أمجع تالميذ حامد ربيع ودارسوه على أمهية هزمية
 7691وتأثريها الكبري على مساره العلمي وإسهامه الفكري؛
فقد كان هلا وقع كبري على نفسه ،إال أنه كان واحدا ممن
انفردوا بطريقة تعاملهم معها ،فهي مل جتعله ينكفئ على
نفسه ،بل جعلته يفتش عن أسباب اهلزمية مع حرصه على
بث األمل يف استعادة األرض واسرتداد الكرامة( ،)7وقد مثلت
اهلزمية نقطة حتول يف حياته ،فقد كان كل اهتمامه -قبل هذا
التاريخ -ينصب على كيفية التعامل مع السلطة احلاكمة وما
يتصل هبا من تنظيمات مثل االحتاد االشرتاكي العريب( ،)2إال
أنه بدأ يف أعقاهبا يهتم بالعامل العريب وبالصراع العريب-
اإلسرائيلي وكيفية التعامل مع هذا الصراع( ،)3وهكذا فتحت
اهلزمية اجاالت اهتما واسعة أمامه .فكتاب "البرتول" كانت
بدايته حماضرة ألقاها يف يناير  7691يف بغداد ،وكتاب
"الدعاية اإلسرائيلية" الذي طبع يف عا  7611بدأ العمل فيه
 7691وتطور عمله إىل النظا السياسي اإلسرائيلي ،أما

كتاب "الدعاية الصهيونية" الذي طبع عا  7616بدأ
الكتابة فيه عا  7696مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
وتوالت كتاباته املعنية برصد وحتليل وتفكيك هذه القضية،
وقد شغله يف كل ذلك سؤال مركزي( :)2ما هو مستقبل األمة
العربية بعد عا 7691؟
ويف حماولة إجابته عن هذا السؤال مل ينكفئ على
دراسة التأثريات املباشرة والضيقة هلذه احلرب على املنطقة وإمنا
اعترب أن حرب األيا الستة كانت نقطة الفصل حنو انتقال
الواليات املتحدة األمريكية إىل التمركز يف احمليط اهلندي وأثر
ذلك على االسرتاتيجية األمريكية جتاه آسيا ،كما رصد حتول
الكيان الصهيوين ليكون ركنا من أركان االسرتاتيجة الشاملة
للواليات املتحدة األمريكية يف احمليط اهلندي مبا يعين ذلك من
مساندة لتوسع إقليمي معني ،ولو على األقل بتأييد ومحاية
األوضاع اليت خلقتها األيا الستة ،أي قبل احتواء إسرائيل
لألراضي احملتلة وبصفة خاصة الضفة الغربية وغزة واجلوالن،
بل إن أحداث لبنان  7612تدعو للقناعة بأن السياسة
األمريكية قد حسمت هذا االفرتاض لصاحل الكيان الصهيوين،
كما مل يستبعد حامد ربيع جلوء الواليات املتحدة األمريكية
لألورا الصهيونية يف احتالل آبار البرتول(.)6
ويف إطار دراسته هلذه احلرب وأثرها على دول املنطقة
فقد انتقد حال السياسة العربية يف العديد من مؤلفاته مؤكدا
أنه ما كان للكيان الصهيوين ومن يدعمه من القوى الدولية
حتقيق ما حققه إال بسبب السياسة العربية .فقد أكد يف أحد
مؤلفاته( )9الذي صدر بعد مرور سبعة أعوا على هزمية يونيو

( )باحث يف العلو السياسية.
( )7كمال املنويف ،احتفالية أ .د .حامد ربيع( ،يف) تراث ربيع بني كفاحية
العامل ومقتضيات املنهج ،حسن نافعة ،وعمرو محزاوي (حمرران) ،جامعة
القاهرة ،كلية االقتصاد والعلو السياسية ،2112 ،ص .73
( )2عبد اخلبري عطا ،مقدمات أولية :األبعاد احلضارية يف منهاجية البحث يف
العلو السياسية لدى الدكتور حامد ربيع( ،يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل
ومقتضيات املنهج ،املرجع السابق ،ص.96
( )3عبد اخلبري عطا ،مرجع سابق ،ص.99

( )2عمرو كمال محودة ،إسهامات حامد ربيع يف اجال الدراسات النفطية،
(يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل ومقتضيات املنهج ،املرجع السابق،
ص.213
( )6نادية مصطفى ،قراءة يف أعمال د .حامد ربيع يف اجال العالقات الدولية،
(يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل ومقتضيات املنهج ،املرجع السابق ص279
 .271( )9حامد ربيع ،تأمالت ىف الصراع العرىب اإلسرائيلى ،بريوت ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،يناير .7619

قراءة في جهد حامد ربيع عن إسرائيل
((

عبده إبراهيم
مقدمة:

1

معظم الدوريات والصحف العربية واألجنبية( ،)3وفيما يلي
استعراض جلهد حامد ربيع يف دراسة إسرائيل والكيان
الصهيوين من خالل هذه املداخل الثالثة ،وذلك على النحو
التايل:

