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 الفصل األول

 حامد ربيع: نشأة العالم السياسي ورحلتو العلمية ومكانة فكره
 

 مدخل: 
قبل ا٢بديث عن جانب من إسهامات حامد ربيع ُب الككر السياسي اإلسبلمي، من الضروري 
التعريف ُّذا الرجل الذي توُب قبل أكثر من عقدين، ومن خبلؿ قائمة مصنكة ٤بؤلكاتو أو أبرزىا ٲبكن أف 

اؿ جعلو من ا٤بكثرين ُب التأليف، حيث جتماعية، ققد كاف ااحب قل  َسي  ور موسوعيتو ُب العلـو االنتص
خط ما يزيد على ٟبسْب كتابا، تصورنا ٤با جاء ُب ىذه ا٤بؤلكات ال ينكك عن األوضاع الككرية والسياسية 

ف التعريج على أٮبها مهماً ُب للكَبة الٍب عايشها خبلؿ القرف العشرين، أوضاع جعلت قكره ذا معامل سيكو 
 معرقة مغزى إىتمامو بإحياء الَباث السياسي اإلسبلمي واواًل إىل التنظّب ا٤بعاار.

 
 المبحث األول: نشأتو ورحلتو في طلب العلم  

ىػ( ُب ٖٖٗٔـ )ذي القعدة ٕٜ٘ٔأبريل  ٕٗولد الدكتور حامد عبد اهلل ربيع عبد ا١بليل ُب 
إحداٮبا مصرية واألخرى عراقية، ولو أربعة من األبناء: ٧بمد وعبداهلل ومشس  القاىرة، تزوج من امرأتْب

ـ، وٚبرج من كلية ٕٜٗٔـ، والبكالوريا )الثانوية( عاـ ٖٜٚٔورحاب، حصل على الشهادة االبتدائية عاـ 
 .ٕوكاف ترتيبو الثاٍل على دقعتو ٔـٜٙٗٔا٢بقوؽ عاـ 

 
كنو مل يستمر ُب السلك القضائي ورٗبا كاف ميلو ـ، لٜٛٗٔعمل وكيبًل للنائب العاـ حٌب عاـ  

بداية حياتو وىو مغـر با٤بعرقة وطلب العل   إىل العلـو السياسية أقوى قانطلق باحثًا ُب ٧براب العل ، قمنذ
"وُب سبيل ذلك وضع حياتو بْب دقٍب كتاب عدد اكحاتو ال ٚبلوا من اإلبداع واإلتقاف ٩با جعلو ٰبقق 

                                                 

 ، أنظر موقع  لواء الشريعة،ٜ٘ٗٔالبعض يقوؿ إف ٚبرجو من كلية ا٢بقوؽ القاىرية كاف عاـ  ٔ 
 http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1487/ ،حامد ، ٧بمد سيد بركة

 .ٕٛٓٓ/ٜ/ٙ، ربيع: من أعبلـ الككر السياسي اإلسبلمي
ٝبع ونشر أ.د.ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود، الشيخ عبد االستعمار والصهيونية وجمع المعلومات عن مصر، (، ٜٜٜٔأ.د.حامد ربيع )   ٕ 

 .ٖٛ. القاىرة: دار الوقاء، بسلسلة قراءة ُب قكر علماء االسَباتيجية، صٔ، طالراضي أمْب سلي 
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، قبعد تعيينو معيداً ٖالٍب جعلت منو عا٤بًا تطمح إليو ا١بامعات العربية للتدريس قيها"اإل٪بازات العديدة 
 .ٜٗٛٗٔٔبامعة اإلسكندرية أُرسل ُب بعثة إىل إيطاليا للدراسة ُب أبريل من عاـ 

كاف إبتعاثو ذاؾ بداية طريق علمي متميز جعل منو أوؿ من يلقب ُب تارٱبنا العريب ا٤بعاار  
سة العريب"، ورغ  إعتزازه باللغة العربية قإنو اجتهد حٌب أتقن لغات أخرى ليتعرؼ على بػ"عامل السيا

ا٤بصادر ا٤بكتوبة ُّا، قبعد اإل٪بليزية أتقن البلتينية، واإليطالية والكرنسية واأل٤بانية وىي اللغات الٍب ساعدتو 
اللغات من العديد من ُب ا٢بصوؿ على شهادات جامعية عليا )دبلـو وماجستّب ودكتوراه( ٗبختلف 

 : دبلـو التخصص ُب السياسة الدولية من جامعة قورنس،٘، ومنهامن ضمنها  ست دبلوماتا١بامعات، 
دبلـو التخصص ُب عل  النكس من جامعة السربوف، القانوف العاـ، العلـو السياسية، عل  االجتماع و 

   السياسي، وعل  النكس من جامعة باريس.
األربعْب عامًا وقد حصل على سبع درجات دكتوراه ُب ٨بتلف العلـو كاف عمره ال يتجاوز  

اإلنسانية، لذلك لقبو بعض تبلمذتو ُب جامعة القاىرة بػ"الدكاترة حامد ربيع"، تتكق ا٤بصادر على 
ٚبصصاهتا مع اإلختبلؼ ُب تأريخ حصولو على بعضها، وقد إعتمدت ما تواقق ذكره ُب مصدرين أو ثبلثة 

 :ٙذلك ما ٙبدث عنو تبلمذتو مصادر ٗبا ُب 
  شهادة الدكتوراه ُب عل  االجتماع التارٱبي وٙبديدا ُب ٦باؿ ٦بتمعات البحر األبيض ا٤بتوسط من

 ـ(. ٜٓ٘ٔىػ/نوقمرب عاـ ٖٓٚٔجامعة روما ُب )اكر 
   ودكتوراه ُب قلسكة القانوف والسياسة مع التخصص ُب النظرية االجتماعية  بعد عدة أشهر ُب

 .)ـٜٔ٘ٔىػ/يناير عاـ ٖٓٚٔخر )ربيع اآل
  ٍب دكتوراه ُب العلـو النقابية وٙبديدًا ُب ٚبصص إقتصايات العمل من جامعة روما ُب )شواؿ

 ـ(. ٜٗ٘ٔىػ/يونيوٖٖٚٔ
  وكاف أوؿ عريب ٰبصل على درجة الدكتوراه ُب "التشريع البحري ُب العصر الذري"، والٍب ناؿ ُّا

                                                 
موقع اإلٙباد اإلسبلمي العا٤بي للمنظمات الطبلبية   ٖ

أبريل  ٛ، الدكاترة الرواد حامد ربيعويديد، ، سعيد عhttp://iifso.net/Stories/NewsDetails.aspx?ID=1053والشبابية،
ٕٓٓٚ. 

.   أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود، والشيخ عبد الرضى  )إعداد الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية(، ٜٜٜٔأ.د حامد ربيع )    ٗ
ثاف ا٤بذكوراف ُب نكس السلسلة، ، وأنظر ما ٝبعو الباح ٜٔٔ -ٜٛٔ، ص ٔ، طٜٜٜٔوتقدَل(، ا١بزء ا٣بامس، ا٤بنصورة: دار الوقاء، 
 الكتاب األوؿ، والكتاب الثالث/ا١بزء األوؿ.

ٚبتلف ا٤بصادر حوؿ عدد الدبلومات وشهادات الدكتوراه الٍب حصل عليها بْب ٟبس وسبع، تلميذه أ.د.جامد عبد ا٤باجد قويسي يذكر  ٘
، خطابات إلى األمة (ٕٚٓٓبيع، أنظر: أ.د.حامد ربيع )ٟبسا من دبلوماتو  ُب هناية كتاب ٝبع بْب دقتيو بعض مقاالت د.حامد ر 

 .ٜٕٓ، د.حامد عبد ا٤باجد قويسي )تقدَل وٙبرير(، الطبعة األوىل.  القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية ، ص والقيادة
 /http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1487موقع لواء الشريعة،  ٙ

 ا٤بصدر السابق.
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 ـ. ٜٙ٘ٔ العلـو عاـ جائزة مركز البحوث القومي الكرنسي ُب
  ـ(، وىو أوؿ  ٜٙ٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔوحصل على درجة األستاذية ُب القانوف الروماٍل ُب )رجب

 عريب ٰبصل على درجة "أستاذ" من جامعة روما.
   ٍب تابع دراستو ليحصل على شهادة دكتوراه الدولة ُب العلـو القانونية من جامعة باريس ُب

 ـ(.ٜٜ٘ٔىػػ/ ديسمرب ٜٖٚٔ)ٝبادى اآلخر 
 ( ٖٜٙٔىػ/ٖٖٛٔودكتوراه الدولة ُب العلـو السياسية من جامعة باريس أيضاً ُب عاـ.)ـ 
   .ودرجة "األجرٯباسيوف" من ا١بامعات الكرنسية 
  .ودرجة اإلجازة ا٢برة للتدريس من ا١بامعات اإليطالية 

وذلك عندما ويتذكر حامد ربيع كيف أف مككرا ومصلحا بارزا ُب مصر قد انتبو إىل شغكو بالعل  
التقى الشيخ حسن البنا مؤسس ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب الذي قرأ عبلمات النبوغ على وجهو، قيقوؿ عن 
تلك ا٢بادثة ُب تصديره لدراستو عن كتاب "سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك"،  وىي الكلمات الٍب خطها 

ذلك اليـو الذي قادتِب قيو األقدار  : "رغ  مضي قرابة ثبلثْب عاما قبل أزاؿ أذكرٚـٜٜٚٔ/ٚ/ٚٔبتاريخ 
ألف ألتقي بالشيخ حسن البنا، كنت ابيا، وكاف ٯبلس إىل جواري، قريب، كاف يشعر ٗبا تعتملو نكس من 
ٛبزقات، ونظر إيل الشيخ الوقور، وقاؿ عقب قَبة امت: )اذىب يا بِب وأكمل ثقاقتك واهنل من مصادر 

ألياـ وأقضي عشرة أعواـ ُب دير ساف قرانسيسكو على مشارؼ العل  قنحن ٕباجة إىل أمثالك( ، وٛبضي ا
روما ٗبدينة الكاتيكاف، وأعود إىل العاامة الٍب عرقت طكولٍب وألنتمي إىل أعظ  جامعة ُب الشرؽ 

، وتبدأ قصة جديدة من ا٤بعاناة، كيف أُدخل الككر السياسي اإلسبلمي ُب تلك ا١بامعة وعلى ٛاألوسط
القتصاد والعلـو السياسية، حيث ال يزاؿ يتألق قيها الككر والكهنوت الكنسي ؟، وجو التحديد ُب كلية ا

وتقف مِب ٝبيع العقبات، إف جهالة القرف العشرين الٍب يتصدرىا وٰبمل لواءىا مدعو الثقاقة العلمية تأىب 
                                                 

 .ٜ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚ

8
 ( ُب ٦بلة )  Mahanماىاف ) يعود تاريخ ظهور مصطلح " الشرؽ األوسط" إىل ما كتبو ا٤بؤرخ العسكري األمريكي الكرد ثاييت  

National Review)   ٍب استخدمو بعده قالنتْب جّبوؿ مراسل احيكة التاٲبز اللندنية ُب  ٕٜٓٔالصادرة ُب لندف ُب أيلوؿ من عاـ ،
لشرؽ األوسط طهراف ، بدال عن مصطلح "الشرؽ األدٌل" ، حيث كاف يقصد باألخّب الدولة العثمانية وأمصارىا ُب آسيا ، ٍب شاع مصطلح ا

بْب العسكريْب الربيطانيْب ، وبرز ُب وثائق التسوية الدولية الٍب أعقبت ا٢برب الٍب ٗبوجبها ًب  ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔخبلؿ ا٢برب العا٤بية األوىل 
سب مكهـو اقتساـ ا٤بشرؽ العريب وثرواتو بْب كربى الدوؿ، وبذلك قا٤بصطح ينطلق من وجهة نظر غربية ترى أف أوروبا ىي مركز العامل ، وح

قإف التسمية تشمل"شرؽ البحر ا٤بتوسط" ، وبصورة خااة منطقة ا٥ببلؿ  ٜٜٔٔا٤بعهد ا٤بلكي للشؤوف الدولية الذي تأسس ُب لندف عاـ 
ا٣بصيب ومصر وتركيا واليوناف وقربص وإيراف ، وبعد انتهاء ا٢برب العا٤بية الثانية وسع معهد الشرؽ األوسط الذي تأسس ُب واشنطن عاـ 

مدلوؿ ا٤بصطلح ليشمل كاقة دوؿ ا٤بشرؽ العريب ومصر وتركيا والسوداف وإيراف وأقغانستاف وجزءا من دوؿ آسيا الوسطى وباكستاف بل  ٜٙٗٔ
ت قد يقصد بو ُب كتابات البعض مشاؿ إقريقيا ، ومنذ ذلك التاريخ ووزارات ا٣بارجية األمريكية واألوروبية تستخدـ ىذا ا٤بصطلح وكذا عشرا

(، "الشرؽ األوسط..الشرؽ األوسط ا١بديد..والشرؽ األوسط ٕٙٓٓلبحثية الغربية. بتصرؼ عن : أ.د.إبراىي  خليل العبلؼ )ا٤براكز ا
 ، موقع اَّلة على اإلنَبنت: ٕٙٓٓمارس  ٕٚالكبّب:رؤية تارٱبية سياسية"، ٦بلة علـو إنسانية ، السنة الثالثة: العدد 

www.uluminsania.net. 
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يب وأسّب بو ٫بو علينا أف نعود إىل تقاليدنا وتراثنا، ولكنِب أشعلها حربًا ببل ىوادة، سوؼ أٞبل ىذا الصل
قمة ا١ببل وألقيو قأكسره، ألنِب واثق بأف أمتنا لن تقف على قدميها إف مل تعد إىل تعالي  آبائها تنهل منها 
رحيق القي  وقصة البطولة وعظمة اإلنسانية ا٤بسلمة، وإذ أرى من حويل قلوباً خاوية وعقوال جاىلة ونكوسا 

ُب اإلارار وقوة ُب الصمود، إف من يعارض ذلك ليس إال  ضعيكة قإف ىذا لن تكوف لو نتيجة سوى زيادة
شخصًا سيئ النية عميل للقوى األجنبية الٍب يعنيها أف تظل أمتنا على حا٥با  من ا١بهل والتجهيل، قهل 
يستطيع أوالئك الذين على عاتقه  ىذا الواجب أف ٱبرجوا سيوقه  وأف ينضموا إىل جيش التحرير 

 . ٜالككري"
أف اإلعتكاؼ العلمي ُب دير ساف قرانسيسكو لعدة سنوات ومعايشة الرىباف قد ومن ا٤ببلحظ 

قتحت لو الباب ٤بعرقة ا٢بضارة الغربية ا٤بسيحية عن قرب، ومقارنتها با٢بضارات األخرى، وأف يتعرؼ على 
ر نقاط ضعف وقوة كل حضارة، النقطة األى  أنو مل يعود إىل جنوب البحر األبيض ا٤بتوسط ٧بمبل بأقكا

شكلت لديو "ردًة" أو "إنقبلباً" قكريًا أو حٌب "تنصراً" من حيث منهجية الكه  والتحليل و٧باولة إنزاؿ 
مناىج البحث الغربية على كل ما ٲبت بالعلـو اإلسبلمية ليخضعها ٤بنظور غّب األاوؿ الٍب بنيت عليها، 

ياسي معاار غّب منبهر ٗبا ىو ولكنو عاد ليعيد إكتشاؼ جوىر اإلسبلـ وحضارتو من وجهة نظر مككر س
غريب وأف ٰبدد األطر القيمية واألخبلقية احملركة للممارسة السياسية ومسّبهتا ُب ا٢بضارة اإلسبلمية على 
مدى قروف، لكنو ُب نكس الوقت مل ينغلق أماـ ما واجهو ُب الغرب بل شكل لو ذلك إضاقة ُب قهمو 

 .ٓٔحضارتنا ا٤بشرقة ووقاية من اإلنسبلب الككري وحنينا إىل عهود
ويدور جدؿ حوؿ سبب وقاتو حيث يقوؿ الكاتب أٞبد ا٤بسلماٍل بأنو أُغتيل على يد ا٤بخابرات 
الصهيونية وىو يستعد القتتاح مركز للدراسات واألٕباث السياسية، يـو التاسع من سبتمرب ُب عاـ 

ىػ(، بعد إاابتو ٛٔٗٔاـ ، وقيل قتل ُب العاشر من سبتمرب )ا٤بواقق للثامن من اكر من عٔٔـٜٜٛٔ
، قبل يـو من إقتتاحو ُب ٕٔٗبغص شديد مل ٲبهل ا٤بتوَب أقل من نصف ساعة حٌب قاضت روحو إىل بارئها

شقة ٲبتلكها ُب ا١بيزة مركزا متخصصا ُب "استشارات انع واٚباذ القرارات"، كما أنو قتل أو مات بعد 
٢برب القادمة"، وبعد نشره مقالو العاشر ُب نشره مقالو ا٢بادي عشر ُب سلسلة مقاالتو عن "مصر وا

                                                 
ا٤بصري عصاـ تليمة بأف إىتماـ الشيخ حسن البنا رٞبو اهلل بصناعة الرموز كاف واضحا حيث استطاع بتوجيهاتو، أو بتعهده يقوؿ الباحث   ٜ

إىل دراسة الدكتوراه  -على سبيل ا٤بثاؿ–لؤلشخاص أف يقدـ لؤلمة اإلسبلمية عدة رموز ُب أكثر من ٦باؿ، ققد وجو الدكتور توقيق الشاوي 
ووجو الدكتور حامد ربيع كما حكى بنكسو عن والده الذي أخذه ليصاقح الشيخ حسن البنا ُب اغره، ققاؿ والد  ُب القانوف ُب قرنسا،

ٱبدموف دينو الدكتور حامد ربيع للشيخ البنا: ادع اهلل البِب يا موالنا، وكاف عمر ابنو اثِب عشر عاما، ققاؿ حسن البنا: أسأؿ اهلل أف ٯبعلو ٩بن 
 .ٕٙٓٓيونيو  ٗٔ("اناعة الرموز". احيكة ا٤بصريوف، ٕٙٓٓر: عصاـ تليمة )ُب ٦باؿ السياسة، انظ

 مصطكى عاشور، حامد ربيع: ا٤بوىوب ا٤بغبوف، مقاؿ مشور على موقع إسبلـ أوف الين.نت ،   ٓٔ
 www.islamonline.net/Arabic/1422/03/articale40.stml. 

 ىػػ ٘ٔٗٔشعباف  ٚٔا٤بواقق لػ  ٜٜ٘ٔ/ٔ/ٛٔأٞبد ا٤بسلماٍل، " ربيع وٝباؿ ٞبداف: هنايات  مكتوحة "، جريدة الوقد ا٤بصرية، بتاريخ    ٔٔ
 .ٓٚ، ص ٕٙٗٔنقبلً عن ٦بلة اَّلة، العدد   ٕٔ
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، وكانت وسائل اإلعبلـ ٖٔجريدة الوقد بعنواف "السبلح النووي اإلسرائيلي وإسَباتيجية ا٤بواجهة العربية"
ا٤بصرية قد أشارت ُب حينها إىل إحتماؿ قتلو مسموما على يد جهات أجنبية ال تريد لو أف يؤسس مركزه 

ذا مل يؤكد حيث مل ٘بري السلطات ٙبقيقات كاقية ٲبكن أف تكشف ، لكن ىٗٔالبحثي واالستشاري
حيثيات وقاتو، ولذا مازالت عشرات األسئلة ٙبـو حوؿ مقتلو مشككة ُب القوؿ بأف وقاتو كانت طبيعية 
وكل ذلك بدوف دليل ينكي أو يثبت مبلبسات وقاة مككر تعددت جوانب إبداعو وكاف من رواد التأايل 

 .٘ٔة واالجتماعية عموماً ُب العلـو السياسي
 

 خبراتو  ىمالمبحث الثاني : أ
موسوعية د.حامد ربيع ُب العلـو االجتماعية جعلت منو شخصيًة أكادٲبيًة مرغوبة لدى الوسط 
العلمي ُب كثّب من دوؿ العامل العريب والغريب، وىذا ما تظهره سّبتو العلمية الٍب ٲبكن ذكر أبرز معا٤بها 

 اايل عن كثّب من أنشطتو العلمية ال سيما تلك خارج مصر احملروسة:مع إقتقاد الباحث لتك
 
، ٍب معيدًا ُب جامعة اإلسكندرية قبل ٜٛٗٔبدأ حياتو العملية وكيبًل للنائب العاـ حٌب عاـ  .ٔ

 مسّبتو العلمية الطويلة ُب ا٣بارج كما أشرنا.
أثناء العدواف الثبلثي عندىا تعرض للطرد من مسكنو  ٜٙ٘ٔوقد كاف لو موقف وطِب بكرنسا عاـ  .ٕ

، وعرضت عليو ا١بنسية الكرنسية قرقضها بشدة وظل أيامًا يبيت ٙبت ا١بسور وُب ٙٔعلى مصر
 ٧بطات ا٤بَبو حٌب نقل إىل ا٤بستشكى بسبب إاابتو بإلتهاب رئوي.

، وكاف أوؿ عريب ٰبصل على ٜٛ٘ٔو ٜٙ٘ٔعمل ٧باضرا ُب جامعة قلورانس بإيطاليا بْب عامي  .ٖ
 " أو بروقيسور من جامعة روما حيث اار أستاذاً حراً قيها. درجة  "أستاذ

 ـ.  ٜٜ٘ٔوعمل باحثاً بعد ذلك ٤بدة عاـ ُب ا٤بركز الكرنسي للبحوث العلمية أي حٌب عاـ   .ٗ
 أُنتدب للعمل باليونسكو خبّباً قنياً. .٘
مل يكن   حيث ُعّْب أستاذاً مساعدا بكلية ا٢بقوؽ ٔبامعة القاىرة، لكنو ٜٓٙٔعاد إىل مصر عاـ   .ٙ

كغّبه من األساتذة، ققد قدـ مشروعو ا٤بتكامل عن "إنشاء كلية االقتصاد والعلـو السياسية" ٔبامعة 
القاىرة، بالتعاوف مع الدكتور سويل  العمري، حٌب اار أستاذاً للنظرية السياسية ُب كلية االقتصاد عاـ 

                                                 
موقع اإلٙباد اإلسبلمي العا٤بي للمنظمات الطبلبية والشبابية،  ٖٔ

http://iifso.net/Stories/NewsDetails.aspx?ID=1053السابق.  ، ا٤بصدر 
/، د.حامد  http://alukah.net/Articles/Author.aspx?AuthorID=670&CategoryID=54موقع األلوكة، ٗٔ

 ربيع. 
، بتاريخ   ٘ٔ  ٕٚٓٓ/ٚ/ٜعادؿ السنهوري، ا٢بوادث الغامضة وا٢بقائق الغائبة بْب لندف والقاىرة وتل أبيب،  ا٤بصري اليـو

 . (www.almasry-alyoum.com) 
 . ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕالعدواف الثبلثي من قبل بريطانيا وقرنسا وإسرائيل على مصر ليلة   ٙٔ
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السياسية ٔبامعة القاىرة، والذي   ، وظل يتميزًا بكتاباتو ودرسو حٌب اار رئيسًا لقس  العلـوٜٚٙٔ
 كاف أبرز أقساـ العلـو السياسية ُب العامل العريب. 

 .ٕٜٛٔانتخب رئيساً للندوة الدولية للعلـو السياسية بباريس عاـ  .ٚ
عمل أستاذًا زائرًا ُب العديد من ا١بامعات العربية واألوروبية واألمريكية، ُب روما ولندف وميتشجاف  .ٛ

زائر ودمشق وجامعٍب ا٣برطـو والكويت، وجامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود والكويت وانعاء وا١ب
 اإلسبلمية . 

 كما عمل مستشاراً با٤بركز القومي للبحوث االجتماعية وا١بنائية.  .ٜ
ورئيسًا لقس  الدراسات الكلسطينية، ورئيسًا لوحدة ٕبوث ا٢بوار العريب األورويب، ورئيسًا لقس    .ٓٔ

-ٖٜٚٔالسياسية ٗبعهد الدراسات العربية بالقاىرة ٍب بغداد بْب عامي الدراسات القومية و و  البحوث
 ـ.ٜٛٛٔ

 كما كاف مديراً ٤بركز الدراسات اإل٭بائية بل كاف من مؤسسيو ُب كلية االقتصاد ٔبامعة القاىرة.   .ٔٔ
 أشرؼ على تأسيس ا٤بعهد الدبلوماسي التابع لوزارة ا٣بارجية ا٤بصرية. .ٕٔ
لبحوث العربية و٤بدة ٜباف سنوات، ونشرت آنذاؾ جامعة واال عملو ُب معهد الدراسات وا .ٖٔ

الدوؿ العربية بعضا من كتبو، وكاف ذىابو إىل العراؽ نتيجة موقف سياسي أعلنو كما ٙبدث عن ذلك 
ُب خواطر كتبها، وكما يؤكد ذلك اإلعبلمي ا٤بصري حاـز غراب الذي التقاه ُب بغداد أكثر من مرة 

اإليرانية، حيث أجرى حديثْب احكيْب معو نشرا ُب جريدة الشعب أثناء تغطيتو ا٢برب العراقية 
ا٤بعارضة آنذاؾ، أعلن كما يقوؿ قطيعتو مع نظاـ الرئيس أنور السادات الذي بدأ يقَبب من تل أبيب 

ـ مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحي  ٜٛٚٔسبتمرب  ٚٔحٌب كاف توقيع إتكاقية كامب ديكيد ُب 
ا إنعكاسات على العبلقات ا٤بصرية العربية ُب تلك الكَبة ألهنا منحت إسرائيل بيغْب، إتكاقية كاف ٥ب

أوؿ إعَباؼ ر٠بي ُّا من قبل دولة عربية، ٩با أدى إىل تعليق عضوية مصر ُب جامعة الدوؿ العربية 
 ـ(. ٜٜٛٔ-ٜٜٚٔلعشر سنوات )

قتصاد، ٔبامعة القاىرة ترقى ُب رتبتو العلمية من خبلؿ رئاستو لقس  العلـو السياسية بكلية اال  .ٗٔ
 ـ، حٌب اار "أستاذ كرسي النظرية السياسية".ٜٛٚٔمنذ عاـ 

 
 المبحث الثالث: مؤلفاتو  

تزيد مؤلكات د.حامد ربيع على ٟبسْب كتاباً، ومئات األٕباث وا٤بقاالت، إىل جانب عشرات  
ٛبثل إضاقات نوعية ُب ا٤بكتبة و  الرسائل العلمية الٍب أشرؼ عليها، مؤلكاتو تظهر إبداعات قكرية وتنظّبية

السياسية العربية واإلسبلمية بل حٌب األوروبية، حيث وضع قرابة ثبلثة عشر مؤلكا بالكرنسية واإليطالية، 
ويبدو أف ىناؾ حاجة ٢بصر ىذه ا٤بؤلكات قبل إعادة نشرىا أو دراستها حيث مل يت  ذلك بصورة شاملة 
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ة " حٌب اآلف، ٥بذا سأسرد عناوين ا٤بؤلكات الٍب ٛبكنت من ومنظمة لكل ما كتبو ُب إطار "أعماؿ كامل
 الٍب مل يعاد طبع الكثّب منها ثانية ورٗبا تعرضت للضياع أو للسرقة أحياناً بعد وقاتو:و  ٝبع أ٠بائها

 
وقد رأيت تصنيكها حسب اَّاالت التالية، مع  المطلب األول : الكتب ومذكراتو الجامعية لطلبتو:

 ا٤بكتبات الٍب تتوقر قيو ىذه الكتب إلعانة من يسعى من الباحثْب لئلطبلع عليها:ذكري ُب ا٥بامش 
 

وىي ما ٲبكن إعتبارىا مؤلكات تأسيسية أو مقدمات لدارسي عل  السياسة أو  أواًل: في علم السياسة:
 اإلقتصاد السياسي: 

 .ٜٓٛٔالتعريف بعل  السياسة، طبع ُب عاـ  .ٔ
طلبة البكالريوس وا٤باجستّب ُب كلية االقتصاد والعلـو السياسية نظرية القي  السياسية، ٧باضرات  .ٕ

 ، بالقاىرة.ٛٚٛٔ، وقد نشرهتا دار النهضة العربية  عاـ ٜٙٚٔٔبامعة القاىرة، عاـ 
-ٜٔٚٔنظرية التحليل السياسي، مذكرات كلية االقتصاد والعلـو السياسية، سنة  .ٖ

 .ٜٗٚٔ.وطبعتها  دار النهضة العربية بالكاىرة عاـ ٖٜٚٔ
نظرية السياسة ا٣بارجية، ٧باضرات كلية االقتصاد ُب جامعة القاىرة،  نشر مكتبة القاىرة  .ٗ

 .ٕٜٚٔا٢بديثة، 
 عل  السياسة عن طريق النصوص.  .٘
 .ٜٛٚٔإٔباث ُب النظرية السياسية، القاىرة، دار النهضة ا٤بصرية،  .ٙ
 .ٜٓٛٔعل  النظرية السياسية، جامعة القاىرة،  .ٚ
 .ٜٛٚٔمكتبة هنضة الشرؽ، نظرية الرأي العاـ،  .ٛ
مقدمة ُب نظرية الرأي العاـ، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، تقدَل تلميذه حامد عبد ا٤باجد  .ٜ

 ٚٔاكحة(. ٜٕ٘، )ٕٚٓٓقويسي، 
 ٕٗٗ) ٜٚٙٔمراجعة ترٝبة كتاب "االقتصاد السياسي والتنمية"، ٤بؤلكو بوؿ أ. باراف،  .ٓٔ

  ٛٔاكحة(.
، وقد ٜٙٚٔة االقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة، تطور الككر السياسي ، مذكرات كلي .ٔٔ

أشار ٥با شخصيا بعنواف: نظرية التطور السياسي، ٧باضرات كلية االقتصاد ٔبامعة القاىرة ُب عاـ 
ٜٕٔٚ. 

 

                                                 
(، وقد قاـ بإعادة نشره تلميذه الدكتور حامد عبد ا٤باجد قويسي أـ ٛومل أٛبكن من التأكد إف كاف ىذا الكتاب ىو نكس سابقو )رق    ٚٔ

 ىو مؤلف آخر مل يطبع من قبل للدكتور حامد ربيع ككثّب من مؤلكاتو الٍب مل تنشر حٌب اآلف.
 ندرية ٗبصر.وىو موجود ُب مكتبة مدينة اإلسك  ٛٔ
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وىو ٦باؿ ىذا البحث، إىل جانب ا٤بقاالت األخرى ذات العبلقة ثانياً: في الفكر السياسي اإلسالمي: 
 ا٤بشار إليها الحقا:و  ف،ا٤بنشورة للمؤل

 ٜٔٛٔاإلسبلـ والقوى الدولية: ٫بو ثورة القرف الواحد والعشرين، دار ا٤بوقف العريب، القاىرة: .ٕٔ
ٜٔ . 

سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، وىو ٙبقيق لكتاب ألكو شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن أيب  .ٖٔ
وتبعو ا١بزء الثاٍل  ٜٓٛٔمنو عاـ الربيع للخليكة العباسي ا٤بعتص  باهلل، وقد طبع ا١بزء األوؿ 

والثالث، ٗبطابع الشعب بالقاىرة، وىو من الكتب السياسية الٍب مل تنتشر ثانيًة ويصعب 
، وسيكوف ىذا من أبرز الكتب الٍب تعتمد عليها ىذه الدراسة،  ا٢بصوؿ عليها ُب ا٤بكتبات اليـو

ى تنظّب سياسي وتارٱبي غزير، حيث إف تقدَل الدكتور حامد ربيع لكتاب ابن الربيع ٰبتوي عل
بل إف ىوامشو على ا٤بًب تثّب الكثّب من األقكار وا١بدليات كما سنرى خبلؿ اكحات الدراسة 

ٕٓ . 
العراؽ،  ا٤بنظمة العربية  -مستقبل اإلسبلـ السياسي، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد  .ٗٔ

 . ٕٔاكحة( ٗٚ، )ٖٜٛٔللَببية والعلـو والثقاقة، 
 اإلسبلمية للنظرية السياسية ُب التقاليد الغربية.األاوؿ  .٘ٔ
 الككر اإلسبلمي وبناء النظرية السياسية، وىي مذكرات لطلبتو. .ٙٔ
 تطور الككر السياسي اإلسبلمي، وىي مذكرات لطلبتو أيضا. .ٚٔ
الَباث اإلسبلمي ووظيكتو ُب بناء النظرية السياسية، مذكرات كلية االقتصاد والعلـو السياسية،  .ٛٔ

 .ٖٜٚٔقاىرة، جامعة ال
التجديد الككري للَباث اإلسبلمي وعملية إحياء الوعي القومي، دار ا١بليل للطباعة والنشر  .ٜٔ

 .ٕٕاكحة( ٖٜ، )ٕٜٛٔسوريا،  –والتوزيع، دمشق 
 حقيقة مكهـو الرؽ وتطوره ُب اإلسبلـ، مذكرات جامعية لطلبة جامعة القاىرة. .ٕٓ
 لقاىرة.اإلسبلـ والقومية.  مذكرات جامعية لطلبة جامعة ا .ٕٔ
 
 
 

                                                 
 MLCSN 2002/02267 (J) FT MEADE وىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٜٔ
ػ ومن خبلؿ قراءة ىوامش ىذا ا٤بؤلف ا٤بتميز  JC393.A3 I24 1980 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٕٓ

 ٖبصوص نقاط وتساؤالت مل يرد تكرار ا٢بديث عنها.تعرقت على العديد من ا٤بؤلكات الٍب أحاؿ ا٤بؤلف قراءه إليها 
، وىو متوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث BP173.7. R27 1983 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس برق :  ٕٔ

 بديب.
 وىو متوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث بديب.  ٕٕ
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 ثالثاً: في الشؤون اإلسرائيلية والصراع العربي اإلسرائيلي: 
 ٜٓٛٔالثقاقة العربية بْب الغزو الصهيوٍل وإرادة التكامل القومي، دار ا٤بوقف العريب، القاىرة،  .ٕٕ

 ٖٕاكحة(. ٕ٘٘ـ )ٖٜٛٔو
 ،ٖٜٛٔإتكاقية كامب ديكيد، قصة ا٢بوار بْب الثعلب والذئب، عماف، دار الشعب، عاـ  .ٖٕ

 . ٕٗاكحة( ٖٚٗ) ٜٓٛٔسوريا، عاـ  –وكذلك طبعتو دار ا١بليل، دمشق 
 ٕٕ، )ٜٓٛٔسوريا،  –إتكاقية كامب ديكيد ومستقبل ا٤بشرؽ العريب، دار الكرمل، دمشق  .ٕٗ

 .ٕ٘اكحة(
أثر ا٤بتغّبات الداخلية ُب انع السياسية ا٣بارجية اإلسرائيلية، معهد البحوث والدراسات العربية،  .ٕ٘

 .ٕٙاكحة(ٕٗٗ، )ٜٛٛٔالعراؽ،  –بغداد 
، وىو ٦بلد ٰبوي جهوده ا٤بتميزة ٜ٘ٚٔالدعاية الصهوينية، نشر جامعة الدوؿ العربية عاـ  .ٕٙ

 .ٕٚا٤بيدانية وا٤بكتبية إلثبات ا٤بصدر اإلسبلمي لبناء نظرية التعامل النكسي ُب التقاليد الصهيونية 
، ٖٜٚٔيِب، دمشق،  دراسات أساسية حوؿ الصهيونية وإسرائيل، طبعة جيش التحرير الكلسط .ٕٚ

 ٕٛاكحة(. ٔٚ)
 ٧باضرات ُب القرار السياسي اإلسرائيلي، مكتبة القاىرة ا٢بديثة.  .ٕٛ
(، مركز األٕباث، منظمة التحرير ٕٚقلسكة الدعاية اإلسرائيلية، سلسلة دراسات قلسطينية ) .ٜٕ

 . ٜٕاكحة( ٕٕٗ، )ٜٓٚٔلبناف،   –الكلسطينية، بّبوت 
ـ، ٜٜٚٔو ٜٛٚٔإلسرائيلي، دار الككر العريب، القاىرة، إطار ا٢بركة السياسية ُب اَّتمع ا .ٖٓ

 .ٖٓاكحة(  ٘ٔٗ)
النموذج اإلسرائيلي للممارسة السياسية، القاىرة، معهد البحوث والدراسات العربية  جامعة  .ٖٔ

، وقبل ذلك طبعتو ا٤بنظمة العربية للَببية والثقاقة والعلـو  عاـ ٜٛٛٔالدوؿ العربية، عاـ 

                                                 
 ٗبصر. وىو موجود ُب مكتبة اإلسكندرية  ٖٕ
، ومتوقر ُب مكتبة الشارقة باإلمارات العربية DT82.5.I7 R3 1980 Arabوالكتاب مسجل ُب مكتبة الكونغرس برق :   ٕٗ

 ا٤بتحدة، وكذا مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث.
 متوقر ُب مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث.  ٕ٘
اث.وىو متوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَب   26  
 .DS126.75. R28 Arab وىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٕٚ
 وىو متوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث.  ٕٛ
، وىو موجود ٗبكتبة اإلسكندرية ٗبصر، وُب ا٤بكتبات DS126.75. R3 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٜٕ

 زارة الثقاقة والشباب وتنمية اَّتمع بدولة اإلمارات العربية ا٤بتحدة، وكذا مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث بديب.العامة التابعة لو 
. وموجود ُب مكتبة اإلسكندرية ٗبصر ومكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد JQ1825.P3 R3ومدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٖٓ 

 للثقاقة والَباث بديب.

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&SEQ=20070822022924&PID=19598&SA=JQ1825.P3
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 .ٖٔاكحة( ٖٙٔ، )ٜ٘ٚٔ
ح البَبوؿ والصراع العريب اإلسرائيلي،  مكتبة كلية االقتصاد والعلـو السياسية ٔبامعة القاىرة، سبل .ٕٖ

 ٕٖاكحة(.  ٕٕٔـ، )ٜٗٚٔلبناف،  –طبع ا٤بؤسسة العربية  للدراسات والنشر، بّبوت 
 ٜٜٕ، )ٜٜٓٔالعراؽ،  –عبلقات إسرائيل الدولية، وزارة التعلي  العايل والبحث العلمي، بغداد  .ٖٖ

 . ٖٖة(اكح
 –العنصرية الصهيونية ومنطق التعامل السياسي ُب التقاليد الغربية ، منشورات الطبلئع، دمشق  .ٖٗ

، ولعلو من أوائل من كتب ُب ىذا ا٤بوضوع بعد عامْب على ٖٗاكحة(  ٚٙٔ، )ٜٓ٘ٔسوريا، 
 إعبلف تأسيس دولة إسرائيل، وىو من أوائل ما ألف من كتب.

بلقة التماسك ُب النظاـ اإلسرائيلي، ا٤بؤسسة العربية من ٰبك  ُب تل أبيب: حوؿ ٙبليل ع .ٖ٘
 . ٖ٘اكحة( ٗٙٗ، )ٜ٘ٚٔلبناف،  –للدراسات والنشر، بّبوت 

، ٜٙٚٔلبناف، -تأمبلت ُب الصراع العريب اإلسرائيلي، ا٤بؤسسة العربية للدراسات والنشر، بّبوت .ٖٙ
 . ٖٙاكحة( ٕٓٗ)

 
 العربية:  رابعاً: في علم النفس وتطبيقاتو السياسية في المنطقة

الدعاية الصهيونية: حوؿ تأايل نظرية التعامل النكسي ُب التقاليد السياسية اليهودية، معهد  .ٖٚ
 .ٖٚاكحة( ٜٕٚ، )ٜ٘ٚٔالبحوث والدراسات العربية، 

، وٰبلل ُب ٜٗٚٔا٢برب النكسية ُب ا٤بنطقة العربية، ا٤بؤسسة العربية للدراسات والنشر، بّبوت،  .ٖٛ
لنكسية اإلسرائيلية وترابطها مع العسكرية اإلسرائيلية و٩بارساهتبا، ىذا الكتاب أساليب ا٢برب ا

ويذكر قاعليتها ُب حرب األياـ الستة، ومدى ٪باح الوسائط ا٤بتعددة ٥بذه ا٢برب ُب الدوؿ 
العربية ُب للرد عليها ووقاية الكرد العريب من تأثّباهتا، ويقارف اإلعبلـ اإلسرائيلي و٪باحاتو مع 

                                                 
. وىو متوقر ُب ا٤بكتبات العامة التابعة لوزارة الثقاقة JQ1825.P3 R34 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٖٔ

 لة اإلمارات العربية ا٤بتحدة، وكذا ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث ُب ديب.والشباب وتنمية اَّتمع بدو 
. ومتوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث HD9578.A55 R317 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :ٕٖ

 بديب.
 ث بديب.وىو متوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَبا  ٖٖ
، وىو متوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة MLCSN 96/2098 (DS) FT MEADEوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٖٗ

 ا٤باجد للثقاقة والَباث بديب.
 . ومتوقر أيضاً ُب مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث.JQ1825.P3 R33 Arabومدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٖ٘

. ومتوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث ُب DS119.7. R218 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٖٙ
 ديب.
العامة التابعة لوزارة الثقاقة والشباب وتنمية اَّتمع بدولة اإلمارات العربية ا٤بتحدة، وكذا مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة  وىو متوقر ُب ا٤بكتبات  ٖٚ

 والَباث بديب.
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 . ٖٛـ العريب و٧بتواه آنذاؾإمكانات اإلعبل
، يظهر الكتاب كيف أف ٜٖٜٜٛٔا٢برب النكسية ُب الوطن العريب، الدار العربية للموسوعات،  .ٜٖ

كلمة ا٢برب النكسية مصطلح يعرب عن مكهـو قدَل قدـ اإلنسانية ورغ  ذلك قإف اإلطار 
لكثّب من الككري والتأمل النظري الذي تتحدد بو كيكية التعامل مع ىذا العل  تعاٍل ا

التناقضات، وللحرب النكسية قواعد يسعى ا٤بتخصصوف من خبل٥با إىل إثبات وإبراز عناار 
الضعف ُب ا٣بص  ومن خبلؿ التعامل الككري للنيل من ٛباسك الشخصية الكردية وا١بماعية 
الٍب يتعاملوف معها، وُب الكتاب يسعى ا٤بؤلف إىل تأسيس نظرية متكاملة للتعامل النكسي 

ا من ا٢برب النكسية ا٤بعكوسة، ومن منطلق إدارة الصراع ُب منطقة الشرؽ األوسط، منطلق
ويشكل كلو جزءًا من ىدؼ يسعى إليو ا٤بؤلف وىو وضع نظرية لظاىرة التعامل النكسي من 
منطلق خربة الصراع العريب اإلسرائيلي، مع توضيح تقاليد الصراع ا٤بعنوي ُب الشرؽ األوسط، 

هيونية ومراحلها، كما ال يغكل ا٤بؤلف أٮبية الدور الذي يضطلع بو اإلعبلـ وتطور الدعاية الص
العريب، لذلك يدرس السياسة ا٣بارجية وتطوراهتا ا٤بعاارة، ليخلص أخّبًا إىل دراسة اإلعبلـ 
العريب ومشاكلو، ويعرض ا٤بؤلف كذلك لتقاليد التعامل النكسي ُب تاريخ ا٢بركة الصهيونية 

، ويربز أٮبية ٜٚٙٔالعربية وتطور موقف الدعاية اإلسرائيلية عقب عاـ وحقيقة اإلمكانات 
التحرؾ اإلعبلمي ويشّب إىل ا٤ببادئ العملية للمواجهة وا٥بجـو اإلعبلٍل بقصد ٙبطي  الثقة 

 بالذات القومية اإلسرائيلية.
 .ٜٓٚٔنظرية الدعاية ا٣بارجية، كلية االقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة،  .ٓٗ
 

 خامساً: في العالقات بين العالمين العربي والغربي: 
األاوؿ التارٱبية ٤بكهـو ا٢بوار بْب العامل الكاثوليكي والعامل اإلسبلمي، ُب مؤلكْب، عن ا٢بوار  .ٔٗ

، ونشر ثانيهما معهد ٜٛٚٔالعريب األورويب، أحدٮبا نشره معهد الدراسات العربية بالقاىرة عاـ 
 اكحة(. ٖٜٕ) ٜٗٛٔـ الدراسات العربية ببغداد عا

ا٢بوار العريب األورويب وإسَباتيجية التعامل مع الدوؿ الكربى، ا٤بؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .ٕٗ
 . ٓٗاكحات(  ٕٛٓ، )ٜٓٛٔ

 أمٍب والعامل، دار ا٤بوقف العريب.  .ٖٗ
، ا٢بوار العريب األورويب ومنطق التعامل الدويل اإلقليمي، ا٤بنظمة العربية للَببية والثقاقة و  .ٗٗ العلـو

                                                 
 . DS126.75. R33 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٖٛ
 .DS119.7. R216 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس برق :  ٜٖ
، ومتوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد MLCMN 95/2131 FT MEADEمدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق : وىو  ٓٗ

 للثقاقة والَباث بديب.
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 اكحة(.ٜٕٗ، )ٔٗ ٖٜٛٔمعهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 
 ٖٚٗ، )ٜٜٚٔا٤بتغّبات الدولية وتطور مشكلة الشرؽ األوسط، منشورات الطبلئع بدمشق،  .٘ٗ

 .ٕٗاكحة(
ا٤بضموف السياسي للحوار العريب األورويب: ا٤بتغّبات، معهد البحوث والدراسات العربية، القاىرة  .ٙٗ

 .ٖٗاكحة( ٕٗ٘، )ٜٜٚٔمصر،  –
 

 سادساً: دراساتو في بعض الشؤون اإلقليمية في المنطقة العربية:
مصر تدخل عصر النكايات الذرية: حوؿ ٙبليل عملية انع القرار العلمي والقومي، )باالشَباؾ  .ٚٗ

مع الدكتورة نعمات أٞبد قؤاد(، دار الككر العريب، ودار االٙباد العريب للطباعة، طبعة عاـ 
 كحة(. ا ٜٔٔ، )ٗٗ ٜٜٚٔ

نظرية األمن القومي العريب والتطور ا٤بعاار للتعامل الدويل ُب منطقة الشرؽ األوسط، دار ا٤بوقف  .ٛٗ
 ٜٜ٘ٔاكحة(، وأعيد نشره عاـ  ٔٔ٘) ٜٗٛٔالعريب للصحاقة والنشر والتوزيع، القاىرة، 

اسة اكحة(، وقد انتقد ُب كتابو ىذا بشدة التمزؽ العريب الراىن و٩با قالو:" إف السي ٓٛٗ)
العربية مكتقرة بصورة واضحة ٤با ٲبكن أف يعرب عنو بكلمة األمن القومي، و٩با ال شك قيو أف 
مكهـو األمن القومي يرتبط ارتباطًا عضويًا بتكامل الكياف السياسي، واألمة العربية وىي متكرقة 

من ومتجزئة متعددة اإلرادات ال ٲبكن أف ٛبلك نظاما للممارسة أساسو تكامل مكهـو األ
القومي"، وكاف ىدؼ ربيع من دراستو ا٤بكصلة ىذه إبراز كيف أف عدـ قه  حقيقة مكهـو األمن 
القومي العريب بوضوح ودقة ىو أحد النقائص الٍب تعاٍل منها ا٢بركة السياسية العربية وأهنا لن 
 تستطيع أف تبِب إطارا واضحا للتعامل مع أوضاعها إف مل يسبق ذلك ٙبديد وتقنْب لعناار

 .٘ٗاألمن القومي العريب
 ٖٖٚ، )ٙٗـ  ٜٙٚٔو ٜٔٚٔالتعاوف العريب والسياسة البَبولية، مكتبة القاىرة ا٢بديثة،   .ٜٗ

 اكحة(.

                                                 
، ومتوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة DS63.2.E8 R32 1983 Arabىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٔٗ

 والَباث.
، ومتوقر ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة DS119.7. R217 1979 Arabالكونغرس األمريكي برق : وىو مسجل ُب مكتبة   ٕٗ

 والَباث بديب.
 وىو موجود ُب مكتبة اإلسكندرية ٗبصر، وكذلك ُب مكتبة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث بديب.   ٖٗ
 ، وموجود ُب مكتبة اإلسكندرية ٗبصر.Q127.E3 R3 FT MEADEوالكتاب مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٗٗ

، وموجود ُب مكتبة الشارقة باإلمارات العربية DS63.1. R33 1984 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٘ٗ
 ا٤بتحدة، وكذا ُب مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث ُب ديب.

 .HD9578.A55 R32 Arab .وىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :  ٙٗ
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 ٕٖ٘، )ٜٚٗٔٚٔالبَبوؿ العريب واسَباتيجية ٙبرير األراضي احملتلة، دار النهضة العربية،  .ٓ٘
 اكحة(. 

لعربية، دار ا١بليل للطباعة والنشر األوضاع الدولية والتطور ا٤بعاار للدور اإلقليمي للمنطقة ا .ٔ٘
 اكحة(. ٓٛٔـ، )ٕٜٛٔسوريا،  –والتوزيع، دمشق 

 ٖٚٗ، )ٜٜٚٔا٤بتغّبات الدولية وتطور مشكلة الشرؽ األوسط، منشورات الطبلئع،  .ٕ٘
  .ٛٗاكحة(

 .ٜٗـ ٜٜٚٔثورة البَبوؿ العريب والصراعات الدولية على النظاـ االقتصادي ا١بديد،  .ٖ٘
 

 وم إجتماعية أخرى:سابعاً: مؤلفاتو في عل
مقدمة ُب العلـو السلوكية: حوؿ عملية البناء الككري ألاوؿ ا٢بركة االجتماعية، دار ا١بليل  .ٗ٘

 .ٓ٘اكحة( ٖٚٗـ، )ٜٔٛٔسوريا،  –للطباعة والنشر والتوزيع وا٣بدمات اإلعبلمية، دمشق 
وكية، مقدمة ُب العلـو السلو  ،ٜٔٛٔوطبعة دمشق عاـ  ٜٛٚٔعل  السلوؾ، مذكرات لطلبتو،  .٘٘

 ـ.ٜٚٙٔمكتبة القاىرة ا٢بديثة، 
 اإلعبلـ العريب ومشكلة الشرؽ األوسط.  .ٙ٘
 ـ.ٖٜٚٔإٔباث ُب نظرية االتصاؿ وعملية التكاعل السلوكي، القاىرة، مكتبة القاىرة ا٢بديثة،  .ٚ٘
 نظرية االتصاؿ: السلوؾ اإلدراكي، القاىرة، بدوف دار نشر، بدوف تاريخ. .ٛ٘
دي و٭باذج التنمية االقتصادية"، الدار ا٤بصرية للتأليف ومراجعة كتاب " التخطيط االقتصا .ٜ٘

 اكحة(. ٓٗٔـ ،)ٜ٘ٙٔوالَبٝبة، 
 

 المطلب الثاني : بعض مقاالتو وأبحاثو:
 ولو العشرات من ا٤بقاالت والبحوث، سأذكر ما إستطعت ٝبع عناوينو منها:

 ـ.ٜٓٙٔ، عاـ ا٤بشكلة السياسية للدستور الروماٍل، نشر ٦بلة القانوف واإلقتصاد ا٤بصرية .ٔ
 ـ.ٜٚٚٔالسبلـ العا٤بي، ٧باضرة طبعت ُب جامعة دمشق عاـ  .ٕ
 ـ. ٜ٘ٚٔحرب أكتوبر: الصراع الدعائي بْب ا٥بزٲبة والنجاح، ُب دورية قضايا عربية، عاـ  .ٖ
 ـ.ٜٚٚٔقلسكة الوحدة العربية، ٧باضرات طبعت ُب معهد الدراسات العربية بالقاىرة،  .ٗ
 ـ.ٕٜٙٔقدمت ُب مهرجاف ابن خلدوف،  ققو السياسة ُب قلسكة ابن خلدوف، .٘

                                                 
 ، ومتوقر ُب مكتبة الشارقة باإلمارات العربية ا٤بتحدة.HD9578.A55 R3 Arabوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق : ٚٗ
 DS119.7. R217 1979 Arabوىو مسجل ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٛٗ
 .MLCSN 2001/01584 (H) FT MEADEوىو مدرج ُب مكتبة الكونغرس األمريكي برق :   ٜٗ
ا٤باجد وىو متوقر ُب ا٤بكتبات العامة التابعة لوزارة الثقاقة والشباب وتنمية اَّتمع بدولة اإلمارات العربية ا٤بتحدة، وكذا ُب مركز ٝبعة   ٓ٘

 للثقاقة والَباث بديب.
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أزمة الدٲبقراطية وا٢برية ُب العامل العريب، ، معهد البحوث والدراسات العربية ) ا٤بنظمة العربية  .ٙ
 ـ.ٜٔٛٔاإليسسكو (، الدورة ا٣باص لعاـ  –للَببية والعلـو والثقاقية 

 ـ.ٖٜٛٔصرية، أكتوبر اسَباتيجية القوى الكربى ٘باه منطقة الشرؽ األوسط، ٦بلة ا٤بصور ا٤ب .ٚ
، نوقمرب ٘٘ىل يشهد القرف القادـ دولة اإلسبلـ ؟، ٦بلة الدعوة ا٤بصرية، القاىرة، العدد  .ٛ

 ـ.ٜٔٛٔ
النظاـ الدويل اإلقليمي ُب دوؿ ا٣بليج خبلؿ قَبة االستعمار الربتغايل، ٦بلة الرسالة، وزارة األوقاؼ  .ٜ

 ـ.ٜٜٛٔ، يناير ٗٔالعراقية، بغداد، العدد 
سبلمية: ٤باذا وإىل أين )حوار(، ٦بلة تراثنا )مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث(، الصحوة اإل .ٓٔ

 ـ.ٖٜٛٔديسمرب  ٜٖبّبوت، العدد 
الرأي العاـ والتطور الصياغي للقرار السياسي، اَّلة االجتماعية القومية، العدد األوؿ، يناير  .ٔٔ

 ـ، اَّلد األوؿ. ٜٗٙٔ
، دراسة نشرت ُب ٦بلة الوحدة، عدد ٘برييب يوليو تأمبلت حوؿ مكهـو لتحقيق الوحدة العربية .ٕٔ

 ـ. ٜٗٛٔـ، طرابلس، ليبيا، قرباير ٜٗٛٔ
 ـ.ٜٜٓٔحرب ا٣بليج األوىل وحقيقة اللعبة الدولية، ٧باضرة ألقيت ُب اَّمع الثقاُب بأبوظيب عاـ  .ٖٔ
لعربية، األبعاد االسَباتيجية لصراع القوى الكربى حوؿ ا٣بليج العريب، معهد البحوث والدراسات ا .ٗٔ

 .ٔ٘ـٖٜٛٔبغداد، 
-ٕٛورقة مقدمة للندوة العلمية عن ا٤بضموف السياسي للحوار العريب األورويب، القاىرة:  .٘ٔ

 ٕ٘ـ.ٜٛٚٔـ، نشر معهد البحوث والدراسات العربية، عاـ ٜٚٚٔ/مايو/ٜٕ
 

( ٜٖٚ-ٖٖٚولو سبع مقاالت مطولة ونشرت متوالية نشرهتا جريدة األىراـ االقتصادي ُب األعداد )
ـ، وقد نشرت دار الوقاء ىذه ا٤بقاالت ضمن الكتاب الرابع لسلسلة ٜٔٛٔ/ٔ/ٖٔءا بتاريخ بد

ـ، ٙبت عنواف:" االستعمار والصهيونية وٝبع ٜٜٜٔ"قراءة ُب قكر علماء االسَباتيجية "  عاـ 
 ا٤بعلومات عن مصر:

 ـ.ٜٔٛٔ/ٔ/ٖٔ، القاىرة ُب ٖٖٚاحتواء العقل العريب، العدد  .ٙٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٚ، بتاريخ ٖٗٚالسَباتيجية األمريكية، العدد دور ا٤بعلومات ُب ا .ٚٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٗٔ، بتاريخ ٖ٘ٚٙبركات السياسة األمريكية على أرض مصر، العدد  .ٛٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٕٔ، بتاريخ ٖٙٚومل يتعل  األمريكيوف من أخطائه ، العدد  .ٜٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٕٛبتاريخ  ٖٚٚسياسة ٝبع ا٤بعلومات ُب منطقة الشرؽ األوسط، العدد  .ٕٓ

                                                 
 وىو متوقر ُب مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث بديب.   ٔ٘
 ة مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث بديب.متوقرة ُب مكتب  ٕ٘
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 ـ.ٜٔٛٔ/ٖ/ٖ، بتاريخ ٖٛٚلتواقق اإلسرائيلي األمريكي، العدد ا .ٕٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٖ/ٗٔ، بتاريخ ٜٖٚاألمن ا٤بطلوب ُب سياسة ٝبع ا٤بعلومات، العدد  .ٕٕ
 

وضمن الكتاب الثاٍل ُب نكس السلسلة الٍب ٝبعها د.ٝباؿ عبد ا٥بادي والشيخ عبد الراضي أمْب سلي  
 ـ:ٜٜٛٔ/ٙ/ٚبشكل أسبوعيا ابتداء منذ  ٝبعت مقاالت كانت قد نشرت ُب احيكة الوقد

 مصر وا٢برب القادمة. .ٖٕ
 قلسكة إسرائيل ا١بديدة وموقكها ُب منطقة الشرؽ األوسط. .ٕٗ
 ىل تنجح إسرائيل ُب وراثة دور مصر القيادي ٤بنطقة الشرؽ األوسط؟. .ٕ٘
 قنبلة تكتيكية ذات إشعاع ٧بدود يدمر الدوؿ احمليطة بإسرائيل..وال يؤثر عليها. .ٕٙ
 العسكرية اإلسرائيلية ا١بديدة وخصائصها.الَبسانة  .ٕٚ
 حرب توسعية لتحقيق ا٥بيمنة الصهيونية الكاملة على ا٤بنطقة العربية. .ٕٛ
 السلوؾ العدواٍل اإلسرائيلي. .ٜٕ
 السبلح النووي وتطور العقيدة القتالية اإلسرائيلية. .ٖٓ
 الدوؿ العربية تستخدـ السبلح التقليدي ُب تدمّب السبلح النووي اإلسرائيلي. .ٖٔ
 سبلح النووي اإلسرائيلي واسَباتيجية ا٤بواجهة العربية.ال .ٕٖ
 

كما نشرت لو ٦بلة الطليعة العربية، إثنتْب وعشرين مقالة مطولة ٙبت عنواف عريض ىو:"سوؼ  
أظل عربيًا "، يطرح قيها أقكارا جريئة عن العروبة واإلسبلـ وأوضاع الوطن العريب، وذلك ابتداء من 

يوليو  ٓٔبتاريخ  ٜٓٔوحٌب العدد  ٜٗٛٔيناير  ٕٗ قرنسا بتاريخ للمجلة الصادرة ُب ٘ٛالعدد 
ُب كتاب كاف   ٜٜٜٔوسأورد عناوين ا٤بقاالت، وقد أعيد نشر ا٤بقاالت ُب القاىرة عاـ  ٜ٘ٛٔ

 ا٣بامس ُب السلسلة اآلنكة الذكر:
 اختبلؿ القوة القيادية:ظاىرة متكررة ألهنا حقيقة مأساة اإلنساف. .ٖٖ
 قظ األسد.نع  سيدي الرئيس حا .ٖٗ
 قصة الكبلح الكصيح ُب القرف العشرين مع الرئيس حسِب مبارؾ. .ٖ٘
 أمٍب أمة القي . .ٖٙ
 أمٍب والوظيكة ا٢بضارية. .ٖٚ
 سيدي ا٤بلك ا٢بسن الثاٍل: أين ا٤بغرب من قضية العروبة؟. .ٖٛ
 أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة. .ٜٖ
 ليبيا إىل أين: وأنت سيدي الرئيس ماذا تريد ُّذه القومية العربية ؟ .ٓٗ
 ٌب سيدي العقيد القذاُب ُب سياستك ٘باه ا٢برب العراقية اإليرانية؟.وإىل م .ٔٗ
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 األرض العربية والدعوة اإلسبلمية. .ٕٗ
 أين العروبة من اإلسبلـ؟.  .ٖٗ
 أين القومية العربية من السياسة األمريكية ؟. .ٗٗ
 حوؿ القومية العربية وا٤بكاىي  ا٣باطئة. .٘ٗ
 ؟أين مكاىي  األمن القومي العريب من اإلدراؾ القيادي .ٙٗ
 ا٢برب العراقية اإليرانية وقرز القيادات العربية ٫بو الثورة القادمة. .ٚٗ
 العروبة السياسية ونظاـ القي  ا٢بضارية: الرجولة السلوكية ُب تقاليدنا التارٱبية. .ٛٗ
 أين الدولة القائدة من مسؤوليتها ا١بماعية ؟. .ٜٗ
 أين العروبة ا٤بصرية من مصر العربية ؟ .ٓ٘
 ة ا٤بصرية؟أين مصر الكرعونية من العروب .ٔ٘
 العروبة السياسية واستقبللية منطقها.  .ٕ٘
 حوؿ طبيعة القومية العربية وموضع الوالء الشعويب. .ٖ٘
 القومية العربية واراع ا٤بدركات. .ٗ٘

 
وىناؾ عشرات ا٤بقاالت ا٤بنشورة بعد وقاتو ُب تقرير "قضايا دولية" الذي كاف يصدر عن القس  

د أواخر عقد التسعينات من القرف ا٤باضي، لن أسرد عناوينها العريب ٗبعهد الدراسات السياسية بإسبلـ آبا
ُب ىذا ا٤بطلب ألهنا سَبد ُب ىوامش البحث، وُب قائمة ا٤براجع، حيث ستكوف مرجعًا أساسيًا ُب قراءة 
قكر ا٤بؤلف، ىذا إىل جانب ا٤بقاالت األخرى الٍب مل يت  ٝبعها وتبويبها وإعادة نشرىا حٌب اآلف ومل 

 لباحث.ٰبصل عليها ا
 

 المبحث الرابع: مكانتو بين رواد مسيرة الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر
منذ بزوغ قجر اإلسبلـ وتأسيس النيب عليو الصبلة والسبلـ ُب ا٤بدينة دولتو الٍب إنطلق منها ىدى  

 رب العا٤بْب إىل البشرية ُب أاقاع األرض، منذ ذلك العهد الذي أسس لنموذج حك  و٩بارسة سياسية
الككر السياسي اإلسبلمي ٲبر ٗبراحل ٨بتلكة أبرزىا مرحلة الكتوحات و  مبنية على مصدرية القرآف والسنة،

اإلسبلمية الٍب ٚبللتها قَبات ازدىار ذىبية وأخرى إنتكست قيها التجربة اإلسبلمية، إمتدت تلك ا٤برحلة 
بلمية، طبقت قيها منهجية إسبلمية ُب لقروف، وٞبلت لنا كنوزا تراثية ُب الككر وا٤بمارسة السياسية اإلس

ا٢بك  والعبلقات الدولية منطلقة من منظومة قي  متكاملة، قبل أف يبدأ عهد االستعمار والغزو ا٣بارجي 
حينما انكسرت أمتنا وققدت وحدهتا وسقطت خبلقتها مطلع القرف العشرين، مل يكن غزوًا عسكرياً 

واستغرابًا قكرياً، بعد كل ذلك إستقلت دوؿ العامل اإلسبلمي، قحسب بل كاف استشراقًا سياسيًا وتغريبًا 
وبعد عقود من ا٤بعاناة الككرية ظهرت الصحوة اإلسبلمية الٍب ااحبتها عودة إىل الذات بنقد مناىج 
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البحث والعلـو السياسية الغربية سعيا ٫بو تأايل منهجية تسعى لصياغة إسبلمية للعلـو االجتماعية 
، و٧باولة إدراؾ موقع اإلسبلـ ضمن خريطة القوى الدولية ُب القرف ٖ٘كر اإلسبلمي وإابلح مناىج الك

ا٣بامس عشر ا٥بجري والتصور اإلسبلمي للقانوف الدويل، مع أمل البعض ُب أف تظهر تشكيبًل يعرب عن 
ي لوحدة أاوؿ ا٤بنظومة اإلسبلمية الدولية للدوؿ العربية واإلسبلمية تقرب بينها بناء على ا٤ببدأ ا١بوىر 

األمة،  ُب ىذا اإلطار ٲبكن اإلشارة إىل بعض مبلمح الككر السياسي اإلسبلمي عند حامد ربيع، الٍب تأٌب 
 الكصوؿ التالية لتكصل قيو:

  
 المطلب األول: بناء مدرسة فكر سياسي إسالمي معاصر وشامل  

دؼ ٗبا ٰبملو من ٮبـو مل يسعى حامد ربيع إىل تأليف عدد من الكتب تأليكا ٦برداً، لكنو كاف يه
أمتو إىل ىدؼ أساس ىو "بناء مدرسة علـو سياسية عربية إسبلمية" ليلتقي جهده مع من سعى إىل 

، وتبلمذتو أو من تأثر بو منه  الساسة، ومنه  العلماء ُب عديد ٗ٘تأسيس تيار سياسي إسبلمي ٗبصر 
ا،  وأقل دليل على ذلك ما تذىب إليو  من جامعات العامل وخااة ُب القاىرة وبغداد وروما وباريس وغّبى

أ.د نادية ٧بمود مصطكى من القوؿ بأف الكضل يرجع ُب إىتماـ كلية اإلقتصاد والعلـو السياسية ٔبامعة 
عا٤بْب جليلْب من علماء كلية االقتصاد والعلـو السياسية القاىرة با٤بناشط ذات األبعاد الدينية والثقاقية إىل 

.د.مُب أبو الكضل حيث كانت جهودىا نقطة ٘بديد أحدثت نقلة نوعية أقرزت ٮبا أ.د. حامد ربيع وأ
 . ٘٘أساتذة ينتموف إىل ىذه ا٤بدرسة 

"مدرسة العلـو السياسية العربية اإلسبلمية" ىذه تنطلق من ا٤بنهجية اإلٲبانية ٫بو اياغة أو تقدَل  
، تتأطر ٙ٘سياسية ُب التصور اإلسبلميالنظرية السياسية اإلسبلمية الٍب تتضمن النظرية العامة للنظ  ال

                                                 
د. ليث سعود جاس ، ود.إٲباف ٧بمد عباس، جدلية العبلقة بْب العلـو الشرعية والعلـو اإلجتماعية: نظرة تارٱبية قكرية، ٦بلة ا١بامعة،    ٖ٘

 وما بعدىا. ٔٚٔ، ص ٕٛٓٓ، العدد الوؿ  ٙٗجامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية ا٢بكومية ٔبوغجاكرتا، إندونيسيا، اَّلد 
(، "عادؿ حسْب..مككرا ومناضبل" )ورقة عمل قدمت ُب ندوة قكرية خااة أقامها مركز ا٢بوار العريب ٕٔٓٓد.طو جابر العلواٍل ) ٗ٘

 ُب ذكرى وقاة األمْب العاـ السابق ٢بزب العمل ا٤بصري عادؿ حسْب(. ٕٔٓٓمايو  ٕبواشنطن ُب 
" حوار ا٢بضارات وا٤بسارات ا٤بتنوعة للمعرقة" ) كلمة ُب ا١بلسة اإلقتتاحية للمؤٛبر الدويل الذي أقي   (،ٕٚٓٓأ.د نادية ٧بمود مصطكى )  ٘٘

 (.ٕٚٓٓقرباير  ٖٔ-ٓٔٔبامعة القاىرة ضمن برنامج الدراسات ا٢بضارية وحوار الثقاقات، 
56

بكلية االقتصاد والعلـو السياسية ٔبامعة  القاىرة  مىأستاذ النظرية السياسية والككر السياسى اإلسبل، ويقوؿ د.سيف الدين عبد الكتاح    
إف قصة إنشاء ٚبصص الككر السياسي اإلسبلمي ُب الكلية الٍب يدرس ىو قيها اليـو تعود إىل أستاذه د.حامد ربيع الذي واجو معوقات 

ال ٲبكن أف  ا من رؤيتو بأنو ىذه األمةعديدة منها ما قيل بأف ىذا التخصص ليس لو مكاف ُب تلك الكلية ، لكنو أار على ذلك إنطبلق
جذور ا٤بعارؼ الٌب تتعلق بَباثنا الذى ٰبكز قضية ا٥بوية  ٗبجرد التعرؼ على ا٤بعاٌل الٌب تتعلق بالغرب وٛبثلها، ولكن ضمن التعرُّؼ على تنهضَ 

يقرأه ناقبل وإ٭با قرأه متمثبل، "ولذلك أنا  الَباث الغرىب مل دائًما يسّب على ىذين القدمْب بتوازف غاية َب األٮبية، وحينما قرأ لدينا، وِمْن ٍب  كاف
واألستاذ الكتور  -عليها  رٞبة اهلل -القراءة ا٤بتمثلة والناقدة بعد ذلك األستاذة الدكتورة مُب أبو الكضل  أظن أف قراءتو كانت قريدة، وقرأ ىذه

عرقية عميقة وراينة قعبل تستطيع أف ُٙبدث عملية التغيّب" ، نقبل حوار احكي رؤية م عبد الوىاب ا٤بسّبى، قبدا ىذا التوازف َب ا٤بعرقة يقدـ
 ، وأعيد نشر ا٢بوار مطوال على ا٤بوقع :  ٕٔٔٓنشر ُب ٦بلة الساقية ، العدد السادس عشر ، قرباير 

 http://my.opera.com/ahmadkhalaf/blog/prof-saif-al-din-abd-alfattah 
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مؤسسيا من خبلؿ التصور اإلسبلمي للمنظومة الدولية والقانونة الدويل، وتتأطر حركيا بنموذج إسبلمي ُب 
ا٤بمارسة السياسية وتصور العبلقات الدولية، وىي ا٤بدرسة الٍب استطاعت أف تواجو بكل ثقة ا٤بنهجية 

ظريات سياسية غربية من الككر السياسي اليهودي وا٤بسيحي، وما إنبثقت ا٤بادية العلمانية الٍب تأطرت ُب ن
عنو من منهجية كاثوليكية سياسية شوىدت ُب النموذج األ٤باٍل والروماٍل والكاثوليكي األورويب عموما، 

م  تأطرت قكريا ُب الليربالية، وتأطرت مؤسساتيا ضمن األنظمة العا٤بية ا١بديدة كعصبة األم  ٍب ٝبيعة األ
ا٤بتحدة واألحبلؼ العسكرية والتكتبلت اإلقليمية والدولية كاإلٙباد األورويب وأحبلؼ وارسو والناتو 
وغّبٮبا، والٍب بلغت ذروهتا ُب اإلسَباتيجية العا٤بية للواليات ا٤بتحدة األمريكية، ٘باريها منهجية اهيونية 

الٍب تعتمد على اسَباتيجية عا٤بية وُب إطارىا سياسية ٛبثلت ُب النموذج اإلسرائيلي ُب ا٤بمارسة السياسية 
 ٚ٘تتحقق االسَباتيجية اإلقليمية إلسرائيل.

أيب الكضل قيمة معرقية كربى ليس ُب وتذىب باحثة أخرى ُب قضايا ا٤برأة ٗبصر إىل أف"د. مُب 
ودراسات ا٤برأة  العلـو السياسية قحسب وىو اَّاؿ الذي انتسبت إليو، وإ٭با ُب الدراسات ا٢بضارية ا٤بقارنة 

كذلك، ويُنظر إليها باعتبارىا إحدى أركاف مدرسة ا٤بنظور ا٢بضاري الٍب تشكلت نواهتا األوىل على يد د. 
حامد ربيع الذي إٚبذ من كلية االقتصاد والعلـو السياسية بالقاىرة منطلقًا إلعادة إحياء ا٤بكاىي  والقي  

وإٚباذىا أداة لنقد ا٤بنظورات الغربية الوضعية، وال تزاؿ اإلسبلمية وتضمينها ضمن حقل العلـو السياسية، 
 .ٛ٘ىذه ا٤بدرسة ترقد اَّاؿ ا٤بعرُب ببعض الرموز واألقكار عرب موجة ثالثة ورابعة من الباحثْب الشباب"

كاف حامد ربيع من الناقدين لواقع الككر اإلسبلمي الذي عايشو ُب الربع األخّب من القرف  
لية "٘بزئة اإلسبلـ" من قبل الكثّبين وقبل ظهور احوة دينية ذات أدبيات عميقة العشرين ال سيما إشكا

"ٚبلف قكري إسبلمي بعدـ جرأة الكثّب من العلماء على قكريا قائبل بأف العامل اإلسبلمي عاٌل من 
ن مواجهة ىذه ا٤بشاكل قه  إما متقوقع على على نكسو حوؿ ا٤بكاىي  الدينية أو متكرنج ال يعرؼ شيئا ع

اإلسبلـ "، النموذج األوؿ ُب نظره ينتمي إىل "ٝباعات دينية" حولت اإلسبلـ إىل طقوسية من ابلة 
وزكاة متناسْب بأنو أوال دين ينظ  العبلقة بْب الكرد وخالقو، وثانيا ىو نظاـ للتعامل ا٤بدٍل يبوب التعامل 

نظي  رقابة الطبقة احملكومة على تو  اليومي داخل اَّتمع بكل معانيو ومن ذلك أسلوب السلوؾ السياسي
ا٢باك  وحدود طاعتو، وثالثا أف اإلسبلـ أسلوب من أساليب إدارة الصراع الدويل، وىنا يظهر الكارؽ بْب 

، إذا ما طبق ا٤بسلموف إسبلمه  ُب ٜ٘اإلسبلـ وا٤بسيحية، وىو قارؽ ٱبيف ويقلق العامل الغريب ُب نظره 
ُب تعامله  ا٣بارجي الذي يشهد اراعا أيدلوجيا قسيعد "وسيلة ُب تعامله  مع الشعوب غّب ا٤بسلمة  أي 

                                                 
 .ٜٜ٘ٔد. عبد ا٣ببّب عطا، مذكرة جامعية ُب منهجيات العلـو السياسية، قس  العلـو السياسية، ا١بامعة اإلسبلمية العا٤بية، ماليزيا،   ٚ٘
، ٕٛٓٓأكتوبر  ٘سبلـ أوف الين، ( "مُب أبو الكضل ومعامل رؤية نسوية بديلة"، موقع إٕٛٓٓقاطمة حاقظ )  ٛ٘

http://ww1.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1221720424389&pagena
me=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout 

(، السنة ٕٖٔانظر حامد ربيع، "التخلف الككري بْب التقوقع الديِب والتكرنج ا٢بضاري"، مقاؿ منشور ُب تقرير قضايا دولية، العدد )   ٜ٘
 ـ.ٜٜ٘ٔديسمرب  ٕ٘ىػ / ٙٔٗٔشعباف  ٔ –السادسة 
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تأكيد ذاتيه  السياسية ُب النطاؽ الدويل"، ويتساءؿ حامد ربيع:"أليس التجهيل ُب ىذه الناحية الثالثة 
امل وإ٥باء العامل اإلسبلمي بالنواحي الدينية وسيلة إلبعاد الككر عن اإلىتماـ بأبعاد أخرى البد وأف تقلق الع

، وا٢باك  يدقع العلماء إىل عدـ اإلىتماـ ُّذا البعد، أليس ىذا يتضمن ٨بالكًة ارٰبًة لطبيعة ٓٙا٣بارجي؟
الدعوة اإلسبلمية ؟ قأي دعوة ال تقبل التمييز والتجزئة وىي منطق واحد مَباص ُب بناء ىرمي خبلاتو 

ا٤ببدأ بصدد أية أيدلوجية سياسية  نظاـ متناسق للقي ، وإذا كاف علماء التحليل السياسي يسلموف ُّذا
 قكيف نتصور عكس ذلك عندما نتعامل مع العقيدة الدينية ؟" يتساءؿ ربيع.

ويبدو واضحا من خبلؿ كبلمو ىذا وغّبه أف ربيع يتناوؿ ُب ىذا الشأف "مشولية اإلسبلـ" الٍب 
يات القرف العشرين، لكنو قهمها سلف األمة اإلسبلمية، ويؤكد عليها ا٣بطاب اإلسبلمي ا٤بعاار منذ بدا

مل يستخدـ لكظ "الشمولية" متحدثا عن "الدعوة اإلسبلمية ا٤بتكاملة" من منظار سياسي، كما يؤكد ىنا 
ا٤بككر والسياسي اإلسبلمي بكقو وسياسات التعامل ا٣بارجي لؤلمة اإلسبلمية و  على ضرورة إىتماـ العامل

  حالة ضعف مقارنة بكَبة إيناع ا٢بضارة اإلسبلمية وقوهتا. وىي ضرورة يرى أهنا أكثر إ٢باحاً اليـو و٫بن ُب
أما الكريق الثاٍل والذي ٲبثل النقيض ُب تصور ربيع ضمن ما يسميو بالتخلف الككري قه  من 
يتعرض لئلسبلـ وحضارتو من وجهة نظر سياسية ٕبتة ال تعرؼ من الَباث اإلسبلمي إال ما كتبو وترٝبو 

ػ"العناار الدخيلة الٍب أنبتها تاريخ طويل من اإلستعمار الثقاُب وى  ٯبرؤوف على الغربيوف، وااكا إياى  ب
 . ٔٙالتصدي للحديث عن الَباث وتقيي  أدؽ جزئياتو دوف عل  أو دراسة"

 
 المطلب الثاني: توقع الصحوة اإلسالمية ومواجهة الماركسية والفكر الغربي  

ٙبدثا عن الصحوة اإلسبلمية الٍب شهدىا العامل كاف ربيع من أوائل أساتذة عل  السياسة العرب 
لعامل اإلسبلمي ا منذ السبعينيات، قالصحوة مل تكن مكاجئة للعامل الغريب، وإف كانت مكاجئة للبعض ُب

الذي ال يقرأ التاريخ، يقوؿ الدكتور حامد ربيع: " إف ٝبيع القيادات الككرية العا٤بية توقعت ىذه الصحوة 
ثْب عاماً بل وىناؾ من توقعها منذ أكثر من ستْب عاماً، قالعامل األمريكي " ٠بيث " منذ ما ال يقل عن ثبل

ُب جامعة مونَبياؿ ُب كتاب لو أ٠باه " اإلسبلـ اليـو " وادر ُب ا٣بمسينات من القرف العشرين، لكت 
                                                 

ة عن الصوقية والواليات ا٤بتحدة ، وما يؤكد ىذا تأييد العديد من ىناؾ اىتماـ غريب سياسي وأكادٲبي واضح بالصوقية قد أقيمت ندو    ٓٙ 
حكومات العامل اإلسبلمي وحٌب الغربية ١بماعات دينية ذات طبيعية "٧بايدة ومسا٤بة" سياسية، قد تكوف أنشطتها مكيدة وتشغل أوقات 

ن أي تأثّب سياسي يزعج السلطة القائمة الٍب ال تريد إزعاج ما منتسبيها بالعبادات وااّب األعماؿ، لكنها تبعدى  عن التيار اَّتمعي العاـ وع
يسمى غربيا بػ"اإلسبلـ السياسي" ا٤بعارض والناقد، وقد أعدت الكثّب من الدراسات من قبل مراكز التككّب ُب الواليات ا٤بتحدة وأوروبا 

ت اإلسبلمية السياسية وا٢بركية والسلكية، لكن ىذا ال يعِب وأسَباليا حوؿ الصوقية وأدبياهت  وحركاهت  ضمن ٧باوالت الوقوؼ أماـ التيارا
إمكانية تطويع ٝبيع ا٢بركات والطرؽ الصوقية ققس  منها يرقض أف يستغل ضد تيارات إسبلمية أخرى، انظر مثبل: موقع الصوقية:  "قه  

 ، ٕٗٓٓالصوقية ودورىا احملتمل"، تقرير مؤٛبر مركز نيسكوف، مارس 
http://www.alsoufia.com/articles.aspx?id=1961&page_id=0&page_size=15&links=True 

 .  ٜٕٓٓ/ٛ/ٕٛية، ( " ىل ترقع أمريكا شعار الصوقية ىي ا٢بل ؟"، جريدة األسبوع ا٤بصر  ٕٛٓٓوانظر كذلك: ٧بمد عبد  اهلل ) 
 حامد ربيع،"التخلف الككري بْب التقوقع الديِب والتكرنج ا٢بضاري"، ا٤بصدر السابق.  ٔٙ
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" أيضًا ُب  نظر ا٤بسؤولْب ُب بػبلده إىل ىذه الصحوة، والعامل اإل٪بليزي ااحب الشهرة الدولية " وات
ـ، توقع ىذه الصحوة وواكها ٜٗٙٔٙبليلو لئلسبلـ ُب العصور الوسطى الذي تضمنو كتابو الصادر عاـ 

العشرين، على أف -بأهنا سوؼ تقود إىل أيديولوجية رابعة ستتحك  ُب العامل ا٤بعاار ُب هناية القرف ا٢بايل
سكي"، كتب ٦بموعة مؤلكات ُب أعقاب أخطر وثيقة ُّذا ا٣بصوص تعود إىل عامل روسػي ىو" تروجانو 

الثورة الشيوعية ٧باواًل تقيي  تلك الثورة ومتسائبًل مٌب وأين تأٌب الثورة العا٤بية الثالثة ؟ مشّباً ُّا إىل الثورتْب 
الكرنسية والشيوعية وإىل أف كلتيها قد قشلتا ُب ناحية معينة وأف العامل ُب حاجة إىل ثورة قادمة تستطيع أف 

ن مسارات ا٢بركة اإلنسانية وٯبيب "تروجانوسكي" بأف تلك الثورة لن تأٌب إال من العامل تصحح م
 .ٕٙـ"ٜٜٔٔاإلسبلمي...كاف ذلك ُب عاـ 

 
تلك الصحوة اإلسبلمية ىي أبرز معامل الكَبة الٍب بدأ ربيع يربز قيها كأكادٲبي ومككر سياسي ُب  

ادٲبيْب ُب حقل العلـو االجتماعية الذين سعوا إىل العامل العريب حيث كاف من بْب أوئل الباحثْب األك
إعادة بناء ىذه العلـو وقق منطلقات جديدة، والرؤية األساسية الٍب ٙبك  ىذا التيار الككري ىي ٘باوز 
النظريات السياسية الغربية الٍب قامت عليها ىذه العلـو بإعتبارىا تعكس ا٤بنظور ا٢بضاري الغريب برؤيتو 

و الوضعية، وُب ىذا اإلطار ًب الَبكيز على مكهـو ا٢بضارة كعنصر مه  من عناار التحليل ا٤بادية ومنهجيت
السياسي بإعتبارىا اإلرث التارٱبي للجماعة السياسية،  وُب ىذا السياؽ ٯبمع من عرؼ حامد ربيع من 

لقرف العشرين طلبتو وجيلو من ا٤بثقكْب ا٤بنصكْب على أنو من رواد تأايل الككر السياسي اإلسبلمي ُب ا
وعدد من جوانب العلـو االجتماعية أيضا، يقوؿ الدكتور كماؿ حبيب:" أذكر أف األجياؿ الٍب سبقتنا ُب  
كلية االقتصاد والعلـو السياسية ٔبامعة القاىرة كانت ٛبيل للمقوالت الغربية ُب قه  أوضاع ٦بتمعاهتا 

يه ، وألوؿ مرة ننتبو إيل أٮبية الدين ُب ٙبليل العلـو وكانت النزعة ا٤باركسية واليسارية بعامة ىي ا٤بسيطرة عل
االجتماعية واإلنسانية كاف علي يد العبلمة الكبّب "حامد ربيع" ُب كتابو ا٤به  "سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب 
ا٤بمالك"، ُب منتصف السبعينيات، حيث أشار إيل الَبابط القاطع بْب الظاىرة الدينية والظاىرة السياسية، 

ىرة الدينية ستكوف جزءاً من تشكيل العبلقات الدولية ُب العامل ُب القرف الواحد والعشرين ُب كتابو وأف الظا
ا٤به  "اإلسبلـ والقوي الدولية ُب القرف الواحد والعشرين"، وال ٲبكن لنا أف ننسي أنو قدـ لطلبتو مذكرات 

ز قيو علي مكهـو ا٢برية ُب ققو الكقيو ُب الككر السياسي اإلسبلمي بعنواف "الككر السياسي أليب حنيكة" رك
األكرب،  كاف حامد ربيع يؤكد علي قوة اإلرتباط بْب عل  االجتماع ُب الغرب وبْب الظاىرة الدينية، وأشار 
إىل بعض الظواىر السياسية واالجتماعية مثل عودة تأثّب الكاتيكاف ُب السياسة الدولية وظهور األحزاب 

جتماعية ُب الغرب، وٙبوالت التصويت لصاّب ا٤برشحْب ا٤بتدينْب حٍب ُب ا٤بناطق الكاثوليكية وا٤بسيحية اال
الٍب يغلب عليها ىيمنة التيارات اليسارية، كما كاف حامد ربيع يسلط الضوء علي جانب أظن أنو ًب 
                                                 

، نقبلً عن:"الصحوة اإلسبلمية ٤باذا وإىل أين؟:حديث مع ٧ٕٗبي الدين عطية، "أمراض الصحوة اإلسبلمية". ٦بلة ا٤بسل  ا٤بعاار، العدد  ٕٙ
 .ٜٖ، العدد د. حامد ربيع، ٦بلة األمة القطرية
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الغريب  التعمد األكادٲبي من جانب أساتذة تلك ا٢بقبة إلخكائو وىو أف ىناؾ تيارًا قويًا ُب عل  االجتماع 
كاف يعتمد الدين والتقاليد والعادات واألسرة وروح الشعوب وثقاقتها وقيمها كموضوع الىتمامو، وىذا 
التعمد لئلخكاء كاف ٛباىيًا مع توجهات الدولة العربية العلمانية الٍب نشأت بعد اإلستعمار والٍب تعرؼ ُب 

، رغ  أف الدولة الصهيونية القومية Post-colonalismاألدبيات االجتماعية بدوؿ مابعد االستعمار 
تأسست علي أسطورة دينية وعربت عن عمق اإلرتباط بْب الظاىرة الدينية والظاىرة االجتماعية والسياسية، 
وأف الصراع بْب الدولتْب مل يكن ققط ٦برد اراع بْب جيوش ولكنو كاف اراعًا لنظ  ذات طابع حضاري 

 .ٖٙة الكربي لكبل الدولتْب" وثقاُب وديِب تعرب عنو األطر ا٤برجعي
وعلى الة بذلك الوعي الديِب ُب قكره السياسي يذكر تلميذ آخر لربيع كيف انزعج  بل وىاج  

الطلبة ا٤باركسيوف ُب كلية االقتصاد والعلـو السياسية ٔبامعة القاىرة ُب أواخر الستينيات عندما ٠بعوا نقد 
٢بظة  خطأىا ا٤بنهاجي ٗبخالكتها ا٤بنهج العلمي وىو تعمي  حامد ربيع البلذع للنظرية ا٤باركسية ومن ذلك 

اإلنساٍل كلو، ماضياً، وحاضراً  معينة ُب تاريخ التطور السياسي للدوؿ الصناعية الغربية على التاريخ
أنكجر قيها الصراع الطبقي بسبب تراك  مظامل  ومستقببًل، وكاف يقصد ُّذه اللحظة السنوات الٍب

الصناعية األوىل، ويستذكر تلميذه عبد العظي  ٞباد مساعد رئيس ٙبرير  ُب أعقاب الثورة الرأ٠باليْب للعماؿ
احيكة األىراـ القاىرية إبتسامة د.حامد ربيع الساخرة برقة وىو يقوؿ للطلبة ا٤باركسيْب ُب ذلك الوقت 

الئك ا٤باركسيوف لّبوا بأف الصراع الطبقي الذي ٙبدث عنو ماركس وأ٪بلز ليس أزلياً وال أبدياً، وقد عاش أو 
 .ٗٙادؽ نقد حامد ربيع ا٤ببكر للماركسية والشيوعية بتبخر طغياهنما الككري وحٌب العسكري

  
مواجهة حامد ربيع للماركسية كاف ُب إطار إدراكو للغزو الثقاُب الذي انتكض الكثّب من ا٤بككرين  

 ٜٚٙٔخروج العرب من ىزٲبة عاـ ضد مظاىره و٨باطره الٍب برزت ُب عقد السبعينيات، كاف ذلك بعد 
مع إسرائيل، األمر الذي دقع إىل ظهور أدبيات قكر إسبلمي تواجو ما كاف يَبج  من ماركسيات 
وإشَباكيات الككر واألدب بل وحٌب مظاىر أخرى كمجبلت لبناف الكنية الٍب أٮبلت معا١بة ا٤بشاكل 

مجتمعات العريب، احيح أف حركة ا٢بداثة إنطلقت القومية والدينية والسياسية وحٌب اإلجتماعية ا٤بهددة لل
منذ أواخر القرف التاسع عشر وكاف من نتائجها إسقاط ا٣ببلقة العثمانية أوائل القرف العشرين لكن وسائلها 
اإلعبلمية والثقاقية إستمرت ُب إغراؽ العقل العريب حٌب بلغت أوجها ُب عقدي الستينيات والسبعينيات 

يب واإلسبلمي ٧باوالت دولو تبِب آليات علمانية ُب اإلدارة وا٢بك  واالقتصاد حيث شهد العامل العر 
، وعزز من ىذا التيار ا٤بتجو ٫بو الغرب الطلبة ٘ٙمنسوخة عن النماذج اإل٪بليزية والكرنسية وا٥بولندية وغّبىا

                                                 
 . ٕٛٓٓأبريل  ٔٔ( " الدين وعل  االجتماع الغريب"،  احيكة ا٤بصريوف، ٕٛٓٓد.كماؿ حبيب )  ٖٙ
 .ٜٜٜٔ، عدد أبريل/مايو ٙٗ(، ٦بلة ا٤بعرقة ا٤بصرية، العدد ٜٜٜٔعبد العظي  ٞباد )  ٗٙ
 .www.nasiriyeh.net/maqalat-1Nov08/shakiralnabolsi-1Nov08.htmموقع ناارية.نت،   ٘ٙ

 .ٕٛٓٓ، ٤باذا كل ىذا ا٥بوس ا١بنوٍل من الغزو الثقاُب ؟، د.شاكر النابلسي، نوقمرب 
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خبلؿ  –لبعض ا٤ببتعثوف إىل الغرب ٩بن عادوا ورسخوا إستخداـ لغات غّب لغات بِب جلدهت ، بإستثناء ا
تلك الكَبة والوضع قد تغّب ُب أيامنا حيث الصحوة اإلسبلمية حاضرة ُب عواا  أوروبا بْب ا٤بهاجرين 

ومنه  د.حامد ربيع، الذي ٙبدث عن الغزو الثقاُب كثّبا توج ذلك بكتابو "الثقاقة  -العرب وا٤بسلمْب
 ه مطلع الثمانينات.العربية بْب الغزو الصهيوٍل وإرادة التكامل القومي" الذي نشر 

 
 المطلب الثالث: اإلرتباط واإلىتمام بالواقع والمخاطر التي تهدد بالده 

مل يكن حامد ربيع من األكادٲبيْب ا٤بنطوين على أنكسه  غّب ا٤بعنيْب بقضايا أمته  ا٤بصّبية بل  
سي ا٤بصري كانت لو نظراتو ا٥بامة الٍب تستحضر حٌب بعد سنوات من وقاتو، الكاتب واحمللل السيا

قبل ثورة ا٣بامس والعشرين من يناير -ا٤بعروؼ قهمي ىويدي وُب مقاؿ عن األخطار الٍب ٙبدؽ ٗبصر 
ليس مكهومُا أف يسود مصر القدر الذي نشهده من عاد إىل كتابات حامد ربيع قائبل: "  -بسنوات

والتذكّب با٣بطر الدائ  اإلسَبخاء واإلنككاء، ُب حْب أف البلد ُب خطر داى  ودائ ، الدىشة من عندي 
احمليط ٗبصر قاؿ بو إثناف من أى  الباحثْب االسَباتيجيْب ُب تاريخ مصر ا٢بديث، ٮبا الدكتور حامد ربيع 
أستاذ العلـو السياسية والدكتور ٝباؿ ٞبداف أستاذ ا١بغراقيا السياسية. وكل منهما عل  ومدرسة ُب ٦بالو. 

وقعها اإلسَباتيجي ا٢باك . قالدكتور حامد ربيع ُب كتابو "نظرية االثناف ٙبدثا عن أف مصر تدقع ضريبة م
األمن القومي العريب" ذكرنا ٗبصر الٍب كانت قلب العامل القدَل، ونقطة اإللتقاء بْب القارات الثبلث إقريقيا 

س ٕبيث وآسيا وأوروبا. األمر الذي حو٥با إىل دولة معرب ودولة التقاء، إزدادت أٮبيتها بعد شق قناة السوي
أضحت ٧بور نظاـ اإلتصاؿ العا٤بي، وىو ما برز خبلؿ ا٢بربْب العا٤بيتْب، خصواا ا٢برب الثانية، 
قاستوعبتو بريطانيا الٍب جعلت أحد وزرائها يقي  ُب القاىرة، ومل تدرؾ أ٤بانيا تلك ا٢بقيقة، قكانت ىزٲبتها 

غ  التحوالت الٌب طرأت الحقا على ُب العلمْب أحد ا٤بتغّبات األساسية ُب قلب موازين القتاؿ. ور 
اإلسَباتيجيات العا٤بية، إال أف قناة السويس ظلت تتحك  ُب توازنات القوى العسكرية وخريطة التعامل مع 
القوى العظمى ُب العامل، ٕبك  دورىا الضرورى وا٢باس  ُب الربط بْب احمليط ا٥بندى والبحر األبيض 

٤باذا مصر دائمًا ُب خطر، ذلك أف األٮبية ٚبلق االىتماـ. واإلىتماـ ا٤بتوسط. وىى ا٣بلكية الٌب تكسر لنا 
ليس إال نقطة بداية ٤با ال حصر لو من مساعى اإلتواء واإلخضاع من جانب القوى العا٤بية ذات ا٤بصاّب 
 واألطماع ُب ا٤بنطقة. و٤بقاومة ىذه ا٤بساعى قليس أماـ مصر خيار من الناحية اإلسَباتيجية. إذ أف قدرىا
يكرض عليها أف تظل مستنكرة ومكتوحة األعْب على ما يدور حو٥با دائما، وقابضة على أسباب العاقية 

 وا٤بنعة ُب كل حْب". 

كما يذكر   -ويضيف قهمي ىويدي:" رغ  أٮبية ا٤بوقع، إال أف مصر ٰبيط ُّا قراغ "قاتل"  
واألخطار الٌب ىددهتا تارٱبياً  إذ ىى ٧باطة بالبحر من الشماؿ، والصحراء ُب الشرؽ. -الدكتور ربيع

جاءت من ىذين ا٤بوضعْب. من البحر القابع ُب الشماؿ جاء اإلسكندر األكرب وقيصر روما ونابليوف، 
ومن الصحراء القابعة ُب الشرؽ جاء ا٥بكسوس الذين حكموا مصر طيلة ٟبسة قروف، وىناؾ زرعت 
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ط ُّا ققد كتب عليها أف تواجو األخطار احمليطة ُّا إسرائيل لتظل خطراً دائما يهددىا. وبسبب الكراغ احملي
وىى معتمدة على نكسها ووحيدة "مسيطرة بكربياء، اومسحوقة تابعة بصرب، ولكن دائما وحيدة، ما يثّب 
اإلنتباه والدىشة أف مكهـو األمن القومى ٤بصر كانت معا٤بو واضحة ُب ٨بتلف مراحل التاريخ، حٌب ُب 

د الدكتور حامد ربيع قإنو رغ  أف دولة مصر الكرعونية مل تكن منكتحة وال تسعى ا٤برحلة الكرعونية. وعن
ألى سيطرة إقليمية، وكانت مصر آنذاؾ إقريقية أكثر منها آسيوية، قإف قياداهتا الواعية قهمت أف الدقاع 

من مشاؿ  عن حدودىا الشرقية ال ٯبوز أف يتمركز حوؿ حدودىا الطبيعية )ُب سيناء(، وإ٭با ٯبب اف يبدأ
سوريا، وعلى وجو التحديد من منطقة األناضوؿ. وحروب ٙبتمس ورمسيس تشهد بذلك، حيث عربت 
عن إدراؾ حقيقة أف مصر ال ٙبتمل والتسمح بوجود قوة معادية على حدودىا الشرقية. بل إف اكحات 

ة قادىا إىل سوريا، التاريخ القدَل تشّب إىل أف كل قرعوف حك  مصر، سعى إىل تأمْب الببلد من خبلؿ ٞبل
أو غزوة قصدت ليبيا، أو زحف استهدؼ بو إخضاع النوبة. وىى ا٢بمبلت الٌب اعتربىا الدكتور ٞبداف 
"ضريبة ا٤بوقع وٜبن ا٢بماية... قكي كل مراحل التاريخ كانت العبلقة بْب مصر والشاـ عبلقة عضوية، ٕبيث 

سكندرية ىوقطاع إسَباتيجى واحد. وكما يقوؿ ٲبكن القوؿ بأف الساحل ا٤بمتد من اإلسكندرونة حٌب اإل
الدكتور ٞبداف قإف من وضع قدمو على أى طرؼ أو نقطة قيها وال إىل الطرؼ اآلخر تلقائيا. معُب 

أف من يسيطر على الشاـ يهدد مصر، ومن يتحك  ُب مصر يهدد الشاـ.  -يذكر الدكتور ربيع-ذلك 
عرب عن قناعتو ُّا للخليكة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل ىذه ا٤بعادلة قهمها عمرو بن العاص جيداً، و 

عنهما، حْب أخربه بأف الدولة اإلسبلمية الناشئة إما أف تكتح مصر وإما اف تنسحب من الشاـ. ونابليوف 
إنسحب من مصر عندما قشل ُب قتح عكا، والسياسة الربيطانية حْب أرادت اف تتحك  ُب مصر، جعلت 

نوىب من الشاـ قاعدة لتحركها ُب ا٤بنطقة. بسبب ذلك اتكق العا٤باف الكبّباف مع تبعية قلسطْب أو ا١بزء ا١ب
غّبٮبا من الباحثْب االسَباتيجيْب على أف خط الدقاع االوؿ عن مصر ىو مشاؿ الشاـ )جباؿ طوروس(، 

خط وخط الدقاع الثاٌل يقع ُب ا١بزء ا١بنوىب، يتمركز حوؿ ا٤بنطقة الٌب عرقت بإس  ارض قلسطْب. أما 
الدقاع ُب سيناء قهو ُب الواقع خط الدقاع األخّب، وىو اليـو يتمركز حوؿ قناة السويس. إزاء تلك األٮبية 
اإلسَباتيجية مل يكن غريبا أف تَبكز جهود قوى ا٥بيمنة على إضعاؼ مصر وٙبجيمها واخَباقها ما وسعت 

وع ٧بمد على باشا ُب القرف التاسع إىل ذلك سبيبل. وىوما يكسر لنا إارار الدوؿ الغربية على ضرب مشر 
عشر ومشروع ٝباؿ عبد الناار ُب القرف العشرين. وىوما يكسر لنا أيضًا أف مصر كانت أوؿ دولة زحف 
عليها اإلستعمار ُب إقريقيا، وأوؿ دولة جرى إستدراجها للصلح مع إسرائيل، وإخراجها من دائرة الصراع 

 . ٙٙية الكلسطينية"اإلسرائيلى، ٛبهيدا لتصكية القض-العريب
تكجّبات  عندما وقعت" وُب نكس السياؽ يستذكر د.عبد اهلل األشعل كبلـ حامد ربيع قيقوؿ: 

استدعت ذاكرٌب ُب  طابا وشـر الشيخ ٍب تزامنت تكجّبات دىب مع ا٢بوادث الطائكية ُب اإلسكندرية،
                                                 

، ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٕٗة، ( " ألف مصر ُب خطر دائ ".  احيكة الشرؽ القطرية وكذا احيكة الشعب ا٤بصريٕٚٓٓقهمي ىويدي )     ٙٙ
 بتصرؼ.
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٦بلة األىراـ االقتصادي ُب أوائل  ُب قلق شديد سلسلة ا٤بقاالت الٍب نشرىا أستاذنا ا٤برحـو د.حامد ربيع
الرئيس السادات وعنواهنا )مؤامرة على عقل مصر( وعلقت يومها بأف  ، وذلك عقب اغتياؿ الثمانينات

األمر أف  مؤامرة على عقل األمة وقلبها وىي مصر وقد ادؽ ذلك ٛباما، وا٣بطّب ُب اتكاؽ السبلـ كاف
مل يكن ا٢برب الذي وقعت  تقسي  مصر واستبلب سيناء الٍبمقاالت د.حامد ربيع رادت بالوثائق مؤامرة ل

   .ٚٙبو إتكاقية السبلـ قد جف بعد" 

حاوؿ حامد ربيع جاىدا أف يسه  ُب نشر الوعي بشأف أبعاد ا٢بركة السياسية ُب اَّتمع الدويل 
جابة عن أسئلة ا٤بعاار، ققد حذر ٩با يواجو العامل العريب من معارؾ مصّبية داعيا اانعي القرار إىل اإل

منها: ما الذي نريده ُب العامل العريب ؟ وكيف ٫بقق ما نريده ؟، وما ىي خصائص تلك ا٤بعركة ا٤بصّبية ؟، 
وكيف نستطيع أف ٬برج منها بالنصر؟، ما ىي مسالك ا٤بواجهة الٍب تكرضها ا٤بعركة وما أبعادىا ؟، أين 

يقدموىا بصورة شاملة كلية يستطيع على ضوئها  االسَباتيجية الككرية الٍب استطاع ا٤بككروف العرب أف
القائد ألف ٱبطط معركتو وأف يتابع ٙبقيق أىداقو ؟، وكل اسَباتيجية البد وأف تستند إىل نظرية عامة 
متكاملة تربز نواحي القوة و٘بهل نواحي الضعف، قأين الصياغة النظرية السَباتيجة العامل العريب على 

ستوى احمللي ؟، وأين ٫بن من تراثنا الككري اإلسبلمي السابق ؟، ُب اكائو ا٤بستوى القومي أو على ا٤ب
 ٛٙونقائو وُب قوتو وضعكو ؟. 

كاف يصف السياؽ التارٱبي ألمتو الذي عايشو بقولو:" ُب تاريخ كل أمة ٛبر ٢بظة معينة، قإذا ُّا 
ح، ويسيطر على عقلها تصاب بنوع من الغشاوة ا٢بقيقية: تضطرب مكاىيمها ويصيب مدركاهتا عدـ الوضو 

عدـ الصبلحية، أما قياداهتا ٔبميع مستوياهتا قهي مهلهلة ال تدري أين الطريق الصحيح: قيادات سياسية 
ققدت الوعي، وقيادات عسكرية يصيبها الَبىل، أما عن القيادات الثقاقية قهي مل تعد سوى أبواؽ هتلل 

ة ذىوؿ: كيف حدث ذلك و٤باذا ؟، ىذه أمة ٛبلك وترقص وتطبل، ا٤بؤرخ  يقف إزاء تلك الظاىرة ُب حال
 . ٜٙتقاليدىا الواضحة الصرٰبة ا٤بقننة، قإذا ُّا وقد أااب االختبلؿ كل مكاىي  األمن القومي"

 
 المبحث الخامس : معالم منهجو في التأليف.

ن ٙبليل معامل منهج مؤلف أثرى مكتبة العلـو السياسية واالجتماعية بأكثر من ٟبسْب كتابا ل 
يكوف دقيقا بدوف إستقراء ما كتب وىذا يتجاوز حدود البحث، ولذلك سأقتصر على بعض النقاط 
الرئيسية ٤با توقر لدي من مصادر، تاركا الكثّب من جوانب تأليكو ُب ٦باالت كثّبة يشّب إليها تنوع مؤلكاتو،  

 كما أف األبواب ا٤بقبلة ستظهر الكثّب من أساليب تأليكو وكتابتو:

                                                 
 .ٕٙٓٓمايو  ٜٕ( " ىاالت ا٣بطر على سيناء!". احيكة الثورة السورية، ٕٙٓٓد.عبد اهلل األشعل )  ٚٙ
. مقدمة في العلوم السلوكية: حول عملية البناء الفكرية ألصول علم الحركة االجتماعية، الطبعة الثانية(، ٜٔٛٔحامد ربيع )   ٛٙ

 .ٚٔوالنشر وا٣بدمات اإلعبلمية، ص دمشق: دار ا١بليل للطباعة 
 .ٜٜٛٔ/ٙ/ٜٕحامد ربيع، مصر وا٢برب القادمة، جريدة الوقد، بتاريخ   ٜٙ
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عندما ندرس مؤلكات ربيع ُب إطار الككر  لتأليف سياسية وليست فقهية:طبيعة ا .ٔ
السياسي اإلسبلمي ا٤بعاار أوؿ ما علينا تذكره ىو أنو ليس من قيادات العمل 
اإلسبلمي أو ا٢بركات اإلابلحية اإلسبلمية الٍب ظهرت ُب القرف العشرين، قهو ليس 

الشرعية أو حٌب القانونية عموما ٤با  بكقيو ومن ٍب ٚبتلف رؤيتو عن الرؤية الكقهية أو
يتعلق بالتككّب السياسي، ىذا مع أنو يعترب ما ورد ُب كتب الكقو مصدرا أساسيا من 
مصادر الَباث السياسي اإلسبلمي، وقد ال يكوف ضروريًا توضيح الكارؽ بْب ا٤بنهجيتْب 

د ربيع عا٤باً رغ  ترابطهما عندما يكوف السياسي إسبلميا ا٤بنطلق والغاية. كاف حام
وأكادٲبياً ُب ٦باؿ السياسة وما يرتبط ُّا من علـو اجتماعية، وُّذا إبتعد بككره عن غلبة 
الوعظ على ما ىو قكري وسياسي ومعرُب، ومع أف قكره قد يتكق مع قكر تيارات 
إابلحية ظهرت ُب القرف العشرين ومازالت حاضرة حٌب مطلع القرف ا٢بادي والعشرين 

بو يظل ٨بتلكا من حيث أنو ليس ٖبريج كليات شرعية درس من خبل٥با النظ  إاّل أف أسلو 
السياسية اإلسبلمية وىذا ما يكسر قلة رجوعو إىل كثّب من ا٤بصادر وا٤براجع ذات الطابع 
الشرعي من تكسّب وققو وأاوؿ وكتب حديث وىو جانب ضعف ُب مؤلكاتو، ققد كاف 

ٍب عاد إىل أاولو اإلسبلمية قكاف تقدٲبو إياىا  إطبلعو على الككر السياسي الغريب أوالً 
لطبلبو وقرائو بأسلوب ٨بتلف، ونبلحظ مثبل عرضو آلراء مككرين حٌب من خارج العامل 
العريب ٩بن أعجب بأقكارى  وُب مقدمته  أبو األعلى ا٤بودودي ااحب كتايب "نظرية 

، ٜٛٚٔادر عاـ ، و"ا٣ببلقة وا٤بلك" الصٜٚٙٔاإلسبلـ السياسية" الذي ادر عاـ 
وكذا ٧بمد إقباؿ ااحب كتاب "٘بديد الككر الديِب ُب اإلسبلـ"، يقدر ربيع 
إجتهاداهتما إال أنو ومن وجهة نظره ٛبثل بداية وال تقدـ تكسّبًا كامبًل أو إحياء كامبًل 
لئلسبلـ ُب عامل السياسة، لكن ا٤به  أف ربيع ال يدعي خبلؿ كتاباتو بأف لديو نظرية 

و أجوبة شاقية عن األسئلة الٍب يطرحها ال سيما ُب ٦باؿ الككر اإلسبلمي متكاملة أ
، وال ٱبكي تقديره ٗبحمد ضياء الدين الريس ااحب كتاب"النظريات ٓٚالسياسي

السياسية اإلسبلمية" الذي طبع عدة طبعات أواسط القرف العشرين وسنأٌب على ذكره 
ؿ التحليل السياسي عموما عندما الحقا ُب الكصل األخّب، ولعلو أكثر جرأة ُب ٦با

يكوف األمر متعلقا بوقائع يشهدىا العامل العريب بينما نراه ال يندقع مدعيًا تقدٲبو التنظّب 
ا٤بتكامل للنموذج السياسي اإلسبلمي، وكل ما سنعرضو من قكره بالتكصيل ُب الكصوؿ 

سار البحثي القادمة ُب نظره ليس إال مقدمات وعلى األجياؿ القادمة أف تكمل ا٤ب
 الواقعي لتقدَل تنظّب أرقى وأكمل.

                                                 
 .ٕٚٓٓديسمرب  ٕٗ( " قضية ا٢بك  اإلسبلمي".  احيكة العرب اليـو األردنية، ٕٚٓٓد.٧بمد نعماف جبلؿ )  ٓٚ
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ومن أوىل ا٤ببلحظات الٍب تبدو لقارئ مؤلكات  إخضاعو الفكر الغربي للنقد والتحليل: .ٕ
د.حامد ربيع أنو قد وعى جيدًا تطور الدراسة العلمية لعل  السياسة منذ أواخر القرف 

من كتاباتو متابعتو ٤بسّبة  التاسع عشر وبدايات القرف العشرين الذي عاشو، يبدو واضحاً 
ىذا العل  ُب الككر الغريب كما ىو ا٢باؿ ُب الككر اإلسبلمي، وىذا ما ٯبعلو ٨بتلكا عن 
الكثّبين ٩بن أدلوا بدلوى  ُب ٦باؿ الككر اإلسبلمي خبلؿ قرف مضى، مؤلكاتو تؤكد 

ب إطبلعو على بدايات أو جذور ورواقد الككر السياسي الغريب الٍب كانت من نصي
الكبلسكة باألساس قانصبت على ٦بموعة أقكار ومكاىي  مثل الدولة وا٢بك  الصاّب 

، لدرجة أف ربيع ينتقد ٔٚوالعدالة والسيادة وواجبات الدولة كأدبيات معيارية وإستنباطية
بعض األ٠باء البارزة ُب الككر السياسي الغريب ويقدـ تعريكات ٤بكاىي  معينة مغايرة 

الٍب ظهرت منذ عقد ا٣بمسينيات حيث  قدـ قدر كبّب من  لتعريكاهت  خااة تلك
التنظّب السياسي من قبل سياسيْب أمريكيْب وغربيْب خبلؿ قَبة دراسة ربيع ُب أوروبا 

 وبعدىا. 
تظهر كتابات ربيع إدراكو جيداً للنقبلت الٍب  متابعتو لتطورات علم السياسة ومدارسو: .ٖ

الطابع القانوٍل الواكي ا٤بعياري اإلستنباطي شهدىا عل  السياسة بتخليو تدرٯبيًا عن 
الذي سيطر عليو إبّاف القرف التاسع عشر وتقلص إرتباطو بالتاريخ والقانوف لصاّب إرتباطو 
بعلـو النكس واإلنساف واالجتماع، عايش ربيع التطورات السريعة لعل  السياسة إثر 

اكي مع استقبلؿ العديد من الدوؿ ا٢برب العا٤بية الثانية وظهور القطبْب الرأ٠بايل واإلشَب 
الٍب استعمرت لعشرات أو مئات السنْب، وعلى ا١بانب اآلخر شهدت تلك الكَبة 
اإلنتقاؿ من ا٤بناىج التقليدية إىل ا٤بناىج السلوكية، لكن ربيع ال يبدو منجرقًا ُب قراءاتو 

رين الكلسكي ا٤بنظو و  مع كل ىذه التقلبات بْب ا٤بناىج التارٱبية والقانونية من جهة
والرباٝباٌب من جهة أخرى ٍب ظهور ا٤بنهجية السلوكية الٍب تركز على السلوؾ السياسي 

 للكرد وا١بماعة بإقَباض أف جوىر السياسة وا٢بك  ىو سلوؾ البشر. 
وكما إىت  ربيع بالتنظّب ققد إىت   الموازنة بين اإلىتمام بالتنظير والواقع الذي يعيشو: .ٗ

قبحوثو السياسية العلمية تزخر بالنظريات ا٤بنبثقة عن ٙبليلو  بالواقع الذي يعيشو،
السياسي ا٤بزواج بْب النظرية والواقع سواء كانت النظرية منطلقًا لبحثو أو كانت نتائج 
ٕبثو ُب الواقع السياسي الذي يدرسو قتكضي إىل اياغة تعريكات ونظريات ٙبدد ما 

أو تكسر السلوؾ اإلنساٍل الذي ٱبضع ٯبب أف يكوف عليو النظاـ السياسي وما شابو 
للمبلحظة والقياس بإعطاء نسق من ا٤بعرقة ينظ  ويعطى معُب للشواىد الواقعية، كما 
تظهر كتابات ربيع تأكيده على أٮبية أف ينطلق عامل السياسية ُب إىتماماتو البحثية 
                                                 

 .ٗٔ-ٕٔ.  الكويت:وكالة ا٤بطبوعات، ص سياسةمقدمة في مناىج وطرق البحث في علم ال(، ٜٗٛٔد.كماؿ ا٤بنوُب )  ٔٚ
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ضايا اإلستقرار ليخرج عن ا٤بوضوعات ٧بدودة األٮبية ليكوف ناقعًا َّتمعو باإلىتماـ بق
وااكاً  ٕٚيقوؿ حامد ربيع ُب مستهل واحدة من مقاالتوو  السياسي واإلجتماعي مثبًل.

جانبًا من أسلوب تشخيصو للواقع:" ىل نستطيع طرح ا٤بوضوع بشيء من ا٥بدوء، 
والنظرة البعيدة ا٤بدى دوف التشنج الذي تعودناه ُب مناقشاتنا منذ عدة أعواـ ؟ ٫بن 

ِب الواكية ُب ا٤بواجهة، وا٤بتابعة ُب التحليل، والصبلبة ُب النتائج، علماء، والعل  يع
 وا٢بياد ُب التقيي ".

تعدد ٦باالت  جتماعية األخرى:إلالتكاملية في منهجو بين علم السياسة والعلوم ا .٘
دراسة حامد ربيع كما رأينا ٘بسد ُب تنوع مؤلكاتو ُب ٨بتلف العلـو اإلجتماعية، وقائمة 

كة الذكر تؤكد إدراؾ ربيع لضرورة التنسيق والَبابط بْب عل  السياسة والعلـو مؤلكاتو اآلن
االجتماعية األخرى، وىو ما يظهر أيضا تأثَره ٗبا إطّلع عليو من كتب الَباث السياسي 
اإلسبلمي الٍب ٘بمع أبعادًا عقائدية ونكسية وأخبلقية مع ما يتعلق بتسيّب شؤوف ا٤بلك 

ابن خلدوف ُب مقدمتو الٍب يتضح تأثػُُّر ربيع ٗبا حوتو من أقكار والرعية، ومن ذلك منهج 
سياسية وإجتماعية تتداخل قيما بينها، قالسلوؾ السياسي للكرد جزء من سلوكو العاـ 
باعتباره عضوًا ُب ٦بتمع ما يتأثر بعوامل إقتصادية وإجتماعية وثقاقية ونكسية، وىذا ما 

ًا ُب دراستو السياسية توخيا لكه  السلوؾ اإلنساٍل يدقع ربيع إىل ٧باولة أف يكوف تكاملي
، ومن ىذا ا٤بنطلق كانت دراستو لعلمي النكس والسلوؾ  اللذين بصورة أمشل وأعمق

ساعداه ُب ٙبليلو وإنعكس ذلك على نظرتو ألوضاع ا٤بنطقة والواقع الذي يعيشو، ومثاؿ 
"، ٧باواًل اإلنطبلؽ ٩با يسمى على ذلك تكسّبه ٤با أ٠باه بػ"السلوؾ العدواٍل اإلسرائيلي

بعل  ا٢برب ومن جوانبو ٫بو التحليل السياسي للسلوؾ ا١بماعي، والذي يطرح تساؤالت 
مثل: ٤باذا يشن ٦بتمع معْب ا٢برب على ٦بتمع آخر؟، ما ىي العوامل ا٤بختلكة الٍب 
تكرض على ٦بتمع معْب أف ينااب ٦بتمعا آخر العداء؟، بل وأف يسعى بكل وسيلة 

تئصالو ؟ ىل ىي ققط مشكلة اراع من أجل ا٢بياة، أـ أف ىناؾ متغّبات دقينة الس
أكثر عمقًا من ٦برد ا٣ببلؼ أو التناقس على قطعة أرض أو على مصدر من مصادر 

وُب مقدمة كتابو "مقدمة ُب العلـو السلوكية: حوؿ عملية البناء الككرية ،  ٖٚالثروة ؟
ساؤلو حوؿ "التأخر الواضح الرىيب ُب العلـو ألاوؿ ا٢بركة االجتماعية" ينطلق من ت

االجتماعية ُب جامعات ومعاىد" العامل العريب الذي كاف من أبنائو أبو عل  االجتماع 
ابن خلدوف وىو من إستطاع أف يصوغ ألوؿ مرة ُب تاريخ اإلنسانية ذلك التأايل الذي 

                                                 
 ـ.ٖٜٛٔقرباير  ٚ( "دور ا٤بعلومات ُب االسَباتيجية األمريكية". احيكة األىراـ االقتصادي، القاىرة، ٖٜٛٔحامد ربيع )  ٕٚ
  ٖٚ.ٜٜٛٔ/ٛ/ٓٔحامد ربيع، السلوؾ العدواٍل اإلسرائيلي، جريدة الوقد ا٤بصرية،  
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بات على مشاكل ال يزاؿ ىناؾ من ينبش ُب جنباتو حٌب ىذه اللحظة باحثا عن إجا
 .ٗٚاَّتمع ا٤بعاار؟

حيث يذكر ربيع عددًا من العناار  تأكيده على الصفة الجماعية للبحث العلمي: .ٙ
 والشروط الٍب يرى لزـو توقرىا لنجاح البحث العلمي ُب العلـو اإلجتماعية وىي:

  .ىدؼ يعَبؼ بو اَّتمع ويقتنع بو ا١بهاز ا٢بكومي 
  قيق ىذا ا٥بدؼ، ومن ذلك توقّب اإلمكانات ا٤بادية أداة علمية تستطيع أف تسعى لتح

البلزمة، ويركز حامد ربيع ُب الكثّب من مؤلكاتو على ضرورة البحث العلمي ا١بماعي 
سواء ُب العلـو السياسية أو ُب العلـو االجتماعية عموما مؤكدا على أف األسئلة الٍب 

طور العلمي ُب نظره قرض على يطرحها ٕباجة إىل قريق من الباحثْب لئلجابة عنها، قالت
الثقاقة اإلنسانية حقائق ثابتة ال يستطيع ا٤بككر أف يتهرب من دالالهتا، وأوالىا: الصورة 
ا١بماعية للبحث والتحليل، حيث مل يعد من ا٤بمكن أف يت  اإلكتشاؼ واإلبداع ٔبهود 

ودىا، قردية، قالصكة ا١بماعية مل تَبؾ النشاط العلمي والككري دوف أف تكرض وج
وىكذا أضحى النبوغ العلمي أيضًا حقيقة ٝباعية، قل  يعد النبوغ الكردي ىو أساس 
التقدـ العلمي وإ٭با أضحى النبوغ ا١بماعي ىو الذي يسيطر وىو وحده الذي يسمح 
بالتقدـ ُب ٝبيع قروع ا٤بعرقة ودوف إستثناء العلـو االجتماعية، كذلك قهذه الصكة 

د ُب القدرات تكرض أسلوبًا خااًا من أساليب التعامل ا١بماعية ٗبا تعنيو من تعد
ومسلكًا معينًا من مسالك ا٤بساندة ُب النشاط ا٣ببلؽ والتعامل الككري والعملي بْب 
نكس العناار النابغة الٍب قد يهيأ ٥با أف تدقع إىل األماـ بعجلة الكشف والتطور، وما 

والتحليل، وىذا ما يعيق ٙبقيق ذلك يعْب على ذلك ا٣بربات ا٤بَباكمة ُب ميادين البحث 
ُب ٦بتمعات متخلكة من حيث ققرىا الككري والتقِب، وىذا يعِب أف الدوؿ العربية 
واإلسبلمية ٕباجة إىل خلق مدارس قكرية إبتداء منها وعلى مسّبة عدة أجياؿ قد 

 .٘ٚتستطيع أف تطمع ُب اللحاؽ بالركب العا٤بي ُب التطور والتقدـ العلمي
  بتت ٗبا وىبت من اكات وٗبا اكتسبت من دراية أهنا اا٢بة للسيطرة على تلك قيادة أث

 األداة العلمية. 
 .ٍب إدارة تسمح ٖبلق قنوات التجانس واإلتصاؿ بْب ا١بهاز ا٢بكومي والقيادة العلمية 
  ربط البحث العلمي ٗبا ُب ذلك البحث اإلجتماعي بالواقع العملي الذي يصّب أداة

ة ٥با يتكاعل ُّا وتتكاعل بو، ويتحوؿ مركز البحوث إىل ٧بطة توليد للحركة ووسيلة معد

                                                 
، الطبعة الثانية. في العلوم السلوكية: حول عملية البناء الفكرية ألصول علم الحركة االجتماعيةمقدمة (، ٜٔٛٔحامد ربيع )   ٗٚ

 .ٚدمشق: دار ا١بليل للطباعة والنشر وا٣بدمات اإلعبلمية، ص 
 .ٛٔ، مصدر سابق، ص مقدمة في العلوم السلوكيةحامد ربيع،   ٘ٚ
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٢بلوؿ ا٤بشاكل االجتماعية ومعمبًل يقدـ للدوؿ العربية واإلسبلمية خّب ما ىي ُب حاجة 
 إليو من خربات علمية. 

  ٍب اإلٲباف بأف لكل مشكلة واقعها وكل واقع لو أوامره وكل أمر لو مقتضياتو وكل ذلك
خااًا مستقبًل قائمًا بذاتو، ووظيكة العامل ا٢بقيقة تصّب إكتشاؼ ذلك  يعكس منطقاً 

ا٤بنطق واياغتو ألف ٯبعل منو ا٤بنطلق ا٢بقيقي ٤بواجهة ا٤بشكلة وتقدَل ا٢بلوؿ البلزمة 
 .ٙٚللتخلص منها كلياً أو جزئياً، مرحلياً أو دائماً 

 سياسة ال ٲبكن أف تنبع و يؤمن حامد ربيع بأف العلـو االجتماعية ومنها ٦باالت عل  ال
إال من الواقع احمللي على عكس العلـو األخرى الٍب تستطيع أف تعيش عالة على التقدـ 
األجنيب وا٣بارجي، قالطبيب مع مريضو أو عامل الطبعية أو ا٣ببّب ُب ٦باؿ تقِب معْب 
ٲبكن أف ينقل نتائج التقدـ ُب أي ٦بتمع آخر ويطبقها على واقعو دوف أي خوؼ ُب 

غالب ودوف أف يكتشف أحد نقصو الككري بإعتباره ناقل ٥بذه الككرة عن آخرين، ال
لكن الباحث والدارس ُب العلـو االجتماعية ُب نظر ربيع كعل  النكس أو االجتماع أو 
السياسة ال ٲبكن أف ينسخ النتائج الٍب وال إليها علماء ُب ٦باالت العلـو االجتماعية 

ٲبتلك القدرة ال ققط على أقلمة تلك النتائج ُب إطار  ، قبلبد لو أفُٚٚب ٦بتمع آخر
٦بتمعو احمللي بل عليو أف يكتشف ا٤بنطق ا٢بقيقي الذي يستَب خلكو واقع و٦بتمع تلك 
النتائج ويسعى ألف يستوعب تلك ا٣بربات األجنبية ُب منطقو الذاٌب، وىذا ما ٲبنع ربيع 

  السياسة ال سيما عن الككر من ٦برد النسخ عن ٘بارب اآلخرين ونظرياهت  ُب عل
 .ٛٚالسياسي الغريب الذي درسو لسنوات

حاوؿ حامد . نموذج لإلتجاه الثالث في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر: 7
ربيع أف ينأى بنكسو عّما وقع قيو بعض معااريو ٩بن أدلوا بدلوى  ُب الككر السياسي 

ـو السياسة والتككّب السياسي، ٍب اإلسبلمي باستنباطه  النموذج ا٤بعرُب الغريب ُب عل
سعوا للنسج على منوالو، أو أهن  مؤلوا الوعاء الغريب ٗبحتوى إسبلمي قكانوا إسبلميْب 
ُب الصبغة وا٤بسميات ولكنه  غربيوف ُب ا٤بنهج والنموذج ا٤بعرُب وا٤بنطلق وحٌب الغاية من 
                                                 

 .ٔٔ-ٛا٤بصدر السابق: ص   ٙٚ
77

  األخرى حذر النيب الكرَل عليو الصبلة والسبلـ ُب ا٢بديث عن أيب سعيد ا٣بدري قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل الى اهلل ومن التقليد األعمى لؤلم  
لتتبعن سنن قبلك  شربا بشرب وذراعا بذراع حٌب لو دخلوا ُب جحر ضب التبعتوى (، قلنا يا رسوؿ اهلل اليهود والنصارى، قاؿ :  (عليو وسل  

. ٧بمد قؤاد صحيح مسلم(، ٜٕٓٓ.اإلماـ أبو ا٢بسن مسل  بن ا٢بجاج النيسابوري)ٜٕٙٙ، رق  ا٢بديث )قمن(. رواه مسل  ُب احيحو 
 .ٕٙٙعبد الباقي ) ترقي  وترتيب(، القاىرة :دار إبن ا١بوزي، ص 

 .ٖٔحامد ربيع، ا٤بصدر السابق، ص  ٛٚ
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 حْب إعتربوا ُب حيث السعي "ألسلمة" جزئية أو ظاىرية للنموذج الغريب للحك ، ُب
عداد ا٤بككرين اإلسبلميْب إلسبلمية ا١بزئيات وبعض التكاايل، والٍب أطرت ضمن 
٧بددات غربية لتأٌب مشوىة البنية، متناقضة احملتوى غّب قادرة على اإلقناع والتأثّب وال 
التجذر، حاوؿ ربيع أف يبتعد عن ىذا النموذج، وُب ا٤بقابل مل يدٍّعي أنو يقدـ نظاما 

اسيا إسبلميا جاىزًا من حيث التطبيقات والوسائل التكصيلية، بل وضع لنا ٧بددات سي
 -كما سنرى ُب الكصل الرابع  -ومنطلقات وقواعد مثلى ومقومات للنموذج اإلسبلمي 

تنبِب عليها ٨بتلف الوسائل والصيغ وُّذا ٲبكن أف ٚبتلف األشكاؿ والصيغ مع بقاء 
لة،  وٲبكن قه  منهجية حامد ربيع تلك ضمن أسس ا٤بنظومة إسبلمية أايو  القي 

خارطة الكتابات السياسية اإلسبلمية ا٤بعاارة الٍب تتوزع بْب ثبلثة ا٘باىات كما قسمها 
 :ٜٚأحد الباحثْب ا٤بعاارين

 "اإلتجاه األول: نسخ األشكال التاريخية للحكم ومحاولة فرضها على الواقع المعاصر:
،وىذا اال٘باه يقـو ُب جوىره على   قرضية أف ما كاف يصلح منذ أكثر من عشرة قروف مل يزؿ اا٢ًبا اليـو

أف النظاـ اإلسبلمي للحك  ىو ٭بوذج واحد وواكة جاىزة سابقة اإلعداد ًب وضعها ُب بدايات ظهور و 
ىذا الدين وتكوين ٝباعتو السياسية األوىل وما على البلحقْب إال قهمها الكه  ا١بيد وإعادة إستنزا٥با ُب 

عه ، مع ترديد مكونات النظ  السياسية التارٱبية الٍب ظهرت ُب حوض ا٢بضارة اإلسبلمية شكبل دوف واق
التككّب ُب سبل إنزا٥با بشكل مبدع واقعي على العامل اإلسبلمي اليـو ُب ظل توزع ا٤بسلمْب على عشرات 

 الدوؿ.

اسية الغربية اإلتجاه الثاني: تصميم نظام إسالمي للحكم على شاكلة أحد النظم السي
ينطلق من قناعة سطحية ساذجة تقـو على أف ا٢باجات اإلنسانية و  وىو خبلؼ اإل٘باه األوؿ المعاصرة:

الواحدة ٲبكن إشباعها بطريقة واحدة، قحاجة اإلنساف للتنظي  واالنتظاـ ُب ٝباعات ٲبكن ٙبقيقها بنكس 
ويؤمن ىؤالء بأف العملية السياسية واألقكار  الوسائل رغ  اختبلؼ الثقاقات وا٢بضارات وا٤براحل التارٱبية،

ا٤بتعلقة ُّا ىي واحدة ُب كل الثقاقات وا٢بضارات والنماذج ا٤بعرقية ويغكل ىذا اإل٘باه ٛباًما عن 
اإلختبلقات ا١بذرية بْب النماذج أو األنساؽ ا٤بعرقية، وكيف أف بعضها مثل النموذج ا٤بعرُب الغريب يستبطن 

٨بتلف علومو ومعارقو من عل  الطب الذي يقـو على ضرورة التصارع مع أسباب  مكهـو وقي  الصراع ُب
، إىل السياسة الٍب تندرج ٝبيع مؤسساهتا ُب إطار وسائل حل الصراع  ا٤برض من خبلؿ األدوية والسمـو

اتية أو بطرؽ سلمية، ولذلك، ونتيجة ٥بذا والسطحية ُب التعامل مع الظاىرة السياسية، ونظرًا للطبيعة الرباٝب
                                                 

 عارؼ ، إسبلـ أوف الين نت ، األسس ا٤بعرقية للنظ  السياسية اإلسبلمية، نصر ٧بمد  ٜٚ 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758206217&pagena

me=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout . 
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النكعية الٍب شكلت بعض السياسيْب اإلسبلميْب أو ا٤بثقكْب ا٤بسلمْب ُب عامل السياسية ا٤بعاارة، خصوًاا 
تلك الٍب تندرج ُب حركات سياسية تسعى للواوؿ إىل السلطة وتتناقس عليها بنكس وسائل وآليات العمل 

٦بموعها ساعية إىل اب األقكار  السياسي األورويب واألمريكي، قإف كتابات ىذا اإل٘باه جاءت ُب
اإلسبلمية ُب قوالب وأطر غربية، أو ٧باولة تكصيل اإلسبلـ على نكس مقاسات النظاـ السياسي إلحدى 
الدوؿ الغربية، أو إعادة تصمي  النظاـ اإلسبلمي بصورة ٘بعلو ال ٱبتلف عن النظاـ الغريب موضع التقليد 

ال يصل إىل درجة اإلتقاف ا٤بوجودة ُب ىذا النظاـ الغريب أو ذاؾ، إال ُب االس  وبعض التكاايل الٍب ٘بعلو 
ولذلك ٪بد أف معظ  كتابات ىذا اال٘باه تعاِب موضوعات مثل الدستور اإلسبلمي، األحزاب السياسية ُب 
اإلسبلـ، سلطات رئيس الدولة ُب اإلسبلـ، الرب٤باف اإلسبلمي، اإلنتخابات ُب اإلسبلـ، الكرؽ بْب الشورى 

 دٲبقراطية.وال

وىذه ا٤بقاربات تكتقد إىل مربر وشرعية الوجود؛ إذ لو كاف اإلسبلـ يقدـ نظاًما مشاًُّا ألي نظاـ 
سياسي غريب معاار قاألجدر نقل النظاـ ا٤بعاار وتنقيتو ٩با بداخلو من قي  وأقكار وأساليب تتناقض مع 

ظّب و٧باولة خلق اإلختبلقات؛ ألنو كذلك القي  اإلسبلمية، ومل يكن ىناؾ أي داع إلضاعة ا١بهود ُب التن
قعل ا٤بسلموف األوائل عندما تبنوا بعض النظ  ا٤بوجودة ُب عصرى  سواء الكارسية الساسانية أو البيزنطية، 

 وعملوا ٗبا يناسبه  منها وبنكس لغاهتا إىل ما يقارب هناية القرف األوؿ ا٥بجري.

بعض المؤسسات التاريخية و  ومة القيميةاإلتجاه الثالث: التجديد من خالل إحياء المنظ
وىو ا٤بسلك الذي سار عليو حامد ربيع، ويسعى ىذا  األساسية وإعطائها دالالت ووظائف معاصرة:

اإل٘باه إىل ٧باولة ٘بديد القي  وا٤ببادئ وا٤بؤسسات ا٤بتأالة ُب الككر السياسي اإلسبلمي أو الٍب وجدت 
ريكها أو إعادة ملئها ٗبعاٍف ودالالت وايغ تطبيقية تتسق مع ُب التاريخ اإلسبلمي من خبلؿ إعادة تع

العصر ا٢باضر، ٕبيث تكوف قادرة على التكاعل مع ىذا العصر وُب نكس الوقت ٙبقق اإلتصاؿ والتواال 
من أى  القي  وا٤بكاىي  السياسية الٍب يت  التعامل و  مع األاوؿ العقيدية وا٤بخزوف القيمي والثقاُب الَباثي،

ُب ىذا اال٘باه مكهـو األمة، ومكهـو العمراف، ومكهـو االستخبلؼ، ومكهـو األمر با٤بعروؼ والنهي معها 
عن ا٤بنكر، ومكهـو الرابطة السياسية، ومكهـو الشرعية، ومكهـو السياسة، كما يتعامل ىذا اإل٘باه مع 

لشورى، ويعترب ىذا او  بعض ا٤بؤسسات التارٱبية بنكس ا٤بنطق وبذات ا٤بنهجية، مثل: مؤسسٍب الوقف
اإل٘باه بداية حقيقية لتأايل مدرسة ُب عل  السياسة على أسس وقواعد إسبلمية وُب نكس الوقت قادرة 

 .ٓٛعلى التواال مع عل  السياسة ا٤بعاار بنكس مكاىيمو ومناىجو وأدواتو"

بلمذتو و إىل جانب حامد ربيع كاف من رواد اإل٘باه الثالث وعلى دربو سار آخروف بعضه  من ت 
أمثاؿ الدكتور حامد عبد ا٤باجد قويسي، والدكتور سيف الدين عبد الكتاح، والدكتورة مُب أبو الكضل، 
                                                 

 ا٤بصدر السابق.  ٓٛ
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ويشاركه  ُب ىذه ا٤بنهجية آخروف مثل الشيخ ٧بمد أٞبد الراشد، وإبراىي  البيومي غاًل، والدكتور توقيق 
بعد عهد ربيع مطلع القرف ا٢بادي الشاوي، و٧بمد قريد عبد ا٣بالق، وغّبى  من األجياؿ الٍب نشأت 

والعشرين، وقد أسه  علماء مسلموف معااروف آخروف ُب التأايل والتمهيد ٥بذا التوجو الككري السياسي 
ونشره بْب الشباب ا٤بسل  كأيب األعلى ا٤بودودي والشيخ يوسف القرضاوي، ومن ا٤بنتظر أف ُتظهر ٘بارب 

دوؿ عقب ثورات الربيع العريب ٧باوالت تنظّبية وتطبيقية عديدة اإلسبلميْب بعد قوزى  اإلنتخايب ُب عدة 
 ُب ىذا السياؽ.

ىذا بالطبع ال ينكي ا١بوانب اإلٯبابية واإلسهامات الكاعلة لئل٘باىْب األوؿ والثاٍل، قاإل٘باه األوؿ  
ف اإلسبلـ ساى  على مدى العقود ا٤باضية ُب ترسيخ الثقة ُب نكوس قطاعات واسعة ُب العامل اإلسبلمي بأ

قادر على تقدَل حلوؿ ٤بشاكل العصر، كما نشر ذلك اإل٘باه وعيًا إسبلميًا كاف مهمًا ُب العقود األربعة 
األخّبة من القرف العشرين ُب مواجهة ا٤بد الثقاُب والككري من الغرب والشرؽ، أما اإل٘باه الثاٍل قلن يسعنا 

مشاركات ا٢بركات اإلسبلمية ُب ا٢بياة الدٲبقراطية  ُب ىذه العجالة ا٢بديث عنو، قموضوعو يرتبط بتقيي 
ا٢بديثة وماذا جُب منها اإلسبلميوف أو ماذا إستطاعوا تقدٲبو ١بماىّبى  من خبلؿ األطر "الدٲبقراطية" الٍب 
ال شك أهنا وقرت ٥ب  وسائل جديدة للحراؾ السياسي واالجتماعي، قبعض اإلسبلميْب الراقعْب للواء 

اهت  إاطدموا بتحديات كثّبة ُب سعيه  ألسلمة ٦بتمعاهت  و٦باالت حياهتا من ٙبت اإلابلح ُب ٦بتمع
واجهوا و  قبب الرب٤بانات وأروقة الوزارات، قنجحوا ُب بعض مساعيه  من منظور الككر السياسي اإلسبلمي

نظاـ عقبات ُب ٙبقيق آما٥ب  ُب أحياف أخرى، بل إف بعضه  وُب بعض الدوؿ أخكق وجرقتو براغماتية ال
السائد، كاف ذلك ٩با أظهرت ٘بارب ألحزاب إسىبلمية قبل ثورات العامل العريب، و٥بذا قما يلحقها من 

 ستكوف ٧بل أنظار الكثّبين من داخل العامل اإلسبلمي ومن خارجو. ٕٕٔٓ٭باذج بدأت ٩بارستها عاـ 

صادر، وٛبيز إعتمد حامد ربيع على عدد كبّب من ا٤بتنوع مصادره اإلسالمية والغربية: . 8
بإطبلعو على مصادر الككر الغريب ُب ٦باالت العلـو االجتماعية عمومًا والعلـو السياسية بشكل 
خاص، سواء كانت أمهات الكتب الكبلسيكية ُب الكلسكة الغربية أو تلك ا٢بديثة وا٤بعاارة من 

ٙبليل الككر  نتاج مؤلكْب أوروبيْب وأمريكيْب بل وحٌب إسرائيليْب عندما يأٌب ا٢بديث عن
٣بمس األبعاد النكسية واسَباتيجيات الدولة العربية، وما ساعده على ذلك إجادتو و  الصهيوٍل

لغات إجادة تامة: اإل٪بليزية، واإليطالية، والربتغالية، والكرنسية، واأل٤بانية، وىو بذلك ٱبتلف عن 
و العميقة والبلذعة للقراءات الككر السياسي اإلسبلمي، بل كانت لو إنتقادات العديد ٩بن كتبوا ُب

الغربية للَباث السياسي اإلسبلمي، إقبالو غّب العادي على الكتاب كاف لو أثره على ٧بتوى 
الكاتب الصحكي عصاـ رقعت:"أستاذنا العظي  ٧باضراتو الٍب يلقيها على طلبتو، وعن ىذا  
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ة، والذي ىاجر من مصر إىل ...ىذا العامِل ا١بليل ُب السياسة واإلسَباتيجي الدكتور حامد ربيع
..وعاد إىل مصر مدرسًا للعلـو  الدكتوراة.  عدد من رسائل إيطاليا ليدرس ويتعل ، وحصل على 

السياسية ُب كلية االقتصاد عند إنشائها، ليكوف واحداً من أبرز أساتذة العلـو السياسية ُب مصر،   
اص القوي وٝبلو ا٤بتكاملة ا٤بركبة، كانت للدكتور حامد ربيع مصطلحاتو وتعبّباتو، وأسلوبو ا٣ب

وكاف يسحرنا ٫بن طبلب السنة األوىل ُب كلية اإلقتصاد عندما كاف يُدرٍّس لنا مبادئ السياسة، 
وكاف عطاؤه الككري بغّب حدود، ما   تأثرنا بو، واقَببنا منو، وتعلمنا منو الكثّب، -طبلبو-وكلنا 

قارئًا هنًما، مقتنًيا مئات بل آالؼ الكتب ُب العلـو  كاف يقولو اليـو يضيف إليو الكثّب ُب الغد،
، وأذكر مرة عند عودتو من زيارة للجزائر أف طلب أحد مأموري  السياسية واالسَباتيجية العا٤بية

وكانت ا٤بكاجأة ٤بوظكي ا١بمارؾ أف كل ما ٰبملو   ٝبارؾ القاىرة قتح حقائبو الٍب كانت بصحبتو،
 .ٔٛ" شيء آخر غّب الكتب حامد ربيع ىو كتب، وال  . د

إىل جانب تعمقو ُب قراءة ما كاف متوقرا لديو من مؤلكات الَباث اإلسبلمي السياسي وىو ما 
سعى ربيع جاىداً سنلحظو من اإلستنتاجات الٍب خطها وسنذكر بعضها ُب الكصوؿ التالية، ققد 
نظمًا بعيدًا عن ٗبا توقرت لديو من مصادر الَباث السياسي اإلسبلمي أف يكوف منهجيًا م

العشوائية واإلنتقائية والتقليد وا١بزئية وترديد مقوالت دوف ٛبحيصها، ويبدو أف البعض ٗبن قيه  
حامد ربيع قد عاٌل ُب البحث عن عدد أكرب من مصادر الَباث السياسي اإلسبلمي ُب ستينيات 

ا٤بصادر واستعجلوا ُب وسبعينيات القرف ا٤باضي، ُب وقت إعتمد قيو الكثّبوف على عدد قليل من 
التعمي  واستخبلص النتائج سواء كانت إٯبابية أو سلبية دوف تأايل أو استقراء يعتد بو، ال سيما 
من ينتقدوف الَباث السياسي اإلسبلمي مع أهن  مل يطلعوا إال على عدد قليل من كنوزه، وُب 

و بو، إال أنو ينتقد أحيانا الشوامخ ا٤بقابل ٪بد ربيع ومع اعتزازه وحبو الشديد بَباثو اإلسبلمي وثقت
واألعبلـ كابن خلدوف وغّبه ُب بعض ا١بزئيات واالجتهادات، ويقر ربيع بأف ىناؾ حاجة إىل 
جهود مكثكة وٝباعية ومؤسسية واسعة النطاؽ الستخراج ا٤بزيد من ٨بزوف الَباث السياسي 

 .ٕٛبقوفاإلسبلمي الذي مل يشتهر منو إال القليل مقارنة ٗبا كتبو السا

لقب حامد ربيع بصاحب الكلمة ا٢برة، تدؿ  القوة والجرأة والثقة في أطروحاتو السياسية: .9
جريئة للغاية، وىو معتز بانتمائو ألمتو، و  على ذلك مؤلكاتو ومقاالتو وٕبوثو، لتمتعو بروح نقدية

وا٤بثقكْب  رغ  كل ما ٫بن قيو من ضعف، ولديو أمل كبّب ُب النهوض، يدعو العلماء وا٤بككرين

                                                 
 .ٕٙٓٓأغسطس  ٗٔ(، "إسرائيل وحرب االنكجار النازي". احيكة األىراـ االقتصادي، ٕٙٓٓعصاـ رقعت )  ٔٛ
 نصر ٧بمد عارؼ،  ا٤بصدر السابق.   ٕٛ
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قكي الوقت الذي كاف ٱبشى قيو مثقكوف كثر من أف دائماً إىل ٞبل راية الوظيكة الككاحية للعل ، 
يتجرأوا با٢بديث عن قضايا حساسة كاف حامد ربيع جريئا ُب كشف ما ٱبطط لببلده من 
سياسات هتددىا من الداخل وا٣بارج، قتحدث عن سياسة إسرائيل ٘باه مصر منذ هناية 

ينات وحددىا بثبلثة أمور: أوالىا ٚبريب مصر من الداخل لتقييد قاعليتها من خبلؿ السبع
تضخي  عناار الضعف ُب ا١بسد الداخلي ٤بصر، وثانيها عزؿ مصر عن احمليط العريب، ٍب خلق 
الشلل ُب وظيكة مصر اإلقليمية وذلك ٔبعل مصر تتخلى عن مسؤوليتها التارٱبية ٘باه العامل العريب 

مي، وىو ما أدى إىل إضعاؼ مصر ُب مواجهة القوة اإلسرائليلة ا٤بدعومة من قبل واإلسبل
الواليات ا٤بتحدة األمريكية، مع إدراؾ من وضعوا ىذه السياسة بأنو ال ٲبكن تصور مستقبل 

 . ٖٛمشرؽ ٤بصر منكصلة عن أمتها العربية واإلسبلمية بتكامل مقومات الثروة والقوة وا٤بصّب بينه 

سياسة ٝبع ا٤بعلومات عن أرض الكنانة و  خر عن "إحتواء العقل ا٤بصري"وُب مقاؿ آ
يقوؿ:"إف عملية ٝبع ا٤بعلومات ىذه تستند إىل ٙبالف وثيق، وتنسيق بْب األجهزة األمريكية من 
جانب واألجهزة اإلسرائيلية من جانب آخر، وأجهزة حلف األطلنطي من جانب ثالث، 

عمل بتواقق تاـ مع أجهزة األمن اإلسرائيلي، والسؤاؿ الذي وا٤بخابرات األمريكية بصكة خااة ت
ٯبب أف نطرحو بصراحة ووضوح: ما ىي أىداؼ السياسة اإلسرائيلية البعيدة ا٤بدى؟، والٍب تتكق 
مع السياسة األمريكية، وكيف تستطيع عملية ٝبع ا٤بعلومات ىذه أف ٚبدـ كبل السياستْب ؟"، ٍب 

ستطاعت مصر أف هتييء لنكسها قيادة حقيقية قهي مؤىلة ألف ٘بمع يعود قيقوؿ ُب ا٤بقابل:" لو ا
ٙبت قيادهتا ٝبيع دوؿ ا٤بنطقة العربية، وىذا يعِب نتيجتْب: أواًل: إنتهاء إسرائيل باستئصا٥با 
وإقتطاع وجودىا أو بذوباهنا وابتبلعها، وثانياً: وضع حد لعملية النهب الٍب ٛبارسها القوى الدولية 

 .ٗٛى ا٤بتعددة ا١بنسيات ُب ٝبيع أجزاء ا٤بنطقة العربية"والشركات الكرب 

وُب مقاؿ ثالث لو بعنواف "ومل يتعل  األمريكيوف من أخطائه " يستقريء ربيع سياسات 
دوؿ أوروبا ُب قَبة ما بعد إستقبلؿ دوؿ العامل الثالث ٍب يصف السياسة األمريكية ُب منطقة 

ناقض بإتباع مبادئ ال تقبل التجانس قيما بينها، بل الشرؽ األوسط بثبلثة خصائص: أوالىا: الت
ويلغي كل منها اآلخر وٯبعلو مستحيل التطبيق، وثانيها: اكة اإلضطراب وعدـ الوضوح بشأف ما 
تريده الواليات ا٤بتحدة حقيقة من منطقة الشرؽ األوسط،  ىل ىي اداقة الشعوب أـ االىتماـ 

،  ٍب ٰبذر ربيع ٩با واكو أىداؼ ٘ٛقيقة إطار التحرؾبثرواهتا النكطية ؟، وثالثها: عدـ قه  ح
السياسة األمريكية من ٝبع ا٤بعلومات عن مصر ٙبت ستار األٕباث ا٤بشَبكة والٍب ٰبددىا بثبلثة 

                                                 
 .ٜٜٛٔ/ٙ/ٜٕحامد ربيع، مصر وا٢برب القادمة، جريدة الوقد،    ٖٛ
 .ٜٔٛٔ/ٔ/ٖٔ، ٖٖٚاـ االقتصادي، العدد حامد ربيع، احتواء العقل ا٤بصري، احيكة األىر   ٗٛ 

 .ٖٜٛٔ/ٕ/ٕٔ، القاىرة، ٖٙٚحامد ربيع، ومل يتعل  األمريكيوف من أخطائه ، احيكة األىراـ االقتصادي، العدد   ٘ٛ
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اكتشاؼ و  أىداؼ بصكة خااة وىي: تطويع القوى اليسارية أو الراديكالية من ا٤بنظور األمريكي،
 .ٙٛد وا٤بساٮبة ُب عملية ٘بزئة مصر اإلعداو  مواقع وقوى الرقض ا٤بتوقعة،

جرأتو مل ٛبنعو من أف يتحدى أ٠باء المعة ُب عامل السياسية واإلعبلـ، قمثبًل ُب هناية 
الستينيات، تروى واقعة معروقة َب كلية االقتصاد والعلـو السياسية، ُب ذلك الوقت كاف حامد 

ترىات ٧بمد »لدراسى ٙبت عنواف يـو سبت ٧باضرات ليست ٥با عبلقة با٤بنهج ا ربيع، يعقد كل
الذى كاف يكتبو ىيكل « بصراحة»وقيها كاف يناقش مقاؿ يـو ا١بمعة «.. ىيكل حسنْب

ا٤بدرج يزدح  بطبلب كليات االقتصاد، وا٢بقوؽ وا٥بندسة حيث   الصحكي ا٤بصري الشهّب،  وكاف
 ن أي برنامجيأتى الطلبة من على ا١بانب اآلخر للطريق، مل يكن حامد ربيع يداقع ع كاف

"  .ٚٛسياسى للتوريث، بل كاف ينقد ويكند قيها ما كتبو ىيكل ُب احيكة األىراـ قبل ذلك بيـو

من أبرز معامل منهج و إنفكاكو عن المركزية الغربية وإدراكو لمسارات السياسة الدولية: .ٓٔ
يشّب إىل ىذه  كبلمو ُب  مواضع ٨بتلكة  ٛٛربيع ُب التأليف إنككاكو عن "ا٤بركزية الغربية" قكحوى

الككرة، ومن األمثلة الٍب يسوقها على ذلك أف أحد أسباب ٚبلف الككر السياسي ُب العامل 
اإلسبلـ ىو إعتماد قئة من "ا٤بتكر٪بْب حضارياً" كما يصكه  على علماء ا٢بضارة الغربية ُب قه  

ذكرًا باعَباقات الَباث اإلسبلمي والثقة بإطبلعاهت  وآرائه  ُب كل شئ ونقدى  ألية حضارة، م
بعض العلماء الغربيْب بأنو ٗبراجعته  القاسية لتقاليد التعامل الككري مع ا٢بضارة اإلسبلمية أُثبت 
أف كثّباً من علماء االستشراؽ مل يكهموا تلك ا٢بضارة وىذا ما يظهر أهن  ٲبثلوف ا١بهالة ا٢بقيقية 

نبية منذ هناية ا٢برب العا٤بية الثانية إزاء الَباث اإلسبلمي، ومعايشة حامد ربيع للكتابات األج
وحٌب أواخر التسعينيات جعلتو يؤكد سوء الكه  الغريب للحضارة اإلسبلمية عن عدـ إدراؾ، وُب 
أحياف أخرى عن سوء نية يعرب عن إستمرارية ٢بملة ضخمة من التشويو بدأت ُب العصور 

بتدأت من رجل الشارع ُب أوربا الوسطى وكانت إحدى نتائجها ا٢بروب الصليبية، ٞبلة تشويو ا
والت إىل حد إختبلؽ األكاذيب الصرٰبة الواضحة، ولكن ُب ا٤بقابل يرى حامد و  إىل العلماء

ربيع أف العامل اإلسبلمي مل يشهد ٞبلة شعواء بنكس الصورة ضد ا١بانب الكاثوليكي، متسائبلً: 
تكصيبًل قهذا التشويو من جانب أال يعرب ىذا عن حقيقة نكسية ٨بتلكة وٰبتاج إىل ٙبليل أكثر 
، وىذا ال يتعارض مع قولنا أنو ٜٛواحد عرقل أي جهد لكه  ا٢بضارة اإلسبلمية بكل جزئياهتا؟

                                                 
 .ٖٜٛٔ/ٕ/ٕٛ، القاىرة، ٖٚٚحامد ربيع، سياسة ٝبع ا٤بعلومات ُب منطقة الشرؽ األوسط، احيكة األىراـ االقتصادي، العدد   ٙٛ
، ىيكل أبو ىزٲبة، عبد اهلل   www.elaph.com/elaphweb/elaphwriter/2007/4/226204.htmوقع إيبلؼ، م  ٚٛ

 . ٕٚٓٓأبريل  ٗٔكماؿ، 
.  لمركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذاتا(، ٖٕٓٓومن أقضل ما ألف ُب ىذا الشأف كتاب: د. عبد اهلل إبراىي  )  ٛٛ

 بّبوت: ا٤بؤسسة العربية للدراسات  والنشر. 
 وما بعدىا.  ٘ٔد. عبد اهلل إبراىي ، ا٤بصدر السابق، ص    ٜٛ
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يعتمد على ا٤بصادر األجنبية ٗبختلف اللغات الٍب أتقنها، ليس إعتماد معجب بقدر ما ىو 
 إستكادة إنتقائية ال ٚبلو من النقد الواضح. 

