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ملخص الدراسة
يزعم كثري من الناس عدم اهتمام املسلمني باحلديث عن السياسة، وأن جّل همهم متعلق باآلخرة، أما الدنيا 
فليس هلا من كتاباتهم نصيب، وأن ما كتبوه يف ذلك ال يتجاوز عدًدا حمدوًدا من الدراسات، وأغلبهم ال يعرف 

من الكتب غري األحكام السلطانية للماوردي.

وبعض هؤالء يطعن بذلك يف اإلسالم نفسه، وأنه دين ال عالقة له بالدنيا، وليس من شأنه أن يتعامل معها، وهؤالء 
ُيَرّد عليهم بأن الشريعة اخلامتة اليت أنزهلا اهلل تعاىل على رسوله حممد -صلى اهلل عليه وسلم-، وجاءت أحكامها 

يف الكتاب والسنة تعتين باألمرين مجيًعا: الدنيا، واآلخرة، وال تعرف هذا الفصل احلاّد بني اجملالني.

ِل���ع عل���ى نصوص الوحي املعصوم من الكتاب والس���نة جيد أنها أفردت مكاًنا كب���رًيا وعظيًما للحديث  إن املطَّ
عن كل املس���ائل اليت حيتاجها اإلنس���ان يف حيات���ه، فتناولت جمال نظام احلكم، والعالق���ات الدولية، واحلفاظ 
على دولة اإلس���الم، وحقوق وحريات اإلنس���ان املسلم، جبانب اعتنائها مبجال االخرتاع واالبتكار والبناء والتعمري، 
والعناية باحِلَرف واملهن اليت تسمو باجملتمع، كما كان جملال القضاء بني الناس وجمال االقتصاد نصيب كبري.

وانطالًقا من تلك اجملاالت املتعددة اليت عاجلتها مصادر الشريعة يف باب السياسة الشرعية، ظهرت الكتابات 
املتعددة اليت تعاجل هذه املسائل، ويف ذلك رد على الفريق الذي يدعي تقصري علماء املسلمني يف هذا الباب.

والكتاب���ة يف السياس���ة الش���رعية مرَّت بثالثة أطوار: بدأت م���ن الرواية املعتمدة غالًبا على النقل الش���فوي إىل 
طور التدوين املمتزج مبا ُكتب من تفس���ري القرآن الكريم واحلديث النبوي الش���ريف، قبل أن تظهر الكتابات 

املتخصصة اليت تعاجل موضوعات خاصة من موضوعات السياسة الشرعية.

واملكتبة اإلس���المية يف جمال السياس���ة الش���رعية حافلة؛ ففيها كتب األحكام الس���لطانية، والكتب اليت 
تتن���اول اجلوان���ب املالية املتعلقة بالدولة اإلس���المية، وأخرى تتن���اول القانون الدولي والعالق���ات الدولية، جبانب 
الكثري من الكتب اليت تتناول مواضيع هامة مثل الوزارة، والقضاء، ورعاية األخالق واآلداب وصيانة اجملتمع، 

إضافة إىل غريها من كتب التاريخ السياسي والفكر السياسي.

وجبانب ذلك فإن هناك قدًرا كبرًيا من خمطوطات كتب السياسة الشرعية تعد بالعشرات ما زالت حبيسة مل 
َتَر بعُد نور الطباعة.
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يف كثري من األحيان تظهر مقولة، ثم تنتش���ر، ويفش���و أمرها بني الناس: يف أحاديثهم وكتاباتهم، حتى ال يكاد 
ُيذَكر يف بابها غرُيها، وإذا فتش���ت يف حقيقة ذلك وجدت أن أصلها كلمة مبتدأة يف بابها مل يس���بقها ش���يء فذاعت 
وانتشرت، ورددها الكبري والصغري، وهي يف حقيقة األمر ال تعدو كونها رأًيا مل تتوفر له دالالت الصحة وأماراتها، 
وحنس���ب أن من ذلك ما يذكره كثري من الناس عن عدم اهتمام املس���لمني باحلديث عن السياس���ة، وأن جّل همهم 
متعل���ق باآلخ���رة، أم���ا الدنيا فليس هل���ا من كتاباتهم نصي���ب، فاهتمامهم ُمنَصّب على أمور غيبي���ة، أو على ما حتت 
ال���رتاب، ال عل���ى ما فوق وجه األرض من العلوم واملعارف الدنيوية، وأن ما كتبوه يف ذلك ال يتجاوز عدًدا حمدوًدا من 

الدراسات، وأغلبهم ال يعرف من الكتب غري األحكام السلطانية للماوردي، وهؤالء فريقان:

 -الفريق األول: من يطعن بذلك يف اإلسالم نفسه، وأنه دين ال عالقة له بالدنيا، وليس من شأنه أن يتعامل معها، 
وأن من حياول ذلك من املس���لمني فهو يظلم الدين؛ إذ ُيدِخله -حس���ب زعمه- يف أمور مل يأِت لقيادها وعالج ما فيها 

من أدواء، وهؤالء هم العلمانيون.

 -والفريق الثاني: من ال يذهب ذلك املذهب، بل يرى أن الدين كما هو يعتين بأمر اآلخرة اليت هي مستقر الناس 
بع���د كدحه���م يف الدنيا، فهو يعتين أيًضا بأمر الدنيا؛ إذ الدنيا مزرعة اآلخرة، لكنه يلقي بالتبعة واللوم على علماء 

املسلمني لتقصريهم يف هذا الباب.

 ولعلن���ا يف هذه الدراس���ة نعرض ملق���والت كال الفريقني، ونبنّي م���دى صوابها ودقتها، وقب���ل الدخول يف ذلك نود 
اإلش���ارة إىل أن الش���ريعة اخلامتة اليت أنزهلا اهلل تعاىل على رسوله حممد -صلى اهلل عليه وسلم-، وجاءت أحكامها 
يف الكت���اب والس���نة تعتين باألمرين مجيًعا: الدني���ا، واآلخرة، وال تعرف هذا الفصل احل���اّد بني اجملالني، فالتفريق 
بينهم���ا إمن���ا هو تفريق تكام���ل، ال تفريق تعارض وتضارب، فالدنيا مزرعة اآلخرة، واآلخرة حصاد الدنيا، وفس���اد 
الدنيا ُمِضّر باآلخرة، لكن األحكام الش���رعية مل تأِت يف مصادرها على ِوَزان واحد، وإمنا جاءت بصور متعددة ما 
بني التصريح والتنبيه، واإلشارة واإلمياء، وغري ذلك من طرق داللة األدلة على األحكام من خالل األمر أو النهي، أو 

التوجيه واإلرشاد، أو التقرير أو من خالل القصص، وأخبار السابقني وحنو ذلك.

تعريف السياسة :
ل بكثري من الدالالت واإلرشادات  مَّ السياسة لغة: القيام على الشيء مبا يصلحه، ولفظ »السياسة« يف لغة العرب حُمَ
واملضامني، فهي إصالح واستصالح، بوسائل متعددة من اإلرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب، واألمر والنهي، تنطلق 
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من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو الرئاسة. وما جاء يف 
معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء يف تاج العروس 
يف مادة س���وس: »سست الرعية سياس���ة: أمرتها ونهيتها. 

والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه«.

ويف لس���ان العرب يف املادة نفسها: »السوس: الرياسة، 
وإذا رأَّس���وه قيل سوَّس���وه، وأساس���وه، وس���وس أمر بين 
ف���الن: أي كلف سياس���تهم، وُس���وِّس الرجل على ما مل 
يس���م فاعل���ه: إذا مل���ك أمرهم، وس���اس األمر سياس���ة: 
ق���ام ب���ه، والسياس���ة: القيام على الش���يء مب���ا يصلحه، 
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام 
عليه���ا وراضها، والوالي يس���وس رعيته« )1(، والسياس���ة 
كم���ا عّرفها النس���في يف طلبة الطلبة بقوله: »السياس���ة 

حياطة الرعية مبا ُيصِلحها لطًفا وعنًفا«. 

 وقد عرفت السياسة الشرعية بتعاريف عدة، والفقهاء 
هلم اجتاهان يف بيان ذلك: 

االجت����اه األول: ميثله قول أبي الوف����اء بن عقيل احلنبلي: 
»السياسة ما كان من األفعال؛ حبيث يكون الناس أقرب 
إىل الصالح وأبعد عن الفس����اد، وإن مل يش����رعه الرس����ول 
-صل����ى اهلل علي����ه وس����لم- وال نزل ب����ه وحي«، وق����د قيَّده 
بقوله: »ما مل خيالف ما نطق به الوحي«، وعلى هذا النحو 
حيم����ل كالم اب����ن جنيم احلنفي؛ حيث يق����ول يف باب حد 
الزنا: »وظاهر كالمهم هاهنا أن السياس����ة هي فعل شيء 
م����ن احلاكم ملصلحٍة يراها، وإن مل يرد بذلك الفعل دليل 
جزئي«، وكالم ابن عقيل أدّق منه وأسّد؛ ألنه قيَّد حتقيق 
املصاحل وَدْرء املفاس����د بعدم خمالفة الشريعة، ومل يربطها 
برؤي����ة احلاك����م، بعك����س كالم ابن جنيم فل����م يقّيدها 
بعدم خمالفة الشريعة وربطها برؤية احلاكم، وقد يكون 
م����راد ابن جنيم كمراد اب����ن عقيل، لكن عبارته قُصَرت 
ع جمال السياسة الشرعية.  عن ذلك، وهذا التعريف يوسِّ

    واالجت���اه الثان���ي: اجت���اه يضيِّ���ق جمال السياس���ة، 
وحيصره���ا يف ب���اب اجلناي���ات، أو العقوب���ات املغلظ���ة، 

)1( جملة البيان، عدد 197، مقال السياسة الشرعية تعريف وتأصيل، 
حممد بن شاكر الشريف.

وقد جُتَع���ل أحياًنا مرادفة للتعزي���ر، وهذا االجتاه غالب 
على الفقه احلنفي يف نظرته للسياس���ة، قال عالء الدين 

الطرابلسي احلنفي: »السياسة شرع مغلظ«.

وقد »نق���ل العالمة ابن عابدي���ن –احلنفي- عن كتب 
املذهب: أن السياس���ة جتوز يف كل جناية، والرأي فيها 
إىل اإلمام، كقتل مبتدع ُيتوهم منه انتش���ار بدعته، وإن 
مل حُيَك���م بكف���ره .. ولذا عرَّفها بعضه���م بأنها تغليط 
جناية هلا حكم ش���رعي؛ حسًما ملادة الفساد، وقوله: هلا 
حكم ش���رعي، معن���اه أنها داخلة حتت قاعدة الش���رع، 
وإن مل ين���ص عليه���ا خبصوصه���ا.. ولذا ق���ال يف البحر: 
ظاهر كالمهم أن السياس���ة هي فعل شيء من احلاكم 

ملصلحٍة يراها، وإن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي«.

وق���ال بعض علم���اء احلنفي���ة: »والظاهر أن السياس���ة 
والتعزيز مرتادفان؛ ولذا عطفوا أحدهما على اآلخر؛ لبيان 

التفسري كما وقع يف اهلداية والزيلعي وغريهما«)2(.

وم���راد الفقه���اء هن���ا بالسياس���ة ه���و م���ا يطل���ق عليه 
السياسة الشرعية، والسياسة احلقة ليست يف حاجة إىل 
هذا القيد؛ ألن السياس���ة تعين اإلصالح واالس���تصالح، 
وذل���ك يكون على أقصى درج���ات الكمال حني التقيُّد 
بالش���ريعة، فال حتتاج السياس���ة من املنظور اإلس���المي 
لذلك التقييد، لكن ملا ُوِجَد من الوالة من ال يفهم ذلك، 
وظن أن السياسة أن يفعل ما يراه جالًبا ملصلحٍة، أو يدرأ 
مفس���دًة م���ن خالل تقديره الش���خصي للموق���ف، احِتيَج 

لتقييد ذلك بالشريعة؛ دفًعا لذلك التوهم الفاسد. 

ز أو  ولعلن���ا نلح���ظ أن جانًبا م���ن هذه التعريف���ات ركَّ
اقتصر على جزء مما تعاجله السياس���ة الش���رعية، سواء 
م���ن حيث التص���رف، فق���د حصرته���ا يف األفع���ال دون 
غريها، أو من حيث القائم بها فقد حصرته يف احلاكم 
دون غريه، لكن بالنظر إىل أن اإلنسان عضو يف جمتمع 
م���ن اآلدميني أمثاله، وهو ال يس���تطيع العي���ش منفرًدا، 
وال ميكن���ه القيام ب���كل ما حيتاج إليه من الش���ئون إال 
باملساعدة واملعونة من اآلخرين، وهذه عالقات متشابكة 

)2( املصدر السابق.
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ومصاحل متداخلة بني الناس، مبا حتتمله من توافق اآلراء 
والطب���اع أو ختالفها، وحينئذ فإن حياتهم ال تس���تقيم إال 
بوجود نظام يش���مل كل العالقات املتشابكة واملصاحل 

املتداخلة يقيمها، ويديرها على أساس من العدل.

 وإدارة العالقات املتشابكة بني الناس وجلب املصاحل، 
ودف���ع املفاس���د يف مجيع اجملاالت مب���ا ميكن أن حيقق 
تطلع���ات اجلمي���ع م���ع احملافظة عل���ى الص���الح والعدالة 
هو م���ا ميكن أن يطلق عليه سياس���ة، والسياس���ة بهذا 
الفهم جماهلا واس���ع ميتد ليشمل جماالت احلياة كلها، 
فهي ليس���ت حمصورة يف أفع���ال يقوم بها احلاكم كما 
س���بق ذكره، وإمن���ا تتعداه���ا إىل األنظم���ة والرتتيبات 
اليت يضعه���ا أهل احلل والعقد حمقق���ة لتلك األهداف، 
وهي أيًضا ليس���ت مس���اوية لنظام احلكم كما يعّرفها 
القانوني���ون والكاتب���ون يف جم���ال السياس���ة الوضعية، 
فنظ���ام احلكم أو النظام السياس���ي لي���س إال جزًءا من 
السياس���ة مبعناها الواسع الذي يشمل أمور احلياة كلها 
م���ن سياس���ة )مبعناها الضي���ق(، واقتص���اد، ومعامالت 

وقضاء، وعالقات دولية وحنو ذلك.

والذي أظن أنه تعريف أكثر مشواًل للسياسة الشرعية 
هو: أنها قيادة وإدارة اجملتمع يف مجيع النواحي الداخلية 
واخلارجي���ة، وأمور الدين والدني���ا؛ جللب املصاحل ودفع 
املفاسد املتعلقة بالفرد أو اجملموع، بالعدل واحلق، رغًبا 
ورهًبا، لتحقيق الغاية اليت ُخِلَق اإلنس���ان من أجلها، مبا 

يواف���ق كليات الش���ريعة وجزئياته���ا وال يتعارض معها، 
إضاف���ة إىل النظ���م والرتتيبات اليت ميكن بها حتقيق ما 

تقدم.

ولعلنا نلحظ هذا الشمول يف تعريف السياسة الشرعية 
م���ن تعريف أبي البقاء الكفوم���ي هلا يف كلياته، حيث 
ق���ال: »السياس���ة ه���ي اس���تصالح اخللق بإرش���ادهم إىل 
ي يف العاجل واآلجل، وهي من األنبياء على  الطريق املنجِّ
اخلاصة والعامة يف ظاهرهم وباطنهم، ومن الس���الطني 
وامللوك على كل منهم يف ظاهرهم ال غرُي، ومن العلماء 

ورثة األنبياء على اخلاصة يف باطنهم ال غرُي«. 

والسياس���ة إذا كان���ت تنطلق م���ن الش���ريعة، وتتقيد 
بنصوصها وأحكامها كانت سياس���ة شرعية، وأما إن 
كانت تنطلق مما ترى العقول صوابه من خالل تصوراتها 
وجتاربها من غري تقيد بالش���رع، فهذه سياس���ة عقلية أو 

مدنية، وهي مباينة للسياسة الشرعية.

والسياس���ة الشرعية ثالثة أقسام: قس���م ثابت بالقرآن 
فهو سياسة إهلية، وقسم ثابت بالسنة فهو سياسة نبوية، 
وقس���م ثابت باالجتهاد وفق قواع���د االجتهاد املعروفة يف 
أص���ول الفقه فهو سياس���ة اجتهادي���ة، وكل ذلك يطلق 

عليه سياسة شرعية.

 والسياس���ة الش���رعية تواكب التطورات الداخلة على 
تصرفات الناس وأوضاعهم، وال تقف عند حّد السياسات 
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التفصيلي���ة اجلزئية الس���ابقة، بل تتجاوزها إذا مل تكن 
حمّقق���ة ألح���كام الش���ريعة ومقاصده���ا إىل سياس���ات 
مناس���بة للتطور الداخل على حياة األفراد واألمم يف ظل 

احملافظة على أحكام الشريعة ومقاصدها. 

وإذا كان���ت ه���ذه ه���ي السياس���ة الش���رعية بعمومها 
ومشوهل���ا؛ فإنن���ا نعاجله���ا يف مبحث���ني: أحدهم���ا: عل���ى 
مستوى اإلسالم نفس���ه يف داللة مصادره على السياسة، 
وفي���ه رد على الفري���ق األول الذي يقول: إن الش���ريعة مل 
تعنِت بالسياس���ة، والثاني: على مس���توى كتابات العلماء 
وتواليفهم يف موضوعات السياس���ة، وفيه رّد على الفريق 

الثاني الذي يقول: إن العلماء أهملوا العناية بالسياسة.

املبحث األول
السياس���ة الشرعية على مس���توى اإلسالم نفسه 

يف داللة مصادره عليها 
وفيه الرد على الفريق األول

ِل���ع على نصوص الوحي املعص���وم من الكتاب  إن املطَّ
والس���نة جيد أنها مل تقتصر على األمور املتعلقة باآلخرة 
فق���ط، كما يق���ول ذلك احمل���اّدون هلل ورس���وله، كما 
مل تقتص���ر على األم���ور املتعلقة بنظ���ام احلكم وحده، 
وإمن���ا أف���ردت مكاًن���ا كب���رًيا وعظيًم���ا للحدي���ث عن 
كل املس���ائل اليت حيتاجها اإلنس���ان يف حياته يف مجيع 
مراحل���ه، انطالًقا من كونه ف���رًدا، ومن كونه عضًوا 
يف مجاعته احملدودة أو يف مجاعته املتس���عة، ولو حاولنا 
إي���راد وتقّصي ما ورد من النصوص املتعلقة بذلك الحتاج 
األمر إىل أس���فار، ولو أضفنا على ذلك شروح أهل العلم 
هلذه النصوص الحتاج كل ِسْفر إىل أسفار، لكن لعلنا 
ُن���وِرد هنا ما يكون مبثاب���ة العناوين من غري تفصيل فهو 

الالئق مبثل هذه الدراسة.

1- يف جمال نظام احلكم:
 وردت النص���وص ال���يت تدل على طبيع���ة هذا النظام، 
علي���ه  القائم���ني  وصف���ات  وامس���ه  إقامت���ه،  ووج���وب 
وش���روطهم وواجباتهم وحقوقهم، وهل له حصانة حُتول 
دون حماس���بته؟ ومرجعية النظام التش���ريعية والقانونية، 

وحتدثْت عن حكم طلب الوالية، كما حتدثْت عن موقع 
أهل الذمة، ومدى إمكانية توليهم للواليات، ودور املرأة 
يف ذلك، وكيفي���ة الوصول إىل ذلك املنصب، واجلهات 
اليت تعني املتصدي���ن للمنصب األمسى، وبّينت دور األمة 
يف ذل���ك، ومراقب���ة تصرف���ات احلاكم وم���دى تقيُّدها 

بالشرع، وإدارة أمور الدولة، ومن يعاونه يف ذلك.

 كما حتدثْت عن مس���ئولية ولي األمر، ومسئولية من 
يعاونه ع���ن تصرفاتهم، وبيَّنت صفاته���م وصالحياتهم، 
وذكرت الش���ورى يف إدارة األمور، وصفات من ُيسَتشار 
والصالحي���ات املمنوح���ة أله���ل الش���ورى، كما حتدثت 
النصوص عن الس���مع والطاعة لول���ي األمر يف املعروف، 
وأن���ه ال طاعة يف املعصية، كم���ا حتدثت النصوص عن 
املوق���ف الذي ينبغ���ي اختاذه عند وجود خ���الف بني ولي 

ّل ذلك األمر. األمر والرعية، وكيف حُيَ

كما حتدث���ت النصوص عن مس���وغات ع���زل املتولي 
لألمر واخلروج عليه إن احتيج لذلك، مع بيان الضوابط 
والشروط اليت تلزم لذلك، كما بينت النصوص صاحب 
الس���يادة واملرج���ع ال���ذي يرج���ع إليه وتص���در عنه مجيع 
اللوائ���ح واألنظم���ة والقوانني، والعمل م���ع اخلارجني عن 
النظ���ام بغري حق وه���م البغاة، وأح���كام ذلك، إىل غري 

ذلك من األمور.

2- يف جمال العالقات الدولية:
حتدثت النصوص عن عالقة دولة اإلس���الم بغريها من 
األنظمة القائمة، وما واجبها جتاه رعايا الدول الكافرة 
ال���يت تدين بغري دين اإلس���الم، وبيان أص���ل العالقة بني 
املس���لمني وغريه���م م���ن الكافري���ن، وأث���ر العل���م بدين 
اإلسالم وعدمه على تلك العالقة، وحتدثت عن مسوغات 
احملاربة هلذه الدول، وما احلد الذي ينتهي عنده القتال.

 كما حتدثت عن عقد املعاهدات واهلدنة واألمان معهم، 
والوفاء مبا عاهد عليه املس���لمون، ومن الذي له حق إبرام 
املعاه���دات نيابة عن األم���ة، واملدة الزمني���ة للمعاهدات، 
ومت���ى جي���وز نبذ العه���د، كما حتدثت ع���ن التحالف مع 
الكفار وضواب���ط ذلك، والواجب حيال الس���فراء الذين 
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ينقلون رسائل أقوامهم إىل ولي األمر املسلم، وهل للسفري 
حصانة وما ضوابطها؟ وحتدثت عن أسرى العدو وما ُيفَعل 
معه���م، والتجارة مع أهل احلرب، ومناصرة املس���لمني يف 

خارج دولة ولي األمر على عدوهم وأحوال ذلك.

3- يف جمال احلفاظ على دولة اإلسالم:
ش���رعت النصوص اجلهاد يف س���بيل اهلل تعاىل، ودعت 
لالس���تعداد لذلك ع���ن طريق جتييش اجلي���وش، وإعداد 
العدة والعناي���ة بالصناعات احلربية، واحلّث على التدرب 
على املعدات القتالية واملس���ابقة فيه���ا، كما بّينت حدود 
اس���تخدام الس���الح الفت���اك، كم���ا بّينت حك���م مواالة 
واخل���روج يف  املس���لمني،  ومس���اعدتهم ض���د  األع���داء، 
���س على املسلمني لصاحل  صفوفهم، واحلكم فيمن جتسَّ

الكفار، واالس���تعانة بغري املسلمني يف 
احلف���اظ عل���ى دول���ة املس���لمني، كما 
حتدث���ت ع���ن العم���ل يف الغنائ���م ال���يت 
تكون إحدى نتائج املعارك، وكذلك 

أسرى احلرب.

اجلان���ب  النص���وص  بّين���ت  كم���ا 
األخالقي للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل، 

حبي���ث مل يعد قاص���ًرا على محاية دار اإلس���الم، وإمنا 
تعدى ذلك للدفاع عن حقوق غري املسلمني يف أن خيرجوا 
م���ن حتت س���لطان احل���كام الطغ���اة، ويف التعرف على 
اإلس���الم ومس���اع كالم اهلل، وق���د حتمل املس���لمون يف 
سبيل حتقيق ذلك أهوااًل مجة، مل يدفعهم إليها احلرص 
عل���ى دني���ا زائل���ة أو مغامن فاني���ة؛ بل إلخ���راج الناس من 

الظلمات إىل النور بإذن ربهم.

كما حتدثت النصوص عن محاية اجملتمع، واحلفاظ 
عليه أمنيًّا وأخالقيًّا، فدعت لألخالق احلميدة، ومنعت 
الظلم والعدوان، وشرعت العقوبات املناسبة للتعدي على 
اآلخرين يف أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم، وظهرت لذلك 

والية احلسبة ووالية املظامل.

4- يف جمال حقوق وحريات اإلنسان املسلم: 
بين���ت النص���وص أن املس���لم عب���ٌد هلل وح���ده، ومن ثم 
ف���إن الذي حيّدد حقوقه ويبني واجباته هو اهلل س���بحانه 

وتعاىل، وقد ساوت النصوص بني املسلمني، فال تفضيل 
ألحٍد على آخر إال بالتقوى، وجعلت النصوص الش���رعية 
حرم���ًة ملال املس���لم ودم���ه وعرضه، وعمل���ت على صيانة 
ذلك بكل س���بيل، ووضعت عقوبات ملن خيالف ويعتدي 
على تلك احلقوق، كما مل تلزم النصوص أحًدا بالتبعية 
الفكري���ة ألحد، بل كفلت له حق���ه يف التفكري، ويف 
األخ���ذ مبا يظهر له أن���ه الصواب دون إلزام له بتبين رأي 
الس���لطة احلاكم���ة أو غريها، ما دام م���ا توصل إليه ال 

خيرج عن حدود الشرع.

 وانطالًق���ا م���ن أن ه���ذه احلق���وق ثابت���ة للمس���لم م���ن 
تش���ريع اهلل تعاىل، وليس���ت منحة من أحد، سواء كان 
ه���ذا األحد ملًكا أو رئيًس���ا، أو كان مجاعة أو ش���عًبا 
بأكمله؛ فإن أحًدا من هؤالء ال ميلك 
إلغاء هذه احلقوق، أو تقييدها بغري ما 
قيَّدته���ا به الش���ريعة، ويف ذلك أكرب 
الضم���ان للحفاظ على حقوق املس���لم، 
كم���ا بيَّنت النصوص حقوق وواجبات 
املقيم���ني على أرض اإلس���الم من غري 
احرتامه���ا  عل���ى  وعمل���ت  املس���لمني، 
والتقيد بها وعدم خمالفتها س���واء من 

السلطة احلاكمة أو من أفراد الشعب. 

5- يف جمال االخرتاع واالبتكار: 
أتاحت الش���ريعة للمس���لم العمل والس���عي، ودعته للجد يف 
كل ما يع���ود عليه أو على جمتمعه باخلري، كما دّللت على 
األخ���ذ باملصلحة ومنع الضرر، ومل تقيد حركاته أو جهوده 
يف ذلك بغري االلتزام بأحكام الشريعة وعدم اخلروج عليها.

6- يف جم���ال البناء والتعم���ر، والعناية باحِلَرف 
واملهن اليت تسمو باجملتمع: 

حتدثت النصوص عن العناية بالزرع، وعن إحياء امَلَوات، 
واالهتمام باحِلَرف وتعلم الصناعات، والصيد واستخراج 
الث���روات ال���يت يف باطن األرض أو البح���ر، ومحاية البيئة 
من التلوث، والعناية بالنظافة والصحة، والعمل على منع 

اإلصابة باألمراض، أو نقلها من مكان إىل آخر.

ش���رعت النص���وص اجلهاد يف س���بيل 
اهلل تع���اىل، ودع���ت لالس���تعداد لذلك 
عن طري���ق جتييش اجليوش، وإعداد 
العدة والعناي���ة بالصناعات احلربية، 
واحل���ث عل���ى الت���درب عل���ى املع���دات 

القتالية واملسابقة فيها
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7- يف جمال القضاء بني الناس: 
حتدث���ت النصوص عن احلكم بالع���دل وعدم الظلم، 
وبينت شروط القاضي بني الناس، ومن أين يأخذ أجره، 
والش���ريعة اليت حيكم به���ا، كما بينت ض���رورة إنفاذ 
حك���م القضاء، وبينت أيًضا األح���وال اليت ُيْنَقض فيها 
حكم القضاء، وحتدثت عن الصلح بني الناس وشروطه 

وحكمه، والتحكيم .

8- يف جمال االقتصاد: 
حتدث���ت النصوص ع���ن حتريم الرب���ا، ودعت للقرض 
احلس���ن، كما حتدثت عن من���ع الغرر والغّش، وحرمت 
كث���رًيا م���ن البي���وع ال���يت تواف���رت فيه���ا دواع���ي ذلك؛ 
كاجلهال���ة أو الغ���ن، أو اخل���داع كالنج���ش وغ���ريه، 
وأباحت البيوع واالستئجار واملضاربة، ودعت إىل الصدق 
يف املعام���الت، ومراع���اة أداء األمانة، ودع���ت أيًضا إىل 
كتاب���ة الدي���ون واإلش���هاد عليه���ا، كما دع���ت للتنمية 
مت قيمة العم���ل، ودعت للضرب يف  االقتصادي���ة، وعظَّ
األرض، وابتغ���اء فض���ل اهلل، وحقَّرت من َأْمر املس���ألة، 
واالتكال على اآلخرين، وغري ذلك من اجملاالت األخرى 
ال���يت غطته���ا الش���ريعة؛ كبيان م���وارد الدول���ة املالية، 

وكيفية اإلنفاق وضوابط ذلك.

ذلك ألن السياس���ة من معاني الدين، قال الزخمش���ري 
يف أساس البالغة: »دان القوم إذا ساسهم وقهرهم فدانوا 
له«، ويف لس���ان الع���رب البن منظور: »الدي���ان الذي يلي 
أمرك ويسوس���ك«، ويف لس���ان الع���رب: أيضا»ِدْنته َأِديُنه 
َدْيًنا: ُسْسته، وِدنته: َمَلْكُته، وُدّيْنُته َأي ُملِّكته، وَديَّْنُته 
القوَم: ولَّيته سياس���تهم... والديان: السائس«، وهذا يعين 

أن السياسة من معاني الدين.

 املبحث الثاني
السياسة الشرعية على مستوى كتابات العلماء 

وتواليفهم، وفيه الرد على الفريق الثاني
وانطالًق���ا م���ن تل���ك اجمل���االت املتعددة ال���يت عاجلتها 
مص���ادر الش���ريعة يف باب السياس���ة الش���رعية، ظهرت 

الكتابات املتعددة اليت تعاجل هذه املسائل.

ومن املع���روف أن وجود العلم يس���بق تدوينه مبدة، قد 
تطول وقد تقصر، فتدوين العلم الحق على وجوده، وذلك 
أم���ر موجود يف كل العلوم الدينية أو الدنيوية، وال يعين 
ع���دُم تدوين العلم يف الفرتة الس���ابقة عل���ى التدوين عدَم 
وجود العلم فيها؛ فذلك أمر مل يقل به أحد، وموضوعنا 

ال خيرج عن تلك القاعدة.

ميكننا أن نقول: إن الكتابة يف السياس���ة الش���رعية 
مرَّت بثالثة أطوار:

 الط���ور األول: كان���ت بداي���ات كالم العلماء يف ذلك 
الب���اب مرتبطة بالرواية ال���يت كانت تعتمد يف أول األمر 

يف أغلب أحيانها على النقل الشفوي.

