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 دكتور / حامدالاألستاذ  متى والعاِلمأ -أمتى فى العالم 

 ربيع

 م حمل هم األمة فى عقلهلِ عا
 

عالم أشخاا  األمخةه هخو العخالم الخكي يزكخ  

األمة ومعانيها ومضخاميهها فخ  الخوع  والسخع ه 

ومخخن  خخم سخخهاد فخخ  القخخر"  الإخخريم       بخخراهيم 

قانتا هلل  فالشاص األمة هو الكي يحمخل كا  أمة 

رسالة وهو معلم الايره وهو الصالح المستمسخ  

 .بأمته وعقيدته  ذا فسد الهاس وعيا وسعيا

هخخكا المعخخان  تتخخداعى حيهمخخا نحخخاو  أ  نسخخل  

 ضخخخا ات حخخخو  عخخخالم أشخخخاا  األمخخخةه  ا خخخة 

حيهما نتحدث عن علما  األمخة المعا خرين الخكي 

ه البحخ  والإتابخة والتخأليفجعلوا األمة قبلتهم ف  

وحملوا همهخا فخ  عقخولهم وكيخانهمه ومخن ههخا لخم 

يإن مستغربا أ  يسطر قلمه سلسلة مخن المقخا ت 

ا أسماها   أمت  والعالم  ه والت  كانت ملهمة لهك

التقريخخخر ومخخخا يتضخخخمهه مخخخن اهتمخخخا  فخخخ  المبهخخخى 

والمعهخخخى والمغخخخزنه فإخخخا   أمتخخخ  فخخخ  العخخخالم ه 

تهاه واألمخخخخة بنمإاناتهخخخخا األمخخخخة بواقعهخخخخا وتحخخخخديا

وطاقتهخخاه األمخخة فخخ  مسخختقبلهاه وواقعهخخا الخخواهنه 

 .وذاكرتها التارياية والحضارية الدافعة الهاهضة

بدا حامد ربيع كعالم بح  عن جوهر وظيفخة 

العخخخالم فخخخ  أمتخخخه يتحيخخخز لهخخخا ويهحخخخا  لقضخخخاياهاه 

ويعلن عن انتمائه لهكه األمة مفتارا بكل ه ولإخن 

من الفاخر الخكي يقعخده متغهيخا ليس من ذل  الهوع 

بماخخدها الغخخابره أو بماضخخيها الخخكهب ه أو البإخخا  

علخى أطللهخخاه و نمخا يبحخخ  عخخن الحخ  فخخ  األمخخة 

ف  عالم أفإارها وحياتهخا وفاعلياتهخا وبحخ  عخن 

ضخخرورات ايحيخخا  ومسخخاراته فيهخخاه  نهخخا أمتخخ  

والكي عبر عهها بضمير الملإيخةه   كتعبيخر عخن 

بيخخر عخخن امتلكهخخا لخخه فملإخخت ملإيتخخه لهخخاه بخخل كتع

عليخخخخه عقلخخخخه وكتاباتخخخخه وبتعبيخخخخرات وشخخخخعارات 

واضخخحة   لخخبس فيهخخاه حمخخل ضخخمير المخختإلم عخخن 

أمة من دو  أ  يغيب هو عن أمتهه أو تغيب ه  

عههه فأعطى للضمائر حقها ف  كتاباته ليعبر عن 

أقخخرد درجخخات ا نتمخخا  ألمتخخهه أمتخخه وفخخ  هخخكا 

يخه عقلخهه وقبلخة التعبير معهى ياصه وهم يمأل عل

 .يتوجه  ليه بإتاباته

وهو بهكا التعبير جعل من كل عخالم   يعتبخر 

هكه األمة  أمت   بأقرد الضمائر وأو قهخا  خلة 

بين الشاص واألمة   يستح  هكه الصفة ووجخه 

كخخل سخخها  الهقخخد  لخخى هخخا   الخخكين انفصخخلوا عخخن 