 ، 7691أن "التخبط والغوغائية ال تزال تسيطر على قياداتنا
وال تزال تتحكم ىف حركتنا السياسية" ويتساءل "كيف حيدث
أن أمة تصاب مبثل هزمية عا  7691وال تواجهها بعملية
إعادة تشكيل كاملة للنظم السياسية وللقيادات احلاكمة؟
وكيف نستطيع أن نتصور أن هذه اجلماعات الىت هزمت
ومرغت ىف األوحال والىت فقدت من شباهبا الكثري وأكثر من
ذلك عرضت كياهنا القومي وجسدها السياسي للتفتت
والتمز  ،وقفت رغم ذلك تعرب عن السلبية املطلقة ،حىت إهنا
وعقب تلك اهلزمية بسبعة أعوا  -تتساءل عن مدى إمكانيةتغيري النظم السياسية الىت قادت إىل تلك اهلزمية؟ إن التاريخ مل
يعرف حىت اليو منوذجا مماثال هلذه السلبية وهلذا الفشل"(.)7
ي عد اهتما حامد ربيع بدراسة الكيان الصهيوين
القضية املركزية واهلم الرئيس واألساس له ،لتقاطعها مع دوائر
اهتماماته الثالث (املصرية ،والعربية ،اإلسالمية) من جانب،
ولتزامن اشتعال هذه القضية -بوقوع حرب  -7691مع
تطوره الفكري ونضوجه العلمي والعقلي بعد رحلة علمية
متميزة وفريدة يف معظم اجلامعات الكربى يف العامل ،حيث
حصل على ست درجات دكتوراه ،وستة دبلومات ودرجتني
علميتني فيما بعد الدكتوراه( ،)2وقد أجاد عدة لغات منها
اإلجنليزية ،والفرنسية ،واإليطالية ،والالتينية ،باإلضافة إىل
العربية ،وقد انعكست هذه اخلربة وتلك اإلمكانات يف
معاجلته هلذه القضية من مداخل ثالثة ،وهي :الدراسات
الصهيونية ،ودراسة اجملتمع اإلسرائيلي ،والصراع العريب
اإلسرائيلي .وقد استحوذت هذه املداخل على ما يزيد عن
ثلث إنتاجه العلمي والفكري الذي جتاوز أكثر من (26
كتابا) ،و 361دراسة ،باإلضافة إىل آالف املقاالت يف

أول -اهتمام حامد ربيع بالصهيونية وتشابكاتها:
ً

وضع حامد ربيع اللبنات األوىل واألساسية يف بناء
نظرية متكاملة األبعاد لظاهرة الرأي العا من منطلق الوظيفة
االتصالية للدولة املعاصرة يف القرن الواحد والعشرين( ،)2حيث
ركز يف إسهاماته على منوذجني ،مها :إعادة تطويع الشخصية
الوطنية والقومية واإلسالمية من جانب ،وتطبيقات احلرب
النفسية والتسميم السياسي يف املنطقة العربية والصراع مع
الكيان الصهيوين( )6من جانب آخر .وحاول توظيف هذه
النظرية يف القضية املركزية وهي الصراع مع الكيان الصهيوين،
رافعا رايته "أميت والعامل" و"أميت أمة القيم" و"سوف أظل
عربيا"(.)9
حتدث حامد ربيع كثريا عن أسباب اهتمامه املبكر
بالدولة اليهودية مشريا إىل أن ذلك يعود لسببني :األول-
احلاجة إىل بناء فقه سياسي عريب ينطلق من تصور ذايت
للمشكلة اليهودية وال يقنع مبجرد النقل عن اآلخرين ،ألن كل
ما كتب عنها كان متحيزا خمتلطا باحلسابات السياسية وهو
إما معها أو ضدها ،وألن كال الفقهني األجنلوساكسوين
واألمريكي تعامل مع املشكلة اليهودية بوصفها مشكلة تتعلق
باحلريات تارة ،وحبقو األقليات تارة أخرى ،وحبقو اإلنسان
تارة ثالثة ،أي أهنما تناوالها مبعزل عن الصراع العريب-
( )3حامد عبد املاجد ،يف نظرية الرأي العا واالتصال السياسي :دراسة يف
إسهامات العالمة الراحل حامد ربيع( ،يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل
ومقتضيات املنهج ،املرجع السابق ،ص.339
( )2املرجع السابق ،ص.326
( )6املرجع السابق ،ص.329
( )9املرجع السابق ،ص.336

( )7املرجع السابق.
( )2نصر حممد عارف ،ثيوروس علم السياسة العريب :منهجية التحليل
السياسي عند حامد ربيع ورقة أولية( ،يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل
ومقتضيات املنهج ،مرجع سبق ذكره ،ص .723
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اإلسرائيلي ،ويرى ربيع أن خطورة ذلك تتمثل يف أنه جيرد
احلقيقة العربية من حقيقتها كظاهرة استيطانية ،بل وحيول دون
اإلملا بالتطور الذي حلق مبفهو االستيطان على يد الكيان
الصهيوين ،والسبب الثاين -هو اخلصوصية اليت متيز النظا
اإلسرائيلي ذاته ،وانتقد القصور األكادميي العريب واملصري
بكل ما يتعلق بإسرائيل(.)7
حاول حامد ربيع ،جرب هذا القصور برتكيز جزء من
جهده الفكري يف كشف الرابطة بني العنصرية الصهيونية أو
الصهيونية كدعوة عنصرية ،وبني الفكر واحلركة العنصرية يف
أوروبا ،كما عمد إىل حتليل مصادر النزعة العنصرية املتأصلة يف
الصهيونية وحددها بثالثة مصادر :التعاليم الدينية ،والتاريخ
اليهودي ،واجتمع اجليتو( ،)2ورصد حامد ربيع -وكان من
الرواد يف ذلك -قيا احلركة الصهيونية بنقل واستعادة معظم
مقوالت وتفسريات نظرية "تفو العر " اجلرمانية األملانية اليت
تعترب أن حمرك التاريخ أو القوة الفاعلة يف السريورة التارخيية هي
الصراع العرقي( ،)3كما انشغل بالبحث املعمق يف الدعامتني
اليهودية واإلسرائيلية وكان من أهم احملاور اليت شغلت اهتمامه
حمور السعي الدائب من قبل احلركة الصهيونية ملخاطبة شرائح
الرأي العا بغرض النفاذ إليه ،ليس فقط حملاولة التأثري العميق
فيه ،ولكن لعزل إن مل يكن لتحطيم شرحية الرأي العا املعادية
للدعاية ،وبث نوع من التسميم السياسي لديه حىت يشعر
بالعجز عن مواجهة أو تفنيد دعاوى الدعاية الصهيونية(.)2
يعرف حامد ربيع الصهيونية بأهنا تلك "العقيدة
السياسية اليت تقو على أساس دعوة مجيع اليهود للعودة إىل