الط���ور الثان���ي: وانتقل كالم العلم���اء يف ذلك يف طور 
الح���ق إىل التدوين، لكن���ه كان ممتزًجا مبا ُكتب من 
تفس���ري القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف، قبل 
أن تظه���ر الكتابات املتخصص���ة اليت تعاجل موضوعات 
خاص���ة من موضوعات السياس���ة الش���رعية، ومما ميثل 
كتب هذا الطور ُكُت���ب احلديث املصنَّفة على األبواب 
كصحي���ح البخ���اري ومس���لم، وأب���ي داود والرتم���ذي، 
والنس���ائي واب���ن ماج���ه، وموط���أ مالك وس���نن الدارمي 
وحنوه���ا، وكذلك كت���ب الفقه املصنَّف���ة على األبواب 
ككتاب األم للش���افعي، وس���ائر ما ُكتب من الكتب 
َنت هذه الكتب يف  الفقهية يف س���ائر املذاهب، فقد ُضمِّ
داخله���ا فصواًل متعددة عن كثري من مس���ائل السياس���ة 
الش���رعية، ففيها فصول عن اإلمارة والشورى، واجلهاد 
وأحكام البغ���اة، واحلدود واجلزي���ة، والعهد واألمان، 
واملوادع���ة والقضاء، والبيوع واملزارعة واملس���اقاة، وحنو 
ذل���ك، وكتب الس���رية النبوي���ة أيًض���ا، وكذلك كتب 
���ت يف ثناياها احلديث  العقائ���د أو الكالم؛ حي���ث ضمَّ
عن اإلمامة الكربى )رئاس���ة الدولة(، وما دار حوهلا من 

اختالفات، وما يتعلق بها من أحكام.

وقد تداخل هذا الطور مع الطور الثالث، فما زالت ُتَؤلَّف 
الكتب على نهجه حتى مع ظهور الكتابات املتخصصة، 
كتلك الكتب املصنفة يف بعض املوضوعات الش���رعية؛ 
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حيث تتعرض يف ثنايا ذلك ملسائل من السياسة الشرعية 
���ص جزًءا من  كفضائ���ح الباطني���ة للغزال���ي؛ حيث خصَّ
كتاب���ه للحديث عن اإلمام���ة. وكمنهاج الس���نة النبوية 
نه  يف ال���رد عل���ى الش���يعة القدرية البن تيمي���ة؛ حيث ضمَّ
كثرًيا من الكالم حول اإلمامة وطرق انعقادها، كما 
حتدث عن إثبات خالفة الصديق، كما ذكر الش���روط 
ال���يت ينبغ���ي توافره���ا فيم���ن يعق���د اإلمامة ملس���تحقها. 

الش���رعية  اآلداب  كت���اب  وكذل���ك 
الب���ن مفل���ح؛ حيث تع���رَّض لكثري من 
مس���ائلها كإن���كار املنك���ر: حاالته 
وأحكام���ه، وأنواع من ينكر عليهم، 
واإلنكار على السلطان، وحتدث عن 
الشورى وعن االستعانة بأهل الذمة يف 
أمور املسلمني، وغري ذلك من الكتب. 

الط���ور الثالث: ثم انتقلت الكتابة إىل الطور الالحق، 
بعضه���ا  أو  الش���رعية  السياس���ة  مس���ائل  إف���راد  وه���و 
بالتصني���ف، وإن كان ه���ذا ال مينع م���ن وجود كتابات 
الثان���ي،  الط���ور  يف  ُوِج���َدت  مس���ائلها  يف  متخصص���ة 
والكتاب���ات املتخصص���ة يف جمال السياس���ة الش���رعية 
ُوِج���َدت على صورت���ني إحداهما: االقتصار على مس���ائل 
السياس���ة الش���رعية، والثاني���ة: ذكر مجل���ة كبرية من 
مس���ائلها مع وجود مسائل أخرى ال تنتمي هلا، وإن كان 

هلا مبوضوع الكتاب تعلُّق.

ويف هذا الطور تكثر الكتابات املتخصصة يف مسائل 
السياسة الشرعية، وقد استغرق الوصول إىل هذا الطور 

قرابة ثالثة قرون من الزمان.

 ويف دراس���ة د/ نصر حممد ع���ارف الرائدة توصل من 
خالهل���ا إىل وج���ود أكثر من ثالمثائة مؤلَّف يف مس���ائل 
السياس���ة الش���رعية، وال���يت ُطب���ع منها أكثر م���ن مائة 
مؤلَّ���ف، مع االع���رتاف واإلقرار بأن ه���ذا العدد ال ميثل 
مجي���ع م���ا ُكِتَب، وه���و ما يع���ين أن حماولة اس���تيعاب 
احلديث عنها خيرج عن حدود هذه الدراس���ة، ولذا فقد 
اقتص���رت م���ن أمثلة هذا الط���ور على ما حت���ت يدي من 
الكت���ب )س���واء كان يف صورة إلكرتوني���ة، أو صورة 

ورقي���ة أو خمط���وط(، عل���ى أن الباحث جي���د صعوبة يف 
الفص���ل احلاّد بني جماالت ه���ذه املؤلفات، فكثري منها 
مل خيل���ص لغرض واحد مما ُيصعِّب مس���ألة التصنيف، 
ال���ذي يرتتب عليه االخت���الف يف عّد هذا الكتاب ضمن 

هذا النطاق أو غريه.

 وال ش���ك أن الص���ورة املتكامل���ة يف تغطي���ة موض���وع 
السياس���ة الش���رعية يف والياته مجيًعا 
األح���كام  مؤل���ف  به���ا  ظه���ر  ال���يت 
ه���ذا  أن  إىل  يرش���د  الس���لطانية، 
الكتاب يعد تطويًرا وجتميًعا جلهود 
س���بقته يف اجملال نفسه، على أساس 
وج���ود كتاب���ات تقتصر عل���ى ذكر 
والي���ة، أو ع���دة والي���ات، إىل أن جاء 

املاوردي فجمع الواليات كلها يف كتاب واحد :

1- ُكُتب األحكام الس���لطانية، وهي الكتب اليت تتحدث 
عن اإلمامة العظمى وم���ا يرتبط بها من واليات عدة، 

وإن كان بعضها يقتصر يف احلديث عليها: 
ه���ذه الكتب ظه���رت متأخرة نس���بيًّا، ومنهجها منهج 
فقه���ي يعتم���د األدل���ة م���ن النص���وص الش���رعية يف بيان 
الواليات، وشروطها وصالحياتها، وصفات من يتوالها، 

فمن هذه الكتب:

كت���اب تثبيت اإلمام���ة وترتيب اخلالف���ة للحافظ أبي 
نعي���م أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاني )ت430ه�( 
حتدث فيه عن تثبيت إمامة اخللفاء األربعة، وذكر أدلة 

ذلك، وردَّ على َمن خالف فيه كالرافضة وغريهم.

وكت���اب األحكام الس���لطانية والواليات الدينية ألبي 
احلس���ن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الش���افعي )ت 
450ه����( ]دار الكتب العلمية/ ب���ريوت لبنان[ تكلم فيه 
عن اإلمامة والوزارة، واإلمارة على البالد، واإلمارة على 
اجله���اد، والوالية على حروب املصاحل، ووالية القضاء، 
ووالي���ة املظ���امل، ووالي���ة النقاب���ة عل���ى ذوي األنس���اب، 
والوالية على إمامة الصالة، والوالية على احلج، والوالية 
على الصدقات وقس���مة الفيء والغنيمة، وإحياء املوات، 

ع���ارف  حمم���د  نص���ر  د/  دراس���ة  يف 
الرائ���دة توصل من خالهل���ا إىل وجود 
أكثر من ثالمثائة مؤلَّف يف مس���ائل 
السياس���ة الش���رعية، واليت ُطبع منها 

أكثر من مائة مؤلَّف
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واس���تخراج املياه، وأح���كام اجلرائم، ووض���ع الديوان 
وذكر أحكامه واحلس���بة، فهو ي���كاد يتعرض لكل 

واليات الدولة ومؤسساتها.

يُّه كتاب األحكام السلطانية  وعلى املنوال نفس���ه مَسِ
والوالي���ات الدينية ألبي يعلى الفراء احلنبلي )ت458ه�(، 

]دار الكتب العلمية/بريوت لبنان[.

َلم إلمام احلرمني أبي  وكتاب غياث األمم يف التياث الظُّ
املعالي اجلويين )ت478ه�( ]مؤسسة الريان/بريوت، ط1، 
1428ه�[، وقد قسم كتابه إىل ثالثة أركان: أحدها عن 
اإلمام���ة وما يتعل���ق بها من أبواب، والثان���ي يف تقدير خلو 
الزمان من األئمة والوالة، والثالث يف تقدير انقراض محلة 
الش���ريعة، وقد تفرَّد اجلويين مبنهج مل يس���بقه إليه أحد؛ 
حيث افرتض خلو الزمان من وجود ولي األمر الش���رعي، 

وبنيَّ ما الذي ينبغي عمله يف هذه احلالة.

ورس���الة اخلالفة وامللك لتقي الدين أبي العباس أمحد 
اب���ن عبد احللي���م بن عبد الس���الم اب���ن تيمي���ة احلراني 
ت)728ه����( ]مكتبة املن���ار/األردن، ط2، 1414ه� وهي 
موجودة ضمن جمموع الفتاوى[، حتدث فيها عن اخلالفة 
أ َمن قال:  وامللك والفرق بينهما، وبنيَّ معنى اخلليفة وخطَّ
إن���ه مبعنى النائب ع���ن اهلل، كما حت���دث عن أحكام 

قتال البغاة، والفرق بينهم وبني اخلوارج.

وكت���اب حتري���ر األح���كام يف تدب���ري أهل اإلس���الم 
لب���در الدي���ن حمم���د ب���ن إبراهيم ابن 
مجاع���ة )ت733ه����(، ]دار الثقاف���ة/ 
قطر/ الدوح���ة - 1408ه� -1988م، 
ط3[ حتدث فيه ع���ن اإلمامة والوزارة 
والدي���وان، وأكثَر م���ن احلديث عن 
اجلهاد وما يتعلق به، وقتال أهل البغي 
وعقد الذمة، لكنه مل يس���توعب ما 
استوعبه كتاب األحكام السلطانية.

وكتاب حس����ن الس����لوك احلافظ دولة امللوك حملمد بن 
حمم���د بن عب���د الكريم املوصل���ي، )ت744ه����( ]مدار 

الوطن/الرياض، ط1، 1416ه� [.

 وكت���اب مآث���ر اإلناف���ة يف مع���امل اخلالف���ة ألمح���د بن 
علي بن أمحد القلقش���ندي )ت 821ه�( ]مطبعة حكومة 
الكويت/الكوي���ت، ط2، 1985م[، جوانب عديدة من 
ه���ذا الكتاب تدخل حتت كتب األحكام الس���لطانية؛ 
حيث حتدث عن معنى اخلالفة، وطرق االنعقاد، وواجب 
اخلليف���ة جتاه الرعية وحقه عليه���م، كذلك حتدث عن 
والية العهد، وعن الطوارئ اليت مبقتضاها ُيعَزل اخلليفة 
أو ول���ي العهد، لكن هن���اك جوانب ُأَخر ُتَع���ّد من قبيل 
التاري���خ السياس���ي؛ حي���ث َيع���ِرض لتاري���خ اخلالفة من 

بدايتها إىل زمنه يف العديد من اجلوانب.

وكت����اب الوالي����ات ألمحد بن حيي����ى الونشريس����ي املالكي 
)ت914ه�(، ]مكتبة الثقافة الدينية/بورسعيد/ط1، 2001م[ 

2- اجلوانب املالية املتعلقة بالدولة اإلسالمية:
الدول���ة ال ب���د أن يكون هل���ا مصادر مالي���ة تنفق منها 
على املص���احل العامة؛ لتحقيق الغايات من وجود الدولة، 
وحتت���اج إىل مس���لك الرمح���ة واإلحس���ان يف مج���ع هذه 
املوارد، ومس���لك العدل يف توزيعه���ا، وأول ما يقابلنا من 

الكتابات املتخصصة يف اجلوانب املالية:

كتاب اخلراج للقاضي أبي يوسف )ت182ه�( ]املكتبة 
األزهرية/القاه���رة ع���ام 1420ه���� [ صاح���ب اإلم���ام أبي 
حنيف���ة، وهو كتاب مطبوع متداول، كتبه أبو يوس���ف 
بأمر اخلليفة هارون الرش���يد، تناول فيه اجلانب املتعلق 
باملوارد املالية للدولة كالغنيمة والفيء 
واخلراج والصدقات، وكيفية اإلنفاق 
منه، ورواتب القض���اة والعمال، كما 
تن���اول بعض ما يتعلق بالوالة واألمراء، 
كما تناول احلدود وأنواعها وكيفية 
إقامتها، وحكم املرتد عن اإلس���الم، 
ثم اختتم كتابه باحلديث عن قتال أهل الشرك واألمان 
واملوادع���ة، وهو مما يدخل يف القانون الدولي والعالقات 

الدولية.

ومن الكتب اليت حنت هذا املنحى االقتصادي كتاب 

تف���رد اجلويين مبنهج مل يس���بقه إليه 
أح���د؛ حيث اف���رتض خل���و الزمان من 
وج���ود ولي األم���ر الش���رعي، وبني ما 

الذي ينبغي عمله يف هذه احلالة
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اخل���راج ليحيى بن آدم )ت206ه�( ]دار الش���روق/مصر، 
ط1، 1987م [.

وكتاب األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم )ت224ه�( 
]دار اهلدي النبوي مبصر/دار الفضيلة بالسعودية، ط1، 

1428ه�[.

وكتاب األموال حلميد بن زجنويه )ت251ه�( ]مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات/الرياض[. 

وكتاب األموال ألب���ي جعفر أمحد بن نصر الداوودي 
)ت402ه�(، ]دار السالم/مصر/ط2، 1427ه�[.

وكت���اب االس���تخراج ألح���كام اخل���راج الب���ن رجب 
احلنبلي ]دار الكتب العلمية/بريوت، ط1، 1405ه�[.

ورسالة قاعدة يف األموال السلطانية لشيخ اإلسالم ابن 
تيمية )ت728ه�(، ]سلس���لة حبوث وحتقيقات خمتارة من 
جمل���ة احلكمة )22(، 1422ه����[، على أن هذه الكتب 
كله���ا مل تقتصر على اجلانب املالي، وإمنا حتدثت عن 
أم���ور أخرى مما هو من مس���ائل السياس���ة، كاحلكم 
بالعدل، ووجوب الس���مع والطاعة ألئمة املسلمني، وترك 
منازعته���م، وحن���و ذلك، وال ش���ك أن هن���اك جوانب من 
امل���وارد املالي���ة للدول���ة املذك���ورة يف ه���ذه الكتب غري 
موج���ودة اآلن، لك���ن الذي يهمن���ا بيان اش���تغال علماء 

املسلمني يف زمنهم وعنايتهم بهذا العلم. 

3- القانون الدولي والعالقات الدولية:
هن���اك أحكام ش���رعية حتك���م العالقة ب���ني الدولة 
اإلس���المية وبني الدول الكاف���رة، كاألحكام املتعلقة 
، والعهد واألم���ان، والصلح واملوادعة،  ���ريَ باملغازي والسِّ
ا يف  واجلزي���ة وحن���و ذل���ك، ومن الكت���ب املبك���رة جدًّ
ذل���ك ما كتبه أبو عمر عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي 
)ت157ه�(، يف كتابه السري، وقد رواه اإلمام الشافعي 

بسنده يف كتاب األم.

وكتاب السري ألبي إسحق إبراهيم بن حممد الفزاري 
)ت186ه����( ]مؤسس���ة الرس���الة/بريوت، ط1، 1987م، 

والكتاب بعضه مفقود[.

وكتاب الس���ري الكبري حملمد بن احلس���ن الش���يباني 
)ت189ه����( تلميذ أبي حنيفة، وقد ش���رحه مشس األئمة 
السرخس���ي )ت490ه����( ]دار الكت���ب العلمي���ة بريوت، 
ط1، 1417ه����[، وكان الش���يباني صنَّ���ف قبله كتاب 
الس���ري الصغري، وألبي يوسف مش���اركة يف ذلك؛ حيث 

ألف كتاًبا امسه الرد على ِسرَي األوزاعي.

 ومما ميكن إضافته إىل ذلك: الوثائق السياسية اليت 
متث���ل العقود والعهود ال���يت أعطاها النيب صلى اهلل عليه 
وسلم وقادة الفتح للبلدان املفتوحة، وقد مُجع أغلب هذه 
الوثائق يف كتاب بعنوان »جمموعة الوثائق السياسية يف 

العهد النبوي واخلالفة الراشدة«. )3( 

4- الوزارة:
الوزارة من الواليات السياس���ية املهم���ة اليت ظهرت يف 
نظامنا السياس���ي، وهي تش���مل جانبني: وزارة التفويض 
يقوم فيها الوزير مقام اخلليفة أو الرئيس يف كل فعله، 
فهو مفوَّض من ِقَبله يف ذلك؛ لذا ُيشرَتط له من الشروط 
م���ا ُيش���رتط للخليف���ة إال ش���رط النس���ب، واحلرية على 
الصحي���ح، ووزارة التقييد )كذا مساه���ا الثعاليب وهي 
ال���يت مساها املاوردي وزارة التنفي���ذ( يكون فيها الوزير 
مبثابة الس���فري بني اخلليفة والرعية، فليس���ت متثل والية 
عل���ى احلقيق���ة، وقد ُوج���دت الكت���ب املتخصصة اليت 
اعتن���ت بذلك، فم���ن الكت���ب ذات االهتم���ام التارخيي 
كت���اب ال���وزراء والُكّت���اب ألب���ي عب���د اهلل حمم���د بن 
عي���دروس اجلهش���ياري )ت331ه����( ]مكتب���ة مصطفى 

البابي احلليب/ القاهرة، ط1، 1401ه�[.

ومن الكتب ذات االهتمام الفقهي كتاب حتفة الوزراء 
ألب���ي منصور عبد امللك بن حممد ب���ن إمساعيل الثعاليب 
)ت429ه����( ]دار البش���ري/عمان، ط1، 1414ه�[، حيث 
رتَّب املؤلف كتابه على مخس���ة أبواب: حبث فيها أصل 
الوزارة واش���تقاقها، وصف���ات الوزير الصاحل، واحلقوق 
املتبادلة بني الوزير وامللك، وأقس���ام الوزارة، والفرق بني 
وزارة التفوي���ض ووزارة التنفيذ، واحلديث عن الش���ورى 

)3( جمموعة الوثائق السياسية مجعها، د/ حممد محيد اهلل احليدر آبادي، 
مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
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وبيان من ُيستشار، ومن ال يستشار، وكتمان األسرار.

 ومنه���ا كت���اب قوان���ني ال���وزارة ألب���ي احلس���ن علي بن 
]مرك���ز  )ت450ه����(،  امل���اوردي  حبي���ب  ب���ن  حمم���د 

اإلسكندرية للكتاب/اإلسكندرية ط3 [.

وكتاب حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء ألبي احلسن اهلالل 
ابن احملسن الصابي )ت488ه�( ]مطبعة اآلباء اليسوعيني/

بريوت[، وهو كتاب تارخيي كما يظهر من امسه.

5- القضاء:
يعد القضاء من الواليات السياسية املهمة يف الدولة؛ إذ 
تنتظم به أحوال الراعي والرعية واجملتمع، ويأمن الناس 
على دمائهم وأعراضه���م وأمواهلم، ويأخذ كل صاحب 
ح���ّق حق���ه، ويف ه���ذا الف���رع ُتذك���ر أح���كام احلدود 
والتعزي���ر، والش���هود والدع���اوى والبين���ات، واحلك���م 
بالقرائن واألمارات والفراس���ة، وعقوبة املتهم، وش���هادة 
الفس���قة من املسلمني، وشهادة غريهم من الكفرة وحنو 
ذل���ك، فم���ن الكتب ال���يت حتدثت ع���ن أخب���ار القضاة 
وتارخيه���م كت���اب أخب���ار القض���اة للقاض���ي أبي بكر 
ّ الَبْغَداِدّي،  ���يبِّ حمم���د بن خلف ب���ن َحيَّاَن بن صدقة الضَّ
املَُلقَّب ِب�»َوِكيع« )املتوفى سنة 306ه�( ]املكتبة التجارية 

الكربى/القاهرة، ط1، 1366ه�[.

ومن الكتب اليت حتدثت عن مس���ائل القضاء نفس���ها 
كتاب أدب القاضي للخصاف )ت261ه�( الذي ش���رحه 
عمر ب���ن عبد العزيز بن مازه البخ���اري املعروف بالصدر 
الشهيد )ت536ه�( ]مطبعة اإلرشاد بغداد ط1397/1ه�-
1977م[، وق���د رتَّب���ه على مائة وعش���رين باًبا، تناول فيه 

كل ما يتعلق بالقضاء.

وكت���اب الط���رق احلكمي���ة يف السياس���ة الش���رعية 
)الفراس���ة( ألب���ي عبد اهلل حممد ابن أب���ي بكر بن قيم 
اجلوزية )اشتهر بابن القيم ت 751ه�(، ]املؤيد/الطائف، 

ط1، 1410ه�[.

وكت���اب تبصرة احلكام يف أص���ول األقضية ومناهج 
األح���كام لربه���ان الدي���ن أبي الوف���اء إبراهي���م بن علي 

اب���ن حممد ب���ن فرح���ون املالكي )ت799ه����( ]دار عامل 
الكتب/ الرياض 1423ه�[، وهو كتاب حافل يف بابه.

وكتاب معني احل���كام فيما يرتدد بني اخلصمني من 
األحكام لعالء الدين علي بن خليل الطرابلس���ي احلنفي 

)ت844ه�( ]دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع[.

وكت���اب جواه���ر العقود ومع���ني احل���كام واملوقعني 
والش���هود لش���مس الدي���ن حمم���د ب���ن أمح���د املنهاج���ي 
األسيوطي )ت 880ه�( ]مصّورة عن الطبعة األوىل املطبوعة 

على نفقة األديب الكبري حممد سرور الصبان[.

وكت���اب املقدم���ة الس���لطانية يف السياس���ة الش���رعية 
لطوغان ش���يخ احملم���دي احلنفي )ت881ه����(، وكتاب 
لس���ان احل���كام يف معرفة األح���كام ألبي الولي���د إبراهيم 
ب���ن حممد، املعروف بابن الش���حنة احلنفي )ت 882ه�(، 
]دار الفكر للطباعة والنش���ر والتوزيع[. وكتاب السياسة 

الشرعية لدده أفندي )ت 1146ه�(. )4(

6- رعاية األخالق واآلداب وصيانة اجملتمع:
ويف هذا اجلانب من جوانب السياسة الشرعية تطالعنا 
الكتب املوسومة بكتب احلسبة، واليت تعتين باحلفاظ 
على أخالق اجملتمع وآدابه، وتصونه ممن حياول اخلروج 
عليه���ا، م���ن حيث إن���كار املنك���رات كله���ا، واألمر 
باملعروف يف كل األمور اجملتمعية، ويف هذا الباب جند 

الكثري من الكتب:

منه���ا كت���اب الس���وق ليحي���ى ب���ن عم���ر الكنان���ي 
)ت289ه����( ]مكتب���ة الثقافة الدينية/ بورس���عيد، ط1، 
1424ه�[، الذي يتحدث عن تنظيم األس���واق ومراقبتها، 
وع���ن املنكرات اليت ميكن وقوعها يف الس���وق، ويبني 

كيفية العمل معها.

)4( يف املخطوط���ة اليت وقفت عليها مل تذكر من اس���م املؤلف س���وى: دده 
أفن���دي، وبالبحث يف األعالم للزركل���ي عن دده أفندي وجدت ما يلي: 
»)..- 1146 ه���� =..- 1733 م( حمم���د )ب���ري حممد دده( بن مصطفى ابن 
حبيب األرضرومي ثم القسطنطيين، زين الدين، املعروف بدده أفندي: 
م���ن علم���اء الدول���ة العثمانية، فقيه حنف���ي« وذكر أن ل���ه من الكتب 
»السياس���ة واألح���كام«، وكذل���ك ج���اء يف إيضاح املكن���ون 304/2 

إلمساعيل باشا البغدادي.
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وكتاب الرتبة يف طلب احلس���بة للماوردي )ت450ه�( 
]دار الرسالة/القاهرة، ط1، 1322ه�[.

وكتاب نهاي���ة الرتب���ة الظريفة يف طلب 
احلس���بة الشريفة لعبد الرمحن بن نصر بن 
عبد اهلل الشيزري )ت589ه�( يبني شرائط 
احملتس���ب وصفت���ه، ويتكل���م ع���ن األم���ر 
باملعروف والنهي عن املنكر، ويبني كيفية 
االحتساب على كثري من أصحاب املهن يف 
اجملتمع؛ كاألطب���اء والصيادلة، والصاغة 
واخلياط���ني،  والعطاري���ن  والفصادي���ن، 

والنجارين واخلبازين والطباخني، وغريهم كثري.

وعل���ى املنهج نفس���ه كتاب معامل الُقرب���ة يف أحكام 
احلس���بة حملمد بن حممد بن أمحد املعروف بابن اإلخوة 
القرش���ي )ت729ه����(]دار الكت���ب العلمية/لبنان/ط1، 

1421ه�[.

وكت���اب احلس���بة البن تيمية )ت728ه����( ؛ حيث يبني 
أن األص���ل يف الوالي���ات أن تك���ون واليات ش���رعية، ثم 
يبني بعض واجبات احملتس���ب واالحتس���اب يف املعامالت 
احملرمة، ويتحدث عن التعزير بالعقوبات املالية، وأخرًيا 

عن استخدام اليد يف إنكار املنكر.

وكت���اب بغية اإلربة يف أحكام احلس���بة لوجيه الدين 
عب���د الرمح���ن بن عل���ي الش���يباني املعروف باب���ن الديبع 

)ت944ه�( ]جامعة أم القرى/مكة، ط1، 1423ه�[.

7- ُكُت���ب ُتعَن���ى باس���تقرار األح���وال وانتظامها 
وإصالحها عن طريق النصائح واملواعظ املتعلقة 

بالسياسة:
األمراء والوزراء يف تعاملهم مع ش���عوبهم، ويف قيادتهم 
لألم���ة، يف حاج���ة إىل التحل���ي بفضائ���ل خلقي���ة ُتعّد من 
قبيل الصفات الذاتية؛ كالش���جاعة والصدق والكرم، 
والوفاء والش���كر، واإلحسان واهليبة، واملظهر املالئم، 
والبع���د ع���ن أضدادها، م���ن اجلن واخل���ور، والكذب 
والبخ���ل والغ���در، وإخ���الف الوعد، كم���ا حيتاجون يف 
قيادته���م لألم���ة جبان���ب الصف���ات الس���ابقة إىل صفات 

كالعدل بني الناس، والتمس���ك باحلق وطيب املعش���ر، 
ودوام األلفة بينهم وبني الرعية، واحلرص على املش���اورة 
وع���دم االس���تبداد بال���رأي، لذلك ُوِج���َدت الكتب اليت 
حتّض على تل���ك الفضائل، وتنهى عن 
ذميمها، وتبني ما يرتتب على األخالق 
احلس���نة من اخل���ري، وم���ا يرتتب على 

السيئة من شرور.

 كما تهدف تلك الكتب إىل تقديم 
النصيحة ملتولي األمور، وبيان الطريق 
الذي ينبغي س���لوكه، س���واء يف تولية 
الواليات، أو يف حتصيل األموال وإنفاقها، واحلكم بني 
الناس باحلق، وإقامة احلدود وترك احملاباة، وسريته مع 
خمتلف فئات الدولة، وحنو ذلك، لكن من هذه الكتب 
م���ا يغلب احلديث عن الفضائل الذاتي���ة، ومنها ما يغلب 

احلديث عما يصلح به أمر الراعي والرعية. 

فم���ن هذه الكتب كت���اب آداب املل���وك ألبي منصور 
عب���د امللك بن حممد ب���ن إمساعيل الثعال���يب )ت429ه�( 
]ع���امل الكتب/القاه���رة، ط1، 1428ه����[، يق���ول يف 
مقدمت���ه: »ق���د جعلت ل���ه مقدم���ة وس���ياقة، وبنيته على 
أن يتضم���ن الُغ���رر والنكت واللمع والعه���د، مما يصلح 
للمل���وك وأصحابهم، وذكر ما هلم وعليه���م، ورتَّبته يف 

عشرة أبواب يشتمل كل باب منها على عدة فصول«.

وكتاب تس���هيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك 
ألبي احلس���ن امل���اوردي )ت450ه����( ]دار النهضة/بريوت 
ع���ام 1981م[؛ حيث رتبه على باب���ني وكل باب فيه عدة 
فص���ول، فالباب األول يف أخالق امللك، والباب الثاني يف 

سياسة امللك.
للم���اوردي)5(  املنس���وب  املل���وك  نصيح���ة  وكت���اب 
]مكتب���ة الفالح/الكوي���ت، ط1، 1403ه����[، يقول يف 
مقدمته:»فكتبنا كتابنا هذا نصيحة للملوك، وإظهاًرا 
حملبتهم، وإش���فاًقا هلم على أنفس���هم ورعاياهم، ورجونا 

)5( ذك���ر الدكت���ور فؤاد عبد املنع���م يف مقدمة حتقيق���ه لكتاب قوانني 
الوزارة أن كتاب نصيحة امللوك ليس من تأليف املاوردي.

ُيع���ّد القض���اء من الواليات السياس���ية 
املهمة يف الدول���ة؛ إذ تنتظم به أحوال 
الراع���ي والرعي���ة واجملتم���ع، ويأم���ن 
وأعراضه���م  دمائه���م  عل���ى  الن���اس 
وأمواهل���م، ويأخ���ذ كل صاح���ب حق 

حقه
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أن من وقع له كتابنا هذا، مبا فيه من صادق النصيحة 
وبلي���غ املوعظ���ة، وأعط���اه من عناي���ة حظ���ه بالنظر فيه 
والتدب���ر له واإلصغاء إليه، علم أّن���ا من أعظم أوليائه له 

نصيحًة، وأبلغ خَدمه وأعوانه له معونًة«.

 وكت���اب الترب املس���بوك يف نصيحة امللوك ألبي حامد 
حممد بن حممد بن حممد الغزالي )ت505ه�(. 

وكتاب درر الس���لوك يف سياس���ة امللوك ألبي احلس���ن 
املاوردي )ت450ه�( ]دار الوطن /الرياض 1417ه�[ ، وقد 
���مه إىل بابني: الباب األول: يف أخ���الق امللك، والباب  قسَّ
الثان���ي: يف سياس���ة املل���ك، حت���دث يف الب���اب األول عن 
األخالق احملم���ودة، وما يقابلها من األخ���الق املذمومة، 
وحتدث يف الباب الثاني عن الرجوع إىل احلق وحماس���بة 
النفس، وبنيَّ أن أصل ما تبنى عليه السياس���ة العادلة يف 
س���ريها: الرغب���ة والرهبة واإلنص���اف، كما حتدث عن 
سياس���ة امللك حلاش���يته وأعوانه، ثم حتدث عن القضاة 
واحلكام وعمال اخلراج، وأهمية حس���م مواد الفساد، 
وتفق���د أح���وال الرعي���ة والعناية بأمن الس���بل واملس���الك 
ورعاي���ة العلم والعلماء ومكافأة احملس���ن على إحس���انه 
واملس���يء على إس���اءته، وختم كتابه بدعوة امللك إىل أن 
يكون دأبه فعل اخلريات إما ابتداًء من نفسه، أو اقتداء 

باألخيار من سلفه.

وكت���اب س���راج امللوك ألب���ي بكر حممد ب���ن الوليد 
]ال���دار  )ت520ه����(،  املالك���ي  الطرطوش���ي  الفه���ري 
املصري���ة اللبنانية/القاه���رة، ط1، 2006م[؛ حي���ث رتَّبه 
عل���ى أربعة وس���تني باًبا، بدأه���ا باحلديث ع���ن موعظة 
الس���لطان، ثم حتدث عن اخلصال اليت يستمر بها نظام 
املل���ك، واخلصال اليت يك���ون بها زوال���ه، وحتدث عن 
خص���ال احللم واجلود، والس���خاء والص���رب وأضدادها، 
وحتدث عن الوزراء وصفاتهم واملشورة والنصيحة، كما 
حتدث ع���ن اخلصال ال���يت تصلح بها الرعي���ة واخلصال 
املوجبة لذم الس���لطان، وحتدث عن س���رية الس���لطان مع 
اجلند، ويف جباية اخلراج وس���ريته يف بيت املال، وتدوين 
الدواوين، وفرض األعطيات، كما حتدث عن أحكام 
أه���ل الذم���ة، وتقدي���ر اجلزي���ة، والصف���ات املعت���ربة يف 

ر من أخالق  الوالة، والش���روط اليت تؤخذ عليه���م، وحذَّ
مردية كالظلم والغيب���ة والنميمة، وحتدث عن احلروب 
وتدبريه���ا وِحَيله���ا وأحكامها، ثم خت���م كتابه بأخبار 

ملوك العجم وحكاياتهم والعديد من احِلَكم املنثورة.