األمة مهما استادموا من ضمائر هخ  فخ  الههايخة 

انهم وعن جوهر ا نتما  المفترض غريبة عن كي

 نهخخا عقخخو  مهخخاجرة حتخخى لخخو  .أ  يتوجهخخوا  ليخخه

ظلخخخت فخخخ  األمخخخة فخخخ  المإخخخا ه ولإخخخن تفإيرهخخخا 

ورؤيتها وقبلتها ظلت  ارج الخوطنه وفخى اتاخاه 

  يعبر عن وجهتخهه األمخة ظلخت بالهسخبة لهخا   

 تهمة   يريدو  أ  يتبرأوا مههاه وورطة رغبوا 

 .قدة أملوا ف  التالص مههخاف  الاروج مههاه وع

وبخخدا هخخا   يتحخخد و  بإخخل ضخخمائر الغائخخب عخخن 

أمتخه وقضخاياهاه ووجخدوا فخ  اح خر حيخاة لهخا أو 

 حيخخا ه أمخخا هخخ  فخخ  ذاتهخخا أو فيمخخا تملخخ  ليسخخت 

بخاألمر الخكي يسختأهل أ  نقخف عهخده أو نقاتخل مخن 

 أجله.

اعتبخخر هخخا   أ  يخخا  ا  تصخخا  والمخختإلم 

ا مفرطا وتعصخبا قمياخا الحاضر ف   أمت   تحيز

وشوفيهيةه وأ  ذلخ  لخيس     روجخا عخن وعلخى 

ع فبدا العالم األمة الدكتور حامد ربي .الموضوعية

يعلمهخخم معهخخى  الضخخمير  فخخ  أمتخخ ه  نخخه التخخزا  

ا باألمة وقضاياها وهمومهاه  نخه التخزا  بنمإاناتهخ

يخخة وطاقاتهخا الدافعخخةه  نخخه التخزا  بحركاتهخخا اييااب

نه التزا  بأ و  ذاكرتهخا الحضخارية وفاعليتهاه  

مخا  الحافزة الدافعة الرافعةه  نه التخزا  بنحيخا  كخل

 يعيههخخا علخخى البقخخا  والحيخخاة والشخخهوده  نخخه التخخزا 

يسخخعه عقلخخه وقلمخخه تحخخرا فخخ  العخخالم كخخل معخخان  

م الإفاحية حيهما أكخد علخى الوظيفخة الإفاحيخة للعخال

 .والوظيفة الحضارية لألمة
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  والحضور ف  ضمير وأبر  أ  ا  تصا

اليا   أمت   ليس  روجا على الموضخوعيةه بخل 

 .هو عين ا لتزا  الموضوع  وا ستقامة العلمية

 ذ أكخخد فخخ  غيخخر موضخخع أ  قضخخايا األمخخة   

ه أبهاؤهخايبح  فيها بعمخ  و  يحمخل همومهخا    

وأنه ليس من العلخم أو الموضخوعية بخأي حخا  أ  

أو أ  يهفصخخل  يتالخخى العخخالم عخخن أمتخخه وقضخخاياها

عن ذاكراتها ومصالحهاه وليس من الموضخوعية 

ت أو الحياد أ  نقتف  دراسات غيرنا لهاه أو نتهافخ

علخخخخى تقليخخخخدهاه حتخخخخى لخخخخو كانخخخخت مغرضخخخخة و   

تسخخخخخربلت بخخخخخالمهها وتخخخخخد رت بالحخخخخخدي  عخخخخخن 

 .الموضوعية

مخاذا عهخى حامخخد ربيخع بخخأ  تسخترد الاامعخخات 

بعضخخخخا مخخخخن وعيهخخخخا الحضخخخخاري فتتحخخخخو   لخخخخى 

حضاريةه تهختم بقضخايا األمخة وتعخر   ماسسات

لهخخخا حقهخخخاه تحفخخخز كخخخل عها خخخر عمخخخرا  األمخخخة 

وعمارتهخخا فخخ  بهخخا  حضخخاري متإامخخل ومتخخوا   

 وفعّا .

