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( )العالقات الدولية لألمة اإلسالمية في فكر اإلمام محمد عبده وحركتو

 
 *منطمقات الدراسة وأىدافيا: المقدمة

اتسمت أدبيات صادرة عف فكر كحياة اإلماـ محمد عبده بعدة مبلمح تجدر اإلشارة إلييا ( ُ)
في حدكد ما تمت -كمف أىـ ىذه المبلمح . ألنيا تميد لتحديد أىداؼ الدراسة كمنيجياابتداءن؛ 

ماـ بيذا الفكر، تعدد مداخؿ كاقترابات دراسة تنكع مبررات االىت: ثبلثة -قراءتو مف ىذه األدبيات
الخبرة الفكرية كالحركية، مدل التكظيؼ لفيـ أك عبلج مشاكؿ راىنة أك معاصرة تشيدىا كؿ 

 .مرحمة زمنية مف مراحؿ إصدار ىذه األدبيات
خمسيف : )فمقد تكررت االحتفاالت باإلماـ محمد عبده، في ذكرل عقكد متتالية عمى كفاتو -أ

أم ىذه –كالتي اقترنت بإصدار كتب عنو، كانعقدت (.. ك خمسة كسبعيف عاـ أك مائة عاـعامنا أ
عبر نصؼ قرف كيزيد،  مفي ظؿ نظـ سياسية مختمفة شيدتيا مصر عمى التكاؿ -االحتفاالت

كاختمفت األطر . ا بنظاـ السادات ككصكالن إلى نظاـ مبارؾابتداء مف نظاـ عبد الناصر، مركرن 
. المية المحيطة بكؿ نظاـ كما يكاجيو مف تحديات داخمية كخارجية عمى حد سكاءاإلقميمية كالع

. كما اختمفت دكافع األكاديمييف متنكعي االتجاىات كالمنظكرات في تناكليـ لفكر اإلماـ كحركتو
كفي مقدمات الكتب التي صدرت في مناسبات عدة سياسية أك أكاديمية تنكعت تبريرات 

:  ما يمي -عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر-كأذكر منيا . االحتفاء
جرت اإلشارة لئلماـ باعتباره مف أعبلـ العرب الذيف شارككا في  (ُ)في تقديـ كتاب :مف ناحيةو 

تراث اإلنسانية كليـ نصيب كبير في الحضارة اإلنسانية، كمف ثـ تبرز الحاجة إلى دراسة ىؤالء 
ية في كقت تقاربت قمكب العرب كأكشكت أف األعبلـ في ىذه المرحمة مف أطكار النيضة العرب

. تحقؽ الكحدة الثقافية الكبرل

                                                           

  محمد  اإلماـ"أعماؿ مؤتمر  ،(محرراف)إبراىيـ البيكمي غانـ، كصبلح الديف الجكىرم : فينشرت ىذه الدراسة
بالتعاكف مع دار الكتاب المصرم بالقاىرة، كدار الكتاب المبناني ببيركت،  ، مكتبة اإلسكندرية"مائة عاـ عمى رحيمو عبده

 يـقدت ،ةىرالؽا عةاـج يةكؿلدا اتؽعبلؿا ذاتسأ :لؼطصـ ةمداف.د.أ ،نماذج فكرية: قراءات في عمماء األمة باتؾ: ، كنشرت فيََِٖ
 .َُِْ ـلكلعاك فةقالثؿر شيلبا راد ،(ُِ)م رضالحا عيلكا لةسؿسضمف  ،حتالؼا بدع يفلدا يؼس .د.أ

ح؛ حيث ساعدت المناقشات الممتدة معو عمى إثراء التحميبلت سيؼ الديف عبد الفتا. د.أكجو شكرم الخاص لمزميؿ الفاضؿ أ  *
ا الباحثٍيف بمركز الحضارة لمدراسات السياسية مدحت ماىر كياسميف زيف العابديف عمى مساعدتيما القيمة  في الدراسة، كما أشكر أيضن

 .في مراجعة ىذا البحث كفي إخراجو في شكمو النيائي
عباس العقاد، عبقرم : ثركت عكاشة لمطبعة األكلى مف كتاب. لمطبعة الثانية، كتقديـ د عبد القادر حاتـ.انظر تقديـ د - ُ

، سمسمة أعبلـ العرب، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، القاىرة، كزارة الثقافة كاإلرشاد "األستاذ اإلماـ محمد عبده"اإلصبلح كالتعميـ 
 .َُٔٗالقكمي، 
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، أشار المؤلؼ لئلماـ (ِ)كفي تقديـ الطبعة الثانية إلصدار آخر عف اإلماـ: كمف ناحية ثانية
الميثاؽ الكطني "باعتبار أنو رائد الفكر المصرم ذك الرسالة لؤلمة العربية، كاستدعى ما سجمو 

عف مكضع اإلماـ مع غيره مف الزعماء في الفترة التالية لبلحتبلؿ اإلنجميزم، ( ُِٔٗ" )المصرم
تجمع طاقات "كاعتبر المؤلؼ أف التعريؼ بيؤالء الزعماء، رسالة ىامة ينبغي القياـ بيا في فترة 

كصفو بأنو رائد  ُٓٓٗفي الذكرل الخمسينية لكفاة اإلماـ –كفي بياف أصدره المؤلؼ ". االنطبلؽ
... كدعـ كطنية إيجابية  مالثكرة المصرية لـ يكؼ عمى العمؿ مف أجؿ إيقاظ كعي قكـمف ركاد 

 .لرفع شأف الكطف( يكليك ِّثكرة )ىي في سبيميا لمتحقؽ بفضؿ جيكد الثكرة الكاعية 
، أف ىذه (ّ)تضمنت مقدمة الطبعة األكلى مف األعماؿ الكاممة لئلماـ: كمف ناحية ثالثة

في مرحمة تاريخية تميزت بشكؽ يتممؾ أمتنا لمبحث عف الذات كلبعث الطبعة األكلى قد جاءت 
أمتنا بالتجدد الذاتي كنقد التراث المتخمؼ، كىذا في مرحمة عرفت بالصحكة اإلسبلمية كاإلحياء 

 .اإلسبلمي
عامنا عمى كفاة اإلماـ، ( َٗ)صدر بمناسبة مركر  (ْ)تضمنت مقدمة كتاب :كمف ناحية رابعة

لمفكر العربي المستنير، اإلنساف الذم جمع بيف الفكر التنكيرم كاإلصبلح الديني إىداء إلى ركح ا
 .كاالجتماعي كالسمك الخمقي

 :كتعددت مداخؿ كاقترابات دراسة خبرة اإلماـ كمنظكمة أفكاره -ب
. (ٓ) (انطبلقا مف قضايا العصر)مدخؿ الًسير كالتراجـ  -
 .(ٔ)المدخؿ الفمسفي -
. (ٕ)م كالدينيمدخؿ اإلصبلح التربك -
 .(ٖ)المدخؿ السياسي -

                                                           
، ص َِ-ُٗ، ص ُٓٔٗ، ِاإلماـ محمد عبده، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ط: معثماف أميف، رائد الفكر المصر. د - ِ

ِٕ-ِٖ. 

، مقدمة الجزء األكؿ، ُٕٗٗ، ِمحمد عمارة، األعماؿ الكاممة لئلماـ محمد عبده، سمسمة منشكرات عربية، بيركت، ط. د - ّ
 .كتابات سياسية

، بحكث كدراسات عف حياتو كأفكاره، المجمس (َُٓٗ -ُْٖٗ)ق الشيخ محمد عبد(: إشراؼ كتصدير)عاطؼ العراقي . د - ْ
 .ُٓٗٗاألعمى لمثقافة كالعمـك كالفنكف، القاىرة، 

 .عباس محمكد العقاد، مرجع سابؽ - ٓ

 .عثماف أميف، مرجع سابؽ.د - ٔ
  .عاطؼ العراقي، مرجع سابؽ.د
إلخ مف التسميات التي أطمقيا قكميكف أك إسبلميكف، ..."النيضة، اليقظة، اإلصبلح كالتجديد "كىك مدخؿ تبٌناه دارسك عصر  - ٕ

 .ُِانظر ىامش رقـ 

:  كانظر َُٖٗعبد العاطي محمد، الفكر السياسي لئلماـ محمد عبده، مركز األىراـ لمنشر، .د - ٖ
. ُٖٔٗحكرية تكفيؽ مجاىد، الفكر السياسي مف أفبلطكف إلى محمد عبده، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، . د   -
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. (ٗ)السياسي– مدخؿ التقييـ النقدم المقارف االجتماعي -
. (َُ) (تجديد الدنيا بالديف)مدخؿ اإلصبلح الشامؿ  -
 .(ُُ)المدخؿ الشرعي -

إال أف جميع الدراسات تتطرؽ إلى مجمؿ أبعاد  -كمنطمقات–كبالرغـ مف تعدد المداخؿ 
تو، كلك بدكف تكقؼ عند تفاصيؿ بعضيا التي ال ترتبط مباشرة منظكمة فكر اإلماـ كخبر

بالمدخؿ؛ مما يؤكد أنو يقدـ رؤية عف اإلصبلح الشامؿ متداخمة كمتنكعة األبعاد، كلكف تنطمؽ 
 .مف تجديد الديف كمنطمؽ كقاعدة كأساسو لتجديد الدنيا

ظر في فكر اإلماـ لـ تنطمؽ األدبيات مف مشكبلت الكاقع المحيط، كمبرر أك دافع لمف -ج
عادة قراءتو، باعتباره تراثن  ال فمماذا االحتفاء؟ كما لـ تناقش  اا حديثن كاإ يستكجب النظر كالتدبر، كاإ

ىذه األدبيات بعمؽ ما إذا كاف مشركع اإلماـ قد تحقؽ أـ ال؟ كىؿ أفرز ىذا المشركع إصبلحا 
مار ىذا المشركع اإليجابية أك عمى ا حتى اآلف؟ كما األدلة مف الكاقع الراىف عمى ثا كمستمرن ممتدن 

فشمو في تحقيؽ غاياتو؟ ناىيؾ عف عدـ االىتماـ الكافي بتممس االمتدادات المعاصرة لمدرسة 
، كالدراسة التراكمية لفكر كؿ (ُِ)اإلماـ في فكر جيؿ أعبلـ النصؼ الثاني مف القرف العشريف

  .منيـ كمدل استجابتو لتحديات أكطانيـ كأمتيـ اآلنية
رمكز مف  -كلدكافع مختمفة-، ناىيؾ عف أف مشركع اإلماـ قد اجتمع عمى االىتماـ بو ىذا

كىك األمر . (ُّ) ..تيارات فكرية كسياسية عدة، إسبلمية أك عممانية بركافدىا مف قكمييف كليبرالييف
الذم اقترف بقدر كاضح مف االلتباس أحاط بتفسير خبرة اإلماـ كفكره؛ حيث اختمفت تيارات 

ا؛ مما يجعؿ مف ا أك نقدن أك ىجكـن  اة أك أخرل مجددة حكؿ ىذه الخبرة كىذا الفكر تأييدن محافظ

                                                           
دراسة تاريخية في فكر الشيخ محمد  -زكريا سميماف بيكمي، التيارات السياسية كاالجتماعية بيف المجدديف كالمحافظيف. د - ٗ

. ُّٖٗعبده، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
 
. ُٖٓٗمحمد عمارة، تجديد الدنيا بالديف، دار الكحدة، . د - َُ
 
: انظر عمى سبيؿ المثاؿ. تو الدراسات في تفسير اإلماـ لمقرآف كفي إصبلح العقيدة كالسنفكىك المدخؿ الذم أبرز - ُُ
. ُٔٔ -ُِٖ، ص ُٓٗٗ، ٕٔ -ٕٓمنى أبك زيد، منيج محمد عبده في دراسة العقيدة، مجمة المسمـ المعاصر، العدداف . د -
. رشيد، كمية أصكؿ الديف، جامعة األزىر، القاىرةعبد اهلل المكي رشيد، منيج الشيخ محمد عبده في التفسير، عبد اهلل المكي  -
.  ُٖٗٗمحمد صالح محمد السيد، إعادة بناء عمـ التكحيد عند األستاذ اإلماـ محمد عبده، دار قباء، القاىرة،  -
 

 
ؿ نتحدث عف رفاعة الطيطاكم، الككاكبي، جما -في كؿ مناسبة لمحديث عف الفكر اإلسبلمي الحديث أك المعاصر-ما زلنا  -ُِ

 الديف األفغاني، محمد عبده، لكف أيف الدراسات األكاديمية كالفكرية الجامعة كالمقارنة لفكر أمثاؿ البشرم، العكا، أبك المجد، عمارة،
  كغيرىـ؟... الجابرم، أنكر عبد الممؾ

. ََّ-ُِٔمرجع سابؽ، ص : عبد العاطي محمد. د: انظر دراسة ليذه االمتدادات في  -ُّ
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كىك عصر )نمكذج اإلماـ ساحة الختبار آثار التفاعبلت الداخمية كالخارجية في عصر برمتو 
يمثؿ مرحمة انتقالية ىامة في تاريخ ( ، إلى أكائؿ القرف العشريفالثامف عشريمتد منذ نياية القرف 

األمة اإلسبلمية، كخاصة فيما يتصؿ بالدرجة التي كصؿ إلييا التحدم الخارجي؛ حيث أضحى 
ىدف الدراسة : ا كاحتبلالن عسكريِّا، كىذا يقكدني إلى البند الثاني مف ىذه المقدمةتدخبلن مباشرن 

 .ومنيجيا
 :عمى ضكء المبلحظات الثبلث التمييدية السابقة يثكر التساؤالف التالياف( ِ)
ودوافعو؟ وأين مدخل العالقات الدولية بين  -في مكتبة اإلسكندرية-ىو مبرر االحتفال  ما

  مداخل دراسة فكر اإلمام وحركتو؟
 :كمف ثـ فإف ىدؼ دراستي لو كجياف

: ىك تحقيؽ إضافة كتراكـ في مجاؿ الدراسات عف اإلماـ مف مدخؿ العبلقات الدكلية -األكؿ
ناىيؾ عف اعتبارات أخرل تتصؿ بالمكضكع ذاتو )ات ذاتية كدافعي لذلؾ ينبع مف عدة اعتبار

 (.اسيرد اإلشارة إلييا الحؽن 
ا مف مككنات خريطة اىتمامي أف مثؿ ىذه الدراسة تمثؿ مككفن : كعمى رأس ىذه االعتبارات

في  بالفكر السياسي اإلسبلمي الدكليكىك المككف المتصؿ ". العبلقات الدكلية في اإلسبلـ"بػ
مصادر ىامة  –ناىيؾ عف الفقيية بالطبع-، حيث تمثؿ الجذكر الفكرية (ُْ)اليةعصكره المتت

                                                           
التاريخ اإلسبلمي، نظرية العبلقات الدكلية مف منظكر : االىتماـ بمجاؿ الفكر جيكدنا سابقة في مجاالت أخرليستكمؿ ىذا  -ُْ

: انظر عمى التكالي: إسبلمي، العبلقات الدكلية لمعالـ اإلسبلمي في النظاـ الدكلي المعاصر
نادية . د(: في)الدكافع، المنطمقات، األىداؼ، : نادية محمكد مصطفى، مقدمة مشركع العبلقات الدكلية في اإلسبلـ.د - أ

؛ المقدمة العامة لمشركع العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، الجزء األكؿ مف المشركع، المعيد العالمي لمفكر (إشراؼ)محمكد مصطفى 
. ُٔٗٗاإلسبلمي، القاىرة، 

نادية .د(: في)لنظاـ الدكلي نادية محمكد مصطفى، مدخؿ منياجي لدراسة التطكر في كضع كدكر العالـ اإلسبلمي في ا.د -
. ؛ مشركع العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، المرجع السابؽ، الجزء السابع(إشراؼ)محمكد مصطفى 

. ؛ المرجع السابؽ، الجزء العاشر(إشراؼ)نادية محمكد مصطفى .د(: في. )نادية محمكد مصطفى، العصر المممككي.د -
. ؛ المرجع السابؽ، الجزء الحادم عشر(إشراؼ)نادية محمكد مصطفى .د(: في. )نادية محمكد مصطفى، العصر العثماني.د -
(: في)إشكاليات خيرة البحث كالتدريس؛ : عممية بناء منظكر إسبلمي لدراسة العبلقات الدكلية نادية محمكد مصطفى،.د  - ب

العمـك السياسية : عمـك االجتماعية؛ أعماؿ ندكة المنيجية اإلسبلمية كاؿ(محرراف)سيؼ الديف عبد الفتاح .نادية محمكد مصطفى، د.د
. ََِِ، القاىرة َََِ/ٖ/ِ  –ٕ/ِٗ، القاىرة، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي مركز الحضارة لمدراسات السياسية. انمكذجن 
نادية محمكد مصطفى . د(: في)رؤية مف داخؿ حقؿ العبلقات الدكلية : نادية محمكد مصطفى، إعادة تعريؼ السياسي. د -

، قسـ العمـك ََِّ/ ََُِ( ٓ-ْ)سمسمة محاضرات المكسـ الثقافي . مراجعات نظرية كمنياجية: ؛ عمـ السياسة(كتحرير إشراؼ)
. ََِْالسياسية، كمية االقتصاد، 

: مجمكعة باحثيف(: في( )رؤية إسبلمية)نادية محمكد مصطفى، تحديات العكلمة كاألبعاد الثقافية الحضارية كالقيمية . د -ج
. ََِْدار الفكر العربي، دمشؽ، . إلسبلـمستقبؿ ا
، نجاح العدكاف (ّٗيكلية-ِٗمارس)نادية محمكد مصطفى، البكسنة كاليرسؾ، مف إعبلف االستقبلؿ كحتى فرض التقسيـ .د -

 ىػ، مركز الدراساتُُّْ( ُّٗٗ)تقرير األمة في عاـ (: في)المسمح في فرض األمر الكاقع أماـ أنظار النظاـ العالمي الجديد،
. ُْٗٗالقاىرة،. الحضارية
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كىك مجاؿ يحتاج لبلىتماـ بو قدر االىتماـ . لمتنظير لمعبلقات الدكلية مف منظكر إسبلمي
 .المناظر الذم يمقاه مجاؿ الفكر السياسي كالنظرية السياسية مف منظكر إسبلمي

ا سياسينا عف مشاكؿ كقضايا عبلقات األمة مع غيرىا فكرن فكيؼ قدـ مفكرك األمة اإلسبلمية 
أك عف عبلقات األمـ كالشعكب بصفة عامة؟ كما ىي طبيعة ىذا الفكر كمسار تطكره؟ سؤاؿ 

ا في ىذا المجاؿ يناظر ما حققتو يفتقد اإلجابة عميو مف كاقع دراسة أكاديمية منظمة تحقؽ تراكـن 
ية التي اىتمت بالجذكر الفمسفية كالفكرية لدراسة العبلقات دراسات نظرية العبلقات الدكلية الغرب

 .(ُٓ)الدكلية في حد ذاتيا أك كمصدر مف مصادر التنظير
تحديد منياجية إلعادة القراءة  مكمما ال شؾ فيو أف تحقيؽ ىذا اليدؼ األكؿ لمدراسة يقتض

ر أرجاء منظكمة في فكر اإلماـ كالتحميؿ تفضي إلى تككيف صكرة كمية مف مككنات متفرقة عب
سترد اإلشارة إلى ىذا ) اإلماـ كمصادرىا مف كتاباتو متنكعة المكضكعات كالمناسبات أفكار

 (.االمنيج الحؽن 
ا مف غايات تفعيؿ التراث إعادة قراءة ما كيًتبى عف اإلماـ كما كتبو انطبلؽن  -اليدؼ الثاني

لتفعيؿ ىك أف يككف ىذا التراث كمف أىـ صكر ىذا ا. كتكظيفو، كليس مجرد إعادة سرده كتكراره
 .(ُٔ)ا لمعبرة كالتذكرة أك البحث عف حمكؿ لممشكبلتمصدرن 

كيفترض ىذا اليدؼ أف دكافع إعادة القراءة تتشكؿ تحت تأثير خصائص الكاقع المعيش 
كيزداد اتضاح أىمية ىذا اليدؼ بإجراء المقاربة بيف المحظة التاريخية التي . كمشاكمو كتحدياتو

ة عصر اإلماـ، كالمحظة التاريخية الراىنة التي تمثؿ بداية عصر بعد مائو عاـ مف شكمت بدام
كفاة اإلماـ، فإذا كاف عصر اإلماـ قد سمى عصر اليقظة، عصر النيضة، عصر اإلحياء، 

                                                                                                                                                                      

نادية محمكد مصطفى، آسيا الكسطى كالقكقاز بيف القكل اإلسبلمية الكبرل كركسيا، أنماط كمحددات التطكر التاريخي .د -
الكطف العربي كككمنكلث : معيد البحكث كالدراسات العربية(: في)لمتفاعبلت الدكلية، إطار مقترح لمتحميؿ السياسي لمتاريخ اإلسبلمي، 

. ُْٗٗالقاىرة،. لدكؿ المستقمةا
مركز الحضارة ( ُٖٗٗ)حكلية أمتي في العالـ (: في)نادية محمكد مصطفى، ككسكفا بيف التاريخ كاألزمة الراىنة، .د -

. ُٗٗٗكالدراسات السياسية، 
قرف ، كمكسكعة األمة في (ََِٓ-ُٗٗٗ" )أمتي في العالـ"اإلشراؼ عمى كالتحرير المشترؾ لخمسة أعداد مف حكلية  -

  .، مف إصدار مركز الحضارة لمدراسات السياسية، القاىرة(ََِِ)
 :انظر عمى سبيؿ المثاؿ   -ُٓ

- F. Parkinson: The philosophy of international relations, Sage Publications, London, 1976. 
 

 
ث اإلسبلمي ككظيفتو في بناء النظرية حامد ربيع، الترا. د :حكؿ غايات البحث في التراث كأىدافو كضكابطو انظر   -ُٔ

. َُٕٗالسياسية، القاىرة، مكتبة القاىرة الحديثة، 
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فماذا نطمؽ عمى عصرنا الراىف؟ كفى كمتا المحظتيف التاريخيتيف تمارس العبلقات الدكلية لؤلمة 
ىا الكاضح؟ اإلسبلمية تأثير

إلى أنو إذا كاف ( اعمى أف يأتي التفصيؿ الحؽن )كيكفي ابتداء في ىذا المكضع اإلشارة المكجزة 
في ظؿ  ُُٖٖعصر اإلماـ قد شيد تكالي االحتبلؿ العسكرم ألرجاء األمة كصكالن إلى مصر 

ذا كاف قد شيد بدايا ت اإلصبلح تنافس القكل الكبرل عمى استعمار العالـ في مكجتو الثانية، كاإ
الكافد مف الغرب في كقت كصؿ فيو الجمكد كالتقميد أقصى مداه عمى نحك زاد مف القابمية 

ذا كاف قد شيد بدايات تقكض الخبلفة اإلسبلمية  ، فإف المحظة التاريخية (العثمانية)لبلستعمار، كاإ
سبلمية  كتيديدات ( تافالعراؽ كأفغانس)الراىنة تشيد احتبلالن عسكرينا مف جديد ألراض عربية كاإ

، ناىيؾ عما لقيو المشركع الصييكني االستيطاني مف تدعيـ كمف (سكريا)باحتبلالت أخرل 
مبادرات اإلصبلح "تكسع، كفى كقت تتزايد فيو مكجات التدخؿ الخارجي السافر تحت اسـ 

، كفى كقت تترنح فيو مجتمعاتنا كنظمنا تحت أعباء ككطأة تنازع المرجعيات كعدـ "كالتغيير
لتكافؽ أك الرضا عمى مرجعية سائدة لمجماعة الكطنية، في نفس الكقت الذم نجد فيو أف النظـ ا

االستبدادية التي تحتكر السمطة لعقكد ممتدة، ترفض التغيير إال الشكميَّ منو كتحت كطأة الضغط 
إن ليذا كمو، يكتسب مدخل العالقات الدولية لفكر اإلمام أىميتو؛ حيث .. كالتدخؿ الخارجي، 

 .عصره مقارنة بالمحظة الراىنة عرف تداخاًل شديًدا بين الداخمي والخارجي
" األعماؿ الكاممة"فإف الدراسة بدأت مف القراءة في  مف ناحيةو : خبلصة القكؿ في ىذه المقدمة

لمحمد عبده كبعض الدراسات عنو خبلؿ العقديف الماضييف بيدؼ استكشاؼ حجـ كمكضع 
 .ت الدكليةكطبيعة ما يتصؿ بالعبلقا

في األعماؿ ( الكتابات السياسية)كما عدا ما يتصؿ بالثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم 
كىى قميمة مقارنة بما ىك صادر عنو )الكاممة، أك ما يتصؿ بالدراسات عف الفكر السياسي لئلماـ 
دك لمكىمة األكلى ، فبل يكجد ما يب(في عمكمو أك في تركيزه عمى التجديد الديني كالتربكم أساسنا

إال أف القراءة الثانية أكدت . لدل اإلماـ -ا كحركةن فكرن -ذك صمة مباشرة بمسألة العبلقات الدكلية 
عند االقتراب مف فكر اإلماـ مف مدخؿ " الكتابات السياسية"أنو ال يمكف االكتفاء بما عرؼ 

 .لمدخؿلمعبلقات الدكلية، ذلؾ ألف الكتابات األخرل تتضمف ما يتصؿ بيذا ا
كلذا فإف القراءة الممتدة في تفاصيؿ األعماؿ الكاممة لئلماـ كفي تفاصيؿ بعض الدراسات 

العربية عنو ساعدت عمى تحديد محطات منياجية كمكضكعية تـ جمعيا كمحاكلة الربط بينيا 
منظكمة نكعية عف العبلقات الدكلية تنبثؽ مف المنظكمة الكمية لفكر اإلماـ كىي "لتشكيؿ 
ما العالقة بين العالقات الدولية واإلصالح : كىك األمر الذم يدفع لمتساؤؿ". ح كالتجديداإلصبل

. كما سنرل –سؤاؿ يقع في صميـ ىدؼ الدراسة األكؿ والتجديد الديني والتربوي والتعميمي؟
فبالرغـ مف عدـ إمكانية التعرؼ عمى مككف مستقؿ كمتمايز في فكر اإلماـ عف العبلقات 
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 أنو يمكف اكتشاؼ مثؿ ىذا المككف كتبيف مكضعو مف خريطة مككنات فكره، كمف الدكلية، إال
ا الداللة الكاضحة عمى أحد أىـ خصائص فكر أعبلـ ىنا مغزل عنكاف الدراسة، كمف ىنا أيضن 

األمة؛ كىك ككنو فكرنا شامبلن يقدـ رؤية متكاممة عف عصره بأبعاده المختمفة، أك عف الظاىرة 
عامة، كعمى نحك يسمح ألرباب التخصصات االجتماعية كاإلنسانية الحديثة االجتماعية بصفة 

 .مدخل العالقات الدوليةمف االقتراب مف ىذه النماذج الفكرية مف مداخؿ متنكعة كمف بينيا 
 : البد مف إعادة القراءة عمى النحك الذم يجيب عف سؤاليف متراكبيف: كمف ناحية أخرل

م في مواجية القوى الخارجية؟ وما الذي لم يتحقق ما الذي تحقق من مشروع اإلما -
ولماذا؟ 
وكيف انعكس ذلك عمى ما وصل إليو حال األمة؟ وما ىي الدروس التي تقدميا خبرة  -

 مقارنة بطموحات مشروعو لتجديد الدنيا بالدين؟( بعد اإلمام)المائة عام 
سياقاتو عمى دكافع مستكل عصر اإلماـ كأثر : بعبارة أخرل، الدراسة تميز بيف مستكييف

كأىداؼ كمبررات فكر اإلماـ، كمستكل ما آؿ إليو مشركع اإلماـ كمنيجو اإلصبلحي كمدل 
البد كأف تعي الفارؽ  -بعد مائة عاـ–كبالتالي؛ فإف إعادة قراءة اإلماـ . مصداقيتو عبر العقكد

ماـ، كفؽ ما يقتضيو بيف المستكييف، ككمنطمؽ كقاعدة لمكصكؿ إلى الداللة الراىنة لفكر كخبرة اإل
. اليدؼ الثاني لمدراسة

 :يف كخاتمةءكتنقسـ الدراسة إلى جز( ّ) 
يتناكؿ أسباب االىتماـ بمدخؿ العبلقات الدكلية لدراسة فكر اإلماـ كاإلشكاليات التي  -األكؿ

اإلصبلح كالتجديد "حكؿ مفيـك  ميطرحيا لبلختبار انطبلقنا مف طبيعة منظكمة فكره التي تنبف
 ".ني كالتربكمالدم

يقدـ أبعاد العبلقات الدكلية كقضاياىا في منظكمة فكر اإلماـ استنادنا إلى منياجية  -الثاني
في القراءة حددت محطات منياجية كمكضكعية تتصؿ بالعبلقات الدكلية كتشكؿ الصكرة الكمية 

مف خبلؿ  كىي منياجية تعيد قراءة اإلماـ. التي سعت الدراسة لتككينيا مف مككنات متفرقة
 .أعمالو كما كتب عنو، كلكف تجرل مع مراعاة طبيعة عصره

ا عف الدالالت الراىنة لنتائج خبرة اإلماـ الفكرية كالحركية، يقدـ تصكرن  -كخاتمة الدراسة
مف ضخامة، كذلؾ  ما لممناقشة عف عكاقب كمخاطر ما كصؿ إليو التيديد الخارجكيطرح أفكارن 

المقارنة بيف المحظة التاريخية الراىنة  ماقع الراىف كتستدعكفؽ منياجية تستقرئ خصائص الك
 .كلحظة محمد عبده

 
: القراءة في منظومة فكر اإلمام وحركتو من مدخل العالقات الدولية -أوال
 األىمية، اإلشكاليات 
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ككما اتضح  -ماـأم عصر اإل–إف العبلقات الدكلية المعنية في ىذه الفترة مكضع االىتماـ 
األكلية في مصادر الدراسة، ىي العبلقات بيف الدكؿ كالشعكب كاألفراد، في كقت لـ  مف القراءة

بعدي حقيقةن كاقعية كقانكنية  مكاإلسبلـ مالقكمية بحدكدىا الراىنة في العالـ العرب-تكف كؿ الدكؿ
ا العبلقات في مكضكعات كقضايا متنكعة، ابتداءن مف الشأف العسكرم  كسياسية، كىي أيضن

العبلقات التي تتراكح  م، كهمالتربك–مالثقاؼ–إلى االقتصادم، ككصكالن إلى المجتمعي السياسي،
كمف ثـ فإف ىذا النمط مف العبلقات فيما بيف دكؿ . بيف األنماط الصراعية كاألنماط التعاكنية

إنما يعبر عف العبلقات  -ككما تفاعؿ معيا اإلماـ-كشعكب األمة اإلسبلمية كبينيا كبيف غيرىا 
لدراسة العبلقات الدكلية مقارنة  مالقكمية؛ كمف ثـ يجسد أبعاد المنظكر غير التقميد عبر

، كىما منظكراف رئيساف تبمكر بينيما الجدؿ في مجاؿ دراسة نظرية العبلقات مبالمنظكر التقميد
.  (ُٕ)الدكلية عبر النصؼ األخير مف القرف العشريف

اككما تفاعؿ ـ-كما أف ىذا النمط مف العبلقات  إنما يعبر بدرجة أكبر عف  -عو اإلماـ أيضن
أبعاد منظكر حضارم إسبلمي إلدارة العبلقات الدكلية كدراستيا؛ كىك المنظكر الذم يجعؿ مف 

، "الجياد"دافعنا كمحركنا لمعبلقات بيف األمـ، كمف " الدعوة"مستكل لمتحميؿ، كمف " األمة"
إدارة ىذه العبلقات بؿ كالقيمة المرجعية ليذه  بمستكييو القتالي الصراعي كالسممي التعاكني أداة

مدخبلن لقضايا العبلقات في مجمميا، دكف تركيز عمى إحداىا فقط " الرؤية الشاممة"اإلدارة، كمف 
عمى حساب األخرل كلكف بالجٍدؿ بينيا، ثـ استدعاء كؿ منيا في ارتباطو ( العسكرية مثبلن )

ة محددة، إنو المنظكر الذم يجعؿ مف كؿ ما باألخرل كفؽ مقتضيات مصمحة األمة في مرحؿ
. (ُٖ)سبؽ منيجية أساسية في فقو كاقع ىذه العبلقات الدكلية

ا مف ىذا التعريؼ المبسط، كبالنظر إلى طبيعة عصر اإلماـ كالمرحمة الزمنية التي كانطبلؽن 
حديات عايشيا مف ىذا العصر، كبالنظر إلى خبرة اإلماـ الحركية كمنظكمة فكره في مكاجية ت

ىذا العصر، يمكف القكؿ بإمكانية دراسة ىذه المنظكمة مف مدخؿ العبلقات الدكلية؛ حيث إف 
                                                           

: انظر عمى سبيؿ المثاؿ  -ُٕ
. ُٖٓٗأكتكبر –نادية محمكد مصطفى، الدعكة إلى منظكر جديد في دراسة العبلقات الدكلية، السياسية الدكلية . د -
إشراؼ )حسف نافعة . سيؼ الديف عبد الفتاح، د. د(: في)الدكلية؛  نادية محمكد مصطفى، العكلمة كحقؿ العبلقات. د -
، قسـ العمـك السياسية كمية ُٗٗٗ -ُٖٗٗ، العاـ الجامعي (ُ)، العكلمة كالعمـك السياسية، سمسمة محاضرات المكسـ الثقافي (كتحرير

. َََِاالقتصاد، جامعة القاىرة، 
. ؤية مف داخؿ حقؿ العبلقات الدكلية، مرجع سابؽر: نادية محمكد مصطفى، إعادة تعريؼ السياسي. د -
 
إشكاليات خيرة البحث كالتدريس، مرجع : عممية بناء منظكر إسبلمي لدراسة العبلقات الدكلية نادية محمكد مصطفى،.د   -ُٖ
 .سابؽ

، ص ص ََُالعدد المبادئ العامة لمنظرية اإلسبلمية لمعبلقات الدكلية، المسمـ المعاصر، بيركت، : إبراىيـ البيكمي. د -
ٖٓ- ُُُ .
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طبيعة ىذا العصر تدفع بقضايا العبلقات الدكلية إلى قائمة األكلكيات، كمف ناحية أخرل أفردت 
كعمى عكس –كاستجابتيا لتحديات ىذا العصر  -اإلصبلحية في جكىرىا–منظكمة فكر اإلماـ 

 .مكانةن ليذه القضايا -ا قد يبدك لمبعضـ
 إذن ما ىي خصائص عصر اإلمام ومشاكل عالقات األمة؟

أىمية القراءة في منظومة فكر اإلمام وحركتو  –كما سبق القول–تؤكد ىذه الخصائص  -ٔ
حيث إف دراستيا تبيف طبيعة كدرجة ما كصؿ إليو التحدم الخارجي  من مدخل العالقات الدولية؛

ا طبيعة كدرجة التحديات الداخمية كقدر تفاعميا مع التحديات ف تأثير، كما تبيف أيضن لؤلمة ـ
أف  -عمى سبيؿ المثاؿ-نذكر  .عمى اإلماـ" العصر"كتأكيدنا ألىمية تأثير ا ا كتأثرن الخارجية تأثيرن 

ل لتتناكؿ عؿ لاألستاذ عباس العقاد قد أفرز في كتابو عف سيرة اإلماـ الفصكؿ الثبلثة األكؿ
ياة ح"، يميو فصؿ عف "عصر اليقظة" :(ُٗ) (كما نص عمى ذلؾ في التمييد لمكتاب)التكالي 

فيما اتصمت بو حياة القرية مف  "الجامع األزىر"في ذلؾ العصر، يميو فصؿ عف  "القرية المصرية
ألننا نفضي مف كؿ تاريخ مف ىذه التكاريخ الثبلثة إلى تاريخ " ؛رسالتو الفكرية كاالجتماعية

فالذم نتحراه منو أف ... أعظـ مف أنجبتو القرية كنيض برسالة األزىر في عصره: احب السيرةص
تحراه جزءنا مف فترات التاريخ أك جزءنا مف الخريطة فيككف عضكنا مف أعضاء قكة حية، قبؿ أف 

 ".الجغرافية
ا قٌدـ العقاد رؤيتو عف مكضع الفترة التي ظير فيو (َِ)كعف خصائص العصر بصفة خاصة

ص العقاد حالة فمقد شخَّ  ؛محمد عبده مقارنة بما قبميا ك داللة ىذه الفترة بالنسبة لما ىك آتو 
األزمة الكبرل لمعالـ اإلسبلمي كما نتج عف صدمة االحتكاؾ المباشر بالغرب مع الحممة 

: الفرنسية فقاؿ
: الطويل وعمى ىذه الوتيرة كان القرن الثامن عشر في الشرق العربي أحمك ساعات ليمو"

من أسوأ القرون التي  -وال ريب–بل كان القرن الثامن عشر أسوأ ... ليل الجيالة والجمود
تقدمتو في أيام الجيالة والجمود، ألنو القرن الذي انبعثت فيو المسألة الشرقية من بقايا 
ع، الحروب الصميبية، فكان نذير الخطر األكبر، إذ كان الخطر قد تفاقم وتراكم، وتجمع وتوس

. حتى ال مزيد
وكانت المسألة الشرقية قد تمخضت عن دور آخر وراء دور الحروب الصميبية وىو دور 

إال أن المسألة الشرقية صنعت من ... التفاىم بين دول االستعمار عمى تركة الرجل المريض
. المعجزات في إيقاظ الشرق ما لم تصنعو الحروب الصميبية

                                                           
  .ٕمرجع سابؽ، ص : عباس محمكد العقاد  -ُٗ
  .ُٗ -ٖالمرجع السابؽ، ص ص   -َِ
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غرب في تمك الحروب ورد عادية الدول األوروبية عن ألن الشرق العربي انتصر وعمى ال
... ذماره فقنع بما انتيى إليو وبقى عمى حالة التي ىو فييا، وىبط من بعدىا دركة تحت دركة

لكن المسألة الشرقية جاءت في أوانيا ىذا فصنعت من المعجزات ما لم تصنعو تمك الحروب، 
ى مواطن عجزة ونقصو، وعممتو قيرًا ما وكان سر ىذه المعجزة أنيا فتحت أعين الشرق عل

كان يأبى أن يتعممو باختياره، فأدرك حاجتو إلى التغيير العاجل، وأدرك ما ىو ألزم لو من ذلك 
وىو حاجتو إلى عمم يجيمو، واعتقاده أن أمم الغرب قد انتصرت بذلك العمم عميو، وأنو ال غنى 

لى أعدائو، قبل أن ينتصروا عميو ويأخذوا لو عن ذلك العمم ليستعيد القوة التي انتصر بيا ع
ولعمنا ندرك حقيقة الحال ونعمم أن وعود ... عميو كل طريق غير طريق الفناء أو التغيير

اإلصالح كانت ضرورة الزبة ولم تكن إنعاًما وال إحساًنا من والة األمور إذا نظرنا إلى بقاع 
فيو ولم ينيض أمميا لممطالبة بنوع من العالم العربي فمم نجد فيو بقعة واحدة رضيت بما ىي 

إن الشرق لم يكن سريع الخطى في انتقالو من دور الجمود إلى دور الخالص، ... اإلصالح
ألنو قضى نحو قرن كامل يجاذب بعضو بعًضا عن الطريق القويم بين من يحسبون أن ىذا 

لب بعيد المنال الخالص كمو في اتباع الجديد عمى عالتو ومن يحسبون أن ىذا الخالص مط
وفي مصر كانت حممة نابميون ىي الصدمة ... عمينا إذا نحن لم ننبذ الجديد بقضو وقضيضو

الكبرى التي خصتيا بدروسيا العاجمة، وكانت دروًسا محتومة ال تميل المتعمم أن يتردد بين 
...  الجمود والحركة

العصري الذي سبق إليو القوم وقد فارقت الحممة الفرنسية مصر ولم تفارقيا فكرة التقدم ... 
ولكنيا كانت فكرة تحوم بين . بعموم ابتكروىا أو بعموم اقتبسوىا منا، وآن لنا أن نردىا إلينا

بعض الرءوس وال يظير ليا أثر في الحياة العامة، الختالف وجيات النظر بين طالب الجديد 
حممة الفرنسية حتى ظير فمم يمض جيل واحد بعد ال... عمى عالتو وأعداء الجديد بحذافيره

في البيئة المصرية ولم تخل منو بيئة من بيئات التقميد والرجعة إلى القديم " الرجل المثقف"
وىذا ىو الفارق بين ... وىي عمى عادتيا في األزمنة المختمفة أعدى أعداء التحول والتجديد

قبل ذلك بخمسين المثقف ابن عصره في منتصف القرن التاسع عشر وبين الجامد عمى قديمو 
ومن ىؤالء ... فارق بين من ينظر بعينو وبين من يتخبط في الظممة أو يقاد. أو ستين سنة

" التقدم العصري"نابغتنا الريفي األزىري الذي عمم عمم اليقين، بل آمن إيمان الدين المتين، أن 
م نمحقيم في غير رىين بعموم لنا أىممناىا وىجرناىا، وعموم لممعتدين عمينا سبقونا إلييا ول

أيامنا ىذه بعد منتصف القرن العشرين، ولكن نابغتنا " بديييات"القميل منيا، وىي حقيقة من 
ولكنو سجل بيا ... كان يقررىا بعد منتصف القرن التاسع عشر -محمد عبده–الريفي األزىري 

 ..."طابع العصر كمو من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر
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 مأف القضية الكبرل في ىذا العصر ق :ف قراءة ىذه السطكر لمعقاد تبرز لنا أمكرنا ثبلثةإ
ىميا تصارع االتجاىات أصدمة الغرب، كأف اليقظة التي ترتبت عمييا كاجيتيا بعض القيكد مف 

لو، كأخيرنا قياـ مجمكعة مف النخب كالدعاة بمياـ بي كسي  صبلحكالمرجعيات حكؿ جدكل اإل
ا ، كاجية ىذه الصدمةلـ صبلحاإل كاف عمى رأسيـ محمد عبده برؤيتو كمنيجو الذم قدـ نمكذجن

. متميزنا في ىذه المرحمة االنتقالية الخطيرة
القرف ..)عصر النيضة، اإلصبلح، اليقظة، التجديد : كلقد انبرت أدبيات عدة تحت عناكيف

مد عبده فقط كلكف ليس بمح –تحاكؿ تحديد ىذه الخصائص بصفة عامة كالتي أحاطت ( ـُٗ
. (ُِ)اء كركاد اإلصبلح في ىذه المرحمةبسائر زعـ

