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الملخص:
يعترب عبد الرمحان الكواكيب من أهم الشخصيات اليت عرفها العامل اإلسالمي خالل القرن  19م ،حيث عاصر العامل
اإلسالمي يف أايم ضعف وتفرقه ،هنل من خمتلف العلوم واملناهج اليت كانت قائمة يف تلك الفرتة وتثقف بثقافة عصره،
ساهم التنوع املعريف الذي تلقاه يف جعله عاملا ومفكرا ميلك نظرة مستقبلية للعامل اإلسالمي ،حيث طرح مشروعا أو
مقرتحا يف كتابه أم القرى يهدف من خالله لتحقيق الوحدة اإلسالمية .
هذا املقرتح هو عبارة عن اجتماع ختيل عقده يف مكة املكرمة يضم أفاضل املسلمني وعلمائهم من مجيع األقطار
اإلسالمية للبحث يف املشاكل وإجياد احللول عن طريق الشورى ،والذي خرج يف األخري أبن احلل يكمن يف توحيد
األقطار اإلسالمية عن طريق إحياء اخلالفة الدينية يف العرب .
الكلمات املفتاحية :عبد الرمحان الكواكيب ،كتاب أم القرى ،اخلالفة ،الشورى ،العامل اإلسالمي .
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Abstract :
Abd al-Rahman al-Kawakibi is considered one of the most important figures that the Islamic
world knew during the 19th century AD, as he lived through the days of weakness and division in
the Islamic world. He studied various sciences that existed in that period and was educated by the
culture of his time, the diversity of knowledge he received contributed to making him a scholar
and thinker with a future view of the Islamic world, as he put forward a project or proposal in his
book Umm Al-Qura aiming to achieve Islamic union.
This proposal is an imaginary meeting that was held in Makkah Al-Mukarramah, bringing
together the best Muslims and scholars from all Islamic countries, to discuss problems and find
solutions through shura.This meeting came out with a solutionthat lies in the unification of the
Islamic countries by reviving the religious caliphate in the Arab countries.
Keywords: Abd al-Rahman al-Kawakibi; Umm al-Qura book; the Caliphate; the Shura; the
Islamic world .

مقدمة :
عرف العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى أوج قوته
وأزهى عصوره ،يوم أن كانت أورواب تعيش فيما يعرف
بعصر الظلمات ،هذه القوة اكتسبها من وحدته اليت
كانت قائمة على فكرة اخلالفة ،اليت تنطوي حتت لوائها
مجيع الشعوب اإلسالمية ،لكن بعد سقوط اخلالفة
العباسية ابتعد املسلمون على هذه النمطية وصعب
حتقيقها على أرض الواقع ابلرغم من التلفظ هبا هناك
وهناك ،وخاصة يف عهد الدولة العثمانية اليت كانت يف
العصر احلديث هي قوة العامل اإلسالمي وحامي محاه،
وابخلصوص يف عهد السالطني األقوايء األوائل ،و مع
مرور الزمن تغريت موازين القوى نتيجة العديد
املستجدات اليت عرفتها الساحة الدولية يف تلك الفرتة،
نذكر منها الكشوفات اجلغرافية والثورة الصناعية اليت
ساعدت يف تنامي قوة أورواب ،ويف املقابل كان العامل
اإلسالمي ال يزال يراوح مكانه يعيش على أنغام أجماده
احلضارية وال يفكر يف جتديد القيم واملفاهيم التقليدية،

زد على ذلك ضعف الدولة العثمانية ،هذا ما أدى إىل
انتشار مظاهر الضعف والفرقة وأصبحت األقطار
اإلسالمية عرضة لطأطماع األوروبية ،انتهى بوقوع
بعضها حتت االحتالل األجنيب ،هذا ما دفع بعض
املفكرين واملصلحني حملاولة إعادة بعث هيبة وقوة العامل
اإلسالمي ،وذلك ابلبحث يف الداء وإجياد الدواء ،كان
من بينهم عبد الرمحان الكواكيب الذي عاش وعايش
مهوم العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة ،حيث تلقى العديد
من العلوم ،وتقلد العديد من املناصب ،هذا جعله أكثر
احتكاكا ابملشاكل اليت تعيشها األمة اإلسالمية ،ورغبة
منه للخروج من هذا الوضع طرح مشروعا أو مقرتحا
يف كتابه أم القرى ،و هو اجتماع ختيل عقده يف مكة
املكرمة يظم سراه املسلمني وأفاضلهم ،يؤخذون على
عاتقهم مهمة البحث يف املشاكل وإجياد احللول
املناسبة ،انطالقا مما سبق ذكره جاءت دراستنا هذه من
أجل تسليط الضوء على شخصية عبد الرمحان الكواكيب
و مسريته العلمية والعملية ،وكذا التطرق ملشروعه الذي
يهدف لتوحيد العامل اإلسالمي .
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 .1سرية عبد الرمحان الكواكيب
تعترب شخصية عبد الرمحان الكواكيب من الشخصيات
املهمة اليت سامهت بتأثري كبريا يف اتريخ العامل اإلسالمي
خالل فرتة العصر احلديث ،نتاج ما قدمه لطأمة
اإلسالمية من أفكار ورؤى إصالحية ،هذا ما تدل عليه
آاثره اليت خلفها من مؤلفات ورؤى فكرية حول أوضاع
العامل اإلسالمي ومستقبله ،وكي نستطيع دراسة فكره
من خالل آاثره ومؤلفاته كان يتوجب علينا ضرورة معرفة
طبيعة نشأته وحياته ،طبيعة تعليمه وثقافته اليت كان هلا
دور يف بلورة طبيعة فكره ووصوله إىل ما وصل إليه من
ارتقاء يف الوظائف احلكومية وغريها من املناصب،
ومن أتليف للعديد من املؤلفات و النشاطات العلمية يف
اجملالت واجلرائد .
 1.1مولده ونشأته
عبد الرمحان ابن أمحد بن مسعود الكواكيب امللقب
ابلسيد الفرايت ،ولد سنة  1265ه املوافق ل 1849

م وتويف سنة  1320م املوافق ل 1902م  ،1أبوه هو
أمحد البهائي ابن حممد بن مسعود الكواكيب املولود
 1254ه ،تلقى أبوه العلوم النقلية والعقلية على أشياخ
عصره فكان عاملا متمرسا ،أما والدته فهي السيدة
عفيفة بنت مسعود آل النقيب ،أبوها كان مفيت أنطاكية
حيث كانت على نسب رفيع ،يرى املؤرخون من آل
الكواكيب أن نسبهم ينتهي إىل ابن أيب طالب رضي هللا
عنه ،و يذكر مؤرخهم حسن الكواكيب املتوىف 1229
ه أن عائلة الكواكيب قد مجعوا من اجملد أطرافه يف العلم
والشهرة فكانوا أعالما يف األدب والفقه والدين لذلك
كانت إليهم نقابة األشراف يف حلب على تواي
األجيال  ،2كان أبوه مدرسا يف اجلامع األموي حبلب
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واليت كانت به مدرسة آل الكواكيب وهي املدرسة
الكواكبية  ،3ملا بلغ سن السادسة من عمره توفيت
والدته فأرسله أبوه إىل خالته السيدة صفية بنت مسعود
النقيب أبنطاكية ،اليت اشتهرت أبهنا جتيد القراءة
والكتابة واخلط و تصافها ابلذكاء واسع  ،4إذا كانت
من نوادر النساء يف الشرق اتصفت كذلك ابألدب
والكياسة وكرب العقل ،ساعدهتا فطرة عبد الرمحان
الكواكيب امليالة للتقبل واالستجابة للحق واخلري يف جعله
رجال يستعصي على انقد األخالق نقده ،مؤدب
اللسان يزن الكلمة قبل أن ينطق هبا ،وغري ذلك من
الصفات احلميدة .5
كان له أثر طيب يف حياته فيما بعد حيث أصبح يلقب
أبيب الضعفاء بفضل رمحته وعطفه على الضعفاء ،إن
إرسال والد عبد الرمحان ابنه إىل خالته مل يكن من ابب
الصدفة وال اعتباطا ،وإمنا يدل على حكمة الرجل
وحرصه على تربية وتنشئة ابنه خري تنشئة ،فكما هو
معروف أن اخلالة هي النساء األقرب إىل االبن بعد وفاة
أمه ،واألكثر حرصا عليه ،بل كما هو متعارف يف
الثقافة اإلسالمية أن أحسن حضن لالبن بعد وفاة األم
هي اخلالة ،خاصة إذا توفرت فيها صفات املرأة املثالية،
وخالة عبد الرمحان الكواكيب كما سبق وذكران كانت
على مقام عاي من العلم واملكانة املرموقة بني الناس،
لذلك حرص أبو عبد الرمحان الكواكيب على أن ينال
ابنه من هذا الوعاء العلمي واألخالقي ،هذا من جهة
ومن جهة أخرى فإن أابه كان مشغوال ابلعلم والتعليم
وخاف على أن ال يرعى ابنه خري رعاية ،كذلك من
جهة أخرى أراد البنه أن ينهل من صفات العطف
واحلنان والرمحة من مدرسة األمومة اليت حرم منها يف أمه
وأراد أن يعوضه لدى خالته كون هذه الصفات احلميدة
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ستساهم مستقبال يف بناء شخصية تتحلى بصفات
مكارم األخالق .
لبث عبد الرمحان الكواكيب عند خالته أبنطاكية ثالث
سنوات ،رجع بعدها إىل موطن أبيه يف حلب ،مكث
هناك سنة ،عاد بعدها إىل أنطاكية موطن خالته ،وعمره
آنذاك إحدى عشر سنة ،لبث هناك أيضا سنة واحدة
رجع بعدها إىل حلب موطن أبيه  ،6بعدما بدت معامل
شخصيته يف االكتمال نتاج اكتسابه من فاضل
األخالق والرتبية واملعرفة ،حرص أبوه يف توجيهه للعلم
واملعرفة من أجل صقله ابملعارف والعلوم الدينية والعقلية
 2.1مسريته العلمية والعملية
تعلم عبد الرمحان الكواكيب كما يتعلم انشئة زمانه