وكت���اب املنه���ج املس���لوك يف سياس���ة املل���وك، لعب���د 
الرمحن بن نصر بن عبد اهلل الشيزري )ت589ه�(، ]دار 

املنار/األردن 1407ه�[.

وكت���اب تهذيب الرياس���ة وترتيب السياس���ة حملمد بن 
علي ب���ن احلس���ن القلعي )ت630ه����(، ]مكتب���ة املنار/
األردن، ط1[، يق���ول يف مقدمة كتابه: »فهذا الكتاب 
مجعته يف تهذيب الرياس���ة، وترتيب السياس���ة، وجعلته 

قسمني:

القس���م األول منه يشتمل على أنواع أبواب حتتوي على 
ُغَرر من كالم احلكماء ودرر الفصحاء.. يتضمن حماسن 
األوصاف احملمودة م���ن ذوي األمر، وذم أضدادها، وما 
جيب اس���تعماله، أو تركه من األمور اليت حيمد متِبُعها 

عاقبَة إصدارها وإيرادها.

والقس���م الثاني ب���ه حكايات ع���ن اخللف���اء ووزرائهم 
وعماهلم وأمرائهم، مما يدل على نبلهم، وغزارة فضلهم، 
وحس���ن س���ريتهم، وكم���ال مروءته���م، وم���ا اش���تملت 
علي���ه طرائقه���م وحوته خالئقهم من الع���دل، واإلنصاف 
والبذل، واإلسعاف والعفو عند االقتدار، ومعرفة حقوق 
ذوي األق���دار، وقب���ول النص���ح من الناصح���ني، ومساع 
املوعظ���ة من الصاحلني، مع ما اتصفوا به من علم وأدب 
ووقار وحلم، وفصاحة وبراعة ومساحة وش���جاعة، فمن 
اخت���ذ ذلك إماًم���ا ارتفع وانتفع، ومن عمل مبا ش���اكَله 
رش���د ومحد، ثم يقول: وقد ابت���دأت ذلك بذكر وجوب 
اإلمامة، وعدم االس���تغناء عن الوالة، وما جيب هلم على 

الكافة من الطاعة واملواالة«.

وكت���اب الش���هب الالمع���ة يف السياس���ة النافعة ألبي 
القاسم عبد اهلل بن يوسف بن رضوان املالقي )ت784ه�( 
]دار الثقافة/ال���دار البيضاء/املغ���رب، ط1، 1404ه����[، 
وقد رتَّبه على مخس���ة وعش���رين باًبا؛ حيث ذكر فضل 
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الع���دل واحللم وكظم الغيظ، والص���رب والتأني واجلود 
والس���خاء ورعاي���ة العهود، والتواضع م���ع احلزم والقوة، 
والتدبري واملش���اورة، وعمارة األرض، وإصالح اململكة، 
كم���ا حت���دث عن تولي���ة اخلط���ط الدينية وبي���ت املال، 

وسياسة احلروب وتدبريها. 

وكتاب السياسة الش���رعية ألمحد بن عبد احلليم بن 
عبد السالم ابن تيمية )ت728ه�(.

وكتاب حتفة الرتك فيما جيب أن ُيعَمل يف امللك لنجم 
الدي���ن إبراهيم بن علي احلنفي الطَرسوس���ي )ت758ه�( 
]دار الطليعة/ب���ريوت، ط1، 1423ه����[، يق���ول يف مفتتح 
كتابه: »فإن اهلل تعاىل جعل حفظ نظام األنام بالسلطان، 
وأدام له األيام، بالعدل يف الش���ريعة واإلحس���ان، ورأيت 
الواج���ب يف هذا الزمان بذل النصيحة له بقدر اإلمكان 
بتألي���ف كتاب يش���تمل على فصول، جيتم���ع فيها أنواع 

مصاحل امللك، مم���ا تعتمد عليه امللوك، 
وبي���ان طريق يدوم هلم بها امللك بأحس���ن 
الس���لوك، ومل أقصد بذلك سوى القيام 
به���ذا الواجب، وحفظ نظام امللك ملن هو 

يف اتباع الشرع من امللوك راغب«)6(.

الس���لوك يف تدب���ري  وكت���اب حتري���ر 
املل���وك ألبي الفضل حمم���د بن عبد الوهاب الس���نباطي 
امللق���ب باألع���رج )ت بعد 922ه����(، فتحدث ع���ن أهمية 
ابتعاد امللك عن الرذائل، ومجع أمهاتها يف مخٍس: فأوهلا 
الكرب، وثانيها العجب، وثالثها الغرور، ورابعها الشّح، 
وخامس���ها الكذب، ثم ش���رع يف الكالم على الشروط 

اليت ينبغي توافرها يف الناظر يف املظامل.

 8- كتب التاريخ السياسي: 
تعت���ين بذك���ر الوقائ���ع واألح���داث املرتبط���ة بالدول 
واخللفاء والس���الطني وامللوك، وق���د تكون هذه خاصة 

بزمان أو مكان، وقد تكون عامة، فمن ذلك:

 كتاب اإلمامة والسياس���ة املنس���وب ألبي حممد عبد 

)6(  حتفة الرتك فيما جيب أن ُيعَمل يف امللك، ص 26.

اهلل ب���ن مس���لم ب���ن قتيب���ة الدين���وري، )ت276ه����( ]دار 
الكت���ب العلمية/ب���ريوت، ط1، 2006م[ ، وال���ذي يؤرخ 
في���ه لإلمامة م���ن بدايتها، وما جرى م���ن فتنة وقتال بني 

املسلمني بسببها إىل بداية الدولة العباسية.

وكتاب والة مصر ألبي عمر حممد بن يوسف الكندي 
)ت350ه�( ]دار صادر/بريوت[.

وال���دول  الس���لطانية  اآلداب  يف  الفخ���ري  وكت���اب 
اإلس���المية حملم���د ب���ن علي ب���ن طباطب���ا املع���روف بابن 
الطقطق���ي )ت 709ه�(، ]دار صادر/ب���ريوت[، يؤرخ فيه 
للدول اإلس���المية من خالفة الراش���دين إىل زمن انقضاء 
الدول���ة العباس���ية س���نة656ه�، يقول يف كتاب���ه: »وهذا 
كت���اب تكلمت في���ه على أحوال ال���دول، وأمور امللك، 
وذكرت فيه ما اس���تظرفته من أحوال امللوك الفضالء، 
واستقريته من سري اخللفاء والوزراء وبنيته على فصلني:

في���ه  تكلم���ت  األول  فالفص���ل 
على األمور الس���لطانية والسياسات 
امللكية، وخواص امللك اليت يتميز 
به���ا على الس���وقة، وال���يت جيب أن 
تك���ون موج���ودة أو معدوم���ة فيه، 
وم���ا جيب له على رعيته، وما جيب 
هل���م عليه.. والفص���ل الثاني تكلمت فيه عل���ى دولة دولة 
من مش���اهري الدول« )والفصل األول ال يبلغ من الكتاب 
ما نس���بته 15%(، وهو يشرح حال الوزارة مع كل خليفة 

يذكره.

وكتاب س���رية الس���لطان الناصر صالح الدين األيوبي 
لبهاء الدين بن ش���داد أبي احملاس���ن يوس���ف بن رافع بن 
متيم بن عتبة األس���دي املوصلي، نش���أ عن���د أخواله بين 
ش���داد، فُنِس���ب إليهم )ت632ه�(، ]دار األوائل/دمشق، 

ط1، 2003م[.

ب���ن  املل���وك ألمح���د  الس���لوك ملعرف���ة دول   وكت���اب 
عل���ي ب���ن عبد القادر، أب���و العباس احلس���يين العبيدي، 
تق���ي الدين املقري���زي )ت845ه�( يتكل���م فيه عن ملوك 
مصر يف حقبة زمنية معينة، يقول املقريزي: »ملا يسر اهلل 

كتب التاريخ السياسي تعتين بذكر 
الوقائ���ع واألح���داث املرتبط���ة بالدول 
واخللف���اء والس���الطني واملل���وك، وقد 
تكون هذه خاصة بزمان أو مكان، وقد 

تكون عامة
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وله احلمد، بإكمال كتاب عقد جواهر األس���فاط من 
أخبار مدينة الفس���طاط، وكتاب اتعاظ احلنفاء بأخبار 
اخللفاء، وهما يش���تمالن على ذك���ر َمن ملك مصر ِمن 
األم���راء واخللف���اء، وم���ا كان يف أيامهم م���ن احلوادث 
واألنب���اء، من���ذ ُفتح���ت إىل أن زال���ت الدول���ة الفاطمي���ة 
وانقرضت، أحبب���ت أن أصل ذلك بذكر من ملك مصر 
بعدهم من امللوك األكراد األيوبية، والسالطني املماليك 
الرتكي���ة واجلركس���ية، يف كت���اب حيص���ر أخبارهم 
الشائعة، ويستقصي أعماهلم الذائعة، وحيوي أكثر ما 
يف أيامهم من احلوادث واملاجريات«، فهي كتب تركز 

على اجلانب التارخيي فيما يتعلق بالواليات السياسية.

9- كتب الفكر السياسي:
وه���ي الكتب اليت ُتعَنى ببح���ث العالقة بني الظواهر 
اإلنس���انية والسياسة، والتأثري املتبادل بينهما، من خالل 
التدب���ر والتأمل يف الطبائع اإلنس���انية، وتتبع واس���تقراء 
الوقائ���ع واألح���داث، واخل���روج م���ن ذلك بقواع���د عامة 
حتكم العالقة بني الظواهر اإلنس���انية والسياسة، فمن 

ذلك:

كتاب مقدمة ابن خلدون لولي الدين 
عبد الرمح���ن ابن حممد بن أبي بكر 
اب���ن خل���دون )ت808ه����( ]دار الفجر/
القاه���رة، ط1، 1425ه����[، أف���رد ابن 
خل���دون يف كتاب���ه هذا ق���دًرا كبرًيا 
للحديث عن السياسة، سواء من حيث 
احلدي���ث ع���ن القواع���د ال���يت حتكم 

السلوك اإلنس���اني، أو من حيث احلديث عن األحكام 
الشرعية اليت ترتبط بها، ففي اجلانب األول حتدث عن 
عالقة العصبية بالرئاس���ة، وع���ن عوائق امللك، وعن ولع 
املغل���وب باالقتداء بالغال���ب، وأن األمة إذا غلبت وصارت 
يف مل���ك غريها أس���رع إليه���ا الفناء، وحت���دث عن أطوار 
الدولة وعن عمرها، وعن تأثري الرتف على بقائها، وتأثري 
كث���رة القبائل واألوطان على االس���تقرار، كما حتدث 
يف اجلان���ب الثاني عن معنى اخلالف���ة واإلمامة والبيعة، 
وانق���الب اخلالف���ة إىل املل���ك، كم���ا حتدث ع���ن والية 

العهد والوزارة، واحلجابة والش���رطة، واخلطط الدينية 
كالعدال���ة واحلس���بة والس���كة، والدواوي���ن كديوان 

األعمال واجلبايات، وديوان الرسائل والكتابة.

وم���ن ذل���ك كت���اب بدائ���ع الس���لك يف طبائ���ع املل���ك 
ألب���ي عب���د اهلل حمم���د ب���ن علي ب���ن حمم���د األصبحي 
الغرناطي، ويعرف بابن األزرق )ت896ه�( ]الدار العربية 
للموسوعات/بريوت، ط1، 1427ه�[، يقول عنه د/ علي 
س���امي النش���ار يف مقدمة حتقيقة: »فإني أقدم للمكتبة 
العربي���ة، وألول م���رة، أعظ���م كتاب يف عل���م االجتماع 
السياس���ي لدى املس���لمني«، وقد رّتب ابن األزرق كتابه 
على مقدمتني وأربعة كت���ب وخامتة، تكلم يف املقدمة 
األوىل عما ميكن تس���ميته بطبائع األق���وام، وأثرها يف 
املل���ك، ذكر فيها عش���رين مس���ألة، وه���ي مأخوذة من 
مقدمة ابن خلدون، وحتدث يف املقدمة الثانية عن املأخذ 
الش���رعي يف تولي���ة الوالة ونص���ب األئم���ة وأهمية ذلك، 
وس���قوط بعض ش���روط الوالية لع���دم توفرها، وإمكان 
االس���تعاضة عنه���ا، ويف نهايته���ا ب���نيَّ أن ص���الح الرعية 

بصالح السلطان وفسادها بفساده.

صه  وأم���ا الكت���اب األول فقد خصَّ
للحديث ع���ن حقيقة اخلالفة وامللك، 
وس���بب  الرياس���ات،  أن���واع  وس���ائر 
وجود ذلك وش���رطه، وق���د جعل ذلك 
يف باب���ني، والكتاب الثان���ي بنيَّ فيه 
أركان املل���ك، وقواعد مبناه ضرورة 
أيًض���ا  باب���ني  وجعل���ه يف  وكم���ااًل، 
فتح���دث عن نص���ب الوزي���ر، وإقامة الش���ريعة، وإعداد 
اجلن���د، وحف���ظ املال، وإقام���ة الع���دل، وتولية اخلطط 
الدينية كالفتيا والقضاء واحلس���بة والس���كة، وترتيب 
املرات���ب الس���لطانية كاحلجاب���ة والكتاب���ة واجلباي���ة 
والش���رطة، ورعاية السياسة وتقديم مشورة ذوي الرأي، 
وب���ذل النصيحة، وإح���كام التدبري، كم���ا حتدث عن 
الفضائ���ل الذاتي���ة كالعق���ل والعلم والش���جاعة، والعفة 
والس���خاء، واحللم وكظ���م الغيظ، والكت���اب الثالث 
حتدث فيه عما يتمكن به الس���لطان من تشييد أركان 

كتب الفكر السياسي هي الكتب اليت 
ُتعَن���ى ببح���ث العالق���ة ب���ني الظواهر 
اإلنسانية والسياسة، والتأثر املتبادل 
بينهم���ا، من خالل التدب���ر والتأمل يف 
الطبائع اإلنس���انية، وتتبع واس���تقراء 

الوقائع واألحداث
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امللك، وتأس���يس قواع���ده، والكتاب الراب���ع يف عوائق 
املل���ك وعوارضه املانعة م���ن دوام���ه، أو الالحقة لطبيعة 

وجوده.

وأما اخلامتة فقد ذكر فيها أن س���رية الرس���ول صلى 
اهلل علي���ه وس���لم يف سياس���ة الدي���ن والدنيا هي الس���رية 
���َيم وم���كارم األخ���الق، واملطالع  اجلامعة حملاس���ن الشِّ
لكتاب بدائع الس���لك يلحظ بدون تكلف مدى تأثر ابن 
األزرق بابن خلدون يف مقدمته وبأبي بكر الطرطوش���ي 

يف سراج امللوك. 

10- كتب متعددة األغراض: 
وهن���اك العديد من الكتب اليت ق���د يصعب تصنيفها 
حتت قس���م من األقس���ام الس���ابقة؛ وذلك الحتوائها على 
أكث���ر من غرض من ه���ذه األغراض؛ فبينما يدخل جزء 
ل عن���ه، فإن جزءه الثاني  منه حتت قس���ٍم؛ حلديثه املفصَّ
يتعل���ق بقس���م آخ���ر، ولعل أوض���ح كتاب عل���ى ذلك هو 
كت���اب ختريج الدالالت الس���معية على ما كان يف عهد 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- من احِلَرف والصنائع 
والعماالت الش���رعية ألبي احلس���ن )أو أبي السعود( علي 
اب���ن حممد بن أمح���د اخلزاعي )ت 789ه����( ]دار الغرب 
إىل  ���مه  قسَّ حي���ث  1985م[؛  اإلس���المي/بريوت، ط1، 

عشرة أجزاء: 

فاجل���زء األول يف اخلالف���ة وال���وزارة وم���ا ينضاف إىل 
ذل���ك، وفيه س���بعة أب���واب، واجلزء الثان���ي يف العماالت 
الفقهية، وأعمال العبادات، وما ينضاف إليها من عماالت 
املس���جد، وعماالت آالت الطهارة وم���ا يقارب منها، ويف 
اإلمارة على احلج وما يتصل بها، وفيه مخس���ة وعشرون 
باًبا، واجلزء الثالث يف العماالت الكتابية وما يشبهها، 
وما ينضاف إليها، وفيه ثالثة عش���ر باًبا، واجلزء الرابع 
يف ذكر العماالت األحكامية )كاإلمارة على النواحي 
والقضاء واملظامل واحلسبة( وما ينضاف إليها وفيه سبعة 
عشر باًبا، واجلزء اخلامس يف ذكر العماالت اجلهادية، 
وما يتش���عب منه���ا وما يتصل بها، وفيه مخس���ة وأربعون 
باًبا، اجلزء الس���ادس يف املعامالت اجلبائية )كالزكاة 

واجلزية، واخلراج والعش���ور والصدقات( وفيه اثنا عشر 
باًبا، اجلزء الس���ابع يف العم���االت االختزانية )كاخلازن 
والوازن، والكيال وصاحب السكة، وصاحب الضرب، 
وأمس���اء األوزان واألكي���ال يف عه���د الرس���ول صلى اهلل 
عليه وسلم( وفيه أحد عشر باًبا، واجلزء الثامن يف سائر 
العم���االت وفيه عش���رة أبواب، واجلزء التاس���ع يف ذكر 
ح���رف وصناع���ات كان���ت على عهد رس���ول اهلل -صلى 
اهلل عليه وس���لم- وذكر من عملها من الصحابة رضوان 
اهلل عليهم وفيه أربعة وثالثون باًبا، واجلزء العاشر، وبه 
كم���ال التأليف، يف ذكر أمور متفرق���ة مما يرجع إىل 

معنى الكتاب وفيه أربع أبواب:

 فاألول: يف معنى احلرفة والعمالة والصناعة.
والثان���ي: يف النه���ي ع���ن اس���تعمال غري املس���لمني من 
الكفار من أهل الكتاب وغريهم، وعن االستعانة بهم.

الثالث: فيما جاء يف أرزاق العمال.

الرابع: يف ذكر الكتب اليت اس���تخرج منها مجيع ما 
تضمنه هذا الكتاب.

وم���ن ذلك كت���اب الدرة الغراء يف نصيحة الس���الطني 
والقض���اة واألمراء حملمود بن إمساعيل بن إبراهيم اخلري 
بي���يت )أو اخل���ري مي���يت( )ت بع���د 843ه�( ]مكتب���ة نزار 
الباز/الري���اض 1417ه�[؛ حيث رتَّبه على عش���رة أبواب، 
فتحدث عن اإلمامة وشروطها وعن الوزارة، وعن قواعد 
األجناد وآدابه���ا، كما حتدث عن أمور متعلقة بالقضاء 
والفتوى واحليل الش���رعية، ومتفرقات أخرى ال تعلُّق هلا 

بالسياسة العامة. 

ومن ذلك أيًضا كتاب سياس���ت نامه، أو ِس���ري امللوك 
للوزير الس���لجوقي أبي علي احلس���ن بن علي بن إس���حاق 
���ب بنظام املل���ك )ت485ه����( ]دار الثقافة/  الطوس���ي، ُلقِّ
قط���ر، ط2، 1407ه����[، ُيعّد من األمثل���ة الواضحة على 
ذل���ك، فق���د رتَّبه مؤلفه على مخس���ني فص���اًل، يقول يف 
مقدم���ة كتاب���ه: »عمدت إىل درج وش���رح كل ما كنت 
أعرف���ه، أو رأيت���ه أو خربت���ه م���ن جت���ارب يف حياتي، أو 
تعلمت���ه م���ن أس���اتذتي يف املوضوع يف ه���ذا الكتاب يف 
مخس���ني فص���اًل، ثم يق���ول: لي���س ألي مل���ك أو حاكم 
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مندوح���ة م���ن اقتن���اء ه���ذا الكت���اب ومعرف���ة م���ا فيه، 
خاص���ة يف ه���ذه األيام، فكلم���ا قرؤوه أكث���ر ازدادت 
درايتهم بأمور الدين والدنيا، واتس���عت رؤيتهم يف معرفة 
أحوال الصديق والعدو، وانفتحت أمامهم ُس���ُبل تصريف 
األم���ور وإدارته���ا، واتضح���ت هل���م قواع���د تدبري ش���ئون 
البالط والقص���ر والديوان، واجمللس واملي���دان واألموال 
واملعامالت، والعسكر والرعية؛ حبيث ال يظل يف أرجاء 
اململكة ش���يء خافًيا صغ���رًيا كان أم كبرًيا، قريًبا أم 

بعيًدا، إن شاء اهلل تعاىل«. 

كتب السياسة الشرعية يف العصر احلديث:
ق���د يكون من الصعب حتديد معي���ار للحداثة؛ حبيث 
يقال: إن هذا الكت���اب ينتمي إىل كتب الرتاث، أو إىل 
الف���رتة احلديث���ة، إضاف���ة إىل أن املعي���ار املختار لن جيد 
قب���واًل من الدارس���ني كله���م؛ إذ كل واح���د ينظر هلذه 
الظاه���رة مبنظار خمتلف، وق���د ميكن كاصطالح يف 

هذا املقال أن جنعل زمن وقوع الدول 
اإلس���المية حت���ت اهليمن���ة األجنبية 
معياًرا نفصل ب���ه بني كتب الرتاث 
وبني الكت���ب احلديث���ة، وذلك أنه 
بع���د الث���ورة الفرنس���ية العلماني���ة، 
وبع���د انتش���ار رؤاه���ا يف كثري من 

بل���دان العامل، وبعدما غزت تلك األفكار بالدنا العربية 
واإلس���المية مل يعد املؤث���ر الوحيد يف الفك���ر والثقافة 
املصدر اإلس���المي، وإمن���ا تداخلت معه مص���ادر أخرى 
وزامحت���ه، بلغ من مزامحتها عند بعض الناس أن صارت 
ه���ي األص���ل الذي يع���ّول عليه؛ حبيث يرد م���ا خالفه من 
املصدر اإلسالمي، وحبيث يصبح ما يذكر من املصادر 
اإلسالمية مبثابة االستشهاد وليس عمدة الكالم، ولعل 
بداي���ات هذا التأث���ر يف طورها األول تظه���ر يف كتابات 

رفاعة الطهطاوي وخري الدين التونسي:

من ذلك كتاب أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك 
خل���ري الدي���ن التونس���ي )ت1308ه����(، ]مطبع���ة الدولة/
تون���س، ط1، 1284ه�[؛ حيث يذك���ر أن الظلم مقتٍض 
خل���راب العمران، وأن اس���تقامة الوزير ال تكفي إذا مل 

تك���ن هن���اك قوانني ضابط���ة؛ ألن ع���دم القوانني جتعل 
اس���تقامة األح���وال مرهونة ب���إرادة املل���ك، ويتحدث عن 
عيوب االس���تبداد، ويدعو إىل احلرية، ويذكر أس���باب 
تراج���ع األم���ة، ويطال���ب باالحتاد ب���ني رجال السياس���ة 
والعلماء جللب مصاحل األمة ودرء املفاس���د عنها، لكنه 
ال يلب���ث بع���د ذل���ك أن يعق���د أبواًب���ا متتالية ع���ن الدول 
واملمال���ك الكاف���رة يف زمن���ه، ويب���ني م���ا ه���م عليه من 
الرقي والتقدم يف أمور السياس���ات، ويكاد يقّص علينا 
تفاصيل النظام السياسي يف كثري من البلدان كفرنسا 
وإجنلرتا، والنمسا وروس���يا، وأملانيا وإيطاليا والسويد، 
وهولندا وسويسرا وبلجيكا والدمنارك، ويظهر إعجابه 
حب���ال تلك الدول وبالقوانني املنظم���ة حلياتهم وللحريات 

املمنوحة هلم. 

وبوقوع البالد اإلس���المية حت���ت هيمنة اآلخر الكافر 
ح���دث التغ���ري املتوق���ع يف كل جوانب احلي���اة الفكرية 
والعملي���ة، وم���ن ذل���ك جانب السياس���ة 
الش���رعية، قد ال ميكننا يف هذه املقالة 
املوج���زة التع���رض ل���كل أو لكثري مما 
كتب حديًث���ا، ولكن من خالل املتابعة 
لعشرات من الكتب اليت ُكتبت يف هذا 

الباب جند أنها متثل ثالثة أقسام: 

القس���م األول: قس���م أه���ل الغل���و والتط���رف يف متابعة 
هيمنة اآلخر، فقد رفضوا كل ما لديهم يف هذا الباب، 
وع���ّدوا ما جاءهم م���ن اآلخر الكاف���ر املتغلب هو احلق 
الذي ليس وراءه حق، وميثل هذا االجتاه كتاب اإلسالم 
وأص���ول احلكم لعلي عبد الرازق، والكتاب الذي ُأِعّد 
من ِقَبل الكماليني يف تركيا، وترمجه عبد الغين سين 
للعربية وعنوانه اخلالفة وس���لطة األمة، وكتاب من هنا 
نبدأ خلالد حممد خالد قبل أن يرتاجع عنه بعد ُمِضي ما 

يقارب ربع قرن من الزمن. 

وقريب منه َمن مل يبلغ هذا املبلغ، ولكنه تأثر كثرًيا 
مب���ا عند اآلخر فح���اول أن يبني أن ديننا ق���د دلَّ على ما 
عن���د اآلخ���ر، ويتصيد لذل���ك الدالالت ول���و باإلكراه، 
وه���ذا في���ه خط���ورة؛ إذ يقدم م���ا عند اآلخري���ن وكأنه 

بوقوع البالد اإلس���المية حتت هيمنة 
اآلخ���ر الكافر حدث التغ���ر املتوقع يف 
كل جوانب احلياة الفكرية والعملية، 

ومن ذلك جانب السياسة الشرعية
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بضاعة إسالمية، ولسان حاهلم يقول: هذه بضاعتنا ُردَّت 
إلين���ا، فحاصله تصويب ما عن���د اآلخر املخالف، وميثل 
ه���ذا االجتاه د/ عب���د احلميد متول���ي يف كتابه مبادئ 
نظام احلكم يف اإلس���الم، وخالد حممد خالد يف طوره 

اجلديد يف كتابه دفاع عن الدميقراطية. 

والقس���م الثان���ي: ه���و من وق���ف يف كتابت���ه عند حد 
كت���اب اإلمامة يف كتب األحكام الس���لطانية، ووقف 
عن���د امل���دوَّن يف ذلك من غ���ري التف���ات إىل الواقع، وإىل 
العوامل اجلديدة الداخلة املؤثرة يف الواقع، وكل ما قام 
ب���ه يف ه���ذا الصدد هو حماول���ة التعبري ع���ن القديم بلغة 
معاصرة تكون س���هلة الفه���م على املتلق���ي، وهؤالء قد 
أحسنوا باحلفاظ على خصوصياتنا، وإن مل خيُل بعضها 

من التأثر بالفكر السياسي الوضعي. 

والقس���م الثالث: الذي يعتمد الكتاب والس���نة املرجع 
األس���اس، ويؤسس بناء عليهما نظاًما إسالميًّا يف حلمته 
وس���داه، مس���تفيًدا م���ن تارخين���ا السياس���ي، ويقف من 
اآلخري���ن موق���ف العزة والعل���و، فينتقي انتق���اء مما عند 
اآلخري���ن من الوس���ائل م���ا ال يتعارض مع دينن���ا، ويقدم 
صورة معاصرة لنظام سياس���ي ينطلق من ش���ريعتنا قاباًل 
للتحقي���ق يف أرض الواقع، مل يظه���ر بصورة كاملة وإن 

كانت تباشريه تلوح يف األفق.

ولع���ل من الكتابات املعتزة بنظامها غري املهزومة أمام 
الفكر الدميقراطي ما كتبه د/حممد رأفت عثمان يف 
كتابه رياس���ة الدولة يف الفقه اإلسالمي، ]دار الكتاب 
اجلامعي/القاه���رة[، وم���ا كتب���ه د/ عب���د اهلل بن عمر 
الدميج���ي يف كتابه اإلمامة العظمى ]دار طيبة/الرياض 
ط1[، وما تقدم ذكره يف هذه األقس���ام هو جمرد أمثلة 

ال متثل كل املوجود.

وأخ���رًيا لق���د تبني م���ن دراس���ة د/نصر حمم���د عارف 
أن هن���اك ق���دًرا كبرًيا من خمطوطات كتب السياس���ة 
الش���رعية تعد بالعش���رات ما زالت حبيسة مل َتَر بعُد نور 
الطباع���ة، ولعلِّي أوّجه من هذا املن���رب دعوة إىل مراكز 
األحب���اث ودور النش���ر بااللتف���ات إىل ذل���ك والعناية به، 

وحماول���ة إخراج ما ميكن إخراجه من هذه املخطوطات 
مطبوًع���ا؛ تقديًرا جله���ود علماء األمة على م���ا بذلوه من 
جه���د يف ذلك، وحتى يتيس���ر وصول���ه واالطالع عليه من 
ِقَبل الدارس���ني والراغبني؛ لالس���تفادة منه يف إجياد بنية 
فكري���ة وهيكلي���ة لنظ���ام سياس���ي إس���المي يف وقتنا 

احلاضر. 
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معلومات إضافية
موقع املصادر الرتاثية يف الدراسات املعاصرة عن الفكر السياسي اإلسالمي:

يتس���م التعامل املعاصر مع الرتاث السياسي اإلس���المي بأنه يتم بصورة غري منهجية تقوم على الصدفة والعشوائية، 
وهو ما تؤكده دراس���ة الدكتور نصر حممد عارف .. »يف مصادر الرتاث السياس���ي اإلس���المي.. دراسة يف إشكالية 
التعميم قبل االستقراء والتأصيل«؛ اليت تناولت يف أحد جوانبها باحلصر َكّم املصادر الرتاثية اليت اعتمدها الباحثون 
املعاصرون يف بناء نتائجهم وتعميماتهم، وحتديد نسبتها إىل جممل ما توصل إليه من هذه املصادر، وهي 307 مصادر 

تراثية مباشرة يف علم السياسة -كما عرفه املسلمون-.

ويذكر الباحث أنه اطلع على 74 كتاًبا معاصًرا تتناول الفكر السياس���ي اإلس���المي، أو أحد ظواهره؛ لتحديد 
موقع املصادر الرتاثية من هذه الكتابات فوجد أن:

كتاًبا واحًدا رجع إىل 33 مصدًرا.

كتاًبا ثانًيا رجع إىل 19 مصدًرا. 

كتاًبا ثالًثا رجع إىل 16 مصدًرا.

كتاًبا رابًعا رجع إىل 14 مصدًرا. 

كتابني رجعا إىل 13 مصدًرا. 

مخسة كتب رجعت إىل 12 مصدًرا.

ثالثة كتب رجعت إىل 11 مصدًرا.

سبعة كتب رجعت إىل 10 مصادر.

سبعة كتب رجعت إىل 9 مصادر.

ثالثة كتب رجعت إىل 8 مصادر.

ستة كتب رجعت إىل 7 مصادر.

مخسة كتب رجعت إىل 6 مصادر.

ثالثة كتب رجعت إىل 5 مصادر.

مثانية كتب رجعت إىل 4 مصادر.

مخسة كتب رجعت إىل 3 مصادر.

كتابني رجعا إىل مصدرين.

كتابني رجعا إىل مصدر واحد.