 
 :وتتمخص ىذه الخصائص فيما يمى 

ترجع إلى ضعؼ الدكلة العثمانية، األزمة الفكرية : األزمة الكبرل التي كاجيت المسمميف( أ
ة الناجمة عف الجبرية كالجمكد كالتخمؼ كمف ثـ االنحراؼ الفكرم عف كسطية اإلسبلـ نتيج

الفصؿ بيف ثقافة العقؿ كثقافة الركح، ناىيؾ عف االنحراؼ االجتماعي السياسي الناجـ عف 
 .التخمؼ في مجاؿ العمـ كالقكة

، كاإلصبلح السياسي، (التكحيد)اإلصبلح الديني : بداية اليقظة اإلسبلمية بتياراتيا الثبلثة( ب
رة عمى رأسيا الغزك االستعمارم، كاإلصبلح االجتماعي، تمؾ التيارات التي كاجيت تحديات خطي

كالتغريب كالعممنة؛ كمف ثـ كاف عمييا أف تعد المناىج لمكاجية ىذه التحديات كما أحدثتو مف 
 .صدع في البنياف السياسي كالفكر السياسي كالمجتمع اإلسبلمي

أال  ؛تزامف مع ىذه اليقظة اإلسبلمية كتكازل معيا تيار آخر ركز عميو الغرب األضكاء (ج
في حيف كصؼ التيار األكؿ بالجمكد  ،الذم كصفو الغرب بالحداثة كالتقدمية مالعممافالتيار كىك 

. كالتقميدية أك المحافظة
                                                           

: انظر عمى سبيؿ المثاؿ - ُِ
. َُٕٗمحمد البيي، الفكر اإلسبلمي في تطكره، القاىرة، . د -
. ُٕٓٗ، ٖمحمد البيي، الفكر اإلسبلمي الحديث، كصمتو باالستعمار الغربي، ط . د -
. ِٓ -ِٕ، ص ص ُُٕٗكر الجندم، يقظة الفكر العربي في مكاجية االستعمار، األنجمك المصرية، أف. أ -
. ُٖٗٗ، ٓأحمد أميف، زعماء اإلصبلح في العصر الحديث، النيضة المصرية، ط -
. أحمد عبد الرحيـ مصطفى، حركة التجديد اإلسبلمي في العالـ العربي الحديث -
، (ُّٖٗ)، مف منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، الرباط ُٗلمغربي في القرف مجمكعة باحثيف، اإلصبلح كالمجتمع ا -

. ُٖٓٗ، ْاألىمية لمنشر كالتكزيع، ط( ُُْٗ -ُٖٕٗ)االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النيضة، : عمي المحافظة
، ِىمية لمنشر كالتكزيع، ط ، األ(ُُْٗ -ُٖٕٗ)عمي المحافظة، االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النيضة . د -
ُٖٗٓ .
(. الصراع الفكرم كالحضارم: )نازؾ سبايارد، الرحالكف العرب كحضارة الغرب في النيضة العربية الحديثة. د -
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كالعقيدة  قعمى المغة كالفؽ الثامف عشرقرف اؿكبعد أف ركزت اليقظة اإلسبلمية في  (د
ا في مقاكمة الكحدة اإلسبلمية، العركبة كدكره :قضايا لتشمؿ اكالتصكؼ، تكسع نطاقو

صبلح مؤسسات األمة  عمى رأسيا األزىر، ميداف السياسة الكطنية، كاالستعمار، التربية كالتعميـ كاإ
 مجتمعية-، سياسية(التكحيد)ة معقيد :صبلحكمف ثـ أضحت مجاالت اإل. ..العمـ كالحضارة

. (مالغرب ممقاكمة الغزك الثقاؼ)ثقافية ك، (الحرية كالكحدة)
 
القراءة المقارنة التراكمية في األدبيات عن خصائص ىذا العصر ما ومن أىم نتائج  -ٕ
 :ييل

شيد قمة التصاعد في كزف التدخبلت الخارجية في العالـ  التاسع عشرف القرف إ :مف ناحية
تفاعمت مع أزمة المجتمعات كالنظـ السياسية  مكالت ،(الفكرية كالحركية عمى حد سكاء)اإلسبلمي 

التاسع سابقة عمى نحك أدل في النياية، منذ بداية القرف  ةؿ قركف ستكالفكرية الداخمية طكا
 ةإلى الكقكع في قبضو االستعمار، فما أف اكتمؿ ىذا القرف إال ككانت قد أيحكمت قبض عشر،

ما عدا الشاـ كمناطؽ مف الجزيرة )عمى كافة األرجاء العربية ( ماحتبلؿ عسكر)االستعمار 
(. دا مقر الخبلفة في تركياما ع)كغير العربية ( العربية

 مأ ؛منذ بداية األزمة الثانية الكبرل لؤلمة) التاسع عشرقرف اؿالسابقة عمى  ةفإف القركف الست
، مركرنا بتصاعد كزف القكل األكركبية الكبرل منذ بداية عصر النيضة ممع العدكاف التتر
ساـ لدكيبلت، التيديد ؽالفا)قد شيدت تركزنا عمى أسباب الضعؼ المادية ( األكركبية الحديثة

( ، الجمكد كالتقاليد، ضعؼ القكة الركحيةملتعصب كاالنقساـ المذىبا)كغير المادية ( مالخارج
، التاسع عشرسعينا نحك إعادة بناء المجتمعات اإلسبلمية كعناصر قكتيا المتآكمة، فإف القرف 

مباشر عمى قمب األمة،  مكابتداء مف الحممة الفرنسية عمى مصر التي مثمت أكؿ ىجـك عسكر
كمف ثـ  .قد شيد التركيز عمى التيديدات الخارجية بدرجاتيا المختمفة العسكرية المباشرة كالفكرية

 .(ِِ)معصر محمد عبده اتسـ بصعكد التيديد الخارجفإف 
ا مف ىذه القراءة المقارنة بركز النقاش حكؿ العبلقة بيف العكامؿ  :كمف ناحية ثانية يتضح أيضن

 ؛ة كغير المادية في تفسير الضعؼ المتصاعد لممسمميف كتزايد التيديدات الخارجية لؤلمةالمادم

                                                           
انظر مزيدنا مف التفصيؿ في نتائج الدراسة النظمية المقارنة لتطكر العبلقات الدكلية اإلسبلمية عبر عصكر التاريخ اإلسبلمي  -ِِ
. د: ، كىي النتائج التي تضمنيا الجزء الحادم عشر مف ىذا المشركع(سبعةى أجزاء مف مشركع العبلقات الدكلية في اإلسبلـ)الية المتت

نادية محمكد . د(: في)؛ (ـُُٗٗ -ُِْٗ)كضع الدكؿ اإلسبلمية في النظاـ الدكلي في أعقاب سقكط الخبلفة العثمانية : كدكدة بدراف
 .ُٔٗٗمشركع العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، القاىرة،  ،(إشراؼ كتحرير)مصطفى 
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 ؛ف ال يفصمكف بيف األمريفف كبيف ـى حيث انقسمت التحميبلت بيف مف يرجعكنيا إلى أحد العامميٍ 
 .(ِّ)سكاء في أبعادىما الداخمية أك الخارجية

اإلصبلح، عمى ضكء المعياريف السابقيف، اختمفت استجابات الركاد كزعماء : مف ناحية ثالثة
أم درجة التعرض لتحديات خارجية كمف ثـ درجة التأثير الخارجي، كالعبلقة بيف العكامؿ المادية 

كلذا ميز دارسك ىذه التجارب بيف نمطيف مف االستجابة . كغير المادية في تفسير فكرىـ كحركتيـ
 منمط االستجابة غير المتأثرة بالفكر الغرب :لمتحديات الخارجية المتصاعدة في ىذه المرحمة

أك ما ( التاسع عشرخبلؿ القرف )تأثرة بالغرب ـكنمط االستجابة اؿ الثامف عشرخبلؿ القرف 
  Pre-modern Islamic Revivalما قبؿ الحديث محياء اإلسبلـاإل (ِْ)ق البعضميسـ

بيف  (ِٓ)لى تيار التكافؽإالسيد كما يشير رضكاف  ،modernism revivalم كاإلحياء التحديث
يف قيـ التقدـ الجديد األساسية عمى اعتبار أف االنطبلؽ لمتعمـ مف سبلـ كبالقيـ األساسية لئل

ألف اإلسبلـ يممؾ مقكمات التقدـ التي أىمؿ  ؛الغرب ال يعنى إسقاط اإلسبلـ كثقافتو مف الحساب
 .ف األخذ بياكالمسمـ

كالمكجة التجديدية ( الثامف عشرقرف اؿ)يدية األكلى المكجة التجدم بيف كلقد ميز طارؽ البشر
، ماألفغاف :كمف أبرز رجاليا ؛ة ذاتياالتي جاءت مف المناطؽ المغزكَّ ( التاسع عشرقرف اؿ)الثانية 

مختمفة  دٌ كأتت ىذه المكجة التجديدية كما يقكؿ البشرل في ظركؼ جً  ..يس،دف باابعبده، رضا، 
فقمد صار " ،ئؼ جديدة تختمؼ عف كظائؼ المكجة األكلىكلذا حممت معيا كظا ؛عف األكلى

مكاقؼ فكرية مختمفة  معمى الحركة اإلسبلمية في عمكميا أف تكاجو أكضاعنا متعددة تستدع
لـ تعد تكاجو فقط ما كاف يكاجيو محمد بف عبد الكىاب مف بدع كخرافات، كىى  مفو. كمتباينة

ألراضي المسمميف، إنما صارت تكاجو فضبلن  مغرباؿ ملـ تعد تكاجو فقط أخطار االحتبلؿ العسكر
لذلؾ لـ يعد مف ميمة الحركة  ؛"التغريبية والنزعة..  التبشير"عف ذلؾ كمو، مكجات مف 

التي " صكؿ كالثكابتالدفاع عف األ"اإلسبلمية فتح باب االجتياد فقط، كلكف جدت ليا ميمة 
. تميز العقيدة اإلسبلمية كىكية المسمميف

                                                           
 .انظر مزيدنا مف التفاصيؿ في المرجع السابؽ -ِّ

ا     -  :كانظر أيضن
- J. Saunders: The problem of decadence in Islam, International Journal of Middle East Studies, 

1963. 
اك     - ، مركز الحضارة ُٗٗٗ" أمتي في العالـ"مقدمة حكلية : سيؼ الديف عبد الفتاح. نادية محمكد مصطفى، د. د: انظر أيضن

 ".العبلقات البينية في العالـ اإلسبلمي"ككاف مكضكع ىذا العدد . َََِلمدراسات السياسية، القاىرة، 
 

24
- John Esposito, Islam and Politics, Syracuse Univ Pr, 1998. 

 .ُِٗٗشتاء  ِْ-ِّمراحؿ الخطاب اإلسبلمي في جكابو عمى التحديات خبلؿ قرف، منبر الحكار، العدد : رضكاف السيد -ِٓ
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 :نان في ىذه المرحمة جانبيفإنو كان لواقع المسمم -يوفق شرح البشر-ى بعبارة أخر
ىو الوضع الذي نكون  يينا، والثانفالخارج  أثراألول ىو  .والقابمية لالستعمار ،االستعمار
نموذًجا عمى مقاومة الجانب  يوفى حين كان األفغان ،الغير لنا ةن من غمبيمكِّك  يعميو والذ

. (ِٔ)يان نموذًجا عمى مقاومة الجانب الثاناألول فإن محمد عبده ك
كانت القضية الكبرل لعصر محمد عبده ىي صدمة الغرب كلكف مع كضع  :مف ناحية رابعة
ة، كلقد انعكست ىذه ئكاألزمة الفكرية الحادة كالتجز مكالضعؼ الحضار ماالحتبلؿ العسكر

الركاد كزعماء اإلصبلح في ىذه ، عمى فكر "ةئاالحتالل، الضعف، التجز" :القضية ثبلثية األبعاد
. ثةمما كلد استجابات فكرية تنكعت مف حيث إعطاء األكلكية ألحد ىذه األبعاد الثبل ؛المرحمة

 –مالمعاصرة قد تصدت إلسياـ الفكر اإلسبلـ( الجزئية النكعية)فإذا كانت بعض الدراسات 
القضايا الثبلث حكؿ كؿ قضية مف ىذه  -الثامف عشر كالتاسع عشركخاصة في القرنيف 
مف أعبلـ ىذا  كالمنظكمة الفكرية لبعضو  مإال أف البناء الفكر ،(ِٕ)البعض منفصمة عف بعضيا

عبلـ كىؤالء األ ،القضايا الثبلث لمعبلقات الدكلية لؤلمة اإلسبلمية أمٍّ مفالفكر لـ يسقط تمامنا 
بالدارسيف  األخرل، مما حدىا عمى ااحدبيف ىذه القضايا، إال أنيـ أعطكا األكلكية إل كاف جمعإك

. ضمف فئة أك أخرل مف فئات اإلصبلح ملَع العَع لتصنيؼ فكر ىذا 
ا مف القراءة التراكمية المقارنة في بعض كأخيرنا  السابؽ التنكيو بيا  دبياتاألكما يتضح لنا أيضن

أك بصفة عامة، تصنيؼ  الثامف عشر كالتاسع عشركالنيضة في القرف القرنيف  صبلحاإل حكؿ
، إصبلح سياسي، متعميـ م، إصبلح تربكم، إصبلح ديفمعبلـ كالركاد بيف إصبلح سمؼاأل

كفؽ مجاالت الفكر  –مكىذا ىك التصنيؼ التقميد .المجاىديف بالقتاؿ المسمحناىيؾ عف 
، كما لك كانت غير متكاممة، في حيف أف صبلحكىك تصنيؼ يفصؿ بيف مجاالت اإل ،كالحركة

ف كاف أعطى األكلكية  -كما سبؽ القكؿ–يفصؿ لؤلعبلـ لـ  مالبناء الفكر بيف ىذه المجاالت، كاإ
  .إلحداىا عمى األخرل

                                                           
، نحك كعي إسبلمي (محرراف)طارؽ البشرم، محمكد محمد سفر (: في)خريطة الفكر اإلسبلمي المعاصر؛ : طارؽ البشرم  -ِٔ

 .َُّ-ُِٖ، ص ُٖٗٗعربي، بالتحديات المعاصرة، جامعة الخميج اؿ
 
: حكؿ العبلقة بيف التعددية كالكحدة، انظر عمى سبيؿ المثاؿ  -ِٕ

 - James Piscatorie: Islam in a world of nation-states, Royal Institute of international affairs, 
Cambridge University Press, 1988. 

 .ُُٗٗاإلسبلمية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض،  العبلقات بيف الدكؿ: محمد السيد سميـ .د -
عقيدة الجياد في التاريخ : ركدكلؼ بيترز، اإلسبلـ كاالستعمار: كحكؿ العبلقة بيف االستعمار كالجياد، انظر عمى سبيؿ المثاؿ  -

. ُٖٓٗالحديث، المعيد اليكلندم لآلثار المصرية كالبحكث العربية، القاىرة، 
. ُِمف أدبيات في ىامش رقـ  -ذكره-انظر كؿ ما سبؽ كحكؿ اإلصبلح الداخمي -

 



15 

 

ا تكفى المقابؿ درجت أدبيات أخرل، سبؽ مقاكمة "لمتصنيؼ كفؽ معيار  ،اإلشارة إلييا أيضن
 درجة"ك معيار أ، "درجة التكافؽ بيف اإلسبلـ كالغرب"، أك معيار "االستعمار أك القابمية لبلستعمار

 ممف درجة التأثر بالغرب أك درجة التصد –كما سبؽ القكؿ –، جاعميف بالطبع "الحداثة
مف المؤرخيف )كىذا الفريؽ مف الدارسيف . معيارنا أساسينا تفرضو طبيعة العصر -(ِٖ)لمغرب

قد أعطى  (ف في الدراسات اإلسبلمية مف العرب كغيرىـمكالمتخصص مكعمماء االجتماع الديف
قؿ عند كتقييمو أك عمى األ تواـ النابعة مف طبيعة عصره، االعتبار في عممية دراسفكر اإلـ ةلبيئ

  .الحديث مفي خريطة تيارات كاتجاىات الفكر اإلسبلـ قمحاكلة تسكيف
ا   –مالتجديد صبلحيأف األدبيات العربية عف الفكر اإل –اإلشارة تكما سبؽ–كالمبلحظ أيضن
مكاننا بيف معايير لمتصنيؼ،  مالخارج أك ملعامؿ الدكؿؿر لى تيارات، ال تؽإكبالرغـ مف تصنيفو 

فيؿ يرجع ذلؾ إلى أف المتصؿ بالعبلقات . العامة منيا كالجزئية –عمى عكس األدبيات الغربية
السياسية  م؛مندمج كمتسرب في األبعاد األخرل لمفكر اإلسبلـ -إال ما اتصؿ بالجياد-الدكلية 
  .محمد عبدهمثؿ اإلماـ  –فكر العمـ الكاحد  يرجع ذلؾ إلى شمكليةقد ك؟ كغيرىا

حيث تتعدد ىذه المفاتيح  ؛قضية منياجيةلئلماـ  مالفكر ءبنااؿكلكف يظؿ مفتاح االقتراب مف 
ذا كاف كؿ منيا يركز عمى منطقة  .بتعدد االقترابات كالتخصصات كما سبؽ التكضيح كاإ

ميزة اإلسياـ في عرض الرؤية الكمية  إال أنو يبقى لمدخؿ العبلقات الدكليةتخصصو في البناء، 
مف أىـ محدداتو  العبلقات الدكليةنظرنا لطبيعة عصر اإلماـ الذم كانت قضايا  ؛ليذا البناء

 .كمؤثراتو عمى فكر كخبرة اإلماـ
صفت بأنيا منظكمة ميما كي  ،كبناء عميو ال يمكف االقتراب مف منظكمة فكر اإلماـ محمد عبده

دكف أف نضعيا في إطار بيئتيا التي فقط كبالتركيز عمى الداخؿ  م؛ديفك مكتعميـ متربك إصبلح
كىى البيئة التي أفرزت أزمة فكر األمة في ظؿ استحكاـ اليجمة  ،ىابكتأثرت  فييا أثرت

كاستحكاـ تجزئة  ،مف ناحية( ..، التغريب، التبشيرماالحتبلؿ العسكر)األكركبية بأدكاتيا المختمفة 

                                                           
: انظر مناقشةن لمعايير تصنيؼ اتجاىات الفكر اإلسبلمي الحديث كالمعاصر في - -ِٖ

- William E. Shepard: Islam and Ideology: Towards a typology, International Journal of Middle 
East Studies, 19, (1987) p p 307- 327. 

درجة التأثر بالغرب كالداللة بالنسبة "عمى التصنيؼ كفؽ معيار  -أكثر مف األدبيات العربية–كقد درجت بعض األدبيات الغربية 
، فما اتجو بيا لممنحى العاـ في التحميؿ، أك النكعي الجزئي، دكف االحتفاء بتقدير الكزف النسبي لمقضايا الثبلث "لمفقو اإلسبلمي كالفتاكل

مىـو  في منظكمة كيرجع ىذا في جانب منو إلى اىتماميـ بدرجة أساسية بما أكقعتو الحداثة كانتشارىا مف تأثير، في حيف . فكر كؿ عى
يجدر أف يقع في نطاؽ اىتماماتنا، كاىتمامات الباحثيف في التراث سعينا نحك الفيـ كالعبرة، تحديد القضايا محؿ األكلكية كسبؿ 

 :انظر عمى سبيؿ المثاؿ. قبلن عف الغرب أك لـ يقتضً معالجتيا، سكاء اقتضى األمر ف
- J. Esposito: op .cit 
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مما كلد  ؛كالضعؼ الحضارم لقكتيا كاستبداد نظميا مف ناحية ثالثة ،األمة مف ناحية أخرل
كلكف مف منطمؽ تجديد الدنيا –ككاف اإلماـ . تفاعبلن ضمنينا كظاىرنا بيف ىذه الجكانب الثبلثة

لؤلمة  صبلحكحركتو لشرح ىذا التفاعؿ كتشخيص حالتو كاقتراح سبؿ اإل ققد تصدل بفكر –بالديف
  .الثبلثية األبعاد لمخركج مف ىذه المعضمة

 
: ناجانبىذا الجزء خالصة القول في 

أف الشيخ اإلماـ ىي إف المقكلة األساسية التي يخمص إلييا التحميؿ السابؽ،  -الجانب األكؿ
رؤية مبسطة كلكف رؤية مركبة جمعت بيف  لـ يتبفَّ  -في تفاعمو مع قضايا عصره–المفتى 

الممكف الفصؿ بينيا حيث يغذل كؿ منيا اآلخر في  التحديات الكبرل لعصره، كالتي لـ يعد مف
 -ليس مجرد استجابة كمية لمبيئة المحيطة-كىك األمر الذم يجسد . ظؿ تزايد التدخؿ الخارجي

 -بحؽ–كمف ثـ فيك . كالشامؿ لؤلدكات ،الشامؿ لؤلىداؼ :كلكف يجسد الفكر الشامؿ لئلصبلح
جانب كاحد مف أىدافو أك النظر إلى جانب كاحد كلذا فإف قراءة . "الوسطية اإلسالمية"كاف فكر 

مف أدكاتو دكف كضعيا في إطارىا الكمي، قد أفرز مجمكعة مف التأكيبلت كاالتيامات كاالنتقادات 
حكؿ العبلقة بسمطة االحتبلؿ، كحكؿ االنفتاح عمى الغرب،  :مثبلن  ،لمنيج اإلماـ كفكره كحركتو

صؿ بالعبلقة بيف الديف كالسياسة؛ فيؿ النظرة الكمية بؿ كفي اإلصبلح الديني ذاتو كخاصة ما يت
ليذه المككنات الثبلثة في منظكمة فكره كحركتو تساعد عمى تقديـ رؤية أخرل؟ 

أف دراسة العبلقات الدكلية لؤلمة اإلسبلمية في منظكمة فكر اإلماـ كحركتو  -الجانب الثاني
: كىي ؛كمعرفيةمنيجية  أكالىما :مف اإلشكاليات تيفتتمحكر حكؿ مجمكع

. الخارجي/مفالبي/إشكالية العبلقة بيف الداخمي  -
 .السياسي/التربكم مإشكالية العبلقة بيف الفكر -
. المادم/مإشكالية العبلقة بيف القيـ -

كالمجمكعة الثانية إشكاليات مكضكعية، تتمحكر حكؿ العبلقة بيف القضايا الثبلث الكبرل 
، المكقؼ مف (كأساس لمقكة)اإلصبلح الداخمي  :كىي ؛لمعبلقات الدكلية لؤلمة اإلسبلمية

كلقد قدـ منيج  .ا نحك الكحدةكالتغمب عمى التجزئة سعين  ،لتحرركااالحتبلؿ مف أجؿ االستقبلؿ 
جابة عمى ما تطرحو كؿ منيا  قاإلماـ  كمنظكمة فكر مكقفنا مف ىذه اإلشكاليات في ارتباطاتيا، كاإ

 .الثاني مف الدراسة ءكيؼ؟ ىذا يقكدنا إلى الجز ..مف أسئمة 
 

توجو وقضايا العالقات الدولية لألمة اإلسالمية في فكر اإلمام  -اثانيً 
ا مف التكجو العاـ في فكر اإلماـ إف حديث العبلقات الدكلية لؤلمة اإلسبلمية يتطمب اقترابن 

تجاىيا كمف كيفية تحديد قضايا ىذه العبلقات كأدكات إدارتيا، كمكضع ذلؾ كمو مف منظكمة 
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 ،مجدد الدنيا بالديف، كمف خبرتو الحركية التي تأرجحت بيف خبرة اإلصبلح قفكر اإلماـ، باعتبار
 .كالنضاؿ السياسي ضد االستبداد المتحالؼ مع القكل الخارجية ،كالثكرة

مجمكعة مف األسئمة التي تتصؿ بيذه المحاكر  فكتضمف تنفيذ ىذا االقتراب اإلجابة ع
: كىي ؛، اآللياتالتكجو، القضايا: الثبلثة
عمى حاؿ المسمميف في عصره؟  "اآلخر"تأثير اإلماـ كيؼ أدرؾ  -ُ
 كيؼ فسر أسباب ىبكط المسمميف كسبؿ صعكدىـ؟ -ِ
ما ىي عناصر القكة األساسية التي يمـز عمى المسمميف إدراكيا لتفعيؿ منظكمة قكتيـ  -ّ

 ؟"المصمحة"ك "القكة"الشاممة؟ ما ىك مفيكمو عف 
ت االحتبلؿ المباشر، كغيرىا مف الدكؿ اإلسبلمية؟ ككيؼ كيؼ فٌسر سقكط مصر تح -ْ

 شارؾ في مقاكمة ىذا االحتبلؿ؟
ككيؼ تصكر سبؿ مقاكمة االستعمار في مصر كباقي أرجاء األمة؟ كما ىي إشكالية  -ٓ

 ؟ة كالقكة الرخكة في تصكره عف أفضؿ ىذه السبؿدالعبلقة بيف القكة الصؿ
 
ىو في صميم السياسة، ومن ( تعميًما وتربية)ىا إصالح دين األمة وفكر: التوجو العام  (ٔ)

 :اإلسالم وباإلسالم من أجل القوة والحرية واالستقالل
التكجو العاـ لمسياسات الخارجية لمدكؿ مقصكد بو األىداؼ كاألدكات البلزمة لتحقيؽ ىذه 

. األىداؼ في إطار التصكر عف الدكر كالكضع في نطاؽ النظاـ الدكلي
فيما يتصؿ باإلماـ محمد عبده كدراسة مكضع عبلقات األمة –قصكد ىنا كالتكجو العاـ الـ

ا عف ال يختمؼ كثيرن  –اا كمصمحن ا كثائرن اإلسبلمية الدكلية مف منظكمة فكره كحركتو، باعتباره مفكرن 
دارتيا لعبلقاتيا الدكليةؿلسياسة الخارجية ؿمفيـك التكجو العاـ  . لدكؿ كاإ
وما ىو تصوره لما  ؟تراتيجيتو لتحقيق ىذه األىدافاس يه وما اإلمام؟فما ىي أىداف 

يجب أن تكون عميو أمتو، وما ىي أدواتو؟ 
إشكالية العبلقة  :كىما ؛في معالجة إشكاليتيف أساسيتيفىذه األسئمة تتمحكر  فإف اإلجابة ع

شكالية العبلقة بيف الديني ك مبيف الفكر ا ككبلىما احتبل نصيبن  ،السياسيبيف كبيف السياسي، كاإ
 ،ا في األعماؿ الفكرية كاألكاديمية التي اىتمت بدراسة سيرة اإلماـ كعصره كأبعاد فكره كحركتوكافرن 

بؿ كانتا مف أىـ النقاط التي ثار حكليا جدؿ اآلراء المختمفة عمى تقييـ خبرة اإلماـ الفكرية 
 . اكفي تقاطعاتو ،الداخمية كالخارجية ،كالحركية

ا في شرح رؤيتي عف التكجو ـاءة ىاتيف اإلشكاليتيف كالجدؿ حكلوكيساعد اإلسياـ في إعادة قر
ؿ ىذا الشرح مآؿ في عنكاف ىذه الجزئية الذم يعمف مقدما عمى نحك يفٌص )العاـ لفكر اإلماـ 

: ذلؾ ألف ىذه الجزئية مف الدراسة تنطمؽ مف المقكلة التالية ؛(كنتيجتو
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كذلؾ مف منظكر إسبلمي لمفيـك  ؛لسياسةف الفكر التربكم التعميمي لئلماـ ىك في صميـ اإ"
ا عمى التكالي نحك القكة كالحرية كاالستقبلؿ كالكحدة، كباستدعاء األدكات اإلصبلح الشامؿ، سعين 

 "....(ا، ثكرة، سياسات قكل، حكارات كمعامبلتمِّ إصبلحعمبل )المناسبة لكؿ مرحمة 
اإلصبلح الفكرم كالسياسة، لئلجابة العبلقة بيف : كلذا فإف المتجادليف حكؿ اإلشكالية األكلى

ىؿ ترؾ اإلماـ اإلصبلح مف أجؿ السياسة حيف شارؾ في الثكرة كىؿ ترؾ السياسة  :السؤاؿ فع
ما ىو نمط السياسة الذي كان  :كلماذا؟ مف األحرل بيـ أف يتساءلكا ؟بعد عكدتو مف المنفى

م اإلسالمي عن يمارسو في كل مرحمة من مراحل تطور خبرتو، انطالقا من المفيو
 ؟(َّ)ومن المفيوم اإلسالمي عن اإلصالح ،(ِٗ)السياسة

لئلجابة ( كالفكرم)كالسياسي / العبلقة بيف الديني: كذلؾ فإف المتجادليف حكؿ اإلشكالية الثانية
ل بعاد السياسة عف الديف لما أصابو منيا مف مساكئ ىؿ نحى ىؿ اإلماـ بدعكتو إل :السؤاؿ فع

 :مكقفيـ مف الدعكة لمفصؿ بيف الديف كالسياسة؟ مف األحرل بيـ أف يتساءلكا ل الميبرالييف فيمنحى 
عن أوجو اإلصالح المتعددة  يأي سياسة قصد اإلمام وماذا عن موضع اإلسالم في إطار مرجع

أي ما ىو )ا لو في أمور السياسة الدنيا ا مرجعيًّي إلييا اإلمام؟ وكيف كان اإلسالم إطارً  االتي دع
  ، كما في أمور السياسة العميا أيضا؟(رسة السمطة والحكم من أعمىدون أمور مما

كفيما يمي قدر مف التفصيؿ حكؿ ىذه الجداالت كعمى نحك يشرح المقكلة األساسية التي 
. تنطمؽ منيا ىذه الجزئية

:- العالقة بين الفكري والسياسي -اإلشكالية األولى
أعوذ باهلل من " (:اإلسالم والنصرانية)عن  وفيما يتصل بالمقولة المشيورة لإلمام في كتابو

ومسوس، وأن السياسة ما  وسائسٍس  ،ويسوس ومن ساسَع ... السياسة ومن لفظ السياسة 
ممف ركزكا في دراستيـ لئلماـ عمى مدخؿ -(ِّ)فيقكؿ البعض ،(ُّ)"إال أفسدتو يءشفي دخمت 

تبركا ىذه المقكلة إساءة اع (ّّ)ف المحافظيفإ –الجدؿ بيف االتجاىات المحافظة كالمجددة حكلو
                                                           

كراسات سياسية، مركز البحكث : سيؼ الديف عبد الفتاح، عمـ السياسية مف منظكر إسبلمي. د: انظر في ىذا المفيـك -ِٗ
 .كالدراسات السياسية

 
أمتي في العالـ، العدد : ؼ الديف عبد الفتاح، خاتمة كفاتحة، فيسي. نادية مصطفى، د. د(: اإلصبلح)انظر في ىذا المفيـك  -َّ

 .َُُِ -ََُٗـ، ص صََِٓ/ ىػُِْٔ: السادس، الجزء الثاني، مركز الحضارة لمدراسات السياسية، القاىرة
 
 
 .، الكتابات االجتماعيةّمحمد عمارة، األعماؿ الكاممة لمحمد عبده، الجزء . د: انظر -ُّ
 
 .ٗٔ ،بيكمي، مرجع سابؽ ص زكريا سميماف. د -ِّ
 
محمد محمد حسيف االتجاىات . د: انظر: نقبلن عف المرجع السابؽ، كمف أىـ ىذه االتجاىات المحافظة نقدنا لمحمد عبده -ّّ

         .الكطنية في األدب المعاصر، الجزء األكؿ
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بالغة إلى الفكر الشمكلي اإلسبلمي الذم ال يرل فرقا بيف ما ىك ديف كما ىك سياسة، كيقرف ىذا 
بيف ىذا المكقؼ لمحمد عبده كبيف ميمو إلى التجديد كمكقفو مف  -أم المحافظكف–لجناح ا

ت التيامو بالميؿ إلى لضركرة االستفادة منيا، كىى األمكر التي دع مالحضارة الغربية الداع
الميبرالية، في حيف كانت نفس ىذه األمكر مف مزايا فكر اإلماـ في نظر الكتاب الغربييف 

 .(ّْ)كالمجدديف
 : كلقد تنكعت تفسيرات ىذا الجانب مف فكر اإلماـ ما بيف تفسيرات حركية أك فكرية  ،ىذا
تباع أرد فعؿ لتركيز أغمب  أف ىذه الرؤية لئلماـ عف السياسة كانت (ّٓ)فمقد رأل البعض( ُ

المعارضة لمخديكم كالثكرة عميو كمقاكمة )كانحصارىـ في الجانب السياسي  مالفكر اإلسبلـ
كاإلماـ كاف يرل ضركرة العمؿ عمى إجبلء االحتبلؿ . ميمميف بقية الجكانب...( االحتبلؿ

ائما مف أية حككمة تعقب ا بدكف تعميـ كتربية، ككاف متشالبريطاني إال أنو لـ يكف يرل ذلؾ ممكفن 
ل ساالحتبلؿ إذا ظمت الببلد عمى حاليا مف الجيؿ كالجمكد، فإما أف تصبح الحككمة الجديدة أؽ

. اأنيا تؤدل إلى االحتبلؿ ثانين  أك ااستبدادن 
مكاالة لبلستعمار اؿ: ؛ مف قبيؿ مقكالتعف السياسة بعد المنفى قتعددت تفسيرات تخمي كما

سمطة الخديكم المناكئ لئلصبلح كالمتحالؼ مع رجاؿ  ةت الكاقع، مكازفكسمطة االحتبلؿ، ضركرا
 .كغيرىا مما سنعرض لو بالتفصيؿ في مكضع الحؽ... الديف التقميدييف

كاف  مف التكجو اإلصبلحأرأل  ،، ككما تبرز نصكص بعض الكتاباتنيناثا اكلكف فريؽن ( ِ
راء كالممكؾ مف أجؿ إدخاؿ بمعنى االتصاؿ بالحكاـ كاألـ)يعمك لديو عمى السياسي 

فمقد كاف أكؿ ما خالؼ قادة الثكرة عميو، كما  .كذلؾ حتى قبؿ فشؿ الثكرة كنفيو ؛(اإلصبلحات
فمقد قاؿ  ."ؿ إلييا حقكقيا كىى أمينة عميياـ األمة لتكؾَّ مأف ييتمكا بتعؿ"، ىك (ّٔ)يقكؿ العقاد مثبلن 

كأف نحمؿ الحككمة عمى العدؿ بما  ،ع سنيفعمينا أف نيتـ اآلف بالتربية كالتعميـ بض" :لعرابي
 مكلما بمغ اإلماـ غاية المطاؼ في حمبلت اإلصبلح كمف طريؽ السياسة كعمى أيد. "نستطيع

يأمؿ في أف تؤدم التربية كالتعميـ  -(ّٕ)كما يقكؿ العقاد–األمراء كالممكؾ دكف جدكل، ظؿ 

                                                                                                                                                                      
 
ما تراه متكافقنا مع إطارىا المرجعي كانتقدتو  حكؿ االمتدادات الفكرية لئلماـ في مدارس فكرية متنكعة، أخذت منو كؿ منيا -ّْ

ا كؿ منيا في أمكر أخرل ، تحميبلن لتأثيرات فكر اإلماـ عمى ََّ-ُِٔعبد العاطي محمد، مرجع سابؽ، ص ص . د: انظر في. أيضن
 .االتجاه التقميدم المحافظ، كاالتجاه التجديدم الميبرالي، حركة اإلصبلح اإلسبلمي

 
. َٕص: ف بيكمي، مرجع سابؽزكريا سميما. د - -ّٓ
 
. َُٕ -َُٓعباس محمكد العقاد، ص ص  - -ّٔ
 
. َُٕالمرجع السابؽ، ص  -ّٕ
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ىك  -حب ممكة التعميـ كالتعمـلدل صا–كلذا ظؿ التعميـ . أىداؼ الجياد في سبيؿ اإلصبلح
ألنو لـ يقصد بالتعميـ نقؿ طائفة مف المعمكمات كلكف لدفع المتعمميف إلى  ؛الغاية كأيضا الكسيمة

 . ة في نفكسيـ كالنخكة في عركقيـسالحما ، كبثارتيـ إلى غايةثعمؿ كاست
لكبيف لنخكة أقكل مف تعميـ المغا لبث كيشرح العقاد، كيؼ لـ يكف لدل اإلماـ سبلح

فإف النخكة اإلنسانية في نطاقيا الكاسع " :كيقكؿ. (ّٖ)المستضعفيف في مكاجية الظالـ كالمستبد
كأف رسالة التعميـ عنده إنما كانت في صميميا رسالة خمقية قبؿ أف  ...ىي محكر ىذه الحياة

...". يتكانكف عنوال كاف يعمـ ليحفز الناس إلى عمؿ ... تتجو إلى كجيتيا الفكرية
كاستكماال ليذا التفسير األخبلقي لسيرة اإلماـ كانطبلقا أيضا مف أسس التفسير الفمسفي  (ّ

استجابات  -كنظرية االجتماع أيضا–باعتبارىما ) (ّٗ)لنظرية الخير كنظرية الحرية لدل اإلماـ
رؤيتو جدر اإلشارة إلى ت، ؼ((َْ)فكر اإلماـ لنقده لؤلكضاع األخبلقية كاالجتماعية كالدينية

ؽ مياال لمشر بؿ إنو مجبكؿ عمى الخير، خؿى باعتباره لـ مي  (ُْ)عثماف أميف.كما قدميا د سانلإلن
كفضمو عمى الحيكاف  ،ق أحسف تقكيــكؽ، كفطرةره اهلل أفضؿ فطكيؼ ال كقد . محب لمسبلـ

 ؟عمى العكالـ األرضية بو ككرمو بالعقؿ الذم ساد
ا إلى رؤيتو لئلنسانية ك–كبناء عميو  ضافة أيضن النظر عف فركؽ  ضِّض غما بينيا مف ركابط بكاإ

 -بمغة العبلقات الدكلية-فإف تكجو اإلماـ ىك  (-كما سنرل الحقنا) الديف كالمكف كالجنس كالعرؽ 
ا يواقعكلكف  قيميىك تكجو  الؽ النابعة مف الديف كالمنقكلة بكاسطة خربط القيـ كاألم ؛أيضن

دا ىك تكجو ينطمؽ  -شرعية إسبلمية–كبمغة أخرل  .رتوالتعميـ كالتربية بمتطمبات تغيير الكاقع كاإ
 الفروعىي مف  السياسة، كأف المقاصدىك مف األصكؿ التي تتمحكر حكليا  اإلنسانمف أف 

. التي يدار بيا شأف تحقيؽ المقاصد كحفظيا كنمائيا
كىذه . اقعا مف أىـ خصائصو الربط بيف القيـ كالكا كاقعيِّ ا قيميِّ تكجون يقدـ اإلماـ  ،بعبارة أخرل

السياسية منيا بصفة  ؛(ِْ)صة مف أىـ خصائص منظكر إسبلمي لمظكاىر االجتماعيةمخص
                                                           

. ُُِالمرجع سابؽ، ص -ّٖ
 
. ُُِ -ُُِعثماف أميف، ص ص . د: انظر التفصيؿ في -ّٗ
 
 .َُٔ -ٖٗانظر التفاصيؿ في المرجع السابؽ، ص ص  -َْ
 
. ُٓٓ -ُْٓالمرجع السابؽ، ص ص  -ُْ
 
نادية محمكد . د( في)إطار مرجعي لدراسة العبلقات الدكلية في اإلسبلـ  -مدخؿ القيـ: سيؼ الديف عبد الفتاح. د: انظر -ِْ

. ِمشركع العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، مرجع سابؽ، الجزء ( إشراؼ)مصطفى 
. عممية بناء منظكر إسبلمي لدراسة العبلقات الدكلية، مرجع سابؽ: نادية محمكد مصطفى. د    -
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ذا كاف نمكذج فكر اإلماـ لـ يخصص مباشرة لقيـ التعامؿ  .عامة كالدكلية بصفة خاصة كاإ
، فذلؾ ألنو ينطمؽ مف نقد خصائص كاقعو ما خصص لقيـ اإلصبلح الداخؿـالدكلي، قدر 

كمنطمؽ لتفسير مآؿ ما كصؿ إليو كضع األمة في العالـ بصفة  مكالقيـ مؽكاألخبل ماالجتماع
ا . عامة كما تعرضت لو مف احتبلؿ بصفة خاصة كتظؿ منظكمة أدكات اإلصبلح لديو تبدأ أيضن

كلذا فيك . كلكف كسبيؿ لتحقيؽ أىداؼ سياسية داخمية كخارجية عمى حد سكاء- ممف الفكر
إال أف أدكات تحقيقيا تتنكع بحكـ  ة لئلصبلحدعكىي حركتو  فإ، كمديناميؾ مكحرؾ منمكذج فكر

 .الظركؼ كالمصمحة
  فاالستعمار لف يتـ . عف قضايا الجيادالرؤية الكسطية  يعكسنو إكمف ثـ يمكف القكؿ
كالحكـ الصالح لف يتحقؽ إال إذا تمكف الشعب مف  ،(كلك بعد قركف)ق إال بالتعميـ كالتربية ؤإجبل

كلكف بضكابط ال  ماألخذ عنيا مقبكؿ كضركرك ،نفتاح عمى الحضارة الغربيةحمؿ األمانة، كاال
(. كما سيتضح عند مناقشة قضايا العبلقات الدكلية) ..لمتبعية الحضارية متؤد
   كمف . مفيـك القكة كعناصرىاتكجو اإلماـ الرؤية الكسطية اإلسبلمية عف  يعكسكما

أسرتو باعتبارىا تجربة ك  (ّْ)"ممحمد عؿ"اـ لتجربة أفضؿ النماذج الشارحة ليذا المفيـك نقد اإلـ
عمى  مات التي أدخميا محمد عؿصبلحسمبية اآلثار عمى الشخصية المصرية بالرغـ مف كؿ اإل

دكف  اعناصر القكة المادية مف مؤسسات الدكلة كالجيش، إال أنيا جعمت مف جياز الدكلة عائؽن 
كلذا فإف التعميـ كالتربية كاف كسيمة لتحكيؿ قيـ  ؛نمك الحريات الشخصية كالسياسية كاالجتماعية

كألف التمدف ليس ىك تقميد الغرب في الشكميات،  ؛إلى طاقة مادية فاعمة كنامية مالنماء الفكر
. ألف بداية تقدـ الغرب كاف في النفكس

