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 الذي يعنون امللف، أال وهو "السؤال الكبري"إن حسن فهم
سئلة اآلنية املطروحة، من  ال تكفيه إجابة األ"؟حقبة إسالمية"

واقع خربات احلركات اإلسالمية املقارنة عرب عام من الثورات يف 
املنطقة العربية، أو حتى من واقع بعض السيناريوهات قصرية أو 
متوسطة األجل عام سيئوول إليه هذا الصعود، عىل ضوء ما 

 .سيواجه من حتديات وما سيقدم من استجابات
ه التحديات واالستجابات، ما يتصل ويقع يف قلب جدلية هذ

باملرجعية اإلسالمية هلذا الصعود اجلديد، أو اإلطار املرجعي 
للحركات اإلسالمية يف ظل الثورة، سواء جتاه قضايا التغيري 

 .الداخيل أو اخلارجي، وقدرهتا عىل مواجهة كافة التحديات
 إن استدعاء فقه األصول القرآنية والنبوية، وفقه الرتاث 

فقهي والفكري، ليس باملسألة الصعبة عىل الفقهاء يف علوم ال
 لرشح أحكام وقواعد -ًأيا كان الزمان واملكان-األصول والرتاث 

إال أن الصعب . وأسس تنظيم حياة املسلمني يف كافة املجاالت
واألختيار احلقيقي هو االنتقال من خطاب ديني ودعوى أو فقهي 

 . حضاري إسالميإىل خطاب حضاري إسالمي من منظور
                                                

ة للدراسات الـسياسية، أشكر األستاذة شيامء هباء الدين الباحثة بمركز احلضار )1(
 .عىل مراجعة الدراسة واعدادها للنرش
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 وعن هذه العالقة بني التأصيل الفقهي والتأصيل احلضاري،  

والتي ينبني عليها منظور الفقه احلضاري للسياسة، فإن السياسة ال 
يكفي االقرتاب من قضاياها من منظور األحكام والقواعد الفقهية 

. فقط التي تنظم أمور السلطة والناس يف الداخل ومع اخلارج
ًقرتاب من هذه القضايا أيضا من مستويات أكثر كلية، ولكن يتم اال

ًوعىل رأسها املقاصد ،والقيم، والسنن، واملفاهيم، الكلية انطالقا 
من التأسيس العقدي، أي  من الرؤية الكلية، وعىل ضوء اعتبار 

 .التغري يف الزمان واملكان
املسار الفكري احلضاري " ومن ثم، فإن ما يمكن وصفه بـ

 ال يقل أمهية عن املسار الفقهي الرشعي "ملرتابط احللقاتاملمتد وا
 .ًاملمتد املرتابط احللقات أيضا

فإن االهتامم باملسار الفكري احلضاري اإلسالمي  وبناء عليه، 
حيقق ثالثة أهداف تربط بني النظرية والفكر والواقع، وتربط بني 

، األصول والفكر والواقع، وتربط بني الفقه والفكر والواقع
ًتارخيا وراهنا(تربط بني احلركة والفكر والواقع : ًوأخريا ً.( 

ومن ثم، وعىل ضوء التقديم السابق عن مفهوم احلضاري 
والفقه احلضاري، تساهم الدراسة يف حماولة رشح عنوان امللف 

بالتصدي هلذه اجلدلية بني فقه الواقع وفقه ) حقبة إسالمية(
ٍلفقهي يف خطوات ثالث التاريخ، وبني فقه األصول والرتاث ا
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ولعل ما يفرض هذه املنهاجية، ليس . تعكس منهاجية حضارية 

ًجمرد الصعود اإلسالمي مع الثورات، ولكن تفرضها أيضا طبيعة 
تعاريف، تساحمي، (الثورة املرصية كنموذج حضاري للثورات 

مل يكن اإلسالميون إال ) تكاميل، توافقي، عمراين، إيامين، سلمي
وهذا النموذج . إىل جانب الروافد الوطنية األخرىأحد روافدها 

ً يتيرس لثورات أخرى إال أنه يظل نموذجا هاديا، مطلوب وإن مل ً
تدعيمه ونرشه لعله يؤسس لتغيري حضاري وأن كان بقيادة 

ولكن ينبغي االنتباه إىل أن حتقيق هذا يتوقف . إسالميني هذه املرة
سالميني يف حتقيق  اإلمرجعية إسهام" من أمهها "رشوط"عىل 

 ."أهداف الثورات الشعبية
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عرب عام ( أي حتديد طبيعة اللقطة الراهنة :أولهما فقه الواقع
الصعود "من مشهد يتشكل، أي فقه حالة ونمط ما يسمى ) منرصم

ًثله من جديد؛ مقارنة بمشاهد  وجتلياته الراهنة، وما يم"اإلسالمي ٍ

 "الصعود اإلسالمي"ًسابقة قريبة طرحت فيها أيضا مقوالت عن 
قرن من املقاومة احلضارية (عىل األقل خالل القرن املايض (

  ).الشاملة سبقته
 أي تسكني هذه املشاهد عرب هذا :فقه التاريخ: ثاني األمرين

األمة " من تطور القرن يف سياق تارخيي ممتد تعاقبت عليه مراحل
، اتسمت كل "اإلسالمية أو العامل اإلسالمي أو الدول اإلسالمية

 عليها عرب "املشهودية" أو "األمة" "شهود"مرحلة فيها بدرجة من 
ًتطور تارخيها متفاعال مع تواريخ األمم األخرى يف سياقات عاملية 

 .   متغرية
عن مالمح فقه واقع اللحظة التاريخية : األمر األول -1

 :الراهنة للصعود اإلسالمي مع الثورات
فلقد اقرتن هذا الصعود بثورات شعبية، أكدت للنظم  -أ

. املستبدة وقوى اهليمنة العاملية املتحالفة معها أن الشعوب مل متت
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ولكن حظ تلك الثورات  تفاوت من حيث رسعة إسقاط املستبد  

 ويرجع ذلك(وأعوانه، وما إذا كان بطريقة سلمية أو دموية 
ولذا؛ تظل كافة الثورات تواجه ). ألسباب عدة داخلية وخارجية

مواقف وطنية وإقليمية شديدة التوتر، ويف ظل ترصد وترقب 
حيث إنه برغم ما فاجأت الثورتان املرصية . وتدخل خارجي

والتونسية هذا اخلارج، إال أنه رسعان ما تأهب واستعد هلام وملا 
 .اندلع بعدمها من ثورات

بني مجيع هذه الثورات، أهنا انفجرت يف إطار أزمة    وجيمع 
أزمة النظام العاملي السائد اهليكلية والقيمية : شاملة ثالثية األبعاد

يف شقها السيايس وشقها االقتصادي، أزمة النظم واهلياكل العربية 
املتيبسة والشائخة والفاسدة والتي تراكمت عواقبها عرب ما يزيد 

 للدول القطرية "االستقالل السيايس"عن نصف القرن من عمر 
العربية، أزمة هوية الشعوب واملجتمعات بعد تأرجح ممتد عرب قرن 
بني أيديولوجيات مستوردة مفروضة من أعىل، تقاذفت انتامءات 
النخب وشكلت جداالهتا الفوقية، دون قدرة عىل حتقيق اخرتاق 

لك إال أن ت. لتحديث هذه املجتمعات وفق نموذج وطني حضاري
األزمة الثالثية بقدر ما ضغطت النفجار الثورات، بقدر ما ستظل 
متثل قوى مضادة ضاغطة عىل مستقبلها يتحالف فيها الداخيل 
واخلارجي بقوة ضد الشعوب، واألهم ضد املرشوع اإلسالمي، 
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ً مرشوعا -وكام اتضح عرب القرنني املاضيني-ًباعتباره كان دائام  

ًحضاريا مقاوما لعملية اال  .حتالل ولالستعامرً
بتعددية القوى واحلركات "الصعود اإلسالمي" يتسم ذلك -ب

ًاإلسالمية، وخاصة مع الصعود السيايس للسلفية التي حتولت 
ًروافد منها لقبول اللعبة السياسية، بعد أن لفظتها كلية من قبل، أو 

ومن ثم، فإن املشاركة يف . ارتبطت برافدها اجلهادي العسكري
ًميا أو عسكريا، واملشاركة يف السلطة، برملانيا أو الثورات سل ً ً

ًتنفيذيا أو رئاسيا، تطرح عىل الساحة تنوع الروافد احلركية من  ً
وال يمثل هذا التعدد يف معظم احلاالت تنوع . مرجعية واحدة

الثراء والتكامل وتوزيع األدوار بقدر ما هيدد بتنوع التضاد، والذي 
رة املضادة والقوى املضادة يمثل أرضية خصبة لقوى الثو

 .للمرشوع اإلسالمي ذاته
 اجلانب الفكري واجلانب التنظيمي هلذه القوى يواجه حتديات- ج

ًثورية نظرا الرتباط الصعود هذه املرة بثورة شعبية، وبالوصول 
وهو األمر الذي يفرض مراجعات نظرية . التدرجيي إىل السلطة

فلقد سبق هذا النمط . اتوفكرية وحركية عىل كافة القوى واحلرك
من الصعود يف بداية األلفية الثالثة أنامط أخرى من الصعود عرب 
تاريخ املقاومة احلضارية املمتدة عىل أكثر من مستوى وبأكثر من 

مقاومة االحتالل، مقاومة التغريب، مقاومة (أداة فكرية وحركية 
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ولقد قام . ...)العلامنية، مقاومة التجزئة، مقاومة االستبداد والظلم 

اإلسالميون عرب هذه املقاومة املمتدة، وبروافدهم املتنوعة 
سياسية، (بأدوار متعددة ...) ،الصوفية، السلفية، اإلخوانية(