اثين عشر كتاًبا مل ترجع إىل أي مصدر.

ويش���ري الباحث إىل أنه من خالل النتائج الس���ابقة وجد أن أكثر الكتب اليت لعبت دوًرا حموريًّا يف احلياة الثقافية 
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املعاصرة، وأثرت على تصورات الكثريين ومواقفهم من الفكر  السياسي اإلسالمي، وأثارت أسئلة عديدة مل يكن 
هلا من موضع يف العقل املس���لم، مثل »هل هناك سياس���ة يف اإلس���الم، أم أنه متاًما مثل املس���يحية األوروبية؟«، و»هل 
عرف الفكر اإلسالمي إنتاًجا فكريًّا سياسيًّا؟«... إخل، أكثر هذه الكتب مل يستقرئ شيًئا من الرتاث اإلسالمي 

السياسي.

وكم���ا أن الكتاب���ات املعاص���رة اليت تتناول الفكر السياس���ي اإلس���المي، أو أحد ظواهره، مل تس���تقرئ الرتاث 
السياسي اإلسالمي بدرجة معقولة تقربها من حدود املصداقية؛ فإن تنوع الباحثني مل ينتج تنوًعا يف املصادر، فأكثر 
من 80% ممن كتب يف علم السياس���ة اإلس���المي مل يرجع ألكثر من عش���رة مصادر، كما أنهم يكررون املصادر 

نفسها، وال يوجد بينهم نسبة اختالف يف التعامل مع املصادر؛ إذ إن مجيعهم يتعاملون مع مصادر واحدة.

فهناك فقط أربعة كتب تراثية تكررت يف أكثر من 30% من الكتابات اليت كانت حمل البحث، والباقي احتل 
مواق���ع أدن���ى، ب���ل إن معظمها مل ُيس���تخَدم إال من ِقَبل باحث واحد أو اثنني، ويفس���ر  د. عارف ذلك بأن الس���هولة يف 

الوصول إىل الكتاب وذيوعه وانتشاره يعد حمدًدا أساسيًّا يف استخدامه يف البحث األكادميي.

ويرى أن الناشرين واحملققني حيددون منهجية الباحث يف العلوم السياسية يف اإلسالم، بل إنه ليس من املبالغة القول 
بأن اهتمام املستش���رقني وتركيزهم على بعض املفكرين يعد مدخاًل أساس���يًّا يف حتديد املصادر اإلس���المية يف علم 

السياسة وحتديد من هم املفكرون السياسيون الذين جيب أن يكونوا يف موضع الدراسة واالهتمام.

واتس���م التعامل م���ع املصادر اخلاصة باملفكرين األكثر ذيوًعا وانتش���اًرا مثل »املاوردي« و»الفارابي« و»ابن س���ينا« 
و»ابن قتيبة« و»الغزالي« و»اجلاحظ« باالنتقائية.

فعلى الرغم من أن التعامل مع الرتاث السياس���ي اإلس���المي خضع لالنتقائية والصدفة؛ حيث مت إبراز عدد حمدود 
ا من املفكرين، إال إنه يف الوقت نفسه مل يكن التعامل مع هذا العدد احملدود دقيًقا وممنهًجا بصورة علمية؛ إذ  جدًّ
خضع بدوره للصدفة واالنتقائية، بل والعشوائية؛ حيث مل يتم حصر إنتاج أولئك البارزين بصورة كاملة إال يف حاالت 
نادرة، بل إنه كثرًيا ما يتم الرتكيز على أضعف كتابات املفكر ال لش���يء إال ألن الكتاب س���بق االهتمام بطبعه، 

أو ألن العنوان حيمل جاذبية جتعله سياسيًّا أكثر من غريه من كتب هذا املفكر أو ذاك.

1- املاوردي:
ز إال على »األحكام الس���لطانية« دون  على الرغم من أن إنتاجه الفكري وصل إىل مخس���ة كتب؛ إال إنه مل ُيركَّ
بقية كتبه اليت تعد أكثر أهمية من منظور الفكر السياسي، وليس الفكر الفقه السياسي أو القانون الدستوري، 
بل إن الرس���ائل اجلامعية اليت تعاملت معه وانصبت على دراس���ة فكره مل تقم أّي منها حبصر مجيع إنتاج املاوردي، 
فالدكتور صالح الدين رس���الن يف رس���الته للدكتوراه عن الفكر السياس���ي للماوردي مل يرجع إىل »تس���هيل النظر 
وتعجيل الظفر«، وكذلك فعل د. أمحد مبارك البغدادي الذي مل يرجع إىل كتابه »الرتبة يف طلب احلسبة«، كذلك 
جند د. س���عيد بن س���عيد الذي أعد رسالته للدكتوراه من الفكر السياسي ألبي احلسن املاوردي مل يرجع إىل مجيع 

كتبه؛ حيث مل يشر إىل »تسهيل النظر«، و»احلسبة«.

2- أبو حامد الغزالي:
مت الرتكيز على كتابه »الترب املس���بوك يف نصيحة امللوك«، واألجزاء اخلاصة بالسياس���ة يف »إحياء علوم الدين«، 
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ومل يت���م الرج���وع إىل أهم كتبه السياس���ية، والذي ميث���ل اإلنتاج العلمي املنظم له يف هذا احلقل، وهو كتاب »س���ر 
العاملني وكش���ف ما يف الدارين«، وقد يكون الس���بب يف إهمال هذا الكتاب -على الرغم من أهميته- أن الش���يخ 
حممد مصطفى أبو العال قد نش���ره ملحًقا بكتاب »الدرة الفاخرة يف كش���ف علوم اآلخرة« مما أعطى انطباًعا بأنه 

مثل سابقه.

3- ابن قتيبة الدينوري:
مت الرتكيز على كتابه »اإلمامة والسياسة«،على الرغم من أنه ال ُيعد مصدًرا للفكر السياسي اإلسالمي، وإمنا 
هو مصدر للتاريخ السياس���ي، يرصد تطور نظام الدولة اإلس���المية املتمثل يف مؤسس���ة اخلالفة، ومل يتم الرجوع إىل 

كتابه »السلطان« املنشور يف أول موسوعته »عيون األخبار« الذي يعد يف جوهر الفكر السياسي.

4- اجلاحظ:
على الرغم من أن أغلب أعماله منشورة إال أنه ُصنف على أنه أديب وليس مفكًرا سياسيًّا، ومن َثم مل يتم الرتكيز 
عليه إال نادًرا، وعلى كتاب واحد هو »التاج يف أخالق امللوك«؛ يف الوقت الذي يوجد له عشرة كتب يف علم السياسة 
م���ا ب���ني خمطوط ومطبوع، مجيعها معلومة املكان، مما جيعل منه مفكًرا يف حاجة إىل دراس���ة، خاصة أنه تعاطى 
العم���ل السياس���ي، وكان ل���ه دور فكري ب���ارز يف حركة االعتزال، وإليه ُتنس���ب فرقة من ِفَرق املس���لمني يف صدر 

اإلسالم.
وعل���ى ذل���ك فإن فجمي���ع ما صدر من تعميمات يف الدراس���ات املعاصرة حيتاج إىل مراجع���ة كاملة على ضوء ما مت 

التوصل إليه من مصادر فكرية غطت مجيع مساحات التاريخ اإلسالمي زمنيًّا ومكانيًّا.

املصدر:
نصر حممد عارف، »يف مصادر الرتاث السياس���ي اإلس���المي.. دراس���ة يف إش���كالية التعميم قبل االس���تقراء والتأصيل«، املعهد العاملي 

للفكر اإلسالمي )سلسلة املنهجية اإلسالمية 7(، الطبعة األوىل، 1415 ه� - 1994م.
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ملخص الدراسة
عند جتاوز النظرة املعتادة لألبعاد السياسية ملسألة اهليمنة الغربية األمريكية، على العامل إىل التعمق يف األبعاد الفلسفية 

واإلنسانية هلا يتكشف عند ذلك مدى بشاعة هذه اهليمنة وآثارها املدمرة على اإلنسانية مجعاء.

إنها عملية اس����تعباد مُتاَرس على الش����عوب ال نقول الفقرية، ولكن »املستضعفة« وتتم تهيئة تلك الشعوب هلذا االستعباد عرب 
»السياسة– الفكر– االقتصاد– اإلعالم«، فمن خالل هذه الوسائل تتم تهيئة الشعوب لالنقياد.

ال يكاد يكون هناك موضع كبري للجدل يف القول بأن الفكر الربامجاتي هو الفكر القائد لعصر العوملة، وتفصيل ذلك 
أنه بنهاية احلرب العاملية الثانية، وانتقال مركز ثقل القوى الغربية ألمريكا؛ انتقل بدوره الفكر الربامجاتي األمريكي إىل 

مركز قيادة الفكر الغربي بوجه عام. وبسيادة هذا الفكر على العامل يف عصر العوملة غدا الفكر القائد هلذا العصر.

ومم����ا يعت����اد قول����ه: إن الدول الرأمسالية الكربى تس����يطر على االقتص����اد العاملي بالطريقة اليت تؤدي إىل اس����تغالل الدول 
الفقرية، من خالل آلية االقتصاد الليربالي احلر الذي يقود عصر العوملة. 

لكن السؤال الذي قد يغيب عن الكثريين هو: من الذي يقود هذه الدول إىل عملية االستغالل هذه؟

إنها النخبة الربامجاتية املسيطرة على اقتصاد هذه الدول الكربى، واليت ال تعمل على استغالل شعوب الدول النامية فقط 
من خالل النخبة الربامجاتية املسيطرة عليها، ولكن على الطبقات املتدنية من شعوبها ذاتها.

إن األفكار الربامجاتية تعين الصراع املس����تمر بني مجوع الالعبني الذين ال يبحثون س����وى عن الربح أو املنفعة، دون النظر 
إىل أّي مبدأ وقيمة أخرى؛ فإن نتائج هذه املسألة تكون أكثر بشاعة بالنسبة للدول الفقرية عما حيدث يف الدول الغنية؛ وذلك 

ألن حجم الربح أو املنفعة يف تلك الدول أقل كثرًيا.

وفض����اًل ع����ن االس����تنزاف الدائم ألموال أبناء الش����عوب اإلس����المية الغنية من خ����الل أالعيب بورصات التج����ارة العاملية؛ فإن 
الرتكي����ز عل����ى أبناء هذه الش����عوب يتم أواًل م����ن خالل صناعة احلاجز العازل بينهم وبني اإلس����الم؛ والضغ����وط اإلعالمية بأن 
االقرتاب من اإلس����الم يؤدي بهم إىل االتهام بتهمة »اإلرهاب« ، وبذلك يتس����نى هلم تش����كيل عقول أبناء هذه األمة من خالل 
القنوات اإلعالمية املوجهة خمابراتيًّا، واليت ال تنشر فقط اإلباحية والفسق، ولكن تعمل بشكل مكثف على نشر العلمانية 
واإلحلاد، وإعالء قيم املنفعة واملفاهيم الربامجاتية األنانية، حتى س����قط الكثريون من أبناء هذه الش����عوب يف ختدير اإلهلاء 

الشهواني الدائم.
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متهيد:
أعتذر مبدئيًّا لكون هذه الدراسة قد تكون صادمة للغالب األعم من القراء، وال أقصد بهؤالء القراء غرَي املعادين 
للهيمن���ة الغربي���ة األمريكية عل���ى العامل فقط، بل أقصد أيًضا املعادين هلذه اهليمنة؛ ألن���ه عند جتاوز النظرة املعتادة 
لألبعاد السياس���ية للمس���ألة إىل التعمق يف األبعاد الفلسفية واإلنسانية هلا يتكشف عند ذلك مدى بشاعة هذه اهليمنة 

وآثارها املدمرة على اإلنسانية مجعاء.

إنها عملية استعباد مستهدفة، مُتاَرس على الشعوب ال نقول الفقرية، ولكن »املستضعفة«، وتتم تهيئة تلك الشعوب 
هلذا االس���تعباد عرب »السياسة– الفكر– االقتصاد– اإلعالم«، فمن خالل هذه الوسائل تتم تهيئة الشعوب لالنقياد، 
حس���ب إرادة تل���ك ال���دول املتأهلة، أو بتعبري أدق حس���ب إرادة النَُّخب القائدة املس���يطرة عليها، كل ذلك حتت غالف 
مجيل من الش���عارات الرباقة: احلرية– املس���اواة– الدميقراطية– التقدم التكنولوجي– التجارة العاملية– حتوُّل العامل 

إىل قرية واحدة، أي ما يسمى عصر العوملة. 

املزيج الفكري الذي يسود عصر العوملة:
اعتاد الباحثون أن يتحدثوا عن عصر العوملة -بعد س���قوط املعس���كر الشرقي وسقوط املاركسية واأليديولوجيات 
االش���رتاكية األخرى- بأنه عصر سقوط األيديولوجيات، وإن كان فوكوياما استثنى من ذلك اإلسالم والرأمسالية 
الليربالية)1(. فإنه ليس من الدقيق فلس���فيًّا وصف الرأمسالية الليربالية بأنها أيديولوجية فكرية، فهي ليس���ت س���وى 
منظومة اقتصادية حمددة، ال تستهدف غري الربح، وحتى الليربالية كتيار سياسي؛ فإنها تعين إتاحة احلرية للتيارات 

السياسية والفكرية املختلفة، سواء كانت أغلبية أم معارضة دون توجيهها توجيًها حمدًدا.

ول���و أنن���ا أقصينا اإلس���الم جانًبا اآلن -وهو على العم���وم ال يصح وصفه بأنه أيديولوجية، وإن كان ال ش���ك حيمل 
أيديولوجية موجهة-؛ فإنه يكون من الصحيح وصف عصر العوملة بأنه عصر سقوط األيديولوجيات.

والوص���ف اآلخ���ر الصحي���ح أيًضا أنه هو عصر أيديولوجية الس���وق، وأقصد بذلك أن���ه صحيح جماًزا. وإذا 
كان احملور األس���اس أليديولوجية الس���وق هو البح���ث عن حتقيق الربح؛ فإن ذلك يتواف���ق متاًما من الناحية 
العملية مع حتقيق املنفعة، وهي الغاية اليت تس���تهدفها الفلس���فة الربامجاتية األمريكية اليت يتم فرضها على 

)1( راجع كتابه: نهاية التاريخ.
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الع���امل اآلن، أي أن األمرين: الليربالية االقتصادية، 
والربامجاتية الفلس���فية وجه���ان لعملة واحدة، كما 

أشرت سابًقا.

ويبدو أن وليم جيمس الذي تنبأ يف مطلع القرن العشرين 
بس���يادة فلس���فته الربامجاتية على العامل يف حوالي عقد 
م���ن الزمان، كان حيتاج إىل ق���رن كامل لتحقيق هذه 
النبوءة، ولكن مع إقرارنا بأن الفلس���فة الربامجاتية هي 
الفلسفة القائدة لعصر العوملة؛ فال شك أن هناك تيارات 
فكري���ة أخ���رى تش���ارك الربامجاتية هذه القي���ادة، وإن 
كان بنح���و أق���ل فاعلية، وأقل تأثرًيا، مثل النيتش���وية، 
وما بعد احلداثة، واألصوليات األس���طورية، مثل اليمني 
املس���يحي اجلديد؛ ليتكون من كل ذلك مزيج فكري 
متداخ���ل يقوده الفك���ر الربامجاتي، وتضمن من خالله 
النخب الربامجاتية السيطرة على العامل، وتهيئة الشعوب 

لالستغالل واهليمنة واالستعباد. 

الربامجاتية كفكر قائد لعصر العوملة :
ما هو الفك���ر القائد لعصر العوملة؟ إنه نفس الفكر 
الذي قاد املعسكر الغربي قبل انهيار املعسكر الشرقي 
ال���ذي كان يواجه���ه يف مطل���ع التس���عينيات م���ن القرن 
املاضي، غاية ما يف األمر أنه بعد انهيار هذا املعس���كر 
األخ���ري حلَّ هذا الفكر القائد للمعس���كر الغربي حمل 
الفك���ر ال���ذي كان يقود املعس���كر الش���رقي أيًضا، 
أي أن���ه ص���ار يقود الع���امل أمجع، ومن هن���ا جاء كونه 
ُمَعْومَلً���ا، أي مت تعميمه على العامل أمجع، ويأتي بعده ما 
صاَح���ب ذلك من تط���ور تكنولوجي يف عامل االتصاالت 
���ر القدرة على انتقال األفكار واملعلومات  واإلنرتنت؛ يسَّ
ب���ني أرجاء العامل، وإن كانت يف الغالب األعم تنتقل يف 

اجتاه واحد، كما سنبني فيما بعد.

أم���ا اجلان���ب املتعل���ق بتعميم حري���ة التج���ارة، وانهيار 
احلواجز أمام تدفقات الس���لع واخلدمات ورأس املال عرب 
احل���دود، أو ما يعربَّ عنه بالبع���د االقتصادي للعوملة؛ فإن 
ذل���ك يندمج يف تقديرنا هنا بالفكر القائد الذي حتدثنا 

عنه، وكما سنبني ذلك الحًقا أيًضا.

م  ال يس���عنا احلدي���ث هنا ملناقش���ة مس���ألة أيهم���ا ُيقدَّ
على اآلخر: الفكر أم االقتصاد؟ فهي مس���ألة فلس���فية 
عميق���ة عتيقة يضيق اجملال عنها، ولكننا س���نجد أمام 
احلال���ة اليت حنن بصددها واملتعلق���ة بعصر العوملة الذي 
نعيش���ه اآلن أن كال البعدي���ن: الفك���ري واالقتصادي 
وجه���ان لعمل���ة واحدة؛ فإذا كانت الغاية املس���تهدفة من 
الربامجاتية هي املنفعة؛ فإن ذلك ال يكاد خيتلف كثرًيا 
م���ن الناحية العملية عن الغاية املس���تهدفة من الرأمسالية 
االقتصادي���ة، وه���ي الرب���ح، وهذا م���ا س���نبينه تفصياًل 

 

فيما يلي.

ال ي���كاد يك���ون هناك موضع ج���دل كبري يف القول 
بأن الفكر الربامجاتي هو الفكر القائد لعصر العوملة، 
وتفصيل ذلك أنه بنهاي���ة احلرب العاملية الثانية، وانتقال 
مرك���ز ثقل القوى الغربية للواليات املتحدة األمريكية؛ 
انتقل بدوره الفك���ر الربامجاتي األمريكي إىل مركز 
قي���ادة الفك���ر الغربي بوجه عام. وبس���يادة هذا الفكر 
عل���ى الع���امل يف عصر العوملة غ���دا الفك���ر القائد هلذا 

العصر.

وال بد أن نقرر أواًل أن الفلس���فة الربامجاتية قد جاءت 
كفلس���فة أمريكي���ة يف األس���اس؛ ألنها الفلس���فة اليت 
تتس���ق مع أسلوب احلياة األمريكي ذاته، أي أنها جاءت 
لتع���رب عما هو واق���ع بالفعل، يقول يف ذلك ويلس���ون آلن 
يف كتاب���ه »الثقاف���ة األمريكي���ة«: »إذا كان���ت النظرة 
الربامجاتي���ة للحياة س���ائدة ومبتغ���اة يف الواليات املتحدة 
بأسلوب أكثر انتشاًرا، وأكثر صدًقا منه يف أّي مكان 
آخ���ر يف العامل الغربي؛ فقد كان هلا الس���يطرة احلالية 
عل���ى أغلبية األمريكيني مل���دة طويلة قبل أن حياول أحد 

وصفها بأسلوب الفكر اجملرد«)2(.

ر األكرب  وم���ن ناحية أخ���رى فإن ولي���م جيم���س امُلَنظِّ
هلذه الفلس���فة قد وض���ع عنواًنا جانبيًّا لكتابه املس���مى 
بنفس االس���م »الربامجاتية« ه���و »معاجلة جديدة لطرائق 
قدمي���ة يف التفك���ري«، وحقيق���ة ذل���ك أن الربامجاتي���ة 
تنطلق يف األس���اس من املزج بني فلس���فتني قدميتني هلما 

)2( ويلسون آلن، الثقافة األمريكية: ص 24.
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مكانة كبرية يف الفلس���فة اإلغريقية، اليت تنطلق منها 
احلض���ارة الغربي���ة بوج���ه عام، هات���ان الفلس���فتان هما 
الفلس���فة السفس���طائية اليت ذهبت إىل أن احلق والباطل 
وجهان لعملة واحدة، والفلسفة األبيقورية اليت جعلت من 
اللذة املعيار الوحيد للفضيلة، فأخذت من األوىل نظرتها 
العبثي���ة للكون، ومن األخرية نظرتها النفعية يف التعامل 
مع األش���ياء، ثم قدمت ذلك يف أس���لوب أكثر معاصرة 

وأكثر مرونة يف التعامل مع النوازع اإلنسانية املختلفة.

يق���ول ولي���م جيم���س ع���ن االجت���اه الربامجات���ي: »إنه 
اجت���اه حتويل النظر بعيًدا عن األش���ياء األولية: املبادئ، 
النوامي���س، الفئ���ات، احلتمي���ات املس���لَّم به���ا، وتوجيه 

النظر حنو األش���ياء األخرية: الثمرات، 
النتائج، اإلثارة الوقائع، احلقائق« )3(.

والربامجاتي���ة »لي���س هل���ا أي���ة عقائد 
يقيني���ة أو جزمي���ة، أو أي���ة مذاه���ب أو 

مب���ادئ، الله���م إال طريقتها ومنهاجه���ا« )4(، وأمساء مثل 
اإلل���ه، املادة، العقل املطل���ق ال نس���تطيع اعتبارها نهاية 
مط���اف س���عينا حنو احلقيقة؛ إذ يتعني على اإلنس���ان من 
وجه���ة نظ���ره أن خيرج م���ن كل كلمة قيمته���ا النقدية 
الفورية العملية، وأن مُيّرسها على العمل بإظهار كيفيتها 
يف نط���اق جمرى خربت���ه، وعندئذ فهي ال تبدو حاًل بقدر 
م���ا تبدو برناجًما أو منهاًج���ا للمزيد من العمل، »ومن ثم 
فإن النظريات تصبح أدوات ووس���ائل ال حلواًل أللغاز، وال 

إجابات عن أحجية نستطيع أن نسكن إليها«)5(.

 فنح���ن علينا أن نض���ع »كل املفاهي���م املطروحة على 
بساط البحث على احملك الربامجاتي، وسنفوز عند ذلك 
بالنجاة من اجلدل الباطل العقيم. فإذا مل يكن مثة فرق 
عمل���ي بني قول���ني بالقياس إىل صحة ه���ذا أو ذاك، إذن 
فاالثنان حقًّا عبارة واحدة يف شكلني خمتلفني، وإذا مل 
يكن مثة فرق عملي حيدث، س���واء كانت عبارة معينة 
صحيح���ة أو باطل���ة، إذن فالعبارة ليس هلا معنى حقيقي. 

)3( وليم جيمس، الربامجاتية: ص 76.
)4( املرجع السابق: ص 75.
)5( املرجع السابق، ص 74.

ويف كلتا احلالتني فليس هناك ش���يء يستحق أن نتنازع 
م���ن أجل���ه. وأوىل بنا أن نوفر جهدن���ا، ومنضي إىل أمور 
أكثر جدوى وأهمي���ة، أي أن احلقائق ينبغي أن يكون 

هلا نتائج عملية.

لق���د كان احلق ه���و الغاية لكل الفكر اإلنس���اني، 
لك���ن ولي���م جيمس جع���ل احلق ه���و جمرد وس���يلة إىل 
الفوائ���د واملناف���ع، وهو بهذا ال ينفي ع���ن احلق فقط أّي 
معًنى مس���تقل، وال يربر فقط أيًضا احلصول على املنافع 
بإضف���اء صفة احلق عليه���ا، ولكن األهم من ذلك كله 
أنه خيلط بني احلقائق والوسائل بطريقة تؤدي إىل تذويب 

احلقائق بشكل مطلق ونهائي.  

وال خيتل���ف األمر كثرًيا لدى جون 
دي���وي )فيلس���وف الربامجاتية اآلخر 
يف  فاألف���كار  أيًض���ا(  األمريك���ي 
نظ���ر ديوي »ال تعدو أن تكون أدوات 
يستعني بها صاحبها لتحقيق التوافق مع البيئة، فالفكرة 
آلة نافعة تعني صاحبها على احلياة، واألفكار الفاش���لة 
ت���ؤدي بصاحبه���ا إىل اهلالك. واألف���كار لذلك هي هذه 
األش���ياء والوس���ائل أو الذرائع اليت يتلمس���ها اإلنسان يف 

حياته لتحقيق هذا التوافق«)6(.

وكم���ا يقول جون ديوي: »فاحل���ق هو ما يهدينا هداية 
ناجحة، واإلمكانية احملققة يف مثل هذه اهلداية الناجحة 

هي على وجه الدقة ما نعنيه بكلمة احلق«)7(.

واملربر األس���اس هل���ذه الطريق���ة يف التفكري هو كما 
يق���ول ولي���م جيمس: إن األمن���اط املتعددة م���ن التفكري 
كله���ا متعارضة، وليس فيها واحد على س���بيل احلصر 
يس���تطيع أن يقي���م احلجة عل���ى دعوى الصح���ة املطلقة، 
أف���ال ينبغ���ي أن يثري ذلك احتم���ااًل أو فرًض���ا أو ظنًّا، أو 
حدًس���ا مناصًرا بوجه���ة النظر الربامجاتي���ة، وعلى هذا 
األساس فإنه يتساءل: ومادامت هذه األمناط املتعددة من 
التفك���ري غري صحيحة، لكنها خدم���ت أغراًضا معينة 

)6( دكت���ور هان���ي حمم���د خبي���ت، الربامجاتي���ة األمريكي���ة املعاصرة، 
ص67.

)7( نقاًل عن املرجع السابق، ص72.

الربامجاتي���ة »لي���س هل���ا أي���ة عقائ���د 
يقيني���ة أو جزمية، أو أي���ة مذاهب أو 
مبادئ، اللهم إال طريقتها ومنهاجها«. 
وليم جيمس - الربامجاتية
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لك���م، فلماذا ال يثري ذلك -ول���و حتى احتمااًل- مناصًرا 
ملقولتن���ا: إن احلقائق ينبغي أن تكون هي الوس���ائل اليت 

نستطيع بها أن نصل إىل ما نريد.

أي أن الرج���ل يبدأ مبوق���ف عبثي من الكون، وينتهي 
بن���ا إىل موقف عبث���ي أيًضا، ثم يقول لنا: إنه مادام األمر 
كذلك فبداًل من اليأس واملرارة والس���أم، على كل منا 
أن ينتف���ع مبا يريح نفس���ه وجيد فيه املنفع���ة واللذة، ولو 
بش���كل مؤق���ت ومتغري، وعلي���ه لكي يس���رتيح متاًما- 
كم���ا يظن وليم جيمس– أن يعتق���د أن ذلك الذي يفعله 

هو احلقيقة.

وكم����ا يظهر من كالم الرج����ل؛ فإنه ال يؤمن باحلق أو 
احلقيق����ة أص����اًل، وال يبح����ث عنها، وال يهمه يف ش����يء أن 
يبح����ث عنهما، إمنا حي����اول فقط أن يقدم تربيًرا فلس����فيًّا 
ل����كل من يعم����ل على ما ينفع����ه، ولك����ي يرضينا فقط، 
ويقّوي من عزمية من يتفق معه يف ذلك، فقد أطلق على هذه 
التربي����رات لفظ احلقائق. ومن َث����م تكون خالصة املذهب 
ه����ي »البحث ع����ن تربير للمنافع كما يراه����ا أصحابها يف 

عامل خيلو من احلقائق، وقد أرهقه البحث عنها«.

املوقف الربامجاتي من الدين:
هن���ا يبلغ الغّي الربامجاتي مداه، وحيصد وليم جيمس 
احلص���اد؛ فالدين الذي ُقتل من أجله باليني البش���ر على 
امت���داد العص���ور، والذي يعترب املوقف من���ه أهم ركيزة 
لإلنس���ان؛ ال ينظ���ر إليه وليم جيم���س إال على أنه حمّقق 
لبع���ض املنافع، وأن قبوله مش���روط بتحق���ق تلك املنافع 
���ا بعد ذلك اإلمي���ان بالدين نفس���ه، مادام أن  ولي���س مهمًّ
إرادة االعتق���اد فيه تكفي لتحقي���ق املطلوب، بل وليس 
���ا االعتق���اد بدي���ن مع���ني، فأي دي���ن حيق���ق النافع  مهمًّ
املطل���وب منه يكون مقب���واًل، وكل فرد يكون حرًّا يف 
القيام بتجربته العقائدية اليت خيتار على أساس���ها الدين 
ال���ذي ينفعه فليس من املهم لدى الرجل أن يكون اهلل ذا 
وج���ود أو ال وج���ود، ولكن املهم كما يق���ول: »أن نتمتع 

بإهلنا إذا كان لدينا إله«)8(. 

)8( وليم جيمس: الربامجاتية: ص 137.

ث���م إن���ه ليس م���ن امله���م لدى جيم���س أن يك���ون اهلل 
واحًدا، أو أن تكون هناك آهلة متعددة؛ حيث يذهب إىل 
أن »فرض الشرك ليس أقل احتمااًل من فرض التوحيد، 

فلماذا ال نقول بوجود قًوى متعددة حتكم الكون«.

وعلى ما سبق؛ فإن اإلله املطلوب لدى جيمس جيب أن 
يكون »صديًقا ومعيًنا ووفًيا وخادًما، وقد يكون معزيًّا 
مقويًّ���ا، وقد يكون منذًرا معاقًبا تبًعا حلالتنا وحاجتنا، 
وكم���ا أنه ه���و خادم لنا فهو رفيق كث���ري املطالب دائب 
احلاجات؛ ألن ذلك يفرض علينا واجبات جديدة ومهمات 
كث���رية تبعث فيما حولنا ج���وًّا من العواصف واملخاطر، 
من ش���أنه دائًما أن يش���حذ هممنا، وأن يوقظ فينا أعلى 
اإلمكانيات، وهو نفس���ه يس���تمد من والئنا وإخالصنا 
عظم���ة وج���وده ومقدمات بقائه؛ ألنه إله متناٍه هو نفس���ه 

جزء من العامل« )9(.

وألن اهلل عن���ده ش���خصية متناهية؛ فإن���ه ال ميكن أن 
حيي���ط ب���كل ش���يء، أو أن يع���رف كل ش���يء، وليس  
يف اس���تطاعته أن يتمن���ى لنا خريية الع���امل؛ لذلك فهو ال 
يفرض علينا طريًقا معيًنا نكون ملتزمني أمامه أن نسري 
فيه، هذا فضاًل عن أنه هو نفس���ه ليس بقادر على كل 
ش���يء، ولكنه ليس إال واحًدا من بني متعاونني كثريين 
يف وس���ط مجهرة من املتحكمني يف ه���ذا العامل. تعاىل 

اهلل عما يقولون علوًّا كبرًيا. 

وم���ن الواض���ح أن جيم���س أراد أن يس���تخدم الدي���ن 
اس���تخداًما نفعيًّا حبس���ب مذهب���ه، فقد اس���تعاض عن 
االعتق���اد ب���اهلل ب���إرادة االعتق���اد في���ه، عل���ى ح���د قول 
الفيلس���وف اإلجنليزي بريرت أندرسل، ومل يكتف بذلك 
ب���ل إنه أراد أن يصنع ديًنا وإهًلا »أو آهلة متعددة« حبس���ب 
ما يفض���ل باهليئ���ة والكيفية اليت خت���دم أغراضه هو، 
بل وحبس���ب ما يوحي ب���ه مزاجه املتغ���ري، املهم فقط أن 
مينحه ذلك االعتقاد هو ومريديه الطمأنينة والسكينة، 
أو بق���ول أدق وأكثر حتديًدا ميكنهم من مواصلة حياة 

املنفعة واللذة اليت يريدونها، ويف ذلك قمة العبث.