يع أف يلمس ُب كثّب من اكحاهتا إعتزازه بإسبلمو وعروبتو رغ  معايشتو وٲبكن لقارئ كتب رب 
الطويلة للككر السياسي الغريب قهو يقوؿ ٨باطبا ابنو:"إف إٲباٍل بالعروبة وقد اختلطت وتكاعلت مع القي  
 اإلسبلمية كمنطلق قه  معُب القومية العربية، ىو وحده الذي سوؼ يظل الدستور الككري الذي ينبع منو
ٝبيع أنواع الرحيق الككري، الذي جعلِب أنظر إىل ا٤بستقبل ُّدوء وثقة، اإلسبلـ يا بِب ليس لغة احملبة، إنو 
أكثر من ذلك، إنو لغة أساسها أف ٱباطب كل على قدر عقلو، وأف نتعامل مع كل شخص ققط باللغة 

يمنا وتقاليدنا ىي لغة التضحية الٍب يكهما ويعيها، وتسمح لو بأف يعرؼ معُب النبل وا٤بثالية، إف لغة ق
والوظيكة العا٤بية، ولكن بلغة الواقع والتجاوب مع حقيقة الطبيعة البشرية، أمل يواف ديننا بأنو دين الكطرة 
؟ إنو معادلة ترتكع عن لغة الضعف وا٣بنوع، وتأىب إال مواجهة األشياء بأ٠بائها ا٢بقيقية، ىل تكه  يا بِب 

صبلة والسبلـ إىل ا٥بجرة وٞبل السبلح؟، ىناؾ مواقف تأىب إال القوة وترقض معُب دعوة الرسوؿ عليو ال
ا٤بهادنة، ولكن من يستمع ومن يعي دالالت ىذا التاريخ الذي ىو اكحة وجودنا، وقصة ا٤بعاناة الٍب 

آخر  ، وُب مقاؿٜٓعاشها آباؤنا ومنها إنطلق ذلك ا٤بارد الذي التقت قيو الشهامة العربية بالقي  اإلسبلمية"
يقوؿ:"كلما إزددت توغبل ُب قه  حقيقة الَباث اإلنساٍل ووظيكة ا٢بضارات التارٱبية إزدادت قناعٍب بأننا 
مدعووف ألف نؤدي وظيكة كربى ُب متاىات القرف ا٢بادي والعشرين، ٫بن نعل  أف ماضي أمتنا قد أاابتو 

ناء األمة أف ينظكوا ذلك التاريخ، وأف ٱبرجوه ا١بروح وأف تارٱبنا قد لقي اإلٮباؿ والتشويو، قد آف األواف ألب
 .ٜٔنقيا نااعا يهدي ويقود إىل األماـ"

وتشع من كتابات ربيع إستقبللية قكرية واستعبلء تنظّبي، بعد إستيعاب كاٍؼ ٤بصادر الككر 
ثلة  السياسي الغريب، إستيعاب يعينو على تقدَل الرؤية اإلسبلمية بديلًة عن الرؤى الغربية، وعلى ذلك أم

ونظرية حقوؽ اإلنساف ودالالهتا ا٤بنهجية"، نقد  كثّبة ومنها ٕبث غّب منشور لو حوؿ "ا٣بربة اإلسبلمية
وتبنيها وتقليدىا من دوف دليل أو برىاف ومن دوف تبْب عناارىا  قيو التوجو حياؿ ا٤بكاىي  الغربية

 خ للَباث اإلنساٍل وكاف غربياً وانطلق مننقداً عملياً ومنهجياً" ، وقاؿ ناقدا لكل من أر   ومقتضياهتا ونقدىا
والتقدـ السياسي ىو  أف ا٤بكاىي  الغربية واإلنسانية ا٤بتقدمة ققط ىي تلك النابعة من ا٢بضارة األوروبية

عن اآلخر ، يصف ربيع ٦بموعة  أسلوب ا٢بياة الدٲبقراطية ُب ٭بوذجو الغريب الذي ال يتجزأ أي منهما

                                                 
  ٕٔ،ٜٛالعدد ( قرنسا، )La Avant Grade Arabeحامد ربيع، أين مصر الكرعونية من العروبة القومية، ٦بلة الطليعة العربية )  ٜٓ

قراءة في علم (، ٜٜٜٔوما بعدىا، نقبلً عن د.ٝباؿ عبد ا٥بادي والشيخ عبد الراضي سلي  ) ٕٙـ( صٜٗٛٔكانوف الثاٍل/قرباير
 . ا٤بنصورة: دار الوقاء. ٕ، الكتاب ا٣بامس، طاالستراتيجية

وما  ٕٙـ( صٜٗٛٔأيار/يونيو ٕٔ، ،٘ٓٔ( قرنسا ، )العدد La Avant Grade Arabeحامد ربيع، أمٍب والوظيكة ا٢بضارية )  ٜٔ
 بعدىا، نقبلً عن د.ٝباؿ عبد ا٥بادي والشيخ عبد الراضي سلي ، ا٤بصدر السابق.
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ولكن على األقل -غّب اادقة  نو آف لنا أف نعيد النظر ُب جوىرىا ال ٗبعُب أهناا٤بكاىي  تلك با٤بشوىة وأ
وأف تكرض إطار معينًا ُب قه  التاريخ السياسي وا٣بربة اإلنسانية حيث  كاف ال بدو  ٗبعُب أهنا غّب مطلقة ،

لنا  رسبتو العلمية تعودت أف تنطلق ُب قه  أي خربة سياسية من اإلطار الككري اَّرد الذي التقاليد
 .ٕٜا٤بكاىي  الغربية

نقطة أخرى مهمة ٱبتلف قيها عن كثّب ٩بن كتبوا ُب ٦باؿ الككر السياسي اإلسبلمي وىو إدراكو 
لتكاايل مسارات السياسات الدولية، وىذا أقق عا٤بي يكتقده بعض من تصدى لقضايا السياسة اإلسبلمية 

اسية إسبلمية، حيث تغيب عن حسابات وتطبيقاهتا أو حٌب ٩بن يعملوف ضمن أحزاب وحركات سي
بعضه  األطر الدولية احمليطة بدو٥ب  الٍب ينشطوف قيها، وسردنا ٤بؤلكاتو ُب الصكحات ا٤باضية يوضح أف 
إسهاماتو ُب الككر السياسي اإلسبلمي تأٌب ضمن إطار واسع إلسهاماتو ُب البحث ضمن قضايا سياسية 

ثااًل من مقاالتو عن وظيكة إسرائيل ُب خدمة السياسة األمريكية إقليمية ودولية كثّبة، وٲبكن أف نسوؽ م
ٚبالف ما ىو شائع من ضماف واشنطن ألمن إسرائيل، قيقوؿ ربيع:"الوظيكة الدولية ُب اإلدراؾ الصهيوٍل 
تعِب ٛبكْب القوى العظمى من ٙبقيق أىداقها ُب منطقة الشرؽ األوسط وىكذا تصّب وظيكة إسرائيل 

ددت ُّذا ا٤بعُب كيف ٛبكن القوى العظمى أو إحداىا من أف ٙبقق أىداقها ُب ا٤بنطقة، الدولية، وقد ح
( القوة األمريكية والٍب ترتبط ُّا الشركات ٔوىي الٍب تتمركز بإٝباؿ حوؿ ثبلث ٧باور بالَبتيب اآلٌب: )

بية والٍب ال تزاؿ ٚبضع ( القوة األورو ٖ( القوة الروسية ويستَب خلكها اليسار الدويل، )ٕمتعدية ا١بنسيات، )
لتوجهاهتا بعض دوؿ العامل الثالث، إسرائيل ٙباوؿ أف ٚبدـ ىذه القوى الثبلث، ولكن عند الضرورة، 
وعندما يتعْب عليها اإلختيار، قأمامها ققط كحصاف ٛبتطيو وتنطلق من خبللو ُب تدعي  تلك الوظيكة 

 .ٖٜيلة"الدولية واشنطن وما ٰبيط ُّا من قوى أخرى وىي ليست قل
ٍب يتساءؿ ربيع ُب ذات ا٤بقاؿ عن أىداؼ الواليات ا٤بتحدة األمريكية من سياستها ُب ا٤بنطقة ؟ 
وكيف تستطيع إسرائيل أف ٚبدـ تلك السياسة األمريكية ُب ا٤بنطقة ؟، ويطرح عددًا من النقاط قائبًل بأف 

 األىداؼ واضحة بل ومقننة:
ة لعدـ اإلستقرار البلـز لبناء مشروعات "قرض وضع التخلف على ا٤بنطقة سواء كنتيج .ٔ

 إ٭باء حقيقية، أو بتوجيو كل إمكانات ا٤بنطقة لئلستنزاؼ ُب عمليات شراء السبلح.
 منع ا٤بنطقة من الوحدة ا٢بقيقية وٛبزيقها وٙبويلها إىل كيانات ىشة ومتصارعة. .ٕ
ة سواء بتخزين أف تتوىل ىذه ا٤بنطقة عملية ا٤بساندة الثابتة للقوات العسكرية األمريكي .ٖ

                                                 
مركز أماف )ا٤بركز العريب للمصادر وا٤بعلومات حوؿ توثيق العنف ضد ا٤برأة(،   ٕٜ

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=478ا٤بقاادي وتنظّب  ، النموذج
، دراسة أعّدىا د. سيف الدين عبد الكتاح، األستاذ بكلية اإلقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة، أبريل  حقوؽ اإلنساف "رؤية إسبلمية"

ٕٓٓٗ. 
 .ٜٜٛٔ/ٚ/ٖٔوراثة دور مصر القيادي ٤بنطقة الشرؽ األوسط، جريدة الوقد ا٤بصرية، حامد ربيع، ىل تنجح إسرائيل ُب    ٖٜ
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 السبلح ودع  القوات األمريكية الٍب قد تدعى إىل العمل ُب ىذه ا٤بنطقة.
توظيف موقعها ٣بدمة اإلسَباتيجية األمريكية ُب بعدين: أو٥بما أف تكوف مقدمة إليقاؼ  .ٗ

نزوؿ األسطوؿ الروسي إىل البحر األبيض ا٤بتوسط، وثانيهما أف تتوىل عملية إيقاؼ 
 وسط أوروبا. الكيضاف العسكري من

قرض وضع التبعية ٤بصر إزاء الواليات ا٤بتحدة وتدعي  حالة ا٣بوؼ  .٘
الٍب تسود القيادات ا٤بصرية إزاء أي ٙبرؾ قيو شيء من االستقبللية ُب مواجهة 

 ٜٗواشنطن."
 

قليل ٩بن يتصدي ألي عل  يصل إىل مرحلة اياغة . ربيع وفن صياغة التعريفات: 11
طلقًا جديداً لكه  ذلك اَّاؿ أو العل  أو الكن، وحامد ربيع تعريكات تكوف ٕبد ذاهتا من

استخبلاها و  ٩بن أتقن تقدَل تعريكات ُب العلـو السياسية واإلجتماعية تتميز بأاالتها
لزبدة ما قرأ ُب ا٤بصادر اإلسبلمية والغربية، قعندما يتحدث عن العقيدة القتالية 

سَباتيجية الٍب يعرقها ُب أوسع معانيها اإلسرائيلية مثبل قإنو يؤسس لذلك بتعريف اإل
بأهنا:"قن التعامل مع ا٤بشاكل، عرب التككّب والتصور والتأمل أو بعبارة أخرى اإلدراؾ 

، ويشّب ُب ىذا الصدد إىل قاعدتْب أساسيتْب تشمل أي تعامل إسَباتيجي ٜ٘ا٤بسبق"
ل للقدرات، وأف وٮبا: التناسق ُب مستويات التعامل اإلسَباتيجي، واإلستخداـ األمث

مراتب التحرؾ االسَباتيجي ألي دولة أو منطقة تتمثل ُب ثبلثة مستويات: إسَباتيجيا 
عليا أو االسَباتيجية القومية، ٍب تعقبها االسَباتيجية العسكرية، وتتلوىا مباشرة 

، وُب ثنايا كبلمو طا٤با نكى عن نكسو اكة القدرة على تقدَل ٜٙاالسَباتيجية القتالية
أو أجوبة متكاملة ٤با يطرحو من تساؤالت، ققبل أف يتحدث عن إسَباتيجية  نظريات

ا٤بواجهة العربية يقوؿ:"ليس ىذا موضع تقدَل نظرية متكاملة ٤ببادئ التخطيط 
االسَباتيجي أو قواعد التعامل ُب النظرية القتالية"، لكنو ينطلق قيسهب ُب تعريكات 

 .وتكصيبلت كما سنرى ُب األبواب ا٤بقبلة
ال يكتكي حامد ربيع ٗبحاولتو إحياء الَباث ربيع والتوقعات المستقبلية:  .ٕٔ

واستقرائو الككري ا٤بستكيض للتاريخ أو بتحليلو الواقع العريب واإلسبلمي أو بنقد الككر 
الغريب بل يتعدى ذلك إىل توقع ما ٲبكن أف تؤوؿ إليو السياسات، وكاف لو اىتمامو 

                                                 
 ٜٜٛٔ/ٚ/ٖٔحامد ربيع، ىل تنجح إسرائيل ُب وراثة دور مصر القيادي ٤بنطقة الشرؽ األوسط، جريدة الوقد ا٤بصرية،  ٜٗ
إىل اسَباتيجية االنتحار ُب حرب  ٕٜٚٔية الردع ُب عاـ حامد ربيع، السبلح النووي وتطور العقيدة القتالية اإلسرائيلية من اسَباتيج   ٜ٘

، جريدة الوقد ا٤بصرية،  ٕٜٛٔلبناف عاـ   .ٜٜٛٔ/ٛ/ٚٔإىل اسَباتيجية ا٥بجـو
 .ٜٜٛٔ/ٛ/ٖٔحامد ربيع، السبلح النووي اإلسرائيلي واسَباتيجية ا٤بواجهة، جريدة الوقد ا٤بصرية،    ٜٙ
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ويعرؼ ذلك بقولو:"ا٤باضي ىو قراءة للحاضر وا٢باضر ليس  الواضح بالتحليل ا٤بستقبلي
ما عن ا٤بستقبل قهو ا٢بركة أإال تلمس لعناار التطور الذي سوؼ ٰبملو ا٤بستقبل، 

ا٤بعاارة بكل قوهتا وإٲباهنا وىي تتجو إىل األماـ وقد استمدت قوهتا من مأساة ا٢باضر 
 .  ٜٚوتقة واحدة"وخربة ا٤باضي، وىكذا تنصهر ٝبيع ىذه األبعاد ُب ب

بل إنو يؤكد على منطلقو الَباثي ُب إىتمامو با٤بستقبليات قيقوؿ ُب مقدمة كتابو )مستقبل  
اإلسبلـ السياسي(:"عل  التدبر أايل ُب تقاليدنا...وىو الذي نسميو ُب االاطبلح ا٤بعاار بعل  

 ضوء ا٢باضر، إنو إنطبلؽ التخطيط السياسي وىو ليس ٦برد إنطباع أو تصور، إنو: معا١بة ا٤بستقبل ُب
للمتغّبات ُب عامل األحداث ا٤بتوقعة أو ا٤بختلكة، عل  ا٤بستقبليات أضحى أحد مظاىر التقدـ العلمي ُب 
نطاؽ الثقاقة اإلجتماعية، لقد أضحى من واجب ا٤بككر ا٤بتخصص أف يقدـ ال ققط إستقراًء للحاضر وال 

ف ينطلق من كبل ا٤باضي وا٢باضر وقد اهر ا٤بتغّبات ُب إطار تكسّباً ٥بذا الواقع ُب ضوء ا٤باضي بل عليو أ
واحد ليتنبأ بأحداث ا٤بستقبل، وىو ُب تلك اللحظة ٯبمع بْب العل  ٗبنطقو ا١بامد والنبوغ الككري الذي ال 

 يزاؿ ٱبضع لقواعده العلمية. 
وضمن  ٜٛـٜ٘ٛٔوٲبكن أف نرى وقوع الكثّب ٩با ٙبدث عنو، واألمثلة كثّبة منها مقاؿ نشره عاـ 

حديثو ا٤بستكيض ُب أكثر من مقاؿ وكتاب عن السياسة األمريكية ٘باه العامل العريب يقوؿ بأف "واشنطن 
تنظر إىل ا٤بنطقة العربية على أهنا تنتمي إىل العامل الثالث ومن ٍب ٚبضع لنكس ا٤بكاىي  الٍب ٱبضع ٥با ذلك 

َباتيجي من جانب، وسيطرة تقاليد ا٢بضارة غّب العامل ُب اإلدراؾ األمريكي، يكمل ذلك ا٤بوقع االس
 الكاثوليكية من جانب آخر، ومن ٍب تتحد عناار ىذا اإلدراؾ بأبعة متغّبات أساسية: 

مواجهة أي حركات ترمي إىل تغيّب الوضع القائ  ُب أي بقعة من أجزاء الوطن العريب واعتبارىا  .ٔ
-لو:"إف مكهـو مقاومة اإلرىاب الدويل نوعًا من اإلرىاب الدويل ناقبل عن مسؤوؿ أمريكي قو 

وىو االاطبلح الذي استخدـ للتعبّب عن حركات التغيّب ُب دوؿ العامل الثالث ٗبا ُب ذلك الوطن 
 ٯبب أف ٰبل ُب اىتمامنا موضع الدقاع عن حقوؽ اإلنساف". –العريب 

 مواجهة حركات التغيّب من خبلؿ إستخداـ القوة العسكرية. .ٕ
أدوات ُب التعامل مع  ٗر٠بية نشرهتا احاقة قرنسية يشّب ربيع إىل إستخداـ ونقبًل عن تقارير  .ٖ

 العامل العريب وىي: الطب الوقائي، الثورة ا٤بضادة، التدخل السريع، الَبكيز على قوة النّباف ا٤بكثكة.
 إسرائيل(.  –أوروبا  –خلق ٙبالف إسَباتيجي ٰبتضن ا٤بنطقة مبِب على ثبلثية )الواليات ا٤بتحدة  .ٗ

 الفصل الثاني
                                                 

، ٘ٓٔ( قرنسا ، ) العدد  La Avant Grade Arabeبة القومية، ٦بلة الطليعة العربية ) حامد ربيع، أين مصر الكرعونية من العرو   ٜٚ
 وما بعدىا، نقبلً عن د.ٝباؿ عبد ا٥بادي والشيخ عبد الراضي سلي ، ا٤بصدر السابق. ٕٙـ ( ص  ٜٗٛٔأيار / يونيو  ٕٔ،

 ٕ٘، ٜٛ( قرنسا، )العددLa Avant Grade Arabeالعربية )حامد ربيع ، أين القومية العربية من السياسة األمريكية، ٦بلة الطليعة  ٜٛ
الكتاب  قراءة في علم االستراتيجية،وما بعدىا، نقبًل عن د.ٝباؿ عبد ا٥بادي والشيخ عبد الراضي سلي ،  ٕٙـ( صٜ٘ٛٔآذار،أبريل

 . ٔ، ط ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔمصر،  –ا٣بامس، دار الوقاء، ا٤بنصورة 
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 إحياء التراث السياسي اإلسالمي: تساؤالت تأسيسيةو  حامد ربيع
 مدخل:
من خبلؿ استقراء ما يطرحو حامد ربيع عن الَباث السياسي اإلسبلمي ووظائف إحيائو وعلى  

رأسها وضع أسس نظرية سياسية إسبلمية متكاملة، ٪بد أنو يطرح تساؤالت ىامة ٲبكن واكها با٤بقدمات 
يسية قبل ا٢بديث عن منهجيتو ُب التعامل مع الَباث السياسي اإلسبلمي والواوؿ من خبللو إىل التأس

مرحلة التنظّب، وىي تساؤالت طرحها ُب مواضع متكرقة، ورٗبا سعى لطرح جواب ٨بتصر ُب موضع ٍب 
كمكاىي  بتداء من ٙبديد ا٤بصطلحات األساسية ا٤بتعلقة با٤بوضوع  إنطلق يقصل ُب موضع آخر وأضاؼ،  

الَباث وا٢بضارة والثقاقة، ٍب حديثو عن وظائف إحياء الَباث ومسوغاتو أو أٮبية ذلك واقعياً، ويتساءؿ 
ربيع: ٤باذا أٮبل الَباث السياسي اإلسبلمي ؟ وىو يعِب السياسي منو ٙبديدا، ويقَبب من القس  ا٤بنهجي 

، والعوائق الٍب قد تقف أماـ ٧باوالت إلحياء الَباث باإلشارة إىل تصنيكات مصادر الَباث اإلسبلمي
اإلحياء من قبل الباحثْب ُب ٦باؿ الككر السياسي وما ارتبط بو من علـو إنسانية وشرعية، ويؤكد ربيع على 

ستكهامات قإنو يسعى ُب "٧باولة موجزة لربط ا٤بكاىي  الككرية باإلطار إلأنو عندما طرح خبلاة ٤بختلف ا
 .ٜٜا٤بعاار للتنظّب السياسي"

 
   في فكر ربيع اتالمبحث األول: "التراث السياسي اإلسالمي":تحرير المصطلح

متطلب يستلـز إيضاحو قبل الدخوؿ ُب  بلقيةحات وا٤بسميات ُب القضايا ا٣بٙبديد ا٤بصطل         
ُب ىذه  االٍب سنتعامل معه "تراث"جزئيات "إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي"، قما ا٤بقصود بكلمة 

، قائبًل: "ىل نستطيع من منطلق التنظّب السياسي ٙبديد ٓٓٔات ؟، سؤاؿ يطرحو د.حامد ربيع الصكح
مدلوؿ ىذه الكلمة والتعريف ٗبقوماهتا بوضوح ودقة ؟ ٩با ال شك قيو أف التقاليد عرقت بشكل أو بآخر 

وبأبعاده دالالت ٨بتلكة وقبلت استعماالت معينة دوف أف يعرب ذلك عن تصور واضح للمكهـو الوظيكي 
 ا٤بختلكة من حيث البناء الككري للظاىرة الَباثية".

  
 -يرى ربيع أف تأايل ا٤بعاٍل ا٤بختلكة ا٤برتبطة ٗبكهـو الَباثالمطلب األول: التراث بين ثالثة تطبيقات:  

سيميز بْب تطبيقات ثبلث كل منها ٰبمل  -عموما قبل ٚبصيص ذلك على  الَباث السياسي اإلسبلمي
متميزة، ويعتقد أف كبل من التطبيقات التالية ٥با نقائصها قينقدىا بعد  ريًا تصورًا ٨بتلكًا وداللةً ولو ال شعو 

 عرضها قائبل:

                                                 
. الطبعة األوىل.  دمشق: دار ا١بيل للطباعة لفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميالتجديد ا(، ٕٜٛٔد.حامد ربيع )   ٜٜ

 .ٕ٘  والنشر،  ص
 وما بعدىا. ٚٙ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع ،   ٓٓٔ
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 فمن منطلق التقاليد اإلنسانية التي عرفها العالم الغربي خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر" .ٔ
ربات وترابط الَباكمات ٗبعُب وحدة والٍب تقـو على مبدأ العا٤بية والوحدة البشرية ُب تراك  ا٣ب-

الوجود اإلنساٍل وتقدمو الثابت ا٤بستمر ُب خط واحد يتجو دائما إىل اإلماـ بغض النظر عن 
يصّب مكهـو الَباث مرادقا لكل ما تقدمو ا٢بضارة من إسهامات ُب  -ذبذباتو ا١بزئية وا٤برحلية

ستمرارية إضارة معينة وال يتوقف على عبلقة تطور الوجود اإلنساٍل، ُّذا ا٤بعُب الَباث ال يرتبط ٕب
ثابتة ُب داخل حضارة واحدة، يل ينظر إىل الوجود البشري على أنو عملية تزواج وإخصاب وعلى 
أف كل حضارة ُّذا ا٤بعُب ٥با بعدىا ا٣ببلؽ الذي من حصيلتو دوف أي قيد من حيث ا٤بكاف أو 

ستمرارية الككرية ُب إليصّب منطقيا ويعكس ا الزماف تتمثل عجلة التطور اإلنساٍل، ىذا ا٤بعُب
عصر يتحدث عن مبدأ القانوف الطبيعي وعن حرية الشعوب وعا٤بية اإلنساف وإنسانية التطور 
السياسي، إنو عصر اإلنتكاح الككري وبغض النظر عن قشلو عقب ذلك ُب القرف التاسع عشر 

إف مكهـو الَباث ُّذا ا٤بعُب إف ىو إال عندما سيطرت األنانية القومية وجاء اإلنغبلؽ العنصري ق
 ُب أوروبا".  ٔٓٔتعبّب عن حضارة عصر النهضة

: "قا٤بعُب الغريب ينظر إىل اإلنسانية ككل ال ٕٓٔوينتقد حامد ربيع ىذا التعريف بالقوؿ
يتجزأ وإىل ا١بهود الكردية ا٣ببلقة على أهنا تأٌب قتنصهر ُب إطار واحد من التكامل ىو التعبّب عن 

الكرد ُب طريقو إىل النبوغ ا٢بضاري، إنو ُّذا ا٤بعُب يعيد التقاليد اليونانية ُب أرقى مكاىيمها جهود 
وىو يلغي عبلقة االستمرارية الزمنية ويكاد ٕبك  منطق عصر العقل والنور يتخطى العصور 

الغريب ىنا  س  مكهـو الَباث، لكنو ٗبعناهإالوسطى ليعود إىل إىل األاوؿ الرومانية وتلك اليونانية ب
 يكوف أساسا ٣بلق بناء ٭بوذجف تعبّب عن ٘برد وانطبلؽ ُب عامل ا٤بقارنات ا٢بضارية أكثر من أ

 .ٖٓٔللتعامل اليومي"
                                                 

ألوروبا، والذي يعرقو العقل ا١بمعي األورويب عندما يطلق مصطلح "عصر النهضة" قإف ما يقصد بو ىو النهضة ضمن السياؽ التارٱبي   ٔٓٔ
ور الوسطى اٝباال بأنو تلك ا٢بركة الككرية والثقاقية الٍب امتدت من القرف الرابع عشر إىل السابع عشر ا٤بيبلديْب، بدئا ُب إيطاليا أواخر العص

بظهور  تعموما ارتبط ارياحها مل تكن منتظمة لكنهوامتدادا إىل باقي دوؿ أوروبا الغربية، تغّبات النهضة و  –حسب ا٤بكهـو األورويب  –
زامن مع تيارات قكرية وثقاقية كاف ٥با أنصارىا، وكاف لتلك الكَبة تأثّب واسع ُب ٦باؿ الكنوف والعمارة وتكوين العقل األورويب ا٢بديث ، بالت

يا وامريكا ا١بنوبية، وما ااحب ذلك من تغّبات ُب ستعمارية األوروبية الٍب استهدقت إقريقيا وآسإلستكشاقات ٍب التطلعات اإلنطبلؽ اا
ت ا٢بياة األوروبية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ٗبا ُب ذلك ظهور الدوؿ القومية ا٢بديثة، كل ذلك ناتج عن عوامل منها: ا٤بخَبعا

ستيعاب العلـو ومعارؼ ا٢بضارة العربية اإلسبلمية ا٢بديثة، ازدىار ا٤بدف التجارية األوروبية، انتشار اللغات الوطنية لكل شعوب أوروبا، ا
. لبناف: ا٤بكتب العا٤بي ٔ. طالتحديث والتجديد في عصر النهضة(، ٕٔٓٓوالَباث اليوناٍل.و٩با نشر عن عصر النهضة: ٧بمد رشيد رضا )

تاريخ األوروبي الحديث من عصر النهضة ال(، ٕ٘ٓٓللطباعة والنشر والتوزيع، وكذلك: عبد العزيز سليماف نوار و٧بمود ٧بمد ٝباؿ الدين )
 . الطبعة األوىل.  بّبوت: دار الككر العريب.حتى نهاية الحرب العالمية األولى
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ُب ا٤بؤٛبر العاـ ٤بنظمة  ٕٜٚٔنوقمرب  ٙٔ والطبيعي الٍب أقرت ُب تكاقية ٞباية الَباث العا٤بي الثقاُبإوىذه النظرة كانت واضحة ُب    ٖٓٔ
اـ األم  ا٤بتحدة للَببية والعل  والثقاقة )اليونسكو(، والٍب أسست ١بنة الَباث العا٤بي لئلىتماـ بَباث ٝبيع الشعوب واعتبار ذلك من مه
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نراه  دوف أف ٰبدد ربيع مككرين عرب بعينه و  :ٗٓٔالمسلمين للتراث العرب أما تعريف بعض .ٕ

جهة الككرية الصرٰبة" ُب تعريف ضرورة "التدبر وا٤بواة تعريكات شائعة بالدعوة إىل مناقش يستهل
الَباث بأنو "٦بموعة من ا٤ببادئ والقي  الٍب نقلها السلف إىل ا٣بلف"، ُمكرقًا بْب قه  ذلك 

ُب  اإلستمرايةعن"التكاثر الذاٌب وتطبيق ٤بعُب  بػ"اإلسهامات ا٢بضارية" وبْب كوف ذلك تعبّباً 
نو أو ألبنائو ٦بموعة من ا٤بنقوالت أو الداللة ا٤بباشرة للتعامل اليومي وكما يَبؾ األب الب

العقارات ا٤بادية ذات القيمة االقتصادية قكذلك كل جيل وكل مرحلة حضارية تَبؾ لؤلجياؿ 
البلحقة ٦بموعة من ا٤بعاٍل وا٤بثاليات الٍب يتكوف كل منها ذلك الَباث الذي يصّب الثروة ا٤بعنوية 

ستمرارية الذاتية إلذا ا٤بعُب يعرب الَباث عن االٍب على ا٣بلف أف ينميها وأف ٰباقظ عليها...ُّ
والَبابط ا٤بستمر الثابت بْب جيل وأجياؿ أخرى، إنو العبلقة ا٤بعنوية الٍب ترتكع عن مستوى عامل 
التوقيت الزمِب لتصّب حقيقة مطلقة ال تتقيد من حيث الزماف وإف تقيدت من حيث إطار 

يع: "ويعكس ىذا ا٤بعُب عبلقة دينية ووظيكة التعامل وحقيقة الَبابط ا٢بضاري"، ويضيف رب
ستمرارية الثابتة والٍب ٘بعل ا٤بنظر للوجود السياسي إلحضارية للمجتمع الديِب، ىي الٍب ٚبلق ا

وا٢بضاري يرى ُب ا٤باضي ما ىو إال خّب من ا٢باضر ألف ا٤باضي ىو تعبّب عن األاوؿ األوىل 
قَببنا من األاوؿ األوىل إوا٤برسلْب، وىكذا كلما  لتحاما مع رسالة األنبياءإحيث الَبابط أكثر 

ٗبعُب الثروة للحضارة الدينية كلما كاف ىذا أدعى إىل التعامل ا٤بباشر مع الركائز األايلة للَباث 
، ا٢بضارية وا٤بعنوية الٍب علينا أف نتمسك ُّا ونتعامل معها على أهنا تعبّب عن ا٤بثاليات ا٤بطلقة"

ُقوَف اأَلو ُلوَف ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواأَلنَصاِر َوال ِذيَن اتػ بَػُعوُىْ  بِِإْحَساٍف َرِضَي الل ُو قاؿ تعاىل:} َوالس ابِ 

                                                                                                                                               

" الَباث العا٤بي الثقاُب والطبيعي ذو القيمة العالية االستثنائية"،  اَّتمع الدويل عن طريق بذؿ العوف ا١بماعي ٢بماية ما ٠بتو اليونسكو 
اآلثار: أي األعماؿ ا٤بعمارية وأعماؿ النحت والتصوير على ا٤بباٍل والعناار (ٔ) تكاقية قإف تعريف الَباث الثقاُب العا٤بي ىو: "إلوحسب ا

ستثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الكن أوالعل ، إ الٍب ٥با ٝبيعا قيمة عا٤بية أوالتكاوين ذات الصلة األثرية والنقوش والكهوؼ و٦بموعات ا٤بعامل
ئية من واَّمعات: ٦بموعة ا٤بباٍل ا٤بنعزلة أو ا٤بتصلة الٍب ٥با بسبب عمارهتا أو تناسقها أو اندماجاهتا ُب منظر طبيعي قيمة عا٤بية استثنا( ٕ)

اقع: أعماؿ اإلنساف أو األعماؿ ا٤بشَبكة بْب اإلنساف والطبيعة، وكذلك ا٤بناطق ٗبا قيها ا٤بواقع وا٤بو ( ٖ)وجهة نظر التاريخ أو الكن أو العل ، 
أعلن عن  ٜٜٗٔستثنائية من وجهةالنظر التارٱبية أوا١بمالية أو اإلنثولوجية أو األنثروبو١بية "، ولكن ُب عاـ إاألثرية الٍب ٥با قيمة عا٤بية 

عَباضات إبالتمثيل ا٤بتوازف ُب قائمة اآلثار أو اَّمعات أو ا٤بواقع الَباثية العا٤بية، وذلك إثر انتقادات و  اسَباتيجية عا٤بية من أجل ما ٠بي
 عترب تراثاً أُ ٲبثل أوروبا ا٤بسيحية ، وقد وضعت قائمة من ا٤بعايّب الٍب ساٮبت ُب زيادة نسبة ما  عا٤بياً  عترب تراثاً أُ وجهت لليونسكو بأف معظ  ما 

من ا٤بناطق األخرى ُب العامل لكن دوال كثّبة ما زالت تشعر بأف تراثها غّب ٩بثل بالصورة الكاقية ضمن قائمة الَباث العا٤بي.،  يعياً وطب ثقاقياً 
،  http://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf:تكاايل ذلك ُب ا٤بوقع الر٠بي ٤بنظمة اليونسكو

http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/ و ،http://whc.unesco.org/en/criteria/ . 
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ُهْ  َوَرُضوا َعْنُو َوأََعد  ٥َبُْ  َجن اٍت َ٘بْرِي َٙبْتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِقيَها أََبدًا َذِلَك اْلَكْوُز  َعنػْ
  .٘ٓٔ{اْلَعِظي ُ 

حامد ربيع من أف يتحوؿ مكهـو الَباث عند العرب وا٤بسلمْب إىل "نظرة  وىنا ٰبذر
ضيقة ٙبمل الكثّب من معاٍل العنصرية واحملاقظة السياسية واإلٲباف بأف التطور ال ٲبكن إال أف 

قلسكة تشاؤمية تقف من ا٤باضي موقف العبادة ومن ا٤بستقبل موقف الشك ينطوي على 
 . ٙٓٔوالَبدد"

التراث من منطلق التقاليد األلمانية األصلية في القرن التاسع عشر ما يعنيو ويعرج ربيع على  .ٖ
أال وىو "عودة لؤلاوؿ والتقاليد ا١برمانية الٍب ميزت  أو في المدرسة التاريخية األلمانية

ا٤بمارسة والتعامل ُب ٦بتمع الربابرة الذي سبق واستقل عن ا٢بضارة الكاثوليكية والغزو الروماٍل، 
ىنا مل يعد التقدـ ا٢بضاري واإليناع الككري وإ٭با أضحى ٦بموعة من ا٤بمارسات والتقاليد الَباث 

ُب التعامل مع ا٢بياة اليومية ارتبطت با١بماعة ا١برمانية القدٲبة الٍب مل تكن تعرب عن أي تقدـ 
حضاري بل إهنا كانت تواف بأهنا ٭بوذج للهجمية والوحشية ُب أسوأ اورىا، ولكن ىذا مل 

أكثر و ستطاعت أف ٚبلق تقاليد وقواعد للتعامل أكثر تعبّبا عن الطابع القومي إنع من أهنا ٲب
ارتباطا ٖبصائص ذلك الوجود اإلنساٍل بغض النظر عن تقييمها أو الدقاع عنها من حيث 

العودة إىل ىذه التقاليد ٗبعُب ٭باذج ا٤بمارسة يعِب أف اَّتمع السياسي ُب  ،ا٤بثاليات اَّردة
ات انطبلقة ٯبد من تارٱبو ما ىو أكثر ابلحية ٣بلق رداء التعامل من استقباؿ تقاليد أخرى ٢بظ

غريبة عليو ومهما عربت عن مثالية أو تقدـ حضاري قإهنا ال تَبابط وال تعرب عن حقيقة الطابع 
يو القومي موضع التعامل، الواقعية السياسية تكرض دالالهتا:أيها أكثر ابلحية: رداء تعودنا عل

بغض النظر عن قيمتو ومثاليتو أـ رداء غريب علينا مل يثبت بعد ابلحيتو مهما امتلك من 
عناار القي  وا٤بثاليات ؟، والتجديد ا٢بضاري ُّذا ا٤بعُب ٯبب أف ينطلق من مبدأ العودة إىل 

 كتشاؼ ا٣بصائص والقي  السلوكية ا٤بَبابطة وا٤بعربة عن الطابعإالذات ألف ىذه العودة تعِب 
ُّذا الشأف  -يقصد من يروف الَباث ُّذه الصورة -القومي موضع االنطبلؽ ا٢بضاري، ال يعنينا

يعنينا أهنا تتضمن قيمة عا٤بية الأف تلك القي  تعِب أو تتضمن خطوة جديدة ُب التقدـ اإلنساٍل و 
                                                 

105
، وُب ا٢بديث الشريف، عن َعبيدة عن عبد اهلل عن النيب الى اهلل عليو وسل  قاؿ: ) خّب القروف قرٍل ٍب الذين ٓٓٔسورة التوبة : اآلية   

دى  خلٌكت َتسبُق شهادُة أحدى  ٲَبِيَنو وٲبيُنُو شهادَتو(، يلوهن  ٍب الذين يلوهن (، قبل أدري ُب الثالثة أو ُب الرابعة قاؿ : ) ٍب يتخلف من بع
 .ٖٖٕ٘، مصدر سابق، ُب باب "قضل الصحابة ٍب الذين يلوهن  ٍب الذين يلوهن "، رق  ا٢بديث صحيحورواه اإلماـ مسل  ُب 
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خصائص ا٢بضارة اإلسبلمية من  . ولعلٛٙ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
قيما أعل  عن رسوؿ اهلل الى اهلل عليو وسل   -رضي اهلل عنو–تشهد ظهور حركات وشخصيات ٘بديدية، وُب ا٢بديث عن أيب ىريرة  اأهن

أنظر:  ،اححو األلباٍل داود، أبو  رواه ، حديث احيح( إف اهلل يبعث ٥بذه األمة على رأس كل مائة سنٍة من ٯبدد ٥با دينها) قاؿ : 
باب ما يذكر ُب قرف . القاىرة: دار إبن ا١بوزي، ُب كتاب ا٤ببلح ، سنن أبي داود( ، ٕٔٔٓسليماف بن األشعث أيب داود السجستاٍل )

 (.ٜٕٔٗا٤بائة، حديث رق  )
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أو مبادئ وأخبلقيات سياسية، بل إهنا قد التتجاوز ٦بموعة من الطقوس والشكليات الٍب 
رتبطت بواقع اجتماعي معْب و٦بموعة من الَباكمات السلوكية الٍب تعرب عن داللة ا٣بربة الذاتية ا

وا٤بعاناة ا١بماعية ٗبعُب البحث عن حلوؿ مقننة ٤بواجهة مشاكل التعامل اليومي وا١بماعي من 
ريخ ا٤باضي وقدس دالالهتا التا منطلق النماذج ا٤بتتابعة الٍب سار عليها اآلباء واحَبمها األوائل

وىكذا قإف الَباث ُّذا ا٤بعُب احملدد يصّب ألوؿ وىلة نوعا من عبادة األاناـ القريب أو البعيد، 
وىنا تربز  ،ـ العرؼ التارٱبي وتقديس لداللتوولكنو ُب حقيقتو تعبّب عن التمسك بالتقاليد واحَبا

لو الو بالقوانْب  واضحة األسباب الٍب جعلت الكقو األ٤باٍل ُب ٢بظة معينة يرقض كل ما
والتشريعات الكرنسية الٍب بلورىا ما ٠بي ُب حينو تقنينات نابليوف ويكضل احَباـ العرؼ وجعلو 

القرف التاسع عشر ٨بالكا بذلك ٝبيع أساسا للبناء القانوٍل والنظاـ الوضعي للتعامل ا٤بدٍل طيلة 
 .ٚٓٔية"٘باىات الٍب سيطرت على التعامل التشريعي ُب القارة األوروبإلا

برزت حركة علمية  ٛٓٔوالكاشستية ُب إيطاليا ا٢بركة النازية ُب أ٤بانياويقوؿ ربيع:"منذ قياـ 
اء نضخمة ُب وسط أوروبا بقصد ٙبديد الدور ا٣ببلؽ الذي لعبتو حضارات العصور الوسطى ُب ب

ي أف العصور عامل أوروبا ا٤بعاارة، النظرة التقليدية الٍب كانت تسيطر عليها قكرة واحدة وثابتو وى
الوسطى مل تكن سوى قَبة ٟبوؿ وركود ٛبثل اكحة قاٛبة ُب تاريخ ا٢بضارة األوروبية، ُب ٧باولة 

تزعمها كبلسكو ُب جامعة إليناع الككر القومي القومي ُب إيطاليا وُب أ٤بانيا برزت مدرسة تارٱبية 
بالَباث ا٤برتبط بالعصور زالة الغبار الذي علق إأساسها ٧باولة  لوبتوؼ ُب جامعة ميونخو  روما

ثبات األاالة القومية والوظيكة التارٱبية للتقاليد احمللية اإليطالية من جانب إالوسطى وبقصد 
، وُب انتقاده ٥بذه النظرة ٜٓٔوا١برمانية من جانب آخر ُب عملية خلق حضارة عصر النهضة"

 قكرياً  ن مكهـو الَباث مربراً وينتهي بأف ٯبعل م األ٤بانية للَباث يقوؿ:"بأنو يصّب نعرة و٘بمداً 
 مقابل ذلك لرقض كل ما قدمتو التقاليد ا١بديدة وا٣بربة اإلنسانية ُب نطاؽ التجديد السلوكي...،
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 .ٛٙ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   

تية ىي حركة سياسية ذات ابغة قومية واستبدادية كانت تعارض الشيوعية، وتقـو على نظاـ حكومة القلة، وتنادي "الكاشية أو الكاشس  ٛٓٔ
اب،و ىي بالقومية ا٤بتطرقة وسيادة السلطة ا٤بطلقة للطبقة ا٢باكمة الكاشية ُب إيطاليا، واالعتماد على تنظي  الشباب وٛبثيل الطبقات ال األحز 

بزعامة موسيليِب  ٜٜٔٔتعِب عصا السلطاف ُب عصر الروماف وكانت رمزًا للسيطرة، تكوف ا٢بزب الكاشيسٍب عاـ ُب األال كلمة رومانية 
وجدت أحزاب قاشيستية ُب أ٤بانيا والنمسا واَّر وبولندا وبلغاريا واليوناف  ٖٜٙٔ، وُب عاـ ٖٜٗٔو ٕٕٜٔوحك  إيطاليا ما بْب عامي 

الموسوعة (، ٕٜٚٔحٌب قبل أف تنهار الشيوعية بكَبة طويلة، انظر: د.حسْب سعيد )إشراؼ( ) والياباف"،  لكنها ما لبثت أف تراجعت
 .ٖٓٚنيويورؾ:  مؤسسة قرانكلْب للطباعة والنشر، ودار ا٤بعرقة، ص –، الطبعة األوىل.  القاىرة الثقافية

مانية ُب الشماؿ، الكاثوليكية ُب الوسط، يشّب ربيع إىل أنو عندما يتحدث عن حضارات العصور الوسطى قإنو يتحدث عن: ا١بر   ٜٓٔ
يطالية ُب واإلسبلمية ُب ا١بنوب، وأف عملية التجديد ُب إيطاليا وأ٤بانيا ىذه قادت إىل إحياء الَباث األ٤باٍل من جانب وتدعي  االستمرارية اإل

مثل ىونك األ٤بانية  وكوادري  –عض الكتاب الغربيْب عَباؼ من قبل بإلالَباث البلتيِب من جانب آخر وكاف البد أف تقود بطريقة تلقائية إىل ا
بالدور ا٣ببلؽ الذي لعبتو ا٢بضارة اإلسبلمية ُب خلق العامل السياسي الذي منو نبعت حضارة عصر النهضة.  أنظر: د.حامد   -اإليطايل 
 .ٙٚص مصدر سابق، .التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميربيع، 
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كثر من أف أالَباث با٤بعُب الغريب األوؿ ىو تعبّب عن ٘برد وانطبلؽ ُب عامل ا٤بقارنات ا٢بضارية ق
 . ٓٔٔيكوف أساسا ٣بلق ٭بوذج للتعامل اليومي"

 
يقوؿ ربيع:"لو عدنا إىل التقاليد  الككرية الغربية لوجدنا  طلب الثاني: بين التراث والثقافة والحضارة:الم

الغموض والتناقض وعدـ الدقة ٰبيط ٗبكاىي  ثبلثة لو قهمت ٗبعُب واسع لكادت أف تصّب مرادقا كل منها 
اث تكَبض أيضًا ٙبديدا واضحا لآلخر وىي: ثقاقة، حضارة، تراث. وإف كانت عملية التحديد ٗبكهـو الَب 

ٗبا يعنيو من خلق للتمييز والتميز بْب ىذه ا٤بكاىي  الثبلثة ال تغِب وال تشبع، وتزداد خطورة ذلك 
اإلضطراب حيث إف كل ٝباعة ٥با تقاليدىا بل وأف التعبّب اللغوي عن كل ىذه ا٤بكاىي  قد ٱبتلف وقد 

ستطيع اف نلمسها ُب التقاليد الككرية ا٤بعاارة تسمح يتناقض، رغ  ذلك قبعض ا٤ببلمح العامة الٍب ن
 : ٔٔٔبتقدَل ٦بموعة من العبلمات القابلة ألف تنّب معامل الطريق

ىو متداوؿ ُب أاو٥با اللغوية تعود إىل كلمة مشَبكة مع الزراعة  كما  ٕٔٔالثقافة ربيع إفيقوؿ  .ٔ
ة من جانب آخر بأرضية قهي تعِب اإلخصاب من جانب يكَبض تعامبًل معينًا بالزرع، والعناي

اا٢بة لذلك التعامل، قهي نوع من أنواع ا٤بمارسة للملكات الذىنية وتصّب الثقاقة ألوؿ وىلة 
٘بهات قلسكية: ىل الثقاقة ٚبلق السعادة أـ إهنا إأداة الكرد للتقدـ واإليناع الذىِب، وىنا تتساءؿ 

اعية واقتصادية أـ أهنا ٛبلك ٚبلق نوعًا من الشقاء والتمزؽ ؟ وىل ىي تعبّب عن خصائص ٝب
وجودىا ا٤بستقل والذاٌب ُب التطور السياسي واالجتماعي ؟، والذي يعنينا على وجو ا٣بصوص 
ىو أاّل ننظر إىل الثقاقة على أهنا تعبّب عن الَبابط بْب ظاىرة ا٤بعرقة بالقراءة والكتابة والتقدـ 

ة مكادىا أف ا٤بثقف ىو الشخص الذي ا٢بضاري، قخبلؿ الكَبة األخّبة ترسبت ُب األذىاف قكر 
ال يواف بأنو أمي وأف التقدـ ا٢بضاري ىو وليد االنتشار الثقاُب ُّذا ا٤بعُب، وأف اَّتمع الذي 
تسيطر عليو األمية ال يعكس مستوى ثقاقيا وال ٲبكن أف يواف إال بأنو تعبّب عن خصائص 

بالقراءة والكتابة ىي قدرة معينة على قك التخلف ا٢بضاري، والذي يعنينا أف نثّبه ىو أف ا٤بعرقة 
تصاؿ من خبلؿ أساليب معينة قرضها التقدـ التكنولوجي، ومن وراء كل ذلك ينهي ربيع  إلرموز ا

متبلؾ نظاـ معْب للقي  يسمح بتقيي  ا٤بواقف إ" تعِب: بأهنا مفهوم الثقافةكبلمو بتحديد 
ينها ُب إطار واحد متماسك يسمح بأف وا٢بك  عليها وىي ٦بموعة من ا٤بدركات تَبابط قيما ب

                                                 
110

 .ٛٙ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكامد ربيع، ح  

 وما بعدىا. ٛٙ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٔٔٔ
 ، بتصرؼ.ٕٕٛ-ٜٕٚ/ ٕج مصدر سابق، ،مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالمي ،حامد ربيع  ٕٔٔ
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أيضا و  مقدمات معينة البد وأف تقود إىل نتائج معينة، ومن ٍب نكه  أف ا٤بثقف قد يكوف أمياً 
 .ٖٔٔ"ا٤بتقن للقراءة والكتابة قد ال يكوف مثقكاً 

خطوة أكثر ضيقًا وأكثر عمقًا من الثقاقة ُب نظر ربيع، قكلمة ا٢بضارة ُب  الحضارة عند ربيع .ٕ
معانيها تعِب "نظاماً للقي " حيث بعض مبلمح التقدـ ٫بو ا٤بثالية البد وأف تعرب عنها تلك  أوسع

القي ، وا٢بضارة تثّب ُب الذىن ما ىو تعبّب عن ٭بوذج للتقدـ وا٤بثالية، ولكن ٯبب أف نكصل بْب 
كن ٗبعناه مكهـو التقدـ وا٢بضارة ، التقدـ ليس با٤بعُب ا٤بادي ُب أساليب التعامل مع ا٢بياة ول

ا٤بثايل ُب تقيي  ا٤بواقف وا٢بك  عليها من منطلق األخبلقيات، وىكذا قالثقاقة تتضمن ا٢بضارة، 
وا٢بضارة تعنيها تلك ا١بزئيات ا٤برتبطة بالقي  وىي ال ٲبكن إال أف تعكس مستوى معْب من 

التعامل مع التقدـ ُب التعامل مع القي  قضبل عن ذلك التماسك الذي ٱبلق تصورًا معينًا ُب 
 .ٗٔٔمشاكل الوجود وا٢بياة

ققد يتضمن ٗبعناه الواسع   -عند ربيع بمقارنتو بمفهومي الثقافة والحضارة-مفهوم التراث أما  .ٖ
اطبلح يعِب اإلقتصار على قسط معْب إلكبًل من ا٢بضارة والثقاقة لكن التحديد الوظيكي ٥بذا ا

رية والتميز، قبل حديث عن الَباث دوف من ا٢بضارة وقد ٛبركز حوؿ متغّبين أساسيْب: اإلستمرا
إستمرارية وال حديث عن تراكمات سلوكية أو مكاىي  معنوية أو خلقية تربز الَباث ُب اورتو 
الواضحة والوظيكية إال عندما تتأكد ا٤بقارنة بْب تراث وتراث، أي ما قدمو سلف ٣بلف وما مل 

ا٤بعُب يصّب نوعًا من الذاتية يقدمو ذلك السلف أو سلف آخر ٣بلف آخر، والَباث ُّذا 
ا٢بضارية حيث اإليناع والتكامل يأٌب قيَبابط مع التوالد والتكاثر قتخلتط القي  با٤بمارسة 

 والتقاليد بالطابع القومي بشكل أو بآخر. 
ىو: "٦بموعة من القي   مفهوم التراث في تصور  حامد ربيعوبعد كل ذلك التمهيد يصبح 

قد قدر ٥با أف تَبابط مع تلك ا١بماعة ال ققط كحقيقة قردية أو معنوية وإ٭با  ا٤برتبطة ٔبماعة معينة و 
ستقرت ولو خبلؿ قَبة ٧بدودة من الزمن وترسبت ُب الوعي ا١بماعي والتقاليد قإذا ُّا إكممارسة ٝباعية 

 نتماء لتلك ا١بماعة، الَباثإلأضحت عبلمة من عبلمات تلك ا١بماعة ومظهرا من مظاىر التعبّب عن ا
يكَبض عناار ثبلث: القي  ، وا٤بمارسة، واإلستمرارية، القي  ُب ذاهتا ىي نوع من ا٤بعرقة والثقاقة ولكن 

تقودنًا إىل نطاؽ ا٢بضارة، ولكن و  ٙبددت زمانًا ومكانًا وموضوعاً وقد  ا٤بمارسة لتلك القي  تعِب ا٣بربة 
ترسب من خبلؿ استمرارية معينة  ليست كل حضارة تراث، إف الَباث ىو ذلك القسط من ا٢بضارة الذي

قإذا بو تقليد متماسك بغض النظر عن مدى احَباـ ذلك التقليد وطوؿ الكَبة الزمنية الٍب تعرب عنها 

                                                 
نوف استخداـ ا٢باسب اآليل أو الكومبيوتر، وآخروف يستخدموف تطبيقات وبرامج معينة من ومثل ذلك يقاؿ على مثقكْب ال يتق  ٖٔٔ

ويستكيدوف منو ُب جوانب حياهت  العملية أو العلمية أو الوظيكية أو حٌب الَبقيهية ولكنه  ال  –أو غّبه من ا٤بخَبعات اآللية  –الكومبيوتر 
 يرتقوف إىل مستوى ا٤بثقكْب ُّذا التعريف.

 .ٜٙ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكمد ربيع، حا  ٗٔٔ
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ستمرارية ال تكرض التماسك الزمِب الذي يربط ا٢باضر با٤باضي بعبلقة ثابتة ال إلستمرارية، وىكذا قإف اإلا
 .٘ٔٔمعظ  مراحل الوجود ا٢بضاري" تنكص  ولكنها تقف عند حد الَبابط بْب

إذف قحامد ربيع يركز ىنا على التكرقة لتوضيح ما يعتربه اإلطار الككري الذي من خبللو نتعامل 
مع النص موضوع التحليل، التكرقة مهمة ُب نظره بْب الثقاقة وا٢بضارة والَباث رغ  تأكيده على وجود 

"الثقاقة ال تتعامل مع القي  إال و٫بن بصدد التحديد  ؿ:ويقو  باط وترابط بْب ا٤بكاىي  الثبلثةعبلقة ارت
الديناميكي ٤بكهـو ا٤بثقف، ا٤بثقف ىو من يستطيع أف ينقل الثقاقة كحقيقة ٦بردة إىل واقع التعامل 
وا٤بمارسة اليومية من منطلق تقيي  موقف معْب وا٢بك  عليو إٯبابا وسلبا، ويصّب نظاـ القي  بالنسبة 

حالة ومستقبًل عن مكهـو الثقاقة، وتنقلنا ا٢بضارة إىل مستوى آخر حيث ٧بور التحليل للمثقف إطارًا لئل
يدور حوؿ ما قدمتو تلك ا٢بضارة من تصور ذاٌب َّموعة معينة من ا٤بثاليات يتمركز حو٥با ذلك التصور، 

 تعرؼ القيود من حيث القي  ُّذا ا٤بعُب ترتبط ٖبربة تارٱبية ٧بددة، أما الثقاقة قهي حقيقة إنسانية مطلقة ال
الزماف وا٤بكاف على عكس ا٤بكهـو ا٢بضاري الذي يصّب نسبيا، و٥بذا ٲبكن أف نتحدث عن حضارة 
إسبلمية ُب العصر العباسي وحضارة إسبلمية ُب عصر ا٣بلكاء الراشدين رغ  أف مثل ىذا ا٢بديث قد تعيبو 

 . ٙٔٔ"ة باستخداـ مكهـو ا٢بضارةبعض النقائص إال أف الداللة واضحة ٙبتكظ ٗبعانيها ا٤برتبط
ٍب يعود ربيع ليؤكد على أف الَباث "ينقلنا إىل مستوى آخر أكثر دقة وٙبديداً، إنو تلك القي  وقد 
انطلقت من مكهـو ا٤بمارسة وقد ترابطت ىذه ا٤بمارسة ُب شكل تراكمات ليست ققط قكرية بل كذلك 

والَباث " "،ا٢بضارة الٍب ىي أكثر مشواًل واتساعاً نظامية وحركية، الَباث ٲبكن تعريكو بأنو جزئية من 
الككري: ٲبثل مرحلة انتقاؿ تربط مكهـو الَباث ُب معناه الضيق ٗبكهـو ا٢بضارة ٗبعناه الواسع، الَباث ىو 
مرادؼ ٤با قدمو السلف للخلف، ولكن كنموذج للتعامل الككري وغّب الككري، ىو مبادئ وقي  ولكنها 

مت ُب ٢بظة معينة، والَباث معاناة وتعامل ولكن من حيث كوف ىذا التعامل مبادئ وقي  طبقت واحَب 
ٲبثل تكراراً ثابتاً ولو بنسبة معينة، وىو نظ  وقواعد ولكن بقدر أف ىذه النظ  وتلك القواعد كانت موضع 

اث يقدـ  احَباـ وتبجيل، قيجب أف نقف عند داللة تكرارية ذلك الَباث وترابطو مع الواقع التارٱبي، قالَب 
كل ما قدمو السلف للخلف حٌب لو مل يكن يعِب أو يتضمن خطوة جديدة ُب تاريخ التقدـ اإلنساٍل، 
قالَباث يتسع ليشمل ال ققط ا٤ببادئ والقي  بل كل ما تعنيو كلمة ا٣بربة وا٤بعاناة ٗبعُب البحث عن حلوؿ 

والتاريخ القومي لؤلمة، وىكذا قالَباث ٤بواجهة ا٤بشاكل اليومية وقد ترسبت تلك ا٢بلوؿ ُب الوعي ا١بماعي 
٩بارسة، واألدب والعل  ليس إال بعض نواحي الككر بل و  نُظ ،و  ليس مرادقًا للعل  واألدب، ولكنو: قْكر،

وليست أٮبها، كما يكتقد الَباث معناه بدوف ٩بارسة قا٤بمارسة أحد عنااره الٍب ٙبكظ وظيكتو ُب التعبّب 
نظرتنا في التعامل مع التراث و اكتشاؼ الذات من خبلؿ ا٣بربة التارٱبية،عن الطابع القومي ٗبا يعِب 

: "قه  الذات على ضوء ا٣بربة ا٤باضية الٍب تنطلق من مبدأين أساسيْب: الكوارؽ األساسية بْب أساسها
                                                 

115
 .ٜٙ/ٔا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   

116
 .ٓٚ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
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ستمرارية من جانب آخر و٫بن ننطلق من كبل ا٤ببدأين ُب كل ما لو الة بتصوراتنا إلالشعوب من جانب وا
ؿ النظرة التارٱبية للتعامل مع الوقائع واألحداث ٗبا ُب ذلك تلك ا٤برتبطة بتحديد الوظيكة السياسية حو 

 .ٚٔٔللَباث"
يبلحظ أنو ينظر إليو من عدة زوايا، قابتداء يرقض ربيع ٛبركز  تعريفو للتراث السياسيوعند  

تركها كبار ا٤بككرين والكبلسكة ومن ُب النظرة التقليدية للَباث على أنو "٦بموعة من النصوص ا٤بتداولة الٍب 
حكمه " أو أف ٰبصر الَباث السياسي على "األمهات ا٤بتداولة" ٥بذه الكئة من اَّتمعات، معرقا إياه بأنو: 

وىو ُّذا ا٤بعُب ُب نطاؽ التعامل السياسي البد وأف ""كل ما تركو السلف للخلف: قكر ونظ  و٩بارسة"، 
٤بؤلكات الٍب تنسب إىل حضارة معينة أو قَبة ٧بددة من تاريخ تلك ا٢بضارة يتسع ليشمل الككر والنظ  وا

سواء قدر ٥با التداوؿ والنشر أـ ظلت حبيسة ا١بدراف، إف الككر ٯبب أف يكه  على أنو مرادؼ للتصور 
ٍل، أي َّموعة من ا٤بدركات السائدة وا٤برتبطة ٕبضارة معينة أو ٭بوذج من ٭باذج الوجود أو التطور اإلنسا

الككر ىو ا٤بدركات سواء كانت تلك ا٤بدركات وقد ارتبطت بكلسكة ذاتية ٧بددة أو اتسعت دائرهتا لتشمل 
مدركات ا٢باك  واانع القرار أو احملكـو ٗبختلف قئاتو وعنااره أي اَّتمع السياسي برمتو، ومن ٍب قإف 

لكبلسكة وكل ما تداولتو األيدي ُب داللة الككر السياسي ٯبب أف تتسع لتشمل كل ما كتبو أو دونو غّب ا
شكل خطب أو رسائل وكل ما سجلتو التقاليد حٌب لو أخذت اورة الوثيقة الكردية كواية أو عقد زواج، 

ُب عصر معْب ٛبثل عنصرًا أساسيًا من عناار الَباث الككري الذي  ٛٔٔأيضًا األساطّب وا٤بكاىي  السائدة
نساٍل ُب شقو السياسي إ٭با يعِب ٦بموعة من الَباكمات ا٤بتتابعة ، و"الَباث اإلٜٔٔيرتبط با٢بقيقة ا٢بضارية"

 –الٍب استطاعت ُب النهاية أف تقدـ تلك الثروة من الككر وا٢بركة الٍب يعيشها اإلنساف ا٤بعاار، قا٢بضارة 
لتبِب على اليونانية قدمت إىل الرومانية وكبلٮبا تكاعل مع الديانة الكاثوليكية وجاءت الدولة القومية  -مثبلً 

 .ٕٓٔأنقاضه  ومن خبلؿ داللة إطارىا الككري وا٢بركي"
 

 إحياء التراث السياسي اإلسالميجهود المبحث الثاني: أىمية 
أحد أبرز التساؤالت الٍب يطرحها د.حامد ربيع تدور حوؿ وظيكة الَباث السياسي وأٮبيتو ُب  

مو ُب إطار الككر السياسي اإلسبلمي من إحياء الوعي لدى األمة العربية واإلسبلمية وما ٲبكن أف يقد

                                                 
 .ٔٚ-ٜٙ ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚٔٔ
عامة بعض من توجهات  ُب ىا واقعقد يرقض البعض اعتبار األساطّب وا٤بكاىي  السائدة ُب ٦بتمع ما جزءاً من الَباث الككري، لكن  أثر   ٛٔٔ

الناس من حيث تأييدى  ١بهة أو رقضه  إياىا، ومن حيث أخذى  ُّذه ا٤بعتقدات والتصورات واألقكار واألساطّب كمعيار لتحليله  ونظرهت  
اسياً لواقع بلغة قد تبدو للمككر لغة بسطاء وال يقبلها احملللوف السياسيوف، ولكن ىذا ما يؤثر كثّبًا على الكئات األقل تعليمًا وثقاقة سيل

.  وينعكس على قرارات الناخبْب ُب عا٤بنا اليـو
  .ٜٔا٤بصدر السابق، صالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك، حامد ربيع،   ٜٔٔ
 .ٛٔ، ص المقدمة التحقيقية لسلوك المالك، المصدر السابقحامد ربيع،   ٕٓٔ
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أف ٫بدد أٮبية عملية إحياء الَباث السياسي حٌب ال و  ، قبل شك أننا البدٕٔٔا٤بعاار اوظائف ُب عا٤بن
تكوف ترقًا قكريًا منعزاًل عن الواقع، "قالتقاليد اإلسبلمية ىي نوع من ا٤بمارسة الٍب البد وأف تستَب خلكها 

، ىذا التصور كقي  ومبادئ البد من تنقيتو اورة أو أخرى للتصور السي اسي للعبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو
ردنا أف ٫بدد وضع ذلك الَباث ُب ا٣بربة أوتقدٲبو ُب اورتو ا٢بقيقية بقوتو وضعكو ٗبزاياه وعيوبو إذا 

اث إحياء الَب  جهود، من خبلؿ قراءة ما وقع بْب يدي الباحث ٩با قالو د.ربيع عن أٮبية ٕٕٔاإلنسانية"
 السياسي اإلسبلمي ٲبكن تقسي  ذلك إىل ثبلثة ٧باور كما يلي:

  
الَباث عند ربيع أكثر تعقيدا من أف "يبدأ وينتهي عند ٦بموعة من  وظيفية:الىمية األالمطلب األول: 

أمهات الككر كذلك قإف إحياء الَباث ال يعِب ٦برد نشر بعض أمهات الكلسكة أو الكقو"، قإحياء الَباث 
ك متعددة تنبع من التصور العلمي لوظيكة عملية اإلحياء لَباث معْب، ويرى ربيع أف ٤بنهاجيات لو مسال

 إحياء الَباث الرئيسية ثبلثة وظائف:
تعِب ٙبليل النص بعنااره ودارسة مقومات التعبّبات اللكظية من حيث  فالوظيفة اللغوية" -ٔ

٤بعُب ينطلق من قكرة العبلقة بْب قواعد اللغة والتعبّبات متغّباهتا وأبعادىا ا١بمالية، التحليل األديب ُّذا ا
اللكظية،...واللغة ىنا ليست ٦برد أداة رمزية قهي جوىر التعامل ا٢بضاري من منطلق العملية 

تصالية تعرب عن حقائق ثبلث: طابع قومي معْب، تطور حضاري ٧بدد، ووظيكة لغوية إتصالية...وأداة إلا
كشتاؼ منطق اللغة وققة إية ُّذا ا٤بعُب تصّب عملية القصد األساسي منها ٧بددة، ٙبليل اآلثار النص

التعامل اللكظي، ورغ  أف ىذا الكشف البد وأف يسمح بكه  بعض خصائص الطابع القومي إال أنو يظهر 
 ُب إطار التحليل العلمي للعملية االتصالية من منطلقاهتا ا٤بوضوعية والشكلية. 

نقلنا إىل مستوى آخر من التحليل حيث يصّب النص اللكظي ذاتو تعبّبا ت والوظيفة التاريخية -ٕ
ف التاريخ ىو إعن مرحلة معينة من مراحل التطور العاـ للجماعة وللقوى الٍب ينتسب إليها ذلك النص، 

حقيقة واحدة قد تتشعب أبعادىا ومظاىر التعبّب عنها ولكنها ُب خبلاتها النهائية ال تعدو أف تكوف 
ا٤باضي ومن ٍب قإف الوثيقة أو النص يصّب ٧بورا للتعامل ٕبيث أف وظيكة ا٤بؤرخ تنبع من طبيعة معايشة 

ا٤بعا١بة للنص: عليو أف ٰبيل الوثيقة إىل حروؼ ناطقة وإىل شخصيات متحركة، أي حقائق حية ٕبيث 
الكلمة من  عد الكَبة الزمنية اورة ا٤باضي بكل ما تتضمن تلكيصّب تدرٯبيًا ألف يقدـ لنا رغ  بُ 

 .  ٖٕٔمعاٍل"
وإذا كانت قراءة الَباث ىي قراءة ١بزء مه  من التاريخ أيضاً ولكن بأساليب ٨بتلكة قإف ربيع يؤكد 
ىنا على أٮبية االتكاؽ على تعريف للتاريخ ُب ىذا اإلطار الذي يراه بأنو "التقاء بْب ا٤باضي وا٢باضر، ىو 

                                                 
 .٘، ا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع ،   ٕٔٔ
122

 .ٕٗ، ا٤بصدر السابق،  صسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   

 .ٕٓا٤بصدر السابق ص ،  سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٕٔ
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نطلق ا٤باضي، وىو إعادة اياغة الككر القدَل ال بلغتو تسجيل للماضي بلغة العصر وتكسّب للحاضر من م
الذي يقع االختيار عليو خبلؿ عملية -  العصر يّ قَ ، وأف نػُ ٕٗٔققط ولكن بلغة العامل الذي نعيشو أيضًا 

على ضوء ا٤بكاىي  التارٱبية الٍب ٙبويها تلك النصوص ،.... قإحياء تارٱبنا ىو خلق  -إحياء تراث ما
ربيع القارئ بالقوؿ بأف  ويردؼ، ٕ٘ٔبتداء من ا٣بربة ا٤باضية"إا٢باضر وا٤بستقبل تصاؿ بْب إلمسالك ا

التاريخ "ليس ٦برد سرد لؤلحداث أو متابعة خارجية للوقائع، التاريخ قلسكة والكلسكة تاريخ، التاريخ ىو 
على أف توغل ُب حقيقة الوجود اإلنساٍل على ا٤بستوى ا١بماعي والكردي، ا٤بؤرخ ٯبب أف ٲبلك القدرة 

ٰبيل إىل حقيقة واضحة ذلك اإلنساف الذي عاش وخلق والذي دقعتو ٦بموعة معينة من الغايات ألف 
يسعى لتحقيق أىداؼ ٧بددة وقد اختار لذلك وسائلو وأدواتو، اإلنساف ليس كحقيقة قاعلة بل أيضاً  

واحتضانو ُب  كحقيقة حية تعيش وتتأمل، وعلينا ُب قه  التاريخ أف نسعى الكتشاؼ ذلك االنساف
 .ٕٙٔديناميات تكاعلو اليومي"

"إف تاريخ ا٢بضارات الكربى ىو تاريخ للنبوغ وكل نبوغ لو مذاقو ا٣باص ونوعيتو ا٤بتميزة، قد  
ٱبضع للمكاىي  العامة وللكلسكة اَّردة الٍب تنطلق منها قواعد ٙبليل ا٣بربات الكربى، وحيث إف ا٢بضارة 

ى كَباث تارٱبي ُب حاجة إىل منهجية تعكس وتعرب عن ذلك الكربى نبوغ قإف قه  أي حضارة كرب 
النبوغ"، وُب ىذا الشأف قإف أمتنا ٕباجة إىل مؤرخ قيلسوؼ قادر على أف يغوص ُب أعماؽ تلك ا٣بربة 

عجاز ا٢بضاري" وإحالتو إىل إلقينقل لنا معانيها بلغة اَّتمع الذي نعيشو اليـو من خبلؿ قهمو لذلك "ا
 متناوؿ اَّتمع ا٤بعاار. لغة متداولة وُب

ُب نظر ربيع "تنقلنا إىل نطاؽ  الوظيفة السياسيةلكن الوظيكة الثالثة إلحياء الَباث وىي  -ٖ 
، التحليل اللكظي أو التارٱبي ُب ٕٚٔأكثر اتساعا ظل وال يزاؿ ٦بهواًل ُب تقاليد ٙبليلنا للَباث السياسي

زمن، أما التحليل السياسي قيلغي عنصر الزماف إذ حقيقة األمر يكَبض النسبية من حيث ا٤بوضوع أو ال
يكرض على احمللل أف يسعى إلدراج الَباث ُب إطار أكثر اتساعاً، إطار ا٢بركة ا١بماعية واإلنسانية حيث 
يصّب النص التقاء بْب ماض وحاضر ومستقبل وحيث يستطيع احمللل من خبلؿ إدخالة مكهـو ا٤بقارنة 

                                                 
سَبداد التارٱبي ا٤بتأال ُب القرآف الكرَل والسنة النبوية، ويقـو على اسَبداد ا٤باضي تبعا ٤با تركو من آثار، إلوىو ما يعرقو البعض ٗبنهج ا  ٕٗٔ

ا انعكس عل  ا٢بديث على قالقرآف حوى قصص وأخبار األم  السالكة ال سيما ُب تعامله  مع األنبياء من قبل تبليغ األحكاـ الشرعية، كم
للتككّب العلمي عند ا٤بسلمْب، وقد أوضح ىذا األسلوب  ا٤بنهج التارٱبي عند ا٤بسلمْب من حيث التحقيق ُب الروايات ليتشكل منهجا متميزاً 

نن الكونية ومآالت األم  القرآٍل ُب االسَبداد التارٱبي وظائف حاضرة ومستقبلية للتاريخ بأخذ اإلنساف العظة والعربة من خبلؿ تذكّبه بالس
(، ٜٗٛٔوالشعوب، وىو مكهـو قرآٍل يؤكد على ضرورة ارتباط اإلنساف بتارٱبو واستذكار ما حصل ألسبلقو.أنظر: غازي حسْب عناية )

 .ٛٓٔ-ٖٓٔ.اإلسكندرية: مؤسسة شباب ا١بامعة، ص مناىج البحث
125

 .ٕٗ-ٖٕا٤بصدر السابق ص:سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   

126
 .ٕٗ-ٖٕا٤بصدر السابق ص:سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   

عندما خط ربيع ا٤بقدمة التحقيقية لكتاب شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد بن أيب الربيع ُب هناية السبعينيات مل تكن تعرؼ ا٤بكتبة   ٕٚٔ
سي، وسنذكر ُب اكحات الحقة ُب ىذا الباب أى  احملاوالت الٍب سعت إلحياء العربية واإلسبلمية إال النذر اليسّب من كتب الَباث السيا

 الَباث السياسي اإلسبلمي ُب العقود األخّبة.
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والغوص ُب ا٤بكاىي  ا٤بستَبة  -قتصار على تعبّباتو اللكظيةإليل مقومات النص واٗبعُب ال ققط ٙبل-ا٤بنهجية 
خلف النص ٍب مقارنة الوثيقة بالعناار الَباثية األخرى ٰبيث يصّب يستطيع اكتشاؼ تلك ا٢بقائق الثابتة 

وا٤بتغّبات تصّب ىي  بلورة ٦بموعة من العناار إىلا٤بتغّبة، ومن ٍب يرقى و  الدائمة وٛبييزىا عن األخرى ا٤بؤقتة
وحدىا مظاىر التعبّب عن حقيقة الطابع القومي والوعي ا١بماعي، ومن ٍب القادرة ال ققط على اكتشاؼ 

 ٕٛٔالذات بل والصا٢بة للتنبؤ بإمكانيات ا٤بستقبل".
ستكاد منها ربيع ُب استقاء ىذا التصور للوظيكة السياسية إلحياء الَباث الٍب إلكن ىل من ٘بربة  
ائبة عن كثّب من الباحثْب ُب عل  السياسي اإلسبلمي أو حٌب الناشطْب ٙبت مظبلت سياسية تبدو غ

خربة ا٤بدرسة إسبلمية ؟، يتحدث ربيع بصراحة عن ٭بوذجْب أو خربتْب لكل منهما مذاقها ا٣باص، أو٥بما 
حسبما استقرأىا ربيع من  من جانب آخر، تعود ا٣بربة األ٤بانية القومية األ٤بانية وثانيهما الصهيونية السياسية

خبلؿ دراستو لسنوات ُب عدد من ا١بامعات األوربية إىل أنو "عندما ووجو اَّتمع األ٤باٍل بالذلة الٍب 
قرضها عليو الغزو الكرنسي ذىب الككر السياسي األ٤باٍل يبحث وينقب عن أاوؿ حضارية تسمح لو 

خبلؿ إحياء الَباث السياسي  التاريخ التيوتوٍل ومنسوى بتدعي  الوعي بالتميز القومي األ٤باٍل، قل  ٯبد 
 ٜٕٔساقِبقسعى أمثاؿ  ومي وتأكيد األاالية الذاتية ،ا١برماٍل كأساس حقيقي ٣بلق الوعي بالتكامل الق

من خبلؿ ا٤بعاناة ا٢بقيقة إىل إقامة ارح اإلطار ٖٓٔقيشتإىل جانب عامل الوحدة األشهر  مومسنو 
، رغ  ذلك قإف ٧بلل ا٤بدرسة التارٱبية األ٤بانية ال يستطيع أف ٲبنع -آنذاؾ-دةالككري للقومية األ٤بانية ا١بدي
٠باه علماء تلك ا٤بدرسة أختبلؽ ُب متابعة ا١بذور التارٱبية ٤با إلاطناع واإلنكسو من أف يلحظ عملية ا

ة عصر النهضة ولعل احمللل احملايد ال يستطيع أف ينكر أف العبلقة الثابتة بْب حضار "ا٢بضارة ا١برمانية"، 
الكرنسة وعملية التجديد الككرية ا٣ببلقة الٍب من خبل٥با ترابطت ا٢بضارة اليونانية ٍب الرومانية قالكاثوليكية 

، إف ٖٔٔتكرض على التيوتونية أف تنحِب وٚبجل إزاء موجات التدقق من تلك األاوؿ غّب ا١برمانية"
رقى إىل مستوى ا٢بضارة ا٣ببلقة بل وظلت حٌب التيوتونية ليست إال ٭بوذجا لتطور قطري مل يستطع أف ي

                                                 
  .ٕٔا٤بصدر السابق، ص: سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   ٕٛٔ
ؤسس ا٤بدرسة التارٱبية ُب القانوف، وأشهر مؤلكاتو (، مؤرخ قانوٍل أ٤باٍل، يعترب أوروبيا مٔٙٛٔ-ٜٚٚٔىو قريدرؾ كارؿ قوف ساقِب )   ٜٕٔ

، الطبعة الموسوعة الثقافية(، ٕٜٚٔتاريخ القانوف الروماٍل ُب العصور الوسطى، والذي ٰبوي ستة ٦بلدات. د.حسْب سعيد )إشراؼ( ) 
 .ٕٙ٘نيويورؾ:  مؤسسة قرانكلْب للطباعة والنشر، ودار ا٤بعرقة، ص  –األوىل.  القاىرة 

(، قيلسوؼ أ٤باٍل، وزعي  سياسي، تأثر بكلسكة كانت والسيما جانبها األخبلقي، كانت ٗٔٛٔ-ٕٙٚٔىاف جوتليب قيشت )ىو يو   ٖٓٔ
ابو: الكلسكة عنده ىي ا٤ببلحظة الواعية للنشاط األخبلقي اإلبداعي للشخصية أو "األنا"، و٥بذا أ٠باىا "نظرية العل "، أحرز شهرة كبّبة بكت

، ا٤بصدر السابق، الموسوعة الثقافيةٍل وكاف من عوامل بعث روح القومية األ٤بانية ُب ذلك الوقت.د.حسْب سعيد، خطاب  إىل الشعب األ٤با
 .ٓٗٚص 
يظهر ىنا ٙبليلو لتكاايل الككر السياسي األورويب ٗبختلف جذوره، ٗبا ُب ذلك "حضارة عصر النهضة الكرنسية " لكنو ينتقد ىذا    ٖٔٔ

 ى.العصر وحضارتو ُب مواضع أخر 
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القرف الثامن عشر ُب ٝبيع عناارىا ومتغّباهتا تعبّبا عن رقض ثابت ٤با ٲبكن أف يكه  ٗبعُب الوجود 
 ٕٖٔا٢بضاري".

 
الٍب استكاد منها ربيع ُب تقعيده لؤلقكار  ليل وإحياء الَباث لوظيكة سياسيةأما ا٣بربة الثانية لتح 

:" وىو يبحث عن تكاملو القومي ُب مشارؼ القرف العشرين بل قهي خربة اَّتمع اليهودي ُب ىذه ا١بزئية
ركيزة أساسية كٞبل بدوره منطق إعادة كتابة التاريخ  ، حيث وابتداء من األحداث البلحقة للثورة الكرنسية 

لقومي اليهودي من كل ثبات استمرارية ا٥بوية وتكامل الوظيكة ا٢بضارية ُب ٧باولة جادة لتنظيف الطابع اإل
، ويعكس ىذا النموذج نقائص واضحة ٛبنع من -ُب نظر اليهود أنكسه -ما أاابو من شوائب وتشويو 

لقومي ُب ٝبيع اقوة الداللة ا٤برتبطة بالوظيكة السياسية إلحياء الَباث، قاَّتمع اليهودي مل يقدر لو التكامل 
، والتصور القومي للمجتمع اليهودي إ٭با ينبع  ةا٢بضارة الرومانيمراحل تارٱبو وعلى األقل منذ  وحٌب اليـو

من مكهـو التشبو باَّتمعات الغربية ُب ٧باولة يائسة الكتساب منطق وشرعية الوجود السياسي من منطلق 
حضارة عصر النهضة األوروبية، وىكذا نلحظ ُب كبل ىذين النموذجْب ليس ققط ا٤بعا١بة غّب ا٤بنطقية 

 .ٖٖٔاالاطناع ُب منطق الوظيكة السياسية إلحياء الَباث"وا٤بتكاملة بل و 
يأٌب كل تصور من ىذه التصورات الثبلثة ليكمل التصور اآلخر قاإلحياء قد يقتصر على و "

الوظيكة اللغوية وقد يتعدى ذلك إىل التارٱبية وقد يرتكع إىل الوظيكة السياسية حيث تنصهر األبعاد األخرى 
اضي وا٢باضر ينصهر كبلٮبا ُب بوتقة واحدة تلقي بإشعاعاهتا على ا٤بستقبل لعملية اإلحياء...قإذا با٤ب

 ٖٗٔوٕبيث تربط ا٢بركة ُب ٨بتلف ٭باذجها بالوظيكة التارٱبية وا٢بضارية للمجتمع السياسي".
 

ُب  لتحقيقها اؿال ٦بّب بأف أىداقًا ومسؤوليات حضارية موذجْب التذكذين الن٥بأراد ربيع بإشارتو  
 وىنا تتجلى األٮبية الوظيكية للَباث السياسي: إلسبلمين منطلق اإلحياء للَباث السياسي اإال م نظره
 

: "عملية إحياء الَباث ليست ٦برد ٙبليل للنص أو متابعة تارٱبية، إهنا ترتكع إىل معرفة الذات .ٔ
مستوى ا٤بعاناة السياسية حيث تصّب تلك الوظيكة حلقة تسمح ٗبتابعة الوعي ا١بماعي ُب 

إىل ٢بظة التعريف بتلك و بتداء من العودة إىل الذات إينو وتكاملو وُب ٙبديد ٢بظات معاناتو تكو 
الذات، قالَباث ىو أداة ا٤بعرقة بالذات، الذات القومية واحدة ال تتعدد، وىي واحدة تعرب عن 

ن أف استمرارية ثابتة رغ  تنوع ٭باذجها على ا٤بستوى الكردي وا١بماعي، ا٤بعرقة بالذات ال ٲبك

                                                 
 .ٕٔ، ا٤بصدر السابق،  ج /سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٖٔ

مدخل في دراسة التراث ، وانظر كذلك: حامد ربيع، ٕٔ/ ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع ،ٖٖٔ 
  .ٕٙٗ-ٖٕٗ/ٕ، ا٤بصدر السابق، جالسياسي اإلسالمي

 .ٕٓ-ٜٔ حامد ربيع، ا٤بصدر السابق ص:  ٖٗٔ
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تنطلق إال من ا٤باضي، وكما أف الشجرة ال تكتمل إال إذا تعددت قروعها قإهنا بقدر امتداد 
جذورىا بقدر ما قدرت على البقاء"، ويصف ربيع ىذه ا٤بهمة بأهنا مهمة "التقوية الذاتية" من 

 ستناد إىلإلخبلؿ العودة إىل الَباث وخلق الثقة ُب الذات وىو ما ال ٲبكن ٙبقيقو بدوف ا
ء جديد يتكق مع آمالو وقدراتو لبنامل اَّتمع ا١بماىّبي الذي يسعى ستمرارية تارٱبية، "وُب عاإ

قإف وظيكة إحياء الَباث ىي البحث عن الذات وتأسيس ا٤بستقبل حوؿ الوظيكة التارٱبية من 
خبلؿ ٧باور ومستندات ا٤باضي عرب ا٢باضر ورغ  ا٢باضر...كذلك ٯبب أف نتعل  من خصومنا 

 .ٖ٘ٔلوعي الثقاُب مل يعد ذاتياً"قا
 

كتشاؼ الذات لو أبعاده ا٤بتعددة ولكن أحد ىذه األبعاد على إ: "إيقاظ الوعي الجمعي لألمة .ٕ
جتماع عملية خلق الوعي ا١بماعي بالذات التارٱبية، إلوجو ا٣بصوص ىو ما يسميو عل  ا

ىو نقل للوعي  كتشاؼ ا٥بوية ىو تعبّب عن قضوؿ علمي ولكن اكتشاؼ الضمّب التارٱبيإ
ا١بماعي من البلشعور إىل الشعور، إنو ٭بوذج متكرر سبق أف رأيناه بصدد الطبقة العمالية مع 
ا٢بركة ا٤باركسية، قا٤باركسية السياسية مل تكعل سوى أف ترسب ُب ا١بماىّب الوعي الطبقي بقدرهتا 

ديو بصدد اَّتمع العريب ما أدتو ا٤باركسية بصدد الطبقة العمالية ال تستطيع أف تؤ و  ا٢بقيقية،
ركسية ُب أسلوُّا ا٤باستكادة من إل، وىي لكتة يقصد ُّا ربيع اٖٙٔسوى عملية إحياء الَباث"

بأيدلودوجيتها و  با٤باركسية ، وليس إعجاباً وعي لدى األمة بقدراهتا ا٢بقيقيةا١بماىّبي بغرس ال
 الٍب أشهر سيف قكره ُب ٧باربتها.

 
"وإف إحياء الَباث الككري السياسي اإلسبلمي ال ينبع ققط من  :اإلسهام في بناء دولة عصرية .ٖ

ىتماـ الذي ٙبدده الكربياء القومية، وإ٭با ىو ُب حقيقة األمر قصل الـز وضروري ُب  إل٦برد ا
كتابة ا٣بربة السياسية ٔبميع أبعادىا: تارٱبيا وتنظّبيا وحركيا...كيف سيقدر للككر اإلسبلمي 

سياسية ؟، وكيف استطاع الَباث السياسي اإلسبلمي أف يدقع  أف يكوف منطلقا أليدلوجية
التقاليد اليهودية ُب عملية التجديد ا٢بضاري الٍب مكنتها من ا٣بروج من ظلمة ا٢بضارة الغربية ؟، 
وكيف ٲبكن أف يواف الككر اإلسبلمي بأنو ٲبثل نوعا من العصرية ُب ا٤بكاىي  وا٤ببادئ 

اوؿ أف ٪بيب عنها ولو ققط من منطلق ذلك ا٥بدؼ الذي وا٤بدركات ؟، أسئلة كثّبة قلنح
حددناه: إحياء الَباث السياسي الككري اإلسبلمي، أليست ىذه خّب منطلقات لتحديد موضع 

                                                 
 ٕٓىػ/٘ٔٗٔرمضاف  ٕٔ –، السنة السادسة ٕٛٙ.  تقرير قضايا دولية، العدد "الصراع الثقافي مع الصهيونية"( ٜٜ٘ٔحامد ربيع ) ٖ٘ٔ
 .ٕٔ، صٜٜ٘ٔقرباير 
 .ٛٔٔ/  ٔ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك الماليك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٙٔ
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، مضيكا: "٫بن اليـو نعيش بداية عصر ٖٚٔذلك الككر اإلسبلمي من عملية بناء دولة عصرية؟"
نستقي منها ا٤بكاىي  وا٤بدركات ومن خبل٥با النهصة ا٢بقيقية والٍب تعِب العودة إىل أاولنا ل

 . ٖٛٔنسَبجع ا٤باضي لنعيشو بلغة واقع القرف ا٢بادي والعشرين"
: "وإنو ٩با ال شك قيو أف ما يتعرض لو العامل العريب الغزو الثقافي وحتمية المواجهة الحضارية .ٗ

ر البنية واإلسبلمي من غزو ثقاُب، غريب عامة وأمريكي على وجو ا٣بصوص، أوشك أف يدم
الثقاقية العربية اإلسبلمية، و٘بسد ُب طغياف أ٭باط الثقاقة االستهبلكية بْب الشباب وُب أوساط 
ا٤بثقكْب ا٤بصريْب على وجو ا٣بصوص الذين ٰبتلوف ا٤بواقع القيادية ُب وسائل اإلعبلـ ا٤بصري، 

ا٤بكاىي  وا٤بدركات وا٤بتابع ا٤بدقق للواقع االجتماعي والثقاُب السياسي ا٤بصري، يلمح طغياف 
األمريكية ُب شؤوف ا٢بياة كاقة، وليست مصر ىنا سوى حالة من ا٢باالت وجزء من كل، 
وىكذا قإف أحد أى  الدواقع الٍب ترتبط بعملية إحياء الَباث، ىو ما يتعرض لو ىذا العامل 

 .ٜٖٔالغريب"العريب، من تزييف وتشويو لوعيو الثقاُب وىويتو الثقاقية ُب إطار الغزو الثقاُب 
 

 تراثها السياسي:و  تنبع من خواص الحضارة اإلسالمية وفكرىاو  :ذاتيةالىمية األالمطلب الثاني: 
يطرح حامد ربيع تساؤال ىاما على كل من يتصدى لعملية بلورة الَباث السياسي اإلسبلمي ُب  

نة إلمكانية القوؿ بأهنا مبلمح ا٢بضارة اإلنسانية وىو: "ما ىي الشروط الٍب ٯبب أف تتوقر ُب حضارة معي
من منطلق  ا٤بعاارين ىتماـ الباحثْبإقة الٍب جذبت بل  ٛبلك تراثا سياسيا ؟، قا٢بضارات الكربى ا٣بَ 

التعامل التارٱبي الكتساب ا٤بعرقة السياسية تكاد ٝبيعها تتبلور حوؿ ا٢بضارة الغربية، ويككي أف نتابع 
الروماٍل، وا٣بربة اليونانية ىي الٍب وضعت أاوؿ النظاـ القانوٍل الوقائع: قا٢بضارة الونيانية مقدمة للَباث 

للبناء السياسي كما عرقتو القارة القدمية ُب العصور الوسطى، وكبلٮبا وقد طع  بشئ من ا٤بكاىي  اليهودية 
نبعاث القومي وحضارة عصر النهضة إلأسس وساند ا٤بكهـو الكاثوليكي للتعامل السياسي، وتأٌب حركة ا

ف لكل ذلك نوعا من من التطعي  الذي يكاد يكوف ُب أغلب األحياف تعبّبا عن سطحية واضحة أو لتضي
نعرة عنصرية أكثر وضوحا، الذي ُب حقيقتو كثّبا ما ينتهي بأف يصّب شيئا من الَباث االجتماعي ا٤برتبط 

سبيل ا٤بثاؿ اَّتمع األ٤باٍل والنابع عن تلك اَّتمعات التقليدية ُب تقاليدىا الكطرية األوىل، قلنتذكر على 
ُب  وتقاليد الكيتكونج دوف ا٢بديث عن التقاليد السبلقيةوالتقاليد ا١برمانية واَّتعمات االسكندناقية 

٦بتمعات شرؽ أوروبا، االىتماـ ٗبا ىو خارج اَّتمع األورويب مل ٰبدث إال بطريق الصدقة وققط من 
 . ٓٗٔمنطلقات عنصرية "

                                                 
 .ٕٚٙ، ا٤بصدر السابق، ص اإلسالميمدخل في دراسة التراث السياسي حامد ربيع،   ٖٚٔ
 .٘ٛ، ا٤بصدر السابق، ص خطابات إلى األمة والقيادةحامد ربيع،   ٖٛٔ
  .ٜٕٚ-ٕٛٚ، ا٤بصدر السابق، ص مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   ٜٖٔ
 .ٛٔٔ/ٔ، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٓٗٔ
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ي ىو أداة لربط ا٤باضي با٢باضر، ا٤بواطن با١بماعة، أي ربط التاريخ بالسياسة وألف "الَباث الككر  
وخلق قنوات االتصاؿ بْب الظاىرة السياسية على ا٤بستوى ا١بزئي بالظاىرة السياسية على ا٤بستوى الكلي"، 

ىتماـ بَباثها إلا ىذه ا٤بكاىي  البد وأف تقودنا إىل الشروط أو ا٤بقدمات البلزمة تواقرىا ُب أي حضارة لتربير
 وىي: ُب نظر ربيع، السياسي

ٗبعُب أنو "ٯبب أف  :141طبيعة الحضارة موضع االىتمام )أو منطق االنفتاح الذاتي( .ٔ
تكوف حضارة سائدة ويقصد بذلك أف ا٢بضارة الٍب تعنينا البد وأف ٛبثل ٭بوذجا للتعامل 

دتو ويتحك  ُب ستطاع أف يكيض من حولو وأف يض  إليو شعوبا أخرى ٱبضعها إلراإ
تطورىا من منطلق قرض ذلك النموذج ا٢بضاري للتعامل، أي حضارة  متقوقعة على 
نكسها دوف أف تغادر حدودىا القومية ودوف أف تستطيع قرض إرادهتا ومكاىيمها على 
شعوب أخرى ىي حضارة قاارة عن أف ترتكع إىل مستوى ا٢بضارات الكربى، وألف 

منكتحة ٗبعُب أهنا تقبل أف تتعل  من كل حضارة أخرى  ا٢بضارة اإلسبلمية سائدة قهي
، حضارة تكرض على اإلنساف أف يطلق قدراتو الذىنية ال ققط الكتشاؼ ا٢بقيقة، ٕٗٔ

بل وإلابلح ذاتو عليو أف ٰباوؿ ٔبميع قدراتو الذىنية أف يرتكع بسلوكو إىل النموذج 
 كل قرد على أنو إنساف وكل إنساف حَباـ اآلخرين والنظرة إىلإنكتاح إ٭با يعِب إلا٤بثايل، وا

وا٢بديث النبوي الشريف واضح ُب ذاتو بغض النظر عن لونو أو جنسو على أنو قيمة ُب 
ال َقْضَل لَِعَريبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ، َأال ال َقْضَل أَلْسَوَد َعَلى َأْٞبََر )أف مبدأ واضح ىو ٙبديد 

                                                 

 L Avantُب موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة "، ٦بلة الطليعة العربية ) كما يشّب إليو حامد ربيع    ٔٗٔ  
Grade Arabe)   نقبًل عن:"قراءة ُب قكر علماء االسَباتيجة: الرجولة ٕٚو ٕٙ، صٜ٘ٛٔشباط/مارس ٗ) ٜٔقرنسا: العدد ،

وإعداد أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي ، نشر السلوكية ُب تقاليدنا التارٱبية لؤلستاذ الدكتور حامد ربيع ، ٝبع 
 .ٓٚ، الكتاب ا٣بامس / ٜٜٔٔ،  ٔمصر، ط –دار الوقاء، ا٤بنصورة 

 سابقا ُب توايكو للمرتكزات األساسية الٍب حكظت لؤلمة اإلسبلمية وحدهتا ٰبدد أستاذ الكلسكة اإلسبلمية با١بامعة اإلسبلمية العا٤بية  ٕٗٔ
(: القدرة الكطرية ٔمبكرًا د.حامد ربيع، وىي: )أشار إليو ذلك ٗبقومات أربع تتشابو مع ما  -رٞبو اهلل-كتور عرقاف عبد ا٢بميد قتاح الد 

 لدخوؿ ُبا٤بوروثة لئلسبلـ على التوسع واإلنتشار: بواكو دعوة ربانية ورسالة ٠باوية وىوية ثقاقية ودائرة حضارية كربى، ألف اإلسبلـ ال ٯبيز ا
سراً يسوؽ إطار عقيدتو وااللتزاـ بقواعد شرعو باإلكراه واإل١باء ادورا عن قاعدة كلية ومبدأ عاـ أثبتو القرآف الكرَل، قاإلكراه على اإلسبلـ ق

ف ا٤بهتدي عن ٗبجرد إعبل ،ال ٧بالة إىل ٙبْب الكراة ا٤بواتية للردة أو للنكاؽ، و٥بذا ترؾ الباب مكتوحا أماـ الناس ٝبيعا للدخوؿ ُب اإلسبلـ
ببنية األمة ببل ٛبييز عرقي  ولتحامإ كافإسبلمو طواعية ونظر وتدبر وقبل بقواعد شريعتو عن اختيار واإللتزاـ بقيمو األخبلقية عن رضى وقناعة  

قاقية مقكلة على ذاهتا (: قدرة اإلسبلـ الكطرية وا٤بوروثة على ا٥بض  والتمثل الثقاُب: قا٢بضارة اإلسبلمية مل تكن قط منظومة ثٕأو لغوي، )
ه رغ  خصوايتها ا٤بتكردة الٍب حكظت لؤلمة ىويتها ا٤بعنوية ا٤بتميزة، وا٢بضارة اإلسبلمية ال تعرؼ التمحور الثقاُب حوؿ الذات، وأال ىذ

ويل عناار أجنبية ُب القوة الكامنة لئلسبلـ أاالة اعَباؼ اإلسبلـ باألنبياء السابقْب، وىي خااية جعلت الثقاقة اإلسبلمية قادرة على ٙب
ر ومواجهة مواردىا ومنابتها وإٲباءاهتا وإٰباءاهتا إىل ثقاقة إسبلمية أايلة، وىو ما ىيأ لئلسبلـ وٲبكن أف تيهيء دائما إمكانات النماء والتطو 

ا١بامعة وا٤بعتدلة لئلسبلـ ( الطبيعة التوقيقية ٖالتحديات ا٢بضارية ببل خوؼ أو انككاء على الذات، ىذا إىل جانب مقومْب آخرين ٮبا: )
( نظرة اإلسبلـ الواقعية إىل الكوف واإلنساف وا٢بياة. أنظر د.عرقاف عبد ا٢بميد قتاح ٗبواكو عقيدة وللككر اإلسبلمي بواكو دائرة ثقاقية، و)

 .ٜٕٔ-ٔٓٔة، ص . ا١بزء الثاٍل، الطبعة األوىل. كواال٤ببور: دار التجديد للطباعة والنشر والَبٝبدراسات إسالمية(، ٕٗٓٓ)
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اضع كثّبة يبدأ بػ "يأيها الناس"، مع وجود ، وا٣بطاب القرآٍل ُب مو  ٖٗٔ(ِإال بِالتػ ْقَوى
للذين "آمنوا"، ومرد ذلك ُب حقيقة األمر إىل أف تعالي  خطاب آخر أكثر خصواية 

َوِإْذ قَاَؿ :}أينما كاف خليكة اهلل ُب أرضو ا٤بؤمن عتبار اإلنسافإديِب تقـو على أساس 
ًة قَاُلوا َأَ٘بَْعُل ِقيَها َمْن يُػْكِسُد ِقيَها َوَيْسِكُك َربَُّك لِْلَمبلِئَكِة ِإٍلٍّ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليكَ 

ُس َلَك قَاَؿ ِإٍلٍّ َأْعَلُ  َما ال تَػْعَلُموفَ  َماَء َو٫َبُْن ُنَسبٍُّح ِٕبَْمِدَؾ َونُػَقدٍّ ٍب يعود ربيع  ،ٗٗٔ{الدٍّ
: "..قهذه األمة أدت وظيكة حضارية نسيها العامل ٘ٗٔليصف األمة اإلسبلمية قائبًل 

ُكْنُتْ  َخيػَْر   : }الٍب ُب عنقها أف تؤدي وظيكة أخرى ُب األجياؿ القادمة قاؿ تعاىلوىي 
َهْوَف َعْن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِالل ِو   .ٙٗٔ{أُم ٍة أُْخرَِجْت لِلن اِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ

وجية ىنا تعِب قبلبد أف ٛبتلك أيدلوجية حضارية، واأليدل" محور التطور الحضاري:  .ٕ
التصور الذاٌب للوظيكة ا٢بضارية، ا٢بضارة الٍب ال تؤمن وال ٛبلك تصورا واضحا لوظيكتها 
ُب النطاؽ اإلقليمي الذي تنتمي إليو ال ٲبكن أف تواف بأهنا حضارة سائدة، ويصكو 

، مشّبا إىل أف قصة ا٢بوار ا٢بضاري ُب ٚٗٔربيع ُب موضع آخر ٗببدأ "ا٢بوار ا٢بضاري" 
رسل النيب يخ اإلسبلمي مل تربز من قبل الكتاب وا٤بؤرخْب والٍب بدأت ُب نظره ٕبركة التار 

أيب بكر ٧بمد  ، ومرورا بقصة القاضيٛٗٔعليو الصبلة والسبلـ إىل ملوؾ الدوؿ اَّاورة
وسكارتو إىل بينزنطة،  ىػ( وحديثوٖٖٛ-ٖٓٗا٤بعروؼ بالباقبلٍل ) بن الطيب بن ٧بمد

ورسالة ا٣بليكة الكامل األيويب وقريدريك الثاٍل ملك اقلية،  وكذا ا٢بوار ا٤بشهور بْب

                                                 
143

(، أنظر:  الشيخ ٧بمد ناار الدين األلباٍل ٜٕٗٙأخرجو األلباٍل ُب احيح الَبغيب والَبىيب، وقاؿ احيح لغّبه، حديث رق  )  
 . الطبعة األوىل. القاىرة: مكتبة ا٤بعارؼ. صحيح الترغيب والترىيبىػ(، ٕٔٗٔ)

 . ٖٓسورة البقرة: اآلية   ٗٗٔ
  ٘ٗٔ.ٗٛ، ا٤بصدر السابق، ص مة والقيادةخطابات إلى األحامد ربيع،  

 .ٓٔٔسورة آؿ عمراف: اآلية   ٙٗٔ
 ٗ)  ٜٔكما يشّب إليو حامد ربيع ُب موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة "، ٦بلة الطليعة العربية ) ( قرنسا: العدد  ٚٗٔ

لؤلستاذ  تيجة: الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخيةقراءة في فكر علماء االسترا، نقبًل عن:"ٕٚو ٕٙ، ص ٜ٘ٛٔشباط / مارس 
/  ٔمصر، ط  –الدكتور حامد ربيع ، ٝبع وإعداد أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي ، نشر دار الوقاء، ا٤بنصورة 

 .ٔٚ، الكتاب ا٣بامس / ٜٜٔٔ
لكراة لتوسيع نطاؽ الدعوة اإلسبلمية داخل ا١بزيرة وخارجها قأرسل رسوؿ اهلل ُب أواخر السنة ا٥بجرية السادسة أتاح الح ا٢بديبية ا  ٛٗٔ

الى اهلل عليو وسل  رسبل ٰبملوف كتبا ا٤بلوؾ واألمراء، ٨باطبا: النجاشي ملك ا٢ببشة، وا٤بقوقس ملك مصر، وكسرى ملك قارس، وقيصر 
، وا٤بنذر بن ساوى حاك  البحرين، وىوذة بن علي ااحب اليم امة، وجيكر ملك عماف وأخيو عبدا بِب ا١بلندي، كانت الرسائل ملك الرـو

قتصرت ٗبثابة اإلعبلف العا٤بي لئلسبلـ، وإعبلـ بظهور دولة سيكوف ٥با شأف ٗبا ٙبمل من دين وىداية للبشرية ُب تغيّب مسار التاريخ، ورٗبا ا
ل غّبى ، ومل تشمل ملوكا لببلد بعيدة.أنظر: منّب ٧بمد الغضباف على ا٤بلوؾ احمليطْب بدولة ا٤بدينة ٩بن ستصله  بشائر الكتح اإلسبلمي قب

السيرة (، ٜٜٔٔ. ود.أكـر ضياء العمري )٘ٔ٘-ٕٓ٘، الطبعة الثالثة. األردف: مكتبة ا٤بنار، ص المنهج الحركي للسيرة النبوية(، ٜٜٓٔ)
 .ٓٙٗ-٘٘ٗ، ا١بزء الثاٍل، قطر: مركز ٕبوث السنة والسّبة، صالنبوية الصحيحة
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إىل ملك قربص الٍب ينبعث منها رحيق ا٢بكمة والرقي حيث يقوؿ  ٜٗٔاإلماـ ابن تيمية
وىويكتب للملك سرجواس غّب ا٤بسل ، قهل يذكر ا٤بككروف وا٤بؤرخوف السياسيوف 

 يتساءؿ ربيع.  "ٓ٘ٔالغربيوف مثل ىذه ا٤بواقف ؟
:  يقوؿ ربيع بأف "اىتماـ عامل السياسة بالواقع ا٤بعاار ىو ىدقو ية التاريخيةستمرار إلا .ٖ

األوؿ واألخّب وحيث ال توجد تلك االستمرارية قإف موضع دراسة الَباث ال ٲبكن إال أف 
تكوف من منطلقات قكرية وتارٱبية، االستمرارية التارٱبية تربر وتكسر كيف أف ذلك 

ّب للحركة السياسية ُب واقعها ا٤بعاار" أي يتجاوز الوظيكتْب الَباث يصّب جزءاً من التنظ
اللغوية والتارٱبية إىل السياسية كما واكها سابقا، ويضيف: "قالوعي ا١بماعي لؤلمة ظل 
ثابتا ُب تعلقو بقيمو ا٢بضارية، وتقاليد ا٤بمارسة ُب حياتو ا٣بااة، ومن حيث اللغة الٍب 

وا٢بضارية وأنواع التسلل إىل  ٔ٘ٔوات الككريةظلت مسيطرة ومتماسكة رغ  ٝبيع الغز 
ا٤بنطقة، ولنتذكر على سبيل ا٤بثاؿ ماحدث ُب مشاؿ إقريقيا، وُب لبناف، والذي سرعاف ما 
تبخرت نتائجو بالعودة إىل ا٢بظّبة ا٤بعنوية للعروبة اللغوية والتمسك بلغة القرآف 

  الدينية أف تَبسب ُب ستطاعت نظ  القيإالكرَل...، قكي اَّتمع العريب اإلسبلمي 
الوعي ا١بماعي، وأف تستوعب ُب الذات الكردية خبلؿ قرابة سبعة قروف، ما كاف ٲبكن 

                                                 
ىػ، ُب بيت عل  وقضل، وعى شيخ اإلسبلـ الَباث الكقهي  ٔٙٙىو أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بلي  بن عبد السبلـ، ولد ٕبراف سنة    ٜٗٔ

اده،  والككري ألمتو، قكاف علما بْب ا٤بكسرين، وحاقظا بْب احملدثْب، وققيها يعتمد األاوؿ ويقارف ا٤بذاىب وٱبتار منها ما يهديو إليو اجته
ن تيمية مواقف كثّبة يظل التاريخ يذكرىا مع ٨بتلف الكرؽ وجاىد التتار وقراءة حياتو تؤكد أنو من أبرز ٦بددي تلك الكَبة، وكانت كانت الب

ىػ بعد سجن داـ سنتْب، وكاف يـو دقنو مشهوداً، انظر: ٧بمد إبراىي  البنا و٧بمد أٞبد عاشور  ٕٛٚوقاتو ُب ٧ببس السلطاف الناار سنة 
 .ٜ-ٖأليب العباس أٞبد بن تيمية.  مصر: دار الشعب، ص السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية(، ٜٔٚٔيق( ))ٙبقيق وتعل

150
وتعد من أروع أمثلة ا٢بوار ا٢بضاري ُب وقت مبكر، وقد احتوت الرسالة بيانا  ُب أمور عقيدية كا٤بقصود من خلق اإلنساف، وابتعاث اهلل    

عقائد النصارى كالتثليث وحيل الرىباف وخروج النصارى على شريعة  ابن تيمية وعصياف بِب إسرائيل، ٍب ناقش تعاىل أنبياءه، ومعجراهت ،
ا٤بسيح ُب عبادهت ، ٍب عرؼ ا٤بلك القرباي ومن حولو من رؤساء الدين والقسيسيْب واألمراء بتوسط أمة ٧بمد الى اهلل عليو وسل ، وروى 

ر سرجواس بواايا السيد ا٤بسيح وأشار إىل حاؿ لمْب للنصارى منذ عهد النيب وحٌب قَبة غزو التتار، وذك  معاملة ا٤بسقصصا عن رسالتو ُب  ٥ب 
الرسالة ( ، ٜٜٓٔالنصارى ُب ببلد ا٤بسلمْب وحاؿ ا٤بسلمْب ُب ببلد النصارى، وغّب ذلك من ا٤بباحث، أنظر : شيخ اإلسبلـ ابن تيمية )

. عبلء الدين دمج ) تعليق(، الطبعة الثانية. بّبوت: دار ابن يمية إلى سرجواس ملك قبرص القبرصية : خطاب من شيخ اإلسالم ابن ت
.  حـز
مل يكن مصطلح " الغزو الككري" شائعا قبل القرف الرابع عشر ا٥بجري، ويعرقو د.توقيق يوسف الواعي بأنو:" إغارة األعداء على أمة من   ٔ٘ٔ

واىا الداخلية وعزائمها ومقوماهتا وانتهاب كل ما ٛبلك"،  ويتكق عدد كبّب من العلماء وخرباء األم  بأسلحة معينة وأساليب ٨بتلكة لتدمّب ق
العلـو اإلنسانية على أف الغزو الككري يسعى إلذابة الشعوب وسلخها عن عقائدىا وحضاراهتا وخصواايتها لتصبح تابعة لغّبىا من القوى 

يق التضليل وا٣بداع والتمويو وقلب ا٢بقائق وتغيّب أسلوب ا٢بياة اليومية وتوجيو األقكار االقتصادي والسياسية الكربى، كل ذلك ٰبدث عن طر 
( االستعمار الغريب ٕ( عبلقة العداء التارٱبية لئلسبلـ وا٤بسلمْب، )ٔوالتصورات، والبعض يرجع الغزو الككري أو يربطو بعدة عوامل منها: )

( ٚبلف الشعوب ٘( الضعف الككري والتككك االجتماعي ُب اَّتمعات اإلسبلمية، )ٗب، )( التقدـ العلمي للغر ٖللمجتمعات اإلسبلمية، )
في الغزو ىػ(، ٗٔٗٔاإلسبلمية عن ركب العل  والبناء ا٢بضاري خبلقا ٤با كانت عليو أياـ ازدىارىا.  انظر: د.أٞبد عبد الرحي  السائح )

 .ٓٙ-ٖٖالشؤوف اإلسبلمية، ص قطر: وزارة األوقاؼ و  –، الطبعة األوىل.  الدوحة الفكري
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الشرؽ على يد ا٤بغوؿ ومن الغرب لعملية الغزو ا٣بارجية والٍب شكل كماشة قادمة من 
أف ٛبحوىا وتذيبها، الواقع ا١بديد الذي قرض على ا٤بنطقة  ٕ٘ٔبكعل ا٢بروب الصليبية

ؿ ا٣بربات التالية وا٤بتبلحقة، قرض على نظاـ القي  أف ينتقل ولو ُب جزء ىاـ منو وخبل
من الشعور والوعي وا٤بمارسة، إىل البلشعور والباطن وعدـ ا٤بمارسة، رغ  ذلك ققد ظل 

...، إف الواقع الذي تعيشو ٖ٘ٔمتوىجا ينتظر اللحظة ا٤بناسبة ليتكجر كأسلوب حياة 
رية لئلطار االجتماعي الذي عاشتو ا٤بنطقة قبل ذلك، وىذه ستمراإا٤بنطقة العربية ىو 

ستمرارية رغ  أهنا تتضمن سعيا إىل التجديد، إال أهنا ثابتة ُب ٝبيع عناار الوجود إلا
العريب، متغلغلة ُب ٝبيع عناار التطور الذاٌب، منتشرة ُب ٝبيع أجساد الوجود العريب 

٭بوذج آخر من النماذج ا٢بضارية، أثينا  أي ُبستمرارية ال موضع ٥با إل، مثل ىذه اٗ٘ٔ
أكرب  ا٢بضارة الرومانيةنتهت ودخلت ذمة التاريخ، رغ  عظمتها الككرية شعبا ولغة، إ

ا٢بضارات ا٤بسيطرة ُب العامل الغريب وأعظمها قاطبة دخلت متحف التاريخ منذ قَبة 
 .٘٘ٔطويلة ومل ٚبتلف عن النموذج اليوناٍل... "

ارية تتمثل ُب الضمّب ا١بماعي وىو ا٣بلكية العامة ويعتقد ربيع أف االستمر 
إلحياء الَباث، قالكارؽ ا١بوىري بْب ا٢بضارة اإلسبلمية وأي حضارة أخرى ىي أف 

مل ينقطع وأف التطورات ا٤بتعاقبة رغ  ٛبيزىا وانكرادىا مل ٛبنع من أف خط  تارٱبها
تا مل تصادقو القطيعة حٌب ا٤بنطلق ا٢بضاري الذاٌب ظل دائما ثابو  الَباكمات ا٤بتتابعة

، وىكذا تصّب الوظيكة السياسية لعملية إحياء الَباث ُب إطار ا٣بربة اإلسبلمية تعبّباً  اليـو
 واضحاً عن طبيعتها والنتيجة ا٤بنطقية الثابتة والبلزمة ٢بقيقة ذلك الَباث. 

 

                                                 
، وقد ٘ٚٓٔـ، ٍب تبله البابا خريغوريس عاـ  ٕٓٓٔدعا البابوات إىل ىذه ا٢بروب وشاركوا قيها، وكاف أو٥ب  البابا سلكسَب الثاٍل عاـ   ٕ٘ٔ

اد كبّبة من ا٤بسلمْب.  ـ واستمرت لقرنْب من الزمن شهدت إبادة ألعد ٜٚٓٔانطلقت أوىل ٜبانية ٞببلت اليبية بعد ذلك بعشرين عاما سنة 
 .ٖٛ-ٖٚمصر: دار الوقاء، ص  –.ا٤بنصورة االتجاىات الفكرية المعاصرةىػ(، ٘ٓٗٔانظر: ا٤بستشار علي جريشة )

والعقود الثبلثة األخّبة أثبتت احة كبلـ حامد ربيع، ققلوب الشعوب العربية واإلسبلمية تظل هتكو ٫بو اإلسبلـ، ومٌب نوديت لتتعاطف   ٖ٘ٔ
ه ٙبركت ٕببها لدينها، وقد أظهرت ذلك رغ  القيود السياسية ُب الكثّب من دوؿ العامل العريب واإلسبلمي الكثّب من القضايا الدامية مع قضايا

ُب عا٤بنا وكيف ٲبكن اف تتكجر الشعوب غضبا، كما أنو وُب اإلطار السياسي اتضح ذلك من اعود التيار اإلسبلمي ُب االنتخابات ا١بارية 
 أ٫باء العامل من طنجة إىل القاىرة، مروراً باستنبوؿ والِسند، واوالً إىل كواال٤ببور وجاكرتا.ُب ٨بتلف 

 .ٖٛ-ٕٛا٤بصدر السابق، ص خطابات إلى األمة والقيادة، أ.د.حامد ربيع،    ٗ٘ٔ
 L Avant Gradeالعربية ) كما يشّب إليو حامد ربيع ُب موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة "، ٦بلة الطليعة     ٘٘ٔ

Arabe)   قراءة في فكر علماء االستراتيجة: الرجولة السلوكية في ، نقبًل عن:"ٕٚ-ٕٙ، صٜ٘ٛٔشباط/مارس  ٗ) ٜٔقرنسا: العدد
ر الوقاء، لؤلستاذ الدكتور حامد ربيع ، ٝبع وإعداد أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي ، نشر دا تقاليدنا التاريخية

 .ٖٚ-ٕٚ، الكتاب ا٣بامس / ٜٜٔٔ/  ٔمصر، ط –ا٤بنصورة 
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تعيشو اإلنسانية لوجدنا  ويقوؿ ربيع بأننا لو وظكنا العناار الثبلثة الٍب ذكرىا "على الواقع الذي
أف أكثر النماذج ا٢بضارية تعبّبا عن توقر تلك ا٤بتغّبات الثبلثة ىو النموذج اإلسبلمي، يعقبو مباشرة 
النموذج الكاثوليكي ٍب ٰبلقهما ولو على مبعدة معينة النموذج الصيِب، قالنموذج اإلسبلمي ىو ٢بضارة 

ٝبيع الشعوب ا٤بمتدة من وسط آسيا حٌب هناية  ستطاعت خبلؿ أقل من قرف أف تسيطر علىإسائدة 
البحر ا٤بتوسط، أيدلوجيتها واضحة و٧بددة: نشر الدعوة اإلسبلمية وقرض السبلـ اإلسبلمي حيثما 
استطاعت القوة واإلرادة أف توطد أقدامها، كذلك قإف االستمرارية التارٱبية ٛبيز ا٢بضارة اإلسبلمية و٘بعل 

 ار، أما النموذج الكاثوليكي قإنويربط دوف أي قطيعة العامل القدَل بالعامل ا٤بعامنها النموذج الوحيد الذي 
يعكس ىذه ا٣بصائص الثبلث ولكن بصورة أقل وضوحا وأقل دقة من النموذج اإلسبلمي، قا٢بضارة 
ر الكاثوليكية مل تكن دائما تعبّبا سياسيا، بل ىناؾ مراحل معينة جاءت لتعلن ا١بماعات األوروبية بإارا

، ولكن ال ٯبوز أف ٱبدعنا مثل ذلك ٙ٘ٔالرقض الكلي والشامل للوجود السياسي للكنيسة الكاثوليكية
التطور ألنو تطويع للوظيكة السياسية للكنيسة وليس إلغاء لتلك الكنيسة كإرادة سياسية، أيضًا األيدلوجية 

تتميز ُّا ا٢بضارة اإلسبلمية،  ا٢بركية للكنيسة الكاثوليكية ليست بتلك الصراحة القاطعة وا٢با٠بة الٍب
النموذج الصيِب أكثر بعدا من النموذج الكاثوليكي، قرغ  االستمرارية التارٱبية قإف ا٢بديث عن حضارة 

، أضف إىل ذلك أنو مل يكتسب أيدلوجية ٚ٘ٔسائدة للنموذج الصنيي البد وأف نتقبلو بشئ من ا٢بذر

                                                 
ٍب يرجع د.عبد اهلل إبراىي  اإلشكالية الٍب أثارىا انتماء الكنيسة ا٤بزدوج إىل عا٤بْب: ٠باوي وأرضي ُب آف واحد، يرجعها إىل اللحظة ال  ٙ٘ٔ

الرسوؿ الثالث عشر إىل جوار لقبو اإلمرباطوري، قتداخلت ُب قرر قيها قسطنطْب أف يلعب دورًا مزدوجًا وقرر أف يضكي على نكسو لقب 
اورتو أطياؼ متمازجة من العاىل واحملارب والبلىوٌب، وكاف عليو أف ٲبارس تلك األدوار ُب ٢بظة واحدة، ٧باولة منو المتصاص التناقضات 

اليب استقطاب قعالة ٤بعا١بة النزعات الدينية الٍب قرضت الٍب كانت تعصف باإلمرباطورية سواء ما يتعلق بالَبكة الرومانية أو باستحداث أس
حضورىا أجزاء كثّبة من اإلمرباطورية إىل جانب ظروؼ نشأة ا٤بسيحية وانتشارىا وا٣ببلقات بصدد األناجيل واكات ا٤بسيح وعبلقتو بالرب، 

لرعية والرب، وبذلك اكتسب قسنطْب شرعية مل تكن ومل يكتف بأف ٯبعل ا٤بسيح دريئة ٰبتمي ٣برؽ وجداف الرعية بل جعل نكسو وسيطا بْب ا
مستكشكة من قبل وجعل منها تقليدا لكَبة طويلة، وسرعاف ما طورت ٦بموعة من التقاليد واألعراؼ قغدت عبادة اإلمرباطور الشكل الذي 

ارسة السياسية، و٤با كانت عاجزة تكتسبو عبادة ا٤بسيح، وُّذا التماثل الذي سنو قسطنطْب وجدت الكنيسة الناشئة نكسها ُب الب ا٤بم
نظريًا عن تكسّب قوهتا الٍب ٘بمع بْب ا٥بيمنة على األذىاف واإلمساؾ باألجسادة ققد أخذت على عاتقها حق التشريع على األرض بأسرىا 

تكاؽ الضمِب أو ا٤بعلن بْب وحق اإلمساؾ بدقة العامل، لقد وجدت كل من الكنيسة واإلمرباطورية ا٤بشاركة ُب الدور الذي ر٠بو قسطنطْب قاإل
صا٢به  إ٭با األباطرة وا٤بلوؾ والبابوات ظل ٧بَبما بصورة عامة، وكاف ٩بثلوا السلطتْب الدينية والدنيوية يعرقوف أهن  ال يتقاطعوف ُب أىداقه  وم

غاياهتا وأىداقها، على ىذه الشاكلة  يكمل كل مهمة اآلخر، جاعلْب من الرعية ميداف ٘بريب مكتوح ٤بمارسة السلطة كائنا ما كانت أشكا٥با و 
ديِب، واندرجت ُب سياؽ مؤسسة تدع  مؤسسة السلطة، وىي -كيكت تعالي  الكنيسة وزحزحت أخبلقياهتا، وااطنع ٥با الىوت سياسي

المركزية ، الكنيسة الٍب ظلت مدة طويلة تسوغ دينيا أقعاؿ السلطة ألهنا كانت وجها من وجوىها الكثّبة، أنظر:د.عبد اهلل إبراىي 
 .ٜٖ-ٖٛ،ا٤بصدر السابق،صالغربية:إشكالية التكون والتمركز حول الذات

، قالصْب والياباف وأمثا٥بما ال تشك  ٚ٘ٔ ل إال وقد تزايد االىتماـ الغريب باإلسبلـ بعد اهنيار الشيوعية مطلع عقد التسعينيات من القرف ا٤بنصـر
رجة الثانية، ورٗبا ٲبكن احتواء ذلك ٢بد ما، وىذا ما توضحو تناقضات وإشكاالت  وأمراض مناقسا اقتصاديا ُب الدرجة األوىل وسياسيا ُب الد

ا حضاريا اَّتمعْب الصيِب والياباٍل اليـو واقتصار النجاح على ا١بزء ا٤بادي للحضارة أو التقدـ الصناعي، أما اإلسبلـ قيمثل عند تطبيقو ٙبدي
 وذ السياسي ققط وىذا ما يكهمو خرباء و٧بللو معاىد التككّب ُب أوروبا والواليات ا٤بتحدة.للغرب وليس مناقساً ُب االنتاج أو ُب النك
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واياغة الوظيكة ا٢بضارية من منطلق ا٤بكاىي  ا٤باركسية ا٢بركة إال ققط بعد استيعاب ا٣بربة االشَباكية 
   ٛ٘ٔوعقب أف طوعها بٍأسلوبو ماوتسي تونغ".

عودة إىل مكهـو "ا٢بضارة ا٣ببلقة" وخبلقا للشروط الثبلثة الٍب ذكرىا حامد ربيع واقَبض لزومها  
ربيع عدد أيضاً  لتستحق أي حضارة أف يدرس تراثها وخااة السياسي ُب ىذا ا٤بضمار،  ٪بد أف حامد

"حضارة الوظيكة و قة أو "حضارة القي " اإلسبلميةوُب موضع آخر ٟبسة خصائص للحضارة ا٣ببل  
ا٢بضارية" كما يسميها، ا٢بضارة ا٣ببلقة عند ربيع ىي:"ا٢بضارة الٍب قدمت لئلنساف ما ىو ُب حاجة إليو 

وية، باستطاعتو بأف ٱبدـ ُب طمأنينة وثقة قأشعرتو بتكامل الكياف الذاٌب، بتحقيق أىداقو الدنيوية واألخر 
 . ٜ٘ٔما مكنتو الطبيعة من قدرات وإمكانات"

من ا٤ببلحظ أف ربيع ورغ  إٲبانو الكامل ٗبصادر التشريع اإلسبلمي وأٮبها الكتاب والسنة، 
ن واعتقاده بأهنما أساس الككر السياسي اإلسبلمي إال أنو يعتمد لغة ٰباوؿ قيها ٨باطبة شرٰبة عريضة ٩ب

، و٥بذا ٪بده ال سياسياً  دينياً  قد يعتربوف االستدالؿ بآيات اهلل وأحاديث نبيو عليو الصبلة والسبلـ خطاباً 
ُب ٙبديد معايّب "ا٢بضارة ا٣ببلقة" يقوؿ:"لو انطلقنا من التككّب اَّرد العقبلٍل، ودوف أف نتأثر ُب ىذا 

ا أف ٭بركز ٙبلينا حوؿ عناار أساسية ىي الٍب بعقيدة دينية معينة، أو بنعرة عصبية ٧بددة، لكاف علين
أنتجت مكهـو التكامل ا٢بضاري الذي البد وأف يكرض ذلك اإليقاع الذي بدوره ٯبعل من ذلك النظاـ أو 

ال شك قيو أف اإلنسانية عرقت الكثّب من ا٢بضارات الٍب  استحواذ، ٩بإلتلك ا٢بضارة موضعا لئلعجاب وا
وضعها، كذلك قإف كل حضارة البد وأف تشعر وعن و  عن قوهتا سطرت اكحات نااعة، بغض النظر

، ولكن لو تركنا جانبا ىذه الناحية وتساءلنا بتجرد مطلق: ما ىي ٓٙٔقناعة ما بأهنا خّب من غّبىا
ما ىي و ا٣بصائص الٍب ٯبب أف تتوقر ُب ا٢بضارة لنستطيع أف نصكها بأهنا حضارة خبلقة وكربى ؟، 

عبلمات االرتكاع واالرتقاء للطبيعة ا٢بضارية ؟ كب أف نبحث حوؿ توقرىا واحَبامها  ا٤بتغّبات الثابتة الٍب ٯب
ذلك ا٤بستوى الذي يصح أف يواف بالتميز، والذي يعطي وحده تلك ا٢بضارة حق القيادة  نأي

                                                 
 .ٜٔٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٛ٘ٔ
 L Avant Gradeكما يشّب إليو حامد ربيع ُب موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة "، ٦بلة الطليعة العربية ) ٜ٘ٔ

Arabe)   نقبًل عن: أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب ٕٚ-ٕٙ(، ص ٜ٘ٛٔشباط/مارس  ٗ) ٜٔقرنسا: العدد ،
. الكتاب قراءة في فكر علماء االستراتيجة: الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية لألستاذ الدكتور حامد ربيع"( ،  "ٜٜٔٔسلي ) 

 .ٛٙالطبعة األوىل. ا٤بنصورة : نشر دار الوقاء، ص ا٣بامس ،
ربرات وُب تأطّب النظرية السياسية اإلسبلمية يرى ٧بمد أٞبد الراشد أف من أركاهنا "ا٣بّبية اإلسبلمية" وُّا تكوف الرابطة السياسية ال با٤ب  ٓٙٔ

ريعو، ومرد ا٣بّبية ىو التخلق بآداب تشريع األمر وخصائص تشالقومية أو العنصرية، وىي خّبية من حيث كوف منشئها عقائد اإلسبلـ، 
َولِل ِو اْلِعز ُة َولَِرُسولِِو با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر والتشرع بأحكاـ، ومعُب ا٣بّبية ىذا مرتبط بامتزاج معُب العزة اإلٲبانية لقولو عزوجل: }  

ـَ نسانية لقولو سبحانو: } ، ٗبعُب الكرامة اإل ٛ{ سورة ا٤بناققوف: اآلية َولِْلُمْؤِمِنَْب  ، واختبلؼ ٓٚ{ سورة اإلسراء: اآلية  َوَلَقْد َكر ْمَنا َبِِب آَد
ف والتضامن على الصعيد العا٤بي ٙبقيقا للخّب اإلنساٍل العاـ ٩با الناس شعوبا وقبائل جعل إ٥بي ال كسب إنساٍل، ويبنغي أف يكوف داعيا للتعاو 

أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي في نظريات فقو الدعوة ( ٕٚٓٓعن: ٧بمد أٞبد الراشد ) يندرج ُب مكهـو الرب والتقوى.  بتصرؼ
 . ٚ٘-ٗ٘كندا: ص   -ا١بزء الرابع، الطبعة الرابعة. قانكوقراإلسالمية. 
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، ٔٙٔ، وٕبيث تستطيع مثل تلك ا٢بضارة أف تنظر إىل ا٢بضارات األخرى من ذلك العلو الشاىق؟والتوجيو
 ديثنا حوؿ العناار التالية ما يسمح باكتشاؼ وتبويب ا٢بضارات اإلنسانية:سنمركز ح
 

وال تعيش  هاٚباطب قردًا بعينة، وال قئة بعينقهي ال  أواًل: الطبيعة العالمية للوظيفة الحضارية:
تطبيقاً ، ال من حيث ا٤بكافو  حيث الزمافعصرًا بعينو إهنا تتجو إىل اإلنساف، حيث ال تتقيد ال من 

َوَما ، وقوؿ ا٢بق جل وعبل: }ٕٙٔ{َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإال  َرْٞبًَة لِْلَعاَلِمْبَ خطاب القرآٍل ا١بلي ُب قولو تعاىل: }لل
  .ٖٙٔ{أَْرَسْلَناَؾ ِإال  َكاق ًة لِلن اِس َبِشّباً َونَِذيراً َوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس ال يَػْعَلُموفَ 

: إهنا القدرة وا٤بقدرة على تطويع الذات قوتها الذاتية ثانياً: أن تؤسس الحضارة وجودىا على
ا١بماعية، قهي تقـو على أساس بنياهنا الذاٌب وال تستعْب باآلخرين، وال يعِب ىذا أهنا ال تقبل خربة 
اآلخرين، ولكن الذي يعنينا ُّذا ا٣بصوص أهنا ال تطلب من اآلخرين أف يؤدوا دورىا وال تكرض عليه  

، قا٢بضارة األ٪بلوسكسونية مثل واضح للتعبّب العكسي ٥بذا ا٤بتغّب، ققد حاربت بأبناء سَباتيجتهاإخدمة 
ا٥بند وعاشت ٛبتص دماء اآلخرين، وكاف من الطبيعي من ٍب أف تكوف ىزٲبتها ومن ٍب اختكاؤىا من عامل 

 . ا٢بضارات الكربى ُب ٢بظة انتصارىا العسكري
الذي ىو ٧بور  األخالقيات والمثاليات:و  ام القيمثالثاً: أن تسعى لبناء نظام متكامل من نظ

الوجود وا٤بمارسة، وىذا ما يربز ا٢بقيقة ا٤بعنوية ألية حضارة، قا٢بضارة اليونانية مثبل جعلت من الكلسكة 
وا٢بكمة ٧بور الكماؿ، وغلكت ذلك با١بماؿ والتناسق، وا٢بضارة الرومانية أ٥بت القوة وجعلت مكهـو 

ماء ىو منطق التعامل ونظرهتا للوجود اإلنساٍل ال ققط على مستوى ا١بماعة، بل السيطرة والعنف والد
 . ٗٙٔوعلى مستوى الكرد أيضا

ىل منطق ا٢بضارة الٍب نريد دراستها اإلكراه أـ  تصالية:إلرابعاً: منطق دعوتها ىو العملية ا
تصايل و٧بور إلمنطلقها ا ستمرايتها ٔبعلإاإلقناع ؟ ا٢بضارة ا٢بقيقية ىي الٍب تستطيع أف ترسب معامل 

                                                 
 .ٖٛ-ٕٛ، ا٤بصدر السابق، ص خطابات إلى األمة والقيادةحامد ربيع،   ٔٙٔ
162

 .ٚٓٔسورة األنبياء: اآلية   

 .ٕٛآلية سورة سبأ: ا  ٖٙٔ
لعصور ويرتبط ذلك ٖبااية الوسطية الٍب ٛبيز ُّا اإلسبلـ، والوحي الذي أنزلو اهلل تعاىل لئلنسانية جاء ليحدد ٥با معامل سّبىا على توايل ا  ٗٙٔ

ت وأيدلوجيات ومع اختبلؼ األزماف والببلد ولعلمو سبحانو بعباده ققد أنزؿ تشريعات ال تتعرض ٤با يتعرض لو نتاج العقل البشري من قلسكا
ارىا لكشل أو إلنكار أاحاب قلسكات جديدة ٥با، ومن أسرار خلود التوجيو اإل٥بي ُب ا٢بياة البشرية طبيعة الوسط الٍب أشار القرآف ٥با باعتب

بيق، ووسط بْب الثبات اكة لؤلمة ا٤بسلمة عند تطبيق شريعة اهلل ٙبقيقا للتوازف والعدؿ، قاإلسبلـ وسط ُب تطبيقاتو ا٢بياتية بْب النظرية والتط
ال ُب والتغييّب وُب ىذا الشأف يأٌب تطبيق القواعد الكقهية ُب دقع الضرر وسد الذرائع ورقع ا٢برج وإباحة احملظورات ُب أحواؿ الضرورة واأل

اإلنساف، وبْب العبادة هلل تعاىل الشيء اإلباحة، كما أف اإلسبلـ وسط بْب ا٤بثالية والواقعية، وبْب االىتماـ با١بوانب الروحية وا٤بادية ٢بياة 
ومعاملة خلقو، كما أنو وسط ُب اعتنائو بالكرد وكذا اَّتمع، ىذه الوسطية أبعدت ا٤بسلمْب عند تطبيقه  لئلسبلـ عن ٚبطبات أاحاب 

، قبل الحضارةمست(، ٜٚٛٔالكلسكات األخرى ُب ا١بوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية ألي حضارة بشرية.انظر: يوسف كماؿ )
 .ٚ٘ٔ-ٕٙٔمصر: دار الوقاء. ص -ا٤بنصورة
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خلق التماسك وتدعي  التعاوف ونشر الروابط ُب ظلها عرب اإلقناع واالقتناع، قا٣بوؼ والرىبة ال ٱبلقاف 
العبلقات الطبيعية، والبد أف تتقلص قوة تلك ا٢بضارة أو الدولة عندما ٱبتكي مصدر ذلك ا٣بوؼ وتلك 

 .٘ٙٔالرىبة 
بغض النظر عن النجاح من عدمو، وعن التقدـ من عكسو: : ستمرارية والثباتإلخامساً: عنصر ا

ا٢بضارة الٍب تأٌب وٚبتكي البد وأف يصيبها عنصر الكناء، قد تضعف حضارة ما ٍب تعود قتشتد ُب مرحلة ق
أخرى، ولكن أف تنقرض إىل غّب رجعة وأف ٲبحى كل ما يعرب عن آثار وجودىا ا٢بي قإف ىذا يعِب أف 

ال يعنينا البحث عن العنصر الغائب، ولكن الذي يعنينا أف نؤكد عليو أف  تلك ا٢بضارة ينقصها شيئ،
 .ٙٙٔاالستمرارية حٌب ُب حالة الضعف ىي عبلمة القوة "

وُب ٧باولتو للتأكيد على كبلمو عن ٛبيز ا٢بضارة اإلسبلمية يقوؿ ربيع بأننا ٲبكن أف نلحظ كيف 
٩بيزات ا٢بضارة الصانعة لَباث و  يكة السياسةإحياء الَباث من منطلق الوظ –أف تطبيق ىذه ا٤بكاىي  

لو نظر  –ُب إطار ا٣بربة اإلسبلمية البد وأف يقدـ مذاقا متميزا خااة وأف ا٢بضارة اإلسبلمية  -سياسي
٘بمع بْب خصائص ال تعرقها أي حضارة أخرى،  وبالطبع يقصد ربيع ىنا  –إليها من مسطح ا٤بقارنة 

ُب تصورات بناة ما ٯبوؿ خصائص أخرى عقائدية أو  إىل جانبسي ا٣بصائص الٍب يراىا احمللل السيا
 :ٚٙٔا٢بضارة اإلسبلمية
. التعالي  اإلسبلمية تكرض الوحدة ُب معايّب تقيي  السلوؾ سواء ٖبصوص العبلقة بْب ٔ

 .ٛٙٔا٢باك  واحملكـو أو ٖبصوص التعامل مع العدو أو غّب ا٤بسل 
                                                 

ولو كاف اإلسبلـ قد انتشر بكعل قوة السيف الرتدت الشعوب الٍب أقبلت على ىذا الدين بعد أف ضعف سلطاف ا٣ببلقة أو الدوؿ   ٘ٙٔ
األمة اإلسبلمية باألم  األخرى: لقولو تعاىل اإلسبلمية، لكن األمر يعود إىل أف السبلـ ىو أساس العبلقة بْب اإلنساف وأخيو اإلنساف، وعبلقة 

َوِإْف َجَنُحوا لِلس ْلِ  ،  وقولو } ٖٔ{ سورة ا٢بجرات: اآلية  يَا أَيػَُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُكْ  ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْ  ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُقوا} 
ال يَػنػَْهاُكْ  الل ُو َعْن ، ويأمل القرآف بالعدؿ والرب ُب ا٤بعاملة: } ٔٙ{ سورة األنكاؿ: اآلية  الل ِو ِإن ُو ُىَو الس ِميُع اْلَعِلي ُ قَاْجَنْح ٥َبَا َوتَػوَك ْل َعَلى 

يِن وملَْ ٱُبْرُِجوُكْ  ِمْن ِديَارُِكْ  أَْف تَػبَػرُّوُىْ  َوتُػْقِسُطوا إِلَيْ  ، والتشديد ٛ{ سورة ا٤بمتحنة: اآلية  ِهْ  ِإف  الل َو ٰبُِبُّ اْلُمْقِسِطْبَ ال ِذيَن ملَْ يُػَقاتُِلوُكْ  ُب الدٍّ
، واحملاقظة على الرعايا ٖٗ{سورة اإلسراء: اآلية  َوأَْوُقوا بِاْلَعْهِد ِإف  اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئوالً على االلتزاـ با٤بعاىدات ٗبا قيها تلك الٍب بْب الدوؿ: } 

َوِإْف َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَْب اْسَتَجاَرَؾ قََأِجْرُه َحٌب  َيْسَمَع َكبلـَ الل ِو ٍُب   نطبلقا من ا٤ببدأ القرآٍل: }إُب الدولة اإلسبلمية  غّب ا٤بسلمْب واألجانب
سلمْب با٤بثل ُب االجراءات اإلدارية وتأمْب السكراء ، إىل جانب معاملة غّب ا٤بٙ{ سورة التوبة: اآلية   أَبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك بِأَنػ ُهْ  قَػْوـٌ ال يَػْعَلُموفَ 

والرسل والوقود والتجار، وغّب ذلك  من ا٤بماراسات الٍب يشهد ُّا التاريخ اإلسبلمي ٩با يؤسس لقانوف دبلوماسي إسبلمي متكامل ُب 
طبعة األوىل. القاىرة: دار غريب، ص . الالحضارة اإلسالمية(، ٕٓٓٓالعبلقات بْب الدوؿ والشعوب.  أنظر:د.٧بمد عادؿ عبد العزيز)

ٕٙ٘-ٕٙٛ. 
 L Avant Gradeكما يشّب إليو حامد ربيع ُب موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة "، ٦بلة الطليعة العربية )     ٙٙٔ

Arabe)   الرجولة السلوكية  قراءة في فكر علماء االستراتيجة:، نقبًل عن:"ٕٚ-ٕٙـ(، صٜ٘ٛٔشباط/مارس ٗ) ٜٔقرنسا: العدد
لؤلستاذ الدكتور حامد ربيع ، ٝبع وإعداد أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي ، نشر دار في تقاليدنا التاريخية 

 .ٜٙ، الكتاب ا٣بامس / ٜٜٔٔ/  ٔمصر، ط  –الوقاء، ا٤بنصورة 
 . ٕٕ/ٔج  ، ا٤بصدر السابق،سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚٙٔ
لة ومن ا٤ببادئ العامة ا٢باكمة للعبلقات ا٣بارجية أو الدولية ُب اإلسبلـ: اإللتزاـ بأحكاـ التشريع اإلسبلمي كموجو وبطبلف تصرقات الدو   ٛٙٔ

للدين  إذا خالكت القانوف اإلسبلمي، ٍب تقييد سلطة الدولة با٢بقوؽ الكردية وا٢بريات العامة وىو ما يرتبط بالكليات ا٣بمس من حكظ
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سيطرة، أي أهنا ال تقبل أف توضع أي حضارة . وا٢بضارة اإلسبلمية منذ بدايتها حضارة مٕ
 .ٜٙٔأخرى منها موضع ا٤بساواة ُب العبلقات الكردية

الذي ىو جزء -يشّب حامد ربيع إىل أف الككر السياسي اإلسبلمي ٓٚٔ. وُب موضع آخرٖ
ومن منطلق الوظائف الثابتة للخربة اإلنسانية ا٤بعاارة يستطيع  -مه  من ا٢بضارة اإلسبلمية

نظّب السياسي أكثر من وظيكة، قهو أواًل: ٭بوذج حركي ُب التحليل السياسي أف يقدـ للت
يسمح بإضكاء مذاؽ خاص ٖبصائصو على أسس التعامل مع الواقع العريب ومع الواقع ُب 
٭باذج أخرى معاارة تنتمي بشكل أو بآخر إىل عامل ٱبتلف عن النموذج التقليدي الغريب 

ا ىو حاؿ أداء الَباث اإلسبلمي لوظيكة خبلقة ضمن الذي ورثناه عن الَباث الغريب، كم
الَباث اإلنساٍل من خبلؿ مسالك التعامل مع ا٢بضارة الغربية وعلى وجو التحديد ُب قَبة 

، وىكذا قإف "ٙبليل الَباث السياسي اإلسبلمي من الوجهة العلمية ٔٚٔالعصور الوسطى 
                                                                                                                                               

الشاقعي قإف " تصرؼ اإلماـ على الرعية منوط والنكس والعقل والنسل وا٤باؿ، ٍب تقييد سلطة الدولة با٤بصلحة العامة وكما يقوؿ اإلماـ 
با٤بصلحة "، وعدـ عقد معاىدة تسمح بتنازؿ الدولة اإلسبلمية عن جزء عنوة لعدوىا والمكاقأة العدوة على غصبو بإقرار العدواف لقوتو 

َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػٍَّناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُهْ  اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَف لِيَػُقوـَ الن اُس بِاْلِقْسِط بطشو دوف االلتكات إىل مبادئ ا٢بق والعدؿ لقولو تعاىل: }  و 
َقَمْن ، وقولو سبحانو: }  ٕ٘{ ا٢بديد:َلَ  الل ُو َمْن يَػْنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإف  الل َو َقِويٌّ َعزِيٌز َوأَنْػزَْلَنا ا٢بَِْديَد ِقيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِقُع لِلن اِس َولِيَػعْ 

و٥بذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، ٍب مبدأ العدالة ورعاية الكضيلة ٜٗٔ{البقرة:اْعَتَدى َعَلْيُكْ  قَاْعَتُدوا َعَلْيِو ٗبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْ  َواتػ ُقوا الل َو 
رٞبو اهلل:" كاف العدؿ أمرا واجبا ُب كل شيء وعلى كل أحد، والظ  ٧بـر ُب كل شيء ولكل أحد، قبل ٰبل ظل  أحدًا أابًل، سواء كاف 

، ي تحديد السياسة الخارجية "الرؤية اإلسالمية وأثرىا ف(، "ٕٙٓٓ) مسلماً أو كاقراً أو كاف ظا٤باً"، بتصرؼ عن: عبد اهلل إبراىي  الكيبلٍل
 .ٖٛ-ٖٔ، ص ٕٙٓٓ، ايف ٦ٗ٘بلة إسبلمية ا٤بعرقة، العدد 

مرتبة  وىذا ما يعرب عنو الشيخ حسن البنا ُب قولو:" واإلسبلـ مع ىذا يعترب األمة اإلسبلمية أمينة على رسالة اهلل ُب أرضو، و٥با ُب العامل  ٜٙٔ
ف تذؿ ألحد أو تلْب قناهتا لغامز أو ٚبضع لغااب" ويضيف:" إف مهمتنا سيادة الدنيا وإرشاد األستاذية ٕبك  ىذه األمانة، قبل يسمح ٥با أ

حول (، ٕٓٓٓاإلنسانية كلها إىل نظ  اإلسبلـ الصا٢بة وتعاليمو الٍب ال ٲبكن بغّبىا أف يسعد الناس"، نقبًل عن: عبد ا٢بميد الغزايل)
، ٖٕٚ. القاىرة: دار التوزيع والنشر اإلسبلمية، ص فكر اإلمام الشهيد حسن البناأساسيات المشروع اإلسالمي لنهضة األمة: قراءة في 

، وقولو سبحانو:}ولقد كتبنا ٕٛٔوىو انطبلؽ من قوؿ ا٢بق جل وعبل:}إف األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقْب{ األعراؼ:
، وقولو:}ونريد أف ٭بن على الذين استضعكوا ُب األرض و٪بعله  أئمة ٘ٓٔنبياء:ُب الزبور من بعد الذكر أف األرض يرثها عبادي الصا٢بوف{األ

 .٘و٪بعله  الوارثْب{القصص:
 .ٖٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٓٚٔ
إلسبلمي خبلؿ القرنْب السادس بل إف أوروبا استكادت حٌب من حرُّا على العامل اإلسبلمي خبلؿ ا٢بمبلت الصليبية على العامل ا   ٔٚٔ

قلقد تعل  األوروبيوف الغزاة الكثّب من توااله  مع ا٤بسلمْب قأورث ذلك لديه  ، والسابع ا٥بجريْب أو الثاٍل عشر والثالث عشر ا٤بيبلديْب 
علموا مبدأ التسامح بْب تعصب خربة ووسع نظرى  بعد أف كانت األمية ضاربة ُب أوروبا عندما ٙبركت ىذه الشعوب لغزو ببلد اإلسبلـ، كما ت

 الصليبيْب الذين دقعه  لقتل ما يزيد على سبعْب ألف من ا٤بسلمْب غّب احملاربْب مقارنة ٗبوقف ابلح الدين األيويب عندما أمن الصليبيْب
اليـو انطلقت منذ بدء ٢بظة استسبلـ حاميته  بالقدس حٌب والوا بأماف إىل اور، بل إف قكرة التقارب والتوحد األورويب الٍب نشهدىا 

كريدريك الثاٍل ملك اقلية وامرباطور أ٤بانيا ورغ  قيادتو للحملة الصليبية السادسة إال أنو تأثر با٢بضارة اإلسبلمية قمواجهت  للمد اإلسبلمي، 
ووضع قاعدة ا٤بساواة ُب  نيابياً  أوؿ من أسس ٦بلساً كاف و   ،جامعة نابليوىي وانعكس ذلك من خبلؿ تأسيسو ألوؿ جامعة علمية ُب أوروبا 
طلق حرية كاقة العقائد وقد رتب أمور الدولة ترتيبا جعل بعض ا٤بؤرخْب يعتربونو أا٢بقوؽ والتكاليف وأيد سيطرة القانوف على ٝبيع الطبقات و 

لوه عن ا٤بسلمْب، كما أف واضع حجر األساس ُب تكوين الدوؿ ا٢بديثة بأوروبا، وال ينكر أحد أف علـو الطب ظهرت ُب أوروبا تأثرا ٗبا نق
اقتبس األوروبيوف حٌب قنوف ا٢برب و تواال أوروبا مع العامل اإلسبلمي عزز من  أنشطتها التجارية وكاف بداية ٙبسن اقتصادي ورقاىية قيها، 
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لتحليل العلمي للظاىرة سهاماتو ُب أكثر من بعد واحد ُب نطاؽ اإٲبكن أف يقدـ 
 . ٕٚٔالسياسية"

كما أف السعي إلحياء الَباث السياسي اإلسبلمي سيسه  أيضًا ُب "مناقشة أسباب تدىور    
 ٖٚٔا٢بضارة اإلسبلمية عقب عظمة إيناعها وىو األمر الذي ال يزاؿ ٕباجة إىل مؤرخ من وزف جيبوف 

مرباطورية إستطاعت خبلؿ قرف أف ٚبلق أكرب يستطيع أف يكرس حياتو لئلجابة عن ىذا التساؤؿ، حضارة ا
...، ا٢بضارة اإلسبلمية ظلت ُب ٝبيع مراحل تألقها دائما حضارة أخبلقية ترقض  عرقتها البشرية حٌب اليـو
أف تقابل العدو إال من منطلق إنساٍل وتأىب ا٣بديعة، وىي لذلك تؤمن ٕبق األقليات ُب أف تظل ٧باقظة 

ىنا يربز السؤاؿ: ىل ىذا أدى إىل إضعاؼ ا١بسد حيث ٠بح للجيوب  على ٛبيزىا االجتماعي، ومن
ا٣بلكية أف تنطوي على نكسها لتنقض على القوة ا٤بركزية عندما تعكس ىذه األخّبة بدورىا أي نوع من 

آخر يطرح نكسو ُّذا ا٣بصوص: ٤باذا األقليات  أنواع الضعف واالسَبخاء ؟، رغ  ذلك قإف سؤاال جانبياً 
  ٗٚٔورغ  ٛبيزه قهو يعرب أيضاً عن خصائص ومعامل التصور اإلسبلمي؟. سياسياً  ا أف ٛبلك قكراً الٍب قدر ٥ب
 

 المطلب الثالث: أىمية واقعية: وعي بثقل العالم اإلسالمي في موازين القوى الدولية:
ُب حديثو عن أٮبية إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي يذكر ربيع بأف ذلك الَباث "يستطيع أف  

أكثر من وظيكة واحدة ُب عا٤بنا ا٤بعاار" وىذا ما يكسر االىتماـ الغريب والشرقي ُب عا٤بنا ا٤بعاار  يقدـ
الذي يعود إىل أسباب عديدة منها إىل "الكمية" ويقصد بو الثقل الذي ٲبثلو العامل اإلسبلمي الذي تسعى 

، وىنا يشّب ربيع كما يصكها  ديدة"القوى الكربى إىل قهمو والتعامل معو من قبل "ا٢بركات االستعمارية ا١ب
،  ٘ٚٔ% ُب هناية القرف العشرينٓٗإىل احتماالت "التضخ  اإلسبلمي" ُب اَّتمعات الروسية إىل أكثر من 

                                                                                                                                               

. الطبعة غربالحروب الصليبية في المشرق والم(، ٜٗ٘ٔسَباتيجيات العسكرية من ا٤بسلمن، بتصرؼ عن: ٧بمد العروسي ا٤بطوي )إلوا
 .ٜٔٔ-ٛٓٔاألوىل. تونس: دار الكتب الشرقية، ص

 .ٜٕ، ا٤بصدر السابق، ص:سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٚٔ
وسقوطها، الذي استمد قكرة تأليكو  كتاب تاريخ تدىور اإلمبراطورية الرومانيةـ(، مؤرخ إ٪بليزي، ألف ٜٗٚٔ-ٖٚٚٔادوارد جيبوف )  ٖٚٔ

، ا٤بصدر السابق، الموسوعة الثقافية(، انظر: د.حسْب سعيد، ٛٛٚٔ-ٙٚٚٔلروما، وقد ظهر الكتاب ُب ستة ٦بلدات ) من زيارة قاـ ُّا
 .ٖٗٚص

 . ٔٙ/ٔحامد ربيع، سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ا٤بصدر السابق، ج   ٗٚٔ

لو مل تستقل ا١بمهوريات اإلسبلمية ُب آسيا  حديثو ىذا ُب عقد السبعينيات وقبل تككك االٙباد السوقيٍب السابق وىو تقدير احيح  ٘ٚٔ
يا الوسطى، وىو ىنا يشّب إىل تزايد عدد ا٤بسلمْب ُب الشرؽ اإلسبلمي ابتداء من باكستاف ٍب ا٥بند وبنغبلديش نزوال إىل ماليزيا وإندونيس

، بعد تكك مليوف نسمة، بينما  ٕٛك االٙباد السوقيٍب بػ وانتهاء بالصْب، أما ُب روسيا قإف بعض ا٤بصادر تقدر عدد ا٤بسلمْب ُب روسيا اليـو
مليوف نسمة ققط، مقابل توقعات بأف ا٤بسلمْب سيشكلوف نصف السكاف ُب روسيا  ٔٔتقلل بعض االحصاءات الر٠بية من ىذا العدد إىل 

ريات اإلسبلمية ا٤بستقلة ُب مليوف مسل  يتوزعوف على ا١بمهو  ٓ٘مع حلوؿ منتصف القرف ا٢بادي والعشرين، ىذا بالطبع إضاقة إىل حوايل 
، ديسمرب  ، وا٤بوقع التعليمي: http://www.rtarabic.com/russia/10426: ٜٕٓٓآسيا الوسطى. انظر: موقع روسيا اليـو

 .http://ar.islamedu.ru/Islam_in_Russiaتاريخ وثقاقة إسبلمية: 
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وتوقعات احملللْب بػ"سيطرة اإلسبلمية الشرقية كإحدى األيدلوجيات الكربى الٍب سوؼ تدعى ألف تتحك  
 .ُٙٚٔب إنسانية القرف ا٤بقبل"

، ومن ٚٚٔر ربيع باىتماـ ا٢بركة الصهيونية بشكل متميز بالَباث السياسي اإلسبلميوىنا يذك 
قائد ا٢بركة الصهيونية والذي توىل إدارة العمل اإلعبلمي والدعائي ُب اَّتمع األمريكي  أف "سلكرذلك 

عباسية "الٍب ىتماما خااا بالَباث اإلسبلمي وبصكة خااة ا٢بركة الإثناء ا٢برب العا٤بية الثانية قد وجو أ
يقدر ألحد العلماء الربيطانيْب أف يسميها بػ"الثورة العباسية"، وكذلك بالدعوة الكاطمية، وعندما ذىبنا 

ىتماـ ُب خطابات سلكر ا٤بودعة حاليا ُب معهد كليكلند بأوىايو قوجئنا بأف إلنتحرى عن مصادر ىذا ا
ُب تلك ا٤بنطقة متخصص إىل حد الدرجات  والده ُب القيادة الدينيةبنو "دانياؿ سلكر" والذي خلف إ

...، وىالنا أف نبلحظ بذلك ا٣بصوص كيف أف تاريخ اإلسبلمي ُب العصور الوسطىالا١بامعية العليا ُب 
قواعد التعامل النكسي الٍب ااغتها ا٢بركة الكاطمية كانت موضع دراسة مستكيضة من قبل ذلك بأعواـ ُب 

الناطقْب بالكرنسية وقبل ذلك بقرابة نصف قرف ُب جامعة أكسكورد، جامعة ا١بزائر من قبل بعض العلماء 
ىذه ا٤ببلبسات قادتنا إىل أوؿ أبعاد ىذا االىتماـ وىي ما نستطيع أف نسميو بنظرية "الدعوة 

وبصكة خااة بكضل التقاليد -، ٩با ال شك قيو أف عل  االجتماعي الديِب ُّذا ا٣بصوص ٛٚٔالسياسية"
أف يتقدـ ليصيغ بنتائجو تلك الدالالت الٍب نستطيع أف ٪بمعها و  البد-٥با ليربا أاو الكرنسية الٍب وضع 

د من خبل٥با ارحا متكامبل لنظرية الرأي العاـ ووظيكتها ُب اَّتمعات الدينية، قنظرية االتصاؿ شيٍّ ونُ 
قد ارتكت السياسي ُب حقيقة األمر ىي الوجو اآلخر ٤با نستطيع أف نسميو بنظرية "الدعوة السياسية" و 

وظيكة اإلرداة ا٢باكمة لتؤسس بنياهنا الككري على مكهـو التعامل النكسي باإلقتناع واالقناع سواء ُب 
    ٜٚٔالداخلي أو ا٣بارجي، أليست ىذه ىي تقاليد اَّتمع اإلسبلمي ُب أنقى مراحلو وتطوراتو ؟".