الدينيون  ،7اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي يف
املدرسة الكواكبية حبلب وهي طبعا مدرسة أسرهتم اليت
كان أبوه مديرا هلا ،حبيث كانت هذه املدرسة تسري على
الطريق األزهرية فيما يقرا من كتب وما يتبع من منهج
تعليمي  ،8إال أن أبوه مل يكتفي بتعليمه العلوم اليت كان
ينهل منها يف املدرسة الكواكبية ،وإمنا أحظر له من
يعلمه إىل جانب هذه العلوم الفارسية والرتكية وكذا علوم
املنطق والرايضيات والعلوم الطبيعية وغريها ،9كما ال
ننسى أنه هنل من معارف اليت وفرهتا وعلمتها إايه خالته
السيدة صفية يوم أن مكث عندها  ،10بعد أن أمت
دراسته انغمس يف احلياة العلمية  ،11حيث يقول عنه

صاحب املنار أن عبد الرمحان الكواكيب درس قوانني
الدولة العثمانية درسا دقيقا ،وكان حميطا هبا يكاد يكون
حافظا هلا مطلعا على الثقافة القدمية واحلديثة ،12
وابلرغم من أن التعليم مل يكن وفق أصول علمية إال أهنا
كانت تراعي األصول اإلنسانية العميقة اليت كانت
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سائدة آنذاك  ،13إن حرص أاب عبد الرمحان على تعليم
ابنه من العلوم الدينية اليت كانت صفة التعليم الغالبة
يف تلك الفرتة مع احلرص على تعليمه كذلك من علوم
العصر احلديثة ،جعل منه رجال مؤهال،كفئ الستالم
العديد من املناصب والوظائف يف احلكومة وجعل منه
كاتبا متمرسا .
بدأت حياته العملية كمحرر غري رمسي جلريدة الفرات
اليت كانت تصدرها احلكومة ابللغتني الرتكية والعربية يف

حلب ،مث أصبح حمررا رمسيا هلا  ،14ويف  10أاير
 1877م أنشأ ابالشرتاك مع هاشم عطار جريدة مساها
الشهباء  ،15وهي أول جريدة عربية صدرت يف حلب،
16

لكن بعد صدور مخسة عشر عددا منها أُغلقت  ،مث
أصدر لنفسه يف  25منوز  1879م جريدة مساها
االعتدال ابللغتني العربية والرتكية  ،17إال أن هذه اجلريدة
القت نفس مصري جريدة الشهباء حيث أُلغيت نتيجة
أفكار التحرر اليت كان الكواكيب ينادي هبا من خالهلا،
كما شغل العديد من الوظائف احلكومية منها ،أنه عني
عضوا فخراي ( بدون راتب ) يف جلنيت املعارف يف 9
آذار  1879م ،مث عني عضوا فخراي يف األشغال العامة
مث حمررا للمقاوالت ،وعني بعدها مأمورا لطأجراء يف
والية حلب ،مث عضوا فخراي يف جلنة امتحان احملامني،
ويف سن التاسعة والعشرين جعلته احلكومة مديرا فخراي
ملطبعة الوالية الرمسية  1881م  1379ه وغريها من
الوظائف  ،18هذه الوظائف اليت تقلدها عبد الرمحان
الكواكيب مل جتعل منه رجال متكربا وال مستبدا بل كان
حب اإلصالح وحرية القول والفكر ابديتني يف كل عمل
من أعماله ،هذا ما جعله حمل عداء من طرف أرابب
العمل واملناصب العليا فسعوا إىل الوشاية به وإلصاق
التهم فيه .19
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بعد املضايقات اليت حلقت ابلكواكيب قرر السفر إىل
مصر كامتا خرب سفره سنة  1899م املوافق 1316
ه ،وهو يف سن السابعة واألربعني من عمره حيث وجد
هناك أرضية أفضل لنشر أفكاره  ،20ومنها خرج سائحا
فطاف زجنبار واحلبشة وأكثر شطوط شرقي آسيا
وغربيها مث رجع إىل مصر وقبل رجوعه إىل مصر يذكر
أنه رحل رحلة مل يسبقه إليها أحد ،حيث توغل يف
أواسط جزيرة العرب ومنها حتول إىل اهلند فشرقي
إفريقيا وعاد إىل مصر بعد ذلك  ،21ليواصل دعوته
ونشر فكره إىل احلرية واإلصالح يف جرائد مصر منها
جريدة املؤيد . 22
 3.1وفاته وآاثره
يف مساء اخلميس  14يونيو  1902م املوافق ل 5
ربيع األول  1320ه جلس يف مقهى يلدز قرب
حديقة األزبكية مع أصحابه وأصدقائه ،وفيهم السيد
رشيد رضا ،حممد كرد علي ،إبراهيم سليم النجار،
حيث شرب القهوة مرةُ وبعد نصف ساعة أحس ابألمل
يف أمعائه فقصد هو وابنه كاظم يف عربة إىل البيت ،ظل
بعدها يقيئ حىت قارب الليل منتصفه ،فأصابته نوبة
قلبية مث عاودته بعد نص ساعة ،فخرج ابنه يطلب
الطبيب خوفا على صحة أبيه ،وملا عاد وجد أابه قد
فارق احلياة عن عمر انهز اخلمسني عاما  ،23انتشر
خرب وفاته وبلغ مسامع اخلديوي فأمر أن جيهز على
نفقته وأن يعجل بدفنه يف قرافة ابب الوزير مبصر ،24
وبعد أربعني سنة نقلت رفاته يف احتفال ديين إىل مقربة
املشاهري يف شارع العفيفي مبنطقة ابب الوزير وكتب امسه
واتريخ نقله على صفحة من املرمر كتب عليها بيتان
حلافظ إبراهيم مها :
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هنا رجل الدنيا مهبط التقى