)9( زكريا إبراهيم، دراسات يف الفلسفة املعاصرة، ص 112.
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الفكر املابعد حداثي:
إذا كانت الربامجاتية فلس���فة حتايل وتكّيف مع الواقع 
امُلَعاش؛ فإنه من نفس مضمون العجز الفلسفي الكامن يف 
الفكر العلماني يف أقصى تطوره الذي انطلقت منه الفلسفة 
الربامجاتي���ة انطلق اجتاه آخر مزاح���م للفكر الربامجاتي 

بعض الشيء هو اجتاه األفكار املابعد حداثية.

ف���إذا كانت احلداث���ة مّثلت ثورة على ال���رؤى الدينية؛ 
ف���إن ما بع���د احلداثة متث���ل انعتاًق���ا عن ال���رؤى الدينية 
واأليديولوجيات الفلس���فية مًع���ا، فهي متثل -كما يقول 
فيلس���وفها الب���ارز ج���ان فرانس���وا ليوت���ار-: »إمكاني���ة 
التآكل الكامنة يف نهج إضفاء املشروعية على اآلخر، 

وهو جهاز االنعتاق املنبثق عن التنوير«. )10( 

فم���ا بعد احلداث���ة حتمل من احلداثة الذات املنقس���مة 
املفتتة، لكنها متحو كل مسافة نقدية منها، فهي ضد 
الضد؛ حيث يكون ذلك لشيء أساس هو عدم إمكانية 
املعرف���ة، ومن َثم فهي ضد االس���تالب؛ ألن���ه مل يعد مثة 
ذات لُتس���َتلب، وال شيء جيري االستالب عنه، واألصالة 

مل ُترَفض بقدر ما ُنِسَيت ببساطة.

)10( ما بعد احلداثة، جمموعة دراسات، أمحد حسان، ص 56.

واهتداء بنيتشه فقد قلب فوكو رأًسا 
على عق���ب النظرة الدارج���ة عن العالقة 
ب���ني الق���وة واملعرف���ة؛ حي���ث يق���ول إيان 
كريب يف كتاب���ه »النظرية االجتماعية 
من بارسونز إىل هابر ماس«: »إذا كانت 
الق���وة ه���ي الدافع لفعل أش���ياء مل يكن 
باس���تطاعتنا القي���ام بها م���ن دونها؛ فإن 
فوك���و يرى أن املعرفة ه���ي يف ذاتها قوة 
متارسها على اآلخرين؛ لتحدي اآلخرين، 
أي أن املعرف���ة ما ع���ادت أداة للتجريد بل 

أصبحت أداة لالستعباد« )11(.

هن���ا  نذك���ر  أن  نس���تطيع  ال  وألنن���ا 
التوجه���ات أو األبع���اد املختلفة لألفكار 
املا بعد حداثية؛ فإننا نذكر أهم مساتها 

األساسية اليت تتلخص يف:

عدم إمكانية املعرفة– فقدان اليقني– فقدان املعنى- 
فقدان اجلدوى– الذات املنقس���مة– التشرذم– االحنالل 

والتشظي.

وقد ال يكون هلذه الفلسفات نصيب كبري من األتباع 
خارج األكادمييات العلمية وخواص املثقفني والفنانني، 
ولكنن���ا س���نرى )ويا للعجب يف ذل���ك( أن هذه األفكار 
متث���ل اآلن واقًع���ا عمليًّ���ا لش���رائح عدي���دة من الش���عوب 
اإلسالمية الفقرية يف عصر العوملة، بعد أن كانت جمرد 

أفكار تنظريية لبعض الفالسفة الغربيني.

االرتداد إىل األصوليات األسطورية:
وكم���ا رأينا فيما س���بق بالنس���بة للربامجاتية وما بعد 
احلداثة؛ أننا أمام موقفني فلسفيني خمتلفني نامجني عن 
بلوغ النسق الفلسفي الغربي العلماني العجز الكامل يف 
اإلجابة عن األسئلة املصريية الباعثة على القلق اإلنساني؛ 
بع���د إجهاده متاًما عرب مس���رية التطور احلضاري: موقف 
حتايلي يقدم اإلهلاء احلس���ي املتواصل بدياًل عن البحث 

)11( إيان كريب، النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابر ماس، ص 
. 108
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الفلس���في، وبذلك يتم تكريس الوعي الغربي يف اللهاث 
وراء رغبات تتجدد على الدوام، وال ميكن تلبيتها أبًدا، 

وهذا هو املوقف الربامجاتي.

واملوقف الثاني موقف ج���اّد صريح مع النفس، يعرتف 
به���ذا العجز، ويستس���لم ل���ه مبا حيمله ذلك من تش���رذم 

وانهيار وعدم جدوى، وهذا هو املوقف املا بعد حداثي.

وه���ذا يعين أنه مع االفرتاض الطبيعي بوجود قلقني يف 
ه���ذا املوق���ف املا بع���د حداثي؛ فإن ذلك ق���د يدفعهم إىل 

البحث عن احلقيقة يف نسق آخر غري النسق العلماني.

أي أن املوقف املابعد حداثي مبا ميثله من نقطة نهائية 
للنس���ق العلمان���ي قد يكون ه���و املعرب ال���ذي تنتقل إليه 

العقول الغربية إىل أنساق فكرية أخرى )12(.

وه���ذا ما حدث بالضبط، وهو ما يفس���ر تبين الكثري 
م���ن ه���ذه العقول لألنس���اق الديني���ة البديلة. ف���إذا كان 
اإلس���الم يتقدم يف الغرب تقدًما مذه���اًل؛ فإنه قد حدث 
أيًضا توجي���ه الكثري من الغربي���ني إىل تبين األصوليات 

األسطورية، مثل اليمني املسيحي اجلديد.

ويف احلال���ة ال���يت حن���ن بصدده���ا يف العص���ر احلالي 
النَُّخ���ب  حتال���ف  مت  األمريكي���ة(  البوش���ية  )الوالي���ة 
الربامجاتية مع هذا اليمني املس���يحي اجلديد )املتحالف 
مع اجلمهوريني( حتت قيادة جورج بوش االبن )املتعاطف 
على األقل مع هذا التيار ضد ش���عوب العامل املستضعفة 
اليت يتم س���حقها كل يوم حتت قي���ادة هذا الرجل الذي 

يقول عن نفسه أنه يأمتر بإرشادات املسيح.

النيتشوية:
اس���تباًقا  نيتش���ه  فلس���فة  يف  الباحث���ني  بع���ض  ي���رى 
للربامجاتية، فكالهما يش���رتك يف احلمل���ة على العقل 
اخلالص، ورّده إىل املقتضيات احليوية لإلنس���ان، كما 
أن الوج���ه الس���ليب للربامجاتي���ة املتمثل يف نقد األس���س 
امليتافيزيقي���ة القدمي���ة يكاد يكون ترديًدا آلراٍء س���بق 

)12( راجع حممد إبراهيم مربوك، اإلسالم والغرب األمريكي، نظرية يف 
تفسري الصراع، ص 291.

ظهوره���ا ع���ن نيتش���ه... عالوة عل���ى أن نظري���ة احلقيقة 
عند نيتش���ه تشبه نظرية الربامجاتية؛ فاحلقائق من صنع 
اإلنسان، ومقياس صحة األفكار هو نفعها أو صالحيتها 
للعم���ل، ومن هنا كان تغري احلقائ���ق بتغري املواقف وما 

يصلح لكل منها، فاختفت احلقيقة الثابتة )13(.

أم���ا أهم نق���اط اخلالف بني الفلس���فتني فه���ي ثالث: 
األوىل تتعل���ق بنظري���ة )موت اإلله عند نيتش���ه(، ومن ثم 

إنهاء العالقة متاًما بالدين.

والثانية نظرية »اإلنس���ان األعلى أو الس���وبرمان« وهي 
تعين -فيما تعين- تعالي اإلنس���ان عما هو متاح، وابتداع 
رغب���ات وطموحات تتفوق على الدوام على ما اعتاد عليه 
البش���ر، والس���عي إىل حتقيقها بكل قوة دون النظر إىل 

أّي اعتبار آخر.

والثالث���ة تتعلق بنظري���ة إرادة القوة؛ حيث يرى نيتش���ه 
»أنن���ا إرادة قوة، وأن كل ما هو إنس���اني وحيواني مفعم 

باحليوية والنشاط يعرب هو اآلخر عن إرادة القوة« )14(.

وم���ن الناحية السياس���ية العملي���ة يش���ري الباحثون إىل 
تأثري هذه الفلس���فة يف فكر أملانيا النازية، وفكر تيار 
احملافظ���ني اجل���دد املعاصرين، وميكن اإلش���ارة أيًضا 
بكل وضوح يف متثلها -وال أقول تأثريها- يف املمارسات 
اإلس���رائيلية عل���ى الواق���ع العربي، بل وأكث���ر من ذلك 
متثله���ا يف واقع الش���عوب املس���تضعفة من خ���الل النخب 
املتحكم���ة فيها، وال���يت ال تتورع عن اخت���اذ القوة معها 

بأية قواعد أو قيم.

والغري����ب يف األمر -وهو ليس غريًبا يف هذا العصر- أن 
هناك قناة فضائية عربية ترّوج هلذه الفلسفة، وتدعو إليها 
ليل نهار من خالل إعالن دائم يتخلل بثها وال يكاد ينقطع؛ 
يظهر فيه ش����خص بهيئة )السوبرمان( متاًما يقوم بالتعدي 
على اآلخرين بعنف وقسوة بالغة، بزعم الرغبة يف القضاء 

على امللل، وهو ما يعرّب عن صميم الفلسفة النيتشوية.

)13( راجع فؤاد زكريا، نيتشه حماولة جديدة لقراءة فريدريك نيتشه، 
نقاًل عن دكتوره وفاء عبد السالم علي جعفر، ص 45– 46.

)14( حمم���د إبراهي���م مربوك، نق���د املذاهب املعاصرة، فصل النيتش���وية، 
كتاب حتت الطبع.
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الظاهر املاسوني املستخدم:
نظًرا ألن املاسونية ما هي إال منظمة سرية يف األساس 
يكتنفها الكثري من الغموض واألسرار، خصوًصا فيما 
يتعل���ق مبنش���ئها التارخي���ي، والقوى احملرك���ة هلا؛ فإن 
تعريفه���ا خيتلف باختالف املنظور ال���ذي ينطلق منه هذا 
التعري���ف، وم���ن أه���م النظريات اليت تتح���دث عن أصل 
املاس���ونية تل���ك النظرية اليت ترجع به���ا إىل بناة األحجار 
يف العصور الوس���طى، أو إىل األديرة القدمية أو هيكل 

سليمان.

وهن���اك نظرية ال تكتف���ي بهذا بل 
تعود بها إىل نوح أو إىل آدم. 

ونظرية أخرى تقول: إنها نتاج فرسان 
اهلي���كل بعد قمع ه���ذه اجلماعة عام 

1312م.

وهناك من يقول: إنها مس���تمدة م���ن اآلثينيني )15(، أما 
أشهر هذه النظريات مجيًعا خصوًصا يف العامل اإلسالمي 
فه���ي أنها جاءت من تدب���ري اليهود، ليتمكنوا من ورائها 
من حكم العامل بشكل خفّي، وتعود تارخييًّا -حبسب 
املنتس���بني إليه���ا– إىل مجاعات عمال البناء الس���رية يف 

العصور الوسطى، أو قبل ذلك بكثري.

وعلى األس���س الس���ابقة؛ فإن التعريف العام للماسونية 
ال���ذي قد جيم���ع النظري���ات الس���ابقة هو أن: املاس���ونية 
منظمة سرية حتمل ش���عارات احلرية واإلخاء واملساواة، 
وحتقيق التعاون بني البشر، يف نفس الوقت الذي متارس 
فيه طقوًس���ا س���رية غامضة، وينس���ب إليه���ا العديد من 
املؤام���رات التارخيي���ة كالثورة الفرنس���ية، والبلش���فية 

واألتاتوركية، وُيتَّهم اليهود بإدارتها من وراء الستار.

أيًّ���ا م���ا كان األمر؛ فإن ما يهمن���ا يف املوضوع هو تلك 
الش���عارات ال���يت ترفعها املاس���ونية يف الظاه���ر: احلرية 
واإلخاء واملس���اواة، أض���ف إىل ذلك -وقب���ل كل ذلك- 

تفسري  يف  راجع  السرية«،  »اجلمعيات  كتابه  يف  ماكنزي  وزمان   )15(
منشأ املاسونية، ص 22.

األس���س الفكرية املعلنة: العلمانية غري امللحدة– احرتام 
اهلل كمهندس أعظم للكون– التسامح مع أي دين.

يقول الواعظ املاس���وني األش���هر جيمس أندرس���ون يف 
كتابه »الدساتري« صدر عام 1723م: »إن املاسوني كان 
���ن أال يكون كافًرا غبيًّا، وأال يكون مفكًرا حرًّا  ُيَلقَّ
غري متدين )16( وأن حيرتم السلطات املدنية، وأال يشرتك يف 
احلركات السياسية، وألن املاسونيني رفضوا املعتقدات 
الكنس���ية اجلامدة فهم حيرتمون اهلل كمهندس أعظم 

للكون، ويتساحمون مع أي دين« . )17(

وأيًّا كان األمر يف حقيقة املاسونية؛ 
فإن ما يهمنا هنا هو الظاهر املاسوني 
املتعل���ق بش���عاراتها )احلرية املس���اواة 
الدي���ين(؛  التس���امح   – اإلخ���اء   –
حيث يس���تخدم ه���ذا الظاهر كرداء 
مجي���ل ختتب���ئ وراءه كل الدع���وات 
واملخططات اإلجرامية ألصحاب املصاحل املختلفة. وُيعد 
وصمة إعالمية ترتدد صباًحا ومساًء يف القنوات الفضائية 
ليمرر من خالهلا الغزو الفكري والثقايف واالقتصادي، 

والدعوات اإلباحية واهلدامة. 

كما أن املنظور املاسوني هلل كمهندس أعظم للكون 
يتواف���ق إىل حد كبري مع املنظ���ور الربامجاتي هلل كإله 
حمدود، ال يوجب التزامات حمددة. تعاىل اهلل عن ذلك.

أم���ا النف���اق باحلديث ع���ن احلرية واإلخاء واملس���اواة؛ 
فيع���رب عنه متاًما حديث س���يدة أمري���كا األوىل -زوجة 
للجمهوري���ني يف  االنتخاب���ي  املؤمت���ر  االب���ن- يف  ب���وش 
س���بتمرب 2008م عن إجن���ازات احلزب اجلمهوري يف منح 
احلرية خلمس���ني مليون إنس���ان هم عدد سكان العراق 

وأفغانستان!! 

ألي���س ذلك جنوًنا أم حقيقة برامجاتية؟ أم هما االثنان 
مًعا.

)16( نتحدث هنا عن ظاهر املاسونية املعلن؛ ألنها يف احلقيقة مسيت بذلك 
حبسب املنضمني إليها.

)17( املوسوعة السوفييتية الكربى عام )1977م(، نقاًل عن د. علي شلش، 
تاريخ املاسونية يف مصر: ص 43. 

حتم���ل  س���رية  منظم���ة  املاس���ونية 
ش���عارات احلري���ة واإلخاء واملس���اواة، 
وحتقيق التعاون بني البش���ر، يف نفس 
الوق���ت ال���ذي مت���ارس في���ه طقوًس���ا 
س���رية غامضة، وينس���ب إليها العديد 

من املؤامرات التارخيية.
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السيطرة االقتصادية:
مما يعتاد قوله أن الدول الرأمسالية الكربى تس���يطر 
على االقتصاد العاملي بالطريقة اليت تؤدي إىل اس���تغالل 
ال���دول الفقرية، ونهب مواردها م���ن خالل آلية االقتصاد 

الليربالي احلر الذي يقود عصر العوملة. 

لكن الس���ؤال الذي ق���د يغيب عن 
الكثريي���ن هو: م���ن الذي يق���ود هذه 

الدول إىل عملية االستغالل هذه؟

إنه���ا النخب���ة الربامجاتية املس���يطرة 
عل���ى اقتصاد ه���ذه ال���دول الكربى، 
وال���يت ال تعمل على اس���تغالل ش���عوب 
ال���دول النامية فقط من خ���الل النخبة 

الربامجاتية املسيطرة عليها، ولكن على الطبقات املتدنية 
من ش���عوبها ذاتها. املهم أنه يتم يف النهاية سحق اجلماهري 
الغف���رية من جمتمعاتن���ا يف طاحون���ة االقتص���اد الليربالي 
العاملي، ومن ثم إهلاؤها التام عن كل ما خيرج عن نطاق 
ذواته���ا املتعلقة على جم���رد البحث عن كفاحها اليومي، 

ومن ثم استسالمها التام لدائرة االستعباد العاملي. 

ولكن القصة طويلة وعميقة، ونبدأ ش���رحها بإيضاح 
ما نعنيه بهذه النخبة الربامجاتية االقتصادية.

يق���ول الدكت���ور إمساعي���ل ص���ربي عب���د اهلل يف هذا 
الصدد: »مازال املش���تغلون بالسياسة وأفكارها حبيسي 
مفهوم أن اجملتمع الدولي مكون من حكومات مستقلة 
ذات س���يادة وأعضاء يف األم���م املتحدة، وتتفاوت بطبيعة 
األح���وال أوزان هذه احلكوم���ات، وتدخل يف صراعات 
وحتالف���ات، ولل���دول الك���ربى نصي���ب األس���د يف إدارة 
ش���ئون العامل ويف الص���راع على من يت���وىل القيادة فيه، 
ومن هنا س���ال كث���ري من املداد يف مق���االت وكتب عن 
الع���امل ذي القطبني الذي ص���ار عامًلا واحًدا. وواقع األمر 
أن القوى الفاعلة يف هذه التطورات هي يف التحليل األخري 

الشركات متعددة اجلنسيات«)18(. 

)18( د.إمساعيل صربي عبد اهلل، الكوكبة والتنمية املستقلة: ص 47. 

وال خ���الف لن���ا مع هذا التحليل س���وى أن ه���ذه القوى 
ليس���ت الق���وى الفاعل���ة الوحي���دة كم���ا يقص���د ذل���ك 
املاركس���يون، وإمن���ا هو حتالف برامجات���ي بني النخب 
السياس���ية واالقتصادي���ة واإلعالمي���ة املس���يطرة، كما 

سنبني فيما بعد.

إن الدخ���ول لتل���ك الدائرة االقتصادي���ة العوملية يتطلب 
قي���ام حكومات ال���دول بقبول برنامج 
التكييف اهليكلي اليت متليها عليها 
املؤسس���ات الثالث الكربى اليت تدير 
النق���د  صن���دوق  العامل���ي:  االقتص���اد 
الدول���ي، والبن���ك الدول���ي، ومنظم���ة 
التج���ارة العاملية. ولي���س من املهم فقط 
أن تقب���ل الدول���ة برنام���ج التكي���ف، 
بش���روطه وسياس���اته املعروف���ة، وم���ا تنط���وي علي���ه من 
تكاليف اجتماعية باهظة حتى يقبل رأس املال األجنيب 
االنس���ياب إىل البلد »بل جي���ب أن يتأكد أصحاب رأس 
املال أنه لن حيدث تراجع عن تلك السياسات؛ مما يتطلب 
أن يكون هناك ما يراه ضروريًّا لضمان ضبط العالقات 

االجتماعية يف ضوء ما رمسته هذه الربامج. 

ومن هنا تأتي أهمية إجياد حتالفات اجتماعية تستفيد 
من هذه الربامج، وتشكل قاعدة سلطة الدولة، ويكون 
هلا مصلحة يف اس���تمرار تنفيذ تلك الربامج. وهنا يذكر 
البن���ك الدول���ي صراح���ة أنه »رمب���ا يتوقف جن���اح تدبري 
التكي���ف على إمكان قيام ائتالفات من املس���تفيدين«. 
املسألة إذن ليست جمرد حزمة من السياسات االقتصادية 
ال���يت تؤثر يف املتغ���ريات االقتصادية، إمنا األهم من ذلك 
بكث���ري هو التأث���ري يف العالقات االجتماعي���ة، وبالذات 
إبقاء مستوى األجور منخفًضا، وإجياد شرائح اجتماعية 
تس���تفيد من حزمة هذه السياسات، وتعتمد عليها سلطة 

الدولة«. )19(

إن الدخول يف الدائرة االقتصادية االس���تعبادية العوملية 
لن ترتك ش���رحها هلذا أو ذاك من اإلسالميني املوصومني 
باإلرهاب، أو ألولئك االشرتاكيني الذين ميثلون اجلبهة 

)19( د. رمزي زكي، الليربالية املتوحشة، ص 245.

ال���دول الرأمسالي���ة الكربى تس���يطر 
على االقتص���اد العاملي بالطريقة اليت 
ت���ؤدي إىل اس���تغالل ال���دول الفقرة، 
آلي���ة  خ���الل  م���ن  موارده���ا  ونه���ب 
االقتص���اد الليربالي احل���ر الذي يقود 

عصر العوملة.
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الفكرية االقتصادي���ة املضادة للرأمسالية الليربالية اليت 
تقود العوملة االقتصادية االستعبادية، ولكن سنرتك ذلك 
لواحد من أهم أساطينها الدكتور ستبينجلر األكادميي 
املع���روف والنائب الس���ابق لرئيس البن���ك الدولي، يقول: 
»إن اهل���وة املتزايدة بني من ميلكون ومن ال ميلكون قد 
ترك���ت أع���داًدا يف العامل الثالث يف فق���ر رهيب؛ حيث 
يعي���ش الفرد بأقل من دوالر يف اليوم، بالرغم من الوعود 
املتكررة اليت ُقطعت على امتداد العقد األخري من القرن 
العشرين خبفض الفقر؛ فإن العدد الفعلي ملن يعيشون يف 
الفقر زاد حالًيا حبوالي 100 مليون. حدث ذلك يف الوقت 
ال���ذي زاد فيه فع���اًل إمجالي الدخل العاملي بنس���بة %2.5 

سنويًّا يف املتوسط« )20(.

هل تكلل���ت جهود مؤسس���ات العومل���ة بالنجاح يف 
دول اجملتمع النامي؟

يقول ستبينجلر يف ذلك: »إن يف كل مظهر من مظاهر 
العومل���ة، وليس فقط يف جمال حترير التجارة، مل تكلل 
اجله���ود -وإن بدت حس���نة الني���ة- بالنج���اح، بل أظهرت 
نتائج عكسية، وعندما فشلت مشروعات زراعية أو بنية 
حتتية زكاه���ا الغرب، وقام مستش���ارون غربيون بوضع 
تصميمه���ا وموَّهلا البن���ك الدولي أو آخرون؛ فإن الش���عب 
الفقري يف العامل النامي يظل مطاَلًبا بتسديد القروض، إال 

لو كان هناك شكل من أشكال إسقاط الدين«)21(.

أما بالنسبة لروسيا والدول االشرتاكية :
ف����»إن العوملة وإدخال اقتصاد الس���وق مل حيقق النتائج 
املوع���ودة يف روس���يا، وأغلب االقتصادي���ات األخرى اليت 

تقوم بعملية التحول من الشيوعية إىل اقتصاد السوق. 

لق���د ق���ال الغرب هل���ذه ال���دول: إن النظ���ام االقتصادي 
اجلديد س���يجلب هلم رخاًء اقتصاديًّا غري مس���بوق، وبداًل 
م���ن ذل���ك فقد جل���ب هلم فق���ًرا غري مس���بوق. لق���د أثبت 
اقتصاد الس���وق من نواٍح كثرية بالنسبة ألغلب الناس أنه 

أسوأ مما تنبأ به زعماؤهم الشيوعيون. 

)20( جوزيف ستبينجلر، ضحايا العوملة ص 25. 
)21( املرجع السابق  ص 28.

إن التناقض بني التحول يف روسيا الذي وضعت هندسته 
املؤسسات االقتصادية الدولية، والتحول يف الصني الذي 
وضع���ت الص���ني تصميمه بنفس���ها، ال ميكن أن يكون 

أكرب من ذلك« )22(.

واألكثر من ذلك أن جمموعة السياسات اليت يقدمها 
صندوق البنك الدولي اآلن ختالف متاًما جمموعة األفكار 
الكنزي���ة ال���يت قام على أساس���ها، ولكنها تضمن دفع 
ال���دول النامية على العم���ل ضد طبقاتها الفقرية، فكما 
يقول ستبينجلر: »مبرور السنوات تغري الصندوق بشكل 
ملح���وظ عم���ا كان يف بدايته، لقد تأس���س على عقيدة 
أن األس���واق تعمل غالًبا بش���كل سيئ، يف حني أنه اآلن 

يدافع عن سيادة السوق، حبماسة أيديولوجية. 

لقد تأس���س على عقيدة أن هن���اك حاجة لضغط دولي 
عل���ى البل���دان، لك���ي تكون هل���ا سياس���ات اقتصادية 
وتصحيحية أكثر مثل زيادة اإلنفاق، أو خفض الضرائب، 
أو خف���ض معدل الفائدة، ولتحفي���ز االقتصاد– حالًيا ال 
يق���دم صندوق النقد الدولي أم���وااًل، إال إذا بدأت الدول 
يف تطبيق سياس���ات، مثل خفض العج���ز يف املوازنة، أو 
زي���ادة الضرائب، أو زي���ادة معدل الفائدة، مما يؤدي إىل 
انكم���اش االقتصاد. إن كينز قد يتقلب يف قربه لرؤيته 

ما حدث البنه« )23(.

حتى بعض املكاس���ب اليت من املمكن أن تكون قد 
حققته���ا العوملة؛ فإنها ال تتكافأ على اإلطالق مع الثمن 

الذي ُدفع فيها.

»إن كانت مكاسب العوملة يف العديد من األمثلة أقل 
مم���ا ادعى أنصارها؛ فإن الثم���ن الذي ُدفع كان أكرب؛ 
حيث مت تدمري البيئة وإفساد العقليات السياسية، كما 
أن معدل ش���رعية التغيري مل ُيِتح للبلدان الوقت للتكيف 
الثقايف. إن األزمات اليت جلبت يف أعقابها بطالة كثيفة 
تبعته���ا بدوره���ا مش���كالت التحل���ل االجتماع���ي طويل 

املدى«. )24(

)22( املرجع الساب�ق: ص 26.
)23( املرجع السابق  ص 28.
)24( املرجع السابق: ص 33.
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لص���احل م���ن تت���م ه���ذه الس���يطرة االقتصادي���ة 
العوملية؟ 

لنق���ل أواًل: إنها لصاحل الدول الكربى الغنية، فكما 
يقول س���تبينجلر: »من املمكن أن تكون املؤسستان قد 
أمدت���ا بلداًنا ما بوجهات نظر اختيارية، بالنس���بة لبعض 
حتدي���ات التنمي���ة والتح���ول، وبفع���ل ذل���ك تكونان قد 
دعمت���ا العملي���ات الدميقراطية، لك���ن كان كالهما 
مدفوعني باإلرادة اجلماعية للسبعة الكبار )حكومات 
أهم س���بع دول متقدمة(، وخاص���ة وزراء ماليتهم ووزراء 
خزانته���م، ويف أغلب األحيان يكون آخر ما يريدونه هو 

نقاش دميقراطي حول االسرتاتيجيات البديلة« )25( .

لكن ستيبنجلر يشرح املشكلة بشكل أعمق، فيربز 
كيف تتم هذه العوملة االقتصادية الكربى ليس لصاحل 
الدول الغنية فقط، ولكن لصاحل النَُّخب املسيطرة على 
مؤسساتها االقتصادية حتديًدا، يقول ستبينجلر يف ذلك: 
»إن أساس مشكالت صندوق النقد الدولي واملؤسسات 
االقتصادي���ة الدولية األخرى هو التوجيه والس���يطرة: أي 

من الذي يقرر ما تفعله هذه املؤسسات.

إن من يس���يطر على هذه املؤسسات ليس أغنى البلدان 
الصناعي���ة وحدها، لكن املص���احل التجارية واملالية يف 
تلك البلدان أيًضا، ومن الطبيعي أن تنعكس سياس���ات 
ه���ذه املؤسس���ات على ذل���ك، ويرمز اختيار رؤس���اء هذه 
املؤسس���ات للمش���كلة ال���يت تعان���ي منه���ا، ب���ل إن ذلك 
االختيار يساهم يف اختالهلا الوظيفي يف أغلب األحيان، 
فبينما ترتكز حالًيا كل أنش���طة صندوق النقد والبنك 
إقراضه���ا  النام���ي )كل  الع���امل  تقريًب���ا يف  الدولي���ني 
بالطب���ع(، جن���د أن ممثلي ال���دول الصناعية ه���م الذين 
يتولون قيادتها )مبقتضى عرف أو اتفاق ضمين، يكون 
دائًما رئيس صندوق النقد الدولي أوروبيًّا، ورئيس البنك 

الدولي أمريكيًّا(.

 ويت����م اختيارهم وراء أبواب مغلقة، بل وال يش����رتط لتولي 
الرئاس����ة أن يك����ون للمرش����ح صل����ة بأية جترب����ة يف العامل 

)25( املرجع السابق  ص 29.

النامي. إن هذه املؤسسات ال متثل األمم اليت ختدمها« )26(.

»وتنشأ املشكالت أيًضا من حقيقة »من الذي يتكلم 
ع���ن بلد ما يف صندوق النقد الدول���ي؟« يتوىل ذلك وزراء 
املالي���ة، وحمافظ���و البن���وك املركزية، أم���ا يف منظمة 
التجارة العاملية فيتوىل هذه املهمة وزراء التجارة، ويرتبط 
كل واحد من هؤالء الوزراء ارتباًطا وثيًقا مبجموعة من 

أصحاب املصاحل اخلاصة »داخل« بالدهم.

وبالتال���ي يعك���س وزراء التج���ارة اهتمام���ات جمتمع 
رج���ال األعم���ال: املص���درون الذين يريدون رؤية أس���واق 
جديدة ُتفَتح أمام منتجاتهم، كذلك منتجو السلع الذين 
يتنافس���ون مع الواردات اجلديدة، بالطبع يريد أصحاب 
ه���ذه املصاحل اخلاصة احلف���اظ على أكرب قدر ممكن 
من احلواجز أمام التجارة، واالحتفاظ بأي قدر من الدعم 
يستطيعون إقناع الكوجنرس )أو برملاناتهم( مبنحه هلم. 

وال حتظى حقيقُة أن احلواجز التجارية ترفع األس���عار 
ال���يت يدفعه���ا املس���تهلكون، أو ك���ون الدع���م يفرض 
أعباًء على دافع���ي الضرائب، إال باهتمام ضئيل؛ مقارنة 
مبكاسب املنتجني – كما حتظى قضايا البيئة وقضايا 
العمل باهتم���ام أقل بكثري، باس���تثناء اعتبارها عقبات 
يتع���ني التغلب عليه���ا، ويرتب���ط وزراء املالي���ة وحمافظو 
البن���وك املركزي���ة ارتباًط���ا وثيًقا باجملتم���ع املالي، فهم 
يأت���ون من ش���ركات مالي���ة، وبعد انتهاء ف���رتة خدمتهم 

احلكومية، يعودون إىل تلك الشركات. 

إن وزي���ر اخلزان���ة األمريك���ي خ���الل أغل���ب الف���رتة 
املذك���ورة يف ه���ذا الكتاب روبرت روبن ج���اء مثاًل من 
أكرب بنك استثماري SACHSGALDMAN ، وذهب 
إىل ش���ركة سييت جروب اليت تس���يطر على أكرب بنك 
جتاري »س���ييت بن���ك«. والرجل الثاني يف صن���دوق النقد 
الدولي خالل تلك الفرتة س���تان فيش���ر ذهب مباشرة من 
الصندوق إىل سييت جروب، ومن الطبيعي أن يرى هؤالء 
األش���خاص العامل من خالل عيون اجلماعة املالية، ومن 
الطبيع���ي أيًضا أن تعكس قرارات أية مؤسس���ة وجهات 

)26( املرجع السابق  ص 35.
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نظ���ر ومص���احل أولئك الذي���ن يتخ���ذون الق���رارات، وال 
يوج���د ما يدعو للدهش���ة عندما جند أن كل سياس���ات 
املؤسس���ات االقتصادي���ة الدولي���ة مرتبط���ة ارتباًطا وثيًقا 
باملص���احل التجاري���ة واملالية لتلك اجلماع���ات يف البلدان 

املتقدمة«)27( .