األرض املقدسة لتكوين الدولة اإلسرائيلية استجابة إىل األمر
اإلهلي الذي فرض على تلك اجلماعة أداء وظيفة حضارية يف
قيادة اإلنسانية املعذبة حنو الكمال الروحي" ،من هذا التعريف
حيدد اخلصائص العامة اليت متيز الصهيونية كعقيدة ومذهب ال
يقتصر على اجرد تفسري القائم أو تربيره ،وإمنا يسعى إىل ذلك
التغيري الذي هو جوهر املذهب السياسي( ،)6ويؤكد أن
احلصول على الشرعية السياسية اليت تتمركز حول فكرة إنشاء
وطن قومي لليهود يف فلسطني ميثل اهلدف الرئيسي والثابت
يف احلركة الصهيونية(.)9
يشري حامد ربيع إىل أنه يف أعقاب هزمية (يونيو)
اكتشف الرأي العا العريب فجأة أن أحد أبعاد املخطط
اإلسرائيلي يف منطقة الشر األوسط هو تشويه الصورة القومية
لألمة العربية ،فمخططوا املنظمة الصهيونية العاملية ومنذ
مراحلها األوىل تنبهوا إىل عملية التوجيه والدعاية منذ تلك
اللحظة ،ورغم التطورات املتالحقة اليت أصابت اجلهاز
الصهيوين ظلت العملية النفسية املرتبطة باإلثارة والتوجيه حتتل
موضعا نظاميا مهما يف تشكيل عناصر املؤسسة الصهيونية،
ومنذ بداية القرن التاسع عشر كان أحد أهداف الفكر
اليهودي -وعن طريق الدعاية املنظمة -هو إزالة الصورة
املشوهة لليهودي اليت سيطرت على الفكر الغريب ،على أن
هذا ال يعىن أنه من املمكن حتليل الدعاية اإلسرائيلية اليو
منفصلة عن املعركة اليت تدور يف الوطن العريب ،الدعاية
اإلسرائيلية هي عنصر من عناصر املعركة السياسية ،وميكن
القول إمجاال بأن هذه املعركة السياسية تستند إىل دعائم

( )7نيفني مسعد ،إسها الدكتور حامد ربيع يف اجال السياسة املقارنة( ،يف)
تراث ربيع بني كفاحية العامل ومقتضيات املنهج ،املرجع السابق ،ص.327
( )2أمحد ثابت ،رؤية حامد ربيع للصهيونية وطبيعة الصراع مع إسرائيل :قراءة
يف النموذج املنهاجي التفسريي( ،يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل ومقتضيات
املنهج ،املرجع السابق ،ص.297 – 266
( )3املرجع السابق ،ص.292
( )2املرجع السابق ،ص.217

 ،دراسات أساسية حول الصهيونية وإسرائيل :منشورات إدارة
()6
الشؤون العامة والتوجيه املعنوي جليش التحرير الفلسطيين وقوات التحرير
الشعبية (د .ت).
 ،الدعاية الصهيونية :حول تأصيل نظرية التعامل النفسي يف
()9
التقاليد السياسية اليهودية ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية،
 ،7616ص .261
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ثانيًا -اهتمام حامد ربيع بدراسة النظام اإلسرائيلي:

ثالث :صراع عسكري ،ختطيط دعائي منظم ،دبلوماسية
نشطة(.)7
وقد كان حامد ربيع يرى أن حتليله العلمي للدعاية
اإلسرائيلية ال تقتصر فائدته على اجرد املعرفة بالعدو ولكن
األمهية أبعد من ذلك وأكثر عمقا ،فاملعركة مع الوجود
اإلسرائيلي يف األمد الطويل هي أساسا معركة سياسية وبالتايل
معركة دعائية ،مما يربز أمهية السالح النفسي ،وكذلك التحليل
الدعائي كأسلوب من أساليب اكتشاف األوضاع السياسية
املرتبطة باجملتمع املعادي ،فعن طريق حتليل املضمون ،وهو
األسلوب الذي جيب أن يتبع يف حتليل الدعاية اإلسرائيلية؛
ميكن الوصول إىل اكتشاف ما يسمى باالسرتاتيجية الدعائية
أو  ،Propaganda Strategyوحيث إن االسرتاتيجية
الدعائية هي أحد عناصر السياسة اخلارجية فإن اكتشافها
يساعد يف فهم أبعاد السياسة اخلارجية ،والسياسة اخلارجية
هي امتداد للسياسة الداخلية ومن مث فهي تسمح باكتشاف
عالقة القوة اليت تربط خمتلف عناصر اجملتمع السياسي ،وهكذا
ميكن الوصول عن طريق حتليل الدعاية بطريق التدرج املتتابع
إىل التنبؤ خبصائص املوقف السياسي الذي يسود اجملتمع
اإلسرائيلي من حلظة معينة .)2(Situational factor
وخلص حامد ربيع إىل أن الفكر العريب الذي يتعرض
لتحليل الظاهرة الصهيونية أو لدراسة الوجود اإلسرائيلي يف أي
من أبعاده النظامية أو احلركية تسيطر عليه ظاهرة اخللط بني
اليهودية والصهيونية واإلسرائيلية ،ويوضح أن اليهودية دين،
والصهيونية منوذج حضاري ،واإلسرائيلية أداة سياسية(.)3

لقد مثلت جهود ربيع يف دراسة النظا السياسي
اإلسرائيلي اجتهادا مبكرا لدراسة إسرائيل من الداخل تأسيسا
على أن الصراع العريب-اإلسرائيلي هو صراع حضاري ممتد
حيتاج إىل التسلح يف مواجهته بسالح معرفة اخلصم ،وقد
حرص ربيع يف دراسته للمشروع الصهيوين بدولته وفكره
وعقيدته على تأكيد أمهية اإلطار القيمي احلضاري يف حتليل
املشكلة اليهودية ،ومن إجادة توظيف األدوات املنهاجية يف
مقاربتها مقاربة جتمع بني اجلديد والقدمي ،بني القانوين
واالجتماعي والنفسي والسلوكي ،ومن االنتقال من أسطح
الظواهر إىل أعماقها عرب إثارة القضايا اخلالفية حول متاسك
اجملتمع اإلسرائيلي ودميقراطيته واشرتاكيته وعنصريته( ،)2وقد
انطلق يف ذلك من حمورية دور األحزاب السياسية ،كما اهتم
ربيع بتحليل التكوين الطبقي للمجتمع اإلسرائيلي واعتربه
مصدرا رئيسيا من مصادر تفجري الصراعات الداخلية ،كما
حرص على دراسة املصادر اخلارجية وأمهيتها يف حتديد
اجتاهات السياسة الداخلية اإلسرائيلية وأولوياهتا والتطور
احملتمل يف عالقة الدولة العربية بعناصر املساندة الغربية عموما
واألوروبية على وجه التحديد( ،)6واعترب أن وضعه اجتمع
العدو حتت اجهر التحليل الكتشاف عناصر القوة وعناصر
الضعف هو جوهر عملية التحليل السياسي كأداة من أدوات
التخطيط االسرتاتيجي الكتشاف عناصر القوة ملعرفة كيفية
توجيهها ،وملعرفة نواحي الضعف لكيفية استغالهلا(.)9
يؤكد حامد ربيع أن الدراسة احلقيقية للظاهرة العربية
يف حاجة إىل الكثري من األسلحة اليت يكاد يستحيل توفرها
يف اجملتمع العريب املعاصر مبا هو عليه من ختلف فكري وعد
قدرة على االرتفاع بأدواته األكادميية إىل مستوى ليس فقط