هنا خري مظلوم هنا خري كاتب

قفوا وقرؤوا أم الكتاب وسلموا

عليه فهذا القرب قرب الكواكيب

هبذين البيتني نعي الكواكيب رمحه هللا .25
كما تدل هذه األبيات لشاعر عاصر وعايش عصر عبد
الرمحان الكواكيب ،عن العديد من اإلشارات ،منها
صفات الرجل املتقي والكاتب املتمرس ،كما تشري إىل
الظلم الذي تعرض له يف حياته انتهت به متوىف بعيد
عن أهله ووطنه ،هرواب من الظلم اليت تعرض له
واملضايقات اليت حلقت به ،نتاج ما كان يؤمن به ويدعوا
إليه خوفا وحرصا على مستقبل العامل اإلسالمي ،كما
أشيعت العديد من األخبار حول قيام الدولة العثمانية
بتسميمه واغتياله ،وعادة ما تلصق هذه اإلشاعات
ابلشخصيات املهمة ،حىت وإن كانت الوفاة طبيعة فإن
هذا الوفاة ال تسلم من هذه اإلشاعات ،وخاصة إذا
كانت هذه الشخصيات معارضة ألنظمة احلكم
القائمة ،وهذا كان ديدن الكواكيب حيث كان منتقدا
للظلم واالستبداد اليت منارسه الدولة العثمانية يف
الوالايت العربية ،وكي نكون مقسطني يف حكمنا فإن
األمر حيتمل رأيني إما أن الوفاة كانت طبيعة نتيجة
الرحلة الشاقة اليت قطعها وأُهنكت قواه اجلسدية فيها،
وإما أن يكون مات مسموما فعال وخاصة بعد أتليفه
لكتابه طبائع االستبداد ومصارع االستعباد .
خلَّف عبد الرمحان الكواكيب إنتاجا علميا يدل على
فكره وما كان يؤمن به ويدعو إليه ،منها كتابه طبائع
االستبداد ومصارع االستعباد ،و هو كتاب مجع فيه
مقاالته املتفرقة اليت نشرها يف الصحف املصرية ،وأضاف
إليها مقاالت جديدة كلها عن موضوع االستبداد،
حيث أنه كتاب عميق ،مفعم ابلتفكري  ،توهج فيه كره
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عبد الرمحان الكواكيب للظلم واالستبداد  ،26حيث
نشره عبد الرمحان الكواكيب ملا وصل إىل مصر سنة

إشاعته بني املوحدين ،وأن حيفظ نسخة منه ليضيف
إليه ما ستئول إليه جمرايت اجلمعية ،ابسم صحائف

 1898م ،اعتمد فيه على مصادر متنوعة من القرآن
الكرمي ،واحلديث النبوي ،وأمثال العرب ،والكتب
التارخيية العربية منها واملرتمجة ،كما أضاف إليها خرب من
حال الشعوب العربية واإلسالمية ،فأعمل فيها الفكر

قريش اليت سيكون هلا شان إن يف النهضة اإلسالمية
العلمية واألخالقية ،إال أنه لطأسف ُحرم املسلمون من
االطالع على فحوى هذا الكتاب ،إ ْذ أنه صودر مع
األوراق املصادرة بعد وفاة الكواكيب ،وأُرسل هدية إىل

وأشرك فيها العقل والعاطفة ،عقب نشره وصلت نسخ
منه إىل العامل العريب بعد بضعة عشر يوما تلقاه حينها
القراء بلهف وإقبال،كما تدل سنة نشره على أن

السلطان العثماين عبد احلميد الثاين ،وابلرغم من حماولة
ابنه العثور عليه كما يذكر هو عقب إعالن الدستور
وخلع السلطان يف دور الكتب األهلية ابآلستانة إال أنه

من بني كتبه أيضا العظمة هلل ،حيث ذكر ابنه أن أابه

من بني أهم مؤلفاته أيضا والذي هو حمل دراستنا كتاب

الكواكيب ألف هذا الكتاب يف حلب ونشره مبصر .27

ألف هذا الكتاب لكنه مل يطبع وصودر مع أمثاله ،28
وقد ورد اسم هذا الكتاب يف مذكرات صديق عبد
الرمحان الكواكيب حممد كرد علي حينما أكد على أنه
قرأه وذكر أبن فحوى هذا الكتاب كان سياسيا

مل يعثر على أثر له .31

أم القرى ،وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤمتر النهضة
اإلسالمية املنعقد مبكة املكرمة سنة  1316ه ،حمررها
السيد الفرايت ( عبد الرمحان الكواكيب ) ،حيث ألف
هذا الكتاب يف حلب  ،32وملا قدم مصر كان أول ما

كسائر ما خطت ميني عبد الرمحان الكواكيب  ،29كما
ترك عبد الرمحان الكواكيب جمموعة أشعار ذكر ابنه أنه ال
يزال حيتفظ بكناش أبيه حيتوي على ثالث آالف بيت
مصنفا على الطريقة اليت كان أابه يستعملها ،وهي أن

قام به هو طبع هذا الكتاب وتنقيحه ستة مرات كان
آخرها عند طبعه ،حيث وجد عبد الرمحان الكواكيب
الظرف املناسب يف مصر لنشر أفكاره وأرائه ،ويظهر
ذلك يف حواره مع رشيد رضا يوم أن التقى الرجالن

يسجل ما يروقه من الشعر على عشرين صنفا ويضع يف
هناية كل شعر رقما على حسب الغرض الشعري غزالا
مدحا أم ِهجاءا ...اخل ،حيث كان حيررها خبطه
كان أم ا

وأكد لرشيد رضا أن اإلنسان يتجرأ أن يقول ويكتب
يف بالد احلرية ما ال يتجرأ أن يقوله ويكتبه يف بالد
االستبداد ،كذلك يف بالد احلرية يتولد يف الذهن من

املشهور الذي ال يُقلد .30

كما ألف أيضا كتاب صحائف قريش ،إ ْذ يذكر ابنه
أسعد أبن الكتاب كان ُمعداا للطبع لكن حالت سياحته
الطويلة السابقة الذكر دون طبعه مث وقوع الوفاة فجأة
حيث أعلن الكواكيب عنه يف كتابه أم القرى ،موصي ا
على من يظفر بنسخة من هذا السجل أن حيرص على

األفكار واآلراء ما ال يتولد يف غريها ،يعترب كتاب أم
القرى ذا منزلة عظيمة وكل من يطلع عليه يظن أن
صاحبه صرف معظم وقته للتأمل يف أحوال املسلمني
واترخيهم وعقائدهم وعلومهم وآداهبم وعادهتم.33
 .2مشروع عبد الرمحان الكواكيب لتوحيد العامل
اإلسالمي
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خالل القرن التاسع عشر ظهرت العديد من املشاريع
اليت هتتم بنهضة العامل اإلسالمي ووحدته بعد الضعف
الذي حلق به من جراء ضعف الدولة العثمانية اليت
كانت حامية محى اإلسالم ورافعة لواء العامل اإلسالمي
وأهله ،إ ْذ نتج عن هذا الضعف بداية التفرق واحنالل
الرابطة اليت كانت جتمع الدولة العثمانية وأقطارها
اإلسالمية ،ورغبة يف اخلروج من هذا الوضع ظهرت
دعاوى هنا وهناك على يد مفكرين ومصلحني وكتاب
تدعوا لضرورة توحيد العامل اإلسالمي ،كان من بني