   فيك (ْْ)قدتلفكاعؿ اإلصبلح كقاتكجو اإلماـ تكجينا كسطينا آخر بالنسبة  يعكسكما ،
المؤىمة  كاف يطمح لتطكير نخبة مستنيرة جديدة، يرل أنيا مكالتربك مالتعميـ صبلحلئلبدعكتو 
، بعد أف تنمك بالعمـ كالثقافة كالتربية كاالستنارة نمكنا "قصر الدكبارة"ك" قصر عابديف"لكراثة 

 العاـ ميرل أف الكصكؿ إلى الرأكاف ك ،فيو لم يكن يؤمن بالجماىير العامة ؛تدريجينا طبيعينا
 .مف قركف تبث فييا العمـك كتيذب العقكؿلو البد 
كليذا عمى ضكء ما سبؽ، فإف انتقاؿ اإلماـ مف اإلصبلح إلى الثكرة إلى اإلصبلح في  -ْ

ا بيف اإلصبلح كالسياسة، كما ف ت معظـ الدراسات في تحميميا حظؿ االحتبلؿ، لـ يكف تأرجحن
نما كاف سياسة ت ،الذم تنكعت أسانيده كمبرراتو . األىداؼ بأدكات متعددة ؽدير عممية تحقيكاإ

كىك المفيكـ الذم كصؿ إليو حالينا التطكر في المنظكرات )كىذا ىك المفيـك الكاسع لمسياسة 
                                                           

. ٔٗ -ّٗالكتابات السياسية، ص ص .. األعماؿ الكاممة: محمد عمارة. د -ّْ
 
. ّٗ -ّْالمرجع السابؽ، ص ص  -ْْ
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عادة تعريفيا الذم ال يقصرىا عمى عبلقة الحاكـ بالمحككميف أك ممارسات  ،(الغربية لمسياسة كاإ
صبح ىذا المفيـك الكاسع لمسياسة ىك األقرب كبذا م ؛السمطة العميا أك السياسات الحزبية فقط

 .ملممفيـك اإلسبلـ
فقط، " السياسات العميا"ار إسالكقكع في  السياسة، فمقد ذَـّ  قد ذَـّ  إذا كاف اإلماـ فإنوكلذا 

كلكف  ،فقط في حيف أف السياسة ليست ثكرةن  ،"اليياج كالفكضى"كما أسماه  "األعماؿ الثكرية"ك
. رسات ابتداء مف قمة السمطة السياسية كحتى قاع المجتمعدرجات متنكعة مف المما
مف ىذه القضية قد تطكر عمى نحك يقدـ سندنا  ةمحمد عمار.كقؼ دـكالجدير بالذكر أف 

، في الجزء ُٕٗٗالطبعة الثانية لؤلعماؿ الكاممة التي صدرت في بيركت  مفؼ. لتحميمنا السابؽ
بعد عكدتو مف -ابتعاد عبده (ْٓ)، نجده يقرر"األعماؿ"ة عمار.دـ بيا كفى الدراسة التي قدَّ  ،األكؿ
كمنيا  ؛عف االشتغاؿ بأمكر السياسة العميا كالمباشرة كالتعرض لعبلقة الحاكـ بالمحككـ -المنفى

كأصيؿ لدل اإلماـ مف كاقع نصيحتو بو  معمى أف ىذا مكقؼ مبدئ ،المكقؼ مف سمطة االحتبلؿ
في مكضع آخر مف نفس  ةعمار.كلكف يقكؿ د. مصراالستعمار، في غير  ملغيره مف مقاكـ

بديؿ عف العمؿ " اإلصبلح بكاسطة التربية"لقد أخطأ محمد عبده عندما اعتقد أف " :(ْٔ)الجزء
 مكالسياسي كاالجتماع مالمباشر ضد سمطة االحتبلؿ، فإف التحرر الفكر مالسياس

ألية حركة سياسية ناجحة تتصدل جميعيا كجكه متعددة لعممة كاحدة، كالبد ... الخ...مكاالقتصاد
إف آراء .. ىاتبلمستعمر يحتؿ ببلدىا مف أف تخكض صراعيا ضد ىذا المستعمر عمى كؿ الج

ال يمكف أف تنتصر تمامنا إال بكاسطة نضاؿ  مكالتحرر الفكر ممحمد عبده في اإلصبلح الديف
ألف  ؛اتقبعمى مختمؼ الج قمتكامؿ يناضؿ أصحاب مجزءنا مف برنامج ثكر...  مثكر

كالخطأ الذم كقع فيو الرجؿ أنو سمؾ طريقنا غير ... ىي في حقيقتيا مياـ ثكرية... األىداؼ
 ...."مثكر

ما يؤكد ضركرة  (ْٕ)يعكد فيقكؿ -بعد ما يقارب العقد مف الزماف–محمد عماره .إال أف د
: التمييز بيف السياسة العميا كالسياسة الدنيا في حركة كفكر اإلماـ

بعنا لو، كتفسيرنا لكبلمو، أف السياسة كانت مف أجؿ أىداؼ الرجؿ، كاف اليدؼ نحف نقكؿ ت"
تحرير الفكر مف التقميد، كالسمفية المستنيرة في فيـ الديف، كاستخداـ العقؿ في إقامة : األكؿ

كما فيمو اإلماـ  مكاف ىك جكىر السياسة كاإلصبلح السياس.. صداقة كطيدة بينو كبيف العمـ 

                                                           
. ٕٖالمرجع السابؽ، ص -ْٓ
 
. ُٖالمرجع السابؽ، ص  -ْٔ
 
. ُٖٓٗمحمد عمارة، اإلماـ محمد عبده، مجدد الدنيا بتجديد الديف، دار الكحدة، . د -ْٕ
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 مظؿ يعمؿ لو في كؿ لحظة عاشيا ككممة كتبيا، كمعركة خاضيا، منذ أف لؽكدعا إليو، ك
... ـَُٓٗـ حتى كفاتو سنة ُُٕٖ ةكتتممذ عمى يديو سف مأستاذه األفغاف

ا"كلكف ىناؾ  يتعمؽ بعبلقة الحاكميف بالمحككميف،  مآخر مف السياسة كالعمؿ السياس" نكعن
كىك غير مقطكع الصمة بذلؾ الذم ". مليكـالمباشر كا مالعمؿ السياس"كما يمكف أف نسميو 

بالسياسة "كلذلؾ كاف محمد عبده يسميو أحياننا . حدثنا عنو اإلماـ، كلكنو متميز عنو بالتأكيد
كيركز كؿ " السياسة"كاليزيمة العرابية كما تبعيا قد جعمت الرجؿ يمعف ىذا المكف مف ".. العميا

بالصبر  –ا أف اليدؼ األكؿ ىك السبيؿ األمثؿ جيده عمى اليدفيف المذيف حددىما لنا، مؤمفن 
 ملى إصبلح عبلقة الحاكـ بالمحككـ، كرفع الظمـ السياسإ –كالمثابرة كمف خبلؿ القركف كاألجياؿ

. (ْٖ)يسند قكلو ىذا إلى نص لئلماـ عمارة.دك". ...مف حياة الناس
ا كلك ضمنين .كبالمثؿ كاف د ييف لمسياسة في ا بيف ىذيف المعفعثماف أميف، قد مٌيز أيضن

في  قإف اإلماـ عمى الرغـ مف انصرافو عف السياسة الحزبية، لـ يكؼ قط عف إبداء رأم: "(ْٗ)قكلو
الذم يكفؿ لممفكر  ،المكصكؿ مفنيض بعبء ذلؾ الكفاح الركح ..المشكبلت العصرية الكبرل 

صبلحية مف خبلؿ جيكده اإل)كاستطاع أف يخدـ  ...قشراؼ عمى سير المجتمع في عصرحؽ اإل
مة خيرنا مف أكلئؾ المجاىديف المزعكميف الذيف لـ يككنكا في األ( في األخبلؽ كالديف كاالجتماع
 ."الغالب إال سياسييف محترفيف

عمى منطمقات التحميؿ  ملعؿ المداخؿ السياسية لدراسة فكر اإلماـ كخبرتو تنبف :بعبارة مكجزة
كىك العبلقة بيف  ؛كلكف يبقى لمعممة كجو آخر. كالسياسي مالسابؽ عف إشكالية العبلقة بيف الفكر

. كالسياسي مالديف
: السياسي/ العالقة بين الديني -اإلشكالية الثانية

ا ذا رؤية  -كتنبني عمى-إذا كانت مناقشة اإلشكالية األكلى تنطمؽ مف  ككف اإلماـ مصمحن
ق مف استبداد سياسية كمية كشاممة ذات أىداؼ محددة؛ كىي نيضة العالـ اإلسبلمي كتحرر

الحكاـ الشرقييف كاستقبللو عف االحتبلؿ األجنبي، إال أنو ابتداء كنياية ىك مفكر كمجدد كمصمح 
إصالح الدين، بمعنى إصالح العقيدة عند المسممين ديني؛ حيث يحدد نقطة بدايتو؛ كىى 

د محـ.عمى اعتبار أف الديف ىك مصدر كؿ إصبلح؛ كلذا فمقد كصفو د وحسن فيم اإلسالم،
إذن ىو مجدد السياسة كجزء مف الدنيا ىك السياسة؛  مجدد الدنيا بالدين،أنو  -بحؽ-عمارة 

ا أيًضا بالدين، . كمنو إلى التعميـ كالتربية أيضن
كخاصة رسالة التكحيد، كاإلسبلـ كالنصرانية، التي يتصدل فييا جميعنا -كلعؿ أعماؿ اإلماـ 

لعؿ  -ىـ اإلسبلـ كالدفاع عنو مف ناحية أخرللمدعكة إلى إصبلح العقيدة مف ناحية كحسف ؼ
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رسالة ىذه األعماؿ تبيف أف نقطة البدء كمصدر االنطبلؽ لدل اإلماـ لمف يريد إنياض األمة 
، كاإلسبلـ كما يفيمو كيفقيو عقؿ المسمـ المستنير عمى النحك الذم تعرضو اإلسالمكتقدميا ىما 

 .(َٓ)رسالة التكحيد –عمارة.كما يقكؿ د–
كىك الفصؿ  -كدكف التقميؿ مف أىمية ما عداه -في الفصؿ األخير مف ىذه الرسالةكلعؿ 

يقدـ لنا  -(ُٓ)انتشار اإلسالم بسرعة لم يعيد ليا نظير في التاريخ: الذم جاء تحت عنكاف
اإلماـ األدلة مف كاقع تاريخ المسمميف عمى مصداقية كضع اإلسبلـ في منظكمة دعكتو لئلصبلح 

كانت حاجة األمـ إلى اإلصبلح عامة، فجعؿ اهلل رسالة خاتـ : "الفصؿ بقكلوالديني؛ حيث بدأ 
كبعد أف يستطرد في شرح أعماؿ المسمميف كركحيـ مع األمـ المفتكحة ..." النبييف عامة كذلؾ

إشارة )كانت األمـ تطمب عقبلن في ديف، فكافاىا، كتتطمع إلى عدؿ في إيماف فأتاىا : "يقكؿ اإلماـ
ثـ أخذت أمـ أكركبا تفتؾُّ مف أسرىا كتصمح : "، كصكالن لمقكؿ في نياية الفصؿ..."(إلى اإلسبلـ

ىذا ... مف شئكنيا حتى استقامت أمكر الدنيا عمى مثؿ ما دعا إليو اإلسبلـ، غافمة عف قائدىا
 ..."ا قابمة فاىتزت كربت كأنبتت مف كؿ زكج بييجظؿ مف كابمو أصاب أرضن 

ـن كبناءن عميو؛ فإف رؤية اإلـ ا كسنننا، كمكضع اـ كمجدد مف مجددم اإلسبلـ؛ عقيدة كأحكا
اإلسبلـ لديو كمصدر لمقيـ كاألخبلؽ كالتربية، كمكضعو مف السياسة كمف العبلقات بيف األمـ، 

يجب أف تؤخذ كؿ ىذه األمكر بدقة حتى ال تقكد إلى التباس كما حدث مثبلن مع تناكؿ مكقفو مف 
لنسبة لمفصؿ بيف الديف كالسياسة، فيؿ اإلماـ قدـ إسبلمنا عممانيِّا أك كداللتيا با" السمطة المدنية"

أـ ظؿ يتكمـ عف اإلسبلـ كباإلسبلـ كإطار مرجعي  -كفؽ التسميات الراىنة–مدنيِّا أك ليبراليِّا 
 لتجديد الدنيا بالديف؟

ف في حيف اتيمو البعض بالخركج عف المفيكـ الشمكلٌي لئلسبلـ، الذم ال يفصؿ الديف ع
السياسة، كفى حيف اجتيد البعض اآلخر لتقديـ مبررات ىذه الدعكة كضركرة سياسية لمكاجية 

سكء تكظيؼ القصر لمديف في معاركو السياسية، إال أنو يمكف تقديـ طرح أكثر تكازننا يقكـ عمى 
 : ما يمي

ىاجمو اإلماـ  ا بيف التيار اإلسبلمي التقميدم الذمإف اإلماـ يمثؿ تيارنا كسطين : (ِٓ)مف ناحيةو 
ا سرقكا اإلسبلـ كقادكا المسمميف إلى نكع مف الشرؾ، كبيف ا شديدن ىجكـن  ا باعتبار رمكزه لصكصن

تيار أنصار التغريب الذيف أسماىـ اإلماـ بالمتمدينيف كرأل في تشديدىـ عمى ككف النقؿ تخمفنا 
الحضارة  ما كؼلعقؿ كفرن ا ألىؿ الجمكد الذيف يركف في اا تشد األمة، نقيضن كأف في التراث قيكدن 
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ا لئليماف بالديف؛ كلذا يقكؿ اإلماـ في شرحو لطريقو كسبيؿ لبناء حضارة حديثة الحديثة نقيضن 
 : (ّٓ)كلكف عمى أسس مف الديف كالتراث

ريد اإلصالح في المسممين ال مندوحة عنيا، فإن إتيانيم من طرق فيذه سبيل لمُم "... 
ن يحوج المصمح إلى إنشاء بناء جديد، ليس عنده من األدب والحكمة العارية عن صبغة الدي

ذا كان الدين كافاًل بتيذيب األخالق . امواده شيء، وال يسيل عميو أن يجد من عُممَّمالو أحدً  وا 
وصالح األعمال وحمل النفوس عمى طمب السعادة من أبوابيا، وألىمو الثقة فيو، وىو حاضر 

داث ما ال إلمام ليم بو، فممَع العدول عنو إلى لدييم، والعناء في إرجاعيم إليو أخف من إح
!... غيره؟

لو "ثم إن ىذا التأسيس عمى الدين والتراث، ال يعني إىمال ما ليس من الدين والتراث؛ إذ 
ا يعرف دينو، ويأخذىم بأحكامو، لرأيتيم قد نيضوا، والقرآن الكريم في رزق اهلل المسممين حاكمً 

ما اكتشف اآلخرون في اليد األخرى، ذلك آلخرتيم، وىذا إحدى اليدين، وما قرر األولون و
 !..."لدنياىم، ولساروا يزاحمون األوروبيين فيزحمونيم

كعمى عكس انتقاد البعض لتمسؾ الشيخ بالتراث أكثر مما تتطمبو دعكة : كمف ناحية أخرل
ذلؾ ألنو  .أشار إلى أف اإلماـ المصمح قد كظؼ الديف لئلصبلح (ْٓ)التجديد، فإف البعض اآلخر

ككفؽ مقكلة ىذا -اىتـ أف تككف التربية إسبلمية في جكىرىا؛ أم كفؽ قيـ اإلسبلـ، كمف ىنا 
كلقد اختار أف تككف التربية إسبلمية لعدة أسباب براجماتية . جاء اىتماـ اإلماـ بالديف –الرأم

فكس، كأف عامؿ أف العقيدة شديدة التأثير في الف -شرحيا في أكثر مف مكضع مف كتاباتو؛ كأكليا
الديف ىك أقكل العكامؿ في أخبلؽ العامة كالخاصة كسمطانو عمى نفكسيـ أعمى مف سمطاف 

أف الديف يسبؽ العقؿ إلى النفكس مف حيث التأثير، كما أنو يحقؽ : كثاني األسباب. العقؿ
قكؿ إف ككاف مف األجدر لصاحب ىذا التحميؿ أف م. االرتقاء المعنكم الذم يميد االرتقاء المادم

ا بأنو قادر عمى تحقيؽ انطبلؽ محمد عبده مف اإلسبلـ كإطار مرجعي ىك الذم جعمو مؤمفن 
 .أىداؼ عممية، بدالن مف القكؿ بأف اإلماـ قد كظؼ الديف ألنو يحقؽ أىدافنا عممية

التي " السمطة المدنية"طرح مفيـك " السمطة في اإلسبلـ"كعند حديثو عف  :كمف ناحية ثالثة
فصبلن بيف الديف كالدكلة في  (ٓٓ)كلـ يكف يعني بذلؾ في نظر البعض. ند دينيليس ليا س

اإلسبلـ، بؿ كاف اإلماـ يؤمف بأف اإلسبلـ نظاـ شامؿ ألمكر الديف كالدنيا، كتتضمف كتابات 
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كمع ذلؾ لـ . (ٔٓ)اإلماـ السياسية الكثير مف األدلة عمى ىذا األمر أفاض في شرحيا الكثيركف
عف شكؿ السمطة كالحكـ ككيفية تنظيـ العبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ بطريقة ينؿ تصكر اإلماـ 

 .جديدة تأييد التيار اإلسبلمي المحافظ
كاف لكضع اإلسبلـ في منظكمة فكر اإلماـ تأثيرىا عمى رؤيتو لمعبلقة مع  :كمف ناحية رابعة

ا ا عند شرح ضكابط العبلقة مع الغرب، كالتي كما سيرد ذكره الحؽن  –الغرب يبرز مف بينيا أيضن
 . كضع الديف كتأثيره

ا عمى أف بعبارة أخرل؛ لـ ييسًقط اإلماـ بالطبع اإلسبلـ مف منظكمة إصبلحو بؿ كاف حريصن 
يسيـ الديف بدكر في عممية التغيير المادية كالفكرية، كدكف أف يككف في ذلؾ ىدـ لمديف أك تخؿٍّ 

ا في تجديد الفكر الديني أم في تقديـ تفسير كبيرن ا عنو مف جانب النظاـ السياسي؛ كلذا بذؿ جيدن 
كفيـ عصرم يستطيع أف يقيـ حمقة كصؿ بيف الديف كالدكلة كالديف كالعبلقات الدكلية، كلكف في 

 .ثكب جديد
خالصة القول، عمى ضوء مناقشة ىاتين اإلشكاليتين، أن اإلمام المصمح الديني والتربوي 

جديًدا في أمر قضايا العالقات الدولية؛ وليذا فإن امتدادات  -باعتباره مجدد الدنيا بالدين-قدم 
فالتربية اإلسالمية . الداخل إلى الخارج واضحة بجالء في فكر اإلمام وحركتو تجاه ىذه القضايا

والعموم الحديثة سبل من أجل تنمية الرأي العام ومنع االستبداد ومقاومة االحتالل ومواجية 
ن يبدو أنيا متصمة  ويظير ذلك. النفوذ األجنبي جمًيا من القراءة في العديد من أعمالو التي وا 

أساًسا باإلصالح التربوي والتعميمي، أو اإلصالح الديني، إال أننا نجد أن تشخيصيا لواقع األمة 
وسبل عالجيا ال ينفصل أبًدا عن تشخيصيا لوضعيا في العالم وقدرتيا عمى التخمص من 

كىذا يقكدنا إلى الجزئية التالية؛ حيث تقـك مناقشة قضاياىا عمى  .ئةاالستبداد واالحتالل والتجز
كالتي يقدـ  -السياسية كغيرىا–تحميؿ مضمكف العديد مف النصكص المتفرقة مف أعماؿ اإلماـ 

ا تفصيمينا ألبعاد الرؤية الكمية  .الجمع بينيا شرحن
تفاعل / العالقة مع الغرب -االستقالل/ االستعمار: )قضايا ثالث كبرى: قضايا العالقات -ٕ

 (.الوحدة/ التجزئة -أم إلحاق
كىي قضايا غير منفصمة، كتنعكس عمى مكاقؼ كرؤل اإلماـ تجاىيا خصائص التكجو العاـ 

كما أنيا قضايا مركبة كشائكة في نفس الكقت، نظرنا لما ثار حكليا مف اختبلؼ . السابؽ شرحو
اختبلؼ كجدؿ بيف التيارات المختمفة حكؿ التكجو العاـ في التقييـ كالتفسير، استكماالن لما ثار مف 

. لمكاقؼ اإلماـ
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كالمتجسد في جممة مف االتيامات أك –كانطبلقنا مف االلتباس حكؿ فكر كخبرة اإلماـ 
كالناجمة في مجمميا مف الجداؿ  -(ٖٓ)في مقابؿ جممة مف االحتفاءات كالتمجيدات (ٕٓ)االنتقادات

، تبرز ثبلثة أسئمة شاع طرحيا (ٗٓ)يف مف فكر اإلماـ كحركتوبيف مكاقؼ المحافظيف كالمجدد
: حكؿ القضايا الثبلث الكبرل لمعبلقات الدكلية لؤلمة اإلسبلمية كىي

عف السياسة، بؿ التعاكف مع سمطة االحتبلؿ كىك  -بعد العكدة مف النفي-لماذا التحكؿ  -
الفقيو كالمشارؾ مف قبؿي في الثكرة العرابية؟ 

عمى الغرب كاألخذ عنو كىك الفقيو اإلسبلمي كاإلماـ، أليس في ىذا تيديد  لماذا االنفتاح -
 لميكية كالذاتية؟

 ىؿ تجاكزت كطنيتو المصرية متطمبات ركابط ككحدة األمة اإلسبلمية؟ -
ذا كاف االلتباس حكؿ فكر اإلماـ ناجمنا مف طبيعة المرحمة، حيث كانت صدمة الغرب كما  كاإ

كاجتماعية كاقتصادية كثقافية مف ناحية، كبداية تنازع المرجعيات  ارتبط بيا مف تحكالت سياسية
األصيمة كالكافدة مف ناحية أخرل؛ كلذا فمف الكاجب أف تجرل إعادة قراءة لفكر اإلماـ كحركتو 

 :عمى ضكء ىذه األسئمة، كلكف بعد إعادة طرحيا عمى النحك التالي
الستبداد بكسائؿ أخرل؟ كىؿ أليس اإلصبلح الفكرم كالتربكم مقاكمة لبلحتبلؿ كا .ُ

التعامؿ مع سمطة االحتبلؿ يعنى قبكلو؟ كما ىي شركط ىذا التعامؿ كمبرراتو؟ كىؿ القكة 
العسكرية كالنضاؿ السياسي ىما الكسيمة الكحيدة أك األمثؿ لمقاكمة االحتبلؿ كاالستبداد في كؿ 

األحكاؿ كعمى اإلطبلؽ؟ 
عمى اليكية كتنميتيا؟ أليس االنفتاح  ىؿ يتناقض االنفتاح عمى الغرب مع الحفاظ .ِ

الحضارم مطمكبنا طالما يؤدم إلى التفاعؿ كليس اإللحاؽ الحضارم؟ كما ىي شركط التفاعؿ 
 الرشيد كقكاعده؟

ىؿ حماية الكطنية المصرية تتناقض بالضركرة مع االنتماء لؤلمة اإلسبلمية كالكالء  .ّ
 لئلسبلـ؟

ننا نحاكؿ إعادة قراءة مكاقؼ كفكر اإلماـ تجاه قضايا كلعمو يبدك مف إعادة الصياغة لؤلسئمة أ
العبلقات الدكلية عمى نحك يتجاكز كبلن مف المجمكعتيف مف اآلراء؛ سكاء الناقدة إفراطنا في الدفاع 

مف بعض )عف اإلسبلـ كلكف مف رؤية محافظة شديدة التقميدية كالضيؽ، أك المحتفية بو 

                                                           
 .انظر عمى سبيؿ المثاؿ، محمد محمد أميف، مرجع سابؽ -ٕٓ
 .عثماف أميف، مرجع سابؽ: انظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٖٓ
: انظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٗٓ

 .    زكريا سميماف بيكمي، مرجع سابؽ. د      
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 –كىك الشيخ الفقيو–لتكجيو االنفتاحي عمى الغرب كلدعكتو ( أصحاب التكجو العمماني كالميبرالي
 .لمفصؿ بيف الديف كالسياسة

كستجرل اإلجابة عف ىذه األسئمة مف كاقع االستعانة بمستكيات متنكعة مف أعماؿ اإلماـ، 
 :كما كتب عنيا؛ كىي

تابات الدينية كالؾ( مف رسائؿ كمقاالت)الحكارات الكبرل، الفتاكل، السُّنف، الكتابات السياسية 
 .كالكتابات االجتماعية

كلعؿ انتشار إجابات ىذه األسئمة الثبلثة بيف ىذه المستكيات مف األعماؿ لىمف أىـ األدلة 
؛ أال (المتصؿ بقضايا العبلقات الدكلية الثبلث الكبرل)عمى الخصيصة األساسية لفكر اإلماـ 

كمف طبيعة منظكمتو اإلصبلحية الدينية  كىي التكامؿ كالتقاطع، كانطبلقو دائمنا مف تكجو العاـ
فإف ركيزة خمؽ اإلماـ كأساسو ىك الذم  (َٔ)كالتربكية التعميمية كما سبؽ شرحيا، فكما يقكؿ العقاد

 .انبنت عميو سيرتو كميا حتى في أبعادىا السياسية
ت كقبؿ الدخكؿ في تفاصيؿ ىذه القضايا، مف خبلؿ إعادة القراءة لتقديـ إجابة عف التساؤال

، كىي التي اىتـ بيا في يجدر التكقؼ ابتداء عند كضع السُّنف في فكر اإلماـالخاصة بيا، 
؛ أم سنف اهلل الحاكمة لمككف، كاالجتماع (آليات القرآف)نطاؽ رسالة التكحيد كفى نطاؽ تفسيره 

ذا . البشرم كالتاريخي التي تبيف أف قياـ األمـ كنصرىا أك ىزيمتيا مرتيف بأعماليا كسمككيا كاإ
كاف اإلماـ محمد عبده قد كضع أسس التفكير في السُّنف، فمقد تكسع السيد رشيد رضا في ذلؾ 

.  (ُٔ)في تفسير المنار اممحكظن ا كتحتؿ ىذه السُّنف مكافن . مف بعده
قد كقؼ كقفات غير  -أف اإلماـ محمد عبده، كىك يفسر القرآف (ِٔ)محمد عمارة.كيرل د

ث عف سنف اهلل الحاكمة لحركة الككف كاالجتماع اإلنساني، كسير مسبكقة أماـ اآليات التي تتحد
كىك األمر . التاريخ كأسباب التقدـ كالتخمؼ في األمـ كالمجتمعات كقياـ الحضارات كسقكطيا

ا لعمـ إسبلمي؛ ىك عمـ السُّنف أك عمـ االجتماع الديني؛ أساسن  –كما تمنى اإلماـ–الذم يمثؿ 
ـك كأنفعيا التي يحتاجيا المسممكف مثؿ كؿ العمـك الشرعية التي تبمكرت باعتباره عممنا مف أىـ العؿ

 .كازدىرت في حضارة اإلسبلـ
كىك يتحدث عف حاكمية ىذه -محمد عمارة إلى أف اإلماـ قد نبو إلى حقيقة ىامة .كيشير د

نساف مف كىى أنيا ال تعني الجبرية التي تجرد اإل"؛ -السنف اإلليية التي ال تبديؿ ليا كال تحكيؿ

                                                           
  .َُِعباس محمكد العقاد، مرجع سابؽ، ص  -َٔ
بيف : عبد اهلل محمكد شحاتة، اإلماـ محمد عبده. د: انظر ثنينا بما جاء في فيارس أجزاء تفسير المنار عف سنف اهلل في -ُٔ

 .ُِّ-َّٕ، ص ص َََِلييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، المنيج الديني كالمنيج االجتماعي، ا
لمدكتكر رمضاف " مفيـك السنف الربانية"، مقدمة كتاب "عمـ السنف اإلليية عند اإلماـ محمد عبده"مقاؿ في : محمد عمارة. د -ِٔ

 (.تحت الطبع. )خميس زكي



29 

 

، كلكف اكتشاؼ السُّنف كالكعي بقكانيف حركتيا ىك الذم يحقؽ سيطرة اإلنساف "حريتو كاختياره
.. عمييا كيجعمو قادرنا عمى مغالبتيا كتسخيرىا في أداء األمانة التي استخمفو اهلل لمنيكض بيا

إف القكؿ ... فضحية ليذه القكاني( أم اإلنساف)ىك الذم يجعمو ... بينما الغفمة عف ىذه السنف
فإف ديف اإلسبلـ ىك ( غير ديف اإلسبلـ)بنفي الرابطة بيف األسباب كالمسببات جدير بأىؿ ديف 

رَعسُمولُموُم وَعاْلمُمْؤِمنُمون  : الذم جاء في كتابو قُمِل اْعمَعمُموْا فَعسَعيَعرَعى الّموُم عَعمَعمَعكُمْم وَع سكرة } وَع
ْيلِ وَعأَعِعدُّدوْا لَعيُمم مَّما اْستَعطَعْعتُمم مِّك  -{َُٓ/التكبة بَعاِط اْلخَع ِمن رِّك سُمنَّمةَع المَّمِو    -{َٔاألنفاؿ }ن قُموَّمةٍس وَع

لَعن تَعِجدَع ِلسُمنَّمِة المَّمِو تَعْبِدياًل  مَعْوا ِمن قَعْبلُم وَع كليس مف الممكف لمسمـ أف يذىب . كأمثاليا ِفي الَّمِذينَع خَع
ر بدينو قبؿ أف يكفر إلى ارتفاع ما بيف حكادث الككف مف الترتيب في السببية كالمسببية إال إذا كؼ

!.." بعقمو
كالتي قاـ عمى جمعيا في مقاؿ  –كما قدميا تفسير اإلماـ–إف القراءة المتعمقة في ىذه السُّنف 

محمد عمارة، لتمثؿ منطمقنا أساسينا في فيـ كتفسير مكاقؼ كرؤل لئلماـ مف قضايا .متكامؿ د
سبؿ مقاكمتو، كجميع ىذه مف حيث تفسير أسباب الكقكع في قبضتو ك( كغيره)االستعمار 

ا متكافقنا بيف عكامؿ ركحية كعكامؿ مادية فعمى سبيؿ المثاؿ، كبقدر مف . األسباب تجسد مزيجن
محمد عمارة عف السنف اإلليية في فكر .يمكف اإلشارة إلى بعض ما جاء في مقاؿ د –اإليجاز 

 : اإلماـ، عمى النحك اآلتي
طمب مصمحة من مصالحيم يكون، مع  إن اجتماع الناس وتواصميم وتعاونيم عمى" -ُ

، الثبات، من أسباب نجاحيم ووصوليم إلى مقصدىم،  سكاء كاف ما اجتمعكا عميو حقنا أك باطبلن
نما يصمكف إلى مقصدىـ بشيء مف الحؽ كالخير، كيككف ما عندىـ مف الباطؿ قد ثبت  كاإ

فالفضائؿ ليا عماد مف . تباستناده إلى ما معيـ مف الحؽ، كىك فضيمة االجتماع كالتعاكف كالثبا
". الحؽ
ٕ-  ِتْمكَع األيَّمامُم نُمدَعاِولُميَعا بَعْينَع النَّماِس  .ٓٗٔ:آل عمران -وَع
كالمداكلة في الكاقع تككف مبنية عمى أعماؿ الناس فبل تككف الدكلة لفريؽ دكف آخر جزافنا، "

نما تككف لمف عرؼ أسبابيا كرعاىا حؽ رعايتيا؛ أم إذا عممتـ أف ذلؾ سنة فعؿ يكـ أف ال تينكا كاإ
. كال تضعفكا بما أصابكـ؛ ألنكـ تعممكف أف الدكلة تدكؿ

إذا كانت المداكلة منكطة باألعماؿ التي تفضي إلييا، فعميكـ أف تقكمكا بيذه األعماؿ 
ف المسمـ ما خمؽ ليميك .. كأف العمـ إذا لـ يصدقو العمؿ ال يعتد بو..كتحكمكىا أتـ إحكاـ كاإ

كؿ، كال ليناؿ الظفر كالسيادة بخكارؽ العادات، كتبديؿ سنف اهلل في كيمعب، كال ليكسؿ كيتكا
مؽ ليككف أكثر الناس ًجدن   .."ا في العمؿ كأشدىـ محافظة عمى النكاميس كالسنفالمخمكقات، بؿ خي

 :في السنن الكونية واالجتماعية -ٖ
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، مف أما شأف األمـ فميس عمى ذلؾ، فإف الركح الذم أكدعو اهلل جميع شرائعو اإلليية"
تصحيح الفكر، كتسديد النظر، كتأديب األىكاء، كتحديد مطامع الشيكات، كالدخكؿ إلى كؿ أمر 

مف بابو، كطمب كؿ رغيبة مف أسبابيا، كحفظ األمانة، كاستشعار األخكة، كالتعاكف عمى البر 
كالتناصح في الخير كالشر، كغير ذلؾ مف أصكؿ الفضائؿ، ذلؾ الركح ىك مصدر حياة األمـ 

 "...رؽ سعادتيا في ىذه الدنيا قبؿ اآلخرةكمش
عمى ىذه السنف جرل سمؼ األمة، فبينما كاف المسمـ يرفع ركحو بيذه العقائد السامية، كيأخذ "

نفسو بما يتبعيا مف األعماؿ الجميمة، كاف غيره يظف أنو يزلزؿ األرض بدعائو، كيشؽ الفمؾ 
.." اف يغني عنو ظنو مف الحؽ شيئناببكائو، كىك كلع بأىكائو، ماضو في غمكائو، كما ؾ

 :سنن اهلل في الِغنى والفقر بين األفراد واألمم -ٗ
كأما األمـ فأمرىا . إف الرزؽ بغير حساب كال سعي في الدنيا إنما يصح بالنسبة إلى األفراد"

عمى غير ىذا، فإف األمة التي تركنيا فقيرة ذليمة معدكمة ميينة ال يمكف أف تككف متقية ألسباب 
ـ اهلل كسخطو بالجرم عمى سنتو الحكيمة كشريعتو العادلة، كلـ يكف مف سينة اهلل تعالى أف نؽ

يرزؽ األمة العزة كالثركة كالقكة كالسمطة مف حيث ال تحتسب كال تقدر، كال تعمؿ كال تدبر، بؿ 
 .."يعطييا بعمميا كيسمبيا بزلميا

 :سنن التدافع بين الحق والباطل -٘
نما ىذا شأف الباطؿ ال يثب" ت أماـ الحؽ، فإف أحكاـ الباطؿ مؤقتة ال ثبات ليا في ذاتيا، كاإ

بقاؤىا في نـك الحؽ عنيا، كحكـ الحؽ ىك الثابت بذاتو، فبل يغمب أنصاره ما دامكا معتصميف 
 ..."بو، مجتمعيف عميو

ماتتيا -ٙ  :سنن اهلل في إحياء األمم وا 
كتيـ، كأزاؿ استقبلؿ أمتيـ، حتى ىك أف العدك نٌكؿ بيـ فأفنى ؽ ؛فمعنى مكت أكلئؾ القكـ"

ف كصارت ال تعد أمة، بأف تفرؽ شمميا، كذىبت جامعتيا، فكؿ مف بقي مف أفرادىا خاضع
نما كجكدىـ تابعه كف فييـ، مدغـكلمغالبيف ضائع لكجكد  ف في غمارىـ، ال كجكد ليـ في أنفسيـ، كاإ

 "...غيرىـ، كمعنى حياتيـ ىك عكد االستقبلؿ إلييـ
كغيرىا مف  ،لميمـ كالعزائـ، كما جعؿ اليمع كالجبف ةب كالعظائـ محببإذ جعؿ المصائ

ا ألمة مف أسباب ضعؼ األمـ، كجعؿ ضعؼ أمة مغرمن  ؛األخبلؽ التي أفسدىا الترؼ كالسرؼ
ا لمقكل الكامنة في المعتدل قكية بالكثباف عمييا، كاالعتداء عمى استقبلليا، كجعؿ االعتداء منبون 

استعماؿ مكاىب اهلل فيما كىبت ألجمو، حتى تحيا األمـ حياة عزيزة، كيظير  ا لو إلىعميو، كممجئن 
. فضؿ اهلل تعالى فييا
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ىك المكت المحفكؼ  ؛كاعممكا أف الجبف عف مدافعة األعداء، كتسميـ الديار باليزيمة كالفرار
فبل  ؛عتديفالمحفكظة مف عدكاف الـ المميةالحياة  مكالعار، كأف الحياة العزيزة الطيبة ق مبالًخز

 .تقصركا في حماية جامعتكـ في الممة كالديف
 :اإلمالء لمكافرين: من سنن االجتماع البشرى -ٚ

نما ىك جر ؛إف ىذا اإلمبلء لمكافريف ليس عنايةن مف اهلل بيـ  مكه ؛عمى سنتو في الخمؽ مكاإ
 .أف يككف ما يصيب اإلنساف مف خير كشر ىك ثمرة عممو

 :سُمّنة التبديل والتغيير -ٛ
 ْل اءْتوُم فَعِإنَّم اللّ  سَع مَعن يُمبَعدِّكْل ِنْعمَعةَع الّمِو ِمن بَعْعِد مَعا جَع هَع بَعِني ِإْسرَعاِئيلَع كَعْم آتَعْينَعاىُمم مِّكْن آيَعةٍس بَعيِّكنَعةٍس وَع

 ُُِ: البقرة – شَعِديدُم اْلِعقَعابِ 
كلكف ىؿ  ،إسرائيؿ مكاآلية عبرة لممخاطبيف بالقرآف مف المؤمنيف بو، ال حكاية تاريخية عف بف

كسيـ ءكىؿ يفيمكف منيا أف ممكيـ الذم يتقمص ظمو عف ر! بيا المنتسبكف إلى القرآف؟ يعتبر
عامنا بعد عاـ، كعزىـ الذم تتخطفو منيـ حكادث األياـ ما بٌدليما اهلل تعالى إال بعد ما بٌدلكا 

ِميًعا وَعالَع تَعفَعرَّمقُموْا وَعاْذكُم : نعمتو عمييـ في قكلو ْبِل الّمِو جَع مَعْيكُمْم ِإْذ كُمنتُمْم وَعاْعتَعِصمُموْا ِبحَع وْا ِنْعمَعةَع الّمِو عَع رُم
ِتِو ِإْخوَعاًنا ذَعِلكَع ِبأَعنَّم الّموَع لَعْم يَعكُم مُمغَعيِّكرًا   –َُّ: البقرة أَعْعدَعاء فَعأَعلَّمفَع بَعْينَع قُممُموِبكُمْم فَعأَعْصبَعْحتُمم ِبِنْعمَع
وْا مَعا ِبأَعنفُمِسِيمْ  تَّمى يُمغَعيِّكرُم مَعى قَعْومٍس حَع ًة أَعْنعَعمَعيَعا عَع  .ّٓ: األنفاؿ نِّكْعمَع

ف رؤسا! كبل ىـ ءإنيـ لـ يفيمكا ىذا كلك تغنكا كترنمكا بيذه اآليات في كؿ مأتـ ككؿ مكسـ، كاإ
ف أكثر عاــا ال يمقتكف أحدن  كما كاف بنك  ،ىـ تبع ليؤالء الرؤساءتقتيـ لمف يذكِّضرىـ بو، كاإ

نا لنعمـ أف الساكتيف منيـ عمى جميع ـ بو المسممكف مف  مى ميفً ا إسرائيؿ عمى عيد نزكؿ القرآف، كاإ
مع المدافعيف عف الفاسقيف كالمبتدعيف عمى إيذاء  فالبدع كالخرافات كالفسكؽ كالعصياف يتفقك

!.. الكاعظيف الناصحيف، باسـ المدافعة عف الديف
 :كفيما يمي تحميؿ لئلجابات عف أسئمة كؿ مف ىذه القضايا الثبلث الكبرل

األسباب، والعواقب : نبي واالستعمار واالحتاللالموقف من النفوذ األج -القضية األولى
 :وسبل المقاومة

قبؿ اشتراكو : يمكف متابعة ىذا المكقؼ عبر أربع مراحؿ مف تطكر خبرة الشيخ محمد عبده
في الثكرة العرابية، كخبلؿ الثكرة كمع فشميا ككقكع االحتبلؿ، كخبلؿ مرحمة نفيو خارج مصر، 

كليس المقصكد مكقفو مف الحالة المصرية . ق عدة مناصبكأخيرنا بعد عكدتو إلى مصر كتكلي
ف كانت ىي بالطبع التي حازت عمى اىتمامو األساس، حيث امتدت مكاقفو أيضن  ا إلى فقط، كاإ

. كضع المسمميف في اليند كفي شماؿ إفريقيا كفى السكداف كليبيا
الثالث الكبرى إذن ىل انعكس الوعي بيذه السُّدنن عمى فكر وحركة اإلمام تجاه القضايا 

لمعالقات الدولية اإلسالمية؟ 
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  القابمية لالستعمار: تشخيص واقع األمة اإلسالمية ومصر  -ٔ
تمثبلن لتقسيـ مالؾ بف نبي مسألة المقاكمة إلى مقاكمة االستعمار، كمقاكمة القابمية 

 ؛ستعمارفمقد صنؼ طارؽ البشرل اإلماـ محمد عبده في فئة المقاكميف لمقابمية لبل ؛لبلستعمار
 كانعداـو  ،لمرأم كانحطاطو  كاستبدادو  ،ا مما آؿ إليو كاقع كحاؿ األمة مف تخمؼ كجمكدانطبلؽن 
 .لمحرية

كلقد سجؿ محمد عبده ىذه األسباب بكضكح، كبأكثر مف طريقة منذ انطبلقتو اإلصبلحية 
در لما حاؽى اصقبؿ المشاركة في الثكرة العرابية كنفيو ثـ عكدتو، كىك يحمؿ عمى أربعة ـ األكلى

المتاجركف باإلسبلـ مف الذيف قالكا الكثير مف البدع التي  -مف ناحيةو -كىـ  ؛باألمة مف ضعؼ
 ،-مف ناحية ثانية–كجمكد الناس كسمبيتيـ . الجبرية، كالجمكد كالتقميد :ال عبلقة ليا باإلسبلـ

تأكد فيو استبداد الحكاـ في نفس الكقت الذم  ،كعدـ حركتيـ تحت تأثير الجبرية كالقدرية كالتكاكؿ
: أماـ عدـ قدرة المحككميف عمى الفعؿ، كفى ىذا يقكؿ اإلماـ ،كجكرىـ كفسادىـ مف ناحية ثالثة