 يف املجتمع "اإلسالمية"ًحفاظا عىل ... ) ،جمتمعية، دعوية
والدولة، ومجيعها وإن كانت تصب يف الصحوة اإلسالمية أو 

ًء اإلسالمي احلديث واملعارص سعيا التجديد واإلصالح واإلحيا
نحو النهوض احلضاري من جديد، إال أهنا كانت يف معظمها 
ًأدوارا إما حمظورة قانونا أو حمارصة أو مقيدة أو مراقبة أو موظفة،  ً
تعاين من مقاومة فوقية داخلية وخارجية، وتواجه فيها اهتامات 

ًوتأييدا من ًوشكوك عديدة، يف نفس الوقت الذي تلقى فيه رواجا 
 .قواعد شعبية ممتدة

ًاستعادت الثورات، وخاصة يف الدول التي أزاحت رؤوس 
وقد . الرشعية القانونية للقوى اإلسالمية) مرص وتونس(النظام 

كانت االنتخابات الساحة التي كشفت عن األوزان احلقيقية 
للقوى اإلسالمية لدى الشعوب، تلك األوزان التي طاملا تم 

ارات وسياسات سلطوية عليا مدعومة بحروب فكرية تزييفها بقر
ٍبعبارة أخرى، من أهم مالمح فقه . وثقافية قادهتا النخب العلامنية

 قد ردت االعتبار لوزن الرافد "الثورات الشعبية"هذا الواقع أن 
اإلسالمي يف املرشوعات الوطنية ملقاومة االستبداد والظلم 
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ًعتبار املفقود قهرا سواء الداخيل واخلارجي، كام ردت إليه اال 

باحلظر القانوين واحلرمان من الرشعية أو باحلصار السيايس 
ولكن هذه املرة باإلرادة -واملعنوي من جانب النظم املستبدة 

 .الشعبية
مفهوم الثورة ونموذجها يف التقاليد واخلربات اإلسالمية ال -د

ثم، ومن . يتطابق مع نظائرها يف خربات وتقاليد أخرى حضارية
فإن سلوك، ما بعد إزاحة رؤوس النظم الفاسدة ورموزها بثورات 

يفتح املجال أمام ) ٍحالة مرص وتونس بصفة خاصة(شعبية سلمية 
التنازع بني مفهوم اإلصالح الشامل ولكن مع التدرجية يف التغيري 

ومما . املجتمعي والسيايس وما بني مفهوم التغيري الرسيع واجلذري
ختالف بني مفاهيم الثورة من منظورات ال شك فيه، أن اال

وخربات مقارنة، من أهم أسباب حالة االضطراب والفوىض 
 .الفكرية والسياسية التي اتسمت هبا املراحل االنتقالية حتى اآلن

احلقبة "ُيتصل بتسكني بداية ما يسمى : األمر الثاني-2
مة  بعد الثورات الشعبية يف مسار تاريخ تطور وضع األ"اإلسالمية

 باعتبار الثورات اإلسالمية واألمة العربية يف النظام الدويل،
الشعبية وما سيليها مشهد تارخيي من مشاهد مقاومة هذه األمة من 

فإن مشهد . أجل النهوض، منذ أن بدأ انحدارها قبل عدة قرون
هذه الثورات يف بداية األلفية الثالثة، ال يبدأ من فراغ أو نقطة صفر 
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 بني "التدافع" أو "الرصاع"تارخيي ممتد، يف قلبه ولكن له سياق  

مرشوعني حضاريني يف املنطقة، أحدمها وافد، واآلخر حياول منذ 
ثالثة قرون النهوض من جديد، وبوسائل مقاومة متعددة، 
واجهت مجيعها تزايد وطأة االخرتاق والتدخل اخلارجي سواء يف 

 العالقات فيام داخل الدول واملجتمعات العربية اإلسالمية أو يف
بينها ويف عالقاهتا اخلارجية، وتقدم خربة ما بعد هناية احلرب 

 . سبتمرب النامذج عىل ذلك11الباردة وما بعد أحداث 
  وهذا املفصل أو املشهد الراهن الذي تدشنه ثورات شعبية 
حدث بعد أن راهنت السياسات الغربية، عىل مرشوعات 

ٍطار من التبعية للنموذج اإلصالح والتحول الديمقراطي يف إ

ًسياسيا واقتصاديا واجتامعيا(احلضاري الغريب،  ً وهو نموذج غري ). ً
ًعادل سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا ً ويف حني راهنت أدبيات . ً

سياسية ونظرية غربية عىل انتهاء عرص الثورات، فإذا بالثورات 
يص عىل تعود من جديد، ويف قلب املنطقة العربية التي ظلت تستع

. إعادة التشكيل وفق مرشوعات وافدة، ألكثر من ثالثة قرون
وهي موجة من الثورات، سبقتها موجات أخرى يف العامل العريب 

ويف ) ثورات مقاومة االستعامر والتحرير واالستقالل(واإلسالمي 
ًأرجاء أخرى من العامل، وتبني خرباهتا مجيعا كيف تعرضت 

 احتواء أو تقييد أو توظيف، الخرتافات خارجية، إلجهاض أو
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ًواألهم أهنا مل حتقق استقالال وطنيا أو حرية سياسية أو عدالة  

جمتمعية أو متاسك ثقايف حقيقيني بام يدفع بالنهوض احلضاري 
 .سواء بمرشوعات قومية أو ليربالية أو يسارية

ومن ثم، وإذا كان انفجار الثورات العربية ضد كل التوقعات 
ورات الشعبية يف املنطقة العربية، وإذا كان عن أفول نجم الث

ًاندالعها تأكيدا أيضا عىل فشل مناهج اإلصالح التدرجية لنظم  ً
صالحها، فان استمرار هذه كانت حليفة ملن يدعي الدعوة إل

الثورات يف ظل صعود اإلسالميني عىل ساحتها إنام البد وان جيدد 
 وكيف سيجدد "احلقبة اإلسالمية؟"ما فرص ما يسمى : السؤال

اإلسالميون من منطلق مرجعية إسالمية، ومن واقع خربات 
إسالمية رؤية حضارية إسالمية حتقق اإلصالح والتجدد 
والنهوض؟ وكيف يواجهون الكوابح والعراقيل املتوقعة من قوى 

ًالثورة املضادة داخليا وخارجيا؟ ً 
أنه ًإن التوقف عاليا عند األمرين االسرتاجتيني السابقني من ش

املسامهة يف معادلة التحيزات املعرفية والفكرية والسياسية التي 
تنضح هبا األسئلة والتحليالت من منظورات حداثية علامنية حول 

؛ ذلك ألهنا تطرحه كام لو )السيايس(مستقبل الصعود اإلسالمي 
ًدخيال أو استثناء، أو وافدا أو جمهوال غري ) هذا الفصيل(كان  ً

ويصعب تصور سياساته، كام تدركه كإضافة متوقع ردود فعله 
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للتحديات والتهديدات التي تواجه الثورات أكثر منه فرصة أو  

إمكانية للتغيري وفق نمط جديد حتتاج املنطقة الختباره، كام 
 الواسع وليس "التغيري احلضاري"اختربت أنامط أخرى، أال وهو 

ج مستوردة جمرد التغيري السيايس التقليدي أو التغيري وفق نامذ
 .مفروضة من أعىل
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إن الكشف عن التحيزات التي تعكس األزمة التي تعرتي حالة 
 ليس إال جمرد خطوة "احلقبة اإلسالمية"التفكري حالة التفكري يف 

انية، وهي طرح سؤال مركب متعدد أوىل تتطلب خطوة منهاجية ث
  : كما يلياملستويات 

هل سيتغري نمط العالقة بني القوى واحلركات اإلسالمية نحو 
مزيد من التنسيق وتوزيع األدوار؟ وما هو نمط العالقة بني احلاكم 
واملحكوم؟ ما نمط التغيري يف الدولة واملجتمع من أجل النهوض 

ن اإلسالميون من كرس وليس جمرد تغيري النظم؟ هل سيتمك
حلقات االستبداد والفساد الداخيل املنضفرة مع حلقات اهليمنة 
اخلارجية؟ هل يقدرون عىل تفكيك شبكة التحالفات بني الداخيل 
واخلارجي من أجل حتقيق استقالل وطني حضاري؟ هل يدرك 
اإلسالميون مفصلية هذه اللحظة يف تاريخ املرشوع اإلسالمي 

ضاري وليس جمرد مرشوع للوصول إىل كمرشوع للنهوض احل
السلطة واحلكم فقط؟ كيف تتمكن هذه القوى واحلركات من أن 

 تصبح يف خدمة الوطن كله وليس املنتمني إليها فقط؟
 كيف تكرس حواجز احلدود القومية وتستهدف تفاعالت عرب
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 قومية عىل مستوى األمة وعىل مستوى العامل لتحقيق نمط جديد  

ًهاد، مسامهة يف التغيري العاملي املنشود أيضا، من من الوحدة واجل ً
جانب مرشوعات للنهوض تنطلق من خصوصيات حضارية 
أخرى؟ إن االجابة عىل هذا السؤال املركب تتطلب االنتقال إىل 

 التعرف عىل مالمح فقه اإلصالح والتجديد اخلطوة التالية، وهي
ًبا أو بعدا،  منه قر"فقه الثورة" وموضع يف اخلربة اإلسالمية، ً

 يف التقاليد "الثورة"وخصوصية ما تقدمه هذه اخلربة عن مفهوم 
فام الذي تقدمه قراءة . ًاإلسالمية مقارنة بتقاليد حضارية أخرى