ا٤بستوى ا١بماعي ُب ٗبعُب ٨بتلف خصائص الكرد على -"إف ا٤بعرقة ٖبصائص الطابع القومي  
ال ٲبكن أف نصل  -تعاملو مع ا٢بقيقة االجتماعية وُب قه  العامل الذي ٰبيط بو وأساليب حل ا٤بشاكل

إال من خبلؿ منهجية ٘بمع بْب التحليل ا٤بيداٍل ا٤بباشر والتحليل التارٱبي ُب التتابع واالستمرارية  اإليه
حد ا٤بنطلقات األساسية لكه  الطابع القومي، كذلك قإف والتكرراية ٣بصائص معينة، الَباث يصّب بدوره أ

                                                 
. الطبعة األوىل. دمشق: دار ا١بيل للطباعة التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي(، ٕٜٛٔربيع ) د.حامد  ٙٚٔ

 ، ويقصد القرف ا٢بادي والعشرين.ٙ- ٘والنشر، ص
مي سيعود إليها حامد ربيع ُب ىذا االىتماـ ىو جزء من مراحل تارٱبية تنوع خبل٥با االىتماـ الغريب با٢بضارة اإلسبلمي والعامل اإلسبل   ٚٚٔ

حديثو عن تكاايل التعامل الغريب مع الَباث السياسي اإلسبلمي، وقد تزايد االىتماـ الغريب ُب عامل القرف ا٢بادي والعشرين وتوسعت  
 سبلمي. ٦باالت مراكز البحوث والدراسات الغربية الٍب تعمل ُب إعانة حكوماهتا على انع سياساتو ا٣بارجية ٘باه العامل اإل

 .ٜ٘ٔ-ٜٓٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكانظر: حامد ربيع،   ٛٚٔ
  .ٜٕحامد ربيع، ا٤بصدر السابق، ص:  ٜٚٔ
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وضع إطار للتعامل مع ا٤بشاكل الٍب يواجهها اَّتمع العريب واإلسبلمي ُب واقعو ا٤بعاار ال ٲبكن أف يت  
 .ٓٛٔإال من منطلق العودة إىل التاريخ، والَباث أحد عناار ذلك التاريخ"

  
 سي اإلسالمي   المبحث الثالث: أسباب إىمال التراث السيا

ىل ىناؾ ٘باىل للَباث السياسي اإلسبلمي من قبل ا٤بسلمْب أنكسه  قبل غّبى  ؟ وىل ىناؾ  
إٮباؿ متعمد لكل ما ٲبت للككر السياسي اإلسبلمي بصلة ُب ساحة الككر السياسي الغريب ؟ والٍب 

لعامل العريب نعكست بدورىا على تصورات طلبة وباحثي ومككري ومؤرخي السياسة وعلمها ُب اإ
ويتساءؿ عن مدى  ٔٛٔللَباث السياسي اإلسبلمي واإلسبلمي؟، يعتقد د.حامد ربيع بأف ىناؾ ٘باىبلً 

ىتماـ إلمعرقة علماء السياسة بذلك الَباث ويطرح أسئلة من جوانب أكثر اتساعًا وتكصيبًل ومنها:" ٤باذا ا
ين ا٢بضارة الغربية ٤باذا التسلي  بدَ ؟  منو بالككر اإلسبلمي الكلسكي وا٢بضاري ورقض الككر السياسي

للَباث العلمي العريب واإلسبلمي ورقض ذلك على الَباث السياسي؟"، ويدلل ربيع على توايكو ٥بذا 
التجاىل بالقوؿ بأف "تشويو ا٢بقيقة قد يصل ُب بعض األحياف إىل مبالغات غّب ٧بدودة، قجوسدورؼ 

َباث اإلسبلمي ُب متابعتو التارٱبية لبناء العلـو اإلنسانية يصل إىل حد ا٤ببالغة حيث ال يكرد أي موضع لل
الٍب استغرقت منو ٜبانية ٦بلدات ُب الوقت الذي يكسح قيو للتقاليد اليهودية موضعًا أساسياً، لقد درج 
علماء الككر السياسي على تأريخ ا٤بذاىب السياسية على أهنا ٛبثل أحد مبلمح النبوغ الغريب، قالككر 

يبدأ بالَباث اليوناٍل، وعرب حضارة العصور الوسطى يصل إىل ا٤بدارس ا٤بختلكة ا٤برتبطة  ندى ع السياسي
بالقومية السياسية الٍب تصّب بالنسبة ٥با الثورة الكرنسية خاٛبة ا٤بطاؼ وىي ليست سوى عالة على ا٢بضارة 

تتبلور األيدلوجيات السياسية  ، وانطبلقًا من تلك الثورة وما أعقبها من أحداثاإلغريقية ُب أوسع معانيها
 ا٤بعاارة: 
  .قومية سياسية تدور حوؿ تأكيد العبلقة النظامية بْب الشعب واإلقلي  والدولة 
   .ماركسية سياسية ٘بعل من مكهـو الصراع الطبقي ٧بور ا٢بركة السياسية 
 ختار.ٍب نازية أو قاشسية تسّب بالقومية السياسية ُب مسالك العنصرية وسيادة الشعب ا٤ب 
 وتدمج بينها ُب اورة أخرى ٥با طابعها ا٣باص. اً وتأٌب الصهيونية قتأخذ من كل قسط 

وا٤ببلحظة العامة الٍب تربط ٝبيع ىذه التعبّبات ىي أهنا ٘بعل من الَباث اليوناٍل مصدر اإلنطبلؽ 
يقـو عليها بناء ُب التأايل الككري، ومتابعة ىذا الَباث ُب تقاليد ا٢بضارة الغربية تظهر األسس الٍب 

النظرية السياسية ُب خصائصها ا٤بعاارة، غّب أف ىذه ا٢بلقة ا٤بتتابعة من ا٤بكاىي  والكليات الٍب تعيش ُب 
إطار الَباث اليوناٍل ال موضع ٥با ُب تاريخ الككر السياسي، قهل معُب ذلك أف ٝبيع ا٢بضارات األخرى مل 

                                                 
 .ٛٔٔ/ٔ،  ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكد. حامد ربيع،   ٓٛٔ
 ٖٓىػ / ٚٔٗٔٝبادى األوىل   ٚٔ –السنة السابعة  ٕٖ٘تقرير قضايا دولية، العدد  حامد ربيع، ٘باىل الَباث السياسي اإلسبلمي،  ٔٛٔ

 .ٕٖـ، ص ٜٜٙٔسبتمرب 
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ية أو ا٥بندية أو الكرعونية مل يقدر لو أف يقدـ ذلك اإليناع ؟ وىل تراث ا٢بضارة الصين سياسياً  تعرؼ قكراً 
الككري ومل يستطع أبناؤىا أف يتطاولوا على ظاىرة السلطة بالتحليل والدارسة أو على األقل بالتكسّب الذي 
ٲبكن ُب ٦بموعو أف يقدـ اكحة أخرى من اكحات الككر السياسي ؟، وإذا كاف الَباث اليوناٍل ىو 

طار الككري للحضارة الغربية ا٤بعاارة، قهل ىذا الَباث مل يقدر لو خبلؿ تطوارتو ا٤بتعاقبة الذي قدـ اإل
."ليس ىناؾ بأي لغة ٕٛٔسوى التأثّب دوف التأثر با٢بضارات األخرى احمليطة بو السابقة عليو والبلحقة ؟"

الذي تتلمذ على أقرد للَباث اإلسبلمي ولو اكحة واحدة، قػ"سباين"  ٖٛٔأوروبية مؤرخ للككر السياسي
نصف ا١بيل األورويب واألمريكي ا٤بعاار، مل يذكر كلمة الككر  تعل  يديو ومن خبلؿ مؤلكو ا٤بشهور

                                                 
 أ.د. حامد ربيع، ٘باىل الَباث السياسي اإلسبلمي، ا٤بصدر السابق.  ٕٛٔ
لككر السياسي ٙبديدا،  قمثبل ُب ٦باؿ تأريخ ا  ىو حك  ٲبكن قبولو حٌب وقاة د.حامد ربيع الطبلعو ا٤بوسوعي على ا٤بكتبة األوربية  ٖٛٔ

 تشارلز ىوارد ملكلوين ُب كتابو ٭بو الككر السياسي ُب الغرب ٱبتزؿ ذلك ُب أقبلطوف وأرسطو وروما والعصور الوسطى ا٤ببكرة وا٤بتأخرة )
 Chares Howard Mcikwain (1968) ، The Growth of Political Thoght in theأنظر:          

West، 2nd Edition. New York: Cooper Square Publishers ، Inc.  وكذا جانيت كو٤بْب من كلية لندف ،)
تاريخ الككر السياسي من العصور الوسطى إىل عصر النهضة حيث ال ذكر للمككرين ا٤بسلمْب قيو   لئلقتصاد والعلـو السياسية ُب كتابو عن

 ( Janet Coleman(2000)، A History Of Political Thoght: From the Middle Ages to the 
Renaissance. Massachsetts: Black Well Publishers  (  وا٢باؿ نكسو ُب كتاب تاريخ الككر السياسي ٥بنري ،

ة َب سكماند حيث ا٤برور من اإلغريق، وأقبلطوف وأرسطو، ٍب الروماف، والعصور ا٤بسيحية ا٤ببكرة، وعهود التحوؿ إىل النهضة وا٤بيكاقللية، وق
 ، أنظر:  والككر السياسي ا٤بعاار قكرة العقد االجتماعي الٍب شهدت ىوبس وجوف لوؾ وعصر التنوير، 

  )Henry J. Schmad (1960).  The History of Political Thoght.  Milwaukee ، USA: The 
Bruce Publishing Company  (  

 ،J.H Burns (1991) (editor) سي ما بْب القرنْب ا٣بامس والثامن عشر ) وكذا األمر بالنسبة موسوعة كامربدج لتاريخ الككر السيا 
The Cambridge History Of Politcal Thoght:1450-1700. Cambridge: Cambridge 

University Press  .وغّب ذلك من الكتب الٍب اتبعت نكس ا٤بنهجية ،) 
مي على استحياء شديد بل وظل  علمي أو ٙبريف وتزييف واضحْب حيث وىناؾ بعض الكتابات  الٍب تشّب إىل وجود قكر سياسي إسبل

 قلما يشار إليو ضمن التسلسل التارٱبي لتطور الككر السياسي عرب القروف منذ اليوناف، قاإلشارة قد ال تكوف موضوعية واستثنائية، قمثبل
صل الثالث عشر عن العقل السياسي لتوماس أكوينوس يشّب ملكورد سيبلي ُب كتابو عن تاريخ األقكار واأليدلوجيات السياسية، وُب الك

بشكل ٨بتصر وعابر إىل ظهور الدعوة احملمدية ُب النصف األوؿ من القرف السابع ا٤بيبلدي لكنو يقوؿ بأف ىذا الدين ا١بديد بِب على 
يض ا٤بتوسط  ٍب بدخوؿ اإلسبلـ إىل األندلس واقَباُّ  ا٤بعتقدات ا٤بسيحية واليهودية، وأنو بانتشار اإلسبلـ ُب مشاؿ إقريقيا وسواحل البحر األب

من قرنسا بدأ األوروبيوف يتواالوف مع ا٢بضارة اإلسبلمية الٍب يعَبؼ من جانب بأهنا كانت أكثر تقدما قكريا وعلميا وحٌب طبيا من 
ليس إال  ُب نظره ضمار أف الككر السياسي للمسلمْبا٤بستويات الدنيا للعلـو ُب أوروبا لكنو يعتقد ُب ا١بانب اآلخر وىذا ما يهمنا ُب ىذا ا٤ب

ء حصيلة تطوير ٤با تركو اليوناف والروماف وتوقيقو مع تعالي  القرآف !، كما ٱبلط بْب دور اليهود الذين عاشوا بْب أظهر ا٤بسلمْب وعلما
ليهود وا٤بسلمْب ُب معرقة الكلسكات األوروبية القدٲبة ا٤بسلمْب أنكسه  كالكارايب وابن سينا الذين تسلل قكرى  إىل أوروبا، مساويا بْب سعي ا

خبلقا لبعض العلـو  -ونقلها للعامل األوريب ا٢بديث، قإسهاـ ا٤بسلمْب ُب نظر الكثّبين ٩بن يشّبوف على استحياء ُب الككر السياسي ٙبديدا
روا بأف للمسلمْب قكرة و٩بارسة مستقبل وأايلة ُب ال ٲبثل سوى نقل أقكار القدماء وتطويرىا وإيصا٥با لؤلوروبيْب دوف أف يق -األخرى

 Mulford Q.Sibly(1970) ،Political Ideas And Idiologies: A History of )السياسية وا٢بك ، أنظر: 
Political Thought  . NewYork:Harper & Row Publishers، pp 228-233.    ،) 
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من سطر تاريخ الككر السياسي باللغة الكرنسية بتجرد مطلق عن  وبريلوه أشهر، ٗٛٔالسياسي اإلسبلمي
الشامل..٤باذا؟ ىل ىذه تقاليد التعصب، يقف من الككر اإلسبلمي موقف عدـ االىتماـ الكلي و 

ا٢بضارات العا٤بية الٍب أثرت وتأثرت أبت إال أف تقطع اتصاالهتا وٙبط  مسالك التعامل ُب كل ما لو الة 
بالنواحي السياسية ؟ وىل يعقل أف التزاوج ا٢بضاري ٲبكن أف يقتصر على بعد واحد وينتزع ما عدا ذلك 

بعيدا ؟ أـ إف التعامل الككري ىو حقيقة واحدة تأىب إال البعد من جزئيات ُب الوجود اإلنساٍل ليلقي بو 
لئلطار العاـ  –وبغض النظر عن توزيع ا١بزئيات كما وكيكا، وزنا وقاعلية –أف تكوف شاملة وكلية 

  ٘ٛٔلبلستقباؿ واإلخصاب الذي ىو مقدمة اإليناع".
                                                 

ة، وىو مؤلف مشهور ُب أقساـ العلـو السياسية الغربية، ويبلحظ خبلؿ مطالعتو أف اإلسبلـ جورج سباين ُب كتابو تاريخ النظرية السياسي  ٗٛٔ
 مل يذكر ضمن التسلسل الزمِب لتطور النظريات السياسية الٍب بدأىا بالتعريف بالنظريات ومؤسسات ا٢بك  السياسية منذ ما قبل أقبلطوف، ٍب

مع بداية القرف األوؿ قبل ا٤بيبلد، ٍب   Ciceroنطقة البحر األبيض ا٤بتوسط حٌب ظهور ٝبهوريتو، وأرسطو، والتطورات الٍب ٢بقت ذلك ُب م
والبوادر األوىل للدور السياسي للكنيسة، الٍب مهدت لربوز اس    senecaتطور القضاء الروماٍل ُب القرنْب الثاٍل والثالث بعد ا٤بيبلد، ٍب 

ُب ميبلف ُب النصف الثاٍل من القرف الرابع، والقديس   Ambroseن عظاـ" وى  ثبلثة أ٠باء يعتربى  مؤرخو الككر السياسي "مككري
ُب النصف الثاٍل من القرف السادس ضمن ا٢بياة السياسية الرومانية، ومع هناية   Gregoryأغوستْب ُب بداية الكرف ا٣بامس، والقديس 

تعمد للككر اإلسبلمي مع بزوغ قجر البعثة احملمدية ُب جزيرة العرب، القرف السادس ودخوؿ القرف السابع ا٤بيبلدي ٲبكن مبلحظة اإلٮباؿ ا٤ب
منحاه إىل قكي نكس الكَبة تظهر الدولة اإلسبلمية ُب ا٤بدينة وتتبعها ا٣ببلقتاف األموية والعباسية، بينما يشّب جورج سباين والكثّب ٩بن ينحوف 

ا بروز مدف إيطالية وقرنسية بدأت تنظ  حياهتا االقتصادية والسياسية ُب ظل سيطرة ا١برمانيْب حٌب القرف الثاٍل عشر ا٤بيبلدي اللذاف شهد
 مواجهة جدلية بْب رجاؿ الكنيسة والببلطات ا٤بلكية حوؿ حدود علمانية الدولة وىو ما يعتربىا سباين أحد أقل قَبات تطور الككر السياسي

السابع وىنري الرابع مع أهنا قَبة ازدىار ُب شرؽ أوربا    gregoryإسهاما أو ما تسمى بالعصور الوسطى ا٤ببكرة حيث نسمع عن أ٠باء 
ه سباين لدى ا٤بسلمْب، وُب إٮباؿ متعمد لتأثّب ا٢بضارة اإلسبلمية نبلحظ تلك "القكزة التارٱبية" إىل القرنْب الثاٍل والثالث عشر الذي يعترب 

ـ، ويستمر ا١بدؿ ٜ٘ٔٔعاـ   salisburyرزت كتابات جوف من من أكثر العصور"عبقرية" حيث ظهور جامعات أكسكورد وباريس، ىنا ب
حوؿ السلطة ا٤بطلقة للكنيسة حٌب القرف الرابع وا٣بامس عشر حيث نقد دور الكنيسة وا٢بديث عن إابلحها وٛبدد نكوذ ملوؾ غريب اوروبا 

ربوتستنانت األوائل " مثل مارتْب لوثر، ٍب مع بداية القرف السادس عشر الٍب شهدت ظهور ميكاقللي، قبل أف نسمع عن "اإلابلحيْب ال
ُب ىولندا واسكوتلندة وأمريكا الشمالية ، ٍب يأٌب القرف السابع عشر حيث ا٢بروب الدينية ليت  لـو   calvinisit  الكنائس الكالكيينية 

بلؿ أربعة قروف مضت ابتداء من تطوير الدين على تلك الدماء الٍب زىقت، وبعدىا يت  ا١برد ا٤بعروؼ لتطورات الككر السياسي األوريب خ
نظرية القانوف الطبيعي، ومادية توماس ىوبس، وا١بمهوريْب ىارينغتوف وميلتوف وسيدٍل، ٍب اإل٪بليز جورج ساقيل والكيلسوؼ جوف لوؾ، ٍب 

الٍب راجعها لينْب لتظهر قكرة الشيوعية  ىيغل وظهور القومية والديالكتنية، الٍب مهدت لظهور الليربالية ا٢بديثة وكارؾ ماركس وأقكاره ا٤بادية،
 بثورهتا الٍب اارت ٙبك  االٙباد السوقيٍب ٍب الصْب وبعض الدوؿ األخرى ،تزامن ذلك مع الكاشية واالشَباكية القومية وىيغل.  أنظر: 
George H.Sabine.Thomas L.Thorson ( 1973 ). A History of Politaical Theory ، 4th 

edition. Hisdale،Illinois: Dryden Press. 
ليس من اختصاص ىذا البحث ٙبليل مضموف مؤلكات تاريخ الككر السياسي ُب الغرب ولكن لو اقتصرنا ُب حديثنا على بعض األمثلة   ٘ٛٔ

إسهامات قادمة تصورا غّب متسق لتسلسل تاريخ الككر السياسي حٌب عندما يأٌب ذكر أية  قيهاخبلؿ الكَبة الٍب عايشها د.حامد ربيع، ٪بد 
أميتاي ُب كتابو عن التاريخ الككر السياسي القدَل وا٤بعاار عن ٧بدودة ا٤بصادر خبلؿ العصور -من الشرؽ، قمثبل يتحدث يعقوب بن

 الوسطى حٌب قياـ الثورة الكرنسية، ويبدأ كتابو ُب ٧باولة "تلوينية" لبحثو ببعض الصكحات عن الككر السياسي الصيِب وجذوره الدينية ُب
رغ  اف ذلك  –الطاوية والكونكوشوسية، يلحقها بكصل عن الديانات ا٥بندية واقرازاهتا السياسية، وعندما يأٌب حديثو على "الشرؽ األوسط" 

 ٲبر على ذلك الكراعنة والكنعانيْب والبابليْب واآلشوريْب والكرس ويركز على ذلك ما اعتربه -ا٤بصطلح مل يكن يستخدـ علميا وحياتيا آنذاؾ
ذلك  جذورا لككرة الشعب ا٤بختار لدى بِب إسرائيل قبل ا٤بيبلد، ٍب يأٌب التسلسل ا٤بعتاد والتقليدي لكتب تاريخ الككر السياسي الغربية على

امتدادا ٤با  الككر السياسي عند اإلغريق، ٍب نظريات الدولة والقانوف خبلؿ العهد ا٥بيليِب وسيادة روما، ٍب يعترب القروف السبعة ا٤بيبلدية األوىل
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الدراسات الغربية الٍب  وُب ٦باؿ العبلقات اإلسبلمية الدولية يقوؿ ربيع إف التجاىل يتكرر، قمعظ 
تناولت تقاليد التعامل الدويل مل تلتكت إىل إسهاـ ا٢بضارة اإلسبلمية ُب ىذا اَّاؿ، ومن ىؤالء العامل 

رد ذكر كلمة اإلسبلـ أبدا ُب مؤلكو األشهر تاريخ ا٤ببادئ الكربى ُب تاريخ و مل ي الكرنسي ريد سلوب الذي
٘باىا آخر إالعا٤بية الثانية، ُب مقابل ذلك يرى ربيع أف ىناؾ الشعوب منذ العصور القدٲبة وحٌب ا٢برب 

يعرب عنو بعض علماء العبلقات الدولية ا٤بعاارة الذين عاارى  حامد ربيع ُب إيطاليا وأ٤بانيا منذ بداية 
بيزنطة واإلسبلـ حوؿ تاريخ ا٤بعاىدات  :اإليطايل قيسمارو بعنوافنطلق بصدور مؤلف العامل إا٣بمسينات 

جتهادات وأينعت لكنها مل تصل ُب نظر ربيع إلالكاثوليكية الشرقية والقوى اإلسبلمية، وقد توالت ابْب 
٘باه بأنو انطلق من مبدأ دراسة بينزنطة واإلسبلـ، وإيطاليا إلوينتقد ىذا ا ،إىل حد التقاليد العلمية الواضحة

الربوسي والتعامبلت اإلسبلمية، لكنها ُب مواجهة القراانة الواردين من مشاؿ إقريقيا وعن سياسة قردريك 
مل تظهر ٧باولة حقيقية تنطلق من اإلدراؾ اإلسبلمي ٫بو تكوين نظرية متكاملة تعكس ا٤بكاىي  اإلسبلمية 
والتصور القيادي اإلسبلمي، ويقوؿ ربيع بأف الكتابات األوروبية عن القروف ا٥بجرية األوىل تكاد ال ٙبمل 

يل ما أ٠باه بالعبلقات اإلسبلمية الدولية رغ  وجود بعض االستثناءات، سوى التجهيل ا٤بطلق عن تكاا
ويذكر ربيع ثبلثة أمثلة ُب ىذا الشأف وٮبا كتاب السياسة وا٢برب للمؤرخ الربيطاٍل ذي التوجهات 

ٝبع قيو نصواا من الَباث اإلسبلمي مقدما إياىا للعامل الغريب لكنو مل  الصهيونية برنارد لويس والذي
ال عن و  اإلجابة عن تساؤؿ بشأف "التصور السياسي ٢بقيقة التعامل اإلسبلمي مع العامل ا٣بارجي، ٰباوؿ

ا٤بكاىي  وا٤بدركات الٍب السياسية الٍب كونت النسيج الككري للقيادة اإلسبلمية رغ  أنو يتحدث عن 
                                                                                                                                               

، لكنو يعنوف للمبحث بػػ" الككر  (79-ٚٚقبلها من حيث الككر السياسي، ويقتصر حديثو على  "العرب" ُب ثبلث اكحات  ققط ) 
ُب أوروبا إال أنو يعترب  -مل يكصل معا٤بو -العريب واليهودي خبلؿ القروف الوسطى"، ومع اعَباقو بازدىار حضاري للمسلمْب تزامن مع تأخر

"إحياء لثقاقات الشرؽ القدَل السيما اليوناف"، ٨بتبل ذلك التقدـ الككري اإلسبلمي بأنو تبِب وتطوير لككر الكبلسكة القدماء كأرسطو،  ذلك
بوية الذي ربط قكره بكل ما قدمو ا٤بسلموف ُب جوانب العل  وا٤بعرقة، مع عدـ ذكر ا١بذور الدينية من وحي ٛبثل ُب القرآف الكرَل والسنة الن
رار الٍب مل يكن الككر السياسي اإلسبلمي ليتأسس بدوهنا، مع إشارة عابرة إىل أثر إسهامات ا٤بسلمْب ُب "تنوير" العقل األورويب، أما اإلق

بتوقّب ا٢بضارة اإلسبلمية ألجواء استكاد منها حٌب اليهود قهو ُب نكس الوقت اختزاؿ للككر السياسي اإلسبلمي ُب عدد قليل من األ٠باء 
ليهود جزء منها ُب نظره، ٍب تتواىل الكصوؿ بنكس التسلسل ا٤بعهود لتطور الككر األورويب حٌب عصرنا ا٢باضر دوف إنزاؿ الككر السياسي وا

 اإلسبلمي مكانتو ا٢بقيقية أنظر:
Jacob Ben-Amitty (1972). The history of political thought: From Ancient to Present 
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منو بنوع  حضارة عظمى ىي األقوى ُب ذلك الوقت، ويرى حامد ربيع إف ىذا الصمت يكسر ُب جانب
ىو كتاب مدركات ا٢بضارة اإلسبلمية ٤بؤلكو آلوف  الذي يشّب إليو من التعصب الصهيوٍل، وا٤بثاؿ اآلخر

ا٢بديث ُب قس  مستقل على ترؾ جانبا كل ما لو الو باإلدراؾ اإلسبلمي ا٣بارجي واقتصر  يوليامز الذ
ور اإلسبلمي لؤلسرة الدولية، أما عن مكهـو ا١بهاد مركزا حديثو على مكهـو الصراع دوف التطرؽ للتص

يتناوؿ العبلقات العربية  األوؿ ا٤بستشرؽ شاخت قإنو عندماموسوعة الَباث اإلسبلمي الٍب أقاـ بناءىا 
اإلسبلمية الدولية قإنو يقتصر على ٙبليل اإلدراؾ الغريب لئلسبلـ دوف أف يتطرؽ إىل اإلدراؾ اإلسبلمي 

 .ٙٛٔللغرب أو للعامل ا٣بارجي
 ذلك التجاىل ا٤بقصود ُب رأيو يرجع حامد ربيع األمر إىل عدة عوامل يصكها بالدقينة ولتكسّب 

الٍب تكسر "الصمت" من جانب الككر السياسي الغريب، وىذا "الرقض ليس ققط قيما يتعلق بالتسلي  بأي 
وحٌب  وا٤بكاىي  من جانب آخر، بل السياسي عبلقات مباشرة بْب ا٢بضارة األوربية من جانب والَباث

ىتماـ بأي بعد من أبعاد النموذج اإلسبلمي للممارسة السياسية"،  ومن أبرز ىذه العوامل الٍب قادت إلا
ستبعاد الَباث اإلسبلمي من بناء اإلطار الككري للنظرة األوربية للسلطة ما ذكره د. حامد ربيع ُب إإىل 

 : ٚٛٔمواضع متكرقة ٲبكن حصرىا ُب النقاط الثمانية التالية 
 

يرى ربيع  :188تجاه العام لرفض الحضارات الدينية من منطلق التحليل السياسيإلمطلب األول: اال
بصكة -أف "حقيقة التطور الذي عاشتو األسرة األوروبية خبلؿ النصف األوؿ من القرف التاسع عشر 

بع من مكهـو ين الغريب والذي ال يزاؿ مسيطرا على أغلب التطورات الدقينة الٍب ٱبضع ٥با اَّتمع -خااة
واحد: رقض التقاليد الدينية وطردىا من ا٢بياة السياسية، ٝبيع التقلبات الٍب خضع ٥با اَّتمع األورويب مل 
يكن ٥با سوى معُب واحد: إلغاء الوجود الكنسي ُب ا٢بياة العامة وتقليص العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو إىل 

د وجودىا من أخبلقيات التعالي  ا٤بنزلة، وإكراه الدين ٦برد عبلقة مدنية ال موضع قيها ألي داللة تستم
على أف يصّب وجوداً رمزياً، وهتذيب الكنيسة كقوة دينية وإعادهتا إىل وضع ٱبالف ٝبيع التقاليد السابقة إذ 
يكرض عليها اإلنطواء إف مل يكن الشلل ُب كل ما لو الة بالعبلقة بْب ا٤بواطن والدولة، قالثورة الكرنسية 

س  العلمانية على مبدأ إلغاء الدين من ميداف ا٢بركة السياسية وطرد الكنيسة من ٩بارسة السلطة إب قامت
وجعل العبلقة بْب ا٤بواطن والدولة عبلقة مباشرة حيث ال وسيط، والعودة إىل األاوؿ اليونانية تعِب إحياء 

وقد كاف احملور الذي نبعت منو ىتماـ وعدـ ا٤بعرقة ، إلا٤بكاىي  الٍب تقف من عنصر الدين موقف عدـ ا
قلسكة الثورة الكرنسية ىو إعطاء ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر، إف الغرب يؤكد ومنذ عصر "حضارة النهضة 
                                                 

شعباف  ٜٕ –، السنة السابعة ٖٙٔ( " اعوبات دراسة العبلقات اإلسبلمية الدولية ".  تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع )   ٙٛٔ
 .ٜٕ، ص ٜٜٙٔيناير  ٕٕىػ / ٙٔٗٔ

ٝبادى األوىل  ٕٗ –، السنة السابعة ٖٖ٘سياسي اإلسبلمي، تقرير قضايا دولية، العدد أ. د.  حامد ربيع، عوامل ٘باىل الَباث ال  ٚٛٔ
 .ٜٕـ، ص ٜٜٙٔأكتوبر  ٚىػ/ ٚٔٗٔ

 .13-11 ا٤بصدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي، د.حامد ربيع ،   ٛٛٔ
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"وببل حياء أف سعادة الكرد لن تت  إال عندما يزيل عن جسده تلك ا٤ببلبس ا٤بمزقة الٍب شوىت وجوده 
الكرنسية وكذلك الثورة الشيوعية بطرد ا٤بثاليات الدينية من الوجود  باس  االنتماء الديِب!، أمل تنتهي الثورة

السياسي ؟ وخلف ذلك تستَب حقيقة أخرى أشد خطورة: ا٤بادية ا٤بطلقة وا٤بتحكمة ُب كل ما لو الة 
ا٤بكاىي  ا٤باركسية، ولكنها سلوؾ  س  الدياليتيكية ُبإسياسي ببالسلوؾ الكردي وا١بماعي، إهنا تنظّب 

 .ٜٛٔباس  الرأ٠بالية ُب تقاليد ا٢برية الربجوازية" و٩بارسة
  
وإذا كانت مكاىي  تلك الثورة ترقض الَباث الكنسي والكاثوليكي، وتلقي بامتداداهتا لتتخطى "

حَباـ مكاىي  تلك الثورة إالعصور الوسطى وتتاربط مع ا٢بضارة الونانية واإلغريقية قكيف ٲبكن تصور 
ن الدين ا٤بتغّب األوؿ والكلي والشامل للوجود اإلنساٍل، ورغ  أف الدولة للعامل اإلسبلمي الذي ٯبعل م

الربجوازية الٍب خلقتها الثورة الكرنسية كانت تعبّبا عن خروج على ا٤ببادئ الثورية ُب كلياهتا، قإهنا ٖبصوص 
بدأ األساس ىذه ا١بزئية ظلت أمينة على التقليد وإف قيدت داللتو، وقد بقى قصل الدين عن الدولة ىو ا٤ب

ميداف  -ُب التصور األورويب-،  قالعبلقة الدينية ُٜٓٔب التصور األورويب طيلة القرف التاسع عشر وال يزاؿ
مستقل تربط الكرد بربو، أما العبلقة ا٤بدنية ا٤برتبطة بالتعامل اليومي مع الدولة قهي وحدىا موضوع الوجود 

ف تزيد من تأكيد ىذه النظرة وسوؼ تصل ُب بعض السياسي، بل إف التطورات البلحقة سوؼ يقدر ٥با أ

                                                 
قرنسا:   (L Avant Grade Arabeبللية منطقها "، ٦بلة الطليعة العربية ) حامد ربيع، مقاؿ بعنواف "العروبة السياسية واستق  ٜٛٔ

قراءة في فكر علماء االستراتيجة: الرجولة السلوكية في تقاليدنا وما بعدىا،  نقبًل عن:" ٕٙـ، صٜ٘ٛٔأيار/يونيو ٕٚ) ٚٓٔالعدد 
سعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي ، نشر دار الوقاء، ا٤بنصورة لؤلستاذ الدكتور حامد ربيع ، ٝبع وإعداد أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي م التاريخية

 .ٓٚٔ – ٜٙٔ، الكتاب ا٣بامس / صٜٜٔٔ/ ٔمصر، ط –
يقوؿ د.أنور ٧بمد قرج بأف ذلك يعود إىل أف التصور الغريب للدين واآل٥بة وعبلقتها باإلنساف مل يكن مستقرا عرب التاريخ، قكي     ٜٓٔ

بْب ٨بتلف اآل٥بة ٍب بْب اآل٥بة واإلنساف و٧باولتها إخضاعو والتمرد من قبل اإلنساف على اآل٥بة، بعد ذلك اإلرث األساطّب اليونانية ٪بد اراعا 
من ٙبقيق  الوثِب اليوناٍل جاءت اإلمرباطورية الرومانية لتكرض ا٤بسيحية على األوروبيْب بعد ٙبريكها، اار االستغبلؿ متبادال قالساسة استكادوا

ين والكنيسة استغلت الدين وطغت على الناس قانتشر الكساد والظل  السياسي واالجتماعي واالقتصادي ووال األمر إىل نكوذى  باس  الد
 ٧باكمة العلماء وحرقه  و٧باربة العل  والعقل، حٌب بلور ذلك قهما ُب الذىنية األوروبية أف ىناؾ عبلقة عكسية بْب الدين وا٢بضارة قمٌب

وظهرت الثنائية: إما الرب وإما األرض، ومن ىنا ظهرت حركتاف رقعتا شعار اإلابلح:  األوىل من داخل حضر الدين زالت ا٢بضارة 
الكنيسة، ومن خارجها كحركة ٙبرر من الكنيسة وهنضة بالعودة إىل الَباث اإلغريقي وكلتاٮبا ثورة على قلسكة العصور  الوسطى وسعي 

نذ عصر النهضة اار العقل اإلنساٍل ىو ا٤برجعية األوىل ُب الككر الغريب وٛبثل كما يقوؿ لتحطي  دور الصليب ُب ساحة السياسة، وىكذا وم
( وعقلنة الككر السياسي بكصل ٕ( عقلنة الككر العلمي ٔبعل الدين ُب مواجهة العل  والعقل، )ٔد.قتحي الَبيكي ورشيدة الَبيكي ُب: )

( عقلنة القوؿ التارٱبي ُب تكسّب التاريخ والتبشّب ٖعلى ا٤بصاّب ال القي  اآلخبلقية، و) الدين عن الدولة وتنقية السياسة من ا٤بثالية والَبكيز
( عقلنة القوؿ الديِب باستخداـ العقل ُب قه  ا٣بلق والكوف وا٤بوجود وقراءة النص الديِب وقهمو عقليا، وىكذا اار للغرب ٗبا٤بستقبل، و)

نية جعلت ا٢بداثة روح حضارتو ا١بديدة ووجهت االىتماـ األكرب باالقتصاد بنزعتو النكعية مرجعية مستمدة من العامل ا٤بادي والعقل اإلنسا
رقع اس  التنوير والنهضة،  الذي ائيتاف: تيار الدين وا٤بذىب اإلنساٍل والبلىوت، وتيار العل  والتقدـ  والتجربةنالرباغماتية، ومن ىنا ظهرت  ث

واارت ثقاقة األوروبيْب قائمة على ا٤بادية ٩با انعكس على عدـ النظر ُب الَباث اإلسبلمي ُب وتوسع ذلك حٌب ترسخت العلمانية الشاملة 
: المركزية الغربية: من التمركز حول الذات إلى الهيمنة على اآلخر(، ٕ٘ٓٓشقو السياسي.د.أنور ٧بمد قرج ) . الطبعة األوىل. ا٣برطـو

 .ٙ٘-ٙٗىيئة األعماؿ الككرية، ص



72 

 

الشعوب والتقاليد مبالغاهتا إىل إلغاء الدين كوجود قكري، قالنظرة ا٤باركسية  الٍب أعلنت أف الدين أقيوف 
تتكقاف على طرد و٧باربة كل ما لو الة بالعامل الديِب ُب  -ا٣ببلؼ البْب ُب جوىر كل منهما رغ -النازية 

 ا٤بواطن وا١بماعة، وما كاف ٥بذه النظرة الٍب ميزت بصكة عامة عصر النهضة والٍب قامت نطاؽ التعامل بْب
ىتماـ با٢بضارات إلعلى أساس سيادة العقل وا٤بنطق الكردي اَّرد، ما كاف ٲبكن أف تؤدي إال إىل إلغاء ا

تاسع عشر ُب الدينية، ورغ  أف ىذه النزعة مل ٘بد ترحيبا حقيقيا خبلؿ النصف األوؿ من القرف ال
٦بتمعات وسط أوروبا، قإننا ما أف نصل إىل مشارؼ القرف العشرين إال و٪بد ىذه ا٤بدركات قد غزت 

 .ٜٔٔىتمامات العلمية ُب ا٢بضارات الغربية"إلوسيطرت على ٝبيع ا
أف ا٤بسلمْب مل يعرقوا قطيعة بْب الدين والسياسة كما حدث ُب عا٤به  خبلؿ القرف "و يرى ربيع  
ققد جاءت تأثرا بالقطيعة الٍب وقعت بْب السياسية والكنيسة بكعل الثورة  ٕٜٔوأهنا قطيعة غّب مربرةالعشرين 

                                                 
ُب الوقت ذاتو على أف مسارين شهدهتا أوروبا ا٤بسيحية، قكي هناية القرف التاسع عشر برزت ظاىرة جديدة ىي ُب لكن ربيع يؤكد   ٜٔٔ

حقيقتها عودة إىل حضارة العصور الوسطى من خبلؿ مسالك ٨بتلكة تدور حوؿ انتقاؿ الكنيسة الكاثوليكية من موقف الصمت واإلنطواء إىل 
لكرنسية مل تستطع أف تستأال كليا الوجود الكاثوليكي، والكنيسة عادت لتضمد جراحها وتؤكد أف وظيكتها موقف ا٢بركة واالنكتاح، قالثورة ا

مايو  ٘ٔالسياسية أبدية ال ٲبكن أف ٚبتكي، وقد بدا ذلك ُب إعبلف ا٢بديث عن "األشياء ا١بديدة" للبابا الكاثوليكي ليوف الثالث عشر ُب 
إرادة الكنيسة ُب أف تتدخل ُب األحداث وأف تدقع بالقوى السياسية ا٤بؤيدة ٤بكاىيمها وا٤بداقعة حيث يعلن بصراحة ووضوح عن  ٜٔٛٔعاـ 

ة عن مبادئها ُب سبيل ٙبقيق أىداقها ا٤بدنية، ويعلن عن حقيقة مزدوجة: وعي الكنيسة بأف عليها أف تؤدي وظيكتها التارٱبية بأساليب جديد
نظامها ليتكق مع طبيعة اإلطار احمليط ُّا، وأف الكنيسة مل تنقطع ولن تنقطع عن أف تعلن رأيها ُب تعرب عن طبيعة العصر وعن تطويع الكنيسة ل

مشاكل اَّتمع الذي تتكاعل بو ويتكاعل ُّا، وعقب ذلك التاريخ بعدة أعواـ تربز بدورىا ارٰبة واضحة الصهيونية السياسية معربة عن 
قة الروحية لتغلف نكسها ٗبنطلق لغة السياسة وأساليب الواوؿ إىل ا٢بك ، وىكذا انطلقت اليهودية وقد انتقلت من التصور الديِب والعبل

الديانتاف ُب مسارات سياسية ترقض أف ٘بعل الدين ظاىرة قردية أو عبلقة خااة ال تعرؼ الصراع اليومي ُب سبيل التحكي  ُب اإلرادة 
بصراحة وتعلن عن أف وظيكتها تنبع وتتحدد ولو بطريق غّب مباشر بإرادة الكنيسة  ا٢بكومية، وبدأت تتبلور أدوات سياسية ٙبمل اس  الكنيسة 

كاألحزاب الكاثوليكية والنقابات وا١بمعيات وا١بامعات الكاثوليكية، أدوات ٛبلك استقبلال حركيا وٛبلك طابعا سياسيا مستقبل وإف كانت 
الدولة العربية ُب هناية النصف األوؿ من القرف العشرين لتعلن عن انصهار   تعلن أهناتتكق مع الكنيسة ُب أىداؼ مشَبكة، ٍب تأٌب عقب ذلك

كلتا الظاىرتْب الدينتْب ُب بوتقة واحدة وتكاعل كل منهما باألخرى بدرجات قد ٚبتلف من حيث نسبها ولكنها ثابتة من حيث داللتها الٍب 
ثورة الشيوعية وما واف بكشل األيدلوجيات اليمينية واليسارية ال سيما تدور حوؿ: إضكاء الطابع الديِب على الوجود السياسي ُب مواجهة ال

اسية وا٢بركة بعد ا٢برب العا٤بية الثانية، ولكن ُب نكس اللحظة الٍب تزداد قيها جهود ترسيخ القي  الدينية وتقوية معامل االرتباط بْب ا٢بركة السي
 واإلسبلمي يقف موقف االبتعاد إف مل يكن الرقض من قبل البعض لقيمو الدينية ٗبا ُب الدينية ُب كبل التقاليد الكاثوليكية ٪بد العامل العريب

التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء ذلك ا٢بركات القومية الٍب تقـو على رقض الَباث اإلسبلمي، بتصرؼ عن د.حامد ربيع ، 
 . ٙٗ-ٓٗ،ٖٙو ٕٖ ا٤بصدر السابق، صالوعي القومي، 

أي كثّب من ا٤بككرين اإلسبلميْب ا٤بعاارين، قا٤بكاىي  الدينية السائدة ُب العصور الوسطى الٍب ارقت األوروبيْب عن الدنيا إىل وىو ر   ٕٜٔ
الدين ُب ظل التسلط الكنسي شكلت مناخ ظهور العلمانية ُب تربة ا٤بتجمعات األوروبية واالنشطار الذي حصل بْب الدولة والكنيسة من 

والدين من جهة ثانية، وبْب التعلي  الديِب أو ا٤بدٍل أو قصل التعلي  عن الكنيسة، وىي أسباب وظروؼ مل تعرقها الثقاقة  جهة ،وبْب العل 
اإلسبلمية، قل  يشهد تاريخ اإلسبلـ حكما دينيا أو ثيوقراطيا يضمن طبقة "إكلّبوس" أو كهنوت أو رجاؿ الدين حكوا با٢بق اإل٥بي، 

د وليس ٗبعصـو وىو ليس وكيبًل عن اهلل ولكنو وكيل عن األمة ويطيع اهلل قيه  بأف ٰبك  بينه  بالعدؿ وىي العبلقة وا٢باك  ُب اإلسبلـ ٦بته
ُب أوؿ خطبة سياسية جامعة بعد وقاة النيب عليو الصبلة والسبلـ  بقولو:"أطيعوٍل ما أطعت  -رضي اهلل عنو-الٍب أوجزىا أبو بكر الصديق 

طاعة يل عليك "، و٥بذا رقض الكثّب من العلماء ا٤بعاارين ومنه  د.يوسف القرضاوي واف دولة اإلسبلـ بأهنا  اهلل قيك  قإف عصيتو قبل
دينية ٤با لذلك من ارتباط با٤بكهـو الكنسي الذي قاـ ُب أوروبا ُب العصور الوسطى، بل ىي "إسبلمية" وىي أوسع من كلمة "دين"، األمر 
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الكرنسية، والٍب كانت ردا على مبالغات وقعت قيها الكنيسة الكاثوليكية خبلؿ ٦بموعة متتابعة من 
ر للحريات الكردية أو نتهت بالنظر إىل الكنيسة على أهنا مصدر للكساد والتعسف والظل  وإىداإالتطورات 

قه  ذلك ٗبعُب عدـ االستقرار ٗبا يقود إليو من ققداف ٥بيبة الدولة، وُّذا ا٤بعُب ٲبكن تصور الثورة ضد 
تخداـ الدين كأداة من أدوات كبت ا٢بريات والسعي نتيجة لذلك إىل إسالكنيسة بأهنا ثورة علمانية ضد 

نشاط القوى الدينية قاارا على ا٢بياة ا٣بااة، وىو ما تضييق دائرة النكوذ الديِب ُب أضيق نطاؽ وجعل 
مبلزما لوجود ا١بماعات  -مهما كانت اورتو  –ٱبالف التاريخ البشري منذ القدـ قلقد ظل الدين 

البشرية مهما تكاوت بْب معتقدات ُب اور بدائية واوال إىل األدياف السماوية، والدين منطلق للتأثّب ُب 
السلطة ظلت تسعى لتجعل من الدين منطلقا لتحقيق التماسك بالوالء، والعبلقة  الوجود السياسي كما أف

بْب الظاىرة الدينية والظاىرة السياسية وجدت ُب تصور من اثنْب: إما تعانق بينهما يرتكع إىل حد احتواء 
الذي إحداٮبا لؤلخرى وإما اراع ٯبعل كبل منهما تقف من األخرى موقف القتاؿ والتعارض بل والَببص 

 .ٖٜٔقد يصل إىل حد السعي لئلقناء واالستئصاؿ"
 

قا٢بركات القومية تؤدي إىل التشقق  المطلب الثاني:"تأثير عهود االستعمار وصعود الحركات القومية:
والتقوقع ٗبا يعنيو ذلك من تعصب من جانب ورقض لئلنكتاح الككري من جانب آخر، وقد زادت 

ر العاـ ُب اَّتمع األورويب خبلؿ القرف التاسع عشر، ومن ٍب مل ستعمار من تدعي  ىذا التطو إلحركات ا
قادرة  -وى  أم  مستعمرة –عتقاد بأهنا إليكن من ااّب ا٢بضارات الغربية أف توقظ ُب األم  ا٤بغلوبة ا

على أف ٘بد ُب تراثها أي مظهر للقوة والتمسك ُب النواحي السياسية، والواقع أف ا٢بركات القومية ُّذا 
أف أحد أسباب قوهتا ىو  -أي تلك ا٢بركات القومية األوربية-ُب كانت منطقية مع نكسها قهي تعل  ا٤بع

عودهتا إىل أاو٥با و٧باولة بناء إطار حركاهتا من منطلق تقاليدىا وتراثها، ويبدو ىذا واضحًا ُب ا٢بركات 
بية ضد أي ٧باولة و ١بهود األور التيوتونية وا١برمانية ُب سط ومشاؿ أوروبا، وىكذا قمن الطبيعي أف تقف ا

أو ٣بلق اي شعور بالقدرة على اإلنطبلؽ ابتداء من  للشعوب األخرى إليقاظ النعرة القومية ٜٗٔحقيقية
الَباث الذاٌب، كما يبدو ىذا واضحا عندما نتابع ا١بهود الٍب تبذ٥با بعثات التبشّب ُب اَّتمعات اإلسبلمية 

عمار الغريب، قهي تنبش ا٤باضي ولكن ققط ذلك ا٤باضي البعيد، وُب ستلئلبدعوى تأكيد الوظيكة ا٢بضارية 

                                                                                                                                               

ُب اَّتمعات اإلسبلمية أف موقف اإلسبلـ من العل  مل يكن كموقف الكنيسة منو قشروط التقدـ العلمي   اآلخر الذي ينكي مربرات العلمانية
كانت وستظل ثقاقة قرآنية واالرتقاء العلمي الذي حققو ا٤بسلموف ُب ا٤باضي كاف بسبب ا٤بنهج العلمي الذي أسس لو القرآف والسنة، ومل 

بْب "رجاؿ الدين" و"رجاؿ العل " حسب ا٤بصطلح األورويب قالعلماء كانوا تكامليْب وكثّب منه    ٰبدث ُب التاريخ اإلسبلمي أف اندلع اراع
جذور الفكر القومي (، ٜٜٜٔكاف ٯبمع بْب كثّب من أبواب العل  وقنونو الشرعية والطبيعية. بتصرؼ عن د.عدناف ٧بمد زرزور)

 .  ٚٚٔ-٘٘ٔ.الطبعة الثالثة. بّبوت: ا٤بكتب اإلسبلمي، صوالعلماني
193

 حامد ربيع، ا٤بصدر السابق.  

وإىل يومنا ىذا، ٪بد الكتابات الغربية تقلل من قدرة الشعوب األخرى وباألخص ا٤بسلمة على أف تقدـ ٭بوذجاً سياسياً للحك  ينجح ُب   ٜٗٔ
 تطبيق بديل عن النموذج الغريب ا٢بديث. 
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أبعاده ال الة ٥با بالنواحي الككرية، وىي إزاء إعادة كتابة التاريخ البد وأف تسلط الضوء على األخطاء 
ولنذكر على سبيل ا٤بثاؿ موضوع -، كما أهنا ال تَبؾ أي اغّبة دوف أف تضخ  ُب داللتها ٜ٘ٔوا٤بآسي

ت الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أو حركات العنف الدموي الٍب ارتبطت ٕبركات الدعوة تعدد زوجا
نتماء الوظيكي بْب تلك إلالعباسية، وىي تطور مكاىي  التبعية الككرية لدى األقليات لتدع  من عبلقات ا

سابقة على ا٢بضارة ال -نتماء الديِب أو االنتماء ا٢بضاريإلسواء ٗبعُب ا-األقليات وا٢بضارة غّب اإلسبلمية 
اإلسبلمية، بل إهنا ال تَبدد ُب العمل على القضاء على ٝبيع التقاليد احمللية ا٤برتبطة باالستمرارية التارٱبية 

ليست سوى قرطاجنة، ولبناف  ٕبسب تلك النظرة اإلسبلمية كما حدث ُب مشاؿ أقريقيا وُب لبناف، قتونس
السوري، وابن خلدوف ىو ا٤بككر ا٤بغريب وليس التعبّب  ىي قينيقيا، قبل أف تكوف امتدادًا للمجتمع

 ٜٙٔاإلسبلمي".
 

حيث يرى ربيع  تراجع ثقة أبناء األمة العربية بتراثها السياسي مطلع القرن العشرين:المطلب الثالث: 
مل تكن ٛبلك من بْب أبنائها تلك القوى الككرية الذاتية ا٤بؤمنة  ٜٚٔاألمة العربية خبلؿ تلك الكَبةأف "

                                                 
( ٔ للتاريخ اإلسبلمي ٛبيز من حيث منهجو الشكلي بعدة أمور منها: )ويؤكد ىذا د.عبد العظي  الديب قائبل بأف ا٘باه ا٤بستشرقْب   ٜ٘ٔ

( العناية بتاريخ الزندقة والزنادقة وإبرازى  ُب اورة ٕاالىتماـ بتاريخ الكرؽ والصراع بينها ووضعها ُب بؤرة الشعور لدى األمة اإلسبلمية، )
ىتماـ بالتاريخ القدَل للدوؿ العربية واإلسبلمية كإحياء الَباث الكرعوٍل ( القكز وراء العصر اإلسبلمي واالٖأاحاب الككر ا٢بر وقادتو، ) 

ورٗبا أضيف لذلك التاريخ اآلسيوي القدَل ١بزر مبليا ونوسانتارا قبل ٦بيء اإلسبلـ حيث يربز اىتماـ الغربيي  –والبابلي واآلشوري والكينيقي 
( ٛبزيق تاريخ ٗ، )-وا وسومطرا واإلرث البوذي وا٥بندوسي ُب جنوب شرؽ آسياالواسع من خبلؿ الكتب وا٤بوسوعات والوثائقيات ٗبمالك جا

( اختزاؿ تاريخ اإلسبلـ وا٤بسلمْب ضمن موسوعات تاريخ العامل واإلنسانية، ويعترب د.عبد العظي  الديب ٘األمة اإلسبلمية زمنيا وجغراقيا، )
ا٣بضوع لؤلىواء وعدـ التجرد للبحث العلمي ا٤بوضوعي، )ب( عجز ا٤بستشرؽ ذلك منطلقا من مآخذ ُب منهجية ا٤بؤرخْب الغربيْب وىي: )أ( 

 أعماؽ عن ٛبثل الثقاقة واللغة، )جػ ( التعسف ُب التكسّب واالستنتاج، ) د ( التكسّب باإلسقاط وذلك بالنظر ُب الوقائع التارٱبية الضاربة ُب
سي ُب أوروبا والواليات ا٤بتحدة، )ىػ( منهج العكس: وذلك بوضع نتائج يراد التاريخ من خبلؿ خرباهت  ومشاعرى  وواقعه  اَّتمعي والسيا

إبرازىا ٍب يبدأ ا٤بستشرؽ البحث عما يراه ويعتربه حسب تصوره دليبل على قرضيتو، )و( التشكيك ُب األدلة الشرعية القاطعة من الكتاب 
ثّب من األمثلة على تزييف قصص وروايات وإسنادىا إىل كتب تراثية، قيأٌب والسنة والتعامي عنها، )ز( التحريف والتزييف واإلدعاء: وىناؾ الك

ن  آخروف قيصدقوهنا ولو تتبعوىا ُب ا٤براجع األالية ٤با وجدوىا، )ح( إادار أحكاـ قاطعة بغّب دليل، )ط( االختبلؽ والتمويو عند النقل ع
المنهج في كتابة الغربيين عن التاريخ ىػ(، ٔٔٗٔعظي  ٧بمود الديب)كتب التاريخ والَباث اإلسبلمي بزيادة أو نقصاف.  أنظر: د.عبد ال

 .ٕٓٔ-ٜ٘. الطبعة األوىل. قطر: وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، صاإلسالمي
واألمثلة تطوؿ ُب ىذا الشأف، قالتطورات ُب العقدين  .ٖٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٜٙٔ

شّب إىل تعزيز نكس اال٘باه، قمن ا٣ببلقات بْب القوى السياسية مع وجود نكس ديِب خكي، إىل قضية دارقور و٧باوالت قصلها، ٍب ا٤باضيْب ت
عنة قبل الرببر ُب ا١بزائر وا٤بغرب، واألكراد ُب العراؽ، واألقباط ُب مصر،  كما أف العراؽ ىي بابل قبل أف تكوف عراؽ العباسيْب، ومصر الكرا

 اإلسبلمية منذ أياـ عمرو بن العاص وحٌب ا٤بماليك.  أف تكوف
لعلو يقصد بذلك هناية القرف التاسع عشر وحٌب بداية الثلث األخّب من القرف العشرين، ا٢بديث ىنا ليس عن قكر إسبلمي عاـ، أو   ٜٚٔ

مية ا٤بؤمنة بأسلمة ا٢بياة السياسية قكر إابلحي، بل عن قكر سياسي ينبع من وسط علماء و٧بللي السياسة خبلقا لوسط التيارات اإلسبل
كاإلخواف ا٤بسلمْب ُب مصر وعمـو العامل العريب وا١بماعة   والٍب ظهرت منها حركات إثر سقوط ا٣ببلقة العثمانية مطلع القرف العشرين

، وقد ظهرت ٧باوالت حديثة ُب إندونيسيااإلسبلمية وغّبىا من التيارات اإلسبلمية ُب شبو القارة ا٥بندية، وٝبعية هنضة العلماء وٝبعية احملمدية 
 الغبار عن الَباث السياسي اإلسبلمي. زاحة٢بقت ٔبهود د.حامد ربيع ُب ٦باؿ تأايل الككر السياسي إسبلميا وإ
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اثها السياسي والقادرة على أف تنبش ُب تارٱبها وأف تعيد إىل النور ما ٛبلك من تقاليد قكرية سياسية بَب 
بتداء من عصر ٧بمد علي إويككي للتأكيد على ىذه ا٤ببلحظة متابعة التاريخ الككر السياسي ُب مصر 

ة حقيقية لتأريخ ا٤بصادر حيث ال موضع ألي ٧باول -حٌب اختكاء الوجود الربيطاٍل _ أي قرابة قرف ونصف
اإلسبلمية للككر السياسي أو ٤بتابعة البناء الككري للقي  السياسية اإلسبلمية، ودوف دخوؿ ُب التكاايل لو 
نظرنا إىل الككر السياسي ا٤بصري خبلؿ تلك الكَبة غّب القصّبة لوجدنا أنو ينقس  إٝباال إىل 

الَباث الغريب حيث اإلسبلـ يصّب بالنسبة لو مصدرا تيارين:أحدٮبا ال موضع ُب ٙبليلو إال لئلعجاب ب
لتكسّب الوجود السياسي وا٤بالثة السياسية، بل  لئل٫ببلؿ وسببا للتخلف، وتصّب العلمانية بدورىا ٧بورا ثابتاً 

ولكن بصورة  –طلقها علينا حٌب ىذه اللحظة أذناب االستعمار ا١بديد ُب ا٤بنطقة يال تزاؿ الكتابات الٍب 
 تعكس نكس ا٤بكاىي .  –ية وأكثر تعبّبا عن التكاىة العملية أكثر سطح

أما التيار الثاف قيدعو إىل اإلابلح ولكنو ُب الواقع ال يكعل سوى أف ٰباوؿ تطعي  ا٤بدركات 
السائدة ببعض القشور وا٤بكاىي  ا١بزئية من جانب وبعض العناار الغربية من جانب آخر، قإذا بنا إزاء 

٩بارسات ٧بلية وسطحيات إسبلمية مل تسبقها أي ٧باولة حقيقية جادة للتغلغل ُب  خليط غّب متجانس من
ا٤بنطق السياسي الكلي والشامل للحضارة اإلسبلمية، وبعض الرموز الغربية الٍب تكاد تعرب عن جزء من 

، أي متابعة حقيقية للمنطق اإلسبلمي من خبلؿ الكليات للوجود السياسي األورويب الرداء ا٣بارجي
  .ٜٛٔوا١بزئيات الكتشاؼ جوىر تلك ا٢بضارة ٍب نقلو لربطو بالعامل ا٤بعاار ال وجود ٥با"

ختبلؿ ُب السلوؾ سواء من قبل إل"إف العِامل العريب يعرب عن عن مرحلة من مراحل انعداـ الوزف وا
، قهو تارة وليستطيع أف يتخطى التناقضات أو السلوؾ غّب ا٤بنطقي وغّب ا٤بت جانس يلجأ ا٢باك  واحملكـو

شباع الذات الكردية أو على األقل إإىل نواحي أخرى ٯبد ُب الضرب عليها وتضخيمها وسيلة من وسائل 
إلقاء غبار ٲبنع من بروز ىذه التناقضات، لقد درج الِعامل السياسي العريب ورغ  ماضيو الذي يرقض مثل 

يقية مردىا أف قيادات العامل العريب ذلك السلوؾ، على أف يهرب من مواجهة ا٢بقائق، ولعل ا٤بأساة ا٢بق
وىي بطبيعة تكوينها قيادات متعكنة ال تصلح ألف تواجو مشكلة التجديد الككري وا٢بضاري، وىي من ٍب 
تلقي بذاهتا ُب أي تيار قكري تشعر بأنو قد يقدـ ٢بركاهتا ا٤بربرات الكاقية ٣بلق الشرعية سواء ازاء النظ  

النظ   النظ  التقليدية مع ا١بماىّب العريضة، وىكذا نلحظ كيف أف أقصىالسابقة عليها أو ُب تعاملها 
وأقصى النظ  الثورية تتكق ُب بعض األحياف ُب إطبلؽ شعارات دينية واحدة وىي شعارات تعرب ٝبيعها 
عن سلوكية شكلية ال تعكس الواقع ا٢بي وال ترتبط ٕبقيقة ا٤بمارسة، األوىل: أي النظ  التقليدية بدعوى 

اقظة، والثانية: أي النظ  التقدمية بدعوى التمسك بالتقاليد، وتنتهي بأف تعلن عن عجزىا ٖبصوص احمل
                                                 

198
أف قبل ٲبكن ، وىو تقيي  ٰباجة إىل ٛبحيص وإعادة نظر، ٖٚٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
 إسهامات أيب األعلى ا٤بودودي، و٧بمد إقباؿ، والكضيل الورتبلٍل، والشيخ حسن البنا، وشيخ اإلسبلـ مصطكى اربي تجاىل ُب تلك الكَبةن

وآراءه ُب الوقائع الٍب عايشها آخر أياـ ا٣ببلقة العثمانية ُب كتابو الشهّب:" النكّب على منكري  والتارٱبي الذي نرى قكره السياسي التوقادي
األسرار الخفية وراء إلغاء الدولة العثمانية: دراسة حول كتاب النكير (، ٕٗٓٓ، أنظر: مصطكى حلمي )ألمة"النعمة من الدين وا٣ببلقة وا

 .الطبعة األوىل. بّبوت: دار الكتب العلمية.على منكري النعمة من الدين والخالفة واألمة



76 

 

التطوير ا٢بضاري واإلابلح النظامي، بل نلحظ كيف أف النظ  الٍب تؤمن بضرورة اإلقباؿ على  عملية
عتقدت أف التقدـ إلثانية التقاليد السياسية الغربية كما عرقتها ا١بماعات األوروبية قبل ا٢برب العا٤بية ا

والتحرر ال يعِب ٦برد استقباؿ ققط أسلوب ا٤بمارسة السياسية بل البد ليكتمل ذلك التصور أيضًا بنقل 
٭باذج التعامل االجتماعي األورويب والغريب إىل الواقع العريب ومن ىنا برزت قكرة إلغاء تعدد الزوجات وإلغاء 

 .  ٜٜٔمكهـو الطبلؽ با٤بعُب اإلسبلمي"
 

ُب أبعاده وٖبااة  :ر لها أي إيناع فكريالمطلب الرابع: أن بعض الحضارات الشرقية لم يقد  
ُب التصور األوريب  ولنتذكر بصكة خااة ا٢بضارة الكرعونية وا٢بضارة الكارسية، ٭باذج ترتبط السياسية

راطية قإهنا أيضًا تتشابو ُب با٢بضارة العربية، ورغ  أف ا٢بضارات األوىل تربطها قكرة النظ  السياسية األوتوق
ظاىرة اختكاء القدرات ا٣ببلقة ُب التحليل السياسي، ولعل األمر الذي يدعو للدىشة والتساؤؿ ىو أف 
ىذه ا٢بضارت عرقت نظما إدارية متقدمة ووضعت قواعد مثالية ُب تنظي  ا٤براقق العامية وعربت عن تقدـ 

ذلك قإف الككر السياسي ال موضع لو وال وجود لو ُب  تكنولوجي ال موضع للمناقشة ُب رقاىتية، ورغ 
تقاليدىا، ليس ققط ٗبعُب الدراسة النظامية ٢بقوؽ ا٤بواطن إزاء السلطة، بل وحٌب ٗبعُب تكسّب التزاـ ا٤بواطن 

قصى أبا٣بضوع للسلطة ُب إطار متكامل من التأايل والتربير الككري، ىذه ا٢بضارت الٍب والت إىل 
تَبؾ أي منها آثاراً قكرية ٛباثل أو تقَبب لذلك الذي تركتو التقاليد ا٥بندية أو الذي قدمتو  مظاىر التقدـ مل
 .   ٕٓٓا٢بكمة الصينية 

 
قحدوث اإلٮباؿ للَباث السياسي ستشراق: إلالمطلب الخامس: إىمال التراث السياسي كأحد نتائج ا

ليس  ٕٔٓتباره أداة لكه  العامل العريباإلسبلمي ىو ُب نظر ربيع "نتيجة طبيعية ألىداؼ اإلستشراؽ باع
لكشف عناار القوة الٍب ٲبلكها ىذا العامل من منطلق تراثو الذاٌب، بل ا٥بدؼ منو ىو منع قيضاف ا٢بركة 

ستعماري"، "قمنذ الكَبة ا٤بمتدة منذ الثورة الكرنسية إلاإلسبلمية واستيعاب تلك ا٢بركة ُب بوتقة التعامل ا
مع  –واىر متناقضة ألوؿ وىلة ولكنها متناسقة لو تعمقنا ُب مربراهتا وىي ، بدت ثبلث ظٕٕٓوإىل اليـو 

 :  -"اإلحياء" ا٢بقيقي الذي يدعو إليو و تكرقتو الواضحة بْب "االىتماـ الغريب" 
 ىتماـ جزئي ونسيب قبل عصر القوميات الكربى، وبعبارة أكثر دقة قبل الثورة الكرنسية،  إ

سابق على القرف التاسع عشر كاف ينبع من قكرة إنسانية ىتماـ ا١بزئي والنسيب والإلقا
الثقاقة ومكاىي  القانوف الطبيعي ُب التصور لسياسي والنظاـ الوضعي، وىو تعبّب عن 
                                                 

199
 .ٙ٘/ٔدر السابق،  ج ، ا٤بصسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   

 .ٖٚٔ/ٔج، عوامل تجاىل التراث السياسي اإلسالميأ.د.حامد ربيع،   ٕٓٓ
ستشراؽ قدٲبا وحديثا مشل العامل اإلسبلمي غّب العريب ُب آسيا إلوكاف حريا بالدكتور حامد ربيع بأف يضيف " والعامل اإلسبلمي"، قا  ٕٔٓ

 وإقريقيا منذ قروف وإىل يومنا ىذا.
 أريخ كتابتو ٥بذه السطور مطلع الثمانينات.تلنتذكر أف   ٕٕٓ
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قضوؿ ٚبتلط قيو النواحي ا٢بضارية بالثقاقية بالسياسية، ويغلب عليو طابعا التشويو 
 والتأريخ ُب آف واحد.

  لماء التنظّب السياسي، وقد قهمت كلمة التنظّب على ٍب عدـ اىتماـ كلي من جانب ع
اطبلح عل  السياسة، والتنظّب السياسي ٗبعُب تكسّب الوجود إأهنا مرادقة لكل ما يعنيو 

السياسي كنوع مستقل من أنواع الثقاقة، يأٌب من منطلق مكاىي  الثورة والرقض وٙبت 
زدراء الذي عرب إليغلكها سوى طابع اتأثّب قادة ا٢بق ُب مقاومة الطغياف، قإذا بنظرتو ال 

 عن ذاتو بعدـ االىتماـ.  
  ٍب اىتماـ بأىداؼ معينة ومن منطلق دواقع حركية معينة لذلك الَباث من جانب

ستشراقية والٍب هتدؼ إىل معرقة ذلك العامل ليستطيع قادة إلالتيارات أو ا٢بركات ا
من منطلق  -العربية واإلسبلمية-ا٢بركات االستعمارية أف يؤسسوا تعامله  مع ا٤بنطقة 

 العل  قكاف لتعاملها مع الَباث اإلسبلمي خصائص ٩بيزة. 
ولكن إىل جانب تلك الظواىر ا٤بتعلقة باالىتماـ بالَباث السياسي للمسلمْب على وجو ا٣بصوص 

مر عرب  ليقوؿ بأف اىتماـ العامل الغريب عموما با٢بضارة اإلسبلمية ٖٕٓيعود حامد ربيع يعود ُب موضع آخر
ستة مراحل  وأف "االىتماـ با٢بضارة اإلسبلمية وبالَباث اإلسبلمي من جانب العامل الغريب يؤكد طبيعة 
األىداؼ ا٤بستَبة خلف ذلك االىتماـ" ، وىنا ٘بدر اإلشارة إىل تأكيد ربيع على عدـ تناقض كبلمو بْب 

 نظره مقصود بو إٮباؿ معا١بة قولو أف ىناؾ ٘باىل من جانب واىتماـ غريب من جانب، قالتجاىل ُب
الَباث السياسي اإلسبلمي بقصد إحيائو من قبل أاحابو ا٤بسلمْب ُب مقابل وجود اىتماـ غريب ليس 

 :ُّٕٗٓدؼ اإلحياء ولكنو ألىداؼ تتضح من خبلؿ تقسميو زمنيا إىل ستة مراحل 
ني ىتمام بالحضارة اإلسالمية كمقدمة ووسيلة للغزو الكاثوليكي الديإلمرحلة ا .ٔ

قلو عدنا إىل مرحلة العصور الوسطى وبصكو خااة ُب هنايتها  للمجتمع اإلسالمي:
وحٌب مشارؼ العصور ا٢بديثة لوجدنا مكهوما معينا يسيطر على رجاؿ الدين والكهنوت 
ُب ا٢بضارة الكاثوليكية خااة، الككرة السائدة ىي أف اَّتمع اإلسبلمي ٯبب أف يقاد 

، كاف ىدؼ الكرَل يح من خبلؿ التعالي  الٍب وردت ُب القرآفإىل الكاثوليكية وإىل ا٤بس
قناع العامل اإلسبلمي أف ٧بمدا عليو إىذه ا٢بركات الككرية ا٤بسيحية خبلؿ تلك الكَبة 

الصبلة والسبلـ من حيث جوىره كاف كاثوليكيا وأف اإلسبلـ من حيث طبيعتو ليس إال 
 ٕ٘ٓحلقة بْب الكاثوليكية واإل٢باد.

                                                 
 .ٕ٘/ٔ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٕٓ
 .88التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي، المصدر السابق، ص حامد ربيع، ،    ٕٗٓ
ا٤بيبلدية ( قإف البعض  ٖٔ-ٕٔستشراؽ قد سبق ا٢بمبلت الصليبينية خبلؿ القروف ) إهنا الكَبة األوىل من مراحل التبشّب، وإذا كاف اال  ٕ٘ٓ

سبلمية يعتقد أف التبشّب قد ولد قعليا مع قشل ا٢بروب الصليبية تنكيذا لواية لويس التاسع قائد ا٢بملة الثامنة الذي نبو إىل قوة العقيدة اإل
( ٔهلل، ومن ىنا توجو التبشّب إىل العقيدة ومر بعدة مراحل ُب نظر د.علي جريشة: )ووقوقها ُب وجو أي زحف مثّبة روح ا١بهاد ُب سبيل ا
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ستشراقية وىي في حقيقتها تعبر عن محاولة الدفاع عن إبأنها حركة مرحلة وصفت  .ٕ
رتبطت بعصر النهضة الٍب تبلورت بصكة خااة إالذات في مواجهة المد العثماني: 

بتداء إُب أوروبا،  الكَبة الٍب كانت الغزوات العثمانية تطرؽ قيها أبواب قيينا وغّبىاخبلؿ 
ن عشر، حيث كاف ينظر إىل ا٣بطر العثماٍل من القرف السادس عشر وحٌب القرف الثام

على أنو أكثر هتديدا من أي خطر آخر لبقاء ا٢بضارة الكاثوليكية، وذلك ُب نكس 
اللحظة الٍب كانت قد بدأت قيها التحوالت الصناعة مع ما تكرضو من اىتمامات 

ذا وما يقدمو العامل العثماٍل من وسائل إغراء ُب ىذا ا٣بصوص، وىك يبالسوؽ الشرق
٘بمعت ٢بركة االستشراؽ ُب ا٢بضارة العثمانية العداوة من جانب والتعامل السلمي من 

قتصادي ُب مواجهة إلجانب آخر، إهنا تعبّب عن ٧باولة الدقاع عن الذات والغزو ا
 االمرباطورية العثمانية. 

: مرحلة يصير فيها االستشراق أداة من أدوات الغزو اإلمبريالي واالستعماريٍب تأٌب  .ٖ
ستعمارات الكرنسية والربيطانية إليربز ذلك خبلؿ القرف التاسع عشر الذي ىو قرف ا

، وذلك من خبلؿ ثبلثة مسارات: "قهو وسيلة النكوذ الغريب ٕٙٓللعامل اإلسبلمي 
والسياسة األوروبية لكه  العامل العريب سواء الكتشاؼ نواحي الضعف والقوة، وىو أداة 

القوى غّب ا٤بسلمة وبذر عناار الطابور ا٣بامس ُب ستعمارية الستقطاب إلالقوى ا
 . ٕٚٓاألقليات، وىو األداة ا٢بضارية إلعادة تشكيل الطبقات القيادية" 

ستشراق أداة من أدوات الغزو الكاثوليكي للمجتمعات إلاوسرعاف ما يصّب  .ٗ
قمع هناية القرف التاسع عشر بدأت تبدو مبلمح جديدة تعرب  غير المسلمة:و  المسلمة

                                                                                                                                               

( قكرة ا٣بروج من اإلسبلـ أو التذبذب قيو وذلك لصعوبة التنصّب ٕمرحلة تنصّب ا٤بسلمْب من القرف الثالث عشر إىل القرف التاسع عشر، )
بقولو إف مهمة التبشّب"ليست ىي إدخاؿ ا٤بسلمْب ُب ا٤بسيحية قإف ىذا ىداية  ٖٜ٘ٔوىو كما قاؿ زوٲبر زعي  ا٤ببشرين ُب مؤٛبر القدس عاـ 

ليها األم  ٥ب  وتكرٲبا وإ٭با مهمتك  أف ٚبرجوا ا٤بسل  من اإلسبلـ ليصبح ٨بلوقا ال الة لو باهلل وبالتايل ال الة تربطو باألخبلؽ الٍب تعتمد ع
( ٍب جاءت مرحلة اإلبعاد عن اإلسبلـ عرب ٖكتح االستعماري ُب ا٤بمالك اإلسبلمية " )ُب حياهتا وبذلك تكونوف أنت  بعملك  ىذا طليعة ال

. ا٤بستشار علي جريشة،  االتجاىات الفكرية التغيّب االجتماعي والتغريب الثقاُب واألخبلقي والتحديث الككري وىي مرحلة قائمة إىل اليـو
 .ٖٗ-ٕٚ.ا٤بصدر السابق، ص المعاصرة

ستعماري الغريب إال أف سكن ا٤بستعمرين الربتغاؿ واألسباف وا٥بولنديْب سبقت الربيطانيْب إلتاسع عشر شهد قمة التوسع ارغ  أف القرف ال  ٕٙٓ
ع والكرنسيْب إىل إقريقا وجنوب شرؽ آسيا، حيث السكن األوىل للربتغاليْب والت مطلع القرف السادس عشر، ٍب ا٥بولنديْب مطلع القرف الساب

ـ، واكتماؿ االحتبلؿ الربيطاٍل لشبو القارة ا٥بندية عاـ ٖٓٛٔ،  ٍب كاف احتبلؿ قرنسا للجزائر عاـ اري ابتداءً عشر ولو ٙبت غطاء ٘ب
، والشاـ  عاـ ٜٗٔٔ، والعراؽ عاـ ٕٜٔٔ، واحتبلؿ مراكش عاـ ٕٛٛٔ، واحتبلؿ مصر عاـ ٔٛٛٔ، واحتبلؿ تونس عاـ ٚ٘ٛٔ
 ثبلثية االستشراؽ والتبشّب والقهر السياسي، قبعد أف باتت أوروبا ٘بَب ىزٲبتها ، وقد بدا ىنا الَبابط بْبٜٛٔٔ، وقلسطْب عاـ ٕٜٓٔ

العسكرية ُب ا٢بروب الصليبية بضعة قروف مع استمرار جهود االستشراؽ ودراسة الشرؽ ُّدؼ السيطرة عليو عادت وبصورة متكاوتة من بلد 
ر وتصاعدت عرب القروف التالية، حٌب كاف إسقاط ا٣ببلقة اإلسبلمية مطلع إىل آخر تنطلق ُب حركة استعمارية جديدة منذ القرف ا٣بامس عش

 .ٔٗ-ٜٖمصر: دار الوقاء، ص  –.ا٤بنصورة االتجاىات الفكرية المعاصرةىػ(، ٘ٓٗٔالقرف العشرين.  ا٤بستشار علي جريشة )
 .ٕٗٛ، ا٤بصدر السابق،  ص  مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   ٕٚٓ
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ستشراؽ برزت واضحة ُب تقاليدة كنيسة روما وبصكة خااة عقب ئلأخرى لوظيكة  عن
ستشراؽ أضحى أداة من أدوات قه  العامل اإلسبلمي إلإىل ا٢بك ، ا ٕٛٓواوؿ موسيليِب

الكتشاؼ نواحي الضعف والقوة بقصد منع قيضاف ا٢بركة اإلسبلمية ُب اَّتمعات 
القابلة ألف تكوف مسلمة وبصكة خااة ُب البدائية واستقطات القوى غّب ا٤بسلمة أو 

 اَّتمعات اإلقريقية واآلسيوية. 
مرحلة الغزو الصهيوني وما ارتبط بها من تشويو ومحاولة إللغاء ٍب تتوج ىذه ا٤براحل  .٘

اإلسرائيلية  ارتبطت ا٢بركة الصهيونية باألداةقمنذ أف  الذاتية للتراث والفكر اإلسالمي:
ا٢باكمة ُب الدولة ا١بديدة ُب أف تؤسس حركة سياسية ُب  ىتماـ الطبقةإوبدا واضحا 

ستيعاب، وكاف على الدعوة الصهيونية أف إلمنطقة الشرؽ األوسط أساسها الغزو وا
تساند تلك ا٢بركة من خبلؿ عمليات تشويو من جانب وتكتيت للذات ا٢بضارية من 

الثاٍل من القرف منذ تلك الكَبة وما ارتبط ُّا من أحداث خبلؿ الربع  ،جانب آخر
العشرين بدأ ا٢بديث عن األاوؿ اليهودية للحضارة اإلسبلمية من خبلؿ الكبلـ عن 

يرى و  ،ٜٕٓقضل اليهود على ا٢بضارة العربية وعن عدـ أاالة الَباث السياسي اإلسبلمي
نتكعت با٣بربة الكاثوليكية والَباث العريب ٖبصوص تشويو الثقاقة إربيع أف " الصهيونية 

ولكنها أضاقت إىل ذلك الكثّب، قهي مل تقتصر على التسمي  بل تعدت ذلك  العربية،
ستغلت إإىل التشويو...وإىل تقدَل تلك الثقاقة على أهنا ثقاقة متخلكة أو بعبارة أدؽ 

الوضع القائ  ُب اَّتمعات العربية لتجعل منو منطلقا ال يسري ققط على ا٢باضر بل 
عند حد تقيي  الثقاقة العربية بأهنا ثقاقة متخلكة  وكذلك على كل التاريخ، وىي مل تقف

بل أضاقت بأف ذلك القسط من الثقاقة إف ىو إال قه  خاطئ استمد مصادره ٝبيعها 
من الثقاقة والَباث اليهودي...ولعل من بْب الدراسات الٍب يتعْب علينا أف نقف إزاءىا 

التأسيس ربعينيات بعنواف األ روزنتل ُب أوائلبكثّب من التأمل، ا٤بؤلف الذي أادره 
.  ىذه ا٤بسار ُب نظر ربيع ىو امتداد ٤بتغّب ذي أاوؿ بعيدة ٕٓٔ" اليهودي لئلسبلـ

"قاليهود خبلؿ النصف األوؿ من القرف التاسع عشر وقبل إيناع ا٢بركة الصهيونية خبلؿ 
                                                 

( مؤسس الكاشية ُب إيطاليا، بدأ اشَباكيا ولكنو ٙبوؿ عنها بعد ا٢برب العا٤بية الثانية، أنشأ ا٢بزب ٜ٘ٗٔ-ٖٛٛٔىو بينيتو موسيليِب )   ٕٛٓ
، وكلكو ا٤بلك قكتور عمانوئيل الثالث بتشكيل الوزارة، قحوؿ حكومتو إىل ديكتاتورية ٕٕٜٔ/ٓٔ/ٕٛالكاشي الذي زحف على روما ُب 

، ٖٜ٘ٔ، وعقد معاىدة التّباف مع البابا وأعلن حربو االستعمارية على إثيوبيا عاـ ٕٜٛٔ، حيث ألغى الرب٤باف عاـ ٕٜٗٔخااة بعد عاـ 
مع دوؿ احملور، حاوؿ الكرار لكنو  ٜٓٗٔ، ٍب انعزؿ عن الدوؿ الغربية وانض  ٥بتلر ودخل ا٢برب العا٤بية الثانية عاـ ٜٖٜٔوض  ألبانيا عاـ 

 .ٖٜٙ، ا٤بصدر السابق، ص الموسوعة الثقافيةحسْب سعيد، أسر وحوك  وأعدـ. د.
 
  .ٜٙ-ٙٙ، ا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع،   ٜٕٓ 

قرباير  ٕٓىػ/٘ٔٗٔرمضاف  ٕٔ –،السنة السادسةٕٛٙ( "الصراع الثقاُب مع الصهيونية".تقرير قضايا دولية،العدد ٜٜ٘ٔحامد ربيع )  ٕٓٔ
 .ٕٔ،صٜٜ٘ٔ
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قكرية ىتماماهت  ٫بو ا٢بضارة اإلسبلمية ٖبلكية إالربع الثاٍل من القرف العشرين أطلقوا 
ٚبتلف عن ا٣بلكية الكاثوليكية بالتوازي مع الدراسات الٍب قامت على أساس إحياء 
الَباث اليهودي ٗبا ُب ذلك التلمود وملحقاتو ضمن ما يعرؼ ٕبركة التحرير لليهودية 

، والٍب قامت على أساس التجديد الككري للحضارة اليهودية من منطلق ٕٔٔاألوروبية
ما كاف ٲبكن أف تؤدي إىل  الٍب تباعوأسحاؽ بن ميموف و إمن  ءً بتداإالتقاليد اإلسبلمية 

ىتماـ بالَباث اإلسبلمي وجعل منطلق ىذا االىتماـ رقع ا٣بربة اإلسبلمية إىل إلتدعي  ا
مستوى اإلطار الككري لتحليل الواقع ا٤بعاار ولو ُب بعض أبعاده، قبل أف تظهر 

ة ُب ٧باولة كشف مباشرة لطبيعة وخصائص الدراسات ا٤بيدانية للنماذج العربية واإلسبلمي
 .ٕٕٔاَّتمع اإلسبلمي" 

اختكاء  ٍب ينبو ربيع إىل أنو مع تراجع أو :وخطر التسلل واإلغراق اإلستشراق الجديد .ٙ
االستشراؽ ُب شكلو السابق الذي كاف مقدمة ثابتة للحركات االستعمارية والتغلغل 

اإلسبلمي والغرب  مل بْب الشرؽ العريبزاء مرحلة جديدة ُب قصة التعاإاألورويب قإننا 
:" ٯبب أف نتذكر أف الغزو الككري لو وسائلو العديدة والتكضيل يصكها بقولو الرأ٠بايل

لوسيلة على أخرى أو تشكيل أداة معينة ٖبصائص متميزة إ٭با يعكس حقيقة 
ازية من جانب وخصائص اإلطار الدويل من جانب آخر، غمزدوجة:طبيعة ا٢بضارة ال

ستشراؽ مل يكن سوى نقل ٤بكاىي  ا٢بضارة الكاثوليكية حيث قكرة التبشّب ىي احملور إلا
ستعماري اليـو ينبع من منطلق الدوؿ العمبلقة وليس من من إلا٢بقيقي للتعامل، الغزو ا

منطلق الدولة القومية، وىو يعرب عن عصر اَّتمع ا١بماىّبي حيث الك  ىو ا٤بتحك  ُب 
لغازية، ومن ٍب ققد ٚبلت مكاىي  ا٢بركات االستشراقية لتحل تصور ومدركات القوى ا

                                                 

 The Moshe)« موشيو داياف لدراسات الشرؽ األوسط وإقريقيا»ُب الدولة العربية مركز الٍب تابعت ىذا ا٤بسار ومن ا٤براكز ا٤بهمة   211 

Dayan Center for Middle Eastern and African Studies كاف ُب البداية يُعرؼ ٗبعهد ريكن شلواهٜٜ٘ٔ( الذي أسس عاـ . 
(Reuven Shiloah Institute) قامت ا١بامعة بض  مركز شلواه ٖٜٛٔانضوى ٙبت راية جامعة تل أبيب. وُب عاـ  ٜ٘ٙٔ، وُب عاـ ،

مركز موشيو داياف لدراسات الشرؽ األوسط »و٦بموعة ٕبث كانت تُعُب بتوثيق الصراع ُب الشرؽ األوسط، وأطلقت على ا٤بؤسستْب اس  
ى إىل " تقدَل اورة دقيقة عن ماضي الشرؽ األوسط وحاضره للطبقة األكادٲبية والطلبة وا١بمهور عامة، داخل ويعلن أنو يسع«. وإقريقيا

وقد حدد ا٤بركز لنكسو ستة موضوعات للبحث ىي : اإلسبلـ السياسي، والقيادات الشابة والتغيّب، واالقتصاد «. إسرائيل وخارجها
طية، ا٣بليج وا٤بغرب العريب، كما أف للمركز متابعة خااة للنشاط السياسي العريب داخل إسرائيل والدٲبغراقيا، ا٤برأة ُب السياسة الشرؽ أوس

اإلسرائيلي". احيكة  -"مركز موشيو داياف وأرشكة الصراع العريب(ٕٛٓٓ)والعبلقات الَبكية اإلسرائيلية. أٞبد قاؿ بن الدين ومنار الرشواٍل 
 .ٕٛٓٓمارس  ٕٓالعرب القطرية ، عدد يـو 

 .78التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي، المصدر السابق، ص حامد ربيع، ،   ٕٕٔ
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"، وىنا ينبو ربيع إىل ما ٕٗٔالٍب غمرت اَّتمعات العربية ٧ٕٖٔبلها قكرة األٕباث ا٤بيدانية 
يصكو ٖبطر التسلل واإلغراؽ والتسمي  ُب ذاتنا بالقوؿ: " األٕباث ا٤بيدانية الٍب ٘بريها 

هزة خكية تنتهي عند وكاالت ا٤بخابرات الٍب ا١بامعات ومراكز البحوث و٢بساب أج
ستمارة ٝبع ا٤بعلومات إتعمل بتعاوف تاـ مع أجهزة انع وتنكيذ السياسات ا٣بارجية، 

الٍب تعدىا األجهزة األجنبية وتبعث ُّا إىل العواا  العربية حيث علماء ٧بليوف تغريه  
يتولوف تنكيذ تلك  ا٤بادة من جانب وبريق ا٢بج إىل العواا  الكربى من جانب آخر

األداة ١بمع ا٤بعلومات الٍب ترسل إىل األجهزة األجنبية حيث ا٣برباء يتولوف ٙبليلها 
، ٍب يتساءؿ حامد ربيع عن "مسؤولية ا١بهات ا٤بسؤولة عن ٕ٘ٔواستخبلص نتائجها"

                                                 
يؤكد ربيع على أف بعض جهود ىذه األٕباث ٚبدـ القيادات الكاثوليكية بصورة خااة ُّدؼ معرقة العامل العريب واإلسبلمي كمنطلق   ٖٕٔ

أهنا ب، وىي مراكز تتميز المراكز الكاثوليكية لدراسة المجتمع اإلسالميت  عرب ما يسميها ربيع لبناء أسلوب التعامل مع ىذا العامل والٍب ت
توجد ُب الببلد العربية واإلسبلمية وتشرؼ عليها سلطات دينية غّب مسلمة وقد تتبع لسلطات دينية لؤلقليات ورٗبا تنشر إٔباثها بلغات 

مل العريب واإلسبلمي يكتقد ١بامعات ذات وظائف حضارية  وال يزاؿ قاارا عن أف ٱبلق أدواتو أجنبية، وُب الوقت الذي يرى قيو ربيع أف العا
يعود إىل قَبة  الصا٢بة للمعرقة بالذات وبالَباث ٪بد " اإلرادات األجنبية ا٤بستعمرة قد خلقت أدواهتا للمعرقة بالعامل العريب من واقع أبنائو تقليد

(  بتونس والذي أنشئ عاـ IBLA( معهد الدراسات األدبية العربية ) ٔعلى سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر: ) طويلة "، ويذكر ربيع بعض النماذج
( ٍب ا٤بعهد الكاثوليكي للدراسات العربية ) ٕحيث تت  قيو الدراسة لكل ما لو الة باَّتمع التونسي كجزء من ا٤بغرب العريب الكبّب، ) ٕٜٙٔ

IPDSI)ُب مدينة مانوبا بالقرب من العاامة التونسية  ٜٓٙٔرع للمعهد السابق وأنشيء ُب تونس عاـ (، وىو ما ٲبكن أف يواف بأنو ق
( وىو شعبة تتبع كلية CREA( وا٤بعهد الديِب للدراسات العربية ) ٖواار يتبع مباشرة إدارة الكاتيكاف، ) ٜٗٙٔولكنو نقل إىل روما عاـ 

باالستقبلؿ الكامل مع االىتماـ بكل ما لو الة بالدراسات اإلسبلمية استنادا إىل ٙبليل اللغات الشرقية ٔبامعة ساف جوزيف ببّبوت، ويتميز 
( وجامعة ساف جوزيف البّبوتية الٍب أنشأىا القساوسة ا١بيزويت الكرنسيْب والشرقيْب وتواف بأهنا ٛبلك أكرب ٗالنصوص القدٲبة وا٢بديثة، )

( وقد تكرع عن تلك ٘ؿ ربيع إف الواوؿ إىل كنوز مكتبة ىذه ا١بامعة يبدو أمرا اعبا، )مكتبة ُب ىذا النطاؽ ُب منطقة الشرؽ األوسط ويقو 
(  حيث يهت  ٗبتابعة التطورات الٍب تعيشها ا٤بنطقة ابتداء CIMAMا١بامعة معهد آخر متخصص ُب دراسة مشاكل العامل العريب ا٤بعاار )

يع التخصصات ُب العلـو اإلنسانية لدراسة مشكلة ما، واستطاع ىذا ا٤بعهد أف من مكهـو التحليل ا٤بتعدد األبعاد حيث ٯبتمع علماء من ٝب
( وُب القاىرة قاـ القساوسة ا٤بنتموف إىل ٙيستكيد من العلماء الذين ىجروا بغداد عقب إلغاء ا١بامعة الكاثوليكية ا٤بعروقة باس  "ا٢بكمة"، ) 

ُب منطقة ا٤بوسكي، والذي يعمل بصمت وال  ٖٜ٘ٔ( منذ عاـ  (CSODCTنظاـ ساف قرانشيسكو بإنشاء مركز الدراسات الشرقية ) 
ٰبيط انتاجو أي ضوضاء ويركز جهوده حوؿ ترٝبة النصوص والَباث القدَل إىل اللغات األوروبية، وٲبلك مكتبة ضخمة ٙبدثنا بعض الوثائق 

األايلة، ويقاؿ أف ىذه ا٤بعهد جعل وظيكتو استمرارية عن أهنا تزيد عن عشرة آالؼ ٦بلد يتضمن ٦بموعة من ا٤بخطوطات العربية والَبكية 
والذي يواف بأنو من أشهر  (IDEO( ومعهد الدومينيكاف للدراسات الشرقية )ٚالعمل الذي قاـ بو من قبل ا٤بستشرؽ جولوبوقيتش، )

، ا٤بصدر السابق، لمالك في تدبير الممالكسلوك اا٤براكز ا٤بهتمة بالتعامل مع الَباث اإلسبلمي ويوجد ٗبنطقة العباسية.  انظر حامد ربيع، 
 .ٛٚٔ/ٔج

 . ٕٜ-ٜٔ، ا٤بصدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،    ٕٗٔ
العو٤بة بكل معانيها،  ، وُب ظل أمواجأكثر من عشرين عاماالثاٍل من القرف ا٢بادي والعشرين وبعد وقاة حامد ربيع بُب العقد واليـو و٫بن   ٕ٘ٔ

رتباط األكادٲبي بالغرب، قبعض ا١بامعات تشجع أساتذهتا وطبلُّا على نشر ٕبوثه  إل٘بتاح ا١بامعات ُب العامل اإلسبلمي موجة الدقع إىل ا
٤بن ينشر ٕبثو ُب  ُب ٦ببلت ودوريات وحوليات غربية بدال عن نشرىا ُب مطبوعات ُب العامل العريب واإلسبلمي، ومنح قيمة أكادٲبية أعلى

إذا تعلق األمر ببعض البحوث  الدوريات الغربية، وىذا ُب رأي الباحث ورغ  وجود بعض النكع ُب التواال األكادٲبي ونشر األقكار عا٤بيا
بأكثر ا١بدد من الغربيْب أو ا٤بستشرقْب يعود على أاحاب الككرة إذا عم  قس لكنو والدراسات الٍب قد تسه  ُب الدعوة وا٢بوار ا٢بضاري،

نيها: من قائدة: أو٥با: كشف ومتابعة دقيقة ٤بسّبة البحث العلمي ُب ا١بامعات العربية واإلسبلمية وٙبليل توجو العقل األكادٲبي ا٤بسل ، وثا
توجيو األٕباث  قرض معايّب غربية ُب تقيي  البحوث رغ  أف منهاجيات البحث العلمي ٨بتلكة ال سيما ُب العلـو ذات الصلة بالشرع، وثالثها:
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ث الٍب اار يعمل ُب األمن القومي وكيف ٠بحت لتلك األجهزة للقياـ ٗبثل ىذه األٕبا
جامعات دوف حياء أو خجل ؟ وعن جدوى تلك األٕباث ُب كشف  رويإعدادىا مد

األبعاد االجتماعية للمجتمعات ا٤بستهدقة ؟ وعن عمق عمليات التسلل واإلغراؽ 
العودة إىل إحياء الَباث "؟، أسئلة تستدعي ثانية   العربية والتسمي  ُب الذات القومية

على أف تقابل التحدي وترقض  لتنهض الذات وتقف على قدميها شا٨بة عنيكة قادرة
 .ٕٙٔاال٫بناء "

 
"قالنظرة التقليدية الٍب سادت  ونية لكل ما ىو شرقي:المطلب السادس: نظرة الغرب التقليدية الد  

القرنْب السابع عشر والثامن عشر كانت تسودىا قكرة عامة أساسها أف اَّتمعات الشرقية ٛبثل مستوى 
 مونتيسكوتمعات الغربية، حٌب إف الككر السياسي السابق على حضاريا أقل من ذلك الذي تتصف بو اَّ

ٙبدث ُب أكثر من مناسبة عن ٦بتمعات ال تصلح لنظ  ا٢برية، وكاف يقصد بذلك اَّتمعات الشرقية، 
ورغ  أف ىذه ا٤بكهـو ليس ٔبديد ُب الككر السياسي الغريب حيث إننا ٪بد مظاىر تعرب عنو ُب قكر 

كع إىل مرتبة العقيدة الصرٰبة الواضحة إال ُب الككر السياسي ا٤برتبط ٕبضارة عصر أقبلطوف، قإنو مل يرت
، قهو عندما ٰبدثنا عن ذلك  النهضة، ولعل قراءة دقيقة ٤بونتيسكو تكصح عن مدى تغلغل ىذا ا٤بكهـو
اـ الكرنسي الذي أراد أف يكتشف النظ  السياسية ومظاىر قشل تلك النظ  ُب أدائها لوظيكتها وىي احَب 

الكرامة الكردية، مل ٯبد سوى أرض قارس يبحث ُب جنباهتا عن ٭بوذج لئلخكاؽ والكشل السياسي، قعملية 
الربط بْب اَّتمعات الشرقية والنظ  الديكتاتورية ذات السلطة ا٤بطلقة وحيث استعباد الكرد يصّب ببل قيود 

بد وأف تقود ٤بثل ىذه النتجية، إىل وال حدود، والٍب ترقض لذلك أي إمكانيات للحرية الككرية، كاف ال
 .ٕٚٔاستبعاد الَباث اإلسبلمي من ميداف تاريخ الككر السياسي"

وال ينكك ىذا العنصر عن عنصرين سبق ذكرٮبا، قكي نظر ربيع قد تشكل اإلطار البلـز لسيطرة 
التقاليد  مكاىي  الغزو االستعماري ُب التعامل مع الشعوب  على أساس ثبلثة أقكار أساسيو ىي: رقض

                                                                                                                                               

على أف يكتبوا إٔباثه  بصيغة تتواقق مع الدوريات الغربية ضمانا  -وغّبى –بصورة مباشرة أو غّب مباشرة حيث سيحرص الباحثوف ا٤بسلموف 
إداريا وأكادٲبيا بسبب التقليل من قيمتها  ُب ا١بامعات العربية واإلسبلمية مكانة الدوريات األكادٲبية احملكمة لقبوؿ نشرىا، ورابعها: إضعاؼ

خامسا: السعي إلعاقة أي جهد علمي ٝباعي إسبلمي متميز ينطلق من ا٤ببادئ ا٢بضارية والقيمية ا٤بستقلة عن  من قبل بعض ا٤بسؤولْب،
وتراث و٩بارسة، مسارات الككر الغريب، ولو إتبع علماؤنا األولوف مناىج الروماف واليوناف والكرس ٕبذاقّبىا ٤با كاف ألمتنا ما تكخر بو من عل  

 وأخّبا: إعاقة ا١بهود الساعية للواوؿ إىل معايّب ٕبث علمية إسبلمية عا٤بية وىو ما يراه الباحث ضرورة ملحة من خبلؿ منتدى ٯبمع
٤برحلة السادسة ا اإلستشراقية ا١بديدة ُب وسائلتلك األىداؼ تعد امتدادا للالقائمْب على اَّبلت األكادٲبية والبحثية احملكمة، كل ا١بامعيْب و 

لتواال الثقاُب والعلمي مع قاٲبكن أف نسميها ٗبرحلة توحيد أسس األٕباث والدراسات على أسس غربية، الٍب الٍب يتحدث عنها حامد ربيع، 
يكوف على حساب ىدؼ ومنهجية ومعايّب بل وحٌب لغة البحث العلمي لدى ال ولكن ٯبب أ والـز الثقاقات وا٢بضارات األخرى ضروري

 عرب وا٤بسلمْب.ال
  .ٖٙ/ٔ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٙٔ 
  ٕٚٔأ.د. حامد ربيع، ٘باىل الَباث السياسي اإلسبلمي، ا٤بصدر السابق. 
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الدينية، وسيطرة النظرة ا٤بادية، ٍب اكتماؿ مكهـو القومية السياسية ٗبعُب التكوؽ العنصري للغرب على غّبه 
ويضيف قائبًل:"إف الثورة الكرنسية الٍب قامت على أساس ا٢برية واإلخاء انتهت برقع عل  الظل ، وا٢بضارة 

الوسطى أدخلت الرجل غّب األوريب ُب دىاليز الغربية الٍب جاءت ٚبرج اإلنساف من ظبلمة العصور 
االستبدادية والعبودية القانونية، والقي  األوروبية وىي تعلن عن عا٤بية اإلنساف مل تكعل سوى أف تدمج 
حضارة العنصرية ُب عنصرية ا٢بضارة، وإف جوىر القرف التاسع عشر  ليس ققط ُب القطيعة ا٣بكية مع 

ا٤بثالية، بل ىو أساس تلك العودة غّب ا٤بعلنة إىل تقاليد اإل٢بادية الرومانية ٗبا  التقاليد الدينية واإلخبلقيات
الذي كاف يزىو بقولو: )إنِب روماٍل  إف شيشروفقامت عليو من عنجهية القوة وسيادة مكاى  التعصب، 

 عادتأرسطو ولست ٕباجة ألف أتعل  من أحد(، أضحى ىو قاموس القومية الككرية األوروبية، ومكاىي  
لتتبوأ الصدارة، بدعوى حضارة عصر العقل والنور، وىكذا الكيلسوؼ اليوناٍل الذي يؤكد بطمأنينة وبساطة 
أف الطبيعة قصدت أف ٘بعل من الربابرة عبيدا، وليس على اليوناٍل سوى أف ٰبَـب تلك القوانْب، ااحب 

ٝبيع ا٤بكاىي  الكاثولكيكية الٍب  ىذا الككر جلس على مقعد الصدارة الككرية، بل ونسي الككر األورويب
قامت عليها نكس ا٢بضارة األوروبية، أين تعالي  القديس بولس من تأكيد ا٤بساواة بْب أىل الكتاب 
وأوالئك الذين ال يؤمنوف ؟ ألهن  رغ  ذلك مرآة لعظمة اآللة ؟، وىكذا قإف الكشل الذي منيت بو القي  

ليس ققط ُب رقض قدسية التعالي  ا٤بسيحية، بل وُب اإلنطبلقة ٫بو الكاثوليكية مع الثورة الكرنسية مزدوج، 
عصر ا١باىلية األوروبية، ولكن وقد أضكي على تلك ا١باىلية رداءًا قضكاضًا من ا٤بثالية ا٤بزيكة...، ىذه 
ا٤بقدمات توضح كيف أف حضارة القرف التاسع عشر قامت على مبدأ العنصرية، سيادة الرجل األبيض 

ٝبيع عناار السمو واالرتقاء ىي الٍب بررت وحددت ٝبيع  -كما يشعر  -ُب شخصو  الذي ٘بمعت
-العبلقات السياسية بْب القارة العجوز وباقي أجزاء العامل، أليس ىو ا٤بتميز حضاريًا وتارٱبيًا وعنصريًا 

ا كم  -؟ إنو الرجل األبيض األورويب الذي ٘بمعت ُب تراثو ٝبيع ا٢بضارات الكربى -حسب تصورى 
، وىنا يتساءؿ ربيع مقارنًا ٖبااية وتاريخ األمة اإلسبلمية ٕٛٔاليونانية والرومانية والكاثوليكية" -يقولوف

                                                 
ىي  بأهنا: (، والٍب يقوؿ عنها د.عبد اهلل إبرا(Western Egocentricityربيع يتحدث ىنا عما بات يعرؼ با٤بركزية الغربية أو   ٕٛٔ

نسق ثقاُب ٧بمل ٗبعاف ثقاقية ودينية وقكرية وعرقية تكونت ٙبت شروط تارٱبية معينة، وىو تكثف ٦بموعة من الرؤى ُب ٦باؿ شعوري ٧بدد 
للهوية، يؤدي إىل تشكيل كتلة متجانسة من التصورات ا٤بتصلبة الٍب تنتج الذات ومعطياهتا الثقاقية على أهنا األقضل استنادا إىل معُب ٧بدد 

 وتكوف الذات ىي ا٤برجعية الكاعلة ُب أي قعل سواء باكتشاؼ أبعاد نكسها أو ٗبعرقة اآلخر، ويشمل ذلك الذات ا٤بككرة الواعية لذاهتا أو
ية استبعادية تلك الذات غّب الواعية الٍب يقي  تصوراهتا على نوع من ا٤بخياؿ ا٤بنتج للصور النمطية ٥با ولغّبىا، وينتج التمركز أيدلوجيا إقصائ

ير ضد اآلخر، وأيدلوجيا طهرانية مقدسة خااة بالذات، وتعود جذور ا٤بركزية الغربية إىل العصر الوسيط الذي دقعت تراكماتو أوروبا إىل تطو 
قضات العصور منظومة من ا٤بماراسات واألقعاؿ واألقكار ا٤بتداخلة الٍب د٦بت معا ووظيكت لتكوف نسغا حيا ٯبري ُب العروؽ الٍب ٝبدهتا تنا

الوسطى ومن خبل٥با بدأ الكياف األورويب يظهر مؤثرا ُب العامل، ومع هناية القرف ا٣بامس عشر انطلقت الكشوؼ ا١بغراقية الكربى ليسمي 
والكشف األوروبيوف ا٤بناطق الٍب يصلوف إليها تسمية استمبلكية الغْب بذلك الوجود التارٱبي ٢بضارات الشعوب الساكنة ٥با قبله ، والكتح 

، وىنا والتبشّب واالحتبلؿ كاف ينتظ  ُب سياؽ قكرة واحدة ىي: بناء ىوية أوروبا الذي يلـز اإلجهاز على ا٤بكونات ا٢بضارية القائمة ُب العامل
ين والعقل ظهرت قكرة السمو األورويب وأف الرجل األبيض الكاتح ا٤بسلح أو ا٤ببشر الديِب أو الباحث عن الثروة ىو الذي يلقن ا٤بلوف الد

واألخبلؽ، بل إف ا٤بسيحية الٍب ىي شرقية األال اودرت لتصبح اورة العائلة ا٤بقدسة ُب التصوير الشعيب مكونة من أقراد ذوي شعر أشقر 
لطرائق وعيوف زرؽ، ا٤بركزية الغربية تعِب أف أاحاُّا يكسروف أحواؿ اآلخرين وٰبددوف موقعه  ُب سل  التاريخ بل ويهمشوهن  وٱبتاروف ٥ب  ا
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قائبًل:"ىل تطورنا أساسو طرد الدين من حياتنا اليومية ؟ وىل داللة وجودنا ىو سيادة ا٤بادة على أي قيمة 
 . ٜٕٔأف تطورنا ٲبلك منطقاً آخر متميزاً ؟" روحية ؟ وىل ٫بن عنصريوف نؤمن ٗبكاىي  التكوؽ العرقي ؟ أـ

 
: إٮباؿ الَباث السياسي ٕٕٓض التراث اإلسالمي عموما لحمالت تشكيكتعر   السابع: المطلب

اإلسبلمي أو عدـ تقدير الكثّبين ألٮبيتو نتج أيضًا عن ٞببلت التشكيك العديدة وا٤بوجات ا٤بتباينة الٍب 
بل وكذلك ُب كل ما يتعلق بنموذج  -ققط ُب بعده السياسيال -تعرض ٥با الَباث اإلسبلمي عمومًا 

جتماعي كما قدمتو ا٢بضارة اإلسبلمية، قربيع يقوؿ بأف "ا٣بصـو تناولوا بالتشكيك أيضاً إلالتعامل ا
ا٣بصائص السلوكية للممارسة االجتماعية، وعلى وجو التحديد نظاـ األسرة كما قدمتو التقاليد 

وىو تشكيك ٲبتد - ٕٕٔتصور اإلسبلمي لظاىرة األسرة وعصريتو ومزاياه وقوتواإلسبلمية...تشكيكًا ُب ال
ا٢بضارة ٯبب أف تكه  على أهنا مكهـو ينبع ويتحد بالقي  ا١بماعية، و  ،-ليشكك ُب ا٢بضارة اإلسبلمية

ية ىذه القي  تتمركز حوؿ عناار ثبلث: الوظيكة التارٱبية للمجتمع أواًل، قواعد ا٤بمارسة ُب ا٢بياة اليوم
أخّبًا ٦بموعة القي  ا٤بثالية الٍب تعكس التصور الذاٌب للوجود ا١بماعي ثالثاً، كذلك قعلينا أف نكه  و  ثانياً،

لؤلمة والذي ىو أداة  كلمة ا١بماعة على أهنا ذلك العنصر البشري الذي ُب أقصى مراتبو يصّب مرادقاً 

                                                                                                                                               

تاريخ الغرب، ا٤بناسبة والصحيحة الٍب ٯبب األخذ ُّا للحاؽ بركب ا٢بضارة الغربية، قأبرز ما تقرره ا٤بركزية الغربية ىي قو٥با با٣بصواية ا٤بطلقة ل
األوروبيوف، وليس والتأكيد على أف اَّتمعات الٍب تريد أف تبلغ درجة التقدـ الٍب وال إليها الغرب أف تأخذ بنكس األسباب الٍب أخذ ُّا 

عن ٚبلكها، وُّذا  -ُب منظور ا٤بركزية الغربية-أماـ ٦بتمعات العامل إال التخلص من خصواياهتا الثقاقية ألف تلك ا٣بصوايات ىي ا٤بسؤولة 
قبلي من خبلؿ مل تقف ا٤بركزية الغربية عند حدود تقدَل رؤية للعامل بل تقدمت ٗبشروع سياسي على اعيد العامل لتجانس اإلنسانية ا٤بست

تعمي  النموذج الغريب، مسوغا منطقيا التوسع الغريب واحتبلؿ العامل وإبادة ا٢بضارات بل وإبادة الشعوب كما حصل مع سكاف أمريكا 
 .ٓٗ-ٔٔ، ا٤بصدر السابق، صالمركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذاتاألاليْب. بتصرؼ عن د. عبد اهلل إبراىي ، 

قرنسا:   (L Avant Grade Arabeربيع، مقاؿ بعنواف "العروبة السياسية واستقبللية منطقها "، ٦بلة الطليعة العربية )  حامد  ٜٕٔ
وما بعدىا، نقبًل عن:"قراءة ُب قكر علماء االسَباتيجة: الرجولة السلوكية ُب تقاليدنا التارٱبية  ٕٙـ(، صٜ٘ٛٔأيار/يونيو  ٕٚ) ٚٓٔالعدد 

مصر،  –امد ربيع ، ٝبع وإعداد أ.د ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي ، نشر دار الوقاء، ا٤بنصورة لؤلستاذ الدكتور ح
 .ٔٚٔ، الكتاب ا٣بامس / ص ٜٜٔٔ/  ٔط

 .86التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي، المصدر السابق، ص   حامد ربيع،  ٕٕٓ
جتماعية، الٍب تلت العلمنة السياسية واالقتصادية والتعليمية، قكي مصر مثبل إلاألخّباف مساع كثّبة ٤با عرؼ بالعلمنة اوقد شهد العقداف   ٕٕٔ

وُب مطلع القرف ا٢بادي والعشرين أجرت ا٢بكومة ا٤بصرية تعديبلت على قانوف األحواؿ الشخصية قيما ٠بي بقانوف ا٣بلع ٍب تبعها تغيّبات 
أعلنت ا٢بكومة ا٤بصرية عن اجراء تغيّبات جديدة أعدهتا وزارة العدؿ  ٠ٕٜٓٓبي ٗبحاك  األسرة، وخبلؿ عاـ قيما  ٕٗٓٓأخرى عاـ 

انيا وا٢بزب الوطِب ا٢باك  واَّلس القومي للمرأة، وىو نكس ا٤بشهد الذي تكرر ومازاؿ ُب ا١بزائر والبحرين واليمن والعراؽ وا٤بغرب وموريت
ه التحركات من قبل ٝباعات الضغط الليربالية دعما خارجيا معلنا ُب بعض األحياف، وما ٰبدث ُب مصر ليس واألردف وإندونيسيا، وتلقى ىذ

ماعي إال ٭بوذجا مهما على هتديد الثوابت ُب التشريع االجتماعي اإلسبلمي وسعيا إلدماج اَّتمعات اإلسبلمية ُب منظومة الككر الغريب االجت
على شعوب العامل ، لكرض نظاـ أسري ال ديِب يقضي على ا٣بصواية ا٢بضارية للمجتمعات الشرقية ال  الذي تتوىل منظمات دولية تعميمو

-ٕٛمايو، ص  ٜ( "اعتداء ساقر على كتاب اهلل وىدـ لؤلسرة".٦بلة اَّتمع الكويتية، ٜٕٓٓسيما اإلسبلمية منها.  انظر:أسامة ا٥بتيمي )
ٕٜ. 
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ضارة وىو أيضًا الذي ٱبضع ٥با، التعبّب ا٢بضارة و٧بورىا من حيث الواقع، حيث أنو ىو الذي ٱبلق ا٢ب
 . ٕٕٕالوحدة النهائية الٍب تصب قيها ٝبيع ا٤بكاىي  السياسية" ىيٍل عن إرادة ا١بماعة ىي الدولة، القانو 

ويضيف ربيع:"تشويو الطابع القومي العريب يعود إىل هناية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين 
تكاؽ الودي الذي حدد مناطق النكوذ بالنسبة للصراع إلط الزمِب بْب ارتباإلو٩با يثّب التساؤؿ ذلك ا

الكرنسي اإل٪بليزي ُب منطقة الشرؽ األوسط وظهور أوؿ مؤلف من عامل متخصص يقدـ بأسلوب علمي 
منذ  ،النقص والتخلف الٍب ترتبط بالصورة العربيةتصور على أهنا جوانب  ألبعاد الهتامات وٙبليبلً  تعميقاً 
حظة بدأت بشكل واضح ٞبلة تشويو عجيبة لتربز العريب وا٤بسل  على أنو اورة من اور الوحشية تلك الل

 . ٖٕٕواألنانية الٍب ٘بمعت قيها أسوأ الصكات"
 

لتراث اإلسالمي والنظرة إليو على أنو تعبير عن التخلف بعض الدارسين ل المطلب الثامن: رفض
س على تصورات بعض الدارسْب للسياسة والتاريخ : وىو ما انعكالحضاري بناء على منطلقات خاطئة

ولو ُب قَبة معينة، حيث يشّب ربيع إىل "أف ٦بموعة من الدراسات أظهرت رقض أاحاُّا للَباث 
اإلسبلمي بسبب اعتمادىا على منهج خاطئ ُب قه  ذلك الَباث، النموذج األوؿ ُب نظره مثلتو 

ُب ٙبليل الظاىرة اإلسبلمية األوضاع ا٤بعاارة للمجتمعات الدراسات التارٱبية لئلسبلـ الٍب جعلت منطقها 
كه  النماذج لاإلسبلمية، قكثّب من مؤرخي ا٢بضارات الشرقية خبلؿ القرف التاسع عشر وُب ٧باولة 

ا٤بختلكة ا٤برتبطة بالَباث اإلسبلمي سواء ُب العامل العريب أو ُب شبو القارة ا٥بندية أو ُب وسط آسيا أو ُب 
نطلقوا ُب تكسّبى  لتلك األوضاع من خبلؿ مرآة تارٱبية أساسها ا٤بكاىي  الٍب قرضتها إَبكي النموذج ال

النظ  الليربالية وظاىرة الدولة القومية، وكاف من الطبيعي أف يقودى  ذلك إىل قه  خاطئ وإدراؾ غّب 
رحالة  من ا٤بعلومات نقلها ضخماً  احيح للَباث السياسي اإلسبلمي، ساعد على ذلك أف قسطاً 

أوروبيوف عاشوا ُب األوساط العربية والشرقية ومل ٰبتكوا خبلؿ تلك ا٤بعايشة إال بأسوأ العناار احمللية الٍب 
ترتبط ُب أغلب األحياف باألقليات والٍب يسيطر عليها أىداؼ وغايات ال ٲبكن أف تعكس األاالة 

ا كتبو علماء االجتماع خبلؿ القرف التاسع ، و٭بوذج آخر يشّب إىل ربيع وىو مٕٕٗالتارٱبية أو مكاىي  العزة"
ماكس قيرب ٩بن تعرضوا للظاىرة اإلسبلمية ولكن من و  بتداء من أوجست كونت وكارؿ ماركسإعشر "

نتاجية والَباث اإلسبلمي للوجود السياسي، أعقب إلمنطلق ا٣بلط بْب ا١بماعة اآلسيوية كنموذج للعبلقة ا
رة الشيوعية وجعلوا من قكرة رقض القي  اإلسبلمية ىدقًا أساسياً رتبطوا بالثو إذلك ٦بموعة من الكتاب 

                                                 
  .ٜ٘/ٔا٤بصدر السابق، جمالك، سلوك المالك في تدبير المحامد ربيع،   ٕٕٕ
 . ٓٚ، ا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع،   ٖٕٕ
 .ٗٚا٤بصدر السابق، ص  التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي،حامد ربيع،   ٕٕٗ
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ز القومي اإلسبلمي وللمعارضة السياسية ُب جنوب روسيا من جانب تلك األقليات بقصد وضع حد للتميّ 
 .ٕٕ٘ا٤بسلمة ا٤بنتشرة ُب األقالي  الٍب ارتبطت بالتاريخ اإلسبلمي"

 
 مي عند حامد ربيعالسياسي اإلسالالتراث  المبحث الرابع: مصادر

ما ىي العناار ا٤بكونة للككر السياسي اإلسبلمي؟ وما ىي مصادر الَباث السياسي اإلسبلمي   
عند حامد ربيع ؟، يكرؽ ربيع بْب انكْب منها ضمن إجابتو عن ىذا التساؤؿ ُب مواضع ٨بتلكة من  

 اآلٌب ذكرىا كن إٝبا٥با ُب العنااركتاباتو، قأحيانًا يسميها بالرواقد، وأحيانًا يسميها با٤بصادر والٍب ٲب
 ، ولكن قبل الدخوؿ ُب تكاايل التصنيكات نرى حامد ربيع وىو يكرؽ بْب أمرين:ٕٕٙ
 

)األوؿ( مصادر الككر السياسي اإلسبلمي ُب أوسع معانيها، أو "األاوؿ" الٍب خلقت األقكار 
ا٤بمارسة السياسة اإلسبلمية، األاوؿ  ُب تقاليدو  الٍب ٲبكن استقراؤىا ُب وثائق الَباث السياسي اإلسبلمي

تقود إىل ا٤بصادر الٍب بنيت على أساسها ا٢بضارة اإلسبلمية، إهنا ا٤ببادئ وا٤بكاىي  ذات الصلة بالسياسة 
قكرا و٩بارسة ُب القرآف الكرَل وا٤بستنبطة من سنة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  قواًل وعمبًل، إهنا ا٤بصدرية 

الككري ٤بكاىي  ا٤بثالية السياسية بوضعها ا٤ببادئ الٍب من نسيجها تكونت القي  الٍب خلقت اإلطار 
السياسية اإلسبلمية والٍب تتحك  ُب إطار التعامل بْب ا٢باك  واحملكـو ٍب بْب الدولة اإلسبلمية واَّتمعات 

: }َما قَػر ْطَنا ُب قاؿ تعاىل السياسياألخرى ا٤بتعاملة مع ذلك النظاـ السياسي وخبلؿ ٝبيع مراحل التطور 
إىل مبدأ  القرآف والسنة تأسست مبادئ العدالة، والطاعة والتضامن، وامتداداً  ، قمنٕٕٚاْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{

 التشريعيْب ا٤بساواة حٌب ُب التعامل مع العدو انطبلقًا من احَباـ الكرامة الكردية، "ومن ىذين ا٤بصدرين
اإلسبلمي للعامل ا٣بارجي من حيث خصائصو التارٱبية وأساليب التعامل تضح اإلطار العاـ ٢بقيقة التصور إ

 . ٕٕٛمعو بغرض نشر الدعوة وأداء الوظيكة ا٢بضارية"
 

 )الثاٍل( كنوز الَباث السياسي اإلسبلمي وىي الصنف ا٤برتبط بصكة التوثيق، أو ٦بموعة ا٤بؤلكات
خبلؿ ٙبليلها أف نكتشف خصائص الَباث الككري الٍب نستطيع من و  الوثائق واآلثار الٍب تركها لنا سلكنا،و 

السياسي اإلسبلمي، إهنا الوثائق الٍب ٕباجة إىل تبويب و٘بميع ضمن منهجية علمية لكه  ذلك الَباث قبل 
الَباثية  والرواقد نوعًا ٨بتلكًا من ا٤بصادر ٕٔ أف نتعامل مع وظيكتو ا٢بضارية ويندرج ٙبت ىذا الصنف

 :ويالذي ٰبو  حسب تقسي  حامد ربيع،
                                                 

225
 .٘ٚا٤بصدر السابق، ص  سالمي وعملية إحياء الوعي القومي،التجديد الفكري للتراث اإلحامد ربيع،    

  .ٓٚٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٕٙ
227

 .ٖٛسورة األنعاـ: اآلية   

 ٕٔ –بعة ، السنة السأٜٖ( "مصادر اكتشاؼ ا٤بنطق اإلسبلمي للتعامل الدويل". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع، )  ٕٕٛ
 . ٜٕقرباير، ص  ٕٔىػػ / ٙٔٗٔرمضاف 
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ققد امتاز العرب بالكصاحة وا٣بطابة، ومعا١بة ا٣بطب ذات األٮبية  الخطب والمناظرات:.1

تظهر التصور ا٢بقيقي للممارسة السياسية سواء من جانب القيادات السياسية أو من جانب الطبقات 
خصومو مثبل تكتح لنا آقاقا  قتناع، قمناظرة اإلماـ أٞبد بن حنبل معإلاحملكومة قهي لغة التعامل باإلقناع وا

واسعة لتحليل ا٤بدركات السياسية ُب العصر العباسي األوؿ وبصكة خااة من حيث موقع الرأي العاـ 
 .ٜٕٕوإمكانية التأثّب على السلطة وقاعليتها

 
وٛبثل مستوى آخر لئلدراؾ السياسي، إهنا ٩بارسة ولكنها ُب أغلب األحياف تت  بْب  الرسائل:.3

و أو بْب ا٣بليكة و٩بثلي الدوؿ األخرى، معربة عن خصائص التعامل على مستوى القيادة ا٢باك  ورجال
، وىناؾ رسائل بْب األقراد، بل إف العقود ومنها عقود  وليس على مستوى العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو

رسائل الٍب ، ويعترب ربيع ٦بموعة الٖٕٓالزواج تتضمن أحيانا بنودا تصلح الكتشاؼ بعض ا٤بدركات السياسية
 تركها ا٣بلكاء سواء ُب عبلقاهت  ا٣بارجية أو ُب عبلقاهت  بالوالة وا٢بكاـ الذين يأٛبروف بتعاليمه  مصدراً 

 :ٖٕٔكتشاؼ ويقف عند ثبلثة أاناؼ منهاإل للتحليل وا خصباً 
الرسائل ا٤بوجهة إىل الوالة وأٮبيتها واضحة وبصكة خااة ألف الدولة اإلسبلمية  -ٔ

بلمركزية ومن ٍب قإف بعض ىذه الرسائل ىي دساتّب إلدارة األقالي  أو خضعت ٤بكهـو ال
 . ٕٖٕاألمصار

الرسائل الٍب يوجهها ا٢باك  ا٤بسل  أو ا٣بليكة إىل حاك  آخر لو شرعيتو ولو احَبامو  -ٕ
وىو تعبّب عن عبلقات الدولة اإلسبلمية بالعامل ا٣بارجي، بعض ىذه الرسائل تعرب عن اإلدراؾ 

مثل خطاب ا٣بليكة ا٤بعتص   الذي يرد قيو على ملك سبلمي بصورة واضحة ودقيقة القيادي اإل

                                                 
جمهرة خطب العرب في عصور (، ٖٖٜٔومن الكتب ا٤بؤلكة ُب ىذا اَّاؿ  ما ألكو أٞبد زكي اكوت أستاذ اللغة العربية بدار العلـو )  ٜٕٕ

ٰبوي خطب ا١باىلية وادر  لدات. القاىرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطكى البايب ا٢بليب وأوالده، وىو من ثبلثة ٦بٔطالعربية الزاىرة، 
 اإلسبلـ والعصرين األموي والعباسي وغّبىا من متكرقات ا٣بطب.

"وتض  الدراسات التارٱبية: الوثائق السياسية واإلدراية للدولة اإلسبلمية منذ تأسيسها، وىذه الوثائق تشمل ا٣بطب والرسائل وتسجل   ٖٕٓ
ا من رجاؿ الدولة أو من ا٤بعارضْب ٥با ا٤بتمردين عليها، وسواء كاف ُب سياسة الدولة بدقة كل نشاط سياسي ُب اَّتمع، سواء كاف اادر 

الداخلية أو ا٣بارجية ُب السل  وا٢برب، قهي بذلك ذات أٮبية قصوى ومصدر رئيس من مصادر الدراسات السياسية، قبجانب الوقائع 
. مسائل معاصرة في فقو السياسية(، ٕٚٓٓظر د.بسطامي ٞبد سعيد خّب )التارٱبية قإننا ٪بد ا٤ببادئ السياسية واألحكاـ التنظيمية"، أن

: ىيئة األعماؿ الككرية، ص ٔط  .ٙٔ. ا٣برطـو
 حامد ربيع، " مصادر اكتشاؼ ا٤بنطق اإلسبلمي للتعامل الدويل"، ا٤بصدر السابق.    ٖٕٔ

 ٗ) رسائل العرب في عصور العربية الزاىرةجمهرة (، ٖٜٜٔومن الكتب ا٤بؤلكة ُب ىذا ا٤بضمار ما ألكو أٞبد زكي اكوت )  ٕٖٕ 
 دار الكتب العلمية، وىو نظّب كتاب ٝبهرة خطب العرب ا٤بذكورة آنكا.٦بلدات(، بّبوت: 
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بقولو:"بس  اهلل الرٞبن الرحي ...أما بعد، ققد قرأت كتابك، وقهمت خطابك، وا١بواب ما  الرـو
 .ٖٖٕترى ال ما تسمع وسيعل  الككار ٤بن عقىب الدار"

مرسل ومستقبل ولكنها مل وىي الرسائل الٍب أخذت اورة االتصاؿ ا٤بكتوب بْب  -ٖ
تصدر من حاك  أو مسؤوؿ مثل الذي يسميو ا٤بؤرخوف بػ"رسالة الكندي إىل ا٤بعتص  باهلل ُب 

 ٖٕٗالكلسكة األوىل". 
 

"وىو مصدر عظي  األٮبية ُب ٙبليل التقاليد وا٤بدركات  المعاىدات والمواثيق الدولية:.1
}َوأَْوُقوا بَِعْهِد الل ِو ِإَذا َعاَىْدًُبْ َوال تَنُقُضوا اأَلٲْبَاَف بَػْعَد : ، قاؿ تعاىلاإلسبلمية بصدد مكهـو التعامل الدويل

، ورغ  أف الثابت وجود الكثّب من ٖٕ٘تَػوِْكيِدَىا َوَقْد َجَعْلُتْ  الل َو َعَلْيُكْ  َكِكيبًل ِإف  الل َو يَػْعَلُ  َما تَػْكَعُلوَف{
تطبيق العملي قإف مؤرخي اإلسبلـ مل يذكروا منها إال ىذه ا٤بواثيق وبغض النظر عن أٮبيتها من حيث ال

، وىنا تبدو الصعوبة ا٢بقيقية قكثّب منها منتشر ومبعثر ُب ا٤بصادر األوروبية وأغلبها ٖٕٙالقليل
ال يزاؿ ٰبيط ُّا  ىتماما إال أنوإ، قرغ  أف بعض ا١بامعات وا٤بعاىد قد أولت ىذه النصوص ٖٕٚبالبلتينية

دة أسباب: قهي أواًل ٕباجة إىل ٙبقيق، ىل ىي وثائق احيحة أـ مصطنعة الغبار وذلك مرده إىل ع
مدارس ضخمة للَبٝبة ُب برشلونة  ـ تكونتٕٜٗٔعند سقوط األندلس عاـ ومزورة، ولنتذكر أنو 

وطليطلة وإشبيلية، وبصكة خااة تلك الٍب تزعمها رئيس األساقكة آنذاؾ دوف راٲبوندو، ومن الطبيعي أف 
قائ  خصواًا وأف حركة الَبٝبة كانت ُب كثّب من األحياف ٜبرة جهد مشَبؾ ٯبمع بْب  احتماؿ التلكيق

                                                 
233

وقد وال اإلىتماـ بالرسائل السياسية ذروتو ُب العصر العباسي حٌب اار ٥با ديواهنا قسميت بالرسائل الديوانية، أنظر: حسْب بيوض   
 .٘.دمشق: منشورات وزارة الثقاقة السورية، ص ل السياسية في العصر العباسي األولالرسائ(، ٜٜٙٔ)

 الكندي ىو أبو يوسف يعقوب بن اسحاؽ بن الصباح واحد من قبلسكة العرب ُب ا٤بشرؽ، ولد ُب الكوقة وكاف والده أمّبىا سنة  ٖٕٗ
ىػ، مل يكن الكندي قيلسوقا قحسب بل طبيعيا وكيميائيا وقلكيا  ٕٕ٘ىػ خبلؿ قَبة ا٣بليكة ا٤بهدي وولديو ا٥بادي والرشيد، وتوُب سنة ٘ٛٔ

والسياسة، واألخبلؽ، والرياضيات،  وموسيقيا ورياضيا، وتَبكز شهرة الكندي ُب حقيقة أنو كتب ُب شٌب قروع ا٤بعرقة، ققد انف ُب الكلسكة،
مقاالت ورسائل  دسة، والطب، وعل  النكس. وقد أودع ٝبيع مؤلكاتو ُبوا٤بعادف، والكيمياء، وا٥بن والبصريات، وا٤بوسيقى، والكلك، وا١بغراقيا،

معظمها، وإ٭با والنا بعض رسائلو ُب الكلسكة، وُب الطبيعيات،  ( مؤلكاً. ولكن ٩با يؤسف لو أنو مل يصلنإٓ٘والت ُب ٦بموعها إىل )
، كما ٕٚٓٓاكحة عاـ  ٕٖٔلطباعة والنشر والتوزيع، ُب وا٤بوسيقى، ومن طبعات رسالتو تلك ما حققو عقبة زيداف، ونشرهتا دار كيواف ل

 . ٜٜٚٔ" ونشرهتا دار النمّب عاـ كتاب الكندي إلى المعتصم باهلل في الفلسفة األولىحققها موقق قوزي ا١برب بعنواف "
235

 .ٜٔسورة النحل : اآلية   
236

لعبلقات الدولية عموما مؤلكات خااة ٘بمع بْب أحكاـ ىػ( "أوؿ من أقرد للمعاىدات واٜٛٔوكاف اإلماـ ٧بمد بن حسن الشيباٍل )ت   
 ا١بهاد وا٢برب، وأحكاـ الصلح وا٤بعاىدات، وأحكاـ األماف، وإرساؿ السكراء وا٤ببعوثْب، وآثار قياـ ا٢برب، وسياسة  ا٤بسلمْب ُب تنظي 

خبلقا ٤بؤلكاتو األخرى... وقد قدـ اإلماـ الشيباٍل نظاما  ، ولو ُب ىذا كتاباف: السًّّب الصغّب الذي كتبو أوال، والسّب الكبّب وىو أوسع،"ا٢برب
تكريع متكامبل للمعاىدات ُب إنعقادىا وٙبريرىا وآثارىا وانقضائها، ٗبا مل يسبق إليو أحد من العلماء ُّذا الشموؿ واإلستيعاب والدقة ُب ال

يل، ويركز ُب منهجو على مبدأ الوقاء بالعهد والتحذير من الغدر للمسائل وربطها بأاو٥با وقواعدىا العامة حٌب واف بأنو رائد القانوف الدو 
المعاىدات الدولية في فقو اإلمام محمد ىػ(، ٚٔٗٔوا٣بيانة والظل  وُّا يعلل كثّباً من األحكاـ وا٤بسائل. أنظر: عثماف بن ٝبعة ضمّبية ) 

 . ٛٔ-ٙٔمل اإلسبلمي، ص .مكة ا٤بكرمة: منشورات رابطة العابن حسن الشيباني: دراسة فقهية مقارنة
 ٮبيتو حامد ربيع.أتكاقيات وىو ما مل يلتكت إىل إليشمل األرشيف العثماٍل ُب استنبوؿ الكثّب من ىذه ا  ٖٕٚ
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يهودي يتقن اللغة العربية ومسيحي ينقل الَبٝبة ا٢برقية األوىل إىل البلتينية. وثانياً: وإىل جانب ضرورة 
ة إ٭با تعكس إدراكاً البحث التارٱبي ا٤بتعلق بالثقة ُب النص وأاولو ال ٯبوز أف ننسى أف النصوص ا٤بتوقر 

مشوىًا من حيث تدخلت ُب اياغتو ليست ققط عناار غّب عربية بل وكذلك التصور الروماٍل ولو ال 
ااحب  العامل األ٤باٍل موليّبشعورياً، وبْب اَّموعات الٍب نستطيع أف نعود إليها تلك الٍب ندين ُّا ١بهود 

الذي استمر  كارلو ميبلنزي وإليساندو جّباردييطالياف  الشهرة الدولية والذي ااعده ُب جهده العا٤باف اإل
عقب وقاة ميبلنزي، وتتناوؿ ىذه اَّموعة بالتبويب والتوثيق ا٤بواثيق الدولية الٍب أجريت بْب مدف توسكانا 
ُب وسط ومشاؿ إيطاليا وا٤بشرؽ ا٤بسيحي ٍب األتراؾ طيلة قَبة العصور الوسطى وىي بذلك ا٤بعُب تض  

 ٖٓٓه النصوص الٍب تعود إىل قروف ا٢بروب الصليبية، وىي ثروة حقيقية ألهنا تض  قرابة العديد من ىذ
 .ٖٕٛمعاىدة ووثيقة أخضعت لتحليل نقدي من جانب خّبة ا٤بؤرخْب األوروبيْب"

 
إنتاج ا٢بضارة اإلسبلمية غزير إىل حد حديث البعض يقوؿ ربيع إف  :319الكتب الموسوعية .4

متوقرة حاليًا ُب ٨بتلف ا٤بكتبات ُب العامل تصل إىل قرابة ثبلثة مبليْب عن أعداد كبّبة للمخطوطات 
٨بطوطة مل يقدر للمحققْب أف يتعرضوا إال لقليل منها، وىذا خبلقًا ٤با ققد عقب غزو ىوالكو لبغداد 

صوص الذي يقدر بأربعة أمثاؿ ما ىو متوقر حاليًا ُب ا٤بكتبات، لو تصورنا ذلك ٥بالنا ما تركو سلكنا من ن
ستحالة الواوؿ ولو لشئ من مضموف ذاؾ إمكتوبة، وال ٯبوز أف نتصور أف ققد ذلك ا١بزء الضخ  يعِب 

الذي ققد، قما يعْب على ذلك الكتب ا٤بوسوعية العربية الٍب تسمح لنا بالواوؿ إىل بعض النصوص 
تطورات ا٤بتبلحقة، السياسية من مواثيق ىامة لبناء إطار معْب للمدركات السائدة وقد تبلورت حوؿ ال

وٰبضرنا ُّذا ا٣بصوص أف قَبٌب حك  اللماليك والعثمانيْب قد نظر إليها على أهنما قَبٌب ركود وٟبود 
قكري سياسي لكن ذلك تعبّب عن حقيقة التشويو الذي خضع لو العامل اإلسبلمي من قبل العامل الغريب، 

قف بكثّب من اإلعجاب والتقدير ٤با تركتو تلك قا٤بتتبع للتاريخ الككري للحضارة اإلسبلمية البد وأف ي
ا٢بضارة من انتاج مبارؾ، وبرزت كتابات موسوعية لعلماء ُب شٌب جوانب ا٤بعرقة، ومن الكتب ا٤بوسوعية 

لساف العرب البن منظور، وهناية األرب ُب قنوف العرب ألٞبد بن عبد الوىاب النويري،  على سبيل ا٤بثاؿ:
نشا أليب العباس القلقشندي، والنجـو الزاىرة ُب أخبار مصر والقاىرة ليوسف وابح األعشى ُب اناعة اإل

 بن تغري بردي، والشقائق النعمانية ُب علماء الدولة العثمانية لطاش كربي زادة.

                                                 
حامد ربيع، "مصادر اكتشاؼ ا٤بنطق اإلسبلمي للتعامل الدويل"، ا٤بصدر السابق.  ومن الكتب ا٤بتخصصة ُب ىذا اَّاؿ وال أدري إف     ٖٕٛ

إطلع عليو، حيث إنو ٲبثل ٭بوذجا مغايرا ٤با يتحدث عنو من وثائق مَبٝبة، ىو ما نشره  د.٧بمد ٞبيد اهلل ا٥بندي األال ُب   كاف ربيع قد
 ٖٜ٘ٔ"، وىي أطروحتو لنيل درجة الدكتوراه من جامعة باريس سنة مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدةكتابو "

من قبل دار  ٜٙٛٔوثيقة وطبعت عاـ  ٓٓٙاضح بالَباث اإلسبلمي، وقد ضمت الطبعة ا٣بامسة ا٤بعدلة لكتابو ضمن اىتمامو البحثي الو 
بلقة النكائس ببّبوت، وقد قس  ا٤بؤلف الوثائق كالتايل: وثائق العهد النبوي قبل ا٥بجرة، ٍب وثائق العهد النبوي بعد ا٥بجرة، وثائق عهد ا٣ب

 الراشدة. 
239

 .ٕٕٔ/ٔج، مصدر سابق، في دراسة  التراث السياسي اإلسالميمدخل حامد ربيع،   
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الٍب ٛبثل ُب نظر ربيع نوعا من األىرامات الككرية ُب تاريخ  :ٕٓٗ.اآلثار الخالدة ألئمة الفسلفة5
ات الككرية الٍب البد وأف ٙبتل مكانتها ا٥بامة وا٢با٠بة ُب ٙبليل الَباث اإلسبلمي الٍب ا٢بضارة، وىي الكتاب

وابن  ٖٕٗ، ومؤلكات ابن رشدٕٕٗ، ومقدمة ابن خلدوفٕٔٗالكاضلة للكارايب ارتبطت بأ٠باء خبلقة، كا٤بدينة 
ٯبوز أف ينظر إليها وىنا يشّب حامد ربيع إىل رأيو بأنو و"على أٮبيو ىذه الكتابات الككرية قإنو ال سينا، 

نظرة تقديس، قهي ذات موضع خاص ُب عملية متابعة وتأايل التاريخ ا٢بضاري أو لتحليل الَباث 
الككري لكنها تصّب ققط قصبل من قصوؿ أخرى عندما نسعى لبناء الَباث السياسي اإلسبلمي، إهنا قم  

ثل ذلك الكياف الكلي ا٤بتكامل من ا١بباؿ حيث النبوغ الكردي يصل إىل أقصاه دوف أف يعِب ذلك أهنا ٛب
ا٣بربة التارٱبية الككرية للَباث السياسي اإلسبلمي، نبوغ قد يكوف قد قدر لو النجاح ُب ٦بتمع معْب وُب 
إطار تارٱبي معْب، وقد يكوف ىناؾ كتابات مثّلت نبوغًا لكنها مل تشتهر وىذا ما ٰبتاج إىل دراسة أيضا، 

وؿ الكلسكة اإلسبلمية قهي تصف الوضع القانوٍل أو ما ٯبب أف يكوف قحوؿ تلك األىرامات تبلورت قص
وما ىو كائن قعبل، لكنها ليست ىي وحدىا الٍب ٛبثل الَباث السياسي اإلسبلمي الذي مل يعد من ا٤بمكن 
حصره ُب تلك الكتابات الكربى ا٤بشهورة قيما لو أردنا قه  معُب الَباث من منطلق التحليل السياسي 

، قهي تعكس النبوغ الككري ا٤بتداوؿ وىذا بدوره ليس ٕٗٗـ على ربط ا٤باضي با٢باضر با٤بستقبلالذي يقو 

                                                 
 .ٛٚ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٓٗ
ىػ(، ينسب إىل قاراب مدينة ُب أرض خراساف ويلقب با٤بعل  ٜٖٖ-ٕٓٙىو أبو نصر ٧بمد بن ٧بمد بن أوزلغ بن طرخاف الكارايب )  ٕٔٗ

طبيبًا عارقًا باللغات الَبكية والعربية والكارسية واليونانية والسريانية إىل جانب إحكامو العربية، ومن مؤلكاتو: السياسة  الثاٍل وقد كاف حكيماً 
نع  ا٤بدنية، ٙبصيل السعادة، آراء أىل ا٤بدينة الكاضلة، سر األسرار لتأسيس السياسة وترتيب الرياسة، والسياسة الذي حققو د.قؤاد عبد ا٤ب

 ". اإلسكندرية: مؤسسة شباب ا١بامعة.مجموع في السياسة( ضمن " ٕٜٛٔأٞبد )
ُب باريس،  ٛ٘ٛٔىػ( ، وقد طبعت مقدمتو طباعة حديثة ألوؿ مرة عاـ ٛٓٛ -ىػ ٕٖٚىو العبلمة األشهر عبد الرٞبن بن خلدوف )  ٕٕٗ

مؤلكا عن ابن  ٕٓ٘قد أحصى قريد جحا قرابة ىػ ٍب توالت طبعات ا٤بقدمة بَبٝبات وٙبقيقات ٨بتلكة، و  ٍٖٜٛٔب ظهرت ُب القاىرة عاـ 
ـ(، " بيبلوغراقيا الدراسات ا٣بلدونية: مؤلكات ابن خلدوف ومصادر دراستو، ٦بلة الَباث العريب ٜٗٛٔخلدوف وآثاره، انظر: قريد جحا )

 .  ٗٔو ٖٔالصادرة عن اٙباد الكتاب العرب بدمش، العدداف 
بن أيب القاس  أٞبد بن شيخ ا٤بالكية أيب الوليد ٧بمد بن أٞبد بن أٞبد بن رشد القرطيب، ولد ىو العبلمة الكيلسوؼ أبو الوليد ٧بمد   ٖٕٗ
، كتاب القوى، وكتاب العللُب األاوؿ، و٨بتصر ا٤بستصكى ُب الطب، و والكلياتُب الكقو،  بداية اَّتهدىػ، لو من التصانيف  ٕٓ٘سنة 

، وويل قضاء قرطبة قحمدت سّبتو،  قصل ا٤بقاؿ قيما بْب الشريعة وا٢بكمة من االتصاؿو ، هتاقت التهاقت، ومناىج األدلةوكتاب التعريف، و
ىػ، انظر: ٗٙ٘كانت لو عند ا٤بلوؾ وجاىة عظيمة مل يصرقها ُب ترقيع حاؿ وال ٝبع ماؿ، وإ٭با قصرىا على مصاّب أىل األندلس، وتوُب سنة 

 .ٛ-ٚزائري ) ٙبقيق(، الطبعة األوىل، بّبوت: مؤسسة الرسالة ناشروف، ص . سامل ا١ببداية المجتهد ونهاية المقتصد(، ٕٗٓٓابن رشد )
وىي إشكالية سادت كتابات الكثّبين، وحوؿ ىؤالء العمالقة تكونت قكرة " الشخص الظاىرة " ومل يت  النظر إليه  على أهن  مرحلة   ٕٗٗ

لباحثْب ا٤بسلمْب يتأثروف بكتابات غربية ورٗبا عن حسن نية ضمن جهد ٩بتد ومَباك  يستقي منو ويضيف إليو، وىذا ما جعل الكثّبين من ا
ل ىتماـ بككر الشوامخ كا٤بواردي وابن خلدوف وابن سينا والكارايب والغزايل على أهن  ظواىر شخصية يرجع إبداعها إىل نبوغ يتعلق بالعوامإلبا

شها أحدى ، و٥بذا أابح تاريخ الككر السياسي ُب نظر الذاتية ُب الشخص وليس إىل تطور قكري وحضاري للمسلمْب ُب الكَبة الٍب عا
ساد الكثّبين ما ىو إال تاريخ عدد ٧بدود جدًا من النوابغ وا٤ببدعْب، مع أف ىناؾ ا٤بئات من ا٤بؤلكات السياسية األخرى، ومن ذلك ا٤بنطلق 

 تعامل غّب منهجي مع قكر أوالئك الكبلسكة البحث عن األشخاص وليس األقكار منهجية الكثّب من الكتابات ا٤بعاارة بصورة تؤدي إىل
قى والعلماء وا٤بككرين حيث يت  الَبكيز على كتاب ألحدى  وإٮباؿ إطارىا الزماٍل وا٤بكاٍل بل ورٗبا تأثره بأقكار آخرين غّب مشهورين است
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كتشاؼ إإال جزئية من الَباث ا٤برتبط با٣بربة، بينما دارسة الَباث من وجهة نظر التحليل السياسي تعِب 
د ال يكوف قد قدر ا٣بربة ودالالهتا وتقيي  تلك الداللة من حيث النجاح والكشل، بينما تلك النصوص ق

٥با التطبيق الواقعي والتجاوب النكسي االجتماعي ولذا قهي تعرب عن سياسة تشريعية ولكنها ال تصف وال 
   ٕ٘ٗ."تقنن أحيانا ا٤بمارسة السياسية

 
ىذه وااكاً ُّا ربيع ُب كتاباتو  إهنا تسمية إنكردكتابات الحكمة السياسية لـفالسفة الحكم:   .6

ورٗبا شاُّه  اليـو كبار اناع الرأي من احملللْب  ،من ا٤بؤلكات السياسية خاااً  نظره نوعاً الكئة الٍب ٚبط ُب 
"إهنا ليست  :سلك التأليكيا٤بشهورين وخرباء السلطة وا٤بستشارين السياسيْب، يقوؿ ربيع وااكا ىذا ا٤ب
اعات سجلها أشخاص نطبإلقم  الكلسكة وال ترتبط بأ٠باء ضخمة ُب التاريخ الككري ولكنها ٦بموعة من ا

مل يرتكعوا إىل مرتبة الكبلسكة أو العلماء ولكنه  احتكوا بالسلطة بشكل أو بآخر ققدموا نصائحه  
نطباعاهت  من منطلق انعة الكتابة، وى  كتاب ال ٰبملوف سوى الطابع السياسي"، ويسميه  إوسجلوا 

ة السياسية" أو "خرباء الثقاقة حامد ربيع بػ "قبلسكة ا٢بك  " ويصف كتبه  أحيانا بػ"كتب ا٢بكم
السياسية"، بعضه  مستشاروف دعته  السلطة وشعروا بواجبه  ُب أف يطرحوا على ا٢باك  كيف ٯبب أف 

ٛبهمة ٙبليل مصادرى  مزدوجة وضمن منهجية ٩بيزة، قهذه  ، وىنا تصّبٕٙٗيتعامل مع أعوانو واحملكومْب
والتصورات السائدة ُب ٢بظة معينة، وىي بذلك تعبّب الكتابات تعكس تصور الكاتب وا٤بكاىي  ا٤بتداولة 

عدـ مبالغتها ُب التجرد الذي بعن وعي ٝباعي أكثر من أف تكوف اياغة لنبوغ قردي، وىي من ٍب تتميز 
واقعيتها الٍب ىي نتيجة طبيعية ٣بصائص الكاتب وىدقو من تسجيل الوثيقة، بو  ىو انعة الكيلسوؼ

ض األحياف ٙبلظ التملق الواضح عندما تكوف الوثيقة قد قدمت ُب شكل ا٣بيالية ال موضع ٥با بل ُب بع
نصيحة للخليكة أو ا٢باك  وقد يكوف ذلك تعبّبا عن ذلك ُب أغلب ىذا النوع من الكتابات كاستخداـ 
واف "ا٤بلك" ُب التعبّب عن ا٣بليكة ُب العصر العباسي األوؿ، إضاقة إىل ذلك تنبع أٮبية ىذه الكتابات 

 ربيع تنبع من أمرين آخرين:ُب نظر 
إهنا تصوير اادؽ ٢بقيقة العصر، ظهرت ُب مواجهة تطور سياسي وليست نابعة أواًل: 

من نبوغ قردي أو ذاٌب ٦برد، ولكنها تعكس ا٤بكاىي  السائدة وا٤بدركات ا٤بَبسبة سواء 
من  ةٗبعُب ما يتوقعو احملكـو من شخص ا٢باك  أو ٗبعُب ما يسيطر على الطبقة ا٢باكم

مكاىي  ثابتة، وىنا ال يككي أف ٫بيل النص إىل إطار قلسكي متكامل تنبع منو نظرة 
ا٤بؤلف للوجود والتعامل وإ٭با ٯبب أف ندرج ا٤بكاىي  وا٤بدركات ُب مرحلة تطور سياسي 

                                                                                                                                               

الواليات  -طبعة األوىل. قرجينيا. الفي مصادر التراث السياسي اإلسالمي(، ٜٜٗٔمنه  منطلقات تأمبلتو، انظر:  ٧بمد نصر عارؼ )
 .ٗٚا٤بتحدة األمريكية: ا٤بعهد العا٤بي للككر اإلسبلمي، ص

  .٘ٚ/ ٔ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕ٘ٗ
 .ٜٕٕ-ٕٕٛ/ ٕ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك  في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٙٗ
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تصاؿ بْب مرسل ىو بعض ا٤بدركات السائدة ُب عصر معْب وبْب إمتكاملة، إهنا عملية 
 حياف ا٢باك .مستقبل وىو ُب أغلب األ

هنا كانت ٛبارس تأثّبا أكثر خطورة ُب عملية ا٤بمارسة السياسية من كتب أ ثانياً:
الكلسكة، قأكثرىا مؤلكات كتبت بناء على طلب ا٢باك  وىي من ٍب تعبّب عن عبلقة 
شخصية تربط ا٢باك  بواضع النص، وحٌب لو مل توجد ىذه العبلقة قإف الطابع العملي 

ذه ا٤بؤلكات، ٍب التبسيط ا٤بطلق الذي ىو طابع ىذه الكتابات الذي يسيطر على ى
 .ٕٚٗٯبعلها أكثر قعالية وأكثر ابلحية لتشكيل مدركات ا٢باك  أو ا٣بليكة

 
خطورة قه  الَباث السياسي اإلسبلمي على أنو متمركز حوؿ "ٰبّذر ربيع من و من ىذا ا٤بنطلق 

بعضه ، معتربًا ذلك نظرة قاارة ُب قه  األ٠باء ا٣ببلقة من أئمة الكبلسكة الذين سبق ذكر 
الَباث السياسي اإلسبلمي الذي لو أبعاده ا٤بختلكة، والككر ليس سوى أحد عناار الَباث 

قة قإنو ٯبب تماـ بالَباث حوؿ اإلسهامات الككرية الكلسكية ا٣ببل  إلىالسياسي، بل حٌب لو ٛبركز ا
قالتأمل حوؿ السلطة ومتاىاهتا مل يكن أف يتسع ليشمل كل ما لو الة بالتصور وا٤بدركات، 

انعة الكبلسكة بالدرجة األوىل بل ىي انعة "قبلسكة الظاىرة السياسية" ٩بن أقردوا لتلك الظاىرة 
، قالسياسة تعايش مشاكل عملية ٙبتاج إىل حلوؿ ومن ٍب قإف كل من واجهتو ىذه اتأمبلهت

أف ٲبلك تصورا معينا علينا أف نكتشكو ا٤بشاكل وكل من قدـ حلواًل لتلك ا٤بشاكل قإنو البد و 
و٫بدد متغّباتو، قاإلدراؾ السياسي ليس عنصرا من عناار الككر والَباث بل ٯبب أف يرتكع إىل 
القمة ليصّب العنصر األساسي، والنموذج الواضح ُّذا ا٤بعُب عندما ٰبدث االنكصاـ بن الككر 

 .ٕٛٗوا٢بركة ُب ا٢بضارة الرومانية 
 

نظر ربيع ىو مرادؼ َّموعة ا٤بدركات الٍب سادت اَّتمع اإلسبلمي  الَباث الككري ُب
منذ بدايتو ويتسع ليشمل أكثر من ٦برد الَباث الكلسكي، ققد تعرض ٤بناقشة السلطة من منطلق 
التأايل العلمي وا٤بنهجية الوضعية غّب الذين يطلق عليه  الكبلسكة، ىناؾ آخروف ال ينتموف ٥بذه 

يقلوف أٮبية ولكل منه  أسلوبو ٩بن ٲبثلوف ا٤بدركات أو الككر السائد حيث الطائكة ولكنه  ال 
التأمل ا٤بطلق قبل ٲبكن أف يقتصر على التصورات و  عتبارات أخرى بعيدة عن التجردإتتحك  

الكلسكية ا٤بثالية،  وىؤالء  ُب نظر ربيع ى  "قبلسكة ا٢بك " ويصكه  بأهن  أكثر تعبّبا عن الوعي 
ستقبللية من أوالئك إلسكة ا٢بك  أقل ذاتية ونبوغا وٛبيزا وقدرة على األاالة واا١بماعي، قكبل

الذين على العكس تقوقعوا ُب ذاتيه  و٘بردوا ولو بقسط و  الذين ارتكعوا إىل مستوى أئمة الكبلسكة
                                                 

 .ٖٕٓ/ٕ، ا٤بصدر السابق، ج تدبير الممالك سلوك المالك فيحامد ربيع،   ٕٚٗ
  .ٙٚ/ٔ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٛٗ
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قتصادي لعصرى ، قد ال يكوف قبلسكة ا٢بك  من أعبلـ الكقهاء إلجتماعي واإلمعْب من الواقع ا
وف كذلك بعضه ، كما ى  ليسوا من أعبلـ الكبلسكة، قـو غلبت عليه  انعة الكتابة أو وقد يك

القرب من ا٢باك ، قككر الواحد منه  وتأمل ُب السلطة واناعة ا٢بك  وسجل تككّبه ُب 
نطباعات، وى  يذكروننا ٗبا نراه اليـو ُب عا٤بنا ا٤بعاار حيث ٪بد الككر السياسي أو إمؤلكات و 

ياسي ال يتطابق ال مع الكلسكة السياسية وال مع الكلسكة بشكل عاـ، وإذا كاف العامل التحليل الس
الغريب القدَل مل يعرؼ ىذه اَّموعة إال على سبيل االستثناء قهي على العكس منتشرة و٭باذجها  
كثّبة ُب الَباث اإلسبلمي، ولكن النصوص الٍب تركها ىؤالء من قبلسكة ا٢بك  مل تكن موضع 

ومل تلق الكثّب من االىتماـ ا٢بقيقي مع أٮبية تبويبها ونقدىا ُب عملية اياغة متكاملة عناية 
لتاريخ الككر السياسي اإلسبلمي، ومنها سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك الذي ألكو العبلمة شهاب 

 . ٜٕٗالدين أٞبد بن ٧بمد بن أيب الربيع للخليكة العباسي ا٤بعتص  باهلل
ي اإلسبلمي عامرا ٗبؤلكات من ىذا الصنف، بل إف ربيع يرى أف ويعد الَباث السياس 

البحث عن ا٤بزيد من ا٤بخطوطات غّب احملققة سيكشف عن ٚبصص بعضه  ُب ٦باالت معينة، 
قالبعض ٚبصص ُب السياسة الداخلية مثل كتاب "ٙبكة الَبؾ قيما ٯبب أف يعمل بو ُب ا٤بلك" 

، وكتاب ٕٓ٘ىػ(ٛ٘ٚتأٞبد الطرطوسي )علي بن ٤بؤلكو ٪ب  الدين أيب اسحاؽ إبراىي  بن 
، وآخروف ٕٔ٘ىػ(ٜٓٗعلي بن عطية بن علواف ا٢بموي )ت٤بؤلكو  النصائح ا٤بهمة للملوؾ واألئمة

بالعمل السياسي ا٣بارجي مثل مؤلف ا٢بسْب بن ٧بمد بعنواف رسل ا٤بلوؾ ومن يصلح 
لعهود األموية والعباسية بل ، ويقوؿ ربيع بأف ىذا النوع من الكتابات مل يقتصر على إٕ٘ةللسكار 

استعانت القيادات العثمانية ٗبؤلكْب ُب ٦باؿ ا٢بكمة السياسية  ازدىر خبلؿ  العهد العثماٍل حيث
 .ٖٕ٘يقدموف ٥ب  ٥ب  انطباعاهت  ا٤بنطلقة من مصادر الككر اإلسبلمية األايلة 

                                                 
  .ٜٚ/ٔ، ا٤بصدر السابق جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٜٕٗ
250

و وٖبااة  السلطاف ناار حسن الذي يعتقد ىػ( وعهود أبنائٔٗٚوقد كاف قاضيا للقضاة ُب عهد السلطاف الناار ٧بمد بن قبلووف )ت   
 أف كتب رسالتو "ٙبكة الَبؾ" ُب عهده، رتب ٪ب  الدين الرسالة على شكل النوع األديب ا٤بعروؼ لكن القضايا التكصيلية الٍب عا١بها كانت

٤بذىب الشاقعي، قبْب  شرعية سلطنة الَبؾ ٘بمع بْب الكقو وا٢بكمة السياسية، مقدما قيو آراء ا٤بدرسة ا٢بنكية ليبْب أهنا أوقق للسلطاف من ا
شرطة وعدـ إشَباط أف يكوف السلطاف قرشيًا أو ٦بتهداً، وقصل قيمن تُكوُض إليو والية من الواليات مثل نيابة السلطنة والوزارة والقضاء وال

وقاؼ وجهات الرب، وُب أمر ا١بسور والقبلع ُب أحواؿ الرعية واألقصل و  وغّبىا، وكشف أحواؿ الوالة والدووايْب ، وأحواؿ القضاة ونواُّ ،
وا٤بساجد والثغور، وُب ارؼ أمواؿ بيت ا٤باؿ، وُب ذكر أحكاـ البغاة وا٣بوارج وُب أحكاـ ا١بهاد. ٪ب  الدين إبراىي  بن علي الطرطوسي 

 بّبوت: دار الطليعة.. رضواف السيد ) ٙبقيق ودراسة(، الطبعة األوىل. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الم لك(، ٕٜٜٔ)
وكتابو ىذا ُّذا العنواف ُب ا٤بكتب الظاىرية بدمشق، قيما ٰبمل ٨بطوطو ُب دار الكتب ا٤بصرية عنواف: "النصائح الشريكة وا٤بواعظ    ٕٔ٘

 الظريكة ُب موعظة السلطاف وا٣بليكة".
252

رسل الملوك ومن يصلح للرسالة ىػ(، ٛ٘ٗ وىو الشهّب بالقاضي أيب يعلى ابن الكراء ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن خلف ) ت  
 (. بّبوت : دار الكتاب ا١بديد.ٕٜٚٔ. ابلح الدين ا٤بنجد ) ٙبقيق وترٝبة( ، الطبعة الثانية )والسفارة

  .ٖٕٓ، ا٤بصدر السابق، ص سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٕ٘
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رب وا٤بسلمْب ىتماـ الكثّب من العإىتماـ الغريب ومن ٍب عدـ إلعدـ ا وينتقد ىنا ربيع 
٘بذر مدرسة التحليل السياسي رغ  ُّذه الطبقة من "احملللْب" أو "قبلسكة ا٢بك " كما يسميه ، 

عى بل ىي انعة د  ُب الَباث اإلسبلمي، قالتحليل السياسي ليس انعة غربية ُب األساس كما يُ 
ية عن مؤلكات كبار إسبلمية أايلة قاـ ُّا قبلسكة ا٢بك  رٞبه  اهلل، وما تركوه لنا ال يقل أٮب

 الكبلسكة أو كتب السياسة الشرعية.
 