مظمكميف، مثَّؿ ىذا عكننا لمظالـ عمى أنفسيـ يتيممكف بمظاىر .. ظالميف...جمكد الناس"...
، "ذاتيـ مف ذلؾ كابتذلكهحتى سئمت نفكس المستبديف  ،كأمعنكا في ىذا.. االستبداد المزخرفة

دارة شئكنياالديكف التي أعطت لؤلجانب حقنا شرعين  ا ألمكاليـ حفظن  ؛ا لمتدخؿ في أمكر الببلد كاإ
 .(ّٔ)"ليس مف غرضيـ كال مف مآربيـ إصبلح حاؿ المصرم كنكالو لمحرية كارتقائو في المدنية"

بجديد حيف أشار إلى  لـ يأتً  –(ْٔ)كما يرل البعض –إذا كاف محمد عبده  ؛بعبارة أخرل
حيث أشار إلييا مف قبمو فبلسفة كفقياء مسممكف في عصكر  ؛العكامؿ العقمية مثؿ الجبرية

سابقة، إال أف القراءة في أعماؿ محمد عبده السياسية كاالجتماعية لىتبيف لنا استحضارىه عكامؿ 
ف كانت خاصة بمصر ،أخرل لمجتمعية إال أنيا تحدد مسئكلية األبعاد السياسية كا ؛كاإ

 .كاالقتصادية
 ،كثقافية ،اقتصادية ؛في جكانبيا المتنكعة ؛فمقد قدـ محمد عبده تشخيص حالة المجتمع

 .(ٓٔ)محددنا حالة الفقراء كاألغنياء ،كقدـ رؤية نقدية لمحياة المصرية في القرية كالمدينة ،كسياسية
يبيف عكاقب  ،سبابياا لمحالة السياسية في مصر قبؿ الثكرة كأا تفصيمين كما قدـ تشخيصن 

في ظؿ أحكاليـ الجارية مف جيؿو  ،ستعادتياال كعدـ أىمية الناس ،الحرية افقدؼك ،االستبداد
 .(ٔٔ)كتخمؼ

                                                           
(: في)ىما ككيفية مكاجيتيما لما فييما مف نيؿ لصحة العقيدة نظر تحميبلن ضافينا لفكر اإلماـ حكؿ الجبرية كالقدرية كآثار -ّٔ

  .ُِٖ -ُُِعثماف أميف، مرجع سابؽ، ص ص .د      
عاطؼ العراقي . د(: في)لمشيخ محمد عبده، مف خبلؿ منظكر نقدم؛ " اإلسبلـ ديف العمـ كالمدنية"عاطؼ العراقي، كتاب . د -ْٔ

 .ِْ-ِِ، مرجع سابؽ، ص ص (إشراؼ كتصدير)
 .ُِٓعاطؼ العراقي، مرجع سابؽ، ص . د(: في)سعيد مراد، نظرات في اإلصبلح االجتماعي عند اإلماـ محمد عبده؛ . د -ٓٔ
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كال محؿ لمتفصيؿ فيو ىنا؛ حيث سيتكرر –كمف كاقع ىذا التشخيص الذم قدمو اإلماـ 
 يقتصر عمى نو تشخيص مركب الأيتضح لنا  –استدعاؤه في أكثر مف مكضع الحؽ في الدراسة

كىك األمر الذم يفسح المجاؿ  ؛ إنما ينطمؽ إلى سائر العكامؿ"الفكرم الثقافي"عامؿو كاحد ىك 
ا لنيج مسالؾ أخرل لمتغيير إلى جانب أال يدؿ ذلؾ عمى أف اإلماـ كاف مستعدن : لمسؤاؿ التالي

 اإلصبلح التربكم كالتعميمي الذم يمثؿ ركيزة منظكمتو؟ كلكف متى؟ ككيؼ؟
 سباب الخارجيةما بين األسباب الداخمية واأل: شل الثورة العرابية واحتالل مصرف -ٕ

ما كصمت إليو التطكرات السياسية كالمجتمعية لؤلزمة  ةكجاءت الثكرة العرابية ممثمة لذرك
–كاف ليا ما ك. المصرية التي استحكمت خبلليا قبضة االستبداد كتزايد النفكذ األجنبي كتدخبلتو

دليؿ عمى ما كصؿ إليو عجز األمة عف استرداد حقكقيا  مف –رل كما رأل اإلماـمف ناحية أخ
. كحريتيا

ىك أف اإلماـ شارؾ في الثكرة حيف أضحى خطر التدخؿ األجنبي كاليجـك  ؛ابتداءن لكف الميـ 
ـن  كلـ يكؼَّ خبلليا عف انتقاد قادتيا  ،كذلؾ بعد أف تردد لفترة في المشاركة ؛االعسكرم قائ

كبياف خطكرة اليياج كفكضى الرأم  ،ـ كأساليبيـ كمعارضة انتقادىـ النخب المستنيرةكأىدافو
كعدـ استعداد قادتيا  ،بؿ كالتحذير مف أف نمط إدارة الثكرة كمحدكدية إمكانياتيا العسكرية ؛العاـ

 ككقكع خطر االحتبلؿ ،ف يؤدم إلى التدخؿ األجنبيأالعسكرييف لمكاجية القكات اإلنجميزية البد 
بعبارة أخرل انتيى التردد بيف مسمؾ اإلماـ اإلصبلحي كبيف . العسكرم، كىذا ما حدث بالفعؿ

كليس أدؿ عمى كصؼ كتفسير مكقفو ىذا مف . مشاركتو في الثكرة مع احتداـ الخطر عمى األمة
ولم يكونوا يعرفون لمحرية التي يصيحون بطمبيا تحديًدا، وال يعممون ليا : "(ٕٔ)نصٍّ جاء فيو

مِّكموا ماىية الحرية تكي نما كان بينيم فئة قميمة من المصريين قد أُمحسنت تربيتيم، وعُم يًفا، وا 
فانتيزوا فرصة تمك األحداث ىم ومن استفاد منيم واختمط بيم لنوال  ...ومادة الحقوق الوطنية

 ولكن لم يكن ليتيسر ليم انتصار رأييم وتعزيز... الحقوق الوطنية، وانضموا إلى تمك الحركة
ج ذلك التيور وتيار تمك السطوة فكان حال المصريين أنيم يطمبون الحرية ... مبدئيم في لُمجَع

من  األريبواسطة االستبداد، ويحاولون نوال الرحمة من طريق القسوة، كمن يحاول استخراج 
وىو . وكان شأن تمك الفئة في تورطيا كشأن كاتون الروماني. الحنظل والشيد من العمقم

وكانت انقسمت األمة الرومانية . ي حّر كان أوقف حياتو عمى نوال حرية وطنوفيمسوف وطن
قسم يحاول قمب الحكومة إلى ممكية تحت قيادة قيصر، وقسم يريد بقائيا : إلى قسمين

                                                                                                                                                                      
عبد العاطي . د(: في)انظر تحميبلن لؤلكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالفكرية في مصر خبلؿ القرف التاسع عشر  -ٔٔ

 .َٔ -ِّمحمد، مرجع سابؽ، ص ص 
 -ِٗ، ص ص ُٕٖٗ، بريطانيا، ُسمسمة األعماؿ المجيكلة، محمد عبده، رياض الريس لمكتب كالنشر، ط: شمشعمي  -ٕٔ

َّ. 
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فانضم كاتون إلى القسم األخير مع عممو بأن بومبيو وأشياعو . جميورية تحت رياسة بومبيو
منيم نوال الحرية التي يطمبيا لبالده إن ىم انتصروا،  ليم أغراض خصوصية، وليس يُمرجى

كيف حالك ورأيك في : فخرج مع ذلك في حزبيم متسمًحا لمحرب، فقال لو بعض أصحابو
ن انتصر بومبيو قتمت نفسي: شّر ما حال: نفسك؟ قال لو قال لو . إن انتصر قيصر قتمني، وا 

ه ما لك أن تكون في منزلة عظيمة وكيف ذلك ولك من عمو المكانة بين حزب بومبي: صاحبو
إن غرضي أن أعيش حرًا بين قوم أحرار ال أن أعيش عزيزًا : إذا انتصروا؟ فأجابو الفيمسوف

 الركماني؟" كاتكف"فيؿ كاف محمد عبده يرل نفسو في ". بين قوم أذالء
نو مع تكفيؽ كتعاك مكمامتد بنقده كاتيامو إلى خيانة الخد –مف ناحية أخرل–كما أف اإلماـ 

لخمؽ الفكضى بإثارة الفتنة  –مع محافظ اإلسكندرية–اإلنجميز لكأد الثكرة كحماية عرشو بؿ كتآمره 
ا، مثَّمت  بيف المسمميف كاألكركبييف عمى نحكو أدل إلى مذبحة في اإلسكندرية، كفى طنطا أيضن

 .ذريعة مف ذرائع تدخؿ اإلنجميز
ا كما أرجع االحتبلؿى إلى افتقاد مصر لمرجاؿ ذك م العزيمة كاإلرادة كاألمانة كاإلخبلص، رافضن

. ا أنو نتاج جشع إنجميزممبررات اإلنجميز بأف االحتبلؿ ناجـ عف أكضاع داخمية؛ مؤكدن 
إف ىذه القراءة في ىذه األسباب الداخمية كالخارجية لفشؿ الثكرة العرابية كمف كاقع ركح 

لتبيف لنا التفسير األخبلقي ( (ٖٔ)لياكالتي ال يسمح حجـ الدراسة بنؽ)نصكص تفصيمية عنيا 
القيمي الذم قدمو اإلماـ لكؿ األحداث السابقة اإلشارة إلييا؛ حيث لـ ينظر إلييا نظرة ىيكمية 

مما ينحك بنا لمتساؤؿ، ألـ تكف ىذه التحميبلت بمثابة . بنائية تركز عمى العكامؿ المادية فقط
حتى في أشد مراحؿ االضطراب كالثكرة  مؤشرات كأدلة عمى تمٌكف منيجو اإلصبلحي القيمى

كالعنؼ كسياسات القكل الظاىرة؟ بؿ إف تعبيره عما حاؽ بو بعد فشؿ الثكرة ألصدؽي تعبير عف 
حيث ذكر، كيؼ تداعت اإلرادات خبلؿ المحاكمات حيف سعى كؿ طرؼ لحماية نفسو  ؛(ٗٔ)ذلؾ

لقاء المسئكلية عمييـ  .ككىٍيؿ التيـ لآلخريف كاإ
اإلماـ مستيًدفنا االحتبلؿى باليجكـ كاالتياـ، كلـ يكف عممو مع األفغاني إلصدار كبعد نفيو ظؿ 

كأثناء زيارةو . إال سعينا لمتكعية كتعبئةن لؤلمة مف أجؿ مقاكمة االستعمار –العركة الكثقى مف فرنسا 
حمؿ اإلماـ حممة عنيفة عمى  (َٕ)، كفى حديث مع صحيفة باؿ ماؿ جازيتُْٖٖإلى لندف 

 :كاآلتي -مف كاقع مقكالتو-ؿ اإلنجميزم تمخصت أسانيدىا االحتبل

                                                           
محمد عمارة، . د: الفصؿ الخاص بالثكرة العرابية في كتاب عباس محمكد العقاد، ككذلؾ انظر: انظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٖٔ

.  ، الجزء األكؿاألعماؿ الكاممة لئلماـ محمد عبده، الكتابات السياسية
 

 .محمد عمارة، المرجع السابؽ. د -ٗٔ
 .ٕٕ-ُٕعمي شمش، مرجع سابؽ، ص ص : انظر نص الحديث في -َٕ
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وكل إنجميزي يقول إنو يرجو الخير لمصر، ولكن أي السياسيين عندكم حاول أن يبرىن "
بمذىب الحرية  -نحن المصريين أنصار الحزب الحر-عمى صدق تصريحاتو؟ لقد كنا نؤمن 

ىذا، ألن الحقائق أقوى من األلفاظ، أما اإلنجميزي والتعاطف اإلنجميزي، ولكننا لم نعد نؤمن ب
؛ فنحن نرى بوضوح أنيا مسألة من أجمكم وحدكم، وأما Liberalityمساندتكم لمحرية 

لقد قضيتم عمى كل ما فينا . تعاطفكم معنا فيو تعاطف الذئب مع الحمل الذي يخطط اللتيامو
وكنا . تنازع قبل الحرب وأثناءىالقد كنا ن... من خير حتى تجدوا مبررًا لالستمرار في تممك بمدنا

وكنا نرجو أن نصمح . نرجو أن نحطم استبداد حكامنا، فرحنا نشكو من األتراك ونعدىم غرباء
أما اآلن فنحن نعرف . أنفسنا سياسًيا، وأن نتقدم عمى طريق الحرية مثمما تقدمت أمم أوروبا

نحن نرى فييم إخوة . األتراكأن ىناك ما ىو أسوأ من االستبداد ومن ىو أسوأ في العداء من 
. لنا في الدين، إذا لم يكن في الجنس، فإذا تركتمونا وشأننا معيم لعرفنا كيف نتقدم في سالم

فنحن ال . وليس في مصر مسمم ال يرجو من فرط االضطياد أن يتمقى منكم العون بعد اآلن
لى األ فالمسممون إذا تيددىم ... بدنبتغي منكم إال شيًئا واحًدا، ىو أن تحمُّدوا عنا من اآلن وا 

وشعب اليمن ليس أكثر تعصًبا من السودانيين، ولكنيم يعشقون . شيء حمموا السالح
لم تحدث في ... كفوا عن تيديدنا وارحموا عن بالدنا... حريتيم، شأنيم شأن جميع العرب

حوادث فوصول أسطولكم إلى اإلسكندرية أشعل . مصر مذابح سوى تمك التي تسببتم فييا أنتم
ولم يحدث أن تعرضت حياة . ونزول قواتكم إلى البر أشعل الشغب في طنطا. الشغب بالمدينة

فميس بيننا وبين المسيحيين أي . مسيحي لمخطر إال مع حضوركم، ولن يتكرر ذلك إذا رحمتم
إذا شاءت إنجمترا ... نزاع طالما أنيم يحافظون عمى قوانيننا، وال يحاولون التدخل في الحكم

أن تقدم لنا أول دليل عمى  -كما ذكرت–تصمح الخطأ الذي ارتكبتو في حقنا، فيجب عمييا  أن
ثم يمي ذلك أن تتفق مع الدول الكبرى في أوروبا وجاللة . إخالصيا بإخراج قواتيا من مصر

وال يوجد رجل شريف في مصر يقبل العمل لمصمحة ... السمطان، عمى اختيار حاكم جدي لنا
. تصرون عمى أن يحكموا بطريقتكم وأن يتحدثوا بمغتكم -مرة أخرى–وأنتم . يزيةالحكومة اإلنجل

فأتيحوا لنا أن . والشرفاء بشكل عام ال يتكممون اإلنجميزية، وال يحبون األساليب اإلنجميزية
..."  نختار الحاكم الذي نحبو

لحكاـ لمتركيز بعبارة أخرل تحكؿ مسار اإلماـ في نضالو السياسي مف التركيز عمى الدكؿ كا
ا إياىـ بكمماتو كأفكاره الرافضة لبلحتبلؿ عمى الشعكب كاألمـ سكاء في الداخؿ كالخارج مستيدؼن 

 .كالمفندة لمبرراتو
كلقد كفرت . ا أسمى لدل اإلماـكمف ناحية أخرل ظؿ اإلصبلح التربكم كالتعميمي غاية كىدؼن 

ع إلصبلح التعميـ في سكريا كلبناف قبؿ فرصة إعداد مشرك( خبلؿ نفيو)لو فترة إقامتو في الشاـ 
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أف يضطر إلى مغادرتيما إلى أكركبا تحت كطأة ضغط السمطاف العثماني، بعد أف امتد انتقاد 
 .اإلماـ كىجكمو إلى سياسات اآلستانة

كلـ يستًعٍد اإلصبلح مكانتو األساسية الظاىرة لدل اإلماـ إال بعد عكدتو مف المنفى كدخكؿ 
 .مرحمة أخرل عبلقتو باالحتبلؿ

ىل يمكن  :االحتالل ظل سمطة يمعضمة اإلصالح ف: عواقب االحتالل وسبل مقاومتو -ٖ
 المقاومة بغير القوة المسمحة والنضال السياسي؟

 ؛االلتباس حكؿ فكر كحركة اإلماـ تجاه قضايا العبلقات الدكلية لؤلمة مفإذا كاف ىناؾ قدر 
كيمكف تممس  ،"سمطة االحتبلؿ"صؿ بالمكقؼ مف فيك يبرز بدرجة أكبر كبصفة خاصة فيما يت

 :(ُٕ)ثبلث اتجاىات بيذا الصدد
الذم يقدـ التفسيرات أك التبريرات أك التسكيغات لتعامؿ اإلماـ مع سمطة   -االتجاه األول

كعمى النحك الذم ال ينقض قيمتو  ،سكاء مف حيث دعكتو لمقاكمتو بالتربية كالتعميـ ؛االحتبلؿ
ـن  االفكرم سبلحن م كالديف صبلحاعتبار دعكتو لئلكمصمح ديني، بؿ ك مف أسمحة مقاكمة  اىا

/ الذم ال يفصؿ بيف الديني ؛الشامؿ صبلحلئل مبؿ كتعبيرنا عف المفيكـ اإلسبلـ ،االحتبلؿ
 .السياسي/ السياسي أك الفكرم
ركمر يتيـ محمد عبده بمكاالة سمطة االحتبلؿ حمايةن لنفسو، كاالستقكاء بؾ -االتجاه الثاني

، كتحت تأثير (ألسرة محمد عمي كالباشكات ككاف محمد عبده يكفُّ عداءن )في مكاجية الخديكم 
بة في مصر في نظر أصحاب ىذا  ممما يعف م فاضؿ؛مثؿ األميرة نازؿ ؛بعض النخب المتغرِّض

. "اإلصبلح"االتجاه تضحية اإلماـ بمبدإ مقاكمة المحتؿ تحت كىـ 
بيف مشركعو لئلصبلح الفكرم  -عند تقييـ اإلماـ-الفصؿ يرل أنو يجب  -االتجاه الثالث

فإذا كاف األكؿ قد كضعو بيف المجدديف ذكم التأثيرات الممتدة . كبيف مكاقفو السياسية ،الدينيك
إال أف مكاقفو السياسية المتمثمة في التعاكف مع  ؛عمى مىٍف بعده مف التيار اإلسبلمي اإلصبلحي

يتصؿ بالتعميـ كالتربية، قد حققت أىداؼ المحتؿ أكثر مما حققت  سمطة االحتبلؿ، حتى كلك فيما
 .مف مداخؿ اختراؽ النخب الكطنية الئلماـ أىدافو، بؿ كيعد ىذا التعاكف مدخبلن خطيرن 

كبالقراءة الفاحصة في المصادر المختمفة حكؿ ىذا الجانب مف فكر كحركة اإلماـ، كبالقراءة 
إلماـ فيما يتصؿ بيذا األمر، ككذلؾ فيما يتصؿ بنظرتو الكمية الجامعة بيف نصكص متنكعة ؿ

                                                           
انظر تحميبلن متعمقنا مقارننا بيف األدبيات التي سجمت اآلراء المختمفة حكؿ مكقؼ اإلماـ مف االحتبلؿ، كىك التحميؿ الذم  -ُٕ

: الثبلثة فيينطمؽ منو التمييز بيف ىذه االتجاىات 
. ٖٓ-ُٖزكريا سميماف بيكمي، مرجع سابؽ، ص ص . د -
ا - . َٗ-ُٖالجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص ص ... محمد عمارة، األعماؿ الكاممة . د: كانظر أيضن
. ُٗٔ-ُٗٓعباس محمكد العقاد، مرجع سابؽ، ص ص  -
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كيعبر عف ىذه الرؤية عدد مف المقكالت التي  .رؤية رابعةيمكف تقديـ  ؛المحضارة الغربية أيضن 
 .كذلؾ في معرض تناكليـ لمكاقفو مف االحتبلؿ ؛اإلماـ أصحابيا بياصؼ م

 ،وروبيةا لمسيطرة األعدوً  احدٍس كان األستاذ اإلمام في آن و" :(ِٕٕص)فيقكؿ عثماف أميف 
ا لظمم الحكومات الشرقية، وال ريب أن الوطنية المستنيرة العميقة البعيدة عن الديماجوجية وعدوً 

 ".ىي الفكرة الموجية لنشاطو السياسي كمو ؛السطحية العامية
ن محمد عبده كان يريد اإلعداد إيمكن القول (: "ْٖص)زكريا سميماف بيكمي . كيقكؿ د

ا لمجالء، والنيوض بالدولة فيما بعد تحقيق ىذا الجالء؛ ىادفً  ًيا؛ا واجتماعًيا واقتصاديً فكر
 ".أسباب الضعف التي أفضت إليو يتالف

في حوار " (:َٗص) (الكتابات السياسية)محمد عمارة في مقدمة األعماؿ الكاممة .كيقكؿ د
فيرفض مبدأ  ؛ي القضيةيحدد رأيو ف ،ٜٛٛٔلإلمام مع بعض أنصار االحتالل اإلنجميزي 

 ،ا طريق العمل السياسي المباشرولكنو يرفض أيًض  ،والتسميم بأبديتو ،االستسالم لالحتالل
. "والتيييج الوطني كطريق لمتحرر من االحتالل

وتاريخ محمد عبده في خدمة القضية القومية ىو تاريخ اإلقدام إلى " :كيقكؿ عباس العقاد
ألن نظرتو إلى الغرض  ؛تاريخ االندفاع مع الخفة والعجمةأقصى حدوده، ولكنو لم يكن قط 

وىو الغرض الدائم وراء جميع  ؛القريب لم تعّجمو قط عن النظر الطويل إلى الغرض البعيد
نما التعويل كمو  ؛ال تعويل بعد اليوم عمى السياسة وال عمى الساسة(... ٓٙٔص)األغراض  وا 
ع ليا وأصدق في المضي بيا إلى غايتيا من العمم وال معول لألمم في جيادىا أنف ،عمى األمم

 .(ِٕ) "(ٗٙٔص)والتربية القويمة  ي،الح
 -كما سبقت اإلشارة–كفى تصنيفو لخريطة الفكر اإلسبلمي المعاصر، يضع طارؽ البشرم 

في مقابؿ جماؿ  ،اإلماـ محمد عبده في مصاٌؼ مقاكمي القابمية لبلستعمار باإلصبلح الرشيد
 .نفسو" المقاـك لبلستعمار"الديف األفغاني 

السياسة ليست ىي الثكرة كالنضاؿ السياسي : كتنطمؽ ىذه الرؤية الرابعة مف افتراضو مفاده أف
كممارسة سياسات  ،ا المناكرةكلكف السياسة ىي أيضن  ،فقط بأدكات القكة الصمدة كبالصراعات

كالمكارد المتكافرة، كشريطة القكل بأدكات القكة المرنة كالتحالفات، تحت ضغط متطمبات الكاقع 
عدـ التضحية بالمصمحة العميا كلك طكيمة األجؿ، كحتى كلك بدا في نظر البعض أف مصالح 

بعد عكدة ( َُٓٗ-ُٖٖٗ)كليذا فإف ىذه الرؤية ال تركز عمى السنكات . آنية قد تـ التفريط فييا
ة كمية جامعة مف كاقع فترة أك عمى المكقؼ مف االحتبلؿ فقط، كلكف تقدـ رؤم ،اإلماـ مف المنفى

                                                           
. كبيف محمد بؾ بيـر( بعد عكدتو مف المنفى)اإلماـ جاءت ىذه المقكلة في حكار حكؿ المكقؼ مف اإلنجميز كالفرنسييف بيف  -ِٕ

  .ٖٔٔمحمد عمارة، المرجع السابؽ، ص . د: انظر النص في
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كمف كاقع مكاقؼ اإلماـ تجاه قضايا متعددة، كبالنظر إلى المآالت  ،زمنية ممتدة مف عمر اإلماـ
 مكالمكضكع مفي النطاؽ الزمف" الجزئية"بعيدة المدل كليس قصيرة المدل فقط، متخطية بذلؾ 

ا فقط مف تبلؿ انطبلؽن الذم حدا بالبعض أف يتيـ أك أف يؤيد مكقؼ اإلماـ مف سمطة االح
 .كمآالتيا الحالية ،كعكاقبيا ،األىداؼ اآلنية لمكاقؼ اإلماـ

كالقاعدة  ،كاف ىك القيمة الكبرل لدل اإلماـ "صالحاإل"كيتمخص مفاد ىذه الرؤية في أف 
، كبالتعامؿ مع سمطة "المستبٌد العادؿ"كمف أجمو قبؿ اإلماـ بفكرة  ،الحاكمة لتحقيؽ قيـو أخرل

كمبادئ محددة جعمت مف عممو  ،كلكف في ظؿ ضكابط معينة ،ؿ، كباالنفتاح عمى الغرباالحتبل
كالبد  ،إف العمؿ إلخراج اإلنجميز مف مصر عمؿ كبير جدنا: "مف الجياد؛ فيك الذم قاؿ انمطن 

مف السير في الجياد عمى منياج الحكمة، كالدأب عمى العمؿ  ؛في الكصكؿ إلى الغاية منو
 ".في الجرائد كتابةكاؿ ،منو الكبلـ في المجالس منو عمؿ صغير يكؼإ؛ ال قركف كلك لعدةالطكيؿ، 

عمى االختيار بيف ( منذ ما قبؿ الثكرة العرابية)إف ىذه المقكلة تترجـ أثر خبرة اإلماـ الممتدة 
ىؿ حقؽ منيج اإلماـ في مقاكمة االحتبلؿ أك مقاكمة  :كلكف يبقى السؤاؿ ،منيجيف تأرجح بينيما

لية لو أىدافو؟ تبقى اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ىي المحؾ بيف اآلراء المختمفة حكؿ تقييـ ىذا القاب
كتعد ىذه . أك في ظؿ خصائص عصرنا الراىف ،سكاء في ظؿ خصائص عصر اإلماـ ؛المنيج

 (.كما سيأتي)اإلجابة مف أىـ عناصر خاتمة الدراسة 
 

 :كتشرح العناصر التالية أبعاد ىذه الرؤية
فإف اإلماـ لـ يعمف قط قبكلو لبلحتبلؿ،  ؛كاستكماالن لما تمت اإلشارة إليو بإيجاز مف قبؿ -أكالن 

بؿ كرفض التقميؿ مف شأف مصر كالطعف في استحقاقيا كأىميتيا  ،كلـ يكؼَّ عف التذكرة بعكاقبو
كاستمر في المطالبة  لمحرية كاالستقبلؿ، كأكد رفض خضكع الكطف لسمطة الحاكـ األجنبي،

كرفض  كمنع النفكذ اإلنجميزم مف االمتداد لمسكداف، ،ء الفكرم لقكات االحتبلؿ البريطانيبالجبل
إلقاء اإلنجميز لتبعة االحتبلؿ عمى المصرييف الذيف سببكه بتصرفاتيـ إزاء سمطة الخديكم في 

ر ا أف يككف دخكؿ اإلنجميز إلى مصالببلد، كأرجع اإلماـ االحتبلؿ إلى الجشع اإلنجميزم، نافين 
أف الخمؿ في مصر قد بدء مع كركد المراكب اإلنجميزية  دنامؤؾ ،بسبب ما كاف بيا مف خمؿ

كذلؾ سبقت اإلشارة إلى أف حذر اإلماـ مف السيطرة األجنبية كاف أكبر مف حذر . (ّٕ)لنقؿ
مف باب خشيتو أف يقكد فشؿ ثكرتيـ  إالتكفيؽ؛ فيك لـ يخالؼ العرابييف  مالعرابييف كحذر الخديك

عندما اتجو الخديكم لبلستعانة  ،االحتبلؿ األجنبي، ثـ عاد كأيد الثكرة في مرحمتيا األخيرة إلى

                                                           
: انظر النصكص المعبرة عف ىذه المعاني كمناسبات التصريح بيا خبلؿ مدة نفي اإلماـ في -ّٕ
. ِْٔ -ِٖٔ، ص ص ٕٖ-ٖٓمحمد عمارة، المرجع السابؽ، ص ص . د
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مصر "لمبدأ الحزب الكطني  –كمنذ ما قبؿ الثكرة العرابية-فضبلن عف تبنيو  ،باإلنجميز ضد الثكرة
التدخؿ  بقدر ما ينطكم عمى منع ،كىك المبدأ الذم يستيدؼ الحكـ الظالـ لمعثمانييف ؛لممصرييف
كسياسة الديكف في ، كالتحذير مف النفكذ األجنبي الذم أفضت إليو سياسة اإلسراؼ ،األجنبي

ىل يقدر أحد أن يشك .." :(ٕٓ)ا مشاركتو في الثكرة العرابيةكيقكؿ اإلماـ كاصؼن . (ْٕ)عيد إسماعيؿ
لف آيتفكان  ،ا، بعد أن آزره رجال من جميع األجناس واألديانا صرفً في كون جيادنا وطنيً 

 ؛من حول وقوة االمسممون واألقباط واإلسرائيميون لنجدتو بحماس غريب، وبكل ما أوتو
 ".العتقادىم أنيا حرب بين المصريين واإلنجميز

بعد عكدتو كدعكتو لمجبلء  ،عف إعبلف رفضو سمطة االحتبلؿ ماذا: كلكف يبقى السؤاؿ التالي
 ىؿ اختفت تمامنا؟ كما داللة ذلؾ؟؟ مف المنفى

استحداثنا لجديد في  –بعد العكدة مف المنفى–لـ يكف تحكؿ اإلماـ عف السياسات العميا  -انين ثا
 (األفغاني الديف الذم اقترف باالنقطاع عف أستاذه جماؿ)فبقدر ما كاف ىذا التحكؿ  ؛فكره كحركتو

قتو تحت تأثير تحديات المرحمة كمراؼ-مارس فييا اإلماـ  ،نتاج خبرة سمبية لمدة عشر سنكات
بقدر ما  (ىك حب العمـ كالتعميـكأال )لو اهلل عميو؛ بما ىك ضد طبيعتو كتككينو الذم ج -لؤلفغاني

ا ىذا التحكؿ بمثابة عكدة إلى الخط األساسي لفكره كحركتو كالتي فطره اهلل عميو كحباه  ،كاف أيضن
اقو الخاص إلى ا ليخرج مف نطجيدن  -في صدر شبابو–بو، كلقد شرح العقاد كيؼ استغرؽ اإلماـ 

النطاؽ العاـ، ثـ كيؼ أفضت بو خبرة العمؿ السياسي مع األفغاني إلى العكدة مف جديد إلى خط 
 .اإلصبلح

ا ضد بصكرة كاممة تأميفن " السياسة"ا مف دائرة كما يجدر القكؿ إف ىذا التحكؿ لـ يكف خركجن 
ف ممارسة لنكعو ما مف حتبلؿ؛ بؿ كاف ىذا التحكؿ في حد ذاتو يتضـاالسمطة الخديكم كسمطة 

ضد مشركع اإلماـ في " العمماء التقميدييف"سياسات تكازف القكل بيف الخديكم الذم تحالؼ مع 
ككاف . كبيف سمطة االحتبلؿ التي اعتقد اإلماـ أنيا ستسانده في خطتو اإلصبلحية ،اإلصبلح

. ا بيف أمريف كبلىما مرٌ ا في مكاجية سمطة الخديكم، اختيارن اختيار اإلماـ لسمطة االحتبلؿ حميؼن 
عمى شخصية المصرييف أقؿ مف عدائو  افما كانت عداكة اإلماـ لحكـ أسرة محمد عمي كعكاقبو

                                                           
محمد : ، في"في سمب األمبلؾ مف المبلؾ"ـ لحاؿ الببلد في عصر إسماعيؿ في نص مف نصكص بعنكاف نظر شرح اإلما -ْٕ
. ُُْ-َُْالمرجع السابؽ، ص ص : عمارة
ا - مف : كصؼ اإلماـ حالة الببلد المصرية المتدىكرة مف جميع النكاحي عندما تنازؿ إسماعيؿ باشا عف إمارة مصر: انظر أيضن

. ّْٖمحمد عمارة، المرجع السابؽ، ص . د :تدخؿ خارجي كغيره، في
عاقتو لئلصبلح قبؿ الثكرة ، كذلؾ ََٓ-َْٗالمرجع السابؽ، ص ص : ككذلؾ انظر مكقفو مف نقد النفكذ األجنبي كتداخمو كاإ

  .ِْٓ-ِّٓانظر تقييمو ألثر النفكذ األجنبي كسبب مف أسباب الثكرة في المرجع السابؽ، ص ص 

ا لئلماـ بعنك -ٕٓ . َْٔمحمد عمارة، مرجع سابؽ، ص . د: الثكرة كالثكار الذيف خانكا، في: افانظر نصِّ
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إف األستاذ اإلماـ لـ : "(ِٓص)عثماف أميف .ككما يقكؿ د. كرفضو لسياسة سمطة االحتبلؿ
جأتو إليو مطالب ا لمصمحة شخصية؛ بؿ أؿا، كال إرضاءن ليكل، كال تحقيؽن ييادف اإلنجميز عفكن 

إف ما يكضح كجية نظر الرجؿ، كيجعؿ ( ٕٖ)عمارة .كما يقكؿ د"! النيكض بالحركة اإلصبلحية
كال عمالة  ،، كليست مجرد جبف أماـ سمطة االحتبلؿ(اإلصبلح)منيا كجية نظر مبدئية كأصيمة 

في مصر ا يعتنقو كينصح بو اآلخريف؛ ال ليذه السمطة؛ أف الرجؿ جعؿ مف مكقفو ىذا مذىبن 
زاء غيرىـ مف المحتميف األكركبييف ؛بؿ كفى غير مصر، كال إزاء اإلنجميز فقط ،كحدىا  ".بؿ كاإ

ا ال فكاؾ عاجبلن كما أف سمطة االحتبلؿ أضحت كاقعن  منو؛ بحكـ تكازنات القكل  ا مفركضن
. العالمية بعد االتفاؽ الكدم، كمف ثـ انتياء فرصة المناكرة بالسياسة الفرنسية

فإن سنوات ابتالء اإلمام بالتعامل مع الساسة الغربيين : "(ُّٔص)ؿ العقاد ككما يقك
فأما ساسة الغرب فمقد كانت قضايا األمم عندىم . والساسة الشرقيين قد أصابتو بخيبو األمل

صفقات لممساومة لتوزيع المستعمرات، أما ساسة الشرق فكانت مخاوفيم من تحرير شعوبيم 
. "وكان األجنبي يستعين بيم عمى توطيد حكمو ،مستعمراتو كمخاوف األجنبي من تحرير

كما يفرضو كاقع المعامبلت مف التعامؿ مع  ،كؿ ىذا ناىيؾ عف تكلي اإلماـ منصب اإلفتاء
الذم يعتبره  ،لتحقيؽ خطتو في إصبلح اإلنساف المصرم ؛كؿ مف قصر عابديف كقصر الدكبارة

. اإلماـ قاعدة المقاكمة األساسية
نياء سمطة االحتبلؿ؟ كفيما تكفر مف كثائؽ  ،ا إلى جبلء اإلنجميزيدعي اإلماـ أبدن كلكف ألـ  كاإ

طبيعة  لىفميس ىناؾ ما يقدـ بصكرة مباشرة ما يدؿ ع ؛منشكرة عف اإلماـ، أك ما كتب عنو
شير ىنا فقط إلى نمكذجيف ف. كشكؿ حكـ الببلد في ظميا ،مكقفو مف استمرار سمطة االحتبلؿ

شارؾ فيو رشيد  ،في حديث عف جبلء اإلنجميز عف مصر -(ٕٔ)أكليما ؛ع عميومما أمكف االطبل
كسأؿ الشيخ رضا الخديكم ما إذا كاف بإمكانو أف يسعى  ،رضا مع الخديكم عباس، ثـ مع اإلماـ

كباالتفاؽ معيـ،  ،لجبلء جيش االحتبلؿ عف مصر بأسمكب كٌدم يمكف أف يرضي اإلنجميز
إن ىذه مسألة ميمة " :عمى الشيخ رشيد ككاف رد اإلماـ ،ماـكأحاؿ الخديكم السؤاؿ إلى اإل

ا مف فيؿ يعني ىذا الرد تيربن . "ًيايجب عمى أفندينا أن يتفكر فييا كثيرًا قبل أن يبرم فييا رأ
 لـ يحف أكانو بعد؟ أف ىذا أمر مالتكرط المباشر مرة أخرل في السياسات العميا؟ أـ يعف

كبدكف الدخكؿ في )شكؿ اإلدارة المصرية في االحتبلؿ  في ـاإلما معف رأ -كالنمكذج الثاني
ردنا عمى سؤاؿ المستشرؽ  ،(َُْٗ)اإلشارة إلى قكليف لئلماـ في رسالتيف  ميكؼ( تفاصيميا اآلف

ينبغي أن توضع حدود لتداخل السمطات  هأن": ىك (ٕٕ)كأكؿ القكليف ؛كيمفريد بمنت في المكضكع

                                                           
  .َٗٔ-ٖٗٔمحمد عمارة، مرجع سابؽ، ص ص . د: انظر -ٕٔ
. ِٗٔ -ُٗٔالمرجع السابؽ، ص ص  -ٕٕ
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حتى ال يكون  ؛ألنفسيم (كالمستشارين وغيرىم)اإلنجميز التنفيذية الذي يدعيو المواطنون 
 ".الموظفون المصريون مجرد آالت صماء ال إرادة ليم وال رأي يبدونو من تمقاء أنفسيم

بعد إشارة اإلماـ إلى إجماع بعض أفاضؿ المصرييف الذيف تشاكر معيـ  -(ٖٕ)ثافو  كفي نصو 
ىو قيام الحكومة اإلنجميزية بضمان  ؛يةإن من أول الضروريات لحسن اإلدارة المصر" :-عميو

النظام في البالد وكفالتو، ومعنى ذلك أنيا تراقب استتبابو والمحافظة عمى استمراره، وعمى 
ومتى تمت . لتدخل الخديويين ةالدستور الذي يُممنَعح لمصر، وأن ال تدع ذلك الدستور عرض

وال تعيين  ي،من أسرة محمد عل ال تبقى حاجة لنزع سمطة الحكم ؛ىذه الضمانة ومنح الدستور
 ...."وبيورأأمير 
  ،كما رأل اإلماـ أف يفصؿ المصريكف فقط فيما يتصؿ بجميع المسائؿ المختصة بالدِّضيف

لغاء كافة كظائؼ المستشاريف مف اإلنجميز، كأف يككف جميع المكظفيف في الحككمة  ف ـكاإ
ا  ،المصرييف، كيجكز تعييف إنجميز كمفتشيف في بعض كظائؼ في المصالح التي كتعيينيـ أيضن

إذا لـ يكجد مصرم تتكفر فيو اإلحاطة بتمؾ المعارؼ  ،يحتاج األمر فييا إلى معارؼ خاصة
 .الفنية، كأف يككف ىؤالء المفتشكف األجانب تحت سمطة كمراقبة الكزراء المصرييف المعينيف

  في الجيش كما قبؿ اإلماـ أف يبقى السردار اإلنجميزم كبعض الضباط اإلنجميز
ذا رأ... "المصرم  فبل ضرر  ؛(باشاكات)الحككمة اإلنجميزية كجكب كجكد قكاد إنكميز فيو  تكاإ
 ".مف ذلؾ
 ذا كاف كؿ ما سبؽ يبيف نظرة اإلماـ لكيفية إدارة كاقع مفركض كقائـ إال أنو في نياية  ؛كاإ

نتيف أك خمسنا ما دامك أك اث ةنحف ال ييمنا أف يبقى اإلنجميز سف: "منفس الكثيقة نصَّ عمى ما يؿ
بضـٌ  ةكلكف إذا كانت ىناؾ فكرة مبيَّت. سيشرككننا في األمر، إلى أف يقكل حزب الفبلحيف

ا فإننا نقبؿ االستبداد التركي الضعيؼ عمى ىذا الخسراف المبيف، فإف قمتـ بالجبلء غدن  ؛مصر
 ".ا نفرح كنغتبطفثقكا أننا جميعن 

ـن كأخيرن  ىؿ في إطار ىذه الكاقعية الذرائعية الكاضحة التي تريد : اا يبقى السؤاؿ التالي قائ
ىؿ نجحت جيكد اإلماـ  ؛مكازنة سمطة الخديكم بسمطة االحتبلؿ، كصكالن إلى دستكر كبرلماف

ىؿ كاف  ؛لتقكيو حزب الفبلحيف؟ كقبؿ ىذا كذلؾ( بالتعاكف مع سمطة االحتبلؿ)اإلصبلحية 
 ـ الحرية؟اإلماـ يرل في كجكد اإلنجميز مصدرنا لتعؿ

 ؛(ٕٗ)مف األسئمة ايثير كثيرن  ىاٍـّ  كبصدد ىذا الشؽ األخير مف السؤاؿ تجدر اإلشارة إلى نصٍّ 
كمف  ،كبعد االحتبلؿ ،كما حدث خبلليا ،فبعد إطالة في شرح حاؿ مصر قبؿ الثكرة العرابية

                                                           
  .ٔٗٔ -ّٗٔالمرجع السابؽ، ص ص  -ٖٕ
، كيرجع عمي شمش المقاؿ إلى اإلماـ محمد ُِٖٗنيًشر بدكف تكقيع في مجمة صغيرة في أبريؿ " الحؽ المر"كىك مقاؿ بعنكاف  -ٕٗ

. عبده
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وكل ذلك ينحصر في " :نفسي اجتماعي بصفة خاصة يصؿ المقاؿ إلى القكؿ مدخؿ تحميؿو 
أما الجالء فيو أول واجب عمى . طمب الجالء وتقصير اإلنجميز في مباشرة اإلصالح: رينأم

وال ينثني عنو إال كل . كل مصري وطني أن يسعى في الحصول عميو من أبوابو وفي أوقاتو
ساقط النفس في مراتب االجتماع البشري، بل ىو من األمور الطبيعية أن ال يقبل أحد حكومة 

بدون أن ينشأ عن لكن ينبغي أن نسعى لذلك بالوسائل الفعالة المؤدية إليو، و. األجنبي عميو
والبرىان قائم بأننا لم . ذلك ضرر، وأن يكون في الوقت المناسب، فإن األمور مرىونة بأوقاتيا