هذا الفقه بنامذجه الفكرية واحلركية؟ وما الدروس املستفادة منه؟ 
 وكيف تقدم رؤية حضارية عىل ضوئه؟

ح ومرشوعاته بني االنسجام  التعدد والتنوع يف نامذج اإلصال
 ما احلارض الغائب من أجل تغيري حضاري؟س: والتضاد

املرجعية "إن التنوع يف نامذج اإلصالح يعد من أبجديات 
 التي يؤمن هبا رواد اإلصالح والتجديد يف اخلربة "اإلسالمية

إذن التعدد . اإلسالمية ويسعون للنهوض بمجتمعاهتم يف ضوئها
دة املرجعية ليس فقط مقبوال، بل هو رضوري والتنوع يف إطار وح

. والزم، وهو من مظاهر التعبري عن فهم اإلسالم كنظام شامل
فنعم املنطلقات واحدة، إال أن تعدد جوانب احلياة والتنوع يف 
القضايا وتغريها من فرتة ألخرى، ومن مكان ملكان، كل ذلك 
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س جوهر يقود إىل اختالف الرؤى وتعدد برامج اإلصالح، ما يعك 

ًالفطرة اإلنسانية التي تتأبى عىل التنميط والقولبة، وتنزع دوما 
للتنوع وتتآلف مع حقائق التعدد يف الكون ويف معطيات احلياة 

 .االجتامعية
وعىل ضوء هذا التأكيد عىل العالقة بني الثابت واملتغري، وبني 
 الفكر واحلركة، وعىل أثر الزمان واملكان، تتعدد مداخل التغيري
املتنافسة يف سبيل اإلصالح والنهضة يف جمتمعات العامل اإلسالمي 

ومن ثم، تتعدد وتتنوع روافد احلركات اإلسالمية من . املعارص
هذه املداخل بني ما يركز عىل أن اإلصالح  يبدأ من أعىل وأن 

 ، إصالح السلطة السياسية مقدم عىل اإلصالح االجتامعي والرتبوي
ؤكد أن البداية الصحيحة جيب أن تكون من يف مقابل رؤية أخرى ت

 .القاعدة االجتامعية، وجيب أن ترتكز عىل الرتبية الروحية واألخالقية
كام أن هناك رؤية يعتقد أصحاهبا بالقوة الصلدة كأساس إلحداث 
اإلصالح، يف مقابل رؤية يعتقد أصحاهبا يف الوسائل السلمية 

هناك من يركز عىل و. التدرجيية طويلة النفس سبيال لإلصالح
إصالح ما فسد من عقائد الناس، وهناك من يرى أن الرتكيز جيب 
أن يتجه إىل العالقات واملعامالت واملؤسسات، وهناك من يصب 
ّجل اجتهاداته يف مقاومة ضغوط اخلارج، وهناك من يقول إن  ُ

 ..األهم هو قهر عوامل التأخر الداخلية أوال
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ٍإن علو بعد من أبعاد اإلصالح   عىل غريه لدى البعض هو ُ

اختيار قائم عىل نمط االستجابة للتحدي وفق مقتضيات الظرف، 
أو من منطلق اختيار اجتهادي، أو نتيجة ما تفرضه أولويات 

 .العمل
  إن قراءة تاريخ حركات اإلصالح والتجديد يف تاريخ األمة 
يبني، كيف أن نجاح اخلربات اإلصالحية والتجديدية اقرتن يف 

باالنسجام ) القوة، الفتوح، الوحدة( الصعود احلضاري فرتات
والتنسيق بني املداخل األساس لإلصالح؛ املدخل السيايس، 

 االجتامعي، ناهيك بالطبع عن املدخل -واملدخل الرتبوي
يف حني اقرتنت فرتات اهلبوط والرتدي والعجز عن . العقيدي

داخل النهوض من جديد بضعف االنسجام والتنسيق بني هذه امل
وتزايد االخرتاق والتدخل اخلارجي يف توظيف هذا التنازع، يف 
إطار شيوع التجزئة والفرقة يف األمة، سواء عىل أسس مذهبية أو 
دينية أو قومية أو عرقية أو قبلية، ناهيك عن األسس السياسية 

 ).األيديولوجيات احلديثة(واالقتصادية 
ثورة (عىل األقل       وكانت املراحل التي شهدت الثورات، 

مرص التي أوصلت حممد عيل إىل احلكم، ثورة عرايب، ثورات بقيادة 
، ثورة أتاتورك، 1919إسالمية ضد االحتالل العسكري ، ثورة 

يف القرن الفائت، جمسدة هلذه ) 1952ثورة مصدق، ثورة يوليو 
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الثالثية، بل وواجهت خالهلا احلركات اإلسالمية رضبات موجعة  

ومل تنجح هذه الثورات يف . إىل مصاف املعارضةتراجعت معها 
حتقيق أهدافها كاملة، وتعرضت مرشوعاهتا النهوضية  القومية أو 
اإلسالمية املقرتنة هبا النتكاسات وإجهاض وتقييد حتت تأثري 

 .عوامل داخلية وخارجية
بعبارة أخرى، من أهم نتائج القراءة يف األدبيات عن 

صالح والتجديد يف العامل  وحركات اإل"مرشوعات النهوض"
 تزايد حتديات الغرب، ومن ثم :من ناحية: السيايس ثالث نتائج

ًاعتبارها منطلقا أساسا يف الدعوة ملرشوع هنوض، إىل جانب تزايد  ً
وطأة التدخالت اخلارجية إلجهاض هذه املرشوعات، واستمرار 

لكن أنامط املقاومة واالستجابة من الدائرة العربية واإلسالمية، و
دون قدرة عىل حتقيق إنجاز كامل ألهداف النهوض أي التغيري 

 .احلضاري الشامل
 االفتقار إىل تأصيل مرجعية مرشوع النهوض :من ناحية أخرى

: مع سيادة الثنائيات عىل حالة الفكر واحلركة، مثل) املعيار وامليزان(
 -الديني والسيايس، الدين والعلم، اخلصوصية والعاملية، اإلسالمي

العلامين، الداخيل واخلارجي، الفكر واحلركة، الثابت واملتغري، 
 الشعب، الذات - النخب- االستقالل، والقيادة- الوحدة-اإلصالح

 .  اإلسالمي،األصالة واملعارصة-اإلسالمي، القومي-خر، الوطنيواآل
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ولقد كرست هذه الثنائيات مفهوم وحال الفصام النكد بني  

، وبني طموحاهتا )قديمها وجديدها(مكونات ذاتنا احلضارية 
، وبني إمكاناهتا وقدراهتا )التقدم والوحدة والتمكني(احلضارية 

السيايس والثقايف : ، وبني جماالت عيشها)املوروثة واملستجدة(
واالجتامعي واالقتصادي، وبني حقائقها النوعية، املرأة والرجل، 

 .ألجيالاألرسة واملجتمع، الدولة واألمة، الطفل والشاب وا
تدعمت أشكال عدم االنسجام والتنسيق  :ومن ناحية ثالثة

بني مداخل اإلصالح، ناهيك عن تنافس التضاد وليس تنافس 
فلم يتحقق الربط الفاعل . التكامل بني روافد احلركات اإلسالمية

بني اإلصالح الديني واإلصالح الدنيوي، ومل يقدم اإلصالح 
وم االستبداد الداخيل واالستبداد ًالديني طريقا مستقال وفاعال يقا

ومن ثم، مل يتدعم اإلسالم احلضاري باعتباره قاعدة . اخلارجي
إلصالح املجتمع، بقدر ما تدعم بالتدريج اإلسالم السيايس 
ُمنفصال عىل التغيري املجتمعي، مما أودى بكل فرص ما يسمى 

 ."التغيري احلضاري"
ات مفروضة من وصبيحة اندالع الثورات العربية، وبعد موج

اخلارج من أجل إصالح هش وشكيل، فإن مسار خربة اإلصالح 
ّاإلسالمي، منذ صدمة احلملة الفرنسية وصوال إىل اآلن، يبني 
بوضوح تصاعد إشكاليات العالقة بني الدعوي والديني 
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ًوالسيايس واملدين سواء داخليا أو خارجيا، وكذلك العالقة بني   ً

ً الداخيل واخلارجي، وأخريا العالقة  التعليمي والسيايس-الرتبوي
ًبني أنامط التفاعالت اخلارجية رصاعا أم تعاونا من أجل التجديد  ً

ناهيك بالطبع عن . الذايت أو استمرار اإلحلاق والتبعية احلضارية
االلتباس بني مفاهيم الثورة من تقاليد إسالمية وتقاليد حضارية 

مرشوعات أخرى من ناحية، وموضع الثورات من خريطة 
وهذا حديث واجب ورضوري عن العالقة بني الثورة (النهوض 

واالصالح يف الفكر اإلسالمي واخلربات اإلسالمية، ولكن يف 
 ).دراسة أخرى
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"" 
واألخرية، وعىل ضوء ما سبق من فقه  اخلطوة املنهاجية الثالثة 

ًالواقع واخلربة التارخيية احلركية والفكرية، وانطالقا من فقه 
ما نمط اإلصالح والتجديد : األصول، تبدأ بطرح التساؤل التايل

ًاملطلوب داخليا وخارجيا، استجابة لتحديات اللحظة التارخيية،  ً ً
 وطنية حرة "حقبة إسالمية: احلقبة القادمة"وحتى تصبح بحق 

ومستقلة، بمعنى حقبة ينجح فيها مرشوع إسالمي للتغيري يف 
الدول العربية يف إحداث تغيري وهنوض حضاري باألوطان 
ًوباألمة، يكون يف حد ذاته مدخال اساسا من مداخل التغيري 