( )7حامد ربيع ،فلسفة الدعاية اإلسرائيلية ،بريوت ،دار الطليعة للطباعة
والنشر.7612 ،
( )2املرجع السابق.
( )3حامد ربيع ،الدعاية الصهيونية :حول تأصيل نظرية التعامل النفسي يف
التقاليد السياسية اليهودية ،مرجع سابق.

( )2نيفني مسعد ،مرجع سبق ذكره ،ص.393 - 392
( )6املرجع السابق ،ص .397 - 361
( )9حامد ربيع ،إطار احلركة السياسية يف اجملتمع اإلسرائيلي ،القاهرة ،دار
الفكر العريب.7611 ،
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ثالثًا -اهتمام حامد ربيع بقضية الصراع العربي اإلسرائيلي:

اجملتمعات املتقدمة بل ومستوى الشعور مبسؤولية وظيفته
الكفاحية إزاء القضايا املصريية اليت تطرحها مشكلة الصراع
العريب-اإلسرائيلي ،رغم ذلك فإن مجيع هذه الظروف ال متنع
من ضرورة البدء يف سلوك هذا الطريق والذي ال ميكن أن
يكون أساسه سوى اجلمع بني حمورين ثابتني يف عملية اإلعداد
العلمي للخبري املتخصص :الوضعية من جانب ،والتصور
الذايت من جانب آخر( ،)7ويؤكد على أن إسرائيل هى عدو
املنطقة وهى مصدر مجيع املآسى الىت يعيشها الوطن العرىب
منذ احلرب العاملية الثانية( ،)2كما أن سر قوة إسرائيل هو
ضعف خصومها ،وأن القوة احلقيقية اليت يكمن فيها جناح
الدولة العربية هو تفكك ذلك اجملتمع املتعفن الذى ظلت
تضربه بقسوة وتركله باحتقار حىت قدر له أن حياول أن يقف
على قدميه(.)3
كما يرصد ما مييز السياسة القومية اإلسرائيلية ،ومنها
الرتابط بني احلاكم واحملكو  ،ولو على مستوى احلركة يف
حلظات التكتل املصريي ،وظاهرة التحالفات احلاكمة اليت
تسمح هبا العالقة األيديولوجية املرتاصة حول مفهو الصهيونية
اإلسرائيلية ،وحكومة الوحدة الوطنية وإمكانيات حتقيقها يف
حلظات اخلطر الذي وصل إىل حد املخاطرة بالكيان القومي،
ومبدأ توزيع األدوار الذي يسيطر على التعامل اخلارجي
والدويل ،والرتابط بني األداة احلاكمة اإلسرائيلية والقوى
اليهودية والصهيونية(.)2

يرى حامد ربيع حقيقة الصراع العريب-اإلسرائيلي يف
أن املعركة ليست اجرد اقتطاع جزء من األرض كما أن
التحدي ليس اجرد مشكلة منع العامل العريب من حتقيق وحدته
وإمنا هي أكثر من ذلك ،إهنا السعي حنو تفتيت احلضارة
العربية والقضاء على أي ذاتية مشتعلة للوجود العريب كمفهو
اجرد للسلوك واحلياة ،إن عملية التسميم املعنوي اليت بدأت
تشنها إسرائيل بدقة وصرب وجناح ال تتجه إىل اجرد تفتيت
اإلرادة القتالية ،وإمنا تسعى إىل االستيعاب الكلي والكامل
للوجود احلضاري يف تلك املنطقة( ،)6وقد حرص على وضع
قضية الكيان الصهيوين يف قلب املخاطر اليت تواجه األمن
القومي العريب الذي اعترب أنه يف جوهره مفهو عسكري ينبع
من خصائص األوضاع الدفاعية لإلقليم القومي ،وقد سامهت
األجواء اليت أحاطت مبالبسات التوصل إىل معاهدة السال
املصرية-اإلسرائيلية إىل صياغة رؤيته لنظرية األمن القومي
العريب(.)9
رصد حامد ربيع نزول إسرائيل يف املنطقة كعامل
منافس يف أكثر من ناحية من نواحي االستغالل للثورة
البرتولية ،مؤكدا أن مواجهتها يف النطا الدويل البد أن يكون
يف إطار تكتل معني وختطيط سياسي يفرتض التنافس والتعاون
احلقيقي والفعلي بني البالد العربية ،وقد اهتم حامد ربيع
بتحليل وتفكيك مث تركيب الدور اإلسرائيلي يف برتول املنطقة
مع حتليل سياستها البرتولية ،ورصد كيف استطاعت إسرائيل
القيا بغزو شامل لألسوا األفريقية من خالل تدشينها
للصناعات امللحقة على املواد البرتولية ،وحتدث أيضا عن
السياسة البرتولية اإلسرائيلية ومدى ثقلها بالنسبة للصراع
العريب-اإلسرائيلي ،كما حتدث عن البرتول العريب كاسرتاجتية