هؤالء الذين دعوا إىل ذلك مجال الدين األفغاين ،34
الذي ارتكز مشروعه على ضرورة ربط خمتلف األقطار
اإلسالمية ابلدولة العثمانية ،حيث رأى يف الرابطة
العثمانية مصدر قوة ووحدة العامل اإلسالمي ،والذي تبىن
فيما بعد السلطان عبد احلميد الثاين هذا املشروع و
عرف ابسم اجلامعة اإلسالمية ،حيث مل يكن مجال
الدين األفغاين الوحيد الذي اندى هبذه الوحدة كوسيلة
للخروج من حالة التخلف وتدارك ما ميكن تداركه
إليقاظ العامل اإلسالمي وإمنا وجد هنالك أيضا من سار
على نفس هنجه يف الدعوة للوحدة اإلسالمية ،كان من
بينهم عبد الرمحان الكواكيب الذي سار على نفس هنج
سالفه يف الدعوة إىل الوحدة ولكنه اختلف معه يف
الوسيلة والكيفية .
طرح عبد الرمحان الكواكيب مشروعه يف كتابه أم القرى
حيث يذكر يف كتابه أن العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة
عرف حالة من التخلف واخللل هذا الوضع دفع أبفاضل
املسلمني والعلماء والكتاب السياسيني للبحث والتنقيب
عن أفضل الوسائل للنهضة اإلسالمية وأخذ هؤالء يف
نشر أفكارهم وآرائهم يف اجلرائد واجملالت و اليت اطلع
عليها وتبع آاثرهم مث سعى للتوسع يف هذا املشروع
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النهضوي الذي يهدف لوحدة العامل اإلسالمي ،35
والذي يقوم على ثالث مرتكزات رئيسية هي :
 1.2االجتماع  ي مكة املكرمة:
رغبة يف توحيد كلمة املسلمني تصور عبد الرمحان
الكواكيب عقد مجعية  ،36جتتمع يف مكة املكرمة يف يوم
 15ذي القعدة  1316ه تضم أفاضل املسلمني
وخنبها من كل أقطار العامل اإلسالمي ،حيث حيضر عن
كل قطر ممثل له  ،37وهم السيد الفرايت ،الفاضل
الشامي ،البليغ القدسي ،الكامل اإلسكندري ،العالمة
املصري ،احملدث اليمين ،احلافظ البصري ،العامل
النجدي ،احملقق املدين ،األستاذ املكي ،احلكيم
التونسي ،املرشد الفاسي ،السعيد االنكليزي ،املوىل
الرومي ،الرايض الكردي ،اجملتهد التربيزي ،العارف
التااترى ،اخلطيب القازاين ،املدقق الرتكي ،الفقيه
األفغاين ،الصاحب اهلندي ،الشيخ السندي ،اإلمام
الصيين  ،38اختار عبد الرمحان الكواكيب هذه األلقاب
وأخفى األمساء احلقيقة وذلك من أجل دفع اخلطر عن
أمساء احلاضرين كما يذكر ذلك بنفسه،كما تدل هذه
األلقاب على أمرين مهمني مها اإلشارة إىل أن األعضاء
احلاضرين من أهل العلم والفضل فغالبية ألقاهبم علمية،
واألمر الثاين وهو أن ألقاهبم مرتبطة ابلبلدان اليت حضروا
منها واليت ضمت كل أقطار العامل اإلسالمي للداللة
على أن هذا االجتماع مل يكون خمصوصا جبهة معينة .
اختار عبد الرمحان الكواكيب منزال متطرفا يف مكة ،39
من أجل عقد هذا االجتماع بصورة خفية حبيث
استأجره ابسم بواب داغستاين روسي لتكون مصونة من

التعرض للخطر ،40ويف هذا املنزل انتظمت اجلمعية
للمرة األوىل حيث بلغ عددها اثنان وعشرون فاضال
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كلهم حيسنون العربية  ، 41وقام على إثرها عبد الرمحان
الكواكيب بتوزيع اثنني وعشرين قائمة تظم هذه القائمة

ذكر عبد الرمحان الكواكيب أيضا أنه حبث يف أفضل
مكان لعقد اجلمعية ووجد يف مكة املكرمة املكان

خمتصر تراجم إخوان اجلمعية مجيعهم ،ببيان االسم
والنسبة و املذهب واملزية املخصوصة ،ووزع خالهلا
أيضا مفتاح الرموز اليت حيتاج اإلخوان الستعماهلا .42

األنسب لذلك ،وهذا للعديد من االعتبارات منها أن
اجلزيرة العربية هي مشرق النور اإلسالمي وفيها الكعبة
املعظمة واملسجد النبوي والروضة املطهرة ،وهي أنسب
املواقع ألن تكون مركزا للسياسة الدينية لتوسطها أقصى

قد يتساءل البعض عن السبب الذي دفع عبد الرمحان
الكواكيب الختيار مكة املكرمة مكان جيتمع فيه أفاضل
العامل اإلسالمي من أجل عقد اجلمعية ،وحق هلم ذلك
وإذا حبثنا يف سبب هذا االختيار جند أن عبد الرمحان
الكواكيب مل يكن اختياره هذا من قبيل الصدفة وال من
ابب االعتباط ،وإمنا كان عارف ا مبكانة مكة املكرمة يف

اإلسالم ويف نفوس املسلمني ،فهي بلد هللا األمني من
أقدم مدن العامل وأمهها ،اختارها هللا سبحانه وتعاىل من
بني بقاع األرض موضعا لبيته احلرام هبدف هداية
البشرية مجعاء ،وهي وسط العامل وسرة الدنيا  ،43ونظرا
هلذه املكانة الكبرية يف قلوب املسلمني حرص مجيع
حكام املسلمني على مدار التاريخ على اتباع سياسة
متميزة يف حكم البلد احلرام واالهتمام به قصد كسب
حمبة املسلمني ،وإذا حتدثنا عن مكانة مكة الدينية
ومنزلتها يف قلوب املسلمني ،فإننا ابلضرورة نتحدث عن
احلج الذي هو ركن من أركان اإلسالم وشعرية من
شعائر املسلمني يتوجه فيها املسلمني من كل أقطار
العامل اإلسالمي لزايرهتا وأداء فريضة احلج وأثناء فرتة
حجهم جيتمع املسلمني ويتبادلون األفكار واآلراء الدينية
منها والدنيوية  ،44وهذا ما يساهم يف تقوية أواصر
العالقة بني املسلمني ومجع كلمتهم ،لذلك رأى عبد
الرمحان الكواكيب يف مكة مكان يسهل فيه مجع أفاضل
املسلمني يف تلك البقاع املقدسة .

آسيا وأقصى إفريقيا غراب ،يضاف إىل ذلك أن اجلزيرة
العربية أسلم األقاليم من األخالط اجلنسية أدايانا و
مذاهبا ،وهي أبعد األقاليم جماورة لطأجانب فكان حري
هبا أن تكون داير أحرار لبعدها عن الطامعني وفقرها
الطبيعي ،45كما ال خيفى علينا أن اهلدف الرئيسي لعقد
هذه اجلمعية هو القيام بنهضة دينية خترج العامل
اإلسالمي من سباته العميق وهذه اجلمعية تكون
صبغتها دينية خالية من كل صبغة سياسية  ،46ومبا أن
صبغة هذه اجلمعية دينية فإن مكة املكرمة هي رمز ديين
تشرتك فيه مجيع شعوب العامل اإلسالمي وهو رمز

للوحدة اإلسالمية وبتاي يكون مجعة كلمة املسلمني
فيها أفضل من غريها .
 2.2الشورى :
بعدما مجع عبد الرمحان الكواكيب سراة املسلمني وخنبها
يف مكة املكرمة ،اختذ من مبدأ الشورى وسيلة التحاور
واختاذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية ،ويظهر ذلك بداية
يف طريق اختيار رئيس اجلمعية ،حيث اقرتح عبد الرمحان
الكواكيب على األعضاء احلاضرين اختيار رئيس يدير
اجتماعات اجلمعية ،ومن جهة أخرى يظهر اهتمام عبد
الرمحان الكواكيب مببدأ الشورى من خالل مجع سراة
العامل اإلسالمي ملناقشة أسباب الفتور وإجياد احللول
املناسبة ،حيث انه مل يستبعد أي أحد منهم مع دعوته
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ألن جيتهد كل واحد منهم بفكره الثاقب للبحث يف
أسباب الفتور وإجياد احللول املناسبة .47
كما أكد عبد الرمحان الكواكيب على أمهية الشورى
كوسيلة انجعة يف اختاذ القرارات املناسبة ،ويستشهد يف
ذلك ابلتاريخ اإلسالمي حيث ذكر أبنه إذا تدبران يف
التاريخ اإلسالمي جند أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
كان أطوع املخلوقات للشورى وهذا امتثاال ألمر ربه
يف قوله تعاىل {...وشا ِوْرُه ْم ِيف األ ْم ِر ،48 }...حىت أنه
ترك اخلالفة جملرد رأي األمة كي خيتار أصحابة ابلتشاور
من خيلفه وسار أصحابه على نفس هنجه يف عهد
اخلالفة الراشدة ،وحىت يف عهد الدولة األموية والعباسية