 .العاملي نحو عامل أكثر عدالة وإنسانية
 من "رؤية حضارية"وتقدم اإلجابة عن هذا التساؤل أبعاد 

التغيري "منظور فقه حضاري إسالمي عن آفاق ومتطلبات 
باعتبار أن الصعود اإلسالمي الراهن بقدر ما  املنشود، "احلضاري

ًيمثل فرصة للحركات اإلسالمية وأحزاهبا إال أنه يمثل أيضا 
ًاختبارا ويتطلب رشوطا فمرجعية إسالمية للتغيري بعد ثورة ال . ً

ً أيضا، كام "التغيري"تقتيض فقه تقتيض فقه الثوابت فقط ولكن 
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تقتيض فقه الفكر إىل جانب فقه احلركة، وفقه إرادة الشعوب إىل  

إسالمي  بعبارة أخرى، فهم مآل صعود. جانب فقه سلطة احلكم
راهن يقتيض الوعي بمرشوطية نجاح مرشوع إسالمي للتغيري 
احلضاري يف هذه املرحلة من تطور النظام العاملي والنظم 

ً العربية، ومن ثم يتطلب اجتهادا وجتديدا يستجب والشعوب ً
 .ومتطلبات حتقيق أهداف ثورة شعبية

وعىل ضوء ما سبق، تركز الدراسة عىل تقديم قواعد وأطر كلية 
،  هلذه الرؤية من منظور حضاري إسالمي، والتي تستلزم بالرضورة

ًلتفعيلها وتشغيلها خططا اسرتاجتية لتحديد أهداف وسياسات 
 عمل، وهو ما خيرج بالطبع عن نطاق هذه الدراسة التي وبرامج

 . هتتم بالكليات املرجعية
ً إن الرؤية االجتهادية املطروحة الحقا هي اجتهاد :بعبارة أخرى

ًلالستجابة حلالة أزمة الفكر اإلسالمي املعارص، وخاصة من حيث 
ترفض أن تأخذ (استقطاهبا بني ثنائية ما يسمى اجتاهات تقليدية 

من ناحية، وبني اجتاهات حديثة ) ريات الغرب يف حسباهناتأث
تتكيف مع أو ترضخ لضغوط الواقع ومن ثم تفرز جمرد خطابات (

، من ناحية أخرى، هذه احلالة )اعتذارية أو تربيرية أو دفاعية
االستقطابية احلادة تتطلب استجابة بنائية تتجاوز االجتاهني 

تحمه ولكن تعتربه لفهمه ثم السابقني بحيث ال حتكم الواقع أو تق
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ًلتغيريه انطالقا من قواعد وأسس ومبادئ الرؤية اإلسالمية الكلية  

وأحكامها العامة، وليس من منطلق قواعد قوانني الغرب 
 املستحكم حتى ولو باسم احلاجة الجتهاد جديد ومعارص يستجيب

 -املشار إليها–إن هذه االستجابة البنائية . لتحديات ضغوط الواقع
ال تقوم يف فراغ أو من خصائص اللحظة الراهنة، ولكنها البد وأن 
تعي وتتدبر تطور املسار احلضاري للفكر اإلسالمي بأوسع معانيه 
ِاملجسد لرؤية العامل اإلسالمية والعاكس خلصائص الثقافة 

واحلضارة اإلسالمية واملعرب عن مدارس الفقه اإلسالمي والتفسري 
الفكر احلضاري ليس الفكر الفقهي فقط اإلسالمي للتاريخ، وهذا 

كام أن االهتامم هبذا الفكر احلضاري هو ترمجة لتوسيع نطاق 
–تلك األحكام . الرشيعة إىل ما هو أكثر من األحكام الفقهية

والرتاث الضخم الذي يرتبط هبا هي من األمهية بمكان بحيث ال 
جيب اخلوض فيها دون تبرص ورؤية تقود إىل شطط اإلسقاط 

كوهنا تارخيية أو تقود إىل فوىض التأويالت أو تقود عىل العكس ل
 .ًإىل اجلمود خوفا من التجاوز

ًخالصة القول وانطالقا من مفهوم احلضاري واملنظور 
احلضاري، أن الرؤية احلضارية املقصودة كمدخل كيل من مداخل 
النهوض تطرح ومن مرجعية إسالمية رضورة جتاوز الثنائيات، 

نسجام بني مداخل اإلصالح املتنوعة، من أجل تغيري وحتقيق اال
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ًحضاري داخليا وعامليا  فإن اإلصالح والتجديد ال يقصدان . ً

حيث إن اخلارج، يف . الداخل فقط، ولكن يمتدان منه إىل اخلارج
التقاليد اإلسالمية الدولية، هو امتداد للداخل، وهكذا علمنا 

 .حامد ربيع.د.العالمة املرحوم أ
 وحتديد هو إعادة بناء مفهوم السياسة،ق يف تلك الرؤية واملنطل

طبيعة النموذج السيايس واملجتمعي من ناحية، وإعادة بناء العالقة 
بني مكونات األمة اإلسالمية من ناحية ثانية، وإعادة بناء توجه 
العالقة بني األمم من أجل تغيري إنساين عاملي جديد من ناحية 

 .ثالثة
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 هو -والذي لعنه اإلمام حممد عبده-إن مفهوم السياسة الشائع 
املفهوم الذي احتكره املنظور الواقعي الرصاعي االستئصايل 
االستبعادي، املادي املبني عىل نموذج معريف وضعي علامين، ال 

ًلسياسة إال رصاعا عىل السلطة ومن أجل السلطة وجمردا يرى يف ا ً
أما مفهوم السياسة من منظور حضاري . عن القيم واألخالق

قيمي إسالمي هيدف لرد االعتبار للسياسة، ورد االعتبار للقيم 
واستعاده احتكارها من املنظور الوضعي العلامين إىل مفهوم 

 يصلحه، وكلكم راع حضاري عمراين يرتمجه القيام عىل األمر بام
مفهوم يستهدف اإلصالح والصالح، . وكلكم مسئول عن رعيته

 . وليس جمرد السلطة والسلطان واحلكم
 :سيف عبد الفتاح.د.وفي هذا يقول أ

 وبالنظر العميق يف تعريـف الـسياسة يف الرؤيـة اإلسـالمية، "
 ، نلحظ أن هذا التعريف فضال عن أنه يعيد االعتبار ملفهوم الـسياسة

فإنه جيعل من اتساعه ورحابته حالة بنيانية الزمة أصلية يف داخلية 
املفهوم غري طارئة عليه من خارجه، بحيث تستوعب املـستحدث 

 . من حتيل أو ميل أو انحراف أو توظيف أو تربير
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 "صـبغة"هذا املفهوم وجد عنارص رسوخه ضمن واقع األمر أن  

 .  املقاصد"صيغة"و
 ما كانت معه األمور - قول ابن القيمعىل–فإذا كانت السياسة 

ومناقضة السياسة بمفهومها . أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد
القيمي تعني أن تكون حال ممارستها أقرب إىل الفساد وأبعـد عـن 

 الـذي ينخـر يف الكيـان "الـسوس"الصالح بمفهوم املخالفة، إنه 
غ مفهوم  تصبغ وتصو-وفق هذه الرؤية–املقاصد . فيفسده وهيدمه

 .السياسة عىل شاكلة العرشية املقاصدية
 مقدمات ومقومات ومكونـات، :القيام على األمر بما يـصلحه  

ــات  ــع، ومناط ــوازين، وواق ــات، وم ــظ، وأولوي ــاالت، وحف جم
 . ومآالت، ووسائل، قيم وسياقات

فالرشيعة حكمة كلها يف بنائها املعريف، وعـدل كلهـا يف نـسقها 
قها الــسلوكي، ومــصلحة كلهــا يف القيمــي، ورمحــة كلهــا يف نــس

 .نموذجها املقاصدي
ً ليست فنا أو أسـلوبا أو رصاعـا، بـل -وفق هذا التصور-والسياسة  ً ً

ِهي رعاية متكاملة من قبل الدولة والفرد لكل شأن من شئون اجلامعة َ... 
 تتصف بالعموم والشمول، فهو -وفق هذه الرؤية-والسياسة 

َّمفهوم خياطب كل فرد مكلف بأ ن يرى شئونه وهيتم بأمر َّ
 ".املسلمني، بل يامرس عامرة الكون يف سياق وظيفته االستخالفية



            

 

29 
 

 
إن هذا املفهوم تؤسس له وتؤصله أحكام وقواعد ومبادئ  

قرآنية، كام تبلور يف أعامل نامذج فكرية وفقهية إسالمية عرب تاريخ 
: هنايعرف املواردي السياسة الرشعية بأ: عىل سبيل املثال(املسلمني 

دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب  
إن هذا املفهوم للسياسة يتجاوز ما شاع عن ). دائم، وأمل فسيح

اقرتان السياسة يف اإلسالم بفقه الطاعة ألويل األمر، الذي ساعد 
عىل رشعنة تقاليد االستبداد يف التاريخ اإلسالمي، مما أثار كل 

قة بني اإلسالم والديمقراطية واإلسالم اجلدل الذائع حول العال
 .وحقوق اإلنسان

ٍ بعبارة أخرى، فإن مفهوم السياسة احلضاري العمراين، 

واملنطلق من الرؤية املعرفية اإلسالمية الكلية، يتجاوز فقه السلطان 
ويرتبط هذا . التقليدي إىل فقه حضاري إنساين أكثر رحابة وكلية

وسطي إيامين عمراين وليس املفهوم بنموذج سيايس وجمتمعي 
مادي رصاعي علامين مهيمن ومسيطر، ويقوم هذا النموذج عىل 
القوة من أجل التمكني والبناء والدفاع، ويعي الثقل التارخيي لألمة 
ومسئوليتها التارخيية، وهو نموذج تعددي يسع الثقافات الفرعية 
 وليس أحادي يكرس استبداد ثقافة واحدة سائدة، حتى ولو كانت

