؟ ويوجه إقبال نداء إىل عرب فلسطني يدعوهم للجهاد وعدم االستكانة.
وقد عرض إقبال يف ديوانه أرمغان حجاز( )9حتت عنوان منظومة باسم "جملس شورى إبليس"
مناقشة بني إبليس ومستشاريه عن نظم العامل املختلفة ،ويعرتف إبليس ملستشاريه أن النظام اإلسالمي هو النظام
الوحيد الذي يمكن أن يسود العامل فيقيض عىل إبليس وعىل مجيع رعيته ،وأعتقد أن األستاذ املودودي اتبع يف
طريقة إثباته بأن اإلسالم هو الدين الوحيد القادر عىل تشكيل عامل إنساين واحد أسلوب وطريقة إقبال(.)10
وبعد أن نقد إقبال عىل لسان إبليس ومستشاريه النظام اجلمهوري الغريب ،والنظام الرأساميل
انتقل إىل النظام الشيوعي يقول إبليس :جمنونون! كيف يستطيع هؤالء املترشدون االشرتاكيون أن
خييفوين! إن ما بني جنبايت من خطر ليس إال من هذه األمة (املسلمة) ففي رمادها تكمن رشارة األمل،
-7

سعيد مجال الدين جاويد نامه ،ص .849
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سمري عبد احلميد ،إقبال وأرمغان حجاز ،ص  .139 ،803 ،99البيت الفاريس هو:
رسوڈ رك رس منبر هك تلم نر ونط نس

هچ ے ربخ راقمم م دمحم رعيب نس
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انظر :سمري عبد احلميد ،إقبال وديوان أرمغان حجاز ،طبعة املكتبة العلمية ،الهور.
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انظر مقال األستاذ املودودي يف العدد السابق ،الدراسات اإلسالمية ،عدد  ،8ص .839
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وحتى اآلن يوجد فيها قليل من الناس يؤمنون بدموع األسحار(.)11
وهكذا يعرتف ـ حتى إبليس ـ أن اإلسالم هو النظام العاملي الذي يمكن أن يسود العامل()12

كام أشار إقبال يف معظم أشعاره عن فساد النظام الشيوعي والرأساميل(.)13
لقد أهاب إقبال باملسلمني أن يعتزوا بذاتيتهم ويطرحوا عنهم عبودية تقليدهم للغربيني يف كثري
مما جيلب عليهم الرضر والرش وهم عن ذلك من الغافلني.
غري إقبال رأيه يف األتراك بعد أن قلدوا الغربيني فقضوا عىل بقية ذاتيتهم ونسوا أحكام
وهكذا ّ
دينهم يف غمرة التجديد والتقليد.
ما تغني الرتك ما قالوا نشيدا

بل قديم الغرب سموه اجلديدا

مسلام إن كنت ذا عقل منري

الضمري()14

يف الكتاب انظر ويف هذا

واحلقيقة أن إقبال يف سنة 8309م اجته ملطالعة أحوال قومه وما آلوا إليه وتشاء األقدار أن تقذف
به يف بالد هؤالء الناس الذين تتغري مصائرهم ليل هنار يف أوربا .يف بالد اإلنجليز واألملان ،فرأى إقبال بعينيه
أحوال الشعوب يف ذلك احلني ،وال بد أنه أخذ يوازهنا بأحوال قومه املسلمني الذين يؤدون كل ما من شأنه
أن يقرهبم من اهلل ومع هذا فهم يعيشون حياة العبيد ،وأهل أوربا رغم ما هم عليه وما فيهم يسودون العامل.
وعاد إقبال سنة 8301م ،وبدأ يفتش ويبحث عن أسباب انحطاط املسلمني وتأخرهم ،وأخذ يبحث
عام قىض عىل قوة األمة اإلسالمية ،يقول يف خطابه إىل الشاعر أكرب إله آبادي (8389م) :الدين بغري قوة إنام
هو فلسفة ليس إال ،هذه هي القضية احلقيقية"( .)15وإقبال يرى أن" :رأي ال تدعمه القوة ليس إال فكر
وسحر وطلسم"( .)16ويقول" :إذا وجد الكليم موسى بال عصا فال أساس لعمله"(.)17
ومن ثم يقول إقبال إن سياسة الغربيني هي التي جرت املصائب والويالت عىل البرشية بدال من
مصدرا لرقيها وتقدمها ورفاهيتها ،لكم حنا الغاصب لوأد احلرية وإهدار الكرامة اإلنسانية،
أن تكون
ً
-11