ISSN: 9741-2352

ص ص 152 -135

فئات الشعب حكاما وحمكومني  ،52لذلك كان لزاما
حلل املشكالت السياسية أن يشرتك املواطنني فعليا يف
احلكم ،أبن تكون هلم حق الرقابة على السلطة يوجهون
االنتقادات ويقدمون املقرتحات بال حرج وال خوف من
احلكومة مهما كان نوعها ،حيث يربط سر جناح األم
املتمدنة يف صفة االشرتاك يف احلكم أو الشورى . 53
لقد ركز عبد الرمحان الكواكيب على قضية الشورى
كوسيلة فعالة يف مجع وتوحيد العامل اإلسالمي حتت راية
واحدة ،ذلك أن العامل اإلسالمي يظم شعوب متعددة
ختتلف يف العرقيات والعادات والتقاليد وحىت يف نظرهتا
ألسلوب احلكم ،وبتاي أي مشروع يهدف لتوحيد العامل

بقى املسلمون حمافظني على مبدأ الشورى يف احلكم ،49
ومبرور الزمن استحكمت ظاهرة االستقالل يف الرأي
ومعاداة الشورى اليت كان من بني أسباهبا احلاشية احمليطة
ابحلكام ،اليت كانت توحي إليهم أن فتح ابب االنتقاد

اإلسالمي أو أي نظام حكم معني جيب أن حيرتم هذه
اخلصوصيات ،وأن يشرك مجيع ممثلني هذه الشعوب يف
البحث عن مواطن اخللل والعلل يف كل جماالت احلياة
وإجياد البدائل واحللول املناسبة هلا ،وال يتم هذا إال

واملشورة خيل بنفوذ احلكام وينقص من سلطتهم ،وهذا
ما خيالف السياسة الشرعية بزعمهم ،هذه املزاعم أدت
إىل ظهور الفساد والفنت ،والذي أدى بطبيعة احلال إىل
الفتور العام واستحكام االستبداد يف نفوس احلكام . 50

ابلشورى اليت تعطي كل واحد منهم احلرية يف طرح ما
خيدم من ميثله وما خيدم األمة اإلسالمية قاطبة ،وقيام
عبد الرمحان الكواكيب إبرسال دعوة لكل سراة العامل
اإلسالمي واالستماع إىل أرائهم يف االجتماعات كما

ودفاعا عن مبدأ الشورى وأمهيتها يف النهضة والتطور
محل عبد الرمحان الكواكيب حرابا على االستبداد ،51

ذكران سابقا خري دليل على تركيزه للزوم اختاذ الشورى
وسيلة يف توحيد كلمة املسلمني .

وألف يف ذالك كتااب مساه طبائع االستبداد ومصارع
االستعباد يؤكد فيه على أن االستبداد هو أسوء أنواع
السياسة وأكثرها فتكا ابإلنسان ،تبتلى به الشعوب يف

مل يكن عبد الرمحان الكواكيب الوحيد الذي طرح قضية
الشورى يف العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة بل كان
موضوع أغلب كتاب ورواد النهضة العربية ،الذي أكدوا

بعض املراحل التارخيية ،ويؤثر سلبا على اإلنسان يف
اجملتمع احملكوم عليه ابلظلم والطغيان ،وهذا ما يؤدي إىل
الرتاجع يف كافة جماالت احلياة كما يؤدي إىل تعطيل
الطاقات وهدرها ،وسيادة النفاق والرايء بني خمتلف

فيه أن الشورى ليست غريبة عن الدين اإلسالمي كما
يظن البعض ،والذين ذهبوا إال أن الغرب هم من أوجدوا
هذه النمطية التشاركية يف احلكم ،هذا ال يعنين أن ننكر
دور الغرب يف تنبيه املسلمني هلذه اآللية الناجعة يف
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احلكم ،ومن أمثال هؤالء الذين طرحوا قضية الشورى
إىل الساحة اإلسالمية مجال الدين األفغاين الذي عمل

يرى عبد الرمحان الكواكيب أن اإلسالم يف جوهره
األصيل مل يهمل الشأن السياسي اخلاص ابملسلمني،

من أجل قيام الدستور وجملس الشورى ،كما أكد الشيخ
رشيد رضا  ،54أن الشورى انبعة من اإلسالم وليست
غريبة عنه ،بل أكد أن الدين احلنيف يصر على مبدأ
الشورى ،كما جند عبد هللا الندمي  ،55قد أفاض يف

وإمنا بني هلم القواعد اليت تبىن عليها السياسية الشرعية،
فهي مبنية على قواعد احلرية السياسية يف مقام وسط
بني الدميقراطية واألستقراطية ،وبتاي هو ُمؤسس على
أصول دميقراطية هتدف بدرجة أساسية ملراعاة املصلحة

حديثه عن الشورى يف اإلسالم مستشهدا يف ذلك
ابلتاريخ اإلسالمي منذ عهد الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،ودعا بصراحة إال لزوم إسقاط األنظمة

العامة ،وعلى شورى أستقراطية أي شورى اخلواص وهم
أهل احلل والعقد،الذين جيب على احلاكم استشارهتم
وإشراكهم يف احلكم ،واملتأمل للدين اإلسالمي جيد أنه

الدكتاتورية واحلكومات االستبدادية ،وسار يف نفس
الطريق رفاعه الطهطاوي  ،56الذي أكد على فكرة
حكومة اإلسالم الشورية وأمهيتها يف توحيد وتقوية العامل
اإلسالمي يف مقابل ذلك هتجم على احلكام

مليء ابلدعوة إىل العدل واخلضوع إىل نظام الشورى
 ،59ومل يكتفي عبد الرمحان الكواكيب بذكر مزااي الشورى
وأمهيتها نظراي فقط ،وإمنا طرح آلية لتطبيقها على صورة
تضمن هلا الفاعيلة يف أرض الواقع ،وذلك من خالل

االستبداديني ووصفهم أبهنم وابء اجلنس البشري .57

وملا كانت الشورى ضرورية يف توحيد كلمة املسلمني
واجتماعهم كان لزام ا حسن اختيار أهل املشورة ،ألن
اإلنسان عرضة للوقوع يف اخلطأ واالرتباك يف التصرف
وهذا ما جيعله يف حاجة ماسة إىل طلب املشورة،
واملتأمل يف حال األمم األوروبية جيد أهنا اعتمدت على
جمالس استشارية تكون مهمتها مراقبة ومساعدة من
يتولون احلكم ،و إقامة قواعد ال تنقضها احلوادث،
وقوانني تناسب التابع واملتبوع وبذلك تبقى دعائم الدولة

قائمة على أساس متني  ،58وهذا ما ذهب إليه عبد
الرمحان الكواكيب حينما اختار ممن ميثل كل شعب من
شعوب العامل اإلسالمي من هم أجدر بتوي مسؤولية
املشورة ،فمنهم علماء الدين ،ومنهم اخلرباء أبمور الدنيا
و يف خمتلف جماالت احلياة األخرى .

أتسيس هيئة شورى عامة إسالمية ،يكون رئيسها هو
انئب اخلليفة ،وتتكون هذه اهليئة من مائة عضو
منتخبني مندوبني من قبل مجيع السلطنات واإلمارات
اإلسالمية ،تنحصر وظائفها يف الشؤون السياسية العامة
فقط ،أما عن موعد اجتماع هذه اهليئة فهو يرى أن
جتتمع شهرين من كل سنة قبيل موسم احلج ،ويف كل
يوم افتتاح يُعني رئيس هلذه اهليئة من طرف اخلليفة،
ولضمان سري هيئة الشورى يف املسار الصحيح اقرتح
وضع قانون خمصوص تسري وفقه اهليئة بعد أن تصادق
عليه السلطنات واإلمارات ،ولعل أهم دور تقوم به هذه

اهليئة هي انتخاب اخلليفة
قراراهتا ومراقبة تنفيذها .61

60

 ،والذي يقوم إببال

 3.2دعوته إلحياء اخلالفة الدينية  ي العرب
منذ جميء اإلسالم وإقامة الرسول صلى هللا عليه وسلم
لدولة اإلسالم اليت تظم مجيع الشعوب اإلسالمية ،ظل
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املسلمون يعيشون على هذه النمطية من احلكم واستمر
احلال بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،حيث سار
صحابته على نفس النهج فيما يعرف ابخلالفة اليت
جيتمع فيها كل املسلمني حتت خليفة واحد ،واستمرت
هذه النمطية من الوحدة السياسية للعامل اإلسالمي يف
عهد الدولة األموية والعباسية ،لكن بعد سقوط الدولة