 .ثقافة األغلبية، إنه نموذج تصحيحي ديناميكي حموره العمران
 ويف قلب هذا النموذج تقع منظومة مفاهيم حضارية تنطلق من
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حقوق اإلنسان، احلكم الرشيد، الدولة واألمة، " فقه املقاصد مثل  

 فجميعها يتم بناؤها من "األمن اإلنساين، اإلصالح والتجديد، املواطنة
سالمية الثابتة، وهي األصل القرأين ومن مصادر مصادر املرجعية اإل

فكرية متغرية بتغري الزمان واملكان، حيث يامرس اختالف الزمان 
واملكان تأثريه عىل كيفية تطبيق املبادئ واألسس والقواعد وعىل بناء 

وهو التطبيق الذي يقتيض مراعاة رضورات . املفاهيم وتطورها
ًري وفقا هلذه املرجعية، وبعد حسن التدرجية بعد حتديد أولويات التغي

 .فقه الواقع وحسن إنزال فقه القيم واملقاصد واألحكام عىل هذا الواقع
إن هذا املفهوم للسياسة، الذي يرد االعتبار للعالقة بني 
السياسة والقيم، وهذا النموذج لإلصالح والتجديد املرتبط به، 

تنعكس مجيعها عىل وهذه املنظومة للمفاهيم املنبثقة عنه البد وأن 
 .الرؤى واملامرسات الداخلية

فهل ستعكس ممارسات اإلسالميني هذه املنظومة احلضارية 
التجديدية؟ واألهم كيف سيتم حتديد املشرتك مع االجتاهات ذات 

 املرجعيات املختلفة؟ 
  لتصبح حقبة استقالل وحترير حقيقيني"احلقبة اإلسالمية"إن مآل 

ا النموذج، ومنظومة قيمه سواء يف هو القدرة عىل تفعيل هذ
الداخل أو اخلارج، لكرس حلقات ونزع جذور االستبداد والظلم 

 .الكامنة والظاهرة
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 :وأكتفي هنا لمجرد التوضيح باإلحالة إلى مثال واحد 

رشعية األحزاب ذاهتا : األحزاب من منظور حضاري إسالمي
حزاب فهل اال: ومرشوعية التعددية ووظائف األحزاب وأدوارها

اإلسالمية جاءت استجابة ملراجعة فكرية أصلية؟ أم هي تكتيك 
لالستفادة من فرصة تارخيية سياسية؟ أم هي استجابة لضغوط 

 واقع، ومشاركة يف تطوير مشاركة إسالمية يف نظام حزيب جديد؟ 
 ًوأخذا يف االعتبار املراجعات اجلارية يف الديمقراطيات التمثيلية

وظائفها يف إطار أزمات الديمقراطية ذاهتا لدور األحزاب و
التمثيلية املتكررة يف الغرب، فامذا يمكن أن تقدم اخلربة اإلسالمية 
يف هذا املجال؟ سواء بالنسبة لنموذج جديد للديمقراطية من 

، بدون أن يكون احلزب )ديمقراطية تشاركية(مرجعية إسالمية 
 جديد وفلسفته الرصاعية رأس احلربة، أو إلعادة بناء دور

فقه الرضورة، واملوازنات (لألحزاب من مرجعية إسالمية 
مع تفعيل دور مجاعات أخرى وسيطة يف العملية ) والنوازل

الديمقراطية، وهي مؤسسات األمة التي تآكلت أدوارها أمام 
 .زحف الدولة القومية ومؤسساهتا

بعبارة أخرى، البد أن نتساءل بجدية، ونحن نتسارع لتأسيس 
، كيف نعيد التجربة احلداثية بحذافريها ونفس "الميةأحزاب إس"

أركاهنا يف الدولة القومية؟ وهل األسلوب الديمقراطي السائد 
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ًمتوافق مع رؤيتنا اإلسالمية؟ وكيف يتحقق اخلروج تدرجييا من  

هذا اإلطار الذي يتلبسنا ويترسب ويتخلل أعصابنا وأفكارنا 
اته صبغة وفلسفة لنقدم نموذج جديد للديمقراطية تصبغ آلي

جديدة؟ ونفس التساؤل يطرح نفسه بالنسبة الستعارة نمط التنمية 
فام اجلديد يف . الرأساملية السائد وجمرد احلديث عن عدالة اجتامعية

ًمفهوم إسالمي للعدالة االجتامعية مقارنة بمفاهيم أخرى لنفس 
 ؟ "الشعار"

ىل جتديد إذن، هناك حاجة لرؤية تنموية إنسانية جديدة تقوم ع
واجتهاد إسالمي يؤسس لرؤية معرفية، تقود إىل رؤية كلية 
إسرتاتيجية ثم سياسات وبرامج، سواء ما يتصل بآليات 

، أو بأمور أخرى من أمور السياسة )ومنها األحزاب(الديمقراطية 
 .واالقتصاد واملجتمع والثقافة

ًكام أن املحك األساس أيضا هو سيصبح تصميم حمتوى تنموي 
 وتوجه نحو بقية فئات املجتمع وقواه، وعدم االقتصار عىل شامل

 -حزبية وغريها-خدمة تنظيامت احلركات اإلسالمية فقط 
ًورضورة االنفتاح خلدمة األمة بكافة اجتاهاهتا وفئاهتا، جتاوزا 

 .ملفهوم احلزبية الضيق
املجتمع "ويرتبط بمفهوم احلزب من مرجعية إسالمية مفهوم 

ًنظيم وتفعيل مدنية املجتمع، تدعيام لرد االعتبار  أو سبل ت"املدين
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وهذا يعني استعادة . ًللسياسة وتطبيقا للمفهوم العمراين للسياسة 

دور الناس، وبث الثقة يف املجتمع واسرتجاع مكانة وسلطة 
 يف املنظومة السياسية، كل هذا من أجل استعادة "اجلمهور"

من رؤية حضارية وال أقدر عىل حتقيق ذلك . إنسانية السياسة
إسالمية إنسانية قيمية فهي التي تلقي بالناس والقيم يف قلب 
املصالح والتدافع، آخذة يف االعتبار أولوية مهوم الناس 

 .واستنهاض مهمهم ومشاركتهم بإنسانية
إن تفعيل مؤسسات األمة، وجتديد قوى املجتمع املدين البد 

دين والديني وأن يتم يف ظل مفهوم للمدنية ال يفصل بني امل
ُوالدعوي والسيايس، ولكن ياميز بني جماالت كل منهم مع صب 

 .كل منهم يف اآلخر، وتدفق كل منهم نحو اآلخر
خالصة القول، البد من إعادة طرح منظومة السياسة برمتها، 
ٍعىل نحو جديد إلحداث تغيري حقيقي ينزع جذور االستبداد 

س وتفكيك منظومتها والفساد من املؤسسات واهلياكل ومن النفو
والبد من جتديد طبيعة الدولة . املتجذرة  يف املجتمع والدولة

اجلديدة التي نريدها والتي تدعم ومن مرجعية إسالمية أصلية 
مدنية املجتمع وحرياته، فليست قضية هوية الدولة فقط، علامنية 
أو إسالمية، أو هوية النظام السيايس فقط برملاين أم رئايس هي التي 

ب أن تظل عىل املحك، مستدعية ومكررة كل املعارك الفكرية جي
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السابقة، منذ قرون، بني اإلسالمية والعلامنية وحول اهلوية  

باألساس، وذلك عىل حساب قضايا احلريات والعدالة 
بل لقد كان التالعب بالدفاع عن اهلوية واخلصوصية . االجتامعية

ات االستبداد وادعاء احلرص عليها أداة من أدو) الشكلية(
 ال جيب أن تكون منعزلة أو "اهلوية"السيايس الداخيل، يف حني أن 

. ًمنفصلة عن هذه القضايا، وهي بطبيعتها قضايا هوية األمة أيضا
ال تكسب ) يف أضيق حدودها الشكلية(فإن هوية األمة بمفردها 

األمة املنعة أو حتميها يف ظل استبداد وظلم، بل قد يصبح احلفاظ 
 هوية األمة يف هذه احلالة حائال دون حتقق أحد أهم "شكلية"عىل 

 يف ظل عدل وحرية لتحقيق الشهود "القوة"رشوط اخلريية وهي 
 .احلضاري من جديد

ًوهلذا؛ البد أخريا وأن نسجل هنا أنه إذا كانت القراءات يف فكر 
تبني ) عرب القرون الثالثة املاضية(اإلصالح والتجديد اإلسالمي 

يا مواجهة النموذج املعريف والثقايف والفكري احلداثي غلبة قضا
العلامين باألساس عىل حساب قضايا التغيري السيايس واالجتامعي 

يف وقت كانت قضية السلطة (يف مواجهة نظم االستبداد والظلم 
، فهل )والعدالة واحلرية هي عصب تراث الفقه السيايس اإلسالمي

ة الفكر السيايس اإلسالمي سنشهد بعد الثورات الشعبية استعاد
االهتامم بقضايا التغيري السيايس واملجتمعي، يف ارتباطها بقضايا 
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ُاهلوية، عىل نحو يولد فكرا جتديديا يغذي حركة ناجحة يف جمال   ً ً ٍ

: وهي حركة جتدل بني كافة روافد اإلصالح. اإلصالح الداخيل
ي، الديني، الدعوى، السيايس، املجتمعي، الثقايف، االقتصاد