 ،النموذج اإلسرائيلي للممارسة السياسية ،املنظمة العربية للرتبية
()7
والثقافة والعلو  ،معهد البحوث والدراسات العربية.7616 ،
 ،كيف تفكر إسرائيل واحلرب القادمة ىف منطقة الشر
()2
األوسط.
 ،من حيكم يف تل أبيب؟ حول حتليل عالقة التماسك يف
()3
النظا اإلسرائيلي ومتغريات احلركة السياسية يف منطقة الشر األوسط ،بريوت،
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األوىل.7616 ،
( )2املرجع السابق ،ص.293

( )6أمحد ثابت ،مرجع سبق ذكره ،ص.261
( )9أمحد يوسف أمحد ،حامد ربيع ،رسالة إىل الوطن واألمة يف مطلع قرن
جديد :تأمالت يف مسامهته يف دراسة األمن القومي العريب( ،يف) تراث ربيع
بني كفاحية العامل ومقتضيات املنهج ،مرجع سبق ذكره ص.396
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الصني وال يريد أن جيد نفسه وقد أضحى مهددا من قوة
جديدة ذات كيان دويل ووضع اسرتاتيجي معني( ،)3يكمل
هذا الوضع اإلقليمي املعادي لألمة العربية واإلسالمية أزمة
القانون الدويل واليت يف جوهرها تعبري عن حقيقة التناقضات
اليت تعيشها األسرة الدولية إذ تتحدث بلغة ال تتفق مع حقيقة
املمارسة ومضمون التعامل ،لغة الشرعية والعدالة هي حديث
منمق ال يتفق مع الواقع املعاش وهو لغة الغالب ومنطق
اجملتمع الوحشي ،وليس أدل على صد هذه احلقيقة من أن
استعراض تاريخ مشكلة الصراع العريب-اإلسرائيلي ومنذ احلرب
العاملية الثانية حىت هذه اللحظة( ،رغم أن حامد ربيع كان
يقصد هبذه اللحظة مطلع الثمانينيات من القرن املاضي ،إال
أهنا ما تزال صاحلة لالستخدا يف بداية العقد الثالث من
القرن احلايل) .هل صدر قرار دويل قدرت له الفاعلية جملرد أنه
استمد وجوده من اإلرادة الشرعية صاحبة احلق يف اختاذ
القرار؟ وهل حدث احرتا إلرادة دولية جملرد أهنا عربت عن
()2
العدالة السياسية بأي معىن من معانيها؟
وهكذا فإن الصراع العريب-الصهيوين مبختلف أبعاده
ومستوياته ليس سوى أحد مظاهر التعبري عن حقيقة
التفسخات والتقلصات اليت تعيشها األسرة الدولية املعاصرة،
وهو ما حيتاج إىل نظرية القيم السياسية لتحليله ،إال أن هذه
النظرية تتضمن يف حقيقة األمر مشاكل ثالث :التحديد
بالقيم اليت متثل جوهر وأهداف احلركة السياسية ،مث اختيار
القيمة العليا مبعىن دفع إحدى القيم السياسية لتعلو وتسمو
على غريها من القيم اليت تعترب بالنسبة هلا حتما تابعة ،مث
تشكيل نظا املمارسة تبعا ملنطلق تلك القيمة العليا حبيث
ختلق التجانس بني الفكر واحلركة ،وبني التصور واملمارسة ،إال

يف حترير األرض احملتلة ،وقد كان تقديره أنه سيتم الوصول إىل
حتويل البرتول العريب إىل سالح سياسي عن طريق كونه أحد
أدوات الضغط االقتصادي يف التعامل اخلارجي ،وقد انتقد
التوظيف العريب هلذا السالح عا  ،7613مؤكدا أن السالح
مل يوجه للخصم املباشر "إسرائيل" وإمنا وجه للخصم املساند
وهو الواليات املتحدة األمريكية ويصل يف تقديره إىل أن هناك
أيد خفية من اجلانب العريب أساءت استخدا ورقة البرتول
فتكسرت نصله ،ألن اآلثار اليت ترتبت بعد ذلك كانت
خميفة ،وهي ازدياد التناقض بني الدول العربية الغنية والدول
العربية الفقرية( ،)7وقد كان جوهر كتابه "سالح البرتول
والصراع العريب اإلسرائيلي" هو سؤال :كيف نستطيع خلق
اإلرادة العربية الصافية املستقلة يف املستقبل القريب خبصوص
()2
استخدا البرتول كسالح سياسي؟
رابعا -القوى الدولية وموقفها من قضية الصراع العربي-
ً
اإلسرائيلي:
مل حيدث أن اتفقت مجيع مصاحل القوى املرتبطة
واملتحكمة يف منطقة الشر األوسط -الىت أعدت حوادث
 -7691على هدف واحد كما حدث خالل تلك الفرتة وما
أعقبها ،فالواليات املتحدة تريد أن حتتفظ هبذا العامل على
حالته من التجزئة لتستطيع أن تطمئن على الذهب األسود
الذي أضحى ميثل بالنسبة هلا مادة اسرتاتيجية البد وأن
تتحكم يف أبعاد ختطيطها السياسي بعيد املدى ،واالحتاد
السوفييت (روسيا) من جانب آخر يرفض أن يدع احلوادث
ختلق يف هذه املنطقة قوة قومية جديدة خترج عن واليته وال
تنصهر يف إطار عقيدته انصهارا يسمح له بالتحكم يف أبعاد
حركتها احمللية واإلقليمية ،فهو ال يستطيع أن ينسى خربته مع

 ،إطار احلركة السياسية يف اجملتمع اإلسرائيلي ،القاهرة ،دار
()3
الفكر العريب.7611 ،
( )2حامد ربيع ،العنصرية الصهيونية ومنطق التعامل السياسي يف التقاليد
الغربية ،دمشق ،منشورات الطالئع ،طالئع حرب التحرير الشعبية ،قوات
الصاعقة.7619 ،