العخخالم األمخخة  بخخد أ  يهشخخأ فخخ  وسخخ  تم لخخه 

الاامعخخخات الحضخخخاريةه فتترسخخخم  طخخخى ومعهخخخى 

 .الرسالة ف  العالمه والوظيفة والدور ف  الاامعة

وفخخخ  ارتباطهخخخا بخخخه  واألمخخخة  فخخخ   العخخخالمه

وتفاعلها فيهه تعه  أنه من أوجب الواجباتهوه  

تبح  عن جوهر وظيفتها الحضارية والمعهويخةه 

أ  تإو  ف  العالم غير مقطوعة مهه أو ممهوعخة 

عههه  نه معهخى األمخة فخ  الحضخور والشخهوده   

 .معهى المغيب وعد  الفاعلية

وف   طار ذل  الفهم والوع  تحركت  وابتخه 

ضخخخخارية ورسخخخخالة العخخخخالم الإفاحيخخخخة لتتفاعخخخخل الح

لتاخخرج أجهدتخخه البح يخخةه والتخخ  حخخار الخخبع  فخخ  

تفسير مإوناتها أو مإهوناتها أو ا جتهاد ف  تبين 

الهاظم الإامن فيها أو بيهها فهو تخارة يتحخدث عخن 

التخخراث وتخخارة أ خخرن عخخن القخخيمه وعخخن الدعايخخة 

وا تصا  وعن السياسة الاارجية وعخن التحليخل 

سياسخخخية وعخخخن التطخخخور السياسخخخ ه وعخخخن علخخخم ال

السياسة بإل فروعه وتالياتخهه وهخو يتحخدث عخن 

الصهيونية وعن الهظا  السياس  ايسرائيل  )من 

الهموذج ايسرائيل  للممارسة -يحإم ف  تل أبيب 

السياسخخخخة يه ويتحخخخخدث عخخخخن الصخخخخراع العربخخخخ  

ايسخخرائيل  وتأملتخخه فيخخهه وعخخن الحخخرد الهفسخخية 

عربيخخةه وعخخن الدعايخخة الصخخهيونيةه فخخ  المهطقخخة ال

ويتحدث عخن الخهف  العربخ  كنمإانيخة واسختادامه 

كسلح سياس  يصب فخ  مصخلحة األمخة وتقويخة 

 مإاناتها وطاقاتها وعها ر فاعليتها يه ويتحخدث 

عن المهظومة العربية ويتحسس مفا ل الضعف 

فيهاه ويتحدث عن ايسخل  )جخوهر هويخة أمتخه ي 

مته أمة القيمه وذاكرة األمة والقون الدولية وعن أ

فخخ  ترا هخخا الحخخ  ضخخمن سخخلوا المالخخ  فخخ  تخخدبير 

الممالخخخخ ه والغخخخخزو الصخخخخهيون  و رادة التإامخخخخل 

القوم ه تحركخت هخكه األجهخدة بإخل موضخوعاتها 

لتحفز كخل مهخاط  الفاعليخة فخ  كيخا  األمخةه فهخو 

تخخارة يخخككر األمخخة بنمإاناتهخخا ويبصخخرها بوجهتهخخا 

ها الاالخخده وهخخو تخخارة الحضخخارية ال ابتخخة وبقصخخد

يحخخكرها مخخن  صخخومها وأعخخدائهاه ويلفخخت نظرهخخا 

 لخخخى هخخخدر  مإاناتهخخخا فخخخ  الخخخوع  والفعخخخله فخخخ  

 ايمإانات والتفاعلت.

ومخخع موتخخههوربما   خخره بقليخخله حخخد ت حخخرد 

  الاليا ال انيةه أو  لزا  الاليا كما يحلو للبع

أ  يسميه فأبر ت ومن غير عها  معهى ومغخزن 

المتهوعخخة التخخ  نظخخر الخخبع  لهخخا  أجهدتخخه البح يخخة

اه "نكاا بأنها تشتيت للطاقات الكههية التخ  امتلإهخ

وايمإانخخخخات البح يخخخخة التخخخخ  اسخخخختوعبهاه وعخخخخد  

 التركيز ف  تاصص بعيهه.