: الكقهاء والعلماء الذين انشغلوا ٗبختلف قروع العلـو .كتب الفقهاء والسياسة الشرعية7
الشرعية قدموا إسهامات ُب التصور السياسي لطبيعة العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو األمر الذي البد وأف 

حكاـ وقواعد التشريع، وٚبريج األحكاـ ذات العبلقة بالسياسة أو ما يعكس نكسو ُب أسلوب ٚبريج األ
يعرؼ بالسياسة الشرعية، عل  يسطع ُب ٠بائو  شيخ اإلسبلـ اإلماـ تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بلي  ابن 

"ا٢بسبة ُب اإلسبلـ" أو و ىػ( ااحب كتايب "السياسة الشرعية ُب إابلح الراعي والرعية"ٕٛٚتيمية )ت
، وكما اشتهر من ىذا الصنف "األحكاـ السلطانية والواليات الدينية" ٕٗ٘ا٢بكومة اإلسبلميةوظيكة 

ىػ( وىو ااحب مؤلكات أخرى ٓ٘ٗللماوردي أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب البصري البغدادي )ت
ن  "أدب الدنيا والدين"، كما أسه  الكقهاء األعبلـ ُب السياسة الشرعية ُب بواطو ٕ٘٘كػ"أدب الوزير"

، بل سبق عهد تدوين ٕٙ٘كتبه  كاألئمة األربعة، أبو حنيكة النعماف ومالك والشاقعي وأٞبد بن حنبل 
سعيد بن و  ىػ(ٓٔٔوتبويب وترتيب الكقو ُب زمن األئمة األربعة، سبقه  من التابعْب ا٢بسن البصري )ت

والبيعة وا٣بروج على  بداء وجهة نظرى  ٗبسائل ا٣ببلقةإىػ( ُب ٜٗىػ( وسعيد بن جبّب )تٕٜا٤بسيب )ت 
   .ا٢باك  الكاسق الظامل 

 
الستكماؿ اإلطار التارٱبي للككر السياسي اإلسبلمي البد  يرى ربيع أنو .الوقائع التاريخية:8

من ٙبليل الوقائع الٍب بلورت الككر كردة قعل ٤بختلف التطورات السياسية، قالككر ال يعدو أف يكوف 
ر ُب عبلقة ثابتة مع الواقعة، والواقعة ُب ىذا النطاؽ تصّب وقد ٛبركزت مستم سلوكا إدراكيا ٱبضع لتكاعل

حوؿ الصدامات العنيكة الٍب كاف البد وأف ٙبدث القطيعة ومن ٍب ٚبلق التعدد ُب ٭باذج التصور، وىكذا 
الوقائع الٍب كاف ينقلنا الككر إىل ا٢بركة والتأمل وا٤بمارسة وا٤بعاناة وإىل الواقع ُب عبلقة دياليتكية ثابتة، ومن 

مقتل عثماف بن عكاف رضي اهلل عنو، البد وأف ٙبدث تلك التكاعبلت أو التشققات على سبيل ا٤بثاؿ: 
وقائع  ىي ٝبيعها الٍب واقعة التحكي ، معاملة آؿ البيت وبصكة خااة ا٢بسن وا٢بسْب، الثورة العباسية

                                                 
ما حققو ٧بمد إبراىي  البنا و٧بمد أٞبد عاشور، القاىرة: دار الشعب، عاـ طبع كتاب السياسة الشرعية البن تيمية طبعات كثّبة منها   ٕٗ٘

ٜٔٚٔ . 
 .ٜٜٗٔوأعادت طبعو عاـ  ٜٕٜٔنشرتو مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة عاـ   ٕ٘٘
  .ٜٚ-ٛٚ/ٔا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   ٕٙ٘
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نقساـ أو التطاحن من إلت متعددة لتكسّب اُب الرأي ومن ٍب كاف البد وأف تكرض ٧باوال أحدثت انقساماً 
منطلق التنظّب السياسي وتربير ا٤بوقف ا٤بؤيد أو ا٤بناىض، وكذلك نشأة ا٣بوارج وا٤بعتزلة والشيعة وغّبىا من 

من أف  تساعاً إا٤بذاىب السياسية الٍب ٙبددت ٗبجموعة وقائع، و٩با ال شك قيو أف التطور السياسي أكثر 
ات، قالتطور الكمي والكيكي الذي أااب اَّتمع اإلسبلمي كاف البد بدوره أف يقتصر على تلك الصدام

 ٱبضع الككر السياسي لعملية تطويع من نوع آخر أساسها مواجهة ا٤بشاكل ا١بديدة وا٤بتجددة. 
 

وإذا كانت الوقائع أحداثا مكصلية ونقاط ٙبوؿ أثرت على توجهات  كتب التاريخ والسير:.9
بلمي بل وظهرت بسببها تيارات ومدارس، قإف كتب التاريخ والسّب مصطلح أع  من الككر السياسي اإلس

مثل كتب التاريخ الكربى  عامرة بالتكاايل وا١بزئيات، ق ر،وىي ُب نظر ربيع من أغزر ا٤بصادتلك الوقائع 
رة بْب ، "وسوؼ تسمح لنا ىذه ا٤بصادر التارٱبية ٖبلق عبلقة مباشتاريخ الطربي، والكامل إلبن األثّب

اإلدراؾ وا٢بركة، وبْب ا٤بكهـو والواقعة، إف الوقائع ىي وحدىا احملور ا٢بقيقي لتحليل الَباث التجرييب 
للسياسة اإلسبلمية: كيف قهمت الواقعة أو كيف قه  ا٢بدث؟ كيف أدرج ُب اإلطار العاـ للتطور ؟ وما 

أف نصل ٖبصواها إىل نتيجة معينة  ىو رد الكعل؟.. ٝبيع ىذه التساؤالت البد أف نطرحها ولن نستطيع
إال من خبلؿ ا٤بؤلكات التارٱبية ىذه، وبصكة خااة عندما تتصف با٢بياد من جانب واقَباب الكَبة الزمنية 

 . ٕٚ٘بْب الواقعة وتسجيل الواقعة من جانب آخر"
 

وىي ُب نظر ربيع تأٌب لتكمل ما سبق من مصادر ٗبا تضمو من تكاايل  .كتب الرحالت:18
نات تعكس بطريق ال شعوري إدراؾ ا٤بؤلف وقناعاتو من حيث أوجو ا٤بقارنة وعناار التعامل ومقار 

الككري، وىذه الكتب عديدة ولكن يعيبها أهنا مل تكن موضع عناية واسعة النطاؽ من جانب، وبعضها  
 معْب ال ينضب بصدد موضوع العبلقات اإلسبلمية الدولية.  البّبوٍل وابن بطوطةكمؤلكات 
 

الٍب يقوؿ عنها ربيع بأهنا "ورغ  أهنا  التقاليد العربية السابقة على الدعوة المحمدية: .11
ترتبط ٗبجتمع البداوة حيث ظاىرة الدولة مل تكن قد تكاملت بعد إال أهنا ابغت ٗبكهـو العقلية العربية ُب 

ُب مراحل ٭بوذج العصر تناو٥با للمشاكل ا٤بختلكة ا٤برتبطة بالوجود السياسي وظلت ٛبارس تلك الوظيكة 
العباسي األوؿ بل وقد ٪بد آثارىا ُب مكاىي  الكبلسكة كابن خلدوف مثبل، وقد انعكس ذلك على مكهـو 
الرياسة باعتبارىا رضا من جانب واختيار من جانب آخر، ٍب القي  االجتماعية البدوية من الشجاعة 

رى قكي التقاليد البدوية تكوف وظيكة رئيس واإلقداـ والتضحية والقدرة على ا٣بطاب، وثبات قكرة الشو 
القبيلة التقريب بْب ٨بتلف وجهات النظر  ا٤بطروحو ُب ٦بلسو القبلي، مبدأ الشورى ُّذا ا٤بعُب وبغض 
                                                 

 للتعامل الدويل"، ا٤بصدر السابق.  حامد ربيع، " مصادر اكتشاؼ ا٤بنطق اإلسبلمي     ٕٚ٘
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النظر عن احَبامو من عدمو ُب ٨بتلف الكَبات ظل ثابتا ولو كحقيقة شكلية ُب ٝبيع مراحل التطور 
العثمانية، كل تلك ٧باور تؤىل للقيادة وتضكي على ااحب الرياسة السياسي اإلسبلمي حٌب ُب التقاليد 

 شرعية ا٤بمارسة ".
إهنا ا٢بضارات الٍب انكتح عليها ا٤بسلموف وتأثروا ُّا،  التأثر بالحضارات األخرى الكبرى: .ٕٔ

ثرات أخرى الَباث اليوناٍل وتقاليد ا٤بمارسة الكارسية ُب العهدين األموي والعباسي، بل إف التنقيب عن مؤ 
ااحب كتاب كشف  حاجي خليكة ا٤بشهور ُب ببلد ا٤بشرؽ باس  كاتب جليب يوالنا إىل ما أشار

، و  أىل ا٥بند، الظنوف ٩با يسميو "تلوٰبات": الكلدانيْب من سكاف العراؽ القدامى، وأىل اليوناف، والرـو
ُب بعض ا٤براحل والظروؼ  -ُب السياؽ السياسي-وأقباط مصر، ويضيف ربيع ىنا تأثر العرب وا٤بسلمْب 

البلحقة بالرببر وبالَباث الكاثوليكي ُب أسبانيا، ومقدمة ابن خلدوف تعبّب عن التطبيق األوؿ وا٢بوارات 
 .ٕٛ٘ا٤بعروقة بْب زعماء الكنيسة الكاثوليكية والعلماء ٭بوذج آخر لتأكيد ىذه ا٢بقيقة التأرٱبية

الَباث اإلنساٍل، وىي أف الككر اليوناٍل أو وُب ىذا ا٤بضمار يطرح ربيع مبلحظة ٖبصوص تاريخ 
الكلسكة اليونانية الٍب مثلت نبوغا ٛبتد جذوره إىل أاوؿ بعيدة تبلورت ُب إطار للتصور، ىذا الككر قدر لو 

 عقب ذلك من خبلؿ تراكمات متتابعة أف يسّب ُب مسلكْب لكل منهما خصائصو ا٤بتميزة:
 ليوناٍل إىل العامل الروماٍل حيث تعايش مع خربة الراقد األوؿ ومن خبللو انتقل الَباث ا

اَّتمع اإلمرباطوري ومع مكهـو التميز العنصري وا٢بضارة ا٤بسيطرة ٗبا تعنيو من سيادة 
عنصر القوة، ومن خبلؿ التكاعبلت مع ٭باذج الوجود السياسي للعصور الوسطى ٗبا ُب 

ع تلك الَباكمات عرب قلسكة ذلك الوظيكة السياسية للكنيسة الكاثوليكية، تبلورت ٝبي
ميكاقللي لتتكامل ُب شكل اياغة قكرية للحركة السياسية على يد ميكاقللي، وعل  
السياسي الغريب ُب أاولو البعيدة مل ينشأ إال من خبلؿ ىذه ا٤بتابعة ُب ا٣بربات حيث 

ٍب تكامل اإلطار العاـ للقي  ا٤بتعلقة با٢بركة السياسية ولتضع أاوؿ تلك الكلسكة ال
سوؼ يقدر ٥با اإليناع خبلؿ القروف الثبلثة البلحقة لتنتهي مع الثورة الكرنسية بكضل 

 ثبلث متغّبات: 
حضارة عصر النهضة الٍب قامت على أساس التجرد من الشكليات والقي   .ٔ

 الدينية وإخضاع مكهـو التعامل السياسي للمنطق الكردي ا٤بطلق. 
ألمر إحبلؿ لعبادة مكهـو الدولة ٍب قلسكة القوميات الٍب ىي ُب حقيقة ا .ٕ

 .ٜٕ٘موضع عبادة اإللو أو ا٢بقيقة ا٤بنزلة

                                                 
  .ٙٚٔ-ٔٚٔ/ ٔ، ا٤بصدر السابق جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٛ٘
وقد انعكست ىذه الكلسكة على الككر اإلسبلمي ا٤بعاار حيث نشهد ُب كتابات اإلسبلميْب ا٤بعاارين جدال حوؿ التعامل مع   ٜٕ٘

 ظهرت بعد سقوط ا٣ببلقة وعهود االستعمار. استحقاقات الدوؿ القومية القائمة الٍب
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ٍب ىيجل والتحليل الدياليتكي الذي جاء ٯبمع كل ذلك ُب خبلاة   .ٖ
 .ٕٓٙواحدة

وىنا تثار جدلية حوؿ ا٢بج  ا٢بقيقي للككر اليوناٍل الذي انتقل عرب ملخصات الكارايب 
 البلتينية على يد مَبٝبْب يهود، وكانت موضع وابن سينا ألرسطو وأقبلطوف والٍب ترٝبت إىل

اىتماـ من قبل ا٤بعاىد األوروبية واألمريكية دوف أف يلتكت إىل أٮبيتها الباحثوف وا١بامعيوف العرب 
، بل إف ربيع يقوؿ بأف "القوؿ بأف الَباث ٕٔٙونسخها موزعة بْب مكتبات باريس وبرلْب وروما

الغريب بأف ينطلق من قيود وتقاليد ا١بهالة الٍب قرضتها السياسي اإلسبلمي ىو الذي ٠بح للككر 
، وىو بعد آخر ٕٕٙالعصور الوسطى أواًل وتعالي  ا٢بضارة الكاثوليكية ثانيًا ليس أمرًا مبالغا قيو "

 ٰبتاج إىل مزيد من الدراسة والتحليل.
  ت وىذا الذي يعنينا ُب شأف تأثر الككر السياسي للمسلمْب با٢بضارا-الراقد الثاٍل

ستقبلوا الككر اليوناٍل إ، وىو راقد الَباث اإلسبلمي، قا٤بسلموف ُب رأي ربيع -األخرى
ولكنه  مل يتقبلوه على شاكلتو بل ألبسوه ثوبا ٨بتلكا و٩بيزا، قابن رشد وغّبه من قبلسكة 
ا٤بسلمْب تعاملوا مع نصوص أقبلطوف، ولكنه  طعموىا وطوروىا وأعادوا اياغتها على 

اإلسبلمية مستعينْب با٤بتغّبات الذاتية الٍب قرضتها ا٢بضارة اإلسبلمية، ومن ضوء ا٤بكاىي  
خبلؿ ا٤بعاناة استطاع الككر اإلسبلمي أف يقدـ ٭باذج أخرى مستقلة و٨بتلكة بل ومتباينة 
ومتعارضة مع الَباث اليوناٍل، ٭باذج ال نستطيع أف نصكها بأهنا تكرار أو استمرار للَباث 

                                                 
 ٰبدد حامد ربيع العبلقة بْب الكلسكة والككر السياسي الغريب ٗببلمح ثبلث مراحل ٨بتلكة   ٕٓٙ

ا٤برحلة األوىل: كاف قيها الككر السياسي تابعًا للككر الكلسكي وٛبتد إٝباال ُب التقاليد األوروبية حٌب ميكاقللي حيث ٪بد  -
وؼ أواًل يسعى إىل تكسّب الوجود اإلنساٍل ٗبختلف مظاىره ٍب ىو ثانيا مككر سياسي بطريق التبعية، قهو ال ٰبلل ظاىرة ا٤بككر ىو قيلس

٥با السلطة من منطقها ا٣باص ولكن كوهنا إحدى تطبيقات الوجود اإلنساٍل وإحدى عبلمات ا٢بركة البشرية، و٥بذا قاأل٠باء الشهّبة الٍب تتداو 
اسي ىي نكس األ٠باء الٍب يعرقها من يتابع الككر الكلسكي كأقبلطوف وأرسطو وشيشروف والقديس أوجستْب والقديس مؤلكات الككر السي

 توماس األكويِب، وُّذااار الككر السياسي جزء وتابع للككر الكلسكي وليس مستقبلً عنو.
ست القي  ا٣بلقية ورغ  أف إطار التحليل ا٤برحلة الثانية: عندما جاء ميكاقللي قحدثت القطيعة قالقي  السياسية عنده لي -

ينتقل  يظل واحداً إال أف ا٤بكهـو ا٤بيكاقللي يقـو على أساس استقبللية الثقاقة السياسية، وىكذا قمنذ ميكاقللي وحٌب مطلع القرف التاسع عشر
لتحليل لكنو قاد إىل نتائج خطّبة أٮبها الككر السياسي ُب أوروبا عرب مرحلة االنكصاـ ا٤بطلق، انكصاـ شكلي ُب القي  وليس ُب جوىر ا

 استقبللية الككر السياسي عن الككر الكلسكي قيأٌب عمالقة الككر السياسي األورويب ببل موضع ُب الَباث الكلسكي. 
ا٤برحلة الثالثة: ابتداء من القرف التاسع عشر حيث ٙبطمت ا٢بواجز ويعاد الربط بْب السياسي والكلسكي ولكن بعد    -

ده بطريقة أخرى مشكلة ما سيسمى ُب هناية القرف التاسع عشر بنظرية القي  والذي ىو ميداف مستقل آخر يشَبؾ قيو التأمل الكلسكي استبعا
د، بالتحليل السياسي، وىكذا تعود الكلسكة األ٤بانية ابتداء من ىيجل وحواريو إىل التقاليد اليونانية األايلة، لكنها ليست عودة دوف جدي

لسياسي يضيف ربط العل  با٢بركة بتقدَل ٭بوذج التعامل اليومي مع الوجود السياسي بقصد التحك  ُب ٦باالت التطور ا٤بتعلق قالتأمل ا
 .ٕٕٔ/ ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكبالسلطة.  حامد ربيع، 

 .ٓٛ، ا٤بصدر السابق، ص ميالتجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القو حامد ربيع،   ٕٔٙ
 . ٕٙ، ا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،   ٕٕٙ
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، قالنموذج ٖٕٙث الكارسي الذي عرقتو أيضًا التقاليد السياسية اإلسبلميةاليوناٍل أو الَبا
الكارسي ٗبا تضمنو من ٙبطي  لكل إرادة غّب حاكمة، والنموذج اليوناٍل الذي ٯبعل إرادة 
ا٢باك  ىي القانوف مل يكن ألي منهما موضع ُب ا٣بربة اإلسبلمية، قالتعالي  اإلسبلمية 

 تأبعد إلرادة ا٢باكمة، ٍب  إف التطبيق للقي  اإلسبلميةقرضت وظيكة نشر الدعوة على ا
ا٤بسلمْب عن التصور اليوناٍل وانعت ُّ  خربات جديدة ُب التحليل والتأايل وا٤بعا١بة 

يكمل إطار عاما من ذلك  ٕٗٙللتنظي  السياسية للمجتمعات البشرية، قابن خلدوف
يصّب مقدمة الزمة وضرورية  الراقد ُب ا١بانب االجتماعي ااغو باس  عل  العمراف الذي

 .ٕ٘ٙمسّبة بدأىا قبلو الكندي والكارايب وغّبٮبا"لعل  ا٢بركة االجتماعية مكمبًل 
 

 المبحث الخامس:  عوائق أمام عملية إحياء التراث السياسي اإلسالمي.
من يسعى الٍب قد تواجو  "الصعوبات ا٤بنهجية"و يتحدث حامد ربيع عن عدد من "العوائق" 

اث اإلسبلمي وإحيائو بقصد "ربط ا٤بكاىي  الككرية اإلسبلمية بالواقع ا٤بعاار للتنظّب لتجديد الَب 

                                                 

263
يتكق مع ىذا الرأي مككػروف مسػلموف معااػروف آخػروف ويقػوؿ أحػدى  إف "ابػن رشػد مل يػَُلخٍّػص كػل "ٝبهوريػة" أقبلطػوف، قلقػد أسػقط الكتػاب    

ي ونو، ُب اعتقاده، غّب مكيد لعل  السياسة. وىو كتاب خصصو أقبلطوف للشعر. كمػا أسػقط أيضػاً الكتػاب األوؿ، ألنػو ػ ُب اعتقػاده ػ ال ٰبتػو العاشر لك
األخػّب  ىػذا إال على تَػَعقُّبَلت جدلية. وابن رشد يكره ا١بدؿ، ألنو ال يرقى إىل مستوى الربىػاف. وىػذا مػا ٯبعلػو ٱبتلػف كػذلك عػن أرسػطو. قا١بػدؿ عنػد
ناسػب ٥بػ  ىػو ىو منطق السياسة، وىو وسيلة للَببية ا٤بدنية. أما ابن رشد، قيلح على إبعاد ا١بمهور عن السياسة وعػن كػل علػ  متصػل ُّػا. ويعتػرب أف ا٤ب

نظمػػة السياسػػية، ولكنػػو أقػػل العلػػـو الدينيػػة البسػػيطة... ويعػػَبؼ ابػػن رشػػد، ٛبامػػاً كػػأقبلطوف وأرسػػطو، بػػأف نظػػاـ الدٲبوقراطيػػة )أو الشػػورى( لػػيس أمثػػل األ
كسديػػن، أي السكسطائيػػة. والكبلسػكة ا٤بكسػدوف ػ ُب نظػر ابػن رشػد ػ

ُ
ىػ  ا٤بتكلمػوف.  األنظمػة الكاسػدة قسػاداً، ويتكػق مػع أقبلطػوف ُب إبعػاد الكبلسكػػة ا٤ب

انيػة. قػابن رشػد يعتػرب ا٤بتكلمػْب خطػراً حقيقيػاً علػى اػكاء قهؤالء ُيَضلٍُّلوف عامػة النػاس، باعتبػارى  يعتمػدوف مػنهج ا١بػدؿ الػذي ال يرقػى إىل ا٢بقػائق الربى
ع أف اإلسػػبلـ وعلػػى أمػػن الدولػػة، وىكػػذا قػػإف ابػػن رشػػد ال يكتكػػي بشػػرح قكػػر الكبلسػػكة اليونػػاف، بػػل يتخػػذ مػػن حػػْب آلخػػر مبػػادرات ٛبيػػزه عػػنه . والواقػػ

اقع ٚبتلف عػن الػٍب انطلػق منهػا أرسػطو وأقبلطػوف. قبػالرغ  مػن كػوف ابػن رشػد اإلشكالية السياسية الٍب َيْسَتْحضرىا ابن رشد ُب ذىنو والٍب يعيشها ُب الو 
  تعػػاىل يأخػػذ بػػرأي أقبلطػػوف ُب اعتبػػار ا٤بدينػػة ٧بكومػػة مػػن طػػرؼ الكبلسػػكة، قػػإف ىػػؤالء الكبلسػػكة عنػػد ابػػن رشػػد غػػّب ملحػػدين. قهػػ  ٝبيعػػاً يؤمنػػوف بػػاهلل

أف ابػػن رشػػد يكػػَبض أف الشػػريعة اإلسػػبلمية تتضػػمن تعػػالي  تتجػػاوز نػػواميس أضػػف إىل ذلػػك  وبنبػػوة ٧بمػػد عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ وبإعجػػاز القػػرآف الكػػرَل.
ف ، ألف ىذه األخّبة ٦برد تعالي  وضعية، من كل ىذا ٲبكػن أف نسػتنتج أف ابػن رشػد مل يقلػد ال أقبلطػوف وال أرسػطو ُب ٦بػاؿ السياسػة، بػل وظّػأقبلطوف

إلسػػبلمية واػاغ مػن كػل ذلػك موقكػاً شخصػياً ٱبتلػػف عػن مػوقكي أسػتاذيو اليونػانيْب ". د.عبػد السػبلـ بػػن أقوا٥بمػا ُب ىػذا ا٤بيػداف لتتناسػب مػع الشػريعة ا
 .٘ٔ(، "أثر ابن رشد ُب الككر السياسي الغريب"، ٦بلة التاريخ العريب ا٤بغربية ، العدد ٕٓٓٓميس )ايف عاـ 

إسهاماتو ٖبمس خواص: مؤسس العمراف، ويؤكد استقبللية  يرى حامد ربيع أف ابن خلدوف ليس قيلسوقا متخصصا ُب السياسة ويعرؼ  ٕٗٙ
 ىذا عل  عن العلـو االجتماعية األخرى، وىو واع بأف ذلك العل  حديث النشأة استطاع بتأمبلتو الككرية ومعاناتو ا٤بنهجية أف يضع أاولو

كد أف ىذه ا٤بنهجية تكرض الديناميكية لتطور النظامية، وىو يتبع ُب ذلك منهجية علمية واضحة و٧بددة أساسها قانوف النسبية، وىويؤ 
 الظواىر.

  .ٕٓٔ-ٛٔٔ/ ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕ٘ٙ
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السياسي"، أو "األبعاد الككرية للعبلقة بْب تراثنا السياسي وواقعنا ا٤بعاار"، مؤكدا على أف ٝبيع ىذه 
 ، ومن ذلك:ٕٙٙالصعوبات ٛبثل عقبات نسبية من ا٤بمكن التغلب عليها بشكل أو بآخر

 
: مثل ا٢بديث الشائع بْب الباحثْب وا٤بثقكْب طلب األول: شيوع بعض األفكار واألحكام المسبقةالم
اختكاء األدوات العلمية الصا٢بة لتمكْب الباحث من الواوؿ إىل كنوز  الككر السياسي اإلسبلمي عن 

، "قمن أرخ  ٕٚٙبسهولة ودقة، والقوؿ بصعوبة إدراؾ ا٤بكاىي  السياسية اإلسبلمية ُب معناىا ا٢بقيقي
اإلنساٍل عموما ُب العصر ا٢بديث مل يكن إال غربيا أو انطلق من ا٤بكاىي  الغربية غالبا، وا٤بكاىي  السائدة 
ُب ٙبليل تارٱبنا نبعت من النظرة األوروبية حيث سادهتا ُب خلكياهتا ا٢بقيقة قكرة ثابتة حوؿ جعل تاريخ 

السياسية، قإذا أضكنا إىل ذلك تلك النعرة القومية الغربية لكاف علينا  وكتابة التاريخ أداة من أدوات الدعاية
أف نكه  ٤باذا ٯبب أف نعيد النظر ُب كتابة التاريخ السياسي، حيث مل يكتب بعد تاريخ اإلنسانية بقل  

، ال ققط من حيث اللغة بل ومن حيث الكلسكة وتكسّب األحداث، وىكذا ترسبت ُب ٕٛٙعريب مسل  
خطاء عديدة، البعض منها ٕبسن نية، ولكن الكثّب منها ال ٲبكن تربيره إال من منطلق ال ينبع مكاىيمنا أ

 .ٜٕٙعتبارات العلمية"إلمن ا
 

التمزؽ الذي البد وأف يعاٍل منو الباحث السياسي بْب التحيز من جانب  المطلب الثاني: عائق نفسي:
عامل الغريب تسيطر عليو جعبة من التحيز ٘باه  قنظرة الزاء الَباث اإلسبلمي ، إوالعاطكية من جانب آخر 

كل ما ىو لو الة بالَباث السياسي اإلسبلمي، ٙبيز وبغض النظر عن مسبباتو البد وأف ٱبلق حالة عدائية 

                                                 
 .ٕ٘، ا٤بصدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،   ٕٙٙ
يثو عن " الصعوبات" الٍب تواجو الباحث ُب ققو السياسة أو الككر السياسي اإلسبلمي، مشّبا ويؤكد ىذا د. بسطامي ٧بمد خّب ُب حد  ٕٚٙ
( اختبلؼ ا٤بصطلحات: حيث ٚبتلف ا٤بصطلحات السياسية ا٤بتداولة اليـو عن تلك ا٤بستخدمة عند ا٤بسلمْب وتبدو ٔمصاعب: ) ٗإىل 

االستككاء، وإمارة االستيبلء، ووزارة التكويض، والبيعة  ،وا٣براج والكيء، وا٢بدود، غريبة عن الذىن ا٤بعاار كمصطلح اإلمامة وا٣ببلقة، وإمارة 
( أف ا٤بوضوعات الٍب يضمها عل  السياسة ُّيكلو اليـو ال توجد ُب ٕوالتعزير، وا٢بسبة، كلها مصطلحات ال يكهمها الكثّبوف ُب عصرنا، )

متوزعة ُب مواضع ٨بتلكة وٙبت عناوين متعددة ُب كتب العقيدة والتكسّب والكقو  ا٤بصنكات اإلسبلمية ُب موضع واحد وبنكس ا٤بسميات، قهي
( أف كتب الَباث اإلسبلمي الٍب أقردت للبحث ُب مسائل السياسة تض  مباحث ال تدخل ُب ٖوالسّب والتاريخ والسياسة الشرعية، )

وؿ عن األنظمة اإلدارية وا٤بالية والقضائية وواجبات دينية وموااكات التصنيكات الغربية ا٤بعاارة لعل  السياسة، قكي تلك الكتب الَباثية قص
( أف كثّبا من ا٤ببادئ اإلسبلمية وا٤بصطلحات القرآنية وا٢بديثية تقرر مبادئء سياسية ٗأخبلقية إىل جانب التشريعات الدستورية والسياسية، )

ة الشهادة الٍب تعلوا بو ا٤بآذف ٙبمل مبدأ عقائديا وقاعدة دستورية وشعارا مهمة لكنها ال تبدو كذلك ٤بن مل يكن قادرا على قهمها، قحٌب كلم
 .٘ٔ-ٗٔسياسيا، أنظر: بسطامي ٧بمد خّب، ا٤بصدر السابق، ص

ع رٗبا يصح ىذا القوؿ لو قصد بو حاجة ا٤بكتبات العا٤بية بلغات غّب اللغة العربية ٤بؤلكات تارٱبية موسوعية تتبوأ مكانة الصدارة كمراج   ٕٛٙ
 تارٱبية رئيسية للقراء ُب رؤية حضارات العامل وتاريخ اإلنسانية. 

وما  ٕٙ( صٜ٘ٛٔكانوف الثاٍل/قرباير   ٕٔ) ٦ٜٛبلة الطليعة العربية، قرنسا العدد  أمتي والوظيفة الحضارية".("ٜ٘ٛٔحامد ربيع )   ٜٕٙ
، ٝبع وإعداد اليدنا التاريخية لألستاذ الدكتور حامد ربيع"قراءة في فكر علماء االستراتيجة: الرجولة السلوكية في تقبعدىا، نقبلً عن: 

 .ٓ٘مصر: دار الوقاء،  الكتاب ا٣بامس، ص -(، ا٤بنصورةٜٜٔٔأ.د.ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمْب سلي  )
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لدعوة إىل "التقدـ الذي ال يعِب ُب حقيقة األمر إال ٙبطي  لزاء التقاليد اإلسبلمية،  تدقع إولو ال شعورية 
هتاـ من يسعى إىل إحياء تراثو بػ"التعصب للتقاليد" ُّدؼ إبْب حاضرنا وماضينا" و  ا٢بواجز النظامية

"ٙبطي  العبلقات الككرية وا٤بمكنة للتعميق بْب عل  السياسية ٗبعناه ا٢بقيقي والَباث اإلسبلمي"، ويضرب 
ثبات إلة ساذجة ربيع مثااًل على ذلك ٗبن ٛبرسوا على الثقاقة الغربية وبعض من سعى بأسلوبو إىل "٧باول

، وغّبه ٩بن ٛبرسوا على الثقاقة ٕٓٚعصرية وتقدـ الَباث العريب األايل على شاكلة علي عبد الرازؽ"
من منطلق التقاليد الغربية وبعض من ينتمي إىل الَباث العريب اإلسبلمي لكنه  ٰباولوف "بسذاجة" كما 

حيز يعتقد ربيع بوجود جعبة من "األحاسيس يصكه  ربيع إثبات العصرية والتقدـ، ومقابل جعبة الت
مناقشة نقدية ٤با تركو سابقونا من تراث سياسي إسبلمي وتقودنا إىل ا٥برب من يق العاطكية الٍب قد تع
، وىكذا يقابل الباحث جعبة من التحيز تقابلها جعبة من العاطكية البد وأف يؤدي ٕٔٚا٤بواجهة التحليلية

 . ٕٕٚٲبكن أف يعاٍل منها سوى الَباث السياسي اإلسبلمي"  إىل خلق حالة من التمزؽ ما كاف
 

ستمرارية الككرية بْب الَباث اإلسبلمي والواقع ا٢بايل إلنقطاع اإوىو: المطلب الثالث: المتغير الزمني 
الباحثْب السياسيْب يشعر باالنقطاع قبعض  : للتحليل السياسي ُب داللتو القومية للدوؿ العربية واإلسبلمية

 بينو وبْب الَباث الذي يعود إٝباال إىل العصرين األموي والعباسي وىو ما يؤثر على الككر السياسي الزمِب
الذي يعِب ىنا "عبلقة تكاعل بْب التأمل والواقع، وإذا كاف التأمل يعكس النبوغ الكردي وا٢بساسية الذاتية 

ا للنظاـ القائ  أو اراعًا مع النظاـ، قإف الواقع ترٝبة للمعاناة اليومية من خبلؿ ا٤بمارسة سواء احَبام
ستمرارية ُّذا ا٤بعُب تكَبض التتابع ا٤بستمر وا٤بعاناة ا٤بنتظمة ُب عبلقة ثابتة بْب الككر وا٢بركة، والٍب إلا

، وُب ىذا اإلطار قد يشعر ٖٕٚتؤدي إىل نتائج ثبلثة: ٘بديد للمكاىي ، تقيي  لؤلوضاع، تطوير للنظ " 
مل ال ينتمي إليو قكريا رغ  انتمائو إليو حضارياً، و٥بذا يستلـز إلحياء الَباث اـ عاَ احمللل السياسي بأنو أم

السياسي اإلسبلمي القياـ ٗبحاولة جادة لتحديث النصوص اإلسبلمية أي "نقل مكاىيمها إىل لغة العصر 
                                                 

ـ، وأثار زوبعة من ٕٜ٘ٔر عاـ ينتقد حامد ربيع  ُب مواضع ٨بتلكة علي الررازؽ، راقضا كتابو "اإلسبلـ وأاوؿ ا٢بك "، الذي ظه  ٕٓٚ
الٍب أعلنت  -حيث كاف قاضيا للمحكمة الشرعية با٤بنصورة-الغضب من ا٤بككرين اإلسبلميْب الذين اعتربوه من أوىل الشخصيات الدينية 

ياسية أكثر من كوهنا اراحة الكصل بْب الدين والدولة وحاولت أف تثبت أف ا٣ببلقة ليست أابلً من أاوؿ اإلسبلـ وأف ىذه ا٤بسألة دنيوية س
و"، وذىب مسألة دينية وأهنا مع مصلحة األمة نكسها مباشرة، ومل يرد بياف ُب القرآف وال ُب األحاديث النبوية ُب كيكية تنصيب ا٣بليكة أو تعيين

يتواقق رأي حامد ربيع مع رأي  ُب كتابو إىل القوؿ بأف "التاريخ يبْب أف ا٣ببلقة كانت نكبة على اإلسبلـ وعلى ا٤بسلمْب وينبوع شر وقساد"، 
كثّب من ا٤بككرين اإلسبلميْب والعلماء مثل الشيخ ٧بمد رشيد رضا الذي دعا ُب حينو إىل التصدي إىل اعتربه دعوة خطّبة من قبل من ىو 

ر مكٍب ا٤بالكية بالديار منسوب إىل األزىر، كما رد عليو األمّب شكيب أرسبلف و٧بمد ضياء الريس، كما رد عليو الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشو 
ىػ، ومن بعدى  جدد تناوؿ ٖٗٗٔ، نشرتو ا٤بطبعة السلكية بالقاىرة عاـ نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول الحكم"التونسية كتابا بعنواف "

 ا٤بوضوع د.٧بمد عمارة. 
  .ٖٙ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٔٚ
 . ٕٙ، ا٤بصدر السابق، ص جديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميالتد.حامد ربيع ،   ٕٕٚ
 . ٕٚ، ا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،    ٖٕٚ
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من التأريخ  وإعادة اياغتها ٕبيث تستطيع أف ٚباطب العامل الذي نعيشو...قعملية إحياء الَباث ىي نوع
لتقاء بْب ا٤باضي وا٢باضر، إنو ليس ققط تسجيل للماضي بلغة العصر بل ىو إلأو ٗبعُب آخر ىو نوع من ا

 .ٕٗٚأيضاً تكسّب للحاضر...وتقيي  العصر على ضوء ا٤بكاىي  التارٱبية الٍب ٙبتويها تلك النصوص"
هنيار إباس  حق الغزو حدث  مرباطورية العثمانية وٛبزيق أواا٥باإلويضيف ربيع:" ومنذ اختكاء ا
ستمرارية إلمرباطورية العثمانية كانت ٛبثل ُب النطاؽ الدويل اإلللوجود السياسي العريب واإلسبلمي، قا

منذ أف اختكت االمرباطورية و  اإلسبلمية الٍب استطاعت أف تكرض وجودىا الذاٌب ُب التطاحن العا٤بي،
لوارث الوحيد ىو القوى االستعمارية األوروبية قإف القارة العثمانية دوف أف ترثها قوة ٧بلية حيث كاف ا

 .ٕ٘ٚالعربية مل يعد ٥با أي وزف ُب نطاؽ التعامل الدويل"
 

ويتمثل ُب نظر ربيع ُب أف تقاليد التاريخ اإلسبلمي مل تعرؼ ا٤بنهجية  المطلب الرابع: عائق منهاجي:
اء الداخلية أو الذاتية أو ا٣بارجية أو ا٤بتعددة سو  -الٍب يأٌب التعريف ُّا ُب الصكحات التالية-ا٤بقارنة 

الوحدات كأساس لتكسّب التضارب والتعارض: "قالكثّب من الدراسات العلمية للَباث اإلسبلمي ال تزاؿ 
منطوية على نكسها ال تعرؼ كيف تستقبل التقاليد العلمية للمدرسة التارٱبية كأساس ٤بنهجية التحليل 

لى أف ا٢بضارة اإلسبلمية قدمت استثناءا ُب التاريخ اإلنساٍل باىتماـ رجا٥با السياسي، ىذا مع تأكيده ع
، و٥بذا يرى ربيع أنو "البد لعملية التجديد الككري ٕٙٚبا٢بضارات األخرى من منطلق قيمه  الذاتية"

ع للَباث اإلسبلمي وأف تسبقها مقدمات ٙبدد ا٤بواقف التنظّبية الٍب منها وُّا تتحدد طبيعة التعامل م
الَباث، قالعبلقة بْب الدين والسياسة منطلق أوؿ البد وأف تتعلق ا٤بشاكل العلمية بتلك األيدلوجية، وعندما 
نصل إىل القناعة بأف العنصر الديِب متغّب أساسي لكه  ظاىرة السلطة ووظيكتها يصبح من ا٤بمكن طرح 

أين الَباث من عملية إحياء الوعي لدى  التساؤؿ ٧بور البناء الككري لعملية التعامل مع الَباث اإلسبلمي:
ىتمامات التنظّبية األخرى للككر إلاو  الشعوب ا٤بسلمة ومعرقة الذات من منطلق ا٣بربة التارٱبية

 .ٕٚٚالسياسي"
 

: الٍب جاءت  ٕٛٚالمطلب الخامس: التأثر بأجواء وأفكار الرفض للداللة السياسية للخبرة اإلسالمية
ىتماـ الغريب با٢بضارة والَباث اإلسبلمي، أقكار خلقت تناقضات إلل اكنتيجة طبيعية لشكل وطبيعة مراح

ُب العامل اإلسبلمي ُب أوضاعو ا٤بعاارة وألقت بظبل٥با على أذىاف الباحثْب السياسيْب الذين يسعوف 

                                                 
  .ٖٚ/  ٔ،  ا٤بصدر السابق ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٗٚ
 .ٓٚا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي، ، حامد ربيع  ٕ٘ٚ
 .ٕ٘-ٔ٘/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٙٚ
 .ٖ٘-ٕٖ/  ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٚٚ
 .٘ٙا٤بصدر السابق، ص اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القومي،  التجديد الفكري للتراثحامد ربيع،   ٕٛٚ
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للتعامل مع حضارة وتراث أمته  وتكرض على كل من يتصدى لتحليل الَباث السياسي اإلسبلمي نوعا 
، قالكثّب من الباحثْب وا٤بثقكْب والسياسْب ُب نظر ربيع قد تأثروا ٜٕٚاء العامل الذي نعيشو"من الغربة إز 

سهامات الغربية ُب التعامل مع الَباث السياسي اإلسبلمي الٍب يصكها بػ"التخلف من حيث ا٤بستوى إلبا
يعترب األكثر  بل إف ربيع يقوؿ بأف ا٢بضارة اإلسبلمية القت من الدراسات والتحليبلت ماالعلمي"، 

"تدىورا" مقارنة بدراسات الغربيْب للحضارات والشعوب األخرى ويقوؿ:"إف ا٤بستوى األكادٲبي للدراسات 
ا٤برتبطة بالشرؽ األوسط ال ٲباثلو من حيث التدىور العلمي أي دراسة أخرى بالنسبة ألي ٦بتمع أو 

اإلسبلمي ال يقل أٮبية ولو من حيث حضارة أخرى ٗبا قيها تلك اَّتمعات البدائية رغ  أف النموذج 
ا٤بتابعة التارٱبية عن النموذج الكاثوليكي الروماٍل إال أف ٝبيع الدراسات الٍب تعرضت ٥بذا النموذج كانت 
من حيث ا٤بستوى العلمي بدرجة من التخلف الٍب تدعو إىل كثّب من التساؤالت، ولو عدنا إىل أوالئك 

راسة لوجدناى  ينقسموف إٝباال إىل طائكتْب: إما مؤرخوف مل تقدر ٥ب  الذين تعرضوا ٥بذه النواحي من الد
ا٤بعرقة باللغة العربية وعليه  أف يستعينوا ٗبصادر غّب مباشرة أو ٗبَبٝبْب يساعدوف ُب عملية ٕبثه  
واستقصائه  عن ا٢بقيقة أو مستشرقوف ال يعرقوف شيئا عن تقاليد البحث التارٱبي ومنهجية العلـو 

، إىل جانب ا١بهل السائد باإلسبلـ، أو الكه  ا٣باطئ لو، وىو ما أدى إىل إلغاء ورقض ٕٓٛعية"االجتما
قروف بالنسبة للمتقدمْب من  ٓٔاكحة كاملة تقدـ ٭بوذجا متميزا من ا٢بركة وا٤بواجهة السياسية امتدت 

 .  ٕٔٛقرناً بالنسبة للمتأخرين منه  ٖٔو ا٤بستشرقْب الغربيْب
هاٝبة بعض من يتسلح من الباحثْب واحملللْب وا١بامعيْب ٗبا أ٠باه وال يتواٌل ربيع ُب م

الشأف عن  ىذا يعرب ربيع ُبو  تقاف قن التسلق قضبل عن قدرة غريبة على الكذب"،إ"االستخكاؼ بَباثنا و 
قلقو من األوضاع القائمة تكرض على ا٤بسؤولْب وا١بامعات وا١بهات البحثية ُب العامل العريب واإلسبلمي 

                                                 
  .ٔ٘-ٓ٘/ٔا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،  ٜٕٚ
 . ٓٙ، ا٤بصدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،   ٕٓٛ
لككر السياسي اإلسبلمي ٩بن عااروا ربيع أو جاؤوا بعده يتكقوف معو ُب العديد من تكاايل أقكاره، نرى أف العديد من الكتاب ُب ا   ٕٔٛ

نطبلقا من قرضية واحدية وتصاعدية التطور إ( أف ىذا العائق ينطلق من منهجية دراسة الككر السياسي ُب ٦بملو ٔقنصر ٧بمد عارؼ يؤكد : )
والثقاقات جزءا من سياؽ عاـ ٲبثل حضارة عا٤بية واحدة، و٥بذا قطعت حضارة اإلسبلـ الٍب ا٢بضاري والثقاُب حيث تكوف ٝبيع ا٢بضارات 

قرنا بل وحٌب حضارات قارس والصْب وما بْب النهرين إال ما ندر كما رأينا ُب اكحات سابقة، واد٦بت كلها ُب ىوامش  ٗٔامتدت 
على جعل تاريخ أوروبا ىي مرآة العامل ومٌب أظلمت أوروبا أظل  العامل ومٌب التنصيف األورويب للتاريخ ٔبعلو قدٲبا ووسيطا وحديثا، مرتكزا 

( ٍب إف الَباث السياسي اإلسبلمي حصر حسب ىذه ا٤بنهجية ُب نكس الكَبة الٍب وجد قيها الككر ا٤بسيحي ُب أوروبا ٕتطورت تطور العامل، )
مع ا٤بؤلكات اإلسبلمية الٍب وجدت ُب قَبة العصور الوسطى أما قبل ذلك  وكأف تارٱبو أسقط على تاريخ اإلسبلـ، ومن ٍب تعامل األوروبيوف

( بل امتد ذلك إىل ٖوحٌب بعده ُب نظر بعض األوروبيْب قبل وجود للَباث اإلسبلمي، وُّذه النظرة تأثرت الوسط األكادٲبي العريب وا٤بسل ،  )
بلمي، بالبحث ُب اكحاتو عن األقكار وا٤بقوالت الٍب تتسق والنسق ا٤بعرُب اعتماد ا٤برجعية اليونانية ُب التعامل مع الَباث السياسي اإلس

اليوناٍل ُب العلـو السياسية وإنكار كل ما ال يتكق مع خصائص ىذا النسق باعتباره ُب إطار الكقو واألدب واإلخبلؽ،  مع أف للنسق 
تماـ األورويب ببعض الكبلسكة ا٤بسلمْب، بل أشاع مؤلكوف أوروبيوف اإلسبلمي التوحيد ٱبتلف جذريا عن اليوناٍل الوثِب، وىذا ما يكسر االى

في مصادر التراث السياسي شبهة بأنو ال وجود لككر سياسي إسبلمي ألنو ُب ٦بملو منقوؿ عن اليوناف. انظر: ٧بمد نصر عارؼ، 
 .ٖٚ-ٔٚ، ا٤بصدر السابق ، ص اإلسالمي
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عة قاسية، قهو ٰبّذر من "أوالئك الذين يعتربوف أف من حقه  أف يتعرضوا ٥بذه ا٤بكاىي  ا٤بعقدة مراج
الكثّبة ا٢بساسية والواحد منه  يعتقد أنو قد وال إىل مستوى التدريس ا١بامعي ُب العلـو السياسية على 

امعات الغربية...يعتقد أف سبيل ا٤بثاؿ وكل ثقاقتو ال تعدوا أف تكوف بعض القشور الٍب ٝبعها من أحد ا١ب
ستخكاؼ بالتقاليد وبالَباث اإلسبلمي إعجاب وتقديس لكل إلمن حقو  أف يتعرض لَباثنا..ويقَبف ُّذا ا

زاء حضارة رعاة البقر، والواقع إعقب موجة العبادة للحضارة الغربية حلت موجة ا٣بنوع و  ما ىو أمريكي،
لضعيكة حيث بريق النجاح ٲبنع رؤية ا٢بقيقة...، ا٤بأساة الٍب أف تاريخ الككر السياسي عامر ُّذه النماذج ا

تقديس ألسلوب حياة أو تبعية  نعيشها أكثر خطورة وبعداً، ليست ا٤بشكلة ىي إعجاب ٕبضارة أو
ستعماري ولو مقنع قحسب، إهنا أيضاً عملية غسيل مخ ٝباعي ألمة كاملة إنكوذ  هامصلحية لسياسة قرض

رية بتخطيط دعائي معْب من جانب أقراد ُب أغلب األحياف على غّب وعي من خبلؿ بث السمـو الكك
حقيقي بالوظيكة الٍب يؤدوهنا، ويدع  ذلك ليس ققط بريق السلطة وشهوة ا٤باؿ بل وكذلك التقدـ العلمي 

 .  ٕٕٛالذي استطاعت القارة األمريكية أف ٙبققو ُب أرضها ومن خبلؿ جامعاهتا"
 

يؤكد ربيع على أف البحث العلمي دور "الجامعات الحضارية":  المطلب السادس: ضعف أو غياب
وبشكل خاص جهود إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي وألف تكوف ذات قاعلية وقعالية البد وأف ٙبتضنها 
٧باضن دراسية وٕبثية، وىنا يتحدث ربيع عن ضعف أو غياب دور قئة خااة من "ا١بامعات ا٢بضارية" 

سبلمية، الٍب ومع ٙبسن أوضاع جامعاهتا نسبيا وبشكل متكاوت من دولة إىل أخرى ُب الدوؿ العربية واإل
بعد قرابة ثبلثة عقود على كبلـ حامد ربيع إال أف مكهـو "ا١بامعات ا٢بضارية" الٍب يقصده ٨بتلكاً وال تزاؿ  

"٩با ال شك قيو أف  كثّب من دولنا العربية واإلسبلمية تكتقد ٤بثل ىذه ا١بامعات ا٤بتميزة، يقوؿ ربيع بأنو:
أية جامعة البد وأف ٛبلك وظيكة حضارية، ولكن ىناؾ ٦بموعة من ا١بامعات الٍب نستطيع أف نصكها بأهنا 
ليست ٥با سوى الوظيكة ا٢بضارية ٗبعُب أف كل ما تسعى إليو ىو التعامل مع العامل ا٤بعاار الككري 

ي  وقي  التعامل ا٢بضاري، إهنا تشعر بأف وا٢بركي من منطلق واحد: بناء وتعميق وإعادة تشكيل مكاى
ليس خلق وتطوير ا٤بهن ا٤بتعلقة با٣بدمات  -كما ىو األمر بالنسبة للجامعات األخرى-وظيكتها أساسًا 

اليومية أو تطوير أية ثقاقة علمية، ولكن وظيكتها ققط التعامل مع قي  حضارة معينة يعنيها تطويرىا أي 
ا ٲبكن أف يكوف قد انتاب تلك ا٢بضارة من نقص أو ٝبود ويبس لسبب تطويعها وبعبارة أخرى إكماؿ م

أو آلخر، ُّذا ا٤بعُب تصّب ا١بامعة أداة من أدوات البناء األيدلوجي ولكن ٗبنطلق ٝباعي منظ  ومستقر 
وثابت...، إنو ليس من وظيكة ا١بامعة ا٢بضارية أساسا ٚبريج كوادر أو التعامل مع الوظائف ا٤بهنية وإ٭با 

دد ا٤بهاـ ا٤بلقاة على عاتقها بأهنا أداة ٣بلق التكامل ا٤بعنوي حوؿ مكهـو الوظيكة ا٢بضارية، وىي ُّذا ٙب

                                                 
، وإىل جانب استناده ُب ذلك لقراءتو الواسعة للمصادر ٓٔٔ/ ٔصدر السابق، جا٤بسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   ٕٕٛ

ـ األجنبية كعادتو قإنو رجع أيضًا إىل كتابات ٧بمد ٧بمد حسْب ُب كتابو: حضارتنا مهددة من الداخل، وعبد القادرة عودة ُب كتابو:اإلسبل
 تحليل النكسي للذات العربية" وغّب ذلك.بْب جهل أبنائو وعجز علمائو، مقارنا بكتاب علي زيعور عن " ال
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ا٤بعُب ٘بميع للقدرات الككرية ا٣ببلقة ومسرح يسمح ٖبلق ا٤بدارس العلمية ا٤بختلكة وأداة تسهل إحياء 
دائما من منطلق أساسو التعامل الَباث القومي، ومراد وظيكتو طبخ ا٤بشاكل وتقدَل ا٢بلوؿ، وكل ذلك 

 .ٖٕٛالككري واإليناع العلمي حوؿ ما ٲبكن أف يسمى بالعلـو اإلنسانية بأوسع معانيها"
على قدرة الكثّب من ا١بامعات العربية واإلسبلمية  -عاماً  ٖٓوكبلمو ىذا قبل -يؤكد حامد ربيع 

 مراكز لئليناع ا٢بضاري بثنائية على التحوؿ من مؤسسات لتخريج الكوادر ا٤بنطلقة ٫بو مهن ٧بددة إىل
٘باه عملية تنظّب وبناء إستكادة من مكتسبات اإلنسانية ليصب ذلك ُب إلالتأكيد على ا٥بوية الذاتية مع ا

و٘بديد شامل وكامل، وال يتحقق ىذا برأيو إال إذا ٚبلص األكادٲبيوف ُب أية جامعة تسعى ألف تنتقل من 
ا٢بضاري" الواسع ُّذا ا٤بعُب، إذا ٚبلصوا من ٩باالة ا٢باك  وتأييد مواقكو الدور التعليمي احملض إىل الدور "

وتربير تصرقاتو وىو ما يعرقل ُب نظر ربيع قياـ ىذه ا١بامعات ُّذا الشكل ألية وظيكة حضارية متعلقة 
بالتجديد السياسي للَباث اإلسبلمي، يطرح ربيع ُب ىذا ا٤بضمار أسئلة كثّبة حوؿ ضعف دور األزىر 

، ٕٗٛلشريف وا٢باجة إىل إحياء وظيكتو ا٢بضارية ٘باوزا َّرد ٚبريج األطباء وا٤بهندسْب وغّبى  من ا٤بهنيْبا
وكذا حاؿ الكثّب من جامعات العا٤بْب العريب واإلسبلمي، الٍب يقوؿ بأف كثّبا منها متوزع بْب جامعات 

اإلسبلمية باستقبا٥با ا٤بكاىي  وجامعات أخرى تسعى إىل "تشويو الثقاقة  "متقوقعة ومتخلكة" علمياً 
األمريكية لتصّب منربا ومنطلقا لتدعي  مكاىي  التبعية ا٢بضارية وترسيب القناعة لدى األجياؿ بعدـ األاالة 

، ونأمل أف يكوف ا٢باؿ قد ٙبسن كثّبا بعد ثبلثة عقود من رحيل ربيع حيث إف بعض ٕ٘ٛا٢بضارية"
"الوظيكة ا٢بضارية" الٍب يقصدىا ربيع، رٗبا على ا٤بستوى ا١بامعات تشهد ٙبسنا وتوجها ٫بو جوانب من 

الوطِب ُب أغلب األحياف، ويبقى ٙبويل عدد رائد منها إىل التوجو بأطروحاهتا البحثية والدراسية ٫بو العامل 
 اإلسبلمي ككل.

ع يضرب حامد ربيع ثبلثة أمثلة ُب العامل الغريب لتوضيح مقصده ٤بكهـو "ا١بامعة ا٢بضارية" ، وم
إشارتو إىل أف العصور الوسطى عرقت ٭باذج ١بامعات اارت معسكرات للرىبنة الككرية و٣بلق الكهنوت 
العلمي لكنو ُب ا٤بقابل ال يكصل ُب توضيح أمثلة من التاريخ اإلسبلمي وىو ما كاف حريا باإلشارة 

 . ٕٙٛإليو
                                                 

  .ٗٔٔو ٔٔٔ/ ٔا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع، ٖٕٛ 
284

أكثر قاعية  ٦باالتوانتقالو إىل  الشريف  الكثّب من اآلماؿ بتجديد دور األزىر ٕٔٔٓلعاـ  وقد ٞبلت ثورة ا٣بامس والعشرين من يناير  
ى مستوى العامل اإلسبلمي، رٗبا كجزء من سعي مصر ا١بديدة بعد حك  الرئيس ا٤بخلوع مبارؾ إىل أف تستعيد مكانتها وتأثّبا وإٯبابية عل

 ا٢بضارية.
 .ٕٔٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕ٘ٛ
286

اجو ا٤بسلموف اليـو ٤بثل تلك ا١بامعات ا٢بضارية، وقد قاتو ركز حامد ربيع على ذكر أمثلة من العامل ا٤بعاار ُب إشارة إىل ضرورة ما ٰبت  
استصحاب أمثلة من الَباث اإلسبلمي بشكل يتكق مع منهجيتو، ولذلك أستدرؾ على كبلمو ىنا باإلشارة إىل ٭بوذج ا٤بدارس النظامية كأحد 

ليمي البحت، الٍب ٪بحت ُب ىدقها ا٢بضاري الذي أسست األمثلة على ا٤بؤسسة التعليمية ذات الغاية ا٢بضارية األمشل واألع  من ا٥بدؼ التع
من أجلو، وتعود قكرهتا إىل مؤسسها قواـ الدين أبو علي ا٢بسْب بن علي بن إسحاؽ بن العباس الطوسي ا٤بلقب بنظاـ ا٤بلك، وىو الوزير 

ارسو ُب أ٫باء كثّبة من العراؽ وأراضي الدولة ىػ(، أنشأ الوزير نظاـ ا٤بلك رٞبو اهلل مد ٘ٛٗورجل الدولة السلجوقي وا٤بنظر السياسي )ت 
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ية" الٍب مل يقدر لربيع أف قد تكوف العقود الثبلثة ا٤باضية قد أظهرت مزيدا من ا١بامعات "ا٢بضار 
يتعرؼ على ٘بربتها أو أهنا ظهرت بعد وقاتو، لكن النماذج الٍب يذكرىا والٍب يعتربىا ُب نظره "حضارية 
الوظيكة" ُب إطارىا الديِب والقومي للقائمْب عليها ٲبكن أف توضح ىذا الصنف النادر للجامعات، 

 :ٕٚٛوأبرزىا
 جامعة الالتيران بروما Pontifical Lateran University ٕٛٛ وىي أقدمها ُب نظره :

خبلؿ القرنْب التاسع عشر والعشرين، وأكثرىا عراقة ُب العامل ا٤بسيحي، قمنها تنبع حركة اإليناع 
الكاثوليكي ُب ٨بتلف أ٫باء العامل، وىناؾ جامعات أخرى تتبعها من حيث الواقع أو الككرة 

 كسل وغّبىا وإف كانت ٛبلك استقبلالً شكلياً.تعرؼ باس  ا١بامعات الكاثوليكية كالٍب ُب برو 
 الجامعة العبرية في القدس ٕٜٛ(The Hebrew University of Jerusalem) :

وىي الٍب سبقت انشاء الدولة اإلسرائيلية بقرابة عشرين عاما، وقاؿ عنها ماجنس أوؿ رئيس ٥با 
                                                                                                                                               

( أهنا كانت مشروع ٔالسلجوقية، وٲبكن استخبلص عدد من النقاط من ىذه التجربة الٍب قدمها الدكتور علي أجقو ُب ٕبث راْب لو : )
( رقعت لواء ٞباية مذىب ٕبنكسو،  )دولة القت دعما ماليا سخيا وأوقف ٥بذه ا٤بدارس األوقاؼ حٌب أف ا٣بليكة كاف يهت  بتعيْب األساتذة 

ِب أىل السنة وا١بماعة ومواجهة ا٤بد الشيعي وآثاره الٍب خلكها البويهيوف، وىو ىدؼ "حضاري" ٗبعُب أنو يسعى لتوجيو الثقاقة والوعي الدي
ُب األمصار وببلد ا٤بسلمْب، ا١بمعي إىل أاولو السنية ويبعث على االستقرار السياسي واإلجتماعي، حيث كاف خرٯبوا ا٤بدارس ينتشروف 

قيها، ومنه  من كاف يعْب ُب القضاء والكتيا وا٢بسبة وسائر الواليات ا٥بامة ُب الدولة ، بل كاف ا٤بئات من أبناء األمراء والوزراء يدرسوف 
( ومل ٖات تركز سكاٍل شيعي، )وكانت منتشرة إما ُب ا٤بدف الٍب ٙبتل مركز القيادة والتوجيو الككري أو أف الكروع كانت تؤسس ُب مناطق ذ

تكن أىداقها لتتحقق لوال وضوح عقيدهتا أو منطلقهاهتا الككرية والٍب ٝبعت بْب ثنائية الكقو على ا٤بذىب الشاقعي وأاوؿ العقيدة على 
امد الغزايل وأيب إسحاؽ ( اعتمادىا على كبار العلماء والكقهاء كأيب ا٤بعايل ا١بويِب إماـ ا٢برمْب وأيب حٗمذىب أيب ا٢بسن األشعري،  )

( كاف النظامية ذات نظاـ إداري واضح، واألساتذة يتلقوف مرتبات تدقع ٥ب ، وى  مراتب : أو٥ب  الصدر ولو الصدارة ٘الشّبازي وغّبى ، )
كوف طالبا متميزا ُب مدرستو ويقصد بذلك إمامتو ُب عل  من العلـو أو ىو عبلمة عصره، ٍب ا٤بدرس ا٤بختص، والنائب عنو، وا٤بعيد الذي ي

( وكانت ذات منهج دراسي ذي وعاء زمِب ٧بدد بأربع سنوات على األقل، ولكل قرع ٙيتدرج الحقا ليصبح نائبا ٍب مدرسا إف ىو اجتهد، )
نو قيو حلقتو،وكاف الطالب ٰبصل على إجازة ٚبرج بشرط حضوره حلقات العل  ٝبيعها وٚبطيو امتحانا يعقده ٝبع من العلماء والشيوخ يناقشو 

( ٛبيزت ٗبكتبها الٍب كاف ٥با أمناء يقوموف على ترتيبها ورعايتها، كيف ال وعلماء وققهاء النظامية أنكسه  مؤلكوف ٚقبل منحو الشهادة، )
مية ٗبناىج ( وتلونت أجواؤىا العلٛباللغتْب العربية والكارسية وثنائية اللغة ىذه كانت تعِب التأثّب ا٤بباشر على أمصار ا٤بشرؽ اإلسبلمي. )

لي علمية متعددة قل  تقتصر على اإللقاء اَّرد ققط، ققد كاف ا٤بناظرات ٠بة من ٠بات التعلي  قيها. انظر بالتكصيل ُب ىذا الشأف : أ.د.ع
٦بلة آقاؽ  (،"الوزير الكبّب نظاـ ا٤بلك السلجوقي ااحب ٘بربة ا٤بدارس النظامية: ٧باولة تطوير التعلي  ُب العامل اإلسبلمي"،ٕٔٔٓأجقو )

-٘ٛ، صٕٔٔٓىػ/ يونيو ٕٖٗٔرجب  -مركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث ، السنة التاسعة عشرة ، العدد الرابع والسبعوف -الثقاقة والَباث
ٔٓٗ. 
  .ٗٔٔو ٔٔٔ/  ٔ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٚٛ
رنْب، تعد أشهر جامعة كنسية كاثوليكية ُب العامل رغ  وجود العشرات من جامعة البلتّباف ا٢بربية أو البابوية ، أسست قبل ٫بو ق   ٕٛٛ

، ا١بامعات الكاثوليكية ُب أوروبا وأمريكا وإقريقيا وآسيا الٍب تسّب على خطى مدرستها العقدية والككرية، وأشهر كلياهتا: كلية الكلسكة
معهد البابا يوحنا بولس الثاٍل لدرسات الزواج واألسرة، وٙبمل مكتبتها والبلىوت، والقانوف الكنسي أوا٢بقوؽ الكنسية، والقانوف ا٤بدٍل، و 

 .http://cms.pul.itا١بديدة اس  البابا الطوباوي بيوس التاسع، موقع ا١بامعة على اإلنَبنت:  
 الصهيوٍلالناشط كانت من اقَباح و  ٜٚٛٔظهرت قكرة تأسيس جامعة عربية على أرض قلسطْب ُب ا٤بؤٛبر الصهيوٍل األوؿ ُب عاـ    ٜٕٛ

عة عربية، قرار إقامة جام ٖٜٔٔوبعد ستة عشر عاما على  بداية مناقشة الككرة، اٚبذ ا٤بؤٛبر الصهيوٍل ا٢بادي عشر عاـ   تسكي ىرماف شابّبا
 يوليو ٕٗ، وُب جوف وكارولْب إميلي غراي ىيل٥بذا ا٥بدؼ أرضا على جبل ا٤بشارؼ من الزوجْب الربيطانيْب  العا٤بياالٙباد الصهيوٍل قاشَبى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%87%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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لدراسة ُب ٝبيع مراحلها ـ:"نريد أف تصّب ىذه ا١بامعة مكانًا حيث اليهودية ٚبضع لٕٜٗٔعاـ 
بل وُب نكس الوقت حيث ٲبكن دراسة اإلنسانيات وذلك الذي منو تتكوف ا٢بضارة ا٤بعاارة، ىنا 
لن توجد اليهودية ُب جانب واإلنسانيات ُب جانب آخر بل أكثر من ذلك، ٯبب أف يتحقق نوع 

ت، وانسانيات وقد من الدمج بْب كليهما ُب كل متناسق ٰبيث نعاار يهودية وقد اغتنت واتسع
اغتنت بدورىا واتسعت، إف ىدقنا أف نستقبل التطور االجتماعي خبلؿ القرف ا٤باضي، ليس ٗبعُب 
التشبو بْب الشعوب ولكن ٗبعُب االستيعاب ُب داخل اليهودية بالكنوز ا٤بعنوية اإلنسانية، نريد 

ؿ عيوننا ومسالكنا ُب ٗبساعدة البحث العلمي ا٤بتخصص أف نلقي بنظرتنا على اإلنسانية من خبل
التصور دوف أف تعمينا حضارة قد تبدو وقد حك  عليها بالكناء بسبب تورطها ُب الَبابط مع 

 حياة ميكانيكية وارتباطها با٤بنجزات ا٤بادية".
 وجامعة القضية الغربية  Western case Reserve University ويعتربىا ربيع:

مايل الواليات ا٤بتحدة األمريكية، والٍب يقاؿ "إف "أخطرىا قاطبة" وموجودة ُب كليكبلند بش
 .ٜٕٓالواوؿ إىل كنوزىا ال يقل اعوبة عن التسرب إىل خزائن البنتاغوف"

                                                                                                                                               

آرثر ُب حكل حضره اللورد  ٕٜ٘ٔ/ٗ/ٔوخبلؿ قَبة االنتداب الربيطاٍل، وضع حجر األساس للجامعة لكنها اقتتحت قعليا ُب   ،ٜٛٔٔ
وحايي  ٫بماف  إبراىي  إسحاؽ كوؾ ا٢باخاـ حايي  قايتسماف،والزعماء الصهيونيوف  ىربرت امويلا٤بندوب الربيطاٍل السامي و  جيمس بلكور،

ناحـو  آحاد ىعاـ،حايي  ٫بماف بياليك،  ألربت أينشتاين،. ترأس حايي  قايتسماف ٦بلس أمناء ا١بامعة األوؿ وكاف بْب أعضائو بياليك
اليهود. مشلت ا١بامعة عند اقتتاحها ثبلث دوائر: معهد علـو اليهودية، معهد  وغّبى  من العلماء واألدباء يهودا ليب ماجنس سوكولوؼ،

كثر من يكروبيولوجيا ومعهد الكيمياء، تعد ا١بامعة العربية ُب القدس أوؿ جامعة إسرائيلية بل إهنا أسست قبل إعبلف تأسيس الدولة العربية بأا٤ب
أستاذ. اللغتاف الرئيسيتاف للتعلي   ٕٓٓٔألف طالب بينما بلغ عدد أساتذهتا ُب العاـ نكسو  ٕٗبلغ عدد طبلُّا  ٕٙٓٓعقدين، وُب عاـ 

، الزراعة، الطب، ا٤بعلوماتية الرياضيات، العلـو الطبيعية، العلـو االجتماعية،ا٢بقوؽ،  األدبيات،كليات:   وتشمل واإل٪بليزية العربيةيها ٮبا ق
 . /http://www.huji.ac.il، موقع ا١بامعة على اإلنَبنت: عل  األحياء البحري، والطب البيطري الغذائيةالعلـو 
انطلقت بعد دمج مؤسستْب تعليميتْب متجاورتْب لتكوف رائدة جامعات البحوث ُب الواليات  ٜٚٙٔ، ومنذ عاـ ٕٙٛٔتأسست عاـ    ٜٕٓ

، طب األسناف، ا٥بندسة، القانوف، اإلدارة، الطب، التمريض، ومن البلقت أف قيها كلية ا٤بتحدة األمريكية، وتتوزع كلياهتا بْب: اآلداب و  العلـو
لبة للعمل االجتماعي ومركزا للمنظمات األىلية الطوعية والقيادة،  ا١بامعة كانت ومازالت ٨بتلكة عن غّبىا، ُب ا٤باضي كانت تشَبط على الط

دس من القرف التاسع عشر سبقت غّبىا من ا١بامعات األمريكية والغربية بالَبكيز على اجتذاب العلماء اتقاف البلتينية واليونانية وُب العقد السا
اإلجتماعية  ُب اَّاالت التطبيقية وا٥بندسية، واليـو تركز على رباعية: الطاقة والبيئة، والصحة البشرية، والثقاقة واإلبداع والتصمي ، والعدالة

قد يكوف ىو األى  من بْب ما ٙبكظو ا١بامعات األمريكية، ىناؾ قيود وحدود إدارية واجراءات معقدة عديدة واألخبلؽ، أما عن أرشيكها ق
ٙبوؿ دوف التصكح غّب ا٤بوجو وا٤بنظ  ٤با ٰبتضن أرشيكها الذي ٰبمل شعار " نستكيد من ا٤باضي لنتعرؼ على حاضرنا ونبِب بو مستقبلنا"، 

ن للطالب أو الباحث أف يتعرؼ على الوثيقة الٍب يريد بنكسو بل عليو أف يستعْب با٤بوظف ا٤بسؤوؿ، وا٤بلكت أنو مكهرس بنظاـ خاص ال ٲبك
بل على الطالب أف يعل  إدارة األرشيف ٗبجيئو قبل يـو أو أكثر وإال لن ٰبصل على شيء، تبدو ا١بامعة مرتبطة بقضايا العصر ليس من 

٤بتخصصة الٍب ٘بمع طلبة وباحثي ٨بتلف كلياهتا بل وا١بامعات وا٤بؤسسات األخرى خبلؿ كلياهتا قحسب بل من خبلؿ عشرات ا٤براكز ا
اـ خارجها ُب برامج ٕبث ودراسات وتطوير  وأبرز ا٤براكز: اإلنسانيات، ا٢باسوب وتقنيات ا٤بتعددة األبعاد، والسرطاف واإليدز، والنكع الع

، الصحة العا٤بية، استشارات وٚبطيط واس ، لؤلعماؿ، وا١بينـو َباتيجيات البحث ا٤بؤسسي، ا٥بندسة والعلـو البوليمرية، تعلي  الرياضيات والعلـو
واإلبداع، العدالة االجتماعية، التاريخ الطيب ٗبا ُب ذلك دراسة ا٤بخطوطات الطبية النادرة، ا٤برأة، القانوف الدويل، ٨بَبعات الطاقة، األخبلؽ 

ـ والبحث ُب الدراسات اليهودية ُب ا١بامعات واَّتمعات أمريكيا وعا٤بيا، تنمية الطكل، معهد ومركز للدراسات اليهودية يسعى لتوسيع االىتما

http://ar.wikipedia.org/wiki/1918
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
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 الجامعة األوروبية  European University Institute :  الٍب أنشئت ُب هناية
تزاؿ ٚبطو بأهنا ما  ٜٓٛٔالسبعينات ُب مدينة قلورنسا، ويصكها ربيع حينما خط كتابو عاـ 

 .ٜٕٔخطواهتا األوىل
 

ختصار إولعل ٩با أشار إليو ربيع ب :في الماضي والحاضرالمطلب السابع: التراث المستهدف دماره 
وال يزاؿ  الذي كافعتباره من عوائق إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي الٍب ذكرىا حامد ربيع، إوما ٲبكن 

اء تراثه ، ىو ما تعرضت لو إسهامات العرب وا٤بسلمْب من سبباً ُب تعويق الكثّب من ٞباسة الكثّبين إلحي
إتبلؼ وتضييع آخرىا حرؽ ا٤بكتبات ُب بغداد ُب األياـ األوىل من االحتبلؿ األمريكي للعراؽ ُب أبريل من 

، ولو عدنا إىل التاريخ لوجدنا أف ما حصل ُب بغداد أوائل القرف ا٢بادي والعشرين تكرار ٕٜٕـٖٕٓٓعاـ 

                                                                                                                                               

تكامل اإلدارة وا٥بندسة، اإلبداع التعليمي، مركز منظمة الصحة العا٤بية التعاوٍل للبحوث، موقع ا١بامعة على اإلنَبنت: 
http://www.case.edu/. 

ىي جامعة أوروبية للبحوث والدراسات ا٤بتقدمة على مستوى الدراسات العليا، وكذلك ٗبشاريع ٕبثية ٤با بعد درجة الدكتوراه، طرحت   ٜٕٔ
ُب مدينة قلورنسا بإيطاليا لتسه   ٕٜٚٔوأسسها أعضاء االٙباد األورويب ٗبوجب اتكاقية وقعت عاـ  ٜ٘٘ٔقكرهتا بْب الدوؿ األوروبية عاـ 

قتصاد، تقدـ والتنمية ُب اَّاالت العلمية والثقاقية واالجتماعية برؤية أوروبية، ويتضح ىذا من نوعية أقسامها قهي تركز على أربعة منها: االُب ال
ة أساتذة ، والعلـو السياسية واالجتماعية، ٚبضع قيها ٕبوث الطلبة إلشراؼ ومراجع-األورويب وا٤بقارف والدويل –والتاريخ وا٢بضارة، والقانوف 

من من ٨بتلف الدوؿ األوروبية، وٙبظى بدع  ىو األكرب ُب أوروبا ١بامعة ُب العلـو االجتماعية والسياسية، مكتبها تكتنز قرابة نصف مليوف 
ف آالؼ دورية و٦بلة إلكَبونية، واألى  من ذلك أ ٖآالؼ دورية و٦بلة علمية مطبوعة، و ٖمصادر ومراجع قدٲبة وحديثة ىامة وأكثر من 

حث ا١بامعة ٙبتضن األرشيف التارٱبي لئلٙباد األورويب الذي يصل الطالب بوثائق ا٤بؤسسات األوروبية، تركز ا١بامعة على ترسيخ منهجيات الب
قبل بدئه  ٕبوثه  الٍب يستمروف ُب دراستها وعرضها ُب ندوات على مدى أربع سنوات، موقع ا١بامعة على اإلنَبنت: ُب أذىاف طلبتها 

http://www.iue.it/،  العربية واإلسبلمية حرية بتأسيس جامعة كهذه ٘بمع قيها خربات و٘بارب ا١بامعات الرائدة ُب عواامنا  الدوؿو
يج الطلبة إىل قضاء "الوظيكة العربية واإلسبلمية مستكيدة من العدد الكبّب من الككاءات العلمية ا٤بسلمة ُب قارات العامل لتتجاوز ُّ  مهمة ٚبر 

 ا٢بضارية" ٗبا ُب ذلك الَبكيز على البحث والتطوير ا٤برتبط بواقعنا والداقع لنهضتنا ا٤بنشودة.
292

 سلب قصوؿ آخر يروي وىو بغداد األمريكية القوات دخوؿ من أياـ بعد لو مقاؿ ُب قيسك روبرت ا٤بعروؼ الربيطاٍل  الصحكي يقوؿ  
 هنب من األخّب الكصل كاف  لقد النّباف. مضرمو ٍبّ  ومن الناىبوف، جاء البدء ُب الكتب. حرؽ يـو كاف  (ٖٕٓٓ/ٗ/ٗٔ) الرشيد:" عاامة
 ٗبا التارٱبّية، العثمانّية للوثائق بثمن يُقدر ال كنز  وىي ،ٖٓٓٓ حرارة درجة ُب رمادٍ  إىل الوطنية واحملكوظات الكتب دار ٙبولت ققد بغداد؛
 أحدى  شتمِب وقد الناىبْب. رأيت قدل األوقاؼ. وزارة لدى القرآف مكتبة ُب النّباف ُأضرمت بعد وقيما للعراؽ. القدٲبة ا٤بلكية احملكوظات قيها

 أوراقاً  الرياح: ُب يتطاير ملكاً  وجدت العراقي التاريخ رماد وبْب العاشرة. سنو يتجاوز ال ايبٍ  من اإلسبلمي للكقو كتاب  سَبدادإ حاولت عندما
 بغداد وحكاـ العربّية، ا١بزيرة لورانس من بتحريض األتراؾ ضد العربّية بالثورة شرع الذي ا٢بسْب مكة شريف ببلط بْب اليد ٖبط مكتوبة

 الذخّبة وطلبات العربية، ا١بزيرة حاشية إىل التواية رسائل ُقذقت القذرة الساحة طوؿ على شيء. بكعل األمريكيوف يق  العثمانيّْب.ومل
 بغداد آثار آخر يديّ  بْب كاف  لقد ٝبيل. نسخ يد ٖبط ُكتبت  كلها  ا٢بجيج، على والغارات ا١بماؿ، على اللصواّية بصدد والتقارير للقوات،
 قإفّ  القرآف مكتبة ٍب ومن الوطنّية احملكوظات دار وحرؽ السبت يـو اآلثار متحف ُب القدٲبة اآلثار بتدمّب الشروع مع ا٤بكتوب. العراقي للتاريخ
 ىذا تدمّب ًبّ  جنونّية غاية أليّ  .النّباف؟ قيها َأشعلت ٤باذا ٤باذا؟ ٧ُبيت. قد الثقاقّية العراؽ ىوية إفّ  للعراؽ. بالنسبة اكر نةالس ىي السنة

 مكتب االحتبلؿ: قوة مكاتب إىل توجهت قدـ، ٤بائة النواقذ من يتأجج اللهب كاف  حيث القرآنّية ا٤بكتبة إىل النظر ألقيت عندما.الَباث؟
 ٙبَبؽ". )ىكذا!( ا٤بقدس الكتاب مكتبة إف يقوؿ ا٤برء "ىذا بأفّ  لو لزميل عاؿٍ  بصوت الضابط أعلن ا٤بدنّية. للشؤوف األمريكّية البحريّة ةا٤بشا
 إليو اقةوا٤بس أمياؿ ثبلثة بعد على من الدخاف مشاىدة ٲبكن إنو قائبلً  واإلنكليزيّة؛ بالعربّية الدقيق االس  وعليها ا٤بكاف، خريطة أعطيت لقد

http://www.iue.it/
http://www.iue.it/
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حيث ٞبلت  خبلؿ ٞببلت الغزو ٍب اإلستعمار، لكتب أو إغراقها أو إتبلقها بل وسرقتها٢بوادث حرؽ ا
عوا أهن  أبدعوا تلك األقكار رغ  أهنا مسروقة د  إِ إىل أوروبا وظهرت أجزاء من ٧بتوياهتا ُب كتابات غربيْب 

لكثّب من  ، حروب الصليبيْب نالت من الَباث اإلسبلمي حيث رمى الصليبيوف اٖٜٕمن كتب ا٤بسلمْب
كتب ا٤بسلمْب غرب البحر ا٤بتوسط، وكذا التتار وما قاـ بو ىوالكو من رمي لكتب ا٤بسلمْب ُب هنر 
الكرات ليصنع ُّا جسرا تعرب عليو جيوشو، وما ضاع إثر نائبة ا٤بسلمْب ُب األندلس، "عبلوة على ما غشى 

كثّب ٩با أبقتو تلك النكبات" كما األمة من ظلمات ا١بهل ُب عصورىا األخّبة حٌب ضاع من بْب أيديها  
ا تركو ٗب، وذلك بسبب جهل األحكاد ٜٕٗيقوؿ الشيخ ٧بمد ا٣بضر حسْب شيخ األزىر األسبق رٞبو اهلل 

٥ب  أجدادى  من ٨بطوطات ومؤلكات تلف بعضها وسرؽ اآلخر، حٌب إف الشيخ ٧بمد الغزايل رٞبو اهلل 
دور الكتب قيو ا٤بخطوط وغّب ا٤بخطوط وحسب  قاؿ "وما أمكن إنقاذه من ىذه الكتب ظل مكنوزا ُب

                                                                                                                                               

 ا٥بواء ُب جا٧بة اللهب ألسنة كانت  بينما ا٤بسرح، على أمريكيّ  من ىناؾ يكن مل ساعة، نصف وبعد ققط. با٤بركبة دقائق ٟبس تستغرؽ
. مائٍب ٤بساقة  ُب كتباتا٤ب ُٙبرؽ اآلف بغداد. ُب وتُقرأ بّبوت ُب وُتطبع القاىرة، ُب ُتؤل ف كتبه   إفّ  قيو: العرب قاؿ زماف ٜبة كاف  لقد قدـٍ
 ا٢بديث، البلد لتاريخ ا٤بظلمة بالسنوات تتعلق الٍب تلك بل قحسب، العثمانّية ا٣ِببلقة مدونات تض  الوطنّية احملكوظات دار تكن مل بغداد.

 ا٤بصغرة قبلـواأل العسكريّة، وا٤بككرات الّشخصّية بالصور ا٤بزودة (،ٜٛٛٔ - ٜٓٛٔ) العراقّية اإليرانّية ا٢برب لسنوات ا٤بخطوطة الروايات
 العلويّة الطوابق ُب موجودةً  قدماً  األكثر واحملكوظات ا٤بلكات كانت  لقد العشرين. للقرف ا٤ببكرة السنوات إىل تعود الٍب العربّية الصحف لنسخ
 إف ٕبيث عاليةً  ا٢برارة كانت لقد االحَباؼ. عن تن  بطريقة با٤ببُب النّباف إضراـ أجل من البنزين استعماؿ ًبّ  أنو قيو شك ال و٩با ا٤بكتبة، من

 األرض على ملقاةً  كانت  الٍب األوراؽ مسك الصعب من كاف تشققت. قد ارتقيتها الٍب ا٣برسانّية والسبلمل عالياً  تغضنت الرخامية األرضية
 الدخاف من السحب هىذ ُب واقكاً  طرحت أخرى، مرة رماداً. اارت ٥با التقاطي و٢بظة كتابة،  أو طباعة ٙبمل ال وكانت حرارهتا، لشدة
 الثقاقّية، العريبّ  العامل عاامة بغداد كانت  سنة، ألف من ألكثر ..موجع! ذلك يعِب ما حوؿ التككّب. ٤باذا؟ نكسو: السؤاؿ وا١بمرات األزرؽ

 كانت  دجلة مياه إف   يلق وقد ا٤بدينة، ٕبرؽ خاف جنكيز حكيد قاـ )ا٤بيبلدي( عشر الثالث القرف ُب األوسط. الشرؽ ُب تعلماً  األكثر وسكاهنا
؟". روبرت قيسك ٤باذا األسود. القدٲبة الوثائق آالؼ برماد بغداد ٠باء امتؤلت .. (ٖٕٓٓ-ٖ-ٗٔ) البارحة الكتب. حرب جرّاء سوداء ٘برى

 مالك السوري الباحث ترٝبو وا٤بقاؿ .ٖٕٓٓ أبريل ٘ٔ - اللندنية اإلندبندنت احيكة ".ىوية العراؽ الثقاقّية قد ٧ُبيت .. ٤باذا؟!(" ٖٕٓٓ)
 .مسلماٍل

وإضاقة إىل ما ىو مشهور من قصص سرقة الَباث اإلسبلمي وٞبلو إىل أوروبا من الدوؿ العربية قإف دوال إسبلمية أخرى غّب عربية   ٖٜٕ
رات عديدة ٥با شهدت ا١برٲبة ذاهتا، الكثّب من تراث اإلندونيسيْب ٞبل إىل ىولندا، ومكتباهت  ومتاحكه  وكما شاىدت بنكسي خبلؿ زيا

ٚبلوا من معظ  اآلثار ا٤بهمة الٍب ٲبكن من خبل٥با قه  وإحياء ما ىو مكيد من اكحات التاريخ، وقد حدثنا السيد رضواف سعيدي العضو 
بليويْب ، وىو من قومية ا٤بٕٛٗٔالسابق ُب الرب٤باف اإلندونيسي عن حزب التنمية ا٤بتحد اإلسبلمي ُب منزلو ٔباكرتا خبلؿ شهر رمضاف لعاـ 

البتاويْب كيف سرقت الكثّب من الكتابات التارٱبية لقومو ليس إىل ىولندا قحسب بل حٌب إىل روسيا ودوؿ أخرى، ٩با يعرقل دراسة حقيقية 
ا أف للَباث، وىكذا ضيعت ا٥بوية الككرية للكثّبين من األجياؿ ا١بديدة الٍب ال تعرؼ عن تارٱبها اإلسبلمي إال القليل، بل وشوه ما ٠بح ٥ب

ها تعرقو حٌب تبتعد قدر اإلمكاف عن جذورىا وليتقبل ا١بميع كذبة أف إندونيسيا دولة علمانية وال مكاف لشريعة اإلسبلمية قيها مع أف تارٱب
يشهد بإسبلميتها، وقد الحظت شخصيًا ققر ا٤بكتبة الوطنية ُب جاكرتا وعدـ توقر معظ  كتب الَباث اإلسبلمي لعلماء جزر نوسانتارا 

 استثناء القليل ٩با ىو مطبوع ومتداوؿ ُب مؤسسات التعلي  الديِب.ب
 القاىرة : ا٤بطبعة السلكية . نقض كتاب اإلسالم وأصول الحكم.ىػ(،  ٖٗٗٔالشيخ ٧بمد ا٣بضر حسْب )  ٜٕٗ
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، وقضل البعض بيعها لباحثْب ٜٕ٘وأابح ا٤بتداوؿ بْب األيدي شئ ٧بدود ولعلو ليس أقضل ا٤بوجود "
 ٜٕٙغربيْب وشرقيْب على أف يسلموىا ١بهات تعتِب ُّا ُب عا٤بنا اإلسبلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٕٚٓص، ٜٚٚٔ، دار الكتب ا٢بديثة بالقاىرة، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربيالشيخ ٧بمد الغزايل،  ٜٕ٘
ت تظهر مبادرات جديدة أخرى خبلؿ العقدين أإضاقة إىل دور ا٤بخطوطات والكتب ا٤بعروقة والعريقة ُب مصر والشاـ وتونس وغّبىا بد ٜٕٙ

ا٤باضيْب كمركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث ُب ديب باإلمارات العربية ا٤بتحدة، الذي يكَبض أف ٙبذو حذوه حكومات أخرى ُب العامل 
مي إلنقاذ الَباث اإلسبلمي ليس ُب العامل العريب قحسب بل ُب دوؿ جنوب آسيا )باكستاف وا٥بند وبنغبلديش( وكذا دوؿ جنوب اإلسبل

 شرؽ آسيا ا٤بسلمة )ماليزيا وإندونيسيا وبروناي(، وبعض الدوؿ اإلقريقية ا٤بسلمة، كما زرت شخصيا مركز دراسات وٕبوث األدبيات الدينية
ؤوف الدينية ٔباكرتا، حيث يشهد ٧باولة جديرة باالىتماـ ١بمع ا٤بخطوطات ا٤بتناثرة ُب جزر إندونيسيا بعد اٮباؿ طاؿ لعقود، التابع لوزارة الش

٨بطوطا ونسخة من ا٤بصاحف القدٲبة خبلؿ ا٤بستقبل القريب، وىناؾ جهود أخرى تقـو ُّا مراكز  ٓ٘٘حيث ٱبطط إل٪باز نسخ رقمي لػػػ
 عة للجامعة الوطنية ا٤باليزية.ٕبث ماليزية كتلك التاب
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 الفصل الثالث
 لتراث السياسي اإلسالميمنهجية حامد ربيع في إحياء ا

 مدخل: 
ٲبكن القوؿ بأف حامد ربيع كاف من أوائل علماء السياسة العرب أو ا٤بسلمْب الذين حاولوا وضع 

لتنظي  عملية إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي خبلؿ القرف العشرين،  ىً سعمقلسكة أو قواعد منهجية ُب 
ن أجل بناء نظرية سياسية إسبلمية، رغ  أف ىناؾ من  و٬بص بالكبلـ ىنا الَباث السياسي منو وتوظيكو م

كتب ُب األنظمة والنظريات اإلسبلمية، وقد ظهرت إسهامات أخرى ٢بقتو ُب ىذا اإلطار، مل يدعي 
عَباقو بأف وضع مثل ىذه القواعد ا٤بنهجية ليس إحامد ربيع ُب كتاباتو أنو قدـ منهجية متكاملة مكررا 

ى الباحث إىل تقدٲبو من خبلؿ ىذا الكصل، مع التأكيد على عدـ باألمر السهل، وىذا ما سيسع
االستكاضة ُب شرح ونقد للمنهجية الٍب طرحها،  ويأٌب ىذا الكصل بعد أف عرضنا ُب الصكحات السابقة 
 ، ٤با طرحو من ٙبديد ٤بصطلحات ترتبط بالَباث، ٍب لدواعي عملية اإلحياء بالنسبة لؤلمة اإلسبلمية اليـو

جنا على ٮباؿ الٍب تعرض لو ا١بانب السياسي على وجو ا٣بصوص من تراثنا اإلسبلمي، ٍب عر  وأسباب اإل
ر ُب ٧بيط الَباث حِ بْ ا٤بصادر الَباثية وتقسيماهتا، وأشرنا إىل ما ٲبكن أف يواجو الباحث الذي ٰباوؿ أف يػُ 

ٲبكن أف أاكها ٗبنهجية من عوائق، ومن خبلؿ استقرائي ٤با وقع بْب يدي من كتاباتو ٲبكن أف أقدـ ما 
 حامد ربيع ُب إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي، والٍب وجدهتا متناثرة بْب ثنايا مؤلكاتو.

 
 المبحث األول: تحديد أىداف اإلحياء ومؤىالت الباحث: 

يرى حامد ربيع أف المطلب األول: مؤىالت الباحث الساعي إلحياء التراث السياسي اإلسالمي: 
ط ٯبب تواقرىا ُب شخصية من يسعى إلحياء الَباث السياسي اإلسبلمي وأبرزىا ثبلثة عددًا من الشرو 

   بو تواقرىا لكه  العامل اإلسبلمي ماضيا وحاضرا واستشراؼ مستقبلو:  من ا٤بسل  أدوات على األقل 
،  ٜٕٚوا٤بقصود ُّا ىنا اللغة العربية الٍب ُّا تكتح كنوز معرقة معقدة ومركبة :ققو اللغة -ٔ

٥با طباعها ا٤بتميزة  -ُب اللغة العربية-لمات والتعريكات الٍب نستخدمها ُب التعبّب قالك
وداللتها ا٤بستقلة ورحيقها ا٣باص ُّا، واألمثلة عديدة، ىل يعرؼ أوالئك الذين يدقعوف 
-أمامنا ُّذه ا٤بصطلحات، وقد اوروا أهن  حققوا ما مل ٰبققو ااألوائل أف كلمة "الدعوة"

تستطع ٝبيع اللغات األوروبية أف تعرب عنها بذلك الواقع  تستطيع  مل -اؿعلى سبيل ا٤بث

                                                 
عندما دخلت الشعوب ُب دين اهلل أقواجا حسب التعبّب القرآٍل " اار ا٤بؤمنوف ا١بدد من أىل العربية ال العتبارات جنسية أو عرقية   ٜٕٚ

ية وسيلة قه  اإلسبلـ وشرط الـز وإ٭با ألف العربية أضحت عقبل ودينا وخلقا، قهي منهج ُب الككر، وىوية ثقاقية ٥با مبل٧بها، ودين، ألف العرب
دراسات إسالمية، للتكقو ُب شريعتو، وإدراؾ مقااده العليا واستنباط األحكاـ الكرعية العملية من أاولو".  أنظر: د.عرقاف عبد ا٢بميد قتاح، 

 .٘ٓٔ/ٕا٤بصدر السابق، ج
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الذي عرقتو تقاليدنا، والذي ٪بده ارٰبا واضحا ُب ا٣بطابْب القرآٍل والنبوي ومن قرابة ٟبسة 
ال  -بكل تكوقاهتا وقدراهتا-عشر قرناً، وىل يعرؼ ىؤالء السادة أف علماء ا٢بضارة الغربية 

وف كلمة "ا١بهاد"، قيستخدموف ىذا اللكط بأحرقه  البلتينية ؟ وىل يعرقوف كيف يَبٝب
 .ٜٕٛمكهـو األمة؟ -حٌب اليـو-استطاع قهمه  السياسي أف يؤال 

ٍب الكه  ا٢بقيقي لئلسبلـ الذي يغلف ٗبدركاتو ٝبيع ا٤بصادر واألاوؿ للحضارة اإلسبلمية، ٗبا  -ٕ
 .ٜٜٕو٘باربو ا٤بختلكة ُب ذلك ا١بهد ُب قه  تاريخ اإلسبلـ ومسّبة حضارتو

اإل٤باـ بأدوات البحث العلمية ا٤بنهجية من منطلق التقاليد ا٤بعاارة، عدـ اإل٤باـ ُّذه األدوات و  -ٖ
الثبلثة أو بأحدىا ساى  ُب إلغاء ورقض اكحة كاملة من الَباث السياسي اإلنساٍل تستوعب عشرة 

 ٖٓٓالسياسية ُب العامل اإلسبلمي. شهدت ٭بوذجا متميزا من ا٢بركة وا٤بواجهة ،قروف على األقل
 

 المطلب الثاني: تحديد األىداف الوظيفية إلحياء التراث السياسي اإلسالمي: 
ىتماـ" الغريب بالَباث اإلسبلمي عموما وبْب إلبتداء يؤكد حامد ربيع على التكرقة بْب "اإ

رى،  والذي ٲبلك ُب ىتماـ ُّدؼ اإلحياء" أو ىو "اإلحياء" من قبل علماء مسلمْب من جهة أخإل"ا
تمامات إلىنظره وظائف متعددة تعكس اىتمامات ٨بتلكة ومتباينة، رمن الطبيعى أف ىذه الوظائف وىذه ا

                                                 
 .ٙٛ، ا٤بصدر السابق، ص خطابات إلى األمة والقيادةأ.د.حامد ربيع،      ٜٕٛ
. ويكصل ربيع ُب ىذا الشرط ٧بذرا من انزالؽ احمللل للَباث ٖٕٕحامد ربيع، سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ا٤بصدر السابق، ص   ٜٜٕ

( الكه  ا٢بقيقي للَباث ووظيكة التقاليد ا٤برتبطة ٔالسياسي اإلسبلمي بدونو ويشمل ذلك العنواف الواسع ُب نظره ضوابط عدة  ومنها: ")
بلمية ُب النطاؽ الدويل ال ٲبكن أف يت  إال من منطق ٙبليل نظرية الدولة ُب التقاليد اإلسبلمية حٌب هناية العصر العباسي األوؿ،  با٢بضارة اإلس

ضارة كما ٘بب التكرقة بْب قهمنا للَباث بْب )التصور الذاٌب( و)حقيقة ا٢بضارة(، قهناؾ قارؽ بْب كيكية تصورنا ٢بضارة معينة وكيكية قه  ا٢ب
نكسها وطبيعتها الدقينة، وقه  القيادات اإلسبلمية للعامل ا٣بارجي مثبل ليس متطابقا بالضرورة مع قهمي بعد قروف، والذي يعنينا ُب  تلك

رٱبية ٙبليل الَباث ىو الكه  ا٢بقيقي ا٤بباشر النقي لتلك ا٢بضارة مكرقْب بْب الوعي اإلسبلمي ُب حقيقتو النقية والوعي ا١بماعي ُب ٢بظة تا
( ضرورة إعادة النظر ُب ا٣بطأ التارٱبي ُب النظر إىل الككر اليوناٍل على أنو مصدر للككر اإلسبلمي وأنو أينع ُب ا٤بنظور اإلسبلمي ٕعينة، )م

دة واستقبل ونقل لينطبع ٖبصائصو ومدركاتو ُب ا٤بنطق الكلسكي اإلسبلمي، وا٢بق أف الككر اإلسبلمي قد أخضع اإلدراؾ اليوناٍل لعملية إعا
ٍل تشكيل كاملة، مل تقتصر على إدخاؿ عنصر اإلٲباف وا٢بقيقة ا٤بنزلة، بل تعدى ذلك إىل ٝبيع الكليات السياسية، وبينما كاف الككر اليونا

ا٤بكهـو تعبّبا عن ا٤بدينة الدولة كاف الككر اإلسبلمي منطلقا من مكهـو الدولة العا٤بية من حيث التكوين والوظيكة، ولنتذكر على سبيل ا٤بثاؿ 
تماسك السائد ا٣باطئ بأف ا٤بدينة الكاضلة للكارايب إف ىي إال نقل ٤بؤلف أقبلطوف حوؿ ا١بمهورية، ُب حْب يعرض الكارايب ُب كتابو ٤بكهـو ال

لَباث العضوي ُب الوجود السياسي الذي مل يعرقو أقبلطوف، وبينما استقبل شيشروف ونقل ٪بد أف ابن رشد استقبل وأخصب وىنا تكمن قوة ا
ستقراء التاريخ النقي للحضارة اإلسبلمية ال االعتماد على نتاج جهود إ( ضرورة ٖالسياسي الككري والنظامي ُب ا٢بضارة اإلسبلمية ، ) 

ا٢بركات االستشراقية على مدى القروف ا٤بتأخرة والٍب سعت لكه  حقيقة الشعوب اإلسبلمية بقصد تطويعها والتحك  ُب إرادهتا قل  تكن 
ت ٕبثية خالصة ومل تسع إىل اإلسبلـ ُب نقائو األايل وإ٭با ُب تطبيقات الشعوبية الٍب خضعت لعامل الزمن من تشويو وإضاقة ". حركا

شعباف  ٘ٔ –(، السنة السابعة ٖٗٔ(، "ضوابط لتحليل الَباث اإلسبلمي".  تقرير قضايا دولية، العدد )ٜٜٙٔبتصرؼ عن: حامد ربيع )
  ـ.ٜٜٙٔيناير  ٛىػ/ٙٔٗٔ

 .ٔٙ، ا٤بصدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع،    ٖٓٓ
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ىتماـ بالَباث البد وأف إلقَباب من الَباث، ومن ىنا قإف اإلالبد وأف تكرض منهجية ٨بتلكة ٙبدد قلسكة ا
َباث السياسي اإلسبلمي ا٤بقصود إخضاعو للبحث يسبقو ٙبديد ا٥بدؼ أواًل من عملية اإلحياء لذلك ال

 :ُب قكر ربيع والدراسة، والٍب تتلوف وتتحدد بالتقاء ثبلث ٦بموعات من ا٤بتغّبات
دد التعامل مع الَباث، قهناؾ أواًل: ٰبىتماـ أى خصائص الكضوؿ الذى إلطبيعة ا -ٔ

قضوؿ تارٱبي حقيقة الكضوؿ الذى نبعت منو االىتمامات بالعودة إىل الَباث: ىل ىو 
 أـ تنظّبي أـ حركي أـ ثقاُب؟.

ستقبلؿ والتميػز لنموذج الَباث، إلو طبيعة الَباث ٗبعُب ا٣بصائص ا٤بميزة الٌب تضكي ا -ٕ
ف ٚبضع ٥بذه ا٢بقيقة واف أقكل تراث لو خصائصو ا٤بتميزة ومنهجية ٙبليل الَباث البد و 

 تتشكل ُّا.
لَباث ذو تطبيقات ثبلث: قكر، ونظ ، بعاد ذلك الَباث، قاأٍب التطبيق أو البعد من  -ٖ

و٩بارسة، وكل من ىذه التطبيقات ٲبلك خصائصو ا٤بتميزة ويكرض تبعا لذلك منهاجبتو 
 ا٤بتميزة.

وٖبصوص طبيعة الكضوؿ، أو ٙبديد ا٥بدؼ من عملية االىتماـ ُّدؼ اإلحياء ا٤بقصود للَباث 
قَباب من الَباث إلنو سيحدد أسلوب ابتداء تكمن ُب أإالذي يعُب بو أي باحث قإف أٮبية تعيينو 

إلطار إىل أربعة أنواع من الكضوؿ العلمي أو بعبارة أكثر دقة الوظائف االسياسي، ويشّب ربيع ُب ىذا 
 ٯبب أف يؤديها الَباث السياسي اإلسبلمي:  ا٤بتميزة الٌب يستطيع أو

لَباث السياسي الككري حيث الكضوؿ الذى يسيطر على تعاملنا مع ا  ىتمامات تاريخية:إأواًل: 
٭با ينبع ققط من كوف ذلك الَباث ىو جعبة تارٱببة ومرحلة من مراحل الوجود االنساٌل، وُّذا إاإلسبلمي 

ا٤بعُب قإف االىتماـ بالَباث السياسي اإلسبلمي البد وأف يقود إىل قه  أكثر دقة وأكثر كماال لذلك العامل 
نو ال توجد جامعة ُب العامل  ا٤بعاار مل أستطراد أف نتذكر إلاالذى ننتمى اليو كمسلمْب، ولعلو من قبيل 
اـ وا٤بعرقة بالَباث السياسي الككري القومى واحمللى ٥با، ئل٤بتكرد ُب ٚبصصاهتا السياسية قسما مستقبل ل

 طار ال تاربخ طويل لو أو على األقل ٧بدود الوزف منإحٌب ا١بامعات األمريكية بل والكندية الٌب تنتمى إىل 
حيث البعد التارٱبى تكرد لتقاليدىا القومية واحمللية وضعا مستقبل، ألنو كيف ٲبكن لعامل السياسة أوا٤بككر 
السياسي أف يتصدى للمشاكل السياسية دوف أف يل  با٢بلقات التأملية ا٤بتتابعة السابقة على وجوده؟  

نسانية: لقد ٙبك  ُب إلتاريخ ا كذلك قإف الككر السياسي اإلسبلمي قد قدر لو أف يكتب قصة حا٠بة ُب
توجيو التطور ولذلك أمثلة كثّبة منها تلك ا٤برتبطة با٢بضارة الكاثوليكية خبلؿ النصف الثاٌل من مرحلة 
العصور الوسطى عندما مكن القديس توماس األكويُب ومن قبلو الربتس الكبّب من التخلص أو على األقل 

هالة الٌب ميزت الكَبة السابقة عليهما، كذلك قإف الَباث عندما ساعد ٮبا على التحرر من أاناـ ا١ب
السياسي اإلسبلمي ىو الذى مكن التقاليد اليهودية من ا٣بروج والتحرر من بوتقة ظل  ا٢بضارة الغربية، 
الكضوؿ التارٱبى ُّذا ا٤بعُب ىو نسىب ومطلق ُب آف واحد. ىو يدور حوؿ تراثنا اإلسبلمي من جانب 



113 

 

ساٌل من جانب آخر، بل وٯبب أف نضيف أف الَباث االنساٌل اليعُب ققط العامل األورىب نإلوحوؿ الَباث ا
ريب مل تكتب بعد: التعامل مع اَّتمع ا٥بندى والصيُب  غألف اكحة التاريج االنساٌل غّب اَّتمع ال

يها بعد واآلسيوي عموما دوف ا٢بديث عن اَّتمعات الروسية ال يزاؿ ٲبثل عبلمات استكهاـ مل ٯبب عل
 مؤرخو ا٢بضارة اإلسبلمية بشكل كاؼ.

ىناؾ ناحية أخرى تكرض علينا وٗبنهجية متميزة أف نتعامل ثانياً: الفضول أو الهدف التنظيري: 
ة الككرية با٤بمارسػة باألساليب، وىي تلك الٌب تستجيب إىل الكضوؿ رب مع ذلك الَباث وحيث تتكاعل ا٣ب

مية أف تقدـ وتساى  ُب بناء النظرية السياسية؟، التطبيق اإلسبلمي التنظّبى: كيف تستطيع ا٣بربة اإلسبل
طار قكرى للتعامل مع ٦بموعة إ٭بوذج لو رحيقو وخصائصو ا٤بتميزة يصلح ألف يكوف أساسا ٣بلق ولبناء 

ف ا٣بربة أمن ا٤بعلـو أف بناء النظرية السياسية ُب حاجة إىل حقل للمشاىدة وا٤ببلحظة و و  من ا٤بتغّبات،
، والَباث اإلسبلمي لو طبيعتو الٌب ٘بعل ٖٔٓارٱبية ىى الٌب تقدـ البديل للبحث ا٤بعملى ُّدا ا٣بصوصالت

ستقراء ا٤بتتاىل إلطارا متكامبل أساسو اإمن داللتو ومن داللة ا٤ببلحظات الٌب نستطيع أف نقي  من خبل٥با 
طلق ال بديل عنو والمثيل لو ُب لنموذج ٖبصوص العبلقػة بْب بعض ا٤بتغّبات كمناواحملدد العناار لذلك 

 عملية بناء النظرية السياسية، ولننذكر بعض النماذج:
  العبلقة بْب ا٤بتغّب الديُب وا٤بتغّب السياسي: ىذه العبلقة ثابتة ومطلقة ُب ٝبيع مراحل التاريخ

ية نسانإلالعامل ا٤بعاار يطرح التساؤؿ ُّذا ا٣بصوص من أوسع أبوابو، واذا كانت او  اإلسبلمي،
تعرؼ ٭باذج أخرى كالكاثوليكى واليهودى قإف النموذج اإلسبلمي لو خصائصو ا٤بتميزة: دعوة  
ككاحية التقبل ا٤بهادنة، وحدة ُب قي  التعامل من منطلق االخبلقيات والقي  ا٤بثالية، موضع 

كة طبلؽ العبلقة بْب الوظيإمتميز ١بماعة العلماء، رقض مكهـو الكهنوتية ُب الوجود الديُب، و 
 الدبنية والوظيكة الدنيوية أيضاً على مستوى الكرد، وكلها ليست سوى بعض العناار.

  قليات الدينية وظاىرة عدـ االستقرار ألطبلؽ مكهـو اإالعبلقة بْب مبدا التسامح وما يعنيو من
ستقرار عندما إلإىل أي  حد قد يؤدى التسامح ُب ٢بظة معينة إىل اختبلؿ ظاىرة او  السياسي،
السلطة ا٤بركزبة وكيف ٯبب التوقيق بْب ىذين ا٤ببدأين وما ىى داللة ا٣بربة اإلسبلمية ُّذا  تضعف

 .ٕٖٓا٣بصوص؟
                                                 

، ٖٜٚٔ-ٜٔٚٔ.  مذكرات كلية االقتصاد والعلـو السياسية  ُب جامعة القاىرة، سنة نظرية التحليل السياسي(، ٜٗٚٔحامد ربيع )   ٖٔٓ
اطار الحركة السياسية في المجتمع (، ٜٛٚٔوما بعدىا، وانظر أيضا: حامد ربيع ) ٜٙٔ، صٜٗٚٔالقاىرة: دار النهضة العربية عاـ 

 وما بعدىا.  ٖٓٔ. القاىرة: دار الككر العريب، صاإلسرائيلي
حدث ذلك بشكل واضح ُب هناية الدولة العثمانية الٍب احتضنت األقليات القومية والدينية، لكن بعضها ساى  ُب إسقاطها، واليـو   ٕٖٓ
ؿ مسألة القوميات واألقليات ُب العامل العريب واإلسبلمي ٘بذب اىتماما غربيا واضحا، ولعل من ا٤بكارقات ُب عامل السياسة الدولية ُب التزا

ىذا اإلطار أف القوميات ُب عا٤بنا اإلسبلمي تشجع من قبل جهات غربية ولو كانت منظمات غّب حكومية على إبراز خطاب ا٤بظلومية 
عة حقوقها الثقاقية والدينية واللغوية، مقابل دقع األقليات ا٤بسلمة ُب الدوؿ غّب اإلسبلمية إىل "اإلندماج" ُب ٦بتمعاهت  سواء  وا٤بطالبة بتوس

كانوا مهاجرين كما ُب أوروبا وأمريكا أو من السكاف األاليْب كما ُب بعض دوؿ آسيا، وىي مكارقة قلما انتبو إليها الباحثوف ُب شؤوف 
 الوجهْب. األقليات من
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  العبلقة بْب ظاىرة التجانس السياسي ومكهـو الوالء لبلقليات: ظاىرتاف بدورٮبا تثّب كبل منهما
 العديد من ا٤بناقشات الكقهية. 

 قيمة عليا ُب الوجود السياسي: التساؤالت أيضًا ُّذا العبلقة بْب الوظيكة العقائدية والعدالة ك
ا٣بصوص عديدة. ىل الوظيكة العقائدية عندما تصّب ٧بورا للحركة السياسية ٛبنع ا٢برية من أف 
تصّب القيمة العليا؟ ىل الوظيكة العقائدية تعُب التكتيل ا٢بركى وقد أضحى ٧بور الشرعية ىو نشر 

ؤقتا ا٢برية كقيمة عليا ووضعها ُب مستوى اقل حيث ترتكع الدعوة الذى يكرض استبعاد ولو م
 .العدالة لتسيطر على النظاـ الكلى للمثاليات السياسية؟

على أف أى  الوظائف الٌب البد وأف يدعى الَباث  ثالثاً: الهدف الحركي أو الوظيفة الحركية:
ا ٪بعل ذلك الَباث منطلقا ف يؤديها تدور حوؿ داللتو ا٢بقيقية عندمألالسياسي الككري اإلسبلمي 

للتعامل مع ا٤بستقبل، قلنتذكر أى  ىذه النواحى: األيديولوجيات السياسية وموضع ا٣بربة اإلسبلمية، قه  
الطابع القومى العريب واإلسبلمي من داللة ومنطلق الَباكمات التارٱبية، تقدَل حلوؿ ٤بشاكل العامل الثالث 

اذج لطبيعة ذلك العامل وخصائصو ا٢بضارية، بل وا٢بديث عن اطار بتداء من خربة سياسية ىى أقرب النمإ
قكرى لنظاـ دوىل جديد، البد واف يقودنا إىل داللة "السبلـ اإلسبلمي"، وعلينا أف نتذكر وبصكة خااة 

ف نقطة البداية ا٢بقيقية ُب أُب نطاؽ الكضوؿ ا٢بركى الذى يطرحو االىتماـ بالَباث السياسي اإلسبلمي 
اؤالت تتمركز حوؿ حقيقة واضحة: عصرية ا٤بكاىي  اإلسبلمية، قالَباث اإلسبلمي كحقيقة قكرية ىذه التس

يقدـ ٦بموعة من ا٤بدركات ٘بعل من ذلك النموذج أقرب ا٣بربات إىل الواقع الذى نعيشو، ىذه ا٤ببلحظة 
اسية ىى عبلقة اختبلط تكرض علينا أف نتذكر كيف أف العبلقة بْب الوظيكة ا٢بضارية والوظيكة الككرية السي

نبع من مكهـو القيادة توارتباط مل تكن اندماج واستيعاب،  السياسة قكر وحضارة وا٢بضارة تعامل و٩بارسة 
، وبعبارة أخرى يقوؿ ربيع بارتباط ىذا ٖٖٓتمركز حوؿ داللة القي ، إف تاريخ الككر ىو مشكلة سياسية"تو 

سي اإلسبلمي ٕباجة إىل تنقية ُب إطار البناء ا٢بركي، يدلوجي قالَباث السياألا٥بدؼ "بإعادة البناء ا
قالتصور اإلسبلمي لو أريد لو النجاح قهو ٕباجة إىل إعادة بناء يقدـ ذلك اإلطار للتعامل مع ا٤بوقف 
ٕبيث يستجيب مع مقتضيات العصر والتطور، أي اياغة سياسية تتكوف من عناار ثبلثة: مبادئ وقي  

مي ثانياً، ٍب أساليب التعامل مع الواقع بقصد تطويره ثالثا، والَباث اإلسبلمي يقدـ أواًل، ٍب بناء وتصور نظا
حٌب اختكاء الدولة  -الى اهلل عليو وسل -لنا نظامًا مقدسًا للقي ، وخربة بشرية منذ وقاة الرسوؿ 

ظاـ القي  اإلسبلمية العا٤بية، ولعل أى  عناار النظاـ اإلسبلمي للقي  ىي: سيادة العدالة ُب بناء ن
السياسية، رقض منطق التمييز العنصري ُب الَباث اإلسبلمي، جعل العبلقة بْب ا٤بواطن وا٢باك  تسودىا 

تكاؽ والرضا، بناء إطار قكري للعبلقة ا٤بعنوية الٍب تربط الكرد با١بماعة على أساس الوظيكة إلقكرة ا
 .ٖٗٓا٢بضارية" 

                                                 
 .ٕٛٔ-ٜٚٔحامد ربيع، سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ا٤بصدر السابق،   ٖٖٓ
  .ٕٔ٘-ٕ٘/  ٕ، ا٤بصدر السابق، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   ٖٗٓ



115 

 

أف ما يتعرض لو العامل اإلسبلمي من  يرى ربيع ي:رابعاً: وظيفة المواجهة الحضارية للغزو الثقاف
تدمّب البنية الثقاقية العربية اإلسبلمية، إىل غزو ثقاُب، غريب عامة وأمريكي على وجو ا٣بصوص، يهدؼ 

وقد ٘بسد ذلك ُب طغياف أ٭باط الثقاقة االستهبلكية بْب الشباب وُب أوساط ا٤بثقكْب الذين ٰبتلوف ا٤بواقع 
جتماعي والثقاُب والسياسي، يلمح طيغاف إلمن وسائل اإلعبلـ، وا٤بتابع ا٤بدقق للواقع ا القيادية ُب كثّب

ا٤بكاىي  وا٤بدركات األمريكية ُب شؤوف ا٢بياة كاقة، وليست مصر ُب ىذا ا٣بصوص سوى حالة من 
ض لو ا٢باالت وجزء من كل، وىكذا قإف أحد أى  الدواقع الٍب ترتبط بعملية إحياء الَباث، ىو ما يتعر 

 .ٖ٘ٓالعامل العريب واإلسبلمي من تزييف وتشويو لوعيو و٥بويتو الثقاقية ُب إطار الغزو الثقاُب الغريب
ومع أف ا٤بكهـو السائد ُب عملية ا٤بواجهة للغزو الثقاُب األجنيب والصهيوٍل ىو أف ىذه ا٤بواجهة  

اليومي من احاقة وإذاعة وتلكزيوف  ىي وظيكة وسائل اإلعبلـ ا١بماىّبية ا٤بعتادة، على اعتبار أف اإلعبلـ
ىو الذي ٯبب أف يتصدى لعملية الغزو الثقاُب واإلعبلميوف وحدى  ى  الذين يستطيعوف أف يقودوا حركة 
مقاومة قكرية تسمح بإيقاؼ الكيضاف الككري ا٤بعادي أو على األقل التخكيف من حدة نتائجو، مع أف 

ٯبب أف ٱبضع لعملية تصحيح شاملة وكلية، قالغزو الثقاُب ذلك ىو ا٤بكهـو السائد لكنو مكهـو خاطيء و 
ىو ُب حقيقتو حرب قكرية، وككل اراع قإف ا٤بقاومة تكَبض من جانب التقوية الذاتية أوال، ألنو طا٤با أف 
ا١بسد ا٤بصارع ضعيف قإف أي ادمة من ا٣بارج قادرة على أف تناؿ منو، ومن جانب آخر علينا أف 

، قإذا أضكنا إىل ذلك أف الغزو الثقاُب عملية قكرية ترتبط نتذكر أف خّب وسيلة ل لدقاع ىي البدء با٥بجـو
بالكئة ا٤بتخصصة قهمنا النواحي الثبلث الٍب ٛبثل ا٤بقدمات الٍب ٯبب اف ينبع منها ٧بور التعامل مع ظاىرة 

 الغزو الثقاُب األجنيب وىي:
بالذات، قالثقاقة القومية ال ٯبوز أف التقوية الذاتية وتعِب العودة إىل الَباث وخلق الثقة  -ٔ

تستند إىل قراغ، إهنا تعبّب عن استمرارية تارٱبية، بل وىنا يكمن الكارؽ ا٢بقيقي بْب أي 
ثقاقية تقليدية معاارة والثقاقة اإلسبلمية، الٍب بواكها حقيقة سلوكية مل تنقطع ُب أي 

الَباث ال ٯبوز أف ننظر مرحلة من مراحل التاريخ اإلنساٍل، كذلك قإف عملية إحياء 
إليها على أهنا ٦برد نشر ٦بموعة من النصوص ا١بامدة، إهنا معايشة ومعاناة، إهنا تطعي  

ستقراء للماضي على ضوء ا٢باضر إلطبلؽ إللخربة بدـ جديد ومنطق متجدد، إهنا 
الداللة ٫بو ا٤بستقبل، النصوص القدٲبة واآلثار الكربى الٍب تعودنا أف نسوقها ُّذا 

٣بصوص قد تعِب ا٤بتخصص وا٤بؤرخ، ولكن ُب عامل اَّتمع ا١بماىّبي الذي يسعى ا
لبناء جديد يتكق مع آمالو وقدراتو قإف ىناؾ وظيكة أخرى لعملية إحياء الَباث وىي 

نطبلقة ا٤بستقبل حوؿ الوظيكة التارٱبية من خبلؿ ٧باور إالبحث عن الذات وتأسيس 
 ومستندات ا٤باضي عرب ا٢باضر.

                                                 
 .ٜٕٚ-ٕٚٛ/  ٕ، ا٤بصدر السابق، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   ٖ٘ٓ
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ٯبب أف نتعل  من خصومنا أف الوعي الثقاُب مل يعد ذاتيا، وإ٭با ُب عامل القرف  كذلك -ٕ
أضحى ُب جوىره تعبّباً عن عبلقة مشاركة ُب احمليط اإلنساٍل، ال يككي أف  ٖٙٓالعشرين

أثق بَباثي، بل ٯبب أف يثق اآلخروف ُب ذلك الَباث، وُب وظيكتو اإلنسانية والتارٱبية، 
ا القيادية، الظروؼ الٍب ينبع من جزء منها قشلها وقشل بل وبكل اراحة بوظيكته

قيادهتا خبلؿ عدة قروف قرضت علينا حربا تشنها أجهزة الدعاية الصهيونية قبل 
اإلسرائيلية وعلى األقل منذ ا٢برب العا٤بية األوىل، أحد عناار ا٢بروب النكسية الٍب 

يو الثابت لكل ما يتصل بالعروبة ٚبضع ٥با ا٤بنطقة العربية والثقاقة اإلسبلمية ىو التشو 
واإلسبلـ، وذلك بتقدَل الَباث العريب اإلسبلمي ُب عبلقة طرد ثابتة ومناقشة قكرية مع 
الَباث الغريب بصكة عامة واليهودي بصكة خااة، تقدَل األوؿ على أنو ٭بوذج للتخلف 

ٍل على أنو والتعصب وقد ٘بمعت ُب مسالكو ٝبيع مساوئ الوجود اإلنساٍل، وتقدَل الثا
يعرب عن التقدـ والرقي واإلنطبلؽ وا٢بق ُب القيادة، ىذه العبلقة الٍب ترسبت ُب الضمّب 
األورويب والعا٤بي أضحت ٛبثل أحد الرواسب الدقينة ُب الككر واإلدراؾ ا٤بعاار، وعلينا 
بدورنا أف نواجو ىذا ا٤بوقف ومن ٍب أف نؤسس حركتنا الدعائية واإلعبلمية من ا٤بنطلق 

 .ٖٚٓنكسو
على أف العبلقة الٍب تربط العنصرين السابقْب ىي تلك الذي نستطيع أف نسميها  -ٖ

سَباتيجة التعامل الثقاُب، سواء بصدد تدعي  الثقاقة العربية اإلسبلمية إلبرازىا ُب ثوُّا إب
ا٢بقيقي، أو إزالة الصور ا٤بَبسبة ُب األذىاف حوؿ ما يسمى بالثقاقة اليهودية، وكبلٮبا 

ديو الصحاقة اليومية واإلعبلـ ا٤بتداوؿ دوف إشراؾ ؤ ٢بقيقة واحدة ال ٲبكن أف توجهاف 
ا٤بدارس الككرية، ال يعِب ذلك أف اإلعبلـ ا١بماىّبي ال موضع لو ُب ىذا التعامل 
الككري، ولكنو موضعو يأٌب ُب ٢بظة الحقة عندما يكتمل التصور واإلدراؾ، ويصّب وقد 

دراؾ إىل أسلحة تتجو إىل رجل الشارع على شكل أضحى مهيئا ألف يتحوؿ ذلك اإل
قنابل دعائية وإعبلمية، بعد أف يكتمل منطق التعامل ُب اومعة ا٤بككر وُب معمل 

متدادا إليناع قكري، ولكل ٦باؿ إا٤بتخصص، قبل يوجد إعبلـ ناجح إف مل يكن 
عامل تصاؿ السياسي على أف ٲبيز بْب ٟبسة مستويات للتإلٚبصصو، ولقد تعود ققو ا

على األقل: اإلعبلـ العلمي، ٍب إعبلـ النخبة ا٤بثقكة، ويعقب ذلك إعبلـ اانع القرار، ، 
 .ٍٖٛٓب يأٌب بعد ذلك ما يسمى بإعبلـ قائد الرأي، قبل أف نصل إىل اإلعبلـ ا١بماىّبي
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 ربيع قبل هناية القرف العشرين بعشرة أعواـ. توُب حامد  

اإلعالم اإلسالمي الدولي بين النظرية (، ٜٚٛٔانظر بالتكصيل عن ا٤برتكزات الدعائية ا٤بضادة لئلسبلـ: د. ٧بمد علي العويِب )  ٖٚٓ
 .ٕٚ-ٖٙ، القاىرة: عامل الكتب، صٕ.  ط والتطبيق

(، ٜٓٛٔ، وانظر كذلك: حامد ربيع )ٕٛٛ-ٕٙٛ، ا٤بصدر السابق، ص ميمدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالحامد ربيع،   ٖٛٓ
 .ٕٗ- ٖٕ. القاىرة: دار ا٤بوقف العريب، القاىرة، صالثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي
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 المبحث الثاني: منطلقات فكرية ومنهجية أساسية

كد ربيع على أف منهجية إحياء الَباث السياسي يؤ المطلب األول: قواعد توجيهية في فلسفة ربيع :
تستهدؼ "ٙبديثو" أي "نقل مكاىي  نصوص ذلك الَباث إىل لغة العصر وإعادة اياغتها ٕبيث تستطيع 

لتقاء إلأف ٚباطب العامل الذي نعيشو على أف ىذا ال ٲبنع أف نتذكر أف عملية إحياء الَباث ىي نوع من ا
ط تسجيبل للماضي بلغة العصر بل ىو أيضًا تكسّب للماضي من منطلق بْب ا٤باضي وا٢باضر إنو ليس قق

ا٤باضي، ىدقاف كل منهما يكمل اآلخر ُب ٧باولة جادة لكه  األبعاد الككرية للعبلقة بْب تراثنا السياسي 
، ولتحقيق ذلك يضع أماـ الباحثْب ما يصكها بػ "قواعد توجيو عاـ" لكل من يتعرض ٜٖٓوواقعنا ا٤بعاار"

 لنوع من ا٤بعاناة العلمية، وىي عبارة عن مراحل ٛبهد كل قاعدة منها للقاعدة الٍب تليها:٥بذا ا
التحليل التارٱبي ال ٲبنع من و  "القاعدة األوىل:إف التمييز بْب التحليل اللكظي أو اإلحياء النصي .ٔ

اؼ أف كبلٮبا مقدمة ضرورية والزمة للمعايشة السياسية للنص، قالتحليل اللكظي يسمح باكتش
حقيقة ا٤بدركات، والتحليل التارٱبي يقودنا إىل ا٤بوقف، وقد ٙبدد من حيث الزماف وا٤بكاف، أما 

 التحليل السياسي قّببط ا٤بدركات با٤بوقف ليصهرٮبا قيما أ٠بيناه بوتقة الضمّب ا١بماعي. 
ة، قالنص أف األثر السياسي أيا كانت قيمتو ليس إال تعبّبا عن حقيقة نسبي :القاعدة الثانية ىي .ٕ

أو ا٢بقيقة الَباثية ٛبلك ٦بموعتْب من العناار: بعضها متغّب والبعض اآلخر ٲبثل دعائ  ثابتة 
تسمح من خبلؿ متابعتها من حيث متغّباهتا ومظاىر التعبّب عنها باكتشاؼ حقيقة الوعي 

 ا١بماعي. 
ليل السياسي للَباث ىي ما القاعدة الثالثة: أف ا٣بلكية العامة الٍب ٛبثل اإلطار الككري لعملية التح .ٖ

نستطيع أف نعرب عنو بكلمة الضمّب أو الوعي ا١بماعي، الوعي ا١بماعي ىو احملور الذي يربط 
ا٢باضر با٤باضي با٤بستقبل ورغ  أف الوعي ا١بماعي ىو بطبيعتو حقيقة حاضرة إال أف الضمّب 

احل متتابعة حيث يتنقل الزمِب يكرض حضور ا٤باضي، وبعبارة أخرى: الوعي ا١بماعي يدور ُب مر 
رتكاع ذلك الضمّب إىل حد السيطرة على ٝبيع إمن قَبة البلشعور بالوعي ا١بماعي إىل قَبات 

عناار الكياف وا١بسد السياسي بدرجات ٚبتلف وتتنوع، قهناؾ مرحلة العودة إىل الذات 
ّب وظيكة عية، ٍب ىناؾ مرحلة التعريف بالذات حيث تصاالكتشاؼ العناار الدقينة غّب الو 

الكيلسوؼ أو ا٤بككر تلك الصياغة الٍب تسمح باإلنطبلؽ ُب أبعاد ا٢بركة التارٱبية والوظيكة 
 ا٢بضارية.

القاعدة الرابعة: وحيث يصّب التحليل السياسي للَباث مطلقاً من حيث الزماف وإف ظل نسبياً من  .ٗ
نطقية عملية للتأكيد على التميز ستمرارية التارٱبية وأيضًا تصّب مإلحيث ا٤بكاف، وىنا تربز أٮبية ا

 الواضح للخربة اإلسبلمية إزاء أي خربة أخرى قدٲبة أو معاارة.
                                                 

 .ٕٛص  د.حامد ربيع ، التجديد الككري للَباث اإلسبلمي وعملية إحياء الوعي القومي، ا٤بصدر السابق،    ٜٖٓ
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والقاعدة ا٣بامسة: وىي أف ا٥بدؼ من عملية التعامل مع النصوص وا٤بصادر الَباثية ليس ٦برد  .٘
ا من منطلق ستجابة إىل نوع من أنواع الكضوؿ العلمي، وىي ال تتجو إىل ٦برد ا٤بعرقة با٢بقيقة وإ٭بإ

ا٢بركية العلمية الٍب ىي أحد خصائص التنظّب السياسي، و٥بذا البد وأف تسعى إىل اإلجابة على 
ما يكرضو الضمّب ا٤بعاار من تساؤالت، قكل ضمّب إنساٍل ُب مرحلة من مراحل وجوده البد 

ملية ىي وأف يصادؼ ٦بموعة من التمزقات، واإلحياء للَباث ٯبب أف ينبع من قكرة أف تلك الع
ٗبثابة الدواء للداء، أو على األقل أداة للتخكيف من حدة تلك األزمات"، من أجل أف يوجو 
الَباث إلحياء الوجداف واإلنسانية العربية وا٤بسلمة ُب مقابل الوعي الغريب والوعي اإلنساٍل غّب 

 .ٖٓٔالغريب عموماً 
 

 : 111تماعي في الحضارة اإلسالمية المطلب الثاني: إدراك خصائص المنهجية العلمية للتحليل االج
يؤكد حامد ربيع على ضرورة أف يعي كل من يتعرض ٥بذه ا٤بعاناة الككرية للتوظيف السياسي  

ا٤بنهجية العلمية للتحليل االجتماعي ُب ا٢بضارة اإلسبلمية الٍب ٯبملها ُب ستة  للَباث اإلسبلمي
 :ٕٖٔخصائص

: خالل معرفتها ومعايشتها ىو مصدر الحقيقة)أواًل( جعل التجريب أي المعرفة بالظاىرة من 
يرى ربيع أف "ا٤بتتبع لتاريخ ا٢بضارة اإلسبلمية يلحظ بوضوح كيف أهنا خالكت بل ورقضت التقاليد 
اليونانية ا٤بتعلقة ٗبنهجية التحليل، الككر العلمي العريب اإلسبلمي ٲبثل ثورة عقلية على الكلسكة اليونانية ُب  

الشاعر وا٤بككر اإلسبلمي الباكستاٍل  ٖٖٔلككر"، وينقل ربيع ىنا عن ٧بمد إقباؿكل ميداف من ميادين ا
                                                 

 .ٖٕ-ٕٕ/  ٔحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ج  ٖٓٔ
يؤكد حامد ربيع على أف للككر السياسي اإلسبلمي " بعدا اجتماعيا ٲبيزه عن غّبه، قهو قكر عملي مع أنو ال يهمل األبعاد الكلسكية   ٖٔٔ

مل با٢بركة وا٤بثالية بالواقعية ىي الطبيعة االجتماعية للتحليل السياسي، والككر السياسي اَّردة، قا٣بلكية الٍب تربط السياسة بالكلسكة والتأ
اإلسبلمي ُّذا ا٣بصوص ىو أكثر الظواىر تعبّبا عن حقيقة الَباث النظامي اإلسبلمي ا٤بتمثلة ُب قوة اإلرادة ا١بماعية، ليس من منطلق 

منطلق ا٢بقيقة الدينية، وىكذا تصّب السياسة سياسة دينية والدين دين سياسي، ولكن  الغوغائية الٍب تعيشها ا١بماعات ا٤بعاارة ولكن من
 دائما ُب بوتقة األمة والضمّب ا١بماعي، وىذا ا٤بكهـو يربز واضحا من خبلؿ ا٤بتابعة ٤بختلف مراحل الككر السياسي اإلسبلمي وابن خلدوف

ة االجتماعية للتصور اإلسبلمي سيطرت بصورة واضحة على التأايل واإلدراؾ ليس إال خاٛبة لَباكمات منذ العصر األموي، ىذه الطبيعي
بن السياسي وعلى الوظيكة السياسية للنظ  االجتماعية كا٤بلكية والزواج والشكعة وا٢بقوؽ االجتماعية، والككر الغريب سعى ٫بو ابن سينا وا

قل وضوحا وأقل ٙبكما منو ُب قلسكة ابن خلدوف وٙبليبلت ابن تيمية"، رشد ألهنما أكثر ٘بردا، وألف العنصر االجتماعي ُب تأايبلهتما أ
 ٔٔ –( السنة الثامنة ٖٛٙ( " البعد االجتماعي ُب الككر السياسي اإلسبلمي ". تقرير قضايا دولية، العدد )ٜٜٚٔانظر: حامد ربيع )

 .ٕٚـ، صٜٜٚٔيناير  ٕٓىػ/ٚٔٗٔرمضاف 
 . ٕٓٙ/  ٤ٕبالك ُب تدبّب ا٤بمالك، جحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا ٕٖٔ

وُّا تعل  -باكستاف اليـو –(، الذي ولد ٗبدينة سيالكوت ُب البنجاب ٖٜٛٔ-ٙٚٛٔيعد حامد ربيع من ا٤بعجبْب بككر ٧بمد إقباؿ )  ٖٖٔ
ودرس ُب إ٪بلَبا القانوف  بكلية الىور حيث ٙبصل على إجازة ُب الكلسكة ٍب ماجستّب ُب الكلسكة اإلسبلمية،ٜ٘ٛٔاللغة والدين، التحق سنة 

عمل أستاذا  ٜٛٓٔوناؿ الدكتوراه ُب الكليكة من أ٤بانيا عن موضوع ازدىار عل  ما وراء الطبيعة ُب قارس ،و  عند عودتو إىل ا٥بند سنة 
 يكن اقباؿ قيلسوقا مقلدا أو للكلسكة واللغة اإل٪بليزية ُب الكلية الشرقية ببلىور ٍب اشتغل باحملاماة كما انتخب ُب بعض ا٥بيئات السياسية، مل

لغّبه، بل كاف ااحب نزعة قلسكية ٘بديدية، ومن أوجو الشبو بينو وبْب ربيع أنو رغ  ٙبصيلو للكلسكة ُب جامعات أوروبا وتعمقها قيها  تابعا
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ُب كتبابو األشهر "٘بديد الككر الديِب ُب اإلسبلـ" قولو:"ىذه الثورة واضحة كل الوضوح ُب التككّب 
، ولكنها تبدو أوضح ما يكوف من التجديد وأوقاه ُب نقد ا٤بسلمْب للمنطق اليوناٍل ٖٗٔالكلسكي لؤلشاعرة

وقد كاف ىذا أمراً طبيعياً ألف عدـ الرضا عن الكلسكية النظرية البحتة معناه التماس طريقة إلقادة العل  على 
وجو اليقْب "، ويضيف ربيع: "والواقع أف الككر اإلسبلمي ُب بدايتو أقبل على الككر  اليوناٍل ٰبتضنو 

ل أساليب البحث عن ا٢بقيقة، ولكن سرعاف ويتلمس ُب زواياه نظامًا جديدًا للتصور قادرًا على أف يؤاٍّ 
ما اكتشف العلماء ا٤بسلموف أف العامل القدَل مل يكن يعرؼ العل  ٗبعناه ا٢بقيقي وأف منطق البحث ُب 
ا٢بضارة اليونانية غريب ٛبامًا عن ا٤بزاج العلمي أو على األقل ال يتكق وال يتجانس مع جوىر ا٢بضارة 

ي  القرآنية واألحاديث النبوية، ألف روح القرآف تتجلى قيو النظرة الواقعية ُب اإلسبلمية كما ااغتها التعال
حْب ٛبيزت الكلسكة اليونانية بالتككّب النظري اَّرد وإغكاؿ الواقع احملسوس...، قالعامل القدَل مل يعرؼ 

مر استمرار للَباث ا٤بنهجية التجريبية ٧بور البحث العلمي إال ُب مدرسة اإلسكندرية الٍب ىي ُب حقيقة األ
مصدر ا٤بعرقة  ٖ٘ٔالكرعوٍل، والذي يعنينا أف نؤكد عليو ىو أف تقاليد الَباث اإلسبلمي ٘بعل االستقراء

                                                                                                                                               

الروحية، ومن أقوالو ُب كتابو )٘بديد  وتكوقو، إال أنو ظل ٧باقظاً على جوىره الديِب متمسكا بعقيدتو، ومداقعا قويا عن اإلسبلـ، ٧بتكظا بنزعتو
وينبغي على الككر لكي ٰبقق ىذا االتصاؿ أف  ُب اإلسبلـ(:" الكلسكة نظريات، أما الدين قتجربة حية، ومشاركة واتصاؿ وثيق، التككّب الديِب

اإلسبلـ  ما أعرجت عنو شكتا نيب أحواؿ العقل يسميها الدين الصبلة، والصبلة لكظ من آخر يسمو قوؽ ذاتو، وأف ٯبد كمالو ُب حاؿ من
ا٤بككرين الذين اٚبذوا من القرآف الكرَل منبعًا ألقكاره وقلسكتو ، تأمبلتو تلك الٍب كانت مضيئة ُب كتابو  عند وقاتو"، يعد ٧بمد إقباؿ من

 نظر:موقع بيبلو إسبلـ، ا ٘بديد التككّب الديِب، ومعظ  الذين نظروا إىل ىذا الكتاب التكتوا إىل ىذه ا٤ببلحظة لشدة وضوحها.

http://www.biblioislam.net/ar/Scholar/card.aspx?CriteriaId=4&ID=11&UICollectionID=2
 ، "اإلسبلـ والزماف ُب منظومة ٧بمد إقباؿ التجديدية"، أ.د. أٞبيدة النيكر.  وانظر كذلك: موقع العل  والدين ُب اإلسبلـ: 0

   http://science-islam.net/article.php3?id_article=773&lang=ar ٧بمد إقباؿ و٘بديد الككر" ،
 الديِب ُب اإلسبلـ" لزكي ا٤بيبلد.

ىػ( األشعري، نسبو إىل الصحايب ا١بليل أيب موسى األشعري، وقد ظهر ُب قلب ٕٖٗ -ٕٓٙنسبة إىل أيب ا٢بسن علي بن ا٠باعيل )  ٖٗٔ
رتداده عن آراء ا٤بعتزلة، ُب تلك الكَبة ظهر ما ٲبكن تسميتو بعل  الكبلـ السِب أي العاامة اإلسبلمية بغداد يعلن مناارتو ألىل السنة وا

ىػ( ُب ببلد ما وراء النهر وأبو ٕٖٖنصرة عقائد أىل السنة باإلدلة العقلية ٔبانب األدلة النقلية، ماثلو ُب ذلك التوجو أبو منصور ا٤باتريدي )
ا١بماعة، ويتصف منهج األشعري ٗبحاولة التوسط بْب النص والعقل ُب رده على ىػ ( ااحب بياف أىل السنة و ٖٔٔجعكر الطحاوي )

أاحاب اآلراء وا٤بذاىب ا٤بخالكة ألىل السنة ليس من ا٤بعتزلة قحسب بل إنو رد على أاحاب الديانات الشرقية وا٤بنكرين لؤللوىية 
مؤلكاتو: "اإلنابة عن أاوؿ الديانة"، و" مقاالت اإلسبلميْب"  أنظر والكبلسكة الطبيعيْب والراقضة وا١بهمية وا٣بوارج والشيعة وغّبى ، ومن 

 وما بعدىا. ٕٛٙ.  القاىرة: مكتبة وىبة، ص ٕ.ط:الفرق الكالمية اإلسالمية(، ٜٜ٘ٔبالتكصيل : د. علي عبد الكتاح ا٤بغريب )
لتبِب رؤية كونية قائمة على التوحيد، قالقرآف  يقوؿ د.يونس اوا٢بي بأف "منهجي االستنباط واالستقراء شكبل معًا األساس ا٤بنهجي  ٖ٘ٔ

ىل: }أقبل الكرَل يوجو طاقات البشر الككرية للتجواؿ ُب آقاؽ الكوف الكسيح استقراء آلياتو واستنباطا ٤بعانيو التوحيدية ا٤ببثوثة قيو، قاؿ تعا
، ٕٓ-ٚٔرض كيف سطحت{الغاشية: اآلياتينظروف إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رقعت وإىل ا١بباؿ كيف نصبت وإىل األ

وىكذا ومع ٦بيئ اإلسبلـ انتقل االستقراء من مبحث قلسكي ٧بض قبل ذلك إىل مبحث يدرس ٘بريبيا ويطبق عمليا، وتوسع ٦بالو ليشمل 
مع تطور الدراسات  الشرعيات كما قعل ذلك اإلماـ الغزايل ُب  الربىنة على عدـ وجوب ابلة الوتر، وبدأ االستقراء يأخذ طابع ا٤بنهج

عن: يونس  األاولية قمسالك العلة مثل السرب والتقسي  وٙبقيق ا٤بناط وٚبرٯبو وتنقيحو ما ىي إال ركائز يعتمد عليها ا٤بنهج االستقرائي "، نقبلً 
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ستقراء ليس ٗبعُب ققط ا٤بشاىدة بل والتعامل من منطلق ا٤ببلحظة والتجربة إلستنباط، واإلالعلمية وليس ا
العقل على قه  ذلك احملسوس وإدراجو ُب اإلطار مع احملسوس، ا٤بعرقة ٯبب أف تبدأ باحملسوس وقدرة 

الككري وا٤بعنوي لتتمثل ا٣بطوة البلزمة إلمكانية تصور ا٢بقائق، القرآف دعوة إىل عامل ا٢بس واالستشهاد، 
السنة النبوية مناشدة للتجربة، روح اإلسبلـ أف ىناؾ مصدرين للعل  وٮبا الطبيعة والتاريخ، والطبيعة 

٘بربة، حٌب ُب نطاؽ الدين قاضت كتب التاريخ اإلسبلمي ٗبا أ٠باه علماء ا٢بضارة  مشاىدة والتاريخ ىو
بالشك كبداية للمعرقة، وىي ظاىرة بدأت منذ األعواـ األوىل إليناع ا٢بضارة اإلسبلمية، ولو تركنا ىذه 

لتحليل النواحي العامة وحاولنا متابعة ا٤بنهجية اإلسبلمية ُب نطاؽ التحليل العلمي بصكة عامة وا
، وجدير بنا ٖٙٔاالجتماعي بصكة خااة لوجدنا مظاىر القناعة با٤بنهجية التجريبية عديدة وال حصر ٥با 

الذي يؤال ُب مؤلكاتو اإلطار العاـ للمنهجية و  ٖٚٔأف نذكر ببعض النماذج الساطعة ومنها: ابن حـز 
نقد ا٤بنطق" الذي رغ  أٮبيتو بن تيمية الذي سبق ابن خلدوف يقدـ لنا أكثر من مؤلف ككتاب "إالعلمية، 

، يذكرنا السيوطي بكتابتْب آخرين أحدٮبا ضخ  بعنواف:"نصيحة أىل اإلٲباف ُب الرد ٖٛٔلكنو ليس الوحيد
على منطق اليوناف" والذي قدـ لنا ىذا ا٤بؤرخ اإلسبلمي السيوطي ُب كتابو "اوف ا٤بنطق والكبلـ عن قن 

ستطاعت أف تونع أْب إىل القوؿ بأف ا٤بنهجية التجريبية ، ويصل األمر ببعض ا٤بؤرخٜٖٔا٤بنطق والكبلـ"
وتَبعرع منذ الكندي أي منذ العصر العباسي األوؿ وأهنا طبقت ٖبصوص دراسة النكسية البشرية أو ما 

ستقراء ال إلنسميو اليـو بعل  النكس على نطاؽ واسع، الداللة الواضحة وىي أف العرب طبقت منهاج ا

                                                                                                                                               

٤بعرقة، السنة األوىل، العدد ( ،" االستقراء ُب مناىج النظر اإلسبلمي: ٭بوذج اإلماـ الشاطيب ُب ا٤بواققات "، ٦بلة إسبلمية اٜٜٙٔاوا٢بي )
 .٘ٙ-ٜ٘ـ، ص ٜٜٙٔىػ / ٙٔٗٔالرابع، ذو القعدة 

منهج االستقراء التجرييب قائ  على الشك والتجربة وا٤ببلحظة وكذلك ا٢بس وا٤بشاىدة للظواىر الكونية، وىو يقتضي وضع القواعد    ٖٙٔ
أرسى ا٤بسلموف قواعد ا٤بنهجية االستقرائية  ُب العلـو التجريبية والطبيعية  العامة الٍب ينطلق منها الباحث ليطبقها على الظواىر، وبتوجيو قرآٍل

نهج والتطبيقية، وىذا ما انعكس على اسلوب التككّب العلمي عند ا٤بسلمْب األوائل ليتس  با٤بوضوعية واألمانة العلمية، وقد أال القرآف للم
العل  بآيات اهلل ومعجزاتو والتككّب وا٤بشاىدة للمظاىر الكونية، وعشرات اآليات  العقبلٍل ُب االستقراء وا٤بشاىدة وا٤ببلحظة ُب الربط بْب

: اآلية  ترسخ ىذه ا٤بكهـو ليكوف منهجا ألاحاب العقوؿ النّبة: }أقل  يسّبوا ُب األرض قينظروا كيف كاف عاقبة الذين من قبله { )الرـو
 . ٖٓٔ-ٜٚسكندرية: مؤسسة شباب ا١بامعة، ص .  اإلمناىج البحثـ(، ٜٗٛٔ(. انظر: د. غازي حسْب عناية )ٜ

ىػ(، من أكرب علماء ا٤بسلمْب تصنيكا ُب األندلس، ويقـو حاليا مركز البحوث ٙ٘ٗ-ىػٖٗٛىو علي بن أٞبد بن حزب األندلسي )   ٖٚٔ
ع عن ابن حـز وآراؤه الكقهية اإلسبلمية ُب السويد ٗبشروع ١بمع وٙبقيق كامل تراثو، وينقل ا٤بوقع الر٠بي ٥بذا ا٤بشروع تكصيبل ىو األوس

 /http://www.ibnhazm.netالظاىرية وشعره وقلسكتو: 
اكحة،  ٙٚٔ، وحققاه ٧بمد ٞبزة وسليماف انيع، وعدد اكحاتو ٜٜٔٔنشرت دار الكتب العلمية ببّبوت ىذا ا٤بؤلف ا٤به  عاـ   ٖٛٔ

والنقدية كاشكا عيوب وثغرات ا٤بنطق األرسطي ا٤بوغل ُب  وٰبمل كتاب شيخ اإلسبلـ "نقض ا٤بنطق" نقدا مهما من حيث قيمتو ا٤بعرقية
ج الكرضيات الذىنية البديهية وا٤بغرؽ ُب الذىنيات النظرية، ٧برضا على اكتشاؼ ا٤بنطق التجرييب والعلمي والنسيب الذي يربط العل  ومناى

 بعامل الذىن.  التككّب بالكوف وا٤بخلوقات ُب الطبيعة الٍب يعيش قيها اإلنساف بدال من االرتباط
ىػ( ما ٜٔٔ-ٜٗٛ" لئلماـ جبلؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي )صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالمومن طبعات كتاب"  ٜٖٔ

، وحققو أٞبد قريد ا٤بزبدي، كما نشرت دار الرياف للطباعة والنشر والتوزيع كتابو "نصيحة أىل ٕٚٓٓنشرتو دار الكتب العلمية ببّبوت عاـ 
 ٲباف ُب الرد على منطق اليوناف" ا٤بشهور باس  الرد على ا٤بنطقيْب، مع ٙبقيق عبد الصمد شرؼ الدين الكتيب و٧بمد طلحة ببلؿ منيار، ُباإل

 اكحة. ٛٛ٘
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جتماعية بل وتعدى ُب إليعية كالطب وا١بغراقيا، بل وكذلك ٖبصوص الظواىر اققط ٖبصوص الظواىر الطب
مرحلة الحقة إىل ا٤بعرقة الدينية على األقل ُب بعض مستوياهتا، واألمر الذي ال شك قيو أف ىذه ا٤بنهجية 

ة متدت إىل التحليل االجتماعي بصكة عامة وإىل التحليل السياسي بصكة خااة، وقد غزت ىذه ا٤بنهجيإ
الَباث اإلسبلمي خبلؿ العصر العباسي الثاٍل، ابن رشد ُب ا٤بغرب األندلسي وابن خلدوف ُب ا٤بشرؽ أ٠باء 

حتضاهنا ٘بريبا ولو ُب إشوامخ ُب ىذا ا٣بصوص، أيا منه  مل يقبل أف يكتشف ا٢بقيقة إال عن طريق 
ل إىل القمة عندما ٯبعل التاريخ بعض األحياف ا٤بشاركة ُب أحداثها والتكاعل مع متغّباهتا، ابن خلدوف يص

ألسلوب جديد من أساليب التحليل سوؼ يقدر ٤باركس قيما بعد أف  للمشاىدة وا٤ببلحظة خالقاً  ميداناً 
 .ٕٖٓينتكع بداللتو، وسلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك يعلن عن تلك ا٤بنهجية بصراحة ووضوح"

 
يقوؿ ربيع إف "إدراج كبًل من  رة طبيعية:جتماعية على أنها ظاىإل)ثانياً( النظر إلى الظاىرة ا

جتماعية والظاىرة الطبيعية ُب نطاؽ واحد من التصور الككري أو العبلقة بْب األمرين غمضت إلالظاىرة ا
على ٝبيع من تابع الككر السياسي القدَل أو تاريخ التطور ا٢بضاري العاـ، رغ  أنو سوؼ يقدر ٥با أف 

رف التاسع عشر، التقاليد الغربية ظلت حٌب القرف السابع عشر إٝباال تكوف ذات داللة حا٠بة خبلؿ الق
تكصل بْب الظواىر االجتماعية والظواىر الطبيعية واعتبار أف الظاىرة الطبيعية حقيقة قائمة وملموسة 
و٧بسوسة، أما الظاىرة االجتماعية قهي تصور وإدراؾ وىي ُّذا ا٤بعُب تنطوي ٙبت رداء الكلسكة بأوسع 

و، النظرة إىل الظاىرة االجتماعية على أهنا بدورىا ظاىرة طبيعية مل تعرقها ا٢بضارة األوروبية إال خبلؿ معاني
القرف السابق على الثورة الكرنسية، على العكس من ذلك قإف الَباث اإلسبلمي خلق الَبابط بل وال 

عية أو السياسية بأي معُب من نستطيع أف ٪بد عا٤با واحدا خالف ىذه النظرة ُب ٙبليلو للظاىرة االجتما
معانيها، إحدى التقاليد األوىل ُب الككر اإلسبلمي ينبع من خبلؿ ا٤بقارنة الثابتة بْب ا١بسد والظاىرة 
السياسية، و٩بن طبقها ابن الربيع وكذا بالعودة إىل ا٤بدينة الكاضلة للكارايب الٍب ستؤكد لنا بوضوح ىذه 

ا١بسد وحيث تستخدـ نكس ا٤بصطلحات العضوية ُب التعبّب عن أجزاء  القناعة حيث ا٤بدينة الكاضلة ٛبثل
، وىنا يبدو مرة أخرى مدى الكارؽ بْب الككر السياسي اإلسبلمي والككر اليوناٍل، ٕٖٔاَّتمع السياسي

                                                 
 .ٕٔٙ/ٕحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ج  ٕٖٓ
ولنورد بعض األمثلة الٍب ربط قيها الرسوؿ الى اهلل عليو وسل   بْب الظاىرة ىل ٲبكن القوؿ إف ىذا ا٤بكهـو نبوي ُب األال ؟،   ٕٖٔ

من  االجتماعية أو الدينية والظاىرة الطبيعية ومن ذلك: عن كعب بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل الى اهلل عليو وسل : "مثل ا٤بؤ 
أخرى حٌب هتيج، ومثل الكاقر كمثل األرزة اَّذية على أالها، ال يكيئها شيء كمثل ا٣بامة من الزرع تكيئها الريح، وتضرعها مرة، وتعد٥با 

، وُب كتاب الرب والصلة يروي اإلماـ مسل  بن ا٢بجاج عددا ٕٛحٌب يكوف ُب ا٪بعاقها مرة أخرى" رواه مسل  ُب كتاب اإلٲباف، ا٢بديث رق  
متو، وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو يرقعو، قاؿ:"الناس معادف كمعادف الذىب من األحاديث الٍب تظهر األسلوب النبوي ُب التمثيل ألاحابة وأ

 والكضة، خيارى  ُب ا١باىلية خيارى  ُب اإلسبلـ إذا ققهوا.." إىل آخر ا٢بديث، وعن النعماف بن بشّب رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
سد، إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر ا١بسد بالسهر" وىو واف للعبلقة الى اهلل عليو وسل :"مثل ا٤بؤمنْب ُب توادى  وتراٞبه  مثل ا١ب

امل بْب أقراد اَّتمع ا٤بسل ، وعن أيب موسى رضي اهلل عنو، عن النيب الى اهلل عليو وسل  قاؿ:"إ٭با مثل ا١بليس الصاّب وا١بليس السوء كح
و، وإما أف ٘بد منو رٰبا طيبة، وناقخ الكّب إما أف ٰبرؽ ثيابك وإما أف ا٤بسك وناقخ الكّب، قحامل ا٤بسك إما أف ٰبذيك، وإما أف تبتاع من
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قلقد تعود ا٤بؤرخوف على أف ينسبوا ا٤بدينة الكاضلة على أهنا نقل من أقبلطوف، وىذا غّب احيح من حيث 
ا٤بنهاجي، الكارايب يطبق ما يسمى با٤بنهجية البيولوجية ُب التحليل السياسي بأوسع معانيو، بل التأايل 

ستطاع أف ينظر ىذه ا٤بنهجية، الرئيس لديو ىو القلب واألعواف ى  أعضاء إوٲبكن القوؿ بأنو أوؿ مككر 
اضلة، ٍب يأٌب ابن ا١بسد السياسي، وىو يتابع ىذه التأايبلت ُب كل ما يعرض لو ٖبصوص ا٤بدينة الك

خلدوف قّبتكع ُّذه ا٤بنهجية إىل القمة حيث ينقلنا إىل نتائج النظرة العضوية إىل الوجود السياسي ُب إطار 
متكامل من التحليل للظاىرة ا٢بضارية، ىو أوال ينطلق من مكهـو التطور ٗبعناه الشامل ال ققط بصدد 

اٍل، ٍب ىو يدخل عنصر الزماف ُب ٙبديد خصائص اَّتمع العريب واإلسبلمي بل بصدد اَّتمع اإلنس
التطور العضوي للظاىرة السياسية، ٩با ال شك قيو أف القرف التاسع عشر سوؼ يدقع ُّذه العبلقة بْب 
الظاىرة الطبيعية والظاىرة االجتماعية حيث لن يقتصر ُب أف يرى أف الظاىرة الطبيعية كيانا عضويا بل 

ج اجتماعية للظاىرة الطبيعية، أيضاً ُّذا ا٣بصوص نستطيع أف ٪بد بعض سوؼ يصل إىل ا٢بديث عن نتائ
ا٤ببلمح ا١بزئية لدى ابن خلدوف مثل: نظرية ا٤بناخ، الطابع القومي، الطبيعية البدوية، وىي ليست إال بعض 

ف التطبيقات، ولكنها مل يقدر ٥با اإلطار ا٤بتكامل إال مع دقعة الككر السياسي واالجتماعي خبلؿ النص
 .ٕٕٖالثاٍل من القرف التاسع عشر"

 
"وىي ظاىرة أخرى ال ٪بد ٥با مظاىر  )ثالثاً( تحطيم الحواجز بين الفكر والنظم والوقائع:

واضحة ُب الَباث الغريب إال مع القرف الثامن عشر رغ  أهنا أحد مبلمح الَباث السياسي اإلسبلمي، ُب 
سياسة ٗبعُب أنو عل  كلي ينصهر ُب داخلو كل ما لو الة ستقبلؿ لعل  الإلالَباث الغريب تعبّب عن حقيقة ا

با٤بعرقة حوؿ الكاعلية السلطوية سواء كاف ذلك ينبع من ا٤بكاىي  واألقكار أو من النظ  والقواعد أو من 
الوقائع وا٤بمارسة، الَباث اإلسبلمي مل يعرؼ ذلك ولعل أسباب ذلك منطقية: قعل  السياسة ىو عل  

التدبر األايل ُب تقاليدنا، ىدقو ىو تبياف الطريق للتعامل مع القائ  والواقع ،  الثقاقة واقعي مرادؼ لعل  
العربية والتقاليد اإلسبلمية كاف أساسها و٢بمتها ىي الطبيعية ا٤بوسوعية، قالعامل تتسع معرقتو إىل ٝبيع 

وضوعاتو ال يَبدد ُب أف نواحي الثقاقة من طب ورياضة إىل اجتماع ودين وسياسة، وىو ُب عرضو وٙبليلو ٤ب
ينتقل من الكقو إىل األدب بل وإىل الظاىرة ا٤برضية، وىكذا قإف ا٢بواجز بْب الكليات الككرية ال وجود ٥با 

تساع ُب مكهـو ا٤بعرقة عرب أيضًا ُب إلحيث النظ  أو قواعد السلوؾ ٚبتلط بالوقائع والككر، ىذا ا٣بلط وا
قط مككرا يهت  بالتجردات ولو منطلق ٘برييب بل ىو أيضًا طبيب اىتمامات الكبلسكة، قالكيلسوؼ ليس ق

عبلمة على  وواانع، واألمثلة ُّذا ا٣بصوص عديدة ال حصر ٥با، ىذا التزاوج الذي ٲبكن أف يواف بأن
ُب ا٤براحل األوىل ٣بلق التقاليد العلمية وبصكة خااة ُب نطاؽ الثقاقة  عدـ التخصص كاف مكيداً 

                                                                                                                                               

. بّبوت: ٔ. اعتُب بو وراجعو الشيخ حسن عبد العاؿ، طمختصر صحيح مسلم٘بد رٰبًا خبيثة"، أنظر: شيخ اإلسبلـ زكي الدين ا٤بنذري، 
 ا٤بكتبة العصرية. 