 .ًليصب كل منهم يف اآلخر ويغذيه، حتقيقا لتغيري حضاري
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 إن فقه تاريخ األمة، يف صعودها احلضاري، ثم تراجعها وهبوطها
 :  محاوربين ثالثةوصوال إىل فقه واقعها، بيبن لنا رابطة تفاعلية 

عوامل قوة وضعف الدول اإلسالمية، العالقات بني الدول "
. اإلسالمية، العالقات بني الدول اإلسالمية وغريها من الدول

وتنبثق هذه املحاور الثالثة عن قضيتني أساسيتني تقعان يف صميم 
األوىل هي . االهتامم بفقه العالقات اإلسالمية الدولية الراهنة

خر غري املسلم يف ظل قواعد العالقات قضية العالقة مع اآل
الرصاعية القتالية أو التعاونية السلمية التي يطرحها املفهوم الواسع 

والقضية الثانية هي قضية انتشار نموذج الدولة القومية . للجهاد
. أمام ضغوط التعددية السياسية الدولية، وصوال إىل حالة التجزئة

ه بدورمها القضيتان يتمثل يف واإلطار العام الكيل الذي تنبثق عن
التطور التارخيي لوضع األمة يف النظام الدويل عىل نحو أفرز التبعية 
بعد االستقالل، واهليمنة من ناحية، كام شهد، من ناحية أخرى، 
شحوب فكرة األمة وتدهور االلتزام بمقتضياهتا بالنسبة إىل 

ئة والقطرية ٍالعالقات اإلسالميةـ اإلسالمية، عىل نحو أفرز التجز
 .بعد الوحدة والتعددية
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بعبارة أخرى، فإن خربة التاريخ اإلسالمي عن نمط تطور  

ً اإلسالمية بعيدا عن الوحدة ال ينفصل عن -العالقات اإلسالمية 
، أو عن خربة )نحو التبعية(خربة نمط تطور العالقة مع اآلخر 

هلذا؛ و). نحو التغريب(نمط التطور الداخيل يف الدول اإلسالمية 
فإن آفة الواقع الراهن لألمة هي أن التجزئة تقرتن باخرتاق 
خارجي ضخم لشبكة العالقات اإلسالمية ـ اإلسالمية، كام تقرتن 

 ."بتغريب األمة
 اإلسالمية يف بداية -ومن ثم، فإن فقه العالقات اإلسالمية

ًاأللفية الثالثة يفرز أثوابا جديدة للتحديات املتواترة واملرتاكمة 
فقضايا الوحدة أم التعدد والتجزئة، النرصة أم ". املتكررةو

ًالتخاذل، حل املنازعات وفقا للقواعد اإلسالمية أو من خالل 
تدخل خارجي، التحالفات أو احلروب فيام بني الدول اإلسالمية، 
التكافل والتكامل االقتصادي أو تنازع املكاسب، مجيع هذه 

سالمية ـ اإلسالمية قد ارتدت القضايا التي تثريها العالقات اإل
ًأثوابا خمتلفة من مرحلة إىل أخرى، لتصل اآلن إىل أقىص ما تفرضه 

وبالرجوع إىل فقه األصول يتبني لنا . "ٍمن حتد لوضع األمة يف العامل
 .كم هي كبرية الفجوة بني األصل وبني الواقع

إن مراجعة نتائج الدراسة النظمية للتاريخ اإلسالمي يف "
 املتعاقبة، والتي قدمها مرشوع العالقات الدولية يف اإلسالمعصوره 
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 حتدد بعدد من العوامل تبني لنا أن ازدهار وتدهور الدولة الكربى 

 العقيدة، ومدى استقرار اجلبهة الداخلية، والقدرات:وهي ، الرئيسية
، ووضع املركز يف هيكل االقتصاد العاملي، وطبيعة  العسكرية

الفرعي اإلسالمي، وقوة وضعف اخلصم، العالقة داخل النسق 
وتدخل اخلصم يف الشئون الداخلية للطرف اإلسالمي، واحلروب 

ويمكن تقسيم هذه العوامل إىل . كنقاط للتحول يف تاريخ الدول
: أربع جمموعات من حيث مسامهتها يف ازدهار وتدهور الدول

 فهناك جمموعة عوامل ترتبط بالقدرات الذاتية للطرف اإلسالمي،
وهناك جمموعة ثانية ترتبط بطبيعة التفاعل داخل النسق 
اإلسالمي، وهناك جمموعة ثالثة ترتبط بقدرات وسلوك الطرف 
غري اإلسالمي، وهناك جمموعة رابعة ترتبط بالتفاعل بني سلوك 

وإذا كانت . الطرف اإلسالمي وقدرات الطرف غري اإلسالمي
بعض الفرتات يف املجموعة األوىل من العوامل قد سامهت خالل 

ازدهار قوة الطرف اإلسالمي ويف أحيان أخرى يف تدهوره، فإن 
مراجعة التاريخ اإلسالمي توضح أن استفادة القوى اإلسالمية من 
املجموعتني الثانية والثالثة من العوامل كانت حمدودة، حيث 
ًسامهت هاتان املجموعتان من العوامل أساسا يف تدهور القوى 

 بعبارة أخرى، مل تنجح الدول اإلسالمية يف توظيف أو،. اإلسالمية
وإذا كانت . هذه العوامل عىل النحو الذي يدعم من ازدهارها



            

 

39 
 

 
األطراف اإلسالمية قد نجحت يف تعظيم قدراهتا من خالل االعتامد  

عىل املجموعة الرابعة من العوامل يف بعض الفرتات، فإن هذه 
 .ية يف مراحل أخرىالعوامل سامهت يف تدهور األطراف اإلسالم

وجتدر اإلشارة إىل أن الفصل بني العوامل التي سامهت يف 
ازدهار وتدهور الدول اإلسالمية يف النظام الدويل إنام هدفه 

فإن التفاعل بني هذه العوامل يف الواقع هو . األسايس هدف حتلييل
الذي حدد املحصلة النهائية لوضع الدول اإلسالمية يف النظام 

لدول اإلسالمية متتعت بمركز متميز يف هذا النظام يف فا. الدويل
ظل متسكها بالعقيدة اإلسالمية، واستقرار اجلبهة الداخلية، وتنمية 
قدراهتا العسكرية، واحتالهلا مركزا متميزا يف هيكل النظام 
االقتصادي العاملي، ومنارصة األطراف اإلسالمية لبعضها 

شئوهنا، إال أهنا تعرضت البعض، وعدم تدخل القوى اخلارجية يف 
هذا وسنشري فقط إىل . للتدهور يف ظل انتفاء مثل هذه العوامل

خربة واحد فقط من هذه العوامل وهو العامل املتصل بالتفاعالت 
بني الدول اإلسالمية، إذ إن متابعة تطور أنامط التفاعل 

 : اإلسالمي تشري إىل عدة نتائج أساسية حول قضايا-اإلسالمي
 .لتعددية، النرصة، التحالفات واحلروب ا-الوحدة

إن توحد الفواعل اإلسالمية ترتب عليه نتائج إجيابية يف دعم 
موقف هذه الفواعل يف مواجهة الفواعل غري اإلسالمية، وبالتايل 
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 واملقصود .ساهم يف تدعيم قوة الفاعل اإلسالمي املركزي 

ي الرئييس، ًبالفواعل هنا إما دول مستقلة اسميا عن املركز اإلسالم
ًأو دول شبه مستقلة عنه، فضال عن املركز ذاته أو الدول اإلسالمية 

 .ًاملستقلة عنه فعليا
إن األطراف اإلسالمية فشلت، يف بعض الفرتات التارخيية، يف 
منارصة فواعل إسالمية أخرى، عىل النحو الذي قيد من فعالية 

طراف غري دور القوى اإلسالمية يف النظام الدويل ويف مواجهة أ
 .إسالمية

 :إن الصراعات بين الفواعل اإلسالمية اتخذت مظهرين رئيسيين
الدخول يف حتالفات مع فاعل غري إسالمي ضد فاعل إسالمي، 

 ولقد كانت املحصلة .والصدام العسكري املبارش بني هذه الفواعل
النهائية جلميع هذه األنامط من التحالفات إلسقاط قوى إسالمية 

 حساب املركز اإلسالمي ـ يف غري صالح األمة يف صاعدة ـ عىل
 إن املحصلة النهائية للرصاع بني .جمموعها يف رصاعها ضد اآلخر

القوى اإلسالمية أضعفت من الدور اإلسالمي يف توجيه 
 ."التفاعالت الدولية يف مراحل حمددة وبصورة تراكمية حتى اآلن

خرى، ولو وإذا كان تواتر الثورات العربية واحدة تلو األ
بدرجات خمتلفة من النجاح حتى اآلن، قد استدعى حديث 

 عىل املنطقة وتفعيل نظرية الفوىض، إال أن "املؤامرة اخلارجية"
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، باعتبارها حدث "الثورة العربية"البعض يطلق عىل الثورات  

واحد تداعت خالله شعوب األمة العربية، وبتزامن فريد إلعالن 
ن يف الثورات من أهم أدلة وجود ولعل هذا التزام. عدم موهتا

األمة التي عىل املتسائلني عنها أن يتدبروا فيها، لكن من ناحية 
 مع الثورات مرشوط بقدرة "احلقبة اإلسالمية"أخرى، فإن مآل 

هذه الثورات عىل التحاضن حتى حتقق أهدافها وبقدرة جوارهم 
ال أن إ. احلضاري اإلسالمي القريب والبعيد عىل النرصة والتعاون

خيتزن حتديات مهمة، ) بدعم من السياق العاملي(السياق اإلقليمي 
دول (سواء من جانب إرسائيل أو الدول التي مل تصلها الثورة 