تعظيما لقومه ،والعريب نفاقا لسلطانه ،واملصري اتباعا
للمرائيني ،واهلندي اعتزازا ابلوهم ،واألجنيب هزؤا ومكرا
بينما جند األمر خيتلف عند سلطان مراكش وأمري عمان
وإمام اليمن املتنازعني يف هذا املقام  ،62مل تكن دعوة
عبد الرمحان الكواكيب هلذه الوحدة السياسية اليت جتمع
األقطار اإلسالمية هي األوىل والوحيدة اليت طرحت يف

العباسية افرتقت األقاليم اإلسالمية يف شكل دويالت
وكياانت سياسية متفرقة هنا وهناك ،إىل أن استطاعت
الدولة العثمانية ضم جزء كبري من العامل اإلسالمي حتت

تلك الفرتة ،فقد سبقه يف ذلك مجال الدين األفغاين
الذي يعترب من األوائل الذين دعوا إىل هذه الفكرة
حينما أسس مجعية العروة الوثقى  1882م ،اليت كان

لوائها ،لكن مع مرور الزمن بعد أن تغريت موازين القوى
وضعفت الدولة العثمانية ظهرت العديد من املستجدات
يف الساحة الدولية،كان أبرزها ظاهرة االستعمار
األورويب لطأقاليم اإلسالمية ،وانتشار خمتلف مظاهر

يرى فيها نواة الوحدة اإلسالمية اليت تنصهر فيها خمتلف
أقطار العامل اإلسالمي يف وحدة سياسية كربى تكون
مبثابة اخلالفة اإلسالمية اجلامعة حتت لواء الدولة
العثمانية  ،63ويف من متنح شرعية هذه اخلالفة انتهج

الضعف يف البلدان اإلسالمية يف كافة املستوايت ،هذا
ما دفع بعض املفكرين والعلماء للقيام مبهمة إجياد
احللول والبدائل املناسبة ألجل هنضة العامل اإلسالمي

عبد الرمحان الكواكيب منحى آخر ورمبا كان طرحه األول
من نوعه يف تلك الفرتة حيث دعا إىل رد اخلالفة
للعرب .

من حالة التخلف الذي يعيشه،كان من بني هؤالء عبد
الرمحان الكواكيب الذي كانت له رؤية ومشروع هنضوي
ارتكز فيه على عنصر مهم لتحقيق الوحدة اليت تضمن
القوة ،وهو ضرورة رد اخلالفة للعرب بعد أن فشل

ودفاعا عن رأيه حول رد اخلالفة إىل العرب عدد عبد
الرمحان الكواكيب مزااي العرب اليت أتهلهم هلذه املهمة،
من بني هذه املزااي نسبهم وأقدميتهم الوجودية ،فقد

األتراك يف قيادة العامل اإلسالمي .
يذكر عبد الرمحان الكواكيب أن التلقب ابخلالفة ،أو

اعتربهم من أقدم املدن مدنية بدليل سعة لغتهم ومسو
حكمتهم وأدبياهتم ،وأهنم أقدر الشعوب اإلسالمية على
حتمل قشف املعيشة يف سبل مقاصدهم ،وأنشطهم على

اإلمامة الكربى ،أو اإلمارة عند آل عثمان حدث يف
عهد املرحوم السلطان حممود ،حيث صار بعض وزرائه
خياطبونه بذلك تفننا يف اإلجالل وغلو يف التعظيم ،مث
توسع استعمال هذه األلقاب يف عهد ابنيه وحفيديه،

التغرب وذلك لبعدهم عن الرتف املذل ألهله ،وهم
أحفظ األقوام على جنسيتهم وعاداهتم ،فهم خيلطون وال
خيتلطون ،وهم أحرص األمم اإلسالمية على احلرية
واالستقالل ،ابإلضافة إىل لغتهم الثرية والغنية واحملفوظة

أما بعد ذلك فقد كان السالطني العثمانيني متحفظني
عن التلقب ابخلالفة رمسيا يف منشوراهتم ومسكوكاهتم،
وإمنا جتدها على لسان البعض ،جند من جانب الرتكي

حبفظ القرءان الكرمي ،وهم أعرق األمم يف الشورى
والشورى العمومية ،واحرتام العهود ،وحسن اجلوار
األكثر أمهية من ذلك أن املسلمني اتبعوا العرب ابتداءا
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وهذا ما جيعل اتباعهم أسهل وأكثرا قبوالا ،هذه أهم
املزااي اليت دافع هبا عبد الرمحان الكواكيب حول أحقية

رد اخلالفة للعرب .64

أما الشيخ حممد رشيد رضا فقد دعا إىل ضرورة التعاون
ما بني العرب واألتراك إلحياء منصب اخلالفة ،وال يرى
ضرر يف أن تكون يف بالد الرتك ،واألحسن أن تكون يف
منطقة وسط بينهما ،إما أن تكون يف بالد العرب
احلجاز خاصة ،أو بالد الرتك يف األستانة خاصة ،أو
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السلطنات اإلسالمية  ،67وهبذا املوقف الداعي ألن
تكون اخلالفة عند العرب يكون قد شكل تيارا إسالميا

رافض لشرعية اخلالفة عند الدولة العثمانية يف وقت
كانت فيه األمة اإلسالمية يف غىن عن هذا الطرح .68

توقع عبد الرمحان الكواكيب رده الفعل اليت ستحوم حول
مبدأه يف جعل اخلالفة عند العرب ،لذلك طرح العديد
الدالئل اليت ستقف يف وجه ردود األفعال اليت ستنتقده،
منها ما هو موجه ألنصار ودعاة اخلالفة عند العثمانيني،

يف منطقة وسطى مشرتكة  ،65وهذا ما ذهب إليه
كذلك مجال الدين األفغاين الذي دعا إىل ضرورة تعاون
واحتاد مجيع األقطار والشعوب اإلسالمية ملواجهة

حيث يربر أنه رغم كل اجلهود اليت قامت هبا الدولة
العثمانية يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،ورغم بعض
الصفات احملمودة فيها ،لكن مع هذا لن يتمكن

االستعمار األورويب يف ما يعرف ابجلامعة اإلسالمية اليت
تبناها السلطان عبد احلميد الثاين  ،66وهنا جند أغلب
العلماء واملفكرين املسلمني يف تلك الفرتة قد اتفقوا على
ضرورة الوحدة لكن اختلفوا حول الكيفية .

العثمانيون من جتديد سياسيتهم واسرتجاع أجماد األمة
اإلسالمية إال ابالجتماع مع غريهم على خليفة عريب
قرشي ،أما رده على من يرون فيه بدعوته هذه أنه
قومي ينحاز لقوميته العربية فقد برر احنيازه للعرب وجعل

بعد أن عدد عبد الرمحان الكواكيب مزااي العرب
وأحقيتهم يف اخلالفة دعا إىل إقامة خليفة عريب قرشي
مستجمع الشروط يف مكة يكون حكمه مقصورا على
اخلطة احلجازية ومربوطا بشورى خاصة حجازية ،حبيث
تقوم هيئة الشورى العامة أو اجلمعية ابنتخاب هذا
اخلليفة ابعتبار أن أعضاء اجلمعية هم أهل احلل والعقد،

اخلالفة فيهم أنه ليس انبعا من قبيل التعصب للعرب،
وإمنا كون العرب أهل غرية على الدين وأهله ،وأهنم على
استعداد اتم لتجديد عز اإلسالم يف أهل البدوية من
العرب ،وأن االجتماع على خليفة عريب قرشي ما هو إال
اجتماع ديين فقط وليس سياسي أو من قبيل االحنياز
القومي لبين جنسه ،مث يسرد إسهامات املسلمني أايم
اخلالفة العربية وما قدمته لإلنسانية من خري هذا ما