واكتشخخفها بعخخد غيابخخه وتوقخخف قلمخخه أ  طاقاتخخه 

الكههيخخة اتاهخخت  لخخى همخخو  األمخخةه وأ   مإاناتخخه 

ة فخخ  البح يخخة والعلميخخة قصخخدت وسخخارت للإتابخخ

وعخخخن قضخخخاياهاه وأ  تاصصخخخه األو  واأل يخخخر 

الكي مأل عليه عقله واستغرق قلمخه هخو األمخة    

تاصصخخخخه فخخخخ  األمخخخخة و قضخخخخايا وموضخخخخوعاته 

مقا خخخخد ومصخخخخالحه وسخخخخائ  ووسخخخخائله الخخخخوع  

 األمخة  لخم تإخن  .والسع ه التفاعلت والفاعليات

له مارد ماا  للتحليل أو وحخدات لخهه بخل هخ    

ل قدراتخخخه و مإانياتخخخه تاصخخخص   كخخخّرس لخخخه كخخخ

  .وفاعلياته

فهمها ف  حيهها ما كا  يعهيخه بخأمت  والعخالمه 

وأمت  أمة القيمه وأمت  والقون الإبرنه وسخو  

أظل عربياه وما كا  يشير  ليه بنلحاحه والاميخع 

يتحد و  عن سل  "ت ور ا  قاد  مترتب عليهه 

يتحدث هو وبأعلى  خوت يحخكر الهخاس والحإخا  

عاه  نها الحرد القادمةه يسختمع  لخى والعلما  جمي

دقات طبولهخا عخن بعخده وا تلطخت علخى الغخافلين 

هل ه  طبو   أفراح السل    ؟ أ  طبو  حرد 
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"تيخخخة ؟ قصخخخد لهخخخا أ  تتافخخخى وأ  تأ خخخك أشخخخإا  