وهك���ذا يلخ���ص س���تبينجلر ه���ذه الس���يطرة العاملية 
اليت تربط بني النخ���ب االقتصادية للدول الغنية والنخب 
ا يف الفقرة  االقتصادية للدول للمس���تضعفة تلخيًص���ا تامًّ

التالية »لألس���ف لي���س لدينا حكومة 
عاملية مس���ئولة أمام ش���عب كل بلد، 
تش���رف عل���ى عملي���ة العومل���ة بطريقة 
به���ا  ق���ادت  ال���يت  مش���ابهة للطريق���ة 
احلكومات الوطنية عملية تش���كيل 
االقتصادي���ات الوطنية، لدينا بداًل من 
ذل���ك نظام ميكن تس���ميته »س���يطرة 
عاملية ب���دون حكومة عاملي���ة«، نظام 

تس���يطر عل���ى الس���احة في���ه منظم���ات مع���دودة )البنك 
الدول���ي، وصن���دوق النق���د الدول���ي، ومنظم���ة التجارة 
العاملي���ة( وعدد قليل من الالعب���ني )وزراء املالية والتجارة 
املرتبطون ارتباًطا وثيًقا ببعض املصاحل املالية والتجارية( 
غ���ري أن���ه يف ظل هذا النظ���ام ال ميلك عمليًّ���ا العديُد من 

البشر ممن يتأثرون بقراراته حق الكالم«)28(.

السيطرة اإلعالمية:
وعلى الرغم من التس���ليم العام باألثر الكبري لوس���ائل 
اإلعالم يف توجيه الشعوب، سواء كان هذا التسليم من 
جان���ب املثقفني أو عوام الناس؛ فإن الكثريين من هؤالء 
وهؤالء مازال���وا ال ينتبهون إىل أن هذا التأثري يكاد يبلغ 
حد الس���يطرة التامة؛ فاملس���ألة ال تقف عن���د حد التأثري 
على سلوكيات الناس، والتالعب يف القيم املوجهة هلم، 
ولكن تتج���اوز ذلك إىل التحك���م يف حتديد التصورت 
واملعتق���دات املوجهة هلم. يقول يف ذل���ك عامل االتصاالت 
الش���هري هربرت.أ. ش���يلر يف كتابه الش���هري »املتالعبون 

)27( املرجع السابق  ص 39 - 40.
)28( املرجع السابق: ص 42.

بالعقول«: »يقوم مديرو أجهزة األعالم يف أمريكا بوضع 
أس���س عملية تداول الصور واملعلومات، ويش���رفون على 
معاجلته���ا وتنقيته���ا، وإح���كام الس���يطرة عليه���ا، تلك 
الص���ور واملعلوم���ات اليت حتدد معتقداتن���ا ومواقفنا، بل 

وحتدد سلوكنا يف النهاية« )29( .

فالس���يطرة السياس���ية تعتمد أساًس���ا على الس���يطرة 
اإلعالمي���ة، وإن���ه »يتع���ني فه���م األم���ة بوصفه���ا نظاًم���ا 

اتصاليًّا« )30(.

ويشرح هربرت شيلر عملية السيطرة 
اإلعالمية يف كتاب آخر هو »االتصال 
واهليمنة الثقافي���ة« فيقول: »حاملا تبدأ 
عملية الس���يطرة؛ فإنها متتد إىل مجيع 
الشبكات املؤسسية يف اجملتمع الذي 
خيض���ع هلا، ومبا أن البنية األساس���ية 
ملؤسس���ات التنش���ئة االجتماعية وثيقة 
الرتاب���ط والتش���ابك؛ فإن توق���ف تيار يف إح���دى القنوات 
س���رعان ما ينتق���ل إىل غريها أو يس���عى إىل أن جيد فيها 

دعًما له«)31(.

ولك���ن م���ا الذي حي���دث بالنس���بة للنَُّخب السياس���ية 
واإلعالمي���ة املهيمن���ة عن���د إدخال جمتمع م���ا إىل النظام 
العامل���ي احلدي���ث؟ يق���ول ش���يلر يف ذلك: »تتم اس���تحالة 
الطبقة املهيمنة فيه، والضغط عليها، وإجبارها ورشوتها 
أحياًنا، كي تش���كل املؤسس���ات االجتماعية يف اتساق 
مع قيم املركز املهيمن يف النظام وبنائه، أو حتى الرتويج 

هلا«. )32( 

العام���ة كاإلذاع���ة  اإلع���الم  لوس���ائل  بالنس���بة  أم���ا 
والتليفزيون؛ فإنها حتتل مركز الصدارة يف املشروعات 
العاملة اليت تستخدم يف عملية التغلغل. ومن أجل حتقيق 
درجة كبرية ومهمة من التغلغل، فال بد من أن تس���تحوذ 
القوة املهيمنة املتغلغلة على وس���ائل اإلع���الم ذاتها، ويتم 

)29( هربرت.أ. شيلر، املتالعبون بالعقول، ص 124.
)30( هربرت شيلر، االتصال واهليمنة الثقافية.

)31( املرجع السابق: ص 24 -25.
)32( املرجع السابق: ص 25.

عل���ى الرغم من التس���ليم العام باألثر 
توجي���ه  اإلع���الم يف  لوس���ائل  الكب���ر 
الشعوب، س���واء كان هذا التسليم من 
جان���ب املثقفني أو ع���وام الن���اس؛ فإن 
الكثرين من ه���ؤالء وهؤالء مازالوا ال 
ينتبه���ون إىل أن هذا التأثر يكاد يبلغ 

حد السيطرة التامة
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ذلك بق���در كبري عن طريق إضفاء الطابع التجاري على 
اإلذاعة والتليفزيون«)33(.

متع���ددة  الش���ركات  دور  ع���ن  ش���يلر  ويق���ول 
اجلنسية يف تلك السيطرة اإلعالمية :

»تنظ���م هذه اإلمرباطوريات التجارية العدوانية الس���وَق 
العاملي���ة بأفض���ل م���ا تس���تطيع، وإن كان ذل���ك يتوقف 
بطبيع���ة احلال عل���ى القي���ود القانونية الوطني���ة املتفاوتة 
واجلزئي���ة، واليت كث���رًيا ما تكون أق���ل مما ميكن، 
وعلى املس���تويات املختلفة للتط���ور االقتصادي يف املناطق 

ال���يت تنش���ط فيه���ا، وأثن���اء قيامه���ا 
بتعزي���ز أهدافه���ا ضماًن���ا لألس���واق 
العاملية، وع���دم عرقلة احلصول على 
األرب���اح تضط���ر إىل التأث���ري واهليمنة 
جم���ال  كل  عل���ى  أمك���ن-  -م���ا 
ثق���ايف إعالمي يبعدها عن الس���يطرة 

الكامل���ة على بيئته���ا العاملي���ة- الوطني���ة، وال يعد هذا 
األم���ر ضرورة يف املدى القصري، بل هو ش���رط دائم ينبع 
من نظام الس���وق، والطريقة اليت حي���دد بها هذا النظام 
أولويات���ه، وبالتالي ما يصدره من ج���زاءات، وما مينحه 

من مكافآت«)34(.

والس���ؤال املطروح هو: إذا كان ش���يلر قد كتب هذا 
الكالم يف سبعينيات أو مثانينات القرن املاضي، فماذا 
كان ميك���ن أن يقول���ه اآلن يف عصر ث���ورة االتصاالت 

الذي يقوده القطب الواحد؟!!

ما الذي تعنيه هذه التهيئة لالس���تعباد بالنس���بة 
للشعوب اإلسالمية:

     أواًل: الشعوب اإلسالمية الفقرة والسقوط بني  

 

    رحى املطحنة:
إذا حتدثنا عن األفكار الربامجاتية وأنها تعين الصراع 
املس���تمر بني مجوع الالعبني الذين ال يبحثون س���وى عن 

)33( املرجع السابق: ص25 -26.
)34( املرجع السابق: ص 22 .

الرب���ح أو املنفعة، دون النظ���ر إىل أّي مبدأ وقيمة أخرى؛ 
ف���إن نتائج هذه املس���ألة تكون أكثر بش���اعة بالنس���بة 
لل���دول الفق���رية عما حي���دث يف الدول الغني���ة؛ وذلك ألن 

حجم الربح أو املنفعة يف تلك الدول أقل كثرًيا. 

املس���ألة تعين أن النخبة الربامجاتية املسيطرة ُيفرتض 
أن تكون أقل عدًدا، والضحايا اخلاس���رون الس���اقطون 
يف مطحن���ة الفقرة ُيفرتض أن يكون���وا أكثر عدًدا من 

نظرائهم يف الدول الغنية.

وإذا كان مفك���ر ش���هري كالدكتور عب���د الوهاب 
املس���ريي يتحدث عن أن هذه املنظومة 
الغربية صنعت من اإلنس���ان الغربي ما 
يسمى اإلنس���ان الطبيعي، أي اإلنسان 
ذو البعد املادي الواحد املصمت روحيًّا؛ 
فإن األمر خيتلف كثرًيا بالنسبة لتأثري 
ه���ذه املنظوم���ة على إنس���ان الش���عوب 
الفق���رية؛ ألن���ه إذا كان الغربيون قد قايض���وا مقوماتهم 
الروحية مبقوماتهم املادية؛ فإن الس���اقطني من أبناء هذه 
الش���عوب قد قايضوا مقوماته���م مجيًعا: الروحية واملادية 
مًع���ا بال ش���يء؛ حيث ال يص���ل إىل هذا الش���يء إال القلة 
ا منهم، ومن َثم تكون احملصلة يف النهاية أن  النادرة جدًّ
هذه املنظومة الغربية املسيطرة تنتج يف بلدان تلك الشعوب 
الفقرية كل يوم األعداد الوفرية من املسوخ البشرية اليت 
تفقد مقوماتها الروحية، وكل ما تعرف من قيم ومبادئ 
بني مطرقة اإلفقار املتعاظم وس���ندان االبتعاث اإلعالمي 
الصارخ لشعار الغرائز والرغبات املتجددة اليت ال ميكن 

تلبيتها أبًدا.

وهكذا يتم تكوين ش���عب يف ذهول دائم؛ يفقد جزء 
كبري منه قيمه ومبادئه يف البحث عن رغبات ال ميكن 
حتقيقه���ا، واجلزء اآلخر ال���ذي يتواضع يف البحث فقط 
ع���ن أش���د حاجاته اإلنس���انية الضرورية، يظ���ل متقوقًعا 
حول ذاته، فاقد الثقة يف القدرة على احلصول على هذه 
احلاج���ات امللحة بش���كل يوم���ي، األمر ال���ذي ال جيعله 

ميلك قدرة املخاطرة على التفكري يف أي شيء آخر.

األف���كار الربامجاتي���ة تع���ين الص���راع 
املس���تمر بني مجوع الالعبني الذين ال 
يبحث���ون إال عن الربح أو املنفعة، دون 

النظر إىل أّي مبدأ وقيمة أخرى
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األم���ر ال���ذي يع���ين أن���ه يف كل احل���االت أنن���ا أم���ام 
مجوع مذهولة دائمة يتقوقع أفرادها حول أنفس���هم، وال 
ميلك���ون القدرة على التفكري يف أي ش���يء آخر، ومن 
َث���م فهم مهيئ���ون متاًما لتس���يريهم إىل أّي جه���ة ُيَراد هلم 

تسيريهم إليها، وهذه أعظم تهيئة لالستعباد.

بالنسبة للشعوب اإلسالمية الغنية:
فضاًل عن االستنزاف الدائم ألموال أبناء تلك الشعوب 
من خالل أالعيب بورصات التجارة العاملية؛ فإن الرتكيز 
عل���ى أبناء هذه الش���عوب يت���م اآلن أواًل من خالل صناعة 
احلاج���ز العازل بينهم وبني اإلس���الم؛ بإرهابهم املس���تمر 
من خالل املمارسات السياسية واإلجراءات االقتصادية، 
والضغوط اإلعالمية بأن االقرتاب من اإلسالم يؤدي بهم 
إىل االته���ام بتهم���ة اإلره���اب، وحرب أمري���كا العظمى 
عليه���م، وبذلك يتس���نى هلم تش���كيل عق���ول أبناء هذه 
األمة من خ���الل القنوات اإلعالمية املوجه���ة خمابراتيًّا، 
واليت ال تنش���ر فق���ط اإلباحية والفس���ق والفس���اد كما 
يعتقد البعض، ولكن تعمل بش���كل مكثف على نشر 
العلمانية واإلحل���اد، وإعالء قيم املنفعة والربح واملفاهيم 
الربامجاتية األنانية، حتى سقط الكثريون من أبناء هذه 
الش���عوب يف ختدير اإلهلاء الش���هواني الدائ���م، والتقوقع 
األناني حول الذات، وفق���دان الصلة بينهم وبني مصاحل 
جمتمعهم اإلس���المي العريض، وبهذا التخدير يكونون 

أيًضا مهيئني للدخول يف دائرة االستعباد العاملي.
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معلومات إضافية
املاسونية:

تعددت اآلراء حول معنى املاس���ونية، فبعضهم رأى أنها اصطالح يعين ش���عار املاس���ونية: )حرية– مس���اواة– إخاء- 
تعاون(، وبعضهم يرى أنه تعين )القوة اخلفية(، وآخرون يرون بهذا االسم رمًزا ألمساء مؤسسيها.

 وي���كاد الباحث���ون جُيمعون على أنها هي مجعية البنائني األحرار اليت ُوج���دت منذ أقدم العصور يف مصر واليونان 
وفلس���طني؛ وذلك ألن كلمة ماس���ونية من الكلمة اإلجنليزية Mason اليت ُتكتب يف العربية خطًأ )ماس���ون( لكن 
اخلطأ شاع، وتعين »البنَّاء«، ثم تضاف كلمة Free مبعنى حر، وتعين: البنَّاء احلر. وهناك بعض التفسريات تذهب 

إىل أن كلمة )حر( جتيء لتمييز ال�»فري ميسون« أي البنَّاء املاهر يف مقابل البنَّاء غري املدرب.

 واصطالًح���ا: تع���رف املاس���ونية بأنها جمموعة من التعالي���م األخالقية واملنظمات األخوية الس���رية اليت متارس هذه 
التعاليم، واليت تضم البنائني األحرار والبنائني املقبولني أو املنتسبني، أي األعضاء الذين ال ميارسون حرفة البناء.

رموز املاسونية ووحداتها:
املثلث والفرجار واملسطرة واملقص والرافعة والنجمة اخلماسية واألرقام 3،5،7، وهي رموز وطقوس »تساعد على 

اكتشاف النور«.

والوحدة األساسية يف التنظيمات املاسونية هي احملفل أو الورشة. وحيق لكل سبعة ماسونيني أن يشّكلوا حمفاًل، 
واحملف���ل ميك���ن أن يضم مخس���ني عضًوا. وتعقد احملافل اجتماًعا دوريًّا كل مخس���ة عش���ر يوًم���ا حيضره املتدربون 
والعرفاء واملعلمون. أما ذوو الرتب العليا فيجتمعون على حدة يف ورشات التجويد. ويفرتض يف املشاركني يف االجتماع 
أن يقبل���وا بلب���اس معني، فهم يضعون يف أيديهم قف���ازات بيضاء، ويزينون صدورهم بش���ريط عريض، ويربطون على 
خصوره���م م���آزر صغرية، وقد يرتدون ثوًبا أس���ود طوياًل، أو بزة قامتة اللون أو مسوكينج حبس���ب تقاليد حمافلهم، 

وهي تقاليد يف غاية التعقيد والتنوع.

وتشكل احملافل احتادات تدين بالوالء والطاعة ألحد احملافل الكربى، ففي فرنسا على سبيل املثال مخسة حمافل 
رئيس���ة كربى، وهي : حمفل الش���رق الكبري، وحمفل فرنسا الكبري، واحملفل الوطين الفرنسي الكبري، واالحتاد 

الفرنسي للحقوق اإلنسانية، وحمفل فرنسا الكبري للنساء.

َقَسم اجلمعية:
عندم���ا يتقرر قبول طالب للعضوية يتقدم ليقس���م قس���م اجلمعي���ة الذي يصبح مبقتضاه عض���ًوا عاماًل يؤدي واجبه 

ويتحمل مسئولياته. ونص القسم كاآلتي:

»أقسم مبهندس الكون األعظم أنين ال أفشي أسرار املاسونية، وال عالماتها وأقواهلا، وال تعاليمها وعاداتها، وأن 
أصونها مكتومة يف صدري إىل األبد.

أقس���م مبهندس الكون األعظم أال أخون عهد اجلمعية وأس���رارها، ال باإلش���ارة وال بالكالم وال باحلروف، وأال 
أكتب ش���يًئا منها وال أنش���ره بالطبع أو باحلفر أو بالتصوير، وأرضى إن حنثت يف قس���مي أن حترق ش���فتاي حبديد 
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ملته���ب، وأن تقط���ع يداي وجيز عنقي وتعلق جثيت يف حمفل ماس���وني لرياها طالب آخ���ر؛ ليتعظ بها، ثم حترق جثيت 
ويذر رمادها يف اهلواء؛ لئال يبقى أثر من جناييت«.

املاسونية والصهيونية
املاس���ونية مجعية س���رية يهودية مرت مبراحل عديدة، تهمنا منها مرحلة القرن الثامن عش���ر الذي شهد أول تأسيس 
منظم على يد اليهودي »أحريام أبيود«، وضمت إليها »هريدوس الثاني« عدو املسيحية يف ذلك الوقت. وعقد أول اجتماع 

هلا عام 1743م، وحضر هذا االجتماع امللك )هريدوس( ومستشاراه اليهوديان )أحريام أبيود، ومواب اليف(.

ث���م ت���ال ه���ذا االجتماع اجتماع���ات أخرى، وتعددت أوكار املاس���ونية يف كل مكان من أوروبا باس���م )املاس���ونية 
الزرق���اء( ويف ع���ام 1770م اتصل عدد م���ن اليهود املرابني ب�)آدم وايزهاويت( وكلف���وه مبراجعة برتوكوالت حكماء 
صهي���ون القدمي���ة، وإعادة تنظيمها على أس���س حديثة لتخدم عقي���دة اإلحلاد. ثم قام وايزهاوي���ت بدعم من حكماء 
صهيون بتنظيم احملفل املكلف بقيادتها الذي كانت اخلطوة التالية له تأسيس احملفل املاسوني، والذي ُعرف باسم 
حمفل الش���رق الكبري، وأصبح يس���تقطب كل اجلمعيات املاس���ونية القدمية يف العامل، ويس���ريها إىل وجهة جديدة 

ختدم اليهود وأغراضهم وأحالمهم بتحقيق وطن قومي هلم ثم صيانة هذا الوطن.

ويف القرن التاس���ع عش���ر والنصف األول من القرن العش���رين الذي حدث فيه تطور للنفوذ اليهودي وتغلغل لس���لطان 
اليهود عن طريق املاسونية يف مجيع احلكومات األوروبية واألمريكية، فاملاسونية جتد مكاًنا خصًبا لدى الطائفة 

اإلجنيلية.

ا يف إقرار التقس���يم، وخاصة  ويقول )ألفريد ليلينتال( يف كتابه )مثن إس���رائيل(: لقد لعب العامل الديين دوًرا مهمًّ
ل���دى الطائفة اإلجنيلية املس���تمدة تعاليمها عن الت���وراة، وكان هذا العامل من مجلة العوام���ل اليت محلت إيرل بلفور 

واجلنرال مسطس على تأييد إقامة وطن قومي يهودي يف األراضي املقدسة.

ويف سنة 1771 أعاد اليهود النظر يف تعاليم املاسونية ورموزها، وغرّيوا فيها لتناسب اجلو الربوتستانيت يف بريطانيا 
والواليات املتحدة. وقد كشف احملفل املاسوني األعظم عن بعض نواياه حني جعل من أهداف املاسونية:

1- احملافظة على اليهودية.
2- حماربة األديان بصورة عامة والكثلكة بصورة خاصة.

3- بث روح اإلحلاد واإلباحية بني الشعوب.

ثم بدأت اليهودية العاملية مبد اجلمعيات املاس���ونية برجال الفكر والدهاء واملكر، فيلبس���ون لكل عصر لبوس���ه 
املالئم. بل هلم طرق يف خداع الشعوب إذا ملسوا فيهم اإلحساس خبطر املاسونية؛ ألن غاية املاسونية تأسيس مجهوريات 
علماني���ة تتخ���ذ الوصولي���ة والنفعي���ة أساًس���ا الحتادها، كما ج���اء يف قرار املؤمتر املاس���وني املنعق���د يف باريس عام 

1900م.

وجاء يف قرار حمافل املاسونية عام 1884م: »جيب على املاسونيني الذين بيدهم زمام األمور أن يأتوا باملاسونيني إىل 
س���دة احلكم، وأن يقربوهم من كراس���يه، وأن ُيكثروا من عددهم فيه، ويف وس���ع املاس���وني أن يكون مواطًنا أو 
نائًبا أو رئيًسا بشرط أن يكون ماسونيًّا، وعليه أن يستلهم األفكار املاسونية، ومهما علت مكانته االجتماعية فإنه 

يستوحي مذهبه من احملفل املاسوني ال من مكانته.
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درجات املاسونيني:
واملاسونيون ليسوا كلهم على درجة واحدة، ولكنهم على ثالث درجات: 

األوىل: التلميذ أو الصيب )امللتحق أو املتدرب(.

الثانية: زميل املهنة أو الصنعة )الرفيق(.

الثالثة: البنَّاء األعظم أو األستاذ )مبعنى أستاذ يف الصنعة(.

وأضي���ف إىل الدرجات الثالث درجة أخرى أساس���ية هي )القوس املقدس األعظ���م(، وهناك يف بعض احملافل تصل 
إىل ث���الث وثالثني درجة، كما هو احلال يف الطقس االس���كتلندي القديم، وتص���ل أحياًنا عدد الدرجات إىل بضعة 

آالف.

املاسونية النسائية:
يق���ول الدكت���ور »جان مينو«: »وقد ُأنش���ئ للروتاري فرع نس���ائي عام 1928م يس���مى اجلمعية الدولي���ة للمتفائالت 

Soroptimiste )سوروبتمست(.

وال شك أن هذا النادي هو فرع ماسوني ثاٍن للحركة النسائية الروتارية غري فرع سيدات الروتاري باسم »إينرويل« 
Inner wheel مل تورد كل الوثائق اليت لدي شيًئا عن تارخيه ميكن أن ننتفع بها«.

ويف إجنلرتا تأسس���ت أول مدرسة ماسونية للنس���اء عرفت باسم »مدرسة بنات اإلخوة املاسونيني« برعاية »راسبيين« 
ومس���اعدة العائلة امللوكية، وخاصة »دوتش أوف كريلند« الذي دعيت بامسهم املدرس���ة فيما بعد »مدرس���ة كريلند 
امللوكي���ة«، ومازال���ت باقي���ة متارس نش���اطها حتت رعاي���ة ملكة إجنل���رتا، وقد عاد امسه���ا األول »مدرس���ة البنات 

املاسونية«.

وتع���رف أندية الروتاري النس���ائية باس���م »اإلنرويل«، وهي خاصة بالنس���اء فوق 28 س���نة، أما الالت���ي مل يبلغن هذا 
السن فيضمهن تنظيم خمتلط يعرف باسم »الروترآكت«، أما الشباب من اجلنسني يف عمر املراهقة من 14-18 سنة 
فيضمه���م تنظيم يس���مى »االنرتآكت«، وقد مُس���ح مؤخًرا بأن يضم التنظيم كافة الطالئ���ع الصغرية اليت تبدأ بعمر 

احلضانة أو املدرسة االبتدائية.

وأهم النوادي املاسونية :
الروتاري.

الليونز.

الكوائي.

االكستثتنج.. وغريها.

املصدر:
املوسوعة اإلسالمية العامة، وزارة األوقاف املصرية، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 1424ه� - 2003م.
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ملخص الدراسة
تعد اجلغرافيا السياس���ية أحد مناهج التحليل السياس���ي، وتأتي أهميتها من كونها استطاعت أن تفسر بدقة 
كثرًيا من كليات وجزئيات الظاهرة السياسية يف القرون األخرية، خاصة ما يتعلق منها بصراع االسرتاتيجيات 
للقوى اإلقليمية، والدولية، والتسابق بني الدول ذات االسرتاتيجيات العظمى املتنافسة على الرتتيب داخل منظومة 
النظام الدولي. وأصبح االس���تعانة بقوانني اجلغرافيا السياس���ية، وإدراك اإلطار اجلغرايف للمشكلة السياسية ال 
غن���ى عن���ه لفهم العالقات الدولي���ة، أو الصراعات اإلقليمية على حدٍّ س���واء، بل وبدأ احلدي���ث عن أثر الظروف 

اجلغرافية يف توجيه األحداث السياسية يف جهات العامل املختلفة.
ويرج���ع تاري���خ اجليوبوليتيك إىل أرس���طو الذي كان أول من حتدث عن قوة الدولة املس���تمدة من توازن ثرواتها 
مع عدد س���اكنيها. وظلت أفكار ربط املمارس���ات السياس���ية باخلصائص اجلغرافية تتطور بإس���هامات فلسفية 

متعاقبة. واكتسبت هذه األفكار دفعة قوية مبا كتبه ابن خلدون يف مقدمته الشهرية. 
وم���ع العقود األوىل للقرن 18 ش���هدت فرنس���ا ظهور أفكار جغرافية سياس���ية رصينة، صاغها مونتس���كيو، 

ولكن مرحلة حتول هذه األفكار إىل علم جاءت على يد األملاني فردريك راتزل.
ويقسم البعض مراحل نشأة، وتطور علم اجلغرافيا السياسية إىل ثالث مراحل، هي مرحلة احلتم اجلغرايف ، 

ثم مرحلة الدولة ككائن حي، حتى وصلت إىل املرحلة املعاصرة.
وتتع���دد موضوع���ات عل���م اجلغرافيا السياس���ية بتع���دد موضوعات علم السياس���ة، ولكن يوج���د يف الظواهر 

السياسية ما يصلح معه التحليل بواسطة اجلغرافيا السياسية، ومنه ما ال يصلح.
وق���د ظه���رت عدة نظري���ات حتليلية يف اجلغرافيا السياس���ية م���ن أبرزها نظري���ة القوة الربي���ة، أو قلب األرض 
للجغ���رايف الربيطاني »ماكيندر«، ونظرية القوة البحرية لألمريكي ألفرد ثاير ماهان، ونظرية اجليوبولتيكية 
األملانية اليت شرحها العامل اجلغرايف األملاني هوزهوفر، وهناك أيًضا منوذج كوهني، إضافة إىل نظرية احلدود 

الشفافة اليت نادى بها العامل األمريكي بيرت تايلور.
حنن اآلن يف حقبة تارخيية بعد احلرب الباردة ذات نظام جيوبولتيكي عاملي واحد تفرضه اهليمنة األمريكية، 
ولكن هذه اهليمنة اهتزت يف الس���نوات األخرية؛ نتيجة تورط الواليات املتحدة يف حربني فاشلتني يف أفغانستان، 
والع���راق، ونتيج���ة األزم���ة املالية الراهنة، ما دف���ع ببعض القوى الدولي���ة واإلقليمية إىل حماول���ة فرض قواعدها 

اجليوبوليتيكة، وكسر القواعد اجليوبوليتكية األمريكية املهيمنة.

تطورات علم اجلغرافيا السياسية ..
وأثرها يف فهم التفاعالت الدولية الراهنة

حسن الرشيدي
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»إن البارعني يف الصراع يتخذون موقًعا غري قابل للهزمية، وال يضّيعون أية فرصة هلزمية اخلصم«.

هذه مقولة اش���تهرت على لس���ان سون تسو، وهو قائد عس���كري صيين يف اإلمرباطورية الصينية، عاش يف القرن 
الس���ادس قبل امليالد، وقد كتب جمموعة من املقاالت العس���كرية االس���رتاتيجية محلت اسم كتاب »فن احلرب«.. 
ه���ذا الكتاب اعُترب لفرتة طويلة مرجًعا كاماًل لالس���رتاتيجيات والوس���ائل العس���كرية؛ حي���ث كان له تأثري ضخم 
على التخطيط العس���كري، وُترجم يف أوروبا قبل مائيت س���نة، ولعب دوًرا يف التأثري على نابليون، واألركان العامة 

األملانية، وحتى يف ختطيط عملية عاصفة الصحراء.

وهذه املعادلة البسيطة اليت يتحدث عنها هذا القائد العسكري تتلخص يف أن حتقق النصر يتم من خالل التمركز، 
فمن خالل التمركز يتبني النصر واهلزمية للعيان قبل املواجهة، وهذا مثال صغري ملقولة اسرتاتيجية ظلت لفرتة طويلة 
ا ُتس���تخدم من���ذ قبل املي���الد بقرون حتى عصرن���ا احلالي، مما يوضح أهمية صياغة االس���رتاتيجيات، س���واء يف  ج���دًّ
احلروب أو غريها من جماالت الصراع األخرى، وهذا يقتضي نوًعا من التفكري العلمي يواكب هذه االسرتاتيجيات، 
أو ما اصُطلح عليه بالتفكري االسرتاتيجي الذي ينظر إىل أمور الصراع، وغريها من االهتمامات، وفق قواعد حمددة 
من التفكري حتلل نقطة البدء لتصل إىل اهلدف االسرتاتيجي النهائي، وبينهما ميكن حتديد مسارات العمل مع تبني 

العوامل املساعدة، واألخرى املثبطة.

ومن األمور اليت هي حمل نظر، وتس���تحق إعادة توجيهها اس���رتاتيجيًّا َفْهم الظواهر السياس���ية، أو ما اصطلح عليه 
التحليل السياسي الذي أصبح اآلن جيري يف سياق معقد من مصاحل القوى احمللية، واإلقليمية والدولية، مما يستلزم 
ضرورة اس���تخدام مناهج التحليل السياس���ي االس���رتاتيجي اليت عن طريقها ميكن إدراك قوانني الظاهرة السياسية 

بشكل أفضل، ومن َثم توقع امتداداتها املستقبلية. 

ويف هذه الدراسة سيتم الرتكيز على منهج من مناهج التحليل السياسي االسرتاتيجي، وهي اجلغرافيا السياسية.

وتأت���ي أهمية اجلغرافيا السياس���ية يف كونها اس���تطاعت أن تفس���ر بدقة كث���رًيا من كليات وجزئي���ات الظاهرة 
السياس���ية يف القرون األخرية، خاصة ما يتعلق منها بصراع االس���رتاتيجيات للقوى اإلقليمية والدولية، والتس���ابق بني 

الدول ذات االسرتاتيجيات العظمى املتنافسة على الرتتيب داخل منظومة اجملتمع الدولي.

تطورات علم اجلغرافيا السياسية .. 
وأثرها يف فهم التفاعالت الدولية الراهنة

حسن الرشيدي
مدير وحدة الدراسات والبحوث باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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أواًل: أهمية التحليل السياسي:
علم السياس���ة، والتحليل السياسي علم أساسي يتفرع 
م���ن علم الواقع الذي هو أحد جناحي الفتوى الش���رعية، 
يعّرفه بعضهم بأنه عملي���ة إدراك املوضوع، وتفكيكه 
لتحديد املؤثرات واألس���باب بغرض الوصول لفهم واضح 

ونتيجة تعي املتغريات.