نبمغ درجة الحرية التي نتمتع بيا اآلن وما تبعيا من اإلصالح إال بواسطة اإلنجميز دون 
ولواله لما رضخ حكامنا إلشارة . طيعوا ذلك إال بوجود جيش االحتالل بينناوىم لم يست. سواىم

اإلنجميز في إجراء اإلصالح المذكور، ولوال دخول اإلنجميز لما تيسَّمر لنا أن ننال شيًئا من ذلك 
بأنفسنا بدليل أننا أقمنا نحتمل اليوان والذل ولم نتفاداىما، فضاًل عن أننا كنا مساعدين لمظالم 

...". أنفسنا كما تقدمعمى 
فيؿ ييرًجع اإلماـ إلى سمطة االحتبلؿ  ؛إف ىذا النص يكقع التناقض في فكر القارئ لو

حصكؿ المصرييف عمى حريتيـ؟ كممف؟ ىؿ الخديكم الظالـ أشد قسكة مف االحتبلؿ اإلنجميزم 
التي ما تفتأ  ا ليذه المعضمةىؿ يقدـ فكر اإلماـ كخبرتو تفسيرن  ؟كبحاكـ أجنبي ،العسكرم لمكطف

تؤرؽ الباحث في فكر كحركة ىذا اإلماـ المصمح الذم تعدل تأثيره اإلصبلحي الديني كالفكرم 
حدكد مصر إلى سائر أرجاء األمة في عصره كحتى اآلف؟ كىؿ تبرز مف جديد في ىذا النص 

كىؿ تحقيؽ اإلصبلح الفكرم كالتربكم حتى كلك في ظؿ سمطة االحتبلؿ؟ ؿدكاعي كدكافع اإلماـ 
بإمكاف مثؿ ىذا اإلصبلح أف يتحقؽ؟ أسئمة تقكدنا إلى الجانبيف األخيريف في تحميؿ ىذه الجزئية 

 .مف الدراسة، قبؿ أف نصؿ إلى مناقشة الدالالت المعاصرة ليذه الجكانب في نياية الدراسة
ق جانب ىاـ مف خبر ؛قد يساعد عمى فيـ المعضمة السابقة اإلشارة إلييا كتفسيرىا -اثالثن 

كحدكد العالـ العربي  ،أال كىك تجاكز اإلماـ في معركتو مف أجؿ االستقبلؿ حدكد مصر ؛اإلماـ
بية التي اعترؼ بدفاعيا عف الحرية، كتمسكيا ككصكالن إلى األمـ كالشعكب األكر ،كاإلسبلمي

إلماـ فبعد مرحمة العركة الكثقى كفشميا، نيج ا. باعتبارىما مف أسباب كعبلمات التقدـ ؛بالقانكف
ف كاف لو جذكره أيضن  ا آخر نحك الغرب، كاإ كما )منذ ما قبؿ الثكرة العرابية  ؛ا في سابؽ خبرتونيجن

ا تحقيؽن  ؛أال كىك اإلعجاب بخبرة األكركبييف في اكتساب الحرية كالقانكف ؛(ا بالتفصيؿسنرل الحؽن 
 .لمتمدف الحقيقي

                                                                                                                                                                      

. ّّ-ِِمرجع سابؽ، ص ص : انظر النص كالتحقؽ في عمي شمش -
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ؽ اإلنجميزم صاحب المؤلؼ المشيكر كىنا تبرز لنا داللة عبلقتو بمستر كيمفرد بمنت المستشر
 ،كالتي سجؿ فييا خبرة عبلقتو مع اإلماـ( َُٕٗ" )التاريخ السرم لبلحتبلؿ اإلنجميزم لمصر"

. اكىذه العبلقة اختمفت حكؿ دكافعيا كنتائجيا اآلراء أيضن 
ككاف تقرب اإلماـ مف ببلنت مرجعو مكقؼ األخير مف المسألة المصرية؛ حيث كاف يرل 

كأف يترؾ اإلنجميز اإلدارة لحككمة مصر، كأال يككف ىناؾ امتيازات لؤلجانب أك لمضباط  تدكيميا،
كلقد أمد اإلماـ ببلنت بالمعمكمات التي تضمنيا كتابو عف التاريخ . األجانب في الجيش المصرم

كمع ذلؾ فإف ىذه العبلقة بيف اإلماـ . السرم لبلحتبلؿ، كالذم كاف يياجـ سياسة االحتبلؿ
ت لـ تسمـ مف االنتقاد كاليجـك العتباريف؛ اتياـ ببلنت بأنو كاف يخدـ سياسة اإلنجميز مف كببلف

خبلؿ دعـ مكاقؼ أمثاؿ محمد عبده مف اإلصبلحييف المعتدليف الذيف ال ييشيركف الحربى عمى 
 -الحميفة لئلنجميز–سمطة االحتبلؿ عبلنية، كما أف ببلنت كاف مف مؤيدم فكرة الخبلفة العربية 

 .كالتي تفصؿ بيف السمطة الدينية كالسمطة الزمنية
مف فكر كحركة  ىاـو  كلكف تساعد دراسة أبعاد ىذه العبلقة كفيـ مضمكنيا عمى بياف جانبو 

كىذا الجانب ىك التمييز بيف سمطة . مع مدلكؿ عبلقتو بالمكرد كركمر ابما يحقؽ تكازفن  ؛اإلماـ
كالتفاعؿ الحضارم بؿ كالسياسي  ،بيةكشعكب األكر، كبيف العبلقة مع اؿ"كأمر كاقع"االحتبلؿ 

ككما يتضح مف كثير –ككاف اإلماـ رحمو اهلل . معيا عبر الحدكد، كمف أجؿ قيـ الحرية كالعدالة
مستكعبنا منو  ،كاسع العمـ كاالطبلع عمى تاريخ ىذه الشعكب السياسي كالحضارم -مف الكثائؽ

ككانت عبلقة اإلماـ بمستر ببلنت  .ية كالقانكفمف خبلؿ العقؿ كالحر ،لتقدـادركس تحقيقيا 
 ،عبلمة عمى تجاكز اإلماـ نطاؽ الحككمات كالنظـ ؛(الذم اختمفت حكؿ دكافعو كأىدافو اآلراء)

 .كسعينا لممساندة مف ناحية أخرل ،ا لمخبرة كالعبرة مف ناحيةسعين  ؛نحك مساحة الشعكب
تاركيف ما يتصؿ برؤية اإلماـ  ،(َٖ)القةفي ىذا المكضع باإلحالة إلى خبرة ىذه الع مكنكتؼ

إلى الجزء الثاني مف ىذه  ؛عف دكاعي االنفتاح عمى الحضارة الغربية كمضاميف الخبرة المطمكبة
. الدراسة الخاص بقضية العبلقة مع الغرب

مف محاكلة لشرح كتفسير عناصر رؤية كمكاقؼ اإلماـ –كعمى ضكء ما سبؽ : رابعنا كأخيرنا
يجدر استدعاء مجمكعة مف المبلحظات التقييمية  –ؿ بعد عكدتو مف المنفىمف سمطة االحتبل

التي أكردىا عدد مف أىـ الباحثيف في خبرة اإلماـ، كىذه المبلحظات تقدـ إجابات متنكعة عف 
طريؽ مقاكمة االستعمار أـ طريؽ مقاكمة القابمية لبلستعمار؟ : أييما األصكب: السؤاؿ التالي

ف مع سمطة لبلحتبلؿ مف أجؿ تحقيؽ اإلصبلح الديني كالتربكم كالتعميمي؟ كما مصداقية التعاك

                                                           
 -ْٔمرجع سابؽ، ص ص : عمي شمش: انظر مجمكعة مف الرسائؿ المتبادلة بيف اإلماـ كبيف كيمفريد بمنت كتحقيقيا في -َٖ

ُٗ .
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لـ يتعاكف فقط مع سمطة االحتبلؿ كلكف رفض إشيار الحرب  -كما نعمـ –حيث إف اإلماـ 
. عمييا

ال موجب ىنا لمموازنة بين من يعدون األمم لالستقالل بالدعوة ( "ُٗٔ-ُٖٔ)يقكؿ العقاد 
فإن األمم تستطيع عمى الدوام أن تعتمد . ستقالل بالتربية والتعميمالسياسية ومن يعدونيا لال

عمى كمتي الخطتين، وأن ترشح لكل منيما من ىو أصمح ليا وأقدر عمييا وأرغب فييا، وليس 
وأًيا كان رأي ... ثمة من ضرورة توجب عمييا أن تختار ىذه وحدىا أو تمك وحدىا منفصمتين

عمى كفة ( اإلمام)ضية مصر؛ فال خالف في رجحان كفتو التاريخ في جدوى الخطتين عمى ق
ولم يعطل عمى أحد خطة ألنو آمن بخطتو ... خصومو بميزان الصدق واإلخالص والمروءة

ولكن خصومو قد سوغوا أسوأ ظنونو في السياسة يوم صدوه عن . يؤثرىا ويطمئن إلى عقباىا
بذلك العبء إلى شيء غير محاربة  ال يرمي( ولي األمر)وىو ... طريقو ونصروا عميو أعداءه

العمم واتيام الدين بما ىو بريء منو؛ إذ يجعمو حائاًل بين المسمم وبين عموم الحضارة في 
". القرن العشرين

موقف محمد عبده من السياسة ىو ... (: "ُٖ -َٖص ص )محمد عمارة . كيقكؿ د
نما ىو دعوة ليجران  فردي لمسياسة،" اعتزال"موقف يرحب بو المحتل؛ ألنو ليس مجرد  وا 

العمل السياسي واالستعاضة عنو بالعمل التربوي، وتعميق اآلمال عمى التحرر بواسطتو من 
وكان طبيعًيا أيًضا أن يعمل محمد عبده عمى استغالل رضائيم ىذا ... ولو بعد قروناالحتالل 

في التربية  "اإلصالحية"واالستفادة منو، في استخدام سمطتيم وسمطانيم لتسييل أعمالو 
ومحمد عبده قد أخطأ عندما اعتقد أن اإلصالح بواسطة التربية بديل عن العمل ... والتعميم

كما أخطأ ... ألن جميعيا وجوه متعددة لعممة واحدة... السياسي المباشر ضد سمطة االحتالل
تالل؛ محمد عبده في اآلمال التي عمقيا عمى االستفادة من أعمالو اإلصالحية من سمطات االح

فمم يكن التحرر العقمي واإلصالح التربوي الذي يريده مما يسعد بو المحتل وال مما يرضى عنو 
يتركون مشاريعو كي تحتضر وتجيض بواسطة قصر الخديوي أحياًنا ومشايخ ... المستعمرون

وىكذا كسب االستعمار من وراء موقف عبده السياسي الكثير، ... األزىر في أغمب األحيان
" ...لم يجِن ىو من وراء تأييد المستعمرين الشكمي لمشاريعو إال القميلبينما 

نعرف في تاريخنا جداًل كان يثور كل حين (: "ُّّ -ُِّص ص )كيقكؿ طارؽ البشرم 
جالئو، وموضوع األخذ بأسباب النيوض ومعالجة أسباب  حول موضوع مقاومة االستعمار وا 

. تكون األولوية في اىتماماتناالضعف، بأي ىذين الموضوعين نبدأ وألييما 
. والواقع إن ىذا الجدل يقوم عمى خيار خاطئ، ألنو يُمجري تفرقة بين أمرين كالىما الزم

ذا كان  ُُم منيما يقوي اآلخر ويتقوَّمى بو، وا  فيما مًعا شرطا النيوض والتقدم واالستقالل، وكلُّد



45 

 

ىما أنفع وبأييما نبدأ؟ وعمينا وجودىما مًعا الزًما فميس من الصواب أن نطرح سؤااًل مفاده أي
... أن نتعمم النظرة التكاممية، التي تنظر إلى العناصر المتنوعة في تكامميا وليس في تنافرىا

والخيار الذي يُمطرح عمى الناس في وقت معين، والذي يتعمق بما يبدأون من ىذه العناصر، 
ار الصائب ىو االختيار الذي واالختي. إنما تتحكم فيو ظروف المحظة التي يطرح فييا السؤال

ولذلك فنحن في الحقيقة ال نختار أحد البديمين . يتالءم مع ما تتطمبو المحظة التاريخية نفسيا
نما ننظر في الممكن في المحظة  كما لو كانا سمعتين معروضتين في أحد المحال التجارية، وا 

... التاريخية المعنية
لمسممين لمقاومة االستعمار في كل من مصر وجمال الدين األفغاني عندما كان يييئ ا

وفارس واليند واستامبول، إنما كان يصنع ذلك في ظروف تدفق موجات الغزو االستعماري 
عمى ديارنا في كل ىذه األقطار، وكان التدفق يجري بأساليب عديدة، بالضغط السياسي 

ت فإن الخيار الوحيد الذي وفي مثل ىذه المحظا. إلخ... والتوغل االقتصادي واالقتحام العسكري
وقد ساىم محمد عبده بقدرٍس في ىذا العمل . يكون مجدًيا ىو أن يحتشدوا ويتجمعوا لممقاومة
... عندما كان ينشط مع أستاذه السيد جمال الدين

ال شك أن جيد الرجمين لم يكن متكافًئا، وكان تركيب كل منيما النفسي والوجداني ...
األساسية التي قام بيا جمال الدين بالنسبة لمقاومتو االستعمار، والفكري يتالءم مع الميمة 

". ولكل عصر رجالو كما يقال". القابمية لالستعمار"ومحمد عبده بالنسبة لمقاومة 
ييدف  الذي ميدان العمل السياسي"إف ( ٖٓ-ْٖص ص )زكريا سميماف بيكمي . كيقكؿ د

تحقيق الجالء قد مأله مصطفى كامل، إلى إحياء شعور المصريين وتحريضيم ضد االحتالل ل
اإلصالح ىو السبيل الوحيد  في وكان يرى أن نجاحو... محمد عبده –بل أيده–ولم يعارضو 

ىجوم الزعماء  –مؤقتًا–الكفيل باإلطاحة بالسمطتين مًعا؛ الخديوي وكرومر، حتى ولو جد عميو 
د انطوى عمى جوانب ق -تكتيكًيا–إن ىذا التصور .. الوطنيين من أمثال مصطفى كامل

كأن يُمتصور أن سمطات االحتالل كانت ستعينو عمى إحداث إصالحات جذرية حتى .. خيالية
سياستو التعميمية  في ولو كانت بعيدة عن المسرح السياسي، ويؤكد ذلك ما اتبعو االحتالل

... الرامية إلى تقويض التعميم
مصر  في مؤسسات الديموقراطية وما ينبغي اإلشارة إليو ىو أن تدخل االحتالل إلقامة

قد خمق ما يشبو ... والبالد العربية عامة، ومساعدة دعاتيا من أمثال الشيخ محمد عبده
 النفور لدى العرب من ىذه المؤسسات، وبأنيا ال تخدم مصالحيم القومية، وىي أمور أسيمت

. ".انحصار شعبية دعاة الديموقراطية في تقويض الفكر الميبرالي، وكذلك في
: مجمكعيا األمكر التالية في ىذه التقييمات لتبيف لنا في إف القراءة
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 التعميمي، ال يمكف أف ينفصؿ عف السياسي؛ بشقيو / التربكم/ الفكرم/ إف اإلصبلح الديني
 "..االحتبلؿ، كاالستبداد"

  ميما كانت مبررات كدكافع اإلماـ لعدـ مقاطعة سمطة االحتبلؿ كعدـ إعبلف الحرب
لنابعة مف طبيعة فيمو لمكاقع، كمف ثـ مف اختياره لكيفية مكاجية ضغكط ىذا الكاقع عمييا، كا

عمى مشركعو، كميما كانت أسباب ذلؾ االختيار المتصمة بطبيعة شخصية اإلماـ كما جمب 
ٍف  كما يتيمو )عميو مف تفضيؿ إصبلح العمـ كالتعميـ؛ إال أف األمر الكاضح ىك أنو لـ يىخي

كأخطأ حيف قاؿ إنو ترؾ . حيف أداف مف عممكا بالسياسة العميا كىاجميـ ، كلكف أخطأ(البعض
 .السياسة؛ ألنو كاف في صميـ نكع آخر منيا

كبالرغـ مف إشارة العقاد كبيكمي إلى أنو لـ يمنع غيره مف طريقو، إال أف قراءة العديد مف 
ا؛ حيث كضده )الصحؼ ضد االستعمار  في نصكصو يتبيف منيا ىجكمو عمى مف يكتبكف أيضن

ا بالخيانة أحد النصكص يبدأىا  في فعمى سبيؿ المثاؿ(. كاجو بدكره ىجكمنا شديدنا كاتيامن
وقد استفحمت اليوم المناقشات والمجادالت، وتكاثرت المنازعات والمحاورات، بين : "(ُٖ)بالقكؿ

ي المجالس، القال والقيل ف وعظم. أرباب األقالم في الجرائد المصرية، بشأن االحتالل األجنبي
وانحصر حديث الخاص والعام في ذلك، وكل فريق يتشيع لرأيو ويشيد بفكره، ال يطاوع إال فيما 

... يمميو عميو لسان الغرض الكامن في النفس، ويشير بو مشير اليوى المتسمط عمى الضمير
المصري بينيم حيرانَع مبيوتًا، ال يدري عمى أي طريق يعرج، وبأي نجم ييتدي، وأي  وظل

فوجب إذن عمى الوطني الصادق في وطنيتو أن يغض النظر في تمك المنازعات، . سبيل يقصد
ويطرح األغراض الذاتية برىة، وأن يضع بينو وبين حرب األىواء ىدنة، وينظر إلى ضوء الحق 

...". فيقرره، وييدي إليو من لم ِيْمل كل الميل إلى تمك المنازعات

                                                           
. ِّ-ِِمرجع سابؽ، ص ص : عمي شمش(: في) -ُٖ
كتحت عنكاف أكىاـ الجرائد، قد حمؿ بشدة ( ُُٖٖأكتكبر )الجدير بالذكر ىنا أف اإلماـ في إحدل مقاالتو في الكقائع المصرية ك

عمى الصحؼ المصرية التي تشير إلى تدىكر العبلقات مع القكل العظمى كتياجـ سياستيا، كبالمثؿ حمؿ عمى ما تنشره الجرائد 
ظ فرنسا كبريطانيا لمصالحيما في مصر، كاعتبر اإلماـ أف ىذه العبلقات عمى أفضؿ حاؿ؛ مدلبلن األجنبية مف أفكار عف كيفية حؼ

عمى ذلؾ بمضمكف تقرير رئيس كزراء إنجمترا في ىذا الكقت الذم يبيف الفكائد الجمة التي عادت عمى مصر مف تدخؿ الدكلتيف، كالذم 
الصحؼ بتربية العقكؿ كاألفكار تربية أساسية  في ببلدنا؛ كلذا دعا إلى اشتغاؿ اعتبره اإلماـ حاكينا لبراىيف عف حسف مقاصد الدكلتيف

" إذا عممت العداكة ممف يكتميا فمف السفو أف تجاىر بيا"كبالنظر إلى الحديث النبكم الذم أكرده اإلماـ في نياية مقالو . فيذا ىك األنفع
لى ما ركم في " سيرة اإلماـ عف تحذيره العرابييف مف مغبة التدخؿ األجنبي نتيجة اشتعاؿ بالنظر إلى داللة ىذا الحديث مف ناحية، كاإ

 الثكرة مف ناحية ثانية، كبالمقارنة مع دكاعي كمبررات لعدـ مقاطعة االحتبلؿ مف ناحية ثالثة، فيؿ يزداد فيمنا لحقيقة مكقؼ اإلماـ مف
المككف األساس ذك األكلكية لديو؛ أال كىك اإلصبلح الديني ؟؟ كلحقيقة (تجنب شركره كالمكاجية معو قبؿ كقكعو كبعده)االحتبلؿ 
. كالتربكم

 . ّّٓ-ُّّمحمد عمارة، األعماؿ الكاممة، مرجع سابؽ، ص ص . د: انظر نص المقاؿ في
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اف مف عممكا بالسياسة كىاجميـ، اعتقاده أف سمطة كلقد زاد مف خطإ اإلماـ، حيف أد 
جباره عمى الدستكر في االحتبلؿ يمكف أف تساعد ا (ِٖ)مقاكمة استبداد الخديكم كاإ ، كاعتقاده أيضن

أف الكطنية ىي فقط العمؿ الدؤكب مف أجؿ إصبلح التربية كالتعميـ، كليس مجرد اليياج 
. (ّٖ)كالحماس كالفكضى

ا عمى ضكء خبرة المرحمة الممتدة منذ كفاة اإلماـ كحتى كيزداد ىذا الخطأ المزدك ج كضكحن
بينت أف  التي ؛ كىى الخبرة(حيث لـ تتحقؽ أىداؼ مشركع اإلماـ كاممة حتى اآلف)اآلف 

اإلصبلح الفكرم الناجـ عف اإلصبلح الديني كالتربكم كالتعميمي مف ناحية، كاإلصبلح السياسي 
عبلف الح) مف ( رب المباشرة عمى االستبداد كاالحتبلؿ بسبؿ متعددةبمعنى النضاؿ السياسي كاإ

ناحية أخرل كجياف لعممة كاحدة، بدكنيما ال يستقيـ العمؿ الكطني مف أجؿ التحرر مف 
النجاح ىك كجكد سمطة كطنية تقكد  في كيظؿ المحؾ". عف االستعمار"كاالستقبلؿ " االستبداد"

الحكـ،  في ق خكفنا مف نتائجو عمى استمرارىاعممية إصبلح حقيقية، كليست شكمية، كال تحارب
سمطة كطنية تقكد اإلصبلح باعتباره ركيزة بناء القكة الشاممة البلزمة لمنع التدخؿ الخارجي 

. كمكاجية مشركعاتو
بعبارة أخرل؛ بكجيي العممة معنا يتحقؽ بالفعؿ المفيكـ الشامؿ لئلصبلح مف منظكر إسبلمي، 

 ق كتنجدؿ األدكات الفكرية كاألدكات السياسية المباشرة معنا فيتتضافر في الذم كىك المفيكـ
ا معنى الربط الرشيد بيف الديف كالسياسة، حيف يصبح . مشركع إصبلحي شامؿ كبذا يتحقؽ أيضن

اإلصبلح الديني ىك منطمؽ المشركع التربكم كالتعميمي كالفكرم، كحيف يصبح المشركع السياسي 
ا عمى قيـ كمبادئ  . الحكـ، كفي إدارة العبلقة مع بقية األمة كمع اآلخر اإلسبلـ فيمبنينا أيضن

كمف ىنا ننتقؿ إلى الجزء الثاني مف الدراسة، الخاص بالعبلقة مع الغرب؛ حيث سنضيؼ 
كىك . دالالت تحميمية إلى دالالت ىذا الجزء عف مكقؼ اإلماـ مف االحتبلؿ، كمف الغرب سكينا

أال كىي الربط بيف القضايا الثبلث  (مقدمتيا في المذككرة)ما يحقؽ أىداؼ كمنطمقات الدراسة 
. منظكمة فكر اإلماـ عف العبلقات الدكلية في ،"األمة، الغرب، االحتبلؿ: "الكبرل

                                                           
زمة تجدر اإلشارة ىنا إلى مفيـك اإلماـ عف المستبد العادؿ، باعتباره المخرج المطمكب مف استحكاـ أزمة الحكـ المستبد كمف أ -ِٖ

انظر ىذا المفيـك . الجيؿ كالجمكد كالتقميد العارمة؛ حيث إف الثانية تحكؿ دكف التخمص مف األكلى، كاألكلى تزيد مف استحكاـ الثانية
محمد عمارة، . انظر د. ُٖٗٗ" الجامعة العثمانية"، كىي مقاؿ نشر في مجمة "إنما ينيض بالشرؽ مستبد عادؿ"في نصِّ يحمؿ عنكاف 

. ُٕٕ-ُٕٔبؽ، ص ص المرجع السا
ىذه المقاؿ كيؼ أف النفكذ األجنبي كالمساكئ االجتماعية كاالقتصادية كالنفاؽ السياسي كانت مكجكدة قبؿ سمطة  في كيبيف اإلماـ" 

آخر  مكضع في كما سبؽ اإلشارة)تعميـ الحرية  في فضؿ اإلنجميز في النياية إلى القكؿ في االحتبلؿ، كأكجدت ليـ مبررنا لمتدخؿ مؤدينا
 (.مف ىذه الدراسة

 
. ُِٗ-ُِٖ، ص (الجزء الثالث)محمد عمارة، مرجع سابؽ . د: في" الكطنية"انظر بالتفصيؿ مقاالن لئلماـ تحت عنكاف  -ّٖ
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اإلصالح وتجديد القوة بين الداخل والخارج، من : العالقة مع الغرب -القضية الثانية
. وافع والسُمبل والضوابطالد: اإلصالح الديني إلى التفاعل الحضاري مع الغرب

كمف ىنا أدخمو . تقدـ سيرة حياة اإلماـ خبرة حية لبلحتكاؾ المباشر مع الغرب، فكرنا ككاقعنا
: كمجاالت احتكاؾ اإلماـ بالغرب متعددة. تصنيؼ اإلصبلحييف المتأثريف بالغرب في البعض

 في كالتي يشير إلييا)ية المصادر التاريخية كالقانكنية كالفكرية الغرب في ابتداءن مف القراءة
مرحمة العركة الكثقى، تعممو المغة الفرنسية، صداقتو  في فرنسا كزيارتو لمندف في ، إقامتو(مقاالتو

عدة  في مع مستر كيمفريد بمنت كحكاراتو مع ىربرت سبنسر كىانكتك كغيرىما، زيارات كجكالت
الغربية، كتعممكا منيا؛ مثؿ قاسـ  دكؿ أكركبية، عبلقات الصداقة مع مف احتككا مباشرة بالثقافة

. أميف، أحمد لطفي السيد، كاألميرة نازلي فاضؿ
 كلقد أعطى ىذا االحتكاؾ بالغرب كالدعكة لبلنفتاح عميو، لئلماـ مكقعنا متميزنا كمثيرنا لمجدؿ

ألف محاكلة اإلماـ لمتجديد كاإلحياء باالستعانة . اإلسبلـ في نفس الكقت بيف المجدديف في
المصالحة بيف اإلسبلـ كمتطمبات العصر، أك  (ْٖ)أسماه البعض الذم كىك األمر –بالغرب

قد مثمت نقطة تحكؿ مقارنة بمكقؼ عمماء  –التأليؼ كالتكفيؽ بيف الفكر اإلسبلمي كالفكر الغربي
الدعوة  في وقد خالفت: "ىذا كلقد كصؼ اإلماـ بنفسو مكقفو ىذا بقكلو. ىذه المرحمة اإلسبلـ قبؿ

: رأي الفئتين العظمتين المتين يتركب منيما جسم األمة..( حرير الفكر من قيد التقميدت)إليو 
. (ٖٓ)"ناحيتيم في طالب عموم الدين ومَعْن عمى شاكمتيم، وطالب فنون ىذا العصر ومن ىو

سياقيا الزمني، أك عف  في كلذا فمقد خضعت تجربة اإلماـ لتقييمات متنكعة؛ سكاء عف داللتيا
. (ٖٔ)مراحؿ تالية داتيا فيدالالت امتدا

ا لمجمع بيف الديف كالفمسفة كالتكفيؽ بينيما؛ كىك األمر (ٕٖ)فمقد مثؿ اإلماـ لدل البعض  نمكذجن
كثمة رأم . الفمسفة عدكنا كراثينا لمديف في أثار شككؾ عمماء الديف التقميدييف الذيف يركف الذم
بيف الماضي كالحاضر، ككانت  اعتبر محمد عبده مف أظير المصمحيف الذيف جمعكا (ٖٖ)آخر

ميزتو أنو جمع بيف الثقافة القديمة كالثقافة الحديثة حتى ال تنقطع الصمة بالماضي، كال تككف 
بصاحب  (ٖٖ)ككصفو فريؽ ثالث. باالقتصار عمى تقميد أكركبا كالرضى بالكقكؼ ذيبلن مف ذيكليا

در النصكص عمى حساب العقؿ، تميز بيا عف مكاقؼ السمفييف الذيف أعمكا مف ؽ" سمفية عقمية"

                                                           
  .رضكاف السيد، مرجع سابؽ. د -ْٖ
ا بعنكاف -ٖٓ   .َِّ -ُّٖمحمد عمارة، مرجع سابؽ، ص ص . د( في)غاية في ثبلثة أىداؼ : نظر نصِّ
ا ليذه اآلراء في انظر -ٖٔ ، (محرر)عاطؼ العراقي . د: جماؿ المرزكقي، االتجاه العقمي عند اإلماـ محمد عبده؛ في. د: عرضن

  .َُّ-َّٕمرجع سابؽ، ص ص 
 .عثماف أميف، نقبلن عف المرجع السابؽ. د -ٕٖ
 .جماؿ المرزكقي، مرجع سابؽ. عبد المتعاؿ الصعيدم، نقبلن عف د. د -ٖٖ
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ا عف  الذيف انطمقكا مف العقؿ فقط ال غير، ميدريف قيمة النصكص " العقبلنييف"كتميز بيا أيضن
. كاألصكؿ كالتراث

كلذا يرجع جانب مف احتفاء الميبرالييف بمحمد عبده إلى ذلؾ الجانب مف فكره كخبرتو، كما 
ا جانب مف انتقاد بعضو مف تيارا اعتبرت أف انفتاح اإلماـ عمى  (ٖٗ)ت إسبلميةيرجع إليو أيضن

الغرب، كدعكتو لممكاءمة بيف اإلسبلـ كبيف حياة القرف العشريف؛ إنما ىي مجرد رد فعؿ عمى ما 
. (َٗ)يردده الغربيكف مف أف اإلسبلـ ديف متخمؼ ال يناسب العصر الحديث
. إلماـ مف سمطة االحتبلؿىذا، كلقد اقترف ذلؾ االحتفاء أك النقد بنظائرىما المتصمة بمكقؼ ا

إذف كيؼ يضيؼ تحميمنا لمكقؼ اإلماـ مف العبلقة بالحضارة الغربية إلى نتائج التحميؿ السابؽ 
لمكقفو مف االحتبلؿ؟ 
إنو إذا كاف عدـ مقاطعة اإلماـ لسمطة االحتبلؿ ذا دكافع كمبررات عديدة : ابتداءن يجدر القكؿ

الحضارة كالثقافة الغربية تعيد التكازف إلى فكر كخبرة  كما سبؽ البياف، إال أف أبعاد مكقفو مف
ا ألىمية التفاعؿ الحضارم كليس اإللحاؽ الحضارم؛ فبقدر ما  اإلماـ؛ ذلؾ ألنو قدـ نمكذجن
انطمؽ فكره مف ركائز تبرر االتجاه نحك الغرب، كبقدر ما حدد بكضكح أىداؼ ىذا التكجو 

ضكابط العبلقة كحدكدىا، كالتي تنأل بيا جممةن عف ؛ فمقد شرح بكضكح (تجديد القكة اإلسبلمية)
ظؿ رؤية تجديدية إلحياء  اإلسبلـ كباإلسبلـ في نمكذج اإللحاؽ كاالستتباع كالتقميد، كانطبلقنا مف

. قكة األمة كأكطانيا
إطار مرجعية إسالمية ؟  في إذن لماذا اتجو لمغرب؟ وكيف رأى ما نأخذ منو وما نترك

الغرب؟ بين ركائز التوجو وبين مجاالتو لماذا التوجو نحو  -ٔ
تجديد األمة اإلسبلمية كسبيؿ لنيكضيا مرة أخرل يتطمب كفؽ رؤية اإلماـ عممة ذات 

. كجييف؛ اإلصبلح الديني مف ناحية، كالتجدد الحضارم مف ناحية أخرل
براز كاألكؿ يستيدؼ إصبلح العقيدة لتحرير العقؿ المسمـ مف آثار الجمكد كالتقميد، كذلؾ بإ

كلذا . كالثاني يستيدؼ أخذ العمـك الحديثة كمعارفيا مف الغرب. اإلسبلـ في مكضع العقؿ كقيمتو
إحراز التقدـ، كمصدرنا آخر  في كاف الغرب عمى ىذا النحك مصدرنا لمخبرة عف أىمية دكر العقؿ

ا فكرم كالعممي كفضبلن عف ىذيف المجاليف اؿ. إحراز ىذا التقدـ في لمعمكـ الحديثة كأىميتيا أيضن
مف دكافع التكجو نحك الغرب؛ فمقد ارتكزت رؤية اإلماـ ليذه الدكافع كالمجاالت إلى ركائز فمسفية 

. كأخرل شرعية تبرر ىذا التكجو كتؤصمو

                                                           
 .ُّم، المرجع السابؽ، ص جماؿ المرزكؽ. د -ٖٗ
. محمد محمد حسيف، نقبلن عف المرجع السابؽ. د -َٗ
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ركائز التوجو : أ
لقد استندت رؤية اإلماـ لمبررات التكجو نحك الغرب عمى ركيزتيف، إحداىما فمسفية  -ُ

ا لمربط بيف الفمسفة كالديفمما يب. كاألخرل شرعية . يف كيؼ مثؿ اإلماـ نمكذجن
يرل أف اإلنساف لـ يخمؽ  -تفاصيؿ المدخؿ الفمسفي لفكره في كبدكف دخكؿ–ككاف اإلماـ 

الجامعة "كما تكمـ اإلماـ عف كجكب . مياالن إلى الشر، كأنو مجبكؿ عمى الخير، محب لمسبلـ
األكطاف كالمغات  في كف النظر إلى اختبلفيـتؤلؼ بيف الناس، د التي الشاممة" اإلنسانية

كلقد أثرت ىذه . األصؿ كالجكىر كالعقؿ في ذلؾ كمو، متحدكف في كاأللكاف؛ ألنيـ عمى اختبلفيـ
الحاؿ عمى عقبلء الناس فمالكا إلى خدمة اإلنسانية مف غير تعصب لجنس كال ديف كال 

. (ُٗ)مذىب
االستعانة بغير  –(ِٗ)بالفتكل اليندية فيما عرؼ–كمف الناحية الشرعية؛ أجاز اإلماـ 

المسمميف؛ فمقد كجو إليو بعض مسممي اليند السؤاؿ عف جكاز استعانة المسمميف بالكفار كأىؿ 
فتكل ذات طابع سياسي تتصؿ بتعامؿ مسممي اليند  -عمارة.كما يقكؿ د-البدع كاألىكاء، كىى 

 الذم ب الحركة الكطنية اليندية، مثؿأثار نقدنا مف جاف الذم مع المستعمريف اإلنجميز؛ األمر
كلقد أجاز اإلماـ االستعانة بغير . كاجيو اإلماـ محمد عبده بسبب عبلقتو بسمطة االحتبلؿ

 ال تككف في المؤمنيف كغير الصالحيف عمى ما فيو خير كمنفعة لممسمميف، طالما أف المكاالة
أك إمداد الفاسؽ بالمعكنة عمى الديف؛ أم نصرة غير المؤمف عمى المؤمف فيما ىك مف دينو، 

. فسقو
ثماني أصكؿ لئلسبلـ؛ النظر  في مقدمة رده عمى ىانكتك قد فٌصؿ في ىذا ككاف اإلماـ

العقمي لتحصيؿ اإليماف، تقديـ العقؿ عمى ظاىر الشرع عند التعارض، البعد عف التكفير، 
سبلـ، حماية الدعكة لمنع اإل في الخمؽ، قمب السمطة الدينية كالسمطاف في االعتبار بسنف اهلل
العقيدة، كالجمع بيف  في اإلسبلـ الحربي كالمسيحية السممية، كمكدة المخالفيف الفتنة، كلمقابمة بيف

. مصالح الدنيا كاآلخرة
كلقد تحدث فيو اإلماـ . (ّٗ)العقيدة في كيبلحظ أف األصؿ السابع مكضكعو مكدة المخالفيف

فتكاه  في استند إلييا التي مثؿ أحد األدلة الذم ك األمرأساسنا عف زكاج المسمـ بالكتابية؛ كه
. اليندية السابؽ اإلشارة إلييا

                                                           
  .ُٔٓ -ُْٓعثماف أميف، مرجع سابؽ، ص ص .د -ُٗ
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كأخيرنا، ال يجدر ترؾ ىذا المقاـ مف الحديث عف األسانيد الشرعية دكف التكقؼ عند ما قد 
ا لحديث التعاكف كالتعامؿ مع غير المسمميف، كأقصد بذلؾ  . ”الجياد"مكضكع يبدك لمبعض نقيضن

ىذا  في األصؿ السادس لئلسبلـ مف األصكؿ الثمانية التي استنبطيا اإلماـ فصؿ اإلماـكفى 
الكجو : ؛ كلقد شرح اإلماـ عممة ذات كجييف(ْٗ)المكضكع تحت عنكاف حماية الدعكة لمنع الفتنة

الدين  في إن الدين اإلسالمي دين جيادي، شُمرع فيو القتال، ولم يكن قد شُمرع: "األكؿ مفاده
، ففي طبيعة الدين روح الشدة عمى من يخالفو، وليس ذلك الصبر واالحتمال المذان المسيحي

الكجو الثاني ". كثير من الوصايا المسيحية في وردت التي تقضى بيما شريعة مسالمة، وىى
إن دفع الشر بالشر عند القدرة عميو وعند عدم التمكن من سواه ليس "لمعممة مفاده القكؿ 
ن القتل ليس في مي وحده، وىوخاًصا بالدين اإلسال  في طبيعة كل قادر يعذر إلى خصمو، وا 

طبيعتو العفو والمسامحة، ولكن القتال فيو لرد اعتداء المعتدين عمى  في اإلسالم بل طبيعة
ولم يكن ذلك لإلكراه عمى الدين وال لالنتقام من مخالفيو، ... الحق وأىمو إلى أن يؤمن شرىم

الحروب المسيحية، عندما اقتدر  في الفتوح اإلسالمية ما تسمعوتاريخ  في وليذا ال تسمع
ولم تقع . عمى محاربة غيرىم من قتل الشيوخ والنساء واألطفال" شريعة المسالمة"أصحاب 

نما  حرب إسالمية بقصد اإلبادة كما وقع كثير من الحروب بيذا القصد بأيدي المسيحيين، وا 
". القدرة والقوة تعوزان الدين كان الصبر والمسالمة ديًنا عندما كانت

اإلسالم الحربي كان يكتفي : "اإلسبلـ الحربي كالمسيحية السممية قاؿ كفي مقابمة اإلماـ بيف
من الفتح بإدخال األرض المفتوحة تحت سمطانو، ثم يترك الناس وما كانوا عميو من الدين 

نما  في يؤدون ما يجب عمييم يكمفيم بجزية يدفعونيا اعتقادىم كما شاء ذلك االعتقاد، وا 
عقائدىم ومعابدىم  في ديارىم، وىم في لتكون عوًنا عمى صيانتيم والمحافظة عمى أمنيم

واستمر العمل ... معاممة في عمل، وال يُمضامون في وعاداتيم بعد ذلك أحرار، ال يُمضايقون
 وضيق الصدر من طبع الضعيف؛ فذلك مما ال يميق :اإلسالم عمى ذلك ما استمرت قوة
... بطبيعتو ويُمخمط بطينتو

والمسيحية السممية كانت ترى ليا حق القيام عمى دين يدخل تحت سمطانيا، تراقب أعمال 
أىمو، وتخصيم دون الناس بضروب من المعاممة ال يحتمميا الصبر ميما عظم، حتى إذا تمت 

ديارىم،  ليا القدرة عمى طردىم، بعد العجز عن إخراجيم من دينيم وتعميدىم، أجمتيم عن
وغسمت الديار من آثارىم، كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عمييا أمة مسيحية 

". استيالًء حقيقًيا
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 في عمى بياف ىانكتك لمفرنسييف (ٓٗ)ىذا، كتجدر اإلشارة إلى أف اإلماـ، كبمناسبة التعميؽ
لدينية عمى أف يستمركا مسمميف، كيخدمكا حقكقيـ ا في الجزائر بضركرة التساىؿ مع المسمميف

 غير ما كاف يجرم عميو عمؿ الفرنسييف حتى ذلؾ الكقت، نجد أف اإلماـ اعتبر األمة اإلنجميزية
تعرؼ كيؼ تحكـ مف ليس عمى دينيا، كتعرؼ كيؼ تحتـر  التي مف بيف األمـ األكركبية ىي

خبلؿ  كلكف يرجع اإلماـ ذلؾ إلى خبرة عبلقة أمرائيا كسبلطينيا. عقائد مف تسكسيـ كعكائدىـ
ما يجدر )كيقكؿ اإلماـ بيذا الصدد . الحركب الصميبية مع أمراء كسبلطيف الجيكش اإلسبلمية

من أجّل الخصال التي  ىي (احترام عقائد الغير)إن ىذه الخصمة الشريفة : "كىك( االنتباه إليو
 اإلسالم السميم من وىل أجد من يأبى عمى القول بأن. ورثيا غير المسممين عن المسممين

ذلك يقرب من نظام  في البدع ىو أستاذ اإلنجميز وعنو أخذوا ىذه الِخمَّمة؟ أال ترى نظاميم
المسممين يوم كانوا مسممين؟ يكتفون من الناس بالخضوع لمقوانين، وأداء ما يُمفرض عمييم 
من الضرائب، ثم يحفظون نظام العدل بينيم بقدر ما تسمح بو السياسة، ال يفرقون بين دين 

ن كان ذلك عمى قاعدة أبّر وأرحمودين؟ و ". ىكذا كان حال المسممين، وا 
. كلعؿ كصكلنا إلى ىذه النقطة يككف بمثابة تمييد طبيعي لبلنتقاؿ إلى البند التالي

: مجاالت التوجو نحو الغرب: ب
. الغرب كمصدر لمخبرة، كالغرب كمصدر لمعمـك الحديثة: نتحدث عف مجاليف أساسييف

رية كالقانكف مف تجربة نيضة الغرب كاف حاضرنا كماثبلن في رؤية مكضع العقؿ كالح -ُ
اإلماـ، مقارنة بغيابيـ التاـ عمى صعيد األكطاف، كمسئكلية ىذا الغياب عما حاؽ بيذه األكطاف 

. مف تردٍّ كضعؼ
مف كاقع ( المقارنة بيف حاؿ الغرب المتمدف كحاؿ األمة المتأخر)كتتضح لنا رؤية اإلماـ ىذه 

ص يتضح منيا قدر إلماـ اإلماـ بتاريخ كفكر الدكؿ األكركبية كتجاربيا الحية في عدة نصك
الذم تـ نشره في الكقائع )  (ٔٗ)"القكة كالقانكف"ففي أحد ىذه النصكص تحت عنكاف . التقدـ