، أو من إيران التي مازالت تساعد نظام يستخدم ضد شعبه )اخلليج
 .الثائر كل أشكال القوة املفرطة املتوحشة

ز الفجوة بني األصل  إن رد االعتبار ملفهوم األمة، وجتاو
 ال ترهتن بالنظم واحلكام فقط، ولكن -السابق رشحها-والواقع 

فهل تتمكن شعوب الثورات من جتاوز إسار . ًبالشعوب أساسا
. ًحدود الدول القومية، تفعيال ومتكينا للنرصة وحتاضن الثورات

إن رؤية حضارية إسالمية تفرتض جتاوز حدود املصالح القومية 
ملصالح التي تفرضها الرابطة العقدية املشرتكة التي الضيقة نحو ا

متثل صميم منشأ األمة اإلسالمية، فهذه الرابطة تولد وتنشأ شبكة 
 ًمن املصالح األكثر رحابة وشموال، والتي بمقدورها أن تتجاوز
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 . تعقيدات حسابات السياسات القطرية الضيقة 

يتها ًإن هذه القدرة عىل حتاضن الثورات، ليست رشطا حلام
ا ملستقبل املرشوع اإلسالمي يف كل وطن، ومن ثم  فقط، ولكن حمكً
ا ملآل املرشوع اإلسالمي العريب كله، أي مآل مستقبل الدائرة  حمكً
العربية، وعالقتها بجوارها احلضاري وبدوائر العامل األخرى 
احلضارية، يف ظل قيادة مرشوع إسالمي بعد أن تواتر عىل هذه 

 .يادة مرشوع قومي ومرشوع عومليالدائرة العربية ق
ًومما الشك فيه، أن هنوضا حضاريا عربيا إسالميا هو يف قلب  ً ً ً
هنوض لألمة وللعامل أو العكس، هكذا علمنا التاريخ، فامذا سيقدم 

 الواقع؟
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  ثم بناء رؤية إسالمية للعالقاتالتأصيل للعالقة مع اآلخر، ومن
الدولية متتد إىل منظومات مفاهيم تتعدى التأصيل العام لألصل يف  
ًالعالقات الدولية يف اإلسالم بحيث ال ينحرص يف كونه حربا أم 

 ًسالما، ولكن متى احلرب ومتى السالم؟
اجلهاد : (ويمكن  تصور املنظومات األربع التالية من املفاهيم

 ، )الوحدة والتعددية واألمة واألقليات والدولة(، و)دعوةوالقوة وال
التداول والعمران (، و)األمن والرصاع واإلرهاب والتدافع(و

والتنوع والتعارف واحلوار واإلنسانية واخلصوصية والعاملية 
وعملية بناء ). والعوملة واحلرية والعدالة واملساواة وحقوق اإلنسان

ركبة متتد ما بني مصادر فكرية متنوعة هذه املفاهيم عملية معقدة وم
 .وبني خربات تارخيية وبني دالالت واقع راهن

 –عىل التوايل–وإىل جانب املنظومات الثالث األوىل التي تدور 
حمرك العالقات الدولية، أدوات وعمليات، مستويات : حول

ًحتليل وفواعل، إال أن للعملة وجها آخرا؛ حيث إن منظورا  ً ً
 الواقعية حول –ًيا ال يكتفي بتقديم األبعاد القيميةًحضاريا إسالم

املنظومات الثالث هذه، وهي منظومات تنطلق من منظور سيايس 
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تقليدي أي العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية، وهو املنظور  

 الذي ركز عليه الفقه السيايس اإلسالمي فيام يتصل بالسلم واحلرب
ليست الوحيدة التي تربز إال أهنا ... وتقسيم الدور، وهكذا

ًخصوصية منظور إسالمي يف العالقات الدولية، باعتباره منظورا 
ًقيميا حضاريا ً. 

هلذا، جيب أن تقرتن هبذه املنظومات الثالثة، منظومة رابعة، قد 
،  تصبح هي األوىل يف الرتتيب إذا أردنا إعادة ترتيب هذه املنظومات

هذه املنظومة هي التي و. وفق منظور حضاري للعالقات الدولية
تنطلق من خصائص الرؤية اإلسالمية للعامل وترتجم املبادئ 
واألسس والقواعد والقيم التي حتكم العالقات بني املسلمني 

ومجيعها بمثابة اإلطار املرجعي واملدخل املنهاجي . وغريهم
لدراسة العالقات الدولية، والذي يساعد االنطالق منه عىل كرس 

 ) اجلهاد، احلرب والسالم(ر الفقهي السيايس التقليدي احتكار املنظو
لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم، يف حني أن تلك األخرية، 
ودون االنتقاص من حيوية ورضورة هذا الفقه وما يمثله من 

 عىل تقديم –ركيزة أساسية يف الدراسة، إال أنه ليس بقادر بمفرده 
 اإلسالم، ومن ثم فإن توسيع صورة كلية عن العالقات الدولية يف

نطاق دراسة الفكر اإلسالمي عن العالقات الدولية إىل مصادر 
أخرى إىل جانب الفقه هو الذي يساعد عىل بناء هذه املنظومة 
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الرابعة من منظومات املفاهيم، وهي منظومة ليست بديلة عن  

املنظومات األخرى، ولكنها تساعد عىل استكامل الرؤية ودعمها 
حو يمكن من تقديم رؤية بنائية ال تقوم عىل مقولة احلرب عىل ن

أساس العالقة فقط أو مقولة السالم أساس العالقة، ولكن تبني 
متى تكون احلرب ومتى يكون السالم وقواعد إدارة كل منهام 

ًوانطالقا من رؤية تعارفية حضارية وانطالقا من منظور قيمي ً– 
 .واقعي

ت هذه املنظومة الرابعة بقدر أكرب وإذا أردنا التوقف عند مكونا
من التفصيل يمكن اإلشارة إىل أن العامل من منظور حضاري 

 :المفاهيم التاليةإسالمي يقدم رؤية تعارفية إنسانية تطرح 
 املساواة – اإلخاء - التعايش–التعارف ( :اإلنسانية اإلسالمية

ة  إنسانية الرسال- اخلالفة اإلنسانية– التسامح – العدالة –
 ...).اإلسالمية

 التعايش احلضاري/  التعارف :السنن اإللهية في التعامل الدولي
االستكبار الدويل /  الطغيان – ابتالء األمم – التدافع احلضاري –

 قيام وسقوط احلضارات من رؤية – العامرة احلضارية –العاملي 
 اإلبدال احلضاري والتداول – التوازن احلضاري –إسالمية سننية 

 – احلوار احلضاري - الفقه احلضاري وأصوله– الدول األمم بني
 .عاملية الرسالة
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 –خريية األمة ( الشهود احلضاري –وسطية األمة اإلسالمية  

 عنارص – مقاصد الرشيعة والتعامل الدويل -...)أمة الشهادة
االختالف، والتنوع، والتعددية، :  سنن–فاعلية األمة اإلسالمية 

 ...الرصاع احلضاري-والتعاون احلضاري
وما يمكن أن (هذه املنظومات األربعة من املفاهيم فإن   :وأخيرا

هي منظومات متكاملة مرتاكمة تسهم يف ) يتفرع داخل كل منظومة
ُ، أي رؤية تسكن ما يتصل بكل تقديم رؤية بنائية حضارية إسالمية

جانب من جوانب العالقات الدولية يف موضعه من البناء دون 
السيايس عىل الثقايف أو الفقهي عىل غريه : ت جانب عىل آخرافتئا

 من خالل بناء هذه –وهكذا يتحقق ... وكذلك القيمي عىل املادي
 -املنظومات من املفاهيم ، وكذلك إعادة قراءة النامذج الفكرية

صعيد علم العالقات الدولية من منظور : ًتراكام عىل صعيدين
 اإلسالمي للعالقات الدولية حضاري، وعىل صعيد دراسة الرتاث

أي . ًالذي غالبا ما اقترص عىل أمور اجلهاد ومن الزاوية الفقهية فقط
حتقيق جتديد يف التعامل مع هذا الرتاث من أجل الكشف عن رؤية 
حضارية إسالمية عن العالقات الدولية سواء يف جذورها أو يف 

 .صورهتا الراهنة
ا إىل املصادر التأسيسية ًوعىل ضوء التأصيل املفاهيمي، استناد

والبنائية، وباستدعاء فقه التاريخ، وتشغيال له للنظر يف األوضاع 
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العاملية، ومن أجل بناء رؤية هلذه األوضاع وكيفية إدارهتا، واألهم  

: كيفية تغيري هذه األوضاع وموضع األمة منها، البد من أمرين
المية، رسم خريطة القضايا العاملية ذات الصلة بالدول اإلس

 . وصياغة خطاب إنساين إسالمي معارص من ناحية أخرى
قضايا اإلصالح والتغيري وبناء األمن : وتضم خريطة القضايا

اإلنساين، وقضايا التنمية وبناء القوة واألمن االقتصادي، وقضايا 
بناء القوة واألمن العسكري، وقضايا الدائرة اإلسالمية يف السياسة 

، وقضايا )اإلسالمية أو الدول الكربىسواء للدول (اخلارجية 
العالقات البينية اإلسالمية وعرب احلضاري، الرصاعات اإلقليمية 
وعرب اإلقليمية يف العامل اإلسالمي، وقضايا املسلمني يف الغرب، 
وقضايا احلوار والتعارف احلضاري البيني، وقضايا إصالح النظام 

ومن املالحظ أن ). لةليكون بدوره أكثر ديموقراطية وعدا(العاملي 
الداخيل، البيني، (هذه القضايا تنقسم بني املجاالت الثالثة الكربى 

عامل األحداث، وعامل األفكار، وعامل : ، كام أهنا جتمع بني)اخلارجي
 .املؤسسات، وعامل الرموز