 .ٕٕٙ/ٕبّب ا٤بمالك، جحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا٤بالك ُب تد  ٕٕٖ
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غذي النظ  والوقائع تدقع با٤ببلحظة والنظ  تكرض التساؤالت عن داللة ا٣بربة، وىكذا السياسية، قالككر ي
نلحظ كيف أف الكارايب تأثر ُب منهاجيتو بالشريعة اإلسبلمية، وابن رشد ال يقل مقدرة ككقيو عنو  
 ككيلسوؼ، وابن خلدوف كمككر اجتماعي مارس القضاء ٕبنكة ودراية، بل إف الغزايل نكسو مل يقتصر

كتاب إحياء علـو الدين و  على التحليل الككري والكلسكي بل تعدى ذلك إىل تقدَل ا٢بلوؿ ٗبعُب اإلقتاء،
خّب دليل على احة ىذه ا٤ببلحظة ، كل ىذا كاف البد أف وأف ٱبلق العبلقة الوثيقة بْب التجريد 

ية والصكة الوقائعية للوجود يعية النظامبوالتجريب، وكاف البد أف ٰبط  ا١بواجز بْب الناحية الككرية والط
السياسي، ُب مؤلف سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك الدالالت واضحة ُب ىذا ا٣بصوص ، بل وٲبكن القوؿ 

ُب ا٢بضارة اإلسبلمية تعرض للسلطة دوف أف يصارعها وتصارعو بعانقها وتعانقو: ابن  بأننا ال ٪بد مككراً 
  ليسوا إال بعض األ٠باء الٍب لن ٪بد ٥با مثيبًل أو ٭بوذجاً سينا، ابن رشد، ابن تيمية، ابن خلدوف، كله
 .ٖٕٖمشاُّاً ُب ا٢بضارة األوروبية قبل عصر النهضة"

 
:"والذي يأٌب قيكمل ستخدام النموذج التاريخي منطلقا لبناء عملية التجريد الفكريإ)رابعاً( 

لنموذج التارٱبي ليصبح األداء ىذا اإلطار الككري لكه  طبيعية التحليل االجتماعي، بل ويرتقي ىذا ا
األساسية ُب منهجية التحليل السياسي كما ىو ا٢باؿ عند ابن خلدوف، وىنا يربز واضحا مدى الَبابط بْب 
الككر السياسي اإلسبلمي والتعالي  الدينية اإلسبلمية منذ بداية الدعوة، ما معُب النموذج التارٱبي أواًل؟، 

ة التارٱبية وٙبويلها إىل حقيقة مقنعة تعرب عن خصائص متميزة تقود إىل ُب أبسط معانيو ىو اقتطاع ا٣برب 
داللة ٧بددة تصّب منطلقا لتأكيد حقيقة معينة أو لتقييد منطوؽ تلك ا٢بقيقة، وُب القرآف ٦بموعة من 

 لتجاء إىل التاريخ ىي ُب حقيقة األمر استمرارية ثابتة لرقض العنصرية ُبإل، قكرة إٖٗالنماذج التارٱبية
من تاريخ ٨بتلف األم  -لتجاء إىل ا٣برباتإلنطاؽ التحليل االجتماعي، وكوف معُب النموذج التارٱبي ا

ستخبلص تلك ا٣بربة ُب دالالت معينة ٯبب أف تكوف موضع إقإهنا قد تكوف غّب قومية و  -والشعوب
 .ٕٖ٘االحَباـ والتقدير ُب ٙبليل السلوؾ"

 
                                                 

  .ٕٕٙ/ٕحامد ربيع ،ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ج  ٖٕٖ
ـو ويسميو عدد من الباحثْب ٗبنهج االسَبداد التارٱبي، لقيامو على اسَبداد ا٤باضي تبعا ٤با تركو من آثار، وىو ا٤بنهج ا٤بستخدـ ُب العل  ٕٖٗ

، وقحوى وأسس ىذه ا٤بنهجية مستقاه من القرآف الكرَل والسنة النبوية، والقصص القرآٍل ىي ا٤بنطلق ٤بن اتبع التارٱبية واالجتماعية واألخبلقية
وَل،بل ىذه ا٤بنهجية من علماء ا٤بسلمْب ُب النقد التارٱبي وٙبقيق الوثائق والنصوص التارٱبية، ودراسة اآلثار، وقلسكة التاريخ، وعملية التق

وا٤بًب وطبقات الرجاؿ وا١برح والتعديل، وعلى رأسها قصص األنبياء مع أقوامه  وكيف استجابوا أو  ُب دارسة السنة  وانتكع منو علماء ا٢بديث
َنا إِلَْيَك َىَذا اْلُقْرآَف َوِإْف ُكنَت ِمنْ كذبوا بالوحي ا٤بنزؿ من عند اهلل، قاؿ تعاىل:}    قَػْبِلِو َلِمْن اْلَغاِقِلْبَ  ٫َبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ٗبَا أَْوَحيػْ

رتباط اإلنساف بتارٱبو الطويل واالتعاظ منو ُب حياتو وبعد ٩باتو، وقد عزز تلك إ، وتنبع أاالة ىذا ا٤بنهج من ضرورة ٖ{ سورة يوسف: اآلية 
النبوية. انظر:د.غازي حسْب عنابة، الرؤيا للتاريخ اإلسبلمي والسالف ُب القرآف الكرَل والسنة  األاالة بالنسبة للباحثْب ا٤بسلمْب وضوح

 . ٛٓٔ-ٖٓٔ، ا٤بصدر السابق،صمناىج البحث
  .ٕٕٙ/ٕحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ج ٕٖ٘ 
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ستقى حامد ربيع ىذا إوقد  :136موضع علم مستقل عتبار عملية التدبر أو الحركةإ)خامساً( 
ا٤بكهـو من كتاب سلوؾ ا٤بالك لشهاب الدين ابن أيب الربيع الذي ٯبعل من كلمة التدبّب أو التدبر ٧بورا 
لنكس التسمية الٍب يطلقها على نصائحو، ويشّب إىل التدبّب والتدبر ُب عدة مواضع من كتابو قيقوؿ:"إف 

وسياسة وأمر وهني، وأف ا٤بتولْب لذلك ينبغي أف يكونوا أقاضله  قإف من هنى  الناس مضطروف إىل تدبّب
عن شيئ أو أمر بشيء قالواجب أف يظهر ذلك ُب نكسو أوال ٍب ُب غّبه، وألف كثرة الرؤساء تكسد 

حتاجت ا٤بدينة أو ا٤بدف الكثّبة أف يكوف رئيسها واحد وأف يكوف سائر من ينصب لتماـ التأثّب إالسياسة، 
سامعْب مطيعْب منكذين ٤با يصدر عن أمره، حٌب يكونوا كاألعضاء يستعمله  كيف  والسياسة أعواناً 

الواقع على بعضه  من بعض، حٌب  شاء...، وإ٭با اضطر العامل إىل سائس ومدبر ليدقع عنه  األذى
 يعوقو عنها يقصد كل أحد منه  للصناعة الٍب ينتحلها ٤بصلحة نكسو ومصلحة غّبه ٩بن ٰبتاج إليها وال

، ويشّب شهاب الدين ٕٖٚعائق قيت  بذلك تعاضدى  وتعاوهن  على مصاّب عيشته  واستقامة أمورى " 
ابن أيب الربيع إىل أف أركاف ا٤بلك أو ا٤بملكة أربعة: ا٤بلك ويقصد بذلك السلطة، والرعية ، والعدؿ، 

  والتدبّب، ٍب يؤكد على أنو "ال ٱبلوا تدبّب ا٤بلك من أربعة أمور:
إما عن طريق العقل: بطاعة اهلل وتصديق رسلو، و٦باىدة النكس على مكاـر األخبلؽ، وأف ٯبعل  .ٔ

والذين أ٠باى  ُب قصل سابق لو بالعناار أو أاناؼ الناس الذي  -بينو وبْب ىؤالء حاجزا منيعا
 ٯبب على ا٤بلك ا٢بذر منه .

ببلء، واستغناء طالب ا٢باجة أو من طريق ا١بود: كالتعطف على أىل ا٤بسكنة، وإكراـ ذوي ال .ٕ
 ٕباجتو.

العكو عن وإما من طريق السياسة: كالعطاء الكثّب على السبب اليسّب، والعكو عن كثّب ا١برائ ، و  .ٖ
 ا٤بكائد على األعداء. ؿيسّب الذنب، واستعما

: كَبؾ حسن الظن بكل أحد، وكتماف السر واونو، ومعا١بة ما ٱبشى قوتو  .ٗ أو من طريق ا٢بـز
."ٖٕٛ 
 

ر ك  ذَ يُ  العلوم اإلنسانية بشكل متميز عن التقسيم الغربي:و  ساً( تقسيم أشكال المعرفة)ساد
أف لدى ا٤بسلمْب تقسيما ٨بتلكا ألنواع بربيع كل من يتصدى لعملية إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي 

قات الكرد مع نكسو ا٤بعرقة اإلنسانية وبعض علمائنا ميزوا بْب أقساـ ثبلثة عموما: "العمليات ا٤برتبطة بعبل
أو ذلك الذي يسمونو عل  األخبلؽ، ٍب عبلقات الكرد مع أسرتو ويعربوف عنو بكلمة االقتصاديات، ٍب 

                                                 
، صٔ. ط مستقبل اإلسالم السياسيـ(، ٖٜٛٔحامد ربيع )  ٕٖٙ  وما بعدىا. ٘. بغداد: ا٤بنظمة العربية للَببية والثقاقة والعلـو

  .ٚٓٗ-ٙٓٗ/ٕشهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن أيب الربيع، سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ج  ٕٖٚ 
، ويكصل ُب مواضع كثّبة ُب نظرية التدبّب عنده أو ما سيميو بطلب ا٤براتب ٖٔٗ/ٕشهاب الدين ابن أيب الربيع، ا٤بصدر السابق، ج    ٕٖٛ

 الٍب ٚبتص ٨بتلف أاناؼ الناس ُب اَّتمع.
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تلك ا٤برتبطة با١بماعة ويصكوهنا باألخبلؽ ا٤بدنية، ىذ التقسي  الذي نلمسو من الكارايب وحٌب ابن خلدوف 
يث تلغى كلمة عل  األخبلؽ ا٤بدنية وتستخدـ وابن أيب الربيع سوؼ ينتقل إىل حضارة عصر النهضة ح

بعد ميكاقللي وقد ٛبزقت  -ُب الككر الغريب-، رقع كلمة األخبلؽ يصّب أمرا طبيعياٜٕٖبد٥با كلمة السياسة
 .ٖٖٓالعبلقة بْب القي  ا٣بلقية والدينية من جانب والقي  السياسية من جانب آخر"

 
 راث السياسي اإلسالمي: المبحث الثالث: المنهجية المقارنة في تحليل الت

ا٤بنهجية ا٤بقارنة" ثابتة ُب ا٤بدرسة القانونية ُب التقاليد القومية إال أهنا "يقوؿ حامد ربيع بأف كلمة  
عندما تنتقل إىل لغة علماء السياسة تصّب رداء مهلهبل واسعا ٰبتضن كل شئ دوف أف تعكس أي داللة 

 ربيع ٰبيل -يقصد الكقهي-ُب نطاؽ التحليل القانوٍل  لوضوح واستقرار ىذا ا٤بكهـو ٧بددة، وتعليبلً 
 :ٖٖٔتكسر ذلك الٍب إىل عدد من ا٤بتغّباتالباحثْب ُب الَباث 

ستقباؿ الواعي للكقو األجنيب، قاستقباؿ تقاليد و٩بارسات إلستقرار ووضوح التقاليد اإلسبلمية واإ .ٔ
أف ٥ب  ٕبقيقة العل  اآلخرين مل تكن من قبل "غلماف" خلكته  الظروؼ وا٤ببلبسات والش

 ومتاىاتو ولكنو ًب من قبل علماء حنكته  التجارب.
نكباب ا٤بتأٍل واإلٲباف الذي يكرض التضحية ويأىب إال إلنوا بكضل اأف علماء ا٤بسلمْب  تكو   .ٕ

 الصبلبة.
ا٤بنهجية ا٤بقارنة حيث جعلوا من ا٤بقارنة "عل  أساسو البحث  أف العلماء ا٤بسلمْب عرقوا مبكراً  .ٖ

أسباب ا٣ببلؼ بقصد اكتشاؼ ا٤بنطق ا٤بشَبؾ والواوؿ من خبلؿ منطق العلة ولغة السببية عن 
إىل تكسّب التناقضات وٙبديد أوجو التقارب والشبو"، أنظر على سبيل ا٤بثاؿ ومن منطلق يقرب 

                                                 

وُب حْب أف الككر الغريب يكصل قصبل تاما بْب السياسة والدين قإف اإلسبلـ ٯبعل السياسة جزءا من الدين ويقي  الصلة وثيقة بْب    ٜٕٖ  
( من زاوية ٔاألخبلؽ والسياسة وتبعا لذلك ققد عاِب علماء اإلسبلـ القضايا السياسية من ثبلث وزايا ُب نظر د. بسطامي ٧بمد خّب )

ة ُب أي ٦بتمع ٥با ارتباط وثيق با٤ببادئ الٍب يؤمن ُّا اَّتمع ُب تكسّب ظواىر الكوف ومكانة اإلنساف، وٗبثل االرتباط الوثيق العقيدة: قالسياس
ـ بْب الكلسكة والسياسية ُب الغرب وجدت الة قوية بْب السياسة وا٤بباديء العقائدية ُب اإلسبلـ، وىذا يكسر اىتماـ رجاؿ العقيدة والكبل

( زاوية الكقو والقانوف: حيث وجدت السياسة عناية عند الكقهاء، والعبلقة بْب الكقة والسياسة ٕبالسياسة وتناو٥ب  ٥با ُب كتبه . )والكلسكة 
ادئ ىي العبلقة ذاهتا الٍب توجد اليـو بْب السياسة والقانوف، والدستور الذي ىو أعلى قانوف ُب الدولة ا٤بعاارة ما ىو إال تعبّب عن ا٤بب

سية والككر السياسي الذي تؤمن بو الدولة، ولقد سعى الكقهاء إىل اياغة القواعد ا٥بامة الٍب يقـو عليها ا٢بك  وٙبديد وظائف ا٢بكاـ السيا
( زاوية األخبلؽ:  أما الدراسات األخبلقية ققد ٖومؤىبلهت  ووضع ا٢بلوؿ للمشكبلت ا٤بختلكة الٍب نشأت من تطور الدولة اإلسبلمية. )

قي  وآداب ٙبك  تصرقات رجاؿ السلطة، وكانت ىذه الدراسات تصاغ ُب شكل مواعظ ونصائح للخلكاء وا٤بلوؾ والسبلطْب سعت لوضع 
د.  ومن دوهن  من رجاؿ الدولة، وىذه القي  األخبلقية ىي الٍب ٘بعل السياسة ُب اإلسبلـ نظيكة تقـو على الصدؽ واألمانة والعدؿ. نقبًل عن

 ، ا٤بصدر السابق، نكس الصكحات.مسائل معاصرة في فقو السياسةعيد خّب، بسطامي د.بسطامي ٧بمد س
  .ٕٕٙ/ٕ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك حامد ربيع، ٖٖٓ
 ٖٕىػ /ٚٔٗٔشعباف  ٖٔ –(، السنة السابعة ٕٗٙ( " ا٤بنهجية ا٤بقارنة لكه  الَباث". تقرير قضايا دولية، العدد )ٜٜٙٔحامد ربيع )  ٖٖٔ

 .ٜٕ، صٜٜٙٔديسمرب 
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ىذه ا٤ببلحظات من ا٤بشاكل السياسية: عبد القادر بن طاىر بن ٧بمد البغدادي ُب كتابو "الكرؽ 
 . ٕٖٖالكرؽ"بْب 

للمنهجية ا٤بقارنة ُب أرقى اورىا وقد  اً ذاتو ليس إال تطبيق أف عل  أاوؿ الكقو ُببل إف الواقع  .ٗ
 .ٖٖٖرتكعت إىل مستوى التجرد ا٤بنطقيإ

التطبيقات الشرعية عنها ُب و  يرى حامد ربيع أف ا٤بنهجية ا٤بقارنة تبدو أوضح ُب الدراسات
ب كثّبة من الشريعة اإلسبلمية حية ُب حياة ا٤بسلمْب رغ  التعامل الككري السياسي بسبب بقاء جوان

سيادة القوانْب ا٤بدنية ُب بعض ببلدى  وتكاوت تشبعها بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية من بلد إىل آخر، 
ا٤بنهجية ا٤بقارنة ُب نظر ربيع "ليست ٦برد ٘بميع واكي َّموعة من الدراسات ا٤بنقولة حيث كل منها 

د النظ  ا٢بكومية ا٤بعاارة لتواف تلك تارة بأهنا دراسات حكومات مقارنة يتوىل بالتحليل أح
(Comparative Governments) ( أو تارة أخرى بأهنا سياسات مقارنةComparative 

Politics) ينتقد ربيع ما يصكو بػ" النقص ا٤بنهاجي الذي ٛبيزت بو ا٤بعا١بة التارٱبية للحضارة "، كما
معظ  علماء التاريخ و  ارنة مل يدخل ُب نطاؽ كثّب من الدراسات اإلسبلميةاإلسبلمية قأسلوب ا٤بق

اإلسبلمي ا٤بعاارين ال يزالوف يعيشوف ُب عزلة ال ٲبكن أف تؤدي إال إىل ا١بمود وعدـ القدرة على 
يقدـ اإلحاطة الكلية الشاملة بالَباث اإلنساٍل، والتاريخ اإلسبلمي ٕباجة إىل من ينقيو ٩با أاابو من غبار و 

ا٣بربة اإلسبلمية كحقيقة حية ٙبدث العامل ا٤بعاار ال ققط بلغة الواقع وإ٭با ٗبنطق ا٤بعاناة اليومية الٍب 
 نعيشها ىذه اللحظة، ومنطلق ٙبقيق ىذه الوظيكة لن يت  إال إذا ٙبققت موااكات ثبلث:

 األوىل: مقارنة تارٱبية ٛبتد من حيث الزماف وا٤بكاف. 
ريخ تتألق لتعرب بشكل أو بآخر عن حقيقة ا٤بعاناة الٍب عاشتها ا١بماعة الثانية: قلسكة للتأ

 ا٤بسلمة.
نغبلؽ والقدرة على معايشة ا٣بربات األخرى بلغة إلنكتاح وليس اإلنطبلؽ علمي أساسو اإالثالثة: 

، وٲبكن االستكادة ُب ىذا ٖٖٗومنطق تلك ا٣بربات وليس من منطلق مكاىيمنا وخرباتنا احمللية
األ٤بانية ومن خبلؿ معرقة أسباب تألق ا٢بركة الصهيونية ُب اَّتمع من ا٤بدرسة التارٱبية ا٤بضمار 

                                                 
" ُب القرف ا٣بامس الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةىو أبو منصور عبد القادر بن طاىر بن ٧بمد البغدادي، وقد ألف كتابو "  ٕٖٖ

، ىو ٜٚٚٔـ ا٥بجري، وقد طبع كتابو عدة مرات، إحداىا ُب القاىرة ُب مكتبة ٧بمد علي ابيح والثانية ببّبوت ُب دار اآلقاؽ ا١بديدة عا
ىػ  ُب إسكرائْب، كاف شاقعي ا٤بذىب ٜٕٗابو منصور عبد القادر بن طاىر بن ٧بمد البغدادي رحل إىل خرساف واستقر ُب نيسابور وتوُب سنة

 كتب ُب الكلسكة اإلسبلمية كما كتب ُب بعض ا٤بسائل الدينية ومن مؤلكاتو أيضا: كتاب التكملة وكتاب ا٤بساحة.
 .ٜ٘/ٔ، جمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكالد. حامد ربيع،   ٖٖٖ
تلك ا٣بربة، قبل أف ٫بللها  ابغتيقصد بذلك أنو لكه  ا٣بربات األخرى البد من إدراؾ ا٤بنظومة احمللية والبيئة وا٤بنطق وا٤بكاىي  الٍب   ٖٖٗ

 دت من ا٤بنهجية ا٤بقارنة.وننتقدىا ونقارنا ٖبربات ضمن ٦بتمعنا حسب مكاىيمنا الذاتية لتتحقق نتيجة قص
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األمريكي وما ارتبطت بو إلحياء عصر النهضة اليهودي، وىي مبلحظات ٙبتكظ بدالالهتا ُب 
 .ٖٖ٘نطاؽ ٙبليل الككر السياسي اإلسبلمي"

 
مة يعرض حامد ربيع عشرة عناار يعتربىا بعد تلك ا٤بقد المطلب األول: عناصر المنهجية المقارنة:

 على قه  ما يقصده من ا٤بنهجية ا٤بقارنة: -وبتبسيط مطلق-معينة 
"ا٤بقارنة تكرض اكتشاقًا مسبقًا َّموعة من ا٣بصائص تربر النظرة لبعض الظواىر أو  .ٔ

التطبيقات لنكس الظاىرة على أهنا تنتمي إىل عامل واحد أو على األقل ٤بنطق واحد من 
 ث ا٢بركة.حي

 الدراسة الواكية ا٤بتعددة األبعاد. ا٤بقارنة تكَبض مسبقاً  .ٕ
شتاؼ أوجو التشابو الٍب من ٦بموعها يتكوف إك ا٤بنهجية ا٤بقارنة تسمح أوال بُّذا ا٤بعُب .ٖ

 ذلك النظاـ الكلي ا٤بتكامل الذي إليو تنتمي النماذج ا٤بختلكة للوجود أو ا٢بركة. 
ود التنويع والتعدد ُب التعامل وا٤بمارسة، التعدد يكرض ُب داخل ىذا النظاـ البد من وج .ٗ

 التميز رغ  الوحدة والتشابو وىو وحده الذي يسمح بكه  منطق ا٤بقارنة. 
 ىذا ا٤بنطلق ال يقف عند ا٤ببلمح ا٣بارجية وإ٭با يسعى الكتشاؼ العلة وعبلقة السببية. .٘
ة نستطيع من خبلؿ نتماء الكلي ىناؾ ٛبيز وخبلؼ ُب جزئيات معينإلورغ  وحدة ا .ٙ

ا٤بنهجية ا٤بقارنة أف نكتشف التكريعات والتنويعات ا١بانبية، وأف ٫بقق وظيكتْب 
 منهاجيتْب كبل منهما على قسط ضخ  من األٮبية التنظّبية: 

  األوىل وتدور حوؿ اكتشاؼ ا٤بتغّب األايل أو ا٤بتحك  ُب الظاىرة ٕبيث
الذي ينبع منو وٕبيث تت  عملية  نستطيع التكرقة بينو وبْب ذلك ا٤بتغّب التابع

عزؿ ٦بموعة ا٤بتغّبات الٍب تتحك  ُب ا٢بركة والوجود على عكس األخرى الٍب 
 تنبع من ىذه وتتشكل ُّا.

  والثانية: أف ىذه ا٤بنهجية ا٤بقارنة ُب داللتها العكسية ىي وحدىا الٍب تسمح
ا٤بنطوؽ واستبعاد  بضبط النتائج سواء ٗبعُب تدعي  داللة التنظّب أو تقييد إطبلؽ

 االقَباض.    
ا٤بنهجية ا٤بقارنة ُّذا ا٤بعُب ورغ  أهنا تبدو ألوؿ وىلة ٦برد أسلوب من أساليب كشف  .ٚ

ا٢بقيقة إالأهنا تعكس قلسكة متكاملة تكاد تقودنا من خبلؿ مسالك قكرية متنوعة 
تلك ومستقلة إىل قلسكتْب أو تصورين آخرين لتكسّب الوجود اإلنساٍل، كل منهما ٲب

 (.System Theoryاستقبللو وٛبيزه: الكلسكة الدياليتكية، وما يسمى بنظرية النظ  )

                                                 
  .ٕٖ/ٔج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك،د.حامد ربيع،   ٖٖ٘
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ُب ٝبيع تلك التطبيقات ىناؾ مكهـو أساسي وىو أف التناقض ال ٲبنع من وجود عناار  .ٛ
لئلتكاؽ والتواقق وقدرة العامل ا٢بقيقية تتكشف عندما يستطيع من خبلؿ التنقل ا٤بتتابع 

  عناار التوقيق بْب األضداد والتناقضات.اَّرد الواوؿ إىل
تطبيقنا للمنهجية ا٤بقارنة كأحد مسالك قه  الَباث السياسي اإلسبلمي ينبع من ىذه  .ٜ

النظرة الشمولية لبناء اإلطار ا٤بنطقي للتعامل مع قضية الَباث: ا٣بطوة األوىل تدور حوؿ 
مرارية، ىذا البنياف الذي ستإلقه  حقيقة العبلقة بْب ا٤باضي وا٢باضر حيث الَبابط وا

يسعى لتكسّب العبلقة بْب الذات القومية والَباث ا٢بضاري )النظاـ الكلي(، البد وأف 
 يقودنا من خبلؿ ٙبليل جزئياتو إىل اكشتاؼ أكثر من تطبيق. 

 وىكذا نصل إىل ٙبديد خصائص النموذج اإلسبلمي: .ٓٔ
  .من منطلق ا٣بربة نستطيع بناء النموذج 
 رنة بْب ا٤بتغّبات نتوال إىل إدراج ىذه ا٣بربة ُب النظاـ ومن خبلؿ ا٤بقا

 الكلي لتصّب تعبّبا عن نظاـ قرعي.
  أسلوب بناء النموذج وىكذا تسمح لنا نظرية النظ  وقد تعاملت مع

 التارٱبي ُب ٙبديد معامل ا٣بربة.
  ولكن ا٤بقارنة ٛبكننا من خطوة أكثر تقدما عندما تدرج تلك ا٣بربة ُب

اإلنساٍل، والتأكيد والنكي ومن خبل٥بما وعرب مسالك قكرية  نطاؽ الَباث
ا٣ببلاة ٲبسح لنا بتحديد داللة ا٣بربة تارٱبيًا وحضارياً  إىل متعددة الواوؿ

وقد أدرجت ُب معامل الوجود اإلنساٍل كمرحلة ترقض ما سبقها ولكنها تعرب 
ابط الذاٌب عن التكامل من خبلؿ االستمرارية وتبقى ما ٢بقها ولكن عنصر الَب 

يصّب بدوره ا٣ببلاة العامة الٍب ٚبلق التماسك التارٱبي  -الوعي ا١بماعي-
لتحلق ُب إطار الوظيكة  -ما قبل وما بعد ا٣بربة-قتلغي عنصر الزماف 

 .ٖٖٙالعا٤بية"
 

  المطلب الثاني: أمثلة لتساؤالت يمكن وضعها تحت مجهر المنهجية المقارنة :
عدد من األمثلة الٍب ذكرىا حامد ربيع ُب مواضع ٨بتلكة توضيحاً ٲبكن اإلشارة دوف تكصيل إىل 

 للمنهجية ا٤بقارنة الٍب يقصد: 
 المثال األول: العالقة السياسية ضمن ستة نماذج حضارية بارزة في التاريخ اإلنساني:

ينطلق حامد ربيع ُب دعوتو إىل منهجية مقارنة لتحليل الَباث اإلسبلمي من تساؤؿ عن "موضع 
كر السياسي اإلسبلمي من تلك اَّموعة الضخمة من الَباكمات ا٢بضارية ؟...، قا٢بضارة اإلسبلمية الك

                                                 
 .ٜٚ-ٜٙ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكد.حامد ربيع،   ٖٖٙ
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والدويل قهل ٛبلك  من ا٤بمارسات ُب اإلطار القومي واإلقليمي ضخماً  قة، وٛبثل قسطاً حضارة خالقة وخبل  
عبلقة دياليتيكية ثابتة: ال حركة دوف  االة ُب تأمبلهتا السياسية ؟ إف العبلقة بْب الككر وا٢بركةُّذا ا٤بعُب أ

 القكر دوف خربة، وا٣بربة ىي ا٢بركة وقد تبلورت من حيث نتائجها،و  قكر مسبق، ألف ا٢بركة ىي التصور،
ا٣بربة اإلسبلمية مل تكن مغلقة: لقد تعاملت مع الشرؽ والغرب، تعاملت مع ا٢بضارات ا٥بندية والصينية و 

ككري وا٢بركي با٢بضارات اليونانية والرومانية والكاثوليكية، قهل ظلت إزاء رتباط الإلوالكارسية، ومارست ا
ىتماـ أـ أهنا خلقت قنوات اتصاؿ سواء كانت إلٝبيع ىذه النماذج للوجود تقف موقف السلبية وعدـ ا

من جانب واحد أـ من جانبْب ؟ إف منطق الوجود يكرض اإلجابة با٤بعُب األخّب قبل تعامل دوف تأثّب 
 .ٖٖٚر، قأين ا٤بمارسة اإلسبلمية من كل ذلك؟"وتأث

٤بقارنات حامد ربيع ٯبد قيها ردًا على من يعترب الككر السياسي  تطبيقياً  والذي يقرأ ٭بوذجاً  
اإلسبلمي "ترٝبة" أو "تطويراً" أو "نقبًل" عن السابقْب ُب اليوناف والروماف وقارس، قا٤بسلموف ُب نظره 

ات ٩بن سبقوى  ٗبا يتناسب ومنطلقاهت  العقائدية، وُب ا٤بقابل قدـ ا٤بسلموف تلقكوا قسطًا معينًا من ا٣برب 
ستطاعت أف تساى  بشكل أو بآخر قيما وال إ٤بن ٢بق ُّ  شكبل آخر من الَباكمات الككرية وا٢بركية "

 وذجاً ستطاعت أف تقدـ ٭بإإليو اإلنساف ُب اراعو ا٤برير ضد الظل  والعبودية"، كما أف ا٢بضارة اإلسبلمية "
من حيث خصائصو ومقوماتو" ولتوضيح ىذه العبارة يعقد ربيع مقارنة سريعة لكنها ملكتة ٣بمسة  متميزاً 

٭باذج رئيسية ُب الَباث العا٤بي من حيث داللتها السياسية، معتربًا أف "الَباث اإلنساٍل السياسي ليس 
لعبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو وكل ٭بوذج لو سوى حصيلة الَباكمات ا٤بختلكة الٍب قدمتها النماذج ا٤بتباينة ل

 :ٖٖٛمزاياه ولو عيوبو"، قائبل عن أبرز النماذج
٭بوذج ا٣بربة اليونانية: "أي ا٤بدينة الدولة كما عرقتها بصكة خااة شبو ا١بزيرة اليونانية خبلؿ  .ٔ

الكاملة الكَبة ا٤بمتدة من القرف السابع وحٌب القرف ا٣بامس قبل ا٤بيبلد، ٭بوذج ورغ  تعبّباتو 
إال أنو سيربز وُب قَبات الحقة على أنو يتمركز حوؿ اكة أساسية وىي: تألق الككر ا٤بثايل 
اَّرد على حساب ا٢بركة، إف أقبلطوف وأرسطو ليس أيا منهما سوى إس  ضخ  ُب ٦بموعة 
عديدة من األ٠باء ا٣ببلقة الٍب عربت عن حقيقة مزدوجة: تألق قكري ُب نطاؽ األخبلقيات 

سية من جانب ٍب قشل حركي ُب تقدَل النماذج الصا٢بة ٢بل مشاكل اَّتمع اليوناٍل السيا
وخلق الدولة ا٤بوحدة ا٤بعربة عن حقيقة العصر وآماؿ ا١بماعة السياسية من جانب آخر، 
البحث عن السعادة يصّب ىو احملور الذي منو تنبع ا٤بكاىي  السياسية وىو ُب حقيقة األمر 

 يواف بأنو سياسي وما ٯبب أف يواف بأنو غّب سياسي.خلط بْب ما ٯبب أف 

                                                 
 .ٖٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٖٚ
٧بـر  ٜ –( السنة السابعة ٖٖٗ( "الدالالت السياسية للنماذج ا٢بضارية". تقرير قضايا دولية، العدد )ٜٜٙٔ)حامد ربيع   ٖٖٛ

 .ٜٕـ ص ٜٜٙٔمايو  ٕٚىػ/ٚٔٗٔ
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النموذج الروماٍل: يأٌب ليقدـ اورة ثانية للخربة البشرية ُب نطاؽ التعامل مع السلطة  .ٕ
والسيادة، إف طغياف ا٢بركة ىو احملور الوحيد الذي يسيطر على ا٤بمارسة الرومانية، وا٢بركة 

والتنوع التصاعدي ليس ٦برد خلق طبقات متتابعة تعِب القوة، والقوة تعِب التنوع التصاعدي، 
ُب داخل اَّتمع الواحد وإ٭با ىو أيضًا اتساع ونشر نكوذ لتمكْب ٦بتمع معْب من السيادة 
على اَّتمعات األخرى، السيادة ال تأٌب إال من خبلؿ الطاقة، والطاقة والقوة كبلٮبا حقيقة 

، ىذا النموذج رغ  حديثو عن ا٢بريات واحدة تنصهر ُب إطار أكثر اتساعا وىو القانوف
 ودعواه ٕبماية حقوؽ الكرد أيضًا خبلؿ العصر ا١بمهوري، ما كاف ٲبكن أف يقدـ إال إطاراً 

للدولة ا٤بستبدة ا٤بسيطرة ُب النطاؽ القومي والنطاؽ ا٣بارجي، وقشل ٝبيع ا٢بركات  واضحاً 
قي، وٝبيعها عناار متماسكة االجتماعية، واختكاء الككر السياسي، وسيطرة ا٤بكهـو الطب

 تعرب عن مكهـو دولة القوة ُب التاريخ الغريب.
حوؿ عدـ قدرة ا٢بركة  هالنموذج الكارسي: ويقدـ إطاراً أكثر اتساعًا للنماذج السياسية بدور  .ٖ

النظامية على اكتشاؼ متغّب العنصر الديِب با٤بعُب الضيق كأحد مقومات تنظي  العبلقة بْب 
، إف ىذه النماذج ا٤بختلكة مل ترقض الدين ولكنها مل تكتشف بعد أٮبية  ا٢باك  واحملكـو

ذلك العنصر وموضعو من ديناميات ا٢بياة السياسية، النموذج الكارسي يقـو على أساس 
اختكاء حقوؽ احملكـو إزاء ا٢باك : إف احملكـو ال وجود لو وا٢باك  ىو اإللو السياسي، ىذا 

ال باإلنغبلقية من جانب والكشل ُب خلق الدولة ا٤بسيطرة التصور كاف ال ٲبكن أف ينتهي إ
من جانب آخر، إف الكارؽ ا٢بقيقي بْب النموذج الكارسي والنموذج الروماٍل ىو أف األوؿ 
أطلق سيادة ا٢باك  اإللو ومل يسمح للكرد بأي وجود سياسي ولو من خبلؿ ا٤بمارسة 

غياف الكرد باس  القيادة ا٢باكمة، الطبقية، على عكس النموذج اليوناٍل الذي قيد من ط
رستقراطية أوأطلق ُب حدود معينة حقوؽ الكرد ولو من خبلؿ مسالك الطبقة ا٤بختارة أو 

الدـ، ىذا الكارؽ تعرب عنو خربة الصراع بْب النموذجْب ُب مواجهتهما للحضارة اليونانية: مل 
لكن روما استطاعت أف تستطع قارس بكل قوهتا أف ٚبضع ا٤بدينة اليونانية إلرادهتا و 

تستوعب ٝبيع ا٤بدف اليونانية، وأحد الكصوؿ الٍب ال تزاؿ ُب حاجة ألف تكتب يدور حوؿ 
 ا٤بقارنة بْب النظ  السياسية وتطور األداة ا٢بكومية بصكة عامة بْب قارس وأثينا وروما.

شر النموذج الكاثوليكي: ُب قلب العصور الوسطى وبصكة خااة خبلؿ القرنْب ا٢بادي ع .ٗ
والثاٍل عشر ا٤بيبلديْب، ىذا التطبيق الذي قد يبدو من التعقيد ٕبيث يصعب تقدٲبو ُب إطار 
النموذج التارٱبي بسبب طبيعة عبلقتو ا٤بدنية، وبسبب عدـ وضوح خصائصو ا٢بركية قضبل 

ختبلطو بنماذج أخرى معاارة من حيث الزماف وا٤بكاف نستطيع أف ٫بيل ٝبيع متغّباتو إعن 
ستكزازي، التعصب الديِب ا٤بطلق ٗبا يَبتب على إلة واحدة أساسها: التعصب اإىل قاعد

ذلك من نتائج عديدة أساسها رقض التصورات ا٤بخالكة وااللتجاء إىل الطرد من الكنيسة ُب  
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كل مناسبة تشعر قيها األداة الدينية بالكشل، أو ا٣بوؼ من ا٤بواجهة يأٌب قيكملو عنصر 
ط ُب مواجهة األدياف األخرى والذي سوؼ اف يقدر لو أف يتبلور ستكزازي ال ققإلالسلوؾ ا

س  ا٢بروب الصليبية دوف ا٢بديث عن وضع القواعد الككرية إُب عبلقة ا٤بشرؽ با٤بغرب ب
ستكزازي سوؼ يسيطر إلستئصاؿ العضوي للوجود اليهودي، بل إف ىذا السلوؾ اإللعملية ا

كية داخل اَّتمع األورويب، رد الكعل الطبيعي على على عبلقة البابوية بالنظ  االقطاعية وا٤بل
 اآلٌبالنموذج الكاثوليكي برز باس  الدولة القومية والٍب تتبلور حوؿ خصائص النموذج 

 الذكر. 
٭بوذج الدولة القومية: ٭بوذج آخر يقـو على أساس سيادة الكرد وجعل حقوؽ ا٤بواطن ٙبتل  .٘

وذج جعل العبلقة بْب ا٤بواطن والدولة عبلقة مباشرة احملور األوؿ واألخّب للوجود السياسي، ٭ب
أايلة ال تقبل الوسيط والتسمح بأية عبلقة أخرى مناقسة، وىكذا قرض على الكنيسة أف 
تتقوقع ُب وظيكتها الدينية حيث طردت ٝبيع ا٤بنظمات أو التنظيمات غّب السياسية من 

بتأليو الدولة باس  حقوؽ ا٤بواطن العبلقة بْب ا٤بواطن والدولة ٕبيث انتهى ىذا النموذج 
 .ٜٖٖالكرد"

مقارنة ىذه النماذج بالنموذج اإلسبلمي تستدعي دراسة خااة كما يقوؿ ربيع، بل إف ا٥بدؼ 
الرئيس الىتمامو بإحياء الَباث السياسي اإلسبلمي ىو إلبراز ىذا النموذج واالستكادة منو ُب واقعنا، لكنو 

 -قَباب الشكلي إلوالٍب يصكها با – أوردناىا ُب الكقرات ا٤باضية وىو ٯبري ىذه ا٤بقارنة السريعة الٍب
نتباه إىل خصائص إلة إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي يلكت ايتوضيحا ألٮبية ا٤بقارنة ا٤بنهجية ُب عمل

 العبلقة السياسية ُب التقاليد اإلسبلمي أو الَباث السياسي اإلسبلمي الٍب يعتربىا ٛبثيبل لنموذج "مستقل
ومتميز ٯبب أف يكرض االىتماـ العلمي ا٤برتبط بتأايل الوجود وا٢بركة السياسية"، ٦بمبل تلك ا٣بصائص 

 ُب العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو ُب الَباث السياسي اإلسبلمي ُب ٟبس اكات:
   أهنا عبلقة مباشرة ال تعرؼ الوسيط، قالعبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو عبلقة بْب اثنْب يقف

مساواة ال يكصل أيا منهما عن اآلخر أي عقبات اجتماعية   ا من اآلخر موقفكل منهم
  ٖٓٗأو نظامية.

  عبلقة تابعة تنبع من مكهـو العبلقة الدينية وتتحدد ُّا عبلقة ا٤بسل  بالقرآف والسنة
 وتعاليمهما الٍب ٙبدد خصائص العبلقة السياسية.

                                                 
  .ٙٔ-ٗٔ/ ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلو المالك في تدبير الممالكد.حامد ربيع،   ٜٖٖ
لذي شهد قيها حوادث ظل  ا٢باك  للمحكـو عندما ضعف الوازع الديِب، ال ينطبق ىذا بالطبع على كل قَبات التاريخ اإلسبلمي ا  ٖٓٗ

وا٫برؼ الوالة عن ا٤بنهاج اإلسبلمي، وتصارع بعضه  على ا٤بلك، وانصرؼ آخروف إىل الَبؼ واَّوف السيما عندما ارتقى ملوؾ ضعاؼ سدة 
 ا٢بك ، ُب مثل تلك ا٢باالت يقع االستبداد والظل .
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  اإلسبلـ الذي ينبع من طبيعة  وىي لذلك عبلقة ككاحية: قمكهـو الدعوة ونشر تعالي
 العبلقة الدينية يكرض على ا٤بواطن الدقاع عن ا٤بثالية ا٢بركية ؤبميع األدوات والوسائل.

  وىي لذلك عبلقة مطلقة ال تعرؼ التمييز وال التنوع، مكهـو التنوع الطبقي ٗبعُب التدرج
احملكـو ىو ٛبييز وظيكي ال التصاعدي مل تعرقو التقاليد اإلسبلمية، إف التمييز بْب ا٢باك  و 

ستمرارية الوراثية، وحٌب عندما انتقل ا٢بك  إىل إلنتماء وال من متغّب اإلينبع ال من متغّب ا
 التصور الكارسي مل يستطع أف يصل إىل ا٤ببالغات الٍب عرقتها تقاليد ا٢بك  األوتوقراطي.

 ذي عرقتو ا٢بضارة اليونانية، وىي عبلقة ٛبتاز بالبساطة ٕبيث مل تعرؼ ال التجريد ا٤بثايل ال
ستيعاب ا٤بطلق إلوال الَبكيب التنظيمي الذي عرقتو ا٢بضارتاف الرومانية والكاثوليكية، وال ا

 الذي سيطر على ٭بوذج الدولة القومية. 
  وىنا نلحظ كيف أف النموذج اإلسبلمي جاء ليجمع بْب خصائص متعددة ليقدـ مذاقو

، ا٣باص ا٤بتميز: قهو ٯبمع بْب الك كر وا٢بركة، وىو ٱبلق توازنا معينا بْب ا٢باك  واحملكـو
وىو ال ينسى أف السيادة وليدة القوة وأف القوة ىي وحدىا الٍب ٙبمي الشرعية، ا١بمع بْب 
ا٣بصائص ا٤بتباينة وا٤بتعارضة ىو احملور ا٢بقيقي الذي منو تبنع طبيعة وجوىر النموذج 

 ياسية ُب ىذا النموذج. اإلسبلمي وبو تتحدد خصائص ا٤بمارسة الس
  ٱبتلف عن ، وىو ٭بوذج يتميز ٗبكانة خااة للدين ُب ىذه العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو

مواقف النماذج السابقة ٘باه الدين، الٍب تبُب بعضها ُب ا٢بضارات القدٲبة أسلوب عدـ 
ذي ىتماـ بو، ٍب أسلوب يرقع من درجة االىتماـ إىل درجة التعصب االستكزازي والإلا

عرقناه باس  النموذج الكاثوليكي، ٍب أسلوب يقف موقف الرقض ا٤بطلق والذي يصل 
بدوره إىل مبالغات ُب بعض األحياف تعيد إىل الذىن داللة النموذج الكاثوليكي ٗبعُب 

 . ٖٔٗعكسي كما أثبتتو ا٣بربتاف النازية والكاشية 
 

 :143عات األخرىالمثال الثاني: حركات الرفض في المجتمع اإلسالمي والمجتم
يتعمق حامد ربيع ُب إعطائو أمثلة لكلسكة ا٤بنهجية ا٤بقارنة أكثر من ٦برد ا٤بقارنة بْب ٭باذج  

العبلقة السياسية للحضارات ا٤بختلكة بل يدعوا إىل "عدـ عزؿ الَباث اإلسبلمي خارجيا أو داخليا"، قمثبل 
ورٗبا الواقع  –السياسي ُب الَباث اإلسبلمي  يطرح إمكانية ا٤بقارنة بْب ٨بتلف تيارات أو حركات التعامل

رتبطت ُّا ا٢بضارات ا٣ببلقة، قمثبل ٲبكن إمع ما ٲباثلها ُب اَّتمعات الكربى األخرى الٍب   -أيضًا 
قة عند مؤرخي و مقارنة ٭بوذج حركة الرقض ُب اَّتمع  الروماٍل والٍب تبلورت حو٥با الثورات االجتماعية ا٤بعر 

س  حزب الشعب مع حركات الرقض الٍب عرقها اَّتمع اإلسبلمي، مذكرا بأف "حركات إة با٢بضارة الروماني
                                                 

 .ٛٔ-ٚٔ ٔ، جة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكالمقدمد.حامد ربيع،   ٖٔٗ
 .ٚٔ-ٖٔ، ا٤بصدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث اإلسالمي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع،   ٕٖٗ
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ستئصاؿ الكلي الشامل ٕبيث ال نستطيع أف نعثر حٌب على خطب إلنتهت باإالرقض ُب اَّتمع الروماٍل 
إال أهنا  قادهتا وزعمائها بينما حركات الرقض ُب اَّتمع اإلسبلمي ورغ  قمعها بشدة ُب أكثر من مناسبة

 . ٖٖٗظلت ٧بتكظة ٔبسدىا وكياهنا الككري وإىل حد معْب ا٢بركي كالشيعة مثبًل"
"٭بوذج آخر نستطيع أف نسوقو المثال الثالث: مشكلة تشريعية متشابهة في مجتمعين: 

ٖبصوص عملية توحيد النظ  القانونية بداخل اَّتمع السياسي، مشكلة أثارىا ابن ا٤بقكع ُب خطابو 
تدور حوؿ أف اَّتمع اإلسبلمي وعلى وجو التحديد ُب مدينة  وكانت ٖٗٗرسالة الصحابةاس  ا٤بشهور ب

بغداد كانت ٚبدمو مذاىب أربع، األمر الذي أدى إىل تناقضات ُب األحكاـ الذي كاف البد وأف يعِب 
تتحدد عناار  ٨بالكات ارٰبة ٤بكهـو العدالة القانونية، قالعدالة القانونية إ٭با تعِب ا١بزاء الواحد حيث

ا٤بشكلة موضع التساؤؿ، ىذا ا٤بوقف أثاره ساللوست ُب خطاب لو مشهور أيضًا أرسلو إىل قيصر يطالب 
قيو بوضع حد للكوضى القضائية كنتيجة ٤با يسميو ُب حينو قانوف الشعوب الذي كاف مكاده أف كل مواطن 

يو وأف القانوف الروماٍل با٤بعُب الضيق ما كاف ُب اإلمرباطورية الرومانية ٱبضع لقانوف اَّتمع الذي ينتمي إل
، ظاىرة واحدة بغض النظر عن مصادرىا أثارت مشكلة واحدة ٖ٘ٗليطبق إال على أىايل روما وحدى 

بغض النظر عن متغّباهتا، قكيف ووجهت من قبل ا١بانبْب ؟، النماذج ُّذا ا٤بعُب عديدة وىي تكرض 
 .ٖٙٗا١بتها إال من منطق مبدأ ا٤بقارنة ا٣بارجية"التأمل وتدعوا إىل ا٤بعاناة وال ٲبكن مع

 
"قلو تتبعنا ىذا الَباث اإلسبلمي لوجدنا أنو ُب  المثال الرابع: والمقارنة ذاتية وداخلية أيضا:

نقساـ  نتيجة ٤بتغّبات تنبع إل، وكاف ىذا اٖٚٗنقسمت ا٤بدارس الكقهية وا٤بذاىب السياسية إ٢بظة معينة 

                                                 
 .ٕٖ-ٖٔ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٖٗ
ىػ، واشتهر ناقدا  ٘ٗٔوقيل  ٕٗٔىػ وقتل سنة ٙٓٔور الكارسية وتقع ُب قّبوز آباد اإليرانية اليـو سنة ولد عبد اهلل بن ا٤بقكع ُب بلدة ج ٖٗٗ

الرسائل  وأديبا، ومن مؤلكاتو: الدرة الثمينة وا١بوىرة ا٤بكنونة، األدب الكبّب، األدب الصغّب، كليلة ودمنة، أما "رسالة الصحابة" قهي من بْب
وٛبثل جرأة البعض على مكاتبة ا٢بكاـ وتوجيو النصح ٥ب ، وقد كانت موجهة للخليكة العباسي أيب جعكر ا٤بنصور،  ا٤بتميزة ُب تراثنا السياسي

مثلت نصح مثقف ٢باك  ومطالبتو بإابلح األوضاع السياسية، ٙبدث قيها عن جوانب متعلقة بأحواؿ ا١بند والسياسات ا٤بالية واختيار 
موحد للقضاء بدال من احتكاـ الناس ٤بذاىب ققهية ٨بتلكة، وقد نشرت العديد من دور النشر العربية خااة ا٣بليكة  وضرورة اشَباع قانوف 

اكحة، وقد كتبت عنو دراسات كثّبة بْب مادح  ُٜٚب بّبوت ُب  ٜٜٛٔىذه الرسالة ومن بينها عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع عاـ 
 . القاىرة: دار الككر العريب.ٕ. ط:ابن المقفع(، ٜ٘ٙٔومهاج ، ومن ذلك: د.عبد اللطيف ٞبزة )

ؿ  وُب واقعنا ا٤بعاار تظهر خبلقات بْب قوانْب للحكومات اإلٙبادية ا٤بركزية وأخرى تقرىا اإلدارات احمللية من ٧باقظات أو أقالي  ُب دو   ٖ٘ٗ
ُب رقع الظل  عن ضعاؼ القـو إذا ١بأوا إىل إحداىا  كربى، ٍب يقع ا٣ببلؼ أيضاً عندما تتعدد ا٤بؤسسات القانونية الٍب وإف كاف ٥با نكع كبّب

ىربا من حك  سابق من ٧بكمة دوهنا، إال أف ذلك ٱبلق اختبلقا وتصادما ُب وجهات النظر القانونية وىو ما قد ينعكس سلبا على استقرار 
 األوضاع ُب بلد ما إذا تعلق األمر بإخضاع القوانْب والدساتّب ٤براجعات ال هناية ٥با.

  .ٕٖ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكد. حامد ربيع،   ٖٙٗ
وىو انقساـ ٲبتد إىل واقع القوانْب بْب ٨بتلف الدوؿ اإلسبلمية اليـو من حيث مدى قرُّا أو بعدىا عن التشريع اإلسبلمي، قبعضها    ٖٚٗ

للمسلمْب مقدـ على غّبه، ، بينما تلمح دساتّب أخرى على استحياء إىل  يعلن بصراحة أف دين الدولة ىو اإلسبلـ أو أف التشريع اإلسبلمي
 حق الغالبية ا٤بسلمة ُب االحتكاـ إىل شريعة دينها.
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معْب للمصادر واألاوؿ، تعامل معْب مع وقائع معينة، ٍب ترابط مصلحي أساسا من عناار ثبلث: قه  
بشكل أو بآخر غلب عليو ا٤بتغّب الشعويب، إذا تركنا العنصر األخّب قإف العنصرين األولْب وكبلٮبا متغّب 
ثابت البد وأف يكرض التساؤؿ: ٤باذا تنوعت التكسّبات وتعددت التصورات ؟، ومن ىنا تنبع إمكانية 

ارنة الداخلية بْب الككر السِب والشيعي على سبيل ا٤بثاؿ، وبْب ا٤بعتزلة وغّبىا من تيارات سياسيات ا٤بق
 .       ٖٛٗمتنوعة تبدأ من مقومات واحدة لتنتهي ٗبواقف وتصورات تكاد تكوف متناقضة"

ية على غّب أف ربيع ينبو ُب موضع آخر إىل أف ا٤بنهجية ا٤بقارنة ال تعِب أبدا قرض الكليات الغرب
ا٣بربة اإلسبلمية قائبل بأف البعض ال يزاؿ "ٱبلط مثبًل بْب ا٢بريات السياسية الككرية وبْب ذلك الذي 

جتهاد الكقهي، إف ىذه تكَبض مكهـو الطبقة ا٤بختارة أو بعبارة أخرى من إلنستطيع أف نسميو ٕبرية ا
دالة يثّب بشكل أقل عنكا نكس ٲبلك حق اإلقتاء بناء على شروط وقواعد علمية، كذلك قإف مبدأ الع

الظاىرة، ٭باذج متعددة تكرض علينا أف نتذكر قيود تطبيق ا٤بنهجية ا٤بقارنة وبصكة خااة عندما تكوف 
وحدات ا٤بقارنة تتميز وٚبتلف من حيث طبيعتها، الَباث الغريب ينطلق من مكهـو الدولة العلمانية حيث 

 موضع ٥با بل ىي عقبة ُب نظر الغرب ضد التطور، أما الَباث ليس ققط الة الدينية يالوجود الديِب وا٤بثال
َوِإىَل َٜبُوَد َأَخاُىْ  َاا٢ِباً قَاَؿ يَا اإلسبلمي قإنو ٯبعل من الوجود اإلنساٍل ٧باولة الستقباؿ التعالي  الربانية }

رُُه ُىَو أَنَشَأُكْ  ِمْن األَ  ْرِض َواْستَػْعَمرَُكْ  ِقيَها قَاْستَػْغِكُروُه ٍُب  تُوبُوا إِلَْيِو ِإف  َريبٍّ قَػْوـِ اْعُبُدوا الل َو َما َلُكْ  ِمْن إَِلٍو َغيػْ
َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْ  َوَعِمُلوا الص ا٢ِبَاِت لََيْسَتْخِلَكنػ ُه  ُب اأَلْرِض َكَما وقولو تعاىل } ٜٖٗ{َقرِيٌب ٦بُِيبٌ 

لَنػ ُهْ  ِمْن بَػْعِد َخْوِقِهْ  أَْمنًا يَػْعُبُدونَ اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبلِ  َنن  ٥َبُْ  ِدينَػُهْ  ال ِذي اْرَتَضى ٥َبُْ  َولَُيَبدٍّ ِِب ِهْ  َولَُيَمكٍّ
االقَباب من تلك ا٤بثالثة الٍب و  ،ٖٓ٘{ال ُيْشرُِكوَف يب َشْيئًا َوَمْن َكَكَر بَػْعَد َذِلَك قَُأْولَِئَك ُىْ  اْلَكاِسُقوفَ 

، وىكذا قإننا أماـ طبيعتْب ٚبتلكات ٖٔ٘{َوَما َخَلْقُت ا١بِْن  َواإِلنَس ِإال  لِيَػْعُبُدوفِ إيانا اإلرادة اإل٥بية العليا }
من ٍب قخربة تتميز األمر الذي يكرض جعل ا٤بقارنة وخلق التشابو أمر ٯبب أف يت  ٕبساسية و  وتتعارضاف،

 .ٕٖ٘وحذر"
 

                                                 
. كما ٲبكن أف نعقد مقارنات مكيدة اليـو ألسلوب ٕٖ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكد.حامد ربيع،   ٖٛٗ

إلسبلمية مع النظ  القومية القائمة وكيف سعت تلك ا٢بركات لئلندماج ُب ا٤بنظومة الدٲبقراطية ؟ وعلى أي أساس تعامل ا٢بركات واألحزاب ا
تقبلت ذلك؟ أو كيف بررت ذلك شرعيا ؟، حيث نلحظ تغّبا ُب ا٣بطاب السياسي اإلسبلمي من طنجة غربا إىل جاكرتا شرقا انعكس على 

بعة عقود مضت، قمنه  من خاض ٘بارب بر٤بانية ورئاسية، قهل ٪بحوا ؟ وما ىي ا٪بازاهت  وإخكاقاهت  ا٤بمارسة السياسية لئلسبلميْب خبلؿ أر 
؟ وىل استكادت شعوُّ  من ذلك؟ وىل حاقظوا على قيمه  ومنطلقاهت  اإلسبلمية ؟ وىل أالحوا ما وعدوا بو؟، قمن الضروري عقد مقارنة 

ارب تلك للخروج بتصور كلي يقي  تلك ا٤بسّبة ا٤ببنية على ا٤بصدرية اإلسبلمية، وىو ما منهجية قيما ٱبص متغّبات ٧بددة بْب ٨بتلف التج
 سيكشف عن تكاوت ُب قهمها وتطبيقها من قبل ٨بتلف التيارات اإلسبلمية.

 .ٔٙسورة ىود: اآلية    ٜٖٗ
 .٘٘سورة النور: اآلية   ٖٓ٘
  .ٙ٘سورة الذاريات: اآلية   ٖٔ٘
 .ٕٗٚ/ٕ، ا٤بصدر السابق، جبير الممالكسلوك المالك في تدحامد ربيع،   ٕٖ٘
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 ة المستقلة وإعادة كتابة "تحليل تاريخ الفكر السياسي":المبحث الرابع: منهجية القراء
 المطلب األول: منهجية القراءة األحادية المستقلة:

ومقابل التحليل السياسي ا٤بستند إىل ا٤بنهجية ا٤بقارنة، ال ينكر حامد ربيع أٮبية "الَباث السياسي 
ن ذاتيتنا التارٱبية ومنطلق لكه  اإلسبلمي كخربة مستقلة ٥با مذاقها وخصائصها وبواف كوهنا تعبّب ع

ا٢بقيقة القومية، وذلك كأحد قصوؿ تطور الككر السياسي وىي مشكلة أثارىا الكقو األورويب ُب القرف 
، إف تاريخ الككر السياسي أو تطور الككر السياسي كأحد قروع الثقاقة -يقصد التاسع عشر-ا٤باضي 

 الككر السياسي القومي.  السياسية ٱبتلف اختبلقا جذريا عن ٙبليل تاريخ
قتطور الككر السياسي يعرؼ بأنو: ا٤بتابعة الزمنية للَباكمات الككرية وتطور ا٤بكاىي  وا٤بدركات من  

منطلق مبدأ التوالد والتكاثر، بعبارة أخرى يدور ُب قلك ا٤بكاىي  اَّردة وينبع من مبدأ ا٤بتابعة الزمنية بقصد 
أو تصور تطوراتو ا٤بتعاقبة من حيث خلق التيارات ا٤بتباينة، وىكذا  ٙبديد ا٤بوضع التارٱبي لكل مكهـو

تاريخ وسياسية، عناار ثبلثة تتقابل وتتكاعل لتقدـ تلك و  يصّب تطور الككر السياسي التقاء بْب قكر
 ا٣ببلاة الٍب نعرب عنها باس  تطور الككر السياسي.

قإنو ينطلق من أبعاد  -كر السياسي القوميأو ٙبليل تاريخ الك-أما التاريخ السياسي للككر القومي 
٨بتلكة: ىو سعي للكشف عن الذات حيث ٯبعل احمللل نقطة بدايتو ا٢باضر وٰباوؿ متسلقا ذلك ا٤باضي 
أف يصل إىل اكتشاؼ أاولو ومنابعو، انتقاؿ من ا٢باضر إىل ا٤باضي خبلقا لتطور الككر السياسي الذي 

ك ىو ُب ىذه العملية ٙبكمو عمليو بلورة الوعي ا١بماعي ُب ىو انتقاؿ من ا٤باضي إىل ا٢باضر، كذل
منحنياتو ا٤بختلكة ومنعطكاتو ا٤بتباينة، إنو عودة إىل األاوؿ حيث تتمركز عملية البحث والتحليل حوؿ 
الذات، وىكذا يصّب الككر السياسي ليس ىدقا ُب ذاتو وإهنما ىوتعبّب عن تلك الذات وإضاءة ٥با، تربز 

واضحة عندما نتذكر كيف أف الككر السياسي القومي يكَبض الَبابط الدائ  الثابت بْب الككر ىذه ا٢بقيقة 
السياسي من جانب والنظ  السياسية من جانب آخر، والتعامل أو ا٢بركة السياسية من جانب ثالث. 

ة ١بميع تلك ترابط ليس ٗبعُب ققط راد األحداث وإ٭با ٗبعُب ٙبليل العبلقات ا٤بتباينة ا٤بؤثرة وا٤بتأثر 
الكليات. بل وقد يصل البعض إىل حد التأكيد على ضرورة ربط كل ىذه العناار بالبعد ا٢بضاري للوجود 
السياسي، وىكذا قإف الكليات الٍب يدور حو٥با التعامل مع ٙبليل تاريخ الككر السياسي القومي ٚبتلف 

رٱبي، التكامل ُب الضمّب ا١بماعي من عن كليات تطور الككر السياسي وىي: الذات القومية، التطور التا
ٙبليل تاريخ و  خبلؿ الَباكمات ا٤بتتابعة، والعنصر الوحيد الذي يلتقي قيو كبل من تطور الككر السياسي

الككر السياسي كثقاقة متخصصة وكنوعية من قروع عل  السياسة ىو أف كليهما ٲبثل أحد تطبيقات 
و ذلك من إدخاؿ عنصر التتابع الزمِب كمحور للتعامل الككري التحليل التارٱبي للوجود السياسي ٗبا يعني

 .ٖٖ٘مع الظواىر
                                                 

 ٜٔىػ/ٚٔٗٔربيع الثاٍلٗ(، السنة السابعة ٖٗٙ(، "ٙبليل الَباث السياسي اإلسبلمي". تقرير قضايا دولية، العدد )ٜٜٙٔحامد ربيع )  ٖٖ٘
 .ٜٜٙٔأغسطس 
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ومن ٍب قإف تلك الدعوى الٍب أساسها أف تاريخ الككر السياسي البد وأف يغِب عن دراسة الككر  
السياسي اإلسبلمي حيث يصّب ىذا األخّب متصبًل ُب التتابع ا٤برحلي لؤلوؿ، ىي تعبّب عن نقص حقيقي 

ظيكة وأبعاد قروع عل  السياسة، وإف ىذه الدعوى الٍب تَبدد حاليا على لساف بعض ا٤بتكر٪بْب ُب قه  و 
الذين يزعموف بأهن  علماء سياسة ُب جامعاتنا ومعاىدنا ال أساس ٥با من الثقاقة العلمية ا٢بقيقية، إف 

ؼ مع دراسة الككر يَبادو  دراسة الككر السياسي اإلسبلمي كأحد قصوؿ تطور الككر السياسي ال يتطابق
السياسي كأحد عناار ٙبليل تارٱبنا الككري القومي، وا٣بلط بْب ىذين ا٤بدخلْب لتحليل الَباث السياسي 

بعملية الثقاقة السياسية ُب  -على األقل وإذا اقَبضنا حسن النية-اإلسبلمي إ٭با يعرب عن عدـ دراية 
 ٖٗ٘التقاليد ا٤بعاارة".

وبْب معا١بة الَباث  -كتاريخ الككر السياسي اإلنساٍل-بالَباث ىتماـ إل"إف ىناؾ قارقا بْب ا 
بقصد إحياء ينابيع الككر الذاٌب، إف التطور الذي يعاينو الككر العريب واإلسبلمي ا٤بعاار ُب إعادة تقيي  
نكسو بالبحث عن مصادره ا٢بقيقية الذاتية وبقصد ٙبديد وظيكتو ا٣ببلقة ُب الَباث اإلنساٍل وُّدؼ إبراز 
وجوده ا٤بستقل سياسيا وغّب سياسي عن ٨بتلف التيارات األخرى ا٤بتصارعة بعض النظر عن مسبباهتا ال 

، لقد ظل العامل العريب واإلسبلمي وحٌب وقت قريب يؤمن بأف ٖ٘٘ٲبكن أف يعود ألكثر من عشرة أعواـ 
و اليـو ُب ىذه احملاولة الٍب أاالتو ىي ُب االبتعاد عن مصادره وأف قوتو ىي ُب استقباؿ ا٣بربة األجنبية، وى

نقودىا ُب البحث عن ا٤بصادر األوىل ُب تارٱبو الذاٌب إ٭با يعيد إىل األذىاف ٭بوجا آخر ٩باثل عرقتو 
اإلنسانية األوروبية ُب أوائل القرف التاسع عشر: اَّتمع األ٤باٍل ُب أعقاب ىزٲبتو بروسيا أماـ نابليوف وعقب 

إلخاء وا٢برية، وعندما وجدت أ٤بانيا نكسها تركع أماـ قنصل قرنسا، ققد كاف الطوقاف الكرنسي باس  ثورة ا
بدأه قيست ٕبديث سجلو لو التاريخ باس  ) حديث إىل األمة رد الكعل ُب الككر األ٤باٍل عمقيا وقاسيا، 

وميوف وعلى األ٤بانية (، ألقاه ُب شكل سلسلة من احملاضرات ُب أكادٲبية برلْب، وسرعاف ما تبعو األ٤باف الق
عن الذات القومية استطاعوا ٔبهود خبلقة  أىرينج وميللر وغّبى ، وُب عملية البحثو  رأسه  ساقيِب

تنظيف الَباث األ٤باٍل ٩با علق بو من حضارات وقي  دخيلة عليو وأف ٲبكنوا بكضل ىذه ا١بهود الشعب 
حقيقة الوجود السياسي األ٤باٍل األ٤باٍل من أف يستعيد ثقتو بنكسو، ىذه القوى الككرية الٍب أبرزت 

وخصائص طابعو القومي وطبيعة االرتباط بْب تراثو الككري و٭باذجو السلوكية، ىي الٍب مكنت أ٤بانيا 
ا٢بديثة من أف تكرض وجودىا على العامل وأف تأىب رغ  ٝبيع ىزائمها إال أف تقف شا٨بة بنكسها ترقض أف 

 ٖٙ٘ٚبتلط بغّبىا من مظاىر الَباث اإلنساٍل".

                                                 
 . ٖٓ/ٔج ،المقدمة التحقيقة لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،    ٖٗ٘
التطور الذي شهده ا٣بطاب السياسي العريب واإلسبلمي والصحوة الدينية قكرا و٩بارسة بدءا من السبعينيات من القرف  ُب إشارة إىل  ٖ٘٘

 ا٤باضي. 
 . ٕٙ/ٔ، جلسلوك المالك في تدبير الممالك المقدمة التحقيقيةحامد ربيع،    ٖٙ٘
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إذف تاريخ تطور الككر السياسي كَباث إنساٍل "يسعى لتقدَل تلك الثقاقة العامة الٍب تدور ُب  
، بينما وظيكة ٙبليل الككر السياسي كَباث قومي ىي -اإلنسانية عموماً –جنباهتا عملية ا٣بربة السياسية 

٤بعربة عن وظيكة الككر ُب تثقيف ذاٌب وعملية اكتشاؼ للخصائص وا٤بميزات ا٤بَببطة بتارٱبنا الذاٌب وا
عملية التكامل القومي، الباحث ُب النطاؽ األوؿ ال تتحك  ُب ٙبليبلتو سوى ا٤بنهجية ا٤بقارنة بينما 

وىو  -ضمن قراءة مستقلة للخربة الذاتية-الباحث ُب النطاؽ الثاٍل يسيطر عليو مكهـو االستمرارية الثابتة 
رية ُب ردورد الكعل من جانب، والوحدة ُب الوعي والضمّب ُب ىذا ا٣بصوص يؤكد على حقيقتْب: التكرا

ا١بماعي من جانب آخر، رغ  أف ا٥بدؼ ُب كلتا ا٢بالتْب قد يكوف ٧بددا ُب ذاتو أي كثقاقة وكتعامل من 
منطلق مبدأ الكضوؿ وقد يكوف وقد ٙبددت البواعث بأنو سعي ٫بو اكتشاؼ ٭باذج وداللة ا٢بركة ٕبيث 

الوظيكي وللتعامل الككري انطبلقاتو ا٢بركية إال أنو ُب نطاؽ ٙبليل الككر السياسي  يصّب للخربة مذاقها 
كَباث قومي يصّب احملور األساسي ىو التعبّب عن عبلقة الَبابط بْب الككر السياسي وخصائص الطابع 
القومي، ولنقدـ بعض النماذج: الككر السياسي األورويب خبلؿ القرف التاسع عشر ىو قكر إابلحي 
ينطلق من مبدأ التعامل مع ا٤بشاكل باعتداؿ وتوقيق دوف مبالغة ودوف رقض، الككر السياسي خبلؿ نكس 
الكَبة ىو تعبّب عن مكهـو الثورة والرغبة ُب بناء نظاـ جديد ٰبقق األىداؼ القومية من منطلق مسالك 

كَبة ذاهتا كاف عودة إىل وأدوات وخربات جديدة على التعامل الكرنسي، الككر السياسي األ٤باٍل وُب ال
ا٤باضي وتأليو للطابع القومي ا١برماٍل ُب اقصى اوره ونقض للعناار الدخيلة الٍب قرضتها حركات الغزو 

      ٖٚ٘والتعايش مع الشعوب البلتينية".
  

استمرارًا ٤با و  المطلب الثاني: إحياء التراث لإلسهام في إعادة كتابة تاريخ الفكر السياسي العالمي:
ذكره يؤكد حامد ربيع على ضرورة أف يتنبو من يسعى إلحياء الَباث السياسي اإلسبلمي  إىل أف ما  قات

يقـو بو قد يسه  ُب إعادة كتابة تاريخ الككر السياسي العا٤بي، وىذا يستلـز قناعة منو بأف كتب تاريخ 
كما سبق اإلشارة إىل -اسي الككر السياسي ا٤بتدققة من الغرب ال تدع ُب خارطتها التارٱبية للككر السي

مكانًا إلسهامات ا٤بسلمْب، ويضيف حامد ربيع:"٩با يدعو ا٤بؤرخ للككر السياسي ا٤بقارف  -بعض النماذج
نتباه أماـ ضرورة إعادة كتابة التارٱبي الككري ليس ققط العريب واإلسبلمي بل والغريب، لقد إأف يقف ب

ببل عودة إىل األاوؿ وببل تككّب أو ٛبعن، وكتابة التاريخ تعودنا أف نتلقف ا٤بتداوؿ ُب األدب السياسي 
ليست ٦برد تسجيل للوقائع ولكنها: معايشة لؤلحداث ٗبنطق العصر الذي نعيشو وٕبيث يتقابل ا٤باضي 
وا٢باضر ُب إطار معْب من التجرد والنظرة الشمولية، و٥بذا قإف التاريخ سوؼ يظل يكتب ٍب تعاد كتابتو 

وبصورة أكثر وضوحا ىذا األمر ٱبضع لو الككر السياسي، قمثبل لو عدنا إىل  من جديد، كذلك بل
ا٢بضارة اليونانية لبلحظنا أف واكها الشائع بالنموذج ا٤بثايل للمجتمع الدٲبقراطي ُب حاجة إىل مراجعة، 

بل  وُب موضع آخر لرأينا كيف أف الككر السياسي األورويب طيلة القرف التاسع عشر كاف قكرًا عنصرياً 
                                                 

 .ٕٗٔ/ٔج  ،المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك حامد ربيع،   ٖٚ٘
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ومبالغا ُب عنصريتو، وُب ثنايا ىذا التحليل الذي نقدمو عن الككر السياسي اإلسبلمي سوؼ يلمس 
القارئ كيف أف النظرة التقليدية عن أف الككر السياسي األورويب نشأ ُب العصور الوسطى كتطور ذاٌب 

ىو بدوره تعبّب عن تشويو وتلقائي لَباث القارة العجوز من خبلؿ تكاعلو بتعالي  الكاثوليكية الناشئة 
للحقيقة التارٱبية، قالككر اإلسبلمي وتزواجو مع العقلية األوروبية ىو وحده الذي ٠بح لتلك التعالي  

 . ٖٛ٘التقاليد أف تونع وتزدىر وٚبصب لتقدـ ما عرؼ ٕبضارة عصر النهضة أيضاً ُب بعدىا السياسي"
كتب تاريخ الككر السياسي والتاريخ وُب موضع آخر يلتكت حامد ربيع إىل تناقض علمي بْب   

-ا٢بضاري عمومًا يستحق أف ينتبو إليو الباحثوف السياسيوف، قيذكر بأف التقاليد الٍب ال تزاؿ سائدة 
"تؤكد على حقيقتْب كبلٮبا تتناقض مع األخرى  -بالنسبة لو ُب السبعينات والثمانينات من القرف العشرين

ستمرارية ُب ٙبليل طبيعة إل٢بضاري يؤكدوف العبلقة ا٤بباشرة ٗبعُب ابل وتكاد ترقضها، قعلماء التاريخ ا
التعامل ُب حضارة العصور الوسطى بْب الَباث اإلسبلمي والَباث الككري الغريب، علماء الكلسكة يسلموف 
بأف ابن رشد وابن سينا بل وكذلك الكارايب، كاف لكل منه  دوره األساسي ُب ٘بديد وقرض عملية اإليناع 

ككري الٍب انتهت بعصر النهضة، حضارة عصر النهضة ىنا ٗبعُب التجديد الككري الذي قاد إىل االنبثاؽ ال
الثوري والتحرر العقلي والذي ٲبثل ا٤بقدمة ا٢بقيقية لبلنطبلقة األوروبية ابتداء من القرنْب السابع والثامن 

نظر عن وزنو ىو الَباث ا٢بضاري عشر والذي ىو خاٛبة طبيعية َّموعة من ا٤بتغّبات أحدىا وبغض ال
 اإلسبلمي. 

نتقلنا إىل تاريخ الككر السياسي لوجدنا ظاىرة تدعوا للدىشة والتعجب: قالككر إولكن لو 
السياسي ٗبعا٤بو ومتغّباتو وا٤بدركات الغربية ا٤بتعلقة بالسلطة ٗبختلف عناارىا ومقوماهتا إهنا تعرب عن 

يرقض وجود العنصر أو ا٤بتغّب اإلسبلمي، قكر يوناٍل قاد إىل الككر  استمرارية ثابتة حيث الَبابط الزمِب
الروماٍل ٍب جاء الككر الكنسي ليلوف ويتكاعل مع الَباث الروماٍل واليوناٍل ومنو تنبع حركة التجديد أو 

رس التدعي  للمكاىي  التقليدية الٍب تكاعل قيما بينها بدرجة أو بأخرى لتقودنا إىل إيناع ما يسمى ٗبدا
القانوف الطبيعي وحق مقاومة الطغياف الٍب ٛبثل الركيزة الثابتة للككر السياسي الذي أعد ومنو تكونت 
حضارة عصر النهضة ُب داللتها السياسية، وىكذا يثور السؤاؿ: كيف نسل  ُب كل ما لو الة بالَباث 

لسياسية قنرقض أي عبلقة ؟، اإلجابة ا٢بضاري بالعبلقة الثابتة ٍب نأٌب ُب ا١بزء من الكل ا٤بتعلق بالنواحي ا
على ىذا التساؤؿ تقف أمامها العديد من العقبات لو أريد ٥با العلمية وا٤بوضوعية الٍب يكرضها ا٢بياد 
ا٤بنهاجي، اإلجابة على ىذا التساؤؿ تكرض ٦بموعة من األٕباث ا٤بتتالية الٍب البد وأف تسعى إىل تأكيد 

 ٦بموعة من ا٢بقائق:
ا تزاوج أو تعامل بأي شكل من األشكاؿ بْب الككر السياسي اإلسبلمي ىل حدث حق -ٔ

 والككر السياسي الغريب؟ مٌب وكيف؟ وما ىي مسالك ذلك التعامل؟

                                                 
 .ٓ٘ٔ/ٔج ،المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك حامد ربيع،  ٖٛ٘
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وحوؿ حقيقة التأثّب والتأثر: ىل استطاع الككر اإلسبلمي حٌب لو ثبت التعامل أف يؤثر ُب  -ٕ
يككي، قما يعنينا ىو التعامل ٗبعُب التطعي  ٗبكاىي   الككر السياسي الغريب؟، قالتعامل ٗبعُب ا٤بعرقة ال

 ٜٖ٘وأقكار جديدة مل يكن يستطيع موضوع التعامل أف يصل إليها بقدراتو الذاتية. 
وترى لو مل يوجد ذلك التعامل ىل كاف ٗبقدور الككر الغريب أف يصل إىل نكس النتائج الٍب  -ٖ

 وال إليها الككر السياسي اإلسبلمي مسبقاً؟
امل بْب الككر اإلسبلمي والككر الغريب حقيقة ال شك ُب احتها تارٱبيا ولكن لو انتقلنا قالتع

إىل النطاؽ السياسي لوجدنا ذلك التعامل يصيبو الكثّب من الغموض والتجهيل، ولعل أى  أسباب ذلك 
اتو التجهيل تعود إىل متغّبين: األوؿ وينبع من أف الككر السياسي اإلسبلمي ارتبط من حيث مقدم

وعنااره بأبعاد دينية أو بعبارة أدؽ ٗبكهـو ا٣ببلقة، قكيف يتقبل العامل الغريب االعَباؼ بعبلقة التأثّب 
والتأثّب وىو يرقض ا٤بكاىي  الدينية ا٤برتبطة با٣ببلقة وما ينبع عنها من عناار عقيدية أخرى، ٍب يأٌب 

من منطلق القوة من جانب ا٢بضارة األوروبية قيكمل ذلك متغّب آخر قرضتو ا٢بركات االستعمارية والتعامل 
مع اَّتمعات اإلسبلمية ابتداء من القرف الثامن عشر، إف القناعة بأف الككر اإلسبلمي ىو أحد مبلمح 
النبوغ ا٢بضاري البد وأف تقود إىل ترسيب الككرة الٍب سادت عقب ذلك ُب تلك اَّتمعات من أف العامل 

 سياً جديراً باالحَباـ !.اإلسبلمي ال ٲبلك تراثاً سيا
وضع حد لذلك الغموض والتجهيل الذي يرتبط با٢بركات االستشراقية بل وينبع منها ُب حاجة  

إىل مدارس متخصصة ٘بمع بْب ا٤بعرقة بالَباث اإلسبلمي والقدرة على الغوص ُب أعماؽ الَباث الككري 
قط من إ٤باـ باللغات القدٲبة أي اللغتْب الغريب ُب العصور الوسطى ٗبا يعنيو ذلك على وجو الدقة ال ق

البلتينية واليونانية، بل وكذلك بالقدرة على متابعة البحث ُب األديرة والكنائس الكتشاؼ مصادر التعامل 
بْب الككر السياسي اإلسبلمي والتقاليد السياسية الغربية، ىذه الصعوبات العديدة البد وأف نواجهها 

ضارتْب اإلسبلمية واألوروبية من ا٤بنطلق السياسي ورغ  ذلك ال ٯبوز أف ٖبصوص ٙبليل العبلقة بْب ا٢ب
تقف عقبة ُب سبيل رقع ذلك الغموض الذي ال يزاؿ يسيطر على حقبة أساسية ُب تاريخ التعامل 
ا٢بضاري، قتحليل العبلقة بْب ا٢بضارتْب اإلسبلمية واألوروبية ُب حاجة إىل ٕبوث كثّبة وعميقة بعضها 

  ُب األديرة والكنائس حيث توجد ا٤بصادر ا٢بقيقية الٍب تسمح بالكشف عن طبيعة مدى تلك ٯبب أف يت
العبلقة، وعلينا أف نضيف أف ىذه اآلثار أغلبها مكتوب باللغة البلتينية، لغة ٦بهولة كلّيًا من قبل علماء 

ا٤بتعلقة بالواوؿ إىل الككر السياسي ُب الشرؽ اإلسبلمي، كذلك ال ٯبوز أف نستهْب بالصعوبات ا٤بادية 
تلك الوثائق ا٤بتناثرة ُب األديرة، ونستطيع أف نؤكد اطبلعنا على ترٝبة لبعض أجزاء مقدمة ابن خلدوف 
باللغة البلتينية توجد حاليا ُب دير القديس ساف قرانشسكو حيث قضينا قرابة عشرة أعواـ ٗبدينة 

                                                 
وقد وقع كثّب من الباحثْب عند دراسة حاالت التأثّب والتأثّب الككري بْب عنصرين أو متغّبين أو مدرستْب ُب خطأ االكتكاء بإثبات   ٜٖ٘

ثر منطقة ما قعبل بككر معْب أو تأثر شخصية معينة بذلك الككر، قا٤بعرقة بالككر قيد التعامل أو التواال ٗبعُب ا٤بعرقة، دوف أف يثبتوا مثبًل تأ
 الدراسة من قبل قرد أو ٝباعة قد ال تعِب بالضرورة التأثر ُّا. 



140 

 

ى، وىي ليست سوى ٭بوذج ٧بدود رغ  الكاتيكاف، وىي ال ٲبكن أف تعود إال إىل العصور الوسط
 .ٖٓٙأٮبيتو"

 
 :161المطلب الثالث: منهجية التحليل العلمي لتاريخ لفكر السياسي )على مر العصور(

التساؤالت السابقة تستدعي نقاشا حوؿ منهجية التحليل العلمي لتاريخ الككر السياسي الذي 
منهجية تتبلقى قيها ثبلثة مسالك للتعامل  يدعو ربيع الباحثْب إىل إعادة كتابتو، يتحدث حامد ربيع عن

مع ظاىرة السلطة: قكر سياسي، ٙبليل للوثائق والنصوص، تنظّب للوجود السياسي، ويقوؿ: "األوؿ ىو 
ا٤بتابعة الزمنية الٍب تأٌب لتدعمو عملية معايشة النصوص الٍب ىي بطبيعتها عملية توثيقية ولكن كبلٮبا 

للتنظّب السياسي، وىكذا يتعْب علينا أف نشّب إىل ا٤بشاكل ا٤بنهجية لئل٤باـ  يهدقنا إىل بناء اإلطار الككري
العلمي بتاريخ الككر السياسي وجوىر ٙبليلو: ىل ىو تاريخ أـ قكر أـ سياسة ؟، وتزداد ضخامة وأٮبية 

اث عندما نسعى للتمييز ٛبييزًا قاطعًا بْب تاريخ الككر السياسي كَب  -كما أشار سابقاً -ىذه الناحية 
إنساٍل والتعامل مع الككر السياسي كَباث قومي، وىذا االختبلؼ تبعا لوظيكتو ُب خلق اإلطار العلمي 

 ٕٖٙللمتخصص...".
ويواال قائبًل: "وعلى من ٰباوؿ أف يؤرخ ٧بلبًل الَباث الككري السياسي اإلسبلمي أف يواجو 

تنا ُّذا ا٣بصوص ولو من منطلق العديد من ا٤بشاكل العلمية وا٤بنهجية بتصور معْب، قلنطرح تأمبل

                                                 
و أعواـ، بل ويؤكد ربيع على أف "االىتماـ بالَباث السياسي اإلسبلمي من جانب ا١بامعات األوروبية واألمريكية ال يبعد ققط إىل عقود أ  ٖٓٙ

 يعود إىل العصور الوسطى، ويككي أف نتذكر أف دانٍب ُب الكوميديا اإل٥بية مل يَبدد ُب أف ٱبصص موضعا ىاـ البن رشد وابن سينا، وجوتيو
على أف رجل دولة جدير باإلعجاب والتقدير، وريناف يدعو قومو إىل تلقي األخبلقيات  -الى اهلل عليو وسل -يتحدث عن سيدنا ٧بمد 

السياسية من أرض ا٢بكمة اإلسبلمي والدين اإلسبلمي، على أننا لو انتقلنا إىل الَباث اإلسبلمي السياسي ٗبعناه الضيق لوجدنا أف ىذا 
 االىتماـ ينبع ُب حقيقة األمر كنتيجة مرتبطة والزمة ٢بركات التجديد القومي الٍب قرضها التطور العاـ الذي أااب الَباث الككري الغريب

قَبة ما بْب ا٢بربْب العا٤بيتْب، لقد ظلت التقاليد الغربية تنبع من قكرة ثابتة تسّب ُب خط مزدوج: من جانب أف حضارة عصر النهضة خبلؿ 
ة ىي انبعاث غريب يتحدد بعملية اإليناع الككرية الٍب قادىا ا٤بنطق الكرنسي، وىو منطق ثوري علماٍل إنساٍل، من جانب آخر وكنتيجة مباشر 

قإف حضارة عصر النهضة ال ٛبثل إال ا١بهالة وا١بهل، إهنا اكحة سوداء ُب تاريخ التألق األورويب، ا٢بضارة األ٤بانية ٍب الكاشستية والزمة 
اإليطالية جاءت تنظف الَباث القومي من ىذا الغبار ولتؤكد أف ىناؾ استمرارية ثابتة وأف حضارة عصر النهضة ىي امتداد بدورىا ٢بضارة 

سطى  الذي يعِب تأكيد الَبابط من حيث ا٤بصادر التارٱبية والتتابع ا٤برحلي كاف البد وأف يقود إىل االىتماـ بكل ما لو الة العصور الو 
عِب: با٤بعاناة والتكاعل الذي ٛبركز حوؿ القروف الثبلثة ا٤بعروقة بقروف ا٢بروب الصليبية وما ارتبط ُّا من خربة، حضارات العصور الوسطى ت

كاثوليكية، ا٢بضارة ا١برمانية، ا٢بضارة اإلسبلمية، وىكذا ظهرت أ٠باء خبلقة استطاعت ٔبهود ال موضع للتشكيك ُب أٮبيتها أف ا٢بضارة ال
يس تقدـ لنا بعض الصكحات ا٢با٠بة ُب ٙبليل العبلقة بْب الككر السياسي اإلسبلمي والككر السياسي الغريب، أ٠باء ٝبيعها غربية وأوروبية ل

يعرب عن التقاليد الغربية، ورغ  أٮبية ىذه األ٠باء إال أهنا تعرب عن قصور واضح، ال ققط لعدـ معرقتها وإ٤بامها باألاوؿ العربية من بينها من 
المقدمة التحقيقية والتقاليد اإلسبلمية بل وألهنا تنطلق أساسا من ٧باولة قه  ا٢بضارة العربية اإلسبلمية من منظورىا احمللي".حامد ربيع،  

 .ٖٗ-ٖٖ/  ٔ، جلوك المالك في تدبير الممالكللس
أضكت عبارة )على مر العصور( ٤با كتبو حامد ربيع تأكيدًا على أف ا٤بقصود بو ىنا "ٙبليل الككر السياسي لؤلمة اإلسبلمية" على مر   ٖٔٙ

 العصور، وليس تاريخ تطور الككر السياسي اآلنف الذكر الذي يتبع التسلسل الزمِب التصاعدي.
 .ٕٗٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك ربيع، حامد ٕٖٙ
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عموميات تلك النواحي ا٤بنهجية ا٣بااة بتحليل تاريخ الككر السياسي القومي، قتاريخ الككر السياسي 
وكما أبرزت ذلك التقاليد ا٤بتوازنة ُب ا١بامعات األوروبية ودوف أف يرتبط ذلك بتأايل واضح من حيث 

ة موقكا من ثبلث تبعا للتأكيد على أي من العناار الٍب يتكوف يقف من ا٤بتابعة التارٱبي-القواعد ا٤بنهجية 
منها اس  ا٤بادة: )تاريخ الككر السياسي(، وتبعًا لكل من ىذه األساليب البد وأف ٱبتلف أسلوب ا٤بعا١بة 

 العلمية من حيث الطبيعة وا٥بدؼ:
 ٧بور ا٤بتابعة :ٗبا يعنيو ذلك من جعل الموقف األول: أن يسيطر على المنهجية عنصر التاريخ

عنصر التوقيت الزمِب؟، حيث يصّب تاريخ الككر السياسي ىو الوجو ا٤بعنوي للتحليل التارٱبي، 
ٗبعُب أف التاريخ ىو األساس األوؿ وا٤بنطلق ا٢بقيقي للتحليل ومن ٍب قإف التعامل مع ا٤بادة يصّب 

قسي  ا٤براحل الشغل األوؿ نوعًا من ا٤بتابعة الزمنية حيث يصّب عامل الَبابط ا٤برحلي، وتصّب ت
 للمحلل ٕبيث يسيطر على كل اىتماماتو. 

 ٗبا يكرضو ذلك من عمليات متابعة من التوالد الموقف الثاني: أن يسيطر عنصر الفكر :
نتقاؿ من كلية ٦بردة إىل أخرى ومن أال تنظّبي إىل نتائجو، وُب ىذه ا٤بنهجية ٪بد أف الككر إلوا

صورات واألقكار أي ا٤بكاىي  والقي  الٍب توالدت ٍب تكاثرت ابتداء السياسي يصّب ٦بموعة من الت
من قرف أو عصر معْب وانتقااًل إىل ما أعقبو بالتتابع الزمِب ا٤بعروؼ، وحٌب ُب تلك اللحظة عندما 
يصّب تاريخ الككر السياسي ىو تاريخ للككر وعندما ننظر للككر على أنو واقعة قإف احملور يظل 

دئ والقي  اَّردة، وإذا أراد الباحث أف يزيد ويعمق من داللة ىذه ا٤بنهجية قهو دائما ىو ا٤ببا
 يسعى ٣بلق الَبابط بْب كل قكر وحقيقة عصره.

قمثبًل الككر اليوناٍل ىو تاريخ ومتابعة ٤بكاىي  ثبلثة: دٲبقراطية، عدالة، وحدة، األوؿ ٪بح ٪باحاً 
واضحاً ُب كلياتو، والثالث ال موضع لو، قإذا أردنا أف نعمق منقطع النظّب، والثاٍل ظل غامضاً، ُب عنااره 

من ىذه ا٤بكاىي  نستطيع أف ٪بعل من ٝبهورية أقبلطوف أو سياسة أرسطو وسيلة لكه  ا٤بدينة اليونانية، 
قإذا انتقلنا إىل العصور الوسطى قسوؼ ٪بد مبدأ التكتت من جانب والتحلل األخبلقي والقيمي من 

اعد الشهامة التقليدية واحَباـ العدو ُب اراعو العضوي ٚبتكي وتصّب ال موضع ٥با، جانب آخر، وأف قو 
تعميق ىذه ا٤بكاىي  قد ٪بد لو مسلكْب: األمّب ٤بيكاقللي حيث نستطيع قه  اَّتمع اإليطايل ُب ٛبزقو 

زاء مؤلف واألورويب ُب ٙبللو خبلؿ القرف ا٣بامس عشر، نظرة عكسية تؤدي إىل نكس النتيجة لو وقكنا إ
 جروسيوس عن ا٢برب والسبلـ.

وُب التاريخ اإلسبلمي نستطيع أف ٪بد ٭بوذجا مقاربا لنكس ىذا الوضع ُب مقدمة ابن خلدوف 
والٍب تقدـ لنا مأساة التحلل اإلسبلمي والتكتت العريب، على أنو ُب نطاؽ ىذه ا٤بنهجية الثانية قد يصّب 

ى ٝبيع عناار التحليل، قيصّب التجرد من ا٢بقيقة ومعايشة عنصر الككر ىو ا٤بسيطر الوحيد وا٤بتغلب عل
الكليات ا٤بعنوية ٕبيث تتحك  الكلسكة ويتحك  الشك ُب الَباث ا٢بضاري وُب تقيي  داللة ا٤بمارسة، قإذا 
بنا ُب نطاؽ )ما ٯبب أف يكوف( وليس )ما ىو قائ  بالكعل(، وعندئذ يتحوؿ النص إىل ان  جدير 
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ليل ا٤بنهجية اللغوية وينقلب تاريخ  الككر إىل نوع من معايشة النص ُب ذاتو ولذاتو، بالعبادة وتغمر التح
وىكذا تصّب ا٢بقيقة جزئية وا٤بكاىي  نسبية، قالقديس أوجستْب عندما كتب مدينة اإللو إ٭با أراد االرتكاع 

وميكاقللي ال يكتب ا٤بعنوي، وأرسطو عندما ُب كتابو عن الشباب يضع أساسا لقواعد التعلي  با٤بوسيقى، 
إال ٣بدمة األمّب، مثل ىذه ا٤بنهجية عندما تبالغ ُب ذاتية الككر وُب ٘بريد الككر عن الواقع وُب بلورة الككر 
حوؿ مبادئ مطلقة وُب تصعيد ا٤ببادئ إىل مثل عليا ثابتة تصّب أقرب إىل الكلسكة األخبلقية منها لتاريخ 

 الككر السياسي.
 حيث احملور يصّب العبلقة والتعامل بْب الطبقة  عنصر السياسة: الموقف الثالث: أن يسود

ا٢باكمة والطبقة احملكومة، وىو ُب حقيقة األمر أقرب مسالك ٙبليل الككر السياسي إىل طبيعة 
اىتمامنا، منطلقو ٨بتلف ومن ٍب منهاجيتو متميزة، ولكنو أكثر ارتباطًا مع الوظيكة الٍب حددناىا 

مية، إف السياسة: سلطة وتعامل سواء مع ااحب السلطة أو من ااحب وىي إحياء الذات القو 
السلطة، ومن ٍب قإف الككر السياسي: ىو أيضاً تعامل مع السلطة وقد يكوف مساندة للسلطة أو 

 . ٖٖٙضد السلطة مع ابتدائو من تلك ا٤بكاىي  اَّردة"
اسي القومي" يطرح حامد ربيع و بعد ذلك التشريح التحليلي ٤باىية مادة "ٙبليل تاريخ الككر السي

عددا من ا٤ببلحظات التطبيقية ٤بن أراد أف ينطلق من تلك احملاور الثبلثة لتأريخ النصوص الَباثية والككر 
 السياسي اإلسبلمي:

ٙبليل تاريخ الككر السياسي ُّذا ا٤بعُب يصّب نوعا من اللقاء بْب ثقاقات ثبلث، وبغض  -ٔ
، قإف تاريخ الككر السياسي ٯبب أف ٯبمع بْب: نظ  القانوف العاـ، الككر النظر عن ا٤بنهجية الٍب نكضلها

الكلسكي، ٍب القانوف الدستوري ا٤بقارف، ىذه الثقاقات الثبلث ٛبثل ا٤بادة األولية الٍب البد ٤بؤرخ الككر 
توالد ُب السياسي اإلسبلمي أف ٰبتضنها حٌب يستيطع من خبلؿ التجرد أف يقدـ لنا متابعة قكرية لعملية ال

ا٤بكاىي  وا٤بدركات، وبقدر ٙبقق التوازف بْب ىذه الثقاقات الثبلث، وبقدر التجرد دوف الوقوع ُب خيالية 
 االستطراد األخبلقي بقدر ما كاف ٪باح مؤرخ الككر السياسي.

على أف أخطر وأى  ما يعنينا من ٙبليل تاريخ الككر السياسي من ا٤بنطق القومي ىو أنو:  -ٕ
اضر، إف الكارؽ األساسي بْب عل  السياسة وعل  التاريخ ىو أف األوؿ وسيلة لكه  ا٢باضر مقدمة للح

ومتغّباتو ا٣بالقة وعنااره ا٤بشكلة، على عكس التاريخ الذي ىو: معايشة لكَبة زمنية ُب ذاهتا ولذاهتا، 
و آباؤنا وىي عملية "ٙبليل تاريخ الككر السياسي القومي" ىو: متابعة تارٱبية على ضوء ا٤باضي الذي عاش

تكَبض قدرة ونبوغا وحساسية، قأقبلطوف عندما كتب ا١بمهورية ُب القرف الرابع قبل ا٤بيبلد مل يكن يتصور 
أف ىذه ا١بمهورية سوؼ تقرأ ُب القرف العشرين لتكه  على ضوء خربة عامل اَّتمعات الصناعية 

أف يرد ُب ذىنو أهنا سوؼ تكوف منطلقا واالستهبلكية، وابن خلدوف عندما كتب مقدمتو ما كاف ٲبكن 
لكه  اراعات اَّتمعات ُب مواجهة قوى عمبلقة كاالٙباد السوقيٍب والواليات ا٤بتحدة، ومن ىنا نكه  
                                                 

  ، بتصرؼ.ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٖٖٙ
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مدى اعوبة ىذه العملية وكيف أنو ال ٯبرؤ عامل حقيقي على أف يديل بدلوه ُب ٙبليل تاريخ الككر 
ٔبميع أدوات التحليل العلمي وا٣بربة الوضعية والعلمية ُب  السياسي من منطلق قومي إال عقب أف يتسلح

التعامل مع ظاىرة السلطة وبصكة خااة عقب أف يكوف قد استطاع أف يبِب إطاره الذاٌب لتكسّب الوظيكة 
 ا٢بضارية للمجتمع الذي ٰباوؿ أف يؤرخ تطور قكره السياسي.

تدور حوؿ العبلقة بْب ا٤بككر أو كما أف ٙبليل تاريخ الككر السياسي يثّب مشكلة أخرى   -ٖ
الكيلسوؼ واَّتمع الذي يعااره، لقد سبق أف رأينا ُب أكثر من موضع أف ا٤بككر السياسي ال يستطيع أف 
ينقطع عن اإلطار االجتماعي الذي ينطلق من واقعو ُب ٘بريداتو الككرية ٕبيث ٲبكن القوؿ بأف العبلقة بْب 

أو ا٣بصائص ا٤بتعلقة با٤بمارسة تعرب عن عبلقة ترابط ثابتة ألف كبلٮبا وجو ا٤بككر أو التصور اَّرد والنظاـ 
 آخر ٢بقيقة واحدة، اإلطار االجتماعي يتمركز حوؿ ٭باذج ثبلثة:

الدولة: وىو النموذج الذي ساد العصور القدٲبة والوسطى، وكذا حك  الرسوؿ الى  -ا٤بدينة  -أ
من النموذج اإلسبلمي، وكل ما لو الة با٣بربة اليونانية اهلل عليو وسل  عقب ا٥بجرة وقبل قتح مكة ض

ابتداء من سقراط وحٌب أيسوقراط وٗبرورا بأقبلطوف وأرسطو وىي ٭باذج معروقة ُب العصور الوسطى  
 . ٖٗٙكجمهورية قلورانس  أو قينسيا على سبيل ا٤بثاؿ

نموذج وبصكة خااة اَّتمع القومي: الَباث السياسي الغريب يقدـ لنا اورة واضحة ٥بذا ال -ب
ابتداء من القرف السادس عشر، كالككر السياسي الكرنسي، واإل٪بليزي، واأل٤باٍل، والٍب ليست إال 
مصطلحات ٚبكي مكهـو الككر القومي حيث يصّب الككر السياسي تعبّبا عن الدولة القومية ومرتبطا 

 ر القوميات. بتأسيس ا٤بشكلة اإلقليمية للمجتمع السياسي العا٤بي ابتداء من عص
اَّتمع العا٤بي: حيث ٪بد ا٤بككر السياسي وقد ارتبط وجودا وعدما بإطار اجتماعي معْب  -جػ

وىيكل نظامي ٧بدد يتميز بأنو قد ٝبع واهر بشكل أو بآخر ٦بموعة من الشعوب تكتلت حوؿ متغّب 
لعهد العثماٍل، وكذا واَّتمع ثابت، و٭بوذج ذلك الدعوة اإلسبلمية العا٤بية ُب العصر العباسي األوؿ وحٌب ا

الروماٍل ُب قَبة ا٢بك  اإلمرباطوري، أيدلوجية ٙبرير الطبقات ا٤بسحوقة الٍب رقع شعارىا االٙباد السوقيٍب،  
كل ىذه ٭باذج إلطار سياسي البد وأف يكرض خصائص معينة، وىنا يسعى ٙبليل تاريخ الككر السياسي 

ة وجوىر ذلك الككر من حيث ارتباطو واستقبللو، تبعيتو ورقضو، إىل إبراز الصكة الغالبة مع تقيي  طبيع
تقديسو أو نقده لذلك االطار االجتماعي الذي نشأ ُب جنباتو وٙبددت مدركاتو من خبلؿ التعامل 
بواقعو، ىذه العبلقة بْب الككر واإلطار النظامي تسمح ال ققط بتقيي  وظيكة الككر من حيث تأثّبه ُب 

 . ٖ٘ٙخصائص الككر من حيث تعبّبه عن النظاـ" النظاـ بل واكشتاؼ
  

                                                 
رغ  االختبلؼ ا١بذري بْب أسس بناء دولة ا٤بدينة ومنطلقاهتا ا٢بضارية وأسلوب حكمها النبوي وبْب النماذج األخرى لدوؿ ا٤بدف   ٖٗٙ

 ة كما رأينا سابقا من خبلؿ تعريف ا٤بكهـو القرآٍل للحضارة مقارنة با٤بكهـو الغريب ا٤بعاار.ا٤بذكور 
 .ٕٙٔص ،المقدمة التحقيقية لسلوك المالك،  وكذا ٜ، صالتعريف بعلم السياسةحامد ربيع،   ٖ٘ٙ
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 المبحث الخامس: توجيهات تطبيقية لعملية تحليل المضمون التراثي:
من األسس الٍب يقي  عليها حامد  :166المطلب األول: التمييز في تحليل التراث بين أربعة تطبيقات
ولية للَباث الككري اإلنساٍل بشكل عاـ ربيع بناءه الككري لتنظّب ا٢بركة السياسية والٍب تستند إىل نظرة مش

ىي عملية التمييز ُب ٙبليل اآلثار وقه  حقيقة الَباث اإلسبلمي السياسي بْب تطبيقات أربعة: الوثائق، 
وأمهات الكلسكة السياسية، والنداءات ا٢بركية، والوقائع أو ا٤بمارسة والنظ ، ويشّب ربيع إىل العبلقة بْب 

ا تنطلق ٝبيع تصوراتنا لتكسّب الوجود السياسي ُب بعده الديناميكي وا٢بضاري"، الككر وا٢بركة الٍب "منه
ويضيف: "ٙبليل النصوص السياسية ُب الواقع أثار ويثّب العديد من التساؤالت، أكثر من متغّب يدقع 
لكرض تلك االستكهامات الٍب تدور حوؿ تقيي  النص وداللتو وأسلوب ٙبليلو ومواجهة ما يتضمن من 

 والتطبيقات ، قه  طبيعية النصوصٖٚٙف ومدركات يقصد إدراجها ُب العامل الكلي للكه  والتصور"معا
 ٕبسب ربيع:منها  السياسية يستلـز إذف التكرقة بْب أربعة أنواع

: وىي أقدمها وتدور حوؿ عملية التسجيل ا٤بكتوب للوقائع واألحداث السياسية الوثائق :أوالً " 
نطباعات حيث يتوىل إلىذا ا٤بكهـو كل ما لو الة بتسجيل األحداث وا بأوسع معانيو، وينطوي ٙبت

مع الظاىرة بشكل أو بآخر، إف اديق أحد الزعماء عندما يسجل حياة ذلك  التسجيل والسرد تعايشاً 
نطباعات إالزعي  ال ٲبكن أف يواف ٦بهوده الذىِب مهما ارتكع من حيث قيمتو بأكثر من أنو تعبّب عن 

عن ظاىرة بشكل أو بآخر، السّب الذاتية  لكظياً  إحدى الوثائق ولكن ال تعدو أف تكوف تعبّباً ذاتية ٛبثلها 
ا٤بتعددة الٍب غزت األدب السياسي خبلؿ الكَبة األخّبة ليست إال ٭بوذجاً ٥بذا النوع من الوثائق السياسية، 

اىات اَّتمع السياسي لتحليل ا٘ب للمعلومات وموضعاً  بصكة عامة ىذه النصوص ٲبكن أف تكوف مصدراً 
، -يأٌب شرحها الحقاً -أو الطبقة القيادية، وخّب أسلوب ٤بعا١بتها ىو ما أ٠بيناه منهجية ٙبليل ا٤بضموف 

 ولكنها التستطيع أف ترتقي إىل مرتبة النصوص السياسية ٗبعُب مصادر الككر السياسي. 
و أف يستخدمها الحتضاهنا : كلمة قضكاضة تعود الكقالمؤلفات السياسيةو  سفةلالف :ثانياً   

األمهات ا٣بالدة للتحليل السياسي، كتبها رجاؿ مل يصلوا إىل ذلك ا٤بستوى ا٤بتكامل الكلي والشامل 
لتأايل الوجود اإلنساٍل ُب كتب أمهات الكلسكة، ولكنه  يواكوف با٢بكماء الذين تعاملوا مع السلطة 

صائحه  ُب شكل لو طابع الدراسة والتبويب، ولكن من منطلق خربهت  الذاتية وثقاقته  العامة مسجلْب ن
ما معُب كلمة أمهات الككر السياسي ؟، وىل كل ما يكتب عن  -من منطلق التنظّب السياسي  –

السياسة من منطلق التأمل اَّرد ٲبكن أف يواف بأنو قلسكو سياسية ؟، تعود أٮبية ضرورة اإلجابة عن 
  ما ورد ُب تلك الوثائق التارٱبية قحسب ولكن بالوظيكة العملية ىذه التساؤالت إىل أننا لسنا بصدد قه

                                                 
ـ، ٜٜٚٔيناير  ٖٔىػ/ ٚٔٗٔف رمضا ٗ، ٖٚٙ( " أنواع النصوص السياسية".  تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٚٔحامد ربيع، )  ٖٙٙ
 .ٕٚص

 .ٜٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٚٙ
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الكلية ا٤بسوغة ١بهود العودة إىل تلك النصوص والوثائق ضمن مساعي إحياء الَباث وذلك للكشف عن 
 خصائص الطابع القومي الذي نبتت ُب وعائو وعربت عن وعيو وضمّبه ا١بماعي تلك النصوص. 

اإلطار: ليست ىي الككر السياسي ولكنها النبوغ التأايلي اَّرد وىو الكلسكة السياسية ُب ىذا  
حصيلة االرتقاء إىل مستوى معْب من التكامل قإذا بو ٙبليل وتصوير ال يتقيد من حيث الزماف وال من 
حيث ا٤بكاف، الككر السياسي ىو: كل ما يعُب بالتأمل حوؿ السلطة، وىنا البد من إبراز الكارؽ ا١بوىري 

لكلسكة السياسية وعل  السياسة، قالكلسكة: دراسة أساسها التجرد ا٤بطلق، أما عل  السياسة قهو: بْب ا
امتداد للتعامل من منطلق ا٤ببلحظة وا٤بشاىدة، كذلك الكلسكة ليست ىي الككر السياسي وإذا كاف الككر 

 الككر السياسي ال السياسي أكثر اتساعا ٕبيث يض  كبل من الكلسكة والعل  قإف ىناؾ نطاقا معينا ُب
يرقى إىل مرتبة الكلسكة أو العل ، وىكذا قالكلسكة السياسية تعِب نظاما متكامبل للقي  الككرية حيث تت  
عملية الربط بْب الواقع وا٤بستقبل من خبلؿ أدوات ٦بردة تسمح بتقدَل ٭بوذج متكامل للتصور السياسي، 

الككرية حوؿ بعض ا٣بربات ليست ُب ذاهتا كاقية ألف إف التعامل السياسي حوؿ بعض الوقائع وا٤بعاناة 
تأثرًا وأف ىناؾ تطبيقات يصعب قيها و  ترقى إىل مرتبة الكلسكة السياسية، ٩با ال شك قيو أف ىناؾ تأثّباً 

التمييز القاطع بْب ما ىو قكر سياسي وما يرقى إىل مرتبة الكلسكة السياسية وما ىو تعبّب عن عملية 
ما ال يرقى و  رغ  ذلك قنستطيع بصكة عامة أف ٪بعل ٧بور التمييز بْب الكلسكة السياسية الثقاقة السياسية،

 إليها من قكر سياسي ينبع من عنصرين أساسيْب:
وضعية التحليل: ٗبعُب السعي ٫بو جعل ا٢بقيقة ىي الٍب تعرب عن ذاهتا وتتحدث بلغة تصف  –أ  

لتصور واإلدراؾ الشخصي للباحث، ا٢بقيقة ىي الٍب األشياء من منطلق كياهنا الذاٌب وليس من منطلق ا
تتحدث وتصّب وظيكة الباحث ىي اكتشاؼ األسلوب وا٤بنهجية الٍب تكرض على ا٢بقيقة أف تنطق بلغتها 
وأف تعلن عن خصائصها: ىذا ىو عل  السياسة، وضعية عل  السياسة تقف موقف  التعارض والتناقض 

ذا كاف عل  السياسة ٯبعل منطلقو ا٢بقيقة الٍب تتحدث قإف الكلسكة مع ذاتية كبل من الككر والكلسكة، قإ
أو الككر ٯبعبل نقطة البداية الباحث الذي يتأمل أو يتصور، وىكذا يصّب اإلدراؾ موضوعيا ُب العل  وذاتياً 

 ُب الكلسكة والككر.
  من األال التكامل ُب البنياف الككري: حيث تصّب الكليات مَبابطة وحيث تتابع ا٤بكاىي –ب  

إىل الكرع ومن السبب إىل النتيجة حوؿ نظاـ كامل للقي  وحيث التأمل ال يقتصر على ٦برد تقدَل 
االنطباعات وإ٭با يرتكع إىل مستوى خلق اإلطار الكلي للتعامل مع الظواىر ٕبيث يندمج ُب ذلك اإلطار 

كما يتصوره ا٤بككر السياسي، بطبيعة   الَباث ا٢بضاري والواقع السياسي ومشكلة العصر أو العامل أو الوجود
ا٢باؿ التكرقة بْب الككر السياسي والكلسكة أمر كثّبا ما يكاد يستحيل ٙبقيقو، قهل ميكاقللي قيلسوؼ 
للسياسة ؟، التقاليد تضع أمثالو ٝبيعا ُب طائكة قبلسكة السياسة ولكن أكثر من ٧بلل واحد يرقض أف 

ي. مثل ىذا التساؤؿ يصبح اليـو أكثر إ٢باحا ُب الواقع ا٤بعاار، يضكي عليه  اكة النبوغ الككري السياس
قلقد أضحت أدوات اإلعبلـ ا١بماىّبي مسرحا خصبا يديل قيو بدلوه كل من يعتقد قدرتو على ٘بميع 
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٦بموعة من اإلنطباعات واألقواؿ ا٤بتناثرة الٍب تسمح لو لو انعة الكتابة بأف يدبج منها ما يسمى با٤بقاؿ، 
ز أٮبية التمييز بْب الكلسكة السياسة والككر السياسي، قيلسوؼ السياسة شخص يتأٌل ُب ٙبليبلتو، وىنا ترب 

ال يلهث وراء الوقائع، يقدـ ٘بريداتو وتأمبلتو ُب نطاؽ متكامل من البنياف من حيث عنااره ا٤بتتابعة 
أف نسميو: تكسّب الكوف  وجزئياتو ا٤بتجانسة ومكاىيمو، قيلسوؼ السياسة بعبارة أخرى يقدـ ما نستطيع

 .  ٖٛٙأو منطق الوجود السياسي"
   
(: والٍب يعرقها حامد ربيع خبلؿ appel au mouvement) الحركية النداءات ثالثاً:  

ٙبليلو للوجود السياسي: "٦بموعة من الوثائق  الٍب ٛبثل أداة ا٤بككر للحركة ُب اَّتمع ا١بماىّبي، لنستطيع 
اطبلح علينا أف نعود إىل التاريخ القدَل ونقارف بْب الوضع السياسي ُب تلك أف نكه  مردانا ُّذا اال

ا١بماعات والواقع الذي نعيشو منذ الثورة الكرنسية وحٌب اآلف، قالتعامل بْب القائد وا١بماىّب ظل وحٌب 
ؼ هناية قَبة العصور الوسطى ال يستند إال إىل مكهـو ا٣بطابة واالتصاؿ الشكهي، حٌب أف كل قيلسو 
الككر تعرض للحركة السياسية شعر بواجبو ُب أف ٱبصص مؤلكا كأحد أدوات الصراع السياسي العبلقة بْب 

اىرة وا٢بركة من جانب آخر كانت تكاد تكوف ال وجود ٥با ،قا٤بككر وىو قيلسوؼ يتعامل مع السلطة كظ
يظل ُب عبلقتو  -رأي ا٤بكك-تدعو للتأمل، وإف تعامل مع ااحب السلطة قهو نااح أو مرشد ولكنو 

با٢بركة منكصمة ال وجود ٥با، العبلقة بْب ا٤بككر واَّتمع السياسي مل تكن مباشرة حيث ا٤بعرقة بالقراءة 
والكتابة مل تكن إال اكة ا٣بااة قضبل عن أف عملية النشر مل تكن قد عرقت بعد ذلك اإلطار الذي 

َبابط بْب الككر وا٢بركة ىو أحد مبلمح عصر الثورة ىيأتو ٥با الثورة اإلعبلمية منذ القرف الثامن عشر، ال
الكرنسية وقد ارتبط ذلك بتطور عاـ اادقو اَّتمع السياسي ا٤بعاار حيث أضحى الككر أحد أدوات 
ا٢بركة وحيث ظهر القائد ا٤بككر أو األيدلوجي الذي تصّب وظيكتو تغيّب الوضع القائ  والدقع بو إىل 

خداـ التأمل السياسي أداة للحركة، إنو أسلوب الدعوة العقائدة بلغة التعامل النموذج ا٤بثايل من خبلؿ است
                                                 

: حيث يتعرض الصورة األولى ىي الفلسفةوىكذا يبدو أف ربيع ٲبيز بْب ثبلثة مستويات من الكلسكة وا٤بؤلكات السياسية عموماً:  ٖٛٙ
وأما السياسي كأحد تطبيقات رياضتو الذىنية حوؿ الوجود بداللتو وا٣بّب ٔبوىره وحقيقتو. الكيلسوؼ عن قصد أو عن غّب قصد للوجود 

قيقصد ُّا تلك اَّموعة من الَباث الككري الٍب استطاعت اف ترقى إىل حد تقدَل النموذج ا٤بتكامل  الصورة الثانية فهي الفلسفة السياسية:
ن أبعاده.  وُب كبل النموذجْب ا٤بنهجية ا٤بنطقية والتكامل ُب التصور ٚبلق وحدة وترابط بدرجة أو بأخرى من لتأايل الوجود السياسي بأي م

بْب ا١بزئيات من جانب وطبيعة اإل٤باـ با٢بقيقة الككرية من جانب آخر، ورغ  اف الكلسكة السياسية ٚبتلط ُب أغلب األحياف بالتجردات 
عت أف تقدـ تقاليد واضحة من حيث التصور والتحليل ارتكعت إىل مرحلة التقديس الكلسكية العامة إال أف ىناؾ ٦بموعة من النصوص استطا

إال  واارت رمزا للمكتسبات الككرية الٍب حققتها اإلرادة الككرية ا٣ببلقة: ٝبهورية أقبلطوف، األمّب ٤بيكاقللي، ا٢برية لستيوارت وىي ليست
 بعض النماذج القليلة.

ي والذي: ٰبوي كل ما لو الو بالتعبّب عن التأمل السياسي بأوسع معانيو، إنو ال ٱبرج عن أف يكوف وثالث الصور تتمثل ُب الككر السياس
ها نوعا من الكتابة الصحكية حيث ٱبتلط قن ا٤بقاؿ يصنعة التعامل مع القوى السياسية، ال يعنينا ُب قليل أو كثّب إال كمادة ٲبكن أف ٬بضع

المقدمة  حامد ربيع، الٍب سيطرت على عملية االتصاؿ السياسي بأوسع معانيها"، انظر: للتحليل بقصد اكتشاؼ ا٣بلكيات ا٢بقيقية
 .ٖٓٔ-ٔٓٔ/ٔ، ا٤بصدر السابق، جالتحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك
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السياسي، لقد أضحت أحد أدوات الصراع السياسي ىي عملية تطعي  اإلدراؾ ٗبكاىي  الرقض والثورة، 
وحيث أمكن ذلك من خبلؿ التعامل ا٤بباشر بكضل اإلعبلـ ا١بماىّبي، كذلك ققد ساعد على ذلك أف 

بأسلوُّا التقليدي مل تعد قادرة وال كاقية وال اا٢بة لتحقيق الوظيكة االتصالية با٤بعُب التقليدي، ا٣بطابة 
قا٣بطيب ال يستطيع أف يتجو إىل ٦بتمع ا٤ببليْب الذي وال إليو ٭بوذج اَّتمع الصناعي، وقدرة السلطة 

، وذلك ُب نكس الوقت الذي على اإلرىاب والضبط ٘باوزت قدرة الكرد التقليدية على ا٤بواجهة والتحدي
أضحت قيو الورقة ا٤بطبوعة قادرة على التنقل بسرعة وُب نسخ متعددة ال حصر ٥با ُب عدة دقائق وبسرعة 

من بْب األ٠باء الٍب نستطيع اف ننسب إليها ، ، عناار ىيأت ٝبيعها ٤بكه  النداء ا٢بركيٜٖٙمطلقة
ا٤بعروؼ باس  "ما ىي الدولة الثالثة ؟" ويقصد  " بكتابوSieyes-"سييس الكرنسيتطبيقات ُّذا ا٤بكهـو 

 : ، "إعبلف ا٤بتساوين" لبابيفبذلك الطبقة البورجوازية، ٍب سرعاف ما تتعاقب التعبّبات ا٢بقيقية ٥بذا ا٤بكهـو
 ٍب "إعبلف ا٢بزب الشيوعي" ٤باركس، وبينهما "حديث إىل األمة األ٤بانية" للكيسلوؼ قيشت. 

و نستطيع أف ٫بدده بالتايل ىو: ىل كل ما كتب ُب تاريخ الككر السؤاؿ الذي ٯبب أف نطرح 
السياسي ٱبضع ألسلوب واحد من التحليل والتبويب للمكاىي  ا٤بختلكة الٍب يتضمنها النص؟ سؤاؿ يندر 
أف يثار رغ  أنو ُب حقيقة األمر ٯبب اف ٲبثل ا٤بنطلق ا٢بقيقي ٣بلق قواعد التحليل السياسي ابتداء من 

 صاؿ.نظرية االت

ورغ  أف ىذا النوع من النصوص السياسية أضحى موضع االىتماـ الثابت ُب تاريخ ا٢بركة 
السياسية إال أنو ال يزاؿ غريباً عن تقاليد التحليل السياسي ٕبيث يندر أف ٪بد لو قواعد واضحة من حيث 

كت حو٥با القوى التعامل الككري والتقيي  العلمي، نقصد بذلك تلك: "اَّموعة من النصوص الٍب تآل
السياسية واستطاعت أف تكتل بشكل أو بآخر مسارات للحركة وٕبيث تنبعث منها تدققات ثورية تسعى 

 . ٖٓٚلتغيّب القائ  أو إعطائو معُب جديداً أو تصوراً جديداً"

ورغ  أف أوؿ تساؤؿ ٯبب أف نطرحو ُّذا ا٣بصوص قد يبدو سهل اإلجابة ويضيف ربيع بقولو: "
ابتو واضحة ٩با سبق وقدمناه إال انو ُب حاجة إىل مراجعة وٙبديد: ٤باذا ققط خبلؿ القرف بل وقد تبدو إج

سبق أف ذكرنا  ، التاسع عشر عرؼ عل  السياسة ما أ٠بيناه بالنداءات ا٢بركية؟ وىل ىذه ا٢بقيقة مطلقة؟
التعامل تصاؿ عرقت منذ أقدـ العصور ولكن أسلوُّا ُب ا٤باضي كاف يأخذ اورة إلكيف أف عملية ا

ا٣بطايب، ولعل ىذا يكسر أف أحد ا٣بصائص األساسية والبلزمة للقيادة أو للزعامة السياسية كاف ينبع من 

                                                 
حرؾ نداء مل يعايش د.حامد ربيع عصر االنَبنت الذي شاع استخداـ شبكتها منذ بداية التسعينيات، وُب عصر اإلنَبنت حدث وأف   ٜٖٙ

ذه الوقائع ٙبركا أو تغيّبا ُب دولة ما، نداء أطلق من قبل حركة أو شخصية كاريزماتية ما ورٗبا بتأييد ٘باوز ا٢بدود ا١بغراقية، وقد أثارت مثل ى
، ال وأمريكا البلتينيةنقاشا سياسيا وأكادٲبيا واسعا حوؿ دور جهات أجنبية ُب التأثّب على أوضاع داخلية لدوؿ نامية وققّبة ُب آسيا وإقريقا 

 سيما بعد ظهور ا٤بدونات وا٤بنتديات والشبكات االجتماعية. 
 .ٖٓٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٓٚ
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وكيف راح يتعل  ىذا الكن بصرب ، قدرة ٧بَبؼ العمل السياسي على ٨باطبة ا١بماىّب، ولنتذكر دٲبوستْب
ية الٍب قد تدقع لبلعتقاد بأننا إزاء وثبات قبل أف يتصدى للعمل السياسي، وجدت بعض اآلثار االستثنائ

: ولنذكر على سبيل ا٤بثاؿ واية  نداءات حركية أو ما ٲبكن أف يكوف تعبّبا ولو قطري عن ذلك ا٤بكهـو
قيصر وما أحدثتو من ٙبوؿ ضخ  ُب موقف ا١بماىّب إزاء ا٤بداقعْب عن التقاليد ا١بمهورية الصحيحة ُب 

دة ال تزاؿ مطلقة وىي أف القرف التاسع  عشر ىو الذي عرؼ الثورة التاريخ الروماٍل. رغ  ذلك قإف القاع
االتصالية والٍب أدت إىل إلغاء عامل الزمن بْب الصياغة الككرية لؤلثر السياسي والتعامل ا٤بعنوي مع القوى 
ع السياسية. ولنؤكد مرة أخرى  على أف ما ارتبط بتلك الثورة وما عرقناه ُب غّب ىذا الوضع باس  اَّتم

ا١بماىّبي األمر الذي أدى إىل جعل الككر يصّب ألوؿ مرة ُب تاريخ اإلنسانية أداة مباشرة للحركة 
 السياسية.

التساؤؿ الثاٍل واألكثر أٮبية والذي البد وأف نطرحو بتكصيل: ىل ىذه اآلثار السياسية ا٢بديثة 
الٍب استطاعت أف ٚبلق انطبلقات وا٤بعاارة والٍب يتميز ُّا القرف التاسع عشر وما أعقبو من تطورات و 

ضخمة وحركات سياسية بل وُب بعض األحياف خلقت مذاىب قرضت بدورىا تطورات عنيكة والت إىل 
خلق ثورات بل وخلق دوؿ ٚبضع لقواعد متميزة من حيث التعامل والتحليل أـ أهنا ٚبضع للقواعد ا٤بعتادة 

 . ٖٔٚ"الٍب عودتنا إياىا النصوص السياسية الكربى؟

أف ٚبضع ٥با عملية ٙبليل مثل ىذه  ُب نظره الٍب ٯببيقدـ حامد ربيع عددا من القواعد  ٍب
 النداءات ا٢بركية:من  النصوص

)أواًل( علينا أف نتذكر أف النداء ا٢بركي ىو ٢بظة من ٢بظات الوجود الذاٌب وذلك رغ  أف النص "
إنو بلورة قكرية لتعامل قلسكي مع  ىو دعوة من جانب القيادة ا١بماىّبية وىو تعامل مع قوى شعبية،

الوجود اإلنساٍل ولكن ُب اورتو ا١بماعية ا٤بندقعة الٍب ال تعرؼ سوى الكيضاف ُب سعيو الحتواء الواقع 
ودقعو إىل اإلماـ. ىو تعامل من منطلق العاطكية والتبسيط حيث البلشعور يصّب متغّبا أساسيا ُب اياغة 

س لنبوغ خبلؽ ينبع ال ققط من التصور الكلسكي بل ومن إرادة ااحب ا٤بنطق إال أنو ُب جوىره ىو انعكا
ذلك النبوغ ُب التعامل مع ا٤بوقف حيث تتكاعل تقاليد قلسكية من جانب وانتطباعات إٰبائية من جانب 
آخر. علينا أف نعود إىل الكاتب وا٤بككر ُب إطاره الذاٌب وُب تطوراتو الشخصية ا٤برتبطة بصياغة النص. إف 

النص ليس حديثا بْب الكاتب ونكسو وإ٭با ىو حديث بينو وبْب ا١بماىّب الٍب يسعى للتعامل معها. ىذا 
إف أقبلطوف عندما كتب ا١بمهورية إ٭با كاف يقدـ تصوره ا٤بثايل وما كاف يعنيو أف  يكوف ذلك التصور 

قط أف يعرب موضع تقبل أو رقض، على العكس من ذلك قإف ىتلر عندما كاف يكتب ككاحي مل يقصد ق
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 .ٗٓٔ/ٔ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
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عن تصوره وقلسكتو للحركة السياسية بل أراد أف ٯبعل من قكره أداة للتعبّب عن اآلماؿ واألماٍل الٍب تسيطر 
 على ا١بماىّب الٍب يتجو إليها با٣بطاب كمقدمة للتعامل ا٢بركي.

لسابقة )ثانياً( وىذا يعِب أف النداء ا٢بركي ىو ٢بظة تارٱبية. ىو تعبّب عن ٦بموعة من التطورات ا
وإعداد لتطورات الحقة. ىو حلقة تتجمع قيها الرواقد السابقة ال ققط قكريًا بل واجتماعيًا وحضارياً 
ومنها البد وأف تنطلق تطورات مقبلة أيضًا اجتماعيًا وحضارياً. إنو قنطرة تربط ا٤باضي با٤بستقبل ولكن 

الذي منو نبع وبو ٙبدد. إنو التقاء بْب قكر دائماً عرب ا٢باضر ٕبيث أف النص يعرب أيضاً عن حقيقة ا٤بوقف 
ذاٌب، أي واضع النص، وحركة سياسية، أي تلك الطاقة الٍب يسعى من خبل٥با رجل النداء ا٢بركي ألف 
يتعامل مع القوى، وحقيقة اجتماعية أي ا٤بوقف ا٤برتبط بذلك التعامل، وتطور تارٱبي يصّب بالنسبة لو 

 .ا٤بوقف خاٛبة ومقدمة ُب آف واحد

)ثالثاً( وىذا يكسر أف كل كلمة ُب تلك اآلثار ذات الطبيعة ا٢بركية البد وأف يكوف ٥با مدلو٥با 
ليس ققط ألهنا تقـو على الشعارات وإ٭با ألهنا وىي تتجو إىل ا١بماىّب البد وأف تكتل العواطف ا٤بستقبلة 

ار السياسية الٍب ظلت راسخة لتلك اآلثار حوؿ تعامل نكسي معْب. إف ىذا ىو الكارؽ ا٢بقيقي بْب اآلث
ُب الَباث اإلنساٍل واألخرى الٍب تأٌب وتذىب والٍب لن يقدر ٥با أف تقاـو أي ريح عاتية قإذا ُّا تتبعثر  
كحبات الَباب. إف النداءات ا٢بركية مقيدة من حيث تقييمها وقاعليتها بتلك ا١بماىّب الٍب ا٘بهت إليها. 

٥با أف تكتل حو٥با حركات سياسية عنيكة وخبلقة، عن ذلك  وىكذا كثّبا ما نتساءؿ عن نصوص قدر
الذي ٙبتويو ٤بدى ما ىو عليو ال ققط من بساطة بل وُب بعض األحياف ٤بدى ما تتضمنو من تناقض 
وعدـ وضوح. ولعل ىذا يكسر كيف أف تلك النداءات ا٢بركية ٯبب أف ٬بضعها لتحليل ٨بتلف أساسو 

ٛبثل اإلطار الكلسكي لواضع النداء وإعادة بناء األثر السياسي من منطلق البحث عن احملاور الككرية الٍب 
ذلك اإلطار الككري. ىذا وحده ىو الذي يسمح بتقدَل ال ققط االنطباع ا٢بقيقي بل واكتشاؼ الكلسكة 
ا٢بقيقية الٍب سيطرت على واضع النداء ا٢بركي. أي تقيي  ال ينبع من ىذه ا٤بنهجية يتضمن نوعا من 

طة وعدـ الدقة ُب ٙبليل وتقيي  األبعاد ا٢بقيقية الٍب منها انطلقت العبارات والشعارات ا٤بتعددة الٍب ا٤بغال
 يدور حو٥با النداء ا٢بركي.

)رابعاً( الطبيعة ا١بماىّبية للنداءات ا٢بركية تكسر من جانب آخر تلك البساطة الظاىرية قضبلً 
ك اآلثار السياسية. أضف إىل ذلك أف التناسق عن عملية الشحن العاطكي الٍب البد وأف تغلف تل

اإليديولوجي الذي ُب أغلب األحياف يسيطر على الكاتب بل والذي ٯبب أف يسيطر عليو ليعطى لندائو 
تلك الكاعلية من حيث التكاعل البد وأف يضكى على النص داللة معينة. علينا و٫بن نعيد قراءة النداء 

ن ٝبيع ىذه النواحي: بعبارة أخرى علينا أف ٫بيل ذلك النص وىو ا٢بركي أف ننقي عنااره اللكظية م
٦بموعة من التضاريس ٚبضع ٤با سبق وأ٠بيناه بالعاطكية والبساطة واإليديولوجية إىل نوع من ا٤بسطحات 
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الٍب تقف إزاء ا٤بكاىي  وتتعامل بلغة ا٤بنطق ا١بامد الذي ال يعرؼ سوى التأايل اَّرد. إف ىذه القراءة 
ا٤بعُب الٍب تعِب إعادة التبويب للنصوص من منطلق الوحدة ُب ا٤بكاىي  ٚبتلف بدورىا من حيث ُّذا 

مستوياهتا: بل إف نكس ااحب النداء ا٢بركي قد ال يكوف واعيا باإلطار الككري ا٤بتعلق بتصوراتو وتأمبلتو 
ي على األثر السياسي داللة رغ  وعيو با٢بركة وأبعادىا قيأٌب احمللل ويربز تلك ا٢بقائق ُب ثوب جديد يضك

 .ٕٖٚ"ثابتة ومكهوما يرقض النسبية من حيث الزماف وا٤بكاف

 الدعوة القرآنية من منظور النداء الحركي:

ىل النداء ا٢بركي، ذلك النموذج "تلك ا٤ببلحظات مهدت ُب نظر ربيع لطرح تساؤؿ آخر: 
اريخ اإلنساٍل إال منذ القرف التاسع ا٤بتميز من النصوص السياسية مل يعرؼ ُب أية مرحلة من مراحل الت
عتقاد بأف ىذا النموذج من ٭باذج إلعشر؟ ٩با ال شك قيو أف ما سبق وذكرناه البد وأف ٰبمل على ا

التعامل الككري مل تعرقو إال حضارة القرف التاسع عشر، إهنا حضارة اَّتمع ا١بماىّبي حيث الَبابط بْب 
للحركة. بل وا٤ببلحظ أف مكهـو النداء ا٢بركي الذي سوؼ يسيطر الككر وا٢بركة وحيث الككر يصّب أداة 

على التعامل السياسي خبلؿ النصف الثاٍل من القرف العشرين سوؼ يقدر لو نوع من التشويو وبصكة 
خااة ُب اَّتمعات ا٤بتخلكة حيث أضحى كل قائد يشعر بأنو ٲبلك الصبلحية أيضًا للدعوة الككرية 

ر أداة للحركة أضحت ا٢بركة تستنذ للككر و٘بعل منو عنصرا من عناار تأسيس وىكذا عقب اف كاف الكك
ا٤بمارسة. الكارؽ قد يكوف غّب واضح وغّب ملموس ولكنو ُب حقيقة األمر جوىري وخطّب من حيث 
النتائج: قخبلؿ القرف التاسع عشر كاف الكيلسوؼ وىو يشعر أنو غّب قادر على ا٤بمارسة اليومية ٯبعل من 

للجماىّب أسلوبو للصراع السياسي أي ٯبعل من قلمو سيكو ا٤بسلط. خبلؿ القرف العشرين ٪بد رجل دعوتو 
ا٢بركة وىو ال ٲبلك القدرة الككرية على التأايل والتألق يلجأ إىل النداء ا٢بركي كأداة لبلتصاؿ أي لتأسيس 

ككر للممارسة ولكنو بالنسبة دعوتو. وىكذا خبلؿ الكَبة الٍب نعيشها أضحى النداء ا٢بركي ليس أداة ا٤ب
 للممارس بديل للخطابة. 

عودة إىل التساؤؿ الذي طرحناه ومن منطلق ا٣بربة اإلسبلمية الٍب تعنينا ُب ىذه الدراسة قإف 
احمللل ال يستطيع إال أف يقف متسائبل عن موضع الدعوة القرآنية من مكهـو النداء ا٢بركي. و٩با ال شك 

آنية ُب داللتها، ُب أسلوب نزو٥با، ُب التطورات ا٤بتعاقبة لتعاليمها خبلؿ قَبة قيو أف حقيقة اآليات القر 
إ٭با تعلن بصراحة ووضوح عن أف تلك اآليات ٲبكن أف تقرأ من  -عليو الصبلة والسبلـ-حياة الرسوؿ 

كيف زاوية نداء حركي ُب أنقى ما تعنيو ىذه الكلمة من خصائص، ولنكه  ىذه ا٤ببلحظة الٍب تأٌب قتؤكد  
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ُب تاريخ اإلنسانية، وُب ىذا اإلطار علينا أف نعود إىل خصائص  ستثنائياً إ أف ىذا النموذج ٲبثل ٭بوذجاً 
 :ٖٖٚتصاليةإالتعالي  القرآنية كعملية 

ٗبعُب أهنا خطاب يتجو ٤بن ىو ااّب ألف  )أ( ىي دعوة للحركة، تلغي عامل الزماف وا٤بكاف، "
مع تلك ا٤بكاىي  ا١بديدة ُب سبيل تغيّب النظاـ االجتماعي القائ . قاؿ اإلٲباف لتتقابل تنبت ُب نكسو بذرة 

 ْ  َأْجرًا َكِبّباً ِإف  َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي لِل ٍِب ِىَي أَقْػَوـُ َويُػَبشٍُّر اْلُمْؤِمِنَْب ال ِذيَن يَػْعَمُلوَف الص ا٢ِبَاِت َأف  ٥بَُ  تعاىل:}
َوَداِعيًا ِإىَل الل ِو بِِإْذنِِو  ◊ا الن يبُّ ِإن ا أَْرَسْلَناَؾ َشاِىدًا َوُمَبشٍّرًا َونَِذيرًا يَا أَيػُّهَ   ، وقاؿ عز من قائل:}ٖٗٚ{

  .ٖ٘ٚ{َوَبشٍّْر اْلُمْؤِمِنَْب بَِأف  ٥َبُْ  ِمْن الل ِو َقْضبًل َكِبّباً  ◊َوِسرَاجاً ُمِنّباً 

 يعرؼ استثناءاً وال يقبل تقييداً، )ب( وىي دعوة تتجو إىل اَّتمع الكلي، إهنا خطاب ٝباعي ال
 إىل قـو معْب وال إىل قئة ٧بددة وال إىل طبقة متميزة. ألنو خطاب إىل اإلنسانيةقهو خطاب ال يتجو 

 رتقاء، قاؿ تعاىل:}إل، إىل كل من ينتمي إىل اَّتمع اإلنساٍل وقد ٞبل بذور الصبلحية لئلٲباف واٝبعاء
َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإال  َكاق ًة  ، وقولو سبحانو:}ٖٙٚ{ْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمَْب نَِذيرًا تَػَباَرَؾ ال ِذي نَػز َؿ اْلكُ 

 .ٖٚٚ{ لِلن اِس َبِشّباً َونَِذيراً َوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس ال يَػْعَلُموفَ 

مواطن اطب كل دعوة كلية ولكنها ٚباطب الرجل العادي، ٚباطب رجل الشارع، أي ٚبىي )جػ( 
و إىل ذلك القسط من ا٢بد األدٌل للكه  واإلدراؾ الذي جإهنا لغة عقائدية تت ٗبواطن معْب،ودوف أف تتقيد 

 ، قاؿ تعاىل: }يتميز بو كل من ينتمي إىل اَّتمع اإلنساٍل مهما ٙبدد مستواه من حيث القدرات الذىنية
 .ٖٛٚ{ ُمت ِقْبَ َىَذا بَػَياٌف لِلن اِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة لِلْ 

جتماعي إ٢بلوؿ ا٤بشاكل ا٤بختلكة ا٤برتبطة بالوجود اإلنساٍل:  معيناً  )د( ٍب ىي تقدـ تصوراً 
يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الل َو َوأَِطيُعوا الر ُسوَؿ   وأخبلقي وسياسي ُب آف واحد، لقوؿ ا٢بق سبحانو:}

تَػَناَزْعُتْ  ُب َشْيٍء قَػُردُّوُه ِإىَل الل ِو َوالر ُسوِؿ ِإْف ُكنُتْ  تُػْؤِمُنوَف بِالل ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك  َوأُْويل اأَلْمِر ِمْنُكْ  قَِإفْ 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبلً   . ٖٓٛ"ٜٖٚ{َخيػْ

                                                 
 .ٖٕـ، صٜٜٙٔسبتمرب  ٕىػ / ٚٔٗٔربيع الثاٍل  ٛٔ، ٖٛٗ( " النداء ا٢بركي". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع )  ٖٖٚ
 . ٜسورة اإلسراء، اآلية:   ٖٗٚ
 .ٙٗ-ٗٗسورة األحزاب، اآليات:   ٖ٘ٚ
 .ٔسورة الكرقاف، اآلية:   ٖٙٚ
 ٕٛسورة سبأ، اآلية:   ٖٚٚ
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وال يتوقف ربيع عند ٙبليل ا٣بطاب القرآٍل عند تلك النقاط، بل ٪بد حذرا ُب إطبلؽ ٙبليلو ىذا 
إضكاء اكة النداء ا٢بركي على التعالي  القرآنية ال ٲبنع أف نؤكد على أف إنو يعود ليؤكد على أف: "ولذا ق

ٛبلك طابعها ا٤بستقل ومذاقها ا٣باص وال ٲبكن مقارنتها بأي نداء حركي بشري، قهي وحي ىذه التعالي  
نُس َوا١بِْنُّ َعَلى َأْف يَْأتُوا ٗبِْثِل َىَذا اْلُقْرآِف ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اإلِ  ، واهلل تعاىل يقوؿ: }إ٥بي منزه عن أي تشبيو

. ٙبليل ىذه الناحية يكرض علينا ا٤بتابعة التارٱبية لتقيي  ٖٔٛ{ ال يَْأتُوَف ٗبِْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْ  لِبَػْعٍض َظِهّباً 
 بلـ من منطلق الدعوة الدينيةحقيقة ا٢بركة السياسية اإلسبلمية خبلؿ قَبة حك  الرسوؿ عليو الصبلة والس

رغ  ذلك قإف نظرة سريعة ٣بصائص التعالي  القرآنية كنداء حركي  ،وىو أمر ال تسمح بو ىذه الصكحات
 يكصح بوضوح عن مدى التميز واإلاالة الٍب ٛبلكها تلك الدعوة الربانية:

لككري: أخبلقي، سياسية، الدعوة القرآنية ٛبلك ٝبيع عناار التعامل ا)أواًل( قهي ليست ققط 
جتماعي، وسياسي بل ىي ٘بمع بْب الناحيتْب الدينية وا٤بدنية ُب إطار متكامل من ا٤ببادئ وا٤بثاليات، إ

  .ٕٖٛ{ َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِقيِو ُىًدى لِْلُمت ِقْبَ  ◊امل  و٫بن نقرأ بعد قاٙبة الكتاب: }

الذي يعِب ويكَبض التسلي  بضعف  منطلق اإلٲباف العقائدي)ثانياً( ىي ٚباطب الكرد من 
ستعداده لتقبل التوجيو اإل٥بي و٠بو ذلك التوجيو مهما كاف إاإلنساف ُب قدراتو وملكاتو مهما كاف قويا و 

{  يدُ يَا أَيػَُّها الن اُس أَنْػُتْ  اْلُكَقرَاُء ِإىَل الل ِو َوالل ُو ُىَو اْلَغِِبُّ ا٢بَْمِ  من منظوره البشري، قاؿ تعاىل: } -قاسيا

كذلك قإف التعالي  القرآنية تكَبض وجود عناار تعبدية ىي من حيث طبيعتها عبلمة على )ثالثاً(  
لَْيَس اْلرب  َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْ  ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ  اإلٲباف ٕبيث ال تقبل أف تكوف موضع مناقشة، قاؿ تعاىل: }

َن بِالل ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َواْلَمبلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالن ِبيٍَّْب َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبٍِّو َذِوي َواْلَمْغِرِب َوَلِكن  اْلرب  َمْن آمَ 
ـَ الص بلَة َوآَتى الز   َف بَِعْهِدِىْ  َكاَة َواْلُموُقو اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَْب َواْبَن الس ِبيِل َوالس ائِِلَْب َوُب الرٍّقَاِب َوأَقَا
 . ٖٗٛ{ ْ  اْلُمتػ ُقوفَ ِإَذا َعاَىُدوا َوالص اِبرِيَن ُب اْلَبْأَساِء َوالض ر اِء َوِحَْب اْلَبْأِس أُْولَِئَك ال ِذيَن َاَدُقوا َوأُْولَِئَك ىُ 

ٝبيع ىذه العناار تضكي على طبيعة التعالي  القرآنية كمحور لنداء حركي ذلك ا٤بذاؽ الذي ال 
على أف ٲبيز بْب جوىر تلك الدعوة وا٢بركات السياسية األخرى،  بل و٘بعل من الدعوة اإلسبلمية يقتصر 

إزاء األدياف الكربى األخرى. قاليهودية ىي دين قومي ودعوهتا ا٢بركية ال تتجو إال إىل  ٭بوذجا متميزاً 
حية مل تتضمن أي نوع من لو قبلت ىذه الكلمة بصدد الشعب اليهودي، وا٤بسي وحضارياً  اليهودية عنصرياً 

                                                 
 .ٛٛسورة اإلسراء : اآلية   ٖٔٛ
 .ٕ-ٔسورة البقرة، اآليتاف:  ٕٖٛ
 .٘ٔسورة قاطر، اآلية   ٖٖٛ
 .ٚٚٔسورة البقرة، اآلية   ٖٗٛ
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رتقاء الذاٌب دوف إلإ٭با كانت أساسًا خطابًا قرديًا يدعو إىل او  ٖ٘ٛأنواع الدعوة إىل تغيّب الوضع القائ 
 .ٖٙٛالتعامل ا١بماعي بقصد ٙبطي  األوضاع القائمة ولو بالقوة والعنف الٍب تتناَب مع تلك التعالي 

: من خبلؿ قراءة ما كتبو ربيع لسياسي اإلسالميالنظم في التراث او  والوقائع الممارسة رابعاً:
 الٍب  وىي–٧بلبًل تطبيقات الَباث السياسي اإلسبلمي الحظت أنو أشار إىل التمييز بْب ثبلثة تطبيقات 

ٍب عاد ليقر بَبدده ُب ٙبديد عناار  -الوثائق، ا٤بؤلكات الكلسكية والسياسية، والنداءات ا٢بركية: أشرنا إليها
ـ الَباث، قائبل بأنو جعل التمييز ثبلثيًا ٍب أضاؼ عنصرا رابعا ٤بقومات الَباث ا٤براد ٙبليلو، الداللة ٤بكهو 

وىو عنصر ا٤بمارسة السياسية على ا٤بستوى الكردي والنظ ، مؤكدا أف للحركة والنظ  وتقاليد ا٤بمارسة 
 .ْب آثار الَباث السياسي اإلسبلميقصبل منكصبل من ب

ك قيو أف الككر السياسي ليس ىو التطبيق الوحيد للَباث، إىل جوار ويقوؿ ربيع: "٩با ال ش 
الككر ىناؾ ما يسمى بالنظ  السياسية الٍب بدورىا تكوف ا٤بسلك الثاٌل من مسالك اإل٤باـ بالَباث، 
ويقصد بالنظ  ٦بموعة ا٢بلوؿ الوضعية الٍب يواجو ُّا اَّتمع مشاكل حياتو السياسية، النظ  السياسية ىي 

رة أخرى ذلك اإلطار أو ا٥بيكل من القواعد الٍب ٙبدد خصائص اَّتمع السياسي كجسد متكامل بعبا
رتباطية ٕبيث ٲبكن القوؿ بأف النظ  ما ىي إال تلك ا٢بلقات الٍب تسمح بربط إلومَباص من العبلقات ا

 ٨بتلف القوى الٍب منها وُّا يتشكل الوجود السياسي.

قكار عبلقة وثيقة بل ىي عبلقات متداخلة ومتشابكة: النظاـ كذلك قإف العبلقة بْب النظ  واأل
ىو قكرة ٙبققت والككرة ىي رد قعل لنظاـ ٪بح أو أخكق، وكبلٮبا اورة أو أسلوب ٨بتلف من أساليب 
التعبّب عن الطابع القومي، وىكذا قإف العبلقة بْب النظ  السياسية والككر السياسي ُب داخل أي تراث 

ستمرارية الدائمة والٍب البد وأف تكرض عبلقة ارتباط بالتأثّب ا٤بتبادؿ ا٤بستمر إلالٍب تعِب اتأخذ اورة الدورة 
ا٤بستَب خلف مكهـو الطابع القومي: طابع قومي، نظ  سياسية، قكر سياسي، طابع قومي، وىكذا إىل ما 

الثالث من مصادر  ال هناية. ىذه العبلقة تثّب بدورىا ٦بموعة من التساؤالت عندما ننتقل إىل ا٤بسلك
الَباث السياسي: ا٢بركة وقواعد ا٤بمارسة. ونقصد بذلك معا١بة الوقائع وا٣بربات ا٤بَباكمة أي ٨بتلف 
النشاطات والصراعات ا٤برتبطة بالسلطة وحوؿ السلطة سواء ُب سبيل الواوؿ إىل مركز القيادة أو ُب سبيل 

مع السلطة وااحبها. ٙبليل الوقائع وا٤بمارسة  االحتكاظ بالسلطة ومزاياىا أو من خبلؿ ٦برد التعامل
ٱبتلط ُب الواقع مع التاريخ السياسي. ىو ألوؿ وىلة يصّب مرادقا لتاريخ ا٢بياة السياسية،  ما معُب ا٢بياة 
السياسية؟ أليست ىي التعامل بْب القوى؟ قاَّتمع السياسي ينقس  إىل ثبلث قئات: قئة ٙبك  وتريد أف 

                                                 
 تبها السماوية الٍب ابتعدت عن الوحي اإل٥بي.بالطبع ا٢بديث عن ما تبقى من تعالي  ا٤بسيحية بعد ٙبريف ك ٖ٘ٛ
المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير و بتصرؼ، وما بعدىا، ٕٚ، ا٤بصدر السابق، صتطور الفكر السياسيحامد ربيع،  ٖٙٛ

 .ٜٓٔ/ٔج الممالك
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ا٢بك ، وقئة ال ٙبك  ولكنها تسعى ألف تصل إىل ا٢بك . ىي إذف تنتمي إىل طبقة ٙبتكظ بوجودىا ُب 
احملكومْب ولكنها تقف من ا٢باك  موقف ا٤بتحكز تريد أف تزيلو و٘بلس مكانو. ٍب قئة ثالثة ال ٙبك  وال 

 .ٖٚٛ"يعنيها ا٢بك  وىي الطبقة احملكومة بأوسع معانيها

ثّبه ٖبصوص الَباث السياسي اإلسبلمي قيما يتعلق السؤاؿ الذي ٯبب أف نوُب رأي ربيع قإف 
با٢بياة السياسية وتقاليد ا٤بمارسة واضح و٧بدد: ما ىي خصائص اَّتمع اإلسبلمي كنموذج للتطور 
السياسي؟ وينبع من ىذا السؤاؿ ٦بموعة أخرى من عبلمات االستكهاـ تدور ٝبيعها حوؿ ٨بتلف ا٤بتغّبات 

وىنا يطرح حامد ، تطور اَّتمع اإلسبلمي بصكة عامةثر تلك العبلقة على ا٤برتبطة بالوجود اإلسبلمي وأ
 ربيع بعض ا٤ببلحظات الستكماؿ ىذا اإلطار ٙبديدا لتطبيقات اآلثار األربعة ُب الَباث السياسي:

)أواًل( الذي يعنينا ُب متابعة الوقائع أو ٙبليل عناار ا٤بمارسة ىو أساسًا مكهـو التكرارية ألف " 
ده ىو الذي يرقع من داللة الواقعة لتصّب ال ٦برد حدث تارٱبي بل ولكن لتعرب عن أحد خصائص ىذا وح

ا٤بمارسة السياسية، وىذا يقودنا مرة أخرى إىل مكهـو الطابع القومي حيث تصّب الوقائع بدورىا كرد قعل 
 ثباتو من جانب ثابت أو ُب حك  الثابت للمواقف أي أحد ا٣بصائص ا٤بعربة عن ذلك الطابع القومي ُب

وُب تغّبه من جانب آخر. وىكذا نلحظ أوؿ تداخل بْب الككر والنظ  والوقائع. قكما رأينا عبلقة التأثّب 
والتأثر بْب الككر والنظ  قكذلك ىناؾ عبلقة ارتباط ثابتة بْب النظ  والوقائع: أليس النظاـ ُب ذاتو واقعة؟ 

ص من النظ  عندما ٪بد أف ىذه قد أضحت عقبة ُب وأليست ا٢بياة السياسية ما ىي إال سعي للتخل
 مواجهة ا٢بركة؟.

)ثانياً( كذلك قإف ٙبليل النظ  كأحد عناار الَباث السياسي ليس ٗبعُب عبادة األاناـ وليس 
٧بمواًل على الداللة القانونية الشكلية، إف دراسة النظ  كَباث تعِب أساسًا عملية تقيي  للخربة النظامية، 

ظاـ من حيث طبيعتو ىو أحد ا٢بلوؿ الوضعية ٤بشكلة معينة، ومن ٍب قإف ا٤بنهجية الٍب يكرضها ذلك أف الن
ٙبليل الَباث تصّب: دراسة ىذا ا٢بل من حيث ثباتو واستقراره من جانب ٍب تقييمو ٗبعُب ىل كاف ناجحا 

اإلخكاؽ  من عدمو من جانب آخر، ىل كاف ناجحا؟ ومدى النجاح؟ وإف كاف يتصف باإلخكاؽ قلماذا
وأسبابو؟ أى  من كل ذلك كيف تطورت ىذه ا٢بلوؿ،  تقيي  النظ  السياسية بعد إخضائها ٤بنطق معْب 
أساسو الدراسة النقدية ا٤بتعددة األبعاد وقد ارتبطت ٕبماعة معينة: ىذا ىو مدلوؿ دراسة النظ  السياسية  

معينة من مراحل التطور، ىو  كَباث حضاري. النظاـ السياسي ىو حل ٤بشكلة وىو تعبّب عن مرحلة
سلوؾ يرتبط بالطابع القومي وينبع من خصائصو، وىو دائما يستند إىل نظاـ كامل للقي  ٕبيث أف النظاـ 

                                                 
387

ـ، ٜٜٚٔيناير  ٕٚىػ/ٚٔٗٔرمضاف  ٛٔ-( السنة الثامنة ٜٖٙ( "بْب الككر وا٢بركة" تقرير قضايا دولية، العدد )ٜٜٚٔحامد ربيع )   
 .ٜٕص
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السياسي ٯبب أف يدرج ُب جزئياتو وقد أدخلنا ُب كل ذلك أسلوب ا٤بقارنة ٔبميع أبعاده. ىكذا ٯبب أف 
 يي  دراسة الَباث اإلنساٍل.تكه  الدراسة للنظ   السياسية كأحد مسالك تق

قلنقدـ ٭بوذجًا للتعبّب عن ىذه الداللة: بدأت ا٢بضارة اإلسبلمية جاعلة من عدد من ا٤ببادئ 
ٚباذ إاحملور الككري لنظاـ القي  الذي سعت إىل بنائو ومنها: مبدأ العدالة، مبدأ الشورى كقاعدة لعملية 

واف كوهنا قيمة إنسانية كجوىر لطبيعة تنظي  العبلقة بْب القرار السياسي، مبدأ احَباـ الشخصية الكردية ب
. التطورات البلحقة قادت ا٢بركة اإلسبلمية بعيدا عن ا٤ببادئ الثبلثة بدرجة أو بأخرى  ا٢باك  واحملكـو
قلماذا؟ وكيف حدث ىذا الطبلؽ بْب القي  العليا وبْب النظ  السياسية ٍب بْب كبلٮبا وحقيقة ا٤بمارسة ُب 

 التعامل، وىل ترتب على ذلك اضطراب ُب ا٥بيكل العاـ للتنظي  السياسي؟. ا٢بركة و 

وُب مواجهة ذلك قإف ا٣بربة اإلسبلمية عامرة بالوقائع الثابتة بل وبالتأايبلت الكقهية والسياسية،  
ولنتذكر معركة أحد ومقتل عثماف رضي اهلل عنو ، بل ولنتذكر عقب ذلك من بْب قصوؿ متتابعة ال تزاؿ 

حاجة إىل احمللل السياسي يد٦بها ُب إطار متكامل من التصور والتكسّب، ٧بنة  اإلماـ أٞبد ابن حنبل  ُب
وموقف ا٣بليكة ا٤بعتص   الثاٍل وكيف نظر إىل الكقو على أنو تعبّب عن الوعي ا١بماعي وإرادة ا١بماعة 

لدالالت، وا٤بقارنة تسمح ا٤بستقلة عن ا٢باك  ُب ضبط السلطة ومن ٲبارسها. اكحات ٝبيعها عامرة با
بتأكيد النتائج أو ٙبديد إطبلقاهتا. والَباث اإلسبلمي أو النموذج اإلسبلمي قادر على أف يقدـ لنا ُّذا 
ا٣بصوص خربة ال مثيل ٥با. ليس ققط ألف ٥با مذاقها ا٤بتميز بل وبصكة خااة ألهنا الوحيدة إىل جوار 

كاملة ابتداء من مرحلة التكوين بكطريتها وانغبلقها إىل قَبة   الرومانية الٍب أكملت دورة التطور ُب مراحل
اإليناع بعنكها وسطوهتا لتصل ُب هناية ا٤بطاؼ ٤برحلة التدىور، وىي حضارة كربى استطاعت أف ٘بمع 
ٙبت لوائها شعوبا كاملة وأف ٛبلك تصورىا ا٤بستقل ُب التعامل اإلقليمي والدويل واسَباتيجيتها ُب ذلك 

 .ٖٛٛ"التعامل

 كيف يقرأ النص السياسي بعد عملية التمييز بْبالمطلب الثاني: النص السياسي والقراءات الثالث: 
"قراءة النص السياسي عملية معقدة ٚبضع : يقوؿ حامد ربيع بأف ؟أنواع النصوص السياسية كما سبق

الكاتب ينتمي ققط إىل  لقدرات وقواعد ٚبتلف عما تعودناه ُب القراءة ا٤بعتادة غّب السياسية، وحٌب لو كاف
من أ٠بيناى  بكتاب ا٢بكمة قبل ٯبوز أف ٬بضعو للقواعد التقليدية لتحليل اآلثار النصية، رغ  أف ىذه 

                                                 
تطور الفكر وما بعدىا، وُب كتابو:  ٕٛويتضح ذلك ُب عدد من مؤلكاتو الٍب يشّب إليها: حامد ربيع، الَباث اإلسبلمي ووظيكتو، ص   ٖٛٛ

التراث اإلسالمي  وما بعدىا، وأخّباً: ٕٔٔ(، صٜٓٛٔ) التعريف بعلم السياسة وما بعدىا، وكذلك ُب مؤلكو: ٚٛٔ، صالسياسي
 .وما بعدىا ٕٛ، صووظيفتو
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، وقد  تعود علماء التحليل ٜٖٛالقواعد ا٣بااة بتحليل الَباث السياسي التزاؿ ٕباجة إىل اياغة متكاملة"
 ة بقو٥ب  إف النص السياسي ُب حاجة إىل قراءات ثبلث:السياسي كما يقوؿ ربيع أف يعربوا عن ىذه ا٢بقيق

"القراءة األوىل: لكه  ذلك الذي قالو الكاتب وأعلن عنو بصراحة ووضوح ُب النص موضح 
 التحليل.