( )7عمرو كمال محودة ،مرجع سبق ذكره ،ص.266 - 211
( )2حامد ربيع ،سالح البرتول والصراع العريب اإلسرائيلي ،بريوت ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األوىل ،7612 ،ص.279
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أنه ال جيب إغفال أزمة القانون الدويل( )7اليت متت اإلشارة
إليها سابقا ،وانطالقا من هذه الرؤية كان حامد ربيع يؤمن
إميانا كامال بأن حل املنازعات اإلقليمية مل يعد يستند إىل لغة
العدالة أو منطق الشرعية وإمنا ينبع فقط من حقيقة واحدة:
لغة القوة وأسلوب العنف ،وقد يتساءل البعض :هل يعين
ذلك أن حل الصراعات اإلقليمية مل يعد يقبل منطق التعامل
السلمي؟ يوجز القول بتأكيده أن التعامل السلمي ليس له
سوى تطبيق واحد :عندما تستطيع القوى احمللية أن ختلق
الوفا بني القوى الكربى حول الداللة اليت تسعى إليها من
منطلق التعامل السلمي ،وهذا أيضا يف حقيقة األمر هو تعبري
عن قوة اإلرادة وليس منطق العدالة ،ولكنها يف هذا التطبيق
تصري قوة التعامل الدبلوماسي وقد ارتبطت هبا ورغمتها قوتني
مساندتني :قوة التعامل االتصايل من جانب ،وقوة السيطرة
اإلقليمية واألداة العسكرية من جانب آخر(.)2

وال ميكن أن تنتهي إال من خالل العنف الدموي ،وأن
استخدا أسلوب االتصال قد يكون مكمال أو مؤقتا ولكن ال
ميكن أن يكون دائما وال وحيدا(.)2
كان يرى يف اتفاقية كامب ديفيد ،أهنا تعبري عن أن
اجلانب العريب ال يزال –وقتها -يعيش يف عامل مغلق من
السذاجة ،متناسيا أن التعامل الدويل ال خيضع إال ملنطق
الغابة ،يف مقابل أن أحد عناصر قوة القيادة احلاكمة
اإلسرائيلية هو وضوح مفهو األمن القومي للدولة العربية ال
فقط يف كلماته بل ويف مجيع جزئياته ،العامل العريب الذي ميلك
أربعة عشر قرنا من اخلربة السياسية مل يستطع بعد أن يبلور
عناصر ومقاطع حمددة وواضحة ألمنه القومي .وهنا يربز مرة
أخرى مدى تقاعس الفكر السياسي عن أدائه لوظيفته ،ومن
وجهة نظره فإن من أسباب االنفصا بني الفكر واحلركة يف
الواقع العريب :اختفاء التقاليد القومية  -وعد وجود مراكز
معلومات عربية  -وعد احرتا العلماء( ،)6ورغم أن هذه
االتفاقيات ال تعدو أن تكون تعامال بني مصر وإسرائيل إال
أهنا تعبري عن مرحلة حامسة من مراحل التطور للصراع العريب-
الصهيوين ،هبذا املعىن هي خامتة ملراحل سابقة وبداية ملرحلة
جديدة ،وعلى احمللل السياسي أال ينسى يف فهمه لتلك
االتفاقية أهنا تدخل يف نطا التصورات الصهيونية ،حيث
مفهو إسرائيل الكربى املمتدة من النيل إىل الفرات هو احملور
الثابت لتقاليد اليهودية السياسية(.)9
اعترب حامد ربيع أن كتابه "الثقافة العربية بني الغزو
الصهيوين وإرادة التكامل القومي" دعوة إىل القتال ،مؤكدا أنه
ليس رفعا لراية التحدي ضد أذناب االستعمار ،ولكن رفع
راية التحدي ضد احلكا واملسؤولني ،مشريا إىل أن مصادر

خامسا -موقفه من رد الفعل العربي في قضية الصراع مع
ً

الكيان الصهيوني:

رصد حامد ربيع افتقاد السياسة العربية ملعاين ومالمح
وخصائص األمن القومي العريب ،فهي سياسة غري خمططة
تفتقد ألجبديات ختطيط السياسة الداخلية واخلارجية كما أهنا
تفتقر ملفهو األمن القومي حيث ختلط ما بني املشاكل
املصريية اليت ال تقبل غري أسلوب القوة وغري املصريية اليت
ميكن أن تقبل غري ذلك من أساليب ،ورصد ما أمساه
بالتدهور املتتايل للسياسة العربية املعاصرة مقارنا برد فعل
املنطقة العربية عا  7669إبان العدوان الثالثي ورد الفعل
عا  7612إبان الغزو اإلسرائيلي على لبنان( ،)3وكان يرى أن
الوجود اإلسرائيلي يف املنطقة مشكلة مصريية ال تقبل إال القوة

( )2املرجع السابق ،ص.316 - 311
( )6حامد ربيع ،اتفاقيات كامب ديفيد ،قصة احلوار بني الثعلب والذئب،
دمشق ،منشورات الطالئع ،منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية ،قوات
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على هذه األوضاع املختلفة أن السياسة العربية يف تعاملها
الدويل وبغض النظر عن املبادئ اليت تسيطر على القيادات
العربية أهنا -أي هذه السياسة العربية -تسري دائما يف مسالك
أربعة ما كان ميكن أن تقود إال إىل الفشل السريع :اإللقاء
بالثقل على جانب واحد يف التحرك الدويل ،جعل التحرك من
املنطق الرمسي دون فهم أو االهتما بالتعامل غري الرمسي،
جعل مفهو التعامل يدور حول عملية املساومة باإلعطاء دون
األخذ ،سياسة الصوت الواحد(.)3
باإلضافة إىل انتقاده للسياسة العربية والفكر العريب
والقيادة العربية مل يستثن الباحث العريب من النقد ،فقد أشار
إىل هؤالء الذين سقطوا يف فخ االستالب الغريب واالستسال
للنظريات والرؤى اجلاهزة اليت ال تعرب عن اجملتمع وال القيم وال
الفكر وال حىت مناصرة القضية العربية ولو شكليا ،ومن مث فقد
أعطى مساحة كبرية يف حديثه عن موضوعات إسرائيل الثالثة
(الصهيوينة ،إسرائيل من الداخل ،الصراع العريب-اإلسرائيلي)
لوظيفة احمللل السياسي بتأكيده على أن وظيفة احمللل
السياسى الىت ترتفع عندما يقدر له أن يتعامل ولو من منطلق
الفكر اجملرد مع عملية إدارة الصراع القومى ،العامل األول-
يتعني على خبري السلطة املتخصص ىف الثقافة السياسية أن
حيدد تلك اخلفايا والىت قد ختفى على الرجل العادي وأن
حييلها إىل متغريات كل منها له موضعه من التطور العا املرتبط
باملوقف موضع التعامل احلركي ،العامل الثاين -يرجع إىل أحد
خصائص الطابع القومي العريب ،لقد متيز العريب يف تارخيه
الطويل ببالغة الكلمة ،ولكن هذه القدرة سالح ذو حدين:
إهنا تزيد من قوة القوي خبلق القناعة واالستسال من الطرف
اآلخر ،ولكنها أيضا تزيد من ضعف الضعيف ألهنا ختلق
مسالك التربير والتفسري لألوضاع املتعفنة ،إن أي باحث
يتتبع مشكلة الشر األوسط ويربطها مبجريات األمور
ومواقف صانع القرار وردود فعل اجلماهري ال ميلك إال أن