على أن تكون مدة البيعة كل ثالث سنوات،كما أن
سلطة اخلليفة غري مطلقة وإمنا هلا ضوابط ،من بينها
عدم تدخله يف الشؤون السياسية واإلدارية يف السلطنات

لقد ركز عبد الرمحان الكواكيب يف حديثه عن الشروط

واإلمارات ،وأن ال تكون حتت إمرته أي قوة عسكرية
مطلقا ،على أن يذكر امسه يف اخلطب قبل أمساء أمراء
السلطنات ،ويُذكر امسه أيضا يف املسكوكات ،ومن بني
املهام اليت يقوم هبا هي املصادقة على توليات أمراء

الواجب توفرها يف من يكون خليفة للمسلمني على
شرط النسب القرشي ألن أغلب العلماء املسلمني قد
اتفقوا على الشروط األخرى مثلما ذكر الشيخ حممد
رشيد رضا املعاصر له يف رأيه عن اخلالفة ابن الشروط

جيعل من صاحل اإلنسانية وصول العرب للخالفة .69
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الواجب توفرها هي سبعة ،وهي العدالة على شروطها
اجلامعة ،العلم املؤدي إىل االجتهاد يف النوازل واألحكام

نتيجة الضعف والتفرق الذي عرفه العامل اإلسالمي
خالل القرن  19م وذلك بعد اهنزام الدولة العثمانية يف

 ،سالمة احلواس من السمع والبصر واللسان ليصح
معها مباشرة ما يدرك به ،الرأي املفضي إىل سياسة
الرعية وتدبري املصاحل  ،الشجاعة ،والنجدة املؤدية إىل
محاية البيضة وجهاد العدو ،وعن شرط النسب القرشي

أغلب املعارك اليت خاضتها ضد روسيا و أورواب ،هذا ما
جعل األقطار اإلسالمية عرضة لطأطماع األجنبية،
والذي انتهى بوقوع بعضها حتت ظلمة االستدمار
األورويب ،ففكان الزما على خنب العامل اإلسالمي

يذكر أنه ورد النص فيه وانعقد اإلمجاع عليه وال اعتبار
بضرار حني شذ فجوزها يف مجيع الناس  ،70إال أن
الشرط السابع وهو النسب القرشي اختلف فيه

التحرك من أجل رد هيبة العامل اإلسالمي وقوته يف
الساحة الدولية ،كان من بني هؤالء عبد الرمحان
الكواكيب الذي ساهم تكوين العلمي ومسريته العملية يف

العلماء املسلمني بني جموز هلا يف غري العرب ومابني
الداعي لبقائها يف العرب يف قريش ،وموقف عبد الرمحان
الكواكيب يف هذا املوضع هو وجوب منح اخلالفة للعرب
.

بلورة حل للخروج من هذه احلالة ،والذي يكمن يف
الوحدة اإلسالمية عن طريق إحياء اخلالفة الدينية يف
العرب من أجل مجع كلمة املسلمني من مجيع األقطار
وانطالقا من الدراسة اليت تطرقنا هلا حول شخصية عبد

ويف األخري يذكر عبد الرمحان الكواكيب أنه هبذا الرتتيب
املتمثل يف اجتماع سراه املسلمني يف مكة ،وانتخاب

الرمحان الكواكيب ومشروعة لتوحيد العامل اإلسالمي
نستنتج العديد من االستنتاجات وهي :

خليفة للمسلمني من العرب عن طريق الشورى
وانتهاجها كوسيلة مثالية للحكم اإلسالمي ،وابجتماع
مجيع اإلمارات والسلطنات حتت هذا اخلليفة العريب
الذي تكون سلطته دينية فقط مع ترك حرية السلطة

 أن مسرية عبد الرمحان الكواكيب العلمية والعمليةسامهت بشكل كبري يف بلورة مواقفه وأرائه يف سبيل
هنضة العامل اإلسالمي ،حيث تلقى العديد من العلوم
واملعارف ،وتقلد العديد من املناصب والوظائف ،هذا ما

السياسية لزعماء وأمراء السلطنات ،هذا الرتتيب
سيساهم يف حل مشكلة اخلالفة ،و يسهل يف إقامة
احتاد إسالمي تضامين تعاونيي يقتبس تركيبته من قواعد

جعله يقف عن قرب على اخلبااي واملشاكل اليت تقع يف
اإلدارات ويف كافة القطاعات ،واليت تقف عائقا يف
سبيل كل عملية هتدف للنهضة واإلصالح ،وبتاي

احتاد األملانيتني واألمريكانيتني مع املالحظات اخلاصة
وبذلك تكون احلكومات اإلسالمية املوجودة قد أمنت
من املشاكل الداخلية واخلارجية ،وتتفر للبناء والعمران
والتقدم يف العلوم والفنون ،واكتساب كل مقومات القوة

مشروعه هذا انطلق من جتربته الواقعية وامليدانية وهذا من
اكرب عوامل جناح أي عملية إصالحية هنضوية كوهنا
تكون انبع من الواقع املعاش.

الالزمة للنجاة من املمات .71
خامتة

 أن عبد الرمحان الكواكيب ابلرغم من أن مقرتحه حولحقيقة االجتماع يف مكة كان متخيالا ومل حيدث على
أرض الواقع ،إال أنه كان على صلة ابلواقع كما أشار
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هو بذلك رمبا لنيته التحضري لعقد هذا االجتماع
مستقبال ،أو على أمل أن يقوم علماء املسلمني بتبين
هذا املقرتح ،ولو كتب له العيش والقدرة لقام بعقده
لكن لطأسف وفاته املنية .
 ينتقد الكثري من املفكرين والعلماء موقف عبدالرمحان الكواكيب من الدولة العثمانية أبنه مل يكن يف
وقته ،وأبن ذلك الوقت كان يتطلب اجتناب أي موقف
يفرق املسلمني ،وخاصة وأن غالبة املسلمني تكن احلب
واالحرتام للدولة العثمانية .
أُثريت العديد من الشكوك حول احنياز عبد الرمحانالكواكيب للعرب ،لذلك اهتمه العديد من العلماء
واملفكرين أبنه قومي وذو نزعة قومية عربية ،وخاصة
لدى القوميني العرب الذي أرادوا أن يستغلوا نضاله
وفكره خلدمة إيديولوجيتهم القومية بعد موته ،لكن
القراءة السليمة اخلالية من التشيع لآلراء واإلصغاء
للهوى تثبت حقيقة احنيازه للعرب ،فقد ذكر عبد
الرمحان الكواكيب رده على هذه الشبهة احملتمل أن تلصق
به جراء اختاذه هلذا املوقف مربرا أنه ليس من قبيل
االحنياز العرقي أو كره األتراك وإمنا لسابقة اترخيية للعرب
يف حكم املسلمني ،وألسباب دينية جتعل اخلالفة فيهم
ومنهم .
 ابلرغم من موقف عبد الرمحان الكواكيب القاسينوعا ما على الدولة العثمانية ،إال أنه يتوجب على
الباحثني دراسة فكر الكواكيب وخاصة فيما خيص قضااي
العامل اإلسالمي اليت من بينها قضية وحدة العامل
اإلسالمي وهنضته ،هلا فال مينعنا مواقفه من درسه فكره
واالستفادة منه فيما يعود ابلنفع على ملسلمني
واإلنسانية مجعاء .
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املرجع السابق ،ص . 126
 - 55عبد هللا الندمي  :ولد سنة  1261ه  1845 /م وتويف سنة
 1313ه  1896 /م ،من أسرة فقرية بسيطة ،مل تتوفر له الظروف
واإلمكانيات املناسبة للتعلم ،مع هذا تفوق يف الكتاب فأرسله أبوه إىل
األزهر ،فتلقى هناك العلم إال جانب جمالسته حللقات العلم اليت كانت تقام
يف بيوت العلماء والشيوخ ،عاد إىل اإلسكندرية سنة عام  1879م وعمره
اخلامسة والثالثني وقد كسب من خربة السنني اليت قضاها الكثري ،كتب
العديد من املقاالت اليت كان يهدف من خالهلا إىل نشر الوعي يف وسط
الناس و خاصة ابألمور السياسية ،للمزيد اطلع أمحد أمني ،املرجع السابق،
ص  -ص . 41 – 33
 - 56رفاعه الطهطاوي  :هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي،
ولد سنة  1216ه  1801 /م ،عامل مصري ،من أركان النهضة العلمية
املصرية يف العصر احلديث ،ولد يف طهطا وقصد القاهرة سنة  1223ه
وهناك تعلم يف األزهر ،أرسلته احلكومة املصرية إماما للوعظ واإلرشاد على
رأس بعثة علمية إىل فرنسا ،وخالل فرتة إقامته يف فرنسا تعلم اللغة الفرنسية
وتعلم اجلغرافية والتاريخ ،وملا رجع إىل مصر كانت له العديد من
اإلسهامات يف هنضة مصر احلديثة ،منها أنه توىل رائسة الرتمجة يف املدرسة
الطبية وغريها من املناصب ،كما ألف العديد من الكتب منها املرشد
األمني يف تربية البنات والبنني ،وترجم العديد من الكتب ،كما كانت له
إسهامات يف الصحافة وأسس على إثرها جريدة الوقائع املصرية ،تويف سنة
1290ه  1873 /م ،للمزيد اطلع خري الدين الزركلي ،األعالم ،ج ،3
املرجع السابق ص . 29
 - 57منذر معاليقي ،معامل الفكر العريب يف عصر النهضة ،تقدمي ،ايسني
األيويب ،د ط ،دار اقرأ ،بريوت ،د ت ،ص ص . 77 76
 - 58رئيف خوري ،الفكر العريب احلديث أثر الثورة الفرنسية يف توجيهه
السياسي واالجتماعي ،حتقيق وتقدمي حممد كامل خطيب ،ط ،3
منشورات وزارة الثقافة ،دمشق 1993 ،م ،ص . 203
-150-