 القراءة الثانية: لكه  ذلك الذي مل يقلو الكاتب وكاف يريد أف يقولو. 
و الكاتب بدالالت ٨بتلكة غّب مباشرة من القراءة الثالثة: لكه  وٙبديد ذلك الذي يريد أف يقول 

 و دوف أف تعلن عنو األلكاظ أو تعرب عنها. خبلؿ ألكاظو وتعبّبات
وإذا كاف النص الككري ليس ُب حاجة إال إىل قراءة واحدة قإف النص السياسي ٕباجة إىل تلك  

وينتقد وىو ال يستطيع ا٤بتابعة ألكثر من سبب واحد، قلقد تعود ا٤بككر السياسي على أف يناقش ويقي  
أف يعلن عن آرائو بصراحة ووضوح ومن ٍب قيلجأ إىل أساليب ملتوية أساسها أف ما يقولو ٯبب أف يكه  
من خبلؿ مراحل متتابعة: تعبّبات لكظية تعرب عن مكاىي ، مكاىي  تستَب خلف التعبّبات اللكظية ال تكه  

ٱبلقو الَبسيب الذىِب للمكاىي   عندما يقدـ إطاراً  إال من خبلؿ ٘برد معْب، ٍب ىو يصل إىل حد اإلبداع
والنماذج ال يستطيع أف يلمسو الباحث من خبلؿ القراءة ا٤بعتادة ومهما كانت متأنية وإ٭با عليو أف يصل 
إليو من خبلؿ عمليات قكرية متنوعة أساسها ال ققط التجرد بل وربط ا٤بكاىي  والوقائع بدالالهتا ا٣بكية 

نبوغ قكري يتجرد قيو احمللل ليقوؿ رأيو ويعلنو دوف أف يستطيع أي حاك  مهما بلغ من ا٢بقيقية، إنو 
 .ٜٖٓجربوت أف يناؿ منو ويتعرض لو"

ومن أوجو تطبيقات القراءات الثبلث تلك ما قدمو حامد ربيع ُب ٙبقيقو لكتاب سلوؾ ا٤بالك ُب  
ٲبكن تطبيقو على نصوص أخرى من  وٍ تدبّب ا٤بمالك لشهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن أيب الربيع على ٫ب

 الَباث السياسي اإلسبلمي :
كتشاؼ اإلطار الككري للوجود السياسي الذي يسعى ابن أيب إ( "القراءة األوىل: أساسها ٔ)

الربيع لتحليلو وتقدَل خصائصو، ابن أيب الربيع ىو كاتب للحكمة السياسية يقدـ للخليكة ا٤بعتص  باهلل 
ٗبا لو وما عليو، ومن منطلق  معيناً  سياسياً  ارة شؤوف أمتو وىو من ٍب يعيش واقعاً دإالعباسي نصائحو ُب 

مدركات سائدة يكسر ويربر التعامل مع ذلك الواقع السياسي، ولذا قالقراءة األوىل تسمح لنا من خبلؿ 
مي ُب كتشاؼ ذلك اإلطار الككري، وُب ىذا اإلطار قإف النموذج العريب للوجود اإلسبلإمعايشة النص 

العصر العباسي وىو ينطلق من مكهـو الدولة اإلسبلمية العا٤بية يضيف خصواية أخرى البد وأف تؤثر ُب 
 بناء تقاليد التعامل الككري مع الواقع السياسي، و٫بن بصدد خلق أساليب التحليل. 

                                                 
 .ٕٕٛ/ٕج سلوك المالك في تدبير الممالك،حامد ربيع،   ٜٖٛ
، مصدر تطور الفكر السياسي، وحامد ربيع، ٜٜ-ٜٛ/ٔ، ج المالك في تدبير الممالك المقدمة التحقيقية لسلوكحامد ربيع،   ٜٖٓ

 وما بعدىا.  ٕٚسابق، ص
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كرية الٍب ( القراءة الثانية: وتأٌب حيث نسعى إلعادة كتابة النص ٗبعُب اكتشاؼ ا٤بكاىي  الكٕ) 
تسيطر على مدركات ابن أيب الربيع من ذلك ا٤بنطلق، بعبارة أخرى القراءة األوىل ىي قراءة حرقية على 

 عنو بوسائل غّب مباشرة كتشاؼ الباطن الذي مل يكتبو ا٤بؤلف وإ٭با عرب  إعكس الثانية الٍب تتضمن ٧باولة 
اكمات اللكظية وا٤بكاىي  ا٤بستَبة خلف وقد ترؾ القارئ يستنتج ا٤بكاىي  والتصورات من خبلؿ الَب 

الَباكمات اللكظية، قهي قراءة تصّب رحلة ُب ٧بيط ا٤بعلومات والوقائع حيث نتوقف ققط إزاء األجزاء الٍب 
هنا ال تقدـ اورة للمحيط ولكنها تسمح بتحقيق إتصّب ٗبثابة ركائز نستند إليها الجتياز ذلك احمليط، 

 ا٤بائي بأقل قسط من ا٤بخاطر.ىدقنا من اجتياز ذلك ا٤بتسع 
( أما القراءة الثالثة قهي ٙباوؿ أف تكتشف قلسكة ابن أيب الربيع حوؿ إطار التعامل البشري ُب ٖ) 

جتماعية، لكشف تنظّبه للحقيقة السلوكية كمحور إلطار الوجود البشري، قد يبدو ُب إلعامل اإلنسانية ا
كما ُب تصنيكات   -ا٢بكمة ال يرتكع إىل مستوى الشوامخ  ىذا القوؿ نوع من التناقض، أمل نقل بأف كاتب

للحقيقة السلوكية ؟،  ؟ قكيف نصف كتابو بأنو يتضمن تنظّباً  -الثاٍلمصادر الَباث السياسي ُب الكصل 
الواقع أنو ال يوجد تناقض بْب ا٤ببلحظتْب لو تذكرنا بأف كاتب ا٢بكمة يعكس ا٤بدركات السائدة أكثر من 

اٌب، وىو ُّذا ا٤بعُب يقدـ لنا ا٤بكاىي  ا٤بتداولة ُب عصره، ومن ٍب تزداد أٮبيتو و٫بن ٗبعرض تقدٲبو لتصور ذ
 . ٜٖٔٙبليل الَباث حيث نسعى إىل اكتشاؼ ا٢بياة الواقعية وا٤بمارسة الكعلية من خبلؿ النصوص ا٤بدونة"

الذي  مونتسيكو يورد حامد ربيع ثبلثة أمثلة لنصوص سياسية ٙبتاج إىل ثبلثة قراءات، ٭بوذجٍب  
انتقد النظاـ السياسي الكرنسي ُب عهده باللجوء إىل تأليف "خطابات قارسية"، حيث جعل التقيي  يرد 
بطريق غّب مباشر من خبلؿ حوار أساسو رقض النظ  الكارسية بسبب قسادىا وعدـ احَبامها للحريات 

٩باثبل ويلمس بيده مساوئ النظ  الكردية، والقارئ لكتابو سيدرؾ أف اَّتمع الكرنسي يعيش ٭بوذجا 
االستبدادية، وقبل ذلك أقبلطوف ُب مقدمة ٝبهوريتو الٍب أعلن قيها عن يأسو من استحالة ٙبقيق مكهـو 
العدالة من جانب اإلرادة البشرية والقوة اإلنسانية ويطرح ا٤بتحاوروف خبلؿ كبلمو موضوع العدالة،  و٭بوذج 

كليلة ودمنة البن ا٤بقكع حيث ترؾ الكاتب ا٢بيوانات تتحدث من   ثالث ُب الَباث اإلسبلمي وىو كتاب
 خبلؿ وظائكها وتقي  النظاـ السياسي الذي كاف يسود اَّتمع اإلسبلمي آنذاؾ. 

ولكن ٤باذا ٫بتاج إىل قراءات بثبلث مراحل، األمر مرتبط بطبيعة خطاب ا٤بككر السياسي كما 
د من اعوبة التعامل الككري لكيلسوؼ السلطة، إنو ال يرى ربيع الذي يعرب عن ذلك بقولو:"٩با يزي

يتحدث ققط مع نكسو، إنو ٱباطب عصره ومن منطلق حضارتو دوف أف ينسى أف ينطلق ُب بنائو الككري 
٫بو الَباث العاـ للوجود اإلنساٍل، خطاب ا٤بككر السياسي ىو خبلاة تتجمع قيها تلك األبعاد األربعة 

 لذلك ا٢بوار كما يرى ربيع:
 

                                                 
 .ٖٕٛ/ ٕدبّب ا٤بمالك، ا٤بصدر السابق، جحامد ربيع، سلوؾ ا٤بالك ُب ت  ٜٖٔ
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إنو رجل مبدأ وعقيدة )الذاتية(: وسواء كاف ٲبلك أاالة ُّذا ا٣بصوص أو كاف يعكس  -ٔ
قة والتعبّبات اللكظية تقاليد سابقة قإف كتاباتو البد وأف تعرب عن نوع من ا٢بوار الداخلي بْب الذات ا٣ببل  

ت إليو ا٢بضارة. ىذه الٍب ىي ُب حقيقتها خبلاة لذلك اإلطار الككري الذي قرضو العصر وقاد ا١بامدة
ا٢بقيقة تكسر ٤باذا البد وأف ٱبضع ا٤بككر السياسي لنوع من التطور الثابت الذاٌب وا٤بتبلحق ا٤براحل 

بتداء من قَبة الشباب وحٌب قَبة الشيخوخة، بل ٲبكن القوؿ أنو ال يوجد مككر إوا٤بتعدد ا٤بستويات 
 بأخرى، بل وُب بعض األحياف بعنف واضح معرباً  رتكع إىل القمة مل يصبو ذلك التطور بدرجة أوإسياسي 

 ُب ىذا عن عملية تكاعل مستَبة بْب ا٣بربة ا٢بركية والنضج الذاٌب. 
)نسبية اتصالية(: قهذا ا٢بوار الذاٌب البد وأف يرتبط ٕبوار آخر مع خبلؼ ُب أبعاده بْب  -ٕ

ككر وا٢بضارة الٍب ىو استمرار الكيلسوؼ السياسي واَّتمع الذي يتعامل معو من جانب، وبْب ذلك ال
 وتعبّب عنها، ا١بماعة ىي: ٦بموعة تقاليد وقوالب سلوكية، وا٢بضارة ىي: تراث من القي  وا٣بربة. 

ٖ 
رتباط زمِب(: ا٤بككر يتحدث إىل البيئة الٍب يعيش قيها وحيث يسعى إىل اإلقناع وخلق إ) -ٖ 

معو وتكاعل بو ولو على مستوى معْب من قتناع من خبلؿ ذلك اإلطار االجتماعي الذي تعامل إلا
مستوياتو، وسواء انطلق مداقعا عن تراث معْب أو مهاٝبًا أو ناقدًا لذلك الَباث قهو البد وأف يتحدث 

ا٤بتقبلة وا٤بكهومة وأف يعرب عن مكاىيمو من خبلؿ ذلك اإلطار الذي ٙبدد من منطلق و  تلك اللغة ا٤بستقلة
و يعكس ولو بصورة غّب مباشرة وال شعورية مشاكل ذلك اَّتمع وانتمائو الَباث ا٢بضاري الذي ٲبثلو، قه

وآمالو وآالمو، إف ىذه العبلقة ا٣بكية قد تصل من حيث التكاعل والتأثّب بنا إىل ٙبديد الكَبة الزمنية الٍب 
 ينتمي إليها نص ٦بهوؿ. 

ابت للمكاىي  وقياس ذلك )٘برد و٠بو( منهجية ٙبليل ا٤بضموف القائمة على قكرة التكرار الث -ٗ 
التكرار قياسًا كميا أضحى يسمح لنا اليـو أف ٫بدد مصادر النصوص ولو بأسلوب ٯبهل ا٤بعرقة بواضع 
تلك النصوص: قلو طرح أمامنا مثبل نصا معينا وتساءلنا: ىل ىو إسبلمي أـ ينتمي إىل التقاليد الغربية ؟ 

يب عن ذلك التساؤؿ، كذلك قإف ا٤بككر السياسي ُب الستطعنا دوف ا٤بعرقة ا٤بسبقة بواضح النص أف ٪ب
انطبلقاتو و٘بريداتو إ٭با يعرب عن الَباث اإلنساٍل بدرجة أو بأخرى، ال تنشأ التقاليد الككرية من العدـ وال 

ق ُب عامل الككر اَّرد الذي ال يتقيد توجد تقاليد قكرية مستقلة عما سبقها، إف الكيلسوؼ البد وأف ٰبلٍّ 
مكاف، بل وبقدر ذلك التحليق واالبتعاد عن نسبية ا٣بربة يصّب السمو الذي يكسر ا٣بلود  بزماف أو

الككري لؤلثر السياسي، ومن ىذه ا٢بقيقة تنبع اإلجابة على التساؤؿ الذي كثّبا ما يطرحو مؤرخو الككر 
صور الوسطى السياسي عن أسباب خلود أقبلطوف بتجرده ومثاليتو وخيالو الذي كاف أكرب من حضارة الع

 لو قورف بأرسطو بواقعيتو وتعبّباتو الوينانية واألثينية.
ٝبيعها أبعاد أربعة، كل منها البد وأف يتناقض مع اآلخر قكيف يستطيع ا٤بككر أف ٰبقق التوقيق  

بينها؟، ُب ىذه ا٢بقيقية تكمن طبيعة النجاح للمككر السياسي ومنها تنبع الصعوبة ا٢بقيقية ُب ٙبليل 
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، قهو يوضح ذاتو أواًل من -على األقل-سياسي، والذي ىو خبلاة ا٣بطابات أو األبعاد األربعة النص ال
منطلق بنائو الككري العاـ للوجود اإلنساٍل، ألنو رجل مبدأ وعقيدة، ومن ٍب ال يقتصر على أف يعيش 

ياً بل إنو البد وأف ٱبوض تطوراً ذاتياً متبلٞباً مع الواقع واكتشاؼ ا٢بقيقة الذي ال ٲبكن إال أف يكوف تدرٯب
كتشاؼ وا٢بقيقة الٍب تأىب إل اراعًا مع نكسو معربًا بذلك عن نوع من التمزؽ بْب الذات الٍب تسعى إىل ا
رتكع إىل القمة مل يصبو ذلك إإال الغموض والتجهيل، بل ونستطيع أف نقوؿ أنو ال يوجد مككر سياسي 

رى بل وُب بعض األحياف بعنف واضح اريح، قلنتذكر التطور ومل يعاٍل من ذلك الصراع بدرجة أو بأخ
بعض األ٠باء: الغزايل ُب ا٢بضارة اإلسبلمية، القديس توماس األكونيي ُب التاريخ الكاثوليكي، نيتشو ُب 
ا٢بضارة ا٤بعاارة، وإذا كاف أغلب الكبلسكة مل يصلوا إىل حد التمزؽ الذي قاد إىل جنوف الكيلسوؼ 

يستطع أف يتجنب ىذا التمزؽ: ا٣بربة ا٢بضارية، ٍب النضج الذاٌب، قضبل عن ا٣بربة مل  األ٤باٍل قإف أحداً 
الشخصية الٍب البد وأف تكرض ىذه الظاىرة، والنبوغ ا٢بقيقي للمككر السياسي عندما يستطيع أف ٰبقق 

و الككري التوازف بْب ىذه النواحي األربع للعملية االتصالية الٍب يسعى الكيلسوؼ ألدائها من خبلؿ تألق
وتعاملو اَّرد مع ظاىرة السلطة: حديثو مع نكسو، مع عصره، مع حضارتو ٍب مع اإلنسانية الٍب اليستطيع 

  .ٕٜٖأف ينسى أهنا ٛبثل انتماؤه األوؿ واألايل"

يعترب حامد ربيع ٙبليل ا٤بضموف أحد المطلب الثالث: المنهجية العلمية في تحليل المضمون: 
ار مكهـو ا٤بنهجية ا٤بقارنة ُب ٙبليل وقه  الدالالت ا٤بختلكة للنص موضوع األدوات األساسية إىل جو 

"ليست جديدة وليست قاارة على التحليل السياسي رغ   :التحليل، ويقوؿ ربيع عن ىذه الككرة بأهنا
أهنا بدأت ترتبط ُب األعواـ األخّبة ٗبا يسمى ب"ٙبليل السياسية ا٣بارجية"، ٙبليل ا٤بضموف ينطلق  

 : ُب رأيو ية علمية من مقدمات ٟبسكمنهج

أف أي تعبّب لكظي أو رمزي بالكلمة أو باإلشارة إف ىو إال حقيقة سلوكية أو بعبارة أخرى  أواًل:"
حيث ندخل عنصر  ٖٜٖرتط  ٔبسد،  قلو أضكنا إىل ذلك نظريتنا ُب العملية السلوكيةإىو رد قعل ٤بنبو 

الة أي التعبّب اللكظي أو الرمزي ٱبضع لثبلث عمليات التكاعل كمتغّب مستقل لكاف معُب ذلك أف الرس
جسد ٖبصائصو ا٤بتميزة يتقابل و  )ب( ، دعو للرغبة ُب اإلقصاح عن الككرةمتبلحقة: )أ( عناار دقينة ت

تكاعل بْب ا١بسد وا٤بنبو بالتأثّب والتأثر وتطويع ا١بسد ٣بصائص ا٤بنبو وتشكيل و )جػ( ، مع تلك ا٤بنبهات
ستطعنا من خبلؿ إ١بسد ليتبلور كل ذلك ُب شكل سلوؾ قويل بالعبارة أو اإلشارة. لو ا٤بنبو ٣بصائص ا

                                                 
( "ٙبليل ٜٜٚٔ، وانظر كذلك: حامد ربيع ) ٔٓٔ-ٓٓٔ/ ٔج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك،حامد ريبع،   ٕٜٖ

قرير من الت ٖٙٙ. وكذا العدد ٕ٘، صٜٜٙٔديسمرب  ٖٓىػ/ٚٗٔشعباف  ٕٓ، ٖ٘ٙالنصوص السياسية". تقرير قضايا دولية، العدد 
 .  ٕٚ، صٜٜٚٔيناير  ٙىػ/ٚٔٗٔشعباف  ٖٕنكسو، 

" مقدمة في العلوم السلوكية: في عملية البناء الفكري ألصول الحركة االجتماعيةوقد أشرنا سابقا إىل مؤلف ربيع ا٤بتميز ا٤بعنوف بػ "  ٖٜٖ
ْب عل  النكس وعل  ا٢بركة، الظاىرة السلوكية، اكحة، وقيو تكصيل عن النظرية السلوكية وأاو٥با التارٱبية، وٙبليل السوؾ ب ٖٚٗوىو من 

 نظرية الطابع القومي، ظاىرة الرأي العاـ وتأايلها وتطورىا وقياسها، واوال إىل اإلشاعة. 
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ٙبليل خصائص الكعل أي الرسالة  وا٤بتغّبات السابقة على ذلك أي ا٤بنبهات وا١بسد وقد ٙبددت عملية 
دة: من التكاعل من حيث الزماف وا٤بكاف وا٤بوضوع وا٤بوقف قإننا نستطيع أف نتنبأ بأكثر من حقيقة واح

جانب خصائص القوة الٍب انبعثب منها تلك األلكاظ أو اإلشارات ُب شكل حركي أي خصائص ا١بسد 
وبعبارة أكثر دقة الشحصية الٍب انبعثت منها تلك األلكاظ أو التعبّبات الرمزية، وخضائص الشخصية ٯبب 

نهجية نستطيع أف أف تكه  ٗبعُب واسع ليست ققط اكات بل أىداؼ وغايات، كذلك من خبلؿ ىذه ا٤ب
نكتشف ونتنبأ با٣بصائص الٍب تتميز ُّا شخصية ا٤بستقبل للرسالة على األقل كما يتصورىا كاتب الرسالة 

 مدركات من نبعت منو وادرت عنو التعبّبات اللكظية والرمزية.و  أو كما ترسبت ُب ذىن

ية ٙبويل أي رسالة كذلك يرتبط مكهـو ٙبليل ا٤بضموف ٗبكهـو علمي آخر أساسو إمكان  ثانياً:
مكتوبة إىل لغة رقمية بعبارة أخرى التعبّبات االتصالية ىي عامل من ا٤بتغّبات ولو استطعنا ٘بزئة ذلك العامل 
إىل متغّبات متجانسة ومتماثلة كل منها يتكوف من عدد ال هناية لو من الوحدات لكاف معُب ذلك القدرة 

ىيكل رقمي أساسو التساوي بْب خصائص الوحدات الٍب  على ٘بزئة التعبّبات االتصالية و٘بميعها ُب
يتكوف منها ذلك العامل وبعبارة أخرى قإف التكرار ُب استخداـ لكظ معْب أو عبارة معينة أو مكهـو معْب 
ولو بألكاظ متعددة لو داللتو. الداللة الرقمية تعكس ُب ىذه اللحظة درجة معينة من التواقق بالتأييد أو 

كهـو الذي عربت عنو الكلمة الواحدة أو األلكاظ ا٤بتعددة. بعبارة أخرى تصّب الداللة الرقض لذلك ا٤ب
الكمية ذات وزف كيكي، قالزعي  السياسي الذي يستخدـ ُب خطبة معينة يستخدـ لكظ "االشَباكية" على 
سبيل ا٤بثاؿ عشر مرات خبلؿ ٟبسة دقائق ٍب يعود ُب خطبة أخرى تستغرؽ نصف ساعة وال يستخدـ 
اللكظ إال مرتْب إ٭با يعرب عن حالة تطور أو خبلؼ ُب تصور ذلك ا٤بكهـو ووزنو ُب إطاره العاـ ُب ا٢بركة 
السياسية.والتكرار اللكظي ٗبعُب استخداـ كلمة معينة ُب عدة مواقع، االستخداـ يعِب ترجيح ودرجة معينة 

الكتاب، ظاىرة ليست ُب حاجة إىل للَبجيح على أف تلك الكلمة وذلك اللكظ كاف متداواًل ٢بظة كتابة 
تكسّب أو تربير، حيث ٲبثل ٙبليل ا٤بضموف ُّذا ا٣بصوص ديناميات التعامل الككري من خبلؿ تكرار 

، وذلك إذا ما ٘باوزنا ىذا التكرار ٜٖٗاأللكاظ وربط ا٤بعاٍل بالنسيج ا٤بتكامل للتصور وا٤بدركات الذاتية
ذه األلكاظ ا٤بكاىي  العامة للتصور ا٤بتعلقة با٣ببلقات الرقمي وحاولنا أف نكتشف من خبلؿ ٘بميع ى

 العقائدية والككرية. 

كذلك قإف الرسالة االتصالية رغ  احة ما سبق وذكرناه من إمكانية ٙبويلها إىل وحدات   ثالثاً:
رقمية إال أف ىذا ال يعِب سوى أهنا مسطحات رمزية، إف قيها ومن بْب خبلياىا تضاريس كل منها يعكس 

ة نكسية معينة أو شحنة انكعالية نستطيع من خبلؿ اكتشاقها ٙبديد العبلقات االرتباطية بْب ال ققط حال
اتصاؿ كسلوؾ وأبعاد ا٢بركة البشرية كعملية تطور تصّب بالنسبة ٥با إلمقومات العملية االتصالية بل وبْب ا

                                                 
 .ٖٕٔ/ٕ، ا٤بصدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٜٖٗ
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علينا أف نتصور أف الرموز والعبارات العملية االتصالية أحد منعطكاهتا. بعبارة أخرى ولتوضيح ىذا ا٤بكهـو 
ىي ٢بظات معينة تعرب عن درجة من درجات شدة أو ضعف تأكيد مكهـو معْب أو تقيي  ٤بوقف معْب أو 
بعبارة أخرى أف الشحنات االنكعالية الٍب قسط منها ٦بموعة من القي  واألحكاـ تتذبذب ُب ارتكاع 

ُب شكل رسالة أو رموز. ىذه ا٢بقيقة تعرب عن ذاهتا تارة وا٬بكاض ُب عملية انطبلقها من النكس البشرية 
بطريقة الشعورية وُب بعض األحياف بطريقة شعورية من خبلؿ األلكاظ والكلمات ا٤بعربة الوااكة أو ا٤بقيدة 
للوقائع أو األشخاص موضع الرسالة االتصالية. قلو استطعنا ٗبنهجية معينة أف ٫بيل ىذه ا٢بقيقة إىل أرقاـ 

نا أيضًا أف نصل لتحديد مبلمح وخصائص التصور الككري وا٤بنطلقات  الذىنية ٤بن ادرت عنو الستطع
 .ٜٖ٘"الرسالة

كتشاؼ إالبد وأف نشّب إىل أف احملور الذي تدور حولو عملية ٙبليل ا٤بضموف ىو  رابعاً:"
لية ىو جوىر ٙبليل العبلقات االرتباطية، قكرة االرتباط ٗبعُب التداخل بْب ٨بتلف مقومات العملية االتصا

ا٤بضموف،  قاالتصاؿ يدور حوؿ ٟبس ركائز: من يتحدث؟ ليقوؿ ماذا؟ و٤بن يقوؿ؟ وكيف يقوؿ؟ وبأي 
بعبارة أخرى ىناؾ مرسل وىناؾ رسالة وىناؾ مستقبل ٍب ىناؾ عبلقة بْب كل من ىذه ا٤بقومات ُب  ،أثر؟

لى أننا ُب الواقع عذه العناار ا٣بمسة. ٙبليل ا٤بضموف يسمح باكتشاؼ التداخل بْب ىو  تتابعها الزمِب،
نتجاوز ىذا األسلوب من أساليب ٙبليل ا٤بضموف و٫باوؿ من خبلؿ ربط ٨بتلف عناار الرسالة اكتشاؼ 
خصائص اإلطار الذي ميز العل  الذي ينتمي إليو اإلطار الككري الذي ٙبك  ُب اياغة ا٤بؤلف بعبارة 

أف نكتشف مبلمح ا٥بيكل السياسي الذي كاف يعيش ُب  أخرى من خبلؿ منهجية كمية وكيكية حاولنا
 واقعو ااحب ا٤بادة موضوع التحليل.

كذلك ٲبكن اللجوء إىل منهجية ٘بمع بْب الك  والكيف ُب ٙبليل بعض األلكاظ   خامساً:
 والعبارات، وىي ا٤بنهجية الٍب نستطيع أف نوجزىا وبتبسيط مطلق ُب ا٣بطوات التالية: 

اءة أولية للمؤلف ٙبدد مكاىي  أساسية دار حو٥با عرض أقكار الكاتب البداية ىي عقب قر  .ٔ
كتاحية، ىذه ا٤بكلمات بالُب عبارات مكصلية سبق أف أ٠بيناىا ُب ٙبليل الدعاية الصهيونية 
نكعالية ا٤برتبطة بالتعبّب إلالكلمات كل منها تعرب ُب موضعها عن أقصى قوة الشحنة ا

 اللكظي. 
قتطاع الكلمة ٗبا حو٥با من ألكاظ ثبلثة إكعالية إىل أرقاـ تأخذ اورة نإلرٝبة ىذه الشحنة ات .ٕ

سابقة أو الحقة أو كبلٮبا وإعطاء كل لكظ من ىذه األلكاظ احمليطة بالكلمة ا٤بكتاح رق  

                                                 
395

 .ٛٓٗ-ٙٓٗ/ٕابق، ج، مصدر سمدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   

 



162 

 

من ثبلثة إما زائد واحد أو ناقص واحد أو اكر تبعًا ٤با إذا كانت الكلمة تأكيدًا للقيمة 
النكعالية أو رقض لتلك القيمة أو ال داللة ٥با، ٍب من ٦بموعة الٍب تدور حو٥با الشحنة ا

تلك األرقاـ ا٣بااة باأللكاظ احمليطة بالكلمة ا٤بكتاح نستطيع أف نعطي داللة رقمية لذلك 
 التقيي .

ستخدامات داخل ا٤بؤلف نستطيع أف نصل إىل بناء عاـ إلومن خبلؿ ا٤بقارنة بْب ٨بتلف ا  .ٖ
 .ٜٖٙبو مؤلف الكتاب"لئلطار الذىِب الذي ٛبيز 

 المطلب الرابع: الحاجة لعملية مزدوجة للفهرسة والتفسير:
يعود حامد ربيع ليؤكد على أف إحياء الَباث ال يقتصر على إعادة الطبع وتوثيق ا٤بصادر بل ىو  

٘بمع بْب: التبويب والكهرسة من جانب،  -قبل أية ٧باولة للكه  أو للتجديد-ُب حاجة إىل عملية مزدوجة 
ٖبصواو عمليات ا٤براجعة وا٤بقارنة  يككتالتعليق والتكسّب من جانب آخر ويضيف:" ٙبقيق النص ال و 

ا٤بعتادة، بل أف ىذه العملية ُب ذاهتا أضحت ٧بدودة األٮبية، ٯبب أف ترقق ُّا تعليقات تسمح بكه  
د إىل الذىن من تراكمات النص ُب معناه ا٢بقيقي ومقارنة ا٤بضموف والوارد ُب ذلك النص ٗبا ٲبكن أف يتوار 

مرتبطة بنصوص أخرى أكثر حداثة، ىذه العملية الٌب تعُب ا٤بقارنة ُب ا٤بكاىي  من جانب ومن جانب آخر 
تبسيط العناار الشكلية ُب النصوص الَباثية الٌب ُب حقيقة األمر ىي أسلوب غّب مباشر العادة كتابة 

ية تبويت وتنسيق ٤بعامل النصوص. ومعُب ذلك قهرسة ف ترقق ُّا عملأالَباث بلغة القرف العشرين، ٯبب 
موضوعية تسمح للباحث بأال يكره على قراءة مؤلف كامل ُب سبيل الواوؿ إىل مكهـو ٧بدد أو واقعة 
معينة.  إف إحياء الَباث ٯبب أف ينطلق من الواقع العملي ٗبربراتو وأوامره، وتسهيل الواوؿ إىل النص ُب 

 ودقة احدى ا٤بهاـ الٌب أضحت ُب عا٤بنا ا٤بعاار ٧بور أساسي للتعامل مع الَباث.  داللتو ا٢بقيقية بسرعة 
ىذه العملية ليست جديدة ُب تاريخ الككر اإلنساٍل: النصوص اليونانية والبلتينية أخضعت منذ 

لعملية القرف الثامن عشر ٤بثل ىذه العملية مضاقا إىل ذلك الَبٝبة الكاملة للنص باللغة القومية. إف ىذه ا
ىي وحدىا الٌب ٠بحت ُب مرحلة الحقة لبليناع الككري الذي ميز النصف الثاٍل للقرف التاسع عشر.  
ولنذكر على سبيل ا٤بثاؿ أكادٲبية لينشسي بإيطاليا وٝباعة "اآلداب ا١بميلة"بكرنسا ومنشورات "بأوىل 

٤بستخدمة لدى كل كاتب أو قيسوقا" بأ٤بانيا، وأضيف إليها قواميس كاملة للمكاىي  واالاطبلحات ا
ستخدـ قيها كاتب  أمؤلف.  يستطيع الباحث على سبيل ا٤بثاؿ إذا أراد أف يعرؼ النصوص ا٤بختلكة الٌب 

كشيشروف أو أقبلطوف كلمة ا٢برية أف يرجع للقاموس األقبلطوٍل أو قاموس شيشروف قيجد ٙبت ىذه 
 الكلمة ٝبيع ا٤بواقع الٌب استخدـ قيها ذلك االاطبلح.  

                                                 
وما بعدىا، وكذلك، حامد ربيع:  ٜٓٔ، ص ٕٜٚٔ، مذكرات كلية االقتصاد، جامعة القاىرة، نظرية السياسة الخارجيةحامد ربيع،  ٜٖٙ

. وىي  من بْب كتبو ا٤بذكورة ُب قائمة ٕٔ٘، ص من يحكم تل أبيبوما بعدىا، وحامد ربيع،  ٜ٘ٔ، ص فلسفة الدعاية اإلسرائيلية
 ُب الكصل األوؿ.مؤلكاتو 
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إهنا عملية أخرى أكثر خطورة وأكثر أٮبية ٖبصوص تراثنا اإلسبلمي، قكتابنا ال حصر ٥ب  
وا٤بخطوطات الٌب تركت تقدر ٕبوايل نصف مليوف ٨بطوطة مل ينشر منها أكثر من ا٣بمس، قإذأ أضكنا إىل 

حيث  اإلسبلمي ريبنتاج العإل: الطبيعية ا٤بوسوعة لكثّب من اوٮبا ذلك حقيقتْب يتميز ُّا الَباث اإلسبلمي
بتداءا من ا٢بب وأقاايصو إىل السياسة وقواعدىا ٍب من جانب آخر حيث عنواف إا٤بؤلف يتناوؿ كل شيء 

ا٤بؤلف أو ا٤بخطوطة ُب كثّب من األحياف ال يعرب عن مضمونو، لكهمنا مدى أٮبية مثل ىذه األدوات ُب 
 . ٜٖٚالبحث والتنقيب"

 
  اكز الدراسات:ور مر المطلب الخامس: ضرورة تفعيل د  

يرى حامد ربيع أف "عملية إحياء الَباث وٙبليل النصوص وإعادة بناء اإلطار الككري وا٤بدركات 
، وىناؾ أمثلة ُّذا ا٣بصوص ُب اَّتمعات ٜٖٛالسياسية ُب حاجة إىل مراكز البحوث وا٤بؤسسات العلمية 

عليو أف العامل العريب مل يعرؼ حٌب اليـو  الغربية دوف استثناء اَّتمع األمريكي، ما نريد أف نذكر بو ونؤكد
،  ال تزاؿ النصوص ٜٜٖمراكز متخصصة ُب عملية إعادة بناء الَباث السياسي  على وجو ا٣بصوص

                                                 
 .ٖٗٙ/ٕحامد ربيع، مدخل ُب دراسة الَباث السياسي اإلسبلمي، ا٤بصدر السابق، ج   ٜٖٚ
"إنو يعود بنا إىل ٭بوذج من الَباث اإلسبلمي نكسو، ٭بوذج أيب حنيكة النعماف وكيف أسس ٤بكهـو االجتهاد ا١بماعي الذي منو نستله    ٜٖٛ

ي، قعندما ٯبتمع رجاؿ ا٢بكمة السياسية أو احملللوف كما نعرقه  بلغة العصر مع العلماء وغّبى  مكهـو االجتهاد والتككّب السياسي ا١بماع
ار قيناقشوف ظاىرة سياسية ما قبل شك أف اجتهادى  ا١بماعي أو ٕبثه  ُب ا٤بسألة السياسية ا٤بطروحة الٍب هت  األمة سيكوف أرقى من االقتص

كة رٞبو اهلل النمط ا١بماعي ُب االستنباط، قإنو ما كاف ٱبلو منعزال ليجتهد قرديا، إ٭با اختار لو على التأمبلت الكردية، "ولقد أسس أبو حني
ا أاحابا ٯبتمعوف إليو، وعند بعضه  من التخصص ما ليس عند اآلخرين، قيطرحوف ا٤بسألة قيتناظروف ساعة، قلرٗبا اتكقوا مع أيب حنيكة ولرٗب

ىػ( وكاف علمو ُب ا٢بديث أظهر من أيب ٕٛٔذا ى : قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراىي  )تاستقلوا، وأعضاء ىذا النادي ا٢بنكي ى
ىػ( وكاف لغويا يصحح استنباطه  ٗبا تقتضو العربية، وٲباثلو ُب اللغة القاس  بن معن ٜٛٔحنيكة ومن زمبلئو، و٧بمد بن ا٢بسن الشيباٍل )ت

ىػ( الذي امتاز بقرٰبة رأي وعقل يستخرج ا٤بعاٍل من النصوص، وٲباثلو ا٢بسن بن ٛ٘ٔىػ(، وزقر بن ا٥بذيل البصري )ت٘ٚٔا٤بسعودي )ت
ىػ( عنه  ٔبودة ا٢بديث قهو من رواة الصحيحْب، ٕٛٔىػ( استنباطًا وقياساً، وامتاز ٰبٓب بن زكريا بن أيب زائدة )تٕٗٓزياد اللؤلؤي )ت

ع اإلماـ الشاقعي رٞبو اهلل مثل ذلك حينما ورد مصر، قإف كاف ٯبمع نببلء وىؤالء كله  عايشوا أبا حنيكة واشَبكوا معو ُب البحث، وان
ر تبلميذه ويبحث معه  القضية بعد القضية، وٰباكموهنا، ويكوف ٍب رأي ورواية، ٍب يكوف ترجيح واختيار عن دراية، بيد أف أعضاء ٦بمعو أوق

يث وأروى لو من أيب حنيكة، وما كاف الشاقعي ٕباجة إىل مستشار نصيبا ُب ا٢بديث من ٦بمع أاحاب أيب حنيكة، وىو نكسو أعرؼ با٢بد
لغوي ألنو ىو نكسو حجة ُب العربية، ومن أعبلـ ٦بمع الشاقعي: البويطي وىو البطل الذي مات ُب السجن ُب ٧بنة القرآف، وعبد اهلل بن 

صر مشهور، و٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٢بك  أحد أكابر الزبّب ا٢بميدي القرشي وىو شيخ البخاري، وا٤بزٍل الذي ٝبع ققو الشاقعي ُب ٨بت
أاحابو، وكاف من نتيجة ٧باوالت ىؤالء األربعة وغّبى  مع الشاقعي: كتاب األـ قهو ٦بموعة إقادات و٧باضر جلسات، وليس ىو من تأليف 

كتاب األـ". نقبًل عن: ٧بمد أٞبد الراشد ، الشاقعي وحده، وإ٭با كانوا يلخصوف كل يـو نتائج ٕبثه ، ومن ض  ا٣ببلاات إىل بعضها اار  
 .ٖٔ-ٜٕ/  ٔ. مصدر سابق ، جأصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي في نظريات فقو الدعوة اإلسالمية

399
، و٩با ال شك قيو إف العامل العريب واإلسبلمي اليزاؿ ٕباجة إىل مثل ذلك ا٤بشروع بصكة خااةيتحدث ربيع ىنا عن الَباث السياسي   

عموما ُب العامل العريب ، كمعهد  العريب اإلسبلمي امل ا٤بهت  با١بانب السياسي من الَباث،  بعد أف ظهرت بعض ا٤بشاريع ا٤بهتمة بالَباثا٤بتك
دار بع لا٤بخطوطات العربية التابع ١بامعة الدوؿ العربية ُب القاىرة، ومركز ا٤بخطوطات والَباث والوثائق ُب الكويت، ومركز ٙبقيق الَباث التا

، وىناؾ مبادرات على الذي ٛبيز ُب السنوات األخّبة الكتب القومية ُب وزارة الثقاقة ا٤بصرية، ومركز ٝبعة ا٤باجد للثقاقة والَباث ُب اإلمارات
وا٤بعلومات للمؤرخ  مستوى بعض ا١بامعات العربية واإلسبلمية، بل جهود أطلقها أشخاص أو ٝبعيات كمؤسسة التميمي للبحث العلمي



164 

 

السياسية مبعثرة ال نعرؼ أين توجد أو كيف الواوؿ إليها دوف ا٢بديث عن ٙبقيقها وقهرستها،  قعلى 
طلعنا إتوجد منو عدة ٨بطوطات ُب أكثر من مكتبة واحدة. سبيل ا٤بثاؿ سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، 

حنيكة ببغداد والظاىرية  على وجو ا٣بصوص على تلك ا٤بخطوطات ا٤بوجودة حاليا ُب مكتبة اإلماـ أيب
ستانة إلبدمشق ودار الكتب القاىرية،  كذلك ١بأنا إىل بعض أجزاء من ىذا الكتاب موجودة ُب مكتبة ا

ىػ ٕٙٛٔرغ  ذلك ققد اعتمدنا أساسا على النسخة الٍب طبعت ُب القاىرة عاـ  وُب مكتبة الكاتيكاف، 
موجودة ُب دار الكتب القاىرية  ٔٛٛٔوقد أخضعناىا ٤بضاىاة مع نسخة أخرى خطية تعود إىل عاـ 

حكمة وقلسكة،  على أف الذي يعنينا أف نذكر بو ىل تستطيع جهود قرد واحد أف تتوىل  ٚٚٗٙبت رق  
؟ وكيف ٲبكن لكرد واحد أف يدبر اإلنكاؽ الذي تكرضو مثل ىذه العملية؟، إف األمر الذي ىذه العملية

ٯبب أف نذكر بو ا٤بسؤولْب ىو أنو إف مل ٚبلق ا٤بؤسسات الثابتة القادرة على خلق الكوادر أوال والقادرة 
 . ٓٓٗؤدي وظيكتها"على اإلنكاؽ ثانيا وعن سعة قإف عملية إحياء الَباث السياسي لؤلمة لن تستطيع أف ت

يؤكد ربيع ُب ىذا ا٤بضمار على أف األمر ال يقتصر على ٦برد مراكز لبحوث وإحياء الَباث العريب 
 :ٔٓٗواإلسبلمي دوف موااكات معينة يذكرىا 

  قاإلحياء ُب نظره "ليس ٦برد عملية إعادة طبع كتب قدٲبة وبالية، إهنا عملية أكثر من
عملية إحياء الَباث ُّذا ا٤بعُب يصّب ٢بظة خالقة  ىذا اعوبة وأشد تعقيدا، إف النص ُب

لتطور آخر، بل إف إحياء النص ُّذا ا٤بعُب يصّب  هدياً ى وٛبضتعبّبا عن تطور قد انق
عملية سياسية، والتعامل مع الَباث من منطلق الصراع ا٤بعنوي والتطويع التارٱبي ٯبب أف 

كيد ُّذا ا٣بصوص أف نعود إىل حضارة ينطلق من واقع عملي ٗبربراتو وأوامره، ولعلو من ا٤ب
عصر النهضة األوروبية لنستله  منها كيف أعادت إحياء الَباث اليوناٍل والروماٍل، 
وبصكة خااة ا٢بضارة األ٤بانية وكيف بدورىا خبلؿ القرف التاسع عشر أخرجت الَباث 

نوي من جانب التيوتوٍل ُب ثوبو القشيب الذي مكن اَّتمع من مقاومة عملية الغزو ا٤بع
 الثورة الكرنسية أوال، وخلق أ٤بانيا ا٤بعاارة بكل قوهتا وعظمتها ثانيا.

  ٍب إف عملية إحياء الَباث ٯبب أف ينظر إليها على أهنا عملية قومية، قهي ليست ٦برد
ٙبقيق ألىرامات الككر والقي  التارٱبية، وىي ٕباجة إىل مراكز يكوف رجا٥با من أبنائنا 

 نْب ُّذه الوظيكة الككاحية.ا٤بعدين وا٤بؤم

                                                                                                                                               

، لكن كل ىذه ا١بهود ال تعِب ككاية تونسي ا٤بتخصص ُب التاريخ العثماٍل عبد ا١بليل التميمي، وىي بعض األمثلة وليست عل سبيل ا٢بصرال
 مهمة إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي السيما مع تزايد تأثّب ا٢بركات اإلسبلمية ُب ا٢بياة السياسية، وىي مدعوة لئلىتماـ ُّذا ا١بانب

 على أدائها السياسي ا٤بعاار.لينعكس 
 .ٕٕٗ/ٕ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٓٓٗ
مارس  ٕٚىػ/ ٘ٔٗٔشواؿ  ٕٙ، ٖٕٚ( "األدوات ا٤بساندة للجامعات ا٢بضارية". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜ٘ٔحامد ربيع )  ٔٓٗ

 . ٕٚـ، ص ٜٜ٘ٔ
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  كما ٯبب أف ٱبضع كل ما لو الة بإحياء الَباث لعملية ٚبطيط دقيقة وال ٯبوز وأف
 ٕٓٗيَبؾ للعشوائية، ضمن إطار عاـ سيمناه بػ " السياسة الثقاقية ا٤بوحدة وا٤بتجانسة"

  ؿ  ينسى ربيع أف يؤكد على شرط ىاـ طا٤با اقتقده الباحثوف ُب دو مناخ علمي حر: ومل
علينا رغ  ذلك أف نتذكر أف عملية احياء الَباث والٌب ىي ا٤بنطلق ا٢بقيقي " كثّبة:

للعودة الكتشاؼ الذات ليست ٦برد اعادة نشر نصوص قدٲبة وغّب متداولة، إهنا أكثر 
هنا تكَبض قدرات معينة ومناخ قكري معْب، قا٤بدارس البحثية الٍب إمن ىذا تعقيدا، 

اقل النبوغ الكردي اعدادا ٥بذه الوظيكة ٕباجة إىل نسي   ٙبتضن ا٤بتخصصْب حيث يت 
ا٢برية حيث ا٢بجة تقرع ا٢بجة وحيث ال موضع لرياء أو كذب أو ٛبلق، احملور ا٢بقيقي 
ىي اكتشاؼ ا٥بوية وجعل طبيعة ذلك االكتشاؼ الذي ينبع ويتجدد بنظاـ القي  الكلي 

ريب والصهر واالستقباؿ واالخصاب ا٤بتكامل ىو ا٤بنطلق الذي من خبللو تت  عملية التق
بقصد البناء ا١بديد حيث يصّب النموذج الذي خلكتو تلك القدرات وحيث يرتكع 
اإلبداع الكردي إىل مرتبة النبوغ، ىو تطبيق ٨بتلف ولكنو يستمد ٝبيع مقوماتو الككرية 

 .ٗٓٗ ٖٓٗمن جوىر الَباث وطبيعة الذات ا٢بضارية "
                                                 

األزمة البحثية الٍب يعيشها العامل العريب مازالت الصورة مل تتحسن كثّبا، قكي دراسة عقود على كبلـ حامد ربيع عن  ٗواليـو وبعد قرابة   ٕٓٗ
مركز إٔباث مرتبط بصنع السياسات ُب  ٓٛٓ٘أ٪بزىا برنامج مراكز التككّب واَّتمع ا٤بدٍل الذي يديره جيمس ماكغاف، ظهر أنو من أال 

مركزا توزعت عل كل من تركيا وإيراف وإسرائيل وٮبا األكثر  ٔٚكن مع خص  مركزا، ول ٕٜٔالعامل، ٪بد أف منطقة الشرؽ األوسط ٙبتضن 
ر اندقاعا ٫بو لعب أدوار إقليمية ُب ا٤بنطقة من غّبى ، قإف حصة العامل العرب تتجاوز ا٤بئة بقليل، وثلثاىا يتواجد ُب أربعة دوؿ ىي مص

رب ضمن أطر معزولة، ُب مقابل ذلك ٪بد أف مدينة كواشنطن ٙبتضن لوحدىا ولبناف وقلسطْب والعراؽ، واألخّب شهد تناميا ٤براكز ُب قَبة ا٢ب
مركزا بالواليات ا٤بتحدة، دور  ٔٚٚٔمركز إٔباب وتككّب ُب ٨بتلف التخصصات ا٢بيوية ا٤برتبطة بصنع السياسات، وذلك من أال  ٖٗٚ

السياسة ُب العامل العريب واإلسبلمي خبلقا الىتماـ التيارات ا٤بعاىد ومراكز التككّب مازاؿ غائبا عن السواد األعظ  ٩بن ٥ب  عبلقة بعامل 
 السياسية ا٤بختلكة ُب الواليات ا٤بتحدة ُّا، بل وٛبهيد ىذه ا٤براكز لصعود تيارات معينة كما حدث مع معهد ىّبيتاج الذي كاف تأسيسو ُب

كية ُب الثمانينات، وكذا ٛبهيد ٦بلس القيادة الدٲبقراطية الذي سبعينيات القرف ا٤باضي مقدمة لعودة ا١بمهوريْب للسيطرة على اإلدارة األمري
ط أسسو كل من كلينتوف وآؿ غور ُب الثمانينات لعودة الدٲبقراطيْب إىل ا٢بك  ُب التسعينيات، وعندما غادرا البيت األبيض وأرادوا التخطي

كي والذي أخذ على عاتقو أف يكوف مركز إ٥باـ للسياسيْب للعودة كاف استثمارى  ُب عامل األقكار من خبلؿ تكوين مركز التقدـ األمري
مراكز البحث والصحراء ( " ٕٛٓٓ، انظر: مصطكى ا٣بلكي، )ٕٙٓٓالدٲبقراطيْب وبرزت قاعليتو ُب االنتخابات النصكية للكونغرس ُب عاـ 

 /يناير.  ٗٔ" جريدة التجديد ا٤بغربية، بتاريخ القاحلة
 .ٜٛٔ/ٔ، جبير الممالكسلوك المالك في تدحامد ربيع،   ٖٓٗ
404

ويقوؿ باحث مصري بأنو ال يقتصر األمر على قلة ا٤براكز ا٤بتواجدة ُب العامل العريب واإلسبلمي، بل وعلى نوعية ما تقدمو ا٤براكز   
العوائق الٍب  ومن ا٤بتواجدة من دراسات، قالكثّب منها ال يقدر على ا٤بساٮبة ُب التعرؼ على اإلشكاالت واياغة حلوؿ وبدائل للتعامل معها،

ليل تقف أماـ ٪باح ىذه ا٤براكز اعوبة حصو٥با على ا٤بعلومات الدقيقة ُب ٦بتمعات يضيق ر٠بيا قيها على الكثّب من ا٤بعلومات البلزمة ألي ٙب
والكبلـ قبل  -ة العلميةسلي ، إىل جانب ىامش ا٢بريات الضيق ُب كثّب من الدوؿ العربية واإلسبلمية الذي ٲبتد من ا٢بياة السياسية إىل ا٢بيا

، أما إذا تواقرت ا٢بريات وا٤بعلومات ُب بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية، وكانت األجواء مناسبة إلنطبلؽ جهد ٕبثي ربيع الثورات العربية
ارات وأاحاب أمواؿ ٝباعي قإف عائقا آخر طا٤با عرقل ذلك وىو التمويل، قالقليل من ا١بهات الر٠بية أو غّب الر٠بية من أحزاب وقوى وتي

"، احيكة االقتصادية، العدد ا٤بشكبلت الٍب تواجو مراكز الدراسات والبحوث العربية( "ٕٛٓٓيهتموف بالعمل البحثي. ضياء رشواف ،)
 / يناير.ٚٔ، بتاريخ ٕٔٔ٘
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 الفصل الرابع

 رية سياسية إسالميةحامد ربيع وبناء نظ

 مدخل:

كيف سعى حامد ربيع لئلجابة عن تساؤالت تأسيسية بشأف إحياء الَباث السياسي   تبْب بعد أف
قلسكتو ُب إحياء الَباث ٩با تكرؽ بْب اكحات مؤلكاتو وذلك ُب الكصلْب  البحث اإلسبلمي، وقدـ

ه من إحياء الَباث إىل مرحلة بناء السابقْب، نأٌب ُب ىذا الكصل لنرى كيف انتقل ربيع عرب جسر أقكار 
على ذلك الَباث ال ُّجره، نرى ذلك واضحا من أوىل تعريكات ربيع  نظرية سياسية إسبلمية تأسيساً 

ُب اياغتها من الَباث ا٢بضاري وا٤بمارسة اإلسبلمية قيقوؿ  ربيع للنظرية السياسية اإلسبلمية الٍب ينطلق
من حصيلتها نستطيع أف ٬بلق التصور الذي ساد ا٤بمارسة اإلسبلمية إهنا: "٦بموعة ا٤بدركات اَّردة الٍب 

وبغض النظر عن تطبيقهو من عدمو، وبغض النظر عن ٪باح التطبيق من قشلو، وبغض النظر عن مراحل 
التطبيق، والذي نستطيع من خبللو أف نرتكع إىل قمة التجرد، قإذا بنا إزاء إحاطة متكاملة للعامل الككري 

ضاري ُب خليط متجانس من العبلقات االرتبطاتية والدالالت ا٤بنطقية والقوانْب الٌب ٙبك  وللَباث ا٢ب
. الكثّب من ا١بوانب التنظّبية ٙبويها كتابات ربيع وىو ما ال ٲبكن احتواؤه ُب ىذا ٘ٓٗالوجود السياسي"

أقكار تبدو الكصل، ورٗبا احتاج ذلك لعدة قصوؿ، لكن البحث سيسعى إللقاء الضوء على مقدمات أو 
أساسية ، قبل أف نعرج على أعمدة النظرية اإلسبلمية، و٬بت  بعرض "عناار ا٤بثالية السياسية ا١بماعية 

 اإلسبلمية" كما يسميها ربيع من منطلق الصياغة الكلية الشاملة. 

 المبحث األول: مقدمات لصياغة النظرية السياسية اإلسالمية :

اؤؿ طرحو حامد ربيع،  رٗبا مل يعد ٧بل جدؿ بْب حاملي ىل ىناؾ نظرية سياسية إسبلمية؟ تس
الككر السياسي اإلسبلمي ُب عامل السياسة  من أحزاب وناشطْب وبعد قرابة أربعة عقود على طرحو، لكن 
آخرين ما زالوا ٯبدوف األمر ٧بل نقاش. لذلك ٪بد ربيع قد بوب عددا من التساؤالت وا٤بقدمات سعيا 

السياسي اإلسبلمي يستجيب مع ذلك التعريف الذي حدده للنظرية السياسية  لتقدَل إطار عاـ للككر
اإلسبلمية، مرسخا قيها االرتباط بْب إحياء الَباث والتنظّب ا٤بعاار ، ومن بْب االستكهامات وا٤بقدمات 

 :ٙٓٗالٍب يطرحها

                                                 
 .  ٕٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٘ٓٗ
162/ ٔ، ا٤بصدر السابق ،  جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك  ،حامد ربيع  
406
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ية القي  بتداء يرى حامد ربيع أف نظر إ نظام القيم جوىر النظرية السياسية اإلسالمية:أواًل: 
"ال تعدو أف تكوف تربيرا للحركة من منطلق التكامل ُب التصور  ٚٓٗالسياسية من منطق التقاليد اإلسبلمية 

ترتيبها التصاعدي ومن ٍب ال بد و  وأي حقيقة دينية ال بد وأف تنبع من ٦بموعة ا٤بدركات ا٤بتعلقة با٤بثاليات
أو "نظاـ القي  السياسية ُب   ية اإلسبلميةنظرية القي  السياس ، يسميها ٛٓٗوأف ٛبلك نظرية للقي "

اإلسبلـ"، وااكا إياه ٔبوىر النظرية السياسية اإلسبلمية، يقوؿ ربيع ُّذا ا٤بعُب : "إف مشكلة القي  ُب 
نطاؽ التحليل السياسي  ليست خااة ققط بعملية ٙبديد تلك القي ، أو بعزؿ ما ٲبكن أف يسمى 

ؼ الٌب ٯبب أف تسعى الدولة اىل ٙبقيقها، وٕبيث تكوف ٧بور سياسيتها بػ"ا٤ببادئ السياسية" ٗبعُب األىدا
التشريعية، حيث إهنا ٛبثل ما نستطيع أف نسميو بػ"ا٤بثالية الوضعية". الواقع أف ا٤بشكبلت الكقهية ا٤بتعلقة 

ىي  بنظرية القي  ال تزاؿ مل تكتسب بعد إطارا واضحا كليا وشامبل...و ٩با ال شك قيو أف وظيكة القي 
أساسا مزدوجة: إطار يسمح بتكضيل قيمة على أخرى أو مبدأ سياسي معْب يطغى على آخر ٢بظة 
الصداـ والتعارض، ونظاـ ٲبكننا من تقيي  ا٢باك  ُب ٩بارستو السلطة والتعامل مع ا٤بوقف. مشكلة القي  

                                                 
(  الكثّب من الغموض وا٣بلط، من الناحيتْب اللغوية واالاطبلحية، قدراسة ىذا ا٤بوضوع بتعمق وٙبديد Valuesٰبيط بكلمة القي  )  ٚٓٗ

مل يعرؼ ُب دراسة الكلسكة واألخبلؽ ُب الغرب إال ُب ثبلثينيات القرف ا٤باضي،  مضامْب معُب القي  وأساليب اكتساُّا واإلرتقاء ُّا وقياسها
ريعاتو مقابل ذلك قإف ققهاء اإلسبلـ األوائل مل يكردوا أبوابا خااة للقي  ُب كتبه  ألف القي  اإلسبلمية ىي الدين نكسو، وىي متوزعة على تش

وا٣بطأ ُب اَّتمع اإلسبلمي، وىي الذي ٙبدث ذلك اإلندماج بْب الدنيوي والديِب  ابوأخبلقو وأحكاـ معامبلتو وىي ثابتة وتعد معيار الصو 
اندماجا متجانسا، ولذلك لتقيي  أو لتحديد مدى إسبلمية قإنو "ال ينظر إىل دستوره أو مؤسساتو أو خطب زعمائو، أو حٌب تناثر ا٤بساجد 

ات ا٢بج والعمرة....وإ٭با ينظر إىل مدى ٛبسك ذلك اَّتمع ٗبنظومة قي  ىنا وىناؾ وإقامة حكبلت ا٤بناسبات اإلسبلمية ووإرساؿ بعث
د اإلسبلـ، قعلى قدر علو ىذه القي  ُب اَّتمع ودقاعو عنها تكوف ٧باقظتو على ىويتو ومن ٍب أمنو وسعادتو"، أنظر لواء أ.ح. د قوزي ٧بم

 .ٖٔ-ٖٓ، ٜٜٚٔ، مركز اإلعبلـ العريب، القاىرة، كيف نفكر استراتيجيا؟طايل، 
و٩بن أدخلوا نظرية القي  أو منظومة القي  اإلسبلمية ضمن التككّب اإلسَباتيجي لؤلمة  اللواء د.قوزي ٧بمد طايل حيث قسمها إىل    ٛٓٗ   

أمور الدين  ُب أمنو إذا غابت إحداىا أو ضعكت، وال ٲبكن إقامة  : الٍب بدوهنا ينهار اَّتمع ويكوف مهدداالقيم العليا( ٔإىل ثبلثة أنواع: )
لة والدنيا بدوهنا، قيحدث الكساد وتع  الكوضى وتضيع مصاّب الناس وا٣بسراف ا٤ببْب ُب اآلخرة السيما وأف ذكرىا جاء ُب نصوص قطعية الدال

  العليا : ويصعب التمسك بالقيالقيم التكميلية( ٕوالثبوت، وىي: العل ، واإلٲباف، وتكرَل بِب آدـ، ووحدة األمة، والعدؿ، والشورى. )
والنظاـ،  بدوهنا اعوبة تؤدي إىل ا٢برج الشديد وغياُّا يهدد بكساد ا٢بياة االجتماعية وأٮبها: الصدؽ، واألمانة، والوقاء بالعهد وإتقاف العمل،

)الكضائل  التحسينيةالقيم ( ٖوالنظاقة، واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، والتعاوف، واجتناب الكواحش، والنصيحة، وبر الوالدين وغّبىا. )
عمار ا٣بلقية(: قهي الٍب تتجمل ُّا ا٢بياة وتقل ا٤بشقة وٙبصل السعادة والرضا ويزداد قدر والء الكرد للمجتمع، وتزداد قدرة اَّتمع على إ

تكاقل االجتماعي ُب ما األرض والتنمية الشاملة ُب كل اَّاالت وأٮبها: حكظ اللساف، والعكو، والرٞبة، واألخوة، والتسامح، والتواضع، وال
ار، واجتناب سوء وراء الكريضة، والعزٲبة، والشجاعة، والصرب، والشكر، وا٢بل ، واألناة، والرقق، وا٢بياء، والورع، والتوكل على اهلل، واحملبة، واإليث

كيف لتكصيل ُب الباب الثاٍل من كتابو: الظن، وترؾ الغيبة وا٢بسد والنميمة، وعدـ الغكلة أو اإلقراط ُب اللهو وا٤بباح.، ويتحدث عن ذلك با
. وٲبكن أف نتخيل ما خطو قوزي ٧بمد طايل ضمن رس  ىرمي: كلما ٔٛٔ-ٜٕ، ٜٜٚٔمركز اإلعبلـ العريب، القاىرة،  نفكر استراتيجيا ؟،

قي  من حياة الناس تدرٯبيا ٬بر السوس واألمراض والظواىر السلبية وتعرض لعوامل التعرية من اسكل ا٥بـر حيث التحسينيات، كلما تبلشت ال
قتلك شيئا قشيئا حٌب هتدد عوامل التعرية القي  التكميلية، وإذا ما زحف ا٤برض االجتماعي كالكيضاف ٫بو قمة ا٥بـر واار يعري القي  العليا 

معات والدوؿ اهنارت عندما عبلمة على تردي األوضاع القيمية ُب ذلك اَّتمع وتدنيها إىل مستوى خطّب، والتاريخ يثبت لنا كيف أف اَّت
ققدت تدرٯبيا تلك القي ، حيث يبدأ التهاوف أوال ببعض الكضائل ا٣بلقية، ٍب تضيع قي  تكميلية كالنهي عن ا٤بنكر والرٞبة والتكاقل 

 االجتماعي وغّبىا حٌب يصل األمر إىل ضياع العدؿ والشورى وغّب ذلك ٩با تقدـ ذكره. 
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كبلسكة السياسيْب ُب ُّذا ا٤بعُب ُب نطاؽ التحليل السياسي ىي أساسا عملية اكتشاؼ ٤با يسميو بعض ال
الكقو الغريب "القيمة العليا"، أي تلك القيمة الٍب ترتكع قإذا ُّا ٛبثل الرأس وا٤بنبع الذي تتسلل من خبللو 
عملية تشكيل القي  ااألخرى وتلوينها وتنويعها. القيمة العليا تسمح ببناء النظاـ التصاعدي للقي  

. وا٤بوقف أي ا٤بشكلة الٌب يتعْب على القائد أو ا٢باك  السياسية. إف السياسة ىي اختيار، وىي توايف
أو من يتعامل مع السلطة أف يواجهها تكرض عليو نظاما متكامبل يسمح باٚباذ القرار. وىنا البد من 
التضحية عند الصداـ والتعارض: ىل نضحى با٢برية ٢بساب العدالة؟ أـ العدالة ٢بساب ا٤بساواة؟ أـ 

 .أيا كانت طبيعتو وأيا كانت خصائصو؟ " ٔبميعها ٢بساب مبدأ آخر

علينا أف نتذكر أف تكضيل قيمة على أخرى أو وٯبيب حامد ربيع على ذلك التساؤؿ بقولو: " 
تضخي  مبدأ سياسي على آخر ال يعِب إلغاء تلك القيمة أو ذلك ا٤ببدأ ولكن الداللة الوحيدة ىي أف 

، قحيث نكضل مبدأ العدالة على سبيل ا٤بثاؿ تصّب ذلك ا٤ببدأ اآلخر يتشكل بالقيمة ااحبة األولوية
ا٢برية وقد تشكلت ٗبكهـو العدالة، وحيث ٪بعل القيمة العليا ا٤بساواة قإف ىذه ا٢برية يت  قهمها من 
مقدمات وجوىر مبدأ ا٤بساواة، إهنا بعبارة أخرى عملية تشكيل للمكاىي  أكثر منها إلغاء للمبادئ، وٝبيع 

ظّبية، ٘بريدية، مثالية، لكن ا٤بوقف والواقع يكرض ا٤برونة،  وككل إطار ٦برد ال بد ىذه احملاوالت ىي تن
عند تطبيقو وتعامل رجل ا٢بركة مع حقائق ا٢بياة أف يسلح التصورات الككرية بكثّب من مرونة 

 .ٜٓٗالتعامل"

تحديد األصول أو المصادر التى يجب من خاللها أن نتوصل إلى التراث السياسي  :ثانياً 
و٩بارسة، وأف االبعاد الثبلثة تكوف   ،ونظ  ،قكر :وىو ما سبق اف حدده بتقسيماتو للَباث بأنو سالمي:اإل

كبل متكامبل وأف التجريد الككري الذي يعد للنظرية السياسية يكَبض التعامل مع مصادر الَباث ُب ىذه 
ومنها غّب سياسي، ا٣بطوة  الطبقات الثبلثة رغ  تعدد أاوؿ كل منها وٛبيزىا، وأف بعض اآلثار سياسي

األوىل ُب التنظّب تكمن ُب عملية ٘بميع تلك النصوص واآلثار ُب إطار متكامل من التحقيق التارٱبي 
 والتحليل اللغوي ٤بختلف عناار ذلك الَباث.

وا٤بكاىي  ُب نظر ربيع ليست سوى  :المصادر تسمح بأن نصل إلى تحديد المفاىيمثالثاً: 
منها يعرب عن حقيقة معينة وىي ليست ألكاظا أو مصطلحات ٦بردة لكنها ٛبثل  "التعريكات الٌب كل

٦بموعة من العناار الٌب من خبلؿ خلق التجانس بينها نستطيع أف نصل إىل عملية بناء لبلطار الككري 
الذي ىو وحده يسمح باحتضاف ا٢بقيقة السياسية".  لقد سبق أف رأينا كيف أف كلمة تشريع ُب التقاليد 

الككري ىو ُب اإلطار و  ،توارث ُب نطاؽ ا٤بكاىي  الغربيةذلك ا٤بدلوؿ ا٤ب إلسبلمية على سبيل ا٤بثاؿ ال تعِبا

                                                 
409

 .ٚٚ/ٕ، ج لتراث السياسي اإلسالميمدخل في دراسة احامد ربيع ،   
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حقيقة األمر تعبّب عن ا٢بضارة أوبعبارة أخرى أكثر دقة تعبّب عن االدراؾ ا١بماعي للظاىرة موضع 
 التحليل. 

ُب نظره  تأٌب: و  اإلسالميمجتمع صياغة المشكلة أو المشاكل السياسية التي تواجو الرابعاً: 
 :قا ا٣بربة بأهناخربة معينة ، معرٍّ  عقب ٙبديد ا٤بصادر وا٤بكاىي  يتوجب علينا التعامل مع كل ٦بتمع عايشَ 

٦بموعة مشاكل واعوبات ااطدـ ُّا ُب تطوراتو ا٤بتبلحقة وكاف عليو أف يتخطاىا بشكل أو بآخر، ال "
بل وال يعنينا الكشل مهما كاف كليا، ومشاكل كل ٦بتمع ال تعكس يعنينا النجاح الذي قد يكوف جزئيا 

، وقد يطرح الباحث ُب ىذا ا٣بصوص نكس الطبعية وال نكس ا٣بصائص الٍب تتكاعل معها ا٣بربات االخرى
التساؤؿ: ما ا٤براد بكلمة مشكلة سياسية ؟ االجابة على ىذا السؤاؿ ٛبثل اعقد ا٤بسائل الٍب يثّب ٥با الككر 

ار، رغ  ذلك قإف منطلق بناء التنظّب السياسي البد وأف ٯبعل من التعريف با٤بشكلة السياسية ا٤بعا
االساس الككري االوؿ لعملية التجرد ا٤برتبطة بالوجود السياسي، وبغض النظر عن االجابة على ىذا 

لوحدة النهائية التساؤؿ قإف علينا اف نتذكر أف علمية التحليل السياسي مل تعد تستطيع أف تسمح ٔبعل ا
الٌب يدور حو٥با التأمل الككري سوى دراسة ا٤بوقف بأبعاده وعنااره. وا٤بوقف السياسي ىو ااطبلح 
ٲبكن أف يواف بأنو "ترٝبة أكثر اتساعًا وأكثر واقعية وأقل ٘بردًا وأقل دقة وٙبديدًا من كلمة مشكلة 

بناء نظرية سياسية اسبلمية: ما ىي ا٤بشاكل سياسية". وىكذا يتعْب علينا اف نطرح ىذا التساؤؿ لو أردنا 
الٌب واجهها اَّتمع السياسي اإلسبلمي ؟ وكيف نوضح تلك ا٤بشاكل ايتداء من الواقع التجرييب ٍب من 
خبلؿ ا٤بعا١بة الككرية ُب آف واحد.  ٩با ال شك قيو أف ا٤بشاكل الٌب واجهها اَّتمع اإلسبلمي ٚبتلف 

ة.  قعقب وقاة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ كانت ا٤بشكلة ىي بناء نظاـ وتتنوع تبعا للمرحلة التارخي
التعامل ا٤بتعلق باالختيار، ٍب جاءت عقب ذلك مشكلة أخرى تدور وتنبع من قكرة التطور الكلي 

 .ٓٔٗوالكيكي للجماعة ازاء النظ  السياسية ا٤بتوارثة والتقليدية"

لسؤاؿ سوى أف ٫بدد بعض ا٤بنطلقات العامة ويضيف ربيع قائبل : "ليس ىدقنا من طرح ىذا ا 
الٌب تربر االىتماـ بالَباث وكيكية تأايل مدخل علمي لبناء النظرية السياسية اإلسبلمية.  قنقل ا٤بكاىي  
اإلسبلمية ُب اكائها وحقيقتها إىل لغة العصر ال ٲبكن أف يتحقق اال عقب بناء النظرية السياسية 

ه ىو الذي سوؼ ٖبلق ذلك التكامل الذي ٲبثل خاٛبة ا٤بطاؼ ُب الكضوؿ اإلسبلمية ألف ىذا البناء وحد
 .ٔٔٗالتارٱبي ونقطة البداية ُب التعامل ا٢بركي مع الَباث اإلسبلمي"

                                                 

  .ٗٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جلسلوك المالكحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية  ٓٔٗ 
 ٓٔىػػ / ٚٔٗٔذو القعدة  ٔ، السنة الثامنة، ٕٗٚ(، تقرير قضايا دولية ، العدد ٔحامد ربيع، مداخل لبناء نظرية سياسية إسبلمية )   ٔٔٗ

 . ٕٚـ ، صٜٜٚٔمارس 
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: ويذىب  ستفهامات معينةإتبويب الفكر السياسي اإلسالمي بشكل يجيب على خامساً: 
إسبلمية سيجيب على تساؤالت بشأف "نظرية ربيع إىل أف تبويب الككر السياسي عند بناء نظرية سياسية 

الدولة، تكسّب ظاىرة السلطة، شروط القائد وخصائص القيادة السياسية، أنواع ا٢بكومات واور النظ  
السياسية، وىي بنود تندرج ٙبت كل منها العديد من ا١بزئيات.و رغ  عدـ تكامل تبويب وتوثيق مصادر 

واحد اال اف  وحدة ىذا الَباث  تتضمن من العناار ما يسمح الككر السياسي اإلسبلمي ُب اطار قكري 
بأف يقدـ العديد من االجابات: قلو وقكنا مثبل ازاء ظاىرة السلطة الستطعنا من خبلؿ ٙبليل األاوؿ 

النظرية العقدية ويقدمها الكارايب، نظرية التطور السياسية اإلسبلمية أف نقدـ على األقل تصورات ثبلث: 
نظرية العصبية وإيناعها يصل إىل القمة لدى ابن ، يع أف ٪بد ٙبليبل كامبل ٥با لدى الغزايلالقبلي ونستط

وال يقل ىذا  بل نستطيع أف نضيف إىل ذلك نظرية البطولة السياسية كما يطرحها ابن رشد.، ٕٔٗخلدوف
السياسية إىل  التعدد والتنوع عندما نتنقل إىل وظيكة الدولة ٗبعُب األىداؼ الٌب ٯبب أف تسعى االرادة

ٯبعل مبدأ الدقاع عن  ٖٔٗقالكارايب يداقع عن نظرية العدالة، وا٤باورديٙبقيقها من خبلؿ األداة النظامية.  
إذ ينقلنا  ، ويأتى ابن الربيعٗٔٗأىداقهاا٤بسيطر على و  العقيدة ٧بور ا٢بركة السياسية للدولة وا٤بربر لوجودىا

 .٘ٔٗإىل مبدأ آخر وىو ٙبقيق السبلـ والطمانينة"

                                                 
بن خلدوف ااحب ا٤بقّدمة عن التدرّج ا٢باال بْب العمرانْب البدوي وا٢بضري وعدـ وجود قطيعة بينهما بالّتباين ا٢باال "وقد عرّب ا   ٕٔٗ

كوٍّل داخل العمراف البدوي، بْب سكاف القرى وا١بباؿ والبدو، وىو ما يعِب أّف نظريّة العمراف ال تقـو على مقاببلت ثنائّية وال على أساس س
تقـو  كّرر، بل أهّنا اقَبنت بتطّور مستمّر للظّاىرة القبلّية سواء ُب تركيبتها الّداخلّية أو ُب عبلقتها بالسلطة والثقاقة والّدين، وإذوتاريخ دائري مت

العشائر الٍب تنض ُّ العصبّية على الّنسب، قإهّنا ٛبّثل الّلحمة ا٤بتكّونة بْب القبائل ا٤بتجاورة، وتكوف القبيلة األقوى القطب ا١باذب لبقّية القبائل و 
. وقد تناوؿ إليها ُب مرحلة أوىل قبل أف تنطلق لغزو القبائل والعشائر اَّاورة ٍب االستظهار على الّدولة والتغّلب عليها إذا ما بلغت مرحلة ا٥ب ـر

الذي تمّد العصبّية قّوهتا من )االلتحاـ( ااحب ا٤بقّدمة سّبورة القبيلة إىل ا٤بلك، عن طريق آليتْب مكّملتْب: العصبّية والّدعوة الّدينّية. وتس
توجد لو مربّرات ُب الّنسب. وتصبح أكثر قّوة ال تصمد ُب وجهها العصبيات األخرى كّلما اقَبنت بالتحاـ روحي آخر". بتصرؼ نقبًل عن 

( )٦بلة تصدر عن وزارة ٕٛٓٓربيع ، ٧ٕٕبمد بن موسى حسن، القبيلة والدين ُب الدراسات التارٱبية واألنثروبولوجية، ٦بلة التسامح، )العدد 
  /http://www.altasamoh.netاألوقاؼ والشؤوف الدينية ُب سلطنة عماف(، 

ىو علي بن ٧بمد بن حبيب ا٤باوردي، يكُب بأيب ا٢بسن، وا٤باوردي نسبة إىل اناعة ماء الورد وبيعو وىو ما اشتهرت بو عائلتو، ولد     ٖٔٗ
صره ودرس على إمامها الكبّب ىػ ، وتكقو على يد عا٤بها أيب القاس  الصمّبي، ٍب ارٙبل إىل بغداد مركز العل  وا٤بعرقة ُب عُٖٗٙب البصرة سنة 

ا٤باوردي ققيو شاقعي ٦بتهد، وقد توىل القضاء وتدرج ُب منصبو حٌب اار أقضى  أيب حامد األسكرايِب، واار من أخص تبلميذه، ويعد
قناع، واألحكاـ ىػ ودقن ُب بغداد، ومن مؤلكاتو: اإلٓ٘ٗالقضاة، وانتهت إليو زعامة الشاقعية ُب عصره،  عاش ستا وٜبانْب سنة وتوُب سُب 

أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة السلطانية، وا٢باوي، وقوانْب الوزارة، وتسهيل النظر وتعجيل الظكر. أنظر: د.قؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد، 
 . ٙ-٘، اإلسكندرية: مؤسة شباب ا١بامعة، ص الملوك

شياء من األمور العامة: أحدىا حكظ الدين على أاولو ا٤بستقرة وما يقوؿ ا٤باوردي بأف ما يلـز ا٣بليكة بعد أف استقرت ا٣ببلقة لو عشرة أ  ٗٔٗ
أٝبع عليو سلف األمة، قإف ٪ب  مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنو أوضح لو ا٢بجة وبْب لو الصواب وأخذه ٗبا يلزمو من ا٢بقوؽ وا٢بدود، ليكوف 

تشاجرين وقطع ا٣بصاـ بْب ا٤بتنازعْب حٌب تع  النصكة، قبل يتعدى الدين ٧بروسا من خلل واألمة ٩بنوعة من زلل، الثاٍل: تنكيذ األحكاـ بْب ا٤ب
.  الثالث: ٞباية البيضة والذب عن ا٢برَل ليتصرؼ الناس ُب ا٤بعايش وينتشروا ُب األسكار آمنْب من تغرير بنكس أو  ظامل وال يضعف مظلـو

حقوؽ عباده من إتبلؼ وإىبلؾ.  وا٣بامس: ٙبصْب الثغور بالعدة  ماؿ. والرابع: إقامة ا٢بدود لتصامن ٧باـر اهلل تعاىل عن االنتهاؾ وٙبكظ
بعد  ا٤بانعة والقوة الداقعة حٌب ال تظكر األعداء بغرة ينتهكوف قيها ٧برما ويسككوف قيها ٤بسل  أو معاىد. والسادس: جهاد من عاند اإلسبلـ

file:///H:/Sohaib/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9527ROJD/ربيع%202008م
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=512
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مهمة تبويب الككر السياسي اإلسبلمي ترتبط بتأمل آخر لربيع ُب ا٤بناىج التنظّبية لنماذج قكرية 
شهاب الدين ابن أيب و  ُب الَباث، قنجده يتعرض بالتكصيل مثبل ألقكار اإلماـ أيب حنيكة وابن خلدوف
لسياسية اإلسبلمية الٍب الربيع، ولو تصنيف ٲبكن أف ينطلق منو الباحثوف قيتوسعوا ُب جرد النظريات ا

ستخبلاها بقراءة متعمقة لتلك ا٤بؤلكات، حيث يرى ربيع أف ىناؾ أربع ا٘باىات إٲبكن و  قدمها علماؤنا،
أو مناىج تنظّبية على األقل ٩با استقرأه ىو من الَباث السياسي اإلسبلمي ، مشّبا إىل أف متابعة القراءة 

 رى: والتأايل ستضيف أ٠باء ومؤلكات وتنصيكات أخ

أي تكوين الظاىرة السياسية من حيث عناارىا ومتغّباهتا، وقد عرض ٥با  )أ( نظرية المناخ:"
ونقصد بذلك تكسّب التعامل بْب ا٢باك   )ب( نظرية السلطة:بالتكصيل ابن خلدوف ُب مقدمتو. 

: قواعده وخصائصو، وىنا ٪بد تكسّبين على األقل: أحدٮبا: تكسّب عضوي يقدمو الكا رايب، واحملكـو
ونقصد بذلك قه  الدولة بواكها  )ج( نظرية الدولة:وثانيهما: أخبلقي يعرضو حجة اإلسبلـ الغزايل. 

حيث )د(نظرية وظائف الدولة: ا٤باوردي خّب من يقدـ ٙبليبل ققهيا ٥بذه الناحية.و  إطارا قانونيا للمارسة،
، الكارايب ٰبلل ىذه الوظائف من يسيطر على التحليل األىداؼ الٍب ٯبب أف تسعى إىل ٙبقيقها الدولة

 .ٙٔٗمنطلق مبدأ العدالة، وشهاب الدين بن أيب الربيع ٯبعل ا٤بنطلق مبدأ السبلمة والثقة"

:  ٚٔٗطبيعة فكرة الوالء كأحد المميزات الواضحة للتراث اإلسالمي كمفهوم سياسيسادساً: 
قككرة الوالء مل ، قائبل :" ٛٔٗوالسلطةوىو ما يعتربه ربيع جوه الوجود السياسي كعبلقة نكسية بْب ا٤بواطن 

                                                                                                                                               

الدين كلو.  والسابع: جبابة الكئ والصدقات على ما أوجبو الشرع  الدعوة حٌب يسل  أو يدخل ُب الذمة ليقاـ ٕبق اهلل تعاىل ُب إظهاره على
نصا واجتهادا من غّب خوؼ وال عسف.  والثامن: تقدير العطايا وما يستحق ُب بيت ا٤باؿ من غّب سرؼ وال تقتّب ودقعو ُب وقتو ال تقدَل 

من األعماؿ ويوكل إليه  من األمواؿ، لتكوف األعماؿ بالككاءة قيو وال تأخّب.  التاسع: استككاء األمناء وتقليد النصحاء قيما يكوض إليه  
عوؿ مضبوطة واألمواؿ باألمناء ٧بكوظة.  والعاشر: أف يباشر بنكسو مشارقة األمور وتصكح األحواؿ، لينهض بسياسة األمة وحراسة ا٤بلة، وال ي

}يَا َداُووُد ِإن ا َجَعْلَناَؾ َخِليَكًة ُِب اأَلْرِض قَاْحُكْ  بَػْْبَ  تعاىل: على التكويض تشاغبل بلذة أو عبادة ققد ٱبوف األمْب ويغش النااح، وقد قاؿ
سورة ص: اآلية  اِبً {،٥َبُْ  َعَذاٌب َشِديٌد ٗبَا َنُسوا يَػْوـَ ا٢بِْسَ الن اِس بِا٢بَْقٍّ َوال تَػت ِبْع ا٥ْبََوى قَػُيِضل َك َعْن َسِبيِل الل ِو ِإف  ال ِذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل الل ِو 

.  ضبطو واححو األحكام السلطانية والواليات الدينية" نقبًل عن: أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب البصري البغدادي ا٤باوردي،  ٕٙ
 .ٛٔـ(، لبناف: دار الكتب العلمية، ص ٕٙٓٓأٞبد عبد السبلـ )

حوؿ السياسة األمنية للدولة اإلسبلمية :"...حراسة الرعية وى  أمانات اهلل وُب ٨بطوطو يقوؿ العبلمة شهاب الدين أٞبد بن أيب الربيع   ٘ٔٗ
أي  –( مزارع وىي أاو ا٤بواد الٍب ُّا يقود أود ا٣بلق:  ويلزمو ٔالذي استودعو حكظها واسَبعاه القياـ ُّا، وعمارة البلداف وىي نوعاف: )

ه لينتكع ُّا القريب والبعيد، وكف األذى عنه  لئبل يشتغلوا بغّب الزراعة، وتقدير ما قيها حقوؽ ثبلثة: القياـ ٗبصاّب ا٤بيا –ا٢باك  أو ا٣بليكة 
يؤخذ منه  ٕبك  الشرع والعدؿ حٌب ال ينا٥ب  خوؼ وال عسف، قإف جف عليه  ُب شيء من ذلك أو عسف ُّ  انعكس الصبلح إىل 

: أف يستوطنها أىلها طلبة للدعة والسكوف، الثاٍل: حكظ األمواؿ ( أمصار: وىي األوطاف ا١بامعة وا٤بقصود ُّا ٟبسة أمور: أحدىإضده، )
عرض قيها من االستهبلؾ، الثالث: ايانة ا٢برَل وا٣بدـ من االنتهاؾ، والرابع: التماس ما تدعو ا٢باجة إليو من متاع وغّبه، وا٣بامس: ال يت

، مصدر سلوك المالك في تدبير الممالكقرار"، انظر، للكسب وطلب ا٤بادة، قإف عدـ قيها أحد ىذه األمور قليست من مواطن االست
 . ٕٓٗ/ٕسابق، ج 

416
 .ٕ٘ٔ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   

 .وما بعدىا ٖٕمصدر سابق، ص  مقدمة في العلوم السلوكية، حامد ربيع، 417
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تعرقها ا٢بضارات الكربى القدٲبة اال ٗبعُب العبلقة الشخصية الٌب تدور حوؿ التبعية وا٣بضوع وال ترتبط 
با٤بكاىي  السياسية أو بالقي  العقيدية.  ىل الوالء للحضارة ؟ ىل الوالء للحاك  للمصلحة ؟. رغ  ذلك 

ُب الَباث اإلسبلمي و٘بميعها ُب شكل بنياف متكامل قد يسمح لنا بأف قإف متابعة العناار ا٤بختلكة 
نؤال ىذه الظاىرة ٕبيث نبِب االطار الككري ٤بكهـو الوالء ال ققط كما عرقتو وعاشتو ا٢بضارة اإلسبلمية 
ولكن أيضًا كما ٯبب أف ٯبرد ُب لغة التنظّب السياسي ا٤بعاار، قلنحدد عناار ىذا االطار من منطلق 

 : ٜٔٗنا للَباث اإلسبلميقهم

َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْ  أَْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف الوالء لؤلمة وليس للنظاـ، قاؿ تعاىل:}  –أواًل 
َهْوَف َعْن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَف الص بلَة َويُػْؤتُوَف الز َكاَة َويُِطيُعوَف الل َو وَ  َرُسوَلُو أُْولَِئَك بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 . ٕٓٗ{ َسيَػْرَٞبُُهْ  الل ُو ِإف  الل َو َعزِيٌز َحِكي ٌ 

ربط غّب تربط ا٤بسل  كما ت الٍب ىي قاألمة ولذلك .الوالء عبلقة تربط ا٤بواطن باألمة –ثانيًا 
 خّب يعيش ُب داخل تلك األمة. ألا٤بسل  طا٤با كاف ىذا ا

                                                                                                                                               

 يطلق عليو ا٤بصطلح نكسو، والذي يرتبط ٗبا سبق ذكره من إشارة وقد ٙبدث ابن خلدوف عن الوالء الديِب ٗبعناه السياسي رغ  أنو مل  418 
كانت ٥با من  حامد ربيع إىل "نظرية الدعوة السياسية"، يقوؿ ابن خلدوف: "أف الدعوة الدينية تزيد الدولة ُب أالها قوة على قوة العصبية الٍب

ذي ُب أىل العصبية وتكرد الوجهة إىل ا٢بق قإذا حصل ٥ب  التحاسد الو  عددىا: والسبب ُب ذلك أف الصبغة الدينية تذىب بالتناقس
ا٤بطلوب متساو عندى ، وى  مستميتوف عليو وأىل الدولة الٍب ى  طالبوىا، وإف  أمرى  مل يقف ٥ب  شيء ألف الوجهة واحدة و  اإلستبصار ُب

الكناء  وإف كانوا أكثر منه  بل يغلبوف عليه  ويعاجله لتقية ا٤بوت حاال قبل يقاوموهن   كانوا أضعاقه  قأغراضه  متباينة بالباطل وٚباذ٥ب 
الكتوحات قكانت جيوش ا٤بسلمْب بالقادسية والّبموؾ بضعًا وثبلثْب  ٗبا قيه  من الَبؼ والذؿ، وىذا كما وقع للعرب ُب ادر اإلسبلـ ُب

أربعمائة ألف، قل  يقف للعرب أحد من  الواقدي معسكر، وٝبوع قارس مائة وعشرين ألكًا بالقادسية وٝبوع ىرقل على ما قالو ألكًا ُب كل
كاف با٤بغرب من القبائل كثّب ٩بن يقاومه   غلبوى  على ما بأيديه ، واعترب ذلك أيضًا ُب دولة ٤بتونة ودولة ا٤بوحدين ققدو  ا١بانبْب وىزموى 

شيء، واعترب ذلك  ار واالستماتة قل  يقف ٥ب االجتماع الديِب ضاعف قوة عصبيته  باالستبص ُب العدد والعصبية أو يشف عليه ، إال أف
العصبية وحدىا دوف زيادة الدين قتغلب الدولة من كاف ٙبت  إذا حالت ابغة الدين وقسدت كيف ينتقض األمر ويصّب الغلب على نسبة

عصبية منها وأشد بداوًة، واعترب ىذا  كثر٥با أو الزائدة القوة عليها الذين غلبته  ٗبضاعكة الدين لقوهتا ولو كانوا أ يدىا من العصائب ا٤بكاقئة
تضاعكت و  ا٤بصامدة وأشد توحشاً وكاف للمصامدة الدعوة الدينية باتباع ا٤بهدي قلبسوا ابغتها ُب ا٤بوحدين مع زناتة ٤با كانت زناتة أبدى من

منه  قلما حالوا عن تلك الصبغة الدينية  العصبية والبداوة أشد قوة عصبيته  ُّا قغلبوا على زناتة أواًل واستتبعوى  وإف كانوا من حيث
مقدمة ابن كل جانب وغلبوى  على األمر وانتزعوه منه  واهلل غالب على أمره". عبد الرٞبن بن ٧بمد بن خلدوف ،  انتقضت عليه  زناتة من

 .ٕٙٛ-ٕٗٛ/ٔ، مصدر سابق، جخلدون

 
419

  األساسية ُب اإلسبلـ الٍب يلخصها بالقوؿ بأف أو٥با " الوحدة السياسية ويعترب الدكتور قتحي الدريِب عنصر الوالء جزءا من قواعد ا٢بك   
هن  بْب مواطِب الدولة اإلسبلمية الناشئة على الرغ  من اختبلؼ شعوُّ  وقبائله  ومعتقداهت  ، أما ا٤بواطنوف ا٤بسلموف قأساس وحدهت  إٲبا

القبلية ، وثانيا : حق ا٤بواطنة كاف رىنا ٗبجرد الوالء ٥بذه الدولة ا١بديدة بدليل أف ُّذا الدين ا١بديد عقيدة وشريعة، بديبل عن الوثنية والعصبية 
دستور ا٤بدينة قد منح اليهود وغّبى  حق اإلنضواء ٙبت لواء الدولة اإلسبلمية وٙبت سيادهتا، وعلى من يكتسب ىذا ا٢بق أف يقـو نظّب 

. الطبعة النظريات الفقهية(، ٥ٜٜٔٚبا ٢بكظ كياهنا" . راجع د.قتحي الدريِب ) ذلك بواجبات مؤداىا ٙبقيق التكاقل مع الدولة  والوالء
 .ٕٛ-ٕٙالرابعة. سوريا: منشورات جامعة دمشق ، ص 

 .ٔٚسورة التوبة: اآلية   ٕٓٗ
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 الوالء ٱبتلف عن الطاعة الٌب تصّب شخصية ومقيدة.   الوالء مطلق وغّب مقيد ألف –ثالثاً 

الوالء ال يتعارض مع الثورة أو مقاومة الطغياف بل اف االستجابة إىل الثورة ورقض الطغياف  –رابعاً 
 ىو تأكيد لعبلقة الوالء.  

ينِ الوالء ال يعُب االكراه وال يقبلو:}  –خامساً   .  ٕٔٗ{ ال ِإْكرَاَه ُب الدٍّ

يشّب ربيع إىل أف  وىي الٍب يقود إليها مكهـو الوالء حيث :السلوكية للوجود السياسي نظرةالسابعاً: 
شهاب الدين بن أيب الربيع قد جعل منطلقو ُب ٙبليل العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو ىو الظاىرة السلوكية 

جهة السلطة، سواء كاف ذلك التعامل اادرا من السلطة أو ُب مواٗبعُب خصائص التعامل مع ا٤بوقف 
النظرية السياسية اإلسبلمية ُّذا ا٣بصوص ٛبلك تراثا ضخما مل يقدر لو بعد أف ٱبضع لتحليل علمي أو 

 لتجميع وثائقي من وجهة نظر سياسية، ويكتكي ربيع بطرح بعض األبعاد الٌب تثّبىا ىذه ا٣بربة: 

يؤكد  جتماعية:إلىر ارية التعامل النفسي وأىمية المتغير المعنوي في تحليل وفهم الظواظن (ٔ
ربيع على أف داللة ىذه التساؤالت تبدو جلية عندما ندخل ا٤بقارنة بْب الَباث اإلسبلمي 
والتقاليد الكاثوليكية،  "قاالطار الككري للتعالي  الكنسية ما كاف يسمح بأف ٯبعل من ا٤بتغّبات 

إليها ومن منطلقها البد من النكسية أي ٧بور للتكاعل مع ا٢بركة البشرية حيث الروح ىي ا٤بصدر و 
العودة لتكسّب ٝبيع ظواىر ا٢بركة البشرية، على العكس من ذلك قإف ُب الَباث اإلسبلمي سعي 
علماء اإلسبلـ إىل تأايل ما يسمونو "الطب الروحاٍل" الذي ىو أسلوب من أساليب "العبلج 

يل ا٤بثاؿ اإلماـ قخر والتطبيب"، األ٠باء ُّذا ا٣بصوص عديدة ال حصر ٥با.  قلنذكر على سب
الدين الرازي الذي قدـ لنا ما نستطيع أف نسميو بنظرية "أ٭باط الشخصية" ُب كتاب لو مشهور 

، ونستطيع أف نضيف أيضاً عا٤با آخر سبقو بثبلث قروف وىو أبو بكر ٧بمد ٕٕٗبعنواف "الكراسة" 
ااحب مؤلف و  ىػ(، وىو من أعظ  أطباء اإلنسانية ٖٔٔ-ٕٓ٘بن ٰبٓب بن زكريا الرازي )

مشهور بعنواف "الطب الروحاٍل". ابن خلدوف يذكرنا بعامل ثالث وىو أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب 
ٍب االماـ أبوبكر ، اال٫براؼ الوراثيورائد نظرية  غراُبا١ب ؤرخىػ( ا٤بٖٙٗ-ٖٕٛبن علي ا٤بسعودى )
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ىػ(، اإلماـ ا٤بكسر ٙٓٙ-ٗ٘٘دين الرازي )ىو شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التميمي البكري، أبو عبد اهلل قخر ال 433
العلـو اإلنسانية اللغوية والعقلية إىل  ااحب التكسّب ا٤بشهور "مكاتيح الغيب"،  وىو العامل ا٤بوسوعي الذي امتدت ٕبوثو ودراساتو ومؤلكاتو من

ة" و٩با يتناوؿ ُب قصولو: ُب الكراسة وا٤بزاج، اناعة الطب، الكلك، ومن مؤلكاتو الكثّبة كتاب "الكراس العلـو البحتة ُب: الكيزياء، الرياضيات،
بعة القياقة، من دالئل الدماغ واللساف والوجو والرقبة، وُب عبلمات أمزجة العْب وأحواؿ اللساف والصوت والقلب، وُب مقتضيات األسناف األر 

ساكن، وُب دالئل األعضاء ا١بزئية كا١ببهة وا٢باجب الشيوخة(، وُب األخبلؽ ا٢باالة بسبب البلداف وا٤ب –الكهولة  -الوقوؼ –)سن النمو 
.  مصطكى عاشور ) ٙبقيق الفراسةواألنف والوجو والضحك، وُب دالئل السحنات وا٢بركات وغّبىا.انظر: شيخ اإلسبلـ قخر الدين الرازي، 

 ب.وما بعدىا من قصوؿ الكتا ٖٔوتعليق (، القاىرة: مكتبة القرآف للطباعة والنشر والتوزيع، ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A
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 ٓٔٔ)ت  والكقو٧بمد بن سّبين البصري التابعي الكبّب، واإلماـ القدير ُب التكسّب، وا٢بديث، 
عبّبات ىػ( الذي ينسب إليو مؤلكو ا٤بعروؼ باس  "منتخب الكبلـ ُب تكسّب االحبلـ"، ٝبيعها ت

عن أٮبية التعامل النكسي ُب قه  العبلقة بْب ا٤بواطن وا١بماعة بل وتصور امكانية نقل الكرد من 
ا٢بالة ا٤برضية إىل ا٢بالة الطبيعية من منطلق التعامل مع العنصر ا٤بعنوي للوجود االنساٍل، ومكهـو 

 .ٖٕٗالرياضة النكسية أخضعو أكثر من ققيو واحد لتأايل كامل"

ٗبعُب خلق ٭باذج التعامل مع ا٤بستقبل والٌب ٛبثل أقصى أنواع التقدـ  بير السياسي:نظرية التد (ٕ
ا٤بعاار ُب التحليل االجتماعي، مكهـو التدبّب ُب حقيقة األمر ٗبعُب "تصور ا٤بستقبل انطبلقا من 
 ا٢باضر وا٤باضي على أنو امتداد ٥بما وبناء خطة للتعامل مع ا٤بستقبل ٕبيث ال يؤخذ الكرد على
غرة وٕبيث تصّب احدى وظائف ا٢باك  أف يعد نكسو ١بميع احتماالت التطور من منطلق القدرة 

. "مؤلف ابن أيب الربيع ٭بوذج واضح للتعبّب عن االىتماـ ُّذا البعد من ابعاد ٕٗٗوالكاعلية "
، ورغ  انو قد يبدو ألوؿ وىلة أف ىذا ليس جديدا ُب تقاليد ا٤بمارسة ٕ٘ٗالوظيكة القيادية

اسية اال أف الواقع اف استقباؿ ىذا ا٤بكهـو ُب تأايل التحليل السياسي ال يعود إىل أكثر من السي
هناية القرف التاسع عشر. ولعل نظرية الدولة ا٢بارس الٌب سيطرت على الككر السياسي خبلؿ 
القرنْب الثامن عشر والتاسع عشر ىي الٌب ساٮبت ُب خلق االطار الككري الذي منع تأايل 
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وقد أقرد أبو ا٢بسن ا٤باوردي ُب كتابو "درر السلوؾ ُب سياسة ا٤بلوؾ" بابو األوؿ ألخبلؽ ا٤بلك حيث ربط قيو بْب سلوكيات ا٤بلك   
وانعكاس ذلك على ملكو ، ٍب عن إابلح األخبلؽ ا٤بذمومة ققاؿ :" وليس ٲبكن ابلح مذمومها بالتسلي  إىل الطبيعة والتكويض إىل النحيزة 

إال أف يرتاض ٥با رياضة تأديب وتدريج قيستقي  لو ا١بميع بعضها خلق مطبوع وبعضها ٚبلق مسموع ، ألف ا٣بلق طبع  -طبيعة الرجلأي  -
وتكلف" ، "وشريف األخبلؽ ٜبرتو شريف األقعاؿ "، وعن سياسة اإلنساف لنكسو قاؿ رٞبو اهلل :" قإذا بدأ اإلنساف بسياسة نكسو كاف على 

كتاب درر (، ٜٜٚٔوإذا أٮبل مراعاة نكسو كاف بإٮباؿ غّبه أجدر " ، انظر : أبو ا٢بسن علي بن حبيب ا٤باوردي ) سياسة غّبه أقدر
 .ٓٙ-ٙ٘، قؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد )ٙبقيق ودراسة( ، الطبعة األوىل .الرياض : دار الوطن للنشر ، ص  السلوك في سياسة الملوك

نظرية ( ، ُٕٜٚٔب ققو السياسة ا٣بارجية وٚبتلط بعل  ا٤بستقبليات، أنظر: حامد ربيع )ظاىرة التدبر السياسي موضع عناية خااة  434
 وما بعدىا. ٔٚ. جامعة القاىرة: ٧باضرات كلية االقتصاد والعلـو السياسية، ص السياسة الخارجية

ٕٗ٘
ذ القرار السياسي، ومن ىؤالء أبو القاس  وللعلماء أوجو ٨بتلف ُب النظر إىل "التدبّب" الذي جعلوه أحد أى  أسباب سداد الرأي واٚبا  

ىػ( الذي ربط بْب التدبّب وا٤بشورة، جاعبل ا٤بشاورة وا٤بذاكرة واالستماع إىل اآلراء قبل اٚباذ القرار أركاف التدبّب ُب ٖٛٚابن رضواف ا٤بالقي)ت 
تدبّب ُب اإلحَباس من ثبلثة أسباب: أحدٮبا أف ا٤بلك ، وروى عن بعض ا٢بكماء قو٥ب  أف:" إاابة التدبّب يوجب بقاء النعمة، وابلح ال

ى يكثر الشركاء ُب التدبّب قإذا كاف كذلك ، انتشر التدبّب وبطل، والثاٍل: أف يكوف الشركاء ُب التدبّب متحاسدين متناقسْب قيدخلو ا٥بو 
وأوؿ دواعي ا٤بشورة ُب نظر ا٤بالقي "تقصّب والبغي قيكسد، والثالث : أف ٲبلك التدبّب من غلب عن األمر ا٤بدبر دوف من باشره وشاىده"، 

األخذ  ا٤بستشّب عن معرقة التدبّب"، كما أف التدبّب بالنسبة للسياسي ا٤بسل  ال يغنيو عن اللجوء إىل ربو والتوكل عليو "و٘بب اإلستخارة عند
الشهب الالمعة في ( ، ٜٗٛٔف ا٤بالقي )ُب األمور، قبذلك جاءت السنة، وعليو درج ا٣بلكاء الراشدوف"، انظر: أبو القاس  ابن رضوا

 .ٕ٘ٔ-ٜٗٔ. د.علي سامي النشار )ٙبقيق( ، الطبعة األوىل. الدار البيضاء : دار الثقاقة، ص السياسة النافعة
 ٚٔىػػ ٚٔٗٔذو القعدة  ٛ، السنة الثامنة، ٕ٘ٚ(، تقرير قضايا دولية ) العدد ٕحامد ربيع، مداخل لبناء نظرية سياسية إسبلمية )   ٕٙٗ

 .ٕٚـ (، ص ٜٜٚٔمارس 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87


175 

 

"ٗبعُب النماذج ا٤بختلكة للعبلقة بْب ا٤بنبو أو الوقائع ا٤بستقلة عن االرادة والكرد  النظرية  السلوكية: (ٖ
أو ا٢بقيقة البشرية ُب تعاملها مع ا٤بنبو، السلوؾ كظاىرة مستقبلة تعُب تكاعل بْب الوجود الكردي 

جتماعية ىو احد خصائص الككر اإلسبلمي، سبق أف ذكرنا اس  وما ٰبيطو من متغّبات ا
ا٤بسعودي الذي طرح التساؤؿ: ٤باذ التباين السلوكي ؟ وأجاب بأف الكارؽ ا٤بتحك  ُب تكسّب 
ا٣ببلقات السلوكية يعود إىل طبيعة الشعوب من حيث تركيبها العضوى، على عكس ذلك الكارايب 

لوسط االجتماعي تصّب عبلقة مركبة يتدخل ُب اياغتها والغزايل حيث العبلقة بْب السلوؾ وا
أكثر من متغّب واحد، ٍب يأتى ابن خلدوف قينقلنا إىل مستوى أكثر تقدما من حيث البناء 
التنظّبي للعملية السلوكية وٕبيث ٲبكن القوؿ بأنو وضع األاوؿ االوىل ٤با يسميو الكقو ا٤بعاار 

  ٕٚٗنظرية "الطابع القومي للشخصية".

٩با ال شك قيو أف التعامل مع  ية الدعوة كأسلوب من أساليب التعامل مع النفس البشرية:نظر  (ٗ
العنصر ا٤بعنوي ىو أحد عناار الطب الروحي، ولكن ا٤بقصود بذلك التطبيق ىو نقل النكس 

: التعامل نعنيو بنظرية الدعوة ىوالكردية من ا٢بالة ا٤برضية إىل ما ينكى تلك ا٢بالة، والذي 
يعاب ا٤بذىيب.  التقاليد ا٤بعاارة تعرؼ ما يسمى تسإلبقصد التحويل العقائدي وا ا١بماعي

ثارة النكسية بقصد تطويع االرادة الكردية إىل موقف ماكاف إلبالدعاية الٌب ُب حقيقتها نوع من ا
 يصل اليو الكرد لو ترؾ ٤بنطقو الذاٌب.  الدعاية ُّذا ا٤بعُب ىي نوع من التشويو الذي قد يصل إىل
حد الكذب وقد يقتصر على مستوى االثارة ا٤بخططة بدراسة معينة.  الَباث اإلسبلمي عرؼ 

سلوب يقـو على أساس خلق ألأسلوبا آخر من أساليب االقناع السياسي أال وىو: الدعوة.  ىذا ا
ْدُعوَف ِإىَل ا٣بَّْْبِ َوْلَتُكْن ِمْنُكْ  أُم ٌة يَ االقناع واالقتناع من منطق ا٢بقيقة وبلغة االٲباف، قاؿ تعاىل:} 

َهْوَف َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئَك ُىْ  اْلُمْكِلُحوَف { . إنو تعميق لعبلقة الوالء َٕٛٗويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
الديِب قإذا ُّا تتسع أققيا ورأسيا لتض  وٙبتوى عناار ا٤بساندة والتأييد ا٤برتبطة أيضًا بعنصر 

ىذا ا٤بكهـو يقودنا إىل امي  عل  االجتماع الديِب الذي ٲبثل بدوره  . ٜٕٗالتعامل مع السلطة
أرقى واعقد ما استطاع أف يطرحو الكقو ا٤بعاار ٖبصوص التحليل االجتماعي.  الَباث اإلسبلمي 
ُّذا ا٤بعُب غُب بالنماذج الٌب ال حصر ٥با، وقد يبدو للذىن أف النموذجْب ا١بديرين باثارة 

                                                 
 .وما بعدىا ٓٗٔوما بعدىا، وص ٗٗ،  مصدر سابق، ص، مقدمة في العلوم السلوكيةحامد ربيع ٕٚٗ
428

 .ٗٓٔسورة آؿ عمراف : اآلية   

429
ك إ٭با وذلك ألف ا٤بل ويوجز ابن خلدوف ذلك ُب قولو: "الدولة العامة اإلستيبلء العظيمة ا٤بلك أالها الدين إما من نبوة أو دعوة حق :  

اهلل ُب إقامة دينو قاؿ  بالعصبية واتكاؽ األىواء على ا٤بطالبة، وٝبع القلوب وتأليكها إ٭با يكوف ٗبعونة من ٰبصل بالتغلب،  والغلب إ٭با يكوف
نَػهُ  تعاىل:} يعاً َما أَل ْكَت بَػْْبَ قُػُلوُِِّْ  َوَلِكن  الل َو أَل َف بَػيػْ سره أف القلوب إذا تداعت و  ،(ْٖٙ ْ {) سورة األنكاؿ: اآلية َلْو أَنَكْقَت َما ُب اأَلْرِض ٝبَِ

الدنيا حصل التناقس وقشا ا٣ببلؼ، وإذا انصرقت إىل ا٢بق ورقضت الدنيا والباطل وأقبلت على اهلل إٙبدت  إىل أىواء الباطل وا٤بيل إىل
ك، قعظمت الدوؿ"، راجع: عبد الرٞبن بن ٧بمد بن وجهتها قذىب التناقس وقل ا٣ببلؼ وحسن التعاوف والتعاضد واتسع نطاؽ الكلمة لذل

 .ٕٗٛ/ٔمصدر سابق، ج مقدمة ابن خلدونخلدوف، 
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ا٢بركة الكاطمية لكن التاريخ اإلسبلمي غزير باألمثلة و  دعوة العباسيةاالىتماـ ٮبا ققط ال
 .ٖٓٗاألخرى"

 
 بناء النظرية السياسية اإلسالمية ةالمبحث الثاني: أعمد

من خبلؿ استقراء ا٣بربة اإلسبلمية وما يتعلق قيها بالنظرية السياسية ُب -بتداء ينبو حامد ربيع إ 
نعرب عنها  :أساسيْب:  قي ، و٩بارسة.  األوىل سياسية تشمل قسمْبإىل أف النظرية ال -تأايلها اَّرد

لئلجابة عن تساؤؿ ىاـ  ربيع ، ٍب يسعىٖٔٗتواف بأهنا النظرية التجريبة  :والثانية ،بكلمة النظرية القيمية
وىو: إف كانت ىناؾ نظرية سياسية إسبلمية واحدة أقبل يقود التعدد ُب النظريات البعض إىل رقض عملية 

 نظّب السياسي أساساً ؟.الت
وُب جوابو على ذلك التساؤؿ يقوؿ: "النظرية السياسية واحدة ولكنها ال تصل إىل تلك ا٤برتبة اال  

عقب عملية ٘بريب متتالية تنقلنا من مستوى إىل آخر قإذا بتلك تصّب ا٣باٛبة النهائية ٕبيث ٙبتضن جزءاً 
وكل خربة ٭بوذج، والنموذج ليس إال تطبيق،  من كل تطبيق وٙبك  كل تطبيق. إف أي حضارة خربة،

والتطبيقات أي النماذج ىي الٍب من ٦بموعها يتكوف ذلك االطار الكلي للتنظّب، والتجريب ليس إال 
مناىجية وال قيمة لو دوف أف يستطيع الباحث أف يصل بو إىل مستوى ا٤بكاىي ، وا٤بكاىي  ليست سوى 

ُب نطاؽ أي نوع من أنواع ا٤بعرقة قهي أكثر اراحة ولزومية ُب  الككر.  وإذا كانت ىذه ا٢بقيقة واضحة
نطاؽ التحليل السياسي، أليس التعامل السياسي ىو أساسا تعامل اتصايل من خبلؿ ا٤بكاىي  وا٤بدركات ؟ 
عل  دوف قكر ال وجود لو.  وتطور الثقاقة السياسية ال يعدو أف يكوف نقل الككر من مستوى الكلسكة إىل 

   ٕٖٗعل ".مستوى ال
                                                 

 ٜٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٖٓٗ
عاـ للتعامل بْب ا٤بواطن والسلطة تثّب النظرية القيمية ىنا ُب نظر ربيع تعِب ىي ٦بموعة من القي  الٍب يتكوف من نسيجها التصور ال  ٖٔٗ

مشاكل عديدة ولكن جوىرىا ا٢بقيقي يكمن ُب االجابة على السؤاؿ: ما ىي القيمة السياسية العليا؟ ، وقد قدـ ربيع ثبلثة ٭باذج ُب ىذا 
وىو النموذج  :مة العليا، ٍب الثالثىو الشيوعي حيث ا٤بساواة تصّب القي :ىو الغريب حيث ا٢برية ىي القيمة العليا، الثاٍل :ا٣بصوص:"االوؿ

للوجود اإلسبلمي حيث العدالة ٙبتل ىذه ا٤برتبة. أيضاً ىذا ا٤بنطلق ٠بح لنا بأف ندخل الَباث اإلسبلمي كخربة متميزة ُب نطاؽ التنظّب العاـ 
َب احدى مراحلها ا٢بضارية اإلسبلمية السياسي حيث تصّب أحد األعمدة الثبلثة الٌب من ٦بموعها تتكامل ا٣بربة االنسانية.  وقد ٛبركزت 

ارٱبية. وقد ٤بوضع تلك ا٣بربة وتوسطها بْب ا٣بربتْب الغربية والشيوعية.  تعميق ىذه ا٤بكاىي  كاف ال بد وأف يطرح التساؤؿ من منطلق ا٤بتابعة الت
ُب تقاليدىا االوربية اي ذلك النموذج الذي سبق قادتنا ىذه التساؤالت إىل اكتشاؼ تلك ا٢بقيقة ا٤بذىلة وىي اف النظرية السياسية الغربية 

وحددناه حيث جعل ا٢برية ىي القيمة العليا ا٭با استمد مصادرىا من الككر السياسي اإلسبلمي أو على  االقل ُب جزء ضخ  منو. واستطعنا 
هالة الٌب خيمت على الككر االورويب خبلؿ أف نصل إىل حد القوؿ بأنو لو ال ذلك الَباث ٤با استطاعت ا٢بضارة الغربية أف تنطلق وٙبط  ا١ب

القس  األوؿ من قَبة العصور الوسطى وقبل القديس توماس االكويِب. وىكذا يصّب، بغض النظر عن ا٤بناقشات الكرعية الٌب قد تثار بذلك 
يقية لسلوك المالك في تدبير المقدمة التحقساسي ُب تاريخ وتطور الككر السياسي"، انظر حامد ربيع، أا٣بصوص، الككر اإلسبلمي قصل 

 .ٜٕ/ٔ، جالممالك
مارس  ٖىػػ/ٚٔٗٔشواؿ ٕٗ، السنة الثامنة، ٖٕٚحامد ربيع، األعمدة ا٣بمسة للنظرية السياسية اإلسبلمية، تقرير قضايا دولية )العدد    ٕٖٗ

 . ٕٚـ(، صٜٜٚٔ
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يؤمن حامد ربيع بوجود نظرية سياسية إسبلمية، وأنو "من خبلؿ الَباكمات الككرية الكعلية ٲبكن 
أف ٘بمع التقاليد اإلسبلمية حوؿ دعائ  معينة ٛبثل الركائز الٌب من خبلؿ يتحقق ٙبليل عبلقاهتا التقاطعية 

ؼ ربيع وكعادتو ُب مواضع كثّبة عند وٲبكن تقدَل إطار قكري للتصور اإلسبلمي للوجود السياسي، ويعَب 
٧باولتو اإلجابة عن تساؤالت معقدة يطرحها بأف التأطّب الكامل للنظرية السياسية اإلسبلمية ٰبتاج إىل 
دراسات مستقلة وجهود ٦بموعة من العلماء يكرسوف حياهت  للغوص ُب أعماؽ النصوص ا٤بتناثرة التارخية 

ك يؤكد احتماالت ا٣بطأ والنقص ُب القدرة على إكماؿ اورة النظرية الٌب ٛبثل أربعة عشر قرنا، وىو بذل
، كما أنو يتحدث ُب مواضع أخرى عما ٲبكن أف يدع  ٖٖٗالسياسية اإلسبلمية، الٍب ٰبدد أعمدة لبنائها

 ىذه ا٤ببادئ من"خصائص للككر السياسي اإلسبلمي". 

صة من ذلك الَباث، قد ٚبتلف يشّب إىل أف "ا٣بصائص أو العناار ا٤بستخلومل يكت ربيع أف  
، وتتنوع تبعا للتعبّبات الذاتية عن تلك ا٤برحلة ُب شخص الكيلسوؼ أو ٖٗٗمن مرحلة تارٱبية ألخرى

أـ حركي، وىل ىو  ،أـ قلسكي ،ا٤بككر بل وقد تتنوع تبعا ٤بصدر الككر السياسي:ىل ىو قكر ققهي
بط با٤بمارسة دوف أف ترقى إىل التأايل اَّرد. رغ  مدركات ٘بريدية أو مدركات متداولة تنبع من الواقع ا٤برت

ذلك قهناؾ ٦بموعة من العناار الٍب ٛبثل حصيلة متكاملة من التكاعبلت والٍب قد ال يعلن عنها وقد ال 
يشعر ُّا ااحب ا٣بربة أثناء التعامل اليومي ٖبصواها ليأٌب قيكتشكها بعد انقطاع تلك ا٣بربة واستيعاُّا 

من يسعى لكه  الداللة ا٢بقيقية ا٤بستَبة خلف ا٣بربة، قإذا ُّا تكوف إطارا متكامبل يعرب  ُب حركة التاريخ
عن ا٤بذاؽ ا٢بقيقي وا١بوىر الذاٌب لذلك الَباث، من ىذا ا٤بنطلق نستطيع أف نصف الَباث السياسي 

ُب بوتقة اإلسبلمي الككري بأنو حصيلة تكاعبلت أي حصيلة متكاملة لعناار استطاعت أف تطوع نكسها 
واحدة لتكوف ذلك اإليناع الككري وبغض النظر عن ٭باذجو وتطبيقاتو التارٱبية أو النظامية ورغ  ا٣ببلقات 

 .ٖ٘ٗا٤بختلكة ا٤بذىبية والعقائدية الٍب عرقتها ا١بماعة ا٤بسلمة"

وبعد ذلك التقدَل ٲبكن أف ٪بمع ُب الصكحات اآلتية ما أ٠باه ربيع "أعمدة بناء النظرية  
"عناار ا٤بذاؽ ا٣باص للككر السياسي اإلسبلمي" ، و"ا٤بقومات الداخلية و ية اإلسبلمية"،السياس

                                                 
 ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٔجالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،  ٖٖٗ
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باألخذ ُّذا ا٤بنطلق قيما كتبو ُب  –رئيس قس  التاريخ اإلسبلمي بكلية دار العلـو ٔبامعة القاىرة سابقا -٧بمد ضياء الريس وقد سبقو    
، حيث قاؿ ُب مستهل كتابو :" من الظواىر الٍب أدركها بعض الباحثْب ُب تاريخ  ٕٜ٘ٔمؤلكو الشهّب "النظريات السياسية اإلسبلمية" عاـ 

ظريات السياسية وتطور األحداث بوجو عاـ أف ىناؾ الة وثيقة بْب نشوء األقكار السياسية وتطور األحداث التارٱبية" ، ٧بمد ضياء الن
 .ٖٕ. الطبعة األوىل. القاىرة : مكتبة دار الَباث ، ص  "النظريات السياسية اإلسالمية"( ، ٕٜ٘ٔالريس )
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وا٣بصائص ا٤بوضوعية للَباث السياسي الككري اإلسبلمي كخربة متميزة"، ضمن بوتقة واحدة رغ  أنو قد 
 : ٖٙٗذكرىا ُب مواطن متكرقة

القي  السياسية ُب الَباث الككري يرى حامد ربيع أف "نظاـ : العدالة السياسية : 417المطلب األول
اإلسبلمي وٝبيع تقاليد ا٤بمارسة السياسية اإلسبلمية ٘بعل من مبدأ العدالة القيمة العليا ُب ٙبليل أىداؼ 
الوجود السياسي، مبدأ العدالة ىو ا٤ببدأ األايل الذي يشكل ويتحك  ُب ٝبيع ا٤ببادئ األخرى السياسية 

مل مع السلطة، من ىذا التصور نبعت ٝبيع التقاليد اإلسبلمية بل إف مراجعة ا٤برتبطة بكل ما لو الة بالتعا
عملية البناء السياسي اإلسبلمي تكصح عن أف مبدأ العدالة ظل دائما ىو احملور األايل  وجوىر نظاـ 

قيقة القي  السياسية، قا٢بضارة اإلسبلمية تنظر إىل مبدأ العدالة على أنو حقيقة كلية ٛبثل النظاـ، وىو ح
جزئية تسيطر على سلوؾ ا٤بواطن، ىو نظاـ ٰبدد عبلقة ا٢باك  باحملكـو وىو مثالية والتزاـ تكرض على 

 .ٖٛٗالدولة اإلسبلمية وأحد خصائصها كدولة عقيدية"

اآليات القرآنية لوجدناىا عامرة بالنص على مبدأ العدالة ويككى ويقوؿ ربيع : "لو عدنا إىل  
ِإف  الل َو يَْأُمرُُكْ  َأْف تُػَؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإىَل أَْىِلَها اردة ُب سورة النساء، قاؿ تعاىل : } للداللة على ذلك اآلية الو 

، قمن ٜٖٗ{ يعًا َبِصّباً َوِإَذا َحَكْمُتْ  بَػْْبَ الن اِس َأْف َٙبُْكُموا بِاْلَعْدِؿ ِإف  الل َو نِِعم ا يَِعُظُكْ  بِِو ِإف  الل َو َكاَف ٠بَِ 
دالئل ٤با ورد ُب اآلية يعود إىل أهنا تكرؽ بْب تطبيقتْب ٮبا موضع التحليل العلمي ٤بكهـو العدالة: العدالة  ال

للسلوؾ الكردي من جانب وكوظيكة أو مرقق يتعْب على الدولة وا١بماعة أف ٙبمى أداءه من  كمحور
يؤدي األمانات إىل أىلها  جانب آخر، با٤بعُب األوؿ ىي قيمة تتجو إىل الكرد حيث على كل مواطن أف

ولكنها با٤بعُب الثاٍل تصّب ٧بور التعامل ُب ا٣ببلقات والصراعات حيث تتدخل الدولة أو ا١بماعة لتقوؿ  
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ىل كاف حريا ٕبامد ربيع أف يتخذ من مبدأ التوحيد العمود األوؿ ٩با اعتربه "أعمدة بناء النظرية السياسية اإلسبلمية" ، ورغ   اإلشارة إ  
االعتداؿ والتوقيق" كما جاء ُّذا ا٤بعُب أيضا قيما أ٠باه "االستعبلء الديِب"  البعد العقدي ضمن جزئيات حديثو عن العمود الثالث وىو "

ضمن مثاليات السياسة اإلسبلمية الٍب سنأٌب على ذكرىا الحقا ، لكن ذلك ال يعكيو من لزـو اعتبار األساس العقدي عمودا أوال وقبل 
انف ُب بداية كتابو "الترب ا٤بسبوؾ" وقبل ا٢بديث عن العدؿ والسياسة ، ىػ( لكتة مهمة حينما ٘ٓ٘العدالة، ولئلماـ أيب حامد الغزايل )ت 

بعشرة  -الذي ألكو لو اإلماـ الغزايل -بابا عن:"قاعدة االعتقاد الذي ىو أال اإلٲباف "، ذكر قيو السلطاف ٧بمد بن ملك شاه السلجوقي
النيب عليو الصبلة والسبلـ ، ٍب ربط بْب العدؿ ُب ا٢بك  واإلٲباف أاوؿ اعتقادية ابتداء من اكات اهلل سبحانو وذكر اليـو اآلخر ومكانة 

ققاؿ :" إعل  أيها السلطاف أف كل ما كاف ُب قلب اإلنساف من معرقة واعتقاد قذلك أال اإلٲباف، وما كاف جاريا على أعضائو السبعة من 
ب احملاـر وأداء الكرائض وٮبا قسماف: أحدٮبا بينك وبْب اهلل تعاىل الطاعة والعدؿ قذلك قرع اإلٲباف...واألعماؿ الٍب ىي قروع اإلٲباف ىي ٘بن

مثل الصـو والصبلة وا٢بج والزكاة واجتناب شرب الشراب والعكة عن ا٢براـ، واألخرى بينك وبْب ا٣بلق وىي العدؿ ُب الرعية والكف عن 
ؿ وسياسة الوزراء و٠بو ٮب  ا٤بلوؾ وغّب ذلك ، أنظر: أبو الظل "، قسبق تكصيل حجة اإلسبلـ ُب ذلك حديثو ُب األبواب البلحقة عن العد

. سامي خضر )مراجعة(. القاىرة : مكتبة الكليات التبر المسبوك في نصيحة الملوكحامد ٧بمد بن ٧بمد الغزايل )بدوف تاريخ نشر( ، 
 .ٛٔ-ٖٔاألزىرية، ص 

438
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، ولعل خّب تعبّب عن عمق ىذا ا٤بكهـو ُب التقاليد اإلسبلمية العربية العودة إىل الواقعة ٓٗٗكلمة القانوف
-رضي اهلل عنو عندما جاءه مصري يشكو ابن عمرو بن العاص  ابن ا٣بطابا٤بعروقة وا٤بنسوبة إىل عمر 

الذي كاف واليا على مصر. ىذه ا٢بادثة وغّبىا من الشواىد تشّب إىل عدد من النتائج  -رضي اهلل عنو
 بشأف مكهـو العدالة:

  ا ٭بإعلينا أف نلحظ كيف أف مكهومي ا٢برية وا٤بساواة ُب تصور ا٣بليكة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو
خرى أف العدالة ٗبعُب عدـ التحيز وا٢بياد واعطاء كل ذي حق حقو أا من خبلؿ مرقق العدالة، بعبارة ق  ٙبق

وىذا يعُب أف  ،ىي وحدىا الٌب ٛبكن ا٤بواطن من ا٢برية، ققيمة ا٢برية رىن ٗببدأ العدالة وليس العكس
 العدالة ترتكع إىل مرتبة القيمة العليا. 

 الصبلحية للحياد وعدـ التحيز وحسن التقيي  ىو شرط من شروط أي ٩بارسة ٗبعُب : كهـو العدالةم
بل ىو يتعدى ذلك لكل إمامة أو والية، وٲبتد معناه ليشمل  ،للسطلة وىو ليس قاارا على والية القضاء
 ا٤باوردي: " أىل اإلمامة الشروط ا٤بعتربة قيه  سبعة: احداٮباحسن التقيي  أي االعتداؿ واإلتزاف، يقوؿ 

  . ٔٗٗالعدالة على شروطها ا١بامعة "

 وإ٭با يعِب التقيي  الوضعي البعيد عن الذاتية واَّرد عن التحيز. ا٢بياد  :"لكن ا٢بياد ىنا ال يعِب السلبية
ُّذا ا٤بعُب ال يقتصر ققط على موقف القاضي من ا٣بصومة، بل يتعداه إىل النظاـ السياسي بأٝبعو على 

الذي ٯبب أف يكَبض ا٢بياد: القائد ُب مزاولتو سلطاتو، اإلدارة ُب  اورة من اور النشاط ا٢بكومي
مزاولتها الختصاااهتا، قا٢بياد ظاىرة ترتبط بكل ما لو الة با٤بمارسة ا٤بتعلقة بالسلطة وكذلك النظاـ 
السياسي. كما القاضي ٯبب أف يتجرد ويبتعد عن ا٤بصاّب الذاتية وعن التحيز لكريق دوف آخر؛ ألف 

 .ٕٗٗاألساسية ٙبقيق التجانس"وظيكتو 

                                                 
ٗٗٓ

"، وىي أشكاؿ الظل  الٍب يقع ضررىا على قئة كبّبة من المظالم المشتركةولشيخ اإلسبلـ اإلماـ ابن تيمية رسالة قيمة حوؿ أ٠باىا "  
الناس ُب آف واحد وما أكثر وقوعها ُب عا٤بنا ا٤بعاار، وقد كتبها ُب قَبة سادت قيها الكوضى واتسعت قيها االعتداءات على األنكس 

ؿ، وشاع قيها السلب والنهب، من قبل ا٢بكاـ وا٤بتنكذين وكل ذي قوة، قجاءت رسالة ابن تيمية لتوضح ا٤بقااد الشرعية ُب إقامة واألموا
نية الٍب حك  اهلل والعدؿ بْب الناس، وتأمْب ا٣بّب ٥ب  منع الظل  عنه ، و٩با أدخلو شيخ اإلسبلـ ُب تعريكو للمظامل ا٤بشَبكة :" الكلف السلطا

على ا٤بشَبكْب ُب قرية أو مدينة...كما يؤخذ منه  أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع، أو أكثر من ا٣براج الواجب بالشرع، أو تؤخذ توضع 
ء منه  الكلف الٍب أحدثت ُب غّب األجناس الشرعية...وىذا يكضي إىل أف الضعكاء الذين ال ناار ٥ب ، يؤخذ منه  ٝبيع ذلك ا٤باؿ، واألقويا

نه  شيء من وظائف األمبلؾ، مع أف أمبلكه  أكثر وىذا يستلـز من الكساد والشر ماال يعلمو إال اهلل تعاىل كما ىو الواقع"، شيخ ال يؤخذ م
 . ٖٓو ٕٗ-ٖٕو ٗ. بّبوت : ا٤بكتب اإلسبلمي، ص ٕ. الطبعة :المظالم المشتركةىػ( ، ٖٜٖٔاإلسبلـ ابن تيمية )

 . ٘٘ٔ/ٔ، ج  المقدمة التحقيقية. وحامد ربيع ، ٙ، مصدر سابق، صيات الدينيةاألحكام السلطانية والوالا٤باوردي،    ٔٗٗ
ٕٗٗ

 .ٚٓٔ/ٕ، جمدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع،   
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 ليست ققط شرط مرتبط بالصبلحية للممارسة القيادية وا٭با ىي عنصر من عناار استخداـ  :العدالة
 ىلتويل السلطة وقيمن ٱبتار من يتو السلطة أيا كاف قدرىا، وبعبارة أخرى ىي شرط قيمن ٱبتار ل
يقوؿ   ، ٝبيع مراحل تلك ا٤بمارسةالسلطة بل ىي شرط ٯبب أف يظل قائما أثناء ٩بارسة السلطة وُب

"قأما أىل االختيار قالشروط ا٤بعتربة قيه  ثبلثة: أحدىا العدالة ا١بامعة لشروطها، والثاٍل  :ا٤باوردي
الرأي وا٢بكمة ا٤بؤدياف إىل اختيار من العل  الذي يتوال بو إىل معرقة من يستحق اإلمامة، والثالث: 

 .ٖٗٗاّب أقـو وأالح"ىو إىل اإلمامة أالح وبتدبّب ا٤بص
  ُب الَباث الغريب ىي كلمة تستمد وجودىا من كلمة القانوف، وكلمة القانوف أالها البلتيِب "العدالة

أي اللجاـ الذي ٰبك  مسّبة ا٢بقيقة ا٢بية، ومن ٍب قإف كلمة العدالة  ،واليوناٍل مرادؼ لكلمة القيد
أو اإلرادة  ا٢باكمة  ،يع أي اإلرادة الشعبيةتعِب ما ىو مطابق للقانوف: مكهـو شكلي أساسو أف التشر 

وقد تبلورت ُب شكل نصوص معلنة ىي عبلمة ا٢بق وما ىو عدؿ. ىذا ا٤بكهـو الشكلي تطور خبلؿ 
القرف التاسع عشر لتدخل إليو عناار جديدة أساسها أف العدالة قد تكوف شكلية وقد تكوف 

ىل التقاليد اإلسبلمية لوجدنا كلمة العدالة تعِب موضوعية، قد تكوف مطلقة وقد تكوف ذاتية. لو عدنا إ
حقيقة أخرى. إف مرد الكلمة ليس ما ىو منصوص عليو ُب تشريعات مدنية اادرة من إرادة حاكمة، 
قهذا مل تعرقو التقاليد اإلسبلمية، ولكن مصدر جوىرىا الككري ىو مكهـو االعتداؿ، العدؿ يعِب عدـ 

، " ويرتبط مكهـو ٗٗٗشيئ ا٤بعوج إىل وضعو الطبيعي أي ا٤بستقي "ا٤ببالغة والتطرؼ، يعِب إعادة ال
العدالة بظاىرة السلطة وُّذا ا٤بعُب ىو أكثر اتساعا منو ُب التقاليد  الغربية حيث إنو ليس ققط قاارا 
على والية القضاء بل ىو عنصر من عناار استخداـ السلطة أيًّا كاف نوعها وأيًّا كاف مصدرىا، 

ما أف تكوف عادلة وُّذا ا٤بعُب قإف شرعية ا٤بمارسة السياسية ٚبتلط ٗبكهـو العدالة. السلطة ٯبب دائ
وىنا تربز بوضوح الكوارؽ ا١بوىرية بْب العدالة ُب ا٤بكهـو األقبلطوٍل والعدالة اإلسبلمية: إف العدالة  

لكنها ُب كما نستطيع أف نستشف خصائصها من ا١بمهورية ىي ٛبكْب ا٤بواىب الكردية من اإليناع و 
قاؿ تعاىل: } َلَقْد ، ٘ٗٗالتقاليد اإلسبلمية ىي ٛبكْب ا٤بثالية الٍب أقامها القرآف والسنة من التحقق"

ٌس ْلَنا ا٢بَِْديَد ِقيِو بَأْ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػٍَّناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُهْ  اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَف لِيَػُقوـَ الن اُس بِاْلِقْسِط َوأَنْػزَ 
 .َٙٗٗشِديٌد َوَمَناِقُع لِلن اِس َولِيَػْعَلَ  الل ُو َمْن يَػْنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإف  الل َو َقِويٌّ َعزِيٌز {

                                                 
 .٘٘ٔ/ٔج المقدمة التحقيقيةا٤باوردي، نكس ا٤بصدر والصكحة. وحامد ربيع ،   ٖٗٗ

  .ٕٓٓ-ٜٚٔ/ٔ، مصدر سابق ،ج ير الممالكالتحقيقية لسلوك المالك في تدبحامد ربيع، ا٤بقدمة  ٗٗٗ 
ٗٗ٘

 .ٕٔٓ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   
 

446
، وقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل ُب تكسّب ىذه اآلية: "إعل  أف اهلل تعاىل بعث ٧بمدا الى اهلل عليو ٕ٘سورة ا٢بديد : اآلية   

وأكمل ألمتو الدين، وأًب عليه  النعمة، وجعلو على شريعة من األمر، وأمره أف يتبعها وال وسل  با٥بدى ودين ا٢بق، ليظهره على الدين كلو، 
يتبع سبيل الذين ال يعلموف، وجعل كتابو مهيمنا على ما بْب يديو من الكتب، ومصدقا ٥با، وجعل لو شرعة ومنهاجا، وشرع ألمتو سنن 

كتاب يهدي، وحديد ينصر، قالكتاب بو يقـو العل  والدين، وا٤بيزاف بو تقـو ا٢بقوؽ ُب ا٥بدى، ولن يقـو الدين إال بالكتاب وا٤بيزاف وا٢بديد،  
وا٤بيزاف للوزراء  العقود ا٤بالية والقبوض، وا٢بديد بو تقـو ا٢بدود على الكاقرين وا٤بناققْب، و٥بذا كاف ُب األزماف ا٤بتأخرة الكتاب للعلماء والعباد،
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 مكهـو العدالة ُب التقاليد الككرية اإلسبلمية يرتكع ليعرب عن أحد خصائص النظاـ السياسي  بل إف
، ٚٗٗا٤بتداولة ُب الكقو السياسي للتعبّب عن النموذج ا٤بثايل العادلة ىي الصكةكلمة السياسة ا٤بثايل:  

والٌب يعرقها ابن خلدوف بأهنا تلك الٌب تعُب إسعاد األمة والعمل على ٙبقيق مصا٢بها، والدولة ُب ققو 
ابن خلدوف ال تتحقق الرقى وا٢بضارة اال إذا قامت على مبدأ العدالة بل إنو يعلن بصراحة أف الدولة 

الظل  ٧بورىا قإف مصّبىا ال ٲبكن أف يكوف اال اال٫بطاط السريع ٍب ا٤بوت والكناء، وىي  عندما ٘بعل
تقليد ثابت ُب ٝبيع الكتابات السياسية اإلسبلمية، الكارايب يصف السلطة ُب ىذا ا٭با يعرب عن 

راب ا١باىلة بأهنا تلك الٌب ال تتس  بالتعقل وا٢بكمة والعدؿ وىي لذلك ال بد وأف تنتهي إىل ا٣ب
، " وعلينا أف نكه  من ذلك التعريف للسياسة العادلة كيف أهنا تعِب حقيقة مزدوجة:  ٛٗٗوالدمار"

كرامة الكرد ا٢بقيقية من جانب ورقض ا٢باك  ا٤بستبد أو ا٤بنكرد برأيو من جانب آخر. كبلٮبا تطبيق 
لق إىل اهلل إماـ وسل : )أحب ا٣ب، يقوؿ النيب الى اهلل عليو ٜٗٗللتعسف أي حيث ال تتحقق العدالة"

 .ٓ٘ٗعادؿ وأبغضه  إليو إماـ جائر( 
  وحيث تصّب عملية بناء النظاـ السياسي اإلسبلمي نقبل ٤بكهـو العدالة من منطلق ا٤بثالية اَّردة إىل"

بناء متدرج لنظاـ للتعامل ا٤بدٍل والديِب ُب آف واحد. ىو حقيقة كلية ٛبثل النظاـ، وىو حقيقة جزئية 
، يصبح مثالية والتزاـ تكرض على تسيطر على سلوؾ  ا٤بواطن، وىو نظاـ ٰبدد عبلقة ا٢باك  باحملكـو

الدولة اإلسبلمية، رغ  أهنا دولة عقيدية أف تتعامل من منطلق معْب مع غّب ا٤بسل  بل ومن ا٤بنطلق 
و اِمَْب لِل ِو ُشَهَداَء يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قػَ  األخبلقي نكسو مع العدو، قاؿ تعاىل : قاؿ تعاىل :}

 ِإف  الل َو َخِبٌّب ٗبَا بِاْلِقْسِط َوال ٯَبْرَِمن ُكْ  َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأال  تَػْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَقْػَرُب لِلتػ ْقَوى َواتػ ُقوا الل وَ 
-حقيقة ماكروكوزمية.وكذلك قإف ا٢بضارة اإلسبلمية تنظر إىل مبدأ العدالة ال ققط كٔ٘ٗ{تَػْعَمُلوفَ 

                                                                                                                                               

( ، ٜٜٗٔمراء واألجناد، والكتاب لو الصبلة، وا٢بديد لو ا١بهاد"، نقبل عن:  شيخ اإلسبلـ ابن تيمية )والكتاب وأىل الديواف، وا٢بديد لؤل
 . ٔٗالزرقاء: مكتبة ا٤بنار، ص  –. ٞباد سبلمة )ٙبقيق( ، الطبعة الثانية . األردف الخالفة والملك

ٗٗٚ
عن "أاوؿ السياسة العادلة" ، قاؿ قيو :"وأال ما تبُب و٩بن استخدـ مصطلح "السياسة العادلة " ا٤باوردي حيث أقرد لذلك قصبل   

صيحة عليو السياسة العادلة ُب سّبه : الرغبة والرىبة واإلنصاؼ ، قأما الرغبة قتدعو إىل التآلف وحسن الطاعة وتبعث على اإلشكاؽ وبذلل الن
وٛبنع سعي أىل الكساد ، وأما اإلنصاؼ قهو العدؿ  ، وذلك من أقوى األسباب ُب حراسة ا٤بملكة ، وأما الرىبة قتحس  خبلؼ ذوي العناد

وال  الذي بو يستقي  حاؿ الرعية وتنتظ  أمور ا٤بملكة ، وأما االنتصاؼ قكيو إعزاز ا٤بلك وتوقّب األمواؿ، وليس ُب العدؿ ترؾ ماؿ من وجهو،
كتاب (، ٢ٜٜٔٚبسن علي بن حبيب ا٤باوردي )أخذه من غّب وجهو، بل كبل األمرين عدؿ، ال استقامة للملك إال ُّا ، بتصرؼ عن أبو ا

 .ٖٜ-ٜٔا٤بصدر السابق ، ص درر السلوك في سياسة الملوك ، 

 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٛٗٗ
ٜٗٗ

 .ٕٔٓ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع ،   

ـٌ عادؿ، وأبغض الناس إىل اهلل رواه الَبمذي عن أيب سعيد ا٣بدري ولكظو: ) إف أحب الناس إىل اهلل يـو القيامة  ٓ٘ٗ وأدناى  منو ٦بلسًا إما
ـٌ جائر(، قاؿ الَبمذي حديث حسن غريب ال نعرقو إال من ىذا الوجو، وضعكو األلباٍل إلنكراد الَبمذي بو، أنظر : أبو وأبعدى  منو ٦بلساً إما

كتاب األحكاـ عن رسوؿ اهلل الى اهلل عليو وسل ،   . القاىرة : دار ابن ا١بوزي،الجامع الصحيح (،ٕٔٔٓعيسى أٞبد بن عيسى الَبمذي )
 (.ٜٕٖٔباب ما جاء ُب اإلماـ العادؿ، حديث رق  )

451
 .ٛسورة ا٤بائدة : اآلية   
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، وىي ُّذا ا٣بصوص ال تقتصر على أف تؤال -جزئية-ٛبثل النظاـ بل وكحقيقة ميكروكوزمية -كلية
ىذا االلتزاـ قي عبلقة الدولة اإلسبلمية، برغ  أهنا دولة عقيدية بغّب ا٤بسل  بل وبعبلقة السلطة 

، قاؿ اهلل عزوجل ُب ٕ٘ٗد نكسو"اإلسبلمية بالعدو بل وألزمت ا٤بواطن أف ٰبَـب ىذا ا٤ببدأ حٌب ض
 يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَػو اِمَْب بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِل ِو َوَلْو َعَلى أَنُكِسُكْ  أَْو اْلَواِلَدْينِ ٧بك  التنزيل:} 

ِبُعوا ا٥ْبََوى َأْف تَػْعِدُلوا َوِإْف تَػْلُووا أَْو تُػْعِرُضوا قَِإف  الل َو َواألَقْػَرِبَْب ِإْف َيُكْن َغِنّياً أَْو َقِقّباً قَالل ُو أَْوىَل َُِِّما َقبل تَػت  
 .َٖ٘ٗكاَف ٗبَا تَػْعَمُلوَف َخِبّبًا{

  ال تقبل بأف يكوف ىناؾ قانوف ظامل ُب حقيقتو رغ  "مبادئ العدالة السياسية ُب اإلسبلـ ُب نظر ربيع
قْب: منطلق الدستورية ، ومنطلق الشرعية احيح، وىو الذي ٲبكن مهاٝبتو من منطل أنو شكلياً 

السياسية، مثل ذلك الظل  السياسي من قبل بعض السلطات عرب تنكيذ حك  قضائي ضد معارضيها 
مثبل يقع ُب نظر ربيع عندما "ال ٲبلك القاضي ألي سبب من األسباب أف يرقض ا٢بك  ُب أي 

صومة تطرح عليو، وال ٲبلك أف ٲبتنع خصومة تعرض عليو وىو ملـز بأف يقوؿ حك  القانوف ُب أي خ
عن تلك الوظيكة ألي سبب، ولو ٕبجة عدـ وجود نص أو قاعدة قانونية. قإف عدـ وجود نص 
يكرض على القاضي أنو يقـو بعملية تقريب للموقف من خبلؿ القياس ألقرب النماذج ا٤بتشاُّة والٍب 

اعدة القانونية، وعند ذلك تصّب السلطة ينص عليها القانوف، وإف مل يستطع ذلك قعليو أف ٱبلق الق
القضائية من حيث الواقع سلطة تشريعية، ويصّب القضاء أحد مصادر القاعدة النظامية. أيضا ُب ىذه 
ا٢بالة ال ٲبلك القاضي أف يرقض ا٢بك  ُب ا٣بصومة بدعوى عدـ وجود القاعدة: إنو ُب تلك اللحظة 

.وُب مثل ىذه ا٢بالة تأٌب العدالة ٧ٗ٘ٗباكمة القاضي نكسو" يكوف مرتكبا ١برٲبة نكي العدالة الٍب تربر
لتتحقق من خبلؿ "ا٣بروج على القواعد العامة، ٕبيث إف تطبيق مبدأ العدالة ُب معناه  ٘٘ٗالسياسية

التقليدي ال بد أف يقود إىل نتائج ٨بالكة للهدؼ من ذلك التطبيق. بعبارة أخرى: العدالة السياسية 
يث القانونية الشكلية، ولكنها ٙبقيق ٤بكهـو العدالة القانونية من حيث ىي العدالة نكسها من ح

                                                 
 .ٜٚوٙٚ/ٕ، ج في دراسة التراث السياسي اإلسالمي مدخلحامد ربيع ،   ٕ٘ٗ
453

 .ٖ٘ٔسورة النساء : اآلية   
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ٗ٘٘
وىذا ما يشّب إىل ضرورة وجود مؤسسة تقـو بوظيكة ديواف ا٤بظامل، يكوف مبلذا بديبل عندما يكقد القضاء شيئا من استقبلليتو ويعجز   

ألف يبحثوا عن عن التعامل مع تظلمات احملكومْب، و٥بذا ١بأت بعض الدوؿ إىل تعددية ا٤بؤسسات القضائية حٌب تكسح اَّاؿ للمتظلمْب 
ي  أحكاـ قضائية ٚبكف من حك  مؤسسة قضائية معينة قهناؾ احملاك  العليا والعظمى والدستورية والتمييز واالستئناؼ وغّب ذلك، وينقل إبراى

هما أوجو الكرؽ عن اإلمامْب ا٤باوردي ُب األحكاـ السلطانية والقراُب ُب كتابو الذخّبة ، ينقل عن -ا٤بشهور ب"دده أقندي" -بن ٰبٓب خليكة
أنو يستعمل بْب وايل ا٤بظامل والقضاة، وأى  ىذه الكروؽ: أف لوايل ا٤بظامل من القوة وا٥بيبة ما ليس للقضاة، وأنو أقسح ٦باال وأوسع مقاال، كما 

ظهر ظلمو بالتأديب،  ُب كشف األشياء باإلمارات الدالة وشواىد األحواؿ البلئحة ٩با يؤدي إىل ظهور ا٢بق ٖببلؼ القضاة، وأنو يقابل من
  وأنو يتأٌل ُب ترداد ا٣بصـو عند اللبس ليمعن ُب الكشف ٖببلؼ القضاة، وأنو لو رد ا٣بصـو إذا أعضلوا إىل واسطة األمناء ليكصلوا بينه

) دراسة  . د.قؤاد عبد ا٤بنع السياسة الشرعيةىػ ( ، ٔٔٗٔالحا عن تراض، وغّب ذلك من الكروؽ، انظر: إبراىي  بن ٰبٓب خليكة ) 
 ٚٓٔ-ٙٓٔوٙبقيق( ، االسكندرية : مؤسسة شباب ا١بامعة ، ص 
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 ا٤بوضوع ،وىكذا يبدو واضحا أف مكهـو العدالة السياسية ٕبك  طبيعتو ىو استثناء من القواعد العامة،
تربز العدالة السياسية على وجو التحديد ٖبصوص مشكلة حدود شرعية الثورة. إف العدالة السياسية و 

ث الواقع تثور أساسا ُب أعقاب التغّبات الثورية: أليس من حق الثورة أف ٚبرج من ا٤ببادئ من حي
الشرعية ا٤بتداولة، وأف ٙبط  تلك األاناـ الثابتة القانونية الٍب قامت الثورة للقضاء عليها دوف أف تتقيد 

 .ٙ٘ٗبالقواعد الشرعية؟ "

النظرية السياسية اإلسبلمية ال تقبل التطرؼ  :" إفيقوؿ حامد ربيع عتدال والتوفيق: إلالمطلب الثاني: ا
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْ  أُم ًة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن اِس َوَيُكوَف الر ُسوُؿ ُب أي معُب من معانيو قاؿ تعاىل:} 

َها ِإال   َلَة ال ٍِب ُكنَت َعَليػْ لِنَػْعَلَ  َمْن يَػت ِبُع الر ُسوَؿ ٩ب ْن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَػْيِو َوِإْف   َعَلْيُكْ  َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبػْ
، ٚ٘ٗ{ َلَرُءوٌؼ َرِحي ٌ َكاَنْت َلَكِبّبًَة ِإال  َعَلى ال ِذيَن َىَدى الل ُو َوَما َكاَف الل ُو لُِيِضيَع ِإٲبَاَنُكْ  ِإف  الل َو بِالن اِس 

ا٤بثالية كأساس للحك  والتقيي  ومن ٍب قهي تسمح للمرء بالزواج بأكثر من  نظرية ترقض التطرؼ ُب معانيو
القانوٍل.  وىي تؤمن  واحدة ولو يقيود معينة وىي من ٍب تواف بأهنا تقـو على مكهـو الكطرة ُب التعامل

يدية ومن باالعتداؿ النظامي ومن ٍب تقبل شرع من قبلنا، وىي ٘بعل االعتداؿ الديِب أحد ٧باور دعوهتا العق
ذلك: حرية االدياف واالعَباؼ ٕبق االدياف األخرى ُب التعايش تطبيق واضح، وىي تؤمن باالعتداؿ 

ٛبيز الككر اإلسبلمي ُّذا السياسي وىكذا تسمح للمعارضة بالوجود وتكَبض احَباـ حق الشورى. 
ككر الديِب األخرى ا٣بصوص ٯبعل من جوىره حقيقة واضحة ا٤بعامل لو قورف ىذا ا١بوىر ٔبميع اور ال

التقريب بْب الككر السياسي اإلسبلمي والككر السياسي كما و  الكاثوليكي واليهودي على حد سواء،
نستطيع أف نتلمسو من خبلؿ مظاىره ا٤بختلكة ُب ا٢بضارات الدينية األخرى بل وكذلك ُب التقاليد الٍب 

ؿ من القرف العشرين يسمح بإبراز قوة استثناء تعلن استقبل٥با عن ا٤بكاىي  الدينية وحٌب هناية النصف األو 
ظاىرة ا٤ببالغة والتطرؼ.  الككر اليوناٍل قبل ارسطو قاـ على مبدأ سيادة طبقة الكبلسكة وجعل من الرجل 
االلو ٧بور التعامل السياسي حيث كلمتو ىي القانوف، الككر الروماٍل كاف قكرا عنصريا مطلقا: شيشروف 

٫بن ال من أحد"، الككر الكاثوليكي قبل القديس توماس االكويِب يدور ُب رغ  اعتدالو كاف يردد "
متاىات مدنية االلو، يعيش ُب عامل مغلق ال الة لو بالواقع، قكر العصور الوسطى عرؼ مبدأ ا٥برطقة 
الذي أعطى الكنيسة حقها ُب أف ٚبرج على ٝبيع القي  والقواعد ا٤بتوارثة ٖبصوص التعامل مع ا٤بته  إزاء 
أي ٨بالكة للتصورات الكنيسية، الككر األوريب عقب الثورة الكرنسية أطلق ُب بعض تطبيقاتو مكهـو 
الكوضوية من جانب والرومانسية من جانب ثاف وعبادة القوة من جانب ثالث دوف ا٢بديث عن مكهـو 

  حٌب جاءت النظ  العنصرية وسيادتو من جانب رابع.  وظلت تقاليد العامل ا٤بعاار تتنازعها ىذه ا٤بكاىي

                                                 
ٗ٘ٙ

 .ٓٔٔ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   
  .ٖٗٔسورة البقرة : اآلية  ٚ٘ٗ 
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الدكتاتورية الكاشية والنازية تعلن وبصراحة أهنا ترقض ٝبيع القي  العزيزة على الَباث اإلنساٍل ٖبصوص 
 . ٛ٘ٗاحَباـ كرامة الكرد"

وبعد تلك اللكتات السريعة إىل مكامن اقتقاد مدارس الككر السياسي األخرى من عنصر  
ن ذلك الككر السياسي اإلسبلمي وىو ٲبثل ُّذا ا٣بصوص االعتداؿ والتوقيق يقوؿ ربيع :"على العكس م

حقيقة ا٢بضارة اإلسبلمية ال ٲبثل إال االعتداؿ حيث يرقض ا٤ببالغة ويأيب إال التوسط والتوقيق وعدـ 
التطرؼ، قا٢بضارة اإلسبلمية تتخذ خطا وسطا: وىي دين الكطرة دوف مبالغة وىي دين التنظي  دوف إكراه 

، ٜ٘ٗع الديانات األخرى ولكن بشرط اال تنازعها تلك الديانات تعاليمها وقيمهاوىي تقبل التواجد م
 وكذلك الككر السياسي اإلسبلمي ال بد وأف يعكس ىذه ا٢بقيقة وىو لذلك: 

يرفض أن يتقبل مبالغات الحضارة الفارسية وعنجهيتها السياسية كما يرفض ان   .ٔ
: والصراع الذي حدث بْب انصار يتقيد بتقاليد التحرر اليوناني واطالقاتو الشعبية

التقاليد الكارسية وانصار التقاليد اليونانية خبلؿ قَبة ا٢بك  األموي معروؼ ليس ُب 
حاجة إىل تكصيل.  ولكن الداللة السياسية ىي أف أي من الكريقْب مل يستطيع اف يلغي 

 ذا طابع متميز. أو ٲبحو الكريق اآلخر وإ٭با حدث اندماج بْب ا١بانبْب اينع ثراثا مستقبل 
قعندما يتعامل قبلسكة اإلسبلـ مع الككر خضع الفكر اليوناني إلعادة صياغة : وي   .ٕ

اليوناٍل قه  ٱبضعونو لعملية ٙبطي  ١بميع التضاريس الٍب تكرؽ بْب أقبلطوف وأرسطوا 
ٕبث يت  نوع من الصهر والدمج بْب ا٤ببالغات قإذا ٗبختلف عناار الككر اليوناٍل وقد 

وف نسيجا واحدا يرقض التطرقات ا٤بتناقضة. ٫بن نعل  أف أرسطو كاف يقف أضحت تك
من أستاذه أقبلطوف من النقيض: أقبلطوف خيايل مبالغ ُب ا٤بثالية، رغ  أنو يؤمن بالنظاـ 
ا١بمهوري إال أنو ُب جوىره ٯبعل ُب النبوغ السياسي ٧بور ا٢بك  ا٤بثايل.  أرسطو واقعي 
                                                 

458
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالكحامد ربيع ،   

سياسي اإلسبلمي منذ عهد ا٣بلكاء الراشدين مع اتساع رقعة الببلد ا٤بكتوحة ، وعمبل ٗبا ولقد ترسخت حقوؽ ا٤بواطنة ُب ا٣بطاب ال  459 
ُب قولو  جاء ُب سورة التوبة، قا٤بواطنة وحقوقها تتحقق ُب الدولة اإلسبلمية بأحد أمرين : األوؿ : عقد اإلٲباف واإللتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ كما

يِن َونُػَكصٍُّل اآليَاِت لَِقْوـٍ يَػْعَلُموَف َقِإْف َتابُوا َوأََقاُموا الص  تعاىل : }  ( ، ققرر ٥ب  اإلٲباف ٔٔ{ )سورة التوبة: اآلية بلَة َوآتَػْوا الز َكاَة َقِإْخَوانُُكْ  ُب الدٍّ
وؿ ٙبت حك  حق ا٤بواطنة ومن شروطها دقع الزكاة الذي يؤكد التبعية للدولة اإلسبلمية وا٣بضوع لسلطتها ، والثاٍل : عقد األماف والدخ

َيِديُنوَف َقاتُِلوا ال ِذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِبالل ِو َوال ِباْليَػْوـِ اآلِخِر َوال ُٰبَرٍُّموَف َما َحر ـَ الل ُو َوَرُسولُُو َوال اإلسبلـ كما قاؿ ا٢بق جل وعبل ُب السورة نكسها : } 
، وقد قسر اإلماـ الشاقعي الصغار ىنا بأنو ٜٕ{ ) سورة التوبة : اآلية طُوا ا١ْبِْزيََة َعْن َيٍد َوُىْ  َااِغُروَف ِديَن ا٢بَْقٍّ ِمْن ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحٌب  يُػعْ 

ومن يقي  النزوؿ على حك  اإلسبلـ ودقع ا١بزية اعَباقا بالتبعية للدولة اإلسبلمية، واليـو تكرض الدوؿ القومية ا٢بديثة الضرائب على مواطنيها 
تحرير اإلنسان وتجريد الطغيان: دراسة في (، ٜٕٓٓمن االلتزاـ بقوانينها وتنكيذ أوامرىا ، بتصرؼ عن : د.حاك  ا٤بطّبي )قيها كجزء 

 .ٜٕٗ-ٕٛٗ، ص . الطبعة األوىل. بّبوت : ا٤بؤسسة العربية للدراسات والنشر أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي

 



185 

 

منها. يبحث عن النظاـ ا٤بستقر الذي يستند إىل حك   ٰبي ا٣بربة ويرقض أف يتجرد
القانوف وإىل شرعية الطبقة الوسطى. على أننا لو عدنا إىل متابعة قلسكة أقبلطوف 
ومدركات أرسطو من حيث عبلقة كل منهما باآلخر الستطعنا أف نبلحظ كيف أف 

بعة ثبلث: الككر السياسي اليوناٍل سار ُب تطورات متبلحقة من خبلؿ مراحل متتا
األوىل عربت عنها ٝبهورية أقبلطوف ٗبثالية مبالغ قيها، إهنا أقكار الشباب وانطبلقات 
ا٣بربة الٌب مل تصقلها األحداث بعد، ٍب تأٌب قوانْب أقبلطوف قإذا بالشيخوخة والتعامبلت 
اليومية قد أعادت إىل اقبلطوف نوعا من االعتداؿ.  ٍب تأٌب سياسية أرسطو ليكتمل ىذا 

لتطور.  الككر اإلسبلمي استوعب النماذج الثبلثة وقدـ من خبل٥با قلسكة تتميز بطابع ا
التوقيق واالعتداؿ، دوف رقض ا٤بثالية، الواقعية ىي الٌب تسيطر على ٙبليبلت و٭باذج 

لدي الكارايب ُب مدينتو التأايل اإلسبلمي للظاىرة السياسة. تبدو ىذه ا٢بقيقة واضحة 
وحا لدي ابن خلدوف من خبلؿ متابعة النماذج التارٱبية للوجود وال تقل وض الكاضلة

السياسي. العدالة سوؼ تسيطر على التصور اإلسبلمي لتعكس نوعا من االستمرارية مع 
قلسكة أقبلطوف، بل إف الككاحية الٍب ٛبيز الَباث اإلسبلمي تكاف تنقلنا إىل جوىر 

ة الكبلسكة تعُب ارتكاع القي  والوظيكة النظرة االقبلطونية للوجود السياسي. أليست مدين
ا٢بضارية لتصّب جوىر السلطة ا٢باكمة ؟ ولكن من جانب آخر قإف مكاىي  التنوع ُب 

ا٤بمارسة ا٣بضوع ٢بك  القانوف وسيطرة مبدأ الشرعية تقودنا إىل و  السلطات والقيود على
 أنقي مكاىي  ارسطوا ُب التحليل السياسي.  