���م العديد من األس���اتذة واملفكرين هذا الفن   وقد قسَّ
إىل ع���دد من األقس���ام واملراحل، وأوهل���ا إدراك القضية 
وتعريفها، ومن َثم تفكيك القضية، وحتديد األس���باب 
الرئيس���ة، وأخ���رًيا حتقي���ق الرتابط ضمن رؤي���ٍة؛ وصواًل 

لرأي أو نتيجة.)1(

ويع���رف الدكت���ور حمم���د الريفي التحليل السياس���ي 
بأن���ه عملية البح���ث يف االحتم���االت املمكنة ملس���ارات 
التفاع���الت ب���ني القوى السياس���ية يف اجملتمع، وتفس���ري 
علم���ي واضح لنوع العالق���ات بني هذه القوى السياس���ية 
الداخلية واخلارجية، وهو الطريقة اليت حنكم بها على 

الظواهر واألحداث السياسية حمليًّا وإقليميًّا وعامليًّا.)2(

عالقة اجلغرافيا السياسية بالتحليل السياسي:
يعترب البعض أن اجلغرافيا السياس���ية أو اجليوبوليتيك 
ه���ي منه���ج للتحلي���ل السياس���ي يناقض بش���كل جزئي 
املنه���ج األيديولوج���ي أو العقدي يف التحليل السياس���ي، 
فبينما حياول منهج اجلغرافيا السياسية تفسري الظواهر 
السياس���ية من خالل أساس مادي يعتمد فرضيات علمية 
متحقق���ة من علمي اجلغرافيا والسياس���ة؛ جند أن املنهج 
األيديولوج���ي جين���ح إىل التفس���ري الفك���ري، وأحياًن���ا 

العاطفي ملثل تلك الظواهر.

أو  متقابل���ني  غ���ري  املنهج���ني  إن  األم���ر  حقيق���ة  ويف 
متضادي���ن، بل هم���ا يكّمل بعضهم البعض، فالتفس���ري 
ا من دواف���ع أطراف الظاهرة  امل���ادي ق���د ُيغِفل جانًبا هامًّ

)1( علم التحليل السياسي بني اإلخفاق واإلهمال العربي، حممد بن سعيد 
الفطيسي، جريدة الساعة.

للحوار فلسطني  شبكة  موقع  السياسي،  التحليل  يف  دورة   )2( 
 http://www.paldf.net/forum 

العق���دي،  أو  األيديولوج���ي  الداف���ع  وه���و  السياس���ية، 
بينما التفس���ري األيديولوج���ي أو العقدي حيتاج إىل بعض 
القوان���ني االجتماعي���ة، والنفس���ية، والسياس���ية، ال���يت 
ا منها  حتكم حركة اجملتمعات، واليت يوفر جانًبا هامًّ

علم اجلغرافيا السياسية، واجليوبوليتيك.

إذن ه���ي عوام���ل ثالثة جيب على احمللل السياس���ي أن 
يراعيه���ا لكي يل���م بالظاهرة السياس���ية، وهي فهم لغة 
املص���احل، واجلان���ب العق���دي أو األيديولوج���ي، وأخرًيا 

اجلغرافيا السياسية أو اجليوبوليتيك. 

وبص���رف النظ���ر ع���ن اخلالف يف ه���ذه املس���ألة؛ فإن 
االس���تعانة بقوانني اجلغرافيا السياسية، وإدراك اإلطار 
اجلغرايف للمش���كلة السياس���ية أصبح ال غنى عنه لفهم 
العالق���ات الدولي���ة أو الصراع���ات اإلقليمي���ة عل���ى ح���دٍّ 
س���واء، وليس ذلك فحس���ب، ولكن أيًضا بدأ احلديث 
عن أثر الظروف اجلغرافية يف توجيه األحداث السياسية 

يف جهات العامل املختلفة.)3(

ويرى الباحث ياس���ر الغرب���اوي )4( أن أهمية اجلغرافيا 
السياس���ية تنب���ع من كونها اس���تطاعت أن تفس���ر بدقة 
أغلب كليات وجزئيات حركة التاريخ. ابتداًء من القرن 
العشرين قبل امليالد، وحتى القرن العشرين بعد امليالد.

ويضرب الدكتور إبراهيم علوش )5( أمثلة كثرية على 
استخدام علم اجلغرافيا السياسية يف التحليل السياسي، 
وفه���م العديد من الظواهر السياس���ية اليت مرت بأمتنا، 
فمنه���ا أنه ال ميك���ن أن نفهم دافع االس���تعمار األوروبي 
لتأس���يس دول���ة إس���رائيل مث���اًل إال م���ن منظ���ور قوانني 

اجلغرافيا السياسية. 

فبع���د قيام حممد علي باش���ا يف مصر بض���م اجلزيرة 
العربي���ة وب���الد الش���ام، خ���رج وزي���ر خارجي���ة بريطانيا 

قسم  رئيس  حجازي حممد،  الدكتور حممد  السياسية،  اجلغرافيا   )3(
اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 1996- 1997م.

)4( مؤسس اجملموعة اجليواسرتاتيجية للدراسات، وموقعها على اإلنرتنت 
 www.geosg.org

احلر:   العربي  الصوت  موقع  يف  علوش  إبراهيم  الدكتور  مع  حوار   )5(
 http://www.freearabvoice.org/arabi/index.htm
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باملرس���تون بفكرة عودة الش���عب اليهودي إىل فلس���طني 
لقط���ع الطري���ق على مصر ش���رًقا. ففلس���طني مل تكن 
مستهدفة يوًما إال بسبب موقعها يف قلب الوطن العربي، 
ومعاناة الفلسطينيني ليست إال نتاًجا فرعيًّا ملوقع فلسطني 
اجلغرايف السياس���ي، وهو ما ينس���اه كث���ريون اليوم من 
الفلس���طينيني وباقي الع���رب، فدولة الع���دو كانت وما 

زالت موجهة أواًل ضد نشوء كتلة منافسة للغرب.

 وكمث���ال آخ���ر: بع���د إخ���راج 
حممد علي باشا بالقوة من اجلزيرة 
العربية وبالد الشام قام االستعمار 
األوروب���ي بإعادتهم���ا إىل الدول���ة 
العثمانية، فقد كان���ت بريطانيا 
تتعام���ل م���ع العثماني���ني كحاجز 

جغرايف سياس���ي فحس���ب ضد متدد القياص���رة الروس 
جنوًب���ا وغرًب���ا. وعندما مت توقي���ع املعاه���دة الربيطانية- 
الروس���ية، واس���تعيض عن العداء التقلي���دي الربيطاني- 
الروس���ي بالتحال���ف، أصبحت الدول���ة العثمانية حبكم 

املنتهية، ووقع انقالب تركيا الفتاة عام 1908م.

تعريف املصطلح: 
مث���ة ض���رورة منهجي���ة لكش���ف االلتباس ع���ن كثري 
م���ن املفاهي���م واملصطلحات ال���يت تعت���رب أدوات مهمة يف 
التحلي���ل السياس���ي، وإع���ادة النظ���ر ه���ذه هي ش���كل 
من أش���كال إعادة تأهي���ل هلذه املفاهي���م واملصطلحات 
مبا يتس���ق وينس���جم مع التق���دم املعريف، وم���ع املتغريات 
الواقعية والسياس���ية، وكذلك إلزال���ة اللبس والغموض 
ال���ذي يكتنف حتليلنا السياس���ي جراء االس���تخدام غري 
ال���داّل على املعنى املقص���ود منه سياس���يًّا أو علميًّا لتلك 

املصطلحات.

ومن هذه املفاهي���م واملصطلحات موضوع حبثنا، 
وهو اجلغرافيا السياسية:

فف���ي ع���ام 1935م ع���رَّف هارت���س ه���ورن اجلغرافي���ا 
السياس���ية على أنها علم دراسة الدولة كمساحة متغرية 

بالنسبة لغريها من املساحات املتميزة األخرى )1(.

ولك���ن يف عام 1954م عاد مرة أخ���رى هارتس هورن 
ليعّرفه���ا بأنه���ا العل���م ال���ذي يهت���م بدراس���ة التماثل، أو 
التباينات يف الش���خصية السياسية للمساحات املختلفة، 
وجي���ب أن ُيْنَظ���ر إليه���ا عل���ى أنه���ا أج���زاء مرتابط���ة يف 

 

متاث���الت إىل  يك���ون  م���ا  أق���رب  ���ب،  ُمركَّ ُكلٍّ 

 

 وتباينات عامة.)2(

ويشرح مجال محدان أكثر فيقول: 
من الطبيعي أن تكون قمة اجلغرافيا 
هي التعرف علي شخصيات األقاليم، 
والش���خصية اإلقليمية شيء أكرب من 
جم���رد احملصل���ة الرياضية خلصائص 
اإلقليم، وإمنا تتس���اءل أساًسا عما يعطي منطقة تفردها 
ومتيزها بني س���ائر األقاليم واملناطق، وتريد أن تنفد إىل 

روح املكان لتستشف عبقريته الذاتية. )3(

ويعرف كل من روجر كاسبريسون، وجوليان منجي 
اجلغرافيا السياس���ية بأنه���ا التحليل املس���احي للظاهرة 

السياسية. )4(

ولعل هذا التعريف قد انتقل باجلغرافيا السياس���ية من 
جم���رد عامل إقليم���ي أو حملي ليجعله���ا تغوص يف عمق 
العالق���ات الدولي���ة، وتقدم تفس���رًيا علميًّا اس���رتاتيجيًّا 
لكثري من الصراعات على الس���احة العاملية، فالباحثان 
مل يقتصرا على أن تكون وحدة التعريف هي الدولة، بل 

حاوال الرتكيز على العالقة بني اجلغرافيا والسياسة.

وهناك تعريف يركز على أن اجلغرافيا السياسية هي 
دراس���ة الوحدات، أو األقاليم السياس���ية كظواهر على 
سطح األرض، وما تشتمل عليه هذه الوحدات من شعوب 

)1( ريتشارد هاريسون، االجتاهات احلديثة يف اجلغرافيا السياسية، دورية 
العلوم األمريكية، عدد ديسمرب 1935م ص: 957.

)2( الدكتور حممد حجازي حممد ، حماضرات يف اجلغرافيا السياسية، 
قسم اجلغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة، ص: 14.

للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  مصر،  شخصية  محدان،  مجال   )3(
1995م، اجلزء األول: ص3.

)4( بنية اجلغرافيا السياسية، روجر كاسبريسون وجوليان منجي، مطابع 
جامعة لندن،1970م.

فلسطني مل تكن مستهدفة يوًما إال بسبب 
موقعه���ا يف قل���ب الوطن العرب���ي، ومعاناة 
الفلسطينيني ليست إال نتاًجا فرعيًّا ملوقع 

فلسطني اجلغرايف السياسي
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ومجاعات، ويتوق���ف امتداد هذه األقاليم وطبيعتها على 
تباين الظواهر السياس���ية اليت تسود العامل، ففي بعض 
جه���اٍت م���ن العامل جن���د أن األقاليم السياس���ية هلا صفة 
االس���تقرار النس���يب ملدة زمنية طويل���ة، بينما جندها يف 
جهات أخرى من العامل يصيبها تغريات سريعة. وبدراسة 
الظواهر السياسية نتاج البشر، وارتباطها بظواهر سطح 
األرض نتاج الطبيع���ة ميكن للباحث اجلغرايف أن حيلل 
ويعل���ل الط���رق املختلف���ة اليت نّظ���م بها اإلنس���ان يف هذه 

األرض إىل أمناط سياسية. )1(

ولعل أبسط وأدق تعريف للجغرافيا 
السياس���ية، وأكثره���ا دالل���ة عل���ى 
األكادميي���ة  قدمت���ه  م���ا  معناه���ا 
القومي���ة للعل���وم يف واش���نطن من أن 
اجلغرافيا السياس���ية هي العلم الذي 
يهتم بدراسة التفاعل الذي يوجد بني 

املساحات اجلغرافية، والعمليات السياسية. 

ويقول الدكتور حممد حجازي حممد عن هذا التعريف: 
ال ش���ك أن هذا التعريف قد وضع أرضية جغرافية لكل 
م���ا يط���رأ عل���ى العالقات الدولي���ة من تغي���ري، ويف نفس 
الوقت يتضمن أيًضا املش���كالت السياسية الداخلية من 
توزيع ملوارد الثروة، والقوى، ومراكز الثقل السكاني، 
واالقتصادي، وتوزيع النش���اط البشري، وكل ما يرتتب 
على ذلك من نتائج سياس���ية، واسرتاتيجية، ومن توجيه 

لعالقات الدولة اخلارجية. )2(

ويف هذا الصدد هناك مصطلحان متداخالن قد حُيِدثا 
التباًس���ا عند البعض، هذان املصطلحان يتم تداوهلما يف 
كثري من البحوث، واملقاالت السياسية، وهما اجلغرافيا 

السياسية، واجليوبوليتيك.

فهذان املصطلحان يستخدمهما بعض الباحثني مبعنى 
واحد، بينما القلة اليت ترى الفرق بينهما:

)1( حممد عبد الغين سعودي، اجلغرافيا واملشكالت الدولية، املكتبة 
النموذجية القاهرة، 1977م، ص 203.

)2( مرجع سابق،  ص: 17.

فاجلغرافيا السياس���ية: علم يتحدث عن أثر اجلغرافيا 
على السياسة، والسياسة هنا يف هذا املصطلح هي صفة 
للجغرافي���ا ال���يت هي املوص���وف األصيل يف ه���ذا التعبري 

املركب.

 أما مصطلح اجليوبوليتيك فهو مصطلح التيين ترمجته 
السياس���ة اجلغرافية، أي أثر السياس���ة على اجلغرافيا، 
فهن���ا املوص���وف األصل���ي ه���و السياس���ة، والصف���ة هي 
اجلغرافي���ا، وتغ���ري الصف���ة واملوصوف ب���ني املصطلحني 
جيعل املعني���ني خمتلف���ني، فاجلغرافيا 
السياسية تدرس اإلمكانات اجلغرافية 
املتاحة للدولة بينما اجليوبوليتيك ُتعَنى 
بالبحث عن االحتياج���ات اليت تتطلبها 
ه���ذه الدولة لتنمو، حتى ولو كان وراء 

احلدود. 

وبينم���ا تش���غل اجلغرافيا السياس���ية نفس���ها بالواقع، 
ف���إن اجليوبوليتي���ك تك���رس أهدافها للمس���تقبل، وإذا 
كانت اجلغرافيا السياس���ية تنظ���ر إىل الدولة كوحدة 
استاتيكية؛ فإن اجليوبوليتيك تعدها كائًنا عضويًّا يف 

حركة متطورة.

وأيًّ���ا كان التداخ���ل بني العلمني فإنهم���ا يدوران حول 
تركيب اجلغرافيا مع السياسة.

وهن���اك أيًض���ا تداخل أق���ل غموًضا ب���ني مصطلحني، 
وهما اجليوبولتيك، واجليوس���رتاتيجيك، فاجليوبولتيك 
ه���و تأث���ري السياس���ة مبعناه���ا الضي���ق أو احملل���ي عل���ى 
اجلغرافي���ا، أو تك���ون الدولة هي وح���دة التحليل، أما 
اجليوسرتاتيجيك فهو تأثري االسرتاتيجية على اجلغرافيا، 
واالسرتاتيجية هي فن حشد القوى املختلفة للدولة للتأثري 
على الصراع���ات الدولية، فمصطلح اجليوس���رتاتيجيك 
أمشل من مصطلح اجليوبولتيك يف اس���تعماله فموضوعه 
لي���س جغرافي���ة دول���ة أو إقليم، وإمن���ا جغرافي���ة العامل 

كله.

اجلغرافيا السياسية تدرس اإلمكانات 
بينم���ا  للدول���ة  املتاح���ة  اجلغرافي���ة 
بالبح���ث ع���ن  ُتعَن���ى  اجليوبوليتي���ك 
االحتياجات اليت تتطلبها هذه الدولة 

لتنمو، حتى ولو كان وراء احلدود. 
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تاريخ اجلغرافيا السياسية، وتطورها: 
تاري���خ   )1( عب���د احلمي���د  الدكت���ور عاط���ف  ُيرِج���ع 
اجليوبوليتيك إىل أرسطو الذي كان أول من حتدث عن 
قوة الدولة املستمدة من توازن ثرواتها مع عدد ساكنيها. 
وترك أرس���طو أفكاًرا بالغة األهمية عن وظائف الدولة 

ومشكالت احلدود السياسية. 

وظلت أفكار ربط املمارس���ات السياسية باخلصائص 
اجلغرافية تتطور بإسهامات فلسفية متعاقبة. واكتسبت 
ه���ذه األف���كار دفعة قوية مب���ا كتبه عب���د الرمحن بن 

خلدون يف مقدمته الشهرية. 

وَفْضل ابن خلدون يتمثل يف تش���بيهه الدولة باإلنس���ان 
ال���ذي مير خبمس مراح���ل حياتية، هي: امليالد، والصبا 

والنضج، والشيخوخة واملوت. 

وه���ذه ال���دورة احلياتية لل���دول، وارتباطه���ا مبقدرات 
الدول���ة أرًض���ا وس���كاًنا وم���وارد.. كانت أب���رز ما نقله 
املفكرون الغربيون فيما بعد حينما متت بلورة الصياغة 

العلمية لقيام وسقوط احلضارات. 

وم���ع العق���ود األوىل للق���رن 18 ش���هدت فرنس���ا ظهور 
أفكار جغرافية سياسية رصينة، صاغها مونتسكيو، 
جنًبا إىل جنب مع ما قدمه من أفكار اجتماعية وفلسفية 
وقانونية. بيد أن اعتقاد مونتس���كيو الشديد يف احلتمية 
البيئي���ة أدى ب���ه ألن يرب���ط جمم���ل الس���لوك السياس���ي 
للدول���ة بالعوام���ل الطبيعية، وعلى رأس���ها حتّكم املناخ 
والطبوغرافيا مع التقليل من مكانة العوامل السكانية 

واالقتصادية. 

ولكن مرحلة حتول هذه األفكار إىل علم جاءت على 
يد األملاني فردري���ك راتزل، والذي يرجع إليه الفضل يف 
كتاب���ة أول مؤلَّ���ف حيمل عن���وان اجلغرافيا السياس���ية 
يف ع���ام 1897م، وأك���د رات���زل عل���ى أن الدولة ال تثبت 
حدودها السياس���ية، وكانت الدولة لديه أش���به بإنسان 

الين،  أون  إسالم  موقع  احلميد،  عبد  معتمد  عاطف  الدكتور   )1(
2002/10/9م.

ينمو فتضيق عليه مالبس���ه عاًم���ا بعد عام، فيضطر إىل 
توسيعها، وكذلك ستضطر الدولة إىل زحزحة حدودها 
السياسية كلما زاد عدد سكانها وتعاظمت مطاحمها.

ويقسم آخرون )2( مراحل نشأة، وتطور علم اجلغرافيا 
السياسية إىل ثالث مراحل، مع العلم بأن هذا التصنيف 
يف نش���أة اجلغرافيا السياس���ية حيل إش���كالية التداخل 
بني مصطلحات اجلغرافيا السياسية، واجليوبولتيكا، 
وب���ني املصطل���ح األخري، وب���ني اجلغرافيا االس���رتاتيجية 

وهذه املراحل هي: 

مرحلة احلتم اجلغرايف: 
أي ه���ذه املرحل���ة تن���درج حت���ت تعري���ف اجلغرافي���ا 
السياس���ية، وميثله���ا أرس���طو عندما حتدث ع���ن الدولة 
املثالي���ة، وح���ّدد عناصره���ا يف حج���م الس���كان وكّم 
املوارد االقتصادية؛ حيث ذكر أن حجم السكان جيب 
أن يكون متوسًطا حبيث يسهل حكمه فال هو باحلجم 
الكب���ري الذي يصعب حكم���ه، وال هو باحلجم الصغري 
الضعي���ف، أم���ا ع���ن رأي���ه يف العاصم���ة املثالي���ة للدولة 
فه���ي اليت جتمع ب���ني املوقع احلصني وب���ني األداء اجليد 
لظروفه���ا، كما أنه عاجل الصفات اليت جيب أن ينصب 
بها اجليش الربي واألس���طول احلربي الذي يضم عناصر 
مرتزق���ة م���ن غ���ري املواطنني، كم���ا أنه ناق���ش وظائف 
الدولة واحلدود السياسية احملصنة، وبالتالي فقد تطرق 
لكث���ري من موضوعات اجلغرافيا السياس���ية اليت ُتعاجَل 

يف الوقت احلاضر.

وميثل هذه املدرسة أيًضا ابن خلدون الذي ألقى الضوء يف 
مقدمته على موضوعات هامة مثل القبيلة والدولة، والصراع 
القائم بني البدو والزُّرَّاع... كانت اجلغرافيا السياس���ية يف 
ه���ذه املرحلة تدرس أثر البيئة الطبيعية )املوقع – املس���احة 
– الش���كل – التضاري���س – املناخ – الغطاء احليوي( على 
السلوك السياسي )األقوال – القرارات – األفعال( للدول، 
وبذل���ك اتس���مت ه���ذه النظ���رة باحلت���م اجلغ���رايف، أي أن 

اجلغرافيا طغت على الظاهرة السياسية.

)2( فتحي مصيلحي، اجلغرافيا السياسية: اإلطار النظري وتطبيقات 
عربية، دار املاجد القاهرة، 2005م، ص22.
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مرحلة الدولة ككائن حي: 
وهي ال���يت تندرج حتت تعري���ف اجليوبولتيكا، ووفق 
هذا التقس���يم فإن األملاني راتزل هو صاحب هذا التحول 
احلقيقي لنشهد بزوغ اجلغرافيا السياسية؛ حيث تأثر يف 
أف���كاره مببدأ دارون: البقاء لألقوى، واحلتم اجلغرايف 
وظه���رت آراؤه يف ع���دة نق���اط منها: الدول���ة كائن حي 
يتوق���ف جناحه عل���ى إمكانية احلصول على مس���احات 
إضافي���ة، باإلضاف���ة إىل التالح���م الت���ام ب���ني أرضه���ا 
وس���كانها، وُنشرت هذه األفكار يف كتابه اجلغرافيا 
السياس���ية عام 1897م، ويف هذه املرحلة طغت السياسة 

على اجلغرافيا. 

مرحلة املعاصرة: 
بع���د أف���ول جن���م النظرية احلتمي���ة اجلغرافي���ة، وبعد 
امشئزاز الناس من اجليوبولتيكا بعد اس���تغالهلا السيئ 
م���ن النازي���ة ظهرت مدرس���ة جدي���دة ت���رى أن اجلغرافيا 
السياس���ية ه���ي دراس���ة التأث���ري املتب���ادل ب���ني الظواهر 
اجلغرافي���ة م���ن ناحي���ة، والظاهرة السياس���ية من ناحية 
أخرى بطريقة متوازنة؛ حبيث ال يطغى عنصر على آخر، 
ومن أعالم هذه املرحلة وتلي وهارتشهورن وجومتان، فقد 
أس���هم وتلي يف وض���ع إطار نظري للجغرافيا السياس���ية؛ 
حيث رأى أنها تهتم بدراس���ة اختالف الظواهر السياسية 
من مكان إىل آخر على سطح األرض، وتأتي الدولة يف 

مقدمة هذه الظواهر.

ورأى هارتش���هورن يف كتابات���ه األوىل أن اجلغرافي���ة 
السياس���ية هي دراس���ة الوح���دات السياس���ية، ويتضمن 
ه���ذا املنهج وصًفا حتليليًّا لعناصر الدولة، وبدأ بعد ذلك 
يرك���ز على وظائ���ف الدولة؛ حيث ذك���ر أن كل دولة 

حتتوي على عوامل الوحدة وعوامل التنافر مًعا.

أم���ا جومت���ان فق���د أض���اف فكرتني هم���ا احلركة 
واالكنوجرافي���ا، فاحلرك���ة تتضم���ن وس���ائل النق���ل 
واملواصالت، وانتقال األشخاص والسلع واألفكار، أما 
االكنوجرافيا فهي الثبات، وهي القوة املضادة للحركة، 

وتشمل قيم املاضي ووجهات النظر االجتماعية.

موضوعات علم اجلغرافيا السياسية، ومناهج البحث:
تتع���دد موضوع���ات علم اجلغرافي���ا السياس���ية بتعدد 
موضوع���ات علم السياس���ة، ولكن يوج���د يف الظواهر 
السياس���ية م���ا يصل���ح معه التحلي���ل بواس���طة اجلغرافيا 

السياسية، ومنه ما ال يصلح.

فم���ن امليادين السياس���ية الصاحل���ة للتحليل عن طريق 
اجلغرافيا السياسية: الدولة، وعالقتها بالدول األخرى، 
وق���د اختلف أهل عل���م اجلغرافيا السياس���ية يف املقياس 
أو يف النظ���ام، أو يف املنهج الذي حيدد املوضوعات اليت 
تدخل ضمن العلم، واملوضوعات اليت ال تدخل يف إطاره، 
ولكن أدق توصيف هلذا املقياس ما أطلق عليه الدكتور 
حمم���د حج���ازي)1( يف كتاب���ه عن اجلغرافيا السياس���ية 

باألسس الستة، وهي : 

1- املنطقة السياس���ية أو الوحدة السياسية، وتتكون 
من: بيئة طبيعية، وبناء حضاري.

2- مقوم���ات ه���ذه الوح���دة السياس���ية، وم���ن بينه���ا 
العالق���ات القائم���ة بني التخوم احلضارية، والس���كانية 

داخل هذه الوحدة.
3- مناطق املشكالت داخل الوحدة السياسية.

4- العواصم داخل هذه الوحدة.
5- طبيعة احلدود.

6- الدول املخالفة، والصديقة.

أم���ا الدكتور إبراهي���م زرقانة )Ď( فريى أن هناك ثالث 
مدارس فكرية داخل علم اجلغرافيا السياسية: 

- مدرسة ُتعَنى باملعامل السياسية يف العامل، أي التوزيع 
العام لعناصر القوة السياسية.

- مدرسة ُتعَنى بالعالقة بني الناس، وبني املكان الذي 
يعيش���ون فيه، أي: تعنى بدراسة البيئة أو العناصر الثابتة 

يف الدولة.

)1( حممد حجازي حممد، اجلغرافيا السياسية ومشكالت النظام الدولي 
اجلديد، القاهرة، 1997/ 1998م، ص: 38.

النهضة  دار  الثالثة،  الطبعة  زرقانة،  إبراهيم  السياسية،  اجلغرافيا   )2(
العربية، ص: 7.
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- مدرس���ة تعَنى بدراسة اجلهاز السياس���ي للدولة، أو 
العناصر املتحركة يف الدولة.

وحي���دد الدكت���ور زرقان���ة )č( أربع���ة عل���وم كمناهج 
للبحث يف الوحدة السياسية، وهي:

1- عل���م اجلغرافي���ا الع���ام ال���ذي مي���د باح���ث العلوم 
السياس���ية باملعلومات ع���ن الظروف الطبيعية والبش���رية 
للدول���ة، ويدخ���ل يف ه���ذا حتدي���د عالقاته���ا بالوحدات 

السياسية األخرى.

2- عل���م التاري���خ ال���ذي مي���د 
الباح���ث باملعلومات عن جمريات 
هل���ا  تعرض���ت  ال���يت  احل���وادث 
تقدمه���ا  يس���بب  مم���ا  الدول���ة، 

السياسي أو ختلفها.

3- علم العالقات الدولية الذي يفسر الصلة بني الدولة 
موضوع البحث، وبني الدول األخرى، ويفسر سياساتها 

اخلارجية، ويشرح تطبيقاتها العملية هلذه السياسات.

4- علم السياسة الذي حيلل األداة اليت حترك الدولة، 
وهو جمموعة م���ن اآلراء، واألف���كار، واملعتقدات اليت 
تكمن وراء تصرفات الدولة، س���واء يف امليدان الداخلي 

أو اخلارجي.

بينم���ا يع���ني الدكتور جم���دي صقر)2( مثاني���ة مناهج 
تصلح للبحث يف اجلغرافيا السياسية، وهي: 

املنهج التارخيي: يدرس منو الدولة وتطورها حتى بلغت 
مرحلة النضج السياسي احلالي هلا، وتطور رسم حدودها 
السياس���ية، واجلذور التارخيية إلحدى املشكالت اليت 

تواجهها. 

املنه���ج اإلقليم���ي: يق���وم ه���ذا املنه���ج بتحلي���ل الوحدة 
السياس���ية من حيث العناصر اليت تتكون منها، أو اليت 
تكونه���ا مثل الظواهر الطبيعية واالقتصادية والبش���رية 

)1( مرجع سابق، ص: 4.
)2( مرجع سابق، ص: 20.

وش���كل وحج���م ومن���اخ الدول���ة، والس���كان وغريها، 
وحتلي���ل التاريخ السياس���ي للدولة وحدوده���ا وعالقاتها 

السياسية بالعامل اخلارجي.

 منهج النظم العاملية: يتعلق هذا التحليل بالكيفية اليت 
نتصور بها التحوالت االجتماعية على املستوى العاملي.

املنه���ج الوظيف���ي: يهدف إىل دراس���ة الدول���ة من حيث 
عالقاتها اخلارجية والداخلية، وكيف ميكن للدولة أن 
حتاف���ظ على كيانه���ا الداخلي يف ظل 
منظومة جمتمع دول���ي متكامل، وأثر 
العوامل اجلغرافية كاملناخ والتضاريس 
مجاع���ات  أو  املتع���ددة،  والقومي���ات 
السياس���ية  األنش���طة  عل���ى  الش���عوب 
للدولة، وكذلك أثر املظاهر السياسية 
بدورها عل���ى العوامل غري السياس���ية، 
كأمناط االستقرار، واستخدام املوارد وتطور شبكات 

النقل واالتصال، ومنو اخلدمات واملرافق وغريها. 

املنهج املورفولوجي: يقوم هذا املنهج على حتليل أمناط 
الظواهر السياسية للدولة وتراكيبها؛ حيث يوجد منط 
التنظيم السياسي اإلداري داخل الدولة، أو منط التنظيم 
اإلقليمي )كت���ل إقليمية(، أو تنظيمات عاملية )احتادات 

دولية(.

منه���ج جونز: ويتألف من مخ���س حلقات هي: الفكرة 
السياس���ية، والقرار السياس���ي، واحلركة السياسية، 

واجملال السياسي، واملنطقة السياسية.

 منهج حتليل القوة: ينظر هذا املنهج يف حتليل العوامل 
اجلغرافية املؤثرة يف قوة الدولة وضعفها وتكتالتها.

املنه���ج الوصفي: وص���ف احلدود السياس���ية وتطورها 
وتركيبه���ا ومش���كالتها وش���كلها الع���ام، وكذل���ك 
ش���كل الدول���ة ووص���ف عالقاته���ا الدولي���ة األخ���رى، 
وكذلك وص���ف اجملتمع البش���ري برتكيباته املتعددة، 
واألسلوب االقتصادي الذي تتبعه الدولة، وأثره يف قوتها 

وضعفها.