جملة دراسات اترخيية
اجمللد :التاسع

EISSN: 6723 -2600

العدد :االول

السنة :صفر  / 1443سبتمرب 2021

 - 59أمحد أمني ،املصدر السابق ،ص . 74
 - 60إن اقرتاح عبد الرمحان الكواكيب ألن تقوم هذه اهليئة ابنتخاب
اخلليفة يدل على أن هذا املقرتح مل أييت اعتباطا ،وإمنا هو مستمد من
التاريخ اإلسالمي يوم أن كان املسلمني يعتمدون على أهل احلل والعقد يف
اختيار من يتوىل خالفة املسلمني .
 - 61عبد الرمحان الكواكيب ،أم القرى ،املصدر السابق ،ص ص 207
. 208
 - 62نفسه ،ص . 206
 - 63منري صغريي ،آراء أقطاب اجلامعة اإلسالمية وصداها يف بلدان
املغرب العريب مجال الدين األفغاين  -حممد عبده  -رشيد رضا  -شكيب
أرسالن ،مناذج ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ( ل .م .د ) ،قسم
التاريخ ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،اجلزائر1436 ،ه 2015 -
م 1437 /ه  2016 -م ،ص ص . 79 78
 - 64عبد الرمحان الكواكيب ،أم القرى ،املصدر السابق ،ص ص 195
. 196
 - 65حممد رشيد رضا ،اخلالفة ،د ط ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
مجهورية مصر العربية 2012 ،م ،ص . 72
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 قائمة املصادر واملراجعالقرآن الكرمي
قائمة املصادر
 - 1أمني أمحد ،زعماء اإلصالح يف العصر احلديث ،مؤسسة هنداوي
للتعليم والثقافة ،القاهرة 2012 ،م .
 - 2زيدان جورجي ،تراجم مشاهري الشرق يف القرن التاسع عشر ،ج ،1
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة 2012 ،م .
 - 3الكواكيب عبد الرمحان ،أم القرى ،د ط ،املطبعة املصرية ابألزهر،
1350ه  1931 /م .
 - 4الكواكيب عبد الرمحان ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،تقدمي
أسعد السحمراين ،ط  ،3دار النفائس1427 ،ه  2006 -م .
 - 5العقاد حممد عباس ،عبد الرمحان الكواكيب ،مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة ،مصر 2012 ،م .
 - 6رضا حممد رشيد ،اخلالفة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مجهورية
مصر العربية 2012 ،م .
 - 7رضا رشيد ،جملة املنار ،مج  ،5ج  ،1د ط  ،مصر 1320 ،ه /
 1902م .

 - 66عبد احلكيم صاحل غيث أمحد ،مجال الدين األفغاين وفكرة أتسيس
اجلامعة اإلسالمية ( 1313 – 1254ه  1897 – 1838 /م )
جملة كلية اآلداب ،د مج ،العدد العاشر ،جامعة مصراتة ،د ت ،ص . 95

املراجع

 - 67عبد الرمحان الكواكيب ،أم القرى ،املصدر السابق ،ص ص 207
. 208

 - 1أمحد صالح زكي ،أعالم النهضة العربية اإلسالمية يف العصر
احلديث ،ط  ، 1مركز احلضارة العربية ،القاهرة 2001 ،م .

 - 68محيدي أبو بكر صديق وحممد علي ،إشكالية التوجه والتحيز يف
دراسة التاريخ العثماين من خالل كتاب أم القرى لعبد الرمحان الكواكيب،
جملة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،5املركز اجلامعي علي كايف تندوف ،اجلزائر،

 - 2آل اجلندي أدهم ،أعالم األدب والفن ،ج  ،2مطبعة اإلحتاد،
دمشق 1985 ،م .

جوان  - 2018شوال  1439ه ،ص . 102
 - 69عبد الرمحان الكواكيب ،أم القرى ،املصدر السابق ،ص -ص 210
 . 215 - 70حممد رشيد رضا ،اخلالفة ،املصدر السابق ،ص . 22
 - 71عبد الرمحان الكواكيب ،أم القرى ،املصدر السابق ص . 210

 - 3أنطونيوس جورج ،يقظة العرب ،ترمجة انصر الدين األسد وإحسان
عياد ،ط  ، 8دار العلم للماليني ،بريوت 1987 ،م
 - 4الدهان سامي ،عبد الرمحان الكواكيب  1902 – 1854م ،دار
املعارف ،مصر .
 - 5الزركلي خري الدين ،األعالم ،ج  ، 3ج  ،6ط  ،15دار العلم
للماليني ،لبنان 2002 ،م .
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 - 6طحان حممد مجال ،األعمال الكاملة للكواكيب ،ط  ،7مركز
دراسات الوحدة العربية ،سورية 2006 ،م .
 - 7معاليقي منذر ،معامل الفكر العريب يف عصر النهضة ،تقدمي ،ايسني
األيويب ،دار إقرأ ،بريوت .
 - 8خوري رئيف ،الفكر العريب احلديث أثر الثورة الفرنسية يف توجيهه
السياسي واالجتماعي ،حتقيق وتقدمي حممد كامل خطيب ،ط ،3
منشورات وزارة الثقافة ،،دمشق 1993 ،م .
املقاالت
 - 1أبو بكر صديق محيدي و علي حممد ،إشكالية التوجه والتحيز يف
دراسة التاريخ العثماين من خالل كتاب أم القرى لعبد الرمحان الكواكيب،
جملة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،5املركز اجلامعي علي كايف ،تندوف ،اجلزائر،
جوان  - 2018شوال  1439ه .
 - 2عبد احلكيم صاحل غيث أمحد ،مجال الدين األفغاين وفكرة أتسيس
اجلامعة اإلسالمية ( 1313 - 1254ه  1897 - 1838 /م )،
جملة كلية اآلداب ،العدد العاشر ،،جامعة مصراتة .
الرسائل اجلامعية
 - 1صغريي منري ،آراء أقطاب اجلامعة اإلسالمية وصداها يف بلدان
املغرب العريب مجال الدين األفغاين  -حممد عبده  -رشيد رضا  -شكيب
أرسالن ،مناذج ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ( ل .م .د ) ،قسم
التاريخ ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،اجلزائر1436 ،ه 2015 -
م 1437 /ه  2016 -م .
 - 2رمضان عبد احلميد صديق أمال ،احلياة العلمية يف مكة - 1115
 1334ه  1916 - 1703 /م ،حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه،
جامعة أم القرى ،قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ،اململكة العربية
السعودية1427 ،ه  2006 -م .
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