قالشرعية سندىا  :إلسالمية من منطلق مفهوم نشر الدعوةويحلل وظيفة الدولة ا  .ٖ
األايل ىو تلك الوظيكة رغ  ذلك قبل إكراه ُب الدين.  وىكذا من جانب ال مهادنة 

من غّب  مع من يشكك ُب الدعوة اإلسبلمية ولكن ال اكراه على من ال يقبل اإلسبلـ 
يؤدي واجباتو والتزاماتو لتأمْب  ويستطيع أف يظل ٧بتكظا يعقيدتو طا٤با قبل أف ا٤بسلمْب ، 

كيانو ُب ا٢بياة االجتماعية.  من ال يؤمن باإلسبلـ بعبارة اخرى ال قرض عليو باإلٲباف 
ومن حقو أف ٰبتكظ يقيمو ُب اطار تعاملو الذاٌب والداخلي ولكن ليس من حقو اف 

الستكزاز يشكك ُب القي  اإلسبلمية وال اف يقف من االرادة اإلسبلمية موقف التحدي وا
 . ٓٙٗأو الرقض بأي معُب من معانيو"

ربيع بأى  نتيجة ٤با اعتربه عمود التوقيق واالعتداؿ للنظرية وٱبت   : 461مبدأ التوحيد .ٗ
عتداؿ كاف ال بد واف يؤدى إىل نتيجة إلالسياسية اإلسبلمية قيقوؿ : "على أف التوقيق وا
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 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔ، ج قيةالمقدمة التحقيحامد ربيع ،   
 

461
تأليكا عندما انف كتابو "دراسة ُب أاوؿ ا٣بطاب السياسي القرآٍل والنبوي  -السياسي وا٤بككر الكويٍب–وقد أحسن د.حاك  ا٤بطّبي   

د جعل األال والراشدي" ،٨بالكا ُب ترتيب تلك األاوؿ ٝبهرة من ا٤بككرين السياسيْب ا٤بعاارين ُب ىذا اَّاؿ ، ومنبها إىل أال مه  ، قق
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من اسباب إقباؿ القديس أخرى اكثر أٮبية حيث سوؼ يقدر ٥با اف تكوف سببا حقيقيا 
توماس االكويِب على الَباث الككر اإلسبلمي وىي عملية التنسيق بْب ا٤بقتضيات الدينية 
والنوازع الكلسكية، الككر اليوناٍل الذي مل يكن يعرؼ بعد مبدأ التوحيد ما كاف ٲبكن أف 

ع من ا٢بقيقة تأايبلتو النواحي الدينية، التقاليد اإلسبلمية وىي تنبو  يدخل ُب ٙبليبلتو
وا٤بدركات السياسية ولذا ما كاف ٲبكن أف  الدينية ٘بعل من مبدأ التوحيد ٧بور التصورات

ينَ تنسى ىذه ا٢بقيقة  :}   ، الدين ُب ٕٙٗ{ ُقْل ِإٍلٍّ أُِمْرُت َأْف أَْعُبَد الل َو ٨ُبِْلصًا َلُو الدٍّ
ُب التزمت إف مل يكن معناه العاـ ومن منطلق ا٣بربة السابقة على الَباث اإلسبلمي يع

على األقل القيود الككرية الٍب ال تقبل ا٤بناقشة، ُب مقابل الكلسكة الٍب ىي انطبلقة قردية 
حيث ال قيود وال حواجز على التصور والتأمل، والصداـ بْب الدين والكلسكة يصّب ُّذا 
ا٤بعُب نتيجة منطقية لطبيعة جوىر كل منهما، مكهـو االعتداؿ جاء لبضع حدا 
إلمكانيات ىذا الصداـ ُب الَباث اإلسبلمي.  والواقع أنو ٩با ساعد على ذلك طبيعة 

اال أف تكرض  وتأىب ،ال ُب أقل نطاؽإالتقاليد الدينية اإلسبلمية الٍب تأيب أف تضع القيود 
على الكرد أف ينطلق بككره ورأيو، ويأٌب الككر السياسي وبصكة خااة من خبلؿ جهود 

لية تنسيق قكرية بْب النواحي الدينية الٍب بطبيعتها ال بد وأف تضع ابن رشد ليقـو بعم
قيودا على االنطبلؽ ُب التأايل وتلك النواحى النكسية الٍب تكَبض ٕبك  جوىرىا أال 
ٚبضع اال لقيود ا٤بنطق الكردي اَّرد، ىذه العملية أي استيعاب السياسة ُب الواقع الديِب 

 الكندي ٍب أكملها ابن سيناالسياسة بدأىا ُب حقيقة األمر وتطوير ا٤بكاىي  الدينية بلغة 
قبل أف يأٌب ابن رشد ليقدـ لنا ذلك الصرح ا٤بتكامل الذي استطاع أف يغزو مكاىي  

.  إف ٖٙٗالربتس الكبّب ٩بهدا بذلك للنهضة الككرية الٍب قادىا القديس توماس االكويِب
                                                                                                                                               

األوؿ للخطاب السياسي القرآٍل ىو "توحيد اهلل عزوجل " قجعل لذلك أكثر من مائة اكحة ، وىو كتاب حري بأف يقرأ بل ىو من أقضل 
 ما ألف ُب  الككر السياسي اإلسبلمي خبلؿ العقد األوؿ من القرف ا٢بادي والعشرين.
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للدكتور عبد السبلـ ميس عن مدى ونوع التأثّب الذي مارسػو الككػر الرشػدي، قلسػكياً كػاف أو سياسػياً، علػى الغػرب  -يوسبق الرجوع إل -وُب ٕبث 

لبلتيػػِب ُب ا٤بسػػيحي بػػْب القػػرنْب الثالػػث عشػػر والسػػابع عشػػر ا٤بيبلديػػْب، ٙبػػدث قيػػو عمػػا يعػػرؼ بالرشػػدانية البلتينيػػة وىػػي نزعػػة قلسػػكية انتشػػرت بػػالغرب ا
انطلقػػت مػػن االعتبػػار القائػػل بػػأف قلسػػكة ابػػن رشػػد ُٛبثػػل أحسػػن الشػػروح الكلسػػكية ألرسػػطو وٲبػػثبلف ٦بتمعػػْب ا٢بقيقػػة بعينهػػا. ظهػػرت تلػػك تلػػك الكػػَبة،  و 

بػْب  وسػى النربػوٍلالنزعة عند اليهود وا٤بسيحيْب، ومل تظهر عند ا٤بسلمْب. َمث لها عند اليهود إسحاؽ الببلؽ ُب القرف الثالػث عشػر، وليكػي بػن غرسػوف ووم
القػرف الثالػػث عشػػر ومػػع القػرنْب الثالػػث والرابػػع عشػر وغػػّبى . أمػػا عنػػد ا٤بسػيحيْب، قللرشػػدانية تػػاريخ طويػػل بػدأ مػػع نشػػأة ا١بامعػة الكرنسػػية ببػػاريس خػػبلؿ 

. وىنػػػاؾ ـ ٖٕٓٔـ. وقػػػد واػػػلت ىػػػذه الَبٝبػػػات إىل بػػػاريس بُػَعْيػػػد  ٖٕ٘ٔو ـ ٕٕ٘ٔترٝبػػػات أعمػػػاؿ ابػػػن رشػػػد الػػػٍب قػػػاـ ُّػػػا ميكائيػػػل سػػػكوت بػػػْب 
ـ. وُب ىػػذه الكػػَبة بَػَدأ أسػػاتذة ا١بامعػػة الكرنسػػية ُٰبيلػوف علػػى الَبٝبػػات البلتينيػة ألعمػػاؿ ابػػن رشػػد  ٕٓٚٔو ٕٓ٘ٔتشػكلت النػػواة األوىل للرشػػدانية بػْب 

يِب وبونػػا قتتػورا وغػػّبى ( إىل الػٍب كانػت عبػػارة عػن شػػروح وتبلخػيص ألعمػػاؿ أرسػطو. لكػػن ُسػْرَعاف مػػا تنبػو علمػػاء البلىػوت )مثػػل ألْػربْتس األكػػرب واألكػو 
علػى العقيػدة ا٤بسػيحية. و٥بػذا عمػد البابػا و٩بثلػوه إىل منػع ٦بموعػة مػن األطروحػات نُسػبت عػن حػق أو عػن باطػل إىل ا٣بطورة الٍب تشػكلها ىػذه الكلسػكة 
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ككري الذي ٠بح للتقاليد ىذا ا٤بناخ اإلسبلمي وحده ىو الذي خلق االطار ال
الكاثوليكية بأف تستقبل الَباث اليوناٍل من خبلؿ إخضاعو لعملية تطويع كاملة من 

شد، ولوال ا١بهود الصامتة ر جانب ا١بهود العربية اإلسبلمية وبصكة خااة على يد ابن 
 ر دٍّ ٥بذا الكيلسوؼ الذي انتكع ٔبهود من سبقو من الكبلسكة والعلماء ا٤بسلمْب ما قُ 

للقديس توماس االكويِب اف يتقبل استقباؿ التقاليد اليونانية بإ٢بادىا وا٤بدركات االغريقية 
بتطرقاهتا والٍب كانت مصدر االنطبلؽ ا٢بقيقي للككر السياسي الغريب لتقوده عرب 

النهضة. ىذه ا٢بقيقة تربز واضحة عندما نربط  متاىات القروف البلحقة إىل حضارة عصر
خبلؿ القرنْب الثامن عشر والتاسع عشر ُب مكاىيمو السياسية ٕبقيقة التطور االوريب 

على أساس العودة  كذلك  الَباث الغريب السابق على تلك الكَبة.  الثورة الكرنسية قامت
إف إىل ا٤بصادر األوىل. نابليوف اعترب نكسو قنصبل يعكس تقاليد ا١بمهورية الرومانية بل 

لتتسمى بو تعبّبا عن الثورة االجتماعية الٌب  اكوسجر ا٢بركات اليسارية مل ٘بد سوى 
غمرت القرف الثاٍل قبل ا٤بيبلد. أحاديث روبسبيّب مل تكن سوى عودة إىل ا٢بضارة 
اليونانية الرومانية. التصور الثوري كاف يقـو على أساس أف ا٢بضارة االوربية والَباث 

كية، نظ  قانونيية رومانية، الكنسي كاف يتضمن خليطا من مصادر ثبلثة: تعالي  كاثولي
مدركات قلسكية يونانية. وإذا كانت الثورة ىي ضد الكنيسة قإف التطور الطبيعي يصّب 
العودة إىل تلك التقاليد السابقة على التعالي  الكاثوليكية وا٤بستقلة عنها وىكذا تصّب 

ٯبب أف الثورة استمرار ٤با سبقها ولكن عقب أف ٛبت تقنيتو من تلك العناار الٌب 
تتقوقع ُب داخل العبلقة بْب الكرد وااللو وأف تبتعد وتستقل عن العبلقة بْب ا٤بواطن 
والدولة. وىنا يتعْب على ا٤بؤرخ أف يطرح ىذا السؤاؿ: ترى لو مل يكن الككر السياسي 
اإلسبلمي قد استطاع أف يوقق بْب ا٤بكاىي  الدينية وا٤بدركات الكلسكية ليتقبلها وليحتويها 

يس توماس االكويِب أكانت الثورة الكرنسية قد استطاعت أف تستند إىل قكرة القد
االستمرارية التارٱبية ُب ا٢بضارة الغربية عقب استبعاد التعالي  الكاثوليكية من عامل 

 .  ٗٙٗالتصور السياسي؟"

 

                                                                                                                                               

لغػػريب"، ٦بلػة التػػاريخ العػػريب ا٤بغربيػػة ، (، "أثػػر ابػػن رشػد ُب الككػػر السياسػػي إٓٓٓد.عبػد السػػبلـ بػػن مػػيس )اػيف عػػاـ  نقبل عػػن : ابػن رشػػد وأرسػػطو.
 .٘ٔالعدد 

  .ٕ٘ٔ/ٔ،مصدر سابق، ج  المقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٗٙٗ
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وىلة قد "ألوؿ و يؤكد ربيع على أنو الطبيعة اإلجتماعية للفكر السياسي اإلسالمي:المطلب الثالث: 
يبدو وكػأف الككر السياسي اإلسبلمي يساير تقاليد الَباث الككري السابقة على القرف ا٣بامس عشر والٍب 

الكلسكي، قا٣بربة اإلنسانية تقدـ لنا ُّذا ا٣بصوص ٭باذج ٘بعل من التأمل السياسي قرعية تابعة للككر 
الكلسكي، ٍب ٭بوذج آخر يتميز باالستقبللية ثبلثة للتعامل: قكر سياسي يعيش على التبعية ا٤بطلقة للتأمل 

الكاملة بل وا١بامدة دوف ا٢بديث عن ٭بوذج ثالث نعااره يعيدنا إىل النموذج األوؿ ولكن بعبلقة عكسية 
حيث يصّب الككر السياسي ىو األال والككر الكلسكي ىو التابع كنتيجة لتغلغل مكهـو ا٢بركية ُب نطاؽ 

ألوؿ وحددنا هنايتو بكلكسة مكياقللي، والنموذج الثاٍل سيستغرؽ القروف التعامل التجريدي. النموذج ا
الثبلثة السابقة على ا٤باركسية السياسية، ٍب تأٌب قلسلكة االشَباكية العلمية وبغض النظر عن ٙبديد 

ل ىو مقدماهتا قإهنا تقودنا إىل النموذج الثالث. الككر السياسي اإلسبلمي ال يعرؼ أيّاً من ىذه النماذج ب
ز ورحيقها الذي ينبع من أاوؿ تلك ا٣بربة ميٍّ يرقضها رقضًا مطلقًا وىو يقدـ لنا خربة ٥با طابعها ا٤بتَ 
أو التقريب مع النماذج األخرى. ٫بن ال نزاؿ  ،ٖبصائصها الٍب ال تسمح ٖبلق أي نوع من أنواع  التشبيو

بل ولكننا ال بد وأف نطرحها ولو ُب ىي ُب حاجة إىل ٙبليل أكثر عمقا وأكثر تكصيو  ُب نطاؽ التأمبلت
خطوطها العامة لنستطيع أف نكه  معُب عملية إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي ُب واقعنا ا٤بعاار، الككر 
السياسي اإلسبلمي ال ٲبكن أف يواف ققط بأنو قكر قلسكي وال ٲبكن أف ٙبدد عبلقتو بالكلسكة على 

قكر عملي، ولكنو ال يَبؾ الككر اإلسبلمي السياسي ىو إف امدة.  أهنا عبلقة تبعية مطلقة أو استقبللية ج
دوف أف يدخلها بدرجة أو بأخرى ُب ٙبليبلتو أو تاايبلتو.  الكارايب يكاد  ةأيضًا األبعاد الكلسكية اَّرد

، يصّب مَبٝبا لتصورات أقبلطوف حوؿ ا٤بدنية ا٤بثالية، وابن رشد يطرح بصراحة العبلقة بْب الدين والدولة
والغزايل  ال يَبدد ُب أف ٯبعل منطلقاتو األساسية حقيقة القي  ا٤بثالية للوجود الذاٌب. على أف الواقع أف 

للتحليل ا٣بلكية الٍب تربط السياسة بالكلسكة، التأمل با٢بركة، ا٤بثالية بالواقعية، ىي الطبيعة االجتماعية 
كثر الظواىر تعبّبا عن حقيقة الَباث النظامي السياسي. إف الككر السياسي اإلسبلمي ُّذا ا٣بصوص ىو أ

اإلسبلمي: قوة اإلرادة ا١بماعية ليس من منطلق تلك الغوغائية الٍب تعيشها ا١بماعات ا٤بعاارة ولكن 
ا٢بقيقة الدينية. وىكذا تصّب السياسية سياسة دينية، والدين دين سياسي ولكن دائما ُب بوتقة األمة 

ـ يربز واضحا من خبلؿ ا٤بتابعة ٤بختلف مراحل الككر السياسي اإلسبلمي، والضمّب ا١بماعي. ىذا ا٤بكهو 
وابن خلدوف خّب ٭بوذج عن ىذه ا٢بقيقة ولكنو ليس إال خاٛبة لتقلصات متعددة اجتازىا الككر اإلسبلمي 

 . ىذه ا٢بقيقة ُب نظر ربيع قد تكسر ٦بموعة من ا٤ببلحظات: ٘ٙٗومنذ العصر األموي"

 ة مل تتلقف التقاليد السابقة إال ُب نطاؽ ٧بدود بعد أف اخضعتها "أف ا٢بضارة اإلسبلمي
٤بذاؽ معْب: قالكردية اليونانية مل تتقبلها التقاليد اإلسبلمية ألهنا تعاملت مع السلطة على 
أهنا خطاب اجتماعي وٝباعي ُب آف واحد، وىي رغ  اقَباُّا من ىيكل التعامل 
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بعض مراحل التاريخ اإلسبلمي أطلقت مكاىي  الكارسي إال أهنا ولو ُب إطار شكلي ُب 
ال ٲبكن أف تتجانس بل وترقض رقضا مطلقا ذلك النموذج و  أخرى كالبيعة واإلٝباع

الكارسي. كذلك ىذه ا٤بقدمات تسمح بكه  كيف أف العدالة تصّب وحدىا ٧بور القي  
يقعوا ُب السياسية. ولعل ىذه ا٤ببلحظة ىي الٍب دقعت باليساريْب وا٤باركيسيْب ألف 

تراثو السياسي قريب إف مل يكن متجانسا مع و  ا٣بطأ عندما اعتقدوا أف الككر اإلسبلمي
اإلسبلمي ٯبعل من العدالة ىدقا يسيطر األاوؿ االشَباكية للتعامل السياسي،  الَباث 

على التعامل ولكنو ينبع من مكهـو ا٤بثالية الدينية. قالسلطة ىي أداة لوظيكة تتضمن نوعا 
ستمرارية للكلمة اإل٥بية وقد تبلورت حوؿ شخصية الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ. إلمن ا

الكقو االشَباكي تصّب مدنية والسلطة بدورىا ىي حقيقة مدنية ُب ذاهتا العدالة ُب 
ولذاهتا. ىذا التناقض يصّب أكثر وضوحا بل ويصّب قرقو مطلقا عندما ننتقل إىل مستوى 
االشَباكية العلمية أو ا٤باركسية السياسية، قالقيمة العليا ال تصّب ىي العدالة ولكنها 

والعدالة ٮبا وجهاف ٢بقيقة واحدة قإف ىذا ال ٲبنع من أف  ا٤بساواة. وإذا كانت ا٤بساواة
التميز اإلسبلمي ٯبعل العدالة ىي األال والتصور ا٤باركسي ٯبل ا٤بساواة ىي القيمة 
العليا. وا٤بساواة والعدالة ُب كثّب من األحياف ال تتطابقاف.  ىذه الطبيعة االجتماعية 

على التأايل واالدراؾ السياسي بل  للتصور اإلسبلمي سيطرت بصورة واضحة ال ققط
وكذلك على ما نستطيع أف نسميو الوظيكة السياسية للنظ  االجتماعية: ا٤بلكية، الزواج، 

 الشكعة. 
  ولعل ىذا يسمح بأف ٪بيب على تساؤؿ ال يستطيع احمللل احملايد إال أف يطرحو بكثّب

ُب مسالك التصور ن عبلمات التعجب وىو: كيف أف الككر السياسي اإلسبلمي أثر م
الغريب بصكة خااة ابتداء من القرنْب ا٢بادي عشر والثاٍل عشر ومل يؤثر ُب الككر العريب 
عقب تلك الكَبة ؟ كيف ٠بح للحضارة الغربية أف ٚبرج من جهالة العصور الوسطى ومل 
يستطيع أف يقدـ للتقاليد العربية ُب العقود األخّبة مسالك التخلص من حالة التدىور 

خااة  النغبلؽ ؟ ويرتبط ُّذا التساؤؿ تساؤؿ آخر: ىل اىتماـ الككر الغريب وبصكة وا
القديس توماس االكويِب وأساتذتو ققط ابن سينا وابن رشد وعدـ االىتماـ بعمالقة 

وابن تيمية،   ،زة كابن خلدوفيآخرين ال يقلوف أٮبية بل وٲبلكوف طابعه  وأاالته  ا٤بتم
قة أـ أنو لو متغّباتو الدقينة ؟ ،الككر الغريب سعى ٫بو ابن كاف عشوائيا وٕبك  ا٤بصاد

سينا وابن رشد ألهن  أكثر ٘بردا وألف العنصر االجتماعي ُب تأايبلهته  أقل وضوحا 
وأقل ٙبكما منو ُب قلسكة ابن خلدوف أو ٙبليبلت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، والعامل 

كاف يستطيع أف يرتكع إىل مستوى   الغريب وىو يعيش ُب قَبة تكسخ وٙبلل اجتماعي ما
القدرة على قه  االرادة ا١بماعية والتعامل من منطلق الضمّب الوعي ا١بماعي الذي 
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يكرض نوعًا من التضامن وٯبعل من مكهـو التضحية ٧بورا أساسيا للتعامل بْب ا٢باك  
 ". ٙٙٗواحملكـو 

 أىداقو ال يسعى إال  و"كوف الككر السياسي اإلسبلمي قكرا اجتماعيا يعِب أنو من حيث
٤بصلحة ا١بماعة، ومن حيث الوظيكة ا٢بضارية ال يقبل إال الككاحية ويرقض ا٤بهادنة الٍب 
تعِب التخلي عن مثالية ا١بماعة اإلسبلمية  و٠بوىا وارتقائها. أخبلقيات الككر السياسي 

كالب ىي أخبلقيات ٝباعية وليست قردية، أخبلقيات التضحية واحتقار ا٢بياة وليس الت
 ٚٙٗعلى ا٤بصاّب الذاتية والنظرة إىل الوجود على انو ققط متعة واسَبخاء".

  يقوؿ حامد ربيع بأفالمطلب الرابع: العالقة بين الفكر والحركة في تقاليد الممارسة اإلسالمية: 
الككر  الَباث السياسي السابق على الثورة الكرنسية كاف ثابتا ُب التقليد الذي يقـو على أساس الكصل بْب"

: الككر ٗبعُب التأمل واالنطبلؽ ا٤بنطقي وا٢بركة ٗبا تكرضو من مواجهة الواقع و٧باولة التحك  ُب وا٢بركة
ا٤بواقف واألحداث. كل منهما منكصل عن اآلخر وكل منهما مستقل عن اآلخر، ولكن ابتداء من الثورة 

الككر. ٩با ال شك قيو أف الثورة اإلعبلمية ٗبا الكرنسية إذا بالككر يصّب أداة للحركة وإذا با٢بركة تتعانق مع 
خلقتو من تكاعل مادي ومعنوي مع ما يعنيو ذلك من امكانيات االتصاؿ ا٤بباشر بْب ا٤بككر وا١بماىّب 
سهلت ذلك التطور.  رغ  ذلك لو عدنا إىل الَباث اإلسبلمي لكاف علينا أف نقف ونطرح أكثر من 

 مبلحظة:

لتقاليد السابقة على القرف ا٣بامس عشر ىو قيلسوؼ يكسر الوجود )أ( كاف مككر السياسة ُب ا
سوقا مل ٰبلل الوجود لويكرع منو تطبيقاتو السياسية ،ا٢بضارة اإلسبلمية زادت على ذلك أهنا مل تعرؼ قي

 السياسي. ال ٪بد ُب تارٱبها الطويل ا٠با قدـ لنا تصورا للعامل و٢بركتو دوف أف يقوؿ كلمتو ا٤بتصلة بالسلطة
ر ٥با أف د  قَ وجزئياهتا.  وىكذا إذ ٪بد أ٠باء ُب ا٢بضارة الغربية اليونانية والرومانية بل والعصور الوسطى مل يػُ 

تربع إال ُب عامل الكلسكة، على العكس من ذلك ىذه الظاىرة ال موضع ٥با ُب الَباث اإلسبلمي.  أقبلطوف 
جب التعامل من السلطة وا٤بعايشة مع عناار ال وجود لنموذجو َب الَباث العريب، قالكيلسوؼ عليو وا

 . ٛٙٗا٤بمارسة السياسية"

الككر السياسي اإلسبلمي قكرا حركيا: ليس ققط ٗبعُب واجب القيادة ُب أف تتدبر )ب( "وكوف 
ولكن أيضًا ٗبعُب أف ىناؾ وظيكة على الكرد أف ٲبارسها بعلمو وأف يدقع بسلوكو حقيقة التطور السياسي 

عوة بشكل أو بآخر، قتعالي  الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ قاطعة ارٰبة ُب أف على الذي ىو نشر الد

                                                 

  .ٕٛٔ-ٕٚٔ/  ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٙٙٗ 
 .ٓٙٔ/ ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٚٙٗ
 .ٖٓٔ-ٕٛٔ ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكامد ربيع، ح  ٛٙٗ
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ا٤بواطن أال يقبل وأال يصمت وأال يستسل  إزاء ما ٲبكن أف يكوف متناقضا مع مثالية ا١بماعة اإلسبلمية 
يستطع من رأى منك  منكرا قليغّبه بيده، قإف مل حْب قاؿ الى اهلل عليو وسل  ُب ا٢بديث الشريف: )
، التعامل ا٤بباشر ىو أقصى التعبّب عن ا٢بركية ٜٙٗقبلسانو، قإف مل يستطع قبقلبو وذلك أضعف اإلٲباف(

تعقبو مستويات أخرى تبدأ من عملية االتصاؿ ٗبعُب السعي ٫بو االقناع االقتناع وتنتهي بالتوجو إىل القوة 
  ٓٚٗ.العليا ٥بداية ا٤بخطىء وإنقاذ ا١بماعة من ٨بالكاتو السلوكية"

وىو  ،وف " الَباث السياسي اإلسبلمي تراث أخبلقي)ج( ويرتبط بذلك ُب وجهة نظر ربيع كَ 
لذلك ال ينبع ققط من مكهـو القي  ولكنو ال يقبل وال يتصور الكصل بْب األخبلقيات وا٤بمارسة، ويرقض 

سياسية يرقضها الككر أي ٛبييز بْب ا٤بمارسة الداخلية وا٣بارجية. قالتكرقة بْب القي  السياسية وغّب ال
 ،قاطعا، ومن ال يصلح للحياة ا٣بااة غّب جدير بأف يعتلي منااب ا٤بسؤوليةالسياسي اإلسبلمي رقضا 

وققط من منطق وحدة القي ، والككر السياسي اإلسبلمي وىو  ولن يصلح ألف ٲبارس السلطة، التعامل
الدين قإف ىذا ال يعِب أف من ال يقبل وإذا كاف ال إكراه ُب  ،قكر أخبلقي ىو خطاب للكرد حيثما وجد

، قعلى ا٤بمارس للسلطة ُب التقاليد اإلسبلمية أف يقدـ ٭بوذج ا٤بثالية دوف ٔٚٗذلك ا٣بطاب أىدرت آدميتو
أف يعلق ذلك على القبوؿ والرقض، وقواعد التعامل مع األعداء ليست ُب حاجة إىل سرد أوتكصيل، رغ  

 ٕٚٗمي ىي قي  ٝباعية ودينية وليست قيما قردية ودنيوية"ذلك قأخبلقيات الَباث السياسي اإلسبل
 

وىو ا٤بكهـو الذي ماقٍبء ربيع يكرره   اإلطالق والوظيفة العالمية للدعوة اإلسالمية:المطلب الخامس: 
بأف ا٣بصائص ا١بوىرية للككر السياسي اإلسبلمي تتقابل  :ُب أكثر من موضع من مؤلكاتو ومن ذلك قولو

ة للدعوة وقدرة التأمل السياسي على تقدَل التصور ا٤بتكامل أي النظرة السياسية الكلية بالوظيكة العا٤بي
الشاملة من جانب آخر، قالدعوة اإلسبلمية  تتجو إىل وظيكة ا١بماعة ُب النطاؽ ا٢بضاري، التميز ُب 

تذكر بعض الككر السياسي اإلسبلمي ينبع من أساليب تصور ٙبقيق تلك الوظيكة العا٤بية. رغ  ذلك قلن
ا٣بصائص العامة الٍب كاف ال بد واف تؤثر ُب ا٤بدركات السياسية اإلسبلمية كنتيجة لطبيعة عا٤بية الدعوة: 
العبلقة السياسية تنبع من مكهـو عاـ مطلق وىو أف األمة ىي التجمع ا٢بضاري الديِب وليست ٦برد 
                                                 

كتاب اإلٲباف، باب بياف كوف النهي عن ا٤بنكر من اإلٲباف وأف اإلٲباف يزيد وينقص، حديث رق  رواه مسل  عن أيب سعيد ا٣بدري،    ٜٙٗ
(ٜٗ.) 

 .ٓٙٔ/ٔ، جلكالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير المماحامد ربيع،   ٓٚٗ
471

ولشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رسالة ُب ىذا الشأف بعنواف " قاعدة ٨بتصرة ُب قتاؿ الككار ومهادنته  وٙبرَل قتله  َّرد ككرى "، حيث قصل   
ا تتبع أسباب قيها باألدلة حرمة قتل من مل يقاتل ومل يعتدي على ا٤بسلمْب من الككار، وسرد الرباىْب على حرمة قتل الككار َّرد ككرى  كم

سلمْب قتاؿ الرسوؿ ا٤بشركْب والنصارى وتكسّب آيات القتاؿ وأاوؿ ا٥بدنة والعهود مع غّب ا٤بسلمْب وقيو قاؿ :" قتل الكاقر الذي ال يضر با٤ب
(، ٕٗٓٓا٢باراٍل ) قساد ال ٰببو اهلل ورسولو ،وإذا مل يقتل يرجى لو اإلسبلـ كالعصاة من ا٤بسلمْب" ، انظر: أٞبد بن عبد ا٢بلي  ابن تيمية

.  عبد العزيز بن عبد اهلل إبراىي  الزير آؿ ٞبد ) ٙبقيق ودراسة( قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرىم
 .الرياض ) بدوف ذكر دار نشر(.

472
 حامد ربيع ، نفس المصدر والصفحة.  
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ت مطلقة ولكنها مقيدة بالتعالي  االلتقاء العنصري، سلطة األمة، دوف ا٢بديث عن سلطة ا٢باك  ليس
الدينية، االلتزاـ باألخبلقيات ُب نطاؽ ا٢بركة السياسية ىو أمر يتجو إىل ا٢باك  واحملكـو ُب آف واحد،  

  ٖٚٗوعبلقة التضامن تنبع من قكرة وحدة التجمع السياسي وليست امتدادا لعبلقة الدـ.
٢بقيقة الَباث اإلنساٍل ووظيكة  ومن ىذا ا٤بنطلق يؤمن حامد ربيع بأنو ومن خبلؿ قهمو

ا٢بضارات التارٱبية الكربى بأف ا٤بسلمْب مدعووف ألف يؤدوا " الوظيكة الكربى ُب متاىات القرف ا٢بادي 
والعشرين ، ٫بن نعل  أف ماضي أمتنا قد أاابتو ا١بروح ، وأف تارٱبنا قد لقي اإلٮباؿ وأاابو التشويو ، وقد 

ف ينظكوا ذلك التاريخ ، وأف ٱبرجوه نقيا نااعا يهدي ويقود إىل األماـ ، آف األواف ألبناء تلك األمة أ
وىي لذلك قد وضع على عاتقها وظيكة تارٱبية ، عليها أف تؤديها ُب نطاؽ الصراع الٍب تعيشو األسرة 

، علينا أف الدولية ا٤بعاارة ، إلنقاذ اإلنسانية ا٤بعذبة من ٛبزقاهتا الضيقة الٍب قرضتها األحداث على ٦بتمعنا 
نبدأ قنزيل ٦بموعة ا٤بكاىي  ا٣باطئة الٍب مل يعد ىناؾ موقع لتقبلها والٍب آف األواف لكي نوضح حقيقة ما 

 .ٗٚٗٙبتويو من تشويو للخربة التارٱبية"
 

 المبحث الثالث: عناصر المثالية السياسية اإلسالمية عند حامد ربيع
ىل اياغة نظرية سياسية إسبلمية ٪بد أنو اجتاز من خبلؿ استقراء ما كتبو ربيع ُب سعيو للواوؿ إ 

ما ٙبدث عنو غّب مرة من أف ا٤بككر أو قيلسوؼ السياسة ٲبر عادة خبلؿ مسّبة معاناتو الككرية ٗبراحل 
نضوج قكري حٌب يصل إىل ما ىو أقضل، وىي طبيعية بشرية، الحظنا ذلك ُب مقومات الككر السياسي 

لتنسج  مع ما أ٠باه ابتداء أعمدة بناء نظرية سياسية إسبلمية،  اإلسبلمي اآلنكة الذكر الٍب جاءت
 وتكملها ما واكها ٖبصاص الَباث الككري وا٣بربة اإلسبلمية.

وُب ٧بور آخر ينتقل حامد ربيع من تلك العناار الككرية التنظّبية إىل تصنيكات أخرى، قهو  
 الككري اإلسبلمي، والٍب ٕبد ذاهتا يتحدث عن مقومات أو خصائص التميز واألاالة للَباث السياسي

من جانب آخر تظهر مدى وطبيعة العصرية الٍب يتميز ُّا ذلك الَباث عندما نطلق النظرة ٫بو و 
 ٘ٚٗا٤بستقبل.

 
كما وأنو يعتمد ُب تنظّبه على "النموذج التارٱبي باعتباره نوعا من أنواع التقنْب العلمي للخربة  

إىل متغّبات ٕبيث يستطيع من خبلؿ اقتطاع عناارىا األساسية أف ٯبرى السياسية ٗبعُب ٙبويل تلك ا٣بربة 
تلك ا٤بقارنة الٌب تسمح بتجديد وزف ا٤بتغّبات ونتائجها من حيث أبعاد ا٢بركة ومنطلقاهتا، ُّذا ا٤بعُب العاـ 

                                                 
 .ٔٙٔ/ٔ، جدبير الممالكالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تحامد ربيع،   ٖٚٗ
ٗٚٗ

، وُب ٧باضرة ٔبامعة دمشق  ٖٜٚٔوقد ٙبدث حامد ربيع عن إثارتو ٥بذه التساؤالت ُب مقاالت ٗبجلة منرب اإلسبلـ على مدار عاـ   
. سالميةالتراث اإلسالمي ووظيفتو في بناء النظرية السياسية اإل، أنظر حامد ربيع ،   ٜٚٚٔبعنواف " السبلـ اإلسبلمي" ُب مايو لعاـ 

 وما بعدىا. ٚٙمذكرات كلية االقتصاد والعلـو السياسية ، جامعة القاىرة ) مل يذكر تاريخ نشره ( ، ص 
 ٖٕٔ/ ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٘ٚٗ
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ور بل أضحت قكرة النموذج التارٱبي عنصرًا أساسيًا للمقارنة ا٤بنهجية بقصد ال ققط اكتشاؼ ٭باذج التط
الذي سبقت -وأيضا بقصد تقدَل ٭باذج التعامل ُب الواقع ا٤بعاار، يعتمد ربيع على النموذج التارٱبي 

لتحديد العناار أو ا٤بتغّبات األساسية الٌب من ٦بموعها يتكوف ذلك البنياف الكلي للنموذج  -اإلشارة إليو
ث آثارىا وأف ترتب نتائجها د  د وأف ٙبُ اإلسبلمي وٙبديدا الوجود السياسي ُب ذلك النموذج، والٌب ال ب

على كل ما لو الة بعناار الَباث السياسي من قكر و٩بارسة أو غّبٮبا، وُّذا ننتقل معا إىل العلمية 
السياسية ُب أرقى مراحل تقدمها ا٤بعاار حيث مل تعد ٦برد تأمبلت أو انطباعات وإ٭با أضحت ثقاقة  

قل البشري ُب نطاؽ التحليل االجتماعي، وٕبيث مل يعد أحد يَبدد ٛبثل أدؽ ما استطاع أف يصل إليو الع
 .ُٙٚٗب أف يصف النظرية السياسية بأهنا ُب نطاؽ علـو االنساف ٗبثابة عل  الذرة ُب نطاؽ العلـو الطبيعية"

  
ٍب ٪بد ربيع ُب موضع آخر يندقع ٕبماسة للتأكيد على عصرية الككر السياسي اإلسبلمي بإيضاح  
ٍب ٘بعل من ىذا الككر عصريا ناقيا عن ىذا االعتقاد أي نوع من ا٤ببالغة أو التعصب، قهو يرقض ا٤ببادئ ال

بشدة األقكار ا٤بَبسبة ُب ا٤بكاىي  ا٤بتداولة ومنذ بداية القرف العشرين الٍب تعترب الككر أو الَباث السياسي 
عيشو األمة اإلسبلمية، وأف على  اإلسبلمي ليس إال تعبّب عن التخلف، وأنو أحد أسباب التقهقهر الٍب ت

علماء ٙبليل الككر السياسي ترؾ كل ما لو الة بذلك الَباث على أساس قكرة دخيلة يتبناىا بعض العرب 
وأنو ال يصلح ألف يكوف قصبًل ُب تاريخ ...وا٤بسلمْب من أنو ال ابلح ٢باؿ شعوبنا ُّذا الَباث البائد

من اكحات مؤلكاتو على مثل ىذه التصورات، وقد نقلنا بعض  ا٤بكتسبات اإلنسانية، يرد ربيع ُب كثّب
ردوده ُب الكصل الثاٍل حوؿ دواعي ووظائف إحياء الَباث وأساب إٮبالو، قهو يشدد على أف مثل ىذه 
ا٤بكاىي  خاطئة، مؤكدا أنو ليس أدؿ على عصرية الككر السياسي اإلسبلمية من أننا لو أجرينا مقارنة ولو 

ا٤بكاىي  وا٤ببادئ السياسية و  ة ا٤بكاىي  األساسية الٍب تسيطر على ا٘باىات الككر ا٤بعاارموجزة  بْب حقيق
 .ٚٚٗاإلسبلمية لظهرت حقيقة التوالد والقرابة إف مل يكن االرتباط والتشابو ُب بعض ا١بوانب

 
اكو و ٲبكن القوؿ أف معظ  تلك ا٤ببادئ أوالعناار أوا٤بقومات أوا٣بصائص الٍب تناو٥با ربيع ُب و 

وما جاء من  ،أو للنموذج اإلسبلمي للوجود السياسي ،أو للَباث السياسي اإلسبلمي ،للككر اإلسبلمي
إشارات ُب مواضع كثّبة أخرى عن طبيعة النظاـ السياسي اإلسبلمي،  قد تبلور لديو ُب آخر ا٤بطاؼ  ُب  

ة اإلسبلمية" إىل جانب ما تناثر "عناار ا٤بثالية السياسي :كتابو "مستقبل اإلسبلـ السياسي" ضمن ما ٠باه
ؼ ربيع "عناار ا٤بثالية السياسية اإلسبلمية بأهنا عرٍّ من تأمبلت ُب ثنايا مقاالتو وكتبو األخرى، يُ 

:"ا٣بصائص الٍب ٯبب أف تتوقر ُب واقع سياسي معْب ليستطيع أف يزع  الشرعية اإلسبلمية وأف تؤسس 

                                                 
 .ٖٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٙٚٗ
 .ٜٙٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٚٚٗ
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، ٛٚٗاـ السياسي إف ىو إال تعبّب عن التعالي  اإلسبلمية"السلطة ُب داخلو والء ا٤بواطن على أف النظ
عناار ا٤بثالية ُب نظر ربيع ىي وحدىا الٍب ٙبدد مثالية النظاـ السياسي وقدرتو على أف يقَبب بشكل أو 
بآخر من التعالي  الٍب حددهتا ا٤بصدرية اإلسبلمية وااغها الَباث اإلسبلمي ُب كل ما لو الة بالعبلقات 

، ويرى الباحث أف دمج تلك العناار وا٤ببادئ ا٤بتكرقة مع تصنيكو األخّب لعناار بْب ا٢باك   واحملكـو
ا٤بثالية السياسية اإلسبلمية سيظهر لنا بوتقة تنظّبية منسجمة تتكادي تعقيد كثرة التصنيكات رغ  أف لكل 

 مغزاه ومقصده: -مع وجود أوجو التشابو بينها-تصنيف 
 

أنو "ال توجد دولة إسبلمية إف مل ٘بعل منطلق السلطة ُب  :يرى ربيع :479ةالمطلب األول: مبدأ الخالف
، وا٣ببلقة ليست كلمة لكنها نظاـ متكامل حيث من يستطيع أف ٓٛٗمكهـو ا٣ببلقةداخل تلك الدولة ىو 

ٲبارس ا٣ببلقة أي السلطة العليا البد وأف تتوقر قيو خصائص معينة، ولنتذكر ُّذا ا٣بصوص كيف أف 

                                                 
وكاف رئيس قس  -. سلسلة أوراؽ مستقبلية، معهد الدراسات والبحوث العربية مستقبل اإلسالم السياسي( ، ٖٜٛٔحامد ربيع )  ٛٚٗ

، جامعة الدوؿ ال  ٘ٔعربية، صالدراسات السياسية والقومية با٤بعهد ببغداد حينما نشر الدراسة ،بغداد : ا٤بنظمة العربية للَببية والثقاقة والعلـو
 ىا.وما بعد

479
يقولو اإلماـ أبو ا٢بسن ا٤باوردي ُب األحكاـ السلطانية :" اإلمامة موضوع ٣ببلقة النبوة ُب حراسة الدين وسياسة الدنيا، ونكتكي ىنا ٗبا   

 ىو أبو بكر األا  الذي خرج عن اإلٝباع ورأى أف نصب اإلماـ غّب -عقدىا ٤بن يقـو ُّا ُب األمة واجب باإلٝباع وإف شذ عنه  األا 
، واختلف ُب وجوُّا ىل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ ققالت طائكة : وجبت بالعقل"، ٍب يضيف:" وقالت طائكة أخرى : بل وجبت -واجب

العقل أف بالشرع دوف العقل ألف اإلماـ يقـو بأمور شرعية قد كاف ٦بوزا ُب العقل أف ال يرد التعبد ُّا، قل  يكن العقل موجبا ٥با، وإ٭با أوجب 
كل واحد نكسو من العقبلء عن التظامل والتقاطع، ويأخذ ٗبقتضى العدؿ ُب التنااف والتواال، قيتدبر بعقلو ال بعقل غّبه ، ولكن جاء ٲبنع  

أُْويل اأَلْمِر ِمْنُكْ  { ) سورة ُسوَؿ وَ الشرع بتكويض األمور إىل وليو ُب الدين قاؿ اهلل عزو وجل : }  يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الل َو َوأَِطيُعوا الر  
(" ، ويؤكد رٞبو اهلل على حك  ا٣ببلقة بقولو :" قإذا ثبت وجوب اإلمامة قكرضها على الككاية كا١بهاد وطلب العل ، قإذا ٜ٘النساء : اآلية 

أىل اإلختيار حٌب ٱبتاروا إماما لؤلمة قاـ ُّا من ىو أىلها سقط قرضها على الككاية، وإف مل يق  ُّا أحد خرج من الناس قريقاف: أحدٮبا : 
يز ، والثاٍل : أىل اإلمامة حٌب ينتصب أحدى  لئلمامة، وليس على من عدا ىذين الكريقْب من األمة ُب تأخّب اإلمامة حرج وال مأٍب، وإذا ٛب

ظر : أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب ىذاف الكريقاف من األمة ُب قرض اإلمامة وجب أف يعترب كل قريق منهما بالشروط ا٤بعتربة قيو"، ان
 .ٚٔ-٘ٔ. أٞبد جاد )ٙبقيق(، القاىرة : دار ا٢بديث ، صاألحكام السلطانية( ، ٕٙٓٓالبصري ا٤باوردي )

480
ويأٌب كبلـ ربيع متواققا مع كبلـ بعض من عااره ومن ىؤالء ٧بمد ضياء الريس الذي ذىب إىل القوؿ بأنو "إذا كاف دور ا٣ببلقة قد   

ال قإف من واجب ا٤بسلمْب أف يعملوا لبدء الدور ا١بديد ٥با ، وليس ا٤به  االحتكاظ بلكظ ا٣بليكة أو خبلقة ، قاإلسبلـ ال هتمو األ٠باء و انتهى 
مصا٢بها  ققاأللقاب ، وإ٭با هتمو ا٢بقيقة وا١بوىر وإذا ٕبثنا عن حقيقة ا٣ببلقة قإهنا قيادة عامة لؤلمة اإلسبلمية ٛبثل وحدهتا وٙبكظ كياهنا وٙب

ا٤بشَبكة وتنكذ مبادئ اإلسبلـ" ، وأضاؼ :" قا٢بق أف الجداؿ حوؿ ىذه ا٢بقيقة ، وأف إٯباد دولة أو قيادة عامة لئلسبلـ قرض واجب على 
ا٤بسلمْب أو ركن أساسي للدين ، وأف األمة تكوف مقصرة ويقع عليها اإلٍب إذا مل تق  ُّذا الواجب، بل تكوف مقصرة ُب حق نكسها 

حتها ومصّبىا" وقاؿ:" ومن ا٤بمكن أف يطور النظاـ السياسي لئلسبلـ ُب العصر ا٢بديث، وىذا التطور ٘بيزه مبادئ اإلسبلـ أيضا ، ومصل
قليس من البلـز أف توجد دولة واحدة ، وليس من الواجب أف تنحصر السلطة ُب قرد أو شخص أو أسرة...بل قد تكوف ىناؾ قيادة 

اعية تنبع من إرادة األمة وترتكن عليها ، وُّذا تكوف األمة قد أدت الواجب عليها وقامت بالكرض أو الكروض للمسلمْب ُب اورة شورية ٝب
 .ٕٔٔ-ٕٛٓ، ا٤بصدر السابق ، ص "النظريات السياسية اإلسالمية"( ، ٕٜ٘ٔالٍب أمرىا ُّا الدين" ، نقبل عن :٧بمد ضياء الريس )
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، وكيف أف ا٣بليكة ٯبب أف تتحقق قيو موااكات معينة بعضها عضوي ٔٛٗمردىا البيعةقة شرعية ا٣ببل
، وعبلقة ا٤بواطن بدولة ا٣ببلقة ىذه عبلقة معنوية قبل كل شئ ٕٛٗليس ىذا موضع التكصيل ٖبصواها

ا أو أف تنبع من القناعة الدينية، وتستند إىل أوامر معينة وقواعد سلوكية ال يستطيع ا٣بليكة أف ٱبرج عليه
 . ٗٛٗ"ٖٛٗيتناقض ُب ٩بارستو مع أي منها

أف أٮبية ظاىرة القيادة ُب إطار التحليل العاـ للوجود السياسي تسيطر على   :ويرى حامد ربيع 
:" قد يتصور البعض أف ويقوؿ ُب ذلككثّب من التطبيقات اإلسبلمية للتحليل والتأمل حوؿ ظاىرة السلطة 

مبالغة ُب الككر السياسي الذي يرتبط بالدولة العثمانية أو ٗبا أ٠بيناه  ىذه الناحية تصّب أكثر وضوحا وأكثر
"اإلمرباطورية اإلسبلمية الثانية" على أف ىذا غّب احيح ،قالعودة إىل ٝبيع الكتابات السياسية تربز وببل 

ىو التوازف استثناء كيف كاف ٧بور التأمل ينبع ويتمركز دائما حوؿ ظاىرة القيادة وكيف اف احملور ا٢بقيقي 
واالستمرارية ولو من خبلؿ السلطة القيادية، قالوجود السياسي ىو حاك  أو ٧بكـو ومن ٍب قإف كل ٙبليل 
                                                 

481
إلماـ واإلنقياد لو بشرط التزامو بكتاب اهلل وسنة رسولو عليو الصبلة والسبلـ"، وتبدأ جذور البيعة ُب االاطبلح " إظهار الرضا با  

ا أوؿ مشروعيتها عند أوؿ بيعة عقدىا رسوؿ اهلل الى اهلل عليو وسل  مع من وقد إليو من أىل يثرب، والٍب عرقت ببيعة العقبة األوىل باعتبارى
عة ٪بد أهنا ٙبمل طابعا سياسيا، حيث كاف يرى الرسوؿ الكرَل الى اهلل عليو وسل  من ورائها جعل بيعة ُب اإلسبلـ، وبالنظر إىل ىذه الواق

أ.د اادؽ شايف ىؤالء القـو ومن ببلدى  قاعدة اسَباتيجية جديدة لدولتو ُب مواجهة قوى الباطل من حولو و٦باُّته  بدعوة ربو ، انظر : 
والطاعة الشرعية ،  ٖٔٔ-ٓٔٔ. الطبعة األوىل. القاىرة: دار السبلـ، ص كم بما أنزل اهللالخالفة اإلسالمية وقضية الح(، ٕٗٓٓنعماف )

أمر الـز للبيعة حيث يعاىد ا٤بسلموف ا٣بليكة على السمع والطاعة على سنة اهلل ورسولو والبيعة حق لكل مسل  وواجب يقع على عاتقو 
والٍب بينها قولو تعاىل :}  َلَقْد َرِضَي الل ُو َعْن اْلُمْؤِمِنَْب ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َٙبَْت الش َجَرِة قَػَعِلَ   ويستدؿ على وجوُّا باألدلة ا٤بؤكدة ٢بق األمة ُب البيعة

مشورة الختيار األالح ( ، لكن ٯبب أف تسبق البيعة َٛٔما ُب قُػُلوُِِّْ  قَأَنْػَزَؿ الس ِكيَنَة َعَلْيِهْ  َوأَثَابَػُهْ  قَػْتحًا َقرِيبًا { ) سورة الكتح : اآلية 
للخبلقة ٗبتقتضى شروطها وقد أكد على وجوب تلك ا٤بشورة أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ، ألهنا جزء من حق األمة 

اـ، وقد سبق اإلسبلمية ُب اختيار ا٣بليكة واعتبار بيعتها مصدرا لشرعية سلطتو قيما ذىب إليو علماء اإلسبلـ ُب ٕبثه  ُب أسلوب تولية اإلم
 .ٜٔٔ-ٛٔٔ، مصدر سابق ، ص  نظام الحكم في اإلسالمالتكصيل ُب ذلك. انظر : أٞبد عبد اهلل مكتاح ، 

482
لن ٬بوض ُب تكاايل شروط اإلماـ أو ا٣بليكة قهو باب قسيح جالت قيو إسهامات العلماء األقدمْب وا٤بككرين ا٤بعاارين، حيث   

٧بل اختبلؼ بينه  وبعضها ٧بل اتكاؽ ، و٩با اتكقوا عليو شرط اإلسبلـ والتكليف والذكورة  اجتهدوا ُب استخبلص موااكات كاف بعضها
اعة وا٢برية والعدالة والتقوى والعل  ، وأضاؼ البعض شروطا أخرى كاألىلية السياسية ُب التعامل مع شؤوف ا٢برب وتدبّب أمور دولتو ، والشج

لكرؽ اإلسبلمية حوؿ النسب وىل ٯبب أف يكوف اإلماـ من قريش. بتصرؼ عن: اادؽ وقبل ذلك سبلمة ا٢بواس واألعضاء، ٍب اختلكت ا
 .ٜٕٕ-ٜٛٔ، مصدر سابق ، ص  الخالفة اإلسالمية وقضية الحكم بما أنزل اهللشايف نعماف ، 

483
قيدة االستخبلؼ، قاؿ تعاىل :}  والٍب يصكها د. قتحي الدريِب ٗببدأ ا٤بسؤولية ا١بماعية ُب القرآف الكرَل والسنة ا٤بطهرة والٍب ترتبط بع  

( ، قا٣ببلقة اإلنسانية ُب األرض الٍب جاء ُّا القرآف الكرَل َٖٓوِإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَمبلِئَكِة ِإٍلٍّ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليَكًة { ) سورة البقرة : اآلية 
ب هنوضو بأعباء ىذه ا٣ببلقة، حٌب يت  لو اوغ ا٢بياة اإلنسانية عقيدة وىي مصدر االلتزامات الٍب تقع على عاتق اإلنساف ا٤بسل  الذي توج

على عْب الشريعة، إعبلء لكلمة اهلل ُب األرض وإخبلاا هلل تعاىل ُب ادؽ العبودية"، " واألمة مكلكة بأف تكوف كذلك، ومن ٍب نشأ أساس 
ل ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْ  َوَعِمُلوا الص ا٢ِبَاِت لََيْسَتْخِلَكنػ ُه  ُب اأَلْرِض َكَما مسؤوليتها بواكها ا١بماعي وعلى سبيل التضامن، قاؿ تعاىل }َوَعَد الل ُو ا

لَنػ ُهْ  ِمْن بَػعْ  يُْشرُِكوَف يب َشْيئًا َوَمْن َكَكَر بَػْعَد  ِد َخْوِقِهْ  أَْمنًا يَػْعُبُدوَنِِب الاْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْ  َولَُيَمكٍَّنن  ٥َبُْ  ِدينَػُهْ  ال ِذي اْرَتَضى ٥َبُْ  َولَيَُبدٍّ
-ٜ٘، ا٤بصدر السابق ، ص  النظريات الفقهية( ".بتصرؼ عن : قتحي الدريِب،  َ٘٘ذِلَك قَُأْولَِئَك ُىْ  اْلَكاِسُقوَف { ) سورة النور : اآلية 

ٔٓٔ. 
484

 .ٕٓو ٚٔ، ا٤بصدر السابق ، ص  مستقبل اإلسالمي السياسيحامد ربيع ،   
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سياسي ٯبب أف يقـو على أساس ٙبقيق التوازف بْب طبقتْب: طبقة من ٲبارس السلطة وطبقة من ٱبضع 
ل ٢بقوؽ احملكـو أيضا،  وبصكة أكثر لتلك السلطة، التحليل ليس ٦برد تقدَل ٢بقوؽ ا٢باك  وإ٭با ىو تأاي

. اتصاؿ نظامي ُب بعض األحياف، واقعي ُب أغلب  أٮبية دراسة لقنوات االتصاؿ بْب ا٢باك  واحملكـو
 .٘ٛٗاألحياف، ولكنو أيضاً مثايل من حيث التأايل الككري ُب ٝبيع األحياف"

 ؽَ رْ نصوص ا٤بتداولة والٍب مل تػَ ويشّب ربيع ُب ىذا ا٤بضمار إىل أٮبية متابعة الَباث الككري خبلؿ ال
، قإذا  ٙٛٗإىل مستوى أمهات الككر السياسي من خبلؿ العودة إىل ا٣بطب والرسائل على وجو ا٣بصوص

ولبلورة حقوؽ احملكـو قإف  ،كانت الكتابات الكربى ال تقدـ لنا إطارًا متكامبًل ٢بدود التزامات ا٢باك 
د ا٣بلكاء أف ضحة ا٤بصادر األخرى أي الرسائل الٍب تعو  ىذه الناحية على العكس ٛبتلئ ُّا وبغزارة وا

هوا من خبل٥با تعاليمه  إىل ا٢بكاـ وا٣بطب، الٍب تعكس ُب حقيقة األمر العهد والوعد من ا٢باك  ُب يوجٍّ 
  .ٚٛٗتعاملو مع الطبقات احملكومة

عما يتداوؿ ُب كتب  رٗبا تبدو التسمية ٨بتلكة ٥بذا ا٤ببدأ :488ستعالء الدينيإلالمطلب الثاني: مبدأ ا
الككر السياسي اإلسبلمي لكن مقصد حامد ربيع من "االستعبلء الديِب" يتكق مع غّبه حيث يقوؿ : 
"ا٢بضارة اإلسبلمية جوىرىا العقيدة اإلسبلمية والعقيدة اإلسبلمية تقـو على مبدأ االرتقاء الديِب، إف 

ْب ا٤بمارسة وا٤بثالية لو درجاتو،  تطعي  مبدأ اإلٲباف لو داللتو وكذلك سلوؾ ا٤بؤمن من حيث التطابق ب
العدالة ٗببدأ ا٤بساواة ال بد وأف يقود إىل ىذه النتيجة وىي أنو إذا كاف ال قضل لعريب على عجمي إال 

٧ُبَم ٌد َرُسوُؿ الل ِو َوال ِذيَن  بالتقوى، وإذا كاف ا٤بسلموف سواسية كما تؤكد اآلية الكرٲبة ُب قولو سبحانو : }
نَػُهْ  تَػرَاُىْ  رُك عاً ُسج داً يَػْبتَػُغوَف َقْضبًل ِمْن الل ِو َورِْضَوامَ  اُء َعَلى اْلُكك اِر ُرَٞبَاُء بَػيػْ ناً ِسيَماُىْ  ُب ُوُجوِىِهْ  َعُو َأِشد 

يِل َكَزرٍْع َأخْ  رََج َشْطَأُه َقآَزرَُه قَاْستَػْغَلَظ قَاْستَػَوى َعَلى ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَػُلُهْ  ُب التػ ْورَاِة َوَمثَػُلُهْ  ُب اإِل٪بِْ
ُهْ     َمْغِكرًَة َوَأْجرًا َعِظيماً ُسوِقِو يُػْعِجُب الزُّر اَع لَِيِغيَظ ُِِّْ  اْلُكك اَر َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص ا٢ِبَاِت ِمنػْ

ا٤بسل  وغّب ا٤بسل .  وىذا التمييز يعرب عن قيمة معينة: ، قبل بد وأف يكوف ىناؾ ٛبييز واستعبلء بْب ٜٛٗ{
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 .ٖٔٔ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكامد ربيع ح  
ٗٛٙ

ىػ( ُب كتابو الشهّب " مآثر األناقة ُب معامل ا٣ببلقة"، ٕٓٛو٩بن ألف ٥بذا النوع من التخاطب أو األدب السياسي القلقشندي )ت   
ة الٍب طا٤با ٝبعت كلماهتا بْب معامل التقوى والنصيحة وسياسة ويعجب ا٤بتصكح ٥بذا السكر ا٤به  كيف كانت رسائل ا٣بلكاء وا٤بلوؾ والوال

ا٤بلك ، قس  القلقشندي تلك الرسائل حسب الطرؼ الذي وجهها إليو ا٣بليكة وحسب األسلوب، وتعكس تلك الرسائل ا٣بطاب السياسي 
لرئاسية والوزارية والتوجيهات ٤بن يتبع ا٣بليكة ُب والتنااح الشرعي لتلك النخب السياسية، كما تقدـ الرسائل تلك ما يشيو اليـو القرارات ا

 . عبد الستار أٞبد قراج ) ٙبقيق( ، بّبوت : عامل الكتب.مآثر األنافة في معالم الخالفةاألمصار. أنظر: القلقشندي ) بدوف تاريخ نشر (، 
 .ٕٖٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٚٛٗ
 .ٚٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٛٛٗ
 .ٜٕسورة الكتح: اآلية  ٜٛٗ
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. وإذا كاف اإلٲباف لو مستوياتو ٜٓٗاإلٲباف باهلل ورسلو أي بالقرآف وتعالي  ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ
قكذلك عدـ اإلٲباف لو أيضًا مستوياتو اقَبابا أو ابتعادا عن جوىر ذلك اإلٲباف، وىكذا ُب اَّتمع غّب 

ـُ ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ ؾ "أىل الكتاب"، قاؿ تبارؾ وتعاىل :}ا٤بسل  ىنا اْليَػْوـَ ُأِحل  َلُكْ  الط يٍَّباُت َوَطَعا
ِإَذا   قَػْبِلُك ْ َلُكْ  َوَطَعاُمُكْ  ِحلٌّ ٥َبُْ  َواْلُمْحَصَناُت ِمْن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمْن ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمنْ 

َر ُمَساِقِحَْب َوال ُمت ِخِذي َأْخَداٍف َوَمْن َيْكُكْر بِاإِلٲبَاِف قَػَقْد حَ  ِبَط َعَمُلُو َوُىَو ُب آتَػْيُتُموُىن  أُُجوَرُىن  ٧ُبِْصِنَْب َغيػْ
َوال تَنِكُحوا  ، وىناؾ عبدة األاناـ على سبيل ا٤بثاؿ قاؿ عز وجل: }ٜٔٗ{اآلِخرَِة ِمْن ا٣ْبَاِسرِيَن 

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْ  َوال تُنِكُحوا اْلُمْشرِِكَْب الْ  َحٌب  يُػْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْشرَِكاِت َحٌب  يُػْؤِمن  َوأَلَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيػْ
ٌر ِمْن ُمْشرٍِؾ َوَلْو َأْعَجَبُكْ  أُْولَِئَك َيْدُعوَف ِإىَل الن اِر َوالل ُو َيْدعُ  ُ آيَاتِِو ُمْؤِمٌن َخيػْ و ِإىَل ا١ْبَن ِة َواْلَمْغِكرَِة بِِإْذنِِو َويُػبَػْبٍّ

، وكذلك من بْب ا٤بسلمْب ىناؾ من ىو أتقى أو أقل تقوى، ا٣ببلاة أف ٕٜٗ{  لِلن اِس َلَعل ُهْ  يَػَتذَك ُروفَ 
يار: الشعب جوىر ا٢بضارة الدينية يصّب ٛبييزا طبقيا من منطلق مكهـو التقوى، ىذه ا٢بقيقة تعُب االخت

و٧بمد ىو خاًب ا٤برسلْب  ،، والدين اإلسبلمي خّب األديافٖٜٗا٤بسل  ىو ااحب الوظيكة ا٢بضارية القيادية
 .  ٜٗٗعليه  الصبلة والسبلـ"
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ىػ( :" ال ٯبوز تولية اليهود والنصارى على ا٤بسلمْب، ٗٚٚوعن ىذا قاؿ اإلماـ ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرَل ا٤بوالي الشاقعي )ت   
ى األشعري واستكتاُّ  على بيت ماؿ ا٤بسلمْب، وقد أنكر ذلك من السلف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو، قإف عمر كاف قد وىل أبا موس

على البصرة قجاء إليو ققاؿ : اكتب يل ا٢بساب، قانطلق قكتب أنكقت ُب كذا كذا ٍب جاء بو إىل عمر رضي اهلل عنو قما رآه أعجبو قاؿ: 
من كتب لك ىذا ؟ قاؿ : كاتب يل، قاؿ قادعو حٌب يقرأ كتبا جاءتنا من الشاـ، ققاؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب، ال يدخل ا٤بسجد، ققاؿ : مل، 

يَن أجنب ىو؟ قاؿ : ال ولكنو نصراٍل. قاؿ : قضرب عمر قخذي ضربة كاد يكسرىا، ٍب قاؿ : أما ٠بعت اهلل تعاىل يقوؿ: } يَا أَيػَُّها ال ذِ 
ُْ  ِمْنُكْ  قَِإن   ُو ِمنػُْهْ  ِإف  الل َو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظ اِلِمَْب { ) سورة ا٤بائدة : آَمُنوا ال تَػت ِخُذوا اْليَػُهوَد َوالن َصاَرى أَْولَِياَء بَػْعُضُهْ  أَْولَِياُء بَػْعٍض َوَمْن يَػتَػَو٥ب 

 ( ، أقبل اٚبذت كاتبا حنيكا يكتب لك، قاؿ : يا أمّب ا٤بؤمنْب، مايل ولو، لو دينو ويل كتابتو، ققاؿ عمر رض اهلل عنو : ال نأمنه  إذٔ٘اآلية 
ال ندنيه  إذا أقصاى  اهلل"، لكن قَبات حك  خلكاء آخرين شهدت ٛبكن أىل الذمة كما حصل ُب خو هن  اهلل وال نكرمكه  إذا أىاهن  اهلل و 

إلماـ عهد ا٤بهدي أيب عبد اهلل ٧بمد بن ا٤بنصور وىو ما أنكره عليو بعض الزىاد والعلماء بعد أف ظهر ظل  بعضه  للناس ُب ا٤بعاملة، ويروي ا
نا كتاب عمر بن عبد العزيز إىل ٧بمد بن ا٤بيسر: أما بعد، قإنو بلغِب أف ُب عملك رجبل يقاؿ لو ا٤بوالي عن عمراف بن األسد أنو قاؿ :" أتا

اْلِكَتاَب  ُىُزوًا َولَِعبًا ِمْن ال ِذيَن أُوُتوا :"حساف" على غّب دين اإلسبلـ، واهلل تعاىل يقوؿ }  يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال تَػت ِخُذوا ال ِذيَن اٚب َُذوا ِديَنُك ْ 
(، قإذا أتاؾ كتايب ىذا، قادعو إىل اإلسبلـ، قإف أسل  قهو ِٚ٘مْن قَػْبِلُكْ  َواْلُكك اَر أَْولَِياَء َواتػ ُقوا الل َو ِإْف ُكنُتْ  ُمْؤِمِنَْب {) سورة ا٤بائدة : اآلية 

ْب، ققرأ عليو الكتاب قأسل  ، وكتب عمر بن عبد منا، وإف أىب قبل تستعن بو ، وال تأخذ غّب أىل اإلسبلـ على شيء من أعماؿ ا٤بسلم
قرآف خّب العزيز إىل عمالو أال  ُتولوا على أعمالنا إال أىل القرآف ، قكتبوا إليو إنا وجدنا قيه  خيانة، قكتب إليه  : إف مل يكن ُب أىل ال

(، كتاب حسن السلوك الحافظ دولة ىػٙٔٗٔاقعي )قأجدر أال يكوف ُب غّبى  خّب"، انظر: اإلماـ ٧بمد بن ٧بمد بن الكرَل ا٤بوالي الش
 . ٛٙٔو ٕٙٔ-ٔٙٔ. ا٤بستشار قؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد ) ٙبقيق وتعليق(، الطبعة األوىل. الرياض: دار الوطن، ص الملوك

  .٘سورة ا٤بائدة: اآلية ٜٔٗ
  .ٕٕٔالبقرة: اآلية  ٕٜٗ
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استعبلء -ا٤بككر اإلسبلمي ٧بمد أٞبد الراشد ما يصكو ىنا حامد ربيع وُب اياغتو للنظرية العامة ُب الككر السياسي اإلسبلمي، يضع   

ضمن الركن األوؿ ُب نظريتو بقولو :" يبدأ إابلح ا٢بياة بإيداع السلطة  -وٛبييزا بْب ا٤بسل  وغّب ا٤بسل  ووظيكة حضارية قيادية لؤلمة ا٤بسلمة
ؿ السابقْب من الكقهاء  قيقوؿ :" وأال ومبتدأ حق ا٤بسل  ُب السلطة ٤بؤمن قوي" ، ويكصل ٧بمد أٞبد الراشد ُب ذلك معتمدا على أقوا

س مستنبط من ٙبليل ٦برى ا٢بياة ومشاىدة الطبيعة ا٤بودعة ُب ا٣بلق، قإف االختبلؼ بْب البشر اكة الزمة، بسبب الكجور الذي أودع ُب النك
د قيو جانب ا٣بّب، ققتل ىابيل الذي غلب خّبه قكف يده، ولذلك اإلنسانية كما أودع قيها ا٣بّب، مثل الذي ظهر ُب قابيل حْب غلب ا٢بس
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ويرتبط بالنظرة ا٤بتميزة للحضارة اإلسبلمية ُب تعاملها مع الوجود اإلنساٍل قاعدة أخرى مطلقة مل 
يث آثارىا السياسية ُب نظر ربيع وىي "النظرة إىل ا٢بياة الدنيوية على يقدر ٥با بعد التحليل الكاُب من ح

أهنا معاناة والتعامل مع السلطة على ىذا النحو على أنو نوع من االختبار حيث ٩بارسة ا٢بك  ٧بنة 
أَلْرَض لِل ِو يُورِثُػَها َمْن قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو اْسَتِعيُنوا بِالل ِو َواْاربُوا ِإف  ا وا٣بضوع للحك  ٧بنة قاؿ تعاىل: }

قَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قَػْبِل َأْف تَْأتِيَػَنا َوِمْن بَػْعِد َما ِجْئتَػَنا قَاَؿ َعَسى َربُُّكْ  َأْف  ◊َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمت ِقَْب 
ال ِذي َخَلَق ، وقاؿ تبارؾ وتعاىل : }  ٜ٘ٗ{َف تَػْعَمُلوَف يُػْهِلَك َعُدو ُكْ  َوَيْسَتْخِلَكُكْ  ُب اأَلْرِض قَػَينظَُر َكيْ 

ُلوَُكْ  أَيُُّكْ  َأْحَسُن َعَمبًل َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُكورُ  ، قا٢بياة اختبار ومن ٍب قإف ىذا ٜٙٗ{ اْلَمْوَت َوا٢ْبََياَة لَِيبػْ
و بإثبات القدرة والصبلبة االختبار يكَبض ابتداء أنو إخضاع ا٤بواطن المتحاف عسّب ال بد وأف ينتهي من

على أنو يستطيع أف يصف نكسو بأنو "مؤمن" وىكذا تصّب السلطة ضرورة وتصّب السلطة واجبات قبل أف 
ا٢بقوؽ قرغ  أهنا تنبع من مكهـو الطاعة اال تكوف حقوقًا ٗبعُب امتيازات وليست ٗبعُب التزامات.  أما عن 

القواعد األخبلقية الثابتة ، قاؿ رسوؿ اهلل الى اهلل عليو أنو ال طاعة ٤با ىو ٨بالف للمبادئ الدينية و 
. قالسلطة ال تعُب االستسبلـ ورغ  أف البعد ٜٚٗوسل : )ال طاعة ُب معصية اهلل، إ٭با الطاعة ُب ا٤بعروؼ(

عن السلطاف غنيمة ألف ا١بزاء ىو ُب ا٢بياة اآلخرة ولكن لو أخطأ ااحب السلطاف قواجب ا٤بواطن أف 

                                                                                                                                               

ال ٲبكن أف تنظ  حياة الناس ببل قائد، يسمى ا٤بلك أو بأي إس  آخر، قإذا أيد اهلل أحد عباده بالوحي حٌب اكتمل خّبه : اار أحق بأف 
يو وسل  : إنتقل ا٢بق من بعده إىل أقرب متمسك يكوف ىو الذي يقود وٰبك ، قلما انتهى الوحي وختمت الرساالت ٗبحمد الى اهلل عل

كوف تولية بالوحي الذي نزؿ عليو وأٛبه ، إذا منحو اهلل قوة، ٍب ىو استوىل يويل األمثل قاألمثل، وقق نظرية التوثيق واستككاء األمناء، وبذلك ت
ل ىو ا٤بنطق الذي قهمو ققهاء اإلسبلـ ُب كيكية ٙبريك القوي ا٤بتمسك بالوحي ىي نقطة بداية ا٢بياة السياسية، و٧بور حركتها...ىذا التسلس

قطة بدء ا٢بياة ٗبوازين اإلسبلـ، وارحوا بلزـو نقطة البدء ىذه واإلمساؾ بالزماـ....وٗبثل ىذا ا٤بنطق قامت تقريرات القرطيب، قجعل ا٣بليكة ن
من التحاسد والتناقس والتقاطع والتدابر، والسلب والغارة  اإلابلح وشرح ُب تكسّبه كيف ) أف اهلل سبحانو خلق ا٣بلق على سليقة اآلدمية،

َجاِعٌل ُِب  والقتل والثأر، لك  يكن بد ُب ا٢بكمة اإل٥بية وا٤بشيئة األولية من كاؼ يدـو معو ا٢باؿ، ووازع ٰبمد معو ا٤بآؿ، قاؿ تعاىل :} ِإٍلٍّ 
انو با٣ببلقة، وجعل أمورى  إىل واحد يزعه  عن التنازع وٰبمله  على التآلف (، قأمرى  اهلل سبحٖٓاأَلْرِض َخِليَكًة { ) سورة البقرة : اآلية 

، ويقرركل يد على ما تستقر عليو، وروى ابن القاس  قاؿ: حدثنا مالك أف عثماف بن عكاف رضي اهلل ع نو  من التقاطع، ويرد الظامل عن ا٤بظلـو
كاجر والكاقر: دعوى االستخبلؼ ومنح ا٢بق ُب السلطة ليد مؤمنة إ٭با ىو كاف يقوؿ : ما يزع اإلماـ أكثر ٩با يزع القرآف(...وسيقوؿ ال

احتكار وانكراد وإٮباؿ لآلخرين، ونقوؿ : نع  ٰبتكرىا ا٤بؤمن، لكن ليس واحدا مسمى، قتعاؿ وكن مؤمنا حقا نكسبك ا٢بق أيضا" عن : 
 .ٚ-٘/ٗمصدر سابق ، جدعوة اإلسالمية ، أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي في نظريات فقو ال٧بمد أٞبد الراشد ،  

494
 .ٚٛ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع ،   

495
 .ٜٕٔو ٕٛٔسورة األعراؼ : اآليتاف   

 .ٕسورة ا٤بلك : اآلية  ٜٙٗ
، عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، وُب حديث آخر عن (ٓٗٛٔرق  ا٢بديث ) :، ومسل (ٕٚ٘ٚ: رق  ا٢بديث )أخرجو البخاري  ٜٚٗ
مر رضي اهلل عنو، عن النيب الى اهلل عليو وسل  أنو قاؿ: )على ا٤برء ا٤بسل  السمع والطاعة قيما أحب وكره إال أف يؤمر ٗبعصية، قإف ابن ع

 . (ٜٖٛٔرق  ا٢بديث )، ومسل : (ٗٗٔٚرق  ا٢بديث ) أمر ٗبعصية قبل ٠بع وال طاعة(، أخرجو البخاري:
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، قكما أف ٜٜٗ.  وألف ا٢بديث الشريف يؤكد أف )كلك  راع وكلك  مسئوؿ عن رعيتو(ٜٛٗويقومو لو بسيك
ا٢باك  راع قكذلك ا٤بواطن العادى ولو ُب دائرة أسرتو الضيقة قهو راع ومسئوؿ، وا٤بسئولية تعُب االلتزاـ 

حْب  . إف خطأ ا٢باك ٓٓ٘قاؿ عليو الصبلة والسبلـ : و)إف أقضل ا١بهاد كلمة عدؿ عند سلطاف جائر(
يتضمن ٨بالكة لؤلخبلقيات اإلسبلمية ال ٲبكن أف يواف إال بأنو منكر عمبل ٗبقتضى حديث النيب الى 

ققط االبتعاد عن السلطة اال لضرورة بل . وىذا يعُب ال ٔٓ٘اهلل عليو وسل  : ) من رآى منك  منكرا ...(
وارؽ األساسية بْب ا٢بضارات وكذلك سيادة ا٢بياة اآلخرة على ا٢بياة الدنيوية. وىكذ تربز واضحة الك

الدينية الكربى، قإذا كانت الكاثوليكية ٘بعل ا٤بدينة السياسية عقابا ٤با قعلو آدـ عقب طرده من ا١بنة، وإذا  
كانت اليهودية ٘بعل من ا٢بياة الدنيوية معايشة لتحقيق الذات من خبلؿ األمل واللذة، قإف ا٢بضارة 

 . ٕٓ٘ة اال إعدادا الستقباؿ ا٢بياة األخرى" اإلسبلمية ال ترى ُب ا٢بياة الدنيوي
 

يشدد حامد ربيع على أٮبية مكهـو وحدة األمة اإلسبلمية المطلب الثالث: وحدة األمة اإلسالمية: 
باعتباره جوىر التطبيق السياسي اإلسبلمي قتمثبلتو وتأثّباتو تتبلور وتنساب من ٝبيع قنوات وشرايْب 

كها عامل الدين لٍّ غَ مة اإلسبلمية تنبع من مكهـو العبلقة الروحية الٍب يػُ ا١بسد السياسي، ويقوؿ: "وحدة األ
واالنتماء للقرآف والسنة، وىنا نلحظ منذ البداية مدى ا٣ببلؼ بْب الواقع الذي نعيشو وٝبيع ٭باذج ا٣بربة 

الوجود اإلسبلمية السابقة، قالعامل اإلسبلمي وحٌب وقت قريب نسبيا مل يعرؼ إال الَبابط ا٤بطلق بْب 
العضوي للمسل  ومعايشتو على أرض إسبلمية تنتمي إىل إردة إسبلمية وٰبكمها نظاـ إسبلمي،  لكن 
العامل الذي نعيشو يعرؼ الكثّب من ا٤بسلمْب الذين يعايشوف حضارة غّب إسبلمية بل ومناىضة لئلسبلـ  

أقلية ذات وزف معْب، وليس أدؿ كا٢بضارة الكاثوليكية الغربية، وقد يعيش ُب ظل نظاـ وثِب رغ  أنو ٲبثل 
على واقع ا٤بسلمْب ُب ا٥بند تأكيدا ٥بذه ا٤ببلحظة، لو عدنا إىل ا٣بربة اإلسبلمية األايلة لكاف أوؿ ما 

، قالقرآف واحد والرسوؿ الكرَل عليو الصبلة ٖٓ٘الحظناه أف تلك التقاليد مل تقبل سوى خليكة واحد

                                                 

 
498

ة األمة ُب تصحيح مسار السلطة ا٢باكمة :" إف مصّب األمر إىل ا٤بلوؾ ونواُّ  من الوالة، ويقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن مسؤولي  
{) ِمَْب بَػْعضًا والقضاة واألمراء، ليس لنقص قيه  ققط ، بل لنقص ُب الراعي والرعية ٝبيعا...وقد قاؿ تعاىل : } وََكَذِلَك نُػَويلٍّ بَػْعَض الظ الِ 

 .ٕٙ، مصدر سابق،  ص  الخالفة والملكيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، (" ، شٜٕٔسورة األنعاـ : اآلية 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب الى اهلل عليو وسل  أنو قاؿ: )أال كلك  راع وكلك  مسؤوؿ عن رعيتو، قاألمّب الذي الناس راع،   ٜٜٗ
ية على بيت بعلها وولده، وىي مسؤولة عنه ، والعبد راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو، والرجل راع على أىل بيتو، وىو مسؤوؿ عنه ، وا٤برأة راع

 .ٜٕٛٔ، ومسل : ٕٗ٘٘على ماؿ سيده وىو مسؤوؿ عنو، أال قكل  راع وكلك  مسؤوؿ عن رعيتو(، أخرجو البخاري: 
  األلباٍل،  ) أو أمّب جائر(، وسكت أبو داود عن حكمو واححو :عن أيب سعيد ا٣بدري وزاد على اللكظرواه ابن ماجو ُب سننو،    ٓٓ٘

 (. ٖٗٗٗباب األمر والنهي، رق  ا٢بديث ) كتاب الكًب،
501

 سبق ٚبرٯبو.  

 .ٗٛ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٓ٘
و ما شاُّو من رغ  تعدد الوالة والسبلطْب قإنو مل ٯبرؤ كثّب منه  على ٙبدي مكانة ا٣بليكة الواحد، مع أف الوايل أو السلطاف أ  ٖٓ٘

أاحاب النكوذ على بعض األمصار كاف ٲبلك من الصبلحيات السياسية والدينية وحٌب العسكرية ما يؤىلو واقعيا لينصب نكسو خليكة أيضا ، 
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األعلى الذي يتوىل حك  ا١بماعة باس  اإلرادة التارٱبية  والسبلـ واحد، قكذلك البد وأف يكوف ا٢باك 
واحد، ومن ىذا ا٤بنطلق نكه  النتيجة األخرى الٍب سيطرت على العامل اإلسبلمي وىي الشعور بالتجانس 
من جانب والتميز من جانب آخر، قكل من ينتمي إىل اَّتمع اإلسبلمي حٌب لو مل يكن مسلما ىو جزء 

 . ٗٓ٘وعليو التزامات" من ا١بماعة ولو حقوؽ
 
وحدة األمة ُب نظر ربيع ال تتناَب مع تعدد ا٤بذاىب الكقهية وا٤بدارس الككرية ُب الدولة ا٤بسلمة   

"والواقع أف ٧بور العبلقة السياسية ُب التصور اإلسبلمي ىو عبلقة حاك  بشعبو وليس حاكما بأرضو، 
طب حاك  قارس بأنو شاه العج ، ىذه الوحدة كاف يواف ا١بار الشمايل بأنو سلطاف الرـو وٱباوىكذا  

الٍب مردىا العبلقة الروحية ال يناؿ منها أو يؤثر قيها تعدد النظ ، اإلسبلـ مل يربط بْب وحدة األمة ووحدة 
النظ  القانونية، بل إنو قبل وجود مذاىب أربع أو أكثر ُب داخل األمة اإلسبلمية دوف أف يعِب ذلك أي 

ة األمة، األمة واحدة ألهنا تعبد إ٥با واحدا وتدين باالحَباـ لتعالي  واحدة ولغة دينها قرقة أو ٦باقاة لوحد
لغة القرآف العربية واحدة رغ  أف لغات الشعوب ا٤بسلمة األخرى كثّبة ُب آسيا وإقريقيا، األمة ٗبعُب آخر: 

واحدة، وىي لذلك  مكهـو معنوي وحضاري، ىي إنتماء ديِب حيث يسود كتاب واحد وتبعية واحدة وقبلة
ال تتحدد بإقلي  أو ٕبدود مصطنعة قحيث يوجد ا٤بسل  قهو يعيش على أرض إسبلمية وينتمي إىل تلك 

 ٘ٓ٘الوحدة ا٤بعنوية الٍب تعلو اإلقلي  وتتجرد من اإلقلي ".

ويعترب ربيع "٧بور التطور السياسي ىو األمة، أي ا١بماعة ا٤بنظمة حيث يسيطر مبدأ اإلخاء  
السياسي ىو كلمة الدولة ال تعرقها التقاليد اإلسبلمية األوىل، حيث كاف ٧بور ا٣بطاب والتضامن،  

ف : )مثل ا١بماعة، ى  اولئك الذين أشار إليه  الرسوؿ الكرَل الى اهلل عليو وسل  ُب ا٢بديث الشري
 سهربال سدا١بتعاطكه  مثل ا١بسد إذا اشتكى عضو تداعى لو سائر توادى  وتراٞبه  و  ا٤بؤمنْب ُب
، السلطة ىي ُّذا ا٤بعُب . االقلي  ال موضع لو ُب التصور اإلسبلمي للجماعة السياسية األوىلٙٓ٘ وا٢بمى(

القوة ا٤بنظمة ٢بياة االمة الٍب تسعى أساسا لتحقيق الوحدة لتلك االمة، وإذا كانت وظيكة األمة اإلسبلمية 
ة ٙبقيق تلك الوظيكة ا٢بضارية ولكن الذي نشر الدعوة قإف ا٣ببلقة أو السلطة تصّب ُّذا ا٤بعُب ىي أدا

يعنينا أف نتذكره ىو أف السلطة ليس ٥با من مربر وأف الطاعة ليس ٥با من إلزاـ سوى ٙبقيق تلك الوظيكة 
 -الى اهلل عليو وسل -أف رسوؿ اهلل  أيب ىريرة عن أيب ااّب عن بن عروة ىشاـ ا٢بضارية، وقد روى

                                                                                                                                               

واحد وإف  ويقوؿ اإلماـ ا٤باوردي :" وإذا عقدت اإلمامة إلمامْب ُب بلدين مل تنعقد إمامتهما، ألنو ال ٯبوف أف يكوف لؤلمة إماماف ُب وقت
 .ٜٕ، مصدر سابق ، ص  األحكام السلطانيةشذ قـو قجوزوه". ا٤باوردي ، 

.ٚٔ، ص  مستقبل اإلسالم السياسيحامد ربيع،   504
  

 .ٛٔ، مستقبل اإلسالم السياسيحامد ربيع،   ٘ٓ٘
(، ٕٙٛ٘ؤمنْب ، رق  ا٢بديث)، ورواه مسل  ُب كتاب الرب والصلة، باب تراح  ا٤بأخرجو الشيخاف عن النعماف بن بشّب رضي اهلل عنو  ٙٓ٘

 (.ٔٔٓٙورواه البخاري : رق  ا٢بديث )

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ا٢بق،  ه، والكاجر بكجوره، قا٠بعوا ٥ب  وأطيعوا ُب كل ما واققربٍّ بِ  رُّ يليك  البػَ قَ  ،قاؿ:)سيليك  بعدي والة
. وداللة ىذا النص واضحة ُب التعبّب عن مكاىي  ٚٓ٘( عليهأساءوا قلك  و  قإف أحسنوا قلك  و٥ب ، وإف

يكوف اا٢با، وأف ٧بور الطاعة ىو التطابق بْب سلوؾ ثبلثة: أف ا٢باك  ليس َّرد كونو حاكما بل البد أف 
 . ٛٓ٘ا٢باك  وإطار الشرعية،  وأف خطأ ا٢باك  ال يتحملو الشعب وال ٙبمل وزره ا١بماعة" 

نظر ربيع أربعة عناار أو متغّبات تتكامل ُّا معانيها ا٢بقيقية وىي  إذف قالذي ٯبمع "األمة" ُب 
: ٝباعة تؤمن ويسودىا اإلٲباف با٤بقومات األساسية للدين اإلسبلمي، والٍب تقـو على أساسها أوال:" 

ومن  ُب كل ما لو الة بالدعوة اإلسبلمية حداً ت  مُ  واحداً  ىذه ا١بماعة ٛبلك إدراكاثانيا: الدعوة احملمدية. 
واحَباـ الشريعة اإلسبلمية بواكها نظاما متكامبل للسلوؾ الكردي  ،بْب ىذه العناار مبدأ ا٣بضوع

: ٧بور الوظيكة ا٢بضارية لتلك رابعا: تربط ٝبيع ىذه العناار عبلقة التضامن ا٤بطلقة،  ثالثاوا١بماعي، 
ف، ىذه ىي العناار األربعة الٍب ا١بماعة ا٤بتضامنة ىو مكهـو ا١بهاد بكل ما تعنيو ىذه الكلمة من معا

 .ٜٓ٘يقـو عليها مكهـو األمة كما ورثناه عن تقاليدنا وتراثنا اإلسبلمي: إٲباف، إدراؾ، تضامن، جهاد"
"ا٤بنطلق ا٢بقيقي ٣بلق االرادة  :ويصف ربيع مكهـو وحدة األمة اإلسبلمية ُب أوسع معانيها بأهنا

هـو التكامل االجتماعي والسياسي من جانب آخر، ، والتعبّب الشكلي عن مك ٓٔ٘ا٤بتكاملة من جانب
ا١بماعة الرومانية، وقد تكوف نظامية كما تعرقها الدولة رغ  ذلك قإف الوحدة قد تكوف عرقية كما عرقتها 

القومية ا٤بعاارة، وقد تكوف حضارية كما عرقتها ا١بماعات التيوتونية ُب خبلؿ العصور الوسطى بل وحٌب 
نا تربز ىومن  ،وُب ٝبيع ىذه التطبيقات قد ٚبتلط مع مكهـو الوحدة االقليمية مشارؼ القرف العشرين.
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إرواء الغليل   ،ىػ(ٜٜٖٔضعكو األلباٍل، وقاؿ إسناده ضعيف جدا، وكذا الذىيب، والعقيلي، أنظر: الشيخ ٧بمد ناار الدين األلباٍل)   
 .ٖ٘ٓ/ٕ. الطبعة األوىل، بّبوت: ا٤بكتب اإلسبلمي، جفي تخريج أحاديث منار السبيل

 .ٜٗٔ/ٔ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٛٓ٘
509

 .ٕٕ-ٕٔ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   
ولعل من أى  ا٤بعوقات الٍب تعَبض طريق الوحدة اإلسبلمية تعدد دوؿ العامل اإلسبلمي حٌب بلغت قرابة ستْب دولة،  لكن ا٤بقومات   ٓٔ٘

الشريعة قادرة على ٙبقيق الوحدة ٗبعانيها الواسعة ، وا٤بتمثلة ُب وحدة العقيدة ووحدة لغة الدين أو لغة العبادة وىي لغة القرآف ،  ا٤بستمدة من
ة ومبدأ التكاقل الذي تؤسسو نصوص القرآف والسنة ، وإىل جانب وحدة العبادة ا٤بكروضة على ا٤بسلمْب قإف منابع الدستور والقانوف ُب األم

يعًا َوال تَػَكر ُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة الل ِو َعَلْيُكْ  إِ اإلس ْذ ُكْنُتْ  أَْعَداًء قَأَل َف بَػْْبَ قُػُلوِبُكْ  قََأْاَبْحُتْ  بلمية واحدة قاؿ تعاىل : }  َواْعَتِصُموا ِٕبَْبِل الل ِو ٝبَِ
ُ الل ُو َلُكْ  آيَاتِِو لََعل ُكْ  تَػْهَتُدوَف { ) سورة آؿ عمراف : اآلية بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكْنُتْ  َعَلى َشَكا ُحْكَرٍة ِمْن الن   (،  ٖٓٔاِر قَأَنْػَقذَُكْ  ِمنػَْها َكَذِلَك يُػبَػْبٍّ

وُلوا قُ  كما ٯبمع ا٤بسلمْب تاريخ واحد ٲبتد ٔبذوره إىل أنبياء اهلل آدـ ونوح وموسى وعيسى وتاريخ خاًب النبيْب ٧بمد عليه  الصبلة والسبلـ }
 َوَما أُوٌبَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوٌبَ الن ِبيُّوَف ِمْن َرٍُِّّْ  ال نُػَكرٍُّؽ آَمن ا بِالل ِو َوَما أُنزَِؿ إِلَيػَْنا َوَما أُنزَِؿ ِإىَل إِبْػرَاِىيَ  َوِإ٠ْبَاِعيَل َوِإْسَحَق َويَػْعُقوَب َواأَلْسبَاطِ 

( ، وال تقف معاٍل الوحدة عند التاريخ قيكَبض أف يتوحد ا٤بسلموف ُب عاداهت  ُٖٙٔمْسِلُموَف { ) سورة البقرة : بَػْْبَ َأَحٍد ِمنػُْهْ  َو٫َبُْن َلُو 
اً { ) سورة األحزاب: اآلية َر َوذََكَر الل َو َكِثّب وسلوكه  قاؿ سبحانو } َلَقْد َكاَف َلُكْ  ُب َرُسوِؿ الل ِو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو الل َو َواْليَػْوـَ اآلخِ 

 (،  كل ىذا البد وأف يوحد اآلالـ واآلماؿ ، عوضا عن مقومات الوحدة ا٤بستمدة من الثروات الطبيعية واالمتداد ا١بغراُب البحري والربئٕ
، مصدر  م في اإلسالمنظام الحكوالطاقات البشرية ُب شٌب ٚبصصات ا٢بياة. وقد قصل ُب شرح ىذه ا٤بقومات : أٞبد عبد اهلل مكتاح ، 

 .ٓٔ٘-ٕٚٗسابق ، ص 
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قكرة األمن القومي ٗبعُب األمن االقليمي، قأين مكهـو الوحدة اإلسبلمية من ىذه التصورات ؟، الواقع اف 
االجابة على ىذا تكاد تستحيل رغ  أهنا قد تبدو ألوؿ وىلة واضحة ليست ُب حاجة إىل تكصيل. 

نستطيع منذ البداية اف نطلق تصورنا للوحدة اإلسبلمية بأهنا تنبع من مكهـو العبلقة الروحية الٌب يغكلها و 
عامل الدين واالنتماء إىل لغة القرآف، بل إهنا تصّب ُب نطاؽ التحليل السياسي للَباث اإلسبلمي منطلق 

ىذا التصور ُب كلياتو العامة تاركا . وىنا ٰباوؿ ربيع اف يصوغ ٔٔ٘أساسي لكه  قكرة االختيار والتمييز"
 : ، وىي كاآلٌبالتكاايل وا١بزئيات

أف "التقاليد اإلسبلمية االوىل مل تقبل سوى خليكة واحد، ٩با ال شك  :قأوؿ ما يبلحظو ربيع -ٔ 
، على أف ىذه ا٢بوادث أيضًا ال أو على األقل قي   ،قيو أف ا٢بوادث البلحقة حطمت دت من ىذا ا٤بكهـو

أف تناؿ من اطبلؽ القاعدة الككرية، ُب ٢بظة معينة وعلى وجو التحديد خبلؿ القرف العاشر تستطيع 
إىل  ػ،ٍب ا٣بليكة السِب ُب بغداد ،ا٤بيبلدي سوؼ ٪بد ثبلثة خلكاء ُب آف واحد: ا٣بليكة االندلسي ُب قرطبة

إىل القاىرة،  رغ  جانب ا٣بليكة الكاطمي أو الذي ُب طريقو ألف يكوف كذلك ُب تونس قبل أف ينتقل 
أو  ،من ىؤالء الثبلث ا٭با كاف يعتقد ُب ذاتو انو ىو ااحب السيادة على اآلخرين ف كبلًّ إىذا التعدد ق

على ذلك من أف ا٣بليكة الكاطمي أرسل دعاتو  ؿ  بعبارة أخرى أنو ىو الذي ٯبب أف يقود ويطاع، وليس أدَ 
ودة إىل ا٤بكاىي  الكاطمية،  ىذا االستثناء ليس إال تاكيدا ية للعنٍّ داد ٰباولوف تطويع القيادات السُ غإىل ب

٫ببلؿ البلحقة سوؼ نستمع إىل تسميات تؤكد ثبات ىذه إلَبات اقللقاعدة. بل إنو عقب ذلك وُب 
بل ونكس العبلقات البلحقة بْب نظاـ  ،ا٤بكاىي  ككلمة "أمّب األمراء" أو "ملك ا٤بلوؾ" أو "الشاىنشاة"

 . ٕٔ٘ليست اال تأكيدا لنكس ا٢بقيقة"ا٣ببلقة والسلطنة 
وعندما يعقد ربيع مقارنة بْب النموذج اإلسبلمي ُب القروف ا٥بجرية األوىل ٗبا كاف آنذاؾ ُب أوروبا   

"الشعور بالتجانس والتميز تعرب عنو ولو ُب داللة سلبية ٝبيع  :الكاثوليكية قإنو يصل إىل نتيجة مكادىا أف
خرى، ىذه النظ  الٌب ىي ٗبثابة إطار ألعامل بْب تلك ا١بماعة وا١بماعات االنظ  السياسة ا٤برتبطة بالت

إ٭با تقـو على أساس الوحدة  ،قكري للوضع ا٤بعنوى للمجتمع اإلسبلمي والٌب بدورىا تنبع من قكرة التميز
َّتمع ا٤بعنوية للجماعة ا٤بسلمة.  وتبدو ىذه الظاىرة واضحة عندما نقارف اَّتمع اإلسبلمي باَّتمع با

الكاثوليكي ُب قَبة العصور الوسطى: قبينما ٪بد األلقاب العرقية واالقليمية تنتشر ببل حدود ُب أوربا 
ربط حاك  بإقلي  أو ٔبماعة عرقية مل تعرقو ا١بماعة و  الكاثوليكية ال ٪بد ٥با أي موضع ُب العامل اإلسبلمي،

ا٤بتداولة بْب حكاـ األمة اإلسبلمية ُب قَبات  اإلسبلمية إال ُب مراحل الحقة.  ولو عدنا إىل ا٣بطابات

                                                 

، السنة السابعة ، ٖٕٙحامد ربيع ، وحدة األمة وجوىر النموذج اإلسبلمي للممارسة السياسية ، مقاؿ ُب تقرير قضايا دولية ، العدد   ٔٔ٘ 
 .ٖ٘ـ، ص ٜٜٙٔيونيو  ٓٔىػ/ ٧ٔٗٔٚبـر  ٕٗ
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اال٫ببلؿ نكسها لوجدنا اف ىؤالء ا٢بكاـ مل يستخدموا ذلك االاطبلح الذي يربط ا٢باك  بعرؽ متميز إال 
بأف ذلك ا٢باك  أقل درجة وأكثر ابتعادا عن تلك السلطة العا٤بية الٌب ٘بعل منو مرآة للتعبّب عن الشعور 
يعُب ىذا أنو مل توجد حكومات أو نظ  إقليمية حيث أهنا مل تكن سوى تعبّب عن   للخبلقة اإلسبلمية،

نوع من التنظي  االداري واإلقليمي الذي ال ٲبكن أف يناؿ من وحدة األمة اإلسبلمية، ىذه الوحدة تربز 
بْب دار  واضحة عندما نصعد إىل عصور اإليناع واالزدىار وخّب ما يعلن عن تلك ا٢بقيقة ىو قكرة التمييز

حك  القرآف وتعالي  رسولو أو بعبارات أخرى حيث يستطيع ا٣بليكة أف ٲبكن ا٤بسل  من أف يعيش وٲبارس 
القواعد الٌب وضعتها وقننتها حضارتو.  قيما عدا ذلك وباقي العامل ىو دار ا٢برب، ىذه ا٤بكاىي  ٝبيعها 

ؿ ظامية خبلؿ القرف األوؿ ا٥بجري أي خبلتتصل بقانوف ا١بهاد الذي ًب بناؤه الككري وٙبديد عنااره الن
تلك الكَبة الٍب ٛبيزت باالنتصارات اإلسبلمية دوف حدود حيث مل تستطع أي قوة اخرى أف تقف ُب 
مواجهة القوة اإلسبلمية سواء ُب الصْب أو ا٥بند ودوف ا٢بديث عن مشاؿ أقريقيا وجنوب أوربا.  ومن ٍب  

ف يظهر ذلك التناقض الواضح بْب مكاىي  التعامل الدويل، وبغداد كاف من الطبيعي ُب ا٤براحل البلحقة أ
ىي عاامة العامل وقد أضحت الدولة اإلسبلمية تصارع ُب سبيل استمرارية وحدهتا داخليا وخارجيا، على 

 .  ٖٔ٘أف ىذا يقودنا ُب حقيقة األمر بعيدا عن النموذج الذي حددناه كمحور ٥بذا التحليل"
و عن مثالية الوحدة بالقوؿ :"ورغ  ذلك قإف ٦بموعة من ا٤بكاىي  وٱبت  ربيع حديث   -ٖ 

األساسية ظلت أيضاً ثابتة ُب قَبات اال٫ببلؿ والتحلل، وىي مكاىي  ُب حاجة إىل دراسة مستقلة، مل يقدر 
ٍب ٥با بعد التحليل العلمي الكاُب ا٤بدع  بالتوثيق.  نسوقها، ىذه ا٤بكاىي ، ألهنا رغ  ذلك تدع  النتائج ال

والنا إليها، وىي تدور ٝبيعها حوؿ مكهـو أساسي: ا١بماعة اإلسبلمية ظلت دائمًا ُب ٝبيع مراحل 
تطورىا تستند إىل قكرة أف العبلقة الٍب تربط ٨بتلف أجزاء االمة ىي أساسا مكهـو معنوي أو عبلقة معنوية 

ة اإلسبلمية حقيقة ٦بردة ال ترتبط وىي ُّذا ا٤بعُب تعكس حقيقة الوعي ا١بماعي باالنتماء ا٤بعنوي، قالدول
ال ٗبكاف وال بزماف، ومن ٍب ال نتحدد بإقلي  أو ٕبدود مصطنعة وضعها البشر، إهنا دائمة ألهنا حقيقة 
٦بردة ٚبتلف وتستقل وتتميز عن االدوات النظامية ا٤بعربة. اختكاء ا٣بليكة الواحد ٗبعُب تعدد ا٢بكاـ ال ٲبنع 

التناقضات احمللية والصراعات الطائكية ُب سبيل الواوؿ إىل السلطاف ال  من وجود تلك الدولة، بل اف
ٙبوؿ دوف بقاء وثبات واستتمرارية ا٤بكهـو ا٤بعنوي للدولة اإلسبلمية، كذلك قاف اختكاء ا٣بليكة كلية ال 
مل يقود إىل أي نتيجة أخرى، األمر الذي يعُب إف وجود نظ  غّب نقية حيث تتسرب اليها عناار نظامية 

تعرقها وال تعرقها التقاليد ا٢بضارية اإلسبلمية ال ٲبنع من أف ذلك ا٤بكهـو النظامي، ا٢بقيقة اَّردة ا٤بطلقة، 
تظل دائما قائمة وقاعليتها ثابتة، قالدولة اإلسبلمية ىي التعبّب ا٤بعنوي عن ا١بماعة ا٤بسلمة، وا٣ببلقة 

ليست سوى أدوات تسمح لتلك الدولة بتحقيق وكذلك النظ  األخرى النابعة منها أو ا٤بساندة ٥با 
التعبّبات و  قاعليتها ُب مكاف معْب أو زماف معْب.  الدولة بعبارة أخرى تظل أساسا عبلقة بْب ا٤بواطن
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اَّردة عن النموذج اإلسبلمي للوجود السياسي وتعطيو مذاقو ا٣باص الذى سوؼ يربز أكثر وضوحا من 
 . ٗٔ٘"الَباث الذى ارتبط بذلك النموذجمتابعة ٙبليل ٨بتلف أجزاء وعناار 

 
َوأَْمُرُىْ  : قاؿ اهلل تعاىل }  أسلوبا من أساليب الحكمو  المطلب الرابع: األخذ بمبدأ الشورى قاعدةً 

نَػُهْ   الشورى عنصر أساس : "  ٙٔ٘بعبارة موجزة قيقوؿ ىمو عن الشور ربيع كبل،  وٯبمل ٘ٔ٘{ُشوَرى بَػيػْ
، ليس من حق ااحب السلطة أيا كاف ومهما ارتكعت ٚٔ٘ا٢باك و٧بور ا٤بمارسة السياسية من جانب 

الشورى التزاـ قانوٍل وسياسي يكرض نكسو على دوف أخذ رأي أىل ا٢بل والعقد، مرتبتة أف يتخذ قرارًا 
من ، قاؿ عز ٛٔ٘ا٢باك ، ٕبيث أف شرعية قراره تكقد أاو٥با لو مل يسبق اٚباذ القرار السؤاؿ واالستكهاـ

ُهْ  َواْستَػغْ قَِبَما رَ قائل: }  ِكْر ْٞبٍَة ِمْن الل ِو لِْنَت ٥َبُْ  َوَلْو ُكْنَت َقظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب النْػَكضُّوا ِمْن َحْوِلَك قَاْعُف َعنػْ
 . ٜٔ٘{" ٥َبُْ  َوَشاِوْرُىْ  ُب اأَلْمِر قَِإَذا َعَزْمَت قَػتَػوَك ْل َعَلى الل ِو ِإف  الل َو ٰبُِبُّ اْلُمتَػوَكٍِّلْبَ 

 
٧بور شرعية النظاـ  لمطلب الخامس: تطبيق الشريعة اإلسالمية ىو أساس النظام القانوني الداخلي:ا

اإلسبلمي ُب إطاره الداخلي ينبع من مبدأ تطبيق الشريعة اإلسبلمية ُب كل ما لو الة بتنظي  العبلقات 
يُن اْلَقيٍُّ  َوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس ال ِإْف ا٢بُْْكُ  ِإال  لِل ِو أََمَر َأال  تَػعْ اإلنسانية، قاؿ تعاىل: }  ُبُدوا ِإال  ِإي اُه َذِلَك الدٍّ

نَػُهْ  ٍُب  ال ٯبَُِدوا ُب وقاؿ سبحانو:}  ٕٓ٘{ يَػْعَلُموفَ  َقبل َوَربٍَّك ال يُػْؤِمُنوَف َحٌب  ُٰبَكٍُّموَؾ ِقيَما َشَجَر بَػيػْ

                                                 
  .ٕٜ-ٜٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٗٔ٘
 .ٖٛسورة الشورى: اآلية     ٘ٔ٘
٘ٔٙ
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قاؿ الزىري : كاف ٦بلس عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو مغتصا من العلماء والقراء كهوال وشبانا، ورٗبا استشارى ، قكاف يقوؿ: ال ٛبنع "  

نظر: أبو القاس  ابن أحدك  حداثة سنو أف يشّب برأيو، قإف الرأي ليس على حداثة السن وال على قدمو، ولكنو أمر يضعو اهلل حيث يشاء"، ا
 .٘٘ٔ، مصدر سابق، ص  الشهب الالمعة في السياسة النافعةرضواف ا٤بالقي، 

518
ويقوؿ د.قتحي الدريِب بأف الشورى "ضرب من ا٤بشاركة السياسية ينهض بو القادروف وذوو الككاءات وا٣بربات من أبناء األمة ، والشورى   

( النزعة ا١بماعية ُب التشريع اإلسبلمي ٔاألمة ، ويدؿ مبدأ الشورى على عدة أمور، منها : )ُب اإلسبلـ أال مشروعية الوالية العامة على 
، ينشأ عنها عبلقة وطيدة بينهما، وتكاقل سياسي ُب تسيّب شؤوف الدولة، وىو ما  ٕبيث ٘بعل من السياسة مادة مشَبكة بْب ا٢باك  واحملكـو

ق ذوات األقراد وما أوتوا من مواىب وملكات كي تستكيد الدولة من طاقات كل أبنائها، والسيما ( ٙبقيٕتستلزمو ا٤بسؤولية ا٤بتبادلة بينهما، )
نَػُهْ  {) سورة الشورى : اآلية  (، كحقيقة أساسية من  ُٖٛب شؤوف ا٢بك  والسياسة، وىذا ىو ا٤بعِب بقولو تعاىل } َوأَْمُرُىْ  ُشوَرى بَػيػْ

( وليست الطاعة ُب اإلسبلـ مصدرىا قكرة ا٢بق اإل٥بي الٍب  ٖابتداء، وواجبة التقيد بنتائجها، )خصائص ا٤بسلمْب، قكانت واجبة ُب اٚباذىا 
كة والتنكيذ ، كانت سائدة ُب أوروبا بالنسبة للملوؾ ُب القرنْب السابع والثامن عشر، وإ٭با السلطة ُب اإلسبلـ إ٭با تعِب القي  العليا ُب حاؿ ا٢بر 

مطاعا لذاتو  وال لشخصو ، وإ٭با يطاع إذا كاف ىو مطيعا ىو كذلك ، وقد أكد ىذا ا٤بعُب ا٣بليكة أبوبكر وىذا يستلـز أال يكوف ا٢باك  
ت إال الصديق رضي اهلل عنو بقولو : ) أطيعوٍل ما أطعت اهلل قيك ( ، وعلى ىذا قالسلطة ال تعِب القوة ا٤بطلقة وإ٭با السلطة ُب اإلسبلـ ليس

و ا٣بالدة، ومن ىنا كاف وجوب الطاعة ، لتقيد السلطة بالكتاب والسنة عمبل ومقصدا"، نقبل عن د. قتحي الدريِب و وقيملِ ثُ ٘بسيدا ٤ببادئو ومُ 
 .ٜٛ-ٙٛ، مصدر سابق ، ص  النظريات الفقهية، 

  .ٜ٘ٔسورة آؿ عمراف: اآلية   ٜٔ٘
 .ٓٗسورة يوسف: اآلية   ٕٓ٘
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، إف ٦برد استقباؿ قانوف أجنيب مل يستند من حيث أاولو ٕٔ٘{ َتْسِليماً  أَنُكِسِهْ  َحَرجاً ٩ب ا َقَضْيَت َويَُسلٍُّموا
ا٣ببلقة إىل تلك الشريعة يكقد الدولة اكتها اإلسبلمية، واآليات كثّبة ُب ىذا ا٣بصوص ومنها قوؿ ا٢بق 

ا أُنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف أَْف يَػَتَحاَكُموا ِإىَل َأملَْ تَػَر ِإىَل ال ِذيَن يَػْزُعُموَف أَنػ ُهْ  آَمُنوا ٗبَا أُنزَِؿ إَِلْيَك َومَ سبحانو: } 
ٍُب  واآلية الكرٲبة: }  ٕٕ٘{الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْف َيْكُكُروا بِِو َويُرِيُد الش ْيطَاُف َأْف ُيِضل ُهْ  َضبلاًل بَِعيدًا 

، الشريعة اإلسبلمية تقـو من ٖٕ٘{ ت ِبْع أَْىَواَء ال ِذيَن ال يَػْعَلُموفَ َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن اأَلْمِر قَات ِبْعَها َوال تػَ 
: -ٲبثبلف العنصرين التاليْب ُب تصنيف ىذه ا٤بثالية-حيث جوىرىا من ىذا ا٤بنظور السياسي على مبدأين 

ب آخر مبدأ مبدأ العدالة ىو القيمة العليا الٍب تنحِب أمامها ٝبيع القي  األخرى كما ورد آنكا، ومن جان
 .ٕٗ٘احَباـ الكرامة اإلنسانية الذي بدوره يكوف جوىر ومضموف العقد الذي ينظ  عبلقة ا٢باك  باحملكـو

من البلقت ٤بن يقرأ كتب ربيع أنو المطلب السادس: مبدأ العدالة محور العالقة بين المواطن والدولة: 
ارية، تعرب عن حضارة معينة، وتعِب النتائج حقيقة حضيتناوؿ العدالة من زوايا تنظّبية ٨بتلكة باعتبارىا "

، ققد أشرنا ضمن أعمدة بناء النظرية ٕ٘٘الكثّبة ا٤برتبطة با٤بستوى الثقاُب والتقاليد التارٱبية والقي  الدينية"
اإلسبلمية إىل مكهـو "العدالة السياسية" ، لكنو يتناوؿ أيضا مقارنة بْب العدالة الوظيكية ٗبعُب "أف العدالة 

وٕبيث ٛبثل ىدقا ثابتا للنظاـ  ، أو ا٤بهاـ الٍب تسعى ا١بماعة السياسية إىل ٙبقيقها، حد األىداؼتصّب أ
مؤسسات و  ،وضمانات ،"تتكوف من ٦بموعة إجراءات :وتعريكو ٥با بأهنا ،وبْب العدالة النظامية السياسي"،

، ٕٙ٘)السلطة القضائية("تتكاعل قيما بينها لتشكيل ذلك ا٤برقق الذي عرب عنو مونتسكيو عنو بتعبّب 
 ،ويسهب ُب شرح ىاتْب الصورتْب للعدالة من واقع دراستو للقانوف، كما يضرب أمثلة بالعدالة األخبلقية

والعدالة القانونية، ويبدو من خبلؿ تصكح ما كتبو عن العدالة كيف أف ىذا الركن ا٤به  من أركاف النظرية 
 كثّب من الناس.  السياسية اإلسبلمية غّب مطبق ُب تكاايل حياة

                                                 
 ٘ٙسورة النساء: اآلية   ٕٔ٘
  .ٓٙسورة النساء: اآلية   ٕٕ٘
  .ٛٔرة ا١باثية: اآلية سو   ٖٕ٘
. ويصف د.اادؽ شايف نعماف وظيكة ا٢بكومة اإلسبلمية بالتوقيكية ٜٔ،مصدر سابق، ص مستقبل اإلسالم السياسيحامد ربيع،   ٕٗ٘

، بل إف ىناؾ الكثّب من األحكاـ والواج بات ويعِب بذلك وجوب خضوعها للتشريع اإل٥بي، ذلك أف شريعة اهلل الزمة ُب حق ا٢باك  واحملكـو
  الدينية قد علق الشارع ا٢بكي  مسؤولية تنكيذىا والقياـ ُّا على ا٢باك  دوف احملكومْب، وجعلها من أساسيات وظيكتو"، واألدلة على ذلك

ا ٥با كثّبة من القرآف والسنة واٝباع السلف"، ويضيف:" إف مسألة ا٢بك  ٗبا أنزؿ اهلل من ا٤بسائل ا٣بطّبة ُب حياة األمة اإلسبلمية، وذلك ٤ب
لتوحيد الة وثيقة ٗبسألة العقيدة، بل إهنا ٛبثل ا١بانب األكرب واألى  ُب عقيدتنا اإلسبلمية وىي ُب نكس الوقت ٛبثل القالب العملي لعقيدة ا

بما أنزل الخالفة اإلسالمية وقضية الحكم ا٤بتمثلة بشهادة أال إلو إال اهلل وأف ٧بمدا رسوؿ اهلل ". بتصرؼ عن: أ.د اادؽ شايف نعماف ، 
 .ٕٕ٘و ٕٗٗ، مصدر سابق ، ص اهلل

ٕ٘٘
 .ٗٓٔ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   

ٕ٘ٙ
 .ٕٛ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   
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ؿ ٬بتار عددا من النقاط توضيحا ٤ببدأ العدالة ُب إطار ا٤بثالية و  ا٤بطَ  حامد ربيع ومن بْب شرح 
 السياسية اإلسبلمية، يقوؿ ربيع:

ىي  :: با٤بعُب األوؿةي  ز في العدالة بين الحقيقية اإلجرائية والحقيقية القيم  ي  م  ن  "درجنا على أف  -
ىي مثالية  :اعلية ُب كل ما لو الة بالكصل ُب ا٣بصومات، وبا٤بعُب الثاٌلمرقق يسعى لتحقيق الك

تتجاوز ٦برد األداة الٍب ٛبثل السلطة والٍب يستطيع ا٤بواطنوف إذا اختلكوا أف يلجئوا إليها إلعطاء  
كل ذي حق حقو. إهنا مثالية تعِب أوال: الثقة ٗبعُب الشعور باالستقرار وا٤بعرقة ا٤بسبقة با٢بقوؽ 

الواجبات، وثانيا: الطمأنينة ٗبعُب احَباـ ا٢بقوؽ ا٤بكتسبة، وثالثا: السبلـ االجتماعي ٗبعُب و 
التخكيف من حدة التوتر إف مل يكن القضاء عليو ذلك الذي  يكرضو التكاوت الطبيعي ُب 
ؿ القدرات واإلمكانات. ىذا التمييز ُب حقيقة األمر إ٭با ينبع من ا٤بكهـو اإلسبلمي للعدالة، قا

َؿ ِلَكِلَماتِِو َوُىَو الس ِميُع اْلَعِلي ُ تعاىل: }  . ٕٛ٘"ٕٚ٘{ َوَٛب ْت َكِلَمُة َربٍَّك ِاْدقًا َوَعْداًل ال ُمَبدٍّ
واهلل لتأمرف با٤بعروؼ ولتنهوف عن ا٤بنكر، ولتأخذف  ،والرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ: )كبل  

و على ا٢بق قصرا، أو ليضربن اهلل بقلوب على يدي الظامل، ولتأطرنو على ا٢بق أطرا، ولتقصرن
 .ٜٕ٘بعضك  على بعض ٍب ليلعنك  كما لعنه (

نظر "ُّذا األقق وتلك ا٤بعاٍل السابقة الذكر مل تعد العدالة حقيقة واحدة بل أضحت متعددة ُب  -
( واجتماعية حيث تكرض إلغاء التكرقة بْب ٕ( عدالة سياسية ٗبعُب ا٤بساواة، )ٔربيع قهي:")

( واقتصادية حيث يصبح ا٢بد األدٌل للككاؼ االقتصادي التزاـ ٯبب أف تنحِب ٖ) الطبقات،
قالعدالة تعِب ٛبكْب ا٤بواطن من  ،( والعدالة النظامية أماـ سلطة القضاءٗإزاءه سلطة الدولة، )

ٞباية آدميتو حيث ا٢بد األدٌل للككاؼ االقتصادي وىي ٧بور التعامل السياسي، وٛبكْب 
ليات من احَباـ وجودىا الذاٌب بالتعبّب عن مصا٢بها الطائكية ٗبا يكرضو ذلك من األقو  ا١بماعات

وكمنطلق للعدالة ٩بارسات خااة ٗبسالكو ا٤بتعددة. العدالة االجتماعية عقب العدالة السياسية 
االقتصادية: اور متعددة تتكاعل ُب لغة جديدة لتقدـ تصوراً سياسيًا ال نزاؿ نعيش أوؿ مراحلو. 

كن ا٢بضارة اإلسبلمية ُّذا ا٤بعُب وعلى مبعدة أكثر من عشرة قروف أكثر قدرة على قه  أمل ت
حقيقة التطور السياسي من حضارة عصر النهضة الٍب ألقت بقي  العدالة جانباً كقي  عليا تسيطر 

 .ٖٓ٘على النظاـ الكامل للقي  السياسية؟"
ىي العدالة ُب معناىا اإلجرائي موضحا  ويرى ربيع العدالة بواكها قيمة ليستالعدالة الوظيفية:  -

 :   العناار اآلتيةذلك من خبلؿ 

                                                 
 .٘ٔٔسورة األنعاـ: اآلية   ٕٚ٘
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 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع ،   
وروي من  ،( وسكت عنو، وضعكو األلباٍل واحح الشوكاٍلٖٖٙٗ كتاب ا٤ببلح ، باب األمر والنهي، رق  ا٢بديث: ) رواه أبو داود ُب ٜٕ٘

 أطره على ا٢بق أي:عطكو وثناه،وقصره عليو:حبسو وأمسكو حٌب ال يتعداه. طرؽ عدة كلها عن ابن مسعود، 
 .ٕٕٓ/ٔ، مصدر سابق ، جكالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالحامد ربيع،   ٖٓ٘
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o أوؿ ما ٯبب أف نبلحظو أف العدالة ٗبعُب القيمة السياسية تكَبض تأكيد قيمة أخرى "أوال :
وىي قيمة اآلخرين. لومل نتصور أف اآلخر ُب العبلقات االجتماعية لو قيمة ٤با كاف ىناؾ 

ؿ الرسوؿ الى اهلل عليو وسل : )من مل يهت  بأمر ا٤بسلمْب قليس موضع ٤بكهـو العدالة، قا
 منه (، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ : ) ا٤بسل  من سل  ا٤بسلموف من لسانو ويده (.

o أو  ،نوع من أنواع التعامل :: إف العدالة ُب حقيقتها عبلقة باآلخرين، وىي ُّذا ا٤بعُبثانيا
هل نستطيع أف قىو أف العبلقات عبلقات إنسانية.  :منطق ٤بكهـو ا٢بركة، أساسو األوؿ

 .نتصور عدالة بالنسبة للحيواف أو ا١بماد؟ العدالة تكَبض اإلطار والوسط االجتماعي

o تضاؼ إىل مكهـو ا٢برية. إف العدالة تعِب تصورا  ،: قيمة اآلخرين وسط إطار اجتماعيثالثا
ض أي يكوف مكهـو ا٢برية أساسو معينا للحرية، أو بعبارة أخرى قإف مكهـو العدالة يكَب 

خلق التنسيق بْب ا٤بصاّب وليس ترؾ و وليس اإلطبلؽ ُب ا٤بصاّب،  ،التوقيق بْب ا٤بصاّب
التحك  ُب ا٤بصاّب يسيطر على العبلقات. وإذا كانت ال توجد حرية دوف قردية، وال توجد 

إنسانية دوف عدالة.}  قردية دوف حرية؛ قإنو ال توجد عدالة دوف النظرة اإلنسانية، وال توجد
ُه َوأَْوُقوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَف  ُلَغ َأُشد  بِاْلِقْسِط ال َوال تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِ  ِإال  بِال ٍِب ِىَي َأْحَسُن َحٌب  يَػبػْ

ْهِد الل ِو أَْوُقوا َذِلُكْ  َوا اُكْ  بِِو نَُكلٍُّف نَػْكساً ِإال  ُوْسَعَها َوِإَذا قُػْلُتْ  قَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرىَب َوبِعَ 
 .َٖٔ٘لَعل ُكْ  َتذَك ُروَف{

o العدالة توجد وتتطور من خبلؿ منطلق العبلقة، العبلقة الديالكتيكية بْب ا٤بواطن رابعا :
وا١بماعة. وإذا كاف الكرد يستطيع أف يكوف حرا دوف التجمع السياسي، وإذا كاف التجمع 

ة ضد ا٢برية، قإنو ال موضع للحديث عن العدالة دوف التجمع السياسي قد يقف عقب
 . ٕٖ٘القانوٍل، وال عن التجمع القانوٍل دوف تأكيد ٤بكهـو العدالة،"

o  :العدالة ُب أبسط معانيها تعِب إعطاء كل ذي حق حقو. ُّذا ا٤بعُب قد تواف خامسا"
ااحب حق آخر  العدالة بأهنا )عدالة مساواة(، أي أف كل ااحب حق ال ٱبتلف عن أي

ُب ا٢بصوؿ على حقو. ولكنها قد تواف بأهنا )عدالة توزيعية( ٗبعى أف الثروات الٍب ٲبلكها 
اَّتمع ٯبب أف توزع على ا٤بواطنْب بنوع من ا٤بساواة أساسها الظروؼ ا٤بوضوعية لكل مواطن 

ة ىو ذلك ، إذف ٲبكن "أف تتقابل ا٤بساواة مع العدالة؛ ألف مقتضى مبدأ العدالٖٖ٘ولكل قرد"
التطبيق الواحد. للحك  الواحد ولكن العدالة أكثر من ذلك بعدا، ٗبعُب أف اياغة ا٢بك  ُب 
ذاتو ٯبب أف تعرب عن مكاىي  أخرى أكثر بعدا من مبدأ ا٤بساواة. وإذا أردنا أف نلخص ذلك 

اة قيعِب بلغة أكثر تبسيطا قلنتذكر أف مبدأ العدالة يعِب السياسة التشريعية، أما مبدأ ا٤بساو 
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السياسة ا١بزائية. السياسة التشريعية تدور حوؿ األىداؼ الباطنة الٍب منها تنبع مكاىي  
الصياغة للقواعد، أما السياسة ا١بزائية قبل تعِب سوى اآلثار ا٤بَبتبة على اإلخبلؿ 

 . ٖٗ٘بالقواعد"

o الة حقيقة : وعن ىذا يقوؿ ربيع :"أوؿ ما الحظناه ونكرره أف العد العدالة حقيقة حضارية
حضارية تعرب عن تراث حضاري معْب وتعكس تطورا حضاريا معينا. أف أي ٧باولة لكه  
العدالة دوف ربط ا٤بكهـو والتقاليد والقي  الٍب تنبع من وعي ا١بماعة وٚبلق النماذج السلوكية 

علينا أف ال ٲبكن أف تؤدى إال إىل تشويو ا٤بكهـو ا٢بقيقي للمبدأ. والواقع أف ُب ٙبليل الظاىرة 
٭بيز بْب مستويات ثبلثة: أوال: الشعور بالعدالة، وىو مبدأ عا٤بي يعرب عن أحد ا٢بقوؽ 
الطبيعية، مطلق زمانا ومكانا، وٲبيز اإلنساف عن ا٢بيواف، ويعلن عن آدمية الوجود 
اإلنساٍل.ثانيا: مبدأ العدالة ينقل حالة الشعور أو حالة اإلحساس الطبيعي ليصّب حقيقة 

ن حيث الزماف وا٤بكاف، أو ىو تعبّب خلقي وسياسي عن ذلك الشعور العاـ الذي وٮبية م
مرده اإلٰباء. ثالثا: ونظ  العدالة أي العدالة بواكها ٦بموعة من اإلجراءات والقواعد تتكوف 
من خبل٥با داللة ا٣بربة؛ لتعرب عن ذلك ا٤ببدأ األخبلقي ُب شكل ٭باذج سلوكية ترتبط 

 .ٖ٘٘ث ا٤بعامل وا٤بقومات"ٔبزاءات ٧بددة من حي

ىل "ز العنصري: حي  رفض منطق الت  و  المطلب السابع: نظام قائم على فكرة احترام الكرامة الفردية
ا٢بضارة اإلسبلمية  حضارة عنصرية أو أهنا تنطلق من مكهـو التمييز العنصري؟"، يطرح ربيع ىذا التساؤؿ 

 ل إال أنو ٰبدد بعض ا٤ببلحظات ا٤بقارنة: ومع اقراره بأف اإلجابة عليو ٰبتاج إىل مؤلف منكص

وبتواطؤ ٝباعي مثّب  ،أواًل: تعود الكقو الغريب على أف يسدؿ على  تارٱبو الككري ُّذا ا٣بصوص
منطق العنصرية ساد ٝبيع التقاليد للدىشة نوعا من الستار الذي يغطي على حقيقة تراثو ا٢بضاري، ق

بل وىي تنطلق من تقاليد الثورة الكرنسية خبلؿ القرف التاسع عشر ، السياسية األوروبية حٌب الثورة الكرنسية
مل تكن سوى تأكيدا و٘بسيدا ٤ببدأ العنصرية ُب البناء الكلي للتصور السياسي، قا٢بضارة الغربية الٍب 
جاءت لتخرج اإلنساف من ظبلمة العصور الوسطى باس  حضارة عصر العقل والنور أدخلت الرجل غّب 

ورغ  أف ىذا ا٤بنطق العنصري ٱبتلف ُب درجاتو . ٖٙ٘ىاليز اإلستبداد والعبودية القانونيةاألوريب ُب د
ومستوياتو إال أنو ُب أوسع معانيو يعِب التمييز، ُب داللتو السياسية التمييز أو التصور العنصري وكما عودتنا 

تو: األال العنصري ٰبدد تقاليد ا٤بمارسة األوربية ينبع من مبدأ مطلق واحد وإف اختلف من حيث تطبيقا
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مستويات معينة سواء لداللة الَباث السياسي أو ٢بقوؽ ا٤بمارسة عندما يرتبط أي منهما بذلك األال. 
ىتماـ بكل ما تقدمو ا٢بضارات األخرى أي إل( عدـ أىذا ا٤بعُب العاـ قد يأخذ مستويات ٨بتلكة: )

( ا٤بستوى ٕة وعدـ االكَباث بأهنا ال تقدـ جديداً. )النظرة إىل ا٣بربات غّب الذاتية بكلسكة ٧بورىا السلبي
الثاٍل ويعِب حق ا٤بواطن الذي ينتمي إىل عنصر معْب ُب حقوؽ سياسية ال ٲبلكها من ال ينتمي إىل ذلك 
األال العنصري. الَباث الروماٍل قدـ ٭بوذجا اارخا بصدد حقوؽ معينة، لو اسخدمها من كاف ينتمي 

"، ولو استخدمها أولئك الذين ٲبكن Dignitasذا بأنو تعبّب عن ا٥بيبة الكردية:"إىل طبقة النببلء لواف ى
" ققد كاف يطلق عليها كلمة ordo novumأف نعرب عنه  اليـو بكلمة النببلء ا١بدد أو "

ولكن لو استخدمها أولئك الذين ينتموف إىل الشعب أو من أ٠بته  التقاليد  "،libertasا٢برية"
د ا٤بؤرخوف أف يطلقوا وى  ٲبثلوف أابًل عنصريًا ٱبتلف عن الكئة األخرى الٍب تعو   "plebeiensالرومانية"

( ٍب ٖ) "،licentiaقإف التقاليد ال تسمح باستخداـ أي عبارة للتعبّب سوى""patriciensعليها كلمة: "
ساساً لتربير ستكزازيتو وذلك عندما يصّب ا٤بنطلق العنصري أإيأٌب عقب ذلك مستوى آخر أكثر وضوحا ُب 

نطلقت ٝبيع ا٢بركات االستعمارية ُب إحق ٝباعة معينة ُب قيادة ا١بماعات األخرى، باس  ىذا ا٢بق 
القرف التاسع عشر، واستنادا إىل ىذا التصور قامت وتشكلت الدولة النازية ُب اَّتمع األ٤باٍل، بل ومن 

يع أف نكه  طبيعة التعامل بْب اَّتمع العربي خبلؿ تقابل ىذه ا٤بكاىي  وىذا الَباث األوريب والغريب نستط
)ثانياً(: و واَّتمعات العربية الكلسطينية ُب الدولة اإلسرائيلية، قمكهـو العنصرية ُّذا ا٤بعُب: )أواًل( التمييز،

كتساب اكات الكرد إجعل ٧بور التمييز ليس العمل اإلرادي الذي يستطيعو أي مواطن أي ليس مرده 
قها  ٔبهوده الذاتية وإ٭با ٧بور التمييز ىو أال ا٤بواطن ومصدره العنصري الذي ٱبرج قادر على أف ٰبق

بعبارة أخرى عن حدود إرادتو الذاتية، و)ثالثاً(: يقود ىذا األال العنصري أي الدـ لعملية ترتيب 
 .ٖٚ٘تصاعدي ُب التقيي  السياسي ٗبا يعنيو ذلك من تنويع ُب اتساع ا٢بقوؽ وُب دائرة االلتزامات

ثانياً: على أننا ٯبب رغ  ذلك أف نعَبؼ بأنو مل توجد حضارة مدنية كربى مل تستند إىل مبدأ "
العنصرية، ومل تقتصر العنصرية على التقاليد التيوتوتية بل تعدى ذلك إىل ٝبيع ا٢بضارات الكربى وبصكة 

ري سواء ُب الَباث الروماٍل أو بل ووجد أال للككر العنص ،والكارسية واليونانية والرومانيةخااة الكرعونية 
ستمرار لتقاليد العنصرية ُب ا٢بضارات إالككر اليوناٍل، والواقع أف مكهـو القومية السياسية ُّذا ا٤بعُب ىو 

 الكبلسيكية بلغة القرف الثامن عشر. 
ثالثاً: ولكن على العكس من ذلك نرى أف ٝبيع ا٢بضارات الدينية الكربى الٍب تقـو على مبدأ  

ية الدعوة ما كانت تستطيع أف تتقبل مكهـو العنصرية ٗبعُب التمييز من منطلق األال واإلنتماء القومي. عا٤ب
ا٤بسيحية وكذلك اإلسبلـ. كبًل منهما ٗبنطقو ا٤بتميز، كاف البد وأف يرقض مكهـو العنصرية. وذلك على 

 بط بْب الديانة والدعوة القومية. عكس الديانة اليهودية وىي ُب ىذا منطقية مع نكسها حيث أهنا تكرض الر 
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رابعاً: التقاليد ا٤بسيحية تنطلق ُب اياغتها األوىل من مبدأ ا٤بساواة، وىي تصل ُب ىذا إىل حد 
قرأ ُب رسائل القديس ساف بوؿ قولو: "كذلك العدو ومرتكب نالتطرؼ ا٤بثايل واألخبلقي، ونستطيع أف 

ولنتمثل ُب ىذا بااللو األعظ  الرب القادر الذي رقع  ثاـ ٯبب أف يكوف موضع حب وتقديرآلالكبائر وا
الشمس وأطلق ا٥بواء للجميع يتمتع وينتكع ُّا الطيب والصاّب وا٤بؤمن وغّب ا٤بؤمن، إف السماء عندما ٛبطر 
ال ٛبيز بْب العادؿ والظامل". على أف التكاعل بْب ا٢بضارة الغربية والديانة ا٤بسيحية الذي قاد إىل ٭باذج 

متعددة تتوسطها ا٤بمارسة الكاثوليكية ما كاف ٲبكن إال أف ينتهي ببناء ارح للنظرية العنصرية. ولعل  دينية
السؤاؿ الذي ىو ُب حاجة إىل دراسة: ىل طبيعة ا٢بضارة الغربية تأالت قيها مكاىي  عدـ ا٤بساواة إىل 

عنصرية الصهيونية مل تكن إال ىذا العمق ٕبيث أف أي تعالي  أخرى ال بد وأف تتطوع لذلك التصور؟ إف ال
مكملة ٤بثل ىذا التعامل، وقد ٯبد ا٤برء تربيرا لذلك ُب أف الديانة اليهودية بطبيعتها قومية عنصرية. ولكن  

 .ٖٛ٘كيف يكسّب التطور اآلخر ُب الَباث ا٤بسيحي؟"
ستخبلص عناار أساسية من تقاليد إ٧باواًل  ْبالَباث اإلسبلميو  الككر ٍب ينتقل ربيع إىل

ٲبيز النموذج اإلسبلمي وٯبعل من لغتو لغة معاارة ألنو يدور ا٤بمارسة، وااكاً رقض العنصرية با٤ببدأ الذي "
 : قيقوؿ حوؿ منطق الوجود السياسي ا٤برتبط بالكرد كمحور للتعامل على مستوى ا٢بركة ا١بماعية الكلية"

 
دينية عالمية إال أن اإلسالم ال يعرف العنصرية وما كان يستطيع بحكم طبيعتو كدعوة " .ٔ

يَا أَيػَُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُكْ  ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْ  ُشُعوباً   قاؿ تعاىل:}، يرفض ذلك المبدأ
  .ٜٖ٘{ َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُقوا ِإف  َأْكَرَمُكْ  ِعْنَد الل ِو أَتْػَقاُكْ  ِإف  الل َو َعِليٌ  َخِبّبٌ 

ض اإلسالم لمبدأ العنصرية ال يعني أنو ال يقبل التنوع الطبقي وال التوزيع على أن رف  .ٕ
انتقل من حضارة نتقلت إلينا مع ما إوىنا علينا أف نَبؾ جانبا التصورات الغربية الٍب  الوظيفي:

لقد بلغت ىذه التصورات أف رقضت على رجاؿ احملاماة ارتداء اللباس األسود  عصر العقل والنور،
َباقع أماـ القضاء بدعوى اف ذلك يعِب ٛبييزا وإخبلاًل ٗببدأ ا٤بساواة، وٝبيع العلماء يعَبقوف أثناء ال

اليـو بأف أحد أسباب اضطراب التطور السياسي ُب تقاليد أوروبا القارية خبلؿ القرف التاسع عشر 
ولغة ا٣بداع ىو عدـ الكه  الصحيح ٤بعُب مبدأ ا٤بساواة وا٣بلط بْب الداللة القانونية من جانب 

يديولوجية ا٤باركسية. أما ألا١بماىّبي من جانب آخر، وىو خطأ وقعت قيو عقب ذلك أيضًا ا
ز من منطلق اإلنتماء العقائدي، قالكوارؽ يُّ كاف ال بد وأف تعرؼ مكهـو التمَ قا٢بضارة اإلسبلمية  

ء الككري من حيث حقوؽ التعامل وموضع ا٤بواطن ُب ا١بماعة أساسو طبيعة ودرجة اإلنتما
 يَػْرَقْع الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْ  َوال ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَ  َدَرَجاٍت َوالل ُو ٗبَا تَػْعَمُلوَف َخِبّبٌ  للمجتمع الكلي:}

                                                 
538

 .ٚٛ، ج/المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع  

 .ٖٔسورة ا٢بجرات: اآلية   ٜٖ٘



211 

 

 ال َيْسَتِوي ِمْنُكْ  َمْن أَنْػَكَق ِمْن قَػْبِل اْلَكْتِح َوقَاَتَل أُْولَِئَك َأْعَظ ُ  ، وقوؿ ا٢بق جل وعبل:}ٓٗ٘{
، وقولو ٔٗ٘{ ّبٌ َدَرَجًة ِمْن ال ِذيَن أَنْػَكُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػُلوا وَُكبلًّ َوَعَد الل ُو ا٢بُْْسَُب َوالل ُو ٗبَا تَػْعَمُلوَف َخبِ 

ُهْ  َواْلُمْؤِمُنوَف يُػْؤِمُنوَف ٗبَا أُنزَِؿ إِلَْيَك َوَما أُنزِ  تعاىل:} َؿ ِمْن قَػْبِلَك َلِكْن الر اِسُخوَف ُب اْلِعْلِ  ِمنػْ
 ْجرًا َعِظيماً َواْلُمِقيِمَْب الص بلَة َواْلُمْؤتُوَف الز َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَف بِالل ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر أُْولَِئَك َسنُػْؤتِيِهْ  أَ 

، وىو أمر طبيعي ألف النظاـ اإلسبلمي ىو دين ودنيا من جانب وىو يقبل غّب ا٤بسل  ٕٗ٘{
. ومن ٖٗ٘{ َلُكْ  ِديُنُكْ  َويلَ ِدينِ  ة الدينية كنتيجة ٤ببدأ التسامح:}تعقيد وبغض النظر عن طبيعة

أف يوزع ا٤بواطن ُب داخل ا١بماعة تبعا ٥بذه ا٤بتغّبات.  ُب ٍب قبلبد ليصّب متجانسًا مع نكسو 
كذلك والدولة اإلسبلمية ٛبثل تنظيمًا سياسيًا متكامبًل ال بد وأف تعرؼ مكهـو التنوع الوظيكي 

ذلك ظاىرة التخصص، وال يعِب ذلك قبوؿ ا٤بكهـو العنصري وال تقييدًا لداللة مبدأ وك
 . ٗٗ٘"ا٤بساواة

التمدن وعندما رفضت الحضارة اإلسالمية منطق التحيز العنصري فإنها جعلت محور " .ٖ
الوالء  :545اإلسالمي أن )ال فضل لعربي على عجمي وال عجمي على عربي إال بالتقوى(

ستيعاب والتكاعل مع إلو ىو عمل إرادي ينبع من قدرة الكرد وابلحيتو على االديِب بأوسع معاني
التعالي  السماوية وعلى نقل ىذه التعالي  إىل أساليب للممارسة وعلى جعل ا٤بمارسة  منتظمة 
متجانسة مع العقيدة واالقتناع، الوالء الديِب بدرجاتو ىو وحده ٧بور  التمييز ال ققط ُب العبلقة 

، ىذه ا٤بكاىي   بْب الكرد وربو ولكن أيضًا اف كاف لذلك موضع ُب العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو
ظلت سائدة بشكل أو بآخر ُب ٝبيع مراحل التطور السياسي، ورغ  ابتعاد البعض ُب قَبات 
ضعف من عصري الدولة األموية والنظاـ العباسي عن التقاليد األوىل للحضارة اإلسبلمية إال أف 

صب للعنصرية أو التكرقة العنصرية مل يكن ٥با موضع سياسي واقتصرت على أف ٙبمل مكهـو التع
جتماعية، وإذا قيل بأف ا٢بضارة الٍب نعيشها اليـو حضارة تقـو على إلغاء التمييز السياسي إداللة 

ٔبميع معانيو وأبعاده ال ققط من حيث األال والعنصر بل كذلك من حيث ا٣بصائص العضوية 

                                                 

  ٓٗ٘.ٔٔسورة اَّادلة: اآلية  
 .ٓٔسورة ا٢بديد: اآلية   ٔٗ٘
 .ٕٙٔسورة النساء: اآلية   ٕٗ٘

  ٖٗ٘.ٙسورة الكاقروف: اآلية  
نظرية (، ٜٙٚٔوانظر كذلك بالتكصيل: حامد ربيع )، ٜٛ-ٛٛ/ٔج، مصدر سابق، سلوك المالك في تدبير المالكحامد ربيع،   ٗٗ٘

إطار الحركة وما بعدىا. وٙبدث ربيع عن ذلك ُب كتابو:  ٕٔٛوما بعدىا، وص ٕٛٙالقاىرة: دار النهضة العربية، صالقيم السياسية، 
النموذج اإلسرائيلي للممارسة  وما بعدىا. وُب مؤلكو: ٖٓٔ(، القاىرة: دار الككر العريب، صٜٜٚٔ) السياسية في المجتمع اإلسرائيلي

وما بعدىا. وتضمن ذلك ُب ٙبليلو النكسي  ٚٛ(، القاىرة: معهد البحوث والدراسات العربية  ٔبامعة الدوؿ العربية، صٜٛٛٔ)  السياسية
 وما بعدىا. ٔٚ(، القاىرة: نشر جامعة الدوؿ العربية، صٜ٘ٚٔ) الدعاية الصهوينيةُب كتابو عن: 

 متكق عليو.  ٘ٗ٘
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ت الككرية والعقيدية واأليديولوجية، قهل كانت ا٢بضارة اإلسبلمية ُّذا ا٤بعُب أكثر واالنتماءا
 .ٙٗ٘ا٢بضارات التارٱبية ارتباطاً وتعبّباً عن لغة ومنطق القرف العشرين؟"

 قيقوؿويرتبط ىذا العنصر ُب ا٤بثالية اإلسبلمية عند ربيع ٗبكهـو األقليات،  مفهوم األقليات:"  .ٗ
كاىي  ا٤بتداولة ُب العامل العريب والٍب ال تزاؿ تطلق دوف ٙبديد واضح جديرة "٦بموعة من ا٤ب :بأف

بأف ٚبضع لعملية مراجعة قاسية، ومن بْب ىذه ا٤بكاىي  نذكر قكرة األقلية والٍب تعكس ُب 
للقي   اذاتي االتقاليد اإلسبلمية مكهوما ٨بتلكا وتعرب عن وظيكة متميزة لتعكس ُب هناية األمر نظام

 ية، وُب ىذه الشأف ٲبكن اإلشارة إىل اآلٌب:السياس
)أ( مكهـو األقليات يربز ُب اَّتمعات األوربية مع الدولة القومية، والدولة القومية لقاء بْب مكاىي  

ينبع من مكهـو العنصرية.  :األوؿ ،ثبلثة تبلورت بشكل خاص خبلؿ القرنْب السابع عشر والثامن عشر
والثاٍل: ىو مبدأ التجانس السياسي. قما  ،عددة إحداىا ىو ا٤بكهـو القوميقالتميز العنصري لو مراتب مت

كات وا٤بدر  ،ٲبيز اَّتمع القومي أساسًا ىو مكهـو التجانس ٗبعُب الوحدة والتشابو ُب العناار االجتماعية
الوعاء السياسي  والثالث: ىو الَبابط بْب اإلرادة القومية واإلقلي  الذي ٲبثل ،وا٤بكاىي  السياسية ،ا٢بضارية

أو إرادة قومية، ىذا الَبابط كاف البد وأف يقود إىل  ،ونظاـ ،وإقلي  ،شعب :لتلك اإلرادة. قالدولة ىي
٦بموعة معينة من النتائج أحدىا مكهـو األقلية السياسية. وذلك عندما قدر للدولة القومية أف ٚبلق ترابطا 

ظ أمنها القومي ولكنو يتضمن عناار بشرية ال تنتمي بْب شخصيتها ا٤بعنوية وإقلي  قد يكوف ضروري ٢بك
٠بو تتحدث الدولة القومية. الدولة القومية ققط حقيقة سياسية ولكنها مطلقة: إإىل ذلك اَّتمع الذي ب

إهنا تعِب وحدة ال ققط ُب األال بل وكذلك ُب األماٍل واألىداؼ ٍب ُب أسلوب ا٢بياة و٭باذج السلوؾ. 
ف من ٱبالف النماذج ا٤بتداولة ُب أضيق معانيها ال يتجانس سياسيا مع خصائص من ىذه ا٤بنطلقات قإ

اَّتمع القومي ومن ٍب يصّب أقل درجة ُب التعامل مع اإلرادة ا٢باكمة. مكهـو األقلية ارتبط ُب الَباث 
 الغريب بطريق ال شعوري ٗبكهـو التعصب العنصري، وإف من ٲبثل األال القومي بوضوح ٯبلس ُب أقصى
قمة التميز ومن ٍب قمن ال يعكس تلك ا٣بصائص ىو أقل درجة ُب التعامل ولو من حيث الواقع، وىو أقل 

 انتماء ومن ٍب قهو أقل مدعاة للثقة.
ٝبيع ىذه ا٤بكاىي  كاف من ا٤بمكن أف تظل ٧بدودة األٮبية غّب اارخة ُب خلق التناقضات لو 

واحد متجانس، إقلي  واحد ومن ٍب إرادة حاكمة واحدة  ظلت الدولة القومية ُب منطقها التقليدي: ٦بتمع
ٚبلق الرابطة بْب اَّتمع واإلقلي ، ولكن إزاء الطبيعة األوربية ا١بغراقية وتعدد الشعوب والقوميات ُب تلك 

على الشعب القومي  ا٤بنطقة مع ا٢بروب ا٤بستمرة برزت قكرة األمن القومي حيث ال يصّب اإلقلي  قااراً 
إليو بل يتسع ليشمل أجزاء أخرى ىي الزمة ٢بماية األمن القومي ولكنها ال ٛبثل وال تنتمي  الذي ينتمي

 إىل اَّتمع القومي ُب معناه الضيق. ىذه ا١بماعات تصّب أقليات سياسية.

                                                 
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ ٔمصدر سابق،  جالمقدمة التحقيقية، مد ربيع، حا ٙٗ٘
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)ب( ىذا ا٤بكهـو مل يعرقو اَّتمع اإلسبلمي، قكي تقاليد األمة اإلسبلمية ال موضع للحديث عن 
عناار األمة، النظاـ اإلسبلمي وإرادة ا٢باك  اإلسبلمي ٛبتد حيث توجد الدعوة إقلي  كعنصر من 

ىدؼ الدولة األساسي ٙبقيق وٞباية القي  الدينية ومن ٍب قإف ىذه التقاليد تتقبل مكهـو و  اإلسبلمية،
ة الٍب يقـو األقليات ٗبعُب حق ا١بماعات الٍب مل تقبل بعد الدعوة إىل اإلسبلـ والدخوؿ ُب ا٤بكاىي  الككري

على أساسها نظاـ القي  اإلسبلمية ُب أف تظل ٧بتكظة ُب إطارىا الذاٌب بقيمها وتقاليدىا الدينية. مكهـو 
األقلية ليس با٤بعُب السياسي ولكنو با٤بعُب الديِب وليس ٗبا تعنيو مكاىي  العنصرية والتميز للمجتمع القومي 

التعايش ٕبيث يا ولكنو امتداد ٤ببدأ التسامح وتقبل لككرة ٕبيث تصّب األقلية تعبّبًا عن مستوى أقل سياس
يصّب من حق غّب ا٤بسل  ورغ  أنو ٱبتلف مع ا٤بسل  ُب مكاىيمو وتصرقاتو أف تكوف لو حقوؽ معينة 

َمْت اَ تسمح لو ٗبمارسة تقاليده وشعائره، قاؿ تعاىل: }  َواِمُع َوبَِيٌع َوَلْوال َدْقُع الل ِو الن اَس بَػْعَضُهْ  بِبَػْعٍض ٥َبُدٍّ
ال ِذيَن ِإْف  ◊َعزِيٌز َوَاَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِقيَها اْسُ  الل ِو َكِثّبًا َولََينُصَرف  الل ُو َمْن يَنُصرُُه ِإف  الل َو َلَقِويٌّ 

 .ٚٗ٘وِؼ َونَػَهْوا َعْن اْلُمْنَكِر َولِل ِو َعاِقَبُة األُُموِر{َمك ن اُىْ  ُب اأَلْرِض أَقَاُموا الص بلَة َوآتَػْوا الز َكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعرُ 
)ج( ولكن ىذا ال يعِب من جانب آخر التسلي  ٕبق األقليات الدينية ُب أف تناطح أو تعارض 
اإلرادة السياسية، ليس ألف ا٢باك  ىو وحده الذي ٲبثل تلك اإلرادة بل ألنو ٲبثل ا٣ببلقة أي القيادة 

اَّتمع اإلسبلمي ُّذا ا٤بعُب عرؼ األقليات، وسوؼ يظل ٦بتمع و  عة من الشرعية اإلسبلمية،الروحية الناب
أقليات: أليس احَباـ ذاتية التصور وا٢بق ُب حرية تكوين الرأي ىو ٧بور ا٤بثالية السياسية؟ وىو يقبل 

ع التصورات الدينية ُب بل ىو ال يرى ُب تنو  ،األقليات ألنو يرقض اإلكراه ُب الدين أو ُب التصور السياسي
داخل نكس ا٢بظّبة اإلسبلمية ما يربر القلق أو ما يدعو لشن حروب أو ادمات ضد ىذه التصورات، إف 
ا٤بذاىب األربعة الٍب ىي ُب جوىرىا تعبّب عن مدركات ٨بتلكة ومتميزة قد تصل ُب بعض األحياف إىل حد 

 التعارض مككولة و٧بَبمة. 

ه  ٗبعُب وظيكي قليات قي الَباث العريب اإلسبلمي ٯبب أف يك)د( رغ  ذلك قإف مكهـو األ
اَّتمع ليس ٦بموعة من األقليات، إنو ٦بتمع أقليات ٗبعُب أنو من منطلق مبدأ التسامح   ،وليس ٗبعُب بنائي

ولكنو يظل ٦بتمعا واحدا ال يسمح  ،الذي يسمح لؤلقليات الدينية بنوع معْب من ا٢برية العقائدية وا٤بذىبية
ي قوة اجتماعية ُب داخلو أف ترتكع بذاتيتها واستقبلليتها الككرية لتناطح أو تشكك ُب ا٤ببادئ العامة أل

والقي  الكلية ا٤بتكاملة للعقيدة الدينية، القوى بعبارة أخرى الٍب ٛبلك ذاتيتها واستقبلليتها الككرية ٥با أف 
الكلي ا٤بتكامل الذي تعرب عنو وحدة األمة ٛبارس ذلك االستقبلؿ وتلك الذاتية ولكن قي إطار ا٤بكهـو 

اإلسبلمية. كيف ٲبكن التوقيق بْب ىذه ا٢بقائق الٍب تبدو ألوؿ وىلة متناقضة ومتعارضة؟ إف ىذا ىو سر 
ا٢بضارة الكربى ا٣ببلقة، ولعل أحد مظاىر التعبّب عن القوة ا٢بقيقية، وباعَباؼ احملللْب األوربيْب لسياسة 

                                                 
547

 .ٔٗ-ٓٗسورة ا٢بج : اآليتاف   
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السبلـ أثناء حكمو ُب ا٤بدينة ىي ُب أنو كاف قادرا على أف ٰبقق نوعا من التوازف الرسوؿ عليو الصبلة و 
 . ٛٗ٘"والتوازي ُب التعامل الذي ٠بح لو بتحقيق مثل ىذا ا٥بدؼ

مكهـو "مكاال ا١بسد السياسي ستقاللية مفاصل الجسد السياسي اإلسالمي: إالمطلب الثامن: 
طار الككري إلالكليات وا٤بكاىي  الغربية والٍب ال تزاؿ ٛبثل ااإلسبلمي" عند ربيع ليس ٗبستله  من منطلق 

٤بدركات الكثّب من العلماء ُب التحليل السياسي واالجتماعي، قهو ٰبذر من التأسيس الككري على تلك 
: "لقد درج ٜٗ٘ا٤بنطلقات ويعترب ذلك قشبل لن يؤدي إال إىل تشويو حقيقة ا٣بربة التارٱبية، ويقوؿ ُب ذلك

لى القوؿ بأف العامل اإلسبلمي عرؼ توزيع السلطات والكصل بْب السلطات التشريعية والتنكيذية علماؤنا ع
والقضائية مستخدمْب ُب ىذا أسلوب ٙبليل ا٤بنجزات الٍب قدمتها الثورة الكرنسية ومعتقدين ُب ىذا بأهن  

د عرقت الكصل إذا كانت ا٢بضارة اإلسبلمية ق ،عصرية وعا٤بية الثرات اإلسبلمي يسعوف إلثبات
والتخصيص ُب السلطات قإهنا قهمت الَبكيب النظامي للسلطة من منطلق تصوراهتا الذاتية وتقاليدىا 
ا٤بتميزة، ونستطيع بإٯباز أف ٫بدد ىذا التصور من منطلقْب أساسْب: من جانب التكرقة بْب السلطة 

لكرد أيا كاف موضعو موقف ا٣بضوع ا٤بؤسسة والسلطات ا٤بؤسسة، األوىل مطلقة أزلية دينية يقف إزاءىا ا
أما عن  ،ية وا١بماعية ُب األمة اإلسبلميةوا٣بنوع ،إهنا السلطة الٍب وضعت أاوؿ تنظي  العبلقات الكرد

السلطات ا٤بؤسسة الٍب ٘بمعت ُب يد واحدة ُب بداية التاريخ اإلسبلمي وبصكة عامة حٌب هناية عهد عمر 
نوع تدرٯبيًا إزاء التطورات ا٤بتبلحقة ا٤بتعاقبة الٍب قرضها التغّب ٍب راحت تت -رضي اهلل عنو-بن ا٣بطاب 

 الكمي والكيكي للمجتمع اإلسبلمي قهي ثبلث:
ختصصات الٍب كانت ٘بمع ُب شخص ا٣بليكة، وقد إل: وىي ٦بموعة اختيار"إلاألولى: سلطة "ا

ألمر ٛبثل اليـو عصبة النظرية يبدو أف كلمة االختيار جديدة على التقاليد اإلسبلمية والٍب ىي ُب واقع ا
ختيار ٗبعُب تكضيل إلمن ا٤بعلـو أف السلطة السياسة ىي أساس عملية ا ،السياسية ُب تقاليدىا ا٤بعاارة

حل على آخر أو تقدَل بدائل أخرى ٗبا يكرضو الواقع وا٤بوقف، والعودة إىل األاوؿ اإلسبلمية تكصح 
قأىل االختيار بعبارة أخرى ى   ختيار،إلتعبّب عن سلطة ابصراحة عن أف ا٢باك  أو ا٣بليكة إف ىو إال 

أولئك الذين يقولوف كلمته  قيما يتعلق بتنصيب اإلماـ أي ا٣بليكة، يقوؿ ا٤باوردي:"اإلمامة تنعقد من 
، وىكذا يكوف مكهـو ٔ٘٘، والثاٍل بعهد اإلماـ من قبل"ٓ٘٘وجهْب: أحدٮبا باختيار أىل العقد وا٢بل 

                                                 
. وانظر كذلك: حامد ربيع، مكهـو األقليات، تقرير ٗٚ-ٖٚ/ٔمصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،    ٛٗ٘

 .ٕٖـ، ص ٜٜٙٔسبتمرب  ٖٕ/ ىػٚٔٗٔٝبادى األوىل  ٓٔ(، السنة السابعة، ٖٔ٘قضايا دولية )العدد 
 .ٔٗٔ-ٖ٘ٔ/ٔج مصدر سابق،  ،لسلوك المالك في تدبير الممالك المقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٜٗ٘
وتثبت اإلمامة ُب الككر السياسي السِب بصكة خااة ببيعة أىل ا٢بل والعقد، وى  العلماء والرؤساء ووجهاء الناس، أي عظماؤى     ٓ٘٘

كاألشراؼ واألعياف وأىل الرأي والتدبّب، وتأايل ىذه الكئة ُب القرآف والسنة يرجعنا إىل تعبّبات منها: أىل الذكر،   بإمارة أو بعل  أو غّبٮبا
إىل  ا٣برباء، النقباء، العرقاء، العلماء، وغّبى  ٩بن اشَبط علماء السنة األوائل قيه  اكات العدالة والعل  والرأي وا٢بكمة لضماف الواوؿ

مة، وحسب ىذا التصور ٲبر اختيار ا٣بليكة ٖبمسة مراحل على األقل مع احتماؿ االختبلؼ ُب التكاايل االجرائية: ا٤برحلة اختيار األالح لؤل
األوىل: مرحلة االختيار: وىي الٍب يقـو قيها أىل ا٢بل والعقد بالبحث والتنقيب عمن يصلح ٤بنصب ا٣ببلقة ٩بن يتوقر قيو أكرب قدر من 
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ختيار إلسلطة ا  ،ساسية ُب التصور اإلسبلمي للسلطةأحد العناار األو  ل السياسيختيار جوىر التعامإلا
تصّب ُّذا ا٤بعُب مصدرا للخبلقة من جانب ومن جانب آخر احملور الذي تتمركز حولو اختصااات ا٣بليكة 

رى عقب أف يكتسب الشرعية ويصّب من حقو أف يتوىل عملية القيادة. ىذه ا٢بقيقة تكسر أيضًا ناحية أخ
والٍب منها ينبع ا٤ببدأ الثاٍل الذي يسيطر على العبلقة بْب السلطة ا٢باكمة والطبقات احملكومة، ىذا ا٤ببدأ 
ىو أيضاً الذي يكسر كيف أف تقريب النظاـ اإلسبلمي من الكليات الغربية وواكو بأنو نظاـ أوتوقراطي أو 

ج اإلسبلمي للمارسة السياسية.  قالنظاـ نظاـ غّب نيايب يعكس عدـ قدرة على قه  طبيعة وجوىر النموذ 
كما أنو ٯبعل من   ،عتداؿ والتوقيق وا٤بهادنة قلسكة للتعاملإلٯبعل او  ،يقـو على مبدأ التوازف ياإلسبلم

قكرة التوازف بْب القوى واالختصااات ٧بورا ٥بيكلو ا٢بكومي، قإذا كاف ا٣بليكة ىو السلطة العليا قإيل 
بة واحملاسبة من جانب العلماء ومن جانب سلطة القضاء، ىذا التوازف ىو جواره ويقف منو موقف الرقا

ختكاءه كاف عبلمة من إ، ويكسر أيضًا كيف أف ٕ٘٘وحده الذي يكسر ٪باح النظاـ االداري اإلسبلمي
                                                                                                                                               

بْب اثنْب أو أكثر من ذلك اعترب مرشحا من وقع عليو اختيار غالبية ٝبهور أىل ا٢بل والعقد، ا٤برحلة الثانية: مرحلة شروطها، واف اختلكوا 
٤برحلة العرض: وىي أف يعرضوا على من وقع عليو االختيار ىذه ا٤بسؤولية قإف قبل ُّا عادوا إىل األمة ) ناخبيه  ( ألخذ رأيه  األويل قيو، وا

االستكتاء العاـ: وىي ا٤برحلة الٍب ٯبب أف تلي مرحلة العرض مباشرة، حيث يقـو أىل ا٢بل والعقد بإماطة اللثاـ عن شخص الثالثة: مرحلة 
برضا  ا٤برشح للخبلقة لتقف األمة على حقيقتو وليتسُب ٥با أف تقولو رأيها قيو إما با٤بواققة وإما بالرقض، وال يشَبط مواققة الكل بل يكتكى

هور األمة اإلسبلمية، وا٤برحلة الرابعة: مرحلة ابراـ العقد: وىو من حق أىل ا٢بل والعقد، قإذا قاموا بإبراـ البيعة ا٣بااة ىذه األغلبية أو ٝب
 تتابع اارت بيعة شرعية وهنائية ألهنا ادرت من أىلها و٩بن ال تنعقد بغّبى ، ٍب تأٌب ا٤برحلة ا٣بامسة وىي: البيعة العامة العرقية: وىي الٍب

مة كاف ها األمة بيعة أىل ا٢بل والعقد زيادة ُب التعبّب عن رضاىا وإعرابا منها عن التسلي  ٖببلقتو والدخوؿ ُب طاعتو، لكن ا٤به  أف رضا األقي
ة أىل ُب مرحلة االستكتاء، وجعل الرضا سابقا على العقد مراعاة ٢برمة العقود ُب اإلسبلـ واحَبازا من احتماؿ رقض األمة للمرشح بعد مبايع

الخالفة اإلسالمية وقضية الحكم بما أنزل ا٢بل والعقد لو وحوؿ ذلك خبلؼ خااة من قبل بعض احملدثْب.انظر: اادؽ شايف نعماف، 
. القاىرة: نظام الحكم في اإلسالم بين النظرية والتطبيق(، ٖٕٓٓ، وكذلك: د.أٞبد عبد اهلل مكتاح )ٖٕٔ-ٕٕٔ، مصدر سابق، ص اهلل

 .ٕٕٔ-ٕٓٔشر اإلسبلمية، ص دار التوزيع والن
 .ٚ، مصدر سابق، ص األحكام السلطانيةا٤باوردي،   ٔ٘٘
552

أدوات لضبط عملية صنع وُب سياؽ آخر يشّب حامد ربيع إىل العناار الٍب ٙبقق التوازف بْب قوى ىيكل الدولة من منظور اعتبارىا   
ة ا٢باك  ُب اٚباذ القرار؟ أو بعبارة أخرى : ماىي األدوات القادرة ، حيث يقوؿ : كيف ٲبكن خلق األدوات الصا٢بة ٤بساند القرار السياسي

على بلورة الوعي ا١بماعي كقوة مستقلة تساند وتراقب وتوجو السياسي ُب قراره؟. ٩با ال شك قيو أف ىناؾ أدوات ثبلثا ٯبب أف تستعيد 
القاضي والعالم ثم خبير يسمح ٥با بالكاعلية، وىي :  وضعها وأف تنقل اإلرادة ا١بماعية من حالة الكوضى واإلضطراب إىل وضع مؤسسي

ىو السلطة الٍب كانت والتزاؿ ىي األداة الٍب تسمح ٖبلق نوع من التوازف بْب اندقاعات ا٢باك  واستقرار األوضاع  القضاء أوال. السلطة
درة على أف تتحمل مسؤوليتها وتقوؿ كلمتها ، حيث ٯبب أف يتبلور العل  ُب شكل أداة قاعلة قامؤسسة ثانية تضم العلماءاالجتماعية. 