بعبارة أخرى؛ إذا كانت مناقشة العوملة من رؤية إسالمية لرشح 
ل واخلارج، والعالقة بني الثقايف إشكاليات العالقة بني الداخ

والسيايس، والعالقة بني األفراد واجلامعات والدول والنظام العاملي 
 .يف حماولة لبيان مالمح رؤية أو خطاب عن جمتمع إنساين عاملي
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 :فإن القضايا األربع الكبرى التي تثور هي  

 قضايا وخطابات احلرب والسالم يف مواجهة خمتلف أنامط 
الداخلية، (قوة العسكرية يف العامل اإلسالمي استخدام ال

، وذلك من خالل رؤية نقدية ملا تتسم )واإلقليمية، وعرب اإلقليمية
ًبه هذه اخلطابات من استقطاب ثنائي حاد، وذلك سعيا للنظر يف 
رضورة تقديم خطاب القوة العادلة واحلق الذي حيميه القوة حتى 

ت وحتى ال تستوي أعامل ال نقع يف دوامة الدفاعات واالعتذارا
 .القوة املرشوعة مع غريها

  قضايا العالقة بني احلضارات يف مواجهة اخلطابات االستقطابية
ًالتي ترى العالقة الراهنة إما رصاعا أو حوارا يف حني أن الواقع  ً
يفرض عىل املسلمني تقديم خطاب إنساين تعاريف حيدد متى وكيف 

ن وكيف أن احلوار ليس إال أداة تتحول العالقة إىل رصاع أو تعاو
 .من أدوات التعارف املبني عىل التعدد والتنوع كسنن

 قضية احلركات السياسية اإلسالمية وعملية اإلصالح يف األمة 
بني الداخل واخلارج، فإن تنوع روافد هذه احلركات وأدواهتا 
وأهدافها يطرح املواجهة بينها وبني النظم وبني احلركات العلامنية 

ات التوجهات املختلفة، سواء كانت يف احلكم أو املعارضة، ذ
ٍويمثل اخلارج عامل ضغط كبري عىل هذه املواجهة وعىل نحو أفرز  ٍ

  –وخاصة ذات االمتدادات اخلارجية-مقولة إن هذه احلركات 
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وهذا األمر أثار . ًمتثل هتديدا لالستقرار واألمن والسالم العاملي 

ًجداال فكريا وسياسيا حو ً ل مصادر التهديد األخرى للسالم ً
وبذا . العاملي والتي تربز من جانب القوى املهيمنة عىل العامل

أضحت قضية اإلصالح يف الدول اإلسالمية بني دفتي الرصاع 
الداخيل ضد االستبداد والرصاع ضد اهليمنة اخلارجية املتحالفة مع 

 .االستبداد الداخيل
ي وكيفية مشاركة املـسلمني قضية إصالح النظام العامل  :وأخيرا

فيه، سواء من الدول اإلسالمية أو من املسلمني يف الغرب، وهـي 
مــشاركة تفــرتض أن يــدير املــسلمون يف كــل مكــان إشــكاليتني 
أساسيتني متصلتني باإلدراك املتبادل بينهم وبني غري املـسلمني أال 

ال عنه، ٌأن املسلمني جزء من العامل ويف قلبه ال يمكنهم االنعز: ومها
بل وعليهم دور كبري جتاه اإلنسانية وليس جتاه املسلمني فقط، وإن 

 .كان هذا الدور يقتيض يف البداية إصالح أحوال املسلمني
بالتعقيد ) فكرا وحركة(وتتسم خريطة هذه القضايا  -

  :والتداخل ألكثر من اعتبار من أهمها
ًمل يعد الداخيل داخيل ومل يعد اخلارجيا خارجيا وهت اوت احلدود ً

بينهام واخرتق اخلارجي، بكثافة وعمق وامتداد غري مسبوقني، 
ًالداخيل والبيني تاركا تقاليد الفكر اإلسالمي يف ورطة شديدة، 
ًكيف تكون البداية من الداخل تشخيصا وتفسريا وعالجا، وقد  ًً
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ًأضحى الداخل مستباحا عىل هذا النحو وأضحى اخلارج هبذا  

 ؟الثقل وهبذه الوطأة
، هناك حاجة لصياغة خطاب إنساين إسالمي معارص  وأخيرا

ًيمثل جتسريا للفجوة بني خطاب الرصاع واالنقسام الذي يعرب عنه 
 الذي هو ترمجة معارصة بدون روح خطاب "خطاب الفسطاطني"

تقسيم الدارين، ولكن بدون روحه، وبني خطاب االستسالم 
م والتسامح والذي واإلذعان الذي يعرب عنه خطاب ثقافة السال

وبقدر ما يساعد فهم تطور مسار . يرتدي زي االعتذار والدفاع
الفكر احلضاري الدويل عىل فهم أسباب االستقطاب الثنائي 
ًوحدته بقدر ما يساعد أيضا عىل فهم السبيل للتغلب عليه وكرس 

ومن ثم، يساعد عىل إنتاج خطاب إنساين . اجرتاره السلبي
خلطاب اجلديد يقدمه التيار الرئيس السائد وهذا ا. إسالمي معارص

يف اجلامعات الوطنية وعىل صعيد أرجاء األمة، وجيب تفعيله 
ًوتشغيله باعتباره أسلوبا بنائيا نحو التغيري الداخيل ونحو مواجهة  ً
ًالعدوان واالعتداء اخلارجي وباعتباره أيضا استجابة فاعله يف  ً

تصلة بكل من الظروف مواجهة حتديات الواقع الراهن، سواء امل
فال يمكن الفصل بني . ٍاهليكلية أو البيئية الثقافية عىل حد سواء

 .هذين النمطني من التحدي عند تصميم االستجابة البنائية
 إذا كانت الثورات العربية قد انفجرت كاستجابة،  خالصة القول
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 للتهديدات اخلارجية شديدة الوطأة عىل األمة، فإن نجاح هذه  

ت، ومآل الصعود االسالمي مع هذه الثورات، ال يرهتن الثورا
ًبالداخل فقط، ولكن يرهتن باخلارجي أيضا، بل أن هذا النجاح 
واستمرار هذا الصعود سيكون مدخال من مداخل التغيري العاملي 
نحو عامل أكثر عدالة وإنسانية، وليس جمرد عامل أكثر ديموقراطية، 

ًفهل نستطيع أن نقدم نموذجا . يةكام يسعى دعاة الديمقراطية العامل
ًجديدا من الثورات ومن التغيري احلضاري يف ظل صعود إسالمي 
يف بيئة داخلية وإقليمية وعاملية شديدة الرتصد والرتبص واملراقبة 
هلذا الصعود اإلسالمي؟ فهل سيتجاوز هذه التحديات، أم يتكيف 

 معها، أم يرتاجع أمامها، أم تتغلب عليه؟؟
ً وأيا كانت الرؤى "اآلن" بمقدورنا اإلجابة عليه سؤال ليس

 .والتصورات املطروحة، فهي اجتهادات منظمة
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برنامج الدراسات احلضارية : ، جامعة القاهرة13/9/2006 

 . 2008وحوار الثقافات بكلية االقتصاد، 
نادية ): يف(، " العاملية–العوملة " :سيف الدين عبد الفتاح )29(

التأصيل "): حمرران(حممود مصطفى، ومنى أبو الفضل 
، برنامج " احلضارة– الثقافة –النظري للعالقة بني الدين 
 ).حتت الطبع(دار الفكر العريب، : الدراسات احلضارية، دمشق

أصول العاملية يف  :احلضارة والنظام العاملي" :على الشامي )30(
 .1995دار اإلنسانية، : ، بريوت"ريت اإلسالم والغربحضا

 سالم مرشوع  نحو:سعيد، افتتاحية العدد السيد محمد )31(
كتاب غري دوري يصدر عن مركز : رواق عريب إسالمي،

  .2006، 43,44العددالقاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
، "إسالميون وديموقراطيون" )محرر(عمرو الشوبكي  )32(

الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، مؤسسة ، مركز 2ط
 .2007األهرام، القاهرة، 

 دار املسلمون والديمقراطية، معتز باهللا عبد الفتاح،.د )33(
 .2008الرشوق، القاهرة، 

ًنموذجا حضاريا.. الثورة املرصية، نادية محمود مصطفى.د )34( هل :  ً
 احلضاري  سلسلة الوعيتؤسس املرحلة االنتقالية لتغيري حضاري،

 .2011مركز احلضارة للدراسات السياسية، : ، القاهرة)1(
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ًالثورة املرصية نموذجا حضاريا ، نادية مصطفى. د )35(  ً)2 (

–تداعيات االستقطاب العلامين : مرحلة ما بعد االستفتاء"
سلسلة الوعي احلضاري ، "اإلسالمي عىل التغيري احلضاري

 .2011 ،مركز احلضارة للدراسات السياسية، )3(
.. الثورات العربية والنظام الدويل  :نادية محمود مصطفى.د )36(

جملة الغدير اللبنانية، خريطة املالمح واإلشكاليات، واملآالت، 
 .2011يونية 

 السياسة اخلارجية للثورة املرصية :نادية محمود مصطفى.د )37(
، )حمرر(عبد اإلله بلقزيز ) يف (واخلارجية الداخليةبني األبعاد 

 الديمقراطي، أفق جديد للتغيري: إىل أين؟... العريبالربيع 
2012   . 

: العالقات الدولية يف اإلسالم : نادية محمود مصطفى.د )38(
، جملة املسلم املعارص ،نحو تأصيل من منظور الفقه احلضاري

 .190-121، ص ص2009، )134/ 133(العدد 
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