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ثملخص البح

الفكري لرواد حركة اإلصالح الذین یتناول ھذا البحث بالدراسة والتدقیق والتحلیل المقارناإلرث
–حاولوا، كل من موقعھ، معالجة األمراض المستعصیة التي أصیبت بھا الدولة العربیة 

ویتناول البحث كذلك وجھات نظر وبرامج أشھر رواد حركة اإلصالح وھم محمد . اإلسالمیة
ى المكانة التي عبده وجمال الدین األفغاني وعبد الرحمن الكواكبي، مع تركیز مستفیض عل

وخصوصا الدستور في الموروث الفكري لعمالقة اإلصالح ) القانون(تحتلھا الدولة والحق 
  .المذكورین

Abstract
The main objective of this research is to audit the intellectual legacy of 

the reform movement pioneers who have tried, all of the location, address 
incurable diseases, which was hit the Arab - Islamic state. For the 

methodology of this study, a comparative analysis approach will be 
adopted in examining the views and programs of the most prominent 



pioneers of the reform movement (e.g., Jamal ad-Din Al- Afghani, 
Muhammad 'Abdu, 'Abdul-Rahman al-Kawakibi). Further, such 

assessment will focus on the place occupied by state and the right (law), 
as well as in particular the Constitution at the intellectual heritage of the 

reformers above.
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وما زالت تثیر جدال كبیرا لیس فقط في أوساط ) القانون(أثارت مسألة الدولة وتوأمھا الحق 
. المواطنینولدى قطاعات واسعة من ، بلورجال الدولةالفقھاء والمنظرین والسیاسیین

وتكتسب ھذه المسألة أھمیة استثنائیة لیس من الناحیة النظریة فحسب، بل ومن الناحیة التطبیقیة 
أیضا، حیث العولمة وثورة االتصاالت تفرض واقعا جدیدا یجعل من الالزم البحث عن السبل 

، السیاسیة لمنطقتنا العربیة اإلسالمیة–الكفیلة بحل المعضالت التي تواجھ المنظومة الفكریة 
یحتم العودة إلى التراث والتنقیب عن ما تركھ رواد الفكر العربي اإلسالمي، األمر الذي
  .ا في مجال اإلصالحوخصوص

، الذین اثارت نتاجاتھم ء حركة اإلصالحتبیان وجھات نظر بعض زعمامن ھنا یبدو ضروریاً 
الحال، إلى حالة صحیة نحن أحوج ما ووجھات نظرھم الفكریة جدال واسعا یؤشر، بطبیعة

ة نكون الیھا في الوقت الراھن، حیث تقف شعوبنا أمام منعطف خطیر جراء الھجمة الظالمی
المتمثلة في سطوة القوى التكفیریة، التي یقف في مقدمة اھدافھا الغاء اآلخر وقمع أي بادرة 

ال شك یشكلرواد حركة اإلصالحبحث في نتاجاتالان . مضیئة في مجال البحث العقلي
ن صالح المنظومة الفكریة والثقافیة لبلداننا العربیة، التي ال اعتقد أن اثنین یختلفاإلمصدرا مھما

والذي یكاد یھدد وجود الدول التي قدر لھا ان تكون ) المنظومة(الیھ الذي وصلت المأزقحول 
-الوریث الشرعي لواحدة من أكبر الثقافات التي عرفھا التاریخ البشري، اال وھي الثقافة العربیة

. الفةتلك الثقافة التي شكلت الداعم االیدیولوجي لما عرف في التاریخ بدولة الخ. اإلسالمیة
احد األھداف التي سعى زعماء اإلصالح تحقیقھا، إضافة إلى ) القانون(وربما كان إصالح الحق 

) شرائع(كما ارید لھا في تعالیم ونوامیس ،ھدف إحالل العدل واقامة دولة العدالة االجتماعیة
  .اإلسالم األولي

ندھا رواد حركة اإلصالح، واحدا من المحاور التي توقف ع) الدستور(لقد كان القانون األساسي 
سواًء خالل مناقشتھم للحركة الدستوریة التي شھدتھا الدولة العثمانیة خالل القرنین الثامن عشر 

والتاسع عشر، أو ما تضمنتھ نتاجاتھم حول مفاھیم الدستور األساسیة، مثل مفھوم الحریة 
  .وغیرھا.. والعدالة

  