يقارف اإلماـ بيف حاؿ مف تحكمت فييـ القكة الغاشمة، بما قادت  (ُُٖٖالمصرية في فبراير 
كاستبداد كفساد، كبيف حاؿ ىؤالء الذيف انقادكا لحكـ القانكف؛ فبيَّف مزايا ىذا  إليو مف استعباد

نزاؿ السكينة كالطمأنينة عمى النفس كالًعرض  الحكـ كنتائجو بالنسبة لمعرفة الحقكؽ كالكاجبات، كاإ
كالماؿ، كميبلد األمؿ الذم يحمؿ عمى إدماف العمؿ كارتياد مكاطف العمـ التي قادت إلى 

. التي زادت مف محاسف الحضارة( البخار، البرؽ، األسمحة)عات كاإلبداعات االخترا
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ثـ دعا اإلماـ الذيف انحرفكا عف القكانيف ليعتبركا بمف تمسؾ بالقانكف كعٌظمو، كرفع شأف 
غاية مف القكة كالعزة؛ ألف ىذه البراىيف عمى أىمية القانكف البد أف تدفع لعدـ  في الحؽ فأصبح

 في يسرم اإلىماؿ"كعدـ ازدراء القانكف؛ ألف مف شأف ذلؾ الغركر كاالزدراء أف الغركر بالقكة، 
طبقات رجالو، كتصير األمكاؿ لدييـ مباحة كالحقكؽ مبتذلة، كاألعراض منتيكة، ككسائؿ الربط 

حتى تصير ... كالضبط معطمة، كعقد المكاثيؽ كالعيكد محممة، فيكثر فيما كليو غكائؿ الخسراف
اأفراد المحككـ  ذلؾ ما يكلده الغركر بالقكة كاإلعجاب بالسطكة، كترؾ القانكف... يف أخبلطنا كرعاعن

صرَّؼى ذكك البغي كالغركر ت التي–عميو سعادة الببلد كخصب الببلد، فإذا أرادت تمؾ األمة  الذم
فييا عمى خبلؼ القانكف أف تعيد ليا مجدىا األصيؿ كعزىا األكؿ؛ فبلبد ليا مف إعادة شأف 

". نكفالقا
 (ُُٖٖأبريؿ  في الكقائع المصرية في نيشر)، "خطأ العقبلء"كفى مقاؿ آخر تحت عنكاف 

 أمريكا، كاعتداؿ أحكاميا كالحرية التامة في ؛ بيف اإلماـ استحسانو حاؿ الحككمة الجميكرية(ٕٗ)
 مصالحيـ بأنفسيـ في االنتخابات، كأف ىذا الحاؿ ىك نتاج ككف أفراد األمة ىـ الحاكميف في

كلذا قاؿ اإلماـ إف نقؿ ىذه األشكاؿ مف الحككمة إلى ببلدنا لف يحقؽ . ألنيـ أرباب االنتخاب
؛ ألف مف  تكرث العكائد عف آبائو كأجداده، كميرف عمييا مف ميده "مرجكه بدكف إتقاف التربية أكالن

زماف كاحد خمع  في إلى كيكلتو، كتعكد تفكيض مصمحتو إلى إرادة غيره ىؿ يصح أف ييطمب
". جميع عمره لـ يفكر فييا؟ إف ىذا لخطأ ظاىر في جميع ذلؾ؟ كييمقى إليو زماـ مصمحتو كىك

إف بداية التقدـ : "(ٖٗ)"خطأ العقبلء في كبلـ"مقاؿ آخر تحت عنكاف  في –كيستطرد اإلماـ 
ية كخالطكا نفكس األىالي كأفراد الرعايا، عممتيـ الحركب الصميب في الحقيقة كاف في األكركبي

البيارج  في تقميدىـ، لكف ال في فأخذ أىالي أكركبا عند ذلؾ... فييا األمـ الشرقية أجياالن 
أسباب ... أسبابيا كالمكصبلت إلييا، كىي تكسيع نطاؽ الصناعة كالتجارة في كالزخارؼ، بؿ

مف ظمـ كىك إحساس نفكس األىالي بآالـ صعبة االحتماؿ، : التقدـ األكركبي يجمعيا سبب كاحد
كىذا ... األشراؼ النببلء، كغدر الممكؾ، كضيؽ كجكه االكتساب، كنفرة دينية عمى المسمميف

أما عقبلؤنا فمقد كجيكا نظرىـ إلى حالة التمدف ... دعا إلى الخركج مف اآلالـ... اإلحساس
السعادة، ىذه  في ألحقكا بيـ: كقاؿ لنا العقبلء... الحاضرة، كاألىالي عمى غير عمـ منيا بأنفسيـ
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 الذم فأخذنا نتشبو بيـ لكف فيما رأيناه، كىك الزينة كالبيرجة، غير باحثيف عف ككف ذلؾ ىك
دكف ... ثمرات تمدنيـ في بالجممة فمقد سمكنا مسالؾ المتمدينيف... الحقيقة أـ ال في يمحقنا بيـ

ال تمتد  التي قة كالحميةعقكلنا اليمـ الرفي في ياليتنا شيدنا... أف نحكز ما يكصمنا إلييا مف أنفسنا
 مداركنا جميع الكسائؿ كالمعدات في حفظ حقكقنا، كرتبنا في إلييا األيدم، كأحكمنا طرؽ سيرنا

لك قدمنا ىذه الزينة الجكىرية عمى ذلؾ الركنؽ الصكرم لكاف العالـ .. تحفظ عمينا ما كجدنا التي
أف الزاعميف فينا حسب الترقي ككاف ذلؾ سيبلن لك .. بأسره ينظر إلينا نظر الراىب الخائؼ

كالتقدـ ساركا بنا مف البدايات، كحجبكنا عف النيايات حتى ال نراىا إال مف أنفسنا، كعممكنا 
" ؟...زكائدىا في أصكؿ أعماليـ، ال في محاذاة المتمدنيف

إف قراءة ىذه األفكار لتقدـ لنا صكرة كاضحة عف أىداؼ اإلماـ مف النظر في خبرة الغرب 
. ذ عنيـكما يؤخ
بديل أم مكمِّكل لمعموم الشرعية؟ : الدعوة لالىتمام بالعموم الحديثة -ٕ

تطرح ىذه الدعكة إشكالية العبلقة بيف العمـك كالديف، كالعبلقة بيف العمـك الحديثة كالعمـك 
كيؼ؟ . الشرعية

ف مصدرنا فقط لخبرة كاقعية تؤكد أىمية القانك –نظر اإلماـ في–لـ تكف الدكؿ األكركبية 
ا كانت مصدرنا لمعمكـ الحديثة . مجاالت الطب كاليندسة كالزراعة كغيرىا في كالحرية، كلكنيا أيضن

بمعنى )إصبلحا فقط لقصكر التعميـ الديني  -نظر اإلماـ في–فمـ يكف إصبلح التربية كالتعميـ 
ا االىتماـ بالعمكـ الحديثة، سكاء(التجديد مف الداخؿ فقط  ة األزىر أكدراس في ، كلكف يعني أيضن

 –غير الدينية–كمما ال شؾ فيو أف الدعكة لبلىتماـ بيذه العمـك . غيره مف مؤسسات التعميـ في
أسباب انقطاع االىتماـ بيا بعد أف كانت إسيامات : مف شأنو أف يطرح عدة إشكاليات مف أىميا

سبؿ تجديد ىذا الحضارة العربية اإلسبلمية مصدرنا أخذت عنو أكركبا نيضتيا الحديثة؟ كما ىي 
االىتماـ؟ 

قاصرنا عمى دعكة  –عمى مستكل األزىر–لـ يكف ىذا االىتماـ بالعمـك الحديثة : فمف ناحية
كفى مكضع العمـك . دكر ككظيفة األزىر بصفة عامة في اإلماـ، كلكف بالنظر إلى اتجاه التطكر

، نجد أنو (ٗٗ)العقاد األزىر بصفة خاصة، كنقبلن عما أكرده عباس في غير الشرعية مف الدراسة
حيف كاف  في كاف ىناؾ نقاش حكؿ كجكب االىتماـ بيا مف عدمو مف جانب عمماء الشرع،

كؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو تأثرت بطبيعة المرحمة، كلكنو ظؿ  في ىناؾ اتفاؽ أف كظيفة األزىر

                                                           
. ٖٔ -ّٗعباس العقاد، مرجع سابؽ، ص ص : انظر في مسار ىذا التطكر -ٗٗ

ا دكاف . ٖٔزكريا سميماف بيكمي، مرجع سابؽ، ص . ظر أيضن
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يسمعو  الذم صكتى األمة( مثؿ الحممة الفرنسية)مراحؿ التدخؿ الخارجي  في دائمنا كخاصة
نفكس أبناء األمة كفى نفكس  في الحاكـ الدخيؿ مف المحككميف، كأنو مبلذ القكة الركحية

شئكف السياسة كمخاطبة الحكاـ، كفى السفارة بيف  في الحاكميف؛ حيث تكلى عمماؤه الصدارة
. األمة كالحككمة

ف الفاطمييف كالمأثكر ع. كما كرثت الجامعة األزىرية شيرة مصر القديمة بالعمـك كالمعارؼ
كيتضح مف إجازات العمماء بعد إنشاء األزىر . أنيـ كانكا يشتغمكف بالعمـك الطبيعية أك الحديثة

بنحك ثمانية قركف أنيا كانت تحتكم أسماء بعض الدركس مف العمـك الحديثة، إال أنو لـ يكف 
يطمبيا كال  ، يتخصص ليا مف"مف فركض الكفاية"يدرس عمييا إال مف لديو القدرة باعتبارىا 

". تفرض عمى الجميع
إذا بدا مف ىذه : "كيقكؿ عباس العقاد في شرح أسباب تراجع العمـك الحديثة مف األزىر كغيره

كانت مف الدراسات المخصكصة؛ فمف خرؼ القكؿ إف ينسب إلى " العمـك الككنية"الطريقة أف 
كلكف . عمى حرية التفكير ذلؾ كمو الجمكد كضيؽ األفؽ كقمة االكتراث بالحجر عمى العقكؿ أك

يقع الذنب عمى شيء آخر؛ كىك الخمط بيف كؿ عمـ كبيف عمـ زائؼ يحمؿ اسمو، كلكف يكظؼ 
، كلذا؛ فإف حكمة كبصيرة أىؿ العمـ (التنجيـ، تحضير الذىب، السفسطة كالجدؿ)لغير غرضو 

أكجبت تقييد ىذه  التي ىي ىذه المرحمة قبؿ الحممة الفرنسية كليس الجمكد كالحجر، في كالسياسة
العمكـ حماية ألمانة الفكر كسبلمة المجتمع، إال أنو سرعاف ما تحكلت ىذه األمانة كالبصيرة إلى 

ٍجر حقيقي إال أف قكارع اليزيمة بعد الحممة الفرنسية أفضت إلى الشعكر باألسؼ عمى . جمكد كحى
اشرة بما سبؽ، كتكافر مف االىتماـ بصكرة مباشرة أك غير مب في ما مات، كبدأت بكادر متصاعدة

كتب  في التي فضؿ إعادة التذكرة بأىمية ىذه العمكـ لمشيخ العطارككاف . ىذه العمـك الككنية
 في اإلفرنج، ثـ تيرجمت بعضيا إلى التركية كالعربية، كفييا أعماؿ تتحكؿ مف القكة إلى الفعؿ

 –كفؽ كصؼ العقاد لو–العطار  إال أف الشيخ". مجاؿ الصناعات الحربية كاآلالت النارية كغيرىا
لـ يكف عمى غرار ذكم البأس الصاـر كالعزيمة الخبلبة مف أكلئؾ المصمحيف النكادر الذيف ييناط 

. يعارضو أعداؤه باسـ الديف الذم سبيؿ اإلصبلح في بيـ افتتاح العيكد كىدـ العكائؽ الراسخة
رفاعة ة ىذه النيضة كىك كيأتي مف بعد الشيخ العطار كاحد مف تبلميذه كمف أكبر دعا

كما أنو نبو بصراحة إلى إىماؿ محمد عمي تعميـ . ، كىك القائؿ بفضؿ العمـك الحديثةالطيطاوي
معرفة "الجامع األزىر؛ حيث يجب عمى عممائو أف يضيفكا إلى معرفتيـ الدينية  في تمؾ العمكـ

". تقدـ الكطنية في ليا دخؿ التي سائر المعارؼ البشرية المدنية
ا -كفقنا لمعقاد–ا كاف رفاعة كـ ا أيضن تنبيو عمماء األزىر إلى مكضع تقصيرىـ أك  في صريحن

، في مكضع مشاركتيـ األصؿ عمكـ إسبلمية نقميا األجانب  في ىي التي تبعة إىماؿ ىذه العمـك
كمف ثـ فإف دعكة رفاعة عمماء األزىر إلى العمـ العصرم باسـ . إلى لغتيـ مف الكتب العربية
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؛ مكقع اليقيف موقعْين( بعد صدمة الحممة الفرنسية)إنما كقعت مف العاطفة القكمية  السمؼ
بأسباب اليزيمة، كمكقع الفرار بسبؽ الشرؽ إلى تمؾ العمكـ، كأنيا بضاعتنا ريدت إلينا، كما في 

. ذلؾ مف تجديد الثقة فيو
 الذم محمد عبده، كاف عمييا األزىر كما كصفيا العقاد حيف كصؿ إليو التي الحالة ىي ىذه

استكمؿ مسيرة الدعكة إلى تطكيره، ككاف األزىر كاحدنا مف عدة مؤسسات ىامة عمؿ اإلماـ عمى 
. إصبلحيا ىي؛ األكقاؼ، كاإلفتاء، كالقضاء، كالتعميـ

، (ََُ)(قبؿ منفاه، كبعد عكدتو)سبيؿ األزىر  في تفاصيؿ جيكد اإلماـ في كبدكف الخكض
مف إصبلحات تقرير تدريس العمـك الحديثة، مع الترغيب فييا يكفى القكؿ إف بيف ما أدخمو 

مشركع تطكير  في كفي المقابؿ اقترح اإلماـ. بالمكافأة الحسنة، كالترشيح لكظائؼ التعميـ كالقضاء
التعميـ العثماني تطكير التعميـ الديني، ليصبح عمى ثبلثة مستكيات، كؿ مستكل ينصرؼ لطبقة 

 ىي العامة، كالثانية ىي الدينية أك السياسية إال بو، كالطبقة األكلىمف الناس ال قكاـ لحياتيا 
... تدبير أمر الرعية كحماتيا مف ضباط العسكرية في طبقة الساسة ممف يتعاطى العمؿ لمدكلة

كىذا التقسيـ يعني جمعيا بيف العمكـ . طبقة العمماء مف أىؿ اإلرشاد كالتربية ىي كالطبقة الثالثة
تتمقاىا كؿ فئة كفؽ احتياجاتيا، كيرل اإلماـ أف سائر العمـك المدنية  التي ـ المدنيةالدينية كالعمك

. (َُُ)ال يضر شيء منيا الديف، بؿ الديف يقكييا كما أنيا تقكيو
مصر كفي أنحاء العالـ  في لقد كاجيت ىذه الجيكد كغيرىا عقبات كمكانع عديدة تثير السخط

لئلصبلح مف أصحاب المكاسب المادية مف استمرار اإلسبلمي؛ منيا تأثير القكل الرافضة 
الجامديف بعد أف حفظكه " السمفييف"ضاع عمى زمرة  الذم كجاه العمـ"الكضع عمى ما ىك عميو، 

كمنيا قكة ... عمييـ مف رجاؿ العمـك الدينية كالعمـك الدنيكية عمى السكاء" الدخبلء"ألنفسيـ دكف 
لدىماء الذيف سمعكا مف األئمة أف القكؿ بالطبيعة عقكؿ ا الجيؿ المطبؽ، كالظف السيء في

ثبات لكجكد المخمكقات بطبيعتيا دكف كجكد الخبلؽ ككاف عمى اإلماـ أف ". إنكار لكجكد اهلل كاإ
معارضتو لمشركع اإلماـ  في الخديكم( لخدمة السياسة)كظفيا  التي يكاجو ىذه المكانع

. اإلصبلحي
ظير ( كىك الشيخ الشربيني)شيخ الجامع الجديد كبعد خركج اإلماـ مف األزىر، كتعييف 

ا مف رأم الخديكم أف األزىر سيظؿ قاصرنا عمى تدريس  (َُِ)كمف رأم الشيخ الشربيني.. كاضحن
. العمـك الدينية فقط

                                                           
  .ُٔٗ -َُٕعباس العقاد، مرجع سابؽ، ص ص  -ََُ
. ّٖ-ٕٕالمرجع سابؽ، ص ص  -َُُ

 
 
. ُُٗ-َُٗالمرجع سابؽ، ص ص  -َُِ
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كالشغب بعيدنا عنو فبل يشتغؿ ... األزىر حتى يظؿ اليدكء سائدنا في:"فمقد صرح الخديكم 
ـ الدينية النافعة البعيدة عف زيغ العقائد كشغب األفكار؛ ألنو ىك طمبتو كعمماؤه إال بتمقي العمك

قاـ بيا األزىر لمديف كال  التي كأما الخدمة: "كقاؿ الشيخ الشربيني". مدرسة دينية قبؿ كؿ شئ
يزاؿ يؤدييا فيي حفظ الديف ال غير، كما سكل ذلؾ مف أمكر الدنيا كعمـك العصر فبل عبلقة 

مف شأنو أف ييدـ معالـ التعميـ الديني ( إصبلح التعميـ)حدث  الذم إف... لؤلزىر بو كال ينبغي لو
". فيو، كيحكؿ المسجد العظيـ إلى مدرسة فمسفة كآداب تحارب الديف كتطفئ نكره

كىكذا لـ يكف عمى اإلماـ أف يدخؿ فقط معركة سياسية لتنفيذ مشركعو اإلصبلحي عمى 
ئمة كالعمماء، تمد الببلد بقكل التربية االجتماعية مستكل األزىر كالمساجد إلعداد قكة مف األ

ا أف يدخؿ  في كاليقظة الكطنية مكاجية استبداد العصر كاحتبلؿ اإلنجميز؛ كلكف كاف عميو أيضن
بمثابة العامكد الفقرم لممعركة السياسية؛ أال كىى معركة العبلقة بيف  ىي معركة فكرية معرفية

. الشرعية كالعمـك الحديثة أك الككنية أك المدنية العمـ كالديف، كالعبلقة بيف العمكـ
فأماـ مكقؼ الغرب . آف كاحد في داخمية كخارجية: كىي معركة ذات مصدريف كذات كجيتيف

مف خصـ العبلقة بيف العمـ كالديف، كاف ىناؾ مكقؼ التقميدييف السمفييف مف نفس " العمماني"
ا بيف طرفييا، كلؾ ف بالطبع ألسباب كمنطمقات مختمفة تكصؼ العبلقة، كىك مكقؼ الفصؿ أيضن

كتحتؿ ىذه القضية . الطرؼ الثاني في طرؼ، كتكصؼ بالرجعية السمفية في بالعممانية المادية
رؤية اإلماـ ألبعاد االنفتاح عمى الحضارة الغربية كالنقؿ عنو؛ كىي  في أىمية خاصة مف النظر

. ختراؽ العمماني الحداثي لمفكر اإلسبلميرأل البعض أنيا مثمث قاعدة كمدخبلن لبل التي الرؤية
كما بيف الديف )فكر اإلماـ عف العبلقة بيف العمـ كالديف، كالعقؿ كالديف  في إال أف إعادة القراءة

ا كىى مف صميـ منظكمة فكر اإلماـ؛ أال  ىي ؛ ليقدـ لنا رؤية تجديدية إحيائية(كالسياسة أيضن
، ظؿ عبلقة حميمة مع الديف في بقيمة العقؿ كالعمـ الرؤية عف ضركرات كدكاعي تجديد اإليماف
 اإلسبلـ في شرح مف خبلليا طبيعة اإلسبلـ التي بؿ إف اإلماـ جعؿ األصؿ األكؿ مف أصكؿ

ىك النظر العقمي لتحصيؿ اإليماف، كمف ثـ كانت رؤيتو ىذه " اإلسبلـ كالنصرانية"حكاراتو عف 
. يحددىا فكره لؤلخذ عف الغرب التي ط المعرفيةعف العبلقة بيف العمـ كالديف مف أىـ الضكاب

تبيف مكضع ىذا الضابط بيف مجمكعة  التي كىذا يقكدنا إلى الجزئية التالية لنكضح فييا الخريطة
. ضكابط أخرل

ضوابط عالقة النقل عن الغرب وحدودىا  -ٖ
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بالغرب يقبؿ نظر اإلماـ إلحاقنا حضارينا  في لـ يكف تحريؾ األمة إلى التجديد الحضارم يعني
ا . نمكذجو بكاممو، كخاصة عممانيتو كماديتو كلغتو كتقاليده كلكف كاف ىذا التجديد يعني أيضن

. التمسؾ باإلسبلـ كبأصكلو الحضارية كسبيؿ ليذا التحريؾ
ا بالتذكرة بالكجو اآلخر لمعممة،  فمف ناحية؛ نجد أف دعكة اإلماـ لؤلخذ مف الغرب اقترنت دائمن

لو رزق اهلل المسممين حاكًما يعرف دينو ويأخذىم بأحكامو لرأيتيم : "ما يمي فمف أقكاؿ اإلماـ
اليد  في إحدى اليدين، وما قرر األولون، وما اكتشف اآلخرون في قد نيضوا، والقرآن الكريم

". األخرى، ذلك آلخرتيم، وىذا لدنياىم، ولساروا يزاحمون األوربيين فيزحمونيم
ا بتربية إسبلمية تقكـ عمى قيـ كمبادئكلذا فإف اىتماـ اإلماـ  باؿ اإلسبلـ  تربية كاف اىتمامن

 في مقدمة مشركعو إلصبلح التربية في –أساسنا، كفي جزء مف تحميمو لطبيعة مصر كالمصرييف 
 :(َُّ)ـيؤكد فيقكؿ اإلما ُٖٖٗمصر، كالذم كتبو اإلماـ قبؿ عكدتو مف المنفى إلى مصر عاـ 

الح التربية أن أنفس المصريين أشربت االنقياد إلى الدين أىمية موضع الدين من مشروع إص"
حتى صار طبًعا فييا، فكل من يطمب إصالحيا من غير طريق الدين فقد بذر بذرًا غير صالح 

أودعيا فييا، فال ينبت ويضيع تعبو ويخفق سعيو، وأكبر شاىد عمى ذلك ما شوىد  التي لمتربة
عيد محمد عمى إلى اليوم، فإن المأخوذين بيا لم  في يسمونيا أدبية التي من أثر التربية

ن قيل إن ليم شيًئا من المعمومات  –يزدادوا إال فساًدا  فما لم تكن معارفيم العامة وآدابيم  –وا 
 ".نفوسيم في مبنية عمى أصول دينيم؛ فال أثر ليا

ماـ لدعكتو حددىا اإل التي مثؿ اليدؼ الثاني مف األىداؼ الذم ثـ كاف ىناؾ اىتمامو باألمر
المخاطبات  في التحرير، سكاءن كاف في ؛ أال كىك إصبلح أساليب المغة العربية(َُْ)التجديدية

. المراسبلت بيف الناس في الرسمية بيف الدكاكيف الحككمية كمصالحيا، أك فيما تنشره الجرائد أك
كما نجد . قرآفعماد مف أعمدة اليكية الحضارية كلساف اؿ ىي كمما الشؾ فيو أف المغة العربية

أف اإلماـ، كبالرغـ مف أف المحاكـ األىمية كانت تعمؿ كفؽ القكانيف الفرنسية، كرغـ أف أحد أىـ 
معرفة القكانيف أضعؼ ممف أجمس معيـ مجمس  في أال أككف"دكافع اإلماـ لتعمـ الفرنسية ىك 

 حيف سيئؿ عف المغة؛ إال أف اإلماـ (إشارة إلى مرحمة عممة بالقضاء قبؿ اإلفتاء" )(َُٓ)القضاء
. (َُٔ)يجدر أف تككف عمييا لغة ىذه المحاكـ قاؿ بأنيا المغة العربية التي

ا ليا، معتبرنا إياىا مف : كمف ناحية ثانية تجدر اإلشارة إلى مكقفو مف المدارس األجنبية، رافضن
تانة اإلسبلـ باآلس منفاه ببيركت كرفعيا إلى شيخ في ففي رسالة كتبيا. سبؿ تضميؿ المسمميف
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كبدأ الرسالة بتشخيص حاؿ المسمميف مف . ، تناكؿ شأف الئحة إصبلح التعميـ العثمانيُٕٖٖ
الكىف المادم كالضعؼ الديني، كانتقاالن إلى تشخيص عكاقب المدارس األجنبية، كصكالن إلى حاؿ 

المدارس اإلسبلمية الخالية مف الديف، ليخمص إلى أف قصكر التعميـ الديني مف أىـ أسباب 
. خذالف األمة

ىذا الضعف الديني قد نيج لشياطين األجانب سبل : "(َُٕ)كعف المدارس األجنبية يقكؿ
الدخول إلى قموب كثير من المسممين، واستمالة أىوائيم إلى األخذ بدسائسيم، واإلصاخة إلى 
وساوسيم، فخمبوا عقول عدد غير قميل، ثم انبث دعاتيم في أطراف البالد اإلسالمية، حتى 

ثمانية، لتضميل المسممين، فال ترى بقعة من البقاع إال فييا مدرسة لألمريكانيين، أو الع
اليسوعيين، أو العزارية، أو الفرير، أو لجمعية أخرى من الجمعيات الدينية األوروبية، 

وأولئك الضعفاء أوالد ... والمسممون ال يستنكفون من إرسال أوالدىم إلى تمك المدارس
إلى تمك المدارس األجنبية في سن السذاجة وغرارة الصبا والحداثة، وال المسممين يدخمون 

يسمعون إال ما يناقض عقائد الدين اإلسالمي، وال يرون إال ما يخالف أحكام الشرع 
فال تنقضي ... وال نطيل القول فيما يتمقونو من العقائد الفاسدة واآلراء الباطمة... المحمدي

ْقد إسالمي، وأصبحوا كفارًا تحت حجاب اسم سنّو تعميميم إال وقد خوت قل وبيم من كل عَع
اإلسالم، وال يقف األمر عند ذلك بل تعقد قموبيم عمى محبة األجانب، وتُمجذَعب أىواؤىم إلى 
مجاراتيم، ويكونون طوًعا ليم فيما يريدونو منيم، ثم ينفثون ما تدنست بو نفوسيم بين 

لبذلوا من أمواليم ما يجيدون بو تربية أبنائيم مع العامة بالقول والعمل، ولو فقو المسممون 
ىذا ما جمبو الجيل عمى األمة . استبقائيم مسممين في العقيدة، عثمانيين في النزعة

". اإلسالمية
بيف ما أشار إليو -مصر، أشار اإلماـ  في كفى مكضع آخر عف مشركع إصبلح نظاـ التعميـ

وأما المدارس : "(َُٖ)مدارس األجنبية بقكلوإلى اؿ –مف مدارس قائمة كأخرل يجب إنشاؤىا
األجنبية عمى تنوعيا؛ فاختالف المذاىب بين المعممين والمتعممين في األغمب يضعف أثر تمك 

المدارس من التربية العمومية، فقميل من المصريين من يرغب في تعميم أوالده فييا، ومن 
ولو المعممون فييا حفًظا العتقاده، ثم أرسل بولده إلييا دوام نصيحتو بعدم االلتفات إلى ما يق

. ذلك يُمحدث من االضطراب في طبيعة الفكر والتزلزل في األخالق ما يكون ضرره أكثر من نفعو
وقد غمط من زعم أن لتمك المدارس األجنبية أثرًا سياسًيا أو أدبًيا في مصر، بل قد أحدثت 

مميم، ولذلك تاريخ في البالد بعض النفرة في قموب المسممين من رؤساء تمك المدارس وأ
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معروف فيي ضارة باأللفة، مبعدة لممحبة، رغًما عما يزعمو أربابيا مما يخالف ذلك، فال يصح 
. "االكتفاء بيا في التربية عن المدارس األىمية عمى اختالفيا

معرض حديثو  في قاؿ -أحد أجزاء ترجمتو لسيرتو في–كمع ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أف اإلماـ 
 الذم إف: "(َُٗ)قاؿ –ظركؼ تعممو الفرنسية حيف كاف يعمؿ بالقضاء بعد عكدتو مف المنفىعف 

زادني تعمقنا بتعمـ لغة أكركبية ىك أني كجدت أنو ال يمكف ألحد أف يدعي أنو عمى شيء مف 
العمـ يتمكف بو مف خدمة أمتو كيقتدر بو عمى الدفاع عف مصالحيا كما ينبغي إال إذا كاف يعرؼ 

جميع  في كيؼ ال كقد أصبحت مصالح المسمميف مشتبكة مع مصالح األكركبييف. كبيةلغة أكر
أقطار األرض، كىؿ يمكف ذلؾ لمف ال يعرؼ لغتيـ أف يشتغؿ لبلستفادة مف خيرىـ؟ أك 

!" لمخبلص مف شر األشرار منيـ؟
بؿ الحياة س في فإف اإلماـ ىاجـ النقؿ عف الغرب نقبلن سطحينا عارينا؛ سكاء: كمف ناحية ثالثة

اقتداءن )ذلؾ الكقت باعتباره  في قدـ نقدنا عميقنا لمفيكـ التمدف الذائعكعمى نحك . األفكار في أك
ا)ترفنا كحرية شخصية ببل ضكابط، كلـ يكف التمدف لدل اإلماـ ( بالغرب إال ( اقتداء بالغرب أيضن

القة بيف الحاكـ كالمحكـك مف مجاؿ الع في قكة العمؿ كاإلنتاج مف ناحية، كحرية اإلرادة كاالختيار
كيتضح لنا . بعبارة أخرل، ميز اإلماـ بيف النقؿ كاالقتداء الرشيد، كنظائرىما الضالة. ناحية أخرل

: ذلؾ مف أفكاره التالية
حمؿ حممة ( ُُٖٖالكقائع المصرية عاـ  في نيشرت) (َُُ)بعنكاف التمدفمقاؿ  فنجده في

المأكؿ  في اىره مف األبنية العالية كالنفقات الباىظةشعكاء عمى مف يأخذكف بأشكاؿ التمدف كظك
. الترؼ بأنكاعو، كيعتبر اإلماـ كؿ ىذا مف أكىاـ االعتقاد بالتنكر كالثراء في كالممبس، كاالنغماس

ف أنفقت األمكاؿ الكثيرة ىذه المظاىر إال أف ذلؾ يككف نتاج عمؿ  في ألف األمـ المتمدنة الحقة كاإ
تكسب صاحبيا قدرنا رفيعنا، كما أف ىذا اإلنفاؽ ال يتجاكز  التي راعاتالصناعة كاالخت في جاد

أف "كعمى العكس مف ذلؾ يرل اإلماـ . حدكده، كمؤسَّس عمى قاعدة جمب المصمحة كرفع الحاجة
إنما يحصمكف عمى ترفيـ مف االستدانة لتغطية " أىؿ تمؾ الديار الذيف يزعمكف أنيـ قـك متمدنكف

ال يكازيو إنتاج زراعي أك صناعي، عمى غرار ما تعرفو األمـ المتمدنة  الذم اإلنفاؽ السفيو
السرؼ ال تيعٌد تمدننا، كال يرضاىا الشرع كال  في كيقكؿ اإلماـ إف تمؾ الحالة مف االنيماؾ. الحقة

. القانكف
ثمار تمدنيـ،  في كلقد تكررت نفس المعاني عف مساكئ تقميد المصرييف لمسالؾ األكركبييف

نفكس األىالي كأفراد الرعايا، كتكررت ىذه  في الحقيقة كانت في أف بداية التقدـ األكركبيجاىميف 
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" خطأ العقبلء في كبلـ"تحت عنكاف  (ُُُ)مقاؿ آخر مف أعماؿ اإلماـ في المعاني بشرح تفصيمي
. كسبقت اإلشارة إليو ُُٖٖأبريؿ  في نشرتو الكقائع المصرية

ذا كانت ىذه الرؤية تصدؽ عمى حاؿ ظؿ عصر الخديكم إسماعيؿ كقبؿ الثكرة  ة مصر فيكاإ
ظؿ النفكذ كالتدخؿ األجنبي قبؿ  في العرابية؛ فإنيا بعمـك تتناكؿ تقميد الغرب كالنقؿ عنو

: يقكؿ اإلماـ( أم ضكابط النقؿ عف الغرب)كفي مكضع آخر، كحكؿ نفس المكضكع . االحتبلؿ
نا وىي ىي، كبالد أوروبا وىي ىي ال إن أرباب األفكار منا الذين يرومون أن تكون بالد"

إذ إن إصالح نظم ... ينجحون في مقاصدىم، ويضرون أنفسيم بذىاب أتعابيم أدراج الرياح
ولكن الذين يتخيمون أن نقل . التربية والتعميم في البالد يجعل وجوه اإلصالح األخرى أكثر يسرًا

إلى درجة من المدنية تماثل مدنية  أفكار الغرب وعاداتو إلى بالدىم، سيصل بيا بعد زمن وجيز
الغرب، ىؤالء يخطئون خًطا كبيرًا؛ فيم يبدأون بما ىو في الحقيقة نياية تطور طويل 

فإن الدول األوروبية لم تصل إلى ما وصمت إليو إال بعد أن صيرت بوتقة الزمن ... المدى
ذن فقد كان ىذ... عقميتيا، وساقتيا ضرورات الحياة إلى يقظة وعييا ا عندىم تقدًما طبيعًيا وا 

أما عقالؤنا فقد وجيوا نظرىم إلى حالة التمدن الحاضرة واألىالي عمى غير عمم منيا . تدريجًيا
ومن المحقق أن بعض المصريين قد اندفعوا إلى محاكاة األوروبيين في مظاىر ... بأنفسيم

مى، واستمر بنا األخذ إننا نخشى لو تمادينا في ىذا التقميد األع... مدنيتيم وأعراضيا فحسب
بالنيايات الزائدة قبل البدايات الواجبة، أن تموت فينا أخالقنا وعاداتنا، وأن يكون انتقالنا عنيا 

" (ُُِ) ...عمى وجو تقميدي أيًضا فال يفيد
مكضع آخر ضكابط الحرية، ميما كانت قيمة ىذه  في كاستكماالن ليذه الرؤية يحدد اإلماـ

خبلليا نقؿ عادات كتقاليد كأفكار ضالة عمى حساب ما ىك مطمكب الحرية، كحتى ال يتـ مف 
الكقائع  في "خطأ العقبلء في كبلـ"ففي مقالو السابؽ بعنكاف تعممو مف قيـ فاعمة باسـ الحرية؛ 

: طرح اإلماـ األفكار التالية (ُُّ) ُُٖٖ/ْ/ُٗ في المصرية
كالمحككـ، كالتي تعرفيا الببلد منذ  إطار تقاليد نمط العبلقة االستبدادية بيف الحاكـ في -أكالن 

بأنو لـ يكف ألحد مف األىالي حركة اختيارية ناشئة عف فكره "أجياؿ كثيرة، كالتي كصفيا اإلماـ 
كبذلؾ ... تحصيؿ منفعة أك درء مضرة، بؿ كانت أعمالو تابعة إلرادة سيده الحاكـ في الخاص بو

إطار  في ،"الختيار كأطفئ نكر الفكر بالمرةاالسترقاؽ الظاىرم كالباطني فنيت اإلرادة كمات ا
خالط بعض الناس األمـ المتمدنة كطالعكا أحكاليا، كرأكا ما عميو أىمكىا مف إطبلؽ "ىذه التقاليد 
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أحكاؿ أىالييا الشخصية عمى مثاؿ سكاف  في اإلرادة كحرية االختيار، فطمبكا لببلدنا أف تككف
". تمؾ الببلد المتمدنة

يبيف عمؽ افتقاد الحرية، إال أف اإلماـ رأل أف النقؿ  الذم مف الكصؼ السابؽكبالرغـ  -ثانينا
إطبلؽ اإلرادة مف جية  في اتسـ بأنو لـ يكف تقميد"عف األمـ المتمدنة فيما يتصؿ بالحرية 

 في ، كلكف قمدكىا(المقصكد بيا العبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ)االرتباطات العمكمية الثابتة، 
، مع عمميـ أف الببلد غير معتادة عمى مثؿ ىذه الحرية فييا، فمذلؾ ية الشخصيةاألحكاؿ الجزئ

 كتنافسكا... اندفع الناس إلى انتياب الشيكات، كىتككا حرمة الكقار كتيالككا عمى شرب المسكرات
الطرؽ  في المداعبة كالمبلعبة بيف النساء كالرجاؿ... الحظكة عند النساء الباغيات ك في

فضاع !! ىذه حرية: قاؿ المكلع.. ككمما طمبت لذلؾ منعنا.. كافتضحت بيكت شريفة... كالشكارع
فكانت .. يزعمكنيا التي–كأما نتائج حرية الفكر ... شأف اآلداب كانحطت قيمة الشرؼ كالكقار

 خاصة باالعتقادات كالمشارب الدينية، فأخذ كثير مف الناس يجير بيف العامة بألفاظ تناقض دينو
لد  الذم كرمى مف يخاطبو .. زماف الحرية في إننا: قاؿ... منو، فإف قيؿ لو خفض مف صكتؾكي

التي يظنيا .. فييا مخالفة لدينو التي بالجيؿ كالخشكنة؛ حيث لـ يكافقو عمى مشربو الفاسد؛ أفكاره
لـ  ...فيذه الحرية البتراء... تنكرنا كتنصرنا، كيتخذىا ذريعة الستباحة القبائح كاستحبلؿ المحظكرات

ا لمثؿ  ف كاف األكركبيكف يحرصكف عمييا، فإف استعداد ببلدنا لـ يكف مبلئمن تدع ليا أثرنا يحمد، كاإ
لـ يتعكد عمى  الذم الحقيقة عيف الرؽ كاالستعباد، فإف الجاىؿ في ىك الذم ىذا اإلطبلؽ،

أشد مف الرؽ كأخطر مف  في تصريؼ إرادتو كأعماؿ اختياره، إذا أيطمؽ لو العمؿ، كقع
سمكىا أخبلؽ الفكر، قد عتقت صاحبيا مف قيد العمؿ كأسممتو  التي فتمؾ الحرية،... لعبكديةا

عكائدىـ، حتى الميًضرة  في كلكننا طمبنا أف نككف عمى مثاؿ األكركبييف.. إلى الجيؿ األعمى
". بأخبلقنا كأعمالنا كأفكارنا

مجاؿ الحرية ىك االقتداء باإلرادة  في رأل اإلماـ أف االقتداء األمثؿ بأكركبا: كمف ناحية ثالثة
القرل كالمدف لتفيـ القكانيف كالمكائح  في مف أجؿ االستقبلؿ الحقيقي مف حيث تشكيؿ الجمعيات

ال ضاعت الحقكؽ ككثرت المشاكؿ األخذ بالنيايات الزائدة  في التمادم"كبذا فإف . كالمنشكرات، كاإ
كعمى مف يريد بنا ... ت فينا أخبلقنا كعاداتنامثؿ البدايات الضركرية الكاجبة؛ سيؤدم إلى أف تمك

كلقد سبؽ كرأينا كيؼ أف أىـ دكافع ". خيرنا أف يذىب بنا طريقنا قكيمنا كال أراه إال نشر القكانيف
بدكف تعميـ –النقؿ عف الغرب لدل اإلماـ كاف محكره الحرية كالقانكف، إال أف الحرية لديو 

.  بكديةستقكد إلى ما ىك أخطر مف الع -كتربية
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ا بضكابط ما يسمى بحرية الفكر؛ فمقد كاف لرأم اإلماـ قضية  في كفيما يتصؿ أيضن
ف كانت قد أثارت انتقادات مف البعض، عمى اعتبار أف ىذا الرأم  (ُُْ)"الحبلج" داللة كاضحة، كاإ

. يعني مكافقة اإلماـ عمى قتؿ الحبلج
يف العامة فأفسد نظاميا كاضطرب انتشر ب الذم كيقكؿ اإلماـ إف اتساـ آراء الحبلج بالغمك

فتأخذ صاحب الفكر، ال ألنو ... : "األمر لحفظ أمف العامة في أمنيا؛ فاضطرت السياسة لمدخكؿ
تفكَّمر ولكن ألنو لم يرد أن يقصر حق الحرية عمى شخصو، بل أراد أن يقيد غيره بما رآه من 

خشى الفتنة إذا استمر مدعي الحرية لنفسو، مع أن غيره في غنى عما يراه ىو حًقا لو، وتُم 
فَّماظ النظام أن أمثال ىؤالء يجب أن ينقى منيم المجتمع صوًنا  الحرية في غموائو، فميذا يرى حُم

 ."لو عما يزعزع أركانو، ونحن نرى الفمسفة اليوم تضطيد الدين ىذا الضرب من االضطياد
اسة عند مناقشة مكضع مكضع سابؽ مف الدر في كاستدعاء لما ذكر: كمف ناحية رابعة كأخيرة

ا " السياسي"ك" الديني"إشكالية العبلقة بيف  مف التكجو العاـ لفكر اإلماـ؛  يمكف اآلف أيضن
مكاجية التكجو العمماني فإف رؤية اإلماـ عف  في استدعاء ما يتصؿ برؤية اإلماـ لدكر الديف

مف أىـ ضكابط النقؿ عف احتياج الجماعات البشرية لمديف، كعف العبلقة بيف الديف كالعمـ كانت 
. (ُُٓ)أفصحت عنيا حكارات اإلماـ مع ساسة كمفكريف غربييف التي الغرب؛ كىى الضكابط

عكدة المجتمع اإلنساني إلى اإليماف حديثو مع ىربرت سبنسر إلى ضركرة  في فمقد نبو اإلماـ
أكركبا  في ةاعترؼ بتراجع األخبلؽ كالفضيؿ الذم ، كبعد حديثو مع الفيمسكؼ اإلنجميزمبالكحي

كتب اإلماـ معمقنا عمى ىذا . بسبب تقدـ األفكار المادية، كبعد أف أضحى الحؽ عندىـ ىك القكة
ىؤالء الفالسفة والعمماء الذين اكتشفوا كثيرًا مما يفيد رفاىية اإلنسان وتوفير "... : الحديث

                                                           
 .َُّ -َّٗالجزء الثالث، ص ص : محمد عمارة، المرجع السابؽ. د  -ُُْ
: تتكقؼ الدراسة بالتفصيؿ عند ىذه الحكارات؛ حيث تقـك عمييا دراسات أخرل في المؤتمر كتكفي اإلشارة إلى ما يمي كلف  -ُُٓ