التغري والتغيري البد من أن تتعامل وتتفاعل يف إطار واحد من
التأثري والتأثر والتكتل اإلرادي :القيادة ،الوعي اجلماعي،
الطبقة املثقفة ،وأن األخرية هي اليت ختلق عالقة الرتابط بني
الوعي اجلماعي والقيادة ،ويعرف الثقافة بأهنا هي احلضارة
وكالمها إمنا يتبع من نظا القيم ،وهنا تربز وظيفة الطبقة
املثقفة ،إن هذه الطبقة اليت مل تؤد وظيفتها احلقيقية طيلة أكثر
من قرن كامل من الزمان آن هلا أن تعرف مسؤولياهتا
التارخيية(.)7
توصل ربيع إىل أن إسرائيل ليست هي اخلطر الوحيد
على العامل العريب ،وإمنا دوله خطرية عليه أيضا ،وذلك بقوله:
إذا كانت إسرائيل تشل القلب فإن القوى اجلاذبة اجلانبية تشد
القوى املوجودة خارج دائرة القلب وهكذا متنع املساندة،
وأشار للعديد من النماذج يف املنطقة العربية ،وانطالقا من
ذلك كان يرى أن وظائف الفكر العريب جيب أن تتمثل يف:
أوال -تبصري القيادات احلاكمة خبفايا احلقائق اليت ال متلك
تلك القيادات القدرة أو الصالحية للمعرفة هبا .فلم تعد
السياسة الدولية صنعة اهلواة ،وثانيا -بناء خطط التعامل مع
املوقف ،وثالثا -تذكري الضمري اجلامعي بضرورة احلذر
واالستعداد جلميع االحتماالت إزاء األوضاع اليت سوف
تواجهها األمة العربية ،ورابعا -الفكر السياسي العريب سوف
يكون األداة الوحيدة خللق الرتابط اجلماعي والوعي املتكامل
بالوحدة وقد حتطمت عناصر التجانس والتناسق يف احلركة بني
القيادات العربية( )2وذلك للخروج من الوضع احلايل -يف زمنه
وال يزال -ملالمح السياسة العربية اليت وصفها بأهنا غري
خمططة ،وهي سياسة متخلفة ،وال تفهم مبدأ توزيع األدوار،
وال تزال تعيش يف عقدة اخلوف من املستعمر األجنيب ،وتعاين
من انفصا فعلي بني املشر العريب واملغرب العريب وقد ترتب
( )7حامد ربيع ،الثقافة العربية بني الغزو الصهيوين وإرادة التكامل القومي :حنو
بناء نظرية سياسية عربية ،القاهرة ،دار املوقف العريب.7616 ،
 ،اتفاقيات كامب ديفيد ،قصة احلوار بني الثعلب والذئب،
()2
مرجع سبق ذكره.7616 ،

( )3املرجع السابق.
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العربية هى سرطان قد زرعته يد أجنبية يف قلب الوطن العريب
والبد من استئصاله ،باإلضافة إىل أن النظا السياسي
اإلسرائيلي قد أثبت قوة وأثبت ضعفا من خالل :األوىل-
القوة ،أبرزهتا هزائم عا  ،7691والثانية -الضعف ،قدمتها
معارك وانتصارات عا  ،7613فلنتعلم من خالل األوىل
كيف نتابع اخلربة الىت قدمتها لنا انتصارات أكتوبر ىف األعوا
القادمة(.)3

يتساءل :ملاذا يبدو العامل العريب ،قيادات وشعوبا ،صحافة
وعلماء ،مأخوذا إزاء األحداث وقد صدمته املفاجأة بني غري
مصد ومكذب ،وما إن تقع األحداث إال وتتواىل
االنفعاالت حيث تسيطر املبالغة واملهاترة دون النظرة املتأنية
اهلادئة(.)7
ومن هنا تربز وظيفة احمللل السياسي ،إن كفاحية
التحليل السياسي ال تصري حقيقة تربز واضحة إال عندما
يشعر عامل السياسة بأن عليه أن يضع علمه وخربته يف عملية
تشريح القوى السياسية وإبراز مواضع قوهتا ومواضع ضعفها،
وهكذا يرى أن ما قا به يف دراسة إسرائيل من خالل املداخل
الثالثة أمر طبيعي الكتشاف حقيقة القوة للحصول عليها من
خالل تلك املعاجلة الىت تسمح بشل مواطن الصالبة ،وإبراز
مالمح الضعف لفتحها أما عملية التسلل ىف جزئيات ذلك
اجلسد متهيدا المتصاصه ،كما وظف موقفه من وظيفة احمللل
السياسي يف العامل العريب ليبحث موضوعا أكثر أمهية ،وهو:
هل هناك سياسة عربية؟ مبعىن هل هناك حد أدىن من قواعد
التعامل مع مشكلة الشر األوسط تتفق حوهلا القوى املسؤولة
حبيث ميكن أن تستخلص منه حدا أدىن ولو يف أبسط
مفاهيمه لتشكل إطارا عربيا للتعامل مع مشاكل املنطقة،
ويطرح تساؤال آخر :ملاذا ال يساهم الفكر السياسي يف
مسؤوليته خبصوص وضع هذا اإلطار العا للسياسة العربية
املتجانسة؟ أليست السياسة حركة وهل ميكن للحركة أن توجد
دون إطار متكامل من املدركات للتعامل مع الوقائع؟ وملاذا
()2
تعود العامل العريب أنه يفاجأ باألحداث ،قيادة وحمكومني؟
وهكذا يعلن حامد ربيع اخلالصة يف معاجلته هلذا
امللف من خالل كفاحيته يف التحليل والفكر بأن الدولة