 .أ رن

 نه يتحدث عن الحرد القادمة الت  لن تإخو  

كإخخخل الحخخخروده والتخخخ  سخخختقع فخخخ  غيخخخر ميخخخدانها 

ليسخخت أطخخرا  كخخل  خخراع  المعتخخاده وبخخأطرا 

بيههخخا وبخخين  سخخرائيله حخخرد ربمخخا   تإخخو  فيهخخا 

 سخخخخرائيل طرفخخخخاه ولإههخخخخا ستشخخخخن لمصخخخخلحتهاه 

وستتدا ل فيها األدوات تخارة باسخم السخل  وتخارة 

بسلسخخلة مخخن حخخرود التقخخوي  والتفإيخخ ه وشخخد 

األطخخرا  وا لتفخخا ه  نهخخا حخخرد تلفهخخا عها خخر 

لم التسخخخخميم السياسخخخخ ه هخخخخكا التسخخخخميم سخخخخيهد  سخخخخ

األولويخخات ويعخخدّ  فيخخهه وياعخخل القضخخية األولخخى 

ربما العاشرة  نه سيعيد ترتيب الوظائف وترتيب 

السلم ف   طخار مخن غسخيل المخج الامخاع ه نفإخر 

ف  قضايانا بعقو  غيرنا   بعقولهخاه ونبحخ  فخ  

العالم المحي  بها من علقات وتفاعل عما يضرنا 

يقخخو   و  يهفعهخخا.. هخخل يصخخل األمخخر لخخكل  ؟ه نعخخم

 العالم المإافح حامد ربيعه ويحد ها عن أنواع مخن

الحرود أشخدها فتإخا الحخرد المعهويخة التخ  تفخت 

ف  عضد كيا  األمة فتاور قواه وتقض  طاقاتخه 

وتشخخخل فاعلياتخخخه وتتخخخوارن ايرادةه وتحخخخل علخخخى 

 .األمة معان  الإ رة الغ ائية بل فاعلية

هل تعلمها دروس الحرود القادمخة المسختمرة 

المتهوعة والمتافيةه الت  تشن علخى األمخة تخارة و

 باسم السل  وتارة باسم األمن وا ستقرار؟ 

وبدا ذل  الصوت عن الحخرد القادمخة ضخمن 

عقليخخة  ارقخخة كاشخخفة  خخوتا ربمخخا األوحخخد الخخكي 

يصخخرأ أنهخخا الحخخرد و  تغخخرنإم طبخخو  أفخخراح 

السخخل ه التخخ  لخخم تإخخن سخخون  عخخل  حخخرود مخخن 

و يعلمهخخا معهخخى األمخخة فخخ  نخخوع جديخخد ؟دأّكخخد وهخخ

ضمائرناه أ  هخكه األمخة لخن تمخوت أبخداه بخل هخ  

تحمل عها ر تاددها الكات ه بخل  نهخا قخد تختلمس 

معخخخاد ت  قخخخوة الضخخخعف  و غطرسخخخة القخخخوة ه 

فيخخخخخدرس كيخخخخخا  العخخخخخدو ايسخخخخخرائيل  ومإوناتخخخخخه 

وسياساته وتوجهاته فيتحدث عن قخوة الخدا ل فخ  

ائيل     األمخخة فخخ  الفخخت فخخ  عضخخد الإيخخا  ايسخخر

الدا ل مهما اسختاد  مخن أسخلحة ضخعيفة سخيإو  

األك ر نااعة وفاعليخة فخ  التخأ ير علخى غطرسخة 

القوة ايسرائيليةه فإانخت ا نتفاضخة التخ  أضخفت 

علخخخى نفسخخخها قخخخوة كانخخخت أهخخخم معاد تهخخخا الطفخخخل 

الصخخغير األعخخز     مخخن حاخخر كخخا  رميخخه أرقخخا 

ضخة وقلقا و وفخا للإيخا  ايسخرائيل  بأسخرهه انتفا

جمعخخت بخخخين فخخخن التماسخخخ  وتأسخخخيس بهيخخخة تحتيخخخة 

لشبإة علقخات ا نتفاضخةه وبخين عبقريخة الحاخر 

السخلح القخخاد  والخكي لخخم تقخو ترسخخانة السخلح فخخ  

الايش ايسرائيل  علخى مواجهخة الطفخل الصخغير 

 .والحار الصغير

واسخخختوعب كمخخخا لخخخم يسخخختوعب أحخخخد معادلخخخة 

الاخخخروج بمخخخا نحخخخن فيخخخه ضخخخمن أجهدتخخخه البح يخخخة 

ممتخخدة والمو خخولة والوا خخلة بخخين همخخو  أمتخخه ال

وطرائخخخ  مواجهتهخخخاه    ايرادة القويخخخة الاامعخخخة 

يمإانخات وفاعليخات األمخةه والعخدة المتهوعخة مخن 

 مإانخخخات ووسخخخائل وطاقخخخات تتخخخرجم ايرادة  لخخخى 

وع   دراك  وسع  عمل  ف  التسيير لسياسخات 

ر األمخخة والتخخدبير يمإاناتهخخا وفاعلياتهخخاه والتغييخخ

مخخخا يشخخخإل عها خخخر سخخخلبية تضخخخعف األمخخخةه  لإخخخل

والتمإخخين لإخخل عها خخر الطاقخخة ايياابيخخة الفاعلخخة 

والدافعخة والرافعخخة والاامعخخة التخخ  تقخخوي أو خخا  

 .األمة وأ و  فاعليتها وقدراتها

هخخخل بعخخخد هخخخكا تفهمهخخخا معهخخخى  الفإخخخرة   فخخخ  

الشاص  ؟ه الفإرة تبقى والشاص يمخوته لإخن 

  عالم األفإار قيمة الشاص بمقدار ما يسهم به ف

الخخكي يسخخهم بخخدوره فخخ  تشخخإيل العخخوالم األ خخرنه 

لم فخخ  األمخخةه والعخخالم لألمخخة األمخخةه والعخخا-العخخالم 

عها ر مهمة جسدها األستاذ الخدكتور حامخد عبخد 

هللا ربيع حيهما حمل هم أمتخه فخ  عقلخه وسخطرها 

فخخخخ  كتاباتخخخخه وتأليفاتخخخخه ومقا تخخخخهه وحمخخخخل قلمخخخخه 

ويخزود بخه عخن  كأمضى سلح يهاجز به عن أمته

 حياضها ويحم  بها بيضتها. 

   كل ذل  لم يإن    بع  معان   أمت  

والعالم  األمة ف  دمهه وف  عقلهه وف  كتبه 

 وف  قلمهه وف  أفإارهه
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ويمخخوت العخخاِلمه لإخخن لخخم يمخخت معهخخى األمخخة الخخكي 

حمله ف  كيانهه  نخه يطلخب مخن كخل عخالم أ  يعخ  

 كخخخخل مخخخخا يحملخخخخه ضخخخخمير اليخخخخا  مخخخخن ا تصخخخخا 

وحضخخور فخخ   أمتخخ  والعخخالم ه و ذا كخخا  حامخخد 

ربيخع أ خر علخخى حضخور أمتخه فخخ  نفسخه وقلمخخهه 

كما أ ر على حضورها فخ  العخالمه فننهخا ونحخن 

نسخخخخطر هخخخخكه الحوليخخخخة   يمإخخخخن ونحخخخخن نسخخخختلهم 

عهوانها وموضوعها مهخه    أ  نإتخب عخن ربيخع 

 األمة  أمت  والعالم .-الفإرة -العالم 