أف حكارات اإلماـ مع ىانكتك الفرنسي كىربرت سبنسر اإلنجميزم، كغيرىما، تتضمف أىـ معالـ فكر اإلماـ مف مكضع اإلسبلـ 
عنكاف أحد أىـ أعماؿ اإلماـ التي نأخذ عنيا رؤيتو عف العبلقة بيف العمـ كالديف بصفة خاصة، كالنصرانية بيف العمـ كالمدنية، كىذا ىك 

الجزء الثالث، ص ص : محمد عمارة، األعماؿ الكاممة. د: انظر. كأحد أىـ ضكابط األخذ عف الغرب في ىذا المكضع مف الدراسة
في سياؽ –كارات بخبرة اإلماـ الحكارية؛ حيث إف اإلماـ ىذا كييتـ منٌظرك كدارسك الح. ْٓٗ-ّْٗ، ص ص ْٖٗ، ص ُّْ -ّّّ

مقارنة بما يجرم اآلف، مف حكارات بيف الثقافات  -مع غيرىا–قدـ خبرات حية تمثؿ سابقة ىامة  -إيمانو بالتفاعؿ الحضارم مع اآلخر
ا . أك حكارات بيف األدياف ـي حكارات ثقافية، بقدر ما مارسى أيضن . ما يمكف كصفو بحكار بيف المنتميف لؤلديافكبقدر ما مىاىرىسى اإلما

كخبرتو في ىذا المجاؿ ذات أبعاد فكرية كعممية في آف كاحد، كىي تنطمؽ مف رؤيةو عف تطكر األدياف كصكالن لبياف فضؿ الرسالة 
كالتي تكمؿ –حاًكر كخبرة اإلماـ كـي . ْٓٓ -ْْٖالمرجع السابؽ، ص ص : انظر ىذه الرؤية في. المحمدية باعتبارىا خاتمة الرساالت

، كمفتو : خبراتو األخرل في التعامؿ مع الغرب قد كاجيت بدكرىا انتقادات كمراجعات، كلعؿ أىميا ما يتصؿ  -كثائر، كمعمَّـ، كقاضو
في محافؿ ماسكنية، أك تككينو جمعية سرية دينية مف ضمف أىدافيا التقريب بيف مىٍف ينتمكف إلى  -في مرحمة مف حياتو–بعضكيتو 

. ِٔ -ٔٓ، ص ص ْٓزكريا سميماف بيكمي، مرجع سابؽ، ص . د: سبلـ كالمسيحية كالييكدية، انظر في االنتقادات ليذه العضكيةاإل
: كما كاف لئلماـ رسائؿ متبادلة مع بعض القيسيس، كزار عدة دكؿ أكركبية كتب عف زيارتو لمعالميا الثقافية كالدينية مقاالت مكحية

  .َِٕ-ُُٕعماؿ، الجزء الثاني، الكتابات االجتماعية، ص ص محمد عمارة، األ. د: انظر
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نسان حتى يعرفيا راحتو وتعزيز نعمتو، أعجزىم أن يكتشفوا طبيعة اإلنسان ويعرضوىا عمى اإل
غشى الفطرة اإلنسانية ويصقموا تمك  الذي أفال يتيسر ليم أن يجموا ذلك الصدأ.. فيعود إلييا

 الذي فأين الدواء؟ الرجوع إلى الدين؛ الدين ىو...النفوس حتى يعود إلييا لمعانيا الروحي؟
. (ُُٔ)"ىمونياكل زمان، لكنيم يعودون فيج في كشف الطبيعة اإلنسانية وعرفيا إلى أربابيا

  كبعد أف (ُٖٖٗ)قدمو  الذم مصر في كفي مقدمة مشركع اإلماـ عف إصبلح التربية ،
كاف . مكضع آخر مف الدراسة في بيف مكضع الديف مف إصبلح التربية كما سبؽ التكضيح

كمفاده أف االىتماـ بالديف اإلسبلمي ال يككف عمى حساب غير لمعممة كجو آخر ىاـ، 
األلفة، وال حرب  الدين اإلسالمي الحقيقي ليس عدو" :(ُُٕ)يقكؿ اإلماـ كفى ىذا.. المسمميف

ن اختمف عنيم في المحبة، وال يحرم المسممين من االنتفاع بعمل من يشاركيم  المصمحة، وا 
 وقد أرشدتنا التجربة إلى أن كل عارف بحقيقة الدين اإلسالمي كان أوسع نظرًا في.. الدين في

لتعصب الجاىمي، وأقرب إلى األلفة مع أبناء الممل المختمفة، وأسبق األمور، وأطير قمًبا من ا
نما إن ... يبعد المسمم عن غيره جيمو بحقيقة دينو الناس إلى ترقية المعاممة بين البشر، وا 

يقارب بين المسممين وأىل الكتاب، حتى يظن المتأمل فيو أنيم منيم،  القرآن وىو منبع الدين
بعض أحكام قميمة، ولكن عرض عمى الدين زوائد أدخميا عميو أعداؤه  في ال يختمفون عنيم إال

كيكمؿ ىذا التصكر ما سبؽ ذكره مف داللة  ..".الالبسون ثياب أحبائو، فأفسدوا قموب أىاليو
. تأسيس األخذ عف الغرب، سكاء اإلنسانية منيا أك الشرعية في انطمؽ منيا اإلماـ التي الركائز
  نظر  في يمثؿ الذم لقائؿ بأف جمكد المسمميف يرجع إلى دينيـكاستنكر اإلماـ الرأم ا

 طريؽ المسمميف، مبيننا بأف كضع المسمميف ىذا ليس نتاج عداكة في عثرهاإلسبلـ  في الطاعنيف
اإلسبلـ لمعمـ أك اشمئزازنا منو أك استيجاننا لو أك احتقارنا لشأنو؛ إنما ىك نتاج سياسة الظممة كأىؿ 

شرح العبلقة بيف  في كلذا فإف اإلماـ أفاض. (ُُٖ)د عمة كعارض يمكف أف تزكؿاألثرة، كأف الجمك
( المتمدنيف)، كداللتيا بالنسبة لدكر العقؿ، عمى نحك يقدـ ردنا عمى كؿ مف العممانييف الديف كالعمـ

 :كيتمخص ىذا الشرح فيما يمي(. الجامديف)كعمماء الديف التقميدييف 
عمم، ويتعاونا مًعا عمى تقويم العقل والوجدان، فيدرك العقل ويأخذ الدين بيد ال" -(ُُٗ)أكالن  

مبمغ قوتو ويعرف حدود سمطتو، فيتصرف فيما أتاه اهلل تصرف الراشدين، ويكشف ما مكنو فيو 
ولم يكن الوجدان ( القمب)مع الوجدان الصادق ( أي العقل)ىنالك يمتقي ... من أسرار العالمين

مممكتو متى كان الوجدان سميًما، وكان ما استضاء بو من  ليدابر العقل في سيره داخل حدود

                                                           
 .ْٓٗ -ِْٗالجزء الثالث، ص ص : محمد عمارة، المرجع السابؽ. د -ُُٔ
 .َُُ -َُٗالمرجع سابؽ، ص ص  -ُُٕ
 .ِّٗ -ُّٗ -ُّٔالمرجع السابؽ، ص ص  -ُُٖ
 .ّّْ -ِّّالمرجع السابؽ، ص ص   -ُُٗ
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إياك أن تعتقد ما يعتقده بعض السذج من أن فرًقا بين العقل والوجدان . نبراس الدين صحيًحا
في الوجية، بمقتضى الفطرة والغريزة، فإنما يقع التخالف بينيما عرًضا عند عروض ( القمب)

وقد أجمع العقالء عمى أن المشاىدات بالحس الباطني العمل واألمراض الروحية عمى النفوس، 
من مبادئ البرىان العقمي، كوجدانك أنك موجود، ووجدانك لسرورك وحزنك ( الوجدان أو القمب)

منحنا العقل لمنظر في الغايات واألسباب، والفرق بين ... وغضبك ولذتك وألمك، ونحو ذلك
في النفس والذات من لذائذ وآالم، وىمع والوجدان إلدراك ما يحدث  -البسائط والمركبات

 .واطمئنان
وعند ... البد أن ينتيي أمر العالم إلى تآخي العمم والدين عمى سنة القرآن والذكر الحكيم

ذلك يكون اهلل قد أتم نوره ولو كره الكافرون، وتبعيم الجامدون القانطون، وليس بينك وبين ما 
  ...."الغافل أعدك بو الزمان الذي البد منو في تنبيو

ا -(َُِ)ثانينا ( العقؿ)اإلسبلـ مع الفمسفة  مف كردنا عمى قكؿ البعض أف النصرانية أكثر تسامحن
أكركبا كعدـ تمكنيا مف  في بدليؿ تمكف العمـ كالفمسفة مف التغمب عمى االضطياد المسيحي

ن يسمي تمك أن من األليق بو أ: "التغمب عمى االضطياد اإلسبلمي، ردنا عمى ذلؾ يرل اإلماـ
الحالة التي عمييا أىل أوروبا اليوم من طمأنينة العمم بينيم بجانب الدين تساىاًل من العمم مع 

الدين، ال تسامًحا من الدين مع العمم، بعد ما كان بينيما وبعد غمبة العمم واستيالئو عمى 
".  !عرش السمطان في جميع الممالك، ورضاء الدين بأن يكون تابًعا لو في أغمبيا؟

إن المسممين : "أرجع اإلماـ تخمؼ المسمميف إلى التخمي عف العمـ بالديف فيقكؿ - (ُُِ)ثالثنا
أصيبوا بمرض الجيل بدينيم . لما كانوا عمماء في دينيم كانوا عمماء الكون وأئمة العالم

فانيزموا من الوجود، وأصبحوا أكمة اآلكل وطُمعمة الطاعم، ىل وقف الجيل بالمسممين عند 
الحق ... ير من يخالفيم في مسائل الدين، أو يذىب مذىب الفالسفة أو ما يقرب من ذلك؟تكف
ما عادوا العمم وال العمم عاداىم إال من يوم انحرافيم عن دينيم : -والحس يؤيدني–أقول 

رموا ثمار العقل . وأخذىم في الصد عن عممو، فكمما بَععُمد عنيم عمم الدين بَععُمد عمم الدنيا وحُم
كمما توسعوا في العموم الدينية، توسعوا في العموم الكونية، وضربوا الزمان بسوط من وكانوا 

العزة، وأما غيرىم فكمما اتصموا بالدين وجدُّدوا في المحافظة عميو أنكرىم العمم وتجيميم واكفير 
وجيو لمقائيم، وكمما بعدوا من الدين سالميم العمم وبش في وجوىيم، ولذلك يصرحون بأن 

من ثمار العقل، والعقل ال يصح أن يكون لو في الدين عمل، وال أن يظير منو فيو أثر، العمم 
فالفصل تام بين . والدين من وجدانات القمب، وال عالقة بين ما يجد القمب وما يكسب العقل

                                                           
 .ّّٓالمرجع السابؽ، ص  -َُِ
  .ُّْ -ُّّؽ، ص ص المرجع الساب -

 .ّْْ -ّّْ، ص ص ُّْالمرجع السابؽ، ص  -ُُِ
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سامحيم اهلل فيما يسمونو تسامًحا مع العمم، وىم : العقل والدين، وال سبيل إلى الجمع بينيما
ىل عرفت السبب في اضطياد . بأنو عدوه الذي يستحيل أن يكون بينو وبينو ِسْمميصرحون 

وال أريد بو ما كان عند األمم المسيحية من االشتداد في إبادة " اضطياد"المسممين لمعمم؟ أقول 
فإن ذلك لم يقع عند المسممين ال أيام عمميم، وال في أزمنة جيميم، ... أىمو والتنكيل بيم

ن االضطياد اإلعراض عن العمم، ورمي األلفاظ السخيفة في وجوه أىمو، وقذفيم ولكن أريد م
ال ريب إنك قد أيقنت بأن السبب في ىذا الذي يسميو . بشيء من الشتائم مع االبتعاد عنيم

فالدواء الذي ينجع في شفائيم من ىذا الداء ال . األديب اضطياًدا، إنما ىو جيميم بدينيم
عمم بدينيم والتبصر فيو لموقوف عمى أسراره والوصول إلى حقيقة ما يكون إال ردىم إلى ال

. ..."كان الدين واسطة التعارف بينيم وبين العمم. يدعو إليو
كتأكيدنا ألىمية ىذه العبلقة بيف الديف كالعمـ استدعى اإلماـ خبرة غربية شييرة كىى  -رابعنا

الذيف جذبكا الشرقييف )–القكة الغربييف  خبرة القائد كالسياسي بسمارؾ، لمداللة عمى أف أصحاب
ا لمديف( بسبب قكتيـ تبرير اىتمامو بيذه التجربة كترجمة الكتاب  في كىك يقكؿ. يرجعكف أيضن
ليطمع عميو من لم يُمعنَع بقراءة ىذا الكتاب من شبابنا الذين يعدون النسبة إلى : "عف بسمارؾ

موا أن اإليمان باهلل وبالوحي اإلليي إلى دينيم سُمبة، والظيور بالمحافظة عميو معرة، وليعل
أنبيائو ليس نقًصا في الفكر، وال ضمَّمة عن صحيح العمم، وال عيًبا في الرياسة، وال ضعًفا في 

 ."السياسة
أف يقكمكا عمى أداء ما يجب عمييـ إف ( قكـ)كيؼ يمكف ليـ "... ثـ ينقؿ عف بسمارؾ قكلو 

 كم، كاعتقاد بإلو يحب الخير، كحاكـ ينتيي إليو الفصؿلـ يكف ليـ إيماف بديف جاء بو كحي سما
 في لك نقضت عقيدتي بديني لـ أخدـ بعد ذلؾ سمطاني... حياة بعد ىذه الحياة في األعماؿ في

ال يبعثني .. سيد مف أىؿ األرض قاطبة في اهلل لـ أضعيا في ساعة مف زماف، إذا لـ أضع ثقتي
". يع ذلؾ أعمؿ عممي لكجو اهللجـ في عمى شيء مف ىذا إال شعكرم بأنني
: خالصة القول عن ىذه الضوابط

عصره، كميما قدـ مف دكافع  في ميما عظـ كاشتد نقده لكاقع كحاؿ األمة-إف اإلماـ 
كمبررات لبلستفادة مف خبرة الغرب، كميما كانت بكاعث كأسانيد االنتقادات لمكقفو مف سمطة 

عرؼ التسامح الديني، أك أف اإلنجميز حيف احتبلليـ االحتبلؿ كلمقكالتو عف أف اإلنجميز أمة ت
إال أنو تجدر اإلشارة إلى أمريف آخريف يستكمبلف داللة ما  -مصر ىـ الذيف عممكنا الحرية

: قدمناه عف رؤيتو لضكابط العبلقة مع الغرب
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 ؛ ألف أصكؿ(ُِِ)أف كؿ ما حاؽ باألمة ىك عىرىض كليس أصؿ سببو إسبلميا -أوليما
كاف ليا آثارىا اإليجابية ( اإلسبلـ في حكاراتو قدميا عند شرحو لطبيعة التي مانيةالث)اإلسبلـ 

. (ُِّ)عمى المسمميف عبر القركف مف حيث إنتاج العمـ كاألدب كالفنكف كالحضارة بصفة عامة
مكاضع متفرقة مف مقاالتو كمف حكاراتو مع ىانكتك كغيره إلى فضؿ الشرؽ  في كلذا أشار اإلماـ

إشارة )حيث تعممت منو كأخذت عنو العمكـ، ناىيؾ عف تعمـ البعض مف األكركبييف  عمى أكركبا؛
اإلسبلـ  ال تحاسبكا: "كلذا كتب يقكؿ. قيمة التسامح الديني مف اإلسبلـ( إلى األمة اإلنجميزية

". بكضع المسمميف
اإلماـ  إذا كانت الضكابط الفكرية كالمعرفية كالسمككية لمنقؿ عف الغرب التي عبر -ثانييما

مقاالتو قد صدر معظميا قبؿ االحتبلؿ؛ إال أف سمككو الفعمي كحركتو خبلؿ تكليو  في عنيا
 لتبيف كيؼ ظمت المرجعية اإلسبلمية -بعد عكدتو مف المنفى–مناصب القضاء كاألزىر كاإلفتاء 

يقـك  مرجعيتو األساسية لئلصبلح التربكم كالتعميمي، بؿ كانطبلقنا كابتداء مف إصبلح ديني ىي
اإلسبلـ  اإلسبلـ مف إسار الفيـ الجامد كالمنغمؽ تحقيقنا لمقكلة اإلماـ إف عمى تجديد ييدؼ لفؾ

. يجمع بيف مصالح الدنيا كاآلخرة
إشكالية العالقة بين الوطنية : األمة اإلسالمية بين الوحدة والتعددية -القضية الثالثة

. والعصبية، والموقف من الدولة العثمانية
إف المرسكـ الخديكم القصير بتعييف الشيخ محمد عبده مفتينا  (ُِْ)كتكر محمد عمارةيقكؿ الد

لمديار المصرية ذك داللة كبيرة كمعافو ىاـ بالنسبة ألمريف؛ أكليما أنو عبلمة بارزة عمى درب 
كلممرة  –استقبلؿ منصب اإلفتاء؛ حيث شغؿ منصب اإلفتاء المصرم، بصدكر ىذا المرسكـ

ذك مكانة عالية؛ حيث كاف ذلؾ المنصب كلعدة قركف كقفنا عمى العمماء  األكلى عالـ مصرم
. األتراؾ العثمانييف الذيف يعينكف مف قبؿ الباب العالي

ىك أف ىذا المرسكـ كاف بمثابة اعتراؼ رسمي مف قبؿ الدكلة بأف الشيخ محمد  -األمر الثاني
ىذه المرحمة؛ حيث لـ تكؼَّ  في مةذلؾ التاريخ؛ أم ىك إماـ األ في عبده ىك أبرز عمماء العصر

. الفتاكل عف الكصكؿ إليو مف أرجاء األمة
نفس الكقت  في كبالمقابمة بيف ىذيف األمريف؛ العبلمة عمى اتجاه مصر لبلستقبلؿ، كالداللة

تحكـ تقديـ مكقؼ اإلماـ  التي عمى مكانة اإلماـ عمى مستكل األمة، تبرز لنا المعضمة األساسية
ظؿ  في ، أـ(الدكلة العثمانية)ظؿ سمطة سياسية كاحدة  األمة اإلسبلمية في مف قضية كحدة

                                                           
  .ُّٓ -ُّْالمرجع السابؽ، ص ص  -ُِِ
 .َّٔ -ِٗٗالمرجع السابؽ، ص ص  -ُِّ
، ص ُّٗٗمحمد عمارة، األعماؿ الكاممة، الجزء الثاني في الكتابات االجتماعية، ممحؽ الفتاكل، طبعة دار الشركؽ، . د -ُِْ

 .ْْٖ -ّْٖص 
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بقاء سمطة  االستجابة لضغكط العصر نحك التعددية، باستقبلؿ مصر مثبلن عف الباب العالي، كاإ
. الخبلفة سمطة ركحية فقط؛ كىي معضمة ذات أبعاد فكرية كأخرل سياسية

قبؿ كبعد احتبلؿ مصر، ككذلؾ مكقفو مف االنفتاح  فبقدر ما أثار مكقؼ اإلماـ مف االستعمار
عمى الحضارة الغربية، مف أكجو التباس كأكجو نقد أك اتياـ بقدر ما كاجيت ىذه القضية الثالثة 

. مف قضايا العبلقات الدكلية لؤلمة نفس المصير
 ؛"مةكحدة األ"تناكلتيا النقاشات حكؿ تكجو اإلماـ مف قضية  التي كلعؿ مف أىـ اإلشكاليات

ىؿ اتجو اإلماـ تكجينا مصرينا كطنينا، أك تكجينا قكمينا عربينا عمى حساب التكجو األممي كما : ىي
كاف يفرضو مف تأييد استمرار الخبلفة العثمانية كدعـ أركانيا؛ كلذا نجد أف المكقؼ مف الخبلفة 

". الكحدة اإلسبلمية"صميـ فيـ مكقؼ اإلماـ مف قضية  في العثمانية يقع
قد كصؼ مكقؼ اإلماـ مف الدكلة العثمانية بالتأرجح ما  (ُِٓ) (محمد عمارة.د)ف البعض ككا

كؿ مرحمة؛ حيث جاء  في أحاطت باإلماـ التي بيف التأييد كما بيف اليجكـ، مبررنا ذلؾ باألكضاع
دشنتيا كدافعت عنيا  التي مرحمة النفي، كاستجابة لفكرة الجامعة اإلسبلمية في التأييد العمني

مرحمة ما بعد النفي، كفي ظؿ التعاكف مع سمطة  في لعركة الكثقى، في حيف أف اليجـك قد جاءا"
. (ُِٔ)يقدمو الذم خضع لتفسيرات عديدة تختمؼ باختبلؼ التيار الذم االحتبلؿ؛ كىك األمر

تحميمو مف القكؿ بأف المكقؼ الكطني القكمي األصيؿ  في (ُِٕ)عمارة.كمع ذلؾ فمقد انطمؽ د
ىك مكقفو المناىض لؤلتراؾ العثمانييف،  –النظر عف ضركرات كؿ مرحمة بغض–لئلماـ 

. كالمعارض لسمطانيـ عمى العرب، كمصر بالذات
يرفض اعتبار ىذه المناىضة دليبلن عمى أف اإلماـ قد  (ُِٖ)(بيكمي. د)إال أف البعض اآلخر 

التجاه القكمي عمى حساب الفكرة اإلسبلمية، أك أنو غذل ا( الكطنية)غمب الدعكة لممصرية 
العربي المعادم لمجامعة اإلسبلمية؛ أم يرفض ىذا الرأم اعتبار مكقؼ اإلماـ مف الدكلة 

ا . العثمانية ذا جذكر عربية قكمية، بؿ يراه ذا جذكر إسبلمية أيضن
إصبلحي، / كأكافؽ ىذا الرأم األخير العتباريف أساسييف، أحدىما فكرم فقيي، كالثاني سياسي

. بينيما مف تناقضو إال أف كبلن منيما يعبر عف جزء مف الحقيقةكمع ما قد يبدك 

                                                           
ا ليذا التطكر في المكاقؼ ُُٕ، الجزء الثالث، ص ُٕٗٗطبعة بيركت، ... عمارة، األعماؿ الكاممةمحمد . د -ُِٓ ، كانظر شرحن

 .ُُٕ -َُٗفي نفس المرجع، ص ص 
ا تفاصيؿ ىذه النقاشات في -ُِٔ  .ْٗ -ٖٔزكريا سميماف بيكمي، مرجع سابؽ، ص ص . د: انظر أيضن
 .ُُّمحمد عمارة، المرجع السابؽ، ص . د -ُِٕ
 .َٗ -ٖٗزكريا سميماف بيكمي، مرجع سابؽ، ص ص . د  --ُِٖ
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إلى جانب  (َُّ)كفتكاه عف الجنسية (ُِٗ)يمثمو مقاؿ اإلماـ عف العصبية -االعتبار األول
. (ُُّ)سمطة مدنية اإلسبلـ ىي في رؤيتو عف خبلفة إسبلمية، بالرغـ مف إقراره بأف السمطة

كفييا . لعركة الكثقى مف جياده مع أستاذه األفغانيفترة ا في مقاؿ العصبيةكلقد صاغ اإلماـ 
يعطى األكلكية لمرابطة العصبية الدينية عمى الرابطة الجنسية القكمية، كاتيـ المدافعيف عف 

 في كلقد جاء. يحاكؿ النيؿ مف الرابطة بيف الشعكب اإلسبلمية الذم األكلى بمكاالة االستعمار
البالد المشرقية، ويذكره المقمدون لإلفرنج بنوع من  في إن التعصب لفظ شائع: "المقاؿ ما يمي

". فناتيك"التيكم، ويرمون بو الشخص لمحّط من شأنو، باعتباره مرادًفا لمفظ األفرنجي 
حيف أف التعصب كما  في ".يعدونو متعصًبا الذي والشخص الذين يرونو مخالًفا لمشاربيم ىو

الرجل الذين يعززون قوتو، ويدفعون عنو نسبة إلى العُمصبة؛ وىي قوم "يصفو اإلماـ ىك 
الضيم والعداء، فالتعصب وصف لمنفس اإلنسانية، تصدر عنو نيضة لحماية من يتصل بيا 

وكمما ضعفت ... والذود عن حقو، ووجوه االتصال تابعة ألحكام النفس في معموماتيا ومعارفيا
ورثت األطناب، ورقت  قوة الربط بين أفراد األمة بضعف التعصب فييم استرخت األعصاب،

األوتار، وتداعى بناء األمة إلى االنحالل كما يتداعى بناء البنية البدنية إلى الفناء، بعد ىذا 
ن بقيت آحادىا، فما ىي إال كاألجزاء المتناثرة، إما أن  يموت الروح الكمي، وتبطل ىيئة األمة وا 

ما أن تبقى في قبضة الموت إلى أن ينفخ فييا  تتصل بأبدان أخرى بحكم ضرورة الكون، وا 
... إذا ضعفت العصبية في قوم رماىم اهلل بالفشل(. سنة اهلل في خمقو)الروح النشأة األخرى 

نعم إن التعصب وصف كسائر األوصاف، لو حد اعتدال، وطرفا إفراط وتفريط، واعتدالو ىو 
اإلفراط فيو مذمة تبعث الكمال الذي بينا مزاياه، والتفريط فيو ىو النقص الذي أشرنا لرزاياه، و

عمى الجور واالعتداء، فالمفرط في تعصبو يدافع عن الممتحم بو بحق وبغير حق، ويرى 
عصبتو منفردة باستحقاق الكرامة، وينظر إلى األجنبي عنو كما ينظر إلى اليَعمَعل، ال يعترف لو 

لى مضرة، بحق، وال يراعي لو ذمة، فيخرج بذلك عن جادة العدل، فتنقمب منفعة التعصب إ
يذىب بيا األمة، بل يتقوض مجدىا، فإن العدل قوام االجتماع اإلنساني، وبو حياة األمم،  وُم

وىذا الحد من اإلفراط في التعصب ىو الممقوت . وكل قوة ال تخضع لمعدل فمصيرىا إلى الزوال
وزعموا أن حمية ...(. ليس منا من دعا إلى عصبية: )في قولو عمى لسان صاحب الشرع 

ل الدين لما يؤخذ بو إخوانيم من ضيم، وتضافرىم لدفع ما يمم بدينيم من غاشية الوىن أه

                                                           
عاطؼ العراقي، مرجع سابؽ، ص ص . د: في( الذم كرد في سيرة اإلماـ التي كتبيا رشيد رضا)انظر نص ىذا المقاؿ   --ُِٗ

ّٔٗ- َّْ. 
الثاني، ص ص محمد عمارة، األعماؿ الكاممة، طبعة دار الشركؽ، الجزء . د: انظر نص سؤاؿ الفتكل كالجكاب في  --َُّ

َٓٓ-َٖٓ. 
 .ِٖٖ -ِٖٓ، طبعة بيركت الجزء الثالث، ص ص ..محمد عمارة، األعماؿ. د: انظر ىذه الرؤية في  --ُُّ
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والضعف، ىو الذي يصدىم عن السير إلى إكمال المدنية، ويحجبيم عن نور العمم والمعرفة، 
ويرمي بيم في ظممات الجيل، ويحمميم عمى الجور والظمم والعدوان عمى من يخالفيم في 

ئك المثقفين أن ال سبيل لدرء المفاسد واستكمال المصالح إال بانحالل ومن رأى أول. دينيم
، إن الدين كذب الخراصون... العصبية الدينية ومحو أثرىا، وتخميص العقول من سمطة العقائد

قد ... أول معمم وأرشد أستاذ وأىدى قائد لألنفس إلى اكتساب العموم والتوسع في المعارف
التغالي واإلفراط مثل ما يعرض عمى التعصب الجنسي فيفضي  يطرأ عمى التعصب الديني من

إلى ظمم وجور، بل ربما يؤدي إلى قيام أىل الدين إلبادة مخالفييم ومحو وجودىم، وكما قامت 
األمم الغربية اندفعت عمى بالد الشرق لمحض الفتك واإلبادة ال لمفتح وال لمدعوة إلى الدين في 

الصميب، وكما فعل األسبانيوليون بمسممي األندلس، وكما وقع الحرب اليائمة المعروفة بحرب 
قبل ىذا وذاك في بداية ما حصمت الشوكة لمدين المسيحي، إن صاحب السمطان من 

المسيحيين جمع الييود في القدس وأحرقيم، إال أن ىذا العارض لمخالفتو ألصول الدين قمما 
 ."ائمة عمى قواعد السمم والرحمة والعدلتمتد لو مدة، ثم يرجع أرباب الدين إلى أصولو الق

كيؼ إجابة المفتي،  في ، حيف كاف اإلماـ مفتينا لمديار المصرية، تأكدكفى فتكاه عف الجنسية
؛ فمقد سئؿ اإلماـ، إذا دخؿ المسمـ مممكة اإلسبلـ ىك جنسية ككطف كدار كاحدة ألمة كاحدة أف

  capitulationsكىؿ حقكؽ االمتيازاتإسبلمية، ىؿ يعد مف رعيتيا؟ كما الجنسية عندنا؟ 
ا؟ كجاء مكجكدة بيف ممالؾ فتكل اإلماـ إجابة عف ىذا السؤاؿ ما  في اإلسبلـ مع بعضيـ بعضن

: يمي
من المعموم أن الشريعة اإلسالمية قامت عمى أصل واحد، وىو وجوب االنقياد ليا عمى "... 

لى أي بمد ارتحل، فإذا نزل ببمد في كل مسمم، إسالمي جرت عميو أحكام الشريعة  أي محل وا 
ذلك البمد وصار لو من الحق ما ألىمو، وعميو من الحق ما عمييم، ال يميزه  في اإلسالمية

... اختالف األحكام في وال أثر الختالف البالدعنيم مميز، 
الشريعة اإلسالمية إال فيما يتعمق بأحكام العبادات، فالشريعة  في وال ذكر الختالف األوطان

أي مكان كانوا من البالد اإلسالمية، فوطن  في حدة والحقوق واحدة، يستوي فييا الجميعوا
ينوي اإلقامة فيو، ويتخذ فيو طريقة كسبو لعيشو،  الذي المسمم من البالد اإلسالمية ىو المحل

نشأ فيو، وال  الذي ويقر فيو مع أىمو، إن كان لو أىل، وال ينظر إلى مولده، وال إلى البمد
نما بمده  في ت إلى عادات أىل بمده، وال إلى ما يتعارفون عميويمتف األحكام والمعامالت، وا 

انتقل إليو واستقر فيو، فيو  الذي يجرى عميو عرفو وينفذ فيو حكمو ىو البمد الذي ووطنو
يقيم تحت واليتو، دون سواه من سائر الحكام، ولو من حقوق رعية ذلك  الذي رعية الحاكم

... ما عمييم، ال يميزه عنيم شيء، ال خاص وال عامالحاكم وعميو 
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خاصتيم وال  في أما الجنسية فميست معروفة عند المسممين، وال ليا أحكام تجري عمييم، ال
نما الجنسية عند األمم األوروبية تشبو ما كان يسمى عند العرب عصبية؛ وىو  عامتيم، وا 

يكون من حق ذلك االرتباط أن ينصر كل  ارتباط أىل قبيمة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حمف
منتسب إليو من يشاركو فيو، وقد كان ألىل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بيا 

... عمى من سواىم
الحقوق، فمم يبق  في اإلسالم فألغى تمك العصبية، ومحا آثارىا، وسوى بين الناس جاء

فالجنسية ال أثر ليا عند المسممين . ألحكاما في الحقوق وال في لمنسب وال لما يتصل بو أثر
... قاطبة

العربي، واليندي، والرومي، والشامي، : األصناف البشرية في وبالجممة، فاالختالف
اختالف األحكام والمعامالت بوجو من  في والمصري، والتونسي، والمراكشي، مما ال دخل لو

ىا جرت عميو أحكام بالد المغرب، وال بالد المغرب وأقام ب في ومن كان مصرًيا وسكن. الوجوه
. ينظر إلى أصمو المصري بوجو من الوجوه
فال يوجد شيء منيا بين الحكومات " بالكابيتوالسيون"وأما حقوق االمتيازات، المعبر عنيا 

... اإلسالمية قاطبة
، وال اإلسالم في ىذا ما تقضي بو الشريعة اإلسالمية، عمى اختالف مذاىبيا، ال جنسية

يقيم فيو المسمم من بالد المسممين ىو  الذي الحقوق بين مسمم ومسمم، والبمد في يازامت
". واهلل أعمم. بمده، وألحكامو عميو السمطان دون أحكام غيره

ال تجيز الجمع بيف  سمطة مدنيةاإلسبلـ  في السمطةكأخيرنا، كبالرغـ مف تأكيد اإلماـ لككف 
اإلسبلـ ديف  المسيحية، إال أنو أقر أنو حيث إف في لكضععمى غرار ا –السمطة الزمنية كالدينية 

كشرع فمقد كضع حدكدنا كرسـ حقكقنا كال تكتمؿ الحكمة مف تشريع األحكاـ إال إذا كجدت قكة 
 في إلقامة الحدكد، كتنفيذ حكـ القاضي بالحؽ، كصكف نظاـ الجماعة، كتمؾ القكة البد أف تككف

يجكز الخمط بينو كبيف ما يسميو اإلفرنج السمطاف اإلليي  كاحد؛ كىك السمطاف أك الخميفة، كال
(. ثيككراتيؾ)

أبعاده المختمفة،  في الضركرات السياسية كعبلقتيا باإلصبلح في فيتمثؿ -االعتبار الثاني
. كالنابع مف طبيعة ما آؿ إليو حاؿ الدكلة العثمانية

ذا كاف االعتبار األكؿ يبرز تمسؾ اإلماـ بفكرة األمة اإل سبلمية، كيدعك لمتمسؾ بالرابطة كاإ
العقدية كمقاكمة مف يحاكؿ النيؿ منيا ألغراضو، إال أف االعتبار الثاني يبيف الحاجة إلى إدارة 

ا لفكرة الخبلفة، أك تغميبنا لممصرية  ضغكط الكاقع السياسي، فمـ يكف رفضو لمدكلة العثمانية، رفضن
ىا، كالحاجة إلى إصبلحيا كأساس لدفع كالعربية، بقدر ما كاف ناجمنا عف ضعفيا كتياكف

فمـ تكف الكحدة السياسية مف كجية نظر اإلماـ ممكنة بيف الدكؿ اإلسبلمية، . التضامف اإلسبلمي
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أم الديني، كالتربكم، )كىـ عمى ما ىـ عميو مف تخمؼ كضعؼ، بؿ رأل أف اإلصبلح الشامؿ 
كلـ تكف الكطنية المصرية، أك . حدةىك الشرط المسبؽ لتحقيؽ ىذه الك( كالتعميمي بؿ كالسياسي

ا فكرينا  الجامعة الكطنية المصرية إال ضركرة سياسية لمكاجية االستبداد كاالحتبلؿ، كليست نقيضن
. عند اإلماـ" األمة"أك شرعينا أك بديبلن لقيمة 

ا بيف االعتباريف أكثر مما بينيما مف تكامؿ كتقاطع إال  ذا كاف يبدك لمبعض أف ىناؾ تناقضن كاإ
ال ( االستقبلؿ، االنفتاح عمى الغرب)أف مسار خط فكر كحركة اإلماـ تجاه القضيتيف السابقتيف، 

. يختمؼ عف نظائرىما تجاه ىذه القضية التالية
حيث يظؿ أمر منظكمة فكر اإلماـ؛  في مما يعني أف ىناؾ اتساقنا بيف مكضع ىذه القضايا

نفس الكقت ىك مفتاح تفسير  في باره غاية ككسيمةأكلكية اإلصبلح الديني كالتربكم كالتعميمي باعت
ا ضعؼ الدكلة العثمانية  في فمـ يكف اإلماـ يرل. فكر كخبره حركة اإلماـ في كؿ ما يبدك متناقضن

ا أخبلقينا يحتاج لعبلج طكيؿ األمد حتى يثمر؛ كلذا فيك ا إدارينا يسيؿ عبلجو، كلكف ضعؼن ضعؼن 
القطر السكرم، كآخر  في مصر فقط، بؿ تقدـ بنظير لو في لـ يتقدـ بمشركع إلصبلح التعميـ

ـن  -شأنو شأف الككاكبي–كما أنو . إلصبلح التعميـ العثماني ا أك لـ يتخؿى عف فكرة الخبلفة تما
ا أف شكؿ سمطة ركحية، مؤكدن  في ظؿ ضغكط األمر القائـ كلك في –أسقطيا، كلكف رأل إبقاءىا

 في سيمعب دكرنا( ف تقؼ عند حدكد السمطة الركحيةعمى أ)إصبلح كتجديد الخبلفة العثمانية 
 .التضامف اإلسبلمي، كدفع حركة الترقي الشرقية لئلماـ

مف خبلؿ مياـ ركحية كدينية  –كشأنو دائمنا-إذف كاف اإلماـ يريد تحقيؽ مياـ سياسية، كلكف 
ا لمتضامف اإلسبلمي. كتربكية لديني، بؿ سبيؿ اإلصبلح ا في بعبارة أخرل قدـ اإلماـ مفيكمن

دفع عجمة ىذا  في كانطبلقنا مف اإلصبلح الديني ذاتو، كاالستفادة مف قياـ الدكلة العثمانية
 .(ُِّ)اإلصبلح إلى األماـ

 في عف رأيو (ُّّ)كال أدؿ عمى ذلؾ التحميؿ السابؽ مف حديثيف لئلماـ مع رشيد رضا؛ أكليما
إن أخوف ما أخافو من استبداد ": أسباب خكفو مف استبداد السمطاف عبد الحميد الثاني كظممو

عبد الحميد وظممو ىو إفساده ألخالق العثمانيين، ال إلدارتيم؛ فإن إصالح اإلدارة من بعده 
يسيل إذا كانت األخالق صالحة، وال يحتاج إلى زمن طويل إذا كانت األخالق سميمة، ومتى 

فإن .. بنا في أنفسنافسدت األخالق فإن إصالحيا ال يسيل إال بعشرات من السنين، كما جر
إسماعيل باشا أفسد اإلدارة وأفسد األخالق، فمما وجدنا ريح الحرية وأردنا أن ننيض باإلصالح 

كان فساد األخالق ىو الذي عاقنا ال فساد اإلدارة، ولوال ذلك لكانت ىذه المدة التي أبيح لنا 
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ة كافية ألن نرتقي فييا ونكون فييا ما نشاء من التربية والتعميم والكتابة والخطابة واالجتماعي
. .."أمة

إن كثيرًا من وجياء المصريين يكرىون الدولة (: "ُٕٖٗ)فجاء فيو  (ُّْ)أما الحديث الثاني
... العثمانية ويذمونيا

ذا سقطت نبقى نحن .. لكن ال يوجد مسمم يريد بالدولة سوًءا، فإنيا سياج في الجممة، وا 
فإن الييود عندىم شيء يخافون عميو ويحفظون بو المسممين كالييود، بل أقل من الييود، 

. مصالحيم وجامعتيم، وىو المال، ونحن لم يبق عندنا شيء، فقدنا كل شيء
إن الدولة لدييا رجال نبياء درسوا وعرفوا كل شيء، ولكنيم أصيبوا بداء اليأس، فيم 

صالح، وىذا الداء قتال، وصاحبو ييدم وال يبني، ال ي نظر إال إلى يائسون من كل خير وا 
ن حالة أوروبا كانت شرًا من حالتنا في الجيل ومقاومة .. مصمحة شخصو وكيف نيأس؟ وا 

 ...."وأما أنا فإنني في يأس تام من طبقة األمراء والحكام، ال يرجى منيم خير! العمم؟
كاف ىك بمثابة تجمع المسمميف كالمسيحييف " الكطنية المصرية"كبالمثؿ فإف مفيكمو عف 

كلـ يكف  .ا مف أجؿ االستقبلؿضد اإلنجميز لمقاكمة االحتبلؿ كاالستعمار؛ كالكقكؼ معن  كالييكد
ظؿ االستقبلؿ اإلدارم لمصر عف  في مفيكـ الجماعة الكطنية المصرية عمى ىذا النحك كلك

الدكلة العمية؛ يعني عدـ االعتراؼ بالسمطاف خميفة لممسمميف، فبقدر ما كانت رؤية اإلماـ 
ألف الممارسة الشرعية لسمطة )كـ عمى ضركرة إعادة إقامتيا عمى أساس ركحي أكبر لمخبلفة، تؽ

كليس الكحدة السياسية، طالما أف اإلصبلح الديني كالتربكم  (ُّٓ)ا لمتقدـ الثقافيالخبلفة تتيح حافزن 
بقدر ما كاف مفيـك الجامعة الكطنية ( كما سبقت اإلشارة –شرط مسبؽ لتحقيؽ ىذه الكحدة 

فمقد ترتب، كفؽ تحميؿ . ا ليس ضركرات سياسية فقطينطمؽ مف أسس دينية، كأيضن المصرية 
قد قاده إلى ... اإلسبلـ في اتخذه ضد كجكد سمطة دينية الذم إف مكقؼ اإلماـ: "(ُّٔ)البعض

كمف ثـ اتخاذ الطابع القكمي المدني، الذم ال يفرؽ بيف ... المجتمع في اإليماف بمدنية السمطة
 في كقد فصؿ)الببلد  في ا، كصيغةن لنظاـ الحكـا كمنطمؽن االعتقاد الديني أساسن المكاطنيف بسبب 

ىذا كلقد (". ُُٖٖصاغو اإلماـ  الذم ذلؾ المادة الخامسة مف برنامج الحزب الكطني المصرم
الكطنية القكمية تضـ المصرييف عمى "فرؽ اإلماـ بيف ما ىك كطني كما ىك أجنبي؛ فالجامعة 
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با كأكر" نصارل"مصر ك" نصارل"المعتقدات، كلـ كلف تككف جامعة الديف بيف اختبلؼ األدياف ك
 ". ا مشتركة بيف ىؤالء كىؤالء ترقى إلى جامعة الكطف كالقكميةأرضن 

إف الشيخ قد انطمؽ مف منطمؽ " (ُّٕ)محمد عمارة قد خمص مف التحميؿ السابؽ إلى. إف د
ا أبناء الكطف المصرم، كحدد نطاؽ نظرتو إلى الجماعة البشرية التي يتككف منو في قكمي