ميكن القول إن النقالت النوعية يف حياة حامد ربيع
بدأت من االهتما بالدائرة املصرية قبل عا  7691إىل
الدائرة العربية بعد عا  7691مث إىل الدائرة اإلسالمية بعد
عا  ،)2(7616ويكشف اإلنتاج الفكري واملعريف حلامد ربيع
قدرته على إبداع منوذج حتليلي يقد رؤى متكاملة للتفسري
والتحليل ،وهو ما جيعل البعض يصفه بالعامل املوسوعي
وآخرون اعتربوه باملفكر امللتز بقضايا أمته املصرية والعربية
واإلسالمية ،وقد استطاع حامد ربيع أن يقد هذه الرؤية من
خالل دقته العلمية وقدرته على صياغة مصطلحاته ومفاهيمه،
وإمكاناته العقلية جعلته قادرا على البحث باستمرار وعد
الوقوف على سطح الظاهرة بل الغوص اخلال ليس فقط من
أجل احلفر املعريف وليس فقط تعمق اإلميان باالنتماء لقضايا
األمة احملورية ،وإمنا يف إطار حبثه عن صياغة رؤية كلية شاملة
عن منهاجية تفسريية خالقة ال تقع حتت مسلمات النظريات
التحليلية الغربية(.)6
كما أن معظم ما كتبه حامد ربيع من مقوالت
وأفكار وخالصات ثبت -وما تزال -صحتها ودقتها بشأن

( )7حامد ربيع ،الصهيونية :بني الواقع اإلقليمي واملتغريات الدولية :نص
احملاضرات اليت ألقيت على طلبة قسم الدراسات العليا ،جبامعة بغداد  -كلية
القانون والسياسة ىف إبريل/مايو .7616
 ،اتفاقيات كامب ديفيد ،قصة احلوار بني الثعلب والذئب،
()2
مرجع سبق ذكره.

 ،من حيكم يف تل أبيب؟ حول حتليل عالقة التماسك يف
()3
النظا اإلسرائيلي ومتغريات احلركة السياسية يف منطقة الشر األوسط ،مرجع
سابق.
( )2عبد اخلبري عطا ،مرجع سبق ذكره ،ص.91
( )6أمحد ثابت ،مرجع سابق ،ص.271 - 279
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واكب ذلك من رحلة علمية وفكرية وعملية حيث زار وعمل
يف معظم دول العامل العريب األمر الذي يتحقق فيه وصف
أستاذنا الدكتور سيف الدين عبد الفتاح له بأنه "العامل األمة"
وكان يراه يف اجلماعة العلمية "العامل القطب" ،ويراه أيضا
"العامل الذي كون مدرسة حبق وجب أن تسمى بامسه "املدرسة
الربيعية" كما أن حامد ربيع ال بد أن يتحول إىل مؤسسة
بأفكاره وإنتاجه الفكري والبحثي(. )2

قضايا الصهيونية والعنصرية والكيان الصهيوين والدعاية
الصهيونية أو اإلسرائيلية ولديناميات احلضارة اجملتمعية احملركة
ألطراف الصراع -عربا وصهاينة وقوى خارجية -ومع أنه كان
مدركا للفرو إال أنه كان مدركا أكثر لالرتباط بينها( ،)7وهو
أمر حمل اتفا معظم تالمذته ودارسيه ،وهو مل يتعامل مع
علم السياسة تعامال فنيا وظيفيا بل على العكس متاما فقد
وظف كل أدوات العلم وكل قيم املوضوعية واحلياد العاطفي،
من أجل وصف الظواهر وكشفها من أجل غاية أمسى لديه،
ألنه يؤمن أن علم السياسة هو علم الفاعلية احلركية لتحقيق
الصاحل العا  ،وال ميكن أن يكون هناك علم سياسة طبقا
حلامد ربيع ،إال إذا كانت له وظيفة حركية تتعلق مبستقبل
األمة وحتقيق مصاحلها ،فقد أدرك حامد ربيع وظيفة العلم
احلقيقية واستوعب قيم احلياد واملوضوعية اليت تتعلق بتطبيق
أقصى درجات احلياد العاطفي والقيمي عند وصف الظواهر
وعند حتليلها وتفسريها ،ولكن عند استخالص النتائج اليت
ترتتب عليها حركة ،فإن احلياد يف ذاته يعين موقفا ألنه يرادف
السلبية ،وهي موقف ،فال ميكن أن يكون هناك حياد يف
عملية التفسري أو التنبؤ أو توظيف العلم إلصالح اجملتمع أو
رسم مستقبله ،فالعلم طبقا حلامد ربيع وظيفة حضارية البد
من إدراك مدى خطورهتا يف مستقبل األمم ،ومن هنا فقد
كان يرى أنه القاطرة اليت تقود األمم إما إىل النهوض
واملستقبل أو إىل الركود والرتاجع(.)2
وقد ساهم ذلك يف بلورة رؤيته للعامل اليت تنساح يف
جنبات نصوصه( ،)3املمزوجة بكفاحيته املشهودة ،وإدراكه
هلمو أمته وانشغاله هبا بالصورة اليت هيمنت علىه يف
اهتماماته وكتاباته وأفكاره وإنتاجه العلمي واألكادميي وما
( )7املرجع السابق ،ص.222
( )2نصر حممد عارف ،مرجع سبق ذكره ،ص.721
( )3سيف الدين عبدالفتاح ،إسهامات حامد ربيع يف دراسة الرتاث السياسي
اإلسالمي( ،يف) تراث ربيع بني كفاحية العامل ومقتضيات املنهج ،مرجع سبق
ذكره ،ص.791

( )2املرجع السابق ،ص.226
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