الصرٰبة الواضحة ُب كل ما يتصل ٗبشاكل األمن القومي وحيث يكوف اختصااها موضع االعتبار ، والعامل ٗبعناه الواسع ليس ذلك 
ُّا ومنها تتحك  ٝبيع ا٤بتخصص ُب أي مهنة يومية ولكنو ا٤بككر الذي كرس حياتو للكشف عن ا٢بقيقة، قهو ٧بور الطبقة ا٤بختارة الٍب 

أي العامل ا٤بتخصص خبير السلطة" خصائص التقدـ االقتصادي والتطور ا٢بضاري للمجتمع السياسي. وثالثا: يأٌب قيكمل ذلك ما أ٠بيناه "
ظاىرة  ُب نطاؽ التحليل السياسي، ويأٌب دوره ليمثل أحد حلقات الوال والَبابط بْب العل  والسياسة، ىو عامل ولكن عملو يدور حوؿ

السلطة وىو ال ٲبارس السلطة ولكنو يوجو ويرشد ويساند من ٲبارسها ، وىو مستقل عن ااحب السلطة ولكنو ُب حاجة إىل رضاء ا٢باك  
 الذي يتوقف عليو وترتبط وتتحك  بو تعامبلت خبّب السلطة مع الظاىرة السياسية، ىذا الثالوث ُب مواجهة السلطة ومن ٲبارسها، وا٤بمارسة

اسية ىي إدارة وقيادة، وىذا ىو ٧بور التعامل بْب القوى ا٤بتحكمة ُب عصب ا١بهاز اإلداري ُب اَّتمعات ا٤بتقدمة الذي البد وأف يثّب السي
الكثّب من ا٤بشاكل، قالسلطة ال تستوعب العل  ومع ذلك قهي ال تستطيع أف تقود دوف العل  وبصكة خااة خبّب السلطة، وخبّب السلطة ُب 
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عبلمات االنتقاؿ إىل مرحلة التدىور واال٫بطاط الٍب عاشها ا٣بربة اإلسبلمية بصكة خااة منذ منتصف 
 . ٖ٘٘"ي األوؿالعصر العباس
 والقيود الواردة على ا٢باك  منبعها عناار أربع:  سلطة ا٢باك  أو سلطة االختيار مقيدة،"

ا٢بقيقة ا٤بنزلة، ومهما ٠بو القواعد الدينية ، قالككر السياسي اإلسبلمي ديِب وجوىره .ٔ
اريخ رتقاء والسمو، ومهما وجدت من إطار التحرر الذي ابغ التإلحاولت العقلية الكردية ا

لبلنطبلؽ الذاٌب والكردي ُب  غراءً إاإلسبلمي والتسامح الذي ىو ٧بور وجوىر العقيدة اإلسبلمية  
التأمل، قإف اإلطار الديِب الذي وضعتو التعالي  السماوية يظل حائطا ٲبنع أي ٧باولة الجتيازه أو 

من ىنا تكه   .ٗ٘٘التشكيك ُب عنااره قاؿ تعاىل:}وما اختلكت  قيو من شيء قحكمو إىل اهلل{
حقيقة ا٤بثالية ُب الككر السياسي اإلسبلمي: إهنا مثالية دينية تنبع من الوطيكة ا١بماعية حيث 

 اإلرادة الكردية ُب خدمة ا١بماعة ألف ىذا ىو منطلق بْب ا٤بكهـو الديِب والواجب السياسي. 

ة تنبع ، قوظيكة ا٣بليك٘٘٘عدـ اختصاص ا٣بليكة بالتشريع الذي ىو من عمل الكقيو. ٕ
وإ٭با عليو أف ٱبضع لذلك  منها وتتحدد ُّا حقوقو وواجباتو، وليس من حقوقو أف يسن تشريعاً 

التشريع الذي يستمد مصادره من القرآف والسنة، ويتوىل كل ما لو الة بعملية تطوير ا٤ببادئ الٍب 
 .ٙ٘٘"تضمنها التشريع من قبل طائكة من العلماء أو من ٥ب  حق اإلقتاء

                                                                                                                                               

مصر ، ( ٜٜٚٔالتعامل مع السياسي ليؤدي وظيكتو.  بتصرؼ نقبل عن : حامد ربيع ) باالشَباؾ مع د.نعمات أٞبد قؤاد( )  حاجة إىل
. القاىرة: دار الككر العريب، ودار االٙباد العريب للطباعة، ص ايات الذرية: حول تحليل عملية صنع القرار العلمي القوميتدخل عصر النف

 .ٚٛ-٘ٛو ٜٔ-ٛٔ
 .ٛٗٔ-ٕٗٔ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكربيع،  حامد  ٖ٘٘
  .ٓٔسورة الشورى: اآلية  ٗ٘٘
555

ويستخلص د.٧بمد ا٤ببارؾ رأي شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ىذه ا٤بسألة قيقوؿ بأف اإلماـ منكذ وليس ٗبشرع، وحك  اإلماـ وإرادتو ليست   
التنكيذ بعرؼ سلكنا يشمل ويذكر بأف كن ا٢بك  الكصل بينو وبْب الرعية الكتاب والسنة، مطلقة، وليس ىو مشرعاً يشرع للناس كما يشاء ول

ع ما يسمى بعرقنا تشريعا كما لو منع ا٢باك  نوعا من األعماؿ والتصرقات ا٤بباحة أو قيدىا ٤بكسدة تنشأ عنها تطبيقا لقاعدة شرعية أو وض
ر الكقهاء ا٤بتقدمْب ال يسمى تشريعا وإ٭با ىو تنكيذ، وىو ُب إاطبلحنا القانوٍل ا٢بديث ضوابط ٙبديد األجور منعا للجور قهذا وأمثالو ُب نظ

آراء ابن ( ، ٜٓٚٔتشريع قينبغي اإلنتباه ٥بذا اإلختبلؼ ُب اإلاطبلح ليمكن اإلتكاؽ على ا٢بقائق وا٤بعاٍل، نقبل عن : ٧بمد ا٤ببارؾ ) 
 .ٜٖ-ٖٛ. دمشق : دار الككر، ص ٔ، ط تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال االقتصادي

 ٖىػ/ ٚٔٗٔرمضاف  ٕ٘ -(، السنة الثامنة ٖٓٚ، القيادة ُب الوجود السياسي ، مقاؿ ُب تقرير قضايا دولية ، العدد )حامد ربيع   ٙ٘٘
تهاد، قا٤بتبوعوف العلماء ويقوؿ إماـ ا٢برمْب أبو ا٤بعايل ا١بويِب:"قأما إذا كاف سلطاف الزماف مل يبلغ مبلغ اإلج .ٕٚـ، ص ٜٜٚٔقرباير 

، قعامل الزماف ُب ا٤بقصود الذي ٫باولو، والغرض الذي نزاولو كنيب الزماف، -أي حارسه -والسلطاف ٪بدهت ، وشوكته ، وقوهت ، وبذرقته 
ل للخكاء، أف األمر هلل والنيب والسلطاف مع العامل كملك ُب زماف النيب، مأمور باإلنتهاء إىل ما ينهيو إليو النيب، والقوؿ الكاشف للغطاء، ا٤بزي

 منهيو، قإف مل يكن ُب العصر نيب، قالعلماء ورثة الشريعة، القائموف ُب إهنائها مقاـ األنبياء"، ويضيف اإلماـ ُب موضع آخر عن ا٬براـ
إلمامة، قلو مل ٪بد من الصكات ا٤بعتربة ُب األئمة:" قأما االقوؿ ُب ققد رتبة اإلجتهاد ققد مضى أف استجماع اكات اَّتهدين شرط ا

يتصدى لئلمامة ُب الدين، ولكن اادقنا شهما، ذا ٪بدة وككاية وإستقبلؿ بعظائ  األمور على ما تقدـ واف الككاية، قيتعْب نصبو ُب أمور 
شاده وتسديده، وتبْب الدين والدنياء ، وينكذ أحكامو كما ينكذ اإلماـ ا٤بواوؼ ٖببلؿ الكماؿ ا٤برعي ُب منصب اإلمامة وأئمة الدين وراء إر 
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ي العاـ الٌب تصّب ُب النهاية احملور ا٢بقيقي للممارسة السياسية والنظرة إىل قوة الرأ .ٖ
السياسية تستمد مصادرىا ا٢بقيقية ُب اَّتمع الرأي العاـ على أنو قيمة ُب ذاتو: الشرعية 

متعددة، وقد تكوف تطبيقاتو  اإلسبلمي من قوة الرأي العاـ، ورغ  أف الرأي العاـ قد يكه  ٗبعافٍ 
ال أف إمتناقضة بشكل يتعارض أو يتناَب مع قكرة التعصب العنصري أو التميز الطبقي، و  متنوعة

مكهـو الرأي العاـ ُب ا٤بمارسة اإلسبلمي يصّب مرادقاً لكلمة األمة، وحدة األمة ىي ا٤بنطلق األوؿ 
بل لكل موقف ولكل ققو واألخّب ُب نكسّب التعامل السياسي، تأٌب ا٤بظاىر قتتنوع وٚبتلف تبعا 

ٝباع والشورى ىي ٭باذج للرأي العاـ األ٩بي، االستحساف وا٤بصاّب ا٤برسلة مداخل إلولكل تقليد: ا
 .ٚ٘٘تنبع من مدارس ققهية معينة ٕبيث تكاد تصّب تعبّباً عن الرأي العاـ النوعي

، وطبيعة العبلقة بْب الدين .ٗ ىذا األمر يطرح تساؤال حوؿ العبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو
تساؤؿ مل يكن مطروحا ُب تاريخ ا٢بضارة اإلسبلمية بشكلو ا٢بايل ُب ظل سيادة ٭بوذج  والدولة،

يقوؿ ربيع ُّذا الشأف : " الدولة إسبلمية، وا٣بليكة ىو استمرار واستمداد و الدولة القومية، 
للشرعية من التعالي  الدينية، ووحدة األمة حقيقة مطلقة، ووحدة اإلرادة ا٢باكمة تعبّب عن وحدة 

ولكن مع ظهور الدولة القومية،  ،الدولة منطق تكرضو طبيعة األشياءاألمة والتطابق بْب الدين و 
حيث أضحت ىذه الدولة تعبّبا عن إرادة، وعاؤىا إقلي  قبل أي اعتبار آخر، ال بد من أف تثور 

الدين  حقيقة العبلقة بْب الدين والدولة ليس ققط ألف الدولة القومية تقـو على مبدأ الكصل بْب
الدولة مل تعد ٥با وظيكة حضارية، العبلقة بْب الدين والدولة عبلقة طبيعية، ٗبعُب والدولة، وألف 

الَبابط وااللتزاـ حيث نسل  بأف الدولة ال بد ٥با من أف تسعى ٢بماية نظاـ معْب للقي ، وحيث 
ن ٍب قإف العبلقة تصّب ىذه القي  وقد تبلورت على ضوء نظاـ ديِب للمثاليات واألخبلقيات، وم

                                                                                                                                               

ما يشكل ُب الواقعات من أحكاـ الشرع والعل  وإف كاف شرطو ُب منصب اإلمامة معقوال، ولكن إذا مل ٪بد عا٤با قجمع للناس على كاؼ، 
قات"، ويستكٌب قيما يسنح ويعن لو من ا٤بشكبلت، أوىل ٥ب  من تركه  سدى متهاوين على الورطات متعرضْب للتغالب والنوائب وضروب اآل

. قؤاد عبد ا٤بنع  ومصطكى حلمي ) ٙبقيق غياث األمم في التياث الظلم(، ٜٜٚٔنقبل عن : أبو ا٤بعايل عبد ا٤بلك بن عبد اهلل ا١بويِب )
 .ٕٕ٘ٚو  ٕٕٚودراسة(، الطبعة األوىل. اإلسكندرية: دار الدعوة، ص 

٘٘ٚ
ا٤بسلمْب ُب عصر من العصور بعد وقاة الرسوؿ الى اهلل عليو وسل  خبلقا للشورى، وكذا اإلٝباع الذي ىو" اتكاؽ ٝبيع اَّتهدين من    

على حك  شرعي ُب واقعة"، يأٌب واف حامد ربيع دليلي االستحساف وا٤بصاّب ا٤برسلة على أهنما تعبّب عن "الرأي العاـ النوعي" من وجهة 
ىل مقتضى قياس خكي، أو عن حك  كلي إىل حك  نظر سياسية ، يعود إىل أف االستحساف ىو "عدوؿ اَّتهد عن مقتضى قياس جلي إ

ماـ استثنائي لدليل انقدح ُب عقلو رجح لديو ىذا العدوؿ"، وبالتايل قهو يعود إىل "ما اطمأف لو قلب اَّتهد من ا٤برجحات" أو كما يقوؿ اإل
ن قصد الشارع ُب ا١بملة ُب أمثاؿ تلك األشياء الشاطيب ُب ا٤بواققات:" من استحسن مل يرجع إىل ٦برد ذوقو وتشهيو، وإ٭با رجع إىل ما عل  م

يه  لو ا٤بعروضة" ، ومن ىنا قهو "رأي عاـ نوعي" باعتبار أف ذلك اَّتهد أو ٦بموعة اَّتهدين قئة نوعية من األمة وليسوا من عامة الناس ورأ
ة الٍب مل يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ومل يدؿ خصوايتو وأٮبيتو، أما ا٤بصلحة ا٤برسلة أي ا٤بطلقة قهي ُب ااطبلح األاوليْب:" ا٤بصلح

ابة اٚباذ دليل شرعي على اعتبارىا أو إلغائها، و٠بيت مطلقة ألهنا مل تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء، ومثا٥با ا٤بصلحة الٍب شرع ألجلها الصح
ع ا٣براج عليها" ، وُّذا ا٤بعُب قهي "رأي نوعي" يتبناه السجوف، أو ضرب النقود، أو إبقاء األراضي الزراعية الٍب قتحوىا بيد أاحاُّا ووض

.القاىرة علم أصول الفقو( ، ٖٕٓٓاَّتهد أو اَّتهدوف ٙبقيقا ٤بصاّب األمة وإبعادا لكساد أحوا٥با. بتصرؼ نقبل عن :عبد الوىاب خبلؼ )
 . ٙٚ-ٓٚو ٓٗ: دار ا٢بديث،  ص 
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الديالكتيكية بْب الوجود العضوي والوظيكة ا٢بضارية ىي وحدىا الٍب تكسر ٘برد مكهـو الدولة 
تتقيد من حيث الزماف وال من حيث ا٤بكاف. ىذا التصور ىو الذي لتنطلق بواكها حقيقة ال 

إهنا أكثر من ذلك،  يسمح لنا بكه  التقاليد اإلسبلمية. الدولة اإلسبلمية ليست إقليما أو ٝباعة:
حوؿ وظيكة تنطلق من مكهـو ا١بهاد الذي يقوده وٰبدد معا٤بو ا٣بليكة، إهنا أمة وقد ترابطت 

وىكذا تصّب العبلقة بْب اَّتمع الديِب واَّتمع ا٤بدٍل عبلقة ثابتة تكرض تبعية من جانب، 
دا ٯبمع بْب كلتا خر وُب آف واحد. قإذا كاف اإلماـ أو ا٣بليكة واحآمن جانب  واستقبلالً 

الصكتْب، قإنو أيضا مقيدا ُب كبل البعدين. ىو مقيد ُب سلوكو بواكو قائدا ١بهاد األمة بالتعالي  
الدينية واألخبلقيات الٍب قرضتها تلك التعالي  من جانب، وىو مقيد ُب عبلقتو ا٤بدنية من جانب 

ة حوؿ سلطات معينة تستقل عن آخر بأبعاد وظيكية قرضتها نظ  ا٤بمارسة وبلورهتا تقاليد عرقي
 .ٛ٘٘"شخص اإلماـ أو ا٣بليكة، وال تسمح لو بأي تدخل ُب تكاايلها

 
: وىي وظيكة العلماء، قحق التشريع ىو وليد حق االقتاء والثانية: سلطة "االفتاء وحق التشريع"

أي نظاـ  ومستقل عن سلطة ا٢باك ، وىذه ىي أحد ا٣بصائص ا٤بميزة للحضارة اإلسبلمية وال ٪بدىا ُب
 ٜ٘٘ستخراج األحكاـ ليس من حق الشعب ٩بثبل ُب منتخبيوإأو خربة سياسية أخرى، قحق التشريع ٗبعُب 

يِن َما ملَْ يَْأَذْف بِِو الل وُ وليس من حق ااحب السلطة، قاؿ تعاىل:}  ـْ ٥َبُْ  ُشرََكاُء َشَرُعوا ٥َبُْ  ِمْن الدٍّ ، ٓٙ٘{ َأ
ا٤بنظمة للعبلقات اإلنسانية ال ٲبنح  إال للكقيو، والكقيو ىو  ستخراج األحكاـإإف حق التشريع ٗبعُب 

ستنادا إىل شهادة الكقهاء السابقْب والذي منحو ا٢باك  حق اإلقتاء، إا٤بتخصص ُب عل  التعامل القانوٍل 
عَبؼ أساتذتو لو بذلك و٠بح لو ا٣بليكة بأف يتصدى إإف الكقيو ليس ااحب السلطة ولكنو متخصص 

ء، أي لعملية استخراج قواعد وأحكاـ ا٤بمارسة ُب ا٢بياة اليومية، ولذلك قهو وعي ا١بماعة لعملية اإلقتا
وضمّبىا ا٤بتخصص، وقد يكوف التشريع من حق ٦بموعة من الكقهاء حيث يصّب االجتهاد عند ذلك 

                                                 
558

 .ٖٚ/ٕ، ج سالميمدخل في دراسة التراث السياسي اإلحامد ربيع ،   

وقد لوحظ ُب العقدين ا٤باضيْب ُب بعض الدوؿ وقوع بر٤بانيْب منتخبْب ُب إخكاقات قانونية وتناقضات ُب سن القوانْب والتشريعات    ٜ٘٘
اف، وذلك ٤بخالكتها والت ٢بد تدخل احملاك  الدستورية أو العليا إللغائها بعد أف تراقع الناس إليها طالبْب النظر ُب التشريعات الٍب أقرىا الرب٤ب

الدستور أو لتعارضها مع مبادئ دينية وقي  أخبلقية، وقد أظهرت درسات واستطبلعات للرأي ُب بعض الدوؿ اإلسبلمية الٍب شهدت ٙبوال 
أعضاء بعض  أف نسبة غّب قليلة من -دوف أف تردقو بإجراءات احَبازية واشَباط مؤىبلت معينة ٤بن يَبشح للرب٤باف-٫بو النظاـ الدٲبقراطي 

ْب ُب الرب٤باف يكتقدوف للقدرات العلمية البلزمة ٤براجعة مشاريع القوانْب والتدقيق قيها وقهمها، كما أف إشكالية أخرى ال ٚبكى على الدارس
أطراؼ ذات مصاّب ٦باؿ العمل الرب٤باٍل تطغى ُب أروقة الرب٤بانات ُب الدوؿ الصناعية والنامية والكقّبة على حد سواء، وىي تأثّب أوساط أو 

معينة ٘بارية كانت أو سياسية على سن التشريعات، يصل ٢بد التواطؤ أو شراء ذم  بعض الرب٤بانيْب، وأحيانا تكوف أطراؼ أجنبية وراء سن 
ية، وكل قوانْب اقتصادية و٘بارية ُب ااّب شركات أجنبية، وىو ما يستوجب وضع اجراءات لضماف واوؿ األالح إىل مقاعد اَّالس التشريع

 بلد بوضعو ا٣باص يستطيع ٙبديد تلك االجراءات الٍب تضمن ما قيو الصاّب العاـ، حٌب ال تتحوؿ الدٲبقراطية إىل عملية اجرائية خالية من
 مغزاىا ا٤بعلن.

 .ٕٔسورة الشورى: اآلية   ٓٙ٘
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الغربية "إذف ليس من حقوؽ ا٣بليكة أف يسن التشريع، والتشريع ُّذا ا٤بعُب خبلقا للتقاليد  ٔٙ٘ٝباعياً"،
جتهادية علمية من إوققط ُب التقاليد اإلسبلمية ىو سلطة تستمد عناارىا من متغّبين أساسيْب: قدرة 

جانب وضمّب قردي وظيكتو تطبيق ا٤بذىب الذي يعهد إليو ٕبماية تعاليمو والكصل ُب ا٣بصومات طبقا 
مي عن عنااره ، وعندما جاءت عصور التحلل وابتعد النموذج اإلسبلٕٙ٘للمبادئ من جانب آخر

اإلسبلمية ووجدنا الكقهاء يعانوف احملنة تلو احملنة ظل رجل التشريع ثابتًا ُب موقعو مل يؤثر ُب ٩بارستو 
لسلطاتو ا٤بعنوية أي إرىاب أو تعذيب، ولنذكر اإلمامْب ابن حنبل وقبلو أبا حنيكة وبعدٮبا ابن تيمية على 

 ٖٙ٘سبيل ا٤بثاؿ".
 

ـو الغريب للتشريع الذي يستند إىل رباعية قكرية ، ويعود الحقا ٍب يتحدث حامد ربيع عن ا٤بكه
مدركاتو بالتعارض والتناقض مع ا٤بنطلقات  ليقارف تلك العناار األربعة بالنموذج اإلسبلمي الذي يصف

: مصدر شرعية القواعد القانونية ىو ثانيا: التشريع ىو عمل إرادي ُب ا٤بكهـو الغريب. أوالالغربية قيقوؿ : "
: ىذه اإلرادة ا٢باكمة ىي إرادة بشرية، قد تكوف قردية، وقد تكوف ثالثاإلرادة ا٢باكمة ارٰبة أو ضمنية. ا

: التقاليد اليونانية والٍب سوؼ تستعيدىا ا٢بضارة رابعا ٝباعية، وقد تقتصر على أف تكوف إرادة األغلبية. 
أف يصوت إال على ما ىو طيب ٲبكن الغربية ُب القرف التاسع عشر تضيف متغّبا أساسو أف الشعب ال 

ويستَب خلف ذلك مكهـو عاـ أساسو التكاؤؿ ُب النظرة الٍب تسيطر على اإلدراؾ األوريب بصدد  ،وااّب
 .ٗٙ٘مكهـو الدٲبقراطية ٗبعُب "التصويت السياسي"

ميا ُب وخبلقا لتلك األركاف األربعة ٤بكهـو التشريع ُب الككر الغريب يشّب ربيع إىل ما ٱبالكها إسبل 
 نظره :

ٚبريج  التشريع ليس عمبل إراديا ٗبعُب التصويت على أمر معْب، وإ٭با ىو عمل علمي ٗبعُب"أوال: 
مصدر شرعية التشريع ُب التقاليد اإلسبلمية ىو ا٤بطابقة أو اإلقَباب ثانيا:  .شرعيةالقواعد من النصوص ال

حٌب ا٣بليكة، إ٭با  ،بشرية  ولكنها عليا دينية إ٥بية ليست : اإلرادة ا٢باكمةثالثا أو التعبّب عن التعالي  ا٤بنزلة.
عب ُب التشريع إال ٗبعُب : ال موضع للحديث عن سلطة للشرابعاٰبك  بإ٠بها ومن أجل احَباـ تعاليمها. 

وىذا بدوره لو معناه ولو خصائصو الٍب ٛبيزه سواء عن حك  الكرد أو قرار األغلبية، وُب الوقت  ،اإلٝباع
قيو مسألة التشريع ُب الككر السياسي الغريب ىي باألساس عبلقة بْب ا٢باك  واحملكـو ُّدؼ  الذي تبدو

: خامسا، هنا ليست كذلك ُب الكقو اإلسبلميٙبقيق الرقابة والتوازف من خبلؿ اَّالس التشريعية ا٤بنتخبة قإ
ي  العبلقات ا٣بااة وليس التشريع ىنا ٯبب أف يكه  با٤بعُب ا٤بوضوعي وليس با٤بعُب الشكلي، ٗبعُب تنظ

                                                 
 . ٕٓ، مصدر سابق، ص مستقبل اإلسالمي السياسيحامد ربيع،    ٔٙ٘
 .ٖٖٔ/ٔ، مصدر سابق، جلك في تدبير الممالكسلوك الماحامد ربيع،   ٕٙ٘
 .ٙٛ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٙ٘
.ٔٚ/ ٕ، مصدر سابق، جمدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   564
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ومن ىنا يربز واضحا بطبلف قوانْب تنظي   ،ا٤بتعلقة بإدارة ا٤براقق العامة ٗبعُب وضع القواعد اإلجرائية
قليس من حق ا٥بيئات النيابية، مهما كانت ٛبثل من أغلبية،  ،ية وا٤بخالكة للتقاليد اإلسبلميةالعبلقات األسر 

ي  اإل٥بية، بل إف القواعد ا٤بتعلقة بتنظي  العبلقات الشخصية إ٭با أف تضع قواعد ال تستند إىل التعال
 .٘ٙ٘اياغتها ىي وظيكة الكقيو والقاضي"

وٱبت  ربيع بتحديد أربعة عناار أخرى تؤطر تأملو ُب النماذج السياسية للحضارة اإلسبلمية ُب 
 وظيكة التشريع قيقوؿ :

 لطة السياسية أي اإلماـ أو ا٣بليكة، بل إفالتشريع عمل قردي ال تستطيع أف تقـو بو الس "أوال:
إف ا٣بليكة عليو أف يتكرغ لعملية ا١بهاد، أما التشريع قليس من  ،اكتو األساسية ىي أنو غّب سياسي

 إختصااو.

عملية التشريع من جانب آخر ال تعِب سوى العمل العلمي ا٤بقنن الذي ال تتواله سوى  ثانيا:
علماء، والٍب تدور حوؿ اكتشاؼ ا٢بلوؿ أو ٚبريج األحكاـ من تلك القدرات الكردية ا٣ببلقة، أي ال

 القواعد الدينية الثابتة الٍب ال تقبل ا٤بناقشة.

: عملية التشريع با٤بعُب السابق تسمى "سلطة اإلقتاء"، وىي تستقل سواء عن سلطة القاضي ثالثا
 أو عن سلطة ا٢باك  من حيث قيود ا٤بمارسة.

تعلوىا أي سلطة أخرى ٗبا ُب ذلك سلطة اإلماـ أو ا٣بليكة: مل تعرؼ : سلطة القضاء ال رابعا
التقاليد اإلسبلمية ٭بوذجا واحدا ٣بليكة تدخل ليجاُب أو يعدؿ من حك  القاضي، وبرغ  أف مصدر والية 

 .ٙٙ٘القاضي ىو الوكالة الٍب ٲبنحها ا٢باك  ااحب الوالية العامة"

 
بيق الشريعة اإلسبلمية كما قسرىا وأال قواعدىا والٍب تعُب تط والثالثة: سلطة "القضاء":
قالقاضي ُب تراثنا اإلسبلمي ليس حاكماً وال خصماً، إنو عدؿ يقوؿ   ،واستخرج أحكامها قريق من العلماء

، ورغ  أنو كاف ٛٙ٘، ويعود إىل الكقو الثري يستله  منو تعالي  الكصل ُب ا٣بصومات"ٚٙ٘كلمة القانوف

                                                 
٘ٙ٘

 .ٖٚ/ ٕ،  ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   

566
 .ٖٚ-ٕٚ/ ٕ، ج خل في دراسة التراث السياسي اإلسالميمدحامد ربيع ،   

وكتب السياسة الشرعية والكقو السياسي تزخر با٢بديث عن والية القضاء وشروط من يتقلدىا، ومنها ما ذكره ا٤باوردي ُب األحكاـ   ٚٙ٘ 
لو وبتأويبلت السلف وما اختلكوا قيو السلطانية حيث يؤكد على شرط عل  القاضي بأاوؿ األحكاـ الشرعية من عل  بكتاب اهلل وسنة رسو 

ؿ وٛبييز وما اجتمعوا عليو ٍب علمو بالقياس "ا٤بوجب لرد الكروع ا٤بسكوت عنها إىل األاوؿ ا٤بنطوؽ ُّا حٌب ٯبد طريقا إىل العل  بأحكاـ النواز 
ُب الدين وجاز لو أف يكٍب ويقضي وجاز لو ا٢بق من الباطل قإذا أحاط علمو ُّذه األاوؿ األربعة ُب أحكاـ الشريعة اار من أىل االجتهاد 
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ننا مل تعرؼ ٭بوذجاً أو كاف يعْب كوكيل عنو لكنو ظل ٧بتكظا باستقبللو ٗبعُب يستمد واليتو من ا٣بليكة ألن
 ٣بليكة ُب العهود الزاىرة ألغى حكما لقاض أو عدؿ قيو.

وُب حديثو عن " العدالة النظامية" وقواعد تنظيمها وىي" ٦بموعة من القواعد والنصوص الٍب 
، يطرح ربيع أسئلة من الواقع ا٤بعاار  ٜٙ٘العدالة"ٙبك  النظاـ القضائي ٕبيث يكوف أداة لتمكْب مرقق 

:" أ٠بيناىا بقاعدة اإلستقبلؿ القضائي وىي أف ٛبلك قيقوؿستقبلؿ النظامي" إلعن معوقات "قاعدة ا
كامبل من حيث ا٢بركة، ٕبيث إف القاضي يستطيع أف يكوف رأيو، وأف يعلن    ستقبلالإالسلطة القضائية 

حَباـ قحسب بل وعلى أنو لن ٱبضع ألي نوع من إللى أف رأيو موضع اعن ذلك الرأي وىو مطمئن، ال ع
لكن ىذه  ،ة أخرى من سلطات اَّتمع السياسياإلرىاب أو التهديد أو التلميح من جانب أي سلط

القاعدة الٍب أضحت اليـو مستقرة ُب الكقو السياسي والنظامي والدستوري تثّب أكثر من مشكلة : كيف 
ستقبلؿ من حيث الواقع؟ وكيف ٲبكن ٙبقيق اإلستقبلؿ برغ  أف السلطة القضائية ٲبكن ٙبقيق ىذا اإل

ليست ٦برد إادار قرار، بل إهنا تعِب أيضا تنكيذ ذلك القرار؟ قما قيمة قرار قضائي عاـ يقدر لو أف ينتقل 
إلدارة، ألهنا إىل حيز التنكيذ ولو باألسلوب اإلكراىي، بل إف طبيعة التعامل القضائي تكَبض التعاوف مع ا

ىذه ىي وحدىا الٍب ٯبب أف تتوىل تنكيذ األمر القضائي، وىل القاضي ُب أدائو لوظيكة الكصل بْب 
ا٣بصومة يؤدي وظيكة سياسية؟ وإذا رقضت السلطة التنكيذية والٍب ىي ُب حقيقة األمر احملور النهائي 

قضائية ٕبسن نية قكيف ٲبكن الواوؿ الحَباـ حك  القاضي أف تنكذ القرار، أو أف تتعاوف مع السلطة ال
ستقبلال كامبل، وىذا إإىل احَباـ الشرعية القانونية ُب اَّتمع السياسي؟. و٥بذا ٯبب أف ٲبتلك القضاء 

ستقبلؿ ليس ٢بماية السلطة القضائية، وإ٭با ٢بماية حقوؽ الكرد: إف تطبيق الشرعية القانونية ىو أف إلا
لطة مستقلة عن انع القانوف، ٕبيث ال يكوف التكسّب خاضعا تكسّب القانوف ٯبب أف يصدر عن س

 .ٓٚ٘لعوامل التحك  ا٤برتبطة با٤بوقف الذي يرقع عنو اكة ا٢بياد"

                                                                                                                                               

االجتهاد قل  ٯبز لو أف يكٍب وال أف يقضي "، لكن سلطة أف يستكٌب ويستقضى، وإف أخل ُّا أو بشيء منها خرج من أف يكوف من أىل 
ؼ بوالية أو ديواف القضاء من منظور الكصل بْب مكاال ا١بسد السياسي ال تقتصر على منصب القاضي وواليتو، بل تشمل أيضًا ما عر 

 "ردع ا٤بظامل أو رقابة قضاء ا٤بظامل، السيما ُب ا٣بصومات الٍب يكوف أحد األمراء أو الوزراء طرقا، وىي ا٤بؤسسة الٍب احتاج إليها الناس ُب
والكثّب من ا٣بلكاء من أقرد  ا٤بتغلبْب وانصاؼ ا٤بغلوبْب"، وأف ٛبتزج قيمن يتوىل ىذه الوالية اكتا قوة السلطنة وا٥بيبة بإنصاؼ وعل  القضاء،

 .ٜٛو ٗٛ، مصدر سابق، ص األحكام السلطانية والواليات الدينيةيوما أو قوض ٥بذه ا٤بهمة غّبه، انظر: ا٤باوردي، 
يستدؿ حامد ربيع بقصة ا٣بليكة أيب جعكر ا٤بنصور عندما كتب إىل قاضي البصرة يطلب منو ُب قضية بن قائد وتاجر أف ٰبك  لصاّب    ٛٙ٘
رة وؿ، وذكر ُب كتابو العبارات التالية:"أنظر األرض الذي ٚباا  قيها قبلف القائد وقبلف التاجر قادقعها للقائد "، قكتب إليو قاضي البصاأل

ال و إقائبل:" إف البينة قد قامت عندي للتاجر قلست أخرجها من يده إال ببينة"، قأعاد ا٤بنصور الكتاب إىل القاضي مقسما:" واهلل الذي ال إل
 ىو لتدقعنها إىل القائد، قأجابو القاضي !!:" واهلل الذي إلو إال ىو ال أخرجها من يد التاجر إال ٕبق".

569
 .ٖٛ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،   

٘ٚٓ
 .ٚٛ-ٙٛ/ٕ، ج اإلسالميمدخل في دراسة التراث السياسي حامد ربيع ،   
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ختيار تقابلها إل"وىكذا يتحقق نوع من التوازف الوظيكي أساسو التخصص واالستقبلؿ: سلطة ا
اؾ مرونة معينة ُب التعامل وُب العبلقة سلطة االقتاء وتتوسطهما لتخلق التوازف سلطة القضاء، رغ  ذلك ىن

 بْب ىذه الثبلث: ا٣بليكة ىو الذي يعْب القاضي الذي ُب حقيقة  األمر ىو وكيل عن ا٣بليكة وىو أيضاً 
بداء إلولكن ا٣بليكة ال ٲبلك أف يراجع القاضي ُب حكمو والكقيو إذا دعي  ،الذي ٲبنح العامل سلطة االقتاء
كذلك قإف ا١بميع ٙبكمه  ققط التعالي  اإل٥بية   ،ٔٚ٘تصدى للخليكة رأيو قبل رقيب عليو حٌب لو

والواقع أف "، ٕٚ٘"والسماوية وقد تبلورت ُب نصوص القرآف وما نسب إىل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ
ىذه ا٣بصائص وا١بزئيات كثّبا ما يغكل عنها الكقو ا٤بعاار عندما يصف ا٣بليكة بأنو كاف ٯبمع السلطتْب 

٤بدنية من منطلق التصور الذي قرضتو ٭باذج ا٤بمارسة ُب الَباث الغريب الكاثوليكي، إف ا٣بليكة إ٭با الدينية وا
نت وظيكتو األساسية ققط أف ٲبكن ا٤بؤمن من أف ٲبارس تعاملو الديِب ليحقق ذاتو اإلسبلمية ولينطلق كا

 . ٖٚ٘إىل آخرتو بنكس راضية مطمئنة"
 

يعترب حامد ربيع ا١بهاد أى   :للدولة اإلسالمية ة الخارجيةسياسوال المطلب التاسع: مبدأ الجهاد
لتزاـ على الدولة وعلى الكرد و٧بور إقاعدة من قواعد التعامل ا٣بارجي للدولة اإلسبلمية، قا١بهاد ُب نظره 

من ٧باور وجودىا السياسي كشأف العدالة والشورى، قمن واجبات الدولة اإلسبلمية الدقاع عن العقيدة 
إف مل يقبل غّب  ، وىي خلق القناعة أواًل، ٍب القتاؿ ثانياً ٗٚ٘ميع اإلرادات الٍب ارح ُّا ا٣بالقونشرىا ٔب

لتزاـ متعدد الدرجات، قا١بهاد قد يكوف إ، ا١بهاد أي التصدي للباطل ُّذا ا٤بعُب ا٤بسل  دقع ا١بزية أخّباً 

                                                 
ريع ٦بموعا ُب شخص النيب عليو الصبلة والسبلـ والوحي يتنزؿ عليو، "كاف عمر بن ا٣بطاب أوؿ من دقع قبعد أف كاف القضاء والتش   ٔٚ٘

قوىّل أبا الدرداء ُب ا٤بدينة وُشَرٰباً بالبصرة وأبا موسى األشعري بالكوقة وكتب لو ُب  -أي إىل غّب شخص ا٣بليكة أو اإلماـ-القضاء إىل غّبه 
كثّباً من أحكاـ القضاء، وُب ىذه ا٢بالة نكوف أماـ رقابة متبادلة بْب السلطتْب التنكيذية والقضائية، قإذا    ذلك الكتاب ا٤بشهور الذي تضمن

 كاف من واجب ا٣بليكة أف يراقب عمالو وقضاتو، قإف القضاة وى  ٲبارسوف القضاء نيابة عن األمة وتطبيقا ألوامر اهلل من حقه  أف ينكروا
ؼ ٘باه حقوؽ األقراد وحرياهت  يتعارض وأحكاـ القانوف اإلسبلمي، على اعتبار أف القضاة ٲبثلوف سلطة على السلطة التنكيذية أي تصر 

ور الرقايب مستقلة مصدرىا األمة إذ إهن  نواُّا رغ  تعيينه  من قبل اإلماـ"، ويبدو دور قضاء أو والية ا٤بظامل اآلنكة الذكر مركزيا ُب لعب الد
اع السلطات العامة للقانوف اإلسبلمي وكذلك اخضاع أاحاب القوة والنكوذ من األقراد لو، والسبب األايل ألف "الغرض األساسي منو اخض

لنشأة ىذا النظاـ بسط سلطاف القانوف على كبار الوالة ورجاؿ الدولة ٩بن قد يعجز القضاء عن اخضاعه  ٢بك  القانوف وعلى اعتبار أهنا 
الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي: (، ٜٜٚٔبتصرؼ عن: د.منّب ٞبيد البياٌب )سلطة أعلى من سلطة القاضي واحملتسب". 

 .ٙٔٗ-ٖٛٛ. الطبعة األوىل. نشر جامعة بغداد، صدراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة
 .ٖٖٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٕٚ٘
 .ٙٛ/  ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٖٚ٘
ت بعض أىداؼ العبلقات ا٣بارجية للدولة اإلسبلمية تتشابو مع غّبىا كالسعي ٢بماية الدولة وٙبقيق ا٤بصاّب ا٤بتبادلة واألمن وإذا كان    ٗٚ٘

٤بكهـو ا٤بشَبؾ، قإف أىداقا خااة تتميز ُّا العبلقات ا٣بارجية للدولة اإلسبلمية وققا للشريعة اإلسبلمية وأبرزىا: ٙبقيق السبلـ العا٤بي با
العادؿ، ونشر الدعوة اإلسبلمية، وٞباية األقليات الٍب تعيش ُب دوؿ غّب إسبلمية، ودرء األخطار عن األمة اإلسبلمية أينما كانت،  اإلسبلمي

أىداؼ تؤكد أف الدولة اإلسبلمية دولة عقيدة ودعوة دينية ٘باىد ُب سبيل نشرىا وٞباية أمتها. ٤بزيد من التكاايل راجع: د.سعيد حارب 
 .ٖٛٔ-ٚٓٔ. الطبعة األوىل. بّبوت: مؤسسة الرسالة، صالعالقات الخارجية للدولة اإلسالمية: دراسة مقارنة( ٜٜ٘ٔا٤بهّبي )
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ٗبكهـو  ُب نظر حامد ربيع لكويرتبط ذ،   ذلك من وسائل اإلعداد والتداقعوغّب ٘ٚ٘"بالعقل أو بالكلمة
اإلسبلـ يؤمن بأف ا٢بق الذي ال "ق:ُب النموذج اإلسبلمي للوجود السياسي كمحرؾ لئلقناع واإلقتناع  القوة

حَباـ إلتسانده قوة ال قيمة لو وعلى الدولة اإلسبلمية أف ٙبيط نكسها بسياج من األدوات الككيلة بكرض ا
ىذا شرط أساسي لضماف عدـ و  اإلسبلمي للممارسة السياسية، وا٥بيبة على كل من يتعامل مع النموذج
، قاؿ طار الذي يستطيع ُب داخلو ا٤بؤمن أف ٰبقق ذاتو اإلسبلميةإلقيضاف العناار غّب ا٤بؤمنة على ذلك ا

  َعُدو  الل ِو َوَعُدو ُك ْ  َوَأِعدُّوا ٥َبُْ  َما اْسَتطَْعُتْ  ِمْن قُػو ٍة َوِمْن رِبَاِط ا٣ْبَْيِل تُػْرِىُبوَف بِوِ  ا٢بق سبحانو :}
}٘ٚٙ"٘ٚٚ .    

ويتحدث ربيع ُب مباحثو بشكل خاص عما ٠باه بالعقيدة القتالية ُب الَباث اإلسبلمي حٌب هناية  
العصر العباسي األوؿ ، ٧باوال تقدَل تصور القيادة اإلسبلمية ُب ا٤براحل األوىل لبناء الدولة اإلسبلمية عن 

 قيقوؿ: ،ف بناء إطار التعامل مع القوي الدولية األخرى احمليطة ُّاالعامل من حو٥با وكيف كا

اخلي، نككاء الدإل"الدولة اإلسبلمية ٛبيزت ٖبصائص معينة ماكاف ٲبكن أف تقود إىل التقوقع أو ا
ىل كل قرد، حيث إف ىذه الدعوة ىي ُب جوىرىا عا٤بية إوىو ُّذا ا٤بعُب يتجو  ،قاإلسبلـ أوال دعوة ورسالة

َر رؼ التقيد العنصري بل وال تقبلو قاؿ تعاىل:} َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإال  َكاق ًة لِلن اِس َبِشّبًا َونَِذيرًا َوَلِكن  َأْكثػَ ال تع
ُّذا ا٤بعُب  ،نطبلقو ُب التعامل ا٣بارجيإمكهـو ا١بهاد ال يتجو اىل الداخل بقدر   ،ٛٚ٘الن اِس ال يَػْعَلُموَف{

صرية، وخربة التاريخ القدَل تعلمنا أف ا٢بضارات العنصرية ىي وحدىا الٌب اإلسبلـ مل يكن حضارة عن
 . ٜٚ٘انعزلت ورقضت التعامل مع اآلخرين، قلنتذكر ا٢بضارة الكرعونية أو الصينية على سبيل ا٤بثاؿ"

 ٍب ٰبدد ربيع أربعة عناار أساسية السَباتيجية التعامل الدويل ُب القروف ا٥بجرية األوىل: 

التعامل مع ا٤بواطن غّب ا٤بسل ، وىو العنصر الذي واجهو الرسوؿ الى اهلل عليو وسل   أوال: أسلوب
 س  دستور ا٤بدينة.إُب أثناء حكمو للمدينة وعرب عنو ُب وثيقتو ا٤بشهورة ا٤بعروقة ب

ا اىل تصالية الٌب عهد ُّإلحتكاؾ با٣بارج ألداء الوظيكة اإلثانيا: أسلوب نشر الدعوة ٗبعُب أساليب ا
قكي مرحلة الحقة برز ىذا العنصر عندما بدأت اإلرادة اإلسبلمية تككر ُب  ،رادة السياسية ا٢باكمةاال

الكيضاف على اَّتمعات احمليطة ُّا، رسائل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ اىل حكاـ قارس والرـو وا٤بقوقس 
 ىي بداية ُّذا ا٤بعُب، تعكس نظرة دولية معينة.

                                                 
575

 .ٕٓ، صمستقبل اإلسالم السياسيحامد ربيع،   

 .ٓٙاألنكاؿ: اآلية   ٙٚ٘
 .ٜٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚٚ٘
578

 .ٕٛ سورة سبأ : اآلية  

579
 .ٖٕٙ /ٔج، ا٤بصدر السابق، مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،    
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عتداء من إلحتماالت اإر الذاٌب والتجانس الداخلي والطمأنينة النكسية بصدد ستقراإلثالثا: تأمْب ا
وقد برز ىذا ا٤بكهـو  ،القوى احمليطة بالدولة اإلسبلميةا٣بارج وٙبقيق نوع من األمن ُب التعامل مع الدوؿ و 

يسيطر على بصورة واضحة خبلؿ قَبة ا٢بك  األموي وىو ُّذا ا٤بعُب ٲبتد اىل الدولة العباسية األوىل و 
ا٢بركات السياسية لدى كتاب ا٢بكمة، ويبربز ذلك واضحا ُب مؤلف سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك 

 لشهاب الدين بن أيب الربيع.

ختيار أكثر أساليب التعامل ٪باحا ٤بواجهة حقيقة  أف ذلك العامل ا٣بارجي ا٤بعادي ٯبب برغ  إرابعا: 
وقد برزت ىذه ا٤بمارسة بعد أف استقرت الدولة اإلسبلمية  ،يشقق بصدده نوعا معينا من التعاذلك أف ٫ب

وقبلت العبلقات الدائمة وا٤بنتظمة مع العامل ا٣بارجي وبعبارة أخرى أابحت تلك الدولة "امرباطورية 
 . ٓٛ٘سَباتيجي لدى القيادة اإلسبلميةإلعا٤بية" ، قجاء ىذا العنصر الرابع ليأٌب قيكمل ىذا االدراؾ ا

"٩با ال شك قيو أف العامل اإلسبلمي كاف ٲبلك إدراكا واضحا و٧بدد  :د ربيع على أنوٍب يعود ليؤك
قَباض: ا٤بنطلق إلالعناار قيما يتعلق ٗبكهـو االسَباتيجية، والواقع أف ىناؾ منطلقْب أساسْب إلثبات ىذا ا

تأايل وبناء  األوؿ ويدور حوؿ وظائف الدولة ُب اإلسبلـ حيث إف ٙبليل النصوص الكقهية الٌب حاولت
قتناع بأف إحدى أى  وظائف الدولة اإلسبلمية ترتبط باإلنطبلؽ عرب إلنظرية وظائف الدولة تربز بوضوح ا

وا٤بنطلق الثاٍل  ،حدود األمة اإلسبلمية ُب تعامل ثاتب مع الشعوب األخرى الٌب مل تصلها بعد الدعوة
بو عملية نشر الدعوة وبصكة خااة  يكسر أسباب النجاح الواضح ُب القتاؿ العسكري الذي ارتبطت

خبلؿ القرنْب األوؿ والثاٍل عقب ا٥بجرة، وىو بدوره يكرض التساؤؿ حوؿ موضع عنصر العقيدة القتالية 
وا٤بتغّب ا٤بعنوي ُب تكسّب الكيضاف اإلسبلمي الذي مل يسبق لو مثيل ُب تاريخ اإلنسانية، قاإلسبلـ عقيدة 

مل ٢بياة الكرد وا١بماعة معا، ٲبلك مصادره األاولية الٌب البد وأف ٠باوية ودعوة عا٤بية، وىو نظاـ شا
تساى  ُب اياغة اإلدراؾ القيادي إزاء التعامل اليومي ُب الداخل وا٣بارج على حد سواء، يقوؿ تعاىل ُب 

ْ  ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى إحدى آياتو ما يعرب عن النظرة اإلسبلمية لؤلسرة الدولية :} يَا أَيػَُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناكُ 
{ َوَجَعْلَناُكْ  ُشُعوباً َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُقوا ِإف  َأْكَرَمُكْ  ِعْنَد الل ِو أَتْػَقاُكْ  ِإف  الل َو َعِليٌ  َخِبّبٌ 

581
"

582
.  

وييستخلص ربيع من أاوؿ ا٤بمارسة اإلسبلمية ما يراه ٙبديد اإلدراؾ اإلسبلمي التارٱبي للسياسة 
 للدولة بالعناار اآلتية: ا٣بارجية

"أف الدولة اإلسبلمية ٛبلك رسالة تدور حوؿ قي  معينة ال تتغّب باَّمتع القومي وتكرض عليها  - أ
 التعامل ا٣بارجي. 
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 .ٖٔا٢بجرات : اآلية سورة   
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أف ٧بور ىذه الرسالة ُب خاٛبة ا٤بطاؼ ىو حقوؽ ا٤بواطن وكرامتو وٛبكينو من ٙبقيق وذاتيتو  - ب
 ا٤بسلمة. 

  ٕبيث إف ىذه ا٤بثاليات تعلو ُب وظائف الدولة على أي الرسالة اإلسبلمية أخبلقيات وقي - ت
 حاجات مادية. 

أال عبلقة الدولة اإلسبلمية بغّبىا من اَّتمعات احمليطة ُّا وا٤بتعاملة معها ىو مكهـو ا١بهاد ،  - ث
وا١بهاد برغ  ذلك ىو ضرورة واستثناء، يسبق ا١بهاد دعوة مباشرة أساسها ا٢بديث مع السلطة 

 تصاؿ ُّذا ا٤بعُب كمقدمة ضرورية ألي تعامل قتايل. إل االشرعية لتمكْب

حَباـ ا٤بتبادؿ بْب الدولة اإلسبلمية والدوؿ األخرى ىو مبدأ أخبلقي ال تلتـز بو الدولة ققط ُب إلا - ج
تعاملها مع السلطات ا٢باكمة ُب تلك الدوؿ ٕبيث إهنا ٛبلك الشرعية الكاملة حٌب تصلها 

خبلقي تلتـز بو الدولة ُب معاملة ٝبيع ٨بالكيها سواء ُب الداخل أو الدعوة، بل إف ىذا ا٤ببدأ األ
يِن وملَْ ٱُبْرُِجوُكْ  ِمْن ِديَارُِكْ  َأْف  ا٣بارج"، قاؿ تعاىل :} َهاُكْ  الل ُو َعْن ال ِذيَن ملَْ يُػَقاتُِلوُكْ  ُب الدٍّ ال يَػنػْ

يِن ◊ بُّ اْلُمْقِسِطَْب تَػبَػرُّوُىْ  َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِهْ  ِإف  الل َو ٰبُِ  َهاُكْ  الل ُو َعْن ال ِذيَن قَاتَػُلوُكْ  ُب الدٍّ َا يَػنػْ ِإ٭ب 
ُْ  قَُأْولَِئَك ُىْ   َوَأْخَرُجوُكْ  ِمْن ِديَارُِكْ  َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْ  َأْف تَػَول ْوُىْ  َوَمْن يَػتَػَو٥ب 

 .ٗٛ٘"ٖٛ٘الظ اِلُموَف{

ع ترٝبت منطق اإلدراؾ اإلسبلمي إىل ٟبسة قواعد أساسية ُب التعامل وتلك ا٤ببادئ ُب نظر ربي
 الدويل وىي :

التقاليد  ،جي ٯبب أال يستند اىل أداة واحدة" أوال: تعدد أدوات التعامل: ويعُب أف التحرؾ ا٣بار 
ؿ أـ الٌب سادت ُب التعامل ُب األسرة الدولية ُب هناية العصور الوسطى كانت ٘بعل التعامل أساسو قتا

منذ حكمو للمدينة ووضع تقاليد واضحة و  سبلـ، ليست ىناؾ بدائل. لكن الرسوؿ الى اهلل عليو وسل 
 تذكرنا ٗبا نسميو اليـو  تعدد أدوات التعامل ا٣بارجي.

ثانيا: رأس ا٢بربة ومقدمة التعامل الدويل ىو مبدأ اإلتصاؿ: وىو ٧بور وقلسكة التعامل 
خر سواء اىل قبوؿ الدعوة أو دقع ا١بزية، بل إف القتاؿ ُب تلك ، قهو يدعو الطرؼ اآل٘ٛ٘اإلسبلمي

 اللحظة دوف ٛبكْب الطرؼ اآلخر من تقيي  ا٤بوقف بقبوؿ الدعوة أو بدقع ا١بزية يصّب قتاال غّب مشروع.

                                                 
 .ٜو ٛسورة ا٤بمتحنة : اآليتاف :  ٖٛ٘
 .ٕٓٚ-ٜٕٙ، ا٤بصدر السابق، ص مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالميحامد ربيع ،    ٗٛ٘

585
ق وىو ما ينبو إىل ضرورة امتبلؾ ا٤بسلمْب من حكومات ومنظمات ٦بتمعية وسائل إعبلـ قعالة تضطلع بعدة وظائف لئلسهاـ ُب ٙبقي  

لمة اهلل "مبدأ االتصاؿ" باعتباره قاعدة أساسية من قواعد السياسة ا٣بارجية للدولة اإلسبلمية، و٩با على اإلعبلـ اإلسبلمي القياـ بو "إعبلء ك
 ُب أرضو ونشر رسالة ٦بتمع االستخبلؼ"، وظيكة تَبج  من خبلؿ مهمتْب : األوىل : مواجهة ا٢بمبلت اإلعبلمية ا٤بضادة لئلسبلـ الٍب

القياـ بو هتدؼ إىل تشويهو وإبرازه ُب اور سلبية، والثانية : االجتهاد وبكل السبل ُب نشر رسالة اإلسبلـ ٙبقيقا للدور ا٤بنوط باألمة ا٤بسلمة 
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تصاؿ أو الدعوة اىل الدخوؿ إلستكزازي: قاإلتصاؿ ال يعكى وال يعطى ا٢بق ُب السلوؾ اإلثالثا: ا
قالتخيّب  ،ستكزازيإل٤بسل  ا٢بق ُب السلوؾ االقائد ا ٲبنحسبلمي ٍب رقض تلك الدعوة ال ُب تعالي  اإل
تصالية ا٥بدؼ منو ىو أال يؤخذ العدو على غرة، وعلى القائد أف إلذكرناه كمحور للعملية ا أف الذي سبق

لقتاؿ قإف ىذا ال ٲبنع ٱبّب عدوه بْب أمور ثبلثة: اإلسبلـ أو ا١بزية أو القتاؿ، ولكن إذا أار العدو على ا
 .من أف اإلسبلـ يقنن قواعد أيضا ٧بددة للتعامل

رابعا: القتاؿ ٱبضع َّموعة من مبادئ األخبلقيات: النصوص عامرة بالشواىد، ولنستمع اىل 
حديث ا٣بليكة أيب بكر الصديق  إىل يزيد بن أيب سكياف رضي اهلل عنه  أحد أمراء جيوش الشاـ : "إنك 

وا أهن  حب سوا أنكسه  هلل قذرى  ومازعموا أهن  حب سوا أنكسه  لو، وستجد قوما قحصوا ستجد قوما زعم
عن أوساط رؤوسه  من الشعر قاضرب ما قحصوا عنو بالسيف، وإٍل موايك بعشٍر: ال تقتُػَلن  امرأًة وال 

را وال تَػْعِقرف  شاًة وال بعّبًا إال ٤بأكلٍة، وال ابيًا والكبّبًا وال ىرماً، وال تَػْقطََعن  شجرًا مثمراً، وال ُٚبَػَرٍَّبن  عام
"  .ٙٛ٘ٙبرقن ٬ببًل وال تُػْغرِقَػن و، وال تَػْغُلْل وال َ٘بُُْبْ

خامسا: ٧بور وقلسكة التعامل ىو وحدة قي  التعامل: قا٤بتتبع لتاريخ العبلقات الدولية ال بد وأف 
ُب حالة القتاؿ إال ا٣بروج على ٝبيع قي  التعامل، يلحظ ىذه الظاىرة ا٤بتميزة، ٝبيع الشرائع والتقاليد تأىب 

ُب ا٢بضارة الرومانية من يسمى عدوا ٰبل دمو حٌب لو مل يكن ٰبمل سبلحا أو يقاتل َّرد وجوده ُب 
األرض الرومانية، العصور الوسطى عرقت نكس الظاىرة حٌب إف جروسيوس ضج قائبل: حٌب ا٢بيوانات 

ل من مستوى البهائ ؟، ا٢بضارة اإلسبلمية ترقض ذلك و٘بعل القي  تعرؼ قواعد قتا٥با قهل البشر أق
واحدة ُب التعامل مع اإلنساف أيا كاف مسلما أو غّب مسل  وىذا يصّب منطقيا مع تعاليمها وأخبلقياهتا، 

 .ٛٛ٘ ٚٛ٘قاؿ ا٢بق سبحانو : } َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإال  َرْٞبًَة لِْلَعاَلِمَْب {

                                                                                                                                               

َف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػَْهْوَف َعْن اْلُمنَكِر ُب نشر ا٥بدى واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ، قاؿ ا٢بق سبحانو } ُكْنُتْ  َخيػَْر أُم ٍة ُأْخرَِجْت لِلن اِس تَْأُمُرو 
( ، ولئلعبلـ دوره أيضا ُب دع  جهود القيادات ا٤بسلمة  الٍب تعيش ُب اَّتمعات غّب ا٤بسلمة َٓٔٔوتُػْؤِمُنوَف بِالل ِو {) سورة آؿ عمراف : اآلية 

ستجدة يوميا، وُب تعريف العامل ٗبوقف اإلسبلـ من العقائد واألدياف ، وُب تزويد الرأي العاـ العا٤بي بالرؤية اإلسبلمية للقضايا ا٤بعاارة ا٤ب
وا٤بذاىب األخرى، إىل جانب خلق جسور من التعاوف الذي قيو مصلحة للمسلمْب ولئلنسانية ٝبعاء.بتصرؼ عن : ٧بمود يوسف 

الواليات ا٤بتحدة األمريكية: ا٤بعهد -جينيا.الطبعة األوىل. قر فلسفات اإلعالم المعاصرة في ضوء المنظور اإلسالمي(، ٕٛٓٓالسماسّبي)
 .ٛٙ٘-ٚٙ٘العا٤بي للككر اإلسبلمي، ص 

٘ٛٙ
. وىو نكس ا٣بطاب العمري ُب ٕٕٓالقاىرة : دار ا٢بديث، ُب كتاب ا١بهاد، ص  الموطأ.(، ٕٗٓٓاإلماـ مالك بن أنس ) ى األثررو   

أمراء ا١بيوش أوااى  بتقوى اهلل، ٍب قاؿ عند عقد األلوية: بس  اهلل، توجيهو لقادة الكتوحات ُب عهده، "ققد كاف عمر بن ا٣بطاب إذا بعث 
٘ببنوا عند وعلى عوف اهلل امضوا بتأييد اهلل بالنصر، ولزـو ا٢بق، ققاتلوا ُب سبيل اهلل من ككر باهلل وال تعتدوا إف اهلل ال ٰبب ا٤بعتدين، وال

الشهب الالمعة  تقتلوا ىرما وال امرأة وال وليدا"، انظر: أبو القاس  ابن رضواف ا٤بالقي، اللقاء، والٛبيلوا عند الغارة، والتسرقوا عند الظهور، وال
 .ٕٓٗ، مصدر سابق، ص في السياسة النافعة

587
 .ٚٓٔسورة األنبياء : اآلية   
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التزاـ الدولة بأف " يرى ربيع أف على :خالقيات ووحدة قيم الممارسةالمطلب العاشر: سيادة األ
يستطيع ا٤بسل  أف ٰبقق ذاتو اإلسبلمية وأف يصل إىل النقاء الروحي ُب ظل السلطة ا٤بسلمة، قا٢بضارة 
اإلسبلمية ٧بورىا اإلنساف الكامل، ٗبعُب أف النظاـ اإلسبلمي ال يستمد شرعيتو إال من أنو ضرورة ٛبكن 

ولو ويؤكد ربيع على أننا لو " ،ٜٛ٘"واطن من أف ٰبقق ذاتو بأف يقَبب نسبيا من ذلك اإلنساف القرآٍلا٤ب
نظرنا إىل النموذج اإلسبلمي ُّذا ا٣بصوص لوجدنا عنصرين واضحْب ارٰبْب: القي  ىي دينية، ٠باوية، 

احملكـو حق الثورة بل  يوتعط ،وىي ٛبثل جوىر عقد البيعة ،أخبلقية، تسود ا٢باك  قبل أف تسود احملكـو
تعدد مراكز القوة ىو الذى يعنينا على وجو ا٣بصوص    ،وواجب رقض ا٢باك  ألنو يصّب من قبيل الطغياف

النموذج اإلسبلمي يقـو على أساس االطبلؽ ُب كل ما لو الة و " ،كأحد عناار ىذه النموذج
وىو ال يقبل أف تكوف ا٢بركة  ،هللعطاء ما لقيصر لقيصر وما هلل باالخبلقيات ، إنو ال يعرؼ مبدأ إ

خبلقيات حٌب ُب النظاـ السياسي، ىو لذلك ال يقبل الكصل بْب ا٢بياة ا٣بااة ألال على القي  واإمؤسسة 
ومن شروط الوالية العامة   ،اة قبل موضع لو ُب ا٢بياة العامةمن ال يصلح ُب ا٢بياة ا٣باو  وا٢بياة العامة،

بل  ،ٜٔ٘وما ينطبق على ا٤بواطن العادي ينطبق على ا٢باك  ،ٜٓ٘ا٣بااة ٙبقق موااكات الصبلحية للوالية
إف قواعد ا٤بمارسة األخبلقية ال تقتصر على قواعد التعامل الداخلي أي مع ا٤بواطن الذي ينتمى إىل 
ا١بماعة اإلسبلمية وال على ا٤بواطن ا٤بسل  أو ا٤بواطن غّب ا٤بسل  ُب حالة السل  قحسب بل أهنا تتعدى 

 عتداء على األطكاؿ والشيوخإلالتعامل مع غّب ا٤بسل  ُب حالة ا٢برب ومن ذلك النهي عن ا ذلك إىل

                                                 
 .ٕٔ، مصدر سابق، ص ستقبل اإلسالمي السياسيمحامد ربيع،   ٜٛ٘
وقد ٙبدث ا٤بتقدموف وا٤بتأخروف وقصلوا ُب شروط وموااكات من يتوىل اإلمامة وما سواىا من الواليات العامة، قذكروا اإلسبلـ والذكورة   ٜٓ٘

ذا ا١بزئية، وىي: الككاية أو الككاءة، والعل  والعقل والبلوغ وا٢برية وسبلمة األعضاء وا٢بواس والعدالة، إىل جانب ثبلثة اكات مهمة تتصل ُّ
العامة باألحكاـ الشرعية، والكضل، قأبو حسن األشعري وأبو بكر الباقبلٍل وأبو يعلى الكراء يذىبوف إىل أف يكوف اإلماـ أو من يتوىل الوالية 

لك، واختلكوا حوؿ شرط ٛبثل اكة االجتهاد، أقضل الناس مع جواز أف يتوىل ا٤بكضوؿ مع وجود األقضل إذا ما رآى أىل ا٢بل والعقد ذ
لكنه  مل ٱبتلكوا حوؿ الشرط األخبلقي وأال يكوف قاسقًا مستهَبًا وعكيكًا عن احملاـر وا٤بآٍب وبعيدًا عن الريب، وكما يقوؿ ابن حـز 

نظام الحكم في اإلسالم بين النظرية ىػ(:"متقيا هلل ُب ا١بملة غّب معلن بالكساد ُب األرض". نقبًل عن: د.أٞبد عبد اهلل مكتاح، ٘ٙٗ)ت
. ا١بزء الفصل في الملل والنحل واألىواء والنحلىػ(، ٕٖٔٔ، وانظر: ابن حـز األندلسي )ٓٔٔ-ٗٓٔ، مصدر سابق، صوالتطبيق

 . ٙٙٔالرابع، الطبعة األوىل. مطبعة التمدف، ص
من أالْب: أو٥بما ُب وحدة التكليف قاهلل سبحانو وتعاىل خاطب  وىو ما ٲبثلو مبدأ ا٤بساواة ُب الشريعة اإلسبلمية، وىي مساواة تنطلق  ٜٔ٘

البشر بتكليف واحد، وثانيهما: وحدة األال قالبشر متساووف ُب أال ا٤بنشأ قاؿ تعاىل:}يأيها الناس اتقوا ربك  الذي خلقك  من نكس 
و واألرحاـ إف اهلل كاف عليك  رقيبًا{ سورة النساء: اآلية واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثّبا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلوف ب

:)ا٤بؤمنوف تتكاقأ دماؤى ، وى  يد على ما سواى ، -الى اهلل عليو وسل -، وا٤بساواة تَبسخ ٗبكهـو األخوة اإلسبلمية قاؿ رسوؿ اهلل ٔ
وأبوداود وغّبٮبا من أىل السنن، إذف قالشريعة ترسخ ويسعى بذمته  أدناى ، أال ال يقتل مسل  بكاقر، وال ذو عهد ُب عهده(، رواه أٞبد 

ات مالية  مبدأ وسلوؾ مساواة ا٢باك  واحملكـو أماـ القانوف والقضاء، وا٤بساواة ُب تولية الوظائف، وا٤بساواة ُب ٙبمل التكاليف العامة من واجب
تنكرت األمة أو ما يعرؼ با٣بدمة العسكرية ُب كثّب من كالزكاة، وواجبات دقاعية أمنية ضمن مؤسسة ا١بهاد للدقاع عن الدولة إذا ما اس

. انظر: د. قريد عبد ا٣بالق ) . الطبعة األوىل. القاىرة: دار الشروؽ، في الفقو السياسي اإلسالمي: مبادئ دستورية(، ٜٜٛٔالدوؿ اليـو
 .ٖٕٚ-ٖٕٔص
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إف سيادة األخبلقيات الٌب ظلت ثابتة  ،ٕٜ٘ٚبريب ا٤بمتلكات أو اغتصاب النساء أثناء القتاؿ أو عقبوو 
عنها بكلمة  ٫ببلؿ والتحلل ىي الٌب أذىلت الصليبيْب والٌب عربواإلولو بقسط معْب أيضًا ُب مراحل ا

 . ٖٜ٘"ال تعبّب نظامي عن أخبلقيات ا٤بمارسة السياسيةإالكروسية والشهامة العربية، إهنا ليست 

تصاؿ ىو إلىذه الطبيعة ا٤بتميزة كاف ال بد وأف تقود إىل جعل مكهـو ا" ويضيف حامد ربيع: 
د ُّا نقل ا٤بدركات بأوسع معانيها يقص (االتصاؿ)٧بور النموذج اإلسبلمي للممارسة السياسية، كلمة 

دة للحقيقة موضع ا٤بناقشة، ا٢بضارة الدينية أساسها نشر د٧بواضحة و خلق القناعة من خبلؿ تقدَل اورة 
-الدعوة والعقيدة، وا٢بضارة اإلسبلمية ٧بورىا ووظيكتها خلق القناعة با٢بقيقة الدينية،  وواجب الرسوؿ 

ُع ِإىَل َسِبيِل َربٍَّك بِا٢بِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة ا٢بََْسَنِة َوَجاِد٥ْبُْ  اْد  ىو الدعوة، قاؿ تعاىل: } -الى اهلل عليو وسل 
، والدعوة ىي لقاء بْب ٜٗ٘{ بِال ٍِب ِىَي َأْحَسُن ِإف  َرب َك ُىَو أَْعَلُ  ٗبَْن َضل  َعْن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَلُ  بِاْلُمْهَتِدينَ 

قدـ ا٢بقيقة قإف من تتجو إليو الدعوة ٯبب أف يكوف على مرسل ومستقبل، وكما أف الداعى ٯبب أف ي
قَِإْف  ستعداد لتلقف تلك ا٢بقيقة، إنو تربة ٯبب أف تكوف اا٢بة لتنبت البذرة ٕبيث تؤتى ٜبارىا: }إ

َْب أََأْسَلْمُتْ  قَِإْف َأْسَلُموا قَػَقْد َحاجُّوَؾ قَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي لِل ِو َوَمْن اتػ بَػَعِِب َوُقْل لِل ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألُمٍّيٍّ 
َا َعَلْيَك اْلَببلُغ َوالل ُو َبِصٌّب بِاْلِعَبادِ  لوف الطبيعة ا٤بتميزة كاف ال بد وأف تُ  . ىذهٜ٘٘{ اْىَتَدوا َوِإْف تَػَول ْوا قَِإ٭ب 

اع عن العقيدة ٖبصائصها جيمع عناار ومتغّبات النموذج السياسي اإلسبلمي،  قالدولة وظيكتها الدق
يتكاعبلف كحقيقة ديناميكية  نشر الدعوة، الدين والسلطةوأساس شرعية السلطة و٧بور وسبب وجودىا ىو 

واحدة: ورغ  أف احملور األساسي وجوىر ىذا التكاعل ىو الدين اال أف السلطة ىي الٌب تأٌب قتخلق ذلك 
إىل قواعد ا٤بمارسة الدينية، وىكذا قإف  طار الذي يسمح للمواطن بأف ٰبقق ذاتو من خبلؿ االستجابةإلا

شرعية السلطة ىي الدين وأداة الدين ىي السلطة.  ورغ  أف ىذه العبلقة سوؼ تتبدؿ أو يصيبها نوع من 
قتعاؿ الذى يكقدىا طبيعتها وجوىرىا ُب قَبات الحقة إال أف علينا أف نتذكر ما سبق وقررناه من أف إلا

ىذه الوظيكة االتصالية ال تقتصر على شرعية الدولة أو و نا وبو تقيدنا، النموذج األايل الذي منو انطلق
وتتحوؿ إىل قواعد للممارسة ُب كل ما لو الة بنظرية   ،ل تتعداىا إىل خلق قواعد التعاملالسلطة ب

ل قب-التعامل السياسي ُب ا٢بضارة اإلسبلمية. الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ يلجأ إىل دعوة ا٢بكاـ واالمراء 
ويتابعو ُب ىذا التقليد ا٣بلكاء الراشدوف، ومن رقض الدعوة  -لكرض السيادة والتبعية حلتجاء إىل السبلإلا

، وعندما ٰبدث ُب عصر ا٣بليكة عمر بن عبد العزيز من أف يشن أحد ٜٙ٘قهذا حقو ولكن بشرط ا١بزية 
                                                 

قاؿ: )وجدت امرأة مقتولة ُب بعض تلك ا٤بغازي قنهى  وُب ذلك أحاديث عديدة ومنها ما رواه عبداهلل من عمر رضي اهلل عنهما أنو  ٕٜ٘
 .ٗٗٚٔومسل   ٖ٘ٔٓرسوؿ اهلل الى اهلل عليو وسل  عن قتل النساء والصبياف(، أخرجو البخاري 

 .ٖٛ/ ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٜ٘
  .ٕ٘ٔسورة النحل: اآلية ٜٗ٘ 

 .ٓٗاآلية  سورة الرعد:  ٜ٘٘
أو أىل العهد من غّب ا٤بسلمْب من يهود ونصارى وغّبى  من القاطنْب ُب الدولة اإلسبلمية  -وتعِب ا٢بق وا٢برمة-وكاف أىل الذمة  ٜٙ٘

يتضمن يعطوف األماف وا٢بماية على ذمة ا١بزية الٍب تؤخذ منه ، وتأٌب ا١بزية ىنا ضمن عقد يرتب أوضاعه  السياسية والقانونية واالجتماعية و 
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اإلسبلـ من عدمو ويأٌب  قادتو الصراع ا١بسدي على غرة ودوف ٛبكْب الطرؼ اآلخر من أف يعلن قبولو
 .ٜٚ٘"طأ قائده ويسل  للشاكى ٗبطالبتوالقائد ا٤بهزـو شاكيا إىل ا٣بليكة قإف عمر بن عبد العزيز يعَبؼ ٖب

 
٢بامد ربيع شروح  مرتبطة بتحقيق وظائفها الحضارية :دينية و  المطلب الحادي عشر: شرعية الدولة

لكصوؿ التنظّبية ُب الككر السياسي ا٤بعاار، وسنكتكي لة لنظرية وظائف الدولة الٍب تبدو من أعقد امطو  
رتباط بْب شرعية الدولة اإلسبلمية إلبنقل ما ٱبص عناار ا٤بثالية السياسية اإلسبلمية، ويظهر ُب قكره ا

لوظائكها ا٢بضارية الرئيسية، الٍب ٪بدىا مذكورة ُب مواطن ٨بتلكة من مؤلكاتو، وننقل أى  مدى ٙبقيقها و 
 الوظائف للدولة، بعد ا٢بديث بإٯباز عن مكهـو الشرعية ُب نظر ربيع.٦بموعتْب من 

يقوؿ حامد ربيع:" لو عدنا للتقاليد اإلسبلمية وتساءلنا ىل عرقت ا٢بضارة اإلسبلمية التمييز بْب 
الشرعية السياسية والشرعية القانونية، وما ىي خصائص كل منها ُب تلك التقاليد؟ ٥بالنا ما تنطوي عليو 

لتساؤالت من غموض وتناقضات. قمن ا٤بمكن أوال القوؿ بأف الَباث اإلسبلمي مل يعرؼ الكصل تلك ا
الَباث اإلسبلمي مل يعرؼ ما قبْب الشرعية السياسية والشرعية القانونية. إف الشرعية القانونية ال وجود ٥با 

اـ بإرادة مطلقة ال ٚبريج ٝبيع األحكو  يسمى بقدسية النصوص القانونية حيث أعطى الكقيو حق تكسّب
تقيدىا سوى التعالي  السماوية. األاناـ التشريعية وعبادة القانوف بالتقاليد الٍب عرقها اَّتمع األوريب 
وبصكة خااة منذ القرف التاسع عشر ال موضع ٥با ُب الَباث اإلسبلمي. بقيت الشرعية السياسية وىذه 

الدين قالتصور اإلسبلمي للوظيكة ا٢بضارية للدولة. قضكاضا ال يعرب عن حقيقة  أيضا تكاد تصّب رداءاً 
اإلسبلمي ىو دين سياسي والسياسة اإلسبلمية ىي سياسة دينية ومن ٍب ومن الطبيعي أف يكوف ٧بور 
الشرعية ىو أساسا الشرعية الدينية وأف أي أساس للحركة سياسية كانت أـ قانونية ال ٲبكن أف ينبع إال من 

ذي ٣بصناه ُب مبدأين: نشر الدعوة اإلسبلمية من جانب على ا٤بستوى الدويل ذلك ا٤بكهـو ا٤بتميز ال
وٛبكْب ا٤بواطن ا٤بسل  من جانب آخر أف ٰبقق مثاليتو الدينية على ا٤بستوى القومي. رغ  ذلك قمن 

ىي قكرة و ا٤بمكن أيضا القوؿ بعكس ىذا التصور والدقاع عن أف أحد خصائص التقاليد اإلسبلمية 
لتزاـ ا٤بعنوي إزاء ا٢باك  إلالشرعية السياسية والشرعية القانونية أي تلك ا٤بتعلقة بأساس وتكسّب ا التمييز بْب

مع ما يعنيو  ذلك من قيود وإرادة على ذلك االلتزاـ بكبل طرُب العبلقة: احملكـو إزاء ا٢باك  وا٢باك  إزاء 
. ٥بذا ا٤بعُب الشرعية السياسية ُب التقاليد اإلسبلمية  تنبع من مصدرين: ا٤بصدر الديِب أي االنتماء احملكـو

                                                                                                                                               

إقرار غّب ا٤بسلمْب على دينه  بشرط بذؿ ا١بزية والتزامه  أحكاـ ا٤بلة، وبو يصّبوف من أىل دار اإلسبلـ، وُب العهد العثماٍل استخدـ 
، وقد قنن ٕٓٔ{سورة البقرة: اآلية  َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك اْليَػُهوُد َوال الن َصاَرى َحٌب  تَػت ِبَع ِمل تَػُه ْ مصطلح "أىل ا٤بلة" استنادا إىل قوؿ اهلل تعاىل: } 

لة، ىذا النظاـ ٧بمد الكاتح العثماٍل حيث نظر إىل شعوب الدولة العثمانية على أساس الدين ال القومية أو اللغة ُب تنظي  روابطه  ُب الدو 
اضي الدولة اإلسبلمية. انظر: عبد الكرَل ووما يقضي بو نظاـ ا٤بلة ىذا منح رؤساء الطوائف حق ادارة الشؤوف ا٣بااة والعامة لرعاياى  عرب أر 

 .  ٖٓ-ٕٙ. بغداد: مطبعة الربىاف، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم(، ٖٜٙٔزيداف )
 .٘ٛ/ ٔحامد ربيع، ا٤بقدمة التحقيقية لسلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ج  ٜٚ٘
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للعقيدة اإلسبلمية ٗبا يعنيو ذلك من نتائج ٍب مصدر نظامي يستمد بدوره وجوده من اإلطار الديِب وىو 
لتقاء الشرعية الدينية بالشرعية إمبدأ اإلٝباع. مكهـو ا٣ببلقة يصّب ُب حقيقة األمر التعبّب الوضعي عن 

وقد ٛبركز ذلك حوؿ سلطة ا٤بمارسة الٍب ٙبددت ُب شخص ا٣بليكة. إف اكة العقدية أي عقد البيعة 
ستمرارية للشرعية الٍب بدأت منذ وجود الدعوة ُب إا٣ببلقة ذاهتا أي الكلمة الٍب تطلق على ا٣بليكة بأنو 

 ىي خّب تعبّب عن العنصر األوؿ. أليس ا٣بليكة ىو خليكة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ شخص الرسوؿ
عقد البيعة ىو بدوره تعبّب عن مكهـو اإلٝباع يأٌب قيكمل ىذا العنصر ا٤بعنوي.  ،؟ى اهلل عليو وسل ال

أليست البيعة إرادة عقدية تنتهي بأف تكوف اورة واضحة وعبلمة اارخة على مكهـو الشرعية القانونية ُب 
منطلق النصوص القائمة أي من التقاليد الغربية؟ الشرعية القانونية أي أساس تربير السلوؾ والتصرؼ من 

منطلق النظاـ الوضعي السائد تصّب ُّذا ا٤بعُب وقد اختلطت ٗبا أ٠بيناه بعقد البيعة بل والتمييز بْب ما 
يسمى بالبيعة العامة والبيعة ا٣بااة يأٌب قيؤكد ىذه الداللة. رغ   ذلك قإف ىذه الشرعية ال بد وأف تثّب 

التشريعية كما عرقتها التقاليد اإلسبلمية أي بالتكسّب الذي يقدمو بعض الغموض عندما ٚبتلط بالوظيكة 
الكقيو من منطلق ٚبريج األحكاـ. ىنا تربز ا٣بصائص ا٤بميزة للشرعية القانونية ُب التقاليد اإلسبلمية: ىي 
شرعية متعددة تعرب عن ذلك بتعدد ا٤بذاىب األربعة على األقل وىي شرعية مؤقتة حيث إف آراء الكقيو 

ابلة ألف ٚبضع الجتهاد جديد ٍب ىي شرعية تابعة ألف تستمد وجودىا من النصوص ا٤بنزلة أو بعبارة أدؽ ق
من ا٤ببادئ السماوية الٍب تكوف أحد عناار الشرعية السياسية. وىكذا نلحظ أف التمييز بْب الشرعية 

 والنبوية سها النصوص القرآنيةالسياسية والشرعية القانونية مل ٲبنع بل يكرض وجود عبلقة ترابط بينها أسا
خر من مظاىر قوة التقاليد اإلسبلمية لو قورنت بالتقاليد آأي األحكاـ الدينية ا٤بطلقة. أليس ىذا مظهر 

ف الشرعية السياسية ُب ا٤بكاىي  إالغربية ال ققط السابقة على حضارة عصر النهضة بل بتلك الٍب نعيشها؟ 
ياسية ُب التقاليد الغربية إف ىي إال تربير للخروج على الشرعية القانونية ا٤بتداولة وكما تصوغها النظرية الس

 . ٜٛ٘"س  الوعي ا١بماعيإب

ىل نستطيع رغ  ىذه التعامبلت ا٤بتناقضة أف نصوغ بإٯباز مكهـو الشرعية ُب ٍب يتساءؿ ربيع: 
سبلمي ال ّب السياسي اإل"الشرعية ُب التنظوٰباوؿ التمهيد لئلجابة عن ىذا التساؤؿ:  التقاليد اإلسبلمية؟

إهنا طبيعة التنظّب السياسي اإلسبلمي الذي ٯبعل  ،ىي ُّذا ا٤بعُب واحدة ومطلقة ،ٲبكن أف تكوف إال دينية
من ا٤ببادئ الٍب يدور حو٥با تربير السلطة ا٢باكمة ىي ا٤بنطلق األوؿ واألخّب ُب تكسّب عبلقة الكرد بالدولة. 

ك العديد من ا٤بتغّبات والتطبيقات: أخبلقية، اجتماعية، قانونية وسياسية. الشرعية الدينية ُّذا ا٤بعُب ٛبل
ستناد إىل ما يربر ويضكي الصحة وا٤بشروعية على التصرؼ تستمد وجودىا من إلالشرعية القانونية ٗبعُب ا

رب عنها عناار ثبلثة: ا٤بذىب الكقهي الذي ننتمي إليو، سلطة اإلقتاء إف وجدت ٍب تقاليد ا٤بمارسة الٍب يع
بكلمة العرؼ أو ما ُب حكمها. الشرعية السياسية ٗبعُب العبلقة بْب ا٢باك  وا٤بواطن الٍب تكرض على 
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األوؿ احَباـ ا٤ببادئ العليا الٍب تنبع من الشرعية الدينية والٍب تلـز الثاٍل بالطاعة ُب حدود ذلك االحَباـ 
عي ا١بماعي الذي درجت تقاليدنا على استخداـ  تستمد بدورىا وجودىا من عناار ثبلثة: عقد البيعة، الو 
 ٜٜ٘كلمة اإلٝباع للتعبّب منو ٍب استمرارية شروط اإلمامة. 

الشرعية ُب نظر ربيع متعلقة بوظائف الدولة كما تقدمو لنا ا٤بمارسة اإلسبلمية السابقة ويراىا لك ت
 : ٓٓٙمتمثلة ُب اآلٌب

ليات التي صاغتها لمفاىيم والمثار عن ابناء نظام سياسي يعب   :ىي الوظيفة األولى:"
 مل يكرض ُب تعاليمو القرآنية ٭بوذجاً  –وىذه إحدى خصائص الواضحة  –قاإلسبلـ  الشرعية: النصوص
عن  معينا ولكنو وضع ٦بموعة من التعالي  وا٤ببادئ ىي الٍب تسمح بالقوؿ بأف ىذا النظاـ يعرب أوالً  سياسياً 

ف الدولة ىي بناء ذلك النظاـ الذي ىو قادر على ٙبقيق ذلك ومن ٍب تصّب أوىل وظائ ،تلك ا٤بثالية
سياسية من الدولة ىي أداة البشر لتحقيق ا٤بثالية ال ،كما قرضتو تلك التعالي  السماويةالنموذج ا٤بثايل  

كتشاقو، طا٤با أنو ٰبقق إومن ٍب قإف أي نظاـ سياسي يستطيع العقل البشري  ،خبلؿ اإلرادة ا١بماعية
رجاؿ التشريع ىو نظاـ ٤ببادئ الٍب ااغها القرآف وأكملتها السنة واستخلص داللتها الكقو و التعالي  وا

 الدولة من ٍب يقع عليها أوؿ التزاـ ببناء مثل ذلك النظاـ السياسي. ،سياسي ااّب
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وقد استخلص د. ٧بمد بن عبد القادر ا٤ببارؾ عميد كلية الشريعة ٔبامعة دمشق سابقا، ما ٲبكن واكو نظرية وظائف الدولة عند شيخ   

الشرعية ُب إابلح الراعي والرعية" ، و"ا٢بسبة"، و:منهاج  اإلسبلـ ابن تيمية معتمدا بشكل أساس على ثبلثة من كتبو ىي: "السياسية
السنة"، ويظهر واضحا للعياف تأثر حامد ربيع بالعديد من مصادر الَباث اإلسبلمي وانطبلقو منها ُب تصنيكو لوظائف الدولة، ومنها ما 

ىي الوظيكة األوىل للدولة عند ابن تيمية، وا٢باؿ ذاتو قيما يذىب إليو أبو العباس أٞبد بن تيمية، ابتداء من اعتبار ربيع شرعية الدولة دينية و 
: والٍب يعرب عنها ابن  مقاصد الوالية وغاية الحكم والدولة( ٔيتعلق بالوظائف األخرى الٍب يذكرىا ربيع ُب مواضع ٨بتلكة من مؤلكاتو : )

الدين كلو هلل  وأف تكوف كلمة اهلل ىي العليا"، ويقصد ٔبميع  تيمية بعبارات متنوعة قائبل" إف ٝبيع الواليات ُب اإلسبلـ مقصودىا أف يكوف
: ويكصل ابن تيمية ُب  الوظيفة المالية( ٕالواليات ىنا أي وظائف الدولة ُب الوزارت والدوواين وما شاُّها وليس ا٣بليكة أو الوايل ققط، )

وظيفة إقامة ( ٖحلو ويضعو ُب حقو وال ٲبنعو من مستحقو"، ) واجبات الراعي والرعية من باب أداء األمانات وعلى قاعدة"يؤخذ ا٤باؿ من
وظيفة ( ٗ: ويقسمها ابن تيمية إىل قسمْب ىي: حقوؽ اهلل وا٢بقوؽ العامة الٍب تع  مناقعها على مطلق ا٤بسلمْب، ٍب ا٢بقوؽ ا٣بااة، )العدل

و هلل وأف تكوف كلمة اهلل ىي العليا..ألف القتاؿ ىو ٤بن يقاتلنا : ويذكر ابن تيمينة أف غاية ا١بهاد ُب اإلسبلـ ىي "أف يكوف الدين كل الجهاد
: وتشمل تنظي  ا٢بياة ( وظيفة الحسبةٗإذا أردنا إظهار الدين، قمن مل ٲبنع ا٤بسلمْب من إقامة الدين مل تكن مضرة ككره إال على نكسو، )

: قيجب على الدولة إعداد المواطنين وتوزيعهم على األعمال( ٘اإلقتصادية وا٣بلقية العامة قيما ال يدخل ُب اختصاص الوالة والقضاة، )
الوظيفة ( ُٙب رأي إبن تيمية إعداد من يصلحوف لؤلعماؿ الٍب ىي قرض ككاية والٍب ال تت  مصلحة الناس إال ُّا إذا مل يوجدوا، )

لناس من إزالة للمنكرات الٍب تكسد األخبلؽ وهتيئة : وىي امتداد للوظيكة العقيدية األوىل، وتشمل األبعاد األخبلقية ُب حياة ااألخالقية
والٍب  الوظيفة اإلقتصادية:( ٚاألجواء الصا٢بة الرتقاء الناس خلقيا وهتذيب نكوسه ، سعيا ٤بنع شيوع ا٤بعصية وتيسّب طرؽ ا٣بّب والطاعة، )

آراء ابن راد اَّتمع ا٤بسل . انظر : ٧بمد ا٤ببارؾ ، حدد من خبل٥با ابن تيمية حدود تدخل الدولة وحرية الكرد وضبط السلوؾ االقتصادي ألق
 .  ٘ٙ-ٓ٘و ٖٓ، صمصدر سابق، تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال االقتصادي
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اإلسبلـ  :ن المسلم من تحقيق ذاتيتو الفكريةك  م  أنو على الدولة أن ت   :ىي :الوظيفة الثانية
ا١بوىر ىو العلة وىو ا٢بك  ال  ،اإلسبلمي مل ٯبعل الشكليات ىي ٧بور تصوره للوجود اإلنساٍلوالَباث 

ومن ٍب قإف النظاـ  ،نيات ولكن أيضا على مستوى الدولةققط على مستوى الكرد حيث األعماؿ بال
وجوده  قَ قٍّ حٌب يستطيع كل مسل  أف ٰبَُ  الكرَل اإلسبلمي ليس ىدقا ُب ذاتو ولكنو أداة قرضها القرآف

ٰبمي  وىكذا وظيكة الدولة ال تقتصر على أف تقي  نظاماً  ،من منطلق تلك ا٤بثالية اإلسبلميةا٤بدٍل والديِب و 
 ،تلك القي  على مستوى سلوكو الكردي قَ قٍّ ن أيضا الكرد ا٤بسل  من أف ٰبَُ كٍّ القي  اإلسبلمية بل وأف ٛبَُ 

 أي ٝباعية وقردية. ،، كلية وجزئيةوىكذا تصّب ا٤بثالية اإلسبلمية شكلية وموضوعية

على أف الواقع أف  ،لعدالة ىي ٧بور نظاـ القي  اإلسبلميةقا :تحقيق العدالةالوظيفة الرابعة: 
أف يتوقر ُب كل  العدالة ليست ٦برد التزاـ على مستوى األداة ا٢بكومية إزاء ا٤بسل  وليست ٦برد شرط ٯبب

لتزاـ وىذا القيد ُب ا٤بمارسة إلولذلك قهذا ا ،بواف كوهنا دولةواجب على الدولة إهنا  ،من ٲبارس السلطة
ال يتجو  ققط ٫بو كل مسل  بل ىو يتجو إىل كل مواطن مسل  كاف أو غّب مسل  يعيش على األرض 

 اإلسبلمية.

الدولة اإلسبلمية تعِب ٦بموعة مزدوجة من  :نشر الدعوة وتنظيم عملية الجهاد :وظيفة الرابعةال
إىل  ولكن ىناؾ أيضا وظائف خارجية تتجو ،عبلقة السلطة برعايا تلك الدولة داخلي ُب هابعض ،الوظائف

٩با ال شك قيو أف الوظيكة اإلسبلمية تنبع من مكهـو ٛبكْب ا٤بواطن ا٤بسل  من  ،غّب رعايا الدولة اإلسبلمية
عر بالثقة أو غّب مسل  من أف يشا٤بواطن أيا كاف مسلما  نَ كٍّ أف ٰبقق ذاتو ولكن عليها أيضا االلتزاـ بأف ٛبَُ 

الوجو اآلخر لتلك الوظيكة أي التعامل ا٣بارجي ىو الذي يدور حوؿ نشر الدعوة  ،والطمأنينة االجتماعية
 . ٔٓٙوتنظي  عملية ا١بهاد"

وىي كل ما لو الة بالعملية  الوظيفة المعنوية للدولةوُب سياؽ آخر يتحدث ربيع عن 
وف العملية اإلتصالية ذات أبعاد ثبلثة ُب نظره : قهي تتجو إىل ا٤بواطن اإلتصالية، وُب ٝبيع األحياف تك

الذي يقي  ُب أرض الدولة، وتتجو إىل ا٤بواطن الذي يقي  ُب ا٣بارج إال أنو عنصر من عناار األمة، ٍب 
ربع ىناؾ غّب ا٤بواطن أو األجنيب، ويوزع ربيع الوظيكة ا٤بعنوية للدولة الٍب تتحملها ٘باه أمتها على أ

 : وظائف

وتعِب أف من حق ا٤بواطن العادي أف يكوف على عل  ٕبد أدٌل من الوقائع الوظيفة اإلعالمية :  .1
بصدد األحداث العامة وا٤بشاكل الٍب تواجهها ا١بماعة، وُّذا ا٤بعُب البد وأف تسعى إىل خلق 

 اسية.جتماعي، وإىل تدعي  ا٤بثالية السيإلالَبابط الككري بْب ٨بتلف أجزاء ا١بسد ا
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ليس على خلق الَبابط بْب  الدولة أكثر إرادة وتصميماً تصبح وُب ىذا النطاؽ الوظيفة الثقافية:  .3
ا٤بواطن وا٢باك  ققط، ولكن ٛبكْب احملكـو من القدرة على التقيي ، إف ا٤بشاركة تصّب رقابة، 

ف السياسي بقصد وىكذا تدور الوظيكة الثقاقية بدورىا ُب حلقات التثقي ،والرقابة تكَبض التثقيف
وقد  -توحيد اإلدراؾ، وال يككي الَبابط الككري، بل ٯبب أف تكوف ٝبيع عناار ا١بماعة

التعامل واحدة إف مل تكن وقد أضحت مكاىيمها بصدد حد أدٌل من  -واحداً  امتلكت إدراكاً 
الواحدة  وُّذا قالوظيكة الثقاقية ُب جوىرىا ىي ا٤بنطلق لتحقيق التماسك و٣بلق القبضة ،متجانسة

ُب التعامل، وأحد ا٤بنطلقات األساسية ٤بساندة السياسة ا٣بارجية، و٥بذا يقاؿ بأف السياسة الثقاقية 
 ىي خط ا٥بجـو األوؿ وخط الدقاع األخّب.

وذلك ٖبلق اإلٲباف بأف ٦بتمعا معينا ٲبلك وظيكة معينة ُب اإلطار اإلنساٍل، الوظيفة الحضارية:  .1
مسيطرة مل ٛبلك وظيكتها ا٢بضارية، قمكهـو الوظيكة ا٢بضارية ىو  إذ مل يعرؼ التاريخ ٝباعات

الذي يسيطر على العامل ا٤بعاار، وىو الذي يكسر ىوية الَباث اإلسبلمي، وتتمثل عنااره ُب 
لرسالة، وىذا التكامل ىو وحده الذي ٱبلق الَبابط  تدعي  التكامل حيث كل مواطن يصّب حامبلً 

قات، بل ويقود إىل إلغاء عامل الزمن قإذا با٤باضي وا٢باضر وا٤بستقبل بْب الكئات واألجياؿ والطب
قالوظيكة ا٢بضارية ىي وحدىا الٍب تكسر اإلخَباؽ  ،يكونوف حقيقة مستمرة ترقض التوقف

ا٣بارجي وكذا إرادة الغزو والكيضاف، وُب مقابل ذلك كاف مكهـو ا١بهاد ُب الدولة اإلسبلمية ىو 
 داللة الوظيكة ا٢بضارية.التعبّب ا٢بي عن معُب و 

وىي مكملة للوظيكة ا٢بضارية، كما أهنا تعبّب عصري عن مكهـو العقائدية: و  الوظيفة األيدلوجية .ٗ
قدَل، ققد برزت ىذه الوظيكة مع الدولة الشيوعية، واكتملت مع النظ  النازية والكاشستية، ورغ  

اكناه بالوظيكة ا٢بضارية، ذلك قنستطيع أف ٪بد ٥با مصادر قدٲبة تقرُّا من ذلك الذي و 
تعِب أف  -كما أتت بو تلك النظ  الشيوعية والنازية وغّبىا  –قالوظيكة األيدلوجية والعقائدية 

الدولة ال تستطيع أف تقف معزولة األيدي إزاء التطور السياسي، بل عليها أف تسعى بالقوة 
خلق اَّتمع ا٤بثايل أو ٦بتمع  ٫بو -ٗبا ُب ذلك اإللتجاء أىل أدوات إعبلمية ودعائية -واإلكراه

الغد، وٱبتلف ىذا ا٤بكهـو عن ا٤بكهـو الذي قدمتو ا٣بربة اإلسبلمية،  والكارؽ أساسا ينبع من 
ثبلثة متغّبات تتكامل قيما بينها لتكسّب التطبيق ا٤بعاار ٤با يسمى بالدولة األيدلوجية: أو٥با أف 

اسي مدٍل ققط وليس من ا٤بنطلق الديِب الشامل، الوظيكة ا٤بعنوية تصّب ُّذا ا٤بعُب من منطلق سي
وثانيها أف ٧بور الوظيكة األيدلوجية ىو خلق ٦بتمع الغد من خبلؿ اإلكراه ا٤بعنوي حسب تلك 
ال النماذج ا٤بعاارة، بينما الدعوة الدينية تقـو على أساس اإلقناع واإلقتناع، واهلل تعاىل يقوؿ : }

ينِ  ، وىكذا قالتقاليد ٖٓٙ{ َلُكْ  ِديُنُكْ  َويلَ ِدينِ  ا٢بق سبحانو }، ويقوؿ ٕٓٙ{ِإْكرَاَه ُب الدٍّ
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اإلسبلمية تقبل التعدد الككري ُب اَّتمع الواحد، بينما الدولة األيدلوجية ُب العامل ا٤بعاار تأىب 
 -وثالثها أف الوظيكة األيدلوجية تصّب ،ولو أدى ذلك إىل سحق الرأي اآلخرإال الوحدة ا٤بطلقة 
مربرا لسياسة اإلستكزاز ا٣بارجية، خبلقا  -لتطبيقات ا٤بعاارة غّب اإلسبلميةحسب بعض ا

 .ٗٓٙللنموذج اإلسبلمي ُب التعامل الدويل الذي سبقت اإلشارة إليو
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مايو  ٛىػ/ ٘ٔٗٔذو ا٢بجة  ٛ -(، السنة السادسةٜٕٚيع ، الوظيكة ا٤بعنوية للدولة ، مقاؿ ُب تقرير قضايا دولية ، العدد )حامد رب  
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 ةـمــاتــــــالخ

 وىي كاآلٌب: ،وتتضمن ا٣باٛبة نتائج البحث والتوايات

 أواًل: النتائج: 
  

ة ٥با إسهاماهتا الكبّبة ُب ٦باالت عل  السياسة وعدد من العلـو البحث عن شخصية قذ  ف كشَ  .ٔ
 تقاهنا عدداً إ، من خبلؿ تتصف بالشموؿ جتماعية، شخصية حازت على جوانب معرقية كثّبةإلا

، وتتلمذىا ُب جامعات أوروبية عديدة أعطتو عمقًا ٤بعرقة ثقاقة اآلخرين من اللغات األجنبية
ُب حقوؿ علمية  مثل ذلك من شهادات الدبلـو وا٤باجستّبو  منحتو سبع شهادات دكتوراه

 .متنوعة
على ٟبسْب   تزيد ٍبال ،حامد ربيعاألستاذ الدكتور ؤلكات ٤بستقصاء أقرب إىل التاـ اتكر د البحث ب  .ٕ

وعشرات ا٤بقاالت مل تنل حظها من التعريف والنشر، ال سيما بعد وقاة ااحبها قبل أكثر  ،كتابا
عن أنظار الباحثْب وا٤بثقكْب، وقد  عيد نشره، ومازاؿ الكثّب بعيداً لقليل منها أُ من عشرين عاما، قا

حتوت اكحات البحث بتوقيق من اهلل عناوين كتبو وا٤بكتبات ا٤بتوقرة قيها، إىل جانب قس  من ا
سهاماتو ُب الككر السياسي اإلسبلمي تأٌب ضمن إ٤بؤلكاتو أوضح أف  وىذا اإلحصاءمقاالتو، 

 إنتاج ستقراءإأوضح ، كما ايا سياسية إقليمية ودولية كثّبةقض ُبإلسهاماتو ُب البحث إطار واسع 
قكر حامد ربيع أٮبية إطبلع الباحث ُب عل  السياسة اإلسبلمية على مصادر إسبلمية وكذا 

طبلع على ا٤بصادر الغربية عند حامد ربيع مل يعكس إعجابًا بالكتابات الغربية إلغربية، غّب أف ا
منككًا ُب قكره عن ا٤بركزية الغربية مدركا مسارات الككر الغريب تارٱبيا إىل العهد الذي  بل ظل
 عااره.

بلتو السياسية الٍب توقع قيها الكثّب من األحداث الٍب البحث ٠بات قكر حامد ربيع كتأمُ أبرز  .ٖ
من  ظهور الصحوة اإلسبلمية ُب أاقاع األرض، كل ذلك جزءو  وقعت بالكعل كسقوط ا٤باركسية

 "بصاحب الكلمة ا٢برة" بَ قٍّ ارتباط قلمو بالواقع وا٤بخاطر الٍب هتدد العامل اإلسبلمي، كما أنو لُ 
 السياسية. ضوعاترأتو ُب التعامل مع ٨بتلف ا٤بو ١ب

٘باه الثالث ُب الككر السياسي إلأظهر البحث كيف أف حامد ربيع ٲبثل ٭بوذجاً ٤با يسميو البعض با .ٗ
قتصر ُب تأليكو على نسخ الصيغ التارٱبية للحك  و٧باولة تطبيقها ي اله ، إ٘بااإلسبلمي ا٤بعاار

تصمي  نظاـ إسبلمي للحك  على شاكلة أحد النظ   أيضا قبليعلى الواقع ا٤بعاار، وال 
وا٤بثالية ية م  سعى للتجديد من خبلؿ إحياء ا٤بنظومة القيَ ي، بل وتقليده السياسية الغربية ا٤بعاارة

أبرز البحث كما   معاارة. وتطبيقات سسات التارٱبية األساسية وإعطائها دالالتا٤بؤ و  ،اإلسبلمية
مكانة حامد ربيع العلمية ضمن مسّبة الككر السياسي اإلسبلمي ا٤بعاار وكيف أنو كاف سببا ُب 
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 اج منها تبلمذة برزوا ُب عل  السياسة، وتأثرت ُُّب الككر السياسي، ٚبر   متميز مدرسة ظهور
 ية كثّبة ُب العامل العريب.شخصيات سياس

ز ٛبي   حامد ربيع، وىو قنٌ د.د بصياغتها أظهرت اكحات البحث العشرات من التعريكات الٍب تكر   .٘
بو ربيع عن كثّب من الباحثْب والكتاب ُب عل  السياسة، حٌب أف كتبو تزخر با٤بئات من التعريكات 

ين، وٲبكن أف ٘بمع ُب مؤلف د الكثّب ٤بصطلحات تتداخل قيها ا٤بكاىي  اإلسبلمية بالغربية عن
أجوبة عن الكثّب من التساؤالت بشأف إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي،  وردأ، كما منكصل

 نطبلقا من ٙبديد تعريكات مصطلحات الَباث والثقاقة وا٢بضارة وغّبىا. إ
انب السياسية بينت الدراسة كيف أف إلحياء الَباث السياسي اإلسبلمي أٮبية ال تقتصر على ا١بو  .ٙ

، بل ترتبط بتعريف األمة بذاهتا وٗبساعي إيقاظ وعيها ا١بمعي قحسيب واللغوية والتارٱبية
ف إحياء الَباث مه  ُب إو بناء دولة عصرية، اياغة منظومة سياسية إسبلمية، و واإلسهاـ ُب 

 حامد ث ُب نظرمواجهة الغزو الثقاُب الذي ٲبثل أحد أوجو ا٤بواجهة ا٢بضارية، كما أف إحياء الَبا
الٍب  ،وقكرىا وتراثها السياسيومصدري تها الشرعية،  ذاتيا من خواص ا٢بضارة اإلسبلميةربيع ينبع 

 ختلف ا٢بضارات اإلنسانية.ٗب اقة عندما يقارهنبل  يعتربىا ربيع حضارة خَ 
احثْب ل بعض الببْ رٗبا قػَ و - ىتماما من قبل ا٤بستشرقْبإف الَباث السياسي اإلسبلمي قد القى إ .ٚ

زخ  من خبلؿ و سَباتيجية، إلٮبيتو األثقل العامل اإلسبلمي تارٱبا وحاضرا و  ه إلدراك -ا٤بسلمْب
ُب مقابل ذلك ٙبدث ربيع عن أسباب  ،ل  السياسةا٤بعرُب للمسلمْب ُب ٦باالت ترتبط بع اإلنتاج

َباث السياسي الغريب بالقاإلىتماـ  ،، وىو إٮباؿ مقصودَباث السياسي اإلسبلميإٮباؿ البعض لل
 أداة لكه  العامل العريب واإلسبلمي.كستشراقية  إألىداؼ  كاف  اإلسبلمي

 ، ض لو الَباث السياسي اإلسبلمي من ٞببلت تشويو، ونقد متحيز بل ورقضالبحث ما تعر   زر بأ .ٛ
 لمانية معادية وراقضة للمنطلقات والقي  الدينية ُب ا٢بياة السياسية٩بارسة سياسات عَ  ُب ثلٛبَ قد 

أف إحياء الَباث كيف أظهر الباحث  و من قبل بعض النخب ُب العا٤بْب العريب واإلسبلمي، 
من العوائق ُب نظر ربيع مثل: شيوع بعض األقكار  ظل يواجو عدداً قد السياسي اإلسبلمي 

، ستمرارية الككرية بْب الَباث والواقع ا٢بايلإلنقطاع ااواألحكاـ ا٤بسبقة، وا٤بتغّب الزمِب ا٤بتمثل ب
 والتأثر بأجواء الرقض للداللة السياسية للخربة اإلسبلمية، ٍب ضعف دور ا١بامعات ا٢بضارية.

كشف البحث عن منهجية ٢بامد ربيع ُب إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي والٍب ااغها و   .ٜ
منهجية تنطلق من ٙبديد ىدؼ البحث أو الدراسة الَباثية وضرورة توقر موااكات وىي الباحث، 
ما وبلور البحث ، ا٤بسلمْبإدراؾ خصائص ا٤بنهجية العلمية للتحليل االجتماعي عند و  ،الباحث

ثنائية ا٤بنهجية بأركاهنا ا٤بتمثلة ُب إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي،  د.ربيع كلسكةبٲبكن واكو 
 .األحادية ا٤بستقلة اتمنهجية القراءو ا٤بقارنة ُب ٙبليل الَباث 
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اذج تنظّبية ٤با طب قو حامد ربيع من منهجو بالتأسيس على مصادر الككر ـ الكصل األخّب ٭بقد  و   .ٓٔ
اإلسبلمي وتراث األمة ُب وضع نظريات ودراسة اكحات من التاريخ السياسي اإلسبلمي، حيث 

أعمدة بناء نظرية سياسية ٪بده يضع مقدمات لصياغة نظريات سياسية إسبلمية، يليها ما أ٠باه "
ار ا٤بثالية اإلسبلمية" الٍب يرى ربيع لزـو توقرىا ُب النموذج اإلسبلمي "عنا أخّباً ، و "إسبلمية

 للممارسة السياسية، وىناؾ إسهامات تنظّبية أخرى مل تسعها اكحات البحث.
عَباقو ا٤بتكرر ُب الكثّب من اكحات كتبو بأف ما يطرحو ال ٯبيب عن إربيع د.وتظهر قراءة قكر  .ٔٔ

لئلجتهاد وبذؿ ما ُب وسعه   ١بذب اىتماـ الباحثْب اآلخرينى قهو يسع يثّبىااألسئلة الٍب ٝبيع 
إىل مواالة  غّبه يدعونراه  ٥با تعريكات ومقدمات دـقيوبعد أف ، من ٕبث ُب تلك ا٤بسائل

 أجوبة شاقية وتنظّبات واقية. ا٥بم  معو للواوؿ إىل ، وكأنو يشحذوتأمبلً  الطريق ٕبثاً 
 

 ثانياً: التوصيات:
والقياـ بدراسات تطبق  ،ونشراً  ودراسةً  اث السياسي اإلسبلمي ٙبقيقاً ضرورة إحياء الَب  -ٔ

منهجية حامد ربيع ُب إحياء الَباث السياسي اإلسبلمي ال سيما ا٤بنهجية ا٤بقارنة منها، والٍب 
.  ٲبكن تطبيقها ُب واقع ا٢بياة السياسية اليـو

١بامعات، أو جعل ذلك ُب ا إقامة مراكز ٕبوث متخصصة لدراسة الَباث السياسي اإلسبلمي -ٕ
، كجزء من أٮبية العمل البحثي ٦باال خااا ُب ا٤بؤسسات القائمة ا٤بهتمة بالَباث اإلسبلمي

ا١بماعي، بتحسْب مستوى معاىد مراكز البحوث وتأسيس ا١بديد وا٤بستقل منها، وقق 
وٲبكن االستكادة ُب وضع رؤى ىذه ا٤براكز ٗبا طرح ُب البحث السياسي، أىداؼ ٧بددة 

 امد ربيع من أقكار عما ٯبب أف تكوف عليو مراكز البحوث.ح
مي عند ىناؾ الكثّب من ا١بوانب ُب قكر حامد ربيع و٥با عبلقة بالككر السياسي اإلسبل -ٖ

ٕبوث إضاقية للوقوؼ ها، وٙبتاج إىل لاكحات الدراسة ٙبلي ض حامد ربيع، جوانب مل ت
خصها ربيع، وإسهاماتو التنظّبية ، كجمع ا٤بصطلحات الٍب إبتكرىا واستلعلى تكاايلها

األخرى الٍب مل تتعرض ٥با الدراسة مثل : تأمبلتو ُب ققو السياسة ُب قلسكة ابن خلدوف 
اإلجتماعية، والككر السياسي عند اإلماـ أيب حنيكة النعماف، ومقارنة قكره بإسهامات 

 مككرين آخرين مثل الدكتور عبد الوىاب ا٤بسّبي وغّبه.
 واإلندونيسية ة العديد من مؤلكات حامد ربيع إىل لغات كاإل٪بليزية وا٤ببليويةا٢باجة إىل ترٝب -ٗ

السياسة بل وحٌب العلـو عود بالنكع على الباحثْب والدارسْب ُب ٦باؿ حٌب ت واألوردية والَبكية
 العاملْب ُب حقل العمل اإلسبلمي السياسي.

ومذكرات جامعية للطلبة، أقَبح ٝبع مؤلكات حامد ربيع، من كتب ومقاالت و٧باضرات  -٘
ونشرىا ضمن مؤلف كامل باس  "األعماؿ الكاملة ٢بامد ربيع"، وٲبكن االستعانة بطبلبو ُب 
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وا٣برطـو وغّبىا، ٩بن درسوا على يديو ومعظمه  من أساتذة ا١بامعات  ،وبغداد ،القاىرة
مؤٛبر دويل حوؿ  واحملللْب السياسيْب والكتاب ُب الصحاقة، وٲبكن أف ٲبهد ٥بذا ا٤بشروع بعقد
 قكر حامد ربيع يشارؾ قيو بشكل رئيس من تتلمذ على يديو أو درس كتبو. 

أو أف يكوف ا٤بوقع رابطًا ُب  ،إنشاء موقع على اإلنَبنت من قبل تبلمذتو لتجميع ما كتب -ٙ
إحدى الصكحات البحثية أو األكادٲبية، حيث ال يتوقر على الشبكة العنبكوتية إال القليل 

حامد ربيع الٍب مل تق  دور النشر بإعادة طبع معظمها منذ عقود، وىو عمل من مؤلكات 
الكثّب من الباحثْب ا١بدد ُب قروع عل  السياسة  ثري البحوث السياسية ا٤بعاارة، وسينكعسي

 والعلـو االجتماعية األخرى. 
َباث ينشر من مؤلكات الأو  ٙبقيق ما مل ٰبققيؤكد الباحث على تواية حامد ربيع بضرورة  -ٚ

 ،وماليزيا ،وا٥بند ،وا٤بغرب ، وتونس، واليمن، والعراؽ،ومصر ،السياسي اإلسبلمي ُب تركيا
ىتماـ بكتب الكلسكة إلىتماـ بكتب ا٢بكمة السياسية إىل جانب اإلوإندونيسيا، مع ا
 والكقو. ،واألخبلؽ ،واألبواب ا٤بتعلقة بالسياسة ُب كتب العقائد ،والسياسة الشرعية

تكشف أشكاؿ تأثر الككر السياسي الغريب بالَباث  تأايلية مقارنة بدراسات ضرورة القياـ -ٛ
ُب  النظاـ الدٲبقراطيالسياسي اإلسبلمي، ومن ذلك مثبل ما طرحو ربيع من أسئلة حوؿ بناء 

التقاليد الغربية من خبلؿ قلسكة القديس توماس األكويِب الذي والو بعض ما ورد ُب  
، وتساؤالت حوؿ تأثر جروسيوس بالَباث اإلسبلمي ّبٮباوغ كتابات ابن رشد وابن سينا

عندما ااغ قكرة ا٢برب والسبلـ ُب منطق القانوف الدويل، واألاوؿ ا٤بنهجية الٍب ميزت 
مدرسة الشرح على ا٤بتوف الكرنسية الٍب استمدت مصادرىا من مدرسة بولونيا اإليطالية والٍب 

د. حامد لكقهية ُب أنقى عناارىا كما يرى أينعت ُب اقلية وعكست التقاليد اإلسبلمية ا
 ، اور من التأثّب الككري الٍب ٙبتاج إىل دراسات متعمقة إلبرازىا. رٞبو اهلل تعاىل ربيع

 
  وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ولو الشكر والثناء، وبعونو التوقيق وعليو التكبلف.
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 :و المعّربة يةأواًل: المصادر و المراجع العرب
ىػ(، السياسة الشرعية. د.قؤاد عبد ا٤بنع  )دراسة وٙبقيق(، ٔٔٗٔإبراىي  بن ٰبٓب خليكة ) .1

 االسكندرية: مؤسسة شباب ا١بامعة.
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ىػ(، ا٤بظامل ا٤بشَبكة. الطبعة الثانية. بّبوت: ا٤بكتب ٖٜٖٔأٞبد بن عبد ا٢بلي  ابن تيمية ا٢باراٍل ) .7

 اإلسبلمي.
راعي و الرعية، (، السياسة الشرعية ُب إابلح الٜٔٚٔأٞبد بن عبد ا٢بلي  ابن تيمية ا٢باراٍل ) .8

 ٧بمد إبراىي  البنا  و٧بمد أٞبد عاشور)ٙبقيق(، القاىرة: دار الشعب. 
(، الرسالة القرباية : خطاب من شيخ اإلسبلـ ابن ٜٜٓٔأٞبد بن عبد ا٢بلي  ابن تيمية ا٢باراٍل ) .9
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(، قاعدة ٨بتصرة ُب قتاؿ الككار ومهادنته  وٙبرَل ٕٗٓٓأٞبد بن عبد ا٢بلي  ابن تيمية ا٢باراٍل ) .11

عبد اهلل إبراىي  الزير آؿ ٞبد )ٙبقيق ودراسة(. الرياض )دوف ذكر  قتله  َّرد ككرى . عبد العزيز بن
 الناشر(.

 (، ا١بامع الصحيح. القاىرة: دار ابن ا١بوزي.ٕٔٔٓأٞبد بن عيسى الَبمذي) .12
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(، ٝبهرة رسائل العرب ُب العصور العربية الزاىرة، بّبوت: دار الكتب ٖٜٜٔأٞبد زكي اكوت ) .14
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ىػ(، سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك، ٓٓٗٔـ/ٜٓٛٔأٞبد شهاب الدين بن ٧بمد بن أيب الربيع ) .15
ألوؿ، مطبوعات دار الشعب ا٤بصرية، حامد ربيع )ٙبقيق وتعليق وترٝبة( )ا٤بقدمة التحقيقية(. ا١بزء ا

 القاىرة.  
قطر: وزارة  –ىػ(، ُب الغزو الككري، الطبعة األوىل.  الدوحة ٗٔٗٔأٞبد عبد الرحي  السائح ) .16

 األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية. 
(، نظاـ ا٢بك  ُب اإلسبلـ بْب النظرية والتطبيق. القاىرة: دار التوزيع ٖٕٓٓأٞبد عبد اهلل مكتاح ) .17

 ر اإلسبلمية.   والنش
(، اآلثار الباقية عن البّبوٍل.الطبعة األوىل. القاىرة: دار النشر ٕٚٓٓأشرؼ ااّب ٧بمد سيد ) .18

 اإللكَبوٍل.
 (، السّبة النبوية الصحيحة، قطر: مركز ٕبوث السنة والسّبة. ٜٜٔٔأكـر ضياء العمري ) .19
إىل ا٥بيمنة على اآلخر. الطبعة  (، ا٤بركزية الغربية: من التمركز حوؿ الذاتٕ٘ٓٓأنور ٧بمد قرج ) .20

: ىيئة األعماؿ الككرية.  األوىل. ا٣برطـو
: ٕٚٓٓبسطامي ٧بمد سعيد خّب ) .21 (، مسائل معاارة ُب ققو السياسة، الطبعة األوىل. ا٣برطـو

 ىيئة األعماؿ الككرية. 
 اسات. قطر: مركز ا١بزيرة للدر  –(، اإلسبلميوف. الطبعة األوىل. الدوحة ٕٓٔٓبشّب موسى ناقع ) .22
(، قراءة ُب عل  االسَباتيجية، الكتاب ا٣بامس، ٜٜٜٔٝباؿ عبد ا٥بادي و عبد الراضي سلي  ) .23

 مصر: دار الوقاء.  -الطبعة الثانية. ا٤بنصورة
(، ٙبرير اإلنساف و٘بريد الطغياف: دراسة ُب أاوؿ ا٣بطاب السياسي القرآٍل ٜٕٓٓحاك  ا٤بطّبي ) .24

 بّبوت: ا٤بؤسسة العربية للدراسات والنشر.والنبوي والراشدي. الطبعة األوىل. 
(، نظرية السياسة ا٣بارجية. جامعة القاىرة: ٧باضرات كلية االقتصاد والعلـو ٕٜٚٔحامد ربيع ) .25

 السياسية.
(، نظرية التحليل السياسي. مذكرات كلية االقتصاد والعلـو السياسية  ُب جامعة ٜٗٚٔحامد ربيع ) .26

 لعربية.القاىرة، القاىرة: دار النهضة ا
 (، اطار ا٢بركة السياسية ُب اَّتمع اإلسرائيلي. القاىرة: دار الككر العريب.ٜٛٚٔحامد ربيع ) .27
(، الثقاقة العربية بْب الغزو الصهيوٍل وإرادة التكامل القومي. القاىرة: دار ٜٓٛٔحامد ربيع ) .28

 ا٤بوقف العريب، القاىرة.
ؿ عملية البناء الككرية ألاوؿ عل  ا٢بركة (، مقدمة ُب العلـو السلوكية: حو ٜٔٛٔحامد ربيع ) .29

 االجتماعية، الطبعة الثانية. دمشق: دار ا١بليل للطباعة والنشر وا٣بدمات اإلعبلمية.
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(، التجديد الككري للَباث اإلسبلمي وعملية إحياء الوعي القومي. الطبعة ٕٜٛٔحامد ربيع ) .30
 األوىل. دمشق: دار ا١بيل للطباعة والنشر.

(، مستقبل اإلسبلـ السياسي. سلسلة أوراؽ مستقبلية، الطبعة األوىل،بغداد: ٖٜٛٔحامد ربيع ) .31
، جامعة الدوؿ العربية.  ا٤بنظمة العربية للَببية والثقاقة والعلـو

(، االستعمار والصهيونية وٝبع ا٤بعلومات عن مصر، ٝبع ونشر ٝباؿ عبد ٜٜٜٔحامد ربيع ) .32
عة األوىل. القاىرة: دار الوقاء، سلسلة قراءة ُب قكر علماء ا٥بادي مسعود و عبد الراضي أمْب سلي ، الطب

 .االسَباتيجية
(، الرجولة السلوكية ُب تقاليدنا التارٱبية. ٝباؿ عبد ا٥بادي مسعود و الشيخ ٜٜٜٔحامد ربيع ) .33

 عبد الرضى )إعداد وتقدَل(، ا١بزء ا٣بامس، الطبعة األوىل، ا٤بنصورة: دار الوقاء.
ابات إىل األمة والقيادة . تقدَل وٙبرير تلميذه: حامد عبد ا٤باجد (، خطٕٚٓٓحامد ربيع ) .34

 قويسي، منشورات قس  العلـو السياسية ٔبامعة القاىرة، القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية.
(، مدخل ُب دراسة الَباث السياسي اإلسبلمي. سيف الدين عبد الكتاح ٕٚٓٓحامد ربيع ) .35

 روؽ الدولية. ا٠باعيل )ٙبرير وتعليق(: مكتبة الش
(، مصر تدخل عصر النكايات الذرية: ٜٜٚٔحامد ربيع )باالشَباؾ مع د.نعمات أٞبد قؤاد( ) .36

 حوؿ ٙبليل عملية انع القرار العلمي القومي. القاىرة: دار الككر العريب، ودار االٙباد العريب للطباعة.
السياسية اإلسبلمية. مذكرات  حامد ربيع )دوف تاريخ(، الَباث اإلسبلمي ووظيكتو ُب بناء النظرية  .37

 كلية االقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة.
(، الرسائل السياسية ُب العصر العباسي األوؿ.دمشق: منشورات وزارة ٜٜٙٔحسْب بيوض ) .38

 الثقاقة السورية.
نيويورؾ:  مؤسسة  –(، ا٤بوسوعة الثقاقية، الطبعة األوىل. القاىرة ٕٜٚٔحسْب سعيد )إشراؼ( ) .39
 رانكلْب للطباعة والنشر، ودار ا٤بعرقة.ق

سويسرا:  –،  جنيف ٔ(، الرب٤باف والدٲبقراطية ُب القرف ا٢بادي والعشرين. طٕٙٓٓديكيد بيثاـ ) .40
 منشورات االٙباد الرب٤باٍل الدويل. 

زكي الدين ا٤بنذري، ٨بتصر احيح مسل . اعتُب بو وراجعو الشيخ حسن عبد العاؿ، الطبعة األوىل.  .41
 ا٤بكتبة العصرية .بّبوت: 

(، العبلقات ا٣بارجية للدولة اإلسبلمية: دراسة مقارنة. الطبعة األوىل.  ٜٜ٘ٔسعيد حارب ا٤بهّبي ) .42
 بّبوت: مؤسسة الرسالة.

 (، السنن. القاىرة: دار إبن ا١بوزي.ٕٔٔٓسليماف بن األشعث أيب داود السجستاٍل ) .43
 ودي: قكره ودعوتو. القاىرة: دار األنصار.(، أبو األعلى ا٤بود٠ٜٔٚٚبّب عبد ا٢بميد إبراىي  ) .44
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(، ا٣ببلقة اإلسبلمية وقضية ا٢بك  ٗبا أنزؿ اهلل.  القاىرة: دار السبلـ ٕٗٓٓاادؽ شايف نعماف ) .45
 للطباعة والنشر والتوزيع والَبٝبة.

بّبوت: دار  –(، الشقائق النعمانية ُب علماء الدولة العثمانية، لبناف ٜ٘ٚٔطا شكربي زاده ) .46
 العريب. الكتاب

(، ا٤ببلمح العامة للككر السياسي اإلسبلمي ُب التاريخ ا٤بعاار، دار ٜٜٙٔطارؽ البشري ) .47
 الشروؽ.

(، حوؿ أساسيات ا٤بشروع اإلسبلمي لنهضة األمة: قراءة ُب قكر اإلماـ ٕٓٓٓعبد ا٢بميد الغزايل ) .48
 الشهيد حسن البنا. القاىرة: دار التوزيع والنشر اإلسبلمية. 

(، مذكرة جامعية ُب منهجيات العلـو السياسية، قس  العلـو السياسية، ٜٜ٘ٔعطا ) عبد ا٣ببّب .49
 ا١بامعة اإلسبلمية العا٤بية، ماليزيا.

، ا.ـ.كاترمّب )ٙبقيق(، منسوخة عن (، مقدمة ابن خلدوفٕٜٜٔن خلدوف )عبد الرٞبن بن ٧بمد ب .50
 .بّبوت: مكتبة لبناف.ٛ٘ٛٔطبعة باريس سنة 

 (، ُب عل  السياسة اإلسبلمي. اإلسكندرية : دار ا٤بعرقة ا١بامعية.ٜٜٛٔعبد الرٞبن خليكة ) .51
(، التاريخ األورويب ا٢بديث من عصر ٕ٘ٓٓعبد العزيز سليماف نوار و٧بمود ٧بمد ٝباؿ الدين ) .52

 النهضة حٌب هناية ا٢برب العا٤بية األوىل. الطبعة األوىل. بّبوت: دار الككر العريب.
ىػ(، ا٤بنهج ُب كتابة الغربيْب عن التاريخ اإلسبلمي. الطبعة ٔٔٗٔعبد العظي  ٧بمود الديب ) .53

 األوىل.  قطر: وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية.
 (، أحكاـ الذميْب وا٤بستأمنْب ُب دار اإلسبلـ. بغداد: مطبعة الربىاف.   ٖٜٙٔعبد الكرَل زيداف ) .54
 كر العريب.. القاىرة: دار الكٕ(، ابن ا٤بقكع. ط:ٜ٘ٙٔعبد اللطيف ٞبزة ) .55
(، ا٤بركزية الغربية: إشكالية التكوف والتمركز حوؿ الذات. بّبوت: ا٤بؤسسة ٖٕٓٓعبد اهلل إبراىي  ) .56

 العربية للدراسات والنشر. 
 (، عل  أاوؿ الكقو. القاىرة: دار ا٢بديث.ٖٕٓٓعبد الوىاب خبلؼ ) .57

مد بن حسن الشيباٍل: ىػ(، ا٤بعاىدات الدولية ُب ققو اإلماـ ٧بٚٔٗٔعثماف بن ٝبعة ضمّبية ) .58
 مكة ا٤بكرمة: منشورات رابطة العامل اإلسبلمي.. دراسة ققهية مقارنة

عثماف عبد ا٤بعز رسبلف، الَببية السياسية عند اإلخواف ا٤بسلمْب. القاىرة: دار التوزيع والنشر  .59
 اإلسبلمية. 

ّبوت: ا٤بكتب (، جذور الككر القومي والعلماٍل.الطبعة الثالثة. بٜٜٜٔعدناف ٧بمد زرزور ) .60
 اإلسبلمي .   

(، دراسات إسبلمية. ا١بزء الثاٍل، الطبعة األوىل. كواال٤ببور: دار ٕٗٓٓعرقاف عبد ا٢بميد قتاح ) .61
 التجديد للطباعة والنشر والَبٝبة. 
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( )تعليق وٙبقيق(، الرسالة القرباة:خطاب من شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٜٜٓٔعبلء الدين دمج ) .62
.  إىل سرجواس ملك قربص.  الطبعة الثانية. بّبوت: دار ابن حـز

ىػ(، الكصل ُب ا٤بلل والنحل واألىواء ٕٖٔٔعلي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي الظاىري ) .63
 والنحل. ا١بزء الرابع، الطبعة األوىل. مطبعة التمدف.  

(، كتاب درر السلوؾ ُب سياسة ٜٜٚٔالبغدادي ا٤باوردي ) علي بن ٧بمد بن حبيب البصري .64
 لوؾ، قؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد )ٙبقيق ودراسة(، الطبعة األوىل. الرياض: دار الوطن للنشر.ا٤ب

(، األحكاـ السلطانية. أٞبد جاد ٕٙٓٓعلي بن ٧بمد بن حبيب البصري البغدادي ا٤باوردي ) .65
 )ٙبقيق(، القاىرة: دار ا٢بديث.

السلطانية والواليات ـ(، األحكاـ ٕٙٓٓعلي بن ٧بمد بن حبيب البصري البغدادي ا٤باوردي ) .66
 الدينية . ضبطو واححو أٞبد عبد السبلـ، لبناف : دار الكتب العلمية.

 مصر: دار الوقاء. -ىػ(، اال٘باىات الككرية ا٤بعاارة.ا٤بنصورة ٘ٓٗٔعلي جريشة ) .67
 (، الكرؽ الكبلمية اإلسبلمية.الطبعة الثانية. القاىرة: مكتبة وىبة.ٜٜ٘ٔعلي عبد الكتاح ا٤بغريب ) .68
 ـ(، مناىج البحث. اإلسكندرية: مؤسسة شباب ا١بامعة.ٜٗٛٔي حسْب عناية )غاز  .69
 (، النظريات الكقهية. الطبعة الرابعة. سوريا: منشورات جامعة دمشق.ٜٜٚٔقتحي الدريِب ) .70
قخر الدين الرازي، الكراسة. مصطكى عاشور )ٙبقيق وتعليق(، القاىرة: مكتبة القرآف للطباعة والنشر  .71

 والتوزيع. 
(، ُب الكقو السياسي اإلسبلمي: مبادئ دستورية. الطبعة األوىل. القاىرة: ٜٜٛٔعبد ا٣بالق ) قريد .72

 دار الشروؽ.
 (، ضمن "٦بموع ُب السياسة". اإلسكندرية: مؤسسة شباب ا١بامعة. ٕٜٛٔقؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد ) .73
مؤسة شباب  قؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد، أبو ا٢بسن ا٤باوردي وكتاب نصيحة ا٤بلوؾ، اإلسكندرية: .74

 ا١بامعة. 
القلقشندي )بدوف تاريخ نشر(، مآثر األناقة ُب معامل ا٣ببلقة. عبد الستار أٞبد قراج )ٙبقيق(،  .75

 بّبوت: عامل الكتب.
 (، حقيقة كامب ديكيد. لبناف: الدار العربية للعلـو ناشروف.ٕٙٓٓكبليتوف سويشر ) .76
ل  السياسة.  الكويت:وكالة (، مقدمة ُب مناىج وطرؽ البحث ُب عٜٗٛٔكماؿ ا٤بنوُب ) .77

 ا٤بطبوعات.
(، اإلماـ النورسي والتعامل الدعوي مع القوميات: دراسة تارٱبية. الطبعة ٕٗٓٓليث سعود جاس  ) .78

 األوىل. القاىرة: شركة سوزلر للنشر، القاىرة. 
 (، ا٤بوطأ. القاىرة : دار ا٢بديث.ٕٗٓٓأنس ) مالك بن .79
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(، السبلـ الضائع ُب اتكاقية كامب ديكيد. القاىرة: مركز األىراـ للَبٝبة ٧ٕٕٓٓبمد إبراىي  كامل ) .80
 والنشر.  

(، أاوؿ اإلقتاء واالجتهاد التطبيقي ُب نظريات ققو الدعوة اإلسبلمية.  ٧ٕٖٓٓبمد أٞبد الراشد ) .81
 كندا: دار احملراب للنشر والتوزيع.  –وقر الطبعة الثانية. قانك

(، أاوؿ اإلقتاء واالجتهاد التطبيقي ُب نظريات ققو الدعوة اإلسبلمية.  ٧ٕٓٓٚبمد أٞبد الراشد ) .82
 كندا.   -الطبعة الرابعة. قانكوقر

 ىػ(، نقض كتاب اإلسبلـ وأاوؿ ا٢بك ، القاىرة: ا٤بطبعة السلكية. ٧ٖٔٗٗبمد ا٣بضر حسْب ) .83
ىػ(، "نقد علمي لكتاب اإلسبلـ وأاو ا٢بك "، نشر ا٤بطبعة ٖٗٗٔبن عاشور ) ٧بمد الطاىر .84

 السلكية بالقاىرة. 
(، ا٢بروب الصليبية ُب ا٤بشرؽ وا٤بغرب. الطبعة األوىل. تونس : دار ٧ٜٔ٘ٗبمد العروسي ا٤بطوي ) .85

 الكتب الشرقية .
 ، دار الكتب ا٢بديثة بالقاىرة.(، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العريب٧ٜٔٚٚبمد الغزايل ) .86
(، آراء ابن تيمية ُب الدولة ومدى تدخلها ُب اَّاؿ االقتصادي، الطبعة ٧ٜٔٚٓبمد ا٤ببارؾ ) .87

 األوىل. دمشق: دار الككر.
(، بداية اَّتهد وهناية ا٤بقتصد، سامل ا١بزائري )ٙبقيق(، ٧ٕٓٓٗبمد بن أٞبد ابن رشد القرطيب )   .88

 ؤسسة الرسالة ناشروف.الطبعة األوىل. بّبوت: م
ىػ(، كتاب حسن السلوؾ ا٢باقظ دولة ا٤بلوؾ. ٧ٔٗٔٙبمد بن ٧بمد بن الكرَل ا٤بوالي الشاقعي ) .89

 ا٤بستشار قؤاد عبد ا٤بنع  أٞبد )ٙبقيق وتعليق(، الطبعة األوىل. الرياض: دار الوطن. 
بوؾ ُب نصيحة ا٤بلوؾ. ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الغزايل حجة اإلسبلـ )بدوف تاريخ نشر(، الترب ا٤بس .90

 سامي خضر )مراجعة(. القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية.
(، السلطاف عبد ا٢بميد الثاٍل: آخر السلطاف العثمانيْب الكبار. دمشق: دار ٧ٜٜٔٓبمد حرب ) .91

 القل . 
(، ٦بموعة  الوثائق السياسية  للعهد النبوي وا٣ببلقة الراشدة. الطبعة ٧ٜٔٛٚبمد ٞبيد اهلل ) .92
 ادسة. بّبوت: دار النكائس. الس
(، التحديث والتجديد ُب عصر النهضة. الطبعة األوىل. لبناف: ا٤بكتب ٧ٕٓٓٔبمد رشيد رضا ) .93

 العا٤بي للطباعة والنشر والتوزيع. 
(، النظريات السياسية اإلسبلمية ا١بزء األوؿ، الطبعة األوىل. القاىرة: ٧ٜٕٔ٘بمد ضياء الريس ) .94

 مكتبة دار الَباث.

 (، ا٢بضارة اإلسبلمية. الطبعة األوىل. القاىرة: دار غريب.ٕٓٓٓعادؿ عبد العزيز)٧بمد  .95
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، القاىرة: عامل ٕ(، اإلعبلـ اإلسبلمي الدويل بْب النظرية والتطبيق. ط٧ٜٔٛٚبمد علي العويِب ) .96
 الكتب. 

كتبة ىػ(، احيح الَبغيب والَبىيب. الطبعة األوىل. القاىرة: م٧ٕٔٗٔبمد ناار الدين األلباٍل ) .97
 ا٤بعارؼ.

(، سلسلة األحاديث الصحيحة، الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر ٧ٜٜٔ٘بمد ناار الدين األلباٍل ) .98
 والتوزيع. 

ىػ(  إرواء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل. الطبعة األوىل، ٧ٖٜٜٔبمد ناار الدين األلباٍل)  .99
 بّبوت: ا٤بكتب اإلسبلمي

 -الَباث السياسي اإلسبلمي .الطبعة األوىل . قرجينيا(، ُب مصادر ٧ٜٜٔٗبمد نصر عارؼ ) .100
 الواليات ا٤بتحدة األمريكية : ا٤بعهد العا٤بي للككر اإلسبلمي .

(، قلسكات اإلعبلـ ا٤بعاارة ُب ضوء ا٤بنظور اإلسبلمي. الطبعة ٧ٕٓٓٛبمود يوسف السماسّبي ) .101
 لككر اإلسبلمي.الواليات ا٤بتحدة األمريكية: ا٤بعهد العا٤بي ل-األوىل. قرجينيا

(، احيح مسل . ٧بمد قؤاد عبد الباقي )ترقي  وترتيب(، ٜٕٓٓمسل  بن ا٢بجاج النيسابوري ) .102
 القاىرة :دار إبن ا١بوزي.

(، األسرار ا٣بكية وراء إلغاء الدولة العثمانية: دراسة حوؿ كتاب النكّب ٕٗٓٓمصطكى حلمي ) .103
 األوىل. بّبوت: دار الكتب العلمية.على منكري النعمة من الدين وا٣ببلقة واألمة.الطبعة 

(، مناىج البحث ُب العلـو اإلنسانية بْب علماء اإلسبلـ وقبلسكة ٕ٘ٓٓمصطكى حلمي ) .104
 الغرب.الطبعة األوىل. بّبوت: دار الكتب العلمية.

(، الدولة القانونية والنظاـ السياسي اإلسبلمي: دراسة دستورية شرعية ٜٜٚٔمنّب ٞبيد البياٌب ) .105
 مقارنة. الطبعة األوىل. نشر جامعة بغداد. وقانونية 

 (، ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، الطبعة الثالثة. األردف: مكتبة ا٤بنار. ٜٜٓٔمنّب ٧بمد الغضباف ) .106
لك. رضواف ٕٜٜٔ٪ب  الدين إبراىي  بن علي الطرطوسي ) .107

ُ
(، ٙبكة الَبؾ قيما ٯبب أف يعمل ُب ا٤ب

 ىل. بّبوت: دار الطليعة.السيد )ٙبقيق ودراسة(، الطبعة األو 
ا٤بدنية. قرجينيا، الواليات ا٤بتحدة األمريكية :  -الثقاقة -(، ا٢بضارةٜٜٗٔنصر ٧بمد عارؼ ) .108

 ا٤بعهد العا٤بي للككر اإلسبلمي.
 مصر : دار الوقاء . -(، مستقبل ا٢بضارة، ا٤بنصورةٜٚٛٔيوسف كماؿ ) .109
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 ثانياً: دوريات و مجالت و صحف:
(، "الشرؽ األوسط..الشرؽ األوسط ا١بديد..والشرؽ األوسط ٕٙٓٓؼ )براىي  خليل العبلإ .110

 .مارس ٕٚالكبّب:رؤية تارٱبية سياسية"، ٦بلة علـو إنسانية، السنة الثالثة: العدد 
، "ربيع وٝباؿ ٞبداف: هنايات  مكتوحة"، جريدة الوقد ا٤بصرية، بتاريخ (ٜٜ٘ٔ) أٞبد ا٤بسلماٍل .111
 ىػ.٘ٔٗٔشعباف  ٚٔا٤بواقق لػ  ٜٜ٘ٔ/ٔ/ٛٔ

 -مركز موشيو داياف وأرشكة الصراع العريب" (ٕٛٓٓأٞبد قاؿ بن الدين ومنار الرشواٍل ) .112
 مارس. ٕٓاإلسرائيلي". احيكة العرب القطرية، 

 ٜ"اعتداء ساقر على كتاب اهلل وىدـ لؤلسرة".٦بلة اَّتمع الكويتية،  ،(ٜٕٓٓأسامة ا٥بتيمي ) .113
 مايو.

، السنة ٕٙٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "ة السياسيةمضموف الثقاق"، ىػ(ٙٔٗٔ) حامد ربيع .114
. ٕٛ –السادسة   ٧بـر

، ٖٖٚ، جريدة األىراـ االقتصادي ا٤بصرية، العدد "احتواء العقل ا٤بصري"، (ٖٜٛٔ) حامد ربيع .115
 .يناير ٖٔ

، جريدة األىراـ ا٤بصرية، العدد "األمن ا٤بطلوب ُب سياسة ٝبع ا٤بعلومات"، (ٖٜٛٔ) حامد ربيع .116
 .مارس ٗٔ، ٜٖٚ
 .مارس ٖ، ٖٛٚالعدد  ،تقرير قضايا دولية ،"التواقق اإلسرائيلي األمريكي"، (ٖٜٛٔ) حامد ربيع .117
"دور ا٤بعلومات ُب االسَباتيجية األمريكية". احيكة األىراـ االقتصادي،  ،(ٖٜٛٔحامد ربيع ) .118

 قرباير. ٚالقاىرة، 

، احيكة األىراـ "وسطسياسة ٝبع ا٤بعلومات ُب منطقة الشرؽ األ"، (ٖٜٛٔ) حامد ربيع .119
 .قرباير ٕٛ، ٖٚٚاالقتصادي، العدد 

، احيكة األىراـ "سياسة ٝبع ا٤بعلومات ُب منطقة الشرؽ األوسط"، (ٖٜٛٔ) حامد ربيع .120
 قرباير. ٕٛ، القاىرة، ٖٚٚاالقتصادي، العدد 

 ، احيكة األىراـ االقتصادي، العدد"ومل يتعل  األمريكيوف من أخطائه "، (ٖٜٛٔ) حامد ربيع .121
 قرباير. ٕٔ، القاىرة، ٖٙٚ
( قرنسا، العدد La Avant Grade Arabe) ،"أمٍب والوظيكة ا٢بضارية"، (ٜٗٛٔ) حامد ربيع .122
 أيار/يونيو.  ٕٔ ،٘ٓٔ
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 La Avant، ٦بلة الطليعة العربية )"أين مصر الكرعونية من العروبة القومية"، (ٜٗٛٔ) حامد ربيع .123

Grade Arabe ) لثاٍل/قرباير. كانوف ا  ٕٔ، ٜٛقرنسا، العدد 
 La Avant، "العروبة السياسية واستقبللية منطقها"، ٦بلة الطليعة العربية )(ٜ٘ٛٔ) حامد ربيع .124

Grade Arabe أيار/يونيو.  ٕٚ - ٚٓٔ( قرنسا: العدد 
 La Avant Grade، ٦بلة الطليعة العربية )"أمٍب وا٢بضارات ا٣ببلقة"، (ٜ٘ٛٔ) حامد ربيع .125

Arabe مارس./شباط ٗ ،ٜٔ( قرنسا: العدد 
كانوف   ٕٔ، ٜٛ"أمٍب والوظيكة ا٢بضارية". ٦بلة الطليعة العربية، قرنسا العدد ، (ٜ٘ٛٔحامد ربيع ) .126

 الثاٍل/ قرباير.

 La Avant، ٦بلة الطليعة العربية )"أين القومية العربية من السياسة األمريكية"، (ٜ٘ٛٔ) حامد ربيع .127

Grade Arabe آذار، أبريل ٕ٘، ٜٛ( قرنسا، العدد. 
 ٖٔ، جريدة الوقد ا٤بصرية، "السبلح النووي اإلسرائيلي واسَباتيجية ا٤بواجهة"، (ٜٜٛٔ) حامد ربيع .128

 .أغسطس

السبلح النووي وتطور العقيدة القتالية اإلسرائيلية من اسَباتيجية الردع ُب "، (ٜٜٛٔ) حامد ربيع .129
، جريدة الوقد "يجية ا٥بجـوإىل اسَبات ٕٜٛٔإىل اسَباتيجية االنتحار ُب حرب لبناف عاـ  ٕٜٚٔعاـ 

 أغسطس. ٚٔا٤بصرية، 
 أغسطس. ٓٔ، جريدة الوقد ا٤بصرية، "السلوؾ العدواٍل اإلسرائيلي"، (ٜٜٛٔ) حامد ربيع .130
 يوليو. ٜٕ، جريدة الوقد، "مصر وا٢برب القادمة"، (ٜٜٛٔ) حامد ربيع .131

، "شرؽ األوسطىل تنجح إسرائيل ُب وراثة دور مصر القيادي ٤بنطقة ال"، (ٜٜٛٔ) حامد ربيع .132
 يونيو. ٖٔجريدة الوقد ا٤بصرية، 

، ٖٕٚتقرير قضايا دولية، العدد  "،"األدوات ا٤بساندة للجامعات ا٢بضارية ،(ٜٜ٘ٔحامد ربيع ) .133
 .مارس ٕٚىػ/٘ٔٗٔشواؿ  ٕٙ

(، السنة ٜٖٓ"اإلسبلـ وهناية األيدلوجيات". تقرير قضايا دولية، العدد ) ،(ٜٜ٘ٔحامد ربيع ) .134
 .ديسمرب ٗىػ/ٙٔٗٔ رجب ٓٔ –السادسة 

 ٖٔ، السنة السادسة ٕٗٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "التثقيف السياسي"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .135
 .يونيو ٕٔىػ/ ٧ٕٔٗٙبـر 
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، "التخلف الككري بْب التقوقع الديِب والتكرنج ا٢بضاري"، مقاؿ منشور ُب (ٜٜ٘ٔ)حامد ربيع  .136
 ديسمرب. ٕ٘ىػ / ٙٔٗٔشعباف  ٔ –(، السنة السادسة ٕٖٔتقرير قضايا دولية، العدد )

، السنة ٕٛٙ"الصراع الثقاُب مع الصهيونية". تقرير قضايا دولية، العدد  ،(ٜٜ٘ٔحامد ربيع ) .137
 .قرباير ٕٓىػ/ ٘ٔٗٔرمضاف  ٕٔ –السادسة 

، ٕٚٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "من ى  وما خصائصه ؟.ا٤بثقكوف."، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .138
 يوليو.  ٖىػ/ ٙٔٗٔاكر  ٘ –السنة السادسة 

، السنة ٜٕٚمقاؿ ُب تقرير قضايا دولية، العدد  ،"الوظيكة ا٤بعنوية للدولة"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .139
 .مايو ٛىػ/ ٘ٔٗٔذو ا٢بجة  ٛ-السادسة

، السنة ٜٕٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "دعوة للتحدي ودعوة للتوبة"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .140
 .سبتمرب ٛٔىػ/ٙٔٗٔربيع الثاٍل  ٕٕ –السادسة 

، السنة ٕ٘ٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "اعوبات التثقيف السياسي"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .141
 .يونيو ٜٔ/ىػ٧ٔٗٔٙبـر  ٕٔ-السادسة 

، ا٤بقاؿ األوؿ، تقرير قضايا "طبقة ا٤بثقكْب بن الواقع والَباث اإلسبلمي"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .142
 يوليو. ٓٔػ/ ىٙٔٗٔاكر  ٕٔ، السنة السادسة ٕٛٛدولية، العدد 

، ٜٕٓالعدد ، ، تقرير قضايا دولية"عناار الطبقة ا٤بثقكة ُب العامل العريب"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .143
 ىػ. ٙٔٗٔاكر  ٕٙالسنة السادسة 

 ٕٔ، السنة السادسة، ٕٖٓالعدد  ،، تقرير قضايا دولية"مكهـو األمة"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .144
 .أكتوبر ٙٔىػ/ ٙٔٗٔٝبادى األوىل 

ربيع  ٜ، السنة السادسة ٜٕٙ، تقرير قضايا دولية، العدد "٫بو ثورة ثقاقية"، (ٜٜ٘ٔ) حامد ربيع .145
 سبتمرب.  ٗىػ/ ٙٔٗٔالثاٍل 
 ،ٖٖٗ"الدالالت السياسية للنماذج ا٢بضارية". تقرير قضايا دولية، العدد  ،(ٜٜٙٔحامد ربيع ) .146

 .مايو ٕٚىػ/٧ٔٗٔٚبـر  ٜ –السنة السابعة 
، السنة ٕٗٙا٤بقارنة لكه  الَباث". تقرير قضايا دولية، العدد "ا٤بنهجية  ،(ٜٜٙٔحامد ربيع ) .147

 .ديسمرب ٖٕىػ /ٚٔٗٔشعباف  ٖٔ –السابعة 

ىػ ٚٔٗٔربيع الثاٍل  ٛٔ، ٖٛٗ"النداء ا٢بركي". تقرير قضايا دولية، العدد  ،(ٜٜٙٔحامد ربيع ) .148
 سبتمرب. ٕ/ 
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السنة  ،ٕٖ٘يا دولية، العدد ، تقرير قضا"٘باىل الَباث السياسي اإلسبلمي"، (ٜٜٙٔ) حامد ربيع .149
 سبتمرب. ٖٓىػ /ٚٔٗٔٝبادى األوىل   ٚٔ –السابعة 

، السنة ٖٗٙ(، "ٙبليل الَباث السياسي اإلسبلمي". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع ) .150
 أغسطس. ٜٔىػ/ ٚٔٗٔربيع الثاٍل  ٗالسابعة 

شعباف  ٕٓ، ٖ٘ٙولية، العدد "ٙبليل النصوص السياسية". تقرير قضايا د ،(ٜٜٙٔحامد ربيع ) .151
 ديسمرب.  ٖٓىػ/ٚٗٔ
"اعوبات دراسة العبلقات اإلسبلمية الدولية". تقرير قضايا دولية، العدد  ،(ٜٜٙٔحامد ربيع ) .152
 يناير.  ٕٕىػ / ٙٔٗٔشعباف  ٜٕ –، السنة السابعة ٖٙٔ

، السنة ٖٗٔ(، "ضوابط لتحليل الَباث اإلسبلمي". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع ) .153
 .يناير ٛىػ/ ٙٔٗٔشعباف  ٘ٔ –السابعة 

، تقرير قضايا دولية، العدد "عوامل ٘باىل الَباث السياسي اإلسبلمي"، (ٜٜٙٔ) حامد ربيع .154
 أكتوبر. ٚىػ/ ٚٔٗٔٝبادى األوىل  ٕٗ –، السنة السابعة ٖٖ٘
ضايا دولية، "مصادر اكتشاؼ ا٤بنطق اإلسبلمي للتعامل الدويل" . تقرير ق ،(ٜٜٙٔحامد ربيع ) .155
 قرباير. ٕٔىػ / ٙٔٗٔرمضاف  ٕٔ –، السنة السابعة ٜٖٔالعدد 
، السنة ٕٙٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "مضموف الثقاقة السياسية"، (ٜٜٙٔ) حامد ربيع .156

 .ىػ٧ٔٗٔٙبـر  ٕٛ –السادسة 

قرير ،مقاؿ ُب ت "وحدة األمة وجوىر النموذج اإلسبلمي للممارسة السياسية"، (ٜٜٙٔ) حامد ربيع .157
 .ٜٜٙٔيونيو  ٓٔىػ/ ٧ٔٗٔٚبـر  ٕٗ، السنة السابعة، ٖٕٙقضايا دولية، العدد 

"البعد االجتماعي ُب الككر السياسي اإلسبلمي". تقرير قضايا دولية، العدد  ،(ٜٜٚٔحامد ربيع ) .158
 يناير. ٕٓىػ/ ٚٔٗٔرمضاف  ٔٔ –( السنة الثامنة ٖٛٙ)

رمضاف  ٗ، ٖٚٙقرير قضايا دولية، العدد "أنواع النصوص السياسية". ت ،(ٜٜٚٔحامد ربيع ) .159
 يناير. ٖٔىػ/ ٚٔٗٔ

 ٛٔ-السنة الثامنة  ،ٜٖٙ"بْب الككر وا٢بركة". تقرير قضايا دولية، العدد  ،(ٜٜٚٔحامد ربيع ) .160
 .يناير ٕٚىػ/ ٚٔٗٔرمضاف 

 ،اللندنية اإلندبندنت احيكة"ىوية العراؽ الثقاقّية قد ٧ُبيت .. ٤باذا؟!".، (ٖٕٓٓروبرت قيسك ) .161
 .أبريل ٘ٔ



250 

 

التحديث والتجديد ُب الككر العريب اإلسبلمي ا٤بعاار: )وقكة "، (ٕٓٓٓ) سعيد بنسعيد العلوي .162
  .ربيع ٗٔ،  ٦بلة التاريخ العريب، ٝبعية ا٤بؤرخْب ا٤بغاربة، الرباط، العدد "تأمل ومراجعة(
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