سمري عبد احلميد ،إقبال وأرمغان حجاز ،ص .139-111
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انظر :سعيد مجال الدين ،رسالة اخللود ،ص .843 ،844 ،811
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شذرات فكر إقبال ،ص ( 19باألردية).
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جميب املرصي ،إقبال بني املصلحني اإلسالميني ،ص .113 ،839
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انظر :سمري عبد احلميد ،األرسار والرموز ،دراسة وحتقيق :املكتبة العلمية بالهور.
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منظومة "ماذا ينبغي أن نعمل يا أمم الرشق؟".
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ديوان :بال جربيل.
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ومل يقف عند جريمة استعباد اإلنسان لإلنسان يف صورة من الصور ورأيته أحكم القيد واخرتع قوانني
صورها بأهنا دعائم احلرية وشوه كلمة الديمقراطية ليتوارى هبا أمام غضبة اجلامهري وزيف تشكيالً
زائفة ّ
جديدً ا سامه عصبة األمم".
ويقول إقبال" :أهيا املؤمن! إن االستسالم لسياسة أولئك اخلادعني تؤدي إىل املحو والزوال
والفناء ،إن املوت ً
عطشا وجوعًا خري من املاء الذي تكدره الذلة والطعام الذي يسميه اهلوان".
ويرى إقبال أن حالة املسلمني اليوم تستنزف الدموع من املآقي وتثري اللوعة والشجن ،فإن رواة
القافلة قد نسوا دينهم بدنياهم ،واستعبدهتم الشهرة واملال واجلاه بقدر ما استعبدهم الغاصبون ،وكثري
منهم ال يعلمون عن الدين إال قليال وهم مسلمون بأسامئهم أو بشهادات ميالدهم إسالما جغرافيا وتدينا
شكليا وتعبريا حمليا أو جنسيا ورسميا ثم ال يشء بعد ذلك ،لقد آن للمسلمني أن يسرتجعوا قوة اآلباء وأن
ال يتبعوا شيطان االستعامر وأن ال يفتحوا آذاهنم وقلوهبم لوساوسه القاتلة وتغريره املسموم(.)18
وكام ذكر املودودي أحوال األمة العربية وما تعرضت له من خداع املستعمرين اإلنجليز
والفرنسيني( ،)19فإن إقباال كان قد وجه نداء إىل األمة العربية يأخذ عليهم فيه اإلعراض عن طاعة اهلل
والقدوة بالرسول ..." :أنتم أهيا العرب ال تنكرون يف ما حتتويه مواهبكم من معان وما يف أرض بالدكم
وحدكم الرسول فانقسمتم ومجعكم فتفرقتم ،وأ ّلف بينكم فتباعدتم وأصبحتم تنظرون إىل
من كنوز ّ ...
الدنيا بمنظار أجنبي ،وتنشأون يف أرضكم غرباء عن أنفسكم".
أهيا العريب كيف طواك سحر املستعمر برسابه اخلادع وكيف نسيت أن عقارب الفتنة مطوية يف
ثوبه الالمع ،إذا مل تذد إبله عن حوضك وتدافع عن أرضك فلن جتد إىل اخلالص من مكره سبيال ،إن
دهاءه ألقى بالشعوب يف طوفان الفتن وقسم وحدة الوطن العريب إىل مائة وطن:
كل شعب قام يبنى هنضة

وأرى

يف قديم الدهر كنتم أمة

هلف نفسى كيف رصتم أمما

ذاتيته

طرا بالعناء
فهو أوىل الناس ً

لن يرى يف الدهر قوتني

كل من قلد عيش الغرباء

فكروا يف عرصكم واستبقوا

للعرص

كل

من

أمهل

طاملا

بنيانكم

كنتم

مجاال

منقسام
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مرة أخرى هبا روح عمر

وامألوا الصحراء عزما واخلقو

دعا إقبال إىل الوحدة اإلسالمية ،ودعا إىل فكرة اجلامعة اإلسالمية ،إال أنه أشار بنفسه إىل أن
الناس مل يفهموا مقصده ومفهومه منها ،ففكرة اجلامعة اإلسالمية عنده هي كفكرة سياسية ليس هلا وجود
ولو أهنا وجدت أحيانا فإن ذلك فقط يكون يف خيال هؤالء الناس الذين كانوا يتصلون بسلطان تركيا،
ومجال الدين األفغاين الذي يرتبط اسمه بحركة اجلامعة اإلسالمية كان حيلم فقط بتحقيقها يف صورة
حكومة سياسية واحدة للمسلمني.
ويرى إقبال أن البعث

Pan-Islamism

جعل يعني نوعا من املكيدة مركزها استانبول فأفهم

املسلمون يف العامل رضورة التخطيط تنوع من الوحدة بني الدول اإلسالمية ضد الدول األوربية  ...ويقول
إقبال :أما عن األفغاين فأنا ال أدري هل استعمل هذا االصطالح نفسه أم ال؟ لكن احلقيقة أنه نصح كال
من أفغانستان وإيران وتركيا أن يتحدوا ضد التوسع األوريب وهذا يعترب مقياس دفاعي حقيقي وأنا
شخص ًيا أعتقد أن مجال الدين األفغاين كان عىل حق متا ًما يف رأيه.
هذا وهناك حالة أخرى ينبغي استخدام هذه الكلمة فيها وهي أهنا حتوى تعاليم القرآن ،ويف
ت لك احلالة فهي ليست موضوعا سياسيا ولكنها جتربة اجتامعية ،واإلسالم ال يعرتف باجلنس أو اللون أو
الطبيعة ويف هذه احلالة فإن  Pan-Islamismتعنى فقط  Pan-humanismوهنا فكل مسلم سوف يكون Pan-

 humanistويأمل أن يكون كذلك وعلينا أن نحذف كلمة  Panمن  Pan-Islamismألن اإلسالم هو تعبري
يغطي متاما املعنى الذي ذكرته(.)20
****
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