هناك أربع مدارس للجغرافيا السياس���ية 
ال���دول  إح���دى  إىل  منه���ا  كل  تنتم���ي 
الغربية، وتتفق مناهج كل مدرس���ة مع 
مطام���ع كل دولة على ح���دة، وأطماعها 
االس���تعمارية، ولع���ل ذلك مم���ا جعل هذا 

العلم مشبوًها لدى البعض.
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وق���د حاول الباحثان بيرت تيلور، وكولن فلنت )1( وضع 
تص���ورات منهجي���ة الس���تخدام اجلغرافيا السياس���ية يف 
التحلي���ل االس���رتاتيجي، فوضعا ما أطلق���ا عليه املبادئ 
اجليوبولتيكي���ة أو خط���ط التص���ور، وه���ي الفرضيات 
االسرتاتيجية اليت تضعها حكومة ما فيما يتعلق بالدول 
األخ���رى يف صياغته���ا لسياس���تها اخلارجي���ة، وتتضمن 
ه���ذه املب���ادئ االس���رتاتيجية اإلجرائي���ة: تقيي���م املناطق 
اجلغرافي���ة الواقعة وراء حدود الدول���ة من زاوية أهميتها 
االس���رتاتيجية، وإمكان أن تصبح يوًما ما مصدر تهديد 
ألمنها، وهي حبسب املؤلفني تعمل على مستويات ثالثة: 
احملل���ي، واإلقليمي، والدولي، ويتطلب املس���توى احمللي 
م���ن الدولة أن تقّيم أوضاع ال���دول اجملاورة هلا، وهذا ما 
تق���وم به كل دول العامل، أيًّ���ا كان حجمها. أما قواعد 
املس���توى اإلقليمي فهي مطلوبة للدول اليت تتطلع إىل مد 
نفوذها على حس���اب جريانها املباشرين، وهذا ما تضعه 
احلكومات اإلقليمية القائمة، واحملتملة يف احلس���بان، 
وأخرًيا فإن عدًدا قلياًل من الدول هلا اسرتاتيجيات عاملية، 
ومن َثم تعمل حكوماتها وفق مبادئ جيوبولتيكية تتسق 

مع املنظومة العاملية.

ويف عام 1992م -ومن منطلق تعريفهما للجيوبولتيكا 
بأنها ش���كل خاص من التفكري املنطقي يقّيم األمكنة 
م���ن زاوية ضرورات األمن املتعلق���ة بدولة أو جمموعة من 
الدول- حّدد العاملان أوتواتهيل، وآجنيو ش���كاًل جديًدا 
م���ن نظري���ات اجلغرافيا السياس���ية يف ه���ذا اإلطار يتم 
تقسيم اجلغرافيا السياسية إىل قسمني: عملي، ورمسي، 
فالعملي ه���و الذي ترمسه ُنَب الدول���ة؛ حيث تنظر إىل 
املناط���ق اجلغرافية وراء الدولة بالنس���بة ملا تش���كله من 
تهدي���د ألمنه���ا القوم���ي، أم���ا الرمسي فيص���اغ يف قالب 

نظريات عرب كتابات أكادميية.)2( 

ولك���ن يعود ه���ذان العاملان ليقررا أن���ه بالرغم من أن 
ل���كل دول���ة قواعده���ا اجليوبولتيكي���ة ال���يت تنتهجها؛ 
ف���إن مث���ل ه���ذا التفك���ري العمل���ي ال مُي���ارس يف فراغ، 

تيلور وكولن فلنت، اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر، عامل  )1( بيرت 
املعرفة، اجلزء األول، 2002م،  ص: 164.

)2( املرجع السابق، ص: 114، 115.

فهن���اك النظام الدولي وترتيب الق���وى فيه؛ حيث تفرض 
ال���دول القوي���ة قواعده���ا اجليوبوليتيكي���ة عل���ى الدول 
األضعف، ويف حقب���ة تارخيية واحدة قد تتوافق القواعد 
اجليوبوليتيكية لتكون منًطا واحًدا سائًدا؛ حيث يطلق 

عليها حينئذ األنظمة اجليوبوليتيكية العاملية.

 نظريات حتليلية يف اجلغرافيا السياسية:
تعد ه���ذه النظريات أمثل���ة تطبيقية لعلم���اء اجلغرافيا 
السياسية، يستدلون بها على قوة اجلغرافيا السياسية يف 
التحليل، وقد اش���تهرت هذه النظريات منذ أوائل القرن 
العشرين، بالرغم من أن الكثريين ال يزالون متمسكني 
به���ا حت���ى اآلن، ويقول���ون بصالحي���ات تطبيقاته���ا يف 

األحداث الراهنة.

والواق���ع أن هناك أرب���ع مدارس للجغرافيا السياس���ية 
تنتم���ي كل منها إىل إحدى الدول الغربية، وتتفق مناهج 
كل مدرس���ة مع مطامع كل دولة على حدة، وأطماعها 
االستعمارية، ولعل ذلك هو الذي جعل هذا العلم مشبوًها 

لدى البعض:

فهناك املدرس���ة الربيطانية، وإمامها يف ذلك العلم هو 
ماكندر، وهناك أيًضا املدرس���ة األملانية، وعلى رأس���ها 
راتزل، وتوجد املدرس���ة الفرنسية، وخبريها دوالبالس، 
وأخ���رًيا املدرس���ة األمريكية، وأش���هر علمائها موهان، 
ولك���ن بع���ض الباحثني ال يع���دون املدرس���ة األمريكية 
مدرس���ة مس���تقلة بذاتها، ولكنه���ا نظرية اس���رتاتيجية 

سياسية أكثر منها جغرافيا سياسية. )3( 

وسوف نتناول أهم النظريات اليت قال بها هؤالء:
أواًل: نظرية القوة الربية أو قلب األرض: 

ظه���رت ه���ذه النظرية ع���ام 1904م، يف ه���ذه النظرية 
يف���رتض اجلغرايف الربيطاني ماكيندر، بعد وزنه للقوى 
االس���رتاتيجية عرب التاري���خ، أن الصراع بني القوى الربية 
والبحري���ة ال ب���د أن ينته���ي بالس���يطرة على روس���يا اليت 

كتابه  يف  سيلرييه  بيري  الفرنسي  اجلغرافيا  عامل  القول  بذلك  قال   )3(
اجلغرافيا السياسية واجلغرافيا االسرتاتيجية، ص: 21.
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جتّسد قلب العامل، ومن ميسك بهذا القلب فقد حتّكم 
يف نبض���ات األرض وتدف���ق دمائه���ا، فهو يعت���رب الكرة 
األرضي���ة كتلة واحدة من اليابس���ة، ويطلق على جمموع 
الق���ارات الث���الث: أوروب���ا، وآس���يا، وإفريقي���ا اجلزيرة 
العاملي���ة، وه���و يرى أن مرك���ز هذه الكتلة ه���و أوروبا 
الش���رقية، وهكذا يصل ماكيندر إىل عبارته الشهرية 
أن���ه من يس���يطر على أوروبا الش���رقية فقد س���يطر على 
قلب األرض، ومن يسيطر على قلب األرض فإنه حيكم 
اجلزي���رة العاملية، ومن ميتلك ه���ذه اجلزيرة العاملية فإنه 

حيكم العامل.)1( 

ويقّس����م ماكندر العامل إىل ثالثة أقس����ام رئيس����ة: قلب 
األرض– اهلالل اخلارجي– اهلالل الداخلي، فقلب األرض 
يبدأ من الرتكس����تان الروس����ية حتى جنوب شرق أوروبا، 
وه����ي منطقة س����هلية عظيمة، وحييطها جب����ال ومرتفعات 

)1( مرجع سابق، ص: 24.

وتضاري����س جتع����ل غزوها صعًب����ا، وحييط بقل����ب األرض 
م����ا أطلق عليه ماكن����در اهلالل الداخل����ي، وهو قوس من 
األراض����ي الس����احلية متمث����اًل يف أوروب����ا الغربي����ة، والبالد 
العربية، وهو منطقة الصدامات بني قلب األرض، واهلالل 
اخلارجي الذي يتكون من قوس من اجلزر اليت يفصلها عن 
القوس الداخلي حبار وحميطات، ويش����مل األمريكتني، 

وأسرتاليا، والصني، واليابان، وبريطانيا.)2(

ورأى بع���ض علماء السياس���ة أن هذه النظرية س���قطت 
ألن  1990م؛  ع���ام  الس���وفيييت  االحت���اد  س���قوط  م���ع 
الس���وفييت أكث���ر من اس���تخدموا تل���ك النظرية؛ حيث 
حاولوا الس���يطرة على شرق أوروبا، بل جنحوا يف ذلك، 
ولكنهم مل يس���تطيعوا السيطرة على العامل يف النهاية، 

قسم  حلب  جامعة  يف  رهبان  الرءوف  عبد  الدكتور  حماضرات   )2(
اجلغرافيا، ونشرها موقع: »اجلغرافيون العرب« على اإلنرتنت:

 www.arabgeographers.com/vb 
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وس���قط االحتاد الس���وفيييت، وع���زز القائلون بس���قوط 
النظري���ة حت���ول االس���رتاتيجيات العاملي���ة واإلقليمي���ة يف 
العقدين األخريين إىل الش���رق األوس���ط بعيًدا عن ش���رق 
أوروبا، وراجت نظرية جديدة تقول: إن من يس���يطر على 
الشرق األوسط الكبري يتحكم يف قلب العامل، ولكن 
التطورات األخرية يف القوقاز، والغزو الروسي جلورجيا، 
ونش���ر الدرع الصاروخي يف بولندا، أي أوروبا الش���رقية 
أعاد االعتبار هلذه املنطقة يف العامل، ومن َثم فقد عادت 

الروح إىل هذه النظرية من جديد.

وق���د أجرى س���ول كوه���ني مراجع���ة هل���ذه النظرية، 
وخباصة مع التطور التكنولوجي، ونشوء القوات اجلوية 
والصواري���خ العاب���رة للق���ارات، وتنام���ي الق���وة البحرية 
الس���وفييتية. ويس���تند كوهني يف مراجعته أساًس���ا إىل 
أن الع���امل ليس كتلة واحدة كم���ا رآه ماكندر، وإمنا 
وحدات إقليمية أساس���ية مس���تقلة، وهو ي���رى أن العامل 
يتكون من تس���ع وحدات أساسية، هي: القلب، وأوروبا 

الشرقية، وشرق آس���يا، وجنوب شرق 
آس���يا، والش���رق األوس���ط والصح���راء 
الك���ربى، واحل���دود املائي���ة ألوروبا، 
وال���دول املغربية، وأمري���كا اجلنوبية 
واملناط���ق اآلس���يوية األوقيانية احملاذية 
األمريكي���ة  واحل���دود  للش���اطئ، 

اإلجنليزية والكاريبية.

وهو يرى إىل جانب الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت 
ثالث قوى عاملية جديدة هي: اليابان، والصني، وأوروبا، 
ثم تأتي جمموعة ثانية يف املقام األول تضم 27 دولة، مثل 
اهلن���د والربازيل ونيجرييا، ثم تأتي جمموعة ثالثة وأخرى 

رابعة وهكذا. )1(

وجاء نيقوالس س���بيكمان لُيح���دث تطويًرا آخر على 
نظرية القوى الربية، لكن احلقيقة أن س���بيكمان تبّنى 
مجيع آراء ماكيندر، ولكن بصورة معكوسة، فبينما 
جن���د أن ماكين���در يعط���ي كل األهمي���ة لقل���ب العامل 

)1( اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر، بيرت تيلور وكولن فلنت، ترمجة 
عبد السالم رضوان وإسحق عبيد، عامل املعرفة، 2002م.

م���ن الناحية االس���رتاتيجية؛ فإن س���بيكمان أعطى هذه 
األهمية ملنطقة اهلالل الداخلي اليت أشار إليها ماكيندر 
يف نظريته، وأطلق عليها اسم املنطقة البينية )الواقعة ما 
ب���ني قلب العامل واهلالل اخلارجي(، أو أراضي اإلطار أو 
منطق���ة االرتطام، أو منطقة االلتح���ام أو أرض احلافة، 
فه���و يق���ول: من حيكم اإلط���ار حيكم أوراس���يا، ومن 

حيكم أوراسيا يتحكم يف مصري العامل. 

ثانًيا: نظرية القوة البحرية:
يأت���ي على رأس اجلغرافيني السياس���يني األمريكيني 
ألف���رد ثاير ماه���ان الذي عاش ما ب���ني 1840– 1914م، 
وكان أس���تاًذا لتاريخ البحرية، واالسرتاتيجية يف كلية 
البحرية يف نيوبورت، وهو يرى أن القوة البحرية أس���اس 
قوة الدولة، وأن أّي دولة تريد السيطرة على العامل جيب 
أن تتحكم يف ق���وة حبرية كبرية، وجيب أن تكون هلا 
الس���يطرة على البحار، ويرى أن الدول البحرية هي اليت 
ستس���ود الع���امل يف النهاي���ة. ولعل ماهان ق���د تأثر مبوقع 
املتح���دة كش���به جزي���رة  الوالي���ات 
حماطة باحمليطات، وقد حدد ماهان 
مخس���ة عوام���ل عده���ا أساس���ية يف 
تكوي���ن القوة البحرية للدول، وهي: 
موائم���ة املوق���ع اجلغ���رايف واإلطاللة 
على حبار مفتوحة - شكل الساحل، 
وامت���داده - خصائص الظهري القاري 
جيب أن يكون غين املوارد-  الصفات القومية للشعب - 

شخصية احلكومة، وسياستها.

وقد أكد أن كل املقومات والعوامل متوفرة للواليات 
املتحدة األمريكية اليت تكاد تشبه اجلزيرة احملصنة، 

وهي مؤهلة لكي تكون أعظم قوة حبرية يف العامل.

وهو يرى أيًضا أن حتالف الواليات املتحدة األمريكية مع 
نها من الس���يطرة على العامل؛ ألن بريطانيا  بريطانيا مُيكِّ
كانت تش���ّكل يف ذلك الوقت القوة البحرية الكربى يف 
العامل، وهي تتحكم بالقواعد االس���رتاتيجية، وتسيطر 
عل���ى خطوط املالحة البحري���ة. ومل يعترب ماهان احلصول 
على املس���تعمرات ش���رًطا من ش���روط الق���وة البحرية، بل 

»أّي دول���ة تريد الس���يطرة على العامل 
حبري���ة  ق���وة  يف  تتحك���م  أن  جي���ب 
كبرة، وجيب أن تكون هلا الس���يطرة 

على البحار«. 
 أستاذ تاريخ البحرية واالسرتاتيجية 
»ألفرد ثاير ماهان« )1840– 1914م(.
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كان يؤمن بضرورة التغلغل االقتصادي اإلمربيالي يف دول 
العامل، كما أنه دافع عن ضرورة إقامة سلس���لة متش���عبة 
من القواعد العس���كرية االسرتاتيجية بعيًدا عن الواليات 
املتحدة األمريكية من أجل محاية طرق املالحة البحرية، 

وتأمني سرعة تدخل القوات األمريكية إذا لزم األمر.

ثالًثا: اجليوبولتيكية األملانية: 
ش���َرح هذه النظرية العامل اجلغرايف األملاني هوزهوفر 
الذي قّس���م العامل إىل ث���الث مناط���ق جغرافية كربى، 
ينتظم فيها دول العامل: املنطقة األوىل مركزها اليابان، 
والثاني���ة مركزها أملاني���ا، والثالثة مركزه���ا الواليات 
املتح���دة، واملالحظ أن صياغة ه���ذه النظرية تزامنت مع 
الطموح���ات النازي���ة يف زمن هتل���ر الذي اختذه���ا هادًيا 

ألملانيا يف سعيها لتحقيق إمرباطورية كربى.

رابًعا: منوذج كوهني: 
خيتلف كوهني عن ماكندر بأنه ال يرى العامل كتلة 
اسرتاتيجية واحدة تنقس���م إىل قلب، وحافة، وأطراف، 
وإمن���ا ي���رى كوهني أن الع���امل ذو وحدات اس���رتاتيجية 
خمتلف���ة، وإمن���ا هناك ع���دة حلب���ات منفصل���ة يف عامل 

منقسم أساًسا. )1(

وي���وزع كوه���ني مناط���ق الع���امل إىل قس���مني: مناطق 
جيواس���رتاتيجية، ومناطق جيوبولتيكية، فاملناطق ذات 
الطبيعة اجليواس���رتاتيجية ه���ي املناطق اليت تتحكم يف 
جزء كبري من العامل، وهما منطقتان جيواسرتاتيجيتان، 
ويقص���د بهما الوالي���ات املتحدة، واالحتاد الس���وفيييت، 
وهم���ا ينقس���مان إىل مناط���ق جيبوبولتيكية مخس���ة يف 
املنطق���ة األوىل، واثنت���ني يف املنطق���ة اجليواس���رتاتيجية 
الثاني���ة. واملناط���ق اجليوبوليتيكية يف نظر كوهني هي 
مناطق ذات إرث متجانس ثقايف، وسياسي، واقتصادي. 
وإضافة إىل الس���بع مناطق جيوبوليتيكة السابقة هناك 
منطقت���ان جيوبوليتيكيت���ان يس���ميهما احلزام املهش���م؛ 
حي���ث تفتق���ران إىل الوح���دة السياس���ية، وهم���ا منطقة 

الشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا.

)1( اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر، مرجع سابق، ص: 112.

خامًسا: احلدود الشفافة: 
ون���ادى به���ذه النظري���ة يف العقدي���ن األخريي���ن الع���امل 
جدي���ًدا  مفهوًم���ا  ليط���رح  تايل���ور  بي���رت  األمريك���ي 
للجيوبوليتي���ك، وه���و احلدود الش���فافة ال���يت يقصد بها 
اهليمن���ة االقتصادية والعس���كرية دون ح���دود خرائطية 
للدول���ة. وه���و م���ا ُع���رف جبغرافي���ة الس���يطرة م���ن دون 
إمرباطورية، والس���يطرة م���ن دون إمرباطورية هي أفضل 
جتس���يد لتطوي���ر األف���كار اجليوبوليتيكي���ة بعيًدا عن 

األطر التقليدية للنمو العضوي للدولة.

مثال تطبيقي الستخدام اجلغرافيا السياسية يف 
التحليل:

-وال���يت  للجيوبولتي���كا  األخ���رية  التص���ورات  إن 
أوردناها س���ابًقا– كما عّرفه���ا أوتواتهيل، وآجينو على 
أنه���ا التفك���ري املنطقي ال���ذي يقّيم األمكن���ة من زاوية 
ض���رورات األمن املتعلق���ة بدولة أو جمموع���ة من الدول، 
ثم مت تقس���يم هذا التفكري إىل نوعني: عملي، ورمسي، 
فالتفكري الرمسي يقس���م العامل تقليديًّا إىل تقس���يمات 
أورده���ا العلماء اجلغرافيون، كما بينا يف الس���ابق مثل 
ط���رح القلب، واألطراف، واحلافة، واحلدود املهش���مة، 

وغريها.

أم���ا التفكري العملي، وهو الدائم التنفيذ؛ حيث تنظر 
النخب السياس���ية والعس���كرية يف الدولة إىل الساحات 
اجلغرافي���ة، فيم���ا وراء الدولة، على أنه���ا مصدر تهديد 
حمتمل، وه���ذه النظرة طبًقا للقواع���د اجليوبوليتيكية 
ذات ثالث���ة مس���تويات )حملي���ة، وإقليمي���ة، وعاملي���ة(، 
ونظ���ًرا لوج���ود ع���دد كب���ري دول الع���امل هل���ا قواعدها 
اجليوبوليتيكية املختلفة؛ ف���إن الدول األقوى، والباحثة 
ع���ن اهليمن���ة العاملي���ة، تف���رض قواعده���ا عل���ى ال���دول 
األضعف؛ لتكون منًطا واحًدا س���ائًدا يف حقب تارخيية 

تسمى نظم جيوبوليتيكية عاملية.

وحن���ن اآلن يف حقب���ة تارخيي���ة بع���د احل���رب الب���اردة 
ذات نظ���ام جيوبولتيك���ي عامل���ي واحد تفرض���ه اهليمنة 
األمريكي���ة، ولكن ه���ذه اهليمنة اهتزت يف الس���نوات 
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األخرية؛ نتيجة تورط الواليات املتحدة يف حربني فاشلتني 
يف أفغانس���تان، والعراق، ونتيجة األزمة املالية الراهنة، 
وازداد احندار اخلط البياني للهيمنة والتفرد يف الش���هور 
األخرية مع دخول الرئاسة األمريكية يف شلل، وغموض 
نتيج���ة االنتخاب���ات والتغي���ري الق���ادم، مم���ا دف���ع ببعض 
الق���وى الدولي���ة واإلقليمي���ة إىل حماولة ف���رض قواعدها 
اجليوبوليتكي���ة  القواع���د  اجليوبوليتيك���ة، وكس���ر 

األمريكية املهيمنة، ونضرب يف ذلك مثالني:

األول: التحرك الروس���ي يف القوقاز، واندفاع جيش���ها 
ليجت���اح معظ���م أراض���ي جورجي���ا، وبذل���ك اس���تطاعت 
روس���يا كس���ر القواع���د اجليوبوليتيكي���ة األمريكية 
خبصوصه���ا، واليت تقضي بإقام���ة حزام من القواعد يف 
الدول احمليطة بروس���يا، ومنعها من السيطرة مرة أخرى 
عل���ى منطقة قلب العامل، وفًقا مل���ا يقوله ماكندر الذي 
حيددها مبنطقة شرق أوروبا وروسيا، فالتحرك الروسي 
انتهز فرصة احنسار أمريكي، وعجزه عن الرد ليخرق 
القاعدة اجليوبوليتيكي���ة األمريكية، ويفرض قواعده 
اجليوبوليتيك���ة، وال���يت تتص���ل بصف���ة مباش���رة بأمنه 
القوم���ي ودول اجل���وار، فس���عى إىل اس���تقالل أوس���يتيا 
اجلنوبية، وأخبازيا كش���ريط جغرايف أمين حاجز بينه 

وبني القواعد األمريكية يف جورجيا.

الثان����ي: التح����رك السياس����ي املصري الذي نش����ط فجأة 
بع����د ط����ول مخ����ود، فمص����ر قبل����ت باهليمن����ة والقواع����د 
اجليوبوليتيكية اليت فرضتها أمريكا، أو حاولت فرضها 
على املنطقة مبا يس����مى الشرق األوسط الكبري؛ باعتباره 
-وف����ق نظري����ة كوه����ني اليت ذكرناه����ا س����ابًقا– منطقة 
جيوبوليتيكية أطلق عليها حزاًما مهشًما أو هو وفق نظرية 
ماكندر ين����درج ضمن اهلالل الداخل����ي؛ حيث هو منطقة 
الصدام����ات بني قلب األرض )روس����يا، ومناطق نفوذها يف 
آس����يا الوس����طى، وأوروبا الش����رقية(، واهل����الل اخلارجي 
)بريطاني����ا، والوالي����ات املتحدة، واليابان، وأس����رتاليا( أو 
ه����و وفق الع����امل األمريكي س����بيكمان أرض اإلطار، أو 
م����ن منطقة االلتح����ام؛ فمن حيكم اإلط����ار حيكم القلب 
)أوراس����يا(، وم����ن حيك����م القل����ب حيكم الع����امل؛ حيث 

تفتقر إىل الوحدة السياسية، وتسودها الصراعات فبعد 
أن س���يطرت الواليات املتحدة على قلب العامل بقواعدها 
العس���كرية يف ش���رق أوروبا، والقوقاز انتقلت أمريكا 
إىل ضب���ط احل���واف، واألط���راف، واملناطق املهش���مة، 
ولكن كما أس���لفنا س���ابًقا تراجعت أمريكا، خاصة 
مش���روعها الش���رق األوس���ط الكبري؛ نتيجة فش���لها يف 
الع���راق، وأفغانس���تان، وأجه���زت األزمة املالي���ة -واليت 
مل تش���هدها أمري���كا منذ أكثر من س���تني عاًما- على 

طموحها الستعادة أّي دور هلا يف ظل اإلدارة احلالية. 

وقب���ل أن جتدد أمري���كا طموحاتها بأس���اليب أخرى 
عل���ى ي���د إدارة أوبام���ا اجلدي���دة س���ارعت الدبلوماس���ية 
املصري���ة إىل انته���از الفرصة، وحماولة ف���رض قواعدها 
اجليوبوليتيكي���ة حمليًّ���ا ع���رب دول اجل���وار يف غ���زة، 

والسودان، وإقليميًّا يف لبنان، والعراق. 

وبذل���ك ميكن تفس���ري اإلص���رار املص���ري على عقد 
املصاحل���ات بني الفصائ���ل الفلس���طينية لتأمني حدودها 
الش���رقية، وزيارة الرئيس املصري إىل الس���ودان مشاله، 
وجنوب���ه، وقبله���ا حرص مص���ر على الدخ���ول يف األزمة 
اللبناني���ة؛ باعتباره���ا نقط���ة تقاط���ع لل���دور اإليران���ي يف 
املنطق���ة فأوفدت مس���ئوليها، واس���تقبلت بعض أقطاب 
األزم���ة اللبنانية، ثم موافقتها على فتح س���فارتها جمدًدا 
يف بغ���داد؛ لتجنب ترك العراق لقمة س���ائغة لإليرانيني، 
فالدور املصري حريص على الوقوف بقوة هذه املرة أمام 

الطموحات اإلقليمية اإليرانية.

ولك���ن تظل ش���كوك كب���رية حول اس���تمرارية هذا 
الدور، س���واء على مس���توى دول اجلوار أو على املس���توى 
اإلقليم���ي، حاملا تتمك���ن اإلدارة األمريكي���ة اجلديدة 
م���ن تولي األم���ور م���رة أخ���رى، وتعيد ف���رض قواعدها 

اجليوبوليتيكة جمدًدا على املنطقة مرة أخرى. 
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معلومات إضافية

نهاية احلرب الباردة وميالد جغرافيا سياسية جديدة:
كان���ت نهاي���ة احل���رب الباردة هي بداية جلغرافيا سياس���ية جدي���دة. وقد لقي كتاب بول كنيدي »س���قوط القوى 
العظمى« إقبااًل كبرًيا من القراء، رمبا ألنه ُنِشر يف نهاية الثمانينيات عندما بدأت احلرب الباردة باألفول، وبدأ نظام 

عاملي جديد بالتشكل.

لق���د أتاح���ت األزمة االقتصادية الكب���رية اليت مرت بها الواليات املتحدة أواخر الثمانيني���ات اجملال للتنبؤ بقيام قوة 
عاملي���ة جدي���دة ناجحة اقتصاديًّ���ا وتقنيًّا مثل اليابان، ولكن ما بعد احلرب الب���اردة متخض عن جيوبولوتيكا معقدة 

املعامل واألبعاد.

وق���د حدث���ت حت���والت عاملية كربى ب���ني عام���ي 1989 و1991م، منها انهي���ار أنظمة احلكم الش���يوعية يف أوروبا 
الش���رقية واالحتاد الس���وفيييت، وقيام الوحدة األملانية، وتفكك االحتاد السوفيييت، وسعت الواليات املتحدة يف بناء 

نظام عاملي جديد بقيادتها، وتبدى جناحها يف ذلك يف حرب اخلليج الثانية.

 ولكن الس���نوات اليت مرت منذ عام 1992م مل تكن كافية ملعرفة كيفية توزيع القوى على الس���احة العاملية يف 
الوقت القريب.

ومن األفكار اليت ُطرحت يف أوائل التسعينيات للجيوبولوتيكا اجلديدة، هي عودة روسيا كقوة منافسة للواليات 
املتحدة، لتستعيد دور االحتاد السوفيييت، ومنها أيًضا صعود اإلسالم كقوة عاملية حمتملة، فالعامل اإلسالمي يغطي 

مساحات واسعة من العامل يف آسيا وإفريقيا، وميلك موارد هائلة تؤهله للقيام بدور عاملي مؤثر.

وط���رح ج���ون أولوفل���ن John O Loughlin  عش���رة بدائل مس���تقبلية أدرجها وف���ق احتمال حدوثه���ا، وأهم هذه 
البدائل:

أن تنفرد الواليات املتحدة كطرف واحد بأمور هذا العامل؛ وألنها القوة العظمى الوحيدة املتبقية على الساحة اليوم؛ 
فإنها تتمتع بوضع فريد يف معامالتها مع بقية أجزاء العامل.

أم���ا الس���يناريو الثاني فقد أطلق علي���ه أولوفلن مصطلح »عامل ثنائي األقطاب يف ث���وب جديد«، وهو حدوث تصّدع 
يف التحال���ف الغرب���ي ب���ني الواليات املتحدة وأوروبا، كما حدث تصدع يف املعس���كر الش���رقي ب���ني الصني واالحتاد 

السوفيييت عام 1962م، فتصبح أوروبا منافًسا للواليات املتحدة وقطًبا ثانًيا يف النظام العاملي.

فلو أن دول شرقي أوروبا وغربيها انضمت حتت لواء الوحدة األوروبية؛ لظهرت على الساحة كتلة أوروبية عظمى، 
يضاف إليها إفريقيا والش���رق األوس���ط واهلند. وبهذا يش���هد العامل قطبني جديدين: الكتلة الباسيفيكية العظمى، 

وأوروبا العظمى أيًضا.

ولكن العوملة بتغرياتها الكبرية، وحتديها للدولة واألقاليم، تفرض البحث يف جيوبولوتيكا جديدة تواكب هذه 
الظاهرة والسياسة العاملية اليت تتشكل.
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أعالم مرحلة احلتم اجلغرايف
من أعالم  مرحلة احلتم  اجلغرايف أرسطو وأفالطون واسرتابون يف العصور الوسطى واحلديثة، فقد تناول أرسطو 
يف كتابه عن السياس����ة فكرة الدولة املثالية؛ حيث أوضح أن أهم عنصرين يف هذه الدولة هما: الس����كان، وموارد 
الث����روة، وأن العالق����ة ب����ني االثنتني هي اليت حتدد ق����وة الدولة، كما حتدث عن عاصمة الدول����ة، وضرورة أن جتمع 
بني احلصانة والدفاع من ناحية، وخدمة إقليمها من ناحية أخرى، وعاجل أرس����طو قوة الدولة العس����كرية، وكافة 

وظائف الدولة، كما اهتم باحلدود السياسية.

وقد س����يطر احلتم اجلغرايف على أفكار اجلغرافيا السياس����ية خالل تلك املرحلة؛ حيث كان يتم تفس����ري الظوهر 
اجلغرافي����ة السياس����ية بظاهرات طبيعية، فقد كانت كتابات أرس����طو حتمية، رّكز فيه����ا على حتمية تأثري املوقع 
اجلغرايف والفلكي، وما يرتبط بهما من ظروف مناخية تؤثر يف الس����لوك السياس����ي لإلنس����ان، وتش����ابهت أفكار 
أفالطون مع أرس����طو، أما اس����رتابون فقد ح����ّدد بقاء الدول����ة اإلمرباطورية بوجود حكومة مركزي����ة قوية وحاكم 

قوي.

أم���ا عب���د الرمحن بن خلدون -الذي قال عنه األوروبيون: إنه أول مكتش���ف لطبيعة البحث اجلغرايف وميدانه- فلم 
يتس���م نهجه يف اجلغرافيا السياس���ية باحلتم الصارم، وقد أضاف الكثري إىل الفكر اجلغرايف السياسي يف مقدمته 
الش���هرية، وُيعَترب  هو واضع اإلطار العام الذي ُعرف من بعده بدورة حياة الدولة، وحتدث ابن خلدون عن عوامل قيام 

الدولة وهرمها وسقوطها.

ويف أعقاب عصر النهضة انتعش���ت الدراس���ات اجلغرايف السياس���ية يف أوروبا، وميكن أن نلمح ذلك يف كتابات 
بودين ومونتسيكيه، وقد اتسمت كتاباتهما باحلتمية البيئية؛ حيث ذكر بودين أن الظروف املناخية والطبوغرافية 
للدولة هي اليت حتدد مالمح شخصيتها القومية، واليت تؤثر بدورها يف الرتكيب السياسي للدولة، أما مونتسكيه 
فقد اعتقد بوجود عالقة سببية وثيقة بني املناخ واحلرية السياسية والعبودية، واقرتح منوذًجا جغرافيًّا سياسيًّا حتميًّا 
مؤداه أن الدميقراطية واحلرية تتزايد بالبعد عن خط االستواء؛ كنتيجة طبيعية النفاض درجة احلرارة بالبعد عنه، 
وعليه فإن املناخات الدافئة هي قرينة احلكم االستبدادي، واملناخات الباردة هي قرينة احلرية والعدل، ومل خيتلف 

رايرت عن سابقيه؛ حيث أشار إىل العالقة بني احلضارة وظروف البيئة الطبيعية.
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