ا عمى الركابط القكمية التي تجعؿ مف المصرم كؿ مف العقائد الدينية بحيث ال تؤثر تأثيرنا سمبين 
 ".أعماؽ ىذا البمد الذم يعيشو في يحرث أرض مصر كيتكمـ لغتيا كيضرب بجذكره الضاربة

 كلكف عمى النحك. "المواطنة"ف كبيذا يككف اإلماـ قد قدـ مساىمة فكرية إسبلمية مبكرة بشأ
ال يجعؿ منيا بديبلن كامبلن عف الرابطة العقدية بيف المسمميف عمى مستكل األمة، كلك عمى  الذم

ظؿ خبلفة غير قادرة عمى ضماف الكحدة السياسية لضعفيا األخبلقي  في صعيد السمطة الركحية
. قبؿ المادم

ؿ مدل سعي اإلماـ لتأسيس خبلفة عربية ا يمكف أف نفيـ النقاش الذم دار حككليذا أيضن 
 .بديمة لمعثمانية

قرر أف أحد أسباب انتقاد عبلقة اإلماـ بكيمفرد بمنت ىك اتجاه األخير  (ُّٖ)فإذا كاف البعض
إلثارة النعرة القكمية العربية ضد الخبلفة العثمانية، كمطالبتو بمشركع لمخبلفة العربية تتحالؼ مع 

ذا كاف الشيخ  آخر حياتو بأنو كاف  في كيجو لئلماـ الذم رشيد رضا قد رفض االتياـاإلنجميز، كاإ
العرب "أحد نصكصو القصيرة تحت عنكاف  في ، فإف اإلماـ(ُّٗ)يسعى لتأسيس خبلفة عربية

، قد أشار إلى مسعى بمنت بأنو سعي لتأليؼ دكلة عزيزة تجدد الحضارة العربية، (َُْ)"كالترؾ
إن العرب أىل لذلك، ولكن الترك ال : "ىك( ا لمنصكفؽن )ككاف رد اإلماـ عميو حيف استشاره 

يمكنونيم منو، وعندىم من القوة العسكرية المنظمة ما ليس عندىم، فإذا شعروا بذلك أو رأوا 
بوادره قاتموىم، حتى إذا وىنت قوة الفريقين وثَعبَعْت دول أوروبا الواقفة ليما بالمرصاد، فاستولوا 

وىذان الشعبان ىما أقوى شعوب اإلسالم، فتكون العاقبة  عمى الفريقين أو عمى أضعفيما،
  ".فقنع الرجل وترك ما كان عزم عميو من السعي. إضعاف اإلسالم وقطع الطريق عمى حياتو
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مكضع آخر مف الدراسة عما  في كاستكماالن ليذا الفيـ لدل اإلماـ، نشير إلى ما سبؽ ذكره
مصر، إلحدل الصحؼ، أف استبداد األتراؾ لـ يكف صرح بو خبلؿ زيارتو لمندف أثناء نفيو خارج 

 .(ُُْ)ظؿ االحتبلؿ في أسكأ مما أضحى عميو حاؿ مصر
 

: الخػاتػمة
لـ تكف الدراسة مجرد دراسة تاريخية عمى ضكء طبيعة عصر اإلماـ، أك مجرد دراسة في 

مف خبلؿ  كما جاء في المقدمة ىدفيف أساسييف، تحقؽ أكليما –التراث ككفى، كلكف كاف لمدراسة 
الجزئيف األكؿ كالثاني، أما اليدؼ الثاني، فتسعى ىذه الخاتمة لتحقيقو، حيث أف الدراسة 

تستدعى منظكمة فكر اإلماـ كخبرتو لمتذكرة كالفيـ أكالن عمى ضكء خصائص عصره ثـ العبرة 
. إلماـكالقياس مقارنة بخصائص العصر الراىف لؤلمة مركرنا بالمائة العامة المنصرمة منذ كفاة ا

: كلذا فإف ىذه الخاتمة تدكر حكؿ ثبلثة محاكر
السياسي، / الديني)التذكرة كالفيـ عمى ضكء نتائج دراسة اإلشكاليتيف الرئيسيتيف  :األول
. في فكر اإلماـ في سياؽ خصائص عصره( الخارجي/ الداخمي

ركع محمد متابعة المآؿ كالمحصمة عبر مائة عاـ لئلجابة عمى السؤاؿ ىؿ نجح مش: الثاني
. عبده؟ ما الذم تحقؽ منو كما الذم لـ يتحقؽ كلماذا؟ كذلؾ عمى ضكء المسار عبر قرف

ما الداللة المعاصرة أم ما ىي العبرة الفكرية كالعممية عمى ضكء خصائص الكضع  :الثالث
شكالياتو؟  الراىف كاإ

 
عصره التذكرة والفيم والداللة؛ نتائج الرؤية الكمية لموضع اإلمام من : أواًل 

ذلؾ ألف أحد أىـ . مف المبلحظ أف المحاكر الثبلثة المشار إلييا تغطى سياقات زمنية ثبلثة
عادة بنائو ىك التمييز بيف  قكاعد محاكلة فيـ االلتباس حكؿ فكر اإلماـ كتفسيره ثـ تفكيكو كاإ

د األخرل السياؽ الزمني المحيط باإلماـ، السياؽ الزمني المحيط بالقارئ أك الدارس، كمف القكاع
ا بيف النظرة الجزئية ألحد مككنات فكر اإلماـ كالنظرة الكمية التي تجمع ىذه  التمييز أيضن

كىذا ما اجتيدت الدراسة لشرحو في الجزئيف األكؿ كالثاني، أال كىك . المككنات في رؤية كمية
. كالبد كأف تقدـ لنا جديد –النظرة الكمية مف مدخؿ العبلقات الدكلية 

بشرح مجاؿ االلتباس األساسي حكؿ فكر محمد عبده  -بصفة خاصة–د يتصؿ كىذا الجدم
كمف كاقع متابعة تحميؿ القضايا الثبلث يمكف طرح . كخبرتو أال ىك التعاكف مع سمطة االحتبلؿ

: الرؤية التالية
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لـ يكف محمد عبده خائننا أك غير كطنينا أك ميادننا لمصمحة شخصية؛ فيك الذم انضـ لمثكرة 
عكاقب الثكرة المحتممة في ظؿ عدـ اإلعداد الجيد –ية رغـ تحفظاتو عمى منيج الثكرات العراب

ا الذم ىاجـ االحتبلؿ بقكة خبلؿ فترة نفيو . ليا، كىك أيضن
ف قبمنا فكرة أنو ناكر بكرك مرصد الخديكم، أنو ميز بيف إنجمترا  كلكف مف ناحية أخرل كاإ

: إال أف حديثو عف الغرب كاف عممة ذات كجييف كسمطة احتبلؿ كبيف اإلنجميز كثقافة كحضارة
الغرب مصدر الخبرة عف أثر الحرية كالعقؿ، كضكابط النقؿ عنو حماية لمديف حتى كلك باسـ 

ناىيؾ عف أف اإلصبلح الديني ثـ التربكم، ىما سبيؿ كليس غاية، . العمـ مف ناحية أخرل
فإف القراءة الدقيقة في . اإلسبلمية كبدكنيما لف يتحقؽ االستقبلؿ أك الحرية أك حتى الكحدة

منظكمة فكر اإلماـ تبيف أنو أدرؾ أنو ليس باإلمكاف مقاكمة االستبداد الداخمي كاالحتبلؿ 
الخارجي بدكف إصبلح ديني يقكد إلى إصبلح تربكم كتعميمي ألف جذكر القابمية لبلستعمار ال 

اتكمف في المكارد المادية بقدر ما تكمف في اإلرادات كالع . قكؿ كاألفكار بؿ كفى الكجداف أيضن
ككاف تشخيصو ليذه األمراض كاقتراحو لمحمكؿ بمثابة الخيط الناظـ الرابط بيف القضايا الثبلثة 

كلذا فإف رؤيتو عف اإلصبلح ىي في . االستعمار، التفاعؿ الحضارم، الكحدة: لمعبلقات الدكلية
يتقاطع فييا الداخمي كالخارجي كذلؾ كمنظكمة فكره ىي منظكمة سياسية . قمب ما ىك سياسي

ألف تشخيصو آلفات الجمكد الديني كالتخمؼ التربكم كالتعميمي تقكده إلى أسباب الجمكد كالتخمؼ 
كاالستبداد كاالحتبلؿ، كما أف تشخيصو لئلصبلح كأىدافو ىك السبيؿ لعدـ الغمك كالتعصب 

عماؿ العقؿ كسبيؿ لمقكة كالعزة كالحرية كاالستقبلؿ . كاإ
ف تطكرت خبراتو عبر ثبلث ؾ ما ال يجب أف ننسى أف اإلماـ باألساس مصمح ديني، كاإ

كىك قد عايش لحظة صدقو ىائمة طالما حظر مف كقكعيا أال كىى . مراحؿ، فمقد عاد لئلصبلح
كما أصعب عمميات اإلصبلح في ظؿ أزمة كاألمة عمى حافة الياكية، فبلبد . صدمة االحتبلؿ

، شأف محمد عبده الذم قدـ رؤية . دة الصدمةكأف تمتبس الرؤية مف ش ذا كاف المصمح شامبلن كاإ
كمية حكؿ جكانب عديدة، إال أنو عند التنفيذ سرعاف ما تمتبس الرؤية عف األكلكيات مف شدة 

كذلؾ سرعاف ما يفتقد الكسائؿ كاألدكات البلزمة عند تنفيذ اإلصبلح كخاصة مف  -الصدمة
كنحف نعتبر مف خبرتو، مف الذم يحدد  –ا في أذىاننا اليـك كلذا يبرز السؤاؿ قكمن . الككادر

األكلكيات كىؿ كانت األكلكية لئلصبلح التربكم في كقت يجتاح االستعمار الببلد؟ أـ يصبح 
العمؿ المكازل مف القاعدة ضركرة إلدارة األمر الكاقع؟ 

كما طرح اإلماـ في –ر كأخيرنا لـ تكف الكحدة أك التضامف اإلسبلمي سبيبلن لمقاكمة االستعما
. كلكف أضحت بدكرىا مشركطة بتحقيؽ اإلصبلح الديني كالتربكم -مرحمة العركة الكثقى
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كىما جكىر منظكمة -كبذلؾ يصبح اإلصبلح التعميمي كالتربكم مف منطمؽ اإلصبلح الديني 
دكلية بمثابة المنطمؽ لحؿ المشاكؿ التي فرضيا كاقع قضايا العبلقات اؿ -فكر اإلماـ كخبرتو

. لؤلمة في عصر اإلماـ
 

: المآل والمحصمة عبر مائة عام: ثانًيا
ف لـ تحظ بشيرة قكلتو في السياسة، إال أنيا ال تقؿ أىمية، كىى أنو  كاف لئلماـ مقكلة، كاإ

سيعكد االستبداد كاالحتبلؿ  –كمف منطمؽ اإلصبلح الديني–بدكف اإلصبلح التربكم كالتعميمي 
. بعد كؿ ثكرة

ا عف قضايا ىامة في التغيير االجتماعي كعبلقتو بالخارج  كما أف فكر اإلماـ قد كشؼ أيضن
. عمى التغيير االجتماعي( احتبلؿ أك تفاعبلن حضارينا)أك العكس أم أثر الخارج 

كمف ىذه القضايا األخذ بأسباب التقدـ كليس ظكاىره، ال يمكف لعممية إصبلح داخمي أك 
ـ، العبلقة بيف العمـك الحديثة كالعمـك الشرعية، حكار تفاعمي حضارم أف تقفز عمى اإلسبل

األزىر، اإلفتاء، القضاء، )األدياف، االستعانة بغير المسمميف كضكابطو، إصبلح مؤسسات األمة 
في قمب عمميات اإلصبلح بالتجديد كليس االستبداؿ، كغير ذلؾ مف القضايا ( التعميـ، األكقاؼ

. التي ظمت تمثؿ تحدل لؤلمة عبر قرف
كبالنظر إلى اإلشكاليتيف األساسيتيف المتاف انطمؽ منيما تحميؿ الدراسة يمكف أف نتكقؼ عند 
بعض مما يبيف كيؼ أف مشركع محمد عبده لـ يحقؽ نتائجو بالرغـ مف كؿ امتداداتو كتأثيراتو 

ىذا كتثكر بالطبع االختبلفات حكؿ طبيعة التحديث كدرجتو التي حاقت . الخارجية كالداخمية
األمة اإلسبلمية عبر قرف، نظرنا الختبلؼ معايير التقييـ بيف االتجاىات ذات المرجعيات ب

المختمفة كلكف ما أقـك عمى طرحو اآلف ىك أنو كفؽ منطمؽ مشركع اإلماـ ذاتو كجكىره كالذم 
فإف " مشركع تربية مدنية مف منظكر إسبلمي" -كفؽ المصطمحات السيارة اآلف–يمكف كصفو 
: لـ يتحقؽ لعدة اعتبارات نكجزىا فيما يمي ىذا المشركع

 –فاإلصبلح الديني لـ يتحقؽ مف خبلؿ الربط الفاعؿ بالدنيكم كلذا فإف ىدؼ حفظ الديف 
ا مف عكاقب  خكفنا مف تدخؿ السمطة السياسية الدنيكية كتبلعبيا السياسي باسـ الديف، كخكفنا أيضن

كمف ثـ كفى مكاجية ضغكط . معنى الجمكدقد آؿ إلى حفظ ب –صدمة االحتكاؾ المباشر بالغرب
التحدم المزدكج مف جانب االستبداد الداخمي كالخارجي عمى حد سكاء لـ يعد بمقدكر اإلصبلح 
الديني أف يقدـ طريقنا مستقبلن كفاعبلن يقاكـ ىذيف النمطيف مف االستبداد كلك بالمناكرة بأحدىما 

. ضد اآلخر
لحضارل، كقاعدة إلصبلح المجتمع، بقدر ما تدعـ لـ يتدعـ اإلسبلـ ا: كمف ناحية أخرل

. بالتدريج اإلسبلـ السياسي
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ذا كاف تيار محمد  فإذا كاف جماؿ الديف األفغاني قد اتيـ محمد عبده بأنو مثبط لميمـ، كاإ
عبده، كتيار مصطفى كامؿ قد اتيـ كؿ منيما اآلخر بعدـ الكطنية، فكاف ىذا بمثابة بداية لمسار 

باختبلؼ أطيافيا الفكرية كالسياسية عند  –التي كقعت فيو القكل الكطنية  ممتد مف األخطاء
. ممارسة السياسات كاتخاذ المكاقؼ سكاء ضد االستبداد الداخمي أك االحتبلؿ كالتدخؿ الخارجي
كمرد ىذه األخطاء أف حركة القكل الكطنية لـ تنطمؽ مف رؤل استراتيجية تجمع كافة أنماط 

اإلصبلح الشامؿ الحضارم، كليس السياسي فقط، بحيث ال يبدك جانبا الجيكد كفؽ متطمبات 
 –النضاؿ الكطني عمى صعيد اإلصبلح المجتمعي، كعمى صعيد النضاؿ السياسي كالعسكرم 

كما لك كاف بديميف يستبعد أحدىما اآلخر، في حيف أنيما متكامميف متعاضديف يعكساف نكعنا مف 
إال أف ىذا النمط مف االستبعاد . متطمبات بناء القكة الشاممة تكزيع األدكار الحميد الذم تتطمبو

ف لـ نقؿ التنافس بيف األدكار النضالية السياسية كاألدكار اإلصبلحية، قد  كاإلقصاء المتبادؿ، كاإ
فنجد . ظؿ ممتدنا عبر مائو عاـ بعد محمد عبده، سكاء عمى صعيد التيار اإلسبلمي أك غيره

فمقد تفرع إلى ركافد فكرية كحركية تنغمس كؿ منيا إما في النضاؿ  عمى صعيد التيار اإلسبلمي
السياسي، أك اإلصبلحي العقيدم كالتربكم كالمجتمعي، كما لك أف ىذه المجاالت منفصمة أك ال 
تمثؿ درجات متراكمة مف الجياد بمعناه الشامؿ، أك ليس مف المفترض أف تصب مخرجات كؿ 

عض، بؿ قد تتبادؿ ىذه الركافد االتيامات كبذا غاب مفيـك رافد في األخرل كتدعـ بعضيا الب
اإلصبلح اإلسبلمي الشامؿ في مرحمة ما بعد االستقبلؿ تحت تأثير ظركؼ عديدة كحاؿ 

بالرغـ مف مبلمح تجدد عناصر القكة المادية دكف تحقيؽ أىداؼ الحرية  –الضعؼ الحضارم 
. كاالستقبلؿ

ؿ القطرية ما بعد االستقبلؿ برزت أبعاد الكجو اآلخر كفى ظؿ تجارب النظـ الحاكمة في الدك
سكاء القكمية أك اليسارية أك الميبرالية أال كىك عمك أكلكية السياسي : لمعممة، لدل التيارات األخرل

عمى حساب الديني أك التربكم التعميمي ( سكاء ضد الغرب أك إلحاقنا بو)كاالقتصادم 
عتبر اإلصبلح الديني منطمقنا مناسبنا أك عمى األقؿ حصرتو فجميع ىذه التيارات لـ ت. كالمجتمعي

إف لـ تكف قد استبعدتو عمى اإلطبلؽ عمى اعتبار أف  –ال يتعدل حدكد الفرد–في نطاؽ ضيؽ 
. تكظيؼ الديف اجتماعينا كسياسينا ىك مصدر التخمؼ كاالستبداد

ازع مرجعياتيا بعضيا الذم شاركت فيو تيارات متنكعة تتف–كلذا فإف محصمة العمؿ الكطني 
ككاف ىذا . عبر مائة عاـ لـ يقد إلى تنمية شاممة أك حرية أك تحرير كاستقبلؿ كامميف –البعض

. الكضع محصمة كؿ مف المشركع الفكرم كالمشركع السياسي
فعمى المستكل الفكرم فإف ىذا العمؿ الكطني لـ ينطمؽ مف استراتيجية كمية تكظؼ األدكار 

ضالي كالجيادم كاإلصبلحي المجتمعي، في حيف تتمثؿ أىـ عكائؽ التنمية المتكاممة بيف الف
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كالديمكقراطية كاالستقبلؿ في عدـ كجكد رضاء مف الجماعة الكطنية عمى تكجو أك مقصد أساسي 
(. كأف يجمع في طياتو مرجعيات متنكعة) لؤلمة 

ؼ الثاني مف أما عمى مستكل المشركع السياسي فإف المحطات المفصمية في تاريخ النص
القرف العشريف تبيف أنيا لـ تكف إال مجرد مغامرات عسكرية أك سياسية قاـ بيا قادة أك زعماء، 

ف ادعت مقاكمة  بدكف حسابات مصمحة رشيدة، ككانت أقرب إلى اليبات غير المدركسة، كالتي كاإ
ستبداد إال أنيا لـ تكف إال نمط جديد مف اال –االستبداد كاالستعمار في صكره الجديدة 

كاالستعمار المحمى الذم فشؿ بالطبع في تجديد قكة األمة األصيمة أم تجديد مكاردىا كفكرىا في 
آف كاحد كفى ظؿ مرجعية أصيمة كعممية تجديدية في نطاؽ ثكابت ىذه المرجعية كبتفاعؿ رشيد 

. حضارم كليس إلحاؽ حضارم
الديني  –أف اإلصبلح التربكم إف مػآؿ خبرة المائة عاـ ىذه لتؤكد عمى أمكر ثبلثة كىى 

كاإلصبلح السياسي كجياف لعممة كاحدة، أف جيكد اإلصبلح الحقيقية ال تحكز رعاية المحتؿ أك 
قكل التدخؿ الخارجية ككذلؾ قكل االستبداد الداخمي، كأف مصالح ىذه القكل ال تستقـ كدكر فاعؿ 

رح لممستشار البشرل يرل أف في كنشير بيذا الصدد إلى ط. لممككف الديني في عمميات اإلصبلح
. ظؿ الكجكد العسكرم لبلحتبلؿ البد كاف يختؿ معو ميزاف األخذ مف الكافد عمى حساب األصيؿ

إلى المكجة التجديدية " مكجو محمد عبده كغيره"كلذا فإف المكجة التجديدية الثانية كتحدياتيا 
( مف نصؼ القرف عمى االحتبلؿفى بداية عشرينات القرف العشريف أم بعد ما يقرب )الثالثة 

حيث لـ تعد  –في ظؿ االحتبلؿ العسكرم–كاجيت تحديات تبيف نتائج اختبلؿ ميزاف اإلصبلح 
التككينات المتأثره بالفكر الغربي قاصرة عمى النخب بؿ أصبحت تتسع كتنمك بسبب نظاـ التعميـ 

. الحديث الذم فصؿ عمـك الدنيا عف عمـك الديف
سار خبرة اإلصبلح اإلسبلمي بعد صدمة الحممة الفرنسية، مركرنا بالبعكث فإف ـ: بعبارة أخرل

إلى الخارج كالمدارس التبشيرية كصكالن إلى االحتبلؿ كما بعده، كمف ثـ نتائج ىذه الخبرة 
فقداف الميزاف اإلسبلمي العصرم : لتبيف كما يرل البعض( ِٕبيكمي ص)المحدكدة حتى اآلف 

فيذه ىي اإلشكالية التي . ارية الكافدة لتأخذ طابعنا إسبلمينا قكمينا مميزنالمتعامؿ مع التيارات الحض
: مما يدفع السؤاؿ. تصدل ليا اإلماـ منذ مائة عاـ، كلكف لـ ينجح كرثة مشركعو في تحقيقيا 

لماذا؟ 
: بصكرة تدريجية متصاعدة عبر القرف كليذا كمو برزت المبلمح التالية

. م كالعمميعمك السياسي عمى حساب التربك -
استيراد نماذج التربية كالتعميـ جاىزة باسـ االنفتاح كالتفاعؿ كاالستفادة مف خبرة  -

اآلخريف، كبانفصاؿ كامؿ عف الديف مما كرس فجكة العبلقة بيف العمـك الدنيكية كالعمـك 
 .اإلسبلمية
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قبلؿ، سيادة عناصر القكة الشكمية الخطابية في ظؿ استبداد الدكلة المركزية بعد االست -
كىى التي كرثت ممارسات القصكر الممكية المستبدة كسمطة االحتبلؿ، كجففت منابع اإلرادة 

كالعقؿ كالكجداف، فتكررت خبرة محمد عمى في التحديث التي أدانيا محمد عبده لعدكانيا عمى ما 
رادة كعقبلن   .يتصؿ باإلنساف شخصية كاإ

ف جراء الضعؼ المادم، كما فتأ تصاعد تنازع المرجعيات لحساب الكافد الذم تمكف ـ -
 .يستغؿ تفكقو المادم لتحقيؽ غمبو دينية كثقافية 

 .قطرية الحمكؿ كاجتزائيا مف إطار األمة -
كما اتضح مف فكره عف اإلصبلح –؛ كاف مجمؿ منظكمة فكر كحركة اإلماـ بعبارة أخرى

ائؽ العبلقة بيف الديني كعف ضكابط العبلقة مع الغرب، كمف رؤيتو عف األمة اإلسبلمية كحؽ
فمقد  يبرز أنو كاف يريد إصبلح النمكذج الحضارم اإلسبلمي كعدـ استبدالوشعكبيا كحكاميا، 

نياض األمة اإلسبلمية مف منطمؽ تجديد ذاتي كتفاعؿ حضارم منفتح عمى  كاف يريد إحياء كاإ
فكه  باسـ العالـ في نفس الكقت، كاف يريد استدعاء الفيـ العقبلني لئلسبلـ كتحريره ممف خط

الحفاظ عميو، أم الذيف مف فرط خكفيـ عمى اإلسبلـ قد فرطكا في سنف اهلل أم مقتضيات جعمو 
فمقد كاف ىك اإلماـ الذم أدرؾ ما . قكة دافعة كمحركة لؤلمة مف أجؿ النيكض كمف أجؿ الشيكد

طارىا كصؿ إليو حاؿ األمـ األخرل مف نيكض، فأراد أف يأخذ بيد أمتو مف داخؿ أسكارىا كبإ
المرجعي اإلسبلمي، لتمحؽ بيذه األمـ األخرل، كمف خبلؿ تفاعؿ حضارم كاع تحدده سنف اهلل 

ا في االجتماع البشرم كالعمراني إال أف المآؿ عبر قرف لـ يحقؽ لئلماـ مرامو . أيضن
 

ما الداللة اآلن؟ وبما نحتفي؟ : ثالثًا
كماالن لما جاء ذكره في مقدمو كاست–كمف ثـ كبعد مائو عاـ مف رحيؿ اإلماـ محمد عبده 

فإف كاقعنا المعاصر يتسـ بالتعقيد كالتشابؾ الكبير بيف الداخمي كالخارجي، بيف الثقافي  –الدراسة
التعميمي كبيف السياسي، كعمى نحك أبرز كبقكة اآلف كأكثر مف  –التربكم –كالسياسي، بيف الديني

/ ثر ظيكرنا إشكالية العبلقة بيف الديني ، الذيف بيف كبطريقة أؾحديث اإلصبلح–أكقات سابقة 
تجديد الخطاب الديني بيف دكافع كمبررات كمجاالت ) الداخمي أك الخارجيكالسياسي سكاء 
التربية المدنية كشرط )التعميمي كالسياسي الداخمي  –ككذلؾ العبلقة بيف التربكم ( الداخؿ كالخارج

حكارنا أك صراعنا مف )بيف أنماط التفاعؿ الحضارم كأخيرنا العبلقة ( أك كداعـ لمتحكؿ الديمكقراطي
كبيف آفاؽ االستقبلؿ كبناء منظكمة القكة ( أجؿ التجديد الذاتي أك اإللحاؽ كالتبعية الحضارية

. الشاممة، حيث أضحى حكار الثقافات أك صراعيا في صميـ الفعؿ السياسي داخمينا كخارجينا
ضايا العبلقات الدكلية الراىنة لؤلمة ، أضحت قضية اإلصبلح في قمب ؽبعبارة أخرى

اإلسبلمية أم في قمب المتطمبات الداخمية إلحياء األمة كالخارجية النابعة مف صميـ كضعيا في 
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في ظؿ الييمنة )النظاـ العالمي كعبلقاتيا مع نظمو الفرعية ناىيؾ بالطبع عف نظامو السائد 
في الحرب العالمية عمى اإلرىاب التي تقكدىا كميما بدا لنا مف بركز البعد العسكرم ( األمريكية 

ا مف ظيكر البعد العسكرم في نمط  –كحمفاؤىا–الكاليات المتحدة األمريكية  كميما بدا لنا أيضن
جديد ىك األعماؿ اإلرىابية أحياننا كأعماؿ المقاكمة ضد االحتبلؿ كالييمنة أحياننا أخرل لمكاجية 

ليس عمى العالـ العربي كاإلسبلمي فقط كلكف العالـ برمتو، مشاريع الييمنة األمريكية الصييكنية 
ا باعتباره دافعنا أك مبررنا  فإف البعد الديني، الثقافي، الفكرم، التربكم كالتعميمي يحكز أكلكيتو أيضن

. أك أداة سكاء لمييمنة أك لمقاكمتيا
ف بدا لنا أننا نتكمـ عف دكؿ عربية كمستقمة ومن ناحية أخرى م حالة االحتبلؿ ال تضاه)، كاإ

، إال أننا في الكاقع نعايش حالة احتبلؿ عسكرم جديد كحالة استعمار في مرحمة (منذ مائو عاـ
ما بعد االستعمار الجديد، كفى ظؿ كضع فكرم كثقافي مجتمعي ليس أقؿ تأزمنا مما كاف قائمنا 

مف مؤشرات كغيرىا ... منذ مائو عاـ، حقيقة زادت المؤشرات الكمية عف التعميـ كالصحة
إال أف األثر عمى مضمكف فكر كعقؿ ككجداف األمة كاف كاىينا، بدليؿ تقمص عبلمات " التحديث"

إرادة الفعؿ القكية المعارضة كالمناىضة لبلحتبلؿ الداخمي كالييمنة الخارجية كالتي كاف يجب أف 
. تترجـ نفسيا في حركة كاسعة عمى صعيد الشعكب كليس صعيد النخب فقط

صعكد مبلمح النضاؿ السياسي كالجياد العسكرم في أماكف متفرقة مف األمة ترتفع  كلذا كمع
ا مف جديد مبلمح لمنضاؿ اإلصبلحي الديني  التربكم التعميمي، كبذا أال يمكف  -الثقافي –أيضن

بعد مائو عاـ كلكف في ظؿ  –مف جديد–القكؿ أف الداللة التاريخية لعصر محمد عبده تتكرر 
ف أفرزت تحديات متجددة إال أنيا تظؿ سياقات كطنية ك إقميمية كعالمية مختمفة؟ كىذه السياقات كاإ

تدخؿ أجنبي متزايد باسـ : فيا نحف اآلف نعايش. تعكس ثبات المضاميف في ظؿ أشكاؿ متغيرة
حماية األقميات كحقكؽ اإلنساف كالديمكقراطية، كىك في الكاقع مف أجؿ مصالح استراتيجية كبرل، 

أزكـ كجزء مف أزمة مجتمعية كسياسية شاممة في ظؿ استماتة النظـ القائمة لمبقاء خطاب ديني ـ
باسـ مسئكلية اإلصبلح، تجريـ مقاكمة االحتبلؿ كاالستيطاف كاالعتداء عمى اإلسبلـ كرمكزه باسـ 

محاربة اإلرىاب، تفكيؾ كؿ رابطة مف ركابط االنتماء كالتماسؾ الداخمي اإلقميمي عبر أرجاء 
... لى نحك يشيع مخاطر التجزئة عمى مستكل الكطف الكاحد أك الدكلة الكاحدةاألمة ع

كليذا كمو تبدك أىمية إعادة قراءة منظكمة فكر كحركة اإلماـ لمتذكرة كالعبرة كالنصح، في 
سبيؿ استراتيجية شاممة، ليس لمنيضة أك اإلحياء أك التجديد، كلكف ربما ألمر جمؿ أكبر مف ىذا 

ذلؾ ألف األمة تتعرض  كلكف حفظ بقائيا حتى يتيسر نمائيا، –ليس بتجميدىا ، حفظ األمةىك 
لماذا ال يحظ  كلذا أتساءؿ لعممية إفناء منظمة يشارؾ فييا الداخؿ كالخارج عمى حد سكاء،

مف اىتماـ بمثؿ ما  –الداعكف إلى اإلصبلح الديني كالتربكم كالتعميمي، مف منظكر حضارم 
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االحتبلؿ الداخمي أم سمطة االستبداد مف الداخؿ، "رىابييف مف جانب باإل" المدعكييف"حظي بو 
. كسمطة الييمنة الخارجية

فإف إصبلح األمة لف يتحقؽ بإصبلح سياسي أك اقتصادم فقط كلكف بإصبلح مجتمعي 
مقتضيات الحاجة إليو  -كما شخص محمد عبده–شامؿ، في قمبو اإلصبلح الديني كالتعميمي 

يتيسر ذلؾ اآلف أـ ىك ضرب مف المثالية أك القيمية التي ال تظفر مف النظر فيؿ . كسبؿ تحقيقو
بالقدر الذم يظفر بو الكاقعية البراجمتية المادية، تمؾ التي ال كلف تقكد بمفردىا سكاء مف جانب 

إلصبلح رشيد كجذرم، بقدر ما ستقـك ببعض  ( –اإلسبلمية كغيرىا)النظـ أك القكل المعارضة 
. التي لف تغنى مف جكع" رقيعيةالت"األعماؿ 

  أم اإلصبلح كشرط لفاعميو النضاؿ  –الذم قدمو اإلماـ–كلكف كيؼ لجكىر اإلصبلح
كيؼ لو أف يتحقؽ في ظؿ  -كليس كبديؿ ليما–السياسي الرشيد كالجياد العسكرم المثمر 

مزدكج احتبلؿ عسكرم أمريكي كاحتبلؿ ثقافي كتعميمي أمريكي في آف كاحد، كىك االحتبلؿ اؿ
كالتحكؿ الديمكقراطي ( المجتمعي)الذم يتحالؼ سرنا كعبلنية مع نظـ قائمة باسـ اإلصبلح 

؟ (النظاـ السياسي)
  حتى ال نكرر )إف ىذا النمط مف اإلصبلح، ال يمكف أف يتـ بتعاكف مع سمطة االحتبلؿ

يجابي نياية لتسمطيا، ألف في إثماره اإل –طكعنا كاختيارنا–كلف تقـك بو النظـ القائمة ( خطأ اإلماـ
غير  –كما أنو ليس بديبلن عف المقاكمة المسمحة الرشيدة التي ال تنزلؽ إلى مزالؽ العنؼ العسكرم

الشرعي كغير اإلنساني، كلكنيما سبيبلف متكامبلف يجب أف يصب كؿ منيما في اآلخر، فبل 
ة الشاممة، ليست ميمة كلذا فإف عممية اإلصبلح المطمكبة المجتمعي. يظبلن متكازياف ببل لقاء

الحككمات كالقادة السياسييف كالحزبييف فقط كلكنيا أساسنا كابتداء ميمة قادة الفكر كالمجتمع 
كفؽ المنظكر الكاقعي عف )األىمي بمؤسساتو المختمفة، كليس باعتبارىا في صراع مع الدكلة 

نظـ كالمؤسسات الرسمية كلكف باعتبارىا ذكات دكر مكاز لدكر اؿ( كظيفة المجتمع المدني كدكره
فميما استمسكت ىذه النظـ بالبقاء كاالستمرار مدعيو أنيا قادرة عمى اإلصبلح، كميما . ككظائفيا

ا فإف خبرة المائة عاـ  كانت درجة خضكعيا لتدخبلت كضغكط خارجية باسـ اإلصبلح أيضن
 :المنصرمة لتبيف أمريف يجب التمسؾ بيما

 حتبلؿ أك في ظؿ نظاـ قاد إلى الفساد كالتدىكر كما أنو ال إصبلح رشيد في ظؿ سمطة ا
زاؿ يتمسؾ بقدرتو عمى اإلصبلح، بؿ أنو ال إصبلح رشيد يككف مصدره سمطة احتبلؿ أك سمطة 

تربكم رشيد في ظؿ غياب إصبلح  –استبداد كما ال يمكف تصكر إمكانية إجراء إصبلح ديني
ا مع اتجاه التدخؿ الخارجي كيزداد ىذا األمر إلح. سياسي داخمي كاستقبلؿ فعمى الصريح –احن

صبلح تعميمي كثقافي، كىك إصبلح ذك أىداؼ  –كالضمني إلى المطالبة بإصبلح ديني كاإ
كمضاميف يستجب لتصكرات الغرب عما يجب أف تككف عميو مجتمعاتنا، كيتـ طرح أىداؼ ىذا 
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ارم مع الغرب اإلصبلح كمضامينو كالسعي إلى فرضيا في ظؿ أكضاع ال تعبر عف تفاعؿ حض
 .كلكف عف حالة مف اإللحاؽ الحضارم بؿ كاالستبلب الحضارم –كما كاف يطمح محمد عبده–

  كأنو ال إصبلح رشيد منقطعنا عف المرجعية اإلسبلمية لؤلمة فبقدر ما يمكف أف تصبح
ىذه المرجعية مصدرنا لقكة تعبكية مف أجؿ العمراف كمقاكمة االستبداد كالفساد بقدر ما ىناؾ 

اجة ماسة كضركرية لصياغة مشركع حضارم محدد األبعاد كالسياسات كاإلجراءات، يستجب ح
لمتطمبات تجديد الدنيا بالديف، بعد أف ثبت عبر أكثر مف مائتي عاـ فشؿ محاكالت التجديد 

 .بانقطاع عف الديف
رية إذف أال يمكف عمى ضكء كؿ ما سبؽ أف نتساءؿ ما دكافع كما مبررات كؿ االتجاىات الفؾ
كالسياسية الرئيسية مف االحتفاؿ بذكرل مركر مائة عاـ عمى رحيؿ اإلماـ محمد عبده؟ كليذا، 

أعكد كأقكؿ لماذا نحتفؿ باإلماـ اليـك بعد مائة عاـ، ىؿ يحتفي بو الميبراليكف كالعممانيكف ليذكركا 
سة كأنو قاؿ أف اإلسبلمييف أف اإلماـ قد أعمى مف صكت العقؿ كقد دعا لمفصؿ بيف الديف كالسيا

السمطة في اإلسبلـ ىي سمطة مدنية، كذلؾ في كقت تتردد فيو كبقكة مقكالت تحديث اإلسبلـ، 
؟ كما فائدة تراث اإلماـ بالنسبة ليذا التيار؟ ىؿ مزيد مف ..اإلسبلـ المدني، اإلسبلـ العمماني

ت االجتماعية كالسياسية، اإلبعاد كالتقييد لدكر اإلسبلمييف في ىذه المرحمة االنتقالية مف التحكال
التي تفصح عف مرحمة جديدة مف الصحكة اإلسبلمية المعاصرة، أم الصحكة السياسية، كليس 

عمى اعتبار أف القكل اإلسبلمية، سكاء المحجكبة أك  –االقتصادية فقط –المجتمعية –الدينية
 عدة دكؿ إسبلمية؟ تمعب دكرنا فاعبلن بيف قكل الحراؾ السياسي كالمجتمعي اآلف في –الظاىرة

ميما كانت المبررات –أـ ىؿ يحتفي بو الكطنيكف ليذكركا بعكاقب التعاكف مع سمطة االحتبلؿ 
أـ ىؿ يحتفي بو اإلسبلميكف  –كالدكافع لمكاجية االستبداد السياسي أك الجمكد الديني التقميدم

سي مف منطمقات التغيير ليذكركا بأىمية اإلصبلح الديني كأىمية المرجعية اإلسبلمية كمنطمؽ أسا
كالنيكض بحاؿ األمة اإلسبلمية، عمى اعتبار أف الخطأ ليس في المرجعية ذاتيا، بقدر ما أف 

المسئكلية تقع عمى نمط فيـ المسمميف ليا كاجتيادىـ انطبلقنا منيا في ظؿ متطمبات العصر؟ أـ 
ا بأف مسار خبرة المائة عاـ الماضية التي انحرؼ فييا  " اإلصبلح الرسمي"مسار ليذكركا أيضن

تأميـ "عف متطمبات تفعيؿ دكر الديف في المجتمع كالسياسة، متجينا نحك ما يسميو البعض 
في مقابؿ المصطمح الغربي عف النطاؽ الخاص الذم يجب أف يظؿ الديف تابعنا " السياسة لمديف

ضيات المكاطنة؟ أـ مف مقت –كفؽ ىذا االتجاه–فيو ال يخرج منو إلى النطاؽ العاـ حتى ال يناؿ 
ا بما أضحى عميو دكر األزىر كقادتو كىك دكر لمحفاظ عمى الكضع القائـ، كأنو قد  ليذكركا أيضن

آف األكاف لدكر إصبلحي البد كأف يتعدل نطاؽ إصبلح األزىر كمؤسسات األمة إلى بعث الحياة 
جية التجزئة كفي في المجتمع كاألمة، كفي مكاجية التخمؼ، كفي مكاجية االستبداد، كفي مكا

أم االستعمار في مرحمة ما بعد االستقبلؿ كما بعد )مكاجية التدخؿ الخارجي كما بعد االستعمار 
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تجديد الخطاب الديني الذائعة الصيت " أيديكلكجية"فمقد آف األكاف في ظؿ (. االستعمار الجديد
لمكاصفات أف يتحقؽ ىذا التجديد ليس لمجرد مكافحة اإلرىاب كفؽ ا ََُِ/ُُ/ٗمنذ 

 .األمريكية، كلكف لمعمراف كمقاكمة االستبداد كفؽ مكاصفات احتياجاتنا الكطنية
فيذه ىي نتائج القراءة لدكر اإلصبلح الديني الذم أراده اإلماـ فيذا اإلصبلح الذم يككف 
منطمؽ كأساس كقاعدة إلصبلح تربكم كتعميمي شامؿ تكمف فيو حمكؿ مشاكؿ قابمية األمة 

الستبداد كالتخمؼ كالتجزأة فيذه المشاكؿ مف قبيؿ العرض كليس مف األصؿ، أنو لبلستعمار كا
اإلصبلح الديني البلـز لتربية مدنية مف منظكر إسبلمي ما أحكجنا إلييا، كتتفؽ عمييا كؿ 

ف اختمفت بالطبع حكؿ درجة كطبيعة مكضع الديف منيا)االتجاىات  كحكؿ عبلقتيا ( كاإ
 (.أك عممية مكازية أك متقاطعة شرط مسبؽ)باإلصبلح السياسي 

 :إن ىذه الخاتمة تصل بنا لمقول
إف ميزاف المشركعات اإلصبلحية كالحكـ عمييا في تاريخ األمة ليس باألمر السيؿ كخاصة 
؛ فإف االلتباس الراىف حكؿ محمد عبده كاف ناجمنا عف عدـ تقديـ إجابات  في ظؿ مراحؿ التأـز

ف أىـ اإلشكاليات التي تكاجو عممية نيضتيا كتجديد قكتيا حاسمة طكاؿ قرف مف خبره األمة، ع
ىؿ يمكف الفصؿ بيف اإلصبلحي الفكرم كالنضالي السياسي كالعسكرم، كىؿ يمكف : أال كىي

لئلصبلح أف يتـ في ظؿ كطأة االستبداد الداخمي كالخارجي؟ 
فية التي تحدد كلذا كجب عمينا اآلف أف نتعمـ طرح األسئمة الصحيحة كتقديـ اإلجابات الشا

األكلكيات مف حيث مناط الحركة المطمكبة، كالتي تأخذ في االعتبار أىمية التمييز بيف السياقات 
 .المحيطة كبيف المآالت بعد فترة الحقة، كما تكلى األىمية لمفارؽ بيف داللة الجزئي كالكمي

مف الفكر السياسي إف الدراسة السابقة، نأمؿ أف تككف منكاؿ ننسج عميو لدراسة نماذج أخرل 
في عصكره )لمعبلقات الدكلية في اإلسبلـ، بحيث نزيؿ دراسة كؿ نمكذج مف نماذج ىذا الفكر 

نزيميا بمجمكعة اإلشكاالت التي لـ تقدـ ليا إجابات شافية ( المتتالية كمناطقو المتنكعة عبر األمة
ا األزمة الحديثة التي كصمت كلـ يتـ تخطيط تنفيذىا بفعالية طكاؿ قرنيف مف عمر األمة، ىما قرفن 

إلى حد دفع البعض لمقكؿ ىؿ نعمف مكت األمة، أـ كيؼ يككف اإلصبلح ممكننا كاألمة عمى 
 .حافة الياكية؟

 
والحمـد هلل  
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